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 رئيس مجلس اإلدارة بالجمعية الليبية لعلوم التعليم كلمة 

 رئيس المؤتمر  

 جويبر رمضانأ. ليلى     

 

 وعلى آله وصحبه ومن وااله،،، وبعد:الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله 

 السادة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمراكز البحثية والجمعيات العلمية المشاركة. -

 السيدات والسادة أعضاء اللجان العلمية والتحضيرية والتنظيمية للمؤتمر. -

 وخارجها.الباحثون األعزاء والباحثات العزيزات المشاركون والمشاركات من داخل ليبيا  -

  وصفته.الحاضرون والمشاهدون والمستمعون والمتابعون جميعا كل باسمه  -

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

بدور المعلم الفعال، في صنع الحياة وتوجيهها الى الوجهة التي تسمو  العميق،انطالقا من الشعور    

ذا المحفل نبارك لكم انطالق ه نافإن فيعة،الراإلنسانية  المعرفة والقيممن  فسيحة،بالبشرية إلى آفاق 

 العلمي الدولي، الذي ينعقد في هذا البلد الطيب تحت شعار:  

 "نحو إصالح منظومة إعداد وتأهيل معلم المستقبل" 

باحثون تربويون متميزون من الدول  واقعية، يعرضهاتربوية  علمية،الذي يقدم خالصة تجارب       

ير في تطو مما يسه العليا،ونأمل أن يجد فيه المخططون وصانعو السياسات التربوية  المشاركة،

 الحاصل في جميع المذهل،لمواكبة التطور  وتدريبه؛وإعداده  المعلم،المنظومة التي تعني بتأهيل 

 مم.  األ لتتبوأ المكانة الالئقة بين ألوطاننا؛يحقق النهوض  التغير؛ بمافي عصر سريع  الحياة،مجاالت 

 والسادة:حضرات السيدات 

لية، عابذلت بهمم  مضنية،بعد جهود  –في هذا اليوم األغر  –يأتي هذا الملتقي العلمي الكبير      

ونرى من الواجب علينا أن نتقدم  الحدث،كلل أو ملل، من قبل اللجان المختلفة، التي صنعت  وبدون

ونتمنى  ،إنجاحهوالعاملين على  فيه،والمشاركين  ،عليهلكل القائمين  االحترام،بجزيل الشكر ووافر 

 واالبداع.لكم جميعا مزيدا من التألق 

نسانية ولإل الخير، ألوطاننا هما فيوأن يوفقنا إلى  بالنجاح،أن يكلل جهودنا  سبحانه،سائلين الله  

 نشكركم جميعا. جمعاء.

 الله وبركاته.والسالم عليكم ورحمة                                       
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 كلمة رئيس اللجنة التحضيرية 

 د. نبيل بن حكومة                            

 

 بسم الله والصالة والسالم على حبيبنا وقدوتنا 

 محمد عليه أفضل الصلة والسالم أما بعد                                       

يطيب لي أن ألتقي بكم في هذا المنبر العلمي و ألقي على مسامعكم كلمات تحمل في 

طياتها تحديات هذه المرحلة وثقتي بقامات علمية أمثالكم تستطيع أن تجعل منها فرصة 

إلصالح منظومة إعداد وتأهيل معلم المستقبل ،عندما نتكلم عن الحضارة نتكلم عن القيم 

إليهما هي المعلم وال جدوى من تطويره من دون محفل علمي والعلم ووسيلتنا المثلى 

والمحفل كما نعلم هو موعد مع من ال يرى إلى المعرفة ، كما لو كنا نضيء مصباحا 

صغيرا من الفضول من غرفة مظلمة من العالم  فهذا يؤدي إلى داك ، أعطني معلم 

ات الجامعة أهم من أعطيك أمم  سوف نعبر إلى المستقبل كما قيل عندما تصبح مدرج

مدرجات الكرة ومنابر المحفل العلمي أهم من مكاتب البحث األمني ومن تم نعلم أن  

أسوء ما في األمة هو األمية وسينتهي القادم باكتشاف حقيقة المستقبل لذا افضل العقول 

عقل ال يكل وال يمل من البحث عن الحقيقة وقد يغيب عن البعض جزء من حقيقية عمق 

ة بين العلم والفن ، العلم غايته الحقيقة ووسيلته الفكر وأداة المنطق أما الفن غايته العالق

الجمال ووسيلته  الشعور  كلنا نسعى إلى معلم بناء يرى الحقيقة في غاية الجمال ويوصل 

الفكر بمداعبة المشاعر ويرسم المنطق بكل ذوق،  وأنه ال يطيب لي ويشرفني أن أرحب 

 ا المحفل العلمي بكم جميعاً في هذ

 ورحمة الله وبركاتهوالسالم عليكم 
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  كلمة رئيس اللجنة العلمية

 أ.د. نعيمة المهدي أبوشاقور                             

 

بسم الله الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين وعلى آله 

 وصحبه أجمعين 

السادة المحترمون  الضيوف الكرام السادة البحاث المشاركون من داخل ليبيا وخارجها 

السادة أعضاء لجان المؤتمر األخوة أعضاء هيئة التدريس من كافة الجامعات الليبية ، 

الحضور الكريم من دون استثناء  نحييكم بتحية اإلسالم ) السالم عليكم ورحمة الله 

يوف الكرام والذين شاركونا في هذا المحفل العلمي الدولي وبركاته ( نرحب بكل الض

المؤتمر العلمي للجمعية الليبية لعلوم التعليم تحت شعار "نحو إصالح وإعداد وتأهيل 

منظومة معلم المستقبل"  الذي تنظمه الجمعية الليبية لعلوم التعليم وال يسعنا إال أن نحي 

رغم الكثير من الصعوبات التي مررنا بها إال كل الجهود التي بدلت إلنجاح هذا المحفل 

أن وجودنا في هذا اللقاء العلمي يكون خير حافز الستمرار المؤتمرات العلمية للجمعية 

، وكان لهذا المؤتمر أهداف عدة سعى إلى تحقيقها من خالل تسعة محاور استقبلت اللجنة 

الين كما كان للجنة العلمية بحثا أون  03بحثا حضوري و  03بحثا قبل منها  621العلمية 

محكما ومقيما من داخل وخارج ليبيا وتناول البحوث لتقييمها بموضوعية مطلقة وفي  85

هذا السياق ال يسعني بصفتي رئيس اللجنة العلمية أن أتقدم بالشكر والتقدير ألعضاء 

دير ر والتقاللجنة العلمية على تعاونهم ورحابة صدرهم  ألداء هذه المهمة كما أتقدم بالشك

إلى رئيس الجمعية األستاذة ليلى جويبر لمساعدتنا في استقبال البحوث والتواصل مع 

المحكمين ومع البحاث ... وأخيرا فإن اللجنة العلمية بالمؤتمر بدلت ما في وسعها إلنجاح 

مهامها وال ندعي الكمال فالكمال لله وحده فإن وفقنا فذلك من الله وإن أخطأنا وقصرنا 

 نا شرف اللقاء بكم في هذا المحفل العلمي وفقكم الله جميعا والسالم عليكم يكفي
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 كلمة رئيس نقابة المعلمين طرابلس

 أ. أشرف أبوراوي                                 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم والصالة والسالم على نبينا 

السادة والسيدات الحضور األفاضل، ضيوفنا الكرام كل باسمه وشخصه وصفته نحييكم 

 بتحية اإلسالم السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

السادة والسيدات  الحضور ضيوفنا الكرام لقد اسعتمونا اليوم بحضوركم في بيتكم وبين 

اخوانكم وأنه لمن دواعي سرورنا بأن نكون جزء من هذا الحدث العلمي كما نتشرف 

بحضور وتواجد نخبة من أصحاب الكفاءات والقامات العلمية  واألدبية الكبيرة لنسلط 

جميعا وهي إعداد وتأهيل وإصالح منظومة معلم  الضوء على  مسألة مهمة تهمنا

المستقبل للنهوض بالعملية التعليمية وكيفية تطويرها وإصالحها وإصالح العناصر 

التعليمية والمتمثلة في المعلم والمدرسة والبيئة التعليمية ولقد سبق هذا المؤتمر العديد من 

سا  النطالق هذا العمل ورش العمل والندوات التي حاولنا من خاللها وضع حجر األ

الذي يحمل شعار نحو إصالح منظومة معلم المستقبل شارك فيه العديد من أصحاب 

العقول النيرة من ليبيا و الدول العربية والذي نأمل أن تساهم هذه المداخالت بتطوير 

التعليم من خالل الخروج بتوصيات وتقديمها للجهات المعنية للعمل بها ألنها نتاج لما 

مه الخبراء وأصحاب العقول النيرة في هذا المؤتمر وفي الختام أشكر كل الحضور قد

واللجان المشرفة على إقامة هذا المؤتمر الذين ربطوا الليل بالنهار إلظهار هذا العمل 

بالمقام الذي يليق بحضراتكم كما ال أنسى أن أتقدم بالشكر للدكتورة ليلى رمضان جويبر 

 جمعية ورئيس المؤتمر على ما بدلته من مجهودات تذكر فتشكر رئيس مجلس اإلدارة بال

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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 د. نائل جهاد حالق ... من دولة فلسطين المؤتمر     كلمة مقرر 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد

 ؛ وبعد:الصالة وأتم التسليم أفضلعليه                                                 

إن التعليم هو االستثمار الحقيقي في اإلنسان في المدى القريب والبعيد، وهو رأس المال 
وقد حظي بأهمية خاصة لدى كافة الشعوب وفي كل الحضارات، إيماناً بالدور الذي الذي ال ينضب، 

 األساس نهاألمهنة التعليم من أشرف وأنبل المهن، و ديه في تنمية الفرد والمجتمع على حد سواء. يؤ 
 ،لتعليمافالطبيب والمهندس قد تخرجوا على أيدي متخصصين في مهنة الفرد، في تكوين شخصية 

هنا كان االهتمام بكل العناصر ذات الصلة بالعملية التربوية والتعليمية، وعلى رأسها المعلم،  ومن
الذي يعتبر المظلة التي يتفيء بها الطالب، ويستظل بظلها، وهو ذروة سنام العملية التعليمية، عليه 

 .ُتعقد اآلمال وبه ُتبنى األجيال

التي تعمل  ؛معمجتالية والتعليمية التي يحددها للمعلم دور كبير في تحقيق األهداف التربو إن 
. فالمعلم هوتقدم في اإلنسان بوصفها األصل في تطور أي مجتمعواالستثمار تحقيق التنمية على 

مار ، ويسعى نحو االستث-هم األبناء-هو الشخص الذي يؤتمن على أهم ما يملكه المجتمع من ثروة 
ث كان اهتمام المعلم ينصب على حشو أذهان الطلبة حي ،باألمسفيهم، فمعلم اليوم ليس كمثله 

يد بالطرق التقليدية، لذا كان من السهل انتساب العد والتلقينبالمعلومات والمعارف عن طريق الحفظ 
 .من الخريجين إلى مهنة التعليم ومزاولة هذه المهنة كوظيفة أبدية دون الخضوع إلى أية معايير علمية

 لعديد مناالتربوية والتعليمية طرأت عليها  فاألهداف، وتعقيداً  أكثر صعوبةأما مهمة معلم اليوم فهي 
 األمرلزم يلذا  ،والتكنولوجية الحديثة وثورة المعلومات واالتصاالت التغيرات في ظل التحديات العلمية

ناسبة مإيجاد معلما عصريا حديثا يدرك التعامل مع الطرائق الحديثة في التدريس والتقويم، والمهارات ال
لى م وتوظيفها في المحتوى الذي يقوم بتدريسه وغيرها؛ كي يقوم بواجباته علفي استخدام تقنيات التع

، بالجيد فحس اإلعدادالمرجوة في  األهداف تحقيقلتقتصر مساهمة المعلمين وال  .ةالوجه الصحيح
التعليمة بدور العملية التربوية و  واإليمانإلى مهنة التعليم،  االنتماءنما على مدى الرغبة الحقيقة في إ

  ا.في بناء المجتمعات والرقي به
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في العملية التعليمية في ليبيا وغيرها من الدول، مثل:  المشكالتومن هنا تبرز مجموعة من 
المهني  رة التطويعملي أن نسهل لناكيف و  ،الطرق المثلى لتدريب المعلمين ومكافأتهم وتمييز كفاءاتهم

لتعليمية رسم السياسات االقرار ناع ُص يمكن لالفعال وتقييمه؟ كيف  األداءوإدارة ين للمعلمالمستمر 
المعلم بوظيفته  استمرارأفضل المسارات المهنية الوظيفية التي تضمن في ضوء التحديات؛ التي تحقق 

لنا يمكن يف كو  ؟بالهوية المهنية للمعلمين ككل اإلحساسوخلق  ،الكفاءة مع الوظيفةفيها  وتتناسب
 نستقطب المعلمين الكفوئين ونوظفهم؟أن 

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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 كلمة رئيس المجلس العربي للتعليم والتدريب االلكتروني
 ... من دولة العراقالزائديمحمود  عبد الهاديأ.د.           

 بسم الله الرحمن الرحيم
 بالمؤتمر الدولي للجمعية الليبية لعلوم التعليمالسادة االفاضل       

من بغداد شقيقة طرابلس ومن العراق شقيقة ليبيا ، نحييكم ونقدر لكم هذا الجهد العلمي الكبير،       

جداً بوجود  ، أنا سعيدوالذي تسنى لي االطالع على محاوره عن طريق الدكتورة الفاضلة" ليلى جويبر"

بلداننا العربية الشقيقة، وأفرحنا األفكار القيمة المطروحة في هذا المؤتمر من قامات علمية كبيرة في 

خالل محاوره، كما نبارك لكم عقد هذا المؤتمر العلمي في ظل الظروف التي يمر بها العالم والعالم 

العربي خصوصًا وليبيا العزيزة بشكل أخص، والتي ندعو الله لها باالستقرار واالمن واألمان، هذه 

الظروف التي قد تعرقل مسيرة العلم والتقدم وال تعطي للمعلم والمتعلم فرصة لتطوير نفسه ومستواه 

 العلمي ، ولهذا انعقاد هذا المؤتمر في ظل هذه الظروف يعد بادرة أمل ومفتاح لكثير من األمور

مثل هذه  امةإلقم من الجمعيات األخرى تحدوا حدو الجمعية الليبية لعلوم التعلي المغلقة والتي نتمنى

المؤتمرات والندوات لكي نتبادل أواًل كباحثين عرب هموما وتطلعاتنا نحو مستقبل مشرق نخدم فيه 

 ملالعملية التربوية ونسعد في بلورة األفكار كي نسابق الزمن ال أن يسبقنا ولكي نصل بعقل المع

 في المجال التعليمي والتربوي. التطور العالمية العربي لمواكبة

 أخيرًا اجدد مباركتي للجمعية الليبية لعلوم التعليم على أقامت هذا المحفل الدولي العلمي الكبير.و 

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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  جنزور( –قصر بن غشير  – )طرابلسكلمة كليات التربية 

 د. عبدالناصر العباني                                                

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 السادة الحضور احييكم بتحية اإلسالم والمسلمين السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

 سفارة دولة فلسطين المحترم بأعمالالسيد القائم 

 السادة عمداء الكليات المحترمون 

 لسادة البحاث وأعضاء هيئة التدريس المحترمون ا

نحو "ها هي الجمعية الليبية لعلوم التعليم معلمون ونفتخر تنظم مؤتمرها العلمي الدولي تحت شعار 

 إصالح منظومة إعداد وتأهيل معلم المستقبل" 

يبدأ    نوالذي فاقت المستوى المأهول من حيث التنظيم وحفاوة االستقبال هذا المؤتمر نجح قبل أ

بداية من رئيس المؤتمر ولجانه المتنوعة اللجنة العلمية واللجنة التحضيرية واللجنة العليا للمؤتمر، 

استقبلت فعاليات المؤتمر العلمي العديد من البحوث العلمية من مختلق األطر من الجامعات الدولية 

هذا  في يال يسعنبل معلم المستقى الحروف إلصالح منظومة والمحلية حيث وضعت النقاط عل

يس المؤتمر وكل اللجان على هذا التنظيم الرائع ونتمنى لهم كل التوفيق والسداد ئالمقام إال أن اشكر ر 

 لنجاح هذا المحفل العلمي والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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 كلمة رئيس الجمعية العلمية اليمنية لإلدارة التعليمية
 أستاذ إدارة التعليم العالي بجامعة صنعاء/ د.خليل الخطيب

 -رئيس الجمعية العلمية اليمنية لإلدارة التعليمية

 وكيل مساعد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليمن  

 الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن وااله،،، وبعد: 

 رئيس المؤتمر  -رئيس الجمعية  –األستاذة الفاضلة الدكتورة/ ليلى رمضان جويبر -

 لبحثية والجمعيات العلمية المشاركة.األساتذة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمراكز ا -

 السيدات والسادة أعضاء اللجان العلمية والتحضيرية والتنظيمية للمؤتمر. -

الباحثون األعزاء والباحثات العزيزات المشاركون والمشاركات من داخل المنطقة العربية  -

 وخارجها.

السالم عليكم ورحمة  وصفته.الحاضرون والمشاهدون والمستمعون والمتابعون جميعا كل باسمه  -

 الله وبركاته.

بادئ ذي بدء، وباألصالة عن نفسي ونيابة عن أساتذتي وزمالئي من أعضاء الجمعية العلمية    

اليمنية لإلدارة التعليمية، نتقدم بجزيل الشكر ووافر االحترام للقائمين على هذا المؤتمر، ونخص 

، برئاسة األستاذة الفاضلة، الدكتورة/ ليلى رمضان، وذلك بالذكر هنا الجمعية الليبية لعلوم التعليم

لدعوتها الكريمة لنا للمشاركة في هذا المؤتمر، وهي دعوة نعتز بها، وكنا نتمنى المشاركة حضوريا، 

ولوال الظروف واألوضاع التي نعيشها باليمن لكنا اليوم بينكم، وقد اكتفينا بالمشاركة عن بعد، ونلتمس 

علم الله أننا حاضرون معكم بقلوبنا وأذهاننا وخواطرنا، ونعدكم بالمشاركة حضوريا العذر منكم، وي

 كما نبارك لكم انطالق مؤتمركم هذا تحت شعار:   في نشاط قادم بإذن الله.

 م2322"نحو إصالح منظومة إعداد وتأهيل معلم المستقبل" ديسمبر 

توجهات الجمعيات العلمية األخرى،  والذي يأتي في ظل توجهات جمعيتكم الموقرة، ومنسجما مع

خاصة مع تزايد االحتياج لتطوير األنظمة التعليمية في المنطقة العربية، والتي تتسم بالضعف 

والقصور، مما يتطلب تظافر الجهود الرسمية والشعبية، الحكومية والمنظماتية، للعمل سويا من اجل 

باالستفادة من الكوادر العلمية والكفاءات انتشال الوضع المتردي للتعليم إلى وضع أفضل منه، 

المؤهلة، والخبرات والممارسات التطبيقية الناجحة، وباالستفادة من هذه الفعاليات والمؤتمرات العلمية 

 واالخذ بتوصياتها وجعلها محل اهتمام القائمين على التعليم وصناع القرار.  

 السيد الرئيس:
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 بعد جهود مضنية بذلت –في هذا اليوم األغر  –تمركم الميمونيأتي مؤ السيدات والسادة المؤتمرون:

من قبل إدارة المؤتمر، ولكن العبء األكبر تحملته الجمعية الليبية لعلوم التعليم واللجنة العلمية واللجان 

المنظمة المختلفة، فلهم جميعا كل االحترام والتقدير، ونحن إذ نشاطركم افتتاحية المؤتمر، نشعر 

مرة النطالق المؤتمر في موعده المحدد، وبهذا الزخم العربي الكبير، وقد تابعنا فعاليات بسعادة غا

ومجريات االعداد والتحضير منذ اللحظة األولى، ونحن على تواصل مستمر مع رئيسة المؤتمر، 

 ونعرف الجهود الكبيرة التي بذلت طوال عدة أشهر مضت، فلكم، ولهم جميعا كل الشكر واالحترام.

لسيدات والسادة: وفي ختام كلمتي المقتضبة: نبارك لكم هذا النشاط المميز، ونتمنى لمؤتمركم ا  

وللباحثين والباحثات التوفيق والنجاح، ونجدد الشكر للجمعية الليبية لعلوم التعليم ولكافة المؤسسات 

مهور وللج المشاركة وللباحثين والباحثات من مختلف البلدان العربية وغيرها، ولجميع الحضور

 .ماعي وجميع المهتمين أينما كانواالمتابع عبر قنوات التواصل االجت

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.                                                
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 كلمة رئيس الجمعية التونسية للجودة في التربية

 اإلنسانية واالجتماعيةورئيس المنظمة العربية الدولية للعلوم 

 أ.د. بلقاسم بلغيث من دولة تونس                                    

 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، في البداية أشكر الجمعية الليبية لعلوم التعليم 

لتربية اوعلى رائسها رئيسة الجمعية الدكتورة ليلى رمضان على دعوة الجمعية التونسية للجودة في 

م وهي 2322/ 66/ 23 -61للمشاركة في هذا المحفل العلمي الدولي الذي ينعقد في طرابلس يومي 

كافة الشعب الليبي الشقيق الذي تربطني به عالقة جيدة يعود تاريخها الى  لنحي فرصة بالنسبة لنا

القرن م من 6195إلى  6191الحبيبة لمدة اربع سنوات من سنة  زلطينعملي كمدر  بمدينة 

 الماضي. 

أن هذا المؤتمر العلمي يعتبر فرصة حقيقية للتفاعل العلمي اإليجابي بين  واألخوات،حضرت األخوة 

حول موضوع يعتبر من أهم المواضيع التي من المفترض أن تهتم بها كافة البلدان الباحثين مختلف 

يمي، العالمية في المجال التعلوخاصة منطقتنا العربية التي لها نتائج منخفضة جداً في االختبارات 

وأن موضوع هذا المؤتمر المتعلق بمنظومة إعداد وتأهيل معلم المستقبل وكذلك األهداف والمحاور 

المدرجة في برنامج هذا المؤتمر جديرة كلها باالهتمام، ذلك آلن من دور المؤسسات التربوية 

الضرورية  ف المستوجبة وتوفير الوسائلوالتعليمية بمختلف مستوياتها وأصنافها تتطلب تهيئة الظرو

ي العام ف المتطورةالتي من بينها كيفية إعداد المعلم وتكوينه حيث أن المطلع على األنظمة التربوية 

من أهم العوامل التي من المفروض االهتمام بها لتطوير أنظمتها التعليمية هو تكوين معلم يالحظ أن 

تؤهل إلعداد الموارد البشرية قادرة على التفاعل مع مجتمع المستقبل ليكتسب الكفايات المهنية ل

المعرفة لتمكن من كسب الرهانات ومواجهة التحديات التي يشهدها هذا العالم المعقد والسريع التغير 

في جميع المجاالت ، وأخيراً أشكر منظمي هذا المؤتمر الدولي وكافة المشاركين فيه ونرجو أن تكلل 

 نجاح والتميز.أعمالكم جميعاً بال

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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 رئيس اللجنة العلمية : أ.د نعيمة المهدي أبوشاقور

 عضو اللجنة: د. عبد الرحمن على عبدالله المكاري  -نائب رئيس اللجنة: د. فتحي رمضان بن زيد  

 الدولة االسم ر.م الدولة االسم ر.م

 فلسطين أ. د. محمد سليمان أبو شقير  .2 ليبيا أ.د. عبدالكريم محمد القنوني .1

 فلسطين نعمات شعبان علوان  .أ. د .4 العراق أ.د. محمدعبدالقهار داود العاني .3

 فلسطين أ. د. فايز كمال شلدان .6 ليبيا أ.د يونس العزابي .5

 مصر أ.د. نشأت ادوارد ناشد جرجس .8 فلسطين أ.د.حسن رشاد رصرص .7

9. 
الحسين رزوقي  أ.د. عبد 

 الجبوري
 .11 العراق

 أ.د. بلقيس أحمد الكبسي
 اليمن

 العراق أ.د. أميرة جابر هاشم الجوفي .12 ليبيا عبد العلواني مهند سامي أ.د. .11

 فلسطين د.سمير محمود شتات .14 العراق أ.د. خالد جمال جاسم المحمودي .13

 العراق العبدليأ.د. حسام عبدالملك  .16 العراق العراقيأ.د. داود عبدالسالم  .15

 ليبيا د. حسن سالم أحمد الشهوبي .18 تونس أ.د. بلقاسم محمد عمر بلغيت .17

19. 
د. نجاة عبدالقادر عبدالله 

 الشريف
 .21 ليبيا

 د. هالة على الحراري عمر
 ليبيا

 ليبيا د. نجاة عمار حسن الهمالي .22 ليبيا د.امحمد عمر امحمد بن عيسى .21

23. 
د. عبدالسالم مفتاح محمد 

 العجيلي

 ليبيا
24. 

 د . خديجة احمد البدوي الفقيه
 ليبيا

 ليبيا الطبيب د. نجاح عبدالمجيد .26 ليبيا د. عبدالحكيم سالم بركة تنتوش .25

 ليبيا د.نجاة على على الهنشيري .28 ليبيا د. على شهوب منصورسعيدة .27

 ليبيا د. انتصار على الشريف .31 ليبيا د. نوري معمر مفتاح العباني 29

 اليمن د. سامية علي محمد األهدل .32 ليبيا د. طارق ميالد على أبوغمجة .31

 اليمن د. رجاء محمد أحمد الهمداني .34 ليبيا د. عفاف خليفة الترهوني .33

 اليمن د. فتحية أحمد  حسين العاليا .36 ليبيا د. فهيمة محمد بالنور .35

 اليمن د. محمد علي حسين الشامي .38 ليبيا زينب أبوبكر محمد الشريف د. 37

 اليمن د. عباد عبده معزب .41 ليبيا د. أمنة حسين عبدالمولي بركات 39

 ليبيا د. عطية المهدي  أبواالجراس .42 ليبيا د. منى سالم أحمد العوجزي .41

 ليبيا أحمد األمين على زبيدةد.  .44 ليبيا د. عبدالناصر محمد على العباني .43

 ليبيا د. سهيل كامل عبد الفتاح كالب .46 ليبيا د. زهرة سالم على قشقش .45

 ليبيا د. فوزية أحمد مفتاح الحصان .48 العراق د.ماجد سليم عزيز الهويدي .47

 اليمن د. مبروك صالح على السودي .51 العراق د. أحمد لؤي غانم الصميدعي .49

 فلسطين د. منير حسن أحمد شقورة .52 مصر جهاد مصطفي فرج درويشد.  .51

 ليبيا د. عبدالله المختار المبروك اللباد .54 المغرب د. طيب العيادي .53

 األردن د. أثير حسني محمد الكوري .56 ليبيا د. فوزية محمد أحمد سويسي .55

 ليبيا إمحمد ساسيد. إيمان جمعة  58 ليبيا د. خيرية محمد بن عصمان .57
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 رئيس اللجنة التحضيرية:  د. نبيل بن حكومة

 نائب رئيس اللجنة التحضيرية: أ. جميلة على البكوش

 االسم ر.م االسم ر.م

  د.خديجة أحمد الفقية .2 أ. كميلة سالم السويح .6
 د. فتحي الصديق البكباك .1 أ. إيمان صالح أبوخشيم .0

 زهرة أبو بكر محمد الحمال  .1 أ. أمال مصطفي أنبية .8

 د. نجاة عمار حسن الهمالي .5 د. فتحي عالق الفقهي .9

 حنان مصطفي الترهوني .63 د.نجاة عبدالله الغول .1

 أ. مصعب خالد أبوهديمة .62 د. أمال سليمان التومي .66

 احمد محمد الشوشان .د .61 د. نبيل على معتوق .60

 د. فدوى فتحي بن طاهر .61   خلود فوزي الكاتب .68

 د. حسين فرج البوزيدي .65 د. خيرية محمد بن عصمان .69

 أمال صالح الرياني .23 د. نعيمة الفيتوري الختالي .61

 الرابطي د. إيمان جمعة ساسي .22 نعيمة  بشير محمد عبدو .د .26

 نعيمة علي أبوخزام .21 أ. أماني محمد سليمان .20

 أ. إحالم خليفة الميالدي .21 بهجات سويداند.مروى  .28

 أ. فاطمة أبوبكر عامر  .25 ايوب خليفه محمد جليد .29

 أ. نجاح جبريل فادي .03 آمنه علي العريبي .21

 ا.الهام علي البرناط .02 زهور عزالدين الهمالي .06

 د.عفاف احمد مفتاح صالح 01 مالك عمر بالمان  00

 د.اينا  مفتاح ترفا  01 بدرية خالد النعا  08

 أشرف أمين غنيم 05 قطرالندى محمد عبدالوهاب بالحاج 09

 ُسَرٰى مختار الدغيّس 13 حنين الهادي الفيتوري 01
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 محتويات العدد
 

 الصفحات عنوان الدراسة ر.م

6. 
  القيادة التربوية للمعلم ودورها في إعادة إنتاج الثقة في مجال التمدر 

 د. آمال كزيز                                                                      
6 – 61 

2. 
الضغوط النفسية لدى معلمات مدرسة الشهيد مفتاح فرحات بمدينة 

 د. نوهه علي عبدو البحباح                                          ...زليتن
23 – 09 

0. 
 ... التربية الخاصةبرامج إعداد معلم 

 د. عز الدين عماري –ط.د.  خليصه بارش                                  
05 – 12 

1. 
 ... نحو ضرورة خلق منصب تغذية في المؤسسات التعليمية

 أ. صالح قبوج -د.رحامنية سعيدة                                              
10 – 98 

8. 
التي تواجه مربيات رياض األطفال وسبل التغلب  الضغوطات المهنية

 دإبتسام بشير علي محم.أ             ...عليها في دولة ليبيا بمدينة المرج
91 -19 

1. 

الضغوط النفسية لدى معلمات المرحلة اإلعدادية بمدينة المرج في ضوء 

                  ... بعض المتغيرات الديمغرافية دراسة ميدانية

 د / نجمة عيسى سعيد عقيلة                                                    

15 – 665 

9. 
 طفال التوحد في المدار  العادية... استراتجيات دمج أ

 أ.نجية علي جبريل -أ. زهرة فرج سعد خرا رزة                          
661 – 601 

5. 

الحديثة في مدار  محافظات غزة مدى توافر واستخدام وسائل التقنية 

               ...  من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية

 أ. حسام مهدي حسن ريحان                                                    

608 – 611 

1. 

دور التخطيط االستراتيجي في اصالح العملية التعليمية في ليبيا )دراسة 

         ...  مؤسسات التعليم االساسي (تطبيقية على 

 د . فوزي محمود الالفي الحسومي                                            

618 – 651 

63. 
المعرفة المفاهيمية والمعرفة االجرائية في الرياضيات المفهوم 

 العامريد.محمود محمد                                          ... والتطوير
658 – 263 

66. 
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 الثقة في مجال التمدرس إعادة إنتاجودورها في  التربوية للمعلمالقيادة 

 دراسة ميدانية 

The educational leadership of the teacher and its role in reproducing 

confidence in the field of schooling 

 تخصص علم اجتماع التربية       قاصدي مرباح ورقلة/ الجزائر امعةج          كزيز  الدكتورة آمال

 kezizsabrine@gmail.com البريد االلكتروني:          11213774711314رقم الهاتف / 

============================================== 

 ملخص 

 ةالممارس  هدفت هذه الورقة البحثية إلى تناول موضوع القيادة في المجال التربوي والمدرسي،     

من قبل المعلم كعنصر هام في العلمية التربوية المتمثل في الرأسمال البشري المكون لمخرجات 

ية مناهج الدراسالتربية والتعليم، هذا طبعا لما له من أهمية كمربي ومكون وناقل للمعرفة من خالل ال

المترجمة على كل درو  تحوي كل مادة دراسية، ومن هنا رأينا أن مجال التمدر  مؤخرا في 

أو ما يعرف بالخلل على مستوى منظومة التعليم وظهور  التوازنالمجتمع الجزائري يعاني العديد من 

نسلط  هذا جال، جعلناالعديد من المشكالت التي هزت الثقة بين كل من األسرة والمتعلمين بهذا الم

الضوء على أبعاد القيادة التربوية للمعلم في إعادة إنتاج الثقة في مجال التمدر ، وعلى هذا األسا  

ومن خالل الدراسة الميدانية تم التوصل إلى أن المدر  بات يستخدم العديد من األساليب التي تمكنه 

 قرار مجتمع المدرسة في بعض من حيثياته.من محاولة إعادة الثقة ولو بشكل بسيط التي أعادت است

 الكلمات المفتاحية: القيادة التربوية، إنتاج الثقة، المعلم، التمدرس، التعليم

Abstract 

     This research paper aimed to address the issue of leadership in the 

educational and school fields practiced by the teacher as an important 

element in the educational process represented in the human capital that 

constitutes the outputs of education. A study subject, and from here we saw 

that the field of schooling recently in Algerian society suffers from many 

imbalances or what is known as imbalance at the level of the education 

system and the emergence of many problems that shook the trust between 

both the family and the learners in this field, which made us shed light on the 

dimensions of the educational leadership of the teacher in Reproducing 

confidence in the field of schooling, and on this basis and through the field 

study it was concluded that the teacher is using many methods that enable 

him to try to restore confidence, even in a simple way, which restored the 

stability of the school community in some of its aspects. 
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Keywords: educational leadership, confidence production, teacher, 

schooling, education 

  تمهيد          

تعتبر القيادة بمفهومها الواسع المجال التفاعلي الذي يبرز شبكة العالقات االجتماعية للفرد          

ني وهدف القيادة في مجال زم اتجاهتعبير عن حقل من المعاني والرموز واألفعال التي تترجم كالقائد 

أو مكاني كحقل للتفاعل بين األفراد، وال يبتعد هذا كثيرا عن مفهوم القيادة التربوية والمدرسية التي 

 تساعد على تحقيق أبعاد تربوية تنظيمية إدارية وفق طبيعة الهدف من القيادة.

ة إلعادة صياغ المفاهيمىورجوعا إلى هدف هذه الورقة البحثية التي تعمل على تقديم األسا         

أبعاد رئيسية وفق الفكر االجتماعي للمفكر " توما   ىبالتركيز علمفهوم القيادة بالنسبة للمعلم 

 سيرجيو فاني" الذي تحدث عن القيادة في المجال التربوي بشكل دقيق وموسع .

ومن هنا إن التعريف بأبعاد القيادة التربوية للمعلم كفرد فاعل داخل وخارج مؤسسة المدرسة          

لمناهج ا -المدرسة ككل ) مدراء أفراد مجتمعوشدة التفاعل القوية التي تربطه مع المتعلمين وباقي 

رة حول شكيل فكأولياء األمور...( تساعدنا على ت –وسائل وطرائق التعليم  -الطاقم اإلداري -الدراسية

ذكاء وخبرات المعلم في تسيير وتشكيل عالقات تربوية مدرسية تبنى قبل كل شيء على قيم وثقافة 

المؤسسة من اجل إعادة إنتاج الثقة في مجال التمدر  الذي يعاني غالبا العديد من المشكالت التربوية 

 ) كالرسوب، العنف بأشكاله، الفشل الدراسي ...( 

كز في هذه الورقة البحثية على إجراء دراسة ميدانية تطبيقية مع مجموعة من المعلمين ومن هنا نر     

باستخدام المنهج الكيفي وأداة المقابلة لتسليط الضوء على أبعاد القيادة التي يستخدمها المعلم إلعادة 

 إنتاج الثقة في مجال التمدر  في المدرسة الجزائرية.

 ساؤل الرئيس الذي تبنى عليه الدراسة في؟وعلى هذا األسا  يتمحور الت    

كيف تساهم القيادة التربوية للمعلم في المجال المدرسي في إعادة إنتاج محددات الثقة 

 التربوية؟

 أما األسئلة الفرعية تتمثل في:
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 ما هي أبعاد القيادة التربوية التي يتبعها المعلم ؟ -

 الثقة في مجال التمدر ؟كيف تسهم أبعاد القيادة التربوية في إعادة إنتاج  -

تكمن أهمية الدراسة في تناول أبعاد القيادة التربوية للمعلم في المدرسة  :أهمية الدراسة -

الجزائرية كمؤسسة تربوية تعليمية، كونه المربي والمساهم الكبير في إعداد الرأسمال البشري ) 

ب التعليم تحديد طرائق وأسالي المخرجات التعليمية(، التي تعتبر استثمارا ال استهالك فقط، أيضا

والقيادة المتبعة في عملية التعليم والممارسات التربوية والثقافية التي قد تعيد إنتاج الثقة في مجال 

 التمدر  في ظل المشكالت العديدة في مجال أو منظمة المدرسة.

 : لهذه الدراسة كبحث تطبيقي العديد من األهداف لعل أهما ما يلي: أهداف الدراسة -

 . القدرة على الوصف العلمي التحليلي ألبعاد القيادة التي يتبعها المعلم 

 . إيضاح دور المعلم كفاعل تربوي اجتماعي في عملية تكوين هوية المتعلم 

 . البحث عن مهارات التربية والتعليم التي يتبعها المعلم 

  التي يتبعها المعلم .تحديد محددات إنتاج الثقة في مجال التمدر  من خالل أبعاد القيادة 

 الدراسات السابقة -

-Effie Maclellan How might teachers enable learner selfدراسة  لـ       

confidence? A review study (2113 ) 

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد سياق التعلم المتمحور حول المتعلم وإصالح المناهج الدراسية       

 والمعلمين، من خالل عامل الثقة في هذا المجال وهي دراسة تحليلية بحثت في اإلشكال التالي :

 كيف تسهم اإلصالحات التربوية في فهم منظومة التعليم؟ -

ئجها على ما تعنيه الثقة بالنفس للمعلم واستخدمت الدراسة التقنية وركزت الدراسة من خالل نتا   

التحليلية لتحليل المفاهيم في علم النفس وآداب التعليم لتقديم )األفكار والنظريات والمفاهيم التي تشرح 
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أو تربط أو تتنبأ أو تطبق المعرفة( كون المدر  المناسب أفضل رأسمال بشري يساعد على تعزيز 

 (Effie.2360)مجال التمدر  وفي تعزيز الثقة في النفس بالنسبة للمتعلمين . الثقة في

 Teacher Leadership? Voices of Backbone Teachers in دراسة معنونة بـ        

China  : لـJia “Grace” Liang1 and Feiye Wang (2119) 

هدفت هذه الدراسة إلى مراجعة األدبيات لقيادة المعلم مع بؤر مختارة في العقود القليلة الماضية       

واكتسبت فكرة وممارسة قيادة المعلم الزخم لذلك يعتقد أن المعلمين المتخصصين لديهم خبرة 

يوسع  نمتخصصة لتسخير قرارات أفضل والممارسات الصفية الفاعلة وأن تطوير قيادة المعلمي

 مجموعة القيادة ويعزز القدرات القيادية. 

وتوصلت الدراسة إلى أن القيادة عامل مهم في تطوير وتنمية مجال التعليم الذي يحتاج خبرات     

مهنية قائمة على حسن استخدام أبعاد القيادة من طرف المعلم لتحقيق الهدف الرئيس من المدرسة 

 الفاعلة .

 Christopher Day and Pamela : دراسة معنونة بـ        

Sammons(2113.)Successful leadership: a review of the international 

literature 

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم عملية التعلم من خالل الممارسة التربوية الفعالة واالعتماد على         

عن محددات المدرسة الناجحة من خالل التقييم الذاتي للمدرسة، وبرز إشكال الدراسة في البحث 

 مؤشرات القيادة لدى المعلم، وكنتيجة رئيسية لهذا البحث تم التوصل إلى أن:

القيادة المدرسية الناجحة تؤثر بشكل إيجابي على نتائج المتعلمين كونها المحرك األساسي في      

، تسلط هذه المراجعات الضوء زيادة االهتمام في أبحاث وممارسات تحسين كفاءة المعلم والمدرسة

على أمثلة دولية لألفضل الممارسات من أجل إحداث التغيير وتحديد مدى فاعلية التحسين المدرسي 

 (Christopher.2013الذي يظهر نفسه. )

 تعقيب عام -
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من خالل هذه الدراسات التي ركزت على مفهوم القيادة وأبعادها في المدرسة واستخداماتها         

من طرف المعلم الحظنا أنه موضوع هام جدا يهدف إلى اإلحاطة بالقيادة في المجال المدرسي 

حث في بوإسهاماتها في تفعيل أهدافها وتحقيق التحصيل الدراسي؛ وهو ما تتفق معه دراستنا كونها ت

أبعاد القيادة لكن النقطة الفاصلة هي استخداماتها كمجال يعزز الثقة في مجال التمدر  الذي يعد 

  إضافة لباقي الدراسات وتحقيق التوازن العلمي من خالل النتائج التي سيتم التوصل لها.

 أوال: مدخل عام حول الموضوع 

النقاط )العناصر( النظرية التي  م إلبرازعا على مدخلفي هذا الجزء من الدراسة سنركز         

  مبسط.تساعد في اإلحاطة بموضوع البحث بشكل علمي 

تتناول هذه الجزئية مدخال هاما لفهم أبرز المفاهيم التي سنركز عليها في : مفاهيم رئيسية  -1

 الدراسة من أجل إيضاح المعنى .

تم تطوير تعريفات مختلفة للقيادة التربوية والتي تشمل مجموعة : القيادة التربوية والمدرسية  -

واسعة من المعارف والخصائص واألساسيات والمهارات التي تحتوي على المنافسة من وجهات 

النظر المختلفة، ذلك مع اتفاق ضئيل على ما ينبغي تضمينه في مفهوم القيادة التي تعبر عن " 

  -بتصرف عن –ات واألساليب الفردية أو الجماعية . مجموعة واسعة االنتشار من المهار

(Abdel Latif.2019.p04)  

كما تشير القيادة خاصة التربوية إلى عملية التما  وإدارة قدرات المعلمين والتالميذ وأولياء           

األمور نحو تحقيق أهداف تعليمية مشتركة، وهي أيضا مفهوم يشير إلى فرد أو مجموعة من 

والمتعلمين كما أن تطوير القيادة  ص المسؤولين في مجال قيادة المدار  والمؤسسات والبرامجاألشخا

ككيان منفصل يذهب إلى حد الجدل بأن القائد التعليمي الفعال سيشترك في الكثير من نفس الخصائص 

 (Neeta.2018.p320) . -بتصرف عن –مثل قائد األعمال الناجح . 

 في تحسن المدار . فالقيادة تحدث فرقا فعاال أيضا تعتبر القيادة عامال رئيسيا في تحسين المدرسة     

التي تؤثر على إنجازات  جودة قيادتها وهناك عوامل نادرا ما يتجاوز إنجاز المتعلم في المدرسة       

 المتعلمين هي :
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أداء تقارير التفتيش  ادة ارتباًطا وثيقًا بالمدرسةالمشاركة وجودة التدريس، كما ترتبط القي الوالدين   

)مكتب المعايير في التعليم، مؤسسات األطفال والخدمات والمهارات  Ofstedمثل  من المنظمات مثل

 في إنجلترا(  كمثال فقط .

طريقة فعالة لتحسين التدريس في  والقيادة الجيدة ليست مهمة في حد ذاتها فقط؛ بل هي أيضا   

  (Geoff.2017.p02)  الدراسية.الفصول 

يرى العديد من الباحثين أن القيادة مهنة متميزة وجب أن يتقنها العديد من التربويين كونها تعبير     

عن المهارات والسمات التنموية، ومع ذلك  فإن التعليم هو حالة خاصة  ألن تعليم الطالب يجب أن 

 يكون الهدف المركزي لذلك.

س القيادة التربوية القدرة على  استخالصها العديد من النظريات الموجودة التي ويجب أن تعك      

تمكن النجاح ويعتمد على مدى تعزيز جودة تعليم المعلمين والتمثل الشامل لقيمة مساعدة الباحثين في 

 (Neeta.2018.p320) للقيادة التربوية لتحسين جودة تعليم المعلمين .  التعرف على الحاجة وفهمها

من خالل مجموع التعاريف التي قمنا باالعتماد عليها يتضح لنا أن القيادة التربوية تحمل العديد         

من المعاني النظرية والتطبيقية التي تساعد خاصة المعلمين على التسيير الحسن للمجال التعليمي من 

محددات إما تساهم في نجاح  خالل الممارسات التربوية وطرائق التدريس والتعامل ... التي تعد كلها

 أو إخفاق القيادة.

من أجل الخير، بعيدًا عن الشك بحيث  هي شغف ينبع من اإليمان بمن نتوقع منه أو نأمله: الثقة -

  .ال نتبع أي طريقة أخرى لتحقيق ذلك

يمكن القول أن الفرد يثق في وقوع حدث ما إذا كان يتوقع حدوثه وتوقعه يؤدي إلى سلوك         

تائج ن عواقب تحفيزية سلبية أكبر إذا لم يتم تأكيد التوقع منها في إطار يتصور من خالله أنه ينتج

  .تحفيزية إيجابية إذا تم تأكيدها

إظهار القدرة  يمكن للجماعات بناء الثقة تدريجياً في بعضها البعض من خالل التبادل االجتماعي      

 ( Marc.2014.p02)  لة . على الوفاء بالوعود وإظهار االلتزام بص
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كونها الكلمة أو الوعد أو البيان  يتم تعريف الثقة هنا على أنها توقع يحمله فرد أو مجموعة         

 (Rotter 1967.p65)يمكن االعتماد عليها .  الشفهي أو الكتابي لفرد أو مجموعة أخرى

التوقعات لموقف الحياة اليومية  يستخدم مصطلح "الثقة" لإلشارة إلى امتثال الشخص لـ           

ون ك كأخالق، يتصرف فيها  وفقا لحكم الشك يكون موجها إلى المراسالت بين المظاهر واألشياء

 ."المظاهر هي مجرد طريقة واحدة لتحديد "عدم الثقة

ضال الحياة اليومية، ف وهي تعبير عن تعديالت على كل من التوقعات األخرى التي تشكل موقف       

موضوع التعامل مع عالم مطلوب من  مجموعاتها الفرعية المختلفة وتأثيث االختالفات في وسط عن

  ( Marc.2014.p02)  .منح كمسألة إشكالية المرء أن يعرفه ويتخذ من أجله

إذا الثقة هي مجال رمزي ينتقل للفعل المادي المبني غالبا على نفس التوقعات االيجابية بين أفراد       

 ة يسهم في استقرارها وتوازنها .الجماع

هو الشخص الذي يساعد اآلخرين على اكتساب المعرفة أو الكفاءات أو القيم،  وهو تسمية : المعلم -

للمكتب والمنصب والمهنة للشخص الذي يكر  نفسه في مجال التعليم من خالل تفاعل تعليمي 

 لنمط رسمي ومنهجي. 

 المعلمون هم أهم عنصر في تعليم الطالب  بنفس الجودة كأي برنامج تعليمي وارد في المنهج .      

وهو الفرد الذي يعتمد عملية التعليم لتجاوز الصعوبات التي قد تواجه الفرد المتعلم، خاصة          

تدريب ي يحدث نتيجة التلك التي يمكن أن تمنع أنشطة التعلم وهو الفعل الدائم في مجال التمدر  الذ

 REVIEW OF RELATED LITERATURE.  .) - بتصرف عن –أو الخبرة 

https://repository.uir.ac.id/427/2/bab2.pdf  ..) 

مهنية دات التعلم والخبرة الإذا يعبر المعلم على الفرد الحامل للقيمة المعرفية التي تعبر عن محد    

 في عملية التعليم وتساعد على تحقيق الهدف التعليمي.

 . ممارسات القيادة التربوية وفق  تحليل " توماس سيرجيو فاني"2

إن تحديد الرؤية والقيم والتوجيه يمكن القادة التربويون الكفؤون من تصوًر القيمة العلمية        

التربوية الواضحة لمؤسساتهم التعليمية، تتأثر بشكل شامل بأفعالهم وكذلك بتصرفات اآلخرين، 

https://repository.uir.ac.id/427/2/bab2.pdf
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بموجبه  ار تمويعترفون بإحسا  واضح بالتوجيه من المدرسة .  وهو مفهوم يوضح أهمية القيادة كمعي

 (Radhika.2018.p02 وضع جميع التطورات أو السياسات أو البراعة الجديدة. )

كما أن بناء المجتمع والمجتمع المدرسي ليس باألمر السهل، كونه يحتاج إلى ضبط القيم        

والمعايير االجتماعية وال يتأتى هذا إال من خالل مكانة األسرة والمدرسة والمجال األسري ) اآلباء 

 من أعضاء المجتمع المدرسي. بتصرف ) واألمهات(، والمعلمين والمدراء وكل شخص آخر

(Thomas. 1995. P34 

يحدد حاجة القادة التربويون إلى تحسين الظروف  –كما أن تحسين شروط التدريس والتعلم         

التي يمكن من خاللها االستفادة المثلى من جودة التدريس وتحسين التعلم وتحسين أداء الطالب، ولقد 

 ل تغيير البيئة المادية للمدار طوروا استراتيجيات لتحسين المباني والخدمات المدرسية من خال

وتحسين الفصول الدراسية وأكد القادة التربويون على الترابط الحيوي بين الشروط المتفوقة للتعليم 

 والتعلم ورفاهية وإنجاز كل من الموظفين والطالب.

 تعتمد القيادة الموزعة الفعالة على عوامل رئيسية للثقة:

إذا ُسمح لهم بمتابعة  معتقدات أن النا  يهتمون بتالمذتهم ويعملون بجد لمصلحتهم القيم والمواقف:• 

 األهداف التي التزموا بها.

 : الخبرة في الفوائد المستمدة من عالقات الثقة السابقة.النزعة إلى الثقة• 

دية لألدوار القيا أعمال الثقة المتكررة: تمكين التوزيع المتزايد : مدى ثقة اآلخرين منالجدارة بالثقة• 

بناء وتعزيز العالقات الفردية  والمسؤوليات والمساءلة وتوسيع مشاركة أصحاب المصلحة في

 والجماعية.

 واالستراتيجيات التي أظهرت االتساق في القيم  : من خالل التفاعالت والهياكلثقة المنظمة

 ( Christopher.2013.p47)  والرؤية وأسفرت عن النجاح. بتصرف 

وعلى هذا األسا  يمكن القول أن إعادة هيكلة المنظمة )المدرسة( هو إعادة تحديد األدوار           

والمسؤوليات الخاصة بالقادة التربويون بتصميمهم وإعادة تصميم هياكلهم التنظيمية تدريجيًا وصقل 

دى هذا قد أاألدوار ونشر القيادة في بعض األحيان وبطرائق شجعت على مشاركة أكبر للموظفين، و
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بدوره إلى توفير فرص أكبر لتعلم الطالب في حين أن الطبيعة الدقيقة تختلف من مؤسسة إلى أخرى، 

 حيث أن هناك نمط موثوق لزيادة المشاركة في صنع القرار على جميع المستويات.)

Radhika.2018.p02 ) 

من خالل ما تم التطرق له يتضح لنا وبشكل كبير أهمية القيادة في الحياة االجتماعية والقيادة           

التربوية في المجال المدرسي التربوي من خالل تحديد أهداف القيادة والمدرسة في صقل مهارات 

تاج ثقة خالل أبعادها تعيد إنالفرد وتنمية قدراته التعلمية، ومن هنا يمكن القول أن القيادة التربوية من 

 المجال المدرسي مع المتعلمين .

 ثانيا: الجانب التطبيقي للدراسة 

ذا لموضوع، ننتقل في هبعد أن قمنا بعرض بعض العناصر النظرية التي تساعد على فهم ا         

 ة.ينة الدراسالثاني إلى عرض أبرز مجاالت الدراسة المعتمد عليها واإلشارة إلى ع مالجانب أو القس

 منهج الدراسة المتبع .1

 تم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج النوعي ) الكيفي(  -

المنهج النوعي هو الطريقة التي يفهم بها النا  خبراتهم الواقعية الملموسة في أذهانهم          

وبكلماتهم الخاصة، ويعتمد على تحليل المعاني في سياق علم السلوك مثل علم النفس، علم االجتماع 

بير عنى من خالل تع، أو السياسة، أو التعليم، أو العلوم الصحية، ويعد أبرز المناهج التي تنقل الم

 ( Arthur.2022.p06المبحوث الدقيق . )

هو طريقة بحث مرنة للغاية تم استخدامها على نطاق واسع يتم تطبيق : تحليل المحتوى .2

طريقة البحث في األنماط النوعية والكمية وأحيانًا مختلطة من األطر البحثية وتستخدم 

 النتائج ووضعها في السياق العلمي.مجموعة واسعة من التقنيات التحليلية لتوليد 

وتحليل المحتوى نهج منظم وصارم لتحليل المستندات التي تم الحصول عليها أو التي تم إنشاؤها        

في سياق البحث، يصف بإيجاز الخطوات المتبعة في تحليل المحتوى كونه يخدم أغراض البحث 

  (Marilyn.2006.p22)  .الكمي والبحث النوعي.
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يصف المحتوى  هو أسلوب بحث موضوعي ومنهجي وكمي (6182و وفقًا لـ "بيرلسون " )      

  (Devi.ny.p02) الدراسة التحليلية العلمية. الواضح لالتصال كونه طريقة

هي تقنية مهمة لجمع البيانات تنطوي على التواصل اللفظي بين الباحث والموضوع : المقابلة .3

في تصميمات المسح وفي الدراسات االستكشافية والوصفية و  تستخدم المقابالت بشكل شائع

هناك مجموعة من المقاربات إلجراء المقابالت، بدًءا من المقابالت غير المنظمة تماًما حيث 

يُسمح للمبحوث بالتحدث بحرية عن كل ما يريد و المنظمة للغاية حيث تقتصر ردود 

 (Nigel.2000.p01) الموضوع على اإلجابة على األسئلة المباشرة.

نعتمد على دليل المقابلة كونها تتناسب مع طبيعة المنهج أيضا لسهولة استخدامها واختصارها      

المجال الزمني والمكاني للباحث، و تنقسم المقابلة لمحورين رئيسيين بأبعاد ومؤشرات حول متغيرات 

 الدراسة . 

لى معلمين حيث قننا بتحديد المعلمين عبالنسبة لعينة الدراسة تتمثل في ال: عينة الدراسة  .4

مبحوثا وهو عدد  60المستوى الثانوي وتقدر حاالت الدراسة التي تعتمد أساليب القيادة في 

 كاف بالنسبة للدراسة التي تعتمد المنهج النوعي وحالة دراسة .

المجال المكاني للدراسة يتمثل في المدار  الثانوية في : المجال الزمني والمكاني للدراسة .5

 2322مايو  29مدينة بسكرة الجزائر، واعتمدنا أداة المقابلة مع حاالت الدراسة إبتداء من 

خاصة وأن المقابلة تتسم بالمرونة واختصار المجال الزمني  2322يونيو  16إلى غاية 

في هذه الفترة الزمنية نظرا كونها نهاية السنة ونشير هنا أنه تم حصر هذه الدراسة الميدانية 

 الدراسية في عملية تدريس المعلمين .

 عرض بعض جداول الدراسة / وعرض نتائجها ثالثا:

 ( يوضح طبيعة القيادة التربوية بالنسبة للمعلم11جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار وحدات التحليل فئة الموضوع

 

 القيادة

 23.53 63 ناجحةعملية تسيير 

تتطلب إلماما بنظام 

 المدرسة
35 61.31 

 21.61 66 تسيير وسلطة ضابطة
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 03.18 60 تكوين شبكة عالقات قوية

 633 12 المجموع و النسبة المئوية

 الوصف اإلحصائي والسوسيولوجي للجدول

 جدالموضوع فنفي فئة الموضوع نالحظ أبعاد القيادة التربوية التي يعطيها المعلم حول 

وهي أعلى نسبة، تليها نسبة  % 03.18اعتبارها شبكة تكوين عالقات قوية في مجال التمدر  بنسبة 

، أما  % 23.53ونسبة  63كونها سلطة ضابطة، وعملية تسيير ناجحة بتكرار  حول % 21.61

 وهي أقل نسبة مسجلة .  %61.31حاجتها باإللمام بقوانين المدرسة قدرت بنسبة 

من خالل الجدول يمكن القول أن المبحوثين قامو بإعطاء مجموعة من األبعاد الرئيسية حول        

القيادة التربوية المتمحورة في ذهنهم، التي تحصر غالبا كشبكة لتقوية العالقات االجتماعية مع 

ي في لدراسالمتعلمين وأعضاء الهيئة اإلدارية األمر الذي يتطلب أيضا سلطة ضابطة لمجال الصف ا

 ظل ما تعيشه المدرسة 

الجزائرية من تغيرات عديدة مست جوانب أخالقية تعليمية وجب إعادة ضبطها من خالل الوسائل 

 والطرائق المناسبة التي وجب أن تتماشى مع ثقافة المدرسة.

ي فففعل التعلم لوحده ال يمكنه تحقيق هدف وغاية المدرسة والمعلم في تكوين فرد فاعل سواء     

حياته اليومية أو حياته العلمية وهذا بدوره يتطلب خبرة وصبرا في التعامل مع مختلف شرائح األطفال 

 أو المتعلمين وتطبيق الوسائل الضابطة المناسبة.

 ( يوضح الهدف من القيادة التربوية في مجال التمدرس12جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار وحدات التحليل فئة

 

القيادة الهدف من 

 التربوية

 36.36 16 الضبط االجتماعي الصفي

 25 11 تحصيل دراسي جيد

 13.63 6 الحد من المشكالت المدرسية

 25 11 تشكيل هوية فاعلة

 111 44 المجموع والنسبة المئوية

 الوصف اإلحصائي والسوسيولوجي للجدول
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حول الضبط االجتماعي  %01.01نالحظ أن أعلى نسبة سجلت حول هدف القيادة التربوية مثلت      

لكل من وحدة التحليل " تحصيل دراسي جيد"  و " تشكيل هوية فاعلة"،  % 28الصفي، تليها نسبة 

 حول الحد من المشكالت الدراسية . 60.10%أخيرا نسبة 

كما نالحظ بشكل واضح التركيز على تحقيق أبعاد الضبط الصفي الذي يدل على أن هناك نوعا      

من السلوكات التي قد ال تكون مقبولة في هذا المجال من طرف المتعلم لهذا تعد ضرورة تشكيل هوية 

ات القيادة رفاعلة للمتعلم لتحصيل جيد له من بين أولويات المعلم نحو المتعلم وكلها تعبر عن مؤش

التربوية وخبرة المعلم في فهم طبيعة متعلميه للحد من المشكالت الدراسية والتربوية التي قد تظهر 

 في هذا المجال أو خارجه.

 ( يبين اتجاه المعلم نحول القيادة التربوية13جدول رقم ) 

 النسبة المئوية التكرار وحدات التحليل فئة

 

 االتجاه

 76 16 إيجابي

 23 15 سلبي

 111 21 المجموع والنسبة المئوية

 

 الوصف اإلحصائي والسوسيولوجي للجدول 

هذا الجدول يعمل على تحديد اتجاه المعلم نحو القيادة التربوية الذي يختصرها في االتجاه       

 كونها ال تحقق األهداف المرجوة . 20%ونسبة   %91االيجابي الفاعل بنسبة 

يهمنا في هذا الجدول أن اتجاه المعلم نحو القيادة التربوية يحمل مؤشرات ايجابية تسهم في تقوية      

الروابط االجتماعية التعليمية مع المتعلم، كون المعلم الفاعل أو الرأسمال البشري يركز على تكوين 

تحقيق وفهم طبيعة شدة تفاعل قوية مع حقل المدرسة، من خالل هذا يستطيع وضع الهداف قيد ال

المجال الصفي التعليمي وحياة المتعلم خارج هذا الحقل أيضا لمساعدته على أن يحقق بعد الثقة بهذا 

 الحقل.
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 ( يبين طبيعة القيم الخاصة بالقيادة التربوية14جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار وحدات التحليل الفئة

 القيم

 61 66 االنضباط

 26 62 التفاعل الفاعل

 20 60 المشاركة المنضبطة

 65 63 االحترام

 61 66 التحصيل الجيد

 633 89 النسبة المئوية والمجموع

 الوصف اإلحصائي والسوسيولوجي للجدول 

أعلى نسبة كوحدة تحليل لقيمة القيادة التربوية المتمثلة في المشاركة المنضبطة  %  20تمثل نسبة       

لكل من التحصيل الجيد واالنضباط وأخيرا  %61حول التفاعل الفاعل ثم نسبة   % 26تليها نسبة 

 حول االحترام.  % 65نسبة 

يركز هذا الجدول كما نرى على القيم التي يعطيها المعلم نحو القيادة التربوية كونها محدد رئيسي      

ها، ويأتي هذا من أهمية المجال في إعادة إنتاج الثقة بهذا المجال والحد من المشكالت التربوية وتضخم

في حياة المعلم والمتعلم والمسؤولية القائمة عليها والقيادة هنا هي هدف لتحقيق الثقة في هذا المجال 

 التي تركز غالبا على الضبط وقيم األخالق واالحترام والفهم .

 ( يوضح طبيعة الوسائل المعتمدة في عملية القيادة15جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار لتحليلوحدات ا الفئة

 

 الوسائل

 

 21 63 الهدايا الرمزية

 61 31 الهدايا المادية

 21 63 العقاب

 21 66 عالقات أخوية/أبوية

 61 31 التواصل مع األسرة

 633 12  المئوية المجموع والنسب

 

 الوصف اإلحصائي والسوسيولوجي للجدول
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،  % 21المبحوثين تمركزها حول تكوين عالقات أخوية والدية بنسبة نالحظ من خالل إجابات      

واصل مع األسرة حول الت %61لكل من تقديم هدايا معنوية رمزية والعقاب، أما نسبة  29%ونسبة 

 .والهدايا المادية

اد عنفهم من خالل هذا الجدول أن القيادة كعملية يعمل بها المعلم تتطلب اإللمام بالعديد من األب    

المتمثلة في طرائق وآليات إتباع واستخدام الوسائل الرئيسية في تجسدي القيادة الفاعلة التي أشار لها 

"سيرجيوفانيه" في تعميق الثقة بين المعلم ومجال التمدر  ومع المتعلمين، التي غالبا حسب إجابات 

ات ى تتعلق بتشكيل عالقالدراسة ما اعتمد فيها المعلم على أساليب معنوية رمزية تحفيزية وأخر

تربوية أ شبكة عالقات اجتماعية مبنية على شدة التفاعل القوية المتمثلة في عالقات أخوية والدية 

 وهي من أرقى العالقات االجتماعية التي يمكنها أن تسهم في تفعيل القيادة التربوية.

 ( يوضح طبيعة التفاعل16جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار وحدات التحليل الفئة

 

 فئة التفاعل

 11 62 قوية

 61 38 ضعيفة

 09 63 غير ثابتة

 633 29 المجموع والنسبة المئوية

 صف اإلحصائي والسوسيولوجي للجدولالو

   %11تمثل إجابات المبحوثين نسب متفاوتة حول حقل التفاعل نجد طبيعة التفاعل قوية بنسبة       

 في كونها ضعيفة .  %61ونسبة  غير ثابتة % 09تليها نسبة 

هذا الجدول الذي مثل لنا طبيعة العالقات االجتماعية بين المعلم ومجال التعلم بما يحتويه من     

متعلمين يركز على العالقة القوية بين المعلم والمتعلم في تدارك أهداف القيادة وإعادة إنتاج الثقة في 

ه كون الثقة تتشكل من محددات معنوية ومادية ) مجال التمدر  وهو أمر ضروري وجب األخذ ب

 المعنى والرمز، اللغة، العالقات االجتماعية، الوسائل المتبعة (.

كما يمكن القول أن التفاعل المبني على قيم تربوية أسرية وروابط عائلية داخل المجال التعليمي      

التي  لهدف من التعليم والمدرسةيساعد بشكل كبير على تشكيل جو علمي عملي يساعد على تحقيق ا

 تعد بعدا هاما من أبعاد القيادة التربوية التي يتبعها المعلم في المدرسة الجزائرية.
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 نتائج الدراسة .2

نستنتج من خالل هذه الدراسة الميدانية العديد من أبعاد القيادة التربوية التي يستخدمها المعلم         

( Jia.2119 قات اجتماعية تربوية قوية، كما أكدت دراسة .)من طرائق تدريس وتشكيل شبكة عال

 على أن القيادة التربوية عنصر مهم في تحقيق التوازن االجتماعي المدرسي.

( أكدت أيضا على أهمية القيادة في المجال المدرسي، ومن بين Christopher.2013أما دراسة )

 أبعاد القيادة نجد:

 االجتماعية:تقوية شبكة العالقات  -

إن شبكة العالقات االجتماعية أمر ضروري في نجاح القيادة فبناء وتشكيل حقل تربوي متوان         

يساعد على تحقيق القيادة الفاعلة التي تهدف إلى تحسين األداء التعليمي والبيداغوجي للمتعلم، أيضا 

 أسلوب المعلم في التدريس والتعامل يشكل نقطة فارقة.

 ابط التعليمي التربوي :تقوية الر -

الرابط التعليمي هو الرابط الذي يحدد الثقة مع المناهج الدراسية وطرائق التدريس الواجب إتباعها 

 من اجل خلق جو عائلي تعليمي مبني على الفهم الجيد واالبتعاد عن الحشو المعرفي.

كل األساليب المستخدمة بشمن خالل الدراسة الميدانية توصلنا إلى أن  األساليب التحفيزية : -

 .ساليب التحفيز الرمزية والماديةكبير هي األساليب الضابطة ذات السلطة المتوازنة مع اعتماد أ

 الطرائق التدريسية : -

الطرائق التدريسية أيضا يمكن إدراجها كأحد أساليب القيادة التربوية ألنها تحمل قيمة تربوية 

وتكون بطرائق  جلم على األساليب األكثر تشكيال لفهم المنهاوتعليمية في الوقت نفسه، ويعتمد المع

 تعليمية تطبيقية 

 المجال األسري التربوي : -
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بالنسبة للمجال األسري يعتبر المعلم المدرسة والصف الدراسي مجاال أسريا تعليميا تربويا، من 

بط فاعل تحقيق ضخالل اعتبار المتعلمين أبناء تربطهم روابط شبيهة بروابط األسرة يساعد على 

 في الصف.

نؤكد في هذه النقطة وكما أشرنا سابقا في الجزء الخاص بتحليل بيانات الدراسة التي تم جمعها    

أن تشكيل روابط وعالقات تعليمية أقرب للمجال العائلي األسري تساعد على تحقيق التوازن 

 المعرفي وتخطي مشكالت قد تصادف المتعلم أثناء التعلم .

 

 قم  يوضح أبعاد القيادة التي يستخدمها المعلمون ) حاالت الدراسة (شكل ر

 -إعداد الباحثة -

أن القيادة التربوية حسب عينة الدراسة من المعلمين  تأخذ أشكاال ثالث   (36)ال حظنا في الشكل  

 متمثلة في :

البعد األخالقي والقيمي؛ هذا البعد يعبر عن كل فعل ممار  داخل وخارج مجال المدرسة          

يساعد على توازن أخالق المتعلمين وبناء شخصية فاعلة مبنية على التربية السليمة واحترام اآلخر 

يم من فهم علفي حين يعبر البعد الثاني وهو البعد البيداغوجي على كل محددات عملية التربية والت

وطرائق تدريس والمناهج التي تأخذ الحيز األكبر من اهتمام المدرسة لذا يعتبر هذا البعد ضرورة 

 تحقق الكفاءة التعليمية من خالل خبرات المتعلم في إعطاء المادة التعليمية وتحفيز المتعلمين.

القيادة 
ةالرتبوي

البعد 
األخالقي 
والقيمي 

البعد 
البيداغوجي

البعد الخاص
بتشكيل 
مهوية المتعل



 

 
 
 

17 
 

 
... المؤتمر الدولي للجمعية   INNS: 202153 المجلة الليبية لعلوم التعليم

 11/2022/ 20-19( طرابلس 1المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

ن البعد يدمج في حد ذاته كل م البعد األخير الذي أشرنا له يتمثل في تشكيل هوية المتعلم وهذا       

محدد األخالق والجانب البيداغوجي فتشكيل هوية فاعلة في هذا المجال ما يساعد على تحقيق جو 

 تعليمي يتماشى مع هدف المنظمة المدرسية.

 كيف يمكن إعادة إنتاج الثقة في مجال التمدرس ؟ -

ل ها تساعد على إنتاج الثقة في مجايتضح لنا أن القيادة التربوية بأبعادها التي اعتمدنا علي   

التمدر  بين المعلم والمتعلم وباقي عناصر منظمة المدرسة، وتتمثل محددات إنتاج الثقة في هذا 

 المجال في :

الثقة عبارة على معاني وتوقعات ايجابية في مجال المدرسة وتبدأ من المدر  كونه الفاعل الذي  -

 كبر.يتعامل مع المتعلم بصورة وشدة تفاعل أ

 البحث عن أسباب المشكالت التربوية ومحاولة دراستها والبحث عن مقترحات للحد منها. -

 البحث عن صعوبات التعلم في المناهج التربوية وتبسيطها للمتعلم بطرائق ووسائل مرنة . -

 جعل المدرسة حقال لراحة المتعلم دون التركيز على الحشو والضغوطات التعليمية . -

 األسرة وباقي مؤسسات المجتمع . تفعيل العالقة مع  -

 رابعا: خالصة

كخالصة للبحث يمكننا القول أن القيادة التربوية للمعلم داخل المجال التعليمي المدرسي تساهم          

في تخطي والحد من المشكالت التربوية في هذا المجال، لهذا تختلف استخدامات أبعاد القيادة التربوية 

يل لقيادة يمكنهم من تشكبين مدر  آلخر ونجد أن المعلمين خاصة الشباب يبدعون في إعطاء معنى ا

عالقات اجتماعية قوية مع المتعلمين وأسرهم وفي الوسط المدرسي وخارجه أيضا وهي نقطة مهمة 

 دل على أن القيادة حاجة ضرورية .ت
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 الضغوط النفسية لدى معلمات مدرسة الشهيد   مفتاح فرحات بمدينة زليتن

 مدير مكتب الجودة وتقييم األداء...  إعداد/ د. نوهه علي عبدو البحباح

 الجامعة األسمرية زليتنبكلية العلوم االنسانية للبنات/ 

 noha.ali1981@yahoo.comااللكتروني/البريد 

 المخلص:ـ

هدفت الدراسة الحالية إلي التعرف علي ما هي أكثر الضغوط النفسية التي تمر بها عينة من 

ن، والتعرف على مستوى الضغوط النفسية لدى معلمات مدرسة الشهيد مفتاح فرحات بمدينة زليت

عينة الدراسة وكذلك التعرف على داللة الفروق في مستوى الضغوط النفسية حسب )سنوات الخبرة، 

( معلمة من معلمات مدرسة الشهيد مفتاح فرحات 83والمؤهل العلمي( تكونت عينة الدراسة من )

النفسية  ية البسيطة وقد طبقت الباحثة مقيا  الضغوطبمدينة زليتن تم اختيارهن بطريقة العينة العشوائ

ولتحقيق أهداف البحث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وأشارت نتائج الدراسة إلي أن 

( وأن مستوى الضغوط النفسية لدى عينة %53عينة الدراسة تعاني من الضغوط النفسية بنسبة )

جد فروق ذات داللة احصائية بين عينة الدراسة حسب (وأنها ال تو%15الدراسة متوسط بنسبة) 

 متغير سنوات الخبرة والمؤهل العلمي.

 الضغوط النفسية  ــ معلمات مدرسة الشهيد مفتاح فرحات بمدينة زليتن. الكلمات المفتاحية:

 ةــــمقدم

ثروة وهو أسا  اليعد المعلم اللبنة األهم في العملية التعليمية ويعتبر المحور الرئيسي لها،       

البشرية، فالتعليم ال يتم بغير معلم، ونظراً ألهمية الدور الذي يقوم به المعلم بوصفه محوراً أساسياً 

للعملية التربوية وعصبها الرئيس الذي يتوقف عليه نجاح العملية التعليمية إال إن هناك بعض المشاكل 

( وتعد 2360،212تعليمي)عبدالله طالفحة،والمعوقات التي تعترض طريقه تحول دون أداء واجبه ال

ً نفسية مختلفة تتطلب منه أن يكون متوافق  مهنة التعليم من المهن التي يواجه فيها المعلم ضغوطا

معها. حيث تؤثر الضغوط النفسية علي الصحة النفسية والجسدية للمعلم، فالضغوط سمة من سمات 

ية، المجتمعات االنسانية بأبعادها المختلفة االقتصاد الحياة المعاصرة التي تساير كل تغيرات وتحوالت

 (61،ص 2333التكنولوجية، االجتماعية، والمهنية)على عسكر،

mailto:الالكتروني/noha.ali1981@yahoo.com
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وتختلف الضغوط النفسية باختالف مصادرها فبعضها يرتبط بظروف الحياة اليومية، كالمطالب 

كثر المرتبطة بالعمل أاالجتماعية، وبعضها يرتبط بظروف العمل، وتكاد تكون الضغوط النفسية 

جة )خديد وأدائه العام تاثيراً علي حياة الفرد والمجتمعات نظراً آلثارها السلبية علي صحة الفر

 (6،ص 2369عميري،

وقد أظهرت الدراسات أن العاملين في مجال الخدمات االنسانية مثل )الطب، التمريض، التعليم( 

 ( 10ـ11، 2330)عماد الزغول،وغيرها من المهن هم أكثر تعرضاً للضغط النفسي

وتعد مهنة التعليم كما ذكرنا سابق أحد المهن االجتماعية الضاغطة نظراً لكثرت مسؤولياتها وزيادة 

أعبائها التي تجعل المعلمين غير راضين عن مهنتهم وغير مطمئنين علي حياتهم ومستقبلهم المهني 

 (691،ص 2326م أبودالل،مما يكون له اثراً سلبياً علي عطائهم وكفاءتهم.)مري

( والتي هدفت إلي تحديد أهم الضغوط النفسية التي 6111وهذا ما اكدته دراسة )يوسف محمد،

يتعرض لها المعلم وقد جاءت نتائج الدراسة  علي أن الضغوط االدارية في المترتبة االولى ويليها 

 قات الخاصة بالزمالء.الضغوط الطالبية ثم الضغوط التدريسية وبعدها الضغوط الخاصة بالعال

ونظرا ألهمية موضوع الضغوط النفسية رأت الباحثة أن تتعرف على مستوى الضغوط لدى معلمات 

 مدرسة الشهيد مفتاح فرحات بمدينة زليتن وايجاد بعض الحلول للحد من هذه الضغوط.

 مشكلة الدراسة:ـ -

في جميع مجاالت الحياة وتعد يعتبر موضوع الضغط النفسي من الموضوعات التي تهم الفرد      

ضغوط العمل من الموضوعات الهامة في عالم الشغل سواء اكانت علي المستوى االقتصادي أو 

 الثقافي أو االجتماعي أو التعليمي، لذلك جاءت مشكلة الدراسة في االجابة علي التساؤالت التالية:ـ

 هيد مفتاح فرحات بمدينة زليتن./ ما أكثر الضغوط النفسية التي تمر بها معلمات مدرسة الش6

 / ما مستوى الضغوط النفسية لدى معلمات مدرسة الشهيد مفتاح فرحات بمدينة زليتن؟2

علي مقيا  الضغوط النفسية تعزى لمتغير  3038/ هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 0

 المؤهل العلمي؟

علي مقيا  الضغوط النفسية تعزي لمتغير 3038/ هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 1

 سنوات الخبرة؟
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 أهداف الدراسة: -

 / التعرف علي أهم الضغوط النفسية التي تمر بها معلمات مدرسة الشهيد فرحات بمدينة زليتن.6

 / التعرف على مستوى الضغوط النفسية لدى معلمات مدرسة الشهيد فرحات بمدينة زليتن.2

ت الداللة االحصائية لدى معلمات مدرسة الشهيد فرحات حسب متغير / الكشف عن أهم الفروق ذا0

 المؤهل العلمي.

د فرحات حسب متغير / الكشف عن أهم الفروق ذات الداللة االحصائية لدى معلمات مدرسة الشهي1

 سنوات الخبرة.

 همية الدراسة في النقاط التاليةتتمثل أ: مية الدراسةأه -

 يكون مهم في شتي مجاالت الحياة اال وهي الضغوط النفسية./ تتناول الدراسة متغير يكاد 6

 / تزويد المكتبة المحلية بهذه الدراسة لتكون مرجعاً للباحثين المهتمين بدراسة الضغوط النفسية.2

 / االستفادة من أداة الدراسة في دراسات أخرى وعلى نطاق واسع في مدار  مدينة زليتن.0

الوصول إلي مقترحات وحلول من شأنها الحد من الضغوط النفسية  / قد تساهم نتائج هذه الدراسة1

 لدى المعلمين بشكل عام.

 مصطلحات الدراسة:ـ -

 تتحدد مصطلحات الدراسة الحالية في تعريف الضغوط النفسية وهي كاالتي:ـ

( الضغوط بأنها ترتبط بخبرة أو حدث يخلق حالة من التوتر والقلق 2332ويعرف )مسعود حجو 

األفراد الذين يتعرضون لهذا الحدث ويستجيب الفرد لهذه الضغوط برد فعل يتمثل في استجماع لدي 

مصادر الطاقة الطبيعية لقوى الفرد للتعامل مع الحدث وهو ما يطلق عليه االستجابة للحدث. )مسعود 

 (20.ص2332حجو.

يؤدي إلي استجابة ( الضغط بأنه أي تغير داخلي أو خارجي من شأنه أن 2332وتعرف )زينب شقير

 (.611.ص2332حادة ومستمرة.)زينب شقير.
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وتعرف الباحثة الضغوط النفسية بانها:ـ الضغوط النفسية حالة من عدم االتزان واالضطراب تنتاب 

 الفرد نتيجة المتطلبات البيئية الزائدة والتي تفوق إمكانياته وتعرض توافقه للخطر.

 ـتتحدد حدود الدراسة في:: حدود الدراسة -

 2322/ الحدود الزمنية أجريت هذه الدراسة بعام الدراسي6

 ( معلمة وقد تم اختيار العينة بطريقة العينة العشوائية البسيطة.83/ الحدود البشرية: عينة عددها)2

 / الحدود المكانية:ـ مدرسة الشهيد مفتاح فرحات بمدينة زليتن.0

 االطار النظري:ـ

ً في علم النفس كما أنه يمثل أحد يعتبر مفهوم  الضغوط النفسية:ـ - ً حديثا الضغوط مفهوما

 المصطلحات الشائعة بين األفراد ويشكل جزء ال يتجزأ من الحياة المعاصرة.

الضغوط النفسية هي إحدى الظواهر اإلنسانية يخبرها اإلنسان في مواقف وأوقات مختلفة تتطلب منه 

اهرة شأنها شان معظم الظواهر النفسية كالقلق أو أعادة توافق مع البيئة وهذه الظ توافقا جديدا

والصراع واالحباط والعدوان. فضالً عن أنها من طبيعة الوجود اإلنساني وليس بالضرورة أن تكون 

الضغوط ظاهرة سلبية وبالتالي ال تستطيع الهروب منها أو أن نكون بمنأى عنها ألن ذلك يعني تقص 

 (68.ص 2336خفاق في الحياة)شوقي.فاعلية الفرد وقصور كفايته ومن ثم اإل

ونقال عن الدكتور عثمان أميمن/ أن هناك من يصف العصر الحديث بأنه عصر الضغوط النفسية     

 (650.ص 2331)عثمان أميمن.

ومن مراجعة األدب التربوي والدراسات التي أجريت على الضغوط النفسية ، نجد كثيرا من الباحثين 

 استخدم مصطلح الضغوط بمعادن متعددة.في مجال الدراسات النفسية 

 مفهوم الضغوط النفسية:ـ

 ه وضيقيعرف قامو  المنجد في اللغة واألدب والعلوم أن كلمة ضغطه ضغطا تعني عصره وزحم

 (.119.ص 6129عليه)المنجد.
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مفهوم مستعار من الفيزياء يدل على الضغط  stress وتذكر موسوعة علم النفس أن مصطلح ضغط

ي تتحمله مادة معينة ، وفي البيولوجيا يدل هذا المفهوم في الوقت نفسه على العدوان الذي المفرط الت

يمار  على الجسم)العوامل الضاغطة( ورد فعل الجسم على العدوان ، ليس رد الفعل هذا خصوصيا 

 ، أي إنه ال يتعلق بالعامل المعتدى أو الضاغط.

( stringere( الشدة أو الضيق ، والفعل )strictusولمفهوم الضغط أصل التيني حيث تعني كلمة )

 يعني يشد.

( بأنها مثيرات أو تغيرات في البيئة الداخلية أو الخارجية بهذه الدرجة من الشدة rees1976ويعرفها )

والدوام بما يثقل القدرة التكيفية للكائن إلي حده االقصى والتي في ظروف معينة يمكن أن تؤدي إلي 

أو عدم التوافق أو االختالل الوظيفي أو الذي يؤدي إلي المرض وبقدر استمرار اختالل السلوك 

 (65.ص2336الضغوط بقدر ما يتبعها من استجابات جسمية ونفسية غير صحية.)ابراهيم شوقي.

 مصادر الضغوط:ـ

 هناك العديد من المصادر التي قد تولد الضغوط علي اإلنسان والتي قد تلعب دوراً في حياته مثل:ـ

وهي الضغوط الخاصة بدرجة الحرارة والبرودة وطبيعة التضاريس : ضغوط البيئة الطبيعية .6

الجغرافية والموارد الطبيعية والكوارث الكونية ، وازدحام السكان وقلة الخدمات ، وضغوط 

 ضيق السكن ، وقلة عدد الحجرات وضعف اإلضاءة وقذارة الشوارع واألحياء.

غوط الخاصة بالنماذج االجتماعية، والمشكالت األسرية ، وهي الض: الضغوط االجتماعية .2

التفاوت الحضاري ،كثرة األبناء، العالقة بالجيران، األقران المتنافسة، صراع االجيال ، 

اختالل الميول، صراع القيم ، التفاوت الحضاري والثقافي ، انعدام الرفاهية االجتماعية ، 

 د.وكذلك المستوى االجتماعي للفر موت عزيز

وهي الضغوط الخاصة بالبطالة وانخفاض اإلنتاج، عدم عدالة توزيع : الضغوط االقتصادية .0

 الناتج القومي، التفاوت الطبيعي، عدم الرضا الناتج من عدم التوافق مع االوضاع االقتصادية.

وهي الضغوط التي تنشأ نتيجة الصراعات السياسية والنقابية ، هيمنة : الضغوط السياسية .1

 القوى ، غياب المشاركة السياسية.بعض 
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وهي الضغوط التي تنشأ من مهنة الفرد وما يقوم به الفرد من عمل مثل : الضغوط المهنية .8

ضغوط قواعد العمل، عدم الرضا عن المركز الوظيفي، عدم الرضا عن المرتب، الترقية، 

 التمييز غير المبرر بين العاملين.

، المدر  واالمتحانات الدراسية،من ضغط المناهج  وهي الضغوط التي تنشأ: ضغوط التربية .1

 القواعد المدرسية، ازدحام الفصول، الواجبات المنزلية، الفشل الدراسي. العقوبات،

التي تنشأ من عوامل فردية ذاتية، أما أن تكون جسمية أو نفسية أو  وهي: ذاتيةالضغوط ال .9

فه أو من القصور في الجوانب عقلية وهي التي تنشأ من اختالالت في بنية الجسم ووظائ

المعرفية واالختالالت الوظيفية العقلية أو من اختالالت في الميكانيزمات الدفاعية واشباع 

 الحاجات وعدم التوافق النفسي.

وهي التي تنشأ من عدم وجود أمل في تحقيق الغايات وغياب المساعدة، : ضغوط المراهقة .5

واالنفصال عن اآلباء واإلهمال والقسوة من الكبار والصراع واإلحباط، والغيرة من األخوة، 

 (21.28.ص2338أبو عرام.)االقران. وصراع 

 لدراسات السابقة:ا

فاعلية برنامج إرشادي في خفض الضغوط لدى عينة من  ( بعنوان6111)دعبد الجوا/ دراسة وفاء 6

( معلم ومعلمة، هدفت الدراسة إلي مدي فاعلية برنامج 623المعلمين، تكونت عينة الدراسة من )

ارشادي في خفض الضغوطات النفسية لدى المعلمين والمعلمات في المرحلة االعدادية في المدار  

 6158باحثة قائمة الضغوط النفسية للمعلمين إعداد فيميان الحكومية بمحافظة القاهرة، استخدمت ال

 وأسفرت نتائج الدراسة عن انخفاض مستوى الضغوط النفسية لصالح المجموعة التجريبية.

" الضغوط النفسية وعالقتها بالجنس ومدة ( بدراسة عنوانها 2333متولي)/ دراسة عبا  إبراهيم 2

ي التعرف إلى الفروق ف وهدفت إلى مرحة االبتدائيةالخبرة وبعض سمات الشخصية لدى معلمي ال

( معلماً 213الضغوط النفسية لدى معلمي المرحة االبتدائية تبعاً للجنس. وتكونت عينة الدراسة من )

ومعلمة بالمرحلة االبتدائية من بعض المدار  بمحافظة دمياط. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق 

فسية لصالح المعلمات . كما وتوصلت ذات داللة إحصائية بين المعلمين والمعلمات في الضغوط الن

ر عليهم إلي القلق وتظهنتائج الدراسة إلى أن المعلمين والمعلمات مرتفعي الضغوط النفسية يميلون 

 امراض جسدية.
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 " : ضغوط العمل عند المدرسين( بدراسة عنوانها "  2330/قام ) عبيد بن عبد الله العمري ، 0

ة بين المتغيرات الديمغرافية ، والمتغيرات الوظيفية من جهة ، هدفت إلى التعرف على اختبار العالق

وضغوط العمل من جهة أخرى في مدار  مدينة الرياض الحكومية ، وبلغت عينة الدراسة         ) 

 –( معلماً ، وأوضحت نتائج الدراسة وجود عالقة سالبة معنوية بين المتغيرات الديمغرافية  192

وضغوط العمل ، كما أوضحت نتائج الدراسة وجود  –، ومدة الخدمة العمر ، والراتب الشهري 

عبء العمل ، وصراع الدور ، وغموض الدور ،  –عالقة إيجابية معنوية بين المتغيرات الوظيفية 

وضغوط العمل ، كذلك أوضحت نتائج الدراسة أن المتغيرات  –وطبيعة العمل ، واألمان الوظيفي 

 . ضغوط العمل من المتغيرات الديمغرافيةالوظيفية أكثر تأثيراً على 

( بعنوان الضغوط النفسية لدى المدرسين نتيجة التغيرات الجديدة في 2362/ دراسة سمية شابني)1

المنظومة التربوية، هدفت الدراسة إلي التعرف على أهم العوامل التي تسبب للمدرسين الضغوط 

 الضغوط النفسية، استخدمت الدراسة المنهجالنفسية وكذلك التعرف علي ظروف العمل التي تسبب 

( مدر  ومدرسة تم اختيارهم بطريقة عشوائية، استخدام 233الوصفي، تكونت عينة الدراسة من )

االستبيان في هذه الدراسة من اعداد الباحثة، توصلت نتائج الدراسة إلي أن المدرسين يعانون من 

بالتغيرات التي حددت في المنظومة التربوية، كم الضغوط النفسية نتيجة العوامل التي لها عالقة 

توصلت نتائج الدراسة إلي أن المدرسين الذين كنت لهم خبرة قصيرة في التعليم يعانون من الضغوط 

 النفسية مقارنة بمن كنت لهم خبرة طويلة في التعليم.

ة م، هدفت الدراسأداء المعل على( بعنوان الضغوط النفسية وتأثيرها 2369/ دراسة خديجة عميري)8

إداء المعلمين والكشف عن مصادر الضغوط  علىالضغوط النفسية وتأثيرها  علىالتعرف  إلى

( معلم ومعلمة مما يدرسون المرحلة االبتدائية، استخدمت 93النفسية، تكونت عينة الدراسة من )

ة ارتباطية هناك عالقالباحثة استبيان الضغوط النفسية اعداد الباحثة، توصلت نتائج الدراسة إلي أن 

بين الضغوط النفسية وإداء المعلم، كما أسفرت نتائج الدارسة إلي أن هناك فروق بين أفراد عينة 

 الدراسة تعزى لمتغير االقدمية.

 السابقة: تعليق عام علي الدراسات 

ثرها في أكأكدت جميع الدراسات السابقة أن هناك ضغوط نفسية تعاني منها عينات الدراسة تمثلت /6

 المهنية والضغوط االسرية. الضغوط
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/  جميع الدراسات السابقة كان الهدف من دراستها معرفة أهم الضغوط النفسية التي يعاني المعلمين 2

 والمعلمات كما هو الحل في الدراسة الراهنة.

( 623( كان العدد)6111دراسة )وفاء عبدالجواد السابقة في/ تباين في حجم العينة في الدراسات 0

( 233( كان العدد)2362( ودراسة )سمية شابني93( كان العدد)2369ودراسة )خديجة عميري

 (213كان العدد) (2333)عبا  إبراهيم متولي  دراسة

 انة في جمع/اعتمدت معظم الدراسات السابقة علي المنهج الوصفي وأداة الدراسات كانت االستب1

 معلومات والبيانات.ال

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :

 / اختيار متغير الدراسة.6

 / كيفية عرض النتائج ومناقشتها وتحليلها.2

 / االستفادة من اعداد االستبانة وذلك باالطالع علي مقاييس الدراسات السابقة.0

 / اختيار االساليب االحصائية المناسبة لتحليل البيانات.1

 ختيار المنهج المالئم لموضوع الدراسة./ ا8

 منهج الدراسة واجراءاتها:ـ

 الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لمالئمته لطبيعة الدراسة وأهدافها. الدراسة: ـ استخدمتمنهج 

ـ تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات مدرسة الشهيد مفتاح فرحات والبالغ عددهن      مجتمع الدراسة:

 معلمة(  13)

( معلمة من معلمات مدرسة الشهيد مفتاح فرحات بنسبة بلغت)  83عينة الدراسة:ـ بلغ حجم العينة )

ً لطبقة مجتمع  3،81 ( تم اختيارها بالطريقة العشوائية  البسيطة بحيث تكون ممثلة تمثيال صادقا

 لضغوطالدراسة وذلك لمعرفة الفروق في سنوات الخبرة والمستوى الدراسي وكذلك معرفة أهم ا

 النفسية التي تعاني منها معلمات مدرسة الشهيد مفتاح فرحات بمدينة زليتن.

 أداة الدراسة:ـ
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( 2360لإلجابة علي تساؤالت الدراسة استخدمت الباحثة مقيا  الضغوط النفسية من اعداد )فقيه العيد

قليال، غالباً(  ( فقرة موزعة علي أربعة أبعاد، والبدائل كانت )ال، نادرا،10تكون المقيا  من )

 وللتحقق من الخصائص السيكومترية قامت الباحثة بالخطوات التالية:ـ

تم حساب معامل الصدق و الثبات باستخدام معامل الدراسة وابعاده:  الصدق والثبات لمقياس/ أوال

ألفا كرونباخ ومعامل التجزئة النصفية على جميع االبعاد وعلى المقيا  الكلي للضغوط النفسية، 

 (. 6( معلمة، والنتائج مبينة في الجدول )03ذلك بتطبيق المقيا  على عينة استطالعية بلغ عددها )و

 معامالت الصدق و الثبات على مستوى اداة الدراسة (1جدول )

 المقيا  واالبعاد
-معامل الفا

 كرونباخ

معامل الصدق 

 الذاتي

معامل التجزئة 

 النصفية

 3.121 3.511 3.962 االجهاد حدة بعد

 3.121 3.582 3.900 الجسدية مشكالت بعد

 3.106 3.516 3.982 الفرد كفاية بعد

 3.110 3.556 3.958 االنفعالية المشكالت بعد

 3.196 3.110 3.512 المقيا  الكلي
 

بينت النتائج أن قيمة معامل ألفا كرونباخ على جميع االبعاد وعلى المقيا  الكلي للضغوطات     

، أما بالنسبة لمعامل %12، و تجاوز قيمة معامل التجزئة النصفية %96تجاوزت قيمته النفسية 

على جميع االبعاد وعلى المقيا  الكلي للضغوط النفسية، وهذا  %51الصدق الذاتي تجاوزت قيمته 

يشير على ان معامالت الصدق و الثبات على جميع االبعاد وعلى المقيا  الكلي للضغوط النفسية 

 .و هذا يشير الي ان مقيا  الضغوط النفسية موثوق به ويمكن استخدامه في الدراسة والتطبيق مرتفعة

لتحليل البيانات والوصول إلي نتائج الدراسة : ثانيا/ األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

، و طبقت مجموعة من األساليب spssالحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية استخدم برنامج 

 التالية تمثلت في  :ـ     اإلحصائية 

 /اختبار ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لحساب ثبات مقيا  الدراسة.6

 المعيارية. الحسابية واالنحرافات كرونباخ لحساب الصدق الذاتي، المتوسطات ألفا /اختبار2

 روق./االختبار التائي للعينة الواحدة لداللة الف0

 االختبار التائي لعينتين مرتبطتين للتعرف علي داللة الفروق بين متوسطات عينة الدراسة./1
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  اختبار ليفين، واختبار شيفيه. /8

 مناقشة تساؤالت الدراسة:ـــ

التساؤل االول: ما أكثر الضغوط النفسية التي تمر بها معلمات مدرسة الشهيد مفتاح فرحات بمدينة 

على أكثر الضغوط النفسية التي تمر بها معلمات مدرسة الشهيد مفتاح فرحات  و للتعرفزليتن؟. 

المعيارية، واألوزان النسبية لكل فقرة من  واالنحرافات الحسابية بمدينة زليتن، تم حساب األوساط

 فقرات مقيا  

بينة في م الدراسة، وللمقيا  الكلي لدى معلمات مدرسة الشهيد مفتاح فرحات بمدينة زليتن، والنتائج

 (.2الجدول )

(نتائج قياس أكثر الضغوط النفسية التي تمر بها معلمات مدرسة الشهيد مفتاح فرحات 2جدول )

 بمدينة زليتن

 الفقرات
حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 االختبار

مستوى 

 الداللة

الوزن 

 النسبي
 المستوى

أشعر باالرتباك الشديد عندما 

 حدث غير متوقعيحدث 
 - متوسط 3.11 **17.648 0.97647 2.6279 43

من مدة وانا أشعر بالعصبية 

 واالجهاد
 - متوسط 3.12 **14.713 1.09868 2.4651 43

لم اتمكن في اآلونة االخيرة من 

 أساسيةمعالجة عدة مشاكل 
 - ضعيف 3.11 **12.004 1.07987 1.9767 43

واجهت في اآلونة االخيرة عدة 

احداث لم اتمكن من تجاوز 

 اثرها

43 2.3256 1.16947 13.040** 3.85 
تحت 

 المتوسط
- 

لم تعد لي الثقة بالنفس في 

مواجهة المشكالت التي تطرا 

 في حياتي

 - ضعيف 3.18 **11.330 1.03643 1.7907 43

ينتابني شعور بان اموري 

الشخصية ال تسير نحو 

 الواجهة الحسنة

43 2.093 1.04229 13.168** 3.82 
تحت 

 المتوسط
- 

اشعر ان هناك الكثير من 

االمور العالقة التي تحتاج الي 

 الحسم

43 2.8605 1.12507 16.672** 3.92 
فوق 

 المتوسط
2 

ينتابني شعور دوما انني غير 

قادر على حل كل االمور 

 العالقة

43 2.2326 0.94711 15.457** 3.81 
تحت 

 المتوسط
- 

 االمور العالقةافكر كثيرا في 

التي يجب اتمامها في الوقت 

 المناسب

 1 عالي 3.53 **18.371 1.14555 3.2093 43
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اشعر باإلرهاق وان الوقت 

 غير كاف إلنجاز عملي
 - متوسط 3.11 **17.402 1.04283 2.7674 43

لدي االم جسدية كالم الظهر 

والمفاصل او االم الرا  

 والبطن او العنق

 - متوسط 3.15 **16.578 1.07627 2.7209 43

منذ مدة وانا اعالج ولم اتمكن 

 من الشفاء التام
43 2.186 1.18031 12.145** 3.88 

تحت 

 المتوسط
- 

اصبحت اعاني من مشكالت 

هضمية واشعر بالرغبة في 

 التقيؤ

 - ضعيف 3.12 **10.993 1.01266 1.6977 43

عضالتي متوترة واجد 

 صعوبة في التنفس
 - ضعيف 3.11 **11.286 1.06749 1.8372 43

 3.85 **12.952 1.16568 2.3023 43 اشعر بخفقان سريع في القلب
تحت 

 المتوسط
- 

ينتابني حالة من الدوخة 

 والدوران
43 2.3256 1.12802 13.519** 3.85 

تحت 

 المتوسط
- 

اصبحت اعاني من صعوبات 

 في التبول والتبرز
 - ضعيف 3.05 **10.225 0.98437 1.5349 43

اصبحت اعاني من صعوبة 

في النوم واشعر بالتعب 

 صباحا

 - متوسط 3.19 **15.737 1.12408 2.6977 43

اصبحت شهيتي للطعام 

 تتناقص شيئا فشيئا
43 2.0000 1.02353 12.813** 3.83 

تحت 

 المتوسط
- 

اعاني من مشكالت على 

مستوى الجلد بدون شفاء 

 واضح تام

 - ضعيف 3.16 **9.947 1.08855 1.6512 43

ليس لي وقت لالستحمام 

 والترفيه بسبب كثرة اشغال
 - ضعيف 3.09 **12.716 0.76756 1.4884 43

حيويتي ونشاطي بدأت تتراجع 

 في اآلونة االخيرة
43 2.3023 0.96449 15.653** 3.85 

تحت 

 المتوسط
- 

فعال فقد اصبحت المشاكل 

 العائلية والمهنية تثقل كاهلي
43 2.0233 1.1231 11.813** 3.86 

تحت 

 المتوسط
- 

بدأت اشعر بفقدان السيطرة 

على تصرفاتي على تصرفاتي 

 وانفعاالتي

 - ضعيف 3.11 **12.004 1.07987 1.9767 43

اشعر ان هناك الكثير من 

االمور التي اصبحت تضغط 

 علي

43 2.3256 0.89232 17.090** 3.85 
تحت 

 المتوسط
- 

القدرة على اشعر انني فقدت 

 االسترخاء
 - متوسط 3.12 **14.561 1.12063 2.4884 43

اشعر دوما انني في مواجهة 

 مستمرة االحداث غير سارة
43 2.0465 1.15374 11.632** 3.86 

تحت 

 المتوسط
- 

اشعر بخيبة االمل عندما اشعر 

 ان االمور تسير عكس ما اريد
 - متوسط 3.15 **15.641 1.14071 2.7209 43

 - متوسط 3.13 **15.414 1.02893 2.4186 43 اصبحت اتعب اكثر من المعتاد

اشعر باإلحباط عندما تصبح 

 االمور خارج السيطرة
 - متوسط 3.19 **15.264 1.14893 2.6744 43
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اصبحت اشعر باالنزعاج 

 الشديد عندما افشل
43 2.8372 0.9742 19.098** 3.96 

فوق 

 المتوسط
3 

 - ضعيف 3.15 **11.504 1.08702 1.907 43 الموتاصبحت اخاف من 

اصبحت اكثر غضبا من 

 السابق
 - متوسط 3.10 **16.722 0.98494 2.5116 43

تنتابني لحظات اشعر فيها 

 بالمرارة والحزن
 - متوسط 3.10 **15.288 1.0773 2.5116 43

فقدت االهتمام باألشياء 

واصبحت ال اجد المتعة في 

 شيء

 - ضعيف 3.19 **11.505 1.0737 1.8837 43

اشعر انني منشغل كثيرا 

 ومهموم في اآلونة االخيرة
43 2.3721 1.15518 13.465** 3.81 

تحت 

 المتوسط
- 

اصبح ينتابني الشعور ان شيئا 

 ما سيئ سيحدث لي
 - ضعيف 3.10 **10.945 1.03108 1.7209 43

اصبحت اعاني من سوء 

التركيز وصعوبة في ضبط 

 األمور

43 2.2791 1.05392 14.180** 3.89 
تحت 

 المتوسط
- 

اشعر ان افكاري مشوشة واجد 

 صعوبة في اتخاذ القرارات
 - متوسط 3.13 **13.817 1.13682 2.3953 43

 - متوسط 3.11 **31.398 0.47224 2.2612 43 المقيا  الكلي
 

 %6دال احصائيا عند مستوى معنوية **

بين المتوسط  %6دالة احصائيا عند مستوى معنويةهناك فروق  ، أن (2جدول ) نتائج من يتبين

نتائج مستوى الضغوطات النفسية التي تمر بها معلمات ( ومتوسط االستجابات على 2.8الفرضي )

، وكانت هذه الفروق في اتجاه نقصان متوسط االستجابات مدرسة الشهيد مفتاح فرحات بمدينة زليتن

 عن المتوسط الفرضي 

الفقرات، في حين تبين أن متوسط االستجابات كانت في اتجاه ازدياد متوسط العينة عن  على غالبية

بها معلمات  الضغوطات النفسية التي تمر والتي تعتبر من اكثر المتوسط الفرضي على الفقرات التالية

 بالترتيب:مدرسة الشهيد مفتاح فرحات بمدينة زليتن، نذكرها 

 عالي من ،بمستوى يجب اتمامها في الوقت المناسب التيافكر كثيرا في االمور العالقة  .6

 .%53االستجابات وبوزن نسبي بلغ 

اشعر ان هناك الكثير من االمور العالقة التي تحتاج الي الحسم، بمستوى  فوق المتوسط من  .2

  .%92االستجابات وبوزن نسبي بلغ 
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بوزن من االستجابات واصبحت اشعر باالنزعاج الشديد عندما افشل، بمستوى  فوق المتوسط  .0

 .%96نسبي بلغ 

الضغوط النفسية التي تمر بها معلمات مدرسة الشهيد مفتاح فرحات مما سبق أن من أكثر  ويتضح

بمدينة زليتن تمثلت الضغوط الخاصة بالعمل  والتي تسبب لهن الكثير من القلق واالنزعاج في حال 

ة أن تنظيم الوقت داخل المدار  قد يساعد الفشل في تحقيق المطلوب، وتفسر الباحثة هذه النتيج

 العاملين فيها لتحقيق نتائج أفضل علي صعيد االعمال االدارية وحتى التعليمية منها.

التساؤل الثاني: ما مستوى الضغوط النفسية التي تمر بها معلمات مدرسة الشهيد مفتاح فرحات 

تاح تمر بها معلمات مدرسة الشهيد مف و للتعرف على مستوى الضغوط النفسية التيبمدينة زليتن؟. 

المعيارية، واألوزان النسبية على  واالنحرافات الحسابية فرحات بمدينة زليتن، تم حساب األوساط

 (.0جميع االبعاد وعلى المقيا  الكلي للضغوط النفسية، والنتائج مبينة في الجدول )

 ( نتائج قياس مستوى الضغوطات النفسية 3جدول )                                           

 المقيا  واالبعاد
حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 االختبار

الوزن 

 النسبي
 المستوى

 الترتيب

 1 متوسط 3.10 **30.377 54812. 2.5391 43 االجهاد حدة بعد

 3.90 **36.625 52005. 2.9047 43 الجسدية مشكالت بعد
فوق 

 المتوسط
6 

 3.93 **30.835 59567. 2.8010 43 الفرد كفاية بعد
فوق 

 المتوسط
2 

 0 متوسط 3.19 **28.360 62214. 2.6907 43 االنفعالية المشكالت بعد

 - متوسط 3.15 **31.398 0.47224 2.9001 43 المقيا  الكلي

 %6عند مستوى معنوية دال احصائيا **

بين المتوسط  %6دالة احصائيا عند مستوى معنويةهناك فروق   (، أن0جدول ) نتائج من يتبين

والمقيا  الكلي لمستوى الضغوط النفسية التي تمر  ومتوسط االستجابات على االبعاد 2.8الفرضي 

، وكانت هذه الفروق في اتجاه ازدياد متوسط بها معلمات مدرسة الشهيد مفتاح فرحات بمدينة زليتن

الجسدية أحتل المرتبة االولى بمستوى  المشكالت بعد(. وقد تبين أن 2.8العينة عن المتوسط الفرضي )

الفرد المرتبة الثانية  كفاية ، وقد أحتل بعد%90فوق المتوسط من االستجابات وبوزن نسبي بلغ 

االنفعالية  المشكالت ، وقد أحتل بعد%93زن نسبي بلغ بمستوى فوق المتوسط من االستجابات وبو
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 حدة ، وأخيرا جاء بعد%19المرتبة الثالثة بمستوى فوق المتوسط من االستجابات وبوزن نسبي بلغ 

مستوى أن . وبصفة عامة تبين %10االجهاد بمستوى فوق المتوسط من االستجابات وبوزن نسبي بلغ 

ة حيث بلغ متوسط ات مدرسة الشهيد مفتاح فرحات بمدينة زليتنالضغوط النفسية التي تمر بها معلم

( التي بينت أن 6111، وقد اختلفت هذه النتيجة عن دراسة وفاء عبد الجواد )%15الوزن النسبي 

مستوى الضغوط النفسية منخفض لدى عينة الدراسة.، وتعزو الباحثة أن مصادر  الضغوط النفسية  

ة واالجتماعية والمهنية  هي أحد االسباب الرئيسية في حدوث المتمثلة في الضغوط االقتصادي

 المشكالت الصحية للفرد والتي تجعل منه غير قادر علي التوافق مع البيئة المحيطة به.

على مقياس الضغوط  %5التساؤل الثالث: هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 

ار تمت االستعانة باالختبار التائي لعينتين مرتبطتين واختبالنفسية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ؟. 

على جميع االبعاد وعلى المقيا  الكلي للضغوط النفسية تعزى مان ويتني لمعرفة داللة الفروق 

 ،ذلك بعد اجراء اختبار التجانس بين المجموعات باستخدام اختبار ليفين لمتغير المؤهل العلمي، و

 (.  1) والنتائج مبينة في الجدول

 الضغوط النفسية حسب متغير المؤهل العلمي (نتائج داللة الفروق 4جدول )                

المقيا  

 واالبعاد

المؤهل 

 العلمي

حجم 

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 اختبار ليفين االختبار 

قيمة 

 االختبار

الداللة 

 اإلحصائية

قيمة 

 االختبار

الداللة 

 االحصائية

 حدة بعد

 االجهاد

 056. 3.869 897. 131. 44408. 2.5494 23 جامعي

 ثانوية \ دبلوم

 أساسية علم
20 2.5273 .65992     

 بعد

 مشكالت

 الجسدية

 49167. 2.8087 23 جامعي
-

1.308 
.198 .079 .780 

 ثانوية \ دبلوم

 أساسية علم
20 3.0150 .54219     

 كفاية بعد

 الفرد

 048. 4.140 732. 342.- 47434. 2.7826 23 جامعي

 ثانوية \ دبلوم

 أساسية علم
20 2.8222 .72314     

 بعد

 المشكالت

 االنفعالية

 025. 5.391 510. 659.- 48694. 2.6435 23 جامعي

 ثانوية \ دبلوم

 أساسية علم
20 2.7450 .75844     

 المقيا 

 الكلي

 007. 8.005 318. 998.- 32425. 2.6960 23 جامعي

 ثانوية \ دبلوم

 أساسية علم
20 2.7774 .60410     

 3.36**دالة احصائيا بمستوى داللة احصائية 
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(، ان قيم االختبار غير دالة احصائيا عند مستوى داللة احصائية 1تبين النتائج المبينة في جدول )

ة التي تمر بها معلمات مدرسعلى جميع االبعاد وعلى المقيا  الكلي لمقيا  الضغوط النفسية  8%

الشهيد مفتاح فرحات بمدينة زليتن، و هذا يشير الي انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند 

على مقيا  الضغوط النفسية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وتفسر الباحثة هذه النتيجة  %8مستوى 

هم وأن االشخاص مهم كنت مستويات أن الضغوط النفسية ليس لها عالقة بالمستوى التعليمي للفرد 

 التعليمية ح يشعرون بالضغط وقد تكون للظروف المحيطة بيهم أحد االسباب.

على مقياس الضغوطات  %5التساؤل الرابع: هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 

تين واختبار طعينتين مرتبلتمت االستعانة باالختبار التائي النفسية تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟. 

على جميع االبعاد وعلى المقيا  الكلي للضغوط النفسية تعزى مان ويتني لمعرفة داللة الفروق 

 ،ذلك بعد اجراء اختبار التجانس بين المجموعات باستخدام اختبار ليفين لمتغير سنوات الخبرة، و

 (.  8والنتائج مبينة في الجدول )

 الضغوط النفسية حسب متغير سنوات الخبرةالفروق ( نتائج داللة 5جدول )               

المقيا  

 واالبعاد
 سنوات الخبرة

حجم 

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 اختبار ليفين االختبار 

قيمة 

 االختبار

الداللة 

 االحصائية

قيمة 

 االختبار

الداللة 

 االحصائية

 حدة بعد

 االجهاد

 15 من أقل

 سنة
19 2.7129 .32954 1.627- .104 9.469 .004 

     64723. 2.4015 24 فأكثر سنة 15

 بعد

 مشكالت

 الجسدية

 15 من أقل

 سنة
19 2.8842 .46817 -.227 .822 .436 .513 

     56720. 2.9208 24 فأكثر سنة 15

 كفاية بعد

 الفرد

 15 من أقل

 سنة
19 2.9474 .49187 1.452 .154 1.346 .253 

     65338. 2.6852 24 فأكثر سنة 15

 بعد

 المشكالت

 االنفعالية

 15 من أقل

 سنة
19 2.8737 .53525 1.758 .086 .586 .448 

     65805. 2.5458 24 فأكثر سنة 15
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 المقيا 

 الكلي

 15 من أقل

 سنة
19 2.8545 .31314 1.272- .203 5.565 .023 

     55391. 2.6383 24 فأكثر سنة 15

 3.36احصائيا بمستوى داللة احصائية **دالة 

(، ان قيم االختبار مان ويتني غير دالة احصائيا عند مستوى داللة 8تبين النتائج المبينة في جدول )

على جميع االبعاد وعلى المقيا  الكلي لمقيا  الضغوط النفسية التي تمر بها معلمات  %8احصائية 

هذا يشير الي انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية  مدرسة الشهيد مفتاح فرحات بمدينة زليتن، و

على مقيا  الضغوط النفسية تعزى لمتغير سنوات الخبرة، وقد اختلفت هذه النتيجة  %8عند مستوى 

( التي بينت أن افراد العينة اللذين لهم خبرة قصيرة يعانون من 2362عن دراسة سمية شابني )

( 2369ة طويلة في التعليم، وعن  دراسة خديجة عميري )الضغوط النفسية مقارنة بمن لديهم خبر

التي بينت أن هناك فروق بين افراد العينة تعزى لمتغير االقدمية، وتفسر الباحثة هذه النتيجة أن 

سنوات خبرة العمل ليس لها عالقة بالضغوط النفسية في هذه الدراسة وقد يكون للظروف االسرية 

 واالجتماعية دور في ذلك.

 يات والمقترحات:ـــالتوص

 :بناء على ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية تقدم الباحثة مجموعة من التوصيات والمقترحات

 اوالً: التوصيات 

التعاون بين المدرا  ووزارة التعليم لتوفير جميع االمكانيات الضرورية والالزمة لنجاح العملية / 1

 التعليمية.

 والمعنوية للمعلمين والمعلمات لتقديم أفضل النتائج التربوية./ تقديم الحوافز المادية 2

 / العمل علي إعطاء دورات تدريبية وتوعوية للتعامل مع الضغوط داخل المؤسسات التعليمية.0

 / تخصيص مكتب لإلرشاد النفسي خاص بالمعلمين والمعلمات داخل المؤسسات التعليمية.1

وح الفريق الواحد حتي يتنسى لكل المعلمين والمعلمات إبداء / العمل داخل المؤسسات التعليمية بر8

 آرائهم بكل حرية وشفافية.

 / التنسيق بين المؤسسات التعليمية والوزارة لعمل رحالت ترفيهية خاصة للمعلمين والمعلمات.1
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 ثانياً المقترحات:

 المعلمين والمعلمات./ اجراء بحوث حول  الضغوط النفسية وعالقتها بمستوى الدافعية لدى 6

 / إجراء بحوث حول  الضغوط النفسية والرضا الوظيفي .2

 جريبية  للحد من الضغوط النفسية./ إجراء بحوث ت0

 المراجع:ـــ

( ، أساليب مواجهة الضغوط وعالقتها ببعض سمات 2338/ أمل عالء الدين أبو عزام)6

 امعة عين شمس، الشخصية لدى طالب المرحلة الثانوية، رسالة دكتوراه، ج

(  الضغوط النفسية لدى المعلم الفلسطيني  في ضوء نظرية 2332/  مسعود عبدالحميد حجو)63

 ماسلو، رسالة دكتوراه.

( فاعلية برنامج  ارشادي معرفي  سلوكي لتخفيف الضغط النفسي 6111/ وفاء عبدالجواد)66

 ة واالجتماعية، جامعة محمد بسكرة.لدى عينة من المعلمين، رسالة دكتوراه، كلية العلوم اإلنساني

" الضغوط النفسية وعالقتها بالجنس ومدة الخبرة وبعض سمات ( 2333/ عبا  متولي)62

 63(21الشخصية لدى معلمي المرحة االبتدائية المجلة المصرية للدراسات النفسية، العدد)

ك سعود ،كلية ( الضغوط النفسية لدى المعلمين، مجلة جامعة المل2330/ عبيد العمري)60

 61(2اآلداب، العدد)

( الضغوط النفسية لدى المعلمين نتيجة التغيرات الجديدة في المنظومة 2360/ سمية شابني)61

 التربوية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية.

ة والرجاء لدى ( الصمود النفسي وعالقته بكل من الضغوط النفسي2336/ ابراهيم شوقي)68

 .21( 58عينة من طالب الجامعة، المجلة المصرية للدراسات النفسية، العدد)

 ( ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها، دار الكتاب الحديث.2330/ علي عسكر)2

(، في الصحة النفسية االسباب النفسية لألمراض العصابية، بنغازي 2331/ عثمان علي أميمن )0

 ليبيا.

 (، الشخصية السوية والمضطربة، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة.2332)/ زينب شقير 1
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(ضغوط العمل عند معلمي  الدراسات االجتماعية  للمرحلة االساسية  2360) / عبدالله طالفحة8

في االردن  والمشكالت الناجمة عنها، مجلة الجامعة  االسالمية للدراسات التربوية 

 .6( 26والنفسية،)

(، الضغوط النفسية وتأثيرها على أداء المعلم، رسالة ماجستير، جامعة 2369يري)/ خديجة عم1

 أحمد دراية، ادرار.

( مصادر الضغوط النفسية لدى معلمي مديرية تربية الكرك 2330/ عماد عبد الفتاح الزغول)9

 وعالقتها ببعض المتغيرات، مجلة  العلوم التربوية، كلية التربية، جامعة قطر.

( الضغوط النفسية لدى معلمات الشق األول من مرحلة التعليم 2326مسعود ابو دالل)/  مريم 5

 (.26االساسي، مجلة  كلية التربية، جنزور، العدد)

(  الضغوط النفسية لدى المعلمين  وحاجاتهم االرشادية، مجلة 6111/  يوسف عبدالفتاح محمد)1

 5( 68مركز  البحوث التربوية، جامعة قطر، العدد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

38 
 

 
... المؤتمر الدولي للجمعية   INNS: 202153 المجلة الليبية لعلوم التعليم

 11/2022/ 20-19( طرابلس 1المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

 

 برامج إعداد معلم التربية الخاصة عنوان المداخلة:

on Teacher Preparation ProgramsSpecial Educati 

 مخبر الدراسات اللغوية النظرية والتطبيقية - خليصة بارش

 جامعة محمد بوضياف مسيلة/الجزائر - عز الدين عماري

msila.dz-Khalissa.bareche@univ  -  msila.dz-Azzddine.ammari@univ 

============================================================== 

 ملخص المداخلة:

يهدف هذا البحث إلى  وصف المعايير المعتمدة في انتقاء برامج تكوين معلم التربية الخاصة ـ        

في ضوء  التجربة الجزائريةـ والمشكالت التي تحول دون التطبيق األمثل لهذه البرامج، إلى جانب 

رامج اف برصد االتجاهات الحديثة في إعداد برامج التربية الخاصة ـ بعض التجارب العالمية ـ وأهد

إعداد معلم التربية الخاصة في ظل المستجدات الراهنة وفق رؤية مقارنة بين بعض التجارب العالمية 

في هذا الميدان التربوي، واستند البحث على المنهج الوصفي القائم على آليتي التحليل والمقارنة، 

 صة، وهو برنامج يعدوخلص البحث إلى عدة نتائج أبرزها برنامج مقترح لتكوين معلم تربية خا

 عصارة التجارب التربوية العالمية.

 : ـ برامج ـ التربية الخاصة ـ التجربة الجزائريةـ التجارب العالمية ـ الكلمات المفاتيح

Abstract : 

This  research aims to describe the criteria adopted in the selection of special 

education teacher training programs - in light of the Algerian experience - 

and the problems that hinder the application of these programs, in addition 

to monitoring recent trends in the preparation of special education programs 

- some international experiences - and the objectives of special l education 

teacher preparation programs in light of The current developments according 

to a comparative vision between some global experiences in this educational 

field, and comparison. 

Key words: Programs – special education – the Algerian experience  - 

international experiences – 
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 مقدمـــــــــــــــــة:

الراسخة  والثقافيةنبدأ بناء األمة من بناء فكرها، فالفكر يعكس القيم األخالقية واالجتماعية           

 في ذهنيات أبناء األمة، والمعلم هو من يزرع بذور القيم، فإذا أردنا التخطيط للمستقبل نبدأ من المعلم؛

ولهذا السبب حظي هذا األخير باهتمام كبير نظرا ألنّه صاحب الرسالة التي تحمل توجها فكريا يعكس 

م التربية؛ ألنّه الهدف األسمى من العملية األهداف اإليديولوجية المسطرة، واقترن بالمعلم مفهو

التعليمية التعلمية، والتربية من حق الجميع، سواء أكانوا أفرادا عاديين أو ذوي حاالت خاصة تستدعي 

تعليما خاصا، أو بتعبير آخر تربية خاصة، وهذه األخيرة من القضايا التي عرفت شيوعا منذ أواخر 

األفراد الذين يعانون من عجز في إحدى الوظائف الفيزيولوجية  نظرا الرتفاع  نسبة القرن الماضي،

 والعقلية والتي تستدعي تعليما خاصا، ومعلما مكونا وفق برامج تربوية خاصة.

وقد أحدثت برامج تكوين معلم التربية الخاصة تباينا في التوجهات من حيث التصميم والتقييم،           

الخاصة من قضايا تتعلق بمؤهالته و كفاءاته، وهذا ما دفع بكثير إلى جانب ما يحيط بمعلم التربية 

من المراكز التكوينية إلى تصميم برامج تخضع المعلم المتخصص للتكوين المستمر، والجزائر 

كغيرها من الدول عملت على ضبط البرنامج بما يتناسب والتوجه العام للتربية الخاصة، وعملت 

موحد ومسطر وفق تسلسل تأهيلي وتمهيني ، ويعد مركز قسنطينة  معظم مراكزها على تبني برنامج

لتكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات المعوقين بالجزائر أحد أبرز هذه المراكز كونه المنتج 

والضابط لبرنامج تكوين الكوادر العاملة في قطاع التربية الخاصة، وأخص بالذكر هنا معلمي التربية 

 الخاصة.

يسعى البحث إلى اإلجابة عن اإلشكالية اآلتية: ما هو اإلطار العام إلعداد برامج  :اشكالية البحث

وتتفرع عن هذه اإلشكالية جملة من التساؤالت، أبرزها: ما  تكوين معلم التربية الخاصة في الجزائر؟

علمي مكيف يتم انتقاء برامج إعداد هي شروط انتقاء معلمي التربية الخاصة وفق التجربة الجزائرية؟ 

تكوين معلمي التربية الخاصة من خالل برنامج كيف يتم  التربية الخاصة وفق التجربة الجزائرية؟

هل توجد عراقيل تحول دون التطبيق األمثل لبرنامج إعداد معلم التربية الخاصة في  مركز قسنطينة؟

اف أهدما  الخاصة؟مركز قسنطينة؟ ما هي االتجاهات الحديثة في إعداد برامج تكوين معلم التربية 

 برامج إعداد معلم التربية الخاصة وفق المستجدات الراهنة ؟
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 فرضيات البحث: 

 :الدرجة العلمية،  يتم انتقاء معلم التربية الخاصة وفق التجربة الجزائرية  طبقا للشروط اآلتية

 ونوع التخصص، والمؤهالت والكفاءات النفسية والبيداغوجية والبدنية.

 امج إعداد معلمي التربية الخاصة وفق التجربة الجزائرية "مركز قسنطينة نموذجا، يتم انتقاء بر

واضطراب معيار تصنيف عالمي لألمراض النفسية والعقلية  حسب معايير، تتمثل في اآلتي:

، والمعيار التنظيمي والتشريعي، ومعيار علم النفس النمو (CIF,OMS, DSM,CIM) السلوك

 والتيارات البيداغوجية .

  ربع أيتم تكوين معلمي التربية الخاصة وفق التجربة الجزائرية "مركز قسنطينة نموذجا " من

مراحل، وهي: التكوين المتخصص، والتكوين التحضيري، وتكوين تحسين المستوى )تكوين 

 متواصل(، وتكوين تكميلي خاص بالترقية للمناصب العليا.

  ج إعداد معلم التربية الخاصة في األقسام الخاصة توجد عراقيل تحول دون التطبيق األمثل لبرنام

 الجزائرية حسب الدليل الوطني النتقاء األطفال في القسم الخاص مركز قسنطينة.

  اتجاه نحو دمج  االتجاهات الحديثة في إعداد برامج تكوين معلم التربية الخاصة ما يأتي:من أبرز

دريب المعتمد على الكفاءات، واالتجاه نحو التربية الخاصة والتربية العادية، واتجاه نحو الت

 التدريب غير التصنيفي في التربية الخاصة

  :تمّس أهداف برامج إعداد معلم التربية الخاصة وفق المستجدات الراهنة عدة مستويات، منها

 مستوى تصنيفي ومستوى التصنيف الجزئي، ومستوى الدمج الكلي.

ج الوصفي عماد البحث وأساسه، كما استند البحث على آليات يعد المنه :منهج البحث وآلياته وأدواته

التحليل والمقارنة التي اقتضتها الضرورة البحثية المستهدفة،  أما أدوات البحث فإلى جانب المصادر 

 والمراجع اتخذ البحث من المقابلة سندا لوصف بعض جوانب البحث.

لبرنامج إعداد معلم التربية الخاصة في الجزائر، يهدف البحث إلى وصف اإلطار العام  أهداف البحث:

من حيث المعايير الرئيسة المعتمدة في إعداده وأهدافه، إلى جانب المشكالت التي تحول دون التطبيق 

األمثل لهذا البرنامج، كما يسعى البحث لتسليط الضوء على بعض التجارب العالمية في إعداد برامج 

ربية الخاصة، وأبرز االتجاهات الحديثة في هذا الميدان، ومحاولة تحديد تكوين وإعداد المعلمين في الت

 بعض الفروق في إعداد البرامج والتي تسهم في إبراز مدى مواكبة هذه البرامج للمستجدات الراهنة.



 

 
 
 

41 
 

 
... المؤتمر الدولي للجمعية   INNS: 202153 المجلة الليبية لعلوم التعليم

 11/2022/ 20-19( طرابلس 1المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

يستقي البحث أهميته من أهمية ميدان التربية الخاصة وضرورة تكثيف الجهود لتقديم أهمية البحث: 

لدعم الكافي لفئة ذوي اإلعاقة، كما أنه من الدراسات القليلة التي التفتت لبرامج إعداد الرعاية وا

المعلمين المختصين في الجزائر، إضافة إلى أّن وصف البرنامج يمكن من خلق رؤية اصالحية له 

صة امن الجانبين النظري والتطبيقي، وتسهم المقارنة بين بعض برامج إعداد المعلمين في التربية الخ

 من خلق برنامج تكاملي يزاوج بين عدة تصورات واستراتيجيات فعالة.

 عناصر البحث:            

 أوال/ ضبط مصطلحات البحث:

يشير مصطلح برنامج إلى جملة األنشطة المصاغة بهدف تحقيق غايات ومقاصد  / مفهوم برامج:1

قد يتجاوز حدود األنشطة ليشمل النظم واالستراتيجيات والمواد التي ، والبرنامج  (2368)سليماني، 

 يتم إعدادها للوصول إلى أهداف معينة إلى جانب الحجم الساعي المخصص لتحقيقها.

هي عبارة عن نوع من االستثمار البشري، يقدم خدمات متنوعة ذات طبيعة  / مفهوم تربية خاصة:2

طريقة تتماشى مع إمكاناتهم  من ذوي اإلعاقة، وذلك وفق  خاصة، وتختص بفئة معينة من األفراد

، ونفهم (21، صفحة 2368)عيسى، وقدراتهم، وهذه الخدمات قد تكون قصيرة المدى أو طويلة المدى

ات لفئة ممن هذا التعريف أّن التربية الخاصة تهدف إلى تقديم الرعاية والتعليم ومختلف أنواع الخد

 ذوي اإلعاقة.

: هو الشخص المؤهل أكاديميا في مجال التربية الخاصة، والذي يعمل / مفهوم معلم التربية الخاصة3

مع األطفال غير العاديين وتسند إليه عدّة وظائف، كتحديد األهداف التربوية والتعليمية المالئمة لكل 

وتنفيذ الخطة بما يحقق أهدافا للمعاق، وتنويع  إعاقة، والمشاركة في وضع الخطة التعليمية المالئمة،

ليناسب كل إعاقة، وتعليم الموضوعات األكاديمية، والمشاركة  أساليب التدريس وطرق تعديل السلوك

، 2331ة، )عودفي تحديد االحتياجات والوسائل واإلمكانات الالزمة لتنفيذ الخطة التربوية، وغير ذلك

، فالمعلم في التربية الخاصة هو محور العملية التعليمة؛ ذلك أنّه المهيأ للبيئة الصفية (211صفحة 

المناسبة والمحرك لمؤشر التغير االيجابي في سلوك المتعلم، ويكون المعلم مدربا ألداء مهنته وفق 

 برامج تربوية خاصة.

األمريكية للتخلف العقلي تتمثل في " مجموعة هي حسب الجمعية  / مفهوم برامج تربية خاصة:4

من البرامج التربوية المتخصصة والمصممة بشكل خاص لمواجهة حاجات األفراد المعوقين، والتي 
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ال يستطيع معلم الصف العادي تقديمها، وتتضمن األساليب والوسائل الخاصة والمساعدة في تسهيل 

، فالتربية (68، صفحة 2333)السيد عبيد، ممكن"تعليم المعاقين وتنمية قدراتهم إلى أقصى حد 

الخاصة تروم تبسيط االستراتيجيات التدريسية لتناسب قدرات فئة ذوي اإلعاقة، وتختلف التربية 

الخاصة عن التربية العامة من حيث األهداف، سواء أتعلق األمر بطبيعة المناهج أو الطرائق 

 .والوسائل

 (20، صفحة 2333)السيد عبيد، الفرق بين أهداف التربية العامة والتربية الخاصة: 1مخطط 

 

ومن خالل هذه الفروق يمكن القول إّن التربية الخاصة في مفهومها العام تتجلى في"جملة من األساليب 

تعليميا خاصا ومواد ومعدات خاصة أو مكيفة وطرائق التعليمية الفردية المنظمة التي تتضمن وضعا 

تربوية خاصة وإجراءات عالجية تهدف إلى مساعدة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في تحقيق 

الحد األقصى الممكن من الكفاية الذاتية الشخصية والنجاح األكاديمي والمشاركة في فعاليات 

، فأسمى ما تسعى إليه هذه التربية هو دمج هذه الفئة في (66، صفحة 2365بي، )العتيمجتمعه"

 المجتمع، فتصبح عنصرا فاعال ومفعال ال عنصرا مسلوب الدور معزول المحيط.

"تدريب المعلمين  يقصد بها البرنامج الذي يهدف إلى :/ مفهوم برامج إعداد معلم تربية خاصة5

، (10، صفحة 2335)يحي، مقاعد الدراسة في المعاهد العلمية المختلفة" وتأهيلهم أثناء وجودهم على

وهو تدريب خاص من حيث طبيعة المقررات واألهداف وفترة التدريب، نظرا لطبيعة الفئة التي 

ل وضعت في شك سيوجه خريجو هذه البرامج لتدريسها، كما تشمل هذه البرامج المبادئ العامة التي

متوازن وتعمل على توجيه القائمين على إعداد المعلمين؛ أي أن اإلطار العام للبرنامج يشمل مختلف 
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الجهات التربوية سواء معدي البرامج أو المعلمين المكونين، فالبرنامج يعده ثلة من الخبراء في مختلف 

 رنامج يراعي في أسسه المنطلقاتالمجاالت النفسية واألكاديمية وغير ذلك، للوصول إلى تصميم ب

 االيديولوجية والعالمية.

 ثانيا/شروط انتقاء معلمي التربية الخاصة وفق التجربة الجزائرية:

تهدف أغلب دول العالم لتأمين الرعاية المثالية لفئة ذوي اإلعاقة، وسعت عبر العصور           

للوصول بهذه الفئة إلى مستوى تتساوى فيه مع الفئة العادية في مختلف األنشطة المعيشية، والجزائر 

كغيرها من الدول عملت على حفظ حقوق هذه الفئة، واشتغلت على دمجها في المجتمع، كما اتخذت 

عدة سياسات لتكوين الكوادر الكفؤة لتعليم فئة ذوي اإلعاقة، فمعلم ذوي اإلعاقة يكون مدربا تدريبا 

 خاصا يساعده في أداء مهنته، 

القدرة على تجديد المعلومات التربوية والنفسية كما يجب أن يتصف بجملة من الخصائص، منها 

صاصه، واتساع الخبرات وتنوعها، فتخرج والعلمية والتعليمية وتحديثها خاصة في مجال عمله واخت

عن إطار الكتاب والمواد المكتوبة، والقدرة على التفكير العلمي حتى يتمكن من حل المشكالت التي 

تواجه بإيجابية وأن يحسن التصرف واالختيار، وأن يتصف بذكاء وظيفي، وأن يستخدم مهاراته في 

ال عوبات، و أن يكون لديه القدرة على تعليم األطفاستنباط أفضل الوسائل لحل المشكالت وتذليل الص

 مع اختالف مستوياتهم وطريقة تدريسهم وعلى تفسير خبرات الطفل والمجتمع الذي يعيش فيه

 .(696، صفحة 0/39/2323)ثاليجية، 

ـ وفق عدة شروط، فالنسبة للجزائر ويتم انتقاء معلمي التربية الخاصة ـ معلم ذوي اإلعاقة           

مسابقة على أسا   2323جانفي  66وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة يوم  أجرت

ـ  ـ لاللتحاق ب ـ امتحان شفهي  منصب معلم متخصص رئيسي وأستاذ التعليم المتخصص  6013الشهادة 

ة من على جملشحين، والتي تقوم ) كوادر في التربية الخاصة(، كما تم ضبط معايير قبول المتر

 : (2361)حلوان،  الشروط، منها

 يقبل الطالب: يشترط شهادة ليسانس أو شهادة معادلة لها؛ أي ـ الدرجة العلمية )مستوى الشهادة( 1

الذي أنهى فترة تكوين تصل ثالث سنوات في التخصصات المطلوبة، وتؤخذ أقدمية الشهادة وخبرة 

 الطالب بعين االعتبار.



 

 
 
 

44 
 

 
... المؤتمر الدولي للجمعية   INNS: 202153 المجلة الليبية لعلوم التعليم

 11/2022/ 20-19( طرابلس 1المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

التخصصات المطلوبة، هي: اللغة واألدب العربي، واللغة والثقافة األمازيغية، لغة ـ التخصص:  2

وهذه  يعية، إعالم، تربية بدنية،فرنسية، لغة إنجليزية، علوم إنسانية، رياضيات، فيزياء، علوم طب

 التخصصات ترتبط بالمواد المراد تدريسها.

تكلف لجنة خبيرة باالنتقاء النهائي للطلبة المرشحين للمناصب المهنية، وتتكون اللجنة  ـ المقابلة: 3

من خبير نفساني، وخبير بيداغوجي، وخبير في مادة التخصص، إلى جانب معايير أخرى على 

بول الطلبة المرشحين لمسابقة التوظيف، منها حب المهنة، والقدرة البدنية، والمؤهالت أساسها يتم ق

والكفايات النفسية والبيداغوجية ، إلى جانب التمكن من مادة التخصص، وأهم معيار يتم االستناد عليه 

 هو معيار الخبرة في ميدان التربية الخاصة.

ظرا لعدد الفئة المتكفل بها، فتم  تفعيل سياسة اإلدماج لكن يبقى عدد المعلمين غير كاف ن          

المهني ألصحاب عقود ما قبل التشغيل وفق قوانين الوظيفة العمومية وتطابق الشهادة والقدرة الجسمية 

ربيع الثاني  66مؤرخ في  001-61والعقلية و النفسية و البيداغوجية عن طريق مرسوم تنفيذي رقم 

يتضمن إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على  2361ديسمبر عام  35الموافق لـ  6116عام 

اإلدماج المهني و اإلدماج االجتماعي لحاملي الشهادات وهي ذات أبعاد بيداغوجية واجتماعية 

 وسياسية، وهو انتقاء ينبني 

لعشر ا على اختيار نوعية المعلمين واألساتذة الذين لديهم خبرة في الميدان تتجاوز من ثالثة إلى

سنوات، وهناك إجراءات جديدة لالنتقاء في المناصب، وهو الرجوع إلى وكالة التشغيل لشغل 

المنصب المطلوب، لهذا الحكومة الجزائرية وضعت منحة البطالة إلى حين االنتهاء من إدماج عقود 

تكون و ما قبل التشغيل من أصحاب الشهادات، وهي إجراءات تقضي على البيروقراطية والمحسوبية،

للدولة قاعدة بيانات لمعرفة نسبة البطالة الحقيقية وتوجيههم للمناصب الشاغرة، وبالنسبة لمن يتم 

 .(2322 )لعطيوي،توجيههم لمنصب معلم تربية خاصة يخضعون لتكوين تحضيري مدته تسعة أشهر

الخاصة وفق التجربة الجزائرية " المركز الوطني ثالثا/ معايير انتقاء برامج إعداد معلمي التربية 

 لتكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات المعوقين قسنطينة نموذجا":

تحتل الجزائر صدارة الدول العربية في مسألة العناية بفئة المعوقين ومختلف فئات ذوي           

حقوق هذه الفئة، والجزائر االحتياجات الخاصة، وهي أسبق الدول في التوقيع على مرسوم ضمان 

الدولة الوحيدة التي وفرت لهذه الفئة مرافقا ومعلما ومتابعا نفسانيا، وكل ذلك تتكفل به الدولة بشكل 

احترافي ومجاني، كما أنّها تفتح باب التعاون التكويني المجاني للكوادر المنتمية للمؤسسات 
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رنامجها في إعداد معلم التربية الخاصة في والجمعيات الخاصة ذات االهتمام بهذه الفئة، ويمثل ب

مختلف األطوار البيداغوجية من أشمل البرامج؛ نظرا ألنّه عمل على إلغاء مبدأ التصنيف في تكوين 

الكوادر التربوية الخاصة مما يمكن الدولة من استثمار هذه الكوادر في تعليم مختلف فئات ذوي 

واالضطرابات الذهنية المختلفة، واعتمدت التكوين   اإلعاقة إلى جانب فئة اضطراب طيف التوحيد

المفتوح أو المتواصل الذي يسمح بتطويع الخبرات لمسايرة المستجدات، والجزائر تشتمل على ثالث 

مراكز متخصصة في تكوين مختلف كوادر التربية الخاصة، وهذه المراكز، هي: المركز الوطني 

 عوقين بقسنطينة، والمركز الوطني لتكوين الموظفينلتكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات الم

المختصين بئر خادم/ الجزائر، والمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا خميستي تيبازة، 

ويعد مركز قسنطينة من أهم المراكز؛ ألنّه معد للبرامج والمناهج والوسائل البيداغوجية والتوثيق، 

عد ملحقة بسكرة تابعة لقسنطينة ، أما المراكز األخرى مستقلة ولها ولكل مركز مالحق تابعة لها، وت

 .(2322)لعطيوي، مهامها  حسب  مرسوم اإلنشاء 

على استثمار خبرات وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة في الجزائروعملت           

اللجان المختصة ألجل تصميم برامج تتناسب والميدان الخاص، ويعد البرنامج الذي تعده اللجنة 

العلمية إلعداد البرامج والمناهج والوسائل البيداغوجية و التوثيق في المركز الوطني لتكوين 

ف المراكز كز عليه مختلالمستخدمين المختصين بمؤسسات المعوقين في قسنطينة برنامجا موحدا ترت

المختصة بالكوادر التربوية الخاصة في مراحل تكوينها ـ النظري والتطبيقي ـ وتم تصميم هذا 

البرنامج وفق معايير تزاوج بين األبعاد الوطنية والعالمية ، ومن هذه المعايير حسب خليل لعطيوي 

نطينة  صين بمؤسسات المعوقين  قسوهو نفساني عيادي لدى المركز الوطني لتكوين المستخدمين المخت

 :(2322)لعطيوي، و من  أعضاء اللجنة المعدة للبرامج ما يأتي 

 ,CIF,OMS)ـ  معيار تصنيف عالمي لألمراض النفسية والعقلية واضطراب  السلوك  1

DSM,CIM) : فالبد من ضبط المفاهيم العلمية حسب الدليل اإلحصائي( األمريكيDSM )

 والتصنيف الدولي لإلعاقة، فال يصح انتقاء البرامج خارج اإلطار العلمي  والعالمي المتفق عليه.

فالبد من احترام النصوص التشريعية والمراسيم التنظيمية للدولة، ـ المعيار التنظيمي والتشريعي :  2

ون شغل، اقتصاد...إلخ(، مثال: القان فهي الوحيدة التي ترسم السياسة العامة ) صحة، تعليم، تكوين،

الجزائري يسوي بين الرجل والمرأة في التزامات العمل والترقية، والتكوين يكون بنفس التوصيات 

وااللتزامات حتى وإن كان نوع التكليف مجهد للمرأة، كما هو الحال في مراكز األحداث مثال، كما 
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يصال المعلومة وتحسين المستوى، فال تعارض يجب مراعاة المحيط الثقافي، فهو يمثل خصوصية إل

 مع المكتسبات الدينية والوطنية، فهما عنصران أساسيان للتكوين الجيد لمعلم التربية الخاصة.

ليكون التكوين ذا جودة عالية يجب أن تحتوي  ـ معيار علم النفس النمو والتيارات البيداغوجية: 3

 بير اللغويوالتعني عيادي، نفساني في تصحيح النطق البرامج على مهارات أخصائي نفساني )نفسا

و الشفهي، نفساني مدرسي أو بيداغوجي( لتدليل االضطرابات الشخصية واالنحرافات السلوكية و 

المشاكل األسرية ألنّه ليس كل ما هو ظاهر هو حقيقة، بل يجب االستبطان لتقديم تكوين فعال، 

 باالستعانة باألخصائيين النفسانيين.

تكوين معلمي التربية الخاصة وفق التجربة الجزائرية "المركز الوطني لتكوين بعا/ برنامج را

 المستخدمين المختصين بمؤسسات المعوقين ـ قسنطينة / الجزائرـ"

حظي التعليم في الجزائر بأهمية كبيرة تنعكس في الجهود التي بذلتها الدولة في هذا الميدان،           

اصة نصيبها من هذه الجهود، كما سعت الهيئات الجزائرية المتخصصة إلى تصميم وكانت للتربية الخ

برامج إلعداد معلمين متخصصين ذات جودة تتناسب واحتياجات فئة ذوي اإلعاقة، ويشمل التكوين 

 حسب المرسوم التنظيمي للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ما يأتي:

وينا ة المتحصلين على شهادة ليسانس يعد التكوين في الكلية تك: بالنسبة للطلب/ التكوين المتخصص6

متخصصا، أما الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا و أرادوا مزاولة مهنة مربي متخصص أو 

مدرب إعادة التكييف المهني فيخضعون لتكوين لمدة عامين إلى ثالث سنوات بالنسبة لفئة مربي 

ن المستخدمين المختصين بمؤسسات المعوقين )قسنطينة( و متخصص في المركز الوطني لتكوي

المركز الوطني لتكوين الموظفين المختصين )بئر خادم( و مدرب إعادة التكييف المهني في المركز 

، ويهدف هذا التكوين  إلى (2322)لعطيوي، الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا )تيبازة(  

"التمكين من اكتساب المعارف النظرية والتطبيقية الضرورية لممارسة المهام المرتبطة بالرتبة المراد 

، وفي الجزائر يكون التكوين المتخصص  في المراكز (8، صفحة 2323)جراد، االنتماء إليها" 

فر فيها المتربصون  بتدريبات تكسبهم كفايات متنوعة تجعلهم مؤهلين والمالحق المتخصصة، يظ

 ليكونوا مرافقين ومعلمين في اآلن نفسه.

وهو تكوين يهدف إلى تمكين المتربص من اكتساب معارف تكميلية تسمح  / التكوين التحضيري:2

له بممارسة مهامه والتثبيت في المنصب و هو خاص بالمعلمين و األساتذة الحاصلين على شهادة 

ليسانس أو ماستر، وبالنسبة ألهم محاور برامج  التكوين التحضيري  لمركز قسنطينة فتشمل تكوينين: 
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خر تطبيقي، وتبلغ فترة التكوين اإلجمالية تسعة أشهرـ ستة أشهر خاصة ببرنامج أحدهما نظري و اآل

التكوين النظري بينما ثالثة أشهر للتربص التطبيقي ـ حيث يتابع المتربصون أثناء التكوين تربصا 

يق ستطبيقيا مدة ثالثة أشهر لدى المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني و بالتن

مع المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية و التعليم، وفي الجدول عرض للبرامج التحضيرية 

 حسب األسالك التربوية: 

 يشمل فرعين)إعاقة سمعية/ إعاقة بصرية(:سلك معلمي التعليم المتخصص رئيسي: ـ  6ـ  2

رئيسي/  تعليم المتخصصبرنامج التكوين التحضيري أثناء فترة التربص في رتبة معلم ال/1جدول

)المركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين ، فرع إعاقة سمعية: المدة ستة أشهر

25/35/2362): 

 المعامل الحجم الساعي الوحدات الرقم

 6 سا 53 التدرب على منهجية البحث 6

 6 سا53 بيداغوجيا التعليم االبتدائي 2

 6 سا 13 التباريعلم  0

 6 سا 13 تقنيات اإلعالم واالتصال 1

 6 سا 13 سياسة النشاط االجتماعي 8

 6 سا 53 التربية الخاصة 1

 6 سا 13 ورشة التنطيق 9

 6 سا 53 االتصال 5

 6 سا 53 القصور السمعي والنمو النفسي 1

 6 سا 13 وحدة تشريح وفيزيولوجيا وأمراض األذن 63

 6 سا 13 لغة أجنبية 66

 سا 113 الحجم الساعي اإلجمالي

 

من خالل معطيات الجدول نالحظ أن وحدات المقرر تنبني على أبعاد مختلفة، كالبعد المنهجي      

الذي نستقي أثره من وحدة "منهجية البحث" التي خصص لها حجم ساعي يصل إلى ثمانين ساعة، 

فالمنهجية تمكن المعلم من انجاز مختلف البحوث والتقارير، وتعينه على الضبط المنهجي لسير عمله، 

إلى جانب البُعد البيداغوجي من خالل وحدة "بيداغوجيا التعليم االبتدائي" الذي يعد ركيزة العملية 
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التعليمية، فهو يعرف المعلم بمختلف المناهج والطرائق والوسائل البيداغوجية، وتعمل وحدة "علم 

قنيات من الت التباري" على قيا  وتقييم تحقق األهداف المسطرة، ويشترط أن يكون المعلم متمكن

التكنولوجية الحديثة التي تيسر التواصل بين المعلم والمتعلم، كما أنّها تسهم في دعم الهدف األسمى 

من تعليم فئة ذوي اإلعاقة، أال وهو دمجها في األقسام العادية وفي المجتمع، وتعمل وحدة "سياسة 

ة" ك، كما أّن وحدة "التربية الخاصالنشاط االجتماعي" على تحديد االستراتيجيات الالزمة لتحقيق ذل

تعرف المعلم بخصائص فئات ذوي اإلعاقة، كالخصائص العقلية، والقدرات العقلية، وقدرات 

، 2366)زياد كامل الالال ، التواصل، ونمو السلوك االجتماعي واالنفعالي، والخصائص الجسمية 

 .(21صفحة 

ال شك فيه أّن ورشة التطبيق هي الجانب العملي الذي يطبق فيه المعلم مختلف المعارف  ومما          

والفنيات الالزمة في مهنته، أما وحدة " االتصال" فتعد استراتيجيا عصب العملية التعليمة، خاصة 

مج اوأّن أصعب ما قد يواجهه معلم التربية الخاصة، هو التواصل مع فئة ذوي اإلعاقة، ويسهم البرن

في التكوين اللغوي، وتعليم لغات التواصل مع فئة ذوي اإلعاقة ـ لغة برايل ولغة الصم البكم ـ إلى 

جانب اللغات األجنبية التي تدفع المعلم للمشاركة في المحافل الدولية الكتساب مختلف الخبرات 

، عد انهاء التربصالتربوية، ويشمل المقرر وحدات خاصة بفرع اإلعاقة الذي سيوجه المعلم إليها ب

وهناك  بعض االختالف في وحدات المقررات الخاصة بالفرعين )إعاقة سمعية/ إعاقة بصرية(، ففي 

برنامج الفرع األول يتم تدريس وحدة القصور السمعي والنمو النفسي، ووحدة تشريح وفيزيولوجيا 

ر البصري والنمو وأمراض األذن وورشة التطبيق،  بينما يدر  في الفرع الثاني وحدة القصو

النفسي، وتشريح وفيزيولوجيا وامراض العين ولغة البرايل، فالبرنامج يسعى إلى تكوين المعلم بشكل 

غير تصنيفي بحيث يكون جاهزا لتعليم أيّة فئة من فئات ذوي االحتياجات الخاصة وهذا ما يبينه 

 التنوع في الوحدات الخاصة بالبرنامج.

 يشمل  فرعين)إعاقة سمعية/ إعاقة بصرية(:المتخصص  رئيسي:  ـ سلك اساتذة التعليم  2ـ 2

برنامج التكوين التحضري النظري اثناء فترة التربص في رتبة أستاذ التعليم المتخصص /2جدول

)المركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين ، رئيسي ـفرع إعاقة سمعية وبصرية ـ 

25/35/2362) : 
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 المعامل الحجم الساعي الوحدات الرقم

 6 سا53 التدرب على منهجية البحث 6

 6 سا13 بيداغوجيا التعبير الشفهي والكتابي 2

 6 سا13 تشريح وفيزيولوجيا وأمراض األذن 0

 6 سا13 أخالقيات المهنة في العمل االجتماعي 1

 6 سا13 النظافة،الوقاية االسعافات األولية 8

 6 سا13 النشاط االجتماعي سياسة 1

 6 سا53 القصور السمعي والنمو النفسي 9

 6 سا13 البيداغوجيا باألهداف 5

 6 سا13 المقارنة التكوينية في الوسط المتخصص 1

 6 سا53 تعليمية ومنهجية التربية الخاصة 63

 6 سا13 عناصر علم التباري 66

 6 سا13 التنشيط والحياة المؤسساتية 62

 6 سا13 أجنبية لغة 60

  سا113 الحجم الساعي االجمالي 
 

وهذا البرنامج موجه إلعداد أستاذ تربية خاصة في الطورين المتوسط والثانوي، ويكون األستاذ في 

الطورين قد وصل إلى مرحلة متطورة من النضج المهاري، لكن يبقى األستاذ في حاجة إلى تكوين 

ة والذهنية للمتعلمين حتى يهتدي إلى االستراتيجيات المناسبيمكنه من استخالص الخصائص النفسية 

في التعليم، أما ما يتعلق بوحدات المقررات فالمالحظ أنّها تستهدف الجوانب المنهجية والبيداغوجية 

والتربوية، كما أنّه يشمل تدريبا في الجانب العالجي من خالل وحدة "النظافة والوقاية واالسعافات 

إلى تنمية المعارف في الجانب التواصلي وذلك عبر االطالع على آليات التواصل  األولية"، إضافة

عند الصم البكم، وأفضل الطرق في ايصال المعلومة لهذه الفئة من خالل وحدات "تشريح وفيزيولوجيا 

وأمراض األذن"  و"القصور السمعي والنمو النفسي" و"سياسة النشاط االجتماعي"، وهذا االنتقاء 

 حدات التدريسية يدخل في إطار تصميم البرامج ، والذي يقوم في الغالب وفق مراحل، منها:في الو

وتشمل تحليل الواقع التعليمي إلى أهداف تربوية عامة، المشكالت، المصادر،  أ ـ مرحلة التخطيط:

وتحليل خصائص المتعلمين، ثم التصميم أي وضع المخططات وتنظيم المحتوى واختيار الوسائل، 

ثم مرحلة التنفيذ وهي أهم المراحل ألنها تحدد مدى مالءمة البرنامج المصمم، وتشمل مراحل فرعية 

 ذ، في أثناء التنفيذ، بعد التنفيذ(.) قبل التنفي

، صفحة 2365)هيام مهدي، تقويم قبلي ، تقويم بنائي، تقويم النهائي :وتشمل ب ـ مرحلة التقويم:

29/21) 
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 ،يختلف هذا البرنامج عن برنامج فرع اإلعاقة البصرية في وحدتين تختصان بالفرع اإلعاقي          

فالبد من مراعاة  سمات الفئة المستهدفة في التدريس، وتجسيد األهداف في تدريبات مكثفة تجعل 

معلم التربية الخاصة متكامل المعارف، يفهم بوضوح أبعاد التربية الخاصة، ويستطيع أداء أدواره 

ل التعليمية  ئبكفاءة، ويتم ذلك بالمزج بين التربصين النظري والتطبيقي وباستخدام األجهزة والوسا

الحديثة لرفع مستوى أدائهم وكفاءتهم.، فالبرنامج يأخذ في الحسبان طبيعة بيئة المتعلم، وضرورة 

جعل فئة ذوي اإلعاقة  جاهزة للمشاركة االيجابية  في األنشطة االجتماعية، مما يتطلب أال تقف 

جانب للتدريب عليها علميا كالمناهج عند حدّ تقديم المقررات بشكل نظري، بل تتيح لطالبها الفرص 

أساسي من جوانب إعدادهم لمهنة التدريس في مدار  و معاهد التربية الخاصة، ويروم البرنامج 

أيضا إعداد معلم يتفهم جيدا مدخالت نظام تعليم ذوي االحتياجات الخاصة، ومخرجاته، وذلك بأن 

بية ة، أما الحجم الساعي لتكوين معلم التريكون متفهما لفلسفة هذا التعليم، وأهدافه، وأبعاده االجتماعي

الخاصة وفق برنامج قسنطينة فيبدو كافيا في حال كان المعلم متمكن من مادة التخصص، ومتمتع 

 ة.اشى والمواقف التعليمية الطارئبالقدرة البدنية والذهنية الكافية لخلق مهارات عالجية سريعة تتم

: موجه للمعلمين و األساتذة  للتعليم المتخصص الرئيسي العاملين بمنصب / تكوين تحسين مستوى3

؛ أي أنّه تكوين أثناء الخدمة و يكون (2322)لعطيوي، دائم لرفع وتحسين المستوى حسب التخصص 

حانات تفي شكل دورات تتضمن تكوين أو دراسات التخصص و التكوين المتواصل للمسابقات واالم

والفحوص المهنية وتجديد المعارف أو الندوات أو كل األشكال األخرى لتحسين المستوى، وال يمكن 

أن يفوق الحد األقصى للكوادر العمومية في دورات تحسين المستوى نسبة ثالثين بالمائة من العدد 

ل الستة أشهر وتق اإلجمالي لألسالك المقصودة، أما مدة التكوين فقد يكون طويل المدى تفوق مدته

عن سنة واحدة أو تساويها، وقد يكون متوسط المدى عندما تساوي مدته أو تفوق ثالثة أشهر وتقل أو 

تساوي ستة أشهر، وقد يكون قصير المدى عندما تقل مدته عن ثالثة أشهر، ويمكن تنظيم دورات 

 ة.تحسين المستوى بشكل متواصل أو عن بعد أو إقامي لدى مؤسسة تكوين مؤهل

ويخضع مخطط التكوين وتحسين المستوى للدراسة والمصادقة من لجنة خاصة تنشأ لدى            

السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حين تجرى دورات التكوين المتخصص من أجل التوظيف 

، (8/9، صفحة 2323)جراد، المباشر في رتبة بشكل متواصل و إقامي لدى مؤسسة تكوين مؤهلة 

ويمكن القول أنّه تكوين متواصل مكمل للتكوين السابق، يلتحق فيه المعلم أو األستاذ للتعليم المتخصص 

رئيسي بالمركز قصد استرجاع الخبرات السابقة وتحديثها، أو ما يسمى بالرسكلة، كما يخضع األساتذة 

تهدف إلى تقييم المتربص، وتقديم توجيهات وإرشادات و المعلمون المتخصصون لزيارات تفتيشية، 
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تربوية و بيداغوجية للمتربصين المعنيين، ويتم تقييم المتربصين على أسا  عناصر التقييم المذكورة 

( من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم 1( وأربعة )0في المادتين ثالثة )

، الصادر عن وزارة  2361يونيو سنة  21الموافق  6109ضان عام رم 20التنفيذي المؤرخ في 

التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ويكون التقييم 

، صفحة 29/66/2361)وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة، على أسا  العناصر اآلتية 

28/21): 

، 29/66/2361)وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة، / عناصر تقييم المتربصين 0جدول

 :(28/21صفحة 

 

 

 

 

 

 

 عناصر التقييم

 تعريف القسم أو الورشة 6

 تقييم فضاءات الحياة اليومية 2

 البيداغوجي وتطبيق البرامج البيداغوجية والتعليميةالتنظيم  0

 الدعائم البيداغوجية والوسائل التقنية المستخدمة 1

 المنهجية المستخدمة 8

 ديناميكية التنشيط ومراحل النشاط في مسار التدرج التربوي 1

 النشاط بصفة عامة 9

 قدرات المتدخلين 5

 والبيداغوجية للنشاطتحديد القيم التربوية  1

 النتائج حسب األهداف المنوطة ومالءمة األهداف المسطرة 63

عملية مرافقة ومساعدة األشخاص المعوقين أو في وضعية تبعية أو من هم في وضع  66

 صعب في الوسط العائلي أو المؤسساتي

عية أو في وض قدرات المتدخلين في مناهج تقديم المساعدة والدعم لألشخاص المعوقين 62

 تبعية أو من هم في  وضع صعب في الوسط العائلي أو المؤسساتي

المشروع الفردي المشخص لألشخاص المتكفل بهم بالعالقة مع العائلة والفريق المتعدد  60

 االختصاصات

المشاركة في تنظيم النشاط المشغل والبدنية الرياضية والتنشيط والترفيه لفائدة  61

 المتكفل بهماألشخاص 

 المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج التكفل 68
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: موجه للترقية في المناصب العليا كمنصب مفتش، أو منسق نفساني، أو رئيس / التكوين التكميلي4

، من خالل إجراء جزء من دورة التكوين (2322)لعطيوي، مصلحة المؤسسات المتخصصة...إلخ 

، صفحة 2323)جراد، أو كلها وفقا لألحكام التنظيمية التي تحكم نظام الدراسات لمؤسسة التكوين 

، فهذا النوع من التكوين ال يشمل جميع المتربصين وإنما الراغبين في االلتحاق بالمناصب العليا (1

 قرار الوزير األول المحدد لشروط إنتقاء الراغبين في هذه المناصب.عن طريق 

وجعلت الدولة من مراحل التكوين )متخصص، تحضيري، تحسين مستوى، تكميلي( إجباريا           

و مجانيا لجميع الناجحين في االنتقاء في رتبة معلم و أستاذ التعليم المتخصص رئيسي أو الراغبين 

مما يمكنهم من الولوج إلى جميع البرامج و المناهج و الوسائل البيداغوجية و في شغل منصب عالي 

الوثائق الرسمية و كذا المستجدات الراهنة مما خلق المساواة في منح الفرص للراغبين في شغل أحد 

 الرتب أو المناصب العليا.

التعليم المتخصص  لشغل منصب معلم أو أستاذ 30ّكما أن الدولة جعلت إلزامية نسبة          

رئيسي أو شغل أحد المناصب العليا من نصيب األشخاص ذوي اإلعاقة و كل هذا مكفول في الدستور 

الجزائري و التشريع المعمول به في الوظيفة العمومية كما أنه إلزامي على المؤسسات الخاصة غير 

 الحكومية.

معلم التربية الخاصة في المراكز عراقيل تحول دون التطبيق األمثل لبرنامج إعداد خامسا/ 

 الجزائرية " مركز قسنطينة ":

ال تخلو أيّة برامج من عراقيل من شأنها تعطيل سيرها على أكمل وجه، ومن العراقيل التي           

تحول دون التطبيق األمثل لبرنامج إعداد معلمي التريبة الخاصة  في الجزائر بالرجوع إلى مركز 

 : (2322)لعطيوي، قسنطينة، ما يأتي 

ـ صعوبة توفير قسم خاص و معلم متخصص بالنسبة لإلعاقة الحسية خاصة في المناطق النائية  6

نظرا اللتزامات الدولة بمجانية و إلزامية توفير مؤسسات تربوية و خدمات تعليمية لكل شرائح 

 في األقسام العادية دون تهيئتهم مسبقا. المجتمع مما جعل األطفال ذوي اإلعاقة يدمجون

ـ إخالل بمعايير انتقاء األطفال ونخص بالذكر اإلعاقة الذهنية و اضطراب طيف التوحد وهذا يرجع 2

إلى عدم توفر منصب طبيب األمراض النفسية والعقلية لطب األطفال لدى مديريات النشاط االجتماعي 

فسية البيداغوجية التي تتكفل بهذه الفئتان و توجيهها إلى و التضامن و كذا نقص في عدد المراكز الن

األقسام الخاصة بعد تحسين السلوك و تعليم الطفل أبجديات التمدر  مما أدى إلى اإلخالل بالدليل 
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الوطني المعد من طرف المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات المعوقين 

طرف الدولة إلى جانب الضغط من طرف الجمعيات و أولياء  بقسنطينة، لدوافع مادية وسياسية من

األمور على الجهات الوصية، وعدم قدرة الدولة على توفير مراكز نفسية بيداغوجية للتكفل بهذه 

الفئتان، هذا ما سبب احباطا لدى الكثير من معلمي التربية الخاصة، فهو يعسر من أداء مهامهم أال 

ليس التكفل النفسي فهو من مهام المراكز المتخصصة، ويعد البرنامج هو تطبيق برنامج التعليم و 

المعد من طرف المركز الوطني مرجعا للكثير من الدول العربية والمعاهد الدولية و كيف ال و هو 

يقيم شراكات مع اإلتحاد األوروبي و الواليات المتحدة  األمريكية في هذا المجال، كما أنّه شمولي  

المتعلم تحت إطار مرجعي واحد، إال أّن إرضاء بعض األطراف كالجمعيات وعدم يجمع المعلم و

توفر القدرة المالية الستيعاب األطفال في المراكز خارج األقسام الخاصة حال إلى عدم تطبيق 

البرنامج في بعض الواليات وليس كلها و هذا يرجع خصوصا بالتزامات الدولة بتوفير مؤسسات 

 يع الفئات المتكفل بها مهما كان الوضع المادي لألسرة جيدا. متخصصة مجانية لجم

 ":االتجاهات الحديثة في إعداد برامج تكوين معلم التربية الخاصة " تجارب عالمية سادسا/

إّن االهتمام بتنمية الكوادر البشرية المتميزة ـ وال شك ـ المحور األساسي الذي ترتكز عليه            

المقتضيات الجديدة في تصميم برامج تكوين معلمي التربية  الخاصة وعلى هذا األسا  عملت الهيئات 

، صفحة 2365)العتيبي، المسؤولة على استقطاب الكفاءات المتميزة للعمل في مجال التربية الخاصة،

وقد ظهرت عدة اتجاهات سعت إلى تقديم تصورات جديدة تمحورت حول ثالث قضايا،  ،(18

 :(92/91، صفحة 2335)يحي، هي

االعتبار عند إعداد البرنامج  يأخذ في عينـ اتجاه نحو دمج التربية الخاصة والتربية العادية:  1

هدف تدريب المعلم لدمج الطفل المعوق بالصفوف العادية، وتهيئة التالميذ العاديين من جهة أخرى 

للدمج التربوي مع صفوف التالميذ المعوقين  ومن التجارب العالمية التي اتخذت هذا االتجاه: التجربة 

وى العالمي العالي في هذا الميدان، خاصة بعد األردنية، وهي من التجارب التي ترقى إلى المست

م( عاما دوليا للمعاقين وما انبثق عنه من توصيات مهمة تسهل في 6156إعالن األمم المتحدة  عام )

العمل لرفع مكانة المعوقين، فأبدت األردن اهتماما خاصا وملموسا في إبراز قضية اإلعاقة كإحدى 

ل من أجلها وإعادة صياغة التوجيهات ورسم السياسات بما يتالءم القضايا االجتماعية التي يتطلب العم

، صفحة 2333)السيد عبيد، مع تقديم أفضل البرامج والخدمات التربوية والتدريبية واإلرشادية

هما:  ين،، وترتكز تجربتها في تصميم برامج إعداد معلمي التربية الخاصة على برنامج(03/06
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برنامج اإلعداد قبل الخدمة، وبرنامج اإلعداد أثناء الخدمة، وسنوضح طبيعة كل برنامج وأهدافه من 

 خالل اآلتي:

 ، ويشمل:ـ برنامج اإلعداد قبل الخدمة في التربية الخاصة1ـ 1

مج ا: يقدم في الكليات الحكومية والخاصة، لمدة سنتين، يتضمن البرنأ ـ برنامج الديبلوم المتوسط

معارف ومهارات نظرية وعملية، ويمنح الطالب في نهاية البرنامج دبلوم عاما في التربية 

، من هذه الكليات: كلية األميرة رحمة التي بدأت بتطبيق (11/93، صفحة 2335)يحي، الخاصة

م، بعد أن كانت تتبع وزارة 6115التطبيقية منذ م،وتتبع هذه الكلية جامعة البلقاء 6156البرنامج منذ 

م، وتتبع 6155التنمية االجتماعية، والكلية الجامعية المتوسطة التي بدأت تطبيق البرنامج منذ حوالي 

 هي األخرى جامعة البلقاء التطبيقية.

وية ن: يقدم في الجامعات الحكومية والخاصة، لمدة أربع سنوات بعد الثابرنامج البكالوريوسـ  ب

العامة، يطرح هذا البرنامج مهارات ومعارف ذات أبعاد عميقة في مجال التربية، تهدف إلى إعداد 

الكفاءات الميدانية القادرة على العمل مع الفئات الخاصة فنيا وإداريا، ومن هذه الجامعات جامعة 

، ويهدف برنامجها إلى (11/93، صفحة 2335)يحي، م6115مؤتة، التي طرحت البرنامج عام 

إعداد كفاءات ميدانية قادرة على العمل في مراكز التربية الخاصة وغرف المصادر والصفوف 

 الخاصة في المدار  العادية.

م، 6153: طرحت كلية التربية في الجامعة األردنية هذا البرنامج عام برنامج الدراسات العلياـ  جـ

إلى إعداد كوادر فنية وإدارية في التربية الخاصة للحاصلين على الماجستير  تهدف من خالله

والدكتوراه، و، ومن هذه البرامج برنامج الدكتوراه للحاصلين على الماجستير؛ حيث طرحت كلية 

العلوم التربوية في الجامعة األردنية  برنامجها في التربية الخاصة على مستوى الدكتوراه، وهو 

م، والتكوين يكون لمدة ثالث سنوات، بمعدل أربعة 2336لين على الماجستير منذ خاص بالحاص

وخمسين ساعة تتوزع بين مواد إجبارية وأخرى اختيارية، إضافة إلى امتحان الكفاءة المعرفية في 

 .(11/93، صفحة 2335)يحي، محاور ومجاالت التربية الخاصة

: يشمل التدريب أثناء الخدمة تكوينا متواصال، ـ برنامج اإلعداد أثناء الخدمة في التربية الخاصة 2ـ  1

يبدأ من تخرج معلم التربية الخاصة إلى تقاعده، ويعتمد أنماط وأساليب تدريبية تختلف باختالف 

خبرات  أو تجديدأهداف كل مركز، فقد تكون تأهيلية، من خالل تأهيل المعلمين غير المؤهلين تربويا، 

المعلمين القدامى في هذا المجال، ومن المعروف تربويا أن التدريب بعد التخرج أفضل من التدريب 
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، (28، صفحة 2366)عبد المجيد الشريف، قبل التخرج، فاألول علمي مرتبط بالخبرة والثاني نظري

لخبرات وتتيح استثمارها وتعمل كمثير لهذه الخبرة ومنشط لها، فالممارسة التطبيقية تثير مختلف ا

ومما ال شك فيه إّن التعليم الخاص في الوطن العربي يرتقي بخدماته ومختلف برامجه وهياكله والتي 

 تصب كلها في منفعة األشخاص غير العاديين.

الحديثة في إعداد برامج  وهو من أبرز االتجاهاتـ االتجاه نحو التدريب المعتمد على الكفاءات:  2

تكوين المعلمين في التربية الخاصة، وطغى هذا االتجاه في االصالحات التربوية  في بداية السبعينات، 

وتعد التجربة األمريكية من التجارب الناجحة في هذا االتجاه كما تعد مرجعا تنهل منها الخبرات في 

األمريكية على عدة معاهد ومراكز إلعداد معلمي  إعداد البرامج العربية، وتشتمل الواليات المتحدة

التربية الخاصة، وعملت على ضبط معايير النتقاء المعلمين؛ حيث نجدها تشترط أن يكون المترشح 

قد أتم دراسته الجامعية بتفوق مع معرفة أساسيات سيكولوجية التعليم وعلم النفس وتطور األطفال في 

المعاق، وقد تستقبل بعض األقسام الطالب مستواهم لم يتجاوز  الحاالت غير العادية وتربية الطفل

المرحلة الثانوية، وجاء برنامج بكالوريو  التربية الخاصة بجامعة وسكانسون للحصول على شهادة 

ية ، ويشمل برنامج إعداد معلم الترب(26)فتحي صادق، صفحة البكالوريو  في التربية الخاصة

 الخاصة حسب التجربة األمريكية، ما يأتي:

 :(22)فتحي صادق، صفحة : وتشمل الوحدات اآلتية/  دراسة المقررات4جدول 

 الوحدات الدراسية

 وحدة121

 

درات القتشمل: األفراد ذوي اإلعاقة، مهارة القراءة والكتابة، رياضيات ومنطق، علم النفس النمو، 

والتعلم، الطفولة المبكرة، علم نفس المراهقة، المدرسة المجتمع، تاريخ التربية في أمريكا، على 

 أن يشمل المقرر أسياسيات المهنة ويشمل الفئة العمرية من الطفولة إلى المراهقة

 علومة اآلداب أو الفي كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلمية، ويتم اختيارها من مقررات كلي وحدة 41

 : ويشمل ثمانية فصول، منها:/ تخصص التربية الخاصة5جدول 

 فصول برنامج تكوين معلم التربية الخاصة

( وحدة في مقررات، منها: التحليل السلوكي، التنوع في التربية الخاصة، مناهج 61يشمل ) الفصل الخامس

والتخطيط التعليمي للطالب ذوي استراتيجيات الدمج المدرسي، التشخيص والتقييم 

 اإلعاقات، مقدمة في التأهيل والتربية وحدة واحدة

( وحدة في مقررات، منها: اللغة وتعليم القراءة لذوي اإلعاقة، ومناهج تدريس 69يشمل) الفصل السادس

الرياضيات، ومناهج التخطيط التربوي والتدريب الميداني في التعليم العام، وإدارة الصف 

للطالب ذوي صعوبات التعلم واالضطرابات السلوكية، ونمذجة في التأهيل والتربية 

 الخاصة وغير ذلك

( وحدة في مقررات، منها: التعليم واضطرابات السلوك، حلقة نقاش التربية 60يشمل) الفصل السابع

 الميدانية، ويختار نموذجا من النماذج المذكورة في الفصل الثامن
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الفصل الثامن/ 

 التتابع المهني

( وحدة في مقررات، منها: التعليم واضطرابات السلوك، وطرق وأساليب التعليم 68يشمل)

المهني، حملة نقاش التربية الميدانية ونماذج التأهيل والتربية الخاصة، األول يشمل تعزيز 

ات رالتواصل واستخدام التقنية للطالب ذوي اإلعاقة، الثاني يشمل الطرق واألساليب للمها

العملية، الثالث يشمل رفع فهم الثقافة لمرحلة المراهقة للطالب ذوي اإلعاقة، والنموذج 

 الرابع يشمل طرق وأساليب تدريس العلوم واالجتماعيات
  

والمالحظ في تصميم برامج إعداد معلمي التربية الخاصة في الواليات المتحدة األمريكية أنّه يرتكز 

 :(65، صفحة 2339)عامر الدهمشي، الكفاءات، وهيعلى أربع جوانب من 

: من خالل االطالع على مستجدات المجال العلمي والتربوي حول ـ الكفاءات األكاديمية 1ـ  2

 تخصصه.

 : حيث يعين على تحديد األهداف وانتقاء الطرائق واألساليب المناسبة،ـ الكفاءات المهنية 2ـ  2

والقدرة على تدريب الطلبة لتطوير الروح الرياضية واالبداعية لديهم، وتبادل الخبرات بين المعلمين 

 ومختلف الكوادر في التربية الخاصة .

 تتمحور حول التمتع باللباقة والقدرة على التصرفـ الكفاءات األخالقية لمعلم التربية الخاصة:   3ـ 2

 جانب التحلي بالصبر والبشاشة والسماحة. في المواقف والظروف المختلفة، إلى

وتتجلى في العالقة التي تربط المعلم بالمتعلم، واألمانة والسرية التي ـ الكفاءات االجتماعية  4ـ  2

يجب أن يلتزم بها المعلم في كل ما يخص المتعلم وحالته المرضية، والعمل على خلق سبل دمج 

، 2360)الصيني الشمري، صرا فاعال في مجتمعه المتعلم في الوسط االجتماعي حتى يكون عن

 .(26/22صفحة 

ة  : كان إعداد المعلم في التربية الخاصـ االتجاه نحو التدريب غير التصنيفي في التربية الخاصة 3

عامل مع عمل والتيستند على نموذج التصنيف؛ حيث يتم إعداد برنامج من شأنه تكوين معلم يمكنه ال

إعاقة محددة، أما في التوجه الحديث قائم على نموذج غير تصنيفي ، وبالتالي المعلم وفق هذا النموذج 

الجديد يكون مدربا للعمل مع مختلف الخصائص السلوكية لألطفال المعوقين، وعملت برامج التربية 

لمعوقين التوافق بين مختلف فئات ا الخاصة وفق نظام الحد من معيار التصنيف على التركيز على نقاط

دون التركيز على نقاط التباين، مما أسهم في دمج هذه الفئات في صفوف تربوية موحدة والعمل على 

دمجها جميعا في الصفوف التربوية للمتعلمين العاديين، ومن بين التجارب العالمية التي تبنت هذا 

اليابانية االزدهار في مختلف مجاالت الحياة، ومما ال االتجاه: التجربة اليابانية، حيث حققت الدولة 

شك فيه لم يكن التعليم في منأى عن هذه الموجة التطورية؛ وألن فئة ذوي اإلعاقة تحظى بالعناية 



 

 
 
 

57 
 

 
... المؤتمر الدولي للجمعية   INNS: 202153 المجلة الليبية لعلوم التعليم

 11/2022/ 20-19( طرابلس 1المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

الخاصة في الحكومة اليابانية سعت هذه الدولة للرفع من جودة  تعليمها، والعمل على إعداد كوادر 

الخاصة، ويتم انتقاء معلمي التربية الخاصة في اليابان وفق جملة من  ذات كفاءة مهنية في التربية

المعايير، حيث يشترط التخرج الجامعي باإلضافة إلى عدد من سنوات الخبرة، كما تشترط جامعة 

(  ـ كلية اإلعاقة ـ  أن يكون الطالب حامال لشهادة University of Tsukubaتسوكابا اليابانية )

ة ، أو المعترف بها في فرنسا أو أبيتور المعترف بها في واليات ألمانيا، وأن ال البكالوريا الدولي

يتجاوز سنه ثمانية عشر عاما مع توصية من مدير المدرسة التي تلقى فيها تعليمه، ويكون قد أنهى 

عاما دراسيا خارج اليابان وقد تتجاوز العامين فضال عن السنة التربصية األخيرة الجتياز امتحان 

 .(26)فتحي صادق، صفحة لقبول النهائي، وتجتاز المقابلة باللغة اليابانيةا

ويشمل برنامج إعداد معلمي التربية الخاصة في جامعة تسوكابا ستة مجاالت، وهي: ضعف            

وبات لمحرك والصعالبصر، وضعف السمع، والتخلف العقلي والتنموي واالضطرابات السلوكية، وا

الصحية، وضعف اللغة والكالم، والعلوم االجتماعية ونظريات األشخاص ذوي اإلعاقة، وتطبق 

، ويعد الدمج من (26)فتحي صادق، صفحة الدراسات على مختلف الفئات العمرية ذات اإلعاقة

من معايير الجودة؛ وذلك ألنّه يعمل على تطوير االتجاهات الحديثة في التربية الخاصة، كما أنّه 

يني )الصوتحسين األداء المستقبلي لدى الطالب المعلم وهذا ينعكس بدوره على متعلم ذوي اإلعاقة

، ويمكن إعداد معلم الصف العادي وتدريبه للتعامل وتعليم فئة ذوي (21، صفحة 2360الشمري، 

ة، وهذا يتطلب تكوينا قبل وأثناء الخدمة، إلى جانب الدعم المتخصص والخبرات االستشارية اإلعاق

من معلمي التربية الخاصة واالختصاصيين في فريق الدمج التربوي، فتطبيق برنامج الدمج يستدعي 

إعادة النظر في  برامج إعداد معلمي التربية الخاصة، بحيث تكون معدة لخلق عمل تعاوني بين 

 لمعلمين والمراكز وحتى بين األطفال العاديين وغير العاديين.ا

  أهداف برامج إعداد معلم التربية الخاصة وفق المستجدات الراهنة:سابعا/ 

تتفق بعض البرامج في رسم أهداف إعداد معلم التربية الخاصة، كما قد تختلف في بعضها           

 ،مستوى التصنيف الجزئي أو مستوى الدمج الكليتصنيفي أو انطالقا من أبعاد ذات مستوى 

 وسنوضح من خالل الجدول بعض الفروق بين أهداف بعض البرامج.

 أوجه التوافق والتباين بين أهداف البرامج: /5جدول 

 أوجه التباين أوجه لتوافق البرامجأهداف 
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 أهداف البرنامج الجزائري

 

 

م معليهدف البرنامج الجزائري إلى خلق 

متخصص يتمتع بكفايات متنوعة وهو 

يتوافق في ذلك مع البرنامج األمريكي، 

كما عمل البرنامج على التنويع في 

م التكوينات والتدريبات ليتسنى للمعلم تعلي

مختلف الفئات العادية وغير العادية وهو 

يتوافق في ذلك مع البرنامج األردني، كما 

إّن الوزارة ومن خالل قانون دمج 

طفال غير العاديين في المدار  األ

فرضت تكوينا تكامليا يؤهل المعلم ليكون 

مدربا تدريبا شامال لمختلف أنواع 

اإلعاقات واالضطرابات وهو يتوافق في 

 ذلك مع البرنامج الياباني

 

 

ما يختلف فيه البرنامج الجزائري عن 

باقي البرامج أّن الدولة تتكفل بتكوين 

ر ل على تطويالمعلم بشكل مجاني، و تعم

مهاراته وتنمية خبراته بشكل متواصل 

حتى بعد توظيفه، وتفتح المجال 

للمؤسسات الخاصة و الجمعيات لتكوين 

كوادرها مجانا بهدف خدمة فئة ذوي 

اإلعاقة بأي شكل من األشكال، كما أن 

البرنامج الجزائري هو الوحيد الذي يوفر 

مربيين و مرافقين نفسانيين إلى جانب 

لخدمة الطفل غير العادي حتى المعلم 

يحظى بالرعاية  و االهتمام األمثل و 

حتى عند اجتياز الطفل اإلمتحان الرسمي 

يكون برفقة المربي و النفساني العيادي و 

 كل هذا توفره الدولة مجانا و إلزاميا

 

 

 

 

 

 أهداف البرنامج األردني

يهدف إلى خلق معلم مؤهل للعمل مع 

العاديين وهو صفوف العاديين وغير 

يتوافق مع أهداف البرنامجين الجزائري 

 والياباني في مبدأ إلغاء التصنيف

غير تصنيفي، ويهدف إلى دمج كلي؛ أي 

دمج الفئتين الخاصة والعادية، وقبل ذاك 

دمج أطفال الفئة الواحدة، وال يمكن أن 

يتحقق ذلك في غياب إعداد معلم يتمتع 

 بالكفاءات الالزمة

 

 

 البرنامج األمريكيأهداف 

يهدف إلى خلق كفاءات لدى المعلم وهي 

أشمل من كفاءات المعلم العادي، مما 

تؤهل المعلم للعمل في الصفين العادي 

وغير العادي وهو يتوافق في ذلك مع 

 البرنامج الجزائري واألردني

 ذو أهداف تصنيفية

 

 أهداف البرنامج الياباني

 

 

 

ئات بين فيهدف إلى القضاء على التباين 

المتعلمين العاديين وغير العاديين من 

خالل القضاء على مبدأ التصنيف بين 

أفراد الفئة الخاصة الواحدة، وهو برنامج 

يتطلب معلما يتمتع بكفاءات عالية، كما 

 قأنه يخدم اتجاه دمج الصفوف وهو يتواف

 في ذلك مع البرنامج الجزائري

ذو تصنيف جزئي؛ أي هدفه دمج على 

 فئة ذوي اإلعاقة فقطمستوى 

 

 : وفي ختام أوراقنا البحثية توصلنا إلى جملة من النتائج، منها:خاتمة

   إّن البرنامج المعد من طرف المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات المعوقين

)قسنطينة( بتكليف من وزارة التضامن الوطني و األسرة و قضايا المرأة الجزائرية يعدّ مرجعا 

ر اللكثير من الدول العربية و المعاهد الدولية، كما أنّه شمولي يجمع المعلم والمتعلم تحت إط
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مرجعي واحد، إال أّن إرضاء بعض األطراف كالجمعيات وعدم توفر القدرة المالية الستيعاب 

األطفال في المراكز النفسية البيداغوجية خارج األقسام الخاصة حال إلى عدم تطبيق البرنامج 

وجي غفي بعض الواليات وليس كلها وهذا راجع إلى إلتزام الدولة بمجانية التعليم و التكفل البيدا

 و الصحة  النفسية و الجسدية و العقلية لألطفال الجزائريين. 

  ربية اتجاه نحو دمج التاالتجاهات الحديثة في إعداد برامج تكوين معلم التربية الخاصة : من أبرز

الخاصة والتربية العادية، واتجاه نحو التدريب المعتمد على الكفاءات، واتجاه نحو التدريب غير 

لتربية الخاصة، والدمج بين أهداف هذه البرامج من شأنه خلق برنامج شمولي التصنيفي في ا

 لمختلف عناصر الجودة.

 و خرج البحث بجملة من التوصيات، وهي:: توصيات           

  تحويل المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات المعوقين )قسنطينة( إلى

الوظيفة العمومية أو مديرية الضمان االجتماعي للعمال األجراء مدرسة وطنية تابعة إلى مفتشية 

تعنى بمختلف القطاعات العمومية و كذا المؤسسات االقتصادية لتسهيل الولوج إلى عالم الشغل 

كما أن له باع  6159فهو المركز الوحيد الذي يعنى بمختلف اإلعاقات حسب مرسوم اإلنشاء 

ن المختصين في اإلعاقة و هو األول في الكوادر المكونة  في طويل وطنيا و دوليا في مجال تكوي

 . (2322)لعطيوي،  الجزائر

  إنشاء مدار  متخصصة في التربية الخاصة تابعة لمفتشية الوظيفة العمومية أو مديرية الضمان

 .(2322)لعطيوي،  االجتماعي للعمال األجراء

  فتح تخصصات من علم النفس و علم االجتماع تخصص التربية الخاصة ألطفال ذوي اإلعاقة و

اضطراب طيف التوحد، لتأطير معلمين و أساتذة داخل األقسام الخاصة، مع خضوع كليهما 

ربوي ت)معلمين و أساتذة( لتكوين متواصل حتى يكونوا على اطالع بالمستجدات في المجال ال

 الخاص و العام.

  و بخصوص اقتراح برنامج شمولي لألهداف واألبعاد دولية يذكر خليل لعطيوي أنّه من الناحية

ألّن كل دولة لها ثوابتها وتاريخها وثقافتها، فالطفل  ؛الموضوعية والعلمية غير قابل للتطبيق

على  فيه، والبرنامج يستنديستمد قيمه ومنظومة فكره انطالقا من األسرة ثم المجتمع الذي يعيش 

ثوابت الدولة والقيم الوطنية والدينية والتشريعات المعمول بها، ولهذا حاولنا أن نقترح برنامج 

 يمازج بين األبعاد الوطنية والدولية ويشمل المحاور اآلتية:
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 : أ ـ شروط االلتحاق

 ـ  الدرجة العلمية: أن يكون الطالب المترشح يمتلك درجة البكالوريو 

 ـ المقابلة: لتقييم قدرات وكفايات الطلبة ومدى رغبتهم في ممارسة هذه المهنة

: ثالث سنوات في كليات بمختلف التخصصات يتوج بشهادة ليسانس أو ماستر ب ـ تكوين متخصص

تضمن التكوين النظري لمعلي التربية الخاصة، يتخصص فيها الطالب وفق معيار إلغاء التصنيف؛ 

اإلعاقات، كالتأخر العقلي، واإلعاقات البصرية والسمعية والحركية، و  أي في مختلف أنوع

اضطرابات السلوك و االنحراف، و الموهوبين والعجز في التعلم، واضطراب طيف التوحد ، إلى 

جانب امتالك الكفايات ومختلف المعارف حول مواد التخصص واللغات المؤهلة للتعليم وأحدث 

 المناهج واالستراتيجيات.

: لمدة عام للفئة الجامعية المتحصل على شهادة  ليسانس أو ماستر، تكون في ـ ـ تكوين تحضيريج

مدار  و مراكز متخصصة لتكوين معلمي التربية الخاصة و يكون البرنامج تطبيقي؛ حيث يتم 

تدريب الطالب المعلم إلدارة الجلسات مع ذوي اإلعاقة، وتحديد األهداف وتنفيذها بشكل صحيح 

رج في ظل توجيه الخبراء في المركز، والتدريب على تقييم األطفال من ذوي اإلعاقة والتعامل ومتد

العالجي مع مختلف النوبات المرضية، والتدريب على إعداد البرنامج لكل طفل له مدته الزمنية 

 المحددة وأهدافه واستراتيجياته.

 توظيف معلمي التربية الخاصة إلى: يكون تكوينا متواصال من بداية د ـ تكوين تحسين المستوى

غاية تقاعدهم، يشمل التكوين أياما دراسية وملتقيات تجمع مختلف كوادر التربية الخاصة قصد 

توجيههم، كما يلزم المعلم بتقديم تقرير حول مستوى الجودة الذي حققه في مساره ومختلف االقتراحات 

 فئة غير العاديين.التي من شأنها تحسين العملية التعليمية التعلمية ل

:  يتم توجيه المعلمين بعد تقاعدهم إلى ـ انتقاء على أساس تفاضلي أو أصحاب الكفاءات العليا ـه

مراكز بحث أو مخابر في التربية الخاصة قصد اإلفادة من مختلف خبراتهم ومعارفهم في التخطيط 

 ألفضل البرامج.
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 ة.الجزائريعنوان المداخلة: نحو ضرورة خلق منصب تغذية في المؤسسات التعليمية 

 االسم واللقب: رحامنية سعيدة                الدرجة العلمية: دكتورة.

 االسم واللقب: صالح قبوج                         الدرجة العلمية: طالب دكتوراه.

saidarehamnia1@gmail.com   -  salahgueboudj@gmail.com 

===================================================== 

  ملخص:

ال جرم أّن نجاح العملية التعليمية التعلّمية متوقف على تضافر الكثير من العوامل المهمة؛ وال 

يمكننا التشبّث بالنظرة القديمة التي أثبتت قصورها في خضم الزخم الهائل من النظريات والحقول 

لتكوين المعلّم  سفيرالتي أسهمت بشكل أو أخر في االرتقاء بهذه العملية؛ فعلم النّفس التربوي كان خير 

على هذا الصعيد بتزويده آليات وطرائق التعامل مع المتعلم، والقدرة على معرفة أسباب االضطرابات 

السلوكية والقدرة على التعامل معها أو الحد منها، غير أّن األمر ال يتوقف عند هذا الجانب فحسب 

؛ مما يستدعي االهتمام بالنمو الفكري كون المتعلم يحتاج إلى االهتمام بكل جوانبه واإلحاطة بها

الفيزيولوجي للمتعلم كونه ال يقل أهمية عن سائر الجوانب، وهذا ما يستدعي إتباع نظام غذائي محكم 

من لدن المختصين؛ ومن هذا المنطلق سلطنا الضوء على هذه الجزئية في دراستنا الموسومة بـــــ : 

ها التي نروم من طريق سات التعليمية الجزائريةنحو ضرورة خلق منصب مختص تغذية في المؤس

الكشف عن الوشائج التي تربط بين التغذية الصحية والعملية التعليمية التعلمية، وما مدى تأثير هذا 

الجانب على المتعلم في حالة توافره وانعدامه، وذلك لن يتأتى لنا إالّ باإلجابة عن األسئلة المدرجة 

 أدناه:

ي صحي متوازن في المحيط المدرسي يُسهم في إنتاج متعلم ذو نمو فكري هل توفر نظام غذائ

 فيزيولوجي سليم ومكتمل؟

ما العواقب الناجمة عن انعدام التغذية الصحية على التلميذ خصوًصا في ظل انعدام برامج غذائية من 

 وضع أهل االختصاص؟

 ؟-معلم، منهاج، متعلم–ة التعلّمية ما العالقة التي تجمع بين هذا الجانب وأقطاب العملية التعليمي

: التغذية الصحية، المؤسسات التعليمية، متعلم، مختص تغذية، معلم، نمو فكري، الكلمات المفتاحية

 نمو فيزيولوجي.
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 مقدمة:

إّن للصحة المدرسية أهمية قصوى تعود على حياة الفرد والمجتمع، والسيما أّن المتعلم ال  

للتوجيه والتوعية، فضال عن ذلك فالتغذية المدرسية الصحية أمر بالغ األهمية يزال صغيرا فهو بحاجة 

في التحصيل العلمي، وكذا الحفاظ على صحة المتعلمين والمعلمين والسلك التعليمي واإلداري ككل، 

والتقليل من األمراض خصوصا منها: المعدية باعتبار المحيط المدرسي يمثل جوا خصبا النتشار 

ناقلها بسرعة، وعليه فإّن هذه الدراسة تسعى إلى تسليط الضوء على التغذية الصحة األمراض وت

المدرسية في المدرسة الجزائرية، من طريق توظيفنا لعيّنة من المؤسسات التربوية الموجودة في 

والية "باتنة" الجزائر، بغية الوقوف على واقعها ألجل الوصول إلى نتائج علمية دقيقة، ومحصالت 

ئية طبية واضحة تسمح لنا باقتراح حلول وتوصيات من شأنها تحسين واقع التغذية الصحية إحصا

بالمدار  الجزائرية، وانطالقا من هذا الطرح ارتأينا اإلجابة على هذه األسئلة: هل توفر نظام غذائي 

 ؟لصحي متوازن في المحيط المدرسي يُسهم في إنتاج متعلم ذو نمو فكري فيزيولوجي سليم ومكتم

ما العواقب الناجمة عن انعدام التغذية الصحية على التلميذ خصوًصا في ظل انعدام برامج غذائية من 

 وضع أهل االختصاص؟

 ؟-معلم، منهاج، متعلم–ما العالقة التي تجمع بين هذا الجانب وأقطاب العملية التعليمية التعلّمية 

 تعريف التربية لغة:

وتغذى وتثقف ورباه: نمى قواه الجسدية، والعقلية ورد في معجم الوسيط: تربى، نشأ  

 (6113)العربية، والخلقية.

 تعريف التربية اصطالحا:

يعرفها دور كايم بقوله: "أنّها التأثير الذي تمارسه األجيال الصاعدة على تلك التي لم تنضج  

 (6113)غياث، بعد؛ والتي يتطلّبها المحيط االجتماعي".

 وعليه فالتربية حسب دور كايم هي مختلف التأثيرات التي تطبقها األجيال السابقة على الالحقة.

 تعرف الصحة لغة: 

جاء في معجم الوجيز لمجمع اللغة العربية "أّن الصحة في اللغة العربية هي البريء من كل  

عيوب واألمراض، والصحة في البيئة حالة طبيعية تجري عيب أو ريب؛ فهو صحيح؛ أي سليم من ال

 .(6119)يوسف، أفعاله معها على المجرى الطبيعي"

 تعريف الصحة اصطالحا: 

 قام العلماء بتقديم مفهومات عديدة لمصطلح الصحة، ومن بين أبرز هذه التعريفات نجد: 
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"إنّها حالة توازن نسبي لوظائف الجسم التي تنتج عن تكثيف ( بقوله: Neramamعّرفها العالم )

 (2336)وآخرون، الجسم مع العوامل الضارة التي يتعرض لها".

كما عّرفتها منظمة الصحة العالمية "بأنّها حالة من السعادة واكتمال المعافاة والسالمة البدنية، 

 وليست فقط مجرد خلو األجسام من األمراض والعلل والعاهات والعجز".والعقلية، واالجتماعية، 

بينما يرى السيول: "أنّها خلو الجسم، والعقل، والنفس من أي علل وأمراض أو عجز، وتوازن الجسم 

 (2338)خالد، مع العوامل الضارة التي يتعرض لها مدى تكيّفه معها".

في التعريفات السابقة يتّضح أّن الصحة تتمثل في القدرة على تكيف الجسم مع العوامل مما تقدم ذكره 

الخارجية والداخلية التي يتعرض لها، من نحو: األمراض، صعوبات الحياة، ورغم ذلك تجده يمار  

 الحياة بشكل عادي.

 : مفهوم التربية المدرسية

لمتعلمين من الناحية العلمية والثقافية تقدم المدرسة دوًرا مهًما؛ فهي تسعى إلى تكوين ا 

المعلوماتية فضال عن ذلك؛ فهي ترعى المتعلمين من الناحية الصحية من طريق توفير أساليب الرعاية 

 الصحية السليمة والنهوض بالصحة العامة في المدرسة والمجتمع المدرسي عموما؛ وعليه فإّن:

واألنظمة والخدمات التي تقدم لتعزيز صحة  فالصحة المدرسية هي "مجموعة المفاهيم المبادئ

 (2331)أحمد، الطالب في السن المدرسي، وتعزيز صحة المجتمع من خالل المدار ".

فالتربية المدرسية هي مختلف اإلجراءات الصحية والخدمات المختلفة التي تتبناها األسرة  

 للمتمدرسين.الصحية المدرسية ألجل ضمان جو صحي 

 :مفهوم التربية الصحية

هي "مجموعة المفاهيم والمبادئ واألنظمة التي تقدم لتعزيز الطلبة في السنة المدرسية،  

وتعزيز صحة المجتمع من خالل المدار ، والصحة المدرسية ليست تخصصا مستقال إنما هي بلورة 

 (2365)الصمد، لمجموعة من المعارف الصحية العامة".

فالصحة المدرسية ليست في منآى عن بقية المجاالت والتخصصات األخرى، إنما هي جملة 

من العلوم والمعارف الصحية من نحو: علم األوبئة، والتوعية الصحية، والصحة البيئية، والتغذية 

 وطب األسنان، وغيرها...

بأنّها "تشمل مجموع التدخالت )نشاطات  Dumas Laurenceوقد عّرفها دوما  لورانس 

تربوية جوارية، نشاطات اتصال، إعالم النا ، توفير أدوات بيداغوجية، وإعالمية للعاملين( والتي 

 (Laurence ،2331)هدفها تقوية مهارات السكان الكتساب اختيارات مالئمة للصحة".
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فالتربية الصحية تتمثل في عملية تنمية المتعلم بالمعلومات الصحية : الناحية اإلجرائيةأما من 

وتزويده بالمهارات الصحية الالزمة، وذلك بإدراج كل ما يتعلق بصحتهم ضمن المناهج التعليمية 

التربوية، فضال عن اتّباع أساليب تربوية حديثة تبتغي التأثير على سلوكياتهم، ومعلوماتهم 

 )الوكيل(علم واعِ صحيا.واتّجاهاتهم، وبناء مت

 :مفهوم الصحة المدرسية

هي تعزيز صحة كل من تالميذ المدار ، والكادر المدرسي والمجتمع من طريق تفعيل جملة 

من االستراتيجيات العلمية، والبرامج الطبية الصحية، واألنظمة والخدمات، واألنشطة التي تعمل 

بالتعاون مع القطاعات الصحية األخرى، والموضوعة خصيصا لتعزيز  المدار  على تطبيقها

أساليب الوقاية الجسدية، والنفسية، واالجتماعية، باإلضافة إلى نشر السلوكيات الصحية بين المتعلمين 

 )العالمية(في المدار  الحكومية.

رسة مديري المدار  لمجموعة من وتعّرف الصحة المدرسية إجرائيا أنّها "درجة مما

العمليات التربوية، واإلدارية، والنفسية من أجل تحسين مستوى الصحة، والكادر المدرسي، وتقا  

من خالل الدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة من خالل إجاباتهم على فقرات مقيا  كفاءة الصحة 

ي، العامة، وصحة الفم واألسنان، والنشاط البدن المدرسية الذي يتضمن تفعيل المحاور التالية: النظافة

والتغذية السليمة، واالبتعاد عن التدخين والمخدّرات، والمشروبات الكحولية، والصحة 

 (2365)الصمادي، النفسية".

 :أهمية الصحة المدرسية

 تتّضح أهمية الصحة المدرسية فيما سيأتي:

ا للتأثير في المتعلمين، وإكسابهم المعلومات الصحية، وتعويدهم على السلوك _ توفر المدرسة فرصً 

 الصحي.

_ تعمل المدرسة على تعديل السلوكيات الصحية للمتعلمين، كما توفر لهم جًوا مناسبًا لتعديل 

 )حاتم(السلوكيات الصحية الخاطئة لديهم.

المدرسية مهارات التخطيط والتنفيذ والتقويم من طريق برامج _ إكساب المسؤولين على الصحة 

 منهجية صحية مدرسية ووقائية.

_ تقديم الخدمات الصحية التي تعمل على حفظ صحة المتعلمين وأفراد المجتمع المدرسي، وتعزيزها 

 لديهم.
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لصحي يف ا_ ضرورة تدريب المعلمين، وتأهيلهم وإعدادهم حتى يتمكنوا من تقديم التعزيز والتثق

 للمتعلمين.

 _ تقويم المعرفة الصحية لتالميذ المدار  االبتدائية.

 _االطالع على العادات والممارسات الصحية السليمة للتغذية والتدريب عليها.

_ رفع الوعي الصحي لدى الكادر التعليمي من طريق تزويدهم بالمفهومات والمهارات الالزمة لتربية 

 (2365)الصمد، صحية سليمة.

 :طرق وأساليب الوعي والتوجيه الصحي المدرسي

من شأن اإلدارة المدرسية تقديم أساليب نشر الوعي والتوجيه الصحي للتالميذ وفق أساليب عديدة 

 أبرزها:

 _ تقديم إرشادات ونصائح فيما يتعلق بصحة التالميذ ضمن فعاليات الصحة المدرسية.6

ات وندوات ومؤتمرات داخل المدار  باستضافة أطباء اختصاصيين في التغذية _ تنظيم دوار2

 (2333)غالب، الصحية المدرسية، ألجل توعية المتعلمين.

_ توظيف البرنامج المدرسي وتعزيزه بمادة التوعية الصحية لتوجيه التالميذ بأهم المشكالت الصحية، 

 الوقاية منها.وأساليبها وطرق 

_ بإمكان مسؤولي المدار  تنظيم ندوات علمية صحية، يتم حضور األولياء فيها ألجل مناقشة األمور 

)المحاسن، التي تتعلق بصحة أوالدهم، وكيفية المحافظة على سالمتهم من األمراض واألسقام.

2331) 

أجل تقديم المعلومات والنصائح الصحية، وتزويدها _ استعمال الصقات حائطية في المدار  من 

 بالتوجيهات واإلرشادات الالزمة.

 _ توظيف اإلذاعة المدرسية واالستفادة منها في نشر الوعي الصحي المدرسي.

_ تنظيم وعقد حمالت صحية تسعى إلى تحسين المعرفة والمهارات، والقيّم المتعلقة بمختلف المسائل 

 مكافحة وباء كورونا، سوء التغذية... الصحية، من نحو: حملة

 :أهداف التربية الصحية

_ السعي وراء تغيير سلوكيات، األفراد غير الصحية ومعتقداتهم ألجل رفع مستوى الصحة لدى 

 األسرة المدرسية والمجتمع ككل.

_ تشجيع المتعلمين على نشر المشروعات الصحية، ودعمها من طريق تعاونهم مع متخصصي 

 المدرسية.الصحة 
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_ رفع الوعي الصحي بين أفراد المجتمع المدرسي، والحث على تحمل مسؤولياتهم من طريق 

 المحافظة على صحتهم، وصحة األخرين بتطبيق األساليب الصحية السليمة في المدار .

 وفيما يلي برنامج أسبوعي للتغذية في المدارس الجزائرية واألخر لتغذية طبية صحية مقترح:

 :يوم األحد _ وجبة1

 : تليتلي )هو نوع من العجائن المشهورة في الجزائر(، خبز، ياغورت._ الطبق الرئيسي

 _ تليتلي: غني بالكاربوهيدرات

 _ الخبز عني بالكاربوهيدرات

 يجب إعطاء وجبة فيها نوع واحد من العجائن.

 _ وجبة األحد خالية تماما من الفواكه.

 ما يلي: )االبتدائي والتحضيري( _ لوجبة متوازنة يجب أن يكون فيها

 ( فرماج، فاكهة، ياغورت أو كعك.source de protine_ خبز، خضر )سلطة(، لحم أو بيض )

 :_ وجبة اإلثنين2

 _ السالطة المتنوعة جيدة ولكن معظم األطفال ال يأكلونها؛ نستطيع تغييرها ببيضة مسلوقة فقط.

 : عد _ الطبق الرئيسي

 (غني بالمعادن خصوصا الحديد - غني بالفيتامينات - بالبروتين غني) فباألليا_ العد : غني 

سنوات، األغلبية منهم يحدث لهم انتفاخ في البطن، أو تألم راجع إلى ظاهرة  9ولكن لألطفال أقل من 

(la fermentation وهذا بسبب األلياف، وكذلك اللوبياء لهذا يُحبّذ أن يكون العد  على شكل )

(soupe ).مرحيّة لتسهيل هضمه 

 _ الفاكهة: جيّدة.

 :_ وجبة يوم الثالثاء3

 _ سلطة.

 _ جبن جيّد.

 _ مرق الخضار: زيتون أخضر.

 ( ليس جيّد للطفل يحدث مشكالت كثيرة، منها: des conserver_ الزيتون: عبارة عن معلبات )

 _ الحساسية.

 _ تأخر النمو.

 _ آلم الرأ ... إلى أخره.
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( وكذلك sulfitesتواء الزيتون األخضر على الكثير من اإلضافات والسولفيت )_ وهذا راجع الح

 مواد حافظة غذائية سامة.

 _ الفاكهة جيّدة.

 :_ وجبة يوم األربعاء4

 _ سالطة متنوعة: جيدة.

: أرز: جيّد ولكن يجب أن يؤكل في يوم الطهي وفي الساعة األولى فقط، ألنّه _ الطبق الرئيسي

 بكتيريا تتحول وتتكاثر لو تركناه في الثالجة للغد أو للعشاء.يحتوي على 

 9_ وال يجب تسخينه أيضا إذا برد فقط؛ فهو يسبب حاالت تسمم لألطفال وخصوصا أطفال أقل من 

 سنوات.

 _ البطاطا أيضا يجب عدم تسخينها أو حفظها في الثالجة.

   _ جيّدة نظرا لنسبة البروتين التي تحتويها 

 :وم الخميس_ وجبة ي4

 .Burduer: أرز أو _ الطبق الرئيسي

 _ الطماطم والسلطة.

 _ الفاكهة جيّدة.

 _ الماء دائما.

من أهم الملحوظات والمأخذ على البرنامج الغذائي المتبع غياب وجبة السمك الغنية بـــــــــــــ      

omega 3 د الدراسات أّن استهالك وهي من أهم ما يحتاجه التلميذ في هذه المرحلة؛ قد أثبتت عدي

يحفز الذاكرة لدى األطفال؛ وذلك ألنها تحمي الدماغ من الضمور وشيخوخته المبكرة  0األوميغا 

بمساهمتها في إفراز النواقل العصبية بين المشابك من نحو: األسيتيل كولين والدوبامين، دون أن 

ي يحذر األطباء في كل بقاع العالم من ننسى أنَّ الخبز الذي يقدم مصنوع من مادة الدقيق األبيض الذ

 استهالكه لعدة أسباب نذكر منها: 

: وذلك راجع إلى زوال جميع العناصر الغذائية مّما يجعله حمضيا، زيادة الحامضية في الجسم1

يؤدي تناوله إلى إجبار الجسم على سحب الكالسيوم من العظام مماّ يؤثر سلبا على العظام؛ فالحموضة 

 أسباب التهاب المفاصل. المفرطة أحد
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: يعرف الدقيق األبيض بصمغ األمعاء نظرا لتحوله إلى مشكالت على مستوى الجهاز الهضمي 2

غراء باألمعاء خاصة إذا تم استهالكه بكميات كبيرة؛ بسبب انعدام األلياف. كما أنه يبطئ عملية 

 الهضم، ويسبب اإلجهاد الصداع والسمنة.

تكرير الدقيق المؤدي إلى فقدان أهم المكونات الغذائية من نحو: النخالة  الناتج عن نقص المغذيات: 0

وجنين القمح؛ حيث تحتوي هذه العناصر على األلياف الكاملة والمغذيات األساسية نذكر منها 

دون أن ننسى أّن عملية التبييض تتم باستعمال مواد كيميائية وكلنا نعلم ما تسببه هذه الفيتامينات، 

 من أمراض )السرطان( المكونات 

: يحتوي الدقيق األبيض على مركب السيستين المواد الضارة التي يحتويها الدقيق األبيض 4

cysteine .؛ وهو عبارة عن حمض أميني غير أساسي 

وهي مادة تؤثر على خاليا بيتا في البنكريا  مّما يجعل   alloxanيحتوي أيضا على مادة ألوكسان   

 اإلنسان عرضة لداء السكري.

: يرتبط االستهالك الواسع للكربوهيدرات المكررة بمقاومة زيادة احتمالية اإلصابة القلب والسكري 5

لدم؛ ا األنسولين وارتفاع مستويات السكر في الدم، دون أن ننسى زيادة مستويات الدهون الثالثية في

 مّما يؤدي إلى اإلصابة بأمراض القلب 

انطالقا من المخاطر المذكور أنفا حري بنا إيجاد بديل لخبز الدقيق األبيض من نحو: دقيق القمح 

 .الكامل نظرا الحتوائه على عناصر مفيدة وجد مهمة ال يمكن االستغناء عنها 

مي هناك أغذية ضرورية لضمان تطور لتغذية سليمة متوازنة بغية حماية النمو العقلي والجس   

الدماغ وعمله بشكل صحيح مدى الحياة بل قبل الوالدة؛ حيث إّن التغذية في فترة حمل األم أكثر من 

 ضرورية لنمو دماغ الطفل. 

حمض الفوليك يجب أن يكون حاضرا في غذاء المرأة الحامل لضمان سالمة  B9المركب الغذائي    

 نين تشكيل الجهاز العصبي للج

العقل بحاجة ماسة إلى السكريات بشكل يومي وهو ما نلحظ غيابه في البرنامج الغذائي؛ حيث نجد    

من نسبة السكريات التي يستهلكها الجسم؛ وذلك بتزويد األعصاب والمشابك  %23أن الدماغ يستهلك 

 بالطاقة التي تضمن عملها بشكل منتظم وجيد.

دسمة كونها تعد من أهم المركبات في تشكيل غشاء الدسم وعلى وجه الخصوص األحماض ال

المشابكالبروتينات وذلك بسبب تحولها إلى أحماض أمينية ضرورية لتشكيل مواد ناقلة للرسائل 

 العصبية من مشبك إلى أخر 
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 الفيتامينات:

في الحمضيات )الليمون،  Cيحميان الدماغ من نوبات الجفاف وضموره؛ ونجد فيتامين  Dو Cفيتامين 

البرتقال( الخضر، والفراولة، والكرز، بينما فيتامين د نجده في: التونة، والسردين، صفار البيض، 

الحليب؛ وهي متوفرة في البرنامج غير أنّها يجب أن تكون مدرجة بصفة منظمة تتماشى واحتياجات 

 المتمدرسين.

ماغ بكميات مالئمة، ويسهم في نقل الرساالت فيتامين ب: يضمن تحفيز وصول األكسجين إلى الد

العصبية. وهذا العنصر حاضر في البرنامج الغذائي حيث نجده في البيض واألرز، لكن حبذا التغيير 

كأن تدرج أصناف أخرى تتضمن هذا الفيتامين نذكر منها األسماك وبعض الفطريات الغذائية، ولحم 

 رنة ببقية األنواع من اللّحوم. األرنب )خصوصا أّن سعره في المتناول( مقا

 الحديد:

يحفز ارتباط الكريات الدموية الحمراء باألكسجين؛ مّما يؤدي إلى وصول الكميات الاّلزمة إلى الدماغ 

وهو ما نلحظ توفره في البرنامج الغذائي المعتمد؛ حيث نجد هذا العنصر المهم في العد ، أنواع 

 .-وبالتحديد منطقة الفخذ- اللوبيا، واللّحوم على رأسها الدواجن

 المغنزيوم: 

 يساعد على ارتباط المشابك، ويخفف الضغط على الدماغ مّما يضمن االسترخاء بشكل فعّال. 

يحفز الذاكرة لدى األطفال، وذلك ألنها تحمي  0قد أثبتت عديد الدراسات أّن استهالك األوميغا        

ها في إفراز النواقل العصبية بين المشابك من نحو: الدماغ من الضمور وشيخوخته المبكرة بمساهمت

 األسيتيل كولين والدوبامين 

 األغذية الضرورية لنمو مثالي للجسم تتمثل في: األسماك نذكر منها )السردين والتونة( 

 األلياف: الخضر الخضراء

 الكبد الحيواني 

  الفواكه الحمراء: نذكر منها البطيخ الفراولة، وبعض أنواع التفاح

 الزيوت الطبيعية )زيت الزيتون والبيض( 

 :برنامج أسبوعي لتغذية طبية صحيةوفيما يلي 

 وجبةيوم الخميس وجبة يوم األربعاء وجبة يوم الثالثاء وجبة يوم اإلثنين وجبة يوم األحد

 _sandwich 

 يحتوي على:

_ سلطة، دجاج، 

 طماطم، وجبن

 _ فاكهة.

 (purée_ بطاطا )

 (، جبنfritteأو )

 بيض، فاكهة.

 _ شربة خضر.

 _ خبز.

 _ جبن.

 _ سلطة.

 _ فاكهة.

_معجنات: سباقيتي 

أو معكرونة أو 

تليتلي إذا أمكن لحم 

 أي نوع، فاكهة.

 Burgerأرز أو 

 باللحم والبيض

 _ فاكهة

 الماء دائما.
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مي تنسنوات يحتاج إلى الوجبات التي تساعده في النمو أكثر من التي  1_ 8للطفل المتمدر  من 

 ذكاؤه.

 ألّن النمو الجيّد يطور الذكاء وأهمها:

 _ الخضر، الفواكه، الماء، اللحوم )سمك، دجاج، لحم أحمر...(

 _ مشتقات الحليب، البيض.

 _ األرز، والمعجنات.

 ولهذا يجب اختيار وجبات تحتوي جميع هذه المكونات.

 :توصيات مهمة

مدرسية صحية تواكب العصر، وتضمن السالمة _ على وزارة الصحة في الجزائر استحداث برامج 

 الصحية للمتعلمين.

_ البد من استحداث تخصص مدرسي حديث يُعنى بالتربية الصحية المدرسية، أو منصب متخصص 

 تغذية صحية.

_ توظيف التربية البدنية بكثافة في المدار ، وتأهيلها وتطويرها بالوسائل العلمية الحديثة، 

 الممكنة.والمستلزمات المادية 

 _ العمل على رفع الثقافة والوعي الصحي عند المعلم ليكون بمثابة قدوة لمتعلميه.

_ البد من رفع الوعي الصحي عند المتعلمين؛ وذلك من طريق عقد ندوات، وتنظيم مؤتمرات 

وملتقيات علمية تتمحور حول الصحة المدرسية، وأساليبها وطرق الرعاية الصحية، والحفاظ على 

 التالميذ وصحتهم.سالمة 

 _ ضرورة إدراج مقيا  التربية الصحية في المنهاج الدراسي الجزائري، باعتباره مادة مهمة.

لتكوين متعلم سوي سليم من جميع النواحي البد من تكاتف عدة تخصصات؛ لعل أهمها علم النّفس 

 خصص.العالية في التالذي يسهل علينا التعامل مع المتعلم وتوجهيه من طريق توظيف ذوي الكفاءات 

_ إدراج موضوعات تتحدث عن التربية الصحية وأهميتها على صحة المتعلمين في المنهاج الدراسي، 

من طريق الكتب المدرسية التي من شأنها نشر الوعي الصحي بين المتعلمين؛ الذي يؤدي بدوره إلى 

 رفع مستوى الصحة المدرسية.

 خاتمة:
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صر على مرحلة معينة دون سواها؛ بل إنّها تبدأ منذ مرحلة الحمل التغذية الصحية ال يمكن أن تقت

 )قبل الوالدة( حيث يجب توفير تغذية مناسبة للمرأة الحامل تضمن لنا سالمة الجنين جسديا وذهنيا.

صحيح أّن التغذية الصحية بالمؤسسات التربوية جد مهمة ال يمكن إهمالها حتى نضمن نموا سليما    

دي والذهني لكن هذا ال يعني أنّها الجانب الوحيد ألّن تكوين متعلم سليم يتطلب ما على الصعيد الجس

 يلي: 

 االعتماد على مختصين في علم النفس

 توظيف ذوي الكفاءات العالية في المجال الرياضي؛ نظرا لما يقدمه هذا الجانب للعقل.

 التشجيع على القراءة والمطالعة بتقديم جوائز للمتفوقين. 

 برامج ضمن المنهاج تهتم بالصحة حرصا منا على تكوين جيل له باع واسع في الثقافة الصحية إدراج

دون أن ننسى أّن النظام الغذائي الصحي ال يقتصر على المؤسسات التربوية فحسب بل يتعداه إلى 

ت االمنزل؛ وهنا يأتي دور اآلباء وجمعية أولياء التالميذ بالتنسيق مع مختصي التغذية بالمؤسس

التربوية لالستفادة من خبرة هؤالء، وتسطير برنامج غذائي بتوجهاتهم يضمن ألبنائهم نموا سليما 

 شأنه شأن النظام المتبع بالمؤسسات التربوية وذلك بالتركيز على: 

وجبة الفطور: وتحتوي على سبيل المثال ال الحصر على: بيضة مسلوقة، كوب حليب، حبة موز 

 لة وحبتي تين مجففصغيرة الحجم، أو برتقا

المستوى المعيشي المتدني لألسر سيعرقل نظام سير البرنامج الغذائي الصحي لدى التالميذ؛ وهو ما 

سيثقل كاهل الدولة بتخصيص ميزانية لهذه الفئة الهشة إن كانت تسعى لتكوين جيل متوازن على 

 جميع األصعدة فعال.
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الضغوطات المهنية التي تواجه مربيات رياض األطفال علي عينة من مربيات مدارس 

 مدينة المرج

 قسم رياض األطفال كلية التربية المرج طالبة دراسات عليا -أبتسام بشير علي : مقدم الباحثة

================================================= 

 -مقدمة الدراسة :

يمكن النظر إلى مرحلة رياض األطفال من الناحية التعليمية على أنها عملية التعليم التي  تغطي      

التعليم األساسي ويلعب دوراً هاًما في حياة السنوات األولى من عمر الطفل إلى اليوم الذي يبدأ فيه 

حركي (، االجتماعي االنفعالي  –األطفال ، التي يحدث خاللها النمو الجسدي، النفسي) السيكو 

والمعرفي واللغوي وتتشكل فيها شخصية الطفل: إن عملية التعليم في رياض األطفال بالجودة 

ادية، البرامج وإعداد المربيات بشكل المطلوبة يعتمد على اإلختيار وتخطيط الظروف الم

( . وبناًء على ذلَك فإن مؤسسات رياض األطفال Ogr.Gor.AyguAyguetal 2014مناسب،)

تركز على عدة أمور منها : تهتم بتعلم االنشطة الحسية والحركية من خالل المدركات والصور 

ط الجتماعية من خالل إعدادها للنشاالعقَلية لألشياء التي تنشأ من نشاطه الحركي وتنمية اإلتجاهات ا

االجتماعي المنظم لتنمية الفروق الفردية لدى الطفل من خالل القيام بتطبيق األسس السيكولوجية 

 للتعلم واإلهتمام

باكتشاف الفروق الفردية والجماعية من خالل األنشطة التي تعمل  على تنمية االبتكار لدى الطفل . 

 ( .2363)محسن عثامنة 

التربية والتنشئة السليمة للطفل بوجود معلم جيد، فأداة المعلم وكفاءته يعد أحد العوامل الهامة  تتحقق

لالرتقاء بمستوى العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها، وتلعب المربية في رياض األطفال دوًرا بالغ 

رئيسي هي المحرك الاألهمية في تحقيق األهداف التربوية التي يتبناها النظام التعليمي للروضة، و

للعملية التربوية والمسؤول األول على نجاحها. فهي التي تتعامل مباشرة مع األطفال وتقع على 

عاتقها مسئولية توفير البيئة التربوية المناسبة لتحقيق النمو السليم للطفل، وتحويل األفكار والرؤى 

ثل السياسات إلى نواتج تعليمية تتمالتجديدية التي يطرحها القائمون على النظام وواضعو الخطط و

في صورة معارف ومهارات واتجاهات تظهر في سلوك هذا الطفل ) سوزان يوسف أبو الفضل ، 

2366 ) 
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تعتبر مربية رياض األطفال ليست مجرد مدرسة عادية فهي رائدة وقدوة وأم حنونه وأمينة مكتبة 

مثل أولى المحكات التي يقابلها خارج نطاق وقائدة ملعبه ورفيقة دربه إلى العالم الخارجي ألنها ت

األسرة والتي من شأن إكساب الطفل في الحياة السلوك اإليجابي أو السلبي نحو الوسط الذي يعيش  

فيه . أن العمل مع األطفال يحتاج إلى مهارات وخبرات ومعرفة ، خاصة أن ليس بمقدور أية مربية 

تربية األطفال في الرياض يختلف عن المراحل األخرى  بسهولة أن تنجح في تعاملها مع األطفال أن

ذلك ألن األطفال في الرياض يأتون من بيئات مختلفة ويتزودون بمهارات وأنماط سلوكية متنوعة 

ولذلك تحتاج مربيات رياض األطفال إلى خبرات في التعامل ليس في سعة كل مربية أن تحصل 

من المشرفات والمديرات في رياض األطفال ) محمد عليها بال تدريب أو تمرين أو إشراف مباشر 

 ( . 2333كراز، 

إن برامج رياض األطفال ونشاطاتها اليومية وأهدافها التربوية ال يمكن إنجازها إال بواسطة المَربية 

المتخصصة الواعية لمتطلبات الطفولة المبكرة واحتياجاتها األساسية الفاهمة لدور التربية في مرحلة 

( من صعوبة هذه المهمة 6111فال على الرغم مما أثبتته دراسة ) نادرة بسبيسو،رياض األط

ً للوعي التربوي بخطورة  وأهميتها في هذه المرحلة الحساسة من حياة األطفال إال أن هناك غيابا

المرحلة الحساسة من حياة الطفل إال أن هناك غياباً للوعي التربوي بخطورة المرحلة وقلة اإلقبال 

لعمل في هذا المجال الصعب، وتدني النظرة االجتماعية للعاملين فيه مما أدى إلى نقص  في على ا

القوة البشرية المعروضة في هذا المجال ودخول العناصر غير الصالحة وغير المؤهلة للعمل فيه) 

ي والت( إذا كان للمعلم في كافة مراحل التعليم أهمية المرحلة التي تتعامل  معها  2333سهام بدر، 

بمثابة الركيزة األولى لبناء الشخصية فهي مربية بالدرجة األولى كما أنها تأثيرها على األطفال ال 

يتوقف عند حد إتقانها مادة علمية فقط، بل إنها المسئولة عن كل ما يتعلمه الطفل ) هدى محمود 

نية التي تواجه ( ومن ثم فإن الدراسة الحالة تحاول الكشف عن الضغوطات المه 2363الناشف، 

المربيات في رياض األطفال ومنها ضغوطات باألطفال وضغوطات تتعلق بالمنهج الدراسي 

 وضغوطات تتعلق باألسرة والوالدين والموارد واإلمكانيات وسبل التغلب عليها. 

 -مشكلة الدراسة : -

ن و كل طفل مإن المربية في  رياض األطفال مسؤوله عن كل ما يتعلمه األطفال وتوجيه عملية نم

أطفالنا في مرحلة حساسة من حياتهم إن مربيات رياض األطفال تعاني من صعوبات وضغوط مهنية 

 ناجمة عن طبيعة المرحلة العمرية للطفل .
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وكل هذا يجعلها عرضة لمواجهة الضغوطات بصفة عامة والضغوطات المهنية  وخصائصها ..

 بصفة خاصة .

ربية بالنسبة لطفل الروضة، من كثرة مشكالت الطفل في هذه إن أكثر مصادر الضغوط المهنية للم

المرحلة العمرية) الطفل العدواني، المتمرد، االنطوائي، المهمل، المستحوذ على أدوات األخرين(، 

المشكالت الناجمة عن عالقة المربية بأولياء األمور من مسببات الضغوط المهنية للمربية لعدم وعي 

لمنهج وأنشطة الروضة، وتدخلهم في األمور المتعلقة بالمسائل الفنية ،  أولياء األمور وتفهمهم

وضغطهم المستمر على المربية لتعليم أطفالهم القراءة والكتابة والحساب، وأعباء العمل وكثافته ، 

وقيام المربية بأداة الكثير من األعمال واألدوار في وقت واحد يشكل أهم الضغوط الناجمة عن 

 ئدة للمربية.األعباء الزا

 وتسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية . 

 ما أكثر الضغوط المهنية شيوعاً التي تواجه مربية رياض األطفال في مدينة المرج ؟ -6

هل تختلف الضغوطات المهنية التي تواجه مربية األطفال في مدينة المرج باختالف سنوات  -2

 الخبرة ؟

هل تختلف الضغوطات المهنية التي تواجه مربية رياض األطفال في مدينة المرج باختالف  -0

 المؤهل العلمي ؟

 ما سبل التغلب على الضغوطات المهنية التي تواجه مربية رياض األطفال في مدينة المرج ؟ -1

 -أهداف الدراسة : -

  -تتمثل أهداف الدراسة الحالية  فيما يلي :

أكثر الضغوطات المهنية شيوعاً التي تواجه مربية رياض األطفال في مدينة المرج التعرف على  -6

 تحديدًا.

الكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات المربيات للضغوط المهنية التي تواجههن تبعًا  -2

 لمتغير سنوات الخبرة .
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عًا ة التي تواجههن تبالكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات المربيات للضغوط المهني -0

 لمتغير المؤهل العلمي.

تقديم مجموعة من الحلول التي قد تسهم في التغلب على الضغوط المهنية التي تواجه مربية  -1

 رياض األطفال.

 -أهمية الدراسة : -

     ً عملية على ال سوف تقوم هذه الدراسة بتعرف الضغوط التي تواجه المربيات والتي تؤثر سلبا

 التعليمية لألطفال 

من المتوقع أن تسهم نتائج الدراسة في معرفة الضغوط المهنية التي تواجه مربية رياض األطفال 

في مدينة المرج للتغلب عليها مما يحقق االستقرار المهني للمربية وتوفير مربية لبيئة تعليمية متميزة 

االرتقاء بجودة العملية التربوية لمؤسسات رياض  على مستوى عاٍل من المهنية والخبرة تسهم في

 األطفال .

ور ، ياء األمتفيد الدراسة الحالية كافة المعنيين بشئون الطفل ) مربيات قيادات ، موجهات ، أول

 مسئولين تربويين(

لتحقيق التعاون بينهم في وضع خطة إستراتيجية متكاملة تهدف إلى توفير بيئة مدرسية خالية من 

 المهنية مما ينعكس إيجابياً على عطاء كافة العاملين في الروضة. الضغوط

وتتمثل أهمية الدراسة في كونها الدراسة األولى التي تجري في البيئة المحلية في حدود علم الباحثة 

. 

 -مصطلحات الدراسة : -

  -الضغوطات المهنية :

يات من مواقف ومشاكل تقلل من ( بأنها : ) هي كل ما يواجه المرب2331يعرفها فرج عبد اللطيف )

  فاعليتها وإنتاجها ودرجة تكيفها الشخصي واالجتماعي مما يستدعي حلها (

تعريف الباحثة إجرائياً في الدراسة الحالية بأنها ) تلك المعوقات التي تقف عائالً أمام المربية في أداة 

  -مهامها المهنية على الوجه األمثل، تتمثل الضغوط فيما يلي :
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 إدارة الروضة ، المنهج الدراسي ، العوامل المادية والطبيعية، البيئة االجتماعية ( –األطفال  )

  -معلمة رياض األطفال :

( بأنها: ) شخصية تربوية تم اختيارها بعناية بالغة من خالل 2335يعرفها طارق عبد الرؤوف )

واالجتماعية واألخالقية  مجموع من المعايير الخاصة بالسمات والخصائص الجسمية والعقلية

ً في كليات جامعية وعالية  ً تكامليا وانفعالية المناسبة لمهنة تربية الطفل حيث تلقت أعدادًا وتدريبا

 لتتولى مسئوليات العمل التربوي في مؤسسات تربية ما قبل المدرسة ( .

 وضة .تدريس أطفال الروتعرفها الباحثة إجرائياً في الدراسة الحالية بأنها هي المربية التي تقوم ب

 -حدود الدراسة : -

 يتم تطبيقها على مربيات رياض األطفال في مدينة المرج .

 مدينة المرج الروضات الحكومية والخاصة وهي : الحدود المكانية :

 الجيل الصاعد  –أشبال المرج  –خديجة الكبرى  –عائشة أم المؤمنين 

 م  2322ينة المرج للعام الدراسي رياض األطفال في مدتم تطبيقها على مربيات  الحدود الزمنية :

 مربيات رياض األطفال . الحدود البشرية :

 اإلطار النظري

 -مفهوم رياض األطفال :

 رياض األطفال في قامو  التربية بأنها ( . 6233تعرف وضنيئة أبو سعدة )

دة ومتخصصة لتربية سنوات ، هي تتميز بأنشطة متعد 1مؤسسة تربوية أو جزء من نظام مدرسي 

منها اللعب المنظم إلى إكساب القيم التربوية واالجتماعية، وبإتاحة  1األطفال الصغار عادةً من سنة 

الفرص للتغير الذاتي والتدريب على كيفية العمل والحياة معاً بتناسق مع بيئة وأدوات ومناهج وبرامج 

 ناية لتزيد من نمو وتطور كل طفلمختارة بع

( بأنها ) مرحلة خاصة باألطفال وتسم إلى صفين من البستان والتمهيدي 2331أما نور بطانية )

سنوات حتى السادسة وهي المؤسسة التعليمية التي من خاللها تحسم حياة  1وترعى األطفال من بين 
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فال طاألفراد والجماعات ويتوهن مستقبل األسرة والمجتمع على مدى االهتمام  والنهوض بحاجات األ

 وإشباع 

رغباتهم حتى يؤدي إلى النمو اإلنساني واألخالقي ويقا  نجاح هذه الرياض بمدى تقدم العمل 

 .تعليمي فيهاال

فالروضة حاجة ملحة تيسر لألطفال فرص النماء والتعلم وتشكل نواة الشخصية في جميع جوانبها 

المالئمة ، بما يتحقق أهداف هذه  في هذه المرحلة إذا ما أعدت الظروف والشروط الصحية والتربوية

 الرياض التعليمية.

ومن ثم يمكن القول بأن رياض األطفال مؤسسة تربوية تكسب الطفل القيم التربوية واالجتماعية ، 

واة ن تعوده على العمل الفردي والجماعي والنشاط التعليمي  تتيح له فرص النماء والتعليم وتشكيل

 الشخصية في جميع جوانبها 

  -األهداف التربوية العامة لرياض األطفال :

( بأن ) رياض األطفال كمرحلة تضع ضمن أهدافها لتنمية الشاملة 2363يعرفها حسن عثامنة)

والمتكاملة لكل طفل في المجاالت العقلية والجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية والخلقية ، مع 

هدف إلى تنمية مهارات األطفال اللغوية والعددية والفنية من األخذ باإلعتبار الفروق الفردية ، كما ت

خالل األنشطة الفنية والجماعية والصحية السليمة وتعمل على تلبية حاجات ومطالب النمو الخاصة 

بهذه المرحلة من العمر؛ ليتمكن الطفل من أن يحقق ذاته ، ومساعدة في تكوين الشخصية السليمة ، 

 اب سلوكيات إيجابية ، وذلك من خالل نشاطات نظرية وعملية ( .وتكوين قيم روحية واكتس

 -مربية رياض األطفال :

ينظر إلى مربية رياض األطفال على أنها خبيرة بفنون التدريس وممثلة كقيم المجتمع وثقافته 

وحريصة على غر  المبادئ واألصول اإلسالمية المنبعثة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 

أن تكون خبيرة في العالقات اإلنسانية وقناة اتصال بين دار الحضانة والمنزل ومرشدة وموجهة و

 ( . 53، ص  2332نفسية ومتعلمة ومعلمة في نفس الوقت ) لحسن حسان 

( أنها شخصية تربوية يتم اختيارها بعناية بالغة من خالل  2331كما ترى ) عواطف إبراهيم ، 

صة بالسمات و الخصائص الجسمية اإلجتماعية واالخالقية واالنفعالية مجموعة من المعايير الخا
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ً في كلية جامعية تربوية لتتولى  ً تكامليا المناسبة لمهنة تربية الطفل وحيث تلقت إعدادًا وتدريبا

 مسئوليات العمل التربوي في مؤسسات تربية ما قبل المدرسة .

ف والحنان ينشر الحماية للطفل، ويعمل على ( يرى إن العط 2336أما ) محمد عبد الرحيم عد ، 

غر  بذور الثقة واألمان في نفس الطفل للوصول للتربية الصالحة التي تنمو فيها الروح المعنوية 

العالية، ويشيع فيها التفاؤل واألمل، ولذلَك على المربية أن توفر لألطفال الذين هم تحت رعايتها البيئة 

م ومواهبهم، وكل ما يساعد على نموهم وتطويرهم من مثل ساحات الصالحة لنموهم وإظهار قدراته

 عاب ت اللعب واأللاللعب والمواد التعليمية الالزمة واألدوات وتوفير الكتب والقصص ومختلف أدوا

 -( إلى أنه من خصائص َكفايات مربية رياض األطفال ما يلي :2333ويشير محمد كراز )

 العاطفي  والمهني للعمل مع األطفال والتعامل معهم مدة طويلة أن يكون لديها اإلستعداد النفسي و

 واإلستماع آلرائهم.

  أن تكون حاصلة على مؤهل علمي ال يقل عن دبلوم المعلمات مع حصولها على دورات تدريبية

 وتأهيلية خاصة بالطفل.

  عليم تحفيزهم للتأن تكون ملمة بطرق وأساليب التواصل والتعامل مع األطفال حتى تستخدمها في

 والتفاعل  نحو تنمية شخصيتهم .

  أن تكون ذات مظهر الئق ومقبول وتعنى بمظهرها وبأسلوبها وسلوكها العام أمام الطفل كونه يتخذها

 قدوة يحتذي بها ويعمل على تقليدها .

 .أن تكون ذات ثقافة عامة وفكر ناضج وتطلع على الكتب الخاصة بالرياض 

 حيوية والنشاط وقادرة على اإلبداع .أن تتمتع بالذكاء وال 

 . أن تكون ذات روح مرحة مبتسمة قادرة على معايشة األطفال في عامهم الصغير 

لذا تقوم مربية الرياض بأدوار عديدة ومتداخلة وتؤدي مهام كثيرة ومتنوعة تتطلب مهارات فنية 

طالبًا بأن ل التعليم األخرى ممختلفة يصعب تحديدها بشكل دقيق وتفصيلي ، فإذا كان المعلم في مراح

يتقن مادة علمية معينة ويحسن إدارة الفصل فإن المربية في رياض األطفال مسئولة عن كل ما يتعلمه 

 الطفل إلى جانب مهمة توجيه عملية نمو كل طفل من أطفالها في مرحلة حساسة من حياته .

 -في ثالثة أدوار رئيسية هي :( أن مربية الروضة يشمل دورها 2330وترى هدى محمود الناشف )

 دورها كممثلة لقيم المجتمع  وتراثه وتوجهاته . -
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 دورها كمساعده لعملية النمو الشامل لألطفال . -

 دورها كمديرة وموجهة لعمليات التعلم والتعليم . -

( أن مربية الروضة تقوم بتحديد قدرات األطفال واهتماماً تهم  2338في حين ترى ) عزيزة اليتيم ، 

يولهم وتوجه طاقاتهم ، وبالتالي تستطيع تحديد األنشطة واألساليب والطرائق المناسبة لتلك وم

الخصائص والتي تميز كل طفل ، كما ال بد لمربية الروضة من تحديد المشكالت التي يعاني منها 

فل قبل طالطفل، والقيام بالتعاون مع المرشد النفسي في عالج المشكالت واتخاذ التدابير الوقائية لل

 ظهور مشكالت نفسية أخرى .

إال أن مربية رياض األطفال يعترض طريقها بعض الضغوطات المهنية التي يعتبر تحديد مصدرها 

هام  في طريق تحديد طبيعة الضغوط ثم تحديد طبيعة المعالجة التي تستوجبها حتى تتجنب تلك 

 الضغوط .

  -راسات العلمية ما يلي :من أهم الضغوطات التي تواجهها المربية وفقاً للد

( سنوات  8 – 0يوفر التعليم قبل المدرسي البيئة الالزمة لتحفيز الحوا  الخمسة لألطفال في سن )

عوامل ناك العديد من المن العمر من أجل توفير بيئة محفزة فعالة في عملية التعلم والتعليم ، فإن ه

كون لتدريس ، التقييمات ، المعنيات التعليمية قد ي) استعداد األطفال ، البيئة الصفية ، أساليب ا مثل

 لها تأثير( 

  -تؤكد دراسات كالً من :

RondimaRajapaksha and Chathurika 2015 Goodman  2361) أحالم محمد الرواشد  

Brand  أن التالميذ والطالب في كافة المراحل التعليمية بوجه عام ، وأطفال ما قبل المدرسة بصفة )

د أهم المخرجات في العملية التعليمية برمتها ، حيث قد تظهر العديد من المشكالت السلوكية خاصة أح

غير المرغوب فيها من جانب األطفال داخل قاعات الدراسة ، كشد ، وجذب األطفال بعضهم لبعض 

 ة، القيام بتصرفات غير أخالقية ،أو تقليد صوت المربية أو السخرية منها ، أو عدم طاعة المربي

وتنفيذ واجباتهم ومن ثم فإن العمل مع األطفال الصغار أو مع المراهقين ليس بالعمل السهل ؛ فالطفل 

نفسه مصدر محتمل لهذِه الضغوطات حيث تلعب عوامل خاصة به دورها في ذلَك ، مثل النوع 

بيات االجتماعي ، والمستوى االقتصادي واالجتماعي ، سلطة نفوذ  ولي األمر ، السيما مع المر
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حديثات العهد بمهنة التعليم أي المربيات اللواتي ليست لديهن الخبرة الالزمة للتعامل مع األطفال ، 

  يؤدي إلى شعور المربية باإلحباط مما قد

 إن الخلفية المنزلية وقدراتهم تحدد ما يتم إنجازه في قاعات الدراسة في رياض األطفال .  

 -ضغوط تتعلق بالمنهج الدراسي :

( أن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في العقود القليلة الماضية   Johnson،  2338يعتبر )    

مجاالت مختلفة مثل : علم النفس النمو وعلم النفس الثقافي ، ودراسات الطفولة ، واألنثروبولوجيا 

 الثقافية والتاريخ والفلسفة .

لرئيسية التي تجعل الوالدين يرسالن األبناء ( إلى أن أحد األسباب ا Seng،  6111ويشير سيينج ) 

إلى مدار  رياض األطفال يتمثل في رغباتهما في أن يتعلم الطفل الحياة االجتماعية ، وأن يكون 

 نشطاً وفعاالً وأن يكتسب المهارات الحياتية األساسية .

طفال الذين ، واضح أن األKagitcibasi ) ،    6116وفي دراسة طولية أجراها كاجيتسيباسي ) 

تلقوا التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة يصبحون ناضجين عاطفياً واجتماعياً مقارنة بمن لم يتلقوا 

 هذا التعليم المبكر .

ورة أن يتالئم المنهج بص -وينبغي أن تتوافر بعض الشروط في مناهج طفل ما قبل المدرسة ومنها :

طفولة المبكرة، وإتاحة فرصة البحث والتجريب، فردية من كل فرد، أن يكون اللعب عقب برامج ال

إتاحة فرصة إختيار األنشطة لكل طفل حتى تشبع أهتماماتهم الفردية، تدريبهم على إتخاذ القرار، 

توفير الدافعية للتعليم كما يجب ان توفر المناهج الفرصة لألطفال لإلعادة والتكرار في األنشطة إذا 

لطفل على حل المشكالت وهذا يتضمن تنمية قدرته على حل أنواع ما رغبوا في ذلَك تنمية  قدرة ا

مختلفة من المشكالت ويشجع الطفل على إعطاء االحتماالت المتعددة والمتنوعة للحل والتي قد تكون 

 .(2363للنشاط  ) محسن عثامنة،  غير متوقعة حتى من جانب المربية أو من جانب المخطط

( إلى أن فهم المربيات للمناهج أمر بالغ األهمية من أجل التطبيق 2360) Erdenوقد أشار أردين 

السليم ألنه إذا لم تفهم المربيات ماهية اإلطار النظري للمنهج بالتفاصيل ، فلن تكون قادر على تنفيذ 

 المنهج الدراسي بنجاح .

  -ضغوط متعلقة باألسرة والوالدين :
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أهمية التعاون بين الوالدين والمربيات وأثره اإليجابي على  تشير الدراسات في المجال التربوي إلى

 (  Mappg Henderson  ( )2331  ،Sanders g Epstein،  2332األطفال. ) 

يعتبر أن البيت مصدراً آخر للمشكالت الصفية فالتالميذ الذين يجدون اهتماماً من الوالدين يكونون 

، كما أن تفضيل الوالدين ألحد األبناء على إخوته يثير  أقل إثارة للمشكالت وأثر إندماجاً في تعليم

) أحمد االمشكالت لدى التالميذ ، وتلعب ثقافة وعادات األسرة دوراً في إثارة المشكالت أو التقليل منه

 (  2332خطابية وآخرون ، 

 -ضغوط تتعلق باإلدارة المدرسية :

في دراستهم على أن الدعم من اإلدارة بمثابة ( دليالً aletDesimone، ................  2331قدم ) 

عامل رئيسي لنجاح تنفيذ المناهج في مرحلة الطفولة المبكرة . بعبارة أخرى ، فإن البيئة التعاونية 

 ذات 

ً إلى أن العالقة التعاونية تمثل العوامل  فائدة كبيرة في تنفيذ المناهج المدرسية ، تشير النتائج أيضا

 من اتجاهات المربيات ودوافعهن ، فضالً عن تعليمهن .  اإليجابية التي تزيد

( ضرورة الدعم اإلداري اإلدارة المدرسية ، لتنفيذ المناهج الدراسية  6111) Tebergوايد تيبرغ 

بنجاح من خالل مناقشة حقيقية التي مقادما أن المربيات بحاجة إلى أكثر من مجرد المعرفة والمهارات 

لتشجيع من اإلدارة المدرسية من أجل بلوغ األهداف المنشودة ولكنها تعتبر ، حيث أنهن بحاجة إلى ا

  -أيضاً مصدراً في إثارة بعض الضغوط لعدة أسباب منها :

 إدارة المرسة متسامحة جداً أو متعسفة جداً .  -

 استخدام تعليمات وقوانين متعسفة . -

 -الموارد واإلمكانيات :

مكن إجراء تعليم وتعلم مفيدين دون توفير مواد كافية من أنه ال يSimo Ntumi )  ، 2361يرى ) 

الموارد ، هذا ينطبق على تطبيق المناهج الدراسية أيضاً هذا يعني أنه لكي ينطبق المنهج الدراسي 

ً كما هو مقرر ، أنه على الحكومة أو الوزارة التعليم يحب أن تزود  المصمم بشكل رسمي  تماما

ين والمتعلمين من أداة دورهم بشكل مرٍض في تطبيق وتنفيذ المناهج المدار  بمواد تمكين المعلم

 الدراسية ، تحتاج الحكومة إلى توفير مرافق مادية مثل: 
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الفصول الدراسية والمختبرات وورش العمل والمكتبات والرياضة من أجل تهيئة بيئة تمكينية يمكن 

 أن يحدث فيها تطبيق المنهج الدراسي . 

والمرافق المناسبة تأثير كبير على تطبيق وتنفيذ المناهج الدراسية. يرى ) سعيد إن توفير المواد 

( أنه حتى تقوم المربية بدورها على الوجه المنوط بها، البد من تهيئة الجو الصفي  2335المقبل، 

 الذي يشعر فيه الطفل بالراحة والهدوء والطمأنينة واالستخدام األفضل لقاعة الدراسة دون ازدحامها

باألشياء التي ال ضرورة لها والتوزيع المناسب لما فيها من أثاث وتجهيزات ومواد ووسائل تعليمية، 

بما يناسب طبيعة النشاطات والخبرات التعليمية، بشكل يسمح بتنقل التالميذ بسهولة والمحافظة على 

ات تعليمية من مثير نظافة غرفة الصف وتركيب أثاثها وكفاية تهويتها وإنارتها وحسن ترتيب ما فيها

 من رسوم وخرائط ولوحات ونماذج ومعروضات بطريقة مشتتة النتباه المتعلمين .

 تعقيب الدراسات السابقة - الدراسات السابقة -

لم تجد الباحثة أي دراسة تناولت الضغوط المهنية بشكل مباشر لذلك استعانة الباحثة في دراسات التي 

 الحالية .تناولت متغيرات الدراسة 

  -الدراسات السابقة :

( دراسة تهدف إلى معرفة أهم الصعوبات التي تعيق سير العمل في رياض 2330أجري نور بطاينة )

( 613األطفال في مدينة الزرقاء ، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، حيث بلغ عينة الدراسة )

( فقرة تقيس أهم الضغوطات التي يعاني 12فقراتها )ولتطبيق الدراسة استخدم الباحث استبيانه بلغ عدد 

 -منها رياض األطفال من وجهة نظر معلم رياض األطفال أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :

 وجود صعوبات تعاني منها مربيات رياض األطفال . -

 وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي لطبيعة عمل المربية في الروضة . -

 ت داللة إحصائية تعزي لمتغير المؤهل األكاديمي لصالح من يحملون مؤهل أكاديميوجود فروق ذا -

 ( هدفت دراسة  Erden،  2360أما دراسة ) -2

Problems That Preschoot Teachers Face In The Curriculum Implementation 

والتي تواجه مربيات رياض األطفال في تطبيق المنهج وما إذا كانت هذه التحديات تختلف وفقاً لمتغير ) 

المستوى التعليمي للمربية ، شعبة التي تخرجت فيها ، نوع المدرسة التي تعمل فيها ، الخبرة في التدريس 
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نات مي والكيفي حيث  تم جمع البيا، مستوى التدريب قبل الخدمة ( ثم جمع البيانات باستخدام المنهج الك

( مربية بمدار  حكومية وخاصة لرياض األطفال في أنقرة أما البيانات 220الكمية من خالل استبانة من )

  -الكيفية فتمت من خالل المقابالت الشخصية مع المربيات أظهرت النتائج أن :

 مرحلة ما قبل المدرسة الالتي يعملن برياضالمشاكل المتعلقة بالمرافق المادية  التي يعاني منها مربيات 

 األطفال العامة اختلفت إختالفاً كبيراً مقارنة لمربيات العامالت في المدرسة الخاصة لرياض األطفال .

( دراسة بعنوان الصعوبات التي تواجهها مربيات وإدارات رياض 2363كما أجرى مبارك العتيبي ) -0

بفاعلية المديرات من وجهة نظر المديرات ومربيات ، قد تكون مجتمع األطفال في دولة الكويت وعالقتها 

( مديرة و 651( بواقع )1815الدراسة من جميع مديرات رياض األطفال في الكويت والبالغ عددهن )

( معلمة ، لتطبيق الدراسة قام الباحث بتطوير إستبانتين للتعرف على الصعوبات التي تواجه إدارة 1091)

 في دولة الكويت  رياض األطفال

 -كأداة للدراسة وأشارت النتائج إلى :

( في الدرجة الكلية بين a ≤ 0.05عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة ) -

 .رات من وجهة نظالصعوبات التي تواجهها إدارة رياض األطفال في دولة الكويت ومستوى فاعلية المدير

( هدفت إلى تقصي الصعوبات رياض األطفال في محافظة 2360اسنة )أما دراسة رنا فاضل المح -1

( روضة في محافظة الطفيلة قامت 22( مربية ويدرسن في )13الطفيلة ، المملكة االردنية الهاشمية من )

الباحثة بتطوير أداة الدراسة لقيا  تلك الصعوبات ولقد أظهرت نتائج الدراسة أبرز صعوبات رياض 

 -ة الطفيلة هي :األطفال في محافظ

 تدني الراتب الشهري لمربيات الروضة . -

 ضعف اإلشراف التربوي في رياض األطفال . -

 إلحاح األهل تعليم أطفالهم القراءة والكتابة . -

 أفتقار الروضة إلى مكتبة األطفال . -

داللة إن المنهاج ال يتضمن خطًطا عالجية لألطفال ذوي صعوبات التعلم وكذلك أن هناك فروقاً ذات 

إحصائية في تقديرات المربيات لمشكالت رياض األطفال تعزي لمتغير ) الروضة( لصالح المربيات 

 العامالت في رياض

 األطفال التابعة للقطاع الخاص وتتمثل في :
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عدم وجود فروق  ذات داللة إحصائية في تقديرات المربيات صعوبات رياض األطفال تعزي لمتغيري 

 للربيات وسنوات الخبرة .المؤهل العلمي 

 -التعقيب على الدراسات السابقة :

يظهر من خالل الدراسات السابقة أن هذه الدراسات جاءت متنوعه في أهدافها، حيث هدفت إلى معرفة 

أهم الضغوطات التي تعيق سير العمل في رياض األطفال ، دراسة التحديات التي تواجه مربيات رياض 

ج ، ومعرفة الصعوبات التي تواجهها إدارات ومعلمات رياض األطفال في دولة األطفال في تطبيق المنه

الكويت وعالقتها بفاعلية المربيات من وجهة نظر المديرات والمربيات ، توثيق آراء مربيات مرحلة 

رياض األطفال في السنة األولى من التدريس مرحلة ما قبل المدرسة مع التركيز على مجاالت اإلهتمام 

 تتعلق بالعمل مع اآلباء واألمهات، قد أفادت الباحثة من هذا العرض في تحديد أهداف بحثها . التي 

استخدمت معظم الدراسات التي تم عرضها اإلستبانة والمقابالت لجمع البيانات ، هذا ما تقوم به أيضاً 

 جه مربية رياضالباحثة في البحث الحالي كما أظهرت نتائج الدراسات السابقة أن هناك ضغوطات توا

األطفال كالضغوطات التي تتعلق بالمربية نفسها الطالب األدارة المدرسية بالمجتمع المحلي وأولياء األمور 

أفادت الباحثة من هذا العرض في تحديد المشكالت المراد دراستها ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات 

ياض رلضغوطات المهنية التي تواجه مربيات السابقة هو عينتها مكان تطبيقها كونها تناولت موضوع ا

 األطفال في مدينة المرج .  

 الدراسة:إجراءات 

أتبعت الباحثة في هذه الدراسة األسلوب الوصفي التحليلي كونه المناسب ألهداف  الدراسة:منهج  أوالً:-

 الدراسة وأسئلتها يعني رصد الظاهرة كما هي في الواقع .

 ( مربية برياض األطفال بمدينة المرج .51بلغ مجتمع الدراسة الحالية ) جتمع الدراسة :ثانياً : م

ً : عينة الدراسة : ( مربية من المربيات 08تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية والبالغ عددها ) ثالثا

 -العامالت برياض األطفال الحكومية والخاصة منها :

 أشبال المرج . –الكبرى خديجة  –الجيل الصاعد  –عائشة أم المؤمنين 

 ( يبين حجم عينة الدراسة6جدول رقم )
 عدد المعلمات اسم الروضة
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 13 روضة عائشة أم المؤمنين

 8 روضة خديجة الكبرى

 9 روضة الجيل الصاعد

 5 روضة أشبال المرج

 مربية 35 المجموع

 

يبين الجدول السابق ان عدد أفراد العينة كان ثالثة عشر مربية من روضة عائشة أم المؤمنين وتسعى      

مربيات من روضة الجيل الصاعد وثمانية من روضة خديجة الكبرى وخمس مربيات من روضة أشبال 

 المرج.

  -الدراسة:أداة 

بالدراسة قد جاء استخدامها في هذه  ،المتعلقةلجمع المعلومات والبيانات  االستبانةاستخدمت الباحثة 

الدراسة وفقاً لهدفها المتمثل في تحديد الضغوط المهنية التي تواجه مربيات رياض األطفال وسبل التغلب 

 عليها في مدينة المرج .

 -األداة: خطوات تصميم 

 على التراث النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة . االطالع -

ة الدراسة ) االستبانة ( لمعرفة الضغوط المهنية التي تواجه مربيات رياض األطفال ، إعداد أدا -

التحقق من صدق االداة وثباتها ، ثم بناء أداة الدراسة وكتابة فقراتها حيث تكونت األداة من المجاالت 

 -التالية :

 فقرات ( 5ضغوطات تتعلق باألطفال )  -

 فقرات(  5ضغوطات تتعلق بالمنهج الدراسي ) -

 فقرات( 5ضغوطات تتعلق باألسرة والوالدين ) -

 فقرات ( 5ضغوطات تتعلق باإلدارة المدرسية )  -

 فقرات (  9الموارد واالمكانيات )  -

  -الخصائص السيكومترية :

 -الثبات :
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( مربية جاءت معامالت الثبات 08تم حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ عن عينة عشوائية مقدارها )

 ( 1في الجدول ) 

 ( معامالت ألفا كرونباخ إلتساق الداخلي لمجاالت اإلستبانة4جدول )

 معامل ألفا المجال

 196 المجال األول : ضغوطات تتعلق باألطفال

تتعلق بالمنهج الدراسيالمجال الثاني : ضغوطات   811 

 681 المجال الثالث : ضغوطات تتعلق باألسرة والوالدين

 831 المجال الرابع : ضغوطات تتعلق باإلدارة المدرسية

 131 المجال الخامس : الموارد واالمكانيات
 

 عليه .( أن المقيا  يتمتع بدرجة عالية من الثبات لذلك يمكن االعتقاد 1يتضح من الجدول رقم )

  -الصدق :

  -الصدق البنائي : -1

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف  التي تريد األداة الوصول 

 إليها ، ويبين مدى ارتباط كل مجال من:

 مؤشرات الصدق في الدراسة  : -1

 معامالت صدق مقيا  الضغوط المهنية

 المتغير ت

 بطريقــــةمــعامل الصــدق 

ارتباط الفقرات 

 باالختبار

ارتباط الفقرات  

 ببعضها

صدق 

 التمييز

صدق االتساق 

 ككل

الضغوط  ت

 المهنية

3.99 3.91 3.52 3.50 

 

 (:Reliabilityمؤشرات الثبات في الدراسة االستطالعية  )  -2  

فسهم ، أو مدى فيها على األفراد أنويعني ثبات نتائج االختبار تقريباً في المرات المختلفة التي يطبق   

 اتساق إجابات البحوث على سلم االستجابة   .

(   01ولحساب معامل الثبات قامة الباحثين بتطبيق مقيا  الضغوط المهنية  على عينة بلغت )   

طالب وطالبة أختيروا عشوائياً من عينة التحليل اإلحصائي ، وقد اعتمدت الباحثات في حساب ثبات 

  -المقيا  على طريقتين هما:
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 لتجزئة وطريقة الفاكرونباخإعادة ا المهنية بطريقة( معامالت ثبات الضغوط 8جدول )

 المتغير    ت 
 مــعامل الثبـات بطريقــة

 الفاكرونباخ التجزئة النصفية  

 3.50 3.90 الضغوط  المهنية    ت  

 مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبيان 

 ( أن جميع معامالت االرتباط في جميع المجاالت االستبيان دالة إحصائياً عند مستوى معنوي  1جدول )

a=0.01. وبذلك يعتبر جميع مجاالت االستبيان صادقه لما وضع لقياسه ، 

( يوضح الصدق البنائي5جدول )  

 ضغوطات تتعلق

 باإلدارة

 ضغوطات تتعلق

 باألسرة

 ضغوطات تتعلق 

 واإلمكانياتبالموارد

 ضغوطات تتعلق

 بالمنهج

 ضغوطات

 باألطفال تتعلق 

 الضغوط

 العامة

 معايير بيرسون 861 801 015 861 861

3.36 3.36 3.03 3.33 3.36 Sig (2-tailed) 

 العدد 01 01 01 01 01

 ( tailed- 2 )  3.36اإلرتباط مهم عند مستوى  -

 ( tailed- 2 )   3.38االرتباط مهم عند مستوى -

 بالنظر في الجدول السابق نرى أن االستبيان يتمتع بدرجات صدق عالية  -

  -الصدق المحكمين : -2

محكمين من أساتذة ودكاترة الكلية وطلب منهم  9قامت الباحثة بعرض من الصور المبدئية الختبار على عدد 

 المحكمين على حذف أبداء الرأي بشأن اإلختبار ومدى صالحيته وتم تعديل االختبار في ضوء ذلك اجمع

وتم حساب نسب االتفاق  21من  المحكمين بحذف الفقرة  1محكمين في حين اقر  0واجمع على ذلك  1الفقرة 

( وهي تعد نسب  %633 -%3( يوضح ذلَك وألفا تراوحت ما بين ) 1على مفردات االختبار والجدول رقم ) 

 ( 1الباحثة كما في الجدول رقم ) الذي ارتضتهمقبولة تدل على صالحية االختبار وفاقاً لمعايير الحكم 

 الحكم على المفردات نسبة االتفاق بين المحكمين

 صالحة %633إلى  53%

 تعدل %53إلى أقل من  93%

 غير صالحة %93أقرب من 
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 كما اعتمدت الدراسة على معادلة لوشي لي حساب صدق المحكمين 

صم = 
 نو−ن/2

ن/2 
 

 العرض الوصفي للبيانات:

 ( توزيع عينة الدراسة وفقاً متغير المؤهل العلمي9جدول رقم )

  الروضة المتغيرات

 النسبة المجموع خاصة حكومية المؤهل العلمي

 %28 63 1 1 دبلوم

 %20.8 60 9 1 بكالوريو 

 %12.8 69 63 9 ليسانس

 %633 13 26 61 المجموع
 

( متغير المؤهل العلمي بالنسبة للمؤهل العلمي ، جاءت نسبة الحاصالت على درجة 9يتضح من الجدول رقم )

 يليها الحاصالت على الدبلوم  %02.8يليها الحاصالت على درجة البكالوريو   %12.8الليسانس 

 .  %28بنسبة 

 رة( يوضح توزيع عينة الدراسة وفقاً لمتغير سنوات الخب5والجدول رقم )

    الروضة المتغيرات

    الخاصة الحكومية سنوات الخبرة

 %32.5 13 9 4 سنوات 5أقل من 

  %51 21 13 7 سنوات 11إلى  5من 

 %17.5 7 4 3 سنوات 11أكثر من 

 %111 41 26 14 المجموع

 

يليها أقل  %83قدرها ( سنوات في المرتبة األولى بأعلى نسبة 63-1أما بالنسبة لسنوات الخبرة فقد جاء من )

 . %69.8سنوات بنسبة  63أكثر من  يليها %08.8سنوات بنسبة  8من 

 تحليل الفروض:
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 تحليل البيانات الخاصة بالتساؤل األول  : -6

هل هناك فروق بين الذكور واإلناث في الضغوط المهنية، تمت اإلجابة على هذا التساؤل 

 من خالل النقاط التالية : 

 ( التعرف على الفروق بين الذكور واإلناث في الضغوط المهنية. 6

ولتحقيق ذلك تم حساب قيمة ) ت ( لداللة الفرق بين متوسطي الذكور واإلناث في الضغوط 

 تم عرضها من خالل الجدول التالي:المهنية، وتم التوصل لمجموعة من النتائج 

 الفرق بين متوسطي ( يبين نتائج اختبارات لحساب داللة 1جدول رقم )

 الذكور واإلناث في الضغوط المهنية 

 االنحــراف المتوسط النــوع المتغير 
ت 

 المحسوبة

درجة 

 الحرية
 الداللـــة

 الضغوط المهنية  
 ذكور 

 إناث 

 68.39 

61.59 

 

1.15 

1.1 

 غير دالة  01   3.02

 

( أن قيمة ) ت ( للفروق بين متوسطي استجابات العينة الذكور واإلناث مقيا  1يتضح من الجدول )

( بما يعني 3.38( وهي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة )3.02الضغوط المهنية  بلغت )

 عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في الضغوط النفسية. 

 تساؤل الخامس ونصه :تحليل البيانات الخاصة بال -2

هل تختلف الضغوط المهنية وفقاً للمؤهل العلمي ؟ ولإلجابة على التساؤل الخامس تم استخدام تحليل 

التباين أحـادي االتجـاه لحساب داللة الفـروق في الضغوط المهنية وفقاً لمتغير المؤهل العلمي ، وتم 

 التالية:ج سيتم عرضها في النقاط التوصل إلى مجموعة من النتائ

 ( الفروق في الضغوط المهنية وفقاً للمؤهل العلمي  .6

ً ( يبين الفروق في المؤهل 63جدول رقم )                                 للمؤهل   العلمي                                                                                                               العلمي وفقا

 مصدر التباين المتغير  
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية 

متوسط 

 المربعات
 الداللة ف

 الضغوط المهنية  

  218176  5 668878  بين المجموعات

 غير دالة

 18862 128587  31  1618442  داخل المجموعات

   35  227.32  المجمــوع

 338373  31  1228394  خارج المجموعات
 

  35  111818  المجمــوع
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( إلى قيمة ) ف ( لحساب الفروق في الضغوط المهنية وفقاً للمؤهل العلمي  قد 63يشير الجدول )

( وهذا يعني بأن ليست هناك 3.38( وهي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة )6.512بلغت )

 فروٌق في المضغوط المهنية وفقاً للمؤهل العلمي.

 النتائج:

ضرورة توفير مباني مستقلة برياض األطفال وفقا للمواصفات الفنية الجيدة تتوافر فيها المالعب والساحات  -6

 للممارسات الرياضية واألنشطة المختلفة.

 توفير السبل التعليمية الحديثة لألطفال. -2

 ضرورة ان يكون هناك تفاعل مشترك بين األسرة والمؤسسة التعليمية. -0

 طالب في الفصل الواحد. 28ألطفال في الفصل بما ال يزيد عن تحديد عدد ا -1

 زيادة عدد األلعاب بما يسمح لعبة لكل طفل حتى ال يتشاجر األطفال فيما بينهم بالحصول عليها. -8

 العمل على توفير العناية الصحية الكافية لألطفال. -1
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بمدينة المرج في ضوء بعض اإلعدادية الضغوط النفسية لدى معلمات المرحلة 

 "دراسة ميدانية" المتغيرات الديمغرافية

  د/ نجمه عيسى سعيد العرفي

 اآلداب والعلوم المرج جامعة بنغازي أستاذ مشارك بقسم علم النفس بكلية  

================================================= 

 :الملخص

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى الضغوط النفسية لدى معلمات مدرسة المجد       

( العمر –التخصص  –الة االجتماعية اإلعدادية بمدينة المرج والتعرف على أثر بعض المتغيرات )الح

في مستوى الضغوط النفسة لدى عينة المعلمات وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي ولتحقيق 

أهداف الدراسة استخدمت الباحثة مقيا  الضغوط النفسية إعداد عبدالرحمن الطريري وقد اختيرت 

التالية ( معلمة واستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية 02العينة بالطريقة المسحية والبالغ عددها )

وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها وجود  (t)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط الفرضي ومتوسط العينة على مقيا  الضغوط النفسية مما 

ية في لة إحصائيشير إلى  ارتفاع مستوى الضغوط النفسية لدى المعلمات ، عدم وجود فروق ذات دال

الضغوط النفسية لدى معلمات مدرسة المجد اإلعدادية بمدينة المرج وفقاً لمتغيرات الدراسة )الحالة 

 العمر (.–التخصص  –االجتماعية 

 وتوصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات

ي فإجراء العديد من الدراسات المتعلقة بأسباب الضغوط النفسية التي تواجه الشريحة المهمة  -

 المجتمع ومحاولة إيجاد حلول فورية لهذه الضغوط.

 ضرورة العمل على تكريم العناصر المتميزة من المعلمات لحثهن على البذل والعطاء. -

العمل على القيام بدورات تدريبية ومحاضرات توعوية للتخفيف من حدة أثر الضغوط النفسية على  -

 المعلمات.
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Summary: 

The aim of the current study is to identify the level of psychological 

pressures of the teachers of Majd Preparatory School in Al-Marj and to 

identify the impact of some variables (Marital Status - Specialization - Age) 

In the level of psychological stresses in the sample of female teachers. The 

researcher used the descriptive curriculum to achieve the study's objectives. 

The researcher used the psychometer of psychological stressors. ((32)) 

Parameter and researcher used the following statistical methods 

computational averages, standard deviations and test (t) The study found 

results, the most important of which was the existence of statistically 

significant differences between the average hypothesis and the average 

sample on the psychological stress scale, indicating the high level of 

psychological stress among female teachers, and the absence of statistically 

significant differences in psychological pressures in the teachers of Majd 

Preparatory School in the city of Al-Marj according to the study variables 

(socio-specialization-age). 

In the light of the study's findings, the researcher recommends that: 

- Conducting numerous studies on the causes of the psychological pressures 

facing the important segment of society and trying to find immediate 

solutions to these pressures. 

- Holding parties at the end of each semester in order to honour the 

distinguished teachers who constantly develop their motivation for 

excellence. 

Provision of psychological and religious services to female teachers in 

schools to alleviate the impact of female teachers' psychosocial stress. 
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 المقدمة:         

ً للوجود اإلنساني، فمنذ بدء الخليقة واإلنسان يواجه         تعد الضغوط النفسية مظهراً مالزما

قد خلقنا تابه ) لوالمواقف الغير سارة، حيث يقول الله في ك واالبتالءاتالضغوط والصعاب والمعاناة 

 .1البلد ( اإلنسان في كبد

لذلك أصبح موضوع الضغوط النفسية والحياتية من الموضوعات التي تحظى بعناية واهتمام      

المتخصصين في شتى مجاالت وميادين الصحة النفسية والعلوم االجتماعية والنفسية والتربوية، 

 ويعود هذا االهتمام إلى ما تتركه هذه الضغوط من أثار سلبية على سلوكيات األفراد.

من المشاكل التي  %98( أن  225:  2366المذكور في هدبيل،  (Fisher)ويشير فيشر  

 تعامل معها في ممارسته اإلكلينيكية مرتبطة بالضغوط النفسية والحياتية.

( إلى أن الضغوط النفسية أصبحت 262: 2331وكما بينت دراسة ) العزيز و أبو أسعد،  

( من األمراض الحديثة سببها الضغوط النفسية والحياتية %53جزء ال يتجزأ من الحياة اليومية وأن )

 ( من أفراد المجتمع يعانون شكالً من أشكال الضغط النفسي.%83وأن )

كما أن الباحثة تحصلت على إحصائية من قسم الباطنة والغدد الصماء بالعيادة الخارجية  

ألطباء ممن يعانون أعراض ( من المرضى المترددين على ا%28لمستشفى المرج التعليمي أن )

قرحة المعدة وقولون العصبي وعسر الهضم ال يعانون من أعراض عضوية وذلك حسب التحاليل 

 واألشعة، إنما يعانون من مشكالت وضغوط نفسية.

ضف إلى ذلك يشير بعض أطباء الجلدية بالعيادات الخاصة بمدينة المرج تبين أن بعض  

 سية والحياتية.أمراض الجلدية سببها الضغوط النف

وكما أشار بعض أطباء العيون العاملين بمستشفى المرج التعليمي إن أمراض ضغط العين  

 أحد أسبابها الضغوط التي يواجهها األفراد في حياتهم اليومية.

( إلى أن الضغوط النفسية تؤدي إلى العديد من األعراض 21: 2336وقد أشار )معروف،  

السلبية ومن بين هذه األمراض الجسمية هي أمراض الجهاز الهضمي  الجسمية والنفسية والسلوكية

وأمراض الجهاز الصدري. كما أن الضغوط تؤدي أمراض جلدية والتي من بينها األكزيما، ومن بين 

األعراض السلوكية للضغوط صعوبة التفكير العقالني والعدوانية وعدم القدرة على االسترخاء 
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عراض النفسية للضغوط معاناة أعراض القلق واالكتئاب والخوف والعمل بشكل إيجابي ومن األ

 والتوتر واألرق والحزن والخوف واألسى وعدم الشعور باألمن النفسي.

وبذلك يمكن القول بأن الضغوط النفسية تنتج من قلقنا على أحداث الحياة، فأحداث الحياة  

 ة، ومن بين أحداث الحياة الضاغطةالغير مرغوب فيها هي السبب الرئيسي واألول للضغوط النفسي

 والتي يعاني منها كل األفراد هي ضغوط العمل أو المهنة.

( أن أكثر مجاالت العمل أثارة للضغوط النفسية هي تلك التي 6152حيث أشارت ) النفورد،  

 تمتاز بمواجهة مباشرة مع اآلخرين والتي يكر  فيها األفراد أنفسهم لخدمة اآلخرين. ومن بين هذه

 األعمال أو المهن هي مهنة التدريس أو التعليم .

ومما الشك فيه أن العمل في مجال التعليم يتطلب القيام بمجهودات جبارة وكبيرة، وألن مهنة  

التعليم من المهن التي تحتاج إلى شخصية متوازنة فعالة قادرة على التكيف والتفاعل مع الشخصيات 

مالء المهنة إلى المدراء والمشرفين التربويين والطالب وكل ذلك المختلفة في البيئة التعليمية من ز

 يتطلب من المعلمة أن تكون مرنة قادرة على التعامل مع الجميع بإيجابية.

إلى أن المعلمين هم أكثر شريحة من شرائج المجتمع   (Dunham,1992:29)وأشار دونهام  

لياً من الضغوط أثناء قيامهم بواجباتهم، حيث تعرضاً للضغوط النفسية ، كما أنهم يواجهون مستوى عا

تعد المعلمات المحور األساسي في العملية التعليمية وال محالة أن المعلمات أثناء أدائهن لمهامهن 

 المطلوب منهن القيام بها في المدرسة يواجهن العديد من المواقف الضاغطة والصعبة.

( من المعلمين والمعلمات %91أن ) (610:  2332كما أشارت نتائج دراسة )المشعان،  

 أشاروا إلى أن سبب الضغوط في حياتهم اليومية ناتج من مهنة التدريس.

( من نجاح العملية التعليمية يقع على عاتق %53وقد أثبتت العديد من الدراسات أن ) 

ميذ ظروف التل( الباقية على نجاح اإلدارة وإمكانية المؤسسة التعليمية و%23المعلمات، بينما يتوقف )

 العائلية.

( إلى أن هناك العديد من المهام الملقاة على كاهل 628:  2336وبينت نتائج دراسة )بريك،  

المعلمين والمعلمات والتي من بينها توفير مناخ مالئم للطلبة الدارسين داخل المدرسة ويجب على 

لتعليمية ئة التعلم وتوفير الخبرات االمعلمين والمعلمات توفير المناخ العاطفي واالجتماعي وتنظيم بي
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وحفظ النظام ومالحظة الطالب ومتابعتهم وتقويمهم وكل هذه األمور أصبحت تشكل ضغط على 

 المعلمين والمعلمات.

وعليه أود أن أشير إن المعلمات هن جوهر العملية التعليمية وكثير ما يواجهن ويتعرضن في  

والتي بدورها تسبب لهن اإلصابة باالضطرابات  المؤسسات التعليمية لمواقف وظروف ضاغطة

النفسية والتي من بينها القلق المستمر والتوتر واالكتئاب والحزن والخوف من الفشل في العمل 

واإلحباط والغضب ، وكل هذه األعراض السالف ذكرها تؤثر سلباً على حالتهن الصحية والنفسية 

 تهن المطلوبة منهن داخل المؤسسات التعليمية.والذي ينعكس بدوره على أداء أعمالهن وواجبا

( أن المعلمات يقمن بعدة أدوار متداخلة فيما بينها وقد 505:  2331كما أشار )ابوحطب،  

ً لطبيعة المادة الدراسية والظروف البيئية والثقافية المحيطة في المدرسة  تختلف هذه األدوار تبعا

 يسها.والمرحلة العمرية التي تقوم المعلمة بتدر

( إلى أن أصعب المواقف الضاغطة التي تعاني منها 13: 6110وأشار أيضاً )المساعيد ،  

 المعلمات في المؤسسات التعليمية هي المرحلة العمرية التي تقوم بتدريسها أو اإلشراف عليها.

وما تجدر اإلشارة إليه أن طبيعة العمل أو التدريس في المرحلة االعدادية يتطلب معلمات  

تميزن بالمرونة في التعامل مع هذه المرحلة العمرية الصعبة ألن مرحلة االعدادية تُعد بداية لمرحلة ي

المراهقة، وهي المرحلة الفاصلة ما بين مرحلة الطفولة ومرحلة الرشد، حيث يالحظ على طلبة 

لق كرر بالقالمرحلة اإلعدادية التمرد والعصيان وعدم الثبات اإلنفعالي والوجداني والشعور المت

والعناد والعصبية وكل هذه التغيرات المزاجية تؤدي إلى ضغوط تقع على عاتق معلمين ومعلمات 

 هذه المرحلة العمرية.

وكل ما سبق ذكره دفع الباحثة للقيام بهذه الدراسة للتعرف على مستوى الضغوط النفسية  

 ة من حياة أبنائنا الطلبة.لدى المعلمات اللواتي يقمن بتدريس هذه المرحلة العمرية الهام

 مشكلة الدراسة:

مما ال يدعو للشك أن ظاهرة الضغوط النفسية موجودة في جميع المهن والوظائف     إال أنها  

 تتباين في طبيعتها وشدتها من مهنة إلى أخرى، ويرجع ذلك إلى إختالف طبيعة هذه المهن ومطالبها.

في المجال التربوي والتعليمي كالعمل في قطاع  فقد أظهرت الدراسات التربوية إن العاملين 

 التعليم هم أكثر عرضة للضغوط النفسية دون غيرهم من العاملين في القطاعات األخرى.
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حيث تعد مهنة التعليم من المهن الضاغطة والصعبة والشاقة ما تتسم به هذه المهنة من  

 قطاع التعليم أوضاعاً وواجبات تكونخصائص، وما ترتبط به من واجبات تفرض على العاملين في 

 مصدراً للضغوط النفسية.

( العديد من الدراسات أن العاملين في مهنة التعليم 663: 2361حيث بينت دراسة )جودة،  

أو التدريس هم أكثر األشخاص تعرضاً للضغوط النفسية لما تتضمنه من مواقف مفاجئة، وأعباء عمل 

 من المشكالت االجتماعية وصحية ونفسية. زائدة تعرضهم إلى معاناة العديد

، إلى أن هناك ثالث مصادر تتعلق بالضغوط النفسية  (Dunham,1992:29)وأشار دونهم   

لمهنة التعليم وهي زيادة المهام الملقاة على عاتق المعلمين والمعلمات والمشاكل السلوكية داخل الصف 

 والضغوط من قبل اإلدارة المدرسية.

( دراسة هدفت إلى التعرف على مصادر الضغوط 668: 6110لمساعيد، كما أجرى )ا 

النفسية لدى معلمات المدار  الحكومية ومعرفة ما إذا كان هناك فروقاً تعزى إلى متغيرات )عدد 

المرحلة التعليمية ( ، حيث أظهرت  –العمر  –المستوى االجتماعي  –المستوى االقتصادي  –األبناء 

الضغط النفسي كانت عند المعلمات األكبر سناً مقارنة بمن هن أصغر سناً ، كما النتائج أن مستويات 

أظهرت بأنه ارتفع مستوى الضغوط النفسية لدى المعلمات اللواتي يقمن بتدريس المرحلة االبتدائية. 

 –الخبرة  –موقع المدرسة  –كما أظهرت عدم وجود فروق جوهرية تعزى لمتغير )النوع 

 التخصص(.

( بأن هناك عالقة طردية بين مستوى الضغط النفسي 6119أشارت دراسة )الكخن،  في حين 

ومتغير المستوى التعليمي والخبرة التعليمية وسلوك التالميذ داخل المدرسة، وغموض الدور واألعباء 

 العلمية وغياب التفاهم ما بين المعلمات واإلدارة لدى المعلمات.

اسة كان هدفها التعرف على أهم الضغوط النفسية لدى ( در6111بينت دراسة )عبدالفتاح،  

المعلمين والمعلمات في المؤسسات التعليمية، وقد أظهرت نتائجها بأن هناك ضغوط نفسية يعانيها 

المعلمين والمعلمات وأهمها الضغوط اإلدارية والضغوط المتعلقة بالتعامل مع الطالب والضغوط 

داخل المدرسة مع الزمالء في العمل، كما أظهرت أن  التدريسية والضغوط الخاصة بالعالقات

 المعلمات كن أكثر تعرضاً للضغوط النفسية من المعلمين.
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( أن أقوى مصادر الضغوط التي يعاني منها المعلمين والمعلمات 2336وتوصل )بريك،  

متعلقة لضغوط الهي تلك المتعلقة بعالقتهم مع الطلبة ويليها العالقة مع الزمالء واإلدارة، ثم تأتي ا

بالمقررات الدراسية، كما أوضحت أن مستوى الضغوط النفسية كان مرتفع لدى الفئات العمرية 

 األصغر سناً . كما أوضحت فروق بين المعلمين والمعلمات تبعاً لمتغير الدخل ولصالح األقل دخالً.

ترك العمل من المعلمات يفضلن  %93( إلى أن 2363كما أشارت نتائج دراسة ) محليس،  

 كنتيجة لتعرضهن ألعباء ومشكالت تؤثر سلباً على حياتهن المهنية واالجتماعية.

( إلى أن 2323في حين توصلت نتائج الدراسة التي أجراها كل من ) جالب وبوتويقه،  

الضغوط التي تعاني منها المعلمات هن الضغوط اإلدارية ومن ثم الضغوط الطالبية ومن ثم الضغوط 

بالمادة الدراسية، إضافة إلى ارتفاع الضغوط والقلق لدى المعلمات بسبب الضغوط المرتبطة 

 المرتبطة بزمالء العمل.

ونخلص هنا بأن مهنة التدريس من أكثر المهن الضاغطة لما تزخر به من مثيرات ومواقف  

ع مل مضاغطة، حيث يتعلق بعضها إلى نظام اإلدارة داخل المدرسة ويعود البعض اآلخر إلى التعا

الزمالء في المؤسسات التعليمية، في حين يعود البعض إلى العالقة بين الطلبة والمعلمين والمعلمات 

 وصعوبة بعض المقررات الدراسية.

كما أن الباحثة الحظت من خالل إلقاء محاضرات توعوية في العديد من المدار  اإلعدادية  

ة داخل نطاق المدرسة وخارجها ونتيجة الحتكاكها بمدينة المرج وذلك لتوجيههم إلى السلوكيات السوي

المباشر مع المعلمات في هذه المدار  تبين أن معلمات هذه المرحلة يعانين ويواجهن صعوبات 

ومشاكل وضغوطات كثيرة منها ما هو متعلق باإلدارة التعليمية إضافة الى الصعوبات التي تواجهها 

عدادية مما أدى إلى تدني فاعليتهن في العمل وصعوبة المعلمات في التعامل مع طلبة المرحلة اإل

 إنجاز واجباتهن داخل المؤسسة التعليمية التي تعمل بها.

 وعليه تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيسي التالي : 

 ما مستوى الضغوط النفسية لدى معلمات المرحلة اإلعدادية بمدينة المرج. -

 ؤل التساؤالت الفرعية التالية:ويتفرع من هذا التسا  

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الضغوط النفسية لدى معلمات مدرسة المجد  -

 اإلعدادية بمدينة المرج وفقاً لمتغير )الحالة االجتماعية (.
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الضغوط النفسية لدى معلمات مدرسة المجد  -

 ة بمدينة المرج وفقاً لمتغير )التخصص (.اإلعدادي

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الضغوط النفسية لدى معلمات مدرسة المجد  -

 اإلعدادية بمدينة المرج وفقاً لمتغير )العمر(.

 -أهداف الدراسة: 

 رج.   الكشف عن مستوى الضغوط النفسية لدى معلمات مدرسة المجد اإلعدادية بمدينة الم -

 الكشف عن الفروق بين المعلمات وفقاً لمتغير) الحالة االجتماعية(. -

 الكشف عن الفروق بين المعلمات وفقاً لمتغير)التخصص(. -

 الكشف عن الفروق بين المعلمات وفقاً لمتغير)العمر(. -

 -أهمية الدراسة: 

 تبرز أهمية الدراسة الحالية في النقاط التالية: 

 النظرية.األهمية  -

تكمن أهمية الدراسة الحالية من الناحية النظرية في أهمية موضوعها الهادف وهو التعرف  

إلى مستوى الضغوط النفسية لدى معلمات المرحلة اإلعدادية بمدينة المرج، والتعرف على الضغوط 

بهن التي تعيشها هذه الفئة المهمة وتوعية الجهات المسئولة عن الظروف الضاغطة المحيطة 

وضرورة التخفيف منها، حيث تعد هذه الشريحة من أهم شرائح المجتمع الليبي لما لها من دور فعال 

في تعليم أجيال المستقبل، علماً بأن هذه الفئة على الرغم من أهميتها إال أنها لم تحظى بنصيب وافر 

د علم المرج في حدومن الدراسة والبحث من قبل الباحثين والمتخصصين في البيئة المحلية مدينة 

 الباحثة.

 األهمية التطبيقية. -

يؤمل أن تفيد نتائج الدراسة الحالية االخصائيين النفسيين واالجتماعيين في وضع برامج  

 وقائية وإرشادية لخفض الضغوط النفسية لدى معلمات المرحلة اإلعدادية بمدينة المرج.
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 النفسية لدى المعلمات.كما يتوقع أن تساعد التوصيات في خفض الضغوط  

 -مصطلحات الدراسة: 

بأنها حالة ضيق ومعاناة تؤثر على    (Lazarus,2006.p.2)عرفها الزارو  -: الضغوط النفسية

 النظام الفسيولوجي والنفسي واالجتماعي للفرد.

(  بأنه حالة من حاالت الكائن الحي التي تشكل أساساً للتفاعالت   (Selye)كما عرفه سيلي  

 (.61:  6111تي يبدي فيها تكيفاً )الرشيدي ، ال

( بأنها حالة من التوتر النفسي الشديد نتيجة المواقف 61:  2369كما عرفها )محمود،  

 الضاغطة المفروضة على الفرد.

وتعرف الباحثة الضغوط النفسية بأنها حالة من اإلجهاد العقلي والجسمي والتي تؤثر على  

نتيجة المواقف واالعباء المهنية واالجتماعية التي تواجه المعلمات في  معلمات المرحلة اإلعدادية

 حياتهن اليومية.

بأنه الدرجة التي تحصل عليها المعلمة من خالل إجابتها على  –وتعرف الضغوط إجرائياً  

 مقيا  الضغوط المستخدم في الدراسة الحالية.

ملية التعليمية، ويقع على عاتقهن هن شخصيات تربوية وطرف ضروري وهام في الع – المعلمات

 تعليم وتدريس طلبة المرحلة اإلعدادية بمدار  مدينة المرج.

هي المرحلة الواقعة في السلم التعليمي ما بين مرحلتي التعليم االبتدائي والثانوي  -المرحلة اإلعدادية: 

 لتاسع.، واقتصرت الدراسة الحالية على طلبة إتمام مرحلة التعليم األساسي الصف ا

 :  حدود الدراسة

 : مدرسة المجد اإلعدادية بمدينة المرج.الحدود المكانية

 يوليو( . 28-0: أجريت هذه الدراسة في فصل الخريف خالل الفترة ) الحدود الزمنية

 : تناولت الدراسة معلمات المرحلة اإلعدادية بمدرسة المجد بمدينة المرج.  الحدود البشرية

 -سة: اإلطار النظري للدرا



 

 
 
 

117 
 

 
... المؤتمر الدولي للجمعية   INNS: 202153 المجلة الليبية لعلوم التعليم

 11/2022/ 20-19( طرابلس 1المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

: وبما أن عينة الدراسة الحالية هن المعلمات لذلك سوف أشير إلى الضغوط النفسية  الضغوط النفسية

 التي تعاني منها هذه الشريحة.

( بأنها إدراك المعلم لعدم قدرته على مواجهة أحداث أو 1: 6110حيث عّرفها )السمادوني،  

ي وتحدث له معدالً عالياً من االنفعاالت السلبية والتمتطلبات مهنة التدريس التي تشكل تهديداً لذاته ، 

 يصاحبها تغيرات فسيولوجية كرد فعل تنبيهي لتلك الضغوط.

( بأنها حالة من عدم التوازن النفسي نتيجة 106: 6119وفي السياق نفسه أشار )الفرماوي،  

ب على القيام بها ويترت عدم التكافؤ بين متطلبات مهنة التدريس وعدم قدرة المعلمين والمعلمات على

 ذلك شعور المعلمين والمعلمات بعدم إشباع حاجاتهم النفسية واالجتماعية.

( بأنها األحداث الضاغطة التي يتعرض لها 225: 2366في حين عرفها ) العاسمي،  

 المعلمون ويدركونها على أنها ضاغطة.

ضيق فسية بأنها " حالة من الوبناء على ما سبق ذكره فأن الباحثة تضع تعريفاً للضغوط الن 

والتوتر النفسي الشديد لدى المعلمات تحدث بسبب ظروف وعوامل داخلية وخارجية وهذه العوامل 

 والظروف تعيق أداء المعلمات وتخلق عندهن حالة من عدم التوازن النفسي.

 مصادر الضغوط النفسية التي تعاني منها المعلمات -

( أن المعلمين يتعرضون لضغوط نفسية ومهنية  وأشار 63-1: 2368قد أشار ) عبدالرحيم،  

إلى أن المصدر الرئيسي للضغوط التي يعانيها المعلمون في العملية التعليمية تكمن في صراع الدور 

وازدحام الصفوف بالطالب وبطء الترقيات الخاصة بالمعلمين وضعف الراتب وعدم وجود حماية 

مور بمستويات أبنائهم التعليمية ومتابعتهم وإهمالهم وغياب الرقابة للمعلمين، وعدم اهتمام أولياء األ

 الوالدية وسوء العالقة بين الزمالء داخل المؤسسات التعليمية مع نقص الدعم االجتماعي.

 النظريات المفسرة للضغوط النفسية -

نتيجة  فراد هيرأت هذه النظرية أن الضغوط النفسية التي يشعر بها األ -نظرية التحليل النفسي  -

 (.16: 2331لعدم التوازن بين الهو واألنا األعلى ) إسماعيل، 

 النظرية المعرفية للضغوط النفسية -
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ترى هذه النظرية أن طريقة تقييم الفرد للموقف الضاغط وتفكيره فيه هي التي تحدد ردة  

 (.25: 2333الفعل االنفعالي والجسماني تجاه هذا الموقف، )رئيفة عوض، 

يعتمد تقييم الفرد للموقف على عدة عوامل منها العوامل الشخصية، العوامل الخارجية و 

 الخاصة بالبيئة االجتماعية والعوامل المتصلة بالموقف نفسه.

وحسب هذه النظرية أن الضغوط النفسية تنشأ أن طريقة التفكير والتقييم الغير عقالنية والغير  

 (.636: 2336النفسي )عثمان، منطقية هي التي تعرضنا للضغط 

 نظرية سيلي للضغوط النفسية -

وضح سيلي أن األفراد عندما يتعرضون للضغوط يمرون بثالث مراحل أطلق عليها اسم  

 -متالزمة التكيف العامة وهذه المراحل هي: 

ز لجها: في هذه المرحلة يتم االستعداد لمواجهة التغيرات، حيث يقوم امرحلة التنبيه أو اإلنذار -

العصبي السمبثاوي والغدد األدرينالية بزيادة إفراز هرمونات االدرينالين والكورتيزول، ويزداد إنتاج 

 الطاقة لمقاومة تلك الضغوط.

: وفي هذه المرحلة يبقى الجسم في حالة إثارة وتنبيه حيث تقل كفاءة األجهزة مرحلة المقاومة -

 توتر والغضب وصعوبة االنتباه والتركيز.الحيوية ويبدأ اإلحسا  والشعور بالتعب وال

: وفي هذه المرحلة تبدأ مؤشرات الضغط واإلعياء تظهر، كما يقل إنتاج الطاقة في  مرحلة اإلنهاك -

الجهاز السمبثاوي ، ويبدأ عمل الجهاز الباراسمبثاوي ، حيث يكون الفرد عرضة لإلصابة باألمراض 

 (.0: 2361حل المشكالت والتفاعل مع اآلخرين. ) بدوي، العضوية والنفسية، كما يفقد القدرة على 

ونالحظ من خالل العرض السابق للنظريات بأن هنالك اختالف كبير بين النظريات المفسرة  

للضغوط النفسية ، حيث رأت النظرية التحليلية أن الفرد يشعر بالضغوط النفسية في حالة حصول 

في حين رأت النظرية المعرفية أن تفسيراتنا للمواقف عدم توافق ما بين ال هو واألنا األعلى، 

واألحداث التي نمر بها بطريقة غير منطقية وغير عقالنية وهذه التفسيرات هي التي تعرضنا للضغوط 

النفسية وعندما نريد تخفيف الضغوط التي تواجهنا في حياتنا اليومية يجب علينا تفنيد األفكار الغير 

 لها بأفكار عقالنية وإيجابية.منطقية والسلبية واستبدا
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كما اهتمت نظرية سيلي في تفسير الضغوط النفسية بالجانب الفسيولوجي أكثر من الجانب  

 السلوكي.

 اآلثار النفسية السلبية للضغوط النفسية -

أكد العديد من الباحثين والمتخصصين أن للضغوط النفسية آثار سلبية تؤثر في شخصية الفرد  

ألبسط األسباب والتوتر والقلق واالرتباك والعجز في اتخاذ القرارات الهامة كالحزن والغضب 

 واضطراب النوم والهضم والتنفس وخفقان القلب.

 -أن للضغوط النفسية آثار سلبية وهي كما يلي: (Ibraham,1994:35)حيث أشار ابراهام  

قدان ف –القرحة  –الهضم عسر  –التوتر العضلي  –: كالتعرق الزائد آثار فسيولوجية وجسدية -

 الصداع . –الشهية 

لزائدة العصبية ا –الهياج  –سرعة البكاء  –االكتئاب  –العدوانية  –: كتقلب المزاج  آثار انفعالية -

 سرعة الغضب. –

 –لتفكير قلة ا –التشتت وعدم االنتباه  –صعوبة التركيز  –: كالنسيان وضعف الذاكرة  آثار ذهنية -

 ية والدافعية.انخفاض اإلنتاج

 إجراءات الدراسة: -

: تم استخدام المنهج الوصفي  لمناسبته ألهداف الدراسة ، حيث يقوم على وصف منهج الدراسة

 الظاهرة كما هي في الواقع وصفاً دقيقاً دون تغيير أو تعديل.

 مجتمع الدراسة وعينته: -

اآلداب والعلوم المرج للحصول على عينة الدراسة تم توجيه رسالة خطية من رئيس كلية  

إلى إدارة مدرسة المجد اإلعدادية للحصول على اإلحصائية بعدد المعلمات، حيث بلغ مجتمع الدراسة 

(( معلمة حسب ما ورد عن اإلحصائية المأخوذة من مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس بمدرسة 01))

يرت جة لصغر حجم المجتمع، وقد اختالمجد بمدينة المرج وقد تم اختبار للعينة بالطريقة المسحية نتي

 عينة الدراسة من هذه المدرسة بناء على عدة اعتبارات سبق ذكرها في مشكلة الدراسة.
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( استجابات وذلك نتيجة لعدم 1وبعد تطبيق مقيا  الضغوط النفسية  عليهن تم استبعاد ) 

عينة وبذلك يكون إجمالي الاكتمال إجابتهن على بعض بنود المقيا  المستخدم في الدراسة الحالية ، 

 ( معلمة.02)

 خصائص عينة الدراسة:

 ( يوضح عينة الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية 6الجدول رقم ) 

 النسبة % التكرار الحالة االجتماعية

 80.6 69 متزوجة

 11.1 68 غير متزوجة

 %633 02 المجموع
 

 متغير التخصص العلمي( يوضح أفراد عينة الدراسة حسب  2الجدول رقم ) 

 النسبة % التكرار التخصص

 10.5 61 علوم تطبيقية

 81.0 65 علوم إنسانية

 %633 02 المجموع

 ( يوضح أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر 0الجدول رقم ) 

 النسبة % التكرار العمر

 13.1 60 01أقل من 

 81.1 61 01أكثر من 

 %633 02 المجموع
 

 الدراسة:أداة 

( ويهدف إلى قيا  6116قام بأعداد هذا المقيا  عبدالرحمن الطريري ) -: مقياس الضغوط النفسية

( فقرة يجاب عليها )بنعم أو ال ( 23مستوى الضغط النفسي بشكل عام ، ويتكون هذا المقيا  من )

تفعة وط نفسية مروفي حالة اإلجابة )بنعم( فهذا دليل على وجود مؤشرات سلوكية دالة على وجود ضغ

 عند الفرد ، وأما في حالة اإلجابة ) بال ( فهذا دليل على عدم وجود ضغوط نفسية عند األفراد.

وقد تم حساب الصدق في الدراسة الحالية بطريقة اإلتساق الداخلي للمقيا  على عينة  

 ( معلمة من المعلمات العامالت بمدار  المرج .08استطالعية مكونة من )
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( يوضح معامل ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقيا  وذلك باستخدام معامل 1رقم )والجدول 

 ارتباط بيرسون

 الفقرات ت
معامل 

 االرتباط
 مستوى الداللة

 3.3دالة عند   3.918 هل تشعر بضرورة عمل معظم األشياء على وجه السرعة 6

 3.3عند  دالة  3.955 هل أنت في الغالب أول من ينتهي من عمله 2

 3.3دالة عند   3.188 هل أنت من الصعب عليك أن تستريح ولو بضع ساعات 0

 3.3دالة عند   3.155 هل تكره أن تقف على خط االنتظار في مطعم أو بنك أو بقالة 1

 3.3دالة عند   3.110 هل من المتكرر أن تعمل أشياء متعددة في نفس الوقت 8

 3.3دالة عند   3.818 الحياة هل أنت غير راض عما حققته في 1

 3.3دالة عند   3.985 هل تستمتع بمنافسة اآلخرين وتشعر بضرورة الفوز عليهم 9

5 
حينما تكلم اآلخرون من حولك بصوت خافت هل تجد نفسك مدفوعاً 

 للتدخل وإنهاء حديثهم
 3.3دالة عند   3.912

 3.3عند  دالة  3.891 هل تفقد الصبر حين يؤدي فرد عمله ببطء 1

63 
حينما تدخل في حديث مع اآلخرين هل تشعر باندفاعك الخبارهم 

 عن رغباتك
 3.3دالة عند   3.892

 3.3دالة عند   3.911 هل تصبح منزعجاً حين ال تؤدي األشياء على وجهها الصحيح 66

 3.3دالة عند   3.992 هل تدفع نفسك إلنهاء مهماتك بسرعة قدر اإلمكان 62

 3.3دالة عند   3.952 دوماً أنك تحت ضغط إلنهاء الكثير من األمور هل تشعر 60

61 
حينما يتحدث إليك اآلخرون هل تجدك نفسك مشغوالً بمهمات 

 ومواضيع أخرى
 3.3دالة عند   3.963

 3.3دالة عند   3.101 هل تأخذ إجازة أقل من اإلجازات الرسمية خالل السنوات الماضية 68

 3.3دالة عند   3.100 أناساً عدائيين هل تجد نفسك ملزماً بمجابهتهم وتحديهمحينما تواجه  61

 3.3دالة عند   3.981 هل تميل للكالم بسرعة 69

65 
هل أنت مشغول بعملك مما يعوقك عن ممارسة هواياتك وأنشطتك 

 األخرى
 3.3دالة عند   3.923

 3.3  دالة عند 3.120 هل تحتاج لالعتراف من رئيسك واقرانك 61

 3.3دالة عند   3.118 هل تشعر بالفخر واالعتزاز عندما تعمل بشكل أفضل تحت ضغط 23
 

يتضح من خالل الجدول السابق أن جميع الفقرات ترتبط بالدرجة الكلية للمقيا  ارتباطاً داالً  

 الداخلي.( وهذا يؤكد أن المقيا  يتمتع بدرجة عالية من االتساق 3.36إحصائياً عند مستوى داللة )

وقد تم إيجاد معامل الثبات في الدراسة الحالية باستخدام الفا كرونباخ ، حيث بلغ معامل  

( وهذا دليل كافي على أن المقيا  يتمتع بدرجة عالية من الثبات ويطمئن الباحثة 3.111الفاكرونباخ )

 الستخدامه في الدراسة الحالية.

 



 

 
 
 

112 
 

 
... المؤتمر الدولي للجمعية   INNS: 202153 المجلة الليبية لعلوم التعليم

 11/2022/ 20-19( طرابلس 1المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

 عرض النتائج وتفسيرها:

 وفقاً لتساؤالت الدراسة. سيتم عرض النتائج 

 : ما مستوى الضغوط النفسية لدى معلمات مدرسة المجد اإلعدادية بمدينة المرج. التساؤل األول

ولإلجابة على عن هذا التساؤل قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد  

للفروق بين متوسطين والجدول  " " t العينة ومقارنتها بالمتوسط الفرضي للمقيا  وإيجاد اختبار 

 ( يوضح ذلك. 8رقم ) 

 المتغير
المتوسط 

 الفرضي

متوسط 

الحسابي 

 للعينة

االنحراف 

 المعياري
t 

مستوى 

 الداللة

 3.36 0.02 20.36 16.88 06 الدرجة الكلية للضغوط النفسية

 

ينة الفرضي ومتوسط العيالحظ من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط      

على مقيا  الضغوط النفسية لدى معلمات مدرسة المجد اإلعدادية بمدينة المرج عند مستوى داللة 

(3.36 .) 

وبمقارنة المتوسط الفرضي لمقيا  الضغوط النفسية بالمتوسط الحسابي لعينة الدراسة  

لضغوط يشير إلى ارتفاع ا ، مماالفرضييالحظ أن المتوسط الحسابي لعينة الدراسة أكبر من المتوسط 

 النفسية لدى المعلمات.

ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى كثرة الضغوطات الحياتية التي تعانيها المعلمات على  

الصعيدين المهني واالجتماعي ، وذلك لعدم قدرة المعلمات على التوفيق بين الحياة االجتماعية 

ر الحياة ، والحياة المهنية داخل المدرسة والتي تحتاج إلى ومطالبها التي ال تنتهي والمستمرة باستمرا

مرونة وصبر في التعامل مع الطلبة الدارسين داخل هذه المدرسة ، فسير العملية التعليمية يحمل في 

طياته كثير من المشقة والصعوبة ، وال سيما تعليم طلبة المراحل اإلعدادية الذي يحتاج إلى معلمات 

رهن بفاعلية وذلك من خالل أدوارهن التي تستوجب منهن المودة والعطف والمحبة يستطعن القيام بدو

وتقديم المساعدة  والنصيحة لهم، وفي المقابل تتطلب منهن أيضاً أن يكن صارمات وذوات شخصية 

قيادية داخل الفصل الدراسي ، ألن التعامل مع طالب المرحلة اإلعدادية يحتاج إلى مجهودات كبيرة 

مات وذلك نظراً لخصائص الشخصية في هذه المرحلة العمرية حيث تعد مرحلة التعليم من المعل



 

 
 
 

113 
 

 
... المؤتمر الدولي للجمعية   INNS: 202153 المجلة الليبية لعلوم التعليم

 11/2022/ 20-19( طرابلس 1المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

اإلعدادي من أصعب المراحل العمرية كون الطلبة يميلون إلى التمرد وعدم االنصياع ألوامر 

المعلمات ونتيجة لهذا التمرد من جانب الطلبة نجد المعلمات يشعرن ويعانين من ضغوط نفسية إضافة 

جبات الملقاة على عاتقهن أثناء أدائهن لمهامهن المطلوب منهن القيام بها في المدرسة مثل إلى الوا

توفير مناخ اجتماعي للطلبة وتنظيم بيئة العمل وتوفير الخبرات التعليمية وحفظ النظام ومالحظة 

مهام لالطالب ومتابعتهم وإجراء امتحانات شهرية واإلشراف على االمتحانات بشكل مستمر وكل هذه ا

( التي رأت  2332أصبحت تشكل ضغطاً على المعلمات، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ) المشعان، 

 أن المعلمين والمعلمات يعانون ضغوط في حياتهم اليومية وسببها مهنة التدريس.

( والتي أظهرت أن المعلمات يقمن بأدوار  2331كما اتفقت مع نتائج دراسة ) أبوحطب،  

تختلف هذه األدوار تبعاً لطبيعة المادة الدراسية والظروف الثقافية والبيئة المحيطة مع متداخلة وقد 

 المدرسة والمرحلة العمرية التي يقمن بتدريسها.

:  والذي ينص على " هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الضغوط  التساؤل الثاني

جة ، جتماعية )متزوالمرج وفقاً لمتغير الحالة اال النفسية لدى معلمات مدرسة المجد اإلعدادية بمدينة

 غير متزوجة(

ولإلجابة على هذا التساؤل تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  

" t "   ( يوضح ذلك. 1إليجاد داللة الفروق بين متوسطين. والجدول رقم ) 

الحالة 

 االجتماعية
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

راف االنح

 المعياري

درجة 

 الحرية
 tقيمة 

 

مستوى 

 الداللة

 6.26590 68.6691 69 متزوجة
03 9.551 

 

 6.53901 63.5119 68 غير متزوجة غير دالة
 

يالحظ من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية لدى  

 لمتغير الحالة االجتماعية.معلمات مدرسة المجد اإلعدادية بمدينة المرج تبعاً 

وعليه يمكن تفسير هذه النتيجة أن المعلمات يعانين من ضغوط نفسية سواء كن متزوجات أو  

 غير متزوجات وذلك بسبب طبيعة الحياة المعاشة وما تفرضه من أعباء وضغوط عليهن.

همة ة لمكما أن معاناة هذه الشريحة من الضغوط يعد أمر طبيعي وليس بالغريب وذلك نتيج 

 التعليم الصعبة.
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حيث أن طبيعة العمل في المدار  يعج بالمواقف والضغوط المتنوعة، حيث تجد المعلمة  

نفسها في مواجهة هذه المواقف الضاغطة المليئة باإلجراءات المفاجئة واألعمال المتواصلة المطلوب 

 منهن القيام بها سواء كن متزوجات أو غير متزوجات.

والذي ينص على " هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية لدى : السؤال الثالث

 معلمات مدرسة المجد اإلعدادية بمدينة المرج وفقاً لمتغير التخصص العلمي للمعلمات.

ولإلجابة على هذا التساؤل تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  

" t " بين المعلمات في التخصصات التطبيقية والتخصصات اإلنسانية . والجدول  إليجاد داللة الفروق

 ( يوضح ذلك. 9رقم ) 

 العدد التخصص
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 tقيمة 

 

مستوى 

 الداللة

 6.15810 66.3911 61 علوم تطبيقية
03 8.051- 

 

 2.18212 61.9222 65 علوم إنسانية غير دالة

 

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية وفقاً  

لمتغير التخصص العلمي لدى المعلمات ، ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى أن العمل االكاديمي داخل 

المدار  يكاد يكون شبه موحد في جميع المدار ، وسير العملية التعليمية يتبع خطة واحدة بغض 

 لنظر عن التخصصات سواء كانت تطبيقية أو إنسانية.ا

ويبدو أن األدوار والمهام المهنية التي تقوم بها المعلمات داخل المؤسسات التعليمية متشابهة  

 إلى حد ما وأن مصادر الضغط داخل هذه المدار  متواصل ومستمر.

أظهرت نتائجها عدم  ( والتي 6110واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة )المساعيد،  

 وجود فروق جوهرية لدى معلمات المدار  الحكومية تعزي لمتغير التخصص.

: والذي ينص على " توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية لدى  التساؤل الرابع

 معلمات مدرسة المجد اإلعدادية بمدينة المرج وفقاً لمتغير العمر.

م حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وإيجاد ولإلجابة على هذا التساؤل ت 

 ( يوضح ذلك. 5لمعرفة داللة الفروق بين المعلمات في نتغير العمر. والجدول رقم )  " t "اختبار 
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 العدد العمر
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 tقيمة 

 

مستوى 

 الداللة

 6.53188 63.1681 60 01أقل من 
03 9.019- 

 

 6.12186 61.5126 61 01أكثر من  غير دالة
 

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية وفقاً  

 لمتغير العمر لدى معلمات مدرسة المجد اإلعدادية بمدينة المرج.

احدة سواء تعانيها المعلمات وويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن التأثير النفسي للضغوط التي  

كانت المعلمة صغيرة في العمر أو كبيرة، وألنهن يواجهن نفس مصادر الضغوط المتعلقة بنظام 

الدراسة واالمتحانات وزيادة العبء والتدريس ونقص االمكانيات التعليمية والضغوط الخاصة 

د الطالب داخل الفصول الدراسية بالعالقات داخل المدرسة مع زميالت العمل ، إضافة إلى زيادة أعدا

 مما يعيق أداء المعلمات ويسبب مشاكل بين الطلبة داخل حجرة الصف.

والتي أظهرت أن هناك مصادر  (Dunham,1992)واتفقت هذه النتيجة مع دراسة   

للضغوط النفسية لمهنة التعليم وهي زيادة المهام الملقاة على عاتق المعلمين والمعلمات والمشاكل 

 لوكية داخل الصف.الس

( والتي أظهرت نتائجها بأن هناك ضغوط نفسية  6111واتفقت أيضاً مع دراسة ) عبدالفتاح،  

 تعانيها المعلمات وأهمها الضغوط اإلدارية والضغوط المتعلقة بالتعامل مع الطالب.

غر ( والتي أظهرت إن المعلمات األص 2336واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )بريك ،  

 سناً هن أكثر معاناة للضغوط النفسية مقارنة بمن هن أكبر سناً.

 التوصيات:

 -في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحثة توصي بما يلي:  

إعداد برامج تدريبية للمعلمات لتدريبهن على كيفية مواجهة الضغوط النفسية سواء كانت مهنية أو  -

 واألساليب الجيدة لمواجهة أحداث الحياة الضاغطة.اجتماعية وتعريفهن بالطرق 

إجراء العديد من الدراسات المتعلقة بأسباب الضغوط النفسية التي تواجه هذه الشريحة المهمة في  -

 المجتمع ومحاولة إيجاد حلول فورية لهذه الضغوط.
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 عطاء.ضرورة العمل على تكريم العناصر المتميزة من المعلمات لحثهن على البذل وال -

العمل على القيام بدورات تدريبية ومحاضرات توعوية للتخفيف من حدة أثر الضغوط النفسية على  -

 المعلمات.

اعية متوفير الدعم النفسي والديني للمعلمات داخل المدار  لكي يخفض الضغوط النفسية واالجت -

 التي تعاني منها المعلمات.

 المراجع

 القرآن الكريم -

( : الضغوط النفسية وأساليب مواجهتها كما تدركها المرأة الفلسطينية في 2331)أبوحطب، صالح  -

 غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة.

نظرياتها ، برنامج لمساعدة  –طبيعتها  –( : الضغوط النفسية 6111الرشيدي، هارون توفيق ) -

 .61الذات في عالجها ، القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية ، ص 

 ( : ضغوط الحياة واالضطرابات النفسية ، القاهرة ، األنجلو المصرية.2331، بشرى )إسماعيل -

( : الضغوط النفسية لدى معلمي ومعلمات التربية الخاصة 6110السمادوني، شوقية إبراهيم ) -

 وعالقتها بتقدير الذات، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، بنها ، جامعة الزقازيق.

( : مصادر الضغوط المهنية لدى المدرسين في مرحلة المتوسط 2332ان، عويد سلطان )المشع -

بدولة الكويت وعالقتها باالضطرابات النفسية والجسمية ، مجلة العلوم االجتماعية ، جامعة الكويت، 

 .13ع 

للنشر  ( : التعامل مع الضغوط النفسية ، عمان ، دار الشرق2331العزيز، أحمد وأبوسعد ، أحمد ) -

 والتوزيع.

( : فاعلية برنامج إرشادي قائم على اإلرشاد المتمركز حول العميل 2366العاسمي، رياض ) -

والتغذية الراجعة البيولوجية في تخفيض درجة الضغط النفسي والقلق كسمة وتحسين مفهوم الذات 

 .29لدى عينة من المعلمين، مجلة جامعة دمشق، ع
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( :  ضغوط العمل واالتجاه نحو تدريب المتدربين أثناء الخدمة في 6119الفرماوي، حمدي علي ) -

 .9الكويت ، المجلة المصرية للدراسات النفسية، القاهرة ، ع

|( : الضغوط المهنية التي تواجه معلمي مؤسسات التربية الخاصة في 6119الكخن ، خالد محمد ) -

 بية ، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين.الضفة الغربية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التر

( : مصادر الضغط النفسي عند معلمي ومعلمات المدار  الحكومية 6110المساعيد ، فوزي عادل ) -

 في لواء نابلس ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين.

 الكتاب الحديث. ( : مقيا  الضغوط النفسية ، دار2361بدوي ، زينب عبدالعليم ) -

( : مصادر الضغوط المهنية وعالقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية 2336بريك ، وسام ) -

 .28والمهنية لدى معلمي المدار  الخاصة في عمان ، مجلة كلية التربية ، جامعة اإلسكندرية ،ع

ظهور القلق لدى ( : درجة تأثير ضغوط مهنة التعليم في 2323جالب ، مصباح و بوتويفة نصيرة ) -

،  6المعلمات ، مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية ، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي ، العدد 

 .5مجلد 

( : أساليب مواجهة الضغوط وعالقتها بالصحة النفسية لدى عينة من طلبة 2361جودة ، آمال ) -

 غزة.الجامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الحكومية ، 

( : ضغوط العمل لدى معلمة المدرسة اإلبتدائية وإستراتيجية التكفل 2363طعبلي ، محمد الطاهر ) -

 بها ، مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ،جامعة ورقلة.

 ( : القلق وإدارة الضغوط النفسية ، القاهرة ، دار الفكر العربي.2336عثمان ، فارق السيد ) -

( : فعالية برنامج عالجي سلوكي معرفي في تخفيض الضغوط النفسية 2333عوض ، رئيفة رجب ) -

والسلبية لدى المراهقين من الجنسين ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة طنطا ، 

 فرع كفر الشيخ.

 ( : الضغوط النفسية لدى المعلمين وحاجاتهم اإلرشادية ، مجلة مركز6111عبدالفتاح ، يوسف ) -

 .28البحوث التربوية ، جامعة قطر ، العدد 

( : الضغوط واألزمات النفسية وأساليب المساندة ، دار المنهاج للنشر 2368عبدالرحيم ، فاطمة ) -

 والتوزيع ، األردن.
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( : مهارات مواجهة الضغوط في األسرة في العمل في المجتمع مكتبة 2336معروف ، اعتدال ) -

 الشقيري ، الرياض.

 ( : الغاية الفعالة الذاتية وضغوطات الحياة ، دار العلم واألبحاث ، مصر.2369ود ، نهاد )محم -

( : الضغوط النفسية والمهنية لمعلمي رياض األطفال وعالقتها ببعض 2363محليس ، أسماء ) -

 رة.صالمتغيرات الشخصية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية للطفولة المبكرة ، جامعة القا

ed, Bides ltd, Guilford and  ndDunham, jack (1992) : stress in Teaching. 2 -

kings lynn. Great Briain. 

- Ibraham, B. (1994) : Manag stress : kee. Ping calm under, New York, 

Hwine. 

- Lazarus RS, Folkmans. (2006) : stress appraisal and coping, New York: 

springer. 

- LANGFORD, D.M.The Relation Between stress and job satisfaction as 

per-caved by seventh and Adventist board academy teacher in the southern 

and western union, unpublished doctoral dissertation , Tennessee state 

university (1987). 
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 دمج أطفال التوحد في المدارس العادية " تاستراتيجيا" دراسة بعنوان 

 زهرة فرج سعد خرا رزة )محاضر(    ب. نجية علي جبريل )محاضر(أ.  مقدم من الباحثتان /

 أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب والعلوم مسالته / جامعة المرقب

z_f22.1984@yahoo.com 

============================================ 

 المخلص :

تهدف الدراسة للتعرف على أنواع الدمج تالميذ التوحد في المدار  العادية، والكشف عن       

المشكالت المترتبة عن دمج تالميذ التوحد في المدار  العادية، والتعرف على استراتيجيات دمج 

أهداف الدراسة تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي  قولتحقي ،العاديةتالميذ التوحد في المدار  

والذي من خالله يتم تحليل وتفسير نتائج البحث من الدراسات السابقة واألدب النظري للدراسة، وقد 

أظهرت نتائج الدارسة بأنه يوجد أنواع من الدمج هي الدمج الجزئي والدمج الكلي والدمج االجتماعي، 

شطة المتنوعة، والدمج التعليمي، كما بينت الدراسة بأن هناك مشكالت تعرقل والدمج من خالل األن

عملية دمج تالميذ التوحد في المدار  العادية من بينها مشكالت اإلدارة المدرسية، ومشكالت 

التعليمية وإعداد معلم التربية الخاصة، ومشكالت أولياء األمور، كما أظهرت الدراسة من بين الوسائل 

اتيجيات التي تساعد في دمج تالميذ التوحد في المدار  العادية ومنها لتخطيط لبرنامج الدمج، واالستر

والتعرف على االحتياجات التعليمية، وإعداد القائمين على العملية التربوية، وإعداد المعلمين، وإعداد 

 المناهج والبرامج التربوية، وانتقاء األطفال الصالحين للدمج. 

 : استراتجيات .. دمج األطفال .. أطفال التوحد . احيةالكلمات المفت

Abstract 

The paper aims to identify the types of integration of autistic students in 

public schools, to reveal the problems arising from integrating autistic 

students into public schools, and to identify strategies for integrating autistic 

students into public schools. The research completed based on previous 

studies and the theoretical literature of the study. The results of the study 

mailto:z_f22.1984@yahoo.com


 

 
 
 

121 
 

 
... المؤتمر الدولي للجمعية   INNS: 202153 المجلة الليبية لعلوم التعليم

 11/2022/ 20-19( طرابلس 1المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

showed that there are types of integration, namely partial integration, total 

integration, social integration, integration through various activities, and 

educational integration. The study also showed that there are problems that 

impede the process of integrating autistic students into public schools, 

including problems the school administration. And educational problems and 

the preparation of the special education teacher, and the problems of parents, 

as the study showed among the means and strategies that help in integrating 

autistic students in public schools, including planning the integration 

program and identifying educational needs, preparing those in charge of the 

educational process, preparing teachers, preparing curricula and educational 

programs, Selection of suitable children for integration . 

Keywords: strategies, integration of children, autistic children. 

 مقدمة :

من التطورات المهمة في مجال تعليم أطفال التوحد ، ما يسمي بالدمج ، وهي إستراتجية تقوم علي 

تعليم هؤالء التالميذ مع أقرانهم العاديين ، في نفس الفصول داخل المدار  العادية دون فصل أو إلقصاء 

ة جزء ال يتجزأ من السياس، ويمثل أسلوب الدمج هذا أحد أهم المفاهيم التربوية الحديثة ، والتي أصبحت 

شاش   )التعليمية في كثير من البلدان ، وخاصتا المتقدمة منها ، وذلك في مجال ذوي االحتياجات الخاصة . 

 (197: ص2119، 

فالدمج أيضا يتيح ألطفال التوحد االنخراط في نظام التعليم الخاص كا إجراء للتأكيد علي مبدأ تكافؤ 

يا لتوفير مكانه لذوي االحتياجات الخاصة سواء في المدرسة أو المجتمع ، الفرص في التعليم ، وهذا سع

مي ) إكرام قاسوذلك من أجل دمجهم في المجتمع كأعضاء وانتمائهم إليه كمواطنين فعالين ومتفاعلين .    

 ن، ويقصد بالدمج كذلك تقديم الخدمات والرعاية الكافية ألطفال التوحد في بيئة بعيدة ع (1: ص2121، 

العزل وهي بيئة الصف الدراسي في المدار  العادية ، أو الصف الدراسي الخاص في المدرسة العادية ، 

أو ما يسمي بغرف المصادر التي تقدم خدمات ألطفال ذوي االحتياجات الخاصة لزمن ما ، فالدمج هو 

ية ن في الصفوف العادالتكامل االجتماعي التعليمي ألطفال  ذوي االحتياجات الخاصة واألطفال العاديي

لجزء من اليوم الدراسي علي األقل ، و يرتبط هذا بتوفر شرطين أساسيين لتحقيق الدمج هما : "وجود 
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: 2117) الفايز، التلميذ في الصف العادي لجزء من اليوم الدراسي ، واالختالط االجتماعي المتكامل ".

 ( 51ص

يد المهارات االجتماعية ، والكفايات األكاديمية ومن متطلبات إنجاح أسلوب الدمج ضرورة تحد      

المطلوبة لتحقيق نجاح طفل التوحد في أسلوب الدمج وإعدادهم للدخول في هذا البرنامج ، وتكييف المناهج 

الدراسية من خالل إجراء التعديالت في المحتوي العام للمنهج ، بإضافة الموضوعات المتخصصة التي 

عية والمهنية ، وكذلك تعديل طرق التدريس من خالل فريق متخصص ، وتضمين يحتاجها في حياته االجتما

ذلك في البرنامج التعليمي الفردي بصورة محددة وواضحة ، وكذلك إعداد المعلمين وتدريبهم لتنمية قدراتهم 

 مومهاراتهم وتطويرها لالستجابة وتقدير احتياجات المدمجين ، كما يتطلب أيضا موائمة أساليب التقوي

واالمتحانات ، فقد تشكل أساليب التقويم واالمتحانات التقليدية عائقا لألداء الوظيفي الفعال للتالميذ ذوي 

االحتياجات الخاصة داخل الصف العادي ، وإيجاد نسق من التواصل بين المعلمين واآلباء والمؤسسات 

 (CQ,2017 ;Disability KAR2005)  .ة األخرى العاملة في هذا المجالالمجتمعي

كما أن دمج أطفال التوحد في المدار  العادية يتضمن مجموعة من العمليات المتداخلة ، التي يتم من 

خالله تطور السلطات ) اإلدارات والمناطق التعليمية المحلية( ، في ثقافتها وممارساتها من أجل 

ل رتبط به من خالف متصاستيعاب ذوي االحتياجات الخاصة بالمدار  العادية ، فمصطلح الدمج وما ي

بجميع مراحل وأنواع المدار  وكل ما يتصل بالسياسات والممارسات التي تبذل فيها الجهود لتمكين 

أطفال ذوي االحتياجات الخاصة ) أطفال التوحد ( من المشاركة والتفاعل جنبا إلي جنب مع أقرانهم 

 العاديين .

رائح المجتمع ، لهذا وجب علينا أن نبذل قصارى وعلي اعتبار أن أطفال التوحد يشكلون شريحة من ش

جهدنا في تقديم وتطوير برامج التربية الخاصة من حيث الفلسفات واالستراتجيات لكي تواكب قدرات 

أطفالنا التوحديين ، وسنركز في بحثنا هذا علي االستراتجيات دمج أطفال التوحد في المدار  العادية 

 مشكالت دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدار  العادية . وهو تكملة لدراستنا السابقة حول

 مشكلة الدراسة :  -

إن سياسة الدمج هي التطبيق التربوي للمبدأ العام الذي يوجه خدمات تربوية لبيئة أقل قيودا ،     

تؤدي وفسياسة الدمج تتمثل في كونها توفر تلقائيا خبرات التفاعل ألطفال التوحد وأقرانهم العاديين ، 

كذلك إلي زيادة فرص التقبل االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة من قبل العاديين ، ولذلك فإن 

سياسة الدمج هي الطريقة المثلي للتعامل مع أطفال التوحد ، فالمبادرات العالمية التي جاءت من األمم 
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 حكومية كلها مجتمعة أعطتالمتحدة والمنظمة الدولية للثقافة والعلوم والتربية ، والمنظمات الغير 

دعما كبيرا للمفهوم القائل " إن األطفال كلهم لهم الحق في التعلم معا دونما تمييز فيما بينهم بغض 

) المنظمة الدولية للثقافة والعلوم والتربية ، النظر عن أية إعاقة أو صعوبة تعليمية يعانون منها" .

 (122: ص2116

وصلت نتائجها إلي إتباع إستراتجية الدمج ألطفال ذوي االحتياجات وهناك العديد من الدراسات التي ت

الخاصة وخاصتا ) أطفال التوحد( داخل المدار  العادية مع أقرانهم العاديين لها انعكاسات إيجابية 

علي جوانب متعددة في حياة هؤالء األطفال ، ومن هذه الدراسات : دراسة كال من ) أميرة بخش 

( ، )جمال 2331( وكذلك ) ناصر موسي وآخرون :  Luckner & Muir,2002( و ) 2336:

 ( Keilmann, et al.; 2007( ، )2331الخطيب : 

ومن هنا فإن مشكلة الدراسة تتحدد في إبراز المقومات األساسية االستراتجيات الدمج ، وذلك لتزويد 

و انوا من المدار  العادية أالعاملين في مجال التعليم والتربية الخاصة ، وخاصتا المعلمين سواء ك

في مدار  ومراكز ذوي االحتياجات الخاصة بالكيفية التي تعمل بها هذه االستراتجيات ، بحيث 

يات ما استراتجتحقق األهداف المرجوة منها ، وذلك من خالل اإلجابة علي التساؤل  الرئيسي التالي : 

 . دمج أطفال التوحد بالمدارس العادية

 التساؤل التساؤالت الفرعية التالية:ويتفرع من هذا 

 ما هو الدمج ؟ -1

 ما المشكالت المترتبة علي دمج أطفال التوحد في المدار  العادية ؟ -2

 ما هي استراتجيات دمج أطفال التوحد في المدار  العادية ؟ -3

 : أهداف الدراسة -

 التعرف علي الدمج وأنواعه ؟  -6

 التوحد في المدار  العادية ؟التعرف علي المشكالت المترتبة علي دمج أطفال  -2

 التعرف علي  استراتجيات الدمج أطفال التوحد في المدار  العادية ؟ -0

 أهمية الدراسة :  -

 األهمية النظرية : 
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 ستراتجيات الفعالة في دمج أطفالتسهم نتائج هذه الدراسة في سد جانبا من النقص الموجود حول اإل

 المعلمين الذين يقومون بتدريس طلبة التوحد .التوحد داخل المدار  العادية لدي 

 األهمية التطبيقية : 

تظهر األهمية التطبيقية للدراسة من خالل مساعدة المعلمين العاملين داخل المؤسسات التعليمية 

األساسية في تحديد أشكال الدمج ، وتطوير قائمة باإلستراتجيات التكيفية الالزمة للتفاعل معها ، كما 

ئج هذه الدراسة أن تساعد المسئولين القائمين علي التخطيط وبناء برامج إرشادية فاعلة يمكن لنتا

 لمساعدة المعلمين الذين يقومون بتدريس أطفال التوحد للتكيف مع هذا الدمج .

وكذلك إمكانية االستفادة من نتائج هذه الدراسة في إعداد دراسات وبحوث ذات أهمية بالدمج 

 المدار  العادية . واستراتيجياته داخل 

 عينة الدراسة : 

 العينة المستهدفة من الدراسة هم أطفال التوحد .

 مفاهيم الدراسة :

تعرف بأنها السلوكات الظاهرة أو الخفية التي تستخدم لتعديل أو التقليل من اإلستراتجيات :  -

 (14، ص 2115) الراجحي : الضغوط النفسية أو الظروف الضاغطة . 

بأنها الطرق التي يتبعها المعلمون الذين يقومون بتدريس أطفال وتعرفها الباحثتان إجرائيا :  -

ذوي االحتياجات الخاصة ) التوحد ( في المدار  ، للتقليل من الضغوطات الناجمة عن 

 الدمج .

ويعني وضع التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة في المدار  العادية ، أو في الدمج :  -

ملحقه بالمدرسة العادية ، بحيث يتلقي هؤالء التالميذ مجموعة من البرامج التربوية  صفوف 

 (14:ص 1998.) أنطوان وآخرون ، واألكاديمية والنفسية واالجتماعية 

بأنه عملية مشاركة بين التالميذ العاديين وتالميذ ذوي  وتعرفه الباحثتان إجرائيا : -

مية تربوية واحدة ، لتلبية احتياجاتهم التربوية والتعلياالحتياجات الخاصة في مؤسسة تعليمية 

 واالجتماعية بما يتماشي مع قدراتهم وإمكاناتهم .

هم مجموعة من األطفال الملتحقون في مراكز التوحد الذين يظهرون أطفال التوحد :  -

اضطرابا نمائيا واضحا في مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي ، ومهارات التفاعل 
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االجتماعي ، وأنماطا سلوكية غريبة ومحددة ، وعجزا في اللعب التخيلي ، والمشخصون 

 (Colman ;2003) باضطراب التوحد تبعا لالختبارات التتبعة في تلك المراكز .

بأنه الطفل الذي يعاني من اضطراب في النمو يترتب عليه  وتعرفه الباحثتان إجرائيا : -

قصور في االنتباه والتفاعل االجتماعي ، التواصل ، اللعب ، واالهتمامات واألنشطة ، 

باإلضافة إلي التأخر في النمو المعرفي واللغوي واالنفعالي ، ويكون ذلك مصحوبا بسلوكيات 

 سنوات . 0ل نمطية غير مقبولة اجتماعيا ، ويحدث ذلك قب

هي المؤسسات التعليمية األهلية والحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم  المدارس العادية : -

. 

 منهج الدراسة :

استخدمت الباحثتان في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، فهو األنسب للدراسة والذي  

سابقة واألدب النظري للدراسة ، وذلك من خالله يتم تحليل وتفسير نتائج الدراسة من الدراسات ال

لمالئمته لطبيعتها، ويعتمد المنهج الوصفي على وصف ما هو كائن وتفسيره، وتحديد الظروف 

والعالقات التي توجد بين الوقائع، وتحديد الممارسات الشائعة أو السائدة، والتعرف على المعتقدات 

 النمو والتطور. واالتجاهات عند كل األفراد والجماعات وطرائقها في

  اإلطار النظري والدراسات السابقة :

 -أوال: اإلطار النظري:

 اضطراب التوحد: -1

تنتشر ظاهرة اإلعاقة في المجتمعات اإلنسانية، كافة، واألفراد المعوقون أفراد قبل أي  

شيء،فهم بحاجة إلى أن تتاح الفرص المناسبة للتعلم والنمو وأن يعيشوا ككل األفراد في 

) الخطيب و  مجتمع.ولكنهم أفراد لديهم حاجات إضافية، وخاصة ال توجد لدى األفراد اآلخرين.ال

 ( 54:ص2114الحديدي،

ومن المحتمل أن يكون التوحد هو األصعب من بين اإلعاقات من حيث التكيف،وبالطبع فمن  

خرى أو إعاقات الخطأ تعريف اإلعاقات على أنها أفضل أو أسوأ، فليست هناك إعاقات أفضل من األ

أسوأ من األخرى، لكن اإلعانات بشكل عام ينبغي أن تحوز القبول من البؤرة األساسية والبؤرة 

 (31:ص2111. )اإلمام و الجوالده،  المحيطة )األسرة والمجتمع(
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 تعريف اضطراب التوحد: -2

ا به ويصعب إيجاد تعريف متفق عليه الضطراب التوحد وذلك لتعدد الباحثين الذين اهتم 

واالختالف تخصصاتهم وخلفياتهم العلمية، إال أن معظم التعاريف تركز على وصف األعراض 

وتصف التوحد كمتالزمة وليس كمرض أو كاضطراب في السلوك أو اضطراب في التصرف 

أوکإعاقة عقلية، باعتباره اضطراب ينشأ منذ الوالدة ويؤثر على التواصل مع اآلخرين وعلى اللغة 

 (.24: ص2115)الشيخ ذيب، لروتين ومقاومة التغير. ويتميز با

(: بأنه "هو حالة اضطراب نمائي تحدث للطفل عند الوالدة 2326ويعرفه المصري وعبيد ) 

أو خالل مرحلة الطفولة المبكرة وتجعله غير قادر على تكوين عالقات اجتماعية طبيعية وغير قادر 

ري )المصة لذلك منعزال عن محيطه االجتماعي.على تطوير مهارات التواصل ويصبح الطفل نتيج

 (.48:ص2121وعبيد، 

 خصائص أطفال التوحد: -3

يتميز أطفال ذوو اضطراب التوحد بعدد من السمات منها العجز والقصور في االجتماعي،  

وهو من الخصائص المميزة لألطفال المصابين بهذا االضطراب، بأنهم ال يطورون أنواع العالقات 

االجتماعية حسب عمرهم، وتشمل اإلعاقة في استخدام العديد من السلوكيات الغير لفظية، كالتواصل 

صري، واإليماءات، وتعبيرات الوجه، ويمتاز هؤالء األطفال بمشکالت تكوين أصدقاء، أو إقامة الب

عالقات اجتماعية، وأن العجز والقصور في التواصل حيث تؤثر اإلعاقة على األطفال ذوي اضطراب 

دراتهم قالتوحد في المهارات اللفظية وغير اللفظية، ويوصفون بأن لديهم تأخراً أو قصوراً تاماً في 

 (.97:ص2114)الكبيسي و الحياني، على تطوير لغة منطوقة. 

ومن الخصائص األخرى السلوك التكراري حيث يظهر لدى هؤالء األطفال أشكال مختلفة  

من السلوك التكراري كالسلوك النمطي: )الذي يتمثل بحركات غير وظيفية كالرفرفة باليدين أو الجسم 

تحواذي/ ألقسري، كترتيب األشياء وفق نمط معين، باإلضافة للسلوك لألمام والوراء( والسلوك االس

ألطقوسي، كتأدية األنشطة اليومية باألسلوب نفسه مرة تلو أخرى، والسلوك المحدودکاالهتمام 

 (98:ص2114)الخطيب و الحديدي،:ص ببرنامج تلفزيوني واحد وإيذاء الذات، كأن يعظ الطفل يده.

غير عادية مثال لديهم طريقة خاصة بالوقوف. فهم معظم الحيان  أما خصائصهم الحركية تبدو 

يقفون ورؤوسهم منحنية كما لو كانوا يحملون تحت أقدامهم، كما أن أذرعهم ملتفة حول بعضها حتى 
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الكوع، وعندما يتحركون فأن كثيرة منهم ال يحرك ذراعيه إلى جانبه، وفي معظم األحيان فإن األطفال 

يكررون حركات معينة مرات ومرات، فهم مثال يضربون األرض بأقدامهم ذوي اضطراب التوحد 

 (54:ص2114) خطاب، إلى اإلمام وإلى الخلف بشكل متكرر.

 أنواع الدمج:  -4

 يوجد أربعة أنواع من الدمج هي: 

ويقصد به وضع الطالب في الفصول الدراسية العادية لفترة معينة من الوقت لتعلم الدمج الجزئي:  -1

ررات األكاديمية، ثم ينفصلون في فصول خاصة، لتلقي المساعدات، حيث يتم تدريبهم على المق

المهارات التي يعانون فيها من الضعف، وذلك من قبل معلمين متخصصين، عن طريق التعليم 

 (17:ص2115)بو عجرم ،الفردي، أو في غرفة مصادر التعلم، تحت إشراف معلم متخصص.

يقصد به التحاق التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة مع التالميذ العاديين : الدمج الشامل )الكلي( -2

في الصفوف العادية نفسها طوال الوقت، حيث يتلقى هؤالء التالميذ برامج تعليمية مشتركة ويشترط 

في مثل هذا النوع من االندماج توفير الظروف والعوامل التي تساعد على إنجاح هذا االندماج ومنها 

 (145:ص2115)خلف، تالميذ العاديين للتالميذ ذوي اإلعاقات في الصف العادي. تقبل ال

يتم بفصل ذوي االحتياجات الخاصة ووضعهم في فصول الدمج من خالل األنشطة المتنوعة: -3

دراسية بشكل منفرد داخل الدراسة، ويشاركون أقرانهم من الطلبة العاديين في النشاطات والرحالت 

الستراحة وأوقات الراحة، وهذا النوع يزيد من تنمية األطفال العاديين من خالل واأللعاب أثناء ا

 (.51:ص 2114)عبد المجيد، األنشطة والرحالت المعدة مسبقاً من مختصين ومهتمين بهذا الجانب. 

هو ذلك التنظيم الذي يوفر العديد من البدائل التربوية ألطفال ذوي االحتياجات  الدمج التعليمي: -4

خاصة بدالً من البدائل التي تعزلهم عن المجتمع، فالعديد من األطفال قادرين على االلتحاق بالفصول ال

العادية مع أو بدون خدمات إضافية، ومن الممكن أن يتم ذلك من خالل تعديل البيئة المدرسية بتوفير 

وغيرها من  أدوات خاصة وتعليمات خاصة وتعديل إحداث المناهج المستخدمة وإجراءات التعلم

 (17:ص2111)الحشومي، المساندة.

 مشکالت عملية الدمج ذوي االحتياجات الخاصة: -5
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والتي تتمثل في عدم معرفة كيفية التعامل مع هذه الفئة من الطلبة،  أوالً: مشكالت اإلدارة المدرسية:

إبداء  عاديين دونواستثمار كافة القدرات لديهم، حيث إن تركيز اإلدارة يكون على متابعة األطفال ال

 (132:ص 2111)علي، أي اهتمام باألطفال غير العاديين.

لة تعد العملية التعليمية منظومة معقدة ومتداخ ثانياً: المشكالت التعليمية وإعداد معلم التربية الخاصة:

والجزء يؤثر بالكل وتحتوي على العديد من العناصر؛ منها المعلمين والطالب، والمناهج وطرق 

يب التدريس وأساليب التقويم والمباني والتجهيزات المدرسية، ومن ثم فإن أي قصور في تلك وأسال

العملية يؤدي إلى حدوث عدد من المشكالت تؤثر في أداء المدرسة مما ينعكس على عملية 

 (132:ص2113)نوري، الدمج.

ومن أبرزها عدم موافقة أولياء األمور لتواجد األطفال من ذوي  ثالثاً: مشكالت أولياء األمور:

االحتياجات الخاصة، مع أبنائهم العاديين، خوفا على تعطيلهم وتقليل استفادتهم خالل تواجدهم في 

 (133:ص2111)علي، المدرسة. 

 استراتيجيات دمج تالميذ التوحد في المدارس العادية: -6

بعة لدمج تالميذ التوحد داخل المدار  العادية إلمكانية هناك بعض االستراتيجيات المت 

التوصل للحلول في الكثير من مشكالت الدمج، وتوصلت بعض الدراسات منها دراسة الراجحي 

( ودراسة 2335( ودراسة الصباح وخميس وآخرون )2326( ودراسة سعيد والواعر )2368)

 ين تلك االستراتيجيات ما يلي :( ، ومن ب2369( ودراسة غشير ) 2326حمادي والككلي )

 . إعداد المعلم المساعد للمعلم األساسي لكي تتم عملية االستفادة األكاديمية.6

 . التخطيط لبرامج الدمج.2

 . التعرف على االحتياجات التعليمية، لدمج تالميذ التوحد داخل المدار  العادية.0

 علمين.. إعداد القائمين على العملية التربوية وإعداد الم1

 . إعداد المناهج والبرامج التربوية.8

 . انتقاء األطفال الصالحين للدمج.1

 . باإلضافة إلى استراتيجيات التكيّف واالسترخاء وتجنب الهروب من قبل الوالدين والمعلمين.9
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 الدراسات السابقة: -7

صعوبات تهدف هذه الدراسة للتعرف على طبيعة ال (:2118. دراسة صباح وخميس وآخرون )1

التي تواجه دمج الطلبة في المدار  الحكومية من وجهة نظر العاملين، وتحديد الفروق في تلك 

الصعوبات التي تعود إلى متغيرات الجنس التأهيل العلمي، سنوات الخبرة في التدريس، وتكون مجتمع 

ة ختيار عينالدراسة من جميع العاملين في المدار  الحكومية التي تحتوي على مرشد، حيث تم ا

( من العاملين في هذه المدار ، ومن أبرز النتائج التي أظهرتها الدراسة عدم 085ممثلة بلغ حجمها )

وجود استراتيجيات تقييم رسمية معمول بما لدى الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، وعدم مالئمة 

فئة ذوي تربوي الخاصة بالوسائل التعليمية المستخدمة في التدريس للطلبة، وقلة أدوات التقييم ال

االحتياجات الخاصة، وعدم مراعاة المعلمين للفروق الفردية بين الطلبة خصوصاً عند تقييمهم ووضع 

االختبارات التحصيلية، وقلة عدد الكوادر المؤهلة للتعامل مع الطلبة، عدم استضافة مختصين في 

، وأظهرت الدراسة بعدم وجود مجال ذوي االحتياجات الخاصة للوقوف على الدمج وتقديم النصح

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجة استجابة المفحوصين على مجاالت الصعوبات التي 

تواجه عملية دمج الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدار  الحكومية األساسية تعود إلى 

 متغيرات الجنس والتأهيل العلمي،  سنوات الخبرة.

تهدف هذه الدراسة إلى الكشفي عن الضغوطات النفسية الناجمة عن  (:2115). دراسة الراجحي 2

دمج الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، واستراتيجيات التكيف المستخدمة من قبل المعلمين العاديين 

( معلما ومعلمة، تم اختيارهم 688في المدار  الحكومية بسلطنة عمان، تكونت عينة الدراسة من )

دية، ولتحقيق أهداف الدراسة وجمع البيانات تم تطوير أداتين هما: مقيا  لضغوط  بالطريقة القص

النفسية الناجمة عن الدمج، ومقيا  أخر الستراتيجيات التكيف المستخدمة من قبل المعلمين العادين 

في المدار  الحكومية، أظهرت نتائج الدارسة وجود فروق ذات داللة في مستوى الضغوط النفسية 

ى ألثر فئة اإلعاقة العقلية، بينت النتائج إن المتوسطات الحسابية الستراتيجيات التكيف قد جاءت ، تعز

بدرجة مرتفعة حيث جاءت كل من إستراتيجية التدين في المرتبة األولى، وحل المشكالت في المرتبة 

جود ارتباط ئج إلى والثانية، واالسترخاء في المرتبة الثالثة، وذلك بدرجات مرتفعة وكذلك أشارت النتا

موجب بين إستراتيجية االسترخاء وكل من مجال الوالدين ومجال الصف، وكذلك وجود ارتباط 

 موجب بين إستراتيجية التجنب والهروب والنكران ومجال الوالدين.
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تهدف هذه الدراسة للتعرف على المقومات األساسية  الستراتيجيات  ( :2117. دراسة غشير  )3

ل توضيح أنواعه ومبرراته ومتطلباته، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي الدمج من خال

التحليلي الذي يعتمد على الكتب والمراجع والدراسات السابقة، حيث أشارت نتائج الدراسة إلى إن 

الدمج يمك إن يصنف حسب فترة الدمج إلى دمج جزئي ودمج كلي، وكذلك يمكن أن يصنف حسب 

سات إلى الدمج المكاني، التعليمي التربوي، االجتماعي، المجتمعي، كما أشارت األنشطة والممار

الدراسة إلى أن للدمج عدة مبررات أهمها المبررات األخالقية، التربوية والتعليمية، االجتماعية 

والنفسية، القانونية التشريعية، االقتصادية، كما أشارت نتائج الدارسة وتتمثل في التخطيط لبرنامج 

لدمج، والتعرف على االحتياجات التعليمية، وإعداد القائمين على العملية التربوية، وإعداد المعلمين، ا

 إعداد المناهج والبرامج التربوية، انتقاء األطفال الصالحين للدمج.

تهدف هذه الدراسة للتعرف على الصعوبات التي تواجه عملية  (:2121. دراسة سعيد والواعر )4 

يم العام مع أقرانهم من الطلبة العاديين، تم اختيار العينة الطبقية العشوائية من مجتمع الدمج بالتعل

( معلم من مجتمع 23( معلما ومعلمة العدد اإلجمالي حيث قام باختيار )53الدراسة البالغ عددهم )

الدراسة الكلي، حيث أشارت نتائج الدراسة بوجود صعوبات مدرسية وإدارية تتمثل بعدم وجود 

خدمات صحية وأخصائي اجتماعي ونفسي، وكذلك هناك ضعف بالتواصل ما بين المدرسة واألسرة، 

وأظهرت الدراسة بوجود صعوبات تعليمية واجتماعية تتمثل بعدم قدرة المعلم على توجيه الطلبة 

 ،العاديين للتعامل مع أقرانهم من ذوي االحتياجات الخاصة وغياب المعلم المساعد للمعلم األساسي

ضعف الوعي الثقافي وغياب الندوات والبرامج للتوعية وعدم االهتمام باألسرة وتزويدهم بأسس 

 ومعلومات حول التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة.

تهدف الدراسة للتعرف على اتجاهات المعلمين نحو اندماج (:2121. دراسة حمادي والككلي )5

د طبقت هذه الدراسة على جميع معلمات اندماج التوحد التالميذ التوحديين في المدار  العامة، فق

( معلمات، حيث أشارت نتائج الدراسة أهمية برامج الدمج في التغلب على الفروق 63والبالغ عددهم )

االجتماعية بين التالميذ وأظهرت الدراسة على أهمية توفير معلم مساعد في الفصل لكي تتم عملية 

بة بمشاركة المعلم في وضع الخطة التربوية، كما أكدت نتائج الدراسة االستفادة األكاديمية والمطال

 بأن االندماج يساعد على إكساب التالميذ التوحديين مهارات جديدة وعالقات اجتماعية جيدة. 

تهدف هذه الدراسة  إلى التعرف على مشكالت دمج ذوي (:2121. دراسة خرا رزة ونبيه )6

العادية، ولكشف على إذا ما كان هناك فروق ذات داللة إحصائية االحتياجات الخاصة في المدار  
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ت الدورا –سنوات الخبرة  –على مقيا  دمج تالميذ ذوي االحتياجات الخاصة حسب متغير )العمر 

المتحصل عليها في التعامل مع التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة( ،وقد تم اعتماد عينة عشوائية 

العاملين في مركز المتخصص الدولي لذوي االحتياجات الخاصة بمدينة  ( من األخصائيين09قوامها )

 الخمس، وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية :

أن مستوى المشكالت المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة ومستوى المشكالت المتعلقة باألسرة 

ق معنوية ذات داللة إحصائية في والمدرسة واإلدارة كان مرتفعا، كما بينت الدراسة عدم وجود فرو

آراء المستهدفين حول مشكالت دمج ذوي االحتياجات الخاصة بالمدار  العادية حسب متغير العمر 

وعدد الدورات المتحصل عليها في التعامل مع دمج التالميذ ذوي االحتياجات  –وسنوات الخبرة  –

  الخاصة.

 نتائج الدراسة:

واع من الدمج هي الدمج الجزئي والدمج الكلي والدمج االجتماعي . أظهرت الدراسة بأنه يوجد أن6

 والدمج من خالل األنشطة المتنوعة، والدمج التعليمي .  

. بينت الدراسة بأن هناك مشكالت تعرقل عملية دمج تالميذ التوحد في المدار  العادية من بينها: 2

م التربية الخاصة، ومشكالت أولياء مشكالت اإلدارة المدرسية، ومشكالت التعليمية وإعداد معل

األمور ضعف الوعي الثقافي مع غياب الندوات والبرامج التوعوية بأهمية دمج تالميذ التوحد في 

 المدار  العادية .

. كما أظهرت الدراسة من بين الوسائل واالستراتيجيات التي تساعد في دمج تالميذ التوحد في 0

لدمج، ولتعرف على االحتياجات التعليمية، وإعداد القائمين على المدار  العادية لتخطيط لبرنامج ا

العملية التربوية، وإعداد المعلمين، وإعداد المناهج والبرامج التربوية وانتماء األطفال الصالحين 

 للدمج، وباإلضافة إلى استراتيجيات التكيف واالسترخاء وتجنب الهروب من قبل الوالدين والمعلمين.

 التوصيات:

من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، يمكن الحصول على مجموعة من       

 التوصيات، وهي على النحو التالي :

عمل برامج التوعية بعملية الدمج داخل المؤسسات التعليمية من خالل عقد دورات وندوات حتى  -6

 تكون عملية الدمج ناجحة وسهلة .
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 الدمج خصوصا بالنسبة لإلعاقات البسيطة، وطيف التوحد .العمل على تطبيق برامج  -2

 تعديل اتجاهات المعلمات واألطفال العاديين تجاه أطفال التوحد . - 0

إعداد معلم التربية الخاصة في برامج الدمج التربوي بالمدار  العادية المتمثلة في غرف  -1

 .المصادر، والمعلم المتجول، والمعلم المستشار

 المراجع :

(. دمج األطفال ذوي اإلعاقات 6115آنطون ، فريد  ، باالغوبال ، آندوا ،  بيبي ، غانم ) .6

-21المفاهيم واالحتياجات والتحديات .  –واالحتياجات الخاصة في برامج الطفولة المبكرة 

 آيانا قبرص : ورشة الموارد العربية للرعاية الصحية وتنمية المجتمع . – 29/9/15

 69، مصر ، ص2(: المدرسة والمجتمع، مكتبة النشر الذهبية ، ط2333مد )الحشومي ، سحر أح .2

. 

( : مدخل إلى التربية الخاصة، دار الفكر للنشر 2361الخطيب، جمال ، الحديدي، منى ) .0

 والتوزيع، عمان ، األردن .

 مدخل –( . تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة العادية 2331الخطيب ، جمال ) .1

 لي مدرسة للجميع . عمان ، دار وائل للطباعة والنشر إ

(. الضغوطات النفسية الناجمة عن دمج 2368الراجحي ، عبد الرحيم بن صالح بن الما  ) .8

الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة واستراتجيات التكيف المستخدمة من قبل المعلمين العاديين في 

 ر منشورة ، جامعة اليرموك ، إربد ، األردن .المدار  الحكومية بسلطنة عمان .رسالة ماجستي

( : الدورة األولية في التوحد مؤسسة كريم رضا سعيد )برنامج اإلعاقة 2338الشيخ ذيب، رائد ) .1

 ي سورية، دمشق .

( 2335الصباح ، سهير وخميس ، سهيلة ، وشيخه، شفاء وعواد، شرين وسعيد محمد ) .9

وجهة نظر العاملين في المدار  الحكومية األساسية الصعوبات التي تواجه الطلبة المعاقين من 

فلسطين وزارة التربية والتعليم العالي / دائرة القيا  ودائرة التربية الخاصة ، تمويل من قبل 

 ( .PALFEEPLLLمشروع التعاون التربوي العلطيشي الفنلندي )

لألطفال ذوي اإلعاقة  (. مراكز مصادر التعليم والتكنولوجيا المساعدة2339الفايز ، فايزة  ) .5

 السمعية . دار الفكر العربي ، القاهرة : مصر .

(: مدخل إلى التربية الخاصة، مركز ديبونو 2361الكبيسي ، عبدالواحد ، الجياني، صبري ) .1

 للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن .
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الصالبة النفسية (: المساندة االجتماعية للمرأة وأثرها على 2326المصري، عبيد ، هيام ، فتحية ) .63

 25(، المنعقد 2326لدى عينة من أمهات أطفال التوحد مؤتمر المرأة الليبية للدراسات الحديثة )

 . 681 – 611ديسمبر، الجزء األول ، ص 21 –

الموسي بن علي ، ناصر ، السرطاوي ، زيدان أحمد ، العبد الجبار ، عبد العزيز بن محمد ،  .66

(. الدراسة الوطنية لتقييم تجربة 2339، عبد الله بن أسعد ) البتال ، ويد بن محمد ، الحسين

المملكة العربية السعودية في مجال دمج التالميذ ذوي االحتياجات التربوية الخاصة في مدار  

التعليم العام . وزارة التربية والتعليم ، األمانة العامة للتربية الخاصة ، المملكة العربية السعودية 

 ن عبد العزيز آل سعود الخيرية .، مؤسسة سلطان ب

 ALCSO – Arab League(. 2361المنظمة الدولية للثقافة والعلوم والتربية ) .62

Educational Cultural and Scientific, https;// ar.wikipedia.org/wiki 

(: التوحد رؤية األهل واألخصائيين، دار الثقافة للنشر 2366اإلمام، صالح والجوالده ، عبد ) .60

 لتوزيع ، عمان ، األردن .وا

( . فاعلية أسلوب الدمج علي مفهوم الذات واألسلوب التكيفي لدي 2336بخش ، أميرة طه ) .61

األطفال المتخلفين عقليا القابلين للتعلم . مجلة كلية التربية ، جامعة القاهرة ، المجلد الثاني عشر 

 ( .6، العدد )

اصة وفئة للصعوبات التعليمية ، شركة (: دمج ذوي االحتياجات الخ2338بوعجرم رنا ) .68

 المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت .

( : اتجاهات المعلمين نحو اندماج التالميذ 2326حمادي ، حميدة علي ، الككلي ، بدرية العربي ) .61

في المدار  العامة )دراسة تطبيقية على معلومات اندماج التوحد بمدينة طرابلس، المؤتمر 

 . 230ص – 2336/ مايو 28ية التربية العجيالت جامعة الزاوية ، العلمي الثالث لكل

 618(: مدخل إلى رياض األطفال ، عالم الكتب للنشر ، القاهرة ، ص2338خلف ، أمل عمر )  .69

. 

(: مشكالت دمج تالميذ ذوي االحتياجات 2326خرا رزة ، زهرة فرج ، نبيه ، نجية علي )  .65

الخاصة بالمدار  العادية من وجهة نظر األخصائيين بالمركز الدولي بمدينة الخمس المؤتمر 

 . 2322/ فبراير  20 – 22جامعة سرت ،  –العلمي الثاني لكلية التربية 

ة الطفل التوحدي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، (: سيكولوجي2331خطاب، محمد )  .61

 األردن .
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(: الصعوبات التي تواجه دمج االحتياجات 2326سعيد، حسن ضو ، الواعر، انتصار محمد ) .23

الخاصة بالمدار  العامة من وجهة نظر معلمي مرحلة التعليم األساسي الشق األول بمدينة 

، 2326/ مايو 28ة التربية العجيالت ، جامعة الزاوية ، تجيجي ، المؤتمر العلمي الثالث لكلي

 . 612ص

( . استراتجيات التدخل المبكر والدمج . مكتبة زهراء الشرق 2331شاش ، سهير محمد سالمة ) .26

 ، القاهرة : مصر.

(: الدمج التربوي ومشكالت تعلم األطفال المعاقين سمعياً في مدار  2361عبد المجيد ، راضي ) .22

 . 83، دار الفكر العربي ، ص 0ام ، طالتعليم الع

(: اإلرشاد النفي لغير العاديين وأسرهم مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع 2363علي ، عبد الحميد )  .20

 ، القاهرة .

غشير ، سناء سعد ليث، استراتيجيات دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدار  العادية كلية  .21

 جامعة طرابلس . –التربية، جنزور

( .مشكالت دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المؤسسات التربوية من 2323إكرام )قاسمي ،  .28

وجهة نظر معلمي األقسام الخاصة . رسالة ماجستير ، قسم العلوم االجتماعية ، كلية العلوم 

 الجزائر . –أم البواقي  –االجتماعية واإلنسانية ، جامعة العربي بن مهيدي 

26.Colman, A .M. (2003). A dictionary of psychology. New York: Oxford 

University Press. 

27.CQ(2017). Mainstreaming; Handicapped children in the Classroom CQ 

press, An Imprint of SAGE publishing. CQ press is a registered    trademark 

of  Congressional  Quarterly Inc.                                 

    28.Disability, KAR. (2005). Mainstreaming disability in development Lessons 

from gender mainstreaming. Disability KARN Knowledge and Research.                                                                          

29.Keilmann,A., Limburgers ,A, & Mann, w. (2007). Psychological and physical 

well- being in hearing- impaired children , International Journal of pediatric 

Otorhinolaryngology, 71(11), 1747-5.                                  
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مدى توافر واستخدام وسائل التقنية الحديثة في مدارس محافظات غزة من وجهة 

 نظر معلمي المرحلة األساسية

تربوية / أصول  إدارة-غزةاإلسالمية ـ  الجامعة-دكتوراه باحث  حسام مهدي ريحانأ. 

 التربية

hosam1986akrm@gmail.com 

===================================================== 

 ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توافر واستخدام وسائل التقنية الحديثة في مدار  محافظات      

والكشف عن وجود فروق ذات داللة احصائية بين  غزة من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية،

 متوسطات تقديرات أفراد العينة .

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للحصول على المعلومات واإلجابة عن أسئلة الدراسة، 

( وذلك من مجتمع 2322-2326(  معلم ومعلمة في محافظة غزة للعام )376ستطبق العينة على )

 حيث سيتم اختيار العينة العشوائية الطبقية. الدراسة األصلي،

( فقرة  03ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة كأداة للدراسة والتي ستتكون من )

حيث سيتم عرضها على مجموعة من المحكمين األكاديميين موزعة على ثالث مجاالت، 

ة ق وصالحية كل فقرة من فقرات االستبانوالمختصين، وطلب منهم إبداء الرأي فيما يتعلق بمدى صد

ومدى مناسبتها لقيا  ما وضعت لقياسيه، وإدخال التعديالت الالزمة عليها، سيقوم الباحث باستخدام 

 ( لتحليل استجابات أفراد العينة، حيث كانت نتائج الدراسة على النحو التالي: SPSSبرنامج )

  ( وقد حصل مجال استخدام التقنيات % 56االستبانة )بلغ الوزن النسبي للدرجة الكلية ألبعاد

(، ومجال  % 50التعليمية في المرحلة األساسية في مرحلة التخطيط على وزن نسبي بمقدار )

استخدام التقنيات التعليمية في المرحلة األساسية في مرحلة التنفيذ على وزن نسبي بمقدار 

لمرحلة األساسية في مرحلة التقويم واإلغالق ( ومجال استخدام التقنيات التعليمية في ا99%)

 (.%50على وزن نسبي بمقدار )

  يوجد فروق دالة في الدرجة الكلية وجميع أبعاد االستبانة بحسب متغير الجنس بسبب أن

 (،3.38( اكبر من مستوى داللة ).sigالقيمة االحتمالية )

mailto:hosam1986akrm@gmail.com
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 ، مدارس محافظات غزة الكلمات المفتاحية: مدى االستخدام، وسائل التقنية الحديثة

ABSTRACT: 

The study aimed at the availability and use of modern methods in schools in 

Gaza governorates from the point of view of teachers 

The researcher used the descriptive analytical method to obtain information 

and answer the questions of the study, where the randomness will be applied 

to (376( 

To achieve the objectives of the study, the researcher prepared a 

questionnaire as a tool for the study, which will consist of (30) paragraphs 

distributed over three areas. To measure it, and make the necessary 

modifications to it, the researcher will use the (SPSS) program to analyze the 

responses of the sample members. The results of the study were as follows: 

The relative weight of the total degree of the dimensions of the questionnaire 

was (81%), and the field of using educational technologies in the basic stage 

in the planning stage got a relative weight of (83%), and the field of using 

educational techniques in the basic stage in the implementation stage got a 

relative weight of (77%). ) And the field of using educational techniques in 

the basic stage in the evaluation and closing stage on a relative weight of 

(83%). 

• There are significant differences in the total score and all dimensions of the 

questionnaire according to the gender variable because the probability value 

(sig.) is greater than the level of significance (0.05), 

Keywords: extent of use, modern technology, schools in Gaza 

governorates. 
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 المقدمة: 

لتربوية ا في ظل التطور السريع والمتزايد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بدأت المؤسسات    

بمراجعة أهدافها وممارساتها، بل أصبحت تبحث عن أنسب األساليب وأفضل األنماط التي يمكن أن 

 تقدم من خاللها خبرات تعليمية لطالبها، بدالً من األساليب المتمركزة على الذاكرة والتلقين.

يها، داولها للحصول علوفي هذا اإلطار بدأ التفكير الجاد البتكار أنظمة لنقل المعلومات وعرضها، وت

اعتماداً على تكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة. ومن بين تلك األنظمة التي ظهرت في السنوات 

األخيرة التعلم االلكتروني، والتعلم بواسطة االنترنت، والكتاب االلكتروني، والتعلم بالمراسلة، والتعلم 

 م(2332، 8هاشم: صاالفتراضي، والتعلم عبر الشبكات .)المحيسن، و

م( أن مع ظهور الثورة التكنولوجية وتطور تقنية المعلومات أصبح 2331: 61ويشير مصطفى )ص

العالم قرية صغيرة، ومع ظهور الحاسوب وتقنياته وتطور شبكة االنترنت في السنوات األخيرة بشكل 

الحاسوب  لتعلم يعتمد علىمذهل وسريع نشأت فكرة التعلم االلكتروني الذي يعتب أسلوباً من أساليب ا

 وشبكة االنترنت واألقراص المدمجة والبرمجيات التعليمية وغيرها.

ومع انتشار الشبكات االلكترونية بأنواعها المختلفة وتطور انتاج الحاسوب الخادم واتصاله بالحواسيب 

لتي تتجاوز االتصال االطرفية من خالل الشبكات، واالهتمام بالبيئة االلكترونية وتطويرها في عمليات 

حدود المكان والزمان، بدأ انتشار التعليم االلكتروني عبر الشبكات بشكل كبير، وبعد أن كان االعتماد 

على الحاسب فقط في التعليم القائم على الحاسب، أصبح االعتماد على الحاسب، والمؤسسة، والمعلم، 

ة التعليم والتعلم بواسطة الشبكات التي واألقران، ومصادر التعلم االلكترونية في استكمال عملي

أصبحت توفر قدراً كبيراً من التفاعلية بين هذه العناصر وبعضها البعض، في الوقت والمكان 

 م(2368، 5المالئمين للمتعلم. )األحمري، : ص

 وفي ظل هذا الكم الهائل من انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أصبح المعلم بانياً للمعلومة،

وموجهاً للفكر، وميسراً للنشاطات الطالبية، ومقوماً لمستوى تحصيلهم اعتماداً على أحدث التقنيات، 

كما أصبح الفصل الدراسي فصالً ذا طبيعة افتراضية، وموجهاً ذاتياً، يسهم في التعلم مدى الحياة، لذا 

ها ة الجانب المادي ليسعى المعلومان إلى استخدام وتوظيف هذه التكنولوجيا في التدريس، وبخاص

، 629مثل الكتب االلكترونية، والدوريات وقواعد البيانات، والمواقع التعليمية. )إبراهيم، : ص

 م(2331
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 مشكلة الدراسة:  -

في ظل التقدم التكنولوجي والثورة التقنية الهائلة التي يشهدها عصرنا اليوم في كل مجال من       

العملية التعليمية أحد أهم هذه المجاالت، حيث اتجه العديد من المعلمين مجاالت الحياة، والتي كانت 

بتوظيف التكنولوجيا بأشكالها المختلفة في العملية التعليمية وذلك استجابة لألصوات التي نادت 

بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي وجعله في خدمة العملية التعليمية، حيث استجاب الكثير من 

سطين بالعموم وقطاع غزة بالخصوص لهذه النداءات، وأخيراً تم توظيف التعلم المدار  في فل

 االلكتروني ليصبح شيئاً أساسياً ومن الصعب االستغناء عنه وإهماله.

وقد تولد اإلحسا  بالمشكلة لدى الباحث من خالل اطالعه على الدراسات السابقة، كدراسة 

(، ودراسة 2368دراسة دسوقي أبو النور )م(، و2361م(، ودراسة ظاهر )2365المشهراوي )

م(، والتوصيات التي قدمتها 2363م(، ودراسة )إبراهيم )2360م(، ودراسة شقور )2360الجراح )

تلك األبحاث التربوية، حيث وجد الباحث ندرة في الدراسات التي تتعلق باستخدام التقنية الحديثة في 

ة في مدار  محافظات غزة وكان من الهام االستجابة تحسين العملية التعليمية في المرحلة األساسي

لتوصيات الدراسات السابقة التي طالبت بضرورة إجراء دراسات للتعرف على مدى توافر واستخدام 

 وسائل التقنية الحديثة في مدار  محافظات غزة من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية. 

 ألسئلة التالية : ومن خالل ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة با

ما مدى توافر واستخدام وسائل التقنية الحديثة في مدار  محافظات غزة من وجهة نظر  .6

 ؟  معلمي المرحلة األساسية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة بين متوسطات تقدير أفراد العينة  .2

ستبانة تعزى بين متوسطات استجابة المعلمين حول محاور اال (3.83)@>لمستوى 

 لمتغيرات )الجنس، المؤهل العلمي، التخصص، سنوات الخبرة(

 أهداف الدراسة:  -

هدفت هذه الدراسة الكشف على مدى توافر واستخدام وسائل التقنية الحديثة في مدار  محافظات 

 غزة من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية من خالل : 

 التعرف على مدى توافر وسائل التقنية الحديثة في المدرسة .  .6

 التعرف على أنماط ومجاالت ومستويات استخدام الوسائل التقنية في المدرسة. .2

( (α ≤0.05الكشف عما إذا كانت هناك توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .0

يثة فر واستخدام وسائل التقنية الحدمدى توابين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة ل
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تعزى لمتغيرات الدراسة في مدار  محافظات غزة من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية 

 .)الجنس، المؤهل العلمي، التخصص، سنوات الخبرة(

 أهمية الدراسة:  -

 تكتسب الدراسة أهميتها من خالل التالي :           

 يزيد من انتباه اإلدارة العليا إلى أهمية توفير التقنيات الحديثة في المدار  .  .6

تتبع أهمية هذه الدراسة من النحية العلمية بأنها قد تسهم في توظيف التكنولوجيا في العملية  .2

التعليمية، مما يكون لها األثر في رفع مستوى الدفاعية نحو التعلم لدى الطلبة المتعلمين، وزيادة 

 التحصيل العلمي. 

تشكل إضافة جديدة للدراسات المحلية الفلسطينية في مجال التعليم والتعلم باستخدام التقنيات  .0

 الحديثة. 

 تحفز هذه الدراسة الباحثين إلجراء دراسات مشابهة في هذا المجال في قطاعات مختلفة .  .1

 حدود الدراسة: -

 تتلخص حدود الدراسة في التالي:

مدى توافر واستخدام وسائل التقنية الحديثة في مدار  محافظات غزة التعرف إلى حد الموضوع:  .1

 .من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية 

ستطبق هذه الدراسة على عينة ممثلة من المعلمين في المدار  الحكومية بمحافظات الحد البشري:  .2

 . غزة

 ية الحكومية .ستقتصر هذه الدراسة على المدار  األساس الحد المؤسسي:   .0

 فلسطين. -محافظات غزةالحد المكاني:  .1

سيتم تطبيق هذه الدراسة بمشيئة الله تعالى خالل الفصل الدراسي األول من العام  الحد الزماني: .8

 م(.2320-2322الدراسي )

 مصطلحات الدراسة:  -

 تتضمن الدراسة عدة مصطلحات ويوضحها الباحث كالتالي : 

 لتعليم:خصائص التقنية الحديثة في ا 
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أن تكنولوجيا التعليم ليست أجهزة الكترونية تستخدم في مجال التعليم وإنما هي منهج للتطبيق، وتجويد  -

 األداء وتطوير العمل التعليمي.

 يشمل مصطلح تكنولوجيا التعليم جانبين هامين هما :  -

التعليمية التي يتم المكونات المادية أو األجهزة والبرمجيات وهي ما يطلق عليه البرامج والمواد 

 تحويلها من الشكل التقليدي إلى أشكال تقنية جديدة.

 الهدف األساسي لتكنولوجيا التعليم هو االرتقاء بالمستوى وتخليصه من مشكالته. -

تنظر تكنولوجيا التعليم غلى العملية التعليمية ككل منذ بدايتها وحتى نهايتها، أي منذ التخطيط للعمل  -

 ويم ثم التطوير.التعليمي وحتى التق

تمس تكنولوجيا التعليم كل العاملين في مجال التعليم من معلم ومتعلم وإدارة ومناهج دراسية ومعينات  -

تعليمية ومصادر تعلم بشرية أو غير بشرية واساليب اتصال بين أطراف العملية التعليمية ككل)العليان 

 م(.2361، 

  :مرحلة رياض األطفال، وتبدأ منذ دخول الطالب هي المرحلة التي تلي مرحلة التعليم األساسي

أشهر، وتستمر لمدة عشر سنوات؛ أي  حتى نهاية  1سنوات و 8الصف األول األساسي من سن

 الصف العاشر األساسي)وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني(. 

  :مربع، ومع  كيلو متر 018جزء من السهل الساحلي لدولة فلسطين وتبلغ مساحتها محافظات غزة

ً إلى خمس محافظات وهي: )محافظة الشمال،  قيام السلطة الفلسطينية تم تقسيم قطاع غزة إداريا

محافظة غزة، محافظة الوسطى، محافظة خانيونس، محافظة رفح( ) وزارة التخطيط والتعاون 

 (. 61، ص6119الدولي الفلسطيني، 

 أتوقع أن تكون نتائج الدراسة كما يلي:

 ت إيجابية لدى الطالب باستخدام التقنيات الحديثة. وجود اتجاها -6

 معوقات استخدام التقنيات الحديثة والمواد التكنولوجية تتمثل في قلة الدعم المالي واإلداري. -2

أن تحث القيادة المدرسية المعلمين للمشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي  -0

 تسهم في تطوير استخدام التقنيات الحديثة. 

 الدراسات السابقة:  -

 أوالً: الدراسات العربية: 
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م(، هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة استخدام التكنولوجيا الحديثة 2361) دراسة أحمد .6

في تعليم مادة العلوم الحياتية من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في مدار  الزرقاء، وقد 

( 55( فقرة، وتكونت عينة الدراسة من )20طور الباحث أداة الدراسة وهي استبانة مكونة من )

من معلمي المرحلة الثانوية في المدار  الحكومية والخاصة التابعة لمحافظة معلماً ومعلمة 

الزرقاء في األردن، وأظهرت النتائج أن درجة استخدام التكنولوجيا الحديثة في تعليم مادة 

(، وعدم وجود فروق ذات داللة 2.13العلوم الحياتية جاءت بدرجة متوسطة ومتوسط حساب )

نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في تعليم مادة  (3.83)@>لة إحصائية عند مستوى الدال

 العلوم الحياتية من وجهة نظر المعلمين تبعاً لمتغير الجنس وسنوات الخبرة.

م(، التعرف على درجة استخدام التقنيات التعليمية في تدريس التربية 2365) دراسة العنزي .2

ين في دولة الكويت، وقد طور الباحث أداة اإلسالمية للمرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلم

( معلماً ومعلمة 683( فقرة، وتكونت عينة الدراسة من )03الدراسة وهي استبانة مكونة من )

من معلمي التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة، وأظهرت النتائج أن الدرجة الكلية الستخدام 

ن في مرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلميالتقنيات التعليمية في تدريس التربية اإلسالمية لل

دوت الكويت كانت بدرجة متوسطة، وأن درجة استخدام المعلمين في تدريس العبادات كانت 

 مرتفعة.

م(، دراسة هدفت إلى معرفة مدى استخدام معلمي التربية اإلسالمية 2369دراسة الجميلي ) .0

ي ية، واتجاهاتهم نحوها، في ضوء متغيرللمرحلة األساسية العليا في األردن للتقنيات التعليم

الجنس والخبرة، ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، وقد طور الباحث أداة الدراسة وهي 

ً ومعلمة من معلمي 91( فقرة، وتكونت عينة الدراسة من )61استبانة مكونة من ) ( معلما

عليمية ام المعلمين للتقنيات التالتربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة، وأظهرت النتائج أن استخد

 ( واتجاهاتهم إيجابية نحوها.0.39كان متوسطاً بمتوسط حسابي بلغ )

دراسة هدفت إلى الكشف عن واقع توظيف تقنيات التعليم الحديثة  م(،2117دراسة الونوس ) .1

( مدرساً 19في تدريس مادة الرياضيات من وجهة نظر المدرسين، إذ تم توزيع استبانة على )

ي مدينة حمص تم اختيارهم عشوائياً مستخدماً المنهج المسحي، وأظهرت نتائج هذه الدراسة ف

أن معظم التقنيات الخاصة بمادة الرياضات غير متوفرة، ووجود معوقات كبيرة تحول دون 

توظيف المدرسين لهذه التقنيات منها: مادية، أعداد الطالب الكبيرة، ضخامة المنهاج، وقلة 

 التدريب.
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دراسة هدفت إلى الكشف عن واقع التكنولوجيا الحديثة في دعم م(، 2115اسة الراجح )در .8

التطور المهني لمعلمات الرياضيات وقد أجريت على عينة من معلمات الرياضات، وتكونت 

( معلمة. وقد طورت الباحثة استبانة تقمنت قائمة بأهم التقنيات الرقمية 211العينة من )

ها، وقد تم استخدام كل من التكرارات، والنسبة المئوية، والمتوسط ومجاالت االستفادة من

الحسابي، واالنحراف المعياري، واختبارات وتحليل التباين األحادي، في تحليل البيانات، وكان 

من أهم النتائج أن االستفادة كانت بدرجة مرتفعة من منتديات ومواقع لتعليم الرياضيات متمثلة 

عليمية وشبكة الرياضيات التعليمية، ثم شبكات التواصل االجتماعي متمثلة في منتديات يزيد الت

في اليوتيوب ثم برامج الكتابة الرياضية ومعالجة النصوص متمثلة في برامج معالجة 

النصوص لكتابة الرموز الرياضية، كما أن أقل التقنيات الحديثة التي دعمت تطور المعلمة 

ي حازت على درجة توفر منخفضة جداً وسائل اإلعالم المهني في الرياضيات أي تلك الت

 الرقمية متمثلة في الصحف الرقمية والمجالت الرقمية.

دراسة هدفت لمعرفة درجة استخدام التقنيات التربوية الحديثة في م(، 2113دراسة بامهدي ) .1

ائية، واثر دتدريس مواد التربية اإلسالمية وانعكاساتها على العملية التعليمية بالمرحلة االبت

متغيرات الجنس والمؤهل واإلشراف التربوي عليها. تم استخدام المنهج الوصفي، وتكونت 

ً و)26عينة الدراسة من ) ( مشرفة، وإعداد استبانة تضمنت بعض التقنيات 61( مشرفا

التعليمية، أظهرت النتائج توافر أجهزة التقنيات الحديثة في المرحلة االبتدائية بدرجة متوسطة، 

 واختالف استخدام التقنيات الحديثة في التعليم باختالف مستويات واتجاهات شريحة المعلمين.

دراسة هدفت غلى تحديد واقع استخدام تقنيات التعليم لمادة التربية  م(،2112دراسة الرفاعي ) .9

اإلسالمية والصعوبات التي تواجهها في مدار  الحلقة الثانية من التعليم األساسي بدمشق. 

( فقرة، واختيرت عينة 13جرى استخدام المنهج الوصفي، وإعداد ثالث استبانات تضمنت )

لتربية اإلسالمية بمحافظة دمشق، وأظهرت النتائج عدم ( مدرساً من مدرسي ا03مؤلفة من )

ً لبعض تقنيات التعليم في تدريس مادة التربية اإلسالمية، كجهاز  استخدام المعلمين مطلقا

الحاسوب والتلفاز واأليبسكوب، بينما جاء استخدام اللوحات التوضيحية والجدارية بالدرجة 

م السبورة الضوئية بدرجة قليلة جداً، ووجود األولى ثم الخرائط والبطاقات ثم المسجل، ث

صعوبات كثيرة تتعلق باستخدام تقنيات التعليم في المدار  منها ما يتعلق بالمعلم وأخرى تتعلق 

 بالمدرسة.
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 ثانياً: الدراسات األجنبية: 

هدفت غلى التعرف   (Susan, Edward, Shaw, 2014دراسة سوزان وأدوارد وشاو ) .6

م الفعال للسبورة الذكية في تعليم العلوم للمرحلة االبتدائية، واستخدمت على واقع االستخدا

الدراسة المنهج الوصفي المسحي، واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة، وتم اختيار عينة من 

( مدرسة ابتدائية في جنوب شرق الواليات المتحدة األمريكية، 15( معلم ومعلمة من )250)

السبورة الذكية ال تستغل في تدريس العلوم بالشكل الكافي، ووجود  وأظهرت نتائج الدراسة ان

حاجة إلى تأسيس نظام تعليمي تكنولوجي قائم على الخبرات العلمية، والحاجة إلى تأسيس 

 معلمي المرحلة.

 (Pamuka, Ergun, Caker & Yilmaz 2013دراسة باموك وايرقن وكاكير وبلماز ) .2

خدام التقنيات الحديثة )األجهزة اللوحية السبورات الذكية( دراسة هدفت التعرف إلى مدى است

في التعلم والتعليم من وجهة نظر الطلبة والمعلمين في المدار  التي زودت بهذه أدوات التقنية 

الحديثة ضمن مشروع "الفاتح" في تركيا والذي يسعى لتعزيز التكنولوجيا وفرص استخدامها 

الع وجهات نظر الطلبة والمعلمين حول فاعلية استخدام في التعليم، وكذلك هدفت إلى استط

هذه التقنيات في التعليم، ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار عينة تكونت من أربعة مدار  من 

أربعة مدن من التي شملها المشروع، وتم استخدام االستبانة والمقابلة كأدوات الدراسة، 

دام واعد لألجهزة اللوحية والسبورة وأظهرت نتائج الدراسة وجود مؤشرات على استخ

التفاعلية في التعلم والتعليم، وبرغم هذه المؤشرات إال أن استخدامها ل زال محدوداً، وفي 

بعض المدار  ال تستخدم األجهزة اللوحية، وأظهرت النتائج أن كال المعلمين والطلبة يفضلون 

والتعليم، كما ظهرت النتائج وجود  استخدام األجهزة اللوحية والسبورة التفاعلية في التعلم

مشاكل تقنية ومهنية في استخدام هذه األجهزة اللوحية والسبورة التفاعلية، ومن أهمها نقص 

 القدرات الفنية الالزمة الستخدام هذه التقنيات كوسيلة تعليمية.

دراسة هدفت إلى التعرف على درجة استخدام المعلمين ( Nair, 2012دراسة ناير ) .0

للتكنولوجيا الحديثة في تعليم اللغة اإلنجليزية، واستخدم الباحث استبانة كأداة لجمع البيانات، 

( معلماً يدرسون اللغة اإلنجليزية في المدار  األساسية في 13وتكونت عينة الدراسة من )

 ممنطقة سراواك في ماليزيا، وتم اختيارهم بطريقة عشوائية، وأظهرت النتائج أن درجة استخدا

معلمي اللغة اإلنجليزية للتكنولوجيا الحديثة كان بدرجة مرضية، كما أشارات النتائج غلى أن 

( سنة، فأكثر استخدام التكنولوجيا الحديثة مقارنة مع المعلمين 03-23المعلمين األصغر عمراً )
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( سنة، كما أن المعلمين الذين حضروا دورات تدريبية كانوا أكثر 83-16األكبر عمراً )

 ستخداماً للتكنولوجيا الحديثة مقارنة مع المعلمين الذين لم يحضروا الدورات التدريبية.ا

 موقف الدراسة الراهنة من الدراسات السابقة: 

في ضوء ما سبق، يتضح من الدراسة الراهنة أن هناك نقاط اتفاق، واختالف وتباين بينها وبين     

ن خالل الموضوع، الهدف، ومجتمع الدراسة غيرها من الدراسات والبحوث السابقة، وذلك م

واإلجراءات المنهجية المستخدمة وبعد مراجعة الباحث إلى العديد من الدراسات العربية واألجنبية 

 منها 

م(،  ودراسة الجميلي 2365م(، ودراسة آل سرور )2365م(، ودراسة العنزي )2361دراسة أحمد )

م(، 2361م(، ودراسة حمادات )2369ونو  )م(، ودراسة ال2369م(، ودراسة بكرو )2369)

م(، ودراسة سوزان 2368م(، ودراسة صالح )2368م(، ودراسة الراجح )2361ودراسة الناظر )

(   (Susan(2361( ودراسة بامهدي،)ودراسة الرفاعي2360م ،)م(، ودراسة ناير )2362) م 

(Nair(2362 : استنتجت ما يلي ،)م 

مناهج بحث مختلفة منها )المنهج التجريبي، المنهج شبه التجريبي، استخدمت الدراسات السابقة  .6

المنهج الوصفي( والوسائل االحصائية المعروفة وهي االختبار الثاني والمتوسط الحسابي 

واالنحراف المعياري ومعامل ارتباط بيرسون لمعرفة دور المعلم في تنمية مهارات التفكير 

 اإلبداعي.

2.  ً ألهداف البحث إذا بعض البحوث تكونت عيناتهم من المعلمين فقط  عينة البحث اختلفت وفقا

 والبعض من المعلمين والمعلمات، وتناولت دراسات أخرى الطلبة كعينة للبحث.

 توصلت الدراسات السابقة إلى أن هناك ضعف في استخدام تقنيات التعليم الحديثة. .0

ي مدى امتالك المعلم مهارات متغيرات )الجنس، الخبرة، المؤهل العلمي( لها دور كبير ف .1

 استخدام التقنيات الحديثة في التعليم.

 تركيز بعض المعلمين على التدريس التقليدي دون استخدام تقنيات حديثة في التعليم. .8

 عند مقارنة الدراسة الحالية مع الدراسات األخرى نجد أوجه االتفاق واالختالف فيما يلي : 

سات السابقة في الهدف إلى مدى توافر واستخدام وسائل التقنية اتفقت الدراسة الحالية مع الدرا .6

 الحديثة في المدار .
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 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أداة الدراسة )االستبانة(. .2

 اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي التحليلي. .0

الدراسات السابقة في مجتمع وعينة الدراسة حيث أنها أول دراسة اختلفت الدراسة الحالية عن  .1

تهدف إلى مدى توافر واستخدام وسائل التقنية الحديثة في مدار  محافظات غزة من وجهة نظر 

 معلمي المرحلة األساسية.

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 

في كونها تهدف إلى التعرف على مدى توافر ما يميز هذه الدراسة عما سبقها من الدراسات، 

واستخدام وسائل التقنية الحديثة في مدار  محافظات غزة من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية. 

بحيث لم يتم دراسة الموضوع في مدار  محافظات غزة باإلضافة إلى حداثة الموضوع من حيث 

التعليمية في حدود علم الباحث، األمر الذي األدوات واألجهزة التطبيقات المستخدمة في العملية 

يعزز من إجراء هذه الدراسة، ويتوقع أن يكون لهذه الدراسة موقعاً مميزاً من الدراسات التي تناولت 

 استخدام التقنيات الحديثة في العملية التربية .

 اإلطار النظري للدراسة

 أوالً: مفهوم تقنيات التعليم : 

لتعليمية من تصميم المعلم لدرسه، وتحضير البيئة الصفية وإنتاج الوسائل هي كافة عناصر العملية ا

التعليمية إلى تنفيذ التدريس واستخدام وسائل وتكنولوجيا التعليم المناسبة لتحقيق األهداف التعليمية 

 مإلى تقوبم عمليتي التعلم والتعليم في ضوء األهداف المراد تحقيقها، ومن هنا فإن تكنولوجيا التعلي

 م(.2365تتضمن التخطيط واستخدام طرق وأساليب عملية لدراسة المشكالت والحاجات)العنزي، 

م( عملية منهجية منظمة في تصميم عملية التعلم والتعليم وتنفيذه وتقويمه 2361ويرى )الحمادي، 

 في ضوء أهداف محددة تقوم أساساً على نتائج األبحاث في مجاالت المعرفة والمختلفة وتستخدم

 كافة اإلمكانيات البشرية وغير البشرية للوصول لتعلم أعلى فاعلية . 

هي العمليّات واإلجراءات واالستراتيجيّات التي يستخدمها  ويرى الباحث أن مفهوم تقنيات التعليم:

الطاّلب بهدف تحسين قدراتهم في الحصول على المعلومات والمفاهيم وتخزينها وتثبيتها، وهي 

 التقنيات التربوية لفهم المهارات المختلفة  مجموعة فرعية من

 ثانياً: أهمية تقنيات التعليم: 
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إن أهمية استخدام التقنيات التعليمية يكمن في ربط الطالب بواقعه، وتسليط الضوء على أن التقنيات 

لمعلم االحديثة هي وسيلة تعليمية يمكن االستفادة منها، وقد تعمل على زيادة التقارب واأللفة بين 

وطلبته، وتشجع مبدأ التعلم الذاتي، وتجاوز الحدود الزمانية والمكانية التي يحددها التعلم التقليدين 

وقد يستفاد منها في تيسير التعليم في ظل األزمات والحروف، وعدم قدرة الطلبة على االلتحاق 

 م(.2369بالمدار )الجميلي، 

من األساليب المهمة في العملية التعليمية من أجل م( أهمية تقنيات التعليم 2362ويرى )قنديل، 

تحقيق األهداف المتوخاة في تدريس الدراسات االجتماعية وخصوصاً الجغرافيا، لما لها من أبعاد 

مكانية وزمانية وكذلك تحمل خطورة كوجود الرمال المتحركة، والزالزل، والبراكين، واألعاصير 

عت استعمالها بحيث أصحب االستعمال ضورة وال يمكن والغابات الخطرة، كل هذه وغيرها استد

االستغناء عنها، التطور التكنولوجي، وتطور االتصاالت والمواصالت، واالنفجار السكاني الهائل، 

والتطور المعرفي وما يترتب على سرعة انتقال المعرفة بعدة أشكال ومعاني وحسب األهمية، هذه 

ة لمجارات هذا التغير الحاص الذي بدوره يحتاج مزيداً من جميعها عوامل تحفز المؤسسة التعليمي

االستحداث والفعالية والتجديد والتطور، وقد اهتمت دول العالم بدرجات متفاوتة لمواجهة 

 التطورات والتحديات باستخدام التقنيات وحسب ثقافة وإمكانية كل بلد.

ن خالل تأثيرها العميق في عناصر : أهمية استخدام التقنية في التعليم تكمن مويرى الباحث أن

العملية التعليمية كالمعلم والمتعلم والمادة التعليمة، حيث تعمل على توفير الجهد والوقت، تنمية 

الثروة اللغوية لدى الطالب، والتغلب على الحدود الزمانية والمكانية، كما أن عملية دمج التقنية 

 ، فإنَّ ذلك يؤدي الى تقدم وتطور وتحسن التالميذ فيوالتكنولوجيا في البيئة التعليمة عملية مهمة

المجال العلمي واألكاديمي، ويجعل ذلك الطالب متوافقين ومندمجين مع بيئة تعلم متوافقة ومترابطة 

مع متطلباتهم واحتياجاتهم، وتتجلى أهمية استخدام الوسائل التعليمة من خالل تأثيرها العميق 

 ة التعليمية.والكبير في جميع عناصر العملي

 ثالثاً: دور المعلم عند استخدام تقنيات التعليم في العملية التعليمية:

إن وجود تقنيات التعليم في الموقف التعليمي يتحول دور المعلم من الحكيم والمحاضر الذي يزود 

 ،المتعلمين باإلجابات إلى الخبير بإثارة النقاش ويقوده ليوجه ويرشد ويمد بالمصادر التعليمية

وبالتالي يصبح المعلمين مصممين للخبرات التعليمية ثم يبدي بحل مشاكلهم التي يتعرضون لها من 

 م(.2363خالل االنسجام معهم والنزول إلى أفكارهم ورغباتهم واإلحسا  بها)فتح الله، 
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م( فيما يخص دور المعلم في العملية التعليمية، كان المعلم وفي وقت 2360وأورد الشرقاوي )

ب بالنسبة للمتعلم هو مصدر المعرفة األساسي، بجانب الكشف المدرسي، مما انعكس على قري

إعطاء المتعلم الدور االتكالي على الغير وبالتالي كان غير متحمٍس للتعلم بالشكل الفعال، وكان 

المعلم نموذجاً في تقديم المعرفة للمتعلم، ومع تنوع مصادر المعرفة أصبح دور المعلم المعرفي 

 ينحصر شيئاً فشيئاً فلم يعد المتعلم يلجأ إليه كثيراً مثلما في العقود الماضية بتأثير التوسع في استخدام

الحاسب وشبكة االنترنت، والتكنولوجيا المتقدمة، ويمكن تلخيص أهم أدوار المعلم حيث أن المعلم 

 مي، والمعلم قائدهو مدير للتعلم ومستشار وموجه ومشرف، والمعلم مّوصل تربوي ومطور تعلي

وموجه للمناقشات الصفية، المعلم عضو في فريق تعليمي أي جزء من العملية التعليمية، مخطط 

لألهداف التعليمية، معد للوسائل التعليمية لتوضيح المفاهيم الصعبة، يساعد على تنمية الخبرات 

، فتقنيات  Assessorمقوم  Designer االبتكارية لدى المتعلمين، مصمم للخبرات التعليمية، 

)التكنولوجيا( التعليم قامت بتوزيع األدوار بين المعلم والمتعلم وأتاحت الفرص لإلبداع وإبراز 

 المواهب.

 رابعاً: العالقة بين الوسائل التعليمية وتقنيات التعليم: 

هناك تداخل في تقنيات التعليم والوسائل التعليمية مع وجود اختالف بينهما، فالتداخل واالقتراب 

وتأدية نفس الغرض ولكن مع الفارق نشأ، ألن االثنين مرتبطان بالعملية التعليمية، وجزء أساسي 

ل قب بها وحت تصرف المتعلم والمعلم، وكذلك الخطأ الشائع عدم تسمية األمور بمسمياتها من

المعنيين، حيث أن تقنيات التعليم هي ليس مرادف إلى الوسائل التعليمية أو تغير في اللفظ فتقنيات 

التعليم هي عملية شاملة، ومتكاملة من مجموعة أجهزة، ومعدات، وأفكار، واراء وبيئة صفية، 

اء مادية ب أشيوأساليب وطرائق تدريس، وكذلك المعلم نفسه، أما الوسائل التعليمية هي على األغل

 كمعدات وأجهزة. 

كما أن الوسائل التعليمية هي جزء من تقنيات التعليم، وأن كل منها تعمل على رفع كفاية العملية 

التعليمية وتطويرها، كما أن التقنيات تكون مشوقة، ومحببة أكثر لدى الطلبة وتثبت المعلومة ألطول 

ى، وتبادل اآلراء واالطالع على الثقافات مدة، وتسهل عملية االتصال بين المجتمعات األخر

 م(.2368المختلفة في كافة المجتمعات )صالح، 
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 خامساً: معايير استخدام التقنيات الحديثة )التكنولوجيا( في العملية التعليمية: 

م( من أجل مساعدة المتعلمين على بلوغ األهداف المحددة للمادة التعليمية 2360يرى الشرقاوي )

 يجب مراعاة عدة معايير الختيار التقنيات منها:  أو الدر ،

: ويقصد بها مدى مالئمة التقنيات )التكنولوجيا( التعليمية المستخدمة في المناهج والمادة الحداثة .6

 التعليمية، ومع التطورات التكنولوجية الحديثة في كافة الدراسات.

: يجب اختيار التكنولوجيات األكثر أهمية في المناهج التعليمية من حيث دورها في األهمية .2

 الحياة وما تؤديها من خدمة جليلة للمتعلمين والتي تشجعهم على اإلبداع. 

: من الضروري أن يكون هناك تكامل بين األشكال المختلفة للتقنيات عند بناء وتطوير التكامل .0

 تجزأ من العملية التعليمية برمتها.المنهج حتى يصبح جزءاً ال ي

: يجب أن تتوفر معلومات كافية حول طبيعة المتعلمين، لدى مستويات التالميذ وقدراتهم .1

الخبير التكنولوجي، وكذلك خبرات الطلبة ومستوياتهم، حتى يأتي اختيار التقنيات على أسا  

 علمي ومدرو .

 نيات وربط المنهج والتكنولوجيا واألنشطة.: وهي قدرة المعلم على استخدام التقكفاءة المعلم .8

: إن الدراسات االجتماعية ومجالها المعرفي لها تأثير في االختيار طبيعة المادة الدراسية .1

 التكنولوجي يختلف عن باقي العلوم األخرى. 

 . اإلمكانات المادية المتاحة لكل بلد ومدى اهتمامها بالتعليم .9

ير المعلمين القادرين على استخدام التقنيات، من أجل : يجب توفالطاقات البشرية المتاحة .5

 تحقيق أعلى فائدة تربوية وتعليمية. 

 سادساً: التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في التعليم: 

يعتبر التعليم عن بعد أسلوباً مهماً للتغير في حياتنا، والمعرفة الحديثة لم تعد مقتصرة على األنماط 

والدوريات، بل إن هنالك تحوالً من الكتاب كوحدة متكاملة، والمعلم كناقل للمعلومة التقليدية مثل الكتب 

وشارح لها، لتقنية المعلومات كمصدر دائم مستمر للمعلومة، يمكن الحصول عليها في أي زمان 

ومكان، ومن المهم استخدام أحدث التقنيات إلعداد جيل بمواصفات هذا العصر وبناء نظم تعليمية 

 م(.2361ستخدم التقصي والتحليل واالستنتاج وصوالً إلى حل المشكالت)الناظر، حيوية ت

م( أن ثورة التقنية والمعلومات وما حملته جزء ال يتجزأ من النظام التعليمي، بل 2369ويرى بكرو )

وأدت إلى تغيرات ثقافية وتربوية وقيمية تزداد وتيرتها وتأثيرها كل يوم على جميع مجتمعات العالم، 
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ومن ثم على أهداف واستراتيجيات المؤسسات التعليمية، ومن أهم الطرق الحديثة المستخدمة في 

 التعليم: 

 :(Digital interactive whiteboardsألواح الكتابة التفاعلية الرقمية ) .1

هي أجهزة متخصصة بشاشات عرض كبيرة تتصل بالحاسب أو بجهاز اإلسقاط يعرض سطح 

المكتب للحاسب على لوح الكتابة الرقمي ويتم التحكم به باستخدام قلم خاص، أو اإلصبع، أو 

بعض األجهزة األخرى. وتستخدم ألواح الكتابة الرقمية على نطاق واسع في الفصول الدراسية 

 شركات . ومجالس اإلدارة لل

 Ultra-high- definition television (UHDTVالتلفاز فائق الوضوح ) .2

هي أجهزة تلفاز تزود بشاشات واسعة تعرض صوراً أكثر وضوحاً وأكثر تفصيالً من صور 

( العادية، باإلضافة غلى بعض الميزات األخرى، منها إمكانية تجميع عرض HDTVاألجهزة )

تقدم اربعة أضعاف  K4( بدقة UHDTVعالية الجودة. وتلفزيون )الفيديو إلنشاء صور ثابتة 

القياسية، بحيث توفر تجربة مشاهدة أكبر وأوضح وأكثر   HDالدقة التي توفرها تلفزيونات 

 أحد أحدث التقنيات وأكثرها إثارةواقعية، وهو 

 (:Smart Boardsالسبورات الذكية ) .3

تعامل معها باللمس، أحدثت ثورة في الوسائل هي حواسيب بشاشات كبيرة فائقة الوضوح يتم ال

التعليمية وتقنية التعليم، تستخدم في الصف الدراسي، في االجتماعات والمؤتمرات والندوات 

وورش العمل، وفي التواصل مع االنترنت، وهي تسمح للمستخدم فحظ وتخزين، طباعة أو 

 الة عدم تمكنهم من التواجد.إرسال ما تم شرحه لآلخرين عن طريق البريد االلكتروني في ح

 (:Digital projectorsأجهزة اإلسقاط الرقمية ) .4

تعرض الصور من شاشة تقليدية على شاشة أو جدار، وهي الشكل المثالث واألكثر استخداماً 

لتقديم العروض في االجتماعات، عندما يحتاج العديد من النا  رؤوية الشاشة في نفس 

اإلسقاط تميل إلى أن تكون قابلة للحمل، وأقل تكلفة من  الوقت، عالوة على ذلك، أجهزة

الشاشة ذات الحجم المماثل، لسوء الحظ، يمكن للصور المعروضة أن تكون صعبة المشاهدة 

 في الغرف المضيئة، لذلك تستخدم بشكل أفضل في الغرف المظلمة أو مع الستائر.

 (:Tabletsاألجهزة اللوحية ) .5
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ر حجمها وإمكانية نقلها واستخدامها في أي مكان، وبما يمكن أن تتميز األجهزة اللوحية بصغ

تحتفظ به من مصادر التعلم التفاعلية والكتب االلكترونية، أصبحت من أهم عناصر منظومات 

التعليم االلكترونية الحديثة، بل وأصبحت من أهم أدوات التعلم، وربما أداة بديلة عن الكتاب 

 عمليتي التعلم والتعلم بين المعلم والطالب. المدرسي، وأداة مركزية إلدارة

 (:Virtual Labsالمعامل االفتراضية ) .6

وهو أحد مستحدثات التكنولوجيا الحديثة في التعليم، والذي يعد بيئة تعليمة مصطنعة أو خيالية 

بديلة عن الواقع الحقيقي وتحاكيه، والمتعلم هنا يعيض في بيئة تخيلية يتفاعل ويشارك 

 ها من خالل حواسه وبمساعدة جهاز الكمبيوتر وبعض األجهزة المساعدة.ويتعامل مع

 (:Smart classes or Electronic Classesالصفوف االلكترونية )الذكية( ) .7

وهي عبارة عن معمل حاسب آلي ذو مواصفات خاصة، يستخدم في تدريس مادة الحاسب 

ل، التعليم وإدارة الفصل بشكل فاعومواد العلوم المختلفة، بحيث تسهل عملية التعلم و اآللي

كما تسهل عملية االتصال بين المعلم والطالب من جهة، وبين الطلبة أنفسهم من جهة أخرى، 

وتتم إدارة الصف عن طريق برامج تحكم تعمل ضمن النظام لتسهل على المعلم متابعة كل 

 طالب وتقويمه بشكل أكثر متعة وفاعلية.

 (:Appsتطبيقات الهواتف الذكية )ِ .5

هي برامج تعمل على الهواتف الذكية باالعتماد على عدد من المزايا التي تقدمها هذه الهواتف 

بحيث تقدم خدمة معينة لمستخدميها. وتعتمد بالغالب على االتصال باألنترنت الذي توفره 

( وهو نظام تشغيل للهواتف من شركة آبل، IOSالهواتف من أنظمة التشغيل مثل : نظام )

( وتطبيق iTunes uي العديد من التطبيقات التي تدعم العملية التعليمية، مثل تطبيق )يحتو

(iStudiez( ونوتابيليتي )Notability( وبرزي ،)Prezi( أي موفي ،)iMovie ،)

 (.Educreationإديوكريتشين )

 سابعاً: مصادر التعلم في التكنولوجيا الحديثة: 

 م( إلى أن مصادر التكنولوجيا الحديثة تتعدد إلى: 2361اشار توفيق )

 بما فيهم المعلمين ومساعدي المعلمين، والمشرفين.األفراد : 

 وهي األفكار والنظريات، والقيم، واالتجاهات التي تتم صياغتها على شكل المحتوى التعليمي :

 صور، أو كلمات أو رسوم متحركة.
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 التي تنقل التعليم إلى المتعلم.: هي الوسائل المواد 

 وهي األدوات واألجهزة التي تستخدم إلنتاج وعرض المادة التعليمية بطرق األجهزة والتجهيزات :

 حديثة، مثل: الحاسوب، والمعامل االفتراضية، واأللواح الذكية، والبرمجيات العلمية، إلخ...

 التعلم، مثل المبنى المدرسي، والمختبر،  : هي البيئة التي يتفاعل فيها المتعلم مع مصادراألماكن

 والمكتبة.

 هي الطرق والخطوات االستراتيجية التي يمارسها األفراد، ويتم استخدامها في المواد األساليب :

 واألجهزة التعليمية.

 ثامناً: الفوائد التربوية للتقنيات الحديثة في التعليم: 

حديثة في التعليم لها دور في االنتقال من أساليب م(، إلى أن التكنولوجيا ال2368اشارت آل سرور )

التدريس التقليدية إلى سرعة تقديم المعلومات والبيانات للطلبة في عصر االنفجار المعرفي ومواجهة الكم 

الهائل من المعرفة وتنظيمها بما يخدم العملية التعليمية؛ مما جعل المادة التعليمية غير قابلة للنسيان، 

 اظ بالمعلومات.وسهولة االحتف

م(، أن استخدام التقنيات الحديثة في التعليم، تسهم في تعليم أعداد كثيرة من 2369) الحيلةوأشارت 

المتعلمين، وتساعد في حل مشكلة الزيادة الهائلة في المعرفة اإلنسانية، ومواجهة التخلف واألمية بجميع 

 المناهج التربوية الحديثة .  أنواعها فضالً عن مساعدة المتعلم على مواكبة التطور في

تساعد على الفهم والتعلم الصحيح، وتجذب وتشوق  : أن الفوائد التربوية للتقنيات الحديث،  ويرى الباحث

وتثير انتباه الطالب، كما أنها تساعد في معالجة ظاهرة اللفظية، وتثري القامو  اللغوي للطالب وتساعده 

أنها تجعل الطالب أكثر استعدادا للتعلم واإلقبال علي، وتبقي أثر على عالج مشاكل النطق والكالم، كما 

 . تساعد في حل بعض المشاكل النفسية لدى المتعلمينالتعلم في ذهن الطالب، كما أنها 

 تاسعاً: معوقات استخدام التقنيات الحديثة في التعليم: 

إلى وجود بعض م( 2369م( والمنصوري )2361أشارت بعض الدراسات مثل دراسة حمادات )

 المعوقات التي تواجه عملية توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم، ويقف وراء ذلك مجموعة من أبرزها: 

  قلة فرص التدريب المناسبة للمعلمين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وبالتالي عزوف

 مزاولتها.بعض المعلمين عن تغيير أساليب التدريس التي اعتادوا على 

  .التكلفة المادية العالية لبعض األجهزة التعليمية وخاصة الحديثة منها والتي تحول دون عملية شرائها 
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  .نقص البرمجيات المحوسبة المالئمة لطبيعة المقررات الدراسية 

  . عدم وجود بنية تحتية تكنولوجية مناسبة في معظم المدار 

 ر التربوي والتعليمي الستخدام التكنولوجيا على المدى القصي عدم اقتناع بعض المعلمين بجدوى العائد

 والطويل، وسيادة نظم التقويم التقليدية على التعليم مما يعيق استخدام التكنولوجيا الحديثة.

  عدم توفر القناعات الكافية لدى معظم صانعي القرار بأهمية الحاسوب والتكنولوجيا في األنظمة

 التربوية. 

 بة لدى بعض العاملين في المدار  باستخدام هذه التقنيات الحديثة جهالً منهم بأهميتها. عدم توفر الرغ 

  .قلة توفر المعلمين واإلداريين المدربين بصورة جيدة على استخدام التقنيات الحديثة 

  التكلفة المالية المرافقة لتجهيز المدار  وإعدادها بصورة مميزة، الستخدام هذه التقنيات من حيث

 فير األجهزة والشبكات وغيرها.تو

 .عدم توفر برمجيات تربوية باللغة العربية يكون لها أثر فاعل وخصوصاً في المقررات الدراسية 

 إجراءات الدراسة

 أوالً: منهج الدراسة: 

 مدى توافر واستخدام وسائل التقنية الحديثة فياستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لبيان 

ويهدف المنهج الوصفي إلى تجهيز  غزة من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية. مدار  محافظات

بيانات حول الموضوع أو الظاهرة التي أدرسها كما هي موجودة بدون تدخل أو تغيير في تلك البيانات 

 (.90: 6119من أجل اإلجابة على تساؤالت تم تحديدها مسبقاً )األغا، 

 ثانياً: مجتمع الدراسة: 

( معلم 66691تكون مجتمع الدراسة األصلي من جميع معلمي المرحلة األساسية والبالغ عددهم )     

 ومعلمة

 ثالثاً: عينة الدراسة: تنقسم عينة الدراسة إلى قسمين:

( معلم ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة 30وهي مكونةً من ). العينة االستطالعية: 6

 ن العينة الفعلية(.)تم استثنائهم م

( معلم ومعلمة وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، 376قد بلغت العينة ). العينة الميدانية: 2

 والجدول التالي يوضح توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الدراسة:

 (: يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المتغيرات6جدول رقم )
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 مئويةالنسبة ال العدد 

 60.1 226 ذكور الجنس

 39.9 150 إناث

 100.0 376 المجموع

المؤهل 

 العلمي

 66.5 250 بكالوريو 

 33.5 126 دراسات عليا

 100.0 376 المجموع

سنوات 

 الخبرة

أقل من خمسة 

 سنوات
150 39.9 

 63إلى  8من 

 سنوات
226 60.1 

 100.0 376 المجموع

 

 أداة الدراسة: 

 الباحث االستبانة المرفقة والمكونة من ثالث مجاالت وهي:أعدَّ 

( 63: استخدام التقنيات التعليمية في المرحلة األساسية في مرحلة التخطيط ويتكون من)المجال األول

 فقرات. 

( 63: استخدام التقنيات التعليمية في المرحلة األساسية في مرحلة التنفيذ ويتكون من)المجال الثاني

 فقرات.

استخدام التقنيات التعليمية في المرحلة األساسية في مرحلة التقويم واإلغالق ويتكون المجال الثالث: 

 ( فقرات.63من)

 ( فقرة، وقد تم استخدام سلم استجابات )ليكرت الخماسي(31، مقسمة على )

 إجراءات الصدق والثبات للمقياس

من المحكمين المتخصصين، حيث قاموا ( 8تم عرض االستبانة على عدد )أوالً: صدق المحكمين: 

بإبداء آرائهم ومالحظتهم حول مناسبة فقرات االستبانة و مدى انتماء الفقرات الى كل بعد، وقد تم 

 اجراء التعديالت بناًء على آراء المحكمين، حيث تم إضافة فقرتين.

ن درجة إيجاد االرتباط بيتم التحقق من االتساق الداخلي لالستبانة بثانياً: صدق االتساق الداخلي:  

كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للقسم المدرجة فيه، وقد كانت معامالت االرتباط ما بين 

 ( يبين ذلك.2( والجدول )3.36لة )( وهي دالة عند مستوى دال3.110( و )****528.)
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 ( يوضح صدق المقيا  الداخلي لفقرات االستبانة2جدول رقم )

 التقنيات التعليمية في المرحلة استخدام

 األساسية في مرحلة التخطيط

استخدام التقنيات التعليمية في 

 المرحلة األساسية في مرحلة التنفيذ

استخدام التقنيات التعليمية في 

المرحلة األساسية في مرحلة التقويم 

 واإلغالق

رقم 

 .sig االرتباط الفقرة

ر قم 

 .sig االرتباط ةر قم الفقر .sig االرتباط الفقرة

1 .563** .000 1 .677** .000 1 .706** .000 

2 .650** .000 2 .607** .000 2 .668** .000 

3 .654** .000 3 .868** .000 3 .143** .000 

4 .731** .000 4 .753** .000 4 .818** .000 

5 .528** .000 5 .796** .000 5 .716** .000 

6 .760** .000 6 .614** .000 6 .795** .000 

7 .659** .000 7 .784** .000 7 .731** .000 

8 .746** .000 8 .691** .000 8 .708** .000 

9 .715** .000 9 .839** .000 9 .800** .000 

10 .843** .000 10 .855** .000 10 .767** .000 

 تم التحقق من ثبات االستبانة من خالل اآلتي: ثبات االستبانة:

تم التحقق من ثبات االستبانة باستخدام التجزئة النصفية من خالل تجزئة  أوالً: التجزئة النصفية:

االستبانة إلى نصفين، وحساب معامل االرتباط بين درجات المفردات في كٍل من القسمين، ومن ثمَّ 

 ( يبين ذلك.1.1تم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة سيبرمان بروان، والجدول )

(: يوضح معامالت ثبات أقسام االستبانة باستخدام التجزئة النصفية )سبيرمان براون(0جدول )  

 ألفا كرونباخ

 الفقرات الفردية
 916. القيمة

 15 عدد الفقرات

 الفقرات الزوجية
 957. القيمة

 15 عدد الفقرات

 30 مجموع الفقرات

 889. االرتباط بين المجموعتين

 سبيرمان براون
Equal Length .941 

Unequal Length .941 

Guttman Split-Half Coefficient .933 

-3.161(، أن قيم الفقرات الزوجية والفقرات الفردية متقاربة  حيث كانت )0يتبين من الجدول )

( وهي مرتفعة تطمئن الباحث بتطبيق االستبانة 3.551( وقد كان االرتباط بين المجموعتين )189.

 على العينة الفعلية للدراسة. 

ب الثبات إليجاد معامل ثبات االستبانة، تم استخدام طريقة أخرى لحسا ثانياُ: معامل كرونباخ ألفا:

( 1حيث تمَّ حساب قيم معامل )ألفا كرونباخ( للدرجة الكلية لكل قسم من أقسام االستبانة، والجدول )

 يبين ذلك.
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 (: معامالت ثبات االستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ1جدول )

 معامل الثبات ألفا كورنباخ أبعاد االستبانة

الكليةالدرجة   0.919 

(، أنَّ قيم معامل الثبات لقسمي االستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ هي قيم 1.8يتبين من الجدول )

 مقبولة إحصائياً، ما يدل على أن االستبانة مناسبة من حيث الثبات.

 -األساليب اإلحصائية:

" SPSSاالجتماعية "تمت معالجة البيانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم 

 باستخدام الحاسوب، بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة وذلك بالطرق اإلحصائية التالية:

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي: وقد استخدمت  المتوسطات الحسابية إليجاد 

 األوزان النسبية لمتغيرات الدراسة.

 المعياري التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف 

  )اختبار )تT-Test.للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات عينتين مستقلتين : 

 .معامل ارتباط بيرسون 

 نتائج الدراسة وتحليلها

 تمهيـد:       

يتضمن هذا الجزء من الدراسة النتائج التي تم التوصل إليها ، وذلك بعد اإلجابة عن األسئلة     

اإلحصائية المناسبة لكل منها، كما تمَّ تفسير ومناقشة النتائج التي يتم التوصل إليها باستخدام األساليب 

 في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة وصياغة التوصيات والمقترحات في ضوئها:

االجابة على السؤال األول: من أسئلة الدراسة والذي ينص على ما مدى توافر واستخدام وسائل 

ولإلجابة  ؟  ثة في مدارس محافظات غزة من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسيةالتقنية الحدي

على السؤال التالي قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي 

 -للدرجة الكلية ومجاالت االستبانة كما هو موضح في الجدول التالي:
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 واالنحراف المعياري والوزن النسبي( المتوسط الحسابي 8جدول رقم )

 المتوسط المجال
االنحراف 

 الميداني
 الوزن النسبي

استخدام التقنيات التعليمية في المرحلة 

 األساسية في مرحلة التخطيط
4.1779 .53717 83.558511 

استخدام التقنيات التعليمية في المرحلة 

 األساسية في مرحلة التنفيذ
3.8995 .49676 77.989362 

استخدام التقنيات التعليمية في المرحلة 

 األساسية في مرحلة التقويم واإلغالق
4.1657 .37760 83.31383 

 81.620567 43453. 4.0810 الدرجة الكلية

( وقد حصل % 56يتضح من الجدول السابق أن الوزن النسبي للدرجة الكلية ألبعاد االستبانة هي )

في المرحلة األساسية في مرحلة التخطيط على وزن نسبي بمقدار  مجال استخدام التقنيات التعليمية

(، ومجال استخدام التقنيات التعليمية في المرحلة األساسية في مرحلة التنفيذ على وزن نسبي % 50)

( ومجال استخدام التقنيات التعليمية في المرحلة األساسية في مرحلة التقويم واإلغالق %99بمقدار )

ح هو موضو (، ولتفسير ذلك قام الباحث بعرض الفقرات لكل مجال كما%50قدار )على وزن نسبي بم

  -في الجداول التالية:

 :استخدام التقنيات التعليمية في المرحلة األساسية في مرحلة التخطيطاوالً: 

 ( المتوسط الوزن النسبي للمجال1جدول رقم )

 المتوسط الفقرات

االنحراف 

 الوزن النسبي الميداني

أبحث في االنترنت عن المواقع المفيدة والتي يسهل التعامل 

 معها من قبل الطلبة
4.2660 .77184 

85.319149 

 power)أعد درو  المادة على الحاسوب وفق برنامج 

point) 
4.3989 .49033 

87.978723 

استخدم شبكة االنترنت للحصول على المعلومات المتعلقة 

 بالدر 
4.5293 .62328 

90.585106 

 79.946809 81812. 3.9973 التقنيات الحديثة سهلة االستخدام

ارجع دائماً إلى المنهاج االلكتروني على موقع وزارة 

 التربية والتعليم
4.1330 .80557 

82.659574 

أقوم بتحميل الصوتيات من شبكة االنترنت لتزويد الطلبة 

 بها
4.0612 1.00345 

81.223404 

 80 89443. 4.0000 السابقة لديهم تجاه استخدام التقنيات الحديثةأعزز المعارف 

أقوم باالستفادة من الكتب وقواعد المعلومات المتوفرة على 

 شبكة روافد
4.0638 .93019 

81.276596 

 82.659574 61828. 4.1330 أتابع شبكة روافد بشكل مستمر

اعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إيصال المعلومات 

 للطالب
4.1968 .75089 

83.93617 
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( والتي 0تبين من النتائج الموضحة في الجدول السابق أن أعلى وزن نسبي حصلت عليه الفقرة رقم )

 احث ذلك:( ويفسر الباستخدم شبكة االنترنت للحصول على المعلومات المتعلقة بالدر تنص على )

استخدام شبكة االنترنت يعمل على توفير المعلومات المختلفة للطالب والمعلمين عن مختلف 

التخصصات والدراسات، كما أن استخدام شبكة االنترنت يساعد المعلم على التخلص من الملل بالبعد 

لومات ععن الوسائل التقليدية في التعليم واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، والحصول على الم

المفيدة في أي وقت ومن أي مكان وبأقل تكلفة. كما أن استخدام شبكة االنترنت يساعد المعلم على 

توفير الوقت المهدور في المواصالت والبحث عن مراجع. والبحث عبر مواقع الويب يكون بسهولة 

 شرح من خالل محركات البحث عن البيانات والمعلومات الخاصة بموضوع معين، والحصول على

 وصور وفيديوهات عن الموضوع بأكمله بمجرد كتابة كلمة تتعلق بالموضوع. 

( والتي تنص على )التقنيات الحديثة سهلة االستخدام( 1وأدنى وزن نسبي حصلت عليه الفقرة رقم )

 يفسر الباحث ذلك:

تعليمية  توافر تقنياتعدم معرفة المعلم بالبيئة التعليمية المحيطة، وقلة اإلمكانات لدى المعلم، وعدم 

حديثة تتناسب مع عمر المعلم، وعدم وجودة خبرة لدى المعلم تجاه التقنيات الحديثة، عدم قدرة المعلم 

على استخدام وسائل التقنية الحديثة مثل المواد السمعية، والبرامج التعليمية، ومواقع التواصل 

نترنت بشكل عام، والتطور التكنولوجي االجتماعي، وأجهزة العرض، والرسوم الكرتونية، وشبكة اال

 الهائل يضع المعلم أمام خيارات صعبة، لذا يجب على المعلم مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

 ثانياً: الكشف عن استخدام التقنيات التعليمية في المرحلة األساسية في مرحلة التنفيذ

 ل( المتوسط الحسابي الوزن النسبي للمجا9جدول رقم )

 المتوسط الفقرات
االنحراف 

 الميداني
 الوزن النسبي

في  data showاستخدم أجهزة عرض المعلومات 

 عرض النتاجات التعليمية الخاصة بالدر 
4.1303 .72040 82.606383 

 81.382979 57550. 4.0691 استخدم مختبرات الحاسوب لتقديم بعض الحصص

 76.010638 1.10760 3.8005 استخدم السبورة الذكية في توضيح الدرو 

استخدم الحاسوب وبرمجياته التربوية في تحقيق النتاجات 

 التعليمية
3.6011 .95241 72.021277 

 78.617021 85511. 3.9309 استخدم التكنولوجيا الحديثة في التعليم عند الحاجة لها

استخدم الرسوم التوضيحية المناسبة لعرض وتوضيح 

 المفاهيم 
4.3298 .70258 86.595745 
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تشجع إدارة المدرسة استخدام التقنيات الحديثة في 

 الدرو 
3.8644 .88556 77.287234 

( وألجهزة smart phoneاستخدم الهاتف الذكي )

( للعروض التقديمية واألفالم التعليمية Tabletالمتنقلة )

 أثناء الحصة

3.5346 .95715 70.691489 

 overheadالرأسي )استخدم جهاز العرض فوق 

projector) 
3.9335 .99778 78.670213 

استخدم التقنيات الحديثة ليناسب تفضيالت الطلبة 

 ومستوى معرفتهم بها
3.8005 .83273 76.010638 

 

( والتي 1تبين من النتائج الموضحة في جدول السابق أن أعلى وزن نسبي حصلت عليه الفقرة رقم )

 ذلك :  ( ويفسر الباحثاستخدم الرسوم التوضيحية المناسبة لعرض وتوضيح المفاهيم تنص على )

تعتبر الرسوم والصور أحد وسائل التعليم الهامة نظرا لما تحمله من معلومات في صورة رسائل 

لفظية ورمزية، والتعامل مع هذا النوع من الوسائل يتطلب الحرص الشديد من المعلم حيث أن الشكل 

 في صورة رمزية ال تحمل كثير من  ال يحمل كثير من التفاصيل ولكن غالبا ما يكون المحتوى

في حين انها تحمل كثير من الرموز ذات المعنى والمدلول، حيث ال يخلو كتاب مدرسي من   الكلمات

الصور و االشكال التوضيحية وخاصة طلبة المرحلة األساسية التي تستخدم غالبا في توضيح كل 

 المقدمة وحتى آخر فصل في الكتاب.شيء بدءا من 

 smartاستخدم الهاتف الذكي )والتي تنص على ) (5وأدنى وزن نسبي حصلت عليه الفقرة رقم )

phone( واألجهزة المتنقلة )Tablet )سر ويف( للعروض التقديمية واألفالم التعليمية أثناء الحصة

 الباحث ذلك:

( من Tablet( واألجهزة المتنقلة )smart phoneويرجع ذلك إلى صعوبة استخدام الهاتف الذكي )

قبل المعلم، وكذلك تكلفتها العالية، وعدم توفيرها من قبل وزارة التربية والتعليم، ويعود ذلك إلى 

 الحصار المفروض على قطاع غزة. 

 ثالثاً: استخدام التقنيات التعليمية في المرحلة األساسية في مرحلة التقويم واإلغالق

 جال( يوضح المتوسط الوزن النسبي للم5جدول رقم )     

 المتوسط الفقرات
االنحراف 

 الميداني
 الوزن النسبي

أكلف الطلبة بالقيام بأنشطة خارجية تحتاج العودة 

 لموقع روافد التعليمي
3.7340 1.12357 74.680851 

 93.297872 59728. 4.6649 استفيد من استخدام جهاز التسجيل لتقويم أداء الطلبة



 

 
 
 

159 
 

 
... المؤتمر الدولي للجمعية   INNS: 202153 المجلة الليبية لعلوم التعليم

 11/2022/ 20-19( طرابلس 1المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

ء الطلبة وأوليااستخدم برامج التواصل االجتماعي مع 

 أمورهم
4.3989 .61136 87.978723 

أعتقد أن استخدام التقنيات التعليمية الحديثة من 

 أساسيات التدريس
3.7314 .68092 74.62766 

أفضل استخدام التقنيات التعليمية ألنها توفر الوقت 

 والجهد
3.9973 .81812 79.946809 

لعلمي التفكير ااستخدام التقنيات الحديثة ينمي مهارات 

 لدى الطلبة
4.3298 1.07716 86.595745 

اشجع الطلبة على استخدام االنترنت عند تحضير 

 الدرو 
4.0000 .73030 80 

أوجه الطلبة إلى البرامج اإلذاعية التربوية لتوضيح 

 بعض المفاهيم
4.2660 .77184 85.319149 

أعتقد أن استخدام التقنيات التعليمية يزيد من فرصة 

 المناقشة وتبادل الرأي
4.2660 .77184 85.319149 

( للتواصل classroomاستخدم البريد االلكتروني )

 الطلبةمع 
4.2686 .68092 85.37234 

( والتي 2تبين من النتائج الموضحة في جدول السابق أن أعلى وزن نسبي حصلت عليه الفقرة رقم )

 ( ويفسر الباحث ذلك:لتقويم أداء الطلبةاستفيد من استخدام جهاز التسجيل تنص على )

يتميز المعلم في هذه الفقرة باستخدام جهاز التسجيل في تقويم أداء الطلبة، حيث تمتلك كل مدرسة 

على حدا جهاز صوتي، وهو بمثابة وسيلة تعليمية يمكن استخدامها في التدريس ونصوص االستماع 

عالية، حيث تساعد الطلبة على فهم الدر  بصورة كذلك، وهي سهلة االستخدام، وتكلفتها ليست 

 أكبر.

أعتقد أن استخدام التقنيات التعليمية ( والتي تنص على )1وأدنى وزن نسبي حصلت عليه الفقرة رقم ) 

 . ويفسر الباحث ذلك:الحديثة من أساسيات التدريس(

ذا خطأ، ال سيات التدريس وهأن غالبية المعلمين يعتقدون بأن استخدام التقنيات الحديثة ليست من أسا

سيما وأن التقنيات الحديثة تعتبر ركن أساسي في العملية التعليمية، ومع التطور التكنولوجي الهائل 

 وجب على المعلم أن يعتقد أن التقنيات الحديثة من أساسيات التدريس .

في مدى توافر نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني: والذي ينص على هل يوجد فروق دالة إحصائيا 

واستخدام وسائل التقنية الحديثة في مدارس محافظات غزة من وجهة نظر معلمي المرحلة 

األساسية. بحسب المتغيرات )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة( ولإلجابة على هذا التساؤل 

 كما هو موضح في الجداول(  Independent Sample T-Test)قام الباحث باستخدام اختبار 

 -التالية:
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 -للكشف عن الفروق بحسب متغير الجنس:أوالً: 

 (: يوضح داللة الفرق بحسب متغير الجنس1جدول )

 المتوسط العدد المتغيرات
االنحراف 

 المعياري
df t Sig. االستنتاج 

استخدام التقنيات 

التعليمية في المرحلة 

األساسية في مرحلة 

 التخطيط 

 374 37111. 4.0969 226 ذكور

3.648 .000 
دالة 

 ً  204.683 70235. 4.3000 150 إناث إحصائيا

استخدام التقنيات 

التعليمية في المرحلة 

األساسية في مرحلة 

 التنفيذ

 374 45487. 3.9323 226 ذكور

1.576 .000 
دالة 

 ً  276.454 55184. 3.8500 150 إناث إحصائيا

استخدام التقنيات 

التعليمية في المرحلة 

األساسية في مرحلة 

 التقويم واإلغالق

 374 36008. 4.1429 226 ذكور

1.437 .000 
دالة 

 ً  294.985 40134. 4.2000 150 إناث إحصائيا

 الدرجة الكلية
 374 33408. 4.0574 226 ذكور

1.297 .000 
دالة 

 ً  221.623 55184. 4.1167 150 إناث إحصائيا

يوجد فروق دالة في الدرجة الكلية وجميع أبعاد االستبانة بحسب متغير تبين من الجدول السابق أنه 

 (،  ويفسر الباحث ذلك : 3.38( اكبر من مستوى داللة ).sigالجنس بسبب أن القيمة االحتمالية )

أن المعلم سواء كان ذكراً أو أنثى عليه استخدام التقنيات الحديثة الموجودة داخل المدرسة أياً كان 

نوعها، ال سيما وأن تثير انتباه الطالب، ومع دخول العالم للتعليم االلكتروني نتيجة التحول الرقمي 

 علمياً. وجب على المعلم أن يستفيد من خبرات الدول النامية المتقدمة تكنولوجيا و

 المؤهل العلمي .1

 (: يوضح داللة الفرق بحسب متغير المؤهل العلمي63جدول )

 المتوسط العدد المتغيرات
االنحراف 

 المعياري
df t Sig. االستنتاج 

استخدام التقنيات 

التعليمية في 

المرحلة األساسية 

في مرحلة 

 التخطيط 

 374 32638. 3.9700 250 بكالوريو 

-

12.602 
.000 

دالة 

 ً  إحصائيا
دراسات 

 عليا
126 4.5905 .62883 159.769 

استخدام التقنيات 

التعليمية في 

المرحلة األساسية 

 في مرحلة التنفيذ

 374 51766. 3.8100 250 بكالوريو 

-5.529 .000 
دالة 

 ً  إحصائيا
دراسات 

 عليا
126 4.0770 .39843 314.056 

استخدام التقنيات 

التعليمية في 

األساسية  المرحلة

 374 36802. 4.0900 250 بكالوريو 

-5.786 .128 
دالة 

 ً  إحصائيا
دراسات 

 عليا
126 4.3159 .35178 261.066 
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في مرحلة التقويم 

 واإلغالق

 الدرجة الكلية

 374 37996. 3.9567 250 بكالوريو 

-8.180 .003 
دالة 

 ً  إحصائيا
دراسات 

 عليا
126 4.3278 .43192 224.385 

تبين من الجدول السابق أنه يوجد فروق دالة في الدرجة الكلية وجميع أبعاد االستبانة ماعدا استخدام 

( اكبر من مستوى .sigالتقنيات الحديثة بحسب متغير المؤهل العلمي بسبب أن القيمة االحتمالية )

 (،  ويفسر الباحث ذلك : 3.38داللة )

 لم على التعامل مع التقنيات الحديثة للتعليم لدى طالبهالتخصص العلمي للمعلم يؤثر في قدرة المع

 األدبي وقد أكد هذا التحليل ذلك.فمعلم صاحب تخصص التكنولوجيا يختلف عن معلم التخصص 

 سنوات الخبرة .2

 (: يوضح داللة الفرق بحسب متغير سنوات الخبرة66جدول )

 المتوسط العدد 
االنحراف 

 المعياري
df T Sig. االستنتاج 

استخدام التقنيات 

التعليمية في 

المرحلة األساسية 

في مرحلة 

 التخطيط 

أقل من 

خمسة 

 سنوات

150 4.3000 .70235 374 

3.648 
.000 

 

دالة 

 ً  إحصائيا
إلى  8من 

 سنوات 63
226 4.0969 .37111 204.683 

استخدام التقنيات 

التعليمية في 

المرحلة األساسية 

 في مرحلة التنفيذ

أقل من 

 خمسة

 سنوات

150 3.8500 .55184 374 
-

1.576 

.000 

 

دالة 

 ً  إحصائيا
إلى  8من 

 سنوات 63
226 3.9323 .45487 276.454 

استخدام التقنيات 

التعليمية في 

المرحلة األساسية 

في مرحلة التقويم 

 واإلغالق

أقل من 

خمسة 

 سنوات

150 4.2000 .40134 374 

1.437 
.000 

 

دالة 

 ً  إحصائيا
إلى  8من 

 سنوات 63
226 4.1429 .36008 294.985 

 الدرجة الكلية

أقل من 

خمسة 

 سنوات

150 4.1167 .55184 374 

1.297 
.000 

 

دالة 

 ً  إحصائيا
إلى  8من 

 سنوات 63
226 4.0574 .33408 221.623 

 

تغير متبين من الجدول السابق أنه يوجد فروق دالة في الدرجة الكلية وجميع أبعاد االستبانة بحسب 

(،  ويفسر الباحث 3.38( اكبر من مستوى داللة ).sigسنوات الخبرة بسبب أن القيمة االحتمالية )

 ذلك:
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أن الخبرة والقدرة استخدام التقنيات الحديثة في التعليم ال تعتمد على سنوات الخدمة، بل تعتمد على 

صاحب خبرة وتعلم من كل ما شخصية المعلم والمحتوى المعرفي لديه لذا، ينبغي أن يكون المعلم 

يمر به وال يكتفي بالخدمة فقط حتى ال يخرج كما دخل، وأن يتابع المستجدات والتطورات التكنولوجية 

 الهائلة والدورات حتى يستطيع التقدم في عمله.

 -التوصيات:

 االهتمام بالتقنيات التعليمية الحديثة في التعليم. .6

بمختلف مقوماتها، وتخفيف العبء التدريسي من الحصص تهيئة البيئة المدرسية المناسبة  .2

 بشكل يسمح لهم بتوظيف التقنيات الحديثة في التعليم.

 إجراء دورات تدريبية للمعلمين حول كيفية استخدام التقنيات الحديثة في مجال التعليم. .0

 ة.يتزويد المدار  بأجهزة التقنيات الحديثة لالستفادة منها بالتنفيذ داخل الحصة الصف .1

تفعيل استخدام التقنيات الحديثة ومتابعة ذلك من الجهات المسؤولة كوزارة التربية والتعليم  .8

 والمشرفين والمدراء، وخاصة ما يرتبط باالختبارات االلكترونية.

 النتائج:

( وقد حصل مجال استخدام التقنيات % 56بلغ الوزن النسبي للدرجة الكلية ألبعاد االستبانة ) .6

(، ومجال  % 50المرحلة األساسية في مرحلة التخطيط على وزن نسبي بمقدار ) التعليمية في

استخدام التقنيات التعليمية في المرحلة األساسية في مرحلة التنفيذ على وزن نسبي بمقدار 

( ومجال استخدام التقنيات التعليمية في المرحلة األساسية في مرحلة التقويم واإلغالق 99%)

 (.%50ار )على وزن نسبي بمقد

يوجد فروق دالة في الدرجة الكلية وجميع أبعاد االستبانة بحسب متغير الجنس بسبب أن  .2

 (،3.38( اكبر من مستوى داللة ).sigالقيمة االحتمالية )
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 السعودية.

 

واقع استخدام تقنيات التعليم لدى معلمي الجغرافيا في المرحلتين م( : 2368صالح، فيصل مسير ) -

)  األساسية والثانوية من وجهة نظر معلميها ومديري المدارس واتجاهاتهم نحوها في األردن

 رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة آل البيت ـ األردن.

ربوية الحديثة في تدريس مواد التربية درجة استخدام التقنيات التم( : 2360بامهدي، عبد الرحمن ) -

رة(. ) رسالة ماجستير غير منشو اإلسالمية وانعكاساتها على العملية التعليمية بالمرحلة االبتدائية.

 جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.

 يواقع استخدام تقنيات التعليم في تدريس مادة التربية اإلسالمية فم(: 2362الرفاعي، ماجد ) -

د مجلة اتحامدارس الحلقة لثانية من التعليم االساسي في محافظة دمشق من وجهة نظر المعلمين. 

 .83-03(، 2)66الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، 
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 اصالح العملية التعليمية في ليبيادور التخطيط االستراتيجي في 

 )دراسة تطبيقية على مؤسسات التعليم االساسي (

 د . فوزي محمود الالفي الحسومي

 ليبيا                 مدير مكتب الشؤون العلمية /المعهد العالي للعلوم والتقنية 

00218923076741                    Foze28@gmail.com 

=================================================== 

 الملخص : 

التعرف على واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم االساسي ، التعرف هدفت الدراسة      

على التحديات الي تواجه التخطيط االستراتيجي إلصالح العملية التعليمية في مؤسسات التعليم 

االساسي ، التعرف على المتطلبات الالزمة لعملية التخطيط االستراتيجي إلصالح العملية التعليمية 

ت التعليم االساسي ، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، كما استخدمت االستبانة في مؤسسا

صعوبة وضع رؤية استراتيجية تناسب كأداة لجمع البيانات ، توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها 

تيجي ، االمدرسة ، ال تتوفر لدي المدرسة الموارد البشرية المؤهلة والمدربة لتطبيق التخطيط االستر

صعوبة توفير االمكانيات المناسبة التي تساعد علي تنفيذ التخطيط االستراتيجي  بالمدرسة ، نقص 

ط وجود معوقات لمرحلة تنفيذ التخطيبالمدرسة ، توفير متطلبات صياغة التخطيط االستراتيجي 

حقق ية بما يأن التخطيط االستراتيجي يعمل على تطوير االعمال االداربالمدرسة ، االستراتيجي 

 إصالح العملية التعليمية بالمدرسة .

 الكلمات المفتاحية : التخطيط االستراتيجي ، التعليم االساسي ، ليبيا

Abstract: 

The study aimed to identify the reality of strategic planning in basic 

education institutions, identify the challenges facing strategic planning to 

reform the educational process in basic education institutions, identify the 

requirements for the strategic planning process to reform the educational 

process in basic education institutions، The study used the descriptive 

analytical method, and the questionnaire was used as a tool for data 

collection. The study reached several results, the most important of which is 

the difficulty of developing a strategic vision that suits the school, the school 

mailto:Foze28@gmail.com
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does not have the qualified and trained human resources to implement 

strategic planning, the difficulty of providing the appropriate capabilities that 

help implement strategic planning in the school. The lack of provision of the 

requirements for formulating strategic planning in the school, the presence 

of obstacles to the stage of implementing strategic planning in the school, 

that strategic planning works to develop administrative work in order to 

achieve reform of the educational process in the school. 

Keywords: strategic planning, basic education, Libya 

 

  المقدمة :

تحتل مؤسسات التعليم االساسي دور هام في تطوير وتقدم المجتمعات ، وفي ظل التحديات التي      

تواجهها العملية التعليمة في مؤسسات التعليم االساسي ، وفقا لخطط ومناهج محددة وعمليات وأنشطة 

تساعد في تحقيق االهداف للسياسة التعليمية  ، حيث يتوقف نجاح أي مؤسسة علي قدرتها مبرمجة 

علي مواكبة التغييرات المستمرة في البيئة التي تعمل فيها ، من اجل تحسين نوعية الخدمات التي 

 تقدمها.

من لحاضر ، وايعتبر التخطيط االستراتيجي عنصرا مهما لنجاح وتطوير العملية التعليمية في الوقت 

اجل تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم االساسي ، مما اوجب على مؤسسات التعليم 

االساسي تبني التخطيط االستراتيجي في اعمالها ومعامالتها المختلفة ، بمختلف وظائفها واستخدامها 

يمية  ويساعدها في المنافسة في الجانب التعليمي واإلداري ، مما يؤثر على أداء المؤسسات التعل

والمساهمة في رفع جودة العملية التعليمية بالمؤسسات  والحصول على مخرجات بكفاءة عالية

 التعليمية الليبية  .

 مشكلة الدراسة :  -

يعتبر التخطيط االستراتيجي عنصرا مهما لنجاح وتطوير العملية التعليمية في الوقت الحاضر ،       

نوعية الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم االساسي ، مما اوجب على مؤسسات من اجل تحسين و

التعليم االساسي تبني التخطيط االستراتيجي في اعمالها ومعامالتها المختلفة ، بمختلف وظائفها 

وبناء علي ما سبق حيث ان اصالح التعليم االساسي  واستخدامها في الجانب التعليمي واإلداري .

يكون أصعب بكثير من التعليم العالي وما تواجهه مؤسسات التعليم االساسي من التحديات غالبا ما 



 

 
 
 

167 
 

 
... المؤتمر الدولي للجمعية   INNS: 202153 المجلة الليبية لعلوم التعليم

 11/2022/ 20-19( طرابلس 1المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

والصعوبات المختلفة في ممارسة اعمالها وإدارة شؤونها وعدم استجابتها للتحوالت والتغيرات 

المستمرة والمتسرعة للتجديد المستمر في االساليب والتقنيات لمواجهة هذه التحديات في اصالح 

ا ملية التعليمية في ليبيا ، وهذا ما دفع الباحث الى محاولة االجابة على التساؤل الرئيسي التالي : العم

 ؟دور التخطيط االستراتيجي في اصالح العملية التعليمية في ليبيا 

 ومن السؤال الرئيسي تتفرع التساؤالت الفرعية التالية :

 االساسي .ما واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم  -

 االساسي  يمية في مؤسسات التعليمما هي التحديات االستراتيجية التي تواجه اصالح العملية التعل -

 ما هي المتطلبات االستراتيجية اصالح العملية التعليمية في مؤسسات التعليم االساسي . -

 -فرضيات الدراسة :  -

 العملية التعليمية في اصالحتوجد فروق ذات داللة احصائية للتخطيط االستراتيجي في  -

 مؤسسات التعليم االساسي .

 اهمية الدراسة : -

 تكمن اهمية هده الدراسة في التالي : 

تتناول هذه الدراسة التعرف على دور التخطيط االستراتيجي في اصالح العملية التعليمية في  (6

 ليبيا.

تساهم في التوصل الى مجموعة من النتائج والتوصيات تساعد في تطوير العملية التعليمية  (2

 مؤسسات التعليم االساسي .في 

يأمل الباحث ان تضيف نتائج هده الدراسة دور التخطيط االستراتيجي في اصالح العملية  (0

 الليبية . مؤسسات التعليم االساسيالتعليمية في 

 أهداف الدراسة :  -

تسعي هذه الدراسة إلى التعرف دور التخطيط االستراتيجي في اصالح العملية التعليمية في ليبيا وذلك 

  -من خالل األهداف التالية :  

 التعرف على واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم االساسي . -

ية في ليمالتعرف على التحديات الي تواجه التخطيط االستراتيجي إلصالح العملية التع -

 مؤسسات التعليم االساسي .
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التعرف على المتطلبات الالزمة لعملية التخطيط االستراتيجي إلصالح العملية التعليمية في  -

 مؤسسات التعليم االساسي .

 -منهجية الدراسة  : -

يتم في هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي ، واالستعانة باالستبيان كأداة لجمع        

معلومات ، كما استعان الباحث بالكتب والدوريات والرسائل العلمية التي لها عالقة بموضوع ال

الدراسة  من خالل االطالع علي الدراسات واألبحاث السابقة والكتب والدوريات ، لتكوين اسا  

ة ، سنظري تبني عليه الدراسة العلمية ، واستخدام صحيفة استبيان الستقصاء أراء العينة محل الدرا

( لتحليل االجابات احصائيا ،  SPSSواستخدام برنامج الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية ) 

 والحصول علي النتائج وصياغة التوصيات .

 

   -حدود الدراسة :  -

 دور التخطيط االستراتيجي في اصالح العملية التعليمية في ليبيا . الحدود الموضوعية :

 مؤسسات التعليم االساسي .اقتصرت الدراسة على  الحدود المكانية : 

 . 2022تم اجراء هذه الدراسة خالل العام  الحدود الزمنية :

 -الدراسات السابقة :

 ( كفائيات التخطيط االستراتيجي الالزمة لمديري المدارس الثانوية  2010دراسة )عسيري ، 

هدفت الدراسة إلي التعرف علي كفائيات التخطيط االستراتيجي الالزمة لمديري المدار  الثانوية ، 

ودرجة توافرها ، ودرجة اهميتها ، والتعرف علي درجة مالئمة االساليب التدريبية المقترحة 

لعمل ا لتطويرها ، تم التعرف علي الفروق بين اراء أفراد مجتمع الدراسة حول ذلك ، وفق متغيرات

الحالي ، والمؤهل العلمي ، والخبرة في اإلدارة المدرسية ، استخدم الباحث المنهج الوصفي ، كما 

استخدم االستبانة أداة للدراسة ، توصلت الدراسة إلي عدة نتائج من اهمها : تم تحديد كفائيات التخطيط 

ان درجة توافر كفائيات  كفاية في سبعة مجاالت ، 64االستراتيجي الالزمة لمديري المدار  في 

التخطيط االستراتيجي الالزمة لمديري المدار  الثانوية جاءت متوسطة بشكل عام ، ان درجة أهمية 

كفائيات التخطيط االستراتيجي الالزمة لمديري المدار  الثانوية جاءت عالية بشكل عام ، أن درجة 

مدار  طيط االستراتيجي الالزمة لمديري المالئمة االساليب التدريبية المقترحة لتطوير كفائيات التخ

الثانوية جاءت عالية بشكل عام ، توصي الدراسة باالهتمام بنشر ثقافة التخطيط االستراتيجي بين 
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العاملين في الميدان التربوي ، تفاعيل دور التدريب التربوي لتطوير كفائيات التخطيط االستراتيجي 

 وابط ومعايير محددة لتكليف مديري المدار  الثانوية .لدي مديري المدار  الثانوية ، اتباع ض

( مؤسسات التعليم االساسي في مدينة الزاوية ، ومدى تطابقها مع معايير  2019دراسة )االحرش ، 

 ومقاييس التخطيط العمراني 

هدفت الدراسة للتعرف على مراحل تطور التعليم االساسي في مدينة الزاوية ، التعرف على التوزيع 

جغرافي للسكان ولمدار  التعليم االساسي داخل حدود مدينة الزاوية ، ابراز المؤشرات التخطيطية ال

المحلية الخاصة بالمؤسسات التعليمية ودرجة تطابقها على مؤسسات التعليم االساسي ، استخدم 

ج من تائالباحث المنهج الوصفي ، كما استخدم االستبانة أداة للدراسة ، توصلت الدراسة إلي عدة ن

أهمها : هناك انخفاض في معدالت النمو السكاني ، ارتفاع في الكثافة السكانية ، هناك تزايد في أعداد 

الملتحقين بالتعليم االساسي بسبب تزايد أعداد المواليد ، كما أن أعداد المدرسين في تزايد بسبب 

التعليمية  الساسي ، مواقع المؤسساتالتوسع في التعليم العالي ، هناك تباين في توزيع مدار  التعليم ا

عند انشائها لم تراعي فيها معايير االنشاء المقترحة من الجهات المختصة ، هناك تباين في نطاق 

الخدمة ومعايير التخطيط العمراني بين مؤسسات التعليم االساسي ، توصي الدراسة باالتي : االعتناء 

ضرورة التقييد بالمعايير الموضوعة من قبل مصلحة باإلحصائيات السكانية وإحصائيات التعليم ، 

التخطيط العمراني ، االلتزام بمعايير الجودة سواء فيما يخص المؤسسات التعليمية ، او القائمين علي 

 العملية التعليمية واالهتمام باحتياجات التالميذ .   

 ( رؤية مستقبلية لتطوير التعليم في مصر  2019دراسة )مجاهد ،  

الدراسة إلي تحديد مشكالت نظام التعليم المصري ، وجهود الدولة إلصالح وتطوير نظام  هدفت

التعليم المصري ، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، توصلت الدراسة إلي عدة نتائج منها ثم 

تعليم لتقديم رؤية مقترحة لتطوير منظومة التعليم في مصر تتضمن : تحقيق الدعم المالي والتمويل ل

، وإعداد وتأهيل وتنمية قدرات المعلم لتقديم المناهج المطورة ، واستخدام اليات اصلية في تخطيط 

وتطوير المناهج الدراسية ، وتطوير اإلدارة المدرسية وتفعيل أدوار مكاتب التخطيط والمتابعة إلي 

 جانب تطوير أساليب التقويم .

 ستراتيجية في تنمية وتطوير اداء الجامعات الليبيةدور االدارة اال ( 2019دراسة )الحسومي ، 

دور االدارة االستراتيجية في تنمية وتطوير االداء بجامعة الزاوية ، هدفت الدراسة للتعرف علي  

امعة ج، التعرف علي المعوقات التي تواجه  بجامعة الزاويةالتعرف علي واقع االدارة االستراتيجية 

في تطبيق االدارة االستراتيجية ، التعرف علي عالقة االدارة االستراتيجية بتنمية وتطوير  الزاوية
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األداء الجامعي ، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، توصلت الدراسة الي مجموعة من 

النتائج اهمها : صعوبة وضع رؤية استراتيجية تناسب الجامعة ، صعوبة توفير قواعد بيانات 

علومات تساعد ادارة الجامعة علي صياغة االستراتيجية المناسبة ، نقص توفير متطلبات تطبيق وم

 امعة الزاويةبج، نقص توفير متطلبات صياغة االستراتيجية  جامعة الزاويةاإلدارة االستراتيجية في 

امعة ، يجية بالج، ال تتوفر لدي الجامعة الموارد البشرية المؤهلة والمدربة لتطبيق االدارة االسترات

 . نقص مهارات وقدرات العاملين الالزمة لتنفيذ الخطط االستراتيجية

نموذج مقترح للتخطيط االستراتيجي المدرسي لمدارس التعليم العام في  (1433دراسة )الداود ، 

 المملكة العربية السعودية

ي المملكة لتعليم العام فهدفت الدراسة لبناء تصور مقترح للتخطيط االستراتيجي المدرسي لمدار  ا

العربية السعودية ، تستفيد منه المدار  في بناء خططها االستراتيجية المدرسية ، اتبعت الدراسة 

المنهج الوصفي التحليلي ، توصلت الدراسة إلي عدة نتائج منها تم التوصل إلي نمودج للتخطيط 

بية السعودية مكون من خمس مكونات االستراتيجي المدرسي لمدار  التعليم العام في المملكة العر

رئيسية هي : التهيئة إلعداد الخطة االستراتيجية للمدرسة ، الصورة المستقبلية للمدرسة ، بناء الخطة 

االستراتيجية ، تحليل واقع المدرسة ، تقويم الخطة االستراتيجية المدرسية ، وكل مكون رئيسي يتكون 

 من عدد من المكونات الفرعية .

( واقع التخطيط االستراتيجي في مدارس التعليم العام بمنطقة أبو ظبي 2014دراسة )الليمون ، 

 التعليمية 

هدفت الدراسة للتعرف على واقع التخطيط االستراتيجي في مدار  التعليم العام بمنطقة أبو ظبي 

الوظيفة  المؤهل العلمي ، التعليمية ، وأثر المتغيرات الدموغرافية ألفراد العينة ) التخصص ، الخبرة ،

( ، أتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، توصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها : وجود فروق 

ذات داللة احصائية تعزى للمؤهل العلمي ، ولمصلحة حملة البكالوريو  ولمتغير الخبرة ولمصلحة 

ج ن التربويين ، بينما أظهرت النتائذوي الخبرة المتوسطة وكذلك لمتغير الوظيفة لمصلحة الموجهي

 عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزي للتخصص كمتغير يمكن أن تؤثر على نتائج الدراسة .
 

 االطار النظري للدراسة  -

 مفهوم التعليم : 
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نشاط يهدف الي اثارة التعلم وتحفيزه وتسهيل حصوله ، من خالل مجموعة من العناصر  -

 اسطته تعزيز التعلم وتنشطيه لدي المتعلم بطريقة فنية تربويالمشتركة كوسيط يتم بو

 مفهوم االصالح :

هو التجديد والتطوير في تكنولوجيا التعليم او في مناهج وأساليب الدراسة والتعليم  ، او في  -

 االدارة ونظم اعداد المعلمين .

يذ والتقويم والتنفهو مشروع يتم من خالله عملية التطوير في المجتمع من خالل التخطيط  -

 للعملية التعليمية بكامل بواسطة اجراءات تنظيمية وفنية .

 االصالح االستراتيجي : 

يمثل استراتيجية يمكن عن طريقها تحسين مخرجات العملية التعليمية ، من خالل التطوير 

طة رؤية سواالهتمام بالتنمية المهنية والتدريب للمعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية بوا

 مستقبلية تواكب التطورات العالمية في التعليم .

 التخطيط االستراتيجي :

عملية استراتيجية تتعلق بالتحليل البيئي  وصوال الي اعداد استراتيجية محددة وهو يتضمن القيام  

 بدراسة البدائل االستراتيجية من خالل تحليل البيئة الداخلية والخارجية واختيار افضل البدائل

 ( 63، ص2014) البحيري ، المتاحة . 

يعرفه الباحث بأنه مجموعة من الخطط واإلجراءات والبدائل االستراتيجية التي يجب علي  -

المؤسسات والمنظمات المختلفة ، العمل بها للحفظ على البيئة والمحافظة علي الموارد البيئة لتحقيق 

 اهداف التنمية المستدامة .

 المدرسي : التخطيط االستراتيجي 

بأنه العملية التي يقوم فيها مدير المدرسة والمشاركون له في عملية التخطيط بوضع تصور لمستقبل 

المدرسة ، وتطوير االجراءات ، والعمليات ، والوسائل الضرورية لتحقيق ذلك التصور المستقبلي 

لي العمل خارجية المؤثرة عفي الواقع ، وما يرتبط به من استجابة للمتغيرات في البيئة الداخلية وال

، ص  2007المدرسي ، من خالل استخدام الموارد والمصادر بصورة أكثر فاعلية . ) الجبر ، 

4) 
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 أهمية التخطيط االستراتيجي المدرسي :

تحقيق رسالة المدرسة وأهدافها والوصول بالمدرسة إلى مستوي متميز ، والعمل علي إحداث  -

 والبيئة والمجتمع .التغيير االيجابي نحو الطالب 

 االهتمام والتركيز علي القضايا االساسية ذات العالقة بالوضع الحالي والمستقبلي للمدرسة. -

يساعد إدارة المدرسة علي التميز من خالل متابعة التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية بشكل  -

 مستمر ودائم لتحقيق النجاح والتفوق والتميز في المدرسة .

تخطيط على المشاركة والتعاون بين عناصر العملية التعليمية بالمدرسة مدرسين يساعد ال -

 وعاملين وأولياء امور ودلك لتحقيق االهداف التي ترغب المدرسة في تحقيقها .

يعمل التخطيط على توفير قاعدة بيانات يمكن من خاللها قيا  األداء وزيادة الكفاءة والفاعلية  -

 ل إلى المعدالت التي ترغب المدرسة في تحقيقها .ومعالجة االنحرافات للوصو

وضع تصور لمستقبل المدرسة من خالل الكشف عن واقع المدرسة ومكوناتها ومواردها  -

 ( 11، ص  1433المتاحة . ) الداود ، 

 خصائص المدرسة الفعالة :

 للمدرسة رسالة واضحة :  -

التعليمية بأهداف تعليمية يجب أن تمتلك المدرسة رسالة واضحة ، تربط عناصر العملية 

 محددة وتتعهد بتنفيذها وتحديد االولويات وتحديد إجراءات التقويم والمتابعة .

 توقع عالي للنجاح :  -

تعمل المدرسة على توفير المناخ المناسب للعملية التعليمة ، من مدرسين اكفاء لديهم القدرة 

 ي بمهارة عالية وإتقان.والقناعة على مساعدة الطالب على انجاز المحتوى الدراس

  قيادة تعليمية فعالة : -

لتحقيق النجاح والتميز يجب أن يكون مدير المدرسة يعمل بفاعلية ومثابرة ويكون قائد تعليمي 

 متصل مع المدرسين والطالب وأولياء االمور ومراقبات التعليم .

 تقييم مستمر للطالب :  -
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بصورة مستمرة ومتكررة ، تساهم في تحسين إجراءات التقييم والمتابعة المستمرة الفعالة 

األداء للطالب وتحسين العملية التعليمة لحقيق النجاح والتميز لوصول الي أفضل معدالت 

 األداء .

 توفير بيئة مناسبة للتعلم :  -

يجب ان يهتم المدرسون بتعليم الطالب للمحتوى الدراسي بمهارة عالية مع مشاركة الطالب 

 ة من خالل بيئة مناسبة للتعلم .في االنشطة التعليمي

 توفير بيئة امنة ومنظمة : -

لتحقيق اهداف العملية التعليمية يجب توفر بيئة مناسبة للطالب بعيدا عن التهديد البدني  

 واللفظي والعقاب والحرمان والطرد من المدرسة .

 تواصل المدرسة مع االولياء : -

اك تواصل مستمر بين المدرسة وأولياء لتحقيق رسالة وأهداف المدرسة يجب أن يكون هن 

االمور لمتابعة الطالب حول األداء والتحصيل العلمي من تقارير ومتابعة وتواصل مستمر 

 (   61، ص 2004ودوري . ) الحوت ، 

 برامج إصالح العملية التعليمية :

 يحتاج المعلم إلى مجموعة من االجراءات لإلصالح والتحسين تتمثل في :المعلم :  -1

 وضع نظام لالختيار والقبول التربوي السليم للمعلمين . -

 تحسين وتحديث مدخالت وبرامج اعداد المعلمين لتالئم متطلبات تطوير التعليم . -

توفير التدريب المستمر والدوري للمعلمين من خالل مراكز التدريب لمواكبة التغيرات  -

 والعمل على التحسين واالصطالح .

دعم مراكز التدريب والتأهيل بإمكانيات المالية والتقنية والكفاءات البشرية المحلية والدولية  -

للعمل على التدريب والتأهيل للحصول على كوادر بشرية مؤهلة للعمل في مرحلة التعليم 

 االساسي . 

 رفع كفاءة ومستوى معلمي مرحلة التعليم االساسي . -

 ى االقتصادي واالجتماعي للمعلم .تحسين الدخل المالي ودعم المستو -

 دعم التفتيش والتوجيه  التربوي وتحسين قدرته علي االصالح والمتابعة . -
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تعتبر المناهج من اهم عناصر العملية التعليمية وهي تحتاج إلى االصالح     والتحسين  المناهج : -2

 من خالل : 

 ت المعاصرة .تطوير الخطة  الدراسية بما يتوافق مع التغيرات والتوجها -

 تطوير أهداف ومحتوى مناهج التعليم االساسي وفق أسس علمية وتربوية حديثة . -

 العمل على توفر الجوانب النظرية والتطبيقية في المناهج التعليمية . -

 وجود لجنة مختصة بتطوير وتحديث المناهج التعليمية ومتابعتها وتقويمها . -

 تحتاج إلى االهتمام كونها احد عناصر العملية التعليمية من خالل : االدارة المدرسية : -3

 يجب ان تكون االدارة المدرسية على كفاءة عالية وتوفر الخبرات والمهارات الالزمة . -

 متابعة وتقويم أداء االدارة المدرسية . -

 رفع كفاءة االدارة المدرسية بما يواكب التغيرات الحديثة . -

 واالقتصادي للعاملين في االدارة المدرسية .تحسين الوضع المادي  -

 تعتبر من اهم عناصر العملية التعليمية وتحتاج إلى : المباني التعليمية : -4

تحتاج المدار  إلى الصيانة والترميم لتقادمها واستهالكها وإحالل المدار  غير الصالحة  -

 بمدار  جديدة .

تغطية العجز ومعالجة االزدحام بالفصول بناء مدار  جديدة وإضافة فصول دراسية جديدة  ل -

 الدراسة .

 توفير المعامل واألدوات الدراسية الحديثة التي تواكب التطورات والتغيرات المعاصرة.  -

توفير االثاث المدرسي وصيانة واستبدال المقاعد الدراسية القديمة بمقاعد دراسية جديدة وفق  -

 (2015ليمن ، المعايير والمواصفات الدولية المناسبة . ) ا

 برامج تطوير وتحديث وإصالح التعليم :  

تطوير البيئة المدرسية لتكون داعمة ومحفزة للحصول على مخرجات تعليمية بقدرات علمية  -

 واجتماعية ونفسية .

 رفع مستوى مخرجات التعليم االساسي بما يتوافق ومتطلبات التعليم الالحق . -

كضرورة اساسية لدخول التعليم االساسي بما يمكن العمل على التعليم ما قبل المدرسي  -

 التالميذ من صقل قدراتهم العقلية والجسمية واالجتماعية .
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رفع مستوي اداء معلمي التعليم االساسي من خالل التأهيل والتدريب المستمر قبل وأتناء  -

 الخدمة .

الي  ملقن ومحفظالتغيير في اساليب وممارسات التعليم وتطوير المناهج وتحول المعلم من  -

 معلم يعمل من خالل التفكير والتأمل والتحليل واإلبداع والتميز .

يجب ان يكون هناك دور للتوجيه التربوي ليكون قائدا وموجها ومتابعا ومرشدا وعنصرا  -

 مهما في عملية التغير والتحسين واالصطالح للعملية التعليمة .

يب والتأهيل العلمي والتربوي واإلداري رفع مستوى أداء ادارة المدرسة من خالل التدر -

 المتخصص في االدارة المدرسية .

 زيادة التواصل والمتابعة المستمرة والدورية لتقييم وتوجيه أداء مدار  التعليم االساسي. -

 معالجة وتقليص الرسوب والتسرب واألداء الضعيف لتالميذ التعليم االساسي في المدرسة . -

ين مؤسسات التعليم وتوسيع المشاركة المجتمعية في التخطيط تفعيل التواصل واالتصال ب -

 واالنفتاح والشفافية وتقبل المساءلة والتوجيه .

تنفيذ وعقد مؤتمرات وندوات علمية متخصصة من قبل الخبراء والمتخصصين في مجال  -

 التعليم من خالل طرح المشاكل التي تواجه العملية التعليمية والتوصل الي نتائج وتوصيات

 علمية تؤدي الي تطوير وتحسين وإصالح العملية التعليمة .

 -المحور الثالث : الدراسة الميدانية : 

 -مجتمع وعينة الدراسة :

 يتكون مجتمع الدراسة من مدار  التعليم االساسي في المنطقة الغربية .  مجتمع الدراسة : – 1

لغ و البا تكونت عينة الدراسة من االداريين في مدار  التعليم االساسي عينة الدراسة : – 2

 ( وقد تم اختيار العينة عشوائيا من مختلف المدار  .  36عددهم ) 

 دور التخطيط االستراتيجي فيعلى  قام الباحث  بتصميم إستبانة للتعرف اداة الدراسة : – 3

ر العاملين بمدار  التعليم االساسي ، استخدم من وجهة نظاصالح العملية التعليمية في ليبيا 

مقيا  لكارت الخماسي لقيا  درجة استجابة مفردات العينة لعبارات االستبيان ، وذلك كما في 

 الجدول التالي :

 ( درجة استجابة مفردات العينة لالستبيان 1جدول )
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 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة االستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة
 

 

 

 ( قيمة المتوسط الحسابي ودرجة الموافقة2جدول )

 درجة الموافقة قيمة المتوسط الحسابي

 غير موافق بشدة (1.80( إلى ) 1من )

 غير موافق ( 2.60( إلى )1.81من ) 

 محايد ( 3.40( إلى )2.61من ) 

 موافق (4.20( إلى )3.41من ) 

 موافق بشدة (5.00( إلى )4.21من ) 

 

 ( يوضح عدد االستبيانات الموزعة والمسترجعة والغير مسترجعة  3جدول )  

 االستبيانات غير المرجعة االستبيانات المرجعة االستبيانات الموزعة عدد االستبيانات

 12 36 48 المجموع

 25% %75 100 النسبة

استبيان تم 48( نتائج توزيع االستبيان علي عينة الدراسة حيث تم توزيع 3يعرض جدول رقم )

استبيان غير 12،   %75استبيان صالحة للتحليل االحصائي بنسبة بلغت  36الحصول علي عدد 

 .  25%صالحة للتحليل االحصائي بنسبة بلغت 

 -نتائج الدراسة :

 وصف عينة الدراسة : -1

 ( توزيع أفراد العينة حسب الجنس ، العمر ، سنوات الخيرة . 4جدول ) 

 النسبة المئوية التكرار المستويات المتغير

 الجنس
 %75 27 ذكر

 %25 9 أنثى

 العمر

 %19 7 30أقل من 

40 – 30 12 34% 

50 - 41 10 28% 

60 – 51 5 %14 

 %5 2 61أكبر من 

 %11 4 سنوات5اقل من  سنوات الخبرة 
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 %17 6 سنوات10-سنوات 5من

 30% 11 سنة 15-سنة 11من 

 28% 10 سنة20 -سنة 16من 

 14% 5 سنة20اكثر من 
 

( نتائج توزيع عينة الدراسة حسب الجنس ، العمر ،  سنوات الخيرة لعينة 4يعرض جدول رقم ) 

 %25من اجمالي أفراد العينة من فئة الذكور ونسبة  %75الدراسة يتضح من الجدول ان نسبة 

من اجمالي العينة ينتمون الي الفئة العمرية  %34من اجمالي أفراد العينة من فئة االنات ، ونسبة 

سنة  41 – 50من اجمالي العينة ينتمون الي الفئة العمرية من  %28سنة ونسبة  30 – 40من 

خبرتهم من  28%ونسبة  سنة 15-سنة 11خبرتهم من من اجمالي أفراد العينة 30%، ونسبة 

 .سنة20 -سنة 16

 تحليل اجابات االستبانة : - 2

 ( واقع تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدرسة5جدول )

 العبارة م

ط 
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 موافق 76.2 1.39 3.81 االمكانيات والموارد المتوفرةتقوم المدرسة بإعداد رسالتها وفق  1

 51.2 1.4 2.56 تتميز رسالة المدرسة بأنها محددة واضحة  . 2
غير 

 موافق

 محايد 65.6 1.5 3.28 تعلن المدرسة علي رؤيتها للمجتمع الداخلي والخارجي . 3

 48.4 1.42 2.42 لدي المدرسة رؤى استراتيجية واضحة ومحددة . 4
غير 

 موافق

5 
عدم االهتمام بأهمية تطبيق التخطيط االستراتيجي ومقاومة 

 التغيير من قبل العاملين المدرسة.
 موافق 75.6 1.31 3.78

6 
صعوبة توفير قواعد بيانات ومعلومات تساعد ادارة المدرسة 

 علي صياغة االستراتيجية المناسبة .
 موافق 69.4 1.3 3.47

 موافق 76.6 1.21 3.83 تناسب المدرسة . صعوبة وضع رؤية استراتيجية 7

 موافق 78.8 1.15 3.94 صعوبة ترجمة رسالة المدرسة وتحويلها الي خطط وأهداف . 8

9 
تحتاج المدرسة الي الكفاءات المحترفة التي تتمتع بالقدرة علي 

 التفكير االستراتيجي .
 موافق 75.6 1.23 3.78

 موافق 68.6 1.44 3.43 لجميع المحاور

 . spssالمصدر من اعداد الباحث اعتماد علي مخرجات 
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( من خالل مقيا  ليكرت الخماسي  إلي ان المعدل العام للفقرات  5تشير معطيات الجدول رقم ) 

، حيث كانت أغلب المتوسطات الحسابية 1.44وانحراف معياري مقداره  3.43متوسط حسابي قدره 

صعوبة ترجمة رسالة المدرسة بالمرتبة االولي ، حيث جاءت  موافقللعبارات بمستوي درجة 

وهي تقع  1.15وانحراف معياري  3.94وتحويلها الي خطط وأهداف والتي بلغ متوسطها الحسابي 

، تليها العبارة صعوبة وضع رؤية استراتيجية تناسب المدرسة والتي بلغ عند مستوي موافقة موافق 

،  حيث هي تقع عند مستوي موافقة موافق و 1.21وانحراف معياري  3.83متوسطها الحسابي 

 2.42جاءت العبارة لدي الجامعة رؤى استراتيجية واضحة ومحددة بأقل متوسط حسابي بلغ 

وهي تقع عند مستوي موافقة غير موافق ، ما يدل علي ان صعوبة وضع  1.42وانحراف معياري 

تخطيط االستراتيجي في رؤية استراتيجية تناسب المدرسة وهو ما يدل علي صعوبة تطبيق ال

 .المدرسة

 ( متطلبات تطبيق التخطيط االستراتيجي في المدرسة 6جدول )  

 العبارة م
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1 
المدرسة لديها االمكانيات المناسبة التي تساعد علي تنفيذ 

 التخطيط االستراتيجي.
 غير موافق 44.4 1.27 2.22

2 
العاملين بالمدرسة تتوفر لهم المعرفة بعمليات التخطيط 

 االستراتيجي.
 غير موافق 47.2 1.34 2.36

3 
يتوفر لدي المدرسة الخبراء والمختصين بتطبيق التخطيط 

 االستراتيجي.
 غير موافق 45.6 1.22 2.28

4 
تتوفر لدي المدرسة الموارد التقنية والتكنولوجيا المتطورة  

 الالزمة لتطبيق التخطيط االستراتيجي.
 غير موافق 45.0 1.34 2.25

5 
تتوفر لدي المدرسة الموارد البشرية المؤهلة والمدربة لتطبيق 

 التخطيط االستراتيجي بالمدرسة .
 غير موافق 50.6 1.30 2.53

6 
تتوفر لدي المدرسة الموارد المالية الالزمة لتطبيق التخطيط 

 االستراتيجي.
 غير موافق 46.6 1.27 2.33

 غير موافق 46.6 1.29 2.33 لجميع المحاور

 . spssالمصدر من اعداد الباحث اعتماد علي مخرجات 

( من خالل مقيا  ليكرت الخماسي إلى أن المعدل العام للفقرات  6تشير معطيات الجدول رقم ) 

، حيث كانت أغلب المتوسطات 1.29وانحراف معياري مقداره  2.33متوسط حسابي قدره 

لمدرسة تتوفر لدي ا حيث جاءت بالمرتبة االولي ، غير موافقالحسابية للعبارات بمستوي درجة 
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الموارد البشرية المؤهلة والمدربة لتطبيق التخطيط االستراتيجي بالمدرسة والتي بلغ متوسطها 

غير موافق ، تليها العبارة وهي تقع عند مستوي موافقة  1.30وانحراف معياري  2.53الحسابي 

يتوفر لدي المدرسة الخبراء والمختصين بتطبيق التخطيط االستراتيجي والتي بلغ متوسطها 

وهي تقع عند مستوي موافقة غير موافق ، حيث جاءت  1.34وانحراف معياري  2.36الحسابي 

جي بأقل االستراتي العبارة المدرسة لديها االمكانيات المناسبة التي تساعد علي تنفيذ التخطيط

 وهي تقع عند مستوي موافقة غير موافق ، 1.27وانحراف معياري  2.22متوسط حسابي بلغ 

ما يدل علي صعوبة توفير االمكانيات المناسبة التي تساعد علي تنفيذ التخطيط االستراتيجي  

عة امجبالمدرسة وهو ما يدل علي نقص توفير متطلبات تطبيق التخطيط االستراتيجي  في 

 .المدرسة

 المدرسةب(  متطلبات صياغة التخطيط االستراتيجي   7جدول )  
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1 
يتم صياغة االستراتيجية بما يتناسب مع االمكانيات الداخلية 

 والمتغيرات الخارجية .
 موافق 72.2 1.38 3.61

 غير موافق 42.2 1.26 2.11 المدرسة خطط  استراتيجية لجميع الفترات الزمنية.تضع  2

 غير موافق 47.2 1.38 2.36 يتم وضع البدائل االستراتيجية المناسبة للتطبيق بالمدرسة. 3

4 
يتم تدريب العاملين بالمدرسة حسب احتياجات ومهام 

 الخطط الجديدة .
 غير موافق 42.8 1.21 2.14

5 
المدرسة العاملين في وضع االهداف وتحملهم تشرك 

 مسؤولية تحقيقها.
 موافق 72.8 1.44 3.64

6 
يتم صياغة االستراتيجيات بناء علي الفرص المتاحة 

 لمواجهة التهديدات التي تواجهها المدرسة .
 موافق 76.2 1.24 3.81

 محايد 58.8 1.52 2.94 لجميع المحاور

 . spssالمصدر من اعداد الباحث اعتماد علي مخرجات   

إلى أن المعدل العام للفقرات  الخماسي( من خالل مقيا  ليكرت  7تشير معطيات الجدول رقم )  

، حيث كانت أغلب المتوسطات  1.52وانحراف معياري مقداره  2.94متوسط حسابي قدره 

يجيات يتم صياغة االسترات بالمرتبة االولي، حيث جاءت الحسابية للعبارات بمستوي درجة محايد 
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بناء علي الفرص المتاحة لمواجهة التهديدات التي تواجهها المدرسة والتي بلغ متوسطها الحسابي 

وهي تقع عند مستوي موافقة موافق ، حيث جاءت العبارة تضع  1.24وانحراف معياري  3.81

وانحراف  2.11المدرسة خطط  استراتيجية لجميع الفترات الزمنية بأقل متوسط حسابي بلغ 

وهي تقع عند مستوي موافقة غير موافق ، ما يدل علي نقص توفير متطلبات  1.26معياري 

 . بالمدرسةصياغة التخطيط االستراتيجي 

 المدرسةب(  مرحلة تنفيذ التخطيط االستراتيجي  8  جدول )
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1 
يلتزم العاملين بالمدرسة بتنفيذ االستراتيجية  التي تضعها 

 ادارة المدرسة .
 محايد 67.2 1.38 3.36

2 
لتنفيذ التخطيط يوجد نقص في االمكانيات الالزمة 

 االستراتيجي بالمدرسة  .
 موافق 79.4 1.09 3.97

3 
عند تنفيذ االستراتيجية تقوم إدارة المدرسة بالتنسيق بين 

 االهداف السنوية واإلستراتيجية .
 موافق 76.2 1.17 3.81

4 
توفر االمكانيات الالزمة لتنفيذ التخطيط االستراتيجي 

 بالمدرسة .
2.19 1.24 43.8 

غير 

 موافق

5 
نقص مهارات قدرات العاملين الالزمة لتنفيذ الخطط 

 االستراتيجية .
 موافق 75.6 1.2 3.78

 موافق 77.2 1.13 3.86 هناك معوقات لتنفيذ الخطط االستراتيجية بالمدرسة . 6

 موافق 70.00 1.35 3.50 لجميع المحاور

 . spssالمصدر من اعداد الباحث اعتماد علي مخرجات    

إلى أن المعدل العام للفقرات  الخماسي( من خالل مقيا  ليكرت 8تشير معطيات الجدول رقم )

، حيث كانت أغلب المتوسطات  1.35وانحراف معياري مقداره  3.50متوسط حسابي قدره 

يوجد نقص في  حيث جاءت بالمرتبة االولي،  موافقالحسابية للعبارات بمستوي درجة 

 3.97االمكانيات الالزمة لتنفيذ التخطيط االستراتيجي بالمدرسة  والتي بلغ متوسطها الحسابي 

وهي تقع عند مستوي موافقة موافق ، حيث جاءت العبارة توفر  1.09وانحراف معياري 

 2.19االمكانيات الالزمة لتنفيذ التخطيط االستراتيجي بالمدرسة بأقل متوسط حسابي بلغ 

وهي تقع عند مستوي موافقة موافق ، ما يدل علي وجود معوقات  1.24وانحراف معياري 

 . بالمدرسةلمرحلة تنفيذ التخطيط االستراتيجي 

 (  مرحلة تقويم ومتابعة التخطيط االستراتيجي بالمدرسة 9جدول )  
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1 
تقوم االدارة بالمدرسة بمتابعة االستراتيجيات التي تمت 

 صياغاتها .
 موافق 72.2 1.38 3.61

2 
تقوم االدارة بمتابعة االستراتيجيات المنفذة وتقويمها بما 

 يحقق االهداف المطلوبة .
 موافق 74.4 1.30 3.72

3 
يتم اتخاذ االجراءات التصحيحية عند وجود انحرافات 

 األداء الفعلي والمخطط له .واضحة بين 
 موافق 70.0 1.44 3.50

4 
تقوم االدارة بوضع خطط بديلة الستخدامها في الوقت 

 المناسب.
 موافق 71.2 1.4 3.56

 موافق 70.6 1.4 3.53 تحرص المدرسة علي تطوير معايير ومحددات األداء . 5

6 
تحرص ادارة المدرسة علي تقويم ومتابعة االداء بشكل 

 دوري
 محايد 67.2 1.49 3.36

 موافق 71 1.41 3.55 لجميع المحاور

 . spssالمصدر من اعداد الباحث اعتماد علي مخرجات 

إلى أن المعدل العام للفقرات  الخماسي ( من خالل مقيا  ليكرت9تشير معطيات الجدول رقم ) 

، حيث كانت أغلب المتوسطات  1.41وانحراف معياري مقداره  3.55متوسط حسابي قدره 

ة تقوم االدارة بمتابع حيث جاءت بالمرتبة االولي،  موافقالحسابية للعبارات بمستوي درجة 

 3.72االستراتيجيات المنفذة وتقويمها بما يحقق االهداف المطلوبة والتي بلغ متوسطها الحسابي 

حيث جاءت العبارة تحرص  وهي تقع عند مستوي موافقة موافق ، 1.30وانحراف معياري 

وانحراف  3.36ادارة المدرسة علي تقويم ومتابعة االداء بشكل دوري بأقل متوسط حسابي بلغ 

وهي تقع عند مستوي موافقة محايد ، ما يدل علي ان ادارة تحرص المدرسة علي  1.49معياري 

 تقويم ومتابعة االداء بشكل دوري.

 العملية التعليمية بالمدرسة( التخطيط االستراتيجي وإصالح 10جدول )

 العبارة ر
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1 
يعمل التخطيط االستراتيجي علي مساعدة ادارة المدرسة 

 في اتخاذ القرار المناسب .
 موافق 72.2 1.38 3.61



 

 
 
 

182 
 

 
... المؤتمر الدولي للجمعية   INNS: 202153 المجلة الليبية لعلوم التعليم

 11/2022/ 20-19( طرابلس 1المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

2 
يعمل التخطيط االستراتيجي علي حل المشكالت التي 

 تواجهها المدرسة .
 موافق 76.2 1.22 3.81

3 
يساعد التخطيط االستراتيجي علي زيادة كفاءة اداء 

 المدرسة.
 موافق 73.8 1.24 3.69

4 
يشجع التخطيط االستراتيجي العاملين علي التجديد 

 واإلبداع واالبتكار لتحقيق اداء افضل .
 محايد 67.8 1.32 3.39

5 
علي المتابعة والتقييم يساعد التخطيط االستراتيجي 

 المستمر ألداء المدرسة .
 موافق 73.4 1.35 3.67

6 
يساعد التخطيط االستراتيجي علي تحديد المشكالت التي 

 تواجه المدرسة ووضع الحلول والبدائل المناسبة لها .
 موافق 74.4 1.22 3.72

7 
يساعد التخطيط االستراتيجي علي تطوير االعمال 

 اصالح العملية التعليمية بالمدرسة .االدارية بما يحقق 
 موافق 75.6 1.27 3.78

 موافق 73.4 1.29 3.67 لجميع المحاور

 . spssالمصدر من اعداد الباحث اعتماد علي مخرجات   

إلى أن المعدل العام للفقرات  خماسي( من خالل مقيا  ليكرت ال10تشير معطيات الجدول رقم ) 

، حيث كانت أغلب المتوسطات  1.29وانحراف معياري مقداره  3.67متوسط حسابي قدره 

يعمل التخطيط  حيث جاءت بالمرتبة االولي ، موافقالحسابية للعبارات بمستوي درجة 

 3.81االستراتيجي علي حل المشكالت التي تواجهها المدرسة والتي بلغ متوسطها الحسابي 

وهي تقع عند مستوي موافقة موافق ، تليها العبارة يساعد التخطيط  1.22وانحراف معياري 

االستراتيجي علي تطوير االعمال االدارية بما يحقق اصالح العملية التعليمية بالمدرسة والتي 

 وهي تقع عند مستوي موافقة موافق ، 1.27وانحراف معياري  3.78بلغ متوسطها الحسابي 

 االستراتيجي العاملين علي التجديد واإلبداع واالبتكار لتحقيق حيث جاءت العبارة يشجع التخطيط

وهي تقع عند مستوي موافقة  1.32وانحراف معياري  3.39أداء أفضل بأقل متوسط حسابي بلغ 

ما يدل علي ان التخطيط االستراتيجي يعمل علي حل المشكالت التي تواجهها المدرسة  محايد ،

راتيجي يعمل على تطوير االعمال االدارية بما يحقق إصالح وهو ما يدل علي ان التخطيط االست

 العملية التعليمية بالمدرسة.

 النتائج والتوصيات : 

 اوال : نتائج الدراسة :

 .صعوبة وضع رؤية استراتيجية تناسب المدرسة  اظهرت نتائج الدراسة -6
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والمدربة لتطبيق ال تتوفر لدي المدرسة الموارد البشرية المؤهلة  اظهرت نتائج الدراسة -2

 .التخطيط االستراتيجي

اظهرت نتائج الدراسة صعوبة توفير االمكانيات المناسبة التي تساعد علي تنفيذ التخطيط  -0

 االستراتيجي  بالمدرسة.

 .سةبالمدرنقص توفير متطلبات صياغة التخطيط االستراتيجي  اظهرت نتائج الدراسة -1

 .بالمدرسةفيذ التخطيط االستراتيجي وجود معوقات لمرحلة تن اظهرت نتائج الدراسة -8

 تحرص ادارة المدرسة علي تقويم ومتابعة االداء بشكل دوري. تبين من الدراسة   -1

يعمل التخطيط االستراتيجي علي حل المشكالت التي تواجهها  اظهرت نتائج الدراسة -9

 المدرسة.

ق دارية بما يحقأن التخطيط االستراتيجي يعمل على تطوير االعمال االتبين من الدراسة   -5

 .إصالح العملية التعليمية بالمدرسة

ال تتوفر لدي المدرسة الموارد البشرية المؤهلة والمدربة لتطبيق التخطيط تبين من الدراسة   -1

 االستراتيجي . 

 تأنيا : التوصيات :

 يجب توفير االمكانيات المناسبة التي تساعد المدرسة علي تنفيذ التخطيط االستراتيجي. -6

 ندوات وورش عمل مكتفة حول مفاهيم ومصطلحات التخطيط االستراتيجي .اقامة  -2

توفير الدورات التدريبية عن التخطيط االستراتيجي وتنمية مهارات وقدرات العاملين   -0

 . الالزمة لتنفيذ الخطط االستراتيجية

 .بالمدرسةضرورة  توفير المتطلبات الالزمة لصياغة التخطيط االستراتيجي  -1

 .بالمدرسةر المتطلبات الالزمة لتنفيذ الخطط االستراتيجية ضرورة  توفي -8
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 -قائمة المراجع :

(، مؤسسات التعليم االساسي في مدينة الزاوية ، ومدى تطابقها  2019األحرش ، أسماء سالم ، )

 . 6مع معايير ومقاييس التخطيط العمراني ، مجلة القرطا  ، ع

 ، أسس تخطيط التعليم ، القاهرة ، دار الفجر . 2014البحيري ، خلف محمد ، 

 1( ، التخطيط االستراتيجي المدرسي مفاهيم وأسس وتطبيقات ، ط2007الجبر ، زينب علي ، )

 ، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ، الكويت .

دور االدارة االستراتيجية في تنمية وتطوير أداء  ( 2019الحسومي ، فوزي محمود الالفي ، )

 معات الليبية ، المركز الديمقراطي العربي ، المانيا . الجا

، المدرسة الفعالة : طموحات التطوير وتحديات الجودة ،  ( 2004الحوت ، محمد صبري، )

أفاق االصالح التربوي في مصر ، المؤتمر العلمي السنوي لكلية التربية بالمنصورة بالتعاون مع 

 .مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة

(، نموذج مقترح للتخطيط االستراتيجي المدرسي لمدار   1433اود ، خالد بن عبد العزيز، )الد

 .1التعليم العام في المملكة العربية السعودية ، مجلة العلوم التربوية ، ع

( ، كفائيات التخطيط االستراتيجي الالزمة لمديري 2010عسيري ، محمد علي محمد ، )

 جستير ، كلية التربية ، جامعة الملك خالد   .المدار  الثانوية ، رسالة ما

(، واقع التخطيط االستراتيجي في مدار  التعليم العام بمنطقة  2014الليمون ، نواف عطية ، )

 . 2، ع 30أبو ظبي التعليمية ، مجلة جامعة دمشق ، مج 

( ، رؤية مستقبلية لتطوير التعليم في مصر ، المجلة 2019مجاهد ، فايزة أحمد الحسيني ، )

 . 4، ع 2الدولية للبحوث في العلوم التربوية ، مج 
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 ( ، االستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم االساسي في اليمن ، عمان . 2015اليمن ،) 

 

 

 

 بعنوان بحث

 لمفهوم والتطويرالمعرفة المفاهيمية والمعرفة االجرائية في الرياضيات ا            

 د.محمود محمد العامري ... كلية التربية قصر بن غشير

============================================== 

 ملخص البحث:

تلعب المفاهيم والمهارات الرياضية دورا بارزا في تعليم وتعلم الرياضيات، وأهميتها في الحياة        

اليومية داخل وخارج المدرسة، وأن دراسة هذة المفاهيم والمهارات تعد من الركائز االساسية 

ة تطويرالمفاهيم يوالمتطلبات الهامة التي تعتمد عليها العملية التعليمية لتدريس الرياضيات. وتعد عمل

والمعارف الرياضية لذا تالميد المرحلة االساسية والثانوية من أهم الوسائل لفهم واتقان مادة 

الرياضيات، االمرالذي يٌمكن الطالب من الرغبة في فهمها وعدم النفور منها، وكذلك مواصلته 

 للدراسة الجامعية بشل جيد.

والمعرفة االجرائية يلعبان دورا هاما ومميزا لتعليم  ومما ال شك فيه أن المعرفة المفاهيمية    

الرياضيات )كما سنرى في هذا البحث(. وهناك الحاجة الخاصة اليهما لفهم المفاهيم االساسية في 

الرياضيات والتي قد يترتب عليها مفاهيم ومهارات أخرى وأن حل المشكالت الرياضية بحاجة الى 

ت والخطوات الالزمة لحلها والنجاز تلك الحلول بطرقة سلسة المعرفة االجرائية لوضع االجراءا

وواضحة، وال شك أن هناك عالقة تنائية تربط بين المعرفة المفاهيمية واالجرائية، ولدراسة هذة 

المعارف والعالقة بينهما واهمية ذلك في االستفادة منها في دراسات الحقة والتشجيع الى المزيد من 

لطالبنا لتعليم الرياضيات وتحسن االداء واالتقان، لذا لتعريف المعرفة المفاهمية هذة الدراسة الهميتها 

 واالجرائية وتطويرها والعالقة بينهما نقدم اليكم هذة الدراسة. 
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هذا البحث يوفر لنا العالقة بين المعرفة المفاهمية واالجرائية للرياضيات وتطويرهذة المعارف      

الرياضية أوالً، وتتطلب عملية إتقان وتعليم الرياضيات للطلبة تطوير المعرفة والمفاهيم لتطوير المعرفة 

المفاهمية االجرائية والمرونة في تعليم الماذة ثانياً، ولعلنا ندرك جيداُ إن تطوير هذة المعارف والمفاهيم 

ُ  يؤثر قد يتم بطريقة تنائية مترافقة حيث عزز تقنيات التعليم ت تحسين وتطوير أحدهما في االخرثالثاٌ، ورابعا

الحديثة والشرح وأبتكار المعارف الرياضية، ويحتاج القائمون على التعليم اليها في تطوير تقنياتهم 

التعليمية والتدريبية ووضع النظريات لتطويرتعليم وتعلم الرياضيات المدرسية. الكفاءات الرياضية وإثقان 

 أكاديميا من الناحية العلمية وأقتصاديا في مناحي الحياة، الرياضيات يعتبران أمر في بالغ االهمية للطالب

وترتبط بنجاح الطالب في الدراسات الجامعية فإن جل الكليات العلمية تعتمد على دراسة الرياضيات 

بمختلف فروعه، وعملية الكفاءة واالتقان الرياضية وأكتساب المعارف والمفاهيم الرياضية للطالب تعتبر 

المأمول ن م كرة نسبياً ما قبل الدراسة وقد يكون لها نتائج إيجابية بالنسبة للمواد االخرى.مزايا ومكاسب مب

تجديد ومناقشة المفاهيم والمعارف الهامة والمتعلقة بالرياضيات والتي تساعد في أن يهدف البحث الى 

تدريسية التي اءة التنفيد عمليات التعليم والتعلم وبشكل مناسب، وتساعد معلمي الرياضيات لزيادة الكف

تطلب تطوير المعارف والمفاهيم الرياضية، كما تساهم بشكل عام في معرفة المعلم في مجال تدريس 

الرياضيات. ولقد سعينا على التركيز على المعرفة المفاهمية والمعرفة االجرائية والعالقة التنائية بينهما 

ائية في التفكير الرياضي وتوصيف وقيا  هذة والى كيفية استخدام مصطلح المعرفة المفاهمية واالجر

 المعرفة.

 المقدمة : 

واإلجرائية في التطوير  غالبا ما تتم مناقشة عنوان هذا البحث حول ) المعرفة المفاهيمية      

-Rittle -1998( ال سيما في مجال علم النفس، ولكنه يتضمن الكثير من تعليم الرياضيات ) التعليمي

Johnson &Siegler: حيت عرف المعرفة المفاهيمية 2336-( و )جونسون وسيجلر واليبالي )

بأنها "معرفة ذلك الشي " أو "معرفة السبب وهي معرفة ماذا كون الشيء " بينما المعرفة اإلجرائية 

هي " معرفة الكيفية " التي تعرف كيف تعرف أن شيئا ما صحيح . وإدراگا ألهمية هاتين المعرفتين 

( على أن كل طالب على حدة 2338يم الرياضيات ، تؤكد وزارة التعليم بوالية نيويورك )في تعل

يحتاج إلى إتقان الفهم المفاهيمي والمهارات اإلجرائية. وبالمثل ، توفر مبادئ ومعايير الرياضيات 

( NCTM 2333المدرسية فرضا للطالب لتعلم أهمية فهم المفاهيم واإلجراءات الرياضية . وعند )

تمت مناقشة العالقة بين المعرفتين أيضا في تعليم الرياضيات ألن المعرفة المفاهيمية واإلجرائية هي 

 المفتاح في حل المشكالت الرياضية.
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تمت كتابة هذا البحث لمناقشة المعرفة المفاهيمية واإلجرائية في تعليم الرياضيات، ألن هناك الحاجة  

م المفهوم األساسي وتعلم المفهوم التالي. وفي الوقت نفسه ، في الماسة  إلى المعرفة المفاهيمية لفه

حل المشكالت الرياضية ، وهناك الحاجة ايضاً إلى المعرفة اإلجرائية لتوضيح خطوات اإلنجاز للحل 

 المشكلة الرياضية. 

ئية في الذلك من خالل هذه البحث سيناقش الباحث العالقة بين المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجر     

تعليم الرياضيات. استنادا إلى النظريات والنماذج والدراسات التي تم استخدامها في هذا المجال، 

وسيناقش الباحث أهمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية في تعليم الرياضيات. من المتوقع أن يؤدي 

د ائية إلى تشجيع المزيالكشف عن المشكالت والدراسات السابقة وأهمية المعرفة المفاهيمية واإلجر

 من الدراسات التفصيلية لتحسين أداء المعلمون والطالب في تعليم الرياضيات

في هذه البحث سيتم مناقشة وصف الفهم المتعلق بالمعرفة المفاهيمية واإلجرائية، عالوة على ذلك ، 

ذلك ت الرياضية، وكمناقشة العالقة بين المعرفة المفاهيمية واإلجرائية ومدى أثرهما في حل المشكال

من المأمول أن تحقق الدراسة  تحديد  أهمية المعرفة المفاهيمية واإلجرائية في تعليم الرياضيات.

ومناقشة المفاهيم والمعارف الهامة والمتعلقة بالرياضيات والتي تساعد في تنفيد عمليات التعليم والتعلم 

ة التدريسية التي تطلب تطوير المعارف وبشكل مناسب، وتساعد معلمي الرياضيات لزيادة الكفاء

والمفاهيم الرياضية، كما تساهم بشكل عام في معرفة المعلم في مجال تدريس الرياضيات. ولقد سعينا 

على التركيز على المعرفة المفاهمية والمعرفة االجرائية والعالقة التنائية بينهما والى كيفية استخدام 

 رياضي وتوصيف وقيا  هذة المعرفة.ية في التفكير المصطلح المعرفة المفاهمية واالجرائ

 :وتساؤالته مشكلة البحث

ال زال هناك العديد من األدلة التي تشير إلى ضعف فهم طلبة التعليم العام وطلبة الجامعات          

وتدني تحصيلهم في االختبارات المدرسية بما فيها الوطنية والدولية، وأن ذلك ) وأن كان للرياضيات 

ضعف االهتمام بتعليم الرياضيات بشكل صحيح ، واالبتعاد عن يعود أساسا( إنما يعود باألسا  إلى 

د حجوهر الرياضيات، على وبالرغم من أن فهم الرياضيات يعد عنصرا أساسيا تضمنه مبدأ التعلم كأ

 المبادئ األساسية التي أوصى بها المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في أمريكا 

 (National Council of Teachers 2000 ,(of Mathematics (NCTM،) 

وهذا يدعو إلى ضرورة وضع أدلة تعليمية للمعلمين تستند إلى المعايير العالمية واألبحاث العلمية، 

لرياضيات لمساعدتهم في كيفية تعليم ماذة الرياضيات بما ينعكس على والخبرات الميدانية لمناهج ا
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  2331ممارساتهم التدريسية، وأداء قوى لفهم أعمق لطبيعة الرياضيات والمعرفة الرياضية )

An&، Li, Chen   .) 

إن إعداد معلمي رياضيات يمتلكون معارف ومفاهبم رياضية قوية، هو ضرورة ملحة لعملية       

 National Mathematics Advisory،) 2335التدريس وبما ينعكس إيجابا على تعلم الطلبة )

Panel (NMAP 

حيث ، ( Ball  &Hill  2338)لذا ركز الباحيتون على فهم وقيا  المعارف والمفاهيم الرياضية 

 إنهم إذ وجدوا أن هذه المعرفة لها عالقة قوية مع التدريس الرياضيات المدرسية وتحصيل الطلبة.

 وبالتالي فإنه عندما يتدرب أو يقوم الطلبة في حل المشكالت الرياضية:

هل يؤدي ذلك الى تعزيز فهمهم للمفاهيم االساسية للرياضيات؟ وتحت أي ظروف يمكن أن  -6

 المعرفية واالجرائية على ذلك؟تساعد المفاهيم 

المعرفة المفاهمية واالجرائية في تحصيل الطلبة للرياضيات؟ تؤثر  إلى أى مدى يمكن أن -2

وهل هذا يعزز فهمهم للريلضيات وعلى إبتكار وتنفيد االجرءات الصحيحة عندما يمارسون 

 الحلول للمشاكل الرياضية ) المسائل الرياضية ( بشكل عام؟ 

ن إلى أي مدى يمكن أعرفة الرياضية الالزمة للمعلمين لتدريس الرياضيات. وما مستوى الم -0

تؤثر متغيرات الخبرة التدريسية والنمو المهني في هذة المعارف الرياضية للمعلم والالزمة 

 لتدريس الرياضيات؟

ونستفيد منها في يرتكز هذا البحث على مثل هذة االسئلة وما يمكن أن ينبتق منها،          

قات والبحث عن العال ) المعرفة المفاهمية واالجرائية والعالقة التنموية بينهما (موضوع بحثنا 

بين المعرفة المفاهيمية واإلجرائية. حيت يعد تحديد كيفية تفاعل هذين النوعين من المعرفة أمًرا 

 أساسيًا لفهم كيفية حدوث تطور المعرفة. كما أنه موضوع أساسي وهام  لتحسين التدريس.

 نستفيد من هذة االسئلة في موضوع البحث وهذا ما يركز عليه هذا البحث.

 أهمية البحث:

من االهمية بمكان فهم كيفية تطوير الطلبة للمفاهيم والمعارف الرياضية التي يتعلمونها؟ وكيف         

 يمكن للمعلمين دعم هذة العملية بشكل أكثر فاعلية؟  لذا تعود أهمية البحث إلى المجالين:
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 أوالً: المجال النظري

 الجرائية لمعلمي الرياضيات لمساعتهم في التعرف على مدى اهمية المعارف المفاهمية وا

كيفية تعليم طبيعة الرياضيات، وأداء طلبتهم لفهم أعمق للرياضيات والمعارف والمهارات 

 الرياضية.

  تقديم أقتراحات وتصورات لتفادي النقص الُمالحظ من قبل الدراسات ذات الصلة لدى معلمى

 الرياضيات في فهم وتطبيق للمفاهيم الرياضية.

  ع على عاتق معلم الرياضيات مسؤولية كبيرة تنطلق من طبيعة المادة، وعليه يجب ان تق

يتسلح المعلم بالمعرفة المفاهمية االزمة للتدريس والتي يجب أن تنسجم مع المعرفة االجرائية 

التي يحتاجها الطالب لفهم المواضيع االساسية للرياضيات فضالً عن التمتع بالقدرة على 

 يقها بشكل منظم ومترابط منطقيا لحل المسائل الرياضة.تمثيلها وتطب

 ثانياً: المجال التطبيقي

  قد يستفيد منه مشرفوا التربية والتعليم إذ يمكنهم مساعدة معلمي الرياضيات في الرفع من

قداتهم العلمية، فقدرة المعلم على ممارسة التدريس وتقديم المواضيع الرياضية يرتبط بشكل 

الرياضية واالجرائية التي يمتلكها واالزمة للتدريس، كما تنعكس هذة العالقة وثيق بالمعرفة 

على قدرة المعلم على التنويع في العروض المقدمة وإعطاء نمادج وأمثلة متعددة للمسائل 

 الرياضية .

  إفادة المهتمين بالتعليم بضرورة إقامة الدورات لمعلمي الرياضيات في فهمهم وتطبيقهم

 ياضية بما فيها المعرفة المفاهيمية واالجرائية.للمفاهيم الر

  بالنظر لقلة البحوت والدراسات المحلية التي تناولت المعرفة المفاهمية واالجرائية واهميتها

في تدريس الرياضيات، فقد ظهرت الحاجة الملحة للقيام بمثل هذة الدراسات والبحوث التي 

والمفاهيم الرياضية والالزمة لتدريس سعى فيه الباحث على التعرف على بعض المعارف 

 الرياضيات.

 أهداف البحث:

 كانت االهداف االساسية من هذا البحث هي:           
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إستكشاف المعارف الرياضية لمعلمي الرياضيات. ومن االهمية بمكان كيفية تطوير هذة  -6

 فعالية.دقة والمعرفة وكيف يمكن للمعلمين دعم العملية التعليمة للرياضيات بشكل أكثر 

 تحديد كيفية استخدام مصطلح ) المعرفة المفاهمية واالجرائية ( في التفكير الرياضي. -2

القاء الضوء على نوعين هامين من المعرفة الرياضية وكيفية تفعيلها وقياسها والربط بينهما  -0

 للمتعلمين والمعلمين.

ي تعد أمرا فة الرياضية الترؤية في تطوير الكفاءة في الرياضيات والتي تتطلب تطوير المعر -1

 هاما للنجاح االكاديمي.

مراجعة األبحاث الحديثة حول العالقات التنموية بين المعرفة المفاهيمية واإلجرائية لتعلم  -8

الرياضيات ، وتسليط الضوء على البحوث الواعدة حول األساليب المحتملة لتحسين نوعية 

 المعرفة.

 منهجية البحث:  

تحديد وتعريف تنفيذ المعرفة المفاهيمية واإلجرائية في تعليم الرياضيات  يسعى هذا البحث إلى

والعالقة بينهما عن طريق البحث الوصفي باستخدام المنهج النوعي هو بحث ينشأ من البيانات 

ويستخدم النظريات الموجودة في البحوث والدراسات كمواد تفسيرية مرجعية وينتهي ببعض النتائج 

 والتوصيات.

 ات البحث:مصطلح

 يعتمد البحث التعريفات اآلتية لمصطلحاتها:    

 :  (Cognitive Content) المحتوى المعرفي -1

يقصد بالمحتوى المعرفي للرياضيات في هذة الورقة أنه: جميع أنواع الخبرات التعليمية من      

انوي التي يتم والثالمعارف والمفاهيم والحقائق والنظريات المتعلقة بالرياضيات بالتعليم االساسي 

 تحديتها وتنطيمها لتحقيق أهداف التدريس للمناهج في الفصول الدراسية.

 :  (Content Analysis)تحليل المحتوى  -2

يقصد بتحليل المحتوى في هذة الورقة بأنه: تحديد مكونات المعرفة الرياضية التي يتضمنها      

المنهج المقرر للمادة، وتعد عملية تحليل المحتوى من أهم المهارات االساسية لمعلم الرياضيات، 

ع م والتي من شأنها ضمان التخطيط الجيد لعملية التدريس، وضمان تحقيق االهداف التعليمية
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" أن تمكن المعلم من المعرفة  (Wilkins,2002)م 2332سهولة قياسها. ولقد اشار ويكنز

م ( أن المعلمين الذين 2362الرياضية له دور واضح في تقييمه لطلبته "، كما اشار )السلوي 

يملكون معرفة عميقة بالمحتوى الرياضي يقدمون لطالبهم مسائل متنوعة تقيس مدى فهمهم 

 ياضية.لألفكار الر

 :( Conceptual Knowledge )المعرفة المفاهمية  -3

م للمعرفة المفاهمية كتعريف اساسي رئيسي لها بأنها: معرفة 6151نستخدم تعريف هيبرت وليفير

رياضية غنية بالعالقات، ويمكن إعتبارها شبكة تكون فيها العالقات المرتبطة بارزة وواضحة 

تغلل العالقات في الحقائق الفردبة واالفترضات بحيت مثل االجزاء المنفصلة من المعلومات. ت

 ترتبط جميع أجزاء المعلومات ببعض الشبكات.

Hiebert, J. (1986). Conceptual and Procedural : The case of mathematics. 

Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates(3-4) 

 :( Procedural Knowledge )المعرفة االجرائية  -4

م بأنها: هي معرفة كيفية تطبيق المعرفة المفاهمية في حل المشكالت 6119يعرفها ماكورميك 

الرياضية كالمسائل والنظريات. أو هي: القدرة على تنفيد سلسلة من االجراءات لحل مشكلة 

 رياضية. 

 McCormik, R. (1997). Conceptual and procedural knowledge. 

International Journal of Technology and Design Education 7, 141-159 

م بأنها: تسلسل من الخطوات أو االجراءات التي يمكن أستخدامها لحل 6115ويعرفها ريتل     

 المشكالت الرياضية.

م. الدراسة حول المفاهيم واالجراءات لتحسين 2331ريتل جونسون. بي. وكويدنجر. كي .

 الرياضيات.

 :( Mathematical  Knowledge) المعرفة الرياضبة  -5

هي االدراك والوعي وفهم الحقائق عن طريق العقل المجرد أو بطريقة  المعرفة الرياضية :

أكتساب المعلومات بأجراء التجارب أوتفسير النتائج منها أو من خالل االطالع على تجارب 

 االخرين، وهي مرتبطة بالبديهة والبحث واالكتشاف وتطوير الذات والتقنيات. 
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ة في هذا البحث هو : هي قدرة المتعلم ) المعلم أو والتعريف االجرائي للمعرفة الرياضي       

الطالب ( على إستعاب وإدراك والوعي مما يدور حوله من الحقائق في الحصول على المعلومات 

الرياضية وإكتسابها من خالل القيام بالتجارب ) المطالعة والمراقبة ( أو المالحظة والتأمل 

ه والتمعن فيما توصلوا اليه من المعارف والمفاهيم ومراقبة ما يقوم به االخرون واالطالع علي

 الرياضية.

 مكونات المعرفة الرياضية :

 المكونات االساسية للمعرفة الرياضية:      

 المفاهيم الرياضية. -6

 التعميمات الرياضبة. -2

 المهارات الرياضية. -0

 المشكالت الرياضية وطرق ) أستراتيجيات( حلها. -1

 الدراسات السابقة:

 م: 6151شولمان دراسة  -6

 (Shulman: February 1 -1986: Those Who Understand : Knowledge 

Growth in Teaching)   يعد شولمان أول من طرح موضوع معرفة المعلم حيث يشير ،

إلى أن معرفة المعلم الالزمة للتدريس تنسجم مع المعرفة اإلجرائية التي يستخدمها المعلم 

رفة واكد ان هناك ارتباط ضروري بين التقييم التكويني والمعلتوجيه أدائه في البيئة التعليمية. 

موضوعين مختلفين: الفجوات في معرفة القراءة والكتابة  الرياضية، وجمع وجهات النظر في

لدي المعلمين ومعرفة المحتوى التربوي باعتبارها تحديات كبيرة للممارسة التربوية للمعلمين 

على هذة الممارسات، وأوضح أن بعض المعلمين لديهم فجوات  SIMCEوتاثير أختبارات 

 قدرتهم التعليمية.في معرفة المحتوى والمفاهيم والتي تنعكس على 

 م:2368دراسة قوبرمان وأخرون  -2

Guberman, R., &Gorev, D. (2015). Knowledge concerning the 

mathematical horizon: close view. Mathematics Education Research 

Journal, 27(2),165-182  . 
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كانت الدراسة عن المعرفة الرياضية للمعلمين وعالقتها بأدائهم ولقد وجد أن المعلمين الذين  

لديهم معرفة رياضية عميقة أفضل في االداء من الذين لديهم معرفة بالرياضيات المدرسية 

فقط، ويرى أن المعلمين الخبراء هم من لديهم دورات أكثر في المحتوى الذي يدرسونه، 

 جد أن كثير من المعلمين يشككون بأهمية الدورات في مجال المعرفة الرياضية.ورغم ذلك ن

 م:2363دراسة تمبل  -0

Temple, A. W. (2010). Third Grade Teachers Mathematics Instructional 

Quality, Mathematical Knowledge for Teaching and Mathematics Teaching 

Efficacy: A Quantitative and Qualitative Analysis. UN Published Doctorate 

Thesis, University of Virginia. 

تمتلت الدراسة حول جودة تعليم الرياضيات والمعرفة الرياضية للتدريس وفاعلية تدريس 

الرياضيات، وتقصد نوعية تعليم الرياضيات والمعرفة الرياضية الالزمة لتدريس 

ى معلمي الرياضيات للصف الثالث، لدى عينة تكونت من ) الرياضيات وكفاءة تدريسها لد

( معلما ومعلمة. وقد أظهرت النتائج أن هناك تفاوتاَ في سبع مواضيع هي: إجراءات  630

حل المسائل، التركيز على المفاهيم الرياضية، الوقت المخصص للمهمات، أستخدام 

نت يم الرياضية لدى الطلبة. كما بيالتمثيالت، التفاعل والدقة الرياضية، مستوى دقة المفاه

 النتائج حاجة معلمي المدار  االبتدائية لتدريس الرياضيات الى برامج التطويرالمهني.

 م:2339دراسة روبن  -1

Robin, K (2007).Teaching Preservice Secondary Teachers H0e to Teach 

Elementary Mathematics Concepts. ERIC.  

تعرف فاعلية معلم الرياضيات عندما يكون لديه تصورات صحيحة عن هدفت الدراسة إلى 

مفاهيم الرياضيات التي يتضمنها محتوى المقرر الذى يقوم بتدريسه لطالبه، باإلضافة إلى 

المفاهيم السابقة التي يمتلكها الطالب قبل البدء في تعليم مفاهيم المقرر الجديد، وقد أظهرت 

رسمية التي تقوم بإعداد معلمي الرياضيات يجب أن تكون قادرة النتائج بانه على البرامج ال

على تطوير المعارف والمهارات التي يحتاجها المعلمون لكي يكونوا قادرين على تعليم 

 مفاهيم ومهارات الرياضيات في المرحلة المتوسطة) االساسي( والمرحلة العليا )الثانوية (. 
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 م:2361دراسة المطرب والسلوى  -8

( إستقصاء المعرفة الرياضية الالزمة لتدريس 2361خالد، السلوى، مسفر ) المطرب، 

 29جامعة الملك السعود.  –الهندسة لدى معلمي المرحلة االبتدائية. مجلة العلوم التربوية 

(6 ، )01-10. 

وتشير الدراسة الى إخفاق كثير من المعلمين في أمتالك العمق الكافي للمعرفة الرياضية 

لالزمة لتدريس الهندسة، وعلية ينبغي عقد دورات تدريبية تتطرق للمحتوى الهندسية وا

الهندسي األمر الذي يساهم في تمكين المعلمين من تدربس الهندسة بشكل فعال وتساعد على 

 فهم وتشخيص أخطاء الطلبة وكيفية معالجتها.

 م:2331دراسة أبورمان  -1

المعلمين على إستراتيجية تدريس  م(. بناء برنامج لتدريب 2331أبورمان، عصري علي )

مكونات المعرفة الرياضية وأثره في أدائهم وتحصيل طلبتهم. رسالة دكتورة غير منشورة، 

 جامعة بغداد.

هدفت الدراسة إلى بناء برنامج لتدريب معلمي الرياضيات على أستراتيجيات تدريس المعرفة 

أساليب الرياضية، الخوارزميات، الرياضية ) المبادئ، التعميمات، المفاهيم والمهارات 

بالمسائل الرياضية ( ومعرفة أثره في أدائهم وتحصيل الطالب، وقد اشتملت الدراسة التفكير 

( طالب وطالبة في مجموعتين التجريبية 6291( معلما ومعلمة وعلى )82على عينة من )

ة تفوق الطلبوالضابطة، وبرنامج تدريبي وفق ) نموذج كمب (، وأظهرت النتائج ارتفاع 

الذين يدرسهم المعلمين في المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة وفي البرنامج 

 التدريبي المعد من قبل الباحث.

 التعقيب على الدراسات السابقة:

تختلف الدراسات بمنهج الدراسة، حيث استخدام المنهج الوصفي التجريبي في دراسة كل من          

، بينما دراسات تمبل 2361م والمطرب والسلي 2339م وروبن 2368م وقوبرمان 6151شومان

وأبورمان تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، واختلفت الدراسات في الزمان والمكان، وقد  2363

ستخدمت الدراسات االختبارات واالستبانة والمقاالت كأدوات للدراسة وبعض البرامج التدريبية مثل ا

م. ومن خالل االطالع على الدراسات السابقة نالحظ أن هذا البحث يتفق 2331دراسة أبورمان 
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ضوعات ووبشكل عام على أهمية المعرفة والمهارة الرياضية التي يستخدمها المعلم أثناء تدريسه للم

الرياضية وإنها تنسجم مع المعرفة االجرائية التي يستخدمها المعلم في حل المسائل الرياضية، 

 وأوضحت بعضها الى تدني مستويات المعارف والمفاهيم الرياضية لدى المعلمين.

رفة علدا جاء هذا البحث امتدادا للدراسات السابقة من ناحية تقصي أهمية المعرفة المفاهمية والم      

االجرائية لدى معلمي الرياضيات، والعالقة بينهما واساليب تدريسها واستراتيجيات تقويمها، وعالوة 

على أنه تم االستفادة من الدراسات السابقة في تفسير النتائج ومناقشتها واستخالص والوصول الى 

 بعض التوصيات. 

 .المعرفة المفاهيمية واإلجرائية للرياضيات

 تمهيد:

تعرف المعرفة المفاهيمية بوجه عام بأنها " معرفة كل ما يتعلق بموضوع الدراسة مثل المشكلة        

الرياضية والمفهوم ومعرفة السبب لذلك" بينما المعرفة اإلجرائية هي "معرفة الكيفية واالجراءات 

تؤكد كثير  ضيات ،وكيف تعرف أن شيئا ما صحيح". وإدراگا ألهمية هاتين المعرفتين في تعليم الريا

على أن كل طالب على حدة يحتاج إلى إتقان  من الوكاالت الدولية والمهتمة بشؤن تعليم الرياضيات

الفهم المفاهيمي والمهارات اإلجرائية، وبالمثل ، توفر مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسية فرضا 

 ( NCTM 2333للطالب لتعلم أهمية فهم المفاهيم واإلجراءات الرياضية .)

 ثل دراسةم نوقشت تعريفات المعرفة المفاهيمية واإلجرائية على نطاق واسع في دراسات السابقة      

Durkin & Rittle Johnson 2000. Hiebali  & Lefevre 1986 

(، كتعريف أساسي ويعرفون 0-1ص ) 6151ونستخدم في بحتنا التعريف الذي قدمه هيبرت وليفيفر، 

على أنها "معرفة غنية بالعالقات. يمكن اعتبارها شبكة متصلة من المعرفة ، وهي  المفاهيمية المعرفة

شبكة تكون فيها العالقات المرتبطة بارزة مثل األجزاء المنفصلة من المعلومات. تتغلغل العالقات في 

 الحقائق الفردية واالفتراضات بحيث ترتبط جميع أجزاء المعلومات ببعض الشبكات ."

يف يمكن استنتاج أن المعرفة المفاهيمية هي المعرفة التي لديها شبكة ذات صلة أو من هذا التعر

عالقات مع معلومات مختلفة حول مشكلة معينة،  شكلت هذة العالقة بين الحقائق وبعض المعلومات  

م. تصبح المعرفة المفاهيمية أساسا لبنية الشيء 2339تماشيا مع ما ذكره زكريا وزناتون إكسان 
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بط بسلسلة من األفكار باإلضافة إلى المعرفة القادرة على شرح اإلجراءات التي يمكن  إستخدمها. المرت

عالوة على ذلك ، يشير إلى المعرفة التي تشكل أسا  الهيكل الرياضي الذي يعمل كمعرفة أساسية 

بق على اويمكنه ربط األفكار الرياضية. بينما يتم تعريف المعرفة اإلجرائية بواسطة المصدر الس

النحو التالي: " أحد أنواع المعرفة اإلجرائية هو اإللمام بالرموز الفردية للنظام ومع االصطالح  

للتكوينات المقبولة للرموز"  ويتكون النوع الثاني من المعرفة اإلجرائية من قواعد أو إجراءات لحل 

 المشكالت الرياضية.

يتبعها الطالب سلسلة من الرموز .")هيبرت ولفيفر ربما تكون عبارة عن العديد من اإلجراءات التي 

(. ويوضح تعريف المعرفة اإلجرائي هذا بأنه المعرفة التي تتضمن استخدام 9-5ص .)6151، ، 

الرموز وهي أيضا معرفة تتضمن قواعد وخطوات حل المشكالت الرياضية وبالتالي ينص على أن 

ة من كائنات إعداد العمل ، والحسابات الحسابية هذه المعرفة اإلجرائية هي القدرة على أداء سلسل

  :واإلعداد خطوة بخطوة للوصول إلى حل. وبناء عليه فأن

 :المعرفة المفاهيمية

بالنظر في مفهوم المعرفة المفاهيمية نجد المفهوم هو عبارة عن فكرة مجردة أو عامة معممة          

(، Merriam-Webster's Collegiate Dictionary 2012من المفاهيم من حاالت معينة )

وغالبًا ما يشار إلى معرفة المفاهيم بالمعرفة المفاهيمية، عادة ال تكون هذه المعرفة مرتبطة بأنواع 

معينة من المشاكل الرياضية، يمكن أن يكون ضمنيًا أو صريًحا ، وبالتالي ال يجب أن يكون لفظيًا ) 

6110 Alibali  & ،Church لقومي للبحوث تعريفًا مشابًها في مراجعته ألدبيات (. تبنى المجلس ا

أبحاث تعليم الرياضيات ، معّرفًا إياه بأنه "فهم للمفاهيم والعمليات والعالقات الرياضية" 

(Kilpatrick,2001 ،Swafford & ، Findell  يسمى هذا النوع من المعرفة أحيانًا بالفهم .)

دعم التجريبي )خالل التجارب والدراسة والمطالعة ( لهذه ويأتي الالمفاهيمي أو المعرفة المبدئية. 

 المعرفة في البحث حول التغيير المفاهيمي الذي يظهر أن :

 المعرفة المفاهيمية للمبتدئين غالبًا ما تكون مجزأة وتحتاج إلى التكامل على مدار التعلم. 

 رة أحيانا.المعرفة المفاهمية للناشئين غالبا ما تكون هرمية ومتراكمة ومتكر 

 المعرفة المفاهيمية للمعلمين والخبراء في التوسع مستمر وتصبح أفضل تنظيماً وتطبيقا. 
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وبالتالي، هناك إجماع عام من المتخصصين على أن المعرفة المفاهيمية يجب تعريفها تعريفا أكثر 

التفكير  الماضي ، ولكنتقييدًا، يتطلب أن تكون المعرفة مرتبطة بشكل غني تم استخدامه أحيانًا في 

الحديث في اآلونة األخيرة ينظر إلى ثراء الروابط على أنه سمة من سمات المعرفة المفاهيمية التي 

 تزداد مع الخبرة .

( أن " المعرفة المفاهيمية هي جزء من بناء المعرفة الرياضية الفعالة. NCTM 2333جاء عند )      

أسهل مما يجعله بدوره أكثر وضوحا ومن خالل امتالك هذه التعلم من خالل الفهم سيجعل التعلم 

المعرفة المفاهيمية يسهل على الطالب تذكرها ويمكنهم تطبيق المعرفة الرياضية الجديدة وربطها 

 بالمعرفة الموجودة".

المعرفة المفاهيمية هي فهم لمبدأ يمثل مجال تحكم ويعمل كحلقة وصل بين المعارف الرياضة المتعددة 

 Hiebert and( 6151( وتمشيا مع رأي ))Johnson et al -Rittle،. 2336ذا المجال .)في ه

Lefevre  ) الذي ينص على أن المعرفة المفاهيمية هي بمثابة رابط للشبكة والعالقة بين العديد من

 أفكار الشخص.

ف التي في المواق المعرفة المفاهيمية التي يمتلكها الطالب لها عالقة بقدرة الطالب على إعطاء أسباب

تتضمن تعريف المفهوم الرياضي والعالقة بينها، وكالهما في عملية حل المشكالت الرياضية. 

( أن الطالب يظهرون المعرفة المفاهيمية عندما يكونون قادرين على دراسة 2332ويوضح بيكر )

وربطها ومعالجتها  األمثلة تحديدها وتسميتها، أمثلة على المفاهيم المعطاة هي استخدام المفاهيم

وتمييزها ؛ تحديد وتطبيق القوانين ؛ معرفة الحقائق والتعاريف وتطبيقها ؛ مقارنة وتمييز ودمج هذه 

المفاهيم والقواعد ؛ تحديد وتفسير وتطبيق العالمات والرموز والمصطلحات المستخدمة لتمثيل 

ليلة ضية. ووفقا ) لحكيم ونورالمفاهيم أو تفسير االفتراضات والعالقات التي تتضمن مفاهيم ريا

( ( يمكن بناء المعرفة المفاهيمية للطلبة من خالل البحث  واالستكشاف على أسس المفاهيم 2365)

الرياضية. هناك عالقة عقلية مجردة غير قابلة للتفسير أو صلة بمفهوم رياضي. لهذا السبب ، من 

أو ما يحيط بها لتسهيل تعلم الطلبة الضروري معالجة الصور المجردة في الرياضيات مع البيئة 

للمفاهيم الرياضية، وأضافوا أيضا أن الطالب بحاجة إلى فهم متطلبات المشكل الرياضي أوال ، قبل 

التخطيط الستراتيجية الحل. بعد ذلك ، سيقومون بإجراء اتصال بين المعلومات المقدمة وما الذي 

نب االخرى التي ستؤثر على قدرات حل المشكالت تبحث عنه ، ثم يمكنهم حل المشكلة. بينما الجوا

هي المهارات التي يمكن للطلبة إتقانها قبل حل المشكالت مثل المهارات في فهم المصطلحات 
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الرياضية ، وربط األفكار، وتخطيط االستراتيجيات المناسبة ، وقراءة وتحليل المخططات 

 والخوارزميات.

  المعرفة االجرائية:

يمكن تقسيمها إلى نوعين، هما  هذة المعرفة الرياضية هم المقدم ، يمكن القول إن بناء على الف    

معرفة البيان) المفاهمية( والمعرفة اإلجرائية، حيث تعني معرفة البيان معرفة الحقائق التي يمكن 

للشخص من خاللها تحديد المفاهيم التي يعرفها ووصف األحداث والقدرة على وصفها عقليا. وأن 

ة المحتوى الرياضي موازية للمعرفة المفاهيمية. وأن المعرفة اإلجرائية هي معرفة كيفية تطبيق معرف

المهارات المعرفية ، مثل حل المشكالت. عالوة على ذلك ، يتم تمثيل هذه المعرفة اإلجرائية من 

 ( " أن حل المشكالت6119خالل القواعد في بعض المواقف واإلجراءات. يعتبر ماكورميك ، )

الرياضية بشكل عام هو التفكير العالي المستوى في المعرفة اإلجرائية في تحديد ماذا وكيف يتم تطبيق 

إستراتيجية الحل " ويعرف المعرفة اإلجرائية بأنها "القدرة على تنفيذ سلسلة من اإلجراءات لحل 

او بمعنى آخرهي " المعرفة التي تظهر قدرة الشخص أو قدرته على إظهار خطوات العمل  مشكلة"

بطريقة منظمة ومنتظمة في حل مشكلة ما ". هذا الموقف يجعل المعرفة اإلجرائية تركز فقط على 

ضع في اعتبارك مشاكل معينة وهناك حاجة إلى خطوات عمل متسلسلة لحل هذه المشكالت، لذلك 

 أن: 

على إنها عبارة عن سلسلة من الخطوات أو اإلجراءات التي يتم إجراؤها  عرفة اإلجرائية:الم   

 لتحقيق هدف ما ) حل مشكلة رياضية (. غالبًا ما تسمى معرفة اإلجراءات بالمعرفة اإلجرائية

 ( Rttle – Johnson 2001 and Canobi 2009 )  المعرفة اإلجرائية هي “. على سبيل المثال

كيفية أو معرفة الخطوات المطلوبة لتحقيق األهداف المختلفة". وقد تم توصيف اإلجراءات معرفة ال

باستخدام التراكيب الرياضية  مثل المهارات واالستراتيجيات واإلنتاج واإلجراءات الداخلية 

("Byrnes  &Wasik ،1991 ،p.777:يمكن أن تكون هذة اإلجراءات عبارة عن .) 

سل محدد مسبقًا من اإلجراءات التي ستؤدي إلى تحقيق الهدف ) اإلجابة تسل -(  خوارزميات 1) 

 الصحيحة ( عند تنفيذها بشكل صحيح.

(   إجراءات محتملة أو مدروسة يجب ترتيبها وتطبيقها بشكل مناسب يؤدي لحل مشكلة معينة 2)

      )مثل خطوات حل المعادالت(. 
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المعرفة اإلجرائية تنقسم إلى قسمين، قسم يهتم ( أن  Hiebert and Lefevre( 6151كما ذكر) )

 ذلك:بفهم المشكلة وقسم يهتم بالتطبيق، وكمثال على 

في دراسة حول استخدام اإلجراءات في حل مشاكل المعادالت الخطية أن الطلبة في التعليم االساسي  

 لم يبنوا تعبيرات جبرية في العملية، ال يحل الطلبة المعادلة

5𝑡 − 3 = 8 

هنا الطالب ال يستخدم األقوا  کرموز رياضية ثم ال فعملية جبرية أنهم ال يعتبرونها عملية. بأنها  

يطبقون المبدأ االساسي  " افعل الشيء نفسه على طرفي المعادلة" ولكنه يستخدم طريقة "أخذ وأنقل" 

ه الطريقة هذ " وإضافة طريقة فريدة "لتبادل الرموز". يستخدم البعضاالخر أو "االلتفاف إلى الجانب

بطريقة هادفة ولكن معظمها يستخدمها دون فهم سبب قيامهم بذلك. يستمر هذا الموقف وسيستمر 

الطلبة في تغيير الرموز في إجراء لحل المشكالت قد ال يكون له معنی. تم الحصول على نتائج مماثلة 

طلبة الفهم الذاتي أو ( ( تبين إن" من المرجح أن يمار  ال2365أيضا.  في دراسة )حكيم ونور، )

تعلم الدور الذي يقودهم إلى وضع قوانينهم الخاصة ، أو مساواة القوانين بين العمليات واستخدام 

األعذار غير المناسبة لترشيد اإلجراءات".  إذا كان الطلبة قد فهموا المفاهيم الجبرية بشكل شخصي 

فسيجد الطلبة أنه يمكن تكييف فهمهم مع غير ما يجب أن يكون )معرفة ما يجب القيام به ولماذا( ، 

أي مهمة جديدة، وإذا نسوا األساليب التي أظهرها المعلم في الفصل ، فيمكنهم االعتماد على فهم 

"معرفة كيف ولماذا" للحصول على نفس الطريقة لحل المشكلة. لكن في الواقع ليس هذا هو الحال. 

قادرين على استخدام قدراتهم المعرفية والمنطقية ألنهم ما يمكن رؤيته هنا هو أنه ال يبدو أن الطلبة 

يفهمون الجبر بطريقة مقيدة وغير رياضية مطلقاً. يحفظون القواعد التي يتم تدريسها في الفصل بناء 

على العبارات الموجودة، ثم عندما يواجهون موقفا جديدا أو ينسون اإلجراءات التي يجب أن يظهرها 

بنفس الطريقة ( ، فإنهم يحاولون حل المشكلة عن طريق  )خد وأنقل(  من  المعلم ) والذي قد يقوم

عملية إلى أخرى. أدى هذا الموقف إلى قيام العديد من الطالب باستخدام إجراءات لم يتم عرضها في 

 الفصل ولم تكن متوفرة في أي كتاب مدرسي وال يمكن أعتبارها طريقة رياضة. 

( ( أن منهج الرياضيات الحالي يركز أكثر على معايير المعرفة 2338يذكر ) ريتل جونسون وستار )

اإلجرائية في حل المشكالت ويقلل االهتمام باإلجراءات المرنة التي تكون أكثر جدوى في حل 

المشكالت، أن استخدام اإلجراءات المرنة يتضمن حل المشكالت الرياضية بعدة طرق ومتى يمكن 

أنها تزيد من وعي الطلبة بأن الحل اإلجرائي لمشكلة ما ال يقتصر  استخدام الطريقة المناسبة. كما
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فقط على قاعدة واحدة ولكن يمكن تعديله وفقا للظروف المناسبة. باإلضافة إلى ذلك يمكن أيضا توسيع 

المعرفة اإلجرائية للطلبة وتوفير الفرص لهم الختيار الطريقة المناسبة. تم استخدام طرق مماثلة 

 أيضا. 

" بعض معلمي الرياضيات ، )بما في ذلك المؤلف لهذا (  أن: 2007وأقر ) بارودي وآخرون ،      

البحث ( كانوا مذنبون بالفعل بإفراطهم في تبسيط أقوالهم ومساواتهم عن ظهر قلب المعرفة المفاهمية 

جرائية رفة اإلبالمهارة الحسابية أو المعرفة اإلجرائية " عادةً ما يعرف باحثو تعليم الرياضيات المع

يبرت )ه من حيث نوع المعرفة على أنها " متسلسلة أو خطوة بخطوة )وصفات لـ( كيفية إكمال المهام"

وبالتالي من الناحية التاريخية)الرياضية( ، تم تعريف (. 117-116، ص  6، ص  1986وليففر ، 

المعرفة اإلجرائية أحيانًا بشكل أكثر تحديدًا ضمن تعليم الرياضيات ، ولكن يبدو أن هناك اتفاقًا على 

 أنها ال ينبغي أن تكون أكثر من ذلك. 

المعرفة اإلجرائية هي وال سيما في النماذج الرياضية ، كان هناك أحيانًا قيد إضافي مفاده أن       

( أن  1993معرفة ضمنية ال يمكن تفسيرها مباشرة. على سبيل المثال ، زعم جون أندرسون )

"المعرفة اإلجرائية هي معرفة ال يمكن للنا  إظهارها إال في أدائهم ..... المعرفة اإلجرائية ال يمكن 

صرح به في الروايات الالحقة (. على الرغم من أن م21،  18اإلبالغ عنها" )المرجع السابق ص 

 ((2001)العقالني(،  وخلص -)التحكم التكيفي في الفكر ACT-Rللمعرفة الصريحة والضمنية في 

& Sun Merrill أن  "عدم إمكانية الوصول إلى المعرفة اإلجرائية مقبول من قبل معظم الباحثين )

(. يرجع ذلك جزئيًا 206ائية" )ص ويتجسد في معظم النماذج الرياضية التي تلتقط المهارات اإلجر

إلى أن هذة النماذج غالبًا ما تكون ذات معرفة إجرائية تمت أتمتة من خالل ممارسة مكثفة. ومع ذلك 

، على األقل في حل المشكالت الرياضية ، غالبًا ما يعرف النا  ويستخدمون إجراءات غير مؤثمنة 

ساًل للخطوات )مثل حل المعادالت الجبرية المعقدة( ، ، ولكنها تتطلب اختياًرا واعيًا وانعكاًسا وتسل

 (. 2009ويمكن التعبير عنها بالمعرفة باإلجراءات  )على سبيل  المثال عند ستار ونيوتن ، 

، هناك إجماع عام على أن المعرفة اإلجرائية هي "  القدرة على تنفيذ تسلسل العمل )أي بشكل عام   

استخدام قيود إضافية على التعريف في بعض األبحاث السابقة ، اإلجراءات( لحل المشكالت"،  ثم 

 ولكن لم يتم إجراؤها عادةً في البحث الحالي حول المعرفة الرياضية.

 اإلجرائية:المفاهيمة والمعرفة قياس 



 

 
 
 

211 
 

 
... المؤتمر الدولي للجمعية   INNS: 202153 المجلة الليبية لعلوم التعليم

 11/2022/ 20-19( طرابلس 1المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

تعتبر كيفية قيا  كل نوع من هذة المعارف أمًرا بالغ األهمية لتفسير األدلة على العالقات بين        

رفة المفاهيمية واإلجرائية وتعليم وتعلم الرياضيات. ولقد تم تقييم المعرفة المفاهيمية بعدة طرق المع

 متنوعة، في حين أن هناك تباينًا أقل بكثير في كيفية قيا  المعرفة اإلجرائية.

قاطع  لغالبًا ما تكون مقاييس المعرفة المفاهيمية الضمنية مهام تقييم يقوم األطفال باختيارها بشك    

المقاييس الضمنية الشائعة األخرى هي )على سبيل المثال، الحكم على صحة إجراء أو إجابة كمثال( 

المقارنة بين األشكال التمثيلية )مثل الكسور الرمزية إلى المخططات الدائرية( ومقارنة الكميات. عادة 

حديد وتفسيرات تشمل أمثلة تما تتضمن المقاييس الصريحة للمعرفة المفاهيمية تقديم تعريفات 

تعريفات للمفاهيم والمصطلحات ، وشرح سبب نجاح اإلجراء ، أو رسم خريطة مفهوم. يمكن إكمال 

هذه المهام كعناصر تقييم بالورق والقلم أو يتم الرد عليها شفهيًا أثناء المقابالت في االمتحانات الشفوية 

(Ginsburg  ،1997قليل من  الدراسات السابق  .) ة حول المعرفة المفاهيمية واالجرائية التي قيمت

من الواضح أن هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة  كميًا مدى ثراء هذة المعارف التي كانت بمكان الدراسة.

 من المهام التي تم استخدامها لقيا  المعرفة المفاهيمية واالجرائية. 

ة نسبيًا للطلية، بحيث يتعين عليهم استنباط من السمات الحاسمة للمهام المفاهيمية أنها غير مألوف   

إجابة من معرفتهم المفاهيمية ، بدالً من تنفيذ إجراء معروف لحل المهمة. على سبيل المثال ، تُستخدم 

أسئلة مقارنة الحجوم أحيانًا لتقييم المعرفة المفاهيمية لألطفال من حيث الحجم. ومع ذلك ، يتم تعليم 

لمقارنة األحجام أو تطوير اإلجراءات مع الممارسة المتكررة ؛ بالنسبة  األطفال أحيانًا إجراءات

لهؤالء األطفال ، من المحتمل أن تقيس أسئلة مقارنة الحجم معرفتهم اإلجرائية ، وليس معرفتهم 

 باإلضافة إلى ذلك فأن :  المفاهيمية.

 هاًما متعددة. يكون قيا  المعرفة أقوى إذا استخدمت م مقاييس المعرفة المفاهيمية:  

استخدام مهام متعددة تهدف إلى تقييم نفس المفهوم يقلل من تأثير الخصائص الخاصة بالمهمة  أوالً:

(Schneider  &Stern  ،2010.) 

غالبًا ما تتطلب المعرفة المفاهيمية في مجال ما معرفة العديد من المفاهيم ، مما يؤدي إلى بناء  ثانيًا: 

متعدد األبعاد. على سبيل المثال، بالنسبة للعد  تتضمن المفاهيم األساسية العالقة األساسية وعدم الصلة 

 بالترتيب.
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م من ومبادئ التبديل واالنعكا . على الرغ : في الحساب تشمل المفاهيم األساسية القيمة المكانيةثالثا 

 أن معرفة كل منها مرتبط بمعرفة اخرى.

 إال أن هناك اختالفات فردية في هذه العالقات  بدون تسلسل هرمي معياري للصعوبة 

 (Dowker Jordan 2008   Mulhern 2009 and Wylie .) 

ائًما تقريبًا هي حل المشكالت ، وعادةً ما : أقل تنوًعا بحيت تكون المهمة دمقاييس المعرفة اإلجرائية

يكون قيا  النتيجة هو دقة اإلجابات أو اإلجراءات وفي بعض األحيان ينظر الباحثون الى وقت الحل 

(.  المهام اإلجرائية مألوفة في كثير االحيان فهي تتضمن Schneider  &Stern ،2010أيًضا )  

أنواع المسائل الرياضية التي حلها الطلبة من قبل، وبالتالي يجب أن يعرفوا إجراءات حلها. في بعض 

مسألة مع ميزة مسألة غير مألوفة والتي تتطلب  -األحيان ، تتضمن المهام ما يقرب من مسائل النقل 

راء معروف مناسب أو تعديالت صغيرة إلجراء معروف الستيعاب ميزة المسألة إما االعتراف بأن إج

 (. 2006؛ ريتل جونسون ،  Mandl  ،1998و  Gruberو  Starkو  Renkl)مثل   -الغير المألوفة 

وهناك تدابير إضافية يتم استخدامها لالستفادة من خاللها معرفة مقيا  المعرفة اإلجرائية، فعندما    

 automatized proceduralاإلجرائية المؤتمتة ) احثون بمدى جودة المعرفة يهتم الب

knowledge  ،) يستخدم الباحثون نماذج من المسائل المزدوجة لقيا  الفرق في الوقت بين رد الفعل

لحل مسألة رياضية تم التدرب عليها مقابل مسألة تتطلب نفس الخطوات التي يتم تنفيذها بترتيب 

رفة انعكاًسا واعيًا وغالبًا ما يكون مستقالً عن المعاإلجرائية المؤتمتة من تنفيذ المعرفة عكسي. ال يتض

(. وعند االهتمام بمدى مرونة المعرفة اإلجرائية ، يقوم الباحثون بتقييم 1993المفاهيمية )أندرسون ، 

اضية المشكالت الريمعرفة الطالب باإلجراءات المتعددة وقدرتهم على االختيار بمرونة من بينها لحل 

 بكفاءة ترتبط مرونة المعرفة اإلجرائية ارتباًطا إيجابيًا بالمعرفة المفاهيمية. 

، يوجد خطأ قيا  عشوائي في الكثير من هذة المقاييس  تقريبًا، هذا يجعل من الصعب تفسير أخيًرا    

اهيمية ظهر مقيا  المعرفة المفالنتائج حول المعرفة المفاهيمية واإلجرائية. على سبيل المثال، عندما يُ 

ومقيا  المعرفة اإلجرائية ارتباًطا داخليًا منخفًضا، فهل هذا بسبب تفكك المعرفة المفاهيمية 

امل أظهر تحليل عواإلجرائية، أم هو بسبب المعرفة الخاصة بالمهمة، أو بسبب ارتفاع خطأ القيا ؟ 

 المشكلة ليست نظرية فقط.( أن هذه Schneider  &Stern  ،2010التأكيد عند )

 العالقة بين المعرفة المفاهيمية واإلجرائية:  
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على نطاق واسع من تاريخ الرياضيات ال يمكن حل أى مشكلة رياضية بدون المعارف المفاهمية      

واالجرائية، ولكن أيهما أوالً؟ وعلى الرغم أن هناك ما يحتاج الى أحداهما دون االخرة، فعملية الجمع 

ملية إجرائية في البداية، وعند التوسع فيها سنحتاج الى المفاهمية لتقسيم االعداد الى أحاد هى ع

وعشرات وغيرها، كدلك الضرب والقسمة، لذا من يكون أوالً؟ هنا أختلفت وجهات النظر بين 

 ( يفترض وجهات النظر لهذة المفاهيم الى: 1998الباحيثين، فعند ) ريتل جونسون وسيجلر  

أن األطفال يكتسبون في البداية المعرفة المفاهيمية ، على سبيل المثال ، من خالل تفسيرات  :الً وأ    

الوالدين أو االسترشادين للسمات والقيود الفطرية ، ومن ثم اشتقاق وبناء المعرفة اإلجرائية منها من 

 خالل حل المشكالت الممارسة المتكررة وهذا اإلحتمال االول.

في الوقت كان هناك وجهات نظر تفترض أن األطفال يتعلمون اإلجراءات أوالً ، على سبيل  ثانيا:    

ً المعرفة المفاهيمية منها من خالل  المثال ، عن طريق السلوك االستكشافي ، ثم يستمدون تدريجيا

 عمليات التجريد ، مثل إعادة الوصف التمثيلي وهذا االحتمال الثاني.

ل الثالث ، الذي يسمى أحيانًا ) وجهة نظر التعطيل ( تنص على أن المعرفة أم االحتما ثالثا:     

 المفاهيمية واإلجرائية تتطوران بشكل مستقل. 

وهو االحتمال الرابع هي ) وجهة نظر تكرارية ( يقال إن العالقات السببية ثنائية االتجاه ،  رابعا:    

 ت الحقة في المعرفة اإلجرائية والعكس بالعكس.مع زيادة المعرفة المفاهيمية التي تؤدي إلى زيادا

وفي الوقت الحاضر تعتبر وجهة النظر التكرارية هي اآلن المنظور األكثر قبواًل، حيت تستوعب       

طريقة العرض التكرارية التحسينات التدريجية في كل نوع من أنواع المعرفة بمرور الوقت. إذا تم 

المعرفة  حدًا منقيا  المعرفة باستخدام مقاييس مستمرة وليست قاطعة، يصبح من الواضح أن نوًعا وا

لم يتم تطويره جيدًا معزوال عن اآلخر. باإلضافة إلى ذلك ، فإن وجهة النظر التكرارية تستوعب 

أوالً أو وجهات نظر اإلجراءات. وقد تم أخذ وجهة النظر  -األدلة التي تدعم المعرفة المفاهيمة 

، ولكن رائية  في تعلم الرياضياتالتكرارية في االعتبار في هذا البحث حول المعرفة المفاهيمية واإلج

 على مدار الخمسة عشر عاًما الماضية كان هناك كثير من النظريات لألدلة الداعمة لهذة النظرة.

حيث يمكن أن تكون المعرفة األولية مفاهيمية أو إجرائية ، اعتمادًا على المدخالت المبنية  أوالً :    

 خرى.والمعرفة السابقة ذات الصلة بالموضوعات األ
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تم العثور على ارتباطات إيجابية بين نوعي المعرفة في مجموعة واسعة من التطبيقات : ثانيا      

والمجاالت التي تشمل العد والجمع والطرح والكسور العشرية والعادية عند الناشئين والتقدير وحل 

 المعادالت في الثانوية والجامعات. 

المعرفة المفاهيمية واإلجرائية موجودة حتى على مدى عدة سنوات العالقات التنبؤية بين ثالثاً:       

(Cowan et al.  ،2011 .) باإلضافة إلى أن هناك كثير من األدلة توكد على أن التركيز التجريبي

 تم العثور علىبنوع واحد من المعرفة يمكن أن يؤدي إلى زيادة في النوع اآلخر من المعرفة، ولقد 

على أن العالقات التنبؤية ثنائية االتجاه بين المعرفة المفاهيمية واإلجرائية في  أدلة من خال التجارب

 المجاالت الرياضية التي تتراوح من الكسور إلى حل المعادالت.

، هناك أدلة كثيرة من مجموعة متنوعة من البحوث الرياضية دات الصلة وفي تحليل بشكل عام   

تطوير المعرفة المفاهيمية واإلجرائية للرياضيات غالبًا ما كثير من الدراسات توكد وتشير إلى أن 

يكون تكراريًا ، حيث يدعم نوع واحد من المعرفة المكاسب في المعرفة األخرى ، والتي بدورها 

تدعم المكاسب في النوع اآلخر من المعرفة. قد تساعد المعرفة المفاهيمية في البناء واالختيار والتنفيذ 

حل المسائل الرياضية. في الوقت نفسه، قد تساعد ممارسة إجراءات الطالب المناسب إلجراءات 

للحل على تطوير وتعميق فهم المفاهيم ، خاصة إذا كانت اإلجرءات مصممة لجعل المفاهيم األساسية 

 ،أكثر وضوًحا. كال النوعين من المعرفة متشابكان ويمكنهما تقوية بعضهما البعض بمرور الوقت

قة قوة وعالية إلى حد ما بين المفاهمية واالجرائية في تحليل الكثير من دراسات كما أن هناك عال

حول حل المعادالت وتقديرها، عالوة على ذلك تشير الدراسات الحديثة إلى أن قوة العالقة بين نوعي 

العالقة مترابطة بين المعرفة المفاهيمية واإلجرائية فهي  المعرفة تختلف بمرور الوقت، وأن هذة

ان كما أشار)جورد عالقة ثنائية االتجاه بين المعرفة المفاهيمية واإلجرائية في تعلم الرياضيات

(، ولكن من الواضح أن 2011( وكذلك عند ) شنايدر ، ريتل جونسون ، وستار ،  2009وآخرون ، 

 نوعي المعرفة مرتبطان غالبًا.

أن الطلبة الذين يتلقون التعليمات المفاهيمية ال يحسنون الفهم المفاهيمي فحسب، بل إنهم قادرون  

على إنتاج إجابات أكثر صحة واستخداما مرنا للحلول اإلجرائية. في المقابل، نجد ان الطلبة الذين 

 ضية وتحسينتلقوا معرفة إجرائية قادرين على إظهار اإلجراءات الصحيحة لحل المشكالت الريا

الفهم المفاهيمي. لذلك نستنتج أن هناك عالقة قوية ومتكررة بين المعرقة المفاهمة واالجرائية وحتى 
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أنهما يؤثرون على بعضهم البعض. وفي ظل ظروف معينة يكون تطوير المعرفة المفاهيمية 

 . واإلجرائية مترابطا بحيت ستؤدي الزيادة في معرفة واحدة إلى زيادة معرفة اآلخر

أ يضا أنه على الرغم من أن المعرفة (  Rittle-Johnson and Alibali (6111وجد ) )        

المفاهيمية واإلجرائية لهما تأثير على بعضها البعض، إال أن هناك اختالفا في قوة التأثير بينهما، وتم 

شير من العكس، ت ،يةالعثور على أن المعرفة المفاهيمية يكون لها تأثير أكبر على المعرفة اإلجرائ

( ( إلى أن التوجيه الذي يركز على زيادة المعرفة المفاهيمية 2335نتائج  ) ماثيوز وريتل جونسون )

يمكن أن يؤدي إلى زيادة المعرفة المفاهيمية واإلجرائية بينما التوجيه الذي يركز على زيادة المعرفة 

 فه.ر بشكل طفيف على الزيادة في المفاهيم المعراإلجرائية يمكن أن يزيد المعرفة اإلجرائية ولكنه يؤث

عالوة على ذلك ، ستكون المعرفة المفاهيمية األولية قادرة على توقع المعرفة اإلجرائية ولكن هذا 

خلص إلى أن تطوير (  Rittle-Johnson et al( 2336ليس هو الحال بشكل دائماً، في حين أن ) )

 ليم الرياضيات يتم من خالل عملية تكرارية للمسائل الرياضية.المعرفة المفاهيمية واإلجرائية في تع

استرشداً بنظرية " المفاهيم أوال " حيث يجب أن يمتلك الطلبة المعرفة المفاهيمية أوالً، وجدوا      

أن الطلبة الذين لديهم بالفعل هذه المعرفة المفاهيمية كانوا قادرين على حل المزيد من المسائل 

صحيح. بعد إعطائه دليل المعرفة المفاهيمية والمزيد من الشرح للمسألة التي يتم  الرياضية بشكل

حلها وزيادة في المعرفة اإلجرائية. كما تنص النظرية على أن إى توجيه للمعرفة المفاهيمية تعديل 

كثر أللمعرفة اإلجرائية في حل المشكالت الجديدة،  أن الطلبة الذين لديهم معرفة مفاهيمية أولية هم 

 تحفيزا لتعديل المعرفة اإلجرائية الحالية في حل المشكالت الجديدة. 

وفي الوقت نفسه مع النظرية " اإلجرائية اوالً "  حيث يحل الطالب المشكالت إجرائيا سيشجعون       

بناء المعرفة المفاهيمية بعد أن يكون لديهم خبرة في حل المشكالت، على الرغم أن ) ريتل جونسون 

 ( (  وجد أن زيادة المعرفة اإلجرائية ستزيد المعرفة المفاهيمية. 2336رون. )وآخ

 لعامة للمعرفة المفاهمية واالجرائية في تعليم الرياضياتااالهمية الخاصة و

من خالل العرض للبحث والبحوث ذات الصلة والمتعلقة بالمعرفة في تعليم الرياضيات، يمكن      

 وضوع البحث الخاصة لطلبة والمعلمون والعامة للمهتمين بالرياضيات:إستنباط بعض نقاط ألهمية م
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  المعرفة المفاهيمية واالجرائية ال تقل أهمية عن المعرفة األساسية والمهارات في بناء فهم

الرياضيات، إن تدريس المعرفة اإلجرائية التي تم التركيز عليها سابقا هو في اتجاه واحد 

اإلجرائية والمفاهيمية تعمل كشارع ذي اتجاهين سيساعد ولكن تم إثبات أن المعرفة 

  استخدامها في بناء وتحسين تعلم وتعليم للرياضيات.

  هناك عالقة قوية وعالية بين المفاهمية واالجرائية في حل وتحليل الكثير من المشاكل

تتطور والرياضبة وتقديرها، عالوة أن قوة العالقة بين نوعي المعرفة تختلف بمرور الوقت 

 مع الخبرة.

  يجب التأكيد على التدريس الذي يركز على تطوير المعرفة المفاهيمية واإلجرائية وصقلها

بحيث تصبح أكثر وضوحا والتي بدورها تشجع التدريس في تعليم الرياضيات. يمكن أن 

يؤدي التفسير األكثر تفصيال إلى تغيير التدريس التقليدي الذي يركز فقط على المعرفة 

 جرائية إلى تعليم يعطي األولوية لكال المعرفة. اإل

   استخدام المعرفة المفاهيمية في توليد اإلجراءات سيعزز المعرفة المفاهيمية ويسهل

 ظهورها مرة أخرى في المستقبل. 

   زيادة المعرفة اإلجرائية من خالل توفير المزيد من المشكالت الصعبة والمطالبة بمزيد من

 أيضا على زيادة المعرفة المفاهيمية. عمليات الحل ستشجع

  عند زيادة المعرفة اإلجرائية للطلبة، سيتم شرح المفاهيم الخاطئة للطلبة في إجراءات حل

المسائل بالدقة  واإلكمال. كما أنه سيؤثر على الطلبة ويساعدهم في زيادة معرفتهم المفاهيمية 

 وتقليل المفاهيم الخاطئة لديهم.

   اإلجرائية لطلبة تشجيع الطالب على شرح الحلول التي يعملون عليها في تحسين المعرفة

وسيؤدي بشكل غير مباشر إلى قيام الطلبة بتطبيق المعرفة المفاهيمية األساسية في 

  اإلجراءات التي يستخدمونها.

 اإلستنتاج:

 يمكن استنتاج نتائج المناقشة أعاله أن:       

المعرفة المفاهيمية واإلجرائية في تعليم الرياضيات أمر ال بد منه ، خاصة في تعليم وتعلم حل   أوالً:

 مشاكل الرياضيات.
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تعتمد الكفاءة الرياضية للمعلم والطالب على تطوير المعرفة المفاهيمية واإلجرائية. على الرغم ثانياً:  

ا، إال أن هناك إجماًعا عاًما على أن من وجود بعض التباين في كيفية تعريف هذه البنى وقياسه

 العالقات بين المعرفة المفاهيمية واإلجرائية غالبًا ما تكون ثنائية االتجاه ومتكررة. 

لقد ظهرت طرق تعليمية لدعم كال النوعين من المعرفة، مثل تعزيز المقارنة بين طرق الحلول  رابعاً:

 الطلبة.  يحتاج البحثالبديلة ، والحث على الشرح الذاتي، وتوفير فرص االستكشاف من قبل 

 ىالمستقبلي إلى التركيز على قيا  أكثر صرامة للمعرفة المفاهيمية واإلجرائية ، وتقديم أدلة عل

 صحة المقاييس، وتحديد نماذج أكثر شموالً لفهم كيفية تطور المعرفة المفاهيمية واإلجرائية. 

يحتاج التدريس والتعلم في تعليم الرياضيات إلى التأكيد مرة أخرى على تطوير المعرفة  سادساً:

، العالقة تالمفاهيمية واإلجرائية على المستوى األساسي حسب الحاجة لبناء معرفة أعلى بالرياضيا

بين هاتين المعرفتين هي أيضا ثنائية االتجاه بحيث تكون هاتان المعرفتان مترابطتان. لذلك فإن كال 

عل من وهذا يج هاتين المعرفتين ضروريتان في حل مشاكل الطالب وبالتالي زيادة تفوق الطالب، 

 لمعرفة.الصعب عزو إجابات المتعلمين ) الطلبة ( حصريًا إلى نوع واحد من هذة ا

 :التوصيات

 هناك بعض التوصيات :أخيراً      

  في الدراسات المتعلقة بالمعرفة المفاهيمية واإلجرائية. من االهتمام  تم إيالء القليل جدًا من

الواضح أن هناك حاجة ماسة إلى االهتمام بالمثل هذة المعارف. سيتعين على الدراسات 

ة لضمان أننا نستخدم مقاييس جيدة للمعرفة المفاهيميالمستقبلية التحقق من صحة  والتدابير 

وإحراز مزيد من التقدم في فهم العالقات بين المعرفة المفاهيمية واإلجرائية ،  واإلجرائية،

 يجب أن نولي مزيدًا من االهتمام لصالحية تدابير المعرفة المفاهيمية واإلجرائية.

  ناء المعرفة الرياضية الفعالة. التعلم من المعرفة المفاهيمية هي جزء من بنوصي ونؤكد أن

خالل الفهم سيجعل التعلم أسهل مما يجعله بدوره أكثر وضوحا. فمن خالل امتالك هذه 

المعرفة المفاهيمية، يسهل على الطالب تذكرها ويمكنهم تطبيق المعرفة الجديدة وربطها 

ل تحكم ويعمل كحلقة وص البالمعرفة الموجودة. فالمعرفة المفاهيمية هي فهم لمبدأ يمثل مج

النص الذي ينص على أن المعرفة  بين المعارف المتعددة في مجال الرياضيات  تمشيا مع

 المفاهيمية هي بمثابة رابط للشبكة والعالقة بين العديد من أفكار الشخص. 
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  تتطلب كل مشكلة رياضية تقييم معرفة مفاهمية أو إجرائية خاصة بالمشكلة، وفي ظل العديد

الكثير من المشكالت الرياضية والتي تكون في ظروف غير مطغوطة، وبالتالي يستطيع 

كثير من المتعلمين استنباط إجراءات جديدة من معرفتهم المفاهيمية ويمكنهم تجريد مفاهيم 

 اإلجرائية.  جديدة من تجربتهم

  ،بين المعرفة المفاهيمية واإلجرائية بعض المكونات التي يجب أخذها في االعتبار واالهنمام

 سنحتاج إلى فهم أفضل للعديد من عدة المكونات. على سبيل المثال:

هل يتم تخزين المعرفة المفاهيمية واإلجرائية بشكل مستقل في الذاكرة طويلة المدى وهل  ؟؟

 الخبرة؟ يتغير هذا مع 

كيف يؤثر العمر والفروق الفردية على العالقات بين المعرفة المفاهيمية واإلجرائية  ؟؟

 وفعالية األساليب التعليمية المختلفة؟ 

ما هي األساليب التعليمية اإلضافية التي يمكن دمجها في بيئات التعلم وما هي سلوكيات  ؟؟

 هذة المعارف لديهم؟  الطالب واألنشطة العقلية التي يدعمونها لتطوير

 المراجع:

 المراجع العربية:

م(. بناء برنامج لتدريب المعلمين على إستراتيجية تدريس  2331أبورمان، عصري علي ) (6

مكونات المعرفة الرياضية وأتره في أدائهم وتحصيل طلبتهم. رسالة دكتورة غير منشورة، 

  جامعة بغداد.

( تعزيز التعلم التعاوني في تعليم العلوم والرياضيات: 2339أفندي زكريا وزناتون إكسان. .) (2

 (. 6، ) 08-01منظور ماليزي. مجلة أوراسيا للرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والتعليم .

بية رلتت افة في كليارلمعت إدارة اعملياق بيطتت سا، درا2368حاينة طلافي طلد ياز (3

 . 12دد،لع، ا 2، المجلد يةوبرلتوم العل، انيةردألت الجامعااياضية في رلا

سارة بانسيال و أنجيال جيمس، المعرفة الرياضية لمعلمي الصف التاسع لتدريس  (1

 ، مجلة جنوب افريقيا لتعليم الطفولة. 2369االلرياضيات، 
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 -عبد جامعة الملك سعود ،أ.د .إيمان رسمي  -كلية التربية -د .إسماعيل سالمة البرصان  (8

األنروا )األردن(، المعرفة اإلبستمولوجية لدى معلمي  -كلية العلوم التربوية واآلداب

 الرياضيات للصف الثامن األساسي في األردن.

 المراجع االجنبية:

1) Bethany Rittle-Johnson 2017, Developing Mathematics Knowledge 

,Vanderbilt University ,Child Development Perspectives March 2017. 

2) Hiebert, J. (1986). Conceptual and Procedural : The case of 

mathematics. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates. 

3) Hiebert, J. (1986). Conceptual and Procedural: The case of 

mathematics. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates(3-4). 

4) Luki Luqmanul Hakim, Bambang Yasmadi (2021)Conceptual and 

Procedural Knowledge in Mathematics Education ,Universitas Islam 

Nusantara, Bandung, Indonesia. ISSN: 0011-9342 | Year 2021 Issue: 

9 | Pages: 1271 – 1280. 

5) McCormik, R. (1997). Conceptual and procedural knowledge. 

International Journal of Technology and Design Education 7, 141-

159. 

6) Noelle M. Crooks , Martha W. Alibali, Broward College, Davie, USA 

,University of Wisconsin, Madison, USA, Defining and measuring 

conceptual knowledge in mathematics, Developmental Review 34 

(2014) 344–377. 

7) Rittle-Johnson, B., & Schneider, M. (2015). Developing conceptual 

and procedural knowledge in mathematics. In R. Cohen Kadosh & A. 

Dowker (Eds.), Oxford handbook of numerical cognition (pp. 1102-

1118).، 



 

 
 
 

211 
 

 
... المؤتمر الدولي للجمعية   INNS: 202153 المجلة الليبية لعلوم التعليم

 11/2022/ 20-19( طرابلس 1المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

8) Rittle-Johnson, B., Star, JR & Durkin K. (2009). The important of 

prior knowledge when comparing examples : Influences on 

conceptual and procedural knowledge of equation solving. Journal of 

Educational Psychology 101(4), 836–852. 

9) Robin, K (2007).Teaching Preservice Secondary Teachers H0e to 

Teach Elementary Mathematics Concepts. ERIC. 

10)) Sara Bansilal & James،A, 2018, Mathematical knowledge of 

Lesotho teachers in R the classroom to teach mathematics, South African 

magazine for children’s education. 

11) Shulman: February 1 -1986: Those Who Understand : Knowledge 

Growth in Teaching) Temple, A. W. (2010). Third Grade Teachers 

Mathematics Instructional Quality, Mathematical Knowledge for 

Teaching and Mathematics Teaching Efficacy: A Quantitative and 

Qualitative Analysis. UN Published Doctorate Thesis, University of 

Virginia. 

12 ) Star, JR (2000). On the relationship between knowing and doing in 

procedural learning. In B.Fishman & S. O'Connor-Divelbiss (Eds.), 

Proceedings of the Fourth International Conference of the Learning 

Sciences (pp. 80-86). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

211 
 

 
... المؤتمر الدولي للجمعية   INNS: 202153 المجلة الليبية لعلوم التعليم

 11/2022/ 20-19( طرابلس 1المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

 

واقع ممارسة معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتعليم المدمج وانعكاسه على تطبيق 

 التعليم المتمايز من وجهة نظرهم في مدارس مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل

 جامعة القدس المفتوحة -د. فريال عمرو

famro@qou.edu          0599479660 

============================================== 

 ملخص الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع ممارسة معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتعليم المدمج        

المتمايز من وجهة نظرهم في مدار  مديرية تربية وتعليم جنوب وانعكاسه على تطبيق التعليم 

( معلماً 6631الخليل، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من )

ومعلمة من معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل، وطبقت الدراسة 

معلماً ومعلمةً اختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة، وتوصلت الدراسة  (202على عينة مكونة من )

إلى أن مستوى ممارسة معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتعليم المدمج في مديرية تربية وتعليم الخليل 

كان متوسطاً، كما أن مستوى تطبيق التعليم المتمايز جاء متوسطاً، وأظهرت النتائج وجود أثر دال 

ً للتعليم المدمج على التعليم المتمايز لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مديرية تربية إحصا ئيا

وتعليم جنوب الخليل، وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

مؤهل لالتعليم المدمج والتعليم المتمايز لدى معلمي المرحلة األساسية تعزى لمتغيري )الجنس وا

 سنوات. 8العلمي( بينما ظهرت فروق في سنوات الخبرة لصالح أكثر من 

 التعليم المدمج، التعليم المتمايز. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

This study aims to identify the reality of the practice of the teachers of the 

lower basic stage of blended education and its reflection on the application 

of differentiated education from their point of view in the schools of the 

Directorate of Education south of Hebron. In the Directorate of Education 

south of Hebron, the study was applied to a sample of (232) male and female 

teachers who were chosen by the simple random method. Average, and the 

results showed a statistically significant impact of the blended education on 

mailto:famro@qou.edu
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the differentiated education of the teachers of the lower basic stage in the 

Directorate of Education in South Hebron, and the study concluded that there 

are no statistically significant differences between the averages of the 

blended and differentiated education among the teachers of the basic stage 

due to the variables (gender and educational qualification). While differences 

appeared in years of experience in favor of more than 5 years.  

Keywords: blended education, differentiated education. 

 مقدمة

يشهد العصر الحالي تطوراً وتقدماً تقنياً في شتى مجاالت الحياة، وال شك أن هذا التطور 

والتقدم ألقي بظالله على التعليم، مما يتطلب من القائمين عليه ضرورة مسايرة الواقع واستحداث 

قيق النقلة النوعية في والتعلم لتحاألساليب التعليمية والتقنية الحديثة وتوظيفها لتحسين عمليتي التعليم 

تخريج كوادر مؤهلة للتعامل مع متغيرات هذا العصر واستخدام أدواته واإلفادة منها، حيث إن التعليم 

القائم على الدور التقليدي للمعلم في كونه ناقالً للمعلومات والمعرفة لم يعد مناسبة لعصر المستحدثات 

المتعلم بتفاعل وإيجابية في الحصول على المعلومات من  التقنية الذي يستوجب مشاركة وتواصل

مصادرها المختلفة بهدف تنمية المهارات، وذلك باستخدام وسائل وتقنيات التعليم الحديثة المتمثلة في 

 (.129، ص2361ظهور التعلم اإللكتروني، والمنهج الرقمي، والتعليم عن بعد )السيد،

االتجاهات المعاصرة للتربية، ومن المهام الجديدة للمعلم وكما يعد التعلم المدمج واحدا من 

في القرن الحادي والعشرين، ويمكن وصف التعلم المدمج بأنه أسلوب تعليمي تستخدم فيه أكثر من 

وسيلة لنقل المعرفة والخبرة إلى المتعلمين بغرض تحقيق أحسن ما يمكن لمخرجات التعلم وعلى ذلك 

زايا التعليم االلكتروني ومزايا التعليم الصفي، ويقوم هذا التعليم على فان ذلك النموذج يجمع بين م

 (.0، ص2361أسا  مدخل التكامل بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني )الربماوي،

لذا قام الباحثون والمهتمون بالتعليم، بالبحث عن طرق لتحسين المخرجات التعليمية، 

القائمة، وذلك عن طريق االستفادة من التقنيات الحديثة، وقد والتخلص من بعض مشكالت التعليم 

كشفت الخبرات المبكرة في التعامل مع هذه التقنيات عن فرص تحسين عميقة في نوعية خبرات التعلم 

 (.0، ص2361وكفاءتها ومدى مناسبتها وكلفتها )المعمر،

 ً بالغ األهمية في العملية كما تُعد االهداف التربوية مخرجات للتعليم ونواتج منه موضوعا

التربوية، ألن األهداف هي التي توجه كل عناصر العملية التربوية وتضبطها أبتداًء من وضع الخطة 
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وتصميم المقررات وطريقة التنفيذ، وابتداء بقيا  ما حقق وتقويمه، ويعد تحديد األهداف بصورة 

ألهداف التعليمية سوف تفتقد أساساً واضحة هي الخطوة األولى في التقويم، وفي حالة عدم تحديد ا

ً الختيار المحتوى وتصميم الوسائل واختيار أساليب التقويم المالئمة التي تعطينا الصورة  سليما

 (.2، ص2360الحقيقية عن مدى ما حققنا من أهداف )ناجي،

نها موظهر التعلم المدمج الذي على الرغم من إيجابياته العديدة في هذا العصر التقني، والتي 

أنه يرفع مستوى ثقافة الحاسب اآللي ومهاراته عند المتعلمين، ويقدم المادة العلمية بطريقة مشوقة، 

ويساعد المتعلمين على االحتفاظ بالمعلومات لفترة أطول، كما أنه يقدم التغذية الراجعة الفورية 

أهداف  عمل على تحقيقللمتعلمين بصورة مستمرة مما يزيد من دافعيتهم نحو العملية التعليمية وي

التربوية، إال أن هناك بعض السلبيات التي قد تصاحب استخدامه، ومنها على سبيل المثال أنه تعليم 

 (.26، ص 2363يفتقد إلى التفاعل اإلنساني بين المعلم والمتعلم وجهاً لوجه )الغامدي،

ام والتعليمية بشكل عوالحقيقة أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجهه العملية التربوية 

مثل العولمة، والتنافسية، والثورة المعلوماتية، والتطور العلمي السريع، مما يتطلب العمل على إيجاد 

استراتيجيات تعليمية حديثة تعمل على مواكبة هذه التغيرات، وأكبر التحديات التي تواجهه المعلمين 

ا أدركنا أن هناك أوجه مختلفة لهذا التنوع ومن هو التنوع الكبير بين مستويات المتعلمين ال سيما إذ

ذلك اختالفات في البيئة المنزلية، الثقافة، الخبرة، االستجابة لمتطلبات الدراسة، وغيرها من 

 .االختالفات العديدة األخرى

وإدراكاً واستجابة لتلك التحديات والمتطلبات فقد ظهر مفهوم التعليم المتمايز والذي نال قدر 

الرعاية واالهتمام من قبل األنظمة التعليمية في الدول المتقدمة، إن فكرة تنويع التدريس كبير من 

( في 6113( حين أُعلنت وثيقة حقوق الطفل، ومن ثم عام )6151بدأت تأخذ مكانتها منذ العام )

عليم ( الذي أوصى بالت2333المؤتمر العالمي للتربية الذي عقد في جومتيان وتاله مؤتمر داكار عام )

للتميز والتميز للجميع، وقد ركزت توصيات تلك المؤتمرات على األخذ في االعتبار االختالفات بين 

المتعلمين، وأن الطالب يتعلمون بطرق مختلفة، وأنه من الضروري تنويع المناهج وطرق التدريس 

نهم أقصى م بحيث يتكمن جميع المتعلمين من الحصول على تعليم يتالءم مع خصائصهم ، ويحقق لكل

 (.666، ص2362وقدراته )حمادنة وعبيدات،  درجات النجاح واالنجاز في إطار إمكاناته

 

والتعليم المتمايز نموذج يمّكن المعلمين باالحتياجات الفريدة لكل متعلم، فالمعلمون الذين يستخدمون 

ت الطلبة في اجاالتعليم المتمايز يخططون بشكل استراتيجي للتدريس الذي يهيئ للوصول إلى احتي
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غرف الدراسة لكي يحققوا المعايير المستهدفة، كما أن المعلمين الذين يستخدمون االستراتيجيات 

المتمايزة واألنشطة المتمايزة يطبقون هذا النموذج في غرف الدراسة وعبر المستويات الصفية 

 (.Gregory & chapman, 2007ومجاالت المحتوى )

  

الحديثة في التربية والتعليم التي تنادي بضرورة توفير التعليم لجميع أفراد وانطالقاً من االتجاهات 

ي فالمجتمع مع األخذ في الحسبان ما بينهم من اختالف وتباين، لذا جاءت هذه الدراسة التي تبحث 

تنمية التعليم المتمايز لدى طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين في دور التعليم المدمج في 

 .مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل

 الخلفية النظرية

 أوالً: التعليم المدمج

نشأ التعليم المدمج منذ نهاية التسعينات من القرن الماضي، وبدأت الموجة األولى فيما يسمى 

بالتعلم االلكتروني وكانت تركز على إدخال التكنولوجيا المتقدمة في العملية التعليمية، وتحويل 

التقليدية إلى فصول افتراضية عن طريق استخدام الشبكات المحلية أو الدولية وتكنولوجيا الفصول 

المعلومات، إال أن التطور التكنولوجي مهما تطور ال يغني عن الطرق االعتيادية في التعلم والتعليم، 

لتعلم غي اومن هنا ظهر مفهوم التعليم المدمج كتطور طبيعي للتعلم االلكتروني، فهذا النوع ال يل

االلكتروني وال التعلم التقليدي بل هو مزيج من االثنين معاً، فالتعليم المدمج هو أحد صيغ التعليم أو 

تعلم التدريب التي يتكامل أو يندمج فيها التعلم االلكتروني مع التعلم التقليدي في اطار واحد، حيث 

و  تر أو المعتمدة على الشبكات في الدرتوظف أدوات التعلم اإللكتروني، سواء المعتمدة على الكمبيو

والمحاضرات، وجلسات التدريب والتي تتم غالبا في قاعات الدر  الحقيقية المجهزة بإمكانية 

 (.6، ص2360االتصال بالشبكات )المعمر،

 مفهوم التعلم المدمج:

علم تتعددت مسميات التعلم المدمج حيث يطلق عليه أحيانا التعلم الخليط، وأحيانا أخرى ال

المتمازج، أو التعلم المؤلف، ولكن اختالف األسماء ال يختلف في آلية التقديم، أو طريقة التدريس 

المتبعة في هذا النمط من أنماط التعلم، ويوجد العديد من التعريفات للتعلم المدمج تتفق على أنه الجمع 

، وأفضل دي وجهاً لوجه، والتعلم الذاتيبين أنماط عدة من التعلم، مثل التعلم اإللكتروني مع التعلم التقلي

: 2361أسلوب للدمج هو الذي يجمع بين عدة طرق للحصول على أعلى إنتاجية بأقل تكلفة )العريني ،

691.) 
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ص( التعلم المدمج بأنه:" التعلم الذي يقوم على توفير البيئة 10، 2362ويعرف )زامل، 

حاسب اآللي الغنية والتفاعلية والمعتمدة على تقنيات ال المناسبة لتعلم الخبرات، والتي تمتاز بالتطبيقات

 واإلنترنت، بحيث يتفاعل الطالب مع مصادر التعلم واألنشطة في اللقاءات الوجهية واإللكترونية".

( التعلم المدمج بأنه: "نظام متكامل يهدف إلى مساعدة 06، ص2361ويعرف أيضاً )عايد،

ه، ويقوم على الدمج بين التعلم التقليدي والتعلم اإللكتروني المتعلم خالل كل مرحلة من مراحل تعلم

 بأشكاله المختلفة داخل قاعات الدراسة".

( بأنه: "نظام تعليمي متكامل يجمع بين التعليم 8: ص2368كما يعرفه )أبو الرو ، 

الحديثة  تاإللكتروني واألسلوب التقليدي في التعليم؛ بحيث ال يرتبط بالزمان والمكان، ويوظف التقنيا

ووسائل االتصال وبرامج الحاسوب في خدمة العملية التعليمية ويراعي األهداف التعليمية المحددة 

مسبقاً، وخصائص الدارسين النفسية، وحاجاتهم التعليمية، كما تتنوع فيه االستراتيجيات التعليمية 

 ".وطرائق التدريس ووسائل التقويم والتغذية الراجعة بين المعلم والمتعلم

 فوائد استخدام التعليم المدمج:

(، عدد من الفوائد يمكن أن تتحقق عند استخدام التعليم المدمج في 881: ص2361يذكر )السبيعي ،

 العملية التعليمية، منها:

فالتعليم المدمج يساعد وبصورة كبيرة على زيادة فاعلية التعليم، من  زيادة فاعلية التعليم: -

بتوفير ارتباط أفضل بين حاجات المتعلم وبرنامج التعليم  خالل تحسين مخرجات التعليم

 وزيادة إمكانات الوصول للمعلومات، وتحقيق أفضل النتائج في مجال العمل.

من خالل التعلم المدمج يمكن للمتعلم توظيف أكثر من وسيلة للمعرفة  تنوع وسائل المعرفة:  -

يدية، لعديد من الوسائل اإللكترونية والتقلفيختار الوسيلة المناسبة لقدراته ومهاراته، من بين ا

 فيساعد الطالب على اكتساب أكثر للمعرفة ورفع جودة العملية التعليمية.

يعتمد نظام التعلم المدمج على التعلم من خالل النشاط، ويركز تحقيق التعلم النشط للمتعلمين:  -

ردية الدمج بين األنشطة الفعلى دور المتعلم النشط وتفاعله في الحصول على تعلمه من خالل 

 والتعاونية والمشاريع بدالً من الدور السلبي للمتعلم المتمثل في استقبال المعلومات.

 صعوبات تطبيق التعلم المدمج:

 يواجه التعلم المدمج العديد من الصعوبات تتمثل فيما يلي:  

تذكار نسبة للمعلم، واسصعوبة التحول من طريقة التعلم التقليدية التي تقوم على اإللقاء بال .6

 المعلومات بالنسبة للمتعلم، إلى طريقة تعلم حديثة. 
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الحاجة إلى جهد أكبر وتكلفة مادية أكثر بالنسبة للمعلم، لكي يتمكن من إعداد المادة العلمية بصورة  .2

 ةإلكترونية، وقد يكون أحياناً أضعاف الوقت الذي يحتاج إليه في إعداد المادة بصورة تقليدية إضاف

إلى صعوبة تطبيق هذا المنهج في عرض بعض جوانب الموضوعات التي تحتاج إلى مهارات 

 تقنية عالية وجهد كبير من أجل إعدادها.

عدم توفير العدد الكافي من أجهزة الحاسب اآللي في المدار ، مما ال يمكن للمتعلمين من التدريب  .0

 المتواصل أو إعداد الواجبات المطلوبة. 

 ل مع معلمين غير مدربين على التعليم الذاتي.صعوبة التعام .1

 صعوبة التأكد من تمكن المتعلم من مهارة استخدام الحاسب اآللي.  .8

 صعوبة استفادة المعلمين من المصادر التعليمية األخرى. .1

صعوبة تسريع إقامة بنية تحتية ذات نوعية عالية وبكلفة معقولة، وتوفير التجهيزات األساسية  .9

 التعليم مثل األجهزة الخدماتية ومحطات عمل المعلم والمتعلم. الالزمة لعملية

عدم توفير اإلمكانيات للمعلمين من أجل تطوير المناهج بهدف إدخال طرق جديدة  .5

 ص(.06، 2361)العنزي،

 ثانياً: التعليم المتمايز

هم للتعلم دهو مدخل تدريسي يقوم على تعرف االحتياجات التعليمية المتنوعة للمتعلمين ومدى استعدا

وتحديد اهتماماتهم المختلفة، ثم االستجابة لهذه االختالفات في االحتياجات واالستعدادات واالهتمامات 

من خالل عناصر عملية التدريس، بحيث تتمايز عناصر التدريس لتقابل تمايز واختالف المتعلمين 

، 2360التعلم )عبد العال، داخل الصف الدراسي الواحد، وذلك ليقدم للجميع فرصا متكافئة لحدوث 

 (.681ص

يعرف التعليم المتمايز في ابسط مستوياته بأنه عملية )اعادة تنظيم( ما يجري في غرفة الصف لكي 

تتوفر للمتعلمين خيارات متعددة للوصول للمعلومة، وتكوين معنى لألفكار وللتعبير عما تعلموه، 

كار لتمكن من المحتوى، ومعالجة وتكوين معنى لألفوبمعنى آخر يوفر التعليم المتمايز سبالً مختلفة ل

 (.Tomlinson, 2001: p1وتطوير منتجات تمكن كل متعلم من التعلم بفعالية )

ويعمل التعليم المتمايز على مراعاة و إشباع وتنمية الميول واالتجاهات المختلفة للتالميذ، مما يعزز 

تالميذ ، ويمكن القول بأن التعليم المتمايز يساعد المستوى الدافعية ويرفع مستوى التحدي لديهم للتعلم

على تنمية االبتكار ويكشف عن ما لدى المتعلمين من إبداعات، ومما يزيد من أهمية التعليم المتمايز 

أنه يقوم على التكامل بين االستراتيجيات المختلفة للتعليم من خالل استخدام أكثر من إستراتيجية أثناء 
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ع من التعليم، وتبرز أهمية هذا النوع من التعليم من خالل تحقيقه لشروط التعلم استخدام هذا النو

بطريقة متمايزة تقود بالتالي إلى منتجات متنوعة )الحليسي،  الفعال، وانه يسمح للتالميذ أن يتفاعلوا

 (.88، ص2366

 :ومن هنا تكمن أهمية التعليم المتمايز بأنها

المختلفة )سمعي، بصري، لغوي، حركي منطقي أو رياضي، اجتماعي تراعي أنماط تعلم الطلبة  .6

 حسي(.

 .تراعي وتشجع وتنمي ميول واتجاهات الطلبة .2

 تنمي االبتكار وتكشف االبداع. .0

 تتكامل مع التعلم القائم على األنشطة والمشروع والتجريب واالستقصاء. .4

 لى التعليم المدمج: وقد أجريت العديد من الدراسات واألبحاث السابقة التي تطرقت إ

( دراسة هدفت إلى التعرف على واقع استخدام التعلم المدمج من وجهة 2361فقد أجرى السبيعي )

نظر معلمي ومعلمات اللغة العربية في تدريس طالب المرحلة االبتدائية، واستخدم الباحث المنهج 

ومعلمات اللغة العربية في ( معلماً، من معلمي 283الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )

المرحلة االبتدائية بمحافظة بيشة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج أهمها: أن درجة واقع التعلم المدمج 

لدى معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائية بمحافظة بيشة جاء بدرجة متوسطة بشكل عام، كما جاءت 

سة إلى عدم وجود فروق ذات داللة درجة معوقات التعلم المدمج بدرجة عالية، وتوصلت الدرا

إحصائية عند مستوى الداللة بين متوسطات استجابات المعلمين والمعلمات نحو واقع ومعوقات التعلم 

 المدمج تعزي الختالف الجنس.

( دراسة هدفت إلى التعرف على درجة استخدام استراتيجية التعلم المدمج 2361وأجرى المجالي )

سية في لواء وادي السير واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، تم لدى معلمي المرحلة األسا

( معلماً ومعلمةً من معلمي المرحلة األساسية العليا في لواء وادي 083تطبيقها على عينة مكونة من )

السير، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة استخدام استراتيجية التعلم المدمج لدى معلمي المرحلة 

ية، جاءت بدرجة متوسطة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير النوع االجتماعي األساس

لصالح المعلمات، ولمتغير السلطة المشرفة مدار  حكومية، مدار  خاصة، لصالح المدار  

 الخاصة، ووجود أثر ذي داللة إحصائية يعزى التفاعل بين النوع االجتماعي والسلطة المشرقة.

( دراسة هدفت إلى التعرف على اتجاهات طلبة جامعة البلقاء 2365راو  )كما أجرى أند

التطبيقية نحو التعلم المدمج في أكاديمية البلقاء التطبيقية من وجهة نظرهم، واستخدم المنهج الوصفي 
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( طالب وطالبة، وأظهرت 833لتحقيق أهداف الدراسة، وأجريت الدراسة على عينة مكونة من )

أن المتوسطات الحسابية التجاهات الطلبة نحو التعلم المدمج تراوحت ما بين العالية نتائج الدراسة ب

والمتوسطة، إال أن المعدل العام لهذه المتوسطات جاء في حدود العالية، وتبين وجود فروق دالة 

، بإحصائياً بين المتوسطات الحسابية ولصالح الطلبة الذكور، وكذلك للطلبة الذين درسوا مادة الحاسو

في حين لم تظهر فروق إحصائية بين المتوسطات الحسابية تعزى للتفاعل بين متغيري الجنس والمادة 

 الدراسية.

( إلى التعرف على مدى تقبل المعلمين للتعليم Yuen & Ma, 2018وهدفت دراسة يوين وما )

ً 682المدمج، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من ) من الذين يتم  ( معلما

تدريبهم في أحد برامج التدريب أثناء الخدمة للمعلمين في هونج كونج، وقام الباحثان بتصميم استبيان 

للتعرف على تقبل المعلمين واتجاهاتهم نحو التعليم المدمج، كما أعد الباحثان نموذجا لفهم طبيعة 

(  The Technology Acceptance Modelعملية تقبل المعلمين للتعليم المدمج وهو نموذج )

 perceivedويتكون هذا النموذج من خمس مفاهيم: النية استخدام التكنولوجيا، الفائدة المدركة )

usefulness السهولة المدركة في استخدام، المعايير الموضوعية، وفاعلية الذات في استخدام ،)

ب وفاعلية الذات في استخدام الحاسالكمبيوتر، وأوضحت نتائج الدراسة إلى أن المعايير الموضوعية 

األلي تعتبر من أهم المكونات أو المكونات الرئيسية في النموذج، وأشارت نتائج الدراسة أيضاً إلى 

( من التباين في %15أن المعايير الموضوعية وفاعلية الذات وسهولة الى استخدام المدركة تفسر )

 استخدام تكنولوجيا في التعليم.

( إلى اكتشاف تصورات المعلمين عن التعلم المدمج Sorbie, 2015سوربي ) كما هدفت دراسة

في المدار  الثانوية في منطقة الغرب األوسط في الواليات المتحدة األمريكية، حيث تم استخدام 

( معلماً، وأظهرت نتائج الدراسة أن هؤالء المعلمين 62المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )

لتعلم المدمج يعزز مبدأ تفريد التعلم والتعاون والتنظيم والمشاركة والصلة بالعالم الواقعي يعتقدون أن ا

والتمحور حول المتعلم، واتفقوا على أن التعلم المدمج يدعم ممارساتهم التدريسية وتحدياتهم 

 المستقبلية.

 تطبيق أساليب( فقام بدراسة استقصاء خبرات المعلمين واتجاهاتهم نحو 2366وأما البوريني )

التدريس المتمايز من خالل دراسة استكشافية حول واقع التعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

وتعتمد دراسته على فكرة تطويع وتكييف المحتوى واألساليب بما يتناسب والمستوى الحقيقي للطلبة 

يق األهداف اعد على تحقبمختلف مستوياتهم وفي ضوء مشكالتهم بحيث يتم تبني استراتيجيات تس
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دون إحباط المتميزين أو تجاهل ضعف المستوى وتجنب الممارسة الشائعة للمعلم الذي يركز غالباً 

على الطالب متوسط المستوى، فالتعليم حق للجميع يكفله القانون والتشريع وسياسات ووزارة التربية 

 . والتعليم بالدولة

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

الدراسات السابقة بضرورة استخدام التعليم المدمج كوسيلة تعليمية مناسبة، وقد اتفقت نادت 

هذه الدراسة مع العينة واالسلوب االحصائي، كما أن الدراسات السابقة استخدمت االستبانة كأداة 

ة، يللدراسة، وتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في استخدام االستبانة كأداء للدراسة الحال

 ونوعية المنهج المستخدم في البحث وهي المنهج الوصفي التحليلي.

واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد وفهم مدى فعالية التعليم المدمج في 

تنمية التعليم المتمايز لدى طلبة المرحلة األساسية، كما استفادت في تكوين إطار مرجعي نظري 

، واختيار منهج الدراسة المناسب وهو الوصفي التحليلي، وإعداد االستبانة حول موضوع الدراسة

 المناسبة وصياغة الفقرات وتطويرها.

 مشكلة الدراسة

يعد التعليم الدعامة األساسية في تقدم الشعوب، لذلك تسعى األمم لتطوير تعليمها، وبالنظر 

إلى التعليم بشكل عام نجد أنه يعتمد في الكثير من مراحله على التعليم التقليدي والذي يقع العبء 

ات إلى تطوير ساألكبر فيه على المعلم، ودور المتعلم سلبي إلى حدى كبير، لذا تسعى الكثير من المؤس

ً وأن يكون المعلم  ً وإيجابيا التعليم بإيجاد طرق جديدة للتعليم تهدف إلى أن يكون المتعلم فيه نشطا

ً ومرشداً، وأشارت كثير من الدراسات التي تناولت أهمية التعليم المدمج في تحقيق أهداف  موجها

ليدي ة باالشتراك مع التعليم التقتربوية وأكدت دراسات على أن استخدام الوسائل التعليمية المتنوع

(. وتتحدد مشكلة الدراسة في السؤال 881، ص2361يساعد على تنمية التعليم المتمايز )السبيعي،

تنمية التعليم المتمايز لدى طلبة المرحلة األساسية من ما دور التعليم المدمج في الرئيسي التالي: 

 ؟الخليل وجهة نظر المعلمين في مديرية تربية وتعليم جنوب

 أسئلة البحث

ما واقع ممارسة معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتعليم المدمج في مدار  مديرية تربية وتعليم  .1

 جنوب الخليل من وجهة نظرهم؟

تطبيق معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتعليم المتمايز في مديرية تربية وتعليم جنوب ما مستوى  .2

 ؟الخليل من وجهة نظرهم



 

 
 
 

221 
 

 
... المؤتمر الدولي للجمعية   INNS: 202153 المجلة الليبية لعلوم التعليم

 11/2022/ 20-19( طرابلس 1المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

أثر ذو داللة إحصائية لممارسة معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتعليم المدمج على تطبيق  هل يوجد .3

 التعليم المتمايز في مدار  مدرية تربية وتعليم جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين؟

هل تختلف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة حول استخدام التعليم المدمج وتطبيق التعليم  .4

لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدار  مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل  المتمايز

 باختالف )الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي(؟

 أهداف البحث

التعرف على واقع ممارسة معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتعليم المدمج في مدار  مديرية تربية  .1

 وتعليم جنوب الخليل.

تطبيق معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتعليم المتمايز في مديرية تربية وتعليم ستوى التعرف إلى م .2

 جنوب الخليل.

التعرف على أثر ممارسة معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتعليم المدمج على تطبيق التعليم المتمايز  .3

 في مدار  مدرية تربية وتعليم جنوب الخليل.

متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة حول استخدام التعليم التعرف على طبيعة الفروق في  .4

المدمج وتطبيق التعليم المتمايز لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدار  مديرية تربية 

 .وتعليم جنوب الخليل وفقاً لمتغيرات )الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي(

 أهمية البحث

 هما:تكمن أهمية الدراسة في جانبين 

 األهمية النظرية: .1

تبرز األهمية النظرية لهذه الدراسة بمعلومات جديدة تشكل مرجعاً مهماً لألكاديميين، والباحثين،  .6

 والممارسين في موضوع التعليم المدمج في ضوء االتجاه التربوية المعاصرة.

ية وزارة التربكما أنها تعد نقطة انطالق لدراسات أخرى في المجال ذاته، وإفادة المسؤولين في  .2

 والتعليم، والمعلمين، والمشرفين، التربويين، والمتخصصين المهتمين الستخدام التعليم المدمج.

تعد الدراسة استجابة لما تنادي به من المؤتمرات والدراسات والبحوث بضرورة اإلفادة من  .0

 وني.ميزات وإمكانيات المستحدثات االلكترونية والمعاصرة في مجال التعليم اإللكتر

قلة الدراسات المحلية خصوصاً التي تناولت التعليم المدمج بشكل عام، وفاعليته في تحقيق أهداف  .1

 تربوية بعيدة المدى بشكل خاص.
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 األهمية التطبيقية:  .2

تمكن أهمية تطبيقية من حيث هناك حاجة واضحة إلى الدراسات في موضوع التعليم المدمج،  -أ

 في تحقيق أهداف تربوية بعيدة المدى لطلبة مرحلة األساسية والتعرف على فعالية التعليم المدمج

 الدينا، وبالذات أنها تعد تجربة حديثة في هذا المجال.

يمكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة في تقديم توصيات لوزارة التربية والتعليم بتوفير برمجيات  -ب

 التعليم المدمج.

أساليب متنوعة في تقديم الدرو  إلى الطلبة قد تساهم في إقناع المعلمين والمعلمات باستخدام  -ت

 من خالل التعليم المدمج.

الوقوف على أهم المعوقات التي تواجه معلمين  نحو التعليم المدمج في تحقيق أهداف تربوية  -ث

 بعيدة المدى لطلبة مرحلة األساسية الدينا.

 محددات البحث

 تتمثل حدود الدراسة في التالي:

 مدرا  المرحلة األساسية في مديرية تربية جنوب الخليل. الحد المكاني: -6

 م(.2326-2323الفصل الدراسي الثاني من العام ) الحد الزماني:  -2

معلمي مدار  المرحلة األساسية في مديرية تربية والتعليم في محافظة جنوب  الحد البشري: -0

 الخليل.

 التعليم المدمج، أهداف تربوية بعيدة المدى. الحد الموضوعي: -1

 مصطلحات البحث

 فعالية  -أ

األصل اللغوي للفاعلية هو الفعل "فعل" الذي مشتقاته "فاعل" و" فعّال"، والفاعلية مصدر لغةً :

ابن ) صناعي، اختاره مجمع اللغة العربية بالقاهرة، للداللة على وصف الفعل بالنشاط واالتقان

 .هـ( 966منظور، 

بأنه القدرة على التأثير على وإنجاز أهداف أو المدخالت لبلوغ النتائج المرجوة  اصطالحاً:

 (.63، ص2360والوصول إليها بأقصى حد ممكن )أبوالريش،

هي قدرة برنامج التعليم المدمج في التأثير وإنجاز أهداف تربوية لدى  وتعرفها الباحثة إجرائياً:

 طلبة المرحلة األساسية.

 يم المدمج:التعل  -ب
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برنامج تعليم تستخدم فيه أكثر وسيلة من لنقل )توصيل( المعرفة والخبرة إلى المستهدفين بغرض 

تحقيق أحسن ما يمكن بالنسبة لمخرجات التعلم وكلفة تنفيذ البرامج، وهو نوع من التعليم الحديث 

م الخليط مزج أو بالتعليدمج المدرب بين بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني وأيضاً يقصد 

خلط أدوار المعلم التقليدية في الفصول الدراسية التقليدية مع الفصول االفتراضية والمعلم 

 (.63، 2361االلكتروني أي أنه يجمع بين التعليم التقليدي والتعلم االلكتروني )المعمر، 

لى مقيا  التعلم بمجموع الدرجات التي يحصل عليها المبحوث عوتعرفها الباحثة إجرائياً: 

 .المدمج المستخدم في الدراسة الحالية

 التعليم المتمايز:

( بأنه: "مجموعة من االستراتيجيات التي تساعد Rays et al., 2013: p8عّرفه رايز وآخرون )

المعلمين على مقابلة كل تلميذ أينما كان عند دخول قاعة الدراسة وتحريكه بقدر المستطاع لألمام في 

 ".التعليميالمسار 

 الطريقة واإلجراءات

تناول هذا الجزء وصفاً كامالً ومفصالً لطريقة وإجراءات الدراسة التي قامت بها الباحثة لتنفيذ 

هذه الدراسة وشمل وصف منهج الدراسة، مجتمع الدراسة، وعينة الدراسة، أداة الدراسة، صدق 

 األداة، ثبات األداة، والتحليل اإلحصائي.

 منهج الدراسة

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وهـو طريقـة فـي البحـث عـن الحاضر، وتهدف إلى     

ً  -تجهيز بيانات إلثبات فروض معينة تمهيـداً لإلجابـة علـى تـساؤالت محددة علق بدقة تت -سلفا

بحث وذلك بالظواهر الحالية واألحداث الراهنة التي يمكن جمع المعلومات عنها في زمان إجراء ال

واقع ممارسة  باستخدام أدوات مناسبة. والهدف من استخدام المنهج الوصفي هو التعرف على "

معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتعليم المدمج وانعكاسه على تطبيق التعليم المتمايز من وجهة نظرهم 

 ".  في مدار  مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل

 مجتمع الدراسة

الدراسة من جميع معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل  تكون مجتمع

 والبلغ عددهم )( معلما ومعلمة.  2022-2021للعام الدراسي 

 

 



 

 
 
 

223 
 

 
... المؤتمر الدولي للجمعية   INNS: 202153 المجلة الليبية لعلوم التعليم

 11/2022/ 20-19( طرابلس 1المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

 عينة الدراسة

المرحلة األساسية الدنيا في مديرية ( معلماً ومعلمةً من معلمي ومعلمات 202أجريت الدراسة على )

 ( يوضح خصائص أفراد العينة الديموغرافية:6والجدول )، جنوب الخليلتربية وتعليم 

 (1الجدول )

 خصائص أفراد العينة الديموغرافية

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 الجنس

 43.5 101 ذكر

 56.5 131 أنثى

 100.0 232 المجموع

 سنوات الخبرة

 12.1 28 سنوات 8أقل من 

 58.6 136 ( سنة63-8من )

 29.3 68 سنوات 63أكثر من 

 100.0 232 المجموع

 المؤهل العلمي

 11.2 26 دبلوم

 78.9 183 بكالوريو 

 9.9 23 ماجستير فأعلى

 100.0 232 المجموع
 

 أداة الدراسة -

لتعليم الدراسة واقع ممارسة معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتعليم المدمج وانعكاسه على تطبيق        

المتمايز من وجهة نظرهم في مدار  مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل، قامت الباحثة بتطوير 

االستبانة، باالستعانة بالعديد من الدراسات السابقة، وقد تكونت االستبانة من محورين، المحور األول 

يق حور الثاني لقيا  تطبلقيا  واقع ممارسة معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتعليم المدمج، والم

التعليم المتمايز، وقد تم توزيع المحور األول على مجالين وذلك على النحو التالي: مجال واقع التعليم 

( فقرات، وقد خصص 10( فقرات، ومجال معوقات التعليم المدمج  ويشمل )10المدمج ويشمل )

يا، ز من قبل معلمي المرحلة األساسية الدنالمحور الثاني من أداة الدراسة لقيا  تطبيق التعليم المتماي

 ( فقرة. 15وقد تم توزيع فقراته على مجال واحد وله )

 صدق أداة الدراسة:

للحصول على مصداقية عالية ألداة الدراسة، ولضمان تحقيقها لألهداف التي وضعت من أجلها، تمت 

أعضاء الهيئة التدريسية في مراجعتها وتحكيمها من قبل عدد من األكاديميين والمتخصصين من 

( محكمين، بهدف إبداء مالحظاتهم وتقييم مدى 5جامعة القد  المفتوحة. وكان عدد المحكمين )
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مالءمتها لموضوع الدراسة، ومدى مناسبة كل فقرة وكفايتها للمجال الذي تنتمي اليه، ومدى قدرة 

 م، وقد تم األخذ بكافة مالحظاتفقرات االستبانة على تحقيق الهدف الذي أعدت من أجله بشكل سلي

بدرجة  4بدرجة كبيرة جداً،  5المحكمين، وتم اعتماد سلم ليكرت الخماسي وذلك على النحو التالي )

 بدرجة قليلة جدا(. 1بدرجة قليلة،  2بدرجة متوسطة،  3كبيرة، 

 صدق البناء ألداة واقع التعليم المدمج:

لكل ( Pearson Correlationارتباط بيرسون )تم التحقق من صدق األداة بحساب معامل 

فقرة من فقرات المجال مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه، وحساب معامل االرتباط بين درجة 

 (.2كل مجال مع الدرجة الكلية لألداة )التعليم المدمج(، وذلك كما هو واضح في الجدول )

 ( 2الجدول )

فقرة من فقرات لمصفوفة ارتباط كل  (Pearson correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون )

المجال مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه، وحساب معامل االرتباط بين درجة كل مجال مع 

 .الدرجة الكلية للقيادة المتسامية

رقم 

 الفقرة 
 )ر( الفقرة

 823.** يتم استخدام أجهزة العرض في العملية التعليمية  6

 797.** يتم استخدام السبورة الذكية في التدريس  2

 737.** يطلب المعلم من طالبه تسليم الواجب عبر اإليميل  0

 748.** يصمم المعلم نسخة الكترونية مرافقة للنسخة الورقية لمادته  1

 755.** يستخدم المعلم الفصول االفتراضية في التدريس  8

 787.** يستخدم المعلم المنتديات في الحوارات مع الطالب  1

 766.** يزيد استخدام التعليم المدمج من العبء على المعلم  9

 742.** يتيح التعليم المدمج التفاعل مع الطالب النشيطين  5

 756.** يستخدم المعلم التعليم المدمج لشرح مفهوم ما  1

 656.** يستخدم المعلم التعليم المدمج لتقديم أعمال الطالب في المادة  63

 964.** استخدام التعليم المدمج  Xالدرجة الكلية للتعليم المدمج 

 753.** ضعف البنية التحتية للتعلم المدمج  66

 763.** النقص في المصادر التقنية  62

 765.** المشكالت الفنية التي تظهر على أجهزة الحاسوب واالنترنت  60

 799.** عدم توافر الوقت الكافي الستخدام التعلم المدمج لدى المعلم  61

 834.** عدم تناسب عدد أجهزة الحاسوب بالمدرسة مع عدد الطالب  68

ً إلكتروعدم كفاية وقت الحصة الدراسية لعرض جميع محتويات الدر   61  821.** نيا

 850.**  عدم تلبية التعليم المدمج الحتياجات الطالب 69

 788.** عدم إلمام المعلمين بمهارات استخدام التقنيات الحديثة  65

 810.** عدم توفر المواد الدراسية االلكترونية لعملية التعلم المدمج  61
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رقم 

 الفقرة 
 )ر( الفقرة

 668.** مع التكنولوجياعدم وجود أدلة إرشادية للمعلمين لكيفية التعامل  23

 971.** صعوبات استخدام التعليم المدمج  Xالدرجة الكلية للتعليم المدمج 

 (α≤1.15(، * دالة إحصائياً عند )α≤1.11** دالة إحصائياً عند ) 

( إلى أن جميع قيم مصفوفة ارتباط فقرات كل مجال 2تشير المعطيات الواردة في الجدول )

ً عند من مجاالت االستبانة  ً دال إحصائيا ترتبط مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه ارتباطا

(، مما يشير إلى قوة االتساق الداخلي لفقرات االستبانة، كذلك تبين أن جميع 3.36مستوى داللة )

 ىمجاالت االستبانة ترتبط بالدرجة الكلية لالستبانة )التعليم المدمج( ارتباطاً دال إحصائياً عند مستو

وأنها  (، وهذا يعبر عن صدق فقرات االستبانة في قيا  ما وضعت من أجل قياسه،3.36داللة )

ية تربية في مديرواقع استخدام معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتعليم المدمج تشترك معا في قيا  

 وتعليم جنوب الخليل.

 صدق البناء ألداة تطبيق التعليم المتمايز:

لكل ( Pearson Correlationاألداة بحساب معامل ارتباط بيرسون )تم التحقق من صدق 

 (.0فقرة من فقرات األداة مع الدرجة الكلية لألداة، وذلك كما هو واضح في الجدول )

 ( 3الجدول )

فقرة من فقرات لمصفوفة ارتباط كل  (Pearson correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون )

 .لألداةاألداة مع الدرجة الكلية 

رقم 

 الفقرة 
 )ر( الفقرة

6 
أعطي الطالب فكرة عن التعليم المتمايز مما يشعرهم بأنهم مشاركون في 

 التعلم

**.692 

2 
أراعي في عملية التعليم داخل الفصل االختالفات الكثيرة بين الطالب في 

 قدراتهم واهتماماتهم

**.683 

 685.** المتعددة لدى الطالبأستخدم األسئلة االستقصائية لمعرفة األفكار  0

 708.** أخطط للدرو  جاعالً الفروق )التمايز( بين الطالب أساساً للتخطيط 1

 735.** أحرص على تنويع بيئة التعلم 8

1 
أسعى إلى تعليم جميع الطلبة من خالل أساليب تعليمية مختلفة تتنوع طبقاً لما 

 بينهم من تمايز واختالف

**.726 

 762.** أتيح الفرصة للطالب للمشاركة في عمليات التخطيط واختيار األنشطة  9

 600.** أعمل على خلق جو من الحيوية والنشاط داخل الفصل الدراسي 5

1 
أستخدم مداخل مختلفة للدر  باختالف أنماط واهتمامات الطلبة في الفصل 

 الدراسي

**.668 
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رقم 

 الفقرة 
 )ر( الفقرة

 629.** ومستويات متنوعةأمايز محتوى الدر  بتقديمه بأشكال  63

 709.** أتبادل األفكار مع طالبي وأجعلهم مشاركين في مناقشة الموضوع المطروح 66

 639.** أجزئ زمن الحصة بشكل مرن ينظم العمل داخل الفصل 62

 717.** أستخدم خيارات متعددة للواجبات بين الطالب وفق قدراتهم 60

 669.** في صعوبتها بين مستويات الطالب أراعي في تقويم المخرجات التمايز 61

 704.** أجري عملية تقويم مستمرة )قبل، أثناء، بعد( التدريس 68

 (α≤1.15(، * دالة إحصائياً عند )α≤1.11** دالة إحصائياً عند ) 

( إلى أن جميع قيم مصفوفة ارتباط فقرات االستبانة 0تشير المعطيات الواردة في الجدول )

(، مما 3.36الدرجة الكلية لتطبيق التعليم المتمايز ارتباطاً دال إحصائياً عند مستوى داللة )ترتبط مع 

يشير إلى قوة االتساق الداخلي لفقرات االستبانة، وهذا يعبر عن صدق فقرات االستبانة في قيا  ما 

لدنيا ا تطبيق معلمي المرحلة األساسيةمستوى وأنها تشترك معا في قيا   وضعت من أجل قياسه،

 للتعليم المتمايز في مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل.

 ثبات أداة الدراسة

حسب الثبات بطريقة االتساق الداخلي وبحساب معامل الثبات كرونباخ ألفا، وكذلك تم حساب الثبات 

 (.1بطريقة التجزئة النصفية، وذلك كما هو موضح في الجدول )

 الدراسة(: معامالت الثبات ألداة 4جدول )

 المتغيرات
عدد 

 الفقرات

 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا

 معامل الثبات
معامل 

 االرتباط

 االرتباطمعامل 

 المصحح

 935. 878. 917. 63 استخدام التعليم المدمج

صعوبات استخدام التعليم 

 المدمج
10 .931 .867 .929 

الدرجة الكلية الستخدام التعليم 

 المدمج
20 .958 .873 .932 

 938. 882. 920. 15 الدرجة الكلية للتعليم المتمايز
 

التعليم ( أن قيمة معامل ثبات كرونباخ ألفا لمجاالت 1تشير المعطيات الواردة في الجدول )

(، كما أن قيمة معامل ثبات كرونباخ ألفا 0.931-3.169جاءت ممتازة، حيث تراوحت بين ) المدمج

ية كانت مرتفعة، حيث بلغ معامل ثبات كرونباخ ألفا للدرجة الكل التعليم المدمجالستبانة للدرجة الكلية 

(، كذلك تم التحقق من ثبات األداة بحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية، 3.185للتعليم المدمج )

 (. 0.932حيث بلغ معامل ارتباط سبيرمان المصحح )



 

 
 
 

227 
 

 
... المؤتمر الدولي للجمعية   INNS: 202153 المجلة الليبية لعلوم التعليم

 11/2022/ 20-19( طرابلس 1المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

(، وبلغ 3.123) الستبانة التعليم المتمايزلية وبلغت قيمة معامل ثبات كرونباخ ألفا للدرجة الك

 (. 0.938معامل ارتباط سبيرمان المصحح الستبانة التعليم المتمايز )

، ويعد مؤشراً على أن االستبانة وهذا يشير إلى أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات 

 ها.سها وفى ظروف التطبيق نفسيمكن أن تعطي النتائج نفسها إذا ما أعيد تطبيقه على العينة نف

 تصحيح أداة الدراسة:

الخماسية، حيـث يحـصل  Likertتم توزيع درجات اإلجابة على فقرات المقاييس بطريقـة ليكـرت 

على خمس درجات عندما يجيب )بدرجة كبيرة جداً(، وأربع درجات عندما يجيب )بدرجة المـستجيب 

متوسطة(، ودرجتين لإلجابة )بدرجة قليلة(، ودرجة كبيرة(، وثالث درجات عندما يجيب )بدرجة 

 .واحدة لإلجابة )بدرجة قليلة جداً(

اقع ووتم تقسيم طول السلم الخماسي إلى ثالث فئات لمعرفة درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على 

ن وجهة م ممارسة معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتعليم المدمج وانعكاسه على تطبيق التعليم المتمايز

 ، وتم حساب فئات المقيا  الخماسي كما يلي:نظرهم في مدار  مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل

 1( = 6-8الحد األدنى للمقيا  = )-مدى المقيا  = الحد األعلى للمقيا 

 0عدد الفئات = 

 عدد الفئات÷ طول الفئة = مدى المقيا  

    =1  ÷0  =6.00 

للحد األدنى لكل فئة نحصل على فئات المتوسطات الحسابية كما هو ( 6.00بإضافة طول الفئة )

 (:8موضح في الجدول )

 ( 5الجدول )

واقع ممارسة معلمي المرحلة األساسية الدنيا فئات المتوسطات الحسابية لتحديد درجة الموافقة على 

بية وتعليم مديرية تر للتعليم المدمج وانعكاسه على تطبيق التعليم المتمايز من وجهة نظرهم في مدار 

 جنوب الخليل

 الموافقة فئات المتوسط الحسابي

 قليلة فأقل 2.00

 متوسطة 2.01-0.19

 كبيرة فأعلى 0.15
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 متغيرات الدراسة

 المتغيرات التصنيفية: الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي. -

 المتغيرات التابعة: 

 التعليم المدمج -

 .التعليم المتمايز -

 اإلحصائيةاألساليب 

اعتمدت الباحثة في تحليل بيانات دراستها بعد تطبيق األدوات على أفراد عينة الدراسة، حزمة البرامج 

 االحصائية للعلوم االجتماعية، 

, Version (27)Statistical Package for Social Sciences :SPSS 

 وتم استخدام األدوات اإلحصائية اآلتية:

 االنحرافات المعيارية.المتوسطات الحسابية،  -

 اختبار كرونباخ ألفا لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. -

 ( لمعرفة صدق فقرات االستبانة.Pearson Correlationمعامل االرتباط بيرسون ) -

 ( للتأكد من ثبات االستبانة.Spearman Brownمعامل ارتباط سبيرمان براون ) -

رنة بين المتوسطات أو التوصل إلى قرار ( للمقاMANOVAاختبار تحليل التباين المتعدد ) -

، وتم استخدامه من أجل تقليل تضخم الخطأ يتعلق بوجود أو عدم وجود فروق بين المتوسطات

 .من النوع األول

 ( للمقارنات الثنائية البعدية إليجاد مصدر الفروق.Scheffeاختبار شيفيه ) -

 نتائج الدراسة

 ً للبيانات الناتجة عن الدراسة، وذلك من أجل اإلجابة عن تضمن هذا الجزء تحليالً إحصائيا

 أسئلة الدراسة.

نتائج السؤال األول: ما واقع ممارسة معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتعليم المدمج في مدارس 

 مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل من وجهة نظرهم؟

لإلجابة عن السؤال األول، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان 

لواقع ممارسة معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتعليم المدمج في مدار  مديرية تربية وتعليم النسبية 

 (.1كما هو موضح في الجدول ). جنوب الخليل من وجهة نظرهم
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 (6الجدول )

واقع ممارسة معلمي المرحلة األساسية الدنيا الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان لالمتوسطات 

 اً ، مرتبة تنازليللتعليم المدمج في مدار  مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل من وجهة نظرهم

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
% 

درجة 

 الموافقة

 متوسطة 71.8 1.05 3.59 التعليم المدمج لشرح مفهوم مايستخدم المعلم  9

 متوسطة 71.8 1.09 3.59 يتم استخدام أجهزة العرض في العملية التعليمية 1

 متوسطة 69.0 1.01 3.45 يتيح التعليم المدمج التفاعل مع الطالب النشيطين 8

 متوسطة 67.6 0.98 3.38 يستخدم المعلم المنتديات في الحوارات مع الطالب 6

 متوسطة 66.8 0.99 3.34 يطلب المعلم من طالبه تسليم الواجب عبر اإليميل 3

يستخدم المعلم التعليم المدمج لتقديم أعمال الطالب في  10

 المادة

3.32 0.89 

66.4 
 متوسطة

 متوسطة 65.4 0.86 3.27 يتم استخدام السبورة الذكية في التدريس 2

 متوسطة 65.4 1.08 3.27 االفتراضية في التدريسيستخدم المعلم الفصول  5

 متوسطة 64.8 0.99 3.24 يزيد استخدام التعليم المدمج من العبء على المعلم 7

يصمم المعلم نسخة الكترونية مرافقة للنسخة الورقية  4

 لمادته

3.23 0.94 

64.6 
 متوسطة

 متوسطة 67.4 1.75 3.37 الدرجة الكلية الستخدام التعليم المدمج

 متوسطة 72.4 1.16 3.62 عدم تلبية التعليم المدمج الحتياجات الطالب 17

عدم توفر المواد الدراسية االلكترونية لعملية التعلم  19

 المدمج

3.45 1.08 

69.0 

 متوسطة

عدم وجود أدلة إرشادية للمعلمين لكيفية التعامل مع  20

 التكنولوجيا

3.44 1.00 

68.8 
 متوسطة

 متوسطة 68.2 0.98 3.41 البنية التحتية للتعلم المدمجضعف  11

المشكالت الفنية التي تظهر على أجهزة الحاسوب  13

 واالنترنت

3.28 1.08 

65.6 
 متوسطة

عدم تناسب عدد أجهزة الحاسوب بالمدرسة مع عدد  15

 الطالب

3.26 1.09 

65.2 
 متوسطة

 متوسطة 65.2 1.04 3.26 النقص في المصادر التقنية 12

 متوسطة 64.4 0.93 3.22 عدم إلمام المعلمين بمهارات استخدام التقنيات الحديثة 18

عدم توافر الوقت الكافي الستخدام التعلم المدمج لدى  14

 المعلم

3.21 1.08 

64.2 
 متوسطة

عدم كفاية وقت الحصة الدراسية لعرض جميع محتويات  16

 ً  الدر  إلكترونيا

3.17 1.06 

63.4 
 متوسطة

 متوسطة 66.6 1.83 3.33 الدرجة الكلية لصعوبات استخدام التعليم المدمج

 متوسطة 67.1 1.76 3.35 الدرجة الكلية لواقع التعليم المدمج
 

(، أن واقع استخدام معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتعليم 1تشير البيانات الموضحة في الجدول ) 

ي جاء متوسطاً، إذ بلغ المتوسط الحسابفي مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل من وجهة نظرهم المدمج 

 (.%19.3( بنسبة مئوية بلغت )0.08للدرجة الكلية لواقع استخدام التعليم المدمج )
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( 0.09احتل المركز األول بمتوسط حسابي بلغ ) استخدام التعليم المدمج( أن 1ويتضح من الجدول )

( على أعلى درجة موافقة بالنسبة لواقع استخدام 1(، وحصلت الفقرة )%19.1ئوية بلغت )ونسبة م

صلت (، في حين حيستخدم المعلم التعليم المدمج لشرح مفهوم ما) :التعليم المدمج، التي نصت على

صمم ي( على أقل درجة موافقة بالنسبة لواقع استخدام التعليم المدمج التي نصت على: )1الفقرة )

 (.لمعلم نسخة الكترونية مرافقة للنسخة الورقية لمادتها

( ونسبة مئوية 0.00بمتوسط حسابي بلغ ) صعوبات استخدام التعليم المدمجوجاء في المركز الثاني 

( على أعلى درجة موافقة بالنسبة لصعوبات استخدام التعليم 69(، وحصلت الفقرة )%11.1بلغت )

رة (، في حين حصلت الفقة التعليم المدمج الحتياجات الطالبعدم تلبيالمدمج، التي نصت على: )

دم كفاية ع( على أقل درجة موافقة بالنسبة لصعوبات استخدام التعليم المدمج، التي نصت على: )61)

 ً  (.وقت الحصة الدراسية لعرض جميع محتويات الدر  إلكترونيا

ة األساسية الدنيا للتعليم المتمايز في مديريتطبيق معلمي المرحلة نتائج السؤال الثاني: ما مستوى 

 ؟تربية وتعليم جنوب الخليل من وجهة نظرهم

لنسبية الإلجابة عن السؤال الثاني، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان 

ليم جنوب الخليل وتعتطبيق معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتعليم المتمايز في مديرية تربية مستوى ل

 (.9كما هو موضح في الجدول ). من وجهة نظرهم

لمي تطبيق معلمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية  (7الجدول )

 ،المرحلة األساسية الدنيا للتعليم المتمايز في مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل من وجهة نظرهم

 مرتبة تنازلياً 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
% 

درجة 

 الموافقة

1 
أعطي الطالب فكرة عن التعليم المتمايز مما يشعرهم بأنهم 

 مشاركون في التعلم
 متوسطة 73.2 0.94 3.66

 متوسطة 72.6 0.86 3.63 أمايز محتوى الدر  بتقديمه بأشكال ومستويات متنوعة 10

3 
األسئلة االستقصائية لمعرفة األفكار المتعددة لدى أستخدم 

 الطالب
 متوسطة 72.4 0.81 3.62

 متوسطة 71.6 0.90 3.58 أستخدم خيارات متعددة للواجبات بين الطالب وفق قدراتهم 13

8 
أعمل على خلق جو من الحيوية والنشاط داخل الفصل 

 الدراسي
 متوسطة 71.0 0.86 3.55

 متوسطة 70.4 0.89 3.52 بشكل مرن ينظم العمل داخل الفصلأجزئ زمن الحصة  12

 متوسطة 69.6 0.90 3.48 أحرص على تنويع بيئة التعلم 5

14 
أراعي في تقويم المخرجات التمايز في صعوبتها بين 

 مستويات الطالب
 متوسطة 69.6 0.88 3.48

11 
أتبادل األفكار مع طالبي وأجعلهم مشاركين في مناقشة 

 المطروحالموضوع 
 متوسطة 69.0 0.91 3.45
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رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
% 

درجة 

 الموافقة

7 
أتيح الفرصة للطالب للمشاركة في عمليات التخطيط 

 واختيار األنشطة
 متوسطة 68.8 0.89 3.44

6 
أسعى إلى تعليم جميع الطلبة من خالل أساليب تعليمية 

 مختلفة تتنوع طبقاً لما بينهم من تمايز واختالف
 متوسطة 68.8 0.82 3.44

2 
التعليم داخل الفصل االختالفات الكثيرة أراعي في عملية 

 بين الطالب في قدراتهم واهتماماتهم
 متوسطة 68.6 0.79 3.43

9 
أستخدم مداخل مختلفة للدر  باختالف أنماط واهتمامات 

 الطلبة في الفصل الدراسي
 متوسطة 68.6 0.90 3.43

4 
أخطط للدرو  جاعالً الفروق )التمايز( بين الطالب أساساً 

 للتخطيط
 متوسطة 67.2 0.81 3.36

 متوسطة 67.0 0.87 3.35 أجري عملية تقويم مستمرة )قبل، أثناء، بعد( التدريس 15

 متوسطة 71.1 1.61 3.51 الدرجة الكلية لتطبيق التعليم المتمايز

 

الدنيا معلمي المرحلة األساسية (، أن مستوى تطبيق 9تشير البيانات الموضحة في الجدول )       

لمتوسط جاء متوسطاً، إذ بلغ ا للتعليم المتمايز في مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل من وجهة نظرهم

 (.%93.3( بنسبة مئوية بلغت )0.83الحسابي للدرجة الكلية لتطبيق التعليم المتمايز )

األساسية الدنيا هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية لممارسة معلمي المرحلة نتائج السؤال الثالث: 

للتعليم المدمج على تطبيق التعليم المتمايز في مدارس مدرية تربية وتعليم جنوب الخليل من وجهة 

 نظر المعلمين؟

 كما هو موضح في الجدول لإلجابة عن السؤال الثالث، استخدمت الباحثة تحليل االنحدار البسيط،

(5:) 

 (8الجدول )

 لممارسة معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتعليم المدمج على تطبيقنتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر 

 التعليم المتمايز في مدار  مدرية تربية وتعليم جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين

 B المتغيرات المستقلة
الخطأ 

 المعياري
Beta 

قيمة )ت( 

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

قيمة )ف( 

وداللتها 

 اإلحصائية

 621.12 *0.000 13.556  0.143 1.938 المقدار الثابت

 0.464 0.042 0.593 11.155 0.000* *3.336 (X) التعليم المدمج

معامل االرتباط = 

1.593 

معامل 

 1.351التحديد=
 1.348معامل التحديد المعدل=

 (α ≤1.15* دالة إحصائياً عند مستوى داللة )
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المحسوبة  (F( يتبين ثبات صالحية النموذج، حيث بلغت )5)من خالل النتائج الواردة في الجدول 

وتدل على قدرة تنبؤيه  (،3.38( وهي أقل من مستوى الداللة )3.333( وبقيمة احتمالية )621.12)

 مرتفعة. 

يؤثر في )التعليم المتمايز( اسـتناداً ) ( أن المتغير المستقل )التعليم المدمج5كما يتضح من الجدول )

( عند 6.11(، التي هي أكبر من قيمة )ت( الجدولية )66.688إلـى قـيمة )ت( المحسوبة التي بلغت )

( تبين أن المتغير المستقل 2Rباالعتماد على قيمة معامل التحديد المعدل )(، 3.38مستوى داللة )

ن التباين في المتغير التابع المتمثل في "التعليم ( م%01.5)التعليم المدمج( يفسر ما مقداره )

 وتم تمثيل المتغير التابع من خالل العالقة الخطية التالية:. المتمايز"، وهي قوة تفسيرية كبيرة

Y = (1.938) + 

(0.464)X………………………………………….…………(1) 

Y ،)التعليم المتمايز( المتغير التابع : (X:) )المتغير المستقل )التعليم المدمج  

 

هل تختلف متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة حول استخدام التعليم نتائج السؤال الرابع: 

المدمج وتطبيق التعليم المتمايز لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدارس مديرية تربية 

 لمؤهل العلمي(؟وتعليم جنوب الخليل باختالف )الجنس، سنوات الخبرة، ا

( لغايات MANOVAتحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة ) لإلجابة عن السؤال الرابع، استخدم

متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة حول استخدام التعليم المدمج وتطبيق التعليم فحص الفروق في 

ختالف وتعليم جنوب الخليل باالمتمايز لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدار  مديرية تربية 

 (:1وذلك كما يشير الجدول )، )الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي(

 (9الجدول )

استخدام ( للفروق في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة MANOVAنتائج تحليل التباين المتعدد )

ة تربية الدنيا في مدار  مديريالتعليم المدمج وتطبيق التعليم المتمايز لدى معلمي المرحلة األساسية 

 بدون التفاعل بينها وتعليم جنوب الخليل باختالف )الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي(

 المتغيرات التابعة مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة )ف( 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 الجنس

Wilks' 

Lambda = 

(0.989) 

Sig. (0.474) 

 0.951 0.004 0.002 1 0.00 استخدام التعليم المدمج

صعوبات استخدام التعليم 

 المدمج

0.46 1 0.462 0.691 0.407 

 0.631 0.231 0.132 1 0.13 الدرجة الكلية للتعليم المدمج

 0.818 0.053 0.018 1 0.02 الدرجة الكلية للتعليم المتمايز
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 المتغيرات التابعة مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة )ف( 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 سنوات الخبرة

Wilks' 

Lambda = 

(0.943) 

Sig. (0.041) 

 0.293 1.236 0.683 2 1.37 استخدام التعليم المدمج

صعوبات استخدام التعليم 

 المدمج

2.59 2 1.293 1.934 0.147 

 0.194 1.649 0.940 2 1.88 الدرجة الكلية للتعليم المدمج

 *0.009 4.811 1.637 2 3.27 الدرجة الكلية للتعليم المتمايز

 المؤهل العلمي

Wilks' 

Lambda = 

(0.969) 

Sig. (0.304) 

 0.060 2.841 1.570 2 3.14 استخدام التعليم المدمج

صعوبات استخدام التعليم 

 المدمج

2.55 2 1.274 1.906 0.151 

 0.087 2.467 1.406 2 2.81 الدرجة الكلية للتعليم المدمج

 0.081 2.546 0.866 2 1.73 الدرجة الكلية للتعليم المتمايز

 الخطأ

   0.553 226 124.88 استخدام التعليم المدمج

  

  

  

صعوبات استخدام التعليم 

 المدمج

151.11 226 0.669 

 0.570 226 128.79 الدرجة الكلية للتعليم المدمج

 0.340 226 76.88 الدرجة الكلية للتعليم المتمايز

 المجموع

   232 2765.09 استخدام التعليم المدمج

  

  

  

صعوبات استخدام التعليم 

 المدمج

2731.62 232 

 232 2738.83 الدرجة الكلية للتعليم المدمج

 232 2913.16 الدرجة الكلية للتعليم المتمايز
 

 (3.38دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) *( / 3.36دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) **                   

 ( ما يلي:1يتضح من خالل النتائج الواردة في الجدول )

متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة حول استخدام التعليم المدمج وتطبيق التعليم  الفروق فيأوالً: 

المتمايز لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدار  مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل تعزى 

 لمتغير الجنس. 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 1النتائج الواردة في الجدول )أظهرت  -

(α≤0.05في ) درجات أفراد عينة الدراسة حول استخدام التعليم المدمج لدى معلمي  متوسطات

حيث كانت قيمة  ،المرحلة األساسية الدنيا في مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل تعزى لمتغير الجنس

( وغير دالة إحصائياً، كذلك لم تظهر 3.38داللة اإلحصائية للدرجة الكلية للتعليم المدمج أكبر من )ال

درجات أفراد عينة الدراسة  متوسطات ( فيα≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )فروق 

ليم جنوب وتعحول تطبيق التعليم المتمايز لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مديرية تربية 

، حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية للدرجة الكلية للتعليم المتمايز أكبر الخليل تعزى لمتغير الجنس

 ( وغير دالة إحصائياً.3.38من )
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متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة حول استخدام التعليم المدمج وتطبيق التعليم  الفروق في ثانياً:

األساسية الدنيا في مدار  مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل تعزى  المتمايز لدى معلمي المرحلة

 لمتغير سنوات الخبرة. 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 63أظهرت النتائج الواردة في الجدول ) -

(α≤0.05في ) درجات أفراد عينة الدراسة حول استخدام التعليم المدمج لدى معلمي  متوسطات

 ،المرحلة األساسية الدنيا في مدار  مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل تعزى لمتغير سنوات الخبرة

( 3.38( وهي أكبر من )3.611حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية للدرجة الكلية للتعليم المدمج )

 وغير دالة إحصائياً.

عينة الدراسة حول تطبيق  درجات أفرادفي حين ظهرت فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات 

التعليم المتمايز لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدار  مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل 

 . تعزى لمتغير سنوات الخبرة

( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في Scheffeإليجاد مصدر الفروق استخدم اختبار شيفيه )

حول تطبيق التعليم المتمايز لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في درجات أفراد عينة الدراسة 

 ، وذلك كما هو واضح منمدار  مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 (.66خالل الجدول )

 (11لجدول )ا

ة درجات أفراد عين( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في متوسطات Scheffeنتائج اختبار شيفيه )

الدراسة حول تطبيق التعليم المتمايز لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدار  مديرية تربية 

 وتعليم جنوب الخليل تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 المقارنات المتغير
المتوسط 

 الحسابي
 ( سنة11-5من )

 11أكثر من 

 سنوات

التعليم 

 المتمايز

 0.29* 0.38* 3.21 سنوات 8أقل من 

 0.09 ----- 3.59 ( سنة63-8من )

 ----- ----- 3.50 سنوات 63أكثر من 

 (3.38* الفرق في المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى )

لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا تطبيق التعليم المتمايز ( أن الفروق في 11يتضح من الجدول )

ن سنوات كانت بين الذيفي مدار  مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل تعزى لمتغير سنوات الخبرة 

 63سنوات( و)أكثر من  63-8سنوات( من جهة والذين سنوات خبرتهم )من  8خبرتهم )أقل من 
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سنوات(،  63نوات( و)أكثر من س 63-8سنوات( من جهة أخرى، لصالح الذين سنوات خبرتهم )من 

 يق التعليم المتمايز لديهم أعلى.الذين كان تطب

متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة حول استخدام التعليم المدمج وتطبيق التعليم  الفروق فيثالثاً: 

المتمايز لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدار  مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل تعزى 

 لمتغير المؤهل العلمي. 

عند مستوى الداللة  ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية1أظهرت النتائج الواردة في الجدول ) -

(α≤0.05في ) درجات أفراد عينة الدراسة حول استخدام التعليم المدمج لدى معلمي  متوسطات

حيث  ،المرحلة األساسية الدنيا في مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي

( وغير دالة إحصائياً، 3.38)كانت قيمة الداللة اإلحصائية للدرجة الكلية للتعليم المدمج أكبر من 

درجات  متوسطات ( فيα≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )كذلك لم تظهر فروق 

أفراد عينة الدراسة حول تطبيق التعليم المتمايز لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مديرية تربية 

لية ت قيمة الداللة اإلحصائية للدرجة الك، حيث كانوتعليم جنوب الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 ( وغير دالة إحصائياً.3.38للتعليم المتمايز أكبر من )

 

 التوصيات:

 توصي الطالبة على ما يلي:

 توظيف التعليم المدمج من قبل المعلمين مع التعليم التقليدي. .6

 توفير ورش عمل وندوات تدريبية للطالب تتحدث عن استخدام التعليم المدمج. .2

إعطاء الطالب دورات تدريبية في استخدام مهارات الحاسوب بجانب التطبيق العملي في  .0

 مختبرات المدار 

يجب على وزارة التربية والتعليم إعطاء المعلمين دورات تدريبة مكثفة في تصميم وانتاج  .1

 البرامج التعليمية المستخدمة في التعليم المدمج.

وورش العمل التي تكشف لهم آلية وإيجابيات التعليم  إرشاد أولياء األمور عن طريق الندوات .8

 المدمج باستخدام التكنولوجيا.

 المقترحات:

 تقترح الطالبة باألمور التالية:

 عمل دراسات وبحوث علمية التجاه أولياء األمور نحو التعليم المدمج. .6
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 .تقصي أثر التعليم المدمج في برامج تدريب المعلمين أثناء التدريس .2

 فاعلية التعلم المدمج في تنمية التحصيل لدى طلبة المرحلة األساسية.الكشف عن  .0

 

 قائمة المصادر والمراجع

 الكتب:

 ه(. لسان العرب. بيروت: دار الكتب.966ابن منظور، محمد بن مكرم. ) .6

 (. مقدمة في علم المناهج التربوية. عمان :دار الميسرة للطباعة.2335الحاوري، محمد. ) .2

 .عمان: دار الميسرة للطباعة.6(. مهارات التدريس الصفي. ط2339الحيلة، محمد. ) .0

. عمان: دار المسيرة 6(. التعلم المدمج والتعلم المعكو .ط2368الشرمان، عاطف أبو حميد. ) .1

 للنشر والتوزيع.

 (. األهداف التربوية بين األصالة والمعاصرة. بغداد: جامعة بغداد.2360ناجي، عادلة. ) .8

 .عمان: دار المسيرة.2(. أسس بناء المناهج وتنظيمها. ط2339احمد. )الوكيل ،حلمي  .1

 

 الرسائل العلمية:

(." فاعلية برنامج قائم على التعليم المدمج في تحصيل طالبات 2360أبو الريش، إلهام. ) .6

الصف العاشر في النحو والتجاه نحوه في غزة ". رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

 طين.اإلسالمية، غزة، فس

(." فاعلية برنامج قائم على التعليم المدمج في تحصيل طالبات 2360أبو الريش، إلهام. ) .2

الصف العاشر في النحو والتجاه نحوه في غزة ". رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة 

 اإلسالمية، غزة، فسطين.

جليزية  على (. " أثر استخدام التعلم المدمج في تدريس اللغة اإلن2361الريماوي، فرا  ) .0

التحصيل المباشر والمؤجل لدى طالب الصف الساد  األساسي في محافظة عمان" رسالة 

 ماجستير غير منشورة ، جامعة الشرق األوسط، األردن.

(. " أثر استخدام التعلم المدمج في تدريس اللغة اإلنجليزية 2361الريماوي، فرا  ثروت. ) .1

الصف الساد  األساسي في محافظة عمان" . على التحصيل المباشر والمؤجل لدى طالب 

 رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الشرق األوسط، األردن.
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(. " واقع استخدام معلمي المرحلة الثانوية بدولة الكويت للتعلم المدمج 2361عايد ،عبدالله. ) .8

 األردنمن وجهة نظر المعلمين والمدراء" . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، 

(. " واقع استخدام معلمي المرحلة الثانوية بدولة الكويت للتعلم المدمج 2361عايد ،عبدالله. ) .1

 من وجهة نظر المعلمين والمدراء" . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، األردن

للتعلم (. " واقع استخدام معلمي المرحلة الثانوية بدولة الكويت 2361العنزي، عبدالله. ) .9

المدمج من وجهة نظر المعلمين والمدراء". رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، 

 األردن.

(. " فاعلية التعلم المدمج في إكساب مهارات وحدة برنامج 2360الغامدي، خديجة. ) .5

العروض التقديمة لطالبات الصف الثاني الثانوي بمدينة الرياض". رسالة ماجستير غير 

 ، جامعة الملك سعود، السعودية.منشورة 

(. " واقع استخدام التعلم المدمج في تدريس العلوم الطبيعية 2368الفهيد، تركي بن فيصل. ) .1

في المرحلة الثانوية من وجه نظر مشرفي ومعلمي العلوم بمنطقة القصيم". رسالة ماجستير 

 غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية.

(. "درجة استخدام استراتيجية التعلم المدمج لدى معلمي 2361فاء بشير فالح. )المجالي، و .63

ومعلمات المرحلة األساسية في لواء وادي السر". رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

 الشرق األوسط ،عمان، األردن. 

ة ل(." فاعلية التعليم المدمج في التحصيل الدراسي الطالبات المرح2360المعمر، منيرة ) .66

المتوسطة" رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

 السعودية.

(. " فاعلية التعليم المدمج في التحصيل الدراسي الطالبات المرحلة 2360المعمر، منيرة . ) .62

المتوسطة". رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

 السعودية.

 

 المجالت والدوريات:

(. " فاعلية التعليم المدمج في تنمية مهارات القراءة اإلبداعية 2368أبو الرو ، عادل. ) .6

 1لدارسي اللغة العربية من الناطقين بلغات أخرى" . المجلة التربوية الدولية المتخصصة. 

(9،)6-22. 
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 –نحو التعلم المدمج  (. " اتجاهات طلبة جامعة البلقاء التطبيقية2365أندراو ، سليم.) .2

 .281-212(، 2)81األردن" . مجلة دراسات العلوم التربوية جامعة األردنية. 

(. "فاعلية استخدام التعلم المدمج في تحصيل طالبات جامعة حفر 2365الحراحشة، كوثر. ) .0

الباطن في مساق تصميم وتطوير درو  الفيزياء ودافعيتهن نحو التعلم". مجلة اتحاد 

 .623-10(، 0)61العربية للتربية وعلم النفس. الجامعات 

(. " فاعلية برنامج تدريبي قائم على التعلم المدمج لتنمية مهارات 2365الرحيلي، زينب. ) .1

توظيف خدمات الحوسبة السحابية لدى أمينات مصادر التعلم بمنطقة الرياض" . مجلة الثقافة 

 .082-251(،608)61والتنمية مصر. 

(. " اتجاهات طالبات كلية العلوم التربوية )األونروا( نحو التعلم 2362)زامل، مجدي علي.  .8

 -59(،81المدمج بعد دراستهن للمساقات الجامعية المدمجة" .مجلة اتحاد الجامعات العربية. )

623. 

(." واقع استخدام التعلم المدمج من وجهة نظر معلمي ومعلمات اللغة  2361السبيعي، علي ) .1

، 2، مجلد26طالب المرحلة االبتدائية" مجلة العربية للنشر العلمي،العدد العربية في تدريس

 .899-880ص

(. " واقع استخدام التعلم المدمج من وجهة نظر معلمي ومعلمات 2361السبيعي، علي. ) .9

(، 26)2اللغة  العربية في تدريس طالب المرحلة االبتدائية" . مجلة العربية للنشر العلمي.

880-899. 

(." أثر اختالف نمط التعليم المدمج على تنمية التحصيل ومهارات 2361حمد )السيد، م .5

 .866-00،129التفاعل اإللكتروني" مجلة دراسات في التعليم الجامعي، العدد 

(." أثر اختالف نمط التعليم المدمج على تنمية التحصيل ومهارات 2361السيد، محمد. ) .1

 .866-129(،00تعليم الجامعي، )التفاعل اإللكتروني" . مجلة دراسات في ال

(. " واقع استخدام معلمات الرياضيات في المرحلة المتوسطة 2361العريني، سهام. ) .63

 .218-611(،80)69لمهارات التعلم المدمج" . مجلة عالم التربية. 

(. " األهداف التربوية ". مجلة آداب المستنصرية بغداد. 2332العزاوي، فاروق خلف. ) .66

(13،)13-18. 
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(. " أثر استخدام التعلم المدمج على تنمية بعض مهارات القراءة 2361قرني، أحمد. )ال .62

-610(، 262اإلبداعية لدى طالب الصف الثالث المتوسط" . مجلة القراءة والمعرفة.  )

201. 

(. " أثر استخدام التعلم المدمج على تنمية بعض مهارات القراءة 2361القريني، أحمد. ) .60

 .201-610(، 262ب الصف الثالث المتوسط". مجلة القراءة والمعرفة.  )اإلبداعية لدى طال

(. األهداف التربوية ) مفهومها ، مستوياتها ، مجاالتها، جامعة بآيل، 2361الياسري ،متمم ) .61

 من الرابط 25/6/2326كلية العلوم اإلنسانية، تم استرجاعه في

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges 

 المصادر االجنبية:

6- Macaruso,Paul; Wilkes,Shani (2020)." An Investigation of Blended 

Learning to Support Reading Instruction in Elementary Schools". 

Educational Technology Research and Development ;Vol 68No 

6,Dec2020. 

2- Senturk, Cihad. (2021)." Effects of the Blended Learning Model on 

Preservice Teachers' Academic Achievements and Twenty-First Century 

Skills".Karamanoglu Mehmetbey Vol 26No 1,Jan2021. 

0- Sorbie, J. (2015). " Exploring teacher perceptions of blended learning 

Unpublished Doctoral Dissertation", Walden University, Minneapolis, 

Minnesota: USA. 

1- Yuen, A. & Ma, W. (2018). "Exploring Teacher Acceptance of E-

Learning Technology Asia-Pacific Journal of Teacher Education .36(3): 

22. 
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الصحية للطفل وعالقتها بصحة األم والمجتمع من وجهة نظر دراسة بعنوان: الثقافة 

  معلمات رياض األطفال بمدينة مصراتة.

 أ.حنان محمد سالم أبوفناس                             أ.سليمة مصطفى السنوسي محجوب

 مصراتههيئة تدريس بقسم رياض األطفال/ جامعة أعضاء 

=====================================================          

 مقدمة:

اتسم العصر الحالي بالتطورات والتغيرات السريعة المتالحقة في شتى مجاالت الحياة االجتماعية       

واالقتصادية والسياسية، والتي لها انعكاساً في زيادة الوعي بالصحة والمشكالت الصحية، ذلك أن 

 درة على العمل والعطاء،تقدم األمم يقا  اآلن بمدى امتالكها من القوة البشرية الواعية المدربة، القا

 وبذل الجهد من أجل تقدم ورقي المجتمعات.

ومفهوم الصحة لدى اإلنسان ال يقتصر فقط على التكامل البدني أو الجسماني بل يشمل أيضاً الجانب 

النفسي والجانب العقلي أو االجتماعي وبمعنى أخر يشمل الصحة الجسمية والصحة العقلية والصحة 

كما ال يقتصر مفهوم الصحة على الفرد فقط وإنما صحة الفرد تكمن صحة األسرة النفسية لإلنسان. 

 التي تعتبر نواة صحة المجتمع. 

ومن خالل التعليم يستطيع المجتمع تحقيق أهدافه التي وضعها ألنه يتحمل العبء األكبر في تنشئة 

اب الفرد الحياة الصحية األجيال وإعدادهم ليكونوا صالحين في مجتمعهم وامتهم ، والتي منها إكس

السليمة ، وينظر إلى رياض األطفال على أنها من أفضل القنوات المتاحة لتعزيز الصحة ، فقد تبت 

للمهتمين بالصحة والتربية أن رياض األطفال توفر فرصة كبيرة لتعزيز الصحة في كل قطاعات 

ات صاً مع زيادة تكاليف الخدمالمجتمع ، وللوقاية من كثير من المشكالت الصحية قبل حدوثها وخصو

العالجية لألمراض المزمنة والمرتبطة بالنمط المعيشي ، مما أدى إلى االلتفات الجاد للوقاية من هذه 

 (1، 2339المشكالت في سن مبكرة . )االنصاري، 

ً من العملية التربوية المتكاملة التي  إشارات بعض الدراسات أن التربية الصحية تعتبر جزءاً مهما

يتحقق من خاللها رفع الوعي الصحي، كما أنها تعتبر ضمن االحتياجات الطبيعية ألنها تعتبر حق 
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ً على المدرسة والهيئات الصحية، وتربية الفرد الصحية عبارة عن  للمجتمع، لذا فهي تركز اساسا

 (1، 6151المجموع العام لتجاربه التي تساهم في تكوين العادات واالتجاهات. )بوليت، 

راً ألهمية التثقيف الصحي فقد حظي باهتمام األطباء والمتخصصين باعتباره الوسيلة الفعالة ونظ

للنهوض بالمستوى الصحي ألفراد المجتمع، فمثال عندما يولد الطفل فأنه يتلقى الرعاية الصحية 

الصحية  ةاألساسية خالل أيام والدته األولى، ثم ينتقل إلى المنزل حيث يقوم االبوان بتقديم الرعاي

الالزمة وبعد إتمام األربع سنوات األولى من عمره ينتقل إلى المؤسسة الثانية من مؤسسات التنشئة 

 (61، 2360بعد األسرة وهي رياض األطفال ) بداح وآخرون، 

يتعرض الطفل خالل سن الروضة لكثير من الخبرات التي تتعلق بالتربية الصحية، ذكر )نصر، 

الروضة عن طريق وسائل االعالم أو ضمن المناقشات االسرية بمشكلة ( داخل وخارج  8، 6158

صحية معينة أو يسمعه من معلومات تتعلق بالصحة والمرض . ولكن ما يصل للطفل من معلومات 

صحية بهذه الطرق غير كاف ألن وصولها بهذه الطريقة المبعثرة يعتبر معزوالً وغير مترابط، 

معلومات الصحية األساسية الهامة وعدم تكامل المعرفة بالنسبة له يفقد باإلضافة إلى فقده لكثير من ال

 خبراته القيمة التربوية الحقيقية. 

فرياض األطفال لها تأثيرها الفعال فيما يتعلمه الطفل من مفاهيم صحية وذلك من خالل معلمة 

 متخصصة توجههم وتعلمهم وترعاهم في هذا الجانب.

المجتمع الهامة إذ يمثلون ثروة المستقبل لألمة لذا جاء االهتمام بهم لتوعيتهم واألطفال هم أحد شرائح 

بالنواحي الصحية حتى يكون االهتمام بها أسا  قيمي في حياتهم، لذا جاءت هذه الدراسة لهذا 

 الموضوع الذي ترى الباحثتان أنه لم يحظ بالدراسة.

 مشكلة الدراسة: -

 ل الرئيسي االتي:تتحدد مشكلة الدراسة في تساؤ      

ما مستوى الثقافة الصحية لكل من الطفل واألم والمجتمع من وجهة نظر معلمات رياض 

 األطفال بمدينة مصراته؟

 ويتفرع منه التساؤالت اآلتية:

 ما درجة وعي الطفل واألم بمفاهيم النظافة الشخصية؟ -6

 ما درجة وعي الطفل واألم بمفاهيم التغذية الصحية؟ -2
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 طفل واألم بمفاهيم الوقاية من الحوادث واالسعافات األولية؟ما درجة وعي ال -0

 ما درجة وعي الطفل واألم بمفاهيم مجال الصحة البيئية؟ -1

 ما درجة وعي الطفل واألم بمفاهيم صحة المستهلك؟ -8

 تبرز أهمية الدراسة في:  أهمية الدراسة: -

رية ألجل تعزيز صحة تستهدف الدراسة أطفال مرحلة رياض األطفال، وأهمية هذه الفئة العم -6

 المجتمع من خالل الروضات.

تساعد الدراسة الباحثين والمشرفين والمعلمين في وزارة التعليم في تشخيص واقع الثقافة  -2

الصحية في مرحلة رياض األطفال وفي العمل على تنمية الوعي الصحي لدى األطفال أثناء 

 قيامهم بمهامهم وواجباتهم.

 جديد يتمتع بممارسات صحية وعادات سليمة منذ الصغر.المساعدة على بناء جيل  -0

 أهداف الدراسة: -

 يتمثل هدف الدراسة في الهدف الرئيسي االتي:  

التعرف على مستوى الثقافة الصحية لكل من الطفل واألم والمجتمع من وجهة نظر معلمات 

 رياض األطفال بمدينة مصراته.

 ويتفرع منه مجموعة من األهداف اآلتية:

 مدى وعي الطفل واألم بمفاهيم النظافة الشخصية.ما  -6

 ما مدى وعي الطفل واألم بمفاهيم التغذية الصحية. -2

 ما مدى وعي الطفل واألم بمفاهيم الوقاية من الحوادث واالسعافات األولية. -0

 ما مدى وعي الطفل واألم بمفاهيم مجال الصحة البيئية. -1

 .ما مدى وعي الطفل واألم بمفاهيم صحة المستهلك -8

 المفاهيم والدراسات السابقة:

 أوال: المفاهيم:

 مفهوم الثقافة الصحية:

تعددت التعاريف التي وضعت من قبل المتخصصين لمفهوم الثقافة والتربية الصحية لكن  

بالرغم من هذا التعدد إال أن مضمون هذه التعاريف يكاد يكون متقارباً ومؤكداً في الوقت 

 ذاته على العالقة المميزة بين الثقافة والتربية والصحة.



 

 
 
 

243 
 

 
... المؤتمر الدولي للجمعية   INNS: 202153 المجلة الليبية لعلوم التعليم

 11/2022/ 20-19( طرابلس 1المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

رة عن تهيئة خبرات تربوية متعددة تهدف إلى (: " بأنها عبا66، 2331فقد عرفها )األمين ،

التأثير الطيب على عادات الفرد وسلوكه واتجاهاته ومعارفه، مما يساعد على رفع مستوى 

 صحته وصحة المجتمع الذي يعيش فيه ".

( التربية الصحية لألطفال: " بأنها التعامل مع األطفال بسلوك 5، 2338وعرف )السبول، 

هم مع مراعاة حاجاتهم وتعليمهم وكيفية حماية أنفسهم من المشاكل ومشاعر متفقين مع عمر

 واألمراض واالخطار ضمن توفير األدوات الالزمة للوصول للراحة الجسمية والنفسية ".

وتعرف الثقافة والتربية الصحية بأنها " عملية مساعدة الفرد على تكوين اتجاهات صحية 

يومية بما يحافظ على صحته وصحة أسرته وصحة سليمة واتباع السلوك الصحي في حياته ال

 (23، 6115مجتمعه ". )الل، 

 ونالحظ من خالل قراءتنا للتعريفات السابقة:

اتفاق هذه التعريفات على العالقة الوثيقة بين الثقافة والصحة فكالهما يسعى إلى توفير 

ة، لجسمية، والعقليالظروف المالئمة للفرد لمساعدته على النمو الشامل في جميع النواحي ا

 واالنفعالية، واالجتماعية.

والغاية األساسية من الثقافة الصحية، هي اكساب الفرد المعرفة الصحية المناسبة والفعالة 

 والتي تؤدي إلى تكوين اتجاهات وعادات سليمة لدى الفرد.

 أهداف الثقافة الصحية:

 التالي:( إلى أهداف الثقافة الصحية على النحو 2336يشير السيد )

 نشر المفاهيم الصحية السليمة في المجتمع، وتحسين صحة الفرد والمجتمع. -

 تمكين االفراد من تحديد مشاكلهم الصحية، ومساعدتهم في حلها. -

 ترسيخ السلوكيات الصحية السليمة. -

 تخفيض نسبة االمراض والوفيات. -

 تحسين نوعية حياة الفرد والمجتمع. -

 مستويات التثقيف الصحي:

 ( مستويات التثقيف الصحي على النحو التالي :proctor,l  2002يلخص )    

ويتم تثقيف الفرد عن األمور التي تهمه مثل التغذية ومسببات  التثقيف الصحي لألفراد:

 االمراض والوقاية منها، والنظافة الشخصية واالصحاح البيئي.
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م ، وهي القادرة على غر  المفاهيحيث تعتبر االسرة نواة المجتمعالتثقيف الصحي االسري: 

 الصحية السليمة في الفرد منذ الصغر.

حيث تشمل المجموعة أفرادا ذوي خصائص متشابهة من التثقيف الصحي للمجموعات: 

حيث العمر أو الجنس أو الوظيفة أو المصابين ببعض المشاكل الصحية ) كأطفال المدار  

 واالمهات والمدخنين وغيرهم (.

ويتم ذلك عن طريق وسائل االعالم المسموعة والمرئية لتصل  الصحي المجتمعي:التثقيف 

 المعلومة ألكبر عدد من االفراد على اختالف مستوياتهم.

 معلمة الروضة:

إن معلمة الروضة تعتبر أهم جزء في البيئة التعليمية، فإليها يعزي النجاح في عبور الفجوة 

 من المنزل إلى المدرسة.

ة يجب أن تكون لديها فهم لطبيعة نمو األطفال، واحترامهم والثقة فيهم. كما ومعلمة الروض

تهتم بتنمية قدرات كل األطفال في فصلها، كما يجب أن تكون حاصلة على تدريب مناسب 

 ولديها فلسفة تعليمية، أن معلمة الروضة مفتاح نجاح منهاج الروضة.

التعليمية والتي تتعامل مع األطفال  ( بأنها أهم عنصر في العملية2331وعرفها )فهمي، 

وتنفذ المنهج وتكيف المواقف التعليمية وتختار طريقة التعليم المناسبة في مواقف التعلم 

 (9، 2331باستخدام التقنيات التربوية. )فهمي، 

 دور رياض األطفال في اكتساب الطفل لمفاهيم الثقافة الصحية:

اندماجه في أنشطة وبرامجها اليومية، ونقل  اكتساب الطفل المعلومات الصحية من خالل -

 هذه المعلومات إلى بيئته الممتدة.

مناقشة المعلومات الصحية التي يكتسبها الطفل من بيئته الخارجية، وإبراز المعلومات  -

اإليجابية منها وتطويرها وتوظيفها في األنشطة من أجل أن يتعلم منها باقي رفاقه 

 بالروضة.

الصحية بخبرات الطفل اليومية وسلوكياته الصحية من خالل األنشطة  ربط مفاهيم الثقافة -

 والبرامج المقدمة لهم داخل الروضة.
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أهمية تنمية مفاهيم الثقافة الصحية في رياض األطفال  2331كما حدد مكتب اليونسكو 

 من خالل فهم العناية بالذات وبخاصة في التعرف على:

 طر.كيف ولماذا يقي الطفل نفسه من المخا -

 قيمة الوجبات المغذية وخطر الوجبات المضرة. -

 أن للطعام مواعيد وآداب. -

 كيفية المحافظة على النظافة الضرورية لضمان صحة الجسم وبخاصة الشعر واالسنان. -

أن يعرف الطفل بالمخاطر الصحية في المجتمع وكيفية الوقاية منها. )مكتب اليونسكو  -

 (1، 2331بالقاهرة ، 

 الدراسات السابقة:ثانياً: 

هدفت إلى بناء برنامج لتنمية الوعي الصحي وتوفير عوامل ( 1999دراسة )الصافوري،  -1

األمان لطفل الروضة قائم على األنشطة التربوية المتكاملة " فني، حركي، موسيقي، أسري" 

 وقيا  فاعليته في تنمية الوعي الصحي وتوفير عوامل األمان لطفل الروضة، وكانت العينة

 طفالً بمحافظتي القاهرة والجيزة. 013الدراسة 

بين أطفال  3.36وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبل وبعد تنفيذ البرنامج لصالح المجموعة 

 التجريبية.

الصحية المدرسية في المدار  هدفت إلى الكشف عن واقع البيئة ( 2112دراسة )الجبوري،  -2

االبتدائية للبنات، استخدمت المنهج الوصفي على عينة من معلمات المرحلة االبتدائية بمدينة 

 الرياض وأولياء األمور.

النتائج: أن الخدمات الصحية في المدرسة االبتدائية للبنات محدودة مع العلم بأن الخدمات 

 وعي العام للصحة المدرسية.الصحية هي المؤشر الصحيح على مستوى ال

هدفت إلى معرفة أهمية اللعب في التنمية الصحة (   Milla  & Almon , 2009دراسة ) -3

لألطفال في مرحلة الطفولة المبكرة ، كذلك إلى لفت انتباه الجمهور لدور اللعب في تنمية 

نمية الت الطفل وتحفيز العمل الجماعي ، وتوصلت الدراسة إلى أن اللعب له دور كبير في

الصحية للطفل بشكل خاص ، مع تنمية مهارات الطفل من خالل اللعب واالستكشاف واللعب 

 التخيلي ، وأنه على المدى الطويل يؤدي إلى احتماالت النجاح في المدرسة .
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إلى دراسة واقع األنشطة الصحية في مرحلة ما قبل التعليم ( 2119دراسة )علي، تهدف  -4

( طفل تم تقسيمهم إلى 81(، وتكونت عينة الدراسة من )1 – 1)المدرسي للفئة العمرية 

 مجموعة تجريبية وضابطة، وتوصلت إلى النتائج التالية:

 توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية. -

 ال يوج فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين من حيث اهتمامهم بالصحة. -

 ألطفال المفاهيم الصحية.تطبيق األنشطة عزز من اكتساب ا -

هدفت إلى التعرف على المعايير المهنية لعمل ( Krause , Christina , 2011دراسة ) -5

المعلمين وأثر ذلك على العمل التربوي داخل مؤسسات رياض األطفال وقد توصلت الدراسة 

إلى ضروري وضع محددات للتوعية الصحية للطفل لتعزيز وتشجيع الثقافة الصحية في 

لة رياض األطفال والتوجيه بهذه الخدمات نحو تعزيز محور صحة الخدمات الموجهة مرح

لألطفال وكذلك تشجيع األطفال على ممارسة األنشطة التي تعزز الثقافة الصحية وتوجيه 

األطفال لها ، وقد اوصت الدراسة بضرورة نشر وتعزيز الخدمات الصحية في مرحلة 

 ية مجتمعية .الطفولة المبكرة باعتبارها مسؤول

هدفت إلى معرفة مستوى الثقافة الصحية لدى طالبات كلية العلوم ( 2116دراسة )العصيمي،  -6

التطبيقية بجامعة أم القرى وعالقته باتجاهاتهن الصحي، وقد تم التطبيق على عينة مكونه 

فة ا( طالبة، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة انخفاض المستوى العام للثق861من )

الصحية لدى عينة الدراسة في المجاالت الرئيسية للمفاهيم الصحية، توجد فروق ذات داللة 

إحصائية بين متوسطات تحصيل طالبات كلية العلوم التطبيقية في الدرجة الكلية من اختبار 

 الثقافة الصحية. 

هدفت إلى التعرف على دور رياض األطفال في توعية طفل ( 2116دراسة )عثمان ، -7

لروضة بمفاهيم الثقافة الصحية من وجهة نظر المعلمات وأمهات األطفال في ضوء بعض ا

( من أمهات األطفال الملتحقين 216( معلمة روضة و)601المتغيرات ، وتكونت العينة من )

برياض األطفال ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، واستخدمت مقياسين لقيا  

و توعية الطفل بمفاهيم الثقافة الصحية من وجهة نظر معلمات رياض دور رياض األطفال نح

األطفال ، ومقيا  لقيا  مدى وعي األطفال بمفاهيم الثقافة الصحية من وجهة نظر أمهات 

 األطفال العامالت وغير العامالت ، واسفرت الدراسة عن النتائج التالية :
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فل الروضة بمفاهيم الثقافة أن دور رياض األطفال واألمهات إيجابي في توعية ط -

 الصحية.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقييم معلمات رياض األطفال نحو توعية الطفل  -

 بمفاهيم الثقافة الصحية وفقا لمتغير التخصص وسنوات الخبرة.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقييم أمهات األطفال العامالت وغير العامالت  -

ياض األطفال نحو مدى وعي الطفل بمفاهيم الثقافة الصحية وفقا لمتغير الملتحقين بر

 العمل.

هدفت ابراز دور المشرف الصحي في تعزيز فعالية مجاالت ( 2117دراسة )االمامي ،  -8

التربية الصحية في المدار  الحكومية في مدينة معان باألردن ، وثم أجراء الدراسة على 

( من المشرفين ، واستخدمت 05( إناث و )28ور و )( ذك60( مدرسة حكومية منها)05)

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى أن المشرف الصحي في كل مدرسة 

يجب أن يكون لديه المؤهالت المطلوبة لقبوله كمشرف صحي بحيث يكون قادرا على تحقيق 

ج الصحة المدرسية في تلك جميع المسؤوليات على أكمل وجه ، إجراء تقييم مستمر لبرام

 المدار  ، تنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات للمعلمين المتخصصين بالصحة المدرسية .

هدفت إلى التعرف على الممارسات التي تتبعها المعلمة ( 2117دراسة )هاشمي وأخرون ،  -9

خالل فترة الوجبة الغذائية في رياض األطفال ، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

( طفل وطفلة 6332و ) ( معلمة رياض األطفال083الرتباطي ، وتكونت عينة الدراسة من )ا

في رياض األطفال الحكومية ، واستخدمت استبانة كأداة لجمع البيانات واظهرت النتائج : 

وجود فروق ذات داللة إحصائية على الضبط الذاتي لسلوكه الطفل لصالح المستوى التعليمي 

فروق ذات داللة إحصائية لتناول الطعام وتدريب الطفل على الضبط الجامعي ، ووجود 

الذاتي لسلوكه لصالح تخصص رياض األطفال ، وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية 

لممارسات المعلمة في تنمية العادات الغذائية الصحية لألطفال خالل فترة الوجبة الغذائية 

 لجميع االبعاد الخمسة .

هدفت الدراسة إلى التعرف على تصور مقترح لتنمية قيم (  2118دراسة) الحربي ،-11

الثقافة الصحية لتالميذ المرحلة االبتدائية بمدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية ، واستخدمت 

وعينة الدراسة اشتملت على جميع المرشدين الصحيين  االستبانة كأداة لجمع البيانات ،

( مرشدا ، منهج الدراسة: استخدام 98االبتدائية بمدينة تبوك والبالغ عددهم )بالمدار  
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  الباحث المنهج الوصفي المسحي ، أهم نتائج الدراسة :

بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة حول أدوار المدرسة في تنمية قيم الثقافة الصحية 

 هل العلمي والخبرة .تعزي إلى متغير المؤ

تهدف إلى دراسة فاعلية برنامج قائن على أنشطة الوعي بالجسم ( 2119دراسة )أمين ، -11

المنهج شية التجريبي ذو تصميم المجموعة  واعتمدت، لتنمية الوعي الوقائي لطفل الروضة 

لعينة من االتجريبية الواحدة وباستخدام القيا  القبلي والبعدي ألطفال المجموعة ، وتكونت 

( طفالً وطفلة ، واستخدمن مجموعة من األدوات : اختبار ذكاء األطفال ، مقيا  الصحة 02)

واألمان المصور لطفل الروضة ، مقيا  الوعي الوقائي المصور ، مقيا  االتجاه الوقائي 

اللفظي ) من إعداد الباحثة ( ، وأوضحت النتائج فاعلية البرنامج القائم على أنشطة الوعي 

بالجسم في تنمية الوعي المروري لدى أطفال الروضة ، كما ساهم البرنامج في تكوين اتجاه 

 وقائي إيجابي نحو الوقاية والحماية الذاتية .

هدفت لمعرفة الوضع الحالي للتربية الصحية في المدار  ( 2119دراسة )عثمان، -12

ر لدراسة إلى أهمية توفيبمرحلة التعليم األساسي، باستخدام المنهج الوصفي، وتوصلت ا

الدعم المادي الالزم، واالهتمام بعمل محاضرات توعية صحية للمعلمين والطالب للتعامل 

 مع المشكالت الصحية المختلفة.

تهدف إلى قيا  فاعلية برنامج قائم على الشراكة االسرية لتنمية ( 2121دراسة )السيد ، -13

رو  كورونا ومتحوراته، وتكونت العينة من الثقافة الصحية لدى طفل الروضة لمواجهة في

( طفالً وطفلة ، وثم تقسيمهم إلى مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة ، ولتحقق هدف 13)

الدراسة استخدمت الباحثة قائمة ابعاد الثقافة الصحية المناسبة، النتائج : وجود فروق ذات 

  بية والضابطة في القياداللة إحصائية بين متوسطي درجات ألطفال المجموعتين التجري

ووجود فروق ذات داللة  البعدي لمقيا  الثقافة الصحية لصالح المجموعة التجريبية ،

إحصائية بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي 

لشراكة ا لمقيا  الثقافة الصحية لصالح التطبيق البعدي ، ووجود أثر فعال للبرنامج القائم على

بين االسرة والروضة في إكساب األطفال المختلفة وتنمية المفاهيم المتعددة وذلك لما لألسرة 

 دور فعال في النهوض بشخصية الطفل .

هدفت إلى مساعدة الجمعيات االهلية لدعم وتنمية مفاهيم الثقافة ( 2121دراسة )محمد،-14

لومات واالستفادة منها، دراسة وصفية، الصحية لدى أطفال الروضة من خالل تكنولوجيا المع
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توصلت نتائج الدراسة إلى: أهمية تكنولوجيا المعلومات في دعم االهلية لتنمية مفاهيم الثقافة 

الصحية لدى أطفال الروضة وذلك من خالل توافر قاعة بيانات ومعلومات يمكن أن تساعد 

 في ذلك.

ن فعالية برنامج إلكتروني في تنمية هدفت إلى التأكد م( 2121دراسة )منسي وأخرون، -15

( طفالً وطفلة، واستخدمت 623الثقافة الصحية لدى طفل الروضة، وتكونت العينة من )

الدراسة المنهج ذي التصميم التجريبي باستخدام المجموعتين التجريبية والضابطة، وأشارت 

تين عدي للمجموعالنتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات التطبيق الب

التجريبية والضابطة في مقيا  الثقافة الصحية لصالح المجموعة التجريبية، كما أنه يوجد 

فروق دالة إحصائية بين متوسطات التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لصالح 

 التطبيق البعدي.

 المنهج واإلجراءات:

عتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي الذي ي المنهج: -6

ً وكيفياً،  ً ويعبر عنها تعبيراً كميا َ دقيقا توجد في الواقع، ويهتم بوصف الظاهرة وصفا

 واستخدمت الباحثتان هذا المنهج نظراً لمالئمته لطبيعة هذا البحث.

وتم ( معلمة من معلمات رياض األطفال )العامة(، 13من )تكونت عينة الدراسة  العينة: -2

 .اختيارهم بطريقة عشوائية

تكونت واستخدمت الباحثتان االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات المتعلقة بالدراسة،  األداة: -3

 ( فقرة، مقسمة إلى ستة أبعاد كالتالي:88من )

 ( فقرات.63البعد األول: درجة وعي الطفل واألم بمفاهيم النظافة الشخصية: ويشمل )

 ( فقرات63وعي الطفل واالم بمفاهيم التغذية الصحية: ويشمل ) البعد الثاني: درجة

( 1البعد الثالث: درجة وعي الطفل واالم بمفاهيم الوقاية من الحوادث واالسعافات األولية: ويشمل )

 فقرات

 ( فقرات1البعد الرابع: درجة وعي الطفل واالم بمفاهيم مجال الصحة البيئية: ويشمل )

 ( فقرات9ي الطفل واالم بمفاهيم صحة المستهلك: ويشمل )البعد الخامس: درجة وع

( فقرات. 63البعد الساد : درجة وعي الطفل واالم بمفاهيم األمراض وكيفية الوقاية منها: ويشمل )

واستخدمت الباحثتان مقيا  )ليكرت الخماسي( لتحديد استجابة عينة الدراسة عن فقرات االستبانة، 

 والجدول التالي يوضح ذلك.
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 ( مقيا  ليكرت الخماسي6الجدول)

 

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة مستوى الموافقة

 8 1 0 2 6 التقييم 

 

 الصدق: 

يعبر صدق أو صالحية أداة القيا  )االستبانة(عن مدى دقة البحث في قيا  الغرض المصمم       

من أجله أي إلى أي درجة تزودنا أداة الدراسة بمعلومات تتعلق بمشكلة الدراسة من مجتمع الدراسة 

 نفسه، حيث تم عرض االستبانة على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص بقسم رياض

األطفال بكلية التربية جامعة مصراتة، وذلك للتأكد من وضوح عبارات األداة ومناسبتها ألهداف 

الدراسة وقدرتها على قيا  متغيراتها، وطلب منهم ابداء النصح بإدخال أي تعديالت يرونها مناسبة 

رية. غير ضروأو اضافة أي فقرات جديدة لزيادة شمولية االستبانة. وحذف أي فقرة يرونها مكررة أو 

وفي ضوء المالحظات التي تحصلت عليها الباحثتان تم اجراء التعديالت على الفقرات، كما تم 

استخدام معامل ارتباط بيرسون لقيا  االتساق الداخلي لفقرات االستبانة، والجدول التالي يوضح ذلك 

 االجراء.

ي الطفل واألم بمفاهيم النظافة ( يوضح االتساق الداخلي لفقرات البعد األول: درجة وع2الجدول )

 الشخصية

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة

6 **.784 .000 1 **.860 .000 

2 **.862 .000 9 **.806 .000 

0 **.855 .000 5 **.836 .000 

1 **.834 .000 1 **.887 .000 

8 **.763 .000 63 **.810 .000 
 

من بيانات الجدول يتضح أن جميع فقرات البعد األول: : درجة وعي الطفل واألم بمفاهيم النظافة 

دالة احصائياً عند مستوى   وهي  (763.**و )  ((**862.الشخصية لها معامالت ارتباط تراوحت بين

 .(، مما يدل على مالئمتها للبعد الذي تنتمي إليه.336داللة )

االتساق الداخلي لفقرات البعد الثاني: درجة وعي الطفل واالم بمفاهيم التغذية ( يوضح 0الجدول )

 الصحية

 



 

 
 
 

251 
 

 
... المؤتمر الدولي للجمعية   INNS: 202153 المجلة الليبية لعلوم التعليم

 11/2022/ 20-19( طرابلس 1المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة

6 **.705 .000 1 **.897 .000 

2 **.850 .000 9 **.893 .000 

0 **.823 .000 5 **.823 .000 

1 **.834 .000 1 **.648 .000 

8 **.884 .000 63 **.688 .000 
 

من بيانات الجدول يتضح أن جميع فقرات البعد الثاني: درجة وعي الطفل واالم بمفاهيم التغذية   

دالة احصائياً عند مستوى    وهي (648.**و ) ((**897.الصحية لها معامالت ارتباط تراوحت بين

 للبعد الذي تنتمي إليه. .(، مما يدل على ومالئمتها336داللة )

( يوضح االتساق الداخلي لفقرات البعد الثالث: درجة وعي الطفل واالم بمفاهيم الوقاية من 1الجدول )

 الحوادث واالسعافات األولية

 الفقرة
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 الفقرة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 الفقرة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

6 **.669 .000 1 **.823 .000 9 **.889 .000 

2 **.705 .000 8 **.819 .000 5 **.851 .000 

0 **.636 .000 1 **.721 .000 1 **.796 .000 

   

من بيانات الجدول يتضح أن جميع فقرات البعد الثالث: درجة وعي الطفل واالم بمفاهيم الوقاية من 

دالة    وهي (636.**و ) ((**889.معامالت ارتباط تراوحت بينالحوادث واالسعافات األولية لها 

 .(، مما يدل على مالئمتها للبعد الذي تنتمي إليه.336احصائياً عند مستوى داللة )

( يوضح االتساق الداخلي لفقرات البعد الرابع: درجة وعي الطفل واالم بمفاهيم مجال 8الجدول )

 الصحة البيئية

 الفقرة
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 الفقرة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 الفقرة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

6 **.797 .000 1 **.760 .000 9 **.886 .000 

2 **.771 .000 8 **.770 .000 5 **.823 .000 

0 **.870 .000 1 **.829 .000 1 **.821 .000 

من بيانات الجدول يتضح أن جميع فقرات البعد الرابع: درجة وعي الطفل واالم بمفاهيم مجال   

ً عند    وهي (760.**و ) ((**886.الصحة البيئية لها معامالت ارتباط تراوحت بين دالة احصائيا

 .(، مما يدل على مالئمتها للبعد الذي تنتمي إليه.336مستوى داللة )
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تساق الداخلي لفقرات البعد الخامس: درجة وعي الطفل واألم بمفاهيم صحة ( يوضح اال1الجدول )

 المستهلك

 الفقرة
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 الفقرة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

6 **.837 .000 8 **.883 .000 

2 **.865 .000 1 **.886 .000 

0 **.941 .000 
9 **.695 .000 

1 **.920 .000 

من بيانات الجدول يتضح أن جميع فقرات البعد الخامس: درجة وعي الطفل واألم بمفاهيم صحة   

دالة احصائياً عند مستوى    وهي (695.**و ) (**941.المستهلك لها معامالت ارتباط تراوحت بين

 .(، مما يدل على مالئمتها للبعد الذي تنتمي إليه.336داللة )

داخلي لفقرات البعد الساد : درجة وعي الطفل واألم بمفاهيم األمراض ( يوضح االتساق ال9الجدول )

 وكيفية الوقاية منها

 معامل االرتباط الفقرة
مستوى 

 الداللة
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة

6 **.491 .000 1 **.824 .000 

2 **.798 .000 9 **.876 .000 

0 **.818 .000 5 **.890 .000 

1 **.848 .000 1 **.856 .000 

8 **.814 .000 63 **.817 .000 

من بيانات الجدول يتضح أن جميع فقرات البعد الساد : درجة وعي الطفل واألم بمفاهيم األمراض   

دالة احصائياً    وهي (491.**و ) ((**890.وكيفية الوقاية منها لها معامالت ارتباط تراوحت بين

 .(، مما يدل على مالئمتها للبعد الذي تنتمي إليه.336عند مستوى داللة )

 ثبات االستبانة: 

يقصد به أن تعطينا االستبانة النتائج نفسها إذا أعيد تطبيقها على نفس أفراد العينة في فترتين مختلفتين 

التأكد من ثبات أداة البحث والجدول وفي الظروف نفسها. ومن خالل معامل ثبات ألفا كرونباخ تم 

 ( يوضح معامل الثبات لالستبانة.5رقم )

 ( اختبار الثبات لالستبانة5الجدول )                                    

 المجال
عدد 

 الفقرات

معامل ألفا 

 كرونباخ

المجال األول: درجة وعي الطفل واألم بمفاهيم النظافة 

 الشخصية
63 .949 
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الثاني:  درجة وعي الطفل واألم بمفاهيم التغذية المجال 

 الصحية
63 .940 

المجال الثالث: درجة وعي الطفل واألم بمفاهيم الوقاية من 

 الحوادث واالسعافات األولية 
1 .913 

المجال الرابع: درجة وعي الطفل واألم بمفاهيم مجال الصحة 

 البيئية
1 .936 

واألم بمفاهيم صحة المجال الخامس: درجة وعي الطفل 

 المستهلك
9 .943 

المجال السادس: درجة وعي الطفل واألم بمفاهيم األمراض 

 وكيفية الوقاية منها
63 .941 

 981. 55 االستبانة ككل

من بيانات الجدول يتضح أن معامالت الثبات ألبعاد االستبانة جاءت عالية جداً كما أن معامل الثبات  

 لالستبانة ككل جاء عالياً جداً، مما يدل على امكانية االعتماد عليها في التطبيق الميداني للبحث.

 األساليـب اإلحصائية:

 استخدمت الباحثتان األساليب اإلحصائية اآلتية:

 الجداول التكرارية النسبيــــة. -6

 االنحراف المعياري. -2

 المتوسط الحسابي. -0

 معامل ارتبـاط بيـرسـون. -1

 إجراءات التطبيق: 

 أوالً: نتائج التساؤل الرئيسي:

والذي ينص على ما مستوى الثقافة الصحية للطفل واألم من وجهة نظر معلمات رياض األطفال 

 في بمدينة مصراته؟

للعينة  tولإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 

 األحادية، والجدول التالي يوضح ذلك.
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 للعينة األحادية t( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 1الجدول ) 

 المتغيرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة

مستوى 

 الوعي

المجال األول: درجة وعي 

الطفل واألم بمفاهيم النظافة 

 الشخصية

 عالٍ  000. 13.414 95% 80937. 3.90

المجال الرابع: درجة وعي 

الطفل واألم بمفاهيم مجال 

 الصحة البيئية

 عالٍ  000. 9.320 93.1% 84805. 3.52

وعي  المجال الساد  درجة

الطفل واألم بمفاهيم األمراض 

 وكيفية الوقاية منها

 متوسط 000. 7.308 11.1% 86704. 0.02

المجال الثاني: درجة وعي 

الطفل واألم بمفاهيم التغذية 

 الصحية

 متوسط 000. 6.984 18.2% 83916. 3.26

المجال الخامس: درجة وعي 

الطفل واألم بمفاهيم صحة 

 المستهلك

 متوسط 000. 3.897 16% 1.08850 3.05

المجال الثالث: درجة وعي 

الطفل واألم بمفاهيم الوقاية من 

 الحوادث واالسعافات األولية

 متوسط 000. 4.960 13.2% 79528. 3.01

مستوى الثقافة الصحية للطفل 

وعالقتها بصحة األم 

 والمجتمع
 متوسط 000. 8.881 67.2% 75110. 3.36

 

 

 الثقافة الصحية للطفل واألم( يوضح مجاالت 6الشكل )

0
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من بيانات الشكل يتضح أن مستوى الثقافة الصحية للطفل واألم جاء بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي 

(، وانحراف %19.2( وهو دال احصائياً، وبنسبة موافقة )3.333(، عند مستوى داللة )0.01قدره )

 في جذوره غر  يبدأ تعلم من الفرد ما يحققه (. وتشير الباحثتان أن إلى أن كل75110.معياري )

عمره، وهنا البد  من األولى الست السنوات في تتحدد للفرد المستقبلية السمات وأن المبكرة، الطفولة

من التركيز على دور األم والمؤسسات التعليمية والمجتمع من غر  الثقافة الصحية بجميع مجاالتها 

  لدى األطفال.

 

 :ثانياً: اإلجابة على التساؤل الفرعي األول 

 والذي ينص على: ما درجة وعي الطفل واألم بمفاهيم النظافة الشخصية؟

ولإلجابة على هذا التساؤل تم إيجاد النسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل 

 فقرة، والجدول التالي يوضح ذلك.

حصائي لفقرات البعد االول: درجة وعي الطفل واألم بمفاهيم ( نتائج التحليل اإل63جدول رقم )

 النظافة الشخصية

 ً  الفقــــــــرات مرتبة تنازليا

ط 
س
و
مت
ال

ي
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
لم
ا

 

ن 
وز
ال

ي
سب
لن
ا

 

بة
رت
ال

ى  
و
ست
م

ي
ع
و
ال

 

 عالٍ  6 %50 820. 4.15 .يهتم الطفل بنظافة المظهر8

 عالٍ  2 %52.1 892. 4.13 .يدرك الطفل ان لكل شخص أدواته الخاصة6

 عالٍ  0 %56 891. 4.05 .يهتم الطفل بضرورة نظافة شعره وتمشيطه1

 عالٍ  1 %53.1 974. 4.03 .يحرص الطفل على المحافظة على نظافة وجهه2

 عالٍ  8 %53 957. 4.00 . يواظب الطفل على غسل يديد بطريقة صحيحة 9

 عالٍ  1 %91.1 1.033 3.98 .يحرص الطفل على المحافظة على نظافة الجسم0

 عالٍ  9 %99.1 940. 3.88 .يحرص الطفل على تنظيف مالبسه1

 عالٍ  5 %90.1 930. 3.68 . يدرك الطفل الطريقة الصحيحة لتفريش أسنانه 5

.يحرص الطفل على تقليم أظافره بطريقة 63

 صحيحة بنفسه أو بمساعدة اآلخرين
 عالٍ  1 92% 1.167 3.60

 عالٍ  63 %93 1.127 3.50 على نظافة األنف واألذنين.يحرص الطفل 1

المتوسط العام لوعي الطفل واألم بمفاهيم النظافة 

 الشخصية
 عال   78% 8093. 3.9
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( تؤكد معلمات رياض األطفال في عينة الدراسة أنه يتوفر مستوى 63يتضح من بيانات الجدول )

ة حيث بلغ المتوسط الحسابي آلراء العين ،الشخصيةعاٍل من الوعي لدى الطفل واألم بمفاهيم النظافة 

 (.8093.(، وبانحراف معياري قدره )%95(، وبوزن نسبي )0.1)

 :ثالثاً: اإلجابة على التساؤل الفرعي الثاني  

 والذي ينص على: ما درجة وعي الطفل واألم بمفاهيم التغذية الصحية؟؟؟؟     

المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل  ولإلجابة على هذا التساؤل تم إيجاد النسب

 فقرة، والجدول التالي يوضح ذلك.

 

( نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المجال الثاني: وعي الطفل واألم بمفاهيم التغذية 66جدول رقم )

 الصحية

 ً  الفقــــــــرات مرتبة تنازليا
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.يحرص الطفل على تناول منتجات االلبان بشكل 1

 أساسي

3.50 1.000 
 عالٍ  6 93%

.يتناول الطفل الطعام ببطء في الوجبات 63

 المختلفة

3.37 .920 19.1% 
2 

 متوسط

 متوسط 0 %11 1.109 3.30 .يميز الطفل الحشرات التي تلوث الغذاء1

العادات الغذائية .يحرص الطفل على ممارسة 9

 السليمة

3.28 1.010 18.1% 
1 

 متوسط

 متوسط 8 %18.1 1.091 3.28 .يحف الطفل أغذيته بطريقة سليمة1

 متوسط 1 %18 985. 3.25 .يدرك الطفل أهمية تناول اللحوم واألسماك2

 متوسط 9 %11.1 1.010 3.22 يدرك الطفل األطعمة التي تسبب سوء التغذية.5

على تناول الخضروات والفواكه . يحرص الطفل 5

 في كل الوجبات

3.22 1.195 11.1% 
5 

 متوسط

 متوسط 1 %64 1.038 3.20 . يميز الطفل الغذاء الصحي المتكامل6

 متوسط 63 %59 1.032 2.95 .يهتم الطفل بمكونات الوجبة الغذائية الصحية0

المتوسط العام لوعي الطفل واألم بمفاهيم التغذية 

 الصحية
3.26 .8391 

65.2

% 
 متوسط

 

( تؤكد معلمات رياض األطفال في عينة الدراسة أنه يتوفر مستوى 66يتضح من بيانات الجدول )

ينة حيث بلغ المتوسط الحسابي آلراء الع ،متوسط من الوعي لدى الطفل واألم بمفاهيم التغذية الصحية
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(. كما جاءت ُجل الفقرات 8391.(، وبانحراف معياري قدره )%18.2(، وبوزن نسبي )0.21)

( وهي تشير إلى مستوى متوسط من الوعي لدى الطفل 2.95إلى  0.09بمتوسطات تراوحت بين )

 برياض األطفال والذي يعكس وعي متوسط من األم بالتغذية الصحية للطفل وغرسها فيه.

 :رابعاً: اإلجابة على التساؤل الفرعي الثالث  

 ي الطفل واألم بمفاهيم الوقاية من الحوادث واالسعافات األولية؟والذي ينص على: ما درجة وع     

ولإلجابة على هذا التساؤل تم إيجاد النسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل 

 فقرة، والجدول التالي يوضح ذلك.

لوقاية مفاهيم ا( نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المجال الثالث: وعي الطفل واألم ب62جدول رقم )

 من الحوادث واالسعافات األولية

 ً  الفقــــــــرات مرتبة تنازليا
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 عالٍ  6 %93 1.142 3.50 .يدرك األطفال مخاطر الكهرباء5

. يتجنب األطفال استخدام األدوات الحادة 1

 بمفردهم

3.33 1.244 11.1% 
2 

 متوسط

 متوسط 0 %12.1 999. 3.13 . يحمل الطفل األدوات القابلة للكسر بهدوء1

 متوسط 1 %12 877. 3.10 . يميز الطفل الشخص المسعف0

.يحرص األطفال على عدم العبث بالمواد 9

 القابلة لالشتعال

3.10 1.245 12% 
8 

 متوسط

 متوسط 1 %13.1 930. 3.02 .يعرف الطفل مكونات صندوق اإلسعاف1

 متوسط 9 %88.1 945. 2.77 .وعي الطفل باإلسعافات األولية للحروق8

 متوسط 5 %82.1 863. 2.63 .يستطيع الطفل التصرف عملياً عند الطوارئ6

. يستطيع الطفل أن يمار  االسعافات األولية 2

 لجروح والكسور

2.50 .983 83% 
1 

منخف

 ض

بمفاهيم المتوسط العام لوعي الطفل واألم 

 الوقاية من الحوادث واالسعافات األولية
 متوسط 61.2% 7952. 3.11

 

( تؤكد معلمات رياض األطفال في عينة الدراسة أنه يتوفر مستوى 62يتضح من بيانات الجدول )

حيث بلغ  ،متوسط من الوعي لدى الطفل واألم بمفاهيم الوقاية من الحوادث واالسعافات األولية

 (، وبانحراف معياري قدره %13.2(، وبوزن نسبي )0.36المتوسط الحسابي آلراء العينة )
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( وهي تشير إلى مستوى 2.50إلى 0.00(. كما جاءت ُجل الفقرات بمتوسطات تراوحت بين )7952.)

 متوسط إلى ضعيف من الوعي لدى الطفل واألم برياض األطفال.

 خامساً: اإلجابة على التساؤل الفرعي الرابع: 

 ؟ما درجة وعي الطفل واألم بمفاهيم مجال الصحة البيئية والذي ينص على:

ولإلجابة على هذا التساؤل تم إيجاد النسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل 

 فقرة، والجدول التالي يوضح ذلك.

 

يل اإلحصائي لفقرات المجال الرابع: وعي الطفل واألم بمفاهيم مجال ( نتائج التحل60جدول رقم )

 الصحة البيئية.

بلغ  حيث ،وبينت النتائج وجود مستوى عاٍل من الوعي لدى الطفل واألم بمفاهيم الصحة البيئية

(. 848.(، وبانحراف معياري قدره )%93.1(، وبوزن نسبي )0.82المتوسط الحسابي آلراء العينة )

 ً  الفقــــــــرات مرتبة تنازليا
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.يحرص الطفل على عدم استخدام دورات المياه 6

 )المراحيض( غير النظيفة
 عالٍ  6 95% 986. 3.90

يعمل الطفل على القاء القمامة في المكان المخصص 5 .

 .لها
3.87 .965 

99.1

% 
 عالٍ  2

 1.121 3.72 ال يعبث األطفال بصناديق القمامة .9
91.1

% 
 عالٍ  0

. يحرص الطفل على الجلو  في األماكن المفتوحة جيدة 1

 التهوية
3.53 .999 

93.1

% 
 عالٍ  1

 1.033 3.52 على صحة اإلنسان.يدرك الطفل أضرار التدخين 0
93.1

% 
 عالٍ  8

. يحرص األطفال على عدم االقتراب من المبيدات 2

 الحشرية
 عالٍ  1 93% 1.127 3.50

 عالٍ  9 %15 1.077 3.40 .يعي األطفال أهمية المحافظة على المياه من التلوث9

 متوسط 5 %10 1.055 3.15 . يعي األطفال مخاطر التلوث البيئي1

 متوسط 1 %12 1.003 3.10 األطفال بفصل القمامة في صناديق مختلفةوعي  5

المتوسط العام لوعي الطفل واألم بمفاهيم مجال الصحة 

 البيئية
3.52 .8480 

71.4

% 
 عال  



 

 
 
 

259 
 

 
... المؤتمر الدولي للجمعية   INNS: 202153 المجلة الليبية لعلوم التعليم

 11/2022/ 20-19( طرابلس 1المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

( وهي تشير إلى مستوى عاٍل من 3.40إلى 0.1كما جاءت ُجل الفقرات بمتوسطات تراوحت بين )

 ة. الدراس الوعي لدى الطفل واألم برياض األطفال، وذلك وفقاً آلراء معلمات رياض االطفال بعينة

 

 سادساً: اإلجابة على التساؤل الفرعي الخامس: 

 ؟ما درجة وعي الطفل واألم بمفاهيم صحة المستهلك والذي ينص على:

 

 

( تؤكد معلمات رياض األطفال في عينة الدراسة أنه يتوفر مستوى 61يتضح من بيانات الجدول )      

ة حيث بلغ المتوسط الحسابي آلراء العين ،متوسط من الوعي لدى الطفل واألم بمفاهيم صحة المستهلك

(. كما جاءت ُجل الفقرات 6.355(، وبانحراف معياري قدره )%16(، وبوزن نسبي )0.38)

( وهي تشير إلى مستوى متوسط من الوعي لدى الطفل 2.95إلى 0.65بمتوسطات تراوحت بين )

ير إلى مستوى متوسط ( وهي تش0.63، 0.68واألم برياض األطفال، وجاءت فقرتان بمتوسطات )

 من الوعي بمفاهيم صحة المستهلك، وذلك وفقاً آلراء معلمات رياض االطفال بعينة الدراسة. 

ول جابة عل  هذا التسا ل تم  يجاد النسب المئوية و المتوسط الحسابي واالنحرا  المعيار  

لكل ف ر   والجدول التالي يو   ذلك. 

وعي الط   وا م بم ا يم  ( نتا   الت لي  ا   ا ي ل قرا  المجا  ال امس:  جدو  رقم )

   ة المست ل 
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. يحرص األطفال على تناول أطعمتهم .7

 أواني نظيفةفي 
 عالٍ  6 50% 1.151 3.62

. يدرك األطفال أهمية عدم شراء األغذية 2

 الفاسدة
 متوسط 2 10.1% 1.228 3.18

.يدرك األطفال أخطار المواد الحافظة .3

 على صحة اإلنسان
 متوسط 0 81.1% 1.327 2.97

. يحرص األطفال على عدم تناول 1

 األطعمة مجهولة المصدر
 متوسط 1 81.1% 1.365 2.97

. يحرص األطفال على سؤال اآلخرين 6

 عن تاريخ صالحية المنتج الغذائي
 متوسط 8 81% 1.268 2.95

. يحرص الطفل على عدم االكثار من 8

 تناول الحلويات
 متوسط 1 89.1% 1.268 2.87

. يدرك الطفل أهمية عدم شراء األطعمة 1

 الزائدة عن االستهالك
 متوسط 9 88.1% 1.209 2.78

 المتوسط العام لوعي الطفل واألم بمفاهيم

 صحة المستهلك

 

 متوسط 61% 1.088 3.15
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 سابعاً: اإلجابة على التساؤل الفرعي السادس: 

 والذي ينص على: ما درجة وعي الطفل واألم بمفاهيم األمراض وكيفية الوقاية منها؟

النسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل  ولإلجابة على هذا التساؤل تم إيجاد

 فقرة، والجدول التالي يوضح ذلك.

( نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المجال الخامس: وعي الطفل واألم بمفاهيم 68جدول رقم )

 األمراض وكيفية الوقاية منها

( تؤكد معلمات رياض األطفال في عينة الدراسة أنه يتوفر مستوى 68يتضح من بيانات الجدول )

سابي حيث بلغ المتوسط الح ،بمفاهيم األمراض وكيفية الوقاية منهامتوسط من الوعي لدى الطفل واألم 

(. كما جاءت ُجل 8670.(، وبانحراف معياري قدره )%11.1(، وبوزن نسبي )0.02آلراء العينة )

 الفقرات بمتوسطات 

( وهي تشير إلى مستوى متوسط من الوعي والذي يعكس وعي 0.32إلى  0.00تراوحت بين )

 متوسط من 

واألم بمفاهيم األمراض وكيفية الوقاية منها، وذلك وفقاً آلراء معلمات رياض االطفال بعينة الطفل 

 الدراسة.
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 عالٍ  6 %80.4 792. 4.02 .يعبر الطفل عن نفسه أثناء الشعور بالمرض6

 عالٍ  2 %74.6 1.039 3.73 .يتجنب الطفل وضع األشياء الضارة في عينيه2

.وعي األطفال بضرورة عزل المصاب بالمرض بعيد عن 1

 اآلخرين
 متوسط 0 11.1% 1.036 3.33

 متوسط 1 %65 1.139 3.25 .وعي األطفال بمسببات نقل األمراض وكيفية الوقاية منها63

 متوسط 8 %65 1.052 3.25 .وعي الطفل بأمراض الفم واألسنان وكيفية الوقاية منها1

 متوسط 1 %65 1.019 3.25 .يعي الطفل االصابة بنزالت البرد وكيفية الوقاية منها0

 متوسط 9 %63.6 1.127 3.18 التطعيمات للوقاية من األمراض. معرفة الطفل بأهمية 1

.وعي األطفال باألمراض المعدية واتباع االجراءات االحترازية 5

 للوقاية منها
 متوسط 5 12.1% 1.166 3.12

 متوسط 1 %13.1 1.104 3.03 . وعي الطفل بأمراض سوء التغذية وطرق الوقاية منها8

 متوسط 63 %13.1 1.200 3.02 وكيفية الوقاية منها. وعي الطفل بأمراض السمنة 9

المتوسط العام لوعي الطفل واألم بمفاهيم األمراض وكيفية الوقاية 

 منها
 متوسط 66.4% 8670. 3.32
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 النتائج: 

 من خالل تحليل البيانات توصل الدراسة إلى مجموعة من النتائج نوردها فيما يلي:

 (.%19.2مستوى الثقافة الصحية للطفل واألم جاء بدرجة متوسطة وبنسبة موافقة ) .6

جاء في مقدمة أبعاد الثقافة الصحية للطفل واألم بعد النظافة الشخصية بدرجة عالية من  .2

 (.%95الوعي، وبنسبة موافقة )

جاء في المرتبة الثانية أبعاد الثقافة الصحية للطفل واألم بعد وعي الطفل واألم بمفاهيم مجال  .0

 .(%93.1الصحة البيئية، بدرجة عالية من الوعي، وبنسبة موافقة )

جاء المجال الساد  درجة وعي الطفل واألم بمفاهيم األمراض وكيفية الوقاية منها في  .1

المرتبة الثالثة أبعاد الثقافة الصحية للطفل واالم، وبمستوى وعي متوسط، وبنسبة موافقة 

(11.1% ،) 

 درجة وعي الطفل واألم بمفاهيم التغذية الصحية جاء في المرتبة الرابعة من أبعاد الثقافة .8

 (.%18.2الصحية للطفل واألم، وبدرجة وعي متوسطة، وبنسبة موافقة )

جاء في المرتبة الخامسة أبعاد الثقافة الصحية للطفل واالم المجال الخامس: درجة وعي  .1

 (. %16الطفل واألم بمفاهيم صحة المستهلك بدرجة متوسطة من الوعي، وبنسبة موافقة )

أبعاد الثقافة الصحية للطفل واألم المجال الثالث: درجة جاء في المرتبة السادسة واألخيرة من  .9

وعي الطفل واألم بمفاهيم الوقاية من الحوادث واالسعافات األولية بدرجة متوسطة من 

 (.%13.2الوعي، وبنسبة موافقة )

ومن هنا نستطيع القول بأن درجة وعي الطفل والتي هي انعكا  لدرجة وعي األم حيث أن 

لتصاقاً بوالدته طوال فترة طفولته ومنها يكتسب أنماط السلوك والمفاهيم الطفل هو األكثر ا

وبيها يقتدي، وهي بدورها تعكس سلوكها وثقافتها على المجتمع الذي هي جزء منه وتستمد 

منه كل ما يساعدها على تنمية طفلها وتثقيفه بصورة تجعل منهما جزءاً ال يتجزأ من بيئة 

الصحية وأبعاد شبح األمراض واآلفات التي قد تصيب المجتمع  واعية مدركة ألهمية الثقافة

 جراء عدم وجود درجة كافية من الوعي بسبل الوقاية منها ومكافحتها.
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 مدينة معان باألردن"، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية.المدار  الحكومية في 

األردن، دار الغد  –، عمان األسس العامة للصحة والتربية الصحية(: 2331األمين، محمد السيد، ) -2

 لنشر والتوزيع.

(:"المدار  وتعزيز النمط المعيشي الصحي، مراجعة عالمية، 2339االنصاري، صالح بن سعد، ) -0

 ة سعودية"، بحث مقدم في اللقاء العلمي السابع للصحة المدرسية.ومقارب
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 المملكة العربية السعودية.
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(: "تفعيل التربية الصحية في مدار  التعليم األساسي بمصر 2331عثمان، محمد أمين حسن، )-61

جامعة  ،، العدد العشرونمجلة البحث العلمي فب التربيةعلى ضوء خبرة الواليات المتحدة االمريكية"، 
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 في ضوء االتجاهات التربوية الحديثة إعداد المعلم عنوان المداخلة:

Teacher preparation in the light of modern educational trends 

 بلقاسم جياب   -  الصادق زيان

 جامعة محمد بوضياف المسيلة/الجزائر - مخبر الدراسات اللغوية النظرية والتطبيقية

Saddek.msila-ziane@univ.dz    -    belkacem.msila-djiab@univ.dz 

================================================== 

 ملخص المداخلة:

ية الحديثة، التربويسعى هذا البحث إلى تبيان كيفية إعداد وتكوين المعلم في ضوء االتجاهات     

والطرق والسبل المساعدة في ذلك حتى نحصل على معلم ذو كفاءة علمية وأدائية، خاصة ونحن في 

زمن التطور العلمي الذي مس جميع المجاالت،لذا وجب علينا تكوين معلمين يتوافقون ومع هذا 

م هو عنصر من التطور خاصة في ظل المناهج الجديدة وكذا طرق التدريس الحديثة؛ ألن المعل

عناصر العملية التعليمية التعلمية،واستند هذا البحث على المنهج الوصفي القائم على آليات التحليل، 

وقد خلص هذا البحث إلى عدة نتائج لعل أهمها هو السعي إلى تكوين معلمين ذو كفاءة عالية وكيف 

 ي.نحصل على معلم يتماشى مع التيار العصري الحديث في جانبه التعليم

 طرق التدريس - إعداد المعلم ـ االتجاهات التربوية الحديثة الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

of this research aims to show to prepare and train teachers in the light 

of modern educational trends and what are ways and means to help in that so 

that we can get a teacher if he is scientifically and performance-oriented 

,especially, so we must train teachers to agree with him.with this evolution, 

especially in light of the new curricula and modern teaching methods, 

because the teacher is an element of the educational learning process and the 

support for this research is on the descriptive approach based on the 

mechanisms of analysis. 

Keywords: teacher preparation- modern educational trends- teaching 

methods. 
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 مقدمة:

مميزا ومدربا على أحدث أساليب  يتطلب أي إصالح للتعليم أو تطويره، معلما معدا إعدادا

التدريس الفاعل، كونه أهم مرتكزات العملية التعليمية، وألن التربية ميدان متداخل التخصصات، فهو 

يشمل علم النفس وعلم االجتماع وكذا األنثروبولوجيا وغيرها من العلوم، كما أنّه مجال تكثر فيه 

علم كفء ومتميز يستطيع بحنكته حل هذه المشكالت الواجب حلها، والتي تحتاج دوما إلى م

المشكالت، فهو الركيزة األساسية في تطوير العملية التربوية والتعليمية، ونجاح أي منظومة تربوية 

بالدرجة األولى تتوقف على مستوى إعداد المعلم ومدى نوعية تكوينه، حتى يتمكن من ممارسة أدائه 

 صر الحديث.المهني بطريقة سليمة تتناسب ومتطلبات الع

لى إ ويعد أيضا إعداد المعلم من أهم العوامل التي تساعد في تحقيق النهضة التربوية الهادفة

 نهضة المجتمع في كافة جوانبه، والمعلم الكفء هو المعلم القادر على تحقيق أهداف مجتمعه التربوية

 د ندوات ومؤتمرات في مجالبفعالية وإتقان، لذا سعت كل الدول سواء أكانت متقدمة أو نامية، إلى عق

إعداد معلم المستقبل، والى تبني سياسات جديدة واستراتيجيات حديثة تتماشى مع هذا التقدم الحديث 

في مختلف المجاالت وسعت إلى تحسين نظمها، من أجل تكوين معلم قادرا على التفاعل مع متطلبات 

ا من الطرائق الحديثة. وهنا نصوغ عصرنا الحالي من طرق تدريس حديثة وتعليم الكتروني وغيره

اشكاليتنا الموسومة بـ: كيف نعد معلما قادرا على مواكبة االتجاهات التربوية الحديثة من طرق تدريس 

 وغيرها؟ وتتفرع عنها عدة أسئلة فرعية منها: 

 ما النظم والطرق المساعدة في تكوين المعلم؟ 

   كيف نكون معلم المستقبل؟ ما هي طرق التدريس الحديثة؟ 

 أوال التدريس: 

هو عبارة عن مجموعة من النشاطات التي يقوم بها المعلم في موقف _ تعريف التدريس: 1

تعليمي لمساعدة طالبه في الوصول إلى أهدافه التربوية المحددة، ولكي تنجح عملية التدريس البد 

انيات والوسائل ويستخدمها بطرق وأساليب متعبة للوصول إلى أهدافه ويقصد للمعلم من توفير اإلمك

باإلمكانيات مكان الدراسة ودرجة اإلضاءة والتهوية فيه ومستوى االهتمام الذي يتصل بالمعلمين، 

 .(2338)شير، الكتاب المدرسي، السبورة، وأي وسيلة تعليمية يستخدمها المعلم



 

 
 
 

267 
 

 
... المؤتمر الدولي للجمعية   INNS: 202153 المجلة الليبية لعلوم التعليم

 11/2022/ 20-19( طرابلس 1المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

 يمكن إجمالها في ثالثة عناصر، وهي: مكونات التدريس: 2_1

وهو الشخص الذي يرشد المتعلم ويقّومه، وانّه يضع القرار مسبقا لتحديد ماذا تعلم،  أ ـ المعلم:

وما المواد التعليمية المستعملة والالزمة لعملية التدريس، وما الطريقة التدريسية التي تناسب المحتوى 

، وخاصة في هذا العنصر بالذات (2360)الجبوري ع.، كن تقويم مدخالت التعلمالمختار وكيف يم

نجد أن أغلب الدول والهيئات التربوية تسعى إلى تكوين المعلم أحسن تكوين ألنه المربي األول 

 م المستقبل. والصانع لألجيال، لذا انعقدت عدة مؤتمرات وندوات لمناقشة نظم وطرق إعداد معل

هو المستهدف من العملية التعليمية، إذ تسعى التربية إلى توجيه المتعلم وإعداده  ب ـ المتعلم:

للحياة ولكي يتحقق ذلك يجب معرفة احتياجاته، وعملية التدريس يجب أن تواجه احتياجات المتعلم 

يجب أن تتعدى  بحيث ال تقتصر على عدد من الدرو  في األسبوع داخل جدران الصف، ولكنها

جدران الصف الدراسي إلى البيئة الخارجية، وذلك إلتاحة الفرصة لمواقف تعليمية متنوعة، يتفاعل 

فيها المتعلم ويحقق له النمو الجسمي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي بدرجة تلبي احتياجاته ومتطلباته 

، 2360)الجبوري ع.، مناهج وطرائق تدريس اللغة العربية، التي ال يستطيع التعبير عنها بصراحة

، وال يتحقق التدريس إال بوجود المتعلم. لذا فان التعليم التدريس الجيد في وقتنا هذا هو (619صفحة 

الذي يدر  المتعلم في جميع مناحيه وجوانبه، ألنه لب الدراسة ومرتكزاتها من أجل بناء جيل قادر 

 عتماد على نفسه في المستقبل.على اال

وهي ركن من أركان العملية التربوية، فهي تمثل الرسالة التي ترسل  جـ ـ المادة الدراسية:

من المعلم إلى المتعلم عن طريق تفاعله مع في أثناء مشاركته الفعالة مع مكونات المنهج جميعا، وتعد 

تمثل عينة مختارة لمجال معرفي معين ترتبط  المادة الدراسية ركنا أساسيا في عملية التدريس ألنها

بحاجات المعلم وخصائصه، لذا البد من التأكيد على أساسيات المعرفة التي تحدد الهيكل البنائي لها 

بالدرجة التي تسهم في تنمية القدرات والمهارات العقلية للمتعلم واكتسابه الميل والقيم المناسبة 

، وهنا نجد المختصين (619، صفحة 2360)الجبوري ع.، مناهج وطرائق تدريس اللغة العربية، لها

في مجال التربية يسعون إلى انتقاء أحسن المواد المعرفية من أجل تلقينا إلى المتعلم حتى تعود عليه 

 بالمنفعة، داخل القسم وخارجه ويحسن التعامل مع الظروف الخارجية.

 ئق التدريس الحديثة:ـ طرا 3ـ  1
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بعد التطور الهائل الذي نشهده في هذا العصر األخير، الذي ألزم الهيئات التربوية على إيجاد 

بدالئل لطرق التدريس القديمة، وتعويضها بطرق تدريس حديثة تتماشى مع هذا التطور وتستطيع 

 مواكبته، وهذه الطرق كثيرة نذكر منها بعض النماذج فقط.

تعرف هذه الطريقة بأنها هي التي ينظر مستخدميها إلى المتعلم  طريقة المناقشة:ـ  1ـ  3ـ  1

 باعتباره أنه الغاية من التعلم ال مادة الدر  التي كان السابقون يعتبرونها هيا الغاية من التعليم.

يشترط في طريقة المناقشة عدة ضوابط وشروط، منها: تأكد المدر   شروط طريقة المناقشة:

من صالحية الموضوع، وإخبار الطالب بالموضوع ليبادروا بالقراءة حوله استعدادا للمناقشة، إلى 

جانب الحرص على مشاركة جميع التالميذ بالمناقشة، وضبط مسار المناقشة ضمن الموضوع المحدد 

تدخل المدر  لتصحيح بعض األخطاء العلمية للطالب، وكتابة العناصر  والزمن المؤقت، كما يشترط

األساسية للمناقشة، وأيضا تلخيص ما توصل إليه المناقشون، ثم تقديم ملخص المناقشة مع ربط 

 العناصر بعضها ببعض. 

 أساليب المناقشة الجماعية:

ناقشة على نمط معين كما حيث يتعاون الطالب على إدارة الم أ ـ  األسلوب النيابي النظامي:

يجري في المجالس البلدية وغيرها، حيث يترأ  الصف تلميذ ينتخبه الطالب ويجلس المدر  في 

 أخر الصف يراقب ويوجه أعمال الطالب. 

وهذا األسلوب يتصدر فيه المدر  الصف، ويلقي ب ـ األسلوب الحر في المناقشة الجماعية:

 رهم وإثارة أسئلتهم واإلجابة عليها منهم ومن المدر .  على الطالب األسئلة بما يستهدف تفكي

وكتعقيب لهذه الطريقة نقول أنه لما لها من ايجابيات فان لها سلبيات من بينها ضياع الوقت، 

وهروب بعض الطالب من المناقشة، كذلك عدم انصياع بعض الطالب لآلداب الحوار وبذلك تحدث 

القوة بين الطالب من خالل سيطرة الطالب المتفوقون على  فوض داخل القسم، وقد يغلب عليها طابع

 جو المناقشة على حساب الطالب الضعفاء.

تعريفها: هي إلقاء مجموعة من األسئلة المتسلسلة المترابطة على ـ طريقة الحوار:  2ـ  3ـ  1

قصهم ن الطالب بحيث نوصل عقولهم إلى المعلومات الجديدة بعد أن نوسع أفاقهم ونجعلهم يكتشفون

 . (11، صفحة 2338)فرج ع.، طرق التدريس في القرن الواحد والعشرين، أو خطأهم بأنفسهم

 لها ثالث مراحل أساسية وهي:  مراحل الطريقة الحوارية:
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  إلقاء أسئلة غايتها معرفة ما عند الطالب من معلومات حول الدر  الجديد من غير أن

 ألول وهلة. نصححها

 .إلقاء أسئلة مرتبطة باألولى تشعر الطالب بالخطأ أو النقص 

  .استدراج الطالب للوصول إلى المعلومة الصائبة أو االعتراف بالعجز لالنتباه للشرح 

 للطريقة الحوارية عدة محاسن منها:محاسن الطريقة الحوارية: 

  الطالب.تعين المدر  على معرفة مقدار المعلومات والحقائق عند 

 .تساعد المدر  على اكتشاف ما في أذهان التالميذ من تساؤالت وأفكار 

 .يتحقق بها المدر  من مدى فهم الطالب وربطهم بالخبرات السابقة 

 .تعين المدر  على إعمال فكر الطالب وربطهم بالخبرات السابقة 

 .تعين المدر  على إثارة مشاركة الطالب وانتباههم ويقظتهم 

  ع.،  )فرجالمدار  على إقناع الطالب بضرورة متابعة التعليم وتحصيل المعلوماتتعين

2338). 

وهي طريقة قريبة من التعلم باالكتشاف، إذ نضع المسالة أو ـ طريقة حل المشكالت: 3ـ  3ـ  1

ع ل المناسب، بمعنى وضالموضوع في صورة مشكلة أو سؤال، ثم يطلب من المتعلم الوصول إلى الح

الطالب أمام المشكلة ثم نطلب منه اكتشاف الحل،  والطريق إلى الحل هو التفكير، فإذا عرف الطريق 

أصبح الحل مضمونا، ويأتي ذلك بالمران والتجربة، وعندها فالحالة ال تكون مشكلة بل تصبح مهارة 

، 2365)القيسي، شابهة الجديدةأو معلومة تضاف لخبرات الطالب يستخدمها في حل المواقف الم

 .(629صفحة 

 هناك خطوات يجب إتباعها حتى نصل إلى الحل الصحيح .  خطوات طريقة حل المشكلة:

 .الشعور بالمشكلة سواء كانت مشكلة حياتية أو سؤال يحتاج إلى إجابة 

  ذات العالقة بينها.تحديد المشكلة تحديدا تاما، ثم جمع المعلومات 

  .وضع الفروض المختلفة، ثم اختيار أنسب الفروض التي قد تؤدي إلى حل المشكلة 

 .التحقق من صحة الفروض التي سبق اختيارها 

 القيسي، )الوصول إلى النتائج أو القواعد أو القوانين التي يمكن استخدامها في مواقف متشابهة

 .(625صفحة ، 2365
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 وعليه يمكن اعتبار التعلم حالّ للمشاكل عن طريق التفكير. 

أما طرائق التدريس الحديثة، فهي كثيرة ومتنوعة نذكر منها على سبيل التمثيل ال الحصر: 

طريقة لعب األدوار والطريقة المناظرة باإلضافة إلى طرق التعليم االلكتروني، وكذلك طريقة التعلم 

كذا طريقة المحاضرة، وطريقة التدريس الجماعي والتدريس المصغر، باإلضافة إلى باألقران و

الطريقة االستكشافية وطريقة الوصف والتعلم بالبحث، مع طريقة لعب األدوار والتعليم المبرمج. هذه 

 اأغلب الطرائق التدريسية التي القت سيطا واسعا وتطبيقا في المجال التعليمي، لمدى نجاعتها وأثاره

االيجابية على المتعلمين، إال أنها ال تخلوا من سلبيات ونقائص لكن مع هذا التطور الحديث نجد أن 

علماء التربية سيسعون إلى ابتكار أحسن الطرق والبرامج التي تكون التلميذ والمعلم أحسن تكوين 

 حتى يستطيعوا مواجهة هذا الزخم الكبير من التطور.

 ل: ثانياـ إعداد معلم المستقب

تسعى المنظمات التربوية والعاملين عليها على عقد مؤتمرات وندوات بغية تحسين وضع 

المعلم، من خالل تكوينه تكوينا صحيحا ومعدا إعداد دقيقا، يجعله قادر على التحكم في المادة المعرفية 

ياته اليومية حواستطاعته القيام بدراسة تحليلية لما يخص التلميذ وما يحتاجه من معلومات تفيده في 

والدراسية، كذلك برامج التكوين تسعى لبناء معلم ذو شخصية قوية تستطيع مواكبة هذا العصر الجديد، 

 الذي باألحرى أصبح عصر رقمنة لتّطور الواسع في مجال التكنولوجيا.

يعني اإلعداد في اللغة التهيئة والتحضير، وفي التربية مجموعة مفهوم إعداد المعلم:  1_2

ارف والمفهومات والخبرات المتنوعة التي تقدمها مؤسسة ما لمجموعة من المعلمين بقصد المع

احتكاكهم بها وتفاعلهم معها بشكل يؤدي لتعلمهم؛ أي تعديل سلوكهم وتحقيق األهداف التربوية التي 

 .(2366)العدواني، ينشرونها من وراء ذلك بطريقة شاملة متكاملة

فاإلعداد صناعة أولية للمعلم كي يزاول مهنة التعليم، وتتواله مؤسسات تربوية متخصصة، 

مثل معاهد إعداد المعلمين وكليات التربية أو غيرها من المؤسسات ذات العالقة تبعا للمرحلة التي 

ويا في مؤسسته تربيعد المعلم فيها، وكذلك تبعا لنوع التعليم، وبهذا يعد الطالب المعلم ثقافيا وعلميا و

 التعليمية قبل الخدمة.

بالحديث عن الخصائص والميزات وصفات ـ خصائص المعلم في التربية المعاصرة:   2ـ  2

التي يجب أن تكون في معلم المستقبل، فإنه من الجيد على المعلم أن يربط بين شخصيته وبين معارفه 
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ة التعليم، ومن بين الخصائص نذكر ما حتى يكون هناك تناسق وانسجام، من أجل تسهل عليه مهن

 يلي: 

 أ ـ الجانب العقلي والمعرفي:

لما كان الهدف األسمى للتعليم هو زيادة الفاعلية العقلية للطلبة، ورفع مستوى كفايتهم 

االجتماعية، فإن المعلم يجب أن يكون لديه قدرة عقلية تمكنه من معاونة طلبته على النمو العقلي، 

ذلك هو أن يتمتع المعلم بغزارة المادة العلمية؛ أي أن يعرف ما يعلمه أتم المعرفة، وأن والسبيل إلى 

يكون مستوعبا لمادة تخصصه أفضل استيعاب، ويكون متمكنا من فهم المادة التي ألقيت على عاتقه 

سة اتمكنا تاما، وأن يكون شديد الرغبة في توسيع معارفه وتجديدها، مرن التفكير، يداوم على الدر

 والبحث في فروع المعرفة التي يقوم بتدريسها وملما بالطرق الحديثة في التربية.

 ب ـ الرغبة في التعليم: 

فالمعلم الذي تتوافر لديه هذه الرغبة سوف يقبل على طالبه وموضوعية بحب ودافعية، كما 

ارها عن م اختسوف ينهمك في التعليم فكرا وسلوكا وشعورا، ويشجعه على تكريس جل جهده  لتعلي

واجتماعية لديه، ويحقق من خالل ذاته االجتماعية  رغبة ذاتية يشبع من خاللها حاجات إنسانية

والمهنية فيسعى للتعاون واالبتكار لصالح المهنة،  كذلك أنم يحرص على حضور الدورات التدريبية 

 .(16، صفحة 2369)صبري، واالستفادة منها في مجال عمله،  وبذلك ينمو مهنيا ويتقدم علميا

 جـ ـ  الجانب النفسي واالجتماعي:

إّن المعلم الكفء هو الذي يتمتع بمجموعة من السمات االنفعالية واالجتماعية، ومن أبرز هذه 

السمات أن يكون متزنا في انفعاالته وفي أحاسيسه، ذات شخصية بارزة محبا لطلبته، ملتزما بآداب 

المهنة، وأن يكون واثقا بنفسه وأن يحترم شخصية طلبته، حازما معهم، يتصف بالمهارات االجتماعية 

الن المجتمع المدرسي مجتمع إنساني يقوم على التفاعل االجتماعي بين أعضائه من طلبة ومعلمين 

والمحافظة وإداريين وموجهين وأولياء األمور ويفرض هذا الواقع على المعلم التعاون معهم جميعا 

 على عالقات ايجابية فعالة.

 د ـ الجانب التكويني:

مهنة التعليم مهنة شاقة تقتضي بذل جهد كبير، فالصحة المناسبة والحيوية الجسمية تمثل 

شروطا مهمة لتحقيق ناجح ومفيد، كذلك يتطلب من المعلم أن يكون واضح الصوت إن يغير في 
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كما يجب على المعلم أن يحافظ على مظهره الخارجي لما نبراته ودرجة صوته حتى يوفر االنتباه، 

 .(12، صفحة 2369)صبري، له من دور كبير في تقليد التالميذ له واحترامهم له

هذه أغلب الصفات وهناك صفات ميزات أخرى وجب على المعلم أنت يتميز بها منها بشاشة 

الرد على الطالب، كذلك محبا للمزاح في بعض األحيان من أجل القضاء  الوجه ولباقة الصوت وحسن

على الروتين وتسهيل عليه سير المادة، فكما  هو معروف في التعليم أن التلميذ إذا أحب معلمه فانه 

طبيعيا يحب مادته ويسعى دوما إلى الحصول على عالمات جيدة في تلك المادة، وكذلك التنويع في 

ر  والشيء األهم الذي يكسب المعلم احترام التالميذ له هو زاده المعرفي، ألن المتعلم طرق تقديم الد

 ان حقا أهال لهذه المهنة أم ال. عبارة عن أداة نقد للمعلم فهو أحيانا يحدد قيمة هذا المعلم إن ك

 ـ  نظم إعداد وتكوين المعلم:  3ـ 2 

هج جديدة في إعداد وتكوين المعلم، فهي تسعى المؤسسات التربوية جاهدة إلى إعمال نظم ومنا

تعمل جاهدة في تدريب المعلم وتكوينه قبل الخدمة وأثناء أداء مهنة التعليم. ومن بين النظم المعتمدة 

 في ذلك:

ـ النظام وفيه يدر  الطالب المواد األكاديمية التخصصية في كليات اآلداب والعلوم، التتابعي:  أ 

والحصول على الدرجة الجامعية  )البكالوريو ( يتم إعداد  من يرغب في وبعد االنتهاء من الدراسة 

 .  (2366)العدواني، التدريس من خالل االلتحاق ببرامج الدبلوم لمدة عام أو عامين

يات لحيث يلتحق الطالب بعد إتمام الشهادة المتوسطة أو الثانوية بإحدى كب ـ النظام التكاملي: 

التربية أو المعاهد العليا إلعداد المعلمين للحصول على الدرجة الجامعية، وبعدها سيتخرج ليقوم 

بالتدريس في مادة تخصصه، ومن ثم فان النظام التكاملي يعد النظام األمثل لإلعداد شريطة تطبيقه 

 : (2366)العدواني، بالشكل المنشود، حيث يتضمن برنامج النظام في المعاهد أربع مكونات هي

وفيه يكون التركيز على مادة بعينها أو مجموعة مواد متجانسة ومتقاربة  ـ التخصص العملي: 1

 سيقوم المعلم بتدريسها سابقا.

وتشمل دراسة مجموعة من المواد التربوية والنفسية التي تكسب الطالب  ـ المواد المهنية: 2

فهم بيئة التعلم، داخل المدرسة وخارجها، ومعرفة وفهم األدوار المتوقعة منه وكيفية المعلم القدرة على 

 االضطالع بها بكفاءة واقتدار)مهارة أدائية في التدريس(. 
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وتضم بعض المواد التي تتيح للطالب المعلم تفتحا ذهنيا وتبصرا يفوق  ـ الثقافة العامة: 3

 حدود التخصص الدقيق.

التربية العلمية كمرحلة هامة وضرورية من مراحل تهيئة المعلمين، وهي  ة:ـ التربية العلمي 4

تلك الفترة الزمنية التي يسمح فيها للطلبة بالتحقق من صالحية وعملية إعدادهم النظري نفسيا وإداريا 

 )العدواني،لخبرات ومتطلبات القاعات الدراسية الحقيقة، تحت إشراف وتوجيه مربين مؤهلين

2366) . 

بالرغم من ايجابيات كل من النظامين وخاصة أنهما المعتمدان بكثرة في إعداد وتكوين المعلم 

وهما من البرامج الحديثة، إال أنّه ال يوجد منهج وفيه مجموعة من النقائص، من بينها دراسة جميع 

راسة النظرية في نفس الوقت، وغيرها المواد دفعة واحدة، دون اللجوء إلى الجانب التطبيقي مع الد

 من بعض السلبيات.

أيضا من النظم المساعدة في تكوين المعلمين وإعدادهم أحسن إعداد، فانه يجب التركيز على 

عدة جوانب من بينها: يجب أن نركز على بعض األمور في إعداد المعلم من بينها إعداد المعلم قبل 

 الخدمة وبعدها.

ـ حاضرا  ـ يزداد ليشمل مستويات متعددة داخل الفصل الدراسي وخارجه، إن المعلم  أو مستقبال 

وتجاه مجتمعه والبيئة التي يعيش فيها، إلى جانب مستويات ثقافية وحضارية نحو مجتمعه الدول 

 العربية ككل، وقد يكون من الطبيعي أن تتنوع جوانب إعداد المعلم لكي تواجه عدد هذه المستويات.

اد معلم المستقبل، هو اإلعداد الشخصي، حيث تعتبر مهنة التعليم أكثر المهن واألهم في إعد

طلبا وسعيا وراء السمات والخصائص الشخصية السوية والسلوك الشخصي المتميز واالتجاهات 

والقيم واالهتمامات المرغوب فيها، فالمعلم قدوة لتالميذه وتنعكس شخصيته شعوريا وال شعوريا على 

ذ، وتجتمع جميع الدراسات التربوية العلمية التي بحثت في برامج إعداد المعلم على هؤالء التالمي

واجب وجود جوانب رئيسية يجب أن تقوم بها عملية إعداد المعلمين وهي: الجانب التخصصي 

 خصصمرحلة التعليمية وطبيعة التوالجانب الثقافي وكذا الجانب المهني وبشكل متوازن يتناسب مع ال

 األكاديمي )التخصصي(:  ـ الجانب1

يهدف إلى تزويد الطالب المعلم بالمواد التعليمية العامة والتخصصية والمواد االختيارية، لكي 

يستطيع التقدم في تكوين شخصيته وقدراته، والتعرف على الحقائق العلمية الحديثة ومتابعة كل جديد، 
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في أساسيات المادة التي سيقوم بتدريسها  وإكسابه القدرة على التفكير العلمي وإعدادهم إعداد جيدا

 مستقبال. 

وهذا األمر نجده يحتل الجزء األكبر من برامج الدراسة بكليات التربية، حيث يهتم بإعداد المعلم 

في المادة أو في المواد التخصصية التي سيقوم بتدريسها، وإعداده في مادة تخصصية شرط ضروري 

المعرفي أدى إلى زيادة المعرفة زيادة كبيرة من حيث الكم والكيف، لنجاحه كمعلم، خاصة أن االنفجار 

واإلعداد األكاديمي يجب أن يركز على المفاهيم والتعميمات التي تبنا عليها مادة تخصصه، بحيث 

يدرك المعلم القوانين والنظريات األساسية في العلوم بدال من التركيز على الحقائق المنفصلة، إذ أن  

سرعان ما تنسى، كما أن كمية الحقائق التي تكشف عنها البحوث العلمية المستمرة تزداد  هذه الحقائق

بدراجة كبيرة. فبالحديث عن الجانب األكاديمي يعتبر أهم عنصر للتكوين، ألن المعلم كلما كان مكونا 

الظروف  اأكاديميا تسهل عليه عملية التعليم، فهو يحسن التعامل مع الظروف الداخلية في القسم وكذ

الخارجية، ألن المعلم كلما كان متمكنا في تخصصه اكتسب احترام طالبه له، وتقديرهم له، ألن 

المتعلم يزاد احترامه للمعلم ومحبته له إذا كان متمكنا من تخصصه أحسن تمكن، بهذا يحقق المعلم 

 . (2366)العدواني، هيبة داخل صفه الدراسي وخارجه

يهدف إلى تزويد الطالب المعلم بقدر من الثقافة اإلنسانية عامة وثقافة ـ الجانب الثقافي:  2

العصر بصفة خاصة ولتعرف على ثقافة مجتمعه، ويهتم بتزويد المعلم بثقافة علمه تتيح له التعرف 

لعامة اعلى علوم أخرى غير تخصصه فالثقافة شرط أساسي لميه التدريس، وكلما زادت المعلومات 

للمعلم والتي ترتبط بصورة مباشرة بمادة تخصصه كان أقدر على احترام التالميذ له وثقتهم به وعلى 

مواجه المواقف العلمية المختلفة التي تدعو المعلم إلبداء الرأي فيها، كما تساعد الثقافة العامة على 

لمحلية على مشكالت البيئة  انضج شخصيته واتساع أفقه، وعلى القيام بدورة االجتماعي في التعرف 

 . (2366)العدواني، التي يعيش فيها

من المهم اكتساب المعلم لثقافة علمية فهذه تزيد من هيبته داخل القسم؛ ألن المتعلم إذا وجد 

ي شخصيات ف معلمه مثقفا فانه يؤثر فيهم، ويعتبر لهم قدوة ويكون قادرا على تغيير الكثير من األمور

 المتعلمين. 

 ـ الجانب التربوي)المهني(: 3
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يهدف إلى تزويد الطالب المعلم المعارف والمهارات التي يستخدمها في المواقف التعليمية 

الفعلية وتكوين االتجاهات االيجابية نحو المهنة، وتقدم للطالب المعلم مقررات في التربية وعلم النفس 

 ويم وغيرها من المواد التربوية، ويتم تطبيق ذلك بالتربية العلمية. وطرائق التدريس وأساليب التق

وهذا المجال يهتم بإعداد المعلم من الناحية التربوية والنفسية، ويتعلق بالتدريس كمهنة من حيث 

أصالة النظرية والعلمية وتطبيقاته وممارسته العلمية وتزويد المعلم بالنظريات واألفكار واالتجاهات 

ة الخاصة، بتعليم مادة التخصص وتطبيقاتها، كما يجب أن يوفر لهم المفاهيم التربوية والنفسية التربوي

 .(2366)العدواني، والمهارات الالزمة لتدريس مادة التخصص

 بطرق سهلة تسهل على المتعلم فهم هنا تأتي مهارة المعلم وبراعته في تقديم المادة المعرفية،

ما يقوله المعلم وما يشرحه داخل الصف، حتى تبقى راسخة في ذهن المتعلم، ألن المعلم هو المسؤول 

 األول عن طرق تقديم الدر  وطرق شرحه وكيفية إفهام تالميذه.

 ـ الجانب التخصصي االجتماعي:  4

مهنة  يويهتم بإنماء المعلم من الناحية النفسية واالجتماعية بما يتفق مع متطلبات العمل ف

التدريس من ناحية، ومتطلبات القيام بدور قيادي ايجابي في تطور مجتمعه واإلسهام في حل مشكالته 

من ناحية أخرى، حيث أن الفرد الذي يعد لمهنة التدريس هو إنسان ومواطن قبل أن يكون معلما، فانه 

ص إنماء ، وتتاح له فرلن يستطيع ممارسة عمله على نحو مقبول ما لم يكن متمتعا بصحة نفسية جيدة

 عالقته مع اآلخرين على أسا  اجتماعي سليم.

كلما كان المعلم اجتماعيا كلما كان محبوبا من قبل المتعلمين واألولياء، الن المعلم الناجح هو 

من يكون مندمجا مع طالبه، فالمتعلم يميل إلى األستاذ االجتماعي والقريب منهم وكأنهم يرتاحون له 

 . (2366)العدواني، يستطيع المعلم النجاح في مهنتهنفسيا، بذلك 

 ـ  الجانب العلمي:  5

وهذا الجانب يتم تزويد الطالب المعلم بجميع الخبرات التي تساعده على ممارسة التعليم الصفي 

سا  في مقدرة الطالب بنجاح ملحوظ، ويعد هذا الجانب أهم الجوانب في إعداد المعلم، وهو المعيار األ

المعلم أن يكون معلما أو ال، مع العلم بأن كل الجوانب الثالث السابقة تصب في هذا الجانب، إذ ما 

فائدة نجاح الطالب المعلم في جميع المقررات الدراسية وفشله في إعطاء الدر  في غرفة الصف 

 . (2366واني، )العدللمتعلمين المنتسبين إلى هذا الصف
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في هذا الجانب يتم تكوين المعلم في جميع الجوانب العلمية الخاصة المتعلقة بالمادة التي 

سيدرسها المعلم في صفه، وهنا تظهر قدرة المعلم في تأدية درسه أمام اللجنة العلمية، وهم يقررون 

 إن كان يصلح للتعليم أم ال. 

 ثالثاـ بعض نماذج إعداد المعلم في الدول العربية والغربية: 

التعليم هو أهم مدخرات أي أمة، وتربية وتعليم البشر هما أفضل نتاج تقدمه األمة ألبنائها، 

واالهتمام بالتربية وتعليم النشء ومن أولويات العمل لدى أي المسئولين في أي دولة، ولذلك يعكف 

 على التخطيط لما يرون فيه مصلحة تلك األمة. المخططون للتعليم عادة 

ومن هنا تيقنت الدول حتمية الدعوة إلى  إعداد مميز للمعلم، سيّما وأن المستوى التعليمي في أي 

بلد كان، قائم على نوعية معلميه ودرجة التكوين والتدريب التي تلقونها. ومن هنا سوف نذكر بعض 

 لعربية وبعض النماذج في الدول األوروبية:النماذج في إعداد المعلم في الدول ا

 ـ نماذج من الدول الغربية: 1ـ  3

 أ_ نموذج دولة اليابان:

تعتبر اليابان من بين الدول المتطورة تكنولوجيا والمواكبة لهذا التقدم الهائل في مختلف المجاالت  

 ا: وللعصرنة الحديثة، وساهمت عوامل  لتغيير سياستها في إعداد المعلم، منه

 :تعتبر اليابان خامس دولة من حيث العدد السكاني فتوجهت إلى االستثمار في  العوامل السكانية

 الرأ  مالية.

 الطبيعة المرنة لتكوين النسيج الثقافي والتراث الياباني وقابليته لالقتبا   :العوامل الثقافية

 غها بصبغة يابانية.واستيعاب مفاهيم وأفكار أجنبية يتميز بقدرته على التكيف معها وصب

 أدى انعزال اليابان عن العالم في جزرها المختلفة إلى جعل الشعب الياباني  :العوامل الجغرافية

 متجانسا ومتعاونا مؤمنا بالوحدة الوطنية، وهذا انعكس على النظام التعليمي. 

 بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية أجرت تغييرات جذرية في نظام  :العوامل السياسية

التعليم وذلك بهدف تطويره، من بينها اشتراط دراسة أربعة سنوات جامعية  للراغبين في االلتحاق بمهنة 

 التعليم.
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 :ميا في سفنظرية االستثمار في التعليم من القواعد النظرية المعترف بها ر العوامل االقتصادية

تحديد اتجاه السياسة التعليمية في اليابان، كما أن انتعاش اليابان اقتصاديا أدى إلى زيادة الطلب على 

 التعليم الجامعي. 

 فقد نصت إحدى مواده على أن كل النا  لهم الحق في تلقي فرص تعليمية تتفق  :الدستور

 لجماعات لتحقيق العدالة في التعليم.وقدراتهم، مما أدى إلى اتجاه اليابان لتطوير صيغ مختلفة ل

أما بخصوص نظام إعداد المعلم في اليابان فانه يتم إعداد معلمي التعليم االبتدائي والثانوي في 

الجامعات أو الكليات الدنيا المعترف بها من قبل وزارة التربية والعلوم والرياضة والثقافة، ومدة الدراسة 

سنوات تتم في الجامعات الوطنية، ويتم تدريب معلمي الثانوية الدنيا في لمعملي المرحلة االبتدائية أربع 

جامعات وطنية عامة محلية أو خاصة، بينما يتم تدريس معلمي المدار  الثانوية العليا في الجامعات. 

وهناك ثالث أنواع من تراخيص المعلمين المستوى األعلى، واألول والثاني، وكل ترخيص له شروطه 

فية الحصول عليه. ويستوجب على كل من يرغب باالنضمام لمهنة التدريس أن تتوفر فيه الخاصة وكي

 عدة شروط من أهمها: 

  أن يكون خريج مؤسسة تعليمية معتمدة ومعترف بها من قبل وزارة التربية والثقافة والرياضة

 والعلوم والتكنولوجيا.

  حضور التدريب الميدانيField Trining  ،بالنسبة لمعلمي التعليم البتدائي التربية العلمية

يشترط أربع ساعات من التدريب أسبوعيا، وبالنسبة لمعلمي المدار  المتوسطة والثانوية يشترط ساعتان 

 معتمدة من التدريب الميداني أسبوعيا.

  أن يجتاز اختيار تأهيل المعلمينTeacher Qualification Examination  الذي تعقده

 الوالية.

يستوفي الطالب كافة الشروط السابقة، يصبح مؤهال للعمل بمهنة التدريس في المحافظة بعد أن 

التي اجتاز اختبار التأهيل بها، ويتم عمل قائمة بأسماء جميع المعلمين المؤهلين للعمل في مهنة التدريس 

لمدرجة أسمائهم افي كل والية وتحفظ بمجلس التعليم بالوالية. حيث يقوم المجلس بتعيين المعلمين الجدد 

بتلك القائمة طبقا لحالة الوالية والمناطق التعليمية من التخصصات المختلفة وتسري صالحية هذه القائمة 

لمدة عام، وفي حالة عدم تعيين المعلم خالل ذلك العام عليه أن يتقدم مرة ثانية الجتياز اختبار تأهيل 

، صفحة 2369)صبري، التدريس في العام التاليالمعلمين بالوالية حتى تتاح له فرصة العمل بمهنة 

12). 
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وعليه يتضح حرص واهتمام حكومة اليابان على توفير أفضل الكوادر المؤهلة والمعدة إعدادا 

لك ذجيدا للعمل في مهنة التدريس، وذلك بعد استفاء الشروط السابقة واجتياز اختبار المعلمين، ويرجع 

 إلى أهمية وعظمة ومكانة المعلم في المجتمع الياباني. 

 ب ـ تجربة إعداد المعلمين في ألمانيا: 

تتسم الشخصية األلمانية بحبها للنظام والمرونة في العمل والتدقيق في األمور الصغيرة والكبيرة 

 كما أن هناك أمور أثرت في التعليم ونظمه منها: 

 :اللغة األلمانية مزيج من لغات مختلفة اختلطت عناصرها مع اللغة السكسونية مشكلة لغة  اللغة

 جديدة تضم عدة لهجات مثل الفريزيانية واأللمانية و البافارية والهيسيانية.

 تتسم الشخصية األلمانية بحبها وحرصها على النظام والمرونة في العمل  :العادات والتقاليد

يسيرة والصغيرة والمحافظة على العمل، والطاعة وحب التعلم والسعي نحو التعلم الدقيق في األمور ال

 واالبتكار.

 تختلف الديانات في بلد ألمانيا الختالف أجناسها ومعتقداتها.: الدين 

 ال يخفى على أي أحد تاريخ األلمان الكبير من خالل الحرب العالمية الثانية بقيادة هتلر. :التاريخ 

 أما عن نظم إعدادها للمعلم فهي تعتمد على ثالث محاور أساسية في إعداد وتكوين المعلم وهي: 

 يتم اإلعداد األكاديمي في بعض الجامعات وفقا لما يتم في الكليات األكاديمية  :اإلعداد األكاديمي

 األخرى، وهذا حسب نوع ومستوى المرحلة التعليمية.

 كثف لها مقررات تربوية إلعداد المعلم لمهنته وهي تختلف من وهذه العملية ت :اإلعداد المهني

 جامعة إلى أخرى.

 التركيز على اللغات وتاريخ العلم، وأنشطة ثقافية واجتماعية لربط المعلم بالبيئة  :اإلعداد الثقافي

 المحلية.  

األلمانية  اتبالحديث عن أسلوب التمهين التربوي عندهم فإنّها قد اختلفت برامج اإلعداد في الجامع

حول أسلوب وتوزيع المقررات األكاديمية والتربوية المهنية والثقافية على سنوات الدراسة وفقا للبدائل 

 الثالثة التالية: 

 أن يبدأ برنامج اإلعداد بالمقررات التربوية لمدة عامين، يليها تدريس المقررات  :البديل األول

 األكاديمية في العامين التاليين.
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 وهنا نجد العكس تماما في بعض الجامعات العلمية األخرى، حيث تبدا بالمقررات  :لثانيالبديل ا

 األكاديمية في العامين األوليين يليها تدريس المقررات التربوية في العامين التاليين.

 فضلت جامعات أخرى المزاوجة بين المقررات األكاديمية والتربوية بحيث  :البديل الثالث

 .(96، صفحة 2369)صبري، جنب منذ بداية الدراسة إلى سنة التخرج يسيران جنبا إلى

ويحصل الطالب المعلم على شهادة التعليم الجامعي بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة في 

 المدرسة الثانوية األبيتور.

 ـ بعض نماذج إعداد المعلم في الدول العربية: 2ـ 3

 أ ـ تجربة إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية: 

هناك العديد من العوامل أثرت في نظام إعداد المعلم بالمملكة العربية السعودية، من بينها الدين 

اإلسالمي و العوامل الجغرافية واللغة العربية وكذلك العوامل االقتصادية والسكانية مما أدى بها إلى تبني 

 ديدة شاملة لجميع المجاالت.خطط تنموية ج

إّن االتجاه الراهن في تنظيم عملية إعداد المعلم أن يتم هذا اإلعداد في إطار الجماعات ولمدة ال 

تقل عن أربع سنوات، وذلك ضمانا لتخرج المتعلمين من ذوي الكفايات العلمية والتربوية والمهنية وثمة 

 نظامان تتبعهما المملكة العربية السعودية: 

 يلتحق فيه الطالب بعد الدراسة الجامعية ويدر  سنتان أو سنة واحدة، بإحدى  :النظام التتابعي

 كليات التربية بهدف الحصول على الدبلوم التربوي.

 حيث يدر  الطالب وفق النظام المقررات التربوية والتخصصية في ذلك الوقت  :النظام التكاملي

 على مدى أربع سنوات.

 م في المملكة ثالثة جوانب، وهي: ويشمل إعداد المعل

 :)وهو يتضمن التعمق في دراسة تخصص أو أكثر في المجاالت  الجانب العلمي )األكاديمي

العلمية التي سيقوم المعلم بتدريسها، وتعمق المعلم في تخصصه يتطلب من أن يظل على صلة بالتطورات 

 . %13بينما معلم المرحلة المتوسطة والثانوية  %03العلمية المتالحقة، ونسبتها لمعلم المرحلة االبتدائية 

 :)يشمل هذا الجانب بعض المقررات التربوية والنفسية التي تؤهل  الجانب المهني )التربوي

المعلم لممارسة عمله كصاحب مهنة، باإلضافة إلى التدريب الميداني )التربية العلمية( التي تعد جزءا 
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، بينما معلم المرحلة المتوسطة والثانوية %03أساسيا من اإلعداد المهني للمعلم، ونسبتها لمعلم االبتدائية 

 . %63، أما بالنسبة للتدريب العلمي فنسبته لكافة المعلمين % 23

 :)وهو يتضمن إعداد المعلم في هذا الجانب بما ينمي وعيه بثقافة مجتمعه  الجانب الثقافي )العام

بينما معلم المرحلة المتوسطة والثانوية  %03ومشكالته وعالقاته، ونسبتها لمعلم المرحلة االبتدائية 

 . (639، صفحة 2369)صبري، 63%

 ب ـ تجربة إعداد المعلم في دولة قطر:

تعد دولة قطر من بين الدولة األكثر تطورا في جميع المجاالت من طب واقتصاد وتجارة لذا سعت 

ة  من التعليميالى تطوير الجانب التعليمي من خالل إعداد برامج وندوات ومقترحات لتحسين العملية 

كنواة لجامعة قطر، إلعداد المعلمين والمعلمات ثم تطورت من  6190خالل إنشائها لكليتي التربية سنة 

خالل برامجها وأنظمتها وأقسامها حيث أصبح فيها واحد وعشرين قسما في مختلف التخصصات التربوية 

تنظيم أقسامها إلى أربع كليات م، أعيد 6199والعلمية، وعند صدور قانون جديد في جامعة قطر سنة 

هي: كلية التربية، كلية العلوم، كلية اإلنسانيات والعلوم االجتماعية، وكليات الشريعة والدراسات 

 اإلسالمية.

ولم تقتصر أهداف كلية التربية في مرحلة اإلنشاء على إعداد المعلم وتدريبه وتحسين العملية 

بت مع احتياجات المجتمع القطري في مختلف المجاالت الثقافية التعليمية وتطويرها، وإنّما اتسعت وتجاو

 واالجتماعية واالقتصادية، التي تتطلبها أهداف التنمية الشاملة والنهضة الحديثة في البالد.

 أهداف كليات التربية بجامعة قطر:

 .إعداد المعلمين علميا ومهنيا للعمل في مراحل التعليم العام في مختلف التخصصات 

 هيل التربوي والتدريب المستمر لمختلف العاملين في مهنة التعليم، وذلك بالتعاون مع وزارة التأ

 التربية والتعليم.

  اإلسهام في تطوير النظام التعليمي، وتحسين العملية التعليمية في مجاالت األهداف والمناهج

 والكتب الدراسية والمواد التعليمية، وطرق التدريس والتقويم والتقنيات.

  تحسين طرق التعليم الجامعي من خالل الدورات التدريبية التي تعقدها هيئة التدريس. وغيرها

 من األهداف األخرى.

 المعايير الوطنية العتماد المعلمين في دولة قطر:
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 .تصميم خبرات تعلم تتسم بالمرونة واالبتكار للطلبة أفرادا وجماعات 

  الطلبة في تعلم فاعل.توظيف طرائق التعليم ومصادره التي تشرك 

 .تعزيز المهارات اللغوية والحسابية وتطويرها 

 .تهيئة بيئات تعلم أمنة وداعمة ومثيرة التحدي 

 .تصميم خبرات تعلم تربط الطلبة بالعالم خارج المدرسة 

 .توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في إدارة عملية تعلم الطلبة 

 لك. تقييم تعلم الطلبة وإصدار تقارير لذ 

 (620، صفحة 2369)صبري، بناء عالقة شراكة مع األسر والمجتمع. 

 وغيرها من المعايير األخرى ونحن قمنا بانتقاء أهمها فقط.

 رابعاـ  واقع إعداد و تكوين المعلم في دولة الجزائر: 

مر تكوين وإعداد المعلمين بالجزائر بعدة محطات مختلفة، تتغير كل مرة مع تحديثات الزمن الذي 

 يواكبها، لذا سعت إلى تقديم أحسن تكوين للمعلمين من أجل تحسين جودة التعليم. 

 : 1971-1962. التكوين االستثنائي: من  1ـ  4

ة، منها مشكلة افتقارها إلى نظام تربوي وجدت الجزائر نفسها غداة االستقالل أمام مشكالت عديد

وطني خالي من شوائب اإلرث االستعماري، وكذا تفشي األمية بشكل واسع في المجتمع مما أثر على 

توازن كل القطاعات والمؤسسات، وظهر جليا عجز النظام التربوي في إمكانية تلبية متطلبات التمدر  

تنصيب لجنة إصالح التعليم، والتي كلفت بوضع خطة  تم 6112لشرائح واسعة في المجتمع، ففي سنة 

أصدرت هذه اللجنة أول تقرير لها يرصد وضعية نظام التعليم في  6111تعليمية شاملة، وفي سنة 

الجزائر، حيث بيّن أّن الوضعية ال تزال تراوح مكانها ولم يحصل أي تقدم ملمو ، لذا لجأت الجزائر 

لسد الفراغ الذي تركه المستعمر الفرنسي، والذي قدر عددهم غداة  إلى االستعانة بالمعلمين األجانب

 ألف أستاذ كانوا أجانب من دول عربية.  23ب 6110_ 6112الدخول المدرسي سنة 

وفي هذه الفترة ال يمكن أن نتحدث عن منظومة تكوين المعلم في الجزائر، في ظل االعتماد الكلي 

ة م توظيف كل فرد قادر على التعليم مهما كانت ثقافته متواضعفي التوظيف المباشر في التعليم، حيث ت

سواء أكان باللغة العربية أو اللغة الفرنسية. وظهر ما يعرف باسم سلك المعلمين الممرنين وهم مما ال 

يحملون أي مؤهالت علمية كافية، تؤهلهم للتدريس في سلك التعليم االبتدائي، ويعد هذا التوظيف الذي 

معلم للتأهيل أثناء الخدمة، وهو إجراء استعجالي للتكوين، حيث تم التركيز فيه على الجوانب يخضع فيه ال

 . (2362)بلقيدوم، المهنية والثقافية للمعلم الجديد
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 : 1985_ 1971. التكوين في المعاهد التكنولوجية من سنة 2ـ  4

مل وفق المخططات  اإلنمائية، وقد هيأ المخطط الثالثي تميزت نهاية المرحلة السابقة ببدء الع

المبادئ الكبرى للتربية في الجزائر، ومن هنا كان من الطبيعي أن تخفف من حدة تأثير  11ـ  19األول 

الوضعية السابقة، والمعتمدة باألسا  على التوظيف المباشر دون شروط لسد الحاجة الملحة، حيث 

معاهد التكنولوجية لتكوين المعلمين، وتحسين مستواهم، وإكسابهم ثقافة عمدت الوصاية إلى إنشاء ال

تربوية نظرية وتطبيقية، تسمح لهم بالممارسة التربوية الفعالة، ففي هذا الصدد يقول تركي رابح: " لقد 

تكونت المعاهد التكنولوجية كاستجابة إلصالح التعليم بهدف تدارك النقص، بمقتضى المرسوم الرئاسي 

 واستند إلى ثالث مبادئ وهي:   6193أغسطس  6الصادر بتاريخ  93/668 رقم

 مبدأ تقوية أهداف التكوين وتطبيقاتها في المعاهد التكنولوجية. -

 مبدأ استعمال الوسائل االستثنائية للتكوين.  -

  93/90األعمال العاجلة للتكوين األولى  -

 معهدا تكنولوجيا لإلطارات المتوسطة والعليا بما فيها التربية والتعليم.  03تأسيس  -

وتتحدد مهام هذه المعاهد كاألتي: "إن مهمة المعاهد التكنولوجية للتربية هي تكوين المعلمين 

لك بتطوير ذواألساتذة بدرجات التعليم التالية: الثانوي والمتوسط واالبتدائي، ويمكن أن تتكفل عالوة على 

 وتحسين مستوى المعلمين واألساتذة العاملين" وينقسم هذا التكوين في المعاهد إلى: 

 مدته سنتان لمعلمي المرحلة االبتدائية وهذا قبل مباشرة المهنة.  :مرحلة التكوين األول -

 تكوين خريجي المعاهد التكنولوجية يدوم سنة. :مرحلة التكوين المتوصل -

يكون من يوم الترسيم إلى يوم التقاعد، ويتمثل في التربصات  :مرمرحلة التكوين المست -

 . (2362)بلقيدوم، والملتقيات وحلقات البحث التربوية

 : 1991/1997. تراجع التكوين األولي 3ـ  4

لعمل اأهم ما ميز هذه المرحلة تراجع عملية تكوين المعلمين باإلضافة إلى تقليص فتح مناصب 

في سلك التعليم، ومرد ذلك إلى تشبع هذا السلك من جهة، وبروز مالمح األزمة االقتصادية والسياسية 

التي بدأت تلوح في األفق من جهة أخرى، فقد ورد في أحد تقارير المجلس األعلى للتربية ما يشير بدقة 

يعد  افي خالل السبعينيات فان ذلك لمإلى هذه الوضعية:" إذا كان من الميسور لبالدنا أن توفر التمويل الك

في إمكانها اليوم، إذ أنها تعيش ضائقة اقتصادية فرضت عليها تصحيح هيكلها، مما يحتم على منظومتنا 

 التربوية تكييف طرائق تسييرها وتمويلها." 
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كما نجد دور المعاهد التربوية يتحدد بشكل دقيق في منشور الحق حيث جاء فيه:" تتكفل المعاهد 

بتكوين معلمي المدرسة االبتدائية بمختلف أصنافهم ... وهي تستهدف بذلك استكمال تكوينهم المعرفي 

والبيداغوجي." وما يميز هذه الفترة والنقطة االيجابية فيها هو ظهور سلك األساتذة المجازين، الحاصلين 

بوي ورفع مستوى األداء الترعلى شهادة الليسانس من أجل الرفع من المستوى الثقافي للمعلمين من جهة، 

 من جهة أخرى. 

 : 1998. التكوين في المدارس العليا لألساتذة سنة 4ـ  4

وبعد كل التغييرات واإلصالحات التي حدثت في مجال تكوين المعلم في الجزائر، قرر رئيس 

الذي تم فيه نقل جميع فئات المدرسين إلى الجامعة،  6119الجمهورية إنشاء المجلس األعلى للتربية سنة 

ة القبة، وعدها أربعة: مدرس  6111/2333وبالضبط إلى المدرسة العليا لألساتذة وهذا بدأ من سنة 

مدرسة بوزريعة، مدرسة قسنطينة، مدرسة وهران. ويتم فيها قبول المرشحين للتكوين بعد حصولهم 

فما فوق، زيادة إلى إجراء مقابلة لالنتقاء، وهذا معمول به مع  66/23على البكالوريا بمعدل مقبول 

النحو  ا لألساتذة يكون علىمعلمي جميع األطوار، وفيما يخص التكوين فان المعمول به في المدار  العلي

 التالي: 

 مدر  ابتدائي يتلقى تكوينا يدوم مدة ثالث سنوات. -

 أستاذ التعليم المتوسط يتلقى تكوينا يدوم أربع سنوات. -

 أستاذ التعليم الثانوي يبقى في المدرسة لمدة خمس سنوات.  -

هذا جميع األطوار، ووقد جاءت هذه اإلجراءات لتعميق وترسيخ التكوين لدى مختلف المعلمين في 

التنوع إلطالة مدة التكوين المعمول به حاليا في معظم النظم التربوية في العالم، وبالنسبة لمحتوى التكوين 

اتبعت الجزائر النموذج المتزامن الذي يقدم التكوين األكاديمي والتكوين المهني أو البيداغوجي في نفس 

وحد، مع اإلشارة إلى أن المدرسة توجه الطالب في السنة المدرسة وفي نفس الوقت، وفي إطار برنامج م

األخيرة للتربص في إحدى المدار  لمختلف أطوارها لكل صنف من المتكونين وهذا لتعميق تكوينه 

 . (2362)بلقيدوم، البيداغوجي والعلمي

 إلى اليوم:  2111. تكوين المعلمين في ظل اإلصالحات الجديدة من سنة5ـ  4
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يعد تكوين المعلمين واألساتذة أحد النقاط األساسية إلصالح التعليم، ألنهم هم الذين يؤطرون الحياة 

 03اليومية المدرسية. وبالتالي إصالح البعد العلمي، ولتحقيق هذا المبدأ  أقر مجلس الحكومة بتاريخ 

 مستوى المعلمين المسيرين وهي:  عددا من اإلجراءات ذات الصلة بالتكوين وتحسين 2332أفريل 

 أ ـ بخصوص التكوين األولي للمعلمين واألساتذة: 

ضمان تكوين بيداغوجي مدته سنة على مستوى المدار  العليا لألساتذة، التعليم العام لحاملي  -

 شهادات جامعية الذين تم توظيفهم عن طريق المسابقة.

 العمل على تأسيس لمسابقة التبرير لمواجهة اإلصالح البيداغوجي.  -

سنوات بعد البكالوريا بالمدرسة العليا ألساتذة  38االستمرار في تكوين أساتذة التعليم التقني لمدة  -

 التعليم التقني لمواجهة حاجات تأطير بعد المرحلة اإللزامية. 

 ب ـ بخصوص التكوين أثناء الخدمة: 

وذلك بانجاز مخطط وطني لتحسين والرفع من مستوى المعلمين مع األخذ بعين االعتبار تنويع 

طرق التدخل، وإمكانية التكوين باالعتماد على العديد من الصيغ، مواصلة الدراسات الجامعية، والتكوين 

نح األولوية ى معن بعد أو عن طريق التكنولوجيا الحديثة، تربصات مغلقة، تكوين تناوبي، باإلضافة إل

في مخطط الرفع من المستوى لمعلمي المرحلة االبتدائية وأساتذة التعليم األساسي وأساتذة التعليم المهني 

األصغر سنا واألكثر حاجة، وذلك من خالل التشاور مع الشركاء االجتماعيين، ووضع آليات التحفيز 

بة عملية تطبيق المناهج الجديدة أعدت والترقية مرتبطة بتحسين مستوى أداء المعلمين. وألجل مواك

الوزارة خطة إعالمية وتكوينية في فائدة كل المعنيين والتربويين، مفتشون ومعلمون، وأساتذة ومديرو 

المؤسسات، بغية تجسيد قرار تطبيق مناهج السنة األولى والثانية ابتدائي والسنة األولى متوسط، مراعية 

اهج يات اإلعالمية والتكوينية، من خالل تقديم البيانات الكافية حول منتحضير وتجنيد سلك التفتيش والعمل

السنة األولى والثانية ابتدائي والسنة األولى متوسط، وعمليات إعالمية خاصة بالكتب الجديدة وتأطير 

لة كالعمليات التكوينية، وتتراوح مدة الفترة التكوينية بين خمسة أسابيع متقطعة حسب الملمح والمهمة المو

 لكل مربي. 

باإلضافة إلى عملية تكوين في مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، لخلق ميول واتجاهات ايجابية 

لدى المعلمين واألساتذة وتكوينهم، قصد التمكن من تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وتمكينهم أيضا من 

كنولوجيا اإلعالم واالتصال داخل تطبيقها داخل القسم كمستخدمة داعمة لنجاح البرنامج، وكذا تطوير ت

 . (2362)بلقيدوم، المؤسسة
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بالرغم من هذه التحديثات الزالت الدولة الجزائرية تبحث في الطرق والمناهج الناجعة، من أجل 

لعصر ا تحسين التعليم في بالنا. فهاهي كل مرة تأتي بنظام جديد لعله يكون هو األنجع والمواكب لهذا

 الذي نعيش فيه اآلن.

ومن خالل عرض أهم النماذج العربية في إعداد المعلمين، يمكن أن نستخلص أبرز نقاط 

 التوافق والتباين بين هذه النماذج، والتي تتمثل فيما يلي:

مي للجودة )المركز التعليـ نقاط التوافق والتباين بين النماذج العربية في إعداد المعلمين 6جدول

 :(1/9، صفحة 2361والتميز في التعليم ، 

 أوجه التباين أوجه التوافق

ـ إدارة إعداد برامج تسند إلى أقسام 

 التربية في الكليات الجامعية

ـ تتفق النماذج في أنظمة اإلعداد 

 التتابعي والتكاملي

ـ تعتمد مختلف البلدان العربية معدل 

في الثانوية العامة،  GPAتقدير التخرج 

والدرجات العلمية في االختبارات الوطنية 

النهائية النتقاء الطلبة لاللتحاق بمؤسسات 

 إعداد المعلمين

ـ هناك تشابه في مقررات إعداد 

المعلمين في الدول العربية، فهي تتمحور 

دة التخصص حول الثقافة العامة وما

 والمقررات التربوية والعملية وغير ذلك

ـ تشابه النماذج في متطلبات التخرج 

من حيث إكمال البرنامج واجتياز 

االختبارات وإعداد مذكرة التخرج، وتتفق 

النماذج في المعدل التراكمي الذي يعدّ أسا  

 متطلبات  التخرج

ـ تتكون مناهج برامج  إعداد المعلم من 

رئيسة، مكون العلوم األكاديمية  أربعة مكونات

المتخصصة، ومكون العلوم التربوية والنفسية 

وتقنيات التعليم، ومكون المواد الثقافية العامة، 

ومكون التربية العلمية، وتتباين البرامج في 

النسب المئوية أو األوقات والساعات المخصصة 

 لدراسة كل مكون من تلك المكونات

كيفية تنفيذ  ـ تختلف النماذج من حيث

 التربية العملية وآليات اإلشراف عليها.
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 خاتمة: 

في خاتمة كالمنا نخلص إلى مجموعة من النتائج لعل من أبرزها، أنه  كلما كان إعداد المعلم 

إعدادا صحيحا، يتفق ومعايير الجودة والتدريب الجيد والحسن، كلما حصلنا على جيل بل أجيال قادرة 

واالبتكار، والبحث واالختراع، ألن المعلم هو المهند  األول والطبيب والقاضي والعالم على اإلبداع 

والمخترع، كل أصحاب هذه التخصصات تنبعث من المعلم، لذا كلما كانت المناهج ونظم تدريب المعلم 

خريج تمواكبة للعصر الحالي، كانت النتائج مبهرة، وكذا يجب أن تكون برامج إعداد المعلم  تهدف إلى

معلمين ذو كفاءات عالية، وأن تكون وفق االتجاهات الحديثة. ويجب التركيز على بعض الجوانب في 

إعداد المعلم منها الجانب المهني واألكاديمي والثقافي والعلمي، ألن كل هذه األمور تساعد على التطوير 

ألن تدريب المعلم قبل الخدمة هو واالبتكار، مع التركيز أيضا على إعداد المعلم قبل الخدمة وأثنائها، 

المحفز األول له حتى يستطيع تأدية مهنة التعليم على أكمل وجه، وكذا تسهيل عليه العملية والقدرة على 

التفاعل مع مختلف المشكالت التي تواجه المعلم في مهنته، وحلها بطريقة عقالنية، فكلما كان المعلم 

 حا عليهم. يقول الشاعر أحمد شوقي عن المعلم :محبوبا لدى تالميذه كلما كان أثره واض

 قم للمعلم وفيه التبجيال                                              كاد المعلم أن يكون رسوال

 أعلمت أشرف أو أجل من الذي                                   يبني وينشئ أنفسا وعقوال

 علمت بالقلم القرون األولى                               سبحانك اللهم خير معلم             

 التوصيات: 

  .يجب خلق عالقة تفاعل وتكامل بين المعلم والمتعلم لفهم المادة التعليمية 

 .يجب اختيار وانتقاء نظم وطرق إعداد المعلم وفق المناهج الحديثة 

 التربوية المؤسسات في المعنية الجهات المعلمبن إعداد تكوين االشتراك في. 

 أو واألكاديمي التربوي، واإلعداد العام، الثقافي اإلعداد في المعلم إعداد يتمثل 

 .الشخصي واإلعداد التخصصي،

 االلكتروني التعليم إلى واالنتقال التقليدية التدريسية الطرائق عن االبتعاد. 

 من والمؤتمرات الندوات وبرامج والتخصصية العلمية الخبرات تبادل برامج تنويع 

 .المعلم كفاءة تطوير أجل
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 :الهوامش

(. واقع برامج إعداد المعلمين في العالم 2361المركز التعليمي للجودة والتميز في التعليم . ) .6

 .RCQE، UNESCO .العربي

(. الفعالية التربوية ألستاذ التعليم المتوسط العمليات والتفاعل كمعيار 2362بلقاسم بلقيدوم. ) .2

األخطاء التدريبية أثناء الخدمة)أطروحة دكتوراه(. كلية العلوم االجتماعية  مالحظة وتقييم وشبكة تحليلبطاقة 

 .32واإلنسانية، سطيف: سطيف 

 .(، إعداد المعلم قبل وأثناء الخدمة2366مار ،  69خالد مطهر العدواني. ) .0

من  ،2322تاريخ االسترداد األحد سبتمبر،  :األستاذ خالد مطهر العدوائي

  https://kenanaonline.comموقع 

(. أساسيات التدريس. عمان، األردن: دار المناهج للنشر 2338خليل إبراهيم وآخرون شير. ) .1

 .للتدريب والنشر .والتوزيع

تجارب بعض الدول. (. إعداد المعلم في ضوء 2369عبد العظيم رضا توفيق صبري. ) .8

 القاهرة، مصر: المجموعة العربية

(. طرائق التدريس في القرن الحادي والعشرين. عمان، 2338عبد اللطيف بن حسبن فرج. ) .1

 . والتوزيع األردن: دار المسيرة للنشر

(. طرائق التدريس في القرن الواحد والعشرين. عمان، 2338عبد اللطيف بن حسين فرج. )  .9

 .والتوزيع مسيرة للنشراألردن: دار ال

(. 6(. طرق التدريس في القرن الواحد والعشرين )المجلد 2338عبد اللطيف بن حسين فرج. ) .5

(. طرق التدريس في القرن الواحد 2338للنشر والتوزيع.عبد اللطيف حسين فرج. ) عمان، األردن: دار المسيرة

 .وزيعوالت .والتوزيع والطبع والعشرين. عمان: دار المسيرة للنشر

(. مناهج وطرائق تدريس اللغة 2360و. عمران جاسم حمزة هاشم السلطاني الجبوري. ) .1

 .العربية. عمان: دار الرضوان للنشر والتوزيع

(. مناهج وطرائق تدريس اللغة العربية. 2360عمران جاسم حمزة هاشم السلطاني الجبوري. ) .63

 عمان: دار الرضوان للنشر

(. مناهج وطرائق تدريس اللغة العربية. 2360الجبوري. ) عمران جاسم حمزة هاشم سلطاني .66

 .والتوزيع عمان: دار الرضوان للنشر

  .(. المناهج وطرائق التدريس. عمان: دار المجد للنشر والتوزيع2365ماجد أيوب القيسي. ) .62
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 التأهيل النفسي وأثره في تحسين األداء المهني لدى معلمي التعليم األساسي بمدينة الكفرة

 كلية اآلداب والعلوم /الكفرة جامعة بنغازي - حنان حمد سليمان العريبي: أعداد 

gmail.com@hananhamd8222                       :3120629165 رقم الموبايل 

==================================================== 

  ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة الي التعرف على مستوي التأهيل النفسي لدي معلمي مدار  التعليم األساسي في     

مدينة الكفرة ،وكذلك معرفة العالقة بين التأهيل النفسي واألداء المهني لدى المعلمين بمدرا  التعليم 

متوسطات ( بين 3.38األساسي وما أذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة )

اجابات المعلمين في مستوى التأهيل النفسي تعزي لمتغيرات )النوع، المؤهل العلمي، الخبرة المهنية( 

ولتحقيق هذه االهداف قامت الباحثة بأتباع خطوات البحث العلمي الخاصة ببناء المقاييس االجتماعية 

( مجاالت وهي 1زعة على )(فقرة مو13والنفسية من خالل صياغة فقرات المقيا  والبالغ عددها ) 

)التوافق النفسي ، العالقات اإليجابية مع االخرين، التوجيه واإلرشاد النفسي، االتزان االنفعالي(،ومن 

ثم تم استخراج الخصائص السيكو مترية من صدق وثبات ،وتم استخراج الصدق الظاهري للمقيا  

(في مجال العلوم 1عددهم )عن طريق عرضه على مجموعة من الخبراء والمحكمين والبالغ 

(،وللتأكد من ثبات المقيا  تم استخدام معادلةكرو %51االجتماعية والنفسية حيث بلغ معامل الصدق )

( واستخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي %52نباخ الفا لالتساق الداخلي حيث بلغت )

حيث تم استخدام المتوسط   spssاالحصائية التحليلي، ولتحليل البيانات احصائيا تم استخدام الحقيبة 

وتحليل التباين ومعامل االرتباط ،وقد تكون مجتمع  T,testالحسابي واالنحراف المعياري واختبار

(معلما ومعلمة ويمثلون ما نسبته 622( معلما ومعلمة ،أما عينتها فتكونت من )068الدراسة من )

تائج منها: مستوي التأهيل النفسي منخفض بين من مجتمع الدراسة وتوصلت الدراسة لعدة ن 28%

معلمي التعليم األساسي في مدينة الكفرة وتوجد عالقة طردية إيجابية بين التأهيل النفسي واألداء 

المهني لدى المعلمين وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اجابات المعلمين في مستوى 

المؤهل العلمي(، ولكن توجد فروق تعزي لمتغير سنوات الخبرة   التأهيل النفسي تعزي لمتغير )النوع،

 سنوات(. 8لصالح الفئة ) أقل من 
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 الكلمات المفتاحية: التأهيل النفسي/ األداء المهني/معلمي التعليم األساسي.

 :المقدمة

هتم بتكيف تالعملية الشاملة والتي تهدف إلى تقديم الخدمات النفسية التي يعد التأهيل النفسي       

الشخص مع نفسه من جهة ومع العالم المحيط به من جهة أخرى ليتمكن من اتخاذ قرارات سليمة في 

عالقته مع المحطين به، والوصول بالفرد ألقصى درجة ممكنة من درجات التكامل في شخصيته 

عنصرا  علموتوافقه النفسي واالجتماعي وتحقيق ذاته والوقاية من االضطرابات النفسية. ويعد الم

أساسيا في العملية التعليمية وتلعب خصائصه المعرفية واالنفعالية دورا هاما في فعالية هذه العملية 

الن هذه الخصائص تشكل أحد مدخالت التربوية الهامة التي تؤثر بشكل أو اخر، في الناتج التحصيلي 

 على المستويات النفسية الحركية واالنفعالية )العاطفية(والمعرفية.

والمعلم القادر على أداء دوره على نحو فعال والذي يكر  جهوده إليجاد الفرص التعليمية األفضل 

(، ويعد االهتمام 2330)نشواتي، لطالبه، يستطيع أن يؤثر في مستويات تحصيلهم وأمنهم النفسي

بتحسين األداء المهني للمعلم من أهم السياسات الناجحة لتحسين األداء المؤسسي، وبقاء المؤسسات 

التعليمية، واستمرارها في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها هذا العصر؛ حيث أشار )قرسا  

أي مؤسسة كانت تربوية أو غير  ( أن األداء المهني يحتل مكانة خاصة داخل668، ص .2361،

 تربوية باعتباره الناتج النهائي لمحصلة األنشطة بها. 

 مشكلة الدراسة:

في ظل االزمات والتحديات التي شهدها العالم في األونة األخيرة بوجه عام والدولة الليبية بشكل      

ال حياتية، بما فيهم المجخاص خلفت الكثير من االثار النفسية واالجتماعية في كافة المجاالت ال

التعليمي الذي يعد من أكثر المجاالت التي يحتاج فيها الشخص الي توازن نفسي الن المعلم يقوم بدور 

حسا  ويلمس جانبا مهما من حياة الطالب ، وبالوجه األخص مرحلة التعليم األساسي ، مرحلة مهمة 

يث تتشكل المعالم األساسية لشخصية الفرد جدا في حياة االنسان ؛ ألنَّها مرحلة أسا  في العمر ح

والتي ستبقى معه في المستقبل، فيشير )فرويد( إلى أهمية هذه المرحلة كونها تحدد شخصية الطفل 

ومالها من تأثيرات الحقة في شخصيته سواء كانت ايجابية أم سلبية، وتبعا لذلك البد من االهتمام 

. سليم والى بناء متين لشخصيته عندما يصبح راشدا بمرحلة الطفولة حتى نصل بالطفل الى توافق

( فالعامل النفسي له تأثير مهم جدا في بناء وتأهيل االنسان فكريا واجتماعيا 2338)بني يونس،
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لمواجهة أي تحد، فالتأهيل النفسي للمعلم أمر غاية في األهمية وهو تهيئة المعلم نفسيا وسلوكيا ألداء 

الة عدم وجود توازن نفسي واجتماعي يصبح المعلم غير قادرا على وظيفته على أكمل وجه. ففي ح

تعليم طالبه بشكل إيجابي والنتيجة ظهور سلوكيات خطره مثل العنف بأنواعه واضطراب الصحة 

 النفسية لديهم وبالتالي يؤثر سلبا على النظام التعليمي بوجه عام. 

اب االتجاه النفسي اإليجابي نحو المهنة حيث تشير الدراسات واألبحاث النفسية أن المعلمين أصح

ومرتفعي التبادل في العالقات االجتماعية ومنخفضي الشعور بالوحدة ومنخفضي االكتئاب لهم دافعية 

للعمل التربوي والتدريس أكثر من غيرهم من المعلمين اآلخرين الذين يعانون من بعض المشاكل 

ز القوصي أن المعلم يكون كارها لمهنة التدريس (.ويري عبد العزي222، ص .2363النفسية)أبويية،

وذلك بسبب اخفاقه فيها .أو بسبب خطورة مسؤوليتها وكثرة صعوبتها .وعدم تقدير درجة قصوره 

فيها عند بدئه ممارستها وقد تكون بسبب مشكالته في االسرة أو في العالقات الزوجية والمشكالت 

محمال بهذه المشكالت بعضها أو كلها ،فيقف أمام نفر من االقتصادية وغير ذلك ،ومن تم يأتي المعلم 

األطفال ،كل له مشكلته ،وتاريخه، ويكلف حينذاك أن يظهر بأحسن خلق ممكن وأن يكون لتلميذه 

مهما صدر منه في مقام المرشد واالخ األكبر ،ليس معني ما تقدم ان نرسم صورة قائمة عن الموقف 

لتأهيل النفسي يساعدنا على أن نكشف مشكالتنا بصورة صحيحة ،ولكن الغرض هو أن نبين كيف أن ا

( فإن دراسة الجوانب النفسية في المعلم يُعد من 6182فيصبح أكثر مقدرة على التحكم فيها.)قوصي،

األمور األساسية والفاعلة لكي يقوم بأداء مهامه التعليمية على الوجه األكمل، وفي ضوء ما سبق 

 -دد من األسئلة التي تحاول الدراسة اإلجابة عنها: يمكن بلورة المشكلة في ع

ما مستوى التأهيل النفسي للمعلمين بأبعاده االربعة )التوافق النفسي، العالقات اإليجابية مع  (6

االخرين، التوجيه واإلرشاد النفسي، االتزان االنفعالي(، بمدار  التعليم األساسي في مدينة 

 الكفرة؟

( بين مستوي α≤  3.38هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (2

 التأهيل النفسي واألداء المهني لدى معلمي مدرا  التعليم األساسي بمدينة الكفرة؟

( بين متوسطات تقديرات α≤  3.38هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0

اسة تعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية: )النوع، المؤهل العلمي، العينة حول محاور الدر

 الخبرة المهنية(؟

 أهداف الدراسة: تحاول الدراسة الوصول الي ما يلي:
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معرفة مستوي التأهيل النفسي للمعلمين بأبعاده االربعة )التوافق النفسي، العالقات  -6

تزان االنفعالي(، بمدار  التعليم اإليجابية مع االخرين، التوجيه واإلرشاد النفسي، اال

 األساسي في مدينة الكفرة.

معرفة العالقة بين التأهيل النفسي واألداء المهني لدى معلمي مدرا  التعليم األساسي  -2

 في مدينة الكفرة.

كشف الفروق لدي معلمي التعليم األساسي في التأهيل النفسي تعزى للمتغيرات )النوع،  -0

 لمهنية(.المؤهل العلمي، الخبرة ا

 اهمية الدراسة: 

على الرغم من تزايد الدراسات حول موضوع األداء المهني ولكن القليل في بالدنا بحوث تهتم      

رفة تساهم نتائج الدراسة في مع بالجانب التأهيلي النفسي للمعلمين وتأثيره على أدائه المهني وقد

ر إلى زيادة األداء كما ونوعا ومن ثم التأثي مستوى التأهيل النفسي مما يساعد على تنفيذ برامج تهدف

تكمن أهمية الدراسة باعتبارها ضرورة من الضرورات  على كفاءة عمل المؤسسات التعليمية وايضا

لألفراد بصفة عامة المعلمين بصفة خاصة، وذلك ألهمية الدور الذي يقوم  االهتمام بالصحة النفسية

مسؤولية تربية وتعليم جيل قادر على قيادة المجتمع وتطويره، تقع عليه  به المعلم في المجتمع حيث

العراقيل التي تقف بوجه التدريسي ومساعدته على التمتع بحالة نفسية  لذا من الضروري معرفة أهم

والقيام بواجبه على أكمل وجه من دون أن يكون المعلم فيها منهكا أو  مستقرة، وكذلك تحسين أداءه

 غير راضيٍ عن مهنته.

 حدود الدراسة: 

 حدود بشرية: اقتصرت الدراسة على معلمي التعليم االساسي-6

 حدود مكانية: أجريت الدراسة في نطاق مدينة الكفرة-2

  2322حدود زمنية: تم تطبيق الدراسة خالل العام -0

 مصطلحات الدراسة:
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ع كفاتيهم ها المهنيون ورفويطلق عليه كافة العمليات واألنشطة والبرامج التي ينخرط في مفهوم التأهيل:

الشخصية والمهنية واإلنتاجية بشكل عام. وذلك أثناء تواجدهم في المهنة. )أحمد شاكر وزيدان 

 (10، ص2336همام،

( بأنه: " ذلك الجانب من عملية التأهيل الشاملة والتي ترمي 2361التأهيل النفسي: يعرفه الزارع )

كيف الفرد مع نفسه من جهة ومع العالم المحيطة من جهة إلى تقديم الخدمات النفسية التي تهتم بت

 أخرى ليتمكن من اتخاذ قرارات سليمة في عالقته مع هذا العالم ".

التعريف اإلجرائي: هي الدرجة التي يحصل عليها المعلم من خالل اإلجابة على استبانة التأهيل 

 النفسي المستخدم في الدراسة الحالية.

( بأنه "األنشطة والمهام التي يزاولها الموظف في المنظمة،  2363عرفه جبر )مفهوم األداء المهني: 

والنتائج الفعلية التي يحققها في مجال عمله بنجاح؛ لتحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وفاعلية وفقًا للموارد 

ين المتاحة، واألنظمة اإلدارية، والقواعد واإلجراءات، والطرق المحددة للعمل")صالح الدين، نسر

(بأنه هو قدرة المعلمين علي تحسين ممارساتهم المتعلقة بدورهم  2339( ويعرفه صيام، )2323،

التعليمي والتربوي" . ومن ثم يمكن تعرف األداء المهني للمعلم إجرائيا بأنه: مجموعة اإلجراءات 

ي يقوم بها والممارسات والنشاطات المرتبطة باإلدارة المدرسية، والتدريس، واإلنماء المهني الت

ً بذلك الكفاءة والفعالية  المعلم في المدرسة التي يعمل فيها بالطريقة السليمة والصحيحة، مراعيا

والسالمة العامة في العمل؛ من أجل تحقق أهداف العملية التعليمية التعلمية، والرقى بمستوى تعلم 

 الطلبة.

  معلمي مدرا  التعليم األساسي:

التدريس بالمدار  االبتدائية بمدينة الكفرة لدي مكتب مراقبة التربية المعلم/ هو كل شخص يمار  

، ويقوم بتزويد المتعلمين بجملة من القيم والمعارف 2326/2322والتعليم وذلك خالل العام الدراسي 

والمهارات والخبرات واألنشطة والمواد الدراسية التي تساعدهم على التوافق النفسي واالجتماعي، 

ا لتوفير الجو المناسب الستغاللها ولتحقيق الصحة النفسية والنمو السليم لهم، طبقا ويسعى جاهد

 لألهداف العملية التعليمية في ليبيا.
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 اإلطار النظري:

( بانه عبارة عن عملية تدريبية تشمل جميع 2365مفهوم التأهيل النفسي: يعرفه عتوته صالح، )

لنوعية المشكالت التي يعاني منها على المستوي جوانب شخصية الفرد، وتقوم على تشخيص 

االنفعالي والعقلي واالجتماعي، والعمل على اكتساب الفرد مهارات حل المشكالت والوصول به 

 لتحقيق التوافق النفسي واالتزان االنفعالي.

وتعرف الباحثة التأهيل النفسي بانه مجموعة مختلفة من الخدمات التي تُقدم إلى األشخاص ممن 

يعانون من مشاكل نفسية متفاوتة ما بين البسيطة والخطيرة، والهدف األساسي منه هو تمكينهم من 

التخلص من المشاكل الوظيفية التي تترافق مع تلك األمراض النفسية وصوالً إلى جعلهم أفراد أصحاء 

لى نمو دهم عقادرين على التكيف مع البيئة المحيطة بل وتمكنهم من اتخاذ القرارات الصحيحة تساع

 شخصيتهم بشكل سليم.

 أهداف التأهيل النفسي للمعلمين:

  تعزيز المعرفة عن آليات التواصل والقدرة على إيصال المعلومات إلى اآلخرين، وزيادة

 خبرات التواصل مع التالميذ في سبيل بناء شخصية التلميذ.

 .تعزيز القدرة على حل المشكالت وفهم اآلخر 

 ء المناعة النفسية الداخلية؛ وتقييم سلوك األطفال الذين يعانون من تعزيز المعرفة عن بنا

 مشكالت؛ وكيفية التعامل معهم وتطوير قدراتهم.

  ونشر هذه القيم.-تعزيز قيم االحترام والتعاون والحب والتسامح والسالم وتقبّل اآلخر 

 تعليمة.توفير معرفة عامة عن الصحة النفسية وتأثيرها على األداء في العملية ال 

 .تعزيز العالقة بين المعلم وأولياء االمور ومشاركتهم في حل مشاكل أبنائهم 

  العمل على دمج برامج الدعم النفسي االجتماعي في المنهاج التعليمي عبر المواضيع

والحصص التدريسية المكيَّفة، وعلى توفير ما أمكن من برامج التفريغ، واللعب وأدواته 

 (2331،دمج الرعاية النفسيةياجاتها )وساحاته، والفنون واحت

 أهمية التأهيل النفسي للمعلمين:

 .القدرة على التحكم في االنفعاالت وضبطها والتعامل مع ضغوط الحياة بشكل إيجابي 

 .خلق بيئة آمنة وداعمة لألطفال خالية من الخوف والتعنيف 
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  توافق والعقلية وتحقيق الالوصول للصحة النفسية الجيد والوقاية من االضطرابات النفسية

 النفسي واالمن النفسي.

  قدرة المعلم على الفهم الجيد للطلبة ومعرفة الفروق الفردية بين تلميذ وآخر في قدرات كل

تلميذ وفي الطريقة التي يتعلم بها، وأنواع الذكاء المختلفة من تلميذ إلى آخر. )شيخاني 

 (63، ص2360،

 :أسباب تأهيل المعلمون نفسيا

 -أهم العوامل التي تجعل من تأهيل المعلم ضرورة ملحة نذكر منها ما يلي: من 

 .انتشار العديد من المشكالت السلوكية وصعوبات التعلم بين الطلبة في المدرا  االبتدائية 

  أساليب المعاملة الوالدية التي يشملها القسوة والحرمان والكبت واالضطهاد في صغرهم

فسية لديهم ووجدوا أنفسهم بوظائف غير راضين عنها فرضها عليهم خلفت العديد من العقد الن

 واقع الحال أو الظرف المحيط بهم.

 .ضغوطات العمل واالسرة وعدم الفصل بينهما 

  مواجهة أجياالً مختلفة من الطلبة في العوامل النفسية والدوافع والحوافز المعنوية والتي تؤثر

 تأثيرا واضحا في عقولهم وتصرفاتهم.

 ددات التأهيل النفسي للمعلم:مح

  االتزان االنفعالي: حيث مقدرة المعلم على ضبط انفعاالته والتحكم بها وعدم إفراطه في

التهيج االنفعالي أو عدم االنسياق وراء تأثير األحداث الخارجية العابرة والطارئة ويصبح 

 جتماعي من دون انعرضة للتقلب السريع من حالة إلى أخرى وصوال إلى التكيف الذاتي واال

 (01، ص.2331يكلفه ذلك مجهودا نفسيا كبيرا. )يونس،

  العالقات اإليجابية مع االخرين: لها تأثير مباشر على نجاح المؤسسة التعليمية وتحقيق أهدافها

المنشودة بكفاءة وفعالية، حيث لها تأثير واضح على أداء األفراد ورضاهم، واتجاهاتهم، و 

ساهم في تحسين مستوى المعلمين وجميع أفراد الطاقم التربوي وشعورهم دافعيتهم للعمل ،وت

بااللتزام والثقة ورفع الروح المعنوية لديهم، وأيضا شعورهم باألمن اجتماعيا وعاطفيا 

وجسديا، كما يساهم في شعورهم بروح المشاركة واالحترام، وتساهم أيضا في التقليل من 

هها كل من الطلبة واألفراد العاملين بالمدرسة وذلك من أثر المشكالت النفسية التي قد يوج
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خالل فتح مجال الحوار وتقديم المساعدات الالزمة والتدخل المبكر إن أمكن.)بوفاتح، وبن 

 (2369عون ،

  ،التوافق النفسي واالجتماعي: وهو قدرة المعلم علي إشباع حاجاته األساسية بصورة مرضية

سواء بالمجتمع أو المدرسة ، كما أن المعلم المتمتع بتوافق  وال تلحق الضرر بالمحيطين به ،

نفسي سوي هو المعلم القادر علي عقد صالت اجتماعية بناءه مع زمالء المدرسة والطالب 

وهو المعلم الذي يؤدي مهامه التعليمية عن الوجه األكمل ، وقادر علي ضبط نفسه ويتمتع 

 (21، ص2361جاه طالبه ومدرسته .)ملحم،بروح معنوية عالية وله شعور بالمسؤولية ت

  التوجيه واإلرشاد النفسي: عملية بناءة تستهدف مساعدة الفرد في ان يفهم ذاته ويعرف خبراته

ويحدد مشكالته ويعمل على تدعيم أنماط السلوك اإليجابية وتنميتها لدي التالميذ، كذلك 

رسة لم عليم بصفة عامة فوظيفة المدالتدخل لتعديل أنماط السلوك السلبية ويمثل ذلك غاية الت

تعد قاصر حشو ذهن التالميذ بالمعلومات فحسب وانما تمتد الي االهتمام برعاية نمو 

شخصياتهم نموا متكامال بأبعاده المختلفة جسميا، وعقليا، وانفعاليا، واجتماعيا وخلقيا، ومهنيا 

 (2369للتحقيق أكبر قدر ممكن من النمو المتكامل. )يسن، محمود،

  تقدير الذات: بناء تقدير الذات اإليجابي عند التالميذ يتطلب تقديًرا ذاتيًا عاليًا عند المعلمين

حيث يعاني المعلمون أيًضا صعوبة في الحفاظ على تقدير ذاتي عاٍل واحترام للنفس ونظرة إيجابية 

ر، وقلة الموارد، وبنّاءة عندما يعانون هم أنفسهم الهجرة، والحرمان، وفقدان األحبة، واإلفقا

والمخاوف حول اليوم والغد، فالتقدير الذات المتدني لدي المعلم يؤدي إلى انتقادهم التالميذ أكثر، 

وإبراز نقاط الضعف عندهم، والتذمر، وطلب زيادة الطاعة واالنضباط، والصرامة، والعقوبات، 

ة، يجد الكثير من هؤالء والسلطة، ولوم اآلخرين بمن فيهم األهل، والتهرب من تحمل المسؤولي

« م صورته»المعلمين صعوبة في تكوين عالقات صحيحة وودية مع الطالب ألنهم يخشون على 

إذا أقاموا عالقات ودية مع التالميذ في حين ان االرتفاع في التقدير الذاتي عند المعلمين يؤدي إلى 

وإرساء تفاهم وتعاون واحترام مساعدتهم التالميذ على حل المشكالت، وبناء شعور إيجابي عندهم، 

وانضباط ذاتي، وبالتالي التشجيع ودافعية أعلى وتعلم أكثر، فضالً عن قبول التدريب أثناء الخدمة 

واالنفتاح على الجديد بمرونة، واحترام مسؤولية األهل األساسية ودورهم وتقدير 

 (.2361ظروفهم.)إسماعيل ،رنا،

االجتماعية لدى الطلبة في ظل غياب التأهيل النفسي للمعلمين وقد تظهر العديد من االثار النفسية و

مثال افتقاد الشعور باألمان، خجل مفرط، مشاكل سلوكية، قلق واضح عند االختبار والنتائج، استياء 
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من أشكال السلطة وتحديها؛ تجاهل القواعد والتوجيهات، افتقاد الشعور بالغرض أو الهدف، قلة الثقة 

جهد، ضعف العزيمة، العجز، الملل، قلة الدافعية للعمل الدراسي، انتهاك القانون،  بالنجاح، عدم بذل

التدخين وتعاطي المخدرات والكحول ، افتقاد الشعور بالكفاءة الشخصية، الفتقار إلى التجارب 

والخبرات الناجحة، الخوف من المجازفة وصعوبة في اتخاذ القرار؛ السخرية من أهداف المدرسة 

 ضعف العزيمة، لوم عوامل خارجية. والحياة،

"األداء هو تنفيذ أمر أو واجب أو عمل ما أسند إلى شخص أو مجموعة للقيام  مفهوم األداء:

 (92، ص2331به")بوعطى،

( بأنه: "سلوك المعلم أثناء مواقف التدريس سواء داخل 212، ص 2330وعرفه شحاته والنجار )

لما يقوم به المعلم من أفعال أو استراتيجية للتدريس أو الصف أو خارجه، وهو الترجمة اإلجرائية 

إدارته للصف، أو مساهمته في األنشطة الصفية أو غيرها من األعمال التي يُمكن أن تسهم في تحقيق 

 تقدم في تعلم الطالب"

ون ك: يعبّر األداء المهني عن ممارسة المهام واألنشطة المختلفة التي تمحددات األداء المهني للمعلمين

ُعرضة للتأثير السلبي واإليجابي ببعض العناصر والمؤثرات التي من شأنها أن تؤثر على طبيعة 

 األداء المهني، والتي يطلق عليها محددات األداء المهني وهي:

  الجهد المبذول: هو عبارة عن الجهد الذي يبذله الفرد ألداء المهمة المناطة به، وقد يتأثر هذا

 الجهد بعوامل مشجعة أو محبطة، مما ينعكس على األداء ودافعيته. 

  القدرات والخصائص الفردية: هي الخصائص والمهارات الشخصية الالزمة ألداء

 ً قدرات الفرد وتجاربه السابقة التي من شأنها تحديد الوظيفة)المهنة(، ويطلق عليها أحيانا

 درجة فعالية من يقوم بأداء الوظيفة.

  إدراك الدور الوظيفي: يعني هذا أن الفرد يتحدد بمدى إدراكه، وفهمه للدور المناط لتأدية

وظيفته؛ حيث يتضمن هذا اإلدراك والفهم ترجمة لتصوراته وانطباعاته عن األنشطة 

 تكون منها عمله، والكيفية التي بموجبها يقوم بدوره داخل المؤسسة.واألعمال التي ي

  كمية العمل المنجز: ويتمثل مقدار العمل الذي يستطيع الموظف االنتهاء منه في الظروف

 العادية للعمل، وتحديد مقدار هذا اإلنجاز.
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  لعمل ولية االمثابرة والوثوق: وتقا  بمدى الجدية في العمل، وقدرة الموظف على تحمل مسؤ

وإنجازه في األوقات المحددة له، ومدى حاجة هذا الموظف للتوجيه واإلرشاد من قبل 

 (2360المديرين والمشرفين وتقييم أدائه في العمل. )المحاسنة،

 عوامل ضعف األداء المهني: 

 من اهم عوامل ضعف األداء المهني ما يلي:

للفرد، ومنها: عدم كفاية القدرات العقلية، وعدم القدرة األسباب الداخلية: تعود إلى خصائص ذاتية  -

على التعلم والفهم، الحاالت االنفعالية التي تعطل أداء الوظيفة، وانخفاض دافع األداء، وعدم بذل جهد 

 في العمل، وعدم كفاية طاقة الفرد، وضعف البصر، وتعارض القيم الشخصية مع متطلبات العمل.

تعود إلى خصائص البيئة المحيطة منها: االفتقار إلى المعلومات والخبرة  األسباب الخارجية: التي-

المتوافرة عن الوظيفة، والتأثيرات السلبية لجماعة العمل، وعدم مالءمة محيط العمل المادي، وعدم 

تحديد نمط االتصال، والفشل في توصيل المعلومات المرتبطة باألداء، واالهتمام بمطالب األسرة على 

 (2338تطلبات العمل. )فيله وعبد المجيد،حساب م

سيتم عرض الدراسات السابقة التي تم العثور عليها، وذلك لالستفادة منها في كيفية  الدراسات السابقة:

تناولها للمشكالت، واختيارها للعينات واستخدامها لألدوات، وتحليلها للبيانات، فضالً عن النتائج التي 

 الدراسات وفق تسلسلها الزمني، وذلك على النحو التالي: توصلت إليها، وسيتم عرض هذه

 ( بعنوان :بعض العوامل االنفعالية والنفسية المؤثرة على 6113دراسة سامي محمود أيوبية )

دافعية المعلمين للعمل التربوي وقد حدد الباحث هذه العوامل في الشعور بالوحدة ، تبادل 

االتجاه النفسي، وتم اختيار عينة الدراسة البالغ حجمها العالقات االجتماعية، حالة االكتئاب ، 

ً ومعلمة من مدار  الرياض بجميع مراحلها بالمملكة السعودية وخلصت  206) (معلما

نتائجها إلي أن المعلمين أصحاب االتجاه النفسي اإليجابي نحو المهنة ومرتفعي التبادل في 

نخفضي االكتئاب لهم دافعية للعمل العالقات االجتماعية ومنخفضي الشعور بالوحدة وم

التربوي والتدريس أكثر من غيرهم من المعلمين اآلخرين الذين يعانون من بعض المشاكل 

 النفسية.

 ( قيا  االتزان االنفعالي لمدرسي المرحلة المتوسطة ومدرساتها. 6115دراسة البهادلي :) 
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يم التزان االنفعالي لمدرسي التعلهدفت الدراسة الي بناء مقيا  لالتزان االنفعالي، وقيا  ا

المتوسط ومدرساتها فضال عن التعرف على الفروق في االتزان االنفعالي وفق متغيرات 

( مدر  ومدرسة في تربية البصرة. وبعد استخدام 033الجنس والعمر. وتكونت العينة من )

نتائج الي ال معامل االرتباط والتحليل العاملي بوصفهما وسائل إحصائية، توصلت الدراسة

التالية: متوسط درجات االتزان االنفعالي للعينة أقل من المتوسط الفرضي للمقيا ، وعدم 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية على وفق متغير الجنس.

 (عنوان الضغوط النفسية وعالقتها بالجنس ومدة الخبرة 2333دراسة عبا  إبراهيم متولي :)

( 213راحل االبتدائية. تكونت عينة الدراسة من )وبعض سمات الشخصية لدي معلمي الم

معلما ومعلمة في مرحلة االبتدائية من بعض المدرا  بمحافظة دمياط، وأظهرت نتائج 

الدراسة الي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمين والمعلمات في الضغوط النفسية 

دد التوتر واالنفعال والتريميلون الي العصاب واالبتعاد عن الصحة النفسية ويشعرون ب

والشك واالحسا  بالنقص وعدم الكفاءة في أداء أعمالهم وتكوين عالقتهم برؤسائهم 

 وزمالئهم سلبية. 

 ( بعنوان تقويم اداء المعلمين المهني في 2331دارسة زياد الجرجاوي وجميل نشوان :)

لجامعة اإلسالمية، مدار  وكالة الغوث الدولية في ضوء مؤشرات الجودة الشاملة. مجلة ا

 غزة، فلسطين. 

هدفت الدراسة إلى إلي تقويم أداء المعلمين المهني العاملين بمدار  وكالة الغوث الدولية 

بغزة في ضوء مؤشرات الجودة الشاملة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 

ما ومعلمة ( معل28واعتمدت على االستبانة كأداة للدراسة وتكونت عينة البحث من )

وتوصلت الدراسة إلي النتائج التالية: ضعف المشاركة في اتخاذ القرارات المدرسية المتعلقة 

بعملية التعلم و ضعف ممارسة المعلمين في العمل البحثي وتنمية قدرات الطلبة على استخدام 

ن م التقييم الذاتي وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أداء المعلمين المهني يرجع لكل

 الجنس والخبرة والمؤهل العلمي للمعلمين.

 ( بعنوان التوافق النفسي لمعلم مرحلة التعليم الثانوي بمدينة سبها.2361علي محمد الشاعر :) 

هدفت الدارسة الى التعرف على مستوى التوافق النفسي لمعلم مرحلة التعليم الثانوي بمدينة 

نة لنفسي لمعلم مرحلة التعليم الثانوي بمديسبها. التعرف على الفروق في مستوى التوافق ا

سبها حسب متغيرات: الجنس ونوع العلوم التي يدرسها المعلم )تطبيقية، إنسانية( ونوع 
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المؤهل التربوي للمعلم، )غير مؤهل تربوياً(، )مؤهل تربويا( وسنوات الخبرة )أقل من 

( معلما 631راسة من )سنة فما فوق(. وتكونت عينة الد 22( سنة، )23-8سنوات(، )من 8

اكما قام الباحث ببناء استبيان لقيا  2360- 2362ومعلمة بمدينة سبها، للعام الدراسي 

التوافق النفسي، باإلضافة الى استخدام المنهج الوصفي وتوصلت الدراسة الى: مستوى 

 التوافق النفسي لدى عينة الدراسة منخفض أي أن عينة الدراسة بصفة عامة تعاني من سوء

التوافق النفسي. وتوجد فروق بين الذكور واالناث في التوافق النفسي ككل وأبعاده( االتزان 

االنفعالي/الشعور باالنتماء )ولصالح االناث ما عدى بُعد )الثقة بالذات( تبين عدم وجود فروق 

م يبين الجنسين. وتوجد فرق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق النفسي لمعلم مرحلة التعل

الثانوي بمدينة سبها تعزى لمتغير نوع العلوم التي يد رسها المعلم " تطبيقية، إنسانية''. 

ولصالح معلم العلوم االنسانية بالنسبة للتوافق النفسي ككل واألبعاد التالية )االتزان 

االنفعالي/الشعور باالنتماء( ما عدى بعد )الثقة بالنفس( تبين عدم وجود فروق. وتوجد فروق 

ات داللة إحصائية في مستوي التوافق النفسي لمعلم مرحلة التعليم الثانوي بمدينة سبها ذ

تعزى لمتغير المؤهل التربوي للمعلم " )مؤهل تربوياً، غير مؤهل تربوي اً(" ولصالح المعلم 

 المؤهل تربويا.

 ( بعنوان المرونة النفسية واألداء الوظيفي لدى المعلمين في 2365دراسة حمودة :)

 المؤسسات التربوية: 

فقد هدفت إلى تحديد مستوى المرونة النفسية واألداء الوظيفي لدى المعلمين في المؤسسات 

التربوية باإلضافة إلى أثر المرونة النفسية على أدائهم الوظيفي، واستخدمت الدراسة المنهج 

قهما على تم تطبيالوصفي، باالعتماد على مقيا  المرونة النفسية ومقيا  األداء الوظيفي، و

( معلم، وتوصلت الدراسة إلى وجود مستوى مرتفع في كل من المرونة 611عينة من )

 النفسية واألداء الوظيفي لدى المعلمين في المؤسسات التربوية. 

 ( مستوى االتزان االنفعالي 2361دراسة رابحي عبد المالك، وسالمي باهي وعون على )

 راسة ميدانية ببعض مدار  مدينة األغواط(. لدى معلمي المرحلة االبتدائية )د

هدفت الدراسة الي التعرف على مستوي االتزان االنفعالي لدي معلمي المرحلة االبتدائية 

وعلى التعرف على الفروق في االتزان االنفعالي حسب كال من الجنس والمؤهل العلمي 

معلم ومعلمة  633الدراسة من والخبرة، والمنهج المتبع هو المنهج الوصفي. وتكونت عينة 

من بعض مدار  مدينة االغواط، تم اختيارهم بطريقة عشوائية ولجمع البيانات تم استخدام 
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استبيان االتزان االنفعالي من اعداد حسين عبد الرحمن عيسى. وقد بينت نتائج الدراسة أن: 

ان من االتز معلمي المراحل االبتدائية ببعض مدار  االغواط يتمتعون بمستوي منخفض

االنفعالي. وال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدي معلمي المرحلة االبتدائية في االتزان 

 االنفعالي تعزى لمتغيرات: الجنس والمؤهل والخبرة.

 (تحسين األداء المهني للمعلمين في مدار  التعليم 2323دراسة صالح الدين، نسرين )

 تربوي المدمج.األساسي بسلطنة عمان في ضوء اإلشراف ال

هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى األداء المهني للمعلمين، ومستوى ممارسة اإلشراف 

التربوي المدمج بمدار  التعليم األساسي في عمان، والكشف عن الفروق ذات الداللة 

اإلحصائية بين متوسطات تقديرات العينة حول محاور الدراسة تعزى للمتغيرات 

العالقة االرتباطية بين متوسطات درجات تقديرات أفراد عينة الدراسة الديموغرافية، وتحديد 

لدرجة ممارسة اإلشراف التربوي المدمج ومستوى األداء المهني للمعلمين، ولتحقيق أهداف 

الدراسة تم استخدام المنهج المختلط )الكمي والنوعي(؛ حيث تم توظيف أداتين هما: استبانة 

(معلم ، وأظهرت النتائج أن تقدير مستوى األداء 809نة من )على عينة الدراسة الكمية مكو

المهني للمعلمين بأبعاده الثالثة جاءت بدرجة عالية جدا، كما أن تقدير مستوى ممارسة 

اإلشراف التربوي المدمج بمراحله الثالثة جاءت بدرجة عالية، ووجود فروق ذات داللة 

األداء المهني للمعلم ككل وجميع أبعاده ماعدا إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة في 

ما بعد األداء المرتبط باإلنماء المهني، فال توجد فروق بين استجابات العينة وفقا للنوع 

االجتماعي، وأن الفروق كانت لصالح اإلناث، وأظهرت الدراسة أيضا وجود ارتباط إيجابي 

 اء المهني ككل.بين ممارسة اإلشراف التربوي المدمج ككل، وبين األد

 مناقشة الدراسات السابقة: 

 إن اطالع الباحثة على دراسات سابقة يساعدها على اتباع الخطوات المنهجية الصحيحة وتكوين     

فكرة شاملة عن عمل الباحثين الذين سبقوه، وقد اكتفت الباحثة باالطالع على دراسات خاصة بأبعاد 

المهني لدى المعلمين، وقد كان هناك تباين من عدة جوانب اال التأهيل النفسي ودراسة تناولت األداء 

 رئيسية وعلى النحو االتي: انها اجتمعت على محاور

اختلفت الدارسة الحالية عن الدارسات السابقة من حيث مكان الدراسة فقد أجريت هذه الدارسة في 

(،) 6115دراسة البهادلي )ليبيا أما كل الدراسات السابقة فقد أجري بعض منها في العراق مثل 
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( ، )والجزائر مثل دراسة رابحي عبد المالك، 2333ومصر مثل دارسة  عبا  إبراهيم متولي)

(، 2365( و)األردن مثل دراسة حمودة، سليمة، وعايش، صباح )2361وسالمي باهي وعون على )

ح الدين، (و سلطنة عمان مثل دراسة صال6113)والسعودية مثل دراسة سامي محمود أيوبية )

( مكانها في مدينة سبها )ليبيا( واتفقت 2361(، ما عادا دراسة علي محمد الشاعر )2323نسرين)

الدارسات السابقة مع الدارسة الحالية في تناولها لبعض اهداف حيث تناولت هذه الدارسات أبعاد 

سة الحالية ة مع الدراالتأهيل النفسي بطريقة مباشرة وغير مباشرة ،كما اتفقت جميع الدارسات السابق

من حيث فئة العينة أجريت على المعلمين ، واختلفت بعض الدراسات السابقة عن الدراسة الحالية في 

(لدي معلمي مرحلة التعليم المتوسط ودراسة 6115المدار  التعليمية حيث اختلفت دراسة البهادلي )

(  لدي 2361محمد الشاعر )(لمعلمات رياض األطفال ودراسة علي 6113سامي محمود أيوبية )

معلمي المرحلة الثانوية واتفقت جميع الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في اعتمادها على 

االستبانة، أما بالنسبة للنتائج فقد كانت أكثر الدراسات السابقة مقاربة لنتائج الدراسة الحالية هي دراسة 

 (.2361مالك، وسالمي باهي وعون على )( ودراسة رابحي عبد ال6113سامي محمود أيوبية )

 منهج الدراسة: 

تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوي التأهيل النفسي لدي معلمي التعليم األساسي         

بمدينة الكفرة، لذلك تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي باعتباره منهجاً مناسباً لتحقيق أهداف الدراسة. 

وصفي باإلضافة إلى جمع البيانات والمعلومات والحقائق ووصفها وتبويبها، قدراً ويتضمن المنهج ال

 من التفسير والتقييم لهذه البيانات.

  مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة الحالية من المعلمين والمعلمات مدرا  التعليم األساسي بمدينة الكفرة        

الحصائية الرسمية الصادرة من مكتب مراقبة التربية ( معلما ومعلمة حسب ا068ويتراوح عددهم )

 والتعليم.

 عينة الدراسة:

تم اختيار العينة بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة التي تتوافر فيهم شروط اختيار العينة حيث      

 ( من مجتمع الدراسة.%01( معلما ومعلمة ويمثلون ما نسبته )622تراوح عدد افراد العينة )

 ( يوضح توزيع العينة وفق للمتغيرات الدراسة6رقم)الجدول 
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 النسبة التكرار مستويات المتغير المتغير ت

 

6 

 

 النوع

 %05 11 ذكور

 %12 91 أناث

 %633 622 المجموع

 

  أداة الدراسة:

اعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتم تطويرها من خالل مراجعة وتحليل      

األدبيات المرتبطة بموضوع الدراسة، وكذلك االستفادة من األدوات التي استخدمتها الدراسات السابقة 

وتضمنت االستبانة في صورتها األولية جزئيين؛ الجزء األول يرتبط بالبيانات األساسية، والجزء 

نفسي لتأهيل الالثاني يرتبط بمحاور االستبانة التي تكونت من محورين؛ المحور األول يدور حول ا

(، العالقات اإليجابية مع االخرين  63-6للمعلمين، والذي تضمن أربعة أبعاد هي: التوافق النفسي )من 

( والمحور الثاني يدور 13-06(، االتزان االنفعالي )03-26(،التوجيه واإلرشاد النفسي )66-23)

عبارات(وبعد مرتبط 1ة المدرسية)حول األداء المهني ، والذي يتضمن ثالث ابعاد :بعد مرتبط باإلدار

عبارات( لكل بند من بنود المقيا  ثالثة 8عبارات( وبعد األداء المرتبط باألنماء المهني )1بالتدريس)

بدائل لإلجابة يختار الشخص واحدة منها؛ تشير إلى درجة انطباق البند على ما يناسبه من البنود 

( ال 2( الي حد ما )0ات اتجاه الموجب: تنطبق)وتوزع الدرجات في بدائل اإلجابة في العبارة ذ

( والعبارات السالبة في 0( ال تنطبق )2( الي حد ما )6(. وذات اتجاه السالب: تنطبق )6تنطبق)

(. 2،0،1،5،1،62،68،61،69،21،06،00،09،05،01،13المحور األول التأهيل النفسي هي)

ومن ثم استالمها وتفريغها لتكون جاهزة  وبعد تحديد عينة الدراسة وحجمها تم توزيع االستمارات

للتحليل اإلحصائي والعمل على تقنين االستبانة عن طريق استخراج مدى صادقها وثباتها، وذلك على 

 النحو التالي:

ويعد الصدق خطوة مهمة وأساسية ال بد من توفرها والتحري عنها قبل تطبيق األداة  *صدق األداء:

لصادق هو ذلك االختبار القادر على قيا  الظاهرة قيد البحث والدراسة. أو استخدامها وان االختبار ا

(. و للتعرف على مدى صدق االستبانة في قيا  ما وضعت لقياسه تم 6156)الزوبعي، وآخرون،

عرضها في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في المجال 

آلداب جامعة بنغازي فرع الكفرة (، وعلى ضوء توجيهاتهم النفسي واالجتماعي في )كلية ا



 

 
 
 

313 
 

 
... المؤتمر الدولي للجمعية   INNS: 202153 المجلة الليبية لعلوم التعليم

 11/2022/ 20-19( طرابلس 1المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

ومقترحاتهم تم إجراء التعديالت التي اتفقوا عليها، وتعديل صياغة بعض العبارات التي اقترحوا 

ضرورة إعادة صياغاتها، وقد طلبت الباحثة من كل خبير بيان رأيه في مدى صالحية أداة الدراسة 

وهذه النسبة تعد معيارا مقبوال عند الكثير من الباحثين يتم  %51براء الحالية، وكانت نسبة اتفاق الخ

( علية في ضوء آراء المحكمين تم إعداد االستبانة 6150في ضوئه قبول الفقرة أو تعديلها )محمد ،

 في صورتها النهائية.

 (:Reliability) *ثبات األداة

مرة  تقريباً إذا أعيد تطبيق االستبانة أكثر منويقصد بالثبات ضمان الحصول على نفس النتائج      

على نفس المجموعة من افراد تحت ظروف متماثلة. وقد حسب الثبات بتطبيق مقيا  التأهيل النفسي 

( معلم ومعلمة ثم إعادة التطبيق مرة أخرى على نفس األفراد بعد مرور أكثر من 23على عينة من )

و نباخ لقيا  ثبات أداة الدراسة كانت قيمة درجة االرتباط أسبوعين، ولقد استخدمت معادلة ألفا كر

 ( ويعد معامل ثبات عال.3.52)مقيا  التأهيل النفسي( بين التطبيقين األول والثاني تساوي )

 األساليب اإلحصائية:

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من االساليب      

( spss) اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية، والتي يرمز لها بالرمز

وذلك بعد أن تم ترميز وادخال البيانات إلى الحاسب اآللي، ولتحديد طول خاليا مقيا  ليكرت الثالثي 

ات لفا كرونباخ لقيا  ثب)الحدود الدنيا والعليا( المستخدم في محاور الدراسة، وتم استخدام معادلة أ

األداة والتكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة مستوي التأهيل النفسي 

لمعرفة داللة الفروق في مستوي التأهيل النفسي وفقاً لمتغير النوع والمؤهل العلمي  T-testواالختبار 

 وسنوات الخبرة لمعلمين.

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

النتائج المتعلقة بالهدف األول: معرفة مستوي التأهيل النفسي للمعلمين بأبعاده االربعة )التوافق      

النفسي، العالقات اإليجابية مع االخرين، التوجيه واإلرشاد النفسي، االتزان االنفعالي(، بمدار  

حرافات الحسابية واالنالتعليم األساسي في مدينة الكفرة. للوصول لهذا الهدف استُخرجت المتوسطات 

(الدراسة، والمتوسطات النظرية ألبعاد أداة tالمعيارية الستجابات عينة الختبار داللة الفروق بين )

 (.2قيا  الدراسة واختبار وقيم المتوسطات، وذلك كما هو موضح في الجدول)
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 (.2جدول)                                                   

ابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة، والمتوسطات لتحديد داللة المتوسطات الحس

 لتحديد داللة الفروق بين المتوسطات.t)( النظرية ألبعاد أداة القيا  وقيم )tالفروق بين المتوسطات. )

الداللة 

 *اإلحصائية
(t)   قيمة 

درجة 

 الحرية

المتوسط 

 النظري

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 البعد العدد

 التوافق النفسي 622 61.36 2.69 23 120 13.8 333.

.333 68.1 120 23 2.31 69.59 622 
العالقات اإليجابية 

 مع اآلخرين

.333 61.5 120 23 6.50 69.61 622 
التوجيه واإلرشاد 

 النفسي

 االتزان االنفعالي 622 68.32 2.10 23 120 65.38 333.

 أداء اإلدارة 622 66.28 6.15 12 120 12.4 333.

 أداء التدريس 622 16.58 6.74 18 120 12.2 333.

 األنماء المهني 622 9.08 2.03 10 120 11.7 333.

 3.38)*( قيم غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

لنفسي ا( أن المتوسط الحسابي الستجابات عينة الدراسة عن فقرات بُعد التوافق 6يالحظ من الجدول )

( درجة 23( وُحدد المتوسط النظري لهذا البُعد بـ)2.69( بانحراف معياري قدره )61.36قد بلغ )

( وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند 60.5وباختبار داللة الفروق بين المتوسطين بلغت القيمة التائية )

 .3.38مستوى داللة 

بديل حيث كان عدد األشخاص الذين اختاروا ال وقد تبين ذلك في "الفقرة األولى "أشعر بالثقة بالنفس"

(، وكذلك في الفقرة الثانية" أشعر أني عصبي المزاج %20( بنسبة مئوية قدرها )25"تنطبق" )

(، وأيضا %01( بنسبة مئوية قدرها )11أحيانا " حيث كان عدد األشخاص الذين اختاروا "تنطبق ")

ل االسرة "حيث ان عدد األشخاص الذين اختاروا الفقرة الثالثة "أعاني الكثير من المشاكل داخ

(. وتفسير هذي النتيجة التي تدل على قصور في بعد %01( بنسبة مئوية قدرها )19"تنطبق" )

التوافق النفسي لدي المعلمين، وقد يرجع ذلك إلى األحداث واالزمات التي مرت بها البالد قد تجعل 

بدورها على توافقه النفسي. ونالحظ كذلك في فقرات الفرد يعاني من اضطرابات نفسية عدة تنعكس 

( 68.1( وبلغت القيمة التائية )69.59بُعد العالقات اإليجابية مع االخرين قد بلغ المتوسط الحسابي )

وهي قيمة غير دالة احصائيا، وقد تبين ذلك في الفقرة الثانية عشر "أشعر بعدم قدرتي على مساعدة 
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( 18.6( بنسبة مئوية قدرها )88خاص الذين اختاروا البديل " تنطبق")االخرين "حيث كان عدد األش

وأيضا الفقرة التاسعة عشر "غالبا ما يحتاجني زمالئي وقت الضيق للتخفيف عنهم "حيث كان عدد 

( بنسبة مئوية. وكذلك في بٌعد التوجيه واإلرشاد النفسي 28األشخاص الذين اختاروا البديل "تنطبق )

قرة الحادية والعشرون "اشارك الطلبة في اتخاذ القرارات التي تخص العملية حيث تبين في الف

.وكذلك  (65.3(بنسبة مئوية )25التعليمية "حيث كان عدد األشخاص الذين اختاروا البديل تنطبق)

االتزان االنفعالي حيث تبين في الفقرة "أرغب بالصراخ أمام أي شخص عندما أكون غاضب"  في بٌعد

( والفقرة السابعة والثالثون 05.8(وبنسبة مئوية )19شخاص الذين اختاروا البديل تنطبق)كان عدد األ

( بنسبة مئوية 83"أشعر باالغتراب في المجتمع الذي أعيش فيه " عدد الذين اجابوا على بديل تنطبق)

ك ل(وتفسير هذه النتيجة التي تدل على انخفاض في بٌعد العالقات اإليجابية مع االخرين وكذ16)

التوجيه واإلرشاد النفسي واالتزان االنفعالي في السنوات القليلة الماضية وبعد ازمة كورونا بالتحديد 

أصبح العام الدراسي قصير جدا لدرجة المعلمي ال يجدون وقت كافي للتفاعل االجتماعي وتكوين 

 لى المعلمعالقات إيجابية وأصبحت الضغوطات العمل والمعيشة هي سيدة الموقف والمسيطرة ع

حيث أن للضغوطات التي يعاني منها المعلم داخل المدرسة نتيجة للمشاكل التي يصنعها بعض التالميذ 

دون رادع من قبل اإلدارة المدرسية قد تسهم إلى حد كبير في هذا التذمر النفسي للمعلم. وأيضا عدم 

م النفسي مع الطلبة وتقديم الدع حصول المعلم على الدورات التدريبية الكافية الخاصة بكيفية التعامل

( ودارسة 2361لهم واتفقت هذه النتيجة مع دراسة رابحي عبد المالك، وسالمي باهي وعون على )

 (.6113( ودراسة سامي محمود أيوبية )2331زياد الجرجاوي وجميل نشوان )

مي مدرا  لمهني لدى معلالنتائج المتعلقة بالهدف الثاني: معرفة العالقة بين التأهيل النفسي واألداء ا

التعليم األساسي في مدينة الكفرة: للوصول لهذا الهدف تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين أبعاد 

(                  0التأهيل النفسي وأبعاد األداء المهني للمعلمين وذلك كما هو موضح في الجدول)

 (.0جدول)

 فسي وأبعاد األداء المهني للمعلمينمعامل ارتباط بيرسون بين أبعاد التأهيل الن

 أداء اإلدارة أداء التدريس األنماء المهني
 األداء المهني

 التأهيل النفسي  

 التوافق النفسي 3.10* 3.88* 3.01*

 العالقات اإليجابية مع اآلخرين *3.81 3.81* *3.10

 التوجيه واإلرشاد النفسي *3.16 3.11* 3.86*
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 االتزان االنفعالي *3.08 3.09* 3.12*

 التأهيل النفسي *3.85 3.12* 3.86*

 ∞3.38)*( قيم دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

( وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى 2يتضح من خالل نتائج جدول )

كفرة حيث بمدينة ال ( بين التأهيل النفسي وتحسين األداء المهني لمعلمي التعليم األساسي3.38داللة )

يسهم التأهيل النفسي في تعزيز المعرفة عن آليات التواصل والقدرة على إيصال المعلومات إلى 

اآلخرين، وزيادة خبرات التواصل مع التالميذ في سبيل بناء شخصية التلميذ وتعزيز القدرة على حل 

الذين  داخلية؛ وتقييم سلوك األطفالالمشكالت وفهم اآلخر وتعزيز المعرفة عن بناء المناعة النفسية ال

يعانون من مشكالت؛ وكيفية التعامل معهم وتطوير قدراتهم وتعزيز قيم االحترام والتعاون والحب 

والتسامح والسالم وتقبّل اآلخر ونشر هذه القيم وتوفير معرفة عامة عن الصحة النفسية وتأثيرها على 

 بنائهم ومشاركتهم في حل مشاكل أ بين المعلم وأولياء االمور األداء في العملية التعليمة وتعزيز العالقة

كشف الفروق لدي معلمي التعليم األساسي في التأهيل النفسي تعزى  النتائج المتعلقة بالهدف الثالث:

 للمتغيرات )النوع، المؤهل العلمي، الخبرة المهنية(.

فرة ي لمعلمي التعليم األساسي بمدينة الك: التأهيل النفسي في تحسين األداء المهنأوالً: متغير النوع

لمتغير النوع، ُحسبت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لتحديد داللة الفرق بين 

 (.                                      1المتوسطين الستجابات عينة الدراسة كما هو موضح بالجدول )

توسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات عينة الدراسة (المtلتحديد داللة الفروق ) (1جدول ) 

 وقيمة بين المتوسطين والتي يمكن أن تعزى لمتغير النوع.

 ∝3.38)*( قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

الداللة 

 اإلحصائية
(t)درجة الحرية قيمة 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 النوع العدد

3.382 * 6.512 623 

 

 ذكر 11 11.50 0.12

 أنثى 91 81.30 2.61

 المجموع 622     
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( 11.50( أن المتوسط الحسابي الستجابات عينة الدراسة من الذكور قد بلغ )0يتضح من الجدول )

( في حين بلغ المتوسط الحسابي الستجابات عينة الدراسة من اإلناث 0.12وبانحراف معياري قدره )

مـــة قي( وباختبار داللـــة الفروق بين المتوسطين بلغت ال2.61( وبانحراف معياري قدره )81.30)

ً عند مستوى داللة 6.512التائية ) وتظهر هذه النتيجة أن ∝=  3.38( وهي قيمة دالـــة إحصائيا

للتأهيل النفسي دور في تحسين األداء المهني لمعلمين لمتغير النوع وال توجد ذات داللة إحصائية 

ي  وهذا تأهيل النفسترجع لمتغير النوع وهذا يعني ال توجد فروق بين الذكور واالناث في مستوي ال

يدل انه المعلمين والمعلمات يعشون في نفس البيئة ومروا بنفس الظروف واألزمات واختلفت مع 

 (.2333دراسة عبا  إبراهيم متولي)

لتحديد داللة الفروق في مستوى التأهيل النفسي وأثره في تحسين األداء  ثانياً: متغير المؤهل العلمي:  

م األساسي بمدينة الكفرة والتي يمكن أن تعزى لمتغير المؤهل العلمي، المهني لدى معلمي التعلي

 (1(             جدول )1استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي. وذلك كما هو موضح بالجدول )

( لتحديد داللة لفروق Fمصدر التباين ومجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة )

 ة الدراسة والتي يمكن أن تعزى لمتغير المؤهل العلمي.في استجابات عين

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة )ف( 

 اإلحصائية

مستوى 

 الداللة 

 بين المجموعات 

 داخل المجموعات

 الكلي 

6118.9  

8630.1 

9311.0 

2 

120 

122 

192.58 

12.80 

2.19 0.000 

 

( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 1يالحظ من نتائج تحليل التباين األحادي في الجدول )

( المتعلقة بالفروق المؤهل العلمي وهذه النتيجة تعني عدم 2.19( لقيمة "ف" )3.333مستوى داللة )

أهيل ة للتوجود فروق دالة إحصائيا وهذا يعني ان جميع المعلمين وعلى اختالف مؤهالتهم بحاجة ماس

النفسي لوصول للصحة النفسية الجيد والوقاية من االضطرابات النفسية والعقلية وتحقيق التوافق 

 النفسي واالمن النفسي. 
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لتحديد داللة الفروق في مستوى التأهيل النفسي وأثره في تحسين األداء  ثالثاً: متغير سنوات الخبرة:

لكفرة والتي يمكن أن تعزى لمتغير سنوات الخبرة، المهني لدى معلمي التعليم األساسي بمدينة ا

 (                                              8استخدمت الباحثة تحليل التباين األحادي. وذلك كما هو موضح بالجدول )

لتحديد  Fمصدر التباين ومجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ) )(.8جدول )

 داللة لفروق في استجابات عينة الدراسة والتي يمكن أن تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ) ف ( 

 اإلحصائية

مستوى 

 الداللة

 0.000 62.69 6368.1 2 2031.2 بين المجموعات

   19.5 120 5738.1 داخل المجموعات

    122 8832.4 الكلي

 

( لقيمة "ف" 3.333( ، وجود داللة إحصائية )8يالحظ من نتائج تحليل التباين األحادي في الجدول ) 

سنوات( ، وهذه النتيجة تعني  8( المتعلقة بالفروق لسنوات الخبرة لصالح الفئة ) أقل من 62.69)

الفئة كونها اقل فئة في سنوات الخبرة وجود فروق دالة إحصائيا وقد ترجع هذه الفروق لصالح هذه 

وبحاجة اكثر للتأهيل نفسي حيث نجد المعلمون األقل خبرة يعانون من صعوبة في الحفاظ على تقدير 

ذاتي عاٍل واحترام للنفس ونظرة إيجابية وبنّاءة عندما يعانون هم أنفسهم الهجرة، والحرمان، وفقدان 

اوف حول اليوم والغد، فالتقدير الذات المتدني لدي المعلم يؤدي األحبة، واإلفقار، وقلة الموارد، والمخ

إلى انتقادهم التالميذ أكثر، وإبراز نقاط الضعف عندهم، والتذمر، وطلب زيادة الطاعة واالنضباط، 

 .والصرامة، والعقوبات، والسلطة، ولوم اآلخرين بمن فيهم األهل، والتهرب من تحمل المسؤولية

 التوصيات: 

  دور االخصائي االجتماعي والمرشد النفسي وتوفير مكاتب خاصة بهم داخل المدار .تفعيل 

  نشر الوعي والثقافة النفسية بين المعلمين عن طريق االعالم والنشرات التوعوية وهذا يساعد

 في تقبلهم لبرامج التأهيل النفسي.

  اء عالقات الطالب وبنتقديم دورات متخصصة باإلرشاد والتوجيه للمعلم في كيفية التعامل مع

 إيجابية معهم من قبل متخصصين في المجال النفسي.
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  االهتمام بالمعلمي والمعلمات وما يتعرضون له من ضغوطات نفسية أو وظيفية داخل

 المدرسة.

  ،التركيز على تدريب المعلمين بصورة منتظمة وتمكينهم من استخدام وسائل التعليم الحديثة

 رتفاع مستوى األداء.بما في ذلك أثر كبير في ا

 قائمة المراجع

(: التنبؤ بدافعية المعلمين للعمل التربوي من خالل اتجاهاتهم النفسية 2363أبوبية، سامي محمد)  (6

    216 266. ص 21وحالتهم االنفعالية، مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة، ع

يم االبتدائي في كل من (: المشكالت المهنية لمعلمي التعل2336أحمد شاكر، وزيدان همام) (2

 .10، ص10جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، مجلة كلية التربية: جامعة القاهرة، ع

(: الدعم النفسي االجتماعي لألطفال في ظل الحروب والنزاعات. دار 2360أحمد، شيخاني) (0

  63األعالم. عمان، ص 

، 6قافة للنشر والتوزيع، ط (: سيكولوجية الطفولة المبكرة، دار الث2338بني يونس، محمد ) (1

 عمان: األردن

(: قيا  االتزان االنفعالي لمدرسي المرحلة المتوسطة ومدرساتها، كلية 6115البهادلي، أمل ) (8

 التربية، جامعة الصرة. )رسالة ماجستير غير منشورة(.

 (: االتصال التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي دراسة ميدانية على2331بوعطی جالل الدين) (1

العمال المنفذين بمؤسسة سونلغاز، مذكرة لنبل شهادة الماجستير، جامعة منتوري محمود، 

 92، ص 2331قسنطينة، 

( "جودة البيئة المدرسية وعالقتها بالصحة النفسية لدى 2369بوفاتح محمد، وبن عون عائشة ) (9

غواط، مجلة عينة من معلمي المرحلة االبتدائية بوالية االغواط "، جامعة عمار ثليجي باأل

 ، الجزائر65دراسات نفسية وتربوية، مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية، عدد

(: روحانية مكان العمل والمرونة النفسية وعالقتهما 2365حمودة، سليمة، وعايش، صباح ) (5

 يباألداء الوظيفي لدى المعلم. آفاق مستقبلية للتربية والتعليم في ظل عالم متغير، بحث مقدم ف

 المؤتمر السابع لكلية اآلداب/ جامعة الزيتونة األردنية.

دمج الرعاية النفسية والدعم في صلب القطاع التربوي_ دليل للمدار  والجماعات لعاملة مع  (1

 Psychosocial Care Support withinاألطفال واألسر المتأثرة بالفقر والنزاعات واإليدز. 

the Education 
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 Mainstreaming System. REPPSI, 2009 

(: مستوى االتزان االنفعالي لدى 2361رابحي عبد المالك، وسالمي باهي وعون على ) (63

معلمي المرحلة االبتدائية )دراسة ميدانية ببعض مدار  مدينة األغواط( مجلة العلوم االجتماعية، 

 . 680-613(،2361جامعة األغواط، المجلد السابع، العدد الثاني والثالثون)

(: برنامج اليونسكو للدعم النفسي االجتماعي التربوي للمرشدين 2361رنا إسماعيل)  (66

 النفسيين ومطوري المناهج في الجمهورية العربية السورية التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

( : تصور مقترح لتكوين معلم الدراسات االجتماعية في ضوء التحديات 2333زراع، أحمد) (62

 www.arabthought.org/contentة التربوية للعولم

(: االختبارات والمقاييس النفسية، دار الكتب للنشر 6156الزوبعي، عبد الجليل، وآخرون) (60

 والتوزيع، الموصل. 

(، تقويم اداء المعلمين المهني في مدار  وكالة 2361زياد الجرجاوي، وجميل نشوان، ) (61

الجامعة اإلسالمية، العدد االول، المجلد  الغوث الدولية في ضوء مؤشرات الجودة الشاملة. مجلة

 الساد  عشر، غزة، فلسطين.

( التوافق النفسي لمعلم مرحلة التعليم الثانوي بمدينة سبها، مجلة 2361الشاعر، علي محمد ) (68

 (.666- 602(، ص ص )2361جامعة سبها )العلوم اإلنسانية( المجلد الثالث عشر العدد األول)

(: معجم المصطلحات التربوية والنفسية، الدار 2330ب )شحاته، حسن والنجار، زين (61

 .212المصرية اللبنانية، القاهرة. ص 

(: تحسين األداء المهني للمعلمين في مدار  التعليم األساسي 2323صالح الدين، نسرين ) (69

 2بسلطنة عمان في ضوء اإلشراف التربوي المدمج، مجلة البحث العلمي في التربية، العدد 

(: دور أساليب اإلشراف التربوي في تطوير األداء المهني للمعلمين 2339بدر ) صيام، محمد (65

 الجامعة اإلسالمية، غزة. –في المدار  الثانوية في محافظة غزة، رسالة ماجستير غير منشورة 

(: مدخل الي التوجيه واإلرشاد النفسي والتربوي /جامعة محمد لمين 2365عتوته، صالح ) (61

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم علم النفس وعلوم التربية. ، كلية2دباغين سطيف 

(. السلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعليمية. 2338فيله، فاروق؛ وعبد المجيد السيد ) (23

 دار المسيرة للنشر والتوزيع.

(: دور مفتش التربية في تنمية األداء الوظيفي للمعلم. مجلة جيل 2361قرسا ، الحسين ) (26

 .600- 668، ص80وم اإلنسانية واالجتماعية: مركز جيل البحث العلمي، ع العل
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، القاهرة: 1(: أسس الصحة النفسية، مكتبة النهضة المصرية، ط6182قوصي عبد العزيز) (22

 مصر.

(: إدارة وتقويم األداء الوظيفي بين النظري والتطبيق: دار جرير 2360المحاسنة، إبراهيم ) (20

 للنشر والتوزيع.

(: بناء مرجع وحدة في مادة العلوم ومعرفة أثر استخدام في 6150اد جاسم)محمد، عو (21

 تحصيل طالب المرحلتين المتوسطة واالبتدائية )أطروحة دكتوراه غير منشورة(، جامعة بغداد.

(: الفروق في العصابية لدي معلمي المرحلة االبتدائية 2361مسكين عبد الله، ومكي محمد) (28

 11-51، 2361، 60يمغرافية، مجلة دراسات نفسية، العدد في ضوء بعض المتغيرات الد

، 6(: التقويم في االرشاد النفسي، دار الرضوان للنشر والتوزيع، ط2361ملحم، سامي ) (21

 عمان، االردان.

، القاهرة: 1ط ( علم النفس التربوي، دار الفرقان للنشر والتوزيع،2330نشواتي، عبد المجيد) (29

 مصر.

يل اتجاهات طلبة المدرسة الثانوية ينحو اإلرشاد النفسي المدرسي (: تعد2369يسن، محمود ) (25

 2، ج6في الريف المصري، مجلة العلوم التربوية، عدد

(: مبادئ علم النفس، دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 2331يونس، محمد بني) (21

 األردن.
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 الكفاءة المهنية للمعلم.عنوان المداخلة: دور المقاربة بالكفايات في تطوير 

 االسم و اللقب : حمزة  قادري.                  االسم واللقب : قويدر شنان.
 الدرجة العلمية : طالب دكتوراه.                 الدرجة العلمية : أستاذ محاضر

 التخصص الدقيق: اللغة العربية: لسانيات تطبيقية .

   . المسيلة، دولة الجزائر –بوضياف المؤسسة األصلية : جامعة محمد 

kadrih474@gmail.com 

===================================================== 

 ملخص المداخلة : 

شهدت المدرسة الجزائرية خالل السنوات السابقة تغيرا من المقاربة باألهداف إلى المقاربة      

بواسطة الكفايات، من أجل بلوغ أهداف منها تطوير طرق التعلم، وتطوير المناهج وتحسين تنفيذها، 

تضمن الكفاية يث تباإلضافة إلى تقليل الجهد الذي يبذله األستاذ و تنمية القدرات الفكرية للتلميذ، ح

معارف عدة مترابطة فيما بينها وهي تنطبق على فئة من الوضعيات، كما أنها تقصد غاية محددة 

فالكفايات ال تعرض المعارف التي يملكها المتعلم وال تعوضها، بل تشير إلى تنظيم هذه المعارف 

هوم مج تطورا من حيث المفداخل نسق وظيفي. ولقد عرفت المقاربة بالكفايات كمدخل للمناهج و البرا

أو من حيث أجرأته عبر الممارسات التربوية المختلفة، وخالل كل مرحلة من مراحل هذا التطور، 

تم تدقيق في مفهوم الكفاية بهدف صياغتها صياغة وظيفية تساعد على بناء أسس نظرية لهذه المقاربة 

حدودها في عالقة التي تربط بين  من جهة ومن جهة أخرى تجاوز النماذج البيداغوجية التي برزت

)المعلم ، المتعلم، المادة(، ويأتي هذا البحث إلبراز دور المقاربة بالكفايات في تطوير الكفاءة المهنية 

 للمعلم. 

 الكلمات المفتاحية:  المقاربة بالكفايات،  الكفاءة المهنية للمعلم.

 : مقدمة 

منذ سنوات عدة إصالحات جذرية شملت المناهج  لقد شهدت المنظومة التربوية  في الجزائر     

الدراسية وذلك من خالل تبنيها للعديد من المقاربات )األهداف ، الكفاءات ، المقاربة النصية  ( ، 

لكفايات هي مقاربة جديدة في المنظومة التربوية الجزائرية انطالقا من المنهاج التربوي  والمقاربة با

ت التعليمية الثالثة ) االبتدائي ،المتوسط ، الثانوي (والتي تسعى  والتي مست جميع المستويا2361

من أجل تطوير عجلة التعليم وتذليل الصعوبات التي تواجه كل من المعلم والمتعلم من أجل تحصيل 

المعرفة ، وهي تحاول أن تجعل من المتعلم هو المحور األسا  في العملية التعليمية التعلمية وهو 

mailto:kadrih474@gmail.com
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نشطة واألستاذ أو المعلم هو الموجه والمرشد ، وهذا كله من أجل الوصول إلى الهدف المسير لجل األ

المنشود بالمتعلم وهو أن ينتج نصوصا سواء كتابية أو شفوية سليمة وخالية من األخطاء وأن يقرأ 

بطريقة سلسة وأن يستطيع التواصل مع غيره ، وبطبيعة أي مقاربة لها إسقاطات على مستوى المعلم 

لمتعلم والمادة التعليمية لتشمل الجوانب المعرفية والسلوكية والنفسية واالجتماعية لدى المتعلم ، وا

والمعلم بدوره يجب أن يسعى دائما لتطوير قدراته المعرفية واألدائية وأن يواكب عصره ويستخدم 

والفهم  المعرفةالوسائل الناجعة والطرق والمناهج السديدة لتقريب الفهم للمتعلمين والحصول على 

واإلدراك ، فالمعلم الناجح يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط لكي يساير ويستطيع أن يؤدي 

طور والعالم اليوم في ترسالته على أتم وجه فمهنة التعليم من أصعب المهن وأنبلها على وجه الكون ، 

في ظل لسياسية والثقافية والتقنية ومستمر في جميع مناحي الحياة سواء االجتماعية أو االقتصادية أو ا

هذا الزخم المعرفي ينصب التركيز على الجانب التربوي باعتباره القطاع األكثر أهمية ، لما يلعبه 

من دور في بناء المجتمعات وتربية النشء وتوفير متطلبات االرتقاء واالزدهار لألمم والشعوب ، 

معلم مؤهل مهنيا وأكاديميا ، لكي يتمكن من تكوين  وال يمكن أن تحقق األهداف التربوية إال بوجود

طلبته ، وال يمكن ذلك إال إذا خضع المعلم لدورات تدريبية لتنمية المهارات المهنية التي تساهم في 

تطويره وإعداده علميا ومهنيا ،وال يستطيع أحد أن ينكر دور المعلم في رقي المجتمعات وتنميتها 

مم ، ألن التعليم إذا تطور في بلد ما فالمجتمع أيضا يتطور وينهض والنهوض بها لتجاري مصاف األ

 معه في جميع الميادين .

وانطالقا من هذا  نطرح السؤال التالي إلى أي مدى ساهمت ا لمقاربة  بالكفايات في تطوير وتحسين 

 لمية .ية التعالكفاءة المهنية للمعلم ، وماهي الخدمات التي قدمتها للمعلم لتسهيل العملية التعليم

 مفهوم الكفاية :

تعد المقاربة بالكفاءات ، " مقاربة جديدة في المنظومة التربوية الجزائرية انطالقا من المنهاج 

. والتي مست جميع المواد و المستويات التعليمة الثالثة )االبتدائي ، المتوسط ، 2361التربوي 

بالتطرق إلى تحديد الكفاية من جهة.والتدقيق في الثانوي(. وعمال على توضيح مفهوم الكفاية قمنا 

 عالقتها ببعض المفاهيم األخرى من جهة ثانية والتي تخص فهم المنطوق " التعبير الشفوي".

ال يمكن اإلحاطة بمدلول الكفاية إال من خالل تقديم نماذج من التعاريف  تعريف الكفاية : -1

المتكاملة، قصد استشفاف ما يجمع بينها جوهريا، لنبني من خالل ذلك تعريفا جامعا مانعا ، خاصة 
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إذا ما استحضرنا تطور مفهوم الكفاية في مختلف مجاالت العمل)المدرسة، مختلف الحقول 

 المعرفية...(   

 هم ما عرفت به الكفاية ما يلي:ومن أ

أنها ترتبط باالعتماد الفعال للمعارف والمهارات من أجل إنجاز معين، وتكون نتيجة للخبرة . 1-1

المهنية، ويستدل على حدوثها من خالل مستوى األداء المتعلق بها، كما أنها تكون قابلة للمالحظة 

 .1هانطالقا من سلوكات فعالة ضمن النشاط الذي ترتبط ب

إنها مجموعة من المعارف نظرية وعلمية، يكتسبها الشخص في مجال مهني معين، أما في  .1-2

المجال التربوي، فيحيل مفهوم الكفاية إلى مجموعة من المهارات المكتسبة عن طريق استيعاب 

المعارف المالئمة، إضافة إلى الخبرات والتجارب التي تمكن الفرد من اإلحاطة بمشكل يعرض له 

 .2ويعمل على حله

إنها نظام من المعارف المفاهيمية واإلجرائية المنتظمة بكيفية تجعل الفرد حين وجوده في  .1-3

 .  3وضعية معينة، فاعال فينجز مهمة من المهام، أو يحل مشكلة من المشاكل

 .4إن الحديث عنها يعتبر حديثا عن الذكاء بشكل عام. 1-4

إنها تمكن الفرد من إدماج وتوظيف ونقل مجموعة من الموارد)المعلومات، معارف،  .1-5

 .5استعدادات،استدالالت...( في سياق معين لمواجهة مشكالت تصادفه أو لتحقيق عمل معين

 وباستجماع هذه التعاريف والتوليف بينها يتم استنتاج أن الكفاية:

 الميكانيكية، وأشمل من القدرة أيضا ألنها  أشمل من الهدف اإلجرائي في صورته السلوكية

 مجموعة من المعارف والمهارات واألداء.

 .نظام نسقي منسجم، فال ترتبط بمعرفة خاصة ألنها ذات طابع شمولي 

 دورا مركزيا.–الذي يكون قابال للمالحظة -يلعب فيها إنجاز المتعلم 

                                                           
1 - André Guillet « Développer les compétences ». E.S.F éditeurs Paris 2ème édition p.13 
2 - Renald Legendre : Dictionnaire actuel de l’éducation « Paris » Montréal 1998   
3  - P Guillet « Construire la formation : outils pour les enseignants et les formateurs » Editions  E.S.F   
4 - Jérôme S. Bruner « Le développement de l’enfant : savoir-faire avoir –dire » Textes traduits et présentés 

par Michel  delean 2eme édition P.U.F.  France 1991 P.255.   
5- G.Le Boterf in x avier. R « Une pédagogie de l’intégration 2eme édition  De . Boeck in  Université.2001 

P .66. 
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  فا مبدعا  ليوظفها بفعالية، توظيتنظيم لمكتسبات سابقة في إطار خطاطات، يتحكم فيها الفرد

في وضعيات معينة، وذلك بانتقاء المعارف والمهارات واألداء التي تتناسب مع الموقف الذي يوجد 

 فيه.

  .إنتاج أفعال أو سلوكات قصد حل مشكلة أو التكيف مع وضعية جديدة 

 .ميكانيزمات تعمل على إحداث التعلم وتنظيمه وترسيخه 

 تنتاجات يمكن اعتماد تعريف للكفاية باعتبارها:وانطالقا من هذه االس

استعداد الفرد إلدماج وتوظيف مكتسباته السابقة من معلومات ومعارف ومهارات، في  -

 مشكلة أو التكيف مع وضعية طارئة.-بناء جديد قصد حل وضعية

 يفيد هذا التعريف لمفهوم الكفاية ما يلي:

  الكفاية منظومة مدمجة من المعا ريف المفاهيمية والمنهجية والعلمية التي تعتمد بنجاح، في

 حل مشكلة قائمة. 

 (الكفاية هدف ختامي مدمجobjectif terminal d’intégration أي أنها النتيجة المتوقعة )

دراسي  ستوىفي نهاية مرحلة تعليمية، ومثل ذلك الهدف الختامي المدمج لكافة التعلمات في م

معين أو مرحلة تعليمية محددة، أي مجموع القدرات التي اكتسبها المتعلم بنجاح، والتي يمكنه 

توظيفها مدمجة لحل مشكالت قد تعرض لـه مستقبال خاصة تلك الوضعيات الشبيهة 

 بالوضعيات التي تمر  عليها في برنامج دراسي محدد. 

 ترابط الكفاية مع مفاهيم أخرى. -2 

 يمكن أن يتحدد مفهوم الكفاية  بدقة أكثر في ضوء مفاهيم أخرى ترتبط به منها: 

 (Habilitéالمهارة) 2-1

يقصد بالمهارة، التمكن من أداء مهمة محددة بشكل دقيق يتسم بالتناسق والنجاعة والثبات 

 .                       1يةالنسبي، ولذلك يتم الحديث عن التمهير، أي إعداد الفرد ألداء مهام تتسم بدقة متناه

 أما الكفاية فهي مجموعة مدمجة من المهارات.

                                                           
1 - Renald Doron et F. l’arol « dictionnaire de psychologie » Larouse. Paris Montréal 1998 

 1998يراجع كذلك، عبد الكريم غريب ومن معه "معجم علوم التربية " منشوووورات علوم التربية . مطبعة  النجاح الجديدة الدار البيضووواء   -

ة العربية ، بيروت" بدون تاريخ" .وكذلك فرج عبد القادر طه ومن معه في معجم علم النفس والتحليل النفسي "دار النهض  
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 * ومن أمثلة المهارات ما يلي:

 مهارات التقليد والمحاكاة : التي تكتسب بواسطة تقنيات المحاكاة والتكرار ومنها: 

 رسم أشكال هندسية. -

 والتعبير الشفوي . -

 وإنجاز تجربة... -

 * مهارات اإلتقان والدقة: 

 وأسا  بناءها :

 التدريب المتواصل والمحكم. -

 ومثالها في مادة النشاط العملي مثال: -

 ترجمة صياغة لغوية إلى إنجاز أو عدة تجريبية.

 (Capacitéالقدرة )   2-2

 يفيد لفظ القدرة عدة معان منها:

 التمكن. -ا(

 االستعداد -ب(

 األهلية للفعل... -ج(

التي يكون فيها الفرد متمكنا من النجاح في إنجاز معين، ويتم الحديث عن القدرة في الحالة  -

 ولذلك تعتبر لفظة " االستعداد " قريبة من لفظة  "القدرة ".

أما من حيث العالقة بين المهارة والقدرة، فالمهارة أكثر تخصيصا من " القدرة " وذلك ألن  -

ترتبط بالممارسة والتطبيق، أما " المهارة " تتمحور حول فعل ، أي " أداء " تسهل مالحظته ألنها 

 1القدرة فترتبط بامتداد المعارف والمهارات 

وتتميز القدرة بمجموعة من الخاصيات: إذ أن القدرة عامة ال ترتبط بموضوع معين، كالقدرة  -

 على الحفظ التي تشمل كل ما يمكن حفظه وال تقتصر على حفظ الشعر واألمثال أو القواعد والصيغ...

                                                           
1 - R. Legendre Dictionnaire actuel de l ‘éducation Paris Montréal 1998. 
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تحصيلها واكتسابها وقتا طويال، ولذلك فهي ال ترادف الهدف اإلجرائي، بل تتعداه * يتطلب 

 إلى مفهوم الهدف العام، وهذا ما يفيد قابليتها للتطور.

* تعتبر قاعدة أساسية وضرورية لحدوث تعلمات أعقد، توضيحا لذلك: ال يمكن التعلم أن يقوم 

 التركيب والنقد .عمال ما، ما لم تكن لـه قدرات أخرى كالتحليل و

 .غير قابلة للتقويم بخالف الكفاية 

 ( Performanceاألداء أو اإلنجاز ) 2-3

يعتبر األداء واإلنجاز ركنا أساسيا لوجود الكفاية، ويقصد به إنجاز مهام في شكل أنشطة أو 

 .1سلوكات آنية ومحددة وقابلة للمالحظة والقيا ، وعلى مستوى عال من الدقة والوضوح

 مشكلة-أمثلة ذلك، األنشطة التي تقترح لحل وضعيةومن 

2-4  ََ ََ ََ ََ  (Aptitudeاالستعداد)َ

يقصد باالستعداد مجموعة الصفات الداخلية التي تجعل الفرد قابال االستجابة بطريقة معينة 

أي أن االستعداد هو تأهيل الفرد ألداء معين، بناء على مكتسبات سابقة منها القدرة على 2وقصدية،

 والمهارة في األداء. اإلنجاز

ولذلك يعتبر االستعداد دافعا لإلنجاز ألنه الوجه الخفي لـه. وتضاف إلى الشروط المعرفية 

 والمهارية شروط أخرى سيكولوجية، فالميل والرغبة أساسيان لحدوث االستعداد.

ترة فمن خالل هذه التعاريف التي توضح مفهوم الكفاية، يتم التأكد على أن الكفاية تتويج  ل

طويال من التعلم، وليست حصيلة حصة دراسية أو حصتين، ولذلك يعتبرها البعض محطة ختامية 

لسك تعليمي أو مرحلة تعليمية، فإذا اعتبرنا أن التفكير العلمي كفاية يسهم النشاط العلمي في 

ين الكفاية ط بتحقيقها،فإن حدوث هذه الكفاية لن يتم إال بعد فترة طويلة ولهذا االعتبار ال يجب الخل

 والهدف.

                                                           
1-  Ibid (R Legendre) 
2 - Ibib (R lengendre) 
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ألن المسألة ليست تبديل مفردات بأخرى، ولكنها مسألة تصور عميق أساسه تغيير المقاربة 

 تجزيئية إلى بيداغوجية شمولية.  من بيداغوجيا

 أنواع الكفايات :

تصنف الكفايات بصفة عامة إلى كفايات نوعية في مقابل كفايات مستعرضة، وكفايات أساسية 

 قابل كفايات اإلتقان.قاعدية في م

 الكفايات النوعية: -1

وهي الكفايات المرتبطة بمادة دراسية معينة أو مجال نوعي  أو مهني معين، ولذلك فهي أقل 

 شمولية من الكفاية المستعرضة، وقد تكون سبيال إلى تحقيق الكفايات المستعرضة. 

 الكفايات المستعرضة -2

بها الكفايات العامة التي ال ترتبط بمجال محددة أو مادة  وتسمى أيضا الكفايات الممتدة، ويقصد

دراسية معينة، وإنما يمتد توظيفها إلى مجاالت عدة أو مواد مختلفة، ولهذا السبب، فإن هذا النوع من 

الكفايات يتسم بالغنى في مكوناته، إذ تسهم في إحداثه تدخالت متعددة من المواد، كما يتطلب تحصيله 

فرضنا أننا بصدد الحديث عن امتالك آليات التفكير العلمي ككفاية ، فإن مستوى هذه  زمنا أطول ،فلو

الكفاية يجعل منها كفاية مستعرضة، ألنها مرتبطة بأكثر من تخصص، فالتفكير العلمي ليس مقتصرا 

على النشاط العلمي بل يدخل ضمن كل التخصصات، كما أن التمكن من مركبات هذه الكفاية يتطلب 

 وذلك لتعدد هذه المركبات وتنوعها. وقتا،

إن هذا النوع من الكفايات يمثل درجة عليا من الضبط واإلتقان، ولذلك يسمى كفايات قصوى 

أو كفايات ختامية، ألن أقصى ما يمكن أن يحرزه الفرد، وهذا طبيعي، ألن هذا النوع من الكفايات 

سال ، كما أن امتالكه يشترط تعلما مسترتدخل في بنائه وتكوينه تخصصات عدة متفاعلة فيما بينها

 ووعيا طيلة الحياة الدراسية للمتعلم.

 ومن أمثلة الكفايات المستعرضة:

 امتالك آليات التفكير.

 مشاكل.-امتالك منهجية حل وضعيات

 تنمية القدرات التواصلية.
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 الكفايات القاعدية: -3

د وتشكل األسس الضرورية التي ال بوتسمى أيضا بالكفايات األساسية أو الجوهرية أو الدنيا، 

 من اعتبارها في بناء تعلمات الحقة والتي ال يحدث التعلم في غيابها.

 كفايات اإلتقان: -4

وهي الكفايات التي ال تنبني عليها بالضرورة تعلمات أخرى، رغم أن كفايات  اإلتقان مفيدة 

 ى فشله في الدراسة.في التكوين، إال أن عدم إتقانها من لدن المتعلم ال يؤدي إل

 .أهمية المقاربة بالكفايات

 تمتاز المقاربة بالكفايات بما يلي: 

ومعنى ذلك أن المقاربة بالكفايات تكسب التعلمات معنى لدى التلميذ، وال  وظيفية التعلمات -1

 متعلم وحاجاته بشكل عملي ووظيفي.تبقيها مجردة، وذلك بالعمل على ربطها باهتمامات ال

 وذلك ألن هذه المقاربة تعمل:فعالية التعلمات :  -2

  على ترسيخ التعلمات وتثبيتها، فقد بات من المؤكد أن حل المشكالت إجراء أساسي

لتعلم يتم بالترسيخ والعمل، وبما أن المقاربة بالكفايات ترتكز على حل المشكالت بامتياز 

 فإنها سبيل بيداغوجي لترسيخ التعلمات وتنميتها.

   على االهتمام بما هو جوهري وأساسي فالتعلمات ليست كلها جوهرية، ولكن

 المقاربة بالكفايات تتمركز حول التعلمات التي لها طابع جوهري وفعال.

  على جعل العالقات قوية مع تعلمات أخرى، فقد أثبتت دراسات علوم التربية

م في فترض أن يدخل هذا التعلوالبحوث الديداكتيكية أن التمكن العميق في مجال أي تعلم ي

عالقة جدلية مع تعلمات أخرى مرتبطة به، وبما أن بناء الكفايات يقوم أساسا على إقامة 

روابط وعالئق بين مختلف التعلمات المرتبطة بموضوع معين، فإن المقاربة بالكفايات 

ي مثال متكتسي طابع الفعالية في بناء التعلمات ولذلك تم الحرص في أنشطة النشاط لعل

 على استثمار التقاطعات بين مختلف المواد واالنفتاح عليها.

: ويتجلى ذلك في الربط بين مختلف التعلمات التي يكتسبها بناء وتأسيس التعلمات الالحقة -0

التلميذ من جهة وفي توظيف هذه المكتسبات ضمن وضعيات تعلمية ذات معنى، تتجاوز الحيز 

جهة أخرى، وبهذا المعنى فإن الربط التدريجي بين التعلمات  المخصص لمستوى دراسي معين من
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يمكن والحالة هذه، من بناء نسقي تعلمي أكثر شمولية، توظف فيه المكتسبات والتعلمات من سنة 

ألخرى، ومن طور تعليمي إلى أخر، بقصد بناء كفايات أكثر تعقيدا، ومن هذا المنظور يمكن الجزم 

ح بناء تعلمات الحقة، تأخذ بعين االعتبار التعلمات السابقة ، واالمتدادات بأن المقاربة بالكفايات تتي

 المرتقبة.

ومعنى دلك أن المقاربة بالكفايات ترتبط أساسا بوضعيات  اعتماد الوضعيات التعلمية: -4

تعلمية تبنى حول المضامين الدراسية لتكون منطلقا لبناء الكفايات فإن تعلق األمر بمحتوى مادة 

ة واحدة كانت الكفاية نوعية، وإن تعلق األمر بمحتوى تتقاسمه مواد عدة تعلق األمر بكفايات دراسي

 مستعرضة.

على خالف القدرة فإن الكفاية قابلة للتقويم أي قيا  أثر التعلمات من خالل القابلية للتقويم:  -8

 معايير دقيقة كجودة اإلنجاز ومدته.

 معلمين: أهمية إعداد وتطوير الكفايات لدى  ال

إن جميع األنظمة التربوية في عصرنا هذا وفي جل البلدان أصبحت تولي اهتماما خاصا بمهنة التعليم 

وكيفية إعداد المعلم والقيام بتدريبهم من أجل رفع مستوى التعليم والنهوض به ، وزيادة فاعليتهم 

ون روط المعيشة الهنيئة ، وتكوتحسين أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية ، ألن المعلم إذا توفرت له ش

تكوينا جيدا ، فسيعطي أكثر وال يدخر جهدا من أجل إيصال المعرفة لطلبته والمساهمة في النهوض 

ببلده ، حيث نجد رجال الفكر في الواليات المتحدة األمريكية يعتبرون أن المعلم الجيد إلى جانب 

دعت لجنة التعليم قبل الجامعي إلى توفير أعداد  المنهاج السليم هما مفتاح التفوق على العالم ، ولهذا

كافية من المعلمين المؤهلين المتميزين لمواجهة التوسع في التعليم الذي صاحب التنامي المضطرد في 

أعداد السكان ، والعمل على تدريبهم وتنمية معارفهم ومهاراتهم ، وتزويدهم بكل جديد ، خاصة في 

ولوجيا وجذب كفاءات من المعلمين الجدد على مستوى عال من اإلعداد مواد الرياضيات والعلوم والتكن

 1، باعتبار المعلم المفتاح الحقيقي للتعليم ، والعامل الرئيس في تحريك اهتمام الطلبة 

فدور المعلم اليوم اليقتصر على إعطاء المعرفة والدرو  لطلبته فقط حسب ماهو موجود في الكتب 

إلى أكثر من ذلك فهو ومن أكثر األدوار وضوحا وتميزا دوره كمصدر  الدراسية ،بل تعدت أدواره

رئيسي للثقافة العامة والعملية ، وبناء على ذلك يجب على المعلم أن يمتلك حدا مناسبا من المعرفة 

                                                           
  - عيسى محمد نزال شويطر ، إعداد وتدريب المعلمين ، ط1، دار بن الجوزي ، عمان ، 2119م، ص139
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والوعي بأمور عامة تتعلق بشتى مجاالت الحياة وجوانبها ، ألن الطالب يتأثر بمعلمه ويأخذ عنه 

ه ويمشي على خطاه ، فالطالب دائما لديه مجموعة من األسئلة تدور في ذهنه وعقله ، ويحاول أن يقلد

ويستشعرون حاجاتهم إلى إجابات وافية شافية ومقنعة سواء من خالل معلم قادر على إشباع حاجاتهم 

ات إلى هذه اإلجابات ، أو قادر على توجيههم إلى مصادر المعرفة الالزمة ، أو على األقل إعطاء بداي

للتفكير تعمل للوصول إلى اإلجابات المطلوبة ، لذا فإن على كليات التربية وإعداد المعلمين االهتمام 

باإلعداد الثقافي للطالب المعلم سواء عن طريق وجود بعض المقررات الدراسية الثقافية ،  أو عن 

 وذلك لألسباب التالية :  1طريق األنشطة الطالبية المختلفة 

 ي الكبير :التقدم العلم

إن العصر الحديث يمتاز بتقدمه العلمي الكبير في جميع الميادين مما يؤكد الحاجة إلى تمكين  

المعلمين قبل الخدمة من مواكبة هذا التقدم العلمي وذلك من خالل إعدادهم وتمكينهم من مواكبة 

 الثورة المعرفية والتكنولوجية بشتى الوسائل والتقنيات الممكنة .

 ائل المعرفة : تقدم وس-

لم يعد الكتاب المصدر الرئيس للمعرفة في عصرنا الحديث مع تعدد الوسائل المعرفية الحديثة 

والمتطورة والتي تزيد من قدرة اإلنسان على التعلم ، كاإلذاعة والتلفاز والتسجيالت الصوتية 

را على صبح مجبوالمختبرات اللغوية وصوال إلى الحواسيب والشبكات العنكبوتية ، فالمعلم أ

إتقان مثل هذه الوسائل في العملية التربوية التعليمية ، لذلك وجب إعداده مسبقا للتعامل مع هذه 

 الوسائل المتجددة 

يقوم التعليم حاليا على أسس علمية ، عن طريق تحديد األهداف الطريقة العلمية في التعليم :

بد سيلة حتى نصل إلى النتائج المرجوة ، والوتوظيف الوسائل ومتابعة التقويم لكل من الهدف والو

 للمعلم من اكتساب مهارات للتعامل مع هذه المستجدات .

 : حيث أصبح المعلم منسقا ومحفزا لتعلم المتعلمين وليس مجرد ملقن للمعرفة  تغير أدوار المعلم-

 

 كيفية مساهمة المقاربة بالكفاءات في تطوير كفاءة المعلم : -

                                                           
  علي راشد ، اختيار المعلم وإعداده ودليل التربية العملية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2111،ص 181
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إن المناهج الجديدة والطرق الحديثة التي ظهرت في العالم دفعت بالمعلم إلى تطوير كفاءته          

المهنية واستغالل جميع الوسائل التكنولوجية ،ألننا أصبحنا في عصر إن لم تواكب هذه الوسائل فلن 

فيها  ت والتي كونتلحق بالركب الحضاري ، ومن بين هذه الوسائل والطرق طريقة المقاربة بالكفاءا

المعلم مرشدا وموجها وإثارة  عقول المتعلمين بأسئلة ووضعهم أمام مشكالت إليجاد حلول لهذه 

الوضعيات ، ولذلك ارتأيت  في هذه المداخلة أن أخصص حصة فهم المنطوق في مادة اللغة العربية 

العلمية  معلم والمتعلم والمادةفي مرحلة التعليم المتوسط وكيف ساهمت هذه المقاربة في تطوير كفاءة ال

 في حد ذاتها .

وذلك ألهمية فهم المنطوق أو ما يسمى حصة التعبير الشفوي ألنه يساهم مساهمة فعالة في        

العملية التواصلية وتعلم طرق الحوار ويعبر به المتكلم عما يصول ويجول في خلجات نفسه ،وقد 

 م المنطوق أو ما يسمى بالتعبير الشفوي أو الشفهي أولى واضعوا المناهج أهمية كبرى لحصة فه

 :فهم المنطوق " التعبير الشفوي"

ويطلق عليه البعض المحادثة إال أن هناك بعض االختالف بينه وبين المحادثة. وهو اإلفصاح عن 

." و ةالمشاعر واألفكار بالكالم أو بالحديث، وذلك باستعمال العبارات السليمة واألفكار المرتبة المنسق

يعد التعبير الشفهي المعبر الرئيسي والتمهيد الضروري للتعبير الكتابي، ويكاد المربون يجمعون على 

أن الغرض األهم من تعلم اللغة هو اقتدار التالميذ على التعبير والحديث الجيد الصحيح، إذ أن القدرة 

لغة تميز واالرتقاء في فروع العلى هذا النوع من التعبير والتفوق فيه يعدان أعلى رتبة من رتب ال

 1األخرى ألن هذه الفروع روافد له وقنوات تتوافد لتشكيل بنيانه ومحتواه"

وبهذا تعتمد نشاطات اللغة العربية والفروع التعليمية األخرى )المواد األخرى غير نشاط اللغة العربية 

ة إذاً أن ى التعبير الشفهي، فال غرابكالعلوم الطبيعية والتاريخ والجغرافيا والتربية اإلسالمية...( عل

 يكون المنطلق األول للتدريب على التعبير بشكل عام، وقدرة التالميذ على طرح

األسئلة واإلجابة والمناقشات وإدارة الحوار تكسبه الثقة بالنفس فتتولد لديه القدرة على ترتيب األفكار 

توظيف الصوت والنطق الصحيح واالستعانة وتنظيم العبارات واستخدام األلفاظ المناسبة للمقام و

 بالحركات الجسمية وتكييف الكالم بحسب الموقف والسياق.

 

                                                           
 عبد الفتاح حسن البجة: أصول تدريس اللغة العربية بين النظرية والممارسة، ص 1293
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 :فهم المنطوق " التعبير الشفوي".مجاالت 

مجاالت هذا النوع من التعبير متعددة، إال أنها على الرغم من تنوعها تقوم على إبرازشخصية 

 منها: المتحدث وصقلها واالعتناء بقدراتها اللغوية،

موضوعاتهما كثيرة لها صلة بحياة التالميذ اليومية وظروفهم أو تلك التي  الحوار والمناقشات: -

تهتم بالمجتمع في جميع جوانبه السياسية واالقتصادية والثقافية والفكرية... حيث تفتح قنوات عديدة 

لالتصال، يكون الحوار بين المعلم والتلميذ أو بين المعلم وعدد محدود من التالميذ، وقد تتسع دائرة 

 الحوار والمناقشة وهذا حسب إدارة المعلم لصفه.

ومن الموضوعات التي يتجسد فيها الحوار كذلك التمثيل المسرحي، حيث يؤلف التالميذ مسرحيات 

تعالج قضايا خاصة. مع العلم أن تلميذ هذه المرحلة يكون أكثر وعيا وإلماما بما يدور حوله. ومن ثم 

ر رغبة منه في التزود بالمعلومات والحقائق وإبداء الرأي "ويغلب فهو عادة يميل إلى المناقشة والحوا

على روح النقاش في هذه المرحلة كثرة األسئلة التي يوجها التالميذ إلى أستاذهم وتتعلق غالبا بالمشاكل 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي يمر بها الوطن، كما يسأل التالميذ عن الحلول المناسبة لهذه 

شكالت."وإلدارة هذه المناقشات وهذا الحوار على المعلم أن يوجه التالميذ إلى الحديث باللغة العربية الم

 الفصحى التي يستخدمها هو كذلك وأن تكون للمتحدث أو المناقش :

 . الثروة اللغوية التي تعينه على إبراز أفكاره وآرائه.6

 من األلفاظ إال ما يتفق وشعور اآلخرين.. أن يكون ملما بآداب الحوار والحديث ، فال يخرج 2

 . أن تكون لديه القدرة على فهم الطرف اآلخر)من يخاطبه(.0

 . كما تكون لديه القدرة على تنوع الحديث وتشعبه.1

 . باإلضافة إلى القدرة على عرض أفكاره وتسلسلها واالستدالل عليها.8

 . أن تكون لديه سرعة البديهة.1

 موضوع المناقشة والحوار.. وعدم الخروج عن 9

 1. وأن يستمع إلى آراء اآلخرين كما يحب أن يستمعوا إلى آرائه. "5

                                                           
  زكريا إبراهيم: طرق تدريس اللغة العربية، دار المعارف الجامعية، الشاطبي مصر، 1999 ، ص 1191
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فيه تعطى الحرية للتلميذ كي يتحدث عن موضوع يختاره، وفي هذه الحالة يكون دور  التعبير الحر: -

 صصالمعلم توجيهيا، وذلك برسم الخطوط العريضة للموضوعات المسموح بها والمستمدة من الق

التربوية والرحالت االستكشافية أو من التجارب التي مرت بالتلميذ ، "وقد لوحظ أن التالميذ ينشطون 

ويقبلون عليه )على التعبير الحر( ألنهم أحرار في اختيار الموضوعات التي يتحدثون فيها. ويعد هذا 

بير ..كما أن هذا اللون من التعالنوع من التعبير مقياسا لصلة التلميذ بالحياة ومدى اطالعه، ومطالعاته.

 ميذ في مختلف المراحل التعليمية.يالءم التال

الخطب وإلقاء الكلمات التي تتعلق بالمناسبات المختلفة: وهي أنماط أخرى للتعبير الشفهي، حيث 

يتطلب من التلميذ االستعداد والقدرة على مواجهة المواقف دون خجل أو اضطراب." والنشاط 

تلزمات المجتمع ومن ضرورات التعامل في أية مؤسسة ديمقراطية، ولهذا كان البد الخطابي من مس

 1من إعداد أجيال تتولى القيام بمثل هذه األعمال..."

إن مثل هذا النوع من التعبير يعطي التالميذ القدرة على تنظيم أفكارهم، واالبتعاد عن التكرار، 

لنطق الجيد واألداء الالزم ... وهناك موضوعات كثيرة واكتساب العادات الحسنة كاحترام السامعين، وا

المقاالت  عضتصلح أن تكون تعبيرا شفهيا كقراءة التقارير مثال أو سرد قصص قرأت أو تلخيص ب

 أو النصوص وغيرها...

 :فهم المنطوق " التعبير الشفوي"أهداف تدريس -

تتجلى ألفت حول تدريس اللغة العربية. وأهداف التعبير الشفهي كثيرة جدا تناولتها معظم الكتب التي 

 هذه األهداف في:

سالمة النطق وحسن اإللقاء وهنا نشير إلى أن التعبير الشفهي يكشف عن أمراض النطق كالتأتأة 

 والثأثأة  وغيرها، وهذه األمراض كثيرا ما تشعر المتكلم بالخجل فينطوي على نفسه ويرفض

 .التعبير عما يجيش في صدره 

 تحدث القدرة على مواجهة اآلخرين والتحدث إليهم.يكتسب الم 

  ،يكسبه آداب االستماع إلى غيره وآداب الحديث واستعمال عبارات التقدير) بارك الله فيك

 من فضلك، شكرا، عفوا...(.

 .ربط األفكار وترتيبها وتسلسلها 

                                                           

 262ص، 2000 دار الفكر العربي ال اهر  تدريس ا للغة العربية في المرحلة الثانوية :حمد صالح الدين مجاورم1 2
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 .الميل إلى األسلوب الواضح الذي يفهمه الجميع 

 ي ونماء الثروة اللغوية.طالقة اللسان مع تمثيل المعان 

 التغلب على الخوف والخجل واالنطواء. -

 شعرية لالستشهاد بها وقت الحاج حفظ اآلثار من نصوص نثرية وقصائد -

التحدث باللغة الفصحى. ومما جاء عن أهداف التعبير الشفهي في منهاج السنة الثانية متوسط ما  -

 : 1يلي 

 مةالحجة والبرهان ن وتناوله الكلدفع المتعلم وتشجيعه على إبداء رأيه ،واستعماله  -

في الوقت المناسب من أجل إثراء المناقشة أو التصويت أو االستدراك  أو االستشهاد 

 أو ضرب أمثلة .

تنمية قدرة المتعلمين على المشاركة االيجابية في المناقشة باستعمال لغة عربية  -

 ظيف المعارف اللغوية.سليمة وتو

 : فهم المنطوق " التعبير الشفوي"أهمية   -

التعبير الشفهي نشاط لغوى مدرسي ، ثمرته عظيمة ، وفائدته جليلة ، تنعكس على التواصل التلميذ 

أوال مع رفقائه في المدرسة  ثم مع اآلخرين  في المجتمع ، وهو يرتبط بالكالم و المحادثة والمحاورة، 

التعبير ، في إعانة وهذا ما أشار إليه جواد الطاهر بقوله تنحصر الغاية المباشرة األولى من در  

الطلبة على أن يتكلموا وان يتحدثوا أو يكتبوا في موضوع من الموضوعات بلغة مقبولة  ، وينفعهم 

   2هذا في حاضرهم ، ويزيد متعة في عملهم ، ويعدهم لواجبهم في الحياة المقبلة. 

يع بين الفرد االتصال السر وجاء في المنهاج القديم للتعليم المتوسط بأن  التعبير الشفهي أداة فعالة في

وغيره ، ووسيلة اكتشاف وتعلم، زيادة على كونه يعود التالميذ الصراحة في القول والحرية وإعطاء 

الرأي، وهذا ما جعل المنهاج الدراسي يركز عليه باعتباره شكل مهم من أشكال التعبير . ومنحه حجما 

. وبالتالي نخلص  3ة سنوات من تمدر  التلميذساعيا مقبوال في سنوات التعليم المتوسط  خالل أربع

 بأنه هو : 

 نشاط حقيقي لترجمة الكفاءة اللغوية للتلميذ. -

 يراعي مبدأ التكامل بين المواد المختلفة والمدرسة -

                                                           
  30المتوسط،ص تعليمال من الثانية السنةج لمناه المرافقة الوثيقة :ينظر1
 41ص لعربي،بيروت،ا  الرائد لعربية،داراللغة  تدريس الطاهر،أصول جواد2
  72الجزائر،ص،المدرسية للمطبوعات الوطني الديوان متوسط، الرابعة ،السنةاللغة العربية منهاج3
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 يتيح فرصة جيدة للتالميذ للكشف عن مهارات الحوار و الحجج و المناقشة. -

تزويد التالميذ بما يحتاجونه من ألفاظ وتراكيب إلضافتها إلى حصيلتهم اللغوية واستعمالها في  -

 حديثهم. 

يعمل التعبير على إكساب الطالب مجموعة من القيم  و المعرف و األفكار و  -

 االتجاهات السليمة.

 : فهم المنطوق " التعبير الشفوي"تقنيات 

 بد للتلميذ أن يتقنها ، فبعد تلقيه مجموعة من األنشطة التعليميةللتعبير الشفهي مهارات وتقنيات ال 

ومن أهمها القراءة المشروحة وقواعد اللغة العربية و البالغة، والنص المنطوق ، تأتي مرحلة مهمة 

 :  18و هي اإلنتاج اللغوي الذي ينبغي أن يرعى فيه

 : لتلميذ . والكلمة و المقصود االستعمال الكفء للكلمة من طرف ا مستوى الكلمة

مجموعة الحروف الهجائية التي تعطي معنى فال بدا أن يكون للتلميذ " القدرة على 

 19امتالك قدر مناسب من الكلمات .

 : والمقصود االستعمال الكفء للجملة التي ينبغي أن تحمل معنى ذات  مستوى الجملة

 داللة.

  قرة مما ينشئ لنا ف سليما،وذلك بتوظيف العبارات توظيفا  والفقرة:مستوى العبارة

 سليمة لغة ومدلوال.

  فيستطيع التلميذ معالجة  النهائية،تحصل الكفاءة  اوهن الخطاب:مستوى المقال أو

، وتكون له القدرة على 20موضوع أو حديث أو يلقي خطابا يراعي فيه مقام المخاطب 

الحديث بصوت مناسب ، فيوظف اإلشارات و النبر و التنغيم  ويوظف األدلة 

 .  21واالستشهاد بلغة سليمة 

فهم في  2116حسب المنهاج الدراسي الجديد  التعليمات(طرق تدريسه )تنفيذ  -

 : المنطوق " التعبير الشفوي"

الدراسية فمن التدريس باألهداف إلى  عرفت المدرسة الجزائرية عدة تغيرات في المناهج

التدريس بالمقاربة بالكفاءات ، والتي عرف خاللها نشاط التعبير الشفهي طريقتين لتدريسه، 

                                                           
  4،ص 7005، 1المشرق،بيروت،ط لتعبير،دارا في معلوف،المنجد لويس:ينظر18
 302، ص والتعبيرالبالغة  تدريس محموي،طرائقعبد الرحمن  كاملعبد الرحمن 19
  8،ص  2016المتوسط، التعليم العربية،مرحلة للغةا لمنهاج المرافقة الوثيقة20
 .8 محمود،صعبد الرحمن  كاملعبد الرحمن 21
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و التي تدخل ضمن ما يعرف بمنهاج  2361و الثانية بدأت سنة  2330األولى بدأت سنة 

من المنطوق  2361وسط الجيل الثاني . حيث ينطلق التعبير الشفهي في منهاج التعليم المت

ويمار  في ساعة كاملة تفتح بها الوحدة التعليمية ، وإما تنفيذ التعلمات فهي 

 22كمــــــــــــــــــــــــــا وردت في دليل األستاذ

 تحديد األهداف التعلمية . -

 االنطالق من وضعية تعلمية. -

متعلمين ل المسموع من طرف كإسماع النص بكيفية واضحة متأنية وبصوت  -

 واألداء المعبر.األستاذ مخارج الحروف  يحترم فيها

 ، بإشراك الجميعوالمساواةمناقشة المسموع بتنشيط من األستاذ مع مراعاة العدل  -

من خالل تداول الكلمة بينهم بلغة العربية سليمة إلبراز شخصياتهم. فيناقشون األفكار 

 المعيش انطالقا مما سمعوه.  ويعبرون عن مواقفهم وأرائهم ويربطونها بواقعهم

 إنتاج النص شفويا بلغة سليمة )الكفاءة الختامية المرجوة(. -

مناقشة إنتاجات التالميذ، وتعرض شفويا وتناقش بين التالميذ بلغة سليمة ولكل  -

ع نها إن اقتنة أو يتراجع عرأة وبطريقة مقنعمتعلم عرض أرائه أن يدافع عنها بج

 فسادها.ا أو بضعفه

 المعارفن حيث با مومؤيدا ومص المتعلمين،يعقب األستاذ على كل ما دار بين  -

 المنهجية.  المعلومات

الذي يلزم التدريس بالكفايات في فهم المنطوق " التعبير  2116حيث ركز منهاج  التعليم المتوسط 

 الشفهي " على أن  يتميز بما يلي:

 بداية الوحدة التعليمية.ينطلق من نشاط فهم المنطوق الذي يقدمه في  -

 يحتاج من التلميذ  مهارات االستماع و الفهم واالستيعاب داخل القسم . -

ال يتوقف في التواصل الشفهي داخل القسم، وإنما يتعدى ليكون نمطا للتواصل  -

في الحياة من خالل ما يسمي بالتعبير اإلبداعي  الذي يوظف كامل المكتسبات 

 اللغوية التي تعلمها.

 معاني النص المسموع بغية إنتاج نصوص شفهية ترعى مقام المخاطب .فهم   -

                                                           
 .17-16، الجزائر، صموفمللنشر،  الوطنية التربية المتوسط،وزارة لتعليما من األولى السنة العربية ألستاذ،اللغةا كحوال،دليل محفوظ22
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مدى إسهام طريقة المقاربة بالكفايات في تطوير الكفاءة المهنية للمعلم " في مادة اللغة العربية  -

 في مرحلة التعليم المتوسط.

تعليم المتوسط رحلة الساهمت طريقة المقاربة بالكفايات في تطوير الكفاءة المهنية للمعلم والمتعلم في م

 في مادة اللغة العربية مساهمة فعالة على مستوى المعلم والمتعلم بشكل إيجابي على النحو التالي : 

 على مستوى التلميذ :

 تعلم خاصة الذكاء اللغوي والذكاءتنمية القدرات الفكرية والمعرفية لدى الم -

 االجتماعي .

 الحوار الشفهي .تدريب المتعلمين على النطق السليم أثناء  -

 معالجة االضطرابات اللغوية التي يعاني منها التالميذ  -

 إكساب التالميذ مفردات لغوية ، من أجل توسيع  القامو  اللغوي لديهم . -

اكتساب االستقاللية الذاتية في الحوار أثناء العملية التواصلية ، من خالل تقديم  -

 الحجج والبراهين أثناء المحاورة .

 لمعلم : على مستوى ا 

 يكون األستاذ موجها ومرشدا  -

 يحفز ويثير المتعلمين ويحثهم على المحاورة والنقاش مع احترام قواعده  -

 تسهيل عملية معالجة التالميذ الذين يعانون من أمراض الكالم والتواصل  -

  : على مستوى المادة التعليمية 

وص بطبيعة النصنجاح تعليم ميدان فهم المنطوق في العملية التعليمية مرهون  -

المقدمة للمتعلمين ، فكلما كان النص المسموع قريبا من واقع التلميذ ومؤثرا فيه 

 ،كلما كانت قابلية االستيعاب أكثر ومن ثم اإلنتاج .

نجح واضعوا مناهج الجيل الثاني في مادة اللغة العربية في مرحلة التعليم  -

اجه عن ميدان فهم المكتوب المتوسط حين قاموا بتقديم ميدان فهم المنطوق وإنت

قواعد اللغة دراسة النص األدبي وإنتاج المكتوب وهو التعبير  –)قراءة مشروحة 

 الكتابي الذي هو أحد مخرجات فهم المنطوق .

 -خاتمة : 
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من أجل تطوير كفاءة المعلم للوصول إلى الغاية التي تهدف إلى عملية التعلم يحتاج منا إلى بناء 

ها موارد مادية وبشرية ، تتمثل الموارد المادية في مخابر البحث والهياكل استراتيجية تخصص ل

اإلدارية  والوسائل البيداغوجية وإعداد البرامج ، والموارد البشرية تتمثل في األساتذة والمؤطرين 

والمختصين والباحثين وتوفير  مناخ اجتماعي وثقافي لتسهيل بناء استراتيجية تضمن لنا تطوير كفاءة 

لمعلم يشرف عليها مختصين في هذا المجال للوصول وتحقيق الغاية المنشودة ، مع مراعاة الصعوبات ا

 التي قد تقف عائقا أمام هذا التطور نذكر من بينها :

 اختالف البنية االجتماعية والثقافية والحضرية المركبة للمجتمع الجزائري. -

عملية ن صعوبة تطبيق التدريس بالكفاية والقيام بالفروقات الفردية عند األساتذة والتالميذ تزيد م  -

 .والمتابعة والمراقبةالتقويم 

 تتطلب زمنا كافيا وكبيرا من أجل دمج مختلف مكتسبات التلميذ وتوظيفها. -

 محتوي النصوص غير مقاربة لبيئة التلميذ. -

تقريبا جلها نصوص علمية جافة بعيدة عن  المعروضة،طبيعة النصوص  -

 التي تنمي الحس والذوق األدبي .النصوص األدبية 

 قائمة المراجع : 

 .جواد الطاهر،أصول تدريس اللغة العربية،دار الرائد العربي،بيروت 

  ،6111زكريا إبراهيم: طرق تدريس اللغة العربية، دار المعارف الجامعية، الشاطبي مصر 

. 

  .عبد الفتاح حسن البجة: أصول تدريس اللغة العربية بين النظرية والممارسة 

  عبد الكريم غريب ومن معه "معجم علوم التربية " منشورات علوم التربية . مطبعة  النجاح

  6115الجديدة الدار البيضاء  

 بية ، عرفرج عبد القادر طه ومن معه في معجم علم النفس والتحليل النفسي "دار النهضة ال

 بيروت" بدون تاريخ" .

 1،7005 لويس معلوف،المنجد في التعبير،دارا لمشرق،بيروت،ط ، 

  محفوظ كحوال،دليل األستاذ،اللغةالعربيةالسنةاألولى من التعليم المتوسط،وزارة التربية

 .الوطنية ، الجزائر

 فكر ،دار التدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية :محمد صالح الدين مجاور

    2000 . العربي،القاهرة،
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 الوثيقة المرافقة لمناهج السنة الثانية من التعليم المتوسط. 

  ، علي راشد ، اختيار المعلم وإعداده ودليل التربية العملية ، دار الفكر العربي ، القاهرة

2336. 

- André Guillet « Développer les compétences ». E.S.F éditeurs Paris 2ème 

édition . 

- G.Le Boterf in x avier. R « Une pédagogie de l’intégration 2eme édition  

De . Boeck in  Université.2001 . 

- Jérôme S. Bruner « Le développement de l’enfant : savoir-faire avoir –

dire » Textes traduits et présentés par Michel  delean 2eme édition P.U.F.  

France 1991.   

  - P Guillet « Construire la formation : outils pour les enseignants et les 

formateurs » Editions  E.S.F   

- R. Legendre Dictionnaire actuel de l ‘éducation Paris Montréal 1998. 

- Renald Doron et F. l’arol « dictionnaire de psychologie » Larouse. Paris 

Montréal 1998 

- Renald Legendre : Dictionnaire actuel de l’éducation « Paris » Montréal 

1998   

 

 

 


