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 المشرف العام

 أ. ليلي رمضان جويبر

 هيئة التحرير  

 رئيســـــــاً للتحريــــــــــر د. نعيمة المهدي أبو شاقور

 مديـــــــــــر التحريــــــــر صر محمد العبانيد. عبد النا

 للمجلــــةام ـــالمقرر الع د. سهيــــل كامـــــل عبد الفتاح

 عضــــــــــــــــــــــــــــواً  د. أمــــال عبد هللا البوسيفـــــي

 عضــــــــــــــــــــــــــــواً  د. فتحيــــة عبد هللا البارونــــي

 عضــــــــــــــــــــــــــــواً  ــــيرة محمـــد بريـــــكد. سمـ

 عضــــــــــــــــــــــــــــواً  د. فهيمـــة محمـــد بالنـــــور

 عضــــــــــــــــــــــــــــواً  أ. فاطمــــة محمــــد عثمــان

 عضــــــــــــــــــــــــــــواً  د. نائلـــــة منـير المحمودي

ً  د. خــيرية خليفـة الجفايــري  مصححــــــــــا لغويــــــــا

ً  ــال إمحمــــد الحافـــينأ. م  مصححــــــــــا لغويــــــــا

ً  أ. نعيمــــة محمـــد الجطــــالوي  مصححــــــــــا لغويــــــــا

 سكرتــــــــير المجلــــــــة أ. وفــــاء محمــــد النعمــــي
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 قواعد النشر في المجلة قواعد النشر في المجلة   
العنوان باللغة العربية، ويعبر عن هدف البحث بوضوح، ويتبع المنهجية يكتب  البحث:عنوان  -1

 العلمية من حيث اإلحاطة واالستقصاء، وأسلوب البحث العلمي.
 أن يكون البحث مصوغًا بإحدى الطريقتين اآلتيتين: -2
: يورد الباحث مقدمة يبين فيها طبيعة البحث ومبرراته، ومدى الحاجة إليه، البحوث الميدانية -أ

، ثم البحث( )مصطلحاتيحدد مشكلة البحث، ويجب أن يتضمن البحث الكلمات المفتاحية  ثم
يعرض بطريقة البحث وأدواته. وكيفية تحليل بياناته، ثم يعرض نتائج البحث ومناقشتها، 

 والتوصيات المنبثقة عنها، وأخيرًا قائمة المراجع.
ها لمشكلة البحث مبينًا فيها أهميته : يورد الباحث مقدمة يمهد فيالبحوث النظرية التحليلية -ب

وقيمته في اإلضافة إلى العلوم والمعارف وا غنائها بالجديد، ثم يقسم العرض بعد ذلك إلى أقسام 
على درجة من االستقالل فيما بينها، بحيث يعرض في كل منها فكرة مستقلة ضمن |إطار 

لموضوع بخالصة شاملة له، وأخيرًا الموضوع الكلي ترتبط بما سبقها وتمهد لما يليها، ثم يختم ا
 يثبت قائمة المراجع.

والهوامش في البحوث العربية وفي البحوث باللغة االنجليزية بأرقام في  يشار إلى المراجع  -3
 المتن، وترد قائمتها في نهاية البحث ال في أسفل الصفحة.

، بينما تكون سم من جهة التجليد3،الهوامش ُيترك هامش مقداره   A4يكون مقاس الصفحة  -4
 12Times New( بخط الكتابة 1.12سم، والمسافة بين األسطر )2.2الهوامش األخرى 

Roman   14للغة االنجليزية، وبخط Simplified Arabic  .لألبحاث باللغة العربية 
في حالة وجود جداول وأشكال وصور في البحث ُيكتب رقم وعنوان الجدول أو الشكل   -2

ث يكون موجزًا للمحتوى وُتكتب الحواشي في األسفل بشكل مختصر والصورة في األعلى بحي
كما يشترط لتنظيم الجداول إتباع نظام الجداول المعترف به في جهاز الحاسوب ويكون بخط 

( صفحة بما فيها صفحات الرسوم واألشكال 33. وأال تزيد صفحات البحث عن )12حجم 
 والجداول وقائمة المراجع.

كلمة على أن ُيكتب هذا  223ث أو دراسة ملخص قصير ال يتجاوز يجب أن يرفق بكل بح -6
الملخص باللغة العربية للبحوث المكتوبة بها، وباللغة االنجليزية للبحوث المكتوبة بها، وكذلك 
ترقم الصفحات ترقيمًا متسلساًل بما في ذلك الجداول واألشكال والصور واللوحات وقائمة 

 المراجع.
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 أ/ عبد العاطي امحمد أحمد الدرويش

304-346 

التسويف األكاديمي لدى طلبة كلية التربية في جامعة بنغازي وعالقته بإدارة  02

 الوقت لديهم.

 حيح      د. إيمان السيد جاد المولى الفايديد. خديجة أحمد ب

341-372 

 فاعلية برامج تعليم التفكير في رفع مستوي التفكير لدي طالب المدارس 01

 أ / فاطمة محمد عثمان
371-367 

00 Facies Analysis and Depositional Architecture of the 

Middle Jurassic  Shakshuk Formation, NW-Libya 

Abdalla khalifah Mohamed Algerbi  &  Dr.Milad M. 

Ben Rahuma 

366-517 

 سليم(المدارس االبتدائية )بمنطقة أبو واقع المشاركة األسرية للتواصل مع 04

 من وجهة نظر أولياء أمور طالبها

 نادية سالم عبد العزيز.د.    المزوغي.                   زينب المبروك . أ

316-547 

( في عدة أصناف من البرتقال والليمون بمنطقة Cر تركيز فيتامين )تقدي 03

     القره بوللى

 منصور سليمان بو فارس                العيادى محمد العبانى                   

546-554 
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 افتتاحية العدد 
كمة، حيث يتناول إصدار العدد األول من هذه المجلة العلمية المح تم  من دواعي سرورنا       

على بعض  يعرج بالقارئ المواضيع المتعلقة بمجال علوم التعليم، حيث  من مختلفالهذا العدد 
المتغيرات الهامة بمواضيع مختلفة في مجال علوم التعليم ليالحظ في ثنايا هذا العدد كيف تتوزع 

المختلفة يعطي مية التعليوهذا التكامل بين الجوانب العلمية، الدراسات في مختلف التخصصات 
السير  والقصد هوتشويقًا في مجال ربط المعرفة، كما يمنح القارئ الموضوع طعمًا خاصًا 

بينهما. وهذه الحركة بالقارئ سيرًا يسيرًا من المعرفة النظرية إلى التطبيق العملي دون الفصل 
ضافة شيئًا لبنائه من أجل كمحاولة للمساهمة في االهتمام بالجانب العلمي، وا   العلمية الرائدة تعد  

 المستدامة.صنع اإلنسان الذي نصبوا إليه ليساهم في بناء المجتمع وتحقيق التنمية 
مضلة الجمعية الليبية لعلوم  تتح التعليم تنطوي علوم الليبية لمجلة الوال يفوتنا أن ننوه بأن  

)ليلى رمضان الفاضلة  التي وضع لبنتها األولى األستاذة م(2312) التعليم، والتي تأسست عام
 ولها كل تقدير واحترام.جويبر( 

ومن هنا فإن أبواب مجلة علوم التعليم مفتوحة أمام الكتاب والباحثين والدارسين من كافة     
بما يحقق أماني الباحثين ببناء  وتصوراتهم،وطرح رؤاهم  بدلوهم،أرجاء الوطن العربي لإلدالء 

 واالندماج.حم والتقارب مستقبل واعد يحقق مزيدًا من التال
كما إن المجلة تقبل كافة المساهمات الجادة والملتزمة بالمنهج العلمي في كافة حقول المعرفة 

 والتربوية.وباألخص المساهمات ذات العالقة بالعملية التعليمية 
انطالقا  لها،نأمل من هللا العلى القدير أن تقوم هذه المجلة بدورها المرسوم  أخيرًا...

 الضرورة الملحة لالرتقاء بالبحث العلمي الجاد والنهوض بالعملية التعليمة وتطوريها. من

 نعيمة المهدي أبو شاقور .د
 رئيس تحرير المجلة                                                  
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 في الجامعات الليبية متطلبات التخطيط االستراتيجي لتطوير أداء كليات التربية 

 أمال عبدا هلل البوسيفي .د                                            
 جامعة طرابلس –قصر بن غشير  –كلية التربية 

 ملخص البحث:
 لتطوير اتيجيمتطلبات توظيف التخطيط االستر  هدف هذا البحث إلى التعرف على

عملية إدارية مهمة لرسم سياسات التعليم باعتباره  ،في الجامعات الليبية أداء كليات التربية
التخطيط  ما متطلباتمن خالل اإلجابة على التساؤل الرئيس التالي:  ،وتحقيق أهدافه

الوصفي  وتم استخدام المنهج ؟في الجامعات الليبية أداء كليات التربية االستراتيجي في تطوير
 التحليلي التفاقه مع طبيعة البحث. ومن أهم المتطلبات التي توصلت إليها الباحثة:

وتفهم وتعاون من  ،من ناحية وزارة التعليم العاليالدعم المباشر والمتابعة المستمرة من  -
 لكليات التربية من ناحية أخرى.الخارجية و البيئة الداخلية 

اإلستراتيجية الموضوعة من قبل المخططين  وضع األهداف الرئيسة لتحقيق الخطط -
 .بشكل مستمرتقويم األداء وتقيم و 

من عمليات البيانات والمعلومات األساسية حول المستهدفين أن تتوافر لدى القيادات  -
 .من أجل تطوير األداء المستقبلي لدور كليات التربية في الجامعات الليبية التخطيط،

عضو  في سياسة اإلدارة التعليمية وجعل والتطوير قيقيالتركيز على تحقيق التغيير الح -
الوقوع في  تفادياهتمامها وهذا يتطلب دعما مستمرا ل هيئة التدريس والطالب محور

 الخطأ.
عقد دورات تدريبية وورش عمل بشكل دائم حول أهمية التخطيط اإلستراتيجي لتطوير  -

 أداء كليات التربية.
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 مقدمة:

شهد تطورات وتغيرات مستمرة في مجال اإلدارة والتخطيط التربوي، إن العالم اليوم ي  
حيث أصبحت التنمية البشرية تمثل أزمة وتقال يقع على كاهل المؤسسات التعليمية التي 
صارت لزاما عليها أن تطور من أدائها وأن تحسن من كفايتها في التخطيط اإلستراتيجي 

ده ليتعامل مع المتغيرات والتحديات التي ال تسكن لإلسهام بشكل فعال في بناء اإلنسان وا عدا
عناصر إدارة المؤسسات في الوقت  من أساسيا عنصرا اإلستراتيجي التخطيط ولهذا يعد أبدا.

الحاضر ويعتبر مرحلة التفكير التي تسبق تنفيذ أي عمل، ألنه سلسة من القرارات التي 
 التعليمية واإلدارة التربوي  التخطيط في جديدا أسلوبا تتعلق بتحقيق أهداف المؤسسة، كما يعد

 المؤسسة بين واالنسجام التكيف عملية تعزيز في يتمثل التعليم مجال في منه والهدف
 طبقا – للتعديل قابل تصور بتطوير وذلك التغيير طابع عليها يغلب التي والبيئة التعليمية
 كوب روبرت فإن ذلك علىو  التعليمية، المؤسسات مستقبل أجل يمكن تطبيقه من – للظروف

 عنها ينتج الواسع المستقبلي والمسح بالمشاركة تتصف عملية أساس أنه على إليه ينظر
 من المتاحة والفرص برامجها بين التوفيق على تعمل المؤسسة التعليمية قبل من ممارسات

 (1) المجتمع. خدمة أجل
التعليمية من أجل القيام بعملها  التخطيط االستراتيجي أداة إدارية تستخدمها المؤسسات ديعو 

بصورة أفضل وذلك من خالل تركيز طاقاتها والتأكد من أن جميع العاملين فيها يسيرون في 
 إضافة إلى تقويم وتعديل اتجاه المؤسسة استجابة للتغيرات البيئية. ،اتجاه نفس األهداف

حيث أنها تقوم على  وكليات التربية لها طبيعتها التي تميزها عن كل اإلدارات األخرى،
 التعليم الذي ال بد له من تخطيط استراتيجي تربوي سليم.   

 إشكالية البحث وتساؤالته: -

 عملية إدارية مهمة لرسم سياسات التعليم وتحقيق أهدافه، االستراتيجي يعتبر التخطيط   
ليمية بمستوياتها ويكون فعااًل ّإذا ما أحدث تغييرًا مرغوبًا فيه يشارك فيه كل القطاعات التع

ألجل أن تحقق الخطط أهدافها التخطيطية، وتكون المشاركة في جميع المراحل  المختلفة،
وتوظيف التخطيط االستراتيجي بتحويل كليات التربية في الجامعات الليبية من  المتوقعة منها.
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المتقدمة، وبهذا  مرحلة النظم التقليدية الكالسيكية إلى مرحلة النظم الحديثة لمواكبة المجتمعات
 تحددت إشكالية البحث في التساؤل الرئيس التالي: 

 ؟الجامعات الليبيةفي  أداء كليات التربية التخطيط االستراتيجي في تطوير ما متطلبات
 :األسئلة التاليةمن السؤال الرئيس وتفرع 

 ؟ليبيةفي الجامعات ال أداء كليات التربية لتطوير التخطيط االستراتيجيأهمية  . ما1
 ؟  في الجامعات الليبية معوقات توظيف التخطيط االستراتيجي . ما2
في الجامعات  أداء كليات التربية لتطويرالتخطيط االسـتراتيجي  متطلبات توظيف آلية.ما 3

 ؟الليبية

 هدف هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية: أهداف البحث: -
 في أداء كليات التربية لتطوير ستراتيجيمتطلبات توظيف التخطيط اال . التعرف على1

 .الجامعات الليبية
في الجامعات  . التعرف على أهمية التخطيط االستراتيجي لتطوير أداء كليات التربية2

 .الليبية
في  أداء كليات التربيةتطوير لمعوقات توظيف التخطيط االستراتيجي  . التعرف على3

 .  الجامعات الليبية
في  أداء كليات التربية لتطويرالتخطيط االسـتراتيجي  متطلبات توظيف ةآلي التعرف على .4

 . الجامعات الليبية

 تحددت أهمية البحث في اآلتي: أهمية البحث:
 يأتي هذا البحث استكماال لما بدأه الباحثون في مجال التخطيط اإلستراتيجي. .1
 .في الجامعات الليبية تحديد متطلبات التخطيط االستراتيجي لتطوير أداء كليات التربية .2
قد تساعد نتائج هذا البحث أصحاب القرار في توظيف متطلبات التخطيط االستراتيجي  .3

 .في الجامعات الليبية لتطوير أداء كليات التربية
قد يفيد هذا البحث طالب الدراسات العليا في تناول موضوع متطلبات التخطيط  .4

 اإلستراتيجي من زاوية أخرى.
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 مصطلحات البحث:
 أهداف ووضع قرارات اتخاذ عملية" بأنه (2002 غنيم،) يعرفه التخطيط االستراتيجي:

 اإلدارة إليه تلجأ علمي أسلوب وهو ومتابعتها، وتنفيذها مستقبلية وبرامج زمنية واستراتيجيات
دارتها المتاحة وتوظيف الموارد رصد في  (2)" المنشودة األهداف إلى وصوال وا 

مصلحة  بتحديد المتعلقة المتكاملة العملية االستراتيجي إجرائيا بأنه: تعرف الباحثة التخطيط
المتعلقة  المعلومات على الحصول على بالتركيز وذلك الخارجي، المحيط في كليات التربية

لتوظيف متطلبات التخطيط  المتوقع المستقبل أداء بمستوى  والتنبؤ والحاضر بالماضي
 تربية. اإلستراتيجي لتطوير أداء كليات ال

يعرفه الصيرفي بأنه: التحسين المستمر في أداء اإلدارة بإتباع األساليب  تطوير األداء:
  (3) العلمية في العمل، وعالج المشكالت التي تظهر ودعم القدرات اإلدارية.

التحسين والتطوير المستمر في أداء كليات التربية تعرف الباحثة تطوير األداء إجرائيًا بأنه: 
توظيف متطلبات التخطيط االستراتيجي للرفع بمستوي أداء المستقبل وصوال إلى  من خالل

 األهداف المنشودة.
تعرف الباحثة كليات التربية إجرائيا بأنها: إحدى مؤسسات المجتمع األساسية كليات التربية: 

التعليم لدورها الكبير في إعداد المعلمين وتأهيلهم تربويا وعلميا وثقافيا للتدريس في مراحل 
 المختلفة وفق أساليب التخطيط اإلستراتيجي لإلدارة الناجحة. 

استخدمت الباحثة المنهج الوصف التحليلي لإلتفاقه مع طبيعة الظاهرة  المنهج المستخدم:
المراد دراستها وصوال لنتائج البحث من خالل التفسير والتحليل لألدب النظري والدراسات 

 السابقة.
 مـن هذا البحث، الهـدف تحقيـق تحديد في السابقة الدراسات ألهمية نظرا الدراسات السابقة:

 السابقة، بعض الدراسات عرضت الباحثة عليـه، والبناء المبذول الجهد في التكامل وتحقيق
 للبحث الدراسات هذه وأضافت االستراتيجي، التخطيط في مجال البحث موضوع القريبة من

 عدة منها: فوائد الحالي
 (4)(: 8002 الدين، )نور سةدرا- 1
 "غزة بمحافظات المدرسية فاعلية اإلدارة زيادة في االستراتيجي التخطيط دور" بعنوان: 
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اإلدارة  فاعلية زيادة في االستراتيجي التخطيط دور على التعرف إلى الدراسة هدفت
 التحليلي. الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد غزة، بمحافظات المدرسية
 ( فقرة20) فقراتها عدد استبانة وهي دراسة أداة بتصميم الباحث قام الدراسة أهداف ولتحقيق
 .مدرسة ومديرة مدير (122) وهم الدراسة عينة على طبقها مجاالت، خمسة على موزعة
 التالية: النتائج إلى الباحث توصل وقد
 المدرسية بمحافظات رةاإلدا فاعلية زيادة في االستراتيجي التخطيط لدور الدراسة عينة تأييد-أ

 عالية. درجة أي % 74.48 التأييد لدرجة النسبي الوزن  بلغ حيث غزة
 المتعلقة المستجيبين إجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم- ب

وسنوات  العلمي والمؤهل الجنس وهي الدراسة لمتغيرات تعزى  االستبانة بجميع مجاالت
 مية.الخبرة والمنطقة التعلي

 التربويين في المشرفين لدى االستراتيجي التخطيط ممارسة مدى بدراسة الدراسة وأوصت
 غزة. محافظات في العالي والتعليم التربية وزارة
 (5) :(8002 الدجني،) دراسة-2
  "الجودة معايير ضوء في بغزة اإلسالمية الجامعة في التخطيط اإلستراتيجي بعنوان:" واقع 

 إلى الدراسة الدراسة هدفت وهدفت  غزة في اإلسالمية الجامعة في لتربيةا كلية في أجريت
 تحليل خالل من ، اإلسالمية بغزة الجامعة في االستراتيجي التخطيط واقع على التعرف
 والجودة لالعتماد الهيئة الوطنية أقرتها التي الجودة معايير ضوء في اإلستراتيجية الخطة
 المنهج الباحث اتبع ، الدراسة أهداف ولتحقيق فلسطين في عاليال التعليم لمؤسسات والنوعية
 الدراسة مجتمع كل على االستبانة توزيع تم وقد ، المحتوى  تحليل ومنهج ، التحليلي الوصفي
 وقد ، عضواً  ،( 118)  عددهم البالغ ، والجودة وفريق التخطيط ، الجامعة بإدارة المتمثل
 ورشة وعقد ، محتوى  تحليل بطاقة بإعداد باحثقام ال كما ،( 101)  منهم استجاب
 لتحليل ، مختلفة ودوائر كليات من الجامعة من أساتذة عشرة من مكونة بؤرية لمجموعة
 برنامج استخدام تم إحصائيًا، الباحث عليها حصل التي البيانات ولمعالجة . الخطة محتوى 
 -أهمها:  جالنتائ من العديد إلى الدراسة توصلت اإلحصائية وقد الرزم

  بلغت مرتفعة بدرجة الجامعة إدارة لدى االستراتيجي للتخطيط العام المفهوم وضوح -
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التخطيط  يربط الذي للمفهوم جدا مرتفعة بدرجة الميل درجة ارتفعت وقد (،89.97) 
 (77.07) بنسبة بالجودة االستراتيجي

أن  ويعتبرون  تيجياالسترا التخطيط يمارسون  الدراسة مجتمع من (81.79) نسبة أن -
 سياسات في الشاملة الجودة لتحقيق ومهمة الزمة خطوة االستراتيجي التخطيط جودة

 وأدائها. الجامعة
  اإلستراتيجية الخطة مكونات في والنوعية والجودة لالعتماد الوطنية الهيئة معايير توافر -
 (81.32) بلغت مرتفعة بنسبة للجامعة 
  عمومية حيث من واألهداف والرسالة الرؤية بجوان بعض صياغة في ضعف وجود-

بعض  في التعبير دقة عدم األهداف، بعض شمولية للمستقبل، استشرافها وضعف الرؤية
 (.الرسالة جوانب

 للمنهاج المرافقة األنشطة ومرافق والمختبرات، القاعات جودة عن الجامعة إدارة رضا عدم-
 .المتوسط من تقترب جيدة نسبة يوه (،28.18) المعايير توافر نسبة بلغت حيث

 (6) :(8008 )حسين، دراسة. 3
 "المصري  التعليم الجامعي في االستراتيجي التخطيط لتطبيق مقترح تصور: "بعنوان 

 في كأسلوب االستراتيجي التخطيط تطبيق لكيفية مقترح تصور وضع إلى الدراسة هدفت
ومداخل  أساليب كأحد التحليلي األسلوب الباحث استخدم وقد المصري، الجامعي التعليم
االستراتيجي،  بالتخطيط المرتبطة البيانات وتفسير تحليل على يعتمد الذي الوصفي المنهج

 :أهمها من المقترح التصور تضمنها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة أفضت وقد
 للتخطيط الفعال التطبيق نجاح لضمان العالي للتعليم االستراتيجي للتخطيط جهاز إنشاء -

 .االستراتيجي
 . ·الجامعي التعليم لمؤسسات البيئي التحليل إجراء -
 . ·الجامعي التعليم مؤسسات قبل من المستهدفة الفئات تحديد -
 . ·نفسها المؤسسة داخل االستراتيجيات تطبيق بسبل التعريف -
 · تحديد لحظة عند التخطيط خطوات من خطوة لكل والنوعية المستمرة المتابعة تحقيق -

 التنفيذ مراحل وحتى المؤسسات هذه ونظرية رسالة
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 (7 )( :8002. دراسة )يونس، 4
 غزة" في محافظات التربوي  اإلشراف تطوير في االستراتيجي التخطيط توظيف" بعنوان:

في  التربوي  اإلشراف تطوير في االستراتيجي التخطيط توظيف إلى الدراسة هدفت
 من مجتمع الدراسة احث المنهج الوصفي التحليلي، وتكون وقد استخدم الب غزة، محافظات

 (111وعددهم ) غزة، بمحافظات والتعليم التربية مديريات في التربويين المشرفين جميع
 عينة وبلغت (2009-2007) الدراسي العام من الثاني الفصل في تربوية ومشرفة مشرفا
 تربوية. ومشرفة مشرفا (100) الدراسة

 يلي: ما الدراسة نتائج أظهرت وقد
في  التربوي  اإلشراف تطوير في االستراتيجي التخطيط توظيف متطلبات توافر درجة. 1

 (23.82) نسبي بوزن  متوسطة غزة محافظات
في  التربوي  اإلشراف تطوير في االستراتيجي التخطيط توظيف معوقات وجود درجة. 2

 (%22.78)نسبي  بوزن  متوسطة غزة محافظات
 متوسط ( فيα ≤ 0.01) داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات وق فر  توجد . ال 3

تطوير  في االستراتيجي التخطيط توظيف متطلبات توافر لدرجة التربويين تقديرات المشرفين
والمنطقة  العلمي، المؤهل الجنس، لمتغيرات تعزى  غزة محافظات في التربوي  اإلشراف
 التعليمية.

تقديرات  متوسط في α) ≤ 0.01) داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  . توجد4
 تطوير اإلشراف في االستراتيجي التخطيط توظيف متطلبات توافر لدرجة التربويين المشرفين
( سنوات 10-1تربوي، من) كمشرف الخدمة سنوات لمتغير تعزى  غزة في محافظات التربوي 

 لصالح الخدمة.
فقت مع البحث الحالي على أهمية نالحظ من خالل الدراسات السابقة بأنها ات

التخطيط اإلستراتيجي ودوره في تحسين العمل اإلداري داخل المؤسسات التعليمية من خالل 
العديد من المتغيرات العلمية، مع اهتمام هذه البحث بمتغير تطوير األداء داخل كليات 

اإلستراتيجي  التربية بالجامعات الليبية بوضع آلية مناسبة لتوظيف متطلبات التخطيط
 باستخدام المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى نتائج البحث وتوصياته ومقترحاته.



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 

 

 م0202فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 

 األدب النظري:
بدأ أول استخدام للتخطيط االستراتيجي في مطلع العقد السادس من القرن العشرين 

تخدم هذا في الواليات المتحدة األمريكية ثم انتقل بعد ذلك إلى أوربا ودول العالم األخرى، ويس
 النوع من التخطيط في المجال اإلداري والمؤسسي بشكل كبير في وقتنا الحاضر. 

للتخطيط االستراتيجي عدة مفاهيم الهدف منها في مجال  مفهوم التخطيط االستراتيجي:
التعليم تعزيز عملية التكيف واالنسجام بين المؤسسة التعليمية والبيئة التي يغلب عليها طابع 

قا للظروف التي تمر بها المؤسسة التعليمية ألنه يعد أسلوبا جديد في التخطيط التغيير طب
التربوي واإلدارة التعليمية. لتحقيق األهداف وربط جميع أجزاء المنظمة لتحقيق التكامل بين 

 جميع األجزاء فيها.
 ويمكن عرض بعض التعريفات للتخطيط اإلستراتيجي من بهيا:

نهج نظامي يستشرف آفاق المستقبليات التربوية " م ( بأنه8008)حسين،عرفه  -
المحتملة والممكنة، ويستعد لمواجهتها بتشخيص اإلمكانات المتاحة والمتوقعة، وتصميم 

 (8) اإلستراتجيات البديلة، واتخاذ القرارات عقالنية بشأن تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ".
خالل أربعة مرتكزات تمثل التخطيط االستراتيجي من  (Steiner 1979)يعرف ستينر  -

 اإلطار الذي يتحرك داخله ذلك المصطلح وهي:
حيث يتجه التخطيط االستراتيجي إلى تحديد مواطن القوة  رات:في اتخاذ القرا المستقبلية-1

والضعف التي ينطوي عليها المستقبل، واإلفادة من الفرص المتاحة وتحاشي المخاطر، 
هنا يعني تصميمًا أو نموذجا للمستقبل المرغوب وتحديدا  وبالتالي فإن التخطيط االستراتيجي

 للوسائل المؤدية إليه.
التخطيط االستراتيجي عبارة عن عملية تبدأ بصياغة األهداف  إدارية: كعملية التخطيط-2

فاالستراتيجيات والسياسات ثم الخطط ال سيما التفصيلية أو اإلجرائية المؤدية إلى تنفيذ 
ة يتحقق من خاللها األهداف المرسومة. وبالتالي فإنه يمثل عملية يتبلور وبصور  اإلستراتيجية

من خاللها وبتحديد مسبق نوع الجهد التخطيطي المطلوب وزمنه وآلية تنفيذه والجهة المنفذة 
وكيفية معالجة النتائج، مما يعني أنها عملية تسير على أسس واضحة، وفي نفس الوقت 

 لى التغيرات التي تطرأ في البيئة.تتصف باالستمرارية للسيطرة ع
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يمثل التخطيط االستراتيجي اتجاهًا وأسلوبًا للحياة، من خالل  :إدارية كفلسفة التخطيط-3
التركيز على األداء المستند إلى الدراسة والتنبؤ بالمستقبل، وكذلك على استمرارية عملية 

 (9) ليب.واألساالتخطيط وعدم استنادها فقط على مجموعة من اإلجراءات 
يسعى التخطيط االستراتيجي إلى محاولة الربط بين أربعة أنواع  بناء:كعملية  التخطيط-4

، والبرامج متوسطة المدى، والميزانيات قصيرة اإلستراتيجيةرئيسية من المكونات هي: الخطط 
 (10) آنية.المدى، والخطط اإلجرائية بغية انصهار التكامل بينها في صورة قرارات 

ل هذه المفاهيم تستنتج الباحثة بأن التخطيط االستراتيجي هو عملية ومن خال
إدارية منظمة وهادفة ودقيقة لتحديد مواطن القوة والضعف بكليات التربية وفق األهداف 
والسياسات التربوية المعمول بها حاليًا من أجل بناء خطط إستراتيجية مطورة وفق متطلبات 

 داء المستقبلي لالرتقاء بأداء كليات التربية. التخطيط االستراتيجي للتنبؤ باأل
هناك شبه اتفاق في أدبيات الفكر اإلداري المعاصر،  االستراتيجي: التخطيط نجاح معايير

بأن نجاح التخطيط بشكل عام يتوقف على عدة معايير البد من توفرها لزيادة كفاءة وفعالية 
التخطيط بمؤسسات التعليم العالي نجاح إجراءات هذا التخطيط، ومن أهم المعايير لالزمة ل

 ما يلي:
الشمول: ويقصد به مراعاة كافة الجوانب، لضمان تحقيق التناسق والتكامل بين أجزاء  -1

 ، وان يكون للخطة القدرة على توظيف وتوجيه كافة الموارد المادية والبشرية المتاحة.الخطة
والتخبط  االزدواجيةتفادي و  العالقة،التكامل: أي التكامل مع الخطط األخرى ذات  -2

 ، من خالل إعداد خطة إستراتيجية مدروسة.والعشوائية
بالمرونة أن تكون الخطة قابلة  أي يجب أال يكون التخطيط جامدا، ويقصدالمرونة:  -3

 للتعديل والتطوير ومرنة عند الظروف الطارئة.
الدقة والوضوح في الخطة: ويشمل ذلك دقة البيانات والمعلومات، ووضوح األهداف لجميع  -4

 .، لتنفيد األهداف الموضوعةومتابعتها وتقويمها وتنفيذهاالمشاركين في إعداد الخطة 
الموضوعية: وهي من أهم الشروط الواجب توفرها في التخطيط وتزداد الموضوعية كلما  -1

، من خالل استخدام ات المتوفرة تمتاز بالدقة والوضوح والصدقكانت المعلومات والبيان
 .وسائل التكنولوجيا الحديثة
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من أهم معايير نجاح الخطة إتباع أسلوب المشاركة في إعداد الخطة  المشاركة: -2
وتنفيذها وتقويمها الن ذلك يسهم في الشعور بالرضا مما يساعد على انجاز 

 األعمال وتحقيق األهداف.
: يجب عرض الخطة في صورتها النهائية على المشاركين في طةشرعية الخ -8

 المسؤولين.التخطيط إلقرارها والموافقة عليها من قبل 
عناصر النجاح في أي أحد العمليات اإلدارية المهمة ومن يعتبر التقويم  الواقعية: -2

وال عمل إنساني، فوضع الخطة وتنفيذها ومتابعتها بدون التقييم لها، ال فائدة منها، 
  (11) أهدافها.تحقق 

أشارت العديد من الدراسات والممارسات إلى أن التخطيط  همية التخطيط االستراتيجي:أ
 (12) :المنظمات على ما يلي االستراتيجي يساعد

.                                                   استراتيجياالتركيز الواضح على األمور والمسائل الهامة  -
على التفكير االستراتيجي.                                                                  المسؤوليندة مساع -
.                                                كليات التربيةالتي تواجه  المشكالتالتمكن من مواجهة  -
                                                                                               الكليات.ء أدا علىالتأقلم مع المتغيرات البيئية السريعة وأثرها  -
.                                                   داخل الكلياتيساعد على توجيه وتكامل األنشطة اإلدارية والتنفيذية  -
                                                                                                (13) وتنفيذها.مستويات عند إعداد الخطة اإلستراتيجية جميع الليساعد على تنمية التفاعل  -

التخطيط أهمية ما ومن خالل هذا العرض تجيب الباحثة على التساؤل األول: 
   ؟لجامعات الليبيةفي ا أداء كليات التربية لتطوير االستراتيجي

للتخطيط اإلستراتيجي أهمية كبيرة لتطوير أداء كليات التربية في الجامعات الليبية 
 فهو يعمل على:

في عملية اتخاذ  من خالل مشاركتهم الكلياتفي  ألعضاء هيئة التدريسالفرصة  توفير -
     القرارات.

                                                                                      والقيادة.تحقيق القدرة على التأثير  -
  والفعالية.التقليل من اآلثار السلبية للظروف المحيطة التي تعمل على زيادة الكفاءة  -
                الرفع من أداء كليات التربية لمواكبة كل ما هو جديد في عصر العولمة. -
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التربويين  المخططينللتخطيط االستراتيجي معوقات تواجه  :ياتيجاالستر معوقات التخطيط 
"بيين كما صنفها  التعليم بشكل عام، عند تطبيق مدخل التخطيط االستراتيجي في مؤسسات

 التالي:على النحو  إجمالهايمكن  التي المشكالتالمعوقات أو خمسه أنماط من  إلى" وقه
التي يواجهها المخططون في المراحل  المشكالتمن أهم  باألهداف:مشكالت تتعلق  -أ

من وراء جهودهم  المرجوللتخطيط عدم قدراتهم على التحديد الواضح لألهداف  التمهيدية
 .التخطيطية

قد يضع التعليمية  المؤسسةمن قبل  الخطةحيث أن تنفيذ  :بالمشاركةمشكالت تتعلق -ب
التعامل مع  بكيفية مسبقةم معرفه لم تكن لديه إذافي حاله ارتباك  العمليةالمشاركين في هذه 

 والخاسرين.الصراعات التي قد تنشأ بين المستفيدين 
هناك عدد من المشكالت التي ترتبط بالبيانات واستخدامها  مشكالت تتعلق بالبيانات:-ج

 :اآلتيوتتمثل أهم هذه المشكالت في  ربطها بعمليه التخطيط، وكيفية
 طيط.سوء الفهم الذي ينشأ حول عمليه التخ -
 عن التقدم الذي تحققه مجموعه التخطيط. اإلعالم مواصلةالفشل في  -
 البيانات.غير واقعيه من قبل مجموعه التخطيط في الحصول على الالتوقعات  -
 تدور حوله الخطط. بالتنفيذ لماالفشل في تقديم وصف دقيق للقائمين  -
على التخطيط  تعليميةال المؤسسةقدره  إنحيث  مشكالت تتعلق باالعتماد المتبادل : -د

 .بكليات التربية الفرعيةاالعتماد المتبادل بين األقسام بتتأثر بدرجه كبيره 
 المخصصةوتتمثل هذه المشكالت في عدم تناسب المصادر  مشكالت تتعلق بالمصادر:-هـ

عن سبل أخرى لتنفيذ  بالبحثلجهود التخطيط وعدم دقه قياس تكاليف التنفيذ مما يؤدي 
  (14) أهدافها.

في الجامعات  ما معوقات توظيف التخطيط االستراتيجي :لإلجابة على التساؤل الثاني

 ؟  الليبية
الباحثة العديد من المعوقات التي تعوق عملية التخطيط اإلستراتيجي  استنتجت 

 أهمها:في الجامعات الليبية داخل كليات التربية 
 ة.التربيعدم وضوح األهداف بشكل دقيق داخل كليات   -
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 الخطط التربوية.ممارسة البعض للدكتاتورية في اتخاذ القرارات بخصوص بعض   -
 ةاإلستراتيجيالفصل الدراسي بكليات التربية غير كافية لتنفيذ الخطط  إلنجازالفترة الزمنية   -

 وتحقيق األهداف المرسومة.
 التعطيل في اتخاذ القرار.  -

األفكار  إلنجازحفيز ألعضاء هيئة التدريس الت التنظيمية وعدملتمسك باإلجراءات ا -
                                                                           كليات التربية.التي من شأنها تعمل لتطوير أداء     الجديدة 

تطبيق  وعدم التقييم السليم والفشل فيومقاومة التغيير سياسة إرضاء جميع األطراف  -
  ئح.اللوا

 االستراتيجي:متطلبات عامة لنجاح التخطيط 
ووضع  القرارات المستقبلية بتركيزه على عمليات بناء اإلستراتيجينظرًا لتمييز التخطيط 

تتم  لكيعديدة  والبرامج الزمنية، فإن هذه العملية لها متطلبات واالستراتيجياتاألهداف 
 : يليفيما  اإلستراتيجيطيط بالصورة المأمولة، ويمكن إبراز أهم متطلبات التخ

 ينطوي ·ترمى إلى تحقيقه اإلستراتيجية، ويمكن أن  الذيالتحديد الدقيق للهدف الرئيسي  -
 هذا الهدف على عدة أهداف فرعية.

، ابه ، حول الهدف والظروف المتوقع أن تحيطدقيقةضرورة توفر بيانات ومعلومات  -
 لمواجهتها. واالستعدادوذلك للوقوف على طبيعتها 

 ضروري ·التعرف على اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة لتنفيذ األهداف، وهذا مطلب  -
 تحقيق األهداف. فيألنها األداة الفعالة 

يجب أن تتخذ لتحقيق األهداف للوقوف على التفاعالت،  التيتقديم تصور لألنشطة  -
 ة.ضوء اإلمكانات المتاح فييمكن أن تحصل وتوقع النتائج المرتقبة  التي

 ·ومنفذيها، وذلك لتفعيل نقل التخطيط  اإلستراتيجيةإيجاد عالقة تفاعلية بين مخططي  -
 .العمليمن الواقع النظري إلى الواقع  اإلستراتيجي

حيث  باالستراتيجيةعلى التحديد الدقيق للموازنات الخاصة  االستراتيجيات تنطوي قد  -
  (15) فرعية.أهداف وضع خطة زمنية لتحقيق الهدف الرئيسي وما يتضمنه من 
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 لتطويرالتخطيط االسـتراتيجي  متطلبات توظيف آليةما  اإلجابة على التساؤل الثالث:
 ؟في الجامعات الليبية أداء كليات التربية

 آلية توظيف متطلبات التخطيط اإلستراتيجي لتطوير أداء كليات التربية
 في الجامعات الليبية  

لية لتوظيف متطلبات التخطيط اإلستراتيجي بناء على ما سبق وضعت الباحثة آ   
من خالل ما أظهرته نتائج الدراسات  الليبية،لتطوير أداء كليات التربية في الجامعات 

 السابقة 
 : منطلق آلية التوظيف

انطلقت آلية التوظيف من خالل وجود توجه لدى جميع المؤسسات الحكومية         
اإلستراتيجي للتخطيط المستقبلي، كذلك وجود في ليبيا إلى تبني أساسيات التخطيط 

توجه لدى وزارة التربية والتعليم العام والعالي، والتي تعمل حاليًا للتحول من المركزية 
إلى الالمركزية، مع إعطاء الحريات في إبداء اآلراء واألخذ ببعض المقترحات التخاذ 

ي تعتبر المدارس جزءًا أصيال قرارات في الكثير من األمور المتعلقة بعمل الوزارة والت
 منها في نقل الوزارة بكل دوائرها ومدارسها من الوضع الحالي إلى الوضع المأمول. 

 ومن أبرز تلك األهداف:أهداف اآللية المقترحة : 
 1- جودة التخطيط اإلستراتيجي اإلداري من خالل إتباع األساليب العلمية بما  تحسين

 ؤثرات الخارجية.يتناسب مع التطور العالمي والم
 2- اآللية المتبعة التخطيط اإلستراتيجي اإلداري داخل كليات التربية أكثر فعالية  جعل

 لتحقيق األهداف اإلستراتيجية الموضوعة.
 3- الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه تطبيق مراحل التخطيط اإلستراتيجي  إيجاد

 التربية.في لتطوير أداء كليات 
  في  لبات التخطيط االسـتراتيجي فـي تطوير أداء كليات التربيةتوظيف متطآلية

 خالل:الجامعات الليبية من 
اإلعداد للتخطيط االستراتيجي، بناء الرؤية : )مراحل التخطيط اإلستراتيجي تطبيق-أ

اإلستراتيجية، اختيار اإلستراتجيات المناسبة، تنفيذ وتقويم الخطة اإلستراتيجية من خالل: 
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الخطة / بناء  وتنفيذج المناسبة التي توجه العمل بكليات التربية / متابعة وضع البرام
 .المستمر(وتفعيل آلية التقويم 

بقصور البيانات : معوقات تتعلق )أهمها التغلب على معوقات التخطيط اإلستراتيجي -ب
بالتردد وعدم  ، معوقات تتعلق بالوقت المناسب التخاذ القرار، معوقات تتعلقوالمعلومات

معوقات  ،بعدم المشاركة في اتخاذ القرار ، معوقات تتعلقالحسم في اتخاذ القرار اإلداري 
 .التعليمية(تتعلق باإلدارة العليا في الوزارة والمحافظات 

هناك عدة مصادر يمكن الرجوع إليها أثناء  على مصادر التخطيط اإلستراتيجي: التعرف
 الجامعات الليبية، ومن هذه المصادر ما يلي:التخطيط االستراتيجي لتطوير أداء الكليات ب

 التعليم.توجهات وزارة  ▪
 المناهج الدراسية.  ▪
 المستجدات التربوية.  ▪
 األصلية.البحوث والدراسات   ▪
 حاجات المجتمع المحلي.  ▪
 الخطط السابقة.  ▪
 حاجات الطلبة.  ▪
 .لكليات التربية البيئة المادية  ▪
 قيق ذلك من خالل:: ويمكن تحمتطلبات إنجاح اآللية المقترحة 
ويقصد به تكوين اتجاه إيجابي من خالل عقد دورات تدريبية نحو كيفية  تعزيز الوعي: (1

توظيف التخطيط اإلستراتيجي ليصبح جميع المسئولين داخل كليات التربية في 
 الجامعات الليبية على وعي أكبر بأهمية تطبيقه وكيف يطبق بأسس علمية وعالمية. 

: ويمكن تحقيق ذلك من خالل توافر اإلمكانات والطاقات المختلفة اتتوفير وتطوير القدر  (2
المادية منها والبشرية والتنظيمية، وذلك حتى يصبح التخطيط االستراتيجي على أساس 

 كليات التربية.  لذيفكري وتنظيمي وأكثر ممارسة وتطبيقا 
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لى مستوى اإلدارة حيث البد من ضمان توافر قوة اإلرادة لدى المسئولين ع :اإلرادةقوة  (3
العليا في كافة المجاالت الفنية واإلدارية للدخول في تطبيق التخطيط اإلستراتيجي على 

 العمداء.مستوى مسؤولياتهم ثم على مستوى الكليات من قبل 
بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس من خالل التعرف على حاجاتهم  توسيع المشاركة: (4

اتيجي مما يفيد في رفع مستوى دعمهم وتحمسهم ووجهات نظرهم أثناء التخطيط اإلستر 
 الكليات.لتنفيذ ما يتم التوصل إليه خالل وضع الخطة اإلستراتيجية لتطوير أداء 

  معوقات قد تعوق تنفيذ آلية توظيف التخطيط اإلستراتيجي لتطوير أداء كليات
 ، وتتلخص في اآلتي:التربية في الجامعات الليبية وكيفية التغلب عليها

ومــة بعــض المســؤولين أو تــرددهم فــي اســتخدام التخطــيط اإلســتراتيجي العتقــادهم بعــدم مقا .1
كفايــة الوقــت للقيـــام بــه، ويمكـــن التغلــب علـــى ذلــك مــن خـــالل تنميــة قـــدراتهم فيمــا يتعلـــق 
بأهمية متطلبات التخطيط اإلستراتيجي لتطوير أداء كليات التربية وكيفية اسـتغالل الوقـت 

 ميسر لهذه المتطلبات وآلية تطبيقه بطريقة علمية.للقيام به، وا عداد دليل 
التربيـة  نقـل كليـاتضعف إدراك بعض القيـادات ألهميـة التخطـيط االسـتراتيجي ودوره فـي  .2

ويمكــن التغلــب علــى ذلــك مــن خــالل عقــد النــدوات  األداء،إلــى الوضــع المــأمول لتطــوير 
 الصحيحة.والدروس للتوعية بأهميته بالصورة العلمية 

قيادات في كافة المستويات اإلدارية بالمشكالت اليومية الروتينية دون انشغال ال .3
 بالتخطيط،المشكالت اإلستراتيجية التي تتعلق بنمو مؤسساتهم من خالل المشاركة 

ويمكن التغلب على ذلك من خالل عقد ورش تدريبية حول كيفية االهتمام بالجوانب 
 اإلستراتيجية للتخطيط اإلستراتيجي بالمؤسسة.

قلة الحوافز المادية والمعنوية المقدمة عند تطبيق التخطيط اإلستراتيجي، ويمكن التغلب  .4
على ذلك من خالل التواصل مع المعنيين بالوزارة إليجاد نظام لتحفيز اإلدارة ماديا 

 ومعنويا.
الليبية، ولنجاح التخطيط االستراتيجي وتطوير األداء بكليات التربية في الجامعات 

ة وجود العديد من العوامل األساسية التي تساعد على التغيير الحقيقي لتطوير الباحث رأت
األداء المؤسسي وبناء مستقبل جديد يواكب التطورات المتسارعة في جميع المجاالت، 
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ما متطلبات التخطيط االستراتيجي في تطوير أداء ولإلجابة على التساؤل الرئيس للبحث: 
 ليبية؟الالجامعات في  كليات التربية

 توصلت الباحثة للمتطلبات اآلتية:ولتطوير أداء كليات التربية في الجامعات الليبية 
الدعم المباشر والمتابعة المستمرة من وزارة التعليم العالي من ناحية، وتفهم وتعاون من  -

 أخرى.البيئة الداخلية والخارجية لكليات التربية من ناحية 
ط اإلستراتيجية الموضوعة من قبل المخططين وضع األهداف الرئيسة لتحقيق الخط -

 وتقيم وتقويم األداء بشكل مستمر.
أن تتوافر لدى القيادات البيانات والمعلومات األساسية حول المستهدفين من عمليات  -

 الليبية.التخطيط، من أجل تطوير األداء المستقبلي لدور كليات التربية في الجامعات 
حقيقي والتطوير في سياسة اإلدارة التعليمية وجعل عضو التركيز على تحقيق التغيير ال -

اهتمامها وهذا يتطلب دعما مستمرا لتفادي الوقوع في  والطالب محورهيئة التدريس 
 الخطأ.

عقد دورات تدريبية وورش عمل بشكل دائم حول أهمية التخطيط اإلستراتيجي لتطوير  -
 أداء كليات التربية.

التخطيط االستراتيجي هو ضمان التطبيق  ولهذا السبب فالهدف الحقيقي من
 الليبية.أداء كليات التربية في الجامعات  له لتطويرالناجح 

 توصيات البحث:
 من خالل نتائج البحث توصلت الباحثة إلى العديد من التوصيات أهمها. 

نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي بين العاملين في كليات التربية بالجامعات الليبية  -1
 والندوات.عمداء الكليات من خالل عقد الدورات  ًا بينوخصوص

توفير دليل إرشادي عن التخطيط االستراتيجي يوزع على عمداء الكليات لتحقيق  -2
 األهداف الرئيسة لبرامج التطوير داخل كليات التربية.

وضع نظام محفز ماديا ومعنويا للقائمين بأعمال التخطيط اإلستراتيجي الهادف  -3
 التربية.كليات لتطوير أداء 
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 مقترحات البحث:
إجــراء دراســـات مماثلـــة وشـــاملة فــي التخطـــيط اإلســـتراتيجي علـــى كافـــة  -1

 كليات الجامعات الليبية.
إجــــراء دراســــات مماثلــــة وشــــاملة فــــي تطــــوير أداء الكليــــات علــــى جميــــع  -2

 مستويات التعليم.
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 والمقترحات-واإلشكاليات -ليبيا المبرراتلتعليم الخاص في ا
 بكر د. كريمة رمضان فرج أبو                                           

 كلية التربية قصر بن غشير  –أستاذ مساعد 
 مقدمة:

نظرا لمكانة التعليم كقوة مؤثرة في إعداد الفرد وتوجيه الجماعة فقد أصبحت مناقشة أمور 
التعليم وتقويمها عملية مستمرة ومهمة في كل مكان سواًء في الدول النامية أو المتقدمة، وقد 
ازدادت هذه المناقشات عمًقا واتساًعا خالل اآلونة األخيرة بسبب ما يطرأ على عالمنا 
المعاصر من متغيرات مجتمعية سريعة ومتالحقة أدت إلى تنامي الطلب االجتماعي على 

 التعليم. 
 تأولت اقتصاديات التعليم في العصر الحاضر ضرورة تقليص اإلنفاق العام لمؤسسا فقد

الدولة من جانب وضرورة اتساع وانتشار الخدمات التعليمية من جانب آخر، األمر الذي 
استلزم ضرورة مشاركة ومساهمة القطاع الخاص مع الدولة في دعم وتقديم الخدمات 

 . التعليمية للمستثمرين أو العمالء
الدول جاهدة لتخصيصها، وذلك لضمان جميع التعليم من األولويات التي تسعى يعد و    

من وجود أزمة  االقتصادي، فبالرغمجودة عالية للمخرجات التعليمية ولتقليل العبء 
تؤمن والحكومات  اقتصادية عالمية وشح في الموارد وتراجع أسعار النفط، إال أن الدول

ذلك بسبب  متطلباته، ويأتيقادرة على سد  رغم انها غير للجميع، حقه وأن، بضرورة التعليم
 . تضاعف أعداد الطالب مما أدى إلى زيادة التكلفة االقتصادية

والمتتبع ألمور التعليم في العديد من الدول يالحظ تعاظم دور الحكومات وعجز الدول وعدم 
 قومي والمستوى التعليمي المطلوب،قدرتها على أدارة وتمويل وتنظيم التعليم لضمان األمن ال

الن الظروف المعاصرة قد خلقت تحديات كبيرة يواجهها التعليم في العالم اجمع، لذلك 
  (1) اتجهت معظم الحكومات في اآلونة األخيرة إلى تشجيع خصخصة التعليم.

الوظائف والمهام ذات الصلة المباشرة بعض نقل ملكية تنطلق فكرة التعليم الخاص من 
بعض جهات القطاع الخاص، وتشمل  قطاع التعليم المملوك من قبل الحكومة أو الدولة إلىب

 (2)  الحكومية. والمنظمات غير التعليمية المؤسسات ت هذه الجها
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بجودة عالية تؤدي إلى زيادة التعليمية تربوية الخدمات يسعى التعليم الخاص إلى توفير ال
متطلبات سوق العمل والتعليم، وتوفير  ربيةنسبة توظيف الشباب المتخصصين في الت

وبالتالي  والتركيز على الجانب العملي التدريبي وتقليل البيروقراطية المتبعة في القطاع العام،
 .رفع الكفاءة التعليمية بما يتوافق مع التوجهات العالمية في التعليم

 مشكلة البحث: 
القائمة والمستقبلية، وفي ضوء المتغيرات إدراكا من واضعي السياسة التربوية لحاجات ليبيا 

والمستجدات التي تشهدها ليبيا، فقد اتجهت األنظار إلي وضع استراتيجية فعالة لبناء النظام 
التربوي، من خالل المراجعة الشاملة والتقويم الموضوعي للنظام التعليمي، وفقا لتوصيات 

( المنعقد في ذات 2102لتعليم في عام )المؤتمر التربوي األول الذي نظمته وزارة التربية وا
العماد بمدينة طرابلس الذي أوصى بتطوير النظام التربوي في ليبيا واالهتمام بالتعليم الخاص 

  (3) .ومراجعة أهدافه وممارساته وتوجهاته

األمر  التعليمية، تقديم الخدماتوبالتالي كثرت الوسائل واألساليب التعليمية المساهمة في 
إلى كثرة مؤسسات التعليم الخاص والتي أصبحت ظاهرة ملحوظة في اآلونة  الذي أدى
    األخيرة.

وبالرغم من االهتمام المتزايد بالتعليم ولكن المتتبع لمسيرة التعليم الخاص في ليبيا يالحظ  
في السنوات األخيرة إال أن التعليم الخاص في ليبيا مازال يواجه العديد من االنتقادات التي 

من أدائه لمهامه، وتدني مستوى الكفاءة المهنية للخريجين، وغلبة الكم على النوع وهذا  تحد
 احول ضعف بعض المدارس الخاصة في أداء ما عليه (.1002ما أكدته دراسة )السني في 

 المقدمة للطالب، ألنهالتكاليف ونقص في الخدمات  من واجبات تربوية وتعليمية، وازدياد
الخاص،  تالي تدهور التعليماألموال، وبالي األجيال إلى تجارة تستنزف تحول من تعليم يبن

   (4)بدال من كونه استثمار تربوي.   كون صناعة تجاريةيلالخاص  لتعليموانتقل ا
( إلى 1022العام في ليبيا المختنقات والتحديات وسبل المعالجة، تقرير( التعليم ويشير

والتي ليبيا وجودة في مدارس الخاصة الملاث أن حي ليبيا،ضعف قطاع التعليم الخاص في 
كبيرة من الطالب  داعدأ بحيث تستوعب  العامة،دارس مالن ع العبءيفترض بها أن تخفف 

هذه المدارس تستوعب  الأصبحت  بحيث العام،لهم جودة تعليم تفوق جودة التعليم  وتوفر
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تملك بنية تحتية مناسبة  ى الكما إنها وفي الغالبية العظم الطالب، كبيًرا منعدد الخاصة 
 (5)المرغوب. تقدم جودة تعليمية بالشكل  للعملية التعليمية وال

وانطالقا مما سبق فقد جاء هذا البحث مواكبة لما تقوم به وزارة التعليم الليبية من جهود 
إلحداث التجديد والتطوير في نظام التعليم بصفة عامة والتعليم الخاص بصفة خاصة بما 

ومتطلبات العصر، ويحاول هذا البحث ان يسلط الضوء على واقع التعليم الخاص يتفق 
لذلك ارتأت الباحثة ان تتحدد إشكالية ويقدم تصور مقترح لضبط التعليم الخاص في ليبيا. 

ما هي مبررات انتشار التعليم الخاص في البحث في اإلجابة على التساؤل الرئيس اآلتي: 
 ي تواجهه؟ ليبيا وما اإلشكاليات الت

 البحث: تساؤالت 
 تتطلب اإلجابة على التساؤل الرئيس للبحث اإلجابة على التساؤالت الفرعية التالية: 

 ما مبررات ظهور وانتشار التعليم الخاص في ليبيا  ؟ - 2
 ما واقع ومالمح التعليم الخاص في ليبيا  ؟ - 1
 ؟  ما اإلشكاليات التي تواجه التعليم الخاص في ليبيا - 3
 ما المقترحات التي تسهم في تطوير التعليم الخاص في ليبيا ؟  -4

  البحث: أهمية 
 سياسة إعدادو التربوية المنظومة في الخاص التعليمب االرتقاء في البحث هذا يسهم -2

  له. تنموية
واقع ومالمح التعليم الخاص ويسلط الضوء على جملة من البحث الحالي يرصد  -1

 ه التعليم الخاص في ليبيا.اإلشكاليات التي تواج
نتائج هذا البحث في توجيه نظر المخططين التربويين الذين يقومون برسم قد تفيد  -3

إلى تطوير معايير  إدارة التعليم الخاصالسياسات ووضع الخطط التربوية والمسئولين في 
 رة.التربوية المعاص ليبيا بما يتماشى مع التوجهات المدارس الخاصة فيجديدة العتماد 

 :اآلتيةالبحث إلى تحقيق مجموعة من األهداف  يهدفالبحث: أهداف 
 التعرف على مبررات ظهور وانتشار التعليم الخاص في ليبيا.  -2
 التعرف على واقع التعليم الخاص في ليبيا. -1
 التعرف على اإلشكاليات التي تواجه التعليم الخاص في ليبيا.  -3
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 تطوير وتجويد التعليم الخاص في ليبيا. يسهم البحث في تقديم مقترحات تفيد في -4
 حدود البحث:

على مبررات انتشار التعليم الخاص في ليبيا واإلشكاليات  الحدود الموضوعية: التعرف -2
 التي يعاني منها وصياغة جملة من المقترحات العملية لتطويره وتحقيق الجودة والتميز فيه.  

 ة طرابلس.   مدارس التعليم الخاص بمدينالحدود المكانية:  -1
 م(. 1022-1022لعام الدراسي )الزمنية: االحدود  -3
 من المعلمات بمدارس التعليم الخاص بمدينة طرابلس الحدود البشرية: عينة  -4

 مصطلحات البحث:  -
هو تعليم يملك مدارسه أفراد أو هيئات غير : "(Private Learning)التعليم الخاص  -

ا التعليم العام أو الفني، ولكنه يتقاضى مصروفاته حكومية، ويؤدي الوظائف التي يقوم به
من المتعلمين ويلتحق بذلك التعليم من يريدون التعليم على مستوى خاص ال يتحقق في 

 (6)المدارس الحكومية المجانية. 
ويقصد به التعليم الذي يجري في المدارس خارج أطار : لتعليم الخاصالتعريف اإلجرائي ل -

 المدارس العامة 
 ة وال يمول من قبل الدولة. الحكومي أو
تابعة لهيئات أهلية محلية أو أجنبية أو أفراد من القطاع المدارس هي ال"  المدارس الخاصة: -

الخاص ويتولون األنفاق عليها من أموالهم أو من األقساط المدرسية أو من الهبات والتبرعات 
دارتها، واإلشراف عليها وال   (7)لحكومة في تمويلها " . اتدخل تالمرتبطة بها وا 

 الدراسات السابقة:  -
اطلعت الباحثة على األدب التربوي المنشور حول التعليم الخاص عامة وتحصلت 
على قدر من الدراسات العربية المشابهة لموضوع البحث إال أنها ركزت على الدراسات 

لبحث مباشرة وقد المحلية التي لها عالقة مباشرة بمكان البحث وموضوع البحث وبزمن ا
روعي في ترتيب البحوث والدراسات من األقدم فاألحدث وفيما يلي عرض لهذه الدراسات 
المحلية بشيء من اإليجاز للوقوف على نقاط االتفاق واالختالف مع هذا البحث، لعل من 

 أبرزها: 
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  (8) :(1002) دراسة نجاة عيسى على السني   -1

تشخيصية تحليلية للتحصيل الدراسي ومفهوم الذات  دراسة-بعنوان " بيئة التعليم الحر 
 والسلوك االجتماعي للتالميذ" 

استهدفت الدراسة إلى تقييم البيئة التعليمية بعناصرها المختلفة في مدارس التعليم الخاص 
والتعرف على واقع البيئة التعليمية بها، واستخدمت الباحثة أدوات متعددة لجمع البيانات 

رة مالحظة للسلوك االجتماعي والمقابلة المقننة ومقياس لمفهوم الذات تمثلت في استما
ولتحقيق أهداف البحث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة 

( ولي أمر من أولياء أمور الطلبة في المدارس الخاصة، 111( مدرسة خاصة، و)35من )
 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

 إن بيئة التعليم الخاص بيئة غير مالئمة للعملية التعليمية.    -

من مباني المدارس الخاصة للعملية التربوية وان اغلب هذه  %53عدم مالئمة     -
المدارس عبارة عن بيوت سكنية في األساس مما جعل حجرات الدراسة غير مالئمة ومما 

  أدى إلى تكدس الطلبة واالزدحام في الفصل الدراسي.

في المدارس الخاصة اعتقادًا منهم  ممن أولياء األمور أفادوا بأنهم سجلوا أبنائه %01إن  -
 بان هذه المدارس تقدم تعليمًا أفضل.  

 (9) (:2112) دراسة رباب محفوظ األبرق    -2

 بعنوان "التعليم الحر في الجماهيرية العظمى "    

ى التعليم الخاص، ومدى مالئمة واستهدفت الدراسة التعرف على مدى إقبال األفراد عل
المباني التعليمية التي تشغلها المدارس الخاصة لنجاح العملية التعليمية ولتحقيق أهداف 
الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدمت االستبيان كأداة لجمع 

 بيانات الدراسة وتوصلت إلى النتائج التالية:
التعليم الخاص من قبل فئات الطالب متبايني الدخل رغم تدني  أن هناك إقباال على   -

 المزايا والحوافز للتعليم الخاص.

تعاني مؤسسات التعليم الخاص من ضيق المكان وعدم مالئمة مباني المدارس الخاصة   -
 للشروط والمواصفات التربوية. 
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 (10) (:2113) دراسة سعاد سالم الزوام -5

 اهيرية العظمى بين العام والحر بمدينة طرابلس ".بعنوان " التعليم في الجم    

استهدفت الدراسة التعرف على مؤشرات وواقع التعليم العام والخاص وأهم المشكالت التي 
تواجه التعليم العام والخاص في ليبيا، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج 

تبيان والمالحظة العلمية والمقابلة كأدوات الوصفي التحليلي، واستعانت في جمع البيانات باالس
( 985( معلم ومعلمة وتكون مجتمع البحث من )011للدراسة وتكونت عينة الدراسة من )

 مدرسة من مدارس التعليم الخاص، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

كبيرة ويسهم أكدت نتائج الدراسة إن التعليم الخاص هو تعليم موازي للتعليم العام بدرجة    -
 في تخفيف العبء على التعليم العام. 

إن أماكن ومقار المدارس الخاصة التي تشغلها ال تتوفر فيها شروط العملية التربوية  -
  التي تحقق الكفاءة اإلنتاجية واإلتقان التربوي المتميز في مخرجات التعليم في ليبيا الحبيبة.

 تعقيب عن الدراسات السابقة:   -
هذا البحث مع الدراسات السابقة في تناوله  أتفق وع البحث وأهدافها:من حيث موض -2

واقع التعليم الخاص في ليبيا واإلشكاليات التي تواجه التعليم الخاص في ليبيا مثل دراسة 
 (.2113( و)دراسة سعاد الزوام 2112(، و)دراسة رباب األبرق 2111)نجاة السني 

اتفقت كل الدراسات السابقة مع البحث  : فقدمن حيث المنهج المستخدم في البحث -1
الحالي في استخدامها المنهج الوصفي التحليلي كمنهج مناسب ل لتحقيق أهداف واإلجابة 

 على تساؤالته. 
(، و)دراسة األبرق 2111أتفق البحث الحالي مع دراسة )السني : من حيث أدوات البحث -3

 كأداة للبحث. ( في استخدامها االستبيان 2113( و)دراسة الزوام 2111
( في نوع العينة 2113اتفق البحث الحالي مع دراسة الزوام ) من حيث عينة البحث: -4

والتي تكونت من المعلمين والمعلمات، بينما اختلفت العينة البحث مع عينة دراسة السني 
 ( التي تكونت من أولياء أمور التالميذ.2111)

 وانب اإلفادة من الدراسات السابقة: ج -
 عرف على الجوانب الهامة المتعلقة بالتعليم الخاص في ليبيا.الت -1
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 التعرف على اإلشكاليات والمعوقات التي تواجه التعليم الخاص في ليبيا.  -2
 اإلفادة من الدراسات السابقة في بناء أداة البحث الحالية.  -3
 ليبيا.   استنباط بعض المؤشرات الهامة الدالة على تأخر النهوض بالتعليم الخاص في -4
 تقديم تصور مقترح لتطوير التعليم الخاص في ضوء التوجهات المعاصرة.  -5
 موقع البحث الحالي من الدراسات السابقة: -

، ومنذ حوالي  أربعة عشر عاما ي ليبيامتردي للتعليم الخاص فواقع الالفي ضوء   
ة زمن البحث الحالي سابقة زمن الدراسات التي عملت في مجال التعليم الخاص وحتى هذه الفتر 

ومازال التعليم الخاص في ليبيا يواجه مشكالت ومعوقات حالت دون تطوره وجودته مقارنة 
التربوية االتجاهات بالتطورات واالنجازات التي حققها التعليم الخاص في الدول المتقدمة و 

ذا البحث موضوع البحث حيث يتناول هفي  هذا البحث عن البحوث السابقة  فرد، ويتالمعاصرة
واإلشكاليات التي جعلته الجانب المريض في النظام ، مبررات زيادة انتشار التعليم الخاص 

التربوي الليبي كما يقدم تصورا لما يمكن ان يجعل منه صمام آمان ورافدا للتعليم العام في زمًن 
 ترفع فيه الجودة شعارا للتميز والتقدم في زمن االقتصاد المعرفي. 

 نظري: اإلطار ال -
   (Private Learning)مفهوم التعليم الخاص : -

أدت ثورة التكنولوجيا والتطور في إنتاج المعرفة إلى تغير في الوزن النسبي لعناصر اإلنتاج 
وأصبحت المعلومات والمعرفة على قمة هذه العناصر ،وقد فرض هذا الوضع اهتماما متزايدا 

مات ،وكان البد للتعليم ان يتأثر بهذه المتغيرات وان بالجودة في مجال الفكر والمعرفة بالمعلو 
يؤثر فيها ،ويواكبها بأن يتحول من الجمود والثبات إلى المرونة والتغيير عن طريق خصخصة 

الخصخصة هي تحويل التعليم من اجل اإلتقان والجودة حيث يرى الكثير من االقتصاديين ان 
أو جزئيا وذلك ضمن سياسة الحكومة في مجاالت  ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص كلياً 

 (11)اإلصالح التنموي. 
( إلى ان الخصخصة تعني التحول من الملكية العامة 1002ويشير عبد المتعال بهجت)

للمشروعات والمؤسسات إلى الملكية أو التبعية الخاصة أي توسيع وتنويع قاعدة الملكية وبالتالي 
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ل آليات السوق وعوامل وآليات العرض والطلب في مناخ إخضاع نشاط تلك المؤسسات لعوام
 (12)تسود فيه المنافسة الحرة التي تدفع إلى التميز. 

يشير إلى نوع من التعليم غير الحكومي الذي يمول كليًا أو جزئيا فالتعليم الخاص اصطالحا: 
مهني أو إي ناحية من بواسطة هيئات أو أفراد وتقوم مدارسه أصاًل بالتربية والتعليم أو األعداد ال

 نواحي التعليم العام أو الفني.
هو تعليم يملك مدارسه أفراد أو هيئات غير "  ( بأنه1004أحمد التركي  عبده، )فاروق  رفهوع   

ولكنه يتقاضى مصروفاته من  الفني، الوظائف التي يقوم بها التعليم العام أو حكومية، ويؤدي
ليم على مستوى خاص ال يتحقق في المدارس الحكومية يريدون التع به منالمتعلمين ويلتحق 

  (13) ."المجانية 
سياسات اإلصالح التنموي الالزمة لتحقيق  إحدىإلى ان التعليم الخاص هو  وبذلك نخلص

ويقصد بها عملية تحويل الملكية من قطاع التعليم العام  المجتمع،التنمية الشاملة والمستدامة في 
 ألفراد.اع الخاص المملوك المملوك للدولة إلى القط

  العام:مبررات ظهور التعليم الخاص كمنافس للقطاع  -
إلى عدة االستثمار في التعليم ودخوله كمنافس للقطاع العام و الخاص انتشار التعليم تتنوع مبررات 

  يلي:أشكال مختلفة لعل من أبرزها ما 
مما أظهر الحاجة إلى البحث  التضخم الكبير في النفقات والتزايد الهائل في عدد الطالب -1

عن مصادر تمويل جديدة ومختلفة لتوزيع أعباء التعليم المالية بين ميزانية الدولة والمؤسسات 
  الخاصة.

 الزيادة السكانية وما يصاحبها من زيادة الطلب على التعليم.    -1
ي الجديد المبررات االجتماعية للطلب على التعليم الخاص ان النظام االقتصادي واالجتماع -3

قد أفرز في الكثير من الدول النامية شريحة من البشر تتمتع بمستويات اقتصادية واجتماعية 
متميزة وتبحث عن تعليم متميز أيضا، وقد رأت هذه الشريحة ان التعليم الذي تقدمه المدارس 

 (14) واالجتماعي.الحكومية غير مناسب ألبنائها على المستوى التعليمي 
  السريع.المعرفي التطور والنمو  -4
 بالتعليم.النمو الكبير في أعداد الطلبة المقيدين  -5
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 ومشكالته.التمويل  -2
ظهور اآلراء واألفكار والتطبيقات التربوية الجديدة بما فيها األفكار الناجمة عن أثر  -7

  التكنولوجيا.
  المناهج.التغيير والتطوير في  -2
 التعليمية.انخفاض القدرة االستيعابية للمؤسسات  -2
دفع كثير  العامة، ممادني مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للمتعلمين في مؤسسات التعليم ت  -20

 إلى مؤسسات التعليم الخاص كمحاولة لتفادي ذلك التدني.  ءمن الطالب إلى اللجو 
رغم المتتبع لمسيرة التعليم الخاص في ليبيا يالحظ أنه  ليبيا:واقع التعليم الخاص في  -

عبء التعليم العام واستيعاب جميع الطالب من هم في سن التعليم  خفيف منمساهمته في الت
منذ أن ككل، إال أنه بعض السلبيات التي يعاني منها النظام التعليمي اإللزامي ، والتخفيف من 

الحارات واألزقة، ظهرت سلبيات جديدة لم المدن والقرى و  في الخاصةمدارس تنتشر البدأت 
وبدال من أن توفر هذه المدارس حلوال لبعض المشاكل  ليبيا يمية في تعرفها العملية التعل

أثقلت كاهل النظام التربوي في ليبيا لعل  إضافيةت التعليمية في المدارس العامة، أضافت مشكال
 من أبرزها ما يأتي:

فقد أشارت دراسة ) نجاة السني في ليبيا  :فيما يتعلق بأسباب االلتحاق بالتعليم الخاص 
، الذين يدرسون في مدارس التعليم الخاص  لياء أمور الطلبةو أ( من %70( أن ) نسبة 1002،

أكدوا ان السبب الذي دفعهم إلرسال أبنائهم إلى المدارس الخاصة هو أن  بيئة التعليم الخاص 
أفضل من بيئة التعليم العام وأنها تقدم تعليمًا أفضل يؤدي إلى التفوق علميًا عن نظرائهم الذين 

درسون في التعليم العام وهذا األمر جعلهم ينفقون مبالغ مالية كبيرة نظير تعليم أبنائهم في هذه ي
المدارس ، وقد بينت المقابلة التي أجرتها الباحثة مع مجموعة من أولياء أمور طلبة التعليم 

نحو في دوافع انجذاب كثير منهم في وجهات النظر بين أولياء األمور  هناك تباينالخاص أن 
إلحاق أبنائهم في المدارس الخاصة، فهناك من يبحث عن جودة التعليم، والخدمة التعليمية، 
وهناك من يبحث عن نوع خاص من التعليم والتربية التي يرغب بتنشئة أبنائه عليها، فيما هناك 

، هذا وال ذاك، وال تتعدى دوافعه سقف التفاخر في إلحاق أبنائه بمدرسة خاصةعن من ال يبحث 
تضم أبناء النخبة القادرة على دفع مبالغ طائلة، بغض النظر عن نوعية التعليم الذي يحصل 
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ناك الكثير من أولياء األمور ، كما أن ه، أو طبيعة القيم التي يمكن أن يكتسبوهام عليه أبناؤه
ل والتربويين، الذين يعتبرون بأن التعليم أكثر جودة في المدارس الخاصة عموما، بدليل حصو 

، مقارنة طلبة المدارس الخاصة على درجات عالية في نتائج المرحلتين األساسية والثانوية
، في ظل تراجع المستويات التعليمية في الغالبية بامتحاناتهم في مدارس التعليم العام والجامعات

س العظمى من المدارس الحكومية، غير أن هؤالء المتحمسين للتعليم الخاص، ال يبرئون المدار 
الخاصة من سلبيات يطمحون لتصحيحها، كما أنهم مجمعون على أن كثيرا من هذه المدارس ال 

  (15).تؤدي دورها التعليمي، والتربوي على أكمل وجه
ربما ينتقد البعض تزايد هذه المدارس، مع بداية كل فيما يتعلق بانتشار المدارس الخاصة : -1

مدرستين في شارع واحد، نظرا لعدم مراعاة  عام دراسي جديد، حتى أن هناك في بعض المناطق
التوزيع الجغرافي للمدارس، غير أن هناك من يرى في ذلك ظاهرة صحية، تعزز ثقافة التنافس 

وألن ظاهرة المدارس الخاصة، لم تعد ظاهرة خاصة ، في تقديم الخدمة التعليمية األجود للطالب
في أرجاء ليبيا  فإننا نالحظ انتشار  لرئيسيةاالبلديات  ، والمدن الرئيسية فيطرابلس بالعاصمة 

، التي تكتظ شوارعها بالمدارس حتى في المناطق الريفية وضواحي المدن المدارس الخاصة 
 المناطق والضواحي .الخاصة، في هذه 

تتمكن الباحثة من الحصول على اإلحصائيات  دقيقة لمونظرا لعدم توفر قاعدة بيانات      
التي توضح أعداد المدارس الخاصة في ليبيا، ولكنها تمكنت من الحصول على األخيرة والدقيقة 

-1027إحصائية من إدارة التفتيش التربوي توضح أعداد المدارس الخاصة خالل العام )
1022). (16) 

ومن الطبيعي ان تكون فيها زيادة في أعداد المدارس الخاصة خالل السنتين الماضيتين ومن  
 ( 2افتتاح مدارس خاصة وفروع جديدة وهذا ما يوضحه الجدول رقم )خالل ما نالحظه من 

 (1جدول رقم )
 (7112-7112العام ) ليبيا خاللإحصائية بعدد المدارس الخاصة في  

 المرحلة التعليمية عدد المداس الخاصة المنطقة التعليمية ر.م
 ثانوي    – أساسي –رياض  مدرسة 71 طرابلس المركز 1
 ثانوي    – أساسي –رياض  مدرسة 72 أبو سليم 7
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 ثانوي    – أساسي –رياض  مدرسة 33 سوق الجمعة 3
 ثانوي    – أساسي –رياض  مدرسة 21 حي األندلس 4
 ثانوي    – أساسي –رياض  مدرسة 2 صبراته 7
 ثانوي    – أساسي –رياض  مدرسة 77 الزاوية 6
 ثانوي    – أساسي –رياض  مدرسة 71 ترهونة 2
 ثانوي    – أساسي –رياض  مدرسة 71 يةالعزيز  2
 ثانوي    – أساسي –رياض  مدرسة 12 الخمس 3
 ثانوي    – أساسي –رياض  مدرسة 11 زواره 11
 ثانوي    – أساسي –رياض  مدرسة 3 السواني 11
 ثانوي    – أساسي –رياض  مدرسة 16 غريان 17
 ثانوي    – أساسي –رياض  مدرسة 7 مزده 13
 ثانوي    – أساسي –رياض  مدرسة 17 العجيالت 14
 ثانوي    – أساسي –رياض  مدرسة 17 بني وليد 17
 ثانوي    – أساسي –رياض  مدرسة 11 وادي الشاطئ 16
 ثانوي    – أساسي –رياض  مدرسة 12 سبها 12
 ثانوي    – أساسي –رياض  مدرسة 72 زليتن 12
 ثانوي    – أساسي –رياض  مدرسة 43 قصر بن غشير 13

 ثانوي    – أساسي –رياض  442 المجموع الكلي
 

: فقد أكدت جملة من الدراسات ان عددا وفيما يتعلق بالمعلم في مدارس التعليم الخاص  -7
كبيرا منهم ليسوا من أصحاب الخبرة الطويلة في مجال التعليم ألنهم حديثي التخرج وينتظرون 

نما يتم بمدى قبول التعيين في المدارس العامة  ، وان قبول المعلم ال  يتم وفق المؤهل والخبرة وا 
المعلم  بالمقابل المادي الذي يعرض عليه بغض النظر عن معدالت األداء التي تفوق قدرة المعلم  
على انجاز ما أوكل إليه ، كما يوجد تجاوز في التزام المعلم بتدريس المواد المتخصص فيها  
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يق مما يعني تجاوز بعض المدارس الخاصة ويكلف المعلم بتدريس مواد غير تخصصه الدق
 لتخصصات المعلمين فيها . 

أن عددًا كبيرًا منهم ليسوا من أصحاب  لوحظفيما يتعلق بمديري مدارس التعليم الخاص:  -3
كما أن إدارات التعليم  التعليمية،بالعملية  لهم صلةالخبرة الطويلة في مجال اإلدارة وليس 

د المعلمين حيث إن كل مدرسة لديها كم هائل من طلبات الخاص ال تواجه ُعجوزات في عد
التوظيف للمعلمين األمر الذي يترتب عليه تدني أجور المعلمين في القطاع الخاص، كما يترتب 

  الواحد.عليه االستغناء عن المعلمات وتغييرهم أكثر من مرة في العام 
تعاني بعض مؤسسات التعليم : وفيما يتعلق بالمباني التعليمية في مدارس التعليم الخاص

ضيق المكان وعدم مالئمة مباني المدارس الخاصة لطبيعة العملية التربوية  الخاص من
حيت ان اغلب هذه المدارس عبارة عن بيوت سكنية في األساس مما جعل الحجرات  والتعليمية،

اعاة الظروف غير مالئمة للدراسة وترتب عليها اكتظاظ الصف بالتالميذ باإلضافة إلى عدم مر 
  الدراسي.الفيزيقية للصف 

ما واقع ومالمح التعليم الخاص تكون الباحثة قد أجابت عن التساؤل الثاني للبحث وهو: وبذلك 
 في ليبيا؟

 إجراءات البحث:  -
المنهج الوصفي ة الباحث من أجل تحقيق أهداف البحث وتساؤالته اعتمدت :منهج البحث - 

   ليبيا.شكاليات التي تواجه التعليم الخاص في التحليلي لرصد المبررات واإل

يتكون المجتمع األصلي للدراسة من جميع معلمي المدارس الخاصة بمدينة مجتمع البحث:  -
  تعليمية. ( مراقبات7( مدرسة خاصة تقريبًا موزعين على )224طرابلس والبالغ عددهم حوالي )

( 200) عشوائية حيث شملت عينة البحثالطريقة التم اختيار عينة البحث ب البحث:عينة  -
وقد تنوعت المؤهالت العلمية  طرابلس،بمدينة معلمة من معلمات مدارس التعليم الخاص 

جازة التدريس الخاصة  لعينة البحث حيث شملت الدبلوم العالي والبكالوريوس والليسانس وا 
جازة التدريس  ت معلمات في تنوعت تخصصات عينة البحث فقد تضمن العامة، وكذلكوا 

االنجليزية والتربية اإلسالمية واالجتماعيات  ةتخصص العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغ
 والتربية وعلم النفس والتربية الفنية والتربية الموسيقية والحاسوب والخدمة االجتماعية.
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موجهة  نةاستبالتحقيق أهداف البحث واإلجابة عن تساؤالته أعدت الباحثة  البحث:أداة  -
على  فقرة موزعة( 50تضمنت عدد ) طرابلس،للمعلمات بمدارس التعليم الخاص في مدينة 

( فقرة حول مبررات ظهور التعليم الخاص، بينما 10محورين، تضمن المحور األول عدد )
 ليبيا تم( فقرة حول اإلشكاليات التي تواجه التعليم الخاص في 21تضمن المحور الثاني عدد )

( معلمة من المعلمات الالتي يقمن بالتدريس في مدارس خاصة 111على عينة قوامها )توزيعها 
شكاليات التعليم الخاص في  مالستطالع أرائه  ليبيا.حول مبررات وا 

  األداة:صدق  -
كوسيلة أساسية لجمع البيانات والمعلومات من مجتمع  االستبانةعلى  ةاعتمدت  الباحث -2

حث وأهدافه وتساؤالته وفي ضوء الدراسات السابقة واألدب البحث، وبناء على  مشكلة الب
في صورتها األولية ،  االستبانةبصياغة فقرات ة المنشور حول التعليم الخاص، قامت الباحث

من ذوي ( محكمين  5والبالغ عددهم )وتم عرضها على مجموعة محكمين تربويين 
بد اء رأيهم ومالحظاتهم عليها ،ومدى االختصاص والخبرة في كلية التربية، بهدف تحكيمها وا 

 بعض صياغة تعديلوبناءًا على آراء المحكمين تم  ارتباط كل فقرة بالمحور الذي تنتمي إليه
 .(%20)بلغت المحكمين بين اتفاق نسبة على بناء المحاور وترتيب الفقرات،

فقرة  (34في صورتها النهائية والتي احتوت على) االستبانةأن  إلىة الباحث توصلت-1 
مبررات انتشار التعليم الخاص في ليبيا  األول:المحور هما موزعة على محورين أساسيين و 

 فقرة.( 24وتضمن)
كما  فقرة،( 10اإلشكاليات التي تواجه التعليم الخاص في ليبيا وتضمن ) الثاني:المحور و 

  ا.ليبيفي  مقترحات لتطوير التعليم الخاص مفتوح حولعلى سؤال  االستبانةاحتوت 
تم التأكد من ثبات األداة باحتساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية  األداة:ثبات  -
( 1ألفا( للمقياس الكلي، ويبين الجدول رقم ) خكرونبابراون(، وباستخراج معامل ) سبيرمان)

بالطريقتين، وهي معامالت ثبات تفي  االستبانةمعامالت الثبات للقسمين الثاني والثالث من 
  .بأغراض الدراسة

 (7جدول رقم )
 داة الدراسةألمعامالت الثبات   
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 ألفا خكرو نبا التجزئة النصفية المحاور
 0.22 0.23 ليبيا. مبررات انتشار التعليم الخاص في 

 0.24 0.20 اإلشكاليات التي تواجه التعليم الخاص في ليبيا .
  

 ( 3جدول رقم )
 ه المبررات واإلشكاليات في التعليم الخاصيوضح إجابات عينة البحث عن استبان

 الخاص.مبررات التعليم  األول:المحور  ر.م
 موافق

%100 

 محايد

%100 

 غير موافق

%100 

2 
يساعد التعليم الخاص في تخفيف العبء المالي 

 )اإلنفاق المتزايد( عن كاهل الدولة.
%70 %10 %20 

0 
يسهم التعليم الخاص في حل مشكلة زيادة الطلب 

 التعليم. لى ع
%70 %10 %20 

2 

تدني مستوى الخدمات التعليمية في مؤسسات 

التعليم العام يجبر الطالب على االلتحاق بالتعليم 

  الخاص.

%50 %30 %20 

يستوعب التعليم الخاص جميع الراغبين في  2

 التعليم وفي مراحل عمرية مختلفة.
%70 %20 %10 

 فر التعليم الخاص فرصاً جديدة منيو 2

 التخصصات التعليمية.
%10 %80 %10 

يسهم التعليم الخاص في حل مشكلة التكدس  2

واالزدحام الكبير للطلبة في المؤسسات التعليمية 

 الحكومية.

%70 %10 %20 

تودي روح التنافس في التعليم الخاص إلى  2

 وتطوره. إصالح التعليم
%40 %30 %30 

من التعليم التعليم الخاص أكثر مرونة واستقاللية  2

 العام.
%50 %30 %20 

التعليم الخاص أقدر على التكيف مع المتغيرات  2

 الجديدة. 
%30 %50 %20 

يستجيب التعليم الخاص بشكل أسرع لمطالب  22

 تخصصاته.سوق العمل من خالل 
%50 %30 %20 

 20% 20% 40% للمجتمع.يسهم التعليم الخاص في التنمية الثقافية  22

ليم الخاص في التنمية االقتصادية يسهم التع 20

 للمجتمع. 
%50 %30 %20 

يستجيب التعليم الخاص للنمو المعرفي والتطور  22

 التقني. 
%20 %40 %20 

 20% 20% 60%يتيح التعليم الخاص فرصاً للتعليم داخل البالد بدالً  22
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  من الهجرة إلى الخارج. 

    الخاص.يم المحور الثاني: اإلشكاليات التي تواجه التعل

ارتفاع الرسوم الدراسية بحيث تفوق قدرة  2

 فيه.الدارسين 
%90 %10 %00 

معظم مدارس التعليم الخاص ال تصلح أن تكون  0

  تعليمية.مؤسسات 
%80 %10 %10 

عدم كسب ثقة المواطن بحيث يصبح منافساً  2

 العام.للتعليم 
22% 02% %00 

ستقلة عن عدم توافر هيئة تدريسية متفرغة وم 2

 العام.التعليم 
%60 %40 %00 

ً جيدا كما ورد في  2 ال يقدم التعليم الخاص تعليما

  أهدافه.
%50 %30 %20 

أصبح التعليم الخاص مجاالً للربح بوصفه تجارة   2

  مهنة.ال 
%90 %10 %00 

يواجه التعليم الخاص عملية االعتماد األكاديمي  2

  للخرجين.
22% %20 22% 

التعليم الخاص معلمين من المدارس يستقطب  2

العامة مما يسهم في حرمان المؤسسات العامة من 

  واألكفاء.المعلمين الخبراء 

%70 %10 %20 

يستقطب التعليم الخاص المعلمين من المدارس  2

الرواتب  مؤسساته نتيجةالعامة الحكومية إلى 

  الكاش(.الفورية )

%60 %30 %10 

ي في مؤسسات التعليم قد يكون التمويل خارج 22

 الخاص )مستثمر أجنبي( 
%10 %40 %50 

معظم مؤسسات التعليم الخاص ربحية هدفها  22

 المالي.االستثمار 
%60 %30 %10 

يستقبل التعليم الخاص طالب قادرين مالياً  20

 تحصيلياً. ومنخفضين 
%70 %30 %00 

تنزع بعض مؤسسات التعليم الخاص اإلطار  22

ي نتيجة التبعية والتغريب )المستثمر الثقافي الوطن

 الخارجي(

%10 %30 %60 

ال تقدم مؤسسات التعليم الخاص برامج تعليمية  22

  للمجتمع.تلبي االحتياجات الحقيقية 
%60 %20 %20 

عدم وجود الضمانات في التعليم الخاص مما  22

يترتب عليه استبدال المعلم في السنة أحيانا عدة 

 مرات. 

%50 %30 %20 

ال يراعي التعليم الخاص التخصص التربوي  22

  للمعلمين.واألكاديمي 
%50 %10 %40 

في التعليم الخاص حقوق المعلم المادية والمعنوية  22

  مهضومة.
%40 %20 %40 
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ال يراعي التعليم الخاص معدالت األداء بالنسبة  22

  للمعلم.
%60 %40 %00 

لزيارات ال تخضع بعض مدارس التعليم الخاص  22

 التربوي.التفتيش 
%50 %00 %50 

معظم مدراء مدارس التعليم الخاص غير مؤهلين  02

  تربوياً.
%70 %30 %00 

 :البحثنتائج 
 ( 4جدول رقم ) 

 يوضح إجابات عينة البحث عن مبررات ظهور التعليم الخاص  حسب درجة أهميتها 
 الخاص.مبررات التعليم  األول:المحور  ر.م

 موافق

%100 

 محايد

%100 

 غير موافق

%100 

1 
يسهم التعليم الخاص في حل مشكلة زيادة الطلب 

 التعليم.على 
%70 %10 %20 

2 
يساعد التعليم الخاص في تخفيف العبء المالي 

 كاهل الدولة. المتزايد( عن)اإلنفاق 
%70 %10 %20 

3 

يسهم التعليم الخاص في حل مشكلة التكدس 

المؤسسات التعليمية  واالزدحام الكبير للطلبة في

 الحكومية.

%70 %10 %20 

4 
يستوعب التعليم الخاص جميع الراغبين في 

 مختلفة.التعليم وفي مراحل عمرية 
%70 %20 %10 

5 
يتيح التعليم الخاص فرصاً للتعليم داخل البالد بدالً 

 الخارج.من الهجرة إلى 
%60 %20 %20 

6 
ية يسهم التعليم الخاص في التنمية االقتصاد

 للمجتمع.
%50 %30 %20 

7 

تدني مستوى الخدمات التعليمية في مؤسسات 

التعليم العام يجبر الطالب على االلتحاق بالتعليم 

 الخاص.

%50 %30 %20 

8 
يستجيب التعليم الخاص بشكل أسرع لمطالب 

 تخصصاته.سوق العمل حسب 
%50 %30 %20 

9 
يم التعليم الخاص أكثر مرونة واستقاللية من التعل

 العام.
%50 %30 %20 

11 
تودي روح التنافس في التعليم الخاص إلى 

 وتطوره. إصالح التعليم
%40 %30 %30 

 20% 20% 40% للمجتمع.يسهم التعليم الخاص في التنمية الثقافية  11

12 
التعليم الخاص أقدر على التكيف مع المتغيرات 

 الجديدة.
%30 %50 %20 

13 
لنمو المعرفي والتطور يستجيب التعليم الخاص ل

 التقني.
%20 %40 %20 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 

 

 م0202فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 

14 
يوفر التعليم الخاص فرصاً جديدة من 

 التخصصات التعليمية.
%10 %80 %10 

 

  للبحث:التساؤل األول  نتائجأواًل 
( وما تم عرضه من نتائج إجابات عينة البحث على فقرات 4يتبين من خالل الجدول رقم )

نتشار التعليم الخاص من حيث أهميتها ،فقد تحصلت المحور األول المتعلقة بمبررات ا
( و المتمثلة في) يسهم التعليم الخاص في حل %70المبررات األربعة  األولى على نسبة )

مشكلة زيادة الطلب على التعليم( و)يساعد التعليم الخاص في تخفيف العبء المالي عن 
س واالزدحام الكبير للطلبة في كاهل الدولة ( و)يسهم التعليم الخاص في حل مشكلة التكد

المؤسسات التعليمية الحكومية( و)يستوعب التعليم الخاص جميع الراغبين في التعليم وفي 
من حيث األهمية فقرة )يتيح  %20مراحل عمرية مختلفة(وجاء في الترتيب الثاني وبنسبة 

( من إجابات عينة التعليم الخاص فرصًا للتعليم داخل البالد بداًل من الهجرة إلى الخارج 
من إجابات العينة والمتمثلة في  %50البحث، بينما تحصلت األربع فقرات التالية على نسبة 

) يسهم التعليم الخاص في التنمية االقتصادية للمجتمع(و)تدني مستوى الخدمات التعليمية في 
التعليم مؤسسات التعليم العام يجبر الطالب على االلتحاق بالتعليم الخاص( و)يستجيب 

الخاص بشكل أسرع لمطالب سوق العمل من خالل تخصصاته ( و)التعليم الخاص أكثر 
مرونة واستقاللية من التعليم العام( وتحصلت الفقرتان )يسهم التعليم الخاص في التنمية 
الثقافية للمجتمع ( و )تودي روح التنافس في التعليم الخاص إلى إصالح  التعليم وتطوره( 

( على نسبة 21من إجابات عينة البحث، في حين ت حصلت الفقرة ) %40على نسبة 
(من إجابات عينة البحث  والمتمثلة في )التعليم الخاص أقدر على التكيف مع  30%)

(  %10المتغيرات الجديدة ( وقد تحصلت الفقرتان األخيرتان على أقل الدرجات والنسب )
التعليم الخاص في ليبيا حيث لم ترى عينة ( باعتبارهما أقل أهمية كمبررات لظهور  %20و)

 البحث ان هذان المبرران ال يتواجدان في التعليم الخاص في ليبيا . 
 

 التساؤل الثاني للبحث:ثانيًا نتائج 
 

 (7جدول رقم )
 يوضح إجابات العينة عن اإلشكاليات التي تواجه التعليم الخاص حسب أهميتها 
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 غير موافق محايد موافق الخاص.واجه التعليم المحور الثاني: اإلشكاليات التي ت

1 
ارتفاع الرسوم الدراسية بحيث تفوق قدرة 

 فيه.الدارسين 

%90 %10 %00 

2 
أصبح التعليم الخاص مجاالً للربح بوصفه تجارة  

  مهنة.ال 

%90 %10 %00 

3 
معظم مدارس التعليم الخاص ال تصلح ان تكون 

  تعليمية.مؤسسات 

%80 %10 %10 

4 
دم كسب ثقة المواطن بحيث يصبح منافساً ع

 للتعليم العام .

%80 %20 %00 

5 
يواجه التعليم الخاص مشكلة االعتماد األكاديمي 

 للخرجين . 

22% %20 22% 

6 
يستقبل التعليم الخاص طالب قادرين مالياً 

 ومنخفضين تحصيلياً .  

%70 %30 %00 

7 
ن معظم مدراء مدارس التعليم الخاص غير مؤهلي

 تربوياً . 

%70 %30 %00 

8 

يستقطب التعليم الخاص معلمين من المدارس 

العامة مما يسهم في حرمان المؤسسات العامة من 

 المعلمين الخبراء واألكفاء . 

%70 %10 %20 

9 
ال يراعي التعليم الخاص معدالت األداء بالنسبة 

 للمعلم . 

%60 %40 %00 

11 
رامج تعليمية ال تقدم مؤسسات التعليم الخاص ب

 تلبي االحتياجات الحقيقية للمجتمع . 

%60 %20 %20 

11 
عدم توافر هيئة تدريسية متفرغة ومستقلة عن 

 التعليم العام .

%60 %40 %00 

12 
معظم مؤسسات التعليم الخاص ربحية هدفها 

 االستثمار المالي .

%60 %30 %10 

13 

يستقطب التعليم الخاص المعلمين من المدارس 

مة الحكومية إلى مؤسساته  نتيجة الرواتب العا

 الفورية )الكاش (  . 

%60 %30 %10 

14 

عدم وجود الضمانات في التعليم الخاص مما 

يترتب عليه استبدال المعلم في السنة أحيانا عدة 

 مرات .  

%50 %30 %20 

15 
اليراعي التعليم الخاص التخصص التربوي 

 واألكاديمي للمعلمين . 

%50 %10 %40 

16 
التخضع بعض مدارس التعليم الخاص لزيارات 

 التفتيش التربوي .

%50 %00 %50 

17 
ً جيدا كما ورد في  اليقدم التعليم الخاص تعليما

 أهدافه . 

%50 %30 %20 

18 
في التعليم الخاص حقوق المعلم المادية والمعنوية 

 مهضومة . 

%40 %20 %40 
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19 

طار تنزع بعض مؤسسات التعليم الخاص اإل

الثقافي الوطني نتيجة التبعية والتغريب )المستثمر 

 الخارجي (

%10 %30 %60 

21 
قد يكون التمويل خارجي في مؤسسات التعليم 

 الخاص )مستثمر أجنبي( 

%10 %40 %50 

 

( وما تم عرضه من نتائج إجابات عينة البحث على فقرات  5يتبين من خالل الجدول رقم ) 
باإلشكاليات التي تواجه التعليم الخاص من حيث أهميتها ، فقد  المحور الثاني  المتعلق

( باعتبارهما أهم مشكلتين تواجه %20تحصلت المبررات األولى والثانية على نسبة )
ارتفاع الرسوم الدراسية بحيث تفوق قدرة الدارسين المسجلين بالتعليم الخاص وهما األولى )

( في حين تحصلت للربح بوصفه تجارة ال مهنة أصبح التعليم الخاص مجاالً (والثانية )فيه
( في إجابات عينة البحث من حيث درجة أهميتهما %20الفقرتان الثالثة والرابعة على نسبة )

عدم كسب ثقة ( و)معظم مدارس التعليم الخاص ال تصلح ان تكون مؤسسات تعليمية وهما )
( فقد تحصلت 2  -7  -2 -5) (أما الفقرات  المواطن بحيث يصبح منافسًا للتعليم العام

( من إجابات عينة البحث من حيث أهميتهم كمشكالت تواجه التعليم  %70على نسبة )
)يواجه التعليم الخاص مشكلة االعتماد االتيالخاص في ليبيا وتتمثل هذه الفقرات في 

(  األكاديمي للخرجين( و)يستقبل التعليم الخاص طالب قادرين ماليًا ومنخفضين تحصيلياً 
و)معظم مدراء مدارس التعليم الخاص غير مؤهلين تربويًا( و) يستقطب التعليم الخاص 

العامة من المعلمين الخبراء  المؤسساتمعلمين من المدارس العامة مما يسهم في حرمان 
( %20( على نسبة )23 - 21  - 22 -20  - 2في حين تحصلت الفقرات )واألكفاء ( 

ال درجة أهميتها كمشكالت تواجه التعليم الخاص وهي )من إجابات عينة البحث حسب 
تقدم مؤسسات التعليم الخاص (و)ال يراعي التعليم الخاص معدالت األداء بالنسبة للمعلم
عدم توافر هيئة تدريسية متفرغة ( و)برامج تعليمية تلبي االحتياجات الحقيقية للمجتمع

الخاص ربحية هدفها االستثمار المالي  معظم مؤسسات التعليم( و)ومستقلة عن التعليم العام
يستقطب التعليم الخاص المعلمين من المدارس العامة الحكومية إلى مؤسساته  نتيجة ( و)

( فقد تحصلت على 27-22 -25  -24أما الفقرات ) الرواتب الفورية )الكاش (
لتي ( من إجابات عينة البحث حسب درجة أهميتها وكونها من أهم المشكالت ا%50نسبة)

عدم وجود الضمانات في التعليم الخاص مما يترتب تواجه التعليم الخاص وهذه الفقرات هي )
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التعليم الخاص التخصص  يال يراع( و)عليه استبدال المعلم في السنة أحيانا عدة مرات 
بعض مدارس التعليم الخاص لزيارات التفتيش  عال تخض( و)التربوي واألكاديمي للمعلمين 

( فقد 22( أما الفقرة )التعليم الخاص تعليمًا جيدا كما ورد في أهدافه  مال يقد)( والتربوي 
( من إجابات عينة البحث حسب درجة أهميتها كمشكلة تواجه  %40تحصلت على نسبة )
( وهذه في التعليم الخاص حقوق المعلم المادية والمعنوية مهضومة التعليم الخاص وهى )

مكن قبولها كمشكلة موجودة في بعض المدارس ، في الفقرتان النسبة متوسطة في أهميتها وي
( من إجابات عينة البحث على هاتان الفقرتان %20األخيرتان انخفضت نسبة األهمية إلى )

مدارس أجنبية في ليبيا ، وال تمثل هاتان الفقرتان مشاكل تواجه التعليم  دال توجبحجة انه 
بعض مؤسسات التعليم الخاص اإلطار الثقافي  تنزعالخاص في ليبيا وهذه الفقرات هي ) 

قد يكون التمويل خارجي في و) (" المستثمر الخارجي"الوطني نتيجة التبعية والتغريب 
 .مؤسسات التعليم الخاص )مستثمر أجنبي(

يتضح لنا من خالل تحليل نتائج المحور الثاني المتعلق باإلشكاليات التي تواجه وأخيرا 
عينة البحث( على فقرات )المبحوتين بيا نالحظ ارتفاع نسبة إجابات لي الخاص فيالتعليم 
المقدمة إليهم بغرض التعرف على أهم اإلشكاليات التي تواجه التعليم الخاص في  االستبانة

 (%25إلى  %50)من النسبة عندما تكون  التربوية انليبيا حيث أشارت بعض الدراسات 
 اإلشكاليات(.لمقاسة وهي )تكون مرتفعة كداللة على وجود السمة ا

إلى ان هناك جملة من اإلشكاليات التي تواجه التعليم الخاص في ليبيا  يخلص البحثوبذلك 
وتحد من تقدمه وجودته أسوة بالدول المتقدمة التي أصبح فيها التعليم الخاص موازيا للتعليم 

 العام ورافدًا من روافده وصمام أمان له.
 :ابع للبحثالر التساؤل  نتائج-ثالثاً 

 في وهو محدودا، يعد لم ليبيا في الخاص التعليمالتعليم الخاص في ليبيا:  مقترحات لتطوير
 القطاع وهذا الماليين، بمئات  مادي استثمار آخر جانب وفي وتعليم، تربية جانبيه أحد

 لىع قادر بنظام  التعليم وزارة تفكر ان المناسب من ولعل ومشكالته بمقدراته للتوسع مرشح
 التربوية العملية جوهر على الحفاظ على قادرة تكون  إدارة الكبير، القطاع هذا إدارة

 العاملين حقوق  وعلى واألنظمة، بالقانون  الخاصة  المؤسسات هذه التزام وعلى والتعليمية،
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 هذا في للعمل تقدموا الذين المال أصحاب للمستثمرين ضمانا وتكون  القطاع، هذا في
 سؤال بعرض الباحثة قامت وتجويده الخاص التعليم تطوير إطار وفي ، التربوي  القطاع
 التعليم لتطوير مقترحات حول البيانات جمع لغرض البحث لعينة المقدمة االستبانة في مفتوح

 وهي الواردة المقترحات أهم لكم نعرض المبحوثين إجابات تحليل وبعد ليبيا في الخاص
    -: كالتالي

 الممارسات أفضل تطبيق خالل من تهجود رفعو  ليبيا في صالخا التعليم تنظيم -2
 مجاله. في متميزة خدمات تقديم على والتشجيع والتعليمية التربوية

 الليبية. التعليم وزارة من وزاري قرار بموجب الخاص التعليم إدارة هيكلة إعادة  -1
 ارساتالمم أفضل وفق الخاص للتعليم اإلستراتيجية والخطط العامة السياسات وضع -3

 .المعتمدة
 مع يتعارض ال وبما ليبيا في الخاص التعليم وتطوير لتنظيم الالزمة التشريعات اقتراح -4

 .السارية التشريعات
  المتميزة. الخاصة المدارس مع والشراكات التفاهم ومذكرات واالتفاقيات العقود إبرام -5
 وا عـفـاء األراضـي وقـطع لـمسـتلزمـاتا تـوفـيـر خـالل مـن الـخـاص للتـعليـم الـعـام الـقـطـاع دعـم -2

 والـضـرائـب. الـرسـوم مـن المتميزة الـخـاصـة الـمـدارس
 مرحلة ولكل دراسي صف لكل الدراسية للرسوم سقف تحديد خالل من الربح حافز ضبط -7

  المواطنين. استغالل عدم يضمن بما الخاصة المدارس لجميع تعليمية
 .به الخاصة والتشريعات األنظمة تنفيذ حسن ومتابعة الخاص التعليم على والرقابة اإلشراف -2
 الخاص بالتعليم المتعلقة واالشتراطات الضوابط مخالفة على المترتبة عقوباتال اقتراح -2

 .واعتمادها
 الدولة. خارج من الوافدين الطلبة وقبول الخاص التعليم مجال في االستثمارات تشجيع -20
صدارو  الخاصة المدارس أداء تقييم  -22  .بشأنها الالزمة اإلجراءات واتخاذ نتائجها عن تقارير ا 
 ودوليًا. محلياً  فيها والمشاركة التعليمية والمؤتمرات والفعاليات الندوات إقامة  -21
 القيم تنمية على أجنبي مال رأس بمشاركة المنشأة الخاصة المدارس تعمل ان  -23

 الثقافية. الهوية على للحفاظ وتاريخها األمة عقيدة من المأخوذة المواطنة وقيم اإلسالمية
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 التوصيات: -
  -يلي: ما الباحثة ب البحث توصيضوء النتائج التي توصل إليها في 
دعم التعليم الخاص من قبل الوزارة بحيث تتحمل وزارة التعليم بعض تكاليف التعليم  -2

 تسهيلية أو إعفاء من الضرائب تالخاص في صورة مكافآت أو منح أو هبات أو اعتمادا
  مخرجاتها. والتميز فيللمدارس النموذجية التي حققت الجودة 

عالية في الجودة الكفاءة و الما يكفل ه بوتطوير  تهمتابعو قطاع التعليم الخاص االهتمام ب -1
في جودة  شكبالغة في قيمته أو ممؤسساته، وبما يخفف الضغط على التعليم العام دون ال

  مخرجاته.
والسياسات والخطط  م الخاص من حيث االهداف والتوجهاتإعادة النظر في تنظيم التعلي -3

  المستقبلية.
تقديم اعتمادات وفتح تسهيالت أمام التربويين المستثمرين في مجال التعليم الخاص بشرط  -4

 الليبية.المتابعة والتقويم من وزارة التعليم 
 متميز.عليم توفير نوعية تبما يكفل إعادة النظر في سياسة التوسع في التعليم الخاص   -5
زيادة الرقابة من قبل وزارة التعليم على مدارس التعليم الخاص من أجل تقديم الخدمات    -2
 والتعليمية.تعليمية الجيدة من الناحيـة التربوية ال
 ،وأنه محور العملية التعليمية  . شاملة الهتمام بالمتعلم كفرد يحتاج إلى تربية ا  -7
 المدارس الخاصة التي أثقلت كاهل أولياء األمور .ب الدراسيةلرسوم اسقف تحديد    -2
 .تنمية التنافس بين مدارس التعليم الخاص من أجل إحداث التغيير اإليجابي   -2

بالمعايير التربوية والعلمية التي تتطلبها العملية التعليمية عند منح التراخيص لفتح  االلتزام-20
  جديدة.مدارس خاصة 
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 الهوامش

                                                           
ص محمد حسنين العجمي ، حسن محمد حسان ، التعليم الجامعي الخاص وتكافؤ الفر  -1

 .22. ص1002التعليمية، دار  الجامعة الجديدة ،
فكري محمد السيد علي ، التعليم الجامعي  مجاهد،عطوة  حسان، محمدحسن محمد  -2

 .2. ص1002الخاص التطور والمستقبل ، دار الجامعة الجديدة ،
 كريمة رمضان ابوبكر،اإلشراف التربوي في ليبيا بين الوقع والمأمول، ورقه مقدمة إلى -3

المؤتمر التربوي األول تحت شعار)التعليم بين تحديات الواقع ورؤى التطوير( المنعقد في 
 .21( ص1021/ 2/ 27 -25مجمع ذات العماد خالل الفترة من)

نجاة عيسى أحمد السني ،" بيئة التعليم الخاص)الحر( دراسة تشخيصية تحليلية  -4
للتالميذ"، رسالة دكتوراه ،غير منشورة  للتحصيل الدراسي ومفهوم الذات والسلوك االجتماعي

 .  151،كلية اآلداب ،جامعة الفاتح ص
 (.   1022تقرير التعليم العام في ليبيا المختنقات والتحديات وسبل المعالجة ) -5
فاروق عبده فلية ، أحمد عبد الفتاح الزكي ،معجم مصطلحات التربية لفظًا واصطالحا ،  -6

 . 221، ص  1004والنشر، مصر ، اإلسكندرية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة
محمد عبد القادر عابدين، أسباب إلحاق الوالدين أبناءهم بالمدارس الخاصة وعالقتها  -7

ببعض المتغيرات ، مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية، العدد الثالث، 
 . 2م، ص1000مارس/

 (، مرجع سابق .1002) نجاة عيسى على السني " بيئة التعليم الحر -8
رباب محفوظ األبرق، "التعليم الحر في الجماهيرية العظمى " دراسة وصفية تحليلية  -9

بمدينة طرابلس، رسالة ماجستير ،غير منشورة ،جامعة طرابلس كلية اآلداب قسم التربية وعلم 
 ( . 1001النفس ، )

العام والحر بمدينة طرابلس "  سعاد سالم الزوام " التعليم في الجماهيرية العظمى بين -10
دراسة تحليلية مقارنة ،رسالة ماجستير،غير منشورة ،جامعة الفاتح ،  كلية اآلداب ، قسم 

 (.1005التربية وعلم النفس ،)
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عبد الرحمن بن أحمد سيار، "خصخصة األندية الرياضية في مملكة البحرين" بحث  -11
 الثانية، العددالسنة  السعودية،مملكة العربية ال التربوية، طيبة، العلوممجلة جامعة  منشور،

 .23م، ص 1002( 4)
ورقة مقدمة إلى ندوة  الخصخصة معايير ومحاذير، بهجت،عبد المتعال مصطفى  -12

اإلداري، ويسكاد لالستشارات والتطوير  وسلبياتها، القاهرة، منظمةالخصخصة ايجابياتها 
 .330ص
 . 221، 1004الزكي،  مرجع سابق ،  فاروق عبده فليه ، أحمد عبد الفتاح -13
 .20، ص1002حسن محمد حسان ، محمد حسنين العجمي ،مرجع سابق ،  -14
 .222، مرجع سابق ، ص  1002نجاة الصيد على السني ، -15
  2018)  - 1027)الحصاد السنوي إحصائية بعدد المدارس الخاصة خالل العام  -16

 والتوثيق .  إدارة التفتيش التربوي،  مكتب المعلومات 
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 تصور مقترح لتوظيف برمجيات الوسائط المتعددة في تدريس مناهج
 كليات التربية البدنية في ليبيا جامعة طرابلس )أنموذجا( 

 أ. خديجة علي المختار الحاج                  سهيل كامل عبد الفتاح ِكالَّب د.   
 ملخص بحث

لمتعددة في تدريس هدف إلى وضع تصور مقترح لتوظيف بعض برمجيات الوسائط ا    
المنهج الوصفي التحليلي اتبع البحث و مناهج كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة في ليبيا، 

( عضو هيئة تدريس 06من خالل إعداد وتصميم أداة البحث وتطبيقها على عينة بلغت )
جامعة طرابلس من ضمن المجتمع الكلي البالغ -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةب
وتوصل البحث لإلجابة على تساؤالته وتحقيق أهدافه، ووضع التصور المقترح، و (، 026)

 :اآلتية االستنتاجاتإلى أهم 
عدم اهتمام بعض أعضاء هيئة التدريس بالبحث أو االشتراك في الدوريات والمجالت  -

 العلمية أو البحث في المواقع خاصة لو كانت باشتراكات مادية.  
إنشاء وبناء مواقع تعليمية على كى أعضاء هيئة التدريس في الجوانب التقنية قلة الخبرة لد -

 دولية.الاالشتراك في حلقات النقاش  اإلمكانات فيضعف و الشبكة العنكبوتية، 
في التعامل مع الطالب أو في  للبريد اإللكترونيضعف استخدام أعضاء الهيئة التدريسية  -

 .الجوانب اإلدارية داخل الكلية
جهاز عرض البيانات ن بعض أعضاء هيئة التدريس ال تتوافر لديهم القدرة على استخدام إ -

"data show"  تقنيةألسباب قد تكون مادية أو. 
لعدم توافر اإلمكانيات المادية  مؤتمرات الفيديولعدم استخدام أعضاء هيئة التدريس بالكلية  -

 .والتقنية الستخدامها
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 المقدمة:
قلت المناهج الدراسية من حالة كونها مجموعة خبرات ومعارف ومعلومات موجهة انت        

بواسطة المعلم إلى المتعلم، إلى خبرات تجعل من المتعلم محور العملية التعليمية مراعية 
حاجاته وميوله بأساليب تدريس تدور حول المتعلم، تستثير نشاطه وتفكيره وتنقل التعلم من 

بيئة الواقعية المحيطة ليوظف ما تعلمه عمليا، ومع تعدد مفردات اإلطار النظري إلى ال
تعددت  -ومن ضمنها المقررات النظرية والعملية-المناهج في كليات التربية الرياضية     

االهتمامات بطرق تدريس هذه المقررات، ومما ساهم في ذلك التقدم العلمي والتقني 
التدريسية والوسائط المصاحبة أو الوسائل  المتسارع، والذي انعكس بدوره على العملية

التعليمية، وأصبح االهتمام بتعليم الوسائط المتعددة من الضروريات الملحة في عصرنا 
الحالي، لما تتمتع به من إثارة وتنوع للمعلومات التي كانت في الماضي حكرًا على 

ة التعلم ويعززها من )التلفزيون(، كما أن استخدامها من وجهة نظر التربويين يدعم عملي
 خالل ممارسة األنشطة المتعددة لتعلم المفاهيم والحقائق والمهارات. 

أكد )فالنتي( أن برامج الوسائط المتعددة أصبحت شيقة وجذابة، وتؤدي إلى 
  (1) استكشاف الكثير من المعلوماتية والوصول إلى كثير من الموضوعات المتنوعة".

 لفظية قدرة إلى تحتاج ألنها الصعبة األمور من ةالرياضي تاالمهار  تدريس ويعد
 اختيار على وقدرة أساسية، تعليمية كفايات يمتلك أن فيجب وعليه؛ المعلم، من جسمية وقدرة
  (2)التعليمي.  للموقف المناسبة التدريس طريقة

 إكساب المتعلمين العديد من تعمل على الرياضية التربية تدريس إن استراتيجيات
فمن الواجب  البدنية والجسمية، لذلك خصائصهم مع يتوافق بما والفنية الحركية تاالمهار 

استثمار التكنولوجيا بوسائلها ووسائطها المختلفة في تجديد هذه االستراتيجيات، مما يعمل 
على تحفيز أعضاء هيئة التدريس والمتعلمين في المقررات الدراسية وتهيئتهم بشكل يتوافق 

 مع هذا التطور.
لذا كان من الواجب البحث والتقصي لمعرفة واقع استخدام برمجيات الوسائط المتعددة     

في تدريس مناهج كليات التربية البدنية في الجامعات الليبية، ووضع تصور لتوظيفها في 
 عملية التدريس فيها.
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 مشكلة البحث وتساؤالته: -
و الحاجة ملحة إلى في ضوء اهتمام الباحثين والمهتمين بطرائق التدريس تبد

توظيف استراتيجيات تدريس متنوعة ومعاصرة تعمل على إكساب المتعلمين مهارات تنمي 
لديهم أساليب مختلفة كالتحليل والتركيب والنقد العلمي الرصين، لذلك كان من الواجب 
االتجاه إلى التقنيات المصاحبة للتقدم العلمي من خالل استغالل التكنولوجيا الحديثة 

د ماجها كوسيط مساعد للمعملية التدريسية، كما أثبتت  نتائج بعض الدراسات ضرورة وا 
استخدام برمجيات الوسائط المتعددة في التدريس، بذلك تمحورت مشكلة البحث في السؤال 

ما هو التصور المقترح لتوظيف بعض برمجيات الوسائط المتعددة في الرئيس اآلتي: 
وذلك من خالل ؟ دنية وعلوم الرياضة في الجامعات الليبيةتدريس مناهج كليات التربية الب

 :اإلجابة على التساؤالت اآلتية
 / ما هي الوسائط المتعددة؟ وما أهميتها التعليمية؟1س
/ ما دور الوسائط التعليمية في تحسين العملية التعليمية في كليات التربية البدنية وعلوم 2س

 الرياضة؟
هيئة تدريس كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة / ما واقع استخدام أعضاء 3س

 طرابلس للوسائط المتعددة في التدريس؟
/ ما التصور المقترح لتوظيف برمجيات الوسائط المتعددة في تدريس مناهج كليات 4س

 التربية البدنية في الجامعات الليبية؟
 أهداف البحث: -
 التعليمية.التعرف على الوسائط المتعددة وأهميتها  -0
التعرف على دور الوسائط التعليمية في تحسين العملية التعليمية في كليات التربية  -2

 البدنية وعلوم الرياضة.
التعرف على واقع استخدام أعضاء هيئة تدريس كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  -3

 بجامعة طرابلس للوسائط المتعددة في التدريس.
 وظيف الوسائط المتعددة في تدريس مناهج كليات التربية البدنية.وضع تصور مقترح لت -4
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 أهمية البحث: -
قد تفيد نتائج هذا البحث مصمموا المناهج الدراسية لتوظيف برمجيات الوسائط المتعددة  -0

 في المقررات الدراسية.
دة في قد تفتح نتائج هذا البحث آفاق جديدة للباحثين في مجال توظيف الوسائط المتعد -2

 عملية التدريس.
قد تفيد نتائج هذا البحث المهتمين ببرامج الوسائط المتعددة والتعليم االلكتروني في  -3

 توظيف بعض عناصر الوسائط في برامجهم الدراسية والبحثية. 
 مصطلحات البحث: -
أنها نسيج متداخل ومتكامل من مجموعة من العناصر والمكونات التي  الوسائط المتعددة:" -

فاعل مع بعضها البعض مكونة ما يسمى التطبيق، وهذه العناصر تأخذ أشكال عديدة تت
  (3) أهمها النص، الصورة الثابتة، الصور المتحركة، الصوت والفيديو".

الربط بين مجموعة من يعرف الباحثان برمجيات الوسائط المتعددة إجرائيًا بأنها:  -
من المعطيات التكنولوجية من مصادر التكنولوجيات التي تسمح بمزج وتفاعل الكثير 

مختلفة مثل )النصوص، والصوت، والصوت والصورة، والنص والصوت والصورة،...(، 
 ولها تأثير كبير على حواس المتعلمين.  

مجموعة من اإلجراءات التي تتخذ لتوظيف برمجيات الوسائط المتعددة  التصور المقترح: -
  ربية البدنية، بهدف االرتقاء بمستوى مخرجاتها التعليمية.الُمختارة في تدريس مناهج كليات الت

 الدراسات السابقة: -
 (4)م(: 4112المسالمة، خليل، ديوب ) دراسة -1

أثر برنامج تعليمي باستخدام الوسائط المتعدد على تعلم وتهدف إلى التعرف على         
 مجتمع ، واشتملج التجريبي، وتم استخدام المنهمهارة الضربة األمامية في التنس األرضي

/ 2602 سياالدر  للعام الرياضية التربية كلية طالب من "طالبا خمسون   (50)على البحث
 يمثلون  طالبا (22) قوامها عشوائية عينة الباحث واختار الثانيالدراسي  الفصلم 2603
 تجريبية إحداهما مجموعتين إلى تقسيمهما تم البحث مجتمع من  (44%)قدرها نسبة



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

44 

 

 م0202فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 

 طالب :التالية الفئات ذات الطالب استبعاد تم وقد ،طالباً  (11) منها كل ضابطة األخرى و 
 .والمرضى الخاصة الظروف ذوى  الطالب. االستطالعية التجربة

 وتوصلت الدراسة ألهم النتائج اآلتية: 
 نم األرضي التنس تامهار  تعلم على تأثيراً  أكثر كان المتعددة التعليمية الوسائط أسلوب -0

 .وتأثيره فاعليته على يدل مما التقليدي األسلوب
 داأفر  وانطباعات آراء على عالية فاعلية ذو كان المتعددة التعليمية الوسائط أسلوب 2-
 الوجداني. الجانب تحقيق على ساعد مما العينة

 

 (5)م(: 4112البلوي، حمدي ) دراسة -4
 األلعاب مهارات لتدريس ائطالوس متعدد برنامج أثر "تقصي إلى الدراسة هذه هدفت

 الصف طلبة واتجاهات المعرفي والتحصيل المهاري  األداء مستوى  في الجماعية الرياضية
 الدراسة عينة تكونت، حيث والوصفي وتم استخدام المنهج التجريبي .نحوه األساسي الثامن
 مجموعتين إلى عشوائياً  قسمت األساسي، الثامن الصف طالب من واحدة شعبة من
 باستخدام تعلمت وضابطة الوسائط، المتعدد البرنامج باستخدام تعلمت تجريبية تكافئتين،م

 الثامن الصف طالب من القصدية بالطريقة الدراسة عينة اختيرت ،االعتيادية الطريقة
 الرصيفة للواء والتعليم التربية لمديرية التابعة للبنين األساسية البيروني مدرسة في األساسي

 واحدة شعبة اختيار تم حيث طالبا، (133) عددهم البالغم 2662/ 2660 الدراسيالعام  في
 حجم من (33%) وبنسبة طالًبا، (44) طالبها عدد بلغ عشوائًيا، شعب ثالث أصل من

 الطائرة، وكرة اليد، كرة للعبة الممارسين الطالب استبعاد وبعد .للدراسة األصلي المجتمع
 (40) من مكونة الدراسة عينة أصبحت طالب، (4) وعددهم ةالمدرسي الفرق  في السلة وكرة

 .طالبا (20) منهما كل قوام ضابطة واألخرى  تجريبية إحداهما مجموعتين إلى قسمت طالبا،
 مهارات ثالث لتدريس الوسائط متعدد تعليمي برنامج تصميم تم الدراسة أهداف ولتحقيق 

 لمستوى  اختبارات وثالثة المعرفي، حصيلللت اختبار تطوير تم كما جماعية، رياضية ألعاب
 ولدى الرياضية التربية مجال في البرنامج استخدام نحو اتجاهات واستبانة المهاري، األداء
 :يلي عما اإلحصائي التحليل نتائج أسفرت البيانات جمع
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 األداء مستوى  اختبارات على التجريبية المجموعة لصالح إحصائية داللة ذات فروق  وجود -
 .المعرفي التحصيل واختبار هاري الم
 الوسائط المتعدد البرنامج استخدام نحو التجريبية المجموعة لطالب إيجابية اتجاهات وجود -
 .الجماعية األلعاب مهارات تدريس في

 (6)م(: 4114دراسة النداوي، فواز ) -3
ئق وتهدف إلى التعرف على أهمية استخدام التقنيات التربوية دورها في تطوير طرا

تدريس التربية الرياضية، والتعرف على أهميتها في تنظيم واختيار نوع طريقة التدريس، وافترض 
الباحث وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام التقنيات التربوية وبين تطوير طرائق تدريس 

رة بعد أن ( فق20واعد الباحث استبيان مكون من ) وُأستخدم المنهج الوصفي، التربية الرياضية،
عرضه على ذوي الخبرة واالختصاص أصبحت األداة جاهزة لعرضها على عينة البحث والبالغ 

( مدرسًا من الكليات واألقسام التربية الرياضية في جامعة الموصل، واستنتج الباحث 23عددهم )
 إن: للتقنيات التربوية دور مهم في تطوير طرائق التدريس وخصوصًا طرائق تدريس التربية
الرياضية، إن للتقنيات التربوية أهمية كبيرة في اختيار وتنظيم نوع طريقة التدريس المطلوب 

 .اختيارها من قبل المدرس
 (7)م(: 2602دراسة الغريب وآخرون ) -2

هدفت إلى معرفة اثر الوسائط الفائقة في التعليم المدمج على التحصيل ومهارات 
البدنية والرياضة بدولة الكويت، من خالل إضافة الوسائط اإلسعافات األولية لطالب قسم التربية 

إلى تفاعل المتعلمين مع المعلم والمحتوى، استخدم المنهج التجريبي بتصميم شبه تجريبي على 
( وجميع 8( والضابطة بعدد )8( طالبا قسموا إلى مجموعتين تجريبية بعدد)00عينة قوامها )

ضية واإلسعافات األولية، وتوصل البحث للنتائج اآلتية: الطالب مسجلين في مقرر اإلصابات الريا
وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار 
التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية، كذلك وجود فرق دال إحصائيا بين المجموعتين التجريبية 

  والضابطة في المهارات.
 (8)م(: 4112العزيز، محمد )دراسة عبد  -5
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هدف البحث إلى وضع برنامج تعليمي في ضوء نتائج التحليل الكيفي لمهارات البحث مدعم    
بالوسائط المتعددة )تصوير وعرض الفيديو( للنواحي الفنية والتعليمي، كذلك التعرف على أكثر 

زيين باستخدام نماذج التحليل األخطاء تأثيرا واستمرارا عند تعلم مهارات البحث على جهاز المتوا
الحركي الكيفي، والتعرف على تأثير البرنامج التعليمي المقترح المبنى في ضوء نتائج التحليل 

وبعض عناصر اللياقة البدنية لمهارات  المهارى الكيفي والوسائط المتعددة على مستوى األداء 
( طالب 26ت شملت العينة )الدراسة. واستخدم الباحث المنهجين: الوصفي والتجريبي، وكان

( طالب بقسم التربية الرياضية وعلوم 44بالطريقة العمدية من ضمن مجتمع البحث المكون من )
الحركة بجامعة الملك سعود. وتوصل الباحث إلى النتائج التالية: البرنامج التعليمي المقترح 

والبدني  المهارى على المستوى والمصمم في ضوء معايير ومهام التحليل الحركي الكيفي اثر ايجابيا 
أسلوب الوسائط التعليمية المتعددة كان أكثر تأثيًرا على تعلم مهارات البحث  ألداء الطالب، وأن

 على جهاز المتوازيين مما يدل على فاعليته وتأثيره. 
 (9)م(: 4114دراسة زغلول ومحروس ) -6

برمجيات الوسائط المتعددة، والتعرف  تهدف هذه الدراسة إلى تصميم برنامج تعليمي باستخدام    
على أثره على تعلم بعض المهارات األساسية في كرة السلة لتلميذات الحلقة الثانية من التعليم 

( تلميذة من الصف الثاني 46وقد تضمنت العينة)وتم استخدام المنهج التجريبي، األساسي، 
 ضمن مجتمع البحث المكون من مناإلعدادي بمدرسة السيدة عائشة اإلعدادية للبنات بطنطا 

( تلميذة، وأتبع معها البرنامج 24( تلميذة، وقسمت إلى مجموعتين إحداهما تجريبية قوامها)236)
( تلميذة ولقد أتبع معها 24المقترح باستخدام برمجيات الوسائط المتعددة، واألخرى ضابطة قوامها )

 األسلوب التقليدي . 
على أن أسلوب الوسائط المتعددة كان أكثر تأثيرا على تعلم مهارات  وقد أسفرت نتائج الدراسة     

 .كرة السلة )قيد البحث( من األسلوب التقليدي، مما يدل على فاعليته وتأثيره
أنها توافقت مع الدراسة الحالية من حيث التأكيد على أهمية  نالحظ من خالل الدراسات السابقة    

ربوية الحديثة في العملية التعليمية، وكذلك أهميتها في إعداد الطالب الوسائط المتعددة والتقنيات الت
والدراسة الحالية تحاول وضع تصور  بشكل جيد، وأهمية توظيفها في دروس التربية البدنية،

لتوظيف بعض الوسائط المتعددة في تدريس مقررات كليات التربية البدنية سواء كانت مقررات 
عض الدراسات مع الدراسة الحالية من جانب المنهج المستخدم وهو وتوافقت ب نظرية أو عملية.
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المنهج الوصفي في حين اختلفت مع بعضها اآلخر الذي استخدمت المنهج التجريبي، ويعود ذلك 
النداوي، فواز للهدف المراد تحقيقه في كل دراسة، أما من جانب العينة فتوافقت مع دراسة 

التدريس في التعليم الجامعي ممثاًل في كليات التربية  حيث طبقت على أعضاء هيئة م(2602)
المسالمة، خليل، ديوب  الرياضية، أما من ناحية التطبيق فتوافقت الدراسة الحالية مع دراسة

التي طبقت  م(2662دراسة عبد العزيز، محمد )و  ،م(2602دراسة الغريب وآخرون )م(، و 2604)
 على كليات التربية الرياضية.

 :نظري للبحثاألدب ال -
قام الباحثان باإلجابة على تساؤالت البحث من خالل التحليل النظري لألدب    

المنشور والدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع، وباالستناد على تحليل ومناقشة نتائج 
 االستبيان والتي اعتمدا من خاللها على وضع التصور المقترح.

 لمتعددة؟ وما أهميتها التعليمية؟ما هي الوسائط ا إجابة السؤال األول:
 مفهوم الوسائط المتعددة: -

" وتتكون هذه الكلمة " multi mediaإن كلمة الوسائط المتعددة ترجمة لمصطلح "      
multi" وتعني متعددة، أما الكلمة "media"  تعني وسائل أو وسائط ومعناها استخدام جملة

لم فيديو( بصورة مندمجة ومتكاملة من أجل وسائط االتصال، مثل الصوت والصورة أو )في
  (10)والتعليم".  التدريس عمليةتحقيق الفاعلية في 

عرفها )إسماعيل( بأنها: "برنامج حاسوبي يتكون من المزج بين النصوص المكتوبة   
والرسومات والصور ولقطات الفيديو، والمؤثرات الصوتية والحركية، مما ينتج للمتعلم التحكم 

ت البرنامج، فينتج عنه عمليات تفكير جديدة لمساعدة الطالب على التفكير فيما في معلوما
 (11)وراء التفكير". 

كما عرفها )دسوقي وآخرون( بأنها:" الجمع بين النص التحريري والصوت والرسوم الثابتة     
والمتحركة، ولقطات )الفيديو(، وعرضها بشكل متكامل، وتخزينها بشكل تفاعلي، باستخدام 

 (12)الحاسوب، وفقًا لمستوى وقدرات واحتياجات المستخدم". 
"استخدام الحاسوب في مزج وتقديم النصوص المكتوبة ها: )الحلفاوي( بأن ويعرفها     

والرسومات الخطية والصور الثابتة والمتحركة والصوت في نظام متكامل، وربط هذه الوسائط 
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ويبحر ويتفاعل بنفسه، مما يجعل العملية ببعضها، بحيث يمكن للمتعلم أن ينتقل ويتحرك 
 (13)أكثر إثارة وفاعلية". 

وأضاف )الدسوقي وآخرون( بأن برنامج الوسائط المتعددة يتطلب توفر عدد من هذه العناصر، 
 (14)بحيث ال تقل عن ثالثة عناصر، حتى تتوفر شروط تعددية الوسائط في البرنامج. 

لباحثان: أن الوسائط المتعددة هي استخدام مجموعة من خالل التعريفات السابقة يرى ا     
من الوسائل سواء كانت سمعية أو بصرية تتميز بعنصر التشويق من صوت، وصورة، 
وحركة باإلضافة )للفيديو( واأللوان في تمازج دقيق بين هذه العناصر، بهدف تحسين عملية 

يكون قادرًا على تصميم  أن-متعلمأو  معلم-مستخدمهام، ولمواكبة ذلك يجب على يالتعل
 أو يستطيع المشاركة في التصميم واإلعداد لهذا المحتوى. محتوى تعليمي،

 أهمية الوسائط المتعددة: -
 (15)ترجع أهمية الوسائط المتعددة في العملية التعليمية كما وضحها )عيادات( إلى ما يأتي: 

 تسهيل العملية التعليمية وعملية عرض المادة المطلوبة. -1
 استخدامها في إنتاج المواد التعليمية بنماذج مختلفة لعرض المادة التعليمية. -2
 تحفيز الطلبة على التفاعل بشكل أكبر مع المادة التعليمية. -3
 تسهل المشروعات التي يصعب عملها يدويًا باستخدام طرق المحاكاة بالحاسوب. -4
اب الطلبة للموضوعات يمكن عرض القصص واألفالم األمر الذي يزيد من استيع -5

 المطروحة. 
وهنا يؤكد الباحثان على أهمية الوسائط المتعددة من خالل خلق بيئة تعليمية تعمل   

على إثارة المتعلمين وزيادة االنتباه والمشاركة والتفاعل مع المادة المعروضة حسب الوسيط 
 ت بشكل أكبر. االلكتروني المستخدم في عرضها، كذلك القدرة على استيعاب المعلوما

ما دور الوسائط التعليمية في تحسين العملية التعليمية في كليات إجابة السؤال الثاني: 
 ؟وعلوم الرياضة التربية البدنية

 :دور الوسائط التعليمية في تحسين العملية التعليمية في كلية التربية البدنية -
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إلى أن يتعلم الطالب مبادئ  تحقيق التعلم النوعي: وليس الكمي، حيث يهدف األساتذة -0
العلم وأسسه بطرائق ذات معنى، وهذا يتطلب استخدام مداخل عميقة للتعلم وتبَني طرائق 

  (16)أكثر فاعلية وتتمركز حول المتعلم.  جديدة للتعليم
إثراء التعليم: توسيع خبرات المتعلم وتيسير بناء المفاهيم وتخطي الحدود الطبيعية  -2

يق وسائل اتصال متنوعة تعرض المادة التعليمية بأساليب مفيدة والجغرافية عن طر 
 وجذابة .

شباع حاجته للتعلم: من خالل استخدام الوسائط المتعددة يستثار  -3 استثارة اهتمام المتعلم وا 
اهتمام المتعلم وذلك من خالل الخبرات الواقعية والتي تصبح لها معنا ملموسا وتوثيق 

 ى المعلم إلى تحقيقها والرغبات التي يتوق إلى إشباعها . الصلة باألهداف التي يسع
تساعد على تحاشي الوقوع في اللفظية، فإذا تنوعت هذه الوسائط فإن اللفظ يكتسب  -4

أبعادا من المعنى تقترب من الحقيقة األمر الذي يساعد على زيادة التقارب والتطابق بين 
  (17)س والطالب. معاني األلفاظ في ذهن كل من عضو هيئة التدري

اقتصادية التعليم، فقد وفرت الوسائط المتعددة التكلفة في الوقت والجهد والمصادر  -4
 وخاصة في كليات التربية البدنية لما تتميز بها مقرراتها من الجوانب العملية والنظرية .

 تساعد على إشراك جميع حواس المتعلم، مما يؤدي إلى ترسيخ وتعميق التعلم وخاصة -0
 عند عرض وتكرار الجوانب الحركية والتكنيك للطالب أثناء المحاضرات.

يؤدى التنوع في استخدام الوسائط المتعددة إلى تكوين مفاهيم سليمة لدى الطالب  -2
)علم وظائف  :وخاصة في المقررات التي تحوي العديد من المفاهيم الصعبة مثل

 األعضاء، والتشريح،..الخ(.
مشاركة المتعلم اإليجابية في اكتساب الخبرة )تفريد التعليم( حيث إنها تساعد في زيادة  -8

تباع التفكير العلمي للوصول إلى  تنمي عند المتعلم الصورة على التأمل ودقة المالحظة وا 
  .حل المشكالت

 تنويع أساليب التغذية الراجعة وأساليب التعلم لمواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين. -9
 إلى تعديل السلوك الحركي واللفظي للطالب وتكوين اتجاهات جديدة . تؤدي -06
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 إجراءات البحث: -
استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، حيث انه المنهج المالئم لطبيعة هذا  منهج البحث: -

البحث؛ لتحليل ما هو موجود على أرض الواقع بالوصف الشامل، كذلك تفسير البيانات 
توظيف برمجيات الوسائط المتعددة في والحقائق لموضوع البحث، في ضوء  والمعلومات

جامعة طرابلس"أنموذجا" ووضع تصور ب وعلوم الرياضة تدريس مناهج كليات التربية البدنية
  له.مقترح 

شمل جميع أعضاء هيئة التدريس )القارين( والمكلفين بجداول رسمية بكلية  مجتمع البحث: -
( عضو هيئة تدريس، وفقًا لإلحصائيات 120جامعة طرابلس، البالغ عددهم )التربية البدنية ب

 م( .2608الرسمية من مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس بالكلية لفصل الربيع )
( عضو هيئة التدريس، وبنسبة 06تم اختيار عينة عشوائية بسيطة قوامها )عينة البحث:  -

 لمجتمع البحث.  ( من المجتمع الكلي، حيث تعتبر ممثلة 46%)
استخدم الباحثان االستبيان المغلق كأداة لجمع المعلومات، وتضمن العديد من  أداة البحث: -

، من خالل برمجيات الوسائط المتعددة في تدريس مناهج كليات التربية البدنيةالمحاور المتعلقة 
 ،(Data Showجهاز عرض البيانات ) (،E-mail)البريد االلكتروني )االنترنت، الحاسوب، 

 ( عبارة.38) علىواحتوى ، مؤتمرات الفيديو
يعني أن تتفق درجة االختبار عندما يطبق أكثر من مرة، واستخدم الباحثان ثبات األداة: و -

 طريقة التجزئة النصفية بمعامل "ارتباط بيرسون" حسب القانون اآلتي: 
 

 
 

النتيجة دالة إحصائيا عند ( وتعتبر هذه 6.93حيث تحصل الباحثان على ثبات وقدره )
 ( مما يشير إلى ارتفاع ثبات االستبيان.6.60المستوى )

استخرج الباحثان الصدق الذاتي و يعني أن تقيس األداة ما وضعت لقياسه، و صدق األداة:  -
 حيث استخدم القانون: األداة،من الثبات لتحصل على أعلى صدق تصل إليه 

  6.90=  =   الذاتي =الصدق 
 (.6.60وبداللة إحصائية عند المستوى ) ،تالي فإن هذا يدل على صدق األداةوبال
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 العبارات م
)%( 

 نعم

)%( 

 ال
 الداللة اإلحصائية

 االنترنت

استخدم االنترنت للحصول على معلومات  5

 متعلقة بمناهج التربية البدنية
44 00 4354** 

استخدم االنترنت في البحث عن مواد تعليمية  0

 تدريس مناهج التربية البدنيةمساعدة ل
44 40 5304 

استخدم االنترنت في متابعة االبتكارات  5

والتطورات العلمية للعملية التدريسية في مجال 

 التربية البدنية

44 50 0345** 

استخدم االنترنت لمواكبة كل ما هو جديد في  4

 مجال تخصصي
45 04 5344** 

ت استخدم االنترنت لالشتراك في المجال 4

 والدوريات العلمية المحلية والدولية
44 44 2344 

على محتويات  لالطالعاستخدم االنترنت  4

الدوريات العلمية المتاحة مجانا في مجال 

 تخصصي

42 42 2 

استخدم االنترنت للبحث عن برامج تعليمية  4

خاصة بالجانب التطبيقي في تدريس مناهج 

 التربية البدنية 

45 44 -5324 

دم االنترنت لعمل مواقع تعليمية لمناهج استخ 4

 كلية التربية البدنية
4 44 -4325** 

استخدم اإلنترنيت لالشتراك في مجموعة  4

 النقاش العلمية
55 44 -0344** 

 الحاسوب

الخاصة  استخدم الحاسوب لعرض المعلومات 52

 بالدرس
44 44 2344 

 **0344- 44 55 استخدم الحاسوب في محاكاة الدروس التطبيقية 55

تكنيك استخدم الحاسوب في التعرف على  50

 الرياضية  األلعاب
55 44 -0344** 

 **4304 52 42 استخدم الحاسوب في عرض المحاضرات  55

استخدم الحاسوب في مجال التعليم الذاتي  54

 لجميع فئات الطالب
4 40 -4344** 

 **4344- 44 54 استخدم الحاسوب في عمل بنوك األسئلة 54

استخدم الحاسوب في مجال تصميم البرامج  54

 التعليمية والخطط الرياضية
05 44 -4305** 
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استخدم الحاسوب في التقويم الشامل لنمو  54

 الطالب
04 45 -5344** 

 *0354- 44 54 استخدم الحاسوب في تفريد عملية التعليم 54

استخدم الحاسوب لتنويع أساليب تقديم  54

 المعلومات
44 44 -2344 

 (E-mail)البريد االلكتروني 

( في E-mailاستخدم البريد اإللكتروني ) 02

 استقبال الواجبات البيتي من الطلبة
4 45 -4345** 

(  في E-mailاستخدم البريد اإللكتروني ) 05

 تصحيح الواجبات البيتيه وإرسالها إلى الطلبة
4 44 -4325** 

( في E-mailاستخدم البريد اإللكتروني ) 00

إرسال المواد التعليمية والوجبات المنزلية إلى 

 الطالب

02 42 -4344** 

(  في الرد E-mailاستخدم البريد اإللكتروني ) 05

 على استفسارات الطلبة
50 44 -0345** 

(  E-mailاستخدم البريد اإللكتروني ) 04

لالتصال بالمختصين في مجال التربية البدنية 

 العالم والرياضة من مختلف دول

44 40 -2355 

( كوسيط E-mailاستخدم البريد اإللكتروني ) 04

 لالتصال مع إدارة الكلية أو الشؤون اإلدارية
4 44 -4325** 

(  إلرسال E-mailاستخدم البريد اإللكتروني ) 04

 نتائج االختبارات الدورية للطالب 
50 44 0345** 

 ( للتعرفE-mailاستخدم البريد اإللكتروني ) 04

على زمالء في مجال التخصص من مختلف 

 دول العالم 

50 44 -0345** 

( عادة E-mailاستخدم البريد اإللكتروني ) 04

 لتقديم أعمال الطلبة وورقات العمل والبحوث
54 44 -0354* 

 (data showجهاز عرض البيانات )

 5324 45 44 استخدمه لشرح مفهوم رياضي علمي ما 04

52 
 *0354- 44 54 مجيات رياضية تفاعلية استخدمه لعرض بر

استخدمه في حالة عرض تجارب معملية  55

 رياضية )القياس الرياضي( 
45 44 2344 

استخدمه لعرض أشكال ورسوم موجودة في  50

 مناهج التربية البدنية
45 44 2344 

استخدمه لعرض أفالم فيديو خاصة بالتربية  55

 الرياضية 
42 42 -5344 

ألنه يغني عن الكثير من الوسائط  استخدمه 54

 التعليمية 
42 02 4344** 

 مؤتمرات الفيديو
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استخدم الباحثان اختبار)ت( الذي يحدد الداللة الموجبة والسالبة، من  حصائي:اإلاألسلوب 
 خالل القانون األتي:

 
 

= النسبة المرجعية  2ب ،= النسبة األولى  ) نعم (  0ب  ، ث = الداللة اإلحصائية  :حيث
 خ = نسبة السلب ) ال (، ن = حجم  العينة.  ، ص = نسبة اإليجاب ) نعم ( ،  (6.46) 

بعد جمع البيانات وتفريغها ومعالجتها إحصائيًا، قام  مناقشة البيانات واستخالص النتائج: -
اإلجابة على التساؤل من خالل  الباحثان بعرض النتائج التي تم التوصل إليها ومناقشتها

ما واقع استخدام أعضاء هيئة تدريس كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الثالث: 
 س للوسائط المتعددة في التدريس؟طرابل

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج النسب المئوية لعبارات االستبيان والداللة         
اإلحصائية، وذلك لتحديد واقع استخدام بعض برمجيات الوسائط المتعددة في تدريس مناهج 

 التالي:كليات التربية البدنية بجامعة طرابلس كنموذج، كما موضح في الجدول 
 من خالل استعراض بيانات الجدول السابق نالحظ أن :

( التي تنص 4، 3، 0اتضح بان العبارات ) من خالل بيانات المحور األول )االنترنت(، -  
على )استخدام عضو هيئة التدريس لالنترنت للحصول على معلومات متعلقة بمناهج التربية 

لعلمية للعملية التدريسية بشكل عام، ومواكبة كل ما هو البدنية، ومتابعة االبتكارات والتطورات ا
( على %23، %08، %28جديد في مجال تخصصه بكلية التربية البدنية( كانت بنسبة ) 

(، مما يشير إلى اهتمام عضو هيئة 6060التوالي، وهى دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

استخدمه في تفاعل طلبتي مع طلبة من داخل  54

 الدولة وخارجها 
4 40 -4344** 

استخدمه في تفاعل طلبتي مع علماء محليين  54

 وعرب ودوليين
54 44 -4344** 

ية استخدمه للمشاركة ببعض الفعاليات العلم 54

 مثل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية
4 45 -4345** 

استخدمه في التحاور مع أعضاء هيئة التدريس  54

 في كليات التربية البدنية داخل وخارج الدولة
4 44 -4325** 

 **0344= 2325*                                                  دال 5344=    2324دال 
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رياضية، ويعزى هذا إلى توافر العديد من التدريس بكل ما هو جديد في مجال التربية البدنية وال
، ونشر الكثير البيانات على الشبكة الدولية المواقع العلمية المتخصصة بمجال التربية البدنية

والموضوعات في هذا المجال، مما يتيح لعضو هيئة التدريس البحث والتقصي على كل ما هو 
 جديد.  

على )استخدام عضو هيئة التدريس  ( التي تنص2، 0، 4، 2كما أوضحت العبارات )  
( في البحث عن مواد تعليمية مساعدة لتدريس مناهج التربية البدنية، واالشتراك في لإلنترنت)

واإلطالع على محتويات الدوريات العلمية المتاحة  ،المجالت والدوريات العلمية المحلية والدولية
بالجانب التطبيقي في تدريس  والبحث عن برامج تعليمية خاصة مجانا في مجال تخصصه،

( على التوالي، وهى نسبة غير %43،%46،%44،%48كانت بنسبة )مناهج التربية البدنية( 
دالة إحصائيًا، وقد يدل هذا على عدم اهتمام بعض أعضاء هيئة التدريس بالبحث أو االشتراك 

 راكات مادية.  في الدوريات والمجالت العلمية، أو البحث في المواقع خاصة لو كانت باشت
) لالنترنت( في ( التي تنص على )استخدام عضو هيئة التدريس 8،9وبينت العبارة )      

( على %33، %4( كانت بنسبة)واالشتراك في مجموعة النقاش العلمية ،عمل مواقع تعليمية
(، ويعزى هذا لقلة الخبرة لدى 6060التوالي، وهى نسبة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

أعضاء هيئة التدريس في الجوانب التقنية ومنها إنشاء وبناء مواقع تعليمية على الشبكة 
 العنكبوتية، كذلك ضعف اإلمكانات  في االشتراك في حلقات النقاش خاصة لو كانت دولية.

( التي تنص على 06،09فقد أوضحت العبارتان ) )الحاسوب( أما بيانات المحور الثاني -
التدريس للحاسوب لعرض المعلومات الخاصة بالدرس، ولتنويع أساليب  )استخدام عضو هيئة

( على التوالي، وهى نسبة غير دالة إحصائيًا، %44، %44تقديم المعلومات، كانت بنسبة)
وهذا يعني أن أعضاء هيئة تدريس التربية الرياضية لديهم توجه ايجابي نحو استخدام التقنيات 

يس المستخدمة وضرورة تنويع التقنيات التربوية لجعلها أكثر التربوية في تطوير طرائق التدر 
 فائدة وتشويق. 

( التي تنص على )استخدام عضو هيئة التدريس 00،02،08وتحصلت العبارات )    
للحاسوب في محاكاة الدروس التطبيقية، وفي التعرف على تكنيك األلعاب الرياضية، وفي تفريد 

( على التوالي، وهذه النسبة دالة إحصائنا عند %34،%33،%33عملية التعليم( كانت بنسبة )
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(، مما يشير إلى أن التعليم الجامعي مازال أسير الصيغ والطرائق 6064مستوى داللة )
 واألساليب التقليدية.

( التي تنص على )استخدام عضو هيئة 03،04،04،00،02كما أوضحت العبارات )
مجال التعليم الذاتي لجميع فئات الطالب، في ، و في عرض المحاضراتالتدريس للحاسوب 

التقويم ، و في مجال تصميم البرامج التعليمية والخطط الرياضية، و وفي عمل بنوك األسئلة
( على التوالي، وهى نسبة %22،%23،%04،%8،%96كانت بنسبة )الشامل لنمو الطالب( 

وتدريب أعضاء الهيئة  (، ويعزى ذلك إن عملية إعداد6060دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
التدريسية تتم بالطريقة النظرية؛ مما ينعكس على أدائهم فيصبحون غير قادرين على اإلفادة من 

 البرامج التدريسية المقدمة لهم عمليًا. 
 :وبشأن استخدام عضو هيئة التدريس للبريد االلكتروني )المحور الثالث( -

في استقبال الواجبات ص على )استخدامه ( التي تن24، 22، 26،20حازت العبارات )    
رسالها إلى الطلبة، و في إرسال المواد  ةالبيتي من الطلبة، وفي تصحيح الواجبات البيتية وا 

التعليمية والوجبات المنزلية إلى الطالب، واستخدامه كوسيط لالتصال مع إدارة الكلية أو 
وهى نسبة دالة والي ، ( على الت%4، %26، %4، %2الشؤون اإلدارية(، على نسبة )

 (، 6060إحصائيًا عند مستوى داللة )
في الرد على استفسارات  ( التي تنص على )استخدامه23،20،22،28وتحصلت العبارات ) -

إرسال نتائج االختبارات الدورية للطالب، وفي التعرف على زمالء في مجال ، وفي الطلبة
يم أعمال الطلبة وورقات العمل التخصص من مختلف دول العالم، واستخدامه في تقد

وهذه النسبة دالة إحصائنا  ( على التوالي،%34،%32،%32،%32والبحوث(، كانت بنسبة )
(، مما يشير إلى ضعف استخدام أعضاء الهيئة التدريسية لهذا 6064عند مستوى داللة )

السبب عدم وقد يكون  ،الوسيط في التعامل مع الطالب أو في الجوانب اإلدارية داخل الكلية
قدرة العديد من الطالب على استخدام البريد االلكتروني أو عدم توفر خدمات الشبكة 
االلكترونية في بعض األماكن التي يقيم فيها الطالب، أو لعدم اهتمام أعضاء هيئة التدريس في 

 استخدام البريد االلكتروني كوسيلة تواصل مع الطالب أو مع اإلدارة.
( التي تنص على استخدام عضو هيئة التدريس للبريد االلكتروني 24)أما العبارة       

لالتصال بالمختصين في مجال التربية البدنية والرياضة من مختلف دول العالم، كانت بنسبة 
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نسبة غير دالة إحصائيًا، مما يشير إلى اهتمام بعض أعضاء هيئة التدريس  وهي( 48%)
 ى الجديد في مجال تخصصه.بالبحث واالتصال بالمختصين للتعرف عل

تحصلت العبارات  ("data showجهاز عرض البيانات "وبما يتعلق بالمحور الرابع )      
عرض تجارب ، و استخدمه لشرح مفهوم رياضي علمي ما( التي تنص على )29،30،32،33)

ة، معملية رياضية )القياس الرياضي(، ولعرض أشكال ورسوم موجودة في مناهج التربية البدني
( %46، %43،%43،%42ولعرض أفالم فيديو خاصة بالتربية الرياضية(، كانت بنسبة )

على التوالي، وهذه النسب غير دالة إحصائيًا، مما يشير إلى اتجاه بعض أعضاء هيئة التدريس 
الستخدام هذا الوسيط لتسهيل التواصل وتبسيط المعلومات والبيانات للطالب خالل إلقاء 

    .ملية التعليمية بشكل عامالمحاضرات، والع
( التي تنص على )استخدام عضو هيئة التدريس لجهاز عرض 36أما العبارة )         

النسبة دالة  ( وهذه%34)البيانات لغرض عرض برمجيات رياضية تفاعلية( كانت بنسبة 
ي عن )استخدمه ألنه يغن ( التي تنص على34)(، والعبارة 6064إحصائيًا عند مستوى داللة )
نسبة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  وهي( %86، كانت بنسبة )الكثير من الوسائط التعليمية(

(، وهذا يوضح أن بعض أعضاء هيئة التدريس ال تتوافر لديهم القدرة على استخدام هذا 6060)
 .تقنيةالوسيط ألسباب قد تكون مادية أو 

( 38، 34،30،32حازت العبارات ) يو (،وبما يتعلق بالمحور الخامس ) مؤتمرات الفيد   
استخدمه في تفاعل طلبتي مع طلبة من داخل الدولة وخارجها، و استخدمه التي تنص على )

واستخدمه  للمشاركة في بعض الفعاليات  في تفاعل طلبتي مع علماء محليين وعرب ودوليين،
ي التحاور مع أعضاء هيئة العلمية مثل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، واستخدمه ف

التدريس في كليات التربية البدنية من داخل وخارج الدولة( كانت بنسبة 
(، مما يشير إلى 6060وهى نسب دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )( 4%،2%،04%،8%)

عدم استخدام أعضاء هيئة التدريس بالكلية لهذه الوسيلة من ضمن الوسائط السابقة، ويعزى 
 .وافر اإلمكانيات المادية والتقنية الستخدامهاذلك لعدم ت

ما التصور المقترح لتوظيف بعض برمجيات الوسائط المتعددة في : إجابة السؤال الرابع -  
 ؟تدريس مناهج كليات التربية البدنية
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لتوظيف بعض برمجيات الوسائط المتعددة في تدريس مناهج كليات التربية  * التصور المقترح
 البدنية:

 التصور:  مبررات-أوال
تأتي هذه الخطوة لتحديد إجابات واضحة على التساؤل الرئيس الذي جاء به 

بعض برمجيات الوسائط المتعددة في تدريس مناهج كليات  المقترح لتوظيفالبحث، ما التصور 
 ومن هذه المبررات ما يأتي:التربية البدنية، كذلك لتوصيات العديد من الدراسات السابقة، 

لبرمجيات الوسائط المتعددة الدور المهم في تطوير طرائق التدريس وخصوصًا تدريس  إن -0
 مناهج التربية البدنية والرياضية.

إن لبرمجيات الوسائط المتعددة أهمية كبيرة في تنظيم واختيار نوع طريقة التدريس المطلوب  -2
 اختيارها من قبل عضو هيئة التدريس.

 ج للمادة التعليمية بشكل مجزأ ومبسط فمتدرج .ألهميتها في عرض البرنام -3
 نظرًا لتضمين هذه البرامج ألنشطة متنوعة يسهل على الطلبة التفاعل معها . - 4
 العتماد برمجيات الوسائط المتعددة على أساليب تناسب الفروق الفردية بين الطلبة. - 4

 التصور: أسس-ثانيا
 الحتياجاتهم.ربية البدنية ومحقق أن يتمشى التصور مع خصائص طالب كليات الت -0
أن يراعى التصور التسلسل المنطقي المنظم في عرض بعض برمجيات الوسائط  -2

 المتعددة.
 أن يراعى التصور الفروق الفردية بين الطالب. -3
أن تتحدى محتويات التصور قدرات الطالب، بما يسمح باستثارة دافعيتهم للتعلم لتحقيق  -4

 األهداف.
 والنشاط.حتياجات الطالب للحركة أن يراعى التصور ا -4
 واحد.أن يتيح التصور الفرصة للمشاركة والممارسة لكل طالب في آن  -0
 متتابعا.أن يساعد التصور الطالب على السير في تعلمهم نحو تحقيق الهدف سيرا  -2
 للطالب.أن يراعى التصور عوامل األمان والسالمة  -8
  لتنفيذه.لمكان المناسب أن يراعى التصور توفير اإلمكانيات واألدوات وا -9
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 ثالثا: أهداف التصور:
التوسع في إنتاج برمجيات الوسائط المتعددة وتقنيات التعليم، واستخدامها  األهداف العامة: -

وتكوينهم للمفاهيم العلمية  كوسائل تعليمية تعلميه تساعد الطلبة على اكتسابهم المهارات،
 الصحيحة. 

مجيات الوسائط المتعددة في تدريس المقررات النظرية توظيف بعض بر األهداف الخاصة:  -
 .وعلوم الرياضة والتطبيقية بكلية التربية البدنية

 رابعا: آلية تطبيق التصور المقترح:
تم إعداد آلية تطبيق محتوى التصور في ضوء توظيف بعض برمجيات الوسائط المتعددة      

ياضي( كنموذج، بحيث يحتوي على مادة في تدريس مقرر )اإلصابات الرياضية والتدليك الر 
شارات، وتعبيرات،  المقرر مكتوبة، إضافة إلى صور، ورسوم، وخرائط، ونماذج، وعينات، وا 
وغيرها من وسائل إثرائية مساعدة من داخل المقرر وخارجه، كذلك مقاطع )فيديو( تدعم الوحدة 

ات الصوتية عند العرض من أحد التعليمية التي ُتدَرس، مع مراعاة التنظيم والتناسق والمؤثر 
 الوسائط المستخدمة، وتشمل آلية تطبيق التصور على الخطوات اآلتية:

وذلك من خالل تحديد العقبات التي تواجه تعلم الطالب  تحليل المشكالت التعليمية: -1
 )زمن المحاضرة(، وطرق التدريس المستخدمة. للمقرر، من جانب الزمن الخاص بالمقرر

بحيث يتناسب مع األهداف التعليمية للمقرر، بحيث يقسم المادة التعليمية:  محتوى  تحديد-4
وفي هذا المقرر تقسم ، لها إلى وحدات تعليمية الكترونية تدرس عن طريق الوسائط المحددة

 الوحدات كالتالي:
االحتياطات الواجب اتخاذها للحد  –أنواعها –أسبابها –مفهوم اإلصابة) المحاضرة األولى: -

  .(حدوث اإلصابات الرياضيةمن 
 .(إسعافاتها –مضاعفاتها –أنواعها–تعريفها)الجروح:  المحاضرة الثانية: -
-أسبابه –إسعافاته، اإلغماء: تعريفه –أعراضه –أنواعه –النزيف: تعريفه) المحاضرة الثالثة: -

 .(إسعافاته
 .(إسعافاته-أعراضه-أسبابه –)الملخ: تعريفه المحاضرة الرابعة: - 
 .إسعافاته( –أعراضه –أسبابه–تعريفه الخلع:): المحاضرة الخامسة -
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 .إسعافاته( –عالماته –أسبابه-تعريفه)التمزق:  المحاضرة السادسة: -
 .إسعافاتها( –أعراضها –أشكالها –أنواعها –أسبابها-تعريفها)الكسور:  المحاضرة السابعة: -
 .إسعافاتها( –أنواعها –أعراضها –أسبابها –)الكدمات: تعريفها المحاضرة الثامنة: -
 تأثيره الفسيولوجي على أجهزة الجسم( –)التدليك الرياضي: تعريفه المحاضرة التاسعة: -
طريقة  –)الحركات المستخدمة في التدليك: أنواعها :ةالحادي عشر  + المحاضرة العاشرة -

 .األداء(
ت التي يمتنع فيها عن إجراء الحاال–)القواعد العامة للتدليك :ةالمحاضرة الثانية عشر  -

 .التدليك(
حيث يتم تزويد الطالب باألهداف التعليمية لكل وحدة، والتدرج في عرض األنشطة   

التعليمية من خالل أجهزة الحاسوب، أو عرضها )الداتا شو(، ودعمها بالتغذية الراجعة من قبل 
لمرتبطة بموضوعات ووحدات أستاذ المادة، مع تضمين قائمة شاملة لكل المواقع والمصادر ا

 المقرر التعليمي، بغرض الرجوع واالستفادة من قبل المتعلم.
 حيث يتم تصميم استراتيجيات التعليم االلكتروني المدعم االستراتيجيات التعليمية: تصميم-3

 بالوسائط المتعددة للبرنامج التعليمي، وتكون كالتالي:
االلكتروني بحيث يكون المتعلم محوره  تفعيل المحتوى االلكتروني في صفحة المقرر -

األساسي، ويضمن العديد من األنشطة التي تشجع الطالب على البحث عن المعلومات 
وتعلمها بأنفسهم، ومن ثم مناقشتها مع زمالءهم، ويتم تحويل المحتوى التعليمي إلى أنشطة من 

 ليمية.خالل دعمها بالوسائط المتعددة والتي تتناسب مع أهداف كل وحدة تع
التشجيع على العمل الجماعي التعاوني بين الطالب من خالل بعض النشاطات والبرامج  -

 والواجبات، بحيث تحتاج ألكثر من طالب إلتمامها.
بداء وجهات النظر المختلفة، سواء بين الطالب بعضهم البعض، أو  - االهتمام بالمناقشة وا 

ك من خالل تفعيل المحادثات والنقاشات بينهم وأستاذ المادة، داخل القاعة أو خارجها، وذل
 Chatting))بالكتابة، أو بالصوت، أو بالصوت والصورة( من غرف المحادثة االلكترونية 

Rooms) كذلك تفعيل البريد االلكتروني ،E-Mail))  بينهم، أو عن طريق المشاركة في
 حلقات نقاش بعد حضور مؤتمرات الفيديو داخل الدولة أو خارجها.
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: ويتم ذلك من خالل األهداف اإلجرائية لكل خطيط للرسالة التعليمية وكيفية إيصالهاالت -2
وحدة تعليمية، بوضع النصوص والمهام واألنشطة ومواضيع المناقشات سواء كانت بــــ 
)الصورة، أو بالصوت والصورة، أو مقاطع فيديو(، بأساليب تعمل على تحقيق هذه األهداف، 

 على البحث عن المعلومات. وتشجع وتستثير الطالب
 ، وذلك كاآلتي:تصميم وتطوير أدوات لتقييم األهداف ومدى تحقيقها -5
تقييم الطالب ألنفسهم من خالل وضع مواقع تعليمية لهم، وعمل اختبارات  التقييم الذاتي: -

 قصيرة في نهاية كل وحدة تعليمية الختبار مدى تحقيق الطالب لألهداف التعليمية.
وذلك بمالحظة مدى استخدام الطالب للمهارات التي تعلموها، ومدى  م التكويني:التقيي -

 توظيفها في مواقف تعليمية أخرى.
يتم ذلك من خالل وضع اختبار نهائي يشتمل كل الوحدات، ويتكون من  التقييم النهائي: -

 أسئلة موضوعية ومقاليه للتعرف على مدى استفادة من هذا التصور.
تعطي التغذية الراجعة المؤشرات الحقيقية عن مدى  (:Feedback )راجعة التغذية ال -6

نجازها، وتبين مواطن القوة ومواطن الضعف في أي من الخطوات السابقة،  تحقق األهداف وا 
البرنامج وفق األسس التي  وفي ضوء النتائج يمكن إجراء التعديالت المناسبة، واالستمرار بتنفيذ

)مواقع  عم بمصادر وأنشطة تعليمية متعلقة بموضوعات المقررعن طريق الدبني عليها، 
وتمد  ،انترنت في صفحة المقرر االلكترونية(، تتضمن عدد من الروابط التي تخص المقرر

 الطالب بالمعلومات التعليمية والتربوية.
 توصل البحث إلى أهم االستنتاجات اآلتية: أهم االستنتاجات في البحث: -
عضو هيئة التدريس بكل ما هو جديد في مجال التربية البدنية ى لداهتمام هناك  -

 .والرياضية
عدم اهتمام بعض أعضاء هيئة التدريس بالبحث أو االشتراك في الدوريات والمجالت  -

 العلمية أو البحث في المواقع خاصة لو كانت باشتراكات مادية.  
إنشاء وبناء مواقع تعليمية على كنية قلة الخبرة لدى أعضاء هيئة التدريس في الجوانب التق -

 دولية.الاالشتراك في حلقات النقاش  اإلمكانات فيضعف و الشبكة العنكبوتية، 
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نحو  وعلوم الرياضة أعضاء هيئة تدريس التربية الرياضية ىتوجه ايجابي لد يوجد -
 .استخدام التقنيات التربوية في تطوير طرائق التدريس المستخدمة

 .جامعي مازال أسير الصيغ والطرائق واألساليب التقليديةن التعليم الإ -
غير قادرين على و  إن عملية إعداد وتدريب أعضاء الهيئة التدريسية، تتم بالطريقة النظرية -

 اإلفادة من البرامج التدريسية المقدمة لهم عمليًا.
الطالب أو في في التعامل مع  للبريد اإللكترونيضعف استخدام أعضاء الهيئة التدريسية  -

 .الجوانب اإلدارية داخل الكلية
بعض أعضاء هيئة التدريس بالبحث واالتصال بالمختصين للتعرف على  من اهتماميوجد  -

 الجديد في مجال تخصصه.
بعض أعضاء هيئة التدريس الستخدام هذا الوسيط لتسهيل  ايجابي من اتجاهيوجد  -

 .خالل إلقاء المحاضرات التواصل وتبسيط المعلومات والبيانات للطالب
جهاز عرض البيانات ن بعض أعضاء هيئة التدريس ال تتوافر لديهم القدرة على استخدام إ -

"data show"  تقنيةألسباب قد تكون مادية أو. 
لعدم توافر اإلمكانيات المادية  مؤتمرات الفيديولعدم استخدام أعضاء هيئة التدريس بالكلية  -

 .والتقنية الستخدامها
 من خالل نتائج البحث يمكن التوصل إلى النتائج اآلتية: توصيات البحث: -
ضرورة توظيف برامج الوسائط المتعددة في عملية التدريس بكليات التربية البدنية  -

 والرياضية.
تقديم كافة أشكال الدعم لتطوير البرمجيات القائمة على الوسائط المتعددة بما يساهم في  -

 ريس في مناهج كليات التربية البدنية بشقيها النظري والتطبيقي.تحقيق أهداف التد
رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية البدنية وآلية التعامل مع برامج الوسائط  -

 المتعددة في التدريس.
وإعدادهم  الطالب بحاجات تفي بالكليات حديثة حاسوب مختبرات توفير على العمل -

 .لديهم المهارى األداء ستوىبم االرتقاء بهدف

أن تراعي الجامعات في برامج تخصصاتها تكنولوجيا التعليم، بما يلبي المقررات الدراسية  -
 في المراحل لتعليمية المختلفة.
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 المقومات الطبيعية للسياحية بمنطقة مصراته )دراسة في الجغرافية السياحية(
 أ/ موسى خليل  سعيد                                                             

 :الملخص
يهدف هذا البحث الى ابراز اهم المقومات الطبيعية للسياحة بمنطقة 
مصراته، حيث اتبعت عدة مناهج من اجل الوصول الى هذا الهدف، ومن اهم 

 التحليلي. هذه المناهج المنهج الوصفي والمنهج 
كما تم توضيح مفهوم السياحة وأهم أنواعها، وتم دراسة اهم المقومات 

بمصراته وهي الموقع الجغرافي والمناخ ومظاهر السطح الطبيعية للسياحية 
ومصادر المياه والتربة والحياة النباتية والحيوانية ومدى توفر هذه المقومات من 
اجل اجراء تنمية سياحية متكاملة وفي نهاية البحث تم التوصل الى عدة نتائج 

 أهمها:
ساهم لتي من الممكن تإن منطقة مصراته تزخر بالعديد من المقومات الطبيعية ا –

 ما استغلت االستغالل االمثل إذافي ازدهار التنمية السياحية بها 
ان اعتدال اغلب العناصر المناخية بها يساعد على زيادة النشاط السياحي بها  –

 معينة.وخاصة في مواسم 
تمتلك مصراته العديد من المظاهر الطبيعية التي تعمل على جذب السياح  –

ظواهر القريبة من البحر كالهشم والكثبان الرملية وهذا يساهم في اجراء اليها مثل ال
 بها.التنمية السياحية 
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 المقـــدمة -
ُتَعد السياحة أحد المجاالت التي شهدت في اآلونة األخيرة اهتماما متزايداً باعتبارها أصبحت    

تشكل أحد الموارد للتنمية الشاملة والمعول عليها للمساهمة في رفع النمو االقتصادي، فهي 
تمثل موردًا مهمًا وأساسيًا لكثير من الدول، حيث أن السياحة اصبحت صناعة لها اصولها 
العلمية ومقوماتها الطبيعية والبشرية وكوادرها الفنية، حيث تتأثر هذه الصناعة شأنها في ذلك 
شأن االنشطة البشرية االخرى بمالمح البيئة الطبيعية المحيطة بها والتي تلعب دورا هاما في 

ومدة  ، كما تؤثر على حركة السياح(i)توزيع مواقع وأماكن السياحة كما تحدد أنماطها وأشكالها 
إقامتهم، تلك إذا المقومات البيئية الطبيعية التي لها القدرة على الجذب السياحي وال دخل 
لإلنسان في وجودها، وأن انعدامها يعمل على عرقلة التنمية السياحية ، وأن أهم هذه العناصر 

جموعة مالطبيعية هي  الموقع الجغرافي الذي له دور كبير في احتواء المدينة أو المنطقة على 
من العناصر الطبيعية ، التي تمثل عوامل جذب مميزة ، تؤدي إلى ممارسة النشاط السياحي 
، وأيضاً له دور بارز في تنشيط وتشجيع السياحة الداخلية ، والكثبان الرملية والتالل والمرتفعات 

اصره نالجبلية والسبخات تساعد على ممارسة نشاط السياحة الصحراوية، كما يؤثر المناخ بع
المتعددة على اختالف نمط السياحة، وللشواطئ دور مميز في تفعيل السياحة ، حيث إنها 
تحتوي على ظواهر جغرافية مختلفة واالمتداد لمسافات على البحر يساعد على تنشيط السياحة 
الشاطئية في هذه المناطق إن توفر هذه المقومات البيئية الطبيعية وغيرها يساهم في تنمية 

ية ألي منطقة تتوفر بها وذلك من اجل ممارسة العديد من االنشطة الترفيهية والتي منها سياح
 الغوص والصيد والتزلج على المياه والصيد والقنص والتنزه .

إن منطقة مصراتة تعتبر من ضمن المناطق التي يمكن تنميتها سياحيا في ليبيا 
يمتد  بي لليبيا، وُتطل على شاطئ جميلوذلك باعتبارها منطقة تقع على الساحل الشمالي الغر 

على البحر المتوسط، تكثر فيه الظواهر الجيومورفولوجية والكثبان الرملية الرائعة، وتتمتع بمناخ 
معتدل يساعد على السياحة، شكلت كل هذه المقومات أساسا داعما للسياحة، وبذلك تم التركيز 

 مية السياحية بمصراته .في هذا البحث على دراسة المقومات الطبيعية للتن
تمتلك منطقة مصراته العديد من الخصائص والمقومات الطبيعية التي  مشكلة البحث: -

تؤهلها ان تكون من المناطق السياحية المهمة محليا واقليميا إذا ما تم استغاللها بشكل صحيح 
سياحية تنمية ال. ولإلجابة على ذلك يطرح التساؤل التالي: ما هي أهم المقومات الطبيعية لل

 بمنطقة مصراته.
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 البحث:فرضية  -
إن منطقة مصراته توجد بها العديد من مقومات السياحة الطبيعية والتي إذا ما تم  -

استغاللها بشكل جيد فإنها سوف تجعل من المنطقة مقصدا سياحيا وتسهم في دعم االقتصاد 
 الوطني.

 البحث:أهداف  -
 المقومات الطبيعية للسياحة بمنطقة الدراسة.تهدف الدراسة إلى ابراز أهم  – 1
 ليبيا.ابراز منطقة مصراته كمنطقة سياحية على مستوى  – 2
 البحث:منهجية  -
المنهج الوصفي: يستخدم هذا المنهج لوصف عناصر موضوع البحث والذي استخدم  – 1

 بمصراته.في هذا البحث لوصف اهم المقومات الطبيعية للسياحة 
يث ح مصراته( )منطقةيستخدم هذا المنهج في دراسة اقليم معين  االقليمي:المنهج  – 2

 مصراته.يعتمد على معالجة الموضوع من خالل دراسة المقومات الطبيعية في 
إن التعاريف التي كتبت عن السياحة كثيرة، فكل تعريف يختلف عن  السياحة:تعريف  -

موضوع السياحة فبعضهم ينظر اليها  اآلخر حسب المنظور الذي ينظر اليه الباحث اتجاه
على أنها ظاهرة اجتماعية واآلخر يعتبرها ظاهرة اقتصادية وهكذا، وفيما يلي نوجز بعض 

 للسياحة.التعريفات 
السياحة هي ظاهرة عالمية قاعدتها البيئة الطبيعية وبنيانها االقتصاد ومحركها اإلنسان 

 (ii)وغايتها المتعة النفسية والذهنية. 
حة هي جغرافية تطبيقية تضمن تفاعل السائح مع البيئة الطبيعية والبشرية تفاعال يحقق السيا

 (iii) والمادية.المكاسب المعنوية 
تتعدد أنواع السياحة تبعًا للمواقع والرغبات واالحتياجات المختلفة التي تكمن  السياحة:أنواع  -

لى أنماط والرياضة والترفيهية، باإلضافة إخلفها ؛فهناك السياحة الثقافية والعالجية والدينية 
أخرى جديدة ساعد على نشأتها وانتشارها التقدم والتطور العلمي والسياسي واالقتصادي 
واالجتماعي وما صاحبه من متطلبات ذات نوعيات خاصة لم تكن معروفة من قبل، مثل 

إلى  ترتب عليه االتجاهسياحة المؤتمرات وسياحة المعارض وغيرها من األنواع األخرى وهو ما 
توفير خدمات وتسهيالت وتجهيزات وعناصر جذب تختلف إلى حد كبير في خصائصها 

 وصفاتها عما تحتاجه األشكال األخرى من السياحة التقليدية .
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هي االستمتاع والترويح عن النفس وكسر ملل الحياة اليومية؛ أي  الترفيهية: السياحة-أ 
ستجممام من عناء العمل عن طريق التوجه إلى األماكن الترفيهية محاولة الستعادة النشاط واال

 من فنادق ذات جودة عالية أو االستمتاع بشاطئ البحر والمناطق الخضراء.
غرض لكما تعرف السياحة الترفيهية بأنها تغيير مكان اإلقامة لفترة يوم واحد على األقل     

عن النفس وليس لغرض آخر، والسياحة الترفيهية يمكن أن يتخللها  االستمتاع والترويح
االستمتاع بممارسة الهوايات المختلفة كصيد السمك من البحر والغوص تحت الماء، كما يعتبر 
هذا النوع من أقدم األنماط السياحية التي عرفها العالم وتشير بعض الدراسات إلى أن السياحة 

من األنواع األخرى في كثير من دول العالم السياحية حيث تمثل  الترفيهية تسير بمعدل أسرع
 جزءا ثابتا من الغرض السياحي.

وتعتبر بعض دول البحر المتوسط من أكثر المناطق اجتذابًا لحركة السياحة الترفيهية لما   
ات إلى حيث تشير بعض الدراس واالستجمام واالصطيافتتمتع به من مقومات كثيرة للترويح 

 (iv). %08أن نسبة السياحة الترفيهمية في إطار السياحة الدولية وصلت إلى 
إن السياحة الدينية تهدف إلى زيارة األماكن المقدسة للحج أو أداء  الدينية: السياحة-ب 

لدينية حة االطقوس الدينية مثل زيارة مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو القدس وتعّرف السيا
بأنها ذلك النشاط السياحي الذي يقوم على انتقال السائحين من أماكن إقامتهم إلى مناطق 
أخرى وذلك بهدف القيام بزيارات ورحالت دينية داخل وخارج الدولة لفترة من الوقت حيث إن 

 واجباتها.األساس من هذه الرحلة هو إشباع العاطفة الدينية وأداء 
تعتبر زيارة اآلثار القديمة واألماكن التاريخية من أهم أنواع  واألثرية:ية التاريخ السياحة-ج 

رية التي المواقع األث علىالسياحة وأرقاها وهي سياحة تقليدية تتميز بها دول معينة تحتوي 
 اآلثار.تستقطب أعدادًا ضخمة من السياح وخاصة المتخصصين في علم 

يعتمد هذا النوع من السياحة على المقومات الطبيعية العالجية المتوفرة  العالجية: السياحة-د 
طلب هذه الساخنة وتت ونافورات المياهوالرمل  الطين،وحمامات  الكبريتية،مثل ينابيع المياه 

ومع هذا فإن السياحة العالجية  (المتقدماألماكن توافر النظافة التامة والهدوء واإلشراف الطبي 
وهناك دول كثيرة تحرص عليها نظرا لعائدها  الدولية.من حركة السياحة  %5ال تجذب سوي 

 (v) األخرى.المادي الذي يرجع لطول فترة اإلقامة التي تتميز بها مقارنة بأنواع السياحة 
يمكن تعريف المقومات الطبيعية على أنها مصراته: المقومات الطبيعية للسياحة بمنطقة 

مجموعة العناصر التي تشكل منتجات سياحية من عمل الطبيعة ال دخل لإلنسان في تطويعها 
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أو توزيعها الجغرافي وال حجمها وتتضمن جميع الثروات والمغريات والجاذبات الطبيعية ذات 
ر ية ألي موقع سياحي، كما توفالقيمة السياحية وتشكل هذه المقومات قاعدة التنمية السياح

هذه الموارد والمكونات قاعدة تكوين وتطوير المنتج السياحي وتزخر منطقة مصراته بموارد 
سياحية متنوعة ومنفردة قابلة لالستغالل واالستثمار المجدي وتشمل المقومات الطبيعية ما 

 يأتي:
نشاط لتأثيره الكبير في ال يعتبر الموقع من المقومات األساسية ذلك الجغرافي: الموقع- 1

فالموقع الفلكي يحدد نوع المناخ الذي له تأثير على الحياة الحيوانية والنباتية وكذلك  السياحي،
يحدد طول النهار وقصره وهذه العناصر لها تأثير على نوع وطبيعة الحركة السياحية، لذلك 

 (vi) الموسمية.تتنوع السياحة بين السياحة طول السنة والسياحة 
كما أن للموقع الجغرافي دوراً هاماً في تحمديد خصائص بعض عناصر المناخ، وأشكال األرض 
ونوعية النباتات والحيوانات، ذات الجذب السياحي، التي تستغل في ممارسة أنشطة سياحية 

 (vii)والترويج لها تبعًا لخصائصها ومستوى استغاللها.
ي إنها تتموضع على الساحل الشمالي الغربومنطقة مصراته تتمتع بموقع جغرافي هام حيث 

كيلو متر شرق مدينة طرابلس، ويحدها من الشمال والشمال  218لليبيا، على بعد حوالي 
الشرقي البحر المتوسط ، ومن الغرب منطقة زليتن ، ومن الشرق تاورغاء، ومن الجنوب منطقة 

 .(1بني وليد، كما في الخريطة )

شمااًل ، وبين خطي طول  12820و 11815تي عرضأما فلكيًا فهي تقع بين دائر 


36  11 °

- 


شرقًا هذا االمتداد الجغرافي لمنطقة مصراتة ميزها بشاطئين شمالي وشرقي، ° 15  22
الشاطئ الشمالي يبدأ من الدافنية غربًا حتى قصر أحمد شرقًا ، أما الشاطئ الشرقي فيمتد من 

ر أحمد ويتجه جنوبًا حتى يصل الحدود اإلدارية لتاورغاء، هذا االمتداد للشاطئ يصلح قص
إلقامة الكثير من المصائف والقرى السياحية والترفيهية ، وبذلك تكون مصدر جذب سياحي 

 هام .
كما أن وقوعها على ساحل البحر المتوسط جعلها قريبة من نطاقات الطلب الرئيسة في العالم، 

لة في الدول األوروبية ويساعد ذلك على تنشيط الحركة السياحية بها . ونتيجة لموقع والمتمث
المنطقة وانتظام سطحها بصورة عامة على الساحل جعل منها منطقة تحتوي على كثير من 
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كما يتمثل  ية،السياحالظواهر الطبيعية الجغرافية المميزة التي تجعل منها مكانًا مميزًا للتنمية 
الموقع في تشجيع السياحة الداخلية والخارجية على حد سواء بوصفها مدينة ساحلية تتصل 
بحركة المالحة البحرية عن طريق ميناء مصراتة البحري وبالمالحة الجوية عن طريق مطار 

 مباشرة  الذي يمر منهامصراتة الدولي وكذلك اتصالها بالمدن األخرى بواسطة الطريق الساحلي 
يغلب على منطقة الدراسة استواء سطحها بشكل عام ، فهي تشكل : مظاهر السطح - 2

قاعدة سهل مصراتة ، وعند هذه المنطقة يتسع السهل إلى أقصى مدى له، وذلك النعدام 
. يتصف هذا (viii)الحواجز الجبلية ، كما أنها تشكل في جزئها الشرقي جانبًا من سهول سرت 

إلى الغرب ، حيث ال يزيد ارتفاعمه في محلة قصر أحمد في الشرق  السهل باالرتفاع من الشرق 
إال بضعة أمتار عن مستوى سطح البحر ، بينما يصل ارتفاعه في الغرب في محلة الدافنية 

مترًا  08مترًا ، وفي محلة السكت في الجنوب الغربي يزيد ارتفاعه عن  58إلى أكثر من 
ط بساحل يتميز بوجود المرتفعات الصخرية والتي .وتمتد منطقة مصراتة على البحر المتوس

ُتعرف محليًا بم)الهشوم(.حيث تبدأ من منطقة يّدر وتنتهي في محلة الدافنية ، والتي تكون أكثر 
مترًا عن مستوى سطح البحر،  18تميزًا وارتفاعًا، حيث ترتفع األجراف الصخرية بحوالي 

 ( .1موضح بالصورة ) ُمشّكلة جدارًا طبيعيًا تصطدم به األمواج كما
كما يتميز هذا الساحل بوجود الشواطئ الرملية التي تكونت بسبب سيادة عملية اإلرساب 
البحري الناتجة عن قلة عمق مياه البحر والتي تؤدي الى تكسر األمواج وتخليها عن حمولتها 

 (2من الرواسب ومن ابرز امثلة هذه الشواطئ شاطئ العرعار .كما موضح بالصورة)
 ( الموقع الجغرافي1لخريطة )ا

 
 (): المصدر

                                                           

 ( ). من عمل الباحث باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية 

 ش
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 ( الشواطئ الصخرية1الصورة )

 
  ()المصدر:                             

إن وجود الشواطئ الرملية الواسعة يساعد على زيادة الحركة السياحية وذلك من اجل ممارسة 
 لبحرية،ااالنشطة الترفيهية المختلفة مثل التنزه على الرمال والسباحة والصيد وقيادة الزوارق 

كما يساعد امتداد الشواطئ على اقامة المصايف والقرى السياحية والتي تساعد في عملية 
 السياحية.تقاء بالعملية االر 

 (،انالتي تعرف محليًا بم)القيز  الرملية،ويتميز شاطئ منطقة الدراسة أيضًا بوجود الكثبان 
 21حيث تمتد على شكل هالل يبدأ من قصر أحمد شرقًا إلى زاوية المحجوب غربًا بنحو 

، (ix)كيلومترًا  25مسافة أكثر من  ثم تسير في االمتداد جنوبًا حتى طمينة والكراريم كيلومترًا،
مترًا عن مستوى سطح البحر  58ويصل ارتفاع هذه القيزان في محلة أبو روية إلى أكثر من 

(x)(1. كما موضح بالصورة .) 
 ( الكثبان الرملية )القيزان(1( الكثبان الرملية بمنطقة العرعار       الصورة)2الصورة)    
     

 
 
 
 

                                                           

 ()  م2810 الباحث،عدسة 
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  ()المصدر: 
وراء هذه الكثبان مناطق مسطحة صغيرة المساحة ، تتميز بأن المياه الجوفية فيها قريبة  وتمتد

من السطح ، ووجود هذه المياه هو الذي ساعد على ظهور بعض المناطق الزراعية على 
الساحل ، كما يتميز ساحل منطقة مصراتة بأنه خال من التعاريج المهمة التي يمكن أن تساعد 

طبيعية ، ويستثنى من ذلك بعض المواضع والفجوات الموجودة عند الموانئ على ظهور مرافئ 
، كميناء قصر أحمد عند رأس البرج، باإلضافة إلى ميناء الصيد اآلخر في منطقة زريق ،كما 
يوجد إلى الجنوب من المناطق الزراعية بعض المرتفعات التي تنحدر فيما بينها بعض االودية 

بأسماء محلية مثل وادي ساسو وأم الجرفان حيث تعد من مناطق  باتجاه البحر والتي تسمى
الجذب السياحي داخل هذه المنطقة ،وذلك نظرًا لجمال منظرها الطبيعي ، كما أن بعضها 
يشكل موطنًا لفصائل الحيوانات والطيور، التي تعمل على جذب السياح إليها للتمتع بمشاهدتها 

 ارس فيها هوايات السير التنزه.أو قنصها، إلى جانب طبيعتها التي تم
يشكل المناخ بعناصره المتعددة إحدى مقومات الجذب السياحي ، حيث إن : المنـــاخ - 3

العناصر المناخية لها أثر فعال وتؤثر في ممارسة الفعاليات الخاصة بالنشاط السياحي، ولها 
ة فان انت معتدلة ومالئمتأثير إيجابي وآخر سلبي ،فاإليجابي هو إن العناصر المناخية إذا ك

ذلك سوف يعمل على تنشيط السياحة وتنميتها من خالل زيادة أعداد الوافدين إلى مناطق 
القصد السياحي بشكل أكبر، أما الجانب السلبي فيتمثل عندما تكون العناصر المناخية غير 

سبب حي بمالئمة حيث ينعكس من خالل قلة أعداد السياح الوافدين إلى منطقة القصد السيا
 (xi)عدم مالئمة الجو المناخي في تلك المناطق.

لذلك فإن المناخ يمثل مجااًل استثماريًا ورأس مال إذا ُأحسن استغالل خصائص عناصره في 
صناعة السياحة ، حيث يدر دخاًل كبيرًا على البالد ، كما أن للمناخ دورًا ال يمكن إنكاره في 

 محددة ، للتمتع الكامل بأشعة الشمس ، إن مناخ ليبيا يتسمتوطين المرافق السياحية في مواقع 
باالختالف ، فعلى الشريط الساحلي يعم مناخ البحر المتوسط ، وفي الجنوب يسود المناخ 
الصحراوي ، والمنطقة الوسطى تتأثر ما بين الشريط الساحلي والمنطقة الجنوبية بإقليم المناخ 

قليم االس قليم شبه الصحراوي.الجبلي على المرتفعات ، وا   (xii)تبس وا 

                                                           
 ()  االنترنتالشبكة الدولية 
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ار جاف يتميز بأنه ح المتوسط، الذيمن هنا يتضح أن منطقة الدراسة تقع ضمن إقليم البحر 
 صيفًا، دافئ ممطر شتاًء.

وُتعد هذه الخصائص المناخية من العوامل التي تساعد بأن تكون منطقة الدراسة من    
 ح على خصائص المناخ وأثره على النشاطالمناطق السياحية، وسوف يتم االطالع بصورة أوض

السياحي، وذلك بدراسة عناصره بصورة منفصلة وواضحة، وهي الحرارة، والرطوبة النسبية، 
( توضح المتوسطات الشهرية والفصلية للعناصر المناخية 2()1) واألمطار والجدولينوالرياح، 

 بالمنطقة .
من العوامل المؤثرة على  مصراتهمنطقة ُتعد درجات الحرارة السائدة في  الحرارة:-1 – 3

التنمية السياحية بها، فالحرارة مرتفعة في فصل الصيف باستثناء الشريط الساحلي، ومعتدلة 
أو مائلة للبرودة في فصل الشتاء، حيث يصل معدل درجة الحرارة في شهر يناير إلى 

هر أغسطس إلى وهو بذلك يكون أبرد الشهور، ويصل معدل درجة الحرارة في ش° م11.1
21.5.° 

 (1الجدول )
 م2112إلى  1891المتوسط الشهري لعناصر المناخ بمنطقة مصراته خالل الفترة من 

(xiii) 
العنصر 

 المناخي

  المتوسط الشهري

1 0 3 4 5 6 7 8 9 12 11 10 

درجة 

 الحرارة
14.9 13.7 14.1 15.9 18.5 01.5 04.3 06.3 07.5 06.6 04 19.0 

الرطوبة 

 النسبية
66.9 69 67.3 68.5 67.7 69.4 72.7 70.7 70.3 72.3 68.3 66.0 

 51.5 08.3 9.7 2.6 2.3 1.0 3.0 9.7 01.8 09.5 53.3 62.6 االمطار

 8.8 8.0 8.3 7.8 8.1 8.7 9.8 12.3 12.4 12 9.8 9.5 الرياح

 
 (2الجدول)

م 2112إلى  1891المتوسط الفصلي لعناصر المناخ بمنطقة مصراته خالل الفترة من 
(xiv) 
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العنصر 
 المناخي

 المتوسط الفصلي
فصل  المتوسط السنوي 

 الشتاء
فصل 
 الربيع

فصل 
 الصيف

فصل 
 الخريف

 2142 2342 21418 1941 1242 درجة الحرارة
الرطوبة 
 النسبية

1646 1942 6148 1942 18 

 21846 2849 146 1142 2649 االمطار
 
ويكون بذلك أعلى شهور السنة حرارة ،إن التوزيع الشهري لدرجات الحرارة على مدار السنة  

في منطقة الدراسة يبدأ في االرتفاع التدريجي مع نهاية فصل الربيع ، ويصل فيه المتوسط 
م في هذه المنطقة، ويسجل أعلى معدل درجة حرارة في شهر مايو في °10.1الفصلي إلى 

م، ثم تبدأ درجة الحرارة باالرتفاع بشكل كبير مع °21.5صل إلى حوالي هذا الفصل حيث ت
م، °21.81بداية فصل الصيف، الذي يعتبر أكثر فصول السنة حرارة، ويصل في المتوسط إلى 

ثم تأخذ درجة الحرارة في االنخفاض التدريجي مع نهاية فصل الخريف بمتوسط فصلي يصل 
من حيث المتوسط الفصلي في  مصراتهرة في منطقة م، وتسجل أقل درجات الحرا°21.2إلى 

م، كما هو موضح °11.2فصل الشتاء، إذ وصل معدل درجة الحرارة في هذا الفصل إلى 
( وبسبب االختالف في درجات الحرارة على مدار السنة فإن الحاجة 2( والجدول )1بالجدول )

شاط سياحي، ذلك ألنه من تستدعي االطالع على نشرات األحوال الجوية قبل القيام بأي ن
 الخسارة أن يضيع السائح يوم عطلته وبرنامج نزهته بطريقة ال تتالءم مع ظروف الطقس.

ئقًا مناسبة للحركة السياحية، وال تكون عا مصراتهما سبق يتضح أن درجات الحرارة في منطقة 
جانب، وخاصة لها، خاصة في فصل الصيف بالنسبة للسياح الليبيين، وفصل الشتاء للسياح األ

 القادمين من مناطق تتميز ببرودة الطقس.
ترتفع الرطوبة النسبية في منطقة مصراتة مثلها مثل بقية المناطق  النسبية: الرطوبة-2 – 3

( 2كما هو موضح بالجدول ) %16والمدن الساحلية، حيث بلغ المتوسط السنوي للرطوبة إلى 
وال شك أن ارتفاع الرطوبة النسبية في الهواء إلى هذا الحد خاصة في فصل الصيف كان 

  (xv)اع درجة الحرارة وعملية التسخين الشديدة بسبب ارتف التبخر،نتيجة ارتفاع معدالت 
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، ويعتبر شهر  %11.6حيث سجل هذا الفصل أعلى متوسط فعلي للرطوبة وصل إلى 
يوليو من الشهور التي تسجل أعلى نسبة للرطوبة في هذا الفصل حيث وصلت إلى 

،  %10.2، بينما وصلت نسبة المتوسط الفصلي للرطوبة في فصل الخريف إلى  12.1%
، أما فصل  %18.1صل وصلت إلى وسجل شهر سبتمبر أعلى نسبة للرطوبة في هذا الف

، ويعتبر شهر يناير من أعلى الشهور %11.1الشتاء فسجل نسبة رطوبة وصلت إلى 
، ويرجع ذلك إلى وجود األمطار  %16رطوبة في هذا الفصل، حيث وصلت نسبتها إلى 

في هذه الفترة وانخفاض درجات الحرارة، باإلضافة إلى زيادة نسبة الغيوم، وأيضًا وصول 
واء الرطب القادم من الشمال الغربي، مع االنخفاضات الجوية التي تأتي من منطقة اله

، ويعتبر %10.5نسبة الرطوبة فيه إلى   أما بالنسبة لفصل الربيع فوصلالمحيط األطلسي، 
كما  %10.5وصلت نسبة الرطوبة فيه إلى  شهر مارس من أعلى شهور هذا الفصل، حيث

ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو تؤدي إلى تكون  لتالي فإن(، وبا2(،)1موضح بالجدولين )
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مناخ غير مالئم للحركة السياحية، كما أن انخفاض نسبة الرطوبة في الجو بدرجة كبيرة تؤدي 
 (16) إلى ارتفاع درجة الحرارة وجفاف الجو.

 
 الرياح : - 3 –3

ُتعد الرياح من العوامل المناخية التي تؤثر على الرحالت السياحية ، حيث أن الرياح     
القادمة من المناطق الباردة تساعد على تلطيف درجات الحرارة ، أما الرياح القادمة من 

 الصحراء مثل رياح القبلي فإنها تؤدي إلى إعاقة وتعطيل
لك ألنها تعمل على خفض نسبة الرطوبة الجوية، الرحالت السياحية في جميع أنحاء البالد، ذ

كما أنها تكون محملة بالغبار واألتربة، وبالتالي تسبب ارتفاع درجة الحرارة في المناطق التي 
 تصل إليها.

( تكون أعلى سرعة للرياح في منطقة مصراتة خالل شهر ابريل 1وبالنظر إلى الجدول )
ُعقد .  1.0هر أغسطس ، حيث وصلت إلىعقدة ، وتكون أقل سرعة للرياح في ش 18.1

وبصفة عامة يمكن القول بأن الرياح التي تهب على المنطقة تتميز بأنها معتدلة في سرعتها ، 
باستثناء الحاالت النادرة التي يحدث فيها هبوب العواصف والرياح القوية المصاحبة 

قط يف وهذه األيام  فلالنخفاضات الجوية التي تحدث في عدد من أيام فصلي الربيع والخر 
يمكن عدها غير صالحة للنشاط السياحي في هذه المنطقة ، وذلك بسبب هبوب الرياح القوية 

والعواصف، أما بقية شهور السنة فال يمكن عدها عامال معرقال لممارسة النشاط السياحي 
 وذلك بسبب اعتدال سرعة الرياح ومالئمة الجو لهذا النشاط .

 األمطار  - 3-2 
( يتضح أن األمطار في منطقة مصراته تهطل بمعدل سنوي 2( )1ليل بيانات الجدولين )بتح

ملم، حيث يكون أعلى معدل فصلي لها في  فصل الشتاء والذي  216.1يصل الى حوالي 
ملم، وسجل  26.0ملم، بينما وصل هذا المتوسط في فصل الخريف إلى  11.0وصل إلى 

ملم، أما في فصل الصيف فال تسقط األمطار إال  11.5فصل الربيع متوسط سقوط وصل إلى
ملم فقط ، وتختلف كمية األمطار من  8.1بشكل قليل جدًا ، حيث وصل فيه المتوسط إلى 

ملم في منطقة الدراسة، حيث سجل  18.1ملم إلى  8.1شهر إلى آخر ، فهي تتراوح ما بين 
 51.1ملم و 18.1ما إلى كل من شهري نوفمبر و يناير أعلى متوسط لألمطار ، ووصل فيه

ملم على التوالي، بينما سجل شهر يوليو أقل متوسط شهري لألمطار ، حيث ال تسقط 
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األمطار في هذا الشهر على هذه المنطقة إال بشكل قليل جدًا ومفاجئ، حيث وصل فيه 
 ملم . 8.1المعدل إلى 

مما سبق يتضح أن منطقة مصراتة تستقبل كميات متوسطة من األمطار سنويًا، وهي ذات 
فوائد اقتصادية عالية في المجال السياحي ، وذلك في زيادة المساحات الخضراء  داخل 

المنطقة ، كما تسهم في رفع مستوى المياه الجوفية ، وأن هذه الكميات ليست كبيرة إذ إنها ال 
اط السياحي إذا ما قورنت بأقاليم أخرى مثل إقليم المطر الموسمي في جنوب تعرقل حركة النش

شرق آسيا واإلقليم االستوائي على خط االستواء والتي ال تشجع على الجذب السياحي بسبب 
  (17)سقوط األمطار بغزارة وما تسببه من كوارث بيئية. 

عد من أهم العوامل المساعدة من خالل ما تم عرضه في السابق اتضح أن العوامل المناخية تُ 
على حركة النشاط السياحي بهذه المنطقة، فاعتدال الحرارة في معظم شهور السنة والهواء 
الرطب الناتج عن المؤثرات البحرية والتساقط الموسمي وانتظام سطوع الشمس وقلة هبوب 

محددة  خالل أشهرالرياح القوية، كل هذه العوامل لها دور كبير في تنشيط الحركة السياحية 
من السنة ،وهي الممتدة من شهر سبتمبر إلى شهر مايو، أما باقي األشهر فهي ذات حركة 

سياحية قليلة، وتتمثل في األشهر من يونيو إلى أغسطس، وذلك نتيجة الرتفاع درجات الحرارة 
نطقة ، لموهبوب الرياح الحارة المحملة بالغبار واألتربة، مما يصعب من عملية التنقل داخل ا

باإلضافة إلى أنها سبب في عدم راحة السياح. أما بالنسبة للرطوبة النسبية فهي ترتفع في 
بعض الشهور داخل منطقة الدراسة وهذه الشهور تم ذكرها في فقرة الرطوبة النسبية وهذا 

 االرتفاع ال يساعد على ممارسة النشاط السياحي.
 الموارد المائية : – 2

في جميع األنشطة البشرية ، فهي تمثل عنصر التوطن واالستقرار، وُتعد  للمياه أهمية كبرى 
المياه من أهم العوامل المساعدة على نمو المدن وتطورها واجتذاب السياح إليها، ألن قيام 

المدن يعتمد أساسًا على وجود مصادر دائمة للمياه، حتى يتسنى لهذه المدن االستقرار 
لمصادر المياه مشكلة يصعب حلها، فاالستثمار البشري وعمليات واالزدهار، غير أن االفتقار 

اإلنتاج بشتى أنواعها ال تكتمل إال مع وجود المياه وخاصة المياه العذبة ، ومن هنا يمكن إبراز 
 أهم مصادر المياه في منطقة مصراتة ، كما يلي: 

 المياه الجوفية : - 1- 2
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طق والظروف المناخية ، ففي المناطق الجافة تختلف أهمية مصادر المياه حسب طبيعة المنا
ُتعد المياه الجوفية أهم مصادر المياه  –كما هو الحال في منطقة الدراسة  –وشبه الجافة 

 (18)لمعظم االستعماالت ، سواء لغرض الشرب أو الري أو الصناعة.
جود ز بو إذ إن منطقة مصراتة مثل غيرها من المناطق الساحلية في شمال غرب البالد، تتمي

طبقتين من الماء ، وتعد الطبقة العلوية هي طبقة المياه العذبة ، والطبقة السفلية هي طبقة 
 المياه المالحة ، كما يوجد بالمنطقة العديد من اآلبار الستخراج هذه المياه وهي :

 اآلبار العادية : وتتمثل في :آبار فالجة وآبار السكت وآبار طمينة وآبار زاوية المحجوب 
 آبار ارتوازية :آبار كرزاز وآبار القوشي

 مياه النهر الصناعي : -2-2
نتيجة لقلة المياه في هذه المنطقة ، ونظرًا الحتياجات السكان المتزايدة اتجه التفكير لالستفادة 
من مياه النهر الصناعي لتغطية العجز المائي ، فبعد االنتهاء من المرحلة الثانية من مراحل 

، 1ألف م 25تنفيذه أصبح باإلمكان توصيل مياهه إلى خزاني السكت، سعة الواحد منهما 
كم ، وهي خزانات حديثة  15والتي ال تزيد المسافة التي تفصلها عن أنابيب المرحلة الثانية 

مزودة بمنظومة الكملور لتعقيم المياه ، وقد ُقدرت االحتياجات المطلوبة لتغطية العجز المائي 
، ونتيجة لنقص المياه المستمر زاد الطلب على (19)م 1665يوميًا سنة  1م 15888بحوالمي 

 68888ه النهر الصناعي ، حيث ارتفعت حصة المنطقة من مياه النهر الصناعمي إلى ميا
 (20) .³م

وباستعراض مصادر المياه الرئيسة في منطقة مصراته فإنه يالحظ توافرها بكميات مناسبة من 
المياه وخاصة المياه العذبة، والتي تستخدم في إنشاء المشاريع المختلفة مثل المشاريع 

التي تساهم في التنمية السياحية داخل منطقة الدراسة، كذلك تساهم المياه العذبة  االقتصادية
في زيادة المساحة الخضراء وذلك بتزويد المتنزهات والحدائق بالمياه والتي تساعد على تنشيط 
الحركة السياحية كما أن السياح في أغلب األحيان يرغبون في استعمال المياه العذبة أكثر من 

 آخر من المياه.أي نوع 
 التربة : - 2

هي الطبقة السطحية من األرض التي يستطيع أن يمد فيها النبات جذوره وفيها يجد غذاءه 
ومتطلباته من الماء، وتتألف التربة من جزيئات الصخور المفتتة وما يتحلل منها من عناصر 

كان إلى محلية تختلف من موما يختلط معها من بقايا النباتات والحيوانات ، وبذلك فإن التربة ال
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آخر تبعًا الختالف الظروف الطبيعية المكونة لها،حيث أن التربة في منطقة الدراسة لم تحظ 
بدراسة شاملة إذا ما استثنينا بعض الدراسات التي قامت بها إدارة بعض المشاريع الزراعية 

، باإلضافة (21)الزراعي كمشروع الكراريم وطمينة و الدافنية بهدف تحديد صالحيتها لالستغالل 
 م1608إلى الدراسة التي قامت بها الشركة السوفيتية )سيلخوز بروم اكسبورت( عام 

 ومن خالل نتائج الدراسة التي قامت بها هذه الشركة تم تقسيم التربة بمنطقة الدراسة إلى :
 لبنية الجافة المحمرة االتربة البنية الجافة والتربة الضحلة والتربة الملحية وتربة السبخات والتربة 

 والتربة الرملية )رمال بحرية(.
ونستخلص من العرض السابق أن التربة داخل منطقة الدراسة تختلف وتتنوع فمنها التربة 
قامة  الجيدة في اإلنتاج الزراعي والتي يمكن أن تستغل الستزراع المسطحات الخضراء وا 

النشاط السياحي داخل هذه المنطقة. أيضًا المنتزهات والحدائق والتي تساهم في زيادة حركة 
هناك التربة الرملية الناعمة والنظيفة التي تنتشر على طول شواطئ هذه المنطقة حيث يمكن 
استغاللها في زيادة حركة النشاط السياحي وذلك بإقامة المهرجانات السياحية عليها كما هو 

 ( 1موضح في الصورة)
 (2الصورة)

 ربة الرملية بمهرجان العرعارسباق السيارات على الت

 
 ( )المصدر:                      

 الحياة النباتية والحيوانية : - 1
 النباتات الطبيعية :

                                                           

 ()  ، م .2818صور من مهرجان العرعار 
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ُيعرف النبات الطبيعي بأنه النبات الذي ينمو من تلقاء نفسه دون أن يتدخل اإلنسان في 
ها إلى غابية تتباين في كثافتإنباته، حيث إن النبات الطبيعي في العالم يتدرج من غطاءات 

حشائش تختلف في خصائصها وخاصة في الطول والكثافة حتى تصل إلى النباتات 
الصحراوية الفقيرة ، ويرجع تباين النبات الطبيعي إلى العديد من العوامل الطبيعية والتي يأتي 

 (22). لينفي مقدمتها المناخ والتربة ، ولهذا يوصف بأنه صورة منعكسة ألثر هذين العام
ويمثل النبات الطبيعي أساسًا هامًا من أسس الجذب السياحي في العديد من أقاليم العالم، لما 

يتمتع به من مالمح طبيعية ذات قيمة جمالية وأهمية ثقافية، ومجال للعديد من أنشطة السياحة 
من الجدير و والترويح في مثل هذه البيئات التي تنفرد بالفطرة والطبيعة واالمتداد المتصل. 

بالذكر أنه بعد تقدم اإلنسان الحضاري، وتزايد أعداده، وحاجته إلى المراعي واألخشاب 
واألراضي من أجل إنتاج الغذاء، أزال النباتات الطبيعية من مساحات واسعة من األراضي. 

ومن منطلق الحفاظ على البيئة الطبيعية وصيانة مواردها حرص اإلنسان في الوقت الحاضر 
إعادة تشجير العديد من النطاقات الغابية وغرس األشجار وحماية النباتات الطبيعية في على 

البيئات المفتوحة، مما مّكن من استثمار بعضها في مجال السياحة والترويح. وتعد منطقة 
مصراتة من المناطق التي يوجد بها النبات الطبيعي، الذي يتدرج من، الحشائش التي تنمو في 

ألمطار، وتجف في موسم الجفاف، الى نباتات السبخات، كما توجد بها النباتات موسم سقوط ا
في بعض الوديان، كذلك النباتات الشجرية التي تقاوم الجفاف بطرق مختلفة، فمنها ما يقوم 

بتعميق جذوره في التربة ليحصل على حاجته من الماء كنبات الرتم، ومنها ما يخزن الماء في 
ي مواسم الجفاف مثل الفرعون والعنصيل والبلوز، ومنها ما يتخذ طبقة جذوره الستغاللها ف

( توضح توزيع اهم انواع 2شمعية لكي يقلل من عملية النتح مثل التين الشوكي. والخريطة )
 النباتات .

وتسهم النباتات في إيجاد نمط من أنماط السياحة والترويح وخاصة قصيرة األجل، أي التي ال 
زيارتها عن ثالثة أيام، وخاصة بالنسبة للمحالت العمرانية القريبة منها والذين يسعون تزيد مدة 

إلى زيارتها واالستمتاع بمناظرها الجميلة وبيئاتها المفتوحة البعيدة عن مصادر التلوث، ولوحظ 
في حاالت كثيرة أن زوار الغابات إما أن يكونوا من الباحثين عن الهدوء والمحبين للخضرة 

 (23)حظة الطيور، أو من كبار السن الساعين إلى ممارسة الرياضة.ومال
أما بالنسبة ألهم الغابات التي تتمتع بها منطقة مصراتة فهي تتمثل في شريط من الغابات     

وُيعرف بالحزام األخضر وغابة الكشافة التي تقع في الجهة الغربية من المنطقة، كما توجد 
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النبات الطبيعي في ممارسة أنشطة السياحة والترويح، متمثلة في نطاقات سياحية معتمدة على 
 ( توضح بعض هذه المتنزهات .1()5المتنزهات الواسعة المنتشرة بالمنطقة، والصورتين )

 ( الحزام األخضر1الصورة )           ( الحديقة العامة بالمدينة              2الصورة )
    
 
 
 
 
 
 

          
 والطيور البرية :الحيوانات  -

هي العامل الحيوي من الحيوانات والطيور البرية واألليفة واألسماك ويرتبط تواجدها حسب 
الظروف الطبيعية التي تعيش فيها، وخاصة فيما  يتعلق بالمناخ والتربة والنبات الطبيعي، 
وتعتبر هذه الحيوانات والطيور من المقومات األساسية التي يوليها اإلنسان اهتمامًا كبيرًا 

السائح الذي لم يرها من قبل وذلك من اجل صيدها أو االستمتاع بمشاهدتها أو  وخاصة
تصويرها ، ورغم أن هذه الحيوانات والطيور تتالءم وظروف البيئة الطبيعية فهي تلجأ في كثير 
من األحيان إلى الهجرة لمناطق أخرى هربًا من صقيع الشمال في الشتاء إلى المناطق الدفيئة 

 (24)سطى. في العروض الو 

تعتبر ليبيا بصفة عامة فقيرة في أمطارها ومتذبذبة السقوط من سنة إلى أخرى، ومن ثم فإنه 
من البديهي أن تكون فقيرة أيضا في نباتاتها  وينعكس ذلك على تواجد الحيوانات بها، فهي 
ة، سقليلة من حيث عددها وتنوع فصائلها ويتساوى في ذلك الحيوانات المستأنسة وغير المستأن

إذ يالحظ على الحيوانات التي تعيش في ليبيا أن معظمها من األنواع والفصائل التي تعيش 
في البيئة الصحراوية وشبه الصحراوية إضافة إلى أنواع وفصائل تنتمي للبحر المتوسط وتتركز 

 في السهول الساحلية والمرتفعات.
 اتهالنبات الطبيعي في مصر  )2الخريطة)                      
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 ()المصدر:       
أما بالنسبة لمنطقة الدراسة فيوجد بها أعداد قليلة من الحيوانات والطيور البرية التي تعيش  كل 
منها حسب البيئة التي تناسبها، فيالحظ السائح وهو يتجول حيوانات الرعي التي تربى وتعتمد 

وجد ي في غذائها على نباتات العلف لتغذيتها. ومن هذه الحيوانات الضأن والماعز واإلبل، كما
حيوانات من فصيلة الثديات التي من أشهرها الثعالب والذئاب والقطط البرية، أما الطيور البرية 
فمن أهمها الحمام البري والكروان والحجل والبوم، أما بالنسبة للزواحف فإن من أشهرها حيوان 

ة طالضب  والسحالي والسالحف، ويعتبر قنص وصيد الحيوانات والطيور البرية من األنش
السياحية التقليدية التي تمارس في كثير من األقاليم، ومن بين  الطيور التي يمكن صيدها في 

منطقة الدراسة، الحمام البري الذي يعيش في مناطق مختلفة وكذلك البوم وعدد من أنواع 
العصافير والطيور الصغيرة والتي تعيش وتعشش فوق النخيل وأغصان األشجار. أيضا يمكن 

ور المهاجرة التي تتغطى بها سماء المنطقة أثناء رحلتها وهي متجهة شمااًل في صيد الطي
 فصل الربيع وجنوبًا في فصل الصيف والتي من أشهرها طير )المقر(. 

 الخاتمة : -

                                                           
()  من عمل الباحث باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية ، باالعتماد على االطلس الوطني

 51، ص1611
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تعتبر السياحة عامل أساسي للتنمية والنمو االقتصادي في أي دولة ، ألنها تؤدي 
قة من البالد وانشاء مشاريع سياحية بها ، إذ أن الى خلق فرص عمل جديدة في مناطق متفر 

السياحة تتأثر بالعديد من المقومات سواء كانت طبيعية أم بشرية ، وذلك من حيث مساهمة 
هذه المقومات في اجراء التنمية السياحية ، من هذا األساس تم اختيار موضوع المقومات 

تدرجت الدراسة بتوضيح مفهوم الطبيعية للسياحة بمنطقة مصراته مجاال للبحث ، حيث 
السياحة وأهم أنواعها وهي الدينية والترفيهية واألثرية والتاريخية والعالجية ، ثم تطرق البحث 

الى دراسة المقومات الطبيعية للسياحة بشكل مفصل بعض الشيء باعتبارها المحور االساسي 
قع لنشاط السياحي ، فالمو في الدراسة ، حيث إن هذه المقومات تختلف في أهميتها من حيث ا

الجغرافي المميز يجعل المنطقة قريبة من مناطق الطلب السياحي في العالم وكذلك يجعلها 
سهلة التواصل مع العالم الخارجي ، أما بالنسبة لمظاهر السطح فإن التنوع في هذا العامل من 

ء الحركة على اثرا ارتفاع وانخفاض يجعل المنطقة تتنوع حتى في عاملها الحيوي وهذا يساعد
السياحية ،كما ان للتربة بأنواعها المختلفة أهمية في التنمية السياحية حيث أن التربة الخصبة 

تساعد على انتشار المسطحات الخضراء والتربة الرملية تساعد على ممارسة بعض انواع 
مها من أه الرياضات الترفيهية ، واعتمدت الدراسة على استخدام العديد من المناهج والتي

المنهج الوصفي وذلك لوصف المقومات الطبيعية ومدى توفرها في منطقة الدراسة ، كذلك 
المنهج اإلقليمي والذي يهتم بدراسة منطقة معينة واضحة الحدود والمعالم، ومن خالل الدراسة 

 والتحليل تم استخالص مجموعة من االستنتاجات والتي تمثل خالصة هذه الدراسة .
 ات :االستنتاج

 من خالل هذه الدراسة تم التوصل الى أهم االستنتاجات وهي 
إن منطقة مصراته يتميز موقعها الجغرافي بشاطئين شمالي وجنوبي ، الشمالي يمتد من  – 1

الدافنية غربا الى قصر أحمد شرقا والشاطئ الجنوبي يمتد من قصر أحمد باتجاه الجنوب حتى 
المتداد للشاطئين يساعد على اقامة وتنمية الكثير من الحدود االدارية لتاورغاء ، هذا ا

المصائف والقرى السياحية والترفيهية وبذلك تصبح مناطق جذب سياحي ، كما أن وقوعها 
على سواحل البحر المتوسط جعلها قريبة من مناطق الطلب السياحي الرئيسية في العالم 

ب راء تنمية سياحية بها من أجل استقطاوالمتمثلة في الدول األوروبية وهذا أيضا يساهم في اج
 هاؤالء السياح .
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تتميز منطقة مصراته باستواء سطحها بشكل عام إذ ال توجد بها المرتفعات الشاهقة أو    - 2
الهضاب العالية التي تستهوي كثير من السياح من أجل ممارسة هواية تسلق الجبال او 

مع ذلك توجد بها المرتفعات الصخرية مشاهدة المناظر الجميلة في المرتفعات ، ولكن 
المعروفة باسم الهشوم والتي تشكل جدار طبيعي تصطدم به مياه البحر وتتكون فيها ظواهر 

جيومورفولوجية تستهوي كثير من السياح لمشاهدتها ، كما توجد بها الكثبان الرملية التي تكون 
 58في بعض المناطق الى على شكل هالل تمتد على ساحل المنطقة والتي يصل ارتفاعها 

متر حيث تجذب هذه الكثبان الكثير من محبي سباق السيارات الصحراوية وكثيرا ما يتسابق 
المتنافسون في هذه السباقات على الكثبان الرملية وهذا ما يحدث في منطقة العرعار وذلك 

 اطق منضمن فعاليات مهرجان العرعار السياحي والذي يقام بين فترة وأخرى ، هذه المن
الممكن زيادة االهتمام بها واعتمادها كمناطق سياحية تساهم في اثراء الحركة السياحية 

 بالمنطقة .
للمناخ دور مهم في عملية التنمية السياحية فهو له دور ايجابي عندما تكون العناصر  – 1

د اعداالمناخية معتدلة فإن ذلك يعمل على زيادة تنشيط الحركة السياحية من خالل زيادة 
السياح الوافدين الى هذه المناطق التي تعتدل فيها العوامل المناخية ، وله تأثير سلبي عندما 
تكون العوامل المناخية غير مالئمة وبها تطرفات كبيرة إذ ينعكس ذلك على قلة أعداد السياح 

يجابي ا الوافدين الى هذه المناطق ، وفي منطقة مصراته يمكن أن يكون للعوامل المناخية دور
في العملية السياحية وذلك العتدالها بشكل عام حيث يمكن ان تساهم في اثراء الحركة 

السياحية الداخلية في فترة فصل الصيف واثراء الحركة السياحية الخارجية في باقي فصول 
 السنة .

ان  نإن التربة في منطقة مصراته تتنوع فمنها التربة الجيدة لإلنتاج الزراعي والتي يمك – 1
تستغل الستزراع المسطحات الخضراء واقامة المتنزهات والحدائق ، وكذلك توجد بها التربة 
الرملية الناعمة والنظيفة والتي تنتشر على شاطئ هذه المنطقة حيث إن هذه التربة تستهوي 

 الكثير من السياح وذلك من اجل ممارسة بعض االلعاب الرياضية عليها .
في منطقة الدراسة قليل وال يتمثل إال في بعض المناطق مثل الحزام  إن الغطاء النباتي – 5

االخضر في جنوب المنطقة وهو يتعرض لإلهمال بشكل كبير من قبل الزوار ، كذلك يتمثل 
في بعض المتنزهات والحدائق المنتشرة في مناطق متفرقة مثل غابة النعام وغابة الكشافة في 

ي وسط المدينة وكذلك متنزه قوز التيك وبعض الحدائق منطقة ابوروية والحديقة العامة ف
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االخرى المنتشرة في مناطق متفرقة بالمنطقة ، كما يتمثل في االحزمة الخضراء المنتشرة في 
منطقة الدافنية غرب مصراته ، إن هذه االحزمة والمتنزهات يذهب اليها الزوار من داخل 

ذا ما  منطقة مصراته ومن المناطق القريبة منها لقضاء اوقات فراغهم والترويح عن انفسهم ، وا 
استغلت بشكل جيد فإنها تساهم في تنمية سياحية شاملة وستجذب اليها اعداد اكبر من الزوار 

 والسياح حتى من المناطق البعيدة . 
تعتبر منطقة مصراته مثلها مثل باقي اغلب مناطق ليبيا فقيرة في حيواناتها البرية فهي  – 1

بعض حيوانات الرعي وبعض الحيوانات البرية الموجودة في بطون األودية ، كذلك تنتشر بها 
الطيور المهاجرة التي تهاجر من أوروبا الى الساحل الليبي بشكل عام ومنطقة مصراته بشكل 
خاص والتي تستقر طول فترة الشتاء والربيع ، إذ يعتبر قنص وصيد الحيوانات والطيور البرية 

حية التقليدية التي تمارس من فترة الى اخرى داخل منطقة الدراسة ، ولكن من االنشطة السيا
اليوجد محمية طبيعية او حديقة للحيوانات يمكن مشاهدة الحيوانات داخلها والتقاط الصور لها 
، ما عدا غابة النعام والتي توجد بها اعداد من الحيوانات تجذب اليها الزوار سواء من داخل 

 من مناطق اخرى . منطقة مصراته او 
مما سبق عرضه يتضح أن منطقة مصراته تتنوع بها المقومات الطبيعية والتي من  – 1

الممكن أن تساهم في التنمية السياحية وايجاد نمط معين من أنماط السياحة وخاصة السياحة 
الترفيهية والترويحية والتي تعتمد على وجود المسطحات الخضراء والمتنزهات والحدائق ، 

والسياحة الشاطئية والتي تعتمد على وجود الشاطئ الجميل ، وسياحة المهرجانات والتي تعتمد 
على وجود اماكن يمكن اقامة مهرجانات سياحية تزخر بالعديد من النشاطات وااللعاب والتي 

ن من اشهر هذه المناطق في مصراته منطقة شاطئ العرعار .  تستهوي الزوار وا 
 التوصيات :

نشر الوعي السياحي من خالل إقامة المؤتمرات والندوات حول تثقيف المجتمع  ضرورة - 1
 بأهمية السياحة اقتصاديا واجتماعيا .

ضرورة استغالل المقومات الطبيعية السياحية المتوفرة من اجل اجراء تنمية سياحية  - 2
 شاملة .

لطبيعية في منطقة االهتمام بالمسطحات الخضراء والمتنزهات وذلك لقلة النباتات ا – 1
 الدراسة والموجودة تتعرض لإلهمال بشكل كبير.
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 م مصادر الدخل في كثير من الدولزيادة االهتمام بقطاع السياحة بشكل عام ألنه من أه – 1
 انشاء المحميات الطبيعية لحماية بعض أنواع الحيوانات التي تتعرض لإلنقراض .–5
 جميع خطط التنمية السياحية .االهتمام بالتخطيط السياحي وتنفيذ  – 1

 المراجع :
. آمنة مصطفى عمران ،السياحة الدينية في منطقة زليتن دراسة في جغرافية السياحة ، 1

م ، 2811رسالة ماجستير ، غير منشورة ، قسم الجغرافيا ، كلية اآلداب ، جامعة طرابلس ، 
 .21ص 
ت والمعوقات ، مجلة المركوب ، . محمد سعد الخياط ، ندوة السياحة في ليبيا اإلمكانا2

 11،ص 1661المجلد األول، العدد الرابع ، 
. محمد عبد هللا قصودة، السياحة في شمال غرب الجماهيرية )مقومات بيئية ،مدن سياحية، 1

 .11م ، ص2881دراسة جغرافية تحليلية(، منشورات جامعة الفاتح، طرابلس،
 52، ص 2881 العربية،مجموعة النيل  ،السياحةمبادئ  السيسي،ماهر عبد الخالق . 1
 51م ، ص 2881اإلسكندرية ، الجامعي،دار الفكر  السياحي،التخطيط  الصيرفي،محمد . 5
منيرة غيث غيث، المقومات الجغرافية للسياحة في شعبية المرقب والرؤية المستقبلية آلفاق . 1

م، زليتن ، جامعة المرقب، استثمارها، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية اآلداب والعلو 
 .15، ص2885

دار المعارف الجامعية ،  الجغرافي،صناعة السياحة من المنظور  الزوكة،حمد خميس . م1
 111، ص 1660اإلسكندرية، 

مكانية . 0 أبو بكر علي الصول، التذبذب والتباين في معدالت األمطار بشعبية مصراتة وا 
منشورة(، قسم الجغرافيا، كلية اآلداب، جامعة السابع من استغاللها، رسالة ماجستير )غير 

 .21م، ص2881اكتوبر، 
علي فهمي خشيم ، ذات الرمال في كتاب مصراتة معالم ومالمح ، جمع وا عداد : شعبان . 6

 . 1، ص 2888القبي ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن ، مصراتة ، 
جديدة ، دراسة اجتماعية اقتصادية سياسية " ، منشورات سالم على  الحجاجي ، ليبيا ال. 18

 . 55، ص 1606مجمع الفاتح للجامعات ، طرابلس ، 
زهير عباس القرشي ، المتغيرات المؤثرة في تنمية السياحة الدينية االسالمية في العراق ، . 11

 111، ص2881رسالة ماجستير ، كلية االدارة واالقتصاد ، الجامعة المستنصرية ، بغداد ،
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، بنغازي، 2محمد المبروك المهدوي، جغرافية ليبيا البشرية، منشورات جامعة قاريونس، ط. 12
 .08، ص1668

 م.2811مإلى 1608بيانات غير منشورة ، محطة أرصاد مصراتة من سنة . 11
 م.2811مإلى 1608بيانات غير منشورة ، محطة أرصاد مصراتة من سنة . 11
ليبيا الجديدة " دراسة اجتماعية اقتصادية سياسية "، مرجع سبق سالم علي الحجاجي، . 15

 .181، ص 1606ذكره، 
منيرة غيث غيث ، المقومات الجغرافية للسياحة في شعبية المرقب والرؤية المستقبلية . 11

 . 18، ص 2885آلفاق استثمارها ، مرجع سبق ذكره، 
مدن  -هيرية)مقومات بيئية.محمد عبد هللا قصودة، السياحة في شمال غرب الجما. 11
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مكانية . 16 أبو بكمر علي الصول ، التذبذب والتباين في معدالت األمطار بشعبية مصراتة وا 

 . 15استغاللها ، مرجع سبق ذكره ، ص
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لمروية وأثرها على استنزاف المياه الجوفية في شمال سن محمد الجديدي ، الزراعة ا. ح21
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 الجذور التاريخية للهوية الليبية وخصوصيتها
 د. الزرقاء سالم محمد حسين

 الملخص:
الهوية الليبية شأنها شأن معظم الدول العربية اإلسالمية متداخلة ولها 
الكثير من الروافد واألبعاد ومن هنا يمكن أن نقول بأن هناك هوية عامة 

م العرب والمسلمين وهي وأساسية يشترك فيها الليبيون مع غيرهم من شركائه
الهوية العربية اإلسالمية، وخصوصية ضيقة تميزهم عن غيرهم من العرب 

لم يبرز سؤال الهوية الليبية بوضوح إال مع بداية الغزو اإليطالي، إذ والمسلمين
التركي السابق له باعتباره غزوا يحمل الدين  الغزو لم يتناقض هذا النزوع مع
 . يشي بأهمية الدين والعقيدة في مكونات الهوية الليبية والعقيدة نفسها، وهو شأن

ومن خالل هذه الدراسة نحاول أن نتتبع الجدور التاريخية للهوية الليبية 
وخصوصياتها منذ تشكلها خاصة في أواخر القرن التاسع عشر هذه الفترة التي 
ة شهدت التحدي الكبير الذي شكلته الظاهرة االستعمارية الغربية على هوي

الشعب الليبي وثقافته الليبية العربية اإلسالمية، وأيضا نركز على المكونات 
الثابتة للهوية الليبية والتي تشمل الدين والموقع الجغرافي واللغة التركيبة 
السكانية في ليبيا، وأثر هذه المكونات في تشكيل هوية الشعب الليبي، وهنا نريد 

من صراع الهويات في ليبيا ألنه هذه أن نؤكد بأننا نستثنى ما يحدث اآلن 
 الدراسة اقتصرت على دراسة الجذور التاريخية لخصوصيات الهوية الليبية.
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 مقدمة -
تعد الهوية تعبير عن الكيفية التي يعرف بها الناس أنفسهم استنادا على عدد من 

ة من البيئة الجغرافية بكل العوامل العرقية والثقافية واللغوية والدينية والتاريخية، وتتشكل الهوي
تنوعاتها ومن المناخ بكل اختالفاته ومن الدين الذي يكون منظومة القيم التي تصوغ عليها 
الجماعة أنظمتها وسلوكها وفكرها، ومن اللغة التي هي وعاء األفكار والمشاعر وقناة تواصل 

 من جيل إلى أخر.
لدول العربية واإلسالمية وهي هناك هوية عامة وأساسية يشترك فيها الليبيون مع ا

الهوية العربية اإلسالمية، باإلضافة إلى الخصوصية الليبية التي فرضتها البيئة المحلية 
الليبية، عليه تكونت الهوية الليبية نتيجة لمجموعة من التطورات التاريخية داخل المجتمع 

 الليبي.
 أهمية الدراسة والهدف منها: -

وتلمس الجذور التاريخية للهوية الليبية وخصوصياتها  ويهدف هذا البحث إلى تتبع
منذ تشكلها خاصة في أواخر القرن التاسع عشر هذه الفترة التي شهدت التحدي الكبير الذي 
شكلته الظاهرة االستعمارية الغربية على هوية الشعب الليبي وثقافته الليبية العربية اإلسالمية 

في وقتنا الحاضر بسبب الكثير من التجاذبات  ونستثنى ما يحدث من صراع على الهوية
في ظل التركيبة السكانية الموجودة اآلن، فهذا  البلد خاصةالتي تهدف إلى تفكيك هوية 

 البحث هو دراسة للجذور التاريخية للهوية الليبية ومكوناتها.
 إشكالية الدراسة:

ور التاريخية في تكوين وتطرح هذه الدراسة العديد من اإلشكاليات األساسية في فهم الجذ
 الهوية الليبية ومن أهمها:

 ما هي أبعاد الهوية الليبية؟ -1
 بماذا تميزت الهوية الليبية؟ -2
 الحفاظ على الثقافة الليبية؟  الليبية فيكيف ساهمت خصوصيات الهوية  -3
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وستعتمد هذه الدراسة على المنهج السردي والتحليلي للبحث في خصوصيات الهوية 
في بلورة الثقافة الليبية وفقا لما يتوفر من مادة علمية تساهم في تغطية الليبية ودورها 

 جوانب الموضوع.
 قسم هذا البحث إلى العديد من المباحث وهي:

 المبحث األول: مفهوم و أبعاد الهوية الليبية
 المطلب األول: مفهوم الهوية

 المطلب الثاني: أبعاد الهوية الليبية
 البعد التاريخي  -1
 غرافي البعد الج -2
 البعد االجتماعي  -3
 البعد الثقافي -4

 المبحث الثاني: خصوصيات الهوية الليبية
 المطلب األول: خصوصية السكان

 المطلب الثاني: الخصوصية الدينية 
 المطلب الثالث: خصوصية المجتمع القبلي والحضري الليبي

 المطلب الرابع: الخصوصيات السياسية
 الجمهورية الطرابلسية -1
 وسيةاإلمارة السن -2

 المطلب األول: مفهوم الهوية
اهتمت كافة شعوب العالم بتكوين هوية خاصة تميزها عن غيرها من الشعوب، 
فالهوية هي النواة التي تبنى عليها شخصية الفرد والجماعة وفي هذا الشأن سوف 
نتطرق إلى تعريف الهوية لغويا وفلسفيا، فيعرف المعجم الوسيط الصادر عن مجمع 

ية الهوية بأنها حقيقة الشيء أو الشخص التي تميزه عن غيره، وتستعمل كلمة اللغة العرب
التي تعبر عن خاصية  identityالهوية في األدبيات المعاصرة ألداء معنى كلمة 
 (1)المطابقة : مطابقة الشيء لنفسه أو مطابقته لمثيله.
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أو شخصًا عن غيره وتُـعرف الهوية بأنها مجمل السمات التي تميـّز شيئًا ما عن غيره 
أو مجموعة عن غيرها. كّل منها يحمل عدة عناصر في كينونته، هذه العناصر او 
السمات مجتمعة تمثل هويته. وهي عناصر متحركة، يمكن أن يبرز بعضها في مرحلة 
معينة وبعضها اآلخر في مرحلة أخرى. هكذا إذا  يشير مفهوم الهوية إلى ما يكون به 

. ويذهب الكثيرون إلى أن الهوية هي وعاء الضمير الجمعي الشيء هو أو هو ذاته
لكتلة بشرية معينة، تشتمل هذه المحفظة على جملة من القيم والعادات والمقومات وهذه 

رادتها في الوجود والحياة، وتعمل على حفظ كيانها.   (2)المقومات تكّيف وعي الجماعة وا 
نما دفاعا عنه نستشف من هذا التعريف ان الهوية ليست فقط تمي يز للذات، وا 

أيضا، ونحن نرى ذلك جليا فيما يعرف بصراع الثقافات واالستالب الثقافي، وهو 
المواجهة بين المحلي والمستورد على كل المستويات، بداية من تفضيل الطعام مرورا 
بالملبس الشعبي الى عالم األدب والفن ومنظومة القيم واألخالق. عرف أرسطو الهوية 

وحدة الكائن، او ان الشيء الواحد متطابق مع نفسه، هذا المفهوم األرسطي “نها: على أ
لم يتغير عند فالسفة عصر التنوير، فكلهم يتفقون على ان الهوية هي الشيء نفسه. 
ونقلت الموسوعات الفلسفية المعاصرة نفس المعنى للهوية حيث اعتبرتها مقولة تعبر عن 

رة ما مع ذاتها. المسلمين ذهبوا في تعريف الهوية الى تساوي وتماثل موضوع ما أو ظاه
ابعد من ذلك، فقد عرف الجرجاني الهوية على أنها: الحقيقة المطلقة المشتملة على 

 (3) الحقائق اشتمال النواة على الشجرة.
 ومن أهم العوامل التي تعمل على إعادة تشكيل الهوية التالي:

، فحينما تتجاور هويتين ويتسع نطاق الجيرة أو الفضاء الجغرافي المشترك  -1
التداخل المكاني بينهما، نتيجة للنشاط الممارس، تنشا أنوع من التجاذبات بينهما 
بعضها قد يكون سلبي وبعضها ايجابي، إال انه يؤدي في نهاية األمر إلى 
انبثاق مصالح مشتركه بينهما، وربما تندمج الهويتين في هوية جديدة قد ال 

 لكنها توحد األهداف )الهوية األوروبية مثال(.  تذيب الفروق 
التاريخ المشترك هو حضور الماضي واستحضاره، وتتجذر الهوية المشتركة ان  -2

تعرضت لنفس الصراع التاريخي، فتعمل الذاكرة التاريخية كرابط قوي لمكونات 
 الهوية الواحدة )الهوية العربية(. 
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العالمة المرحوم الشيخ محمد الغزالي  العقيدة الدينية الراسخة، وانقل هنا قول -3
حين قال: نحن أقباط عربنا اإلسالم، وقد نقل عنه مؤسس حزب حماس 
 الجزائري المرحوم الشيخ محفوظ النحناح حيث قال: نحن بربر عربنا اإلسالم. 

الثقافة الشعبية، التناغم في الموروث الثقافي الشعبي، واالنسجام مع األسطورة  -4
لور الواحد بم يتضمنه من األغنية والرقص والموسيقي والمأكل المشتركة والفلك

والملبس ينعكس إيجابا على تقوية اللحمة بين مكونات الهوية المشتركة 
 (4) )الهويات اإلقليمية(.

 المطلب الثاني: أبعاد تكوين الهوية الليبية.
الكثير من الروافد  الهوية الليبية شأنها شأن معظم الدول العربية اإلسالمية متداخلة ولها

واألبعاد ومن هنا يمكن أن نقول بأن هناك هوية عامة وأساسية يشترك فيها الليبيون مع 
غيرهم من شركائهم العرب والمسلمين وهي الهوية العربية اإلسالمية، وخصوصية ضيقة 
تميزهم عن غيرهم من العرب والمسلمين فرضتها البيئة الطبيعية المحلية، ومن أهم أبعاد 

 تكوين الهوية الليبية مايلي:
 البعد التاريخي -1

تكونت الهوية الليبية بثوابتها نتيجة لتداخل مجموعة من التطورات التاريخية داخل 
المجتمع الليبي شكلت في مجموعها الهوية الليبية، ففي التاريخ القديم خضعت طرابلس 

ة، وبعد ذلك خضعت طرابلس للسيطرة الفينيقية وبرقة للسيطرة اإلغريقية وفزان لمملكة جرم
وبرقة لحكم الرومان لمدة أربعة عقود، أما التحول السياسي األول في التاريخ الليبي هو الفتح 

وما صاحبه من انتشار لإلسالم واللغة العربية وبذلك اتضحت  242العربي اإلسالمي للبالد 
الستعمار اإليطالي مساهمة التاريخ في تكوين الهوية الليبية وتعززت بصورة أوضح عقب ا

، فقد كان االحتالل اإليطالي هو 1191واكتملت صورتها بعد االستقالل  1111للبالد 
التحدي الذي أثار في األهالي شعور االنتماء إلى الهوية اإلسالمية العربية والوالء لها 

 (5)والدفاع عنها. 
بيين الذين فضلوا وهكذا أثار االحتالل اإليطالي الشعورين الديني والوطني عند اللي

أن يظلوا رعايا حاكم مسلم على أن يصبحوا مواطنين أوروبيين تحت حكم مسيحي، فقد 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19 

 م0202فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 

انتصرت الوطنية للشعب الليبي الذي توحد في مواجهة الغزو اإليطالي دفاعا عن الهوية 
 .1119الوطنية، وتحققت أمانيه في االستقالل الوحدة سنة 

ت التاريخية التي عاشتها ليبيا عبر مراحل تاريخها فقد واستنادا إلى العديد من المتواليا
تشابكت األحداث السياسية خالل القرون الماضية في تجاه خلق ثالث اتجاهات فكرية 

 ساهمت في تشكيل الهوية الليبية وهي: 
 الجامعة اإلسالمية -1
 الوطنية الليبية -2
 القومية العربية -3

هوية الوطن والمجتمع واألمة الليبية،  وتفاعلت هذه االتجاهات الفكرية الثالثة وشكلت
ففي كل مرحلة تاريخية كانت مسارات الهوية الليبية ذات ثوابت في مكوناتها الرئيسية األمر 

 (6)الذي يؤكد لنا بأنه ال توجد هوية وليدة الحاضر مبثورة عن الماضي. 
 حاالت هي:أن الهوية الليبية العامة يمكن أن تعيش من خالل حركة التاريخ في ثالث 

األولى: العمل على تقوية عناصرها بما يجعلها تفيض على الهويات الفرعية في إطار ال 
 يسمح لتكوين ميول انفصالية عن الهوية العامة.

 الثانية: تسعى الهوية العامة إلى صياغة توازن بين عناصرها ومكوناتها الذاتية.
 (7)لتدخل األجنبي. الثالثة: تتراجع الهوية العامة بسبب ظروف عديدة كا

 البعد الجغرافي:
تشكل األرض التي قامت عليها الدولة الليبية عنصرا مؤثرا وفعاال في التأثير على 
سلوك سكانها وهويتهم، فليبيا بحكم موقعها الجغرافي يجاذبها تياران عربيان ) المغربي و 

غربي العربي بخصائص المشرقي(، فالنسبة إلى التيار المغاربي تنفرد ليبيا عن بلدان الم
جغرافية ومناخية جعلت بعض الباحثين يصنفونها في نطاق الشرق األوسط، بينما يدرجها 
في الشرق األدنى، في حين يجعلها آخرون بينهما برقة في األوسط وطرابلس خارجه فبرقة 

 (8)تحد نهاية الشرق العربي وطرابلس نهاية المغرب العربي. 
القول بأن ليبيا جمعت بين المؤثرات المغربية والمشرقية  واستنادا إلى ما سبق يمكن

العربي، هذا  وبوابة للمشرق وذلك بحكم البيئة الجغرافية التي جعلتها مدخال للمغرب العربي 
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باإلضافة إلى البعد األفريقي فليبيا تتوغل في داخل أفريقيا األمر الذي جعلها بوابة رئيسية 
 (9)الحبيسة، كما أعطى هذا البعد لليبيا هويتها األفريقية. لما ورائها من الدول األفريقية 

أما انتماءات ليبيا المتوسطية فقد كانت فاترة خالل مراحل طويلة بفعل تأثير تلك 
العالقات الدامية التي ربطتها بالمتوسط مع وجود تناقض كبير في مكونات االنتماء للدولة 

 (10)الليبية ومكونات انتماء الدول المتوسطية. 
 البعد االجتماعي

يعتبر البعد االجتماعي من األبعاد المهمة في تكوين الهوية الليبية فقد عكست       
خصائص التركيب السكاني للمجتمع الليبي تجانسا كبير بين سكانه، فالبربر العنصر األقدم 

خالل القرن  توطنا في ليبيا بعدهم جاء الفينيقيون خالل األلف األول قبل الميالد ثم اإلغريق
السابع قبل الميالد ثم الرومان خالل القرن الثالث قبل الميالد ثم الجرمنت خالل القرن الرابع 

 (11)الميالدي ثم العرب في القرن السابع الميالدي. 
غالبية سكان ليبيا عرب مسلمين سنيون ولعل قلة عدد الجماعات األخرى 

عملية اندماجهم في العنصر العربي دون )األمازيغ، الطوارق، التبو، الزنوج( قد سهلت 
التعرض لصراعات اجتماعية، فقد ساعد اإلسالم كثير على دمج هذه العناصر كما أن 
التطابق والتكافؤ في المستوى الحضاري قد شجع التمازج بينهما وزادت الظروف الجغرافية 

 (12)من إلزامية االنصهار بين الشركاء على التراب الليبي. 
لرغم من وجود فوارق بين الجماعات المكونة للمجتمع فإن هناك هكذا على ا

إشكالية تتعلق بالهوية االجتماعية أو التكوين االجتماعي للهوية، وتوضح القراءة الديمغرافية 
للسكان بمختلف شرائحهم من عرب وبربر وزنوج وأقليات أخرى أن عرى التشابه والوحدة في 

من أوجه االختالف كما أن الفواصل العرقية لم تكن واضحة البنية السكانية أشد في تماسكها 
 (13)ولم تظهر أية مؤشرات دالة على وجود توترات اجتماعية. 

 البعد الثقافي
تشير األبعاد الثقافية للهوية الليبية إلى العوامل التي توجهت نحو بناء الجوانب 

ونضجها بين المثقفين الليبيين األيديولوجية للمجتمع الليبي وتمثلت في نمو الفكرة العربية 
الذين أسسوا منظومة الهوية الليبية في مستوياتها المتعددة واعتماد سياسة تعريبية وتكثيف 
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العودة إلى الجذور وااللتزام بالمرجعية العربية واإلسالمية، لذلك توجد عوامل ثقافية أسهمت 
 (14)المية. في تشكيل الهوية الليبية وهي اللغة العربية والثقافة اإلس

لذلك تعتبر اللغة أقدم تجليات الهوية وأرسخها، ويعتقد علماء اللسانيات أن 
الكيانات االجتماعية تتأسس على أساس لغوي، أي إن القاسم الرئيسي في هوية مجتمع ما 
هو اللغة، والفارق األساسي في تمايز كتلة اجتماعية عن أخرى هو اختالفها في اللغة، لذلك 

أن الهوية واللغة هما وجهان لعملة واحدة. بل يذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك،  في اعتقادهم
فيعتبرون إن زوال اللغة أو موتها هو زوال لألمة، لذلك نجد سياسيا وجود اتجاهين سائدين 

يعتقد أن  –ربما صدقا أو مجرد تبرير  –في البلدان عديدة اللغات. االتجاه األول يعتقد 
ها التنوع ويضعفها التعدد أالثني، وبالتالي تؤخذ لغة القوي وثقافته كلغة الوحدة الوطنية يهدد

وثقافة رسمية، ويتم تهميش بل وحتى محاولة قهر وقتل اللغات والثقافات األخرى. واالتجاه 
اآلخر له تصور مختلف لمفهوم الوحدة الوطنية ويرى ان قوة المجتمع في تنوعه، سواء كان 

 (15) و لغوي أو ثقافي.هذا التنوع عرقي اثني أ
 المبحث الثاني: خصوصيات الهوية الليبية

للهوية الليبية خصوصيات عامة يشترك فيها الليبيون مع غيرهم من العرب  
والمسلمين  وهي الهوية العربية اإلسالمية، وخصوصية ضيقة شكلها التحدي الكبير للظاهرة 

 إلسالمية وتتمثل هذه الخصوصيات في:االستعمارية الغربية على الهوية الليبية العربية ا
 المطلب األول: خصوصية السكان

عكست خصائص التركيب السكاني للمجتمع الليبي تجانسا كبير بين عناصر 
سكانه فالتمازج السكاني كان قويا منذ التاريخ القديم بين سكان ليبيا لدرجة أن اإلمبراطور 

س أوغسطين كنموذج فكري، كانا سبتيموس سيفيروس كنموذج عسكري، وسياسي، والقدي
ليبيين أصليين يتحدثان اللغة الفينيقية كلغة قومية ويتصرفان بعاطفة وطنية تجاه وطنهم ليبيا 
قومهم الليبيين بربرا كانوا أم أفارقة أم فينيقيين، ومهد هذا التمازج التاريخي األرضية لإلسالم 

ووحدهما جميعا تحت راية اإلسالم  وحملته من العرب والعربية مما سهل التقاء العنصرين
 (16)الجديدة. 

فقد كان العنصرين العربي والبربري ذو طباع اجتماعية متقاربة في التمسك 
بها  فهم يشتركون مع العرب في كثير من الخصائص  بالخصوصيات الضيقة واالعتزاز
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الحضارية مثل التاريخ والدين والثقافة إضافة إلى استخدامهم للحرف العربي في لغتهم، 
وبصفة عامة فإن البربر كجماعة اجتماعية ذات أصول عرقية ولغة خاصة في ليبيا اندمجوا 

النظام السياسي في ليبيا التي تعتبر وتداخلوا مع العنصر العربي، وذلك نتيجة أليديولوجية 
 (17)أن البربر هم العرب األقحاح هاجروا من الجزيرة العربية قبل اإلسالم إلى شمال افريقيا. 

شهد القرنين الخامس عشر والسادس عشر حركة سكانية واسعة زادت من 
انيا وشواطئ االختالط السكاني الليبي وذلك نتيجة للنشاط  العسكري والتجاري األوروبي بإسب

األطلسي ولمتوسط وتغيير طرق القوافل أضطر الكثيرون من سكان إسبانيا والمغرب إلى 
الهجرة جنوبا وشرقا طلبا لألمان واالستقرار فهاجرت جماعات من مسلمي األندلس إلى 

 (18)شمال إفريقيا واستقر بعضهم في تاجوراء ودرنة وغيرها. 
ين الجماعات المختلفة في المجتمع الليبي وهكذا على الرغم من عدم وجود فوارق ب

فإن هناك إشكالية تتعلق بالهوية االجتماعية أو التكوين االجتماعي للهوية فكل القراءات 
الديموغرافية للسكان بمختلف شرائحهم توضح أن عرى التشابه والوحدة في البنية السكانية 

قية لم تكن واضحة ولم تظهر أشد في تماسكها من أوجه االختالف، كما أن الفواصل العر 
 أية مؤشرات دالة على وجود توترات اجتماعية.

 المطلب الثاني: الخصوصية الدينية
إذا كانت العنصرية العرقية اإلغريقية وقوانين المواطنة الرومانية الصارمة قد حالت 

فإن  دون التفاعل العنصري والفكري بين الليبيين وكل من اإلغريق والرومان والبيزنطيين،
العرب وهم حملة الدين اإلسالمي قد فرض عليهم تمثيل هذا الدين السماوي بين األجناس 
فكرا وعمال خصوصا مع التمازج الكبير بينهم وبين من سبقهم من الليبيين في العادات 

 (19)والتقاليد واألعراق ما سهل التفاعل فيما بينهم. 
قوامها أن ال فرق لعربي على  وقد صهر الدين اإلسالمي الجميع في بوثقه سامية

غيره إال بالتقوى، فالقرآن الكريم المكتوب باللغة العربية يفسر تمسك الشعب الليبي باللغة 
العربية كطريق لقراءة القرآن وتفسيره حتى صار حفظ القرآن وعلومه هي عماد الحياة الثقافية 

 (20)يين. في ليبيا، فاإلسالم هو المكون الرئيسي األول في هوية الليب
كما أثر الدين في نظرة الليبي للحياة وتأطير أدواره االجتماعية، وأثر أيضا في 
تركيبته فأوجد شريحة اجتماعية جديدة تستند في بقائها على المرجعية الدينية وهي جماعة 
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المرابطين التي ضمت قطاعا واسعا من الشعب الليبي وكان لها دور فاعل في حركة 
 (21)ر اإليطالي. المقاومة لالستعما

وتماشيا مع هذا الوضع حاول المرابطون تجديد أنفسهم وأدوارهم وزواياهم عن 
طريق اعتماد فكرة إحياء المفاهيم اإلسالمية وتجديدها والمساهمة في محاربة الغزاة 
األوروبيين الذين عجزت الدولة المركزية عن ايقاف اعتدائهم على الديار اإلسالمية، فتأسس 

الزوايا أهما زاوية محمد بن علي السنوسي التي استطاعت استقطاب العديد من  العدي من
الفئات من مختلف المناطق، وعن طريقهم استطاعت دور ساسي في الحياة العامة حتى 
تمكنت في النهاية من اختراق الجماعات القبيلة والمدنية وأن توصل مفاهيمها ومبادئها داخل 

إلى الحكم وتكوين النخبة السياسية التي تسلمت السلطة في  المدينة ونخبها وتجاوزت ذلك
 (22). 1191البالد بعد 
 المجتمع القبلي والحضري الليبي: خصوصيات-الثالثالمطلب 

 الوالة بعض مظالم بين الدائمة شبة الحرب ليبيا في القبيلة ترسيخ من زاد
 مصر حضارية دول طرافأ على ليبيا وقوع إلى باإلضافة اإليطاليين، وأيضا العثمانيين

 أعطى مما كبيرة بمسافات بعيدة لكنها المدني والنظام المركزية السلطة حيث وتونس
 الدم ورابطة االجتماعية بنيتها على والمحافظة الحر التصرف على قدرة الليبية القبائل
 طويلة. لقترة والعشائرية القبلية ونظمها
 القبائل فيها والحكم عليها السيطرة تتولى نفوذ مناطق إلى الصحراء قسمت وهكذا       
 كطرابلس الحضرية المناطق في المركزية السلطة وتتعاون  وقوتها نفوذها حسب المختلفة

 وتأمين األمنية شؤونها بإدارة للقبيلة وتعترف المنطقة على المسيطرة القبيلة وبين بينها
 (23) المركزية. للسلطة الءالو  إعالن مقابل وذلك المنازعات وفض أراضيها إلى العبور

 من وتفعيله ليبيا في السكاني التالحم تأكيد من والزوايا األضرحة زادت كما
 المدن بين والمصاهرة والتحالفات التجارية الصفقات وعقد والمنافع اآلراء تبادل خالل

 عن الحديث معها يصعب واإلنسانية االقتصادية العالقات من شبكة خلق مما واألرياف
 (24) ليبيا. في والحضر البدو بين خالف أو فاتاختال

 مجدية طريقة إليجاد واقتصاديا سياسيا مضطرة كانت العثمانية الدولة أن
 نزاع في تدخل أن تريد ال ألنها طرقها وتؤمن التجارة تنقل كانت التي القبائل مع للتعامل
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نما السياسي ستقاللاال إلى تسعى تكن لم القبائل هذه أن إلى التنبيه يجب ولكن معها،  وا 
 اإلعفاء أي االقتصادي واالستقالل القبلية والتقاليد األعراف حدود في اإلداري  االستقالل
 كل كان التي القبائل هذه لدى تتوفر لم سياسية ثقافة يتطلب االستقالل ألن الضريبي،
 التي اضاتواالنتف الثورات وتؤكده تبرهنه ما وهذا الجغرافي مجالها في البقاء اهتمامها

 (25) الغرب. طرابلس والية في العثماني الحكم ضد الليبية القبائل بعض بها قامت
 عرقية، أو كانت قبليةً  البدائية األصول إلى بها والعودة الوطنية الهوية إن

 ال والمذهب الدين إن ةخاص ،المالكي المذهب هو الذي المذهب وحدة على تشكلت
سان ن حتىاإلسالم، هو الذي الدين وحدة سببب هوياتي لتناحر فيها يؤسِّّ  اضطربت وا 
 تدعم االجتماعية ذاتها إلى ليبيا في قبيلة أو منطقة كل ورجعت الليبية الوطنية الهوية
 (26)  الجامعة. الوطنية الهوية عن تام بمعزل واالجتماعي القبلي كياَنها وتنمي

 االجتماعي نهاكيا على بالتهديد تشعر أصبحت ضعيفة وقبيلة منطقة كل والن
 لجأت فقد الجامعة، للهوية المدمرة الفرعية الهويات صراع بعد خاصة الناشئ الجديد
 خطرا تشكل ممارسات عبر وذلك القبلية، كياناتها على للحفاظ األسوأ إلى القبائل بعض
 هذا في الثقافية بالخصوصية االعتراف إن الجامعة، الليبية الوطنية الهوية على داهما

 لمن فعليا القائمة المستقلة الثقافية بالهوية اإلقرار حتما يستدعي ال ذاك في أو الجانب
ال لها، وقانونيا سياسيا تجسيدا يستدعي نحو على تلك بخصوصيته نعترف  ألمكن وا 
 وفي الزواج في غيرها عن المختلفة وتقاليدها الخاصة أعرافها لها مدينة كل أن اعتبار
 ثقافية هوية تملك نفسها اعتبار حقها من إلخ، الدينية.. سباتوالمنا الطقوس وفي األعياد
 بل المنطق، خالف وهذا وقانونية، سياسية حقوقا تستدعي ثقافية خصوصية ذات مستقلة
 حقوق  بين التفريق الضروري  من كان فقد العالم، في اإلنساني للتقدم العام النهج خالف
 بالمكونات ترتبط التي الجامعة الهوية ثقافة بين الفرعية، الهويات وحقوق  الجامعة، الهوية

 كونها إطار عن تخرج ال التي الفرعية الهويات وثقافات للدولة، والسياسية القانونية
 ثقافية" "هوية بأنها وصفها حدِّ  إلى تصل ثقافية خصوصية تمنح ال وتقاليد عادات
 الكيان بفكرة القدم ذمن لصيق ليبيا جنوب إن وقانونية. سياسية حقوقا تستدعي مستقلة،
 "الجرمنتية" بالحضارة المعروفة القديمة الليبية الحضارة مصدر األصل في إنه الليبي.
 اآلثار أستاذ ماتنجلي" جي "ديفيد البروفيسور اعتبرها التي "غارامانتس" مملكة أو الكبرى 
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 الحضارات عن ومستقلة ليبيا، في ومزدهرة متقدمة حضارة أول البريطانية "ليستر" بجامعة
 وقد الوسطى، الصحراء في كبرى  دولة وأول المتوسط، البحر حوض منطقة في السائدة
 وأسالف أحفاد أن المساحة،كما واسعة الصحراء أنحاء مختلف في الحضاري  تأثيرها امتد
 لغتهم تنقرض ولم اليوم، الليبي الجنوب في موجودين يزالون  ال المفقودة المملكة تلك

 القادمة العربية القبائل مع يتعايشون  وهم والتبو الطوارق  قبائل مثل هم،لسان من القديمة
 وواحات كبرى  منخفضات يضم قاحل صحراوي  إقليم الليبي الجنوب وألن .الشمال من

 الشمال، في الدولة مركز عن أدق بتعبير أو السلطة مركز عن معزوال ظل فقد عديدة،
 وممر جهة، من الكبرى  والصحراء مالالش بين للقوافل تجاري  ممر هو حيث من إال

 نضرب أن يمكننا السياق هذا في أخرى، جهة من واألفريقية واإلسالمية العربية للثقافات
 األمازيغ ثقافة بين وترابط التقاء نقطة التاريخ عبر كانت التي "مرزق" بصحراء المثل

 الحضاري  التالقح هذا ومن الجنوب، في واألفارقة الطوارق  وثقافة الشمال، في والعرب
 (27) .بأكمله الليبي للشعب الوطنية الثقافية الهوية مكونات اليوم تتشكل

 السياسية: الخصوصيات -الرابع المطلب
السياسة في عمومها هي فن إدارة المجتمع وفقا لمنطلقاته المادية والمعنوية وفي 

ل ما تعرضت له ليبيا تنطلق كل القيم من مصدرين هما الدين والعرف، ونستطيع من خال
البالد من محنة استعمارية نستطيع أن نقيم المسار السياسي لليبيا، ونسهم في الرد على 
العديد من اآلراء التي قد يرفعها البعض  كالقول بأن المجتمع الليبي متعدد العناصر 
والتكوين والمذاهب مما جعل والءه خصوصا في المرحلة المتأخرة قبليا وعنصريا وجهويا 

ذهبيا، فخالل النصف األخير من القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين وم
كانت ليبيا وحدة متآلفة تدار مركزيا من طرابلس في األغلب وتحت سلطة سياسية واحدة هي 

 (28)على التوالي األسرة القرمانلية والعثمانية واإليطالية والوطنية الليبية. 
عددا ثقافيا، أسست له مراجع تاريخية وجغرافية، نستطيع أن نلمس في ليبيا ت

وأسهمت قوى عديدة في إدارة الهوية على فترات متعاقبة عبر تاريخها، سواء أكانت غازية أم 
 محلية، في محاولة تكريس هذا التعدد أو محوه وفق مصالحها.

قليمية وتؤكد الدالئل التاريخية على أن كل الليبيين بجميع مكوناتهم االجتماعية واإل
حساس عميق وقناعة تامة بأنهم يمثلون شعبا واحد وينتمون إلى وطن واحد  لديهم وعي وا 
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يجمعهم تاريخ وتراث واحد ويشتركون في ثقافة واحدة، رغم تعدد النظم السياسية الخارجية 
 (29) واختالف أساليب الحكم واإلدارة التي توالت على حكم البالد.

)من القرن السادس عشر حتى بداية القرن  ثمانيةفقد اعتبرت اإلمبراطورية الع
ليبيا جزءا من هويتها اإلسالمية وحافظت إلى حّد كبير على تقسيمها إلى مراكز  العشرين(

إقليمية تابعة لها، بينما اعتبر الغزو اإليطالي بتوجهه الفاشي، ليبيا شاطئ إيطاليا الرابع، 
 مع بداية الغزو اإليطالي للبالد. لذلك لم يبرز سؤال الهوية الليبية بوضوح إال

 
 الخاتمة

هكذا تعد الهوية تعبير عن الكيفية التي يعرف بها الناس أنفسهم استنادا إلى عوامل 
عرقية وثقافية ولغوية ودينية وتاريخية وتأثير عملية االنتماء هذه على مساهمتهم في الحياة 

، وفي الحقيقة أن ليبيا لم توجد كدولة العامة لبالده وتوجهاتهم في المحيط الداخلي والخارجي
موحدة في التاريخ إال في المرحلة االستعمارية فقد كانت تعرف بمسميات عديدة منها أقاليم 
طرابلس وبرقة وفزان، وظلت تدير شؤونها بشكل مستقل وهو يؤكد حداثة العالقات بين 

الليبي هي الهوية العربية مختلف الجماعات الليبية  المعاصرة، والهوية األساسية للمجتمع 
 اإلسالمية مهما تنازعتها دعاوي أخرى.

ويتضح لنا أن الهوية الليبية تأتي بثوبتها وركائزها اتساقا مع التجارب التي عاشتها 
ليبيا، فقد تكونت الهوية الليبية نتيجة العديد من التطورات التاريخية شكلت في مجموعها لب 

ة واألرض والدين.ونستطيع من خالل ما تعرضت له البالد من الهوية الليبية كالتاريخ واللغ
محنة استعمارية أن نقيم المسار السياسي لليبيا، ونسهم في الرد على العديد من اآلراء التي 
قد يرددها البعض، كالقول بأن المجتمع الليبي متعدد العناصر والتكوين والمذاهب مما جعل 

بليا وعنصريا وجهويا ومذهبيا، فخالل النصف األخير والءه خصوصا في المرحلة المتأخرة ق
من القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين كانت ليبيا وحدة متآلفة تدار 
مركزيا من طرابلس في األغلب وتحت سلطة سياسية واحدة هي على التوالي األسرة 

 القرمانلية والعثمانية واإليطالية.
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)طرميسة( قريةل في العمارة التقليدية الشكل ىاإلنشاء علتأثير المواد وتقنيات 

 القديمة بجبل نفوسة
 د. منى عبد السالم الشامس

 الملخص:
نشاء من القة بين مواد البناء وتقنيات اإلتتناول هذه الدراسة جدلية الع

ل شكالشكل المعماري للمباني التي ت   خصائص ناحية ومدى تأثيرها على
، حيث من ناحية أخرى في ليبيا  (نفوسة)المدينة القديمة بقرية )طرميسة( بجبل 

مدى روعة التفاصيل  تها المتكررة لهذه القريةاالحظت الباحثة من خالل زيار 
ساليب ة التي توافقت مع معتقدات وطرق وأنشاء والمواد البيئيفي تقنيات اإل

 الجبل.  الحياة في هذا الكيان وموقعه المميز على قمة
فلكل مادة خصائص ومميزات نشاء على الشكل المعماري، يؤثر اإل

ن هذه المواد نة وتفرض نفسها على الشكل خاصة وأمعي ستعماالتاتستوجب 
ثر ى جانب طبيعة مواد البناء التي تؤ لفرضتها طبيعة الموقع والمكان، وا   قد

ثر كبير على ذلك مباشر على طرق وتقنيات التنفيذ فإن للبيئة والمحيط أبشكل 
سان مع هذه نفي تعامل اإل كبيرا   حيث تلعب الظروف الطبيعية لهذه القرية دورا  

 .لها ستخدامهواالمواد 
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 مقدمة:ال
نسانية فالعمارة تحوي الحياة اإل ،باإلنسان حتكاكااوأكثرها  لعمارة هي أم الفنون ا

يمكن  اومكوناته عمالتلك األولتحليل  العمارة التقليدية المحلية، وتمثل بمختلف صورها
 إنشاء،نسب فراغية، تقنيات، من )مواد بناء عماله األالمستويات الهندسية لهذ ىجوع إلالر 

 ،تشكيل الفراغ المعماري  ىكل من هذه المستويات علسة تأثير ودرا ،(الخ، ....كتل،أشكال
 . عالقته بباقي الفراغات في الكتلة الواحدة أو عالقته بالفراغ العمراني المحيط ىوعل

لتشكيل  ستخدامهاوا  عن طريق توفير مواد البناء المناسبة  المعماري الشكل يتحقق 
يفيا  وجماليا  المالئم وظ باإلنشاء جانب تدعيم الفراغ ىلإهذا  ،قةالمنشأ في كتل متزنة ومنس  

 . تشكيل الفراغات يشائية متزنة تتميز بالكفاءة فإلقامة منظومة إن
في البناء  استعملتالعالقة ما بين المواد التي محاولة لتحديد  البحث سيكون هذا

جبل الموجودة في  لقرية )طرميسة( في العمارة السكنية نشاء والشكل المعماري وتقنيات اإل
في تكوين وتشكيل  استخدامهابعض الخصائص التي تم  استكشافمن خالل  ،فوسةن

واد المكونة هذه الخصائص بالم ارتباطلخارجية للمسكن التقليدي، وكذلك الواجهات الداخلية وا
لى المنظومة المتكاملة للشكل في تلك إنشائها، للوصول في إ استخدمتلها والتقنيات التي 

ن المرتبطة مع هذه الخصائص، وذلك ألوالتوصيات  ستنتاجاتاالإلى  وصوال   الواجهات
ن كانت موجودة في عين ا  في إعطاء حلول آتية ومستقبلية و  ن يفيدأالنتاج اإلنساني يمكن 

وتجميع المعلومات من  الميدانيةوقد تم ذلك من خالل الزيارات  ،ن والزمان الحاليالمكا
التي تناولت مفهوم  على الطروحات والدراسات ادباالعتم يضا  األصلين للمنطقة، وأالسكان 

ت تكون ي ليها في متن البحث.وبالتالإ اإلشارةعمارة والتي سيتم لفي ا الشكل وخصائصه
 التالية: األجزاءالبحث من  هيكلية

والتعريف  شكالية البحثية وما يتعلق بها من فرضيات وأهداف ومصطلحاتالمقدمة واإل -
 .بمنطقة الدراسة

المواد  -المفاهيم العامة والطروحات المتعلقة بكال من: الشكل لنظري متضمنا  طار ااإل -
 نشاء.تقنيات اإل –البنائية 

 ستقراء الميداني.ختيار العينات البحثية واإلإطار العملي متضمنا  اإل -
 النتائج والتوصيات. -
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 :(طرميسة)التعريف بقرية  -
منطقة الشمالية قع في ال، وهي سلسلة جبلية تحدى القرى الموجودة بجبل نفوسةإ

على سهل الجفارة وجنوبا  على الحمادة  ل واجهة هذا الجبل شماال  طتالغربية من ليبيا.
أهم مناطق هذه السلسلة: ترهونة، غريان، يفرن، جادو، الرجبان،  وبالتالي من، (1)الحمراء

حاج، بدر، لة، قصر الالزنتان، كاباو، طرميسة، نالوت، تاغمة، االصابعة، الرحبيات، كك
حسب روايات  نةمحص   قريةوهي ، بالقرب من جادو طرميسة قرية وتقع ،الجوش، تيجي

من  مهاجمتها بحيث يصعبويحيط بها منحدرات سحيقة ،بنيت على حافة الجبل ساكنيها
يمتد تحصينها عمد األهالي إلى حفر خندق من الجهة الرابعة  ستكمالوال ،الجهات الثالث

 قصبة )برج مربع الشكل( لمراقبة المنطقة األضعف تحصينا  ال تخدمينمس ،بين حافتي الجبل
وبعض بيوت  البيوت السكنية من مجموعة القرية القديمة وبداخل ،جهة الخندق

 .ومخبز للزيتون  ومسجد ومعاصر ستخدمت للسكن في فترة أقدم،أ  ىالتالحفر 
لوحدة و التوجه ا :حسب وجهة نظر الباحثة زات التخطيطية للقرية القديمةمن الممي

 تسمتأأما الواجهات فقد نحو الداخل،  زقةاأل نحو الداخل، وعضوية النسيج العمراني وتوجه
من قبل سكانها في ستينيات القرن  القرية هجرت قدو  بالبساطة واإلنغالق على الخارج،

  .ليوملى اإ مستمرة في الزيادة و التطور جنوب منهاحيث شيدوا مباني حديثة إلى ال العشرين

 : التساؤل التالي مشكلة البحث في بناء  على ما تقدم تم تحديد :يةمشكلة البحثال -

وخصائصه  نشاء وتكوين الشكل المعماري العالقة بين مواد البناء وطرق اإلما هي طبيعة 
 التقليدية؟ السكنية مباني القريةفي 

رئيسيا  في تكوين  تقوم الفرضية على أساس أن مواد البناء تلعب دورا   فرضية البحث: -
دوات المستعملة يتم التأثير على سمات فمن خالله ومن خالل التقنيات واألالشكل، 

يمثل أنواع التقنية  الشكل المعماري للمبنى، حيث أن تكوين الشكل مهما كان بسيطا  
تقوم بتحويل مكانيات التي لك يعتمد على اإلنشاء، وكذر عن طريقة اإلويعب   ،المستعملة

ن هذا ما ، وهنا تفترض الباحثة أاآلخرينلى إناقلة المعنى  لى مادة ملموسةإار فكاأل
لترتيب  وفقا  لجمالية والبيئية من خالل الشكل يلبي المتطلبات الوظيفية والنفعية وا

 عناصر البناء.
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 ما يلي: إلى البحث يهدف البحث: أهداف -

، حيث الذي يزخر به وطنناراث العمراني تسليط الضوء على جزء هام وأساسي من الت .1
 لى هذا النوع من الدراسات.قر المكتبة الثقافية والمعمارية إتفت
وتأثيرها  ،في هذه القرية نشاء التقليديةإلاالوظيفية والجمالية لنظم ومواد  بعاداألدراسة . 2

 .وأفقيا   على النظام الشكلي رأسيا  
 كن التقليدية في القرية.الية للمس. تحديد الخصائص الشكلية في تكوين الواجهات الداخ3

البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خالل التدرج من  عتمدأ  منهجية البحث: -
ل الجانب والتي تشك   ،لى المالحظة والقياس وتحليل العينات البحثية المنتقاةإالمدخل النظري 

 احثة في ذلك على:الب عتمدتوا واألفكار النظرية للبحث، التطبيقي الذي يدعم الطروحات 

 المراجع والكتب واألبحاث المختلفة التي تناولت مفاهيم الموضوع. .1
 .ولن يتم ذكر أسمائهم بناء  على طلبهم مقابالت الشخصية مع ساكني القرية،ال .2
والرفع  ،والتصوير ،تضمن الزيارات الميدانية لموقع البحثوالذي  ،العمل الميداني .3

 المعماري للعينات المدروسة.
 طلحات البحثية:المص -

 ن أال  إ طار النظري،حث بشكل مفصل في اإلتعريف المصطلحات الخاصة بالب تم
أن يتم  يستحسن في المتن حقا  محلية سترد المعمارية  هناك مصطلحات الباحثة رأت أن

 منها:التعريف بها في هذا الجزء 

ة: في المعجم الوسيط بضم ال .1 د  دالس  وفي اللغة ، (2)دسين باب الدار والسرير وجمعها س 
ة( بتسكين السين، و أحد جانبي هي مكان مرتفع في  المعمارية المحلية تنطق )الْسد 

ةسفله فراغ أفي  ، يوجدالغرفة يستخدم للنوم بالحجارة ويتم  يستخدم للتخزين، تبنى الْسد 
 في أكثر من منطقة في ليبيا. محليا  هذا التصميم ، ويوجد باألخشاب اتسقيفه

يستخدم في الحائط بشكل معين  راغ محفوروتقصد بها الباحثة ف ،ا كواتجمعه: الكوة .2
لوضع  ة تستخدمفخاري آنيةللتخزين او وضع المصابيح وبر ادات المياه، وهي عبارة عن 

 الماء.
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 :طار النظري : اإلولا أ

من ودراسة مفاهيم كال   بد من تحديد لغرض الدخول في مجال البحث كان آل
التي تناولت هذه المفاهيم نشاء، من خالل تحليل بعض الطروحات ات اإل، المواد، تقنيالشكل
 ي:كاآلت
المظهر  أنه يميز األشياء كمامجموعة خواص وصفات تتكون منها  و: هالشكلمفهوم أولا: 

ثر أ ويظهر أجزاء التصميمترتيب العالقة بين و الشكل ينظم  ،حصره دون اللون يالخارجي و 
هذا المفهوم في كون )الشكل  (رسطوأ)، وفلسفيا  يتناولوطرازه على بنيتهب التنظيم والترتي

 (فالطون أ)عر ف كما ، الشيءصنع أي تجميع وترتيب أجزاء المادة التي ت   ،(الشيءمادة 
في  ون لباحثختلف اإوقد ، عليه يه شياء على ماظهر األت األبدية التينه الحقيقة أالشكل ب

لتي تناولتها أالباحثة تجميع مجموعة من المفاهيم  ستطاعتإتحديد مفهوم الشكل و 
 : على النحو التاليالطروحات المختلفة 

كها بالعقل عن طريق الحواس والجسم مادة ندركه مباشرة ادر يتم إالشكل صفة تجريدية 
ا بأنه ال شكل حيانأكة ومتكاملة، لذا قد يوصف الشكل وحدة متماس نان معا  بالحواس ويكو  
دراكه موجود له شكل  شيءن ال شكل له فكل أيعني له، وهذا ال  نما يعني عدم فهمه وا  و أوا 

 .(3)ليها عاطفيا وفكريا  إوال يؤثر في النفس وال يصل  شيءنه ال يدل على إ
الحسي بحيث تكون معبرة عن  لإلدراكشكال قابلة ن الفن هو " إبداع أأترى )سوزان النجر( 

وما يعبر  ،ن يكون معبرا  ، وهذا الشكل البد أع شكال  ، وعلى هذا فالفن يبدي البشر الوجدان 
سي عند )النجر( هو إبداع ساوبهذا يصبح غرض الفن األ(4)عنه هو الوجدان البشري"

جانب لى في العملية التصميمية إ اعلف ساسوعند )سكوت( السبب الشكلي أ، شكالاأل
، (5)المادي والسبب الفني نية( والسببنسا، وهي السبب األول )الضرورة اإلخرى األسباب األ

مع  لألجزاءو عالقة تناسبية " وهو تناغم معين أمة شكل بالمعنى البنائي كما يرى )ريد( وث
لى رقم، وتمة شكل بالمعنى إها وفي النهاية تحويل ،خر يمكن تحليلها، وكل جزء مع اآلالكل
يؤكد  و، (6)دراكي الحسي للمحتوى"ي الحسي هو شرط ضروري للتشخيص اإلدراكاإل

(Angerer)  نشائيا  إشكال الصحيحة لتحقيق الجمال والكفاءة عن األ تبحثأن العمارة الجيدة 
 .(7)لتحقيق المنفعة شكال المالئمة وظيفيا  ، تم تبحث عن األواالستقرارمين القوى ألت
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والذي يتكون  ،قصى هدف للتصميمأن الشكل يعتبر أإلى  (Alexander)أشار 
من لى حل نظام صغير إللعالقات الفيزيائية التي تهدف  تمثيل بياني وأمن الشكل التجريدي 

 :سبع خواص للشكل تتمثل في فقد وضع (Ching)ا م  أ،(8)و المتضاربةأالقوى المتفاعلة 
لسابقة الوظيفة، التوجيه، طريقة توازن الشكل، والخواص ا الملمس،، القياس، اللون، الهيئة

وذلك عن طريق الفراغات  ،ر والوسط المحيطظوية النر وزاظنسبية تختلف حسب بعد النا
والتكوينات المعمارية والمالمس والمواد  فاألشكال،ومن تم العوامل العاطفية ،حيطة بهالم

لى عالقة إوبالنسبة  ،ر في الفضاء عن براعة المصممهي عناصر تعب   واأللوانوالضالل 
هي  المختلفة والحركة بينها مع الفضاء لالكتن عالقات إلة واحدة فتبالفضاء لتكوين ك أالمنش

 .(9)الشكل المعماري  يبرزخر آ مهما   عنصرا   ما ي كون 
و  –ساسية في حيز ما ترتيب العناصر األ الشكل هوعند )المقرم وآخرون( 

وقد تحتوى ( والمجسمات-المسطحات-الخطوط-النقاط ): هي لألشكالساسية العناصر األ
 شكالضافية عن األإمعلومات  إلعطاءت ضرورية ذا كانإ(Labels)على معل مات 

معنوي وتجريدي في  وكيان ،ن الشكل كيان مادي فيزيائيأ(Ponte)ويؤكد ، (10)واألوزان
اصرها عرف بخصائص العالقات، فإذا فهمنا العمارة كلغة فعننه يمتلك ما ي  الوقت نفسه، وا  

الفضاء، ، و الكتلةعلى مفردات يمكن ربطها بتكوين الجملة، وتشتمل هذه الخصائص  يه
 دراكي العميق كالتناسب، والتناظر، والتدرج، والتوازن،والخصائص ذات المستوى اإل
ن هذه الخصائص بمفهومها الشامل هي نظام قائم على والهيمنة، والتكرار .....الخ، وا  

 .(11)جزاء المادة أبين  (Relations)العالقات 
ومتناسقة  نه هيئة ذات معالم بنائية متناغمةإفن الشكل أبش اإلجرائيا مفهوم الباحث م  أ

وسيتم تناول هذه العالقات  ا ،لى معنى بإدراكها حسيإها وتميل جزائأومنتظمة لعالقات تربط 
 :اآلتيبالتفصيل في الجزء 

 :عليها التكوين المعماري بشكل عامالخصائص الشكلية التي يستند  -

مع  األجزاء( وعالقات بين تلك اءوأجز )كل  ف الشكل فيما سبق على أنهتعري تم   
هم الخصائص التي يستند عليها الشكل المعماري أليلي استعراض  وفيمابعضها ومع الكل، 

 :عليها الباحثة في التحليل اعتمدتوالتي  بشكل عام
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 األنواع التعريف الخاصية

ن  ز
لتوا

ا
 (B
ala

nc
e)

 

يجاد عالقة ترابط بين ف التوازن في العمارة بأنه إيعر  
لة البنائية والفضاء لتشكيل نمط أو نظام متوازن تالك

تتناسق أجزاءه في ما بينها بحيث أن إضافة أو حذف 
مقياس ذلك النظام المتزن،  اختاللأي جزء يعمل على 

وبطبيعة  ،نشائي من ناحيةإذ أنه مرتبط بالتشكيل اإل
العالقات الوظيفية بين المكونات الرئيسية والفرعية 

. فهو من القيم الشكلية (12)أخرى  للتشكيل من ناحية
فرض على التصميم بل هو نتيجة طبيعية الجمالية، وال ي  

للتصميم السليم ألنه تعبير عن الهيكل البنائي لهذا 
 التشكيل.

أنواع 
 التوازن 

 .توازن مستقر
ن ال مستقر تواز 

 .)ديناميكي(

 طبيعة
 التوازن 

 .توازن شعاعي

 .توازن محوري 

 شكل
 ازن التو 

 توازن شكلي.

 توازن ال شكلي.

رار
لتك
ا

 
(R

ep
eti

tio
n)

 

مهمة في تكوين البنية الشكلية  خاصية التكرار
معين  لتشكيل جزء ةنساق متشابهفي تكوين أ واستخدامه

لى كيفية ا بالنسبة إم  أو التكوين ككل، من التكوين أ
المعماري فقد ظهرت تحقيق خاصية التكرار في التكوين 

معمارية مثل ب متنوعة من خالل عناصر ساليفي أ
و من تقسيمات الفتحات )األبواب والشبابيك( وتكرارها أ

ي تتكرر بشكل سالسل خالل التراكيب الزخرفية الت
واضح على تشكيل  انطباعمترتبة هندسيا  لتقوم بتكوين 

 .(13)جزاء التكوين الكليأبعاد أ

نوع 
 التكرار

التكرار الشمولي 
 ) تام(

ر المختلف التكرا
 )غير تام(

طبيعة 
 التكرار

التكرار الخطي 
 )المستقر(.

التكرار المنحني 
 .) الديناميكي(

شكل 
 التكرار

التكرار المستمر 
 المتناوب(.)

التكرار المتقطع ) 
 المتغير(.

ب 
ناس

الت
(P

rop
ort

ion
)

 

وقد نها عالقة بين كيانين، النسبة بأ (March)عرف ي  
، وتشير الباحثة (14)كثربين نسبتين او أتكون العالقة 

طبيعة  )قبيل المالكي( إلى مفهوم التناسب على أنه
عن ترابط مكونات الشكل بكلياته العالقة الحسية الناتجة 

جزائه، وهو ظاهرة واضحة في الطبيعة والكون وأ
أن التناسب يشير إلى  (Ching)، وقد ذكر (15)والعمارة

نوع 
 التناسب

تناسب متوازن 
 )المستقر(.
تناسب غير 
متوازان 

 )الديناميكي(

تناسب تناظري طبيعة 
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لى العالقة بي ن جزء وأجزاء أو بين تساوي النسب وا 
نماط وهي: األجزاء والكل، كما ذكر أن التناسب ثالثة أ

التناسب الحسابي، والتناسب الهندسي، والتناسب 
 .(16)التوافقي

 )منتظم( التناسب

تناسب غير 
ي )غير تناظر 

 منتظم(
شكل 
 التناسب

- 

س 
مقيا

ال
(S

ca
le)

 

ي من خاصية نسبية، فه اصية المقياسخ (Ching)عد  
بعاد الهندسية باأل القترانهاجهة ترتبط بخاصية التناسب 

نسان، للفضاء، ومن جهة أخرى ترتبط بأبعاد اإل
فالتناسب والحجم خصائص شكلية تقترن باألبعاد 

نساني يجعل المقياس اإل فقط ال غير مما الهندسية
  .Relative Property)((17)خاصية نسبية 
ية تنظم العالقة بين حجم الفضاء أو فالمقياس خاص

شكله مع حجم آخر، ألن تحديد المقياس يعتمد على 
ء سلوبين هما: المقياس العام حيث يقاس حجم الفضاأ

لى حجم فضاء آخر، وبالمقياس اإلنساني حيث إنسبة 
اك اإلنسان لحجم الفضاء أو الكتلة مقارنة يشير إلى إدر 

 نسان.  بحجم اإل

نوع 
 المقياس

مقياس مستقر 
 )ثابت(.

مقياس غير 
 مستقر )متغير(.

طبيعة 
 المقباس

مقياس ذو طبيعة 
 إنسانية.

مقياس متحقق 
 من خالل الكتل.

شكل 
 المقياس

مقياس متحقق 
من خالل 
 الشكل.

مقياس متحقق 
من خالل 

 لعناصر.ا

 .(18)لتي يستند عليها التصميم المعماري وأنواعهاأ( الخصائص الشكلية 1جدول رقم )

 Basic Elements for Formulation)شكال ساسية لتكوين األالعناصر األ -
Shapes): 

معين، حيث ينتج من حركتها الخط ومنه  تجاهابتحريك نقطة في  شكالاألتبدأ جميع 
على شكل له بعدين يتم الحصول  خط لعمل سطح فسوفذا تحرك اليحدث الشكل، فإ

(Two Dimensions)  نه إلى الفراغ فإن السطح وفي حالة الحركة م ،يسمى المستوى
ويسمى (Three Dimensions) بعاد أينتج عنه ثالث  أو تجسيم في الشكل رتفاعاايحدث 
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تكون تل المعماري ساسيات وصف الشكأ نوبالتالي فإأو الكتلة،  (19)في هذه الحالة الحجم
 : من
 .Point (Dott)النقطة  .1
 .Lineالخط  .2
 .Plane (Dimensions 2)المستوى  .3
 .Volume (Dimensions 3)الحجم  .4

 :إدراك الشكل -

دراك ،دراك البصري إن الشكل هو أول مستوى من مستويات اإل  يعتمد على  ه وا 
بعض التفصيل ب والتجميع ( وفيما يلي التركي-الحواف والحدود الخارجية -)الشكل والخلفية
 :لكل هذه المفاهيم

 :الشكل والخلفية -1
لى تميزه من خلفيته، ففي حالة تباين الخلفية مع يحتاج اإلنسان إلدراك شكل أي جسم إ 

 دراكه والعكس الصحيح.ي يسهل على المشاهد إالجسم تظهر وتتضح مالمح الجسم وبالتال
 :للشكلالحواف والحدود الخارجية  -2

التعرف على الشكل المرئي وبذلك إدراكه، بينما إذا  كلما كانت الحدود بسيطة كلما سهل
ية كلما كان من الصعب صلية للشكل نتيجة لضعف تأثيرها على الخلفختفت الحدود األأ

 .(20)دراك هذا الشكلعلى الذهن إ
 :الترتيب والتجميع -3

شكال البسيطة وإلدراك لمجموعة من األج عن تكوين وتجميع شكال المركبة تنتأغلب األ
ذهن عادة بعملية تفسير وتحليل األشكال المركبة إلى مكوناتها األصلية الشكل يقوم ال

 .(21)ذهانهمالبسيطة تم يعود إلى تجميعها مرة أخرى لتكون الشكل المركب في أ

 :وتقنيات البناءمفهوم المواد ثانياا: 

لى حالة إرة الذي ينقل الفكر المعماري يمثل البناء الجانب المادي في العما
ا م  ، أ(22)وحدة واحدة نشاء حيث يكونان معا  كون البناء من مواد بناء وطريقة إالتحقق، ويت
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من الفراغ،ويقال مادة  متداد ووزن ويشغل حيزا  مواد فهي جمع مادة، وهي كل جسم ذو إال
تشمل كل ما إستخدمه  اءفمواد البن ،(23)وصوله وعناصره التي منها يتكون أ  ي أ الشيء

 ،واألخشابوتشمل المواد الطبيعة كالحجر والتراب  ،قامة المباني المتنوعةنسان في إاإل
و التقنية فيمثل هذا المفهوم سلوب أا األم  ، أوالزجاج والبالستيك كاإلسمنتوالمواد الصناعية 

متبعة المتعارف عليها البناء هو الطريقة والكيفية ال وأسلوبكيفية معينة لتحقيق عمل معين، 
كتسبت خصائص ومميزات والتي إ ،و عند شعب معينأمنذ القدم في منطقة معينة 

ساليب البناء مفهوم واسع ن مفهوم أأ، وبالتالي يتضح لنا والتطور وتتعرض للتحسين،معينة
لى مختلف التقنيات إمواد البناء  ختياروامن التخطيط  يتعلق بالبناء بداية   يشمل كل ما

وصفاته ومن خالل كيفيات  نشاء والتي تتجلى من خالل خصائص المنجزمتبعة في اإلال
 . نجازاإل

ا بحسب م  لى مجموعات رئيسية أإ مكن تقسيمهابسبب التعداد الكبير لمواد البناء ي
بتقسيمها إلى خمسة  (Grillo)ساس قاموعلى هذا األ، االستعمالو بحسب مجال أطبيعتها،

وهذه المواد هي المعمارية الخاصة به،  وتأثيراتهنشائية منها إمكاناته اإلأن لكل  نواع مؤكدا  أ
 ، التراب، الرمل(، والمواد العضوية )الخشب، القش(بأنواعهاحجار األالمواد الصخرية )

لومنيوم(، والمواد الصناعية المركبة )الزجاج، البالستيك(، والمواد والمواد المعدنية )الحديد، األ
ذا ،(24)خرسانة(تلطة )كالالمخ لى حد بعيد مع الحالة المعاصرة، إكان هذا التقسيم ينطبق  وا 

لى مواد إبتصنيفها  كثر واقعية بالنسبة للمواد المستعملة قديما  آخر أ نتبنى تصنيفا  لهذا نحن 
 :ليها كالتاليإأخرى، وسيتم التطرق ومواد حجرية، مواد ترابية )طين(، مواد نباتية، معادن 

 الحجارة : -
الناتجة عن تكسير الصخور المكونة لقشرة  واألشكالحجام مثل الحجارة القطع المختلفة األت

، فهي من أقدم الشواهد التاريخية هميتها كمادة للبناء من خاللح أ رض الخارجية، وتتضاأل
 :ويمكن تقسيمها كالتالي، (25)ستخداما وأكثرها مقاومة بمرور الزمنالمواد إ

مختلطة مع  أو ، و قد توجد أحيانا نقيةمن كربونات الكالسيومركب تتالحجارة الجيرية: . 1
 :الجيرية هي و أنواع الحجارةخرى األمعدنية ال بعض الحبيبات
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ذات سمك كبير منفصل  يوجد على هيئة طبقات تكون أحيانا   :الحجر الجيري العادي -
، و تكون (26)فةيكون لونها ضاربا للزرقة الخفيو قد  ،بعضها عن بعض بمستويات طبقية

من  ستعمل هذا النوعأوقد ،لى قطع صغيرة وتحرق لعمل الجيرإ،يتم تهشيمها لينة و هشة
 .(طرميسة)قرية  أعمال البناء في في الحجارة

 .يتميز بالصالبة التي تميزه عن الحجر الجيري العادي الحجر القوقعي: -
 لىإكيمائية( باإلضافة  يحتوي على المنجنيز )مادةهو حجر جيري و  الحجر الدولومي: -

 .كربونات الكالسيوم
تدخل التي )من معادن السليكا والفلسبار من ذرات من الكوارتز تتكون الحجارة الرملية: . 2

لى بعض فة إمع بعضها البعض بفعل الحرارة والضغط باإلضامتجمعة  في تكوين الرمل(
أنها تقاوم التغيير  كمارجة كبيرة، التأثيرات الجوية لد مالح ، ويقاوم هذا النوع من الحجاراأل
 . (27)جائي في درجات الحرارة و البرودةالف

 التربة: -

تلك الطبقة القشرية من  يوهنسان، ا اإلبر التربة من أقدم مواد البناء التي عرفهتتع
لى تحلل بسبب العوامل الطبيعية باإلضافة إاألرض التي تكونت نتيجة لتفتيت الصخور 

على شكل عجينة من الطين تحضر بخلط التربة  الستخدامها، وأهم أساس العضويةالمواد 
 .(28)المناسبة بالماء

 خشاب والمواد النباتية :األ -

 األرضارها الطبيعي على سطح النتش -أيضا –اإلنسانقدم المواد التي عرفها من أ
 لمسكنه على دعاماتول الخشب في صورته الطبيعية في عمل اإلنسان األ أستعملوقد 
خشاب : األلى مجموعتينإوالخشب يصنف  ،بعد تهذيبها جذوعنصاف كاملة أو أ جذوعشكل 
 .(29)الصلبة واألخشاباللينة 

 البياض :  -

م المواد المخلوطة التي قد)مادة تستخدم لطالء الجدران واألسقف( من أ يعد البياض 
، وتجميلها يتهافي تغطية المباني الحجرية كوسيلة لحما استخدامهاحيث  ،نسانعرفها اإل
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لملمس فغالبا ما ا عن ام  أ الذي يستخدم في التغطية في تكوينه على الجبس، ويعتمد البياض
 .(30)ملسيظهر ناعما  أ

 :طار الميداني )العملي(اإل: ثانياا 

هم المفردات والخصائص ري لمفهوم الشكل وتحديد أ طار النظن تم صياغة اإلأبعد 
على التعرف  الجزء سيتم في هذا نشاءاد وطرق اإلمو  مفهومي الخاصة به والتعرف على

شكال المعمارية في احية الكيفية والطرق المتبعة في إنجاز األساليب وتقنيات البناء من نأ
لق به كالقباب العمارة التقليدية لقرية )طرميسة( وتشمل الجدران، الفتحات، التسقيف وما يتع

في خصائصها ومميزاتها الشكلية والتكوينية  حيث تتجلى هذه الكيفيات قبية وغير ذلك،واأل
 في اإلطار العملي جماال  إ الباحثة تحددوبهذا  ،والوظيفية من خالل وصف العينات المدروسة

 ثالث مستويات متدرجة هي: 
ختيارها وكيفية تحضيرها وأهم خصائصها وطرق إ -1  ستعمالها.مستوى مواد البناء وا 
 مارية الشكلية في المباني والتقنيات المتبعة في ذلك.نجاز العناصر المعمستوى طرق إ -2
راسة الوصفية لخصائص شكال وخصائصها المعمارية ويشمل ذلك الدمستوى األ -3

 لة لها.هم العناصر المشك  المخططات األفقية والرأسية لعينات الدراسة وأ 
ثات فق مع المحد  معين يتواختيار نمط بنائي إبتحديد عينة الدراسة وأسلوب التطبيق  وقد تم
 :التالية

 .للمبنىالقيمة الوظيفية والمعمارية  -1
ستخدام برنامج إب فقية والرأسية لهاعينات المدروسة ورسم المخططات األرفع وقياس ال -2

(Auto CAD). 
تكون العينة بحيث ولنفس النوع الوظيفي  ،كثر من نموذج بكافة تفاصيلهضرورة توفر أ -3

 .زئيو جكامل أ بشكل قائمة
 :العينات البحثية -

نفس  ختيارهاإراسة إذ روعي في مجال الد يخدمالدراسية بشكل  العينات ختيارإتم 
النوع الوظيفي )مباني سكنية( وأن يكون الفراغ قائم بشكل كلي أو جزئي للتعرف على 

فراغات ال تركيب على نشاءاإلوكذلك وجود تأثير ظاهر لمواد ونظم الخصائص الشكلية، 
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بنى عليها توصيات ، في سبيل دراسة هذه المواد والنظم والخروج بنتائج يمكن أن ت  هاشكالوأ
 .ستفاد منهاعامة ي  

تم للوضع المتهالك الذي تشهده القرية القديمة )محل الدراسة( وخاصة في الجزء السكني نظرا  و 
 ،لبحثذات قيمة معمارية تمكننا من تحقيق إجراءات ا حاالت دراسية سكنية ثالث ختيارإ

وصول إلى تقنيات ستخدمت في بنائها والينات لمحاولة معرفة المواد التي أوبدراسة الع
خدمت فيها نفس المواد ستاإلنشاء التي أقيمت بها تم التوصل إلى أن جميع العينات قد أ

ختالف بسيط ث في التركيب المعماري العام مع إنشاء، كما تشابهت العينات الثالوتقنيات اإل
التفاصيل التي سيتم اإلشارة اليها في حينها، هذا ولصعوبة دراسة الخصائص في بعض 

حيث تستوجب  وحجم البحث الزمن يلعامل الشكلية لكل الفراغات في العينات المدروسة نظرا  
 وخاصة في الجانب الميداني المتعلق،أكبر وحجما   الدراسة وقتا أطول من الذي أنجزت فيه

 العينة سكانلى إوالرجوع  المنهارة من المبنىتخيل وضعية األجزاء رفع والقياس و لبا
الشروط  معظم ختيار فراغ واحد من ضمن فراغات العينة توفرت فيهتم إ عليه،الوصفه

 الواجهات الداخلية له –فقي لهذا الفراغ من: المسقط األ ، وسيتضمن التحليل كال  المطلوبة
 الواجهة الرئيسية للعينة. –(واجهتان)

 ليهاميز الذي وضعته الباحثة لإلشارة إوالتر  ،لها يبين أسماء العينات والمالكالتالي  والجدول 
 :ضمن التحليل آلحقا  

 الترقيم
ترميز 
 العينة

 المالك
 التركيب الفراغي

عينة رقم 
(1) 

(A) 
محمد إ أبناء

األطرش )عياد، 
 سعيد، موسى(

 المنزل قائم بشكل جزئي ويتكون من: 
غرف بالطابق األرضي أحداهما  3عدد  –صغير فناء

واألخيرة بوضع  المالكمتهالكة وأخرى مغلقة من قبل 
غرفتان بالطابق األول قائمة بشكل  –)العينة( جيد

 باقي أجزاء المنزل متهالكة.  -جزئي

عينة رقم 
(2) 

(B) 
أحمد  أبناء

 .األطرش

المنزل قائم بشكل شبه كلي مع وجود أثر إلصالحات 
 ويتكون من: 

 اثنتينغرف قائمة بشكل كلي وجدت امام  4 –كبير فناء
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، و واحدة فقد احتوت على مسقوف منها فراغ صغير
فراغ متهالك موجود  –وتم اختيارها كعينة عنصر السدة

ول ربما أفي الفناء يبدو وكأن به امتداد ليكون طابق 
 يكون مخزنا.

عينة رقم 
(3) 

(C) سعيد موسى. 

 لى حافة الجبل ويتكون من:المنزل قائم بشكل جزئي ع
هما ا قائمة بشكل جزئي إحدغرف  3 –فناء غير منتظم 

على حافة الجبل وهي الوحيدة التي احتوت على عنصر 
غرفة علوية في الطابق يبدو أن هناك  –السدة )العينة( 

 متهالكة . األول

 .(31)(  تعريف بالعينات البحثية 2جدول رقم )
  

 :بحثيةللعينات ال المعماري  وصفال -

منية األ حتياطاتواإل الجبلية والظروف المناخية القريةلقد كان لطبيعة 
شكالها بحيث لى تخطيطيها وأنعكس ذلك عوا   ،على مباني القريةمباشرا   تأثيرا   ستراتيجيةواإل

وصعوبة التي شيدت عليها  بالخصوصية والبساطة، وذلك نظرا  لوعورة المنطقة تميزت
 .ية أنواع مواد البناء المتوفرةودوأيضا محد ،تضاريسها
سكان من  الباحثة عتمدت عليهاأ وسؤال المصادر التي  دراسة العينات البحثيةخالل من 

أو  ،سواء من ناحية المواد ن الوصف المعماري لعينات الدراسة يكاد يكون واحدا  لقرية تبين أا
على النحو  بشكل عام المدروسة تحليل العينات بالتالي تم ، و شكالأو األ ،نشاءطرق اإل
 التالي:

 إلى اإلنتظام  يفتقرمفتوح موحد يتكون من فناء  فراغي من نظام الدراسية العينات تتكون
فراد العائلة، فوفق التركيبة أكثر من غرفة حسب أ تحاط به، حوالفي الشكل معظم األ

خوة و األأب واألبناء مثال األ)، فراد العائلةاإلجتماعية للقرية كان البيت يضم كل أ
 على النحو التالي:ختلف تصميم هذه الغرف أ و(،وهكذا

 لى الفناء.إ له فتحة تقودة مستطيل بدون سد  رف بسيطة عبارة عن فراغ غ   .1
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ة عالية في ،و للمعيشةيستخدم  :جزءيينجزئإلى  متقسرف غ   .2 الجزء الثاني يحتوي على سد 
 مساحةبه  يلحق وقد ،خزيننوم، وحجيرات أسفل منها للتللتستخدم  أحد جانبي الغرفة

ويأخذ سقف ،((B))العينة  مخزن للحطبو تستعمل كمطبخ  صليةاأل غرفةأمام الخارجية 
بالزخارف المنفذة على طبقة جصية  هاوسقف هاالشكل المقبب، وتزين حوائط السدة عادة

، كما ملسأ لغرفة بالكامل لتعطيها شكال  يتم وضعه على جدران ا يتمثل المالط الذ
 .كوات على الجانبين تستخدم لوضع المصابيح وما شابهتوجد 

وتفتح فيها  سم، (32-22)ما بين  بارتفاععند الجانبين  منسوب تحتوي علىغرف  .3
صاحب الغرفة ، تستخدم هذه الحجرات كمخزن لأكثر وأغرف أخرى قد تكون واحدة 

ن لهذه وقد كا، (A)الرسم المرفق ضمن العينة  من خاللشكلها ويمكن التعرف على 
 خرى ، أم ا األستخدمت كبابأحداها لى الفناء بنفس التصميم يبدو أن أفتحتين ع الغرف 

 ربما كانت نافذة.ف
 وضع أو  كوات تستخدم للتخزين تلك الغرف حوائطوجدت على معظم  بشكل عام

 منها المربع والمستطيل ومنها مامختلفة،  بعادا  وأ شكاال  أ متخذة دات المياهاوبر   المصابيح
ة، في سقف السد   ةموجودكال تلاطن القوس بالزخارف الجصية كيزين بقوس ويزخرف ب
رض في لى األإكوة كبيرة في الجدار تمتد (C)و العينة  (B)كما وجدت في العينة 
 ة جهة الباب. الحائط القريب من السد  

 أمتار (5 – 3)بين  مامترا  وطولها  (2.22 – 1.9)بين الغرفهذه عرض  ترواح ،
 .مترا   (3.2 –2.2)ما بينأسقفها  رتفاعاو 

 ن يمن جزئيهذه الغرفة  تكون وجود غرفة علوية أو أكثر تستخدم عادة كمخزن،وقد ت
 الفناء، تفتح في أو غرف البيت إحدى أركانحد أفي  وقد يكون لها فتحة،علوي وسفلي

، ه بدرجباب يصعد إلي اوله في تخزين الحبوب وما شابهها اويستخدم الجزء العلوي منه
السفلي  اأما جزؤه ،وأحيانا أخرى بسقف مسطحبقبو نصف برميلي ا يتم تسقيفهوقد 

 .مناسب للحركة رتفاعالتوفير  اخفض أرضيتهن، وتفيستخدم لتخزين الزيتون وما شابه
 فناءلى إخشاب الزيتون أو النخيل تقود من أ مصنوعةأبواب  العينات لجميع غرف 

بين ما  اه، وعرضوقد يقل عن ذلك ( مترا  1.9-2..1)ما بينها رتفاعإيبلغ  المنزل
 ،غصان الزيتون وجذوع النخيلأ صنع من قطع األخشاب أو تو ، مترا   (2.9 – 2.0)
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بواب في الجهة والمالحظ أن لهذه األ .مربع بتصميموتعمل لها اقفال من الحديد 
 سم. (52 -32)رتفاع ما بين إالداخلية للغرفة قوس يزين أعلى الباب ب

  قد ال  عبارة عن فتحات للتهوية مساحتهان وجدت فهي إفي جميع العينات  لنوافذا
 .(22 ×12)وقد تكون أصغر من ذلك ، سم (42×  32)تتجاوز

 ا وجود  ولم يالحظ الفناء ىمباشرة علففي جميع العينات كانت تفتح ة يئيسلمداخل الر ا أم 
ض المصادر الشفوية بأن هذه ، وتم التأكد من بعللضيوف تفتح في هذا الفراغ أي غرفة

البيوت لم تكن تحتوي على الفراغ المخصص للضيوف والمعروف لدينا بــ)المربوعة(، 
مجرد حجرة  أنها كانت حتى في حال وجود غرفة تفتح في المدخل فقد تم التأكد من

 فراد العائلة.أحد عادية أل
 في العينات المدروسة،  لى وجود فراغي المطبخ أو الحمامباحثة ما يشير إللم تالحظ ا

و في  حيانا،لى وجود مكان يستخدم للطبخ أإشار أفقد  العينات ىحدإوبسؤال مالك 
ستخدام الفراغات الموجودة إحيان وعند وجود أكثر من عائلة في نفس البيت يتم أكثر األ

في بعض العينات  مقتضبقد يوجد فراغ الحمام بشكل  يضا  أو  أمام الغرف للطبخ،
 المخلفات.ى الجبل لسهولة تصريف المطلة عل

 لتسهيل عملية صرف مياه  بسيط ميول لهاأسقف مستوية  ي العيناتاألسقف ف كانت
التي  وبعض الغرف العلوية ،ةبة في الجزء الذي يعلو السد  ، وقد تكون مقب  األمطار

 استخدمت للتخزين.
 ا للتوضيح: المعمارية التي تم شرحها سابق العناصر يوضح بعضو الجدول التالي 

 العينة الوصف العنصر المعماري  العينة الوصف العنصر المعماري 

 

واجهة 
 خارجية

(A) 

 

جزء من 
الفناء 
 الداخلي

(B) 
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 فراغ
 يستخدم
في 

التخزين 
داخل 
 إحدى

العينات 
مع 

المنسوب 
في 
 .الغرفة

(A) 

 

حد أمدخل 
الفراغات 
المستخدمة 
في التخزين 

حدى إداخل 
 (A) العينات

 

فراغ ال
الذي يتقدم 
بعض 
الغرف 
ويستخدم 
كمطبخ 
لصاحب 
 الغرفة.

(A) 

 

الفراغ أمام 
حد العينات أ

 المدروسة.
(B) 

 

فراغ السدة 
 أحدفي 

العينات 
المدروسة 
كانت 
واجهة 

(B) 

 

فراغ السدة 
في عينة 
أخرى تبدو 
مفتوحة على 
الفراغ الحظ 
فراغ التخزين 

(C) 
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السدة 
مغلقة يتم 
الوصول 
اليها 
 بفتحة.

 فل السدة.سأ

 

الكوة التي 
تعلو فتحة 
الباب 
بشكل 
 مقبب

(A) 
 

الكوة التي 
تعلو فتحة 
الباب بشكل 

 مقبب
(B) 

 

شكل فتحة 
باب 

الغرفة من 
 الخارج.

(c) 

 

أشكال 
الكوات على 
أحد الحوائط 

. 

(C) 

 

شكل اخر 
للكوات 
على 
 الحائط.

(c) 

 

الكوات في 
 فراغ السدة

(C) 

 

شكل  
باب 

الخشب 
 ىحدإفي 

 العينات.

(B) 

 

الحركة 
المفصلية 
 للباب

(A) 
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شكل 
 ىحدإ

الفتحات 
 الخارجية.

(B) 

 

مدخل 
رئيسي 

 ىحدإل
 العينات

(B) 

 .(32)( لتوضيح شكل بعض العناصر المعمارية في العينات البحثية3جدولرقم )

 : ستخدمتفي عينات البحثالتي أمواد البناء  -

د محلية متوفرة في المنطقة هي موا العينات تخدمت في بناءأسالتي معظم المواد 
 : يمكن إجمالها في األنواع التالية، و نفسها

ستعملت بأشكالها غير المنتظمة  في أغلب أهي أحجار رسوبية : األحجار الكلسية .1
األحيان في بناء األساسات والحوائط ومعظم العناصر اإلنشائية األخرى المكونة 

مشم( باللغة ت للحصول على الجبس المحلي )إيتخدمسأكما  ،األعمدة كللمباني
ومن تم ويطحن ، في افران خاصة حجار الكلسية بحرق األ ر الجبس، ويحض  مازيغيةاأل
ستخدم في تحضير المونة الجبسية التي تستخدم كمونة رابطة للحجارة في الحوائط ي
 .قبيةقواس واألعمال اللياسة وبناء األأ و 

في بناء  تستعملأو تربة الطينية مخلوطة بالماءتتكون من ال: يةالطينالمونة  .2
 .داخلية في الغرفلياسة وكطبقة ،األسقف

الجير كبياض  ت مادة، كما استخدمعيناتفي أغلب ال كبياضستخدم الجبس أالبياض: .3
ستخدمت طبقة جصية من الجير والرمل وكسر الحجر ممزوجة أفي بعض الفراغات، و 

سقف التي طبقت عليها في األ ن التشققبمواد الحمة تعمل على منع البياض م
 الزخارف كسقف السدة وبعض الكوات الحائطية.

ا أن تكون عبارة عن جذوع النخيل القصير أو جذوع أشجار الزيتون وهي إم  : األخشاب .4
 .وأغصانه وتستخدم في بناء األسقف المستوية، وفي صناعة األبواب وحتى األقفال

 ي عينات البحث:نشاء المستخدمة فتقنيات وطرق اإل  -
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معظم ستخدمت في تشييد التي أ نشاءوطرق اإل التقنيات نإيرى )وجيه وعادل( 
لى إتم الوصول ، وبدراسة العينات البحثية (33)واحدة تقريبا المباني والقرى في جبل )نفوسة(

 التقنيات التالية: 

  سم  (02 – 02)تحفر األساسات بعمق يتراوح بين : ساساتالحوائط واألتشييد
سم وتمأل بالحجارة حتى الوصول إلى سطح األرض ثم  (02–52)وبعرض في حدود 
بالحجارة المدكوكة التي تلصق مع بعضها بالمونة الجبسية بحيث  تبنى فوقها الحوائط

 – 32)أقل قليال من عرض األساسات أي أنها تتراوح بين  يكون عرض هذه الحوائط
ويتم تهذيب الحجارة ، لى المترإني ليصل وقد يزداد هذا السمك في بعض المبا،سم (02

تم  ومن، لى داخل المبنىإالمستخدمة في عملية البناء وخاصة الوجه الذي يكون 
، وعند الوصول إلى من الطين أو الجبس ةالمتكون تمليس الحائط بطبقة من المونة

ة قد أو النافذة بوضع دعام الباب تبنى عتبة او النافذة في حال وجودها منسوب الباب
ثم يكمل بناء الحوائط حتى الوصول إلى  ،حيانو حجرية في بعض األأتكون خشبية 
 .سقف الغرفة

، ويوضع بين )التفتت( بالجبس لحمايتها من البري  (ياستهال)أما العتبة السفلية للباب فتتم 
ات حوائط ذستخدام الحوائط الجانبية الداعمة في الإالعتبتين مفصل لتثبيت الباب ولقد لوحظ 

 . رتفاع الكبير نسبيا  اإل

  
( حائط خارجي في أحد 1رقم )شكل 

 .العينات
 المصدر) تصوير الباحثة(

.( حائط داخلي في أحد العينات2رقم ) شكل  
 المصدر )تصوير الباحثة(
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 ها ستخدام أغصان الزيتون التي توضع متقاربة مع بعضإتبني األسقف ب: األسقف
، وبالتالي منع التربة فوقها حجارة صغيرة لملء الفراغاتدر ممكن ثم تفرش ق بأقصى

، ثم توضع طبقة من التربة الطينية الرطبة التي لطينية من السقوط إلى داخل الغرفا
ترش بالماء في حالة جفافها وتسمي هذه  من تمو  ،تضرب بمضارب خاصة لتثبيتها

أما في حال   مناسبة لتصريف مياه األمطار،وتوفر هذه الطبقة ميوال   ،(التسبيط) العملية
ستخدام كميات كبيرة إ، فتتبع الطريقة نفسها مع عدم الحاجة إلى ستخدام جذوع النخيلإ

من الحجارة الصغيرة ألن جذوع النخيل تقسم طوليا  ثم توضع بحيث يكون الوجه 
قة نفسها لتوفير وبعد ذلك توزع التربة الطينية بالطري ،المستوى لها من ناحية الغرفة

ستخدام أغصان إوتجدر اإلشارة إلى أنه تم  ،ميوٍل مناسبٍة لتصريف مياه األمطار
 .الزيتون وجذوع النخيل بشكل مشترك في بعض األسقف

   
ستخدام إ( 3رقم )شكل 
في  الزيتون وجذوع أغصان 

 .التسقيف
المصدر: من تصوير  ) 

 الباحثة(

جذوع  ستخدامإ(4رقم ) شكل
 .في التسقيفالنخيل 

) المصدر: من تصوير 
 الباحثة(

ستخدام  إ( 5رقم )شكل 
أنواع مختلطة من جذوع 

 شجار في السقف.األ
) المصدر: من تصوير 

 الباحثة(

 سقف التي كانت موجودة بالفناء الخارجي عمدة لحمل بعض األستخدمت األأعمدة:األ
قطع  وتكونت منول، ق األ، وربما لدعم الفراغات في الطابتستخدم للتظليللعمل بحور 
بالمونة الجبسية،  وتثبيتها ها البعضفقي على بعضأبيرة بوضعها بشكل الحجارة الك

لم تزد عن  بأبعادالمقطع  ن تكون مربعةألتميل  ،غير منتظمة شكاال  أعمدة األ تخذتأو 
(52*52). 
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عمدة في العينة شكل األ( .رقم ) شكل

(A). 
 () المصدر: من تصوير الباحثة

ستخدمت في أشكل أعمدة ( 0رقم ) شكل
 .(c)العينة 

 ) المصدر: من تصوير الباحثة(

 نصاف دوائر أبالحجارة الصغيرة وذلك بترتيبها بصورة طولية على شكل تبني : األقبية
 .بمونة الجبس تليس، ثم ن تغلق الفتحةألى إعلى لى األإبجوانبها  رتفاعواال

 
 

ب في السدة شكل السقف المقب( 0رقم ) شكل
 .من الداخل

 ) المصدر: من تصوير الباحثة(

السقف المقبب من الخارج في أحد شكل ( 9رقم ) شكل
 ستخدمت قديما كمخازن للمؤنة.أالفراغات العلوية التي 

 ) المصدر: من تصوير الباحثة(

 نشاء والشكل في العمارة:مواد اإل  التقنيات و العالقة بين -

قد نشائية وخصائصها اإل المواد المحلية المستخدمة طبيعة مما سبق يتضح لنا أن
تتماشى مع طبيعة  شكالهذه األ كانت ،حيثولى لألشكال المعماريةالبدايات األشكلت 
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ن المواد وأل ،ن الشكل كان يتبع الخصائص الطبيعية الظاهرة للمادةأوهذا يعني ب ،المادة
ونالحظ ذلك  ومتميزة،وبسيطة ألوفة م شكاال  أعطت أ كانت محدودة فقد  في القرية التقليدية

كنتاج لطبيعة الحجر  نتجتها هذه العمارة،أشكال الهندسية الغير منتظمة التي من خالل األ
كانت  تهذيبها، فالتقنيات أيضا   وان حاولأغصان والجذوع الغير مستوية عادة حتى و األو 

ع النخيل عرض جذو  سقف التي لم يزد عرضها عنمن خالل بحور األ بسيطة، كذلك
 األحوال، فضلألم يتجاوز طولها المترين في  والتي ستخدمت في تسقيفهاوالزيتون التي أ

، ومع ذلك لم تخلو هذه الفراغات من دائما مستطيلة وبالتالي أعطت الفراغات أشكاال  
لضرورة  فقط وأ غاية  توفيرها لتكون  اءو البن  أ ن صح القولإ الجماليات التي حاول المعماري 

 فية.وظي
والتي تم  المستخدمة التقنياتللمواد دور في تكوين وخصائص الشكل كانت  

عن جميع الخصائص الشكلية لتلك العناصر كالتناسب  مسؤولةالحديث عنها سابقا  
وسيتضح ذلك من خالل التحليل الشكلي والتوزيع الفضائي،والتوازن والمقياس والتنظيم 

 :ل التاليةاو حسب الجد المدروسة للعناصر المعمارية للعينات

 (A)العينة 
 التحليل الرسم المعماري  النوع

جية
خار

هة 
واج

  

من خالل  توازن غير متناظر التوازن 
 عدم وجود عنصر مركزي 

التكرار المنحني )ديناميكي(   التكرار
ستخدام كثر من إمن خالل 
 نوع للعناصر

تناسب غير متوازن   التناسب
 )ديناميكي( .

مقياس ذات صفة إنسانية من  لمقياسا
دراك حجم الكتلة إخالل 

 الكلية وتفاصيلها.
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قي
االف

ط 
مسق

ال
 

 

شكلي من خالل هيمنة  توازن  التوازن 
 شكل متوازن.

تكرار متقطع )متغير( من  التكرار
تجاه ستخدام التغير باإلإخلل 

 للعناصر.
غير تناضري  مستقر تناسب التناسب

نظومة ستخدام مإمن خالل 
 متغيرة.

مقياس متحقق من خالل  المقياس
 حجام العناصر.أالتدرج في 

خلية
 دا
ات

جه
وا

  

توازن مستقر في الواجهة  التوازن 
الثانية من خالل وجود 

وجود عنصر مركزي، مع 
في  توازن غير مستقر

 الواجهة األولى. 
من خالل  متقطعتكرار  التكرار

 ستخدام متنوع للعناصر.إ
 .مستقر نوعا ماتناسب  اسبالتن

مقياس غير مستقر من خالل  المقياس
 التغير في حجم العناصر.

 (B)العينة 

جية
خار

ة ال
جه

الوا
  

من خالل  غير متناظرتوازن  التوازن 
 عدم تساوي توزيع العناصر.

من  تكرار مختلف غير تام التكرار
خالل استخدام متنوع 
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 ومختلف للعناصر.
سب متوازن مستقر من تنا التناسب

خالل استخدام تناسب 
 متساوي.

 نوعا ما.مقياس مستقر  المقياس

 

قي
االف

ط 
مسق

ال
 

 

توازن مستقر من خالل وجود  التوازن 
 عنصر مركزي.

تكرار مستقر من خالل  التكرار
 ستخدام خط من العناصر.إ

مقياس غير مستقر من خالل  التناسب
التغير بحجم العناصر مع 

 ها.بعض
متحقق من خالل مقياس  المقياس

 العناصر.
خلية

 دا
ات

جه
وا

  

توازن غير مستقر من خالل  التوازن 
عدم وجود عنصر مركزي 

 واختالف حجوم العناصر.
تكرار متقطع )متغير( من  التكرار

نقطاع إ ستخدامإخالل 
 لترتيب العناصر.

تناسب غير متوازن  التناسب
 )ديناميكي(.
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مقياس ذو صفة إنسانية من  المقياس
خالل الحجم الكلي للكتلة 

 وتفاصيلها.
 (C)العينة 

جية
خار

ة ال
جه

الوا
  

 توازن غير التوازن 
 .متناظر

تكرار متقطع من  التكرار
خالل التغير 
 باالتجاه للعناصر

تناسب غير  التناسب
 متوازن.

مقياس متحقق  المقياس
 من خالل الكتل.

قي
االف

ط 
مسق

ال
  

توازن مستقر  التوازن 
ثابت من خالل 

 توزيع الكوات.
تكرار مستمر من  التكرار

ستخدام إخالل 
تغير الشكلي لا

 للعناصر.
تناسب  التناسب

متوازن)مستقر( 
من خالل 

ستخدام إ
المنظومة 
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 الهندسية.
مقياس متحقق  المقياس

من خالل 
 العناصر.

خلية
 دا
ات

جه
وا

  

توازن غير  التوازن 
من خالل مستقر 

ختالف حجوم إ
العناصر 
 وتوزيعها.

تكرار متقطع  التكرار
)متغير( من 

ستخدام إخالل 
متنوع ومختلف 

 للعناصر.
تناسب غير  التناسب

 تناظري.
ذو صفة مقياس  المقياس

إنسانية من خالل 
الحجم الكلي 
 .للكتلة وتفاصيلها

 .(34)(نتائج  التحليل الشكلي للعينات البحثية4) جدول رقم
 مناقشة النتائج: -

و المساقط على سواء في الواجهات أ عتمد تصميم الشكل في العينات المدروسةإ 
المقياس( وقد تميزت -التناسب -التكرار –) التوازن شملت  مجموعة من الخصائص الشكلية

 هذه المفردات بالتالي:
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تقرار في الشكل سما من خالل اإل فقية بتوازن مستقر نوعا  : تميزت المساقط األالتوازن  .1
ما الواجهات الداخلية فقد تميزت بتوازن غير مستقر أو متقطع بسبب الهندسي للفراغ، أ

شكال العناصر وحجومها وموقعها، كما تميزت الواجهات الخارجية بتوازن أ ختالفإ
 غير متناظر من خالل عدم وجود محور واضح للواجهة.

شمولي التام المعتمد على الطبيعة كل العينات على التكرار ال عتمدتالتكرار: إ  .2
ة لكسر الملل والرتابة، وقد يصفة حرك يقاع متنوع ذوإنوعة وذلك لتحقيق الديناميكية المت

خرى أحجام أنقطاع بدخول ستخدام صفوف الكوات الحائطية واإلإتحقق ذلك من خالل 
 .على الجدار و دخول عناصر أخرى ألها 

موم تصميم المساقط بشكل واضح في عستخدمت النسب المستطيلة التناسب: إ .3
ختيار وقد كان للمواد تأثير مباشر على إ، شكال والعناصر المكونة لهاوالواجهات واأل

 الشكل وخاصة في التسقيف كما اوضحنا سابقا.
بعاد ستخدام أإل من خالستقرار نوعا ما ميز المقياس في جميع العينات باإلالمقياس: ت .4

ن إلنساني في عموم التصميم وأكما نستشعر المقياس ا وقياسات متناغمة مع بعضها،
 نشائها.وطرق إبطبيعة المواد المستخدمة  حيانا  أر تأث

 نتائج البحث: -
 ج التالية:لى النتائإالبحث خلص 

ن كما إ ،شكالو التقنية المستخدمة في إنتاج األأالمواد السمات الشكلية تعبر عن نوع  .1
ة من خالل يلبات الوظيفية والنفعية والجمالية والبيئساليب البناء عادة ما تلبي المتطأ

 .التقنيات تخلق الشكل ذاا إ -لترتيب عناصر البناء التي تحدده  ا  ووفق ،الشكل
فقية والواجهات تسمت الخصائص الشكلية للتكوين المعماري على مستوى المساقط األإ .2

ة، حيث كان نظام هذه الداخلية والخارجية للمسكن التقليدي في قرية )طرميسة( بالوحد
 الخطوط األساسية المنظمة للشكل العام. ةحقق بمجموع موحدا   الخصائص نظاما  

 ال  العمارة التقليدية في مساحتها وأشكالها إ ختالف المخططات المعمارية فيإبالرغم من  .3
 .ستخدام الموادات اإلنشاء وا  نها تتوحد من خالل نظم وتقنيإ

عليها في تحليل  عتمادة منها واإلادات يمكن االستفنابي نظري قاعدةلطار افي اإل .4
 الخصائص الشكلية لنماذج أخرى وعلى أكثر من مستوى.
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 .وأثريا   كتشاف معماريا  للبحث والتقصي واإل واسعا   مجاال   (طرميسةـــ )تعد القرية القديمة ب .5
 توصيات البحث: -
 هوية المعمارية المحلية.بحث عن الالميدانية التي ت حاوالت البحثية وخصوصا  مال تعزيز .1
ستفادة من نتائج البحث كقاعدة يستفيد منها المعمارين والمصممين في محاوالتهم اإل .2

الباحثة عن التواصل مع الموروث المحلي، وخاصة في ما يتعلق بالشكل الفيزيائي 
 .مهما من عناصر العمارة المرئي كونه عنصرا  

نتائج قد يستفاد منها في تطوير العمارة للغرض الوصول  من التراث المحلي ستفادةاإل .3
 الحديثة.

زيادة التعريف بالمناطق التاريخية التي تعكس أهميتها الحضارية وذلك لغرض تشجيع  .4
 السياحة الداخلية.
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  التعليم تكنولوجيا ضوء في المتجدد المعلم دور
 عصمان بن محمد خيرية .د

 

 :المقدمة -
 طريق عن ،العلمي واالنفتاح والتكنولوجية العلمية الثورة عصر بأنه الحاضر عصرنا يتميز

 وكذلك ،المجتمعات بين التواصل وسهلة العوائق كسرت التي والمعلومات االتصال شبكات
 .تكنولوجيو  وسكاني معرفي انفجار من الحياة مجاالت جميع على طرأ الذي السريع التغير
 المؤسسات وظائف تغير خالل من لها االستجابة الضروري  من كان التغيرات لهده ونتيجة
 ،العصر طبيعة لمجاراة بالتغير أخرى  مؤسسات أي من ىأول تعتبر مجتمع أي في التربية

 .الحياة مجاالت تكتسح التي للتحوالت واالستجابة
 ،التقنية بالوسائل تأخذ أن والتعليمية , التربوية المؤسسات علي الضروري  من يجعل مما

  االستفادة يمكن التي الجديدة الوسائل من كثيرا   والتكنولوجي العلمي التطور أضاف حيث
 من عالية بدرجة الفرد إعداد يتم بحيث ،المعلمين و للمتعلمين الخبرة مجاالت تهيئة في منها

 التعليم في التكنولوجيا استخدام علي قادرا   وتجعله ،العصر تحديات لمواجهة تؤهله الكفاية
 حيث من ،الدراسي الفصل داخل المعلم بها يقوم التي األدوار في  جوهرية فعال بشكل

 القةع إذا   ،التعلمية العلمية خدمة في التكنولوجية لتوظيف الالزمة والمهارات القدرات امتالكه
 العمليات من مجموعة عن عبارة أنها اذ ،تكاملية عالقة أصبحت والتكنولوجية التعليم

 وفق التالميذ يتعلم فحين ،معا   وتناغمها اتساقها مدى على نجاحها يتوقف التي المتكاملة
طالق االحتماالتو  البدائل على القائم التفكير بطريقة ويلمون  حديثة تكنولوجية أساليب  وا 
 عالم في الجديد مع التعامل على فقط ليس القادرة األجيال تشكل فسوف الالنهائية األفكار

 (1).المجتمع لحاجة المناسبة التقنيات إبداع أيضا   ولكن المعلومات، التكنولوجيا
 فكر وتوجيه صياغة إعادة في التعليمي المجال في التكنولوجيا من الحقيقة الفائدة وتتمثل
 الحر والنقاش واالبتكار الذاتي، البحث على قادرا   متعلما   يبني أن يستطيع لكي المعلم
 التكنولوجيا أن كما والمنطقي، المنظم التفكير طريقة على تعتمد منتجة شخصية وتكوين
نما ذاتها حد في هدفا   ليست  تطوير وهو إال الحقيقي، الهدف إلى الوصول لسرعة وسيلة وا 
 .التعليمية بالعملية والرقي التعليم
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 واستعمالها التكنولوجيا، هذه مع التعامل كيفية على القدرة األفراد نعلم لكي الوقت جاء ولقد
 وصيانتها إهدار دون  عليها المحافظة مع المناسبين، والمكان الوقت في الصحيح بالشكل
 كل تعني وهي المعاني متعددة الكلمات إحدى هي التعليم فتكنولوجيا تطويرها، على والعمل
 العملية لعناصر المنظم والتحليل للدرس الجيد التقييم إلى الجهاز استخدام من ابتداء شيء

 .التعليمية
 واالرتقاء التعليمية العملية مستوي  لتحسين السبل أفضل بأن سبق ما خالل من الباحثة وتؤكد
 وجياالتكنول استخدام على التعليمية العملية على والقائمين المعلمين بتدريب االهتمام هو بها

 عن والتعلم الذاتي والتفكير العلمي البحث مهارة منها والتي المهارات، من العديد الكتساب
 .وغيرها بعد
 المعلم أدوار لدراسية التربوية البحوث من العديد األجراء الماسة الحاجة جاءت هنا ومن

 تقوم يالت البحث بينها من والتي السريعة والتطورات التغيرات هذه كل ظل في الجديدة
 وقد التعليم تكنولوجيا ضوء في المتجددة المعلم أدوار علي بجدية للوقوف بإعداده الباحثة
 العملية في الفعال ودوره للمعلم الكبرى  األهمية هو البحث هذا اختيار في السبب كان

  بما وتطوير جودتها حيث من التعليمية مخرجات على كبير تأثير يؤثر والذي التعليمية
 التعليمية العملية تطوير في األخرى   لدول السريعة والتطورات العمل سوق  مع يتالءم
  .المعلم به يقوم الذي الفعال الدور هالووسائ

 :البحث مشكلة
 حيث التعليمية، العملية في بها يقوم الذي المعلم أدوار التعليم تكنولوجيا مستحدثات غيرت

 في ككل، التعليمية العملية بمستوي  لالرتقاء األدوار من العديد بممارسة مطالبا   أصبح أنه
 ومع متعددة، أنشطة المتعلم فيها يمارس تعليمية كبيئة الدراسي للفصل الجديد المفهوم ظل
 استخدام في المعلمين مستوي  وتدني انخفاض الي التربوية والبحوث الدراسات تشير ذلك

 قد وهذا التدريس، في التكنولوجيا يفتوظ وا همال اللفظية، النواحي على والتركيز التكنولوجيا
 .التدريس في محلهم التكنولوجيا تحل بأن المعلمين بعض تخوف الى يرجع

 ضوء في المتجدد المعلم دور" على التعرف في تتبلور البحث مشكلة بأن سبق مما يتضح
 "التعليم تكنولوجيا
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 :االتي في البحث تساؤالت تتمثل :البحث تساؤالت
 التعليم؟ جياتكنولو  مفهوم ما •
 التعليم؟ تكنولوجية أهمية ما •
 التعليمية؟ العملية في التعليم لتكنولوجيا المعلم توظيف كيفية ما •
 التعليم؟ تكنولوجيا ضوء في المتجدد المعلم لدور المقترح التصور هو ما •

 :إلى البحث يهدف :البحث أهداف
 .التعليم تكنولوجيا مفهوم على التعرف •
  التعليمية العملية في كنولوجياالت أهمية على التعرف •
 .التعليمية العملية في التعليم لتكنولوجيا المعلم توظيف كيفية على التعرف •
   .التعليم تكنولوجيا ضوء في المتجدد المعلم لدور مقترح تصور وضع •

 ،التعليمية العملية في التعليم تكنولوجيا أهمية من البحث أهمية تنبثق :البحث أهمية
 أهمية تكمن كما ،التعليمية العملية في التكنولوجيا توظيف فى للمعلم جددالمت والدور
 ضوء في المعلم دور تفعيل في يساهم ان يمكن مقترح تصور تقديم في البحث

 .التعليمية العملية بمستوي  لرقي توظيفها وكيفية ،التعليم تكنولوجيا
 حول المعلومات جمع في الوصفي التحليلي المنهج الباحثة استخدمت :البحث منهج
 .البحث لهذا الموضوعية األهداف تحقيق خالله من يمكن ألنه الموضوع هذا

  :البحث مصطلحات
 بشكل المهارات دراسة أي الحرفة، أو الفنون  أو المهارات علم تعني ":التكنولوجيا -

 .(2)محددة وظيفة لتأدية منطقي
 للعملية كامل وتقويم وتنفيد وتطوير وا عداد تخطيط تعني":التعليم تكنولوجيا -2

 بشكل جميعها تعمل متنوعة تقنية وسائل خالل من جوانبها مختلف من التعليمية
 "التعليم أهداف لتحقيق البشرية العناصر مع منسجم

 ."المعلم بها يقوم التي واألكاديمية والمهنية التربوية الوظائف مجموعة هو ":الدور -
 :البحث محاور
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 المحور األول التساؤل يمثل حيث البحث تساؤالت عن اإلجابة الباحثة تحاول وهنا
 ؟التعليم تكنولوجيا مفهوم ما فحواه ينص والذي األول

 هما كلمتين من مشتقة قديمة إغريقية كلمة (Technaogie) التكنولوجيا مصطلح  
(Teche)  وكلمة فنية مهارات تعني (logos) مصطلح فأن وبذلك دراسة، وتعني 
 التكنولوجيا مصطلح مفهوم ارتبط وقد الفنون، أو المهارات علم عنيي تكنولوجيا

 والتعليم التربية عالم المفهوم يدخل أن قبل والنصف القرن  عن تزيد لمدة بالصناعات
(3).  
 أجل من السعي في يكمن التعليم في التعليمية التكنولوجيا ظهور اسباب ابرز من لعل

 فقد والتعلم، التعليم بتطوير التكنولوجيا استخدام رتبطا وقد ،التعليمية العملية تحسين
 مفاهيم من جملة المحور هذا في الباحثة وستتناول وتعريفاتها مفاهيمها تعدت

 .التعليم لتكنولوجيا والتعريفات
 التعليم؟ تكنولوجيا تعني ماذا

 عن عرفةوالم العلوم من هيكل تطبيق على تقوم متكاملة عملية هي التعليم تكنولوجيا
 وفرديته المتعلم نشاط تؤكد بشرية وغير بشرية تعلم مصادر واستخدام ،اإلنساني التعليم

 .فعالية أكثر لتعلم والتواصل التعليمية، األهداف لتحقيق المنظومات أسلوب بمنهجية
 :اليونسكو عرفتها
 هدافأل تبعا كلها وتقويمها وتنفيذها التعليمية العملية لتصميم نظامي منحني بأنها

 الموارد مستخدمه البشري  واالتصال التعليم، مجال في األبحاث نتائج من تابعه محددة
 (4) .الفعالية من مزيدا اكتساب أجل من البشرية، وغير البشرية

 :جليبرت عرفها كما
 .عملية ألغراض أجل من منظمة المعرفة أو العملية للمعرفة النظامي التطبيق بأنها
 :كارلتون  عرفها كما

 السمعية والخبرات المعلومات تقديم في الفعالة التقنية الوسائل يستخدم الذي العلم أنها علي
  (5).التعليم في واسع نحو علي تقوم التي األخرى  التخصصية والمعلومات والبصرية
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 أن على التعليم لتكنولوجيا السابقة التعريفات هذه كل مع الباحثة تتفق ذلك خالل ومن
 مستوي  رفع بغرض التكنولوجيا الوسائل طريق عن والمعرفة، التعليم تطبيق ليمالتع تكنولوجيا
 وتطوير وا عداد تخطيط معانيها أوسع في التعليم وتكنولوجيا التعليمية، بالعملية والرقي التعليم
 تعمل متنوعة تقنية خالل ومن جوانبها مختلف من التعليمية، للعملية كامل وتقويم وتنفيذ

 هذا فإن وعليه (6)التعليم أهداف لتحقيق البشرية العناصر مع منسجم وبشكل جميعها
 :اآلتية الثالثة األبعاد يشمل التعليم لتكنولوجيا المفهوم

 أساس ىعل مبني نظام وفق تقوم التي اإلجرائية الخطوات مجموعة :اإلجرائية العمليات -1
 والتقويم والتنفيذ والتطوير دادواإلع التخطيط عمليات بين والتقويم المتبادلة، العالقات من

 .والتعلم التعليم عملية جوانب لمختلف
 ((SOFTWAR والبرمجيات (HARDWARE) األجهزة :التقنية الوسائل -2
 أجهزة مثل والتعليم، التعلم عمليتي في تستخدم التي اآلالت مجموعة الي فتنشير األجهزة أما

 والفيديو الصوتية والمسجالت تحركة،الم األفالم وعرض الشرائح وعرض الشفافيات عرض
 من يتم التي البرامج بمجموعة البرمجيات تعني حين في ذلك، والى التعليمي والحاسوب

 الشكل الي المدرسي، الكتاب في المعروف التقليدي شكلها من التعليمية المادة تحويل خاللها
 في مدروسة مبادئ اخالله من تراعي وأصول قواعد وفق البرمجة عمليات وتتم المبرمج
 السابق األجهزة أحد خالل من البرامج هذه عرض ويمكن والتقديم، واإلنتاج والتعلم التعليم
 .ذكرها

 الطرفين يشكالن والمتعلم، المعلم من كال إن المعروف من :البشرية العناصر -3
 خالل من مالتعلي التكنولوجيا في إليهما ينظر حيث والتعلم، التعليم عمليتي في األساسيين
 والمستقبل، المرسل وهي األساسيين االتصال عنصري  وجود تقترح التي االتصال نظريات
 أن يمكن حيث علية االتصال نظرية ركزت وقد التعليم عملية في المصدر هو والمرسل
 فأن وعلية المختلفة، التقنية األجهزة من ذلك وغير الفيديو أو الحاسوب جهاز يكون 

 اهم احد هو التعليم كمصادر التقنية األجهزة اعتماد حالة وفي تقترح التعليم تكنولوجيا
 التعليم، مادة وتقويم وتنفيذ تصميم في وأساسيا مهما دورا تلعب التي البشرية العناصر
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 جهاز خالل من عرضها يمكن وهادفة منظمة تعليمية برمجة الي خام مادة من وتحويلها
 (7) .مناسب تقني
  :وهي معاني ثالث للتكنولوجيا إن يتضح ذلك خالل ومن

 معرفة أي أو العملية، للمعرفة النظامي التطبيق وتعني : كعمليات التكنولوجيا  •
 .عملية أغراض أو مهمات األجل منظمة

 المعرفة تطبيق من الناتجة والموارد واألجهزة اإلدارات وتعني :كنواتج التكنولوجيا •
 .العملية

 الي النص يشير عندنا المعني لهذا وتستعمل :معا   ونواتج كعملية التكنولوجيا -ج
 (8) الحاسوب تقنيات مثل معا ونواتجها العمليات

 ونظريات لمبادئ نظامي تطبيق بأنها التعلم تكنولوجيا تعريف يمكن سبق ما خالل من
 من كل بين منظم تفاعل أنها بمعني التعليم، لميدان الفعلي الواقع في عمليا   التعليم

 بهدف التعليمية واألدوات واآلالت واألجهزة التعليم، عملية في المشارك بشري ال العنصر
 .التعليم مشكالت حل أو التعليمية األهداف تحقيق
 خالل من توجيهها يتم أي نظري، أساس إلى تستند التعليم تكنولوجيا أن هذا معني
 لكي واحدة، منظومة مع تتفاعل عناصرها وأن محدد لنظام وفقا تسير أنها كما نظرية
 .التعليمية العملية أهداف النهاية في تحقق

 :التعليم التكنولوجيا بمصطلح يقصد كما
 سواء التعليمية، العملية في بها يستعان أو تستخدم التي الوسائط أو الوسائل جميع
 .جماعية أو فردية آلية أو يدوية معقدة أو بسيطة الوسائل هذه كانت

  :ماجينيه روبرت أما
ا عوض فقد  في توافرها الواجب بالشروط اهتم حيث شموال، أكثر التعليم لتكنولوجيا تعريف 

 أجل من الشروط وتهيئة بدراسة تهتم التعليم تكنولوجيا إن ثمارها، تؤتي حتى تكنولوجيا
 ذلك في بما المتعلم ومؤهالت قدرات في الشروط  هذه يعطي أفضل، تعلم تحقيق
 وتوجد والكتابة، التحدث بمهارات المرتبطة االستيعاب توقدرا والبصرية السمعية القدرة
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 المعلومات لعرض الخاصة بالوسائل ترتبط حيث األكبر المساحة تفض أخرى  شروط
 (9) .وتنظيمها وتسلسلها وتوقعها للمتعلم

 :التالية الحقائق نستخلص إن يمكن سبق ومما
 في الحديثة والمواد اتواألدو  األجهزة إدخال مجرد من اكبر التعليم تكنولوجيا إن •

 بتخطيط تتعلق أخري  عوامل المعرفة نقل جانب إلي لتشمل تتمتع ولكنها العالم،
 .التعليمية األهداف تحقيق علي قادرة تعليمية مواقف وتقديم وتطبيق وتصميم

 .التعليمية المنظومة وعمليات مداخالت جميع تتناول التعليم تكنولوجيا إن •
 المختلفة، والعلوم التربية مجال في يطبق الذي المجال هي التعليم تكنولوجيا إن •

 االتصال، وعلم النظم، تحليل وعلم اإلدارة، وعلم النفس، وعلم االجتماع، كعلم
 .التعليمية العلمية فعالية وزيادة لتحسين واإلعالن والفنون  الطبيعة والعلوم

 مادية مكونات لويشم التربوي، النظام تحت يندرج نظام التعليم التكنولوجيا إن •
 معايير ضوء في أهدافه وتحقيق تطوير بغية البعض، بعضها مع تتفاعل وبشرية
 .والفعالية الكفاءة

 :منها المجاالت من بمجموعة ارتبط التعليم تكنولوجيا مفهوم إن •
 -والمعرفة التعلم نظريات -االتصاالت علم -اإلنسانية العوامل -المؤسسات تصميم

 .(10)والتعليم التربية- المرئي تعلمال- بعد عن االتصاالت
 :الثاني المحور

 التعليم؟ تكنولوجيا أهمية ما في والمتمثل الثاني تساؤل عن اإلجابة الباحثة تحاول وهنا
 سمع اذا " القديم الصيني بالمثل التعليم تكنولوجيا أهمية توضيح في اإلشادة يمكن

ذا نسيه شينا   االنسان  القائمين من كثير يعلق حيث "يفهمه ففسو  فعله إذا أما تذكره وا 
 التعليم التكنولوجيا أن يمكن الذي الدور علي واسعة آماال التعليم تكنولوجيا مجال في

 تعليمية، ومواقف وموارد وأدوات أجهزة من التربوية المجاالت جميع في تدخل
 ضوء في الجديد المعلم دور الراجعة،  والتغذية والتقديم  التدريس واستراتيجيات

 العلية مخرجات في الواضحة والزيادة الفعال، التطوير الي يؤدي مما التعليم تكنولوجيا
 .التعليمية



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

841 

 م0202فبراير  –العدد األول  –لعلوم التعليم  المجلة الليبية

 

 في التعليم، تكنولوجيا استخدام وفوائد أهمية التربوية العملية في القائمين أدرك كما
 في توانعكس التربوية والدراسات البحوث أثبتتها ايجابية أثار من لما التعليمية العملية
 والمعارف والخبرات المهارات اكتساب علي ومساعدتها التعليمية المخرجات نوعية
 عصر ومواكبة التحديات مواجهة من الغد جيل يمكن مما وتطوير، فاعلية أكثر بشكل

 . فائقة بسرعة يسير الذي التكنولوجيا
 التعليمية، ئةالبي من استخدامها أحسن ما إذا عام بشكل التعليم تكنولوجيا أهمية وتبرز
 المتعلقة كاألعمال الروتينية، األعمال من المعلم تحرير علي التكنولوجيا تساعد حيث

 علي الطلبة لمساعدة للتفرغ الفرصة يمنحه مما الدرجات، ورصد والتصحيح بالتلقين
 اإلشرافية، األعمال من ذلك وغير لنشاطهم التخطيط في والمساهمة التفكير تعلم

 ازدحام مشكالت حل خالل من فاعليته وزيادة التعليم نوعية تحسين إلي إضافة
 عن اإلحصائية الكتب مراجعة خالل من يالحظ حيث الدراسية، وقاعات الصفوف
 العربية البلدان في خاصة وبشكل النامية البلدان في التعليم علي اإلقبال أن التعليم
 علي اإلقبال ازدياد عن هيكنا التعليمية المؤسسات علي الضغط يزيد مما باطراد يزداد
 يستطيع ال مزدحمة الدراسية الصفوف يجعل الذي األمر النظامي المدرسي التعليم
 تكنولوجيا تساهم هنا ومن التقليدية اإلمكانيات ضمن فيها التدريس يحسن أن المعلم
 كاستخدام النفقات في كبيرة زيادة دون  الطالب من الكبيرة األعداد تعليم في التعليم

 (11)المبرمج والتعليم الضوئية والعرض التربوي  التلفزيون  جهزةأ
 في ومراعاتها الفردية الفروق  المشكلة حل علي التعليم تكنولوجيا تساعد أن يمكن كما

 يواجه المعلم نأل ذلك حلها في التعليمية النظم معظم فشلت حيث التعليمي الموقف
 الفصل يحتوي  فقد والقدرات االستعداداتو  والميول الذكاء في واضح تباين بينهم ا  طالب
 مع المعلم يتعامل ما وغالبا عادي مستوي  في هم ومن ذكاء واقل جدا   أذكياء الواحد

 للمواد الفعال واالستخدام ذكاء واألقل جدا   األذكياء ويهمل أغلبية باعتبارهم العاديين
 لألقل وأخري  بالمتفوقين خاصة تعليمية مواد العلم أنتج فقد القصور هذا يواجه التعليمية

 قدراته حسب متعلم كل مع تتناسب إمكانيات المواد بعض في يتوفر كما ذكاء
 في الطالب بين الفردية الفروق  مشكلة علي يتغلب أن شأنه من وهذا واستعداداته

 .(12)الواحد الدراسي الفصل
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 أولويات مسل علي بارزا   مكانا   تحتل التعلم التكنولوجيا ان يتضح ذلك خالل ومن
 وتحسين الرقي من فّعال دور من لها لما العالم دول جميع في التعليمية المؤسسات
 والمتعلمين المعلمين قبل من مقبول غير أمرا أصبح أن إلى إضافة التعليمية والعملية

 :اآلتية النقاط في التعليم التكنولوجيا أهمية الباحثة توضح و سواء حد علي
 .فريق في أعضاء أو كأفراد لعملل الفرصة الطالب إعطاء -1
 .التعليمية المهارات بين التفاوت وتطوير تحسين -2
 المشكالت حل علي تساعد التي المعرفة تطبيقات اكتساب على األفراد تشجيع -3

 .العلمية التكنولوجيا
 .اإلبداعية والمهارة والبحث االطالع حسب تؤكد التي االتجاهات نمو على العمل -4
 والذي اإلبداعي التفكير مساحة في والمهارة والفهم الوعي النمو على ةالمساعد -5

 .والتصنيع التصميم من عمليات طريق عن عنه يعبر
 اآلراء وتنمية تطوير على الطالب تشجيع طريق عن التكنولوجي الوعي تنمية -6

 نهاية أنها من أكثر واالقتصادي والتاريخي االجتماعي السياق في التكنولوجية والنظرة
 .ذاتها حد في
 بالوسائل االستعانة إلى التعليم على بدوره انعكس والذي السكاني االنفجار أدي -7

 والتعلم التفاعل من قدر أكبر تحقق التي الجديدة األنظمة وابتداع التعليم في الحديثة
 .التكنولوجيا باستخدام

 المتاح الوقت وقلة وأفقيا رأسيا   نواحيها جميع في العلوم وتزايد المعرفي االنفجار -8
 المعارف هذه تقديم في التعليم التكنولوجيا استخدام إلى أدى بها لإللمام التالميذ لدي
 .وأشمل اعم وبصورة قصر وقت في
 خبرات المتعلم اكتساب للتعليم األساسي الهدف أصبح حيث التعليم فلسفة تطور -9 

 كان لذلك التعليمية العملية محور هو المتعلم وأصبح الحياة مشكالت لمواجهة تؤهله
 .الخبرة مجاالت بتوسيع تسمح التي التعليمية الوسائل توفير الضروري  من
 التعليم بوسائل األخذ ضرورة إلى التعليمية العملية في الكفاءة انخفاض أدي -10

 .المختلفة الحلول لتقديم نطاق أوسع على الحديثة والتكنولوجيا
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 المجاالت جميع في الخاصة الكفاءات ذوي  التدريس هيئة أعضاء نقص أدي -11
 التربوي  التلفزيون  طريق عن نطاق أوسع على الطاقات هذه من االستفادة ضرورة إلى

 .الصناعية األقمار وكذلك الفيديو وأشرطة والمسجالت
 وتنمية االجتماعية والمسؤولية بالتعاون  الخاصة االتجاهات النمو على المساعدة -12

 (13).البيئة قيمة تعظيمل القدرات
 عند مراعاتها من البد الهامة المعايير بعض هناك :التعليم تكنولوجيا اختيار معايير
 :(14) هي المعايير وهذه التعليمية العملية في الستخدامها التكنولوجيا اختيار

 التطورات مع المناهج في المستخدمة التكنولوجيا مالئمة مدى بها يقصد :الحداثة -1
 .العلوم كافة في لوجيةالتكنو 

 فالبد أهمية أكثر تكنولوجية وسائل وهناك هامة تكنولوجية وسائل هناك :األهمية -2
 .التعليمية العملية في أهمية األكثر التكنولوجيات استخدام من

 المناهج وتطور بناء عند للتكنولوجيا المختلفة ألشكالا بين التكامل أي :التكامل -3
 .الدراسية

 لديه تتوافر أن يجب التكنولوجي الخبير أن من البد :وقدراتهم ذالتالمي مستويات-4
 اختبار يأتي حتى مستوي  كل في وخبراتهم التالميذ طبيعة حول الكافية المعلومات

 .سليم علمي أساس علي التكنولوجيا أشكال
 العملية في عالية بمهارات التكنولوجيا استخدام على قدراته أي :المعلم كفاءات -4

 .ذلك في واإلبداع التعليمية
 بها الخاصة المعرفية والبنية مجالها دراسية مادة فلكل :الدراسية المادة طبيعة -5

 .لها المالئمة التكنولوجيا اختيار في تؤثر الدراسية المادة فطبيعة ولذلك
 فهناك كافية خبرات إلى تحتاج التكنولوجيا أن حيث :المتاحة المادية اإلمكانيات -6

 فائدة أعلى وتحقيق التكنولوجيا استخدام على القادرين ينالمعلم لتوفير ضرورة
 .وتربوية تعليمية

 :اآلتية باألمور القيام من البد بفاعلية التعليم تكنولوجيا استخدام اجل ومن
 .التكنولوجيا وأجهزة وسائل مع لتتوافق المدرسية المباني تجهيز •
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 .المدرسة في التالميذ عدد تناسب الحواسيب مثل األجهزة من مناسبة أعداد توفير •
 .األجهزة عمل مع يتناسب بما والمعامل المختبرات تجهيز •
 .المدارس في الحاسوب ثقافة نشر •
 .التعليم تكنولوجيا وتوظيف استخدام في المعلم كفاءة رفع •
  .الدراسي الفصل داخل الطالب عدد من التقليل محاولة •
 .ليمالتع تكنولوجيا مجال في اإلدارية الكوادر تأهيل •

 :التكنولوجيا دور تفعيل -
 التعليم صور وتحسين التعليمية العملية تحسين منه الغرض التكنولوجيا دور تفعيل إن

 خالل من استخدامها مهارات من والتمكن استيعابها على المتعلمين قدرة وزيادة
 تلفزيونية وقنوات وبرمجيات كمبيوتر من المتاحة التكنولوجيا من القصوى  االستفادة
 األخرى  والشبكات االنترنت شبكة واستعمال وأرضية فضائية متخصصة تعليمية

 من وذلك والمتاحة المتنوعة والتعلم التعليم مصادر من ذلك وغير للمعلومات
 :التالية التكنولوجيا المنطلقات

 إذ جديدة تعليمية مصادر توفير حيث من الدراسية المادة في التكنولوجيا دمج -1
 لتعليم الوحيد المصدر هو المدرسي الكتاب يعد لم بحيث عرفةالم مصادر تتعدد
 المتقدمة التعليم وتكنولوجيا الكمبيوتر ومعامل المتعددة الوسائط مثال والتعلم

 .االنترنت وشبكة كونفرانس والفيديو التلفزيونية كالقنوات
 على القائمة الوحيدة هي المدارس جعل خالل من التعليم في الشاملة الجودة تحقيق -2

 :خالل من اإلصالح
 .معينة بمواصفات الطالب إعداد •
 الفصل داخل واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام على المعلم تدريب •

 .المدرسي
  التدريسية أساليبه وتحسين مهنيا   المعلم تنمية •
نشاء المتعددة الوسائط ومعامل والكمبيوتر التعليم تكنولوجيا نشر •  اتصال شبكات وا 

 .متنوعة تدريبات المعلمين تدريب إلي ةباإلضاف
 (15).التربوية المعلومات إدارة نظام بناء وكذلك للمعلومات، وتقويم متابعة نظام بناء •
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 :الثالث المحور -
 المعلم توظيف كيفية في والمتمثل الثالث التساؤل عن اإلجابة الباحثة تحاول وهنا

 التعليمية؟ العملية في التعليم لتكنولوجيا
 قليال   نعرج أن من لنا البد التعليم لتكنولوجيا المعلم توظيف كيفية عن الحديث قبل
 مقدسة رسالة صاحب إنه على للمعلم ينظر حيث أدواره هي وما المعلم هو من على

ذا واألجيال، العصور مر على وشريفة  المقدسة الرسالة هذه معاني في النظر أمعنا وا 
 هي إنما إليها وانتمي المعلم اختارها التي التعليم ةمهن أن إلي خلصنا الشريفة والمهنة
 وتبجيل تقدير نظرة للمعلم والنظرة القدم ومند األمم، تقدم في هامة وركيزة أساسية مهنة
 ال نجاحها أن بل التعليمية العملية في خاصة مكانة وله ها،ب ومر األجيال معلم فهو
 وميل رغبة من به يتمتع وما اتكفاء من به يتصف وما فالمعلم بمساعدته إال يتم

 المناسبة، التربوية الخبرات الكتساب ويهيئه التعلم على الطالب يساعد الذي هو للتعليم
 كان ان فبعد والحاضر الماضي بين جوهري  بشكل اختلف المعلم دور فأن هذا ومع

 يشرح الذي وهو الدروس يحضر أنه حيث التعليمية العملية في شيء كل هو المعلم
 التالميذ لتقيم الشهرية االختبارات ويضع اإليضاحية الوسائل ويستخدم معلوماتال

 على واإلشراف والتنظيم بالتخطيط يتعلق دوره أصبح فقد للمنهج استيعابهم ومدى
 حيث المدرسي، الكتاب لمعلومات الفصل في شارحا   كونه من أكثر التعليمية العملية
 كوسيلة والقلم الكراسة على يعتمد كان الذي لعصرا من جذريا   تغيرا   المعلم دور تغير
  .المعلومات وشبكة الكمبيوتر على فيه يعتمد الذي العصر إلي والتعليم للتعلم
 تغيرات حتما يتطلب وهذا ، واقعا   أمرا صار والتعلم التعليم مجال التكنولوجيا دخول إن

 القدرات امتالكه حيث من الدراسي الفصل داخل بها يقوم التي المعلم أدوار في جوهرية
 التعليم عالقة أن إذ التعليمية، العملية خدمة في التكنولوجيا لتوظيف الالزمة والمهارات

 التي المتكاملة العمليات من مجموعة عن عبارة وهي تكاملية عالقة هي والتكنولوجيا
 ليبأسا وفق التالميذ يتعلم فحين معا ، وتناغمها اتساقها مدى على نجاحها يتوقف

 واالحتماالت البدائل على القائم المنهجي التفكير بطريقة ويلمون  حديثة تكنولوجية
طالق  مع التعامل على فقط ليس القادرة األجيال تتشكل فسوف الالنهائية األفكار وا 
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 المناسبة التقنيات إبداع أيضا ولكن واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا عالم في الجديد
 (16).المجتمع لحاجة

 اإلعداد نوع على يتوقف بها  القيام إليه المنوطة باألدوار القيام في المعلم نجاح إن
 قضية أن كما بأدواره القيام على القادر هو جيد إعدادا   أعدا الذي فالمعلم يتلقاه، الذي

 ضرورة في التربوية المؤتمرات قبل من كثيرة توصيات على استحوذت المعلم تطوير
 المحلي، للمجتمع المستقبلية واالحتياجات يتفق بما الدراسية قرراتالم في النظر إعادة
 الحديثة التقنيات استخدام وطرائق المعلوماتية في جديدة مقررات إدخال ضرورة وكذلك

 كليات في المعلم إعداد برامج إن الباحثة وترى  المعلم إعداد مناهج ضمن التعليم في
 .والتكنولوجية العالمية لتغيرات قتهامالح وعدم بالجمود تتصف المعلمين إعداد
 من العديد بممارسة مطالبا   فأصبح المعلم ادوار التعليم تكنولوجيا مستحدثات غيرت فقد

 في المعلم ألدوار معايير عدة وهناك ككل التعليمية العملية بمستوى  لالرتقاء األدوار
 :(17)منها التكنولوجية المستحدثات ضوء

 .التعليمية العملية لتسهيل التكنولوجية ستحدثاتوالم الكمبيوتر استخدام -1
 .التعليم عملية لتعزيز بعد عن واالتصال المتعددة الوسائط استخدام -2
 المشكالت حل تتضمن التي التفكير مهارات لتنمية التكنولوجيا رمصاد استخدام -3

 .االبتكارية المعرفة وبناء القرارات وصناعة النقدي، والتفكير
ظهار الكفاءة لزيادة المعلومات ومصادر كنولوجيةالت أدوات استخدام -4  االبتكارية وا 

 .األكاديمي التعليم وتسهيل
 :المعلمين إعداد كليات في والتكنولوجيا التقنية توظيف
 إمكانية مع وجه أكمل على بدوره للقيام منه مطلوب هو وما للمعلم سابقا   تطرقنا وكما

 يتوقف إنما نظري  وجهة من العلمية تالمجاال كل في المتسارعة للتطورات مواكبته
 توظيف من بد ال الجيد المعلم ولإلعداد المعلمين إعداده كليات في إعداده كيفية على

 تعليمية كوسائل التكنولوجيا استخدام يعد حيث المعلمين إعداد كليات في التكنولوجيا
 في الحديثة تجاهاتاال أهم من اإللكتروني التعليم إلي التقليدي التعليم من واالنتقال

 الحديثة التقنية الوسائط على المتقدمة الدول من العديد اعتمدت حيث المعلم إعداد
 أداء على األمر هذا وينعكس المعلم إعداد برامج لتنفيذ والحاسوب اإلنترنت وشبكة
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 بطرق  التدريس على المعلم يشجع كما سهولة أكثر إعداده عملية ويجعل المعلم
  (17)الذاتي التعلم على القدرة لديه وينمي التقنية استخدامب حديثة وأساليب

 في توفرت والتي الخدمة أثناء المعلم تطوير برنامج في التكنولوجيا توظيف يمكن كما
 :(18)اآلتية األمور يتطلب وهذا األجنبية الخبرات الدول

 المادة لتنفيذ البرامج ومصممي والبرمجيات التكنولوجيا في بالمتخصصين االستعانة •
 .العنكبوتية الشبكات في خاصة مواقع على ونقلها وأكاديمية جذابة بصورة العلمية

 شبكات مثل التعليم وسائط مختلف الستخدام تكنولوجية تحتية بنية وجود •
 األجهزة من ذلك وغير والمرئي اإلذاعي البث وشبكات المتقدمة االتصاالت
 .التكنولوجية

 المادة مع التعامل في المستخدمة والبرمجيات التكنولوجيا استخدام مهارات تنمية •
 .والمعلم الطالب من كل في والمسموعة والمرئية المقروءة العلمية

 ضوء في فأنه ذكره سبق ما وفق المعلم إعداد تم أن ما فأنه السابق التحليل على وبناء
 دور صبحأ االلكترونية المدارس وظهور التعليم لتكنولوجيا السريعة التطورات هذه

 يقوم حيث والتعاون  المتنوعة، المعلومات اكتساب كيفية إلي اإلرشاد يتطلب المعلم
 منها يستفيد لكي االنترنت على مقرراتهم نشر في المعلمون  ويتعاون  طالبه بإرشاد
 الذاتي التعليم بتطور المطالبة خالل من فعال بدور القيام للمعلم يمكن كما طالبهم
براز قراءتها، أثناء ما فقرة بتلخيص لطالبه  وضع في والتفكير فيها المهمة األفكار وا 
 اكتشاف في نفسه على الطالب اعتماد يطلب أن للمعلم أيضا   ويّمكن لها األسئلة
 التقنية استخدام برمجيات وفق مسألة لحل ومحاوالته باإلنترنت عنها والبحث معلومة
 ودليل التعليمية كالبرامج لمطبوعةا المواد مثل ومهارة بفاعلية، المناسبة الحديثة
 -االلكترونية الغرف -الصوت على المعتمدة التكنولوجيا -الدراسية والمقررات الدروس
 .االلكتروني البريد
 تنظيم التعليم، تحليل) أي تعليمي كمصمم يصبح المعلم فأن ذلك على وبناء   

 يقوم التي األعمال أهم فأن وعليه ،(التعليم تقويم التعليم، إدارة ،التعليم تطبيق التعليم،
 :هي التعليم تصميم ضوء في المعلم بها
 .التعليمية العملية عليه تجري  التي التالميذ مجتمع حاجات تحليل -1
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 .العمرية للمرحلة وفقا   التالميذ خصائص تحليل -2
 .الخارجية البيئية الشروط وتحليل دراسة -3
 .للمادة والسلوكية العامة األهداف وضع -4
 .المناسبة التعليمة لوسائلا اختيار -5
  )19(:التقويم بعملية القيام -6
 في المعلم يتبعها التي والطريقة االسلوب على تعتمد الذكر سالفة األعمال هذه كل 

 المنهج ومكونات الطالب بين وصل همزة بمثابة التدريس اعتبار يمكن لذلك تدريسه
 الصف غرفة داخل تتم التي ةالمتنوع التعليمية المواقف يتضمن الشكل بهذا واالسلوب

 في ومثمرة فّعالة المواقف هذه يجعل بحيث يتبعها التي والطريق المعلم، يتبعها والتي
 طريقة خالل من الطالب لدى فيه مرغوبا   درسه يجعل أن المعلم على كما الوقت، ذات

 هميةاأل ومن ونشاطهم، التالميذ فاعلية استثارة خالل من وأيضا يتبعها، التي التدريس
نما األساس هي الطريقة فليست األساس هو المعلم أن على نؤكد أن بمكان  هي وا 
 يعني ال التعليم تقنيات واستخدام التالميذ، إلى معلوماته لتوصيل المعلم يتبعه أسلوب
  .صعوبةو  أهمية أكثر دوره يصبح بل المعلم دور إلغاء
 المعلم دور يكون  ولكي والموجه، قدوالنا القائد مهام من مزيجا   العلم مهنة أصبحت لقد

 جيدا   تأهيال   مؤهال   يكون  وأن والخبرة، التخصص بين المعلم يجمع أن يجب فهاال  
 اإلشراف عبر الفني التوجيه دقة ضوء في تجربته لصقل الالزمة الخبرة ومكتسبا  
 الدعم بل فحسب، الرسمي التدريس إلى المعلمون  يحتاج ال حيث والمناسب، المتنوع
 التكنولوجيا بين ما التكامل لتحقيق أفضل إتقان على لمساعدتهم زمالئهم من المستمر

 .التعليم وبين
 القصوى  لالستفادة الصحيحة الوجهة طالبه توجيه في ايجابيا   المعلم دور يصبح ولكي
 :يلي بما يقوم أن المعلم على التكنولوجيا من
 المعلومات انتقال فيه يتم نمكا من به الخاصة الصف غرفة تحويل على يعمل أن -1

 تمتاز تعليمية بيئة إلى الطالب إلى المعلم من واحد اتجاه وفي ثابت بشكل
 شكل على رفقائهم مع الطالب تقوم حيث الطالب حول وتتمحور بالديناميكية
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 شبكة عبر العالم حول من أخرى  صفوف مع وكذلك صفوفهم كل في مجموعات
 .االنترنت

 .المتعلمين الطالب واحتياجات صفات حول عمليا فهما   يطور أن -2
 المتنوعة والتوقعات االحتياجات االعتبار بعين تأخذ تدريسية مهارات يتبع أن -3

 .للمتلقين والمتباينة
 التعليمي الدور على تركيزه استمرار مع التعليم لتكنولوجيا عمليا   فهما   يطور أن -4

 .له الشخصي
 .التعليمي ى للمحتو  حاذق وموجه كمرشد بكفاءة يعمل أن -5

 ومن الدراسي الفصل داخل تقنيات خمسة األقل على يستخدم أن يمكن المعلم فأن عليه
 :أبرزها
 (.الدراسية والمقررات الدروس، ودليل التعليمية، البرامج) مثل المطبوعة المواد •
 والبث األشرطة)مثل  السمعيات تكنولوجيا الصوت على المعتمدة التكنولوجيا  •

 .(لفوناتوالت اإلذاعي
 .(الفاكس االلكترونية اللوحات) مثل االلكترونية الرسوم •
 الفيديو الفيديو، وأقراص الفيديو، أشرطة المتفاعل، الفيديو (مثل الفيديو تكنولوجيا •

 ) الرقمي
 (االنترنت شبكة االلكتروني، البريد التعليمي، الحاسوب( مثل وشبكاته الحاسوب •

(20).  
 ألن السابق من صعوبة أكثر ويصبح لألبد يبقى سوف علمالم دور أن فيه كال ش ومما
 جديد كل على منفتحا   يكون  أن عليه يجب لذا التعليمية العملية جوهر هو المعلم

 أمام والوقوف التحديات مجابهة على قادرا   ليكون  ،واالبتكار اإلبداع من تمكنه وبمرونة
 واجتماعي ثقافي تحدى من يشكله وما بالعولمة يسمي وما وتحدياته العصر متطلبات
 .واقتصادي

 :الربع المحور
 مقترح تصور وضع خالل من الرابع التساؤل عن اإلجابة الباحثة تحاول وهنا 

 :التعليم تكنولوجيا في المتجددة المعلم ألدوار
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 للمعلم، جديدة أدوار على التأكيد يتطلب إليه نصبوا الذي العلمي التطور تحقيق أن
 التعليمية المواقف في وتوظيفها ومسايرتها، العالمية، التكنولوجية ياراتبالت اإللمام منها
 الخاصة للمهارات مكتسب أي تكنولوجيا   يكون  أن المستقبل معلم خصائص من ولذلك

 التدريس عملية في لها ومطبقا   المعاصرة االتصال ووسائل الحديثة التعليمية بالتقنيات
 :يلي كما الخضم هذا في الجديدة المعلم أدوار تتمثل لذلك
 .الذاتي والتعلم التواصل مهارات إتقان -1
 .الناقد التفكير على القدرة امتالك -2
 في وتطبيقها مهارات واكتساب المتطورة وتقنياته العصر علوم فهم من التمكن -3

 .واإلنتاج العمل
 .مميز بشكل العلمية المادة عرض على القدرة -4
 .جيدة فيةص بيئة وتهيئة الفاعلة الصفية اإلدارة -5
 .الدرس أثناء الراجعة والتغذية المستمر التقويم استخدام على القدرة •

 تحوله المتسارعة التطورات ضوء في بها يقوم أن المعلم على يجب التي ألدوار ومن 
 :ألدوار
 بالمواد المتصلة والمفاهيم المعارف واستقبال بتعليم يقوم أن بمعني :المستقبل •

 .التعليمية
 وتهيئة تعلمهم، في الحديثة التقنيات أستخدم على تالميذه درب أن معنيب :المدرب •

 .منهم يطلب عندما واإلرشادات التوجيهات لهم يقدم وأن لهم جيدة تعليمية بيئة
 يقلده حتي بنفسه الحديثة التقنيات الستخدام جيدا   مخططا   يكون  أن بمعني :النموذج •

 تساعدهم والتي لهم بتنفيذها يقوم لتي والمواد األشياء عمل في تالميذه ويحاكيه
   (21).الدراسية للمادة وتمكنهم

 :إلى نحتاج فأننا األساس هذا وعلى
 فقد نفسها، المعلومة في الخبرة وليس المعلومة، عن البحث طرق  في خبيرا   معلما   •

 يكتظ عالم في المرشد يشبه ما إلى شيء كل يعمل خبير من المعلم تحول
 .يرشدهم من إلى الطالب جويحتا بالمعلومات
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 الكيف جانب تطوير في ويسهم والتربوية االجتماعية مهامه انجاز يستطيع معلما   •
 التربوية التقنيات استثمار ويحسن الحديثة، باتجاهاتها التربوية العمليات وينظم

 .والذاتي المصغر والتعليم المبرمج كالتعليم ومهارة تمكين في مستحدثاتها ويستخدم
 مواكبا   متجددا   معلما   منه تجعل والتي المعلم بها يقوم أن يمكن التي األدوار فأن وعليه

 :هي التطور لمجريات
 .وتعززه التعليم تيسر التي التكنولوجية الوسائل وحدود إمكانات على التعرف -1
 .التعليمية المواقف مختلف في بكفاءة التكنولوجيا توظيف -2
 الكاميرا إلى والنظر رؤيتهم خالل من هبطالب اتصال على يكون  أن المعلم على -3

، واالستشارة االهتمام ذلك يفقدون  سوف هذا فبدون  االتصال، ليحدث المستخدمة
  م.التحك مواقع جميع في أسمائهم جميعو 

 ناقل مجرد من التعليم تكنولوجيا ظل في تطور المعلم دور فان سبق ما خالصة
 في ومتخصص للتعليم الضرورية يالتللتسه وموفر تعليم، مهندس إلي للمعلومات
 ومخطط التعليمية للعملية ومدير وفني، ومرشد، وموجه، للبرامج ومصمم الوسائل
 .الفصل داخل لها األساسي والمحرك  التعليمية للبرامج ومطور التعليمية لألهداف

 تكنولوجيا ضوء في المتجددة المعلم ألدوار السابق النظري  العرض خالل ومن 
 :وأهمها النتائج من عدد إلى الدراسة توصلت فقد العليم

 .المعرفة مصادر من الوحيد المصدر هو المدرسي الكتاب مازال -1
 .التعليمية العملية في التعليم لتكنولوجيا المعلم إستخدام ندرة -2
 مثل البرامج، بعض سوى  تتعدي ال بسيطة بدرجة التعليم تكنولوجيا استخدام مازال -3

 الكمبيوتر معمل مثل المتعددة الوسائط تقبل يتم ولم االلكتروني العرض
 وشبكة كونفرانس والفيديو التلفزيونية القنوات مثل المتعدد التعليم وتكنولوجيا
 .االنترنت

 بنك بناء (االمتحانات تقويم نظم تطوير في قليل التعليم تكنولوجيا استخدام مازال -4
 موضوعية بطريقة وتدرجها األسئلة وكفاءة دقة مدى وتحديد وتدقيقها (األسئلة
 .االختبارات وتصميم

 :والمقترحات التوصيات
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 دور تفعيل في تسهم أن يمكن الباحثة تراها والتي والمقترحات التوصيات بعض هناك
 :التكنولوجيا عصر في وتجديده المعلم

 ما على المعلمين لتدريس مستمرة عمل وورش وندوات تدريبية دورات عقد ضرورة -1
 .التعليم اتتقني من يستجد

 في الخدمة أثناء للمعلمين مستمرة تدريبية برامج تقدم مختلف انترنت مواقع تصميم -2
 .المختلفة المجاالت

 عصر تواكب حتي بمدارسنا تدرس التي الدراسية المناهج في النظر إعادة ضرورة -3
 .والمعلوماتية التكنولوجيا

 أداة التكنولوجيا تجعل بحيث المدارس مستوى  على التعليم سياسة تعديل يجب -4
 للعملية التخطيط وكيفية الدراسية، المراحل جميع في التعليمية العملية في اساسية
 .التعليمية

 االنترنت وشبكة الوسائل، استخدام على التالميذ تدريب بضرورة المعلمين تثقيف -5
 .فيها يعلمون  التي األماكن في متوفرة كانت إذا وخاصة

 في الحديثة التكنولوجيا استخدام وطرائق وماتية،المعل في جديدة مقررات إدخال -6
 .المعلمين إعداد مناهج ضمن التعليم

 التربية وكليات الجامعات في القدامى المعلمين تأهيل إلعادة زمنية خطة وضع -7
 خطة اطار في وذلك التدريب، ومراكز التدريب، ومراكز التكنولوجيا ومعاهد
 .التكنولوجي التربوي  للجديد متكاملة
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  باستخدام نظم المعلومات الجغرافية م2012:  2006ليبيا في الفترة  سكانتوزيع  باينت
 د.رشا المهدي المحّبس

 
 6006، و6002السكانية لتعدادي  لإلحصاءاتتناولت الدراسة تباين توزيع سكان ليبيا وفقًا 

 :هي مباحث والتي ال تخرج عادة في إطارها عن ثالث، خالل فترة ست سنوات
وما يطرأ عليه من  ،وتوزيعها الجغرافي يهتم بدراسة حجم السكان من حيث العدد :األول

ألصحاب مخططي التنمية  وهي ذو أهمية كبرى ، تغيرات مكانية، والتغيرات المطلقة والنسبية
 .بالدولة
وختامها ، الكثافة والتركيب النوعي والعمري : دراسة خصائص السكان من حيث والثاني

عنصر من عناصر " ، على اعتبار أن السكانعمر على بيانات سكان ليبيارات التطبيق مؤش
ي يرجع إليهم األساس الذ أنهمكما ، هم في عمليتي اإلنتاج واالستهالكاإلنتاج ولهم دور م

  (1).ملالعفي عملية االستهالك سواء في حالة البطالة أو 
 تساؤالت الدراسة :  -

 ما واقع التوزيع المكاني للسكان ؟  -0
 م ؟6006 -6002في توزيع السكان خالل الفترة  المطلق والنسبي ما مدى التباين -6
 سكان ليبيا من حيث النوع والعمر ؟ خصائصالتي طرأت على  تما التطورا -3
 هي نسبة كل من الفئات العمرية المنتجة ؟ والفئات التي تقع عالة عليها ؟ ما -4

  :أهداف الدراسة-
 تحقق أهداف الدراسة في اآلتي : 

 . إظهار االختالفات المكانية في توزيع سكان ليبيا خالل فترة الدراسة   -0
ورسم الخرائط  ،وتوفيرها  (Data Base)لسكان ليبيابناء قاعدة بيانات جغرافية  -6

بحيث يسهل مقارنتها مع أقاليم أخرى في دراسات  Arc Gis))لها باستخدام الرقمية 
 مشابهة . 

 ، دليل التعمر .  اإلعالةمثل : نسبة  مؤشرات العمرتحليل  -3
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 : منهجية الدراسة -
م ، 6002النهائية لتعدادي التي وفرتها النتائج  اإلحصاءاتلقد تم االعتماد على  -

برامج الحاسوب المتعددة و  ،المعادالت السكانية ومعالجتها وتحليلها باستخدام ،م6006و
 .(Arc Gisو  Excelو (Spss  :منها

 : منطقة الدراسة -
، ومن من الشمال البحر المتوسطيحدها وجغرافيًا ، االقليم الجغرافي ليبياالدراسة  تغطي -

تونس الجنوب يحدها تشاد والنيجر وشرقًا مصر والسودان ، بينما من الغرب تحدها
وفلكيًا تقع بين دائرتي عرض ، (2) "6كم 0212061"بـــــ والجزائر بمساحة قدرت 

 .( 0شكل )، شرقاً  1 6و  6.1 ، وبين خطي طولشماالً  َ  331000و  َ  .011.4
 :بليبيا التطور اإلداري -

م، بلغ عدد 6006/ 6002اطق ليبيا في الفترة عند مقارنة تقسيمات الحدود اإلدارية لمن
، حيث منطقة 63م إلى6006رية في تعداد ؛ ثم ازداد عدد المناطق اإلدامنطقة 66المناطق 

م 6002كانت في تقسيم ؛ فقد طقة بنغازي داري واحد باستثناء منيكاد يكون نفس التقسيم اإل
م تم عزل بنغازي عن اجدابيا إداريًا، 6006؛ إال أنه وفق المسح الوطني سنةتضم اجدابيا

م تم دراستها من قبل الباحثة كمنطقة 6006/  6002وحسب الُمتاح من البيانات في الفترة 
 م .6002 الخاصة باجدابيا في تعداد سنة تواحدة وذلك لعدم توفر البيانا

نطقة البطنان في تعداد : اسم مي تسميات التقسيمات اإلدارية مثلرد أيضًا اختالف فكما وُ 
، كذلك اسم منطقة النقاط الخمس في م6006عليها منطقة طبرق سنة ، اطلق م6002سنة 
 م .6006م أطلق عليها اسم زوارة سنة 6002سنة 
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 ( موقع منطقة الدراسة1شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 () من عمل الباحثةصدر: الم
 المبحث األول :

 ) العددي والنسبي ( : لسكان ليبيا  جغرافيتوزيع الال-أ
ع الجغرافي لسكان ليبيا باالختالل وعدم االتزان حيث نجد أن غالبية تركيز زييتصف التو 

، وأن بب دور العوامل الطبيعية من جانبالسكان في المناطق المطلة على الساحل بس
منطقتي طرابلس " ؛ كان السبب الرئيسي في تركز السكان فيليبيا صحراءمساحة غالبية 

 .(3) وبنغازي وهما يعتبران مراكز الجذب الرئيستين لتيارات الهجرة الداخلية في البالد

                                                           
 ()  ، م.6006استنادًا إلى الهيئة العامة للمعلومات ، مرجع سابق 
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ليبيا في الفترة  مناطق ( توزيع السكان على مستويات6( والشكل )0يظهر الجدول )و 
 : م اآلتي6006 /6002

م حيث بلغ عدد 6002سبة السكان خالل تعداد طرابلس في حجم ون قةمنطتنفرد  -0
سكان ليبيا ، أما في عام  إجماليمن  % 01.1نسبة بنسمة  0023.10سكانها 
 ..01نسمة بنسبة  640.23م تراجع حجم السكان في العاصمة طرابلس إلى 6006

م 6002زي سنة مع احتفاظها بنفس الترتيب ، في حين احتلت المرتبة الثانية بنغا %
 06.6م وارتفعت نسبتها لتشكل 6006نسمة سنة  266406بحجم سكاني ليصل إلى 

 السكان.  إجماليمن  %
سنة % ..6نسمة وبنسبة  4066.بواقع  المرتبة الثالثة في مصراتة  منطقة وتأتي

نسمة وانخفاض  06203.إلى  م6006سنة  بالرغم من انخفاض حجم سكانهام،6002
الجفارة وبلغ  منطقةتمثلها أما في المرتبة الرابعة  ، % 6.4سبتها إلى طفيف جدًا في ن

ظلت محتفظة بنفس و ، م 6002سنة  % 1.0نسمة بنسبة  .4.001عدد سكانها 
وارتفاع  م6006سنة  نسمة 443121لى إانخفاض عدد سكانها  الرغم منبالترتيب 

 .من جملة سكان ليبيا % 1.3طفيف في نسبتها إلى 
 م 6016 / 6002ليبيا في الفترة  مناطق وزيع سكان( ت1جدول )

 % م6016 % م6002 منطقةال
 1.1 125410 6.2 141151 طبرق 
 1.1 125550 6.2 126241 درنة 

 1.2 602212 1.2 602120  األخضرالجبل 
 1.4 120001 1.1 125411 المرج 
 16.2 226506 11.2 215241 بنغازي 

 0.1 15252 1.6 112144 الواحات 
 0.1 14114 0.2 52162 الكفرة 
 6.6 111511 6.4 151524 سرت 
 0.2 56111 0.2 46026 الجفرة 
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 2.5 406211 2.4 451162 مصراته
 2.5 552620 1.4 561222 المرقب
 11.4 250241 12.1 1021411 طرابلس
 2.1 551122 2.0 541114 الجفارة 
 4.2 100225 4.1 620211 الزاوية
 4.4 626550 4.1 621142 زوارة

 4.1 101212 4.5 106104 الجبل الغربي
 1.2 21111 1.1 21222 نالوت 
 6.1 112012 6.5 111602 سبها

 1.4 26404 1.5 12421 وادي الشاطئ
 1.4 21121 1.5 12116 مرزق 

 1.5 11216 1.5 12642 وادي الحياة 
 0.5 61262 0.5 61122 غات 

 100 4121122 100 4241226 اإلجمالي
 ( 5)،  (4) :المصدر                     

نسمة  461112د سكانها المرقب والتي بلغ عدمنطقة ويليها في المرتبة الخامسة 
 441620ليبلغ  م6006في سنة  أن عدد سكانهاازداد، إال م6002سنة  %..1وبنسبة 

 .% 1.4اع طفيف في نسبتها البالغة نسمة وارتف
، الخمسة السالفة الذكر )طرابلس ، بنغازي ، مصراته  مناطقأن الومن العرض السابق يبين 

؛ بينما وهي مناطق قاطبة للسكان  من اجمالي السكان % 2...تشكل ، المرقب ( الجفارة 
 . % 44.4بحوالي  01الباقية وعددها  مناطقاشتركت ال

ن الجبل نالحظ أن الفرق ال يزال يتضح في باقي المناطق االخرى فقد بلغ عدد سكا-6
م محتلة المرتبة السادسة ، في حين ازداد 6002سنة  % 4..نسمة نسبة  .30610الغربي 

، وتأتي بلدية الزاوية في  % 1..نسبة بو م 6006سنة نسمة  301202عدد سكانها إلى 
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م ، ازداد 6002سنة  % 0..نسمة بنسبة  660231المرتبة السابعة والبالغ حجم سكانها 
 من اجمالي السكان .  % ...نسمة بنسبة  666440م إلى 6006حجم سكانها سنة 

وتمثلها الجبل االخضر،  % 0..أما باقي المناطق األخرى تنخفض نسبة حجم سكانها عن 
والمرج ، والواحات ، ودرنة ، طبرق ، سرت ، سبها،  نالوت ، وادي الشاطيء ، مرزق ، 

 وادي الحياة ، الجفرة ، الكفرة ، غات .
 م6016:  6002ور التوزيع النسبي لسكان ليبيا في الفترة ( تط 6شكل ) 

 (.1المصدر: من عمل الباحثة استنادًا لبيانات جدول )
 : اآلتيليبيا إلى ثالث فئات في  مناطقوبناًء على ما تقدم يمكن تقسيم ل

 م ويتضح : 6002( عدد سكان ليبيا سنة  3)  الشكلمن  -أ
وقد اقتصرت هذه الفئة على طرابلس  ،نسمة 100.000أكثر من : الفئة األولى  -0

 نسمة . 0023.10م تجاوزت المليون البالغ 6002العاصمة حسب تعداد سنة 
زوارة وتمثلها سبعة مناطق هي :  ،نسمة 100.000 – 610.000: الفئة الثانية  -6

، فارة ، المرقب ، مصراته ، بنغازي ، الزاوية ، الجبل الغربي ، الج (النقاط الخمس)
 مليون نسمة .6.611146نها ومجموع سكا
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دي عوتمثلها أربعة عشرة منطقة بالترتيب تصا ،نسمة 610.000قل من أ: الفئة الثالثة -3
 ،، نالوت ، سبهازق ، وادي الشاطئغات، الكفرة ، الجفرة ، وادي الحياة ، مر  هي :

 0.202616الواحات ، المرج ، البطنان ، درنة ، الجبل األخضر وعدد سكانها  سرت ،
 ة  .نسم

 م6016:  6002( التوزيع الجغرافي لعدد سكان ليبيا في الفترة  1كل ) ش
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( .  1المصدر: من عمل الباحثة استنادًا لبيانات جدول )
 م تنقسم إلى ثالثة فئات هي : 6006( يوضح عدد سكان ليبيا سنة  3من الشكل )  
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: هيخمسة مناطق تصاعدي  وتضم ،نسمة 400.000الفئة األولى : أكثر من  -0
نسمة وبنسبة  3061262، طرابلس وحجم سكانها ، مصراته، بنغازي ب، المرقالجفارة
 السكان . إجماليمن  % ..2.

وتضم سبعة مناطق بالترتيب  ، نسمة 400.000 – 140.000الفئة الثانية :  -6
اوية ، الجبل زوارة ، الز  التصاعدي هي : درنة ، البطنان ، المرج ، الجبل األخضر ،

 .  % 62.1نسمة بنسبة  0436111، ومجموع سكانها الغربي
ت ،الواحات ، الكفرة ، الجفرة غاوتشمل : ، نسمة 140.000الفئة الثالثة : أقل من  -3

مناطق وعددها عشرة .، وادي الحياة ، مرزق ، وادي الشاطئ ، نالوت ، سبها ، سرت 
 .  % 02.1نسمة ونسبتهم  .16.16وحجم سكانها 

يتضح تباين في توزيع السكان فئويًا حيث شاهدت سنة  ومن العرض السابق     
م لوحظ انخفاضًا واختالف في 6006م ارتفاعًا في عدد سكانها ، بينما سنة 6002

سكان نتيجة لفئات السكان المدرجة ويرجع السبب إلى الهجرة ونزوح ال المناطقالتحاق 
االقتصادية من جانب آخر ، وارتفاع الوفيات  األحوال، وسوء لسوء األوضاع األمنية

، إال أن االنخفاض ليس باالنخفاض الشديد حيث اظهر معامل االرتباط هابين سكان
وبمستوى  0.611م قوية جدًا = 6006م و 6002بيرسون العالقة بين تعداد سكان 

 .   0.000معنوية عالي جدًا بلغ 
 : ( العددي والنسبيسكان ليبيا )توزيع تباين -ب

بسبب نجده متباين ومختلف عند مقارنة توزيع السكان من حيث العدد والنسبة 
، ومن الجدول  مناطقتغيراالحوال االقتصادية واالجتماعية والسياسية على مستوى ال

 ( يتضح أن : 6)
 م6016: 6002( التغير المطلق والنسبي لسكان ليبيا في الفترة  6جدول ) 

 * *%التغير النسبي  *سمة التغير المطلق / ن منطقةال
 5.1 2121 طبرق 
 1.0 1421 درنة 

 1.25 1122 الجبل االخضر 
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 1.0 4510 المرج 
 6.2 11541 بنغازي 

 -20.4 -155102 الواحات 
 -62.2 -11011 الكفرة 
 -11.0 -65066 سرت 
 -12.0 -2121 الجفرة 
 -1.4 -50412 مصراته
 5.2 60115 المرقب
 -11.2 -166212 طرابلس
 -1.2 -1501 الجفارة 
 1.4 10641 الزاوية
 1.2 4021 زاورة

 1.2 5211 الجبل الغربي
 1.1 1511 نالوت 
 -16.2 -11120 سبها

 4.0 1256 وادي الشاطئ
 62.1 1012 مرزق 

 -1.16 -6122 وادي الحياة 
 1.6 110 غات 
 -4.6 -625161 اإلجمالي

  (6) المصدر:،  () الجدول من حساب الباحثة المصدر:
                                                           

() ( تم حساب التغير المطلق باالعتماد ع0باالعتماد على بيانات جدول ) لى القانون : التعداد الثاني– 
 التعداد األول .

= التعداد الثاني ،  P2معدل التغير النسبي ،   R=حيث أن   ** التغير النسبي : 
p1.التعداد األول = 
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نسمة خالل ست سنوات حيث أظهر أن اعداد  -664363التغير المطلق لسكان ليبيا بلغ 
التغير ونسبها لم تتوزع بصورة عادلة على مناطق ليبيا والتي تنقسم إلى اربعة مستويات 

 : اآلتي( في  4حسب التغير المطلق والشكل ) 
 .طرابلس ، والواحاتمنطقتان هي وتمثلها  ،الف نسمة  000المستوى األول : أكثر من -0
 واقتصر على منطقة واحدة هي : مصراته . ،الف نسمة  000 – 40المستوى الثاني : -6
هي : سرت ةمناطق خمسويضم هذا المستوى  ،الف نسمة  30 –00المستوى الثالث :  -3

 ، المرقب ، بنغازي ، الكفرة ، سبها. 
ف نسمة وتمثلها اربعة عشرة منطقة وهم :الزاوية ، ال 00المستوى الرابع : أقل من -4

، الجفارة ، البطنان ، المرج ، زوارة ، الجبل الغربي ، وادي الشاطئ ، الجبل الجفرة
 االخضر، نالوت، مرزق ، وادي الحياة ، درنة ، غات .

 م6016:  6002ليبيا في الفترة مناطق التغير المطلق لسكان (  5شكل ) 

 ( . 6استنادًا لبيانات جدول )  ةمن عمل الباحث :المصدر         
ب ال يعتمد الليبيا إال أنه في الغ مناطقوبمجمل عام هناك تغير مطلق واضح بين 

ُمقارنة بالتغير  ؛ عينأرقام مطلقة ليس بها مدى مُ  ااعتبار أنهبالتغير المطلق على 
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، والذي بلغ أو منخفض النسبي الذي يظهر الفارق في التغير اذا كان مرتفع أو متوسط
عليه تم اظهار اربعة  ؛وهي ليست منخفضة كثيرًا بشكل عام  % 6..-نسبته 

 ( : .) شكلمستويات في التغير النسبي والذي يتضح في ال
 

 م6016:  6002لسكان مناطق ليبيا في الفترة التغير النسبي (  4شكل ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( . 6استنادًا لبيانات جدول )  ةل الباحثمن عم المصدر:              
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 واحدة وهي : الواحات .  منطقةفأكثر : ويضم  % 30المستوى األول :  -0
 هما : الكفرة / مرزق .  منطقتانتسيطر عليها  % 66 – 60المستوى الثاني :  -6
، هي: الجفرة، سرت، سبها مناطق: ويضم أربعة % 06- 00المستوى الثالث :  -3

 . طرابلس
البالغ عددها خمسة عشر  مناطقوتمثلها باقي ال % 00الرابع : اقل من  المستوى  -4

: مصراته ، المرقب ، وادي الشاطئ ، البطنان ، نالوت ، الزاوية ، غات ، هي منطقة
، الجفارة ، الجبل الغربي ، المرج ، وادي الحياة ، بنغازي ، الجبل االخضر ، زوارة 

 درنة . 
الواقعة على الساحل  مناطقادة السكانية تركزت على المن العرض السابق يتضح أن الزي

 مناطقإال انها ُتعد من ال م6006سنة ( ع عدد السكان في طرابلس )العاصمةبرغم من تراج
ويعزى ذلك لتوفر كافة الخدمات االجتماعية والتعليمية واالقتصادية فضاًل  ،الجاذبة للسكان

 عن تركز مؤسسات الدولة الحيوية بها . 
 حث الثاني :المب

 :  توزيع كثافة السكان-أ
واظهار بين الوحدات اإلدارية تباين السكاني الوهي من المؤشرات المهمة التي توضح 

( يوضح الكثافة السكانية الحسابية المعتمدة 3العالقة بين السكان والمساحة ، فمن الجدول )
 -6002في الفترة ( قةمنطعلى عدد السكان ، وحجم المساحة لنفس الوحدة اإلدارية ) ال

 هي :  (2شكل ) فئات أربعةم وتنقسم إلى 6006
نسمة  0613.1ي بلغت كثافتها وتمثلها طرابلس والت :ألف نسمة 110فئة أكثر من  -0

سبب الهجرة ب 6/ كمنسمة ..0062م إلى 6006ضت في عام ، إال انها انخف6/كم
 . وسوء األوضاع األمنية

 م6016:  6002ليبيا في الفترة  اطقمن( الكثافة السكانية ل 1جدول ) 
 
 
 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

919 

 م0202فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 السنة   
 

 منطقةال

 م6002
 

 م6016

السكان / 
 نسمة

نسمة /  المساحة
 6كم

السكان / 
 نسمة

 6نسمة / كم

 1.25 125410 1.22 25222 141151 طبرق 
 4.61 125550 4.11 11411 126241 درنة 
الجبل 

 االخضر 
602120 11562 12.05 602212 12.11 

 15.12 120001 11.24 11414 125411 المرج 
 52.56 226506 42.14 11116 215241 بنغازي 

 0.16 15252 1.24 102461 112144 الواحات 
 0.11 14114 0.11 511211 52162 الكفرة 
 1.52 111511 1.25 22122 151524 سرت 
 0.11 56111 0.11 112012 46026 الجفرة 
 11.66 406211 12.26 62116 451162 مصراته
 22.1 552620 26.22 2122 561222 المرقب
 1162.41 250241 1611.15 214 1021411 طرابلس
 122.54 551122 122.61 6222 541114 الجفارة 
 102.11 100225 104.41 6141 620211 الزاوية
 52.01 626550 51.12 2022 621142 زوارة

الجبل 
 الغربي

106104 12111 1.24 101212 5.01 

 1.54 21111 1.50 21121 21222 لوت نا
 2.21 112012 1.21 11022 111602 سبها
 0.21 26404 0.21 20655 12421وادي 
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 الشاطئ
 0.61 21121 0.66 142102 12116 مرزق 
وادي 
 الحياة 

12642 11524 6.56 11216 6.14 

 0.14 61262 0.15 22526 61122 غات 
 1.6 4121122 1.52 1212122 4241226 اإلجمالي
 (9)المصدر،  () والجدول من حساب الباحثة (8)، (7) المصدر:

هي : الجفارة ، الزاوية ، المرقب ،  مناطق: وتضم أربعة  ألف نسمة 110-40فئة  
 م .6002 سنة .6.3.،  26.62، ...00،  026.6بالترتيب بنغازي وبلغت كثافتهم 

إال في  فيها يحدث تغيير ولم مناطقبقت ال، و م 6006في عام  انخفضتفي حين 
،  006.30نسمة ،  .02204بب انخفاض طفيف في عدد السكانالكثافة السكانية بس

 نسمة بالترتيب . 46.46،  22.0
: زوارة ، مصراته ، الجبل هي  منطقةسبعة عشر : وتمثلها  نسمة 52فئة أقل من  -6

، بطنان ، الواحاتوادي الحياة ، ال، المرج ، سبها ، درنة ، الجبل الغربي ، األخضر
 سرت ، وادي الشاطئ ، الجفرة ، غات ، الجفرة ، مرزق ، الكفرة . 

                                                           
 ()  المساحة الكلية لهذه المنطقة .÷ باالعتماد على قانون : جملة عدد السكان في منطقة ما 
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 م6016:  6002( الكثافة السكانية لسكان مناطق ليبيا في الفترة 2شكل )
 ( . 5من عمل الباحث استنادًا لبيانات جدول )  :لمصدرا

 
ي منخفضة وذلك م وه6004عام  6نسمة / كم .6..06إلى  اإلجماليةوتصل كثافتهم 
داخل وتحمل استيعاب عدد السكان ، من جانب مناطق في بعض ال اإلداريةلصغر المساحة 

الكثافة السكانية م تكاد تكون 6006، أما في عام مصراته، وزوارة: مثلالمساحة اإلدارية 
 . 6نسمة / كم 063.3والبالغة مجموع كثافتها السكانية م 6002شابهة لتوزيع مُ 
 لنوعي لسكان ليبيا : التركيب ا-ب

تحتل دراسة التركيب النوعي والعمري للسكان مكانة هامة في الدراسات السكانية ، حيث أن 
نوع وعمر الفرد محدد لحاجاته ونشاطه ودوره االجتماعي واالقتصادي ، ويكاد يكون تركيب 

على قوة  وع من أهم وأخطر العوامل الديموجرافية في داللتهانالسكان حسب فئات السن وال
 (10. )السكان اإلنتاجية ، ومقدار حيويتهم ، كما أنه يشير إلى اتجاه نموهم
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ُيعد عنصرًا هامًا ومحدد للنمو السكاني في الحاضر والمستقبل ، وعليه توجد  : نسبة النوع
كور إلى عدد ذعدة توجد عدة مقاييس لدراسة التركيب للسكان مثل : نسبة النوع ) عدد ال

( ونسبة الذكور ونسبة اإلناث من إجمالي عدد السكان ، ومن خالل حصر  000× اإلناث 
( فقد 1( والشكل )4يوضح الجدول )م 6006 -6002عدد السكان حسب النوع في الفترة 

 :  اآلتيتبين من دراستهما 
: 6002رة في الفتا ليبي مناطق( نسبة النوع حسب الفئات العمرية العريضة ب5جدول )
 م6016

صغار السن أقل من  السنة
 سنة 15-سنة 

 متوسطو السن
 سنة 14-25

 كبار السن
 فأكثر 24

 002.4 006.4 004.4 م6002
 000.3 004.4 6..00 م6006

 (11) ، المصدر:() من عمل الباحثةالجدول  المصدر:
يا حسب بيانات تعداد تباين نسبة النوع بليبيا صعودًا وهبوطًا بكل الفئات العمرية لسكان ليب

نسبة النوع في جميع الفئات عدم انخفاض م إال أن الجانب المشترك هو 6006:   6002
 -وعليه يتضح اآلتي : 000العمرية عن 

وذلك ،  000م لوحظ ارتفاع في نسبة النوع في جميع الفئات العمرية عن 6002في سنة  -أ
ية حيث تصل نسبة النوع في الفئة واالهتمام بالرعاية الصحالرتفاع معدالت الخصوبة 

نسبة النوع في الفئة ، في حين ارتفعت  004.4نسبتها سنة  04العمرية عند الميالد إلى 
 وتمثلها فئة الشباب والقوى العاملة والمحركة في الدولة .  006.4سنة إلى  24-.0العمرية 

 002.4؛بالغة الو + 2.4بفارق  000أكثر فهي تزيد عن فسنة  .2أما فئة كبار السن 
 ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى المعيشة وتحسن الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن .

وهي من فئة  6..00سنة نحو  .0م بلغت نسبة النوع في فئة أقل من 6006سنة  أما -ب
صغار السن ؛ أغلبهم يدرسون في المؤسسات التعليمية والتي يعتمد عليها مستقباًل في بناء 

 وارد الدولة ويرجع السبب إلى ارتفاع معدالت الخصوبة . وتنمية م
                                                           

 ( )000×أعداد اإلناث ÷ لى قانون : أعداد الذكور باالعتماد ع 
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:  6002توزيع نسبة النوع حسب الفئات العريضة لسكان ليبيا في الفترة  ( 1شكل ) 
 م6016

 
 ( .5المصدر :من عمل الباحث استنادًا لبيانات جدول )         

 النشطين، وهي تضم السكان  0.1 – سنة بفارق  24 -.0في حين انخفضت نسبة النوع 
وراجع ذلك إلى هجرة فئة  . –م فأنها تقل عنها بفارق 6002اقتصاديًا وبمقارنتها بسنة 

سنة  .2الشباب خارج الوطن للعمل والدراسة ؛ كما لوحظ ارتفاع نسبة النوع لفئة كبار السن 
ك إلى ارتفاع مستوى مقارنة بباقي الفئات العمرية السابقة ويرجع ذل 000.3فأكثر إلى 

من جانب وبالتالي انخفاض معدالت وفياتهم من جانب ، كما أن أحوالهم الخدمات الصحية 
 سنة .  24-.0الصحية ال يسمح لهم بالهجرة كما في الشباب 

 ليبيا :  مناطقتطور نسبة النوع على مستوى -6
كما هو م 6006-6002الفترة تتباين نسبة النوع لسكان مناطق ليبيا تباينًا واضحا في 

( يمكن تلخيص ما جاء  .م كما هو موضح في الجدول ) 6006-6002موضح في الفترة 
 فيه من بيانات على النحو اآلتي : 
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 م6016:  6002( تطور نسبة النوع حسب مناطق ليبيا في الفترة  4جدول ) 
 سنةال  

 
 المنطقة

 م6016 م6002

نسبة  إناث ذكور
نسبة  إناث ذكور النوع

 لنوعا
 101.2 20101 21202 106.5 11241 12122 طبرق 
 101.2 21421 26212 101.4 20210 26051 درنة 
الجبل 

 االخضر 
104611 100251 105.6 102460 101542 101 

 100.6 25226 24102 105.1 20151 25120 المرج 
 101.1 112266 146520 102.2 162162 152661 بنغازي 

 102.2 12201 12652 102.2 24200 21144 الواحات 
 100.4 11211 11106 104.5 61411 65124 الكفرة 
 106.1 41222 42401 102.1 22245 16251 سرت 
 101.2 61122 61451 111.1 65201 61522 الجفرة 
 104.1 655151 642622 102.5 620212 626521 مصراته
 101.6 660251 661211 101 602165 661126 المرقب

 110.5 551052 521204 102.1 402222 445204 بلسطرا
 101.6 615122 662422 110.1 615121 611002 الجفارة
 105.1 151542 141512 102.2 112226 141214 الزاوية
 106.1 155452 151221 101.2 112554 152215 زاورة

الجبل 
 الغربي

141525 154611 102.4 142100 140212 101.2 

 106.4 52010 52621 110.5 55264 52611 نالوت 
 102.1 44222 20162 111.1 21022 10110 سبها
وادي 
 الشاطئ

50622 12621 104.1 51161 51126 100.1 

 22.1 51025 50101 104.2 12112 50541 مرزق 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

911 

 م0202فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

وادي 
 الحياة 

50526 14122 111 11220 12126 105.6 

 101.1 11120 16152 102.1 11642 11250 غات 
621554 جمالياإل

6 
6161650 101.2 6152112 6211010 105.2 

 (13)، (12) المصدر:
 
الفئات التي يوضحها الشكل  م أمكن تقسيمها إلى عدد من6002وفق بيانات سنة  -أ

(2): 
 م6016:  6002( التركيب النوعي لسكان مناطق ليبيا في الفترة  2شكل ) 

 ( .4جدول )من عمل الباحث استنادًا لبيانات  المصدر:
 

: يمثل هذا النمط  أنثى 100ذكر لكل  110بلغت فيها نسبة النوع أكثر من مناطق  -0
، من نسبة النوع المرتفعة في خمسة مناطق ظهرت على الخريطة متقاربة من بعضها 
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وانتشرت هذه الفئة ،في الشمال والشرق من ليبيا تارة أخرى  ومتناثرةفي وسط ليبيا تارة ، 
ذكر لكل  003، هذا وتتباين بين من جملة مساحة ليبيا  %4..0ا نسبتهعلى مساحة 

وسبها ، ذكر لكل  أنثى في الجفرة  000.0و  000.1أنثى في وادي الحياة ، و  000
، وقد بلغت جملة أنثى 000ذكر لكل  000.4، ونالوت في الجفارة 000.1ونحو 

من  % 04.0اث من جملة ذكور ليبيا ، في حين بلغت نسبة اإلن % ..04الذكور 
 جملة إناث ليبيا . 

مناطق        في ستة ظهر هذا النمط  :110 – 101.4سبة النوع ما بين نمناطق تراوحت فيها  -6
إلى  001.2وتتراوح ما بين  ،، وبشكل منفرد في شرق البالدتركزت أغلبها في غرب ليبيا

الواحات،  في كل من: زوارة، والجبل الغربي، مصراته،أنثى  000ذكر لكل  006.2
. وبلغت مساحة ليبياجملة من  % 03.4، وقد انتشرت هذه الفئة على طرابلس، والزاوية

 . من جملة إناث ليبيا % 42.6، ونحو من جملة الذكور % 41.3نسبة الذكور 
يظهر هذا النمط في ستة : 101 – 104مناطق تراوحت فيها نسبة النوع ما بين  -1

إلى الشرق في كل من وادي الشاطئ،  الغربعلى شكل هالل يمتد من مناطق تظهر 
، وقد انتشرت هذه الفئة ها في سرت، وبنغازي ، عالوة على ظهور وغات، ومرزق، والكفرة

، وبلغت نسبة ذكورها من جملة الذكور بليبيا من مساحة البالد % 26.4على مساحة 
 . من جملة إناث ليبيا % 01.2و  ،% 01.4

وتتوزع في شرق : أنثى 100ذكر لكل  104عن ة النوع مناطق انخفضت فيها نسب -5
 األخضر، والجبل 006.4، وطبرق ..000ي: درنة ليبيا حيث تمثله أربعة مناطق ه

 % 1.4وقد انتشرت هذه الفئة على  ؛أنثى 000، ذكر لكل 004.3، والمرج 004.6
من  % 06.6، ومن جملة ذكورها % 06.3من مساحة الدولة وبلغت نسبة الذكور 

 . ناثجملة اإل
( 2م تنقسم إلى أربعة فئات شكل )6016أما التوزيع الجغرافي لنسبة النوع سنة  -ب

 : هي
: ويمثل هذا النمط  أنثى 100ذكر لكل  104مناطق بلغت فيها نسبة النوع أكثر من  -0

ونسبة النوع فيها أربعة مناطق تظهر متفرقة جغرافيا احداهما في الشرق هي : الواحات 
أنثى ، واالخرى في وسط ليبيا وتمثلها منطقة سبها ونسبة النوع  000ذكر لكل  006.6
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طرابلس  تمثلهاأنثى ، واألخرى في شمال ليبيا ومتقاربة  000ذكر لكل  001.3
حيث بلغت  % 1.1وتنتشر هذه الفئة على مساحة تصل .001.6والجفارة ، 000.4

 ة إناث ليبيا .من جمل % 61من إجمالي الذكور مقابل  % 66.6نسبة الذكور فيها 
، 003.1لها ستة مناطق هي : بنغازي : ويمث104ألقل من  105مناطق تراوحت بين  -6

، 1..00، ومصراته 004.0، والزاوية  003.6، وطبرق 003.1والجبل الغربي 
 % 31نسبة الذكور من جملة مساحة ليبيا ، و  % 04.0وتنتشر على مساحة بلغت 

 .من اإلناث  % 31.3، و من جملة الذكور
 أنثى :  100ذكر لكل  105من  ألقل 101من مناطق تراوحت نسبتها  -1

تكاد تغطي معظم مناطق ليبيا حيث تسود في الشرق عند كل من وتمثلها ثمانية مناطق 
بالترتيب ، في حين تظهر في الوسط في  003و 000.2درنة والجبل األخضر مقابل 

، وزوارة  003.6المرقب ، وفي الشمال في منطقة  000.1، والجفرة  006.1سرت 
ذكر لكل أنثى والتي  003.0، وغات  ..006، وفي الغرب عند نالوت  006.3

 62.3مقابل  % 1..6، والتي تصل نسبة الذكور فيها  % 64.6تنتشر على مساحة 
 من اإلناث .  % 62.3مقابل  %

 :  أنثى 100ذكر لكل  101مناطق تنخفض فيها نسبة النوع عن  -4
، ..000، والكفرة 000.6متفرقة من ليبيا في المرج  بعة مناطقوتنتشر في أر    

 3.3.ساحة وتغطي م؛ أنثى 000ذكر لكل  000.3ي الشاطئ ، وودا66.0ومرزق 
من  % 1.4واإلناث  ،% 1.0من جملة مساحة ليبيا، في حين تصل نسبة الذكور  %

 .إجمالي اإلناث
 :المبحث الثالث

 :  مؤشرات العمر لسكان ليبيا- 
مؤشرات العمر خاصة نسبة اإلعالة ودليل التعمر من أهم األساليب المستخدمة تعد  

لتحليل ان المؤشر  انلدراسة التركيب العمري حيث تستعرض الدارسة نتائج تطبيق هذ
 :  اآلتيم في 6006/ 6002التركيب العمري لسكان ليبيا خالل الفترة 

 نسبة اإلعالة: -أ



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

912 

 م0202فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

" وتتفق معظم الدراسات السكانية على اعتبار من ؛سكان ترتبط اإلعالة بالتركيب العمري لل
) بالمعولين تقل سنهم عن الخامسة عشر )معولين صغار ( ومن تزيد أعمارهم على الستين 

فيمثلون  6.-.0( أما قطاع السكان الباقي الذي يتراوح عمر أفراده بين  المسنينالكبار أو 
نسبة  هاأي، (14) ع عليه عبء إعالة المجتمعالقطاع النشيط اقتصاديًا من السكان والذي تق

اقتصاديًا في جميع  النشطين األشخاصغير النشطين اقتصاديًا إلى نسبة  األشخاص
 : األتي( نالحظ  6( والشكل ) 2.ومن جدول )األعمار 

 م 6016:  6002( تطور نسبة اإلعالة لسكان ليبيا في الفترة 2جدول )
 

 (15): المصدر،  () من عمل الباحثة المصدر:
سنة  %0.م إلى 6002سنة  % ..41سنة من  .0ارتفاع نسبة إعالة الصغار أقل من  -0

 ..41يعولون  ام كانو 6002فرد من سكان ليبيا عام  000م ، وهذا يعني أن كل 6006
؛ م6006فرد عام  0.فع بقليل إلى فردًا من صغار السن ، وأن هذا العدد الُمعول قد ارت

 وبشكل عام ُتعد نسبة اإلعالة الصغرى في ليبيا المرآة التي تنعكس معاناة السكان العاملين . 
 م6016: 6002 لسكان ليبيا في الفترةن لصغار وكبار الس( تطور نسبة اإلعالة 2) شكل

 
 
 

 
 

                                                           

() : عدد السكان في فئة ÷ سنة   .0: عدد السكان في فئة اقل من  نسبة إعالة الصغارباالعتماد على
 6.:.0عدد السكان في فئة ÷ سنة فأكثر  20= عدد السكان في فئة  نسبة إعالة الكبار، 000×  6.:.0

 . 000×عدد السكان العاملين ÷ عدد السكان غير السكان العاملين =  نسبة اإلعالة الحقيقية، 000×

 البيان           
 السنة

الة الصغار نسبة إع
 سنة 14أقل من 

نسبة اعالة كبار 
 نسبة اإلعالة الكلية سنة 20السن 

 42.2 2.1 51.4 م6002
 20.2 10.2 40 م6016
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 ( .2استنادًا لبيانات جدول )  ةمن عمل الباحث المصدر:      

 
 6.0ينطبق الحال على نسبة إعالة الكبار في ليبيا حيث ترتفع بشكل مطرد من -6

عن نسبة  جداً م إال أنها منخفضة 6006سنة  % 00.2م إلى 6002سنة  %
يعود ذلك بسبب زيادة عدد السكان في فئة متوسطي السن من إعالة صغار السن و 

السكان  إجماليمن  % 24.3إلى ، م 6002سنة  من اجمالي السكان  % 2..2
 . (00شكل )م 6006سنة 

 م6016:  6002لسكان ليبيا في الفترة الكلية( تطور نسبة اإلعالة 10شكل )
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( .2ات جدول ) من عمل الباحث استنادًا لبيان المصدر:
سنة  .2السكان كبار السن  أعداد " : يحسب هذا المؤشر باالعتماد على دليل التعمر-ب

فاذا  000سنة ثم ضرب الناتج في  .0( أقل من  األطفالفأكثر على عدد السكان ) 
فإن سكان المجتمع يوصفون بأنهم فتوة وشباب  % .0انخفضت نسبة دليل التعمر عن 
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 %20، أما إذا بلغت  % 6.إلى  % .0اذا تراوحت ما بين متوسطة  وتكون نسبة التعمر
 .  1"  (16. )فأكثر فإن السكان يعدون من الهرمين

(يبين  دليل التعمر في ليبيا في زيادة مستمرة فقد زاد المؤشر 1ومن الجدول )
م وهذا داللة على انخفاض 6006سنة  % 1.0م إلى 6002سنة  % 2.6من 

ليد وب لتالي التالي تناقص نسبة صغار السن في ليبيا معدالت الموا يتصف  وبا
لفتوة والشباب   .سكان ليبيا با

 م6016: 6002( تطور نسبة دليل التعمر في مناطق ليبيا في الفترة  1جدول ) 
 االجمالي العام إناث ذكور السنة
 2.6 2.1 2.1 م6002
  1.1 2.2 1.1 م6016

  (17) ر:المصد ، ().من عمل الباحثة المصدر:
قد فاق نظيره الخاص الذكور سنة  باإلناثالتعمر الخاص أما على مستوى النوع فإن دليل 

في حين انقلب الحال  ؛ % 2.0والبالغ للذكور  0.6بفارق بسيط  % 2.3م والبالغ 6002
للذكور  % 1.3فجاءت نسب تعمرهم أكبر من االناث نحو  م6006سنة  لصالح الذكور

 .لإلناث % 2.6مقابل 
 اسة : ر نتائج الد

م 6002تشغل منطقة طرابلس المرتبة األولى من حيث حجم السكان في سنة  -0
ظلت م 6006من اجمالي سكان ليبيا ، إال أنه في سنة  % 01.1ونسبتها 

مناطق جاذبة  بنغازي ، ومصراتهمع منطقتي شكلت محتفظة بالترتيب، حيث 
وذلك  % 6.4و  % 06.6، و % ..01 متتراوح نسبتهو م 6006للسكان في سنة 

ومالئمة الظروف الطبيعية ، الستراتيجية مواقعهم الجغرافية على البحر المتوسط 
 السكنية بهذه المناطق . الخدمات وتوفر جميع

                                                           
1 

 ()  000×سنة  .0عدد السكان أقل من ÷ سنة فأكثر  .2باالعتماد على القانون : إعداد السكان كبار السن 
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طرابلس والواحات من أكثر المناطق تغيرًا مطلقًا في منطقتي أظهرت الدراسة بأن  -6
،في حين أكثر نسمة  ألف 000متجاوزة  م6002/6006عدد السكان في الفترة 

 %..10-بيًا تقتصر على الواحات والبالغ نسمناطق تغيرًا ال
 0613.1م والبالغة 6002/6006ُتعد طرابلس من أكثر المناطق كثافة في الفترة  -3

بالترتيب ؛ وذلك بسبب صغر المساحة  6نسمة /كم ..0062و 6نسمة /كم
 . 6كم .13اإلدارية والبالغة 

م / 6002سكان حسب الفئات العمرية العريضة في الفترة عدم ثبات نسبة النوع لل -4
سنة إلى  24-.0السن  يم حيث أظهرت الدراسة تفوق نسبة متوسط6006

 004.4م إلى 6006أنثى ، في حين انخفض في سنة  000ذكر لكل  006.4
 أنثى . 000ذكر لكل  000.3سنة فأكثر إلى  .2ة كبار السن ئمقابل ارتفاع ف

كيب النوعي لسكان ليبيا والتي يعتمد عليها في وضع خطط من خالل عرض التر  -.
التنمية في المجاالت الخدمية مثل : الخدمات التعليمية ، والصحية ، تفاوت في 

م ، في حين 6002أنثى سنة  000ذكر لكل  000نسبة النوع إلى أكثر من 
بسبب الظروف األمنية ،  006.6م إلى 6006انخفضت نسبة النوع في سنة 

 اع معدل الوفيات بين الذكور ، وعامل هجرة الشباب .وارتف
سنة  .0من خالل دراسة مؤشر اإلعالة تبين ارتفاع نسبة إعالة الصغار أقل من  -2

على عدد كبير مما يقع عبء  % 0.إلى  % ..41طرديًا خالل فترة الدراسة من 
 . % 00.2سنة والبالغ نسبتهم  .0السكان فوق 

م ، 6006سنة  % 1.0الشباب حيث بلغ دليل التعمر كان ليبيا بالفتوة و سيتصف  -1
 . % 2.6عن اإلناث ونسبتهن  % 1.3وتفوق الذكور بنسبة 
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 الهوامش:
                                                           

م بنية 0046-06.4ليبيا ، السكان والتنمية البشرية في عبد الرازق عليالرجيبي،  -1
ض ، كلية علوم األر م6002 ،دكتوراهالمستقبل ، رسالة وآفاق  ،الماضي، هيكلة الحاضر

 .3، الجزائر، ص والجغرافيا والتهيئة العمرانية، جامعة منتوري 
، م6001، م 6002سنة ، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لالهيئة العامة للمعلومات -2

 .12طرابلس، ص 
القزيري، سعد خليل، السكان" في كتاب ليبيا الثورة في ثالثين عامًا: التحوالت السياسية  -3

 .11، ص م0666ة للنشر والتوزيع واإلعالن واالقتصادية واالجتماعية، الدار الجماهيري
 .12، مرجع سابق ، ص الهيئة العامة للمعلومات -4
م، وزارة 6006للمسح الوطني للسكان مصلحة اإلحصاء والتعداد، النتائج النهائية  5

 .6و0التخطيط، طرابلس، ص 
سكانية، دار النهضة العربية، ، األسس اإلحصائية للدراسات العبد المجيدالفراج،  -6

 ..04ص ،، القاهرة.061
 .12، ص الهيئة العامة للمعلومات، مرجع سابق -7
 .6و0ص  ،، مرجع سابقوالتعداد مصلحة اإلحصاء -8
، دار المعرفة م0663وتطبيقات،  ، جغرافية السكان أسسحمدنة، فتحي معيا ابو -9

 .36الجامعية، اإلسكندرية، ص 
، 4ط ،، السكان ديموغرافيًا وجغرافياً وغالب، محمد السيدمحمد صبحي عبد الحكيم،  -10

 . 004، ص المصرية، القاهرةم، مكتبة االنجلو 0611
 .063، ص مرجع سابق ،فتحي محمد عيانة ، ابو -11
 .11، ص الهيئة العامة للمعلومات، مرجع سابق -12
 .06 – 02ص  ،، مرجع سابقوالتعداد ومصلحة اإلحصاء -13
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 .300، ص مرجع سابق، فتحي محمد عيانة ، أبو -14
 .330-366، ص نفس المصدر -15
، ، اإلسكندريةالعيسوي، فايز محمد، أسس جغرافية السكان، دار المعرفة الجامعية -16

 .340م، ص 6006
 . 340، ص نفس المصدر -17
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 "الرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الخاصة في مدينة الزاوية"
 الـــــــــه هبـــداللـــوري عبــــد. ن                    د. الصّديق محمد المريمي       

 كلية التربية العجيالت/جامعة الزاوية      ية العجيالت/جامعة الزاوية     كلية الترب   
 

 ملخص:
لرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الخاصة في مدينة الزاوية، وذلك تتناول الدراسة ا

من خالل التعرف على أهم العوامل المؤثرة على رضا معلمي التربية الخاصة نحو مهنتهم، 
ثم الكشف عن الفروق ذات داللة إحصائية بين العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي لمعلمي 

)النوع ، سنوات الخبرة( ، وتكونت عينة الدراسة من التربية الخاصة، التي  تعزى لمتغير 
( معلم ومعلمة 051( معلم ومعلمة بمراكز التربية الخاصة بمدينة الزاوية من إجمالي )25)

( من المجتمع الكلي، وتم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة، اتبع الباحثان %34بنسبة )
 ة لجمع البيانات من عينة الدراسة .المنهج الوصفي التحليلي، واستخدما االستبانة كأدا 

 وأسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية:
أن أهم العوامل المؤثرة في درجة رضا معلمو التربية الخاصة تمثلت في الرواتب  -

 منخفضة.والمكافآت، حيث جاءت درجة رضاهم بدرجة 

ي ( في درجة الرضا الوظيفي لدى معلم1.12حصائيا عند مستوى )إوجود فروق دالة  -
 التربية الخاصة تعزى لمتغير النوع ولصالح الذكور.

( في درجة الرضا الوظيفي لدى معلمي 1.12حصائيا عند مستوى )إوجود فروق دالة  -
أفراد العينة الذين سنوات خبرتهم  الخبرة لصالحالتربية الخاصة التي تعزى لمتغير سنوات 

 (.سنوات 2)أقل من 

 معلمو-المؤثرة في تحقيق الرضا الوظيفي  العوامل –وظيفي هية الرضا الاالكلمات المفتاحية: م
 الخاصة.التربية 
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 المقدمة: -
تشهد العملية التربوية توترات داخلية وخارجية تؤثر في درجة الرضا الوظيفي عند المعلمين 
وفي مستوى دافعيتهم ، ذلك ألن نجاح العملية التربوية أو فشلها منوط بأداء المعلم ودرجة 

عن مهنته ، وعليه لن تستطيع المؤسسات التعليمية  أن تقدم للمجتمع مخرجات  رضاه
متكاملة تغطي حاجاته إال إذا كان المعلمون يعيشون أجواء اإلستقرار النفسي والمشبع 
لحاجاتهم ، وقادرين على إحداث التوازن في الصراعات التي يتعرضون لها ،على اعتبار 

تطلباتها وظروفها ، فالرضا الوظيفي مسألة مهمة للمعلم مهنة التعليم مهنة شاقة لها م
ولمجتمعه ، حيث يعد عامال مهما من العوامل المؤثرة في زيادة كفاءته في عمله وقيامه 

 بواجباته نحو زمالئه وطلبته ومجتمعه .
الذي يستطيع  المالئم،وتستدعي مهنة التعليم توفير المكونات التي تسهل التكوين المهني 

فضال عن الشعور باالستقرار النفسي الذي يجعله قادرا على  وظيفته،م بموجبه أداء المعل
شباع حاجاته ، وتسرع اتجاهاته وميوله ، وقادرا على أداء دوره التربوي  اإلحساس بكيانه وا 

 في أجواء من الرضا والمعنوية العالية ، والتالؤم والتفاعل مع البيئة المحيطة .
لوظيفي بمفهوم السعادة التي تتحقق لدى الفرد نتيجة رضاه عن عمله يرتبط مفهوم الرضا ا 

في مهنته، فكلما كانت مشاعر وتصورات الفرد نحو عمله إيجابية يشعره ذلك بالرضا الكامل 
عن وظيفته ، وذلك من خالل شعوره بإحترام المحيطين به في حقل العملية التربوية ، وبقوة  

 طلبة والمجتمع ومحيط المدرسة .عالقته بالزمالء والرؤساء وال
كما ينطوي تعليم أطفال المعاقين على تحديات وصعوبات كبيرة ، لذلك فإن مواجهة وتلبية 
اإلحتياجات التعليمية واإلنفعالية الخاصة بالطلبة المعوقين يوميا، تجعل من تعليمهم والعمل 

تكون لها تأثيرات سلبية  معهم مهنة مسببة للضغوط ، وتقلل من دافعية المعلم ، ويمكن أن
 على أداء المعلم ورضاه عن مهنته . 

يعد مفهوم الرضا الوظيفي مفهوم متعدد األبعاد بما يجسده من الرضا الكلي الذي يستمده 
الموظف من وظيفته وجماعة العمل التي يعمل معها ، ورؤسائه الذين يخضع إلشرافهم 

، فإذا كان لدى الفرد شعور بالرضا عن عمله ، وكذلك المؤسسة أو البيئة اللتين يعمل فيهما 
 تتملكه العزيمة واإلرادة والجهد الكبير اإليجابي تجاه المؤسسة التي يعمل بها . 
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 وصراعه،وقد يتعرض المعلمون للضغوط النفسية من غموض الدور الذي يقومون به 
ويحول دون  م،إنتاجيتهمما ينعكس سلبا على  المألوفة،ومتطلبات العمل الجديدة وغير 

  فيها.تحقيق المدرسة للنتاجات التربوية المرغوب 
وبالنظر إلى العاملين في مجال التربية الخاصة نجدهم يعانون من نفس الظروف 
والمشكالت واألعباء التي يعاني منها زمالؤهم الذين يتعاملون مع الطلبة العاديين، فالعمل 

لتوتر لدى العاملين نظرا للتعامل مع فئات مع ذوي اإلحتياجات الخاصة يخلق اإلحباط وا
متنوعة من األفراد غير العاديين ممن يعانون من اإلعاقات الحركية، والسمعية، والبصرية، 
نما  والعقلية، وصعوبات التعلم، واإلعاقات المتعددة، فهم ال يتعاملون مع حاالت جماعية وا 

من الخدمة، والتعليم والتدريب حاالت فردية، حيث يعد كل شخص حالة خاصة تتطلب نمطا 
والمساندة باإلضافة إلى نظرة المجتمع السلبية إلى مهنة التعليم في مجال التربية الخاصة، 
فمن الطبيعي أن نجد المعلمين في هذا المجال يعانون من مشاعر اإلحباط والتوتر والضغط 

 النفسي وما ينجم عنه من عدم الرضا الوظيفي عن هذه المهنة . 
 موضوع البحث: – أوال

تتطلب مهنة التعليم من المعلم بذل المزيد من الجهد لتحقيق متطلبات تلك المهنة ، لذلك 
زادت أعباء المعلم الوظيفية ليفي بتلك المتطلبات ، فلم يعد لمهنة التعليم مكانة إجتماعية 

لي ، كما قياسا بالمهن األخرى كما في الماضي ، وخاصة المهن ذات المردود المادي العا
أن المؤسسات التي تتولى إعداد المعلم وتدريبه ال تمتلك المقومات واإلمكانيات الكافية 
والمناسبة ، والتي من شأنها تمكين المعلم من االستجابة لمتطلبات المهنة واإلرتقاء بها إلى 
 مستوى المهن األخرى ، مما إنعكس سلبا على درجة الرضا الوظيفي لدى العاملين في حقل

 التعليم وخاصة المعلمين . 
ومن خالل اإلطالع على نتائج الدراسات السابقة نجد شبه إتفاق بعض الدراسات كدراسة 

م( ، ودراسة )محمد 5112م( ، ودراسة )أحمد عواد ، وكايد عبدالحق ، 5100)أحمد عواد، 
يفي لدى م( والذين أسفرت نتائجهم أن مستوى الرضا الوظ5112الزيودي ، عماد الزغلول ، 

العاملين مع ذوي االحتياجات الخاصة عند مستوى المتوسط بصفة عامة ، األمر الذي 
يتطلب بذل المزيد من الجهود من قبل المؤسسات التعليمية من خالل القيام بإجراء دورات 
تدريبية للرفع من األداء الوظيفي للعاملين في مجال التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة ، 
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ن الروح المعنوية للعاملين ،وذلك بزيادة الرواتب والمكافآت ، والعمل على توطيد والرفع م
العالقات االجتماعية بين العاملين بعضهم البعض ، وبين العاملين واإلدارة ، لكي يسهل 
التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة ، وحل المشكالت التي قد تعترضهم أثناء قيامهم 

املين في مدارس التربية الخاصة تفرض عليهم طبيعة عملهم بوظائفهم ، ذلك ألن الع
متطلبات ومشكالت متعددة ، األمر الذي يولد لديهم الضغوط النفسية وعدم الرضا عن 
العمل واالقتناع به ، ولذلك فإن قناعة العاملين ورضاهم عن العمل يشكل عامال مهما في 

 .نجاحهم وقيامهم بالمهمات والواجبات الموكلة لهم 
وانطالقا مما سبق تبرز أهمية البحث في التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لمعلمي 

 التربية الخاصة بمدينة الزاوية .
 أهمية البحث : –ثانيا 

 تكمن أهمية البحث في اآلتي :
 :النظريةاألهمية 

ة بالعوامل المؤثر  االجتماعيةتعريف أصحاب القرار في ميدان التربية والتعليم والتنمية  .0
في الرضا الوظيفي من أجل تهيئة الظروف المناسبة والتي تساعد على إستقرار 

 مهنتهم.الخبرات التربوية وزيادة رضا معلمي التربية الخاصة نحو 
لما له من أهمية بالغة  الخاصة،التركيز على العوامل الرضا الوظيفي لمعلمي التربية  .5

ض منهم عن وظيفته ، وبالتالي في معرفة العوامل التي تكمن وراء عدم رضا البع
 إنخفاض مستوى األداء داخل مؤسسات ومراكز التربية الخاصة .

 العملية:األهمية 
. ترجع أهمية البحث في تناولها بالدراسة معلمي التربية الخاصة باعتبارهم العنصر الفعال 0

والذي بدوره يتأثر والركيزة األساسية في المؤسسة التعليمية إذ أن كفائتهم تتوقف على أدائهم 
 التعليمية.بالبيئة المحيطة الداخلية للمؤسسة 

. تكمن األهمية العملية لهذه الدراسة فيما توفره من نتائج ويؤمل بأنها تساهم في توعية 5
إشكاليات عدم رضا بعض  الالزمة لمعالجةالجهات المسؤولة باتخاذ اإلجراءات والتدابير 

 بمهامهم.لتي قد تعترضهم أثناء القيام المعلمين عن أدائهم والصعوبات ا
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 أهداف البحث : –ثالثا 
 . التعرف على أهم العوامل المؤثرة على رضا معلمي التربية الخاصة نحو مهنتهم .0
( بين العوامل المؤثرة 1.12. الكشف عن الفروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )5

 زى )النوع، سنوات الخبرة( .في الرضا الوظيفي لمعلمي التربية الخاصة تع
 تساؤالت البحث : –رابعا
 . ما أهم العوامل المؤثرة على رضا معلمي التربية الخاصة نحو مهنتهم ؟0
( بين العوامل المؤثرة في 1.12. هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )5

 لخبرة( ؟الرضا الوظيفي لمعلمي التربية الخاصة تعزى )النوع  ، سنوات ا
 حدود البحث : –خامسا 
 : يتناول البحث الرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الخاصة  . الموضوعي ودأ. الحد

 المعلمين والمعلمات بمراكز التربية الخاصة . البشرى : ودب. الحد
 مراكز التربية الخاصة الواقعة في نطاق مدينة الزاوية .المكاني : ودج.الحد
 م .5102اء الدراسة الميدانية في العام الدراسي : تم إجر  الزماني ودد.الحد
 مصطلحات البحث :  –سادسا

: بأنه إحساس داخلي لدى الفرد، يتمثل شعوريا باالرتياح والسعادة نتيجة  الرضا الوظيفي .0
إشباع حاجاته ورغباته من خالل مزاولته للوظيفة التي يعمل بها، والذي ينتج عنه نوع من 

 تمليه عليه وظيفته من واجبات ومهام. رضا الفرد وتقبله لما
هم المعلمون العاملون في المدارس الحكومية ممن يحمل  :الخاصةمعلمي التربية  .5

 (1)مؤهالت علمية في التربية الخاصة ويقدم خدمات للطلبة المعوقين .
  التالية:ولتحقيق األهداف السابقة قسمت الورقة البحثية إلى المحاور 

يعد الرضا الوظيفي أحد الموضوعات التي حظيت باهتمام  الوظيفي:الرضا ماهية  –أوال 
الكثير من علماء التربية، وذلك ألن األفراد يقضون جزءًا كبيرًا من حياتهم في العمل ومن ثم 
من األهمية بمكان أن يبحثوا عن الرضا الوظيفي ودوره في حياتهم الشخصية والمهنية، كما 

دها أن الرضا الوظيفي قد يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية ويترتب عليه أن هناك وجهة نظر مفا
 الفائدة للمؤسسات والعاملين مما زاد من أهمية دراسة هذا الموضوع.
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ويعتمد نجاح الفرد في العمل أساسًا على مدى ارتباطه ووالئه له، وما يوفره العمل من     
ذا كانت  الكفاءة الوظيفية نتاجًا لألعداد إشباع لحاجاته ودوافعه وتوظيف لقدراته، وا 

المتخصص والتدريب والخبرة فإنها أيضًا دليل على مقدار إحساس الفرد بالرضا عن 
 (2)عمله.
يمتاز الموظفين الذين يتمتعون بالرضا واالرتياح بمردود أفضل من غيرهم ويؤدون عملهم    

وظيفي في مؤسساتهم ومواقع بشكل أفضل إلى حد ما من العاملين الذين ال يتمتعوا بالرضا ال
 (3)عملهم .

يتمتع  األفراد الذين يشعرون بمستوى عاٍل من الرضا تكون إنتاجيتهم  في العمل أفضل    
من األفراد الذين يتصفون بمستوى منخفض من الرضا، وهذا ما يعزز أهمية تلك العالقة 

و يجب االهتمام  (4)لعمل .االرتباطية ما بين الشعور المرتفع بالرضا واألداء المتميز في ا
بالرضا الوظيفي من مختلف جوانبه، وتحليل العوامل الفاعلة والمؤثرة على مستوياته وضرورة 
التعرف على مشاعر واتجاهات العاملين نحو عملهم والقناعة بإمكانية التأثير على هذه 

والتنظيمية التي  العوامل الفاعلة والمؤثرة من خالل السياسات العامة واإلجراءات اإلدارية
تقانه وزيادة  تحددها المؤسسات المختلفة، وذلك لما له من تأثير على سير العمل وا 

 (5)الفاعلية.
وفى هذا اإلطار يعبر الرضا الوظيفي عن مشاعر وأحاسيس الموظف النابعة من نفسه . 
غير أنه ليس باإلمكان الفصل بين هذه المشاعر واألحاسيس وظروف العمل المحيطة 

 العامل، لذا فمن األهمية بمكان التعرف على العوامل المؤثرة فيه.ب
 العوامل المؤثرة في تحقيق الرضا الوظيفي : -ثانيا 

لقد تباينت العوامل المؤثرة في تحقيق الرضا الوظيفي، وذلك بحسب الزاوية التي نظر إليها 
 الباحثون والدارسون عند تناولهم لهذا الموضوع، فمنها :

يختلف الرضا الوظيفي من فرد آلخر حسب طبيعته وخصائصه مل المتعلقة بالفرد :. العوا0
، فالعامل الذي يعاني من اضطرابات عدة تنعكس عليه سلبًا في رضاه عن العمل، ويمكن 

 أن يرجع ذلك إلى األسباب اآلتية : 
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خلل في : يمكن أن يكون ذلك راجعًا إلى أسباب فسيولوجية، حيث أن أي  الحالة الصحية–أ
التكوينات الجسمية يؤدى إلى خلل في وظائفها، وكلما كبر ذلك الخلل إنعكسذلك على نفسية 

 (6)العامل .
: وهى اضطرابات انفعالية نفسية تؤثر في رضا الفرد حسب  الحالة النفسية أو المزاجية –ب

تمتع بالصحة الحالة النفسية للعامل، وال تدل االضطرابات االنفعالية والنفسية على شخصية ت
 (7)النفسية .

: هي عبارة عن الخصائص التي تؤثر في استعداد الموظف للعمل السمات الشخصية –ج 
وميوله ورغباته وطموحة ودوافعه، مثل مستوى التعليم، الفئة العمرية؛ الجنس والخبرة  

 (8)باإلضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بمهارة العامل نفسه.
تلعب اإلدارة دورًا مهما في مساعدة العاملين في القات في العمل: . العوامل المتعلقة بالع5

الشعور باالنتماء واالنتظام في وحدات أو مجموعات تتشكل بتوجيه منها ضمن نطاق العمل 
 (9)بحيث يتحقق الرضا عن العمل .

وكلما كان هنالك تفاعل بين مجموعات العمل، كلما حصلنا على رضا أفضل واإلنسان  
يميل لالنتماء إلى جماعة يحقق من خاللها إشباع الكثير من حاجاته االجتماعية بطبيعته 

 (10)التي تنعكس في عدم مقدرته في االنعزال عن اآلخرين.
يتحقق الرضا الوظيفي في هذه الحالة إذا ما تم التوفيق . العوامل المتعلقة بظروف العمل :4

روف العمل عوامل مثل : اإلضاءة بين االحتياجات الجسدية وظروف العمل ، وتتضمن ظ
 (11)والحرارة والضوضاء وساعات العمل والتلوث والنظافة والرعاية الصحية.

يعتمد نجاح أي مؤسسة بالدرجة األساسية على اإلدارة، فكلما . العوامل المتعلقة باإلدارة : 3
. واإلدارة كانت اإلدارة واعية في التعامـل مع األفراد، كلما نجحت في تحقيق أهدافها.

العصرية هي أسلوب تفكير متطور يسعى إلى تحقيق الكفاءة والترشيد ويقاس نجاحها بقدر 
  (12)اهتمام العاملين بالعمل.

تشير األبحاث والدراسات إلى إنه إذا أرادت اإلدارة القيام . العوامل المتعلقة باإلشراف :2
ن العاملين عالقة حسنة بشكل يحقق بمهامها بشكل فعال، ينبغي أن تكون العالقة بينهما وبي

األهداف الكلية .وتفيد األبحاث التي أجريت من قبل باحثين ودارسين في جماعة " ميتشيغان 
األمريكية " إلى أن المشرف الذي يجعل من العاملين تحت إدارته محورًا الهتمامه يكسب 
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ذا كان غير ذلك سوف ينعكس سلبًا  على العاملين ومن والءهم ويحقق الرضا المطلوب، وا 
   (13)ثم على إنتاجية العمل.

تعد السياسة الواضحة والعادلة لنظام األجور . العوامل المتعلقة بالحوافز والمكافآت :6
والترقيات والعالوات دافعًا للعمال لبذل الجهود في العمل أمال في تحصيل ترقية أو زيادة 

رات الحوافز والمكافآت تتم بطريقة عادلة أجر أو عالوة، ألن األفراد الذين يدركون أن قرا
على أهمية الحوافز المادية من خالل  taylorيزداد شعورهم بالرضا عن عملهم.أكد العالم 

وصف اإلنسان بالعقالنية والرشد  وأنه يتخذ القرار الذي من خالله يحقق أكبر منفعة مادية، 
 (14)ومن ثم على رضا الفرد. ألن الحوافز المادية تؤثر إيجابا في النواحي السلوكية

 الدراسات السابقة التي تناولت الرضا الوظيفي : –ثالثا 
.   دراسة أحمد عواد ، بعنوان : مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين واالخصائيين 0

العاملين مع األفراد ذوي اإلعاقة السمعية في مؤسسات ومراكز التربية الخاصة باألردن ، 
 (15)م .5100
الدراسة التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين واإلخصائيين العاملين مع هدفت 

األفراد ذوي اإلعاقة السمعية في مؤسسات ومراكز التربية الخاصة باألردن ، وأثر متغيرات 
الجنس ، وعدد سنوات الخبرة لدى العاملين على مستوى الرضا الوظيفي لديهم ، وتكونت 

(  مؤسسات ومراكز للتربية الخاصة 6( فردا من بين العاملين في )43عينة الدراسة من )
لألفراد المعاقين سمعيا في األردن ، واتباع المنهج الوصفي ، واستخدم االستبانة كأداة جمع 

 البيانات من عينة الدراسة .
 وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية :

 السمعية كان متوسطا بصورة عامة قة.مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين مع ذوي اإلعا0
( في الرضا الوظيفي بين الذكور واإلناث 1.12.ال توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى )5

 العاملين مع ذوي اإلعاقة السمعية . 
( في الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة 1.12. ال توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى )4

 معلم أو اإلخصائي . تعزى لعدد سنوات الخبرة لل
.دراسة أحمد عواد ، وكايد عبدالحق ، بعنوان : مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي 5

 (16)م .5112وأخصائيي التربية الخاصة في مدينة رام هللا بالضفة الغربية في فلسطين ، 
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هدفت الدراسة التعرف على عوامل ومستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي وأخصائيي التربية 
خاصة في مدينة رام هللا بالضفة الغربية في فلسطين ، وأثر متغيرات نوع اإلعاقة ، الجنس ال

، وعدد سنوات الخبرة لدى العاملين على مستوى الرضا الوظيفي لديهم ، وتكونت عينة 
 51( فردا من المعلمين واالخصائيين العاملين في ميدان التربية الخاصة )21الدراسة من )

( مؤسسة ومركز للتربية الخاصة ، و اتبع 00( ، من العاملين في )إناث 41ذكور ، 
ستخدما إستبانة كأدا   ة جمع البيانات من عينة الدراسة الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ، وا 

 أسفرت الدراسة عن النتائج التالية : 
مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي وأخصائي التربية الخاصة كان متوسطا بصورة  -

 مة .عا

وجود فروق بين الذكور واإلناث من العاملين في التربية الخاصة في الرضا الوظيفي  -
 لصالح اإلناث . 

عدم وجود فروق دالة احصائيا في عوامل الرضا الوظيفي بين العاملين تعزى لمتغير  -
 عدد سنوات الخبرة لهم . 

قته ببعض المتغيرات دراسة خليل جواد ، عزيزة شرير ، بعنوان : الرضا الوظيفي وعال .4
 (17)م .5113الديموغرافية لدى المعلمين ، 

هدفت الدراسة معرفة العالقة بين الرضا الوظيفي وبعض المتغيرات الديموغرافية 
( معلما ومعلمة ، و اتبع الباحثان المنهج 461لدى المعلمين ، وتكونت عينة الدراسة من )
ستخدما االستبيان كأداة  جمع البيانات من عينة الدراسة . الوصفي التحليلي ، وا 

 وأسفرت الدراسة النتائج التالية : 
 وجود فروق دالة إحصائيا في الرضا الوظيفي لصالح اإلناث . -

 عدم وجود فروق دالة إحصائيا في الرضا الوظيفي وسنوات الخبرة . -

ة . دراسة محمد الزيودي ، عماد الزغلول ، بعنوان : الرضا الوظيفي لمعلمي التربي3
الخاصة والعوامل المؤثرة فيه بالمدارس الحكومية والخاصة في محافظة العاصمة باألردن ، 

 (18)م .5112
هدفت الدراسة معرفة درجة الرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الخاصة ، وتحديد ما إذا 
كانت تختلف بإختالف متغيرات الجنس ، والمؤهل األكاديمي في المدارس الخاصة 
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( معلما ومعلمة 063في محافظة العاصمة باألردن ، وتكونت عينة الدراسة من )والحكومية 
ستخدما االستبيان  26ذكور و  30) إناث( ، و اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ، وا 

 كأداة جمع البيانات من عينة الدراسة . 
 وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية :

 د العينة كانت متوسطة .أن درجة الرضا الوظيفي لدى أفرا -

وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا الوظيفي تعزى لمتغير الجنس  -
 لصالح اإلناث . 

 تعقيب عام على الدراسات السابقة : 
اتفقت الدراسات السابقة مع البحث الحالي في الهدف الذي إنطلقت منه وهو التعرف 

مراكز التربية الخاصة ، والكشف عن على مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في 
الفروق في درجة رضا العاملين في مراكز التربية الخاصة تعزى لمتغير )الجنس ، 
سنوات الخبرة(  ، كما اتفقت مع البحث الحالي في المنهج المستخدم وهو المنهج 
الوصفي التحليلي ، واتفقت أيضا مع هذا البحث في استخدامها ألسلوب المعاينة 

 مختلف .  وبحجم
 اإلجراءات المنهجية في الدراسة الميدانية : –رابعا 

لإلجابة عن تساؤالت البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، إذ منهج الدراسة :  -
يمكن من خالل هذا المنهج العلمي وصف الظاهرة محل البحث، وفي الوقت ذاته تحديد 

ئيسة للدراسة ، وذلك بتجميع الحقائق والبيانات وتحليل العالقة المفترضة بين المتغيرات الر 
 مع محاولة تفسيرها تفسيرًا كافيًا وتحليلها واستخالص دالالتها، للوصول إلى نتائج. 

 مجتمع الدراسة وعينته  : -
مجتمع الدراسة: تكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات مراكز التربية الخاصة الواقعة في 

 م .5102( معلم ومعلمة  للعام الدراسي 051بالغ عددهم )نطاق مدينة الزاوية وال
 :عينة الدراسة  -
( معلما ومعلمة بمراكز التربية الخاصة بمدينة 51: تكونت من ) العينة االستطالعية -0

 . الزاوية ، وذلك لتقنين أداة الدراسة من خالل الصدق والثبات بالطرق المناسبة



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

611 

 

 م0202فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 

( معلم ومعلمة بمراكز التربية 25الدراسة من ): تكونت عينة العينة األصلية للدراسة -5
( من المجتمع الكلي، تم اختيارهم بطريقة عشوائية %34الخاصة بمدينة الزاوية بنسبة )

 بسيطة. 
 الخصائص العامة لعينة الدراسة : ●

 (0جدول رقم )
 يبين توزيع أفراد العينة حسب النوع

 النسبة المئوية التكرار النوع

 28.8 15 ذكر

 71.2 37 أنثى

 100.0 52 المجموع

( من مجموع أفراد العينة من %30.5( نالحظ أن نسبة )0من البيانات الواردة بالجدول )
 ( من الذكور .%52.2اإلناث، ونسبة )

 (5جدول رقم )
 يبين توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 48.1 25 بكالوريوس

 38.5 20 م تربيةدبلو 

 13.4 7 ماجستير

 100.0 52 المجموع
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( من مجموع أفراد العينة مؤهلهم %32.0( نالحظ أن نسبة )5من البيانات الواردة بالجدول )
( %04.3( مؤهلهم العلمي )دبلوم تربية( ، ونسبة ) %42.2العلمي )بكالوريوس( ، ونسبة )

 مؤهلهم العلمي ماجستير .
 ( 4جدول رقم )

 يبين توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة
 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة

 67.3 35 سنوات 01 -2من 

 32.7 17 سنوات فأكثر 01من 

 100.0 52 المجموع

( من مجموع أفراد العينة سنوات %63.4( نالحظ أن نسبة )4من البيانات الواردة بالجدول )
 01( سنوات خبرتهم تتراوح من )%45.3نوات ، ونسبة )( س 01 -2خبرتهم تتراوح من )

 سنوات فأكثر( .
بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة تم إعداد أداة أداة الدراسة : 

  الدراسة وفقا للخطوات اآلتية :
 عد .صياغة فقرات االستبيان حسب انتمائه لكل ب -تحديد األبعاد الرئيسة لالستبانة  -

 صدق وثبات األداة :
أعد االستبيان بصورته األولية ، وتم عرضه على مجموعة من المحكمين و الصدق : -أ

( محكمين متخصصين في مجال المعرفة، وتم إجراء التعديالت 2الخبراء والبالغ عددهم )
الالزمة من حيث حذف أو إضافة أو تعديل ، فأصبح عدد فقرات االستبيان في صورتها 

 –مهام العمل وواجباته  –( فقرة موزعة على ثالث أبعاد )الرواتب والمكافآت 02ائية  )النه
 –العالقات مع الزمالء والرؤساء( ، علما بأن بدائل اإلجابة عن فقراته تتمثل في )دائما 

 أبدا( . -أحيانا 
 تم حساب صدق االتساق الداخلي باستخدام مصفوفة االرتباط البسيط بيرسون 
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 (3جدول )
 ارتباط أبعاد االستبيان بالدرجة الكلية

 االرتباط عدد الفقرات األبعاد                

 **0.988 6 الرواتب والمكافآت

 **0.993 6 مهام العمل وواجباته 

 **0.996 6 العالقات مع الزمالء والرؤساء 

 **0.997 18 المقياس ككل 

مالت ارتباط بيرسون بين درجات كل بعد يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معا       
( األمر الذي 1.10من أبعاد االستبيان والدرجة الكلية كانت دالة إحصائيا عند مستوى )

يؤكد صدق االتساق الداخلي لكل بعد بالدرجة الكلية لالستبيان ، ومن ثم الوثوق فيه 
 لالستخدام والتطبيق .

 – Alphaاستخدام اختبار ألفا كرونباخ. تم حساب ثبات االستبيان ب ثبات األداة : -ب
Cornpach 

 (2جدول )
 معامل ثبات االستبيان باستخدام طريقة ألفا كرو نباخ لألبعاد والدرجة الكلية

 معامل الثبات عدد الفقرات األبعاد                  

 0.867 6 الرواتب والمكافآت

 0.817 6 مهام العمل وواجباته 

 0.823 6 والرؤساء  العالقات مع الزمالء

 0.984 18 المقياس ككل 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

611 

 

 م0202فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 

( أن جميع قيم معامالت الثبات عالية ، حيث تراوحت قيم معامالت 2يتضح من الجدول )
( ، وبلغ معامل الثبات الكلي 1.263 -1.203الثبات  في محاور االستبيان بين )

االستبيان  للتطبيق ( ، وتشير هذه القيم العالية من  معامالت الثبات إلى صالحية 1.223)
مكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها .  وا 

 التصميم والمعالجة اإلحصائية :
 على النحو اآلتي:  4 -0ولتصحيح االستبانة فقد وزعت الدرجات من 

 ( لالستجابة )دائما( .4تعطى الدرجة ) -

 ( لالستجابة )أحيانا (  .5تعطى الدرجة ) -

 أبدا( .( لالستجابة )0تعطى الدرجة ) -

وألغراض التحليل اإلحصائي ، تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، 
 ( ، ومعامل االرتباط البسيط بيرسون ، ومعامل الثبات ألفا كرونباخ .t-testواختبار )
 وتفسيرها:تحليل البيانات  –خامسا 

ضا الوظيفي لدى معلمي التربية أهم العوامل المؤثرة في الر  األول: مانتائج التساؤل 
 الخاصة؟
 والمكافآت.الرواتب  -0

 (6جدول )
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمرتبة ودرجة الرضا لبعد الرواتب 

 والمكافآت
المتوسط  الفقرات                  م. ر

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري 

درجة  الترتيب 
 الرضا

 منخفضة 2 0.57604 1.4615 احتياجاتك عليه يسد تحصلي الراتب الذ 1.

تشعر بأن عملك ومهامك تتناسب مع  2.
 الراتب الذي تحصل عليه 

 منخفضة 3 0.66704 1.4231

العام  االقتصادييتناسب الراتب مع الوضع  3.
 في المجتمع

 منخفضة 1 0.57440 1.5577
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العالوات السنوية المقدمة للمعلمين التربية  4.

 الخاصة مجزية
 منخفضة 2 0.57604 1.4615

تحصل من خالل عملك على حوافز  .5
 اضافية

 منخفضة 3 0.66704 1.4231

يشجع راتبك على القيام بالعمل بشكل  6.
 أفضل 

 منخفضة  4 0.52824 1.2692

( والتي نصت على 4الفقرة ) كانت:هذا البعد  فقرة فيأعلى  السابق أنيتضح من الجدول 
اسب الراتب مع الوضع اإلقتصادي العام في المجتمع( احتلت المرتبة األولى بمتوسط )يتن

  منخفضة.( وجاءت بدرجة 1.2233( وانحراف المعياري )0.2233حسابي )
وتعزو أسباب تدني درجة الرضا لدى معلمي التربية الخاصة هو عدم كفاية الدخل أو العائد 

هة نظر المعلمين مع حجم األعباء التي تتطلبها حسب وج بال يتناسالمالي الشهري والذي 
مهنة التعليم والتوقعات المطلوب منهم تحقيقها ، حيث أن مستوى الدخل في المجتمع الليبي 
بشكل عام متدن ويكاد يكون مستوى الدخل الذي يتلقاه المعلمون بما فيهم معلمو التربية 

 رى .الخاصة منخفضا مقارنة بمستوى الدخول في المهن األخ
وهكذا فإن تدني مستوى الدخل يشكل عبئا إضافيا يولد الضغط النفسي لدى المعلمين نظرا 

 إلرتفاع مستوى تكاليف المعيشة .
( والتي نصت على )يشجع راتبك على القيام 6وأن أدنى فقرة في هذا البعد كانت : الفقرة )

 ( .1.25253ي )( وانحرافه المعيار 0.5625بالعمل بشكل أفضل( بمتوسط الحسابي )
 مهام العمل وواجباته .-ب
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 (3جدول )
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمرتبة ودرجة الرضا لبعد مهام العمل 

 وواجباته 
. ر
 م

 الفقرات
المتوسط 

 الحسابي
اإلنحراف 

 المعياري
 الترتيب

درجة 

 الرضا

ية الخاصة إجتماعات يعقد مديرو مدارس الترب .0
 .خاصة من أجل مناقشات هادفة في مجال العمل 

 مرتفعة 2 0.57604 2.5385

توزيع األعمال بين معلمي التربية الخاصة توزيع  .5
 منصف

 مرتفعة 3 0.57440 2.4423

الوقت الذي تتيحه لك وظيفتك للتواجد مع أسرتك  3.
 مناسب 

 مرتفعة 2 0.57604 2.5385

 مرتفعة 3 0.57440 2.4423 طلوبة في العمل واضحة ودقيقةالمهام الم 4.

 مرتفعة 4 0.55606 2.3462 تواجهك صعوبات في مجال عملك .2

 مرتفعة 1 0.56112 2.6346 تكلف بأعمال تتناسب مع طبيعة عملك 6.

( والتي نصت على 6يتضح من الجدول السابق  أن أعلى فقرة  في هذا البعد كانت : الفقرة )
بأعمال تتناسب مع طبيعة عملك( احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي  )تكلف

 ( وجاءت بدرجة مرتفعة . 1.26055( وانحرافه المعياري )5.6436)
يعزو ذلك أن معلمي التربية الخاصة يقومون بأعمال تتناسب وطبيعة أعمالهم وفي    

للوسائل والمعينات  تعاملهم مع أطفال ذوي االحتياجات الخاصة ، من حيث استخدامهم
المناسبة التي تمكن ذوي اإلحتياجات التربوية الخاصة بمختلف فئاتهم من تنمية قدراتهم 

مكاناتهم بما يتالءم مع استعداداتهم و تنمية وتدريب الحواس المتبقية لدى ذوي اإلحتياجات  وا 
مختلفة، والعمل التربوية الخاصة لإلستفادة منها في اكتساب الخبرات المتنوعة والمعارف ال

على توفير االستقرار والرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية التي تساعد ذوي االحتياجات 
التربوية الخاصة على التكيف في المجتمع الذي يعيشون فيه تكيفا يشعرهم بما لهم من 
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ية حقوق وما عليهم من واجبات تجاه هذا المجتمع، فضال عن قيامه بتعديل اإلتجاهات التربو 
يجاد مناخ مالئم للتعاون  الخاطئة ألسر هؤالء األطفال عن طريق توجيه وتوعية األسرة وا 
الدائم بين المنزل والمدرسة مما يؤدي إلى تكيف اجتماعي ينسجم مع قواعد السلوك 

  اإلجتماعية والمواقف المختلفة على أساس من اإليجابية والثقة بالنفس.
( والتي نصت على )تواجهك صعوبات في 2ت : الفقرة )وأن أدنى فقرة في هذا البعد كان
 ( .1.22616( وانحرافه المعياري )5.4365مجال عملك( بمتوسط الحسابي )

 العالقات مع الزمالء والرؤساء .-ج
 (2جدول )

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمرتبة ودرجة الرضا لبعد العالقات مع 
 ء.الزمالء والرؤسا

 

 م. ر

 

 الفقرات                 

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

درجة  الترتيب 
 الرضا

 مرتفعة 2 0.57604 2.5385 يعاملك رئيسك بمحبة والتقدير واالحترام  -1

يوجد تفاهم بينك وبين رئيسك في الطريقة التي تتعامل  -2
 بها

 مرتفعة 3 0.55606 2.3462

 مرتفعة 1 0.56112 2.6346 تربية الخاصة يسودها الود والمحبةعالقة معلمي ال -3

تقبل اإلدارة المدرسية اقتراحاتك حول تطوير العمل  -4
 التربوي 

 متوسطة 4 0.84084 2.1346

 مرتفعة 2 0.57604 2.5385 التربية الخاصة بأحوال بعضهم البعضمعلمو يهتم  -5

 متوسطة 5 0.77674 1.8462 تحصل على قدر مناسب من التحفيز والتشجيع -6

( والتي نصت على 4الفقرة ) كانت:هذا البعد  فقرة فيأعلى  السابق أنيتضح من الجدول 
)عالقة معلمي التربية الخاصة يسودها الود والمحبة( احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

  مرتفعة.( وجاءت بدرجة 1.26055( وانحراف المعياري )5.6436)
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( والتي نصت على )تحصل على قدر مناسب 2ى فقرة في هذا البعد كانت : الفقرة )وأن أدن
 ( .1.33633( وانحرافه المعياري )0.2365من التحفيز والتشجيع( بمتوسط الحسابي )

 (2جدول )
 يبين المتوسط الحسابي وترتيب الرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الخاصة

لدى معلمي أبعاد استبيان الرضا الوظيفي  ر. م
 التربية الخاصة 

المتوسط 
 الحسابي

 الترتيب

 1 14.9423 الرواتب والمكافآت 1

 2 14.0385 مهام العمل وواجباته  2

 3 8.5962 العالقات مع الزمالء والرؤساء  3

  
( ترتيب  أبعاد االستبيان حسب أهميتها لدى أفراد عينة البحث وفقا للمتوسط 2يبين الجدول )
يث جاءت  في المرتبة األولى الرواتب والمكافآت بمتوسط الحسابي الحسابي ، ح

( ، بينما جاءت مهام العمل وواجباته في المرتبة الثانية بمتوسط الحسابي 03.2354)
( ، وفي المرتبة الثالثة جاءت العالقات مع الزمالء والرؤساء بمتوسط حسابي 03.1422)
(2.2265. ) 

( بين بعض 1.12جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )نتائج التساؤل الثاني: هل تو 
 المتغيرات )النوع ، سنوات الخبرة(و درجة الرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الخاصة  ؟ 

( يبين التوصيف اإلحصائي ألفراد عينة البحث الختبار داللة الفروق بين 01جدول )
 ى معلمي التربية الخاصة .متوسطات فئات متغير النوع  ودرجة الرضا الوظيفي لد

النو األبعاد

 ع

حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  "ت " قيمة 

 الداللة 

الراتب 

 والمكافآت

 

 ذكر

15 9.6486 3.39294 4.140 .000 
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 أنثى

37 6.0000 .00000 6.541 .000 

مهام العمل 

 وواجباته

 

 ذكر

15 18.0000 .00000 5.552 .000 

 

 أنثى

37 13.7027 2.98016 8.771 .000 

العالقات مع 

الزمالء 

 والرؤساء

 

 ذكر

15 17.8000 .41404 6.531 .000 

 

 أنثى

37 12.5135 3.10574 10.134 .000 

  المقياس ككل 

 ذكر

15 41.8000 .41404 7.778 .000 

 

 أنثى

37 35.8649 2.92653 12.042 .000 

موع أفراد عينة البحث الذكور سجلوا متوسطا حسابيا ( تبين لنا أن مج01من الجدول )
( ودرجة الرضا الوظيفي 42.2632( ، أكبر من أفراد عينة البحث اإلناث  )30.2111)

 لدى معلمي التربية الخاصة وأبعادها  لصالح أفراد العينة الذكور . 
يعتد الشخص  ويعزو ذلك أن الذكور هم أكثر رضا عن الوظيفة من اإلناث ، فبالوظيفة     

بنفسه وبهيبته ومكانته بين زمالئه في المجتمع ، إضافة إلى أن الذكور أكثر تحمل لطبيعة 
العمل ، مما ينعكس على تقبل اآلخر وزيادة األلفة التي تؤدي إلى الهدوء واالستقرار 
والشعور باألمن واإلستقرار الوظيفي . وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من )أحمد عواد ، 

م( ، ودراسة 5113م( ، ودراسة )خليل جواد ، عزيزة شرير ، 5112وكايد عبدالحق ، 
بوجود فروق دالة  م( والذين توصلت نتائجهم5112)محمد الزيودي ، عماد الزغلول ، 

إحصائيا بين متغير النوع والرضا الوظيفي ، إال أن هذه الفروقات كانت لصالح اإلناث 
م( والتي 5100حالية . وتختلف مع دراسة )أحمد عواد ، عكس ما توصلت إليه الدراسة ال

 ترى بعدم وجود فروق بين النوع والرضا الوظيفي .
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ويتضح من بيانات نفس الجدول أن قيمة اختبار )ت( ، وهي قيمة معنوية عند مستوى     
( ، هذا يشير إلى 1.111( ، حيث بلغت قيمة  احتمال الخطأ المثبتة إزاءها )1.12داللة )

جود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد عينة  البحث بحسب متغير النوع و 
 ودرجة الرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الخاصة وأبعادها ولصالح أفراد العينة الذكور.

( يبين التوصيف اإلحصائي ألفراد عينة البحث الختبار داللة الفروق بين 00جدول )
 الخبرة ودرجة الرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الخاصة  . متوسطات فئات متغير سنوات

حجم  سنوات الخبرة األبعاد
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى  قيمة " ت "
 الداللة 

 الراتب والمكافآت

 

 000. -13.658- 2.22288 12.7647 35 سنوات 2أقل من 

 000. -10.896- 1.06511 6.5714 17 سنوات فأكثر 2من 

مهام العمل 
 وواجباته

 000. 9.645 1.85617 16.7143 35 سنوات 2أقل من 

 000. 9.407 1.99263 11.2941 17 سنوات فأكثر 2من 

العالقات مع 
 الزمالء والرؤساء

 000. 12.305 1.94763 16.1714 35 سنوات 2أقل من 

 000. 13.736 1.41161 9.6471 17 سنوات فأكثر 2من 

 000. 7.836 2.77958 39.4571 35 سنوات 2أقل من  اس ككل المقي

 000. 9.232 1.68689 33.7059 17 سنوات فأكثر 2من 

 2( تبين لنا أن مجموع أفراد عينة البحث الذين سنوات خبرتهم )أقل من 00من الجدول )
ت ( ، أكبر من أفراد عينة البحث الذين سنوا42.3230سنوات( سجلوا متوسطا حسابيا )

( ودرجة الرضا الوظيفي لدى معلمي التربية 44.3122سنوات فأكثر(  ) 2خبرتهم )من 
 سنوات( .  2الخاصة وأبعادها  لصالح أفراد العينة الذين سنوات خبرتهم )أقل من 

فيحرصون  الوظيفي،ويعزو ذلك أن المعلمين األقل خبرة تدريسية ال يزالون في طور النمو 
كما  سليما،ة إيجابية مع المشرفين التربويين ليحققو نموا وظيفيا كل الحرص على بناء عالق
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أن معلمي التربية الخاصة األقل خبرة تدريسية يحاولون االستفادة من مالحظات المشرفين 
التربويين أثناء عملية اإلشراف عليهم وذلك إلفتقارهم لبعض الخبرات التدريسية ، مما يعزز 

، وبالتالي تنعكس تلك العالقة اإليجابية فيما بين المعلمين بعضهم العالقة المهنية فيما بينهم 
البعض وبين اإلدارة المدرسية في درجة الرضا المهني لدى المعلم . وتختلف هذه النتيجة مع 

م( ، 5112م( ، ودراسة )أحمد عواد ، وكايد عبدالحق ، 5100دراسة كل من )أحمد عواد ، 
بعدم وجود فروق دالة  م( والذين توصلت نتائجهم5113،  ودراسة )خليل جواد ، عزيزة شرير

 إحصائيا بين سنوات الخبرة والرضا الوظيفي .
ويتضح من بيانات نفس الجدول أن قيمة اختبار )ت( ، وهي قيمة معنوية عند مستوى     

( ، هذا يشير إلى 1.111( ، حيث بلغت قيمة  احتمال الخطأ المثبتة إزاءها )1.12داللة )
فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد عينة  البحث بحسب متغير سنوات  وجود

الخبرة ودرجة الرضا الوظيفي لدى معلمي التربية الخاصة وأبعادها ولصالح أفراد العينة الذين 
 سنوات(. 2سنوات خبرتهم )أقل من 

 ملخص النتائج :
رضا معلمي التربية الخاصة .أشارت نتائج البحث أن أهم العوامل المؤثرة في درجة 0

( وجاءت في المرتبة االولى ، حيث 03.2354الرواتب والمكافآت بمتوسط الحسابي )
( والتي نصت على )يتناسب الراتب مع الوضع اإلقتصادي العام في 4احتلت الفقرة )

( 1.2233( وانحراف المعياري )0.2233المجتمع( احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي )
بدرجة منخفضة . بينما جاءت مهام العمل وواجباته في المرتبة الثانية بمتوسط وجاءت 

( والتي نصت على )تكلف بأعمال تتناسب 6( ، حيث احتلت الفقرة )03.1422الحسابي )
( وانحراف المعياري 5.6436مع طبيعة عملك( احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

المرتبة الثالثة جاءت العالقات مع الزمالء  ( وجاءت بدرجة مرتفعة ، وفي1.26055)
( والتي نصت على )عالقة 4( ، حيث احتلت الفقرة )2.2265والرؤساء بمتوسط حسابي )

معلمي التربية الخاصة يسودها الود والمحبة( احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي 
 ( وجاءت بدرجة مرتفعة .1.26055( وانحراف المعياري )5.6436)
( في درجة الرضا 1.12ت نتائج البحث وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى ).أوضح5

 الوظيفي لدى معلمي التربية الخاصة تعزى لمتغير النوع ولصالح أفراد العينة الذكور .
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( في درجة الرضا 1.12. أكدت نتائج البحث وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى )4
عزى لمتغير سنوات الخبرة ولصالح أفراد العينة الذين الوظيفي لدى معلمي التربية الخاصة ت

 (.سنوات 2سنوات خبرتهم )أقل من 
 التوصيات:

ودعم إمكانيات تلك البيئة ليتمكن معلمي التربية الخاصة من  المدرسي،.تعزيز بيئة العمل 0
 الوظيفي.مما ينعكس إيجابيا على درجة رضاهم  ويسر،أداء دورهم التربوي بسهولة 

من أجل تحقيق  خاصة،ولمعلمي التربية  عامة،توفير الحوافز المعنوية والمادية للمعلمين .5
 لديهم.درجة متميزة من الرضا الوظيفي 

والعمل الجاد على تجاوزها وفق  الخاصة،.تحديد المشكالت التي تواجه معلمي التربية 4
 فعالة.إستراتيجيات وآليات 

مة التي تساعد معلمي التربية الخاصة على ممارسة عملهم بما .توفير كافة اإلمكانات الالز 3
  واإلجتماعي.يحقق لهم الرضا والتكيف والتوافق النفسي 

واإلدارة  الخاصة،.ضرورة رفع مستوى التعاون بين معلمي وأسر األطفال ذوي اإلحتياجات 2
قي بالعمل في مجال المدرسية واإلشراف التربوي والمؤسسات االجتماعية المهتمة ليتسنى الر 

 الخاصة.التربية 
 المقترحات:

.دراسة أثر الرضا الوظيفي على التوافق النفسي واإلجتماعي لدى معلمي التربية الخاصة 0
 بشكل عام في المجتمع الليبي .

.دراسة محددات التوافق النفسي واإلجتماعي لدى معلمي التربية الخاصة في ضوء 5
 االجتماعية.حاجاتهم 

اء المزيد من الدراسات لحصر العوامل والمتغيرات التي تقف وراء تدني الرضا .إجر 4
 عام.الوظيفي لدى معلمي التربية الخاصة بشكل 
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 الهوامش :
.عمر تيسير البطانية ، دور عمداء ورؤساء أقسام التربية الرياضية في إكساب الرضا 0

الة ماجستير غير منشورة ، كلية الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية ، رس
 .61م ، ص 5114التربية ، جامعة اليرموك، األردن ، 

منتظر حمزة الحكيم  ،الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك عبد .2

 . 79م ، ص5002، 11العزيز ، مجلة جامعة الملك عبد العزيز ، العلوم التربوية ، المجلد 
، مدى رضا المشرفين التربويين ومديري المدارس والمعلمين عن  .محمد سلمان الخزاعلة4

تطبيق منحى اإلشراف التربوي في محافظة المفرق، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل 
 .42م  ، ص 5110البيت، األردن ، 

.حسين الخيري ، الرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز لدى عينة من المرشدين بمراحل التعليم 3
بمحافظتي الليث والقنفذة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى ،  العام

 .32م ، ص 5112
.خلف الرواشدة ، أثر الوالء الوظيفي لمديري المدارس على عالقاتهم مع المعلمين من 2

وجهة نظر المعلمين في محافظة جرش، رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية، جامعة 
 .33م ، ص 5111يرموك، األردن ، ال
.ضياف زين الدين، السلوك اإلشرافي وعالقته بالرضا الوظيفي في التنظيم الصناعي ، 6

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة منتسوري، الجزائر ، 
 .21م ، ص 5115

ألقسام في الجامعات األردنية الرسمية .أحمد سالم الطراونة ، األنماط القيادية لرؤساء ا3
واألهلية وعالقتها بالرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 . 45م ، ص 5112الجامعة األردنية، األردن ، 
. ناصيف عبدالخالق ، الرضا الوظيفي وأثره على إنتاجية العمل  المجلة العربية لإلدارة ، 2

 . 55م ، ص 0222(،  0) (، ع6المجلد )
والشخصية عند المرشدين  . عبير وديع الفار، العالقة بين الرضا الوظيفي والسمات2

التربويين في محافظة عمان، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم التربوية، الجامعة 
 . 53م ، ص 5114األردنية، األردن ، 
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قته بااللتزام التنظيمي لدى المشرفين التربويين . إيناس فؤاد فلمبان ، الرضا الوظيفي وعال01
والمشرفات التربويات بإدارة التربية والتعليم بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير غير 

 .36م ، ص 5113منشورة، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، 
جامعة .عصمت إبراهيم أروقة،أنماط السلوك اإلداري لدى عمداء ورؤساء أقسام كليات ال00

األردنية وعالقاتها برضا أعضاء هيئة التدريس عن العمل  رسالة ماجستير غير منشورة ، 
 .22م ، ص 0222الجامعة األردنية عمان ، 

.عصمت درويش الكردي ،الرضا الوظيفي لدى العاملين في النشاط الرياضي في 05
(، 5(، ع )45ية ،المجلد )الجامعات األردنية الرسمية واألهلية ، مجلة دراسات العلوم التربو 

 .404م ، ص 0226
.أيمن محمدالكسجي، الرضا الوظيفي عن المعوقين بصريًا،رسالة ماجستير غير منشورة 04

 . 66م ، ص 5111، الجامعة األردنية ، عمان ، 
.إيناس فؤاد المطيري ،  مستوى الرضا الوظيفي لدى موظفي جامعة الملك سعود، كلية 03

 . 33م ، ص 5112لك سعود، الرياض ، التربية، جامعة الم
.أحمد عواد ، مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين واإلخصائيين العاملين مع األفراد 02

 . 54م ، ص 5100ذوي اإلعاقة السمعية في مؤسسات ومراكز التربية الخاصة باألردن ، 
ئيي التربية .أحمد عواد ، وكايد عبدالحق ، مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي وأخصا06

 م .5112الخاصة في مدينة رام هللا بالضفة الغربية في فلسطين ، 
.جواد خليل وعزيزة شرير ، الرضا الوظيفي وعالقته ببعض المتغيرات الديمغرافية لدى 03

المعلمين ، مجلة الجامعة االسالمية ، سلسلة الدراسات االنسانية ، غزة ، المجلد السادس 
 م .5113عشر ، 

الزيودي ، عماد الزغلول ، الرضا الوظيفي لمعلمي التربية الخاصة والعوامل  .محمد02
المؤثرة فيه بالمدارس الحكومية والخاصة في محافظة العاصمة باألردن ، مجلة العلوم 

 م .5112( مارس ،0( ، العدد )2التربوية والنفسية، المجلد )
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فاعلية استخدام الحقائب اإللكترونية في تنمية الكفايات التدريسية للطالب المعلم بكليات 
 التربية " كلية التربية طرابلس أنموذجا"

  ليلى رمضان عبد هللا جويبر أ.
 

 مقدمــة  -
التربية المعاصرة وقضية تدريب الطالب المعلم أثناء تطبيقه لبرنامج التربية  شهدت     

وهو على أبواب التخرج ليتولى مهنة التدريس مكانًا بارزًا من أولويات التطوير العملية 
التربوي في كثير من دول العالم المتقدم، متمثلة في مجموعة من التغيرات والتجديدات شملت 
مفهومها وأهدافها وأساليبها وبرامجها المتعددة، نتيجة للتقدم العلمي في مختلف جوانب الحياة 

لمختلفة. وكان من الطبيعي أن تشتمل هذه التغيرات مجال إعداد الطالب المعلم المعاصرة ا
في كليات التربية وتدريبهم وتأهيلهم واالرتقاء بمستوى أدائهم، لضمان مواكبتهم المستحدثات 
التربوية والتكنولوجية، وتزويدهم بالكفاءات الالزمة لممارسة التدريس الفعال أثناء التدريب 

، بما يؤهلهم للتعامل الناجح مع مشكالتهم التعليمية ويتواكب مع متطلبات وبعد التخرج
 العصور المختلفة.

فالمعلم حجر الزاوية في تطوير العملية التعليمية، ودرجة إلمامه بمبادئه التخصصية وما 
تتطلبه من معارف ومهارات واتجاهات وقيم تلعب دورًا في عملية التغيير والتطوير وتحسين 

  )1( التعليمية.ة العملي
وأصبح االنتقال بالتدريس من األهداف إلى التدريس بالكفايات من أهم أولويات تحسين 
 عملية التعليم والتعلم في كثير من دول العالم، وذلك لالعتقاد السائد بأن هذه العملية تسهم

المتقن للكفايات بشكل فعلي في تحقيق أهداف هذه الدول، آماله المستقبلية، وأن إعداد المعلم 
تقان  .)2(التدريسية، هو إعداد للمعلم القادر على تحقيق أهداف مجتمعه التربوية بفاعلية وا 

                                                           
التدريسية الالزمة لمعلمات مرحلة ما قبل المدرسة في ضوء تطوير نماذج المنهج (، الكفايات 5002أبو حرب، يحيى )1- 

للقرن الحادي والعشرين، مؤتمر األطفال والشباب في مدن الشرق األوسط وشمال أفريقيا، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
 .25ص 

في محتويات كتب التربية الوطنية للمرحلة  (، تحليل القيم5000الغزيوات، محمد والراسبي، خميس والجفوت، وفاء )2- 
 .32، ص 35اإلعدادية في سلطنة عمان، مجلة جامعة الملك سعود، العدد 
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وتشير تقرير اللجنة الدولية والثقافة والعلوم التابعة لليونسكو أن على مسؤولي التربية في دول 
د السياسات الناجحة العالم تحسين كفايات المعلمين وتطويرها نظريًا وعلميًا، وذلك باعتما

والتدابير الالزمة في برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة واثنائها بما يحقق التربية المستدامة، 
 )3( وتحقيق جودة التعليم في القرن الحادي والعشرين. 

واستجابة لذلك برز اتجاه تدريب المعلمين القائم على الكفايات، ثم ما لبث أن توالى بعدها 
إعداد المعلمين في كليات التربية وفق االتجاه القائم على الكفايات، والذي يضمن  تقديم برامج

مجالين أساسيين: المجال السلوكي الذي يتمثل في تخطيط البرامج التدريسية، وتضمينها 
األهداف السلوكية المرغوب تحقيقها، والمجال األدائي الذي يصف معايير األداء لكيفية بلوغ 

 )4( ة المحددة في المجال األول. األهداف السلوكي
بتوفير التعلم  –كغيرها من المؤسسات التعليمية  –وقد بدأت كليات التربية في ليبيا 

اإللكتروني ألعضاء هيئة التدريس وطالبها ، فأصبحت هناك مواقع تعليمية تتيح لعضو 
ل الطلبة عبر هيئة التدريس بتصميم مقرراته بصورة اإللكترونية ، مع توافر إمكانية وصو 

الشبكة إلى هذه المقرر ، مما يتطلب أن يمتلك الطالب المعلم كفايات التعلم االلكتروني 
بشكل فعلي نظرًا ألهمية التعلم اإللكتروني الذي أصبح اليوم ضرورة لمواكبة أنظمة التعليم ، 

يات التربية والمستجدات التربوية ومتغيراتها التي دعت إلى ضرورة امتالك الطالب المعلم بكل
بليبيا كفايات ثقافة التعلم االلكتروني ، والكفايات المتعلقة بقيادة الشبكات واإلنترنت ، 
وكفايات تصميم البرمجيات، عليه، وتأسيسًا على ما سبق، لندرة الدراسات المتخصصة في 

ت التربية ليبيا في حدود علم الباحثة في مجال إعداد الحقائب اإللكترونية للطالب المعلم بكليا
 بليبيا جاءت الحاجة إلى إجراء مثل هذه الدراسة.

 
 

                                                           
 فبراير. 8(، 335(، حتمية التثقيف لألستاذ الجامعي، ملحق رؤى جريدة عمان، )5003الريامي، أحمد )3- 

009). Competency Based Teacher Zoubi, S. Rahman,M. & Al shabatat, A. (2 -Ismail, H. AL -4

Education  (CBTE): A  Training modules for Improving Knowledge competences for Resource 

Room Teachers in Jordan. European Journal of social science, 10(2), 166-178. 
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 مشكلة الدراسة: -
المعلم عصب العملية التعليمية والتربوية أداة نجاحها، وانطالقا من أهمية االنتقال  يمثل    

إلى نظام التعلم الذي يعتمد على البحث وتحصيل المعرفة بدال من نظام التعليم التقليدي 
لتلقين ، وذلك عبر تبني أساليب للتعلم اإللكتروني في النظام التعليمي في المعتمد على ا

النظام التعليمي الجامعي تتضمن توظيف وسائل االتصال والتقنيات الحديثة، وعلى رأسها 
الحاسوب واإلنترنت، وذلك عن طريق حوسبة المناهج الدراسية وتوفير مختبرات الحاسوب 

افر إمكانية وصول الطلبة من خالل الشبكة إلى الموقع وربطها بشبكة اإلنترنت، مع تو 
يجاد بيئة تكنولوجيا للتعليم عبر وسائل عدة ، منها  الخاص بها ، وتوظيف تقنيات حديثة وا 
إعداد برامج إلكترونية تعليمية معدة سلفًا للمناهج الدراسية ، وا عداد فصول إلكترونية مجهزة 

 شبكة إنترنت.بأفضل الوسائل التكنولوجية مع توفير 
األمر الذي يوصي باالهتمام بالتنمية المهنية للطالب المعلم بكليات التربية لالرتقاء 
بجودة أدائهم مما ينعكس على جودة التعليم، وذلك من خالل تدريب الطالب المعلم على 
ن حقائب تدريبية اإللكترونية ألهميتها في تنمية الكفايات التدريسية الضرورية التي ينبغي أ

يدركها ويعيها الطالب المعلم، ولهذا يتوجب علينا البحث إليجاد الحلول المناسبة لهذه 
المشكلة ، وبناء على ما سبق  يمكن تحديد مشكلة الدراسة من خالل طرح التساؤل الرئيس 

ما فاعلية استخدام الحقائب اإللكترونية في تنمية الكفايات التدريسية للطالب المعلم  :اآلتي
 التربية " كلية التربية طرابلس انموذجا؟ بكليات

 أهداف الدراسة -
التعرف على فاعلية استخدام الحقائب اإللكترونية في تنمية الكفايات التدريسية للطالب -3

 المعلم بكلية التربية طرابلس.
( بين 0.02الكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة )-5

 الطالب المعلم بالمجموعة )الضابطة والتجريبية( في القياس البعدي.متوسطي درجات 
 أهمية الدراسة  -

تتمثل أهمية هذه الدراسة في أنها تفيد في تصميم حقائب اإللكترونية مقترحة لتنمية الكفايات 
 التدريسية للطالب المعلم بكليات التربية قبل الخدمة وأثناء الخدمة.
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 ا:تساؤالت الدراسة وفرضياته
. ما مدى فاعلية استخدام الحقائب اإللكترونية في تنمية الكفايات التدريسية للطالب المعلم 3

 بكلية التربية طرابلس؟
( بين متوسطي درجات الطالب 0.02. توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة )5

مجموعة التجريبية المعلم بالمجموعة )الضابطة والتجريبية( في القياس البعدي وذلك لصالح ال
 )بعد التدريب على الحقائب اإللكترونية(.

 حدود الدراسة: -
استخدام الحقائب اإللكترونية في تنمية الكفايات التدريسية  ةفاعلي الموضوعية:الحدود 

 للطالب المعلم كلية التربية طرابلس
 جامعة طرابلس. تقتصر هذه الدراسة على الطالب المعلم بكلية التربية  الحدود المكانية:
 طالب الفصل النهائي والذين يقومون بتنفيذ التربية العملية الميدانية. الحدود البشرية:

 م.5032الدراسي ربيع  لالفص الزمنية:الحدود 
 -الدراسة: مصطلحات 
( الفاعلية على أنها تلك العالقة بين النتائج المحققة M.Bartoliيعرف بارتولي )الفاعلية: 
  )5( االنحراف.ئج المقدرة وذلك من خالل قياس فعاًل والنتا

الفاعلية بأنها مدى تحقيق البرنامج لألهداف المسطرة، طبقًا لمعايير يتم  وتعرف الباحثة
 تحديدها مسبقًا.

: وحدة تعليمية تعتمد نظام التعلم الذاتي وتوجه نشاط المتعلم، تحتوي على تعرف الحقيبة هي
عة مرتبطة بأهداف سلوكية، ومعززة باختبارات قبلية وبعدية مادة معرفية ومواد تعليمية منو 

  )6( وتساندها.وذاتية، ومدعمة بنشاطات تعليمية متعددة تخدم المناهج الدراسية 

                                                           
desbanquesluxembourgeo is Monnaie Unique et Abdelaziz Roubah, compétitivité  -5

Prospectives Stratégiques, Thèse de doctorat en sciences de gestion, université Nancy II, 

France ; p : 57-60. 

 .553دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص  (، تفريد التعليم،3228مرعي، توفيق ومحمد الحيلة )6- 
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هي عبارة عن مجموعة من البرامج اإللكترونية يتم  :تعرف الباحثة الحقائب اإللكترونية
لغرض تنمية المهارات التدريسية للطالب إعداده من قبل المدرب وفق احتياجات المتعلمين 

 المعلم بكلية التربية طرابلس.
تعرف الكفايات التدريسية بأنها " مجموعة القدرات التي يمتلكها المعلم  الكفايات التدريسية:

ويستخدمها في التفاعل التعليمي، لتحقيق أهداف التربية سواء إجراء ذلك التفاعل داخل غرفة 
نم عن مدى فاعليتها وقدرتها على إحداث تغيير مرغوب في سلوك الصف أم خارجها، وت

 )7( التالميذ وفي طرائق تفكيرهم ". 
الكفايات التدريسية على أنها مجموعة القدرات والمهارات التدريسية  وتعرفها الباحثة

 المتعلقة بتخطيط وتنفيذ وتقويم الدرس.
الدراسية، ومسجل في مقرر  هو الطالب الذي أنهي جميع المقررات الطالب المعلم:

التربية الميدانية، ويقوم بتدريس تخصصه لصف واحد أو لعدد من الصفوف في إحدى 
 )8(  المدارس الحكومية التي توجهه إليها الكلية بالتنسيق مع إدارة التعليم.

هو الطالب الذي أنهى جميع المقررات الدراسية في  مالطلب المعلوتعرف الباحثة 
(، ومسجل في مقرر التربية % 22جاح بمعدل تراكمي ال يقل عن )مجال تخصصه بن

العملية، ويقوم بتدريس تخصصه لصف واحد أو لعدد من الصفوف في إحدى مؤسسات 
 التطبيق التي توجهه إليها الكلية.

ليبيا وتضم عدد أحد عشرة  –: هي أحد الكليات التابعة لجامعة طرابلس كلية التربية طرابلس
 ين علوم تطبيقية وعلوم انسانية.قسما علميا ب

 الدراسات السابقة:
هدفت الدراسة إلى تعرف مدى فاعلية برنامج تدريبي مقترح )9(م(: 5035دراسة الوهابة )

لتنمية كفايات معلمات العلوم الالزمة لتدريس المناهج المطورة بالمرحلة المتوسطة، 

                                                           
(، استراتيجيات التدريس والتقويم: مقاالت في تطوير التعليم، دار الفرقان للنشر والتوزيع، 5002الشقيرات، محمود )7- 

 .29األردن، ص 

(: دليل التربية الميدانية لكليات المعلمين في المملكة 5005العيوني، صالح محمد والفالح، ناصر بن عبد الرحمن)8- 
 .55العربية السعودية، ص 
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تجريبية فقط، وتكونت عينة الدراسة من استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي بمجموعة 
( معلمة علوم من معلمات المرحلة المتوسطة بمحافظة خميس مشيط في السعودية، 31)

وطبقت الباحثة بطاقة مالحظة على عينة الدراسة قبل تطبيق البرنامج وبعده، وتوصلت 
 الدراسة إلى أن البرنامج التدريبي المقترح

 التخصصية والمهنية والثقافية لدى معلمات العلوم الالزمة أسهم في تنمية كل من الكفايات
لتدريس المناهج المطورة بالمرحلة المتوسطة، حيث كانت الفروق دالة إحصائيًا بين 

 التطبيقين
 القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة على عينة البحث، كماحقق البرنامج فعالية مقبولة في تنمية

 كفايات المعلمات.
 )10((: 5035والعمارين )دراسة جويفل 

هدفت الدراسة إلى التحقق من فاعلية بعض القطع التعليمية اإللكترونية في تحقيق أهدافها 
أظهرت نتائج اختبار)ت( للمتوسطات المترابطة، وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

( بين المتوسطات الحسابية على االختبار التحصيلي المعرفي في α≤ 0.02مستوى )
بيقين القبلي والبعدي ولصالح التطبيق البعدي، كما حققت القطع التعليمية الكسب التط

( عدا القطع التعليمة باللغة العربية، بينما لم تظهر نتائج 3.5المعدل "لبليك"  بأعلى من )
( بين α≤ 0.02تحليل التباين المشترك (المصاحب )فروقًا دالة إحصائية عند مستوى )

لكترونية تبعًا لمحتواها العلمي.  وأوصت الدراسة باستخدام القطع التعليمية القطع التعليمية اإل
جراء المزيد من الدراسات ألغراض مقارنة استخدام  اإللكترونية في السياقات التدريسية، وا 

 القطع التعليمية اإللكترونية في مقابل التدريس االعتيادي.
 
 

                                                                                                                                        
(، فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية كفايات معلمات العلوم الالزمة لتدريس المناهج المطورة 5035الوهابة، جميلة )9- 

 بالمرحلة المتوسطة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، السعودية.
اإللكترونية في تحقيق أهدافها، المجلة  التعليمية(، فاعلية بعض القطع 5035جويفل، مصطفى والعمارين آمنة )10- 

 .5، العدد 2األردنية في العلوم التربوية، مجلد 
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 )11(م(: 5005دراسة سعيد )
رف إلى فاعلية الحقائب التعليمية في تنمية مهارات التدريس اإلبداعي هدفت الدراسة إلى التع

لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية، كما هدفت إلى التعرف إلى مدى اختالف  
مستوى التفكير اإلبداعي للطلبة باختالف مستوى أداء مهارات  التدريس اإلبداعي لدى 

حظة تحتوي على مهارات  التدريس اإلبداعي، معلميهم، قام الباحث بإعداد بطاقة مال
وتكونت عينة الدراسة من عشرة معلمين من معلمي الرياضيات في ثالث مدارس ابتدائية، تم 
تطبيق بطاقة المالحظة قبل وبعد دراسة الحقيبة التعليمية، وقياس قدرات التفكير اإلبداعي 

على التفكير اإلبداعي في الرياضيات،  لدى الطلبة( عينة الدراسة ) أعد الباحث اختبار القدرة
وفي ضوء القياس البعدي لبطاقة المالحظة حددت عينة الدراسة من الطلبة بواقع ثالثة 
صفوف لثالثة معلمين أظهروا أعلى مستوى ألداء مهارات التدريس اإلبداعي، وثالثة صفوف 

وكان عدد الطلبة في  لثالثة معلمين أظهروا  أقل مستوى ألداء مهارات التدريس اإلبداعي،
(  طالب وطالبة، وقد توصلت الدراسة إلى فعالية الحقيبة التعليمية في 530الفصول الستة )

تحسين أداء المعلمين لمهارات التدريس اإلبداعي، وتحسن قدرات التفكير لدى طلبة هؤالء 
 المعلمين بعد تطبيق البرنامج.

 ما يلي: تعقيب على الدراسات السابقة: استفادت الباحثة
 بناء فكرة الدراسة من خالل التركيز على الموضوع المراد دراسته. -
 تعريف مصطلحات الدراسة. -
 اختيار منهج الدراسة وبناء األدوات المناسبة للدراسة الحالية.  -
 تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة.  -
 مناقشة النتائج وتفسيرها. -
جراءات الدراسة: -  منهج وا 
 منهج الدراسة: -

                                                           
م(،  فاعلية الحقائب التعليمية في تنمية مهارات التدريس اإلبداعي لدى معلمي الرياضيات 5005سعيد، سعيد )11- 

 لة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة الزقازيق، بنها.بالمرحلة االبتدائية وعالقته بالتفكير اإلبداعي لدى طلبتهم، رسا
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استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي لتصميم المجموعة الواحدة )المجموعة 
التجريبية( ذات االختبار القبلي واالختبار البعدي. وذلك للتعرف على مدى فاعلية استخدام 

 الحقائب اإللكترونية في تنمية الكفايات التدريسية للطالب المعلم بكلية التربية طرابلس.
 مجتمع الدراسة: -

مل مجتمع البحث جميع الطلبة المسجلين في برنامج التربية العملية بكلية التربية ش
 ( طالب وطالبة.352طرابلس والبالغ عددهم )

 عينة الدراسة: -
تم اختيار عينة من مجتمع الدراسة تمثلت في طلبة التربية العملية بكلية التربية طرابلس 

 معلم. ( طالب32قسم اللغة العربية والبالغ عددهم )
 أداة الدراسة: -
 . بطاقة مالحظة الكفايات التدريسية للطالب المعلم:3

استخدمت الباحثة أسلوب المالحظة لتقويم أداء الطالب المعلم قبل وبعد تطبيق 
البرنامج التدريبي وذلك لمعرفة مدى توفير الكفايات التدريسية اإللكترونية لديهم، وقد اعتمدت 

 العالمات مما يعطي فرصة أكبر لرصد قدر من السلوك المالحظ.الباحثة على نظام 
 صدق األداة: -

تم التحقق من صدق بطاقة مالحظة الكفايات التدريسية للطالب المعلم من خالل 
توزيعها على مجموعة من األساتذة من المتخصصين في وُطلب منهم الحكم على أداة 

 الدراسة من حيث اآلتي:
 البطاقة، من حيث شموليتها ومالَءمتها لتحقيق أهداف الدراسة.( مدى كفاية بنود 3
 ( مدى انتماء البنود لموضوع الدراسة التي وضعت من أجله.5
 ( مدى سالمة الصياغة اللغوية لبنود البطاقة 5

وفي ضوء آراء المحكمين تم إجراء التعديل الالزم وبذلك أصبحت البطاقة في 
ن األول كفايات استخدام الشبكة العنكبوتية والمحور الثاني صورتها النهائية تتكون من محوري

 كفايات تصميم البرامج.
 . الحقائب التدريبية اإللكترونية لتنمية الكفايات التدريسية للطالب المعلم:5
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من خالل استقراء الباحثة للكفايات التدريسية واحتياجاتها لدى الطالب المعلم وفي 

ة الكفايات التدريسية تم اختيار كفايات معينة ليتم العمل ضوء تحليل نتائج بطاقة مالحظ
على تنميتها من خالل الحقائب اإللكترونية، حيث جاءت نسبة االحتياج للتدريب على هذه 
الكفايات كبيرة جدا وعلى ذلك فقد تحددت أهداف الحقيبة التدريسية اإللكترونية وتتمثل فيما 

 يلي:
التي تم اكتشافها في تدريب الطالب المعلم وذلك بتنمية  . التغلب على القصور والمعوقات3

 كفاياتهم المعرفية وخصائصهم الشخصية واالجتماعية. 
. إكساب الطالب المعلم كفايات مهنية تدريسية تؤهلهم للعمل كمعلم في الوقت الحاضر 5

 والمستقبل.
جلسات ( 2اشتملت الحقيبة التدريسية اإللكترونية على جلسة تدريبية بواقع )

 أسبوعيا، وقد استغرق تنفيذ البرنامج أسبوعين.
 

 بيان بجلسات البرنامج والهدف من كل جلسة واألدوات المستخدمة فيه:
 االدوات المستخدمة الهدف من الجلسة البعد الجلسة
 األولى

وتية
نكب
 الع

بكة
الش

ام 
خد
است

ت 
فايا

ك
 

 التعرف على تشغيل الحاسب اآللي 
 الحاسوب بشبكة االنترنتالتعرف على كيفية توصيل 

المحاضرات وورش العمل 
 التدريس المصغر

 التعرف على كيفية استخدام محركات البحث للتصفح الثانية
 التعرف على كيفية معالجة مشكالت الشبكة البسيطة

 المحاضرات
 والعصف الذهني

 التدريب على كيفية انشاء بريد الكتروني والتعامل معه  الثالثة
 على كيفية تنزيل برنامج من االنترنتالتدريب 

 ورش العمل
 محاضرات

تنمية مهارة التواصل مع اآلخرين بالصوت والصورة  الرابعة
 عبر برامج المحادثة على الشبكة 

 التدريب على تصميم دروس عن طريق االنترنت 

 التدريب الميداني
 ورش العمل

 الدروس التدريب على كيفية عرض محتوى درس من  الخامسة
التعرف على كيفية الدخول إلى المكتبات اإللكترونية 

 والتزود منها 
 

 التدريب الميداني
 العصف الذهني
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 السادسة

مج
لبرا
م ا
صمي

ت ت
فايا

ك
 

 

التدريب على تحويل المادة الدراسية إلى دروس 
 إلكترونية 

المحاضرات والتدريب 
 العملي

والصورة التدريب على دمج عناصر الصوت  السابعة
 التدريب العملي والرسومات في ملف عرض تقديمي )باوربوينت(

التدريب على تقييم البرمجيات التعليمية الجاهزة تربويا  الثامنة
 التدريب العملي وفنيا 

اكتساب اتجاهات ايجابية نحو استخدام التكنولوجيا في  التاسعة
 عمليتي التعليم والتعلم عبر الشبكة

 التدريب العملي
 المحاضرات

 العاشرة
 

ويم
التق

 

 تقييم عام للبرنامج  -
تشجيع أفراد العينة على االستمرار في تنفيذ ما  -

 تعلموه في الجلسات 
 القياس البعدي  -

استمارة متابعة وتدوين 
 المالحظات

 

 األساليب اإلحصائية: -
 استخدمت الباحثة لتحليل البيانات حزمة البرامج االحصائية للعلوم االجتماعية

(SpSS.وذلك للوصول إلى النتائج ) 
 عرض وتحليل نتائج الدراسة: -
 نتائج السؤال: -

ينص السؤال على مدى فاعلية استخدام الحقائب اإللكترونية في تنمية الكفايات 
 التدريسية للطالب المعلم بكلية التربية طرابلس.

ساب الفاعلية هو الختبار صحة هذا التساؤل تم حساب معادلة الكسب المعدل )بالك( لح
األسلوب اإلحصائي المالئم للكشف عن مدى فاعلية استخدام الحقائب اإللكترونية في تنمية 

 الكفايات التدريسية للطالب المعلم بكلية التربية طرابلس وفيما يلي عرض وتفسير النتائج:
 جدول يوضح المتوسطات الحسابية ومعدل الكسب لبالك لعينة الدراسة 

أفراد  عدد الكفايات
 العينة

معادلة الكسب  المتوسط
 البعدي القبلي المعدل

 1.331 2.2873 1.3446 15 كفايات استخدام الشبكة العنكبوتية
 1.254 1.8166 1.3025 15 كفايات تصميم البرامج
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من خالل حساب معادلة الكسب المعدل )بالك( لقياس مدى فاعلية استخدام الحقائب 
تنمية الكفايات التدريسية للطالب المعلم بكلية التربية طرابلس نجد أن معدل اإللكترونية في 

إذا البرنامج ذو  3.5( وهي أكبر من 3.553بالك لكفايات استخدام الشبكة العنكبوتية هو )
 فاعلية.

 3.5( وهو أيضًا أكبر من 3.529أما عن معدل بالك لقياس كفايات تصميم البرامج فهو )
علية استخدام الطالب المعلم بكلية التربية للشبكة العنكبوتية ومن ثّم يمكننا ويشير ذلك إلى فا

القول بأن فاعلية استخدام الحقائب اإللكترونية في تنمية الكفايات التدريسية للطالب المعلم 
 بكلية التربية طرابلس تحققت وبدرجة كبيرة.

 نتائج الفرض: -
( 0.02إحصائية عند مستوى ثقة )ينص الفرض على أنه توجد فروق ذات داللة 

بين متوسطي درجات الطالب المعلم بالمجموعة )الضابطة والتجريبية( في القياس البعدي 
 وذلك لصالح المجموعة التجريبية )بعد التدريب على الحقائب اإللكترونية( 

 الختبار صحة هذه الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري واختبار "
هو األسلوب اإلحصائي المالئم للكشف عن الفروق بين  T-testت " للمجموعات المرتبطة 

 القياسين في هذا التصميم وفيما يلي عرض وتفسير النتائج:
 جدول يوضح المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لعينة الدراسة ألبعاد البطاقة

 االنحراف لمتوسطا االختبار كفايات استخدام الشبكة العنكبوتية ت

 لديه القدرة على تشغيل الحاسب اآللي 1.
 50401. 1.5667 القبلي
 0.5040 2.4333 البعدي

 يمتلك مهارات توصيل الحاسوب بشبكة االنترنت 2.
 49013. 1.3667 القبلي
 0.6260 2.4333 البعدي

لديه القدرة على كيفية استخدام محركات البحث  3.
 للتصفح

 44978. 1.2667 القبلي
 0.6746 2.4000 البعدي

.4 
لديه القدرة على كيفية معالجة مشكالت الشبكة 

 البسيطة
 34575. 1.1333 القبلي
 0.7943 2.3000 البعدي

لديه القدرة على كيفية انشاء بريد الكتروني والتعامل  5.
 معه

 50401. 1.4333 القبلي
 0.7396 2.0667 البعدي
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 لديه القدرة على كيفية تنزيل برنامج من االنترنت 6.
 49013. 1.3667 القبلي
 0.6814 2.1333 البعدي

لديه القدرة مهارة التواصل مع اآلخرين بالصوت  7.
 والصورة عبر برامج المحادثة على الشبكة

 40684. 1.2000 القبلي
 0.6617 2.1000 البعدي

 دروس عن طريق االنترنتلديه القدرة على تصميم  8.
 49827. 1.4000 القبلي
 0.5560 2.3667 البعدي

لديه القدرة على كيفية عرض محتوى درس من  9.
 الدروس

 47946. 1.3333 القبلي
 0.7581 2.3333 البعدي

أصبح متمكن من الدخول إلى المكتبات اإللكترونية  10
 والتزود منها

 0.1471 1.3800 القبلي
 0.2790 2.3067 البعدي

 االنحراف المتوسط االختبار كفايات تصميم البرامج ت

يمتلك القدرة على تحويل المادة الدراسية إلى دروس  33
 إلكترونية

 46609. 1.3000 القبلي
 0.7279 1.7667 البعدي

متمكن من دمج عناصر الصوت والصورة والرسومات  35
 في ملف عرض تقديمي )باوربوينت(

 49013. 1.3667 القبلي

 0.6989 1.8333 البعدي

35 
لديه القدرة على تقييم البرمجيات التعليمية الجاهزة 

 تربويا وفنيا
 43018. 1.2333 القبلي
 0.6948 2.0000 البعدي

يمتلك اتجاهات ايجابية نحو استخدام التكنولوجيا في  39
 عمليتي التعليم والتعلم عبر الشبكة

 47082. 1.3103 القبلي

 0.7111 1.6667 البعدي
 

يتضح من خالل عرض النتائج بالجدول أعاله بأنه توجد فروق ذات داللة 
إحصائية بين متوسطي درجات الطالب المعلم في القياس القبلي والبعدي لمجتمع الدراسة في 

كفاية استخدام الكفايات التدريسية من خالل أبعاد بطاقة المالحظة للكفايات التدريسية )
 كفاية تصميم البرامج( في القياس البعدي وذلك لصالح القياس البعدي. –الشبكة العنكبوتية 

 بعد كفاية استخدام الشبكة العنكبوتية: -
تشير نتائج الجدول السابق بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات      

يبية( في القياس البعدي )بعد التدريب على الطالب المعلم بالمجموعة )الضابطة والتجر 
الحقائب اإللكترونية( حيث يتراوح متوسط امتالك الطالب المعلم كفايات استخدام الشبكة 
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في أعالها وهي لقدرة الطالب المعلم على تشغيل الحاسب اآللي  5.9555العنكبوتية ما بين 
وهي قدرة الطالب  5.0116وأصبح يمتلك مهارات توصيل الحاسوب بشبكة االنترنت و

المعلم على كيفية إنشاء بريد إلكتروني والتعامل معه. بالنسبة لكفايات استخدام الشبكة 
 العنكبوتية.

 بعد كفاية تصميم البرامج: -
وفيما يخص كفايات تصميم البرامج كذلك تشير النتائج على وجد فروق ذات داللة 

قياس البعدي حيث يتراوح متوسط إحصائية بين متوسطي درجات الطالب المعلم في ال
في أعالها وهي أصبح الطالب  5.000امتالك الطالب المعلم لكفايات تصميم البرامج بين 

وهي أصبح  3.1116المعلم قدرة على تقييم البرمجيات التعليمية الجاهزة تربويا وفنيا و
م التكنولوجيا في الطالب المعلم بكليات التربية طرابلس يمتلك اتجاهات ايجابية نحو استخدا

 عمليتي التعليم والتعلم عبر الشبكة.
ومن ثّم فإنه يقبل الفرض الذي ينص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

( بين متوسطي درجات الطالب المعلم بالمجموعة )الضابطة والتجريبية( في 0.02ثقة )
 التدريب على الحقائب اإللكترونية(.القياس البعدي وذلك لصالح المجموعة التجريبية )بعد 

وهذا في مجمله يشير إلى فاعلية استخدام الحقائب اإللكترونية في زيادة الكفايات      
طرابلس والتي تلقت التدريبات المكثفة على الحقائب  –التدريسية للطالب المعلم بكلية التربية 

 اإللكترونية قبل الخدمة.
 مناقشة نتائج الدراسة: -

 التوصيف اإلحصائي لالختبارين
الخطأ المعياري لالنحراف 

 المعياري 
االنحراف 
 المعياري 

أفراد 
 االختبار الوسط العينة

 القبلي 1.3571 30 0.13656 0.2493
 البعدي 2.1667 30 0.22923 0.4185
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 فروق المتوسطات بين االختبارين القبلي والبعدي
درجة 

 المعنوية

درجة الحرية 

df 

 المحسوبة

T 

الخطأ  فرق المتوسطات

المعياري 

 للمتوسطات

االنحراف 

المعياري 

 للفروق

الوسط 

الحسابي 

 للفروق

االختبارين 

القبلي 

 والبعدي

أعلي 

 قيمة
 أقل قيمة

0.000 29 16.659 - 

0.710 

- 

0.908 

0.0485 
0.266 

- 

0.809 

 
معنوية مقارنة بالوسط الحسابي كانت الفروق    0.02درجة المعنوية كلما كانت أقل من 

القبلي والبعدي نجدها في هذه الدراسة الفروق معنوية لصالح االختبار البعدي حيث كان 
 الفروق كانت معنوية لصالح االختبار البعدي 5.3116المتوسط الحسابي لالختبار البعدي 

وسطي درجات يتضح من نتائج اختبار فروض الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بين مت   
مجتمع الدراسة لصالح القياس البعدي في الكفايات التدريسية من خالل أبعاد بطاقة 

كفاية تصميم البرامج(،  –المالحظة للكفايات التدريسية )كفاية استخدام الشبكة العنكبوتية 
ة لدى وهذا يشير إلى فعالية الحقائب اإللكترونية التدريبية المقترحة لتنمية الكفايات التدريسي

 الطالب المعلم بكلية التربية طرابلس لمجتمع الدراسة والذي تم تدريبها على هذه الحقائب. 
وتفسر الباحثة هذه النتائج إلى مدي فاعلية الحقائب اإللكترونية لزيادة الكفايات 

 التدريسية لطالب المعلم بكلية التربية طرابلس، من خالل اآلتي:
ية في ضوء االحتياجات التدريبية للطالب المعلم، مما شجعهم تم إعداد الحقائب اإللكترون -

على التفاعل مع البرنامج التدريبي، ونمى لديهم الدافع والرغبة في التدريب لتعلم واكتساب 
 الكفايات التدريسية.

أتاح البرنامج التدريب للطالب المعلم في كلية التربية التدريب بشكل عملي على المهارات  -
دخالها في العملية التعليمية إلتقان مهنة التدريس وجعل اإللكتروني ة وكيفية التعامل معها وا 

 التعليم ممتع
 النتائج: -
فاعلية استخدام الحقائب اإللكترونية في تنمية الكفايات التدريسية للطالب المعلم بكلية -3

 التربية طرابلس.
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متوسطي درجات الطالب  ( بين0.02وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة )-5
المعلم بالمجموعة )الضابطة والتجريبية( في القياس البعدي وذلك لصالح المجموعة التجريبية 

 )بعد التدريب على الحقائب اإللكترونية(.
 التوصيات: -

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية التي كشفت عن أهمية الحقائب 
 توصي الدراسة الحالية باآلتي:  –الكفايات التدريسية للطالب المعلم اإللكترونية في زيادة 

. منح مزيد من االهتمام من قبل إدارة الكلية في عقد المزيد من الدورات التدريبية للطالب 3
 المعلم أثناء المراحل التدريسية بكلية التربية لتلبية احتياجاتهم التدريبية 

 لب المعلم وفق تخصصه من خالل استطالع آرائهم. تحديد الحاجات التدريبية للطا5
. إعداد مدربين متخصصين لتدريب الطالب المعلم بكليات التربية في ضوء مدخل 5

 الكفايات 
 

 :المراجعالهوامش و 
لمعلمات مرحلة ما قبل المدرسة (، الكفايات التدريسية الالزمة 5002أبو حرب، يحيى ). 3

في ضوء تطوير نماذج المنهج للقرن الحادي والعشرين، مؤتمر األطفال والشباب في مدن 
 .25الشرق األوسط وشمال أفريقيا، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، ص 

(، تحليل القيم في محتويات 5000الغزيوات، محمد والراسبي، خميس والجفوت، وفاء ). 2
تربية الوطنية للمرحلة اإلعدادية في سلطنة عمان، مجلة جامعة الملك سعود، العدد كتب ال

 .32، ص 35

(، حتمية التثقيف لألستاذ الجامعي، ملحق رؤى جريدة عمان، 5003الريامي، أحمد ). 5
 فبراير. 8(، 335)

 .4  Ismail, H. AL- Zoubi, S. Rahman,M. & Al shabatat, A. (2009). 

Competency Based Teacher Education  (CBTE): A  Training modules 

for Improving Knowledge competences for Resource Room Teachers 

in Jordan. European Journal of social science, 10(2), 166-178. 

.2 Abdelaziz Roubah, compétitivité desbanquesluxembourgeo is 

Monnaie Unique et ProspectivesStratégiques, Thèse de doctorat en 

sciences de gestion, université Nancy II, France ; p : 57-60. 
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تفريد التعليم،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  (،3228ومحمد الحيلة )مرعي، توفيق . 1
 .355، ص األردنعمان، 

راتيجيات التدريس والتقويم: مقاالت في تطوير التعليم، (، است5002الشقيرات، محمود ).7
 .29دار الفرقان للنشر والتوزيع، األردن، ص 

دليل التربية الميدانية  (:5005عبد الرحمن)ناصر بن  والفالح،صالح محمد  العيوني،. 8
 .55السعودية، ص لكليات المعلمين في المملكة العربية 

فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية كفايات معلمات العلوم (، 5035)الوهابة، جميلة . 9
رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية  ،الالزمة لتدريس المناهج المطورة بالمرحلة المتوسطة

 .التربية، جامعة أم القرى، السعودية
(، فاعلية بعض القطع التعلمية اإللكترونية 5035جويفل، مصطفى والعمارين آمنة ). 30

 .5، العدد 2أهدافها، المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد  في تحقيق

الحقائب التعليمية في تنمية مهارات التدريس اإلبداعي  (، فاعليةم5005سعيد، سعيد ). 33
لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية وعالقته بالتفكير اإلبداعي لدى طلبتهم، رسالة 

 دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة الزقازيق، بنها.
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المشكالت التي تواجه معلمي النشاط في ممارسة األنشطة المدرسية بمدارس 
 مراقبة تعليم العجيالت من وجهة نظرهم

 محمود البوسيفيأ/                                                      
 :ملخص البحث

األنشطة في ممارسة يهدف البحث إلى التعرف على المشكالت التي تواجه معلمي النشاط  
،ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة المدرسية بمدارس مراقبة تعليم العجيالت 

إحصائية بين معلمي النشاط في وجود هذه المشكالت ،ولتحقيق أهداف البحث استخدم 
( 83الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واعتمد في جمع البيانات على استبانة مكونة من )

أولياء األمور والمجتمع  -اإلدارة -المعلمين -لمحاور التالية: )التالميذفقرة موزعة على ا
اإلمكانيات المتاحة ،حيث طبقت على عينة اختيرت بالطريقة العشوائية والبالغ  –المحلي 
( معلمًا ومعلمًة بمدارس مراقبة تعليم العجيالت ،وتوصل البحث إلى النتائج 83حجمها )
 التالية:

حيث جاءت ة تواجه معلمي النشط المدرسي بمدارس تعليم العجيالت مختلف مشكالتوجود  -1
 بينما جاءت، (2252.22في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) باإلدارة مشكالت تتعلق
بأولياء األمور والمجتمع المحلي في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي  مشكالت تتعلق

 مشكالت تتعلق ثالثة جاءتوفي المرتبة ال، حيث ترتيب المشكلة ( من2252.22)
مشكالت  المرتبة الرابعة جاءت ( وفي7151121بمتوسط حسابي )المتاحة  باإلمكانيات

 مشكالت تتعلقالمرتبة الخامسة جاءت  ( وفي7151218بمتوسط حسابي )بالمعلمين  تتعلق
 (71578715بمتوسط حسابي ) بالتالميذ

بين معلمي مدارس تعليم  (.252قة )ثعند مستوى  ذات داللة إحصائية توجد فروقات ال-2
 5عند ممارسة األنشطة المدرسية يوجهونها المشكالت التيالعجيالت في 
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 مقدمة البحث: 

نما هي ، لم تعد المدرسة في عالم اليوم تقتصر على جانب معين من جوانب التربية    وا 
 حيث ومقوماتها،روافدها  أحدوالنشاط المدرسي هو ، تربية مستمرة ومتكاملة ومتجددة

األنشطة المدرسية هي الممارسة التعليمية التي يمكن من خاللها استغالل الطاقات والمواهب 
كما أن عنصر االختيارية في ممارسة ، الكامنة لدى التالميذ استغالال صحيحا وموجها

األنشطة يعطي فرصة للتلميذ الختيار نوع النشاط الذي يفضله ويجد فيه التلميذ متنفسا 
  .لطاقاته سواء كانت مهارات ذهنية أم عضلية

وتؤكد التربية الحديثة على أهمية األنشطة المختلفة، كمجال رحب لتلبية حاجات المتعلم 
وميوله إيمانا منها بالوظائف المتعددة التي تؤديها في العملية التربوية5 ولقد علق المربون 

ب من النواحي ره في النمو الطبيعي للطالوالباحثون في التربية أهمية كبرى على النشاط ودو 
واالجتماعية، وأوجه النشاط التي توفرها المدرسة لطالبها ، ، واالنفعاليةوالعقلية، الجسمية

 (1) فائدة5داخل جدرانها وخارجها حتى تحقق لهم أقصى نمو، وللمجتمع أقصى 
فقد ، مينونظرا ألهمية األنشطة المدرسية ودورها الفعال في صقل شخصية المتعل

وجعلت لها إدارة  اهتمت وزارة التربية والتعليم باألنشطة المدرسية بمختلف مراحل التعليم بليبيا
خاصة بها كلفت بمهام ومسؤوليات واختصاصات تتعلق ببرامج األنشطة المدرسية لمختلف 

ة، كما المراحل ومتابعتها من خالل مكاتب اإلدارات الفرعية بمكاتب التعليم لإلدارة الرئيسي
أقرت الوزارة في المالك الوظيفي وظيفة منسق للنشاط المدرسي يختار من بين معلمي 
األنشطة المدرسية في كل مدرسة لمتابعة األنشطة المدرسية وتنفيذها داخل المؤسسة 

هذا باإلضافة إلى إقرار  الحصص ، والتنسيق مع مكاتب النشاط الفرعية، التعليمية
، التربية الموسيقية، الزمني لمواد النشاط المختلفة مثل التربية الفنيةاألسبوعية داخل الوعاء 

كل ذلك يعتبر دليال على أهمية األنشطة المدرسية وحرص وزارة التربية ، التربية البدنية
يمانها بدورها الفعال في المنهج الحديث 5   والتعليم على أهميتها وا 

 مشكلة البحث:
جزء من  التربوية، فهيرسية يعني االهتمام بالعملية التعليمية إن االهتمام باألنشطة المد    

فإعداد ، يكتمل التعليم وال يحقق أهدافه إال بمساعدة األنشطة المدرسية الدراسي، والالمنهج 
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جيل يكون بناؤه متكامال من جميع النواحي الجسدية واالنفعالية )العاطفية والروحية( والعقلية 
يعتمد وبشكل كبير على ممارسة مختلف األنشطة المدرسية وفق أسس )الفكرية( واالجتماعية 

لم تعد اليوم قاصرة على جانب معين  وأن المدرسة وقواعد مبنية بدقة في ظل إطار هادف5
نما هي تربية مستمرة متكاملة ، من جوانب التربية المدرسية إحد  ومتجددة، واألنشطةوا 
مية التي تمارس فيها على أساس أن لكل مرحلة باختالف المراحل التعلي ركائزها، وتختلف
 أهدافا خاصة بها5

إال أنها لم ، وبالرغم من أهمية األنشطة المدرسية ودورها الفعال في بنا الشخصية للمتعلم     
تحظ باالهتمام الكامل خالل ممارستها لمواجهتها العديد من الصعوبات والمشكالت في 

ودراسة  (.227الدراسات السابقة كدراسة )الشعباني ) تنفيذها وهذا ما أكدته العديد من
( ،كذلك ومن خالل عمل الباحث ومتابعته واإلشراف 2272) ( ودراسة عرفه2277القطيش )

على برنامج التربية العملية الميدانية ببعض مدارس التعليم األساسي فقد الحظ الباحث أن 
األساسي ببلدية العجيالت، أي تنفذ هناك ضعفا في ممارستها داخل مدارس مرحلة التعليم 

تحقق األهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها ضمن خطتها السنوية  بصورة شكلية روتينية ال
،وقد يرجع ذلك لعدة أسباب والتي منها وجود مشكالت تعرقل ممارسة األنشطة المدرسية 

الباحث يقوم  بالمدارس وتعيق تحقيق أهدافها التي وضعت من أجلها  ،األمر الذي جعل
 ببحث عن هذه المشكلة والتي أمكن تحديدها من خالل طرح التساؤل الرئيس اآلتي:

ما هي المشكالت التي تواجه معلمي النشاط في ممارسة األنشطة المدرسية بمدارس 
 نظرهم؟مراقبة تعليم العجيالت من وجهة 

األنشطة المدرسية في  تنبع أهمية البحث من األهمية البالغة التي تحتلها أهمية البحث:
كسابهم التالميذ، وصقلالعملية التعليمية ودورها في تنمية مواهب ومهارات   شخصياتهم، وا 

هذا البحث نتائج جديدة تساعد القائمين على تخطيط وتنفيذ  متعددة، ويضيفخبرات 
األنشطة المدرسية بالمدارس في عملية التخطيط بالتعرف على المشكالت التي تواجه 

 لها5سة األنشطة المدرسية ومحاولة التغلب عليها بوضع حلول مناسبة ممار 
 
 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

222 

 م2222فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 

 أهداف البحث: 
التعرف على المشكالت التي تواجه معلمي النشاط في ممارسة األنشطة المدرسية  -7

 بمدارس مرحلة التعليم األساسي5
التعرف على ما إذا كانت هناك فروقات ذات داللة إحصائية في الصعوبات التي تواجه  -2

معلمي النشاط في ممارسة األنشطة المدرسية بمدارس مرحلة التعليم األساسي وفق متغير 
  المدرسي5النشاط 

  :تساؤالت البحث وفرضياته 
 نظرهم؟تعليم العجيالت من وجهة  ما هي المشكالت التي تواجه معلمي النشاط بمدارس -
علمي النشاط في ممارسة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت التي تواجه م -

 األنشطة المدرسية بمدارس مرحلة التعليم األساسي وفق متغير النشاط المدرسي5
 :حدود البحث 
المشكالت التي تواجه معلمي النشاط في ممارسة األنشطة المدرسية وقد  الحد الموضوعي: -

 الفني(الرياضي والنشاط الموسيقي والنشاط  النشاط)تحديد تم 
 علمو النشاط المدرسي5الحد البشري: م -
 الحد المكاني: مدارس تعليم العجيالت5 -
  2272-2273الحد الزمني: تم تطبيق هذا البحث في العام الجامعي  -
 :مصطلحات البحث 

لتي تعترض العمل : تعرف بأنها العراقيل التي تحول دون تحقيق الهدف، واالمشكالت -
انيات الذاتية واالستفادة منها ماديا لتنمية ، وبالتالي تحول دون انبثاق اإلمكوتحول دون تقدمه

 (2) المجتمع5
ويعرفها الباحث: بأنها مجموعة العوامل التي من شأنها أن تعرقل ممارسة األنشطة     

 المدرسية كما توضحها استجاباتهم على االستبانة المطبقة عليهم5 
المستوى العقلي والنفسي ممارسة من جانب التلميذ على " :األنشطة المدرسية: تعرف بأنها -

 (3)5"والحركي واالجتماعي بفاعلية داخل المدرسة وخارجها
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كذلك تعرف بأنها "مجموعة من األنشطة المختلفة التي يمارسها التالميذ بأنفسهم، وبإشراف     
معلمهم الستكمال بعض الخبرات التي لم يتم اكتسابها من خالل المقررات الدراسية التي 

 (4) "5األهداف التربوية المنشودة قدرسوها، وتحقي
ويعرفها الباحث إجرائيا: بأنها جميع األنشطة المدرسية التي يمارسها التالميذ خارج حجرات      

دارة المدرسة لتحقيق أهداف موضوعة مسبقا5  الدراسة بإشراف المعلم وا 
  :مرحلة التعليم األساسي 

بالمدرسة وينتهي للصف األول  لطفل بدخولهايعرفها الباحث بأنها المرحلة التي يبدأ فيها 
 بنجاح إلى الصف التاسع5  منها

 األنشطة المدرسية: ماهيةالنظري: أوالًـــــــ اإلطار 
 منها اآلتي: الباحثين اذكرقد تعددت تعريفات األنشطة المدرسية باختالف 

رك فيها الطالب ويشا، تعرف بأنها: أنماط التفاعل المنظمة والتي تتم خارج الفصل الدراسي -
وتحت إشراف المدرسة من أجل تحقيق ، مشاركة فعلية وبرغبته بعيدا عن أي ضغوط

 (5) "5األهداف االجتماعية للتربية
ذلك البرنامج الذي تنظمه المدرسة متكامال مع البرنامج التعليمي الذي يقبل  بأنها:كما تعرف  -

سواء ارتبطت  يحقق أهدافا تربوية، تلقائي، بحيثعليه الطالب برغبة، ويزاوله بشوق وميل 
هذه األهداف بتعليم المواد الدراسية أم باكتساب خبرة أو مهارة أم اتجاه علمي الي عملي 

على أن يؤدي ، أثناء اليوم المدرسي أو بعد االنتهاء من الدراسة، داخل الصف الي خارجه
التربوية واالجتماعية المرغوب  ذلك الي نمو خبرة التلميذ وتنمية هواياته وقدراته في االتجاهات

 (6) فيها5
، و تعرفها دائرة المعارف األمريكية بأنها: البرامج التي تنفذ تحت إشراف وتوجيه المدرسة -

والتي تتناول كل ما يتصل بالحياة المدرسية وأنشطتها المختلفة ذات االرتباط بالمواد الدراسية 
)الجماعات والجمعيات والفرق( ذات االهتمامات  أو الجوانب االجتماعية والبيئية أو األندية

الخاصة بالنواحي العلمية أو الرياضية أو الموسيقية أو المسرحية أو المطبوعات 
 (7)المدرسية"5

ويرى الباحث أنها مهما تعددت واختلفت التعريفات باختالف الباحثين لألنشطة المدرسية    
علم والمتعلم ناتج عن خطة معدة سلفا من تبقى على مضمون أنه كل جهد يبذل من الم فهي
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كانت ممارستها داخل المدرسة أم خارجها بشرط أن يكون  تربوية سواءأجل تحقيق أهداف 
 تحت إشراف المدرسة ومتابعتها5 

 :ممارسة النشاط المدرسي في المؤسسة التعليمية من قبل الطالب  أهمية األنشطة المدرسية
الفعالة لتحقيق أهداف  إذ يعتبر النشاط وسيلة من الوسائل أهمية تربوية كبيرة والمعلم له

التعاون الديمقراطي لمتعلمين يبث فيهم روح الجماعة وحب التفاهم و 5 فبالنسبة لالتربية والتعليم
التفاني في سبيل المصلحة و  ،ويدربهم على القيادة الجماعية هم،عن طريق التشاور فيما بين

 ،والفردية، وحب الذات ،ونبذ األنانية ،إليه الجميعيا هدفا يسعى ، واعتبار المصلحة العلالعامة
المتعلم على االندماج مع الجماعة، ويشجع  ،كما يعالج مشاكل الخوف والخجل واالنطواء

، كما يكتسب التلميذ الشجاعة األدبية من خالل المشاركة في والتعبير عن رأيه أمام اآلخرين
تاحة الفرصة لإلبداع والتألقسابقات الثقافية وغيرها، وتنالم  ،مية هواياته وميوله واتجاهاته، وا 

 5 والسلوك السوي في نفوس المتعلمينوغرس القيم النبيلة 
 (8): الكثيرة التي يحققها ومنها وتنبع أهمية النشاط الطالبي من الفوائد

تقيم طبًقا يسهم النشاط الطالبي في تنمية الخلق الحسن والمعاملة الطيبة والسلوك المس 1-
  لتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف

 المدرسة5يسهم النشاط الطالبي في توفير بيئة تشبه الحياة الواقعية، ولكن تحت إشراف  -2
 لتحقيق أهداف التربية والتعليم، النشاط الطالبي من خالله وسيلة من الوسائل الفعالة-8

شباع حاجاتهم، ا ألمر الذي يؤدي إلى تعزيز ومجال خصب يعبر الطالب عن ميولهم وا 
 5محبتهم لمدرستهم ويمنعهم من الجنوح والتمرد

النشاط الطالبي في تدريب الطالب على مستوى األداء األمثل للوظائف الجسمية  يسهم- 4
والعقلية واالجتماعية التي سيحتاج إليها في مختلف أطوار حياته وهو بذلك يمثل عاماًل 

 أنه يساعد على تنمية المهارات االجتماعية والميول المهنية5رئيسًيا من عوامل النمو، كما 
يسهم النشاط الطالبي في استثمار وقت الفراغ لدى الطالب بحيث يكون هذا الوقت مليًئا  -.

 باألنشطة المختلفة مما يدعم جوانب الصحة النفسية لدى الطالب
والعملية، مثل التعاون مع النشاط الطالبي يزود الطالب بالخبرات الخلقية، والعلمية،  -7

 الغير وتحمل المسؤولية وضبط النفس ما يدعم شخصية الطالب
النشاط الطالبي يتيح الفرصة للطالب في إظهار المواهب واالبتكار مما يسهم في خدمة -1



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

232 

 م2222فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 

المجتمع من حيث اكتشاف القدرات والمواهب والقيادات الشبابية التي تسهم في إتقان العمل 
  ة للمجتمع5بكل نجاح وخدمً 

دراكها أثناء عملية التعلم لدى الطالب لذا   8- يسهم النشاط الطالبي في تثبيت المفاهيم وا 
   .يجدر أن يكون هناك ترابط وتكامل بين النشاط والمنهج

  المدرسية:أهداف األنشطة 
 (9): أهداف األنشطة المدرسية  

التي تمارس فيها على أساس أن تختلف األنشطة المدرسية باختالف المراحل التعليمية     
مرحلة التعليم األساسي على  لكل مرحلة أهدافا خاصة بها، حيث تقوم األنشطة المدرسية في

  منها:تتحقق عدة أهداف  ئمباد
 5راكهم في تحمل المسؤوليةتعويد التالميذ على ممارسة حياتهم بصورة ديمقراطية نتيجة إش -
 المختلفة5م نحو األنشطة المدرسية تعريف التالميذ بواجباتهم ومسؤولياته -
، حيث تنمي النشاطات المدرسية المتنوعة قدراتهم عداد التالميذ للحياة االجتماعيةإ  -

روح المحبة بينهم وتدفعهم إلى المشاركة في  التعاون، فتسودأسلوب  ومواهبهم، وتعلمهم
 وتنفيذها5تخطيط برامج األنشطة 

يعد النشاط من  مفيدة، حيثات فراغهم بصورة مساعدة التالميذ على حسن استغالل أوق -
 الغرض5أفضل السبل لتحقيق هذا 

سهامهم ، وذلك منالتالميذ بمدى إمكاناتهم المهنيةتعرف  - في ممارسة  خالل مشاركتهم وا 
 المختلفة5أنواع النشاط المدرسي 

نفسية إشباع العديد من حاجات التالميذ وميولهم بما يعود بالنفع على صحتهم البدنية وال -
 كما تتكون لديهم اتجاهات موجبة نحو مدرستهم5، واالجتماعية

وبالتالي نرى أن لألنشطة المدرسية أهدافًا متعددة الجوانب في تنمية وصقل شخصية 
 التلميذ والتي تعمل اإلدارات التربوية على تحقيقها5

  المدرسية:مجاالت األنشطة  
ف واألغراض المراد تحقيقها، وكذلك تتعدد مجاالت األنشطة المدرسية بتعدد األهدا

بحسب اإلمكانات المتاحة والقدرات المتوفرة لدى المشاركين والقائمين على تلك األنشطة في 
المختلفة المدارس5 واألنشطة في مجملها تشمل جميع المجاالت التي تشبع حاجات التالميذ 
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في الوقت ذاته األهداف يمكن أن تكون مشوقة ومرغوبًا فيها لدى التالميذ وتحقق  والتي
التربوية المنشودة5 فاألنشطة المدرسية تتحدد على ضوء ميول الطالب ومواهبهم وواقع 
وظروف المدرسة والبيئة المحيطة، ولذا فبرامج النشاط متغيرة ومتطورة حسب ما تتطلبه 

 الحاجة لتستجيب للتطور في حاجات التالميذ وميولهم5
مجاالت النشاط المدرسي  والتعليم الليبيةي بوزارة التربية وقد حددت إدارة النشاط المدرس

  (10) اآلتي:بالمدارس تتمثل في 
 والعلمية5والمسابقات البدنية والمنهجية والثقافية واألدبية  األنشطة-7
 المدرسية5ومسابقات المكتبات  أنشطة-2
 العربي5الرسم واألشغال اليدوية والخط  أنشطة-1
 بأنواعها5الرياضية والمسابقات  األنشطة-.
 المدرسية5ومسابقات اإلذاعة  أنشطة-7
 األنشطة5جماعة التالميذ والطالب في مختلف  أنشطة-1
 الذكر5المتعلقة بدعم المتميزين والموهوبين في مختلف المجاالت سابقة  األنشطة-3
 النشاط5التدريبية لمعلمي  البرامج-2
دولية في مجاالت النشاط المدرسي سابقة المحلية وال باإلسهاماتالمتعلقة  األنشطة-72

 الذكر كافة5
 والدولية5العربية  الوطنية، واأليامالمناسبات  إحياء-77

 المدرسية على سبيل المثال ال الحصر ومنها ما يلي: بعض األنشطةوسيذكر الباحث 
 5 مجال األنشطة البدنية والرياضية75
 5 مجال األنشطة الثقافية5 2 
 الفنية55 مجال األنشطة 8
 5 مجال األنشطة االجتماعية15
 5 مجال األنشطة البيئية5.
 النسائية55 مجال األنشطة 7
 5 مجال األنشطة العلمية1
 5 مجال النشاط الكشفي35
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وسيقتصر الباحث في بحثه على ثالثة أنواع من األنشطة المدرسية في مدارس مرحلة 
وزارة التربية والتعليم الليبية وهي التعليم األساسي حسب الخطة السنوية المعدة من قبل 

 5واأللحان(األنشطة الرياضية واألنشطة الفنية واألنشطة الموسيقية )األناشيد 
 (11) :متطلبات األنشطة المدرسية  

 لتحقق األنشطة أهدافها الفعلية البد من وجود ضوابط واضحة وشاملة ومحددة نذكر منها:     
  5كل من مدير المدرسة وولي األمر والتلميذيجب أن تكون أهداف النشاط واضحة ل -
 يجب أن تكون مناسبة لقدرات واستعدادات التالميذ ونضجهم5 -
 يجب أن تحقق هذه األنشطة النمو المتكامل والشامل للتلميذ روحيا وجسميا وعقليا واجتماعيا5 -
ههم يجب أن تسهم في دعم العالقات االجتماعية وتنمية الميول واتجاهات األفراد وتوجي -

 الوجهة السليمة5
، للتقويم المستمر المعاصرة، وتخضعوان تواكب االتجاهات التربوية ، يجب أن تتميز بالمرونة -

 فيها5وتتيح فرص التعاون بين العاملين 
يجب أن تسهم في تنمية تقدير العمل اليدوي، وتتيح للطالب فرصا الكتساب مهارات في  -

 لجهد البشري واإلنفاق المادي5وأن تتسم باالقتصاد في ا، بعض المجاالت
بحيث تكون وحدة تعليمية يستقى ، يجب أن تسهم في تكامل المعارف والتطبيقات والمهارات -

 للتفكير5منها التالميذ والمجتمع وتؤكد على اكتساب التالميذ األسلوب العلمي 
ممارسة على  مالتالميذ، وتحفزهوأن تراعي الفروق الفردية بين ، يجب أن تتنوع األنشطة-

 الفراغ5النشاط وتزودهم بالخبرات الخاصة بالتعليم المستمر وباستثمار أوقات 
  (12): الصعوبات التي تواجه النشاط المدرسي -
عدم إيمان بعض مديري المدارس بأهمية النشاط المدرسي ووجود فهم خاطي للنشاط   -

 بالمنهج5عالقة له  باعتباره عمال ترويجيا ال
ين بأهمية األنشطة التعليمية وعدم اقتناعهم بجدواها كوسيلة عدم قناعة بعض المعلم -

 تعليمية5
انشغال معلمي األنشطة بالجداول الدراسية وبعض األعمال األخرى التي يكلفون بها داخل  -

 المدرسة5
 زائدين5عدم وجود الحوافز للمعلم الذي يشرف على النشاط والذي يتطلب منه وقتا وجهدا  -
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ى الجانب المعرفي دون سواه واستخدام الطرائق التقليدية في تركيز بعض المعلمين عل -
 التدريس5

قلة المعلمين المتخصصين في بعض مجاالت النشاط يشكل عائقا أمام المدرسة في تنفيذ  -
 مناشطها5

 به5عدم تفهم أولياء األمور ألهمية النشاط نتيجة قلة وعيهم  -
واد؛ مما يسبب في عدم توفر ازدحام اليوم الدراسي بالحصص األسبوعية لمختلف الم -

 الدراسي5الوقت الكافي لممارسة األنشطة المختلفة أثناء اليوم 
 السابقة: الدراسات-ثانيًا 

 ،(13): (.227 دراسة )الشعباني  
بعنوان معوقات األنشطة المدرسية من وجهة نظر مديري مدارس التعليم األساسي في 

ى أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق اِلبحث إلى التعرف عل بسوريا: هدفمدينة حمص 
األنشطة المدرسية من وجهة نظر مديري مدارس التعليم األساسي الحلقة األولى بمدينة 

الستطالع  استبانةمديرا ومديرة ومن أجل ذلك صممت الباحثة  (82حمص ،وشمل البحث )
 ا يلي: آرائهم حول معوقات تطبيق األنشطة المدرسية 5، وقد أظهرت نتائج البحث م

توجد العديد من المعوقات التي تحول دون تطبيق األنشطة المدرسية بعضها يتعلق بالتالميذ  -
 بأولياء األمور والمجتمع المحيط ومعوقات تتعلق بالمعلمين وتقديرهم ألهمية النشاط المدرسي،

 باإلضافة لمعوقات تتعلق باإلدارة المدرسية واإلمكانات المادية5
التي تتعلق باإلمكانات المادية المرتبة األولى في تقدير مديري المدارس  حازت المعوقات -

(، على جين جاءت المعوقات المرتبطة بأولياء األمور والمجتمع المحيط %3.57وبنسبة )
في حين أن المعوقات المرتبطة بالمعلمين جاءت ، (%1252في المرتبة الثانية وبنسبة قدرها )

المرتبطة بالمتعلمين بالمرتبة الرابعة بنسبة  (، والمعوقات%1.51 في المرتبة الثالثة وبنسبة
(، في حين نالت المعوقات المرتبطة باإلدارة المدرسية المرتبة الخامسة %1852قدرها )

 (5%1251واألخير وبنسبة قدرها )
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات تقديرات مديري مدارس التعليم األساسي -

األولى لمعوقات تطبيق األنشطة المدرسية تعزى لمتغير الجنس أو عدد سنوات  الحلقة
 5الخدمة
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 ( 2277دراسة القطيش) :(14) 
هدفت هذه الدراسة إلى ممارسة معلمي المرحلة األساسية للنشاط المدرسي في مدارس  

ا (معلم7.8مديرية تربية البادية الشمالية من وجهة نظرهم ،وتكونت عينة الدراسة من )
ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية من مجتمع الدراسة ،وا ستخدم الباحث أداتين 

، ( نشاطا77( فقرة موزعة على خمسة مجاالت ،والثانية مكونة من )81األولى مكونة من )
وتم التأكيد من صدقهما ،وتوصلت الدراسة إلى أن معلمي المرحلة األساسية يمارسون النشاط 

وأن المجال األكثر ممارسة هو مجال التخطيط ،واألقل مجاال هو ، سي بدرجة متوسطةالمدر 
(،كذلك أظهرت النتائج %3157مجال التنفيذ ،وأن النشاط األكثر ممارسة هو النشاط الثقافي )

 (في األداء تعزى للجنسα =252.5مستوى داللة ) عندعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 ( 2272دراسة عرفة:) (15) 

هدفت للتعرف إلى دور مديري المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية في التغلب على 
اعتمد الباحث  الدولية، وقدالمعوقات تنفيذ األنشطة الالصفية في مدارس وكالة الغوث 

العينة جميع مدراء المدارس اإلعدادية والبالغ عددهم  التحليلي، وشملتالمنهج الوصفي 
( مدراء مدارس بسبب عدم 1استبعد الباحث ) ومديرة، وقد( مديرا 27) يمدرسة، أ( 27)

وهم يمثلون ما نسبته ، ( مديرا ومديرة31وبذلك يكون عدد أفراد العينة ) استرداد االستبانة،
وبعد التطبيق والتحليل اإلحصائي توصلت الدراسة إلى  ( من مجتمع الدراسة2258%5)

 بعض النتائج أهمها:
تعيق دور مديري المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية في تنفيذ األنشطة هناك معوقات  -7

 بالمدارس5الالصفية 
عدم وجود اختالفات جوهرية في استجابات مديري المدارس حول دورهم في التغلب على  -2

 معوقات تنفيذ األنشطة الالصفية تبعا الختالف المنطقة التعليمية5  
  تعقيب على الدراسات السابقة: 

من خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة تبين أن الدراسة الحالية تتفق مع 
الدراسات السابقة في اهتمامها بواقع األنشطة المدرسية والتعرف على المعوقات والمشكالت 
التي تواجههم وتحول دون تطبيقها من خالل ممارسة هذه األنشطة في مدارس مرحلة التعليم 

فقت في استخدام أداة الدراسة وهي االستبيان للحصول على المعلومات األساسي ،كذلك ات
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والبيانات ،وكذلك اتفقت في المنهج المتبع ،وقد اختلفت في عينة الدراسة مع بعض الدراسات 
( حيث تم تطبيقها على عينة من مدراء 2272( ودراسة عرفة )2277كدراسة الشعباني )

( تم تطبيقهما على عينة من 2277اسة القطيش )المدارس في حين أن البحث الحالي ودر 
 معلمي النشاط المدرسي 5

 :إجراءات البحث الميدانية 
يتناول هذا الجزء من البحث اإلجراءات الميدانية من خالل استعراض أداة البحث،    

جراءات التطبيق، ثم عرض نتائج البحث وتحليلها5  ومجتمع وعينة البحث، وا 
  :منهج البحث 

 البحث، حيثأكثر مالءمة لطبيعة هذا  التحليلي، فهوالباحث المنهج الوصفي استخدم   
 وتفسيرها5يعتمد على جمع الحقائق ومعالجتها 

  :مجتمع البحث 
 تعليم العجيالت5تكون مجتمع البحث من جميع معلمي النشاط المدرسي بمدارس مراقبة   
  :عينة البحث 

النشاط المدرسي من بعض مدارس مراقبة تعليم تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من معلمي   
العجيالت والتي تمكن الباحث من الوصول إليها نظرا للظروف األمنية التي مرت بها المدينة 

 المدرسي5( معلمًا ومعلمة للنشاط 83بلغ حجم العينة ) الفترة، حيثفي هذه 
    :أداة البحث 

قوف على أهم المشكالت التي بهدف الو ، لتحقيق أهداف البحث أعد الباحث استبانة -
تواجه معلمي النشاط المدرسي عند ممارستهم لألنشطة المدرسية في مدارس مرحلة التعليم 

والدراسات السابقة المتعلقة ، األساسي، تم بناؤها وتطويرها باالستعانة باألدب النظري 
أحيانا، ، نعمفقرة لها بدائل إجابة ) (22وتكونت في صورتها األولية من ) بموضوع البحث،

 5ال(
  أداة البحث صدق-اواًل 
  تعد أداة البحث صادقة إذ تمكنت من قياس ما صممت لقياسه وليس الظاهري: الصدق

أي شيء آخر أو بدياًل عنه،تم التحقق من صدق  أداة البحث باستخدام الصدق 
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التحقق من أن مظهر األداة على أنها تقيس ما وضعت لقياسه من  حيث تم الظاهري 
وفي ، خالل عرضها بصورتها األولية على عدة محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص5

( من %32ضوء مالحظات المحكمين تم إجراء التعديالت المطلوبة التي اتفق عليها )
لبعض الفقرات ،والحذف وفي ضوء مالحظات المحكمين تم تعديل الصياغة . المحكمين

موزعة  ( فقرة83وبالتالي أصبحت فقرات االستبيان تحتوي على ).والدمج لعبارات أخرى 
أولياء األمور والمجتمع المحلي  –اإلدارة  –المعلمين  -على المحاور التالية :  )التالميذ

 اإلمكانيات المتاحة ( وهي في صورتها النهائية 5 –
  :صدق االتساق الداخلي 

 أبعاد االستبيان بالدرجة الكلية ( ارتباط1ول )جد
 االرتباط عدد الفقرات    اإلبعاد             

 **168.1 7 تتعلق بالتالميذ مشكالت
 **168.7 7 تتعلق بالمعلمينمشكالت 
 **168.0 9 تتعلق باإلدارة مشكالت
تتعلق بأولياء األمور والمجتمع  مشكالت
 المحلي

8 167..** 

 **16701 7 مكانيات المتاحةعلق باإلتت مشكالت
 **16889 08 التي تواجه معلمي النشاط ككل المشكالت

     
يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل بعد  

( األمر الذي 2527حصائيا عند مستوى )إمن أبعاد االستبيان والدرجة الكلية كانت دالة 
ومن ثم الوثوق فيه ، ستبيانساق الداخلي لكل بعد بالدرجة الكلية لاليؤكد صدق االت

  والتطبيق5لالستخدام 
  الثبات: –ثانيا 

 كرونباخ:تم حساب معامل الثبات بطريقة ألفا 
 ثبات االستبيان باستخدام طريقة ألفا كرونباخ لألبعاد والدرجة الكلية ( معامل.جدول )
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معامل  عدد الفقرات األبعاد
 تالثبا

 .7.6 7 تتعلق بالتالميذ مشكالت
 .706 7 تتعلق بالمعلمينمشكالت 
 .8.6 9 تتعلق باإلدارة مشكالت
 8767 8 تتعلق بأولياء األمور والمجتمع المحلي مشكالت
 .776 7 مكانيات المتاحةتتعلق باإل مشكالت

 8867 08 التي تواجه معلمي النشاط ككل المشكالت
حيث تراوحت قيم ، ( أن جميع قيم معامالت الثبات عالية2يتضح من الجدول )      

وبلغ معامل الثبات الكلي ، (3151-1852ستبانة بين )محاور اال الثبات فيمعامالت 
ستبانة للتطبيق الثبات إلى صالحية اال من معامالتوتشير هذه القيم العالية ، (3351)

مكانية اال  بها5عتماد على نتائجها والوثوق وا 
 ـة اإلحصائيـة:المعالج 
بعد تفريغ االستبانات الصالحة والموزعة على أفراد عينة البحث، قام الباحث بإجراء    

المعالجة اإلحصائية للبيانات من خالل استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم 
(، وقد استخدم عدة مقاييس إحصائية كالوسط الحسابي واالنحراف SPSSاالجتماعية )
( لحساب معامل ثبات Cronbach Alfaعامل االرتباط ألفا كرونباخ )المعياري وم
 االستبيان5

 :عرض ومناقشة النتائج 
  التي تواجه التالميذ عند المشكلة نتائج تتعلق باإلجابة عن التساؤل األول: ما درجة

 المدرسية؟ممارستهم لألنشطة 
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وترتيب الفقرات حسب يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (0جدول )
 التالميذ6التي تواجه  ا للمشكالتأهميته

المتوسط  التي تواجه التالميذ  المشكلة ت
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

ترتيب 
الفقرة 
حسب 

 أهميتها 

درجة 
 الصعوبة 

نشطة عدم اهتمام التالميذ باإل 1
 المدرسية

 عالية 9 089600. 9092.2

 نشطة المدرسية التيقلة اإل 9
 تناسب رغبات وقدرات التالميذ

 عالية 7 088700. 0..907

عدم قدرة التالميذ على اختيار  0
 النشاط المدرسي المناسب لهم

 عالية 0 0.0108. ...909

كثر من مشاركة التالميذ أل 7
 نشاط مدرسي

 عالية 9 089600. 9092.2

الخجل واالنطواء والخوف من  9
نشطة عند بعض ممارسة األ

 التالميذ

 عالية 7 088700. 0..907

اعتقاد التالميذ المتفوقين  8
نشطة دراسيا بأن ممارسة األ

 المدرسية مضيعة فقط لوقتهم

 عالية 9 089.98. 900808

عدم وعي التالميذ بأهمية  .
 االنشطة المدرسية لهم 

 عالية 1 09.792. 908087

ي التالميذ بأهمية ( والتي تنص على )عدم وع1( أن  الفقرة )8يتضح من الجدول )
( وانحراف معياري 257871األنشطة المدرسية لهم( احتلت الترتيب األول  بمتوسط حسابي )

( فقد احتلت الترتيب 1 -7ويليها من حيث األهمية الفقرات ذات األرقام )، (25.1122)
( وهي تنص على )عدم 257.388( وانحراف معياري )25.222الثاني بمتوسط حسابي )

 مشاركة التالميذ ألكثر من نشاط مدرسي( 5 -تالميذ باألنشطة المدرسية اهتمام ال
التي تتعلق بالتالميذ شيوعا لدى  المشكالتويتضح من النتائج الواردة بالجدول أن أقل 

( والتي تنص على )اعتقاد التالميذ المتفوقين دراسيا بأن 7أفراد العينة هي الفقرة رقم )
( وانحراف 257871عة فقط لوقتهم( بمتوسط حسابي )ممارسة األنشطة المدرسية مضي

 (25.11225معياري )



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

222 

 م2222فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 

 التي تواجه المعلمين؟المشكلة نتائج تتعلق باإلجابة عن التساؤل الثاني: ما درجة 
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات حسب   (.جدول )

 أهميتها للصعوبات التي تواجه المعلمين
المتوسط  المشكالت التي تواجه المعلمين ر.م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
الفقرة 
حسب 
 أهميتها

درجة 
 الصعوبة

عدم وضوح أهداف االنشطة  -1
 المدرسية لدى المعلمين

 عالية 1 89600.. 9.92.2

ضعف قدرة بعض المعلمين على  -9
 التخطيط لألنشطة المدرسية

 عالية 0 88700.. 0..9.7

لة اهتمام بعض المعلمين بتنظيم ق -0
 وزيادة فاعلية األنشطة المدرسية

 عالية 9 0108... ...9.9

عدم وجود دورات تدريبية لتنمية  -7
معلمي النشاط في مجال األنشطة 

 المدرسية
 عالية 1 89600.. 9.92.2

قلة وجود المعلمين الفاعلين في  -9
إبرازاألنشطة المدرسية داخل 

 وخارج المدرسة
 عالية 1 89600.. 9.92.2

إهمال بعض المعلمين لعمليات  -8
توجيه وتوعية التالميذ بأهمية 
األنشطة المدرسية في بناء 

 شخصيتهم 

 عالية 9 0108... ...9.9

الالمباالة من بعض المعلمين عند  -.
 ممارسة األنشطة المدرسية

 عالية 0 88700.. 0..9.7

( والتي تنص على )عدم وضوح أهداف . - 1-7( أن الفقرات )4يتضح من الجدول )   
عدم وجود دورات تدريبية لتنمية معلمي النشاط في مجال  -نشطة المدرسية لدى المعلمين األ
نشطة المدرسية داخل وخارج األ برازإقلة وجود المعلمين الفاعلين في  -نشطة المدرسية األ

وانحراف معياري ( 25.222المدرسة( احتلت الترتيب األول  بمتوسط حسابي )
الترتيب الثاني  كلتاهما ( فقد احتلت7 -8) ان ويليها من حيث األهمية الفقرت، (257.388)

على )قلة اهتمام  ما تنصان( وه2518787( وانحراف معياري )25.222بمتوسط حسابي )
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اهمال بعض المعلمين لعمليات  ) – (نشطة المدرسيةبعض المعلمين بتنظيم وزيادة فاعلية األ
 نشطة المدرسية في بناء شخصيتهم(وجيه وتوعية التالميذ بأهمية األت

التي تواجه المعلمين شيوعا لدى أفراد  المشكالتويتضح من النتائج الواردة بالجدول أن أقل 
)ضعف قدرة بعض المعلمين على  للتين تنصان على( وا1-2العينة هي الفقرتين رقم )

من بعض المعلمين عند ممارسة االنشطة المدرسية(  ةالالمباال-نشطة المدرسية التخطيط لأل
 (25771885( وانحراف معياري )251118بمتوسط حسابي )
 التي تواجه اإلدارة؟ المشكلةما درجة  الثالث:جابة عن التساؤل نتائج تتعلق باإل

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات حسب  ( يبين.جدول )
 اإلدارة6التي تواجه  شكالتللمأهميتها 

المتوسط  المشكالت التي تواجه اإلدارة ر.م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
الفقرة 
حسب 
 أهميتها

درجة 
 الصعوبة

عدم اهتمام ومتابعة اإلدارات  -1
العليا باألنشطة المدرسية 

 بالمدارس
 عالية 9 .8161.. 9.8108

عدم وجود حوافز تشجيعية  -9
مدرسية من قبل لألنشطة ال

 اإلدارة
 عالية 1 98198.. 9.8616

أنظمة المدرسة ال تسمح  -0
 بممارسة األنشطة المدرسية

 عالية 7 0108... ...9.9

قلة ممارسة األنشطة المدرسية  -7
 داخل المدرسة

 عالية 8 89.98.. 9.0808

عدم تشكيل لجان وفرق عمل  -9
تضم مختلف تخصصات األنشطة 

ا داخل المدرسة المدرسية لتنفيذه
 وخارجها

 متوسطة . 69.1... 9.1616

االعتقاد السائد بأن األنشطة  -8
 المدرسية للترفيه والتسلية فقط

 عالية 9 88700.. 0..9.7

قلة االهتمام بتقويم األنشطة  -.
 المدرسية بالمدرسة

 عالية 0 899600.. 9.92.2

عدم توفر أدلة واضحة لألنشطة  -6
 المدرسية بالمدرسة

 عالية 9 88700.. 0..9.7
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عدم قدرة المدرسة على نشر  -2
ثقافة أهمية ممارسة األنشطة 
المدرسية في بناء الشخصية 

 داخل وخارج المدرسة

 عالية 8 89.98.. 9.0808

( والتي تنص على )عدم وجود حوافز تشجيعية 2) أن الفقرة( .يتضح من الجدول )
( 257373الترتيب األول بمتوسط حسابي ) نشطة المدرسية من قبل االدارة( احتلتلأل

( فقد احتلت الترتيب 7الفقرة )ويليها من حيث األهمية ، (25.7727وانحراف معياري )
( وهي تنص على )عدم 2577371( وانحراف معياري )257787الثاني بمتوسط حسابي )

 5نشطة المدرسية بالمدارس(دارات العليا باألاهتمام ومتابعة اإل
دارة شيوعا لدى أفراد التي تواجه اإل المشكالتنتائج الواردة بالجدول أن أقل ويتضح من ال

( والتي تنص على )عدم تشكيل لجان وفرق عمل تضم مختلف .العينة هي الفقرة رقم )
نشطة المدرسية لتنفيذها داخل المدرسة وخارجها( بمتوسط حسابي تخصصات األ

 ( 5 2577188( وانحراف معياري )257373)
مور التي تواجه أولياء األ المشكلةجابة عن التساؤل الرابع : ما درجة ج تتعلق باإلنتائ

 والمجتمع المحلي ؟
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب الفقرات حسب  (.جدول )

 المحلي6والمجتمع  األمورالتي تواجه أولياء  للمشكالتأهميتها 
ياء التي تواجه أول المشكالت ر.م

 والمجتمع المحلي  األمور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
الفقرة 
حسب 
 أهميتها

درجة 
 الصعوبة

 ألهمية األنشطةالنظرة الدونية  -1
 المدرسية

 عالية 9 .08161. 908108

 األمورقلة االتصال بين أولياء  -9
 والمدرسة

 عالية 0 089600. 9092.2

 نشطةاألنظرة المجتمع بأن  -0
 الضعافالمدرسية قد تسهم في 
 مستوى تحصيل التالميذ

 عالية 8 089.98. 900808

بأهمية  األمورعدم وعي أولياء  -7
 ألبنائهمالمدرسية  األنشطة

 عالية 1 09.792. 908087

 عالية 7 0.0108. ...909عدم اهتمام المجتمع بتبني  -9
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المدرسية ودعم  األنشطة
 ممارستها

والمجتمع  األموراء اعتقاد أولي -8
المدرسية  األنشطةالمحلي بأن 

 تزيد من أعباء التالميذ
 عالية 9 088700. 0..907

 األمورعدم مشاركة أولياء  -.
والمجتمع المحلي في االجتماعات 

 باألنشطةواللقاءات المتعلقة 
 المدرسية 

 عالية 0 089600. 9092.2

بأنواع  األمورعدم معرفة أولياء  -6
 المدرسية  األنشطة

 عالية 9 088700. 0..907

بأهمية  األمور( والتي تنص على )عدم وعي أولياء 1) أن الفقرة( 6يتضح من الجدول )
( وانحراف 257871( احتلت الترتيب األول بمتوسط حسابي )ألبنائهمالمدرسية  األنشطة

الثاني  ( فقد احتلت الترتيب7الفقرة )ويليها من حيث األهمية ، (25.1122معياري )
( وهي تنص على )النظرة الدونية 2577371( وانحراف معياري )257787بمتوسط حسابي )
 المدرسية( ألهمية األنشطة

والمجتمع  األمورتواجه أولياء  التي المشكالتويتضح من النتائج الواردة بالجدول أن أقل 
رة المجتمع بأن ( والتي تنص على )نظ8المحلي شيوعا لدى أفراد العينة هي الفقرة رقم )

مستوى تحصيل التالميذ( بمتوسط حسابي  أضعافالمدرسية قد تسهم في  األنشطة
 ( 257.227( وانحراف معياري )258787)

 باإلمكانياتالتي تتعلق  المشكلةعن التساؤل الخامس: ما درجة  باإلجابةنتائج تتعلق 
 المتاحة؟

يارية وترتيب الفقرات حسب يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع (7جدول )
 المتاحة6 باإلمكانياتتتعلق  المشكلة التي الدرجةا أهميته

المشكالت التي تتعلق  ر.م
 باإلمكانيات المتاحة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
الفقرة 
حسب 
 أهميتها

درجة 
 الصعوبة

قلة التجهيزات المادية الخاصة  -1
 بممارسة األنشطة المدرسية

 عالية 9 89600.. 9.92.2

 عالية 7 88700.. 0..9.7ارتفاع تكلفة ممارسة األنشطة  -9
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المدرسية داخل المدرسة 
 وخارجها

كثافة الفصول الدراسية تعمل  -0
على إعاقة تنفيذ األنشطة 

 المدرسية
 عالية 0 0108... ...9.9

قلة إمكانيات المدرسة تعرقل  -7
 تنفيذ األنشطة بها

 عالية 9 89600.. 9.92.2

عدم وجود الحوافز المادية  -9
والمعنوية المشجعة للتالميذ 
والمعلمين على المشاركة في 

 تنفيذ األنشطة المدرسية

 عالية 1 9.792.. 9.8087

قلة توافر الكتب والمراجع  -8
المختصة بمجال األنشطة 

 المدرسية
 عالية 0 0108... ...9.9

ضعف الميزانية المخصصة  -.
 مدرسيةلألنشطة ال

 عالية 7 88700.. 0..9.7

( والتي تنص على )عدم وجود الحوافز المادية .) أن الفقرة( 1يتضح من الجدول )
المدرسية( احتلت  األنشطةوالمعنوية المشجعة للتالميذ والمعلمين على المشاركة في تنفيذ 

من حيث ويليها ، (25.1122( وانحراف معياري )257871حسابي ) األول بمتوسطالترتيب 
( 25.222الترتيب الثاني بمتوسط حسابي ) كلتاهما ( فقد احتلت1-7رقم ) انفقرتالاألهمية 

على )قلة التجهيزات المادية الخاصة بممارسة  انتنص ما( وه257.388وانحراف معياري )
 بها(5  األنشطةالمدرسة تعرقل تنفيذ  إمكانياتقلة ) – (المدرسية األنشطة

المتاحة  باإلمكانياتالتي تتعلق  المشكالتاردة بالجدول أن أقل ويتضح من النتائج الو 
على )ارتفاع تكلفة ممارسة  انتنص ان( والت1-2رقم ) انلدى أفراد العينة هي الفقرت شيوعا

 لألنشطةضعف الميزانية المخصصة ) – (المدرسية داخل المدرسة وخارجها األنشطة
  (25771885معياري ) ( وانحراف251118المدرسية( بمتوسط الحسابي )

التي تواجه معلمي النشاط  المشكالتعن التساؤل الرئيسي: ما أهم  باإلجابةنتائج تتعلق 
 نظرهم؟بمدارس تعليم العجيالت من وجهة 
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 معلمي النشاطالتي تواجه  المشكالتيبين المتوسط الحسابي وترتيب أبعاد  (8جدول )
 نظرهم؟بمدارس تعليم العجيالت من وجهة 

 معلمي النشاطالتي تواجه  المشكالت أبعاد استبيان ر6م
 بمدارس تعليم العجيالت من وجهة نظرهم 

المتوسط 
 الحسابي

 الترتيب 

 . ..176.0 تتعلق بالتالميذ مشكالت -1
 . 1767.70 تتعلق بالمعلمينمشكالت  -.
 1 11..6.. تتعلق باإلدارة مشكالت -0
 . 11..16. تمع المحليتتعلق بأولياء األمور والمج مشكالت -.
 0 17677.7 المتاحة باإلمكانياتتتعلق  مشكالت -.

( ترتيب  أبعاد االستبيان حسب أهميتها لدى أفراد عينة الدراسة وفقا 3يبين الجدول )
في المرتبة األولى بمتوسط حسابي  تتعلق باإلدارة مشكالتحيث جاءت ، حسابيالللمتوسط 

بأولياء األمور والمجتمع المحلي في المرتبة  تتعلق مشكالت  بينما جاءت، (2252.22)
، (  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من )الشعباني2252.22الثانية بمتوسط حسابي )

 وفي المرتبة الثالثة جاءت، م(  من حيث ترتيب المشكلة2272م( ودراسة )عرفة .227
وفي المرتبة الرابعة   (7151121بمتوسط حسابي )المتاحة  باإلمكانياتتتعلق  مشكالت 

(  وفي المرتبة الخامسة 7151218بمتوسط حسابي )تتعلق بالمعلمين  مشكالت جاءت
 (5 7157871بمتوسط حسابي ) تتعلق بالتالميذ مشكالت جاءت 

ختبار داللة الفروق بين التوصيف اإلحصائي ألفراد عينة الدراسة ال ( يبين9جدول )
تواجه معلمي النشاط بمدارس تعليم  مشكالت التيالمتوسطات فئات أفراد العينة حسب 

 العجيالت6
 المشكالت التي
تواجه معلمي 

النشاط بمدارس 
 تعليم العجيالت

 

حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
قيمة " 

t" 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

77 29.8087 90.6.7.8 0.177 70 0.860 
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بين متوسطات أفراد العينة  إحصائيةد فروق ذات داللة ( عدم وجو 2يتضح من الجدول )
 (252.5عند مستوى ) تواجه معلمي النشاط بمدارس تعليم العجيالت المشكالت التيحول 

 نفس المستوى5 المشكالت عندبمعنى أن معلمي النشاط بمدارس تعليم العجيالت يواجهون 
 عرض النتائج وتفسيرها:

تواجه معلمي النشاط بمدارس تعليم  لمشكالت التياتشير نتائج البحث إلى أن أهم  -7
في المرتبة األولى بمتوسط حسابي  باإلدارة مشكالت تتعلقالعجيالت جاءت 

األمور والمجتمع المحلي في المرتبة  بأولياء تتعلقمشكالت  بينما جاءت، (2252.22)
 لقمشكالت تتع وفي المرتبة الثالثة جاءت، (2252.22الثانية بمتوسط حسابي )

مشكالت  المرتبة الرابعة جاءت ( وفي7151121بمتوسط حسابي )باإلمكانيات المتاحة 
مشكالت المرتبة الخامسة جاءت  ( وفي7151218بمتوسط حسابي )بالمعلمين  تتعلق
 (71578715بمتوسط حسابي )بالتالميذ  تتعلق

ة و تمثلت تشير نتائج البحث إلى أن درجة المشكلة التي تتعلق بالتالميذ جاءت عالي -2
( والتي تنص على )عدم وعي التالميذ بأهمية األنشطة المدرسية لهم( 1الفقرة )في 

، (25.1122( وانحراف معياري )257871حسابي ) األول بمتوسطاحتلت الترتيب 
( فقد احتلت الترتيب الثاني بمتوسط حسابي 1 -7ويليها من حيث األهمية الفقرتان رقم )

( وهما تنصان على )عدم اهتمام التالميذ 257.388) ( وانحراف معياري 25.222)
 ) مشاركة التالميذ ألكثر من نشاط مدرسي ( 5-المدرسية(باألنشطة 

تشير نتائج البحث إلى أن درجة المشكلة التي تتعلق بالمعلمين جاءت عالية و تمثلت  -8
 ( والتي تنص على )عدم وضوح أهداف األنشطة المدرسية لدى. - 1-7الفقرات ) في

)عدم وجود دورات تدريبية لتنمية معلمي النشاط في مجال األنشطة  -المعلمين (
) قلة وجود المعلمين الفاعلين في إبراز األنشطة المدرسية داخل وخارج -المدرسية (

( وانحراف لمعياري 25.222المدرسة ( احتلت الترتيب األول  بمتوسط حسابي )
( فقد احتلت كلتاهما الترتيب 7 -8رتان  )ويليها من حيث األهمية الفق، (257.388)

( وهما تنصان على 2518787( وانحراف معياري )25.222الثاني بمتوسط حسابي )
) إهمال بعض –)قلة اهتمام بعض المعلمين بتنظيم وزيادة فاعلية األنشطة المدرسية( 

 شخصيتهم (5المعلمين لعمليات توجيه وتوعية التالميذ بأهمية األنشطة المدرسية في بناء 
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 وتمثلت فيتشير نتائج البحث إلى أن درجة المشكلة التي تتعلق باإلدارة جاءت عالية  -1
( والتي تنص على )عدم وجود حوافز تشجيعية لألنشطة المدرسية من قبل 2الفقرة )

( وانحراف معياري 257373حسابي ) األول بمتوسطاإلدارة( احتلت الترتيب 
( فقد احتلت الترتيب الثاني بمتوسط 7الفقرة )همية ويليها من حيث األ، (25.7727)

( وهي تنص على )عدم اهتمام 2577371( وانحراف معياري )257787حسابي )
 ومتابعة اإلدارات العليا باألنشطة المدرسية بالمدارس(5

تشير نتائج البحث إلى أن درجة المشكلة التي تتعلق بأولياء األمور والمجتمع المحلي  -.
( والتي تنص على )عدم وعي أولياء األمور بأهمية 1الفقرة ) تمثلت فيو جاءت عالية 

( وانحراف 257871حسابي ) األول بمتوسطاألنشطة المدرسية ألبنائهم( احتلت الترتيب 
( فقد احتلت الترتيب الثاني 7الفقرة )ويليها من حيث األهمية ، (25.1122معياري )

( وهي تنص على )النظرة 2577371( وانحراف معياري )257787بمتوسط حسابي )
 الدونية ألهمية األنشطة المدرسية(5

تشير نتائج البحث إلى أن درجة المشكلة التي تتعلق باإلمكانيات المتاحة جاءت  -7
( والتي تنص على )عدم وجود الحوافز المادية والمعنوية .الفقرة )عالية و تمثلت في 

تنفيذ األنشطة المدرسية( احتلت الترتيب المشجعة للتالميذ والمعلمين على المشاركة في 
ها من حيث ويلي، (25.1122( وانحراف معياري )871 257األول  بمتوسط حسابي )

( 25.222( فقد احتلت كلتاهما الترتيب الثاني بمتوسط حسابي )1-7)األهمية فقرتان رقم
 ( وهما تنصان على )قلة التجهيزات المادية الخاصة257.388وانحراف معياري )

 )قلة إمكانيات المدرسة تعرقل تنفيذ األنشطة بها ( 5 –بممارسة األنشطة المدرسية( 
تشير نتائج البحث إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد  -1

عند مستوى  المشكالت التي تواجه معلمي النشاط بمدارس تعليم العجيالتالعينة حول 
 المشكالت عندبمدارس تعليم العجيالت يواجهون (5 بمعنى أن معلمي النشاط .252)

                  المستوى5نفس 
 :النتائج-أواًل  
حيث مشكالت مختلفة تواجه معلمي النشط المدرسي بمدارس تعليم العجيالت  وجود-7

بينما ، (2252.22في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) باإلدارة مشكالت تتعلقجاءت 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

222 

 م2222فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 

بأولياء األمور والمجتمع المحلي في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي  مشكالت تتعلق جاءت
 مشكالت تتعلق وفي المرتبة الثالثة جاءت، حيث ترتيب المشكلة ( من2252.22)

مشكالت  المرتبة الرابعة جاءت ( وفي7151121بمتوسط حسابي )باإلمكانيات المتاحة 
 مشكالت تتعلقبة الخامسة جاءت المرت ( وفي7151218بمتوسط حسابي )بالمعلمين  تتعلق

 (71578715بمتوسط حسابي ) بالتالميذ
( بين معلمي مدارس تعليم .252توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة ) ال-2

 العجيالت في المشكالت التي يواجهونها عند ممارسة األنشطة المدرسية5
 :التوصيات-ثانيا 

 المدرسة  تعزيز األنشطة المدرسية داخل وخارج -7
 متابعة األنشطة المدرسية باستمرار من قبل مسؤولي التعليم  -2
 بها5االهتمام بمرافق المدرسة بحيث تسهل عملية تطبيق األنشطة المدرسية  -8
متابعة التالميذ وتوجيههم نحو اختيار النشاط المفضل لديهم والذي يتماشى مع قدراتهم  -1

 وميولهم5
لمعلمين الفاعلين بالمدارس في مجال األنشطة توفير الحوافز المعنوية والمادية ل -.

 المدرسية5
 المدرسي5عقد دورات تدريبية وورش عمل في مجال األنشطة المدرسية لمعلمي النشاط  -7
 بالمدارس5إعداد إستراتيجية شاملة ومحددة لبرامج األنشطة المدرسية  -1

 : المقترحات-ثالثا
غيرات أخرى كالتحصيل إجراء دراسات وأبحاث تتناول األنشطة المدرسية بمت -7

 5والمهارات الحياتية وغيرها
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Abstract: 
   This paper is intended to assist General Packet Radio 
Service (GPRS) operators and network designers in the 
evaluation of potential security threats and solutions . GPRS 
offers the flexibility and throughput of packet switching, at 
the same time, because it is designed to work on the 
existing GSM network, it is relatively easy and cost-effective 
to implement. It uses the same GSM radio frequencies and 
base stations that are already in place. Although a brief 
review of GPRS architecture is provided, it is assumed that 
the reader understands the basic GPRS architecture and 
Internet Protocol data networking. 
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1- Introduction 
     The General Packet Radio Service (GPRS) is a new 
service that provides actual packet radio access for Global 
System for Mobile Communications (GSM) and Time-
Division Multiple Access (TDMA) users. It provides for the 
transmission of IP packets over existing cellular networks, 
bringing the Internet to the mobile phone. Anything the 
Internet offers, from web browsing to chat and email, will be 
available from GSM and TDMA service providers via 
GPRS-enabled devices[5][6]. 
     The main benefits of GPRS are that it reserves radio 
resources only when there is data to send and it reduces 
reliance on traditional circuit-switched network elements, the 
increased functionality of GPRS will decrease the 
incremental cost to provide data services, an occurrence 
that will, in turn, increase the penetration of data services 
among consumer and business users. In addition, GPRS 
will allow improved quality of data services as measured in 
terms of reliability, response time, and features 
supported[6]. 
   The unique applications that will be developed with GPRS 
will appeal to a broad base of mobile subscribers and allow 
operators to differentiate their services. These new services 
will increase capacity requirements on the radio and base- 
station subsystem resources, one method GPRS uses to 
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alleviate the capacity impacts is sharing the same radio 
resource among all mobile stations in a cell, providing 
effective use of the scarce resources. In addition, new core 
network elements will be deployed to support the increased 
use of data services more efficiently[5][6]. 
   In addition to providing new services for today’s mobile 
user, GPRS is important as a migration step toward third- 
generation (3G) networks. 
    GPRS will allow network operators to implement an IP-
based core architecture for data applications, which will 
continue to be used and expanded upon for 3G services for 
integrated voice and data applications. In addition, GPRS 
will prove a testing and development area for new services 
and applications, which will also be used in the development 
of 3G services. 
   GPRS is a non-voice, value added, packet-switched, 
mobile communication system, it is implemented over the 
existing GSM network.  
   So it shares GSM frequency bands and makes use of 
many properties of physical layer of the original GSM 
system, most importantly time-division multiple access 
frame structure, modulation techniques, and structure of 
GSM time slots[4]. 
 
 
2- GPRS Architecture 
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   From a high level, GPRS can be thought of as an overlay 
network onto a second-generation GSM network. This data 
overlay network provides packet data transport at rates from 
9.6 to 171 kbps. Additionally, multiple users can share the 
same air-interface resources [1][4]. 
   GPRS attempts to reuse the existing GSM network 
elements as much as possible, but in order to effectively 
build a packet-based mobile cellular network, some new 
network elements, interfaces, and protocols that handle 
packet traffic are required. Therefore, GPRS requires 
modifications to numerous network elements[1]. 
 
2-1 GPRS Subscriber Terminals  

   New terminals (TEs) are required because existing GSM 
phones do not handle the enhanced air interface, nor do 

Figure (1) : GPRS Architecture 
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they have the ability to packetize traffic directly. A variety of 
terminals will exist, including a high-speed version of current 
phones to support high-speed data access, a new kind of 
PDA device with an embedded GSM phone, and PC Cards 
for laptop computers. All these TEs will be backward 
compatible with GSM for making voice calls using GSM[1]. 
2-2 GPRS BSS  

    Each BSC will require the installation of one or more 
PCUs and a software upgrade. The PCU provides a 
physical and logical data interface out of the base station 
system (BSS) for packet data traffic [4][7]. 
   When either voice or data traffic is originated at the 
subscriber terminal, it is transported over the air interface to 
the BTS, and from the BTS to the BSC in the same way as 
a standard GSM call. However, at the output of the BSC the 
traffic is separated; voice is sent to the mobile switching 
center (MSC) per standard GSM, and data is sent to a new 
device called the SGSN, via the PCU over a Frame Relay 
interface[2]. 
 
2-3 GPRS Network 

   In the core network, the existing MSCs are based upon 
circuit-switched central-office technology, and they cannot 
handle packet traffic. Thus two new components, called 
GPRS Support Nodes, are added: 
1) Serving GPRS Support Node (SGSN). 
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2) Gateway GPRS Support Node (GGSN). 
  The SGSN can be viewed as a “packet-switched MSC;” it 
delivers packets to mobile stations (MSs) within its 
service area.         
   SGSNs send queries to home location registers (HLRs) to 
obtain profile data of GPRS subscribers[1]. SGSNs detect 
new GPRS MSs in a given service area, process 
registration of new mobile subscribers, and keep a record of 
their location inside a given area. Therefore, the SGSN 
performs mobility management functions such as mobile 
subscriber attach/detach and location management.  
   The SGSN is connected to the base-station subsystem 
via a Frame Relay connection to the PCU in the BSC. 
GGSNs are used as interfaces to external IP networks such as 
the public Internet, other mobile service providers’ GPRS 
services, or enterprise intranets[1]. GGSNs maintain routing 
information that is necessary to tunnel the protocol data units 
(PDUs) to the SGSNs that service particular MSS. Other 
functions include network and subscriber screening  and 
address mapping.  
     One (or more) GGSNs may be provided to support multiple 
SGSNs. More detailed technical descriptions of the SGSN and 
GGSN are provided in a later section[3][5]. 
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Figure (2) : Network Structure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2-4 GPRS Mobility Management 
   Mobility management within GPRS builds on the mechanisms used 
in GSM networks; as a MS moves from one area to another, mobility 
management functions are used to track its location within each 
mobile network. The SGSNs communicate with each other and 
update the user location. The MS profiles are preserved in the visitor 
location registers (VLRs) that are accessible by the SGSNs via the 
local GSM MSC. A logical link is established and maintained 
between the MS and the SGSN in each mobile network. At the end 
of transmission or when a MS moves out of the area of a specific 
SGSN, the logical link is released and the resources associated with 
it can be reallocated [1][3]. 
3- How GPRS Works 

   GPRS uses packet switching to transfer data from the 
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mobile device to the network and back. This provides 
significant benefits. On a packet-switched network, a device 
can be always connected and ready to send information 
without monopolizing the data channel. Channels are 
shared in packet switched networks, but in circuit-switched 
networks each channel is dedicated to only one user. 
Therefore, that user has to pay for the exclusive use of the 
channel. Another benefit of packet switching is that there 
are no call setup or suspend delays. The mobile device can 
begin sending packets immediately whenever it is used. By 
overlaying the GSM network, GPRS is able to take 
advantage of the world's leading digital phone system, with 
a global subscriber base of over 646.5 million and growing 
(GSM Association, 01/02).  
   GSM service is available in more than 150 countries and 
has become the de facto standard in Europe and Asia. It 
operates on the 900 and 1800 MHz frequency bands in 
Europe and Asia Pacific and 1900 MHz in North America. In 
the near future, North American operators will also begin 
using the 850 MHz frequency band for GSM/GPRS. GPRS 
improves on the data transmission capability of GSM while 
using the existing voice transmission capability. Users can 
have high quality voice conversations using circuit switched 
data up to 14.4 kbps and transfer data using packet 
switched GPRS at up to 53.6 kbps (85.6 kbps with 
advanced wireless networks)[1]. 
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4- Switching Data 

     1) Circuit – Switching 
     2) Message – Switching 
     3) Packet – Switching 
4-1 Circuit – Switching 

    Both source and destination has nothing but data TX, 
Connection is done after connecting several points between 
source and destination ,after setup connection speed is 
constant during TX [7]. 
4-2 Message – Switching 

    Store and Forward Message Switching, it is not important to both 
source and destination to be connected at the same time ,it is not 
necessary to establish a full connection between them, if on error 
happened it is not necessary to retransmit the message as each 
point it pass has a copy of it, it offers better BW usage, it has smaller 
setup time but it has minimum time to deliver the message “to avoid 
loops”, If there is more than one path we can select the free one[7] . 
4-3  Packet  – Switching 

    Each message is divided into packets and then transmitted, each 
packet has source and destination information and control data, each 
packet has its own connection and path, packet may arrive not in 
order so it should be re-arranged [7]. packets are small 
   It is faster switching method, it is not important to both 
source and destination to be connected at the same time, 
both source and destination may not have the same 
protocol, as packets are small it is easier to re-transmit, as 
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it use paths for packet switching X.25 is the used standard 
for packet switching [4]. 
5- GBRS Services 

   The GPRS provides a bearer service from the edge of a 
data network to a GPRS MS. The GPRS protocol layering is 
illustrated in Figure. The physical radio interface consists of 
a flexible number of TDMA time slots (from 1 to 8) and thus 
provides a theoretical raw data rate of 171 kbps. A Media 
Access Control (MAC) utilizes the resources of the physical 
radio interface and provides a service to the GPRS Logical 
Link Control (LLC) protocol between the MS and the serving 
GSN (SGSN). LLC is a modification of a High-Level Data 
Link Control (HDLC)-based Radio Link Protocol (RLP) with 
variable frame size. The two most important features offered 
by LLC are the support of point-to-multipoint addressing 
and the control of data frame retransmission. From the 
standpoint of the application, GPRS provides a standard 
interface for the network layer[4]. 
5-1 Point – to – Point Services ( PTP ) 
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5-2 Point – to – Multipoint ( PTM ) 

     1) The Point – to – Multipoint Multicast 
     2) The Point – to – Multipoint Group Call 
    3) Internet Protocol Multicast 
5-2-1 Point – to – Multipoint Multicast 

1) Sender send out information to several receivers     
    in a defined   area 

   2) No paging no need to be attached 
   3) No confirmations 
   4) The sender does not know who has received       
      information 
   5) Repeated sending 
   6) No ciphering is used 
   7) One way connection 
5-2-2 Point – to – Multipoint Group Call 

   1) All receivers are selected and located within a certain 
area 
   2) They must be GBRS – attached 
   3) Ciphering 
   4) Receivers can now send back data 
   5) The n-way connection “ conference ” 
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5-2-3 Internet Protocol Multicast 
     A service based on internet protocol, the receiver group 
can located within a mobile phone network, or anywhere in 
the internet. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6- GPRS Terminal 
    GPRS terminal can be one of three classes : A, B, or C. 
Class A terminal supports GPRS and other GSM services 
(such as SMS and voice) simultaneously. This support 
includes simultaneous attach, activation, monitor, and traffic. 

Figure (5) : Internet Protocol Multicast 
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As such, a Class A terminal can make or receive calls on 
two services simultaneously[4][5]. 
    A Class B terminal can monitor GSM and GPRS 
channels simultaneously, but can support only one of these 
services at a time. Therefore, a Class B terminal can 
support simultaneous attach, activation, and monitor, but not 
simultaneous traffic. As with Class A, the GPRS virtual 
circuits will not be closed down when circuit-switched traffic 
is present. Instead, they will be switched to busy or held 
mode. Thus, users can make or receive calls on either a 
packet or a switched call type sequentially, but not 
simultaneously[4][5]. 
     A Class C terminal supports only non-simultaneous attach. The 
user must select which service to connect to. Therefore, a Class C 
terminal can make or receive calls from only the manually (or default) 
selected service. The service that is not selected is not reachable. 
Finally, the GPRS specifications state that support of SMS is 
optional for Class C terminals[4] [5]. 
7- GPRS Security Architecture 
     In order to meet security objectives, GPRS employs a 
set of security mechanisms that constitutes the GPRS 
security architecture. Most of these mechanisms have been 
originally designed for GSM, but they have been modified to 
adapt to the packet-oriented traffic nature and the GPRS 
network components. The GPRS security architecture, 
mainly, aims at two goals: a) to protect the network against 
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unauthorized access, and b) to protect the privacy of 
users[3]. 
7-1 Anonymity 

     protects against someone tracking the location of the 
user or identifying calls made to or from the user by 
eavesdropping on the radio path[6]. 
7-2 Authentication 

     network operator can verify the identity of the subscriber 
making it infeasible to clone someone else’s mobile phone 
[6]. 
7-3 Confidentiality 

     The goal of confidentiality is to protect user data and 
signaling information over the radio link. GPRS Encryption 
Algorithms are provided in the GPRS specifications. The 
mobile terminal and the network negotiate the GEA that will 
be used. In order to establish complete end-to-end 
security, additional measures need to be taken. It is 
advisable to integrate GPRS clients into the existing 
corporate VPN, creating mixed wired/wireless VPN 
environment[6]. 
     The objective of identity confidentiality is to provide 
privacy to the subscriber, so it will be difficult to identify the 
person from their signal over the radio and connections to 
the (SGSN) the identity known as temporary logical link 
identifier (TLLI) is used[6] . 
7-4 The algorithms 
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There are seven GBRS encryption algorithm 

(GEA)allowed for in the GBRS specifications, of which two 
(GEA1 andGEA2) have already been defined by ETSI 
SAGE[2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7-5 End to end security connections for services 
     GBRS does not itself offer end to end security ,there are 
many proprietary and other standards that cover methods of 
methods of end to end encryption such as those from the 
WAP forum . Other methods , such as the internet security 
protocols covered by IPsec may also be used . 
   User may have multiple identities to access various 
services, such as for shopping , banking, or booking a golf 
teeing time [2]. 
8-  Viruses and Trojans 
   Terminal equipment will be probably ‘always on‘, and 
will also be equipped with software like internet browsing 
and email services. 
 

Figure (6) GPRS Algorithms 
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   The use of smart application and software, which can 
execute computer code, will be attractive to the virus writers 
of the world, and allow code to be downloaded to 
terminals[2]. 
   Users of cable modems and other similar devices, which 
are always connected to the internet, have lead to an 
increase in various attacks, for example back orifice, which 
allows someone to run your computer remotely without your 
knowledge ,this will also be true of GBRS terminals. 
Firewalls and similar techniques will have to be used to 
prevent this type of attack, even on the terminals[2] . 
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مكانية توظيفها في الفراغ الداخلي  اللوحة التشكيلية وا 

 أ/ أمينة يوسف قريعة                          أ/ الصديق أحمد القرني    
 

 :الملخص
المجاالت الفنية التي تقوم على التزيين  ىحدلوحة التشكيلية للتصميم الداخلي إًتعد ال

كسسوار بهدف إضفاء  ،لية من أثاثوالتنظيم للعناصر البصرية في الفراغات الداخ ومواد وا 
ويبرز دور المصمم في قدرته على االختيار والمواءمة  ية جمالية ُمتفردة لهذه الفراغات،رؤ 

نظام من العالقات التشكيلية التي تخدم وتلبي حاجات  إنتاجبين مجمل تلك العناصر بهدف 
 .الوظيفية والحسية والنفسية على حد سواء اإلنسان

ميم الداخلي في جانبه الجمالي يستند إلى مفاهيم وأسس تشكيلية تنشد الوحدة فالتص
واالتساق بين جميع ُمفردات التصميم. هذا االتساق يتحقق من خالل  ،البصرية والكمال

منها أو الثانوية وحتى المتم ِّمة،  الضبط الدقيق لجميع العناصر والمفردات سواء الرئيسية
وشكل ولون وخامة كل عنصر من العناصر. وبالتالي فإن  حيث يتم التحكم في مساحة

اختيار اللوحة التشكيلية: موضوعها، ولونها، وأبعادها، ومكانها ... يقوم على القوانين 
 .والمبادئ ذاتها التي تـنظم وتضبط التكوين والتشكيل العام للفراغ
إلى حد ما  اً عتمدون مما. يك ويمكن توظيف الفراغ الداخلي في الديكور لتشكيل لوحة فنية

على أحدث ما أخرجته عبقرية  يسمى بالفنون الجميلة، الذي يقومفي خلفيتها على ما 
واختراعات، فتختلط اللمسات المعمارية مع التقنية  ،ومواد ،وتصورات، اإلنسان من أفكار

األثاث  الهندسية الكالسيكية والحديثة، التي تؤدي في نهاية األمر إلى ملء الفراغات وتنظيم
للوصول إلى أفضل صورة تحقق أفضل انطباع نفسي  والمستلزمات األساسية والكماليات؛

 وجمالي ممكن.
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 مقدمة:

ة التي تعتمد على توظيف الفراغ الداخلي في اللوحة التشكيلية من الفنون التطبيقي  
جمالي وظيفي و شكل  إلعطاءووضعها في تكوين معين  ،التصميم في جمع العناصر

هذا ما ف المنشاة. و اهدمع األ تتالءمبتوزيع الفراغات الداخلية التي  له مدلوال ، كما أن  بنىللم
فيها بأقل  يجعل المصمم يراعي عدة جوانب في تهيئة المكان ليؤدي جميع الوظائف المرغوبة

هو في الحقيقة فن معالجة و  وباقي التجهيزات، األسقفو الجدران و  األرضياتجهد وتشمل 
 .تستغل جميع عناصر التصميم على نحو جمالي ؛ بحيث أبعادهاكافة بالمساحة  أوالفراغ 

ومن أهم المبادئ التي تتحكم وتضبط اللوحة التشكيلية في الفراغ، مبدأ السيادة أو مركز 
سها ولونها بجذب مركز الثقل نحوها أو نحو عنصر آخر يحتل مركز اقم يعمل الثقل حيث

بدأ التناسب فيتم من خالله ضبط قياس اللوحة ووضعها نسبة الصدارة في التصميم. أما م
إلى أبعاد ُمحددة في المكان. كما يتم ضبط درجة التباين بين اللوحة التشكيلية والمكان 
الُمخصص لها لتجنب التشويش واإلرهاق البصري الذي ُيمكن أن ينتج عند تقارب الدرجات 

 .اللونية بينها وبين األرضية
اختيار اللوحة التشكيلية، واختيار المكان المالئم لها في الفراغ، يرتبط أيضاً  فإن  ومن َثم  

بالجانب الوظيفي للتصميم الداخلي؛ فنوع الفراغ ونوع النشاط الذي ُيمارس فيه، إضافة إلى 
نوعية المواد الُمستخدمة وطبيعة اإلنارة وغيرها... كل ذلك يؤثر عمليا على قرار الُمصمم في 

عمل الفني واللوحة التشكيلية. ويبرز هنا العامل النفسي في المقام األول حيث تؤدي انتقاء ال
اللوحة دورها ضمن النسق العام للعناصر البصرية في تحقيق األثر النفسي المطلوب. وفي 

وما تحمله من  ،هذا الصدد ال ُيمكن إغفال موضوع اللوحة التشكيلية والقيمة التعبيرية لها
 معاٍن تؤدي دورها في خلق االنطباع الذهني لدى المتلقي. دالالت ورموز و 
وخصوصاً   ،ن العالقة بين الفن والتصميم قد شغل العديد من النقاد والفنانينوالحقيقة إ

من المعماري والمصمم والفنان في رسم الصورة  في مجال التصميم الداخلي حيث يتنافس كل  
وبخاصة اللوحة التشكيلية  ل األعمال الفنيةة. وتـُشك ِّ النهائية للفراغ وقيمه البصرية والتشكيلي

فإنها تـُعيد رسم هذه الصورة للفراغ  كله قيمة جديدة ُمضافة في كثير من األحيان. ومع ذلك
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وتـُعيد صياغة ُمجمل تلك القيم التي ينطوي عليها الفراغ، بما في ذلك القيم التعبيرية والرمزية 
 .والثقافية للمكان ،واالجتماعية ،اديةوالتي ترتبط بالمحددات االقتص

 مشكلة البحث:
أصبح من الضروري لمواجهة التطور السريع في الفنون التشكيلية إيجاد مخرجات حديثة 

تقانلتشكيل اللوحات الفنية ببراعة  الفراغات الداخليةلتوظيف   ا  الذي يتطلب مزيد األمر، وا 
هو جديد في هذا العلم  المستمر على كل ما واإلطالع ،وتعلم الفنون المهارية ،من التدريب

 لتنفيذ تلك الفراغات بدقة عالية. ؛جانب استخدام األساليب الحديثةإلى الراقي، 
 :أهداف البحث

  من خالل اللوحة التشكيلية يهدف البحث إلي بيان إمكانية توظيف الفراغ الداخلي. 
  المصمم في إظهار الفراغات إلقاء الضوء والتأكيد على أهمية التصميم الداخلي ودور

 .المساحةالداخلية لبيان جمال 
  طالعه على كل ما استخدامإمداد المصمم بمعرفة  الطرق الحديثة للفراغات الداخلية وا 

 هو جديد من تصميمات حديثة، وأفكار إبداعية جديدة. 
 إلى ثالث محاور كالتالي: ينقسم البحثو 

 اللوحة التشكيلية.المحور األول: توظيف الفراغ الداخلي في 
 المحور الثاني: دور المصمم في تهيئة المكان واختيار األلوان للفراغات الداخلية.

 المحور الثالث: استخدام التكنولوجيا الحديثة  لتوظيف الفراغ الداخلي .
 :توظيف الفراغ الداخلي  في اللوحة التشكيلية -المحور األول -

، كما يؤثر في كيفيات تؤثر في بنائية األشكال ُيعد الفراغ من العناصر الهامة التى
ية للفنون لعملية الخلق وهو بهذا المعنى يعد وسيلة رئيس ،وعالقاتها ،خرى انتظام العناصر األ

  (.1)وكل الفنون لها صلة بالفراغ كخاصية قائمة بذاتها ،ةوتحديد األبعاد الفراغي   والمحاكاة،
أن الفراغ ليس مجرد حيز من  N.Gabo عن جابو Jack Brnham ويذكر جاك برنهام

كما لو كان قوة رابطة أو حلقة  ،فهو له القدرة على وصل الحجوم بعضها ببعض ،الفراغ
يجابيفهو عنصر فعال  مادة صلبة لها خصائصها وفاعليتها، أيمثل  ،وصل تماماً  في  وا 

داخلي وخارجي  هو يربط بين مامن خالل البناء، فه حولما حرك يفالفراغ  (،2)هذا الخصوص
يقاع غير رتيب في تدفق مستمر   (.3)وا 
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ويذكر" إيهاب بيسمارك" أن الفراغ عنصر أساسي من العناصر التي تدخل في بناء 
العناصر التشكيلية  فعالياتتؤثر في  ؤثرة من صور الطاقة التي يتضمنها،التصميم وصورة م

  .(4)وتتأثر بها األخرى 
غ هو الحيز الذي يشغله العمل الفني سواء كان مسطًحا يقول محمود البسيوني " أن الفرا 

  (.5)ليتاح للفنان أن يترجم تعبيره عليه أو مجسًما
له مدلول زمني  التشكيلي"هو الفراغ في الفن ( : عبد الفتاح رياض)والفراغ كما يذكره 

ل والخلفي فالفراغ األمامي يرمز إلى المستقب الوجه ترمز إلى المستقبل والبشر، فزيادته أمام
  (.6) يرمز إلى الماضي

 تلفة،خه يفسر بطرق مويرى ريتشارد سكنر أن الفراغ عامل مشترك بين كل الفنون ولكن  
ولكل مجال فني معالجته الخاصة في تناول ناه حسب المجال الذي يستخدم فيه، ويكتسب مع

  (7 ).الفراغ
ام، إن لم يكن أحد العناصر تتفق علي أن الفراغ عامل فني ه اآلراءونستطيع القول بأن 

 أو التصوير، أو سواء النحت، البصريةالفنون  ي تمثل العامل المشترك بين فروع الت الفنية
حول مسميات  اآلراءعديدة، و تعددت  ويتحقق من خالله إمكانيات تشكيلي ة، الفنيةاألشغال 

 وتصنيفات الفراغ إلى:
 :The Front Spaceاألماميالفراغ -1

ليساعد  ؛دم األشكالختسحيث ي ،يستخدمه الفنان ليعطي إيحاء بحركة مامياألالفراغ 
 كما أن   باتجاههاى اإلحساس بالحركة واإلحساس "فالفراغ أمام الموضوع يقو ِّ  هعلى إدراك

 اننقص وبالعكس فإن   ،ترمز إلى المستقبل اللوحةفزيادته أمام  ،اً يزمن مدلوالً  األماميللفراغ 
وفى هذا  ( 8 ).والماضيكالذهاب  ،عكسية تدل على معانٍ  الخلفيزيادة مع  األماميالفراغ 

 إدراك حدود الفراغ، في " اإلطار" دوٌر مهم  الفنيحدود الخارجية للعمل للكون تالنوع من الفراغ 
توضح البؤرة الفراغية  لوحة للفنان فيكتور فارسايلى (1الصورة رقم ) كما هو الحال في

 .ةنصف اللوح فيالمرسومة 
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لوحة للفنان فيكتور فارسايلى. األمامي( الفراغ 1شكل )  

 ) Illusionistic Space :) الخداعي اإليهاميالفراغ -2
ليس له وجود مادي؛ ألنه يشغل مساحة من مسطح له البعدين فراغ ظاهري  ذوالفراغ 

 ،فراغي في الفنون التشكيلية ثنائية األبعادبعدين فقط )طول، عرض ( وليس له عمق 
ألن العمل الفني ال يتميز إال ببعدين  ؛واقعياً يمكن أن يكون  ال، فهو كالتصوير والتصميم

ن ما نراه في المشغولة الفنية مو  ،فقط  استخدامإنما ترجع إلي  ن أشكال بعيدة أو قريبة؛ا 
علي  التي تسيطرالبصرية والحيل  ،أو الدالالت اإلدراكية يحاءاتاإلبعض ل الفنان 

  (.9)توهم وجود عمق فراغي وبعد ثالث في المسطح ذي البعدينفن أحاسيسنا
مواسير  –بعدة خامات ) خيوط حرير ية منفذةفن مشغولةللفنان جويز لوبيز  (2) والصورة
ج في كالتدر  التقنيةبها فراغ إيهامي ناتج عن استخدام الفنان لبعض الحيل  ،إستانلس(
وجود عمق  المشاهد  فيتوهم ،تجسيم للعناصرنتج عنها  التشكيلةتنوع المساحات و  ،األلوان

 . فراغي ال يستطيع أن يلمسه
 السطوح ومفهوم الفراغ في األعمال الفنية " ذات البعدين "يفسر العناصر المرئية علي 

كما تعطي بالنسبة للطول  ،تماماً بعمل عالقات في العمق  إيهاماً ها تعطي قة علي أن  المعل  
 10 .(1)والعرض 

 
 للفنان جويز لوبيز اإليهاميلفراغ ( ا2شكل )
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ة التي يتبعها الفنان لإليهام بوجود عمق عن المعالجات الفني   الناشئ االنطباعفالفراغ هو 
"  اإليهامييات علي " الفراغ عدة مسم   ون الفنان أطلقا ولقد ،فراغي يؤكد فكرته من خالله

،  معينة بصريةأو حيل  إدراكية باع دالالتت  سطح العمل الفني المستوي نتيجة الالناتج علي 
 –الالنهائي–الزخرفي  –المستوي  –والسلبي  اإليجابيالفراغ أهم هذه المسميات هي "و 

 –المتلبس –الضحل –الرباعي األبعاد –المحيط –األمامي –العلوم –التبادلي –المنظوري 
 منطقي. الال
 :The Plan Space metricالفراغ المستوي -3

النسبي لسطح  االستواءالتي تحافظ علي  الفراغيةلفنان بعض الدالالت وفيه يستخدم ا    
ثنائية،  عالقة مكوناً )مسطحا ( بينها وبين الفراغ  مستويةوفيه تبدو األشكال  العمل الفني،

فإن الفراغ  الموجود بينها  ،فوق مستوي العمل هاالمسأو ت المسطحةتالقي األشكال  فعند
يكون هناك ظل  حينما ال د األشكال أيضا يظهرها مسطحةتحدي أنيحدث التسطح ، كما 

   (11)لهذه األشكال 

 
 ( الفراغ المستوى للفردريك هاندتواسر المبانى4) شكل رقم

فحينما تتقارب القيم  ،يكون لها دور في إدراك الفراغ المستوي  أيضاللون  البصريةوالقيمه 
 المتقاربةواأللوان (12)بتسطيح الفراغ  اً نطباعامن حيث درجة اإلضاءة ، فهذا يعطي  ةاللوني  

( 4) الصورةكما هو موضح في  العمل سطح  باستواء اً تعطي إحساس في دائرة األلوان أيضاً 
فيها  ماستخدمنفذة بخامة القماش  Fhundertwaseerللفنان فردريك هاندرتواسر معلقة 

 الفنان التدرج اللوني مما أعطي اإلحساس بتسطيح الفراغ .
 :The Decorative Spaceراغ الزخرفي  الف-4



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

872 

 م8282فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 

ولكن بال أي إيهام  ،وضح الطول والعرض يف اللوحةعلي سطح  القياسيةهو المسافات 
الصورة، حيث تعني ، يسمي مستوي كان أياً والمسطح الذي يعمل عليه الفنان (13)بالعمق

 (.14" )مسطحاً " " كون الشيء  كلمة " سطح الصورة
عندما يتم اإلحساس بإمكانية قياس المسافات بين العناصر  ماً فالفراغ الزخرفي يوجد دائ

 اللوحة  بأنمن خالل اإلحساس  ةالبصري   الناحيةوهو يوجد من   ،لوحةسطح ال امتدادعلي 
وعلي هذا األساس فإن عملية إدراك الفراغ الزخرفي والعمق  ،مقتصرة فقط علي السطح

 الصورة( Joan Miro)لخوان ميرو  النسجية ةالمعلقفحسب وفي  تقديرية مسألة الفراغي تعد  
كن قياس بحيث يم اللوحة،توزيع المساحات علي سطح  ( الموضح أمامنا نستطيع أن نرى 5)

 مع التأثير في العمق والبعد الثالث. ،فقط المسافات بينها، فهي تعد  إضافة سطحية

 
 ( الفراغ الزخرفى المعلقة نسجية 5شكل )

 :The Perpective Spaceالفراغ المنظوري -5
قواعد  استخدام" قاموس الفن" "هو الذي ينتج عن  يعرفهويقصد بالفراغ المنظوري كما 
"طريقة  اً وهو أيض ،(15)ذي البعدين" لوحة سطح العلى المنظور أي يجسد البعد الثالث 

، والهدف منها ترتيب وتوضيح للواقع المرئي البصريةللقواعد  اً طبقلوحة لتشكيل سطح ال
علي المساحة  االستحواذوبذلك فالفراغ المنظوري لديه القدرة علي  (16)تنظيم هذا الواقع"و 

فيعطي إيحاء بالعمق  ،الداخلي عمقهفي  واختزالهابالعمل الفني من الخارج  المحيطة
 ق من خالل يمكن أن يتحقو   ،عتمد علي قواعد المنظوريأن البعد الثالث ، كما الفراغي

 .لمنظور الجوي المنظور الخطي أو ا
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الفراغ المنظوري ولكن بشكل  استخدامالفنان " كورت وينر "  ( نرى 6) الصورةكما في 
  (17)" أو"لوحة الشارع ىشكل فني خاص به يسم اخترع( 1894ففي عام ) ،خاص به

illusionistic  (18)باسمعرف  من أشكال المنظور يشكالً  استخدمفلقد anamorphic الذي "
 اعطي؛ ليرسم علي األرض مالتقنية هذهل قد عد  ، و م أسطح الكنائسستخدم في رسكان ي

 . األرض على كأنها ترتفع من ، واإلحساس بالعمق الفراغي لألشكال

 
 ( الفراغ التنظيمي للفنان " كورت وينر"6شكل )

  The Positive and Negative Space:الفراغ اإليجابي والسلبي-6
لتفوقه في  نتيجةخر لفراغ بحيث يغلب إحداهما علي اآلابين الشكل و  العالقةيعتمد علي 

إحساس  سيتحقق ،بيضاء فعند رسم ورقة شجر سوداء علي ورقة (19)البصريةالخصائص 
بها تدرك علي  المحيطةالبيضاء  والمساحة ًا،إيجابي فورقة الشجر السوداء تمثل شكالً  ،جديد

كما هو موضح في  ،غ إال عكس الشكلأنها الفراغ السلبي" فالشكل فراغ إيجابي وليس الفرا 
يجب علي الفنان أن يعطي ف" Amanda Briggsأماندا بريجز  للفنانة( 7رقم ) الصورة

فهي جوانب من  ، "فيما بينها بقدر متوازن  البنائيةفراغ وباقي العناصر اهتماما للشكل ولل
 .(20)شكلوليس الفراغ إال عكس ال ،فالشكل فراغ إيجابي ،إحساس الفنان بالفراغ
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 ( الفراغ اإليجابي والسلبى للفنانه أماندا بريجز7شكل رقم )

 :The Infinite Spaceالفراغ الالنهائي "العميق "-7
نقطة بدايه  اعتبارهالفراغ الالنهائي أو الممتد يترتب عليه " إنكار سطح الصورة ، فيما عدا 

علي  تطل   مفتوحةر من خالل نافذة للنظ للفراغ ، ويكون اإلحساس بالعمق الفراغي مماثالً 
نهائي مفهوم يشير  إلي " الخداع الفراغي الوالفراغ ال (21) ةمشهد يبدو أنه يمتد إلي ما ال نهاي

حيث ترتد األشكال في الفراغ  ،(22)" الطبيعية البيئةالموجودة في  الالنهائية قيمالالذي يعطي 
حيث يترك داخل  ،ألنه جزء من كل شيء ؛نهائي ، مؤكدة أن هذا الفراغ مستمر ومتواجدالال

وهو يؤكد ويعمق من إدراك  (23)ويرتبط بما هو داخلي وخارجي  ،وحول ومن خالل األشكال
 ويزيد من تفاعل الشكل باألجواء المحيطة به. ،البعد الثالث في العمل الفني

 

 
 (الفراغ الالنهائي "العميق"  لجاكو بفانر ويسديل8شكل )

 :دور المصمم في تهيئة المكان واختيار األلوان للفراغات الداخلية -المحور الثاني -
ويبرز دور المصمم أو  لمحيط به بطريقة مختلفة عن األخر،يتأثر كل فرد بالفراغ ا

ليلبي احتياجات اإلنسان الفسيولوجية والسيكولوجية  ؛المعماري في تهيئة الفراغ وتكوينه مادًيا
 والملمس ،واإلضاءة ،يظهر دور المصمم في اختيار األلوانمطالبه بفاعلية قصوى، و  إلنجاز
والكثير من عناصر التصميم  التي تسهم في التأثير سيكولوجي ا على  ،والمسافة ،والشكل
 .الفرد
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وتحقيق  ة،المناسب اءو مع الفراغات الداخلية لخلق األج والتصميم الداخلي هو فن التعامل
األساسية وتشمل األسقف،  ةالداخلي اتف التصميمالراحة النفسية عن طريق توزيع وتوظي

وتتمثل في الضوء، اللون، التهوية،  ،وهناك العناصر المؤثرة األثاث،حوائط، الرضيات، األ
  (.24)الصوت

تصميمه ما يسمى بالمحددات الفراغية )حوائط  يومن أهم ما يقوم به المصمم ف
مكانيات ،التشكيليةوأسقف( لتهيئة المكان الخاص بعمل اللوحة  ،وأرضيات توظيفها توظيفا  وا 

ترسم المسقط  التيأول األشياء  فهي المبنى،  فيواألرضيات  ،واألسقف ،للحوائط اً مالئم
مصمم الكما أن اإلحساس بالفراغ لدى  عالقة المكان بالمحددات الفراغية،األفقي لتوضيح 

لو كان نسبة الفراغات حيث يكون اإلحساس بالفراغ قويا كما  ،يختلف باختالف المحددات
فإننا نجد حصول تواصل قوى  ،أما إذا كانت نسبة الفراغات كبيرة ،هذه المحددات صغيرة في

 .الخارجيةمع الفراغات 
 :واناألل

لغرض تحقيق االنشراح النفسي، ويتباين  ؛تميل األلوان في الفضاء الداخلي إلى الثراء
لضوء عن الفضاء الداخلي باعتباره عالم فهم المصممين للفضاء الخارجي باعتباره عالم ا

  (.25)الظل الذي يخلق التأثير الدراسي والراحة الجسدية وبالتالي إمكانية التحكم والسيطرة
 يف التأثير البصري عند إعادة تصميم الفراغات الداخلية فيدورا بارزا  األلوانتلعب و 

حف أو معرض على سبيل ذات القيمة، ففي حالة إعادة توظيف المكان إلى مت المباني
لحيادها  يفضل استخدام اللون األبيض أو الرمادي أو األسود للخلفيات، وذلك المثال، فإنه

وعدم تأثيرها على ألوان المعروضات، كما يمكن ربط الفراغات الداخلية باستخدام لون موحد، 
مفاجئ من لون أو باالنتقال ال ،مستوى معين دون اآلخر باختالف األلوان أو بالتأكيد على

بعها المصمم، من حيث أنه يت   التيإلى آخر متباين معه، هذا  باإلضافة إلى فلسفة التصميم 
كانت  التيوهنا فإنه يلجأ إلى دراسة األلوان  ،التاريخية يريد أن يحافظ على روح المكان

يدة معاصرة يريد أن يؤكد على روح جد هأن المكان، أو فيها بني التيالفترة الزمنية  فيشائعة 
  (.26)براقة وعصرية المكان وذلك من خالل استعمال مواد ذات ألوان يف
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 :ضاءةإلا
أو  إيجابالتأثيرها  على هذا الفراغ  ؛الفراغ الداخلي و ذلكة في تعتبر من المكونات الهام 
فمثال كمية اإلضاءة  األخرى، الداخليولتأثيرها على مجموعة من عناصر الفراغ  سلبا،
هذا باإلضافة  ،سب هذا الفراغ وتفاصيلهحثر على إحساس اإلنسان فراغ معين تؤ  يرة فالمتوف

 ،والتحف ،بتفاصيل المعروضات اإلحساسباإلضافة إلى  ،إلى تأثيرها باإلحساس باأللوان
ولنجاح أى تصميم فإنه البد من دراسة اإلضاءة الطبيعية والصناعية  ؛نة للفراغواألثاث المكو ِّ 

  (.27)الداخليومحاولة توظيفها التوظيف المناسب لخدمة فكرة المصمم 
 طبيعية:الضاءة اإل -أوال

ومسطحات العرض الكبيرة  ،الفراغات الكبيرة يتكون اإلضاءة الطبيعية ناجحة ف
حيط، وفى حالة إعادة توظيف للفراغات الداخلية تداخلها مع الجو الخارجي الم المطلوب

كإضاءة عامة  ،فترات النهار فيمراعاة أن تستخدم اإلضاءة الطبيعية  لمبنى قديم، يجب
تعتبر ذات  التيبحيث تستخدم اإلضاءة  الصناعية للتركيز على المعروضات والتفاصيل 

  (.28) قيمة
 صناعية:الضاءة اإل -ثانيا

ة إذا تم دراستها بعناية من قبل متخصص إلى إبراز مكونات تؤدي اإلضاءة الصناعي
الداخلي بشكل جيد، وينتج عن هذا تداخل الضوء مع الظالل مما يعطي تباينات  الفراغ

ملمس  يوتحددها كما تبرز اإلضاءة الصحيحة التباينات ف ،متعددة تبرز األشياء
ة ناعمة، يمكن تأكيد هذا فمثال عند تقديم معروض خشن الملمس أمام خلفيالمعروضات، 

مع تركيز الضوء على المعروض  ،ظالل على الخلفية التباين بتسليط إضاءة منتظمة دون 
 .ودراسة الظالل الناتجة عنه

والمعدات غير المرغوب  ،لم تدرسالتي إخفاء األركان  يكما أن توزيع اإلضاءة يساعد ف
عامة تقلل من شكل وتجسيم اإلضاءة الي إظهارها، وعلى العكس فإن المبالغة ف في

التعبير البصري، ولذلك يجب تحقيق التجانس بين المصادر  يضعفا ف المعروضات وتسبب
الفراغ كمجموعة تؤكد  يالمتعددة االتجاهات لكي تبدو ف الضوئية المختلفة وانعكاساتها

  .(29) الجمال البصري 
 الخامات ومواد التشطيب:
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يواجهها مصمم  التي طيب من أصعب التحدياتالتشيعتبر اختيار الخامات ومواد و  
على الورق،  وذلك ألنها تعطي المظهر النهائي لجميع األفكار المرسومة العمارة الداخلية؛

 على أصالة المواد التاريخية، للمحافظةمحاولته ي باإلضافة إلى التحدي الذي قد يواجهه ف
تشطيب يكون المهندس قد أكد اختياره من التميز، وباختيار الخامات ومواد ال ا عطائها نوعاً و 

إظهار الفراغ الداخلي، فإن كان يريد إتباع أسلوب التطابق  في همنهج يريد أن يتبع ألي
المكان األصلي فإنه يضطر إلى اختيار مواد شديدة الشبه من حيث اللون  والتوافق مع روح

أسلوب التباين فإنه  والملمس والتصميم بالمواد األصلية للمبنى، أما إذا اتبع المصمم
ألوان وملمس وتصميم مغاير عن المواد األصلية  وذات ،سيضطر إلى استعمال مواد حديثة

  .(30)للمبنى
 الملمس:

عنها،  العناصر وال ينفصلتلك الملمس كغيره من عناصر الفراغ الداخلي، مرتبط بغيره من   
 عبر عن هذه المواد المختلفةوذلك ألنه ي ؛واألثاثالملمس مرتبط بمواد التشطيب  ن  حيث إ

ومكوناتها وشكلها الخارجي، أو أن هذا العنصر قد يتأثر بعناصر الفراغ الداخلي مثل 
عناصر الفراغ الداخلي عبارة عن منظومة تعمل  أن  ، ومن هنا نجد األلوان أو اإلضاءة

 .األخرى فصل إحداها عن  يمكن جميعها بترابط وال
 واإلكسسوار: األثاث
للدراسة البصرية للمبنى،  فتعتبر من المكمالت األساسية واإلكسسوار األثاثأما قطع  

 ييمكن من خاللها التحكم فالتي ل التكوين الفراغي الداخلي للمبنى، وهي فهي تشكل وتكم ِّ 
عله أكثر تحديدا أو أكثر اتساعا ، وذلك على حسب ، بحيث تجالداخليطبيعية الفراغ 
ناصر األثاث وهى )العناصر الفنية، عناصر أخرى مكملة لعكما أن هناك  توظيفها داخله،

كما أنها تربط  ،والسجاد( حيث تكون مركزا للفراغالتماثيل، النباتات، لوحات اإلعالنات، 
توجيه وتوضيح المنظر العام، ويؤدي  فيبعض األحيان  يالفراغات المختلفة، وتساعد ف

 .(31)ك البصري للمكانالعناصر إلى الترابط والتماس االهتمام بكل هذه
 تحليل المصمم للفراغ الداخلي للمبنى:

للمكان وقبل تجهيز الرسومات الهندسية الجديدة،  األنسبقبل دراسة االستعمال الوظيفي 
 أن يتم عمل تقييم شامل لجميع عناصر العمارة الداخلية للمبنى من قبل البد أوالً 
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يع العناصر ذات القيمة، ومعرفة ذلك عن طريق توثيق جمهذا المجال، و صين في متخص
من خالل عدد من  الستعمال الجديد للمبنى، ويكون ذلكاي إمكانية االستفادة منها ف

 تشمل: التيالدراسات 
 دراسة تاريخية للمكان:-1 

قيمة؟، باإلضافة إلى معرفة  رورية، لماذا ومتى أصبح المكان ذامعرفة تاريخ المكان ض
الوسط والنسيج  في وأهمية هذا المبنى ،، ومقدار تأثيره عليهانيالعمر محيطه ي قيمة المكان ف

ذه المعلومات تساعد المهندس المسؤول على إعادة توظيف ن هإ للمنطقة، حيث العمراني
عناصر العمارة الداخلية الرتباطها بأحداث وشخصيات  ذ قراراته بواسطةاتخاب المكان 

وبذلك فإن الدراسة التاريخية للمبنى قد تبرز  ية،إلى قيمتها الجمال باإلضافةتاريخية معينة، 
المبنى، وهذا  إلنشاءفترات الحقة  يأهمية أو عدم أهمية عناصر معمارية تم إضافتها ف

خالل خطة إعادة توظيف  اإلضافاتعلى هذه  ي اإلبقاءاتخاذ قرار مناسب ف ييساعد ف
  .(32) المبنى أم ال

 وتقييمها: للمبنىعناصر العمارة الداخلية  التعرف على-2
 األساسيةيمكن تشبيه الفراغ الداخلي للمبنى على أنه عبارة عن سلسلة من الفراغات 
تأكيد ي والثانوية، ويكون الهدف من التقييم هو التعرف على العناصر التي تساهم ف

 يؤثر إزالتها على شخصية المبنى، فت ال ال تي المميزة للمبنى، وما هي العناصرة الشخصي
بشخصية المبنى من خالل تسلسل وتتابع الفراغات  اإلحساسيكون  األحيانبعض 

  .(33 ).العمارة الداخلية للغرف منفردة  المعمارية، ال من خالل عناصر
يقوم المصمم الداخلي بصيغ الممارسة المهنية المعروفة بفعل إعادة استخدام الفراغات 

ات الداخلية نرى المصمم أو المستخدم لها الداخلية، ومع ذلك فإننا عند دراسة تاريخ الفراغ
في السلوك  اً يتعامل مع النتاجات أكثر من تركيزه علي األفعال، وهكذا يظهر لنا تنوع

  .(34)أو سلبيا  إيجابيالوكا ساإلنساني سواء 
القيام بإعادة  أثناء الداخليللمصمم  الحقيقيالدور  أن (35)(Joedickeويضيف )

 ‘وحاجة المستخدم الفعلية له بعادهأو  ،ي هو استيعابه الكامل لمحتوياتهاالستخدام للفراغ الداخل
قد  الداخليعملية إعادة االستخدام للفراغ  أنهنا معرفة  الداخليعلى المصمم  أنوهذا يعنى 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

822 

 م8282فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 

مما  ،في بادي األمر تظهر نتيجة لعدم حصول االستيعاب لمقومات الفراغ من قبل المصمم 
 العكس.ينتج عنه 

يرى أن حصول ذلك يعنى عدم وجود وضوح وقوة ف (36) جهة نظر )بونتا(أما من و 
يحصل  للمقارنة لماوهذا يدفعنا  والمصمم،بين المستخدم والفراغ  والفكري التواصل االجتماعي 

وهذه  الفراغ.ومستخدم  الداخليبين المصمم  الفكري السلوكيات المعاصرة وصيغ التواصل  في
اج الفراغات الداخلية الماضية ال يعدو كونه بعض التعبيرات أو النظرة تتوافق مع فكرة أن نت

ويمكن للمصمم المعاصر أن يصل  ،األعراض للقيم والصفات الجوهرية للفكرة التصميمية
 .اإليجابيإلى نتاجات معاصرة تحقق حاجة المستخدم وتؤول عليه بالسلوك 

 الداخلي.اغ الفر  الحديثة لتوظيفالمحور الثالث: استخدام التكنولوجيا 
من  التي والمرجعات المحددة الكافييوجد الوقت  وال ،ن تكنولوجيا البناء علم متشعبإ

ظل وجود إضافات وتطورات تلحق بهذا  فييحيط بهذا العلم  خاللهاٌ يستٌطع المصمم إن
وتطور مواد البناء، كما أن  المبانيوتنفيذ  ،اإلنشاءلطرق  التكنولوجيوالتطور  ،يوميا العلم

 حيث أثرت بشكل كبير على تصميم الفراغ والوصول إلى ًا في ذلك،هام اً لبيئة تشكل عنصر ا
الفراغ  تعتبر من العوامل المؤثرة في التية يأو فراغ يتماشى مع العوامل البيئ بيئيتوافق 

 الداخلي.
 ،شكل محددات الفراغ الداخلي المعاصرة في تطور اإلنشاء وأساليبأثرت مواد البناء حيث 

ظهرت أشكال جديدة تتميز بالمرونة  واألرضيات، حيث واألسقف تضم الحوائط يالتو 
ويعكس هذا على اختالف وتعدد أساليب اإلنشاء ومواد  الفراغ،شكل  فيواالختالف المتعدد 

األغشية  الفراغية،الهياكل  الجمالونات، الهيكلي،البناء فظهور النظم اإلنشائية )النظام 
أشكال  يف اً ر يأحدث تغي (8)واألغشية اإلنشائية المنفوخة( شكل رقم  المشدودة،اإلنشائية 

  .(37) اإلنشائيةاألسقف وانعكس ذلك على الفراغ الداخلي من حيث تعامله مع الطبيعية 
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 تشكيل أشكال األسقف للفراغ الداخلي في( تعدد أساليب اإلنشاء 9شكل رقم )

 اإلنشائيالمصدر " على رأفت , اإلبداع 
مجموعة المشاريع شكل  يعلى شكل الفراغ الداخلي ف اإلنشائيهر تأثير األسلوب ويظ

 .(38)أسلوب اإلنشاء وأشكال األسقف  ي( حيث يظهر تأثير االختالف ف12(، )11(، )11)

 
  .(39)سقف الفراغ باستخدام نظام األغشية المشدودة في( االنحناء والنموذج 11شكل رقم)

Tomas Herzog,Germany,1996,Exhibition Hall 

 
من  الهيكلية( تشكيل الحوائط واألسقف بكتلة واحدة عن طريق نظام الشبكة 11شكل رقم)

  .(40)الحديد والزجاج علي شكل كروي 
Museum of Fruit, Yamanashi, Japan 1996 
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المنعكس على سقف الفراغ باستخدام  اإلنشائي( تقويس ورشاقة األسلوب 12) شكل رقم
 يف ات محطة قطار باإلنشاء وتغطيته بقشرة رقيقة من الخرسانة ,  فيالونات نظام الجم

  (41). مدينة ليون بفرنسا , تصميم سنتياجو كاالترافا
 تأثير التكنولوجيا على طريقة تجميع الفراغات الداخلية

 ،الشكل والتأثير يومواد بناء حديثة متغيرة ف ،الشك أنه مع وجود أساليب إنشائية متطورة
د تغيرت طرق ربط وتجميع الفراغات مع بعضها البعض، حيث ساعدت هذه األساليب فق

حيث أصبح  لتعامل مع هذه الفراغات الداخلية،ا يوالنظم اإلنشائية على تحقيق المرونة ف
 تواختلف فراغ واحد، يودمج كل الفراغات الداخلية ف ،اإلنشائيالفراغ يتغير بتغير األسلوب 

  .(42) إلى عدة أنواعالتجميع للفراغ طرق 
 التجميع الخطى وتجمع الفراغات بجوار بعضها بصورة تكرارية حول محور ممتد :-1

 
  .(43)( التجميع الخطى للفراغ الداخلي , جامعة شيفيلدا انجلترا13شكل رقم )

Sheffield University, England, 1953 
االتساع للخارج بصورة  يللفراغات نابعة من مركز معين واخذ ف يالتجميع اإلشعاع -2

 :مستمرة
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  (44)اوكالهوم ,الصامت التمثيل مسرح ,الداخلي للفراغي اإلشعاع (التجميع14شكل )

New Mummers Theatre, Oklahoma, 1970. 
تحيط به بصورة عنقودية متراكبة حول  ي للفراغات حول فراغ مركز  يالتجميع العنقود-3

 45 (.1بعضها البعض)
 

 
  .(46)بيتكيرازاوا ,الداخلي للفراغي  العنقود يعالتجم(15شكل )

Karizawa House, 1974 
 واحد وسقف واحد  في فراغالتجميع الكلى للفراغات -4
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 ( التجميع فراغ واحد للفراغ الداخلي16شكل )
 2114, أثينا االوليمبياألستاذ 

 
 :الفراغ الخارجيب وجيا على عالقة الفراغ الداخلي التكنول تأثير
 مني الخارج والفراغي الداخل الفراغ بين العالقة علىي التكنولوج التطور تأثير ظهري 
 للبيئة مالءمتها ومدى ،وخواصها عتهايوطب المبنى إنشاءي ف البناء مواد استخدام خالل

الفراغ الداخلي والخارجي ويضعف  بين الترابط من يزيد الطبيعية المواد فاستخدام المحيطة،
وهيئته المعمارية  ،اصلة بينهما مع عدم اإلخالل بخصوصية الحيز الداخليمن الحدود الف

بامتداد واستمرارية  إحساساً وتعطى  ،وكذلك مواد البناء التي تسمح بدخول اإلضاءة الطبيعية
 47 .(1)تجاه الخارج واالنطالق بين الفراغاتاب يالفراغ الداخل

 
لشالالت , فرانك لويد رايت, , فيال ا يارج( مواد البناء والدمج مع الفراغ الخ17شكل رقم)

1935 
  :البحث نتائج

 توصل الباحث إلى النتائج التالية:
  يعد الفراغ هو عمليـة البدايـة ومنطلـق اللوحـة التشـكيلية ويمكـن توظيفـه فـي اللوحـات الفنيـة

تقانببراعة   المنفعة الكاملة الخاصة بالمنشأة. بالضرورةالذي ينتج عنه  األمر ،وا 
 بـين اللوحـة التشـكيلية  ةبطـالعالقـات الر ايـنظم كونـه ور دور الفراغ في عملية التصـميم ليتبل

داخــل المنشــأة، فهــو يــنظم عالقــة  اً ايجابيــ اً كمــا أن لــه دور  ،بــين عناصــر التصــميمو والفــراغ 

                                                           
(1)  
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عـن ترتيــب  ولالمسـؤ محـاور الحركـة الخارجيـة بـالفراغ الـداخلي بمــا يناسـب التصـميم، فهـو 
 هميتها.أل قاً العناصر وف

 مكانية توظيفه تتجلى في كونه مبدأ ومنطلق العملية  .التصميمية أهمية الفراغ وا 
  ممــا  ربطــه بالفراغــات األخــرى،لإن الطبيعــة غيــر الماديــة للفــراغ أعطتــه إمكانيــات متعــددة

 ات التصاميم في تشكيل اللوحات اإلبداعية المختلفة.قيسمح بتنوع عال
 صـــميم بخصـــائص شـــكله الهندســـي مـــن حيـــث الهيئـــة تتـــأثر خصـــائص الفـــراغ الـــداخلي للت

وترتيــــب عامــــل ، وتوجيــــه محــــاور الحركــــة، ى والبنيــــة المكونــــة للعناصــــر المشــــتركة األخــــر 
 األهمية للعناصر المرتبطة به.

  إن إدراك المصمم في استخدام الوسائل العلمية الحديثة لخصائص الشكل الهندسي
التحكم بالعملية التصميمية من خالل اختيار  نه منوموقع الفراغ من التصميم يمك ِّ  ،للفراغ

 للحل الفراغي لإلشكالية التصميمية اقتراحهالشكل والموقع المناسب للفراغ يتناسب مع 
 

 :المراجع والمصادر
                                                           

، ترجمة سعد المنصوري، مكتبة النهضة الفنون التشكيلية وكيف نتذوقهابرنارد مايز،  -1
 .249،ص1866المصرية، القاهرة، عام

2 -Grahan Collier: Form space and Vision, Abbeville press,New 
York,1963,p27. 
3 -Duane and Sarah Preble: Art Forms, Harper and Row Publishers 
Ine, New York,1978,P80. 

، الكاتب المصري القديم، األسس الجمالية واإلنشائية للتصميمإيهاب بيسمارك الصيفى،  -4
 .138، ص1882الجزء األول، 

، 1868، القاهرة، الطبعة األولى، ، دار المعارفقضايا التربية الفنيةمحمود البسيوني،  -5
 .2ص

، القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة  التكوين فى الفنون التشكيليةعبد الفتاح رياض،  -6
 .52، ص1873الثانية، 
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سعاد عبد الرحمن، تحقيق العمل الفراغي فى عمق الصورة باستخدام خامة البالستيك فى  -7

، كلية التربية الفنية، جامعة لة ماجستير "غير منشورة"رسامجال التجريب فى العمل الفنى ، 
 .4، ص1897حلوان، 

 .   44، صمرجع سابقعبد الفتاح رياض،  -8
( : الدالالت اإلدراكية للفراغ في األعمال الفنية ذات 2111محمد ياسين أبو العنين ) -9

 رسالة دكتوراه– البعدين في مختارات من الفن المعاصر كمدخل إلثراء التصميمات الزخرفيه
 .11.-8جامعة حلوان، ص  –كلية التربية الفنية –غير منشورة 

10 -Oevirk.O.G.and others 1985:-Art Fundamentals ,Fifth Edition, 
W.M.C Publishers,U,S,A P145 
11 -Brommer.G.F:-1974,”Elements of Design “Dauis 
Publications.U.S.A.P,10 
12 -Brommer,G,F:-:-Op.Cit.,p10 
13 -Oevirk.O.G and others :-Op.Cit.p145 
14 -Brommer. G.F:-Op.Cit.p11 
15 -Tomas ,D:-Dietionary of Fine Art the Hamlyn 
publishingGroupLinilid ,F.D.1981,P.133. 
16 -Bloomer,C.M.Principles of Visual Perception,The Herbert press , 
London,1990.p141 

قاموس أطلس الموسوعي  –تتمييز أعماله بالخداعيه وخلق اإلنطباعات المضلله فنان  -17
 .43،ص 2115الطبعة الثالثة،  

 .626" نفس المرجع "، ص  –صورة تتم مشاهدتها من زاويه معينه  -18
الهيئة العامة المصرية  –ترجمة سامي خشبه  –معني الفن (:1889هربرت ريد ) -19

 .31للكتاب ،القاهرة ، ص
 .28( : نفس المرجع ،ص 1889هربرت ريد ) -20

21 -Holt.M.:-Mathematies in art-stubio vista-London-1971-p-85 
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22 -Oevirk .O.G and others:-Op.Cit.p 146 
23 -Duane and Sarah Preble :-Op.Cit.p 80. 

يم جماليات التشكيل في التصمأميمة ابراهيم ،واسماعيل أحمد عواد،ومنى سيد عثمان، -24
 .34، ص2118، مجلة العمارة والفنون، العدد العاشر، الداخلي

،دار مجدالوي للنشر جماليات العمارة والتصميم الداخليالعكام أكرم جاسم،  -25
 .71، ص2111، 1والتوزيع،عمان،ط

إعادة تشكيل العمارة الداخلية للمبانى القديمة باستخدام التقنية حنان صبحى محمد،  -26
 .45، ص2114ابق، ، مرجع سالعالية

الفراغ الداخلي للمباني ذات القيمة في إطار علمية إعادة منير عبد القادر الباز،  -27
، أعمال المؤتمر الدولي الثالث للتراث المعماري ، تجارب وحلول للحفاظ والتأهيل  التوظيف

 .4، ص2111، الجامعة اإلسالمية بغزة ،
لداخلية للمباني القديمة باستخدام التقنية إعادة تشكيل العمارة احنان صبحي محمد،  -28

 .56، ص2114، رسالة ماجستير ، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان ، العالية
الفراغ الداخلي للمباني ذات القيمة في إطار علمية إعادة منير عبد القادر الباز،  -29

 .6، ص2111، مرجع سابق،  التوظيف
عمارة الداخلية للمباني القديمة باستخدام التقنية إعادة تشكيل الحنان صبحي محمد،  -30

 .61، مرجع سابق، صالعالية
الفراغ الداخلي للمباني ذات القيمة في إطار علمية إعادة منير عبد القادر الباز،  -31

 .6، ص2111، مرجع سابق،  التوظيف
ع المجلس ، سلسلة كتب القاهرة التاريخية، مطاب منزل الست وسيلةأيمن عبد المنعم ،  -32

 .43، ص2115االعلى لآلثار، القاهرة، 
إعادة تشكيل العمارة الداخلية للمباني القديمة باستخدام التقنية حنان صبحي محمد،  -33

 .61، مرجع سابق، صالعالية
34 -Norberg , s (1963) ":Intention in Architecture . Rome , Allin and 
unwin Ltd 
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35 -Joedicke, Jurgen(1985) Space  and Form in Architecture A 
circumspect Approach to the past , USA , karl Kramer 

، ( العمارة وتفسيرها :)دراسة المنظومات التعبيرية فى العمارة (1886بونتا ، خليل) -36
 بغداد ، ترجمة سعاد عبد على ، دار الشؤون الثقافية العامة.

، 1887ني في العمارة ، مركز أبحاث انتركونسلت ، على رأفت " ثالثية اإلبداع الف -37
 .33ص

38 -Catherine Slessor, ECO-TECH, Thames &Hudson, 1994,p 45 
39 -Catherine Slessor, ECO-TECH. 
40 -Catherine Slessor, ECO-TECH. 
41 -Catherine Slessor, ECO-TECH 
42 -Ching, Franicis D.K. Architecture :Form .Space & order, New 
York, 1979, p 210. 
43 -Architecture :Form , Space & order, p205. 
44 -Architecture :Form , Space & order, p211. 
45 -Ching, Franicis D.K. Architecture :Form .Space & order, New 
York, 1979, p 211. 
46 -Architecture :Form , Space & order, p217. 

تطور الفراغ المعماري وطرق معالجة األسطح على مدى " ,حمد الفرماوى أ فؤاد -47
 15.ص ,جامعة عين شمس ,كلية الهندسة ,المؤتمر العملي الدولي الثالث ,"العصور
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 "تطلعاتالواقع و الالتعليم المعماري ما بين " زمن التغييرحتمية التطوير في 
 د. بالقاسم يوسف محمد البركي

 
 ملخص البحث:

إن تقدم الدول وتطورها الحضاري ينطلق أساسًا من محور مهم من عدة 
ية أال وهو التعليم، فهو من الركائز األساس ؛محاور تشكل منظومتها المجتمعية

في وقتنا الراهن نجد أن التغيرات المعاصرة عليها نهضة األمم، ف التي تبنى
 ،وخاصة في ساحات الدول المتقدمة في مجال التعليمثرت أ التقنية والتطورات

الرقمي التقني والتي أصبحنا نتخلف عنها بمراحل كثيرة، ولعل ظهور التعليم 
ستخدام وتحويل المتعددة والمستمدة من الثورة الرقمية ساعد على ا ووسائله

أو المتغيرة في طرق التدريس  ،أو الصورة الثابتة ،المعلومة سواًء بالصوت
الحديثة، كما قدمت جميع الوسائل التي تقوم بإعادة وترتيب المنهج بصورة 

إلى  باإلضافةسريعة دون تعطيالت كما هو الحال في الطرق التقليدية المبتذلة، 
ة أعطت للطالب القدرة على التفكير وربط أن هذه الوسائل في التقنية الرقمي

وأيضًا وصوله إلى ممارسات  ،المعلومات بما يتفق مع مفهوم المنهج الحديث
 خاصة لطلبة قسم الهندسة المعمارية. لم يكن لها وجود جديدة

بعض في  ةالرقمي الثورةواقع التعليم المعماري وموقعه من يناقش هذا البحث 
مقارنة ما بينه وبين واقعه في بعض الدول  ووضع الجامعات الليبيةمن 

ا ومدى وكذلك األجنبية للوقوف على مدى قصور هذا المجال محلي   ،العربية
 واالتصاالت. التقني التعليم عصرظل في  اً فعاليته خارجي
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 المقدمة: -1
أن يواكب و البد بالتالي لثقافة الشعوب ونهضتها، و  اً مادي   اً يعتبر الفن المعماري تجسيد

ويوازن ذلك التغيير الوافد مع ما  ،التعليم المعماري التطور المتسارع على الساحات الخارجية
، ومع وجود تلك االمناطق المهمة محلي  بعض وثقافية على  ،هو موجود من قيم حضارية

أصبح من المحتم التعايش مع كل المعمورة، الثورة الرقمية التي امتدت لتشمل أغلب أرجاء 
ميديا ستفادة من تكنولوجيا المعلومات و ديد بوعي وقدر اإلمكان، وكذلك االتغيير أو تج

في المعرفة للتغيير في سياسات بعض المستويات المهمة في مجتمعاتنا كالتعليم المعماري 
 أغلب جامعاتنا الليبية.

 هدف البحث: -2
 منذ في أوروباي تم تبني تقنية المعلومات والوسائل الرقمية في العمارة على المستوى المهن

سواء أكانت كنظم  بيد أن استخدامها في عملية التعليم المعماري ، تسعينيات القرن الماضي
، وبمرور الوقت أصبحت هذه التقنيات (1)بعد ذلك تجاء دراسات نظريةكللرسم والتصميم أو 

 خاصة هنا في بعض يجب النظر إليها بعين االعتباروالوسائل من الركائز المهمة التي 
في عملية التعليم  لالستفادة منها، هذه التقنيات للحد األدنى منالتي تفتقر الليبية جامعاتنا 
مع مراعاة قيمنا الحضارية والثقافية  جي المتقدمكما هو موجود في العالم الخار  المعماري 

 ذي نواجهه.التغريب ال أمام تياروالتي ال غنى عنها 
في البعض  التعليم المعماري  عمليةل تعدد األوجهم بتقييمالخروج  إلى ف هذا البحثيهد

لتعامل مع كا فيها التجديدوتفتقر إلى لطرق التقليدية على ا التي تعتمدو  من الجامعات الليبية
 ،كما هو موجود في بعض الدول العربية أو األوروبيةالرقمية  التقنية الوسائط المعلوماتية

تؤدي دورها ول ؛تطورات الحديثة في هذا المجاليمكنها من مواكبة اللكي كخطوة أولى وذلك 
 امبني اوعملي   اعلمي   على حد سواء منهجا أو أسلوبا المعماري و الصحيح الذي يكفل للطالب 

 الحديث.الرقمي االنفتاح  على
 البحث: منهجية-3

 لعملية التعليم الدراسات السابقةلجملة من وتحليليًا  قرائياً ستامنهجًا يتبع هذا البحث 
أو في بعض من الجامعات  ،سواًء في بعض الجامعات العربية الرقمي التقني المعماري 
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 كجامعةة بعض الجامعات المحلي  للوضع الراهن في  وكذلك منهجًا استنباطياً  ،جنبيةاأل
 لوضع مقارنة ما بين الوضع المحلي والخارجي من خالل الزيارة الميدانيةوذلك  المرقب

التي تخص ادر البيانات والمعلومات الرقمية ادة من نوعية ومصكيفية االستفالوصول لو 
 درسالم على ثانياً و  الطالب أواًل علىومن ثم توضيح تأثير هذا كله  ،مجال التعليم المعماري 

وأخيرًا تأثير هذه البيانات المعلوماتية  ،الجامعي باعتبارهما الطرفين المهمين في هذه العملية
يمكننا الدراسة هذه من خالل ، و المطلوبة ع المناهج المتطورةوضهيكلية والتقنيات على 

بمن كان له قدم السبق  ومقارنتهفي هذا المجال  من عدة أوجه الراهن تقييم الوضع المحلي
 .في الخارج

 البحث: إشكالية-4
جديدة تعمل على الدمج  وتقنيات إلى وجود وسائل تفتقد العملية التعليمية المعمارية

التعليم في  عمليةوبين  ،ين البيانات والمعلومات الرقمية في الوسائط المعلوماتيةوالترابط ب
من تحديات في مستقبل  نواجههظل ما في و  ،بعض من الجامعات الليبيةأقسام العمارة في 

 ،طورات الثورة الرقميةمع ت يحتاج إلى تغيير في األساليب التعليمية لكي تتماشى
أو ضعفها في هذا  ،أن تتفهم حدود قوتها وشهرتها اتنا المحليةجامعيتعين على  واالتصاالت

في التعليم لتقويم كامل العملية التعليمية من  الثورة الرقميةوأن تتجه الستخدام تلك  ،المجال
مختلف جوانبها من خالل وسائل تقنية متنوعة تعمل بانسجام مع العناصر البشرية المكملة 

 .قدر المستطاع لها
 ؟في التعليم الجامعي الرقمي لتعليم التقنيلماذا ا -5

أهم دور يلعبه التعليم الجامعي في مجال طرق التدريس هو تحقيق حاجات الفرد 
وكذلك حاجات المجتمع إذا أريد للتعليم الجامعي أن يخلق مواطنين  واإلبداعية،الضرورية 

وف العالم سريعة ظر على مواجهة العالم بثبات ونجاح، وقادرين على التكيف مع  قادرين
مية قدرات الفرد والمجتمع الجامعي هي المسؤولة عن تطوير وتنطريقة التعليم  ولعل   التغيير،

 على حد سواء.
مما يخلق جوا  التعليم،إن التعليم الرقمي التقني مبني على مشاركة الفرد في نشاطات 

 در األوحد في التعليمبخالف الطرق ذات المص متابعته،من اإلقبال على التعلم والرغبة في 
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 Learning)ويكتسب المتعلم مهارة كيفية التعلم  خلق جوا من النفور واالبتعاد عنه،والتي ت
to Learn) اسبة مما يخلق الدافعية واالتجاهات المن ن جهة مما يعني تعلمه مدى الحياة،م

من جهة  تطوير ذاته كذات متعلمةلعملية التعلم من جهة ثانية، وعلى مساعدة الفرد ل
 .(2)ثالثة
التعليم الرقمي التقني في الوقت الحالي خير وسيلة لتعويد المتعلم على التعلم  لعل     

ثراء المعلومات من حوله،المستمر األمر الذي يمكنه من تثقيف نفسه كما أن خصائصه  ، وا 
 كمرونة الوقت وسهولة االستعمال تتناسب والخصائص النفسية لدى المتعلمين الكبار.

 تأثير التقنية الرقمية على الطالب الجامعي: -6
وهو فرع من التربية يتعلق  ،التعليم بصفة عامة هو تلقين المعارف والخبرات والمهارات

والمهارات الخاصة بفن  ،، والتعليم المعماري هو تعليم المعارف والخبرات(3)بطرق التدريس
وحين يدور الحديث عن التعليم المعماري . (4)وتزيينها وفقًا لقواعد معينة يد وبناء المبانييتش

هو االتجاه العام للعمل بمهنة العمارة ومستقبلها في  الشق األـولتتألف المسألة من شقين؛ 
هو فن تعليم هذه المهنة وأصول  والشق الثانيضوء ظواهر تقنية المعلومات واالتصاالت، 

بلي وكذلك ممارسة المهنة، ومما ال تدريسها في مدارس العمارة لتكون موافقة للعمل المستق
شك فيه أن تكنولوجيا المعلومات واالتصال سوف تؤثر في العملية التعليمية تأثيرًا بالغًا، 

قد تجعل التعليم أكثر فاعلية وتأثيرًا وأكثر توفرًا   Virtual Realityفتقنية الواقع االفتراضي
موهوبين مما يجعل الطالب شغوفين ومتعة، كما أن فرصًا جديدة ستتاح أمام الدارسين ال

قة دون الحاجة إلى إمالءات للتعلم، فالتعلم التفاعلي سيجعل إنجاز التدريبات عملية خال  
. كما ستمكن برامج الذكاء االصطناعي من عمل برامج تعليمية مالئمة لقدرات كل (5)بشرية

ا من الرخص بمطالب تسد الثغرات ونقاط الضعف لديه، وستصبح االتصاالت الفضائية 
المستخدم  learning-e(6)كان مما يتيح ألي طالب أن يستفيد من ثمار التعليم اإللكتروني

الثقافات والوعي العالمي  ميدياحيث يشكل التعليم الجماعي و  ،في الجامعات االفتراضية
توجهات أساسية في التعليم عن بعد، ذلك أن التعلم مدى الحياة سيصبح متاحًا وسهل 

، كل ذلك ستحفزه شبكات التقنية التعليمية في الجامعات لتلبية الحاجة إلى الحوار المنال
االجتماعي والتربية واالتصال الشخصي والدعم اإلنساني المتبادل، كما ستوفر التقنيات 
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واألنظمة الذكية اإلمكانات المتعددة للطالب لمساعدتهم في التأقلم مع األوضاع التعليمية 
 الجديدة.

واالتصاالت  الرقمية ن المكونات األساسية لعملية تعليم استخدام تقنيات المعلوماتتكم   
يمكن تحديد و  ،لبرامج واإلنسان والبيئةفي العمارة في السياسات والمخططات واألجهزة وا

بأفكار  واإلحاطةأهداف العملية التعليمية في عدة نقاط أساسية هي التدرب على المهارات 
وفي الحياة المهنية فيما بعد، ويتطلب ذلك  ،تخدام هذه التقنية أثناء الدراسةالزمة للطالب الس

 .(7)إعداد مكان مالئم للتدريب )معمل( لتعلم المهارات المتقدمة
 تأثير التقنية الرقمية على المدرس الجامعي: -7

يعد األستاذ في الجامعة محور االرتكاز األول في الرسالة التي تؤديها الجامعة نحو 
المجتمع، فال جامعة إذن بدون أستاذ فهو موصل المعلومات األول لطالبه والمؤثر في 

التعليم  تقنيةشخصياتهم وفي بنائهم العلمي، وبالتالي فإن قناعة األستاذ الجامعي باستخدام 
ى إال بعد اقتناع من وتشكيل اتجاهات إيجابية نحو استخدامها في التدريس الجامعي؛ ال يتأت  

ويتم ذلك من خالل النظر إلى التقنيات التعليمية سواء ، ميتها في الميدان التعليميبأه هقبل
بصفتها وسائل  دقيقأو ومن خالل منظورها التقنية موجودة باعتبارها  أيمن منظورها العام 

 :(8)تعليمية يمكن أن تسهم فيما يلي
 تحرير المدرس الجامعي من األعمال الروتينية: 7-1
متعلقة بالتلقين والتصحيح ورصد العالمات، مما يمنحه الفرصة للتفرغ كاألعمال ال   

لمساعدة الطلبة على تعلم التفكير والمساهمة في التخطيط لنشاطاتهم وغير ذلك من 
 األعمال اإلشرافية.

 ية المباشرة:المساهمة في تأكيد أهمية الخبرة الحس   7-2
 واستخدام الحواس في آن واحد.وذلك بوضع الطالب في مواقف تحفزهم على التفكير 

 تعزيز التفاعل الصفي: 7-3
ويتم ذلك من خالل التنويع في استخدام الوسائل التقنية وتنويع أساليب التدريس وتجنب    

 التلقين.
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شباع حاجاتهم للتعلم وتنشيط دافعيتهم لالستزادة من المعرفة: 7-4  استثارة اهتمام الطالب وا 
 لجامعي ويساعده في تهيئة الفرص والمواقف إلحداث التعلم.وهذا يسهل مهمة المعلم ا

طالة فترة احتفاظ الطلبة بالمعلومات: 7-5  ترسيخ وتعميق مادة التدريس وا 
 ويتم ذلك من خالل إشراك مختلف حواس المتعلم.      

 اختصار وقت المدرس وجهده داخل قاعة التدريس: 7-6
إراحة للمدرس من الشرح الطويل، وتخفيف من  عرض وسيلة تعليمية بصرية مناسبة ففي   

الوقوع في اللفظية المجردة، وتشير بعض الدراسات التربوية إلى أن استخدام أشكال من 
التقنيات التعليمية في التدريس كالشفافيات وبرمجيات الحاسوب يساعد على اختصار وقت 

 .(9)التدريس بمعدل ثلث المحاضرة في كثير من األحيان
 ع المدرس على تبني مواقف تربوية تجديدية:تشجي 7-7

وذلك لكي تبعده عن الجمود والتقليدية وتقربه من روح العصر ومسايرة التطور العلمي 
 .(11)التقني، مثل القيام بالبحوث العلمية ومتابعة كل ما هو جديد

 :ةالدراسي اهجالمن هيكليةتأثير التقنية الرقمية على -8
تقديم مواد علمية لها نفس التشكيل واألثر المرغوب دون اعتبار كان الهدف دائمًا هو    

، لكن في وقتنا الراهن أصبحت هناك (11)للمتغيرات المختلفة حول الطالب والمدرس الجامعي
معارف وجوبية ومعارف كمالية ومعارف لزومية، ويتوقف استخدام المدرس الجامعي 

تي ينشد تحقيقها سواء أكانت أهدافًا روتينية ة على األهداف الف النظرية أو التطبيقيللمعار 
ترتبط بتنفيذ علمي معين أو أهداف موقفية ترتبط بحل مشكالت يصادفها المدرس الجامعي 
أو أحد طالبه خالل التعليم أو البحث، وأيضًا هناك أهداف إبداعية ترتبط بدور المعلم 

التجربة األوروبية لمدارس العمارة  الحافز لنفسه ولطالبه على االبتكار واألداء المتميز، وفي
أفضل مثال لألهداف الروتينية التي ترتبط بتنفيذ علمي معين، ومنها على سبيل الذكر 

التقنية بإستنبول بتركيا وبالتحديد في قسم التصميم باستخدام نظم  Yildizتجربة في جامعة 
 Space، وعند تحضير منهج تشكيل الفراغ Multimedia Designمتعددة 

Composition  والذي يتحدث عن المحددات المؤثرة في تطور تصميم الفراغ المعماري
في ضوء معطيات التقنية الرقمية الجديدة كانت  سواء أكانت مواد البناء أو نظم اإلنشاء
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المشكلة هي كيف يمكن تدريس العمارة كأسس وقواعد يجب أن تحترم بشدة في التعليم 
أسبوع أي فصل دراسي واحد،  16خالل جدول مكون من  باستخدام البيئة المتفاعلة

وللتعامل مع هذه المشكلة تم توزيع األفكار األساسية التي يجب أن تدرس في التعليم 
المعماري في الفصول التي تسبق الفصل الدراسي الذي يشمل منهج تشكيل الفراغ السابق 

ظرية التصميم والتعريفات المعمارية وذلك لتكوين خلفية جيدة له، فتم إمداد الطالب بن ؛الذكر
 تي:، كاآل(12)خالل المناهج الدراسية

نظرية التصميم )في الفصل الدراسي الثاني(: ويهتم هذا المنهج باألسس العامة وطرق  -1
تصميم الصناعي التصميم ثنائي وثالثي األبعاد، ويتم تمهيد الطالب فيه لطرق تفكير ال

 ذلك كله بطرق ذات بعدين وثالثة أبعاد. ، ويحلل الطالبوالتصميم المعماري 
التصميم األساسي )في الفصل الدراسي الثاني(: وفيه يقوم الطالب بتمارين مختلفة  -2

 لمنشآت خاصة ثالثية األبعاد خالل ثالثة أسابيع.
إلقاء الضوء )في الفصل الدراسي الثالث والرابع(: وفي هذا المنهج يتم  العمارةتاريخ  -3

بعد الثورة الصناعية، فيدرس الطالب أمثلة من العمارة الحديثة إلى  تاريخ التصميم على
جانب قواعد تصميم أخرى، ويقدم الطالب حلقات نقاش من خاللها يتم التعرف على رواد 
الفن المعماري مثل لوكوربزييه وآلفر ألتو وتشارلز إمز وفرانك جاري وغيرهم، والتركيز على 

باقرة كان مندمجًا مع التخصصات العلمية األخرى، فقد أن الفن المعماري لدى هؤالء الع
 قاموا بعمل منتجات في التصميم الصناعي والفنون األخرى.

قراءة األفالم )في الفصل الدراسي الرابع(: وفي هذا المنهج يحلل الطالب باستخدام  -4
تقيد بعض األمثلة اعتبارات فن السينما التي يمكن أن تكون مرجعًا للوسائط المتفاعلة و 

 المعماري في عمله.
 عملية التعليم المعماري: تقييم خطوات -9
واقع الحال في بعض يتعامل مع  األولالتعليم المعماري شقين؛  تقييم تتضمن خطوات  

والثاني يحدد االتجاه العالمي ، التعامل مع التقنيات الرقمية فيها كيفيةو  ،الجامعات الليبية
ولكي تتضح الصورة أكثر يتناول البحث تجارب سابقة ، يالتقن المعماري  للتعليمالسائد 
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ممكنًا  التعليم المعماري  مسارتقييم ( من خاللها يصبح أوروبيةأو  عربيةداخلية وخارجية )
 .في حدود رؤية أكثر شمولية

 :بعض الجامعات الليبيةفي  واقع التعليم المعماري -9-1
لطرق  ، وآخر مؤيد  لنظم تقليدية ين متحمس  لتعلم في ليبيا تتفاوت بطرق التعليم وا تزال ال

 في الدولة الليبية وهذا كله في غياب لقرارات سيادية ،جديدة تستخدم التقنيات الرقمية الحديثة
التلقين والحفظ واستعادة  أسلوب التعليم المعماري يعتمد علي ليبقى ؛تفصل ما بين هذا وذاك

في بعض  بدأ مؤخرا في التطور نسبيا م يدوي وتكرار المعلومة الواحدة وما يتبع ذلك من رس
لفكر امواكبة التي تفيد الطالب في  إلى الدراسات النظرية أو يتطور ولم يمتد ،الجامعات

وهذا ما نراه في أغلب أقسام العمارة في الجامعات  في الخارج، المتسارع الخطى لجديدا
وكما نعرف بجامعة المرقب، ندسة بكلية الهومنها قسم العمارة والتخطيط العمراني  ،الليبية
لمصادر فتحت الباب أمام كم هائل من المعلومات وتنوع لالمعلوماتية والتقنية الرقمية بأن 

فمثاًل ، وظهر ما يسمى بالتعليم االفتراضي أو التعليم اإللكتروني النابع من التعلم عن بعد
أو  ،لصور الفوتوغرافيةأو ا ،كان الطالب يحتاج إلى تخيل المباني من خالل الرسومات

أصبح من و ، (31)ذلك إن أمكن لرؤيته النص الوصفي وفي أفضل األحوال الذهاب للمواقع
حسب مستوى ونوعية  خالل التقنية الرقمية بإمكانه مشاهدة المبنى والتجول فيه من الداخل

 التعليم الرقمي المتاح.
التقنيات المتوفرة، فعلى سبيل  تتفاوت مستويات التعليم الرقمي االفتراضي وفقًا لمستوى 

يحوي  المثال قسم العمارة في كلية الهندسة في جامعة المرقب يحتوي على معمل للحاسوب
التي يتم توفيرها أحيانا من المجهود الذاتي  اآللي اسببسيطا ومحدودا من أجهزة الح عددا

ارات المسؤولة ضمن من خالل اإلد استجالبها فيتبوء بالفشل  ت غالبا ماللقسم بعد محاوال
ينحصر في تدريس نظم الرسم  جل استخداماتهاالهيكل اإلداري للجامعات، هذه المعامل 

الذي قد يتعدى  كترونيطور ليشمل التعليم اإللالمعماري بالحاسب اآللي فقط ال غير، ولم يت
 مليكون ضمن القاعات الدراسية أو حتى المكتبات الخاصة باألقسا في حد ذاتها المعامل
، التي تغطي حرم األقسام أو الكليات أو حتى الجامعات عن طريق شبكات اإلنترنت العلمية

شتراك بشبكة كاال ة؛والتعليم اإللكتروني يحتاج لعدة متطلبات باإلضافة لألجهزة اإللكتروني
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وتخصيص البريد اإللكتروني الخاص بكل طالب ليتواصل  وجعلها مجانية للطالب اإلنترنت
وأيضا استخدام  ،اقع يخصصها القسم كمنتديات أو غرف للدردشة التعليميةسواء مع مو 

 ،تقنيات إضافية وبرمجيات خاصة تكون ما يدعى بالقاعة االفتراضية التي ال ترتبط بمكان
وهذا كله  ،في وقتنا الحاضر ضمن مبنى الكلية المتعارف عليها وال بزمن كالقاعة التقليدية

ليصبح لديه حد أدنى من المعرفة التقنية الستخدام الكمبيوتر  ؛للطالب يحتاج لعملية تأهيل
 .(41)واالتصال التقني

 :في بعض الدول العربية واقع التعليم المعماري -9-2
تبعا لطبيعة المادة التعليمية والتقنيات المتوفرة لدى المؤسسة التعليمية تتم العملية 

؛ األول ويسمى أسلوب الفصل االفتراضي االفتراضية بإسلوبين تدريسيينالتقنية التعليمية 
 :(51)وهما كالتالي والثاني يسمى أسلوب التعليم الذاتي

 الفصل االفتراضي: -9-2-1
هذا األسلوب في تقديم خدماته على تحديد توقيت معين مسبقا لبث الدروس عن  ويعتمد

ي ذات ، فالمحاضر يلقي الدرس مباشرة وفمن خارجهابعد سواء من خالل الجامعة أو 
، على شاشاتهم ويستمعون للمحاضر المعنيون الوثائق التوضيحية للدرسالوقت يشاهد 

  (audio-conference)ويطلق على هذا النوع من المحاضرات بالمحاضرات الصوتية
ذا كان بإمكان المعني )الطالب( مشاهدة المحاضر وطرح االستفسارات فتسمى المحاضرة  وا 

نت مرحلة من مراحل التعليم بجامعات والتي كا (video-conference)بالمحاضرة المرئية 
 اإلمارات العربية المتحدة. دولة

 التعليم الذاتي: -9-2-2
استجالب بمج حاسوبية موثقة في أقراص أو ذا األسلوب على االعتماد على براويعتمد ه

يده من بتحد يقوم المدرس الجامعي ، حيثعلومة من موقع تعليميالدروس واستدعاء الم
في المنتديات والمناقشات عن  خالل الموضوع المستهدف مع مشاركة الطالب هذا الموضوع

في الوقت الذي يريده ومن أي مكان يتواجد فيه،  طريق البريد اإللكتروني أو شبكة اإلنترنت
وهذا ما يعطي تميزا للتعليم التقني االفتراضي بوصفه متواجدا مع الطالب في أي وقت عبر 
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ء األقراص الحاسوبية فيستذكر منها الطالب متى شاء وكيف شا خالل رنت أو مناإلنت
 في إلغاء الفروق الفردية بين الطالب.وبمساعدة من شاء ليكون لها دوٌر بارٌز 

 :واقع التعليم المعماري في بعض الدول األوروبية-9-3
بية كمنهج أو الرقمية في معظم مدارس العمارة األورو  والوسائط CADوتدريس تم تبني

مناهج مستقلة قصيرة أو ممتدة أحيانًا، وربما أصبح فهم التصميم باالستعانة بالوسائط 
أو ما يعرف بي تكنولوجيا  ICTجديدة التقنية باستخدام الأكثر وأعمق اآلن  CAADالرقمية

بشكل  ، وأصبح محتوى التعليم المعماري المعطى في المدارس األوروبية يميل(61)المعلومات
اإلقبال من قبل الطالب والمدرسين واستقبالهم الشديد اإليجابية  للتقنية وساعد على ذلك كبير

جمعيات والمؤسسات النشطة التي توفر ، وأيضًا وجود للعديد من ال(71)لبيئة تعليمية تقنية
 مثل: (18)معماريةالدراسات الشبكات جيدة لجمع وتوزيع معلومات بخصوص 

eCAADe (Education in computer-Aided Architectural Design in 

Europe), ACADIA, CAADRIA, SIGRADI. 

التقنيات من خالل إعداد الدراسات الفاعلة  هكما ال تزال هذه الدول في تطوير مستمر لهذ
في هذا المجال والتي من خاللها توضع السياسات المستقبلية الناجحة، وعلى سبيل المثال 

في عام  جامعة هلنسكي في فلندافي  HannuPenttil"الباحث "الدراسة التي وضعها 
بهدف وصف العالقة بين التعليم المعماري وما يسمى بالوسط الرقمي الحديث في  2112

مدارس العمارة في أوروبا، وتطورت أهداف الدراسة فيما بعد وأصبح أحد أهدافها هو تأسيس 
تطبيق واستخدام تقنية المعلومات يخص رس العمارة األوروبية فيما متابعة مستمرة لمدا

 ،(19)، وقد حددت هذه الدراسة عوامل مختلفة وحصرت عدة إمكانياتواالتصاالت بها
 كاألتي:

)المعامل( واألجهزة والطابعات      ية والترتيبات: تشمل محطات العمل اإلمكانيات الفيزيق -1
ستعارة المنزلية، كما االحتى واألجهزة األخرى، حجرات الدراسة وحجرات المجموعات و 

تشمل الشبكات والوحدات الخادمة واألمن وسالمة إدارة المعلومات مثل التخزين والحفظ 
يجاد المعلومات.  وأرشفة المعلومات والتشارك وا 

 بيئات التصميم: وتشمل البرامج المستخدمة والرسم ثنائي وثالثي األبعاد. -2
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مايكروسوفت باور بونت  وبرنامج اإلتصاالت والعروض: وتشمل أدوات مكتبية رقمية -3
 MS)وبرامج نقل الملفات على أي شبكة تدعم نظام السيطرة على اإلرسال وغيرها

OFF. Ppt.  وInfo boards email, FTP, Web..). 
دارة بيانات  Coursewareبرامج المواد الدراسية  -4 وتشمل البيئات المعاونة للتدريس وا 

دارة مناهج التدريس  .مناهج الطالب وا 
 

 ا:تقييم عملية التعليم المعماري محلي   -10
بين التوجه واالندفاع للتعليم التقني الرقمي وبين التحفظ فيه تبقى اآلراء ما بين مؤيد 
وناقد تتحكم في رؤاهم عدة مؤثرات اقتصادية واجتماعية وسياسية وتقنية تختلف من مجتمع 

 خارجيا أم في ليبيا ي سواء أكان محلياعليم المعمار خالل السرد السابق لواقع الت آلخر، ومن
في بعض من يمكن الوصول إلى تقييم متعدد األوجه للواقع المحلي )الدول العربية واألجنبية(

ماج المعلومات بخصوص إد تم اسشفافه من خالل التجارب الخارجية الجامعات الليبية
 :(21)يالخاصة بعملية التعليم المعماري وذلك كالتالالرقمية والتقنيات 
 التقييم المتعدد األوجه للتعليم المعماري التقني الرقمي فى ليبيا. (1جدول رقم)

 أوجه التقييم للتعليم المعماري التقني الرقمي في ليبيا
 الوجه الثالث الوجه الثاني الوجه األول

من ناحية سياسات التعليم 
 العالي

 من ناحية التطبيق من ناحية الدعم المادي

 ض وضعمن المفتر 
تصورات أو سياسات على 

إلدماج  تسعىمقترحات 
هذه التقنيات الرقمية ضمن 
العمليات التعليمية في 
الجامعات الليبية بشكل 
رسمي، وهذا األمر من 

المفترض أن يتم بالتوصل 

هذا المجال للدعم في  االفتقار
واء على المستوى العام أو س

الدعم من القطاع الخاص،ف
تخصيص يكونعن طريق  العام

ميزانيات من قبل التعليم 
، أو يكون للجامعات العالي

خاص عن طريق القطاع ال
وهذا ال يكون إال في 

هناك قصور كبير في 
التطبيق للتقنية في التعليم 

تقتصر على  فهيري المعما
تطبيق تقنيات الرسم 

المعماري وال تتطرق للتقنية 
الرقمية الستخدامها في إما 

أو في  طرق التدريس
أو في  تقنيةالدورات ال
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ما بين مكاتب الجودة في 
دارة الجودة  الجامعات وا 

المركزية في التعليم العالي 
للخروج بخالصة قد تبدأ 

تضعها  أولية تصورات من
داخل  األقسام العلمية

باعتبارها الحلقة  الكليات
 .األولى في هذا المجال

يكون  وأالجامعات الخاصة، 
تعاونات ما بين  على هيئة

 قطاعاتالتعليم العالي و 
ة قد سيادية أخرى في الدول

تفي بالغرض كقطاع 
مؤسسات  خلقأو  االتصاالت
معه  كحلقة وصل خاصة

 .كشركتي ليبيانا والمدار

الجانب البحثي الفكري، 
وأيضا لم يتم استغاللها في 

أو إعادة  ،تحديث المناهج
بما يخدم المحتوى  هيكلتها

العلمي الموجود حاليا أو 
ى العلمي المحدث في المحتو 

التي سبقت في  بعض الدول
مجال التعليم المعماري 

 التقني.
 المصدر: الباحث

 :الرقمي مزايا وعيوب التعليم التقني-11
بموضوعية البد من المرور على إيجابيات وحتى يمكن تناول هذا األمر بشمولية و 

 :(12)سابقةدراسات  خاللالتي تم التوصل إليها من  وسلبيات التعليم التقني الرقمي
 إيجابيات التعليم التقني الرقمي: -11-1
 .يوفر مواد تعليمية حديثة ومستمرة التحديث 
   ة.يخلق تفاعال نشطا بين أطراف العملية التعليمي 
 .تقبل هذه الطريقة في الوقت الحاضر 
  المختلفة.لتناسب  ظروف المتعلمين توافره في أوقات متعددة 
 وفق ما تمليه التطورات. احتمالية التطوير فيه 

 سلبيات التعليم التقني الرقمي: -11-2   
 عن العالم  هانقطاع، فيؤدي ذلك إلى أوقات طويلة دون أن يحس يقضي الطالب به

 المحيط به.
  بشكل مباشر. اآلخرينيقلل هذا النوع من التعليم مهارة التعامل مع 
 ار بشكل جيد.الذي قد يثري جوانب الحو و  المباشر غياب دور األستاذ 
 .عمليات التحميل من شبكات اإلنترنت تستغرق وقتا قد يؤثر على فترة التحصيل العلمي 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

220 

 م0202فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 

 حديثيحتاج هذا النوع من التعليم لعمليات تأهيل للمدرس والمتعلم مستمرة الت. 
 :الرقمي التعليم التقني صعوبة تطبيق -12

لنسبة للمتعلمين من جهة والقائمين الرقمي باالتقني ملية التعلم والتعليم في ع توجد صعوبات
 :(22)بعملية التعليم من جهة أخرى ويمكن حصر تلك الصعوبات فيما يلي

 من ناحية المتعلمين: -أ
 .صعوبة التأقلم مع عملية التحول من الطرق التقليدية إلى الطرق الحديثة 
  اللغة اإلنجليزية.اإلحاطة بصعوبة المصادر خاصة من ناحية 
 رامج المساعدة.بلمستمر في التقنية والالتطور السريع وا 
  بعض المعلمين الغير أساسيين بالنسبة للمتعلم إلى عدم الفهم الجيد  منقد يؤدي التوجيه

 أو اللبس.
 من ناحية المعلمين: -ب
 .صعوبة التعامل مع متعلمين مدربين على التعليم الذاتي 
 رامج المساعدة.بالتطور السريع والمستمر في التقنية وال 
 لة حقوق الطبع والملكية الفكرية وصعوبة االستفادة من المصادر التعليمية األخرى.مشك 
 .درجة التعقيد الكبيرة فى إعطاء بعض المواد 

 الخالصة: -13
مبني على مشاركة الفرد في نشاطات التعليم، مما يخلق جوا  الرقمي التقنيإن التعليم  -1

ذات المصدر األوحد  التقليدية ف الطرق بخال ل على التعلم والرغبة في متابعته،من اإلقبا
 في التعليم والتي تخلق جوا من النفور واالبتعاد عنه.

تجعل التعليم أكثر فاعلية وتأثيرًا وأكثر توفرًا   Virtual Realityتقنية الواقع االفتراضي -2
ومتعة، كما أن فرصًا جديدة ستتاح أمام الدارسين الموهوبين مما يجعل الطالب شغوفين 

قة دون الحاجة إلى إمالءات علم، فالتعلم التفاعلي سيجعل إنجاز التدريبات عملية خال  للت
 .بشرية

واالتصاالت  الرقمية تكمن المكونات األساسية لعملية تعليم استخدام تقنيات المعلومات -3
 .لبرامج واإلنسان والبيئةفي العمارة في السياسات والمخططات واألجهزة وا
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التعليم وتشكيل اتجاهات إيجابية نحو  تقنيةامعي باستخدام إن قناعة األستاذ الج -4
بأهميتها في الميدان  هاستخدامها في التدريس الجامعي؛ ال يتأتى إال بعد اقتناع من قبل

 التعليمي.
في وقتنا الراهن أصبحت هناك معارف وجوبية ومعارف كمالية ومعارف لزومية،  -5

على األهداف التي  التطبيقيةأو  ،نظريةويتوقف استخدام المدرس الجامعي للمعارف ال
أو أهداف موقفية  ،ينشد تحقيقها سواء أكانت أهدافًا روتينية ترتبط بتنفيذ علمي معين

أو أحد طالبه خالل التعليم أو البحث،  ،ترتبط بحل مشكالت يصادفها المدرس الجامعي
به على االبتكار وأيضًا هناك أهداف إبداعية ترتبط بدور المعلم الحافز لنفسه ولطال

 .واألداء المتميز
 ، وآخر مؤيد  لنظم تقليدية لتعلم في ليبيا تتفاوت بين متحمس  طرق التعليم وا التزال -6

وهذا كله في غياب لقرارات سيادية تفصل التقنيات الرقمية الحديثة،  لطرق جديدة تستخدم
والحفظ واستعادة  ،أسلوب التلقين علىما بين هذا وذاك ليبقى التعليم المعماري يعتمد 

 .وتكرار المعلومة الواحدة
فعلى سبيل  المتوفرة،تتفاوت مستويات التعليم الرقمي االفتراضي وفقًا لمستوى التقنيات  -7

 المثال قسم العمارة في كلية الهندسة في جامعة المرقب يحتوي على معمل للحاسوب
تها ينحصر في جل استخداما ،اآللي اسببسيطا ومحدودا من أجهزة الح يحوي عددا

 .تدريس نظم الرسم المعماري بالحاسب اآللي فقط ال غير
تبعا لطبيعة المادة التعليمية والتقنيات المتوفرة لدى المؤسسة التعليمية في بعض الدول  -8

ويسمى  :األول التعليمية التقنية االفتراضية بأسلوبين تدريسيين، العربية تتم العملية
 يسمى أسلوب التعليم الذاتي. :نيوالثا ،أسلوب الفصل االفتراضي

التقنيات من خالل إعداد الدراسات  هفي تطوير مستمر لهذ األوروبية الدولال تزال  -9
الفاعلة في هذا المجال والتي من خاللها توضع السياسات المستقبلية الناجحة، وعلى 

جامعة هلنسكي في في  HannuPenttil"الباحث "سبيل المثال الدراسة التي وضعها 
بهدف وصف العالقة بين التعليم المعماري وما يسمى بالوسط  2112في عام  فلندا

 .الرقمي الحديث في مدارس العمارة في أوروبا
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 :التوصيات -14
تصورات أو مقترحات إلدماج هذه التقنيات الرقمية لمن المفترض وضع سياسات عليا  -1

وهذا األمر من المفترض  رسمي،ضمن العمليات التعليمية في الجامعات الليبية بشكل 
دارة الجودة المركزية في التعليم اأن يتم بالتو  صل ما بين مكاتب الجودة في الجامعات وا 

 الكليات داخل تضعها األقسام العلمية أولية العالي للخروج بخالصة قد تبدأ من تصورات
 باعتبارها الحلقة األولى في هذا المجال.

سواء على المستوى تعليم المعماري التقني الرقمي االفتقار للدعم المادي في عملية ال -2
من قبل التعليم العالي الذي ربما يكون عن طريق تخصيص ميزانيات  العام أو الخاص،

ال يكون إال في الجامعات وهذا  ،أو يكون عن طريق القطاع الخاصللجامعات، 
سيادية أخرى  أو يكون عن على هيئة تعاونات ما بين التعليم العالي وقطاعاتالخاصة، 

أو خلق مؤسسات خاصة كحلقة وصل  ،تفي الدولة قد تفي بالغرض كقطاع االتصاال
 .كشركات االتصاالت المحليةمعه 

هناك قصور كبير في تطبيق للتقنية الرقمية في التعليم المعماري في بعض الجامعات  -3
ون ومن األجدى أن يك المعماري،الليبية فهى تقتصر على تطبيق تقنيات الرسم 

 الفكري،في الجانب البحثي طرق التدريس أو في دورات تقنية أو في إما استخدامها 
بما يخدم المحتوى العلمي  هيكلتهاأو إعادة  ،استغاللها في تحديث المناهجوأيضا 

أو المحتوى العلمي المحدث في بعض الدول التي سبقت في مجال  ،الموجود حالياً 
 التعليم المعماري التقني.
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 السكنيةتأثير العناصر الطبيعية في الفراغات الداخلية للوحدة دراسة عن 

 حقيق عبدا لرزاق: نفيسة م                          فرج محمدد. إيمان          
 

   الملخص:
 النباتات خاصةو ناصر الطبيعية الع   ه الدراسةفي هذ تانتتناول الباحث

داخل  اإلنسانوراحة على نفسية  اشروغير مب ،مباشر تأثير لها والزهور التي
 به. وسكنه الخاصبيته 
 :الهامة منها الجوانبكل مع مراعاة  ،توظيفها في تصاميم داخلية مبتكرةو 

 ،ن دارسي التصميم الداخلينرى أـف ،في التصميم  والهندسية الجمالية ،الوظيفية
 ،تنفيذهاتقنيات و  ،ميم الهندسيةاسس التصباحثيه يركزون بشكل واضح على أو 

الداخلة والخامات  ،المستعملة كما يحسبون كلفة المواد ،لوانهوجمالية المكان وأ
فبمجرد ، عناصر الطبيعة داخل هذا الفراغدراج بإ كثيراال يهتمون و  التصميمفي 

ي يتعرض له خضراء قد تخفف الضغط النفسي الذالنظر لفترة بسيطة لمساحة 
 الموثوق بها علميا في الوقت الحاضر اساتكل الدر  ن  أ اكم، يومه أثناءالفرد 

على الصحة  اثيرهتأ و مسطحات الخضراءهمية الهي أ تثبت حقيقة واحدة و 
كانت البيئة  فإذا على الصحة الجسدية له، التي بدورها تؤثرو  ،لإلنسانالنفسية 
 ،فضلسيعيش حياة أف  ؛عكس إيجابا عليهنذلك سي ن  فإ مريحة به المحيطة

 .أكثرط الحياة براحة امل مع ضغو ويتع
الوحدة  –الفراغات الداخلية  –العناصر الطبيعية  –تأثير  المفتاحية:الكلمات 
 السكنية.

 
 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

803 

 م0000فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم  

 

 المقدمة:
و  ،ههو محاولة التكيف مع البيئة الصالحة ل األساسيشاغله  و اإلنسانخلق  نأمنذ 
تنبع دائما من يم ي تصمأوفكرة  ،ما فيها من مميزاتأن يستفيد م دائما يحاولهو ف لمعيشته

بشكل كبير على صحة تؤثر  عناصر الطبيعيةالف ،[1]طار بيئة معينةإداخل فراد األاحتياجات 
جزاء النبات الداخلية تعمل كمنقيات للجو من أ ن  ، حيث إداخل الفراغات وخارجهانسان اإل

في اخلي ، وهنا يكون دور المصمم الدالرطوبة في الجوزيد من نسبة تالمواد الكيميائية و 
ن التصميم الداخلي د النفعية والرمزية، "مع العلم أتأمين كافة احتياجات ومتطلبات الفر 

 .[2]والمظهر الخارجي للبناء يشتركان في تحقيق المنفعة و االعتبارات الجمالية المطلوبة"
 :مشكلة الدراسة

ة التي سسس التصميم الرئيأوليات أتكون من  الشروع في تصميم منزل ألسرة ما، عند
تحقيق نسبة من الجمال لراحة النفس في و  ،ي تأمين الوظيفة المطلوبة للفراغنعرفها ه
 ،الباحثة على بعض الوحدات السكنية الموجودة بالمنطقة استطالعمن خالل و  ،المكان
بالبيئة  ارتباطها من عدم ،ه الوحداتذن هناك بعض من العيوب والمشكالت في هأوجدت 
هذه  ، كما أن  في التصميم الداخلي لها دراجهاإوعدم استخدامها وال  ،بهاالمحيطة  الطبيعية

 ،تفي بمتطلبات الراحة النفسية التي يحتاجها الفرد في سكنه الخاص به الوحدات ال
 ،عدم الرجوع الى القياسات الصحيحةو ، التصاميم الداخلية تنفيذ فالعشوائية المتبعة في

 لى فشل هذا الحيز من الفضاء،إبالتأكيد ستؤدي  ، وعالدراسات السابقة الخاصة بالموضو 
وبين التصميم للفراغات  ،كما يؤثر عدم الربط بين التصميم الهندسي المعماري الخارجي

 .في سكنهم فرادوفي عدم راحة األ ،جواء المحيطةعام في األ انقطاعالداخلية والديكور في 
 :الدراسةأهمية 

 وتوفير المناخ المالئم ،كبر قدر من الراحةأحقيق التصميم الداخلي بت هميةأ تتلخص  .1
 .لشاغل المكان

ضافة طابع بيئي مميز داخل الفراغات الداخلية إ المهمة في عمل المصمم األمورمن  .2
 نسان في سكنه.راحة اإلب شعور تعطي التي الطبيعية العناصربحيث يحقق الربط بين 

 :الدراسةأهداف 
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لتكون  ؛في تأثير العناصر الطبيعية خاصة ومعاييرسس ألى وضع إيهدف البحث  .1
 .بهاخاص  يجاد طابعا  و  ،للمصمم الداخلي مرجعا  

يومه من معظم  ةي يجد نفسه في غرفه مغلقلى تحسين صحة الفرد الذإيهدف كما  .2
 الداخلي.دراج العناصر الطبيعية البيئية داخل الفراغ إخالل 

 :الدراسة فروض
 مع البيئة  وتصميم األثاث ،التصميم الداخليمكانية الربط بين إ انتتفترض الباحث

 الطبيعية.عناصرها  من واالستفادةالمحيطة 
  على نفسية  اجابييإالعناصر الطبيعة البيئية داخل التصميم يؤثر  استخدام نأكما تفترض

 فراد.األوصحة 
 :الدراسة مصطلحات

  :تأثير .1
 .[3] (إحساس قوي ) :و تعني ،ثربمصدر أ 

 :الطبيعية العناصر .2
نسان لموارد الطبيعية هي كل ما تؤمنه الطبيعة من مخزونات طبيعية يستلزمها بقاء اإلا 

 .[4]حضارتهيستخدمها لبناء  أو
ستخدامها في التصميم ا والتي يمكنالموجودة في الطبيعة  والكائنات البيئيةهي العناصر  

 .[5]الداخلي
 :الداخليةالفراغات  .3

منهم ر عن ذلك بعض رواد العمارة و د عب  قو  لفراغ هو لب التكوينات المعمارية،إن ا 
 .[6]"فرانك لويد"الذي قال "إن الحيز الداخلي هو حقيقة المبنى"

وفق  ز المصممو هو الحي   مادية، بأشياءهو السطح الذي يتحدد  :و الفضاءأالفراغ  
 . [7]فيزيائية بناء على التصورات الفنية للمصمم الداخلي أو ،تصاميم هندسية

 .[8]وارتفاعبعاد ذو طول و عرض األ ثالثيداخلي هو تكوين لفضاء الفراغ ال 
تم تحديده  ه جزء من الفراغ العام،أن  تعريف الفراغ الداخلي بشكل مبسط، على كما يمكن  

 . [9]لجعله صالح لممارسة النشاطات اليومية
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 :السكنيةوحدة ال .4
احتياجاته و يوفر له  ،نسان من العوامل الخارجيةهي المأوى الذي يقي اإل 

 . [10الضرورية]
 :السابقةالدراسات 

من العناصر الطبيعية في التصميم الداخلي البيئي  االستلهام) :بعنواناألولى  الدراسة
حنان حجازي ،  نترنت،اإلخطة بحث لرسالة دكتوراه منشورة على  السياحية(،للمنتجعات 

 [11].2112جامعة ام القرى 
 :التشابه أوجه

 العناصر الطبيعية في التصميم استخدام من حيث موضوعناالدراسة  شابهت هذه -1
 الفراغات.داخل  الداخلي

 منها. واالستفادة مفرداتها، و ،بالطبيعية االهتمامفي الحرص على  معها كما تتشابه -2
 الداخلية.دمج الطبيعة الخارجية مع العمارة  والحث على -3

 :االختالف أوجه
 تتحدث عن ه<ه الدراسة نأحيث من  الدراسةعن موضوع هذا البحث  اختالف -1

 .السياحيةالعناصر الطبيعة في المنتجعات  استخدام
 األثاث.في توظيف شكل العناصر في تصميم هدا البحث  معالدراسة كما تختلف  -2
 ليبيا.دولة  عودية بينما هذه الدراسة تخص  تمت الدراسة السابقة في المملكة العربية الس -3

مقالة منشورة في  االنسان(،المنزلية و تأثيرها على صحة  تات)النبا:بعنوان الثانيةالدراسة 
 [12]. 7/2/2112الحربي ،  جريدة الرياض  االنترنت، م.صالحصحيفة على 

 :وجه التشابهأ
 دراج العناصر الطبيعية داخل الفراغاتإهمية أ من حيث  الدراسة معه المقالة ذتتشابه ه -1

 فراد.األعلى صحة  وتأثيرها الكبير الداخلية
الهواء الجوي داخل الفراغ  لتنقية واستعماالتهاتتشابه في توظيف النباتات المنزلية  -2

 السكني.
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 ويتمكن من واالنتعاش ،يحس بالنشاط حتى ،وروحه وصفاء نفسهبراحة الفرد  االهتمام -3
 اليوم.فضل خالل األنجاز إ

 :االختالفوجه أ
داخل الوحدة  لألهمية التطرق  ضراره بدون أ و ،همية النباتأ على  المقالة ترتكز -1

 .وكيفية توزيعه ،السكنية
 المعمارية.التصميم الداخلي وال الهندسة ب  ال تختص هذه المقالة -2
 :لنظري اطار إلا

 :التحليليوصفي المنهج ال الدراسة اتبعنالتحقيق أهداف 
 التيالطبيعية  العناصر، و على البيئة الغنية بالطاقات رللتعرف أكثصص هذه الدراسة نخ
االعتماد  المحافظة و :العمارة الخضراء المستدامةفمن فوائد  ،ن استغاللها لتوليد الطاقةيمك

هدافها الوظيفية أ قة محق    اضرار أن تسبب أدون  على الطبيعة في كل متطلبات الحياة
 كهربائية، كمولدات استعمالهاو  في المناطق الحارة طاقة الشمسلتخزين ك ،[13]والجمالية

عدة خصائص منها عزل  فيوجد له ،يد المبانييالطين لتش استعمالو  رياح،قوة ال استغاللو 
 داخل المنزل . المناخ المناسبب  االحتفاظالحرارة و 
الداخلية  داخل الفراغات الستعمالهاوصف العناصر الطبيعية البيئية المفيدة  ثم اهنومن 

ولكني  مفيد وسام، يضا نبات غيرأفكما يوجد نبات مفيد يوجد للوحدات السكنية خاصة، 
 . لإلنسانكبر من النباتات النافعة األ لالستفادةخصص هذه الدراسة أ

وال يمكن  ،و الخارجية يتعدى حدود الجمالياتأإن وجود النباتات داخل الفراغات الداخلية 
 ،خرى لها العديد من الوظائف األا  فقط، بل منزلي   ا  ديكور  وأ ،مجرد مساحة خضراء اعتبارها
ن يعيش أفضل بيئة يمكن أ ن  أ تانفترى الباحث ية للفرد،الوظائف العقلية والحس  تحسين ومنها 

 ودلك ن تكون محيطة بالعناصر الطبيعية من نباتات وزهورأفيها الفرد براحة وصفاء يجب 
 لما تحمله من خاصية مميزة .

فالنبات  عمال الفنية،باقي األ أكثر منصبحت النباتات مهمة في التصميم الداخلي أفقد 
المساحات  اختفاءو  ،مع توسع البيئة البنائيةطبيعي، رائع و يتميز بلون وملمس هو فن حي 
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لى بيئة إ طبيعيا   ن النباتات تجلب عنصرا  أنجد شهد الحضاري، الخضراء الطبيعية من الم
 . [14]وظيفية و جمالية داخل الفراغ الداخلي  ألغراضفتستخدم ليها الحياة، إصناعية فيعيد 

شكل : يمكن تحسين نوعية الهواء داخل الفراغ الداخلي للوحدة السكنية بالغرض الوظيفي والا أ
 اتالفراغ داخل تسهيل عملية التنفس فيفهي تساعد على  عام عن طريق تعيين النباتات،

لنبات منظومة لمع عملية البناء الضوئي  لإلنسان"تشكل عملية التنفس  ه،الموجودة ب
ويخرج  نسان عندما يتنفس،كسيد الكربون الذي يطلقه اإلأمتص ثاني فالنبات ي ،طبيعية

كسيد الكربون في أ، فزيادة نسبة ثاني [15]في عملية التنفس" ساسيا  أكسجين الذي يعد األ
وينتج عن  الحراري، االحتباسالكائنات الحية ويزيد من ظاهرة  اختناقالهواء الجو يؤدي الى 

 للتلوثقد يكون  اء مما يزيد من نسبة الرطوبة في الجـوجزيئات الم من هذه العملية بعض
األبحاث التي أجرتها اإلدارة الوطنية للمالحة  لكنو  المغلقة،ماكن نسبة منخفضة في األ
ماكن ر النباتات الحية والزهور على تلوث الهواء في األأثظهرت  أقد  ،الجوية والفضاء ناسا

طالق ا  و  ،وراقهاأالل فتحات صغيرة على سطح نها تمتص الغازات الضارة من خأالمغلقة ب
النباتات والزهور  ن  أ خاصةو  ،خرى في الهواءأكسجين الطازج وبخار الماء مرة بخار األ

ؤدي تن أن نسبة صغيرة من النباتات في داخل الفراغ يمكن أو  البشر،الحية مفيدة لصحة 
 .[16]جدا   فعاال اوظيفي   ادور 

ح بعض األ في المحافظة  ألهميتها ؛ناصر الطبيعية داخل الفراغطباء بإدخال العفينص 
صابة ها تحمى من اإلن  أوتقليل من نسبة جفاف الجلد كما  ،على صحة الجهاز التنفسي

 الفراغات،الجوي داخل  وتنقية الهواء ،السموم امتصاصلها القدرة على أن كما  البرد،بنزالت 
 بالسعادة. وتعزيز الشعورمعدل التركيز  وتزيد من
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 ( توضح عملية البناء الضوئي.1صورة رقم )

 
 :الجماليالغرض  ثانيا:

 ثالثةلى إ في تصميم الفراغات الداخلية للوحدات السكنية غالبا   التي تستخدم النباتتقسم 
 أنواع :

جماليا فقط في توظيفها يمكن  ،كنباتات الزينة البالستيكية االعناصر المصنعة صناعي  -1
و معلقة على الحائط أ ،كغرفة النوم مثال   اعب وضع نبات حي فيهماكن التي يصألا

 كلوحة فنية فخمة .

           
 .في الديكور نباتات الزينة( تنسيق 3)رقم صورة       تنسيق النبات الصناعي في غرفة النوم. (2) رقم صورة
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 .وظيف الزهور المقطوفة( ت2صورة رقم )        .   نباتالفكرة مختلفة لديكور  (4صورة رقم ) 
غمره و  للفراغللزهور إضافة رونق خاص  يمكن:المقطوفةزهور لالطبيعية االعناصر  -2

الرائعة  باأللوان مملوءةوترك لمسة جمالية  فراد،األدافئة ومحببة من قبل جميع  بأجواء
غرف في غرفة المعيشة،  كل، يمكن وضعها على طاولة األتتميز بها هذه الزهور التي
  سبوعيا  يرها أيرجح يجب تغعلى األو  لكنها ال تدوم طويال  و حتى على المكتب و أ ،مالنو 

متوفرة وتكون  ،هميةأ كثر واأل ،النوع المفيد يوه الحية:النباتات  من ةلعناصر الطبيعي  ا -3
 .العصرياتالصبار و  ،فقط مورق نبات مزهر،نبات نواع منها أشكال و أعلى عدة 
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 نواع النباتأ( توضح 7) صورة رقم             توضح نبات الصبار.      (6صورة رقم )   

 للوحدة:توظيف العناصر الطبيعية داخل الفراغات 
و لتحديد أ الكبيرة،نواع النبات الكبيرة لتقسيم المساحات الحرة أبعض  استخداميمكن 

رات والفصل بين لتحديد المسا استخدامهاكما يمكن  الداخلية،جزاء المناطق وتشكيل األ
 الفراغات.
 
 
 
 

 
 

 
 

 مختلفة للنبات استعماالت( توضح 8صورة رقم )
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و معلقة من أالمكتبات  ففر أعلى  ويمكن وضعها ،النوافذتستخدم النباتات الصغيرة لتزين 
 الحائط.

، بل يمكن وضعها الفراغات المعيشية فقطداخل دراج العناصر الطبيعية إال يقتصر و 
 مضعفا داخل هذا الفراغ البسيط. يضا لتبرز جماالداخل الحمامات أ

 ( توضح النبات داخل الحمامات11صورة رقم )  ( توضح تعليق النبات      9صورة رقم ) 

 خر لتوظيف النبات داخل الحماماتأتوضح تنسيق  (11صورة رقم )



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

813 

 م0000فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم  

 

ية وفيرة من ه كميلإف تضا ،فبإدراج النباتات الحية فيه ،ديتأكالالمطبخ ب مكن تجاوزوال ي
لتنقية الهواء  ؛النباتات ان توظف فيهأماكن التي يمكن هم األأ من  وهو ،ال الطبيعيالجم

 .تصفية الفراغ و 
 توضح توظيف النبات داخل المطابخ (12رقم الصورة )

 
 توضح تنسيق اخر لنبات لديكور المطابخ (31رقم الصورة )



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

813 

 م0000فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم  

 

 المكمالت أجملاخل الفراغ وتعتبر من لقة على الحائط دكما يمكن توظيف النباتات المتس
  ا  مفعم ا  حساسإألنها تعطي  ؛وغرف االستقبال ،المعيشة ةوخاصة في غرف الطبيعيةالداخلية 
 .واالنتعاشبالحياة 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( توضح توظيف النبات داخل الفراغ31صورة رقم )
 لداخلية:اداخل الفراغات  يمكن زراعتهاالعناصر الطبيعية التي بعض أنواع 

تروى فقط عندما تكون تربتها  شكال،أعدة و  ،لوانأنبات داخلي مزهر له عدة  :ااألوركيد .3
 ضاءة الخفيفة غير الساطعة .جافة و تحب اإل

من  الكثيرلى إال يحتاج و الفوائد،  االستعماالتنبات مميز له العديد من : لوفيرااأل  .2
 يفضل وضعه بجانب النافدة . الري،

 [17]ساطعة  إلضاءةو يحتاج  ،باعتداليروى  نواع،شكال و األديد من األوله العالصبار: .1
عالية  ضافة رطوبةا  و نبات رائع له خاصية كبيرة في تنقية الهواء  البامبو: أوالخيزران  .1

 .اإلضاءةمن  الكثيرلى إفي الجو وال يحتاج 
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 ألسبوعباويسقى مرتين  ،ويحتاج الى منطقة رطبة ،يمتاز بسرعة نموهالعنكبوت:نبات  .5
ن يمتص أفهذا النبات يمكنه  مباشرة،الغير الطبية ولكن  لإلضاءة احتياجهمع  تقريبا  

 .[18]نسبة كبيرة من السموم الموجودة بالهواء في الفراغات المغلقة
 داخل الفراغ المغلق: الطبيعية الحية بهذه العناصر االهتمامكيفية 

يمكن توفيره عن طريق  ا النبات،حسب حاجة هذ اسبة منهمع توفير كمية من ضاءة:اإل
شعة من ضاءة الطبيعية )الشمس( و ذلك بوضع النبات بالقرب من النافدة حتى تتمكن األاإل

ضاءة الصناعية و عن طريق اإلأ تمام عملية البناء الضوئي،إوتتمكن من  ،الزجاج اختراق
 .احتياجاتهابتسليط الضوء عليها حسب 

ة لنوع خاص من التربة و تكون على حسب نوع النبات وكمية تحتاج النباتات الداخلي التربة:
 نواع: تربة طينية، رملية وصناعية.أ ثالثةلى إللماء، فيمكن تقسيمها  امتصاصه

مقدار من التربة  وهيا بخلطالتربة المختلطة لزراعات المنزلية تكون لأنسب نوع تربة 
 .[19]بة الصناعيةالتر  ومقدارين منالطينية مع مقدار من التربة الرملية 

ن أل، من مجرد الري بالماء فقط أكثر لتغذية المنزلية تحتاج النباتات سمدة:األالمخصبات و 
في داخل  لكمية النيتروجين الموجودة مسبقا   الستهالكها ؛بانتظاملتسميد لهذه النباتات تحتاج 

 .[ 20]الفيتامينات التي تحتاجها للنمو في يصيبها نقص  وبالتالي  التربة،
ثر كأ رهلضر الري تؤدي  كثرةبينما  ،يوميا  النبات يحتاج للري  ن  أن البعض ظي :بالماءالري 

تعفن وذلك ألن ها تتسبب في  ؛المياه كثرةسباب موت النبات بسبب أغلب أ فتكون  ،من نفعه
يحتاجها  التيالمياه كمية نسبة و  من ،خرمختلفة عن اآل احتياجاتفكل نبات له  التربة،

ن كانت التربة متماسكة إ صابعك،بتحسس التربة بين أ هيو  ،بعملية بسيطة جدا   فيكون ذلك
يتم الري  ه ال بد  أنن  بأ هنا تتأكد ،ذا وجدت التربة جافةلى المزيد، بينما إإفهيا ال تحتاج 

و وقت أ ،ما في الصباح الباكرإم عملية الري تو ت تتحصل على الكمية التي تحتاجها، حتى
 غروب الشمس .

 :لنتائجا
ن تؤثر على أداخل الفراغات يمكن  البيئية وجود العناصر الطبيعية ن  أ مما تقدم ستنتجن .1

 .لألفضلحياتهم  وتحسين نوعيةفراد نمط سلوكيات األ
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المصمم الداخلي بإدخال العناصر الطبيعية داخل تصميمه للفراغ الداخلي للوحدات  التزام .2
 وصحي لألفراد. ية ومردود نفسيوجمالوظيفية  ،السكنية لما لها من ميزات

ن تقدم حتى تستطيع هده الدراسة أ وبأوسع نطاقكتر أنشر التوعية البيئية  في المساهمة .3
 ومهندسين للعمارة.مهتمين بالموضوع من مصممين لل

 :التوصيات
ألهميته  ؛في مجال التصميم الداخلي في هذا المجال ن الباحثو  يخوضأن  نوصي .1

العناصر الطبيعية  ودمجها مع ،الصحيحة لتصميم الداخليسس اأتطبيق  والحرص على
 بصورة.

لها  وجمالية يطمح ،لى تحقيق غايات وظيفيةإن التصميم الداخلي هو فن يسعى أبما  .2
 ةن يقوم بالبحث حول ما يتوافق مع راحأعلى المصمم فمن الضروري  المكان، شاغلو
 األفراد.
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Investigating Language Tests’ Content Validity in Public Schools 

in Tripoli 
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Abstract:  

The aim of this study is to highlight the importance of 

evaluating the content validity of classroom achievement tests in 

the Libyan public secondary schools. Throughout this study, 

samples of test papers from different secondary schools in 

Tripoli were selected  and investigated  in terms of reliability and 

content validity;  besides, a semi-structured  interview  was 

conducted with teachers to investigate their perception about the 

current achievement tests content. The results of the study 

proved that there is a gap between the  secondary school 

achievement tests  and the syllabus content, where to some 

extent,  current tests lack content validity and  in need to be 

reviewed systematically to ensure more content valid tests.  
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1. Introduction:  

Testing constitutes an important part of foreign language 

learning programs. A valid testing program supports the learning 

process by providing the means for measuring progress and 

identifying problems, which ultimately leads to better 

achievements.  Good tests should be reliable and valid. Whereas 

reliability is concerned with consistent scoring, validity is 

concerned with the content of the test. This paper focuses on 

validity as an essential test feature and specifically content 

validity.  

1.2 Research Questions 

The research paper attempts to answer the following main 

questions: 

1- Do classroom progress tests in public secondary schools 

represent all the syllabus components? 

2- Which language areas dominate the content of the 

achievement tests? Which areas are overlooked? 

3-  Have standardized examinations led to a narrowed 

curriculum in the EFL program in Libya?   

1.3 Statement of the Problem 

When observing classroom progress tests in the Libyan public 

schools, one can easily notice the evident bias towards testing 

specific language areas such as grammar, vocabulary and 

reading comprehension; and obvious neglect of testing the basic 

language skills: writing, listening and speaking. Although these 

skills constitute important sections in the secondary school 

textbooks, teachers ignore them in their  testing activities. This 

has created a gap between the course content (the material 

taught) and the test items content in general. When tests restrict 

their focus on measuring the achievement of language areas such 

as grammar and vocabulary, they rob the language learning 

program of an important measurement tool that seeks the 

assessment of skills learning.  
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1.4  Objective of the Study:  

  This paper is concerned with the content validity of classroom 

progress tests in secondary public schools in Tripoli. The 

researchers hypothesize that there is serious lack of content 

validity in these tests. These tests do not include testing the 

listening, speaking and writing  skills. Hence, the study 

endeavors to evaluate the content validity of these tests to check 

up to what extent these tests accomplish the curriculum 

objectives and content.  

1.5 The Significance of the Study:   

   It is hoped that this paper will draw the attention of  the 

Evaluation and Assessment offices in the Ministry of Education 

to this serious defect in the program of learning English as a 

foreign language.  It is also hoped that it would trigger important 

changes in the assessment program inside the Libyan schools.  

2. Review of Literature: 

The following section presents the relevant literature and 

research on tests and content validity. It also provides some clear 

definitions and comparison between the different types of tests.  

2.1. What is a test: 

    A test is a measurement instrument designed to measure a 

candidate’s ability in a particular area, (Weir, 2005:1 ). The 

purpose of a test is to seek either quantitative feedback or  

qualitative feedback. Quantitative (also summative) tests involve 

the reporting of test results using a number of grades centered 

around a pass / fail grade. These tests are conducted  after the 

learning has been completed to sum up the results of a teaching 

program.  The aim of the summative test is to decide whether 

learners can progress to the next level. Qualitative (also 

formative) tests are  tests that inform the teacher of the current 

level of students, the difficulties they face, and how appropriate 

the teaching methods being used. The results of qualitative tests 

form the basis for further improvement and development in the 

middle of the teaching program. Moreover, the purpose of 
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quantitative tests is of little use to the classroom teacher because 

it does not provide any guidance to what this learner must do to 

improve performance. On the other hand, qualitative tests which 

provide information about learner outcomes are more likely to be 

meaningful and of some future use to the teacher and learners 

than numerical scores. According to (Rea-Dickins and 

Germaine, 1994) course assessment  should be formative, 

pedagogic, diagnostic and process oriented where outcomes are 

qualitative and prescriptive. This contrasts with  summative tests 

that grade learners and are external to teaching and learning and 

product-oriented.  

2.2. Which type of tests? 

   In the field of education, there are different types of tests.  

These tests are achievement tests,  proficiency tests, aptitude 

tests and diagnostic tests. This research is concerned  with 

achievement tests. These tests are in two types; progress tests 

(classroom tests) and standardized tests. Achievement tests are 

the most common types of tests that are used in the foreign 

language teaching program. Many researchers such as Heaton 

(1994), Siddiek (2010) elaborate the role of achievement tests in 

testing students’ ability in mastering the foreign language.  By 

contrast, standardized tests are tests intended to measure 

achievement on a larger scale such as annual school 

examinations. The following table compares between the two 

types of achievement tests that are used  in the Libyan secondary 

schools: 
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Table1:  A Comparison between Classroom and Standardized Tests 

Classroom Progress Tests Standardized  Tests 

•They are designed, administered, and 

scored 

by the class teacher. 

  

 •They are designed and administered by 

an examining body inside the educational 

system.(nominated by the Ministry of 

Education). 

• They take the form of daily, weekly, 

midterm, mid-year, quizzes and final 

examination. 

• They take the form of tests that are 

administered at the end of stage to elicit a 

sample of testees’ overall linguistic ability. 

• They are based on what students 

have actually learned. 

• They are based on what students are 

assumed to have learned. 

• They are set for the purpose of 

assessing students’ achievement and 

upgrading them to next class. 

• They are set for the purpose of assessing 

students’ achievement and upgrading them 

to the next stage. 

• Students’ final assessment is based 

on many tests. 

• Students’ final assessment is based on 

one test.             

• They are not pre-tested, but designed 

in the light of the teacher’s knowledge 

of his / her students, goals, and 

material which has been taught. 

•They are pre-tested to ensure that they are 

valid, reliable, and have suitable levels of 

item difficulty to establish their scoring 

and administration procedure. 

•They are useful  for  comparing  

students’  

performance in different classes in the 

school and different schools in the 

same area.  

 •They are useful  for  comparing  

students’ performance 

in different years. 

•They are formative in nature, i.e. they 

are conducted for diagnostic and 

treatment purposes.    

•They are summative in nature, i.e. they 

are conducted for grading purposes. 

2.3. What to test? 

  Learning a language demands mastering four major skills. 

These are listening, speaking, reading and writing. Teaching 

these skills should be carefully integrated and used to perform 

genuine communicative tasks. Testing should follow suit. The 

test writer should concentrate on test items relevant to the ability 

to use language for real life communication.  For example, using 

writing tests that require students to write letters, memos, reports 

and messages;   speaking tests that focus on responding to 

requests, advice, instructions, interviews, picture description, 

role play;   listening tests, in which short utterances, dialogues 
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and talks are given to the examinees to test comprehension; 

reading comprehension tests in which questions are set to test the 

students' ability to understand the gist of a text and to extract key 

information on specific points in the text. Additionally,  

language tests often include areas other than the four skills. 

These areas include  grammar and usage, vocabulary and 

pronunciation tests.  

2.4. Characteristics of Good Tests:  

   Tests are designed for particular purposes, the most important 

property of a test is its usefulness. Bachman and Palmer (1996) 

adopt this idea and use it as the base for quality control in test 

development. They believe that usefulness  incorporates the  

measurement properties of the test. They suggest that usefulness 

is a function of six properties: reliability, construct validity,  

authenticity, interactiveness, impact and practicality (Buck, 

2001:195). However, the two core characteristics that should be 

presented in a good test are reliability and validity.   

 
Fig.1. Good test characteristics 

2.4.1. Validity  
   In the testing domain,  the validity of a test is "the extent to 

which it measures what it is supposed to measure and nothing 

else”, (Heaton, 1991: 159).  “If test scores are affected by 
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abilities other than the one we want to measure, they will not be 

meaningful indicators.” (Bachman, 1990). Measuring external 

knowledge or other skills not included in the test plan leads to an 

invalid test. Validity includes four types: Face validity, content 

validity, construct validity and empirical validity. The focus of 

this study is only on content validity.  

2.4.2. What’s content validity?      

   Content validity is a characteristic that requires tests to 

represent the whole syllabus. When tests fail to cover the 

elements specified in a syllabus, they are rendered invalid. If 

learning a foreign language requires the acquisition of four main 

skills; listening, speaking, reading and writing,  then tests should 

target these four skills. Additionally, content validity refers to 

the material being tested. The test should contain a representative 

sample of the course. It should reflect the objectives of the 

course.  Each component included in a syllabus must be 

considered and given an appropriate part in the tests. Each skill 

and sub-skill should be covered as stated by Heaton (1994: 161) 

“...the test writer should quantify and balance the test 

components assigning a certain value to indicate the importance 

of each component”. In this way it is said that tests achieve 

content validity.  

2.4.3. Reliability  

  A test must also be reliable. In order to be reliable, a test must 

be consistent in its measurements. There are two procedures that 

are commonly used to confirm test reliability. 

•    Test /re-test reliability  

   If a test is administered to the same candidates another time 

(with no practice in between) produces similar results, it is 

considered reliable.  

•    Mark /re-mark reliability  

  If a test in which the same mark is awarded by two or more 

examiners, it is considered reliable. 
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2.4.4. Reliability vs.  Validity    

   Reliability and validity are the two chief criteria for evaluating 

any test. However, there is a conflict between reliability and 

validity. It has been found that the greater the reliability of a test, 

the less validity it usually has. For example, the real-life tasks 

contained in the different skills have high  validity rate at the 

expense of reliability. On the other hand, objective tests which 

yield consistent scores are highly reliable, but less valid.  The 

features which will make the test reliable (usually multiple-

choice and completion items) are those which weaken the 

validity of a test.  

2.4.5. Subjective vs. objective test items 

    Many developers of tests such as Bachman (1990), Heaton 

(1994), and Lado (1997) present  subjective and objective tests 

as the most common types that are used in testing a foreign 

language. Subjective and objective are terms used to refer to the 

scoring of tests.   Objectivity means that a testee will score the 

same mark no matter which examiner marks the test. Objective 

tests usually have only one answer (or a limited number of 

correct answers) such as  Multiple choice items and  True/false  

items.  Subjective tests are those tests that require an opinion or 

a judgment on the part of the examiner. In subjective tests, there 

are differences in scoring by different examiners.  The following 

table illustrates the differences, advantages and disadvantages 

between the two types: 
Table2:  A Comparison between Subjective and Objective Tests 

Subjective  Tests Objective Tests 

• Easy to construct, and the teacher provides 

the questions based on specific tasks or 

functions.  

• Difficult to construct because they require 

special skill in writing appropriate question 

stems and alternatives or options. 

• Difficult and take considerable time and 

effort to mark.   

 Easy and take a short time to mark.• 

• Cannot be marked by computer because there 

are many possible correct answers. 

• Can be marked by computer because each 

item has only one correct answer. 

• Less reliable, because there are many • More reliable, because there is only one 
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   The foregoing differences between subjective and objective 

tests show  that each type has its own weaknesses and strengths. 

Yet, both of them are important for  getting  an  overall  picture  

of  students’ performance.  Heaton  (1994) clarifies the fact  that 

most  good quality tests contain both objective and subjective  

items. 

3. The Influence of Standardized Tests on Classroom 

Progress Tests: 

      In the Libyan examinations context, standardized tests affects 

heavily the progress tests.  

3.1. Standardized tests in the area under study (Tripoli-

Libya) 

    In their quest to achieve reliability, standardized tests, which  

are designed and administered by the Ministry of Education in 

Libya, relied heavily on objective test items such as multiple 

choice questions, true/false items and matching items. These 

items target testing reading comprehension, grammar and 

possible answers and different degrees of 

acceptability and ways of choosing all possible 

answers. 

correct answer and one way of marking.  

• Test language use(how people use language 

in different situations for different purposes), 

and assess effectively the areas of writing, 

culture, ideas, coherence and creativity. 

• Test language usage (the formal patterns 

of language) , and assess effectively the 

areas of reading comprehension, grammar, 

vocabulary and sound discrimination. 

• Few sample of language elements and skills 

can be tested because students can cover up 

weaknesses by avoiding difficult grammatical 

structures and vocabulary in their answers.  

•Wide sample of grammar, vocabulary, and 

sounds can be tested. Students select the 

correct answer from several alternatives.  

•Test recognition as well as production,(i.e. 

students recognize and  produce answers at the 

same time).   

•Test recognition (i.e. students only 

recognize the correct answer).  

 • Include the following types: 

a- Essay writing. 

b- Answering question type  

c- Completion type. 

d- Dictation. 

e- Conversation. 

• Include the following types:  

a- Multiple choice items. 

b- Matching items. 

c- True –false items. 

d- Re-arrangement items.  

e- Completion items. 
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vocabulary. Subjective test items or production tests  are 

excluded. Tests that incorporate test items for the writing, 

speaking and listening skills are rare or almost non-existent.  As 

a consequence, a major part of the public secondary school 

course book content is not covered by these examinations.  

3.2.   Should classroom progress tests be a replica of 

standardized examinations? 

   Classroom teachers determined to guide their students to get 

acquainted with the standardized examination questions, started 

to restrict their classroom progress tests on the type of questions 

used in those examinations leaving all skills sections out of their 

test plans. 

    Wright (2002: 1) discussing American high stakes 

examinations states that “...standardized testing has not resulted 

in higher quality teaching and learning, rather it has resulted in a 

narrowed curriculum and harmful effect on both teachers and 

students.” Have standardized examinations led to a narrowed 

curriculum in the EFL program in Libya? This is what this 

research intends to reveal. 

3. Research Methodology  

   This research has been carried out to investigate the hypothesis 

that classroom progress tests lack content validity in that they do 

not encompass the whole syllabus. In order to test this claim, the 

researchers adopted a quantitative methodology based on two 

data collection tools: document analysis and semi-structured 

interview. Figure 2 below summarizes the methodology  

procedures of this research. 

3.1. Research instruments 

   To achieve the aims of the study, two instruments namely; test 

samples and semi-structured interviews  were used to collect 

data for this study as follows: 

3.1.1. Documentation 

   The documents that are used in the study are samples of 

secondary school test papers and secondary school course books. 
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3.1.1.1Test samples 

  The research endeavored to study samples of classroom 

progress tests. These tests were  examined and analyzed rating 

the amount of objective test items and production items. 

Production items are supposed to test the skill of writing. 

Objective items are supposed to test grammar and vocabulary. 

3.1.1.2   Public Secondary School Course book   

   The public school course books, both the last Garnet version  

“21st Century English for Libya, 2019”  for the First Secondary 

Year and  the previous Garnet version (published 1999) ,   

include a variety of materials that cover the four language skills, 

reading, listening , writing and speaking. There are sections 

devoted for each language skill. These skills are supported by a 

variety of grammar, vocabulary and pronunciation activities.  

3.1.2  Semi-structured teacher interviews 

   Teachers of English from different secondary schools in 

Tripoli were interviewed  about whether they include testing 

speaking, listening and writing ; and whether standardized 

examinations have any effect on their test content, providing 

reasons for their answers. They were also asked about the role of 

expert teachers inside the school as well as the role of the 

educational inspectors from outside the school to ensure valid 

and reliable testing programs in the schools under investigation.  

3.2 Research sample 

1- The research sample comprised sixty (60) classroom tests.    

These tests were weekly and monthly tests. They were picked 

randomly from six (6) secondary public schools in Tripoli. 

2- The interview sample included twenty (20) Libyan  teachers 

picked randomly from the area under investigation. These 

teachers were of different years of experience. They were asked 

whether they test the  listening, speaking and writing skills as 

well as providing reasons for not including them in their tests. 
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Fig. 2. The methodology  procedures of the study 

4.The Study Results  

The following are the remarkable results of the study: 

4.1.1. Document analysis 

The results show that multiple  choice questions, matching 

questions and completion questions are the dominant question 

items.  These questions amounted to roughly 75% of the sample. 

Production questions in the form of providing definitions and 

answering questions were few amounting to roughly 25% of the 

sample. However, the tests did not include questions that target  

the writing skill nor the listening skill. 
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4.1.  2. The interview results  

  The analysis of the interview results show that seventeen (17) 

of the interviewees said that they never test speaking or listening 

skills. They don’t even teach these sections that are provided in 

the course books. Three (3) teachers said that they use oral tests 

which serve testing speaking as well as other areas of the 

syllabus. However,  these three (3) teachers do not test listening. 

 Concerning the writing sections provided in the course book, six 

(6) teachers said they use the writing exercises as homework but 

they never include testing this material in their testing program.  

The other fourteen (14) teachers said they neither teach nor test 

writing.  

  The reasons that the interviewees provided for neglecting 

testing these language skills are: 

1- The time allocated for the English language program in 

schools is not adequate  when it is compared with the length of 

the course content.  

2- Large classroom size makes it difficult to test speaking.   

3- The level of the students (students' linguistic ability) doesn’t 

support the level of the writing and speaking materials included 

in the secondary school course books. 

4- Students  are often reluctant to participate in the speaking 

lessons for different reasons such as anxiety, shyness, fear of 

negative feedback and lack of vocabulary and structure. The 

teachers expect the same response in testing the speaking skill. 

 5- Secondary school teachers face difficulties that are caused by 

inappropriate teaching in primary levels. The students are not 

trained  properly from the start of the EFL program to develop 

the skills of writing, speaking and listening rendering them 

unable to deal with the current level. 

6- The participants justify the excessive use of multiple choice 

questions for being easy to mark and they are the type of 

questions used in state’s standardized final exams. 
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7- There is lack of equipment necessary for teaching and testing 

the oral skills.  

Concerning The role of external inspectors,  the participants  

agree that the inspectors are not concerned with testing as much 

as they are concerned with the completion of the syllabus. In 

their opinion, inspectors focus on the quantity of the syllabus 

covered rather than the quality of teaching and testing program. 

They have no role in following up classroom progress tests in 

terms of validity.   

  Concerning the role of  the expert English language teachers 

that are situated inside schools, these expert teachers state that 

they do not require teachers to test speaking, listening and 

writing for the same reasons mentioned above. When they were 

asked about the possibility of developing their teaching and 

testing programs, they claimed that they are not entitled to 

impose rules over teaching and testing the language skills. 

According to their views, they  believe that it is the responsibility 

of inspectors. The school, the teachers and the students would 

take developmental measures seriously when they are put 

forward and supervised by the Ministry of Education. 

   As for the impact of  state standardized examinations  on 

classroom progress tests, many of the interviewed teachers 

referred to the effects of the Ministry of Education’s  

standardized examinations conducted at the end of third year of 

the secondary school. As mentioned earlier, these examinations 

adopt objective testing items that are mechanically analyzed.     

These test items address particular areas of language such as  

grammar, vocabulary and reading comprehension. These 

standardized examinations do not include testing the listening, 

speaking and writing sections included in the course book.  

Teachers add that they are often pressed not to use production 

items by the students. Students believe that once these questions 

are not used in the standardized examinations,  they are not 

bound to have them in the progress tests. 
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The results of the study agree with what Wright (2002) stated 

that the content being  taught is narrowed as to cover what 

teachers know will be tested in the standardized examinations.  

Adopting the standardized  examinations style has led to a major 

trend in public school classroom progress tests.  Production 

items are less used as observed  in the document analysis. Even 

if they are used, they are left unanswered by the majority of 

students.  

5. Findings and Conclusion  
1. The research findings have shown clearly that testing the skills 

sections don’t form a regular basic part of the classroom progress 

tests and they are not included in the overall marks allocated for 

students evaluation. In the few cases when they are included, 

they are randomly used and considered marginal. 

2.The teachers are not required to include testing skills by the 

school nor by the inspection program.  Following up testing in 

schools is overlooked by inspectors. It seems that teaching and 

testing the skills section is left optional for the classroom 

teacher.  

The teachers interviews have shed more light on the status quo 

of teaching EFL in Libyan public schools. The interviews have 

asserted that the teachers adopt the exam style of the Ministry of 

Education’s standardized  examinations that are restricted to 

objective tests based on MCQs.  

It appears that teachers are keen that their students are prepared 

for the type of external  exams more than mastering the English 

language. Learning became dependent on the type of exam. This 

trend has imposed restrictions on what to learn and what not to 

learn, excluding important parts of the syllabus, excluding those 

parts that make up language as a communicative tool, speaking, 

listening and writing.   

6. Suggestions and Recommendations  

  Classroom tests are important tools for teachers for enhancing 

and supporting  learning EFL. Unlike formal summative exams, 
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classroom tests are indispensible as a tool for formative 

assessment which main concern is a continuous improvement 

and development of the learning process.  

 - It should always be remembered that exams are tools for 

improving learning. Exams serve the learning process and not 

vice versa.  

-There is an urgent need to evaluate  classroom progress testing  

programs and check content validity of these tests periodically.  

- Change should be undertaken by external personnel such as 

inspectors as well as internal personnel through giving the 

internal expert teacher more authority in following up and 

imposing necessary procedures that insure achieving content 

validity of tests. 

- Provision of necessary equipment to test the oral skills 

properly. 
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 بناء مقياس للتفكير الناقد لدى  طالب المرحلة الثانوية

 د/ ناجية عقيلة فرج الحصادي                   د/ إبراهيم على إبراهيم منصور         

  المقدمة : 

وتللف الماللل     ،لهللا الرللب ى ا للم الا   لل  ا  إن العمللف  للم الم امللي التللب أ  اد لل    لل اب
ال ث للل  ملللن الالللل م    ن   ا ملللن  للل  لالللل ول العمملللك ال لللوابب  لللك   بللل  مملللم  لللمن  ملمم لللم،  م

سوق العمف، ت لأ  هالو انرصها المهم ا  األسمسيك الام ام نها من العمف   ما يك انبمم بخ
انرصها قب ا  الاعرف والا     النمقب وهم قب ا  الزملك لمعمل لك وانرليل المع وملم ا للتا  لم  

ا الا م لللت   لللو ي  للل ون، و  لللو يريملللون ملللم هامممهلللم نتلللو اع للليا ا لللم الا  يلللك  ن او للل   لللف 
، و  و يساخبمون مع وملماها  لم تلل  ، هلتا م  يصمب ها من مال    و  و يصب ون  ت مم

من   ف إالباب   لف ياللم    لم الم املي اللتل يعليع  يل  ملي ازوعلبم  م موالك ملن الخبل ا  
 وألن يص ل م   ا نمقبا. ،م ل تيمىالام اعب  

وماواليللك  للم الللام الم للمال  ومنهللم  ،ل للوا مللن ادللو ا  سلل ععكنظلل ا لمللم يالللمهبم اللملا او 
 ا لللم م للما المع وملللم  ،  لللين الا   للل  النمقلللب يعلللب ملللن  هلللا  نلللوا  الا   للل  اللللتل يسلللماب ال للل ب

والم  لللبى النما لللك الللن الالللب ع الهم لللف ل مع وملللم  ت لللأ  ،لاعللل ل ا لللم المع وملللم  الصلللتيتكا
 اتم المع ومللم   اللل ف   ثلل  بقللك و ما يللكن  للم  المع  للم،  ت للأ يسللاديي ال لل ب اوظ للو هللاإل

 لاتر ع  هبا ك و هبال 

ا للم  هميللك الا   ل  النمقللب، وا للم  هميللك قللب ى األ لل اب ا للم     و للم م امعلك، و للم هللتا    للب
 . (1)الام  ز ب ن مصمب  المع ومم  الام  ا رونهم خ ا تيماها ال وميك

  إتا  من من المد و   ن ت أ   عم  ن  ا م  هميك الا     النمقب،  ب و ن ووع يمامم    ب  
 ينللل   ن  لللم  ن اخصللل   ،سللل ععك الا  للل ال د لللمال قلللمب عن ا لللم موا هلللك مدملللل  التيلللمى  نعلللب  

األهلللبال الا  ويلللك ل علللف األد لللما قلللمب عن ا لللم ات  لللف المواقلللو، وا لللم الا   للل  النمقلللب وتلللف 
 .(2)المال    مندريم،  مإل م ك إلم الارويا، والرب ى ا م االبا م 
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الب اسلك التمليلك هلم متموللك لاتب لب الم ونلم  األسمسليك األ ثل  ا ل ا ا بل ن مشكلة الدراسةة: 
اباب مريمس ل ا     النمقب وتل  ملن خل ا اإل م لك ا لم إ اعم عو الا     النمقب ومرم يس  ثا 

  -الاسم ال  اآلايك :

مقلب وا ل ا   لف مم الم ونم  األسمسيك الام و ب   م م مواك من اعم عو الا   ل  الن -1
 .؟م ون من هتم الم ونم  ، ونس ك هتا الا  ا  

الم ونم  األسمسيك الام و ب   م م مواك من مرم يس الا   ل  النمقلب وا ل ا   لف  مم -2
 .؟م ون من هتم الم ونم  ، ونس ك هتا الا  ا  

 هف يم ن و ي قم مك  م ونلم  الا   ل  النمقلب األ ثل  ا ل ا ا بل ن الاع ع لم  والمرلم يس -3
 ، وممصبق هتم الرم مك ؟

  هف يم ن بنمء مريمس ل ا     النمقب  م  وء الم ونم  الام اا اتب بهم  ملرم مك ؟ -3

اهللبل الب اسللك التمليللك إلللم إاللباب مريللمس لريللمس الا   لل  النمقللب لللبل دلل    :أهةةداا الدراسةةة
 الم ت ك الثمنويك وتل  من خ ا :

نمقب من خ ا ات  ف ابب من اع ع ما ، و تل  ابب اتب ب الم ونم  األسمسيك ل ا     ال -1
 و ع  من      . الا من المرم يس 

والمرلللم يس الالللم انمولللل   ،بللل ن الاعلللم عو و لللي قم ملللك او لللل الم ونلللم   األ ثللل  ا للل ا ا   -2
 الاترع من صبقهم. و الا     النمقب 

 اا اتب بهم .   وء الم ونم  الا   بنمء مريمس ل ا     النمقب  -3

اسلللامب الب اسلللك التمليلللك  هم اهلللم  يملللم اسللل   انهلللم ملللن نالللم   وتلللل  ا لللم  سةةةة:ميةةةة الدراأه
    : مم   ، والادبيري المساوع ن: النظ  

 :النظري على المستوى 
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وتلل   ملم و ب ا  ا هلم  لم اع ع لم  الا   ل   ،هميلك ل ا   ل  النمقلب   ثل  اتب ب الم ونم  األ -
 النمقب ومرم يس .

   :التطبيقيعلى المستوى 

 اتب ب قم مك لم ونم  الا     النمقب.  -

اللا اتب للبهم لاناللل ك   للف للل   الالل ا   للز المنللمه  الب اسلليك ا للم انميللك واع لليا الم ونللم   -
  النمقب.الرب ى ا م الا     

 النمقب.إاباب مريمس ل ا      -
ا ا م للت( 151اللا ارنلل ن المريللمس مللن خ لهللم مللن ) الالل اا للون ا نللك الب اسللك عينةةة الدراسةةة:  

( 1,861وقلللب ب لللط ماوسلللل العمللل  الزمنللل  أل للل اب الع نلللك ) الثلللمنوي،ملللن ا م لللت الصلللو األوا 
 (.,361مربا م ) معيم ي اله ا، و منت ال 

 خطوات الدراسة:

    عك اال و  ط اببهم  ، مي م مواك من الاعم عو الام او ل م ونم  الا     النمقب -1
 يك الوا بى بهم .واا ات   هم لمع  ك الم ونم  األسمس ،اع ع م  

   عك االل   مي ابب من مرم يس الا     النمقب، وقب ب ط ابب المرم يس  م هتم الب اسك  -2
 .واا ات   هم لمع  ك الم ونم  األسمسيك الوا بى بهم م ،مريمس

  معهم. ا  و ي قم مك  ملم ونم  األسمسيك النما ك ان ات  ف الاعم عو والمرم يس الام ا -3

بباء   ا ها .  اسعكك ا م ابب ا ض الرم م -1  من الماخصص ن لات يمهم وا 

 1اا اتب بهم   بنمء مريمس ل ا     النمقب  م  وء الم ونم  األسمسيك الا -5

( ملللن دللل   الصلللو 151الللا إالللبابم ا لللم ا نلللك ب لللط قوامهلللم  ) يادب لللع المريلللمس اللللت -,
 ل مريمس . الم ت ك الثمنويك  وتل     ض الاترع من الخصم   السي وما عك 
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لوصلللو وات  لللف  الات   للل ا الوصللل  الملللنه  باا اسلللاخالللا  الدراسةةةة: فةةةيالمةةةنال المسةةةتخدم 
 انمولا . الا ا نك من الاعم عو والمرم يس    م ونم  الا     النمقب ات ي  بقيرم  مم و ب 

 المريمس. اترع من صبق وث م  ل  ا مم اساخبا المنه  اإلتصم   ال م

  لمستخدمة:ااألساليب اإلحصائية 

لاتر للع  هللبال الب اسللك اللا اسللاخباا األسللمل   اإلتصللم يك الامليللك: الا لل ا ا ، والنسلل   -
و للتل  ل اترلع مللن صلبق الم ل با ،  اللباخ  ود عرلك ال للم ل اسلمق  ل ا ل ا ا ،الم ويلك 
ل اترللع مللن صللبق المريللمس امم يللم،  مللم اسللاخبم   يالاو  للب العللمم  الات  للف  د عرللك

  المريمس.ث م   ص يك ل اترع مند عرك الا ز ك الن
 ااتبب الب اسك  ملتبوب الامليك :  حدود الدراسة:

  ايت .الاعم عو المخا  ك ل ا     النمقب  مم  -1
   ايت .المرم يس المساخبمك لريمس الا     النمقب  مم  -2
 نك . الع    -3
   النظري:اإلطار 

 :*مكونات التفكير الناقد

بلل ز  الالم انموللل  الا   لل  النمقلب ل وقللول ا للم   ع للم سلول  للاا الل ض م موالك مللن الاع
ا لم  هلا   لم  ي   ض الوقول   ام ونما  ، و تل  ا ض م مواك من مرم يس الا     النمقب

 الم ونم  الام انمولاهم  ملريمس .

  وال : اع عو الا     النمقب :  
لو  ون    ب اساها لرب اخا و ال متثون توا م هوا الا     النمقب وم ونما ،  رب   ز السي و  

ن ا م الا      ل ا     النمقب ا م  ون  ام يم   و قب ا  ار يك، ب نمم انص  اهامما الا  وع
 م ت ن  ،ومن ثا انم اهم م، ماا م م م مواك من المهم ا  الا  يم ن الاب ع  ا  ه ،النمقب

 هم ا  الا     النمقب  ا ون من م مواك قب ا ، وام يم ، وم   ل   عع ثملأ  ن  
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 اع ع م  الا     النمقب من و هك نظ  السي ولو   ن: -اوال :
انظ  هتم الم مواك إلم الا     النمقب  ماا م م ا    ا ار يميم مبن  ا م المجموعة األولى: 

 إصبا  األت ما، ومن ه الء ال متث ن : 
  الا  اعمف انبمم  رب  الم  إلم  ن الا     النمقب يمثف صو ى الا    :إبراهيم وجيه محمود 

 . (3)يد   من ال  ب الت ا ا م ق يك،  و منمقالك مو و ،  و ار يا   ي
الا     النمقب ام يك ارويميك  امثف   هم ال من  التمسا والخامم    ن   فؤاد أبو حطب وع ل 

  .  (1)وه  بهتا خمامك لعم يم  التا  ى، وال ها، واالسانامج ،   ام يك الا    
الا     النمقب هو الا     المساخبا    المواقو الا  اتامج   ن   عبد الحميد جابر عت  و  

 و  ثنمء منمقالك مو و  مم،   و ارويا الت    ،الت ا ا م الر ميم الع ميك واال اممايك
  . (5)الخمصك  ر يك  و مو و  مم

 . (,)مم  اا ق اءا   ض ار يا ل  االا     النمقب هو ا     قم ا ا م الات  ف  ن   هيكي مم   ل 
ن يساخبممن     ا س  ، و ار يا    ا      اسا  ملوا  والا وي ال تأن    ميرتس   ويع      

واالا مهم  الاأم يك الا  او    ،والخب ا   مإل م ك إلم م مواك من الرب ا  ،المع ومم 
 .  (7)المعاربا  واأل عما

ب ا م  ن  ام يك ب نمميك نالدك ل ها وارويا  رب نظ ا إلم الا     النمق ماير ، وجودشيلد مم 
قممك ت ك ااع ع بخصم   مو و  مم  و الع قك ب ن مو وا ن  و   ث  مي  ،الت   ، وا 

إقممك البل ف التي  باا  و  بتض هتم الت ك،  مم  الم ا  ي م إلم  ن الم    النمقب يع ا  ن  
ن  ف المتموال  ليس   مل  و ى ال او ب د عرك واتبى ه  الصتيتك ل ها وار يا الت  ، و 

  .(8) ن ا ون نم تك
 ا  ام يك ار يك منظمك من النالمط والب ااكأن   الا     النمقب   سكريفن؛ وبولل  ف من ا   و  

ل ها وادب ع وات  ف وا     وارويا المع ومم  الا  اا  معهم ان د عع الم تظك،  و 
 .(9)ارمب وال عفالخب ى،  و الاأمف،  و االسابالا  مو هم  ل ا

الا     النمقب هو قب ى  الم   عن ا م اتمف مس وليك     م ها، وهتا   ن   إلدر وبولب نمم   ل  
 اد   منها  ن يدو وا مرم يس، ومعم    س يمك لات  ف وار يا ا    ها، مي االساخباا 

              (11)لاتس ن  وباهم. االما    لهتم المرم يس والمعم   
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 و ن      و ن     من  ،  الاتب ب البق ع الما وي لمم ن ع  أن   الا     النمقب  بربرا ويع ل 
 .(11) ت ما

ومن  ،  ا     اسابالل من ال متث ن نظ وا إلم الا     النمقب ا م  ن   المجموعة الثانية
 ه الء ال متث ن:  

لا     الترير  والا     ل الا     النمقب   أن  الرب ى ا م الام  ز ب ن اوالتي يع    بول
 . (12)كالخ ا  ، والرب ى ا م الس و  النربي ا عم ألس م  مندري  

لمم      ن نعارب  و ن عف،  اتب ب ار ن  وماأن    أن  إلم  ن الا     النمقب  إنيسويال   
 . (13)والرم ا ا م الاأمف لمسم ف مع نك ،  مهم ى الاع ل الصتيل والمربواو ن  

لمعاربا  ال  ب، وابا  م  منمس  م    د عرك اسابالليك ااد   بامن   ألا     النمقب  اتيما  ويع ل
 . (11)االقانم  إن لا ا ن األبلك قم مك

  نو  من الا     هو ا     مندر ، ومو   نتو هبل،  مم  ن  لاالبرن  والا     النمقب و رم  
 . (15)الما من    تف المال  ك، وصيمغك االسانام م ، وصني الر ا 

  ا     اأم   اسابالل     ز ا م ممتا نعارب، وممتا ن   أالا     النمقب   أنيس مم يع ل 
 .(,1)ن عف 
لزعمبى النواا   ا  اساخباا المهم ا  المع  يك واالسا اا  يم ن   أالا     النمقب  ديان  وع ل 

  الهمبل والسبب  والمخ  م  المتام ك، وهتا النو  من  نوا  الا     يساخبا لوصو الا   
 . (17) والمو   نتو اتر ع غميك مع نك

  ا     اسابالل  قم ا ه الء ال متث ن قب نظ وا إلم الا     النمقب ا م  ن   أن   وه تا  ا ل  
ا م االسار اء ت أ   ل ال ز يم  ب ع هم وصوال إلم ت ا اما، وا م االسان مط الرم ا 

 الا     النمقب ا     مندر .  ا م قوااب المندع ولهتا   ل ال عض  ن
من ال متث ن نظ وا إلم الا     النمقب ا م  ن  موا هك ل مواقو المجموعة الثالثة 
 والمال     ومنها: 

 ،وااخمت ق ا ا  ،والتي   ل  ن الا     النمقب هو مبل وا  ال  ب  ملمال     بيجي
 . (18)واعميمهم لتف المال  ك
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نمقب هو الرب ى ا م ات  ف الترم ع، واول ب وانظيا األ  م ،  ن الا     ال تشانسوعت    
والب م  ان و هم  النظ ، وامف مرم نم ، والريما  مسانام م ، وارويا الت   وتف 

 .    (19)المال    
 ثانيا : تعريفات التفكير الناقد من وجاة نظر التربويين:

خبا  ي  األ  م   م ال ف ام يم  اسا م   نظ  ه الء ال متثون إلم الا      ماا م م س و 
الم  ي ال مزي من خصم   الا    ، وعاعممف الا     مي  امث  يك،  و  م ال ف  موز، ويعب  

ألن ال مزعك تا  معنم واسي  م م زاهم وتل    ث   انك  ملتا  ىالمع ومم  واألتباأ المخز  
ااعممف مي معمن  هتم من األنالدك األخ ل،  مل مزعك ا ا األاليمء الرم مك  مل عف،  مم 

 (21).األاليمء

ت أ و ي قم مك اتاول ا م  نيكرسون ول ا     ال  ب ابب من الخصم   اببهم 
العال  خصم   الامليك:  م   غ   مات ز  م اساخباا  ث أ واال عن خمصيك من  همهم

ز ب ن الصبق المندر ،  األبلك، األ  م  مناظمك وما ا دك ومندريك، الرب ى ا م الام 
السابالا غ   الصمبق، الرب ى ا م إب ا     ى ب  م  االاارمب، الرب ى ا م   يك وا

الماالمبهم  والماممث   الوا تك ظمه عم ،  ها ال  ق ب ن ال س   ت ك وصتك الال ء، 
ن   ،إب ا   ن معظا مال    التيمى الواقعيك لهم   ث  من تف مم ن هتا التف   مم  خا و  وا 

ي ون من الصع  ار ع م ا م  ن  الال ف الوت ب ل  با ى ،  ها ال  ق  و  مم ، م  وان   ث  ى
ب ن االسانام م  واال ا ا م   وال  وض، التسمسيك العمليك ا مم ال  ق ب ن صبق االاارمب 
والبا  ، الرب ى ا م إا ن و هم  النظ  المخا  ك  ع با  ان الات عو  و الم مل ك  و 

 .الوصو

  ون مهم ى ل ا     ما منك  م ثممن    م  ا م النتو الامل :إتبل واالمارزانو   مم تبب
 مهلم ا  الا   للز،  مي البيمنم ، الات  ، الانظيا، الات  ف، الاول ب، الا ممف، الارويا.

(  م  امبها "الاع يا من   ف الا    " و عوا (Raths et al.,1991 رثز وآخرون   مم
 -ه  :قم مك  مهم ا  الا    ، وهتم المهم ا  
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الا خي ، والمرم نك، والم تظك، والاصن و، والا س  ، والنرب، والاخ ف، و مي البيمنم  
والمع ومم ، والاع ل ا م اال ا ا م ، واصميا ال تأ والمال و ، والانب   م  وء 

 المعديم  وو ي ال   يم  و تصهم، ود ح األس  ك،  والات   والت ظ . 
ساويم  والم مال  الب اسيك  ومن خ ا ال توأ الا  ويك إلم  ن  من خ ا الم بوتس ويال  

 اا اتب ب العب ب من المهم ا  المن ص ك تا  الع قك  ملرب ى العمليك ا م الا     النمقب وه :
 .إ  مب الع قم  الماممث ك وغ   الماممث ك ب ن نممتج مخا  ك -
 .اتب ب وتف المال  كالاترع من صبق واتب ب مبل منمس ك المع ومم  المساخبمك ل -
 .إ   مب وار يا الت وا واألسمل   البب  ك لتف المال    -

خمس خدوا  من خ لهم يصف ال  ب إلم    ف مساول من مهم ا  الا      جوفي وقب تبب
 النمقب  وتف المال  ك، وصني الر ا  واامثف هتم الخدوا    :          

واالاا م ا  البب  ك،   الادبيرمويا األبلك، اتب ب واع عو المال  ك،  مي المع ومم ، ار 
 .(22)اخايم  واساخباا البب ف األ  ف

ك  م اصن و ب وا لألهبال الاع يمي  ا م هتاا واعاب    ث  الروا ا ال وام  ا   الا  اسانب  
والا خي   ،الم ما المع    وه  مهم ا : الات   والت ظ ، ومهم ا  ال ها واالسايعم 

 ،وعف ومهم ا  الادب ع، ومهم ا  الات  ف الما منك االسابالا واالسار اءوالاأ ،والا  مك
ومهم ا   واول ب األ  م ، ،وا س   األبلك والبيمنم ، ومهم ا  الا     الما منك الانب ا 

بباء ال  ي  .(23)الارويا الما منك إصبا  األت ما وا 
  ،نهم قب ا  وام يم  مع  يكاخ ل ب ن م ونم  الا     النمقب من ت أ  و  م ثملثم: اع ع 
 ومهم ا   

مصد تم  الا     النمقب، والمندع غ   الال   ،  ملا     الاأم م،  ا مساخبا أينساهاا  
و ي  نيس   ع م واالسابالل  تل  التي ير   ممتا اعارب  و ممتا ا عف؟ و نمء ا م هتم الاع

 .(21)النمقب،    ت ن قب ى ، وها معم  ي ونوا الا     12ص ك و  13نموت م ي ا 
إلم  ن الا     النمقب يع ل من خ ا اخا م ا  قيمس متببى، ومن  ها  رودنىويال   

وع  ل ا     –االخا م ا  ال م زى اخا م  وادسون   ت  لريمس الا     النمقب، واخا م    نس 
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 Watson and Glaser)النمقب، واخا م   و ن ف ل ا     النمقب،   نظ  وادسون و  ت  
s,1980)  إلم الا     النمقب ا م  ن  م    من االا مهم ، والمع  ك، والمهم ا. 

مركز والاع عو الامل  ل ا     النمقب اساخبا  أباى السا اا  يم  الاع ا، والتي دو  من خ ا 
 Kellogg Center for Adult  كيلوج لبحوث تعلم الكبار بجامعة والية مونتانا

Learning Research, Montana State University   الا     النمقب هو ام يم "
سيمق مع ن،   مم  يماوازعك والا  من خ لهم يعدم األ  اب ات ي   ل مع ومم     موقو ت

وم مهيا مبا  ى،  و  بنيك قم مك ا م ات ي اها، وا عم  لهتا  ين   ا  يعدوا من خ لهم  ي م    م  
)انظيا اال ا ا م   اثنامن منهم ات   يك ،ك ل ا     النمقب و ب    ي اسا اا  يم    و ع

ار يا مربا  متبب لم زل مع ن(، واثنامن لإلببا  )اول ب واخا م  ببا ف، وقبوا  -وقبولهم
   .االالا اط(

  ل  ن الا     النمقب هو ام يم  ا  ب ا م المواقو وابا الاس      الت ا  تيما مم 
 . (25)  ك ممم   بل إلم  عف  و ق ا  س ياوالاترع المندر ، وتف المال

 وا والا  يك ا    خب  ا    م ما ال  س ك ,1  عرم  م ونم  من  إلم  ن    لي و وليم-كارين ويال  
   ت ما انظيا التا  والا  نا   ان الا س  ، والات  ف، والارويا، ن   أالا     النمقب  

األسمل   المندريك، والمعم    المندريك، واالسابالا، و ي م اب ع  األبلك، والم مهيا، و 
 واالاا م ا  تا  الم زل، والا  ا ون هتم األت ما قم مك ا  هم. 

اع عو الا     النمقب من  ل ا     النمقب، ت أ اا   اع ع م  المم    جونذ وآخرون  هتاا وقب و ي
قممك الت  ، والاأ مف، واالساعبابا ، خ ا س ي   م  ه : الا س  ، والارويا، واالسابالا  وا 

 مم  و ب  من  ف اصن و م مواك من المهم ا ، ا ا  ف مهم ى ه  األخ ل مهم ا  
   ايك.
 ن   يك الام عض ب ممعك انبيمنم اساخبم  اع ع م   اصو  أن   ديكستر وآخرون  وعت  

 ث  إ  ا يم ان  نظ عم  ،  رب تبب س  خصم    م ونم  ل ا     النمقب وهم: الا س  ، األ
 . (,2)والات  ف  والارويا، واالسابالا، والاب ع ، وانظيا التا 

وي تظ من الاعم عو السم رك ابا اا مقهم توا م هوا متبب ل ا     النمقب، وقب ا ف  عض 
لمم  ندوي ا ي  من مظمه  ماعببى  ال متث ن تل   أن دبيعك الا     ليس  سه ك نظ ا  
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خ   ا  تل   بل إلم اخا ل معنمم من الخ  آلومانواك وماباخ ك ، و ن الرصو     إب
    ع ما .ممم ا ا  ا ي  اعبب اع

 :ثانيا : مقاييس التفكير الناقد
اا االد   ا م م مواك من المرم يس منهم مم  يريس م ما الا     النمقب م مال ى، ومنهم مم 

الوق  تاا    نهم اانموا  م إال   ،النمو العر   يريس م مال   خ ل  تف المال   ،  و
 :لهتم المرم يس و يمم     ا ض   ،مهم ا  الا     النمقب

 اخا م   و ن ف ل ا     النمقب )المساول ت (- 1
         CCTT(Cornell Critical Thinking  Test-Level Z) 

 خمس ن م  بى اب هتا االخا م   و     نيس، و مسون م يممن، وعا ون االخا م  من       
وا اإلابابل ومم  عبم، ويدبع االخا م    من ماعبب، وعنمس  ا م ت الصو األم  بى اخايم

 بقيرك. خمسون  م زمن قب م 
 ويريس االخا م   م األ عمب اآلايك: 

 .(,2)االسان مط، وباللك األل مظ، واالسار اء، واالسانامج، واع عو واتب ب اال ا ا م    
  وا  :اخا م  مو  –ب نمم  قيمس نام   ال  يك  - 2 

COMP (College Outcomes Measures Program – Objective Test) 
م  بى اخايم   1,( ، وعا ون من ,197 اب هتا االخا م   ب نمم  اخا م ي ل   يم   أم ع م )

-من ماعبب، وعامثف االخا م   م م مواك من  نالدك متم مى مرا سك من)    ا ا ي زعونيك 
  خ  األتباأ المالم   ن   هم ، مرمال   ملم   ، الموسيرم، المتيم ، نال ا  األخ م  ، م

 األب (. وعب ط زمن الادب ع سماا ن ونصو، ويريس هتا االخا م  األ عمب األايك: 
ا مبا اآل اء واأل  م ، وتف المال   ، واو يل الريا، والاعممف مي  و باخف المنظمم  

 اال اممايك، واساخباا الع ا والا نولو يم.
  مميريس االخا م  م مواك من المهم ا  اامثف  م: الا س  ، والارويا، االسانامج،     

قممك الت  ،  والاأمف، واالساعبابا  .   وا 
 ( Xاخا م  الا     النمقب "  و ن ف " المساول )  -3
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 اب هتا االخا م   و    ا نس و  مسون م يممن، وا    متموب إب اهيا  بو زعب             
س اال  مإل م ك إلم   71( وعا ون االخا م  من    ي  ر ا  " مهم ا  " اا من 1981)

 . (27)خمسك  مث ك 
   اخا م  وادسون    س  ل ا     النمقب-1
  WG (Watson Glaser Critical Thinking Appraisal )   
 & Goodwin Watson) اب هتا االخا م   وبوعن وادسون، و بوا  ب   س       

Edward M. Glaser,1980) م  بى اخايم  من ماعبب،  ثممن ن ، ويتاول االخا م  ا م
 بقيرك ، ويتاول االخا م  ا م األ عمب الامليك:    عون وزمن ادب ع االخا م  
  ا ا م ، والا س  ، وارويا الت   . االسانامج، ومع  ك اال

  مم يريس هتا االخا م  م مواك من المهم ا  الا  االمف:    
 .(28)سابالا ا ا م ، وارويا الت  ، والارويا، ومهم ا  اال*الا س  ، والات  ف، ومع  ك اال

 اخا م  الا     النمقب )الصو ى المعبلك( . - 5 
( ويريس الرب ى ا م الا     النمقب،      1981هتا المريمس إب اهيا و ي  متموب )  اب   

موزاك ا م  خمسك اخا م ا    ايك ه :  م  بىمم ك واسي واال ون  وعا ون االخا م  من
ب ا  إدم  الع قك الصتيتك، وارويا  ب ا  الترم ع المو وايك، وا  البقك  م  ت  الوقم ي، وا 

 المنمقالم ، واالسابالا المندر .   
  :قم مك تف المال  ك الصو ى    ،    -,

 يك مع و ك  د عرك ق  خمس وث ث نهتم الرم مك  موا ه بن  ، واا ون الرم مك من   اب     
واا ون الرم مك من األ عمب اآلايك:  ،بقيرك خمس اال ىلي   ب، وزمن اإل م ك ا م هتم الرم مك 

الا ن ،  ،الثرك  م تف المال  ك، وثرك ال  ب بن س  انب الريما  أنالدك تف المال  ك، واالقا ا 
 والات ا الالخص  

قممك الت   ، واال مم اريس الرم مك المهم ا  األايك : االسانامج      ساعبابا  ، وا 
 RJI( Reflective Judgment Inventory )    قائمة الحكم التأملى - 7     

هتم الرم مك  ما عاليم   ن ، و م عن   اال ن   واا ون الرم مك من    ي مال    ااد     اب   
م عك نالمط ار   مي و وب و هم  نظ  مخا  ك ) معم سك(، ثا س س ك من األس  ك المعي

( بقيرك، وااوز  الب  م  ا م س ي  1, -15البقيرك، وزمن اإل م ك ا م هتم الرم مك )
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م اتف ه : المندريك، والب ممديريك ، والمع  ك الخمد ك ، قبوا المع  ك الخمد ك ، وارويمم  
 تاايك ل تريرك ، ومرم نم  مو وايك ل بامءا ، وابا الاأ ب  ز يم  من التريرك المو وايك.

 م اريس الرم مك المهم ا  األايك: االسانامج، والاأمف، واالساعبابا . م
  A. PROFILE (The Academic Profile ) مقياس البروفيل األكاديمي: - 8

، وعا ون المريمس من  Educational Testing Service,1986هتا المريمس   اب  
بى، والثمنيك قص  ى واالامف م    مم ك و   ي و   ع نصو ا ن إتباهمم دوع ك واالامف ا م 

بقيرك     ع نن ونصو، و مم  بى، وزمن ادب ع الصو ى الدوع ك سماا س  وث ث نا م 
ل صو ى الرص  ى، ويريس هتا االخا م  الا     النمقب  م ث ثك م مال  ه : الب اسم  

الامليك :   مم يريس هتا المريمس المهم ا  ،اإلنسمنيك، الع وا اال اممايك، الع وا الدبيعيك
 الات  ف، والارويا .

                           مريمس ارب   ال  ميك األ مبيميك لد   ال  يم   - 9
  Proficiency CAAP(Collegiate Assessment of Academic Proficiency)  
، ويتاول المريمس ا م American College Testing Programهتا المريمس   اب     

بقيرك، ويص ل هتا     ع نم  بى اخايم  من ماعبب، وزمن ادب ع هتا المريمس   ث ناثنا ن وث
المريمس  م نهميك السنك الثمنيك لد   ال  يم ، والا     النمقب  م هتا المريمس هو متص ك 

 مم يريس المريمس مهم ا :  ،قيمس الرب ى ا م الاو يل، والات  ف، وارويا ب  ك الت ك
  .ف، والاروياالا س   والات  

 مريمس النمو العر   - 11 
  MID (Measurement of Intellectual Development ) 
واتبى، وزمن ادب ع  كهتا االخا م  وليما مو ي وعامثف هتا المريمس  م مرمل  اب        

 ( بقيرك، ويريس هتا االخا م  المواقو الامليك: 31-21االخا م  )
 لا     إل  تب مم، وواقعيك الببا ف، وانو  اال ا ا م .الا     الثنم  ، واما   ا

قممك الت ، وعب ط معممف  هتا  مم يريس المريمس المهم ا  اآلايك: الا س  ، واالسابالا، وا 
 . 1615ا ا مط ب  م  المريمس مي ب  م  مريمس االسابالا الخ ر  

  اخا م  قيمس مهم ا   م الا     النمقب - 11 
Thinking)                                   ETS TASKS ( ETS tasks in  



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

234 

 

 م3232فبراير  –العدد األول  –م التعليم المجلة الليبية لعلو

 

الخا م  ا م اسي ا، ويتاول  New Jersey Faculty,(1989)هتا االخا م    اب      
مرمال     هم مهما ااد   إ م م  قص  ى، ث أ من هتم المرمال   م الب اسم  اإلنسمنيك،  

بقيرك، ويريس  اسع نويسا  ق االخا م   وث أ  م ا ا اال امم ، وث أ  م ا ا الدبيعك،
ث م  سعك الا    ، وا مبا اآل   اء واأل  م .االخا م   م األ عمب الامليك: الاترع، والات  ف، وا 

قممك  مم يريس االخا م  المهم ا  اآل    ايك: الا س  ، والات  ف، والارويا، واالسانامج، وا 
 . (29)الت  ، واالساعبابا 

  و نيم لمهم ا  الا     النمقب  اخا م   ملي - 12 
CCTST ( California Critical Thinking Skills Test                             

، وعا ون االخا م   (Peter Facione,1990-1992)هتا االخا م  ب ا   م  ون   اب     
 ع االخا م م  بى اخايم  من ماعبب، ومن صو ا ن ما م  ا ن، وزمن ادب     ي وث ث نمن 

بقيرك، ويالامف االخا م  ا م االخا م ا  ال  ايك الامليك: الات  ف، والارويا، خمس و   عون 
 مم يريس االخا م  المهم ا  الامليك: الا س  ،  ،واالسابالا االسان مد ، االسابالا االسار ا  

 .(31)والات  ف، والارويا، ومهم ا  االسابالا
 س االساعبابا  ل ا     النمقب قم مك  ملي و نيم لريم - 13

  CCTDI (California Critical Thinking Disposition Inventory)  
م  بى  خمس وس ع نهتم الرم مك ب ا   م  ون ، ونو عن  م  ون واا ون الرم مك من   اب    

( 21 – 15وزمن ادب ع الرم مك ) ، Likert scale items  م  ا  هم  د عرك لي م   
واريس الرم مك  م األ عمب الامليك: ال تأ ان التريرك ، والانظيميك، والثرك، الات ل  بقيرك ،

 . (31) مم اريس الرم مك مهم ام: الا     الاأم م، واالساعبابا   ،والاترع ، والن   المع   
  دم عك ارب   الا     النمقب  - 11 

CTAB(CAAP Critical Thinking Assessment Battery)      
، وزمن  American College Testing Program (1997)هتم ال دم عك   اب     

ن ونصو، واريس ال دم عك  م الم مال  اآلايك: الا     ماإل م ك ا م هتم ال دم عك سماا
 وا مبا األ  م ، وال ام ك المرنعك.  ،النمقب، وادب ع االسابالا، واالنال ما  م االسابالا

قممك الت  .  واريس هتم ال دم عك ال  مهم ا  الامليك : الا س  ، والات  ف، والارويا، وا 
 اا ا  هم.  ومرم يس الا     النمقب الا  ع م اع  ع ا م اساع اض اع
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  ال او ب و هك نظ  موتبى  م هتا الم ما،  مم ال  و ب اع عو وممم سبع  ا ل  ن  
من خ ا ا ض  تل  مم  ا لال  باى  واتبى اريس  ف  ال ما الا     النمقب .  و الممف،  

و ي م   ع م  من  ،المخا  ك ل ا     النمقب  ع م الروا ا المخا  ك لمهم ا  الا    ا و تل  الاع
  .مرم يس 

ز ا م م مواك من األ عمب والمهم ا  و رم  لماد  م   تث ،  ع م سب ف  ف  متأ      ن  إ
  النمقب لاتب ب متاول االخا م ، المثما اساخبا  عض ال متث ن مم و عوم من اع عو ل ا   

ب ن الاع عو المساخبا ومتاول االخا م ، وهتا  مم هو  Matchت أ ااا ام يك مرمب ك 
)هتم االخا م ا  مو تك  ,CAA,  CCDI, CTAB, COMP, ETSمو وب  مرم يس 

 ك رب اا إابابهم  نا  ك لنر  مهم ا  نوايك مع ن ,WG, PSI, CCTسم رم (،  مم اخا م ا  
قم ممن    RJI,  MIDاخا م ي  ا م نهم  ملاع عو المساخبا،  م ت ن  ن    و اا     اب قيمسهم،

ق ب ن األ  اب  م الم اتف ا م م اتف اا ات   هم  م  وء المع ومم  الا  نتام هم لن     
الا     النمقب، ومي   Perceptionإب ا م    PSIالمخا  ك،  مم اريس قم مك تف المال    

  ع م هنم  مهم ا  متو عك اأام ما منك  م  ف ام يك ا    ،  رب   مع  الاع تل   ين
المخا  ك ل ا     النمقب، والروا ا الخمصك  مهم اا ، و تل  مرم يس  ا م  هميك  ف من 
مهم ا : الا س  ، والات  ف، واالسابالا، والارويا  هتا  مإل م ك  ل  م مواك من المهم ا  

يتببهم ال متأ و ع دبيعك ال تأ  موهت ، ملمهم ا  النوايك األخ ل يم ن اسم اهم
الا      وليما ت أ  الم ا إلم  ن  و وسي ولو  ا ، وهتا يأا  ماماليم  مي و هك نظ  سب نس  

النمقب ليس  قب ى اممكا ل ن هو   مألت ل م    معرب من العوامف العممك و الخمصك وع رم 
رم  ل هبل من و اء ار يا الا     النمقب، هف الهبل األها هو اخايم  المهم ا  ال  و عك و 

ل ف ممبى ب اسيك هف هو ارويا الا     النمقب  م ممبى من المواب الب اسيك؟   يتا  من  تل   
 ا  ن الهبل هو ار يا الا     النمقب  ال ف اما  ي  م مواقو  ؟مهم ا  انمسبهم بون غ  هم

ا  ن الهبل هو ارويا الا      م  وء ا قا  التيمى العممك؟ ولتل   ي م  مهم اا .  
 ما   ا   خ ل؟ ولتل   ي م  مهم اا  الخمصك  م  وء ماد  ما . وع   األخت  م االاا م  

وهتم الع قم  اتببهم  ، الع قم  المندريك ب ن المهم ا  المساخبمك لار يا نوايك الا   
   لدبيعك الا     الم اب قيمس .    ا إ ي م  دبيعك ال تأ ومم ي ع  ال متأ من اع عو 
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 نتائل الدراسة :  -

الس اا األوا والتل  ن  ا م: ممالم ونم  األسمسيك الام و ب   م م مواك  ان لإل م ك
 الا     النمقب وا  ا   ف م ون من هتم الا  ا ا  ونس ك ا  ا . م من اع ع 

 م م ونم   ف اع عو ثا تسم  اا ات  ف ا نك من اع ع م  الا     النمقب ل وقول ا  
 .(1ا  ا   ف م ون والنس ك الم ويك ل ا  ا . وقب  مء  النام    مم هو مو ل ب بوا )

 ( ا  ا   ف م ون والنس ك الم ويك ل ا  ا . 1 بوا )

اقامة  التبرير التحليل التفسير االستدالل التقويم الاع عو ا
 الحجل

 حفظ

       * (5891جابر عبد الحميد) 1

      * * ( 5891فؤاد ابوحطب ) 2

كلية اتمريض جامعة  3
 (5887انديانا)

* * * * *   

1 Guffey(1998 *       

5 Hickey(1990) *   *    

, Karin&William(1995) * * * *    

7 Johanson(1955)  * *   *   

8 Jones(1996) *    *   

9 Jones,et al.(1997) * * *   *  

11 Marzano(1987) * *  * *  * 
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11 Mertes(1991) *  *     

12 Paul  *      

13 Potts(1994) *       

11 Raths,et al.(1991) *  *    * 

 2 5 4 4 1 7 51 ابب الم ونم 

,54 %7,5 %28 %28 %19 %15 %81 النس ك الم ويك %
2% 

    النمقب ا  ا ا  م (  ن م ون الارويا هو   ث  م ونم  الا  1 ا ل من ال بوا ) 
( وهتا ي  ب  م  ن الا     النمقب هو  م %93ا نك  الاع ع م    رب ب    نس ك ا  ا م )

المساول،   ي  م ون االسابالا  رب ب    نس ك   دبيعا  ا     ارويمم ، و ن  ا     امل
 ،واالسان مط مالسابالا يالمف  ف من االسار اء،  م ،الم ون همم ا( ويعاب  هت %51ا  ا م ) 

وهمم نوامن من الا     يساخبمهمم الم    النمقب، وع م تل  م ون الا س   با  ا  ب    
ب    نس ك ا  ا م خ ا ا نك الاع ع م   ي(، وع م تل  م ون الات  ف والت%,3نسبا  )

(    ي  م ون الت ظ والات   با  ا  نسبا  %29(، ثا م ون الاب ع  بنس ك ) 29%)
 (.761م ون إقممك الت   با  ا  نسبا ) (، ثا1162%)

الم ونم  األسمسيك الام و ب   م  مالس اا الثمنم التل  ن  ا م: م نولإل م ك ا
 ا  ا .الوا  ا   ف م ون من هتم الا  ا ا  ونس ك  ،م مواك من مرم يس الا     النمقب

ثا تسم  ا  ا   اا ات  ف ا نك من مرم يس الا     النمقب ل وقول ا م م ونم   ف مريمس
 .(2 ف م ون والنس ك الم ويك ل ا  ا . وقب  مء  النام    مم هو مو ل ب بوا)

 ( نام   ات  ف ا نك من مرم يس الا     النمقب 2 بوا ) 
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 * ورود المكون ضمن المقياس

(  مريمس  ع نك من 11(  ا ل  عب ات  ف م ونم   ف مريمس من)2ن  بوا )م 
 هو   ث  الم ونم  ا  ا ا  األول  مء  م الا ا   التقويمم ون  يس الا     النمقب  ن  مرم 

  الثانى( ، ثا  مء  م الا ا   %71( م ا  بنس ك م ويك مربا هم )11ت أ ب ط ب  ك ا  ا م )
( م ا  بنس ك م ويك قب هم 8والتل ب ط ب  ك ا  ا   ف منهمم ) و االستنتاج، التفسيرم ونم 

والتل ب    ب  ك ا  ا م ب ن ا نك  التحليلم ون  الثالث،    ها  م الا ا     ( ،57%)
قامة الحجل ، إ ( ، ثا م ونم%51( م ا  بنس ك م ويك قب هم )7المرم يس المساخبمك )

(، %,3( م ا  بنس ك م وي )5ت أ ب ط ا  ا   ف منهمم )  الرابع م الا ا    واالستعدادات
( %21( م ا  و نس ك م ويك )3 رب ب ط ا  ا م ) الخامسالا ا     م التأملب نمم  مء م ون 
( م ى بنس ك م ويك 2با  ا  ) التعرا على االفتراضات مء م ون  السادس، و م الا ا   

االستدالل، العالقة بين السبب والنتيجة،  مء  م ونم   الترتيب األخير(، ثا  م 11%)
ت أ ب ط ا  ا   ف  وضوعية ، دقة المعلوماتارتباط الفروض بالمعلومة ، ادراك حقائق م

 ( . %7( م ى واتبى و نس ك م ويك )1منها )

( الخم  بات  ف ا نك من اع ع م  الا     النمقب،  1وعا ل من نام   ال بوا )
و وب اا مق  ز م ا م  ها  ،( الخم  بات  ف ا نك من مرم يس الا     النمقب2وال بوا )
 مء     النس  الم ويك لا  ا   ف م ون ،  رب تصف  ف من  وتل  و رم لمم  ،الم ونم 
ا م نس  م ويك ل ا  ا ا  اعب مربولك  التقويم، والتفسير، واالستنتاج، والتحليل م ونم  

 وم ا عك مرم نك  ملم ونم  األخ ل . 

 همم م ونمن   ايمن  ناميمن  إقامة الحجل ، وتقويم االستنتاجات  مم  ملنس ك لم ونم
دراك مدى م ونم    ون الارويا،  م ت ن  ن  إلم م التعرا على دقة المعلومات، وا 

موضوعية الحقائق، والتعرا على صحة المعلومات والتعريفات، واكتشاا المغالطات، 
هم م ونم    ايك ان ين ال متثمن التمليمن يعاب   ومدى ارتباط المعلومات بالفروض، والتمييز

 ملم ونم   ،م  م ون من م ونم  الا     النمقب ع  بو ا همم  ،  مل ها  الفاملم ون   يس هو 
  فٌّ من م ، و م هتا و بلللاألخ ل ل ا     النمقب ال يم ن إن مزهم بون ال  ها ال  ظم ل مع وم
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 ن ل  ها ال  ظم  هميك  (William&Carmen,1993,pp.501-521)وليام، وكارمن 
سول يعاب  ال تأ التملم  ن م ون ال ها هو  تب  ل  مل ك ل ريما  عم يم  اسابالليك  ميك لت

 الم ونم  ال  يسيك ل ا     النمقب .

 همم بب هيم  ناميمن إلم م ون   ،و ملنس ك ل ف من م ونم الاعميمم ، واالسان مط
االسابالا،   ملا     االسابالل  يالمف    من االسار اء ت أ الوصوا من ال  وض إلم 

 ت أ الوصوا إلم ال ز يم  من ال  يم  . الاعميمم ، واالسان مط 

الس اا الثملأ والتل  ن  ا م: هف يم ن و ي قم مك  م ونم  الا      نولإل م ك ا -
 . ؟النمقب  م األ ث  ا  ا ا من خ ا الاعم عو والمرم يس الام اا ات   هم

 متثمن بهتا و ي قم مك  لم ونم  الا     النمقب األ ث  ا  ا ا مي إ م ك مم  ام ال  اا    
 ( هتم الم ونم   3الخصو  وعو ل  بوا )

( الم ونم  األسمسيك ل ا س  النمقب والم ونم  ال  ايك الام انامم ل ف 3 بوا )       
  سمس م ون 

المكونات  م
 األساسية

 المكونات الفرعية

 الفام 5
رأى التمييز بين ال –إدراك المعنى  –وضع المعلومات تحت رتب تنتمى إلياا 

 وضع عنوان مناسب . –والحقيقة 

 التبرير المنطقى –التصنيف وفقا لمعيار معطى  –توضيح المعنى  التفسير 2

 جمع أدلة لتشكيل حكم. –وضع فروض بديلة  –الوصول إلى نتائل موضوعية  االستنتاج 1

 اختبار األفكار واإلدعاءات . –استنباط الحجل  –تحديد األفكار  التحليل 4

اتساق وصحة  –إصدار أحكام من حيث : أهمية ومصداقية ، ومعقولية الحجة  تقويمال 1
 المعلومات اإلحصائية التى تدعم الحجة .
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مت م ن من الماخصص ن  ثممنم( 8اا ا ض الرم مك ا م م مواك من المت م ن )     
ومعهب ال توأ  ل ماتمنم  والارويا الا  وي، الروم  م ا ا الن س    يم  الا  يك، والم  ز 

مبل م  مك هتم الم ونم  لريمس الرب ى  توا( إلبباء   ا ها 1والب اسم  الا  ويك  )م تع
 ا م الا     النمقب.

هف يم ن بنمء اخا م  ا     نمقب  م  الس اا ال ا ي والتل  ن  ا م: انولإل م ك  -
 .؟ وء مماا اتب بم من م ونم  ل ا     النمقب

ك من المريمس م ونك من    عك مو وام  مانواك يتاول  ف اا و ي صو ى  ولي   
مو و  ا م مع ومم   م م ما مع ن، ثا يعر   ف مو و  م مواك من األس  ك لريمس 

تباهم إوار   ف س اا م مواك من االسا م م   خا  الم تو   ،قب ى الا     النمقب
 ،  المو و  من مع ومم  ي م ك ماوقعك ل س اا ويساع ن الم تو   م إ مبا   مم يتاوي

 إ م ك إلم  عض المع ومم  األخ ل الام  اا د تهم  م مربمك الس اا .

( س اال موزاك ا م الخمس قب ا  الام اا 51وقب ب ط ابب األس  ك  م المريمس   ف )    
اتب هم  ملرم مك م ونم   سمسيك ل ا     النمقب )الرب ى ا م ال ها، والرب ى ا م الا س  ، 

( 3 ى ا م االسانامج، والرب ى ا م الات  ف ، والرب ى ا م الارويا(  مم   م  بوا )والرب
 السمبع . 

الخصم   السي وما عك ل خا م  )الصبق، والث م (: لتسم  الخصم   السي وما عك  -,
إنمأ( من د   الم ت ك  5,ت و ،  85( دمل م )151ل خا م  اا اخايم  ا ن  قوامهم )

 (  . ,361والنت ال معيم ي قب م ) ،( اله ا1,861ل ام  زمن  )الثمنويك  ماوس

  وال : الصبق ااامب ال متثمن  م ارب  همم ل صبق ا م الد ق الامليك: 

 ثممنم( 8ا ض الرم مك ا م م مواك من المت م ن ) صبق المت م ن: اا   –     
ل ماتمنم   مت م ن من الماخصص ن  م ا ا الن س    يم  الا  يك، والم  ز الرومم

( إلبباء   ا ها نتو مبل 1والارويا الا  وي، ومعهب ال توأ والب اسم  الا  ويك )م تع
م  مك  س  ك المريمس لريمس الرب ا  الام يريسهم، و تل  مبل منمس ك هتم األس  ك لمساول 
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الد  ، و نمء ا م تل  اا إامبى صيمغك  عض األس  ك، و تل  إامبى صيمغك  عض 
 م .االسا م 

صبق الم  با : اساخبم  د عرك صبق الم  با   و مميسمم د عرك االاسمق الباخ م  -2
( دمل م من د   الم ت ك الثمنويك، واا 151لتسم  الصبق، وتل  لبل ا نك قوامهم )

اساخ اج معمم   اال ا مط ب ن ب  ك  ف س اا من  س  ك المريمس والب  ك ال  يك ل مريمس 
 النام   الخمصك بهتا الالأن . (1، وعو ل ال بوا )

( معمم   اال ا مط ب ن ب  ك  ف س اا من  س  ك المريمس والب  ك ال  يك  1 بوا ) 
 .ل مريمس

  
 اا

الس
 قا 

 

معممف 
 اال ا مط

  
 اا

الس
 قا 

 

معممف 
 اال ا مط

  
 اا

الس
 قا 

 

معممف 
 اال ا مط

  
 اا

الس
 قا 

 

معممف 
 اال ا مط

  
 اا

الس
 قا 

 

معممف 
 اال ا مط

1 
1.232

* 
11 

1.1,9
* 

21 1.1,8 31 
1.121

* 
11 

1.111
* 

2 1.117 12 
1.2,9

* 
22 1.15, 32 

1.119
* 

12 
1.119

* 

3 
1.121

* 
13 1.18, 23 

1.191
* 

33 
1.312

* 
13 

1.219
* 

1 1.135 11 
1.221

* 21 
1.258

* 31 
1.215

* 11 
1.317

* 

5 1.115 15 1.15, 25 
1.213

* 
35 

1.311
* 

15 
1.3,1

* 

, 
1.23,

* 
1, 1.118 2, 

1.111
* 

3, 
1.221

* 
1, 

1.12,
* 

7 1.22317 1.21327 1.117 37 1.21717 1.317
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* * * * 

8 1.1,5 18 1.139 28 1.131 38 
1.12,

* 
18 

1.352
* 

9 1.151 19 
1.289

* 
29 

1.385
* 

39 
1.227

* 
19 

1.371
* 

11 
1.222

* 
21 1.158 31 

1.27,
* 

11 
1.228

* 
51 1.139 

 ا ل من ال بوا السمبع س مك الاممس  الباخ   ل مريمس  مم اال   معمم   اال ا مط     
س ال من  س  ك المريمس    ت ن  نهم  35ب ن  س  ك المريمس والب  ك ال  يك ،  ه  بالك    

، 18،  ,1،  15، 13،  9، 8،  5، 1،  2س اال وهتم األس  ك   قما :  15غ   بالك    
، ولهتا اا اسا عمب هتم األس  ك الخمسك اال  من  51  28،  27،  22،  21،  21

 ال .ا( س   35المريمس ليص ل المريمس م ونم من ) 
الصبق العمم   الاو  بي: اا إ  اء الصبق العمم م الاو  بل لاتر ع هب  ن: األوا  -2 

النمقب اا اتب بهم  م ونم   سمسيك ل ا       هو الاترع من الصبق العمم م ل رم مك الا
)ال ها ، والات  ف ، والا س  ، واالسانامج ، والارويا (، والثمنم هو الاترع من صبق البنمء 

 ابابم .إ ل مريمس التل اا   العمم 
  وال: الاترع من الصبق العمم م ل رم مك :

  ل اترع من تل  اا ادب ع مريمس الا     النمقب ا م ا نك الب اسك و عب اصتيت   
ل اأ ب من  يالاو  ب  اا اساخبا اس و  الات  ف العمم  ،لب  م  الخماوالتصوا ا م ا
ت أ  ا ون المريمس من خمس م ونم  )ال ها، والا س  ، والات  ف،    صبق البنمء العمم 

واالسانامج، والارويا(  ماا م هم ما   ا  مالمهبى، ااال ي ا م اممف  ممن واتب )الا     
   Joreskoإاباب   LISRELل ت اا   الب نمم  اإلتصم  (، وقب اساخبا1النمقب ( ) ال ف 

and   Sorbom  و د عرك االتامما األقصم   8611اإلصباMaximum Likelihood 
 إل  اء هتا الات  ف .
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 ال ها                                                         
                                                                             

 الا س                                                                                     
                                                                 

                             الا     النمقب                                     الات  ف         
                                                                     

 االسانامج                                                                                        
                                                                  
 الارويا                                                        

 
 لرم مك م ونم  الا     النمقب  نموتج م ا ض.  ( البنمء العمم 1ال ف )

ول تصوا ا م النام   اا تسم  مص و ك اال ا مط ب ن الما   ا  المالمهبى ) ال ها،     
( مص و ك اال ا مط الماتصف 5( وعو ل ال بوا )الا س  ، الات  ف، االسانامج، الارويا

 ا  هم 
( مص و ك اال ا مط ب ن الما   ا  المالمهبى  )ال ها، الا س  ، الات  ف، االسانامج، 5 بوا )
 ال ها(

 الارويا االسانامج الات  ف الا س   ال ها 
     1611 ال ها

    1611 1637 الا س  
   1611 1617 1635 الات  ف
  1611 1637 1622 1631 نمجاالسانا
 1611 1628 1628 1631 1611 الارويا

ونا  ك لات  ف هتم المص و ك اا التصوا ا م المعمبال  ، وم ال ا  تسن مدم رك     
 النموتج الم ا ض ل بيمنم .

  :اوال: معمبال  الريمس
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 x3   ، و الم ما    الا س x2إلم م ون ال ها ، و  x1 م هتم المعمبال  يال   الما     
 إلم ما    الات  ف ، 

x4 إلم ما    االسانامج ، وx5 . إلم ما    الارويا 
 . Critical مصد ل   ليإ مم الما    ال ممن  هو مميالم  -

ثمنيم: م ال ا  تسن مدم رك البيمنم  ل نموتج الم ا ض النما ك ان الات  ف ،  و ل  بوا 
 ( النام   الخمصك بهتا الالأن.,)

 ( النام   الخمصك  م ال ا  تسن المدم رك ل نموتج الم ا ض. ,  بوا )   
 ا  ف قيمك المبل المثملم الريمك الم ال 
 )ص  ( غ   بالك 2x 9679P=07 2نس ك  م
 (2اقف من )  22xdf/ 1695  1 -   5نس ك  م
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ال ز  الا  يعم لماوسل خدأ 
 (RMSEA)االقا ا 

  مم اقا   من  1  -ص    ,161
 )الص  (

( الخم   م ال ا  تسن المدم رك  ن الم ال ا  وقع   م المبل 5ا ل من  بوا )    
المثملم وهتا يال   إلم مدم رك النموتج )المريمس( ل بيمنم ، و يمم   م المعمبال  الخمصك 
باال ي الما   ا  المالمهبى )الم ونم ( ا م العممف ال ممن )الا     النمقب( ،وعو ل  بوا 

    ( م خصم لهتم النام7)
 ( م خ  نام   الات  ف العمم م7 بوا )                              

 قيمك "   " قيمك الاال ي العممف ال ممن العوامف المالمهبى

    ال ها
  

مقب
 الن

   
الا 

 
168,* 9612 

 ,63, *1618 الا س  
 691, *1652 الات  ف

 6,7, *1651 االسانامج
 7673 *1658 الارويا

(  ن قيمك اال عم  م ونم  الا     النمقب ا م العممف ال ممن ا اوت  7 بوا )  ا ل من
( ، و تل  ي ون قب اترع 165( و ميعهم بالك انب المساول المربوا ),168 – 1651ب ن )

 ل ا     النمقب  م تبوب هتم الب اسك .  صبق البنمء العمم 
     النمقب .لمريمس الا   ثمنيم : الاترع من الصبق البنمء العمم 

 عب اسا عمب الخمس اال  س اال السمبع اإلالم ى إل ها من المريمس اا إامبى ا ا       
ث ث ن امه با  إل  اء الات  ف العمم   الاو  بي  مساخباا التزمك الاألس  ك الخمسك و 

، ا م الرب ا  الم ا  كا الرب ى ا م ال ها ، والرب ى ا م الا س    Lisrel 8.14اإلتصم يك 
 .وعو ل ال بوا والرب ى ا م االسانامج، والرب ى ا م الات  ف، والرب ى ا م الارويا.
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 ( النام   الخمصك بهتا الالأن. 8) 

( نام   الات  ف العمم   الاو  بي الخا م  الرب ى ا م الا     النمقب  مم هم موزاك 8 بوا )
 .ا م األ عمب

 

  
منك

ل م
ف ا

وام
الع

 

   
  ك

ألس
ا

 الاال ي 
الخدأ 

 المعيم ي 
 قيمك  

   
منك

ل م
ف ا

وام
الع

 

   
  

  ك
ألس

ا
 

 الاال ي
الخدأ 

 المعيم ي 
 قيمك  

   
   

   
 ها

م ال
 ا 

ب ى
الر

 

1 1.291 1.185 3.11* 

  ف
لات

م ا
 ا 

ب ى
الر

 

2 1.119 1.189 1.5,* 
11 1.287 1.189 2.91* , 1.31, 1.112 3.39* 
18 1.391 1.112 3.82* 13 1.151 1.198 1.5, 
22 1.3,, 1.195 3.81* 1, 1.585 1.111 5.59* 
2, 1.271 1.199 2.71* 21 1.223 1.195 2.35* 
31 1.385 1.192 1.1,* 21 1.125 1.198 1.31* 
35 1.115 1.198 1.52* 29 1.1,7 1.113 1.51* 

   
   

   
 

س  
الا 

م 
 ا 

ب ى
الر

 
3 1.185 1.18, 2.15* 

ويا
الار

م 
 ا 

ب ى
الر

 

7 1.281 1.181 3.15* 
5 1.17, 1.113 1.1,* 9 1.17, 1.188 1.99* 
8 1.21, 1.19, 2.22* 11 1.179 1.191 1.97* 

19 1.317 1.192 3.11* 11 1.111 1.192 1.71* 
23 1.113 1.113 3.91* 17 1.11, 1.189 5.17* 
27 1.11, 1.198 1.22* 25 1.131 1.191 1.72* 
32 1.373 1.19, 3.88* 31 1.121 1.192 1.55* 

   
   

امج
سان

 اال
ا م

 ى 
الرب

 

1 1.21, 1.181 2.91* 31 1.313 1.191 3.11* 
12 1.219 1.197 3.12*     
15 1.371 1.195 3.87*     
21 1.211 1.195 2.21*     
28 1.11, 1.111 1.39*     
33 1.119 1.111 1.18*     
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 (1615ب المساول المربوا ) * هتم الريا بالك ان
( إن قيا "   " لباللك اال ي  س  ك االخا م  ا م العوامف ال ممنك) 8 ا ل من  بوا )  

(   ا  اال ي ا م 13( ابا الس اا  قا )1615الرب ا ( قب  مء  بالك انب المساول المربوا )
  .من االخا م  العممف ال ا ي )الرب ى ا م الات  ف( ولتل  سول  اا اسا عمب هتا الس اا

 وقب ترع النموتج الم ا ض ) االخا م ( م ال ا  تسن المدم رك الامليك : 
  551انب ب  م  ت عك  911611 2قيمك  م -1
  16,5واسموي  2 قف من  2نس ك  م - 2
   1687يرا   من الواتب الصتيل ويسموي  ( GFI )م ال  تسن المدم رك  -3
  1671يرا   من الواتب الصتيل ويسموي  ( AGFI )م ال  تسن المدم رك المصتل  -1
  1618يرا   من الص   ويسموي  ( RMSEA ) ت  ماوسل م  ي البواق   - 5
 ,161يرا   من الص   ويسموي  (RMSEA)ال ت  الا  يع  لماوسل خدأ االقا ا   -,
سك و هتا  اب ن صبق االخا م  والتي  ص ل  ا ون من    عك وث ث ن س اال اال عوا ا م خم 

(   قما األس  ك الا  انام  إلم  ف قب ى من قب ا   9قب ا   ممنك، وعو ل  بوا ) 
 (  13االخا م   عب إسرمط الس اا  قا ) 

 1(   قما األس  ك الا  انام  إلم  ف قب ى  من قب ا  االخا م  9 بوا )

 األسللللل  ك               قب ا  المريمس ا
ابب 

 األس  ك
 7 31،  31،  25،  21،  17،  11، 1 هاالرب ى ا م ال  1
 7 31،  ,2،  22،  18،  8،  5،  3 الرب ى ا م الا س   2
 , 32،  27،  19،  11،  12،  1 الرب ى ا م االسانامج 3
 , 28،  23،  21،  15،  ,،  2 الرب ى ا م الات  ف 1
 8  33،  29،  21،  ,1،  13،  11،  9،  7 الرب ى ا م الارويا 5
 الث م   -  

قما ال متثمن  تسم  ث م  االخا م   د عرك الا ز ك النص يك وتل  ل ف  عب من   عمب 
  1( 11االخا م   مإل م ك  ل ب  ك ال  يك ، و من  النام    مم ه  مو تك ب بوا )
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( معمم   ث م  االخا م ا  ال  ايك الخا م  الرب ى ا م الا     النمقب، 11 بوا )     
 ل  يك ل خا م    ف  د عرك الا ز ك النص يكوالب  ك ا

  عمب 
 االخا م 

الرب ى ا م 
 ال ها

الرب ى 
ا م 

 الا س  

الرب ى 
ا م 

 االسانامج

الرب ى 
ا م 

 الات  ف

الرب ى 
ا م 
 الارويا

الرب ى ا م 
ل ا     

 النمقب
معمم   

 الث م 
1.7, 1.77 1.81 1.7, 1.73 1.8, 

  الث م  ل خا م ا  ال  ايك الخا م  الرب ى ا م  ا ل من ال بوا السمبع  ن  معمم 
 ,1.8،  مم ب ط ث م  االخا م    ف   1.81إلم  1.73الا     النمقب قب ا اوت  مم ب ن 

 1ممم  با ا م  ن االخا م   اماي بب  ك منمس ك من الث م  
 الزمن المنمس  ل خا م  : -ج 

ء او  هم  ل د   باس  ف الزمن انب اا ارب   الزمن المنمس  ل خا م  ان د عع إادم
ببايك االخا م  وهتا الزمن موتب ل ف م مواك، ثا بب  ال متأ باس  ف زمن اناهمء اإل م ك 
ا م االخا م  ل ف دمل  ا م تبى ، ومن ثا ارب   الزمن التي اسا  ق   ف دمل     

إل م ك ا م اإل م ك ا م االخا م ، واا تسم  ماوسل الزمن ، وقب ب ط ماوسل زمن ا
 1( بقيرك 11االخا م  ) 
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1.George,p.,(1998). Learning for the twenty first century. Issuse and 
Prospects, Chard by Jacques Delorss,Unesco. pp.23-35 
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االسكندرية ،  ،( التعلم . أسسه ، نظرياته ، تطبيقاته 2552محمود)وجيه إبراهيم . 1
 12ص دار المعرفة الجامعية .
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ة التربية ،                       صحيف ،( التدريس من أجل إعداد جيل مفكر 9588محمد أمين حسن )- 25
 25ص.العدد الثالث، مارس ،السنة السابعة و األربعون 

21.Guffy, M., (1998). Five steps to better critical-thinking , 
Problem-solving and decision –making skills .Business 
Communication : Process and product,   2E ( Cincinnati : South 

– westren College Publishing, 1999 ) Chapter 1 . 
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 ( قائمة بالسادة المحكمين           5ملحق )                              

 1 ا.ب اب اهيا ا ب اسامت الصتك الن سيك ،   يك الا  يك  ممعك ا ن المس

 2 ا.ب تسن دمتون  اسامت ا ا الن س الا  ول ،   يك الا  يك  ممعك ا ن المس

 3 ا.ب د ع  التممولم اسامت ا ا الن س   يك الا  يك ،  ممعك ا ن المس

 1 ا.ب امبا متمب العبا ا ا الن س الا  ول ،  ممعك الزقمزععاسامت 

 5 ا.ب  مدم  ت مم   ع   اسامت ا ا الن س الا  ول ،   يك الن  يك تممعك الزقمزعع

 , ا.ب  اتم ابب التم ب اسامت ا ا الن س الا  ول ،   يك الا  يك  ممعك الزقمزعع

 7 ا.ب متمب يت  نمصو   م  الا  ويكاسامت ا ا الن س الا  ول معهب ال توأ والب اس

 8 ا.ب نب ف متمب زا ب اسامت ا ا الن س الا  ول  ممعك الزقمزعع
  

 اختبار القدرة على التفكير الناقد   

 / إبراهيم علي إبراهيم منصورد إعداد 

 د / ناجية عقيلة فرج الحصادى      

 التعليمات

 عزيزي الطالب / الطالبة 

  م مواك من المو وام   ، اانموا الرب ى ا م الا     يع ض ا ي   يمم    
ا مم  أن  ال  0األس  ك  نالنمقب ، والمد و  من  ق اءى المو و    با  ثا متمولك اإل م ك ا

  .واإل م ك اعاب  صتيتك دملمم اعب  ان و هك نظ   ،او ب إ م ك صتيتك و خ ل خمد ك

  .   و ابا ا    ي س اا بون  ن ا    ا ي  -1
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  .ول اساخبا النام   ألغ اض ال تأ الع م س  -2
 انالباحث

إن الدتمل  ن مام  ببا يك  ا ون  سمهم من خ يك واتبى لهم الرب ى ا م ا ه ز غتا هم    
ان د عع الريما  عم يك الامث ف ال و   نا  ك و وب ص  ك ال  و و  ف الخ  اء ، ت أ 

ن مام  اخا و  يمم ب نهم من ت أ   ع  ال وء بو ا  هممم     تيمى الن م  إال  ن ال
اتايم ماهم ال و يك  منهم ال يم ن  النمو  ال    ال وء الم مال ، و ع هم يم نهم النمو    

الظف، واظه  الدتمل   ألوان مخا  ك نا  ك و وب ص  م  إ م يك ب من  ال  و و  ف   
  .يسا مب من هتم الص  م     اصن و الدتمل 

والميمم ال ا بى وال عض منهم يعيع    الا  ك  م العت ك  رل،واعيع الدتمل     الميم
والر  ف منهم ا م الصخو   مم يعيع  ع هم ا م  تو  األال م  مالا  م  مي ال د عم     

ب نمم يأخت   ، ملدت   يأخت من ال د  ال تاء التي اماص  ان د عع ال ت  ،تبادليةمعيالك 
الدت   ال تاء التي  ون  نا  ك ام يك الامث ف ال د  الخمل  من ال  و و  ف  دبيعا  من 

  .ويال ف ااتمب ال د  مي الدت    عض األ  ا  ال و  ،

وتوجد أنواع كثرية من الطحالب مثل : الطحالب اخلضراء املزرقة وتعيش غالباً يف املياه العزبة ، كما ميكنها أن 
تكون جسمها من خالاي عديدة يطلق عليها تنمو يف مدى واسع من احلرارة ، كما توجد بعض الطحالب اليت ي

الطحالب عديدة اخلالاي ، وخالاي جسم الطحلب تكسبه القدرة على حتمل الدرجات العالية من احلرارة  لذلك 
تنتشر الطحالب متعددة األشكال ، منها الطحالب اخلضراء اليت تعيش طافية على سطح املياه اجلارية ، 

  .لوااها الب ي واألفرر الذه ي ، هذا   وتنمو الطحالب البنية يف املياه الضحلةوالطحالب الذهبية اليت تتميز أب

قدم هلا سيقان  322وعشب البحر نوع من أنواع الطحالب  البنية كبرية احلجم حيث يبلغ طوهلا أكثر من 
احلمراء  طويلة جتعلها منبطحة يف قاع احمليط أو تطرو بشكل حر فوق سطح احمليطات  ، كما توجد الطحالب

وهي فغرية و هشة و تعيش يف أعماق املياه وهذا النوع من الطحالب  له دور هام يف تكوين الُشعب املرجانية ، 
حيث يساعد على ترسيب احلجر اجلريي الذي يقوى الُشعب املرجانية ، وتتكاثر الطحالب بطريقتني  جنسية ، 

 2وغري جنسية 
   ان األس  ك اآلايك: عب ق اءا  ل مو و                    
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 من الوا ل  ن ال ما  اسارم مع ومما  من :       -1

 :علم النبات-أ

 .ا ا الت وان -   

 .ا ا الدبيعك -ج

  :الهبل األسمس  ل  ما  هو -2

  .او يل األلوان المخا  ك ل دتمل  -  

 .او يل األنوا  المخا  ك ل دتمل  -      

  .وصو  مم ن معيالك الدتمل  -ج    

  من خ ا ق اءى المو و   ا ل :                                                   -3

 .و وب انمق م     ل ك ال ام ك - 

 .ال او ب انمق م     ل ك ال ام ك- 

 من خ ا ق اءى المو و  يم ن اسانامج  ن:  - 4

 .الن مام  إتا لا ااع ض  ل  وء الم مال  سول امو  -  

  .ام  ال يم ن  ن اعيع بون و وب الممبى الخ  اء ف الن م - 

  عض الن مام  يم نهم  ن اعيع بون اع  هم ل  وء الم مال   -ج   

 من خ ا ا ض المو و   اب ن  ن    ف ارسيا ل دتمل       ن ي ون ا م  سمس: -5

 ال ون  -  

 . مم ن المعيالك -   
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 .د عرك الا مث  -ج     

  .د عرك  نسيك ،  م ن البيماومم  ا مث   د عرك  نسيك عض الدتمل  اا مث    -6

                     . م ن البيماومم ال  ا مث   د عرك غ    نسيك -  

  . م ن البيماومم دت   –  

 . عض ال م نم  غ   الدتمل  اا مث   د عرك  نسيك -ج   

                       هف او ب ل دتمل     ا  ؟                                  -7 

 .ال    : ألن الطحالب تعيش في المياه ، كما أنها تكون غذائها بنفسها  -أ         

.راراً نعم  : ألن الطحالب  عندما تتحد مع الرطرايت و توجد على جذوع األشجار تسبب أض -ب          
خر ، وأمحد ميارس مهنة خرج أمحد يوماً يف رحلة فيد مائية يف اهر متسع ال يُرى شاطئه اآل

الصيد حديثاً ، و بينما هو يف النهر تقابل مع فياد آخر يدعى سامل لديه قارب مذود مبحرك يدفعه بسرعة بينما 
كم يف ساعة من الزمن ، بينما قطعها أمحد يف   33خيلو  قارب أمحد منه ، قطع سامل رحلة الصيد ذهاابُ و طوهلا 

رتاح سامل ساعتني من الزمن قرر العودة هو وأمحد وحتركا للعودة يف وقت ساعتني ونصف الساعة  وبعد أن اس
واحد ، وبعد ساعة أو أكثر قلياًل من حتركهما هبت الرايح ، وجد أمحد معها فعوبة يف التجديف مما دفعه 

 دجده للتوقف جبوار الشاطئ  كما توقرت معظم القوارب املذودة مبحركات ، وعندما نظر أمحد على قارب سامل مل
  .، أو جبانب شاطئيه بعرض النهر

ترك أمحد قاربه وحبث عن ماء عذب ليغتسل منه بداًل من املاء املاحل الذي يصطاد منه ، 
وبعد أن رجع التقى بصياد اثلث يدعى عادل فسأله أمحد عن سامل فأجاب عادل أبنه مل يره ، وإنه مسع عن قارب 

من توقف أمحد وبعد أن هدأت الرايح وافل أمحد رحلة العودة ،    كم  ، بعد مرور ساعة  32قد غرق على بعد 
وعند وفوله إىل املرسى النهائي أراد أن يتأكد من سالمة فاحبه سامل فسأل من هناك عنه ، قيل له أننا مل نر 

قت أشخاص ولكن وفلت ثالثة قوارب   اثنان لكل منهما حمرك  والثالث بدون  ، وقد وفل الثاين والثالث يف و 
واحد منذ ثالث ساعات ، أما األول فقد وفل منذ أربع ساعات ونصف ، وبذلك أتكد أمحد من سالمة 

 .فاحبه سامل
 من خ ا ق اءا  ل مو و   السمبع     ان األس  ك اآلايك :        

 من خ ا س ب ال ما  ألتباأ المو و   ا ل :                      -8
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 . كو وب انمقض    ل ك ال ام - 

  .عدم  وجود تناقض في لغة الكتابة -ب

 هف  تمب صيمب غ   ممه  لاوق    ثنمء  ت ك العوبى  ؟-9

                               .نعا : ألن زم    واصف  ت ا  بون اوقو -         

 .ال : ألن  تمب اوقو بهبل ال تأ ان ميمم ل غاسما بهم -       

  .م ا   اوق      الوق  التي اوقو  ي   تمبال : ألن معظا ال -ج      

  .نعا : ألن  تمب يمم س مهنك الص ب تب ثم  -ب       

 اصد ح  ع ض النه  الوا ب    السد  السم ي يعن  :  -10

                                                         .بوسي النه  - 

  .بوسل النه  - 

 . دوا النه -ج

 ا  تمب   س مك وصوا صبير  سملا  بق ع ؟                                   هف  ت  -11

   .نعم  :  ألن سالم تمكن من الوصول إلى المرسى النهائي قبل هبوب الرياح-أ

 .ال :  ألن  تمب لا      ع نيك سملا انبمم وصف إلم الم سم - 

                     ساأنو  تمب  ت ك اوبا   عب زمن اسا اتك مربا م : -12

 .ساعتان –أ  
  .ساعة و نصف -ب  
  .نصف ساعة -ج          

إن مصر جزء من األمة العربية ، مثلها مثل سوراي وفلسطني ولبنان والعراق  ، وتتعرض معظم دول األمة 
كما أن كل دولة   العربية للكثري من العدوان ألسباب عديدة ، فمعظم الدول العربية تتمتع مبوقع جغرايف متميز ،

  .عربية تتمتع ببعض الثروات الطبيعية
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وكانت مصر هدفًا للعدوان ، فقد خاضت حرواًب كثرية مع إسرائيل استطاعت حتقيق النصر الكامل فيها   
اليت حررت فيها مصر كل أرضها  3332اليت نتج عنها احتالل فلسطني ، وكذلك حرب  3343حيث حرب 

كانت هزمية كل العرب حيث احتلت إسرائيل سيناء املصرية ، واجلوالن  السورية ، فقد   3333احملتلة  أما حرب 
وجنوب لبنان ، وجزءًا من األردن ، وأجزاء أخرى من فلسطني ،  وقد حاولت كل دولة حترير أرضها ، سواء 

 .االتراقيات ابملقاومة املسلحة ، أو بعقد اتراقيات ، وقد استطاعت مصر حترير طااب كجزء من سيناء عن طريق
وبعض الدول العربية جتاور إسرائيل ، وتعيش إسرائيل يف فراع دائم مع سوراي ولبنان وفلسطني ، والعراق ، 
أما مع مصر فهي تعيش معها هدنة سالم ، كما أاها ال تصارع قطر أو السعودية  ، لقد قتلت إسرائيل الكثري من 

ر السن ، ابإلضافة إىل ما تدبره من ضغائن بني الدول العربية العرب : أطرال أبرايء ، ونساء عزل ، وشيوخ كبا
بعضها البعض ، وما تتميز به من نقض للمعاهدات ، رغم ذلك فإن الكثري من مصاحل إسرائيل جترى يف الدول 

  2العربية ، كتسويق منتجاهتا ، وإقامة الكثري من املشروعات االستثمارية ،وغري ذلك 
من النيل إىل الررات ، كما تتعامل إسرائيل مع الدول العربية  من منطلق من يقتل  وحتلم إسرائيل أبن حتكم

الدولية ، وتبيد  شعب املعايري من أواًل ، وهذا يتضح من األحداث اجلارية يف فلسطني ، فإسرائيل تنتهك كل 
ذلك بسبب ما تلقاه فلسطني رغبة منها يف عدم قيام دولة فلسطينية مستقلة ، وهذا بسبب عروبة فلسطني ، وك

 2 3332على يد  مقاتلو حزب هللا بلبنان من هزائم ، وما تضمره من مرارة هزمية أكتوبر 
وإذا كان األمر كذلك فهل دجب أن نقيم معها سالم ؟ وهل نسمح ألحدهم أن تطأ قدماه أرض العروبة ؟ 

 نتعامل هبا مع أسرائيل؟  وهل دجب أن نعقد معهم فرقات جتارية ؟  أم أن هناك طريقة أخرى ميكن أن
 من خ ا ق اءا  ل مو و   السمبع     ان األس  ك اآلايك :

     ن ناخ م ان س مق الاس ل  فالاعيع إس ا  ف تمليم  مي مص  معمهبى س ا ،  -11
 معهم ونا   إلم 

             ب ام  الانميك الباخ يك  ؟                                                          

  0نعا : ألن  دملمم  و ب س ا    تم ك إلم الاس ل  - 

 0ال : إن إس ا  ف ال اهب لهم ،  مم  ن الروى ه   سمس الس ا -         

 ببو  ن إس ا  ف ال اعيع    ص ا  مي السعوبيك و قد  ل عبهمم ان تبوبهم ، و  -14
 ال  ض البب ف لتل :  
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  0قوى اس  عك ال يساهمن بهم  اال ف السعوبيك و قد   -  

اما   السعوبيك و قد  مخزونم  هم    من البا وا يم ن  ن ي    مصملل  –  
 إس ا  ف إتا مم نال 

  0ب نها ص ا        

 0و وب معمهبا  س ا ب نها   -ج

  يم ن  ن نسابا من المو و  ا م :                     -15

 .ائيل تعيش في صراع دائم  معها إلسركل الدول العربية المجاورة   -أ 

 . ا  ف ال اعيع    ص ا  معهم  ف البوا الا  ال ا مو  إس -    

 .يك ال اعيع    ص ا   مي إس ا  ف  عض البوا الع   –ج    

انمبي إس ا  ف تمليم   مل  وس ل م مو م  مي ال  سد ن  ن من   ف الوصوا إلم ت وا  -16
 س ميك ،  هف اعارب  

  ن إس ا  ف  مبى    د بهم و  نهم بولك س ا ؟                                                 

 .اخباا الس ح    اتر ع  هبا هم نعا: ألن إس ا  ف  ص ت  ا ل  ن  ال  م بى من اس- 

 مي الالع  ال  سد ن  و  ن  اهم  ال : ألن إس ا  ف سبع لهم اوقيي ال ث   من االا مقم  - 

   يم ن اسابباا   مك المعم    الوا بى  ملسد  السمبس اال     مك :        -17

 الروان ن  -  

 الموازعن  - 

 المرم يس -ج  
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  ا ل من س ب ال ما  ل مو و   :                                       - 18 

 .انمق م  وا تك  يمم ت  م ال ما  و وب   –   

 .يمم ت  م ال ما  و وب انمق م  غ   وا تك    - 

 .و وب انمق م   يمم ت  م ال ما  ابا   –ج 

اا نن إس ا  ف     س م  نرض المعمهبا  ،وعببو  نهم ا عف تل  لانما مم ا عب بون  –11
    ق وب ، وال  ض البب ف لتل  :                                         

  .ا  ض ا  هم من قول   ب  خم  ك انهم إس ا  ف  بولك لا اات ا    ق ا ااهم بف   -    

  .إس ا  ف  دبيعاهم نرم ك ل عهوب  - 

 .ن تعارضت مع المعاهدات   إحتى و ،إسرائيل تراعي مصالحها أولا   -ج   

معظا البوا الع  يك تا  موقي    ا   مام ز ، و ف بولك ا  يك ااماي ب عض الث وا  -22
 : الدبيعيك، والع اق  بولك ا  يك ،  تن

 .بولك الع اق تا  موقي    ا   مام ز و بهم ث وا  دبيعيك  -  
  .بولك الع اق تا  موقي    ا   مام ز و ال  و ب بهم ث وا  دبيعيك - 
 بولك الع اق موقعهم غ   مام ز و بهم ث وا  دبيعيك  -ج
 . ف مم سبع غ   صتيل  –ب 

 اخ   انوان منمس  ل مو و  :  -21

  .ة اإلسرائيلية العالقات العربي -أ 

  .الحدود العربية مع إسرائيل  -ب

  .الصراع العربي اإلسرائيلي -ج 

 من خ ا األس  ك الا  د تهم ال ما   آخ  المو و   ا ل :  -22

ال ما  ات زا  وا تم   ب إس ا  ف ل تصوا ا م إ م م  مات زى من خ ا مم  ات ز-      
 يد ت  من  س  ك
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 . أس  ا   ب إس ا  ف   ابا ات ز ال ما  -     

 .األس  ك الا  د تهم ال ما  ال ا قك لهم  ملمو و  –ج      

  ف ال هوب يالع ون  عباوى  ب الع   ،  وهن يالع   عباوى  ب الع   ، إتن :  -23

                                       . وهن ال يالع   عباوى  ب ال هوب  -        

  .كوهن يهودي  -ب     

 . عض األ  اب غ   ال هوب يالع ون  عباوى  ب الع    -ج     

  .من  س م  الص ا  الع    اإلس ا     هو متمولك إس ا  ف لاأم ن تبوبهم الخم  يك  –22

 ال -          نعا                           - 
واململكة النباتية هي املصدر تصنف الكائنات احلية حتت مملكتني : امللكة احليوانية ، واململكة النباتية ، 

الرئيسي لغذاء اململكة احليوانية ، وتوجد جمموعة من الصرات العامة اليت متيز النبات عن احليوان ، فالنبات يعتمد 
جسم النبات مواد غري عضوية كاملاء والضوء  بناءعلى نرسه يف جتهيز غذائه فهو ذايت التغذية ، حيث يدخل يف 

ذائبة مبحلول الرتبة ، بينما احليوان يتغذى مباشرة على النبات ، إذن احليوان ال دجهز غذائه والغازات واألمالح ال
 .بنرسه 
ويعترب النبات حمدود احلركة  مقارنة ابحليوان ، فحركة النبات مرتبطة ابلرتبة ، فزهرة نبات عباد الشمس         

ات اثبتة ابلرتبة ،بينما يتنقل احليوان من مكان تتحرك مع قرص الشمس من الشروق أيل الغروب و لكن ساق النب
 -فقط  احلديثةآلخر ، أما منو النبات فهو منو غري حمدود حيث حيدث النمو نتيجة النقسام اخلالاي املرستيمية 

مبعىن واملوجودة يف القمم النامية للسوق واجلذور، يف حني ينمو احليوان منواً حمدوداً  -وليس اخلالاي املرستيمية املسنة
  .أنه ينمو لررتة زمنية معينة مث يتوقف 

ومن حيث التكاثر جند أن كل النبااتت تتكاثر بطريقة ال جنسية مبعىن أاها تتكاثر أبي جزء من النبات           
عدا البذرة ، هذا ابإلضافة إىل التكاثر اجلنسي عن طريق البذرة الناجتة عن عملية التلقيح واإلخصاب ، يف حني 

ثر احليوان ابلطريقة اجلنسية واندرًا ما حيدث له تكاثر دون عملية تلقيح وإخصاب كما حيدث يف الديدان يتكا
 .الشريطية 
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ويرتكب جسم النبات أو احليوان من خلية  واحدة أو من عدة خالاي  وأهم ما مييز اخللية النباتية عن          
بينما ختلو احليوانية منه ،كما أن معظم  النبااتت حتتوى خالايها احليوانية أن اخللية النباتية هلا جدار سليولوذي  
 .على بالستيدات مل توجد يف خالاي  احليواانت 

 من خ ا المع ومم  الوا بى  ملمو و   السمبع     ان األس  ك اآلايك :

                        .مم يأا  يعب انوانم منمس م  ل مو و   -25

 .النمو والا مث     ال م نم  التيك  -                   .مملكة الحيوانية الصفات العامة لل -أ

 .الص م  العممك ل مم  ك الن مايك  -ج

واتبى ببون  با  األم  م  م ن  ا مث   د عرك غ    نسيك ، وعا ون  سم  من خ يك  -26
                                                     نهم:األم  م اصنو ا م  س  ولوتي ،  تن

 ال او ب مع ومم   م يك اسماب ا م الاصن و  -ج.   ت وان - .               نبات -أ

 ف مم هو امل  من ص م  ال  ا عم لتل  يم ننم الت ا ا م ال  ا عم   أنهم ن م ،  -27
 والص ك الا  اعاب  بل ف قمدي  ا م تل  ه :         

 .ال  ا عم اا مث   د عرك ال  نسيك  -               ولوتي ل  ا عم لهم  با  خ وي س ا- 

 .، ومنهم مم ال يعامب ا م ن س  من ال  ا عم مم يعامب ا م ن س     ا ه ز غتا    -ج

نمب ا  مم   خ و الن م  من ال  سا با  ،  و ف الت وانم  لا اتاو ا م   سا با  ،  -28
 تن :                                                إ سا با  ال و    نم  م ن ت   خ و من ال 

  .المربمم  غ    م يك السابالا  -ج       .ال و    نم ن م   -       .اليوجيلينا حيوان -أ

هل الخاليا المسئولة عن تكاثر النبات هي الخاليا صغيرة السن و ليس الخاليا كبيرة -21
 ) تقةويم (السن ؟ 

 .خ يم ص   ى السن لهم الرب ى ا م االنرسما نعا  : ألن ال - 
 .ال  : ألن الخ يم ص   ى السن ا ون ص   ى الت ا   - 
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 .ال  : ألن الخ يم ال ب  ى  ب  ى الت ا نم  ك  -ج

   مك التب ثك الوا بى  ملسد  الامسي يم ن اساببالهم بل :                   -32

 .الجديدة  -ج                   .ص   ى السن  -                    .المتطورة  -أ 

ك ب ن الن م  و من خ ا المع ومم  الوا بى  ملمو و   ا ل  ن    ف معيم  ل ا  ق –31
  سمس :                                       الت وان ي ون ا م

 .الخلية -ج                     ر.التكاث -ب                 .التغذية    -أ 

 مثل النبات يف ذلك و الدليل على ذلك هو : ميكن أن تتكاثر احليواانت بطريقة ال جنسية مثلها -  
 . ف مم سبع -ج   . د عرك ا مث  ال  ا عم -      .لال عديكد عرك ا مث  الب بان ا - 

ال د  خمل  من ال  سا با   ، و تاا  الا تيك ، وعا مث   نسيم   و ال  نسيم ،  هف  -33
 ال د  ن م  ؟   

 .ال  : الحكم غير صحيح -ب     .تيل ا صنعا : الت -  

   مك بنمء الوا بى  ملسد  الثملأ اعن  :                               -32

 .إقامة  -ج                   .تكوين  -ب              .تشييد  -أ 

 رتاح التصحيحم
 

 م

 ب أ

 د    ج

1 *   

2 *   

3 *   

2             * 
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5 *   

6     * 

7  *  

8 *   

1     * 

12  *  

11 *   

12     * 

13  *  

12  *  

15     * 

16  *  

17 *   

18 *   

11     * 

22                    * 

21     * 

22 *   

23     * 

22  *  
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25     * 

26  *  

27 *   

28     * 

21 *   

32  *  

31 *   

32 *   

33 *   

32     *  
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 جامعة سرت في ليبيا بهيئة التدريس  أعضاءكما يراها  األكاديميةواقع الحرية 

 د/امحمد عمر امحمد عيسى
 

 ملخص البحث
كما يدركها  األكاديميةالوقوف على واقع الحرية  إلىهذه الدراسة  تهدف   

)حرية التدريس وحرية التعبير  أبعادهاهيئة التدريس بجامعة سرت في  أعضاء
ذ القرار وحرية البحث العلمي( ، ولقد استخدمت الدراسة المنهج وحرية اتخا

في جمع البيانات حول  ستعينة في ذلك باستمارة االستبانةالوصفي التحليلي م
هيئة التدريس  أعضاءواقتصرت الدراسة على عينة من  ،موضوع الدراسة
هيئة  ا من أعضاءعضو  15بجامعة سرت  قوامها  واآلداببكليتي التربية 

 مجموعة من النتائج  إلىدريس اختيرت بشكل عشوائي ، وتوصلت الدراسة ت
 أعضاءبجامعة سرت من وجهة نظر  األكاديميةن واقع مستوى الحرية إ :أهمها

كان في مجملها  واآلدابهيئة التدريس ممن هم عينة الدراسة بكليتي التربية 
 متوسطًا .

شيوعًا من  أعلىت مستوى التي نال بعاداأل أكثر ن  أبينت نتائج الدراسة 
هيئة التدريس عينة الدراسة بكليتي التربية  أعضاءلدى  األكاديميةالحرية 
 هو بعد حرية التدريس. واآلداب
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 مقدمة : -أوال
ال سيما التعليم الجامعي ، نظرًا لما يقووم بوم مون  ،المجتمعات قاطبة بأهمية التعليم  تؤمن

 –وال تواال  –فقود أولتوم  لوذلكفورات فوي نموهوا وتقودمها ، ال في إحداث طأدوار تسهم بشكل فع  
نها تؤكد على ضرورة إليس هذا فحسب ، بل ، جانباً  كبيرًا من اهتمامها في خططها التنموية 

ات ومخرجاتوم حتووى يسوتجيب للمت يوور  ،وعملياتووم ،توموتطوويره ، واععووادة النظور فووي مدخاتحديثوم 
 .والتحديات التي حدثت مؤخرًا 

موًا فوي تنميوة التعليم الجوامعي ، يوؤد   دورًا مهفي جميع مراحلم ، وبشكل خاص  فالتعليم
المجتمووع ، ألن بنووواء المجتموووع المنوووتج يعتمووود علوووى توووفير القووووى البشووورية المؤهلوووة القوووادرة علوووى 

  (1)اإلنتاج وتحقيق التنمية الشاملة.
لمناط بم صوره ، وهي المكان ا أرقىفي  اإلنسانيوتعد الجامعة هي معقل للفكر 

 ،لما تتضمنم من خبرات بشرية يمثلون صفوة المجتمع ؛واإلبداعاالهتمام بالبحث العلمي 
والتجدد والتميا بما  اإلبداعمناخ من الحرية التي تحقق  إشاعةم عليها الذ  بدوره يحت   األمر

 ن ينهض بوظائفها:التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع. من شأنم أ
،  األكاديميةالحرية  أجوائهان تتوافر في البد وأ واإلبداعة مكانا للتميا وحتى تكون الجامع

في العصر الحديث ، والتي تعد عنصرًا ال غنى  األكاديميةومن هنا برا االهتمام بالحرية 
هي  األكاديميةعنم في الجامعات العريقة ، وحق مطالب بم في الجامعات الناشئة ، فالحرية 

وقواعد  أسسوالتدريس ضمن  ،فهي باختصار حرية ممارسة البحث شكل متميا من الحريات
 ( 2). من يمثلها أوو عقوبة من الدولة ، أالتقصي عن المعرفة دون تدخل

لها في أداء رسالتها في  داعميعد  المن أهم أركان الجامعة األساسية، و  األكاديميةوالحرية 
مكن لها أن تنتج المعرفة بدون الحرية والثقافة وخدمة المجتمع، فالجامعة ال ي ،نشر العلم
 (3).، ومراكا البحوث ال تستطيع أن تعمل وتتطور في ظل الممنوعاألكاديمية

وتطبيق  ،ضرورية لكل المجتمعات للنهوض في عملية نقل األكاديميةة وتعد الحري  
فهي ضرورية لحماية الجامعة وحريتها من تدخل المسؤولين الحكوميين والقوى  ،المعرفة

األخرى في تش يل المؤسسة الجامعية، خاصة في القضايا المتعلقة باختيار وقبول الطلبة، 
وتحديد محتوى المناهج والمقررات في الجامعة،  ،هيئة التدريس أو عالهم أعضاءوتعيين 
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نشاء التواان والتوافق بين التدريس والبحث والدراسات المتقدمة،  وتحديد حجم ومعدل النمو، واع
 ،حرية التعبير األكاديميةوبمعنى آخر تضمن الحرية  .لمشاريع البحثية وحرية النشرواختيار ا

ونقلها من دون  ،وحرية إجراء البحوث وتوايع المعرفة ،وحرية العمل وحرية نشر المعلومات
 .قيود من أ  جهة

ركنًا أساسيًا من أركان نهضة الشعوب  األكاديميةتمثل الحريات  الدراسة:ثانيا/مشكلة 
واألمم، فالنهضة تستند إلى العلم ونتائجم، والعلم يبدأ من تمتع الجامعات والمراكا البحثية 
في الدول الحديثة بعدة مقومات فكرية وتنظيمية ومعنوية، ويأتي في مقدمتها وعلى درجة 

واالستقالية اإلدارية والمالية التي ال تقل عن  ،كبيرة من األهمية حرية الرأ  والتعبير
 أعضاءوكذلك توفر الدعم المعنو ، وفوق كل هذا البد من احترام األكاديميين و  ،هاسابقت

ألهمية ما يقومون بم، وحماية  هيئة التدريس لعملهم ورسالتهم، وتقدير المجتمع بكل مؤسساتم
هي في واقع األمر منبثقة من الحريات العامة التي يتمتع بها المواطنون  األكاديميةالحريات 
 (4) .المعاصرة والمتقدمة في الدولة
هيئة التدريس  ألعضاءن توفرها الجامعة التي ينب ي أ األكاديميةموضوع الحرية  وألهمية

 األكاديميةدراسة واقع الحرية  الباحث رأىالتدريسية والبحثية  وأدوارهمفيها للقيام بواجباتهم 
هيئة  بها عضومتع التي يتمشكلة الدراسة في معرفة مدى الحرية وتحددت  ،بجامعة سرت

مشكلة الدراسة في  ولقد صاغ الباحث بفكره. ما يجول؛ ليعبر عيس في جامعة سرتالتدر 
 التالي:السؤال الرئيسي 

 ؟بهاهيئة التدريس  أعضاءمن وجهة نظر في جامعة سرت  األكاديميةما واقع الحرية  -
 الفرعية التالية: األسئلةويتفرع من هذا السؤال الرئيسي 

هيئة  أعضاءمن وجهة نظر  األكاديميةالحرية  أبعاد كأحدحرية التدريس  ما واقع -
 ؟التدريس بجامعة سرت

هيئة التدريس  أعضاءمن وجهة نظر  األكاديميةالحرية  أبعاد كأحدواقع حرية التعبير  ما -
 ؟بجامعة سرت

 هيئة أعضاءمن وجهة نظر  األكاديميةالحرية  أبعاد كأحدالقرار  اتخاذواقع حرية ما  -
 ؟التدريس بجامعة سرت
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 أعضاءمن وجهة نظر  األكاديميةالحرية  أبعاد كأحدواقع حرية البحث العلمي  ما -
 ؟هيئة التدريس بجامعة سرت

 أعضاءفي استجابات  1...عند مستوى داللة  إحصائيةذات داللة  هناك فروق   هل -
لتخصص هيئة التدريس عينة الدراسة تعاى لمت ير )الجنس ، والمؤهل العلمي ، وا

 ؟العلمي ، وسنوات الخبرة ، والدرجة العلمية(
 :التالية األهدافالتعرف على  إلىتهدف الدراسة  الدراسة: أهدافثالثا/
 هيئة التدريس بجامعة سرت. أعضاءكما يدركها  األكاديميةالتعرف على واقع الحرية  -
 أعضاءنظر  من وجهة األكاديميةالحرية أبعاد  كأحدالتعرف على واقع حرية التدريس   -

 هيئة التدريس بجامعة سرت.
 أعضاءمن وجهة نظر  األكاديميةالحرية أبعاد  كأحدالتعرف على واقع حرية التعبير  -

 هيئة التدريس بجامعة سرت.
من وجهة نظر  األكاديميةالحرية أبعاد  كأحدالقرار  اتخاذالتعرف على واقع حرية  -

 هيئة التدريس بجامعة سرت. أعضاء
من وجهة نظر  األكاديميةالحرية أبعاد  كأحدقع حرية البحث العلمي التعرف على وا -

 هيئة التدريس بجامعة سرت. أعضاء
 1...عند مستوى داللة  إحصائيةكانت هناك فروقًا ذات داللة  إذاالتعرف على ما  -

هيئة التدريس عينة الدراسة تعاى لمت ير )الجنس ، والمؤهل  أعضاءفي استجابات 
 العلمي ، وسنوات الخبرة ، والدرجة العلمية( العلمي ، والتخصص

باعتباره  األكاديميةموضوع الحرية  أهميةمن  أهميتهاالدراسة تستمد  الدراسة : أهميةرابعا/
مطلبًا  األكاديميةموضوع الحرية  عد  حيث ي  من الموضوعات الحيوية على المستوى الدولي ، 

ن في الجامعات من شأنم أ األكاديميةالحرية تشجيع  ن  ، كما أ في الجامعات المتمياة أساسيا
 وثراء في الحياة الفكرية والعلمية. ،يعمل على توفير بيئة مبدعة وخاقة

عن  المسئولينمن نتائج  إليموفيما تتوصل  هذه الدراسة تفيد أن الباحث ويأمل
وانب وج ،ومعالجتها األكاديميةالحرية درجة توافر الجامعة في معرفة جوانب القصور في 

 القوة وتعاياها.
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استخدم  ،من تساؤالت تثيرهعلى ما  ولإلجابةتحقيقًا لهدف الدراسة : خامسا/منهج الدراسة
 .مثل هذه الدراساتنسب المناهج للوصفي باعتباره من أالمنهج ا الباحث

 تية :معظم الدراسات إن لم تكن أغلبها بالحدود اآل تتحدد سادسا/حدود الدراسة :
ويتحدد الحد الموضوعي لهذه الدراسة في التعرف على واقع  :الحد الموضوعي  -

 ،واتخاذ القرار ،والتعبير ،:حرية التدريس اآلتية أبعادهافي  األكاديميةالحرية 
 والبحث العلمي.

هيئة  أعضاءيتحدد الحد البشر  في هذه الدراسة على عينة من  الحد البشري : -
 .واآلدابالتدريس بكليتي التربية 

 يتركا الحد المكاني على الجامعة بمدينة سرت. كاني :الحد الم -
يتحدد الحد الاماني بامن تطبيق الدراسة خال العام الدراسي  :الحد الزماني -

 م8.52/8.52
 المصطلحات االتية : فيمصطلحات هذه الدراسة  تتركا سابعا/مصطلحات الدراسة :

 : األكاديميةالحرية  -1
 أعضاءالجامعة من الباحثين من  أعضاءرية خاصة ببأنها ح األكاديميةالحرية  وتعر ف

يتمياون بها عن غيرهم من المواطنين بحكم طبيعة  ،أفرادًا وجماعات ،هيئة التدريس والطلبة
 ،أعمالهم العملية والبحثية، وهي تعطي لكل منهم حق البحث والتدريس في مجال التخصص

 (5). ولم حق المشاركة في اتخاذ القرارات الجامعية
 الدراسات السابقة :امنا/ث

السابقة التي تناولت موضوع  والبحوث يعرض الباحث فيما يلي لمجموعة من الدراسات
على  ولقد حرص الباحث ،ةوالعالمي   ةواإلقليمي  ة في الجامعات المحلي   األكاديميةالحرية 

ما يلي ، وفيها في الجانبين النظر  والميدانياالطاع على هذه الدراسات واالستفادة من
 : األحدث إلى األقدملهذه الدراسات وفقا لتسلسلها الامني من  عرض  

 في الجامعات السعودية األكاديميةالحرية  ، 7002أبو حميد، الرحمن  ندى عبددراسة 
ف في الجامعات السعودية، وتعر   األكاديميةف مفهوم الحرية إلى تعر   دراسةهذه الوهدفت ، 

من الحرية  والعوامل التي تحد   ،في الجامعات السعودية يةاألكاديمأهم مجاالت الحرية 
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ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي واعتمدت االستبانة  .األكاديمية
ورؤساء  ،عضوًا من العمداء والوكاء (125إذ تم تطبيق االستبانة على ) ؛كأداة للدراسة

ناثا من جامعة الملك سعودهيئة التدريس السعوديين  أعضاءو  ،األقسام وجامعة  ،ذكورًا واع
 األكاديميةالملك عبد العايا وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وأظهرت النتائج أن الحرية 

هيئة التدريس بالجامعات السعودية تعني حرية الجامعة واستقالها إداريا  عضاءألبالنسبة 
في البحث والتدريس، ومشاركتم في صنع القرار وأكاديميًا وماليًا، وحرية عضو هيئة التدريس 

في الجامعات السعودية كان متوسطًا بشكل عام، من  األكاديميةوأن وضع الحرية  ،الجامعي
في الجامعات السعودية )البيروقراطية، والروتين  األكاديميةمن الحرية  أهم العوامل التي تحد  
 (6)(.في أنظمة الجامعة

والوالء التنظيمي  األكاديميةالعاقة بين الحرية م ، 7002، دانا لطفي حمدان ودراسة 
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على التدريسية بالجامعات الفلسطينية ، الهيئة  أعضاءلدى 

الهيئة التدريسية بالجامعات  أعضاء كما يراهاوالوالء التنظيمي  األكاديميةبين الحرية العاقة 
قة التي تختل  باختاف الجنس ، والرتبة العلمية ، والكلية ، ، وبيان هذه العا الفلسطينية

هيئة التدريس في جامعة النجاح  أعضاءوتكون مجتمع الدراسة من جميع ، وسنوات الخبرة
مريكية ، الذين بلغ عددهم معة القدس ، والجامعة العربية األالوطنية وجامعة بيرايرت ، وجا

امت مفردة ، وق ..0نة طبقية عشوائية بل ت عضو هيئة التدريس ، واختيرت عي 5122
ء التنظيمي، وسعت خرى للوالأل، وا األكاديميةا للحرية محداهالباحثة باستخدام استبانتين إ

 األكاديميةالحرية جابة عن التساؤل الرئيسي التالي : ما درجة ممارسة الدراسة الى اإل
؟ وهل هناك ية بالجامعات الفلسطينية الهيئة التدريس أعضاءالوالء التنظيمي لدى عاقتها بو 

وسنوات  األكاديميةهيئة التدريس تعاى لمت ير الجنس والرتبة  أعضاءفروق في استجابات 
 الخبرة والكلية؟

الدراسة الى مجموعة من النتائج  وتوصلت ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
معات الفلسطينية هيئة التدريس في الجا اءأعضلدى  األكاديميةدرجة واقع الحرية  ن  أبراها: أ

هيئة التدريس في الجامعات  أعضاءدرجة الوالء التنظيمي لدى  ن  كانت متوسطة ، وأ
حصائية عند عدم وجود عاقة ذات داللة إكانت عالية ، كما توصلت الدراسة إلى الفلسطينية 
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هيئة التدريس  أعضاءي لدى و الوالء التنظيم األكاديمية( بين الحرية 1...مستوى الداللة )
 (7)في الجامعات الفلسطينية.

م ، الحرية 8.51، ، محمود عبدالمجيد عساف  فايز علي االسوددراسة وفي 
بمحافظات  هيئة التدريس بكليات التربية  في الجامعات الفلسطينية أعضاءلدى  األكاديمية

هيئة  أعضاءجة ممارسة ف على در هدفت هذه الدراسة الى التعر  غاة وسبل تفعيلها ، و 
من وجهة نظرهم ،  األكاديميةفي الجامعات الفلسطينية للحرية  التدريس بكليات التربية

على  1...ى داللة حصائية عند مستو ذا كانت هناك فروق ذات داللة إوالكش  عما إ
، ولقد استخدم البحث لدرجة هذه الممارسة تعاى لمت يرات فراد العينة متوسطات درجات أ

 مفردة ، وتوصلت 25طبقت على عينة قوامها و  ينا باستمارة االستبانةمنهج الوصفي مستعال
 األكاديميةفراد عينة الدراسة لحريتهم درجة تقدير أ براها:الدراسة الى مجموعة من النتائج أ

، حيث احتل درجة اتخاذ القرار المرتبة االولى وبنسبة  %55.1جاء بدرجة متوسطة بنسبة 
، يليم مجال حرية التعبير وبنسبة  %1..5مجال حرية التدريس وبنسبة  ، يليم 56%

 (8).%11.0البحث العلمي وبنسبة  ، ثم حرية 16.2%
م ، مفهوم الحرية 8.51،  ودراسة رمضان سعد كريم ، ابتسام على حمزه العبار

 هيئة التدريس جامعة بن اا : أعضاءومظاهر ممارستها من وجهة نظر  األكاديمية
هيئة  أعضاءاالكثر شيوعا لدى  األكاديميةهذه الدراسة الى معرفة مفاهيم الحرية  هدفت

وااللتاام بالواجبات المهنية وداللة  األكاديميةالتدريس جامعة بن اا  وتحديد مستوى الحقوق 
جريت الدراسة على هيئة التدريس جامعة بن اا ، وأ أعضاءالعاقة بين هذين المت يرين لدى 

التدريس الذين يعملون في الكليات الواقعة داخل الحرم الجامعي بمدينة بن اا   هيئة أعضاء
عضوا ، واستخدم الباحثان  851عضوا  اختيرت منهم عينة بل ت  5186والبالغ عددهم 

موضوع الدراسة ، وتوصلت لجمع البيانات حول  وصفي مستعينًا باستمارة االستبانة،المنهج ال
حظيت  األكاديميةجميع مفاهيم الحرية  ن  ها أبرا لنتائج كان من أالدراسة إلى مجموعة من ا
هيئة التدريس بجامعة بن اا  ، كما تبين ارتفاع مستوى  أعضاءبموافقة وقبول جميع 
في مجاالت البحث العلمي والتدريس وحرية التعبير والمشاركة  األكاديميةممارستهم لحقوقهم 

 (9)في صنع القرار االكاديمي.
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هيئة التدريس  أعضاءلدى  األكاديميةم ، الحرية 8.55محمود حسن العجلوني،سة ا درام  أ
 هوودفتف، لتطبيقيووة فووي محافظووات شوومال االردن فووي الكليووات الجامعيووة التابعووة لجامعووة البلقوواء ا

هيئووة التوودريس فووي الكليووات  أعضوواءلوودى  األكاديميووةلووى التعوورف علووى درجووة ممارسووة الحريووة إ
هوووداف حافظوووات شووومالي المملكوووة ، ولتحقيوووق أ ة البلقووواء التطبيقيوووة فوووي مالجامعيوووة التابعوووة لجامعووو

جورى  لت اداة الدراسة باستمارة استبانة،البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي ، وتمث
عضوو هيئوة  .56التحقق من صدقها وثباتها ، وتوم تطبيقهوا علوى عينوة عشووائية طبقيوة قوامهوا 

المتوسو  الحسوابي العوام لودرجات  ن  توائج أهمهوا: إعة من النتدريس وتوصلت الدراسة الى مجمو 
هيئووة التوودريس فووي الكليووات الجامعيووة التابعووة لجامعووة  أعضوواءلوودى  األكاديميووةممارسووة الحريووة 

 (10)البلقاء التطبيقية في محافظات الشمال جاء بدرجة متوسطة.
هيئة  عضاءأل ةاألكاديميم ، الحرية 8.56، يمان السيد جادالمولى الفايديإودراسة 

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على ، و  التدريس بجامعة بن اا  في ضوء بعض المت يرات
وتكون مجتمع الدراسة  ،هيئة التدريس بجامعة بن اا   أعضاءلدى  األكاديميةالحرية مستوى 

 .518هيئة التدريس بالكليات الواقعة بجامعة بن اا  والبالغ عددهم  أعضاءمن جميع 
عضوًا ،  .52داة الدراسة ، استجاب منهم ألعضوا 851وبل ت عينة الدراسة  ،عضواً 

 كان في األكاديميةوتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج ابراها: ان مستوى الحرية 
بعد التدريس كان االكثر شيوعًا ، يليم بعد البحث  ن  مجملم متوسطًا ، وبينت الدراسة أ

لدراسة بعد المشاركة في اتخاذ القرار، وتوصلت ا خيراً لتعبير ، وأ، ثم بعد الحرية في ا العلمي
 (11)حصائية تعاى لمت يرات الدراسة.الى وجود فروق ذات داللة إ

، المناخ األخاقي السائد في الجامعات  م7012حمد ذيب صالح ، ودراسة رجاء أ
ظرهم ، وهدفت هيئة التدريس من وجهة ن عضاءأل األكاديميةردنية وعاقتم بالحرية األ
ردنية الخاصة لدراسة إلى التعرف على درجة المناخ األخاقي السائد في الجامعات األا

وتكونت عينة  ،هيئة التدريس من وجهة نظرهم عضاءأل األكاديميةوعاقتم بدرجة الحرية 
ردنية الخاصة من كا الجنسين ، هيئة تدريس في الجامعات األ عضو 851الدراسة من 
االرتباطي ، واستخدمت استبانتين إحداها لقياس درجة لدراسة المنهج الوصفي واستخدمت ا

لقياس درجة الحرية  ،ى خر ت األ، واستخدمردنيةالمناخ األخاقي السائد في الجامعات األ
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الدراسة الى مجموعة من النتائج  وتوصلت ،هيئة التدريس أعضاءالتي يتمتع بها  األكاديمية
ردنية الخاصة من وجهة نظر الجامعات األخاقي السائد في ألأبراها أن درجة المناخ ا

هيئة التدريس  عضاءأل األكاديميةدرجة الحرية  ن  هيئة التدريس كانت مرتفعة ،كما أ أعضاء
 (12)ردنية الخاصة من وجهة نظرهم كانت مرتفعة.في الجامعات األ

اوي  محمد سليم الزبون ، راما زكيودراسة   جامعات األردنيةدور الم ، 8.56، الحج 
هدفت هذه ، و  من وجهة نظرهم هيئة التدريس فيها عضاءأل األكاديميةفي تعايا الحرية 

هيئة  عضاءأل األكاديميةدور الجامعات األردنية في تعايا الحرية  التعرف علىإلى الدراسة 
ومعرفة فيما إذا كانت هناك فروق في استجابات عينة التدريس فيها من وجهة نظرهم، 

ن ، األكاديميةدراسة تعاى لمت ي ر الجنس، والخبرة والرتبة ال مجتمع الدراسة المستهدف  وتكو 
نت تكو  كما هيئة التدريس في الجامعة األردنية وجامعة آل البيت وجامعة مؤتة،  أعضاءمن 

 .اختيارهم حسب الجداول اإلحصائية ( عضو هيئة تدريس تم  0.8عينة الدراسة من )
توايعها بعد التأكد من صدقها  (، تم  ةأداة الدراسة )استبان تر سة طو  ولتحقيق هدف الدرا

لدى  األكاديميةأظهرت نتائج الدراسة أن دور الجامعات األردنية في تعايا الحرية ، و وثباتها
أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة  ، كماهيئة التدريس فيها جاء بدرجة متوسطة أعضاء

يئة التدريسية لدرجة دور الجامعات األردنية في تعايا اله أعضاءإحصائية بين تقديرات 
  (13).األكاديميةتعاى لمت يرات الجنس والخبرة ومت ير الرتبة  األكاديميةالحرية 

بين الضمانات والمعوقات دراسة  األكاديمية، الحرية  8.56، ربيعة جعفورودراسة 
اسة الى التعرف على معوقات هدفت هذه الدر ، و ميدانية من وجهة نظر االساتذة الجامعيين 

ن كانت موجودة ، ضماناتها ، ات المقترحة لتفعيلها ، مخاطرها ،إليواآل األكاديميةالحرية 
نسانية واالجتماعية بجامعة ورقلة ييم الواقع الراهن، من وجهة نظر أساتذة كلية العلوم اإلتق

ى وبعد استجابة العينة علاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي االستكشافي ،  بالجاائر ، ولقد
يرى غالبية أفراد عينة  ت التكرارات والنسب المئوية الى ما يلي :االسئلة المفتوحة أشار 

في المعوقات الثقافية و التعليمية، كما يرى يثمتل  األكاديميةكبر معوقات الحرية أ ن  الدراسة أ
ساس من خال تشجيع باأل األكاديميةم يمكن تفعيل الحرية ن  غالبية أفراد عينة الدراسة أ

م ليس هناك ضمانات للحرية ن  أيضًا أ فراد عينة الدراسةالبحث العلمي، مع رؤية غالبية أ
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 (14) .األكاديمية
 الهيئة أعضاءلدى  األكاديميةم ، الحرية 8.52، زهراء عامر عبد زيد ودراسة 

ى مستوى الحرية هدفت هذه الدراسة الى التعرف علهلية ، و التدريسية في الجامعات األ
مجتمع البحث من  ن  وتكو  هلية ، هيئة التدريسية في الجامعات األال أعضاءلدى  األكاديمية
م وقد بلغ  8.56/8.52الهيئة التدريسية في كلية ماايا الجامعة للعام الدراسي  أعضاء
 ولتحقيق الهدف من الدراسة عضو هيئة تدريس، وقد تم اختيارهم كعينة للبحث، 501عددهم 

 عدتم دانا حمدان.الذ  أ  األكاديميةتبنت الدراسة مقياس الحرية 
 هيئة التدريس أعضاء ن  ة الى مجموعة من النتائج كان من أبراها أوقد توصلت الدراس

 (15) األكاديمية.يتمتعون بمستوى منخفض من الحرية 
جراءاتهاالدراسة الميدانية   :وا 

داة أ، و وعينة الدراسة الدراسة،ومجتمع  الميدانية،يتناول هذا الجانب الهدف من الدراسة 
 والجوانب االحصائية المستخدمة في تحليل الدراسة: اسة،الدر 

 األكاديميةعلى درجة توافر الحرية  الى التعرفتهدف الدراسة الميدانية  :الدراسةالهدف من 
 داب جامعة سرت  في كليتي التربية واآل

داب ية واآلهيئة التدريس بكليتي الترب أعضاءة من يتكون مجتمع الدراس الدارسة:مجتمع 
 م8.52/8.52عضو هيئة تدريس خال العام الدراسي  556والبالغ عددهم 
داب هيئة التدريس بكليتي التربية واآل أعضاءجريت الدراسة على عينة من أ :ةعينة الدراس

( %30.5) نسبتمما  الدارسةوبل ت عينة  ،مفردة اختيرت بطريقة عشوائية طبقية 15بل ت 
: من حيث توايع عينة الدراسة حسب  لعينة الدراسة ما يلي وص   وفي، من المجتمع األصلي

 النوع والمؤهل العلمي والتخصص فالجدول التالي يوضح ذلك:
 ( يوضح توايع افراد عينة الدراسة حسب النوع والمؤهل العلمي والتخصص5جدول رقم )

المؤهل  النسبة العدد النوع
 العلمي

التخصص  النسبة العدد
 العلمي

 النسبة العدد

العلوم  %7722 27 ماجستير %9725 72 ذكور
 اإلنسانية

22 7.22% 
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العلوم  %7222 15 دكتوراه %221. .7 اناث
 التطبيقية

12 2922% 

 %100 91 الجملة %100 91 الجملة %100 91 الجملة

ئة التدريس ممن هم عينة هي أعضاءتشير بيانات الجدول السابق ان نسبة الذكور من 
ا من حيث توايع م  ، أ% 16.5ناث بينهم ، في حين بل ت نسبة اإل% 18.2الدراسة بل ت

، بينما بل ت نسبة 58.6عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي فقد بل ت نسبة حملة الماجستير
ا من حيث التخصص فقد بل ت نسبة ذو  تخصص العلوم م  أ ،% 86.0حملة الدكتوراه

 .%01.0، في حين بل ت نسبة من هم حملة العلوم التطبيقية %51.6سانية   ناإل
ا عن توايع عينة الدراسة حسب الدرجة العلمية وسنوات الخبرة فالجدول السابق يوضح م  أ

 ذلك:
 عينة الدراسة حسب الدرجة العلمية وسنوات الخبرة أفراد( يوضح توايع 8جدول رقم )
 النسبة العدد سنوات الخبرة النسبة العدد الدرجة العلمية
 %221. 77 سنوات 9اقل من  %221. 77 مساعد محاضر

 %7229 .1 سنوات 10-7 %127. 71 محاضر
 %.752 19 سنة 19-11 %1922 2 استاذ مساعد

 %100 91 الجملة %100 91 الجملة
 ب الدرجةفراد عينة البحث حسالذ  يوضح توايع أ ن  يتضح من بيانات الجدول السابق أ

 محاضر،هيئة التدريس من درجة مساعد  أعضاءمن  %10.5 ن  العلمية وسنوات الخبرة أ
ستاذ مساعد منهم من حملة درجة محاضر، في حين بل ت نسبة ممن هم أ %15.8ا بينم

51.6%. 
قل ل ت نسبة ممن بل ت سنوات خبرتهم أا من حيث توايعهم حسب سنوات الخبرة فقد بم  أ

عشر سنوات  الى حين بل ت نسبة ممن هم ما بين ست في،  %10.5من خمسة سنوات 
 ةعشر  ة سنة وخمسحدى عشر واح فترة خبرتهم العملية ما بين إا من هم تتر م  ، أ 86.1%
 .%82.1سنة 
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 لجمع المعلومات حول ةاالستبانفي  والمتمثلةالدراسة داة أعداد إب قام الباحث داة الدراسة :أ
 وقد تم االعتماد على ،كليتي اآلداب والتربية بجامعة سرتفي  األكاديميةدرجة توافر الحرية 

و محمود  ،سودفايا األ وتحديدًا دراسة ةعداد االستبانإ العديد من الدراسات السابقة في 
ول أربعة محاور يتناول المحور األعلى ( فقرة مواعة 02من) ة،ولقد تكونت االستبان، عساف

،  عبارات .5 لمحور الثاني محور حرية التعبير، ويتناول اعبارات  .5وضم  حرية التدريس
، ويتناول المحور الرابع محور حرية  عبارات 2 ويتناول المحور الثالث محور اتخاذ القرار

 . عبارات 2 البحث العلمي
ين تم التحقق من صدق األداة عن طريق عرضها على مجموعة من المحكم األداة:صدق 

نتماء استرشاد برأيهم حول درجة وسرت باال ،مصراتم يتمن أساتذة كلية التربية بجامع
 .لمحاور الدراسةالفقرات ومناسبتها 

 رتباط بيرسون والجدولاالتساق الداخلي عن طريق معامات تم حساب معامل اكما 
 التدريس:ور حرية االتساق الداخلي لمحالتالي يوضح نتائج 

 التدريس متوسط محور حريةلالداخلي  االتساق ارتباط صدق يوضح معامالت( 2جدول رقم )
باستخدام  هيئة التدريس أعضاءمن وجهة نظر في جامعة سرت  األكاديميةمحاور الحرية  كأحد

 معامل ارتباط )بيرسون("
 مستوى املعنوية rقيم معامل االرتباط  نةااالستبفقرات  ر.م

1 
هيئة التدريس للتحدث فى قضايا  عضاءتمنح الجامعة الحرية أل

 مجتمع المصيرية حتى لو لم تتعلق بموضوع المحاضرةال
.678** .000 

8 
هيئة التدريس فى اختيارهم لطريقة التقويم  عضاءتتيح الجامعة أل
 المناسبة لطابهم

.774** .000 

0 
هيئة التدريس الخد ساعات  عضاءتوافق الجامعة منح الحرية أل

 فى جامعتهماضافية فى الجامعات االخرى فوق نصابهم التدريسى 
.788** .000 

1 
هيئة التدريس المستلامات المتعلقة باستخدام  عضاءتوفر الجامعة أل

 الوسائل والطرق الحديثة فى التدريس
.728** .000 

1 
ى نشر الحقيقة بالشكل الذى هيئة ف عضاءتتيح الجامعة الحرية أل

 اً يرونم مناسب
.751** .000 

 000. **735.جدول مواعيد محاضراتم مع الجامعة لعضو هيئة التدريس  تحدد 5
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 السماح لم بحق االعتراض

6 
هيئة التدريس فى اختيار الكتاب  عضاءتمنح الجامعة الحرية أل

 الجامعى
.698** .000 

2 
هيئة التدريس فى اختيارهم لطريقة  عضاءتمنح الجامعة الحرية أل

 وضع االمتحانات
.719** .000 

2 
التدريس التحدث فى موضوعات ذات هيئة  عضاءتتيح الجامعة أل

 صلة بالمساق الذى يدرسونم
.590** .000 

10 
هيئة التدريس فى اختيار طريقة  عضاءتمنح الجامعة الحرية أل

 التدريس التى يرونها مناسبة
.715** .000 

 (5...** دالة عند مستوى معنوية أقل من )

حد محاور ية التدريس كأحر لمحور  ن معامات االرتباطأيتضح من الجدول السابق 
بين ما تراوحت قد  ،هيئة التدريس أعضاءفي جامعة سرت من وجهة نظر  األكاديميةالحرية 

صادقة ومرتبطة مع أداة الدراسة،  بعادن جميع األأ.( مما يدل على . 622و .12..)
 األمر الذى يبين صدق أداة الدراسة وصاحيتها للتطبيق الميداني.

 رتباط بيرسون والجدولاالتساق الداخلي عن طريق معامات اتم حساب معامل كما 
 :االتساق الداخلي لمحور حرية التعبير التالي يوضح نتائج 

 التعبير متوسط محور حريةل( يوضح  معامالت ارتباط  صدق االتساق الداخلي .جدول رقم )
باستخدام  تدريسهيئة ال أعضاءفي جامعة سرت من وجهة نظر  األكاديميةكاحد محاور الحرية 

 معامل ارتباط )بيرسون("
 مستوى املعنوية rقيم معامل االرتباط  االستبإنةفقرات  ر.م

1 
عند معاقبتهم  هيئة التدريس فرص الدفاع أعضاءتمنح الجامعة 

 عمال مخالفة للقانون أ لما يقومون بم من 
.780** .000 

8 
حوارية فى الفكرية ال هيئة التدريس أعضاء للقاءات تشجع الجامعة

 أو االجتماعية أو السياسية األكاديميةالقضايا 
.773** .000 

0 
رأيم بحرية دون خوف يعبر عضو هيئة التدريس فى الجامعة عن 

   دار على موقعم اإل
.834** .000 

 000. **853.فكارهم أهيئة التدريس فرص التعبير عن  عضاءتتيح الجامعة أل 1
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 بداعية بحريةاإل

1 
يئة التدريس حقم فى التعبير بحرية عن انتمائم يمارس عضو ه

 السياسى داخل الجامعة
.833** .000 

 000. **837. تنمى الجامعة فرص التعبير لدى عضو هيئة التدريس بالكلية 5

6 
يمارس عضو هيئة التدريس حقم فى التعبير ب ض النظر عن 

 درجتم العلمية
.817** .000 

2 
لى بعد إفى التعبير دون النظر تدريس حقم يمارس عضو هيئة ال
 تخحصصم الدقيق

.862** .000 

2 
فكارهم أفصاح عن إلابهيئة التدريس  عضاءتسمح الجامعة أل

 داب العامةوقناعتهم وفق القانون واآل
.837** .000 

10 
نشطة الجامعة أهيئة التدريس فى  أعضاءتشجع الجامعة مشاركة 

 المختلفة
.798** .000 

 (5...وى معنوية أقل من )** دالة عند مست

حد محاور لمحور حرية التعبير كأ معامات االرتباط ن  أبق يتضح من الجدول السا
بين ما تراوحت هيئة التدريس قد  أعضاءفي جامعة سرت من وجهة نظر  األكاديميةالحرية 

ومرتبطة مع أداة الدراسة،  ،صادقة بعادجميع األ ن  أ.( مما يدل على . 258و 660..)
 مر الذى يبين صدق أداة الدراسة وصاحيتها للتطبيق الميداني.األ

 رتباط بيرسون والجدولاالتساق الداخلي عن طريق معامات تم حساب معامل اكما 
 : اتخاذ القراراالتساق الداخلي لمحور حرية التالي يوضح نتائج 
 حرية متوسط محورل( يوضح  معامالت ارتباط  صدق االتساق الداخلي 9جدول رقم )

 أعضاءفي جامعة سرت من وجهة نظر  األكاديميةكاحد محاور الحرية  اتخاذ القرار
 باستخدام معامل ارتباط )بيرسون(" هيئة التدريس

ر.
 م

 مستوى املعنوية rقيم معامل االرتباط  االستبإنةفقرات 

1 
هيئة التدريس  أعضاءهيئة التدريس فى اختيار  أعضاءيشرك القسم 

 الجدد
.790** .000 

 000. **841.هيئة التدريس فى وضع القوانين والتعليمات المصيرية  أعضاءيشارك  8
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 المتعلقة بهم

0 
هيئة التدريس لمناقشتها  أعضاءتطرح الجامعة سياستها العامة على 

 بداء الرأى بشأنهااع و 
.885** .000 

 000. **695. رائم المخالفةآللعداء بسبب  التدريس يتعرض عضو هيئة 1

1 
ون ؤ هم بدون هيبة فى قرارات الشءراآهيئة التدريس  أعضاءيبدى 
 دارية الخاصة بهماإل

.752** .000 

5 
مور المتعلقة هيئة التدريس بما يخصهم فى األ أعضاءيؤخد برأى 
 بطابهم

.800** .000 

6 
يشارك عضو هيئة التدريس فى النشاط النقابى فى الجامعة بحرية 

 كاملة
.868** .000 

2 
هيئة  أعضاءبالقضايا المتعلقة ب األكاديميةرر الجامعة فى القضايا تق

 كاديمىالتدريس وفقا للعرف األ
.868** .000 

 000. **750. يشارك عضو هيئة التدريس فى مناقشة قرارات مجلس القسم 2

 (5...** دالة عند مستوى معنوية أقل من )

محاور  كأحدور حرية اتخاذ القرار لمح معامات االرتباط ن  أيتضح من الجدول السابق 
بين ما تراوحت هيئة التدريس قد  أعضاءفي جامعة سرت من وجهة نظر  األكاديميةالحرية 

صادقة ومرتبطة مع أداة الدراسة،  بعادجميع األ ن  أ.( مما يدل على . 221و 521..)
 األمر الذى يبين صدق أداة الدراسة وصاحيتها للتطبيق الميداني.

 رتباط بيرسون والجدولاالتساق الداخلي عن طريق معامات ساب معامل اتم حكما 
 :االتساق الداخلي لمحور حرية اتخاذ القرار التالي يوضح نتائج 

البحث  متوسط محور حريةل( يوضح  معامالت ارتباط  صدق االتساق الداخلي 7جدول رقم )
 هيئة التدريس أعضاءن وجهة نظر في جامعة سرت م األكاديميةكاحد محاور الحرية  العلمي

 باستخدام معامل ارتباط )بيرسون("
ر

 .م
 مستوى املعنوية rقيم معامل االرتباط  االستبإنةفقرات 

هيئة التدريس ماديا  عضاءنتاج العلمى ألتدعم الجامعة اإل 1
 000. **805. عنويامو 
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ى هيئة التدريس حرية الحصول عل عضاءتتيح الجامعة أل 8
 000. **764. نجاا بحوثهمالى من جهات خارجية إلالدعم الم

راجع هيئة التدريس الم عضاءتوفر مكتبة الجامعة أل 0
 000. **868. جراء بحوثهموالمجات العلمية الكافية إل

هيئة التدريس فى حرية نشر  أعضاءتعدل الجامعة بين  1
 000. **893. بحوثهم العلمية

علمية متخصصة تساعد تعمل الجامعة على توفير مجات  1
 000. **832. هيئة التدريس على حرية نشر بحوثهم أعضاء

هيئة التدريس للترقية  عضاءتضع الجامعة معايير عادلة أل 5
 000. **819. األكاديمية

يئة التدريس حرية االطاع على ه عضاءتوفر الجامعة أل 6
 000. **803. العلمية المختلفة بعادعمال البحثية فى األاأل

جراء إهيئة التدريس فى  عضاءتعطى الجامعة الحرية أل 2
 000. **660. بحوثهم العلمية فى الموضوعات التى يختارونها بأنفسهم

هيئة التدريس فى نشر  عضاءتتيح الجامعة الحرية الكاملة أل 2
 000. **758. ة محكمةمجلة علمي   يةبحوثهم فى أ

 (5...** دالة عند مستوى معنوية أقل من )

حد لمي كألمحور حرية البحث الع معامات االرتباط ن  أيتضح من الجدول السابق 
تراوحت هيئة التدريس قد  أعضاءفي جامعة سرت من وجهة نظر  األكاديميةمحاور الحرية 

صادقة ومرتبطة مع أداة  بعادجميع األ ن  أ.( مما يدل على . 220و .55..بين )ما 
 أداة الدراسة وصاحيتها للتطبيق الميداني.الدراسة، األمر الذى يبين صدق 

 داة : ثبات األ
  Alpha cronbachلقياس ثبات األداة استخدمت الدراسة معامل الثبات الفاكرونباخ"

 والجدول التالي يوضح معامل الثبات  الدراسة اورمحل
، ولكل داة ككل، ومعامل الصدق لأل( يوضح قيم معامل الثبات6جدول رقم )

 Alpha cronbachالفاكرونباخ"باستخدام معامل  دةمحور على ح
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ر 
 م

 عدد العبارات محاور االستبانم
معامل 

 الفاكرونباخ
 معامل الصدق

 21.. 888. 10 متوس  محور حرية التدريس 1
 26.. 945. 10 متوس  محور حرية التعبير 8
 21.. 931. 9 متوس  محور حرية اتخاذ القرار 0
 25.. 929. 9 حث العلميمتوس  محور حرية الب 1
 22.. 973. 38 معامل الفا للنموذج ككل 1

داة حيث الفاكرونباخ لأليتضح من بيانات الجدول السابق والذ  يوضح معامل الثبات 
ا بين م  اس مرتفع، ويمكن الوثوق في نتائجم، أداة ككل وهو مقيلأل 260..بلغ معامل الثبات 

لمحور حرية التدريس ،   222..ت دنى معامل الثبامحاور االستبانة فقد ترواح ما بين أ
 لمحور حرية التعبير. 211..على معدل لم  وأ 

ا عن معامل الصدق والذ  يمثل الجدر التربيعي لمعامل الثبات فقد بلغ معامل م  أ
لثقة العالية في اداة للتطبيق و األمر الذ  يؤكد صاحية األ 220..صدق لألداة ككل ال

 النتائج المتحصل عليها.
 تحليل نتائج الدراسة الميدإنية:

هيئة التدريس بكليتي التربية  أعضاءراء والمتعلق بآ للدراسة وللإلجابة على السؤال األ  وال/أ
 الجدول التالي يوضح ذلك:ف سرت جامعةب  األكاديميةداب حول واقع الحرية واآل

هيئة التدريس بكليتي التربية  أعضاءابات ( يوضح استج2جدول رقم ) 
 داب بجامعة سرت بكليتي التربية واآل األكاديميةداب حول واقع الحرية واآل

 المحاور م
الوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار  

االهمية 
 النسبية

 الترتيب

 5 76.72 0.78 3.84 متوس  محور حرية التدريس 5
 8 51.68 1.10 3.24 متوس  محور حرية التعبير 8
 1 60.36 1.15 3.02 متوس  محور حرية اتخاذ القرار 0
 0 64.31 1.10 3.22 متوس  محور حرية البحث العلمي 1
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هيئة التدريس ممن هم  أعضاءمن بيانات الجدول السابق والذ  يوضح استجابات يتضح 
اتهم إلى حيث تشير استجاببجامعة سرت  األكاديميةعينة الدراسة حول مدى توافر الحرية 

همية نسبية وبأ  (0.21ولى بمتوس  حسابي بلغ )حرية التدريس جاءت في المرتبة األ ن  أ
همية ( وبأ0.81بير وبمتوس  حسابي بلغ )(  ، تاها في الترتيب حرية التع65.68بل ت )

، وبمتوس  ( ، في حين جاءت في المرتبة الثالثة حرية البحث العلمي51.68نسبية بل ت )
خيرة حرية ( ، وجاءت في المرتبة األ51.05ا )همية نسبية قدره( وبأ0.88)حسابي بلغ 
  (.05..5همية نسبية بل ت )( وبأ8..0ار وبمتوس  حسابي قدره )اتخاذ القر 

هيئة التدريس بكليتي التربية  أعضاءراء ال الثاني من الدراسة والمتعلق بآولاجابة على السؤ 
الجدول التالي ف سرت جامعةب األكاديميةجوانب الحرية  حدواآلداب حول واقع حرية التدريس كأ

   يوضح ذلك:
هيئة التدريس بكليتي التربية واآلداب حول  أعضاء( يوضح استجابات 5جدول رقم )

 بجامعة سرت األكاديميةحد جوانب الحرية واقع حرية التدريس كأ

 اراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب مر2
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

االهمية 
 النسبية

 الترتيب

هيئة التدريس للتحدث  عضاءتمنح الجامعة الحرية أل 1
م تتعلق فى قضايا المجتمع المصيرية حتى لو ل

 بموضوع المحاضرة
2.90 1.46 58.00 10 

هيئة التدريس فى اختيارهم  عضاءتتيح الجامعة أل 7
 لطريقة التقويم المناسبة لطالبهم

3.78 1.23 75.60 7 

هيئة التدريس  عضاءتوافق الجامعة منح الحرية أل 2
خرى فوق ضافية فى الجامعات األإخد ساعات أل

 نصابهم التدريسى فى جامعتهم
3.28 1.29 79270 9 

هيئة التدريس المستلزمات  عضاءتوفر الجامعة أل .
المتعلقة باستخدام الوسائل والطرق الحديثة فى 

 التدريس
3.86 0.99 77.20 6 

هيئة فى نشر الحقيقة  عضاءتتيح الجامعة الحرية أل 9
 ا  مناسب نهبالشكل الذى يرو 

3.58 1.33 71,60 8 
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التدريس جدول مواعيد الجامعة لعضو هيئة  تحدد 7
 5 78.40 1.08 3.92 محاضراته مع السماح له بحق االعتراض

هيئة التدريس فى  عضاءتمنح الجامعة الحرية أل 2
 3 84.00 0.95 4.20 اختيار الكتاب الجامعى

هيئة التدريس فى  عضاءتمنح الجامعة الحرية أل 2
 اختيارهم لطريقة وضع االمتحانات

4.36 0.75 87.20 1 

هيئة التدريس التحدث فى  عضاءتتيح الجامعة أل 5
 4 83.20 0.87 4.16 موضوعات ذات صلة بالمساق الذى يدرسونه

هيئة التدريس فى  عضاءتمنح الجامعة الحرية أل 10
 2 86.40 0.87 4.32 اختيار طريقة التدريس التى يرونها مناسبة

هيئة التدريس بكليتي  ءأعضاتشير بيانات الجدول السابق  والذ  يوضح استجابات 
 أبعادحد ول مدى توافر حرية التدريس لهم كأفراد عينة الدراسة حالتربية واآلداب ممن هم أ

هيئة  عضاءتمنح الحرية ألالجامعة  ن  فجاءت عبارة إ ،في الجامعة األكاديميةالحرية 
تمنح ، وجاءت فقرة في المرتبة األولى التدريس فى اختيارهم لطريقة وضع االمتحانات

الثانية  هيئة التدريس فى اختيار طريقة التدريس التى يرونها مناسبة عضاءالجامعة الحرية أل
و المنهج الدراسي الذ  حرية اختيار الكتاب الجامعي أ، بينما جاءت في المرتبة الثالثة 

 ،تية في المراتب االخيرةفي حين جاءت العبارات اآليقدمم عضو هيئة التدريس لطابم، 
ضافية فى الجامعات إخد ساعات هيئة التدريس أل عضاءتوافق الجامعة منح الحرية أل منها
وهذا يعكس قلة موافقة الجامعة لعضو هيئة  ،خرى فوق نصابهم التدريسى فى جامعتهماأل

يث عادة ما تشترط الجامعة خرى للتدريس حبها على التعاون مع الجامعات األ التدريس
منح الجامعة  ضافة الى عدملقيام بالتعاون مع جامعات أخرى ،إمنها لذن األساسية أخد اإل

 ةقمتعلالغير خاصة هيئة التدريس للتحدث فى قضايا المجتمع المصيرية  عضاءالحرية أل
  .و ترتب  باالمن المجتمعيكتلك الموضوعات التي تمس أ  ،بموضوع المحاضرة

هيئة التدريس بكليتي التربية  أعضاء راءال الثالث من الدراسة والمتعلق بآجابة على السؤ ولإل
الجدول التالي ف سرت جامعةب األكاديميةحد جوانب الحرية كأ التعبيرداب حول واقع حرية واآل
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داب هيئة التدريس بكليتي التربية واآل أعضاء( يوضح استجابات 10جدول رقم )  يوضح ذلك:
 عة سرتبجام األكاديميةحد جوانب الحرية كأ التعبيرحول واقع حرية 

 اراتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالعب مر.
الوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار  

االهمية 
 النسبية

 الترتيب

عند  هيئة التدريس فرص الدفاع ضاءأعتمنح الجامعة  5
 عمال مخالفة للقانون أ معاقبتهم لما يقومون بم من 

0.5. 1.16 72.00 1 

الفكرية  هيئة التدريس أعضاء لقاءات تشجع الجامعة 8
أو االجتماعية أو  األكاديميةالحوارية فى القضايا 

 السياسية
3.50 1.36 70.00 3 

رأيم بحرية ة عن يعبر عضو هيئة التدريس فى الجامع 0
 دارى دون خوف على موقعم اإل

3.16 1.27 63.20 7 

لتدريس فرص التعبير عن هيئة ا عضاءتتيح الجامعة أل 1
 بداعية بحريةاإلفكارهم أ

3.52 1.18 70.40 2 

يمارس عضو هيئة التدريس حقم فى التعبير بحرية عن  1
 انتمائم السياسى داخل الجامعة

2.58 1.67 51.60 10 

ى الجامعة فرص التعبير لدى عضو هيئة التدريس م  تن 5
 بالكلية

3.02 1.44 60.40 9 

يمارس عضو هيئة التدريس حقم فى التعبير ب ض  6
 النظر عن درجتم العلمية

3.08 1.37 61.60 8 

نظر يمارس عضو هيئة التدريس حقم فى التعبير دون ال 2
 لى بعد تخحصصم الدقيقإ

3.26 1.37 65.20 6 

فصاح عن اإلبهيئة التدريس  عضاءالجامعة ألتسمح  2
 داب العامةفكارهم وقناعتهم وفق القانون واآلأ

3.30 1.15 66.00 5 

نشطة أهيئة التدريس فى  أعضاءتشجع الجامعة مشاركة  .5
 الجامعة المختلفة

3.34 1.42 66.80 4 

كليتي التربية هيئة التدريس ب أعضاءتشير بيانات الجدول السابق والذ  يوضح استجابات 
الحرية  أبعادحد ول مدى توافر حرية التعبير لهم كأفراد عينة الدراسة حواآلداب ممن هم أ

هيئة التدريس فرص الدفاع عند  أعضاءمنح الجامعة  حيث جاءت عبارة ،في الجامعة األكاديمية
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تتيح ءت عبارة ولى ، بينما جافي المرتبة األ عمال مخالفة للقانون أ معاقبتهم لما يقومون بم من 
في المرتبة الثانية ،  بداعية بحريةفكارهم اإلأهيئة التدريس فرص التعبير عن  عضاءالجامعة أل

تهم الفكرية الحوارية فى القضايا ءاهيئة التدريس لقا أعضاءتشجع الجامعة وجاءت عبارة 
 في الترتيب الثالث. أو االجتماعية أو السياسية األكاديمية

عضو هيئة التدريس حقم فى التعبير بحرية عن انتمائم لمنح الجامعة كت في حين القت عبارا
،  ى الجامعة فرص التعبير لدى عضو هيئة التدريس بالكليةنم   ت  ، وعبارة  السياسى داخل الجامعة

في المرتبة العاشرة  يمارس عضو هيئة التدريس حقم فى التعبير ب ض النظر عن درجتم العلمية و
 ة على التوالي .والتاسعة والثامن

هيئة التدريس بكليتي التربية  أعضاءولاجابة على السؤال الرابع من الدراسة والمتعلق باراء 
الجدول التالي ف سرت جامعةب األكاديميةواالداب حول واقع حرية اتخاذ القرار كاحد جوانب الحرية 

اب دي التربية واآلهيئة التدريس بكليت أعضاء( يوضح استجابات 55جدول رقم )  يوضح ذلك:
 بجامعة سرت األكاديميةحد جوانب الحرية حول واقع حرية اتخاذ القرار كأ

 راتاووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالعب مر.
الوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار  

االهمية 
 النسبية

 الترتيب

 أعضاءهيئة التدريس فى اختيار  أعضاءيشرك القسم  5
 هيئة التدريس الجدد

0.01 1,26 66.80 2 

هيئة التدريس فى وضع القوانين  أعضاءيشارك  8
 والتعليمات المصيرية المتعلقة بهم

2.74 1.60 54.80 7 

هيئة التدريس  أعضاءسياستها العامة على  تطرح الجامعة 0
 بداء الرأى بشأنهااع لمناقشتها و 

2.54 1.54 50.80 9 

 3 63.60 1.40 3.18 رائم المخالفةآيتعرض عضو هيئة للعداء بسبب  1
هم بدون هيبة فى قرارات ءهيئة التدريس ارا أعضاء  يبد 1

 دارية الخاصة بهماإلون ؤ الش
2.90 1.58 58.00 6 

مور ما يخصهم فى األفيهيئة التدريس  أعضاءبرأى  يؤخد 5
 المتعلقة بطابهم

3.14 1.41 62.80 4 

يشارك عضو هيئة التدريس فى النشاط النقابى فى  6
 الجامعة بحرية كاملة

2.68 1.54 53.60 8 
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بالقضايا المتعلقة  األكاديميةتقرر الجامعة فى القضايا  2
 كاديمىهيئة التدريس وفقا للعرف األ أعضاءب

3.06 1.43 61.20 5 

يشارك عضو هيئة التدريس فى مناقشة قرارات مجلس  2
 القسم

3.58 1.07 71.60 1 

هيئة التدريس بكليتي التربية  أعضاءتشير بيانات الجدول السابق والذ  يوضح استجابات 
الحرية  ادأبعحد ى توافر حرية اتخاذ القرار لهم كأفراد عينة الدراسة حول مدواآلداب ممن هم أ

قرارات مجلس في الجامعة حيث جاءت عبارة مشاركة عضو هيئة التدريس في مناقشة  األكاديمية
هيئة التدريس في  عضاءألك القسم العلمي اشر إولى ، بينما جاءت عبارة القسم في المرتبة األ

مشاركة ويعتقد الباحثان أن هذه ال في المرتبة الثانية ، هيئة التدريس الجدد أعضاءاختيار 
 .صيل وحق من الحقوق المعنية بعضو هيئة التدريس بالقسماختصاص أ

في المرتبة  رائم المخالفةآللعداء بسبب  التدريس يتعرض عضو هيئةفي حين جاءت عبارة 
كون تكاد ت األكاديميةن الحرية ، وهذا ما يدل على أهيئة التدريس أعضاءستجابة ال وفقاً الثالثة 

بالجامعة منسجمة  بل ومتفقة  هيئة التدريس أعضاءراء البد وأن تكون آ ضعيفة بالجامعة بمعنى
 راء القادة بها.مع آ

بداء اع هيئة التدريس لمناقشتها و  أعضاءتطرح الجامعة سياستها العامة على بينما جاءت عبارة 
رسم هيئة التدريس في  أعضاءوهذا يعكس قلة مشاركة  ،خيرةفي المرتبة التاسعة واألالرأى بشأنها 

 ييئة التدريس فى النشاط النقابى فيشارك عضو هالسياسة العامة للجامعة ، كما جاءت عبارة 
 هاقيام، وعدم وهذا ما يدل على ضع  هذه النقابات ،في المرتبة الثامنة ة كاملةالجامعة بحري  

في دور النقابات  ن  أ ويعتقد الباحث، هيئة التدريس أعضاءبدورها المتوقع في متابعة حقوق 
، وال يخدم تطلعات وآ دور   بصفة عامة الجامعات الليبية  . التدريسهيئة  أعضاءمال سلبيٌّ

هيئة  أعضاءيشارك عبارة ، في المرتبة السابعة خيرة وتحديداً كما جاءت في المراتب األ
 أعضاءضع  مشاركة  وهذا يؤكد ،التدريس فى وضع القوانين والتعليمات المصيرية المتعلقة بهم

م في أغلب ن  تعليمات المصيرية المتعل قة بهم، واع القوانين وال تلك التدريس بالجامعة في وضعهيئة 
، وهذا يعكس األسلوب غير العلمي المتبع من قبل حيان ما تفرض عليهم هذه التعليمات فرضاً األ
 دارة الجامعة في صناعة القرارات وحل المشكات.إ
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هيئة التدريس بكليتي التربية  أعضاءراء المتعلق بآال الخامس من الدراسة و السؤ  ة عنجابولإل
الجدول إن  ف ،سرت جامعةب األكاديميةحد جوانب الحرية اب حول واقع حرية البحث العلمي كأدواآل

   التالي يوضح ذلك:
 داب حولهيئة التدريس بكليتي التربية واآل أعضاء( يوضح استجابات 17جدول رقم )

 بجامعة سرت األكاديميةد جوانب الحرية حواقع حرية البحث العلمي كأ 

 اراتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالعب مر.
الوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار  

االهمية 
 بيةالنس

 الترتيب

هيئة التدريس  عضاءنتاج العلمى ألتدعم الجامعة اإل 5
 عنويامماديا و 

3.22 1.30 64.40 1 

ى هيئة التدريس حرية الحصول عل عضاءتتيح الجامعة أل 8
 نجاا بحوثهمالدعم المالى من جهات خارجية إل

2.74 1.63 54.80 2 

 راجعهيئة التدريس الم عضاءتوفر مكتبة الجامعة أل 0
 جراء بحوثهموالمجات العلمية الكافية إل

2.72 1.46 54.40 2 

هيئة التدريس فى حرية نشر  أعضاءتعدل الجامعة بين  1
 بحوثهم العلمية

3.30 1.23 66.00 1 

تعمل الجامعة على توفير مجات علمية متخصصة  1
 هيئة التدريس على حرية نشر بحوثهم أعضاءتساعد 

2.96 1.51 59.20 6 

هيئة التدريس  عضاءالجامعة معايير عادلة أل تضع 5
 األكاديميةللترقية 

3.48 1.36 69.60 3 

يئة التدريس حرية االطاع على ه عضاءتوفر الجامعة أل 6
 العلمية المختلفة بعادعمال البحثية فى األاأل

3.04 1.40 60.80 6 

جراء إتدريس فى هيئة ال عضاءتعطى الجامعة الحرية أل 2
 لمية فى الموضوعات التى يختارونها بأنفسهمبحوثهم الع

3.78 1.22 75.60 1 

نشر ل هيئة التدريس عضاءتتيح الجامعة الحرية الكاملة أل 2
 مجلة علمية محكمة يةبحوثهم فى أ

3.70 1,25 74.00 2 

بكليتي هيئة التدريس  أعضاءتشير بيانات الجدول السابق والذ  يوضح استجابات 
حد ى توافر حرية البحث العلمي لهم كأفراد عينة الدراسة حول مدهم أ التربية واآلداب ممن

 عضاءتعطى الجامعة الحرية ألحيث جاءت عبارة  ،في الجامعة األكاديميةالحرية  أبعاد
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في المرتبة  جراء بحوثهم العلمية فى الموضوعات التى يختارونها بأنفسهمإهيئة التدريس فى 
ستاذ الجامعة هو الذ  يحدد أ ن  ذلك أل ؛مر طبيعيذا األه ن  ويعتقد الباحثان أ ولى ،األ

تتيح الجامعة الحرية للبحث في مجال تخصصم ، كما جاءت عبارة  الموضوعات المائمة
عضو  ن  ؛ ذلك ألمجلة علمية محكمة يةنشر بحوثهم فى أس لهيئة التدري عضاءالكاملة أل

المجات  ويتواصل مع ،لم العلميةعماعى لنشر أبحاثم وأ هيئة التدريس بالجامعة هو من يس
 عمالم.العلمية المتخصصة لنشر أ 

هيئة  عضاءتوفر مكتبة الجامعة ألعبارة  واألخيرة فجاءتا في المرتبة التاسعة م  أ
يدل على عدم اهتمام وهذا  ،جراء بحوثهمراجع والمجات العلمية الكافية إلالتدريس الم

هيئة التدريس  أعضاءب العلمية الجديدة لمساعدة الجامعة بتوفير الدوريات المختلفة والكت
 بحاثهم.للقيام بأ

ى هيئة التدريس حرية الحصول عل عضاءتتيح الجامعة أل ،كما جاءت في المرتبة الثامنة
 عضاءالجامعة ال تتيح أل ن  وهذا ما يؤكد أ بحوثهم،نجاا الدعم المالى من جهات خارجية إل
 قبل الجهات الخارجية لتمويل بحوثهم. هيئة التدريس بها اللجوء للدعم من

 1...حصائية عند مستوى داللة ، هل هناك فروق  ذات داللة إجابة على التساؤلولإل
 العلمي،والمؤهل  الجنس،هيئة التدريس عينة الدراسة تعاى لمت ير ) أعضاءفي استجابات 
 والدرجة العلمية فالجدول يوضح  الخبرة،وسنوات  العلمي،والتخصص 
هيئة التدريس بجامعة سرت على  أعضاء( يوضح الفروق في استجابات 50جدول رقم)

 وفقًا للنوع األكاديميةمحاور الحرية 
 البيان

                                  
المتوس   عدد الجنس

 الحسابي
االنحراف 
 المعيار  

الخطا 
 المعيار  

مستو   tقيمة 
 المعنوية

 متوس  محور حرية التدريس
 441. 203.- 13809. 67651. 3.8125 27 رذك
   17143. 87415. 3.8577 24 انثي

 متوس  محور حرية التعبير
 092. 656.- 20031. 98134. 3.1292 27 ذكر
   23742. 1.21060 3.3346 24 انثي

متوس  محور حرية اتخاذ 
 القرار

 283. 674.- 21911. 1.07342 2.9028 27 ذكر
   24205. 1.23421 3.1239 24 انثي
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متوس  محور حرية البحث 
 العلمي

 991. 1.135- 22891. 1.12144 3.0324 27 ذكر
   21039. 1.07277 3.3846 24 انثي

 المتوس  العام للمت ير
 276. 770.- 17767. 87039. 3.2192 27 ذكر
   19801. 1.00963 3.4252 24 انثي

هيئة التدريس على  أعضاءضح استجابات نستنتج من بيانات الجدول السابق الذ  يو 
م ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور ن  حسب الجنس بأ األكاديميةمحاور الحرية 

فراد استجابات أ ا على مستوى المحاور فقد تبين منم  أ ناث في مجمل محاور االستبانة ،واإل
ناث باسثناء محور حرية واإل بين الذكورحصائية لدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إعينة ا

 ناث.اتخاذ القرار فقد كانت هناك فروق  ذات داللة إحصائية لصالح اإل
هيئة  أعضاءفالجدول التالي يوضح استجابات  ،ا عن  الفروق طبقا للمؤهل العلميم  أ

 التدريس بجامعة سرت وفق المؤهل الدراسي
تدريس بجامعة سرت على هيئة ال أعضاء( يوضح الفروق في استجابات 51جدول رقم)

 وفقًا للمؤهل العلمي األكاديميةمحاور الحرية 

 البيان
 المؤهل
 العلمى

المتوس   عدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار  

الخطا 
 المعيار  

مستو   tقيمة 
 المعنوية

 حرية محور متوس 
 التدريس

 027. 169.- 16038. 90722. 3.8219 32 ماجستير
   11607. 49246. 3.8611 19 دكتوراه

 التعبير حرية محور متوس 
 095. 305. 21290. 1.20436 3.2719 32 ماجستير
   21569. 91511. 3.1722 19 دكتوراه

 اتخاذ حرية محور متوس 
 القرار

 084. 846. 22151. 1.25307 3.1215 32 ماجستير
   22551. 95676. 2.8333 19 دكتوراه

 البحث حرية محور متوس 
 لعلميا

 104. 1.474 19894. 1.12535 3.3854 32 تيرماجس
   23860. 1.01231 2.9136 19 دكتوراه

 للمت ير العام المتوس 
 025. 736. 18240. 1.03182 3.4002 32 ماجستير
   18031. 76500. 3.1951 52 دكتوراه

هيئة التدريس بجامعة  أعضاءيوضح استجابات  الجدول السابق والذ  ياحظ من بيانات
المؤهل العلمي ، حيث تبين انم ال توجد فروق وفقًا لمت ير  األكاديميةسرت لمحاور الحرية 
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تعاى  األكاديمية( الجمالي محاور الحرية 5...ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )
 لمت ير المؤهل العلمي .

حصائيًا إ روق دالةيضا عدم وجود ففقد تبين أ األكاديميةا على مستوى محاور الحرية م  أ
 ، وحرية التعبير.محور حرية التدريسل

بينما وجدت فروق دالة احصائيا لمحور  حرية اتخاذ القرار وحرية البحث العلمي لصالح 
حملة الدكتوراه للعمل بالجامعة، لللفترة الامنية الطويلة  ، وربما يعاى هذاحملة الدكتوراه

 ن  ، وأارات المتعلقة برسم سياسة الجامعةحساسهم بعدم مشاركة الجامعة لهم في اتخاد القر واع 
ضع  تشجيع  ن  ا من حيث حرية البحث العلمي فإم  رارات يتم اتخادها بشكل مركا  ، أالق

المؤتمرات العلمية وتحمل الباحث نفقات بالمشاركة في  هيئة التدريس بها عضاءالجامعة أل
الاامة إلجراء البحوث  ياتمكانوقلة توفر اإل ،حضور تلك المؤتمرات بالداخل والخارج

كثر من حملة هيئة التدريس من حملة الدكتوراه أ أعضاءسباب شعر بها العلمية هذه األ
  على .العتبارات الترقية لدرجات علمية أ وذلك  ؛الماجستير

هيئة  أعضاءا عن  الفروق طبقا للتخصص العلمي فالجدول التالي يوضح استجابات م  أ
 تخصص العلميالتدريس بجامعة سرت وفق ال

هيئة التدريس بجامعة سرت على  أعضاء( يوضح الفروق في استجابات 51جدول رقم)
 وفقًا للتخصص العلمي األكاديميةمحاور الحرية 

 البيان
المتوس   عدد التخصص

 الحسابي
االنحراف 
 المعيار  

الخطا 
 المعيار  

مستو   tقيمة 
 المعنوية

 حرية محور متوس 
 التدريس

 390. 1.396- 13112. 74172. 3.7219 30 نسانيةإ علوم
   19338. 82043. 4.0389 18 تطبيقية وملع

 حرية محور متوس 
 التعبير

 472. 2.430- 18298. 1.03507 2.9656 30 نسانيةإ علوم
   25312. 1.07389 3.7167 18 تطبيقية وملع

 حرية محور متوس 
 القرار اتخاذ

 310. 3.189- 18324. 1.03654 2.6597 30 نسانيةإ علوم
   25877. 1.09789 3.6543 18 تطبيقية وملع

 حرية محور متوس 
 العلمي البحث

 359. 2.874- 18254. 1.03262 2.9028 30 نسانيةإ علوم
   23910. 1.01440 3.7716 18 تطبيقية وملع

 099. 2.824- 14999. 84847. 3.0625 30 نسانيةإ علوم مت يرلل العام المتوس 
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   22091. 93725. 3.7954 18 تطبيقية وملع

هيئة التدريس  أعضاءياحظ من بيانات الجدول السابق والذ  يوضح استجابات 
هيئة  عضاءوفقًا لمت ير التخصص العلمي أل األكاديميةبجامعة سرت لمحاور الحرية 

( 5...حصائية عند مستوى داللة )م ال توجد فروق ذات داللة إن  التدريس ، حيث تبين أ
 تعاى لمت ير التخصص العلمي . األكاديميةجمالي محاور الحرية إل

فيفة لصالح العلوم التطبيقية هناك فروقًا ط ن  ر البيانات أا على مستوى المحاور تشيم  أ
 غلب المحاور.في أ 
هيئة  أعضاءفالجدول التالي يوضح استجابات  للدرجة العلميةالفروق طبقا ا عن م  أ

 للدرجة العلمية اً وفق التدريس بجامعة سرت
هيئة التدريس بجامعة سرت على  أعضاء( يوضح الفروق في استجابات 55جدول رقم)

 للدرجة العلميةوفقًا  األكاديميةمحاور الحرية 

 عدد الدرجة العلمية : المحاور
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار  

ا الخط
 المعيار  

 التدريس حرية محور متوس 

 20936. 98200. 3.6364 22 محاضر مساعد
 11404. 51001. 3.9700 21 محاضر

 22599. 63920. 4.0500 8 مساعد ستاذأ
Total 51 3.8360 .77795 .11002 

 التعبير حرية محور متوس 

 25487. 1.19545 3.1636 22 محاضر مساعد
 23513. 1.05155 3.3050 85 محاضر

 37982. 1.07429 3.2625 8 مساعد ستاذأ
Total 51 3.2360 1.10023 .15560 

 القرار اتخاذ حرية محور متوس 

 26925. 1.26290 3.0051 22 محاضر مساعد
 23821. 1.06530 2.9833 21 محاضر

 42245. 1.19486 3.1389 8 مساعد ستاذأ
Total 51 3.0178 1.15347 .16313 

 22995. 1.07856 3.2980 22 محاضر مساعد العلمي البحث حرية محور متوس 
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 24720. 1.10553 3.1722 85 محاضر
 44910. 1.27025 3.0972 8 مساعد ستاذأ

Total 51 3.2156 1.09958 .15550 

 للمت ير العام المتوس 

 22092. 1.03622 3.2758 22 محاضر مساعد
 19017. 85046. 3.3576 21 محاضر

 35459. 1.00294 3.3872 8 مساعد ستاذأ
Total 51 3.3263 .94153 .13315 

هيئة التدريس  أعضاءوالذ  يوضح استجابات  ،ياحظ من بيانات الجدول السابق
التدريس،  هيئة  عضاءأل الدرجة العلميةوفقًا لمت ير  األكاديميةبجامعة سرت لمحاور الحرية 

جمالي محاور الحرية ( إل5...ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) روق م ال توجد فن  أ
 .الدرجة العلميةتعاى لمت ير  األكاديمية

هيئة  أعضاءالفروق طبقا لسنوات الخبرة فالجدول التالي يوضح استجابات ا عن م  أ
 التدريس بجامعة سرت وفقًا لسنوات الخبرة

هيئة التدريس بجامعة سرت على  ءأعضا( يوضح الفروق في استجابات 56جدول رقم)
 وفقًا لسنوات الخبرة األكاديميةمحاور الحرية 

 عدد سنوات الخبرة البيان:
المتوس  
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار  

 الخطأ
 المعيار  

 التدريس حرية محور متوس 

 خمس من أقل
 سنوات

22 4.0591 .76011 .16206 

 10 إلي 6 من
 سنوات

14 3.5429 .57071 .15253 

 15 إلي 11 من
 سنة

51 3.7786 .91750 .24521 

Total 51 3.8360 .77795 .11002 

 التعبير حرية محور متوس 
 خمس من أقل

 سنوات
22 3.4727 1.25212 .26695 
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 10 إلي 6 من
 سنوات

14 2.9429 1.01883 .27229 

 15 إلي 11 من
 سنة

15 3.1571 .89332 .23875 

Total 51 3.2360 1.10023 .15560 

 القرار اتخاذ حرية محور متوس 

 خمس من أقل
 سنوات

22 3.4242 1.24658 .26577 

 10 إلي 6 من
 سنوات

14 2.4524 .92703 .24776 

 15 إلي 11 من
 سنة

15 2.9444 1.00780 .26935 

Total 51 3.0178 1.15347 .16313 

 العلمي البحث حرية محور متوس 

 خمس من أقل
 سنوات

22 3.5505 1.25074 .26666 

 10 إلي 6 من
 سنوات

14 2.7857 .87756 .23454 

 15 إلي 11 من
 سنة

15 3.1190 .92805 .24803 

Total 51 3.2156 1.09958 .15550 

 للمت ير العام المتوس 

 خمس من أقل
 سنوات

22 3.6266 1.05081 .22403 

 10 إلي 6 من
 سنوات

14 2.9310 .74525 .19918 

 15 إلي 11 من
 سنة

15 3.2498 .82157 .21957 

Total 51 3.3263 .94153 .13315 

هيئة التدريس  أعضاءياحظ من بيانات الجدول السابق والذ  يوضح استجابات 
هيئة التدريس،  عضاءسنوات الخبرة أل وفقًا لمت ير األكاديميةبجامعة سرت لمحاور الحرية 
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جمالي محاور الحرية ( إل5...م ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ن  أ
 تعاى لمت ير سنوات الخبرة . األكاديمية

 :نتائج الدراسة
 مستوى  واقع ن  أ هيئة التدريس أعضاءواستجابات  ،نستنتج من خال الدراسة الميدانية

 ممن هم عينة الدراسة هيئة التدريس أعضاءبجامعة سرت من وجهة نظر  كاديميةاألالحرية 
 .متوسطا اكان في مجملهداب بكليتي التربية واآل

 األكاديميةالحرية  من شيوعاً  علىالتي نالت مستوى أ  بعادكثر األأ ن  بينت نتائج الدراسة أ
حيث  اب هو بعد حرية التدريسدالتربية واآلهيئة التدريس عينة الدراسة بكليتي  أعضاءلدى 

لتدريس المقرر  فى اختيار الكتاب الجامعىعضو هيئة التدريس لم مطلق الحرية  ن  إ
، كما طهاانمأ المناسبة، ووضع االمتحانات، واختاففي تحديد طريقة التدريس ، و الدراسي

 . مسوعات ذات صلة بالمساق الذى يدر   التحدث فى موضحرية  لم
البحث العلمي  احتال ويعاو الباحث ،لتعبير، ثم حرية البحث العلميحرية اتاها ثم  

مين في تقييم وتأخر المحك    ،سباب ترتب  بقلة المجات العلمية المحكمةالمرتبة الثالثة أل
خاصة  ،وارتباط البحث العلمي بالتمويل والقدرة المالية للباحث وللجامعة ،البحوث من ناحية

عاى هذا؛ وربما ي  خيرًا حرية اتخاذ القرار ، وأفي مؤتمرات خارجيةتلك البحوث المشارك بها 
، وهذه النتيجة تتفق دريس في اتخاذ القراراتهيئة الت عضاءدارة الجامعة أللعدم مشاركة إ

، في حين يمان جاد المولى الفايد الخاصة بالحرية مع دراسة إ بعادتماما في ترتيب األ
 حمود عساف.سود و ماختلفت مع دراسة فايا األ

هيئة التدريس  أعضاءحصائية في استجابات ك أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إكذل
التدريس المتمثلة في حرية  األكاديميةالحرية  أبعادعينة الدراسة  تعاى لمت ير الجنس في 
اتخاذ القرار فقد كانت هناك فروق  ثناء محور حرية توحرية الرأ  وحرية البحث العلمي، باس

 االناث.هيئة التدريس من  أعضاءحصائية لصالح داللة إ ذات
، فقد تبين عدم وجود فروق دالة مت ير المؤهل العلمي لعضو هيئة التدريسا عن م  أ

حصائية إحصائيًا لمحور حرية التدريس، وحرية التعبير، في حين وجدت فروق ذات داللة إ
 وراه.في محور البحث العلمي واتخاذ القرار لصالح حملة الدكت
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( 5...م ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ن  أ بينت الدراسةكما 
والدرجة العلمية وسنوات  ،تعاى لمت ير التخصص العلمي األكاديميةجمالي محاور الحرية إل

 .الخبرة
التي من الممكن أن تفيد  وفي ضوء نتائج الدراسة يقدم الباحث مجموعة من المقترحات

 همها : في جامعة سرت األكاديميةة درجة الحرية ايادفي 
بمرجع واحد في تدريس هيئة التدريس في الجامعة على عدم التقيد  أعضاءتشجيع  -

عطاء فرصة للتنوع في مصادر ، واالعتماد على أكثر من مرجع واع المقرر الجامعي
 المعرفة.

شاركة الطاب في والعمل على تشجيع م ،لقائيةنتقال من المحاضرة التقليدية اإلاال -
 تقديم المحاضرة.

وتشجيعهم وتوفير الجو المناسب لهم  ،ً هيئة التدريس ماديًا ومعنويا أعضاءدعم  -
 للتدريس والبحث العلمي والنشر وخدمة المجتمع.

بكل ما  هيئة التدريس في اتخاذ القرارات المتعلقة أعضاءشراك ضرورة العمل على إ -
 يخص الجامعة.

والمشاركة في المؤتمرات  ،تدريس على البحث العلميهيئة ال أعضاءتشجيع  -
ة من خال تقديم ة واقليمي  العلمية من خال تسهيل مشاركتهم في مؤتمرات محلي  

 الدعم الاام لهم.
هيئة التدريس فرصة  أعضاءومنح  ،همية خاصةإياء موضوع حرية التعبير أ  -

 رائهم بكل شفافية وموضوعية.التعبير عن آ
الجامعة من وجهة نظر الكليات  في األكاديميةماثلة عن الحرية جراء دراسة مإ -

 خرى.األ
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 قائمة المراجع
                                                           

، عالم  التعليم على أبواب القرن الحاد  والعشرينم( ،  8991سعيد اسماعيل علي ، ) - 1
 الكتب ، القاهرة . 

ه ، العاقة بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي 5102خانة بنت تامر المطير  ،  - 2
، غير منشورة  تيررسالة ماجسلدى أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة الملك سعود ، 

 .0، كلية التربية ، جامعة الملك سعود ، ص

او  ،  - 3 دور الجامعات األردنيةفي تعايا م ، 8.56محمد سليم الابون ، راما اكي الحج 
، العلوم التربوية، دراسات،  الحرية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس فيهامن وجهة نظرهم

بعنوان )مؤتمر التعليم العالي  ، الجامعة االردنية ، يةعدد خاص من مؤتمر كلية العلوم التربو 
 .550، ص في الوطن العربي(

"كي  يمكن حماية الحريات األكاديمية" مقال في الجابرة  ، 8.58، عبد الفتاح ماضي  - 4
 .mob/www.aljazeera.net 2/8.52/ 88نت، استرجعت بتاريخ 

أطروحة  ،المصرية الجامعات في ميةاألكادي الحرية ،م 5..8،  سكران محمد محمد - 5
 .دكتوراه، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر

رسالة الحرية األكاديمية في الجامعات السعودية، ، . 7002ابوحميد ،  ندى عبد الرحمن - 6
 ، الرياض، السعودية.، كلية التربية ، جامعة الملك سعود  غير منشورة، ماجستير

م ، العاقة بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي لدى 2..8، دانا لطفي حمدان  - 7
، غير منشورة ، كلية  رسالة ماجستيرأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات الفلسطينية ، 

 الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية.

م ، الحرية األكاديمية لدى 8.51فايا علي االسود ، محمود عبدالمجيد عساف ،  - 8
أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية  في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غاة وسبل تفعيلها 

 ، سلسلة العلوم االنسانية ، المجلد السادس عشر ، العدد االولمجلة جامعة االاهر غاة ، 

م ، مفهوم الحرية األكاديمية 8.51رمضان سعد كريم ، ابتسام على حماه العبار ،   - 9
مجلة كلية التربية رستها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جامعة بن اا ، ومظاهر مما
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 م.8.51، كلية التربية ، جامعة بن اا  ، العدد االول ، يونيو العملية 
م ، الحرية األكاديمية لدى أعضاء هيئة التدريس في 8.55محمود حسن العجلوني، - 10

المجلة يقية في محافظات شمال االردن ، الكليات الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطب
 1، العدد  58، جامعة اليرموك ، اربد ، االردن ، المجلد  االردنية في العلوم التربوية

م ، الحرية األكاديمية ألعضاء هيئة 8.56ايمان السيد جادالمولى الفايد  ،   - 11
، كلية التربية  عالميةالمجلة الليبية الالتدريس بجامعة بن اا  في ضوء بعض المت يرات ، 
 م.8.51المرج ،جامعة بن اا ، العدد الخامس عشر ، مارس ، 

م ، المناخ االخاقي السائد في الجامعات االردنية 8.56رجاء احمد ذيب صالح ،   - 12
، غير  رسالة ماجستيروعاقتم بالحرية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم ، 

 م التربوية ، جامعة الشرق االوس .منشورة ، كلية العلو 

او  ،  - 13 دور الجامعات األردنيةفي تعايا م ، 8.56محمد سليم الابون ، راما اكي الحج 
، العلوم التربوية، دراسات،  الحرية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس فيهامن وجهة نظرهم

بعنوان )مؤتمر التعليم العالي  ، الجامعة االردنية ، عدد خاص من مؤتمر كلية العلوم التربوية
 في الوطن العربي(

، الحرية األكاديمية بين الضمانات والمعوقات دراسة ميدانية من  8.56ربيعة جعفور،  - 14
، المركا الديمقراطي العربي  مجلة العلوم االجتماعيةوجهة نظر االساتذة الجامعيين ، 

 مانيا ،برلين ، العدد الثاني ، ديسمبر.للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية ، ال

م ، الحرية األكاديمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية في 8.52،  اهراء عامر عبد ايد  - 15
استراتيجيات تطوير التعليم العالي الجامعات االهلية ،بحث مقدم للمؤتمر العلمي االول 

جامعة ، واارة التعليم العالي والبحث ، دائرة التعليم االهلي ، كلية ماايا ال االهلي في العراق
 العلمي.
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 األلعاببعض  العبيدراسة مقارنة معدل زمن االستجابة الحركية لدى "
 "سنة (61-61للفئات العمرية ) األنديةفي الجماعية 

 أ/ عبد العاطي امحمد أحمد الدرويش  
  الملخص: -

 

كرة –كرة السلة  العبيتحددت مشكلة البحث في التساؤل عن التباين بين    
اريا في زمن االستجابة الحركية للفئة العمرية الكرة الطائرة في نادي أس–اليد 

ويهدف البحث الي التعرف على معدل زمن االستجابة  ،سنة (61-61)
والتي تم قياسها عن طريق  ،العبين في هذه الرياضات الجماعيةالحركية ل

واستخدم  ،ونسبة التباين بينهم ،مقارنة بين المجامع الثالثة لمعرفة الفروق  إجراء
المقارنة لمالءمته طبيعة البحث ،وتكونت   بأسلوب الوصفينهج الباحث الم

-8361الرياضي ) للموسم ( العبا من نادي أساريا 03عينة البحث من )
باستخدام  إحصائياوتم معالجة النتائج  العبين من كل رياضة ،(63( )8362
  spss ) ) اإلحصائيةالحقيبة 
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 :مقدمة البحث وأهميته 
نما نتيجة التطور ومواكبة ل البحث العلمي ليس وليد الصدفة إالتقدم الحاصل في مجا

جال منها الم ؛علم والمعرفة المتعددة و المختلفةهو جديد وحديث في شتى ميادين ال كل ما
إذ شهدنا في الرياضية ، األلعابفاق واسعة في مختلف آنطلق بخطوات و الرياضي الذي ا

 الرياضية الجماعية ، األلعابلعالمي في أغلب تطورا ملحوظا على الصعيد ا األخيرة ونةاآل
تطورت  إذ الكرة الطائرة (–كرة اليد –)كرة السلة األلعابومن تلك  ،وعربيا بشكل خاص

 األداءفي والسرعة والتشويق  اإلثارةفضال عن  ،تطورا كبيرا من الناحية الفنية والخططية
مما يؤكد أن القائمين  ،ماعية لالعبينوالمتمثلة في النواحي البدنية والمهارات الفردية والج

 ؛االختصاص قاموا باستخدام وسائل القياس والتقويم ي والباحثين ذو  ،عليها من المدربين
، ومعالجتها من خالل لغرض التعرف على واقع حال العبيهم وتشخيص نقاط القوة والضعف

 نيا ومن ثم مهاريا .عداد المناهج التدريبية وفق أسس علمية جيدة لرفع مستوى أدائهم بدإ 
ة األساسية التي تتطلبها وتشترك االستجابة الحركية من أهم الصفات البدنية الحركي وتعد  

كات والمهارات متشابهة فأغلب الحر  ،ها هذه األلعاب الجماعية كونها تستخدم الكرة باليدينفي
قياسات  كذلك اختالفالف حجم ووزن ومحيط الكرة بينهم، بالرغم من اخت ،الي حد ما

ن هنا برزت أهمية وطريقة تسجيل األهداف والنقاط ،وم ،الملعب وأبعاده وقوانين اللعب
بعض  العبيجراء دراسة مقارنة لمعدل زمن االستجابة الحركية لدى البحث من خالل إ

 ( سنة في مدينة الزاوية .61-61الجماعية في نادي أساريا للفئات العمرية ) األلعاب
 : مشكلة البحث

الكرة الطائرة ( مع بعضها من –كرة اليد –لرغم من تقارب األلعاب الجماعية )كرة السلة با
الصفات  بأغلبحد ما ،فيما بينهم  ليدين ومتشابهة كما ذكر مسبقا إلىناحية استخدام الكرة با

ه البد من ن  أ إال ،البدنية والحركية بشكل عام ،وفي قابلية االستجابة الحركية بشكل خاص
العمرية  حلةللمر  وباألخصدراسة مقارنة لمعرفة نسبة التباين والفروق لهذه الصفة  إجراء

ها كونها مرحلة نمو وتطور للجهاز العصبي حسب أدبيات علم ( التي تم اختيار 61-61)
 ل إلى الحقيقة، والذي سيوصلنا إلىكذلك بغية التوص ،وعلم الحركة ،لجةوعلم الفس ،التدريب

 بطرق مختلفة. اء بطريقة واحدة أوو ستدريب هذه القابلية 
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 :اف البحثهدأ -
التعرف على زمن االستجابة الحركية لالعبين في بعض األلعاب الجماعية في نادي  -6

 أساريا .
الكرة –كرة اليد –)كرة السلة  لأللعابمقارنة زمن االستجابة الحركية بين الالعبين  -8

 الطائرة (
 :فرضية البحث -
الكرة الطائرة ( –كرة اليد –)كرة السلة  لأللعابداللة معنوية بين الالعبين فروق ذات  توجد -

 في معدل االستجابة الحركية .
 مجاالت البحث : -
( سنة والبالغ عددهم 61-61عينة من العبي نادي أساريا للفئة العمرية ) :المجال البشري  -
( 63العبين لكرة اليد و) (63( العبين لكرة السلة و )63) : كاآلتي( العبا مقسمين 03)

 العبين لكرة طائرة 
  61/4/8362 إلى 62/6/8361المجال الزماني: من  -
 ا الرياضي التابع لجامعة الزاوية.نادي أساري المجال المكاني: -
 :اإلطار النظري للبحث -
 مفهوم زمن االستجابة : -

بصورة واضحة عند  تعد االستجابة الحركية من القدرات األساسية والمهمة التي تظهر
 إلى من رياضة إليهاولكن تتفاوت نسبة ومعدل الحاجة  ،أو حركي ،أداء أي نشاط بدني

 ،عن الفروق الفردية بين الالعبين فضالا  ،وحسب نوع وشكل المهارة في تلك الرياضة ،أخرى 
ة هذه القدرة باختالف نوع وشد إلىالرياضية فيما بينها لحاجتها  األلعابتختلف جميع  إذ

 يجعل الالعبين  وهذا ما ،ومتغيرة دائما مفاجأةوالتي تكون  ،المثيرات التي تظهر أثناء المباراة
 .يكونوا على استعداد دائم أنب
ة دخول المثير عن "الزمن منذ لحظ :أنهاب ( االستجابة الحركيةف )يعرب خيون وقد عر     

 (1)."ل وزمن الحركةالفع نهاية الحركة بأكملها وتحتوي على زمن رد طريق الحواس إلى
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. "واالستجابة لمثير معين بأقصر وقتها "قدرة الالعب على التوقع أن  ب ( فيرى أما )قاسم لزام
(2 ) 

 مراحل االستجابة  -
حيث زمن حدوثها بداية  االستجابة الحركية من ن  العلمية على أأغلب المصادر اتفقت 
  (3) :موضح في المخططهو كما اسية ثالث أسبمراحل نهاية الحركة تمر  الحركة إلى

 
 زمن التوقع الحركي : -أوال
"الفترة الزمنية للكشف عن هدف حركات المنافس  بأنهاوتعرف  ،وهي فترة قصيرة جدا    

والكرة من من ناحية الدوران والسرعة وكيفية تقديرها قبل ظهور المثير وهي فترة قصيرة جدا 
  (4). بزمنها وسريعة بفعلها

 زمن رد الفعل : -اثاني
ويمكن تعريفها بأنها "الفترة الزمنية وهي المرحلة الثانية من مراحل االستجابة الحركية    

فها )الالمي( بأنها وعر   (5). الحركة أداءالمحصورة مابين ظهور المثير والبوادر األولى لبداية 
انقباض عضلي كرد  ولوأ ،السمعي ( أو البصري "الفترة الزمنية الواقعة مابين حدوث المثير )

  (6). "فعل لهذا المثير
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 ورد الفعل الحركي كما اتفقت أغلب المصادر انه على نوعين :
وهي االستجابة نحو مثير معروف مسبقا ويعرف أنه "الزمن المحصور  :رد الفعل البسيط -

ند مابين لحظة ظهور مثير واحد معروف من قبل وبين لحظة االستجابة له كما هو الحال ع
  (7). السباحة أو الجري " إشارةانطالق 

االستجابة ه "ن  ف بأوهي االستجابة لمثيرات متعددة وغير معروفة ويعر   :فعل المركبرد ال -
  (8). لمثير غير معلوم لوجود عدد كبير من المثيرات وتتميز بطول المدة الزمنية لالستجابة

 زمن الحركة : -ثالثا
أي أول رد فعل (9). حصورة بين بداية الحركة ونهاية زمن رد الفعلالفترة الزمنية الم وهو    

 حركي ألجزاء الجسم للقيام بالحركة وحتى نهايتها بالكامل .
 
 الجماعية : األلعابأهمية االستجابة الحركية في  -

تعد االستجابة الحركية واحدة من أهم القابليات األساسية والمهمة في جميع األنشطة 
أداء بدني  بأيعند القيام  إنه إذ ،، وفي األلعاب الجماعية بشكل خاصل عامالرياضية بشك

أو خططي خالل المباراة يتطلب ذلك استشارة الحواس من قبل  ،أو مهاري  ،أو حركي
الالعب لالستجابة والتلبية الصحيحة بالوقت المناسب نحو ذلك المثير ،وهذا يأتي عن طريق 

ر وفق أسس علمية صحيحة مما يولد الخبرة عند الالعبين التدريب الصحيح والمقنن والمستم
حركية خاصة بمواقف وظروف اللعب المفاجأة والمتغيرة وكيفية عن طريق تكوين عدة برامج 

نرى وجود تشابه  الكرة الطائرة (–كرة اليد –التعامل معها ،ففي األلعاب الجماعية )كرة السلة 
)الالعب الزميل ،الالعب فالالعب من حيثب كبير في المثيرات التي يتعرض لها الالع

باختالف مساحة الملعب وقوانين وشكل ونوع اللعب  المنافس ،الكرة ،الحكم ،الجمهور (
تام لكل المتغيرات وأن يركز انتباهه  استعدادوعلى  متهيئاا فالالعب دائما يجب أن يكون 

ل وموقعه ونحو الكرة بوقت سريع جدا نحو الالعب المنافس وحركته ونحو الالعب الزمي
وسرعتها كل هذه المثيرات تحدق في أجزاء من الثانية ،اذ أن الزمن يلعب دورا واتجاهها 

عملية التوقع والتحليل الدقيق واختيار الفعل الحركي  إجراءكبيرا في هذه العملية من خالل 
 المناسب للرد على المثير بأقصر زمن ممكن .
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لعاب الجماعية )هي القدرة على التصرف السليم والسريع فاالستجابة الحركية في األ    
التصرف السليم والسريع في  أن إذ ؛على المثير ضمن قوانين اللعبة لإلجابةبتوقيت مناسب 

وضع الجسم واتجاهه تكون في أغلب األحيان تبعا لما يقوم به الالعب المنافس من مهارات 
تبعا التجاه حركة الكرة  عا لحركة الزميل أوأو فنية دفاعية كانت أو هجومية أو تب ،حركية

  (10).(وتوقيتها وهذا كله يرتبط بمقدار سرعة االستجابة الحركية  ،وسرعتها
 :الدراسات السابقة والمشابهة -
 لم يتحصل الباحث إال على دراسة سابقة واحدة تتعلق بموضوع البحث. 

  (11): ( 0262 وآخرون حسام محمد جابر )دراسة  -6
عبي الخماسي المفتوحة لال األساسيةمقارنة لبعض القدرات البدنية والمهارية  )دراسة
  (بكرة القدم

كان الهدف من الدراسة التعرف على الفروق في القدرات البدنية الخاصة األساسية و    
المهارات األساسية  وكذلك التعرف على الفروق في ،عب المفتوحةلالعبي الخماسي والمال

وتكونت عينة البحث  ،ستخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحيوقد ا ،بين اللعبتين
ماسي كرة القدم ( ونادي الجنوب لخ63من العبي نادي نفط الجنوب لكرة القدم وعددهم )

( أيضا اذ كان عددهم 63ونادي الجنوب الخماسي كرة القدم وعددهم ) ( أيضا63وعددهم )
ارات السرعة ( واستخدم الباحث اختب8332-8363با للموسم الرياضي )( الع83الكلي )
م لكلتا 63واختبار نيلسون لالستجابة الحركية ،واختبار الحجل على الرجل لمسافة  ،االنتقالية

واختبار السيطرة  ،واختبار دقة المناولة ،قة التهديفالرجلين ،اختبار مطاولة القوة ،واختبار د
ة للحصول على بيانات عينة البحث .واستخدم بار الجري المتعرج بالكر تواخ ،على الكرة

 :تائج البحث وكانت أهمهاللحصول على ن( spss) اإلحصائيةالباحث الحقيبة 
تفوق لالعبي خماسي الكرة على العبي المالعب المفتوحة في اختيار السرعة االنتقالية  -

 ار االستجابة الحركية االنتقالية.واختبار القوة المميزة االختب
العبي المالعب المفتوحة على العبي خماسي الكرة في اختبار مطاولة القوة  تفوق  -

في تفوق العبي المالعب المفتوحة على العبي خماسي الكرة  - .واختبار مطاولة السرعة
 ر دقة المناولة واختبار الدحرجة.باتاخ
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ى الكرة تفوق العبي خماسي الكرة على العبي المالعب المفتوحة في اختبار السيطرة عل -
 األداء.بار دقة التصويب واختبار سرعة تواخ
 . اك تأثير واضح لمساحات اللعب على قدرات الالعبين البدنية والمهاريةهن -
 الميدانية: إجراءات البحث -
يختلف استخدام المنهج في البحث العلمي تبعا لطبيعة المشكلة وطريقة  :منهج البحث -

  .مته طبيعة المشكلةالوصفي لمالءستخدم الباحث المنهج لذا ا ؛حلها
 :مجتمع وعينة البحث -

وهم العبو نادي أساريا )كرة  ،عينة البحث بالطريقة العمديةي بار مجتمعتقام الباحث باخ
( سنة للموسم الرياضي 61-61في الفئة العمرية ) (الكرة الطائرة –كرة اليد –السلة 

با أما عينة البحث والبالغ عددهم ( الع42اذ تكون مجتمع األصل من ) ،(8361-8362)
مقسمين على  وذلك الكلي (% من مجتمع البحث16.88( العبا ويمثلون نسبة )03الكلي )
 التالي: النحو

 .(% 11.18( ويمثلون نسبة )61( العبين )كرة السلة ( من أصل )63) -
 .( %41.18( ويمثلون نسبة )86من أصل ) (كرة يد)( العبين 63) -
 .(%23.23( ويمثلون نسبة )66من أصل ) ن )كرة القدم (( العبي63) -

 الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة  -
 وسائل جمع المعلومات  -6
  المصادر العربية واألجنبية 
  االختيار والقياس والتجريب 
  استمارات جمع وتفريغ البيانات 
 األدوات المستخدمة في البحث  -0
 ( م1.1شريط قياس معدني بطول )  ( 6عدد). 
 ( 6شريط الصق اسود عدد.) 
 ( صافرة كنديةFox( عدد )6.) 
 ( 4شواخص مخروطية ملونة عدد.) 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

342 

 م2222فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 

 األجهزة المستخدمة في البحث  -3
 حاسبة الب( توب صينية الصنع نوعHP G6( عدد )6. ) 
 ( جهاز قياس سرعة االستجابةBatak micro( عدد )6.) 
  ( .6) الحركية عددجهاز المثير البصري لقياس زمن االستجابة 
 االختبارات المستخدمة في البحث : -
 (BATAK MICRO)( )11:62اختيار سرعة االستجابة الحركية للذرعين جهاز  -6

 : قياس سرعة االستجابة الحركية للذراعين .الغرض من االختبار
 ، استمارة تسجيل النتائج .( جهاز بريطاني الصنعBatak Micro):  األدوات المستخدمة

، ويحتوي ة عن لوحة الكترونية خفيفة الوزن الوصف الخارجي للجهاز عبار  :وصف الجهاز
، ويعمل للضغط موزعة بانتظام على اللوحة ( زر قابل68على أزرار دائرية الشكل عدد)

على زر قابل للضغط داخليا فيحتوي  أما، رةعلى طريقة الشحن أو التوصيل بالكهرباء مباش
اعات وبطارية شحن تعمل لس ،توي الجهاز على وحدة معالجة مركزيةيحموزعة بانتظام، كما 

( مركبة على led، ويحتوي على مصابيح سريعة التوهج )عدة بدون وجود تيار كهربائي
، وتكون للجهاز عدد هائل من خرائط اإلطفاء والتشغيل كي ال يتم األزرار من الداخل

( حالة، حسب 61إعداد )الجهاز بقابلية  ، ويتمتععلى خريطة معينة عند االختبارات التعرف
 .نوع االختبار
يعلق الجهاز على الحائط ويثبت جيداا أو يتم وضعه على منضدة بارتفاع  :طريقة ألداء

يتم تحديد قياس ارتفاع يتناسب مع طول الالعب المختبر ) مناسب عن سطح األرض وبما
ينة(، ثم يقف الالعب أطول العب واقصر العب في الع الجهاز عن سطح األرض على

، وعند البدء تبدأ للبدء سيظهر وميض وصوت االستعداد إعداده، وعند مواجها للجهاز
أن يكتمل الزمن  إلى، وهكذا بإطفاء المصابيح باليد المفضلةبالتوهج ويقوم الالعب  األزرار
جيل ، ويقوم المسجل بتس(ث03ئيسة عدد االستجابات خالل )، وتظهر على الشاشة الر المعد

 .آخرالجهاز الختبار العب  إعدادالدرجة التي حصل عليها الالعب ويعيد 
ثلة بعدد االستجابات ، والمتمور درجة المختبر على شاشة الجهازيتم ظه :طريقة التسجيل

 .االستمارة الخاصة لهذا االختبار ، ويقوم المسجل بتسجيل الدرجة فيثا(03خالل )
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 (12): اختبار صقر لالستجابة الحركية -0
 .جابة الحركية: صقر لالستاسم االختبار

 : قياس زمن االستجابة بمثير بصري .الغرض من االختبار
، ناسب من مركز ثقل الالعب المختبريتم وضع الجهاز على طاولة بارتفاع م :طريقة األداء

ى للبدء من قبل القائم عل اإليعازسم( وعند سماع 03الجهاز وجانباا بمسافة ) أماميقف  إذ
االختبار يقوم الالعب المختبر باختيار الجهاز وقطع المتحسس الضوئي الذي سوف يعطيه 

يقوم المختبر  إذ، إلى حد األلوان األربعة )األضوية( المثبتة على بورد خشبيإشارة بصرية 
باالنطالق بأقصى سرعة نحو القمع الذي يحمل نفس لون الضوء الذي ظهر له ومس 

الجهاز مرة أخرى ويكرر األداء  أمامالقمع والعودة من  أعلىفي ضاغط التوقف الموجود 
لك باستخدام مؤقت الكتروني موجود في ذو  حداستة مرات يحسب زمن كل تكرار على 

وتتوقف العد عند مس  ،اإليعازباحتساب الوقت الكترونيا من لحظة إعطاء  يبدأالجهاز 
 القمع . أعلىالضاغط المثبت في 

 شروط األداء :
شخص القائم على االختبار الذي سوف ال إلىالجهاز ويركز انتباهه  أمامقف المختبر ي -

 .إيعاز البداية يقوم بإعطائه 
 م .8 وآخرم ، والمسافة بين شاخص 8 واألقماعتكون المسافة بين الالعب  -
راج الوقت المستغرق يقوم الشخص القائم على االختبار بتسجيل زمن كل لمسة الستخ -

 .لمسات 1خالل 
 السقوط بعد فقرة راحة كافية. أوعاد المحاولة للمختبر فقط في حالة اإلصابة ت   -

 أفضلويأخذ زمن  حدا( كل لمسة على 1يحسب زمن اللمسات ال ) :طريقة التسجيل
  .محاولة

 ة : يالتجربة الرئيس -
لبحث التجربة الرئيسة والتي تضمنت االختبارات الخاصة بموضوع ا بإجراءقام الباحث 

، واختبار صقر لالستجابة ( Batak microسرعة االستجابة الحركية للذراعين جهاز )
( الساعة الخامسة 81/8/8361المصادف ) األحدالحركية على عينة البحث وذلك في يوم 
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ومن ثم شرح االختبارين لكل مجموعة على  ،بسيطة إحماءمساء بعد قيام الالعبين بعملية 
واالستفادة  ،تبار عملياا من قبل القائم عليه لتجنب حدوث األخطاءوبعدها عرض االخ ،حدا

من الوقت ويتم تسجيل البيانات الخاصة لكل اختبار ولكل مجموعة باستمارة تفريغ تم 
 واستخراج النتائج . إحصائيامسبقاا من قبل الباحث لمعالجتها  إعدادها

 الوسائل اإلحصائية :  -
 ( لمعالجة النتائج .Spssائية )استخدام الباحث الحقيبة اإلحص

 :عرض وتحليل النتائج ومناقشتها -
ستجابة الحركية استطاع الباحث الخطوات الخاصة بتنفيذ اختبارات اال إجراءبعد 

الحصول على الدرجات الخام لهذه االختبارات ومن ثم معالجتها ووضعها في جداول 
البحث  أهدافتحقيق  إلى توضيحية لغرض عرضها وتحليها ومناقشتها بغية التوصل

 وفروضه .
 :تائج اختبارات االستجابة الحركيةعرض وتحليل ن -

 (6جدول )
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية سرعة االستجابة الحركية للذارعين واختبار 

 صقر لالستجابة الحركية
 الكرة الطائرة –كرة اليد  –لالعبي كرة السلة  

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

 كرة اليد كرة السلة
 كرة الطائرة

 

 ع س ع س ع س

6 
سرعة االستجابة الحركية 

 للذراعين
Batak micro (03) ثا 

 عدد    
 

18.43 0.80 11 8.86 42.03 0.32 

8 
اختبار صقر لالستجابة 

 3.68 6.81 3.32 6.41 3.32 6.06 ثانية الحركية

حسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات سرعة ( والذي يبين األوساط ال6جدول رقم )    
الكرة اليد  –االستجابة الحركية للذراعين واختبار صقر لالستجابة الحركية لالعبي الكرة السلة 
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الكرة الطائرة اذ في اختبار سرعة االستجابة الحركية للذراعين كان الوسط الحسابي لالعبي  –
العبي كرة اليد فقد كان الوسط  أما( 0.80ري )( تكرار بانحراف معيا18.43كرة السلة )
العبي الكرة الطائرة فد كان وسطهم  أما( 8.86( تكرار بانحراف قدره )11الحسابي )

 (. 0.32( تكرار بانحراف معياري بلغ )42.03)
( 6.06)في اختبار صقر لالستجابة الحركية فقد كان الوسط الحسابي لالعبي كرة السلة  أما

( ثا 6.41الوسط الحسابي لالعبي كرة اليد فقد بلغ ) أما، (3.32داره )ثا بانحراف مق
( ثا بانحراف 6.81العبي الكرة الطائرة فقد بلغ وسطهم الحسابي ) أما( 3.32وبانحراف )

 ( 3.32معياري مقداره )
 (0جدول )

في  ( التباين وداللة الفروق بين العبي كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرةFيبين قيمة )
 متغير سرعة االستجابة

 الحركية للذراعين واختبار صقر لالستجابة الحركية . 

 المتغيرات              ت
 مصدر

 التباين

 مجموع

 المربعات

 درجة

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 (F)قيمة 

 المحسوبة

 مستوى 

 الخطأ

 داللة  

 الفروق 

6 

سرعة االستجابة 
 الحركية للذراعين

Batak  micro 
 ( ثا32خالل )

 16.13 0 610.11 بين 

 معنوي  2.26 9.19
 1.36 01 001.22 داخل

اختيار صفر لالستجابة   0
 الحركية

 2.29 0 2.69 بين 
 معنوي  2.22 1.32

 2.26 01 2.36 داخل

 
( الختبار سرعة االستجابة الحركية للذراعين بين Fقيمة ) إن( 8يالحظ من جدول رقم )
ة المعنوية فقد بلغت ( اما القيم2.12واليد ، والطائرة ( قد بلغت )العبي كرة )السلة ، 

( أي يعني وجود فروق معنوية بين هذه األلعاب الجماعية 3.31صغر من )( وهى أ3.36)
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في هذا المتغير وقد تكون هذه الفروق منطقية كون هذه األلعاب تعتمد بصورة كبيرة على 
من الالعبين المستمرين في  أيضاا  كون العينةوالتركيز بشكل مستمر و  ،تحويل االنتباه

 ،الوحدات التدريبية تحتوي على حركات مترابطة ومتغيرة ن  ، وأأسارياالتدريب في نادي 
يادة في القدرة والذي يؤدي الى الز  ،وعملت على تطوير سرعة االستجابة الحركية لالعبين

كبة أو المندمجة هي عبارة عن " المهارات المر  إنذكر ياسر دبور  إذ، على الربط الحركي
تأثيراا  خراآلداءات حركية مترابطة يؤثر كل منهما في وين مهاري له بناء يتكون من عدة أتك

  (13). فعل حركي محددفي متبادال 

 أيةط الحسابية لمعرفة ا( للمقارنات بين األوسL.S.Dوتم استخدام اختبار اقل فرق معنوي )
  االختبار.تلك في هذا فتتمثل عاب الجماعية من باقي األل أفضللعبة جماعية 

 (3جدول )
يبين فرق األوساط الحسابية وداللة الفروق بين مجموعات البحث الثالثة وقيمة 

(L.S.D للمجموعات في متغيري اختبار سرعة االستجابة الحركية للذراعين واختبار صقر )
 لالستجابة الحركية

فرق  المجموعات المتغير ت
 األوساط

توى مس
 الخطأ

 داللة الفروق 

6 
سرعة االستجابة الحركية 

 للذراعين
 Batak micro (03)  ثا 

الكرة –كرة السلة 
 الطائرة

 دال 3.38 0.63

الكرة –كرة السلة 
 الطائرة

 دال 3.33 -1.13

 غير دال 3.31 -8.1 كرة اليد –كرة السلة 
8 
2 

اختبار صقر لالستجابة 
 الحركية

الكرة –كرة السلة 
 لطائرةا

 غير دال 3.84 3.31

الكرة –كرة السلة 
 الطائرة

 دال 3.33 3.62

 دال 3.36 3.62 كرة اليد –كرة السلة 
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هذه اللعبة تمتاز بعدة مواصفات  إلى أن   ويعزو الباحث تفوق العبي الكرة الطائرة 
لمساحة وكون الملعب وكون ا ،الملعب أبعاداختالف  أن إذخاصة تميزها عن باقي األلعاب 

يكون  أنتكون صغيرة بالنسبة لباقي األلعاب قيد البحث فهذه المساحة تفرض على الالعب 
 ،تعد العامل الحاسم في هذا األداء ألنها ؛تكون سرعة استجابته عالية أولديه رد فعل دقيق 

 أوبينه وبين المنافس ومحاولة الهجوم عليه  أو ،بسبب قرب المسافة بين الالعب وزميله
، فال نقطة إحرازجل سريع للزميل من أ إعدادعمل  أو ،حائط صد ضد هجوم المنافسعمل 
ذلك يعمل على جعل الالعب المنافس يقوم بعمل حائط  ن  اا؛ ألئين يكون األداء بطيمكن أ

ضرورة انتقال  (حسين سبهانو  ،حسن طارق )من كل ذلك  وأكد .وبوقت كاف   الصد بسرعة
يتطلب و  ،والعكس ،وبسرعة الى الواجبات الهجومية باستمرارالالعب من الواجبات الدفاعية 

ء وردة الفعل لالعب كرة الطائرة، وسرعة األدا ،ذلك توافر مكونات السرعة الحركية واالنتقالية
رات مثل القوة دالساحق والمتموج بالقفز كل ذلك يتطلب توافر ق واإلرسالأداء القفز  ن  وا  

 (14). والرشاقة والتوافق العصبي المميزة بالسرعة للرجل والذراعين
وتختلف لعبة الكرة التي في جهة ملعبه األرض بينما في السلة واليد يمكن لالعب 

 الطبطبة.أي مكان بعمل  إلىاالنتقال بالكرة 
في كون ظهور فروق غير معنوية في اختبار صقر لالستجابة بين عينتي كرة السلة  أما    

ملزم بعدد  فريق الكرة أن إذتركتان في سرعة األداء النسبي وكرة الطائرة كون اللعبتين مش
فريق كرة السلة فطبيعة األداء السريع وما يحدده  أما، اا مما يتطلب أداء سريع ( لمسات0)

يعكس سرعة عالية ألداء الهجمات والمهارات من  واحدة فهو( ثانية للهجمة ال84القانون )
 المواقف إلىوسرعة رد الفعل في استجابته  ،والعكس المنطقة الخلفية إلى األماميةالمنطقة 

يتميز بقدر كبير من  أنفيجب على العب كرة السلة   ،المتغيرة من قبل الفريق المنافس
 ه طوال فترة المباراة يتعرض لمواقف متغيرة ومتنوعة وغير ثابتة .ن  السرعة حيث أ

 فيها فتلعب سرعة االستجابة ،سريعلعبة كرة اليد من األلعاب الجماعية ذات الطابع ال وتعد  
سرعة  ن  فإ ، ، والتحركات الهجومية و الدفاعيةأهمية في أداء بعض المهارات الحركية

المتطلبات األساسية والضرورية لمختلف األلعاب والفعاليات  إحدىاالستجابة الحركية تعد 
واالستعداد الدائم  بصورة عامة ولعبة كرة اليد بصورة خاصة اذ " يتطلب من الالعب التهيؤ
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و بدونها والتي تتطلب من تنوعة ومتغيرة سواء كانت بالكرة أمثيرات خارجية م إلىلتعرضه 
 ،الالعب استجابات سريعة ودقيقة منذ لحظة دخول المثير حتى اكتمال االستجابة الحركية

صة ططية الخاالمهارية والخ من القدرات البدنية و مستوى عال   إلىوهذا بدوره يحتاج 
  (15). "واألجهزة األخرى  عكاسا لمدى تطور الجهاز العصبي المركزي بالالعب التي تعد ان

 

 :االستنتاجات والتوصيات -
 :االستنتاجات -
. تفوق العبي الكرة الطائرة على العبي كرة السلة وكرة اليد في اختبار سرعة االستجابة 6

 للذراعين.
 اليد في اختبار صقر لالستجابة الحركية . . تفوق العبي كرة الطائرة على العبي كرة8
. ال يوجد فروق بين العبي كرة الطائرة وال عبي كرة السلة في اختبار صقر لالستجابة 0

 الحركية.
  :التوصيات -
مدربي كرة السلة والكرة الطائرة في تطوير سرعة االستجابة الحركية  اهتمامإ. زيادة 6

 لالعبيهم خالل الوحدات التدريبية .
جل التعرف على قبل مدربين األلعاب الجماعية من أاالختبارات المستمرة من  إجراء. 8

 تطور سرعة استجابة العبيهم من خالل التمرينات والوحدات التي يمارسونها .
بعض الدراسات لمعرفة تأثير تطوير سرعة االستجابة الحركية على مختلف  إجراء. 0

 .المهارات الحركية لأللعاب الجماعية 
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 والمراجع : الهوامش -
                                                           

: ) بغداد ، مكتب الصخرة 8يعرب خيون ؛ التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق ط -1
 .01(، ص 8363للطباعة والنشر ، 

: ) بغداد 6قاسم لزام صبر ؛ نظريات االستعداد وتدريبات المناطق المحددة بكرة القدم .ط -2
 .46(، ص 8332دار الكتب والوثائق ، 

: ) 0محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان ؛ اختبارات األداء الحركي ط. -3
 . 801(، ص 6228ار الفكر العربي ، القاهرة ، د

سالم نجف الطائي ؛ دراسة تأثير بعض التمرينات التطبيقية في تطوير زمن أداء  -4
االستجابة للمهارات الحركية وعالقتها بمهارة االستقبال في تنس التميمي ؛ الطاولة 

 .42 ، ص8331للمعوقين ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد / كلية الربية الرياضية ،
بغداد ، مطبعة الطيف  ،6ماجد علي موسى التميمي ؛ التدريب الرياضي الحديث ط -5

 . 18، ص 8334،
، القادسية، مطبعة 6عبد هللا حسين الالمي ؛ األسس العلمية للتدريب الرياضي ط -6

 .14، ص 8334 ،الطيف
، القاهرة ، 8طتخطيط وتطبيق وقيادة  –مفتى إبراهيم حماد ؛ التدريب الرياضي الحديث  -7

 .830، ص 8336دار الفكر العربي ، 
انتصار عويد على الدراجي ؛ قياس وتقويم زمن التوقع واالستجابة الحركية للمهارات  -8

الدفاعية في كرة السلة باستخدام تقنية الحاسوب وتحليل المباراة ، أطروحة دكتوراه ، 
 .80، ص 8333جامعة بغداد كلية التريبة الرياضية ،

حيدر عبد االمير حبيب ؛ تمرينات مقترحة لتطوير تردد سرعة االستجابة الحركية والدقة  -9
واثرها على المستوى المهارى  للضربتين األمامية والخلية لناشئي كرة الطاولة ، رسالة 

 .43، ص 8383ماجستير ، جامعة بغداد كلية التربية الرياضية 
خاصة باستخدام بعض األدوات المساعدة في  معاذ عبد الكريم فاضل ؛ تأثير تمرينات -10

سرعة االستجابة الحركية والرشاقة ودقة أداء بعض المهارات الهجومية بكرة اليد باعمار 
 .01، ص 8364( سنة رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ،60-64)
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حسام محمد جابر وآخران؛ دراسة مقارنة لبعض القدرات البدنية األساسية لالعبي  -11

والمالعب المفتوحة بكرة القدم ، مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية ، جامعة  الخماسي
 .61-8، ص ص 8363،  8، العدد  66القادسية ،المجلد 

صقر غنى أرحيم ؛ بناء وتقنين اختبارين لقياس زمن االستجابة الحركية بجهازين بمثير  -12
ماجستير )غير منشورة(، كلية سمعي وبصري على طالب كلية التربية الرياضية، رسالة 

 .21، ص 8361التربية الرياضية، جامعة بغداد، 
، اإلسكندرية، منشاة المعارف للنشر والتوزيع، 6ياسر دبور؛ كرة اليد الحديثة، ط -13

 .14، ص 6221
، النجف األشرف، مطبعة الكلمة الطيبة 6طارق حسن وحسين سبهان ؛ الكرة الطائرة ط -14

 .80، ص 8366، 
: )بغداد ، دار الكتاب العربي 6ميل قاسم واحمد خميس ؛ موسوعة كرة اليد العالمية طج -15

 . .11، ص 8366،
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 وعالقته بإدارة الوقت لديهم التسويف األكاديمي لدى طلبة كلية التربية في جامعة بنغازي 
 الفايديالسيد جاد المولى إيمان  د.                    بحيحأحمد  د. خديجة

 

 ملخص الدراسة
التعرف على مستوى التسويف األكاديمي لدى طلبة كلية  إلى هدفت الدراسة

إضافة إلى التعرف على ما إذا  ، من وجهة نظرهم،التربية في جامعة بنغازي 
كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التسويف األكاديمي لدى 

ن مكا، و حالة االجتماعيةطلبة كلية التربية في جامعة بنغازي تعزى لمتغيري )ال
من  كلية الفضاًل عن التعرف على مستوى إدارة الوقت لدى طلبة  ،(السكن

إلى الكشف عن داللة العالقة االرتباطية بين مستوى  تكما هدف وجهة نظرهم،
ن مجتمع وتكو   ،إدارتهم للوقت وكيفية كليةالاألكاديمي لدى طلبة  التسويف

 ل العام الجامعي الدراسة من جميع طلبة كلية التربية بجامعة بنغازي خال
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثتان االستبانة بعد  ،م8102 -8102

أن تم تجميع فقراتها من الدراسات السابقة، ولتحليل بيانات الدراسة استخدمت 
مستوى التسويف  أن   بعض الوسائل اإلحصائية المناسبة، وتوصلت الدراسة إلى

عدم وجود فروق مع بجامعة بنغازي مرتفع،  ة التربيةاألكاديمي لدى طلبة كلي
لمتغيري  ذلك عزى وي  يهمة في مستوى التسويف األكاديمي لدذات داللة إحصائي

الحالة االجتماعية، ومكان السكن، كما أثبتت النتائج أن مستوى إدارة الوقت 
وجود عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائية، ولكنها مع ، أيضا مرتفع

ن مستوى التسويف األكاديمي لدى طلبة كلية التربية في جامعة ضعيفة بي
دارة الوقت لديهم.  بنغازي وا 
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 :المقدمة
يكون التأجيل العرضي للقيام بالمهمات والواجبات مقبواًل في بعض األحيان بسبب 

ولكن التأجيل  ،ظروف معينة، حيث يؤجل الطالب القيام بمهماتهم نظرًا لظروفهم الخاصة
المستمر للواجبات والمهمات يعتبر أمرًا مشكاًل، وهو ما يعرف بالتسويف والذي يعد ظاهرة 

ومنتشرة بين الناس على اختالف فئاتهم، ويعتبر من العادات السيئة  سلوكية عامة
والسلوكيات السلبية حيث إنه يحرم صاحبه من اإلنجاز لألعما ل التي من المحتمل أن تعود 
عليه بالنفع والفائدة وتحقق له النجاح والتطور والنمو، إذ يقوم المتسوف بتأجيل األعما ل إلى 

بحجة أن الوقت مازا ل مبكرًا، فيبقى في مكانه في الوقت الذي  الغد، فال يقوم بالواجبات
يسير فيه غيره إلى األمام، لذلك فالتسويف عملية تعيق الفرد عن تحقيق أهدافه، وهو شكل 

األنشطة والمهمات التي يرى الفرد أنها غير ممتعة وليست سارة  إلنجازمن أشكا ل التجنب 
 بالنسبة له.

واهر التي تؤثر على فاعلية األفراد ودافعتيهم نحو اإلنجاز بمختلف إذا التسويف يعد أحد الظ
ها ظاهرة فييمي من أبرز المجاالت التي تشيع ويعد الجانب األكاد ،جوانب الحياة وأنشطتها

تعرف بالتسويف وهذه الظاهرة  ،التسويف لدى الطلبة على اختالف مراحلهم التعليمية
وعدم إتمامها ضمن  ،االختياري للمهمات األكاديمية أنه التأجيلبف عر  األكاديمي الذي ي  

ومن ناحية أخرى تشير الدراسات النفسية أن أحد أسباب التسويف  ،(0)الفترة الزمنية المحددة
 Milgram)ومارشافسكي وسديه  دراسة ميلغراماألكاديمي هو سوء إدارة الوقت، حيث وجدت 

& marshevsky and sadeh,1995)) ن يسيئون إدارة وقتهم سيؤدي بهم أن الطلبة الذي
لذلك فإن األفراد الذين يتصفون بسوء إدارة وقتهم  ،ذلك إلى سلوك التسويف بدرجة كبيرة

يعانون من مشكالت دراسية كثيرة، إذ يشعرون بالجهد والضغوط النفسية الكبيرة والضيق 
تدني الصحة النفسية  الواجبات الدراسية، وقد يواجه في والقلق واالنزعاج بشكل سريع وتراكم

هماله كقيمة  (8102فيصل)وفي السياق نفسه تذكر ، (8)والفشل الدراسي أن إساءة الوقت وا 
أساسية في حياة األفراد يؤثر سلبًا على العمل والعالقات االجتماعية، كما يؤدي إلى انتشار 

حمل المسؤولية، بعض العادات والظواهر السيئة أهمها الكسل، والالمباالة، وعدم االلتزام وت
وبناء عليه فقد تبين للباحثتين أن لمتغيرات الدراسة أهمية وتأثير كبيرين على الطلبة 
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ألنهم يكونون في فترة إعداد،  ؛ومسيرتهم وحياتهم األكاديمية خاصة طلبة كلية التربية
سيضطلعون به من مهام بوصفهم معلمين  ما وصقل، وتنمية شخصياتهم على اعتبار

 .(3) ة وقدوة لطلبة المدارسونماذج خير 
 مشكلة الدراسة

 االمتحانات، و األسبوعية، و الدراسة الجامعية مزدحمة بالواجبات الدراسية اليومية، تعد  
وأوراق العمل وغيرها من الواجبات التي يكلف بها طلبة الجامعات إلكسابهم الخبرات 

في عملية  اومهم اً كبير  اً دور  اديميةن لهذه العملية األكإعليمية التعلمية المناسبة، لذا فالت
التعلم، وأحد معايير نجاح الجامعة في اكتساب الطلبة الجامعيين ما هو مقرر لهم من 
مفردات دراسية توافق تخصصاتهم، إضافة إلى تقويم مدى فاعلية العمليات، والخطط 

ا يقدم لهم من واستيعاب م التعليمية األكاديمية، وبذلك تساعد واجبات الطلبة على تمثيل،
، ولكن نجاح هذا العمل متوقف (4)خبرات تعليمية بهدف إعدادهم وتأهيلهم لمهنة مستقبلية

 على مدى تعاون الطلبة مع أساتذتهم في القيام بما يكلفون به من واجبات، إذن تقصير،أ
 وا هما ل،أو تهرب الطلبة من أداء واجباتهم، من شأنه أن يقلص،أو يفقد فرص التعلم لديهم.
ات ومن ثم يرى علماء النفس أن الجزء األكبر من فشل العملية التعليمية من السلوكي

 أو تجنب، مقبولة يظهر نتيجة التسويف األكاديمي، والذي يتمثل في تأجيل،الغير الدراسية 
 .(5)والمتحاناتهم الدراسية مماطلة الطلبة لواجباتهمأو 

 وفي هذا الصدد أكدت لبة الجامعة،إذ يعد التسويف األكاديمي مشكلة شائعة بين ط
( أن التلكؤ األكاديمي قد انتشر على 8108) ةالعديد من الدراسات ومنها دراسة أبو غزال

من الطلبة هم من ذوي  %85.8نطاق واسع بين الطلبة الجامعيين، حيث بينت الدراسة أن 
 نجاز أعمالهمإن من الطلبة يؤجلو  %55(أن 8105ب)دراسة شبي ،كما أكدت(2)التلكؤ المرتفع
أوضح جميع أفراد العينة أنهم يعانون من هذه المشكلة، كما إن للتسويف  األكاديمية، و

فبحسب  ،(5)آثار سلبية متعددة على حياة الطالب الجامعي وتوافقه األكاديمي األكاديمي
( وجد أن في األغلب يكون للتسويف نتائج وخيمة تتمثل في Ferrari, 2000دراسة فيرارا)

لتقييم السلبي لذات المسوفين وفهمهم ألنفسهم، كما وجد أن الطلبة المتسوفين لديهم تقدير ا
، أما عن عالقة التسويف األكاديمي (2)ذات منخفض، واإلحساس بمشاعر انعدام القيمة
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 ilgram & marshevsky andة)بإدارة الوقت فتشير الدراسات النفسية ومنها دراس
sadeh)1995الدراسة  لتسويف األكاديمي هو سوء إدارة الوقت، حيث أكدتأن أحد أسباب ا

، (2) أن الطلبة الذين يسيئون إدارة وقتهم سيؤدي ذلك بهم إلى سلوك التسويف بدرجة كبيرة
رة ضعف قد ( أن التسويف األكاديمي قد ينجم عنهFerrari, 1995وكذلك توصلت دراسة )

لذلك فإن األشخاص الذين يتصفون بسوء إدارة  ؛بصورة عملية هالفرد في إدارة وقته، وتنظيمي
الوقت يعانون من مشكالت دراسية كثيرة، إذ يشعرون بالجهد والضغوط النفسية الكبيرة، 
والضيق واالنزعاج بسرعة، وتراكم الواجبات الدراسية، وقد يواجهون تدني الصحة النفسية 

( إلى 8111Mekean,  & sraMi، وقد توصلت دراسة ميسرا ومكين )(01)والفشل الدراسي
أن الطلبة الذين يسيئون استعما ل وقتهم أقل قدرة على حل المشكالت، والسيطرة، والتحكم في 

ظهر هؤالء الفشل وقلة الكفاءة في إدارة المهام أاألمور وأحداثها، فضاًل عن ذلك  مجريات
 على للتعرف وبناًء على ما سبق برزت الحاجة إلجراء هذه الدراسة ،(00)التي يكلفون بها

وبالتالي يمكن تحديد  مستوى التسويف األكاديمي لدى طلبة كلية التربية في جامعة بنغازي،
 مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية:

، من وجهة نظر مستوى التسويف األكاديمي لدى طلبة كلية التربية في جامعة بنغازي  ما .0
 ؟الطلبة أنفسهم

مستوى التسويف األكاديمي لدى طلبة كلية التربية  يف هل هناك فروق ذات داللة إحصائية .8
 تعزى لمتغيري الدراسة )الحالة االجتماعية، ومكان السكن(؟ في جامعة بنغازي 

، من وجهة نظر الطلبة لدى طلبة كلية التربية في جامعة بنغازي  مستوى إدارة الوقت ما .3
 ؟أنفسهم

لدى طلبة كلية التربية في جامعة  مستوى التسويف األكاديميهل توجد عالقة ارتباطية بين  .4
دارتهم للوقت؟ بنغازي   وا 

 أهمية الدراسة
 يمكن إبراز أهمية الدراسة فيما يلي:

محاولة معالجة مسألة أساسية يعتمد عليها نجاح العملية التعليمية، وذلك من خال ل التعرف  .0
 عن مستوى التسويف وآثاره السلبية لدى طلبة كلية التربية بجامعة بنغازي.
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تتمثل أهميتها في كونها من الدراسات القليلة التي تناولت دراسة عالقة التسويف األكاديمي  .8
 بإدارة الوقت لدى طلبة الجامعات، وتعد أولى الدراسات في كلية التربية بجامعة بنغازي.

تتناو ل هذه الدراسة شريحة مهمة من شرائح المجتمع، وفئة عمرية مؤثرة جدا، ومن المعروف  .3
 ة الجامعات يشكلون اللبنة األساسية في تقدم أي مجتمع.طلب أن  

قد تساعد في وضع توصيات وأساليب من الممكن أن تساعد الطلبة واألفراد بشكل عام على  .4
 التخلص من التسويف.

وكيفية استعماله مهم في توظيف اإلمكانيات التربوية  ،التعرف على إدارة الوقت ن  أكما  .5
 ستوى الطلبة وممارسة التعلم بشكل أفضل.والتعليمية من أجل تحسين م

اإلسهام في إثراء المكتبات العلمية وسد ما بها من فراغ في هذا المجا ل، وذلك من خال ل  .2
 التسويف األكاديمي وعالقته بإدارة الوقت.تقديم دراسة عن 
 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:: أهداف الدراسة

من وجهة ، ديمي لدى طلبة كلية التربية في جامعة بنغازي معرفة مستوى التسويف األكا. 0
 .نظر الطلبة أنفسهم

تحديد داللة الفروق في مستوى التسويف األكاديمي لدى طلبة كلية التربية في جامعة  .8
 الحالة االجتماعية، ومكان السكن(.)سة الدرابنغازي تعزى لمتغيري 

من وجهة نظر ، ي جامعة بنغازي معرفة مستوى إدارة الوقت لدى طلبة كلية التربية ف .3
 .الطلبة أنفسهم

الكشف عن داللة العالقة االرتباطية بين مستوى التسويف األكاديمي لدى طلبة كلية  .4
دارتهم للوقت.  التربية في جامعة بنغازي وا 

 اإلجرائية للدراسةاالصطالحية و المصطلحات 
معرفة اآلثار السلبية تأجيل غير منطقي للمهمات على الرغم من  التسويف األكاديمي:-
لمهمات والواجبات والتعامل معها في وقت الحق امترتبة على ذلك، وهو رغبة لتجنب ال

يجاد األعذار لتجنب الشعور بالذنب  .(08)وا 
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رغبة طالب كلية التربية بجامعة بنغازي في تأجيل المهمات والواجبات  ويعرف إجرائيًا بأنه:
ك من خال ل استجابات عينة الطلبة على فقرات أداة يتحدد ذلاألكاديمية، أو إكمالها، و 

 الدراسة التي طورت لهذا الغرض.
ولإلمكانيات المتاحة وتوزيع الوقت بين المهام  االستخدام األمثل للوقت،إدارة الوقت: -

نجازها في الوقت المحدد وتحقيق إالتي تؤدي إلى  المختلفة بحسب األهمية واألولوية بالطريقة
 .(03)لوبةاألهداف المط

التي تمكنه من  طالب كلية التربية بجامعة بنغازي على إدارة وقته،قدرة وتعرف إجرائيًا بأنها: 
ويتحدد ذلك من خال ل ، القيام بمهامه وأداء أعماله بالشكل الصحيح وفي الوقت المتاح له

 استجابات عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة التي أعدت لهذا الغرض.
 : اقتصرت الدراسة على طلبة وطالبات كلية التربية بجامعة بنغازي، وذلكاسةحدود الدر 

 م.8102 –8102خال ل العام الجامعي 
 مفهوم التسويف األكاديمي

( بأنه تأجيل إتمام العمل الذي ينبغي القيام به، وله Babad0gan, 2010عرفه)
rgSchouwenbu & ، كما عرف )(04)األولوية في انجازه وتركه آلخر لحظة

Groenewoud, 2001أو المهام إلى وقت الحق، وذلك ( التسويف بأنه" تأجيل اإلجراءات 
بداية أية مهمة أو اتخاذ قرارات ب ر آلية للتعامل مع القلق المرتبطألن التسويف يعتب

( التسويف Ilhanc,2010)&Cakirb & Kaganaكل من ويعرفه ،(05)الستكمالها
ين الطالب بسبب سلوك المماطلة، وال يمكن استخدام أدائهم بأنه عادة شائعة بب األكاديمي

، في (02)الفعلي في عملية التعلم، وبالتالي تفشل في عملية تسهيل تعلمهم مهارات التعامل
نشطة الضرورية األكاديمية بقصد ألل ( بأنه عبارة عن تأجيل  Seo, 2008) حين عرفه

 .(05)انجازها نهاية المدة المحددة لها
( إلى أن أهمية إدارة الوقت يجعل الناس 8112أشار السلمي ) :دارة الوقتمفهوم إ

دون  اكثير  امهمة التي تستهلك وقتالغير ض األعما ل والسلوكيات التافهة و يتخلصون من بع
دارته هو إذ فائدة، كما يتجه الناس نحو حسن التصرف بأوقاتهم،  إن تنظيم وقت الطالب وا 

دارة وقته قام بواجبه وحقق الكثير من أساس العملية التعليمية ، فإذا أحسن الطالب تنظيم وا 
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ه ال يستطيع استذكار دروسه، وال يحقق أية ن  إات، أما إذا أساء استعما ل وقته فاالنجاز 
انجازات ومن ثم يحدث الفشل، وهو بهذه الحالة يحتاج إلى عالج حاسم يتمثل في إدارة 

دارة وقته  ، وترى الباحثتان أن(02)وتنظيم وقته الطالب الذي ال يملك القدرة على تنظيم وا 
 سيفقد اإلنتاجية العالية وسيكون أكثر عرضة للفشل الدراسي أو األكاديمي.

( "حصر الوقت وتحديده وتوزيعه توزيعا مناسبا واستثمار كل 0228يعرفها )زيدان،      
، في حين يعرفه (02)ا"لحظة فيه االستثمار األمثل في ضوء األهداف التي ينبغي تحقيقه

( على أنه "االستخدام الفعا ل للوقت والموارد المتاحة األخرى، وذلك بهدف 0222)طه، 
 .(81)المتوقعة خال ل إطار زمني محدد تحقيق األهداف

 تشمل مهارة إدارة الوقت الخطوات التالية: :مهارة إدارة الوقت
 شطة وفقا تم ترتيب المهام واألنتخطيط الوقت: وذلك بتحديد األهداف التي عن طريقها ي

حتى يسهل  ؛نجازها، وذلك بوضع خطة عمل يتم فيها تقسيم المهامإألهميتها واألولوية في 
 التحكم فيها وتنفيذها.

  تنظيم الوقت: ويتم ذلك باستخدام عدد من الوسائل التي تسم في تنظيم الوقت بالشكل
وني أو الشخصي والتي تتوقف فاعليتها في المطلوب مثل المفكرة التقليدية، والمنظم االلكتر 

 وجود خطة زمنية على ضوئها يتم التنفيذ.
 وكيفية التعامل ،ومعرفتها وتحليلها ،التعامل مع مضيعات الوقت: وذلك باالعتراف بها 

معها، ويتم ذلك من خال ل تحديد أهم مضيعات الوقت، واألسباب المحتملة لكل مضيع من 
وتقييم فاعلية الحل  ،، وتنفيذ الحليهاالمناسبة للتغلب عل ل مضيعات الوقت، ووضع الحلو 

 .(80)الذي تم اختياره
 الدراسات السابقة:

( دراسة هدفت إلى معرفة مستوى التلكؤ األكاديمي 8114مصيلحي والحسيني ) أجرى      
وعالقته ببعض المتغيرات )الرضا الوظيفي، القلق، وجهة الضبط األكاديمي(، وتكونت عينة 

طالبًا وطالبة من جامعة األزهر بجمهورية مصر العربية، وأشارت نتائج  (240)دراسة من ال
الدراسة إلى أن الطلبة ذوي التلكؤ المنخفض كانوا أكثر رضا عن الدراسة مقارنة بأقرانهم 
مرتفعي التلكؤ، كما أشارت النتائج إلى أن للتلكؤ عالقة ذات داللة إحصائية بالقلق كسمة أو 
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حالة، حيث إن الطلبة ذوي التلكؤ المرتفع لديهم قلق السمة أو الحالة مرتفعا مقارنة القلق ك
 .(88) بأقرانهم ذوي التلكؤ المنخفض

إلى التعرف على التلكؤ والتنبؤ  وكانت تهدف (2008)وفي دراسة أخرى أجراها أحمد       
ك خالد في المملكة األكاديمي وعالقته بالدافعية لإلنجاز والرضا لدى طالب جامعة المل

( طالبًا وطالبة من كلية اللغة العربية 811وتكونت عينة الدراسة من ) العربية السعودية،
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن طلبة كلية اللغة العربية لديهم تلكؤ أعلى من  وكلية الشريعة،

والرضا عن طلبة كلية الشريعة، وأن هناك عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بين التلكؤ 
 .(83) الدراسة، وبين التلكؤ واإلنجاز األكاديمي بغض النظر عن التخصص األكاديمي

التعرف على مدى توافر القدرة على ى ( دراسة هدفت إل8113أجرى الشاوي وأبو سلطانة )و 
دارته لدى طالب جامعة اليرموك وطالباتها من مختلف التخصصات ،تنظيم الوقت  ،وا 

ذلك معرفة العالقة بين هذه المهارة والتحصيل الدراسي في ضوء متغير والكليات، فضال عن 
الجنس، والمستوى الدراسي، والكلية، ومدى تأثير كل من هذه المتغيرات في مهارة تنظيم 

لدى  أن هناك درجة متوسطة من مهارة تنظيم الوقتعن  كشفت الدراسة أيضاً  وقد الوقت،
داللة إحصائية بين مهارة تنظيم الوقت والتحصيل ن هناك أالطلبة في جامعة اليرموك، و 

الدراسي، وهناك ارتباط دا ل إحصائيًا بين مهارة تنظيم الوقت والتحصيل الدراسي بالنسبة إلى 
 .(84) متغير الكلية عند كل من طلبة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية وكلية العلوم فقط

 ,Williams, Shannon, Stark)وركل من وليمس وشينون وستارك وفوست في حين أجرى 
and Foster, 2008) راسة هدفت إلى الكشف عن االتجاهات نحو االهتمامات د

( 23الشخصية اإلنسانية والدافعية، وعالقته بالقابلية للتسويف،وتكونت عينة الدراسة من )
نات من طالبًا وطالبة من طلبة الجامعة لمرحلة البكالوريوس ممن قاموا بتعبئة أربع استبيا

خال ل اإلنترنت لها عالقة بظاهرة القابلية للتسويف وقلق الدافعية والقابلية لتحقيق األهداف، 
أشارت نتائج الدراسة إلى أن الطلبة الذين لديهم درجة عالية أو متوسطة من االهتمامات 

 قارنة م ،الشخصية اإلنسانية كان لديهم أقل قلق للدافعية واإلنجاز، وكذلك كانوا أقل تسويفا
 .(85) أقرانهم ممن لديهم درجة متوسطة أو منخفضة من االتجاهات الشخصية اإلنسانيةب
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( هدفت إلى الكشف عن العالقة  ,8112Cemalogluكيمالجو،) وفي دراسة أخرى أجراها
بين مارات إدارة الوقت والتحصيل األكاديمي للطلبة الذين يدرسون في كليات التربية في 

ا بينت الدراسة أن سلوك الطالب في مجا ل تخطيط الوقت كان على جامعة غازي بتركي
مستوى عا ل  وفي مجا ل مضيعات الوقت كان في أدنى مستوياته، كما أن نجاح الطلبة كان 

 ،يجابية ذات داللة بين تخطيط الوقتإالدراسة أن هناك عالقة فوق المعد ل، كما أظهرت 
وهناك عالقة متوسطة ذات معنى بين  ،بةومضيعات الوقت وبين التحصيل األكاديمي للطل

إدارة الوقت والتحصيل األكاديمي، كما بينت الدراسة ترتيب األهمية النسبية لكل من 
المتغيرات التي كان لها األثر في التحصيل األكاديمي على النحو اآلتي: مضيعات الوقت، 

 .(82)وتخطيط الوقت، واالتجاه نحو الوقت
( فهدفت إلى الكشف عن ظاهرة التسويف بين طلبة إحدى Yong, 2010أما دراسة يونج )

الجامعات الخاصة في ماليزيا في ضوء بعض المتغيرات األخرى،وتكونت عينة الدراسة من 
طالبا من تخصصات مختلفة،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن طلبة إدارة األعما ل  (171)

وأن الذكور يسوفون أكثر من يسوفون أكثر من طلبة الهندسة في واجباتهم الجامعية، 
 .(85) اإلناث، وأن الطلبة األكبر سنا يسوفون أكثر من األصغر سنا

( على الطلبة األتراك في جامعة سيلوك Erkan, 2011وفي دراسة أجراها آركان )     
هدفت إلى دراسة التسويف بشكل عام، والحوافز األكاديمية والضبط الذاتي كعوامل نستطيع 

لتنبؤ بالتسويف األكاديمي بين الطلبة الجامعيين لمرحلة البكالوريوس،وتكونت من خاللها ا
وأشارت نتائج الدراسة  ( طالبًا،422( طالبة و)852طالبًا منهم ) (774)عينة الدراسة من 

إلى وجود عالقة إيجابية بين التسويف العام والتسويف األكاديمي، وعدم وجود عالقة ذات 
سويف األكاديمي والحوافز األكاديمية وضبط الذات، كذلك لم تكن داللة إحصائية بين الت

 .(82) هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث بما يخص التسويف األكاديمي
( دراسة على طلبة الثانوية العامة، وطلبة Bilge, 2011) -Ozerبيلج -وأجرت أوزير

العليا في تركيا؛ لمعرفة مدى انتشار ظاهرة الجامعة لمرحلة البكالوريوس، وطلبة الدراسات 
( ذكور 23( إناث و)042طالبًا وطالبة منهم ) (448)التسويف،وتكونت عينة الدراسة من 

( إناث 21( طالبًا جامعيًا لمرحلة البكالوريوس منهم )051من مرحلة الثانوية العامة، و)
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( ذكور،وأشارت نتائج 24( إناث و)24من الدراسات العليا منهم ) (148)ذكور و (51و)
الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية للمستويات التعليمية المختلفة فيما يخص ظاهرة 
التسويف، حيث كان طلبة الجامعة لمرحلة البكالوريوس يسوفون أكثر من طلبة الدراسات 

 .(82) العليا وطلبة الثانوية العامة
ى التعرف على مدى انتشار التسويف األكاديمي ( بدراسة هدفت إل8108كما قام أبو غزا ل )

( طالبًا وطالبًة من 550وأسبابه من وجهة نظر الطلبة الجامعيين، تكونت عينة الدراسة من )
وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا  جميع كليات جامعة اليرموك باألردن،

الدراسي، ولصالح طلبة مستوى السنة في انتشار التسويف األكاديمي تعزى لمتغير المستوى 
الرابعة، ولم تكشف الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغيري الجنس والتخصص 

 .(31) األكاديمي
( إلى التعرف على العالقة االرتباطية بين التسويف 8103وهدفت دراسة صالح وصالح)

دارة الوقت لدى طلبة كلية التربية بجامعة ا  (322لقادسية وبلغت عينة الدراسة )األكاديمي وا 
نت يطالبا وطالبة من كلية التربية بجامعة القادسية تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، وب

يعانون من ضعف في إدارة وقتهم  وأنهم ،النتائج أن الطلبة ال يوجد لديهم تسويف أكاديمي
دارة الوقت ضع ن  أو  يفة، كما توصلت نتائج الدراسة أيضا العالقة بين التسويف األكاديمي وا 

 .(30) إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في مقياس التسويف األكاديمي
( دراسة استهدفت الكشف عن العالقة بين 8104وحجازي ) وأجرى الربيـــــع وشواشــــرة

معتي اليرموك والعلوم لدى طالب وطالبات جا السائدة التسويف األكاديمي، وأساليب التفكير
 ( طالبا022( طالبًا وطالبًة، منهم )521والتكنولوجيا األردنية، تكونت عينة الدراسة من )

واستخدم الباحثون في  ( طالبة في مرحلتي الماجستير والبكالوريوس في الجامعتين،328و)
ير،وأظهرت الدراسة مقياس التسويف األكاديمي الذي طوره الباحثون، ومقياس أساليب التفك

نتائج الدراسة أن أساليب التفكير السائدة لدى أفراد عينة الدراسة كانت: التركيبي، والمثالي، 
والعملي، والتحليلي، والواقعي على التوالي،كما أظهرت النتائج وجود ارتباط بين التسويف 

سويف األكاديمي وأساليب التفكير، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في العالقة بين الت
األكاديمي وأساليب التفكير الخمسة تعزى إلى متغير الجامعة ولصالح جامعة العلوم 
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والتكنولوجيا األردنية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في العالقة بين التسويف 
 .(38) األكاديمي وأساليب التفكير تعزى إلى متغيري الجنس والمرحلة الدراسية

هدفت إلى التعرف على مستوى طلبة جامعة السليمانية في ( بدراسة 8105وقام صابر )
إدارة وقتهم، ومعرفة داللة الفروق في إدارتهم لوقتهم حسب متغيرات النوع، والتخصص، 

( طالبا وطالبة، توصلت الدراسة إلى أن مستوى إدارة الوقت 821تكونت عينة الدراسة من )
راسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى طلبة جامعة السليمانية متوسط، كما بينت الد

 .(33) بين الذكور واإلناث في إدارتهم للوقت تبعا لمتغير النوع والتخصص
ستوى الوعي بأهمية الوقت ( فقد هدفت إلى التعرف على م8104فضل )أما دراسة 

ة لدى طلبة التربية الميدانية بكلية التربية بمحافظة عفيف، وقد استخدمت الدراس تهومضيع
( طالبًا وطالبة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية 052المنهج الوصفي التحليلي، بلغت العينة )

البسيطة ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الطلبة لديهم الوعي بأهمية الوقت بدرجة 
مرتفعة، كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى العينة حو ل 

تخصص العام، مستوى وعي الطلبة بأهمية إدارة الوقت تعزى لمتغير الجنس، والمحور 
والتقدير األكاديمي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى الطلبة حو ل مضيعات 
الوقت الذاتية تعزى لمتغير الجنس، والتخصص العام، والتقدير األكاديمي، كما توصلت 
الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى الطلبة حو ل محور مضيعات الوقت البيئية 

ر الجنس لصالح الذكور، والتخصص لصالح التخصصات العلمية، والتقدير تعزى لمتغي
 .(34)األكاديمي لصالح تقدير مقبو ل

( والتي هدفت الكشف عن نسبة التسويف األكاديمي لدى طالبات 8105) أما دراسة الكفيري 
طالبة من طلبات التربية في  821كلية التربية بجامعة حائل وطبقت على عينة بلغت 

الدراسي الثاني تم اختيارهن بالطريقة العشوائية ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد على الفصل 
مستوى  إليانمقياس التسويف األكاديمي بعد تطويره من قبل الباحثة وتوصلت الدراسة 

التسويف متوسط لدى الطالبات، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير مكان 
ما لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير السكن لصالح مدينة حائل، بين

 .(35) الحالة االجتماعية
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( بدراسة هدفت إلى تعرف طبيعة العالقة االرتباطية 8102في حين قامتا األحمد وياسين)
تعرف الفروق وفقا لمتغيري واعتمد على  ىباإلضافة إلبين التسويف األكاديمي والثقة بالنفس 

من  وطالبة ( طالبا002قة ألهداف الدراسة وتكونت عينة الدراسة من )االستبانة كأداة محق
طلبة السنتين الدراسيتين األولى والرابعة تخصص علم النفس كلية التربية جامعة دمشق، 
وأظهرت النتائج أن مستوى التسويف األكاديمي كان متوسط لدى العينة، كما أن مستوى 

جود عالقة ارتباطية سالبة بين التسويف األكاديمي الثقة بالنفس كان متوسطا أيضا لديهم و 
والثقة بالنفس،كما أفرزت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء الطلبة 
على مقياس التسويف األكاديمي تعزى لمتغير السنة الدراسية لصالح السنة الرابعة ولمتغير 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء  الجنس لصالح الذكور. وبينت النتائج عدم وجود
 .(32) تعزى لمتغيري السنة الدراسية والجنس الطلبة على مقياس الثقة بالنفس
( بدراسة هدفت إلى التعرف على درجة 8102) القبائليو  وقامت كل من ميسون وخويلد

ختلف باختالف وفيما إذا كان مدى انتشار ي ،انتشار التلكؤ األكاديمي لدى الطلبة الجامعيين
جنس الطالب وحالته االجتماعية والرغبة من عدمها في االلتحاق بالتخصص، تكونت عينة 

( طالبًا وطالبة من قسم علم النفس وعلوم التربية بجامعة قاصدي مرباح 011الدراسة من )
 ورقلة، تم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية، وقد كشفت نتائج الدراسة عن ارتفاع نسبة
انتشار التلكؤ األكاديمي لدى عينة الدراسة، كما كشفت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية في مستوى التلكؤ األكاديمي باختالف الجنس والحالة االجتماعية والرغبة في 

 .(35)االلتحاق بالتخصص من عدمها
البحث الوصفي  على أسلوبمن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد : منهجية الدراسة

لكونه أنسب األساليب التي يمكن استخدامها مع مثل هذا النوع من الدراسات،  ؛التحليلي
لوصف مستوى التسويف األكاديمي لدى طلبة كلية التربية في جامعة بنغازي، وتحديد  وذلك

 وتفسير عالقته بإدارة الوقت لديهم.
طلبة كلية التربية جامعة بنغازي  تكون مجتمع الدراسة من جميع: مجتمع الدراسة وعينتها

( طالبًا وطالبة، 0054م، والبالغ عددهم )8102 -8102والم سجلين بالعام الجامعي 
( 002موزعين على األقسام العلمية الثمانية، حيث بلغ عدد طلبة قسم اللغة االنجليزية )
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بة، أما عدد ( طالبًا وطال20طالبًا وطالبة، في حين بلغ عدد طلبة قسم علوم الحاسوب )
( 42( طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد طلبة قسم الرياضيات )81طلبة قسم الفيزياء فقد بلغ )

( طالبًا وطالبة، أما عدد طلبة قسم 52طالبًا وطالبة، وبلغ عدد طلبة قسم التربية الفنية )
( 512فسية )( طالبًا وطالبة، وبلغ عدد طلبة قسم العلوم التربوية والن810األحياء فقد بلغ )

( طالبًا وطالبة، وفقًا لما صدر 032طالبًا وطالبة، أما عدد طلبة قسم اللغة العربية فقد بلغ )
عن قسم التسجيل بكلية التربية جامعة بنغازي، واختيرت عينة عشوائية طبقية نسبية من 

( طالب وطالبة، ويشكل هذا العدد 002طلبة كلية التربية بجامعة بنغازي بلغ حجمها )
( طالب 08( من مجتمع الدراسة موزعين على األقسام العلمية الثمانية وبواقع )01%)

( طالب وطالبة من طلبة قسم علوم الحاسوب، 2وطالبة من طلبة قسم اللغة االنجليزية، و)
( طالب وطالبة من طلبة قسم الرياضيات، 5( طالب وطالبة من طلبة قسم الفيزياء، و)8و)
( طالب وطالبة من طلبة قسم 81لبة قسم التربية الفنية، و)( طالب وطالبة من ط2و)

( طالب وطالبة 04( طالب وطالبة من طلبة قسم العلوم التربوية والنفسية، و)50األحياء، و)
من طلبة قسم اللغة العربية، وقد تم استرجاع جميع االستمارات، حيث بلغ عدد االستمارات 

 ( استمارة.002المسترجعة والقابلة للتحليل اإلحصائي )
لدى طلبة  التسويف األكاديميتركزت هذه الدراسة على متغيرين أساسيين هما : أداة الدراسة

دارة الوقت لدى ،كلية التربية في جامعة بنغازي  الطلبة، لذلك تكونت أداتي الدراسة  أولئكوا 
يتضمن هذا البيانات الشخصية: و الجزء األول من استبانة وزعت فقراتها على األجزاء التالية:

أداة قياس الجزء الثاني الجزء بيانات عن الحالة االجتماعية للمبحوث، ومكان السكن له، 
التسويف األكاديمي: بعد مراجعة الدراسات واألدبيات السابقة طورت أداة لقياس التسويف 

الجزء الثالث ( فقرة، 05لدى طلبة كلية التربية في جامعة بنغازي، وتكونت من ) األكاديمي
أداة قياس إدارة الوقت: بعد مراجعة الدراسات واألدبيات السابقة طورت أداة لقياس إدارة 

( فقرة، ووضعت أمام 08لدى طلبة كلية التربية في جامعة بنغازي، وتكونت من ) الوقت
فقرات االستبانة بدائل اإلجابة التالية: موافق بشدة، وموافق، ومحايد، وغير موافق، وغير 

 موافق بشدة.
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للتأكد من صدق أداتي الدراسة، وأنها تقيس فعاًل ما أعدت  :صدق أداتي الدراسة وثباتها
لقياسه، استخدمت طريقة الصدق الظاهري، وذلك بعرضها على مجموعة من الخبراء 

 لىمنهم إبداء آرائهم ومالحظاتهم ع والمختصين في مجاالت العلوم اإلنسانية، وطلب
 حظات المحكمين أجريت بعض التعديالت اللغوية.فقراتها، وبناًء على مال

وللتأكد من ثبات أداتي الدراسة استخدمت معادلة ألفا كرونباخ، حيث بلغت قيمة معامل      
(، بينما بلغت قيمة معامل ثبات أداة قياس إدارة 1.23التسويف األكاديمي )ثبات أداة قياس 

ة حصائية عند مستوى دالل(، وجميع هذه المعامالت ذات داللة إ1.22الوقت )
 

ها، لتساؤالت نتائج الدراسة ومناقشتها، وفقاً يمكن عرض : نتائج الدراسة ومناقشتها عرض
 وذلك على النحو التالي:

، مستوى التسويف األكاديمي لدى طلبة كلية التربية في جامعة بنغازي  ماالسؤال األول: 
 ؟من وجهة نظر الطلبة أنفسهم

ابة عن هذا السؤا ل استخرج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات لإلج     
 د( لتحديt. testألداة القياس، واستخدام االختبار التائي ) عينة الدراسة، والمتوسط الفرضي

 (:0داللة الفروق بين المتوسطين، وذلك كما هو موضح بالجدو ل )
 (1جدول )

 الستجابات عينة الدراسة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
 والمتوسط الفرضي ألداة القياس، والقيمة التائية لتحديد داللة الفروق بين المتوسطين

 عدد المتغير
 الحاالت

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 النظري*

 درجة
 الحرية

 القيمة
 التائية

 الداللة
 اإلحصائية

 التسويف
 1.111 )*(31.58 005 3 1.72 5.06 002 األكاديمي

 α=  1...)*( قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 ( أن المتوسط الحسابي الستجابات عينة الدراسة على أداة قياس0يالحظ من الجدو ل )     

(، في حين بلغ المتوسط 1.72(، بانحراف معياري قدره )5.06التسويف األكاديمي قد بلغ )
(، 31.58ر داللة الفروق بين المتوسطين بلغت القيمة التائية )وباختبا( درجات، 3النظري )



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

943 

 م0202فبراير  –العدد األول  –ة الليبية لعلوم التعليم المجل

 

، وتكشف هذه النتيجة عن ارتفاع وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 
مستوى التسويف لدى طلبة كلية التربية في جامعة بنغازي، وربما يرجع ذلك إلى شعور 

فضاًل عن اعتقادهم رة البدء بإنجاز واجباته الدراسيةبعدم الراحة بمجرد التفكير بضرو  الطالب
 ليس مهما إنجاز الواجبات الدراسية في وقتها، فالعالم لن ينتهي إذا لم ينجزها في وقتها.بأنه 

مستوى التسويف األكاديمي لدى  في هل هناك فروق ذات داللة إحصائيةالسؤال الثاني: 
متغيري الدراسة )الحالة االجتماعية، ومكان تعزى ل طلبة كلية التربية في جامعة بنغازي 

 السكن(؟
في مستوى التسويف األكاديمي لدى طلبة كلية التربية في لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية 

الحالة االجتماعية، است خدم تحليل التباين  ، والتي يمكن أن تعزى لمتغيرجامعة بنغازي 
اإلحصائية في ذلك المستوى،  ( لتحديد داللة الفروق One- Way ANOVAاألحادي )

ويمكن مكان السكن،  والتي يمكن أن تعزى لمتغير (،t-testاست خدم االختبار التائي)بينما 
 ذلك على النحو التالي:توضيح 

التسويف األكاديمي مستوى : الختبار داللة الفروق اإلحصائية في متغيرالحالة االجتماعية -
، ازي،والتي يمكن أن تعزى لمتغير الحالة االجتماعيةلدى طلبة كلية التربية في جامعة بنغ

، وذلك كما هو م بين (One- Way ANOVAتحليل التباين األحادي ) است خدم
 :(8بالجدو ل)

 (2جدول رقم )
 لدى التسويف األكاديميتحليل التباين األحادي الختبار داللة الفروق اإلحصائية في مستوى 

 لمتغير الحالة االجتماعية والتي يمكن أن تعزى  عينة الدراسة

 مجموع مصدر التباين
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
"F" 

 مستوى 
 الداللة

 6.398 8 12.797 بين المجموعات
2.192)*( 1.00 

 2.918 003 329.781 داخل المجموعات
 --- --- --- 005 342.578 المجموع

 .الداللة وى قيمة غير دالة إحصائيًا عند مست )*(    
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(، وهي قيمة غير دالة 2.192( أن القيمة الفائية المحسوبة بلغت )8يوضح الجدو ل )     
 .داللة إحصائيًا عند مستوى 

 دى عينة الدراسة وصف بأنه مرتفع  وتبين هذه النتيجة أن مستوي التسويف األكاديمي ل     
 كلية التربية في جامعة بنغازي الجتماعية، حيث يشعر طلبة بغض النظر عن متغير الحالة ا

بمستويات عالية من التسويف، وربما يعزى ذلك إلى طبيعة العالقات االجتماعية، بحيث 
 كثيرًا ما تمنع الطالب عالقاته االجتماعية من القيام بمهامه الدراسية في وقتها.

التسويف األكاديمي لدى مستوى ية في لتحديد داللة الفروق اإلحصائ :متغير مكان السكن -
(، t-test، است خدم االختبار التائي )عينة الدراسة، والتي يمكن أن تعزى لمتغير مكان السكن

 (.3وذلك كما هو موضح بالجدو ل )
 (3جدول )

الختبار داللة  والقيمة التائية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات عينة الدراسة
 ن المتوسطينالفروق بي

 العدد مكان السكن
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 درجة
 الحرية

 القيمة
 التائية

 الداللة
 اإلحصائية

 داخل
 بنغازي 

22 4.93 1.76 
004 0.02)*( 1.42 

خارج 
 بنغازي 

05 5.82 1.28 

 .قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  )*(      
( أن المتوسط الحسابي الستجابات عينة الدراسة من سكان مدينة 3من الجدو ل )يتضح      
المتوسط الحسابي (، بينما بلغ 1.76(، بانحراف معياري قدره )4.93قد بلغ ) بنغازي 

(، بانحراف معياري قدره 5.82) الستجابات عينة الدراسة من السكان خارج مدينة بنغازي 
(، وهي قيمة 0.02ن المتوسطين بلغت القيمة التائية )، وباختبار داللة الفروق بي(1.28)

 .غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 
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طلبة تقدير وتظهر هذه النتيجة أن اختالف مكان السكن لم يسهم في وجود تباين في      
لدى لتسوفهم، حيث وصف ذلك التقدير بأنه مرتفع المستوى كلية التربية في جامعة بنغازي

سكان مدينة بنغازي والسكان خارج مدينة بنغازي على حد السواء، وربما يعزى ذلك إلى شدة 
 االزدحام داخل مدينة بنغازي.

، من لدى طلبة كلية التربية في جامعة بنغازي  مستوى إدارة الوقت ماالسؤال الثالث: 
 ؟وجهة نظر الطلبة أنفسهم

ط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات لإلجابة عن هذا السؤا ل استخرج المتوس     
(الختبار t testألداة القياس، واستخدام االختبار التائي ) والمتوسط الفرضي عينة الدراسة،

 (:4داللة الفروق بين المتوسطين، وذلك كما هو موضح بالجدو ل رقم )
 (4جدول رقم )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات عينة الدراسة
 المتوسط الفرضي ألداة القياس، والقيمة التائية الختبار داللة الفروق بين المتوسطينو 

 المتغير
 عدد

 الحاالت
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الفرضي

 درجة
 الحرية

 القيمة
 التائية

 الداللة

 اإلحصائية
إدارة 
 الوقت

002 5.65 1.59 3 005 38.08)*( 1.111 

 α=  1...داللة إحصائية عند مستوى داللة )*( قيمة ذات 
 ( أن المتوسط الحسابي الستجابات عينة الدراسة على أداة قياس4يالحظ من الجدو ل )     

(، في حين بلغ المتوسط الفرضي 1.59(، بانحراف معياري قدره )5.65إدارة الوقت قد بلغ )
(، 38.08لغت القيمة التائية )داللة الفروق بين المتوسطين ب(. وباختبار 3ألداة القياس )

، وتعكس هذه النتيجة عن وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 مستوى إدارة الوقت لدى طلبة كلية التربية في جامعة بنغازي.ارتفاع 

مستوى التسويف األكاديمي لدى طلبة كلية هل توجد عالقة ارتباطية بين السؤال الرابع: 
دارتهم للوقت؟ ية في جامعة بنغازي الترب  وا 
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وذلك كما هو موضح بالجدو ل  لإلجابة عن هذا السؤا ل است خدم معامل ارتباط بيرسون،     
 (:5رقم )

 (5جدول )
معامل ارتباط بيرسون الختبار داللة العالقة االرتباطية بين مستوى التسويف األكاديمي 

دارة الوقتلدى عينة الدراسة  ومستوى وا 

 يرالمتغ
 عدد

 الحاالت
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة معامل
 ارتباط بيرسون 

 1.72 5.06 002 األكاديمي التسويف
1.185)*( 

 1.59 5.65 002 إدارة الوقت
 α=  5...)*( قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

(، وهي قيمة 1.185)( أن قيمة معامل ارتباط بيرسون قد بلغت 5يتضح من الجدو ل )     
. وتشير هذه النتيجة إلى أن ارتفاع مستوى α=  1.15دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

له عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة  طلبة كلية التربية في جامعة بنغازي التسويف لدى 
 إحصائية بإدارتهم للوقت لديهم.

 نتائج الدراسة
 :التالي النحو الدراسة، وذلك على نتائج يمكن إيجاز

ارتفاع مستوى التسويف األكاديمي لدى طلبة كلية التربية بجامعة بنغازي، حيث  .0
كانت الفروق اإلحصائية بين المتوسط الحسابي الستجاباتهم على أداة الدراسة والمتوسط 

 .الفرضي لها ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
لدى طلبة كلية  في مستوى التسويف األكاديمي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية .8

تعزى لمتغيري الحالة االجتماعية، ومكان السكن، وذلك عند  في جامعة بنغازي  التربية
 .مستوى داللة 

في جامعة بنغازي، حيث  مرتفع لدى طلبة كلية التربيةإدارة الوقتارتفاع مستوى  .3
سابي الستجاباتهم على أداة الدراسة والمتوسط كانت الفروق اإلحصائية بين المتوسط الح

 .الفرضي لها ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
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موجبة وذات داللة إحصائية، ولكنها ضعيفة بين مستوى  وجدت عالقة ارتباطية .4
دارة الوقت لديهم. في جامعة بنغازي  لدى طلبة كلية التربيةالتسويف األكاديمي  وا 

 الهوامش -
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المدارس طالب ىالتفكير في رفع مستوي التفكير لدبرامج تعليم  فاعلية  
 أ / فاطمة محمد عثمان

 

    :المقدمة
ن يصبح التفكير مهارة تمكن الطلبة من األداء بمستويات أبرامج تعليم التفكير ب تسعى       
للطلبة هو  بحيث يصبح التعليم الذي يقدم، من مجرد تذكر واستدعاء الحقائق أكثر، متقدمة

وكيفية االحتفاظ  المعلوماتالطالب على التعامل مع  قدرة يرفع مننوع من التدريس الذي 
نتاج المعرفة  ،بها وا عادة صياغتها واستخدمها في تطبيقات وممارسات تسهم في صناعة وا 

حد األهداف التربوية أنمية عقول الناشئة للعصر القادم في عصرنا الذي أصبحت فيه ت
 القادمة.ها لعبور المرحلة ئل أبنافي بالدنا التي هي بحاجة لعقو  وخاصةالملحة، 

ة تعليم فعملي" ،للطلبةوالطرق التي تقدم بها المعرفة  األساليب تتنوع أن هنا واجبال ومن  
بعد من تعليم الحقائق فهي تشجع الطلبة على طرح األسئلة حول أالتفكير تذهب إلى ما هو 

عروضة، وتساعدهم على تعلم كيفية تحديد االفتراضات غير المحددة المعلومات واألفكار الم
وفهم العالقات بين الحوادث واألفكار ، وبناء أو طرح األفكار واآلراء العديدة والدفاع عنها

ويسعي التعليم الفعال المتمركز حول التفكير إلى تحقيق هدفين يتمثل األول في ، المختلفة
علية للمعرفة بأنواعها ،في حين يتمثل الثاني في مساعدة الطلبة االستخدام األمثل واألكثر فا

تشجيع "( 8،02،،2على أن يصبحوا متعلمين تقودهم مهاراتهم وتعليماتهم الذاتية " )سعادة، 
الطلبة على بناء معارفهم بأنفسهم، وعلى المعلم مساعدتهم على أن يجعلوا أفكارهم الخاصة 

ًا تتحدى هذه األفكار ويمدهم بالفرص الستخدام هذه األفكار واضحة، ويقدم لهم أحيانًا أحداث
ولكن يجب أن يعمل على ، وال يقتصر دور المعلم على نقل المعرفة، في مواقف متعددة

وأشار العفون وعبد الصاحب إلى إن قدرة ، تنشيطها واستنباطها وتسهيل وتوجيه عملية التعلم
يحسن مستواه العقلي ، كبيرة من األعمال العقلية الفرد على االستفادة من التدريب على طائفة

إذا أظهرت الدراسات التجريبية ، وان تدريبا متقنا يؤدي إلى درجة كبيرة من تحسين التفكير
بقصد زيادة كفاءتهم في استخدام ، التي تم فيها تدريب األفراد أو أعطائهم تمرينات خاصة

تحسنوا ، حل المسائل الحسابية وفهم المدركاتاللغة والتذكر وسرعة تسمية األلوان واألشياء و 
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أو تفوقوا في أدائهم على اختبارات الذكاء في نهاية التجربة على زمالئهم الذين لم يتلقوا هذا 
وهذا يؤكد إمكانية تدريب وتعليم األفراد كيفية التفكير وتحسين المستوي التعليمي ، التدريب
الباحثة ان المعلمين والطلبة قد يشعرون  وتعتقد ( 001، 2،02، عبد الصاحب، )العفون 

ن ذلك سرعان ما يتغير التفكير أل و التعلم باستخدام برامجأبداية التدريس بعدم االرتياح في 
الجو التعليمي الجديد الذي ينمي  ون يحب الطلبةف ،صبح الممارسة أكثر تشويقا ومتعةذ تإ

لجيد هو الذي يهتم بما يرغب المتعلمون افالتعلم ، الخبرة ويطور األداء بطريقة معمقة وسهلة
 .في معرفته أو التعرف عليه

 تفرضه حتمية الواقع الذي يشير إليه العديد بأنه ضحل ال اً مما جعل من برامج التفكير أمر 
يمارس ، نه يعمق لتعليم سطحي يخنق القدراتإاجات وشغف الطلبة إلى التعلم بل يلبي ح

منحصر فيما هو مطلوب تفكير  إلىالمتلقي مما يؤدي دور ن والمتعلم فيه المعلم دور الملق
بينما يسهم تعليم التفكير في منح المتعلم ، نجازه لمعالجة المشكالت الواضحةإمن المتعلم 

  من التعلم. مزيد  لفرص المهارة لمعالجة المشكالت المعقدة في عالم شديد التعقيد مما يهيئ ال
ويكتسب  ،ن يصبح التفكير مهارةألجل أ ؛لتفكيرليم اتعامج ر ة بتقديم بالدارس وتهتم هذه

لى الطلبة بزيادة ن يعود عأها في الموقف المدرسي مما يفترض الطلبة قدرة على استخدام
عن  ي تمت حول معرفة األثر الذي ينشأ، إذ دعمت العديد من الدراسات التمستويات األداء
مستوي األداء يكون أفضل وأكثر تقدما  أنبتعليم التفكير إلى دعم الفرضية  استخدام برامج

  التعلم.باستخدامها عن استخدام األساليب التقليدية في 
فلم ، وتطبيقات المعرفة  ،وقوة الخبرة ،بأصالة الفكر عصرنا الحالي يتميز :مشكلة الدراسة

بقدر الحاجة إلى تعليمهم ، نعد بحاجة إلى تكديس المعارف والمعلومات في عقول المتعلمين
وال "، يفية توظيف مثل هذه المعلومات والمعارف في عمل جاد يسهم في صناعة المستقبلك

يوجد شيء أكثر أهمية على اإلطالق من البدء في بناء المستقبل من أالن وان األطفال 
العاديين موهوبين واألطفال الموهوبين مجرد أطفال عاديين القوا عناية فائقة ) هاشم 

من األداء  اً متقدم اً نمط يوفر عليم التفكيربت تري الباحثة أن العنايةو  ( 2، 2،00، والمجالي
فعملية تطوير التفكير ، وتدريبات وورش عمل تتعلق بتعليم الطلبة التفكيرمن خالل أنشطة 

من خالل برامج  مصممة من قبل خبراء مقدمة لكل الطالب تسهم في تقديم الرعاية بالطرق 
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، صغار الذين يتم إهمالهم من خالل استخدام الطرق التقليديةالمناسبة ألولئك المفكرين ال
خفف من العبء الكمي الذي يلزم الطلبة تتعة و مفتعليم التفكير يجعل عملية التعلم سهلة وم

علي مستويات أ دة طرق واستراتيجيات تجعله يحقق ن يستخدم عأويستطيع المتعلم  ،بحفظه
على  ي التمكن بحيث يتم تشجيع الطلبةرفع مستو  فيبرامج تعليم التفكير تسهم  اذ، األداء

بيئة تدعم االستقاللية  إيجادطرح حلول جديدة أكثر من االلتزام بتعليمات محددة من خالل 
 .على اكتساب مهارات التفكير بأنواعه بتطوير قدرات الطلبة ادر اهتمامهوال تهتم باألخطاء بق

لتساعده على  ؛عد التي يستخدمها اإلنسانبرز القوا أيشكل لغة العصر فهو من " فالتفكير
هذا األمر عناية  الكثير من دول العالم أولتومن هنا  ،التكيف ومواجهة متطلبات الحياة

نجاح في لعدادهم لإ تنمية التفكير لدي األفراد بغية وسخرت الكثير من طاقاتها ل خاصة
 (   88، 2،02، مواجهة متطلبات حياتهم )الحدابي

العديد من  يسعة وجود مثل هذه البرامج ضمن الخطة الدراسية لكل معلم مما يؤكد أهمي
أنماط التفكير المختلفة تطوير  الدراسات إلى تطوير استراتيجيات وبرامج محددة تهدف إلى

البرامج هي نوع من ، أو من خالل مواد تعليمية خاصة ،من خالل محتوي دراسي معين
ألهداف المرغوبة في صور إجراءات وأنشطة تتطلب لتحقيق ا ؛الخبرات المنتقاة والمصممة

هناك عدد ال حصر له من هذه البرامج  في األدب  و أساليب وطرق محددة لتنفيذها 
م نه يستخدأ نان ظنوا  حتى ، ي الخطة الدراسية للمعلمف اً نجد له اثر  ولكننا ال، السيكولوجي

عملية عفوية تتم بشكل عشوائي  اهأنل عنها اقل ما يقأن ر أل؛بعض األساليب لتنمية التفكي
عن كونها عملية منظمة ذات أسس واستراتيجيات عملية يمكن التحقق من نتائجها في زيادة 

لذلك تسعى الدراسة الحالية إلى تقديم أكثر هذه البرامج شهرة عالميا  من خالل ، التعلم
 تساؤالت التالية:ال اإلجابة على

 تساؤالت الدراسة 
 .تعليم التفكير المستخدمة في الدراسة  هي برامج ماـــــ 
 .هي مميزات هذه البرامج  ما ـــــ
 .تفكير المستخدمة في الدراسة في الغرفة الصفية ال امج تعليمكيف يتم تطبيق بر  ـــــ

 الدراسة  أهداف
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إيجابية نحو المعرفة  الهدف العام من أي برامج مصمم لتعليم التفكير، هو تنمية صفات نإ 
ويتحقق التقدم ، كذلك استخدام استراتيجيات التفكير في أداء المهام المدرسيةبها، و والشغف 

في مستوى األداء بإتقان مهارات التفكير ويكون األداء األقل تقدما بعدم التمكن من مستوى 
االستخدام الجيد، ويمكن رفع مستوي األداء المتقدم بمنح المهارة فرص الظهور مثل التدريب 

يكون  أنولتحقيق هذا الهدف البد ، قديم النماذج المساعدة والحوافز المناسبةالمناسب وت
 لذلك تهتم، المعلم على دراية بمثل هذه البرامج وكذلك كيفية توظيفه في العمل المدرسي

 :تحقيق األهداف التالية بالدراسة الحالية  
 .في الدراسة ةامج التفكير المستخدمالتعريف بماهية بر ـــــ 
 التعرف على مميزات مثل هذه البرامج .ـــ
 .البرامج في الغرفة الصفية لتطوير مستوي أداء الطلبة هكيفية تطبيق هذـــ 
تحتل برامج تعليم التفكير أهمية خاصة في اغلب األنظمة التعليمية وتعد  :همية الدراسةأ

مما يؤسف له (  ،071من المخطط الدراسي للعديد من الدول منذ عام ) االبرامج جزء هذه 
مما يجعل ، يعرفون عنها شيئا جد له اثر في مدارسنا والكثير من المعلمات الن ال إن

  .في حد ذاته  أهميةلموضوع الدراسة 
وتهيئة الفرص المثيرة للتفكير، وذلك بمنح  ،"كما أن التفكير مهارة يمكن تحسنيها بالتدريب

يولد لديه الرغبة في المحاولة والتحقق  مما دام المواد واألدوات المناسبةالمتعلم فرصة الستخ
فاألداء الضعيف يرجع إلى فشل الطلبة في ، ويرفع مستوي األداء لديه، والممارسة والتفاعل

ولعل  ،شعار المعلمين بأهمية مثل هذه البرامجإمما يتطلب ، تراتجيات المناسبة اختيار االس
 الدراسة توفر ذلك.ه هذ

 المفاهيم والمصطلحات : 
 ( 7،،2) في التعليم العام  واإلبداعالعربية للموهبة  اإلستراتيجيةعريف ت

تعليم مهارات التفكير :هو تزويد الطلبة بالفرص المالئمة لممارسة نشاطات التفكير في 
ثارتهم على التفكير، ويعد تعليم التفكير عملية كلية  مستوياتها البسيطة والمعقدة وتحفيزهم وا 

التي تدرب وتوافر المواد التعليمية المتخصصة والمدرسي وكفاءة المعلم  بالمناخ الصفي تتأثر
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 اإلستراتيجيةنمائية في مجاالت التفكير ) إو تزويد المناهج المدرسية بأنشطة أعلى التفكير 
 ( ،04، 7،،2، العربية
فع هو نوع من البرامج المصممة لزيادة مساقات التعليم بر  :: لتعليم التفكيرالباحثة تعريف 

مستوي اإلدراك العقلي لدي المتعلم بحيث يكتسب المرونة والقدرة على المعالجة الذهنية 
عالية المستوى مما يسهم في جعل المتعلم قادرا على إجراء اداءات ذكية بفاعلية لتحقيق ما 

  يتوقعه منه المجتمع.
مليات ع وءهي دروس للتفكير توضع في ض: تعريف ادوارد دي بونو ) كورت التفكير(

محددة ومقصودة تساعد الطالب على التعرف على األدوات وهو يناسب جميع األعمار وال 
ر اعتمادها على تنمية قدرات تبار أو درجة التحصيل العملي بقديعتمد على درجة االخ

الطالب التفكيرية من خالل ممارسة العمليات الذهنية وغرس فكرة فريق العمل والعمل ضمن 
 مجموعة .

 النظري: الجانب
  تعليم التفكير:
ن معا على ضرورة تعليم و تطوير مهارات التفكير المختلفة لدي و ن والمربو "يجمع المختص

وفي جميع المراحل العمرية خاصة لدي طلبة المدارس والجامعات ، جميع شرائح المجتمع
دبيونو  كد ذلكويؤ ، ن هذه المكونات ال تنمو تلقائياً ألبناء جيل مفكر أخذين باالعتبار ،وذلك 
ه يجعل األمور أكثر أن  ن البعض ينظر إلى التفكير على ا  و ، نه يمكن تعليم التفكيرأ0787

ألن التفكير يبسط ، صعوبة وتعقيدا ،عن كونه محاولة لرؤية األشياء بشكل أفضل وأوضح
إال ن يتم ذلك ل ن  ا  لية و آيجب أن ننظر إليه كعملية بسيطة و و ، األشياء وال يعمل على تعقيدها

ن تتحسن أ( فهو لديه مهارة ذهنية يمكن  2،4، ،2،0، )العتوم  من خالل تعليم التفكير
وتنظيم الخبرات المناسبة بحيث تكسب  ،عداد المواقفإويتم ذلك ب، يب والمران والتعلمبالتدر 

قوده إلى البحث عن معلومات الفرد المتعلم المعارف والمعلومات التي تتفاعل في ذاته وت
 (  44، 1،،2، عد وأعمق مولدا منها معرفة جديدة ) العتوم وآخرون بأأخري 

ننا بحاجة إلى طالب يفكرون"  فإننا يجب أن نعلمهم ذلك، إذ أن الكثير من الناس أوبما 
لو تركوا وشأنهم فلن يتطور تفكيرهم ولن تنمو طاقاتهم وال مهارات تفكيرهم، وهذا معناه أن 
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ا في مدرج النمو والنضج كما إنه ليس حصاد خبرات عارضة التفكير الماهر ليس نتاجا طارئ
 8،،2وليس كذلك نتيجة حتمية للنضج العضوي وال للقراءة في مواد التدريس" ) جمل ،

،20    ) 
 لكنه حصيلة توجيه مستمرة للفرد :و 

كي يبادروا إلى إثارة التساؤالت وتقبل التحديات  طلبة" فإذا ما استمر اإللحاح على ال
يجا فإنهم ، د حلول غير ظاهرة وتفسير المفاهيم وتبرير تفكيرهم والسعي وراء المعلوماتوا 

ول فإذا  سيعمدون إلى تطوير استراتيجيات ومعتقدات حول ذكائهم ذات صلة بالجهد المبذ
 ولون عن تفكيرهم وتنمية مهاراتهم فإنهم يصبحون كذلك")قطاميؤ أشعرنهم أنهم أذكياء مس

 ( 78، 8،،2غمور، ،
عن طريق تبني أنماط جديدة  تتضمن برامج ونشاطات يتعلم  ، التفكير ويمكن تعليم الطلبة   

الطلبة من خاللها القدرة على التعامل مع الجديد بإعادة تطبيق المعرفة الموجودة القائمة عند 
مارسة والعمل عن طريق الم يتعلمه الطلبة ، "اذ أن مامواجهة مواقف جديدة وتقبل التحديات

من أهم األساليب  عد  لتعلم النظري فالتعلم بالعمل يثباتا من مجرد ا شد  أبر أكثر رسوخا و يعت
حيث نطمح إلى تعليم يحقق للمتعلم القدرة على استخدام " (،004، 1،،2، التربوية )القرشي

عمليات التفكير فالتعليم من وجهة نظر عزيزة  السيد تعليمًا من اجل تنمية التفكير وخاصة 
يري كثير من علماء النفس أن جميع أنواع الذكاء  ( 80، 2،02، ر الناقد ") الحدابيالتفكي

وجميع العمليات المتضمنة في الذكاء مثل استقبال المعرفة وتفصيل األفكار وتوكيدها 
، و حمادأبها عن طريق التدريب ) توالسيطرة على التفكير وتوجيهه ويمكن تحسينها وتنمي

2،00 ،417). 
 

  لم في تنمية التفكير :دور المع
المعلومة  ن  أذ إمساعدة الطلبة على بناء المعرفة يهتم البنائيون بالدور الرئيس للمعلم في 
بالتالي  إليه ىومة التي يتعلمها الطالب مما يلقالتي تصدر عن المعلم ليست هي المعل

لى تعلم ن يساعده عأو  ،معرفتهكل طالب  ئة على المعلم في أن يعرف كيف ينش  مسؤولي
، 2،04، ولغيره )قطامي ،كيف يربط خبرته الجديدة بطرق مقنعة لها معني بالنسبة له
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ال يتعلم الطالب ف"فعملية التعلم ليست رياضة يشاهدها جمهور من المتفرجين ـ  (844
الكثير من مجرد الجلوس في الصف واإلصغاء إلى المدرسين واستظهار دروس معدة ضمن 

ن يكتبوا عنه أالطالب ما يتعلمونه و  ينبغي ان يناقش، جابات سريعةقوالب جاهزة وتقديم إ
  (44، 0،،2، فريد، ن يطبقوه في حياتهم اليومية )هداياأن يربطوه بتجارب سابقة و أو 
رفع مستوى األداء لدى  علىر لدعم علمية التعلم مما يساعد للمعلم استخدام برامج  التفكي  

االعتماد على  لى التفكير ممكن ،وذلك إذا ما تمدرب عالطلبة انطالقا من فكرة  "أن الت
يتم تفعيل االستراتيجيات لتصبح عمليات أدائية متقنة ويمكن ، برنامج منظم ومرتب بحيث

علم مساعدة الم أنالباحثة  وتؤيد ( 2،4، 4،،2، قطامينقلها إلى مواقف مماثلة أو جديدة )
االرتقاء بأساليبهم في التعلم وتحسين و  ،نماء شخصيتهمإللطلبة على التفكير يسهم في 
يهم محفظ المعلومات دون تعلالتقليدي في التعلم الذي يلزمهم كفاءاتهم وتحريرهم من النمط 

هي ،واجه المعلم أثناء تعليم التفكير تالتي التحديات  أكثرمن  ن  أكيفية االستفادة منها، و 
لم ومنحهم فرصة التفاعل والحوار تمكين الطلبة من العمل بأنفسهم على صناعة مواقف التع

 .المثمر الذي يثري الخبرة ويدعم االكتشاف 
ية فاستخدام ذلك نقطة انطالق من ن جدا بنشاطات وأفكار معنيكان التالميذ مهتم ا"إذ     

، استكشف النشاطات بعقلية منفتحة وتمثيلية حاول فيما بعد ى االنتقال إلى نقاط أخر جل أ
ات الدرس وليس مجرد الحرفية واإلجراءات التنفيذية للنشاط ال الوصول إلى جوهر نشاط

ن التفكير أن يكتشفوا أعة مع تفكيرك وتشجيع الطالب على تتردد في استعمال بعض المت
 ( 00، 2،،2، ذلك ) فرفتجر ناسابيكون ممتعا ك أنالمنتج يمكن 

 اتجاهات تعليم التفكير:
 ن  أفيرون  دي بونواالتجاه األول ومنهم ما أصحاب أرئيسان لتعليم التفكيرـ وهناك اتجاهان "

يتم من خالل برامج مستقلة عن البرامج الدراسية اذ يتم تعليم التفكير من خالل  تعليم التفكير
بينما يري أصحاب االتجاه ، دراسي منفصل عن المقررات الدراسية ى محتو  أومواد إضافية 

من و اض األطفال في المنهاج المدرسي منذ ري ن تدخلأالتفكير يجب  تعليمبرامج  ن  أالثاني 
كبر المؤيدين لهذا االتجاه باير حيث يقترح تعليم مهارات التفكير من سياق تعليم المواد أ

 الدراسية داخل الصف
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من  يكون  تعليم التفكيرأن  :  االتجاه الثالثويري أصحاب " ( 40، 1،،2، وآخرون )العتوم 
ن الطلبة من بحيث تتوافر برامج مستقلة للتفكير تمك   ، قينخالل المزج بين االتجاهين الساب

المعلم بتطبيق تعليم مهارات  و يقوم، خطوات في عمليات التفكيراستبصار العالقات بين ال
و في مجال البحث عن األفضلية بين االتجاهات ، التفكير من خالل محتوى المواد الدراسية
ة يؤدي إلى تحسين أداء الطلبة و له فاعلية في الثالثة  فكل اتجاه من االتجاهات الثالث

و قد يكون دمج مهارات التفكير في المحتوى الدراسي له فاعلية أكبر ، تنمية التفكير لديهم
و يتمكن من ، حيث يتمكن الطالب من تطبيق مهارات التفكير بطريقة سهلة وواضحة

 ( 2، 2،04، ديدة )رمضاناستخدام المعرفة التي يتعلمها في التفكير في مواقف مشكلة ج
وأكد شوازتو أن دمج مهارات التفكير في المحتوي الدراسي هو السائد في التدريس مؤكدا من 

التقنيات  ى قو أن الدمج من أسنة  28الميدانية التي استمرت   خالل أبحاثه ودراساته
م ) دليل تعليم المستخدمة هذه األيام لتطوير التفكير والتعليم الذي يعمق المحتوي عند المتعل

 ( 84، 1،،2، التفكير
 برامج تعليم التفكير:

في  اً تغير   ىمما استدععليها المخرجات  ىهداف والغايات التربوية التي تنبلقد تغيرت األ
التي تسهم في بناء الخبرات والمهارات التي تساعد المتعلم على مواجهة األساليب والوسائل 

قادرًا  انشط برة مثيرة ومتعة ويصبح المتعلم متفاعالليصبح العلم خ ؛أعباء العصر الحاضر
ولذلك  أصبح االهتمام بتعليم التفكير من صلب عمل الكثير من "على األداء المتميز، 

، بتعليم التفكير ىلتي تعنالمؤسسات التربوية عن طريق إقامة العديد من البرامج التدريبية ا
روضة على عاتقهم بتشجيع طلبتهم على ن يشعر المعلمون بكامل المسؤولية المفأب جوي

 ،التفكير واستخدام قدراتهم العقلية بما يحقق ذلك من خالل تدريسهم المواضيع المقررة
  ( 41، 40، 2،02، عبد الصاحب، فالتفكير هو مجال التربية )العفون 

 ى في التدريس وهي تسهم في رفع مستو هناك برامج مصممة من قبل خبراء يمكن استخدامها 
ن استخدام األساليب ألنا الطلبة ذلك ؤ أبنا ااء المتعلم وتبني قدرات من المفترض أن يمتلكهأد

 ، ، ومن هذه البرامجو عدم نمو مثل هذه القدراتأة في التدريس قد يؤدي إلى تعطيل التقليدي
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 لىحيث يمكن تطبيقه بصورة مستقلة ع برنامج )الكورت لتعليم التفكير لصاحبها دي بونو(
كما يمكن تقديمه على شكل وحدات أو ، ج ولجميع المراحل التعليمية المختلفةهاالمن ى محتو 

وتتوزع دروس البرنامج إلى ستة وحدات  دقيقة( 48دروس متدرجة ضمن الحصة الصفية )
تشمل الدروس التالية : الدرس األول :توسعة مجال  ( 40، 1،،2، )العتوم واخرون رئيسة 

الدرس ، الدرس الرابع : اإلبداع، تنظيم الدرس الثالث : التفاعلالدرس الثاني: ال، اإلدراك 
يتضمن كل درس عشرة دروس ، الدرس السادس : العمل، الخامس : المشاعر والعواطف

لتصبح المهارات المتحصل عليها بعد االنتهاء من البرنامج ستون مهارة تتضمن جميع أنواع 
كاديمية على مستوى الماجستير والدكتوراه في وأجريت عليه الكثير من الدراسات األالتفكير 

، ومن مستوى الذكاء، الدراسي فأثبت أنه يرفع من مستوى التحصيل، العديد من دول العالم
 وزاد في اإلنتاجية واإلبداع .

  :قبعات التفكير الست
ألوان لهذا القبعات  ةوهي مجموعة من اإلجراءات واألنشطة لتنمية التفكير استخدمت ست   
هذا ببدأ  مصمم البرنامج دبيونو و ، مرتبط بلون القبعة ن عن نمط من التفكيريعبر كل لو ل

ن حيادية إويقول دبيونو (  7:  4يصلح لتعليم الفئة العمرية من )هو و  ،077البرنامج عام 
ح الفرصة الستخدام القبعات دون إحراج وهكذا يصبح التفكير لعبة لها قوانينها ياأللوان تت
ويتم االنتقال بين القبعات بكل سهولة ، االستنكار والشجب وأسلوب الوعظ واإلرشاد بعيدا عن

 يدعونا جميعنا نرتد، نآلاأريدك إن تخلع قبعتك السوداء بقولك ، مما يعني مرونة التفكير
م القبعة ن دعونا نستخدآلاقبعاتنا الحمراء هذا جميل فيما يتعلق بالتفكير بالقبعة الصفراء و 

 (  ،8، 0،،2دي بونو ، البيضاء )
تهتم  وال حقائق واألرقام فقطالقبعة البيضاء: موضوعية وحيادية التفكير وتركز على ال

 .يرات تفسبال
 وتستبعد المنطق . القبعة الحمراء: ترمز إلى العواطف فهي تمثل وجهة النظر العاطفية 

ظهار األشياء الخاطئالقبعة الس  ة . وداء: ترمز إلى التفكير السلبي وا 
 القبعة الصفراء: اللون األصفر مشرق وايجابي رمز التفاؤل واألمل والتعبير االيجابي .

 القبعة الخضراء: تدل على الخصوبة والنمو واالبتكار واإلبداع واألفكار الجديدة .
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  .األخرى لعملية التفكير واستخدام القبعات القبعة الزرقاء: تلعب دور التحكم المنظم 
 ادرس 00وهو عبارة عن سلسلة من  0714: ابتدعه مارتن كوفنجتون المنتج برامج التفكير

تحتوي على مجموعة من األلغاز في صورة قصص يسعي التالميذ لحلها لذلك فهو برنامج 
 ( 014، 2،04معد للصفين الخامس والسادس فقط )الطواشليمي، 

) المملكة المتحدة ( نجليز إحد البرامج المستخدمة في أ: وهو برامج التخصيب الفعال 
ويهدف إلى اكتشاف قدرات التالميذ وتطويرها ، لتطوير مهارات التفكير لدي طالب المدارس

 بهدف الرفع من مستوي التفكير لديهم .
تهدف حل المشكالت من خالل العمل ) واالس وآذمز (: والتي تس برامج التفكير النشط

 بدأ بجمع الفكرة وننتهي بتقييم النتائج .وت
األسئلة الصفية تحيل الطالب من مشجع متلقي إلى عضو فاعل  : الصفية األسئلةرامج ب

وتعتبر األسئلة ذات قيمة اذ أحسن اختيارها لجعلها  ،في غرفة الصف هونشط  له وجود
"وتعد األسئلة بمثابة أدوات شحذ التفكير فهي تجعلهم ، فاعلة في تنظيم تعلم الطلبة وتقويمهم

ذهنية مختلفة ،" والمعلم الكفء هو المعلم الذي يستغل كل دقيقة لمداعبة يفكرون بمستويات 
أذهان الطلبة لكي يجوبوا جوانب ذهنية مختلفة ويدربهم على اكتشاف إمكاناتهم وقدراتهم 

 ( 01، 7،،2، اإلبداعية ) قطامي الشديقات
 ( 3002نموذج تعليم التفكير من خالل طرح األسئلة)  لشاور ــــ 

ن فعالية األسئلة في تنمية التفكير تكمن في قدرة المعلم على اختيار نوع أ إلىور ويشير شا
السؤال الذي يتناسب مع الموقف لذلك فقد حدد ستة أنواع من األسئلة يجب على المعلم 
طرحها على الطلبة فرديا او في مجموعتين من طالبين بعد قراءة نص من الكتاب المدرسي 

 (  87، 1،،2، يلي قراءة النص وتحليله ) العتوم واخرون  توجيه نقاش الطلبة الذي
ــ  ويتضمن نموذج شاور كال من : أسئلة إعادة التركيز ــــ أسئلة التوضيح ــ أسئلة البرهان ـ

 أسئلة إعادة التوجيه ـــ أسئلة تشديد التركيز ــــ أسئلة الدعم .
 

 مميزات برامج تعليم التفكير:
 م رفع من مستوي التعلــ ت 0
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 جعل المادة التعليمية ممتعة ومثيرة لالهتمام ــ ت 2
 ــ تستثر حماس المتعلم 4
 المتعلم بالحفظ إرهاقيتم  ال إذسهولة  أكثرجعل التعلم ــ ت 4
 لما يحيط به المتعلم  إدراكع مستوي يوســ ت 8
 فر فرص النمو بالقدرة الذاتية فيصبح التعلم ألجل التعلم ــ تو  0
  علم مهارات إضافية ) الطرح ـ الحوار ـ النقد ـ التعديل ـ التطوير ـ االستنتاج (كسب المتــ ت 1

 شروط تعليم التفكير:
يحتاج التدريس الفعال إلى العديد من الشروط مثل الصفوف المناسبة والمادة الدراسية    

دارة حوار فاعل يس هم في وفرص التعلم وكذلك إلى ذكاء المعلم ومهارته في طرح األسئلة وا 
بداء الحلول  ،تحرير أفكار الطلبة وتحقيق قدرتهم على  ،إثارة اهتمام التالميذ نأللك ذو وا 

، اإلحساس بمستوى ما لديهم من قدرات يبدأ بتحفيز عقولهم على إبداء االستجابات الناجحة
اء لة عن الحياة سو ويجب أن ال يرتبط تعليم التفكير في أذهان التالميذ باعتباره مادة منعز "

 ،أنها ترتبط بمعلم معين أو ،نها تشغل ساعات كذا في يوم كذاو خارجها وا  أداخل المدرسة 
التالميذ ما يدعم مهارات التفكير أثناء اليوم  ىن يتلقأأي معلم مهارات التفكير بل البد 

وذلك بشكل مستمر  ،الدراسي بشكل عام من خالل المقررات الدراسية واألنشطة المدرسية
وط أساسية لمساعدة التالميذ على دمج المهارات المعرفية وتطبيقها داخل المدرسة وهذه الشر 

 (  28، 0778، وخارجها) كوستا
 بالخطوات التالية. أبداكون البرنامج فاعاًل مثمرًا ولي

وما هو المطلوب منهم  ،ال تجعل طالبك عرضة لإلحباط إذ البد أن تخبرهم بما عليهم فعله
 شة .أثناء قيامك بالمناق

 منح كل تلميذ فرصة ليعبر عن أفكاره.احدد للطالب أدوارهم في الكالم و 
، امنحهم فرصة لتبادل الحوار الجاد الذي يصلون من خالله إلى التعبير الحر عن أفكارهم

 ودعم استجاباتهم الناجحة .
 وهي تلك األفكار التي ،وأخرى صحيحة ولكن هناك أفكار أصيلة ،ال توجد أفكار خاطئة  

 ن قبل.تقدم حلواًل أو مقترحات لم تكن معروفة م
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 DeBono)ديبونو(  برنامج: كورتتطبيقي: برامج تعليم التفكير عرض 
مؤسس  بونواماً  عالميا قدم هذه البرامج ديالبرامج استخد أكثرمن برامج الكورت تعد    

أفكار  ابتكارفي أسهمت  برامج ذ صمم كورت لتعليم التفكيرإومدير مؤسسة البحث العلمي 
 أولالتفكير في العالم وكان وفرضيات جريئة لعبت دورًا كبيرا في تطوير دراسات تعليم 

بحيث يمكن  ،ن تكون عمليةأبونو في تصميمه بواهتم دي (،071استخدام لها في عام )
 ،والحاالت فهي تناسب كل الشعوب على اختالفها ،استخدامها في العديد من المواقف

 ( ،24، 227، ،2،0، قطامي )سنوات فما فوق  0من سن  ألعماراوتناسب جميع 
بأنه سهل ومباشر وال يتطلب تنفيذه إخضاع المعلمين لدورات  CoRT ويتصف برنامج

كما أنه مصمم ، لدى قراءة التعليمات الخاصة به تدريبية، إذ يمكنهم فهمه وتطبيقه بسهولة
، ومن استخدامه في تمثيل مجموعة بشكل متواز يمكن من االستفادة من كل جزء على حدة

معتمدا على فرضية أن التفكير  يمية وفي مستويات دراسية مختلفةواسعة من األساليب التعل
وقد تميز هذا البرنامج بتجزئة عمليات ، ا ويتعلمهاواإلبداع مهارة يمكن ألي فرد أن يكتسبه

تقوم بمجموعها بتحسين التفكير ثم ، نفصلة لتطويرها كل على حدةالتفكير إلى مهارات م
ورفع مستواه للوصول إلى عمل مبدع وحل للمشكالت . وقد صمم على شكل دروس مستقلة 

ليكون ، يتضمن كل جزء عشرة مهارات تفكير، لتعليم التفكير . وهو يتكون من ستة أجزاء
تفكير التفكير والتتضمن المهارات األساسية والعليا في ، مجموع المهارات ستين مهارة

 اإلبداعي خاصة .
الهدف من برنامج الكورت ، ويتضمن عشر دروس)توسعة مجال اإلدراك ( الكورت رقم واحد 

وستناول في هذه الدراسة الجزء األول )توسعة مجال  ،خليص المتعلم من محدودية التفكيرت
 .اإلدراك ( بشكل مفصل فقط 

 الجزء األول : توسعة مجال اإلدراك
: يضم ن يدرس في البداية قبل أي جزء من األجزاء أاألجزاء والبد  أهم منهذا الجزء يعد 

توجيه اهتمام  إلىويهدف هذا الجزء  لالحقةاس تكون األساس لتعلم الدروس عشرة درو 
يدا عن القرارات به في اتجاه تحديد أهدافه بعالمتعلم نحو تنمية قدراته للمجال المحيط 

طرح و  ،خذ وجهات النظر باالعتبارأو  ،لعواقب المحتملةديد البدائل واويتضمن تح ،السريعة
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تدعيم فكرة االختالف في ، ر حكماصدإتحديد الهدف ،، تخمين النتيجة المحتملة، األسئلة
ذ يوفر تدريبات إبرامج تعليم التفكير  أفضلن برنامج الكورت هو من أوتري الباحثة ، الرأي

يمكن للمعلم استخدامها  مما وي التفكيروممارسات تمت التحقق من فاعليتها في رفع مست
بعد االطالع على عدد من الدراسات المتعلقة ببرنامج  الباحثة ولقد قامت، بكل سهولة

 بدون االستعانة بالنسخة األصلية للبرنامج . وكتابة التعليمات األمثلة بوضع، الكورت
   (Pml   )الدرس األول ــ معالجة األفكار:

والبحث عن الحلول  ،واكتساب القدرة على تحديد األسئلة ،أفكارهتيب يساعد الطالب على تر  
ذ إجيات معالجة األفكار ي تطوير استراتيبحيث يسهم ذلك ف ،الممكنة مهما كانت اإلجابات

 أكثرإعطاء  ــــالتفكير بأكثر من طريقة ــــ  على تدوير الفكرة اً رس المتعلم قادر الد يجعل هذا
ـ عرض الفكرة في من طريقة للحل  أكثرــــ القدرة على استخدام  من فكرة عن نفس الموقف

 ـــ مثيرة لالهتمام  ـــــ سيئة (إيجابية ـ سلبية )من اتجاه  أكثر
 بحيث يتمكن الطالب من :أمثلة تستخدم 

 المنتصف(ـ مؤيد ـ رفض ـ شد الحبل من  ـ محايد )ناقد من اتجاه. أكثراستخدام الفكرة في 
 معالجة الفكرة . إلىمن طريقة للوصول  أكثراستخدام 

 ممكنة ملفتة لالنتباه. ،نها جيدةإ إلىصعبة  هان  إو أ أحبها ناأاستبدال الفكرة من 
 )  (CAfاخذ جميع العوامل باالعتبار :ني الدرس الثا

يحيط بالمواقف من  االهتمام بكل ماكل العوامل المتعلقة بالموضوع، و يتعلق الدرس بأهمية 
واقف التفكير قد يتم تجاهل حدث نه في بعض مألذلك ، نتيجة أوحكم  أورار ق أوتصرف 

 موقف مما يؤثر على عوامل تفسير المواقف: أو
ويحاولون تحديد العوامل  ،في الحسبانخذ العوامل أفي هذا الدرس يتدرب الطلبة على لذلك 
  . على الموقف أثرها ىومد أهملتالتي 

 ما، ؟وماهو المطلوب لتحقيقه ؟حهل هذا حل صحي، ؟حيحةهذه الفكرة ص ى : هل تر  أمثلة 
العوامل ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة ــ العوامل التي  ـــــ؟ صلة بالموضوعالعوامل ذات ال

عالقة الحل  ما معرفة نوع العالقات التي تربط الموضوع ببعض،ـ  ؟كيف تحدثو تحدث معا 
 ر من المعلومات حول الموضوع.كبر قدأجمع اـــــ  ؟السابق بهذا الحل
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 ( ( Ruiesالدرس الثالث : القوانين 
بطالالتركيز على القوانين التي تحكم عملية التفكير  إلىيهدف  يحتاج  ن التفكير الأفكرة  وا 

 معنية.ن التفكير يسير وفق قواعد إقوانين تضبطه بل  إلى
 لمعلومات(اــــ المواقف ــــ  )العالقات التي تحكم القوانينأمثلة: 

 ذكر النتائج األشياء المسببة له والعكس لحدوثه(حدث سبب  )لكلوالنتيجة  أمثلة: السبب
على ــ هل يقع ـ هل هو  باإلجابةحدوث ذلك ــ  إمكانية )مدي القياس العقلي(المنطقية )

 (عدم حدوث الفعل أوالقوانين التي تحدد حدوث  )ذكرماذا ال يمكن ان يحدث لممكن 
 السقوط؟اعلي فانه يعاود  إلىجسم عما نرفع 

 ال يحدث االحتراق عند نقص األكسجين
)االستفادة من القيم االجتماعية ـ  (إي أنواع القوانين تحدد هذه العالقات )اإلنسانيةالعالقات 

 األخالقية ـ الدينية(
ة يحدد القوانين الموجود أنيمكن للطالب قصة  )ضعيحكم الموقف التالي  انون الذيالق ما

 بها بعد سمعه للقصة(
 المدرسة؟اذ كنت مدير مدرسة ماهي القوانين التي ترغب في وجودها داخل 

 ((C&slالمنطقية  الرابع: النتائجالدرس 
تحديد األهداف لالنتائج الجيدة اعمل على التخطيط  إلىلكل عمل نتيجة منطقية للوصول 

 الل:يب الطلبة على التعرف على قيمة النتائج من خويمكن تدر 
 النتائج.اتخاذ القرارات وتوقع  أمثلة:

 لها(نتائج  )تحديد أالنتقديم حلول وما مدي أثره على مدي سنوات من 
 اتخاذ القرارات وتصميم الخطط  التبصر بالنتائج في

 القادمة.ترتب على القرارات في السنوات ي دما ق
  إليهاماهي النتيجة المتوقع الوصول 

 النتائج هل عدد المحاوالت يغير 
 ماذا سيحدث بعد عشر سنوات في العالم 
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و مستحيلة أغير واقعية ـــ  األشياءبعيد عن  )توقع من نتائج مستقبالً يحدث  توقع ما
 بالنتائج أتفاءل الحدوث(
 ( (AGOاألهداف  الخامس:الدرس 

والقرارات  عمالاألالمقصودة من  يساعد هذا الدرس الطلبة على التعرف على األهداف
 عمل(ـــ قرار ـــ  )دافعهدف الف

 ستطيع أداء المهمة مهما كانتأ يتبنى فكرة أمثلة:
قصار  سأبذليعمل ـ  أنماذا يريد ـــ ن تكون مكتوبة أه واألفضل ييضع أهدافه نصب عين

 جهدي ــــ 
 إنجازه .تحديد أهداف لما يرغب في 

  تتحول إلى عمل ناجح  أنكيف يمكن ألهدافنا 
 الممكنة . نتحدث عن األهداف

 في شركة هامة  حد المسئولين التنفيذيينأت لو أصبح تحقق من أهداف أنماذا تريد 
 (AGfالدرس السادس التخطيط: ) 

س السابقة معالجة يات تفكير عليا باستخدام كل الدرو الهدف هو استخدام التخطيط في عمل
 متكاملة.في منظومة ـــ األهداف لنتائج ــــــــــ القوانين ـــــــ ااألفكار ـــ جميع العوامل 

 أمثلة:
 األشياء:حد هذه أكيف يمكنك فعل ضع خطوات 

ــــ عالج  في قضية ما ــــــ حقق صور ــــ ركب فكرة ــــــ طورمعلومات ــ أضاف برامج ــــ صمم 
عدة حقائق عن موضوع  اجمع متكاملة ــــخطة ـــــ ضع بعض األمور من زوايا مختلفة 

 جدلي.
 (FlPرس السابع: األولويات المهمة ) الد
ها وصحتها تتتميز بقوتها وحداث فاألفكار ،أهمية من غيرها أكثرهناك دائما أشياء  ةعاد

 األولويات.هذه األفكار في الوقت الحالي هي التي تحدد قيمتها على سلم  وأهمية
 أمثلة:
 عمال حسب أهميتهاأ نظم سلسلة  أهمية: فاألكثر فأالهمالمهم 
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 مقترح لماقيمة ـ صور  أعط  ـ صف ــ اشرح ـ  )دلل بالعلوم والتكنولوجياقائق المتعقلة الح
 يهمك(

     APCالبدائل واالحتماالت والخيارات  الثامن:الدرس 
أنماط التفكير العادية  غلبأ ن ألالبدائل والخيارات الممكنة ذلك  يساعد الطالب على اكتشاف

 واحد:و خيار أتفسير  لهايكون 
 ضع عدة حلول  لة:أمث
 عندما تفشل كل الخيارات الممكنة. االبدائل التي عليك استخدمه ما

 حل بآخر. أو أحكام خيارات، استبدال احتماالت. وضعافتراض 
 التالية:من المشكالت  الخيارات لحل كل    ام

 .األمطارهطول  أثناءات النازحين ـــــ انقطاع الكهرباء ــــــــــــ تكدس القمامة ـــــ انسداد الطرق أزمة
 ألجلمن خالل هذا الدرس يتعلم الطالب تطبيق األدوات السابقة القرارات  التاسع:الدرس 

 الدرس:من هذا  يستفيداتخاذ القرار 
 التعرف على القرار والنتائج المتربية عليه. أمثلة:

 الهدف من القرار.
 القرار(هذا  )لماذاالعوامل المرتبطة بالقرار 

 القرار من بين القرارات األخرى( )أهميةالقرار أولويات 
  :  ( APV  )وجهات نظر  اآلخر  العاشر:س الدر 

 .الرأيالتعرف على طرق تفكير اآلخرين واالستفادة منها احترام وجهة النظر المخالفة لك في 
 ضع نفسك مكان الشخص اآلخر. أمثلة: 

 ا.اآلخرين يفكرون به أنفكر بنفس الطريقة التي تعتقد 
 ن تكون تصرفاتك مبنية على وجهة نظر اآلخرين أهل يجب 
 الذهني: الثاني: العصفالبرنامج 

أو  ،لتقديم كل ما لديه من أفكار ؛"العصف الذهني : تشغيل الذهن أو العقل بأقصى كفاءة
فهو مجموعة من اإلجراءات تعني استخدام العقل في دراسة مشكلة وتقديم الحلول   ،خبرات

أسلوب العصف الذهني طرح مشكلة تتضمن العديد من الحلول والطلب من  لها ويتضمن
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ولكي تكون العملية ناجحة البد من تأجيل تقييم  ،ب اإلسهام في تقديم الحل المناسبالطال
فر أكبر عدد من اوعدم نقد أي فكرة وعدم وضع قيود على التفكير و المهم تو  ،األفكار

وتطويرها عندما يبدأ الطالب في طرح األفكار تكتب  األفكار والبناء على أفكار اآلخرين
 جميعها على السبورة من ثم يتم انتقاء أفضلها .

 أهداف العصف الذهني 
إذ ، مكن مناقشة أية فكرةمن المف ،ـ كسر الجمود الذي يحيط باألفكار القديمة أو الجديدة 0 

فكرة وامتالك االستعداد لطرحها  ةيأمع قبول ، ًا وافرًا من األفكارتطلق المرونة الذهنية عدد
 .دون الخوف من أن تبدو غريبة أو غير منطقية

ابدأ دائما بتلك األفكار التي تالحظ أنها تمثل نوعا من األهمية لدي المتعلم ويدور النقاش 
 ويمكن االستعانة بتلك األفكار التي تشكل اختالفًا في اآلراء.، حولها

ر غير مألوفة تسهم في زيادة معرفة الطالب نحو أي األفكار ـ تنمية القدرة على إنتاج أفكا 2
وكذلك رؤية األفكار من عدة جوانب، والبد من االنتباه إلى تلك األفكار الخيالية أو  أفضل؟

 المسرفة في الخيال 
هذه القدرة في إحداث استجابة غير متوقعة أو غير  التفكير. وتبرزـ االستقاللية في  4

القدرة عندما ال يساير المتعلم النمط المطلوب في التفكير، إذ تظهر لديه  مألوفة، وتبرز هذه
  القدرة على إثارة فكرة لم تطرح من قبل.

 الذهني:بداية جلسة العصف 
يمارس خاللها النشاط بشكل  ،يتم جلوس الطالب على شكل متقابل أو ضمن مجموعتين 

 المشاركة.يطلب من جميع الطالب  مشترك، إذ
وأرغب منكم أن تعرفوا  ،في مناقشة الموضوع التالي إننا نرغب لهم:باه الطلبة قل لشد انت 

 أننا.
 ـ  كلنا له حق المشاركة       

 كلنا نمتلك القدرة على الحل         
 ـ  أفكارنا تتدفق كالسيل فلنترك لها الحرية     
 ـ  األفكار ملك للجميع .     
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جاب       ة خاطئة.ـ ال توجد إجابة صحيحة وا 
 الهدف.ـ نحن ملتزمون بالتفكير الجيد حتى تحقيق      

 تناسبك.أختار المجموعة التي 
 .ملهللفريق المناسب  الكافي لالنضمامامنح الطالب الوقت 

 العصف الذهني  أسس
كلمات  طرحها( َوٌجهعنوان المشكلة التي ترغب في  )ضع محدد: الموضوع بشكلأطرح 

 ل جيد في النشاط بقولك محددة بحيث يندمجوا بشك
 ـ  ال تنقد فكرتك وال تعتقد أنها غير جيدة .

 ـ اطرح أي فكرة ترد بذهنك.
 ـ  بإمكانك االستفادة من أفكار زمالئك بتطويرها أو البناء عليها . 

 ولكي تنجح في تقديمك هذا األسلوب اهتم بأن.
لمواضيع التي ليس لديك يكون الموضوع أو الهدف واضحًا لديك فال تناقش أو تطرح تلك ا

 عنها خلفية علمية كافية.
 ـ اجعل الموضوع شيق الطرح ليشد انتباه الطالب إليه .

 ـ شجع تلك األفكار القوية والجريئة والمدهشة بإعطاء كلمات االستحسان .
 ـ اعرض أفكارك بين الحين واآلخر ولتكن بشكل متماسك إلثراء النقاش .

 فال تقل صح أو خطأ بأي حال .، فكار المعروضةـ كن محايدًا اتجاه كافة األ
 تقييم األفكار .

يتضمن النهوض باالبتكار تقييم الممارسات التي تتم داخل حجرة الصف أثناء جلسة 
 العصف الذهني

 عادة تنظيم . إ معروضة بشكل منظم أم تحتاج إلى  هل الحقائق والموضوعات
 هل تلبي المشكلة المعروضة اهتماماتنا ؟

 تتبني الفضول ؟ هل تتضمن نسبة معقولة من التحدي ؟هل  
 تنفيذ األفكار. 

 طلب منهم صياغة األفكار بشرط أن تكون.أن تعند االنتهاء بإمكانك 
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 واضحة ومقبولة ومعقولة .
 مراعاة اإليجاز.

 اختيار األفكار الجادة والمتميزة والجديدة .
 تلك األفكار التي يمكن تنفيذها.

 مجموعة مهام ممكنة التنفيذ .قسم األفكار إلى 
 قسم الطالب إلي مجموعات ووزع عليهم المهام لتنفيذها.

 ( 3002نموذج تعليم التفكير من خالل طرح األسئلة)  لشاور ــــ 
ن فعالية األسئلة في تنمية التفكير تكمن في قدرة المعلم على اختيار نوع ألى إويشير شاور 

المعلم  ستة أنواع من األسئلة يجب على تلك فقد حددالسؤال الذي يتناسب مع الموقف لذ
و في مجموعتين من طالبين بعد قراءة نص من الكتاب المدرسي أطرحها على الطلبة فرديا 

 (  87، 1،،2، توجيه نقاش الطلبة الذي يلي قراءة النص وتحليله ) العتوم واخرون 
 نموذج شاور : أسئلة إعادة التركيز  

 :ن نقاش الطلبة ال يرتبط بالموضوع المطروح مثلأ ا بشعر المعلمعندم خرآتوجيه سؤال 
 ن إ :قل

 ولكن ماذا لو تحدثنا عن ...............؟ ،ماتقوله صحيح
 :نموذج شاور : أسئلة التوضيح

 او كلمات ليس لهأحة وعندما يستخدم الطلبة عبارات عندما تبدو االستجابات غير واض
 . ؟و هل تنسجم هذه العبارة مع النصأذا تقصد بذلك ناسب مع النص ماتو ال تأعالقة 

 نموذج شاور : أسئلة البرهان
و أسأل المعلم الطلبة كيف تعرف ذلك ن يأك ،لبراهين لدعم أفكارهم وتحليلهماستخدام األدلة وا

، عد صياغة  فرضيات جديدة أ ، ل على كالمك هل ما تقوله صحيحو دلأ، ين وجدت ذلكأ
 .، اآلخرين هل ما يقوله زميالكم صحيح ولماذا هو كذلكطلبة لل الً اووجه سؤ 

 نموذج شاور : أسئلة إعادة التوجيه  :            
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جل الحصول على استجابات وردود فعل متباينة أتعزيز التفاعل بين المتعلمين من يستخدم ل
أو  ،خر يريد عرض وجهة نظرهآن تسال هل يوجد شخص أك ،من أعضاء مجموعة الصف

  شيء جديد .إضافة 
 :نموذج شاور : أسئلة تشديد التركيز  

هل تستطيع اختصار الفكرة ، طرح قضايا بشكل عميق ومتخصص على درجة من األهمية
 أو تحديد هذه الفكرة بشكل أكثر دقة .

 نموذج شاور : أسئلة الدعم  :           
لجديد في هذه تتطلب أن تكون هناك خالصة منطقية للنقاش هل تستطيع تحديد ماهو ا

 هل أنت قادر على توضيح تطبيقات هذه القاعدة .، العالقة
 السابقة: الثاني: الدراساتالمبحث  
 (  3002)دراسة الدليمي  

الدراسي لدى ل بداعي والتحصياإلفي التفكير  صف الذهنيـالعة ـقطري ثرالدراسة: أعنوان 
 لطالب الصف الرابع العام في مادة االحياء في مدينة الموص

في التفكير االبداعي  صف الذهنيـالعة ـثر طريقأالكشف عن هدفت الدراسة إلى 
 ل.الموصفي مدينة ء االحياالصف الرابع العام في مادة  الدراسي لدى طالبل والتحصي

تجريبية ) بين مجموعتين طالبا وزعوا بطريقة عشوائية  48تألفت عينة البحث من   
ر  ـالعم يـوعة واجري تكافؤ بين المجموعتين فمجمل طالباً لك سبعة وعشرون (وضابطة

الدراسي ل التحصل معد، الثالثء للصف االحياالدراسي في مادة ل درجة التحصيي ،الزمن
التفكير  ارـى اختبـاألول، في البحث أداتيناستخدمت الباحثة   العام للصف الثالث المتوسط

الثبات ، دقواستخرج الص، حثابال أعدادن ـصيلي مـوالثانية اختبار تح( تورانس)االبداعي 
، لتحصيليا ارـرات االختبـاستخرج القوة التميزية والصعوبة لفق كما ارينـلكال االختب

لمجموعة ما اأ، بطريقة العصف الذهني  ءاـادة االحيـة مـدرست المجموعة التجريبي
اختبار  تم تطبيقيوما وبعد انتهاء التجربة  40لمدة  ، بالطريقة االعتياديةت ـضابطة درسـال

وبعد ، المجموعتين كل   منالدراسي على ل واختبار التحصي ،ىالبعدبداعي اإلالتفكير 
 أظهرتالتائي لعينتين مترابطتين واالختبار  التائي لعينتين مستقلتين  ارـتخدام االختبـاس
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 اإلبداعيالبحث في التفكير  مجموعتي ينـب إحصائيةة ـروق ذات داللـالنتائج وجود ف
 التجريبية . المجموعةدراسي لصالح والتحصيل ال

 (3002) األميرعبد  دراسة: فاطمة
 اإلدراك توسعة األول ( يرالتفك مرت لتعليونامج الكرب رثأ
 اعي.داإلب مهيروتفكمس اإلبتدائي لخاالصف ا ذةتالمتحصيل  يف 

 اإلدراك ةسعوت األول  (يرالتفك ملتعليالكورت انامج رب رثأهدفت الدراسة إلى التعرف على  
 ،4وشملت عينة الدراسة اعي.داإلب مهيروتفك اإلبتدائيمس الخاة الصف ذتالمتحصيل  يف

تلميذ وتلميذة المجموعة التجريبية قمت الباحثة  42تلميذة تمثل المجموعة الضابطة و اً تلميذ
كال من الوحدة الرابعة والخامسة بتدريس تالميذ الصف الخامس الفصل الدراسي الثاني 

برنامج الكورت توسعة المجال على  األولباستخدام الجزء العلوم  والسادسة من كتاب
المجموعة التجريبية بينما ثم تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية واستخدمت 

، واختبار التحصيل لمعرفة ،الدراسة اختبار التفكير اإلبداعي تورانس اختبار القبلي والبعدي
أظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية التي  و، جموعتينثر البرنامج على مستوي أداء المأ

درست باستخدام برنامج الكورت الجزء األول توسعة المجال على المجموعة الضابطة التي 
 درست بالطريقة التقليدية .
 ( 3022دراسة هاشم ـ المجالي )

أطفال الروضة  ىفي تنمية مهارات التفكير لد فاعلية برنامج  كورت اإلدراك بعنوان: مدي
 بمنطقة الجوف . 

دراك في تنمية مهارات فاعلية برنامج  كورت اإل ىدفت الدراسة الى التعرف على : مده
طفل وطفلة ثم  48شملت عينة الدراسة ، أطفال الروضة بمنطقة الجوف ىالتفكير لد
 إلى  همممن بين أطفال رياض محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف وتقسياختيارهم 

 األول( استخدمت الدراسة الدرس  0ــ 8ضمن الفئة العمرية )، ضابطة وتجريبية وعتينمجم
وجود فروق دالة  إلىمن كورت التفكير دي بونو ) توسعة المجال ( توصلت الدراسة 

البعدي لبرنامج الكورت المعدل للمجموعة  األداءبين متوسط  8،.،عند مستوي  إحصائيا
المجموعة  أداءفروق في  مجموعة التجريبية كما لم تالحظال التجريبية والضابطة لصالح
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 ىلد اإلبداعيمتغير الجنس وهذه يبين فاعلية برنامج الكورت في تنمية التفكير  إلىيرجع 
 .الروضة  أطفال

 ( 2،04دراسة رشا الطواشليمي )
 ىتكاري لدالبافي تنمية التفكير التدريب القائم على استخدام برنامج الكورت فعالية بعنوان : 

 عينة من طالب كلية التربية .
برنامج الكورت في تنمية هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية التدريب القائم على استخدام 

ة طالبا وطالب 00وضمت عينة الدراسة ، البتكاري لدي عينة من طالب كلية التربيةاالتفكير 
، بعداد في الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية جامعة ىمن طالب وطالبات  الفرقة األول

اختبار االبتكار اللفظي استخدمت كما ، حثة جميع وحدات برنامج الكورتاستخدمت البا
ومجموعة من التدريبات واألنشطة على مهارات التفكير وفق برنامج دي بونو ، بحوث رافن

 .ل الباحثةوالتي تم وضعها بعناية من قب ،المعروف وكورت تنمية مهارات اتخاذ القرار
المجموعة الواحدة ذات القياسات القبلي والبعدي  االباحثة المنهج التجريبي ذ مدتتعا و 

إحصائية بين درجات األداء القبلي وجود فروق ذات داللة توصلت الدراسة إلي و ، والتتبعي
ن برنامج مما ينص على صحة الفرض األول، ويدل على أ، والبعدي لصالح األداء البعدي

وليد وت ،ومساعدتهم على تنظيم المعلومات ،إدراك المتدربين يععمل على توسيالكورت 
تخدام من خالل اس، تحسين أداء األفراد وجعله أفضل علىاألفكار الجديدة مما يساعد 
يجابية البرنامج  إثر التدريب مما يدل على أثر واضح في بقاء أالقياس التتبعي يتضح وجود 
 ة : تعليق على الدراسات السابق

العلمي سات في استخدام المنهج من خالل العرض السابق للدراسات يالحظ التشابه بين الدرا
وكذلك  ،فراد العينةأظهر االختالف في عدد بينما   ،التجريبيالمنهج في دراستها ت دمعتذ ا إ

مراحل دراسية مختلفة ) أطفال الروضة ــ طالب الصف الرابع عينات الدراسة  ضمت
كما جاءت النتائج متفقة على أن التدريب على التفكير يؤدي إلى  الب جامعة (والخامس ـ ط

 زيادة التفكير اإلبداعي لدي أفراد عينة الدراسة.
ر من خالل برامج التفكي في فعالية التدريب على ةالدراسات السابق نتائج مع الباحثة تتفق 

ستخدام استراتيجيات مختلفة  با لتعليم التفكير ايتم استخدمه أخري امج الكورت او أي بر 
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التدريب على  ن  أالتي توصلت إلى   2،04لطمواشيلي ودراسة ا 1،،2كدراسة االمير 
 ،الكتشافها قبل الحكم عليها ؛التفكير يوسع اإلدراك والنظر إلى األشياء من عدة زوايا

 ى مستو ن استخدام برامج التفكير يحس    نا  و  ،وتخطيط سليم ،قرار صائب وبالتالي الوصول إلى
ن و الباحثة أن يشعر المعلم ىوتتمن كثير من استخدام الطرق التقليدية،التفكير بشكل أفضل ب

لتقديم المعرفة  ؛من الخطة الدراسية اً تصبح بالفعل جزءبحيث بأهمية مثل هذه البرامج 
 .لطالبهم 

 التوصيات:
 الغد.خبراء وعلماء  لصناعة المدارسد برامج تعليم التفكير في اتوصي الدراسة باعتمــ  0
معلم تشمل استخدام برامج تعليم التفكير في لوضع خطة زمنية ضمن البرنامج العام لــ  2

 المدرسية.أداء المهام 
 المقترحات:

 تنظيم الجدول الزمني بحيث يكون هناك وقت لممارسة التدريب على التفكير ـــ 0
 متقدم وتكن واضحة وسهلة االستخدام.محتويات تدريبية تتضمن أنشطة التفكير ال إعدادــ  2
 التفكير.تدريبية لتدريب المعلمين على استخدام برامج تعليم  ورش عمل ودورات إقامةــ  4
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 :قائمة المراجع

المنظمة العربية وهبة واالبداع في التعليم العام التي تصدرها االستراتيجية العربية للمـــ  0
 . 8،،2الدورة التاسعة عشر المنعقدة بتونس ، مللتربية والثقافة والعلو 

، علم الكتب الحديث ، اختيارات الذكاء الدليل والمرجع الميداني، ناصر الدين، ــ ابوحماد 2
 . 2،00، األردن

أسس التفكير وأدواته تدريبات في تعليم التفكير بنوعيه ، كارول ناساب، ترفنجر ،دونالد ــــ 4
 .  2،،2األمارات، ، دار الكتاب الجامعي ، يمنير الحوران ترجمة، اإلبداعي والناقد

دار ، تنمية مهارات التفكير اإلبداعي من خالل المناهج الدراسية، محمد جهاد، جملــــ  4
  .8،،2الكتب الجامعي ،

مستوي التفكير الناقد لدي جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية  ،الملك داود عبد، ــ الحدابي 8
  .2،02، العربي للموهوبين والمتفوقينالمجلس 

ة للنشر والتوزيع المسير  االجتماعية، دارطرائق تدريس الدراسات ، فخري رشيد، ــ خضر 0
 .0،،2،عمان األردن، والطباعة

المجمع الثقافي ابو ، ترجمة خليل الجيوسي، قبعات التفكير الست ، ــ دي بونو ،ادوارد 1
 . 0،،2، ظبي
وزارة التعليم المملكة العربية ، التطوير التربوي  التفكير، مشروعتنمية مهارات ـ دليل المعلم ل 8

 .1،،2، الطبعة الثانية، السعودية
شورات الجامعة اإلسالمية من، برنامج الكورت لتعليم التفكير، إبراهيم رمضان، ـ رمضان7

  . 2،04،عزة.، 
دار الشروق ، ت من األمثلة (تدريس مهارات التفكير) مع مئا، جودت احمد، سعادةـــ  ،0

  . 8،،2عمان األردن، ، وزيعللنشر والت
سعه واألول  )تالتفكير الجزء  مرت لتعليونامج الكرب راث، فاطمة، ــ عبد االمير 00
، مجلة القادسية اعيداإلب مهريوتفك ائيدبتفي تحصيل تالمذة الصف الخامس اإل اكراإلد

 .  1،،2، السادس(المجلد  4ــ 4في اآلداب والعلوم العدد )
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فعالية التدريب القائم على استخدام برنامج الكورت  دي ، رشا مصطفي، ــ  الطواشليمي 02
مجلة كلية التربية العدد ، ة من طالب كلية التربيةتنمية التفكير االبتكاري لدي عين بونو  في

 . 2،04، ، ، جامعة بورسعيدالخامس عشر
تنمية مهارات ، موفق بشارة، عبد الناصر الجراح، عدنان يوسف، العتوم واخرون ـــ  04

عمان ع والطباعة، المسيرة للنشر والتوزينماذج نظرية وتطبيقات عملية، دار التفكير 
 .، 1،،2األردن
دار المسيرة للنشر ، علم النفس المعرفي النظرية والتطبيقات ، عدنان يوسف، العتومــــ  04

 .  ،2،0، األردن عمان، والتوزيع
التفكير أنماطه ونظرياته ، منتهي مطشر، عبد الصاحب، نادية حسين، العفون ـــ ـ08 

 .   2،02 ، دار الصفاء للنشر والتوزيع، وأساليب تعليمه وتعلمه
أساليب تنمية التفكير العلمي لطفل المرحلة االنتدابية ، هدي عبد ربه ، القرشيــ  00

جامعة ام القرى المملكة العربية ، اجستيررسالة م، بية اإلسالميةوتطبيقاتها في ضوء التر 
 1،،2السعودية

، دار وائل للنشر والتوزيع، علم النفس التربوي النظرية والتطبيق، وآخرون قطامي ـ  01
2،0،  

دار المسيرة ، أسئلة التفكير اإلبداعي برنامج تطبيقي، رياض الشديفات، يوسف، قطاميــــ 08
  7،،2ردنعمان األ، التوزيع والطباعة و للنشر
لمسيرة للنشر والتوزيع دار ا، مناهج وأساليب تدريس الموهوبين، نايفة، قطاميـــ  07

 .  ،2،0عمان األردن، والطباعة 
دار الفكر للطباعة ،الطبعة الثانية، رحلة األساسيةمتعليم التفكير ل، نايفة، قطامي ـــ ،2

 .  ، األردن4،،2، والنشر والتوزيع
دار الفكر ، عادات العقل والتفكير النظرية والتطبيق، ،اميمة عمورقطامي يوسف ـ ــ  20

 . 8،،2، األردن، للطباعة والنشر والتوزيع
التوزيع ، دار المسيرة للنشر و ، النظرية المعرفية في التعلم، يوسف، ـ ــــ قطامي22

 .   2،04عمان األردن ،، والطباعة
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لطباعة والنشر دار قباء ا، جمة صفاء االعسرتر ، تعليم من اجل التفكير، ــ كوستا ارثر 24
 . 0778، القاهرة، والتوزيع

تقويم مركزية المتعلم في الكليات الجامعية تحويل بؤرة ، جاي ي، فريد، ماري ي، ــ هدايا24 
العربية  المملكة، دار العبيكان، مها حسن بحبوح، ترجمة، التعلم إلىالتركيز من التعليم 

 .  0،،2،السعودية
فاعلية برنامج لكورت ديبونو في ، المجاليماجدة عبد العزيز ، رضا محمد حسن، ـ هاشم 28

موقع عرب سكويولوجي، ، تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدي أطفال مرحلة رياض األطفال
2،00 . 
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ABSTRACT  
The Middle Jurassic Shakshuk Formation exposed along the 

Northwestern Jabal Nafusah escarpment, from which five outcrop 

sections are studied ranging in thickness from 22 to 51m, which 

consist of alternative types of mixed carbonate-siliciclastic cycles. 

Nine facies association were described which represent the Shakshuk 

Formation. The facies associated deposited during shallow marine 

tidal flat, supratidal, intertidal, subtidal, barrier shoal, foreshore 

deposits and tidal channel. The staking patterns of the identified facies 

associations arranged within three major units, the lower unit 

siliciclastic dominated including few carbonate intercalations, the 

middle unite comprise alternations of siliciclastic and carbonate 

sediments, the upper unite consists of carbonate dominated with 

marlstone or claystone alternations, also sometimes including minor 

siliciclastic beds probably represent intermittent storm activity. 

Furthermore, a limited distribution siliciclastic tidal unit observed on 

the uppermost part of the Formation in Kabow area. 

The studied units show an increase of carbonate sediments westward 

and increase in siliciclastic eastward which indicate that clastic 

sediments sourced from the east, the alternations of clastic sandstones, 

claystone and carbonates definitely attributed to the change of the 

relative sea level and intermittent clastic influx from the east. 

INTRODUCTION  
The Middle Jurassic, exposed along of the northwestern Jabal Nafusah 

escarpment, The Jeffara escarpment spans 400 km from southeastern 

Tunisia to southwestern Libya, and marks the northern edge of the 

Berkine–Ghadames Basin, the Middle Jurassic sediments represented 

by Abragh, Takbal, Khashm Az Zarzur and Shakshuk Formation, 

these formations consist mixed carbonate- clastic sediments 

representing of shallow marine to coastal depositional setting, the 
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Shakshuk Formation first introduced by (Burollet 1963) after the 

village Shakshuk near Jadu in the western part of Jabal Nafusah, the 

formation unconformably overlie Khashm Az Zarzur Formation and 

unconformity overlain by Kabow Formation (Assereto and Benelli 

1971), it consists of alternations of limestone, dolomite in places and 

green clay with occasional sandstone beds controlled by the 

fluctuating of the environmental conditions and the continental clastic 

influx, the Shakshuk Formation exposed with variable thicknesses (25 

- 70 m.) and extends westwards to the Tunisian borders, To the east 

the formation decreasing in thickness and disappeared completely 

close to Yafrin due to erosion (Assereto and Benelli 1971). The 

formation contains a rich fauna of pelecypods, gastropods, 

brachiopods, foraminifera, echinoids, and plant debris, the fauna 

obtained from the Nalut area suggests a Middle Jurassic (Bathonian-

Callovian) age (Burollet 1963). In the subsurface of Ghadamis Basin 

the formation can be traced easily to the south and its equivalent add 

is noticed from the Eastern Jifarah plain and offshore areas. In Tunisia 

the formation is equivalent to the Tlalett Formation or Tatahouine 

Formation. 

Geological setting. The study area geographically located between 
Yafrin City and ALgazayah Village in the western Jabal Nafusah, NW 
Libya. It is limited by the coordinates of (31° 45´ 00¨ and 32° 05´ 00¨ 
N and 10° 40´ 00¨ and 12° 33´ 00¨ E) , Fig. (1). Mesozoic rocks are 
present over much of Libya, with the exception of the principal 
Hercynian uplifts. Rifting began in the Triassic and a series of horsts 
and graben developed on the Sirt Arch, some of which contain 
Triassic and Jurassic sediments. During this period marine rocks were 
confined to the northern margin of Libya and the interior was 

dominated by continental deposition(Hallet.2002) 
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Figure ( 1 ) map showing the location of Jabal Nafusah escarpment, 
names and town after (Boote It.lic., 1998, Hallett and Ghoul, 1996). 

DEPOSITIONAL FACIES . Nine facies association were described 

which represent the Shakshuk Formation. The facies associated 

deposited during shallow marine tidal flat, supratidal, intertidal, 

subtidal, barrier shoal, foreshore deposits and tidal channel. The 

staking patterns of the identified facies associations arranged within 

three major units, the lower unit siliciclastic dominated including few 

carbonate intercalations, the middle unite comprise alternations of 

siliciclastic and carbonate sediments, the upper unite consists of 

carbonate dominated with marlstone or claystone alternations, also 

sometimes including minor siliciclastic beds probably represent 

intermittent storm activity. Furthermore, a limited distribution 

siliciclastic tidal unit observed on the uppermost part of the Formation 

in Kabow area. 

Facies Association 1  (FA1): Trough cross bedding medium-grained 
sandstone of the subtidal  environment. 
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This facies association (Fig 2) consists of yellowish brown, medium 
grained sandstone, moderately hard, medium bedded, moderately 
sorted, subangular to sub rounded, intercalated with silty clay grayish 
violet color , thinly laminated bedded , The sandstones display trough 
cross bedding, the cross bedding are truncated from top and showing 
tangential bases, it is consist mud drapes showing cycles of neap 
and spring tidal bundles (Fig.3). The cross bedding sets often 
separated by reactivation surfaces. The setes usually measured 0.3-2 
m-thick, Palaeocurrent measurements of the cross bedding shows SE 

to SW directions, This facies association has wide area 

. The sediments of the facies display mud drapes probably deposited 
during a slack of water which often represent flooding tidal phase 
(Boggs, 1995), the cross bedding expose packages of cycles 
interpreted as a neap and spring tidal bundles (Nichols 1999). The 
sediment of this Facies Association  deposited within sub tidal 

environment                    

         Figure (2) Field photo  showing FA (1) trough cross bedded fine 
to medium  grained sandstone showing neap-spring tidal bundles. 

by( A. Algerbi 2012) 
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Figure (3) showing the neap (N) and spring (S) bundles which are 
clearly separated by reactivation surfaces. by ( A. Algerbi 2012) 

Facies Association 2 (FA2) Alternating parallel laminations 
of gypsiferous claystone/siltstone with sandstones of the 

supratidal environment. 

This facies association ( Fig.4 ) composed of varicolored siltstones and 
claystones, display horizontal bedding, the siltstone beds sometimes 
terminated at top with ferruginous hard ground , sandstone beds of 
fine-grained sometimes recorded with 10-30 cm-thick, displaying 
current ripples or irregular horizontal laminations. The sediments 
consist in part horizontal bioturbations. Gypsum beds observed with 
about 2-5 cm-thick (Fig.5D). The uppermost part of this Facies 
Association composed of sandy dolomitic limestone often contain 
mud cracks. (Fig.5C), the thickness of this facies association measured 
about 0.5 m to 5 m, This facies association has large regional 
distributed laterally from S5 to S4 and S1 which observed throughout 
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the whole study area, The facies association characterized by 

horizontal lamination of clay and silt showing mud cracks, and 
gypsum bed indicate low energy environment of supratidal setting 

.)1977 ll,adneK & toeressA( 

                 

  Figure ( 4) Field photo showing general view FA ( 2 ) parallel 
lamination   Clay silt interbedded with gypsum crystal supratidal flat 

Quser AL Haj area by ( A. Algerbi 2012) 
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Figure (5) (A) mud cracks  observed on dolomatic limestone (b) 
horizontal lamination of silty claystone interbedded with gypsum 
interpreted as supratidal environment. Quser AL Haj area (c) Field 
photo showing very fine sand consisting roots interbedded with 
ferruginous siltstone layers (D)  close up photo showing intercalation 
of clay sand and gypsum interpreted as paleosoil. Quser AL Haj area. 

by ( A. Algerbi 2012) 

Facies Association 3 (FA3): Trough cross bedding fine to medium-
grained sandstone of the barrier foreshore environment. 

This facies association (FA3) composed of very pale orange to 
moderate orange and pinkish sandstones (Fig.6). The sandstones 
are fine to medium grained occasionally with some mud clasts. 
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The sandstones display trough cross-bedding, normally graded 
sometimes including  current  ripples, and trace fossils (Fig.7)  
irregular laminations and then wave ripples at the uppermost part 
of the beds the thickness of this facies association measured about 
0,8 m to 4 m. The top bedding planes sometimes marked by 
ferruginous silty clays probably represent hard ground. This facies

 association is well observed and distributed throughout 
the study areas.The sediments are characterized by presence of 
tabular cross bedded overline by trough cross-bedded including mud 
clasts probably represent foreshore environment. The current 
ripples, irregular laminations and then wave ripples observed often 

generated  ygreneh gih moderate to etcaidniat top of the forests 

)h 1980gniS&  kecnieR(during flooding phase  

 

Figure (6) (A) Field photo showing general of FA-3 (B) display 
bidirectional trough and tabular cross bedding of  fine to medium 

grained sandstone. Ghenawen  area. by ( A. Algerbi 2012) 
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Figure (7) Field photo showing rootlet and burrow trace fossils on 
very fine to fine sandstone. by ( A. Algerbi 2012) 

Facies Association 4  (FA4): Sandy limestone segmoidal trough 
cross-bedded of subtidal channel . 

This facies association consists of pale yellowish orange to grayish 
orange sandy limestone, the sandy limestone contains fine sand 
grains, exhibited scattere distributions the sediments expose trough 
cross bedded showing segmoidal shape (Fig. 8) sometimes with 
scoured base. The sandy limestone forms occasionally terminated at 
top by soft sandy mudstone intercalated with very thin laminas of 
gypsum also very thin mud occasially found separated the forms this 
facies association often contain vugs filled with calcite crystals, the 
beds of this facies association rangas from few centimeters to about 
0.5mater, the bed sets may reach to 4-maters the stacking patterns 
arranged as thinning –up vertically while, laterally exhibit accretional 
propagation for few tens of meters. This facies association 
unconformably overlie the FA5 and intermittently exposed laterally 
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which often shows wedged shaped in a very large scale (Fig. 9) The 
thining-upward sequence with trough cross-bedded and sigmoidel 
shapes resamble tidal channel deposits (Reineck & Sing,1973) The 
erosional basesurface overly soft fine sediments often represent 
channel base, The lateral accretion propably represent meander tidal 

channel active within subtidal depositional setting. 

 

 Figure (8) Showing some details of constructional framework of 
facies association 4. A- General view of FA4,  B- Close view of the 
outlined area in (A),  C- Close view of the outlined area in (B),  D- 
Close view of the gypsiferous sandy sediments separated the cross 
bedded carbonate sediments which indicate a period of cessation of 

carbonate cementation during clastic influx. by ( A. Algerbi 2012)   
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Figure (9) Field photo showing  general view subtidal channel in 
outcrop  Al Ghazizyah area location  section  32  00  44  6 N and  10  

52  32  6 E by ( A. Algerbi 2012)  

Facies Association 5  (FA5):  Sandy limestone of barrier shoal  
environment 

 This facies association (FA4) is composed of pale orange to 
yellowish brown   Sandy Limestone (Fig.10). The sandy limestone are 
very fine to fine grained occasionally  display faintly  cross-bedding, 
( Fig.10) often medium bedded,  consisting vugs occasionally filled 
by calcite crystals. The sediments contain branch of corals and shell 
fragments, the measured thickness of this facies association 
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ranges between 0.50 – 1.5 m thick, the lower bed boundaries 
often display sharp contact. This facies association is well observed 

and distributed throughout the study areas. 

Interpretation: The sediments of this facies a s s o c i a t i o n  
characterized by presence of shell f r a g m e n t  and coral suggests 
high energy conditions (Tucker & Wright, 1990) probably deposited 

within barrier shoal environment, the euraoinal surface and shell 
fragment represented by reworked. 

 

 

Figure (10) Field photo showing (A) general view for horizontal bed 
barrier shoal  (B) photo show track coral fossils on very fine sandy 

limestone by ( A. Algerbi 2012) 

Facies Association 6  (FA6): structureless marly limestone 
intercalation with marl of the sub tidal  environment. 

This facies association (Fig.11) composed of yellowish brown to 
pale yellow, thinly to medium bedded, interbedded with pale 
yellow marl, soft, The facies consists small size of pelecypods, 
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bivalves, gastropods including some  shell fragments  (Fig. 12 C 
and D). The beds ranges in thickness from 1-3 m, display 
structure less thin bedded. The marly limestone display horizontal 
laminations with irregularly laminated and wave ripples, the 
sediment consists horizontal Rhizocorallium burrow (Fig.12B). The 
beds shows sharp boundaries with the underlying and overlying 
sediments (Fig12A). The marly limestone's ranges in thickness from 
about 0.4 to 3 meters. This facies association recorded in the lower 
part of the carbonate dominated unit and recognized during the 
whole studied area sections. This facies association consists 
pelecypods, bivalves, gastropods  fossils definitely deposited from 
shallow marine setting. The shell fragments  indicate of reworked 
shells probably by storms waves. The horizontal burrow 
Rhizocorallium burrows clearly indicate of the low energy probably 

This facies association   .)1980 hgniS& kecnieR(setting  aldit bus of

ition of in cond interpreted as subtidal depositional environment
clastic sediments starvation 

 

Figure (11) general view of (FA6) showing marly limestone 
intercalated with marl and sandy limestone, Kabow area by ( A. 

Algerbi 2012) 
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Figure (12) Field photo showing: (A) parallel bedding and wavy 
bedding sandy limestone interbedded with marl or mud drapes in 
Al Ghazizyah area. (B) Ryzocoralume burrow on marly limestone, 
(C and D) marine fossils, gastropods, pelecypods, shell fragment in 
sandy limestone subtidal environment, Shakshuk section, Kabow 

area. by ( A. Algerbi 2012) 

Facies association 7 (FA7 )  Ripple cross laminated sandstone 
interbedded with mudstone of the intertidal environment. 

This facies association (Fig.13) composed of yellowish brown, 
very fine to fine grained sandstone, moderately sorted, sub 
angular to sub rounded,  commonly interbedded with siltstone 
and claystone, with sedimentary structure of lenticular bedding , 
flaser bedding and current ripple cross lamination, these ripples - 
show two opposite current directions (Fig.14C). The flaser bedding 
increase at the top (Fig 14D &B), the sediments consists rare 
bioturbations, The thickness of this facies association from 0.3m to 
2.5 . This facies association extend into large areal distribution 
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where described from Al Rayaninah, Quser Al Hajand Ghenawen 
areas. 

The sediments are, characterized by presence of mud drapes 
including lenticular bedding, flaser bedding and current ripples 
showing two opposite directions alternated with wave rippled 
sediments most likely indicate of tide mechanism. The presence of 
wave ripples and preserved two opposite direction current ripples 
most likely refer to deeper setting probably of subtidal sand flat 

 .with excess of clastic supply from the continental shoreline
h 1980).gniS & kecnieR( 

 

Figure (13) Field photo showing sedimentary structure feature from 
the facies association 7, silty with fine to medium grain sandstone 

intertidal flat environment in Quser Al Haj area  by ( A. Algerbi 2012) 
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Figure (14) field photo showing (A) cross ripple lamination 
bidirectional  (B) increase the flaser bedding  more detail(C) 
gradational contact between FA 2 & FA7 (D) flaser bedding inter bed 
by Mud drapes by ( A. Algerbi 2012) 

Facies Association 8 (FA8): Bidirectional cross-bedding, fine to 
medium-grained sandstone with clay chips of the subtidal 
environment.  

This facies association (Fig.15) consists of, very fine to fine-grained 
sandstone thinly  bedded, moderate to well-sorted. The sandstones 
intercalated with very thinly bedded silty claystones, clay chips 
occurred scattered throughout the sandstones. The sandstones 
display bidirectional cross- stratifications and herringbone cross-
stratification contain mud intraclasts (Fig.15). This facies 
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association (FA8) is well recognized and distributed in Kabow 
area. 

 The sediments are characterized by presence of mud clasts 
including bidirectional cross-stratifications and herringbone cross-
stratification clearly indicate of tide character probably subtidal 
channel setting. The silty claystone thinly bedded intercalations 
probably deposited during flooding stage. This facies association 
suggested deposited during subtidal zone penetrated with channel 

systems (Weimer et al. 1982). 
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Figure (15) Field photo showing Sedimentary structure feature from 
the herring bone bidercation of  fine to medium grain sandstone sub 

tidal flat environment in the Kabow area by ( A. Algerbi 2012) 

Facies association 9  ( FA9) : Claystone interbedded with silt of the 
Supratidal environment  

This facies association (Fig.16A), composed of dirty white to 
greenish grey , poorly bedded, gypsiferous, salt (Fig. 16B),  the 
claystone  about 0,5 - 3,5m a thick , sometimes separated by 
ferruginous surface with siltstone, the bed surface sometimes show 
horizontal burrow, the bed boundaries sometimes gradational, 
intercalated layers with siltstones,  This facies association extend into 

the whole of claystone often  study areas . 

This facies association consists of abundant claystone with siltstone 
intercalation probably indicateing of settling from suspension in a 
low energy environment. The poorly bedding with gypsum and salt  
probably indicate of  supratidal environment (Assereto & Kendall, 

1977). 

 A 
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Figure (16) Field photo showing (A) claystone  interbed silt (B) clay 
with gypsifeurs by ( A. Algerbi 2012) 

Lithofacies correlation. 

The nine different facies association found within the Shakshuk 
formation, vertical and lateral succession of facies associations 
characterized by a progressive change in one or more parameters, 
e.g., abundance of sand, grain size, or sedimentary structures gives 
rise to what is know as facies succession (Walker, 1992). Facies 
association  of the study area can be divided into three broad 
informal units (Fig. 17 ) based on sedimentary facies, sedimentary 
structures and stratigraphic position. the lateral correlation of the 
studied units from the Shakshuk Formation can be divided into three 
correlatable  units, unit (SDU) siliciclastic- dominated, unit (MCSU) 
mixed carbonate and siliciclastic cycles,  unit (CDU) carbonate 
dominated depositional and sub tidal channel unit identified in two 
sections (CS1 & GS1) area ( Fig. 18), these stacking patterns reflect 
the relative sea-level change and the source of clastic sediment-
supply a brief description and discussion of the studied units are 

presented below . 

B 
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Figure (17) : Sketch diagram to show palaeogegraphic reconstruction 
of the Shakshuk  Formation. by ( A. Algerbi 2012) 

Siliciclastic-dominated unit (SDU) 

By geological sections study, we find that there is a deposition to the 
clastic rocks and extend a horizontal and vertical thickness ranges 
between  3 to 20 meters thick , is evidence that there is sediment 
supply from the sandy rocks of the Eastward  is evidence that the 
sediments come from continental sediments with  gradation  contact 
a surface with mixed carbonate siliciclastic facies  saluting 
characterized by the cycles of the deposition unit are dominated by 
siliciclastic rock (Fig. 18). They comprise alternations of supratidal, 
intertidal, foreshore, The  siliciclastic part of each cycle consists of 
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composed of yellowish brown, very fine to fine grained 
sandstone, moderately sorted, subangular to subrounded, 
shallowing up-wad,  commonly interbedded with siltstone and 
claystone in the lower part with sedimentary structure of lenticular 
bedding , flaser bedding and current ripple cross lamination, these 
ripples - show two opposite current directions,   The SDU exposed 
laterally from sections RS1 to QS1 to GN1, shallowing upward, with 
decrease carbonate sediments supply, this unit is generally 5 to 23 
meters thick, it is  showing little change in thickness .                               

Mixed carbonate – siliciclastic cycles unit (MCSU) 

The environment boundaries between carbonate – siliciclastic 

depositional area are transition, with the lower siliciclastic  unit, so the 

boundaries of upper carbonates unit in vertical sections are sharp , 

these rocks contain variable amounts of marl , marly limestone 

contain of  fragments fossils pelysepoda, Gastropods, Brachiopods, 

Corals and very rare plant fragments are also found locally. Individual 

sandstone beds show dominant fining upward trend. The sandstone 

beds of this unit show variable sedimentary structures. These include 

trough cross-stratification, parallel lamination, wavy parallel-

lamination, and ripple lamination. limestone beds interbedded with 

siliciclastic sandstone beds marks the top part of the unit 2.  

The sandstone facies association  generally thickens and becomes 

abundant up in the stratigraphic column of the unit 2 These units 

deposits continues laterally from all sections and  the units  have both 

gradational contact with lower sediments and sharp boundaries with 

carbonate rock, the average thickness between 5 to 18 mater. these 

deposits support to the sandy sediments of time to time and regressive 

and transgressive in sea operations or the alternations of clastic 

sandstones, claystone and carbonates definitely attributed to the 

change of the relative sea level and intermittent clastic influx from the 

east. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Carbonate-dominated unit (CDU) 

The CDU cyclicity are well bedded bioclatic packstone and wackstone, 
corals fragment, echinoderm, mollusks. The cycles are typically 1–14 
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m thick and increase thick in the west and decreases thick in the east, 
the CDU always occurs within transgressive sea level (Fig. 18). These 
consist of massive sandy limestone (facies association 5), with trough 
cross bedded (facies association 4), the CDU  inter bedded with  thin 
bedded  mudstone and contain abundant fossils  and all the bivalves, 
echinoderms and  fragment corals the carbonate-dominated cycles 
show a major difference from the mixed cycles in  inner to middle 
ramp, These units deposits laterally from section GN1 to CS1 to GS1, 
the sedimentation environment have extension of tidal flat as well as 
been observed increase deposition carbonate rocks and thick large 
from the westward, deepining upward,  The sandy limestone forms 
occasionally terminated at top by soft sandy mudstone intercalated 
with very thin lamina of gypsum also very thin mud occasially found 
separated the forms this facies association often contain vugs filled 
with calcite crystals, the vugs regularly arranged and coincident with 
the sedimentary structures (Fig. 9), the beds of this facies association 
rangas from few centimeters to about 0.5mater, the bed sets may 
reach to 4-maters the stacking patterns arranged as thinning –up 
vertically while, laterally exhibit accretional propagation for few tens 
of meters. In generally these sediments are deposits deepening 
upward west ward with decrees clastic sediment supply at the top. 
The Shakshuk Formation  interpreted as tide dominated transgressive 
stacking patterns influenced by intermittent clastic influx where most 

likely transported through tidal channel.  
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Figure (19) photo showing siliciclastic study area  represented lateral 
and vertical facies association for laterally deposit FA2 and FA7 . by ( 
A. Algerbi 2012)                                    

4-Sub tidal  (Tidal channel)  unit  (SCU) 

This facies association tidal channel occur the two sections, facies 
association  FA4 and FA8, (Fig.8 & 15). consists of pale yellowish 
orange to grayish orange sandy limestone, the sandy limestone 
contains fine sand grains, exhibited scattered distributions the 
sediments expose trough cross bedded showing segmoidal (Fig.8) 
sometimes with scoured base, This facies association unconformably 
overlie the FA5 and intermittently exposed laterally which often 
shows wedged shaped in a very large scale (Fig. 8)  the deposition of 
sand rock  and carbonate sand  appropriate evidence that there is 
support and to increase the sandy sediments and carbonate 
sediments which indicate a period of cessation of carbonate 

cementation during clastic influx.  

The sandstones display bidirectional cross- stratifications and 
herringbone structures (Fig.15). The bed tops often display wave/or 
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current ripples The sediments are, characterized by presence of mud 
clasts including bidirectional cross-stratifications and herringbone 
structures clearly indicate of tide character probably sub tidal 

channel setting. (Weimer et al. 1982).  

Facies Associations and Depositional model Environments 

Based on the depositional energy indicated by grain size, sedimentary 
structures, and the amount of carbonate and/or siliciclastic the 
relative position of each of the Shakshuk Formation facies 
association, nine facies associations were recognized within the 
Shakshuk Formation,  reflect the depositional environment, The 
lower to upper Shakshuk Formation forms part of carbonate ramp in 
which sedimentation occurred below normal but above storm wave 
base (Burchette and Wright, 1992), included suppratidal, intertidal, 
subtidal, barrier foreshore, barrier shoal, tidal channel. The model 
shows two main depositional environments from the inner to mid 
ramp with distinctive facies (Fig. 20). The inner-ramp is characterized 
by low energy condition of exposure with calcrete, tidal-flats and 
evaporates, and shallow lagoons and sand shoals. Also, the inner 
ramp, located above the fair weather wave base where wave and 
current activities are almost continuous. Mainly of carbonate 
sediments by high energy condition  mid-ramp is an area from the 
foreshore , barrier shoal, with skeletal grain packstone and 
wackstone formed of a facies association of coral and shell fragments 
.within grain subported. Carbonate ramp facies generally reflect 
supratidal-directed, gradually increasing water depths that are 
associated with decreasing hydrodynamic energy gradients. Some 
indicative compositional and textural sedimentological aspects of 
inner and mid- deposits, the carbonate rock (facies association 4,5) 
represent sedimentation in the highest energy setting based on the 
overall large grain size of the Echinoderms fossils and shell 
fragments, These sediments were deposited in constantly agitated 
water above normal wave base, most likely to the foreshore and 

barrier shoal environment.  
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The general sediments deposits mostly carbonate in the west, and 

Morley siliciclastic in the east ward, (Fig. 18) . 

Figure ( 20): (A) “model” for zonation and carbonate ramp 
sedimentation developed by IRWIN (1965). (B) distribution of 

carbonate ramp (modified from FLÜGEL 2004 
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Conclusions 

This thesis studied the depositional environment and facies analysis 
of the Shakshuk Formation north west Libya based on facies analysis 
in details vertical and lateral correlation of the successions derived 
from the outcrops ,  it reveals a much more complex depositional 
history of this study area of the Shakshuk  Formation in general the 
studied sediments interpreted as deposits  in shallow marine tidal flat 
environment which influenced by intermittent clastic influx from the 

land. 

1- The Shakshuk Formation exposed along the western part of Jabal 
Nefusah, consists of  mixed clastic rock and carbonate rocks  
where the carbonate rocks  increased in the west ward and the 
thickness of this configuration is found decreases gradually in the 
east. 

2- This study identifies nine different facies association, observed 
from five outcrop sedimentary section, the facies association  
include supratidal, intertidal, subtidal to barrier for shore, barrier 
shoal  and subtidal channel. 

3- The Shakshuk Formation  interpreted as tide dominated 
transgressive stacking patterns influenced by intermittent clastic 
influx where most likely transported through tidal channel.  

4- The facies types are largely deposited within framework of 
shallowing-upward cycles, often terminated by surface of  non 
deposition consists of ferruginous sediments of hard ground. 
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 واقع المشاركة األسرية للتواصل مع المدارس االبتدائية )بمنطقة أبو سليم(
 من وجهة نظر أولياء أمور طالبها

 د/نادية سالم عبد العزيز.                        أ/زينب المبروك المزوغي.   
 مقدمة  :   

من وجود التواصل بعض البد بانية التي تربط بين البشر بعضهم لنجاح العالقات اإلنس       
والتي من بينها وأهمها عالقة البيت  ،لتحقيق عالقة إنسانية جيدة تجمع بين فئتين ؛والترابط

وتذليل وحل بعض  ،والمدرسة التي تعتبر من األمور الهامة لنجاح العملية والتعليمية التربوية
 صعوبات التي يتعرض لها األبناء في الجوانب العلمية والتعليمية.ال
والتي تتولى تنشئته وهي  ،وبما أن األسرة هي المؤسسة األولى التي يتربى ويترعرع فيها الطفل    

، ومن هنا يبقى دور المدرسة ثانويا ير عن رعايته في جميع مراحل نموهالمسئول األول واألخ
رة المدرسة أنها ضرو  أتثبتمقاسا بدور األسرة عند غالبية الناس لفترة طويلة من الزمن بعد أن 

ما في نظام التربية في وبعد أن أصبحت المدرسة ركنا ها ،ملحة في مجتمع العصر الحديث
اهدة لتأكيد أهمية لم تقلل من شأن األسرة في العملية التربوية بل إنها تسعى ج المجتمعات، فإنها

   (1). ة الطفل ويستمر على مدار السنواتدالي يبدأ فيها و تدور األسرة ال
أو  ت البحوث الميدانية على أن المشاركة الوالدية بصرف النظر عن الخلفية الثقافيةكما أكد      

 وتزيد من درجة مواظبتهم في ،بلسر تحسن من تحصيل الطاألأو االقتصادية ل ،االجتماعية
كما أنها تخفض من أسباب وعوامل  عنها،وتقلل من معدات انقطاعهم  ،الحضور للمدرسة

اآلباء واألسر من خالل تواجدهم صنع تباينات واختالفات كبيرة في  حيث يستطيع انحرافهم،
  (2) أبنائهم.تعليم 
قنننات اإلنسنننانية فننني جمينننع الإبنننراز دور الع فننني فكنننرة البحنننث تكمنننن ه:وتسكككا التمشككككلة الب ككك     

 األسرية.مجاالت الحياة واالتصال المدرسي وباألخص دور المشاركة 
 ؛ة التعليميننة وللرفننع مننن مسننتواها فالبنند مننن التواصننل بننين البيننت والمدرسننةولنجنناح سننير العملينن     

 المنشنودة،: مشناركة األسنرة للمدرسنة لتحقينق أهندافها منهنافني جواننب عندة  لدعم المسيرة التعليمينة
، ووضنننع المقترحنننات األسنننرة والمدرسنننةومعرفنننة منننا يحنننول التواصنننل بنننين  األبنننناء،وحنننل مشنننكالت 

 بينهما.توثيق الصلة و تعاون بين المدرسة واألسرة ال والحلول لزيادة دعم
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 اآلتية:وبناء على ما ورد فإن مشكلة البحث تتمحور في اإلجابة على التساؤالت  
 ما واقع أساليب التواصل بين األسرة والمدرسة ؟  1-
 ما مدى مشاركة األسرة للمدرسة لحل مشكالت األبناء ؟  2-
 تحقيق األهداف المنشودة التي تضعها المدرسة؟ مدى مساهمة األسرة في ما  3-
 ما معوقات التي تعوق التعاون بين األسرة والمدرسة ؟  4-

 ما المقترحات الالزمة لفاعلية التعاون بين األسرة والمدرسة ؟  5- 
تتمثل أهمينة البحنث فني دعنم الصنلة بنين أهنم مؤسسنتين فني المجتمنع وهني األسنرة  الب  :أهمية   

، وهني عملينة مهمنة لتربوي مهمنة أساسنية للعناملين فينهرسة اعتبارا بان التواصل في المجال اوالمد
كمننننا أن المدرسننننة ليسننننت مكانننننا  تربويننننة،منشننننودة لمؤسسننننة  أهنننندافالتحقيننننق التوافننننق والفهننننم وصننننوا 

نما عملية تبادل للعاقات الموجنودة فيهنا سنواء معلمنا أو منديرا أو طالبنا  للتحصيل األكاديمي فقط وا 
 أمر.أو ولي 

 أولينناءوتتبلننور األهميننة التطبيقيننة فنني النتننائر التنني يسننفر عنهننا البحننث مننن خننال االسننتبيان الموجننه 
األمننور والننذي مننن دوره يعرفنننا الواقننع الحننالي للتواصننل بننين المدرسننة واألسننرة ومننا المعوقننات التنني 

 التواصل.تعوق هذا 
 على:يهدف البحث إلى التعرف  الب  :أهداف 

 والمدرسة.قع أساليب التواصل بين األسرة وا1-
 األبناء.مشاركة األسرة للمدرسة لحل مشكالت 2-
 المدرسة.مساهمة األسرة في تحقيق األهداف المنشودة التي تضعها 3-
 والمدرسة.المعوقات التي تعوق أو تضعف التعاون بين األسرة 4-
 مدرسة.والسرة التوصيات والمقترحات لفاعلية التعاون بين األ أهم 5-

 الب  : دود 
تننم تطبيننق االسننتبانة علننى عينننة مننن أولينناء أمننور التالميننذ بننبعض المنندارس  المكانيككة:أواًل: ال ككدود 

 بطرابلس.االبتدائية التابعة لبلدية أبي سليم 
 (مدرسة الهضبة المركزية. - مدرسة الفاروق. - .اإلصالحمدرسة  - الفداء. )مدرسة
 م . 2019ل الفصل الثاني من العام الدراسي الخ نةاالستباتم تطبيق  :ال دود الزمانية  ثانيا:
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 الب  :مصطل ات 
أعضنناء قننات المتبادلننة بننين الأو بننأخرى فنني الع ،اعي يننؤثر بطريقننةهننو نسننق جمنن االتصككا :تعريكك  

  (3).الجماعة أرائهم واتجاهاتهم
ويعيشنننون والنندم أو التبنننني هننني مجموعننة منننن األشننخاص يرتبطنننون بننروابط النننزوا   األسكككر :تعريكك  

ألخ واألخننت مننع اآلخننر فنني حنندود أدوار الننزو  والزوجننة واألب واألم وا معيشنة واحنندة ويتفاعننل كننل  
   (4).ويشكلون ثقافة مشتركة
فني  هي تلك المؤسسة االجتماعية التي يوكل إليها مهمنة التربينة والتعلنيم  تعري  المدرسة إجرائيا :

مننن  ة والحركينة واألخالقيننة بأطفننال والمننراهقين بمنا يالئننم كننل مرحلننةجمينع الجوانننب العقليننة والحسنني
 المراحل العمرية.

اآلبناء بندعم المسنيرة التعليمينة والنهنوض بهنا منن أجنل  إشنراكهو  المشاركة إجرائيًا : األسر تعري  
وتندليل الصنعاب وتخطيهنا لرفنع منن مسنتوى العملينة التعليمينة فني شنتى مجاالتهنا  ،مستقبل أبنائهم

 ولتحقيق أهدافها المنشودة .
 الدراسات السابقة :

 (5)(2013) :وخليفة قدوري ،دراسة عمروني  ورية
هدفت الدراسة للعمل على زيادة المشاركة والتعاون بين البيت والمدرسنة فني الحفنات وحنل مشنكالت 

ميذ من ولي أمر تل (30)األبناء وضعف التعاون بين البيت والمدرسة، وتكونت عينة الدراسة من 
بعض المدارس االبتدائية بوالية النوادي ، وتوصنلت الدراسنة إلنى أن نسنبة مشناركة البينت للمدرسنة 

وهذا دليل على دعم التعاون بين البيت والمدرسنة ، ونسنبة مشناركة البينت  73.33%في الحفات 
 ، 90%بننه العلمينة اأمنا نسنبة دعنم ولني األمنر لمسنيرة  ، 76.67 %فني حنل مشنكالت األبنناء 

عمل ولي األمنر  يتمّثل فيب ضعف التعاون بين البيت والمدرسة سبو   80%وكانت أعلى نسبة 
 المدرسة .ابنه في زيارة من ه الذي يمنع

  (6): (2014ونور الهدى مقدد ) ،دراسة إيمان ي ي
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 هدفت إلى تقديم صورعن البيئة االجتماعية األسنرية المحيطنة بالتلمينذ ومندى فعاليتهنا وتأثيرهنا علنى
تلميننذا ،  810( تلميننذ وتلميننذة مننن أصننل 021تحصننيله الدراسنني ، وتكونننت عينننة الدراسننة مننن )

وتوصلت الدراسة إلى أن المستوى التعليمي والثقافي للوالدين يؤثر إيجابيا على التحصيل الدراسي 
 بالمدرسنننة لنننه تنننأثير إيجنننابي علنننى االهتمنننامللتلمينننذ ، كمنننا أن النننوعي التربنننوي ألسنننرة القنننائم علنننى 

 التحصيل الدراسي للتلميذ .
 (7)2011) :دراسة فايز شلدان وآخرون) 

وهدفت الدراسة إلنى معرفنة واقنع التواصنل بنين المدرسنة ومؤسسنات المجتمنع المحلني، أعند البناحثون 
، المؤسسننننات قننننرة موزعننننة علننننى مجنننناالت وهنننني األسننننرة، اإلعننننالمف 46)اسننننتبانة اشننننتملت علننننى )

منن منديري ومعلمني المندارس  (222، وبلغت عينة الدراسنة )حكوميةال غيرلحكومية، المؤسسات ا
 الثانوية ، وتوصلت الدراسة إلى نتائر :

( وهنني %10بلغننت تقننديرات المنندراء والمعلمننين لواقننع التعنناون بننين المدرسننة والمجتمننع المحلنني ) -0
 نسبة متوسطة بحاجة إلى تعزيز .

جابات العيننة تعنزي بمتغينر الجننس عدم وجود فنروق ذات داللنة إحصنائية بنين متوسنطات السنت -2
توجند فنروق ذات داللنة إحصنائية بنين اسنتجابات العيننة لمتغينر  حيث كانت لصالح اإلناث كما ال

 الوظيفة )المدير والمعلم( وكانت لصالح المديرين .
عننندم وجنننود فنننروق ذات داللنننة إحصنننائية بنننين متوسنننط اسنننتجابات العيننننة تعنننزي لمتغينننر المؤهنننل  -3

 لمتغير المنطقة التعليمية ولمتغير سنوات الخدمة.العلمي وكذلك 
 التعقيب على الدراسات السابقة:

 التشابه واالختالف مع الدراسات السابقة في اآلتي: أوجه    
اتفقت مع البعض في دراسة التواصل بين األسرة والمدرسة، واختلفت مع دراسة فايز شلذان فني  1.

 المحلي. دراسة التواصل بين المدرسة و المجتمع
 . ةاناستخدام أداة الدراسة وهو االستباتفقت في  2.
مننور الطلبننة، واختلفننت مننع فننايز أوقنندوري فنني اختيننار العينننة أولينناء اتفقننت مننع دراسننة عمروننني  3.

 شلذان في اختيار العينة من فئات المجتمع المحلي.
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 الم ور األو ...  أدبيات الب  
يبحننث فنني ظنناهرة كيفيننة  الننذيوهننو  ،وم اإلنسننانيةالتواصننل كعلننم هننو أحنندث العلنن مفهككوم التواصككل:

فالسلوك اإلنسناني  والكثيرة،القيام بالتأثير على أفراد المجتمع عن طريق وسائل االتصال المختلفة 
نتننننا  تفاعنننننل متواصنننننل لعننننندد منننننن المحننننددات الداخلينننننة والمحنننننددات الخارجينننننة عبنننننر دور الحيننننناة 

 اإلنسانية.
عمليننة التفاعليننة التنني تننتحكم فنني اسننتقبالنا للكثيننر مننن المعلومننات وعمليننة التواصننل هنني تلننك ال      

وهنو يعتبنر محاولنة للتنأثير علنى  بننا،الخاصة باألحنداث واألشنخاص والظنواهر واألشنياء المحيطنة 
ه إلى االتجناه إلى توجيه سلوك مما يؤدي لديه،معينة موجودة ل إثارة دوافع الان من خيسلوك النس

 (8) ويريده.الذي يرغبه 
 (9) التعليمية:عناصر االتصا  المباشر في الم سسة 

ه يملنك أّننو  ،األول منن عناصنر االتصنال المندرس أو المدرسنة العنصنر األسناسوهنو  المرسل: أوال:
والمرسنل فني  ،والقندرات واالتجاهنات واألسنس التني ينبغني تعليمهنا للمسنتقبل ،والحقائق ،المعلومات

يقننوم بشننرح فكننرة مننا للتالميننذ كمننا قنند يكننون هننذا المرسننل هننو  االتصننال المباشننر هننو المعلننم الننذي
ألن التواصنل عملينة  ؛أو مجموعنة أسنئلة إلنى المندرس ،التلميذ عنندما يسنتأذن ويقنوم بتوجينه سنؤال

 تبادلية لكل األطراف المشاركة فيه.
م من فني ل رسالته المرغوبة وهالمستقبل : هو الشخص أو المجموعة التي يوجه إليها المرس   ثانيا :

مسنتقبل أن يكنون بند للالو  ،التالمينذ النذين يجلسنون وينصنتون لشنرح مدرسنيهم :الصف الدراسي أي
أي يعبنننر شنننكليا عمنننا فهمنننه  ،ر معناهنننايفسنننتو  ،القننندرة علنننى فنننك رمنننوز الرسنننالة الموجهنننة إليننه ديننهل

 ويستجيب لهذه الرسالة .
فنني بننناء األفننراد وتننربيتهم وتعلننيمهم  المدرسننة المؤسسننة التربويننة األولننى التنني تسننهم مننع األسننرة وتعنندّ 

والمعلمنننين للحنننوار التربنننوي فننني العملينننة التربوينننة والتعليمينننة تسنننهم فننني  ،وباسنننتخدام إدارة المدرسنننة
  .ة، وتحقيق العديد من األهداف التربوية المنشودبالترسيخ آداب الحوار في نفوس الط
 (10): وسائل االتصا  بين المدرسة واألسر 

إن االتصننال المباشننر ولقنناء المواجهننة هننو أهننم وأنجننع وسننائل االتصننال بننين  المباشككر :اللقككاءات 1-
األهننالي والمدرسننة ، ولكننن هننذا النننوع مننن االتصننال قنند يكننون غيننر ممكننن فنني كثيننر مننن األحيننان 
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وبعضننها مننرتبط باآلبنناء وظننروفهم  ،وقننات المتاحننةاألسننباب مختلفننة ، بعضننها يتعلننق بالمدرسننة و أل
 الخاصة.

 أهمها:ولهذا النوع من االتصال بعض المزايا  كتابة:ة المراسل2-
 الوصول.الرسائل تكون مختصرة ومريحة وسريعة  -
 يهيئ للمدرسة فرصة وصف المشكلة دون مقاطعة من أحد . -
 يمكن صياغتها وا عادة صياغتها للوصول إلى الصياغة األمثل .-
 يساعدهم على استيعاب هدفها ومضمونها .يستطيع اآلباء أن يقرؤوا الرسالة أكثر من مرة مما -

 التكون مطولة كني اّل ء التحدث بحرية من منازلهم ، وأوتتيح الفرصة آلبا المكالمات الهاتفية :3-
 أعضاء المدرسة . أويضيع وقت المعلم 

 ةثننار إويننتم ذلننك حينمننا يعننود الطالننب إلننى البيننت بسننبب مرضننه أو  مقابلككة اابككاء فككي بيككوتهم :4-
 األب عن عدم قدرته للحضور إلى المدرسة . اعربفي المدرسة ، أو مشكلة ما 

ويعتبننر أسننلوب لتقننويم العمننل المدرسنني وتحسننينه وتطننويره ، وزيننادة قدرتننه  نظككام اليككوم المفتككو  :5-
 على االستجابة للمطالب المدرسية .

ومسنننتوى  ،وتعطننني هنننذه اللقننناءات صنننورة واقعينننة عنننن األبنننناء فننني المدرسنننة اللقكككاءات الدوريكككة :6-
تحصنننيلهم العلمننني وسنننلوكياتهم ، وتمكنننن اآلبننناء منننن معرفنننة مطالنننب المدرسنننة والصنننعوبات التننني 

 تواجهها وكيفية الحد منها .
إللكترونينننة، كالبريننند حينننث يمكنننن التواصنننل منننع األسنننرة عبنننر اللقننناءات ا :اللقكككاءات االوترونيكككة7-

، ولكنننن لهنننذه الطريقنننة ونينننةات الطالنننب منننن الصنننفحة اإللكتر منننالاالطنننالع علنننى ع أو، اإللكترونننني
سنلبيات وهني ضنعف أو عندم إلمنام أوليناء األمنور باسنتخدام التكنولوجينا الحديثنة ، أو عندم توفرهننا 

 في المناطق النائية .
 ض المنندن مثننل مدينننة بنغننازي بعننض المندارس فنني بعنن تطبيقننهلكتروننني حننديث بنندأت بإهنناك تواصننل 

ه بنين ولنني األمننر والمدرسنة للوقننوف علننى وذلنك مننن خننالل تحمينل تطبيننق يننتم التواصنل عننن طريقنن
جنندوى  ذلننك الرنننامر والتربننوي بشننكل مسننتمر وأظهننر ،والنفسنني واالجتمنناعي ،مسننتوى االبننن العلمنني

  سريعة في زيادة فاعلية التواصل االجتماعي التربوي بما يحقق فائدة للمتعلم.

 



 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

523 

 م0202فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 (11) أشكا  االتصا  الممكنة بين المدرسة واألسر  :
 خذ االتصال بين المدرسة واألسرة أحد األشكال التالية :يمكن أن يأ      

، علنننى أن تكنننون هنننذه المننندارس ل مجنننالس اآلبننناء والمعلمنننين كممثلنننين ألسنننرالاالتصنننال منننن خننن1-
 ،ختينار أعضناء المجلنس ، وينتهني األمنر عنند انتهناء أول لقناءالالمجالس شكلية تنعقند أول العنام 

 وضاع المدرسة بجدية .بل يداوم هذا المجلس على االطالع على أ
دعوة أولياء أمور التالميذ إلى المدرسة على ضوء المشكالت الفردية الخاصة بأبنائهم للتباحنث فني 2

 هذه المشكالت وتدارسها .
بنناء فرصننة االطننالع علننى أنشننطة آل، حيننث تتنناح لوالمعلمننين فنني اليننوم المفتننوح اللقنناء بننين اآلبنناء3-

أو ذاك  ،السننن هتصنور أدق عنن إمكاننات الطفنل فني هنذين أقنران أبننائهم ممنا يسناعدهم علنى تكنو 
 بالقياس إلى أبناء عمره وصفه .

ترسننل بشننكل منننتظم إلننى أولينناء  ،إصنندار نشننرة شننهرية دوريننة مننوجزة عننن األنشننطة فنني المدرسننة4-
 لمعرفة وجهات نظرهم في مثل هذه األنشطة . ؛األمور

 ولياء األمور .المعارض والحفالت التي تقيمها المدرسة ويحضرها أ5-
تشجيع أولياء األمور علنى المشناركة فني جماعنات النشناا فني المدرسنة سنواء أكنان هنذا النشناا 6-

 ميداني أم أكاديمي .
ويشننارك فنني إدارتهننا أبننناء  ،عقنند ننندوات ومننؤتمرات ودورات فنني المدرسننة يحضننرها أولينناء األمننور7-

اء األمنور علنى القينام بنأدوارهم كأوليناء المجتمع المحلني ذوي الخبنرات الممينزة وذلنك لمسناعدة أولين
 أمور من خال تعميق ثقافتهم بهذه األدوار.

 مبررات التعاون بين األسر  والمدرسة :  
يعتبر التعاون بنين األسنرة والمدرسنة هامنا لكنون الطفنل يقضني معظنم وقتنه إمنا فني البيئنة األولنى أو 

األخننرى ، ولننذلك لننم تنقطننع دعننوات  الثانيننة ، وينننعكس مننا يكتسننبه فنني أحننداهما علننى سننلوكه فنني
 :المربين لتكامل عملها ، ويمكن اعتبار األمور التالية من مبررات التعاون بين هاتين المؤسستين

وسنائر أعضناء المجتمنع أن يعرفنوا منا تفعلنه المدرسنة منع أطفنالهم ،  ،إن من حنق أوليناء األمنور1-
لوطنيننننة العامننننة للتنميننننة البشننننرية ومننننن أجننننل التفاعننننل وسنننند حاجننننات المجتمننننع فنننني إطننننار الخطننننة ا

 واالقتصادية .
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للمحافظة على التراث والقيم والعادات والتقاليد ، باإلضافة إلى مواكبة المدرسة للتطنور والتغينر  2-
 في ظل هذا العصر المتطور .

فنني حنناالت معينننة تعتمنند المدرسننة فنني تمويلهننا علننى المجتمننع المحلنني ، ويمكننن القننول إن هننذا 3-
 ن أقوى األسباب التي تفرض إقامة تعاون وثيق بين المدرسة والمجتمع المحلي .السبب هو م

لمنننا لهنننذه  ،ينتظنننر منننن المدرسنننة أن تنسنننق منننع مختلنننف المؤسسنننات التننني تعننننى برعاينننة الطفنننل4-
 المؤسسات من تأثير على نمو الطفل .

ات التعليميننة تسننهم المدرسننة فنني تنميننة المجتمننع المحلنني مننن خننال تثقيننف األهننالي وتنظننيم النندور 5-
 (12) .ندوات الثقافية والتطوعات الصحيةوال
إن األسننرة أكثننر تسننامحا مننع األطفننال مننن المدرسننة ، ولننذلك لننو أهملننت متابعننة دوام أبنائهننا فنني 6-

رب منهننا ، وفنني هننذا زيننادة فنني هننوانتهننى بهننم األمننر إلننى الت ،ر تغيننبهم عننن المدرسننةر كننتالمدرسننة ل
 ستثمار فيه .يقلل من قيمة االو الفاقد التعليمي 

إن األطفال يأتون إلى المدرسة من أسر متباينة في أوضاعها وظروفها ، ولو تجاهلنت المدرسنة 7-
هننذه الظننروف ، وتعاملننت مننع األطفننال وكننأنهم متهيئننين للننتعلم المدرسنني بنننفس المسننتوى ، لوجنندت 

 تقود إلى نتائر نافعة لدى الجميع . ةأن استراتيجياتها المشترك
المدرسننة تفرينند التعلننيم ومهمننا حاولننت مراعنناة الفننروق الفرديننة بننين األطفننال ، فننإن مهمننا حاولننت 8-

العننندد الكبينننر منننن األطفنننال المجتمعنننين فننني الصنننف الواحننند يحنننول دون إعطننناء فرصنننة كافينننة منننن 
العناينننة الخاصنننة بالطفنننل الواحننند ، ممنننا يجعنننل التعننناون منننع البينننت يغطننني مثنننل هنننذه االحتياجنننات 

 الخاصة .
ات إحنندى المؤسسننتين تصننور  أنّ و بيننرة مننن تننناقض المطالننب األسننرية والمدرسننية هننناك مخنناوف ك9-

أدننننى منننن الفهنننم  ا  تكنننون صنننحيحة ، والتعننناون بنننين هننناتين المؤسسنننتين يحقنننق حننند عنننن األخنننرى قننند
 المتبادل وعدم التناقض ، الذي كثيرا ما يؤدي إلى نوع من الصراع النفسي عند المتعلم .

مدرسة يجعل خطة العمل التربوي مشتركة بينهمنا علنى ضنوء اعتمناد إن التعاون بين األسرة وال10-
 أهداف مشتركة توجه عمليات التربية في كلتا المؤسستين .

يجب أن يخصص للدراسنة  يفهم بعض اآلباء من التحاق األبناء بالمدارس أن كل وقت الطفل11-
ل الا بزيننادة التشننديد علننى اسننتغهننم يعرقلننون نمننو أبنننائهم انفعاليننا وبنندنيا ونفسننيا واجتماعيننذلك فبنن، و 
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كل الوقت في الدراسة ، وفني الجاننب المقابنل يخطنئ بعنض المدرسنين فني حجنم الواجبنات البيتينة 
التي يلقون بها على عاتق التلميذ بحيث يجد فرصة لنشناطات أخنرى غينر الدراسنة ، وهكنذا يكنون 

خدمنننة للنمنننو السنننليم التعننناون بنننين المؤسسنننتين منننا يعطننني فرصنننة لتوضنننيح المواقنننف بشنننكل أفضنننل 
 للمتعلم .

ليست المدرسة دائما هي المؤسسة األكثنر تطنورا ، كمنا أن األسنرة أحياننا ا يرتفنع مسنتواها إلنى 12-
ا منا يسنمح بنالتالقي األهداف التي تضعها المدارس نصب أعينها ، ولذلك يكون في التعاون بينهم

ا إلنى مسننتوى متطلبنات العصنر بمننا ممننا يسنمح بارتقناء تطلعننات كنل منهمن المؤسسنتين ، ةبنين ثقافن
يحملننه مننن تغيننرات يقننف منهننا اآلبنناء الننذين ينتمننون إلننى عصننر سننابق موقننف الننرافض أحيانننا فننال 

ممننن يعيشننون فنني  يعترفننون بالتجدينند ، أو يقننف منهننا المعلننم نفسننه موقننف المقنناوم لهننا حننين يكننون 
  (13)تعاصر مع الحاضر .

 األسر  والمدرسة:. .. الم ور الثاني
هنني كيننان إنسنناني واجتمنناعي فرينند ذو شخصننية متميننزة عننن غيرهننا مننن األسننر ،  سككر  :مفهككوم األ

ولهمننا حقننوق وعليهمننا واجبننات ،  ،شننرعية وقانونيننة زواجيننةوتشننمل الننزوجين اللننذين تننربطهم رابطننة 
وتحنننث سنننقف واحننند وبينهمنننا عاقنننات وتفننناعالت  ،ذين يعيشنننون جميعنننا عيشنننة مشنننتركةالننن همننناوأبناؤ 

  (14) .أهداف مشتركة يسعون إلى تحقيقها ولهم ،ويحكمهم نظام واتصاالت وحدود وأدوار
هناك وظائف عامة تقنوم  نّ أ ، إالاألشكال للحياة األسرية بين المجتمعات تعدد رغماألسر : وظائ  

 المجتمعات.بها هذه المؤسسة في كافة 
 البيولوجية:الوظيفة  أوال:

 االنقراض ولتحقيق هذه الوظيفة . وتتعلق باإلنجاب والتناسل وذلك لحفظ النوع من
 يجب أن يتمتع األبوان بصحة جسمية سليمة .-
 ن تكون الناحية العقلية لدى األبوان صحيحة .أيجب -
 يجب أن تكون موارد األسرة كافية حتى يمكن تلبية جميع مطالب األسرة .-

 يلي : عاة ماولكي تتحقق الوظيفة االقتصادية يجب مرا  ثانيا : الوظيفة االقتصادية  :
 مساهمة األب واألبناء البالغين حسب اإلمكانيات والخبرات في دخل األسرة . -
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مسنناهمة األم فنني النندخل عننن طريننق العمننل بننداخل المنننزل أو خارجننه بمننا ال يتعننارض مننع وظيفننة  -
 .طفال ورعاية شئون المنزل والزو األم األساسية في التربية والتنشئة االجتماعية أل

والثقة المتبادلنة والتنفلف  لألسرةوتختص هذه الوظيفة بتهيئة الجو النفسي  ثالثا : الوظيفة النفسية :
وهننم  ،بننين أفرادهننا وذلننك ألن األطفننال يتننأثرون بننالجو النفسنني وبالعالقننات القائمننة بننين األب واألم

 يحيط باألهل.وبالخبرات التي تسيطر على المناخ الذي  األهليكتسبون اتجاهاتهم النفسية من 
 ،فرادهناألتمثنل األسنرة حجنر األسناس فني عملينة التطبينع االجتمناعي  رابعا : الوظيفة االجتماعية :

 اآلخنرينتبناع تقالينده ومسنايرة او  ،واالنندما  فني ثقافتنه ،متثنال لمطالنب المجتمنعالالفرد ل د  ع  حيث ت  
  (15).بوجه عام

وا عنندادهم  ،هنندفها تعلننيم األجيننال ،أها المجتمننعالمدرسننة مؤسسننة اجتماعيننة أنشنن مفهككوم المدرسككة :
 للمستقبل وتنمية شخصيات األفراد تنمية متكاملة ليصبحوا أعضاء صالحين . وظائف المدرسة :

ب وتزويندهم بالمعنارف الفهي المسئولة عن تدريس العلم إلنى الطن المدرسة كم سسة تعليمية :-
ة األعلى أو لممارسة العمل في المجتمع بنناء علنى والنتقال إلى المرحلة التعليمي إعدادهمالمختلفة 

 أساس علمي .
المدرسة هي إحدى المؤسسات المسئولة عن تربية الطالب وتحسين  المدرسة كمؤسسة تربوية : - 

 أن يكون مواطنا صالحا ومنتجا . وا عدادهقدراته 
التربيننة الصننحيحة هنني إن وظيفننة المدرسننة مزدوجننة ) تربيننة وتعلننيم ( فننإن التربيننة تسننبق التعلننيم ، و 

فإنننه سننيكون أكثننر  ،المنندخل السننليم إلننى التعلننيم الجينند ، إذ انننك إذا أحسنننت تنشننئة الطالننب خلقيننا
 إقباال على التعلم .

فهنني تحنناول إكسنناب الطالننب الخصننائص االجتماعيننة  رسككة كم سسككة للتنشككئة االجتماعيككة :المد-
 :المجتمنع المحنيط ومنن هنذه الخصنائص ومنع اآلخنرينالتي تمكنه من العيش والعمل والتوافق مع 

(16) 
 . اآلخريناالتصال المتبادل مع 1-
 التعاون . 2-
 العمل الجماعي .3-
 العطاء .4-
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 الوالء واالنتماء .5-
  تحمل المسئولية .6-
 (17) :القيام بعدد من المهمات أبرزهاإن عملية التواصل بحد ذاتها وديمومتها تتيح     

رايننتهم بمسننتوى أبنننائهم أوا بننأول والتعنناون معهننم لحننل مشننكاتهم الدراسننية إخبننار أولينناء األمننور ود1-
 والسلوكية على حد سواء .

التواصنننل المسنننتمر منننع أوليننناء األمنننور وفاعلينننة العالقنننة معهنننم ودعنننوتهم للمشننناركة فننني المناشنننط 2-
 والبرامر المختلفة .

طة المدرسننننية ، وذلننننك ب المتفننننوقين فنننني التحصننننيل العلمنننني والمتميننننزين فنننني األنشننننالتكننننريم الطنننن3-
 بحضور أولياء األمور .

 بعال  المتأخرين دراسيا بمشاركة أولياء األمور . االهتمام4-
 تكريم أولياء األمور المتواصلين والبارزين والمتعاونين مع المدارس في المناسبات المختلفة .5-
 والمدرسة.تفعيل دور مجالس اآلباء واألمهات إلسهام في توثيق الصلة بين األسرة 6-
شننراك أولينناء 7- تبنني المنندارس أسننلوب اليننوم المفتننوح وأسنناليب تنمينة العالقننة بننين البيننت والمدرسننة وا 

 األمور في ذلك .
تكثينننف النننندوات والمحاضنننرات وحمنننالت التوعينننة ألوليننناء األمنننور لتوضنننيح أهمينننة التعننناون مننننع 8-

لناجمننننة عننننن عنننندم التعنننناون ب ، وتوضننننيح األضننننرار االالمنننندارس وزيارتهننننا وفوائنننندها أبنننننائهم الطنننن
 والتواصل مع المدارس والتي لها مردودها السلبي على األبناء .

بننناءا علننى اسننتجابات كننل مننن أولينناء األمننور والمعلمننين  والمدرسككة:ت التعككاون بككين األسككر  معوقككا
رسنة أتضنح إلنى والمشرفين االجتماعيين حنول دراسنات أجرينت لمعوقنات التعناون بنين األسنرة والمد

 (18) :م المعوقات هيأن أه
 خرو  األم للعمل  .-
 طبيعة مهنة األب . -
 رعاية األم ألطفال الصغار . -
 بعد المسافة بين المدرسة والبيت . -
 الشعور بارتباك والهيبة عند الذهاب للمدرسة . -



 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

528 

 م0202فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 الخوف من سماع أخبار سيئة عن مستوى تحصيل االبن أوعن سلوكه . -
 درسة الجتماع بأولياء األمور غير مناسبة .المواعيد التي تحددها الم- 
 اإلحساس بعدم جدوى التعاون بين البيت والمدرسة .- 
 عدم االستفادة من لقاء أولياء األمور بإدارة المدرسة أو بالمدرسين .-
 عدم إعطاء فرص أولياء األمور إبداء وجهة نظرهم .- 
 ربية األبناء .االنتقاء األفضل ألساليب أولياء األمور الدائم في ت-
 عدم الترحيب الكافي بأولياء األمور عند زيارتهم للمدرسة .-
 استهزاء المدرسة بفراء أولياء األمور .- 
 يتم تنفيذه . لن ما يقال في االجتماع إن -
 صعوبة اتفاق المدرسة والبيت على رأي واحد .-
ميل البعض للمصلحة -. يتم عرض المشكالت في االجتماعات دون التوصل لحلول معالجة لها -

 الخاصة دون العامة .
 االجتماعات بأولياء األمور تكون شكلية .-
 أولياء األمور بالتدخل في شئون المدرسة . اتهام-
 المدرسون ليس لديهم الوقت الكافي للتحدث إلى أولياء األمور .-
عاقنننة بنننين البينننت ثنننت فننني الكمنننا أشنننارت نتنننائر البحنننوث التربوينننة واسنننتطالعات النننرأي التننني بح    

ونننة بالنسنب المئويننة لكننل إلننى مجموعنة مقر  بينهمننا،والعوائننق التني تحننول دون التواصنل  والمدرسنة،
    :عائق وهي

 89% .ليس لدى الوالدين وقت كاف للمشاركة بنسبة -
 32% .يشعر اآلباء أنه ليس لديهم ما يساهمون به بنسبة -
 32% .يتشاركون بنسبة  ال يفهم اآلباء معنى المشاركة ويعرفون كيف-
 28% .بالطفل بنسبة  االهتمامنقص -
 25% .يشعر الوالدين بالخوف من المشاركة بنسبة -
 18% .تتناسب ووقت فراغ الوالدين بنسبة  أوقات المدرسة ال-
 15% .اللغة وتباين الثقافات لدى الوالدين والمدرسة بنسبة -
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 11% .عدم وجود وسيلة للتنقل للمدرسة -
 9 % .يشعر اآلباء بكونهم مع ترحيب من قبل المدرسة بنسبة ال  -

 كيفية تخطي عوائق االتصا  بين البيت والمدرسة :
أشننارت نتننائر األبحنناث إلننى انننه يمكننن التغلننب علننى عوائننق االتصننال بننين البيننت والمدرسننة ، وقنند  

 (19) أوضحت تلك النتائر بعض عوائق االتصال وكيفية التغلب عليها في اآلتي :
الوقت : مطلوب من المندارس المروننة عنند التخطنيط اجتماعنات مجنالس اآلبناء بمنا يمكنن النوالين -

الشننعور -مننن المشنناركة ، بننأن تكننون االجتماعننات مسننائية وأيننام اإلجننازات والعطننالت الرسننمية . 
بانعننندام القننندر أو األهمينننة : يجنننب أن ترحنننب المننندارس بكنننل اآلبننناء وبخاصنننة المنطنننوون مننننهم أو 

 يظهرون عدم ارتياح لتلك االجتماعات والمشاركة .الذين 
آلباء الذين ال يعرفون كيف يساهمون أو يتشاركون مع المدرسة ، علنى المدرسنة أن تجنري مسنحا -

 لمواهب اآلباء وأن تفكر في طرق تمكنها من االستفادة من تلك المواهب .
 مة للمشاركة الوالدية .على المدارس أن تصمم كتيبات تتضمن القوانين واللوائح المنظ -
دارتها-   .إشعار أولياء األمور بأنهم مرغوبين ومحل ترحاب من قبل المدرسة ومدرسيها وا 
تننننوفير الجننننو الننننديمقراطي الننننذي يسننننمح بمشنننناركة اآلبنننناء والمعلمننننين فنننني صنننننع القننننرارات الهامننننة -  

 والتخطيط لسياسة المدرسة ، وتخطيط وتنفيد برامجها .
 ت مناسبة ، وتوفير الخدمات التي يحتاجها أولياء األمور .توفير قاعدة معلوما-
التواضنننع فنننني التعامنننل مننننع أولينننناء األمنننور وتقننننديم النصنننح لهننننم ومسنننناعدتهم علنننى حننننل مشننننكالت -

 .أطفالهم
 منهجية الب   :

 سيعتمد البحث على المنهر الوصفي التحليلي أنه األقرب واألنسب للبحث .
 عينة الب   :

ئية بسننيطة منننن بعننض المننندارس االبتدائيننة التابعنننة لبلديننة أبننني سننليم بمنطقنننة عينننة عشنننوا اختينننارتننم 
( مننندارس ابتدائينننة 4ولننني أمنننر منننن ) 6) 5الهضنننبة الخضنننراء بطنننرابلس وبلغنننت عيننننة البحنننث )

 بالمنطقة وهي : 
 مدرسة الفداء .-
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 .اإلصالحمدرسة -
 مدرسة الفاروق.-
 مدرسة الهضبة المركزية.-
 الب  :أدا  

علننى اسننتبانة لقينناس واقننع المشنناركة الوالديننة لتواصننل مننع المنندارس االبتدائيننة والننذي اعتمنند البحننث 
وقنند تننم تعننديل بعننض  الجرجنناوي،يتكننون مننن أربننع محنناور رئيسننية مننن إعننداد النندكتور زينناد علنني 

 المحكمين.الفقرات بناء على أراء بعض 
 : ةمتريالسيكو الخصائص 

ل عنرض فقنرات الثتنان علنى صندق المحتنوى منن خنالصدق: للتحقق من صدق األداة اعتمدت الباح
وتننم تعننديل مننا يلننزم  ،االسننتبانة علننى مجموعننة مننن المحكمننين المتخصصننين العنناملين فنني المينندان

 بدؤوها.ا على مالحظاتهم وتعدياتهم التي بناء
 وحسننناب SPSS برننننامرقامنننت الباحثتنننان باسنننتخدام  .الثبنننات: لغنننرض التحقنننق منننن ثبنننات االسنننتبانة

 وهنننو ثبنننات يمكنننن 84% معادلنننة الفاكرونبنننا  ) حينننث وصنننل معنندل الثبنننات إلنننىت ( معامننل الثبنننا
 االعتماد عليه أغراض الدراسة.

إلجابننة عننن تسنناؤالت الدراسننة تننم حسنناب المتوسننطات الحسننابية واالنحرافننات  المعالجككة اا صككائية:
لتحليننل  ويننةالمعياريننة لكننل فقننرة ، ولكننل محننور مننن المحنناور، كمننا اسننتخدمت الباحثتننان النسننب المئ

 . ةاالستبانعلى فقرات  راألمو استجابات أولياء 

 والمدرسة ؟  األسر واقع أساليب التواصل بين  ما:  األوإجابة التسا    نتائج الب  :

 سر  والمدرسةواقع التواصل بين األيبين األهمية النسبية لبعد  (1الجدو  رقم )

 مرتبة النسبة المئوية الفقرات

 2 60.00 سة عند دعوتي ل ضور مجلس اآلباءأتواصل مع المدر 1.
 4 45.30 أشارك المدرسة في  ضوري لل فالت التي تقيمها2.

 1 70.66 أبدي مال ظاتي في سير العملية التعليمية3.
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 3 58.60 كلما دعتني المدرسة ألبي ذلك4.
 5 33.42 أتواصل مع المدرسة من خا  موقعها االوتروني5.

(التي تنص على أن 3( تبين أن النتائر أسفرت عن أن الفقرة رقم )0ق رقم )ن خال الجدول السابم
ولي أمر التلميذ يبدي مالحظاته في سير العملية التعليمية ، كانت بالمرتبة األولى حيث سجلت 

هي نسبة عالية مقارنة مع باقي الفقرات األخرى ، أما الفقرة رقم ، و  (70.66)نسبة مئوية قدرها 
، سجلت نسبة مئوية قدرها  ع المدرسة عند دعوتي لحضور مجلس اآلباءأتواصل م( 0(

الثالثة، وهذا   ( في المرتبة(4حيث جاءت في المرتبة الثانية بين الفقرات، والفقرة رقم  (60.00)
يدل أن ولي أمر التلميذ يمكن أن يتواصل مع المدرسة إذا تم دعوته للحضور، وهذا األمر 

اتق إدارة المؤسسة في ترغيب أولياء األمور للحضور للمدرسة ، أما بطبيعة الحال يقع على ع
الرابع ،  كان ترتيبها (2) فالفقرة رقمباقي الفقرات جاءت بنسب أقل ومتفاوتة من فقرة إلى أخرى ، 

( كان 5) مما يستدعي ترغيب األولياء مشاركة أبنائهم الحفات التي تقيمها المدرسة ، والفقرة رقم
 أو عدم إلمام أولياء األمورترتيبا في هذا البعد ، ويمكن إرجاع ذلك لضعف ترتيبها اقل 

 .اإللكتروني ، أو عدم توفرها في بعض المناطق مواقع التواصلباستخدام التكنولوجيا الحديثة و 
 مدى مشاركة األسر  للمدرسة ل ل مشكالت األبناء ؟ ماإجابة التسا   الثاني:  

 (2)الجدو  رقم 
 ءاألبنا تمشكالللمدرسة ل ل   األسر مشاركة النسبية والمرتبة لبعد  ةياألهميبين 

 مرتبة
النسبة 
 الفقرات المئوية

اء.أتواصل مع المدرسة عند دعوتي ل ضور مجلس اآلب1 06.66 2  
ا.أشارك المدرسة في  ضوري لل فالت التي تقيمه2 43.56 4  
مال ظاتي في سير العملية التعليمية أبدي.5 66.00 1  
.كلما دعتني المدرسة ألبي ذلك4 36.06 5  
.أتواصل مع المدرسة من خال  موقعها االوتروني3 55.42 3  
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التني تنننص علنى أعمننل  )1(( والنذي أسننفرت نتائجنه عنن أن الفقننرة رقنم 2منن خنال الجنندول رقنم )   
ث بلغنت بالمالحظات اليومية التي تسجلها المدرسة ابني. حققت نسبة مئوية فائقة بين الفقرات حي

 فسنننجلت نسنننبة مئوينننة قننندرها (3)وجننناءت فننني المرتبنننة األولنننى، أمنننا الفقنننرة رقنننم (75.60)النسنننبة 
وجننناءت فننني  (66.67)سنننجلت نسنننبة  (4)جننناءت فننني المرتبنننة الثانينننة ، والفقنننرة رقنننم و  (70.00)

وهننذه النتيجننة منطقيننة حيننث أن ولنني  60.50)كانننت النسننبة ف (5(المرتبننة الثالثننة ، أمننا الفقننرة رقننم 
ر التلميننذ لننو انننه يتننابع مالحظنات المدرسننين علننى ابنننه يوميننا أدى ذلنك إلننى تحسننين العاقننة بينننه أمن

 وبين المدرسة وليساعد في تحقيق األهداف التي تنشدها المدرسة ولظهر ذلك على أداء ابنه.
مننع ( ترتيبهننا اقننل ترتيبننا فنني هننذا البعنند ممننا يسننتدعي توعيننة األولينناء بالتحنناور 2وجنناءت الفقننرة رقننم )

 األبناء في حل مشكالتهم .

 مدى مساهمة األسر  في ت قيق األهداف المنشود  ؟ ما إجابة الس ا  الثال  :

 3))الجدو  رقم 
 المنشود  مساهمة األسر  في ت قيق األهدافيبين األهمية النسبية والمرتبة لبعد 

 الفقرات النسبة المئوية المرتبة

 أتابع ت صيله العلمية و  أبني.أدعم مسير  1 63.06 1
 .أقدم الدعم المادي لقيام المدرسة بنشاطاتها2 56.66 3
.أوفر فرص وأنشطة تعليمية ابني لتعزيز ما تعلمه 5 46.66 4

 في المدرسة
 .أساعد إبني في  ل الواجبات والمذاور  ودعمه4 00.36 2
 .أناقش إبني عن خبراته العلمية والعملية 3 06.06 5

( التي تننص علنى أدعنم مسنيرة ابنني العلمينة وأتنابع 0( أن الفقرة رقم )3ل رقم )تبين من خال الجدو 
 واحتلت بذلك المرتبة األولى. 85.60)تحصيله على أعلى نسبة مئوية وهي)
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، وهنذا  60.67)علنى نسنبة ) (5)، والفقرة رقنم  (66.50)( تحصلت على نسبة 4وأن الفقرة رقم )
والمدرسنة ، وذلنك عنن طرينق تحفينز اإلدارة  األسنرةتعاون بنين يجعلنا نقول انه من الممكن زيادة ال

 وترغيب أولياء األمور في التعاون ومتابعة األبناء ، مما يسهم في تحقيق األهداف المنشودة .
( كننننان ترتيبهننننا اقننننل ترتيبننننا فنننني هننننذا البعنننند، حيننننث حصننننلت علننننى نسننننبية مئويننننة  2وأن الفقننننرة رقننننم )

الية التي يمر بها غالبية أولياء األمور في األوضاع الراهنة ، وقد يرجع ذلك ألزمة الم ((30.00
 للبالد .

  إجابة الس ا  الرابع: ما المعوقات التي تعوق أو تضع  التعاون بين األسر  والمدرسة ؟
 (4الجدو  رقم )

 والمدرسة التي تضع  التعاون بين األسر المعوقات  يبين األهمية النسبية والمرتبة لبعد

نسبة المئويةال المرتبة  الفقرات 

ني .أعمل بالمال ظات التي تسجلها المدرسة الب1 63.06 1  
ل ل مشكالته في المدرسة أبني.أ اور 2 36.55 3  

.أتعاون مع المرشدات واألخصائيات ل ل 5 66.66 2
بابنيالمشكالت الخاصة   

ي من خال  السجالت الت أبني.اتابع سلوكيات 4 00.06 5
 تسجلها المدرسة

لجة .أشارك المدرسة في البرامج التعليمية لمعا3 06.36 4
  أبنينقاط الضع  لدى 

( احتلت أعلى رتبة ، حيث تنص على عدم 0( أن الفقرة رقم )4تبين من خال نتائر الجدول رقم )
 ( التي تنص عل ضغط العمل يصدني3الوقت المناسب لالجتماعات ، والفقرة ) اختيار

، وهذه  (78.50)سة جاءت في المرتبة الثانية و سجلت نسبية مئوية على زيارة ابني في المدر 
الوقت المناسب الجتماعات من  اختيارالنتيجة تعد منطقية ان كثير من األولياء يتحججون بعدم 

فإّن  ولهذاعملهم تمنعهم من التواصل من جهة أخرى ،  وأوقاتقبل إدارة المدرسة من جهة ، 
اجتماعات مجالس اآلباء بما يمكن الوالدين من المشاركة ، بأن  عند التخطيط ةمطلوب المرونة

 تكون االجتماعات مسائية أو أيام اإلجازات والعطالت الرسمية .
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احتلتا أدنى الرتب في هذا البعد ، ويمكن للمدرسة معالجة الشعور بانعدام (4-5) وان الفقرة رقم 
الذين يظهرون عدم ارتياح لتلك  ، وبأن ترحب بكل اآلباء وبخاصةاألمورأهمية أولياء 
يعرفون كيف يساهمون أو يتشاركون مع المدرسة ، فعلى  ، أما الذين الوالمشاركة االجتماعات

المدرسة أن تجري مسحا لمواهب اآلباء وأن تفكر في طرق تمكنها من االستفادة من تلك 
 المواهب.

 توصيككككات:ال
 لتوصيات التالية:من خالل نتائر هذا البحث توصي الباحثتان با

يجناد الحلنول واالسنتفادة منن نقنل الخبنرات  1. دعم اللقاءات الجماعية مع األسر لمناقشة المشاكل وا 
 في ما بين األسر .

 ضرورة تعاون أولياء األمور في كافة المجاالت، والمشاركة في المناسبات التي تعقدها المدرسة.2.

ة فنني عمليننة التواصننل رغننم تكلفتهننا الماديننة ، وتشننجيع ضننرورة اعتمنناد المدرسننة التكنولوجيننا الحديثنن3.
 أولياء األمور على التفاعل معها ، من خال حمالت اإلرشاد والتوعية .

التواصننل بننين المدرسننة ومؤسسننات المجتمننع المحلنني بكافننة أشننكالها الرتقنناء  آلينناتضننرورة تفعيننل 4.
 بالعاقة بينهما .

 مشاركة األسرية وتحديد أشكالها ومجاالتها.القيام بتوعية إعالمية للتعريف بأهمية ال5.
 مقتر ات :ال

إقامننة ورش عمننل ودورات تدريبيننة لكننل مننن األسننرة والمدرسننين لنندعم التعنناون المشننترك وتوضننيح 1.
 األدوار .

 إجراء دراسات ميدانية وبرامر إرشادية لفعالية وأهمية التواصل بين األسر والمدارس .2.
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 ره بوللىقبمنطقة الوالليمون من البرتقال  أصنافعدة  في ( Cفيتامين ) تقدير تركيز 
 محمد العبانى  ىعيادال               فارس  منصور سليمان بو

 للىالقره بو  –للعلوم والتقنيات الطبية  العاليالمعهد 
 الملخص

وفى  (Cالرئيسية لفيتامين )الغذائية تعد ثمار الحمضيات من المصادر 
 طازجة يناتع( 01لعدد ) ( Cالدراسة لتقدير فيتامين ) هذه أجريت هذا البحث
 نتائج أوضحتو ، للىه بو القر  والبرتقال بمنطقة ،الليمون  أنواعمن بعض مختلفة 
 011لكل  مليجراممعبرا عنه )لحمض االسكوربيك تركيز  عليأ  إن البحث
 أصناف في لتركيزراوح اتا بينم، 031الليمون  فيكان و  (mg/100ml)(ملليتر

 وتم.البرتقال الدمى  في 118.89 إلى  الكيني البرتقال في 74.85البرتقال من
 منو ، محلول اليود مباشرة باستخدامالحجمية وذلك  طريقةالب تقدير الفيتامين

 ،C فيتامينعالية من  مستويات على تحتوي ثمار الحمضيات  أن المعروف
والليمون   لبرتقالا ثمار من األسكوربيك حمض محتويات معرفة يستلزم وهذا

 .بوللي القرهبمدينة 
 الكلمات المفتاحية : حمض االسكوربيك ، الليمون ، البرتقال ، المعايرة
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 المقدمة 
حيث تستعمل عمومًا كمنتج َأو  ،ى أهم محاصيل الفواكه العالمية  الحمضيات إحد

،عصير طازج بسبب قيمت ها  معظم األجناس المستهلكة في أمريكا و  الغذائية وطعم ها الخاص  
برتقال ال، كلس و  Citrus lemo ليمون ال، Fruit Grape الشمالية و أوروبا هي فواكه كريب

واستخدمت القشرة كغذاء للماشية، على  Sweet orange (Mabberley ،0991)حلو ال
الرغم من أن قشور بعض الفاكهة تبي ن بأنها تحوي نسبة غذائية جيدة من مضادات األكسدة. 

(Bampidis  وRobinson  ،6112  Shimon; 6106، وٓاخرون) أن بذور البرتقال  كما
 . (6112وٓاخرون  ، Kwonصها كحوليًا )أيضًا لها مميزات مضادة لألكسدة عند استخال

وبين األمراض  والفواكهالخضروات  استهالكووجدت عالقة عكسية بين الزيادة من     
(Cano حيث تختلف الخضروات 6112 ،خرون وآ ،)على الصحة نظرا  تأثيرها في والفواكه

توجب يس الذي، األمر  (Bacchiocca،6113و Ninfali)  الكيميائيالختالف تركيبها 
حيث (، Halliwell،0999) الغذائيالنظام  فيفعالية منها حتى يمكن إدخاله  األكثرمعرفة 

 وآخرون  Kumarasamyتلعب المنتجات النباتية دوًرا مهًما في أنظمة الرعاية الصحية)
،6116.) 

لقد وجد أن إستهالك ثمار الحمضيات مرتبط بشكل عكسي بالعديد من األمراض 
(Joshipura   ؛ 6110ن،وآخروKnekt  6116،وآخرون). 

العالم  حيث تستعمل عمومًا كمنتج َأو  فيأهم محاصيل الفواكه  منالحمضيات  تعتبر
ها الخاص    واستخدمت  (Mabberley ،0991)عصير طازج بسبب قيمت ها الغذائية وطعم 

جيدة القشرة كغذاء للماشية، على الرغم من أن قشور بعض الفاكهة تبي ن بأنها تحوي نسبة 
،  وآخرون    Shimon  ؛Robinson  ،6112و  Bampidisمن مضادات األكسدة. )

6106. ) 
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ومضادة  anticarcinogenicعصيُر الحمضيات مادة مركزة مضادة للسرطان ويعتبر 
 لاللتهابات ،

 (.  6101وٓاخرون ،.(Tripoliوتتضمن القشرة واللب تأثيرات مضادات ألكسدة الدهن  
ا من المضادات األكسدة الفعالة للغاية، حيث يعمل على حماية الخاليا فيتامين ج هو أيض

من تأثيرات الجذور الحرة وهى) مركبات ضارة تنتج كمنتج ثانوي لعملية التمثيل الغذائي ( ، 
فى تنشيط  Cمن التعرض للسموم والملوثات )مثل التدخين(، ويلعب فيتامين الحماية  وكذلك 

 . Eل فيتامين مضادات األكسدة األخرى مث
وكذلك كميات كبيرة من  Cمن فيتامين  ٪ 10حوالي بصفة عامة توفر ثمار الحمضيات 

 ٪ 33و  cryptoxanthinβ–بيتا كريبتوزانتين  ٪ carotenoids :22  بعض الكاروتينات
 (.6113،  وآخرون  García) zeaxanthinللزيكسانثين 

يشكل النسبة األكبر  الذي( C) ة  فيتامين جبالفيتامينات وخاص اً غني   اً مصدر  يعد   الليمون ف
(. تعود الفوائد 6112،  وآخرون  Penniston) Bو مجموعة  Aمقارنة بالفيتامينات 

الصحية للحمضيات إلى وجود المركبات النشطة حياتيًا ، مثل الفينوالت )على سبيل المثال 
flavanone glycosides ،hydroxycinnamic acids )Marchand)،6116) 

على الرغم  (Rao،6111و  Rao (، و الكاروتينات )Halliwell)،0992(C)وفيتامين ج 
ن  مخلفات صناعة الحمضيات إذا استخدمت على النحو األمثل يمكن أن تكون أمن 

كما في القشور على وجه الخصوص وقد وجد أنها  ،مصادر رئيسية للمركبات الفينولية
وأن مجموع محتوى  ،ن األجزاء الصالحة لألكلتحتوي على كميات من الفينوالت أكثر م

من تلك  ٪01الفينوالت في قشور الليمون والبرتقال والجريب فروت كانت أعلى بنسبة 
( بقايا الناتج العرضي 6110وآخرون ، Gorinsteinالموجودة في الفواكه المقشرة )

(، 0992، وآخرون  Boccoللحمضيات تستخدم بشكل تجاري كدبس للعلف الحيواني )
نتاج األلياف )بكتين( ) نتاج وقود  )Huang،6113 و Chauوا  وآخرون  Llorach( وا 
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ْن الد راسات أظهرت مؤخرًا بأن  َبْعض النواتج العرضية للفاكهة  َأو 6113 (. إن عدد م 
( باإلضافة 6113، وآخرون  Wolfeالخضروات ُيمكُن َأْن َتُكون كمانعات  طبيعية للتأكسد)

الحمضيات على نطاق كبيٍر كفواكه طازجة حيث ُتعامل ثمار  ثمار استهالكإلى 
البقايا من صناعة الحمضيات  يترك بعد  العصير أماالحمضيات في الغالب إلْنتاج 

 ،من الفاكهة المعاملة الخام % 11 العصير  مثل القشور  والبذور  واللب بما يعادل استخالص
ْن الن  (.Gafar  ،0999و El-Adawyواتج العرضية )وُيْمك ُن َأْن ُيسَتعمَل كمصدر جيد م 

 والذي اإلسكوربيك بحمض ويسمى  ، 2O8H6Cأو فيتامين صيغته الكيميائية   Cفيتامين 
 وتكون  بالضوء، تدريجياً  ،تسود   قليال صفراء أو بيضاء بلورات أو مسحوق  عن عبارة هو
 غرام30 إلى اهذوبانة نسب تصل الماء ،حيث في االنحالل ة،وسهل الجافة األوساط في ثابتة
  غير المذيبات في تماما ذوبت ،وال والكحول األسيتون  في بقلة ذوبتو  -مل ، 100 في

) والضوء المؤكسدة والعوامل والقلويات بالحرارة  )ةثابت كبيرة) غير بدرجة تأثرتو  ،القطبية
 لحفظ مطلوب فهو ولذا مختزل عامل االسكوربيك حمض يعتبر كذلك.(6119، سهير
 يعزز فهو وبذلك الثنائي ،النحاس الثنائي الحديد مثل: المختزلة الحالة في نعادالم

 متصاصال الالزمة المختزلة الحالة فيإبقائه  طريق عن الحديد امتصاص
 (.0929وآخرون ،  Hallberg)الحديد

 تعملحيث  ،لالكسدة  ا  مضاد كونه في Cوظائف فيتامين وظيفة ل أهمويمكن تلخيص 
( FREE RADICALS) الحرة شواردحماية الخاليا من تأثيرات ال على دةاألكس مضادات

 بالتثبيط إما :طرق  بعدة نتج كمنتج ثانوي لعملية التمثيل الغذائي (ستوهى) مركبات ضارة ت
 أو  Reactive oxygen species (ROS)الفعالة  األوكسجينإلنتاج مركبات  المباشر

تنشيط مضادات  في Cويلعب فيتامين  ،(Mique ،6116) هدمهاب أو انتشارها منعب
 نزيمية ) الغذائية (اإلغير ، وتعتبر مضادات األكسدة Eاألكسدة األخرى مثل فيتامين 

 الشوارد الحرة . ضرر  ضد الالزمة بالحماية الجسم إلمداد األفضل الطريقة
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 ومنظمة الغذاء،WHO توصى المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالميةو 
 والدواء للغذاء  العلمية  واللجنة( ، USDAاألمريكية ) الزراعة وزارةو ،  FAOةوالزراع

 ،(6101توفيق وعدنان ، ( من تناول فيتامين جباالحتياجات اليومية  SCFوربى لالتحاداأل
ملغ في اليوم، بينما تحتاج المرأة البالغة  90متوسط احتياجات الذكر البالغ هي ولذلك فإن 

الذين تتراوح أعمارهم بين و  ملغ، 01سنوات  3 إلى 0، أما األطفال من ملغ في اليوم  75
لرجال ملغ في اليوم ل11تتراوح بين  C سنة فإن احتياجاتهم المتوسطة من فيتامين 02و 03
االحتياجات  إلى باإلضافةين ملغ للمدخن 31ء ، وتزداد الجرعة ملغ في اليوم للنسا 21و 

 السابقة .
الليمون والبرتقال حيث  فيمعرفة تركيز حمض االسكوربيك لذلك كان من المفيد 

 إلعطاءالليمون والبرتقال  أصنافبعض  في  Cفيتامين تركيز  تقدير إلى البحث هذا يهدف
 . األصناف فيصورة شاملة عن مستوى التركيز 

يمكن تقسيمها إلى طرق طيفية  بعدة طرق حيث Cيتم تقدير فيتامين 
spectrophotometric methods  وطرق غير طيفية non-spectrophotometric 

methods( Arya ، 2000 واخرون) 
-high األداء العالي غير الطيفية تقنية كروماتوغرافيا السائل  وتشمل الطرق 

performance liquid chromatography (HPLC، المعايرةTitration  المعايرة(
 6 ,2  كلوروفينوالندوفينول ثنائي 6 و 2 ، محلول  iodine المباشرة بواسطة محلول ايودين

dichlorophenolendophenol)الطريقة األنزيمية ، Enzymatic  و مقياس التألق
تم تطبيق القياس الطيفي المباشر و (. 2000 ، وآخرون  Arya ) Fluorometry  الفلوري 

رديات بعد أيًضا لتحديد محتوى فيتامين )ج( في المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة والك
 الخلفية في منطقة األشعة فوق البنفسجية. المتصاصتصحيحها 
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ره فى المستحضرات استخدمت طرائق كهربائية لتقدير حمض االسكوربيك منها تقدي
 وآخرون  J. Fernandesريانى )شريا بواسطة تقنية التحليل بالحقن الالصيدالنية مجه

الفواكه  في( وأمكن تقديره 0992، وآخرون  PJanda)  الحلقيوالفولتامترى  (،6111،
( ويمكن تقديره بتقنية 6113، وآخرون ، Dilgi:6111، وآخرون  G. Zhangامبيرومتريا )

 .(Lebensm،0921 .و R. Helmut) األداء العاليكروماتوغرافيا السائل 
  Experimental Part :الجزء العملى

 جمع وتجهيز العينات  -
هي واألصناف ، 0/6161شهر  في بوللى القره مزارع بمدينة من العينات جمع تم

برتقال وال، يالبرتقال الدمو ، األبيضالزنباع ، و موسميالغير الليمون ، و الموسمي لليمون ا
 . الكيني، البرتقال األحمر، الزنباع الوردي، البرتقال السكري برتقال وال، بوصرة

 ترشيحها بعد  المعايرة عمليةعليها   وأجريت ترشيحها،ثم و  بعد عصرها  العيناتجهزت  
 .مباشرة

االجطل ) النشا دليل وجود في اليود بمحلول المعايرة التجربة طريقة هذه فيواستخدمت 
مكانيةنظرا لسهولتها و  ،(6101توفيق وعدنان ،(، )6102، وآخرون  ويجب أن ، عملها وا 

جراء التقدير بسرعة  فيتكون  الدقة  قدر اإلمكان وزن العينة ونقلها للدورق المعياري وا 
 .وبالتالي فقد في الفيتامين ،لتالفي حدوث أكسدة للفيتامين

 الكيميائية  والمواد واألدواتاألجهزة  -
 الحجمية والدوارق  ،المخروطية الدوارق  حساس باإلضافة إلى يتطلب وجود ميزان

 البوتاسيوم والنشا. اليود ويوديد فهي الكيميائية المواد أما والماصات  والسحاحات،
 طريقة العمل  -
 Titrationالعينات في الفيتامين تركيز لتقدير المعايرة عملية -

 .ةيحجم ماصة مللتر بواسطة 61حجمه كأس إليالمرشح  العصير مللتر من 01أخذ1-
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 . N 1.0تركيز  اليود بمحلول مللتر 61سحاحةحجمها ملئت-6
  .العصير إلى% 0تركيز  النشأ كاشف من قطرات ثالث أضيفت-3
 حتى الثابت مع الرج العصير إلى السحاحة من اليود محلول بإضافة معايرة العصير–4

 ) نهاية التفاعل ( .حيح سالت نهاية وهى نقطة األرجواني األزرق  إلى اللون  يتغير
 ها .طمتوس يأخذ و القراءات تسجلثالث مرات و  حيحسالتيعاد   -1
  :اآلتيةل المعادلة العينات  من خال في Cفيتامين تقدير تم: الحسابات -

 1.112211وزن الحمض بالجرام فى المحلول المعاير = متوسط  قراءة السحاحة * 
 جرام من حمض االسكوربيك .  0.008807 يكافئ N 1.0مل من اليود 1

 حسب اليود مثل مؤكسد عامل االسكوربيك بواسطة حمض أكسدة خالل حيث من
 : يةالتال المعادلة في المبينة المولية النسب

+ 2H+ -+ 2I 6O6H6C → 2+ I 6O8H6C 

 Results and Discussion  :والمناقشة النتائج -
هو كما  عينات الليمون والبرتقال  في الفيتامين تركيز متوسط إنبينت النتائج 

مناسبة ( mg/100ml) مللتر 011جرام / مل( والمعبر عنه بوحدة  1الجدول )  فيموضح 
 أن نالحظ الجدول ومن ،من حيث محتواها من فيتامين جلفيتامين لالحتياجات اليومية من ا

على الترتيب  ه يلي ،135.0 بلغ والذي األبيضالزنباع  في كان للفيتامين تركيز عليأ 
الليمون ، 110.08 السكري ، برتقال 117.13، برتقال بوصرة 118.89البرتقال الدمى 

  والزنباع  الورديتقال السكري ر الب، 82.13مى، البرتقال الد93.88 الموسميالحامض 
 .74.85 الكينيالبرتقال ،  76.26موسميالغير الليمون الحامض ، 77.76األحمر

لدراسات السابقة من ا مجموعة مع هذا البحث في عليها المتحصل النتائج بمقارنةو   
 تيالالدراسة  نالدراسة قريبة جدا م هذهنتائج  أنتبين  أخرى ليبيا ودول  في أجريت التي

 mg/100ml معبرا عنه الفيتامين تركيز كان حيث، (6101 ،سميرةربيعة و ) إليهاتوصلت 
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 البرتقال وفي 105.45 الدمى البرتقال وفي 52.09 النارنج وفي 66.75 الليمون  في
  رةص بوأ والبرتقال  62.08 واليوسفي 109.90 الحلو البرتقال وفي94.05 الحامض
 أنحيث وجد ( 6109) وآخرون الخراز  إليه، كذلك كانت النتائج قريبة لما توصل 120.64

البرتقال  في 117.13الليمون ،  في 90.71كان mg/100mlمعبرا عنه  Cتركيز فيتامين 
وبمراجعة ،  األحمرالبرتقال  في 93.35البرتقال الحامض ،   في 102.16الحلو  ،

 :كالتالي مللتر( mg/100ml)معبرا عنه تركيز الليمون الدراسات السابقة كان 
11.11(Adewole  وTalabi ،6101من ، )0.2±41.30 إلى  0.1±50.10 

(Igwe،6103) ،12.68mg/100ml(Tareen  6101، وآخرون،)30.33 
(Najwa6101و، )40.48(Govindappa  6103، وآخرون ، )22.2 
(KhosraviوAsadollahzadeh،6103 ،) 3إلى 32.4 من 

 

 ( 1 الجدول )
 يوضح تركيز حمض االسكوربيك في األصناف 
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32.3 Hajimahmoodi)،2014 ، )31.1 11.3 إلى (Marín 6116،وآخرون ، )
 W. Okiei)56.5  إلى 49.00 ( ،6100، وآخرون  Pisoschi)52.1 إلى 50.82
 . (6119،وآخرون 
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تركيز  أنبرتقال من العراق وجد  أصناف( على 6103وفى دراسة قام بها فرعون )
 حين  كان في،   23 إلى 31ح من يتراو mg/100ml معبرا عنه حمض االسكوربيك 

،  وآخرون  Mangels) ميركيةاألالواليات المتحدة من  أصناف في 82,5-74,0التركيز
 .( 0991،  وآخرون  Swisher)80-47من ايطاليا كان  أصنافوفى  ،(0993

ة وخواص التربة والظروف المناخي ،ويرجع االختالف فى النتائج إلى وقت حصاد الليمون 
وتبين من الدراسة أن تركيز حمض االسكوربيك فى الليمون  ،مستخدمة فى التحليلوالتقنية ال

 .تلبى االحتياجات اليومية من احتياج حمض االسكوربيك 

 
السكرى  6تعنى بوصرة ،  0( يوضح تركيز حمض االسكوربيك فى االصناف )  0الشكل  ) 
الزنباع  2الزنباع االحمر ، 1ى ، الدم 2الكينى ، 1التروكى ،  3السكرى الوردى ،  3االبيض ، 
 موسمى .ال غيرالليمون  01الليمون الموسمى ،  9االبيض ، 
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 Conclusion– الخالصة -
 ،بمنطقة القره بوللى لليمون والبرتقالحمض االسكوربيك  تقدير تم البحثا هذ في

ة بتوصيات رنالليمون يحتوى على كمية مناسبة من الفيتامين مقا ن  أوتبين من خالل النتائج 
 الواحد، اليوم في بها  المسموح الحدود كانت التراكيز ضمن وبالتالي، المنظمات العالمية

 الفيتامين. هذا من الجسم احتياج وتسد
 Recommendations  التوصيات -

 ،خرى أجراء دراسات إونوصى ب ،همية طبية كبيرةأ الليمون لما له من  أكلبتناول نوصي  
والمفيدة فى الليمون بمختلف مناطق ليبيا والمقارنة  ،والعناصر الهامةواستكشاف المركبات 

 .بين تلك النتائج 
 المراجع العربية 

( فى عينات C(، تقدير تركيزفيتامين ) 6101اشكورفوا ، ربيعة .حربيش سميرة )  .0
من اصناف البرتقال والليمون بالطريقة الحجمية ،المجلة الدولية للعلوم والتقنية ، 

 د الحادى عشرالعد
، تأثير درجة الحرارة على حمض  (2018) ( ،الباقرميم.،.محمدف .األجطل،ع .6

في عصير البرتقال المباع في األسواق المحلية ،مجلة  Cفيتامين ) األسكوربيك
 .612-611البحوث األكاديمية،العدد الثاني عشر ، 

 Cير فيتامين ( تقد6109الخراز ، عبد الفتاح .الكبير ، هنية . ساسى ، محمد ) .3
 فى بعض الفواكه الطازجة المحلية ،مجلة العلوم ، العدد الثامن

،تقدير بعض المضافات الغذائية  والعناصر الفلزية ) 2015 ( توفيق عمر عدنان، .3
في المشروبات الغازية والعصائر، رسالة ماجستير قسم الكيمياء،كلية التربية،جامعة 

 سامراء
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سة بعض الصفات الثمرية لبعض أصناف (. درا6103فرعون احمد حسين. ) .1
المجلة العراقية لدراسات  ( المزروعة في العراق.L) Citrus sinensisالبرتقال 
 .1-0(، 0)1الصحراء،

 الحيوية،مكتبة الكيمياء في أساسيات( 2009 ) ( الرحمن عبد نظمي سهير .2
 السعودية. العربية المملكة الدمام، ،للنشر المتنبي

  ليزيةاالنجالمراجع 

1. Adewole, E., &Talabi, J. Y. (2015). Estimation of percentage 
of ascorbic acid contents in selected trophical fruits. Annals of 
Biological Sciences, 3(2), 5 

2. Arya, S. P., Mahajan, M., & Jain, P. (2000). Non-
spectrophotometric methods for the determination of Vitamin 
C. AnalyticaChimicaActa, 417(1), 1-14 

3. Bampidis, V.A. and Robinson, P.H. (2006). Citrus by 
products as ruminant    feeds: a review, Anim. Feed Sci. 
Technol., 128: 175-217. 

4. Bampidis, V.A. and Robinson, P.H. (2006). Citrus by 
products as ruminant    feeds: a review, Anim. Feed Sci. 
Technol., 128: 175-217. 

5. Bocco, A. ;Cuvelier, M.; Richard, H. and Berset, C. (1998). 
Antioxidant             activity and phenolic composition of 
citrus peel and seed extracts, J.                         Agric. 
Food Chem., 46(6) : 2123-2129. 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

745 

 

 م0202فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 

6. Cano A, Medina A, Bermejo A. (2008) Bioactive compounds 
in different citrus varieties. Discrimination among cultivars. 
Journalof Food Composition and Analysis, 21, 377-381. 

7. Chau, C.F. and Huang, Y.L. (2003). Comparison of the 
chemical composition and physicochemical properties of 
different fibers prepared from the peel of Citrus sinensisL. cv. 
Liucheng, J. Agric. Food Chem., 51:2615-2618. 

8. El-Adawy, T. A. and Gafar, A. M. (1999). Properties of some 
Citrus seeds , Part 3, Evaluation as a new source of protien 
and oil, Nahrung, 43: 385–391. 

9. G. Zhang, X. Wang, X. Shi and T. Sun, Talanta,51(5), 
(2000), 1019-1025. 

10. García-Closas R, Berenguer A, Tormo MJ, Sánchez MJ, 
Quirós JR, Navarro C. (2004) Dietary sources of vitamin C, 
vitamin E and specific carotenoids in Spain. British Journal of 
Nutrition, 91, 1005–1011. 

11. Gorinstein, S., Martı´n-Belloso, O., Park, Y.-S., Haruenkit, 
R., Lojek,A., Cı´z, M., et al. (2001). Comparison of some 
biochemical characteristics of different citrus fruits, Food 
Chemistry, 74: 309–315. 

12. Govindappa V. K., Manjappa S., Kumar K. A.,Patel R. G., 
(2013), Determination of vitamin C inGregory JF 3rd. 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

745 

 

 م0202فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 

Ascorbic acid bioavailability in foods and supplements. Nutr 
Rev 1993;51:301-3.  

13. Hajimahmoodi, M., Moghaddam, G., Mousavi, S. M., 
Sadeghi, N., Oveisi, M. R., & Jannat, B. (2014). Total 
antioxidant activity, and hesperidin, diosmin, eriocitrin and 
quercetin contents of various lemon juices. Tropical Journal of 
Pharmaceutical Research, 13(6), 951-956. 

14. Hallberg, L., Brune, M., &Rossander, L. (1989). The role of 
vitamin C in iron absorption. International journal for vitamin 
and nutrition research. Supplement= Internationale Zeitschrift 
fur Vitamin-und Ernahrungsforschung. Supplement, 30, 103-
108. 

15. Halliwell B. (1999) Establishing the significant and optimal 
intake of dietary antioxidants: the biomarker concept. Nutrition 
Reviews, 57, 104–113 

16. Halliwell, B. (1996). Antioxidants in human health and 
disease, Ann. Rev. Nutrition, 16 : 33-50. 

17. Igwe, O. U. (2014). Quantitative estimation of ascorbic acid 
levels in citrus fruits at variable temperatures and 
physicochemical properties. International Journal of Chemical 
and Biochemical Science, 5, 67-71. 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

772 

 

 م0202فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 

18. J. Fernandes, L. Rover, L. Kubota and G. Neto, J.Brazil. 
Chem. Soc., 11(2), (2000), 182-186.. 

19. Joshipura KJ, Hu FB, Manson JE, Stampfer MJ, Rimm EB, 
Speizer FE. (2001) The effect of fruit and vegetable intake on 
risk for coronary heart disease. Annals of Internal Medicine, 
134, 1106–1114. 

20. Khosravi, F., &Asadollahzadeh, H. (2014). Determination of 
ascorbic acid in different citrus fruits under reversed phase 
conditions with UPLC. Euro J ExpBiol, 4, 91-94. 

21. Knekt P, Kumpulainen J, Järvinen R, Rissanen H, Heliövaara 
M, Reunanen A. (2002) Flavonoid intake and risk of chronic 
diseases. American Journal of Clinical Nutrition, 76, 560–
568. 

22. Kumarasamy, Y., P.J. Cox, M. Jaspars, L. Nahar and S.D. 
Dey, 2002. Screening seeds of Scottish plants for 
antibacterial activity. Journal of Ethnopharmacol.,83: 73-77. 

23. Kwon , O.C. ; Shin , J.H. ; Kang , M.J. ; Lee , S.J. (2006) . 
Antioxidant Activity of Ethanol Extracts from Citron (Citrus 
junos SIEB ex TANAKA) Seed , J. Korean Soc. Food Sci. 
Nutr. , 35(3): 294-300 

24. Llorach, R.;  Espin, J.C. ; Tomas-Barberan, F.A. and 
Ferreres, F. (2003).     Valorization of cauliflower (Brassica 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

775 

 

 م0202فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 

oleraceaL. var. botrytis) by-products as a source of 
antioxidant phenolics, J. Agric. Food Chem. , 51(8) :2181-
2187. 

25. Mabberley, D. J. (1997). A classification for edible Citrus 
(Rutaceae) ,Telopea , 7(2) :167-172 

26. Mangels AR, Block G, Frey CM, Patterson BL, Taylor PR, 
Norkus EP, Levander OA. (1993) The Bioavailability to 
Humans ofAscorbic Acid from Oranges, Orange Juice and 
Cooked Broccoli Is Similar to That of Synthetic Ascorbic Acid. 
The Journal ofNutrition, 123, 1054-1061 

27. Marchand, L. (2002). Cancer preventive effects of flavonoids 
,A review. Biomed. Pharmacother., 56: 296-301. 

28. Marín FR, Martínez M, Uribesalgo T, Castillo S, Frutos MJ. 
(2002) Changes in nutraceutical composition of lemon 
juicesaccording to different industrial extraction systems. Food 
Chemistry, 78, 319–324. 

29. Najwa, F. R., &Azrina, A. (2017). Comparison of vitamin C 
content in citrus fruits by titration and high performance liquid 
chromatography (HPLC) methods. International Food 
Research Journal, 24(2), 726. 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

770 

 

 م0202فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 

30. Ninfali P, Bacchiocca M. (2003) Polyphenols and antioxidant 
capacity of vegetables under fresh and frozen conditions. 
Journal ofAgricultural and Food Chemistry, 51, 2222-2226. 

31. P. Janda, J. W. L. Dunsch and A. B. P. Lever,Anal. Chem., 
68, (1996), 960-965. 

32. Penniston, K. L., Nakada, S. Y., Holmes, R. P., &Assimos, 
D. G. (2008). Quantitative assessment of citric acid in lemon 
juice, lime juice, and commercially-available fruit juice 
products. Journal of Endourology, 22(3), 567-570. 

33. Pisoschi. A. Pop. G. petreNegulescu and Aurelpisosch. 
(2011). Determination oF Ascorbic acid Content oF Some 
Fruit Juices and Carbon paste Electrodes. 
Molecules.16.pp.349. 

34. R. Helmut, Z. Lebensm. Unters. Forsch., 171(5),(1980), 
357-359; Anal. Abst., 40(6), (1980), 6F30. 

35. Rao, A.V. and  Rao, L.G.( 2007). Carotenoids and human 
health, Pharmacol. Res., 55:207– 216. 

36. Shimon, M.; Joseph, K., Bezalel, A. and Sonia, P.H. (2012).  
Citrus bergamia juice,  J. Agric. Food Chem., 60: 1813 

37. Shimon, M.; Joseph, K., Bezalel, A. and Sonia, P.H. (2012).  
Citrus bergamia juice,  J. Agric. Food Chem., 60: 1813. 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

773 

 

 م0202فبراير  –العدد األول  –المجلة الليبية لعلوم التعليم 

 

38. Swisher HE, Swisher LH. (1997) In Citrus Science and 
Technology, Vol. 2, Nagy S, Shaw PE, Veldhuis MK. (Ed). 
Avi Publishing Co. Westport, CT. 253 pp. 

39. Tripoli, E.; La Guardia, M.; Giammanco, S.; Di Majo, D.( 
2010). Use of a free radical method to evaluate molecular 
structure, biological activity and nutritional Technology, 43: 
25-30.  

40. W. Okiei, M. Ogunlesi, L. Azeez, V. Obakachi. M. 
Osunsanmi and G. Nkenchor. (2009). Thevoltametric and 
titrimetric determination of ascorbic acid levels in tropical 
fruits. Int .J. electro.chem. Sci org.4. pp. 276-287 . 

41. Wolfe, K. ; Wu, X. and Liu, R.H. (2003). Antioxidant activity 
of apple peels, J. Agric. Food Chem. , 51(3): 609-614. 

42. Y. Dilgin, Z. Dursun, and G. Nisli, Turk. J. Chem.,27, (2003), 
167-180. 

 

 

 

 


