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 التعليم كلمة رئيس مجلس اإلدارة بالجمعية الليبية لعلوم 

 رئيس المؤتمر  

 أ. ليلى رمضان جويبر    

 

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

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

 تنظيمية للمؤتمر.السيدات والسادة أعضاء اللجان العلمية والتحضيرية وال -

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

  وصفته.الحاضرون والمشاهدون والمستمعون والمتابعون جميعا كل باسمه  -

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

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

نبارك لكم انطالق هذا المحفل  نافإن الرفيعة،اإلنسانية  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  واقعية، يعرضهاتربوية  علمية،ارب الذي يقدم خالصة تج      

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

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

لتتبوأ المكانة الالئقة  ألوطاننا؛يحقق النهوض  التغير؛ بماي عصر سريع ف الحياة،جميع مجاالت 

 بين األمم.  

 والسادة:حضرات السيدات 

عالية، بذلت بهمم  مضنية،بعد جهود  –في هذا اليوم األغر  –يأتي هذا الملتقي العلمي الكبير      

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

ونتمنى  إنجاحه،والعاملين على  فيه،والمشاركين  عليه،لكل القائمين  االحترام،بجزيل الشكر ووافر 

 واالبداع.لكم جميعا مزيدا من التألق 

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

 نشكركم جميعا. .جمعاء

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.                                      
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 كلمة رئيس اللجنة التحضيرية 

 د. نبيل بن حكومة                            

 

 بسم الله والصالة والسالم على حبيبنا وقدوتنا 

 يه أفضل الصلة والسالم أما بعد محمد عل                                      

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 

ن إلصالح منظومة إعداد وتأهيل معلم المستقبل ،عندما نتكلم عن الحضارة نتكلم ع

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

علمي 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 

لمستقبل كما قيل عندما تصبح مدرجات الجامعة أهم معلم أعطيك أمم  سوف نعبر إلى ا

من 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 

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

عمق العالقة بين العلم والفن ، العلم غايته الحقيقة ووسيلته الفكر وأداة المنطق أما الفن 

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

يشرفني ويوصل الفكر بمداعبة المشاعر ويرسم المنطق بكل ذوق،  وأنه ال يطيب لي و

 أن أرحب بكم جميعاً في هذا المحفل العلمي 

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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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 

 عين وصحبه أجم

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 

ل الضيوف الكرام والذين شاركونا في هذا المحفل العلمي الدولي وبركاته ( نرحب بك

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 

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

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 

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

محكما ومقيما من داخل وخارج ليبيا وتناول البحوث لتقييمها  85للجنة العلمية 

بموضوعية مطلقة وفي هذا السياق ال يسعني بصفتي رئيس اللجنة العلمية أن أتقدم 

بالشكر والتقدير ألعضاء اللجنة العلمية على تعاونهم ورحابة صدرهم  ألداء هذه 

بالشكر والتقدير إلى رئيس الجمعية األستاذة ليلى جويبر لمساعدتنا في المهمة كما أتقدم 

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 

يكفينا شرف اللقاء بكم في هذا المحفل العلمي  وفقنا فذلك من الله وإن أخطأنا وقصرنا

 وفقكم الله جميعا والسالم عليكم 
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 كلمة رئيس نقابة المعلمين طرابلس

 أ. أشرف أبوراوي                                 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم والصالة والسالم على نبينا 

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

 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 

لكفاءات والقامات العلمية  واألدبية الكبيرة لنسلط بحضور وتواجد نخبة من أصحاب ا

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

المستقبل للنهوض بالعملية التعليمية وكيفية تطويرها وإصالحها وإصالح العناصر 

بق هذا المؤتمر العديد التعليمية والمتمثلة في المعلم والمدرسة والبيئة التعليمية ولقد س

من ورش العمل والندوات التي حاولنا من خاللها وضع حجر األساس النطالق هذا 

العمل 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 

م من خالل الخروج بتوصيات وتقديمها للجهات المعنية للعمل بها ألنها بتطوير التعلي

نتاج لما قدمه الخبراء وأصحاب العقول النيرة في هذا المؤتمر وفي الختام أشكر كل 

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

كما ال أنسى أن أتقدم بالشكر للدكتورة ليلى  هذا العمل بالمقام الذي يليق بحضراتكم

رمضان جويبر رئيس مجلس اإلدارة بالجمعية ورئيس المؤتمر على ما بدلته من 

 مجهودات تذكر فتشكر 

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

 بسم الله الرحمن الرحيم
 صالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمدوال

 ؛ وبعد:الصالة وأتم التسليم أفضلعليه                                                 

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

 ألنهامهنة التعليم من أشرف وأنبل المهن، و الذي يؤديه في تنمية الفرد والمجتمع على حد سواء. 
فالطبيب والمهندس قد تخرجوا على أيدي متخصصين في مهنة الفرد، في تكوين شخصية  األساس
ذات الصلة بالعملية التربوية والتعليمية، وعلى رأسها  هنا كان االهتمام بكل العناصر ومن ،التعليم

المعلم، الذي يعتبر المظلة التي يتفيء بها الطالب، ويستظل بظلها، وهو ذروة سنام العملية 
 .التعليمية، عليه ُتعقد اآلمال وبه ُتبنى األجيال

التي  ؛جتمعمالللمعلم دور كبير في تحقيق األهداف التربوية والتعليمية التي يحددها إن 
. وتقدمه في اإلنسان بوصفها األصل في تطور أي مجتمعواالستثمار تحقيق التنمية تعمل على 

، ويسعى نحو -هم األبناء-فالمعلم هو الشخص الذي يؤتمن على أهم ما يملكه المجتمع من ثروة 
حشو أذهان حيث كان اهتمام المعلم ينصب على  ،باألمساالستثمار فيهم، فمعلم اليوم ليس كمثله 

بالطرق التقليدية، لذا كان من السهل  والتلقينالطلبة بالمعلومات والمعارف عن طريق الحفظ 
انتساب العديد من الخريجين إلى مهنة التعليم ومزاولة هذه المهنة كوظيفة أبدية دون الخضوع إلى 

التربوية والتعليمية  فاألهداف، وتعقيداً  أما مهمة معلم اليوم فهي أكثر صعوبة .أية معايير علمية
والتكنولوجية الحديثة وثورة المعلومات  التغيرات في ظل التحديات العلمية العديد منطرأت عليها 
إيجاد معلما عصريا حديثا يدرك التعامل مع الطرائق الحديثة في  األمرلزم ي، لذا واالتصاالت

م وتوظيفها في المحتوى الذي يقوم لالتدريس والتقويم، والمهارات المناسبة في استخدام تقنيات التع
 تحقيقلتقتصر مساهمة المعلمين وال  .ةبتدريسه وغيرها؛ كي يقوم بواجباته على الوجه الصحيح

إلى مهنة  االنتماءنما على مدى الرغبة الحقيقة في إ، الجيد فحسب اإلعدادالمرجوة في  األهداف
  ا.في بناء المجتمعات والرقي بهبدور العملية التربوية والتعليمة  واإليمانالتعليم، 
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في العملية التعليمية في ليبيا وغيرها من الدول،  المشكالتومن هنا تبرز مجموعة من 
عملية  أن نسهل لناكيف و  ،الطرق المثلى لتدريب المعلمين ومكافأتهم وتمييز كفاءاتهممثل: 
رسم القرار ناع ُص يمكن لكيف الفعال وتقييمه؟  األداءوإدارة للمعلمين المهني المستمر  رالتطوي

أفضل المسارات المهنية الوظيفية التي تضمن في ضوء التحديات؛ التي تحقق السياسات التعليمية 
بالهوية المهنية  اإلحساسوخلق  ،الكفاءة مع الوظيفةفيها  وتتناسبالمعلم بوظيفته  استمرار

 نوظفهم؟نستقطب المعلمين الكفوئين و يمكن لنا أن كيف و  ؟للمعلمين ككل
 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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 كلمة رئيس المجلس العربي للتعليم والتدريب االلكتروني
 ... من دولة العراقأ.د. عبد الهادي محمود الزائدي          

 بسم الله الرحمن الرحيم
 م التعليمالسادة االفاضل بالمؤتمر الدولي للجمعية الليبية لعلو       

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

الكبير، والذي تسنى لي االطالع على محاوره عن طريق الدكتورة الفاضلة" ليلى جويبر"، أنا سعيد 

ار القيمة المطروحة في هذا جدًا بوجود قامات علمية كبيرة في بلداننا العربية الشقيقة، وأفرحنا األفك

المؤتمر من 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 

دم وال تعطي للمعلم والمتعلم فرصة لتطوير واألمان، هذه الظروف التي قد تعرقل مسيرة العلم والتق

نفسه ومستواه العلمي ، ولهذا انعقاد هذا المؤتمر في ظل هذه الظروف يعد بادرة أمل ومفتاح لكثير 

من األمور المغلقة والتي نتمنى من الجمعيات األخرى تحدوا حدو الجمعية الليبية لعلوم التعليم 

ي نتبادل أواًل كباحثين عرب هموما وتطلعاتنا نحو مستقبل إلقامة مثل هذه المؤتمرات والندوات لك

مشرق نخدم فيه العملية التربوية ونسعد في بلورة األفكار كي نسابق الزمن ال أن يسبقنا ولكي نصل 

 التطور العالمية في المجال التعليمي والتربوي. بعقل المعلم العربي لمواكبة

 لوم التعليم على أقامت هذا المحفل الدولي العلمي الكبير.وأخيرًا اجدد مباركتي للجمعية الليبية لع

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

 د. عبدالناصر العباني                                                

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 ى أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالصالة والسالم عل

 السادة الحضور احييكم بتحية اإلسالم والمسلمين السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

 سفارة دولة فلسطين المحترم بأعمالالسيد القائم 

 السادة عمداء الكليات المحترمون 

 السادة البحاث وأعضاء هيئة التدريس المحترمون 

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

 "نحو إصالح منظومة إعداد وتأهيل معلم المستقبل" 

والذي فاقت المستوى المأهول من حيث التنظيم وحفاوة االستقبال هذا المؤتمر نجح قبل أن يبدأ   

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

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

في  يال يسعنمعلم المستقبل ى الحروف إلصالح منظومة الدولية والمحلية حيث وضعت النقاط عل

المؤتمر وكل اللجان على هذا التنظيم الرائع ونتمنى لهم كل التوفيق  يسئهذا المقام إال أن اشكر ر 

 والسداد 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
 م العالي بجامعة صنعاءأستاذ إدارة التعلي/ 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  -عية رئيس الجم –األستاذة الفاضلة الدكتورة/ ليلى رمضان جويبر -

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

 السيدات والسادة أعضاء اللجان العلمية والتحضيرية والتنظيمية للمؤتمر. -

ية الباحثون األعزاء والباحثات العزيزات المشاركون والمشاركات من داخل المنطقة العرب -

 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    

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

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

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

ن لكنا اليوم بينكم، وقد اكتفينا بالمشاركة عن حضوريا، ولوال الظروف واألوضاع التي نعيشها باليم

بعد، ونلتمس العذر منكم، ويعلم الله أننا حاضرون معكم بقلوبنا وأذهاننا وخواطرنا، ونعدكم 

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

 م2322ستقبل" ديسمبر "نحو إصالح منظومة إعداد وتأهيل معلم الم

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

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

اتية، للعمل سويا من والقصور، مما يتطلب تظافر الجهود الرسمية والشعبية، الحكومية والمنظم

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

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

 لتعليم وصناع القرار.  العلمية واالخذ بتوصياتها وجعلها محل اهتمام القائمين على ا

 السيد الرئيس:
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بعد جهود مضنية  –في هذا اليوم األغر  –يأتي مؤتمركم الميمون السيدات والسادة المؤتمرون:

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

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

نشعر بسعادة غامرة النطالق المؤتمر في موعده المحدد، وبهذا الزخم العربي الكبير، وقد تابعنا 

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

ة التي بذلت طوال عدة أشهر مضت، فلكم، ولهم جميعا كل الشكر المؤتمر، ونعرف الجهود الكبير

 واالحترام.

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

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

اركة وللباحثين والباحثات من مختلف البلدان العربية وغيرها، ولجميع الحضور وللجمهور المش

 .المتابع عبر قنوات التواصل االجتماعي وجميع المهتمين أينما كانوا

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.                                                
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 الجمعية التونسية للجودة في التربيةكلمة رئيس 

 ورئيس المنظمة العربية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 أ.د. بلقاسم بلغيث من دولة تونس                                    

 

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

سة الجمعية الدكتورة ليلى رمضان على دعوة الجمعية التونسية للجودة في التعليم وعلى رائسها رئي

/ 66/ 23 -61التربية للمشاركة في هذا المحفل العلمي الدولي الذي ينعقد في طرابلس يومي 

م وهي فرصة بالنسبة لنا لنحي كافة الشعب الليبي الشقيق الذي تربطني به عالقة جيدة يعود 2322

م من 6195إلى  6191مدرس بمدينة زلطين الحبيبة لمدة اربع سنوات من سنة تاريخها الى عملي ك

 القرن الماضي. 

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

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

دان وخاصة منطقتنا العربية التي لها نتائج منخفضة جداً في االختبارات العالمية في المجال البل

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

سات والمحاور المدرجة في برنامج هذا المؤتمر جديرة كلها باالهتمام، ذلك آلن من دور المؤس

التربوية والتعليمية بمختلف مستوياتها وأصنافها تتطلب تهيئة الظروف المستوجبة وتوفير الوسائل 

الضرورية التي من بينها كيفية إعداد المعلم وتكوينه حيث أن المطلع على األنظمة التربوية 

أنظمتها  المتطورة في العام يالحظ أن من أهم العوامل التي من المفروض االهتمام بها لتطوير

التعليمية هو تكوين معلم المستقبل ليكتسب الكفايات المهنية لتؤهل إلعداد الموارد البشرية قادرة 

على التفاعل مع مجتمع المعرفة لتمكن من كسب الرهانات ومواجهة التحديات التي يشهدها هذا 

المؤتمر الدولي وكافة العالم المعقد والسريع التغير في جميع المجاالت ، وأخيراً أشكر منظمي هذا 

 المشاركين فيه ونرجو أن تكلل أعمالكم جميعاً بالنجاح والتميز.

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

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

 مكاريال

 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. 
أ.د. عبد الحسين رزوقي  

 الجبوري
 .11 العراق

 أ.د. بلقيس أحمد الكبسي
 اليمن

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

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

 العراق أ.د. حسام عبدالملك العبدلي .16 العراق أ.د. داود عبدالسالم العراقي .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 د. نجاح عبدالمجيد الطبيب .26 ليبيا د. عبدالحكيم سالم بركة تنتوش .25

 ليبيا د.نجاة على على الهنشيري .28 يبيال 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 . فهيمة محمد بالنورد .35

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

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

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

 ليبيا د. أحمد األمين على زبيدة .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 ي غانم الصميدعيد. أحمد لؤ .49

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

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

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

 ليبيا د. إيمان جمعة إمحمد ساسي 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 صالح أبوخشيم أ. إيمان .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 بيل على معتوقد. ن .60

 خلود فوزي الكاتب .68

 
 د. فدوى فتحي بن طاهر .61 

 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 د.مروى بهجات سويدان .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 ك عمر بالمانمال  00

 د.ايناس مفتاح ترفاس 01 بدرية خالد النعاس 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. 
Teacher Education Systems and Admission Criteria in Faculties of 

Education in Finland, Qatar and Libya ( A comparative study) 

Abdelgader Abujalala      -     Eftima Eldanfour 
6 – 28 

2. 
 ... االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي التربية الخاصة بمدينة مصراته

 محمد الغزيل أ. هناء -أ.أمينة محـمد عبدالله عامر                                       
21 - 15  

0. 
قرجي ) األساس يطرابلسمي مدارس التعليم مدى الثقافة الصحية لدى معل

 د. مالك حسن الصفر                                                            ...  (أنموذج
11 – 10 

1. 
 ... العلوم مادة معلمي ومعلمات لـــدى الصحية افةالثق

 م. د عايد خضير ضايع الطائي                                                           
11 – 56 

8. 
التطوير واالبداع في العلوم الطبيعية والتطبيقية )أنموذجا( المساحات المائية ال 

 ية على الحياة النباتية . د.سعدية عاكول منخيجنوب العراق وتأثيراتها البيئ رهوا
52 – 633 

1. 
)اتجاهات معلمي المرحلة الثانوية بمدينة بني وليد نحو مهنة التدريس في ضوء 

 هند عبد العزيز بن جريدد.  -نجية محمد بشيرد.                 بعض المتغيرات(
636 – 628 

9. 
 ــ دراسة وصفية سين أداء المعلمالوسائل التعليمية الحديثة وأثرها في تح

 أ. محاسن رجب عميش                                       - أ. فتحي محمد معتوق                                     
621 – 612 

5. 

اللغة اإلنجليزي بمرحلة التعليم في تدريس مادة  ليميةواقع استخدام التقنيات التع

قصر بن ليم دراسة ميدانية بمراقبة تع(لمعلمين والمعلمات نظر امن وجهة اإلساس 

 أ. إسراء الهادي هاشم                                                        )غشير

610 – 610 

1. 
 األنشطة المدرسية ودورها في تنمية شخصية الطالب

 د/ عز الدين عماري                                                         ط د/ زهرة كالل                                              
611 – 651 

63. 
واقع استخدام التعليم اإللكتروني بكلية التربية تيجي جامعة الزنتان من وجهة نظر 
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Abstract 

This study aims to structure a proposal for the teacher preparation 

system and student admission criteria to the faculty of education at 

Misurata University. The study adopted the comparative method 

considering George Bereday's entry, which focuses on collecting data about 

the educational systems and investigating the similarities and differences in 

each of the compared countries in an accurate and systematic way. The 

researchers studied the qualities of teacher preparation systems in Finland 

and Qatar and analyzed the criteria of student admission in these countries.  

They compared the Finnish`s and Qatari`s education systems with the 

Libyan one. Taking the results of the study into consideration, the 

researchers recommended the following: (1) personal, leadership, and 

professional skills should be included within admission requirements. (2) 

Teacher education systems should vary to correspond with the learning 

stages in schools and with the scientific specializations, (sequential system 

could be applied for primary teacher education), and (integrative system for 

preparatory and secondary teacher preparation). 

Keywords: Admission Requirements- Faculty of Education- Qatar and 

Finland Teacher Education Systems 
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Introduction  

    Teacher education systems have an impact on countries` cultures 

and shape future generations' thoughts and personalities. According to 

Ingersoll (2007), "it is widely believed that the quality of teachers and 

teaching are among the most important factors shaping the learning and 

growth of students. Moreover, this impact goes beyond student academic 

achievement" (p. 1). Improving teacher education programs should be in 

the interests of all who are involved in this field and be of concern to 

policymakers. Considering a recent research review, teachers' quality is 

highly related to the quality of education they received, the skills they 

learned, and the knowledge they gained while studying in education 

faculties (Brinkley, 2004; Sharma et al., 2013; Pollari et al., 2018; 

Wachiuri et al., 2017; Salokangas & Kauko, 2015; Goodill, 2017; Howell 

et al., 2016). 

Faculties of education in Libya are the main source that prepares and 

trains student-teachers to be in primary and secondary schools as 

knowledge providers and facilitators (teachers). The learning and teaching 

processes in Libyan schools (which recently have lost their quality as the 

results of PISA tests revealed) were affected directly by the outcomes of 

teacher preparation institutions. Faculties may need to reconsider their 

current programs of teacher education and set considerable criteria for 

student admission to be able to prepare qualified teachers with teaching 

strategic methods, professional skills, and high academic achievements.  

  Abu Shaala et. al (2021) reported that the faculty of education`s 

graduates of the University of Misurata were not as efficient as required for 

schools’ needs from the perspective of teachers of the faculty of education 

themselves, and this has also been revealed by the Inspection Office in 

Misurata through meetings with inspectors. 
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  This study investigated the current educational programs of teacher 

preparation and student admission criteria applied in the faculty of 

education at Misurata University with Finland’s and Qatar`s reviews. It 

attempted to analyze the educational situations and systems in the 

compared countries to provide suggestions that would improve teacher 

education programs and student admission policies of the Libyan faculties 

of education. 

Research problem     

. Libyan education has been unlisted in PISA results since it suffers 

from poor quality in its education system. It was revealed that “Libya and 

five Arab countries, Yemen, Somalia, Iraq, Syria, and Sudan, were not 

included in the new classification of countries in terms of quality of 

education as published by the Davos Forum" (Aljadeed & Ali, 2022, p.3). 

This indicates an unexpected future for education in Libya. Policymakers 

and educators should seriously present solutions and improve education 

systems. This study attempts to diagnose this Libyan educational weakness 

among the world systems of education by investigating the faculties of 

education which are the main provider of teachers in primary and 

secondary Libyan education.  

The researchers look forward to answering the following questions: 

 What are the student admission standards and teacher 

preparation according to the ideology of educational discipline? 

 What are the current admission criteria and teacher preparation 

programs in the Faculty of Education at the University of Misurata? 

 What are the current admission criteria and teacher preparation 

program standards in Finland and Qatar? 
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 What are the similarities and differences in the admission 

criteria and teacher preparation systems in Finland, Qatar, and the 

Faculty of Education at the University of Misurata? 

 How can the teacher preparation systems of Finland and Qatar 

be used in developing admission criteria and teacher preparation 

systems in the education faculty at the University of Misurata? 

Research significance: 

This study is of significance for the following reasons: 

• developing criteria of student admission and teacher preparation 

programs for the Faculty of Education at the University of Misurata since it 

suffers from inefficient outcomes as Abu Shaala et. al (2021)  revealed.  

• The results of this research may contribute to the development of 

education in Libya by improving the teacher preparation programs.  

A Literature review:        

One effective step into improving the education process in a country is 

to investigate and diagnose the factors that may affect its educational 

progress and delay its improvement. Teachers who graduate from faculties 

of education should have a major role in ensuring the success of the 

learning process in primary and secondary schools. Qualified and valid 

education in facilities entails qualified academic improvement in schools. It 

was explained that: 
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      The importance of teachers can never be overemphasized. Teachers 

play an active role in shaping the future of those whom they teach. 

Therefore, it is imperative for countries to invest in and closely monitor 

teacher education programs. Teachers need the self-confidence to carry out 

their duties in demanding unique situations and need to implement their 

expertise in such a way that their customers, stakeholders and colleagues 

trust them. (Wachiuri et. al 2017, p. 23). 

The Importance of Choosing a Student-Teacher: 

The recent international huge move into exploring knowledge and using 

technology has affected the teaching and learning processes. Teachers` 

roles exchanged from prompters to guides, motivators, and assistants in 

their educational 

    profession, and students also have passed the passive roles (recipients) to 

actives and explorers to learn. This indicates that various skills, tasks, and 

qualities must be available to student-teachers, as it is no longer sufficient 

for them to teach in schools depending only on their academic success. 

Student-teachers should be carefully selected as they could be qualified 

experts for future teachers. Students should be admitted taking into account 

the professional requirements that teaching needs. Hashem et. al (2019). 

Teacher Preparation Policies 

According to Mohammed & Hawala (2005) explained that teacher 

preparation programs have these policies:  

1. Teacher education systems all over the world often apply one of the 

following systems (integrative and sequential), (a) The program submits 

the integrative system usually takes five years of study, (75%) of the period 

is for major preparation, (20%) for educational preparation, and (5%) for 

cultural preparation. (b) The sequential system organizes a program by 
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which students study major courses first, then students study one or two 

years to have a diploma in education. 

2. Modern technology is included intensively in the faculties of education. 

3. Comprehensive preparation (professional, academic, psychological and 

cultural) for students and teachers is necessary.  

Problems faced by teacher preparation faculties: 

Requirements of education teacher system were considerably 

academic. The teacher was prepared to transfer the knowledge they had 

acquired during their studies. The fast change in world civilization implies 

a change in teacher preparation systems and standards. However, faculties 

of education face some difficulties when setting standards for student-

teacher admission: 

Most students who apply to the facilities of education are 

academically weak. Highly graded students are usually directed to other 

faculties. 

Faculties of education have not been able to achieve education 

systems` requirements and needs yet. Graduates of faculties of education 

suffer from low culture and education context, and this could be because of 

the mutual relation between education inputs and outputs of faculties of 

education. Al-Ahmad (2005). 

 Faculties of education may not shed the highly scored students` 

interests due to some reasons, (1) Inconsiderable social perception to 

teachers. (2) Low salaries. (3) The lack of opportunities of getting a 

profession. This has been referred to in   Arab low results in PISA, “Unlike 

in high-performing countries, in many Arab countries, the teaching 
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profession is not a highly valued profession: pay-wise, socially, or 

professionally.” (Bollag, 2019, p. 2). 

The inability of faculties of education to provide qualified teachers has 

made the ministry of the education system employ graduates from the 

faculties of art, science, and others who do not have educational 

qualifications as teachers. 

Teacher preparation  

 Loughran, J. & Hamilton, M.L.. (2016 p. 14) define teacher education 

as “the pre-service and in-service teacher preparation where students of 

teaching seek to develop knowledge and skills in teaching and to learn how 

to competently apply these in practice.” 

  Amer, (2008) considers teacher preparation as a planned, intentional, 

dynamic process that aims to develop the attitudes, knowledge, and skills 

required to be existed in a teacher in an organized manner to enable him to 

perform his future roles. 

From the above definitions, we can conclude that the teacher 

preparation system is an intended program by which the student-teacher 

acquires major knowledge, improves educational skills and gains 

professional experience that makes him able to achieve teaching duties.   

Teacher Preparation Program Systems: 

Integrative system: 

The regional center for quality and excellence in education (2017) 

reported that students apply to educational institutions (college of 

education, teachers' college, or higher institute) to have cultural, academic, 

educational, and professional preparation simultaneously. Academic 

preparation often receives greater focus.  

Sequential system: 
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According to Al-Assami, H & Al-Assami, A (2019), in a sequential 

system, graduates of faculties of specialization study for more years in the 

Faculty of Education for having a general diploma in education.  

Components of Teacher Preparation Programs: 

Student-teachers need to have various preparations that enable them to 

practice their future work confidently. Teachers' education program 

demands teachers integrate multiple kinds of knowledge and skills. They 

should have practical experience through which they can apply their 

theoretical thoughts.  

The following paragraphs discuss the main preparations that should be 

available to teachers. 

Cultural preparation 

The teachers should have a general culture that enable them to 

perform their profession confidently. Teachers with flexible thoughts and 

broad cultures could have a positive impact on the surrounding 

environment and be viewed with considerable social position. Rabea & Al-

Dulaimi (2009). 

Pedagogical preparation (specialization)  

It aims to prepare the student-teachers in the subject that they will 

teach in the future, through specialized courses offered by a systematic 

program. Students are also required to research and explore knowledge 

about their specialization. 

Professional Preparation 

This provides student-teachers with educational courses related to 

other specializations to become psychologically and educationally prepared 

to practice teaching in classrooms Al-Drej & Jihad (2005) 

 Interpersonal Skills 



 
 
 

8 
 

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

 99/2222/ 22-91( طرابلس 2المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 
These skills enable teachers to collaborate with others in the school 

community. Teachers can share experiences and efforts among the school 

members through practising these skills. Teaching demands a lot from 

teachers, they need to play roles outside of the class since they work within 

groups. 

Reflective Skills 

In this context, teachers are trained to practise critical thinking and 

deep analysis to interpret teaching and learning situations. They need to be 

able to have their actions, beliefs, and attitudes that shape their teaching 

positively. 

  Personal Skills 

 Time management, goal setting, planning, and setting priorities for 

the well-functioning of the classroom are the skills that teachers should be 

familiar with. The National Research Council (2010) 

Research Methodology: 

The researchers adopted the comparative approach, using George 

Bereday's approach. Wojniak (2018) investigated Bereday’s comparative 

method in educational research. The study explained Bereday’s systematic 

strategy in comparing education systems in detail, and it revealed that “The 

main assumption of this method is to analyze educational facts in a broad 

social and political context” (Wojniak, 2018, p. 12) 

George Bereday`s approach is evaluated as one of the preferable 

methods in comparing education systems. It was reported about Bereday`s 

comparative method in education, “Bereday’s method is one of the best-

known systematized approaches to comparative education, in which an 

educational system is viewed as a component within a larger cultural 

context.” (Kidd, 1975 as cited in Shoaib, 2016 p. 1)   
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The approach follows four systematic stages (description, 

interpretation, juxtaposition and comparison). According to Adamson & 

Mason (2014), the first stage is to collect information about each of the 

compared educational systems, then analyze the collected data in terms of 

social data. Thirdly, reviewing data is conducted through a careful debate 

with the attempt to shape a hypothesis. Finally, the comparison process is 

carried out to verify the validity of the hypotheses. The process of 

comparing the Libyan teacher preparation program with the Finnish`s and 

Qatari`s teacher preparation programs in this study goes through the 

following steps: 

Description: it includes a description of admission criteria and teacher 

preparation systems in Finland, Qatar, and the faculty of education at the 

University of Misurata. 

Interpretation: in this stage, the researchers attempt to explain and 

clarify the process of admission criteria and teacher preparation systems in 

Qatar, Finland, and the faculty of education at the University of Misurata. 

The debate: to explain how admission criteria and teacher preparation 

systems in Finland, Qatar, and the Faculty of Education at the University of 

Misurata differ from each other and present facts, information, and 

standards that they like. 

Comparison: to conduct a comparison discussing each system's 

advantages and disadvantages for reforming the local education system. 

       Teacher preparation system of the faculty of education, 

Misurata University  

 Overview of Education Faculty 
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 It has (3325) students and (229) teachers. It prepares male and female 

teachers in various scientific disciplines. The faculty was established in 

1996 by the resolution of setting up a higher institute for teacher training 

no. (1258). The institution transferred its affiliation to the University of the 

Seventh of October under the name of Teachers Faculty 2005. It has been 

named the faculty of education, based on the decision of the National 

Committee of Universities since 2010, and the name of the University of 

the Seventh of October was changed to “Misurata University”. 

Systems of study 

Previously, there were two systems of study. (1) The system was set to 

arise teachers' efficiency. It was two years of study. Teachers apply to it 

after completing a special teacher diploma, then join the faculty for having 

a higher diploma in science and education, or arts and education. (2) In this 

system, students apply for a scientific specialization for three years. The 

graduate was given a higher diploma in science and education, or arts and 

education. Later, the study system was extended to four years. After 

graduation, the student had a bachelor's degree in arts and education for the 

literary departments, and a bachelor's degree in science and education for 

the scientific departments. In 2007, the faculty approved the semester 

system.  

The faculty of education adopts the integrative system. The year study 

system is divided into two semesters (fall semester and spring semester 

with two weeks between them). A summer semester, which should not be 

less than 8 weeks, could be introduced if the need arises. This could be 

organized by approval of the faculty’s scientific council and the 

university’s scientific council. The annual system study could be decided 

by the faculty’s scientific council and approved by the university’s council. 
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Each semester lasts 18 weeks including registration and exams. The 

start and the end of the academic year are determined by the Ministry of 

Higher Education in Libya. The regular study period is not less than 6 

semesters (three academic years). Student Guide (2014)   

Standards of Admission:  

Requirements for Student Admission  

 The candidate should have a secondary school diploma, a high school 

degree, or its equivalent (with a prescribed percentage that that department 

requires). 

 To be conveniently healthy so that he can practise 

teaching.  

 To pay the prescribed fees.  

 To be of good conduct and behavior.  

 Never been dismissed from any college. 

 To pass the personal interview exam successfully.  

 To pass the required ability tests in the practical 

departments of the faculty  

 Non-Libyan applicants should be residents of Libya 

during study time, paying the prescribed fees.  

An Overview of Finland`s and Qatar`s Systems of Education 

The Finnish and Qatari education teachers' programs were the 

preferred ones to be compared with the local one because these countries 

have recently achieved high grades in PISA tests, PISA is an international 

program which evaluates teaching and learning qualities of education 
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systems. It was found that “Finnish education has received global attention 

since the release of the first Program for International Student Assessment 

(PISA) results in 2002 due to Finnish students' high scores in reading, 

mathematics, and scientific literacy." (Lavonen, 2016, p. 10). It was also 

reported that “one Arab nation, Qatar, has shown strong improvement, 

though from a low starting point. In all three subjects, reading, 

mathematics, and science, the share of low-achieving Qatari students 

shrank, and the share of top-performing students increased” (Bollag, 2019, 

p. 3)   

   Although there are quite considerable issues in the education field 

that need to be investigated through comparison, the researchers focused 

only on two areas in-depth: education preparation programs and standards 

of student admission. They thought these might be the major effects that 

relate to educational success in schools and shaping the education system in 

the faculty of education. Altaf et. al (2020) have related the success in the 

international student achievement tests (PISA) to teacher education systems 

in faculties, “There are many researchers and educationists who have given 

credit to the Finnish teachers for their students’ success on international 

achievement tests”(p. 10). The following paragraphs summarize the 

literature published on each of the compared programs (Finnish`s and 

Qatari`s educational experience).  

An overview of Finland’s and Qatar’s Admission Criteria: 

Standards for Student Admission in Finland: 

   According to Salberg (2016), candidates go through two stages to be 

admitted to the faculty of education: 
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(1) Candidates' selection is based on their historical study. It includes 

their grades in secondary school, preparatory school, and relevant records 

of out-of-school achievements. 

(2)If they pass stage one, they will have tests to evaluate their 

background in education. Students are also evaluated practically by putting 

them in teaching situations. 

After passing these challenges successfully, candidates have 

interviews to identify the reasons beyond their choice of joining teacher 

faculties. Based on their reactions and thoughts about education, students 

are admitted to the faculty of education.  

Reviewing Finland`s admission criteria, Finland inconclusively 

considers student-teacher basics. Admission requires academic concern and 

professional skills in education. It is also observed that academic 

achievement during the pre-university period is considerable. The 

educational professional is also evaluated by placing the candidates in 

teaching situations that appear and reflect their personalities through 

actions, so from the beginning, they should pay attention and reconsider 

enrolling in faculties of education. 

 Standards for Student Admission in Qatar:  

 For admission to the faculty of education at Qatar University, it is 

required to have a secondary degree with a score of (70%) to be enrolled in 

the teacher preparation program for the secondary stage and (75%) for the 

primary stage. English language department applicants have to pass IELTS 

with (5.5) or (6) and above) in TOEFL.  

Candidates have to study a foundation program in English language 

skills and mathematics skills with a minimum grade of (70%) and pass the 

personal interview. 
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 Students enrolled in teacher preparation programs of Qatari 

nationality receive monthly awards from the Education Authority of the 

Supreme Education Council during their studies.  

The standards followed in Qatar also show interest in the academic 

level of student-teachers by requiring a high grade in the secondary 

certificate and achieving (70%) in the foundation program. Personal 

interactive skills are also evaluated through interviews. 

The Study System Used in Preparing Teachers in Finland and 

Qatar: 

 A- The Finland education system: 

 In the seventies of the last century, the teacher preparation system 

was transferred from teacher training colleges to universities, and since that 

time, teachers have been required to have a master’s degree to practice 

teaching. Al-Ahmadi (2018). 

 In Finland, there are different teacher training programs, (1) 

according to educational levels: primary school teachers (levels 1-6), 

middle school teachers (levels (7-9), upper secondary teachers (levels 10-

12), (2) teachers of students with special needs, (3) teachers of professional 

education. 

 The candidates can choose their preferred program. However, the 

Finnish teacher preparation system is flexible so the graduate can expand, 

change his path, and move to teach at a higher level; For example, a 

primary school teacher can teach at the secondary level after passing 

specific requirements set by the preparation foundation program of the 

secondary teacher preparation program. Abdel Aal (2020) 

Teacher preparation programs 
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 Teacher preparation programs in Finland are similar to the European 

model, which includes two sequential dependent paths.  

 The first is achieved by having a bachelor's degree, and the second by 

having a master's degree. A master's degree is a prerequisite for practicing 

the teaching profession in Finland. The primary teacher preparation 

program adopts the integrative system, which requires a teacher to 

specialize in education by studying two courses from the primary curricula 

stage to a bachelor's degree. The study lasts 180 hours according to 

Bologna system, followed by two academic years for having a master's 

degree. The secondary school teacher preparation program adopts the 

sequential system, in which the students have a university degree through 

their studies in a particular specialization. If they choose the teaching field, 

they join the department of education at the teacher's preparation faculty. 

Following this stage two years of study for a master's degree. Al-Mutairi & 

Al-Arfaj (2007)  

The Qatari Education System  

        The Qatari teacher preparation program adopts the integrative 

system. The bachelor of education is benchmarked to Qatar National 

Professional Standards for Teachers and School Leaders and aligned with 

the standards of the Association for Childhood Education. The only Qatari 

institution which currently provides an undergraduate degree in teacher 

education is Education Faculty at Qatari University.  

The Qatari Education Faculty Offers Two Teacher Preparation 

Programs: 

The bachelor’s degree in primary education program includes a 

significant field experience component. Students can study one of four 

specialization concentrations: 
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 Arabic Studies (Arabic language, Islamic Studies, and Social 

Studies) 

 Math and Science 

 English 

 Early Childhood  

 Bachelor of education in secondary education has eight 

concentrations.  

Arabic Language  Islamic Studies  Social studies 

Chemistry   Physics   Biology 

Mathematics   English 

The bachelor`s education program, regardless of the strand of 

specialization, requires the following: 

 33  CHS         University Core 

 36  CHS         Education Core   

 45  CHS    Required Courses in Major. 

  These include discipline-specific pedagogy and content course 

 6    CHS         Electives 

 120 CHS        Total. college of education university Qatar (2022)  

The similarities and differences in the admission criteria and the 

teacher preparation systems between Finland and Qatar and the 

Faculty of Education at the University of Misurata: 

Based on the above-compared facts between the education systems of 

Finland, Qatar, and Libya, it is observed that there are some similarities and 

differences between these systems. The following paragraphs highlight 

how the admission criteria of each system differ from each other and how 

they share some procedures. They also explain how the system of teacher 
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preparation in Finland is distinguished from the other education systems in 

Qatar and Libya.  

 1- Similarities in Admission Criteria 

Qatar`s and Finland`s admission criteria are similar in that both 

emphasize secondary school grades.  

 2- Differences in Admission Criteria  

 Finland's admission criteria differ from Qatar's in two points:  

 First, it differs from Qatar's admission criteria in that it concerns 

secondary, preparatory degree grades and the relevant records of the 

outside school achievements. It also differs in the second stage, in which 

applicants have a written exam to test their education knowledge and they 

are exposed to situations similar to what happens to teachers in schools. 

They are evaluated in light of their behavior towards them. Interviews are 

also conducted with students to find out the reasons that motive them to 

study teacher preparation programs. The Qatari admission system requires 

a foundation program in English language skills and mathematics skills 

which is not the case in Finland or Libya. Interviews are conducted to 

ensure that his personality is acceptable as a teacher, setting stage for 

inquiring motivations and reactions towards educational situations are not 

concerned in the conducted interview, and this is the case in Libya or may 

be unapplied in some cases.  

Researchers observed through their work in the faculty of education at 

Misurata University that admission standards of the faculty are not 

applicable and the admission is usually done randomly. 

1-Similarities in the Preparation Systems: 

 Both the Finnish and Qatari preparation systems offer a special 

program for preparing primary school teachers (integrative system), and 
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they use the same strategy in preparing special education teachers. The 

Libyan preparation teachers' program also adopts the integrative system. 

2- Differences in Preparation Systems: 

 1-The Finnish system requires the student-teacher to have a master's 

degree, 

2-In Finland, there is a special program for preparing teachers of 

intermediate education (7-9), and another (10-12). The Qatari preparation 

program for secondary school teachers includes middle school teachers. 

Faculties of education adopt the integrative system for all student-teachers. 

3- In Finland, there is also a special program for preparing teachers of 

vocational education.  

4 Finnish Preparation teacher`s program is characterized by flexibility, 

where the graduate can expand and change his course after passing specific 

requirements set by the targeted program. 

5-The Qatari preparation system prepares primary school teachers, 

including four tracks: a-Arabic Studies (Arabic Language, Islamic Studies, 

and Social Studies) b- Mathematics and sciences. c-The English language. 

d- Early childhood. However, Finnish teachers are prepared to teach all 

subjects at the primary stage. One Libyan preparation education program 

provides teachers to teach all stages in schools.  

3- The results of the comparative analysis: 

 It is observed that Finland`s criteria for admission to teacher 

preparation programs are more serious than Qatar`s. This may refer to the 

value of teaching profession in Finland. It also indicates that teaching 

should not be chosen for only professional needs but that they should show 

an interest in practising teaching. In 2016, for example, the rate of 

admission was 16% of applicants to the kindergarten teacher program. This 
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low selection emphasizes picking satisfactory elements from the beginning 

because the quality of inputs suggests the efficiency of outputs. 

 Existing a foundational program for students enrolling in teacher 

preparation programs in Qatar may indicate poor preparation in previous 

learning stages. As a reforming procedure, this program allows students 

who choose to enroll in teacher preparation programs to improve and 

qualify their selves. This should be a requirement in the Libyan education 

system since the low academic achievement among secondary school 

students has been highly observed.  

 Both Finland and Qatar are interested in varying teacher preparation 

programs according to the learning stage the teacher will teach. This 

variation is a necessary need, as each age stage has the characteristics that 

distinguishes it from elder stages. This age difference entails a difference in 

teacher preparation programs. This variation is not concerned with Libyan 

teacher preparation faculties so graduates teach all learning stages 

regardless of their age. 

 Requiring a master's degree in Finland to teach in schools makes 

teachers in contact with the latest technology and methodology teaching. 

The researcher teacher can come over challenges, simply difficulties, and 

deal with future problems flexibly. Libyan education system lacks this 

requirement, teachers having bachelor's degrees usually stop updating their 

teaching skills. They usually deal with new teaching situations depending 

on their previous knowledge or their personal experience. For example, 

many teachers faced serious problems when the Libyan ministry of 

education submitted a new syllabus (Singapore Curriculum).  

Conclusion and Recommendations: 
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Conclusion: The researchers have reviewed a huge number of 

articles, books and also official documents related to the ministries of 

education of the compared countries (Libya, Qatar, and Finland). Based on 

the analyzed results of these documents, it is concluded that (1) the more 

emphasis and care are given to teacher education preparation programs in 

faculties, the more effective and successful primary and secondary 

education is in schools. Qualified teachers can have a positive and high 

effect on the environment around them. Furthermore, they can confidently 

make a positive change in the local education system. (2) The social and 

economic circumstances of a country significantly affect country`s 

education. Wherever teachers have a social value in their society, they will 

be more serious and motivated  

to achieve their jobs, (e. g.The Finnish situation). 

Recommendation: by presenting the educational literature and 

analysis of contexts of Finnish and Qatari experiences in preparing 

teachers, the following recommendations can be made to improve the 

teacher preparation programs at the Faculty of Education at Misurata 

University: 

1. Admission criteria should include the availability of 

personal, leadership, and professional skills of the student-teacher. 

2. Student-teachers should have psychological preparation 

as the teaching profession requires. 

3. Candidates should have standardized tests set by the 

chosen department, and those with a score of (70%) or more will 

be admitted. 

4. There should be a foundation year in light of the results 

of standardized tests. 

5. The teacher preparation programs should vary 

according to the age stage and scientific specialization. To follow 
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the integrative preparation system for kindergarten and primary 

school teachers and the sequential system for preparatory and 

secondary school teachers.   
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 مصراتهاالحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي التربية الخاصة بمدينة 

 أ. هناء محمد محمد الغزيل                            أ.أمينة محـمد عبد الله عامر

 جامعة مصراته –التربية  كلية –هيئة تدريسأعضاء 

hm9310884@gmil .com                        ala764870@ gmil.com 

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

 ملخص البحث:

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي التربية الخاصة      

، ولتحقيق أهداف البحث قامت الباحثتان بتطوير استبانة مكونة من سبعة أبعاد هي: مصراتهبمدينة 

ق بالمنهج، احتياجات متعلقة بقياس السلوك المدخلي، احتياجات مرتبطة بقياس احتياجات تتعل

مستوى األداء الحالي، احتياجات مرتبطة بالخطة التربوية الفردية والخطة التعليمية الفردية، 

احتياجات تدريبية تتعلق بالوسائل واألساليب التعليمية والتعزيز، احتياجات تدريبية تتعلق بالتقويم 

غذية الراجعة، واحتياجات تدريبية تتعلق بالمساندة والدعم األسري والمجتمعي. وتم استخدام والت

ً ومعلمة من 13المنهج الوصفي لمناسبته ألغراض البحث، وتكون مجتمع البحث من ) ( معلما

ً ومعلمة. و (21معلمي التربية الخاصة، أما عينته فتكونت من ) أن مستوى أظهرت النتائج معلما

، كما تبين أنه ياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة بمدينة مصراته جاءت بدرجة متوسطةاالحت

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية تعزى لمتغيري الجنس وسنوات 

الخبرة، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية تعزى لمتغير نوع اإلعاقة 

، وأوصت الباحثتان بضرورة بناء برامج تدريبية لصالح ذوي اإلعاقة البصريةسمعية، بصرية(، )

لمعلمي التربية الخاصة في ضوء االحتياجات التدريبية الواردة في هذا البحث وفقا لمجاالتها 

 المختلفة وباألخص البرامج ذات األولوية.

 التربية الخاصةاالحتياجات التدريبية، معلمو  الكلمات المفتاحية:

Abstract:   

The current research aims to identify the necessary training needs for 

special education teachers in the city of Misurata, and to achieve the 

objectives of the research, the two researchers developed a questionnaire 

consisting of seven dimensions: needs related to the curriculum, needs 

related to measuring the entrance behavior, needs related to measuring the 
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current level of performance, needs related to the individual educational 

plan And the individual educational plan, training needs related to 

educational means and methods and reinforcement, training needs related 

to evaluation and feedback, and training needs related to family and 

community support and support. The descriptive approach was used for its 

relevance for research purposes, and the research community consisted of 

(60) male and female teachers of special education, and its sample 

consisted of (29) male and female teachers. The results showed that the 

level of training needs for teachers of special education in the city of 

Misurata came to a medium degree, and it was found that there were no 

statistically significant differences in the training needs due to the variables 

of gender and years of experience, while there were statistically significant 

differences in the training needs due to the variable of the type of disability 

(audio, visual). ), for the benefit of people with visual disabilities, and the 

two researchers recommended the need to build training programs for 

special education teachers in light of the training needs contained in this 

research according to its various fields, especially priority programs. 

 Keywords: training needs, special education teachers 

 المقدمة:

يعتبر المعلم الكفء حجر الزاوية في العملية التعليمية لما يلعبه من دور هام خالل عملية      

التدريس، ولما لشخصيته من تأثير بالغ على طالبه، لذا فإن العناية يجب أن تكون بالغة في انتقائه 

-661، 2361ة )القريطي، وتدريبه وإعداده، والمداومة على تطوير مهاراته ومعلوماته أثناء الخدم

623.) 

وبذلك فإعداد المعلم الجيد من أهم العناصر في التربية الخاصة، فهو المسؤول عن إحداث      

التطوير، وتقديم الخدمات، وتنمية الجوانب المختلفة في العملية التعليمية، حيث يعد تأهيل المعلم 

 (.211، 2335لخاصة )الببالوي، أحمد، معرفياً وتربوياً جزءاً أساسياً في منظومة التربية ا
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وترتكز عملية تعليم طلبة التربية الخاصة بشكل مباشر على دور المعلم المؤهل والمدرب      

تدريباً جيدا، فأي محاولة لتقديم خدمات لهم يجب أن تتناسب مع قدراتهم وحاجاتهم، فلذلك البد من 

ن برامج تطويرية تلبي احتياجات الفئة المقصودة البدء بتأهيل الكوادر العاملة معهم وتدريبهم ضم

 (.2، 2365ويحسن من مخرجاتها التعليمية )القاضي، 

فمنذ بداية حركة التربية الخاصة وظهور التشريعات التي طالبت بمنح طلبة التربية الخاصة      

اً على ضرورة حقهم في الحصول على الخدمة التربوية المالئمة لطبيعة إعاقتهم، جاء التأكيد كبير

توفير اإلعداد والتدريب المناسبين للمعلمين باعتبارهم من مقدمي خدمات التعليم الخاص لهؤالء 

الطلبة، لذلك فقد حرصت الجامعات ومعاهد إعداد معلمي التربية الخاصة على تأهيل المعلمين في 

االيجابية لديهم نحو عملهم الجوانب النظرية والعملية التطبيقية، إضافة للعمل على تنمية االتجاهات 

في مهنة التدريس، ونحو األفراد ذوي الحاجات الخاصة، بشكل عام، ونحو فئة الطلبة الذين 

 (.208، 2368سيعملون معهم، بشكل خاص)العايد، العايد، 

لذا يعد تحديد ومعرفة االحتياجات التدريبية من العوامل المهمة لتدريب المعلمين، والتي تساعد      

تحقيق األهداف المنشودة من التدريب خالل وجود نشاط مخطط يقوم على دراسة علمية  على

وعملية؛ للتعرف على االحتياجات التدريبية، والتي تصنف إلى صنفين: فردية، وهدفها تحقيق 

حاجة فرد أو مجموعة من األفراد ممن يفتقرون إلى المعارف والمهارات الخاصة بالعمل. 

تتعلق بمجموعة كبيرة من األفراد الذين يحتاجون إلى معارف ومهارات )أبو وجماعية، وهي التي 

(. وتعرف االحتياجات التدريبية بأنها" مجموعة من التغيرات والتطورات 2، 2361قويدر، 

المطلوب إحداثها لدى المعلم والمتعلقة بمعارفه ومهاراته التدريسية واتجاهاته نحوها، لجعله قادراً 

 (.223، 2331نة التعليم تخطيطاً وتنفيذاً وتقويماً" )خشاب، سعيد، على القيام بمه

ويتضح مما سبق أن معرفة االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة وتحديدها تحديداً      

دقيقاً، يساعد في تصميم البرامج التدريبية الناجحة، فأي برنامج تدريبي ال يبنى على أسس علمية لن 

ولن يجدي نفعاً، كما أن تحديد االحتياجات التدريبية يُسهم في وضع معايير مناسبة  تكون له قيمة

 ودقيقة لتقويم أداء المعلمين.

 مشكلة البحث وتساؤالته:

تعد عملية تدريب المعلمين وتدريبهم وتأهيلهم مهنياً من القضايا التي تمثل اهتمام التربويين         

ن دور فعَال في تحسين مستوى أداء المعلم والطلبة، وتطوير في مختلف دول العالم، لما لها م

العملية التعليمية، فإعداد الكتب والمناهج والبرامج التعليمية على أهميتها، قد ال تحقق أهدافها ما لم 
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يكن المعلم قد أُعد إعداداً مناسباً لممارستها في الموقف التعليمي بشكل جيد، لذا فإن عملية تدريب 

ينبغي أن تستند إلى االحتياجات التدريبية الفعلية، بهدف إحداث تغيرات إيجابية ومستمرة المعلمين 

 (.20، 2331في أدائهم و خبراتهم واتجاهاتهم نحو مهنة التعليم )طعاني، 

وتكمن المشكلة هنا في طبيعة البرامج المقدمة، واإلعداد والتدريب في مجال التربية الخاصة      

تحديداً، مما يجعل المشكلة األساسية لمعلمي التربية الخاصة بكافة فئاتهم تتجلى  في العالم العربي

 (.201، 2368في نقص البرامج التدريبية والوقوف على االحتياجات التدريبية )العايد، العايد، 

وتعد عملية تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين بشكل عام، ومعلمي التربية الخاصة بشكل خاص، 

ً لبناء البرامج التدريبية لهم، باعتبار أن معلمي التربية الخاصة من أمر ً وأساسيا ً ومهما اً ضروريا

أهم العناصر األساسية في العملية التعليمية، حيث أن تطوير كفاياتهم للقيام بأعمالهم على أحسن 

في -قلة الدراسات وجهة، يُسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية، ونظراً ل

التي أجريت علي معلمي التربية الخاصة في مجال التعرف علي االحتياجات  -حدود علم الباحثتان

التدريبية لديهم في ليبيا، رأت الباحثتين ضرورة البحث في هذه المشكلة، كذلك  استناداً علي نتائج 

لتدريبية المقدمة لمعلمي التربية الدراسات السابقة التي تؤكد على أن هناك نقاط ضعف في البرامج ا

الخاصة، وكذلك أن هناك درجة عالية في االحتياجات التدريبية لديهم. ومن هذه الدراسات دراسة 

ومن هذا المنطلق (. 2365(، ودراسة القاضي ) 2369(، ودراسة المعمرية، والتاج )2368بخش )

 يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي:

 حتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي التربية الخاصة بمدينة مصراته ما مستوى اال

 ويتفرع من التساؤل الرئيسي التساؤالت اآلتية:

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي  -6

 التربية الخاصة تعزى لمتغير الجنس؟ 

وى االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مست -2

 التربية الخاصة تعزى لمتغير نوع اإلعاقة )سمعية، بصرية(؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي  -0

 التربية الخاصة تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟

 يهدف البحث الحالي إلى: أهداف البحث: 
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لى مستوى االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي التربية الخاصة في بمدينة التعرف ع .6

 . مصراته

التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية في مستوى االحتياجات التدريبية لمعلمي  .2

 تعزى لمتغير الجنس.  مصراتهالتربية الخاصة بمدينة 

حتياجات التدريبية لمعلمي التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية في مستوى اال .0

 ، بصرية(. )سمعية تعزى لمتغير نوع اإلعاقة مصراتهالتربية الخاصة في مدينة 

التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية في مستوى االحتياجات التدريبية لمعلمي  .1

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة.  مصراتهالتربية الخاصة في مدينة 

 البحث كما تراها الباحثتان في اآلتي:  تكمن أهميةأهمية البحث: 

محاولة تحديد الحاجات التي ترفع من فاعلية معلمي التربية الخاصة في تعليم وتدريس  .6

 الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة. 

 إثراء المعرفة النظرية للباحثين حول االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة.  .2

االحتياجات الخاصة بما يساعدهم على العمل مع هؤالء توفير فرص التدريب لمعلمي ذوي  .0

 الطلبة بكفاءة على المستويين المهني والشخصي. 

 حدود البحث: 

 الحدود الموضوعية: االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة.  .6

الحدود البشرية: معلمي ومعلمات التربية الخاصة )معلمي اإلعاقة السمعية، معلمي اإلعاقة  .2

 صرية(. الب

 ليبيا.  مصراتهالحدود المكانية: مدينة  .0

 م(.2322الحدود الزمانية: للعام ) .1

 مصطلحات البحث: 

االحتياجات التدريبية: هي مجموعة من المتغيرات والتطورات التي يجب إحداثها في  .6

معلومات ومهارات واتجاهات المعلمين، لتجعلهم قادرين على أداء أعمالهم التربوية، 

 (. 81، 2363وى أدائهم الوظيفي )الخليفات، وتحسين مست
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وتعرفه الباحثتان إجرائياً على أنها: مجموعة من المهارات والخبرات والمعارف، واالتجاهات 

والقدرات التي يرى معلمي التربية الخاصة بأنهم بحاجة إليها من أجل تطوير أدائهم، وتقاس 

 قرات االستبانة. بالدرجة التي يحصل عليها من خالل استجابتهم عن ف

معلم التربية الخاصة: هو الشخص المؤهل في التربية الخاصة، ويشترك بصورة مباشرة  .2

 (. 21، 2360في تدريس الطلبة غير العاديين )العبسي، 

ً على أنه: المعلم الذي يقوم على تعليم الطلبة ذوي االحتياجات  وتعرفه الباحثتان إجرائيا

 . مصراتهالخاصة بهم في مدينة الخاصة في المؤسسات التعليمية 

 الدراسات السابقة:  -

تفاوتت الدراسات حول تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة فمنها من تناولت      

معلمي التربية الخاصة بشكل عام، ومنها من تناولت معلمي فئات أخرى كصعوبات التعلم 

 ً وبصرياً، وركزت على تحديد احتياج المعلمين وفقاً للفئة  والمعاقين عقلياً، ومعلمي المعاقين سمعيا

     التي يدرسونها، ويمكن عرض الدراسات السابقة وفقا لما يلي:

(، هدفت إلى تقويم وتطوير برامج تدريب معلمي التربية الخاصة في المملكة 2368دراسة بخش، )

جاتهم. وتكونت عينة البحث من العربية السعودية ومواكبته لمتغيرات عصره وذلك في ضوء احتيا

( معلم ومعلمة من معلمي التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية. وقد استخدمت 633)

الباحثة المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على واقع تدريب معلمي التربية الخاصة، مع إجراء 

لمي التربية الخاصة، أظهرت دراسة ميدانية تتضمن تطبيق استمارة تقويم للبرامج التدريبية لمع

نتائج الدراسة إلى أّن هناك عدداً كبيراً من نقاط القوة في المنظومة التدريبية لمعلمي التربية الخاصة 

يجب تعزيزها ودعمها، وقد جاءت تلك النقاط في المراتب المتقدمة الستجابات أفراد العينة، إالّ أن 

رامج منها ضعف دراسة االحتياجات التدريبية هناك بعض جوانب الضعف والسلبية في تلك الب

لمعلمي التربية الخاصة بأساليب أكثر علمية وحداثة ودقة، وعدم وضع أولوية ألهداف تدريب 

المعلمين وضعف التعاون المتكامل بين الجهات، المختلفة المعينة بذوي االحتياجات الخاصة، وعدم 

 األمور في تصميم محتوى التدريب.مشاركة آراء معلمي التربية الخاصة أو أولياء 

(، هدفت إلى التعرف على االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية 2368دراسة العايد والعايد، )

الخاصة في محافظة المجمعة، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي وتم بناء استبانة ُوزعت 

(. وأشارت نتائج الدراسة إلى: 11دهم )على أفراد العينة التي تم اختيارها بطريقة قصدية، وعد

وجود احتياج تدريبي تمثل في مهارات القياس والتقييم، والتخطيط للتعليم، واستراتيجيات التدريس 
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ومهارات التواصل واألخالقية. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية 

 نس وسنوات الخبرة.لمعلمي التربية الخاصة وفق متغيرات التخصص والج

(، هدفت إلى التعرف على الحاجات التدريبية لمعلمي التربية 2369دراسة المعمرية والتاج، )

ً ومعلمة. استخدمت 668الخاصة وعالقتها ببعض المتغيرات، تكونت عينة الدراسة من ) ( معلما

تبعت الدراسة ( فقرة كأداة للدراسة موزعة على ستة مجاالت، ا13الباحثتان مقياس مكون من )

المنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أّن درجة الحاجات التدريبية لمعلمي التربية 

الخاصة في مجال توظيف التكنولوجيا والتقنيات التعليمية من وجهة نظرهم كانت عالية وفي 

عليمية في المرتبة المرتبة األولى ضمن المجاالت الستة، يليها مجال تخطيط وتنفيذ العملية الت

الثانية، أما في المرتبة الثالثة مجالي القياس والتشخيص واالتصال والتواصل، وجاء في المرتبة 

الرابعة واألخيرة مجالي تعديل السلوك والمعارف النظرية في ميدان التربية الخاصة، كما أظهرت 

تدريبية الخاصة باختالف النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة االحتياجات ال

 المتغيرات )الجنس، المؤهل األكاديمي، سنوات الخبرة، نوع اإلعاقات التي تُدرس(. 

إلى الكشف عن االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة في  (، هدفت2365دراسة القاضي، )

معلمة، ولتحقيق ( معلماً و682محافظة الخليل في ضوء بعض المتغيرات، تكونت عينة البحث من )

أهداف الدراسة تم تطوير استبانة من سبعة مجاالت، وتم استخدام المنهج الوصفي للدراسة، 

وأظهرت نتائج الدراسة أّن أهم االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة كانت: احتياجات 

المتعلق بالتقويم والتغذية  تتعلق بالوسائل واألساليب التعليمية، والتعزيز بالمرتبة األولى، أما المجال

ً عدم وجود فروق دالة  الراجعة والرسم البياني فجاء بالمرتبة األخيرة. كما أظهرت النتائج أيضا

إحصائيا في االحتياجات التربوية لمعلمي التربية الخاصة تعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي 

 وسنوات الخبرة.

ى طبيعة االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي (،هدفت إلى التعرف عل2361دراسة الشمري، )

التربية الخاصة العاملين في المدارس الحكومية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظرهم، 

ً ومعلمة، واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة للدراسة، 051تكونت عينة الدراسة من ) ( معلما

إلى أن هناك احتياجات تدريبية مرتفعة من وجهة  واتبعت المنهج الوصفي، وتوصلت نتائج الدراسة

نظر معلمي التربية الخاصة في المجاالت التالية )التقييم والتشخيص، االتجاهات الحديثة من طرق 

التدريس، تكنولوجيا التعليم، تعديل السلوك( واحتياجات تدريبية متوسطة في المجاالت التالية 

التربوي الفردي، النطق والتخاطب، التأهيل المهني والخدمات )إعداد الوسائل التعليمية، البرنامج 

االنتقالية، التدخل المبكر، التعليم الشامل، العمل مع أسر األفراد ذوي اإلعاقة(، كما توصلت النتائج 
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ً إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول طبيعة  أيضا

 الختالف متغير نوع الجنس والتخصص والمنطقة. االحتياجات التدريبية تعزى 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

 من خالل استعراض الباحثتان للدراسات السابقة، تبين ما يأتي:

أن معظم الدراسات هدفت إلى تحديد االحتياجات التدريبية لدى معلمي التربية الخاصة، ومنها:  -

(، 2365(، دراسة القاضي، )2369لمعمرية والتاج، )(، دراسة ا2368دراسة العايد والعايد، )

 (.2361دراسة الشمري، )

 (، فقد هدفت إلى تقويم وتطوير برامج تدريب معلمي التربية الخاصة.2368أما دراسة بخش، ) -

استخدمت كافة الدراسات السابقة التي استعرضتها الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي باستخدام  -

 خالل أداة االستبانة والمقابلة. أسلوب المسح من

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

البيئة الليبية،  في - الباحثتينحدود علم  في -تميز هذا البحث كونه الفريد من نوعه في هذا المجال 

وأيضا يعد هذا البحث األول من حيث االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة )اإلعاقة 

 واإلعاقة البصرية( في ضوء عدة متغيرات.السمعية، 

 كما أن استعراض الدراسات السابقة تم االستفادة منها في الجوانب اآلتية:

 إعداد اإلطار النظري الخاص باالحتياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة. -

 لتربية الخاصة.تحديد المنهج المناسب واألداة المناسبة لتحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي ا -

تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة والمتعددة إذا ما قورنت بالرسائل والدراسات السابقة  -

 الستخراج نتائج البحث.

 االستفادة من نتائج الدراسات السابقة في تفسير ومناقشة نتائج البحث الحالي. -

 إجراءات البحث:

 اتبعتها في تنفيذ البحث، وفيما يلي وصفاً لها. تناولت الباحثتان وصفاً لإلجراءات التي      

استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما  منهج البحث:

 لمالئمته لطبيعة هذا البحث.توجد في الواقع، واستخدم الباحثتان هذا المنهج نظراً 
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علمي التربية الخاصة )اإلعاقة السمعية تمثل مجتمع البحث في جميع ممجتمع وعينة البحث: 

ً ومعلمة، وتم اختيار عينة البحث كعينة 13، والبالغ عددهم)مصراتهوالبصرية( بمدينة  ( معلما

ً ومعلمة، والجداول 21( من مجتمع البحث، وتمثلت في )%15عشوائية بسيطة بنسبة ) ( معلما

 فية.وغرااآلتية تبين تصنيف عينة البحث حسب المتغيرات الديم

 ( تصنيف عينة البحث حسب الجنس1الجدول والشكل) تصنيف عينة البحث حسب الجنس:

  النسبة % العدد الجنس

 

 20.7 1 ذكر

 79.3 20 أنثى

 100.0 21 المجموع

 

لذكور ( معلم ومعلمة، وكان عدد ا21من الجدول السابق يتضح أن عدد المشاركين في البحث هو )

( من العينة %91.0مة بنسبة )( معل20( من العينة، وعدد اإلناث )%23.9( معلمين، بنسبة)1)

 ككل.

 ( تصنيف عينة البحث حسب نوع االعاقة2الجدول والشكل ) نيف عينة البحث حسب نوع اإلعاقة:تص

 النسبة % العدد نوع اإلعاقة

 

 72.4 21 سمعية

 27.6 8 ةبصري

 100.0 29 المجموع

 

( من %92.1( معلم ومعلمة، بنسبة )26من الجدول يتضح أن عدد معلمي طلبة اإلعاقة السمعية )

( %29.1( معلم ومعلمة وتمثل نسبة )5عينة البحث، وعدد معلمي طلبة ذوي اإلعاقة البصرية )

 من عينة البحث.

حسب تصنيف عينة البحث  (3الشكل )الجدول و الخبرة: حسب سنواتف عينة البحث تصني

 الخبرة سنوات

 

 الخبرة التكرار النسبة

 سنوات 5 أقلمن 6 20.7

 سنوات 10  إلى 5 من 9   31.0

 سنوات 10 أكثرمن 14 48.3 

 المجموع 21 633.3
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( من عينة البحث لديهم %15.0يتضح من بيانات الجدول أن أكثر فئة مشاركة في البحث بنسبة ) 

 63إلى  8( من عينة البحث لديهم خبرة عملية )من %06سنوات(، ونسبة) 63خبرة )أكثر من 

 سنوات(. 8( من عينة البحث لديهم خبرة عملية )أقل من %23.9سنوات(، ونسبة )

 أداة البحث: 

(، 2365القاضي)بعد اطالع الباحثتين على األدب التربوي، والدراسات السابقة مثل دراسة 

من الدراسات، تم تطوير  (، وغيرها2361(، دراسة الشمري، )2368العايد والعايد، ) ودراسة

استبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، وتكونت االستبانة من قسمين: القسم األول: ويشتمل على 

ة(. والقسم معلومات شخصية ألفراد عينة البحث تمثلت في )الجنس، نوع اإلعاقة، سنوات الخبر

( فقرة تقيس االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي التربية الخاصة بمدينة 15الثاني: اشتمل على )

 : مقسمة إلى سبعة أبعاد كالتالي:مصراته

 ( فقرات.1البعد األول: احتياجات تتعلق بالمنهج: ويشمل )

 (فقرات8بداية(: ويشمل)البعد الثاني: االحتياجات المتعلقة بقياس السلوك المدخلي)نقطة ال

 ( فقرات8البعد الثالث: االحتياجات المرتبطة بقياس مستوى األداء الحالي: ويشمل )

( 1البعد الرابع: االحتياجات المرتبطة بالخطة التربوية الفردية والخطة التعليمية الفردية: ويشمل )

 فقرات.

 ( فقرات.1التعليمية والتعزيز: ويشمل )البعد الخامس: احتياجات تدريبية تتعلق بالوسائل واألساليب 

 ( فقرات.9البعد السادس: احتياجات تدريبية تتعلق بالتقويم والتغذية الراجعة: ويشمل )

 ( فقرات1البعد السابع: احتياجات تدريبية تتعلق بالمساندة والدعم األسري والمجتمعي: ويشمل )

ى الصدق الظاهري وهو صدق صدق أداة البحث: ولكي يتحقق صدق األداة تم الحصول عل

( 8المحكمين؛ حيث عرضت االستبانة للتحكيم من قبل مجموعة من المحكمين والبالغ عددهم )

جامعة مصراتة بهدف تحديد مدى  -محكمين من ذوي الخبرة في مجال التحكيم من كلية التربية

د تم إجراء التعديالت وحسب آراء وتقييم المحكمين فق انتماء الفقرات لألبعاد التي تندرج تحتها،

المقترحة، كما تم استخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد درجة ارتباط كل فقرة بالبعد الذي تنتمي 

 إليه، والجدول التالي يوضح ذلك:

علق بالمنهج( يوضح االتساق الداخلي لفقرات البعد األول: احتياجات تدريبية تت1الجدول )  

2فقرة  6فقرة  الفقرة 0فقرة   1ة فقر   

 899.** 936.** 822.** 838.** معامل االرتباط

 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة
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يتضححح مححن بيانححات الجححدول السححابق أن جميححع فقححرات البعححد األول: احتياجححات تتعلححق بححالمنهج لهححا 

( وهححي دالححة احصححائياً عنححد مسححتوى داللححة  822.**( و) 936.**معححامالت ارتبححاط تراوحححت بححين) 

 مما يدل على مالئمة الفقرات للبعد الذي تنتمي إليه (0.01)

ياس السلوك ( يوضح االتساق الداخلي لفقرات البعد الثاني: احتياجات تتعلق بق8الجدول )

 المدخلي )نقطة البداية(

2فقرة  6فقرة  الفقرة 0فقرة   1فقرة   8فقرة    

 935.** 922.** 919.** 900.** 820.** معامل االرتباط

 000. 000. 000. 000. 000. داللةمستوى ال

 

يتضح من بيانات الجدول السابق أن جميع  فقرات البعد الثاني: احتياجات تتعلق بقياس السلوك 

( وهي دالة إحصائيا 820.*( و) 935.**المدخلي )نقطة البداية( لها معامالت ارتباط تراوحت بين) 

 ات للبعد الذي تنتمي إليه.( مما يدل على مالئمة الفقر0.01عند مستوى داللة  )

 

ياجات مرتبطة بقياس مستوى احت: ( يوضح االتساق الداخلي لفقرات البعد الثالث6الجدول )

 الحالي األداء

2فقرة  6فقرة  الفقرة 0فقرة   1فقرة   8فقرة    

 967.** 969.** 954.** 934.** 947.** معامل االرتباط

 000. 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة

 

البعد الثالث: احتياجات مرتبطة بقياس مستوى  جميع فقراتيتضح من بيانات الجدول السابق أن 

( وهي دالة إحصائيا عند 934.**( و) 969.**األداء الحالي لها معامالت ارتباط تراوحت بين) 

 ( مما يدل على مالئمة الفقرات للبعد الذي تنتمي إليه.0.01مستوى داللة  )

 

 ةالرابع: احتياجات مرتبطة بالخط ح االتساق الداخلي لفقرات البعد( يوض7الجدول )

 التربوية الفردية

2فقرة  6فقرة  الفقرة 0فقرة   1فقرة   8فقرة  1فقرة  9فقرة   5فقرة  1فقرة   

معامل 

 االرتباط
**.848 

*.847
* 

**.932 **.982 **.902 **.950 **.936 **.909 **.959 

مستوى 

 الداللة
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
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يتضح من بيانات الجدول السابق أن جميع فقرات البعد الرابع: احتياجات مرتبطة بالخطة التربوية 

( وهي دالة إحصائيا عند مستوى 847.**( و) 982.**الفردية لها معامالت ارتباط تراوحت بين) 

 تنتمي إليه.( مما يدل على مالئمة الفقرات للبعد الذي 0.01داللة  )

سائل اجات تتعلق بالو( يوضح االتساق الداخلي لفقرات البعد الخامس: احتي8الجدول )

التعليمية والتعزيز واألساليب  

 الفقرة
 6فقرة 

2فقرة  0فقرة   1فقرة   8فقرة  1فقرة  9فقرة   5فقرة  1فقرة   

معامل 

 االرتباط
**.939 **.930 **.945 **.936 **.949 **.955 **.906 **.959 **.938 

مستوى 

 الداللة
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 

يتضح من بيانات الجدول السابق أن جميع فقرات البعد الخامس: احتياجات تتعلق بالوسائل 

( 930.**( و) 959.**واألساليب التعليمية والتعزيز الفردية لها معامالت ارتباط تراوحت بين) 

 الفقرات للبعد الذي تنتمي إليه. ( مما يدل على مالئمة0.01د مستوى داللة  )وهي دالة إحصائيا عن

مساندة ( يوضح االتساق الداخلي لفقرات البعد السادس: احتياجات تتعلق بال1الجدول )

 والدعم األسري والمجتمعي

2فقرة  6فقرة  الفقرة 0فقرة   1فقرة   8فقرة  1فقرة  9فقرة    

معامل 

 االرتباط
**.824 **.834 **.853 *.464 **.859 **.892 **.908 

مستوى 

 الداللة
.000 .000 .000 .011 .000 .000 .000 

 

يتضح من بيانات الجدول السابق أن جميع فقرات البعد الخامس: احتياجات تتعلق بالوسائل 

هي ( و464.*( و) 908.**واألساليب التعليمية والتعزيز الفردية لها معامالت ارتباط تراوحت بين) 

الفقرات للبعد الذي تنتمي ( مما يدل على مالئمة 3.38(، و)0.01دالة إحصائيا عند مستوى داللة  )

 إليه.

مساندة ( يوضح االتساق الداخلي لفقرات البعد السابع: احتياجات تتعلق بال11الجدول )

 والدعم األسري والمجتمعي

2فقرة  6فقرة  الفقرة 0فقرة   1فقرة   8فقرة  1فقرة  9فقرة   5فقرة  1فقرة   

معامل 

 االرتباط
**.948 **.945 **.965 **.944 **.975 **.909 **.849 **.966 **.946 

مستوى 

 الداللة
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
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يتضح من بيانات الجدول السابق أن جميع فقرات البعد الخامس: احتياجات تتعلق بالمساندة والدعم 

( وهي دالة إحصائيا 849.**( و) 966.**عي لها معامالت ارتباط تراوحت بين) األسري والمجتم

 ( مما يدل على مالئمة الفقرات للبعد الذي تنتمي إليه.3.38(، و)0.01عند مستوى داللة  )

الصدق البنائي ألبعاد االستبانة: وهو المدى الذي فيه يتوافق البنية الداخلية لالستبانة كما تعكسها 

وهو مدى قدرة بناء االستبانة ككل على قياس متغير ما بجميع  ع بنية السمة التي يقيسها،درجاته م

جوانبه. ويتم من خالل قياس درجة االرتباط بين كل بعد من أبعاد االستبانة بالدرجة الكلية لجميع 

 كما هي موضحة في الجدول التالي: الفقرات المكونة لالستبانة

لداخلي ألبعاد االستبانة مع االستبانة ككل( يوضح االتساق ا66الجدول )  

 البعد
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 000. 673.** . احتياجات تتعلق بالمنهج6

 615.** . احتياجات تتعلق بقياس السلوك المدخلي نقطة البداية2
.000 

 000. 788.** . احتياجات مرتبطة بقياس مستوى األداء الحالي0

 000. 830.** ة بالخطة التربوية الفردية. احتياجات مرتبط1

 878.** . احتياجات تتعلق بالوسائل واألساليب التعليمية والتعزيز8
.000 

 000. 807.** . احتياجات تتعلق بالتقويم والتغذية الراجعة1

 000. 926.** . احتياجات تتعلق بالمساندة والدعم األسري والمجتمعي9

 

( 615.*( و)926.**أبعاد المقياس لها معامالت ارتبحاط تراوححت بحين) من بيانات الجدول أن جميع 

( مما يدل على قدرة بنحاء االسحتبانة ككحل علحى 3.36وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة  أقل من )

 قياس االحتياجات التدريبية بجميع جوانبها.

ا أعيحد تطبيقهحا علحى نفحس أفحراد اختبار ثبات المقياس: يقصد به أن تعطينا االستبانة النتائج نفسحها إذ

المجتمع في فترتين مختلفتين وفي الظروف نفسها. ومن خالل معامل ثبات ألفحا كرونبحا   تحم التأكحد 

 ( يوضح معامل الثبات للمقياس. 62من ثبات أداة البحث والجدول رقم )
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( اختبار الثبات المقياس62الجدول )   

 البعد
عدد 

 الفقرات

معامل ألفا 

 كرونبا 

 896. 1 . احتياجات تتعلق بالمنهج6

 939. 8 . احتياجات تتعلق بقياس السلوك المدخلي )نقطة البداية(2

 974. 8 . احتياجات مرتبطة بقياس مستوى األداء الحالي0

 977. 1 . احتياجات مرتبطة بالخطة التربوية الفردية1

 983. 1 ز. احتياجات تتعلق بالوسائل واألساليب التعليمية والتعزي8

 713. 9 . احتياجات تتعلق بالتقويم والتغذية الراجعة1

 984. 1 . احتياجات تتعلق بالمساندة والدعم األسري والمجتمعي9

 928. 15 االستبانة ككل
 

من بيانات الجدول يتضح أن معامالت الثبات ألبعاد االستبانة جاءت عاليحة إلحى عاليحة جحدا، كمحا أن 

نة ككل جاء عاٍل جدا، مما يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات معامل الثبات لالستبا

 و إمكانية االعتماد عليها في التطبيق الميداني للبحث.

 (بدائل لقياس درجة االحتياج للتدريب38طريقة إعطاء األوزان: خيارات اإلجابة يتكون من)

 ابي للفقرات( يوضح درجة الموافقة ومدلول الوسط الحس60الجدول) 

 كبيرة جداً    كبيرة متوسطة قليلة قليلة جداً  مستوى الموافقة

 5 1 0 2 6 الدرجة

 8.33-1.23 1.61 – 0.13 0.01 -2.13 2.81 -6.53 6.91 -1 مدى المتوسط الحسابي

 

 األساليـب اإلحصائية المستخدمـة في تحليل البيانات:       

( وذلك وفق SPSSستخدام برنامج الحزم للعلوم االجتماعية )تـم تحليل وُمعالجة البيانات إحصائياً با

 األساليب اآلتيـــــة:

معامل ارتبحـاط بيـرسحـون: وهحـو يقحيس  -المتوسط الحسابي  -الجداول التكرارية النسبيــــة  -6

مدى وجود عالقة خطية بين متغيرين، واستخدم إليجاد درجة االتساق بحين الفقحرات والبعحد 

 وكذلك األبعاد مع االستبانة ككل. الذي تنتمي إليه،

 اختبار مان وايتني الختبار الفروق وفقا لمتغيري الجنس، ونوع اإلعاقة. -2

 اختبار كروسكال واليس الختبار الفروق وفقا لمتغير سنوات الخبرة. -0
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 عرض النتائج:      

تبيان ومناقشحتها تعرض الباحثتان النتائج التي أسفرت عنهحا إجابحات أفحراد العينحة عحن عبحارات االسح

 واإلجابة عن تساؤالت البحث على النحو التالي:

اإلجابة عن التساؤل الرئيسي للبحث: والذي ينص علحى: محا مسحتوى االحتياجحات التدريبيحة الالزمحة 

 لمعلمي التربية الخاصة بمدينة مصراتة؟  

صحة بمدينحة مصحراتة  ولغرض التحقق من مستوى االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي التربية الخا

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لكل بعد من أبعاد االحتياجحات التدريبيحة، 

 -كبيحرة جحداً (حسب أداء أفراد العينة، ومن ثم تم تصنيف هذه المتوسطات حسب المستويات الخمسة 

 لي. قلية جدا(. ويتضح ذلك في الجدول التا –قليلة  -متوسطة  -كبيرة

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالحتياجات التدريبية الالزمة 61جدول رقم )

 لمعلمي التربية الخاصة بمدينة مصراتة

بيةاألبعاد مرتبة تنازلياً حسب شدة الحاجة التدري  
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

بة النسبي
رت
مستوى  ال

 االحتياجات

ةالتدريبي  

 مرتفع  6 %11.5 1.66811 3.34 ياجات تتعلق بالتقويم والتغذية الراجعةاحت

 متوسط 2 %18 1.01229 3.25 احتياجات مرتبطة بقياس مستوى األداء الحالي

 متوسط 0 %11.1 98276. 3.22 احتياجات تتعلق بالمنهج

احتياجات تتعلق بالوسائل واألساليب التعليمية 

 والتعزيز

 متوسط 1 16.1% 1.25933 3.07

احتياجات تتعلق بقياس السلوك المدخلي )نقطة 

 البداية(

 متوسط 8 13.1% 88757. 3.03

 متوسط 1 %81.1 1.05481 2.98 احتياجات مرتبطة بالخطة التربوية الفردية

احتياجات تتعلق بالمساندة والدعم األسري 

 والمجتمعي

 متوسط 9 81.1% 1.32678 2.83

 متوسط %16.1 1.10860 3.08 علمي التربية الخاصةاالحتياجات التدريبية لم

 

يتضح من الجدول أن مستوى االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة بمدينة مصراتة       

(. وبنسبة موافقة 6.6351((وانحراف معياري0.35جاءت بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي )

االت جاءت جميعها بدرجة متوسطة، وهذا (.كما أن الحاجة إلى التدريب في جميع المج16.1%)

 دليل يؤكد أن جميع االحتياجات التي تضمنتها أبعاد االستبانة تمثل االحتياجات الحقيقية للمعلمين

(، ودراسة 2361. وتختلف نتيجة هذا التساؤل مع دراسة الشمري))من وجهة نظرهم(

 التربية الخاصة مرتفعة.(، حيت جاءت درجة االحتياجات التدريبية لمعلمي 2365القاضي)
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وجاءت االحتياجات التدريبية التي تتعلق بالتقويم والتغذية الراجعة في المرتبة األولى، بدرجة  

(، %11.5(، وبنسبة موافقة )(1.66811( وانحراف معياري0.01مرتفعة، بمتوسط حسابي قدره )

نظري والعملي، وكذلك تقيد وقد يعزى ذلك إلى ضعف المناهج الجامعية في الربط بين الجانبين ال

معظم معلمي التربية الخاصة بأساليب التقويم التقليدية والتي قد ال تجدي نفعا مع تطورات العصر 

الحديث، إذ أن معظم معلمي التربية الخاصة الذين أظهروا احتياجهم إلى هذا البعد)التقويم والتغذية 

سنوات، وقد يكون ذلك دليل على  63الراجعة(، هم من ذوي الخبرة في التدريس ألكثر من 

(، ودراسة 2368افتقارهم ألساليب التقويم الحديثة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العايد، والعايد )

 (، حيث جاء هذا البعد في المرتبة األخيرة.2365(، وتختلف مع دراسة القاضي)2361الشمري)

في المرتبة الثانية، بدرجة متوسطة  وجاءت االحتياجات المرتبطة بقياس مستوى األداء الحالي

 (. %18(، وبنسبة موافقة )6.36221وانحراف معياري) (0.28وبمتوسط حسابي )

في حين حلت االحتياجات التي تتعلق بالمنهج المرتبة الثالثة بدرجة متوسطة أيضاً، وبمتوسط 

 (. %11.1(، وبنسبة موافقة )3.15291( وانحراف معياري)0.22 ( حسابي

جاءت االحتياجات التي تتعلق بالوسائل واألساليب التعليمية والتعزيز في المرتبة الرابعة بينما 

(، وبنسبة موافقة 6.28100(، وانحراف معياري)0.39 (وبمتوسط حسابي وبدرجة متوسطة كذلك،

(16.1% .) 

ة وبدرجة واالحتياجات التي تتعلق بقياس السلوك المدخلي )نقطة البداية( جاءت في المرتبة الخامس

(، وبنسبة موافقة 3.55989(، وانحراف معياري)0.30 (وبمتوسط حسابي متوسطة كذلك،

(13.1%.) 

أما االحتياجات مرتبطة بالخطة التربوية الفردية جاءت في المرتبة السادسة وبدرجة متوسطة 

 (.%81.1(، وبنسبة موافقة )6.38156(، وانحراف معياري)2.15 (وبمتوسط حسابي كذلك،

والمجتمعي والدعم األسري  المتعلقة بالمساندةالمرتبة السابعة واألخيرة جاء االحتياجات وفي 

(. وقد يعزى %81.1(، وبنسبة موافقة )6.02195(، وانحراف معياري)2.50 (حسابي وبمتوسط

ذلك إلى وعي وإدراك معلمي التربية الخاصة ألهمية مشاركة أولياء األمور في دعم أبنائهم من 

مع دراسة  ت(، واختلف2361تياجات الخاصة، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الشمري)ذوي االح

 (، حيث احتل هذا البعد المرتبة الثانية.2365القاضي)
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 ( يوضح االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة4والشكل )

 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى اإلجابة عن التساؤل الثاني: والذي ينص على: 

 ( في مستوى االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة تعزى لمتغير الجنس؟3.8داللة )

 ايتني، والجدول التالي يوضح ذلك:ولإلجابة عن هذا التساؤل تم استخدام اختبار مان و

متوسطات عينة البحث في مستوى  ( يوضح اختبار مان وايتني لدراسة الفروق بين 68الجدول )

 التربية الخاصة حسب متغير الجنس االحتياجات التدريبية لمعلمي

 التكرار الجنس المتغيرات
متوسط 

 الرتب

احصاء 

اختبار مان 

 وايتني

مستوى 

 الداللة
 القرار

 احتياجات تتعلق بالمنهج

 12.58 6 ذكر

 15.63 23 أنثى غير دال 425. 54.500

  29 الكلي

احتياجات تتعلق بقياس 

السلوك المدخلي )نقطة 

 البداية(

 13.83 6 ذكر

 15.30 23 أنثى غير دال 698. 62.000

  29 الكلي

احتياجات مرتبطة بقياس 

 مستوى األداء الحالي

 9.50 6 ذكر

 16.43 23 أنثى غير دال 064. 36.000

  29 الكلي

احتياجات مرتبطة بالخطة 

 ربوية الفرديةالت

 13.83 6 ذكر

 15.30 23 أنثى غير دال 704. 62.000

  29 الكلي

احتياجات تتعلق بالوسائل 

 واألساليب التعليمية والتعزيز

 13.58 6 ذكر

 15.37 23 أنثى غير دال 645. 60.500

  29 الكلي

احتياجات تتعلق بالتقويم 

 والتغذية الراجعة

 9.58 6 ذكر

 16.41 23 أنثى غير دال 078. 36.500

  29 الكلي

احتياجات تتعلق بالمساندة 

 والدعم األسري والمجتمعي

 7.33 6 ذكر

 17.00 23 أنثى دال 013. 23.000

  29 الكلي

االحتياجات التدريبية لمعلمي   غير دال 281. 49.000 11.67 6 ذكر
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 15.87 23 أنثى التربية الخاصة

  29 الكلي

 

( في 3.38من بيانات الجدول يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

)ذكور،  تعزى لمتغير الجنس مصراته بمدينةمستوى االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة 

 (، وغير دال إحصائيا. 3.38) >( 3.256إناث(. حيث جاء مستوى الداللة)

(، ودراسة 2365(، ودراسة القاضي )2369تفق نتيجة هذا التساؤل مع دراسة المعمرية، التاج )وت

(، بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوي االحتياجات التدريبية 2361الشمري )

 لمعلمي التربية الخاصة تعزى لمتغير الجنس.

( حول مستوى االحتياجات 3.38ة )كذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل

قياس مستوى  –قياس السلوك المدخلي  -التدريبية لمعلمي التربية الخاصة  في مجاالت )المنهج

الوسائل واألساليب التعليمية  -الخطة التربوية الفردية والخطة التعليمية الفردية -األداء الحالي

لجنس حيث كان لكل منهم مستوى داللة أكبر التقويم والتغذية الراجعة( تعزى لمتغير ا -والتعزيز

( وغير دال إحصائيا، و يمكن تفسير ذلك  االختالف بين المعلمين الذكور واإلناث في 3.38من )

تقدير االحتياجات التدريبية إلى تقارب مستوى إدراكهم بأهمية هذه االحتياجات التدريبية، أو إلى 

 تقارب خبراتهم المهنية.

( في مستوى االحتياجات التدريبية 3.38ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) إال أنه توجد فروق

لمتغير الجنس )ذكور، إناث(. في مجال المساندة  تعزى مصراته بمدينةلمعلمي التربية الخاصة 

( وهو دال إحصائيا ولصالح اإلناث 3.38) <(3.360والدعم األسري، حيث جاء مستوى الداللة )

( للذكور. وقد يعزى ذلك إلى حرص المعلمات بهذا الجانب 66.19( مقابل )68.59بمتوسط رتب )

والذي يعتبر متماشياً مع طبيعة المرأة في اهتمامها بمد جسور التواصل بين المدرسة واألسرة ودعم 

الطلبة من جميع النواحي، كما قد يرجع ذلك إلى غياب البرامج التي تتضمن أولياء األمور في 

لنظر حول ما يهم أبناءهم من ذوي االحتياجات التربوية من قضايا تربوية وتوعية تقريب وجهات ا

 مجتمعية.

اإلجابة عن التساؤل الثالث: والذي ينص على: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ( في مستوى االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة تعزى لمتغير نوع اإلعاقة؟3.8داللة )

 لإلجابة عن هذا التساؤل تم استخدام اختبار مان وايتني، والجدول التالي يوضح ذلك:و

( يوضح اختبار مان وايتني لدراسة الفروق بين متوسطات عينة البحث في مستوى 61الجدول )

 االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة حسب متغير نوع اإلعاقة
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 المتغيرات
نوع 

 اإلعاقة
 التكرار

وسط مت

 الرتب

إحصاء اختبار 

 مان وايتني

مستوى 

 الداللة
 القرار

 احتياجات تتعلق بالمنهج

 12.10 21 سمعية

 22.63 8 بصرية دال 002. 23.000

  29 الكلي

احتياجات تتعلق بقياس 

السلوك المدخلي )نقطة 

 البداية(

 12.88 21 سمعية

 20.56 8 بصرية دال 025. 39.500

  29 الكلي

احتياجات مرتبطة بقياس 

 مستوى األداء الحالي

 11.67 21 سمعية

 23.75 8 بصرية دال 000. 14.000

  29 الكلي

احتياجات مرتبطة بالخطة 

 التربوية الفردية

 11.50 21 سمعية

 24.19 8 بصرية دال 000. 10.500

  29 الكلي

احتياجات تتعلق بالوسائل 

تعليمية واألساليب ال

 والتعزيز

 11.00 21 سمعية

 25.50 8 بصرية دال 000. 000.

  29 الكلي

احتياجات تتعلق بالتقويم 

 والتغذية الراجعة

 11.00 21 سمعية

 25.50 8 بصرية دال 000. 000.

  29 الكلي

احتياجات تتعلق بالمساندة 

 والدعم األسري والمجتمعي

 11.00 21 سمعية

 25.50 8 بصرية دال 000. 000.

  29 الكلي

االحتياجات التدريبية 

 لمعلمي التربية الخاصة

 11.00 21 سمعية

 25.50 8 بصرية دال 000. 000.

  29 الكلي

 

( في 3.38من بيانات الجدول يتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

تعزى لمتغير نوع اإلعاقة  مصراتة بمدينةة لمعلمي التربية الخاصة مستوى االحتياجات التدريبي

(، وهو دال إحصائيا. ولصالح 3.38) <( 3.333)سمعية، بصرية(. حيث جاء مستوى الداللة )

( لذوي اإلعاقة السمعية،  كذلك توجد 66.33( مقابل )28.83ذوي اإلعاقة البصرية بمتوسط رتب )

( في مستوى االحتياجات التدريبية لمعلمي 3.38ستوى داللة )فروق ذات داللة إحصائية عند م

قياس  -قياس السلوك المدخلي -التربية الخاصة  في جميع مجاالت االحتياجات التدريبية )المنهج

الوسائل واألساليب  -الخطة التربوية الفردية والخطة التعليمية الفردية -مستوى األداء الحالي

المساندة والدعم األسري( تعزى لمتغير نوع اإلعاقة  -م والتغذية الراجعةالتقوي -التعليمية والتعزيز

( و دال إحصائيا ولصالح ذوي اإلعاقة البصرية، وقد 3.38حيث كان لكل منهم مستوى داللة أقل )

( في (83%يعزى ذلك  إلى أن حاسة البصر تعد من أهم الحواس في عملية التعلم حيث تساهم بنسبة

ة، كما أن المشاكل الناتجة عن القصور في الخبرات التعليمية غير المباشرة يحتم العملية التعليمي

على المعلم أن يكون فعاالُ وخالقاً، بما يجعل الخبرات في متناول يد الطالب وأن يجعلها في دائرة 
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ً متقبالً لنفسه ولمجتمعه، واألمر أكثر صعوبة في حالة اإلعاقة البصري ً نافعا ة. وأن يجعله مواطنا

(، بعدم وجود فروق ذات داللة 2369وتختلف نتيجة هذا التساؤل مع دراسة المعمرية، والتاج )

 إحصائية في مستوي االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة تعزى لمتغير نوع اإلعاقة.

اإلجابة عن التساؤل الرابع: والذي ينص على: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ( في مستوى االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟3.8اللة )د

 ولإلجابة عن هذا التساؤل تم استخدام اختبار كروسكال واليس، والجدول التالي يوضح ذلك:

( يوضح اختبار مان وايتني لدراسة الفروق بين متوسطات عينة البحث في مستوى  69الجدول )

 حتياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة حسب متغير سنوات الخبرةاال

 التكرار الخبرة المتغيرات
متوسط 

 الرتب

إحصاء اختبار 

كروسكال 

 (2واليس)كا

مستوى 

 الداللة
 القرار

احتياجات تتعلق 

 بالمنهج

 14.50 6 سنوات 8أقل من 

 غير دال 936. 133.
 15.83 9 سنوات 63إلى   8من 

 14.68 14 سنوات 63من  أكثر

  29 الكلي

احتياجات تتعلق 

بقياس السلوك 

 المدخلي )نقطة البداية

 15.67 6 سنوات 8أقل من 

 غير دال 963. 074.
 15.17 9 سنوات 63إلى   8من 

 14.61 14 سنوات 63أكثر من 

  29 الكلي

احتياجات مرتبطة 

بقياس مستوى األداء 

 الحالي

 14.33 6 سنوات 8من  أقل

 غير دال 943. 117.
 15.72 9 سنوات 63إلى   8من 

 14.82 14 سنوات 63أكثر من 

  29 الكلي

احتياجات مرتبطة 

بالخطة التربوية 

 الفردية

 17.00 6 سنوات 8أقل من 

 غير دال 679. 773.
 15.78 9 سنوات 63إلى   8من 

 13.64 14 سنوات 63أكثر من 

  29 الكلي

احتياجات تتعلق 

بالوسائل واألساليب 

 التعليمية والتعزيز

 18.00 6 سنوات 8أقل من 

 غير دال 545. 1.213
 15.33 9 سنوات 63إلى   8من 

 13.50 14 سنوات 63أكثر من 

  29 الكلي

احتياجات تتعلق 

بالتقويم والتغذية 

 الراجعة

 15.83 6 سنوات 8أقل من 

 غير دال 961. 079.
 14.94 9 سنوات 63إلى   8من 

 14.68 14 سنوات 63أكثر من 

  29 الكلي

احتياجات تتعلق 

بالمساندة والدعم 

 األسري والمجتمعي

 15.83 6 سنوات 8أقل من 

 غير دال 739. 605.
 16.39 9 سنوات 63إلى   8من 

 13.75 14 سنوات 63أكثر من 

  29 لكليا

االحتياجات التدريبية 

لمعلمي التربية 

 الخاصة

 16.17 6 سنوات 8أقل من 

 16.28 9 سنوات 63إلى   8من  غير دال 721. 653.

 13.68 14 سنوات 63أكثر من 
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  29 الكلي

 

( في 3.38من بيانات الجدول يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )     

تعزى لمتغير سنوات الخبرة،  مصراتة بمدينةمستوى االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة 

 (، وهو غير دال إحصائيا. 3.38) >( 3.926حيث جاء مستوى الداللة)

( في مستوى االحتياجات 3.38كذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

قياس السلوك  -لتربية الخاصة  في جميع مجاالت االحتياجات التدريبية )المنهجالتدريبية لمعلمي ا

الوسائل -الخطة التربوية الفردية والخطة التعليمية الفردية -قياس مستوى األداء الحالي –المدخلي 

المساندة والدعم األسري( تعزى لمتغير  -التقويم والتغذية الراجعة -واألساليب التعليمية والتعزيز

( و غير دال إحصائيا. وقد يعزى 3.38سنوات الخبرة، حيث كان لكل منهم مستوى داللة أكبر )

ذلك إلى وعي عينة البحث لهذه االحتياجات، وألقدمية خبرات ذوي الخبرة الطويلة وحاجتهم إلى 

أن  تحديثها، ولحاجة ذوي الخبرات الحديثة إلى خبرات جديدة تستكمل خبراتهم الجامعية الحديثة، إذ

الواقع العملي قد يحتم عليهم اكتساب مثل هذه االحتياجات الضرورية. وتتفق نتيجة هذا التساؤل مع 

(، بأنه ال توجد فروق ذات داللة 2365(، ودراسة القاضي )2369دراسة المعمرية، والتاج )

 خبرة.إحصائية في مستوى االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة تعزى لمتغير سنوات ال

  ئج:النتا

 من خالل تحليل البيانات توصل البحث إلى مجموعة من النتائج وهي كاآلتي:        

جاءت بدرجة  مصراتهمستوى االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة بمدينة  .6

 (.%16.1متوسطة، وبنسبة موافقة )

جعة في المرتبة األولى، جاءت االحتياجات التدريبية التي تتعلق بالتقويم والتغذية الرا .2

 (.%11.5بدرجة مرتفعة )مقارنة ببقية االحتياجات( وبنسبة موافقة )

جاءت االحتياجات المرتبطة بقياس مستوى األداء الحالي في المرتبة الثانية، بدرجة  .0

 (. %18متوسطة وبنسبة موافقة )

يضاً، وبنسبة موافقة حلت االحتياجات التي تتعلق بالمنهج المرتبة الثالثة بدرجة متوسطة أ  .1

(11.1% .) 

جاءت االحتياجات التي تتعلق بالوسائل واألساليب التعليمية والتعزيز في المرتبة الرابعة  .8

 (. %16.1وبدرجة متوسطة كذلك وبنسبة موافقة )
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االحتياجات التي تتعلق بقياس السلوك المدخلي )نقطة البداية( جاءت في المرتبة الخامسة  .1

 (.%13.1موافقة ) نسبةمتوسطة، وبوبدرجة 

أما االحتياجات المرتبطة بالخطة التربوية الفردية والخطة التعليمية الفردية جاءت في  .9

 (.%81.1المرتبة السادسة وبدرجة متوسطة. وبنسبة موافقة )

والدعم األسري  المتعلقة بالمساندةفي المرتبة السابعة واألخيرة جاءت االحتياجات  .5

 (. %81.1) موافقة والمجتمعي وبنسبة

( في مستوى االحتياجات 3.38ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .1

 تعزى لمتغير الجنس)ذكور، إناث(.  مصراته بمدينةالتدريبية لمعلمي التربية الخاصة 

( في مستوى االحتياجات 3.38توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .63

تعزى لمتغير نوع اإلعاقة )سمعية، بصرية(.  مصراته بمدينة ية الخاصةالتدريبية لمعلمي الترب

 ولصالح ذوي اإلعاقة البصرية. 

( في مستوى االحتياجات 3.38ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .66

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة. مصراته بمدينة ةالتدريبية لمعلمي التربية الخاص

  التوصيات:

 من خالل ما توصل إليه البحث من نتائج توصي الباحثتان باآلتي:      

تزويد معلمي التربية الخاصة بالمعارف والمهارات والسلوكيات التي تساعدهم في التدريس  .6

 والتقويم والمساندة.

 تدريب معلمي التربية الخاصة على إعداد الخطة التربوية الفردية والخطة التعليمية الفردية. .2

م الشامل من الجهات المعنية بالدولة بتـوفير كافـة الوسـائل والتقنيـات ضرورة الدع .0

التكنولوجية المساعدة للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية وذوي اإلعاقة السمعية الرتفاع 

 .أسعارها
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 المراجع:

االحتياجات التدريبية لمعلمي اللغة اإلنجليزية في (. 2361أبو قويدر، سالم عزام ) -

. رسالة لتكنولوجيا في التعليم من وجهة نظرهم في لواء القويسمةضوء دمج ا

 ماجستير، كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق األوسط.

قضحايا معاصحرة فحي التربيحة (. 2335الببالوي، إيهاب عبحدالعزيز وأحمحد، السحيد علحي) -

 . الرياض: دار الزهراء.الخاصة

ياجات التدريبية لضمان فاعلية البرامج تحديد االحت(. 2363الخليفات، عصام عطاالله ) -

 . األردن: دار الصفاء للنشر والتوزيع.التدريبية

االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي التربية (. 2361الشمري، ابتسام غضبان ) -

.  مجلة التربية الخاصة الخاصة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظرهم

 .611-660(، 06)1والتأهيل،

االحتياجات التدريبية لمعلمي (. 2368يد، يوسف محمد والعايد، واصف محمد )العا -

مجلة التربية الخاصة والتأهيل،  التربية الخاصة، دراسة ميدانية بمحافظة المجمعة.

 .211-228(، 1)0مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل، 

طرق تدريس الرياضيات لذوي االحتياجات (. 2360العبسي، محمد مصطفي ) -

 ، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.2. طلخاصةا

االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة في (. 2365القاضي، يوسف عبدالله ) -

 . رسالة ماجستير، جامعة الخليل، القدس.محافظة الخليل في ضوء بعض المتغيرات

ائصهم، ذوو اإلعاقة السمعية تعريفهم، خص(. 2361القريطي، عبد المطلب أمين ) -

 . القاهرة: عالم الكتب.تعليمهم، وتأهيلهم

الحاجات التدريبية لمعلمي (. 2369المعمرية، فاطمة حمدان والتاج، هيام موسى ) -

. المجلة الدولية للبحوث التربوية، جامعة األمارات،  التربية الخاصة في سلطنة عمان

16  (0.) 

تربية الخاصة في المملكة تقويم برامج تدريب معلمي ال(. 2368بخش، أميرة طه ) -

. رسالة العربية السعودية وتطويرها في ضوء مدركاتهم عن احتياجاتهم التدريبية

 ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى.

نحو بناء أداة تقدير االحتياجات التدريبية (. 2331خشاب، أديب وسعيد، هشام ) -

. مجلة اتحاد الجامعات لعراقيةألعضاء هيئة التدريس للتعليم الفني في الجمهورية ا

 .201-260(، 0) 21العربية، 

التدريب مفهومه وفعالية بناء البرامج التدريبية وتقويمها. (. 2331طعاني، حسن ) -

 عمان: دار الشرق للنشر والتوزيع.

 

 

 



 
 
 

49 
 

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

 99/2222/ 22-91( طرابلس 2المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 
 

 يقرج )منطقةمعلمي مدارس التعليم االساس بطرابلس  لذيمدى الثقافة الصحية 

 (كنموذج

 ن الصقر     جامعة طرابلس / كلية التربية / قصر بن غشيرد / مالك حس

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

 -المقدمة: 

يشهد العالم تطورات كبيرة في كل ميادين الحياة اآلمر الذي زاد من مسؤولية المؤسسات      

 الجوانب،ع على عاتقها بناء الفرد من جميع حيث تق والصحية،لالرتقاء بالنواحي العلمية  التعليمية،

عزيز المنال فقد كانت والزالت هدفا يسعى إليه  وهي مطلبوبما إن الصحة تتصدر الجانب االول 

المدرسة على  إلى واالستقرار، وينظردرجات عالية من الرقي  إلىكل فرد في المجتمع للوصول 

 الصحة.أنها من أفضل القنوات المتاحة لتعزيز 

في منطقة  تاسع( ثامن، سابع،)الصف تير في هذه الورقة البحثية خمس أمراض كنموذج لمعلم اخ

 السمع،صعوبة  البصر، )ضعفواالمراض هي  معها،كيفية التعامل  بطرابلس لمعرفقرجي 

سيتم وضع موجز مبسط لهذه االمراض لتوضيحها وكيفية التعامل معها  التوحد( الصرع، السكري،

ومدى  االمراض،تم كيفية االسعافات االولية للطالب المصاب بأحد هذه  صف، ومنالمن قبل معلم 

  الدراسة.استمراريته في 

 -: مشكلة البحث -

في ضوء تزايد المشاكل الصحية في المجتمعات نتيجة التزايد السكاني والوراثة والتلوث ....الخ      

معلومات طبية اولية تؤهله للقيام من اسباب عديدة مسببة لألمراض ، تظهر حاجة المعلم إلى 

  -ومن هناء تكمن مشكلة البحث في :، بإسعاف من هم  في احتياج لذلك

    صفة؟هل المعلومات الطبية االولية للمعلم كافية إلسعاف الطالب المريض في  -6

 ما هو دور المعلم في استمرار الطالب المريض بالدراسة من خالل االسعافات االولية      -2

 المقدمة إليه في الفصل ؟       

 -فرضية البحث: -

داخل وزرع الثقة لذى الطالب المرضى ثقافة المعلم الصحية مرآة منعكسة على استمرار،  -6

 الفصول .

 -الهدف :

 لطالب في مرحلة التعليم االساس .معرفة مستوى الثقافة الصحية لدي المعلمين والكادر المحيط با -
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وطبيب  األمور اولة التعاون مع اولياء سعافها عند الحاجة ، ومحتحديد الحاالت المرضية وا -

 المدرسة الكتشاف سببها وعالجها.

االساسية للمعلم  ن الطالب األسوياء هي من المهامادماج هذه الشريحة من الطالب المرضى  ضم -

 الكفؤ .

لباقي زمالئه  ضلمعلومات الصحية لهذا المرمعرفة سبب المتغيبين من الطالب فرصة إلعطاء ا -

 واسباب حدوثه وطرق الوقاية منه . 

المدرسة كيفية  زمالء الصف الواحد وحتى زمالءالتعرف على المرض وطرق اسعافه كي يتمكن  -

 الطالب.التعامل مع هذه الشريحة من 

 -االهمية :

حيث تتطلب منهم دراية  المرضى،أن الثقافة الصحية للمعلم تنصب في خدمة الطالب       

باإلسعافات االولية لبعض االمراض كالنوبة الصرعية أو نوبة هبوط السكر . وليقوم المعلم بهذا 

العمل يجب أن يمتلك ثقافةً صحية اولية، ومعرفة بالنواحي النفسية ألمراض عديدة منها التوحد ) 

واالمان في  أحد االمراض المختارة لهذه الورقة البحثية (  وتكمن االهمية في شعور الطالب بالثقة

المدرسة بيتهم الثاني الذي يقضي فيه الطالب نصف يومه مما يجعل من هذه الفئة من الطالب 

 المرضى فئة ناجحة مستمرة في الدراسة دون اي اعذار.

 منهجية واجراءات الدراسة الميدانية -

وغيرها من  سيتبع في جزء من هذه الورقة البحثية المنهج الوصفي إلعطاء فكرة عن االمراض     

المعلومات لتوصيل الفكرة من خالل الكتب والمجالت وبعض التقارير ، كما سيتبع المنهج 

 االحصائي  لتحليل البيانات المجمعة

 أدوات الدراسة  -

استخدمت الباحثة االستبيان كأداة أساسية لجمع البيانات من أجل التعرف على  مستوى الثقافة       

ائيين االجتماعيين والمسعفين في مدارس التعليم األساسي في منطقة الصحية للمعلمين واألخص

قرجي كعينة نظراً لكثرة اعداد المعلمين في هذا المجال . واشتملت استمارة االستبيان على البيانات 

الشخصية عن المستهدفين والمتمثلة بالمهنة والخبرة ، كما أشتمل االستبيان على خبرة المستهدفين 

لتعامل مع مرضى ضعف البصر وضعف السمع ومرضى السكري ومرضى الصرع الصحية في ا

 والتوحد وأعداد المرضى الذين تعاملوا معهم في حياتهم العملية.

وقد استخدمت الباحثة الترميز الرقمي في ترميز إجابات أفراد المجتمع لإلجابات المتعلقة بالمقياس 

يطة( ودرجتان لإلجابة )متوسطة( وثالث درجات الثالثي حيث تم إعطاء درجة واحدة لإلجابة )بس
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ولتحديد االتجاه السائد إلجابات المستهدفين فقد تم تقسيم المقياس المستخدم "بدائل لإلجابة )عالية(، 

 0 على 2وهي ناتجة عن قسمة  3.11اإلجابة" إلى ثالث فترات متساوية بحيث يكون طول الفترة 

 ( 6وحسب ما يبين الجدول رقم )

 ( ترميز بدائل االجابة 6جدول )                                

 عالية متوسطة بسيطة اإلجابة

 3 2 1 الترميز

 33.4إلى  2.34 2.34إلى اقل من  1.67 1.67إلى اقل من  1 المتوسط

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة  -

اء العمليات اإلحصائية الالزمة لقد تم إدخال البيانات إلى الحاسب اآللي بعد ترميزها؛ إلجر     

وذلك لإلجابة  (1)لتحليل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي، الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

( والذي يُعَد مستوى مقبوالً 3.38على تساؤالت الدراسة أو التحقق من فرضياتها بمستوى معنوية )

في بعض األحيان هناك حاجة إلى حساب بعض ، و(2)في العلوم االجتماعية واإلنسانية بصورة عامة

المؤشرات التي يمكن االعتماد عليها في وصف الظاهرة من حيث القيمة التي تتوسط القيم أو تنزع 

إليها القيم، ومن حيث التعرف على مدى تجانس القيم التي يأخذها المتغير، وأيضا ما إذا كان هناك 

ض البياني وحده ال يكفى، لذا فإن هناك حاجة لعرض بعض قيم شاذة أم ال، واالعتماد على العر

المقاييس اإلحصائية التي يمكن من خاللها التعرف على خصائص الظاهرة محل البحث، وكذلك 

إمكانية مقارنة ظاهرتين أو أكثر، ومن أهم هذه المقاييس، مقاييس النزعة المركزية والتشتت. وقد 

 تم استخدام اآلتي:

 لتحديد عدد التكرارات، والنسبة المئوية للتكرار التي تتحصل عليه  :ريةالتوزيعات التكرا

كل إجابة، منسوبا إلى إجمالي التكرارات، وذلك لتحديد األهمية النسبية لكل إجابة ويعطي 

 صورة أولية عن إجابة أفراد مجتمع الدراسة على العبارات المختلفة.

  : المستهدفين حول متغيرات الدراسة.للتأكد من ثبات إجابات معامل ألفا كرونباخ 

  ،لتحديد اتجاه اإلجابة لكل عبارة من عبارات المقياس وفق المتوسط الحسابي المرجح

 مقياس التدرج الخماسي.

                                                           

(1( ( (Statistical Package for Social Sciences   ومختصره ))SPSS  والعشرون الثانيةالنسخة، 

(2(Uma Sekaran : Research Methods For Business, A Skill - Building Approach, Fourth Edition, Southern Illinois 
University at Carboundale, 2003, p24. 
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 يستخدم االنحراف المعياري لقياس تشتت اإلجابات ومدى انحرافها االنحراف المعياري :

 عن متوسطها الحسابي.

 صدق فقرات االستبانة -

من خالل صدق المحكمين، حيث إن صدق المحكمين يعد من الشروط الضرورية  وتم ذلك

والالزمة لبناء االختبارات والمقاييس والصدق يدل على مدى قياس الفقرات للظاهرة المراد قياسها، 

وان أفضل طريقة لقياس الصدق هو الصدق الظاهري والذي هو عرض فقرات المقياس على 

ً من خالل عرض مجموعة من الخبراء للحكم  على صالحيتها. وقد تحقق صدق المقياس ظاهريا

الفقرات على مجموعة من المحكمين المتخصصين، وقد تم األخذ في نظر االعتبار جميع 

 .المالحظات التي قدمت من قبل المحكمين

 الثبـــــــــات -

في زمنين مختلفين على وهو االتساق في نتائج المقياس إذ يعطي النتائج نفسها بعد تطبيقه مرتين     

اإلفراد نفسهم، وتم حساب الثبات عن طريق معامل ألفا كرونبا ، حيث إن معامل ألفا يزودنا بتقدير 

جيد في أغلب المواقف وتعتمد هذه الطريقة على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى، وأن قيمة 

، والستخراج الثبات (1)كون منخفضة( واقل من ذلك ت3.1معامل ألفا للثبات تعد مقبولة إذا كانت )

( استمارة، وقد بلغ معامل الثبات 618وفق هذه الطريقة تم استخدام االستمارات البالغ عددها )

(،  وبالتالي يمكن القول أنه معامل ذات داللة جيدة ألغراض البحث 3.981ألسئلة المقياس الثالثي )

 ويمكن االعتماد عليه في تعميم النتائج.

 معامل الفاكرونباخ للثبات (2جدول )

 إجمالي االستبيان
 معامل ألفا

3.981 

 

 مجتمع وعينة الدراسة -

يتمثل مجتمع الدراسة بالمعلمين واألخصائيين االجتماعيين والمسعفين بمراحل التعليم المتوسط     

 ( يشمل هذا العدد الفترة196في المدارس السبع في منطقة قرجي بطرابلس  والبالغ عددهم )

الصباحية والمسائية حيث وزع االستبيان على الفترة الصباحية فقط ) سابع ، ثامن ، تاسع (.ما يمثل 

                                                           
(1)Uma Sekaran : Research Methods For Business, A Skill - Building Approach, Fourth Edition, Southern 
Illinois University at Carboundale, 2003, p311 
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( استمارة استبيان 633(، فقد تم توزيع )%28( وقد تم اعتماد عينة عشوائية قوامها )198) 

 : (0في الجدول رقم )( وكما مبين %15( استمارة صالحة للتحليل وبنسبة )15ومأسترد منها )
        

 ( االستمارات الموزعة على أفراد مجتمع الدراسة3جدول )

 المدرسة

عدد 

 المعلمين

 الكلي

عدد 

االستمارات 

 الموزعة

 الفاقد
نسبة غير 

 الصالح

المسترد الصالح 

 للتحليل

نسبة االستمارات 

 المستردة

 93.33 61 6.67 6 15 144 موسى بن نصير

 100 66 0.00 3 11 103 شهداء بدر

 100 61 0.00 3 14 136 أيمن أم

 92.31 62 7.69 6 13 130 عبد الرحمن الداخل

 100 60 0.00 3 13 127 أبو عبيدة الجراح

 100 26 0.00 3 21 203 فتح الفتوح

 100 60 0.00 3 13 128 االتحاد

 971 100 2 2.00 98 98 

 الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية

 ( توزيع المستهدفين حسب البيانات الشخصية1ل)جدو

 

( 5( من المعلمات و)%59.5( مستهدفة وما نسبته )51( أن )1بينت النتائج في الجدول رقم )     

( من المستهدفات وما نسبته 1ت، و)( من االخصائيات االجتماعيا%5.2مستهدفات وما نسبته )

 ( من المسعفات.1.6%)

 8( كانت خبرتهن %%1.2( مستهدفات وما نسبته )1وفيما يتعلق بسنوات الخبرة ؛ فقد تبين إن )

سنوات،  63إلى  1( تراوحت خبرتهم من %85.2( مستهدفة وما نسبته )69سنوات فأقل، و)

( مستهدفة وما 81سنة، و) 68إلى  66تهن من ( تراوحت خبر%65.1( مستهدفة وما نسبته )65و)

 سنة فأكثر. 61( كانت خبرتهن %88.6نسبته )

( أكتسبن %21.8( مستهدفة وما نسبته )21أما بالنسبة لمصادر المعلومات الطبية فقد تبين إن )

( أكتسبن معلوماتهن الصحية %85.2( مستهدفة وما نسبته )89معلوماتهن الصحية من الدراسة، و)

 المهنة

 المجموع مسعفة اخصائية اجتماعية معلمة 

 15 1 5 51 العدد

 633 1.6 5.2 59.5 النسبة%

 الخبرة

 المجموع سنة 68أكثر من  سنة 68الى  66 سنوات 63الى  1 سنوات فأقل 8 

 15 81 65 69 1 العدد

 %633 88.6 65.1 69.0 1.2 النسبة%

مصدر 

معلومات 

 الطبية

 المجموع دورات تخصصية ثقافة شخصية دراسة 

 15 68 89 21 العدد

 633 68.0 85.2 21.8 النسبة%
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( أكتسبن معلوماتهن الصحة عن طريق %68.0( مستهدفة وما نسبته )68افتهن الصحية، و)من ثق

 الدورات التخصصية.

 -الدراسات السابقة: -

البحث فيها. حاولت الباحثة رصد  المواضيع قليلةموضوع الثقافة الصحية لدى المعلمين من      

 ضوع البحث.مشابهة في الفكرة مما يزيد في اطراء مو مطابقة واخرىبحوث 

( كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة هدفت الدراسة الى 2365* ففي دراسة لعباس عبد المهدي،)    

التعرف على واقع الثقافة الصحية لدى معلمي العلوم في المرحلة االبتدائية ومعرفة الفرق بين 

صائياً باستخدام البرنامج المعلمين والمعلمات في مستوى الثقافة الصحية لديهم . عولجت النتائج إح

. وأظهرت النتائج أن عينة البحث تتمتع بمستوى عالي من الثقافة الصحية، كما SPSSاالحصائي 

أظهرت النتائج على عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بين عينة البحث حسب متغير الجنس . وفي 

راحل بالمواضيع الخاصة ضوء النتائج أوصى الباحثون بتضمين المناهج الدراسية ولمختلف الم

 بالتربية الصحية والثقافة الصحية.   

: هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الوعي الصحي 282-286م( ص 6112دراسة دغلس )  -*

لدى معلم الصف في الصفوف األساسية الثالثة األولى، ودراسة  الفروق في مستوى الوعي 

رة والتخصص، والتدريب في مجاالت الصحي في صفوف معلمي الصف، التي تعزى إلى الخب

معلمة 51معلم و  183التربية الصحية والجنس، والحالة االجتماعية، وقد تكونت عينة الدراسة من

معلمة من معلمي الصفوف الثالثة األولى في مدارس تربية عمان الكبرى، اختيروا بطريقة  016و 

ألوساط المرجحة واألوزان المئوية، عشوائية، واعتمد الباحث عدد من الوسائط اإلحصائية من ا

واستعمل في الدراسة اختبار مستوى المعرفة الصحية، ومقياس االتجاهات الصحية، وأظهرت 

ً تعزى إلى الخبرة والتخصص والحالة  نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دالة إحصائيا

والجنس، وقد أوصت بعدد  االجتماعية، وأن الفروق كانت دالة إحصائياً بالنسبة لمتغيري التدريب

  من 

 

 التوصيات والمقترحات.  -

 - 23اما وفاء الدليمي فبحتت عن ) الوعي الصحي والثقافة الصحية لدى عينة من االمهات )-*  

 م جامعة بغداد ، العراق. 2361/  1سنة( بمنطقتي الحضر والريف في بغداد( 10

والثقافة الصحية لدى االمهات بمنطقتي تمكنت الباحثة من التعرف على مستوى الوعي الصحي 

الحضر والريف في بغداد وتحديد الفروق بينهما ، وبعد جمع البيانات التي عولجت باستخدام 

 ( اظهر البحث العديد من النتائج اهمها:SASالبرنامج االحصائي )
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حيث بلغت سنة( اعلى نسبة بالنسبة للحضر  03 – 23/ بلغت الفئة العمرية التي تراوحت بين )6 

/ 2( . %81.91سنة( حيث بلغت ) 13 – 06( بينما في الريف تقابلها الفئة العمرية )13.86%)

اتضح ان نسبة االمهات اللواتي يقرأن االرشادات الصحية الملصقة )بوسترات( في المراكز 

( في الريف وتقابلها %05.63الصحية في الريف اعلى من نسبتها في الحضر حيث بلغت النسبة )

/اتضح ان االمهات اللواتي يقرأن االرشادات الصحية في المراكز 0( في الحضر. 21.85%)

الصحية هن من حملة الشهادة االبتدائية والمتوسطة في الحضر بينما في الريف هن من حملة 

( من غينة الدراسة في الحضر هن يشاهدن برامج %19.1/ اتضح ان نسبة )1الشهادة االبتدائية 

( من العينة %21.8/ تبين ان نسبة )8(. %66.13حية بينما في الريف نسبتهم )التوعية الص

المدروسة في الحضر هن من ذوي التعليم االعدادي اللواتي يشاهدن برامج التوعية الصحية بينما 

/ نسبة االمهات اللواتي يحرصن 1( هن من حملة شهادة المتوسطة . %9.61نسبتها في الريف )

( و %83.10ز الصحية في الحضر اعلى من نسبتها في الريف حيث بلغت )على مراجعة المراك

/ اتضح ان االمهات في الحضر يلجأن الى مراجعة الطبيب عند 9( على التوالي . 83.33%)

/ تبين 5الشعور بوعكة صحية بينما االمهات في الريف يلجأن الى استشارة المسؤول الصيدالني . 

مراجعة الطبيب في الحضر هن من حملة الشهادة االعدادية وكانت  ان االمهات اللواتي يلجأن الى

/ اتضح ان االمهات اللواتي يلجأن الى مراجعة الطبيب في الريف هن من 1( %08.21نسبتها)

( هن من حملة الشهادة االبتدائية %91.19( بينما نسبة )%83.33حملة الشهادة االبتدائية ونسبتهم )

 ني ..يلجأن الى المسؤول الصيدال

(، بعنوان: "الصحة والمدرسة: مشاركة 215م ، ص  ELDERS ,1993دراسة إدريس )  -*

طبيعية"، وأجريت هذه الدراسة في بريطانيا وهدفت إلى التعرف على العالقة بين صحة الطالب، 

وسيره الدراسي، ومدى تأثيرها فيه، وقد بينت من خالل االستمارة المعدة إلى أن هناك عالقة قوية 

ين صحة الطالب وقدرته على التعليم، وهي دراسة استخدمت المنهج الوصفي حيث أظهرت أيًضا ب

أهمية تشكيل المجالس واللجان الصحية المدرسية لما لها من دور مهم في التوعية الصحية بين 

 الطالب.

ين هـ( بعنوان: "مهام مديري المدارس الثانوية والموجهين التربوي 6160دراسة الشالش )  -*

بمنطقة الرياض التعليمية "، وقد هدفت إلى تحديد درجة ممارسة المهام اإلدارية والفنية لمديري 

المدارس الثانوية، والمهام اإلدارية لموجهي اإلدارة الدراسية، وموازنة مهام مديري المدارس 

عينة الدراسة اإلدارية بمهام موجهي اإلدارة المدرسية ومهام موجهي المواد الدراسية، وقد تكونت 

( موجه مواد دراسية، وذلك من   55( موجهي إدارة مدرسية، و) 9( مدير ثانوي، و) 81فيها من )

هـ، باستخدام المنهج  6162( عبارة طبقت في الفصل الثاني لعام  81خالل استبانة مكونة من )
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دارية ممارسة من الوصفي التحليلي، ولقد توصلت الدراسة لعدة نتائج منها: أن من أقل المهام اإل

قبل مديري المدارس الثانوية هو االهتمام بالتربية الصحية للتالميذ بواسطة وضع خطة للصحة 

المدرسية على الرغم من أن االهتمام بالتربية الصحية من المهام األساسية التي تؤكد عليها أدبيات 

 اإلدارة المدرسية.

 -التعليق على الدراسات السابقة : -

قول أن هذه الدراسات تناولت أهمية الثقافة الصحية، فمنها ما يتشابه مع هذه الورقة ويمكننا ال

إلى الثقافة الصحية لدى  أشارالبحثية في معرفة مستوى الثقافة الصحية لدى المعلمين وبعضها 

التالميذ ، والبعض اآلخر تناول واقع االهتمام ببرامج الصحة المدرسية بصفة عامة . فتم تسليط 

 وء على الثقافة الصحية في الدراسات السابقة من زوايا مختلفة  .الض

 -المصطلحات : -

عملية مستمرة، مبنية على مجموعة من المعارف األساسيّة، والتي تهدف إلى  الثقافة الصحية :    

تغيير سلوك األفراد، وجعلهم أكثر اهتماماً بصحتهم، عن طريق اتباع أسلوب معين في توجيه 

ت الصحيّة إلى كافة األشخاص، مهما كانت أعمارهم، لذلك تُعدّ الثقافة الصحية، جزءاً المعلوما

مهماً، وأساسياً من أجزاء العالج المستخدم في الحد من التأثيرات السلبيّة، الناتجة عن اإلصابة 

 ( 2322يناير  22باألمراض )موقع "صحة"، 

مراض االجتماعي للفرد وليس فقط الخلو من االهي حالة التكامل الجسماني والعقلي و: الصحة      

 .( 25،ص 2336) الشويهدي ، أو العجز

هو انحراف عن الوضع الطبيعي في العقل أو البدن وهذا يعني ان المرض هو حالة : المرض     

التغيير في التركيز والشكل أو الوظيفة أو كالهما لعضو معين وذلك نتيجة لمجموعة من 

 ( 65، ص2336لوجية التي تصيب ذلك العضو . ) الرديس ، االضطرابات الفسيو

تعرف بأنها مرض أو اضطراب يحتوي على أكثر من صفة أو : ( Syndromمتالزمة )      

عرض محدد يظهر بدرجات متفاوتة . كل متالزمة وراثية لديها صفات نموذجية خاصة بها تميزها 

إما يكون سببها كروموزوم معين أو جين عن غيرها من المتالزمات حسب اعراضها واسبابها ف

 ( 2365قع اخبار العلوم / فبراير معين. )مو

 -: نبذه عن الخمس امراض المختارة في هذه الورقة البحثية -

أن نشر الثقافة الصحية بين جل افراد المجتمع يقلل من نسبة الوفيات ... حيث تصل نسبة      

  W.H.Oمن نسبة وفيات غير المصابين ) تقرير وفيات المصابين باألمراض إلى ثالث اضعاف 

 م (2323/ اغسطس  1منظمة الصحة العالمية 
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مليار يعني ثلث سكان العالم يعانون من مشاكل  2،2صعوبة النظر تمثل   -: ضعف البصر -6

أقل من سن الثامن عشر ) تقرير منظمة الصحة العالمية  % 1.5صحية في البصر منهم 

W.H.O  61 /1 /2326 . ) 

 2361الف حالة ضعف سمع عن طريق المدارس في سنة 21تم االبالغ عن  -: ضعف السمع -2

 .(  2361في المملكة المتحدة فقط . )تقرير الكلية الملكية البريطانية إلمراض االطفال يناير 

 يظهر دور المعلم بقوة ووضح في مالحظة طالبه ومتابعتهم علمياً وصحياً . 

) من سكرفيه دم المريض وبولة محتويان على كميات زائدة  "هو مرض يصبح  -: السكري  -0

، 2331الكلوكوز( مما يسبب في مضاعفات للكبار والصغار على حد سواء" ) الدليمي ،

( تتفاوت نسبة اإلصابة بداء السكري بناء على اختالف االعمار ، ما دون الرابعة 118ص

في سن الخمسة عشر.  % 68ع لتصبح نسمة ، بينما ترتف 633,333لكل  % 1تتمثل النسبة في 

وقبل هذه السن يعتمد العالج لألطفال المرضى على االنسولين فإذا زادت النسبة أو قلت تؤدي 

 إلى االغماء ،

وهناء يظهر دور المعلم لإلسعاف اذا كان الطفل داخل صفة . ويبلغ عدد المصابين من    

مركز مراقبة الوقاية من االمراض التابع مليون طفل عالمياً حسب ) التقرير من  29االطفال 

 (.2365لوزارة الصحة االمريكية 

  -(: Epilepsyالصرع  ) -1

فهناك خاليا  العصبية،هو عالمة الختالل عصبي داخلي بسبب الطبيعة الكهربائية للخاليا   

تصدر اشارات كهربائية زائدة وغير منتظمة في احد مراكز المخ مما ينتج عنة نشاط غير 

ي ينعكس كاضطراب مؤقت في وظيفة ذلك المركز من المخ . ) قمحية واخرون ، طبيع

6111  . ) 

عدم إصابة االطفال الن  تزداد نسبة االصابة بالصرع مع الزيادة العمرية ، وهذا ال يعني   

 بالصرع.انقطاع الحبل السري اثناء الوالدة وحوادث السقوط تجعل من االطفال مرضى 

ً  1.1في اطفال ليبيا إلى  وتصل نسبة االصابة الصقر  )مالك ي نسبة عاليةوه %8تقريبا

 (.661ص ،2330،

 : التوحد  -8

هو اضطراب عصبي يؤثر في النمو، ويحدث في مرحلة مبكرة من الطفولة، ويستمر طوال       

فترة الحياة. كما يؤثر في كيفية تصرف الشخص وتفاعله مع اآلخرين ويؤثر أيضا في تواصله 

غير معروف حتى اآلن، وهناك بحوث تقترح أن العوامل البيئية والجينية  وسبب المرض وتعلمه،

 . (2331)ياسر بن محمود،  مهم.لها دور 
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 * تحليل الدراسة الميدانية 

لتحديد مستوى الخبرة الصحية للمستهدفات في مجال ضعف البصر وضعف السمع والسكري 

وهذا الطول ناتج عن  وحدة، 3.11الفترة بـ والصرع والتوحد تم ذلك عن طريق تحديد طول 

 -وفقاً لآلتي : 0على  2قسمة 

( فتتجه 2.01إلى اقل من  6.19( تتجه اإلجابات نحو االجاية "بسيطة"، )6.19إلى اقل من  6)

 ( فتتجه اإلجابة نحو اإلجابة "عالية".0إلى  2.01اإلجابة نحو "متوسطة" ، )

 ع ضعف البصرأوالً: الخبرة الصحية في التعامل م

 ( التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي للخبرة في التعامل مع ضعف البصر8جدول )

الخبرة في التعامل 

 مع ضعف البصر

 

 عالية متوسطة بسيطة
 المتوسط

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الخبرة

 16 51 31 ك
 بسيطة 1.611 1.65

% 31.6 52 16.3 

 

( كانت خبرتهن بسيطة %06.1( مستهدفة وما نسبته )06( تبين إن )8ل رقم )من الجدو     

( كانت خبرتهن في التعامل %82( مستهدفة وما نسبته )86في التعامل مع ضعف البصر، و)

( كانت خبرتهن عالية في التعامل مع %61.0( مستهدفة وما نسبته )61مع ضعف البصر، و)

( وعند مقارنة هذه القيمة مع البيانات في 6.18جابة )ضعف البصر، وكانت قيمة متوسط االست

( يتبين إن مستوى الخبرة في التعامل مع ضعف البصر كانت بسيطة. كما تبين 6الجدول رقم )

ً 61إن معدل المصابين بضعف البصر الذين تم التعامل مع أفراد العينة )  ( مصابا

 ثانياً: الخبرة الصحية في التعامل مع ضعف السمع

 ( التوزيعات التكرارية ونتائج التحليل الوصفي للخبرة في التعامل مع ضعف السمع1)جدول 

 الخبرة في

 التعامل مع

ضعف 

 السمع

 

ةبسيط ةعالي متوسطة   
 المتوسط

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الخبرة

 7 51 41 ك
 متوسطة 1.735 1.7

% 41.8 51 7.1 

 

( كانت خبرتهن بسيطة في %16.5ستهدفة وما نسبته )( م16( تبين إن )1من الجدول رقم )

( كانت خبرتهن في التعامل مع %86( مستهدفة وما نسبته )83التعامل مع ضعف السمع، و)

( كانت خبرتهن عالية في التعامل مع ضعف %9.6( مستهدفاً وما نسبته )9ضعف السمع، و)

ه القيمة مع البيانات في الجدول ( وعند مقارنة هذ6.9السمع، وكانت قيمة متوسط االستجابة )
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( يتبين إن مستوى الخبرة في التعامل مع ضعف السمع كانت متوسطة. كما تبين إن 6رقم )

 ( مصاباً.65معدل المصابين بضعف السمع الذين تم التعامل مع أفراد العينة )

 ثالثاً: الخبرة الصحية في التعامل مع مرض السكري

 ونتائج التحليل الوصفي للخبرة في التعامل مع مرض السكري ( التوزيعات التكرارية9جدول )

الخبرة 

في 

 التعامل

مع 

مرض 

 السكري

ةبسيط   عالية متوسطة 
 المتوسط

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

 مستوى

 الخبرة

 16 37 45 ك
 متوسط 1.735 1.7

% 45.9 37.8 16.3 

      

( كانت خبرتهن بسيطة %18.1وما نسبته )( مستهدفة 18( تبين إن )9من الجدول رقم )      

( كانت خبرتهن متوسطة %09.5( مستهدفة وما نسبته )09في التعامل مع مرض السكري، و)

( كانت خبرتهن عالية في %61.0( مستهدفة وما نسبته )61في التعامل مع مرض السكري، و)

رنة هذه القيمة مع ( وعند مقا6.9التعامل مع مرض السكري، وكانت قيمة متوسط االستجابة )

( يتبين إن مستوى الخبرة في التعامل مع مرض السكري كانت 6البيانات في الجدول رقم )

 ( مصاباً.63متوسطاً. كما تبين إن معدل المصابين بالسكري الذين تم التعامل مع أفراد العينة )

 مل مع مرض الصرعرابعاً: الخبرة الصحية في التعا

 ارية ونتائج التحليل الوصفي للخبرة في التعامل مع مرض الصرع( التوزيعات التكر5جدول )

التعامل  في الخبرة

 مع مرض الصرع

 عالية متوسطة بسيطة 
 المتوسط

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الخبرة

 9 32 57 ك
ةبسيط 1.662 1.51  

% 58.2 32.7 9.2 

( كانت خبرتهن بسيطة في %85.2( مستهدفة وما نسبته )89( تبين إن )5من الجدول رقم )

( كانت خبرتهن متوسطة في %02.9( مستهدفة وما نسبته )02التعامل مع مرض الصرع، و)

( كانت خبرتهن عالية في %1.2( مستهدفات وما نسبته )1التعامل مع مرض الصرع، و)

مع  ( وعند مقارنة هذه القيمة6.86التعامل مع مرض الصرع، وكانت قيمة متوسط االستجابة )

( يتبين إن مستوى الخبرة في التعامل مع مرض الصرع كانت 6البيانات في الجدول رقم )

( مصابين 8بسيطة. كما تبين إن معدل المصابين بالصرع الذين تم التعامل مع أفراد العينة )

 تقريباً.

 خامساً: الخبرة الصحية في التعامل مع مرض التوحد

 ج التحليل الوصفي للخبرة في التعامل مع مرض التوحد( التوزيعات التكرارية ونتائ1جدول )
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الخبرة في 

التعامل مع 

 مرض التوحد

 

 عالية متوسطة بسيطة
 المتوسط

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الخبرة

 9 43 46 ك 
 بسيطة 1.65 1.62

 % 46.9 43.9 9.2 

 

( كانت خبرتهن بسيطة %11.1( مستهدفة وما نسبته )11( تبين إن )1من الجدول رقم )      

( كانت خبرتهن متوسطة %10.1( مستهدفة وما نسبته )10في التعامل مع مرض التوحد، و)

( كانت خبرتهن عالية في %1.2( مستهدفات وما نسبته )1في التعامل مع مرض التوحد، و)

ة مع ( وعند مقارنة هذه القيم6.12التعامل مع مرض التوحد، وكانت قيمة متوسط االستجابة )

( يتبين إن مستوى الخبرة في التعامل مع مرض التوحد كانت 6البيانات في الجدول رقم )

( مصابين 1بسيطة. كما تبين إن معدل المصابين بالتوحد الذين تم التعامل مع أفراد العينة )

 تقريباً.

 ستمرين بالدراسة والمنقطعين عنهامعدل التالميذ المصابين باألمراض الم

تائج التحليل الوصفي لمعدل التالميذ المصابين باألمراض المستمرين بالدراسة ( ن63جدول )

 والمنقطعين عنها

 
الحد 

 األدنى

الحد 

 األعلى
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

 األمراض بهذه المصابين التالميذ عدد

 بالدراسة المستمرين
1 36 9.91 9.694 

 والذين األمراض بهذه المصابين التالميذ عدد

 الدراسة عن طعواانق
1 10 2.77 2.578 

 

( تبين إن الحد الدنى للتالميذ المصابين باألمراض والمستمرين بالدراسة 63من الجدول رقم )   

( تلميذاً ، وإن معدل التالميذ المصابين باألمراض 01كان تلميذاً واحداً والحد األعلى كان )

ً في حين كان الحد الدنى للتالميذ ( تالميذ ت63( أي )1.16والمستمرين بالدراسة كان ) قريبا

( تلميذاً وإن 63المصابين باألمراض والمنقطعين عن الدراسة كان تلميذاً واحداً والحد األعلى كان )

( تالميذ تقريباً، 0( أي )2.99معدل التالميذ المصابين باألمراض والمنقطعين عن الدراسة كان )

والذين استمروا بالدراسة أكثر من عدد التالميذ المصابين أي إن عدد التالميذ المصابين باألمراض 

 باألمراض والذين انقطعوا عنها.

 التعامل الذاتي مع المصابين

 ( يبين التوزيعات التكرارية لحاالت التعامل الذاتي مع األمراض66جدول )
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 النسبة% العدد 

 باالخرين تستعين ام ذاتيا  تسعفها هل مرضية حالة واجهتك اذا

 86.7 85 نعم

 13.3 13 ال

 100.0 98 المجموع

 

ً مع %51.9( تبين إن أعلب المستهدفين وما نسبته )66من الجدول رقم )     ( يتعاملوا ذاتيا

ً وما نسبته 60حاالت اإلصابة باألمراض بدون االستعانة باآلخرين في حين إن ) ( مستهدفا

تي مع حاالت االصابة اال بمساعدة ( من المستهدفين ال يتمكنوا من التعامل الذا60.0%)

ض عند اآلخرين، ومن هذا نستنتج اإلمكانية الجيدة للتعامل الذاتي مع حاالت اإلصابة باألمرا

 .أكثر المستهدفين بالدراسة

 بعد تحليل البيانات التي تم جمعها فإن الدراسة اظهرت اآلتي:: النتائج -

مل مع مرضى ضعف البصر كان بسيطاً، فقد أظهرت الدراسة إن مستوى الخبرة في التعا .6

 (.8( وفق مقياس التدرج الثالثي )جدول 6.18بلغت قيمة متوسط االستجابة )

كشفت الدراسة إن مستوى الخبرة في التعامل مع مرضى ضعف السمع كان متوسطاً، فقد  .2

 (.1( وفق مقياس التدرج الثالثي )جدول 6.9بلغت قيمة متوسط االستجابة )

اسة إن مستوى الخبرة في التعامل مع مرضى السكري كان متوسطاً، فقد بلغت بينت الدر .0

 (.9( وفق مقياس التدرج الثالثي )جدول 6.9قيمة متوسط االستجابة )

أوضحت الدراسة إن مستوى الخبرة في التعامل مع مرضى الصرع كان بسيطاً، فقد بلغت  .1

 (.5ثي )جدول ( وفق مقياس التدرج الثال6.82قيمة متوسط االستجابة )

أظهرت الدراسة إن مستوى الخبرة في التعامل مع مرضى التوحد كان بسيطاً، فقد بلغت  .8

 (.1( وفق مقياس التدرج الثالثي )جدول 6.12قيمة متوسط االستجابة )

أظهرت الدراسة إن معدل حاالت اإلصابة باألمراض والذين استمروا بالدراسة تقريباً  .1

فراد عينة الدراسة، في حين بلغ معدل حاالت اإلصابة ( أشخاص لدى كل فرد من أ63)

( ً ( أشخاص لدى كل فرد من أفراد عينة 0باألمراض والذين انقطعوا عن الدراسة تقريبا

 الدراسة.
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بينت الدراسة إن نسبة الذين يتمكنوا من التعامل الذاتي مع حاالت االصابة بلغت  .9

ن ال يتمكنوا من التعامل الذاتي مع ( من أفراد العينة في حين كانت نسبة الذي51.9%)

 (.%60.0حاالت االصابة اال بمساعدة اآلخرين )

 التوصيات  -

رفع مستوى الثقافة الصحية لدى معلمين التعليم االساس النهم القاعدة االساسية لتعليم  -6

 االجيال وبناء المستقبل .

ة في المعاهد وضع سياسة جديدة بإضافة مواد تلمس الصحة العامة واالسعافات االولي -2

 العليا والجامعات لزيادة وعي المعلمين في كيفية التعامل مع الطلبة المصابين .

 إقامة دورات لإلسعافات االولية في المدارس لتوعية المعلمين فيها . -0

 -الخاتمة : -

تم اختبار مدى الثقافة الصحية لمعلمين التعليم االساس في منطقة قرجي ) طرابلس (      

لكبر حجم عينة المعلمين، وايضاً خمس أمراض كنموذج حيث تم معرف كيفية  كمثال نظراً 

التعامل معها عن طريق االستبيان والتحليل االحصائي .اظهرت النتائج ان الثقافة الصحية 

من المعلمين  %13بين ضعيفة ومتوسطة في عينة االمراض المدرجة وأن قرابة ال

نت لهذه الخبرة دور في استمرار الطلبة المرضى اكتسبوا الخبرة من الثقافة الشخصية وكا

 مستمرين في الدراسة مما يثبت قبول فرضية البحث .  0منقطع إلى  6في الدراسة بنسبة 

 -: اوالً الكتب   -المراجع :

احسان قمحية ، احمد الديري ، طارق حمدي، االختالجات والنوبات الصرعية ،دار النابغة ، -6

 ، دمشق .6111

 ، عمان. 2331سين الدليمي، جغرافية الصحة ، دار صغاء للنشر والتوزيع خلف ح -2

 2336سمير محمد الرديس، الجغرافيا الطبية، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ،  -0

 ، السعودية .

، 2336مفتاح عبدالسالم الشويهدي، الطب الصناعي، منشورات الهيئة العامة للبيئة ،  -1

 طرابلس .

ياسر بن محمود، استخدام العالج الدوائي للتواحيدين ، مدرسة العلوم الصحية ،جامعة  -8

 ،بريطانيا . 2331سندرالند، 

 -المجالت : -تانياً :
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عباس عبد المهدي، تحسين عمران موسى، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة، مجلة القادسية في -6

 ، العراق. 2365، 2، عدد. 65اآلداب والعلوم التربوية. مجلد. 

 10-23وفاء جاسم سلمان الدليمي، الوعي الصحي و الثقافة الصحية لدى عينة من األمهات ) -2

، ص ص. 1، عدد 29سنة( بمنطقتي الحضر و الريف في بغداد. مجلة كلية التربية للبنات ،مجلد. 

 ، العراق2361،  2613-2615

 الرسائل: -ثالثاً :

هـ(."مهام مديري المدارس الثانوية والموجهين التربويين بمنطقة 6160الشالش، عبد الرحمن )  -6

 الرياض التعليمية". رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الملك سعود، كلية التربية .السعودية .

الدريس ، حاتم الحربي ، تصور مقترح لتنمية قيم الثقافة الصحية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية  -2

المرشيدين الصحيين، دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية جامعة المدينة العالمية ، من وجهة نظر 

 ، ماليزيا . 2365

مالك حسن الصقر، المؤثرات البيئية على مرض الصرع في شمال غرب الجماهيرية    ،رسالة  -0

 ،طرابلس ليبيا . 2330ماجستير غير منشورة ،كلية اآلداب جامعة الفاتح ، 

 -مراجع باللغة االنجليزية : -رابعاً :

6-  ((Statistical Package for Social Sciences   ومختصره ))SPSS  النسخة الثانية

 والعشرون،

2-(Uma Sekaran : Research Methods For Business, A Skill - Building 

Approach, Fourth Edition, Southern Illinois University at Carboundale, 

2003.. 

 -خامساً التقارير :

 م 2323/ اغسطس  1منظمة الصحة العالمية   W.H.Oتقرير  -6

 .  W.H.O  14/ 4/ 2021تقرير منظمة الصحة العالمية  -2

 .2361تقرير الكلية الملكية البريطانية إلمراض االطفال يناير  -0

 .2365التقرير من مركز مراقبة الوقاية من االمراض التابع لوزارة الصحة االمريكية  -1

 -مواقع االنترنت : -سادساً :

 موقع اخبار العلوم .  -6

 . 2322موقع صحة ، يناير  -2
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 الثقافة الصحية لـــدى معلمي ومعلمات مادة العلوم 

  م. د عايد خضير ضايع الطائي .أ

 رصافة الثالثةوزارة التربية / المديرية العامة لتربية بغداد / ال

drayedaitai1@gmail.com 

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

 ملخص البحث

يهدف البحث التعرف على الثقافة الصحية لدى معلمي ومعلمات مادة العلوم وهل هناك فرق      

ً لمتغير الجنس ) ذكور لباحث المنهج الوصفي إناث( ؟ لتحقق من ذلك اتبعَّ ا –لدى المعلمين تبعا

لتحقيق هدف بحثه تكون مجتمع البحث من المدارس االبتدائية التابعة إلى المديريات العامة لتربية 

مدرسة  58مدرسة للبنين ( و )  53مدرسة ( منها ) 658الرصافة الثالثة، والبالغ عددهن )  –بغداد 

لى معلم جامعي ( بواقع )مدرسة مدرسة تحتوي ع 11للبنات ( اما عينة البحث اختار الباحث ) 

مدرسة للبنات( وتكون من معلمي ومعلمات مادة العلوم للصف السادس االبتدائي  69( و)21للبنين 

( وبالطريقة العشوائية %23وممن لديه خبرة ال تقل عن خمس سنوات حيث اختيرت نسبة )

ر الثقافة الصحية المتكون من البسيطة من المجتمع قام الباحث بإعداد أداة للبحث المتمثلة باختبا

سبعة مجاالت وهي )الصحة الشخصية ،النمو والوظائف الحيوية، األمراض والوقاية منها، 

استعمال وسوء استعمال المواد، الصحة البيئية ،الصحة الغذائية، اإلسعافات األولية ( تم التحقق من 

(  %51( وقد بلغ )23-ريتشاردسون -صدق  وثبات تم حسابه الجزء األول باستخدام معادلة )كيودر

لكونه من نوع االختبارات الموضوعية وأظهرت نتائج أن المستوى العام للثقافة الصحية لدى 

معلمي معلمات مادة العلوم للصف السادس االبتدائي منخفض وهو أقل من المقبول وأظهرت النتائج 

ى المعلمين وفي ضوء ذلك وضع أن الثقافة الصحية لدى المعلمات أعلى من الثقافة الصحية لد

 .  الباحث مجموعة من التوصيات والمقترحات

 الثقافة الصحية  ، معلمي ومعلمات  ، مادة العلوم  الكلمات المفتاحية : 
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Research Summary 

The research aims to identify the health culture of science teachers and 

whether there is a difference for teachers according to the gender variable 

(males - females)? To verify this, the researcher followed the descriptive 

approach to achieve the goal of his research. The research community 

consisted of primary schools affiliated to the General Directorates of 

Education in Baghdad - Rusafa III, which numbered (185 schools), 

including (80 schools for boys) and (85 schools for girls). As for the 

research sample, the researcher chose ( 46 schools contain a university 

teacher) (a school for boys 29) and (17 schools for girls) and they are 

science teachers for the sixth grade and who have experience of not less 

than five years, where the percentage (20%) was chosen and in a simple 

random way from the community, the researcher Preparing a research tool 

represented by the culture test Health consists of seven areas (personal 

health, growth and vital functions, diseases and their prevention, use and 

misuse of substances, environmental health, food health, first aid). The 

validity and reliability were verified, the first part was calculated using the 

Kewder-Richardson-20 equation. It reached (89%) because it is of the type 

of objective tests. The results showed that the general level of health 

education among science teachers for the sixth grade is low, which is less 

than acceptable. The results showed that the health education of female 

teachers is higher than the health education of teachers. In light of this, the 

researcher set a group of recommendations and suggestions.   
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 التعريف بالبحث

 مشكلة البحث 

تتبلور مشكلة البحث من خالل شعور الباحث بالتحديات الكبيرة التي  تعرضت اليها الحياة بكافة 

مجاالتها ال سيما التحديات الحالية التي يشهدها العالم بصورة عامة والعراق بصورة خاصة 

الستقرار، وفقدان الكثير من ( مخلفة ارثا من الدمار والفقر وعدم اCOVID-19كجائحة فيروس )

وبما ان التعليم يشكل احد الناس اضافة الى تفاقم الجهل بالوعي الصحي  وسوء االدارة الصحية  

اعداد جيل متمكن وقادر على مواجهة االزمات والتحديات ولكي تواكب  المرتكزات المهمة في

رحلة االبتدائية بصورة خاص ،اذ انها العملية التعليمية كافة التوجهات المستقبلية  بصورة عامة والم

تعد اللبنة االولى في بناء فكر التلميذ  خاصة ونحن في عصر تفجر المعرفة العلمية وسباق الفضاء 

إذ إن تقدم وتطور أي مجتمع من مجتمعات العالم وإصالحه يكون رهينه بنوع المعلمين والمعلمات  

درتهم  على تثقيف التالميذ ومحاولة إكسابهم العادات الذين يؤتمنون على تربية أفراد المجتمع وأن ق

واالتجاهات الصحية الصحيحة يتطلب وجود خلفية ثقافية واتجاهات صحية جيده لديهم ، وأن 

إكسابها  وتنميتها لدى التالميذ  هو من اولى األهداف المهمة التي تسعى التربية العلمية إلى تحقيقها 

المدارس والكليات وعدم اإلمكانيات في مواجهة المشكالت  وبسبب قلة الوعي الصحي في اغلب

الصحية تسعى وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة التربية بتنفيذ برنامج تدريبي للوبائيات لتوعية 

األفراد القائمين على تدريس مادة العلوم وغيرها من المواد ذات العالقة بطبيعتها وانتشار 

ها وغير االنتقالية ونتيجة لتعقيد الحياة وظهور أمراض وفايروسات األمراض المعدية االنتقالية من

جديدة تستدعي الجدية لنشر الوعي الصحي بين المعلمين  وتدريبهم على حل المشكالت الصحية، 

فالبد من االهتمام بالثقافة الصحية وربما تزداد خطورة ذلك لدى  المعلمين للمرحلة االبتدائية  

ات عمرية تحتاج الى جهد مضاعف في إكساب التالميذ السلوك واالتجاهات كونهم يتعاملون مع فئ

الصحية السليمة ولجوانب الثقافية لذلك كان من الواجب الوقوف على الثقافة الصحية لدى معلمي 

  -ومعلمات مادة العلوم في المرحلة االبتدائية  وتتحدد مشكلة البحث في اإلجابة على األسئلة اآلتية:

 الثقافة الصحية لدى معلمي ومعلمات العلوم    ما مستوى  -1

 إناث(   –وهل هناك فرق لدى المعلمين تبعاً لمتغير الجنس ) ذكور -2
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 أهمية البحث 

تعد  التربية  أداة الثقافة في إنتاجها واستمرارها من خالل تشكيل شخصية المعلم ثقافياً أو حفظ     

ة التربية بالثقافة بصورة دائرية باعتبار ان  الثقافة التراث الثقافي وتجديده فضالً على وجود عالق

ً وأسلوب في حياة المجتمع لذا فان التربية وسيلة للحفاظ على هذا األسلوب والوعي به من  كيانا

 (.601: 2335)أبوشعيره،.خالل النشئ الجديد

تبارها أداة تنمية لذلك نرى ان االهتمام بالثقافة الصحية منسجما مع النظرة الحديثة للتربية  باع  

شاملة و لإلنسان من النواحي الجسمية والعقلية والوجدانية لدى المعلمين والسيما فيما يتعلق بتطوير 

الوعي الصحي وبناء االتجاهات والقيم وأنماط السلوك الصحي السليم لذلك نجد ان طبيعة العالقة 

الصحية المتنوعة ودعمها وتطويرها بين الصحة والتربية قوية وحتمية لتزويد المعلمين بالمعارف 

ولكون عملية التعليم  تؤدي إلى إحداث تغييرات مرغوبة في سلوك التلميذ  من أجل تحقيق األهداف 

التعليمية لكون المعلم أحد األركان الفعّالة في العملية التعليمية  ويسعى جاهداً إلى تحقيق أهدافها 

 (. 11: 2363وتوجيهها الوجهة الصحيحة . )الشريده،

يكون قادراً على  االبتدائية أنلذلك يرى الباحث ان الهدف االساسي لمعلم العلوم في المرحلة 

اكتساب التالميذ المفاهيم الصحية التي تتناسب مع العمر الزمني للتالميذ وكذلك تطبيق األساليب 

   منه.والطرائق المناسبة المالئمة لغرض تحقيق تعلم صحي مفيد يمكن االستفادة 

وتمثل كتب العلوم في المرحلة االبتدائية  المحور االساسي لتنمية االتجاهات الصحية عند التالميذ 

وبحكم موضوعاتها العلمية الحديثة والمتطورة والتي تهدف إلى التمكين من إدراك القواعد الصحية 

ن األمراض واعتبارها ضروريات أساسية في حياة التلميذ والمجتمع وتطبيق وسائل الوقاية م

واإلسهام في رفع المستوى الصحي ألسرهم وبيئتهم التي يعيشون فيها وتظهر أهميتها من خالل 

مساعدتهم على معرفة ما في جسمه من أجهزة ووظيفة كل جهاز وعضو، وبذلك يتيح له فهم أوسع 

ماتها خدلما يحدث في جسمه من تغييرات وتفعيل دور المجتمع في تعزيز الثقافة الصحية وواقع 

 ( 9: 2365)الشاعر ،  وأنماط الحياة الصحية

 -بوصفِه: لهذا يكتسب البحث أهمية 

السلوكية الصحية لتحقيق  االبتدائية لألنماطيوجه البحث انظار معلمي العلوم في المرحلة  -1

 الهدف من الثقافة الصحية.
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القاعدة االساسية تناول هذا البحث مرحلة تعليمية مهمة وهي المرحلة االبتدائية باعتبارها  -2

َ في  ألهمية إذ التالية وذلكاالولى العريضة لكل مراحل التعليم  تكوين تؤدي دوراً مهما

اجل اعدادهم التالميذ واكسابهم  البيئات منفي مختلف  وميوله التلميذواتجاهاته  شخصيته

 مقبولة .صحية  عادات ومهارات

الصحة العالمية في ضرورة االهتمام مع توجهات العالمية والدولية ومنظمة  ينسجم البحث -3

الطرائق في إيصال المعلومات بالجانب الصحي للمعلمين كي  وأسهلبالصحة واختيار انسب 

 يتمكنوا من مواجهة المشكالت الصحية التي يتعرضون لها.

تخدم المجال التربوي والتعليمي ويمكن أن يستفيد منها  العلمية والتييعد إضافة جديدة للمكتبة  -4

 احثين اآلخرين في مجال التربية والتعليم . الب

يقدم هذا البحث أختباراً للثقافة الصحية  ذات العالقة بمعلم العلوم يمكن ان يستفاد منها في  -5

 إكساب التالميذ في  المرحلة االبتدائية زيادة الوعي  الصحي بأبعاد وأهمية القصوى . 

إن المعلم بصورة عامة ومعلم العلوم بصورة  يتعرض البحث مجال مهم في العملية التعليمية  إذ -6

خاصة  كلما تمتع بثقافة ووعي صحي جيد كان له دور بارز في التأثير على التالميذ وبالتالي 

 العمل على إكسابهم االتجاهات والعادات الصحية السليمة.

حسب علم الباحث يعد البحث االول في العراق الذي تناول هذا الموضوع على مستوى   -7

 مرحلة االبتدائية .ال

 :  الثقافة الصحية لدى معلمي ومعلمات العلوم و   -يهدف البحث التعرف إلى: هدف البحث

 -يتحقق هدف البحث من خالل اإلجابة على األسئلة اآلتية:

 ما مستوى الثقافة الصحية لدى معلمي ومعلمات العلوم  ؟ -0

 إناث(  –ين تبعاً لمتغير الجنس ) ذكورالتعرف على داللة الفروق في الثقافة الصحية لدى المعلم -1

 : يقتصر البحث على الحدود اآلتية: حدود البحث- 

الحدود المكانية : المدارس االبتدائية النهارية التابعة لمديرية العامة لتربية بغداد الرصافة  -6

 الثالثة.

 (2326-2323الحدود الزمانية : الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ) -2
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البشرية : معلمي ومعلمات مادة العلوم في المرحلة االبتدائية الذين ال تقل مدة الحدود  -0

 سنوات (  في تدريس مادة العلوم ومن خريجي كلية التربية االساسية .  0خدمتهم عن )

الحدود الموضوعية : المجاالت السبعة للثقافة الصحية  )الصحة الشخصية، الصحة الغذائية، -1

ئف مراض والوقاية منها، استعمال وسوء استعمال المواد، النمو والوظاالصحة البيئية، األ

 الحيوية، اإلسعافات األولية(

  تحديد المصطلحات 

 الثقافة الصحية : عرفها كل من           -

( : أنها " مجموعة من الوسائل، واإلجراءات التوعوية المنظمة  6119)سالمه،  -6

علقة بالجانب الصحي ومن ما يتعلق بجانب والمدروسة الموجهة ألفراد المجتمع المت

 ( . 22: 6119)سالمه ، فة المواطنين " االمراض وطرق الوقاية منها  لكا

( : أنها " عملية منظمة ومنطقية يمكن من خاللها ترجمة  2363)بدح وآخرون ،  -2

المعلومات والحقائق الصحية المعروفة إلى أنماط سلوكية صحية سليمة على مستوى الفرد 

المجتمع الغاية منها تغيير العادات السلوكية غير السوية ومساعدة الفرد على اكتساب و

 (. 68:  2363الخبرات لممارسة العادات الصحية السليمة" )بدح وآخرون ،

المعلومات عملية مستمرة، مبنية على مجموعة من  ويعرف الباحث )الثقافة الصحية( اجرائياً :

هات والعادات صحية التي يمتلكها معلمي ومعلمات مادة العلوم والمعارف والمهارات واالتجا

والتي تهدف إلى تغيير سلوك األفراد، وجعلهم أكثر اهتماماً في المرحلة االبتدائية  

انتشار األمراض وزيادة  الوعي نحو طبيعة اإلصابة والتي تؤثر بطريقة فعّالة لتقليل بصحتهم،

التي تمكنهم من التعامل مع المواقف تي تظهر بمرض ما، وأسباب حدوثه، واألعراض ال

 المختلفة بطريقة صحية سليمة.

 ادبيات البحث

 الثقافة الصحية

ان مجموعة الحقائق الصحية والمعلومات والبيانات المعروفة يمكن تحويلها إلى أنماط سلوكية 

أساليب سليمة على مستوى الفرد والجماعة والتي ترتبط بالصحة والمرض من خالل استخدام 

التربية الحديثة بهدف رفع المستوى الصحي واالجتماعي للفرد والمجتمع وهذا ما يطلق عليه 
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بالثقافة الصحية كما انها  المعرفة واالتجاهات والتي تمكنه من الوصول إلى حالة اكتمال السالمة 

ة بشكل يضمن تحقيق البدنية والعقلية واالجتماعية ليكون قادرا على التعامل مع مواقف الحياة اليومي

 (. 21: 2331)العصيمي ، سالمته "

مجموعة من الوسائل، واإلجراءات لذلك يرى الباحث ان مفهوم الثقافة الصحية يتحدد ب     

أنماط  التوعوية لتكوين قوة تأثيرية داعمة تعزز من النظرة المجتمعية للقضايا والممارسات الصحية

 فة الصحية.سلوكية صحية قد تحقق الهدف من الثقا

التثقيف الصحي األولي يهدف هذا كما يمكن ان تكون الثقافة الصحية بثالث مستويات وهي 

المستوى إلى رفع الوعي الصحي والوقاية من األمراض وتحسين الحياة باالتجاه الصحيح عن 

طريق التوجه إلى األشخاص السليمين من األمراض مثل تثقيف وتوعية الشباب حول مخاطر 

ات واإلدمان  اما المستوى الثاني من الثقافة الصحية حيث يؤكد على توجيه الذين لديهم المخدر

عوامل خطورة لكنهم لم يصابوا بعد باألمراض بهدف منع حصولها  مثل توجيه الشخص الذي 

يدخن ولكنه لم يصب بعد بسرطان الرئة  اما التثقيف الصحي الثالثي والذي  يهدف إلى تمكين 

عاقات واألمراض المزمنة للحد من تفاقم المشكلة والتعايش مع األمراض بجميع المصابين باإل

 ( 65-62: 6151) التكروري وحامد ،  .اإلمكانيات الجسدية، والعقلية، والنفسية

 أهداف الثقافة الصحية

إنَّ الهدف األساسي للثقافة الصحية هو تحقيق السعادة والرفاهية عن طريق الرقي بمستواهم 

وتقويم سلوكياتهم من خالل شروط السالمة والكفاية الجسمية والعقلية والنفسية وعليه يمكن الصحي 

تحديد أهداف الثقافة الصحية من خالل تقديم المعلومات الصحية الالزمة للتعرف على األمراض 

المنتشرة في البيئة وكيفية انتشارها وطرق الوقاية منها فضالً عن إرشادهم على السلوك الصحي 

في حياتهم وحثهم على االمتناع واالبتعاد من جميع ما وصوالً لتحسين الظروف البيئية المعيشية من 

 (0: 6115جميع النواحي االقتصادية أو االجتماعية.                 )مرداد ،

مساعدة االفراد كما يمكن توضيح اهداف الثقافة الصحية من وجهة نظر اخرى حيث انها تمثل ب

ف على األمراض من خالل المساهمة في إيجاد العالج المناسب لجميع المشاكل الصحيّة على التعرّ 

فضالً عن تغيير األفكار الصحيّة الخاطئة عندهم وتغيير السلوكيات غير السليمة في العالج لخفض 

 ( 69: 2331)الحساني  ،.نسب األمراض قدر المستطاع. وتقليل نسب الوفيات لتطوير حياة األفراد

 : يه يرى الباحث ان الثقافة الصحية تسعى إلى تحقيق عدة اهداف عامة أبرزها اآلتيوعل

 . السعي نحو تغير المفاهيم الخاطئة الراسخة فيما يتعلق بالصحة -6
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 . محاولة تشجيع على أن تكون الصحة غاية أساسية لكل فرد -2

 . محاربة العادات الخاطئة التي تؤدي إلى انتشار األمراض الخطيرة -0

 . بة انتشار األمراض الخطيرة و السعي نحو تقليل نسب الوفياتمحار -1

 . ايجاد السبل المناسبة للتخلص من المشكالت الصحية التي من الممكن أن تعترضهم -8

 . نشر الوعي الصحي سواء على مستوى األسرة أو مستوى المجتمع ككل -1

اون مع الجهات المسئولة تشجيع على التعوال تنمية المشروعات التي تتعلق بالصحة في المجتمع -9

 . من أجل محاربة المشكالت الصحية في المجتمع

 

 عناصر الثقافة الصحية 

تعد الثقافة الصحية عملية مستمرة مبنية على مجموعة من المعارف والحقائق والتي تهدف إلى 

ً بصحتهم من خالل اتباع أساليب  معين في التوج يه تغيير سلوك األفراد لتجعلهم أكثر اهتماما

ً من أجزاء العالج  ً وأساسيا للمعلومة الصحيّة  الصحيحة لذلك تُعدّ الثقافة الصحية، جزءاً مهما

تعتمد الثقافة الصحية لهذا  المستخدم في الحد من التأثيرات السلبيّة الناتجة عن اإلصابة باألمراض

 على مجموعة من العناصر اهمها : 

مات الصحيّة العامة، أو حول مرض معين لتشمل ويقصد بها محتوى المعلو الرسالة الصحيّة: -6

 تفاصيل تساهم في وصف الحاالت الصحيّة لألفراد. 

2-  ً :  شخص يمتلك كافة الخبرة والكفاءة و المعلومات المناسبة لتقديم الشرح المثقف صحيّا

 (22: 6151) البنا ، لصحيّة. المناسب لألشخاص اآلخرين حول الثقافة ا

: مجموعة من األشخاص يسعى المثقف صحيّاً أن يوصل لهم الصحيّةالمستهدفون من الثقافة  -0

الرسالة الصحيّة بشكل جيد و مناسب ليتمكنوا من استيعابها، وفهمها، وتطبيقها في حياتهم 

 اليوميّة. 

ً إلى  وسيلة التثقيف الصحي: -1 الطريقة المتّبعة لتوصيل الرسالة الصحيّة من المثقف صحيّا

حاضرات، أو طباعة الكتيّبات التي تحتوي على كافة معلومات الثقافة المستهدفين مثل عقد الم

 (52-99: 2360) االغا ،  .الصحيّة

 وسائل الثقافة الصحية 

الهدف تقوم الثقافة الصحية باستخدام مجموعة من الوسائل لتحقيق ما تسعى إليه من أهداف ليكون 

دارة للتجاوب مع كافة اإلرشادات الجوهري منها االرشاد والتوجيه ليصبح كل فرد مستعد بج

 الصحية واهم هذه الوسائل هي : 
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أسلوب الحياة تعتمد الثقافة الصحية بشكل أساسي على ثقافة األفراد و :الثقافة الخاصة بالفرد -6

ليستطيعوا اكتساب  وتُعدّ الوسيلة األولى في التأثير على مجموعة من أفراد المجتمع المتّبع

وهكذا تستمّر الثقافة الصحية  عض المفاهيم عند غيرهم من األفرادمفاهيم جيدة وتغيرها لب

 (93: 2366بتحقيق المهام المطلوبة منها بنجاح.                                   ) اسماعيل ، 

يقصد بالموارد هنا كافة األساليب التي من الممكن أن تستفاد منها الثقافة  الموارد المتاحة: -2

كافة الطرق التي تساعد على ر ثقافة األفراد و التأثير عليهم باستخدام الصحية من أجل تغي

توصيل الثقافة الصحيّة إلى األفراد، سواًء أكانت مكتوبة، أم مسموعة، أم مرئية، كاالعتماد 

اإلرشادية، الوسائل المكتوبة كاللوحات  وعلى الصحف، والقنوات التلفزيونية، وشبكة اإلنترنت 

 .وغيرها  .غيرها و

من خالل نشر كل المفاهيم  يمكن توصيل الثقافة الصحيّة باستخدام التدريس الطرائق التعليميّة: -0

في كافة المراحل الدراسية سواًء في التي تتعلق بالثقافة الصحية و ذلك عن طريق التوعية 

 ي)الجرجاو .المدارس أم الجامعات وأيضاً تتوافر دورات تدريبية لألفراد في المجتمع المحلي

 ( 668-663: 2339وابراهيم ، 

 مجاالت الثقافة الصحية 

الثقافة الصحية عملية تعليم المجتمع كيفية حماية نفسه من األمراض و المشاكل الصحية من تعد 

خالل ترجمة الحقائق الصحية المعروفة إلى أنماط سلوكية صحية سليمة لذلك تعد جزء هام من 

ً و تقديراً أفضل للخدمات الصحية المتاحة و تطوير الثقافة العامة من خالل إكساب األفر اد تفهما

سلوكهم الصحي لمساعدتهم على تحقيق السالمة و الكفاية البدنية و النفسية و االجتماعية  وعلى هذا 

 االساس هناك مجموعة من المجاالت تعد من الثوابت للثقافة الصحية نذكر منها : 

ة للعادات الصحية في نطاق الظروف العامة التي هي الممارسة الفرديالصحة الشخصية :  -1

تكفل للفرد التمتع بالصحة وانها  هي توازن بين أربع عناصر اللياقة البدنية التوازن النفسي 

واالجتماعي االهتمام بالنظافة الشخصية التوازن بين الغذاء والراحة وان أهميتها  تبرز من 

في األسرة أو المجتمع الذي تدور حوله جميع معرفتنا األكيدة بصحة الفرد كونها المحور 

 (. 83: 2336نشاطات الرعاية الطبية للفرد والرعاية الصحية                          )خضير،

: أنَّ المرض هو انحراف عن الحالة الطبيعية للجسم إلى الحد الذي  األمراض والوقاية منها -2

افية إلعادة الجسم إلى حالته وأنَّ مسبباته تصبح فيه الفعاليات الفسيولوجية لألنسجة غير ك

عديده ومنها الغذائية والبيوكيميائية الطبيعية والميكانيكية والكيميائية وأن اإلجراءات الصحية 

الوقائية األساسية تهدف إلى منع وقوع الحالة المرضية، وذلك باتخاذ اإلجراءات الوقائية العامة 

 (     625:  6116دية                   )الدراجي ،أو الخاصة أما مكافحة األمراض المع
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: تهدف إلى نشر الوعي الغذائي بالمعلومات األساسية عن القيمة الغذائية الصحة الغذائية  -0

لألطعمة واالحتياجات الغذائية على جميع المستويات االجتماعية واالقتصادية بما يحقق عادات 

األغذية وأنواعها وإنما يبحث العالقة بين الغذاء  غذائية  سليمة وال يشتمل هذا المجال فقط

والجسم الحي والعناصر الغذائية الضرورية   ويشترط أن تكون كاملة كماً ونوعاً بهدف تحقيق 

أفضل مستوى من النمو والمحافظة على صحة وسالمة الجسم وتامين حياة سليمة التي تضمن 

ة وبالقدر والنسب الكافية والمناسبة للنواحي إمداد الجسم بجميع ما يلزمه من المواد الغذائي

 (.655: 6158الفسيولوجية والصحية للفرد                           )بدر،

: تعني التحكم في العوامل المحيطة باإلنسان لصالح صحته كتلوث الهواء والماء الصحة البيئية  -1

الحشرات  فضالً عن  والطعام والضوضاء والتصريف الصحي للفضالت والنفايات ومكافحة

معرفة كيف تتأثر صحة الفرد من خالل المجتمع وكيف يحقق الفرد الحماية الصحية الالزمة 

لمجتمعه والعالقة بينها وبين  البيئة للتحكم بالمشكالت الصحية عن طريق األبحاث 

الصحي في المجتمع  واالكتشافات الطبية ودور الجهات والمؤسسات في نشر الوعي

(Kendall,1995:548) 

يتعلق هذا المجال بإبراز األضرار الفسيولوجية والنفسية استعمال وسوء استعمال المواد :  -8

واالجتماعية وهناك بعض العادات االجتماعية السيئة كالتدخين واإلدمان على الكحول 

والمخدرات والتي تحتاج إلى بذل الجهد الكبير من أجل نشر الوعي الصحي اتجاهها والحد منها 

 (. Net 8,2010ما لها من مضار صحية واجتماعية                                       )ل

: ويقصد بالزيادة في أعضاء الجسم الداخلية والخارجية وهو ما  النمو والوظائف الحيوية -1

يحصل نتيجة زيادة الخاليا في الجسم ويشمل األجهزة المختلفة والوظائف الحيوية التي تؤديها 

 (.01: 6116)طنطاوي ، على حياته فكل عضو فيه يؤثر في اآلخر ويتأثر به.  وأثرها

: تهدف إلى الوعي  للعناية بأمنهم وسالمتهم الشخصية لتجنب المخاطر  اإلسعافات األولية-7

والحوادث الفجائية واتخاذ القرارات الكفيلة بتقليل نسبة اإلصابات في حالة وقوع الحوادث سواء 

أو المدرسة أو الشارع وقد تكون هي الفاصل بين الحياة والموت في كثير من كان في المنزل 

األحيان، لذا فالتدريب على التصرف السليم إضافة إلى عامل السرعة عنصران أساسيان فيها ومن 

اهدافها  اإلسعافات االولية إنقاذ المصاب من خطورة واردة على الحياة والتمهيد لنجاح العالج 

               من تفاقم الحالة وحدوث مضاعفات قد تؤدي إلى العجز واإلعاقة   ووقاية للمصاب

 (.21: 2331)فضة ،
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 منهج البحث وإجراءاته

اعتمد الباحث منهج البحث الوصفي لكونه يعتمد على دراسة الواقع  :منهجية البحث -أوال:

ً أو  ً عن طريق  تعبيراً كميا ً دقيقا ً عن طريق  التحليل والظاهرة كما هي لوصفها وصفا كيفيا

 (.      220: 2366)الجابري ،م للوصول إلى تعميمات نهائية والتفسير والمقارنة والتقوي

 إجراءات البحث : ويتضمن  -ثانياً :

 تحديد مجتمع البحث وعينته :  -6

 0افة  تألف مجتمع البحث من جميع المدارس  االبتدائية التابعة للمديرية العامة لتربية بغداد / الرص

 58مدرسة للبنين ( و )  53مدرسة ( منها ) 658م والبالغ عددهن )  2326-2323للعام الدراسي 

مدرسة تحتوي على معلم جامعي ( بواقع  11مدرسة للبنات ( اما عينة البحث اختار الباحث ) 

 مدرسة للبنات(  69( و)21)مدرسة للبنين 

 -عن سؤاله والتحقق من فرضياته:لتحقيق هدف البحث وإجابة إعداد أداة البحث :  -2

اختبار الثقافة الصحية لمعلمي ومعلمات مادة العلوم في المرحلة االبتدائية  وقد مر االختبار  -

  -بعدة مراحل هي :

يهدف االختبار التعرف على الثقافة الصحية لمعلمي تحديد الهدف من اختبار الثقافة الصحية:   -6

 بتدائي .ومعلمات مادة العلوم للصف السادس اال

لتحديد مجاالت الثقافة الصحية قام الباحث باالطالع تحديد مجاالت اختبار الثقافة الصحية :  -2

على العديد من الدراسات المحلية والعربية التي تناولت الثقافة الصحية فضالً عن اطالعه على 

ع مجموعة من المؤلفات والمجالت التي تخص الجانب الصحي والتربوي من خالل المواق

االلكترونية وقد تم تحديد مجاالت الثقافة الصحية بسبعة مجاالت هي )الصحة الشخصية ،النمو 

والوظائف الحيوية ،استعمال وسوء استعمال المواد، الصحة الغذائية ، الصحة البيئية 

،األمراض والوقاية منها، اإلسعافات األولية ( ولتحقق من صدقها ودقتها تم عرضها على 

لمحكمين والمختصين في طرائق تدريس العلوم الجانب الصحي واعتماداً على مجموعة من ا

( بموجب معادلة االتفاق لكوبر وتبين ان أتفاق تام بينهم ُعدت المجاالت جميعها %53نسبة )

 تمثل الثقافة الصحية.

فقرة( موزعة على 13بلغت فقراته بصيغته األولية )كتابة فقرات اختبار الثقافة الصحية :   -3

جاالت الثقافة الصحية  السبعة  حيث يتكون من جزأين الجزء األول اختبار موضوعي من م

نوع االختيار من المتعدد ذات البدائل وتمت كتابة الفقرات اعتماداً على معايير وشروط 
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االختبارات الصحيحة ومنها أن تكون مناسبة لمجاالت الثقافة الصحية ومستوى أفراد العينة 

 ذلك  ( يوضح6وجدول )

 ( توزيع فقرات االختبار على مجاالت الثقافة الصحية 1جدول )                                     
 

 ت

 

 مجاالت الثقافة الصحية

 

 عدد الفقرات

 1 الصحة الشخصية 6

 1 النمو والوظائف الحيوية 2

 61 األمراض والوقاية منها 0

 5 الصحة الغذائية 1

 0 ل المواداستعمال وسوء استعما 8

 62 الصحة البيئية 1

 5 اإلسعافات األولية 9

 13 المجموع

أما الجزء الثاني من اختبار الثقافة الصحية مقياس االتجاهات الصحية حيث اعتمد الباحث طريقة 

( فقرة متضمنه عبارات ايجابية وسلبية وكاشفة وذلك  13ليكرت التقدير الثالثي ويتكون من )

( 2فضال على انه يالئم البيئة العراقية ويتمتع بصدق وثبات عالي وجدول ) لتشابه فكرة البحث

 يوضح ذلك .  

 ( الفقرات اإليجابية والسلبية  لمقياس االتجاهات الصحية 2جدول ) 

 

 ت

 

 فقرات مقياس االتجاهات الصحية

 

 عدد الفقرات

 65 الفقرات االيجابية 6

 65 الفقرات السلبية 2

 5 الفقرات الكاشفة 0

 13 المجموع
 

للجزء األول اختيار بديل  وتضمن تعليمات االجابةصياغة تعليمات اختبار الثقافة الصحية :  -4

واحد بوضع دائرة حول حرف اإلجابة الصحيحة أما الجزء الثاني وتكون اإلجابة بوضع إشارة 

ي المعلم من ثالثة بدائل )موافق ،موافق إلى حد ما ، غير موافق  ( التي تعبر عن رأ )√ (

وتكون اإلجابة في ورقة خاصة اما معيار التصحيح أعطي درجة واحدة لإلجابة الصحيحة 

( أما  الجزء الثاني أعطيت  13 -3وصفر لإلجابة الخاطئة عن كل فقرات الجزء االول )

( للفقرات اإليجابية  6,2,0التقديرات )موافق ،موافق الى حد ما ، غير موافق ( على الترتيب )

 ( . 618 -01بعد استثناء درجة الفقرات الكاشفة ) ة معكوسة للفقرات السلبيةوبصور

تحقق الباحث من نوعين منها الصدق الظاهر بعد عرض صدق اختبار الثقافة الصحية :  -8

فقرات االختبار بصيغته األولية على مجموعة من المحكمين والمختصين في طرائق تدريس 

 -53الصحي التربوي وتبين ان الفقرات حصلت على ) العلوم والقياس والتقويم والجانبي
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ً اما صدق 633% ( بموجب معادلة االتفاق لكوبر وفي ضوء ذلك ُعدَّ االختبار صادقاً ظاهريا

البناء وتم التحقق منه من خالل الموضوعية والثبات لفقرات االختيار من متعدد وتمثيلها 

 .لمجاالت الثقافة الصحية بما يناسب أغراض البحث 

 تطبيق اختبار الثقافة الصحية:  -6

معلم ومعلمة (  وتبين من خالله  68: طبق االختبار على )  التطبيق  االستطالعي األول -

 ( دقيقة كحد أعلى . 83وضوح فقرات االختبار وان الوقت المستغرق في اإلجابة)

( %83( حددت معلم ومعلمة  53ُطبق االختبار مرة ثانية على )التطبيق االستطالعي الثاني :  -

      -( المجموعة الدنيا لغرض استخراج الخصائص السايكومترية وهي :%83المجموعة العليا و)

  : ( لذلك  3,98 -3,25ان معامل السهولة للفقرات الموضوعية تبين )معامل السهولة للفقرات

(                                                                        3,53 -3,23قُبلت جميع الفقرات لكون االختبار يكون جيداً إذا تراوحت سهولة فقراته بين ) 

 (.631: 2369)دواس ،

  : ( وبذلك تعد جميع  3,18 -3,28تبين أن قوة التمييز تتراوح بين ) القوة التمييزية للفقرات

)الظماوي    (3,23فقرات االختبار صالحة ومقبولة إذا كان معامل التمييز لها أكثر من )

،2361 :211 .) 

  : ُحسبت فعالية البدائل الخاطئة لكل فقرة من فقرات االختبار وتراوحت فعالية البدائل الخاطئة

( ولكون جميع القيم سالبة تعني قابلية البدائل على جذب أكبر قدر من  3,08-، 3,31-بين  )

: 2335) العزاوي ،  عة العليا.معلمي ومعلمات العلوم المجموعة الدنيا عن أقرانهم في المجمو

10) 

 -الثبات الجزء األول باستخدام معادلة )كيودر تم حسابثبات اختبار الثقافة الصحية:  -7

(  لكونه من نوع االختبارات الموضوعية والجزء الثاني تم %51( وقد بلغ )23-ريتشاردسون

نسب جيدة حسب ما ذكر ( وتعد هذه ال%55كرونبا  ( أذ بلغ ) -باستخدام معادلة )ألفا حسابه

 (01: 2368في )محمود  

 لمعالجة البيانات االحصائية  SPSSاستخدمت الباحث برنامج الـ  الوسائل اإلحصائية :  -ثالثاُ[:

 عرض نتائج البحث وتفسيرها 

 ما مستوى الثقافة الصحية لدى معلمي ومعلمات مادة العلوم  -1

من معلمي ومعلمات مادة العلوم للصف  بعد رصد درجات اختبار الثقافة الصحية على عينة

 (.0معلماً ومعلمة (،جدول ) 11السادس االبتدائي والبالغ عددهم )
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 ( درجات الثقافة الصحية وتكرارها لعينة معلمي ومعلمات مادة العلوم 3جدول )

 التكرار×مركز الفئة  التكرارات مركز الفئة الفئات ت

6- 13-11 12 2 651 

2- 18-11 19 1 590 

0- 633- 631 632 66 6622 

1- 638-631 639 60 6016 

8- 663- 661 662 8 813 

1- 668- 661 669 0 086 

9- 623- 621 622 0 011 

 1519 11 المجموع
 

( وبمنوال 639يظهر من الجدول اعاله حصول أعلى الدرجات قريبة من المتوسط الفرضي )      

( درجة ،أُعدَّ هذا المقدار معياراً لتحديد الثقافة 639,8سابي )( تكراراً وبتطبيق الوسط الح60قدره )

 الصحية لدى معلمي ومعلمات مادة العلوم .

ً لمتغير الجنس ) ذكور -2  –التعرف على داللة الفروق في الثقافة الصحية لدى المعلمين تبعا

 إناث( 

مادة العلوم بما  ومعلمات ( أسفرت عملية تحديد الثقافة الصحية لدى معلمي0من خالل جدول )

 -:يأتي

المستوى العام معلمي معلمات مادة العلوم للصف السادس االبتدائي في الثقافة الصحية كان  -6

ً إذ حصلوا على متوسط بلغ ) ( درجة في اختبار الثقافة الصحية وهو أقل من 631منخفضا

 ( درجة . ويتضمن : 639,8الوسط الحسابي )

ً في أ/ ( درجة  631,9الثقافة الصحية إذ حصلوا على متوسط بلغ ) مستوى المعلمين كان منخفضا

 ( درجة.639,8وهو أقل من الوسط الحسابي  )

ً إذ حصلن على متوسط بلغ ) ب / ( 635,66مستوى المعلمات في الثقافة الصحية كان متوسطا

  ( درجة.639,8درجة، وهو أعلى من الوسط الحسابي )

( وتعتبر %18( درجة ويشكلون نسبة )636,9لغ ) ( من أفراد العينة على متوسط ب03حصل ) -2

 درجاتهم منخفضة ويتضمن : 

ً على متوسط بلغ )21( معلم من أصل )26أ/ حصل ) ( درجة ويشكلون نسبة 636,8( معلما

 ( وتعتبر درجاتهم منخفضة.18%)
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( درجة ويشكلن نسبة 632( معلمة على متوسط بلغ )69( من المعلمات من أصل )1ب/ حصلت )

 ( وتعتبر درجاتهن منخفضة23%)

( وتعتبر %08( درجة ويشكلون نسبة )661( من أفراد العينة على متوسط بلغ )61حصل ) -0

 درجاتهم مرتفعة ويتضمن : 

ً على متوسط بلغ )21( معلمين من أصل ) 5أ/ حصل ) ( درجة ويشكلون نسبة 660( مدّرسا

(69,8%. ) 

( درجة ويشكلن 668على متوسط بلغ )( مدّرسة 69( من المعلمات من أصل )5ب / حصلت )

 (.%69,8نسبة )

 تفسير النتائج : 

أظهرت نتائج البحث أن المستوى العام للثقافة الصحية لدى معلمي معلمات مادة العلوم للصف  -6

السادس االبتدائي منخفض، وهو أقل من المقبول، ويرى الباحث أن أسباب ذلك تعود الى 

ع في المعلومات والمعارف الصحية حسب التوجيهات تقيدهم بالمنهج المقرر وعدم التوس

اإلشراقية فضالً عن طبيعة اإلعداد األكاديمي لهم تمتاز بالضعف في الجانب الصحي على 

 اختالف للجوانب الثقافية المهارية والوجدانية.

أظهرت النتائج أن الثقافة الصحية لدى المعلمات أعلى من الثقافة الصحية لدى المعلنين ويرى  -2

الباحث إن ذلك يعود إلى عمل المعلمات كمربيات ألطفالهن داخل البيت وما تترتب على ذك 

االمر من اوليات  في تنظيم شوؤن البيت  هذا جعل هناك تحفيز لمتابعة الجوانب الصحية 

 بمختلف مجاالتها لتجنب أطفالهن المشاكل الصحية وما يترتب عليها .

   :  حث يستنتج الباحث ما يلي:في ضوء نتائج الباالستنتاجات- 

 إنَّ معظم معلمي ومعلمات مادة العلوم للصف السادس االبتدائي ثقافتهم الصحية منخفضة. -6

 الثقافة الصحية لدى المعلمات أعلى من الثقافة الصحية للمعلمين . -2

 

   هذا البحث يوصي الباحث باآلتي توصل إليها التي النتائج ضوء في :التوصيات:        

دورات تدريبية في قسم االعداد والتدريب لمعلمي ومعلمات مادة العلوم تخص الجانب إقامة  -6

الصحي والتوعية الصحية الغاية منها توسيع أفقهم و معلوماتهم وتشجيعهم على مواكبة التطور 

 العلمي  والتكنلوجي .

لمدارس التعاون بين وزارتي التربية والصحة لتخصيص برامج التعزيز والتثقيف الصحي في ا -2

 كافة وال سيما المناطق النائية والعشوائية.
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إغناء المكتبات المدرسية بالمطبوعات الصحية التي تخص التوعية الصحية والتلقيح والمحافظة  -0

من االمراض بمختلف أنواعها من كتب صحية وملصقات ونشرات تشجع على المطالعة الذاتية 

 واكتساب المعرفة الصحية.

صحية ألعداد وتأهيل معلمي معلمات مادة العلوم قبل الخدمة وفي إثناءها  اعداد برامج تدريبية -1

 للفائدة منها وتطبيقها اثناء التدريس .

التعاون بين ووزارتي التربية والصحة واإلعالم بمختلف وسائله من أجل تعزيز التثقيف  -8

 الصحي ألفراد المجتمع بصوره عامة وطلبة المدارس بصورة خاصة.

  استكماال للبحث يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية: : المقترحات- 

على عينات اخرى كأن تكن طلبة الجامعات او مدرسي ومدرسات المرحلة المتوسطة او  -6

 االعدادية  .

أدخال متغيرات أخرى لتطوير الدراسة الحالية مثل الوعي الصحي ، االتجاهات الصحية .  -2

 الوعي البيئي .

 وم للمرحلة االبتدائية المتوسطة وفقأ لمجاالت الثقافة الصحية .دراسة تحليليه لكتب العل -0

 بناء برنامج لتنمية الثقافة الصحية لدى عينة من معلمي ومعلمات العلوم .  -1
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 المصادر

 المصادر العربية 

 ،مكتبة المجتمع العربي، عمان.6،طالمدخل إلى علم التربية(: 2335أبو ُشعيرة، خالد محمد ) -1

 ،دارالفكرالعربي،القاهرة.6،طالصحية الثقافة( :  2336، عبد العظيم كمال  ) إسماعيل -2

 ،مكتب التربية العربي ،الرياض.التربية الصحية والغذائية والبيئية (:2360األغا ،رائد خليل ) -3

 ،دار المسيرة، عمان.2،طالثقافة الصحية(: 2363بدح ،أحمد محمد وآخرون ) -4

،مكتبة النهضة المصرية،  الصحية تربية الصحية والرعايةأصول ال( :6158بدر، ليلى حسن ) -5

 القاهرة.

 ، مكتب التربية العربي ،الرياض.اإلسالم والتربية الصحية( :6151البنا ،عائده عبد العظيم ) -6

 ،الدار العربية ،القاهرة.6،طعلم التغذية العامة(: 6151التكروري ،حامد خضير المصري، ) -7

،  مكتب النعيمي 6،ط ناهج البحث في التربية وعلم النفسم(:2366الجابري، كاظم كريم ) -8

 ،بغداد.

نحو تطبيق أمثل للصحة  ورقة عمل بعنوان( :2339الجرجاوي ،زياد إبراهيم المشهراوي ، ) -9

 ، جامعة القدس المفتوحة.المدرسية في مدارس التعليم بمحافظة غزه

في التربية الصحية لمعلمي (: بناء برنامج تدريبي 2331الحساني ،إبراهيم كاظم فرعون ) -11

، كلية التربية دكتوراه غير منشورة أطروحةالعلوم وأثره في تنمية الوعي الصحي لتالمذتهم ،

 ابن الهيثم، جامعة بغداد.

،دار الصفاء للنشر 6،طمبادئ في الصحة والسالمة العامة(:2336خضير، محمد توفيق ) -11

 والتوزيع، عمان.

 ، جامعة بغداد.االسعافات األولية(:6116الدراجي ،سعاد عبد راضي ) -12

، ،دار األمل أساسيات القياس والتقويم في تدريس العلوم(: 2369دواس ، مريم علي  ) -13

 ،أربد.
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، دار الفكر العربي، 6،طالصحة والتربية الصحية( :6119سالمة ،بهاء الدين إبراهيم ) -14

 القاهرة.

،اليازوردي العلمية 6،ط وم التربية الصحية وتدريس العل( :2365الشاعر، عبد المجيد ) -15

 ،عمان،.

،عالم الكتب  الوسائل التعليمية في التثقيف الصحي( :2363الشريدة ، رانيا جميل مالح ) -16

 الحديثة، األردن.

 ،دار البحوث العلمية، الكويت.6،طالتربية الصحية( : 6116طنطاوي ،دنيا محمود )  -17

،مكتبة دار الثقافة 6،ط لتربيةا القياس والتقويم في(: 2361الظمادي ، عدنان سرة  ) -18

 عمان.

،دار دجلة  6،ط القياس والتقويم في العمليات التدريسية(:2335العزاوي ،رحيم يونس ) -19

 ،عمان.

(:مستوى الثقافة الصحية لدى طالبات كلية العلوم 2331العصيمي ،سامية بنت منصور ) -21

 ماجستير غير منشورة رسالةالتطبيقية في جامعة أم القرى وعالقته باتجاهاتهن الصحية، 

 ،جامعة أم القرى.

،مكتبة الحياة،   6،ط التثقيف الصحي في مجاالت التمريض(:2331فضة، وفاء منذر ) -21

 عمان.

، دار النور ، 6ط ادوات القياس والتقويم الحديثة  ،(:2368محمود ،هادي ال علي  ) -22

 بغداد 

،مكتب التربية يم العامالتربية الصحية في التعل(: 6115مرداد، سليمان عبد المعطي ) -23

 العربي،الرياض.

 المصادر األجنبية 

-Kolbe ,L.J.(1993):An essential starategy to improve the health and 

education of Americans ,Preventive Medicine. 

 اإللكترونية المواقع 

- (Net8)http//WWW.tebsel.com/vb/showthread.php  ?t4548,2010. 
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المساحات المائية  الطبيعية والتطبيقية ) انموذجا (واالبداع  في العلوم  التطوير

 الهوار جنوب العراق وتاثيراتها البيئية على الحياة النباتية

 دولة العراق – د.سعدية عاكول منخي

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

 المقدمة      

صادقاً لقيمة االمطار و غيرها من انواع التساقط في ظل الظروف يعد النبات الطبيعي انعكاساً       

الطبيعية االخرى من تربة و سطح فالتباين المناخي وما يتبعه من تباين نباتي انما يرجع الى توزيع 

االمطار اذ يتخذ من توزيع االمطار اساساً للتميز بين االقاليم المناخية اما عامل التربة فأن لكل نوع 

التربة نبات خاص يتكيف للعيش فيها فيجود او يموت فضالً عن طبيعة التضاريس التي  من انواع

تساهم في تحديد نوع النبات الطبيعي والسيما جريان مياه االمطار على السطوح وما يتبعه من 

جرف للتربة ونظام التصريف لذا بحسب اختالف الظروف المناخية السائدة في منطقة االهوار 

واختالف النبات الطبيعي  .ا  جاف الى شبه الجاف ونوع التربة مزيجيه رمليه طينيهالمتمثلة بمن

السائد في المنطقة اذ ان اختالف الصور النباتية السائدة في المنطقة يرجع الى التفاوت بين فصلي 

الشتاء و الصيف حيث الفرق بين متوسطاته الحرارية كبيراً فضالً عن نوعية االمطار و كميتها و 

لقسم االكبر من النبات الطبيعي في منطقة االهوار مكون من اعشاب و حشائش قد تكيفت الرتفاع ا

ً و قصر فصل الشتاء و قلة االمطار و من مالحظة توزيعه نجد ان هناك  درجات الحرارة صيفا

هوار عالقه بينه و بين نوع التربة اذ تنتشر بعض النباتات التي تتحمل الملوحة العالية في منطقة اال

السيما في فصل الصيف فوجود نبات الطرطيع  و الشويل و العجرش دليل على ان التربة عالية 

الملوحة في حين تنتشر بعض النباتات التي تعيش في تربة متوسطة الملوحة و يستدل من وجود 

عندما نبات الشوك على انخفاض نسبة الملوحة في التربة فضالً عن ذلك تنمو بعض النباتات المائية 

تمتلئ االهوار بالمياه والسيما في فصل الشتاء غزير االمطار و التي تتصف بتحملها الملوحة كما 

   .تختفي بعض انواع النباتات في اشهر الصيف 

 مشكلة البحث -
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ً  /اوالً      هل  /هل للتباين المكاني والزماني للكميات المائية للعراق دوراً في إنعاش االهوار. ثانيا

ً لالنتعاش  على نوعية  D.Oو  T.D.Sما تأثير كل من  /دوراً في تنوع االحيائي )النباتي(. ثالثا

 ً ما دور االنعاش في تصنيف مؤشر الغطاء  /المياه و التنوع النباتي في المواقع المختارة. رابعا

 النباتي في منطقة االهوار.

 فرضية البحث  -

ً و زماني /اوالً      ً لزيادة الحصص المائية مكانيا ً دوراً في انعاش االهوار. ثانيا ينعكس االنعاش  /ا

 ً على نوعية المياه و التنوع  D.Oو  T.D.Sيؤثر كل من  /لألهوار في تنوع الحياة النباتية .ثالثا

 ً  النعاش االهوار دوراً مهماً في تصنيف مؤشر الغطاء النباتي   /النباتي في المواقع المختارة .رابعا

 هدف الدراسة -

ً  /اوالً      تحديد انواع النباتات  /تحديد انواع النباتات المعمرة و الحولية في منطقة الدراسة.ثانيا

 ً على نوعية  D.Oو  .T.D.Sبيان تأثير  /ومساحاتها القديمة و الحديثة نتيجة التأثيرات البيئية .ثالثا

 ً على التنوع االحيائي  تأثير مراحل التجفيف و االنعاش /المياه لألهوار  و بقاء الغطاء النباتي.رابعا

 )النباتي(

 موقع الدراسة  -

اقتصرت منطقة الدراسة على اهوار جنوب العراق حيث يمتد موقع الدراسة ..…الحدود المكانية

من مدينة العمارة في الشمال الشرقي و مدينة الناصرية في الشمال الغربي و تنتهي الى جنوب 

 2020م الى عام  2009نية لمنطقة الدراسة من عام تمتد الحدود الزما..…الحدود الزمانية.البصرة 

شماالً و خطي طول  29_37يقع العراق بصورة عامة بين دائرتي عرض ..…الحدود الفلكية

ً وتقع االهوار بين دائرتي   48_47 شماالً اي تقع بين الحدود االيرانية في  30.50_32.50شرقا

 .الشرق و الهضبة في الغرب 

 تمثل موقع منطقة الدراسة الهوار جنوب العراق  1 انظر الى الخريطة رقم

 تمثل حدود االهوار   2انظر الى الخريطة رقم 

 (  االهوار العراقية 1خارطة )



 
 
 

84 
 

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

 99/2222/ 22-91( طرابلس 2المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

 

 

 ( حدود االهوار العراقية 2خارطة )



 
 
 

85 
 

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

 99/2222/ 22-91( طرابلس 2المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

 

 منهجية الدراسة :  -

مع  G.I.Sالمنهج الوصفي لمنطقة الدراسة باألضافة الى المنهج الكمي باستخدام برنامج      

التحليالت المختبرية مع الدراسة الميدانية و تحديد المساحات المائية من الصور الجوية باالضافة 

الهدف من  /فرضية البحث  /مشكلة البحث  /الى الدراسات السابقة . هيكلية البحث:تشمل المقدمة
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يشمل الواقع   و /الفصل االول  .منهجية البحث و الدراسات السابقة  /موقع الدراسة  /الدراسة 

العالقة بين االهوار المغمورة  /المائي الهوار جنوب العراق قبل و بعد التجفيف  .الفصل الثاني 

مواصفات المياه  /بالمياه و مساحات الغطاء النباتي و مؤشر تصنيف الغطاء النباتي .الفصل الثالث 

 حسب جداول التحليالت المختبرية و اثرها على الغطاء النباتي 

 صل األول : الف

 -الواقع المائي ألهوار جنوب العراق: 

لنهري دجلة و الفرات  الحديث عن االيرادات المائية حيث يمكن القول ان االيرادات المائية     

من خالل رصد االيرادات في محافظة العمارة و الناصرية لنهري دجلة و  1940_2008للفترة 

 1940ئية حيث تصل نسبة االيرادات المائية لنهر دجلة سنة الفرات لذا نجد تباين في االيرادات الما

نالحظ زيادة في االيرادات  1954و بعد فترة  0م/مليار 35,5بينما نهر الفرات  0م/مليار    58,94

و في . 0م/مليار 39,1و وصل نهر الفرات الى  0م/مليار 79,96المائية حيث وصل  نهر دجلة الى 

بينما  0م/مليار 75,09في االيرادات المائية لنهر دجلة لتصل الى حصلت زيادة ايضاً  1963عام 

حيث  1974ثم قلت االيرادات المائية في عام   0م/مليار 40,32نهر الفرات بلغ االيراد المائي له 

 9,02و وصل االيراد المائي لنهر الفرات  0م/مليار 53,36وصل االيراد المائي لنهر دجلة 

 0م/مليار 87,66حيث وصل نهر دجلة الى  1988المائي في الزيادة عام  ثم بدأ االيراد 0م/مليار

حيث بلغ االيراد المائي   1990ثم بدأ بالتناقص بعد عام   0م/مليار 46,37ووصل نهر الفرات الى 

ثم اخذت الكميات  0م/مليار 8,99و بلغ االيراد المائي لنهر الفرات  0م/مليار 38,8لنهر دجلة 

لنهر الفرات  0م/مليار 18,61لنهر دجلة و   0م/مليار  18,8  1999ت في عام بالتناقص حيث بلغ

ان هذا التغير  .لنهر الفرات  3م/مليار 5لنهر دجلة و   0م/مليار 10,7الى  2008و قد بلغت عام .

في الحصص المائية يؤثر على كميات االيرادات المائية التي تصل الى  اهوار جنوب العراق لذلك 

في كميات المياه الواردة الى االهوار و بالتالي التأثير على المساحات و تقلصها من  تالحظ نقص

 .  6( .انظر الجدول رقم 2339فترة الى اخرى و خاصة بعد عمليات التجفيف )اقبال عبد الحسين ،
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 1940_2008(الوارد المائي لنهري دجلة والفرات في العراق للمدة  1جدول) 

 

 …هوار مصادر مياه اال

تأتي معظم مصادر المياه في االهوار من نهر دجلة و الفرات و هذا يعتمد على كمية الوارد المائي 
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السنوي لها و يزداد في السنوات الرطبة و يقل في السنوات الجافة و كذلك تعتمد االهوار على 

ان ظاهرة   .بعض مصادر المياه القادمة من االراضي االيرانية فضالً عن السيول و االمطار

االهوار و المستنقعات يرتبط وجودها بالنهرين الكبيرين و تتباين مساحتها من فصل الى آخر يكون 

(  2اعالها في فصل الربيع و ادناها في فصل  الصيف.من خالل االطالع على الجداول رقم) 

)  6190نالحظ ان المساحات قبل التجيف في هور الحويزة ضمن محافظة البصرة وميسان بلغت 

( اما المساحات بعد اإلنعاش  2كم190بينما المساحات المستبعدة عن االغمار بلغت ) 2كم2083

( في حين 2كم6291( بينما المغمورة لشهر كانون الثاني بلغت ) 2كم15مغمورة بلغت )  الغير

بالمئة في حين بلغت 10( وبلغت نسبة االغمار 2كم6099بلغت المساحات الموهلة لالغمار ) 

ساحات المائية لالهوار الوسطى )اهوار القرنة ( ضمن محافظة ميسان الناصرية والبصرة الم

( في حين  2كم853بينما المستبعدة عن االغمار بلغت )  6190( عام 2كم0333مجموعها الكلي ) 

( اما المساحات الموهلة لالغمار بلغت ) 2م913بلغت المساحات الغير مغمورة بعد اإلنعاش )

( وبنسبة اغمار بلغت 2كم2123ي حين بلغ مجموعة المساحة الموهلة لالغمار )( ف2كم6113

بالمئة . في حين بلغت المساحة قبل التجفيف في هور الحمار في محافظة البصرة الناصرية ) 11

( بينما المساحة بعد اإلنعاش الغير 2كم6209( بينما المساحة المستبعدة عن االغمار )2كم0333

( اما المجموع الكلي للمساحة 2كم6853بينما المغمورة لشهر كانون الثاني )( 2كم650مغمورة )

 بالمئة .13( بنسبة اغمار بلغت 2مك6910الموهلة لالغمار بلغت )

 ( االغمار لمناطق االهوار )الحويزة، االهواز الوسطى، الحمار ( 2جدول رقم)                  

 



 
 
 

89 
 

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

 99/2222/ 22-91( طرابلس 2المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 
 

 الفصل الثاني

 بالمياه ومساحة  الغطاء النباتي وار المغمورة العالقة بين مساحات االه

مع  2003تباين في مساحة مياه االهوار في شهر آب لسنة  ( 3_4_5)لو الحظنا من خالل الجداول

زيادة في المساحات المائية لهور الحمار   0مساحة الغطاء النباتي لذلك نالحظ من خالل جدول رقم 

حيث تمثل اعلى مساحة  2كم  384غطاء النباتي و حيث بلغت مساحة ال 2كم 368حيث بلغت 

تغطي بالمياه و اعلى مساحة للغطاء النباتي في حين اقل مساحة سجلت في االهوار الوسطى حيث 

بينما في سنة  . 2كم  81و بينما مساحة الغطاء النباتي  قدرت  2كم 86بلغت المساحة المائية 

في هور الحمار يرافقه  2كم 240حيث بلغت نالحظ نقص في المساحات المائية لشهر آب  2004

بينما اقل مساحة سجلت في االهوار الوسطى  2كم 528زيادة في مساحة الغطاء النباتي حيث بلغت 

اما اعلى مساحة  2كم  207بينما اقل مساحة للغطاء النباتي بلغت حوالي  2كم 148حيث بلغت 

اما الغطاء النباتي  بلغت  2كم  475ي سجلت في هور الحويزة حيث المساحة المائية بلغت حوال

و من هنا نستدل على توسع مساحة الغطاء النباتي من خالل الصور الفضائية  2كم 929حوالي 

نالحظ ان    2005بينما في سنة  .التي حددت المساحات المائية و مساحات الغطاء النباتي 

ها مساحة الغطاء النباتي حيث بلغ المساحات المائية في هور الحمار ازدادت مرة ثانية و زاد مع

اما اعلى  2كم 596بينما قلت مساحة الغطاء النباتي في االهوار الوسطى حوالي  2كم 910حوالي 

و يمكن   (2361)حسين كريم ، 2كم 1189مساحة سجلت هي في هور الحويزة حيث بلغت 

 (. 8-1-0مالحظته من خالل الجداول االتية  ) 

                                  1جدول رقم                                                            0م جدول رق              
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 8جدول رقم                                                      

 

  الفصل الثالث

لغطاء النباتي مع انواع الغطاء مواصفات المياه حسب جداول التحليالت المختبرية و اثرها على ا

 النباتي 

دراسة الخصائص الكيميائية من خالل التحليالت المختبرية والتي حاولت الباحثة التأكيد عليها النها 

تعتبر من الموثرات األساسية في مياه االهوار هي االمالح الذائبة وتدل عل مجموعة المواد الصلبة 

التي تبقى مع الماء بعد عملية الترشيح والتشمل المواد العالقة الذائبة في المياه ذوبانا حقيقيا و

والغازية الذائبة وتعبر قياس لنسبة ملوحة الما التي تعد ملوثا للمياه ، ان اتصال الماء بالتكوينات 

الصخرية لمدة زمنية طويلة يودي الى اذابة مكونات الصخور واالمالح وبسبب زيادة المحتوى 

فان تراكيز االمالح في المياه تتباين بحسب التكوينات الحاملة للمياه .اما  المعدني للمياه لذا

االوكسجين الذائبة تتار بنسبة الفراغات في التربة والتي تكون مختلفة باختالف بنية التربة فهي 

 تكون عالية في التربة الهيكلية كالتربة الطينية الناعمة الحبيبات فالتباين في توزيع حبيبات التربة

يودي الى تبياين في نسبة االوكسجين في الهواء من منطقة الى أخرى ضمن منطقة االهوار وترجع 

أهمية االوكسجين لضرورته في سير عملية اكسدة العضويات وإمكانية حصول االحياءء والجذور 

دة على طاقتهامن التفاعالت التي تساعد فيها االنزيمات على انتفال االلكترونات من مناطق االكس

( 1من خالل االطالع على الجدول   ) عبر سلسلة من الجزيئات العضوية المستقبلة لاللكترونات . 

( D.O(.  و االوكسجين المذاب )T.D.Sنالحظ اختالف في المعدل العام الشهري لالمالح المذابة )

فاء اصناف (و هذا يؤثر بدوره على الغطاء و اختT.D.Sنالحظ زيادة في معدالت االمالح المذابة )

و موت اصناف و ظهور تجمعات نباتية اخرى بينما نالحظ في الجدول اعلى نسبة تركزت في قناة 

 875.5بينما اقل نسبة للتركز في شط ابو لحية حيث بلغت  mg/l 6683.53الخميسية حيث بلغت 

mg/l مسجلة نالحظ لذا نالحظ زيادة في تركيز الغطاء النباتي اما االوكسجين المذاب في المواقع ال

اما اقل نسبة اوكسجين مذاب سجلت في  ppm 10.25اعلى نسبة في منطقة الكسارة حيث بلغت 

وان زيادة نسبة االوكسجين المذاب او قلته له تأثير كبير  ppm 6.62منطقة الشافي حيث بلغت 
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 .( 2361على الغطاء النباتي في منطقة الدراسة)الدراسة الميدانية والتحليالت المخبرية ،

 ويمكن مالحظه الجدول االتي.

المعدل العام الشهري لألمالح المذابة و االوكسجين المذاب في مناطق االهوار  لسنة  ) (6جدول  

 لعشر مواقع مختارة في منطقة الدراسة  م  2019

 

 يمكن تحديد النبات الطبيعي في منطقة االهوار في ثالث اصناف 

تنمو في المناطق شبه الجافة اذ يكون سقوط االمطار غير  نباتات السهوب : وهي حشائش /اوالً 

كاف لنمو الشجيرات و االشجار الكبيرة لكنه يكفي فقط لنمو االعشاب والتي تشكل جذورها غطاء 

يقي سطح  التربة من عمليات التعرية المائية و الريحية و يتسم غطائها النباتي المكون من الحشائش 

د  من الحشائش و االعشاب الرعوية تنتشر بصورة غير متجانسة و المعمرة و الحولية و العدي

تتصف بقلتها و احياناً توجد مناطق خالية من النباتات و السيما اراضي التالل و المناطق المرتفعة 

ً بعد سقوط  و ذلك بسبب تعرض هذه المناطق النهيار التربة اذ تنزلق حبيبات التربة تدريجيا

فتكون تربتها غير متماسكة لذلك فان عمق التربة فوق هذه المناطق يقل و االمطار في فصل الشتاء 

يزداد في مناطق السهول و الوديان و هذا مما يعطي فرصة لثبات و انبات النباتات)زينب إبراهيم 

،2366 ).  ً النباتات الصحراوية: ان قصر االشجار و الشجيرات و قلة ارتفاعها عن سطح  /ثانيا

ً الى قلة االرض من صفات ا لنبات الصحراوي الجاف الحار و البارد و تعود هذه الصفة اساسا

وتمتاز   .سقوط االمطار الى الحد الذي يمنع نمو االشجار الطويلة و يسمح بنمو النباتات العشبية فقط

هذه المناطق من النباتات بكونه قليل من ناحية توزيعه المكاني و ذلك بسبب تذبذب كمية االمطار 

طة و قلتها من فصل آلخر لكن تتواجد انواع من الحشائش و النباتات و االعشاب الصالحة الساق
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للرعي فضالً عن الحشائش الربيعية و حشائش الصيف و الخريف و يختلف توزيعها باختالف نوع 

 ً  .التربة و رطوبتها اذ تعتمد هذه النباتات على سقوط االمطار اعتماداً كليا

 ً ئية: و هي النباتات التي تنمو في المياه نمواً كلياً او تبقى طافية على سطحه و ان النباتات الما /ثالثا

البعض منها تكون لها جذوراً في القاع بينما اوراقها فوق  سطح الماء و تعتمد هذه النباتات على 

تات وبعض منها ينمو في مناطق واقعة بين الماء و اليابسة و حينئذ تعرف بنبا  .الماء بشكل دائمي 

المستنقعات او نباتات المفاقع و هذه تستطيع النمو في الترب الرطبة و حول المياه او في المياه 

الضحلة مكونة سيقاناً و اوراق هوائية و هذه النباتات يمكنها ايضاً من تحمل الجفاف في بيئتها و 

ز هذه النباتات بقابليتها البعض منها تتكيف للبيئة المائية كنبات الشويجة و القصب و البردي اذا تمتا

 .العالية على تحمل ملوحة التربة حيث تقوم بعملية الفلترة في المياه

( تمثل تصنيف المؤشر النباتي 3( يمثل اسس تقسيم النباتات و خارطة رقم )1انظر الشكل رقم )

 لالهوار

  2019لشهر ايلول لعام 
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  2019 ايلول لشهر النباتي المؤشر ( تصنيف0خريطة ) 

 

و تكيفت العديد من اصناف النباتات للحياة في بيئة االهوار وسط المستنقعات و شدة الحرارة و 

الرطوبة النسبية في فصل الصيف لهذا ترى اكبر التجمعات النباتية  في العراق تضم انواع من 

اتات اصلها بري النباتات المائية تعود الى عوائل و مجاميع نباتية متفرقة وان جميعها منحدرة من نب

قدم الذي ما زال عنصراً اساسياً  28اال ان اهمها نبات القصب الذي يصل طوله احياناً الى حوالي 
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للبناء عند سكان االهوار الذي ينمو في المناطق العميقة لتغطي مساحات شاسعة تصل الى حد انها 

ائي الصغيرة اما نبات ال تترك سوى بعض الممرات الضيقة التي تستغل لحركة وسائط النقل الم

البردي و الجوالن فعادة ما ينتشر باالطراف الخارجية لالهوار اذ يكون عمق المياه اقل مقارنة مع 

القصب الذي يمثل االماكن العميقة فضالً ما يتمتع به نبات البردي من مقاومة افضل للملوحة وان 

هوار عدد من انواع النباتات لها دور و توجد في هذه اال .حاجته لالوكسجين اقل ما يتحاجه القصب 

مهم من الناحية االقتصادية لسكان منطقة االهوار و المناطق المجاورة لها حيث تستخدم و بشكل 

ً تستخدم في صناعة البيوت و  واسع في الصناعة الحرفية مثل االفرشة و الحصران و ايضا

النباتات دور اساسي في البيئة تبدأ  ان لهذه .المضايف باالضافة الى استخدامها كعلف للحيوانات 

اهمية هذه النباتات في السلسلة الغذائية اذ انها تعتبر الغذاء الرئيسي لبعض الطيور و االسماك و 

بعض االحياء المائية االخرى توفر هذه النباتات مكان مالئم للكائنات االخرى الموجودة في االهوار 

ً تمثل مكان جيد لمعيشة االسماك و باقي الكائنات كاستخدامها في تكوين اعشاش الطيور و اي ضا

يبين انواع النباتات المنتشرة في مناطق اهوار  (9و  خالل االطالع على جدول رقم )   .االخرى 

نوع  25جنوب العراق و اسماءها باللغة العربية و االسم العلمي باللغة االنكليزية حيث تجد حوالي 

و قسم من النباتات انتهى وجودها بسبب الظروف المناخية العصيبة من النباتات في الوقت الحاضر 

و قلة االيرادات المائية  في فترات معينة ادى الى اختفاء انواع اخرى من النباتات)عبير 

( صور لبعض انواع النباتات 1.2.3.4.5.6.7.8و يمكن النظر الى الصور ).( 2331يحيى،

في محافظة حظة التنوع االحيائي ألهوار جنوب العراق ويمكن مال .الموجودة في منطقة الدراسة

 (.2361( )الدراسة الميدانية،4ذي قار من خالل مالحظة خارطة رقم )

 ( انواع النباتات في منطقة االهوار7جدول )

Scientific name Arabic name   

potamogeton lucens 6 لسان الثور 

Typha domingensis 2 البردي 

Tamarix sp. 0 الطرفة 

Schoenoplectus litoralis 4 الجوالن 

Phragmites australis 5 القصب 

Malva 6 الخباز 

Polygonum amphibium 7 الكالط 

Nymphoides peltata 
 الكعيبة

8 



 
 
 

95 
 

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

 99/2222/ 22-91( طرابلس 2المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 
Ceratophyllum demersum 9 الشمبالن 

Hydrilla verticillata 11 الهايدرال 

Potamogeton pectinatus 11 اشتيتينه 

Salvinia natans 12 الغزيزة 

Cyprus paperas 13 السعد 

Juncussp 14 الجوالن 

Myriophyllumsp 15 ذنب القط 

Suaeda vermiculata 16 طرطيع 

Myriophyllum spicatum 17 ذنب القط 

Alhagi graecorum 18 عاكول 

Potamogeton crispus 19 الحميرة 

Arundo donax 21 الغاب الفارسي 

Paspalum paspaloides 21 سلهو 

 22 السبط  

Diplachne fusca 23 المران 

panicum repens 24 الشويجة 

Najas marina 25 زجري 

 

 نبات لسان الثور  3نبات البردي          صورة رقم  2صورة رقم  نبات القصب           1رة رقم صو      

 

 

 

 

نبات   6لعاكول              صورة رقم نبات ا 5صورة رقم          نبات الغزيزة   4صورة رقم 

 الحميرة 
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 نبات الجوالن  8نبات الشمبالن                                     صورة رقم  7صورة رقم          

        

 

 

 

 االهوار منطقة في االحيائي ( التنوع4خريطة )                                     

 

 االثار البيئية لتجفيف االهوار

لقد تعرضت منطقة الدراسة ألنواع من الضغط و المتغيرات البيئية التي اثرت في هذا النظام البيئي 

و موارده الطبيعية اذا كانت االهوار تؤدي دوراً مهماً في حماية وتحسين البيئة و اعتدال درجات 
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و بعد التجفيف اختل هذا التوازن البيئي و تغيرت طبيعة المنطقة الحرارة لكثافة الغطاء النباتي فيها 

و الظروف المناخية المحلية فان تجفيف مساحة قدرها بتسعة االلف كيلو متر مربع من االهوار 

بصورة سريعة سيكون تأثيرها مباشراً على المنا  المحلي للمنطقة فالتجفيف ادى الى ارتفاع في 

عام لدرجة الحرارة انخفض بمقدار درجة واحدة مع انخفاض نسبة درجات الحرارة فالمعدل ال

الرطوبة وارتفاع نسبة التبخر فأصبحت المنطقة ذات بيئة جافة و من ثم تعرضها الى ظاهرة 

التصحر السيما اثناء فصل الصيف الحار و مع هبوب الرياح الجافة و مع درجات الحرارة التي 

هو عملية هدم او تدمير للطاقة الحيوية لألرض التي يمكن  فالتصحر .درجه  13تصل الى اكثر من 

ان تؤدي في النهاية الى ظروف تشبه ظروف الصحراء و هو مظهر من التدهور الواسع لألنظمة 

البيئية الذي يؤدي الى تقليص الطاقة الحيوية لألرض المتمثلة في االنتاج النباتي  و الحيواني ومن 

البشري هناك و للتصحر مؤشرات طبيعية و واهمها )مؤيد جاسم ثم التأثير في اعالة الوجود 

الغبار و الغبار المتصاعد : تتعرض المنطقة الجنوبية من العراق السيما في فصل  /( ،اوالً 2335،

الصيف الى تأثير كتلة هوائية ملوثة باألتربة ترفعها الرياح السطيحة تسبب انخفاض الرؤية الى اقل 

ب االنقالب الحراري و بعد  تجفيف االهوار و ازالة الغطاء النباتي اشتد من كيلو متر واحد بسب

حدوث هذه العواصف و حتى المناطق الصالحة للزراعة المحيطة باالهوار تعرضت هي االخرى 

لهذه العواصف الترابية الملوثة و ليس على هذه المناطق فحسب بل امتد تأثير هذه العواصف الى 

ً .ربعةآالف الكيلو مترات الم تملح التربة:  لقد حدثت تغيرات عديدة في خصائص وصفات  /ثانيا

التربة اذ اكدت مسوحات  التربة عن حدوث عمليات اعادة تملح و تكون قشرة ملحية على السطح 

الن المنطقة كانت مغمورة بالمياه مما ادى الى ارتفاع تركيز االمالح الذائبة في التربة مثل 

بيكاربونات الصوديوم و المغنسيوم و الكالسيوم بسبب ارتفاع مستوى الماء  كلوريدات و كبريتات و

االرضي  والمنا  الجاف و ظروف الصرف الصحي الرديئة و تزايد تركيز االمالح العالية مع 

العمق السيما في النسجات الثقيلة و تؤثر هذه االمالح على جاهزية الماء و العناصر الغذائية للنبات 

وان أغلب هذه االمالح كانت ذائبة  .األضافة الى تأثيرها السمي المباشر على النباتات في التربة ب

في مياه االهوار وبعد حجز مصادر التغذية و ترك المياه تجف خالل عميلة التبخر وان هذه العملية 

ً تاركة الترسبات الملحية في هذه المناطق مكونة  تأخذ المياه النقية فقط وتترك االمالح لتجف كليا

 ُ تشققات التربة: تربة المنطقة تأثرت بوجود التشققات ابتدأ من سطح التربة  / تجمعات ملحية. ثالثا

والى عمق يزيد من المتر في عموم منطقة الدراسة باستثناء المناطق المرتفعة و المتأثرة بالترسبات 

رض التشقق فيها اكثر  من الريحية و االنهر القديمة و لوحظت التشققات بدرجات متباينة قد بلغ ع

نصف متر و بعمق يصل الى اكثر من متر و نصف اذ اسهمت النسب العالية من الطين و المادة 

العضوية بصورة فعالة بعد عمليات التجفيف في احداث تشققات كبيرة السيما ان نوعية الطين و 
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دى التجفيف الى ظهور بقع من قابليته على التمدد و االنكماش و لتفاعل العوامل المسببة للتملح و ا

ً في كل مناطق االهوار فالمنطقة غنية بالنفط و اآلبار و بحكم التوازن  النفط الموجودة طبيعيا

الطبيعي منذ آالف السنين كانت مضبوطة بقشرة مائية فوق القشرة الترابية و بعد تجفيف المياه بدأ 

 ً ان العمق الطبيعي للمستنقعات يتفاوت  النفط يرشح على شكل وحل رطب ينبعث منه الروائح علما

تدمير البيئة النباتية: ان عمليات التجفيف اثرت بصورة  /رابعاً .بين سنتيمترات قليلة و اربعة امتار 

مباشرة على الحياة النباتية في منطقة الدراسة و انطوت على تدمير الحياة النباتية فهو احد االسباب 

وجي اذ تغيرت نوعية الغطاء النباتي  فلقد اختفت مجتمعات نباتية و الرئيسية لخسارة التنوع البايول

ظهرت مجتمعات جديدة تالءمت مع البيئة الصحراوية الجديدة مثل الطرفة و الطرطيع و الشويل و 

العجرش و اصيبت بساتين النخيل و كثير من بساتين الفاكهة التي كانت تشتهر بها المنطقة 

الى هالك مساحات شاسعة منها و ما تبقى اصبح عديم الجدوى  باالمراض الكثيرة التي ادت

اضافة الى ظهور اصابات بحشرة االرضة في بساتين النخيل السيما في شمال البصرة .االقتصادية

و كانت هذه البساتين تعيش في بيئة مغمورة بالمياه اذ يتعذر على الحشرات اختراقها و االنتقال من 

افة الى ان النباتات التي كانت تعيش في البيئة المائية توفر االوكسجين مكان الى آخر بسهولة و اض

 .( 2361الضروري للمياه الذي يبعث الحيوية و النشاط في المنطقة)مجيد حسين،

 االستنتاجات

تمثل منطقة الدراسة مراكز استيطان قديمة يرجع بعضها الى حقب تاريخية سبقت الحضارة  .6

لك انتشار المواقع االثرية في المنطقة السيما في محافظتي ميسان و السومرية و الدليل على ذ

 .ذي قار

يعد نهري دجلة و الفرآت المصدر المائي الوحيد لتغذية االهوار باالضافة الى االنهار القادمة  .2

 .من ايران مثل نهر الطيب و نهر الدويريج  

فاع درجات الحرارة و قلة االمطار تقع منطقة الدراسة ضمن المنا  الجاف الذي يتميز بارت .0

 .الساقطة و ارتفاع نسبة التبخر من التربة و المسطحات المائية 

تتميز المنطقة بالتنوع االستيطاني و تنوع المساكن نتيجة الخصائص الطبيعية و البشرية المميزة  .1

 .لالهوار 

ل قطع االنهار المغذية م من خال 6116تعرض المنطقة الى عمليات التجفيف التي بدأت عام  .8

لالهوار و حفر القنوات و تشييد السدود لتحويل مجاري االنهار و تجفيف المنطقة و تدمير 
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  .االرث الحضاري الذي امتد الى اكثر من خمسة آالف سنة 

 .التأثير السلبي الملحوظ على حالة المنا  في المنطقة  .1

استوطنت في االهوار و ازالة اهم محطة كونية من ابادة جميع انواع الكائنات الحية التي      .5

 .محطة هجرة الطيور و االسماك

 .تهجير اكثر من مليون نسمة من سكان االهوار االصليين     .1

 .ظهور مجتمعات نباتية جديدة تالءمت مع الظروف الجديدة لالهوار     .63

 التوصيات

 .ت التي تغذي االهوار ربط االهوار بمصادر المياه و اعادة فتح البوابا .6

بناء و اعادة تصميم نواظم السيطرة الرئيسية على نهري دجلة و الفرآت التي توجه المياه الى  .2

 .االهوار و تنظيم عملية تغذية االهوار 

وضع خطط دقيقة و استراتيجية لدراسة الظروف البيئية و القيام بمسح مفصل و شامل للموارد  .0

 .و التربة النباتية و الحيوانية 

تطوير و تحديث شبكات المراقبة للمحطات المائية و نصب محطات مراقبة قادرة على جمع  .1

 .المعلومات و مراقبة التغيرات النوعية في المنطقة العادة تأهيلها

دراسة العوامل المناخية و الجيمورفولوجية لتأثيرها المهم في تغير نوعية المياه السيما في فصل  .8

   .ث تصبح رديئة بسبب التبخر الصيف حي

التوسع بأنشاء شبكة متكاملة في المبازل و خاصة المبازل الحقلية من اجل استصالح االراضي   .1

 .كافة

  .تقديم الدعم المالي للذين يرغبون في العودة لالهوار و توفير كافة الخدمات المالئمة لهم  .9
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 : المصادر

 ))) الرسائل و االطاريح (((

قسم الجغرافية  , االثار البيئية لتجفيف االهوار في جنوب العراق  ,أقبال عبدالحسين ابو الجري  .6

  2007 ,جامعة بغداد   ,كلية التربية ابن رشد  ,

  ,هيدرولوجية اهوار الدلمج و الشويجة و السعدية و بيئتها الطبيعية  ,حسين كريم حمد الساعدي  .2

  2014 ,جامعة بغداد  , كلية االدآب ,قسم الجغرافية 

هور الشويجة و المناطق المجاورة له دراسة في الجغرافية  ,زينب ابراهيم حسين العطواني  .0

 2011  ,الجامعة المستنصرية  ,كلية التربية  ,قسم الجغرافية   ,الطبيعية 

قسم  ,ة تغيرات بيئة اهوار جنوب العراق و تأثيراتها الجغرافي ,عبير يحيى احمد الساكني  .1

 2009 ,الجامعة المستنصرية  ,كلية التربية  ,الجغرافية 

 ,ورسوبية لهور الحويزة و المناطق المجاورة له  ,دراسة جيمورفولوجية  ,مؤيد جاسم رشيد  .8

 2008 ,جامعة بغداد  ,كلية العلوم  ,قسم علوم االرض 

هوار جنوب العراق ) اثر التغير المناخي في مساحات اال ,مجيد حسين خضير الركابي  .6

 , جامعة بغداد , كلية التربية ابن رشد ,قسم الجغرافية  ,العمارة (  .البصرة  .الناصرية 

2016 

 الدراسة الميدانية و الحقلية والمختبرية  .7
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اتجاهات المعلمين نحو مهنة التدريس بالمدارس الثانوية بمدينة بني وليد في ضوء بعض 

 المتغيرات.

 هند عبد العزيز بن جريد عقيلد.                       جية محمد بشير الشيباني ند. 

 محاضر بقسم علم النفس، كلية اآلداب، جامعة بني وليد، ليبيا

najyiaalshibani@bwu.edu.ly                    heendaqyil@bwu.edu.ly 

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

 ملخص الدراسة:    

إن اتجاهات المعلم اإليجابية نحو مهنته تلعب دوراً هاماً في االرتقاء بها، حيث أنها تمثل الدافع       

هنة الذي يحرك المعلم، ويثيره لمزاولتها بكل حمـاس، في حين أن اتجاهـات المعلم السلبية نحو الم

تقلل من نشاطه وحماسه، فالمشـاعر التي يحملها المعلمين تجاه مهنتهم والتي تعبّر عن اتجاهاتهم، 

وتخطي العوائق وتذليل  تترجم في أدائهم للمهنة، وفي مدى رضاهم عنها واالستمرار بالعطاء بها،

ن في المرحلة الصعوبات التي تواجهه، لذا هدفت الدراسة الحالية للتعرف على اتجاهات المعلمي

الثانوية نحو مهنة التدريس في ضوء بعض المتغيرات منها )التخصص، الدورات التي التحق بها، 

سنوات الخبرة( ولتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، وتم سحب عينة الدراسة من 

البسيطة، وقد بلغ مجتمع المعلمين في المدارس الثانوية في مدينة بني وليد بالطريقة العشوائية 

(، 2361( فردا، وقد استخدمت الباحثتان استبانة لجمع البيانات من اعداد الرويشد )631عددها )

وتم استخراج الصدق الظاهري لالستبانة بعرضها على مجموعة من المحكمين واستخراج صدق 

ل ألفا، وكانت االتساق الداخلي لالستبانة وتم استخراج الثبات بطريقة التجزئة النصفية ومعام

معامالت الثبات جيدة، وتم تحليل البيانات باستخدام المعالجات اإلحصائية: االختبار التائي 

(T.test( لعينة واحدة ولعينتين مستقلتين، االختبار الفائي )F.test ،لعدة عينات مستقلة ) االختبار

قوية موجبة نحو مهنة  ، وتوصلت النتائج لوجود اتجاهاتلتحديد مصدر االختالف البعدي شيفيه

التدريس لدى معلمي المدارس الثانوية بمدينة بني وليد، واتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة 

توجد فروق حسب  احصائية ترجع لمتغيري التخصص والدورات التدريبية الملتحق بها، بينما

 8اقل من سنوات( مقارنة مع مجموعة ) 63متغير الخبرة لصالح مجموعه الخبرة )أكثر من 

سنوات( في بُعدي االتجاه نحـو التـدريس كمهنـة وبُعد االتجاه نحــو الخصــائص الشخصــية، كما 

كانت االتجاهات القوية لدى المعلمين تدور حول اعتزاز المعلمين ونظرتهم اإليجابية ألهمية ومكانة 

واالتجاهات المنخفضة كانت  مهنة التدريس السامية، وثقتهم وتمكنهم من المهارات الالزمة لمهنتهم،

mailto:najyiaalshibani@bwu.edu.ly
mailto:najyiaalshibani@bwu.edu.ly


 
 
 

112 
 

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

 99/2222/ 22-91( طرابلس 2المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 
تدور حول نظام الترقية والحوافز والراتب، وقوانين حماية المعلم، ومدى فعالية ومالئمة التخطيط 

 لتطوير التعليم وتحقيق النمو المهني للمعلم. 

العمل على تحسين جودة الدورات التدريبية التي يتلقاها  وأوصت الباحثتان بعدة توصيات، منها:

والعمل على تطبيق القوانين التي من شأنها أن تكفل حقوق المعلمين، وحمايتهم مما  المعلمين،

يعيقهم عن أداء عملهم بالشكل المطلوب، ومنح الحوافز المادية والمعنوية للمعلمين وتطبيق 

وتحسين نظام الترقية، واالهتمام باستطالع اراء ومقترحات المعلمين واالسترشاد بها في تحسين 

 التعليمية. العملية 

 االتجاهات، معلمي المرحلة الثانوية، مهنة التدريس. الكلمات المفتاحية:

 مقدمة الدراسة:        

إن العملية التربوية والتعليمية متعددة الجوانب ولم يقتصر اهتمام الباحثين والمفكرين على       

لمعلم ال يقل اهمية عنه، فهو جانب واحد فقط، فكما ان المتعلم هو اساس العملية التربوية فان ا

المسؤول عن بناء المجتمع وتطوره والمسؤول عن زرع القيم الصحيحة والسليمة في أبنائه، وهو 

االساس الذي تستند عليه العملية التربوية في تحقيق اهدافها المنشودة، حيث تمثل خصائصه 

ات المعلم اإليجابية نحو المهنة تلعب المعرفية واالنفعالية دورا هاما في فعالية هذه العملية، واتجاه

ً في االرتقاء بها وإنجاز الكثير من األهداف التربوية، فهي تمثل الدافع الذي يحرك  دوراً هاما

المعلم، ويثيره لمزاولة هـذه المهنة بكل حمـاس، في حين أن اتجاهـاته السلبية نحو المهنة تقلل من 

معلمين تجاه مهنتهم والتي تعبّر عن اتجاهاتهم، تترجم في نشاطه وحماسه، فالمشـاعر التي يحملها ال

وتخطي العوائق وتذليل الصعوبات  أدائهم للمهنة، ومدى رضاهم عنها واالستمرار بالعطاء بها،

 التي تواجهه.

 مشكلة الدراسة:  -

 إن موضوع قياس االتجاهات النفسية بعلم النفس االجتماعي يحظى بأهمية كبيرة، ِلما لالتجاهات  

من أثر في سلوك الفرد وتوجهه نحو الموضوعات المختلفة في الكـثير من المواقف االجتماعيـة، 

فاالتجاهات لدى المعلم نحو مهنة التدريس تقرر مدى نجاحه في حياته المهنية، فاإليجابية منها تزيد 

على كل دافعيته لبذل أقصى ما يمكن من جهد في عملية التدريس، ولتجاوز العراقيل والتغلب 

الصعوبات التي تواجهه وتحول دون نجاحه في مهمته، وإما االتجاهات السلبية فإنها تثبط من 

 نشاطه وتدفعه نحو الشعور باإلحباط وتجعله يفشل في عمله.  
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كما يؤكد حبيب على أهمية هذه االتجاهات بقوله أن المعلم يحمل معه اتجاهاته وميوله وخبراته 

وأن هذه االتجاهات تؤثر على الدور الذي يلعبه في العملية التعليمية  عندما يتفاعل مع طالبه،

 (.2333، 681)الشرعة والباكر،

ومن هذا المنطلق فمن المهم التعرف على طبيعة االتجاهات التي يحملها المعلم بالمدارس الثانوية 

تالي فان هذه مدينة بني وليد نحو مهنته والتي تكون جزء منه وهو يؤدي وظيفته السامية، بال

االتجاهات حتما سيكون لها تأثير على طريقة ونوعية ادائه لمهامه التربوية والتعليمية والتي 

ستظهر نتائجها على أداء المتعلمين وعلى القيم والمبادئ التي ستتحقق من خاللها أهداف العملية 

 التربوية. 

  :ومن هنا تحددت مشكلة الدراسة بالتساؤل التالي

 ات معلمي المرحلة الثانوية بمدينة بني وليد نحو مهنة التدريس؟ماهي اتجاه

 أهداف الدراسة: -

 تسعى الدراسة الحالية للكشف على:

 طبيعة اتجاهات المعلمين بالمدارس الثانوية بمدينة بني وليد نحو مهنة التدريس؟ -6

 -الفروق في االتجاهات نحو مهنة التدريس حسب متغير التخصص )التخصصات األدبية -2

 لتخصصات العلمية(؟ا

الفروق في االتجاهات نحو مهنة التدريس حسب متغير التحاقهم بدورات تدريبية بالتعليم  -0

 غير ملتحق(؟-)ملتحق

سنوات، 8أقل من  (الفروق في االتجاهات نحو مهنة التدريس حسب متغير سنوات الخبرة -1

 سنوات(؟ 63سنوات، أكثر من  63- 8من 

بية نحو مهنة التدريس لدى المعلمين بالمدارس الثانوية بمدينة االتجاهات األكثر واالقل ايجا -8

 بني وليد؟

 تساؤالت الدراسة: -

 ما طبيعة اتجاهات المعلمين بالمدارس الثانوية بمدينة بني وليد نحو مهنة التدريس؟ -6

( في االتجاهات نحو مهنة 3.38هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -2

 التخصصات العلمية(؟ -ر التخصص )التخصصات األدبيةالتدريس حسب متغي

( في االتجاهات نحو مهنة 3.38هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -0

 غير ملتحق( ؟-التدريس حسب متغير التحاقهم بدورات تدريبية بالتعليم )ملتحق
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اهات نحو مهنة ( في االتج3.38هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -1

 63سنوات، أكثر من  63- 8سنوات، من 8أقل من  )التدريس حسب متغير سنوات الخبرة

 سنوات(؟

بالمدارس الثانوية االتجاهات األكثر واالقل ايجابية نحو مهنة التدريس لدى المعلمين ما هي  -8

 بمدينة بني وليد؟

 تكمن أهمية الدراسة الحالية في أنها: اهمية الدراسة: -

ناول شريحة من أهم الشرائح بالمجتمع، وهو المعلم الذي يقع على عاتقه بناء اإلنسان الذي تت – 6

 هو محور البناء والتطور والنمو ألي مجتمع.

تفيد القائمين على تطوير العملية التعليمية في التعرف على طبيعة اتجاهات المعلمين نحو مهنة  - 2

 وليد.التدريس في المرحلة الثانوية بمدينة بني 

 امكانية االفادة من التوصيات والمقترحات التي توصلت لها الدراسة الحالية من الجهات المعنية. -0

تعد هذه الدراسة ذات أهمية لمكتب التعليم ولمكتب التدريب وتطوير التعليم بالمدينة، فهي ترشد -1

 لدى المعلمين. القائمين على التعليم باالتجاهات اإليجابية والسلبية نحو مهنة التدريس

اقتصرت الدراسة الحالية على التعرف على االتجاهات نحو مهنة التدريس لدى  حدود الدراسة: -

 م. 2322/ 2326معلمي المرحلة الثانوية بمدارس مدينة بني وليد للعام الدراسي

 مفاهيم الدراسة: -

الموجبة أو االتجاهات: تعرف أنها استعداد نفسي أو تهيؤ عقلي عصبي متعلم لالستجابة  -

السالبة )القبول أو الرفض نحو أشـخاص أو أشـياء أو موضـوعات أو مواقـف جدليـه فـي 

 (2330،92البيئـة التي تستثير هذه االستجابة. )زهــران،

المهنة: وظيفة تتطلب إعداد طويال نسبيا ومتخصصا على مستوى التعليم يرتبط أعضاؤها  -      

 (01، 6110الجواد ومتولي،بروابط أخالقية محددة. )عبد 

االتجـاه نحو مهنـة التدريـس: تفضل مهنه التدريس عند األشخاص ألسباب منها ما يتعلق  -      

بالظروف االجتماعية واالقتصادية وأسباب أخـرى تتعلق بشخصية كل شخص وخلفيته الثقافية، 

التدريس بقوله: "ربما تكون  ويذكر أحمد شكري سيد: العوامل التي تجعل األفـراد يختـارون مهنـة

الرغبة في التعامل مع الناس والرغبة في خدمة اآلخرين، والرغبة في االستمرار في جو تعليمي 



 
 
 

115 
 

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

 99/2222/ 22-91( طرابلس 2المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 
مدرسي، والعائد المادي وطبيعة العمل التدريسي نفسه من حيث أجازته وقصر عدد ساعات عملـه 

 (2331،601اليـومي بالمقارنة بالوظائف األخرى")الفحل،

المعلمين: هم االفراد المشتغلين بمهنة التعليم في القطاع العام والخاص في مدارس التعليم  -      

 الثانوي بقسميها العلمي واألدبي بمدينة بني وليد.

 التعريف االجرائي لالتجاه نحو مهنة التدريس:

لمعلمين هي مجموع الدرجة الكلية الستجابات المفحوصين على االستبانة الُمعدة لقياس اتجاهات ا

 نحو مهنة التدريس والمستخدمة في الدراسة الحالية.

 مفهوم االتجاهات:

االتجاهات من الموضوعات التي تحظى باهتمام بالغ من العلماء في ميدان التربية وعلم النفس، إذ 

تمكننا االتجاهات من التنبؤ بسلوك األفراد ودرجة تحقيقه لموضوع االتجاه، فالمعلم الذي لديه 

ت ايجابية نحو مهنة التعليم يمكننا أن نتنبأ بنجاحه وتميزه في مهنته، ويمكن التنبؤ بعكس ذلك اتجاها

 (.2332لو كانت اتجاهاته سلبية)السبيعي،

ويتكون االتجاه نتيجة تفاعل الفرد مع المكونات المختلفة في بيئته، ويمر تكوين االتجاه في ثالث 

 مراحل هي: 

ك الفرد المثيرات في بيئته، حيث تتكون لديه الخبرات والمعارف التي المرحلة المعرفية: وفيها يدر

تشكل إطارا معرفيا لهذه المثيرات، ويكون االتجاه في هذه المرحلة ظاهرة إدراكية تتضمن تعرف 

 الفرد بصورة مباشرة على بعض مكونات البيئة االجتماعية والثقافية والطبيعية. 

في هذه المرحلة يقوم الفرد بتقييم حصيلة تفاعله مع تلك مرحلة نمو الميل نحو شيء معين: و

لمثيرات ويستند في ذلك إلى اإلطار اإلدراكي المعرفي بما فيه من خصائص األشياء معتمدا في 

 ذلك على الذات، مثل صورة متغيرات ذاتية، ومن ومقوماتها، وأحاسيسه ومشاعره.

مة ثابتة نسبيا من سمات الفرد الشخصية )عبد مرحلة الثبوت واالستقرار: وفيها يصبح االتجاه س 

 (.6115الرحمن،

 مكونات االتجاهات: -

مكون المعرفي: يعرف بأنه أراء ومعتقدات الموضوع المتعلق بـالواقع االجتمـاعي" فالمكون 

المعرفي يتضمن األفكار والمعلومات والخبرات والمواقف التي يعرفها الفرد حول موضوع 

له باختيار االتجاه المناسب فالشخص الذي يود االلتحاق بمهنة التدريس مثال  االتجـاه والتـي تسمح
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يمتلك بعض المعلومات حول طبيعة هذه المهنة وما يميزها وما تحتاجه من قدرات وكفاءات وهي 

 (. 192، 6115كما يقول عنه أمور تتطلـب الفهم والتفكير والمحاكمة والتقويم)نشواتي،

 نفعالي:المكون الوجداني أو اال

وهو ما يبين وجود مشاعر إيجابية أو سلبية نحو الشيء وهو حالة وجدانية تتناغم مع األشياء 

الخارجية"، يشير هذا التعريف إلى الجانب الشعوري أو العاطفي االيجابي أو السلبي الذي يتخذه 

د وجهة نظر الفـرد إزاء موضوع االتجاه، وقد يستند هذا المكون على المكون المعرفي في تحدي

 (.6116،06الفرد في تحديد نوع العـالقة بين المكونين )الطاهر،

 المكون السلوكي:

هو االستجابة العملية نحو موضوع االتجاه فالفـرد الذي له اتجاه إيجابي يعمل على تحقيقه واإلقبال 

الفرد  عليه، فـي حين يحجم عنه ذو االتجاه السلبي ويتحاشاه، ويرتبط هذا المكـون مع شعور

وانفعاالته ومعارفـه المتعلقـة بموضوع االتجاه، فهو نتيجة تبلور المكونين المعرفي والوجداني 

فمثال السلوك الذي يحدده المعلم تجاه مهنـة التـدريس إيجابا أو سلبا من المفروض أن ينتج من 

الجتماعية إلى غير ذلك. انفعاالته ومعارفه التي تتعلق بالمهنة مـن مشـكالتها ومزاياهـا الماديـة وا

 (52، 2360)طبشي، بالخير، الشايب، محمد ،

 وظائف االتجاه:

تقوم االتجاهات بالعديد من الوظائف التي تمنح اإلنسان القدرة على التعامل مع المواقف واألوضاع 

 الحياتية المختلفة وأهم هذه الوظائف:

أهدافه وإشباع دوافعه، في ضوء  حيث تمكن االتجاهات الفرد من تحقيقالوظيفة النفعية: -6

المعايير االجتماعية السائدة في مجتمعه، كما تمكنه من تحقيق التكيف مع المواقف المتعددة التي 

 يواجها.

تنتظم االتجاهات والخبرات المتعددة والمتنوعة في نسق واحد، لتعمل على الوظيفة التنظيمية: -2

المختلفة، وبذلك توجد له شخصية محددة تحفظه من  اتساق سلوك الفرد وثباته نسبيا في المواقف

 التشتت والضياع.

حيث يقوم الفرد بتبني بعض االتجاهات التي تبرر عدم قدرته على تحقيق  الوظيفة الدفاعية:-0 

 أهدافه.

من خالل التعبير عن االتجاهات التي تتوافق مع القيم التي يؤمن بها، وظيفة تحقيق الذات:  -1

 (.2332ابة بفعالية للمثيرات المختلفة، بما يؤدي إلنجاز أهدافه في الحياة ) أبوجادو،وتدفعه لالستج

   الدراسات السابقة:
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من خالل االطالع على العديد من الدراسات والبحوث والمجالت العلمية، وجدت الباحثتان عدد     

المعلمين بالمدارس، من الدراسات العربية التي اهتمت بموضوع االتجاه نحو مهنة التدريس لدى 

وفيما يلي تكتفي الباحثتان بعرض بعض من الدراسات السابقة حول الموضوع، وتم عرضها حسب 

 ترتيبها من االقدم الى االحدث، كما يأتي:

 ( 2331دراسة )سعيدان، -6

هدفت هذه الدراسة للتعرف على اتجاهات معلمي التربية البدنية نحو المهنة في مدينة الرياض، 

( معلما، وقد تم إتباع المنهج الوصفي المسحي وكانت االستبانة أداة لجمع 010لعينة من )وتكونت ا

البيانات، وبينت النتائج أن اتجاهات المعلمين كانت ايجابية بدرجة فوق المتوسط، وأنه توجد فروق 

تعزى لمتغيرات: الخبرة، مجال الحصول على دورات تدريبية، المرحلة التعليمية، الحالة 

 جتماعية، في حين ال توجد فروق تعزى للمؤهل الدراسي والعمر.اال

 (2335دراسة )محمد، -2

هدفت هذه الدراسة للتعرف على اتجاهات معلمات رياض االطفال بمحافظة بني سويف، وتكونت 

(، واستخدمت الدراسة استبانة لجمع البيانات وتوصلت النتائج الى ان 233عينة الدراسة من )

 ياض االطفال كانت متدنية نحو مهنة التدريس.اتجاهات معلمات ر

 (2362دراسة )طياب، -0

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين اتجاهات معلم التربية الرياضية بالمرحلة 

الثانوية نحو مهنة التدريس واألداء التدريسي، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت 

( معلًما، أظهرت 283التدريس، واألداء التدريسي، وبلغت عينة الدراسة )مقياسي االتجاه نحو 

النتائج وجود عالقة ارتباط موجبة وذات داللة إحصائية بين االتجاه نحو التدريس واألداء 

 التدريسي، كما بينت النتائج أيضا امتالك المعلمين اتجاهات إيجابية نحو مهنة التدريس.

 (2360دراسة )طبشي والشايب، -1

هدفت هذه الدراسة للكشف عن طبيعة اتجاهات معلمي المرحلة االبتدائية نحو مهنة التدريس لدى 

( فردا تم 03معلمي المدارس االبتدائية بدائرة ورقلة بالجزائر، وتكونت عينة الدراسة من )

لباحث، اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، وتم استخراج البيانات باستخدام استبانة من اعداد ا

 وتوصلت النتائج الى ان اتجاهات معلمي المرحلة االبتدائية نحو مهنة التدريس ايجابية.

 (2361دراسة )حسن ، -8
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هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اتجاهات الطلبة المعلمين في المستوى الرابع بقسمي الرياضيات 

دال إحصائيًا بين متوسط  واللغة االنجليزية نحو مهنة التدريس، والتأكد فيما إذا كان هناك فرق

( طالبًا و 621اتجاهاتهم يعزى للتخصص )رياضيات، لغة انجليزية( و)تكونت عينة الدراسة من)

طالبة موزعين وفًق التخصص، استخدم الباحث المنهج الوصفي، وطبق مقياس االتجاهات نحو 

هم كانت إيجابية بشكل ، وأظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات 2331مهنة التدريس الذي اعده هيغ عام

عام، إال أنها لم تصل إلى النسبة المقبولة تربويًا، كما أظهرت النتائج عدم وجود فرق دال إحصائي 

 يعزى للتخصص.

 (2361دراسة )الرويشد، -1

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو مهنة التدريس وعالقتها 

دراسة المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت االستبانة كأداة لجمع البيانات، ببعض المتغيرات، اتبعت ال

(معلًم ومعلمة من المدارس الحكومية في منطقة الجوف بالمملكة 915وتكونت عينة الدراسة من)

العربية السعودية، أظهرت النتائج أن اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو مهنة التدريس، جاءت 

جاهات المعلمين والمعلمات نحو البيئة المدرسية كانت أعلى المجاالت بدرجة مرتفعة، وأن ات

وبدرجة مرتفعة جدًا، تلتها اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو الخصائص الشخصية وبدرجة 

مرتفعة جدًا، ثم جاءت اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو التدريس كمهنة بدرجة مرتفعة، وتلتها 

ت نحو مستقبل مهنة التعليم وبدرجة مرتفعة أيضا ، و أخيرا جاء مجال اتجاهات المعلمين والمعلما

اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو المكانة االجتماعية واالقتصادية لمهنة التعليم بدرجة متوسطة، 

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية التجاهات المعلمين والمعلمات نحو مهنة 

النوع االجتماعي ولصالح اإلناث، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  التدريس تعزى لمتغير

التجاهات المعلمين والمعلمات نحو مهنة تعزى لمتغير )التخصص، سنوات الخبرة، المرحلة 

 الدراسية(. 

من خالل عرض الدراسات السابقة يتبين أن هذه الدراسات هدفت   تعقيب على الدراسات السابقة:

اهات المعلمين نحو مهنة التدريس بعضها كان لدى معلمي المرحلة االبتدائية متل للتعرف على اتج

( وبعضها طبق على معلمات مرحلة رياض االطفال مثل دراسة 2360دراسة طبشي والشايب )

(، بعضها طبق على 2362(، وبعضها على معلمي المرحلة الثانوية كدراسة طياب )2335محمد )

( وبعضها طبق على عينات كبيرة كدراسة 2360طبشي والشايب )عينات صغيرة متل دراسة ال

(، ودراسة طياب 2361(، ودراسة الرويشد)2335(، ودراسة سهام محمد)2331سعيدان)

(، واستخدمت هذه الدراسات استبانات ومقاييس لقياس 2361(، ودراسة عبد الحكيم حسن )2362)
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ات الى ان اتجاهات المعلمين كانت إيجابية اتجاهات المعلمين نحو التدريس، وتوصلت هذه الدراس

(، 2361( ودراسة الرويشد)2362(، ودراسة طياب )2361بشكل عام كما في دراسة حسن )

( فقد كانت اتجاهات المعلمات اتجاه 2335(، أما دراسة محمد)2360ودراسة طبشي والشايب )

اتجاهات المعلمين في المرحلة  مهنة التدريس متدنية، أما الدراسة الحالية فهي تهدف للتعرف على

(، واستخدمت استبانة لقياس االتجاه نحو مهنة 631الثانوية بمدينة بني وليد، وبلغ عدد العينة )

 ( ، وفيما يخص نتائج الدراسة سيتم عرضها لها الحقا.2361التدريس من اعداد الرويشد )

 منهج الدراسة واجراءاتها: -

اسة تم اعتماد المنهج الوصفي، فبواسطته نجمع معلومات منهج الدراسة: لتحقيق أهداف الدر -

موضوعية واقعية ودقيقة بغية الكشف عن الظاهرة كما توجد في الواقع، وتزود الباحث بمعلومات 

ن من التعليل والتفسير واتخاذ القرارات لوضع خطط ذكية إلحداث تغيرات جزئية أو أساسية  تمّكِ

 (.669، 6191من أجل التحسين والتطوير. )عاقل، 

يتمثل مجتمع الدراسة في جميع معلمي المرحلة الثانوية بمدارس مدينة بني وليد  مجتمع الدراسة: -

 م.2322/ 2326بالعام الدراسي 

عينة الدراسة: تم سحب العينة بالطريقة العشوائية البسيطة، حيث قامت الباحثتان بتوزيع االستبانة  -

ى معلمي المرحلة الثانوية بمدارس بني وليد، وقد بلغ عدد العينة بنسختيها الورقية وااللكترونية عل

( فردا، والجدول االتي يوضح البيانات االولية لعينة المعلمين وتوزيعهم حسب متغيرات 631)

 الدراسة:

 ( يوضح توزيع العينة6الجدول رقم)

 النسبة المئوية العدد بيانات العينة األولية

 %13.46 14 ذكور الجنس

 %86.54 90 ثإنا

 %27.88 29 التخصصات العلمية التخصص

 %69.23 75 التخصصات األدبية

 %13.46 14 سنوات 8أقل من  سنوات الخبرة 

 %22.15 23 سنوات 63- 8من 

 %64.42 67 سنوات 63أكثر من 

الدورات التدريبية 

 بالتعليم

 %30.80 32 ملتحق بدورات تدريبية

 %69.23 72 غير ملتحق

من االناث، وذلك الن ُجل المشتغلين بمهنة  %13الحظ من جدول البيانات األولية للعينة أنه نسبة ن 

التدريس هم من االناث، كما أنهن كن أكثر تعاون مع الباحثتين من المعلمين الذكور، كما نالحظ ان 
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صات من ذوي التخص %98سنوات(، وأيضا نسبة  63منهم من ذوي الخبرة )أكثر من  %11نسبة 

 .%11األدبية، وان أكثرهم غير ملتحقين بدورات تدريبية بنسبة 

 أداة الدراسة:

في مجال االتجاهات نحو بعد االطالع على االدبيات والدراسات السابقة لموضوع الدراسة      

استقرت الباحثتان على تطبيق استبانة التجاهات المعلمين نحو مهنة التدريس، من  مهنة التعليم،

  (2361)الرويشد،  .يصل علي الرويشدإعداد ف

 ( فقـرة موزعـة علـى خمسـة أبعاد وهـي: 16حيث تكـونت االستبانة مـن )

 ( فقـرات.1اتجاهـات المعلـم نحـو التـدريس كمهنـة واشـتمل علـى )-6

( 1اتجاهـات المعلـم نحـو المكانـة االجتماعيـة واالقتصـادية لمهنـة التـدريس واشـتمل علــى )-2

 فقــرات.

 ( فقــرات.63اتجاهــات المعلــم نحــو الخصــائص الشخصــية واشــتمل علــى )-0

 ( فقـرات.1اتجاهــات المعلــم نحــو مسـتقبل مهنـة التعلـيم واشـتمل علـى )-1

 ( فقـرات.9اتجاهـات المعلـم نحـو البيئـة المدرسـية واشـتمل علـى )-8

 صدق استبانة الدراسة: -

 ت الباحثتان طريقتان الستخراج الصدق، كما يأتي:استخدم

 أوال: الصدق الظاهري:

يعد الصدق من المعايير السيكومترية المهمة للحكم على قدرة أداة جمع المعلومات على قياس       

الهدف التي ُوضعت من اجل قياسه، وللتحقق من ذلك عرضت الباحثتان أداة الدراسة على مجموعة 

حكمين ذوي خبرة في هذا المجال، وذلك إلبداء رأيهم في فقرات االستبانة من ( م1مكونة من )

تعديل أو إضافة أو حذف، حيث رأى المحكمون أن أغلب الفقرات واضحة وممثلة وتقيس األبعاد، 

وبناًء عليه فقد تم ابقاء االبعاد كما هي، إال انه تم تعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات، وبهذا 

 داة تتمتع بالصدق الظاهري.أصبحت اال

 ثانيا: صدق التكوين بمؤشر االتساق الداخلي:

للتحقق من صدق التكوين بمؤشر االتساق الداخلي الستبانة الدراسة، تم تطبيقها على عينة      

( فرد من مجتمع الدراسة، وتم استخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس 03استطالعية مكونة من )

 ( يوضح ذلك:2قرة من الفقرات والدرجة الكلية لالستبانة، والجدول رقم )العالقة بين كل ف
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معامل  الفقرة

 االرتباط

معامل  الفقرة

 االرتباط

معامل  الفقرة

 االرتباط

معامل  الفقرة

 االرتباط

1 .123 13 **.336 25 **.436 37 .167 

2 **.474 14 **.488 26 .053 38 **.439 

3 **.288 15 **.344 27 **4.42 39 **.345 

4 **.509 16 **.279 28 **.293 40 .025 

5 **.352 17 .114 29 *.194 41 **.627 

6 **.631 18 **.342 30 .172  

7 .179 19 **.451 31 .065 

8 *.236 20 .051 32 **.596 

9 **.260 21 **.345 33 **.538 

10 .114 22 **.303 34 **.394 

11 **.569 23 **.452 35 **.661 

12 **.579 24 **.504 36 **.509 

 (3.36(                    ** دالة عند مستوى دالله  )3.38*  دالة عند مستوى دالله  )

 

الكلية لالستبانة كانت موجبة  يتضح من الجدول اعاله ان معامالت االرتباط بين الفقرة والدرجة

ا ( أي أنها تقيس الهدف الذي وضعت من أجله، م3.36( و)3.38ودالة احصائيا عند مستوى دالله )

عدا بعض الفقرات فقد كانت غير دالة احصائيا، لذلك عمدت الباحثتان الستخراج االتساق الداخلي 

لكل فقرة من الفقرات مع الدرجة الكلية لبُعدها التي تنتمي إليه، ثم استخراج اتساق مجموع كل بُعد 

 مع الدرجة الكلية لالستبانة، كما يأتي ذكره:

 خل كل بُعد: صدق اتساق الفقرات مع بُعدها دا

اتجاهـات المعلـم نحـو أوال: معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين كل فقرة من فقرات بُعد )

 ( أدناه يوضح ذلك: 0( والدرجة الكلية للبُعد، والجدول رقم )التـدريس كمهنـة

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

1 *.239 6 **.589 

2 **.469 7 .076 

3 **.623 8 **.461 

4 **.665 9 **.389 

5 **.457 

(  ** دالة عند 3.38*  دالة عند مستوى دالله)

 (3.36مستوى دالله  )

 

ثانيا: معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين كل فقرة من فقرات بُعد )اتجاهـات المعلـم نحـو 

( يوضح 1يس( والدرجة الكلية للبُعد، والجدولرقم )المكانـة االجتماعيـة واالقتصـادية لمهنـة التـدر

 ذلك:
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 معامل االرتباط رقم الفقرة

10 *.199 

11 **.680 

12 **.678 

13 **.439 

14 **.690 

15 **.624 

ثالثا: معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين كل فقرة من فقرات بُعد )اتجاهــات المعلــم نحــو 

 ( يوضح ذلك:8( والدرجة الكلية للبُعد، والجدول رقم )الخصــائص الشخصــية

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

16 **.451 21 **.533 

17 **.463 22 **.568 

18 **.547 23 **.645 

19 **.420 24 **.641 

20 .146* 25 **.496 

فقرة من فقرات بُعد )اتجاهــات المعلــم نحــو رابعا: معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين كل 

 ( يوضح ذلك: 1مسـتقبل مهنـة التعلـيم( والدرجة الكلية للبُعد، والجدول رقم )

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

26 **.284 31 **.263 

27 **.500 32 **.729 

28 **.518 33 **.647 

29 *.237 34 **.252 

30 **.506  

خامسا: معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين كل فقرة من فقرات بُعد )اتجاهـات المعلـم نحـو 

 ( يوضح ذلك:9البيئـة المدرسـية( والدرجة الكلية للبُعد، والجدول رقم )

 معامل االرتباط رقم الفقرة

35 **.713 
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36 **.645 

37 **.501 

38 **.671 

39 **.611 

40 *99.1 

41 **.708 

سادسا: معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين مجموع كل بُعد من االبعاد والدرجة الكلية 

 ( يوضح ذلك: 5لالستبانة، والجدول رقم )

معامل االرتباط  االبعاد

 بالدرجة الكلية

 661.** بُعد اتجاهـات المعلـم نحـو التـدريس كمهنـة

المكانـة االجتماعيـة واالقتصـادية بُعد اتجاهـات المعلـم نحـو 

 لمهنـة التـدريس
**.744 

 671.** بُعد اتجاهــات المعلــم نحــو الخصــائص الشخصــية

 707.** بُعد اتجاهــات المعلــم نحــو مسـتقبل مهنـة التعلـيم

 675.** بُعد اتجاهـات المعلـم نحـو البيئـة المدرسـية

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

من الجداول أعاله نالحظ أن معامالت االرتباط للفقرات داخل كل بُعد، ومعامالت االرتباط بين كل 

(، وهذا 3.36( و)3.38بُعد والدرجة الكلية لالستبانة موجبة ودالة احصائيا عند مستوى دالله )

 انة، وبذلك أبقت الباحثتان على جميع الفقرات.مؤشر جيد لصدق االتساق الداخلي لفقرات االستب

 ثبات أداة الدراسة:

قامت الباحثتان بحساب ثبات أداة الدراسة بطريقة ثبات التجزئة النصفية باستخدام معادلة جتمان،    

 (: 1ومعامل ألفا، ومعادلة سبيرمان براون، وكانت النتائج كما هو موضح بالجدول رقم)

 معامل الثبات قيمة نوع معامل الثبات

 0.729 معادلة جتمان  

 0.735 معادلة سبيرمان براون التصحيحية  

 0.783 معامل ألفا كرونبا 

 وهذا يعد من المؤشرات الجيدة لمعامالت ثبات أداة الدراسة.

 الصورة النهائية لالستبانة: 

ين، تعبر عن اتجاه ( فقرة لقياس اتجاهات المعلم16وبذلك تكونت صورة االستبانة النهائية من )

المستجيب حول مهنة التدريس، ويستجيب المفحوص على كل فقرة يختار فيها بين ثالثة بدائل 
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( 63(، والجدول رقم )6،  2،  0)بدرجة كبيرة ، بدرجة متوسطة ، بدرجة قليلة( يقابلها االوزان : )

 يوضح توزيع الفقرات التي تضمنتها االستبانة:

 المجموع الفقراتأرقام  أبعاد االستبانة

 9 9 ، 8 ، 7، 6 ، 5 ، 4 ،3 ، 2 ، 1 بُعد اتجاهـات المعلـم نحـو التـدريس كمهنـة 1

بُعد اتجاهـات المعلـم نحـو المكانـة االجتماعيـة  2

 واالقتصـادية لمهنـة التـدريس

10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 6 

بُعد اتجاهــات المعلــم نحــو الخصــائص  3

 يةالشخصــ

16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 

، 22 ، 23 ، 24 ، 25 

10 

 31 ، 30 ، 29 ، 28 ، 27 ، 26 بُعد اتجاهــات المعلــم نحــو مسـتقبل مهنـة التعلـيم 4

، 32 ، 33 ، 34 

9 

 40 ، 39 ، 38 ، 37 ، 36 ، 35 بُعد اتجاهـات المعلـم نحـو البيئـة المدرسـية 5

، 41 

7 

 

 ة المستخدمة :الوسائل اإلحصائي

 ( تم تحليل البيانات باستخدام الوسائل االحصائية االتية: spssباالستعانة بالبرنامج االحصائي) 

 معامل االرتباط بيرسون الستخراج معامل صدق االتساق الداخلي.  -

 معامل ألفا كرونبا  الستخراج الثبات. -

 معادلة سبيرمان براون التصحيحية الستخراج الثبات. -

 معادلة جيتمان الستخراج الثبات. -

 .النسبة المئوية -

 ( الستخراج الفروق لعينة واحدة.T.testاالختبار التائي) -

 ( الستخراج الفروق لعينتين مستقلتين.T.testاالختبار التائي) -

 (الستخراج الفروق لعدة عينات مستقلة. F.testاالختبار الفائي) -

 لتحديد مصدر االختالف.المقارنات البعدية المتعددة إلجراء  االختبار البعدي شيفيه -

 عرض النتائج ومناقشتها: -

سيتم عرض النتائج التي تم التوصل إليها عن طريق المعالجات اإلحصائية بعد تفريغ وتحليل   

استجابات العينة باالستبانة، حسب ترتيب تساؤالت الدراسة، يتبعها تفسيرا علميا لهذه النتائج في 

 دبيات والدراسات السابقة كما يأتي عرضه: ضوء األ

 عرض نتائج التساؤل االول: -

ما هي طبيعة اتجاهات المعلمين بالمدارس الثانوية بمدينة بني وليد من نص التساؤل االول على: )

 افراد عينة الدراسة نحو مهنة التدريس؟(
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ُحللت البيانات احصائيا رصدت الدرجات التي تحصل عليها أفراد العينة على اداة الدراسة، ثم 

( 3.38( لعينة واحدة، وعند حساب الفرق عند مستوى داللة )T- testباستخدام االختبار التائي ) 

اتضح وجود فروق ذات داللة احصائية بين المتوسط النظري والمتوسط الحسابي لدى العينة، 

 (يوضح ذلك: 66والجدول رقم )

عدد 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

المتوسط 

 نظريال

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 Tقيمة 

 المحسوبة

 .Sigالداللة 

(2-tailed ) 

104 101.5865 62 7.86983 103 51.298 .000 

 

وهذا يشير لوجود اتجاهات قوية موجبة نحو مهنة التدريس لدى معلمي المدارس الثانوية        

( ودراسة 2360( ودراسة الشايب )2361بمدينة بني وليد، واتفقت هده النتيجة مع دراسة حسن )

( واختلفت مع دراسة محمد 2362( ودراسة الطياب )2331( ودراسة سعيدان )2361الرويشد )

(2335.) 

 عرض نتائج التساؤل الثاني:

( في 3.38هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ))نص التساؤل الثاني على:

-األدبيةأفراد العينة حسب متغير التخصص )التخصصات  االتجاهات نحو مهنة التدريس لدى

 ؟(العلمية التخصصات

-األدبيةباستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين، لدرجات االتجاهات لمجموعتي )التخصصات   

( 3.38العلمية( من أفراد عينة الدراسة، تم حساب الفرق عند مستوى داللة ) التخصصات

اتضح عدم وجود فروق ذات داللة بين متوسط العينتين، والجدول لالتجاهات بشكل عام، و

 ( يوضح ذلك:62رقم)

 عددها نوع العينة
المتوسط 

 الحسابي
 التباين

درجة 

 الحرية

 Tقيمة   

 المحسوبة

مستوى دالله 

(3.38) 

التخصصات 

 العلمية
29 102.3793 7.35048 

102 .637 .526 
التخصصات 

 األدبية
75 101.2800 8.08830 

وهذا يشير لعدم وجود فروق في االتجاهات نحو مهنة التدريس حسب التخصص )التخصصات    

 التخصصات العلمية( لدى معلمي المرحلة الثانوية بمدينة بني وليد. -األدبية
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 الثالث:عرض نتائج التساؤل 

( في 3.38هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) )نص التساؤل الثالث على:    

االتجاهات نحو مهنة التدريس لدى أفراد العينة حسب متغير التحاقهم بدورات تدريبية بالتعليم 

 غير ملتحق(؟(-)ملتحق

غير ملتحق( -باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين، لدرجات االتجاهات لمجموعتي )ملتحق 

(، واتضح عدم وجود فروق ذات 3.38) من أفراد عينة الدراسة، تم حساب الفرق عند مستوى داللة

 ( يوضح ذلك:60داللة بين متوسط العينتين، والجدول رقم )

الفروق 

حسب 

تلقيهم 

لدورات 

تدريبية 

 بالتعليم

المتوسط  عددها نوع العينة

 الحسابي

درجة  التباين

 الحرية

 Tقيمة   

 المحسوبة

مستوى 

دالله 

(3.38) 

غير 

 ملتحق

72 101.277

8 

7.6438

7 

102 -.598 

 

.551 

 

102.281 32 ملتحق

3 

8.4404

3 

أي ال توجد فروق في االتجاهات نحو مهنة التدريس حسب متغير التحاقهم بدورات تدريبية بالتعليم 

 غير ملتحق( لدى معلمي مرحلة التعليم الثانوي بمدينة بني وليد.-)ملتحق

 عرض نتائج التساؤل الرابع:

( في 3.38توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ))هل  نص التساؤل الرابع على:    

سنوات، من  8أقل من  )االتجاهات نحو مهنة التدريس لدى أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة

 سنوات(؟( 63سنوات، أكثر من  63- 8

 رصدت الدرجات التي تحصل عليها أفراد العينة على اداة الدراسة بحسب متغير سنوات الخبرة

سنوات( ثم ُحللت البيانات احصائيا باستخدام  63سنوات، أكثر من  63- 8سنوات، من 8أقل من (

( لعدة عينات مستقلة لحساب الفروق بين المجموعات، بالدرجة الكلية f. testاالختبار الفائي )

 ( يوضح ذلك: 61لالستبانة وبكل بُعد على حدا، والجدول رقم)

مستوى 

دالله 

3.38 

 Fقيمة 

 حسوبةالم

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

مصدر 

 التباين

الفروق 

باالتجاهات 

حسب متغير 

 الخبرة 

.015 4.375 
254.307 2 508.614 

بين 

 المجموعات

الدرجة الكلية 

الستبانة 

 * االتجاهات

 

* 
58.125 101 5870.608 

داخل 

 المجموعات
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.001 27.823 27.823 2 55.646 
بين 

 عاتالمجمو

بُعد االتجاه 

نحـو التـدريس 

 كمهنـة

 
 * 

 

* 

 
3.418 101 345.267 

داخل 

 المجموعات

.117 9.874 9.874 2 19.749 
بين 

 المجموعات

بُعد االتجاه 

نحـو المكانـة 

االجتماعيـة 

واالقتصـادية 

لمهنـة 

 التـدريس 

* 

  

* 

 
4.497 101 454.213 

داخل 

 المجموعات

.007 25.573 25.573 2 51.145 
بين 

 المجموعات

بُعد االتجاه 

نحــو 

الخصــائص 

 الشخصــية
 * 

 

* 

 
4.964 101 501.384 

داخل 

 المجموعات

.884 .871 .871 2 1.743 
بين 

 المجموعات

بُعد االتجاه 

نحــو مسـتقبل 

 مهنـة التعلـيم

 
 * 

 

* 

 
7.061 101 713.171 

داخل 

 المجموعات

.129 10.802 10.802 2 21.605 
 بين

 المجموعات

بُعد االتجاه 

نحـو البيئـة 

 المدرسـية

 
 * 

 

* 

 
5.174 101 522.549 

داخل 

 المجموعات

 االتجاهات نحو مهنة التدريسمن أعاله يتضح وجود فروق دالة احصائيا حسب متغير الخبرة ب  

 ـية(وباألبعاد )بُعد االتجاه نحـو التـدريس كمهنـة وبُعد االتجاه نحــو الخصــائص الشخصـ

ولتحديد مصدر الفروق واالختالف قامت الباحثتان بإجراء عدد من المقارنات الثنائية المتعددة  

 البعدية داخل كل متغير، حسب ما يأتي:

بُعد االتجاه نحـو التـدريس كمهنـة وبُعد االتجاه نحــو باستخدام اختبار شيفيه تم حساب فرق   

خبرة من أفراد العينة، وتم إجراء المقارنات البعدية بمجموعات متغير ال الخصــائص الشخصــية

(، كانت النتائج كما هي موضحة بالجدول 3.38المتعددة داخل المجموعات، وعند مستوى داللة )

 :(68رقم )

 سنوات 63أكثر من  سنوات 63 - 8من بُعد االتجاه نحـو التـدريس كمهنـة

 1.18230- 50621.- سنوات 8أقل من 

 -1.68851-* * اتسنو 63 - 8من

بُعد االتجاه نحــو الخصــائص 

 الشخصــية
 سنوات 63أكثر من  سنوات 63 - 8من

 -2.09915-* 1.65528- سنوات 8أقل من 

 44387.- * سنوات 63 - 8من



 
 
 

118 
 

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

 99/2222/ 22-91( طرابلس 2المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 
 ( 3.38*دالة عند مستوى دالله ) 

ات( مقارنة سنو 63وحسب الجدول أعاله نجد ان الفروق كانت لصالح مجموعه الخبرة )أكثر من  

سنوات( في بُعدي االتجاه نحـو التـدريس كمهنـة وبُعد االتجاه نحــو  8مع مجموعة )اقل من 

الخصــائص الشخصــية، حيث أن االتجاهات اإليجابية تنمو وتزداد لدى المعلم مع تراكم سنوات 

طموح وثقة في  الخبرة بعمله، فتُمكنه هذه الخبرة من مهاراته وتطوير قدراته االمر الذي يمنحه

 يعمل بالتدريس عن حب واقتناع ويعتز بمهنته. النفس عند مزاولة التدريس، مما يجعله

( حيث 2361(، واختلفت مع دراسة الرويشد )2331واتفقت هذه النتيجة مع دراسة سعيدان )

 توصلت الى انه ال توجد فروق دالة احصائيا في متغير الخبرة.

 عرض نتائج التساؤل الخامس:

نص التساؤل الخامس على: ما االتجاهات األكثر واالقل ايجابية نحو مهنة التدريس لدى     

 المعلمين بالمدارس الثانوية بمدينة بني وليد؟

أوال: للكشف على االتجاهات لدى أفراد العينة، قامت الباحثتان بحساب )النسبة المئوية( لفقرات 

ب تلك الفقرات ترتيبا تنازليا بحسب نسبتها المئوية ( فقرة، وتم ترتي16االستبانة البالغ عددها )

)بغض النظر عن بعدها التابعة له(، وتم تحديد الربع األعلى لرتب فقرات االستبانة لكي تمثل أقوى 

االتجاهات إيجابية، وتحديد الربع األدنى لرتب فقرات االستبانة لتمثل أضعف االتجاهات لدى أفراد 

 يوضح ذلك:( 61العينة، والجدول رقم )

الترتيب 

 التنازلي

رقم الفقرة 

 باالستبانة
 المجموع نص الفقرة

النسبة 

 المئوية

 درجة

 االتجاه

 اتجاه قوي 0.990 309 أرى أن التدريس مهنة إنسانية 1 1

 اتجاه قوي 0.974 304 أشعر بالفخر عندما أرى طالبي في مراكز مرموقة 26 2

 اتجاه قوي 0.967 302 ساشعر باالعتزاز لعملي بمهنة التدري 2 3

 اتجاه قوي 0.955 298 أرى أن مهنة التدريس تجعلني مبدع 3 4

 اتجاه قوي 0.945 295 أؤمن بأثر المعلم في التغيير االجتماعي بالمجتمع 10 5

 اتجاه قوي 0.942 294 اشعر بالثقة في النفس عندما ازاول مهنة التدريس 17 6

 اتجاه قوي 0.935 292 البي في الصفترتفع طموحاتي المهنية مع ط 19 7

 اتجاه قوي 0.929 290 لدي من المهارات ما يؤهلني للعمل بمهنة التدريس 18 8

 اتجاه قوي 0.929 290 يتسم تعاملي مع مدير المدرسة بالسهولة والمرونة 38 8

 0.913 285 من أسباب التحاقي بمهنة التدريس، تحقيق ذاتي 24 9
اتجاه 

 متوسط

 0.913 285 ي خطط نحو التميز في مزاولة مهنة التدريس بالمستقبللد 29 9
اتجاه 

 متوسط

 0.907 283 أنجز االعمال اإلضافية التي تلقى على عاتقي 36 10
اتجاه 

 متوسط

 0.907 283 اطور من قدراتي ومهاراتي التدريسية كلما تهيأت الفرصة 21 10
اتجاه 

 متوسط
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 0.897 280 اقتناعاعمل بمهنة التدريس عن حب و 4 11
اتجاه 

 متوسط

 0.897 280 تتوافق مهنة التدريس مع سماتي الشخصية 22 11
اتجاه 

 متوسط

 0.891 278 أشعر ان مهنة التدريس تنمي االستقاللية في عملي كمعلم 6 12
اتجاه 

 متوسط

 0.884 276 تتوافق مهنة التدريس مع قدراتي العلمية 16 13
اتجاه 

 متوسط

14 25 
بعملي ال يشعرني بالمتاعب التي توجهني في  اعتزازي

 الفصل
275 0.881 

اتجاه 

 متوسط

15 8 
لو سمحت لي الفرصةٔ  لالنتقال إلى عمل آخر سأترك مهنة 

 التدريس
273 0.875 

اتجاه 

 متوسط

 0.875 273 اعمل في مدرستي بروح تعاونية 41 15
اتجاه 

 متوسط

 0.871 272 التي أعمل بهاأشعر باالرتباط المهني تجاه المدرسة  37 16
اتجاه 

 متوسط

 0.86 271 مهنة التدريس تساعد المعلمين على إظهار أقصى قدراتهم 5 17
اتجاه 

 متوسط

 0.865 270 التحقت بمهنة التدريس رغبة في المساهمة بتعليم الطالب 23 18
اتجاه 

 متوسط

 0.826 258 لدي خطط نحو التميز في مزاولة مهنة التدريس بالمستقبل 27 19
اتجاه 

 متوسط

 0.820 256 كـثرة المهام التي يكلف بها المعلم تؤثر على إبداعاته 20 20
اتجاه 

 متوسط

21 40 
المشكالت السلوكية لدى التالميذ من أصعب ما يواجه المعلم 

 بالصف
256 0.820 

اتجاه 

 متوسط

 100.8 253 يتأثر مستقبل المعلم بمدى الجهد الذي يبذله في مهنته 28 22
اتجاه 

 متوسط

 0.804 251 أرى أن مهنة التدريس لها مكانة مرموقة في المجتمع 11 23
اتجاه 

 متوسط

 0.791 247 تعتبر مهنة التدريس مهنة متعبة 7 24
اتجاه 

 متوسط

 0.782 244 يتمتع مدير المدرسة باللباقة المهنية 39 25
اتجاه 

 متوسط

26 30 
اهم الركائز إلعداد  يحظى التعليم باهتمام كبير لكونه من

 جيل الغد
243 0.778 

اتجاه 

 متوسط

 0.740 231 النظرة المجتمعية لمهنة التدريس إيجابية 12 27
اتجاه 

 متوسط

 0.682 213 أشعر بوالئي الدائم للمدرسة التي اعمل بها 35 28
اتجاه 

 متوسط

29 9 
التحقت بمهنة التدريس لسهولة التعيين بوظيفة معلم في ذلك 

 الوقت
209 0.669 

اتجاه 

 ضعيف

 0.660 206 انا راضي عن نظام الترقية في مهنة التدريس 34 30
اتجاه 

 ضعيف

 0.653 204 يسعى القائمون على التعليم إلى تحقيق النمو المهني للمعلمين 32 31
اتجاه 

 ضعيف

32 13 
يتناسب الراتب الذي احصل عليه مع الجهد المبذول في 

 التدريس
199 0.637 

اتجاه 

 ضعيف

اتجاه  0.608 190 التخطيط لتطوير التعليم مالئم وفعال 33 33
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 ضعيف

 0.592 185 أرى ان االستمرارية في مزاولة مهنة التدريس امرا شاقا 31 34
اتجاه 

 ضعيف

35 14 
تكـفل القوانين حماية المعلمين ضد اإلجراءات التي من شأنها 

 اإلساءة لهم
177 0.567 

اتجاه 

 ضعيف

 0.477 149 المعلم بحوافز مناسبة لمهنته يحظى 15 36
اتجاه 

 ضعيف

بتفحص الجدول اعاله نجد ان الفقرات التي أخذت الربع األعلى من النسب المئوية المرتفعة كانت   

تدور حول اعتزاز المعلمين ونظرتهم اإليجابية ألهمية ومكانة مهنة التدريس السامية، وثقتهم 

 مهنة التدريس، والتعامل المرن مع مدير المدرسة. وتمكنهم من المهارات الالزمة ل

كما نجد ان الفقرات التي أخذت الربع األدنى من النسب المئوية المنخفضة كانت تدور حول نظام 

الترقية والحوافز والراتب، وقوانين حماية المعلم، ومدى فعالية ومالئمة التخطيط لتطوير التعليم 

 وتحقيق النمو المهني للمعلم. 

ترتيب فقرات بُعد اتجاهـات المعلـم نحـو التـدريس كمهنـة بحسب ترتيبها التنازلي بنسبتها  نيا:ثا

 (:61المئوية كما هي موضحة بالجدول رقم )

الترتيب 

 التنازلي

رقم الفقرة 

 باالستبانة
 المجموع نص الفقرة

النسبة 

 المئوية

 309 أرى أن التدريس مهنة إنسانية 1 1
0.99

0 

 302 العتزاز لعملي بمهنة التدريساشعر با 2 2
0.96

7 

 298 أرى أن مهنة التدريس تجعلني مبدع 3 3
0.95

5 

 280 اعمل بمهنة التدريس عن حب واقتناع 4 4
0.89

7 

5 6 
أشعر ان مهنة التدريس تنمي االستقاللية في عملي 

 كمعلم
278 

0.89

1 

6 8 
لو سمحت لي الفرصةٔ  لالنتقال إلى عمل آخر 

 التدريس سأترك مهنة
273 

0.87

5 

7 5 
مهنة التدريس تساعد المعلمين على إظهار أقصى 

 قدراتهم
271 

0.86

4 

 247 تعتبر مهنة التدريس مهنة متعبة 7 8
0.79

1 

9 9 
التحقت بمهنة التدريس لسهولة التعيين بوظيفة معلم 

 في ذلك الوقت
209 

0.66

9 

كانـة االجتماعيـة واالقتصـادية لمهنـة التـدريس ثالثا: ترتيب فقرات بُعد اتجاهـات المعلـم نحـو الم

 (:69بحسب ترتيبها التنازلي بنسبتها المئوية كما هي موضحة بالجدول رقم )
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الترتيب 

 التنازلي

رقم الفقرة 

 باالستبانة
 المجموع نص الفقرة

النسبة 

 المئوية

 0.945 295 أؤمن بأثر المعلم في التغيير االجتماعي بالمجتمع 10 1

2 11 
أرى أن مهنة التدريس لها مكانة مرموقة في 

 المجتمع
251 0.804 

 0.740 231 النظرة المجتمعية لمهنة التدريس إيجابية 12 3

4 13 
يتناسب الراتب الذي احصل عليه مع الجهد المبذول 

 في التدريس
199 0.637 

5 14 
تكـفل القوانين حماية المعلمين ضد اإلجراءات التي 

 ة لهممن شأنها اإلساء
177 0.567 

 0.477 149 يحظى المعلم بحوافز مناسبة لمهنته 15 6

رابعا: ترتيب فقرات بُعد اتجاهــات المعلــم نحــو الخصــائص الشخصــية بحسب ترتيبها التنازلي 

 (:65بنسبتها المئوية كما هي موضحة بالجدول رقم )

الترتيب 

 التنازلي

رقم الفقرة 

 باالستبانة
 جموعالم نص الفقرة

النسبة 

 المئوية

1 17 
اشعر بالثقة في النفس عندما ازاول مهنة 

 التدريس
294 0.942 

 0.935 292 ترتفع طموحاتي المهنية مع طالبي في الصف 19 2

3 18 
لدي من المهارات ما يؤهلني للعمل بمهنة 

 التدريس
290 0.929 

 30.91 285 من أسباب التحاقي بمهنة التدريس، تحقيق ذاتي 24 4

5 21 
اطور من قدراتي ومهاراتي التدريسية كلما 

 تهيأت الفرصة
283 0.907 

 0.897 280 تتوافق مهنة التدريس مع سماتي الشخصية 22 6

 0.884 276 تتوافق مهنة التدريس مع قدراتي العلمية 16 7

8 25 
اعتزازي بعملي ال يشعرني بالمتاعب التي 

 تواجهني في الفصل
275 0.881 

9 23 
تحقت بمهنة التدريس رغبة في المساهمة بتعليم ال

 الطالب
270 0.865 

10 20 
كـثرة المهام التي يكلف بها المعلم تؤثر على 

 إبداعاته
256 0.820 

 

خامسا: ترتيب فقرات بُعد اتجاهــات المعلــم نحــو مسـتقبل مهنـة التعلـيم بحسب ترتيبها التنازلي 

 (:61لجدول رقم )بنسبتها المئوية كما هي موضحة با

الترتيب 

 التنازلي

رقم الفقرة 

 باالستبانة 

النسبة  المجموع نص الفقرة

 المئوية

 0.974 304 أشعر بالفخر عندما أرى طالبي في مراكز مرموقة 26 1

 0.913 285 لدي خطط نحو التميز في مزاولة مهنة التدريس بالمستقبل 29 2
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 0.826 258 التدريس بالمستقبل لدي خطط نحو التميز في مزاولة مهنة 27 3

 0.810 253 يتأثر مستقبل المعلم بمدى الجهد الذي يبذله في مهنته 28 4

5 30 

يحظى التعليم باهتمام كبير لكونه من اهم الركائز إلعداد 

 243 جيل الغد

0.778 

 0.660 206 انا راضي عن نظام الترقية في مهنة التدريس  34 6

7 32 

التعليم إلى تحقيق النمو المهني  يسعى القائمون على

 204 للمعلمين 

0.653 

 0.608 190 التخطيط لتطوير التعليم مالئم وفعال 33 8

 0.592 185 أرى ان االستمرارية في مزاولة مهنة التدريس امرا شاقا 31 9

ي بنسبتها سادسا: ترتيب فقرات بُعد اتجاهـات المعلـم نحـو البيئـة المدرسـية بحسب ترتيبها التنازل

 (:23المئوية كما هي موضحة بالجدول رقم )

الترتيب 

 التنازلي

رقم الفقرة 

 باالستبانة
 نص الفقرة

المجمو

 ع

النسبة 

 المئوية

1 38 
يتسم تعاملي مع مدير المدرسة بالسهولة 

 والمرونة
290 0.929 

 0.907 283 أنجز االعمال اإلضافية التي تلقى على عاتقي 36 2

 0.875 273 درستي بروح تعاونيةاعمل في م 41 3

4 37 
أشعر باالرتباط المهني تجاه المدرسة التي أعمل 

 بها
272 0.871 

5 40 
المشكالت السلوكية لدى التالميذ من أصعب ما 

 يواجه المعلم بالصف
256 0.820 

 0.782 244 يتمتع مدير المدرسة باللباقة المهنية 39 6

 0.682 213 التي اعمل بهاأشعر بوالئي الدائم للمدرسة  35 7

 ملخص النتائج:

توجد اتجاهات قوية موجبة نحو مهنة التدريس لدى معلمي المدارس الثانوية بمدينة بني  -6

 وليد.

 -ال توجد فروق في االتجاهات نحو مهنة التدريس حسب التخصص )التخصصات األدبية -2

 د.التخصصات العلمية( لدى معلمي المرحلة الثانوية بمدينة بني ولي

ال توجد فروق في االتجاهات نحو مهنة التدريس حسب متغير التحاقهم بدورات تدريبية  -0

 غير ملتحق( لدى معلمي مرحلة التعليم الثانوي بمدينة بني وليد.-بالتعليم )ملتحق

توجد فروق في االتجاهات نحو مهنة التدريس لدى أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة  -1

( لصالح المعلمين األكثر سنوات 63سنوات، أكثر من  63- 8سنوات، من  8)أقل من 

 خبرة.

 وكانت الفروق حسب متغير الخبرة داخل كل بعد كما يأتي:
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 توجد فروق ببُعد االتجاه نحـو التـدريس كمهنـة. -6

 ال توجد فروق ببُعد االتجاه نحـو المكانـة االجتماعيـة واالقتصـادية لمهنـة التـدريس.  -2

 االتجاه نحــو الخصــائص الشخصــية.توجد فروق ببعد  -0

 ال توجد فروق ببُعد االتجاه نحـو مسـتقبل مهنـة التعلـيم. -1

 ال توجد فروق ببُعد االتجاه نحـو البيئـة المدرسـية. -8

االتجاهات األكثر ايجابية نحو مهنة التدريس لدى المعلمين بالمدارس الثانوية بمدينة بني وليد -8

هنة التدريس السامية، والثقة والتمكن من المهارات التدريسية، والمرونة كانت: االعتزاز بمكانة م

في التعامل مع إدارة المدرسة، واالتجاهات االقل ايجابية كانت: ضعف نظام الترقية والحوافز 

والراتب، وعدم تطبيق قوانين حماية المعلم، وقلة فعالية ومالئمة التخطيط لتطوير التعليم وضعف 

 لمهني للمعلم.تحقيق النمو ا

 االتجاهات األكثر واالقل ايجابية نحو مهنة التدريس داخل كل بُعد:-

  :ببُعد االتجاه نحـو التـدريس كمهنـة -6

االتجاهات األكثر إيجابية: أن التدريس مهنة إنسانية واالعتزاز بمهنة التدريس، واالقل إيجابية: انها 

 مهنة متعبة، وعدم سهولة التعيين بوظيفة معلم.

  :بُعد االتجاه نحـو المكانـة االجتماعيـة واالقتصـادية لمهنـة التـدريسب -2

االتجاهات األكثر إيجابية: أن للمعلم أثر في التغيير االجتماعي بالمجتمع، واالقل إيجابية: ان المعلم 

 ال يحظى بحوافز مناسبة لمهنته.

  ببُعد االتجاه نحــو الخصائص الشخصية: -1

بية: الثقة في النفس في مزاولة مهنة التدريس، وارتفاع الطموحات المهنية مع االتجاهات األكثر إيجا

االلتحاق بمهنة التدريس رغبة في تعليم الطالب، وكـثرة المهام التي  الطالب، واالقل إيجابية: عدم

 يكلف بها المعلم تؤثر على إبداعاته.

  :ببُعد االتجاه نحــو مسـتقبل مهنـة التعلـيم -9

كثر إيجابية: الشعور بالفخر عند رؤية الطالب في مراكز مرموقة، ووجود خطط نحو االتجاهات األ

التميز في مزاولة التدريس بالمستقبل، واالقل إيجابية: التخطيط لتطوير التعليم غير فعال، وان 

 االستمرارية في مزاولة مهنة التدريس امرا شاقا.

 ببُعد االتجاه نحـو البيئـة المدرسـية:  -5

ات األكثر إيجابية: سهولة ومرونة التعامل مع مدير المدرسة، واالقل إيجابية: قلة الشعور االتجاه

 بالوالء الدائم للمدرسة التي يعمل بها. 
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 التوصيات والمقترحات:

في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها، توصي الباحثتان بعدة توصيات ومقترحات كما يأتي   

 ذكرها: 

والتطوير بوزارة التربية والتعليم بتفعـيل الدورات التدريبية في مجال المهنة  قيام مكتب التدريب -6

 وتكثيفها، والعمل على تحسين نوعية وجودة هذه الدورات التي يتلقاها المعلمين. 

عمل وزارة التربية والتعليم على تطبيق القوانين التي من شأنها أن تكفل حقوق المعلم، وحمايته  -2

 عن أداء عمله بالشكل المطلوب. مما قد يُعيقه 

أن تعمل إدارة المدارس على تعزيز االتجاهات االيجابية لدى المعلمين تجاه مهنتهم بتقديم الدعم  -0

 المستمر لهم باستخدام الوسائل واآلليات المناسبة لذلك. 

وتطبيق ضرورة عمل وزارة التربية والتعليم على منح الحوافز المادية والمعنوية للمعلمين  -1

 وتحسين نظام الترقية.

االهتمام باستطالع اراء ومقترحات المعلمين واالسترشاد بها في تحسين العملية التعليمية من  -8

 قبل وزارة التعليم وإدارة المدارس.

 زيادة فعالية تحقيق النمو المهني للمعلمين من قبل القائمون على التخطيط والتطوير بالوزارة. -1

ات ومقاييس مقننة على البيئة الليبية لقياس االتجاهات نحو مهنة التعليم، وقياسها وضع اختـبار -9

 بشكل دوري من قبل الوزارة.

 العمل على تحسين البيئة المدرسية بحيث تخلق جو يساعد على زيادة إنتاجية المعلم. -5

 دراسة اتجاهات المعلمين نحو مهنة التدريس وعالقتها بالرضا الوظيفي. -1

 دراسة التجاهات المعلمين نحو مهنة التدريس في مراحل التعليم المختلفة. -63

 دراسة التجاهات أعضاء هيئة التدريس بالتعليم الجامعي نحو مهنة التدريس. -66

 المراجع:      

 (، سيكولوجية التنشئة االجتماعية، عمان :دار المسيرة.2332أبو جادو، صالح)-6

اتجاهات طلبة كلية جامعة تعز نحو مهنة التدريس، مركز (، 2361دمحم)حسن، عبد الحكيم -2

 .68-6التطوير التربوي، اليمن، جامعة تعز

(، اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو مهنة التدريس وعالقتها 2361الرويشد، فيصل مد الله)-0

 El-Khaldounia Journal of Human andببعض المتغيرات جامعة الجوف، السعودية ، 

Social Sciences11 (1) 2019,bb 21-19. 
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 (، علم النفس االجتماعي، القاهرة، عالم الكتب.2330زهران ،حامد)-1

(، اتجاهات طالب كليات المعلمين في المملكة العربية السعودية نحو مهنة 2332السبيعي، سعد،)-8

 التعليم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الملك سعود.

جاهات معلمي التربية البدنية نحو المهنة في مدينة الرياض، رسالة (، ات2331سعيدان، فهد)-1

 ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود.

(: )اتجاهات المعلمين لمهنة التدريس بدولة قطر ومدى 2333الشرعة، حسين والباكر، جمال )-9

 .681، 61تأثرها ببعض العوامل الديموغرافية(. المجلة التربوية، مج 

(، االتجاه نحو مهنة التدريس وعالقته ببعض المتغيرات الدراسية 6116، مهدي أحمد)الطاهر-5

 لدى طـالب كليـة التربية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، السعودية.

(، قياس االتجاه نحو مهنة التدريس لدى معلمي المرحلة 2360طبشي، بالخير والشايب، محمد)-1

االصالحات التربوية الجديدة بالجزائر، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية،العدد االبتدائية في ظل 

 .59-91،ص ص 2360،ديسمبر 60

(، االتجاه نحو مهنة التدريس وعالقتها باألداء التدريسي لدى أستاذ التربية 2362دمحم)طياب، -63

تماعية واإلنسانية، البدنية والرياضية بمرحلة التعليم الثانوي، األكاديمية للدراسات االج

 .611-5،608العدد

 (،أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية، دار العلم للماليين، بيروت.6191عاقل، فاخر)-66

(، مهنة التعليم في دول الخليج العربية ،الرياض، 6110عبد الجواد، نور، ومتولي، مصطفى)-62

 مكتب التربية العربي لدول الخليج.

 (، القياس النفسي :النظرية والتطبيق ،القاهرة، دار الفكر العربي.6115عبد الرحمن، سعد)-60

(بحوث في الدراسات النفسية ،القاهرة :دار قباء للطباعة والنشر 2331الفحل، نبيل محمد)-61

 والتوزيع.

(، اتجاهات معلمات رياض االطفال نحو العمل مع الطفل في ضوء بعض 2335محمد، سهام)-68

 ة و الديموغرافية ،سالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة.المتغيرات النفسي

 (،علم النفس التربوي ،الطبعة التاسعة، بيروت، مؤسسة الرسالة.6115نشواتي ،عبد المجيد)-61
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أداء المعلم  تحسين وأثرها فيبعض الوسائل التعليمية الحديثة "  ورقة بحثية بعنوان

 "دراسة وصفية

 أ/ محاسن رجب عميش                               ق                  أ/ فتحي محمد معتو

 أستاذ علوم التربية                                                 أستاذ المناهج وطرق التدريس       

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

 المقدمة   

تعليمية قديمة منذ قدم اإلنسان حيث كان اإلنسان يقرب الصور لمعرفة حقائقها تعتبر الوسائل ال      

باألمثلة المحسوسة من حياته ، فقد كان يستخدم حواسه كوسيلة إليضاح ما يريد إيصاله إلى المتلقي 

، وكذلك تقريب األفكار والمفاهيم ، وخير دليل على ذلك ما جاء به القران الكريم من أمثلة تبين 

اس وضوح المعاني حيث ذكر الله سبحانه وتعالي قصة هابيل وقابيل وكيف أرسل الله سبحانه للن

غراباً يقتل غراباً أخر ، ويدفعه ليعلم هابيل كيف يواري سوءة أخيه هذه وسيلة عملية ، وكذلك أتي 

ً ألمته أمور دينها مستخدما ً األمثال وا لصور رسولنا الكريم محمد صلي الله عليه وسلم موضحا

المحسوسة والدروس العملية فقد قال صلي الله عليه وسلم " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 

بعضاً " ثم شبك بين أصابعه ، وقد طور اإلنسان وسائل معينة لتوصيل أفكاره بدءاً من رسومات 

خدام اإلنسان الحجري علي الكهوف وصوالً إلي استخدام التقنية الحديثة ، والمتمثلة في است

الحاسوب وتطبيقاته المتعددة واألجهزة السمعية والبصرية والعينات والمعارض والزيارات 

 2363 )علي،ح . الميدانية والتجارب المعملية واللوحات والسبورات  وغير ذلك من وسائل اإليضا

  (6ص  م،

برمجة فهي كانت  ولكن اإلنسان كان يستخدمها دون القدم،إذا فالوسائل التعليمية موجودة منذ     

ثم تطورت بتطور العصر ومن هنا برزت الحاجة للوسائل التعليمية خاصة  والموقف،وليدة اللحظة 

ك في مجال التربية والتعليم حيث أدرك المربيون حاجة المعلم والمتعلم للوسائل التعليمية ، وذل

 (  .  8م ، ص  2369) جلوب ، إلنجاح عملية التعليم والتعلم 

 لوسائل التعليمية وتقنيات التعليم أحد أركان العملية التربوية التعليميةوتعتبر ا

األساسية، وجزءا من النظام التعليمي مما دفع المؤسسات التعليمية عالميا، إلى األخذ بتقنيات التعليم 

الذي واالتصال لتحقيق أهدافها ثم مواجهة التحديات التي يواجهها العالم اليوم نتيجة للتغيير السريع 

طرأ على ثورة المعلومات واالتصاالت ، لذا أصبح استخدام الوسائل التعليمية ضرورة من 
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ضروريات التدريس التي يمكن للطالب االستفادة منها، ليتم إعدادهم على درجة عالية من الكفاءة 

 (  10م ، ص  2361،  الكوني تؤهلهم لمواجهة تحديات العصر الحديث. )

 مشكلة البحث :ـ -

يعتبر استخدام الوسائل التعليمية الحديثة في مجال التدريس أمر في غاية األهمية فهو أسلوب     

تدريسي فعال يساعد المعلم في نقل الخبرات وإيصال المعلومات للمتعلم بطريقة أسهل وأسرع إذا 

تعلم تم االستخدام  وفق خطوات مدروسة ومخطط لها بصورة جيدة فالوسائل التعليمية تنمى لدى الم

الرغبة في التعلم وتجذب انتباه ،وتزيد من تفاعله مع المعلم أثناء عرض الدرس، كما أنها تتيح له 

الفرصة للمشاركة في العملية التعليمية بصورة أفضل ، ويمكن القول إن الوسيلة التعليمية تعني كل 

عاني إلى المتعلم لجعل ما يستخدمه المعلم في الموقف التعليمي لتوصيل الحقائق أو األفكار أو الم

 الدرس أكثر إثارة وتشويقاً ومن تم جعل الخبرة التربوية هادفة ومباشرة في الوقت نفسه .

وبناء على ذلك فان دور المعلم تغير وفقاً لنظام تقنيات التعليم من الدور التقليدي المتمثل في تقديم 

رات وغيرها من الوسائل وشرح الكتاب المدرسي وتحضير الدروس والتلقين ووضع االختبا

إلى دور المخطط والموجه والمقيّم للعملية التعليمية ، وذلك باستخدامه الوسائل التقليدية  التعليمية

التعليمية الحديثة ، والتي تساعد بدرجة كبيرة في تحسين أدائه كما أنها توفر له الجهد والوقت في 

لي المعلم  استخدام الوسائل التعليمية أصبح من الضروري ع إيصال الدرس ، ومن هذا المنطلق

الحديثة ذات الكفاءة والفعالية والجودة العالية في العملية التدريسية  ألنها تعمل علي إحداث بعض 

 التغييرات المرغوب فيها في سلوك التالميذ .

ائل وتدني استخدام المعلم للوس التعليم ضعففالباحثان الحظا من خالل ممارسة مهنة التدريس في 

التعليمية الحديثة ، فضال عن عدم توافر معظم الوسائل التعليمية التي يمكن استخدامها في التدريس 

، وانخفاض الدافع لدى المعلم نحو استخدام الوسائل وأجهزتها في الوقت الذي يري فيه كثير من 

، فهو بذلك قادر  المعلمين أنهم في غنى عن استخدامها مادام المعلم متمكناً من تخصصه األكاديمي

 على توصيل رسالته ، ومن ثم ال داعي إلضاعة الوقت في استخدام الوسائل التعليمية .

وتجدر اإلشارة إلي إن الوسائل التعليمية المستخدمة في التدريس في الوقت الحاضر مازالت في  

ووسائط أغلب المدارس تعتمد على الكتاب المدرسي والمعلم فحسب ، بالرغم من وجود وسائل 

 مختلفة يمكن للمعلم إن يستعين بها في مجال تدريسه .    

 ـمن هنا برزت مشكلة البحث في محاولة اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي : 

 ما واقع استخدام بعض الوسائل التعليمية الحديثة و دورها في تحسين أداء المعلم   
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 أهمية البحث :ـ -

لة تعالج موضوع اثر الوسائل التعليمية الحديثة في مجال التدريس ـ يمكن اعتبار هذا البحث محاو6

 معالجة شاملة وذلك من اجل تحسين أداء المعلم .

 ـ تكمن أهمية هذا البحث أنه يحاول الربط بين اثر الوسائل التعليمية الحديثة وكفاءة أداء المعلم .2

عليمية كأفضلية من ضمن البرامج ـ يساعد القائمين على تدريب المعلمين في وضع الوسائل الت0

 والدورات التدريبية من أجل رفع كفاءة المعلمين في التعامل معها .

 أهداف البحث :ـ -

 ـ التعرف على الوسائل التعليمية الحديثة وأهميتها في مجال التدريس .6

 ـ معرفة أثر الوسائل التعليمية الحديثة في تحسين أداء المعلم .2

 لوسائل التعليمية الحديثة من حيث نشأتها ومكوناتها وفوائدها .ـ التعرف على بعض ا0

 تساؤالت البحث :ـ  -

 ـ ما أهمية الوسائل التعليمية الحديثة  في مجال التدريس ؟6

 ـ ما أثر الوسائل التعليمية الحديثة في تحسين أداء المعلم ؟2

 حدود البحث :ـ -

 ة الحديثة وأثرها في تحسين أداء المعلم الحد الموضوعي :ـ يتمثل في معرفة الوسائل التعليمي

 الحد الزماني :ـ سيتم إجراء البحث في زمنه المحدد .

 مصطلحات البحث :ـ

هي كل أداة يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعليم والتعلم ، وتوضيح : الوسائل التعليمية -

لعادات الصالحة ، وتنمية المعاني واألفكار ، أو التدريب على المهارات أو تعويد التالميذ على ا

االتجاهات وغرس القيم المرغوب فيها دون إن يعتمد المعلم علي األلفاظ واألرقام والرموز .) 

 (  18، ص 2332أبانمي ،   

ً بأنها " هي جميع المواد والمعدات واألدوات التي  ويمكن تعريف الوسائل التعليمية إجرائيا

علم من تعلم وفهم المادة بهدف تحسين العملية التعليمية يستخدمها المعلم في توجيه وتمكين المت

 التعلمية وتحقيق أهدافها "
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 ويعرف األداء اصطالحيا بأنه "قيام الفرد باألنشطة والمهام المختلفة التى يتكون منها :األداء -

ً  لمعدل األداء  عمله " ويعرف أيضا بأنه "القيام بأعباء الوظيفة من مسئوليات وواجبات وفقا

 ( 9م ، ص 2365مفروض من العامل الكفء المدرب " ) محمود ، ال

ً على أنه "ما يقوم به المعلم من مهام ومسئوليات وظيفية بما يحقق  ويمكن تعريف األداء إجرائيا

 األهداف المرجوة ويتم الحكم على هذا األداء من خالل معايير محددة ".

ظومة أو على األقل عضو مؤثر فيها فعملية المعلم هو الركيزة األساسية في هذه المن :المعلم -

تحقيق األهداف التعليمية المحددة وبلوغها يقع بالدرجة األولى على عاتق المعلم، ألنه المسئول 

 (  1، ص 2369عن إدارة العملية التربوية على أسس عملية وفنية ) صبري وآخرون ، 

ً فهو الفرد الوحيد الذي يكل إليه ال مجتمع مسؤولية تحيق التعليم النظامي وفق أما تعريفه إجرائيا

 معايير معينة يمكن من خاللها تنفيذ المهام التعليمية المأمول أن ينجزها التالميذ بكفاءة عالية .

 المتغيرات :ـ

 المتغير المستقل :ـ الوسائل التعليمية الحديثة . 

 المتغير التابع :ـ  تحسين أداء المعلم .

 لباحثان  المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة البحث .سوف يستخدم ا: منهج البحث

 أدبيات البحث

 ـتاريخ استخدام الوسائل التعليمية :

منذ ظهور اإلنسان على وجه األرض ، وهو يبحث عن وسيلة يتعلم بها كيف يتكيف ويتفاعل مع     

جات اإلنسان ، محيطه الخارجي ، ومن هنا برزت أهمية استخدام الوسائل التعليمية وذلك لسد احتيا

وبناء على ذلك فأن استخدامها في مجال التعليم أصبح امرأ ضروريا بهدف إيصال المادة العلمية 

ً استخدموا الوسائل التعليمية في  بأبسط وأسهل الطرق ، فهناك العديد من العلماء والباحثين قديما

أول رواد البصريات  عمليتي التعليم والتعلم ومن هؤالء العرب منهم الحسن ابن الهيثم فهو

والعدسات حيث كان يستخدم الوسيلة التعليمية ليوضح لتالميذه الدروس العلمية فعلي سبيل المثال 

كان يخرج مع تالميذه إلي بركة ماء في نهاية الساقية ويغرس قصبة ليوضح لهم بالمشاهدة الواقعية 

 ( 61،ص2366نظرية انكسار الضوء في الماء )عبيد، 

المة عبد الرحمن ابن خلدون في مقدمته المشهورة المعلمين باالعتماد في أول كما أوصى الع

) خطوات تعليم المادة الجديدة على األمثلة الحية لتعليم المتعلمين على اإلدراك والفهم الصحيحين . 

 ( 69المرجع السابق ، ص 
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م كومينوس الذي نادي أما العلماء الغرب فكانت لهم محاوالت في استخدام الوسائل التعليمية منه

بالتعلم عن طريق الحواس ، وذلك باستخدام الصور التوضيحية " العالم المرئي في صور " ليكون 

ً للكتاب المدرسي المزود بالصور كوسيلة تعليمية مهمة في التدريس ، وكذلك جان جاك  مثاالً حيا

عا إلي التعليم عن طريق روسو الذي نقذ كل طرائق التدريس التي تعتم على الحفظ والتلقين ود

 الخبرة المباشرة القائمة على األشياء والصور المحسوسة .

م استعمل مصطلح التعليم المرئي فيعد جهاز الصور المتحركة أول الوسائل  6135وفي عام  

م تم طبع أول كتالوج لألفالم  6163السمعية البصرية التي تم استخدامها في التعليم وفي عام 

 مدرسة روستر الحكومية في نيويورك . التعليمية في

( ظهر التصوير السينمائي ، واستخدمت  6165ـ  6161أما في الحرب العالمية األولي ) 

 6121الملصقات الجدارية وباكتشاف الكهرباء ظهرت أجهزة اإلسقاط الضوئي التعليمية وفي عام 

 م وضع سكنر أصول التعليم المبرمج .

لعشرين ومع انتشار التكنولوجيا السمعية والبصرية أصبح الحاسوب وفي مطلع القرن الواحد وا

ولواحقه من ـهم الوسائل التعليمية فاستخدامه انتشر بشكل واسع في السنوات األخيرة في كل 

ري أو الصناعي أو المجاالت وأصبح من الصعب االستغناء عنه في المجال العلمي أو التجا

 ) 66 ، 2368ونوقي ، ) الهندسي ...الخ

 مفهوم الوسائل التعليمية :ـ

 مرت الوسائل التعليمية بمراحل متعددة من حيث التعريف فلقد عرفت بعدة تعريفات منها أنها       

" المواد واألجهزة والمواقف التعليمية التي يستخدمها المعلم في مجال التعليم لتوضيح فكرة أو 

المتعلم ألهداف سلوكية مرغوب فيها " تفسير أو مفهوم غامض أو شرح الدروس بغرض تحقيق 

وهناك من عرفها بأنها " مجموعة الخبرات واألدوات التي يستخدمها المعلم لنقل المعلومة إلي ذهن 

المتعلم سواء داخل الصف الدراسي أو خارجه بهدف تحسين الموقف التعليمي الذي يعتبر المتعلم 

  ( 69م ، ص  2335النقطة األساسية فيه ) نبهان ، 

كما عرفت بأنها األدوات والطرق التي تستخدم لتحسين عملية التعليم والتعلم والتي تساهم في      

إكساب المتعلمين مهارات واتجاهات وقيم دون االعتماد علي األلفاظ واألرقام والرموز )هنداوي ، 

 (  91، ص 2331

ة والبصرية التي تعتمد على نقل م " فلقد أكد على أنها المواد السمعي 6181أما " ادجارديل      

 المعاني والمفاهيم والتي تؤدي إلي جودة التدريب وتزويد الدارسين بخبرات أثرها باقي " .
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م " بأنها كل الوسائل البصرية الحاسية ، والتي في نظره عبارة عما  6111عرفها " دنت       

معاني الكلمات المنطوقة والمكتوبة يستخدم داخل حجرات الدراسة في المواقف التعليمية بهدف فهم 

 (21") عبيد ، مرجع سابق ، ص

استناداً إلي ما سبق فان مصطلح الوسائل التعليمية مصطلح يجمع بين التكنولوجيا والتربية والتعليم 

فالعالقة بينهما عالقة تكامل وترابط وتفاعل فعملية التعليم والتعلم في وقتنا الحاضر ال يمكن إن 

ا إال باستخدام المعلم للوسائل التعليمية الحديثة ألنها هي تعمل علي إحداث تغييرات تحقق أهدافه

مرغوب فيها في شخصية المتعلم فمن خاللها يكتسب المتعلم مهارات وعادات وقيم واتجاهات 

 ايجابية يستطيع توظيفها في المستقبل .

الكثير من المكونات االخرى في ضوء ذلك فإن المفهوم الحديث للوسائل التعليمية أنها تشمل 

باإلضافة إلى األجهزة واألدوات مثل المحتوي التعليمي المتمثل في المعارف والمهارات 

واالتجاهات وكذلك األشخاص منهم المعلم والتلميذ والفني ، وأساليب العرض وغيرها من 

 (  61م ، ص   2361المكونات ) شمس الدين ، 

      التعليمية: ـأهمية الوسائل  -

تؤكد الدراسات التربوية المعاصرة على أن التدريس الفعال هو الذي يكون فيه المتعلم المحور      

فالمعلم دوره يتمثل في تهيئة الظروف  التعليمية،األساس والهدف الرئيسي الذي ترتكز عليه العلمية 

 المناسبة للمتعلم لكي يكون مشاركا ونشيطا في العلمية التعليمية .

ن هذا المنطلق يبرز دور وأهمية الوسائل التعليمية في إيجاد هذا المنا  التعليمي الذي يثر وم      

اهتمام المتعلم ويدفعه للمشاركة واالستجابة من خالل حواسه وتفاعله مع المعلم أثناء شرح الدروس 

 ( . 62، ص  2332العلمية . ) أبانمي ، مرجع سابق ، 

ئل التعليمية لها ثالثة مرموقة بين المدخالت التربوية كما إنها وتجدر اإلشارة إلى أن الوسا    

تحظي بأهمية بالغة لدى المعلمين والمخططين التربويين لما لها من أهمية في أنها تؤدى إلى 

 استشارة اهتمام المتعلم وإشباع حاجته للتعلم .

تعليمية الثالثة  الرئيسية وتكمن أهمية الوسائل التعليمية من خالل تأثيرها في عناصر العملية ال

 المتمثلة 

في ) المعلم والمتعلم والمادة التعليمية ( فهي تفيد المعلم وتساعده وتحسن من أدائه في إدارة الموقف 

 التعليمي وذلك من خالل األتي : 

 ـ تعمل على رفع درجة قدرته ومهارته المهنية . 6

 المنفذ والمقوم للتعلم .ـ تغير دوره من ناقل للمعلومات إلى دور المخطط و2
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 ـ تساعد المعلم على عرض المادة العلمية وتقويمها والتحكم فيها .0 

 ـ توفر الوقت والجهد المبذولين من قبل المعلم .1 

 ـ تمكنه من استغالل كل الوقت المتاح وبشكل أفضل .  8

نشاطات تعليمية أو اكتشاف ـ تساعد المعلم في إثارة الدافعية لدى المتعلمين من خالل القيام بعدة  1

 الحقائق. 

ـ عن طريق الوسائل التعليمية يمكن تنويع أساليب التعزيز التي تؤدي الي تثبيت االستجابات  9

الصحيحة ، وبالتالي تأكيد التعلم مثال ذلك التغذية الراجعة التي تساعد في التعرف على الخطأ 

 والصواب مباشرة .

اعل المستمر داخل الصف الدراسي مما يساعد المعلم على ـ تخلق جوء من الحيوية والتف 5

 (. 82الوصول بسهولة ألهداف الدرس ) عبيد ، مرجع سابق ، ص 

 تصنيف الوسائل التعليمية :ـ

هناك تصنيفات متعددة للوسائل التعليمية تختلف باختالف المادة العلمية أو الغرض والهدف منها أو 

 اء والتربويون المهتمون بها الي ثالثة أنواع رئيسة وهي :ـباختالف أجهزتها حيث صنفها الخبر

 ـ الوسائل البصرية :ـ 6

وتشمل كل الوسائل التي يعتمد اإلنسان في دراستها على حاسة البصر وحدها منها : الصور 

والنماذج والعينات والرموز التصويرية والرسوم والخرائط واألفالم الصامتة والمتحركة والسبورة 

 حات والبطاقات والمعارض والمتاحف .، واللو

 ـ الوسائل السمعية :ـ2

وتضم األدوات واألجهزة التي تعتمد على حاسة السمع وتشمل : اإلذاعة المدرسية ـ المذياع ـ 

 التسجيالت الصوتية ـ واللغة اللفظية المسموعة .

 ـ الوسائل السمعية والبصرية :ـ0

ً وتشمل : األفالم التعليمية  وتضم جميع الوسائل التي تعتمد على حاستي السمع والبصر معا

المتحركة والناطقة واألفالم الثابتة والمصحوبة بتسجيالت صوتية والتلفاز التعليمي وجهاز عرض 

 (  10، ص 2368األفالم " الفيديو " ) حمد ،  

ائل التعليمية وال يفوتنا أن ننوه على تصنيف ) ديل ( للوسائل التعليمية حيث صنفها في كتابه " الوس

وتكنولوجيا التعليم " بما سماه مخروط الخبرة على أساس درجة حسيتها ، إذ وضع في قاعدة 

المخروط الوسائل التربوية الحقيقية والتي يمكن من خاللها تزويد المتعلم بخبرات مباشرة وواقعية 

محسوسة شبه واقعية فلقد ثم تالها العينات والنماذج والمجسمات للواقع والتي تزود المتعلم بخبرات 
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تدرج ديل في تصنيفه لوسائل من المحسوس إلي المجرد حتى وصل إلي الرموز المجردة في اعلي 

المخروط  فكلما كانت الوسائل قريبة من القاعدة تكون أقرب للحسية ، وتأخذ بالتجريد كلما ابتعدت 

 ( 01نحو قمة المخروط .)عبيد،مرجع سابق،ص 

 عليمية :ـفوائد الوسائل الت  

هناك العديد من الفوائد التي يمكن إن توافرها الوسائل التعليمية للمعلم والمتعلم بشكل خاص ،     

 والعملية التعليمية بشكل عام ، ومن هذه الفوائد ما يأتي :ـ

 ـ التشويق واإلثارة .6

 ـ جذب اهتمام المتعلم لموضوع الدرس .2

 . ـ ترسيخ المعلومات في أذهان المتعلمين0

 ـ توفر خبرات واقعية تدفع المتعلمين الى النشاط الذاتي .1

 ـ تثير في المتعلمين الرغبة في حب االستطالع وهو األساس المادي لإلدراك الحسي .8

م ، ص  2331ـ تنمي في المتعلمين بعض االتجاهات والسلوكيات المرغوب فيها .) الراميني ، 1

282 ) 

 سير الدرس وجعله واضحاً ومحسوساً . ـ تساعد المعلم على تنظيم خطة9

 ـ تساعد المعلم علي وضع الخطط المناسبة لمقابلة الفروق الفردية بين المتعلمين5

 ـ تسهيل مهمة المعلم في إيضاح المعلومة وتقريبها واختصار الوقت في ذلك .1

                                                                       (     69ـ تبعث روح التجديد واالبتكار لدى المعلم .) جلوب ، مرجع سابق ، ص 63

 دور الوسائل التعليمية في تحسين أداء المعلم :ـ -

تلعب الوسائل التعليمية دوراً هاماً في تحسين أداء المعلم وزيادة كفاءته التدريسية وتجدر اإلشارة    

ة في شرح المادة التي يدرسها تزيد من إحساسه بالثقة إلي إن حسن استخدام المعلم للوسائل التعليمي

، وتصبح عملية تشغيلها عملية سهلة وليست بالعسيرة عليه ، ومن هذا المنطلق يكتسب المعلم خبرة 

في التمكن من استخدام وإدارتها والقدرة على اختيارها حتى تظهر بأنسب الطرق وأسهلها وأقواها 

 (.  213ص أثرا ) الراميني ، مرجع سابق ،

فالوسائل التعليمية عندما تستخدم من قبل المعلم االستخدام األمثل فإنها تضاعف من فاعلية المعلم 

التدريسية ، وتساهم في توصيل المادة العلمية ألكبر قدر من المتعلمين وبوقت اقصر وبأفضل 

 طريقة ممكنة .

جيا التعليم عن أدائه فيما سبق حيث وفي هذا اإلطار فان أداء المعلم قد اختلف في منظومة تكنولو

أصبح لديه كفاءات خاصة باستخدامه للوسائل التعليمية منها الفهم الكامل لدور الوسائل التعليمية في 

العملية التربوية والتحمس الستخدامها ، وكذلك إدراك العالقة بين المادة التي يدرسها ومحتوي 
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ئة المتعلم الستخدامه للوسيلة وربط المشاهدة الوسيلة وعالقة الوسيلة بهدف الدرس ، وتهي

بالتساؤالت ومتابعة أنواع األنشطة التي يمارسها المتعلم بعد استخدامه للوسيلة ، وذلك للتعرف على 

 (  08م، ص 2331مدى الفائدة المحققة من استخدامها )أحمد، 

لكفايات الالزمة للمعلم وعلي صلة بما سبق أشارت الدراسات واألدبيات إلي إن هناك مجموعة من ا

في مجال التعليم االلكتروني شملت كل ما يتعلق بالثقافة المعلوماتية والكمبيوترية ومهارات استخدام 

الكمبيوتر وكفايات إدارة المقررات ، وهذا يحتاج إلي إقامة دورات تدريبية من أجل إعداد المعلم 

  ق األهداف التعليمية والتربوية .الستخدام الوسائل التعليمية ، وذلك للوصول إلي تحقي

 أجهزة الوسائل التعليمية :ـ

 أوال :ـ السبورة الذكية :ـ

بعد إجراء الكثير من األبحاث والتجارب التكنولوجية والتفكير في إيجاد بديل تقني متطور لسبورات 

ها ولوحات العرض التقليدية مثل السبورة الطباشيرية ولوحة الجيوب واللوحة الوبرية وغير

استطاع كال من " ديفيد مارتن " و " نانسي نولتن " اللذان يعمالن في أحدى الشركات الكبرى 

الرائدة في تكنولوجيا التعليم في كندا بالواليات المتحدة األمريكية من التوصل في منتصف عام 

 م لفكرة مفادها يدور حول إمكانية ربط الكمبيوتر بشاشة عرض ) لوحة ( حساسة تعمل 6153

 كبديل لشاشة الكمبيوتر ، ولكن بدون الفأرة ولوح المفاتيح حيث يتم استخدام نظام اللمس في التنقل .

وقد كان اإلنتاج الفعلي ألول سبورة ذكية وظهورها في األسواق من قبل شركة سمارت في بداية  

 ( 8م ، ص2331م ، ومرت بمراحل متطورة حتى أصبحت كما نراها أالن ) عادل،   6116عام 

ويمكن تعريفها بأنها عبارة عن لوحة لمس حساسة يتم التحكم بها عن طريق قلم إلكتروني خاص 

بها أو عن طريق اللمس باليد حيث تقوم بعرض المحتوي التعليمي ) صوت ، صورة ، فيديو( 

داخل الفصل الدراسي فهي تسمح للمتعلم بحفظ وتخزين المحتوي كما تمكنه من التعامل مع شبكة 

ه ) شمس الدين ، مرجع سابق ، نترنت مما يساعد في زيادة خبرات المتعلم وإثارة اهتماماال

 (82ص

 مكونات السبورة الذكية :ـ

 تتكون السبورة الذكية أو التفاعلية من مكونات مادية ومكونات برمجية تتمثل في األتي :ـ

 أوال : المكونات المادية :ـ

 –زر إلظهار لوحة المفاتيح على الشاشة  –ممحاة رقمية  – أقالم حبر رقمية -شاشة بيضاء تفاعلية 

 زر المساعدة. –زر الفأرة األيمن 

 ثانياً : مكونات برمجية :ـ 
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برنامج فلووركس وهو أهم برامج السبورة الذكية ويستخدم إلعداد دروس تفاعلية وهو يشبه إلي حد 

لصور مثال )عادل ، كانية تحريك اكبير برنامج الباوربوينت لكنه يمتاز بخصائص تميزه عنه كإم

 ( 9 مرجع سابق ، 

 فوائدها :ـ

 ـ تشجيع المعلم علي اإلبداع واالبتكار في التعليم .

 ـ سهلة االستخدام .

 ـ غنية باألنشطة المتنوعة والصور والمخططات .

 ـ تزيد دافعية الطلبة وقابليتهم للتعلم .

 ( 61م ص 2365.) صندوقة ،  ـ تسهل على المعلم عملية التخطيط اليومي للدرس

 ثانياً : الفيديو التفاعلي :ـ

م 6195م وانتشر في أسواق الواليات المتحدة األمريكية عام 6190ظهر الفيديو التفاعلي عام     

وكانت تطبيقاته في البداية مقتصرة على األفالم المتحركة التجارية لالستخدامات المنزلية وفي عام  

فزادت سعة  CDلليزر في الكمبيوتر وأدى إلي ظهور االسطوانات المدمجة م استخدم نظام ا 6152

 الفيديو ديسك ، 

وأصبح لديه القدرة على تخزين معلومات مصورة ، وفي نهاية الثمانينيات وبداية التسعينات من 

القرن العشرين بدأت بعض مشروعات الفيديو التفاعلي وبحوثه ، ولكنه لم ينتشر في المدارس 

م في جامعة هارفارد األمريكية كشف 6111رتفاع سعر الجهاز والديسكات ، وفي عام بسبب ا

 ( 1م ، ص 2362نظام فيديو يستخدم في التعليم .) بصري ،  03333تقرير إحصائي عن وجود 

 مفهومه :ـ

هو احد أنظمة الوسائل التعليمية المتعددة التي تحمل خصائص كال من التلفزيون التعليمي 

المساعد للعملية التعليمية وهو عبارة عن نظام بث تعليمي يتم فيع عرض المادة العلمية  والكمبيوتر

المسجلة على شرائط الفيديو بواسطة جهاز الكمبيوتر والذي يسمح للمتعلم بالتفاعل وإبداء استجابات 

 (  113م ، ص 2331لما يسمع ويشاهد مما يجعل العرض يسير وفق معدل المتعلم .) مازن ، 

 وناته :ـ تشمل أنظمة الفيديو التفاعلي على المكونات التالية:ـمك

 ـ وحدة الفيديو .6

 ـ جهاز العرض ) الشاشة (.2

 ـ وجدة الكمبيوتر وتشمل كال من :ـ0

لوحة المفاتيح ـ مجموعة مفاتيح تعمل باللمس ـ قلم ضوئي ـ منشط للصوت ـ نظام لعمل محاكاة 

 ثالثية األبعاد .
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 فوائده :ـ

 ل على جذب انتباه المتعلم وتشويقه .ـ يعم6

 ـ مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين .2

 ـ يستعمل في أغراض تعليمية متنوعة كالمؤتمرات والندوات العلمية .0

م،  2335ـ معرفة مدى تقدم المتعلم في المادة الدراسية وذلك بتتبع استجاباته .) أبوناجي ،1

 ( 221ص

 ائح :ـثالثاً :ـ جهاز عرض الشر

من األجهزة العلمية التي شاع استعمالها أخيراً في المجال التعليمي ، وذلك لسهولة تشغيلها وسهولة 

إنتاج البرامج الخاصة بها ، والتي يمكن للمعلم إنتاجها بنفسه إذا ما توفرت لديه اإلمكانات ، 

ا الجهاز من شد انتباه باإلضافة إلي سهولة نقله واستخدامه داخل الفصل الدراسي مع ما يحققه هذ

التالميذ للمادة العلمية المقدمة من خالله ، وهذا الجهاز مجهز لعرض الصور الشفافة التي يمكن 

للضوء اختراقها فتظهر الصورة مكبرة على الشاشة أو على الحائط وهو يعتبر من أجهز العرض 

 (.2م ، ص  2361المباشر ) الفرماوي ، 

 أجزاء الجهاز :ـ

 ( وات حسب نوع الجهاز . 833ـ  683تراوح قوته بين ) ـ مصباح ت6

 ـ مرآة مقعرة خلف المصباح لتعكس الضوء الصادر عن المصباح إلي األمام .2

 ـ مروحة يتناسب حجمها مع حجم الجهاز لتخفيض الحرارة الناشئة عن المصباح .0

 على أرجاء الشريحة  ـ العدستان الثابتتان وعملهما تكثيف ضوء المصباح وتوزيعه بالتساوي 1

 ـ قطعة زجاجية سميكة المتصاص الحرارة ، ومنعها من الوصول للشريحة وإتالفها .8

 ـ مكان لوضع الشريحة .1

 ـ اسطوانة العدسات المتحركة و موقعها في مقدمة الجهاز .9

 (  065م ، ص 2331ـ حامل الشرائح . ) الحيلة ، 5

 فوائده :ـ

ين الجماعية حيث يقوم المعلم بعرض األسئلة بعد تصويرها من الكتاب ـ مفيد لحل األسئلة والتمار6

 وحلها مع التالميذ .

 ـ يجعل عرض الدروس في تسلسل منطقي يحتوي على خطوات متتالية .2

 ـ سرعة عرض الشفافيات في وقت قصير .0

 ( 5،ص ـ سهولة تشغيله من قبل المعلم وسهولة نقله للفصل الدراسي .)الفرماوي ،مرجع سابق1

 الدراسات السابقة :ـ
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م  ( بعنوان أهمية استخدام الوسائل التعليمية في   2361أوال : ـ دراسة عصام أحمد الكوني ) 

 مرحلة التعليم الثانوي من وجهة نظر مدرسيها (معلمو مدارس تعليم حي األندلس أنموذجا) 

 ية لطلبة المرحلة الثانوية منهدفت الدراسة للتعرف على أنواع وأهمية استخدام الوسائل التعليم

( بين بعض 3.38وجهة نظر مدرسيهم ، والبحث عن فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 

 سنوات الخبرة) وأهمية استخدام الوسائل التعليمية لطلبة –المؤهل العلمي –المتغيرات (النوع 

 المرحلة الثانوية من وجهة نظر مدرسيهم .

 لباحث المنهج الوصفي للدارسة.منهج الدراسة :ـ اعتمد ا

عينة الدراسة :ـ تكونت من جميع المعلمين بالمدارس الثانوية  الثالث( مدرسة الدوحة الثانوية ،  

مدرسة قرطبة الثانوية للبنات ، مدرسة األندلس الثانوية بنين) الواقعة في نطاق بلدية حي األندلس 

وتم إتباع أسلوب المعاينة لجمع البيانات منهم للعام  ( معلما ومعلمة . 223بطرابلس البالغ عددهم  ) 

 م كما اعتمد الباحث المنهج الوصفي للدراسة  2361الجامعي 

 لتحقيق أهداف البحث أعد الباحث االستبانة  كأداة للقياس .أداة الدراسة :ـ و

 نتائج الدراسة  :

 ة التعليم الثانويـ أشارت نتائج البحث بأهمية استخدام الوسائل التعليمية بمرحل 6

 بمحل الدراسة حيث جاءت أهميتها بدرجة عالية  

 ( حول3.38ـ أكدت نتائج البحث أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى )  2

 أهمية استخدام الوسائل التعليمية بمرحلة التعليم الثانوي وفقا لمتغير النوع وكانت  

 الفروق لصالح أفراد العينة اإلناث .  

 3.38ـ أوضحت نتائج البحث أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى )  )   0

حول أهمية استخدام الوسائل التعليمية بمرحلة التعليم الثانوي وفقا لمتغير المؤهل العلمي وكانت   

 الفروق لصالح أفراد العينة الذين مؤهلهم العلمي عند التعليم الجامعي أو العالي .

 ( حول3.38ئج البحث أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى ) بينت نتا 1 

 أهمية استخدام الوسائل التعليمية بمرحلة التعليم الثانوي وفقا لمتغير سنوات الخبرة

 سنة فأكثر) . 66وكانت الفروق لصالح أفراد العينة الذين سنوات خبرتهم من ( 

م ( بعنوان واقع توظيف الوسائل التعليمية 2369ثانيا :ـ دراسة روال عصام عيسى كوكالي )

 اإللكترونية ومعيقاته لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في  بيت لحم .

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع توظيف الوسائل التعليمية اإللكترونية ومعيقاته لدى 

 بيت لحم .معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة 

 منهج الدراسة :ـ  ولتحقيق هدف الدراسة اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي.
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 معلم ومعلمة ( 683عينة الدارسة :ـ  وطبقت هذه الدراسة على عينة عشوائية  تكونت من )  

 أداة الدراسة :ـ استخدمت الباحثة  االستبانة كأداة للقياس .

 وتوصلت الباحثة إلي النتائج التالية :ـ

ـ أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لواقع توظيف الوسائل التعليمية 6

االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 

الجنس، المؤهل العلمي، نوع المدرسة، وسنوات الخبرة. حيث بلغ المتوسط الحسابي لواقع توظيف 

ئل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم  الوسا

 وكان بدرجة متوسطة.

ـ كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمعيقات توظيف الوسائل التعليمية 2

ة بيت لحم تعزى لمتغير االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظ

الجنس، المؤهل العلمي، نوع المدرسة، وسنوات الخبرة. حيث بلغ المتوسط الحسابي لمعيقات 

توظيف الوسائل التعليمية االلكترونية لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في محافظة 

 بيت لحم .... وكان بدرجة متوسطة.

م ( بعنوان " مدى توافر واستخدام الوسائل واألجهزة  2361)ثالثا :ـ دراسة المهدي ابوعيشة 

 التعليمية بثانويات علوم الحياة من وجهة نظر معلمي العلوم بمدينة غريان " .

هدفت الدراسة إلي التعرف على واقع توافر الوسائل واألجهزة التعليمية في ثانويات علوم الحياة من 

الستخدام الفعلي لمعلمي العلوم لتقنيات األجهزة التعليمية وجهة نظر معلمي العلوم ومعرفة مستوى ا

 ومعرفة العقبات .

 منهج الدراسة :ـ استخدم الباحث المنهج الوصفي كمنهج للدارسة .

 11عينة الدراسة :ـ تمثلت عينة الدارسة في مجتمع الدراسة بالكامل ) عينة قصدية ( والبالغ عددهم 

 معلم ومعلمة في مدينة غريان .

 اة الدراسة :ـ اعتمد الباحث االستبانة كأداة للقياس .أد

 نتائج الدراسة :ـ

ـ انخفاض مستوي توفر الوسائل واألجهزة التعليمية بثانويات علوم الحياة وذلك حسب إجابات 6

 إفراد العينة. 

 ـ ارتفاع مستوى استخدام المعلمين للوسائل التعليمية ان وجدت .2

ديد من المعوقات التي تحول دون استخدام الوسائل واالجهزة ـ أظهرت الدارسة بوجود الع0

 التعليمية بثانويات علوم الحياة .
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م ( بعنوان درجة استخدام معلمي الدراسات  2331رابعا :ـ دراسة عائدة صبحي حسن يخلف ) 1

االجتماعية في المرحلة اإلعدادية للوسائل التعليمية وعالقتها باتجاهات طلبتهم نحو مبحث 

 دراسات االجتماعية في دولة قطر.ال

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن درجة استخدام معلمي الدراسات االجتماعية في المرحلة 

اإلعدادية للوسائل التعليمية وعالقتها باتجاهات طلبتهم نحو مبحث الدراسات االجتماعية وإذا كانت 

 لمي والخبرة والجنس .هناك فروق في درجة االستخدام وفقاً لمتغيرات المؤهل الع

 منهج الدراسة :ـ اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي .

( 1502( معلما ً ومعلمة و )  02عينة الدراسة :ـ اختارت الباحثة العينة العشوائية البالغ عددها ) 

 طالب وطالبة .

 أداة الدراسة :ـ استخدمت  الباحثة االستبانة كأداة للقياس .

 لى النتائج التالية :وقد توصلت الدراسة إ

ـ إن درجة استخدام معلمي الدراسات االجتماعية في المرحلة اإلعدادية للوسائل التعليمية في دولة 6

 قطر من وجهة نظرهم كانت متوسطة .

ـ إن اتجاهات طلبة المرحلة اإلعدادية في المدارس المستقلة نحو مبحث الدراسات االجتماعية في 2

 دولة قطر كانت متوسطة .

في درجة استخدام معلمي الدراسات 3. )  38ـ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0

ً لمتغير المؤهل العلمي من  االجتماعية في المرحلة اإلعدادية للوسائل التعليمية في دولة قطر تبعا

 وجهة نظرهم .  

ً :ـ دراسة المهدي ابوعيشة بعنوان " مدى توافر واستخدام الوسائل  واألجهزة التعليمية رابعا

 م  2361بثانويات علوم الحياة من وجهة نظر معلمي العلوم بمدينة غريان " 

هدفت الدراسة إلي التعرف على واقع توافر الوسائل واألجهزة التعليمية في ثانويات علوم الحياة من 

جهزة التعليمية وجهة نظر معلمي العلوم ومعرفة مستوى االستخدام الفعلي لمعلمي العلوم لتقنيات األ

 ومعرفة العقبات .

 منهج الدراسة :ـ استخدم الباحث المنهج الوصفي كمنهج للدارسة .

 11عينة الدراسة :ـ تمثلت عينة الدارسة في مجتمع الدراسة بالكامل ) عينة قصدية ( والبالغ عددهم 

 معلم ومعلمة في مدينة غريان .

 اة للقياس .أداة الدراسة :ـ اعتمد الباحث االستبانة كأد

 نتائج الدراسة :ـ
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ـ انخفاض مستوي توفر الوسائل واألجهزة التعليمية بثانويات علوم الحياة وذلك حسب إجابات 6

 إفراد العينة 

 ـ ارتفاع مستوى استخدام المعلمين للوسائل التعليمية ان وجدت .2

سائل واالجهزة ـ أظهرت الدارسة بوجود العديد من المعوقات التي تحول دون استخدام الو0

 التعليمية بثانويات علوم الحياة .

 توصيات البحث -

ـ ذكرنا في البحث إن مدارسنا تفتقد إلي معظم الوسائل التعليمية فيجب التنويه إلى ضرورة إيجاد 6

 الوسائل في المدارس ألنها ذات أهمية ال تقل عن المناهج .

 في مدارسنا .ـ ضرورة تطوير الوسائل التعليمية الموجودة حالياً  2

ـ على المعلم إن يعرف كيف يستخدم الوسائل التعليمية بصورة جيدة فعلي وزارة التربية والتعليم 0

 تأهيل هذا المعلم وذلك عن طريق إقامة الدورات والبرامج التدريبية لكل الوسائل التعليمية الحديثة .

 وسائل أو شرائها .ـ تزويد المدارس بميزانية مناسبة وكافية تمكنها من إنتاج ال1

 المراجع والمصادر

 أوالً : الكتب :ـ

م ( ،إعداد المعلم في ضوء تجارب بعض الدول ،  2361ـ عبد العظيم صبري وآخرون  ) 6

 المجموعة العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة .

زيع ، للنشر والتوم ( ، الوسائل التعليمية ، دار من المحيط الي الخليج  2369ـ سمير جلوب  ) 2

 عمان ، األردن 

م ( ،الوسائل التعليمية المطورة ، دار شمس الدين للنشر والتوزيع ،  2361ـ فيصل شمس الدين ) 0

 القاهرة 

م ( ،الوسائل التعليمية وإنتاجها ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان  2366ـ ماجدة السيد عبيد  ) 1

 ، األردن .

( ، تكنولوجيا التعليم والمستحدثات التكنولوجية ، عالم م  2331ـ أسامة هنداوي وآخرون  ) 8

 الكتب للنشر والتوزيع ، القاهرة.
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 م ) تكنولوجيا التربية ، دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع ، كفر الشيخ2331ـ حسام مازن ) 1

للنشر  م (، تكنولوجيا التعليم ومصادر التعلم اإللكتروني ، مكتبة الرشد 2331ـ عادل سرايا ) 9

 والتوزيع ، الرياض .

 م (،الوسائل التعليمية والتقنيات التربوية ، دار الشروق ، القاهرة.  2331ـ عبد الحي أحمد )5

م (، المعلم الذي نريد بين األصالة والتجديد ، دار الكتاب للنشر ،  2331ـ فواز الراميني ) 1

 اإلمارات العربية المتحدة .

للنشر والتوزيع ، م ( ،تقنيات التعلم والوسائل التعليمية ، دار ايلة  2335ـ يحي محمد نبهان ) 63

 عمان ، األردن 

م ( ،تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق ، دار المسيرة للنشر  2339ـ محمد محمود الحيلة ) 66

 والتوزيع ، عمان ، األردن  .

مفهومها ومكانتها في العملية التعليمية ، م ( ، الوسائل التعليمية   2332ـ عبد المحسن أبانمي )62

 مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر و التوزيع  ، الرياض .

 ثانياً : المقاالت والمجالت العلمية :ـ

م ( ،أهمية استخدام الوسائل التعليمية في مرحلة التعليم الثانوي من  2361ـ عصام الكوني ) 6

 العدد الرابع عشر ، جامعة الزاوية   .وجهة نظر مدرسيها ، مجلة كلية التربية ، 

م (،تطوير أداء معلمي التعليم األساسي بمصر في ضوء معايير  2365ـ شيماء سيد محمود ) 2

 جودة أداء المعلم ، مجلة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية ، العدد العاشر ، مصر.

 قالة من النت ، األردن م(،بعض أجهزة عرض الوسائل التعليمية ،م 2361ـمحمود الفرماوي)0

 م  (، الوسائل التعليمية ، مقالة من النت ، القاهرة . 2363ـ أشرف على ) 1

م ( ،اثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني المدعم بالوسائط  2335ـ حمود سيد أبو ناجي ) 0

 الفعالة للكمبيوتر ، مجلة كلية التربية ، العدد األول ، أسيوط .

 سائل العلمية :ـثالثاً : الر
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م ( ،أهمية استخدام الوسائل التعليمية في مرحلة التعليم الثانوي من   2361ـ عصام الكوني ) 6

تربية وجهة نظر مدرسيها (معلمو مدارس تعليم حي األندلس أنموذجا) ، رسالة ماجستير، كلية ال

 العجيالت ، جامعة الزاوية 

للوح التفاعلي في تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي م (، أثر استخدام ا 2365ـ أالء صندوقة ) 2

 ، رسالة ماجستير ، جامعة الشرق األوسط ، عمان .

م (، واقع توظيف الوسائل التعليمية اإللكترونية ومعيقاته   2369ـ  روال عصام عيسى كوكالي )0

 لدى معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليا في  بيت لحم ، جامعة القدس .

م ( ،الوسائل التعليمية عبر التاريخ ، رسالة ماجستير ، جامعة الجلفة   2368عبد القادر ونوقي ) ـ1

 ، الجزائر.

م ( ،مدى توافر واستخدام الوسائل واألجهزة التعليمية بثانويات علوم  2361ـ المهدي ابوعيشة ) 8

 الحياة من وجهة نظر معلمي العلوم بمدينة غريان ، جامعة طرابلس.

م ( ، تصميم الفيديو التفاعلي وفعالية استخدامه في تعليم الخط العربي ،  2362أحمد بصري ) ـ 1

 رسالة ماجستير ، جامعة موالنا ملك إبراهيم السالمية ، جمهورية اندونيسيا .

م (، درجة استخدام معلمي الدراسات االجتماعية في  2331ـ عائدة صبحي حسن يخلف ) 9

سائل التعليمية وعالقتها باتجاهات طلبتهم نحو مبحث الدراسات االجتماعية المرحلة اإلعدادية للو

 في دولة قطر، جامعة عمان .
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في تدريس مادة اللغة اإلنجليزية بمرحلة التعليم األساسي  واقع استخدام التقنيات التعليمية

 صر بن غشير()دراسة ميدانية بمراقبة تعليم قمن وجهة نظر المعلمين والمعلمات 

  أ. أسراء الهادي هاشم ... كلية التربية قصر بن غشير

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

 ملخص البحث

للتعرف على التعرف على مدى توافر التقنيات التعليمية واستخدامها فيتدريس مادة  هدف البحث    

من بمرحلة التعليم األساسي  التقنيات التعليميةتحد من استخدامها اللغة اإلنجليزية والصعوبات التي

 بمراقبة تعليم قصر بن غشير،وجهة المعلمين والمعلمات 

وإلجراء البحث وفقا ألهدافه الموضوعة، استخدمت الباحثة في هذا البحث المنهج الوصفي 

، بمراقبة تعليم قصر بن غشيرمادة اللغة اإلنجليزية التحليلي، وتكون مجتمع البحث من جميع معلمي

وتم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية من مجتمع البحث، حيث أن طبيعة العينة وخصائصها 

( عضو هيئة تدريس وبنسبة 91ترتبط ارتباطا وثيقا بنتائج البحث وقد بلغ عدد أفراد العينة )

الباحثة االستبيان  ولإلجابة على تساؤالت البحث استخدمت( من مجتمع البحث األصلي.20%)

مادة اللغة معلميكأداة لجمع البيانات والمعلومات، والذي تم بناؤه من قبل الباحثة وهو موجه إلى

 اإلنجليزية بمراقبة تعليم قصر بن غشير.

 : وتوصلت نتائج البحث إلى النتائج التالية

اينة بنسبة استجابة ضعيفة كانت متب التقنيات التعليمية في تدريس اللغة االنجليزيةأن درجة توافر -

 .3.990وانحراف معياري  2.32للبعد ككل وبمتوسط حسابي 

 استخدام التقنيات التعليمية في تدريس اللغة االنجليزيةأن الداللة اللفظية للمتوسط العام لمحور  -

 .3.928واالنحراف المعياري  2.91ضعيفة حيث كان المتوسط العام للمحور 

استخدام التقنيات  حول الصعوبات التي تواجه المعلمين والمعلمات في أن آراء أفراد العينة -

كانت متقاربة جداً، وبنسبة استجابة متوسطة للمحور ككل  التعليمية لتدريس اللغة االنجليزية

 .3.111وانحراف معياري  2.11وبمتوسط حسابي 

 وتوصي الباحثة باالتي :

التعليمية بملحقاتها المختلفة في جميع المدارس؛ لما لها من أهمية  ضرورة توفير التقنيات -

خاصة في تحفيز الطالب، وإثارة دافعيتهم، وزيادة تفاعلهم النشط واإليجابي مع المحتوى 
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التعليمي واألنشطة التطبيقية، وتوظيف التقنيات التعليمية المتنوعة بجانب التدريس التقليدي 

واصل مع الطالب وتقديم حصص إضافية لمن يحتاج إليها منهم، لتقديم بعض الدروس أو للت

وتوفير الدعم الالزم لتطبيق التقنيات التعليمية الحديثة من معامل خاصة باللغة اإلنجليزية 

 مجهزة بأحدث التقنيات.

 مقدمة : 

يتميز هذا العصر الذي نعيشه بالتطور السريع والهائل في شتى مناحي الحياة حيث تشهد   

ً في المجاالت المتعلقة بحياة اإلنسان والجانب التربوي بصفة عامة الب ً متناميا ً سريعا شرية تقدما

والتعليمي خاصة، وهذا ما دعا التربويين إلى إعادة النظر في طبيعة الوضع التربوي والسياسات 

ة والثورة التربوية كي تنسجم مع هذه التحوالت السريعة وتواكب عصر االنفتاح المعلوماتي والعولم

 التقنية.

حيث أصبحت التقنيات التعليمية من اهم مكونات أي نظام تعليمي ناجح كما انها جزءاً ال يتجزأ في 

ومن هنا فالعالم بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص يواجه تحـديات متزايـدة بنية تلك النظم، 

ى وجه الخصوص الميدان العلمي ومتـسارعة نتيجـة التطـورات الـسريعة فـي شـتى الميـادين وعل

والتكنولوجي التي شهدها العالم خالل مطلع القرن الحالي، والتي يتوقع استمرارها بتسارع كبير، 

وقد سبب هذا التقدم العلمي والتقني دخول اآللة مجال التعليم ، حيث أصبحت ضرورة بعد أن كانت 

 (86:  2339)عطية، نوعا من الترف.

يات التعليمية في مراحل التعليم عامة إلى استثارة اهتمام المتعلم وإشباع حاجته ويؤدي استخدام التقن

للتعلم، كما أنها تثير انتباهه وتجذبه إلى الدرس، كما يمكن عن طريق استخدام التقنيات التعليمية 

المختلفة بتوسيع الخبرات التعليمية التي تهيؤها المدرسة للمتعلم، فأتاحت فرصة المشاهدة 

ستماع والممارسة العلمية والتأمل والتفكير، تجعل المتعلم أكثر استعدادًا للتعلم وإقباالً عليه، واال

ومن هنا أصبحت المؤسسات التعليمية الرسمية حقالً لنمو المتعلمين في جميع االتجاهات، وتعمل 

ي علميات على إثراء مجاالت الخبرة التي يمر بها المتعلم، وبذلك تشترك جميع حواس التلميذ ف

التعلم مما يؤدي إلى ترسيخ وتعميق التعلم وتجعله باقي األثر، فاستخدام أكثر من وسيلة تعليمية 

يساعد على تعميق الخبرة واستمرارها، فاستمرار الخبرة بعد حدوثها له أثر كبير في حياة المتعلم، 

عله مياالً إلى سلوك فتدفعه إلى خبرات أخرى في مجاالت جديدة، تنمو فيها خبراته وتتجدد وتج

 (26:  2332معيّن إذا قابل مثل هذه الخبرة بعد ذلك. )الحيلة ، 

وان استخدام التقنيات التعليمية في التدريس له اهمية بالغة في تحقيق اهداف الدرس ، واستيعاب 

ان التالميذ وفهمهم المبني على الخبرة المباشرة الملموسة التي  تعتمد على اكثر من حاسة ، حيث 
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تعلم اللغات من اكثر المواضيع حاجة الستخدام التقنيات التعليمية ، لحاجة المتعلمين الى ربط صور 

الكلمات المكتوبة بحقائق معانيها ، وذلك الن حصيلة التلميذ من االلفاظ اللغوية تزداد نتيجة للتعلم 

ة على اكتساب المهارات عن طريق استخدام التقنيات التعليمية ، وذلك الن استخدامها يرفع القدر

 ( 12:  2332وذلك بمخاطبة اكبر عدد ممكن من الحواس . )قنديل ، 

والمتتبع لواقع استخدام الثقنيات التعليمية بمدارسنا يالحظ ان هناك ضعفا جليا وواضحا اليليق 

قنيات بأهمية وفاعلية هذه التقنيات ، فمن جهة ان هناك جهل لدى المعلمين والمعلمات باستخدام الت

التعليمية من حيث المعرفة بمسميات هذه التقنية وكيفية استخدامها ، ومن جهة اخرى نجد ان وضع 

بعض المدارس اليسمح  واليشجع على استخدام هذه التقنيات التعليمية ، فبعض حجرات الصفوف 

لم الدراسية صغيرة وتحتوى على مايزيد على عشرين طالب ، فهى غير مهيأة وغير مشجعة للمع

على استخدام هذه الضرورات التعليمية؛ لذا كانت الحاجة ماسة للبحث في واقع استخدام التقنيات 

لمادة اللغة اإلنجليزية بمرحلة التعليم األساسي بمراقبة تعليم قصر بن غشير حسب ما  التعليمية

 نظرهم.تحد من استخدامها لها من وجهة  التي وأهم الصعوبات المادة ومعلمات يراها معلمين

 مشكلة البحث : -

للمعلمين عند تدريسهم للمتعلمين، حيث أن  إن استخدام التقنيات التعليمية من األمور الضرورية    

استخدام التقنيات التعليمية عند تدريس الطالب يعتبر العامل الرئيسي إلنجاح العملية التعليمية ، 

ة االنجليزية بمرحلة التعليم االساسي ، فقد الميدانية بالتدريس لمادة اللغ ومن خالل خبرة الباحثة

الحظت أن هناك بعض القصور في استخدام التقنيات التعليمية بشكلها الواسع، وقد تولد لدى الباحة 

شعوراً بأن هناك بعض الصعوبات أو المعوقات الرئيسية التي تحول دون أن يستخدموا تلك 

لتقنيات التعليمية، وبالتالي سيحرمون من الخدمات التقنيات بشكل موسع يساعد في استفادة الطالب ل

والفوائد التي يجنيها الطالب من تقنيات التعليم ، وذلك بالرغم عدم توظيف التقنيات وبرامج 

الحاسب اآللي لألغراض التعليمية وتنظيم األعمال وتوثيق البيانات والمعلومات ونتائج التقويم 

ال أن الواقع ومن خالل معايشة الباحثة له، وجد أن التطبيق وتوظيفها لخدمة العملية التربوية ، إ

 العملي لهذا األمر ال يتم بالشكل المطلوب.

ومن خالل عمل الباحثة كمعلمة لمادة اللغة اإلنجليزية بمرحلة التعليم األساسي بمراقبة تعليم قصر 

، إلى جانب قلة اهتمام بن غشير، ولما لمسته من أهمية للتقنيات التعليمية في تدريس هذه المادة

المعلمين بها، إما لعدم إدراكهم ألهميتها أو لعدم توفرها، أو لوجود بعض المعوقات التي تحول دون 

والصعوبات التي التقنيات التعليمية  استخداماستخدامها، فإن هذا البحث سيكون محاولة لبحث واقع 
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مرحلة التعليم األساسي بمراقبة تعليم من وجهة نظر معلمي اللغة اإلنجليزية ب تواجه استخدامها

 قصر بن غشير.

 وفي ضوء ذلك تتحدد مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي التالي:

في تدريس مادة اللغة اإلنجليزية بمرحلة التعليم األساسي ما واقع استخدام التقنيات التعليمية  -

 من وجهة المعلمين والمعلمات والصعوبات التي تواجه استخدامها 

 أهمية البحث : -

 تتمثل أهمية البحث في االتي :

تكمن أهمية البحث من أهمية الموضوع الذي يتناول التقنيات التعليمية وما تشكله من أهمية في  -6

نجاح العملية التعليمية ، التي لها االهمية البالغة في تحقيق اهداف الدرس ، واستيعاب التالميذ 

 وفهمهم بالشكل الفعال .

هذا البحث التعرف على واقع استخدام معلمى ومعلمات اللغة االنجليزية  للتقنيات  يكشف -2

 التعليمية في التدريس.

قد يسهم البحث الحالي في الكشف عن الصعوبات التي تحول دون توظيف التكنولوجيا في  -0

ليم في إيجاد حلول لها التعليم العالي وبالتـالي يمكـن أن يـستفيد منهـا المسئولون بوزارة التربية والتع

 .والتغلب عليها

يساهم في فتح الباب لمزيد من البحوث حول هذا الموضوع وليستفيد منه الباحثون وطلبة  -1

 الجامعات.

 أهداف البحث :  -

التعرف على مدى توافر التقنيات التعليمية لتدريس مادة اللغة اإلنجليزية بمرحلة التعليم  -6

 بمراقبة تعليم قصر بن غشير ؟والمعلمات من وجهة المعلمين األساسي 

في تدريس مادة اللغة اإلنجليزية بمرحلة التعليم التقنيات التعليمية التعرف على مدى استخدام -2

 بمراقبة تعليم قصر بن غشير ؟من وجهة المعلمين والمعلمات األساسي 

تدريس مادة اللغة في التقنيات التعليمية التعرف على الصعوبات التي تحد من استخدام  -0

 بمراقبة تعليم قصر بن غشير ؟من وجهة المعلمين والمعلمات اإلنجليزية بمرحلة التعليم األساسي 

 تساؤالت البحث : -
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من وجهة ما مدى توافر التقنيات التعليمية لتدريس مادة اللغة اإلنجليزية بمرحلة التعليم األساسي  -6

 غشير ؟ بمراقبة تعليم قصر بنالمعلمين والمعلمات 

من في تدريس مادة اللغة اإلنجليزية بمرحلة التعليم األساسي التقنيات التعليمية ما مدى استخدام  -2

 بمراقبة تعليم قصر بن غشير ؟وجهة المعلمين والمعلمات 

في تدريس مادة اللغة اإلنجليزية بمرحلة التقنيات التعليمية ما الصعوبات التي تحد من استخدام  -0

 بمراقبة تعليم قصر بن غشير ؟من وجهة المعلمين والمعلمات ساسي التعليم األ

 تتمثل حدود البحث في ما يلي: حدود البحث : -

التقنيات التعليمية في  متوافر واستخدا: اقتصر هذا البحث على مدى الحدود الموضوعية  -6

 تدريس مادة اللغة اإلنجليزية والصعوبات التي تحد من استخدامها.

اقتصر هذا البحث على معلمي اللغة اإلنجليزية بمرحلة التعليم األساسي  ة :الحدود البشري -2

 بمراقبة تعليم قصر بن غشير.

 تم إجراء هذا البحث بمدارس التعليم األساسي بمراقبة تعليم قصر بن غشير. الحدود المكانية : -0

 م(.2326/2322تم إجراء هذا البحث خالل العام الدراسي ) الحدود الزمنية : -1

 صطلحات البحث :م -

تعرف بأنها الوسائل واألجهزة واألساليب والبرامج والمنتجات العلمية التي التقنيات التعليمية : -1

:  2339تحمل الرسالة التعليمية وتنقلها إلى المتعلمين لتحقيق أهداف تعليمية محددة.)الصغير ، 

91) 

تساعد في تسهيل فهم المادة العلمية ومن  نقصد بها أي وسيلة تعليمية التقنيات التعليمية إجرائيا: -

أمثلتها الحاسب اآللي وبرامجه المختلفة، والتلفزيون التعليمي، والفيديو، ومسجل الكاسيت، وجهاز 

 واآللة الحاسبة وغيرها من األجهزة الكهربائية واإللكترونية. Data Showعرض البيانات 

مشتركة بين الطالب والُمدرسين، والتي تعتمد هو مجموعة من النشاطات الالتدريس إجرائياً : -2

الوحيد  والمعلومات حول المادة الدراسية، فيتحول دور الُمدرس من المصدر على تبادل األفكار

للمعلومات إلى موجه ومشارٍك للطالب في موضوع الدرس، والذي يعتمد على النقاش، والحوار، 

 .ة بوضوحالطالب من فهم المادة الدراسي والبحث حتى يتمكن

 بأنها مقرر اللغة االنجليزية بمرحلة التعليم االساسي . إجرائيا: الباحثة االنجليزية: تعرفهااللغة -3

هي مرحلة إلزامية من السلم التعليمي في ليبيا،  :إجرائيا : تعرفها الباحثةــ مرحلة التعليم األساسي4

ا تسع سنوات، الشق األول منها تبدأ من الصف األول االبتدائي وتنتهي بالصف التاسع، مدته

 "ابتدائي" ست سنوات، والشق الثاني "إعدادي" ثالث سنوات.     
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 الدراسات السابقة:

( بعنوان: "واقع التقنيات التعليمية المستخدمة حاليا في تدريس اللغة 1992دراسة السبحي) -1

 (11 :6115 الزهراني،) االنجليزية بالمرحلة المتوسطة".

الى معرفة التقنيات المستخدمة حاليا في تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة  هدفت الدراسة

 والى تحديد المواقف التعليمية التي تستخدم فيها هذه الوسائل اثناء التدريس .  المتوسطة،

وتهدف ايضا الى بيان االختالف في االستخدام اللغوي للوسائل التعليمية ، واالستخدام المهاري 

التجاه االتصالى الوظيفي للغة ، اضافة الى التعرف على اسباب القصور في استخدام المبني على ا

 الوسائل ووضع معايير علمية الستخدامها . 

 وأظهرت نتائج الدراسة مايلي : 

عدم توفر تقنيات كافية يمكن استخدامها لتدريس مقرر اللغة االنجليزية المطورة لتحقيق اهداف  -6

 المنهج .

كثير من معلمي اللغة االنجليزية على استيعاب االستخدامات المتعددة للوسائل في  عدم قدرة -2

 تدريس ومراجعة وقياس المحتوى التعليمي والخبرة التربوية .

قلة خبرة المعلمين بطبيعة اللغة االنجليزية من حيث انها مادة محتوى ومهارة في وقت واحد  -0

 علم واكتساب اللغة باإلضافة الى ممارستها وتطبيقها . والذي يستلزم استخدام الوسائل ألغراض ت

( بعنوان: "دراسة واقع الوسائل التعليمية في تدريس اللغة 1998دراسة الزهراني ) -2

 االنجليزية من وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية بالمرحلة المتوسطة بمدينة جدة".

تعليمية في تدريس اللغة االنجليزية ومدى إلى التعرف على أهمية ودور الوسائل ال هدفت الدراسة

توفر الوسائل التعليمية ، واستخدامها، وأهم المعوقات التي تحد من استخدام تلك الوسائل التعليمية 

 في تدريس اللغة االنجليزية بالمرحلة المتوسطة بمدينة جدة.

 وأظهرت نتائج الدراسة مايلي : 

أما البقية  فقط،وسائل  0ل بشكل متاح في المدارس إال أوضح المعلمون أنه ال يتوفر من الوسائ -

 فهي إما متوفرة وغير متاحة أو غير متوفرة إطالقاً.

وهي ما ذكروا أنها متوفرة ومتاحة ، أما بقية الوسائل ال  فقط،وسائل  0ال يستخدم المعلمون إال  -

 يستخدمونها المعلمون أبداً.
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ول ، فالمعوقات الفنية ، فالمعوقات الخاصة بالمعلم ، ثم جاءت المعوقات المادية في المركز األ -

 المعوقات اإلدارية ، وأخيراً المعوقات الخاصة بالمقرر الدراسي.

( بعنوان: "اراء المعلمين حول استخدام  تقنيات التعليم ومعوقات 2111دراسة صيام ) -3

 (11:  2332)الخطيب ، استخدامها " . 

األسباب التي تدعو المعلمين الستخدام الوسائل التعليمية  ف علىالى التعر هدفت هذه الدراسة

وكذلك مدى توافر االجهزة والوسائل بالشكل المناسب في كل المدارس ، وتوفر المختبرات 

والغرف المجهزة الستخدام تقنيات التعليم ، كما هدفت الدراسة الى معرفة الصعوبات التي تعترض 

 لية التدريس ومقترحات المعلمين للحد من معوقات استخدامها .استخدام تقنيات التعليم في عم

 وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج اهمها : 

اهمية استخدام تقنيات التعليم ، ودورها الفعال في تطوير العملية التربوية ، من خالل توفير  -6

 الوقت على المعلم والمتعلم . 

لتعليم ووسائلها عدم توافر التقنيات التعليمية واألجهزة في من اولى معوقات استخدام تقنيات ا -2

، وكذلك بلغت نسبة  % 11، يليه قلة المعامل وتجهيزات الغرف بنسبة  % 85المدارس بنسبة 

 .  % 09المعلمين الذين ادلو بضيق وقت الدراسة 

لتعليمية من اهم ماخلصت اليه الدراسة من مقترحات ضرورة توفير الوسائل والتقنيات ا -0

 بالمدارس . 

( بعنوان: " واقع الوسائل التعليمية المستخدمة في تدريس الرياضيات 2113دراسة أحمد ) -4

 في مدارس المرحلة االبتدائية ومعوقات استخدامها بمحافظة بيشة ".  

التعرف على واقع الوسائل التعليمية المستخدمة في تدريس الرياضيات في  هدفت الدراسة إلى

 المرحلة االبتدائية ومعوقات استخدامها بمحافظة بيشة. مدارس

إلى أن نسبة توافر تقنيات تدريس الرياضيات بالمدارس عينة البحث  وقد توصلت نتائج الدراسة

، ومن أهم الصعوبات التي تواجه المعلمين الستخدام التقنيات التعليمية في التدريس تمثلت في 12%

خدام التقنيات التعليمية، وعدم توافر التسهيالت المادية المساعدة، عدم قناعة المعلمين بأهمية است

وعدم توافر معظم التقنيات التعليمية بالمدرسة، إضافة إلى عدم اقتناع إدارة المدرسة بأهمية 

 (620:  6119التقنيات التعليمية.)فاتن ، 
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تخدامها، وتحديد ( بعنوان: " مدى توفر التقنيات التعليمية، واس2111دراسة بن طالب ) -5

المعوقات التي تحد من استخدام تلك التقنيات في تدريس التربية الفنية بمعاهد التربية الفكرية في 

 (66:  2361.  )فرة ، المملكة العربية السعودية "

إلى التعرف على مدى توفر التقنيات التعليمية، واستخدامها، وتحديد المعوقات التي  هدفت الدراسة

دام تلك التقنيات في تدريس التربية الفنية بمعاهد التربية الفكرية في المملكة العربية تحد من استخ

 السعودية. 

إلى نتائج كان من أهمها: ندرة استخدام المعلمين للتقنيات التعليمية، افتقار  وقد توصلت الدراسة

بية الفنية، ووجود عدد من معاهد التربية الفكرية في المملكة للتقنيات التعليمية المالئمة لمادة التر

المعوقات التي تحد من استخدام المدرسين للتقنيات التعليمية، منها قلة برامج تدريب المعلم على 

استخدام وإنتاج التقنيات التعليمية أثناء الخدمة، وعدم توفر المواد الخام الالزمة لصنع التقنيات 

 .التعليمية، وصعوبة نقل األجهزة إلى الفصول

 ب على الدراسات السابقة:التعقي 

م 6112أجريت الدراسات التي تمكنت الباحثة من الحصول عليها في الفترة التي امتدت ما بين  -

 م.2363وحتى سنة 

 أجريت الدراسات السابقة في بيئات مختلفة عن البيئة الليبية. -

 السابقة.  استخدامالمنهجالوصفيالتحليليكمنهج للبحثفيأغلبالدراساتتم -

 ستفادت الباحثة من الدراسات السابقة في بناء أداة البحث والمتمثلة في االستبيان وتفسير النتائج.ا -

والدراسات السابقة التي أوردتها الباحثة تصب في بعض جوانب موضوع البحث وال تنطبق عليه 

عض ويمكنني اإلشارة إلى أن ب -حسب علم الباحثة  -تماما لندرة الدراسات المشابهة للبحث 

 خر تتفق مع نتائج البحث الحالي.الدراسات السابقة تتباين مع نتائج البحث الحالي والبعض اآل

 اإلجراءات المنهجية للبحث:

إلجراء البحث وفقا ألهدافه الموضوعة، استخدمت الباحثة في هذا البحث المنهج منهج البحث:

هر وممارسات كائنة وموجودة الوصفي التحليلي وهو " المنهج الذي يتناول دراسة أحداث وظوا

ومتاحة للدراسة والقياس كما هي دون تدخل الباحث في مجرياتها، ويستطيع الباحث أن يتفاعل 

 (621:  6119معها فيصفها ويحللها". )جابر ، 

تكون مجتمع البحث من جميع معلمين ومعلمات مادة اللغة االنجليزية بمرحلة التعليم مجتمع البحث:

 018م، وكان عددهم  2326/2322س منطقة قصر بن غشير في العام الدراسي األساسي في مدار

 معلم ومعلمة.
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نظراً لتجانس المجتمع من ناحية موضوع البحث فقد تم سحب عينة عشوائية بسيطة عينة البحث:

معلم ومعلمة من معلمي مادة اللغة االنجليزية  91من مجتمع الدراسة فتكونت من  %20نسبتها 

 61ة التعليم االساسي التابعة لمنطقة ب قصر بن غشير. وقد شملت الدراسة حوالى بمدارس مرحل

مدرسة من مدارس التعليم االساسي المنتشرة على نطاق واسع في منطقة قصر بن غشير، الشكل 

 التالي يوضح توزيع عينة البحث حسب مدارس التعليم األساسي. 

 

 % 9.9من األناث و  % 12.0ث الجنس، فكانت الجدول التالي يوضح توزيع عينة البحث من حي

 من الذكور.
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 % 11.6من الجدول السابق، يتضح لنا توزيع عينة البحث على حسب مدة الخبرة، فكانت كما يلي  

من عينة الدراسة  % 28.3سنوات، و  63من العينة من المعلمين ذوي الخبرة العالية أكثر من 

من عينة الدراسة  %61.9سنوات، و  63إلى  9ل التعليم تتراوح ما بين كانت فترة خبرتهم في مجا

سنوات، بينما كانت نسبة قليلة من   1إلى  1كانت فترة خبرتهم في مجال التعليم تتراوح ما بين 

ً بحيث ال تتجاوز فترة  %1.2العينة حوالي  من المعلمين المنخرطين في مجال التدريس حديثا

ويتضح من توزيع العينة أن غالبية عينة الدراسة تتمتع بمدة خبرة كافية مما خبرتهم الثالث سنوات، 

يؤثر إيجاباً على مدى ادراكهم لمشكلة الدراسة أال وهي واقع استخدام تقنيات التعليمية في تدريس 

 اللغة االنجليزية والصعوبات التي تواجههم في تطبيقها.

 

 

 

 

 

 

كانت تستخدم  %15.28عينة البحث وبنسبة من الشكل السابق يتضح لنا، أن أغلب 

من عينة الدراسة كانت تستخدم االنترنت  % 23.10ساعات يومياً، يليها  0الى  2االنترنت من 

ً أكثر من  من عينة البحث أجابت بأنها  %66.66ساعات، بينما نسبة قليلة جداً ال تتجاوز  0يوميا

 تستخدم االنترنت ساعة واحدة أو أقل يومياً.
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 ة البحث:أدا

من أكثر أدوات الدراسة مستخدمة استخدمت الباحثة األستبانة كأداة لجمع البيانات؛ وذلك ألنها      

في جمع البيانات والمعلومات، وتحتوي على العديد من األسئلة التي يقوم الباحث بصياغتها، ويعتبر 

 .من أشهر أدوات البحث العلمي

 التالية:مرت عملية إعداد االستبانة بالمراحل 

تناولت موضوع  التي والمراجع الكتب في السابقة والدراسات التربوي األدب راجعةم .6

 البحث، واالستفادة منها في تصميم االستبانة.

تحديد الهدف الرئيسي من االستبانة في ضوء أهداف البحث، متمثالً في واقع استخدام  .2

 التعليم االساسي.التقنيات التعليمية في تدريس اللغة االنجليزية بمرحلة 

 أعدت الصورة األولية لالستبانة، وتكونت االستبانة من قسمين: .0

 :البيانات األولية حول أفراد عينة البحث. القسم االول 

 فقد أشتمل على محاورالبحث وهي  "التقنيات التعليمية المتوفرة في  أما القسم الثاني :

غة االنجليزية"، "الصعوبات التي تواجه المدرسة"، "استخدام التقنيات التعليمية لمعلمي الل

معلمي اللغة االنجليزية في استخدام التقنيات التعليمية"وقد أعطت لكل فقرة من فقرات االستبانة 

وزن مدرج وفق مقياس ليكرت الخماسي )كبيرة جداً، كبيرة، متوسطة، ضعيفة، ضعيفة جداً( 

 ( على الترتيب.6، 2، 0، 1، 8وتمثل رقمياً )

االستبانة على بعض المختصين في المناهج و طرق التدريس؛ للتأكد من مدى  تم عرض  .1

 صالحيتها، ومن ثم إجراء التعديالت الالزمة حتى أصبحت في صورتها النهائية.

( معلم ومعلمة من معلمي اللغة 23قوامها )طبقت هذه االستبانة على عينة إستطالعية  .8

 أكد من مدى ثبات وصدق أداة البحث.االنجليزية بمراقبة بلدية قصر بن غشير، لت

المرحلة األخيرة من اإلستبانة، وهي أختيار عينة عشوائية من مجتمع البحث وتطبيق  .1

 البحث عليها؛ وذلك بعد التأكد من صدق وثبات أداة البحث.

علي مجموعة من المحكمين ذوي االختصاص، لمعرفة أرائهم اإلستبانةتم عرض صدق أداة البحث:

تم التحقق من صدق ئمة فقرات االستبيان، وكذلك وضوح صياغتها اللغوية. فقد حول مدى مال
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من ذوي األختصاص، وطلب من المحكمين إبداء الرأي والمالحظات   فقرات اإلستبانة بعرضها 

 بفقرات وتم استبدال بعض الفقرات المحكمين واالقتراحات أن وجدت، وفعالً أخذ بآراء واقتراحات

 ( فقرة.01من ثالث محاور و) ها النهائية تتكونصيغت أخرى، وكانت

معامل ألفاكرونبا ، وقد بلغ معامل ثبات أداة البحث بحساب تم التحقق من  ثبات أداة البحث:

( ً (، وهي قيمة عالية جداً وتدل على تمتع االستبانة بدرجة ثبات عالية 3.522ألفاكرونبا  تقريبا

 األساسية.ويمكننا من االعتماد عليها في دراستنا 

 تبانة على عينة الدراسة من معلميبعد التأكد من صدق وثبات أداة البحث، طبقت الباحثة األس

 مدارس التعليم األساسي بمنطقة قصر بن غشير.

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

االحصــائية للعلــوم قــامت الباحثة بتفريــغ وتحليــل االســتبيان مــن خــالل : برنــامج )الحزمــة 

 حيث قامت الباحثة باستخدام األدوات اإلحصائية التالية: SPSS:V.25 )االجتماعيــة

 اختبار ألفا كرونبا  لمعرفة ثبات فقرات استمارة االستبيان. .6

 التكرارات والنسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لإلجابة عن تساؤالت البحث. .2

 وتفسيرها: عرض النتائج -

مان  اإلنجليزياة"ما مادى تاوفر التقنياات التعليمياة فاي تادريس اللغاة ونصاه األول: إجابة التسااؤل

  "وجهة نظر معلمي اللغة اإلنجليزية بمدارس التعليم األساسي بمنطقة قصر بن غشير

فرة فححي األول، المتمثححل فححي التقنيححات التعليميححة المتححو تححم حسححاب التكححرارات والنسححبة المئويححة للمحححور

المدرسحة، وكحذلك تححم حسحاب المتوسححطات الحسحابية واالنححراف المعيححاري لكحل عبححارة محن عبححارات 

 المحور األول؛ وذلك لمعرفة آراء أفراد العينة حول مدى توفرها.

 الترتيب
مستوى 

 الداللة

اإلنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 متوفرة بدرجة

ضعيفة   العبارات

 جداً 
 ضعيفة

متوسط

 ة
 كبيرة

كبيرة 

 جداً 

1 
ضعيفة 

 جداً 
3.500 6.11 

جهاز عرض الشرائح  العدد --- 2 66 63 88

 الشفافة
6.  

93.8 62.5 61.6 2.1 --- % 

9 
ضعيفة 

 جداً 
3.155 6.81 

اجهزة عرض المواد  العدد 6 8 9 66 81

المحملة عليها االفالم 

 الثابتة والمتحركة

2.  
11.2 61.6 1.3 1.1 6.0 % 
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 ( ما مدى توفر التقنيات التعليمية في تدريس اللغة االنجليزية3الجدول)

مدى توفر التقنيات التعليمية في تدريس ويتضح من الجدول السابق أن آراء أفراد العينة حول 

وانحراف  2.32كانت متباينة بنسبة استجابة ضعيفة للبعد ككل وبمتوسط حسابي  اللغة االنجليزية

، وقد حصدت جميع الفقرات استجابات تتراوح بين المتوسطة إلى الضعيفة جداً من 3.990اري معي

(؛ وهذا يدل على نذرة توافر التقنيات 6.16 - 2.11عينة الدراسة، بمتوسط حسابي يتراوح ما بين )

التعليمية المستخدمة ف تدريس اللغة االنجليزية في مدارس التعليم األساسي بمنطقة قصر بن 

 شير، وقد حققت الفقرات التالية أعلى نسبة استجابة من افراد العينة على هذا المحور وهي:غ

 " اإلسطوانات السمعية والتسجيالت الصوتية وأشرطة تسجيل جاءت في المرتبة االولى الفقرة

 .2.11" بإستجابة متوسطة، وبمتوسط حسابي يساوي الفيديو

5 
ضعيفة 

 جداً 
6.350 6.81 

 العدد 2 1 1 1 81
  .0 جهاز عرض الفيديو

91.9 9.1 9.1 9.1 2.8 % 

63 
ضعيفة 

 جداً 
3.111 6.11 

 العدد 2 2 5 5 85
  .1 جهاز التليفزيون التعليمي

91.1 63.0 63.0 2.1 2.1 % 

 2.13 6.020 ضعيفة 0
 العدد 5 1 20 60 25

  .8 جهاز تشغيل األصوات
08.1 61.9 21.8 9.9 63.0 % 

 2.05 6.020 ضعيفة 1
 العدد 9 62 66 20 21

  .1 جهاز الكمبيوتر التعليمي
02.1 21.6 60.1 68.2 5.1 % 

66 
ضعيفة 

 جداً 
3.953 6.16 

جهاز عرض الصور  العدد 6 6 8 68 81

 المعتمة
9.  

96.5 61.2 1.1 6.0 6.0 % 

 2.23 6.180 ضعيفة 8

األدوات الخاصة  العدد 1 1 66 63 13

-بالمخرجات )المونيتور

 الطابعة(

5.  
83.1 62.9 60.1 66.1 66.1 % 

 2.11 6.839 متوسطة 6

اإلسطوانات السمعية  العدد 69 61 69 1 26

والتسجيالت الصوتية 

 وأشرطة تسجيل الفيديو

1.  
21.1 66.8 26.5 69.1 26.5 % 

 2.16 6.115 ضعيفة 2
الوسائط المتعددة والسبورة  عددال 62 1 61 1 08

 التفاعلية
63.  

11.1 9.9 21.1 9.9 68.1 % 

1 
ضعيفة 

 جداً 
6.618 6.12 

 جهاز عرض البيانات العدد 1 8 1 1 81

Data show 
66.  

96.5 66.8 8.6 1.1 8.6 % 

 ة االنجليزيةمتوسط المحور األول:   مدى توفر التقنيات التعليمية في تدريس اللغ 2.32 3.990 ضعيفة
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 " بإستجابة ضعيفة،  ئط المتعددة والسبورة التفاعليةالوساوجاءت في المرتبة التانية الفقرة "

 .2.16وبمتوسط حسابي 

 " جهاز تشغيل األصواتوجاءت في المرتبة الثالثة الفقرة " 

وتالحظ الباحثة، أن عينة الدراسة اتفقت وبشكل كبير على ضعف توافر التقنيات التعليمية، مما أثر  

 ادة التعليمية.سلباً على مستوى استيعاب الطالب لمحتوى الم

 " ،و  جهاز عرض الشرائح الشفافةبينما جاءت الفقرات في المراتب األخيرة على التوالي "

 "جهاز عرض الصور المعتمة" و " جهاز التليفزيون التعليمي"

ربما تعزي الباحثة ضعف توافر التقنيات التعليمية  المستخدمة في تدريس اللغة االنجليزية إلى عدة 

 زها:عوامل لعل أبر

 غياب الوعي بأهمية استخدام التقنيات التعليمية في تعلم اللغة االنجليزية من قبل المسؤولين. .6

عدم دراية معظم معلمي اللغة االنجليزية بكيفية استخدام التقنيات التكنولوجية العصرية  .2

 الُمساعدة

 االنجليزية.  ضعف الدعم المالي اللزم لتوفير التقنيات الحديثة المستخدمة في تعليم اللغة .0

 عدم تخصيص معامل خاصة باللغة االنجليزية سواء في التعليم العام أو الحر. .1

تمسك معظم معلمي اللغة االنجليزية بالطرق التقليدية في تعلم اللغة وعدم الرغبة في  .8

 المجازفة بتعلم طرق حديثة .

 

 :تدريس اللغة االنجليزية"ما مدى استخدام التقنيات التعليمية في ونصه  إجابة التساؤل الثاني 

 "بمدارس التعليم األساسي بمنطقة قصر بن غشير 

تم حساب التكرارات والنسبة المئوية للمحورالثاني، المتمثل في استخدام التقنيات التعليمية في  

تدريس اللغة االنجليزية، وكذلك تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لكل عبارة 

 حور الثاني؛ وذلك لمعرفة آراء أفراد العينة حول هذه استخدام التقنيات.من عبارات الم

 ( ما مدى استخدام التقنيات التعليمية في تدريس اللغة اإلنجليزية4الجدول)

 الترتيب
مستوى 

 الداللة

اإلنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 درجة االستخدام

ضعيفة   العبارات

 جداً 
 ضعيفة

متوسط

 ة
 كبيرة

يرة كب

 جداً 

تستخدم  العدد 09 68 69 1 1 0.18 6.235 كبيرة 0 6.  
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8.6 9.1 26.8 61.3 11.5 % 

االنترنت لتعزيز 

استراتيجيات 

التعليم التي 

تتبعها في 

 التدريس

 2.93 6.108 متوسطة 1

تستخدم  العدد 61 1 61 23 23

الحاسوب في 

رسوم وأشكال 

بيانية وعرض 

 التجارب العلمية

2.  
28.0 28.0 21.6 8.6 23.0 % 

 1.21 6.380 كبيرة جداَ  2

يستخدم  العدد 11 60 68 0 2

االنترنت في 

البحث عن مواد 

تعليمية لمواكبة 

كل ما هو جديد 

في مجال 

 التخصص

0.  
2.8 0.5 61.3 61.8 85.2 % 

 6.51 6.659 ضعيفة  1

تستخدم اجهزة  العدد 8 1 1 23 16

عرض المواد 

ا المحملة عليه

األفالم الثابتة 

والمتحركة 

وأجهزة عرض 

 الفيديو

1.  
86.1 28.0 66.1 8.6 1.0 % 

 2.36 6.610 ضعيفة  9

تكثر من  العدد 8 0 69 69 09

استخدام جهاز 

التليفزيون 

 التعليمي

8.  
11.5 26.8 26.8 0.5 1.0 % 

ضعيفة  66 تستخدم منظومة  العدد 2 1 9 63 80 6.11 6.310 1.  



 
 
 

158 
 

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

 99/2222/ 22-91( طرابلس 2المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 
 جداَ 

19.1 62.5 1.3 9.9 2.1 % 

لم التع

االلكتروني 

(Eduwave )

في التقويم 

الشامل لنمو 

 الطالب

 1.90 3.110 كبيرة جداَ  6

لديك قناعة  العدد 18 63 2 6 6

بمفهوم المعرفة 

التكنولوجية 

وأهميتها في 

تطوير العملية 

 التعليمية

9.  
6.0 6.0 2.8 62.9 52.0 % 

 0.19 6.015 كبيرة 1

تقوم بتوفير  العدد 28 60 28 1 63

تقنيات التعليم 

الخاصة بالمادة 

 الدراسية

5.  
62.9 9.1 06.1 61.8 06.1 % 

 0.69 6.619 متوسطة 8

تحدد األدوات  العدد 61 66 01 62 9

واألجهزة 

التكنولوجية التي 

تتناسب مع 

المادة الدراسية 

والمواقف 

التعليمية 

 المختلفة

1.  
1.3 68.1 10.1 61.6 69.1 % 

63 
ضعيفة 

 جداَ 
6.610 6.90 

تستخدم في  العدد 0 1 1 63 86

جهاز عرض 

 Dataالبيانات 

show  في أثناء

 الحصة

63.  
11.1 62.9 66.1 9.1 0.5 % 

62 
ضعيفة 

 جداَ 
3.112 6.89 

تستخدم في  العدد 2 0 9 60 82

جهاز عرض 

 الشرائح الشفافة

66.  

19.8 61.1 1.6 0.1 2.1 % 
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استخدام التقنيات التعليمية في تدريس سط العام لمحور يتضح من الجدول أن الداللة اللفظية للمتو

، كما 3.928واالنحراف المعياري  2.91ضعيفة حيث كان المتوسط العام للمحور  اللغة االنجليزية

حصلت عبارات المحور على داللة لفظية  متباينة جداً، تتراوح مابين كبيرة جداً إلى ضعيفة جداً  

 وسط الحسابي كالتالي:للمتوسط ومرتبة حسب قيمة المت

 " لديك قناعة بمفهوم المعرفة التكنولوجية وأهميتها في تطوير العملية جاء في المرتبة األولى

اتفق أغلب " وقد 3.110" وبإنحراف معياري "1.90"، حيث كان متوسط العبارة "التعليمية

 . % 18معلمي اللغة االنجليزية بمدارس التعليم األساسي على ذلك وبنسبة 

 يستخدم االنترنت في على إنه " % 91.9قد أجاب غالبية معلمي اللغة اإلنجليزية وبنسبة و

" وبمتوسط حسابي البحث عن مواد تعليمية لمواكبة كل ما هو جديد في مجال التخصص

 .6.380وبإنحراف معياري  1.21

  ا في تستخدم االنترنت لتعزيز استراتيجيات التعليم التي تتبعه"وفي المرتبة الثالثة

 0.18حازت العبارة  على تأييد غالبية معلمي اللغة االنجليزية، بمتوسط حسابي التدريس"

 .% 18، وبنسبة استجابة تصل إلى 6.235وانحراف معياري 

  بإستجابة  تستخدم في جهاز عرض الشرائح الشفافة""وجاءت في المرتبة األخيرة العبارة

، وتعزو الباحثة إلى ضعف 3.112ياري وانحراف مع 6.89ضعيفة جداً وبمتوسط حسابي 

 االمكانيات المادية التي توفرها مدارس التعليم االساسي في التعليم العام.

 :ما هي الصعوبات التي تواجه المعلمين والمعلمات في تدريس اللغة ونصه إجابة التساؤل الثالث"

 "بمدارس التعليم األساسي بمنطقة قصر بن غشير  االنجليزية

لتكرارات والنسبة المئوية للمحورالثالث، المتمثل في الصعوبات التي تواجه المعلمين تم حساب ا

والمعلمات في تدريس اللغة االنجليزية، وكذلك تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف 

المعياري لكل عبارة من عبارات المحور الثالث؛ وذلك للوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه 

 إلنجليزية في تدريسها في مدارس التعليم ألساسي كما هو موضح بالجدول التالي.معلمي اللغة ا

 

 6.11 6.223 ضعيفة  5

تستخدم  العدد 0 5 60 66 10

الحاسوب في 

تصميم دروس 

تعليمية على 

 الباوربوينت

62.  
88.6 61.6 61.9 63.0 0.5 % 

 المحور الثاني:   استخدام التقنيات التعليمية في تدريس اللغة االنجليزية 2.91 3.928 ضعيفة
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بمدارس  ( الصعوبات التي تواجه المعلمين والمعلمات في تدريس اللغة االنجليزية5الجدول)

 التعليم األساسي

 الترتيب
مستوى 

 الداللة

اإلنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 بدرجة

ضعيفة   العبارات

 جداً 
 ضعيفة

متوسط

 ة
 كبيرة جداً  كبيرة

 0.28 6.016 متوسطة 6

عدم توافر تقنيات التعليم  العدد 22 66 22 60 66

خاصة أجهزة العرض 

 التعليمية
6.  

60.1 61.8 29.5 60.1 29.5 % 

 0.63 6.156 متوسطة 0

عدم توافر المواد التعليمية  العدد 21 1 26 61 61

ت الالزمة الستخدام تقنيا

التعليم في المدرسة: 

كالشفافيات، واألشرطة، 

والشرائح، واألقراص 

 .....,المدمجة

2.  
69.9 23.0 21.1 8.6 03.1 % 

62 
ضعيفة 

 جداً 
6.366 6.15 

عدم قناعتي بأهمية التقنية  العدد 0 2 1 5 13

  .0 التعليمية في التدريس
98.1 63.6 9.1 2.8 0.5 % 

 2.56 6.019 متوسطة 5

عدم صالحية التقنيات  العدد 61 1 20 61 61

التعليمية المتوافرة بالمدرسة 

 لالستخدام
1.  

21.6 69.9 21.6 66.1 69.9 % 

 0.20 6.102 متوسطة 2

عدم مناسبة الفصول  العدد 21 1 21 63 60

الدراسية والمختبرات 

 الستخدام تقنيات التعليم
8.  

61.8 62.9 02.1 9.1 03.1 % 

 2.19 6.380 ةضعيف 1
ليس لدي معرفة باستخدام  العدد 2 9 09 62 23

  .1 الحاسب األلي
28.1 68.1 19.1 1.3 2.1 % 

 0.31 6.651 متوسطة 1
صعوبة نقل بعض األجهزة  العدد 68 1 08 68 9

  .9 التقنية إلى الفصول الدراسية
1.3 61.2 11.1 9.9 61.2 % 

 2.11 6.311 متوسطة 8
ضعف التعامل مع تقنيات  العدد 5 63 12 66 5

  .5 التعليم الحديثة بصورة جيدة
63.6 60.1 80.2 62.9 63.6 % 

66 
ضعيفة 

 جداً 
3.111 6.81 

الشعور بعدم الرغبة في  العدد 6 1 66 5 81

  .1 استخدام التقنيات التعليمية
11.2 63.0 61.6 8.6 6.0 % 

 2.59 6.135 متوسطة 1
عدم توافر الصيانة الدورية  ددالع 69 1 23 23 68

  .63 لألجهزة والتقنيات التعليمية
61.2 28.1 28.1 9.9 26.5 % 

 2.61 6.081 ضعيفة 63

استخدام التقنية التعليمية  العدد 1 63 61 66 09

يؤخر عملية إنهاء المادة 

 الدراسية في وقته المحدد

66.  
19.1 61.6 69.1 62.5 9.9 % 

 2.51 6.899 متوسطة 9
ال تتوفر أجهزة وأدوات تقنية  العدد 22 1 61 69 26

  .62 تعليمية كافية ألعداد الطلبة
21. 26.5 69.1 8.6 25.2 % 
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ينة حول الصعوبات التي تواجه المعلمين والمعلمات في ويتضح من الجدول التالي أن آراء أفراد الع

تدريس اللغة االنجليزية كانت متقاربة جداً، وبنسبة استجابة متوسطة للمحور ككل وبمتوسط حسابي 

  -% 16.9، وتتراوحمابين متوسطة وضعيفة جداً بنسبة مئوية )3.111وانحراف معياري  2.11

(، وقد أظهرت الدراسة على أن أهم 6.15 -0.28(، بمتوسط حسابي يتراوح ما بين )% 1.0

 المعوقات التي تواجه معلمي اللغة اإلنجليزية كانت على النحو:

  عدم توافر تقنيات التعليم خاصة أجهزة العرض جاءت في المرتبة االولى الفقرة"

 .0.28، وبمتوسط حسابي يساوي % 16.9بإستجابة متوسطة  تصل إلى  التعليمية"

 عدم مناسبة الفصول الدراسية والمختبرات الستخدام رتبة التانية الفقرة وجاءت في الم"

وبإنحراف  0.20، وبمتوسط حسابي %  05.3بإستجابة متوسطة تصل إلى  تقنيات التعليم " 

 .6.102معياري 

 " عدم توافر المواد التعليمية الالزمة الستخدام تقنيات التعليم وجاءت في المرتبة الثالثة الفقرة

"، بإستجابة .....,المدرسة: كالشفافيات، واألشرطة، والشرائح، واألقراص المدمجةفي 

 .6.156وبإنحراف معياري  0.63، وبمتوسط حسابي % 08.8متوسطة نسبياً تصل إلى 

  عدم قناعتي و "الشعور بعدم الرغبة في استخدام التقنيات التعليمية"بينما جاءت الفقرات"

في المراتب األخيرة على التوالي، بإستجابة ضعيفة ي التدريس" بأهمية التقنية التعليمية ف

 .6.15و  6.81جداً،  ومتوسط حسابي يصل تقريباً إلى 

 التوصيات:

 :في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث الحالي، توصي الباحثة باآلتي

ا من ضرورة توفير التقنيات التعليمية بملحقاتها المختلفة في جميع المدارس؛ لما له .6

أهمية خاصة في تحفيز الطالب، وإثارة دافعيتهم، وزيادة تفاعلهم النشط واإليجابي مع 

 .المحتوى التعليمي واألنشطة التطبيقية

توظيف التقنيات التعليمية المتنوعة بجانب التدريس التقليدي لتقديم بعض الدروس أو  .2

 .للتواصل مع الطالب وتقديم حصص إضافية لمن يحتاج إليها منهم

توفير الدعم الالزم لتطبيق التقنيات التعليمية الحديثة من معامل خاصة باللغة اإلنجليزية  .0

 مجهزة بأحدث التقنيات.

الحث على استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لتعليم اللغة اإلنجليزية وذلك لما توفره من  .1

راسة بسبب ظرف ما، حلول لمشكالت زمانية ومكانية مثل: صعوبة انتقال الطالب لمكان الد

 2.11 3.111 متوسطة
المحور الثالث:   الصعوبات التي تواجه المعلمين والمعلمات في تدريس اللغة 

 االنجليزية
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أو في حاالت الطوارئ التي تتوقف فيها الفصول المباشرة أو النشغال الطالب لما تقدمه من 

 .أنشطة تفاعلية

االهتمام بتزويد المعلمين، أثناء الخدمة، بكافة المعارف والمهارات التي تتعلق بتطبيقات  .8

 .التقنيات التعليمية ، واستخدامها في العملية التعليمية

ورة حث المعلمين على استخدام التقنيات التعليمية في تدريس مهارات اخرى في ضر .1

 اللغة االنجليزية.

برمجة وتصميم بعض دروس اللغة االنجليزية في كافة المستويات التعليمية من  .9

 .المرحلة األساسية؛ الستخدامها في التدريس من خالل السبورة الذكية

 :المقترحات

تخدام التقنيات التعليمية في تدريس اللغة اإلنجليزية في مستويات . إجراء دراسات حول اس6

 .دراسية متنوعة، وقياس أثرها على بعض نواتج التعلم المختلفة

. إقامة الدروات التدريبية على بعض التقنيات لمعلمي اللغة اإلنجليزية؛ وذلك للرفع من 2

 كفاءتهم.
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 قائمة المراجع

 أوال : الكتب :

(: تقنيات التعليم ، الطبعة األولى، دار الفكر، مكتبة الفرقان ، القاهرة 2339الصغير، أمال صالح ) .6

 ، مصر.

(: تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق ، الطبعة الثانية ، دار 2332الحيلة ، محمد محمود ) .2

 المسيرة ، عمان، األردن.

حديثة ، الطبعة الثانية ، دار صفاء للنشر و التوزيع ، (: الوسائل التعليمية ال2332) أحمد ،الخطيب .0

 عمان، األردن. 

(: مناهج البحث في التربية وعلم النفس ، الطبعة األولى ، دار 6119جابر، عبد الحميد جابر) .1

 النهضة العربية ، القاهرة.

ار النشر (: الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم ، الرياض ، د2333قنديل، يس عبد الرحمن ) .8

 الدولي ، الطبعة األولى، الرياض ، السعودية.

(: عمليات تكنولوجيا التعليم، الطبعة اإلولى ، دار الكلمة، القاهرة ، 2339عطية، خميس محمد ) .1

 مصر.

( " واقع استخدام التقنيات التعليمية في التدريس 2361فرة، محي الدين، دياب الرويمي ) .9

من وجهة نظر  لمرقب والصعوبات التي تحد من استخدامهابكليات اآلداب والعلوم بجامعة ا

اعضاء هيئة التدريس بجامعة المرقب"، المؤتمر العلمي الثالث العلوم االجتماعية والنفسية 

 ، ليبيا.وقضايا المجتمع في عصر العولمة بكلية االداب والعلوم مسالته بجامعة المرقب 

 ثانيا : الرسائل العلمية :

(: "دراسة واقع الوسائل التعليمية في تدريس اللغة 6115لم بن عبالرحمن ). الزهراني، سا6

رسالة ماجستير  االنجليزية من وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية بالمرحلة المتوسطة بمدينة جدة".

 غير منشورة ، جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية.

وسائل التعليمية واستخدامها في تدريس اللغة (: "مدى توفر ال6119. حسين، فاتن إبراهيم )2

رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة أم القرى،  االنجليزية للمرحلة الثانوية للبنات بمكة المكرمة".

 المملكة العربية السعودية.
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 األنشطة المدرسية و دورها في تنمية  شخصية الطالب عنوان  المداخلة:

School activities and their role in the development of the student's personality 

 د/ عز الدين عماري                        ط/د زهرة كالل

 جامعة محمد بوضياف .مسيلة. الجزائر -مخبر الدراسات اللغوية النظرية والتطبيقية 

sila.dzm-zohra.kellal@univ          -        msila.dz-azzeddine.ammari@univ 

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

 :الملخص

ليتها يسعى هذا البحث إلى بيان دور األنشطة المدرسية في تنمية شخصية الطالب، ومدى فاع      

، و تنمية قدراتهم، وأبان البحث عن وصقل مواهبهمالمتعلمين أكثر اندماجا في الحياة،  في جعل

أنواع األنشطة المدرسية، كما سلط الضوء على الصعوبات التي تواجه تفعيلها، وقد استند البحث 

م باألنشطة على المنهج الوصفي التحليلي، وذيلناه بنتائج وتوصيات كان أبرزها ضرورة  االهتما

المدرسية باعتبار تأثيرها في تنمية  شخصية الطالب، وبالتالي تحقيق الغاية األسمى للعملية التربوية 

 برمتها، وهي تكوين مواطن صالح يخدم مجتمعه.

  تنمية شخصية الطالب –أنواع األنشطة  –األنشطة المدرسية  -الكلمات المفاتيح:

Summay: 

 This research seeks to show the role of school activities in 

developing the student’s personality, and their effectiveness in making 

learners more integrated in life, refining their talents, and developing their 

abilities. The descriptive-analytical approach, and we followed it up with 

results and recommendations, the most prominent of which was the need to 

pay attention to school activities, considering their impact on the 

development of the student's personality, and thus achieving the supreme 

goal of the entire educational process, which is the formation of a good 

citizen who serves his community. 

Key words: school activities, types of activities, student personality 

development  
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 :مقدمة

درجت االتجاهات الحديثة في ميدان التربية، على السير قدما نحو تغيير بوصلتها من وضع           

علم قائدا للعملية التعليمية، إلى  موجه  ومرشد، خلص بموجب هذا االنتقال، انقالبا في مكانة  الم

أطراف العملية التعليمية، تم إثر ذلك تحول مكانة المتعلم اطرادا، من مستقبل سلبي للمعلومات، 

كون ووعاء فارغ تصب فيه المعارف، إلى تواجده على رأس المثلث الديداكتيكي؛ ليحظى بأن ي

محور العملية التعليمية، هذا التوجه الجديد في النظرة البيداغوجية، أدى إلى تبني األنشطة المدرسية 

من أجل ربط المدرسة بالمجتمع، واالعتماد في التعلم على االستفادة من خبرات وتجارب المتعلم 

مية شاملة لشخصية الذاتية، بواسطة مشاركته الفعلية في هذه األنشطة، ساعية في ذلك لتحقيق تن

المتعلم من جميع الجوانب، النفسية، واالجتماعية، والجسمية؛ فلم تعد األنشطة المدرسية تمثل فسحة 

للترفيه فحسب، وميدانا لالستمتاع فقط؛ وإنما وسيلة لصقل مواهبه، ودعامة لتنمية قدراته، و جسرا 

 يصعده ليرتقي فيغدو مواطنا صالحا خادما لوطنه وأمته.

 ية البحث: إشكال

لم يعد دور المدرسة محصورا في تقديم المعارف والمعلومات؛ بل تجاوزت هذه النظرة  

الضيقة إلى التوسع ليشمل إدماج المتعلم في الحياة العملية، بواسطة األنشطة المدرسية مراعية في 

 ذلك اإلحاطة بجميع جوانب شخصيته.

 انطالقا من هذا يتم طرح اإلشكالية التالية:   

األنشطة المدرسية في تنمية شخصية المتعلم؟ وينبثق من اإلشكالية الرئيسة األسئلة  ما هو دور

 الفرعية اآلتية: 

 األنشطة المدرسية؟ تطور التي مربهاماهي المراحل  -6

 تنمية شخصية الطالب؟  المدرسية فيما أهمية األنشطة  -2

 فيما تتجلى الوظائف التى تؤديها األنشطة المدرسية؟ -0

 تتمثل أنواع األنشطة المدرسية؟  في ما  -1

 ماهي األهداف المطلوب تحقيقها من األنشطة المدرسية؟ -8

 ما المعايير المعتمدة فيها؟ -1

 ما هي الصعوبات التي تواجه تفعيل األنشطة المدرسية؟ -9

 : يهدف هذا البحث إلى:أهداف البحث
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 تتبع مراحل تطور األنشطة المدرسية. -6

  نمية شخصية الطالب.الكشف عن الدور الذي تلعبه في ت -2

 إظهار الوظائف التي تؤديها.  -0

 التعرف على أنواع األنشطة المدرسية. -1

 التعرف على أهدافها. -8

 تحديد المعايير المعتمدة فيها. -1

 على الصعوبات التي تقف في وجه تفعيلها. تسليط الضوء -9

 يلي: تعود أهمية الدراسة إلى ما أهمية البحث:

 دون تنفيذ األنشطة، ومحاولة إيجاد حلول مستدامة لها. الوقوف على الصعوبات التي تحول 

 .إثراء المكتبة العربية بإطار نظري حول موضوع األنشطة المدرسية 

 .اإلفادة من نتائج هذا البحث وتوصياته من أجل ترقية األنشطة المدرسية 

   الموضوع.يعد هذا البحث نافذة للفت انتباه باحثين آخرين، من أجل القيام بدراسات في هذا 

 منهج البحث:

 اتبع هذا البحث  المنهج الوصفي المناسب لطبيعة هذه الدراسة. 

 هذا الموضوع. ورسائل عالجتتمثلت أدوات البحث في كتب ومجالت  أدوات البحث:

 أوال/ مصطلحات البحث:

 مفهوم األنشطة المدرسية: -1

يل: خرج عن الجادة نشطا: خرج، ويقال: نشط المس -:)نشط( من المكانالنشاط في اللغة  6.6

وذهب يمنة ويسرة ونشط إليه وله، نشاطا: خف له وجد  فيه، فهو ناشط ونشيط،  وهي ناشطة 

 .(122، 2331)أنيس و آخرون ونشيطة في العمل ونحوه: طابت نفسه له 

ومنه فالمعنى  وتنشط صار: نشيطا. وللعمل: تهيأ له وأقبل  عليه. األنشوطة عقدة يسهل حلها،

 .(161، 6115)العربية جه  نحو النشاط في العمل اللغوي  يت

 النشاط في االصطالح التربوي: 1.2
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األنشطة المدرسية أو النشاط المدرسي أو األنشطة الطالبية الالصفية هي جزء أساسي في  

العملية التربوية، وبالتالي فهي ركن من أركان المنظومة التعليمية، ويتوالها عادة جميع العاملين 

 .  (611، 2369)أبو النصر  ن معلمين وإداريين، وإن اختلفت أدوارهمبالمدرسة م

 وقد تعددت المصطلحات التي تطلق على  مفهوم النشاط  وهي :                                       

 :ترى أن المنهج مجموعة من المقررات ، تؤدي إلى الحصول على  األنشطة خارج المتهج

 ليست من ضمن متطلبات التخرج. درجة عالية، وأن األنشطة

 تقدم في الفصل. : جزء من المنهج  يتضمن خبرات الاألنشطة غير الصفية 

 تجتمع جماعات للقيام بالنشاط في حجرات يقبل عليه المتعلمون األنشطة خارج الفصل :

 باختيارهم، و من الممكن أن ينضم لهم طالب من فرق أخرى تهتم بهذا النشاط.

 يعني أن األنشطة ليست من صلب المنهج لكنها مصاحبة له.ة للمنهجاألنشطة المصاحب : 

 :2366)وجيه و دبابنة يشارك فيها الطالب بإرادتهم وحسب رغبتهم  األنشطة الطالبية ،

66 ،62). 

وهو المصطلح  « والنشاط المدرسي مصطلح أصبح متداوال في الدراسات التربوية الحديثة،

ويقصد به تلك البرامج التي تهتم بالمتعلم، وتعنى بما يبذله من جهد  الذي تستخدمه وزارات التربية،

عقلي أو بدني في ممارسة أنواع النشاط التي تتناسب مع قدراته وميوله واهتماماته داخل المدرسة 

وخارجها، بحيث يساعد ذلك على إثراء الخبرة واكتساب مهارات معينة واتجاهات مرغوبة تؤدي 

  تعلم من جميع جوانبها، بما يخدم مطالب النمو ومتطلبات تقدم المجتمع ورقيهإلى تنمية شخصية الم

                        .  (62، 2366)وجيه و دبابنة  »

والنشاط المدرسي جانب تربوي متمم ومتكامل مع العملية التعليمية ما لم يكن هو ذاته موقف  

مج تنظمه  المؤسسة التعليمية متكامال مع تعليمي وهو خطة علمية عملية مدروسة في صورة برنا

البرنامج التعليمي، يقبل عليه التالميذ برغبتهم يحقق أهدافا تربوية داخل بيئة الفصل أو خارجها 

وخالل اليوم الدراسي أو بعده مما يؤدي إلى نمو خبرة المتعلم وتنمية إمكاناته وهواياته وقدراته 

 .  (69، 2330حمود )م الخاصة وخبراته ومهاراته ومعارفه 

وترى  دائرة المعارف األمريكية أن النشاط يتمثل في البرامج التي تنفذ بإشراف وتوجيه 

المدرسة، التي تتناول كل ما يتصل بالحياة الدراسية وأنشطتها المختلفة، ذات االرتباط بالمواد 

 ،                            (65، 2330)محمود ية الدراسية، أو الجوانب االجتماعية أو البيئية، كالمجاالت الفنية والرياض
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وتعزيز قدراتهم  شخصية الطالبهادفة تسعى إلى تنمية  عملية تربويةرسي  النشاط المد وعليه فإن

  مواهبهم.و صقل 

 مفهوم الشخصية: -2

سواد اإلنسان وغيره تراه،  والجمع  أشخص وشخوص وأشخاص. وشخص،   الشخصية لغة: 2.1

أقلقه وأزعجه،  بصره: فتح  عينيه، وشخص به،  كعني: أتاه  أمر -وصا: ارتفع، وكمنع، شخ

)الفيروز  والشخيص: الجسيم، وهي بهاء، وأشخصه، أزعجه، والمتشاخص: المختلف، والمتفاوت

 .(518، 2335اآلبادي 

شخوصا: ارتفع، أشخص فالنا إليه: بعث به، وشخص الشيء: عينه وميزه  -وشخص الشيء

،  والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور وغلب في اإلنسان،  فالمعنى اللغوي يدور حول مما سواه

 .(009، 6115)العربية والجسم  االرتفاع واالختالف والتمايز

 الشخصية  في االصطالح: 2.2

لكل فرد شخصية يتميز بها عن غيره، تحمل سمات تجعله متفردا عن اآلخرين، وتكسبه 

جد أن الشخصية فردية، ولها مالمح تميزها عن غيرها من ن «   اختالفا عن البقية؛ حيث

 .(63)بدران )د ت(،  »الشخصيات و األفراد سواء ضمن المجموعة التي تنتمي إليها أم ال 

والشخصية بنية دينامية داخلية تنتظم فيها األجهزة العضوية و النفسية بحيث تحدد مايمتاز به 

 .   (61، 6111)خوري   الفرد من سلوك و أفكار

 ثانيا/ تطور األنشطة المدرسية:

كان لألنشطة حضور منذ القدم ؛ حيث إنها مرت خاللها بمراحل قبل أن تتبلور فعليا وتحتل 

فمعظم النشاطات المدرسية كانت تمارس في عصر اإلغريق والرومان، « مكانة تربوية هامة؛

ومناظرات وألعاب رياضية، واهتم واشتهر اليونانيون بألوان  النشاط المختلفة من خطابة وتمثيل 

العرب قبل اإلسالم وبعده بنواحي النشاط المتعددة، وظهرت أول مدرسة مهتمة بالنشاط في العصر 

، وقد حاول "جون  (61، 2363)عرفة   » على يد جون ديوي 6511الحديث في شيكاغو سنة 

سفة البراجماتية، و من بينها ديوي" أن يقيم برامج مدرسته النموذجية في شيكاغو، على مبادئ الفل

وجوب االتصال والتعاون بين المدرسة والبيت،  اتصال خبرات الطلبة في داخل المدرسة بخبراتهم 

خارجها ، ووجوب جعل األطفال يتعلمون عن طريق خبرتهم ونشاطهم الذاتي،  احترام ميول 

وق الفردية، واعتبار التربية التالميذ وحاجاتهم، وحريتهم في التعبير عن أنفسهم، و مراعات الفر
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لقد آتى   ، و (01، 2366)وجيه و دبابنة عملية اجتماعية، والتركيز على التعاون بدال من التنافس

في الفصل أو  على التعليم حين من الدهر كان  المعلم يعتقد فيه أن مجال العملية التعليمية ينحصر

عمل التالميذ أو الطالب على  راسة، ويقتصرداخل القاعة الدراسية، حيث يلقن تالميذه مواد الد

   بعيد عن مجال اختصاص المدرس.   االستماع، أما ما يحدث خارج القاعة الدراسية، فأمر

وترتب  على هذا االتجاه من جانب المدرسة أن اقتصر تعليم  الطالب على الجوانب     

رسة سائر الجوانب األخرى لشخصية النظرية و المعرفية من المادة العلمية، وبالتالي أهملت المد

)أبو النصر  التلميذ أو الطالب، وأضاعت عليه فرصة التعلم عن طريق العمل و الحركة و النشاط

2369 ،618).     

 يلي: ويمكن أن نجمل المراحل التي مر بها تطور األنشطة المدرسية في ما

 المرحلة األولى:  2.1

ن  المناشط ساردون تتدخل المدرسة و دون اتصال تجاهلت المناشط ، حتى النذر القليل م

بأهدافها، حيث كان اهتمام المعلمين مقتصرا على المقررات الدراسية القائمة على التلقين من أجل 

المدرسية  حشو عقول المتعلمين مع عجز في الخبرات التي تلبي حاجاتهم أو تحل مشكالتهم

دية والثقافية على تجاهل األنشطة المدرسية و ساعدت الظروف االقتصا   ،(21، 2330)محمود 

   . وكان االهتمام مركزا في المدارس على الجانب التعليمي

 المرحلة الثانية:  2.2

معارضة المناشط من قبل إدارة المدرسة لزيادتها فطغت على وقت المتعلمين وهددت الجو 

)وجيه و دبابنة األكاديمي  األكاديمي بسيادتها و سيطرتها على الجو المدرسي على حساب الجو

و امتدت من أواخر القرن التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين، ولم يكن يخصص  (21، 2366

لها وقت يذكر، وفي كثير من الحاالت لم يتجاوز األمر السماح للطالب االشتراك فيها، بشرط أال 

   .(61، 2363)عرفة   تشغلهم عن الدراسة

 المرحلة الثالثة:  2.3

قبول األنشطة المدرسية خارج إطار المنهج واعتبارها جزءا من وظيفة المدرسة انطالقا من  

الفلسفة التربوية  التي أفسحت المجال لنمو المهارات الشخصية واالجتماعية واهتمام المتعلمين 

قد و    (21، 2330)محمود   وأولياء أألمور باألنشطة  كوسيلة لزيادة خبرات المتعلمين وتعلمهم
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بدأت بعد الحرب العالمية األولى حيث بدأت تلقى قبوال، وبدأت في عشرينيات القرن العشرين 

 .(61، 2363)عرفة  تتضمن في المنهج واستمرت في االزدهار أثناء الحرب العالمية الثانية

 المرحلة الرابعة: 2.4

تحسب ضمن بعد الحرب دخل عديد من األنشطة المدرسية في المنهج كمواد اختيارية،  

، وقد تغيرت النظرية التربوية خاللها من حيث االهتمام (61، 2363)عرفة  متطلبات التخرج

بالمادة العلمية والمعالجة الذهنية وعدم وضوح أهدافها وانعدام تدرجها، وتجاهل حاجات وقدرات 

ريق الخبرة، التعلم عن ط المتعلمين إلى مرحلة االهتمام بجميع جوانب نمو الطالب، والتركيز على

 . (21، 2330)محمود  واستخدام استراتيجية التغذية الراجعة 

 ثالثا/ أهمية األنشطة المدرسية في تنمية شخصية الطالب: 

في الفلسفة البراجماتية، وبخاصة عند جون ديوي، أصبح لألنشطة التربوية أهميتها التي ال    

وى مجال لخبرات يمر بها المتعلم، بحيث تقل عن المواد الدراسية، فاألنشطة المدرسية ليست س

وتشجع البراجماتية الطالب  (16، 2366)وجيه و دبابنة  يؤدي المرور بها تحقيق األهداف التربوية

على االهتمام باألنشطة المدرسية، ألن من شأنها أن تشبع فيهم ميوال و دوافع عديدة ضرورية 

لتجريبية عند األطفال في المدرسة نحو ما يعترضهم لنموهم المتكامل، وتهتم أكثر باستثارة الميول ا

)وجيه و من مشكالت أو صحية أو خلقية، وغير ذلك، وعلى ضوء ذلك، فهذه فلسفة تجريبية عملية 

 . (01، 2366دبابنة 

وهذه األنشطة تغذي خبرات المتعلم وتنمي قدرته على المساهمة في الحياة االجتماعية؛    

)وجيه طة عنايتها  في مناهجها إلى درجة اعتبارها ضرورة للنمو المتكامل فهذه الفلسفة تولي األنش

 .(13، 2366و دبابنة 

وهي وسيلة هامة في الكشف عن ميول الطالب ومواهبهم واستعداداتهم مما يعين على   

توجيههم التوجيه التعليمي والمهني الصحيح؛ ففي برامجها المختلفة تتحقق ذاتية الطالب، وتجد فيها 

دوافعه الفطرية متنفسا سليما، ومجاال إلشباع ميوله وحاجاته واكتساب اتجاهات ومهارات مرغوب 

 فيها.

عندهم، واألنشطة المدرسية بأنواعها تدعم الصحة النفسية للمتعلمين، واالستقرار االنفعالي 

، والقيادة، طريق ما تتيحه برامجها من مواقف تربوية، مثل المنافسة الكريمة، واحترام النظام عن
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والتبعية، كل هذه القيم االجتماعية، السلوكية تعزز الثبات االنفعالي، وتؤدي إلى السمو بالغرائز 

 .(16،12، 2366)وجيه و دبابنة والتكيف مع اآلخرين 

  تنمي في الطالب القدرة على التفكير والتخطيط والتنفيذ من خالل مساهمتهم في التخطيط لها

قد يكون أحدها في يوم ما مهنته أو  العملية التيعلى مزاولة األنشطة تعودهم  وتنفيذها كما

 هوايته.

  األنشطة مجال خصب لتدريب الطلبة على العمل الجماعي وأعمال الخدمة العامة في المدارس

 تأكيد االتجاهات الوطنية وتأهيلها في نفوس الطلبة. ديمقراطي مع والمجتمع منا 

 ل يحترم العمل من خالل ممارسة فعلية في المدرسة وسيلة إليجاد جيل فاعل متفاع 

  خالل األنشطة الفنية التي تصقل مواهبهم وترهف إحساسهم. ووجدانهم منتنمي أذواق الطلبة 

  والكسل والشروداألنشطة المدرسية تمكن الطالب من اإلفادة من أوقات فراغهم فيتجنب الملل 

 .(12،10، 2366و دبابنة  )وجيهالذي يؤثر على قدراته وتفكيره مستقبال 

   اإليجابية الالزمة إلعدادهم إعدادا يمكنهم  الطالب القيممهما في إكساب  األنشطة دوراوتؤدي

من الحفاظ على سالمة مجتمعهم والمشاركة في تقدمه، فمن خاللها يكتسب الطالب بعض القيم 

والتضحية، وحب العمل التي يصعب اكتسابها داخل قاعات الدراسة مثل التعاون، واالنتماء، 

الجماعي وتحمل المسؤولية، والتواضع واإليثار، واحترام اآلخر، واحترام الوقت، وغيرها من 

 .(815، 2361)مزيو  القيم التي تحقق النمو السليم لشخصية الطالب

  تساعد في الكشف على السلوك غير السوي ليعملوا على توجيههم وتقويمهم ولها دورا فعاال في

الخجل واالرتباك وتقويمهم والعزلة واالنحراف لدى بعض الطلبة وتشجيعهم على معالجة 

 إظهار شخصياتهم الفردية المتميزة في مجاالت عدة كالتمثيل واإلذاعة والكتابة...

  تعمل على تنمية روح الجماعة من خالل وإذابة الفردية واألنانية وإيثار الصالح العام على

 شطة الكشفية ومعسكرات العمل التطوعية والجمعيات واألندية الصالح الخاص من خالل األن

  والكشافة وسيلة هامة لبناء أجسام الطلبة عن طريق األنشطة الجسمية وحياة الخالء المعسكرات

 .(10،11، 2366)وجيه و دبابنة  والمرشدات

   سميا وذلك وج معرفيا وأخالقيا وانفعالياتساعد األنشطة المدرسية على تنمية شخصية الطالب

وتقبل األدوار من تابع إلى مسؤول، وبالعكس ضمن مجموعات متجانسة  القيادات،بتربية 

 .(11، 2366وجيه و دبابنة ) وحاجاتهاومتقاربة في ميولها 

  تشيع جو المرح الذي يفتح القلب والعقل للتعلم من تلقاء أنفسهم أو رائدهم إلقامة حفل أو

 هم خبرات ومهارات واتجاهات سلوكية وقيم اجتماعية.مسرحية أو أداء نشيد مما يتيح ل
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  نشر الثقافة العامة لدى الطالب ألن المناهج وحدها ال تكفي لتزويد الطلبة بكل المعارف أو

 .(11،18، 2366)وجيه و دبابنة  اإلجابة عن استفساراتهم

  ية التي تنمية الصفات الالزمة للمواطن الصالح في مجتمع ديمقراطي؛ فاألنشطة المدرس

وتحمل المسؤوليات،  االختياريشارك فيها الطلبة تخطيطيا وإدارة وتنفيذا تتيح لهم فرص 

وتقسيم العمل، وإعطاء التوجيهات، وممارسة الحقوق والواجبات وهذه فرص حقيقية لممارسة 

 .(18، 2366وجيه و دبابنة  (عليهاألسلوب الديمقراطي والتدريب 

 سة األنشطة في ميادين الهوايات واألندية يؤدي إلى تنمية تنمية المهارات وصقلها فممار

مهارات الطلبة في هذه الميادين فاألنشطة المدرسية تمكنهم من أن يروا ويسمعوا ويتذوقوا 

 .(11، 2366)وجيه و دبابنة  وإثبات الذاتويتفاعلوا ويجربوا مما يحقق النجاح 

اية الشباب في الجامعات في تدعيم لقد كشفت كل البحوث في هذا الموضوع وبرامج رع   

العملية التعليمية وفي تنمية شخصية التلميذ، و ال تقتصر على جانب واحد من شخصية التلميذ أو 

الطالب، بل تناوله كل ال يتجزأ، والنشاط خارج الفصل ال يقل عما يحدث داخل الفصل، ومنذ مطلع 

المنهج الدراسي، ويمكن ألي إنسان متابع  القرن العشرين يحتل النشاط المدرسي  مكانة مهمة في

لهذه األنشطة أن يلمس التطورات الهائلة في هذا الحقل، الذي حدث فيه حراكا واسعا شكال و 

 .(618، 2369)أبو النصر    مضمونا

ومن هنا فإن األنشطة المدرسية تسعى لإللمام بمكونات شخصية المتعلم والعمل على 

طالب يمتلك شخصية متوازنة ذات سلوك متزن وقابلية للتواصل تطويرها نحو األفضل وجعل ال

  اإليجابي مع بيئته.

 رابعا/ وظائف األنشطة المدرسية:

أصبح لألنشطة المدرسية وظائفا تؤديها؛ فلم تتوقف مساعيها عند االستمتاع و الترفيه وإنما 

تؤكد على أهمية العناية لتربية  فالتربية الحديثة « تجاوزت هذه النظرة الضيقة، إلى األداء الميداني،

الفكر، وتربية الجسد، والتربية الجمالية، والتربية الخلقية، والتربية المهنية، وسواها من جوانب 

تربية الشخصية، فمثل هذه التربية الشاملة، هي التي تمنح صاحبها روح المبادرة و اإلبداع، وحسن 

هداف فإن التربية الحديثة تؤكد على أهمية األنشطة التنظيم، و روح القيادة، وانطالقا من هذه األ

التربوية المختلفة كمجال رحب لتلبية  حاجات المتعلم وميوله ، إيمانا منها بالوظائف المتعددة التي 

 . (19، 2366)وجيه و دبابنة  » تؤديها هذه األنشطة في العملية التربوية
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 الوظيفة النفسية:   4 -1

نمو المتعلم ومظهر من مظاهر نموه، وهو حاجة من حاجات النشاط خاصية من خصائص   

المتعلمين النفسية يشبع ميولهم ويلبي رغباتهم بتلقائية من ناحية أخرى يساعد على إزاحة 

الصراعات الداخلية ويمثلها خارج الذات فينخفض التوتر و القلق وتتحقق الصحة النفسية من هنا 

،كما   (25، 2330)محمود   اء شخصية الطالب وصقلهافإن النشاط أحد العناصر الهامة في بن

يساعد الطالب على تخطي الخوف والرهبة من المعلم ويقلل الحواجز النفسية بينهما والتغلب على 

االنطواء والعزلة والتنفيس عن االنفعاالت الحبيسة واستنفاذ الطاقة الزائدة في منافذ نافعة وتنمية ثقة 

، وحتى تؤدي  األنشطة وظيفتها  النفسية في العملية (23،26، 2363)عثمان الطالب بأنفسهم 

التربوية البد  أن  ترتبط  بميول الطالب وحاجاتهم، وقدراتهم الجسمية والعقلية، واالنفعالية، 

واالجتماعية، وهذا يستوجب تنوع األنشطة لتتناسب و مراحل النمو المختلفة لدى الطالب، وتتضح 

)وجيه و دبابنة   يول الطلبة، وتنمو مهاراتهم االجتماعية و الشخصيةداخل جماعات األنشطة م

2366 ،86).           

 الوظيفة التربوية: 4.2 

التعلم هو تغير نشط إيجابي في أداء المتعلم، والطالب يتعلمون بما يختبرونه بأنفسهم،   

فالنشاط يقوم على الفكر والتطبيق  فالخبرة التعلمية هي ما يقوم به المتعلم بنفسه ال بما يقدمه المعلم؛

معا، وسالمة الفكر البد أن تكون مالزمة للتطبيق الصحيح حتى يتم صنع اتزان وتكامل في العمل، 

وفي صقل القدرة الذاتية، وحفزها على العمل واإلبداع والنمو والتفوق من خالل المناشط المدرسية 

  .(16، 2363)عرفة   المختلفة

لنشاط على أن النمو يسير من العام إلى الخاص أو من الكل إلى الجزء وأن وتبرهن أدبيات ا  

الشخصية مجموع، وأن الخبرات كلية بمعنى أن المناشط واالستجابات الفعلية والوجدانية والحركية  

متكاملة، وأن المواقف التعليمية  عبارة عن مشكالت ومشروعات تثير النشاط الهادف، وتهيئ 

       . (06، 2330)محمود   االستقصاء وهو اختبار للفكر الذي من نتاجه المعرفةالمتعلم للبحث و

 الوظيفة االجتماعية: 4.3 

بناء الشخصية االجتماعية، وتكوين عادات اجتماعية لديهم مثل التعاون والعمل مع الفريق   

وإعداد الطالب وتكوين اتجاهات إيجابية مع اآلخرين وتقدير القيمة اإلنتاجية ألوقات الفراغ 

للمواطنة السليمة  وممارسة الديمقراطية في الحياة االجتماعية باإلضافة إلى تشجيع التطوع في 

حيث يتمتع ذو المناشط  ، (26، 2363)عثمان  الخدمة العامة كنشر الوعي الصحي وحماية البيئة
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دية وضبط انفعالي بذكاء مرتفع، كما أنهم إيجابيون مع زمالئهم ومعلميهم، ومشاركون بروح قيا

والعمل بروح الجماعة ويتميزون بالثقة العالية وعالقات اجتماعية  إيجابية والمثابرة والقدرة على 

)محمود  اتخاذ القرار وتقبل الذات والشعور بالرضا عن الحياة االجتماعية، واالندماج االجتماعي

2330 ،01) .  

 الوظيفة االقتصادية: 4.4

لعمل وإتقانه، وزيادة اإلنتاج والكشف عن مواهب الطالب و ميوله وتتمثل في تنمية حب ا 

الحرفية والمهنية، واستغالل ذلك لتوجيهه مهنيا؛ فجماعة المعارض تدرب واألسواق تدرب الطلبة 

على متابعة التقدم العلمي والصناعي والتجاري...، وتدربهم على العرض و الطلب، وغرس بعض 

ن معسكرات العمل التطوعية بعض المهارات، كالدهان، واللحام، القيم المرتبطة بذلك، كما أ

 .(81، 2366)وجيه و دبابنة وصيانة اآلالت، والتعامل مع األدوات التكنولوجية الحديثة 

 الوظيفة الصحية: 4.5

وتتلخص بتقوية هذا الجانب لدى الطلبة، والكشف عن قدراتهم وطاقاتهم الجسمية،  

عى تدريب الطالب على اإلسعافات األولية، كما أن الجماعة الصحية، فجمعيات الهالل األحمر تس

تقوم بالتوعية باألمراض المختلفة ولقاء األطباء، وزيارة المستشفيات، والرقابة على نظافة المدرسة 

بتوزيع العمل يوميا، والتوعية المرورية من أجل الوقاية من الحوادث، ومعرفة قواعد المرور، 

لعامة، وتحقق األلعاب الرياضية هذه الوظيفة الصحية، ألنها تقوي أجسام الطلبة وشروط السالمة ا

 .(88،81، 2366)وجيه و دبابنة  وتثير فيهم روح المنافسة

 وظيفة تعليمية وترفيهية: 4.6

 النشاط المدرسي يمثل حلقة وصل بين المدرسة و الحياة ووسيلة تحقق وظيفة تعليمية و ترفيهية

ياة المختلفة تعلمه التلميذ من خالل المواد الدراسية بالحياة العملية أثناء مواقف الحوذلك بربط ما ي«

ممارسة التلميذ لألنشطة من شأنه أن يخفف من الضغوط الدراسية وبالتالي تجعله أكثر إقباال على  و

 .(103، 2322)المزوغي  »دروسه

 خامسا / أنواع األنشطة المدرسية: 

ة، وتوسعت مجاالتها، حتى تغطي جميع ميوالت، ورغبات تنوعت األنشطة المدرسي 

المتعلمين، وتشبع حاجياتهم؛ ليتمكن كل طالب من االلتحاق بالنشاط الذي يتالءم مع ما يريد، وما 

 يتناسب مع قدراته، وقد شملت األنشطة األنواع التالية: 
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 النشاط الثقافي: 5.1

ع مجاالت إدراكهم الثقافية، من خالل إتاحة الفرصة أمام التالميذ لتوسي ويهدف إلى  

اتصالهم المباشر بالمصادر الثقافية في المجتمع، والتي تتمثل في األدباء والشعراء ورجال الفكر 

حين يلتقون مع الطالب، والهيئات التدريسية في محاضرات وندوات ومناظرات مفتوحة، وال 

رية فحسب، بل قد تتعداها إلى المجاالت تقتصر مجاالته على الندوات واألمسيات األدبية أو الفك

 .   األخرى التي تعاني منها أو تحتاج لها البيئة

 النشاط االجتماعي: 5.2

ويهدف هذا النشاط إلى ربط المدرسة بالمجتمع بوسائل مختلفة، ولعل من المجاالت التي    

مثل المشاركة في تنظيف  يتم بها هذا الربط، أن يقدم طلبة المدارس خدمات حقيقية للبيئة المحلية،

شوارع القرية أو المدينة، واإلسهام في مساعدة الناس أثناء مواسم الزراعة المختلفة، بتهيئة التربة 

لزراعة مختلف أنواع األشجار المثمرة والحرجية، والمساعدة في جمع المحصول في مواسم 

، 2361)جابر تقديمها  الحصاد أو قطف الزيتون، وغيرها من األمور األخرى التي يستطيعون

053). 

 أنشطة الفنون التشكيلية: 5.3

ومن أهم مجاالتها: التعبير الحر، والرؤية الفنية ، والتشكيل، والتصميم االبتكاري، وهي  

من أبرز مجاالت األنشطة ألنها تساعد على تنمية الجمال والتذوق الجمالي، وتنمية المهارات 

 تفادة من وقت الفراغ.اليدوية والعقلية و العضلية واالس

 أنشطة الرياضة المدرسية: 5.4

ومن أهم مجاالتها: النشاط على المستوى الداخلي مثل األلعاب الفردية واللياقة البدنية  

واأللعاب الجماعية ومن بين مما يتمثل النشاط الخارجي في البطوالت والدورات الرياضية و 

البية الرياضية، والتي تلعب دورا هاما في تنمية اللقاءات الخارجية والمهرجانات والعروض الط

شخصية الطالب من خالل تنمية قدراته و مواهبه الرياضية وتعديل سلوكه بما يتناسب واحتياجات 

 المجتمع.

 األنشطة المسرحية: 5.5

ومن أهم مجاالتها التأليف و التمثيل الدرامي واإللقاء المسرحي ومسرح العرائس وهو  

 األكثر تأثيرا في الناشئة لما له من جمالية في الحوار و األداء الحركي. النشاط المدرسي
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: ومن مجاالتها القيادة الموسيقية والعزف والتأليف والتلحين واإلنشاد األنشطة الموسيقية 5.6

وتزخر الموسيقى بأنشطة متنوعة ترتبط بتنمية وتهذيب جميع جوانب شخصية الطالب و تكامل 

 نموه.

 لكشافة والمرشدات:أنشطة ا 5.7

من مجاالتها الكشافة، المرشدات، األشبال، الزهرات، تعد هذه أنشطة وسيلة تربوية إلعداد  

الطالب إعدادا سليما للحياة وتدريبهم كي يتحملوا تبعات مستقبلهم وهي تهدف إلى خلق المواطن 

 الصالح. 

 األنشطة العلمية: 5.8

ية المخترع الصغير والمسابقات العلمية وتعتبر من من أهم مجاالتها األندية العلمية وأند 

أبرز األنشطة المعاصرة نظرا لما يفرضه الواقع من تقدم تكنولوجي متسارع وارتباطا بروح 

العصر والتجاهاته العلمية، فعلى الطلبة القيام بتجارب علمية ومعرفة خصائصها الفيزيائية أو 

لوعي العلمي ورفع مستوى التحصيل العلمي وتنمية الكيميائية أو البيولوجية وتهدف إلى نشر ا

 التفكير العلمي وصقل المواهب العلمية وتنميتها.

 نشاط المهارات الحياتية البيئية:  5.9

من مجاالتها التراث العمراني والحرف التقليدية وحمالت الصيانة والتنظيف و المهن   

على ترسيخ أهمية العمل العمراني وتنمية  الحرفية هو نشاط يعنى بجوانب التراث العمراني ويعمل

 .(03،06،02، 2363)عرفة الكفاءات اإلبداعية 

فاألنشطة المدرسية تسهم في رعاية و تكوين شخصية الطالب وتوجيههم التوجيه السليم بما  

، 2361)مزيو   يتناسب مع ميوالتهم و رغباتهم والتنفيس عن مواهبهم من خالل هذه األنشطة

ا تنوعت ألوان النشاط في المدرسة، بالقدر المعقول الذي يتناسب مع ظروفها وكلم  ،(855

وإمكاناتها تمكن المتعلم من اختيار جماعة النشاط ، التي تشبع برامجها ميوله، و يحقق نشاطها 

 رغباته، كما يشعر أن له دورا يقوم به إلى جانب زمالئه، وان له كيانا بينهم، ويدرك الجميع أنهم

 .(611، 2369)أبو النصر عن نجاح الجماعة وأنهم يقومون بتخطيط برامجها و تنفيذها مسؤولين

 سادسا / أهداف األنشطة المدرسية:
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كثيرة هي األهداف التي يحققها النشاط المدرسي المخطط، فبعضها يعود بالنفع على التلميذ «  

والروابط االجتماعية بين نفسه، وبعضها يعزز و يثري المنهج المدرسي، وبعضها يقوي الصالت 

، ولألنشطة المدرسية دور مهم في تحقيق  » (095، 2361)جابر  المدرسة و المجتمع المحلي

األهداف التي تسعى إليها المنظومة التربوية؛ فالتخطيط لها لم يكن من باب الترفيه فقط؛ وإنما 

 ن هذه األهداف:مراعاتا لتحقيق أهداف معينة من خالل ربط المدرسة بالمحيط، ومن بي

 أهداف األنشطة المدرسية بالنسبة للمتعلمين: 6.1 

 . (95، 2361)جابر  مشاركة  الطالب في تعليم أنفسهم  -6

 تشجيع النمو من الناحيتين الخلقية والروحية وتقوية الصحة العقلية والبدنية . -2

 تقوية العالقات االجتماعية السليمة وتمتين الصالت بين المتعلمين وبيئتهم. -0

 توفير الفرص أمام الطالب كي يشبعوا قدراتهم على االبتكار بطريقة اكثر فاعلية. -1

، 2326)الصغير اكتساب المتعلمين مهارات ومعارف جديدة وتحقيق النمو االجتماعي  -8

51). 

 اكساب الطالب ثقتهم بأنفسهم، وتحقيق ذواتهم. -1

 تنمية العالقة بين الطالب ببعضهم، وبين الطالب و معلميهم. -9

 زالة الخوف و الرهبة من نفوس الطالب.إ  -5

 تقوية وتنمية مهاراتهم اللغوية و إجراء البحوث  و التجارب  العلمية.  -1

 المشاركة في النشاطات الرياضية والثقافية، و الفنية، بكل قوة و حماسة. -63

تنمية  الطالب فكريا، و عقليا، و علميا، و نفسيا ، واجتماعيا، ليكون مواطنا صالحا يعتمد  -66

 .(25، 2331)أبو العطاء، عليه في المستقبل للمحافظة على الوطن، و العمل على رفعته 

 أهداف األنشطة المدرسية بالنسبة للمنهج: 6.2

 تقوية الخبرات التي يكتسبها المتعلمون في الفصل الدراسي. -6

 الكشف عن خبرات تعليمية جديدة ال يتطرق لها المنهج. -2

 ي والفردي والجماعي.إيجاد فرص جديدة للتوجيه النفس -0

  . (51، 2326 ،)الصغير تنشيط التعليم داخل الفصول الدراسية -1

النشاط جزء رئيسي من المنهج الدراسي، وهو يساعد على تحقيق األهداف الرئيسية  -8

 . (099، 2361)جابر  للمنهج المدرسي

 أهداف األنشطة المدرسية بالنسبة لإلدارة : 6.3
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 ين وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.إيجاد تعاون قوي بين المتعلم -6

 يعد وسيلة من الوسائل المهمة في تحقيق النظام المدرسي. -2

 .(51، 2326)الصغير توفر عالقات إنسانية سليمة داخل المدرسة  -0

 سابعا / معايير النشاط المدرسي:

من البداية تحدد معايير معينة يتم بمقتضاها اختيار االنشطة و وضع أهدافها والتخطيط  

 :وتتمثل هذه المعايير في ما يلي الجيد لها وتوجيهها نحو تحقيق قيم تربوية تزرع في نفوس الطالب

 الفلسفة التربوية وفلسفة المجتمع:  7.1

إذ في مدارهما المشترك تدور وتلتزم األنشطة المدرسية، وال يمكنها تجاوزه، حيث تأخذ  

االعتبار لثقافية واالقتصادية، وأخذها بعين في حسبانها ظروف الطالب المختلفة واالجتماعية وا

 .(16، 2366)وجيه و دبابنة  التقدم العلمي، والتكنولوجي، وما ترتب عن ذلك من تغيرات عتسار

 اإلمكانات المتاحة: 7.2

إذ ال يمكن التغاضي عن ضرورة توفر الحد األدنى من اإلمكانات المادية والبشرية للتخطيط   

 .(12، 2366)وجيه و دبابنة   تطبيقهالألنشطة المدرسية  و 

 تحديد األهداف: 7.3

واضحا عند المعلم، ويشترك  ويكون الهدفأن يكون النشاط موجها نحو هدف مرغوب فيه    

المتعلمون في تحديده، وهذا يتطلب وضع خطة منظمة للعمل والتنفيذ واإلنتاج، و يشترك التالميذ 

، 2369)أبو النصر   حت توجيه المدرس و إرشادهفي وضعها ويتحملون مسؤولية تنفيذها ت

615)  . 

 التخطيط لبرامج النشاط: 7.4

من أهم األمور التي تراعى في النشاط المدرسي  أن يكون مخططا، منظما،   من أجل  

تحقيق األهداف التي تتوخى منه، لذا ينبغي أن يشارك في التخطيط لألنشطة المدرسية كل من إدارة 

)جابر علمين والطلبة وأولياء األمور، وتحدد  األدوار الرئيسة لكل فئة من هذه الفئاتالمدرسة و الم

2361 ،095) .   

يقوم المتعلمون بتخطيط وتوجيه من المعلمين والمشرفين على اختيار برنامج النشاط   

النشاط   ونوعه  الالزم ومدى إمكانية اشتراك المتعلمين مع إدارة المدرسة في تخطيط وتنفيذ  برامج



 
 
 

179 
 

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

 99/2222/ 22-91( طرابلس 2المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 
وإلى أي مدى يمكن أن يخطط بحيث يعمل تحقيق أهداف المدرسة والتي أهمها تحقيق حاجات 

المتعلمين ومساعدتهم على النمو السليم فالنشاط ينبثق من حياة المدرسة وواقعها ويتوقف على مدى 

 .  (618، 2330)محمود   إسهاماته في تعليم أعضائه

ي نشاط مدرسي يقوم  به  الطالب من شأنها أن تجعل  ومراعاة هذه األمور عند اقتراح أ

النشاط ذا معنى  مفيدا و هادفا وملبيا لحاجاتهم و ميولهم، ولعلها تفيد مخططي النشاط في توضيح 

األدوار المختلفة للطلبة، وتساعدهم على اجتياز الصعوبات التي اعترضتهم أثناء تنفيذه، ممن العمل 

بها في المرات القادمة، ويعين المخطط على قياس ما تحقق من أهداف  على تذليلها وتجنبهم المرور

ومالم يتحقق، من أجل متابعة تحقيقه، وال يخفى إن إشراك التالميذ وأولياء األمور والمعلمين 

واإلدارة المدرسية في التخطيط للنشاط المدرسي والسعي لتنفيذه، وتقويم آثاره، من شأنه أن يجعل 

يا، يعود بالخير الكثير على  المتعلمين، و المدرسة، و المجتمع، عندما تتظافر النشاط عمال جماع

، 2361)جابر الجهود في اإلسهام في خدمة المجتمع المحلي في كثير من نواحي الحياة 

051،059). 

 تنوع النشاط:  7.5

ولهم و أن يكون  متنوعا من جميع الجوانب بحيث يجد فيه المتعلمون فرصة للتعبير عن مي    

إشباع حاجاتهم ومجاال لتنمية شخصياتهم فال يكون مقتصرا على ناحية دون األخرى؛ فيقف عند حد 

 .  (611، 2369)أبو النصر   التربية الفنية أو األلعاب الرياضية أو الجمعيات العلمية

 القيمة التربوية: 7.6

أساس نتائجه المادية، أن  يكون تقدير هذا النشاط على أساس قيمته التربوية ال على    

فالمتعلم بقيامه بأوجه النشاط المختلفة ينمي فيه صفات واتجاهات ومهارات وقيما مرغوبا  وينمي 

فيه القدرة على التفكير والتخطيط، و القدرة على العمل واحترام ضروب العمل اليدوي التي قد 

   ستواه أو يشغل بها وقت فراغهيكون أحدهما في يوم من األيام مهنته أو هواية له يحسن بفضلها م

،وعدت القيم التربوية أمرا مهما وأصبحت المدرسة تؤمن بالتعلم عن   (611، 2369)أبو النصر 

طريق الخبرة وبأن المناشط ذات قيمة تربوية مفيدة ومن ثم فهي ليست زائدة عن المنهج أو خارجه 

 .(235، 2322)علي و سالم لذلك أطلق عليها األنشطة المصاحبة للمنهج 

 االتصال بالدراسة: 7.7
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أن يكون لهذا النشاط اتصال بالدراسة في الفصل؛ فقد تحدث مشكلة في الفصل وتجد    

مجاال لبحثها أو دراستها خارج الفصل، أوأثناء رحلة أو تمثيلية، وقد يتعرض التالميذ لمشكلة أثناء 

دراسة داخله  وبذلك يتحطم الحاجز القائم نشاطهم خارج الفصل فتناقش فيه أو قد تكون نقطة بداية ال

   .(611، 2369)أبو النصر  بين الفصل و المحيط الخارجي

 ثامنا / صعوبات تنفيذ األنشطة المدرسية:

رغم الدعوات الحثيثة من جانب التربويين إلى ضرورة االهتمام باألنشطة المدرسية، إال  

نفيذها من جهة اإلدارة و المعلمين وعدم تفهم  أنها مازالت تعاني صعوبات وعراقيل تقف في وجه ت

 أولياء التالميذ وتتجلى أبرز هذه الصعوبات فيما يلي: 

   عدم  قدرة اإلدارات  الرسمية على قيادة األنشطة المدرسية ، مع غياب المتابعة من

 اإلدارة  المسؤولة عنه. 

 اره مضيعة للوقت.عدم اهتمام بعض المدراء  ووعيهم بأهمية النشاط المدرسي واعتب 

  .نقص الدورات التدريبية لتأهيل المشرفين 

  .عدم قيام بالتخطيط الجيد لألنشطة المدرسية 

 .زيادة نصاب التدريس للمعلم على حساب األنشطة 

 .عدم إعطاء حوافز للمعلمين 

  ضعف اإلعداد التربوي للمعلمين والمشرفين على إدارة النشاط مما يؤدى إلى غموض

 وظائف.األهداف و ال

  النظرة السائدة من قبل المعلمين و أولياء األمور إلى األنشطة واعتبارها نوعا من الترفيه

 والتسلية، وعدم إدراكهم بأن التربية هي تنمية شاملة لشخصية الطالب.

  .اعتقاد أولياء األمور بأن األنشطة المدرسية تشغل الطالب عن الدراسة 

 .اكتظاظ اليوم الدراسي للمتعلمين 

 .عدم اشتراك الطالب للتخطيط لألنشطة الطالبية 

  عدم ارتياح الطالب للمعلم المشرف على النشاط النتهاجه االسلوب التسلطي غير

 الديمقراطي.

  2322)المزوغي عدم إعطاء المتميزين في األنشطة المدرسية حوافز مادية أو معنوية ،

102). 

  مناسبة لتحقيق متطلبات برامج النشاط .ضعف اإلمكانات المادية والتجهيزات التربوية ال 

  .عدم توفير األبنية المدرسية لممارسة األنشطة المدرسية 
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  المظهرية والتقليد، مما يسمح بتقليد المتعلمين لبعضهم البعض، وهذا ناتج لعدم إدراكهم

 ألهداف النشاط المدرسي، مما يلغي شخصياتهم.

  من أجل توضيح أهمية األنشطة المدرسية عدم القيام ندوات توعية ألولياء التالميذ؛

 للمتعلمين.

  عدم وجود أساليب وقوانين الختيار رائد النشاط المدرسي من بين الطالب المتميزين في

 النشاط المدرسي.

  ،عدم وجود نشرات دورية تخص النشاط المدرسي على مستوى الوزارة أو إدارات التعليم

 أو المدرسة.  

 تراك جميع الطالب في األنشطة المدرسية.ال يوجد نظام إجباري الش 

 .نقص عدد بعض القائمين على األنشطة المدرسية 

 .ال يوجد دليل خاص باألنشطة المدرسية يساعد المعلمين على التخطيط للنشاط 

  نقص التغطية اإلعالمية والثقافية، الواجب أن تقوم بها إدارة المدرسة، مثل توعية المعلمين

 والطالب.

 د الدراسية، يعد عائقا يواجه برامج النشاط؛ فطولها يؤدي إلى وضع ترتيب كثرة الموا

 األنشطة المدرسية في مرتبة متأخرة من حيث األهمية.

  وجيه و االقتصار على نوع محدد من األنشطة، مما يعني عدم مراعات الفروق الفردية(

 .(626،622،620، 2366دبابنة 

 خاتمة: 

 م التوصل إلى النتائج التالية: وفي ختام هذا البحث ت       

تمثل األنشطة المدرسية ميدانا مهما لرعاية المتعلمين من جميع الجوانب، وأحد أهم الدعائم  -6

 المساعدة  في  تحقيق البعد البيداغوجي الحديث.

البد أن نشير إلى مدى تأثير األنشطة المدرسية في صقل مواهب المتعلمين، وتنمية  -2

 قدراتهم.

ظر إليها نظرة ترفيهية سطحية فقط، وإنما رؤية تعليمية تربوية، كما وأنها تعد لم يعد الن  -0

 حلقة وصل فاعلة في ربط المدرسة بالمجتمع.

 تنوع األنشطة وتعدد وظائفها اجتماعيا وتربويا ونفسيا وترفيهيا وتعليميا وصحيا. -1

، ونفسيا، و تأكيد دورها الفعال، وإسهامها في تكوين جوانب شخصية المتعلم اجتماعيا -8

 بدنيا؛ ليكون طرفا فاعال يخدم مجتمعه، ويساهم في تطويره. 
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وجود عوائق تقف في وجه اعتمادها والحيلولة دون تفعيلها سواء تعلق األمر باإلدارة أو  -1

 المؤسسة التربوية أو من جانب أولياء األمور. 

 التوصيات: 

 صيات المتمثلة في ما يلي:ووفق ما تم عرضه من نتائج، يصل البحث إلى جملة من التو

 تطوير المناهج وفق ما يتناسب مع تنفيذ األنشطة المدرسية. -6

 توفير اإلمكانيات والتجهيزات الالزمة لتحقيقها. -2

 ضرورة االهتمام باألنشطة المدرسية، وإيالئها الرعاية الكافية من قبل المسؤولين. -0

ساعدة على تأهيل المشرفين اإلعداد الجيد للمشرفين، وعقد دورات، وندوات من أجل الم -1

 عليها.

توعية أولياء التالميذ بدورها التربوي الهام، وإقناعهم بعدم حصرها بالترفيه، وأنها عامل   -8

 مهم في تزويد أبنائهم بالمعارف، واهتمامها بالجانب االنفعالي، و الوجداني، والمعرفي.

 باتهم.إعطاء الطالب حرية اختيار النشاط المدرسي حسب ميوالتهم ورغ -1

 تنمية مواهب الطالب، والعمل على صقلها باالعتماد على ممارستهم لأل نشطة المدرسية. -9

تشجيع المتعلمين على االشتراك في األنشطة المدرسية، وتقديم حوافز لمن يظهر تميزا و  -5

 إبداعا وتقدما فيها.

 إعطاء األنشطة المدرسية الوقت المناسب للقيام بها. -1

في التخطيط لألنشطة المدرسية، مع إمكانية تقديم تبرعات  إشراك أولياء التالميذ -63

 من قبل الشريك االجتماعي، لتمويل األنشطة المدرسية.
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 قائمة المراجع:

دور األنشطة المدرسية لالصفية في تشكيل الشخصية والمحافظة على ”ابتسام سالم . ،المزوغي

 .103: 2322، مجلة كلية التربية” منظومة القيم.

 .2331القاهرة: مكتبة الشروق، ” المعجم الوسيط.”نيس، إبراهيم و آخرون. أ

: 2326، مجلة القرطاس” األنشطة الالصفية ودورها في تكوين الطالب.”الصغير،إبراهيم بشير. 

51. 

األنشطة المدرسية الالصفية ودورها في التحصيل ”علي، أحمد األمين ، و سالم مروة الغناي . 

مجلة ” ميذ مرحلة التعليم األساسي بمدينة سرت من وجهة نظر المعلمين.الدراسي لدى تال

 .235: 2322، جامعة سرت للعلوم اإلنسانية

. الحامصة للدراسات والنشر والتوزيع، 6رقم ط ” الشخصية المؤسسة.”خوري، توما جورج . 

6111. 

في التغلب على دور مديري المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية ”عرفة، حسن خضر . 

غزة، كلية التربية: الجامعة ” معيقات تنفيذ األنشطة ألمدرسية الالصفية ) رسالة ماجستير(.

 .2363اإلسالمية، 

 .2330حائل: دار األندلس للنشر والتوزيع، ” النشاط المدرسي.”محمود، حمدي شاكر . 

مية في محافظة الخليل من األنشطة المدرسية في المدارس الحكو”عثمان، عالية حماد أبو صيحة . 

كلية العلوم التربوية: ” وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها )أطروحة دكتوراة(.

 .2363جامعة القدس، 

. عمان: دار وائل 6رقم ط ” األنشطة التربوية و أساليب تطويرها.”وجيه فرح، و دبابنة ميشيل.  

 .2366للنشر، 

 .2335القاهرة: دار الحديث، ” القاموس المحيط.”يعقوب . الفيروز اآلبادي، مجد الدين محمد بن 

 .6115القاهرة: مجمع اللغة العربية، ” الوجيز.”العربية، 

 رقم )د ط(. المنصورة: مكتبة اإليمان، )د ت(.” تحليل الشخصية.”بدران، محمد حسن أحمد . 
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ة في مدارس وكالة الغوث واقع ممارسة المناشط اللغوية غير الصفي”أبو العطاء، محمد عطا الله . 

غزة، كلية االتربية: ” الدولية بغزة كما يراها المديرون والمعلمون ) رسالة ماجستير((.

 .2331الجامعة اإلسالمية، 

. القاهرة: دار الكتب 6رقم ط” الخدمة اإلجتماعية في المجال المدرسي.”أبو النصر، مدحت . 

 .2369المصرية، 

ر التربوي لألنشطة الطالبية في تنمية بعض المبادئ التربوية لدى مزيو، منال بنت عمار . "الدو

 .815: 2361، مجلة العلوم التربويةطالبات المرحلة المتوسطة بتبوك." 

 .2361. عمان: دار الفكر، 1رقم ط ” طرق التدريس العامة.”جابر، وليد أحمد . 
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ني بكلية التربية تيجي جامعة الزنتان واقع استخدام التعليم اإللكتروورقة بعنوان : 

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

 عضو هيئة تدريس بكلية التربية تيجي -سالم خليفة بالسنون   –إعداد : أ 

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

 مقدمة :      

ً بع     د يوم في شتى مفاصل الحياة ، لتخلق عالماً تتسارع وتيرة التقدم العلمي والتكنولوجي يوما

ً من التطور واإلبداع ، وتسهل الكثير من األمور لدى الناس وتفتح لهم آفاق جديدة من  خاصا

المعرفة ، لذا سارعت الدول المتقدمة إلى االستفادة من ثورة التكنولوجيا وإدخالها في كافة 

ً وسيلة تقدم المجاالت الحياتية ، وهذا التسارع والتقدم التك نولوجي سمة هذا العصر إال أنه ايضا

الدول وتميزها إذ يقاس تقدم الدول بنتاجها العلمي والتقني ، ولقد شملت هذه الثورة التقنية مجال 

التربية و التعليم إذ استمرت هذه التقنية في تسهيل عملية التعليم والتعلم وإيصال المعرفة وتخزينها 

المختلفة ، حيث زادت في السنوات األخيرة الفرصة لمؤسسات التعليم والتواصل بين المجتمعات 

العالي لالستفادة من أدوات وتقنيات المعلومات واالتصاالت الرقمية وتطبيقاتها ، ورغم حداثة 

دخول الحاسب وتطبيقاته في مجال التعليم إال أنها أخذت أشكاالً وأساليباً عديدة شملت الحاسب اآللي 

 مجال التعليم واستخدام االنترنت في التعليم والمناهج اإللكترونية .وتطبيقاته في 

وقد استثمر التعليم هذا التقدم بطريقة موازية في وسائله ، فظهرت االستفادة من هذه التقنيات داخل 

حجرات الدراسة ، وبين أروقة المدارس ، والجامعات ، إال أن األمر األكثر إثارة هو تأسيس تعليم 

عتمد على هذه التقنيات وهو ما سمي بالتعليم اإللكتروني وخاصة في زمن جائحة كورونا متكامل ي

التي ضربت كل العالم ، وهذا ما جعل من التعليم اإللكتروني وسيلة العصر ، وذلك لما له من دور 

في حل لكثير من المشاكل ككثرة أعداد الطالب وعدم توافر المعرفة بكل من يبحث عنها بشكل 

وتسهيل التواصل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس ، في أي وقت ، وفي أي مكان باستخدام كاِف 

تقنيات المعلومات ، أو البريد اإللكتروني ، أو التعليم المحوسب ، أو المؤتمرات العلمية عبر الفيديو 

راسي ، أو غير ، وذلك لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية متعددة المصادر ، بطريقة متزامنة في الفصل الد

متزامنة عبر التعلم عن بعد دون االلتزام بمكان محدد اعتمادا على التعلم الذاتي والتفاعل بين المعلم 

 (31:   29،  2121) أحميدة ، محمد ، والمتعلم 
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 إشكالية الدراسة : -

ت التعليم أصبح التعليم االلكتروني وتوظيفه في دعم البرامج التعليمية هدفاً تسعى إليه اغلب مؤسسا

العالي بليبيا ، وخاصة خالل فترة انتشار الفايروس الوبائي ) كورونا ( الذي تسبب في إحداث حالة 

جمود وتوقف كبير في شتى مجاالت الحياة المختلفة ، ولعل من أبرزها مجال التعليم ، حيث توقفت 

هذا األمر جعل بعض الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية وذلك للتقليل من حالة االختالط ،  و

المؤسسات التعليمية  التي ال تتوفر فيها تقنيات التعليم اإللكتروني تقف موقف المتفرج والمنتظر 

النتهاء هذا الوباء ، أما المؤسسات التعليمية  المتقدمة فقد اعتمدت على التعليم اإللكتروني لضمان 

 استمرار العملية التعليمة بمؤسساتها .

ورات نشأت الحاجة إلى استخدام تقنيات التعليم اإللكتروني في المؤسسات التعليمية ونتيجة لهذه التط

بهدف مواكبة هذا التغيير والتطور واالستفادة من هذه التقنية لتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية ، 

ره كما أكدت توصيات الكثير من المؤتمرات على ضرورة االهتمام بالتعليم االلكتروني  وعلى دو

الفعال في العملية  ومنها )المؤتمر الدولي األول للتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد الذي عقد في 

، والذي أوصى بضرورة التعليم االلكتروني وأهمية وضع خطط للتعليم  2331الرياض سنة 

 اإللكتروني.
 (  211: 2366حسامو ) 

وكانت أهم توصياته : أن تتبنى  2369سنة  والمؤتمر العلمي األول المنعقد بكلية التربية تيجي

وزارة التعليم في ليبيا مشروع  إعادة هيكلية التعليم لدعم عملية التحول للتعليم االلكتروني ، وتوفير 

 اإلمكانيات واألجهزة الخاصة بالتعليم اإللكتروني في العملية التعليمية
(28:  2369) الخالقي ، ابوغمجة  ، 

  

الذي كانت أهم توصياته على إدارة  2326لثالث لكلية التربية العجيالت سنة والمؤتمر العلمي ا

الجامعات أن تتبنى فكرة التعليم اإللكتروني وال تعتبر ذلك أمراً ثانوياً وضرورة قيام الجامعة بوضع 

      ( 11:  2326)احميدة ، محمد ، الخطط للنهوض والتطوير في مجال التعليم االلكتروني ( 

كلية التربية تيجي بجامعة الزنتان أحد الكليات التي أهتمت بإدخال وتوظيف التعليم  وتعتبر

ً لتلبية احتياجات الطالب بعد أن  اإللكتروني في برنامجها التعليمي باعتباره كبديل ومطلبا أساسيا

سنة تأثرت العملية التعليمية بشكل مباشر بسبب جائحة كورونا  ، وبالرغم من تطبيق هذه التقنية 

تبين للباحث باعتباره أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية من خالل المالحظة  أن هذه   2323

التجربة لم تستخدم وتطبق بالدرجة الكافية من قبل أعضاء هيئة التدريس ، لذا جاءت الحاجة 

جهة إلجراء هذه الدراسة للتعرف على واقع استخدام التعليم اإللكتروني بكلية التربية تيجي من و

 نظر أعضاء هيئة التدريس .
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 جاءت هذه الدراسة لإلجابة على التساؤل الرئيس التالي :: تساؤالت الدراسة -

ما واقع استخدام التعليم االلكتروني بكلية التربية تيجي جامعة الزنتان من وجهة نظر أعضاء 

 هيئة التدريس   

 وينبثق من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية :

 دى توافر متطلبات التعليم اإللكتروني بكلية التربية تيجي ؟ ما م – 6

 ما مدى استخدام التعليم اإللكتروني من قبل عضو هيئة التدريس ؟ – 2

ما الصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في استخدام التعليم اإللكتروني بكلية التربية  – 0

 تيجي ؟ 

 -تحقيق األهداف التالية : تسعى هذه الدراسة إلى أهداف الدراسة :

 التعرف على مدى توافر متطلبات التعليم اإللكتروني بكلية التربية تيجي – 6

 التعرف على مدى استخدام التعليم اإللكتروني بكلية التربية تيجي – 2

اإللكتروني التعرف على الصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في استخدام التعليم  – 0

 بية تيجي .بكلية التر

 تتمثل أهمية الدراسة في اآلتي :   سة : أهمية الدرا

 قد تسهم هذه الدراسة في الوقوف على تشخيص آراء أعضاء هيئة التدريس للتعليم اإللكتروني.  – 6

 قد تفيد نتائج هذه الدراسة في تطوير إعداد وتنفيذ التعليم اإللكتروني .   - 2

 تعليم اإللكتروني بجامعة الزنتان . قلة الدراسات التي تناولت ال – 0

يؤمل أن تتوصل هذه الدراسة إلى مقترحات قد تساعد على تحسين استخدامات التعليم  – 1

 اإللكتروني .

ومعوقات التعليم  على صعوباتقد تفيد نتائج الدراسة المسؤولين بجامعة الزنتان من التعرف  – 8

 .اإللكتروني وفقا آلراء أعضاء هيئة التدريس 

 تقتصر تعميمات الدراسة ونتائجها في الحدود التالية : حدود الدراسة :

 اقتصرت هذه الدراسة على واقع استخدام التعليم اإللكتروني بكلية التربية تيجي  الحد الموضوعي :
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 كلية التربية تيجي جامعة الزنتان  الحد المكاني :

 س من كلية التربية تيجي بجامعة الزنتان تقتصر الدراسة على أعضاء هيئة التدري الحد البشري :

 .  2322 الحد الزمني :

 -مصطلحات الدراسة : 

منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية للمتعلمين في أي  التعليم اإللكتروني : – 1

الذاعة ، وقت وفي أي مكان باستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت التفاعلية مثل ) االنترنت ، ا

الهاتف ، القنوات المحلية أو الفضائية للتلفاز ، األقراص الممغنطة ، البريد اإللكتروني ، أجهزة 

الحواسيب ....( لتوفير بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية متعددة المصادر بطريقة متزامنة عن بعد دون 

 علم واالستاذ .االلتزام بمكان محدد اعتماداً على التعلم الذاتي والتفاعل بين المت
(21:   2335)الشهراني ، 

   

هو الشخص الذي يشغل وظيفة أستاذ أو أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد  عضو هيئة التدريس : – 2

 ( 01: 2331) علي ، أو محاضر أو مساعد محاضر يدرس في جامعة معينة . 

مختلف التخصصات : هي مؤسسة تربوية متخصصة بإعداد المعلمين في  كلية التربية تيجي – 3

التطبيقية واالنسانية ، وهي من ضمن كليات التربية التابعة لجامعة الزنتان التي تقع في مدينة تيجي 

 ببلدية باطن الجبل .

 ليبيا وتقع في مدينة الزنتان  . هي إحدى الجامعات الرسمية في جامعة الزنتان : – 4

 التعليم اإللكتروني

لتدريس تستخدم فيها وسائل االتصال الحديثة وأجهـزة الحاسـوب التعليم اإللكتروني طريقة في ا

وشــبكات اإلنترنــت، والوســائط المتعــددة كالصــوت والصــورة، والرســوم، وآليــات البحــث، 

والمكتبــات اإللكترونية وكل ماله صلة بعمليات االتصال من تقنيات حديثة، أو هـو أسـلوب يعتمـد 

 إللكترونية في التواصل بين المعلمين والمتعلمين والمؤسسات التعليمية .عـلى الوسـائط ا

وفي ضوء ما تقـدم فـإن المـتعلم يتواصـل مـع األستاذ ويكتسـب المهـارات والخـبرات، والمعـارف 

باستخدام الوسائط اإللكترونية من دون الحاجة إلى وجـوده في المؤسسة التعليمية ، أو قاعـة 

فاعـل في هذا النوع من التعليم يجري بين األستاذ  والمتعلمين، وبين المتعلمين أنفسهم، الـدرس، فالت

وبينهم وبين المادة بوساطة الحواسيب التي تعرض البرامج اإللكترونية والحال كـذلك مـع األستاذ 

ن داخل في هـذا النـوع مـن التعلـيم فهـو يتواصل مع المتعلمين إلكترونيا ، من داخل منزله أو م
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المؤسسة التعليمية من دون التقيد بزمن معين وقد يكون التعليم اإللكتروني من النوع الفوري 

 ن عـن طريـق البريد اإللكتروني ، أو غـير متـزام Learning Online المتـزامن

  :إن ظهور هذا النوع من التعليم نتج عنه عوامل كثيرة منها

 االنفجار المعرفي.  

   المتعلمين.زيادة عدد 

  دعم التعليم االعتيادي بتوفير المزيد من مصادر التعلم عن طريق شبكات اإلنترنت .  

   تتح لهم فرص التعليم لمتلبية حاجة البعض إلى التعلم ممن.  

ً توفير فرص لطرح اآلراء واالستفسارات بعيداً عن عوامل الخوف من اإلحراج أو الخجل .  

  هولة ويسرتوفير المعلومات بس.  

  اإلطالع على ما توصل إليه اآلخرون في مجاالت المعرفة بشكل سريع وسهل. 

  الحد من األعباء اإلدارية التي تقع على المؤسسات التعليمية والمعلمين. 

 أساليب التعليم اإللكتروني

  يتم التعليم اإللكتروني باألساليب اآلتية : 

 . Learning Online شرالتعليم اإللكتروني المبـا -أوالً 

هـو أسـلوب يمكن  اتباعـه مـع الطلبـة في داخـل الصف أو خارجه باستخدام الوسائل اإللكترونية 

وتقنيات  ( CD)للتواصل بين  أطـراف العمليـة التعليميـة بما فيها تقنيات األقراص المدمجة

  :الحاسوب، واإلنترنت ومـن خصـائص هـذا األسـلوب أنه 

 . الوسائل اإللكترونية في التواصل واإلرسال واالستقبال يستخدم -

 إمكانية حصوله في داخل الصف وخارجه.  

 ارتباطه بشبكات المعلومات اإللكترونية المحلية والدولية.  

  يمكن للمعلم فيه اإلشراف على تعلم الطلبة من داخل المؤسسة  أو من داخل بيته.  

 -: ومن ميزات هذا األسلوب
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  . التغلب على عامل الخجل والتردد لدى بعض الطلبة في طرح اآلراء والتساؤالت -أ

  توفير فرص كافية لتواصل الطلبة مع بعضهم وتواصلهم مع االستاذ -ب

 توفير فرص متكافئة للطلبة لكي يعبروا عن آرائهم، ويطرحوا تساؤالتهم -ج 

 يوفر فرصاً كافية إلعادة الدرس أكثر من مرة -د 

  .تزل الوقت والكلفة في التعليميخ -ه

 .يقلل من أعباء عضو هيئة التدريس  والمؤسسة التعليمية -و

  -ثانياً: التعلم عن بعد:  

بموجبه يمكـن للفـرد أن يتصـل  Learning Not online هو تعلم يحصل بأسلوب غير متـزامن

والمؤسسـات التعليميـة بمصادر المعلومات أينما تكـون بما فيهـا الشخصـيات، والمكتبـات، 

بوسـاطة شبكات اإلنترنت، وقد ُعرف التعلم عن بعد منذ زمن بعيد، وما الدراسات المفتوحة اليوم 

إال شـكل مـن أشكاله ويستخدم هذه األسلوب بشكل رئيس من األشخاص الذين  لم يتمكنـوا مـن 

ة، أو تجاوز أعمارهم  السن االلتحـاق بالمـدارس النظامية النشغالهم بأعمال وظيفية، أو مهني

 النظـامي ومـن خصـائص هـذا األسلوب . 

 .المتعلم فيه يستخدم وسائل االتصال المختلفة بما فيها وسائل االتصال اإللكتروني -1

 .المتعلم بموجبه يمكنه  أن يتعلم بمفرده أو ضمن مجموعة صغرية -2 

 .الذي يختارهالتعلم فيه يتم وفق سرعة المتعلم وقدرته والوقت  -3 

 عملية التقويم فيه تتم ذاتيا، وبشكل مستمر . -4 

 ( 018:  010،  2360)عطية ،  . يمكن أن يسهم أناس آخرون إلى جانب المعلم في عملية التعليم - 5

 -ثالثاً : التعليم المدمج :

علم وهو يشتمل على مجموعة من الوسائط التي تم تصميمها لتتم بعضها البعض والتي تعزز الت

وتطبيقاته ، وبرنامج التعلم المدمج يمكن أن يتضمن العديد من أدوات التعلم  ، مثل برمجيات التعلم 

التعاوني االفتراضي الفوري ، والمقررات المعتمدة على االنترنت ، ومقررات التعلم الذاتي ، 

مزج أحداث يلتقي فيها وأنظمة دعم األداء اإللكترونية ، وإدارة نظم التعلم ، والتعلم المدمج كذلك ي
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.) المعلم مع الطالب وجها لوجه ، والتعلم الذاتي وفيه مزج بين التعلم المتزامن وغير المتزامن 

   ( 13: 2362الكسجي ، 

 المعايير الواجب مراعاتها لبرنامج التعليم اإللكتروني 

 -كالتالي : هناك مجموعة من المعايير الواجب مراعاتها لبرنامج التعليم اإللكتروني وهي

 هل يحتوي البرنامج على الكمية والنوعية الجيدة من المعلومات ؟ المحتوى : – 1

 هل صمم المساق بطريقة تساعد على تعليم المستخدمين بطريقة مثلى ؟  تصميم التعليم : – 2

 هل المتعلم متفاعل مع البرنامج ؟ التفاعلية : – 3

قة تعامله ، وقيادة البرنامج من أجل تحقيق األهداف لديه هل يمكن للمتعلم تحديد طري القيادة : – 4

 ؟ هل هناك خيارات متعددة في البرنامج تساعد المتعلم على اختيار ما يتناسب واحتياجاته ؟ 

هل يحتوي البرنامج على مواد تعليمية تُثير دافعية المتعلمين مثل األلعاب ، الفكاهة  الدافعية : – 5

 ... الخ ؟ ، المغامرات ، الرسومات

هل يوظف البرنامج وبشكل فاعل ومناسب كل من الصور  الوسائل التعليمية التعلمية : – 6

 والرسومات المتحركة ، والصوت والفيديو ؟

هل يحتوي البرنامج على أشكال من فنون التقييم مثل قياس إتقان محتويات كل مهمة التقييم :  – 7

جد اختبارات قصيرة ، هل هناك اختبار نهائي يقدم في قبل االنتقال إلى المهمة األخرى ،هل تو

 نهاية البرنامج؟  

هل البرنامج جذاب ، ويجذب العين واألذن ؟ هل شكل الشاشة مضاف  الحماسة والجاذبية : – 8

 للبرنامج ؟

هل أداء الطلبة يسجل في سجالت خاصة ، مثل وقت االنتهاء من  االحتفاظ بالسجالت : – 9

 (  123:  2331) الحيلة ، لبدء بالبرنامج ، تحليل األسئلة ، العالمة النهائية ... الخ ؟  البرنامج  وقت ا

 معوقات التعليم اإللكتروني

التعليم اإللكتروني كغيره من طرق التعليم األخرى لديه معوقات وصعوبات تعوق تنفيذه ومن هذه 

 -العوائق: 



 
 
 

192 
 

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

 99/2222/ 22-91( طرابلس 2المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 
مصاعب قد تطفئ بريقه وتعيق انتشاره بسرعة . يواجه التعليم اإللكتروني  تطوير المعايير : – 6

وأهم هذه العوائق قضية المعايير المعتمدة ، فما هي هذه المعايير وما الذي يجعلها ضرورية ؟  لو 

نظرنا إلى بعض المناهج والمقررات التعليمية في الجامعات ، لوجدنا أنها بحاجة إلجراء تعديالت 

ختلفة كل سنة بل كل شهر احياناً . فإذا الجامعات قد استثمرت وتحديثيات كثيرة نتيجة للتطورات الم

( سنجد أنها عاجزة عن تعديل أي   CDفي شراء مواد تعليمية على شكل كتب أو اقراص مدمجة )

شيء فيها ما لم تكن هذه الكتب واالقراص قابلة إلعادة الكتابة وهو أمر معقد حتى لو كان ممكنا . 

 عليم اإللكتروني ال بد من حل قابل للتخصيص والتعديل بسهولة . ولضمان حماية استثمار الت

األنظمة والحوافز التعويضية : من المتطلبات التي تحفز وتشجع الطالب على التعليم  – 2

اإللكتروني  حيث الزال التعليم اإللكتروني يعاني من عدم وضوح في األنظمة والطرق واألساليب 

اضح كما أن عدم البث في قضية الحوافز التشجيعية هي إحدى العقبات التي يتم فيها التعليم بشكل و

 التي تعوق فعالية التعليم اإللكتروني .

مدى استجابة الطالب مع النمط الجديد وتفاعلهم معه ، أي ضرورة وجود متعلم ولديه رغبة  – 0

 واالعتماد على نفسه في التعلم .

إشعاره بشخصيته وأهميته بالنسبة للمؤسسة التعليمية زيادة التركيز على عضو هيئة التدريس و – 1

 والتأكد من عدم شعوره بعدم أهميته وأنه أصبح شيئاً تقليدياً .

 وعي أفراد المجتمع بهذا النوع من التعليم وعدم الوقوف السلبي منه . – 8

ت ، حيث الحاجة المستمرة لتدريب ودعم أعضاء هيئة التدريس واإلداريين في كافة المستويا – 1

 أن هذا النوع من التعليم يحتاج إلى التدريب المستمر وفقا للتجددات التقنية . 

الحاجة إلى تدريب مكثف ألعضاء هيئة التدريس لمهارات استخدام التقنيات الحديثة قبل بداية  – 9

( 18:  12،   2363) الراضي ، تنفيذ التعليم اإللكتروني .
   

ة تعليمية غير متاح ألي شخص ، إذ ال يتمتع جميع األشخاص بإمكانية التعليم اإللكتروني كأدا – 5

 الوصول إلى اإلنترنت وأجهزة كمبيوتر قوية .

 قد يمتلك بعض المتعلمين جميع التقنيات الالزمة ولكنهم يعانون من استخدامها . – 1

جهزة ، وقد يكون له قد يسبب التعليم اإللكتروني لدى المتعلم الملل من طوال الجلوس امام األ – 63

  ( 03:  21،  2326) احميدة  ، محمد ،تأثيرات سلبية على صحة المتعلمين 
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 الدراسات السابقة

دراسة : محمد فواد ، بعنوان : معوقات استخدام التعليم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء  – 1

 . 2111.  الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية

اسة إلى الكشف عن معوقات استخدام التعليم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هدفت هذه الدر

الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية ، وأتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، وتكونت 

عضوا من أعضاء هيئة  11بنداً ، وبلغت عينة البحث من  21أداة البحث من استبانة مكونة من 

كلية أربد الجامعية ، وتوصلت الدراسة إلى : أن أكبر معوقات التعليم اإللكتروني التي  التدريس في

تواجه أعضاء هيئة التدريس الجانب اإلداري والمالي ،تالها المعوقات المتعلقة بالتعليم اإللكتروني 

  ( 530:  6236) الحوامدة ، ، أما المعوقات التي تتعلق بالدرس والطالب جاءت بالمرتبة الثالثة . 

دراسة عبدالعزيز بعنوان : واقع استخدام التعليم اإللكتروني في مدارس أهلية مختارة  – 2 

 . 2113بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين والطالب  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معرفة واقع استخدام التعليم اإللكتروني في مدارس أهلية 

جهة نظر المعلمين والطالب .واستخدمت الدراسة المنهج المسحي مختارة بمدينة الرياض من و

فقرة ، وبلغ حجم  11التحليلي التطويري ، وقد استخدم الباحث استبانة وبلغ مجموع الفقرات فيها 

مديراً ومديرة  وتوصلت الدراسة إلى : أن مهارات المعلمين في استخدام الكمبيوتر بين  021العينة 

ال المهارات الالزمة الستخدام التعليم اإللكتروني كانت ما بين متوسطة متوسطة وعالية ، ومج

وعالية واستجابات المعلمين في مجال البنية التحتية واألجهزة والكوادر البشرية الالزمة الستخدام 

    (   619:  2365) حمايل ، التعليم اإللكتروني كانت ما بين متوسطة وعالية . 

لفيلكاوي بعنوان : مدى تحقيق كفايات التعليم اإللكتروني لدى أعضاء دراسة ابراهيم ، وا – 3

 . 2118هيئة تدريس كلية التربية بجامعة الكويت 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تحقق كفايات التعليم االلكتروني المتعلقة في استخدام 

ن باستخدام المنهج الوصفي الحاسوب واستخدام االنترنت ، ونظام إدارة الفصل .وقامت الباحثا

مدير  03فقرة  ، وتكونت عينة الدراسة من  01المسحي  ، واستخدمت الباحثان استبانة مكونة من 

ومديرة بالطريقة القصدية  وتوصلت الدراسة إلى : أن تحقيق كفايات التعليم االلكتروني المتعلقة 

اء هيئة التدريس في كلية التربية ، باستخدام الحاسوب واستخدام االنترنت بدرجة عالية لدى أعض

 ( 21:  2361. ) العدوان ،  وأما بالنسبة للكفايات فقد كانت متحققة بدرجة متوسطة 
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دراسة مجدي احميدة ، وعبدالحافظ غوار بعنوان " التعليم اإللكتروني " الواقع والمعوقات  – 4

بجامعة الزاوية دراسة ميدانية   التي تواجه أعضاء هيئة تدريس التربية البدنية وعلوم الرياضة

2121 . 

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الزاوية عن واقع 

التعليم اإللكتروني والمعوقات . واستخدم الباحثان المنهج الوصفي  وتكونت أداة الدراسة من 

عضواً هيئة تدريس ، وتوصلت الدراسة  13بحث من عبارة  وكانت عينة ال 28استبيانه مكونة من 

إلى : أن أغلب المقررات التي تدرس في الجامعات عبارة عن مقررات تخضع للنظام التقليدي ، 

ً إلى ضعف وعي الطالب بثقافة التعليم اإللكتروني ، وضعف استجاباتهم  وأشارت النتائج ايضا

، وكذلك بينت نتائج الدراسة إلى قلة اإلمكانات  وتفاعلهم معه ، وعدم إتقانهم لمهارات استخدامه

المادية الالزمة للتعليم اإللكتروني ، وعدم تحفيز أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للحوافز المادية 

والمعنوية الستخدام تقنيات الحاسوب واالنترنت وضعف وعي أعضاء هيئة التدريس بثقافة التعليم 

  ( 03،  21،  6232) احميدة ، محمد: اإللكتروني.
 

دراسة سميرة بريك ، ليلى جوبير بعنوان : استخدام التعليم اإللكتروني لمواجهة مشكالت  – 5

 التعليم بجامعة الزاوية في ظل جائحة كورونا ) الواقع والمأمول ( 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام التعليم اإللكتروني في كليات جامعة الزاوية في 

جائحة كورونا ، واستخدمت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي ، وتكونت أداة الدراسة من  ظل

عضو هيئة تدريس وتوصلت  53فقرة ، وكانت عينة الدراسة  25استبانة لجمع البيانات مكونة من 

وية إلى : أن درجة الصعوبة في استخدام التعليم اإللكتروني لمواجهة مشكالت التعليم في جامعة الزا

( والتي تنص على ) انقطاع  29في ظل جائحة كورونا جاءت بدرجة عالية ، حيث أحتلت الفقرة ) 

الكهرباء باستمرار يعتبر عائقاً في استخدام التعليم االلكتروني ( المرتبة االولى ، وتليها في المرتبة 

لكتروني ، وعدم معرفتي الثانية صعوبة إلغاء فكرة التعليم التقليدي واستبداله بفكرة التعليم اإل

الستخدام البريد اإللكتروني الجامعي بنفس المتوسط ، وفي المرتبة الثالثة  ضعف مهارة عضو 

هيئة التدريس في استخدام الحاسوب وصعوبة معرفة وفهم المصطلحات االنجليزية المستخدمة في 

 .  ( 131:  2326) بريك ، جوبير ،  التعليم اإللكتروني

 ات الدراسةالمنهج وإجراء

أتبعت الدراسة المنهج الوصفي الذي يتالءم مع طبيعة الدراسة ومشكالتها  منهج الدراسة :

 وأهدافها .
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بالغ تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية تيجي ال مجتمع الدراسة :

 ( وذلك وفقا إلحصائيات مدير أعضاء هيئة التدريس بالكلية 93عددهم)

( عضو هيئة تدريس من كلية التربية تيجي ، من  29تكونت عينة الدراسة من )  ينة الدراسة :ع

 مجتمع الدراسة ، وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة. 

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات المتعلقة أداة الدراسة : 

 بموضوع الدراسة .

 المحكمين من مجموعة على عرضها تم الدارسة ألداة الظاهري الصدق من للتأكد صدق األداة :

 تعديل تم وقد الدراسة، مجال في الخبرة أصحاب من التدريس وطرق المناهج في المتخصصين

 النهائية . صيغتها في لوضعها المحكمون ماراه حسب العبارات بعض

 لتحليل البيانات ومناقشتها . SPSSث البرنامج اإلحصائي استخدم الباحاألساليب االحصائية : 

 ( 29) قام الباحث باستخراج )معامل الثبات( بتطبيق االستبيان على عينة تتكون من  ثبات االختبار:

عن طريق حساب االتساق الداخلي بين فقرات المقياس باستخدام معامل فرداً وتم استخراج الثبات 

( وذلك يؤشر 3.90ل الثبات المستخرج باستخدام معامل ألفا كرنبا   = )بلغ معام ألفا كرنبا  حيث

 على درجة ثبات عالية لالستبيان المستخدم. 

 البيانات الوصفية ألفراد العينة :

 توزيع أفراد العينة حسب متغير التخصص

 

 صصلتوزيع أفراد العينة حسب متغير التخوالنسبة المئوية ( يبين التكرارات  1جدول رقم ) 

 النسبة العدد التخصص

 33.3 9 مناهج وطرق تدريس

 18.5 5 االجتماع علم

 11.1 3 االنجليزية اللغة

 18.5 5 الرياضيات

 3.7 1 الحاسوب

 11.1 3 اللغة العربية

 3.7 1 الجغرافيا

 100.0 27 كلي
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يةالدراسة وفا لمتغير الدرجة العلم ( يبين توزيع أفراد عينة 2جدول رقم )   

تكرارال  بيالمتغير النس النسبة   التوزيع التراكمي 

رالمتغي  

 66.7 66.7 66.7 18 محاضر مساعد

 96.3 29.6 29.6 8 محاضر

 100.0 3.7 3.7 1 مساعد استاذ

  100.0 100.0 27 كلي

 

 عرض نتائج الدراسة :       

هة نظر أعضاء هيئة جامعة الزنتان من وج–ما واقع التعليم االلكتروني بكلية التربية تيجي 

 التدريس  

، One Sample T Test اختبار )ت( لعينة واحدة لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام 

وذلك التعرف على داللة الفروق بين المتوسط الحقيقي) متوسط درجات عينة الدراسة علي مجموع 

 -لتالية :أبعاد هذا المحور( والمتوسط الفرضي والذي تم حسابه وفقاً للمعادلة ا

 الحد األدنى لمجموع درجات المقياس + الحد األعلى لمجموع درجات المقياس المتوسط الفرضي = 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 

 (6  ×08+ ) (8 ×08                 )08 *698                 2110 

 638= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــ   =   

2                                   2                            2 

 نتيجة ذلك: ( التالي يبين 0والجدول رقم ) 

 ( يبين داللة الفروق بين المتوسط الحقيقي والمتوسط الفرضي :3جدول )

 

 العدد

 

المتوسط 

 الفرضي

 

المتوسط 

 الحقيقي

 

االنحراف 

 المعياري

 

درجة 

 الحرية

 

 (Tقيمة )

مستوى 

 الداللة

29 638 99.04 12.99 26 -2.385 1.125 
 

( لصححالح 3.328وجححود فححروق دال إحصححائياً عنححد مسححتوى ) ( السححابق 0يتضححح مححن الجححدول )      

( للمتوسححط الفرضححي ممححا يشححير إلححى وجححود 638( مقابححل )99.04المتوسححط الحقيقححي، حيححث كححان )

 . صعوبات ومعوقات تواجه عضو هيئة التدريس في تطبيق التعليم اإللكتروني

صياغة األسئلة التالية والتي وللتعرف بشكل أكثر تحديداً حول أبعاد تلك الصعوبات والمعوقات تم 

 : في نرى أنها تمثل إشكاليات تتطلب البحث والدراسة بشكل أكثر تفصيالً 

 ما مدى توافر متطلبات التعليم اإللكتروني بكلية التربية تيجي ؟ - 6

 ما مدى استخدام التعليم اإللكتروني من قبل عضو هيئة التدريس ؟ - 2
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هيئة التدريس في استخدام التعليم اإللكتروني بكلية التربية  ما الصعوبات التي تواجه أعضاء - 0

من  (Weighted Mean) ولإلجابة على هذه األسئلة تم حساب الوسط الحسابي المرجح تيجي ؟   

يما وف خالل حساب أوزان وترجيحات كل فقرة من فقرات االستبيانة وكذلك كل محور من المحاور

 يلي عرض لخطوات ونتيجة ذلك 

حيث أن المقياس المستخدم في هذه الدراسة  معيار للحكم على وزن كل فقرة أو محور :وضع 

يعتمد التدريج الخماسي وقد تم إعطاء أوزان لكل خيار من الخيارات الخمسة ) بدرجة كبيرة جدا 

( ، 6، بدرجة قليلة جدا =  2، و بدرجة قليلة = 0، وبدرجة متوسطة = 1، بدرجة كبيرة = 8=

زان تأخذ التدريج الترتيبي، فقد تم وضع معيار يتم من خالله الحكم على مستوى كل فقرة وهذه األو

 أو بعد من ابعاد المقياس وفق الخطوات التالية :

 عدد االختيارات .÷ من خالل المعادلة التالية :  عدد  المسافات   الفترة طول حساب - 6

 مسافة 0  إلى 2 ومن ، مسافة أولى 2  إلى 6 ( ) من1وفي حالتنا هذه نجد أن عدد المسافات = )

 مسافة رابعة(  8إلى  1مسافة ثالثة من  1الى  0ثانية، من 

 (8و عدد الخيارات = )

 التوزيع حسب : ويصبح 3.53=  8÷  1وبذلك نجد أن طول الفترة = 

  ( 4التالي رقم )  الجدول

 المستوى او الوزن المرجح المتوسط

 ليلة جدابدرجة ق 6.53 إلى 1.00من

 بدرجة قليلة 2.13الى  6.56 من

 بدرجة متوسطة 0.13الى  2.16  من

 بدرجة كبيرة 1.23الى  0.16من 

 بدرجة كبيرة جدا 8.33الى  1.26من 

 والمحاور،كل عبارة أو فقرة من فقرات المقياس  للحكم على مستوىقد تم استخدام هذا المعيار    

 .والمقياس ككل

 : (Weighted Mean) حسابي المرجح حساب الوسط ال - 2

يماثل  يعد الوسط الحسابي المرجح من المقاييس المهمة للنزعة المركزية وهو من حيث الفكرة

الوسط الحسابي االعتيادي ولكن الوسط االعتيادي يعتبر مفردات العينة قيد الدراسة لها نفس 

القيم غير متساوية من حيث  عندما تكون األهمية والتأثير في حساب أي مؤشر إحصائي ولكن

األهمية ولمجموعة كبيرة من المفردات تتألف من عدة مجموعات، فيتطلب ترجيح تلك القيم بما 

يتناسب وأهمية كالً منها لتصبح عملية حساب وسطها الحسابي مقبوالً وهو ما يعرف بالوسط 
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اصل ضرب القيم والذي هو مجموع حو  ( المتوسط Weightedأو المرجح ) الحسابي الموزون

 ويخضع للقانون: .في أوزان مخصصة لكل منها مقسوم علي مجموع هذه االوزان

 

 

 

 حيث أن                        = مجموع )الوزن * التكرار(

 

 و                      = مجموع االوزان

 

لكتروني بكلية ما مدى توافر متطلبات التعليم اإل األول:نتائج اإلجابة عن التساؤل  أوالُ:

 التربية تيجي  

ومستوى فقرات هذا المحور وبشكل  المرجح،لإلجابة عن هذا التساؤل تم حساب المتوسط الحسابي 

 ( يشير إلى ذلك : 8عام والجدول ) 

( يبين المتوسط الحسابي المرجح والوزن النسبي ومستوى فقرات  5الجدول التالي رقم ) 

 المحور األول وبشكل عام

بدرجة   تالعبارا

قليلة 

 جدا

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

كبيرة 

 جدا

المتوسط 

 المرجح 

الوزن 

 النسبي

المستوى 

أو 

 الوزن

يوجد بالكلية شبكة  

انترنت متصلة 

 .بالقاعات الدراسية

 00 00 33 33 27 التكرار

1.00 

 

%20 

 

بدرجة 

داقليلة ج  % 1 33 33 00 00 

ع لدى الكلية موق

إلكتروني على شبكة 

 .االنترنت

 

 5 8 3 2 9 التكرار

2.93 

 

%59 

 

بدرجة 

 % متوسطة

33.3 7.4 11.1 29.6 18.5 

يوجد بالكلية قاعات 

 مجهزة حاسوب حديثة

 00 00 8 5 14 التكرار
1.78 

 

%36 

 

بدرجة 

داقليلة ج  % 51.9 18.5 29.6 00 33 

يوجد بالكلية اجهزة 

 عرض الكترونية

 2.07 1 00 8 9 9 رارالتك

 

%41 

 

بدرجة 

 3.7 00 29.6 33.3 33.3 % قليلة

تتوفر لدى الكلية  

برمجيات تعليمية تساهم 

 .في تدريس المادة

 1 1 2 6 17 التكرار

1.63 

 

%33 

 

بدرجة 

 3.7 3.7 7.4 22.2 63.0 % قليلة جدا

تساهم الكلية في توفير 

برامج التعليم 

 اإللكتروني عن بعد

 1 1 2 6 17 لتكرارا

1.63 

 

%33 

 

بدرجة 

 3.7 3.7 7.4 22.2 63.0 % قليلة جدا

لديك بريد الكتروني   

خاص بك على شبكة 

 3.78 9 10 4 1 3 التكرار

 

%76 

 

بدرجة 

 33.3 37 14.8 3.7 11.1 % كبيرة
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 .االنترنت

يتوفر لديك جهاز  

 .حاسوب حديث

 3.33 7 8 5 1 6 التكرار

 

%67 

 

ة بدرج

 25.9 29.6 18.5 3.7 22.2 % متوسطة

يتوفر بجهازك برامج 

التعليم اإللكتروني عن 

الزوم  –بعد ) الواتس 

 ..... الخ (

 10 6 1 00 10 التكرار

3.22 

%64 

بدرجة 

 37.0 22.2 3.7 00 37.0 % متوسطة

المحور األول: ما مدى 

توافر متطلبات التعليم 

اإللكتروني بكلية التربية 

 تيجي ؟

 34 34 33 30 112 التكرار

2.26 %45 

 

 

بدرجة 

 قليلة

% 

46 12 14 14 14 

    

أن المتوسط  األول نجد تحليل المحور  ( والمتضمن نتائج 8)   السابق الجدولخالل من     

كان ما مدى توافر متطلبات التعليم اإللكتروني بكلية التربية تيجي   المرجح لهذا المحور)

 ليكارت مقياس (  وهو ما يساوى المستوى )بدرجة قليلة( حسب%18، وبوزن نسبي )(2.21)

الخماسي، مما يعني ضعف متطلبات التعليم اإللكتروني بكلية التربية تيجي. وقد جاء أقل متوسط 

 (يوجد بالكلية شبكة انترنت متصلة بالقاعات الدراسية ) مرجح بين فقرات هذا المحور الفقرة 

( وذلك يُؤشر %23( وهو ما يساوي )بدرجة قليلة جداً( ، وبوزن نسبي )6.33) بمتوسط مرجح

ً في توقير متطلبات التعليم إلى إن  عدم وجود شبكة إنترنت بالقاعات مما يؤثر تأثيراً بالغا

 اإللكتروني.

هيئة عضو  ثانياً : نتائج اإلجابة عن التساؤل الثاني : ما مدى استخدام التعليم اإللكتروني من قبل

 التدريس 

لإلجابة عن هذا التساؤل تم حساب المتوسط الحسابي المرجح ، ومستوى فقرات هذا المحور 

 ( يشير إلى ذلك : 1وبشكل عام والجدول ) 

( يبين المتوسط الحسابي المرجح والوزن النسبي ومستوى فقرات  6الجدول التالي رقم ) 

 المحور الثاني وبشكل عام

  العبارات

بدرجة 

ة قليل

 جدا

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

كبيرة 

 جدا

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 النسبي

المستوى 

أو 

 الوزن

تستخدم الموقع 

اإللكتروني للكلية على 

 شبكة االنترنت.

 

 5 4 6 5 7 التكرار

2.8 

 

%56 

 

بدرجة 

 18.5 14.8 22.2 18.5 25.9 % متوسطة

تلقي محاضراتك عبر 

لتعليم برامج ا

 اإللكتروني عن بعد.

 1.2 00 00 2 1 24 التكرار

 

%24 

 

بدرجة 

داقليلة ج  % 88.9 3.7 7.4 00 00 

بدرجة  57% 2.9 1 5 13 5 3 التكرارتجيد استخدام تقنيات 
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التعليم اإللكتروني 

 لغايات البحث العلمي.
% 11.1 18.5 48.1 18.5 3.7 

 متوسطة  

تستخدم القاعات 

في الكلية  المخصصة

للتعليم اإللكتروني في 

 تدريس المادة .

 1 1 4 2 19 التكرار
1.6 

 

%33 

 

بدرجة 

داقليلة ج  % 70.4 7.4 14.8 3.7 3.7 

تتمكن من إدارة الملفات 

االلكترونية ) فتح ، 

تلقي ، ارسال ، حذف ( 

 بسهولة .

 3 14 6 3 1 التكرار

3.6 

 

%71 

 

بدرجة 

 11.1 51.9 22.2 11.1 3.7 % كبيرة

تقوم بتوفير محاضراتك 

الكترونيا عبر شبكة 

 االنترنت .

 

 1 00 10 5 11 التكرار

2.1 

 

%41 

 

بدرجة 

 3.7 00 37.0 18.5 40.7 % قليلة

تجيد التعامل مع 

 الحاسوب .

 

 6 7 10 4 00 التكرار
3.6 

 

%71 

 

بدرجة 

 22.2 25.9 37.0 14.8 00 % كبيرة

تستخدم البريد 

كتروني للتواصل اإلل

 مع زمالئك .

 9 5 8 3 2 التكرار
3.6 

 

%76 

 

بدرجة 

 33.3 18.5 29.6 11.1 7.4 % كبيرة

تستخدم البريد 

اإللكتروني للتواصل 

 مع طالبك .

 00 2 10 6 9 التكرار
2.2 

 

%44 

 

بدرجة 

 00 7.4 37.0 22.2 33.3 % قليلة

تطلب من طالبك 

إرسال الواجبات عبر 

 إللكتروني.البريد ا

 1 1 2 3 20 التكرار
1.5 

 

%30 

 

بدرجة 

داقليلة ج  % 74.1 11.1 7.4 3.7 3.7 

تجيد استخدام 

البرمجيات الالزمة 

للتعليم اإللكتروني في 

 تدريس المادة .

 2 4 10 5 6 التكرار

2.7 

 

%53 

 

بدرجة 

 7.4 14.8 37 18.5 22.2 % متوسطة

وجود تشجيع من إدارة 

ستخدام الجامعة ال

 التعليم اإللكتروني.

 

 1 00 4 6 16 التكرار

1.7 

 

%33 

 

بدرجة 

داقليلة ج  % 59.3 22.2 14.8 00 3.7 

تتواصل مع طالبك 

عبر برامج التعليم 

اإللكتروني عن بعد )     

 –الزم  -الواتس اب 

 الخ(

 1 2 7 6 11 التكرار

2.1 
%42 

 

بدرجة 

 3.7 7.4 25.9 22.2 40.7 % قليلة

المحور الثاني : مدى 

استخدام التعليم 

اإللكتروني من قبل 

 عضو هيئة التدريس:

 31 45 92 54 129 التكرار

2.42 %48 
بدرجة 

 9 12.8 26 15 37 % قليلة

 

اإلجابة عن التساؤل الثاني إلى   ( والمتضمن نتائج 1)   تشير النتائج الواردة في الجدول السابق    

؟(  كان  مدى استخدام التعليم اإللكتروني من قبل عضو هيئة التدريس)ما أن المتوسط المرجح 

الخماسي، ورغم ما يُؤشر  ليكارت مقياس ( وهو ما يساوى المستوى )بدرجة قليلة( حسب2.12)
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اليه ذلك من سلبية، إال أن الفحص الدقيق لفقرات المقياس يبين أن هناك نواحي إيجابية في بعض 

تتمكن من ادارة الملفات اإللكترونية ) فتح ، تلقي ، نجد أن العبارات )  جوانب هذا البعد حيث

ارسال ، حذف ( بسهولة، والعبارة : تجيد التعامل مع الحاسوب ، والعبارة: تستخدم البريد 

اإللكتروني للتواصل مع زمالئك.  قد حصلت على تقييم )بدرجة كبيرة( حسب مقياس ليكرت 

( لكل منها ، وقد يعود ذلك إلى اعتماد أعضاء هيئة التدريس 0.1)الخماسي وذلك بمتوسط مرجح 

على اإلمكانيات الذاتية. في مقابل فقرات أخرى تؤشر إلى مستوى سلبي مرتفع والمتمثلة في 

العبارتين ) تلقي محاضراتك عبر برامج التعليم اإللكتروني عن بعد ، وتستخدم القاعات المخصصة 

وني في تدريس المادة ، و تطلب من طالبك إرسال الواجبات عبر البريد في الكلية للتعليم اإللكتر

اإللكتروني، و وجود تشجيع من إدارة الجامعة الستخدام التعليم اإللكتروني..( وذلك بمتوسطين 

 ( على التوالي. 6.9، و6.8، و 6.1، و6.2مرجحين )

ً : نتائج اإلجابة على التساؤل الثالث: ما الصعوبات والم عوقات التي تواجه عضو هيئة ثالثا

 التدريس في تطبيق التعليم اإللكتروني 

لإلجابة عن هذا التساؤل تم حساب المتوسط الحسابي المرجح ، ومستوى فقرات هذا المحور 

 ( يشير إلى ذلك : 9وبشكل عام والجدول ) 

قرات ( يبين المتوسط الحسابي المرجح والوزن النسبي ومستوى ف 7الجدول التالي رقم ) 

 :المحور الثالث وبشكل عام

  العبارات

بدرجة 

قليلة 

 جدا

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

كبيرة 

 جدا

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 النسبي

المستوى 

أو 

 الوزن

يحتاج التعليم 

اإللكتروني إلى تكلفة 

عالية لتجهيز البنية 

 . التحتية

 

 13 11 1 2 00 التكرار

4.3 

 

%86 

 

ة بدرج

كبيرة 

 جدا
% 00 7.4 3.7 40.7 48.1 

قلة خبرة عضو هيئة  .

التدريس بتقنيات التعليم 

 .اإللكتروني 

 3.3 2 9 12 3 1 التكرار

 

%66 

 

بدرجة 

 7.4 33.3 44.4 11.1 3.7 % متوسطة

قلة خبرة الطالب 

بتقنيات التعليم 

 .اإللكتروني 

 3.3 7 7 3 7 3 التكرار

 

%66 

 

بدرجة 

 25.9 25.9 11.1 25.9 11.1 % متوسطة

القاعات الدراسية غير 

مخصصة لتطبيق 

 . التعليم اإللكتروني

 

 12 7 1 1 6 التكرار

3.7 

 

%73 

 

بدرجة 

 44.4 25.9 3.7 3.7 22.2 % كبيرة

انقطاع شبكة االنترنت 

 لفترات طويلة في الكلية

. 

 13 6 2 1 5 التكرار
3.8 

 

%76 

 

بدرجة 

 48.1 22.2 7.4 3.7 18.5 % كبيرة

بدرجة  76% 3.8 8 11 5 1 2 التكرارالتعليم اإللكتروني 
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يشكل تحديا لعضو هيئة 

التدريس اكثر من 

 . التعليم التقليدي

% 7.4 3.7 18.5 40.7 29.6 

 كبيرة  

وسائط التعليم 

 اإللكتروني صعبة التعلم

 2.3 00 2 9 10 6 التكرار

 

%45 

 

بدرجة 

 00 7.4 33.3 37.0 22.2 % قليلة

التعليم اإللكتروني يعزل 

عضو هيئة التدريس 

عن المحيط االجتماعي 

 . له

 

 00 8 8 4 4 التكرار

2.5 

 

%50 

 

بدرجة 

 00 29.6 29.6 14.8 14.8 % قليلة

تعيق كثافة المادة 

العلمية في المقررات 

الدراسية من استخدام 

 . التعليم اإللكتروني

 

 3 6 9 3 6 التكرار

2.9 

 

%58 

 

بدرجة 

 11.1 22.2 33.3 11.1 22.2 % متوسطة

يتطلب اعداد المحتوى 

اإللكتروني جهدا كبيرا 

من قبل عضو هيئة 

 . التدريس

 5 10 7 4 1 التكرار

3.5 

 

%70 

 

بدرجة 

 18.5 37.0 25.9 14.8 3.7 % كبيرة

يواجه مسؤولي الكلية 

صعوبة في توفير البنية 

زمة للتعليم التحتية الال

 اإللكتروني

 15 7 3 00 2 التكرار

4.2 

 

%84 

 

بدرجة 

 55.6 25.9 11.1 00 7.4 % كبيرة

عدم وجود تشجيع من 

الجامعة الستخدام 

 , التعليم االلكتروني

 15 6 1 2 3 التكرار
4 

 

%81 

 

بدرجة 

 55.6 22.2 3.7 7.4 11.1 % كبيرة

انقطاع التيار الكهربائي 

 . ة بالكليةلفترات طويل

 13 8 4 00 2 التكرار
4.1 

%82 

 

بدرجة 

 48.1 29.6 14.8 00 7.4 % كبيرة

المحور الثالث : 

الصعوبات والمعوقات 

التي تواجه عضو هيئة 

التدريس في تطبيق 

 التعليم اإللكتروني

 106 98 65 38 41 التكرار

3.52 %70 
بدرجة 

 0.3 0.28 0.19 0.11 0.12 % كبيرة

اإلجابة على التساؤل الثالث   ( والمتضمن نتائج 9)   ل النتائج الواردة في الجدول السابقمن خال

الصعوبات والمعوقات التي تواجه عضو هيئة التدريس نالحظ أن المتوسط المرجح لهذا المحور) 

 الخماسي  ليكارت مقياس كان عند مستوى )بدرجة كبيرة ( حسبفي تطبيق التعليم اإللكتروني  (  

( مما يُؤشر إلى وجود صعوبات جمة تحول دون تطبيق التعليم %93( ووزن نسبي )0.82بدرجة )

اإللكتروني من قبل أعضاء هيئة التدريس ، وذلك بوجه عام وفي أغلب فقرات هذا المحور، عدا 

يس التعليم اإللكتروني يعزل عضو هيئة التدر ، ووسائط التعليم اإللكتروني صعبة التعلم الفقرتين ،

( على التوالي ، مما 2.0، و2.8فقد كانتا )بدرجة قليلة( بوزن نسبي ). عن المحيط االجتماعي له

أن إمكانية استخدام الوسائط، والوعي بطرق وأساليب استخدامها   ال تمثل مشكلة لدى يؤشر على 

 .أعضاء هيئة التدريس
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 نتائج الدراسة ومناقشتها : 

ات أفراد العينة حول جميع العبارات التي وردت في مقياس من خالل التحليل اإلحصائي إلجاب 

)واقع استخدام التعليم اإللكتروني بكلية التربية تيجي جامعة الزنتان من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 التدريس ( توصلت هذه الدراسة إلى اآلتي : 

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول : -أوالً : 

 ما مدى توافر متطلبات التعليم اإللكتروني بكلية التربية تيجي  وقد نص هذا السؤال على اآلتي : 

وقد أظهرت النتائج  ضعف متطلبات التعليم اإللكتروني بكلية التربية تيجي  وكان بمتوسط مرجح          

( مما يساوي بدرجة قليلة ، وجاء أقل متوسط مرجح بين  % 18(  وبوزن نسبي )  2.  21) 

(  6. 33) يوجد بالكلية شبكة انترنت بالقاعات الدراسية بمتوسط مرجح  ) فقرات المحور األول 

وهو ما يساوي بدرجة قليلة جداً ، وقد يقسر الباحث ذلك إلى قلة اإلمكانيات المادية المخصصة 

لبرامج التعليم اإللكتروني  وعدم توافر بنية مناسبة من أجهزة حاسوب وشبكة إنترنت بالكلية ، 

 مسؤولين في فهم دمج  التكنولوجيا بالتعليم . وكذلك قصور ال

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني : -ثانياً : 

وقد نص هذا السؤال على اآلتي : ما مدى استخدام التعليم اإللكتروني من قبل عضو هيئة 

 التدريس  

ئة التدريس دلت نتائج الدراسة للتساؤل الثاني ضعف استخدام التعليم اإللكتروني من قبل عضو هي

(  وهو ما يساوي بدرجة قليلة حسب مقياس  2.  12بكلية التربية تيجي و كان بمتوسط مرجح ) 

ليكارت.  وقد يعزو الباحث ذلك  إلى أن الجامعة أو الكلية لم تعتاد على تدريب وتشجيع  أعضاء 

دراسية ، إال أن هيئة التدريس على استخدام  وتوظيف  تقنيات التعليم اإللكتروني في القاعات ال

هنالك بعض الجوانب اإليجابية  في التساؤل الثاني وفي بعض الفقرات ومنها : أن أغلب أعضاء 

هيئة التدريس يجيدون استخدام الحاسوب ، والبريد اإللكتروني للتواصل مع الزمالء وقد حصل 

 انيات الذاتية . على تقييم بدرجة كبيرة ، وقد يعود هذا إلى اعتماد أعضاء التدريس على االمك

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث : -ثالثاً :  

وقد نص هذا السؤال على اآلتي : ما الصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في استخدام 

 التعليم اإللكتروني بكلية التربية تيجي  
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ني بكلية التربية خلصت نتائج هذا التساؤل إلى وجود صعوبات تحول دون تطبيق التعليم اإللكترو

( مما  % 93( وهو ما يساوي بدرجة كبيرة ووزن نسبي )  0.82تيجي وكان بمتوسط مرجح ) 

يدل على وجود صعوبات ويعزو الباحث سبب ذلك إلى افتقار البنية التحتية المناسبة والالزمة 

فسر صعوبة الستخدام التعليم اإللكتروني و اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدامه مما ي

 اقتناع عضو هيئة التدريس بفكرة التعليم اإللكتروني وتمسكه بفكرة التعليم التقليدي .

 على ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ، فان الباحث يوصي باآلتي : 

 إن تهتم جامعة الزنتان بدمج التعليم اإللكتروني مع برامجها التعليمية . – 6

 البنية التحتية لبيئة التعليم اإللكتروني بكلية التربية تيجي . العمل على تطوير – 2

أن تتوفر لدى عضو هيئة التدريس بكلية التربية تيجي فكرة التخلص من إتباع الطرق التقليدية  – 0

 القديمة في العملية التعليمية   

االقتراحات :    

ة التدريس . ل الجامعة ألعضاء هيئعقد دورات تدريبية ونشر ثقافة التعليم اإللكتروني من قب – 6  

إعداد الكوادر البشرية إلدارة التعليم اإللكتروني . – 2  

إجراء المزيد من الدراسات في مجال التعليم اإللكتروني من وجهة نظر مسؤولي جامعة  – 0

 الزنتان والطلبة .  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

215 
 

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

 99/2222/ 22-91( طرابلس 2المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

 المراجع 

 أوالً : الكتب :

 عليم اإللكتروني ، عمان ، دار اسامة للنشر والتوزيع .( الت 2363الراضي ،  احمد علي  )  - 6

، عمان ، دارة  1( تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق، ط  2331الحيلة، محمد محمود، ) - 2

 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة . 

مة للنشر ( الجودة في التعليم عن بعد ، عمان ، دار اسا 2362الكسجي  ، فلسطين محمد ،  )  - 0

 والتوزيع .

( المناهج الحديثة وطرائق التدريس ،عمان ،  دار المناهج  2360عطية  ، محسن علي ، )  - 1

 للنشر والتوزيع .

 ثانياً : الرسائل العلمية :

( ، )مطالب استخدام التعليم االلكتروني في تدريس  2335الشهراني ، ناصر بن عبدالله ،)  - 6 

ليم العالي من وجهة نظر المختصين  ( ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية العلوم الطبيعية بالتع

 التربية ،جامعة ام القرى  السعودية. 

( ) درجة توافر كفايات التعليم االلكتروني من وجهة نظر  2361العدوان ، لينا طالل، )  – 2

ونة الجنوبية  ( ، رسالة مديري المدارس الحكومية االردنية والمعيقات التي تواجههم في لواء الش

 ماجستير غير منشورة ،  كلية العلوم التربوية ، جامعة الشرق االوسط .

( ) المشكالت التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في جامعة  2331علي ،نجاح المبروك ، )  - 0

 لفاتح . الفاتح وتؤثر على أداءه الوظيفي  ( ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب ،جامعة ا

 ثالثاً : الدوريات : 

(  التعليم اإللكتروني " الواقع  2326أحميده  ،مجدي محمد ، محمد ، عبدالحفظ المبروك ،)  - 6

والمعوقات التي تواجه أعضاء هيئة تدريس التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية دراسة 

 الجزء االول. –جيالت ميدانية ، المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية الع
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(  معوقات استخدام التعليم االلكتروني من وجهة نظر أعضاء  2366الحوامدة ، محمد فؤاد ،)  - 2

، العدد االول +  29الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد 

 الثاني .

( دواعي استخدام التعليم  2369يالد، ) الخالقي ، عبدالعظيم البشير ، ابوغمجة ،طارق م - 0

ً ،  –االلكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية  جامعة طرابلس كنموذجا

 المؤتمر العلمي االول بكلية التربية تيجي ، المحور الثاني 

لمواجهة ( استخدام التعليم االلكتروني  2326بريك ، سميرة محمد ، جوبير، ليلى رمضان ، )  - 1

مشكالت التعليم بجامعة الزاوية في ظل جائحة كورونا ) الواقع والمامؤل ( ، المؤتمر العلمي الثالث 

 الجزء االول بحوث قسم التربية وعلم النفس . –لكلية التربية العجيالت 

(  واقع التعليم االلكتروني في جامعة تشرين من وجهة نظر كل  2366حسامو ،سهى علي ، )  - 8

 . 29أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة ، رسالة دكتوراه ،مجلة جامعة دمشق ، المجلد من 

(  واقع التعليم االلكتروني في مدريات التربية والتعليم في  2365حمايل  ،حسين جاد الله ، )  - 1

 .  8، ملحق  18المحافظات الشمالية في فلسطين ، دراسات العلوم التربوية ، المجلد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

217 
 

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

 99/2222/ 22-91( طرابلس 2المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

معوقات استخدام التقنية التعليمية في التدريس من وجهة نظر معلمات الصف الرابع 

 من الشق األول من التعليم األساسي في منطقة مزدة

 جامعة غريان –مزدة  –خيرية سعيد إمحمد لمو                          كلية التربية  .أ

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

  المقدمة:

يمر العالم بتغيرات كثيرة تناولت جميع نواحي الحياة، وأثرت على مجال التعليم في أهدافه 

بحيث أصبح من الضروري على المهتمين في هذا المجال ان يواجهوا تحديات  ووسائله،ومناهجه 

جميع عمليات العصر باألساليب والوسائل الحديثة، حيث تقوم التقنية التعليمية بدور رئيسي في 

التعليم والتعلم التي تتم داخل المؤسسات التعليمية، وذلك لتحقيق االهداف المرجوة والمتمثلة في 

تزويد الفرد بالخبرات، واالتجاهات التي تساعده على النجاح في الحياة، ومواجهة مشكالت 

برة التي تسمح له بمتابعة المستقبل. وال يمكن ان يتم ذلك بالتلقين واإللقاء، ولكن بتوفير مجاالت الخ

التعلم الكتساب الخبرات الجديدة، ليكون اقدر على مواجهة التغيرات المستمرة في متطلبات الحياة، 

 ( 60: 6115وأنواع العمل التي يمارسها، والمشكالت التي تصاحب ذلك)الفرا،

ظيف التقنية ولقد حتث المؤتمرات الدولية واالقليمية على ضرورة تطوير مناهج التعليم وتو

في خدمة التعليم في الفترة االخيرة ، حيث أكدت اليونيسكو على ذلك المؤتمر الدولي األول للتعليم 

(وفي المشروع الدولي للتعليم التقني والمهني عام 6159التقني والمهني في برلين بألمانيا عام )

استراليا، اليونان، ( في  6115(، وفي مؤتمراتها اإلقليمية الخمس التي عقدت عام )6112)

اإلمارات العربية المتحدة ، اإلكوادور، وفي المؤتمر الثاني للتعليم التقني الذي عقد في سيول 

 م6111بكوريا في عام 

لتعليمية  ح انجاإا في  ودورهلتعليمية ت التقنياام استخدامية أهيضا ت أسارالداتظهر و

من معلوماته عن طريق حاسة  ٠٤على % لمتعلم يحصلت أن اسارالداذه ت هدأآحيث ، لعملية ا

 (2: 6125اس. )قادي، لحواعن  طريق باقي ٠٤و%لبصر اعن طريق حاسة  ٠٤و%لسمع ا

والمتتبع لواقع استخدام التقنيات التعليمية بمدارسنا يالحظ أن هناك ضعفا جليا وواضحا ال 

لمعلمات بالوسائل واالجهزة يليق بأهمية وفاعلية هذه الوسائل والتقنيات، فمن جهة هناك جهل لدى ا

التعليمية من حيث المعرفة بمسميات هذه التقنيات وكيفية استخدامها، ومن جهة اخرى نجد أن وضع 

 بعض المدارس ال يسمح وال يشجع على استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية .
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ات في الدول إذ دخل استخدام التكنولوجيا التعليمية إلى الصفوف الدراسية بكافة المستوي 

المتقدمة، وأصبح امتالك مهارت استخدامها أحدى األساسيات، وربما المهارة الرابعة  في العمليات 

التربوية إلى جانب القراءة والكتابة  والعمليات الحسابية، ولهذا زاد االهتمام بالدعوة الى توظيف 

 (2: 6125التعليمية كافة. )قادي، التقنية التعليمية في المراحل 

 مشكلة البحث: 

تحديات مواكبة  -بما يحتويه من مؤسسات نظامية وغير نظامية -يواجه النظام التعليمي 

التطور العلمي والتقني المتسارع، حيث دعت الحاجة الى تطوير كافة االساليب والتقنيات التعليمية، 

ؤسسات التعليمية ومع توسع التعليم النظامي لمواجهة التراكم الهائل من المعلومات، اضطرت الم

 إلى تنظيم التعلم وبيئته كي يتعلم المتعلم بنفسه.

لذا أصبح الهدف األساسي للتعليم يتمثل في تزويد الفرد بالخبرات واالتجاهات التي تساعده 

على النجاح في الحياة ومواجهة مشكالت المستقبل. حيث ال يتم ذلك من خالل التلقين واإللقاء، 

خبرة التي تسمح له بمتابعة التعلم الكتساب الخبرات الجديدة ليكون أقدر ولكن بتوفير مجاالت ال

(. وأصبحت التقنية في  2336:11على مواجهة المتغيرات المستمرة في متطلبات الحياة)الكلوب،

التعليم ركنا أساسيا من أركان العملية التعليمية التعلمية، حيث ال يمكن  االستغناء عنها في المواقف 

ة حتى يتمكن الطالب من االستيعاب والتحصيل باقل جهد ممكن. فهي  ضرورية لتزويد التدريسي

المتعلم بالمواقف واألنشطة التي تساعده على تعلم الكثير من المهارات العقلية مثل:)التحليل، النقد، 

 حل المشكالت ...وغيرها (

يق التعلم وبقائه في إن اشتراك جميع حواس الطالب في عملية التعلم يؤدي الى ترسيخ وتعم

الذهن فترة أطول، وكلما كانت وسائل التعلم أكثر حداثة كانت نتائج التعليم أفضل، وسريعة أكثر، 

 2338حيث أنها تفتح الفرصة للجميع ليتعلم، لكونها تستوعب أعداد كبيرة من األفراد. )العوني،

فالبد أن تحظى بكل المواصفات (، وألن المدرسة هي المكان الرئيسي في العملية التعليمية  62:

الفنية التقنية، وان توظف الطاقات البشرية المؤهلة لخدمة المتعلم، وخدمة العملية التعليمية التي 

 اصبحت اآلن تساير التطورات التكنولوجية. 

ويرى بعض الباحثين أن هناك عدة عوامل تحول دون استخدام التقنية التعليمية ومن بين 

المعلم السلبي من التقنية في التعليم، حيث يعتبرها البعض على هامش العملية  تلك العوامل موقف

التعليمية وليست في صميمها، وضعف البنية التحتية وعزوف المعلمين عن استخدام االنترنت في 
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التعليم، وصعوبة التحقق من قدرة المتعلمين باستخدام التقنية في التعليم ، الى غير ذلك من 

 (0:  2368تي سنتعرف عليها من خالل وجهات نظر المعلمات.)زيدان،المعوقات وال

وكان الحافز وراء هذه الدراسة ما الحظته الباحثة من قلة توافر األدوات المناسبة، وقلة 

تدريب المعلمين على كيفية توظيف التقنية التعلمية في التدريس بشكل مناسب في أغلب مدارس 

 منطقة مزدة.

في في التعرف على معوقات استخدام التقنية التعليمية تتحدد الدراسة  ومن هنا فإن مشكلة

 . التدريس لدى معلمات الصف الرابع من مرحلة التعليم األساسي في منطقة مزدة

 أهمية البحث:

نظرا لما تمثله التقنية التعليمية من أهمية في نجاح العملية التعليمية، وهذا ما اثبتته العديد 

 واستخدمت بطريقةأحسن اختيار التقنيات التعليمية  أنه كلماهذا المجال، حيث من الدراسات في 

 أهميتها الدراسة هذه علمية سليمة أدى ذلك إلى تطوير العملية التعليمية بشكل ايجابي. لذا تستمد

 كونها:

المعوقات التي تحول دون استخدام التقنية في التدريس، من أجل االسهام  التعرف عنتسهم في  -

حلها من خالل تقديم توصيات مناسبة، مبنية على نتائج واقعية تساعدهم على تجاوز  في

العقبات التي تعيق استخدام التقنيات داخل الفصل، ومن المأمول ن يدفع هذا البحث المعلمين 

 بصفة عامة إلى توظيف التقنية في تدريسهم.

، والمتمثلة في استخدام الحاسوب تؤكد الدراسة الحالية على دور التقنيات التعليمية الحديثة -

 بالدرجة األولى في تحسين العملية التعليمية.

 هدفت البحث الحالي في التعرف على:أهداف البحث: 

التعرف على المعوقات التي تحول دون استخدام التقنية التعليمية في التدريس من وجهة نظر -6

 المعلمات في المرحلة االبتدائية بمنطقة مزدة.

ف على الفروق بين متوسط درجات عينة البحث والمتوسط الفرضي في معوقات استخدام التعر-2

 التقنية في التدريس.

تقديرات المعلمات لمعوقات استخدام التقنية في التعليم تعزى لمتغير  الفروق فيالتعرف عن -0

 والتخصص.الخبرة والمؤهل العلمي، 
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 لية االجابة على التساؤالت االتية:تساؤالت الدراسة: سنحاول من خالل الدراسة الحا

ما هي صعوبات استخدام التقنية التعليمية التي تواجه المعلمات الصف الرابع في المرحلة -6

 االبتدائية ؟

هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط عينة البحث والمتوسط الفرضي في معوقات -2

 استخدام التقنية في التدريس؟

ات داللة احصائية بين متوسط عينة البحث والمتوسط الفرضي تبعا لمتغير هل توجد فروق ذ -0

 المؤهل العلمي، والخبرة والتخصص؟

 حدود البحث: 

  اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود التالية:

الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة الحالية على التعرف إلى معوقات استخدام تقنيات التعلم -6

 معلمات الصف الرابع من مرحلة التعليم األساسي. في التدريس لدى

الحدود البشرية: تم تطبيق هذه الدراسة على عينة من معلمات الصف الرابع من مرحلة التعليم -2

 األساسي.

 .    2326-2322الحدود الزمانية: طبقت الدراسة الحالية خالل الفترة ما بين العام الدراسي  -0

 بيق الدراسة  داخل المدارس في منطقة مزدة .الحدود المكانية: تم تط -1

 تحديد  المصطلحات: 

المعوقات:اسم فاعل من الفعل الرباعي عوق، والمعوق هو شيء يمنع المعلم من استخدام -6

الوسائل التعليمية في التدريس ، سواء كان هذا الشيء ماديا كنقص في الوسائل التعليمية وموادها 

معنويا مثل كسل المعلم عم االستخدام بسبب عدم معرفته ، أو ضيق وتجهيزاتها وأدواتها ، أم 

 ( 66: 6118الوقت، أو عدم وجود المقابل المعنوي كالتشجيع وغيرها . )عثمان،

التقنية: )تقنية( كلمة يونانية األصل تعني بمفهومها الحديث علم تطبيق المعرفة في األغراض -6

 العلمية بطريقة منظمة.

الجهود  أنها األشياء الموجودة بنوعيها، المادية والالمادية، التي تم تخليقها بتطبيق*تعرف التقنية ب

 (.Wikipedia.com  wwwالمادية والفيزيائية للحصول على قيمة ما . )
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هي منظومة العمليات التي تشير وفق معايير محددة وتستخدم جميع اإلمكانات  تقنية التعلم:-2

ادية، بأسلوب فعال إلنجاز العمل المرغوب فيه بدرجة عالية من المتاحة مادية كانت أم غير م

 (. 61: 6118)النعيمي ، وآخرون،اإلتقان والكفاءة من أجل الرقي والتقدم

التعريف االجرائي: تعرف بأنها الوسائل واألدوات واألساليب التي تستخدم في العملية التعليمية من 

 ل وأسهل.أجل توصيل المعلومات إلى الكالب بشكل أفض

الشق األول من مرحلة التعليم األساسي: يقصد بالتعليم األساسي : المرحلة التعليمية التي تبدأ من -0

سنوات وحتى االنتهاء من الدراسة االعدادية في سن  1االلتحاق الطفل بالمدرسة االبتدائية في سن 

 ( 1: 2362سنوات.)الحسنات، 63

 اإلطار النظري :

التعليمية في تبسيط األفكار والمفاهيم والحقائق وإيصالها إلى المتعلمين  تبرز أهمية التقنيات

عبر مختلف العصور التاريخية، حيث تقوم بتزويد الطالب بخبرات جديدة تسهل عليه عملية ربط 

الحقائق واألشياء بمدلوالتها وتثبت عملية اإلدراك الحسي، وهذه القدرات الكامنة في التقنية تنبع من 

غة عالمية تتحدث بالشكل والصورة واللون والصوت والحركة. وهي كذلك تربط المعارف كونها ل

التي يتلقاها الطالب في المدرسة بواقع حياته وتقوي فيه قدرة التمييز الزمني والمكاني وليتفاعل مع 

 (  16-13: 2361مجتمعه.) الحسناوي،

معلم في توصيل المعلومة للطالب وتعد التقنية  التعليمية وسائل إيضاحية يعتمد عليها ال 

بشكل صحيح  فهي تسهل على الطالب عملية الفهم واالستيعاب وذلك ألنها تتيح له التفاعل مع 

المعلم، والمادة الدراسية، وهذه الوسائل ال تلغي دور المعلم كما يعتقد البعض بل هي مساعد للمعلم 

وبالرغم أن للتقنية التعليمية تعريفات                                               في أداء مهنته.

 متعددة إال إنها في النهاية تحقق الهدف المنشود منها، ويمكن تعريفها كالتالي:

تعرف تقنية التعلم بانها الدراسة والممارسات األخالقية التي تسهل عملية التعليم، وتعمل على   *«

ية ، وعمليات تتناسب مع عملية التعلم، ومن تم تحسين األداء عن طريق ابتكار مصادر تكنولوج

 استخدامها وإدارتها في تلك العملية .

*وعرفها البعض بأنها "الوسيلة الناقلة للعلم والمعرفة والمهارة، والبعض عرفها بأنها وسيلة تطوير 

 المنهج العلمي"



 
 
 

212 
 

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

 99/2222/ 22-91( طرابلس 2المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 
ية العملية التربوية ورفع *وتعرف بأنها اسلوب توظيف البرامج التقنية في التربية، بهدف زيادة فاعل

نقاشها من خالل إعادة تخطيطها  وتنظيمها وتنفيذها وتقويم المخرجات التعليمية وهي منظومة 

متكاملة من األجهزة، والبرمجيات، واإلجراءات، والعمليات التي يوظفها المدرس في العملية 

 التعليمية "

النشاطات المتعلقة بإنتاج وتشغيل *"كما ورد في تعريف آخر بأنها مجموعة من المعلومات و

وتخزين ونقل ومعالجة ونشر وتحليل المعلومات التي توفرها وسائل االتصال 

 ( 290: 2361الحديثة.)العليان،

(بأنها:" عملية منهجية منظمة في تصميم عملية التعلم 6191*وتعرفها المنظمة العربية )اليونسكو

محددة تقوم أساسا على نتائج األبحاث في مجاالت  والتعليم، وتنفيذه وتقويمه، في ضوء أهداف

المعرفة المختلفة، وتستخدم كافة اإلمكانيات البشرية وغير البشرية للوصول لتعلم أعلى فاعلية 

 (  60: 2335وكفاية.  ) أحمد،

بذلك فإن التقنيات التعليمية تعني أكثر من مجرد استخدام األجهزة واآلالت، فهي طريقة في  

فضال على أنها منهج في العمل، وأسلوب في حل المشكالت، يعتمد في ذلك على اتباع التفكير، 

مخطط واسلوب منهجيين، ويتكون هذا المنهج النظامي من عناصر كثيرة متداخلة، ومتفاعلة بقصد 

 ( 21، 2361تحقيق أهداف محددة. )الحيلة،

واألجهزة التعليمية الالزمة لذا فيمكن تعريف التقنية التعليمية بأنها)مجموعة من المواد  

 لزيادة فعالية مواقف العملية التعليمية داخل الفصل وخارجه (.

 أهمية التفننية التعليمية في التعليم:

تقوم التقنية التعليمية بدور بالغ األهمية في العملية التعليمية ، وتؤثر فيها بشكل إيجابي  

 (. 2336،62ستخدامها.)البركاتي:يؤدي إلى تحقيق األهداف المنشودة إذا ما أحسن ا

فالتقنية التعليمية تساعد بشكل كبير على استثارة اهتمام التالميذ، واشباع حاجتهم للتعلم .  

(ويمكن تحديد أهمية الوسائل التعليمية في النقاط 60كما تساعد على زيادة خبراتهم.)كدوك: بال: 

 التالية:

وقت يقل كثيرا عن الوقت الذي تستغرقه  تساعد على زيادة معلومات ومعارف الطالب في -6

الطريقة اللفظية. وتساعد ايضا على زيادة نسبة تذكر حقائق ومعلومات التاريخ، ذلك ألنها 

 توفر الخبرات الحسية ذات المعنى عند الطالب.
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تحل محل الخبرة المباشرة التي يصعب الوصول إليها لمشاهدتها، وذلك إما لخطورتها أو  -2

ثرة نفقاتها مثل السفر إلى دولة بعيدة أو لبعدها الزماني والمكانين وهي كبر حجمها او ك

 ( 69: 2361الحداد، -بذلك تزيد من كفاءة التعليم ودعمه.)المقصود

تساعد في تعليم االعداد المتزايدة من الطالب في الصفوف المدرسية، ومعالجة الفروق   -0

 الفردية بينهم .

لمحسوسات التي تساعد في تكوين المدركات والخبرات تساعد  في اثراء بيئة المتعلم با -1

 (  61الواقعية المرتبطة بالبيئة.)كدوك، بال:

تؤدي الى تنمية القدرة على التأمل والتفكير العلمي الخالق في الوصول إلى حل المشكالت  -8

 وترتيب األفكار وتنظيمها وفق نسق مقبول.

خاللها يقربهم من الطالب ويحببه  إن استخدام المعلم للوسائل وتبسيط شروح دروسهم، -1

 لهم، مما ينجم عنه ازدياد ثقتهم به.

يؤدي استخدام التقنية التعليمية  إلى تنمية روح النقد لدى المتعلمين، اذ تمكن الطالب من  -9

 (2332ترجمة المعرفة إلى نمط التأمل و دقة المالحظة     .)الحيلة،

 عليم :أنواع التقنيات التعليمية المستخدمة في الت

التقنيات السمعية: وهي االجهزة التي تنقل محتوى معرفي عبر الصوت فقط إلى المستقبلين -6

وتزداد أهميتها عند استخدامها مع الوسائل البصرية،  وتشمل ) الراديو التعليمي ، اإلذاعة 

 المدرسية، تطبيقات الهواتف الذكية ، مختبرات اللغة(

السبورات الذكية، المعامل االفتراضية، الشرائح، جهاز عرض التقنيات البصرية: وتشمل : )  -2

 الصور المعتمة(

 2363اسوب، االنترنت( )جري:التقنيات السمعية البصرية: وتشمل : ) التلفزيون، السينما، الح-0

:626-10 ) 

 معوقات استخدام التقنية التعليمية:

 هناك أن إال التعليمية، لمواجهة مشكالت ةالتعليمي التقنية استخدام إلى حاجاتنا من الرغم على      

 التي النظرية الجزئية عن ناشئ العوائق هذه أولى وإن ، مدارسنا في استخدامها دون تحول معوقات
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 2361) ليلى،برنامج. مجرد أو أدوات و أجهزة مجرد أنها على التعليمية التقنية إلى فيها ينظر

:680  ) 

 م( وصفا لهذه المعوقات وصنفها على النحو التالي: 6110وفي هذا المجال قدم العقيلي )

 معوقات تتصل بالتقنية التعليمية : أجهزتها ومواردها: -6

 قلة األجهزة والموارد التعليمية . .أ

 ارتفاع أثمان بعض األجهزة والمواد ذات الشهرة العالمية. .ب

 عدم توفر السالمة في بعض األجهزة والمواد. .ت

 نية التعليمية.السعي وراء احدث أنواع التق .ث

 سوء نوعية بعض األجهزة والمواد. .ج

 نظام اإلعارة واالستفادة من الوسائل التعليمية في المدارس . .ح

معوقات تتصل بالمباني المدرسية والفصول الدراسية: وتتمثل في صعوبة نقل األجهزة داخل -2

 المبنى، إضافة إلى صعوبة تركيب األنظمة التلفازية ومعامل اللغة...إلخ .

معوقات تتصل بأنظمة الصيانة: وتتمثل في عدم االهتمام ببرامج الصيانة، وعدم توافر قطع -0

 الغيار.

معوقات تتصل بالمنهج الدراسي :وتتمثل في طول المنهج ، وعدم وضع الوسائل وإنتاجها ضمن -1

 برامج النشاط.

هارات الالزمة معوقات تتصل بالمعلم: تتمثل في كثرة نصابه من الحصص، وعدم توفر الم-8

 الختيار الوسيلة أو استخدامها .

 معوقات تتصل بالمتعلم: وتتمثل في النظرة الخاطئة للوسائل، والحساسية تجاه التقنية واألدوات.-1

معوقات تتصل بالشركات المنتجة أو البائعة للوسائل التعليمية: وتتمثل في قلة المعلومات عن -9

 (21: 2336ة.)البركاتي،الشركات المنتجة للوسائل التعليمي

 دور التقنية التعليمية في عملية التعليم :
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تلعب التقنية التعليمية دورا هاما في النظام التعليمي ، ورغم أن هذا الدور أكثر وضوحا في 

المجتمعات التي نشأ فيها هذا العلم، ويدل على ذلك نمو المفاهيم للمجال من جهة، والمساهمات 

يم في برامج التعليم والتدريب كما، إال أن هذا الدور في مجتمعاتنا العربية عموما العديدة لتقنية التعل

ال يتعدى االستعمال التقليدي لبعض الوسائل دون التأثير المباشر في عملية التعليم وافتقاد هذا 

 :بال( 2331االستعمال لألسلوب النظامي الذي يؤكد عليه المفهوم المعاصر لتقنية التعليم.)أحمد،

فالوسائل التعليمية باعتبارها عنصر من عناصر التقنية التعليمة فإنها تقدم خدمات من أجل  

( ، والمتمثلة في تحسين  61: 2336تحقيق األهداف للمواقف التعليمية المختلفة.)المقصود والحداد، 

 ( 686: 2361جودة التحصيل العلمي، والرفع من خصوصية المتعلم في العملية التعليمية.)ليلى،

 خصائص التقنية التعليمية في التعليم :

أن تكنولوجيا التعليم ليست أجهزة الكترونية تستخدم في مجال التعليم وانما هي منهج  -6

 للتطبيق، وتجويد األداء وتطوير العملي التعليمي.

 الهدف األساسي لتكنولوجيا التعليم هو االرتقاء بالمستوى وتخليصه من مشكالته . -2

جيا التعليم إلى العملية التعليمية ككل منذ بدايتها وحتى نهايتها، أي منذ التخطيط تنظر تكنولو  -0

 التطوير. للعمل التعليمي وحتى التقويم ثم

 وإدارة ومناهجتمس تكنولوجيا التعليم كل العاملين في مجال التعليم من معلم ومتعلم     -1

أساليب اتصال بين أطارف دارسيه ومعينات تعليمية ومصادر تعلم بشرية أو غير بشرية و

 العملية التعليمية ككل. 

المدخل الصحيح لتقنية التعليم يكمن في البدء بإعطاء األهمية إلنتاج واقتناء المواد التعليمية    -8

 قبل التفكير في شراء واقتناء األجهزة التعليمية.  

لماء في مجال التعليم تكنولوجيا التعليم تعنى االستفادة من كل العلوم والمعا رف وما خلفه الع -1

سواء في إعداد المناهج أو في التصميم أو في االمتحانات أو في التقويم أو في التطوير، أو 

 في الهندسة وخالف ذلك.  

 تهتم تكنولوجيا التعليم باستخدام كافة مصادر التعلم سواء كانت بشرية أو غير بشرية.    -9

المنا  الجيد لتحقيق تعلم جيد مثل المكان تهتم تكنولوجيا التعليم بتحقيق أفضل الشروط و -5

 استخدام أفضل الوسائل التعليمية المتاحة.  
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تكنولوجيا التعليم علم صناعة اإلنسان وتعنى البيئات أو الظروف التعليمية وفق المعرفة   -1

العلمية عن السلوك اإلنساني بهدف بناء شخصية اإلنسان وتكوينها التكوين النفسي 

 حب.واالجتماعي المست

 تهتم تكنولوجيا التعليم باستخدام كافة مصادر التعلم سواء كانت بشرية أو غير بشرية.  -63

تهتم تكنولوجيا التعليم بتحقيق أفضل الشروط والمنا  الجيد لتحقيق تعلم جيد مثل المكان  -66

 (291: 2361واستخدام أفضل الوسائل التعليمية المتاحة.)العليان،

 الدراسات السابقة :

( بعنوان:) معوقات استخدام المعلمين للتعليم االلكتروني من وجهة  2339مري)دراسة الش -6

نظر المشرفين التربويين بنحافظة جدة(  هدفت الدراسة الى التعرف على اهمية ومعوقات 

استخدام المهلمين للتعليم االلكتروني، حيث استخدمت الدراسة االستبانة لجمع المعلومات 

أن موقف المشرفين التربويين تجاه التعليم االلكتروني كان بدرجة وكانت أهم نتائج الدراسة 

( واهمية استخدام المعلمين 1.66موافق وكانت قيمة المتوسط الحسابي العام للمحور )

( ومعوقات استخدام المعلمين للتعليم 1.62للتعليم االلكتروني كانت قيمة المتوسط )

( كما اظهرت 0.26توسط الحسابي العام )االلكتروني كانت درجة حيادي وكانت قيمة الم

النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين مواقف مجتمع الدراسة من المشرفين 

التربويين تجاه التعليم االلكتروني تعزى لمتغيرات )المؤهل، الخبرة، التخصص، الدورات 

 التدريبية في مجال االشراف التربوي ، االلمام بالحاسب اآللي.

 (  2335أحمد الجندي )  :اسةدر-2

بعنوان ) معوقات توظيف البرمجيات التعليمية في المدارس المصرية( حيث تهدف هذه الدراسة 

إلى تحديد الواقع الفعلي لتوظيف تكنولوجيا البرمجيات في المدارس المصرية، ومعرفة المعوقات 

مقترح للحد من هذه  التي تواجه توظيف  تكنولوجيا البرمجيات في المدارس، ووصع تصور

المعوقات، وتوصلت نتائج الدراسة إى أن الواقع الفعلي بتوظيف تكنولوجيا البرمجيات التعليمية 

من اجمالي تدريس المقررات الدراسية األساسية، كما توصل النتائج إلى وجود  % 1.1يمثل 

 معوقات تتعلق باإلدارة، وتدريب المعلمين، ومعوقات الصيانة.

 (2369لزهراني)دراسة ا- -0
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بعنوان )واقع استخدام التقنيات الحديثة ومعوقات استخدامها في اعداد معلم التربية الخاصة بكلية 

جامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب(  حيث هدفت الدراسة إلى  –التربية 

حيث بلغ عدد افراد  التعرف على كل من واقع استخدام التقنيات الحديثة ومعوقات استخدامها ،

 26( طالب وطالبة بالمستويات االخيرة ومن مختلف المسارات ، كما شملت العينة)233العينة )

(عضوا من اعضاء هيئة التدريس ، وقد استخدمت في الدراسة مقياس من اعداد الباحث تكون من 

أن هناك تقنيات  محاور من التقنيات التعليمية ، وأشارت النتائج إلى 1( فقرة موزعة على 12)

يستخدمها اعضاء هيئة التدريس بفاعلية في العملية التعليمية بشكل مرتفع وآخري بمستوى متوسط 

ومنخفض ، كما وجدت معوقات بدرجة كبيرة ومتوسطة ومنخفضة الستخدام تقنيات التعلم في 

البات التدريس ووجدت فروق بين استخدام التقنيات في التدريس من وجهة نظر الطالب والط

 لصالح الطالبات.

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

التحليلي( دام منهج البحث الوصفي )ـلطبيعة هذه الدراسة سيتم استخ الدراسة: نظرا منهج-أوال 

ة حيث ستحاول الباحثة تحديد المعوقات التي تحول دون استخدام التقنية ـلموضوع الدراس لمالئمته

  التعليمية تبعل لمتغيرات الدراسة.

ومن خالل ذلك ترى الباحثـة أن هذا المنهج يعتبر من أكثر المناهج مالئمة لطبيعة هذه 

بل يتضمن قدراً من التفسير  وتبويبها،ات ـال يقتصر المنهج على جمع البيان الدراسـة، حيث

ة والمغزى للمشكلة المطروحة ـواستخراج اإلجابات ذات الدالل لبياناتها،م ـوالتحليل والتنظيم

 راسة .للد

مجتمع الدراسة:  شمل المجتمع االصلي للعينة على معلمات الصف الرابع من الشق األول  -ثانيا 

موزعين على المدارس معلمة  (95نطقة مزدة والبالغ عددهم  )من  مرحلة التعليم األساسي في م

 كما موضح في الجدول التالي:

 مزدة ( يوضح عدد المدارس االبتدائية في منطقة 1جدول رقم )

 عدد المعلمات المدرسة ت عدد المعلمات المدرسة ت

 1 مدرسة عمر المختار 5 1 مدرسة خديجة الكبرى 6

 1 مدرسة شهداء غزة 1 1 مدرسة محمد الذرة 2

 1 أسماء بنت ابي بكر 63 1 حي ابي سبيطة 0

 1 حسان بن ثابت 66 1 مدرسة المركزية 1

 1 نوسواني فسا 62 1 مدرسة فاطمة الزهراء 8
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 1 التضامن 60 1 مدرسة التحرير 1

 95 المجموع  1 مدرسة احمد السني 9
 

 ً  عينة الدراسة: -ثالثا

إن اختيار العينات ليس مجرد استخدام جزء من المجتمع بدالً منه فحسب، وإنما هو أسلوب 

اعد يستند على قواعد مستمدة من النظرية اإلحصائية والتي تعتمد على نظرية االحتماالت وقو

وعليه فقد اعتمدت الباحثـة على نوع من أنـواع طـرق اختيـار العينـة والتي هي  رياضية كثيرة.

 والجدول التالي يوضح ذلك . ( معلمة .   03حيث بلغ حجمها )   ))العينة العشوائية البسيطة 

 ( يوضح عدد المعلمات والمواد التي تدرس والنسبة المئوية. 2جدول رقم )

 النسبة المئوية عدد المعلمات تي تدرس في الصف الرابعالمواد ال ت

 %61.1 60 دين 6

 %61.1 60 اللغة العربية 2

 %61.1 60 الرياضيات 0

 %61.1 60 العلوم 1

 %61.1 60 االجتماعيات 8

 %61.1 60 اللغة االنجليزية 1

 %633 95 المجموع 9
 

 ً  أداة الدراسة ) المقياس ( : -رابعا

ات والمقاييس السابقـة ، واألطر النظرية ذات  العالقـة بموضوع البحث في ضوء الدراس

قامت الباحثة ببناء اداة  استبيان ، حيث اعتمدت الباحثـة علي عدد من المقاييس. و مرت هذه 

العملية بمراحل عدة تمثلت المرحلة األولى بتوزيع سؤال مفتوح لعدد من المعلمات بلغ عددهم 

من أهم العوامـل التي تعيق من استخدام التقنية في التعليم، ومن خالل ذلك (معلمة بطريقة تض23)

تم اختيار عدد من األبعاد األساسيـة في االستبيان ثم قسم االستبيان إلى ثالث مجاالت 

حيث تم اختيار عبارات لكل مجال من )معوقات تتعلق بالمعلم ، والمتعلم، التقنية التعليمية (وهي:

 عبارة موزعة على ثالثة مجاالت كالتالي:  )21 (دد العبارات الكليالمجاالت وكان ع

 فقرات . 5معوقات تتعلق بالمعلم  مكون من  -6

 فقرات. 9معوقات تتعلق بالمتعلم مكون من  -2

 فقرات . 1معوقات تتعلق بالتقنية  التعليمية مكون من  -0
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 صدق األداة:

 من دق المقياس اعتمدت الباحثة على قياس: االختبار الصادق يقيس ما وضع لقياسه، وللتأكد

الصدق الظاهري : حيث تم عرض المقياس على عدد من المحكمين ذوي الخبرة في مجال  1-

، ودلك للحكم على مدى تمثيل هده المواقف لألبعاد التي  البحوث والدراسات النفسية والتربوية

س للتطبيق مع تعديل بعض العبارات بناًء تندرج تحتها وكانت نتائج التحكيـم تؤكد صالحيـة المقيا

 على مالحظاتهم وتوجيهاتهـم عنـد وضع الصورة النهائية للمقياس .

 ثبات األداة:

تعتمد صحة األداة على مدى ثبات نتائجه وصدقها، وقد تم حساب ثبات المقياس الحالي عن 

، ثم فرغت بيانات العينة   معلمة) 23(طريق التجزئة النصفية حيث قامت الباحثة باختيار عينة من 

قسم المقياس إلى نصفين، القسم األول يمثل الفقرات الفردية، والقسم الثاني يمثل الفقرات الزوجية، و

وهكذا يكون لكل فرد من أفراد عينة الثبات عالمتان واحدة للبنود ذات األرقام الفردية واألخرى 

الفقرات ثم حسبت معامالت االرتباط بين  للبنود ذات األرقام الزوجية، إذ شمل القسم الفردي

النصفين باستخدام معادلة ضرب العزوم لبيرسون، حيث بلغت قيمة معامل الثبات لالستبيان   

(3.11.) 

 ً  المعالجة اإلحصائية : -خامسا

برنامج التحليل االحصائي  لمعالجة بيانات الدراسة، وللتحقق من صحة فرضياتها تم استخدام

 األساليب التالية: ية للعلوم االجتماعية وذلك عن طريقالحقيبة اإلحصائ

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري كأساس للتعرف على داللة الفروق في معوقات استخدام 1-

 التقنية التعليمية  لدى عينة البحث تبعاً لمتغيرات الدراسة .

 بيرسون. معامل االرتباط -0

اللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة  تبعاً لقياس مدى د  T:tsst  )ت(اختبار  -1

 لمتغيرات الدراسة.

 تحليل التباين االحادي .-8

 ون لتقدير الثباتمعادلة سبيرمان برا -1

 وتفسير النتائجعرض 
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تبنت الباحثة خطوات علمية وإجراءات منهجية دقيقة ساهمت في رسم طريقها البحثي للوصول      

لحالية، التي تم تجسيدها بجملة من الفرضيات القابلة للمعالجة اإلحصائية، إلى أهداف دراستها ا

 لتفضي إلى نتائج تفسر لنا الظاهرة المدروسة والخاصة بمشكلة البحث.

" الهدف األول " )التعرف على معوقات استخدام التقنية التعليمية التي تواجه المعلمات الصف 

 الرابع في المرحلة االبتدائية( .

مجاالت هي على التوالي )مجال  من ثالث االستبيان والمكونبعد تحليل إجابات العينة على      

المعوقات المتعلقة بالتقنية)الوسيلة(، معوقات متعلقة بالمتعلم حيث  بالمعلم،المعوقات المتعلقة 

. ،  69195)بلغت ( بانحرافات 2.1119، 2.8610، 2.8628سجلت متوسطات على التوالي )

المقياس . (   وبمقارنة تلك المتوسطات باألوساط الفرضية الخاصة بمجاالت  21003،   .65228

 حصلت الباحثة على النتائج التالية:       الثالثة

ـ المتوسطات الحسابية لعينة الدراسة على أبعاد المقياس الثالثة كانت أقل من األوساط الفرضية 

د معوقات تحول دون استخدام التقنية التعلمية في لتلك األبعاد األمر الذي يشير إلى عدم وجو

 التدريس الجدول التالي يوضح ذلك .

( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري واالوساط الفرضية لمجاالت 0والجدول رقم)

 االستبيان  

 الوسط الفرضي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي األبعاد ت

 61 .69195. 2.8628 معوقات تتعلق بالمعلم 6

2 
معوقات تتعلق 

 بالتقنية)الوسيلة(
2.8610 .65228 61 

 65 21003. 2.1119 معوقات تتعلق بالمتعلم 0
 

 ولحساب فقرات كل مجال ودرجة المعوقات الجدول التالي يبين ذلك:

يمية ( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعوقات استخدام التقنية التعل 1جدول)

 التي تتعلق بالمعلم .

 فقرات المجال ت
الوسط 

 المرجح 

االنحراف 

 المعياري

ةالرتب  

 

 0 573. 2.51 عدم توافر الكفاءة في استخدام التقنية التعليمية لدى المعلم . 6

 1 615. 2.37 سيطرة االسلوب التقليدي على المعلم . 2

0 
اد عدم تدريب المعلم على استخدام البيئة كمصدر للمو

 التعليمية.

2.47 .571 1 

1 
تركيز برامج اعداد المعلم على الجانب المعرفي واهمال 

 الجانب التطبيقي.

2.43 .568 8 
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 1 571. 2.47 عدم الوعي بأهمية استخدام التقنيات في التدريس. 8

 2 498. 2.60 زيادة األعباء على المعلم بالنسبة للمادة النظرية . 1

 6 430. 2.77 جهزة من قبل التالميذ.الخوف من اتالف األ 9

5 
افتقار العملية التعليمية إلى الحوافز التي تشجع المعلمين على 

 استخدام وسائل جديدة.

2.50 .572 0 

ونالحظ من الجدول السابق أن الفقرة التي حازت على المرتبة األولى في هذا المجال  

في ،  ) 2.99وكان متوسطها ) قبل التالميذ.() الخوف من اتالف األجهزة من   (9الفقرة رقم ) هي

زيادة األعباء على المعلم بالنسبة  (( على المرتبة الثانية في األهمية وهي1حين تحصلت الفقرة )

. والفقرة التي جاءت في الرتبة الثالثة في األهمية هي  ) 2.13وكان متوسطها )للمادة النظرية ( 

التعليمية إلى الحوافز التي تشجع المعلمين على استخدام افتقار العملية (وهي  )5الفقرة رقم )

عدم توافر الكفاءة في استخدام ( كانت رتبتها الرابعة )6رقم ) وابتكار وسائل جديدة، والفقرة

( .أما الفقرة التي جاءت في الرتبة  2.83وكان متوسطها =) الوسائل التعليمية لدى المعلم (.

والفقرة ريب المعلم على استخدام البيئة كمصدر للمواد التعليمية( عدم تد ()0الخامسة فهي الفقرة )

، ( 2.19عدم الوعي بأهمية استخدام التقنيات في التدريس( وكان متوسط كل من الفقرتين   )( )8)

تركيز برامج اعداد المعلم على الجانب المعرفي ( احتلت الرتبة السادسة ) 1واحتلت الفقرة رقم )

( احتلت على الرتبة السابعة 2(، والفقرة رقم )2.10طبيقي( على متوسط )واهمال الجانب الت

 (.2.09)سيطرة االسلوب التقليدي على المعلم ( بمتوسط وقدره )

 معوقات تتعلق بالتقنية التعليمية : -2

( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعوقات استخدام التقنية التعليمية 8جدول) 

 تعلق بالتقنية) الوسيلة( .التي ت

الوسط  فقرات المجال ت

 المرجح

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

 0 572. 2.50 ارتفاع تكلفة بعض المواد التعليمية الخاصه  بالتقنية  التعليمية. 1

عدم توافر أخصائي صيانة األجهزة مثل الحاسوب ، وأجهزة  63

 المعامل، وشاشات العرض.

2.39 .618 9 

 1 574. 2.48 تخصيص ميزانية محددة من قبل الجهات المختصة.عدم  66

 1 566. 2.44  اهمال صيانة الوسائل المتوفرة في المدارس. 62

 8 571. 2.47 عدم توافر الخامات الالزمة النتاج وتصميم وسائل التقنية التعليمية. 60

 2 497. 2.66 عدم وضع وعاء زمني مخصص الستخدام الوسيلة التعليمية 61

 6 435. 2.79 نذرة مصادر المعلومات عن التقنية التعليمية بشكل عام. 68

 

الفقرة  ونالحظ من الجدول السابق أن الفقرة التي حازت على المرتبة األولى في هذا المجال هي    

  ) 2.91وكان متوسطها ) )نذره مصادر المعلومات عن الوسيلة التعليمية.(  (68رقم )
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عدم وضع وعاء زمني  (( على المرتبة الثانية في األهمية وهي61لفقرة )في حين تحصلت ا

. والفقرة التي جاءت في الرتبة  ) 2.11وكان متوسطها )مخصص الستخدام الوسائل التعليمية( 

ارتفاع تكلفة بعض المواد التعليمية الخاصه  بالوسيله  (وهي  )1الثالثة في األهمية هي الفقرة رقم )

عدم تخصيص ميزانية محددة من قبل الجهات ( كانت رتبتها الرابعة )66رقم ) والفقرةالتعليمية( ، 

 ()60( .أما الفقرة التي جاءت في الرتبة الخامسة فهي الفقرة ) 2.15وكان متوسطها =) المختصة(.

 والفقرة رقم(  2.47عدم توافر الخامات الالزمة النتاج وتصميم الوسائل التعليمية( وبلغ متوسطها )

(  2.44اهمال صيانة الوسائل المتوفرة في المدارس( احتلت المرتبة السادسة بمتوسط بلغ )( )62)

عدم توافر أخصائي صيانة األجهزة مثل الحاسوب ( احتلت الرتبة السابعة ) 63واحتلت الفقرة رقم )

 (، 2.01، وأجهزة المعامل، وشاشات العرض. ( على متوسط )

 :معوقات تتعلق بالمتعلم  -0

( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعوقات استخدام التقنية التعليمية 1جدول) 

 التي تتعلق بالمتعلم .

الوسط  فقرات المجال ت

 المرجح

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

 1 571. 2.47 اقتصار استخدام التقنية  التعليمية على طلبه محددين كتجربة. 61

من االصابة باألذى نتيجة استخدام التقنيات خاصة في خوف الطالب   69

 المعامل مثل الحاسوب . 

2.43 .568 8 

عدم اقتناع الطالب بأهمية التقنية التعليمية والنظر اليها على انها  65

 للتسلية .

2.50 .572 0 

زيادة الكثافة الطالبية في الصف مما يعيق عملية استخدام التقنية  61

 بة للمتعلم.التعليمية بالنس

2.37 .615 1 

تركيز العملية التعليمية وخاصة في االمتحانات على الحفظ وليس على  23

 الفهم مما يقلل من أهمية استخدام التقنية  التعليمية.

2.47 .571 1 

عدم استيعاب الجانب النظري للمادة الدراسية األمر الذي يعيق من  26

 لحاسوب مثال.امكانية استخدام التقنية التعليمية كا

2.43 .568 8 

استحواذ الجانب النظري للمنهج على الدرجة األكبر مقارنة بالجانب  22

 العملي .

2.47 .571 1 

ميل الطالب الحداث الفوضى في الحصه يعرقل سير استخذام التقنيات  20

 التعليمية.

2.60 .498 2 

استخدام ضعف فاعلية الطالب نحو التعلم يحول دون تفاعلهم أثناء  21

 التقنية  التعليمية.

2.79 .438 6 

 

الفقرة  ونالحظ من الجدول السابق أن الفقرة التي حازت على المرتبة األولى في هذا المجال هي

 )ضعف فاعلية الطالب نحو التعلم يحول دون تفاعلهم أثناء استخدام الوسائل التعليمية(   (21رقم )

 (( على المرتبة الثانية في األهمية وهي20الفقرة )، في حين تحصلت  ) 2.91وكان متوسطها )

وكان متوسطها ميل الطالب الحداث الفوضى في الحصه يعرقل سير استخذام الوسائل التعليمية ( 

عدم اقتناع (وهي  )65والفقرة التي جاءت في الرتبة الثالثة في األهمية هي الفقرة رقم ) ) 2.13)
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(، في  2.83النظر اليها على انها للتسلية (بمتوسط بلغت قيمته )الطالب بأهمية الوسائل التعليمية و

على التوالي )اقتصار ( على المرتبة الرابعة في األهمية وهي22- 23-61الفقرة )حين تحصلت 

استخدام الوسيلة التعليمية على طلبه محددين كتجربة (، )تركيز العملية التعليمية وخاصة في 

لى الفهم مما يقلل من أهمية استخدام الوسيلة التعليمية(، )استحواذ االمتحانات على الحفظ وليس ع

وبلغت قيمة متوسطاتها على الجانب النظري للمنهج على الدرجة األكبر مقارنة بالجانب العملي  (  

خوف الطالب   ()69-26(. أما الفقرة التي جاءت في الرتبة الخامسة فهي الفقرة ) 2.19التوالي )

عدم استيعاب ( )26والفقرة رقم )ذى نتيجة استخدام الوسائل خاصة في المعامل ( من االصابة باأل

الجانب النظري للمادة الدراسية األمر الذي يعيق من امكانية استخدام الوسائل التعليمية كالحاسوب 

دة زيا( احتلت الرتبة السادسة ) 61واحتلت الفقرة رقم )( ،  2.43مثال ( وبلغ متوسط كال الفقرتين )

الكثافة الطالبية في الصف مما يعيق عملية استخدام الوسيلة التعليمية بالنسبة للمتعلم ( وبلغ 

 (، 2.09متوسطها  )

الهدف الثاني:)التعرف على الفروق ان وجدت بين متوسط درجات عينة البحث والمتوسط الفرضي 

 في معوقات استخدام التقنية في التدريس(.

)ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط عينة البحث والمتوسط  والذي انبثقت منه الفرضية

 الفرضي في معوقات استخدام التقنية التعليمية في التدريس (.

وللتحقق من هذا الفرض تم استخدام اختار ت لعينة واحدة وذلك للتعرف على داللة الفرق بين 

 جة ذلك.(  يبين نتي9المتوسط الحقيقي والمتوسط الفرضي والجدول)

 

المتوسط  العدد متغير الدراسة

 الفرضي

المتوسط 

 الحقيقي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستوى  tقيمة 

 الداللة

معوقات استخدام التقنية 

 التعليمية 

03 15 2.8350 65126. 21 6282. 3.333 

 

 لصالح 336يتضح من الجدول السابق عدم جود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى .

( للمتوسط الفرضي  15( مقابل )2.8350المتوسط الفرضي ، حيث بلغ قيمة المتوسط الحقيقي )

 مما يشير إلى انخفاض مستوى معوقات استخدام التقنية في التدريس لدى عينة البحث .

 :الهدف الثالث 

تعزى  ) التعرف عن الفروق ان وجدت في تقديرات المعلمات لمعوقات استخدام التقنية في التعليم

وللتحقق من هذا الهدف تم حساب المتوسطات واالنحراف المعياري لكافة فقرات  )لمتغير الخبرة

 (  يوضح ذلك  :5االستبيان في ضوء متغير الخبرة كما موضح في الجدول رقم )



 
 
 

224 
 

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

 99/2222/ 22-91( طرابلس 2المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 
 سنوات 63أكثر من  سنوات 63الى  8من سنوات 8أقل من  المجال

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

توسط الم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 .28900 2.1110 .20661 2.8632 .26031 2.1110 معوقات تتعلق بالمعلم

 .25915 2.1535 .61239 2.8118 .61185 2.8156 معوقات تتعلق بالتقنية

 .65561 2.1833 .60880 2.1961 .66958 2.8333 معوقات تتعلق بالمتعلم
 

يشير الجدول السابق الى عدم وجود فروق بين المتوسطات الحسابية لتقديرات المعلمات 

لدرجة معوقات استخدام التقنية التعليمية تعزى لمتغير الخبرة ، ولمعرفة فيما اذا كان هناك فروق 

( 1تم حساب تحليل التباين األحادي كما موضح في الجدول رقم )  3.38داله عند مستوى داللة 

 يبين ذلك : 

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة )ف(

مستوى 

 الداللة

معوقات تتعلق 

 بالمعلم

 017. 2 034. بين المجموعات
.544 

 

.587 

 
 032. 27 852. داخل المجموعات

  29 886. المجموع الكلي

معوقات تتعلق 

 بالتقنية

 017. 2 035. بين المجموعات
.502 

 

.611 

 
 034. 27 929. داخل المجموعات

  29 963. المجموع الكلي

 معوقات تتعلق

 بالمتعلم

 003. 2 005. بين المجموعات
.043 

 

.958 

 
 063. 27 1.711 داخل المجموعات

  29 1.717 المجموع الكلي
 

ت داللة احصائية في مجاالت بالرجوع الى الجدول السابق نالحظ عدم وجود فروق ذا

الدراسة تعزى لمتغير الخبرة ، حيث أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق لمجال معوقات تتعلق 

.( عند مستوى  811بالمعلم تعزى لمتغير الخبرة استنادا الى قيمة )ف(المحسوبة والبالغة )  

قات تتعلق بالتقنية تعزى (، كما اشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في مجال معو 587.داللة)

( عند مستوى داللة )    502.لمتغير المؤهل العلمي حيث بلغت قيمة)ف(المحسوبة والبالغة )

(،وكذلك أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مجاالت الدراسة تعزى 611.

 (.958.اللة)( عند مستوى د 043.لمتغير التخصص ،حيث قيمة )ف(المحسوبة والبالغة )

الهدف الرابع :) التعرف عن الفروق ان وجدت في تقديرات المعلمات لمعوقات استخدام التقنية في 

التعليم تعزى لمتغير المؤهل العلمي ( . وللتحقق من هذا الهدف تم حساب المتوسطات واالنحراف 

( 63ي الجدول رقم )المعياري لكافة فقرات االستبيان في ضوء متغير المؤهل العلمي  كما موضح ف

 يبين ذلك  :
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 دراسات عليا جامعي  متوسط المجال

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 .61911 2.8169 .69810 2.1500 .68605 2.8169 معوقات تتعلق بالمعلم

 .26186 2.8881 .65110 2.1912 .63981 2.8191 معوقات تتعلق بالتقنية

 .29210 2.8333 .20356 2.1169 .21962 2.1912 معوقات تتعلق بالمتعلم

 

يشير الجدول السابق الى عدم وجود فروق بين المتوسطات الحسابية لتقديرات المعلمات لدرجة 

فة فيما اذا كان هناك فروق معوقات استخدام التقنية التعليمية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ، ولمعر

(  66تم حساب تحليل التباين األحادي كما موضح في الجدول رقم ) 3.38دالة عند مستوى داللة 

 يوضح ذلك : 

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

معوقات تتعلق 

 بالمعلم

 013. 2 026. بين المجموعات
.400 

 

.674 

 
 032. 27 860. داخل المجموعات

  29 886. المجموع الكلي

معوقات تتعلق 

 بالتقنية

 022. 2 044. بين المجموعات
.643 

 

.534 

 
 034. 27 920. داخل المجموعات

  29 963. المجموع الكلي

معوقات تتعلق 

 بالمتعلم

 010. 2 020. بين المجموعات

.162 

 

.852 

 

 063. 27 1.696 داخل المجموعات

  29 1.717 المجموع الكلي

 

بالرجوع الى الجدول السابق نالحظ عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مجاالت 

الدراسة تعزى لمتغير الخبرة ، حيث أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق لمجال معوقات تتعلق 

( عند مستوى  400.ى قيمة )ف(المحسوبة والبالغة )  بالمعلم تعزى لمتغير الخبرة استنادا ال

(، كما اشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في مجال معوقات تتعلق بالتقنية تعزى  674.داللة)

( عند مستوى داللة)   643.لمتغير المؤهل العلمي حيث بلغت قيمة)ف(المحسوبة والبالغة )  

روق ذات داللة احصائية في مجاالت الدراسة تعزى (،وكذلك أشارت النتائج إلى عدم وجود ف534.

 (. 852.( عند مستوى داللة) 162.لمتغير التخصص ، حيث قيمة )ف(المحسوبة والبالغة )  
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الهدف الخامس :) التعرف عن الفروق ان وجدت في تقديرات المعلمات لمعوقات استخدام التقنية 

الهدف تم حساب المتوسطات واالنحراف في التعليم تعزى لمتغير التخصص( وللتحقق من هذا 

 (:62المعياري لكافة فقرات االستبيان في ضوء متغير التخصص  كما موضح في الجدول رقم )

 المجال      

 

 التخصص

 معوقات تتعلق بالمتعلم معوقات تتعلق بالتقنية معوقات تتعلق بالمعلم

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

نحراف اال

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 .28126 2.1283 .65121 2.1896 .65813 2.1983 تربية اسالمية

 .06098 2.8983 .61255 2.1251 .65813 2.1833 لغة عربية

 .23169 2.1283 .61255 2.1589 .66653 2.1833 رياضيات

 .28333 2.0983 .28888 2.1896 .28126 2.1833 علوم 

 .21510 2.1983 .20191 2.8121 .61996 2.8833 اجتماعيات

 .65813 2.8283 .39528 2.8610 .35501 2.8333 لغة انجليزية
 

يشير الجدول السابق الى عدم وجود فروق بين المتوسطات الحسابية لتقديرات المعلمات لدرجة 

رفة فيما اذا كان هناك فروق دالى معوقات استخدام التقنية التعليمية تعزى لمتغير التخصص ، ولمع

 (: 60تم حساب تحليل التباين األحادي كما موضح في الجدول رقم )  3.38عند مستوى داللة 

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

معوقات 

علمتتعلق بالم  

بين 

 المجموعات
.148 5 .030 

.966 

 

.458 

 
داخل 

 المجموعات
.738 24 .031 

  29 886. المجموع الكلي

معوقات 

قنيةتتعلق بالت  

بين 

 المجموعات
.106 5 .021 

.594 

 

.704 

 
داخل 

 المجموعات
.857 24 .036 

  29 963. المجموع الكلي

معوقات 

تعلمتتعلق بالم  

بين 

 المجموعات
.135 5 .027 

.411 

 

.836 

 
داخل 

 موعاتالمج
1.581 24 .066 

  29 1.717 المجموع الكلي
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بالرجوع الى الجدول السابق نالحظ عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مجاالت 

الدراسة تعزى لمتغير الخبرة ، حيث أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق لمجال معوقات تتعلق 

( عند مستوى 966.(المحسوبة والبالغة )بالمعلم تعزى لمتغير الخبرة استنادا الى قيمة )ف

(، كما اشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في مجال معوقات تتعلق بالتقنية تعزى 458.داللة)

 ( عند مستوى داللة594.لمتغير المؤهل العلمي حيث بلغت قيمة)ف(المحسوبة والبالغة )

ائية في مجاالت الدراسة (،وكذلك أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة احص704.)

 .( 836.( عند مستوى داللة)411.تعزى لمتغير التخصص ، حيث قيمة )ف(المحسوبة والبالغة )

   نتائج الدراسة:

 وخالصة القول ومن خالل النتائج التي توصلت إليها الباحثة في دراستها الحالية اتضح ما يلي :

ألول من حيث المتوسط، يليها المعوقات التي ا بالتقنية المرتبةتحصلت المعوقات التي تتعلق -6

 تتعلق بالمعلم، ثم المتعلم.

بين متوسط درجات عينة البحث والمتوسط الفرضي لصالح فروق ذات داللة إحصائية  وجود -2

 الوسط الفرضي مما يدل على عدم وجود معوقات تعيق استخدام التقنية بشكل كبير.

متوسطات الحسابية لتقديرات المعلمات لدرجة معوقات دالة إحصائية بين ال وجود فروقعدم -0

 والمؤهل العلمي، والتخصص لدى عينة البحث.   الخبرة،استخدام التقنية التعليمية تعزى لمتغير 

 :الدراسة توصيات

 التوصيات بعض نقدم ان يمكن فانه نتائج من الحالية الدراسة اليه ما توصلت على بناءً 

 :ومنها التقنية. هذه من القصوى االستفادة يتم عليمية حتىالتقنية الت استخدام بشأن

 المبنية التعليمية واالتجاهات الحديثة التدريسية الممارسات من وتمكينهم وتأهيل المعلميناعداد   1-

 للمعايير التكنولوجية، ووفقا للمتطلبات واالحتياجات. وفقا

ية التعليمية ضمن المقررات الدراسية في التقن لدمج التكنولوجية البرامج توظيف العمل على 2- 

  التعليم.

 .التعليمية التقنية عالم في جديد هو ما كل بالدراسات ومتابعة االهتمام  3-

الحديثة، وذلك  التقنية التعليمية استخدام في المعلمين تواجه التي المعوقات من الحد على العمل - 1

 .يق النهوض المتكامل للعملية التعليميةمن خالل التركيز على أسبابها ومعالجتها لتحق



 
 
 

228 
 

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

 99/2222/ 22-91( طرابلس 2المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 
تشجيع المعلمين وحثهم على تصميم وانتاج وسائل وتقنيات تعليمية امتدادا للمقررات النظرية  -1

 تسهيل عملية اكتساب المعلومات . ل

 *المراجــــــــــع :

ابن النفيس  (، التقنيات التربوية الحديثة في التدريس، عمان، دار2361الحسناوي، حاكم موسى)-6

 للنشر والتوزيع.

(، تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق ، عمان ، دار المسيرة  2361الحيلة ، محمد محمود )-2

 للنشر والتوزيع .

 (، الوسائل التعليمية والطالب ،عمان ،  دار الفكر  . 2338العوني، محمد)-0

يا التعليم، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر ( المدخل إلى تكنولوج 6111الفرا، عبدالله عمر ،) -1

 والتوزيع .

(، التكنولوجيا في عملية التعلم والتعليم، دار الشرق ، عمان،  2336الكلوب، بشير عبدالرحيم) -8

 االردن .

تطورها ، تصنيفاتها، أنواعها، اتجاهاتها، –(، التقنيات التربوية 2363جري، خضير عباس )-1

 األساسية. بغداد، مكتبة التربية

عبدالرحمن كدوك، تكنولوجيا التعليم )الماهية واألسس والتطبيقات العلمية(، الرياض :المفردات -9

 للنشر والتوزيع .

علي فوزي عبد المقصود.. عطية سالم الحداد، الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم "االتصال -5

 . 2361درية،نماذج االتصال(، مؤسسة شباب الجامعة:االسكن-التربوي

 . 6118، دار قطري بن فجاءة:الدوحة،  2نجاح محمد النعيمي ،وآخرون، تقنيات التعلم،ط:-1

 الرسائل والمجالت العلمية:

(، أثر استخدام الوسائل التعليمية على تحصيل التالميذ في مرحلة  2335أحمد ، أيمن أحمد )-6

 التربية: جامعة حلب .التعليم األساسي، )رسالة ماجستير( غير منشورة، كلية 
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اللغة   تدريس في الحديثة والتقنيات التعليمية الوسائل استخدام (واقع 2339إيمان علي قادي، )-2

 بمكة المدارس اإلنجليزية ومديرات اللغة مشرفات نظر وجهة من المتوسطة المرحلة في اإلنجليزية

 ة العربية السعودية المكرمة، )رسالة ماجستير( غير منشورة، كلية التربية: المملك

(، صعوبات تطبيق برنامج التعليم التفاعلي المحوسب  2362الحسنات ، نجاح أحمد حسين )-0

على تالميذ المرحلة الدنيا بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة وسبل عالجها، رسالة 

 ماجستير، الجامعة االسالمية،، غزة.

استخدام التكنولوجيا في التعليم التي تواجه مدرسي (، مشكالت  2368زيدان، نصرت جياد ) -1

اللغة العربية في المرحلة االعدادية بمدينة الرمادي العراقية من وجهة نظرهم ، رسالة ماجستير في 

 العلوم التربوية ، جامعة الشرق األوسط. 

ة ( ، برنامج عالجي لبعض معوقات االستخدام الوسيل 6118عثمان ، الشحات سعد محمد )-8

التعليمية في مادة الرياضيات في الحلقة الثانية من مرحلة التعليم االساسي، رسالة ماجستير غير 

 منشورة، جامعة المنصورة.

أحمد ، ضياء عبدالله ، مدى توافر الوسائل التعليمية في المرحلة المتوسطة ومعوقات -1

 .2331،  20استخدامها، مجلة ديالى، كلية التربية : ابن رشد، ع :

(، استخدام التقنية في العملية التعليمية ، مجلة التربية  2361العليان، نرجس قاسم مرزوق)-9

 . 12األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية ، جامعة بابل ، العدد 

 . 21(، الوسائل في العملية التعليمية ، مجلة األثر، العدد   2361سهل ليلى دور،) -5

رنامج استقصائي معتمد على الوسائل التعليمية البيئية في التحصيل محمد محمود الحيلة، أثر ب-1

الدراسي المباشر والمؤجل لطلبة الصف السابع األساسي في مادة العلوم ، وفي تنمية تفكيرهم 

 . 2332، عمان ، األردن،  6، ع  03اإلبداعي . مجلة دراسات في العلوم التربوية ، المجلد 

ركاتي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى: المملكة نيفين بنت حمزة شرف الب-63

 .6122العربية السعودية.

Wikipedia.com . www.-66 
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 تصور مقترح لبرنامج إعداد المعلم وتأهيله بكليات التربية بالجامعات الليبية 

 أ. دياب الهاشمي الرويمي

لعلوم قصر االختيار لنفس كلية اآلداب واأستاذ المناهج وطرق التدريس ورئيس قسم التربية وعلم ا

 daalrwaimi@elmergib.edu.ly    جامعة المرقب

 أ. سعد محمد الودان

لعلوم قصر أستاذ المناهج وطرق التدريس ومنسق الجودة بقسم التربية وعلم النفس كلية اآلداب وا

 smalwaddan@elmergib.edu.ly   األخيار جامعة المرقب

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

 ملخص البحث            

تحليل الواقع الحالي لبرنامج إعداد المعلم وتأهيله بكليات التربية بالجامعات  هدف البحث إلى    

الليبية، ووضع تصور مستقبلي مقترح لبرنامج إعداد المعلم وتأهيله بكليات التربية بالجامعات 

 أدبيات الدراساتمجموعة من  بمسح الباحثان قام حيث المكتبي البحث أسلوب لىع الليبية. واعتمد

 والنظم أحدث االتجاهات على للوقوف وذلك الدراسة بموضوع المتعلقة والعربية( )المحلية السابقة

وتمثلت أداة البحث في الكتب والمراجع والبحوث التربوية وأدلة  .مهنيا وتنميته المعلم إلعداد

 لوائح كليات التربية والدوريات والمجالت العلمية التي اهتمت بهذا الموضوع.الطالب و

تبين ومن خالل تحليل الواقع الحالي لبرنامج إعداد المعلم وتأهيله بكليات التربية بالجامعات الليبية 

القصور في برامج إعداد المعلمين في مراحل التعليم المختلفة، مما يتطلب ان هناك جوانب من 

دة النظر بنوعية الطلبة المتقدمين للدراسة بكليات التربية، ووضع نظام للقبول يحدد شروط إعا

وأسس انتقاء الطلبة كما تفعل الكليات الطبية، ووضع نظام إلعدادهم يتناسب مع الواقع ومتطلباته. 

الجامعات الليبية قدم الباحثان تصوراً مستقبلياً مقترحاً إلعداد المعلمين وتأهيلهم في كليات التربية ب

طبقاً للنظام التكاملي، وتقدم برامج اإلعداد في خمس سنوات )عشرة فصول دراسية(، إذ أثبت هذا 

النظام زيادة المعارف والمهارات والعلوم لدى الطلبة، وقبول طلبة متفوقين، يتمتعون بقدر كبير من 

ك الذين يتم إعدادهم طبقاً الرضا عن مهنة التدريس، واستمرارهم في عملهم مدة أطول من أولئ

ً في الجامعات العالمية في أمريكا وبريطانيا ودول متقدمة  لنظام السنوات األربع، وأثبت نجاحا

ً لتغيرات اخرى. ويوصي الباحثان بإعادة النظر في خطة إعداد المعلم وتأهيله بكليات التربية  تبعا

للتكيف مع المتغيرات  مدرسة المستقبل المستقبل وتحدياته ومواصفات التعليم المستقبلي ومالمح

وأن تكون سياسات القبول مستندة لدراسات ميدانية المختلفة ومواجهة كافة التحديات المستقبلية. 

تحدد من خاللها احتياجات سوق العمل، ومتطلبات خطط التنمية وإجراء اختبارات لقياس ميول 
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ة لتكون أكثر مالءمة للتفاعل مع تحديات وتطوير المقررات الدراسي الطلبة نحو مهنة التدريس.

 .المستقبل واستيعاب مفاهيمها وقضاياها، ووسائل العالج لمشكالتها

 مقدمة:

يعد التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة من أسس التنمية الشاملة في أي مجتمع،     

المجتمعات وتزويدهم بالمعارف ألن التعليم هو المصدر األساسي إلعداد وتأهيل األفراد وبالتالي 

والمهارات والقدرات التي تجعلهم قادرين على أداء أعمالهم بصورة فعالة، لخدمة أنفسهم وخدمة 

مجتمعاتهم، وبالتالي فإن االهتمام بالتعليم بجميع مراحله من أهم المتطلبات لتنمية المجتمعات 

واالجتماعي، واالقتصادي، والنهوض بها وجعلها قادرة على مسايرة التطور الحضاري، 

والسياسي، والمعرفي والتكنولوجي. وإذا كان التعليم وسيلتنا إلعداد األجيال الحاضرة والمقبلة، فإن 

المعلم يُعدَ أحد المداخل األساسية لمدخالت العملية التعليمية، لما يقوم به من دور كبير في نجاح 

ير الحياة لألفضل، ويتوقف ذلك بالدرجة األولى التربية في بلوغها غايتها وتحقيق وجودها في تطو

على نوع اإلعداد الذي تلقاه قبل الخدمة ومستوى ذلك اإلعداد، وكذلك على جودة التدريب الذي تلقاه 

أثناء الخدمة، ومن ثم فالمعلم الجيد شرط أساسي ومقوم ضروري لتطوير التعليم وتحديثه، لمواكبة 

(. وإذا كان تقدم المجتمعات 1: 2331، المخالفي). حدياتهالعصر واستشراف المستقبل وتوقع ت

وتطورها يستند في المقام األول إلى جودة مؤسساتها التعليمية فإن من الضروري االهتمام بكفاءة 

كليات التربية واالرتقاء بجودتها وقدرتها على تحقيق أدوارها، وال شك أن عملية الحكم على جودة 

البد أن يستند إلى أسس ومنطلقات علمية محددة، تستوجب وجود قواعد  وكفاءة المؤسسة التعليمية

وأساليب واضحة متكاملة تشكل في مجملها نماذج يمكن في ضوئها إصدار الحكم على جودة تلك 

(. ولهذا نرى األهمية البالغة التي توليها المجتمعات 95: 2326المؤسسات التعليمية. )العماري، 

المعلم وفق المعايير العالمية وذلك ألن نوعية المعلمين ومستويات تأهيلهم  باختالفها لبرامج إعداد

تعتمد إلى حد كبير على برامج إعدادهم، فنجاح المعلم في مهنته وعمله يتوقف بالدرجة األولى على 

نوعية ومحتوى ما يقدم له من برامج أثناء مرحلة إعداده وقبل انخراطه في مهنة التعليم. )المفتي، 

وإن واقع برامج إعداد المعلم في كليات التربية يواجه كثيراً من النقد نظرا لكثرة  (. 29: 2365

المشكالت التي يتعرض لها، مما أضعف دور تلك البرامج في تحقيق أهدافها، ومن هذه األسباب 

ً وغياب الجانب التطبيقي وضعف اإلعداد الثقافي وخلو  غلبة الطابع النظري على الدراسة عموما

اإلعداد التربوي من األفكار الجديدة التي تواكب التطور العلمي وعدم وضوح توصيف المقررات، 

وقصور أساليب التعليم والمشكالت التي تعتري برنامج التربية العملية. مما يوجب على مؤسسات 

ً إلصالح مؤسسات اإلعداد وتطوير برامجها ومناهجها و ً شموليا أن إعداد المعلم أن تتبني منهجا
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ً على معايير محددة وواضحة وشاملة للمؤسسات وجميع مكونات برامجها  يكون هذا المنهج مبنيا

ً من تغير أدوار المعلم وما أفرزه من متطلبات إعداده، انبثقت  ومناهجها. نتيجة لما سبق وانطالقا

تربية بالجامعات فكرة هذه الدراسة مؤكدةً أهمية الوقوف عند واقع إعداد المعلم وتأهيله في كليات ال

الليبية والخروج بتصوٍر مستقبلي مقترح لبرنامج إعداد المعلم وتأهليه بكليات التربية، مما يساعده 

صر والتعامل مع على أداء أدواره والقيام بمهماته على أكمل وجه، وذلك لمسايرة تطورات الع

 تحديات المستقبل.

 مشكلة البحث: 

المعرفية والعلمية والتقنية التي طالت مجاالت الحياة كلها يجب الشك أن التغييرات والتطورات     

ً كي يكون قادر على النهوض بأعباء الرسالة التربوية  أن تطال المعلم إعداداً وتأهيالً وتدريبا

المنوطة به، إذ أنه يعدُ بحق أحد المدخالت الرئيسية للنظام التربوي، فالمعلم مسؤول عن تعليم 

، وبهذا الدور  مستمرةومن ثم رفد المجتمع المحلي وتغذيته بصفة دورية  األجيال وتربيتها ،

َ أو ايجاباً في تطور  يؤثرللمعلمين ، فأن تأهليهم الوظيفي المهم  التربوي واالجتماعي مباشرة سلبا

األجيال ونمو شخصياتها ، ومن هنا تبرز مسألة مهمة وأساسية هي إعداد المعلم الكفء القادر على 

فإعداد المعلم يحظى باهتمام جلة التقدم والتطور والمساهمة في التنمية الشاملة للمجتمع.   قيادة ع

ً أم محلياً، من حيث مسؤولياته وبرامج إعداده  كبير في األونة األخيرة سواء أكان ذلك عالميا

رية وتدريبه، وتقويمه، ويعد امتالك المعلم للمهارات األساسية في التدريس من المقومات الضرو

للمعلم الكفء الذي يحرص على تهيئه األسباب الالزمة لتوفير البيئة الصالحة للتعليم داخل الفصل 

وبالرغم من الجهود المبذولة لتطوير كليات التربية وما تقدمه  وخارجه دون هدر في الوقت والجهد.

الكليات، ولما  من برامج إعداد للمعلم، إال أنه التزال هناك مؤشرات لتراجع مستوى خريجي هذه

كان هناك سعي في الوقت الحاضر لتحقيق التمييز في مستوى الكليات الجامعية ومن بينها كليات 

ُ لتطوير  ً مقترحا التربية وبالتالي الخريجين في هذه الكليات، تقترح هذه الدراسة تصوراً مستقبليا

تتحدد مشكلة البحث في  بذلكبرنامج إعداد المعلم وتأهيله بكليات التربية بالجامعات الليبية، و

 :التساؤل الرئيسي التالي

 ما التصور المقترح لبرنامج إعداد المعلم وتأهيله بكليات التربية بالجامعات الليبية  

 :أهمية البحث 

 تتمثل أهمية البحث في االتي:
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ليط تنبع أهمية البحث من أهمية برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة، حيث يجب االهتمام بها وتس .6

الضوء عليها لما لها من أهمية في بناء شخصية المعلم، وجعلها شخصية واعية ومثقفة تواكب 

 مستجدات العصر، حتى ينعكس ذلك على الطلبة مما يمكنهم من تنشئة جيل المستقبل.

 وتأهيله بكليات التربية بليبيا. المعلم إلعداد الجوانب متكامل وضع برنامج .2

لالتجاهات التربوية الحديثة التي تنادي باالهتمام بأداء المعلم  يمثل هذا البحث استجابة   .0

 المعاصر.

تساهم هذه الدراسة في تقديم تصوراً مستقبلياً يمكن أن يستفيد منه المسؤولين التربويين لتطوير   .1

 برامج إعداد المعلم وتأهيله وفقاً لالتجاهات المعاصرة.

ا الموضوع وليستفيد منه الباحثون وطلبة يساهم في فتح الباب لمزيد من البحوث حول هذ .8

 الجامعات.

  :أهداف البحث 

 تحليل الواقع الحالي لبرنامج إعداد المعلم وتأهيله بكليات التربية بالجامعات الليبية. .6

 وضع تصور مستقبلي مقترح لبرنامج إعداد المعلم وتأهيله بكليات التربية بالجامعات الليبية. .2

 تساؤالت البحث: -

 ع الحالي لبرنامج إعداد المعلم وتأهيله بكليات التربية بالجامعات الليبية؟ ما الواق .6

 ما التصور المستقبلي المقترح لبرنامج إعداد المعلم وتأهيله بكليات التربية بالجامعات الليبية؟  .2

 :حدود البحث 

وتأهيله اقتصر هذا البحث على تحليل الواقع الحالي لبرنامج إعداد المعلم  الحدود الموضوعية: -8

بكليات التربية بالجامعات الليبية ووضع تصور مستقبلي مقترح لبرنامج إعداد المعلم وتأهيله 

 بكليات التربية بالجامعات الليبية. 

 (.2326/2322تم إجراء هذا البحث خالل العام الجامعي ) الحدود الزمنية: -1

 من مجموعة بمسح باحثانال قام حيث المكتبي البحث أسلوب على الدراسة تعتمدالبحث:  منهج 

 على للوقوف وذلك الدراسة بموضوع المتعلقة )المحلية والعربية( السابقة أدبيات الدراسات

 .مهنيا وتنميته المعلم إلعداد والنظم أحدث االتجاهات

  :تمثلت أداة البحث في الكتب والمراجع والبحوث التربوية مثل دراسة )المفتي، أداة البحث

( وأدلة الطالب ولوائح كليات التربية والدوريات 2361حازمي وآخرون، (، ودراسة )ال2365

 والمجالت العلمية التي اهتمت بهذا الموضوع.

 :مصطلحات البحث 
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ويقصد به تخطيط مستقبلي مبني على نتائج فعلية من خالل أدوات منهجية كمية تصور مقترح:  .6

 (.68:2362اشد، )ر أو كيفية لبناء إطار فكري عام يتبناه العلم والعلماء

يعرف في اللغة على أنه الخطة المرسومة لعمل ما مثل برنامج الدرس وجمع البرنامج:  .2

 (59: 2331)الشرقي،      .البرنامج برامج

ً وثيقاً  وفي هذا البحث يقصد بالبرنامج مجموعة الموضوعات أو التعليمات التي ترتبط ارتباطا

ترتيبها وتنظيمها مسبقاً وفقاً لهيكل معين تتبع فيه القواعد بمجال إعداد معلم المستقبل شريطة أن يتم 

 اإلتقان العلمي والمهني. منالعلمية وذلك من أجل الوصول إلى أفضل درجة 

يعرف بأنه العملية التي تشمل )المدخالت، العمليات، المخرجات( التي تقوم بها  إعداد المعلم: .0

والمهارات، واالتجاه نحو مهنة التعليم ليكون  كليات التربية إلكساب الطالب المعلم المعارف،

قادراً على أداء مهامه الوظيفية، والقدرة على البحث العلمي، والتنمية المعرفية. )األنصاري، 

2361 :61) 

هي مؤسسات جامعية تعمل على تنفيذ السياسة التربوية في الدولة، وتوفير  :كليات التربية  .1

ية العالية الالزمة للعمل في المجاالت التربوية والنفسية وفي القوى البشرية ذات الكفاية العلم

التخصصات النوعية المتصلة بها، والنهوض بالبحث التربوي والنفسي وتطويره، وتلبية 

 (2362)الالئحة الداخلية بكليات التربية:  حاجات المجتمع من الخدمات التربوية والنفسية.

تعليمية جامعية حكومية يلتحق بها الطالب بعد  ؤسسات"مويعرفها الباحثان إجرائيًا بأنها  -

نجاحه في مرحلة التعليم الثانوي، يدرس فيها أربع سنوات وتمنح درجتي الليسانس 

والبكالوريوس في عدد من التخصصات العلمية، منها ما يستخدم نظام الفصل الدراسي، ومنها 

 ما يستخدم نظام السنة الجامعية في التدريس".

 السابقة: الدراسات -7

(: "بعنوان "استراتيجية مقترحة إلعداد المعلم 1997دراسة أحمد الخطيب، ومحمد عاشور ) .6

هدف الباحثان من خالل هذا البحث إلى تطوير  العربي في القرن الحادي والعشرين".

استراتيجية إلعداد المعلم العربي في القرن الحادي والعشرين. وقد تم تطوير هذه االستراتيجية 

داد المعلم العربي في القرن الحادي والعشرين، مع األخذ بعين االعتبار اعتماد أسس إلع

ومبادئ حديثة في إعداد المعلم مع التركيز على الجانب المهني والتطبيقي وتحديث المساقات 

 والمقررات التي يتكون منها هذا البرنامج.

برامج إعداد معلم اللغة ( بعنوان: "واقع 2113دراسة عيسى عبد السالم، وطلعت آدم ) .2

الدراسة إلى الوقوف على أهداف مؤسسات االنجليزية في كل من مصر وليبيا ". وتهدف 

إعداد معلم اللغة االنجليزية في كل من مصر وليبيا. إبراز محتوى برامج اإلعداد في كال 
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االنجليزية.  البلدين. التعرف على نقاط القوة والضعف بالنسبة لمحتوى برامج إعداد معلم اللغة

 وقد اعتمد الباحثان المنهج المقارن لتحقيق أهدف الدراسة.  

العديد من جوانب الخلل والقصور في أبعاد برامج  ومن أبرز نتائج هذه الدراسة: وجود

 اإلعداد لمعلم اللغة االنجليزية في مصر وليبيا.

امج إعداد المعلم (: بعنوان "تصور مقترح لبرن2113دراسة فؤاد العاجز، ومحمد البنا ) .0

وضع تصور  هدفت الدراسة إلى الفلسطيني وفق حاجاته الوظيفية في ضوء مفهوم األداء".

مقترح يلبي االحتياجات الوظيفية إلعداد المعلم الفلسطيني أثناء الخدمة في ضوء مفهوم األداء، 

لمين الوظيفية وذلك خالل تقويم برامج التدريب الحالية كما هو واقعها، وتلمس احتياجات المع

أن النسبة المئوية لبعد المدرب والمتدرب  وتوصلت الدراسة إليلمجاالت التدريب المقترح.  

كانت مرتفعة في مجال تقويم البرامج التدريبية الحالية وأقلها نسبة وقت التدريب والمتدرب 

ات لبرامج ومكان التدريب واإلمكانات، كما بلغت النسبة المئوية لتقويم المعلمين والمعلم

ً ما إال أنها منخفضة بالنسبة للبرامج %11.35التدريب ) ( وهى نسبة مئوية مقبولة نوعا

 التدريس المقترح.

(: بعنوان " تقييم برنامج إعداد معلم 2111دراسة سعد خليفة المقرم، وسميرة محمد بريَك )  .1

 الجودة "العلوم بكليات التربية في جامعة الجبل الغربي بليبيا في ضوء معايير 

 تحديد قائمة بمعايير الجودة الشاملة الواجب توافرها في برامج إعداد معلم  هدفت هذه الدراسة

 العلوم بكليات التربية بجامعة الجبل الغربي.

 .التعرف على واقع برامج إعداد معلم العلوم بكليات التربية بجامعة الجبل الغربي 

 بكليات التربية بجامعة الجبل الغربي في ضوء  تقديم تصور مقترح لبرامج إعداد معلم العلوم

 وأسفر البحث عن نتائج أهمها:معايير الجودة.     

إن معايير الجودة لم تتحقق في برامج إعداد معلم العلوم بكليات التربية بجامعة الجبل الغربي 

 (. %13-3بالدرجة المطلوبة في كافة محاور البحث، حيث تراوحت نسبة تحققها ما بين )

(: بعنوان " سياسة القبول للطالب بكليات 2111دراسة إيمان احمد شهوب وآخرون )  .8

 التربية بليبيا" دراسة تقويمية " هدفت هذه الدراسة إلى:

ن المنهج الوصفي التعرف على سياسة القبول للطالب بكليات التربية بليبيا. واستخدم الباحثو

 التحليلي لتحقيق

 الدراسة إلى النتائج التالية: أهداف الدراسة.     وتوصلت -

 .عدم إجراء المقابلة الشخصية واالختبارات النفسية والتربوية للقبول 

 .كفاءة المعلم تعتمد على أسس وأساليب اختياره وإعداده وتدريبه 
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  ،ا ن أول بداية إلصالح برامج إعداد المعلم بكليات التربية تكون أواًل باختيار الطالب المعلم

 أساليب اختيار المعلم مبنية على شروط وأسس ومعايير علمية.   فيجب أن تكون

( بعنوان: واقع إعداد المعلم في كليات التربية بجامعات قطاع 2112دراسة جمال الهسي )  .1

إلى التعرف على واقع إعداد المعلم في  هدفت الدراسة غزة في ضوء معايير الجودة الشاملة. 

ي ضوء معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء كليات التربية بجامعات قطاع غزة ف

أن نسبة  .  كشفت نتائج الدراسةهيئة التدريس للجامعات الثالثة )األزهر، اإلسالمية، األقصى(

توافر معايير الجودة الشاملة لواقع إعداد المعلم في كليات التربية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

(، وال يوجد فروق ذات %11,1سالمية، األقصى( )التدريس للجامعات الثالثة )األزهر، اإل

 (.3,38داللة إحصائية بين متوسط تقييمات أعضاء هيئة التدريس عند مستوى داللة )

التعليم األساسي في  (: بعنوان "تطوير إعداد معلم2114دراسة صالحة التومي الدروقي)  .9

 اسة إلى:ليبيا في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة".   هدفت هذه الدر

 .تشخيص الواقع الحالي لبرامج إعداد معلم التعليم األساسي في ليبيا 

 .التعرف على جوانب القوة والضعف في برامج إعداد معلم التعليم األساسي في ليبيا 

 ومن نتائج الدراسة ما يلي:

 .يتم إعداد المعلم بكليات التربية كل حسب اإلمكانات وليس وفق حاجات المجتمع الليبي 

 دم وجود خطط توضح متطلبات المجتمع الليبي في كيفية إعداد المعلم.ع 

  المباني بالكليات بشكل عام ال يتوفر بها المواصفات الجيدة والالزمة لعملية التدريس، فهي

 تحتاج إلى إعادة النظر فيها، كالتهوية، واألمان، وخاصة األقسام العلمية.

تصور مقترح لتطوير نظام إعداد معلم ن: " ( بعنوا2116دراسة بدر العازمي، وآخرون)  .5

 ".(التعليم العام بالعالم العربي لمواجهة المستجدات المحلية والعالمية

الي تطوير نظام إعداد معلم التعليم العام في العالم العربي لمواجهة المستجدات المحلية  هدف البحث

 والعالمية وذلك من خالل ما يلي:

 ربيــة فــي العالم العربي.التعرف على واقع كليات الت 

 .الكشف عن واقع إعداد معلم التعليم العام في العالم العربي 

  تحديد أهم المستجدات المحلية والعالمية وكيفية انعكاسها على نظام إعداد معلم التعليم العام

 في العالم العربي.

 مستجدات.تحديد مالمح التصور المقترح لتطوير نظام إعداد المعلم لمواجهة هذه ال 

  تصور مقترح لتطوير إعداد المعلم في كليات التربية". " (:2118محمد المفتي ) دراسة .1

لتطوير منظومة إعداد المعلم في كليات إعداد المعلم.   إلى وضع رؤية مقترحة هدفت الدراسة
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وضع تصوراً مقترحاً يتضمن رؤية ورسالة وأهداف ونظام للدراسة  وكانت أهم نتائج الدراسة

عداد المعلم ومعلم المعلم، والبنية التحتية والتقويم، بما يمكن من استخدامه وتوظيفه لتطوير وإ

 منظومة إعداد المعلم.

(: بعنوان "فاعلية تصور مقترح إلعداد معلم الفصل 2118نجاح المبروك بشينه ) دراسة .63

 ى:هدفت هذه الدراسة إل بكليات التربية بليبيا في ضوء الكفايات التدريسية ".

  التعرف على مدى فاعلية تصور مقترح إلعداد معلم الفصل بكليات التربية بجامعة طرابلس في

 ومن نتائج هذه الدراسة:ضوء الكفايات التدريسية واألداء.   

  متوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبيق القبلي وجود فروق ذات دالة إحصائية بين

 ة المالحظة وأبعادها لصالح التطبيق البعدي.طاقوالبعدي في االختبار التحصيلي، وب

  متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي وجود فروق ذات دالة إحصائية بين

 طاقة المالحظة وأبعادها لصالح التطبيق البعدي.والبعدي في االختبار التحصيلي، وب

 صيلي، وبطاقة مالحظة وجود عالقة ذات دالة إحصائية بين متوسط درجتي االختبار التح

 األداء التدريسي المتصلة بالكفايات التدريسية البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة.

(: بعنوان" برنامج مقترح لتحسين أداء معلم العلوم في 2118نوري امعمر مفتاح ) دراسة  .66

 إلى: هدفت هذه الدراسةضوء المعايير العالمية بمرحلة التعليم األساسي في ليبيا ". 

 .تحسين أداء معلمي العلوم بمرحلة التعليم األساسي في ليبيا في ضوء المعايير العالمية 

 .تحديد مدى توافر تلك المعايير في أداء معلم العلوم بمرحلة التعليم األساسي في ليبيا 

 .التعرف على أهم السبل لتطوير أداء معلمي العلوم في ضوء هذه المعايير 

 سة:ومن نتائج هذه الدرا

  وجود فروق ذات دالة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي

 ومتوسط درجاتهم في التطبيق البعدي على اختبار التحصيل المعرفي، لصالح التطبيق البعدي.

  وجود فروق ذات دالة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي

 جاتهم في التطبيق البعدي، لصالح التطبيق البعدي.ومتوسط در

تقييم برنامج إعداد المعلم بكليات ( بعنوان: " 2121دراسة أحمد العماري، ودياب الرويمي ) .62

هدف ".  التربية بالجامعات الليبية وفق متطلبات االعتماد األكاديمي )جامعة المرقب أنموذج(

يات التربية بالجامعات الليبية وفق معايير االعتماد تقييم برنامج إعداد المعلم بكلالبحث إلى 

األكاديمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس )جامعة المرقب نموذجاً( في المجاالت التالية:) 

أساليب التعليم - محتوى المقررات الدراسية- سياسات القبول- هيكلة البرنامج-أهداف البرنامج 

-التربية العملية )التدريب الميداني( -أساليب التقييم - أعضاء هيئة التدريس أداء- والتعلم
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أن درجة تقييم المجاالت وتوصلت النتائج الى .  (الطلبة الخريجون-خدمات القسم والكلية 

في برنامج إعداد المعلم في كلية التربية بجامعة المرقب من لمعايير االعتماد األكاديمي العشرة 

ت جميعها بدرجة متوسطة في تقييم وجودها بالبرنامج وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاء

( وحسب 0.21حسب المتوسطات الحسابية لدرجة التقييم الكلية للمجاالت العشر التي بلغت )

 (.%11.16النسبة المئوية التي جاءت بنسبة )

     :التعقيب على الدراسات السابقة 

م 1996الفترة التي امتدت ما بين  أجريت الدراسات التي تمكن الباحثان من الحصول عليها في -

 م.2326وحتى سنة 

 أجريت بعض الدراسات السابقة في بيئات مختلفة عن البيئة الليبية. -

 السابقة.  استخدام المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للبحث في أغلب الدراسات تم -

ت أداة الدراسة مع االختالف في مجاال الدراسات السابقة كانت أداة الدراسة االستبيان في معظم -

 من دراسة إلى أخرى.

بضرورة تطوير كليات التربية، كما أوصت بضرورة تطوير برامج الدراسات السابقة أوصت  -

كليات التربية في حين أن البحث الحالي يركز على وضع تصور مقترح لبرنامج إعداد المعلم 

 محلية والعالمية.وتأهليه في كليات التربية بالجامعات الليبية في ضوء المستجدات ال

وتميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة بأهدافه والمنهجية التي اتبعها ومحاولة االستفادة 

من الدراسات التي تناولت برامج إعداد المعلم، وكذلك الدراسات التي طبقت معايير االعتماد 

العالمي والجمع بينهما، على المستوى  ماإلقليمي أ أمكان على المستوى المحلي أاألكاديمي، سواء 

ً معرفة المفاهيم والنتائج التي توصلت إليها الدراسات والذي بدوره انعكس على  كما شملت أيضا

 التوصل في هذا البحث لصياغة التصور المقترح.

 اإلجابة على تساؤالت البحث:

 إجابة التساؤل األول من تساؤالت البحث ونُصه:

 لمعلم وتأهيله بكليات التربية بالجامعات الليبية ما الواقع الحالي لبرنامج إعداد ا

 :نظام القبول والدراسة واالمتحانات 

تمنح هذه الكليات درجة االجازة المتخصصة " ليسانس آداب وتربية"، واالجازة     

المتخصصة " بكالوريوس العلوم والتربية " في تخصصات متعددة أدبية وتطبيقية، وتعد اللغة 

األساسية للتدريس بكليات التربية، ويجوز التدريس باللغة اإلنجليزية في  العربية هي اللغة

 بعض المقررات الدراسية بأقسام العلوم التطبيقية واللغة اإلنجليزية.

 :شروط القبول 
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يشترط للدراسة بكليات التربية مراعاة بعض الضوابط ومعايير الجودة في الطالب من اجل    

 وتتمثل هذه الشروط في نوعين هما: تقديم خدمة تعليمية متميزة،

 أوال: الشروط العامة:  

 ان يكون الطالب ملتزًما بمبادئي المجتمع الليبي وتوجهاته واخالقه وعقيدته اإلسالمية. .6

ان يكون الراغب في االلتحاق بالدراسة بكليات التربية من الطالب الحاصلين على  .2

بي او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي واالد

 من قبل مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العام والعالي.

 ان يكون الطالب الئقًا طبيًا وقادًرا على متابعة الدروس النظرية والعملية. .0

 ان يكون الطالب الئقًا صحيًا وقادًرا على متابعة الدراسة بالقسم الذي التحق به. .1

ن الطالب حاصال على النسبة المئوية المعتمدة للقبول بكليات التربية وفق الضوابط ان يكو .8

 التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ان ال يكون قد سبق الحكم عليه في جناية او جنححة مخلحة بالشحرف محا لحم يكحن قحد رد اليحه  .1

 اعتباره.

 ثانيًا: الشروط الخاصة:

 ا للدراسة.ان يكون الطالب متفرغً  .6

اال يكون الراغب في االلتحاق بالدراسة بكليات التربية قد سبق فصله من احدى الجامعات  .2

 او المعاهد العليا ألسباب اكاديمية او تأديبية.

 يكون القبول للدراسة على درجة الليسانس او البكالوريوس موقوفًا على:  .0

العلمية بالكلية بنجاح، وتتضمن اجتياز الطالب المقابلة الشخصية التي تحددها اللجنة  -أ

 المقابلة اختبارات شخصية وقدرات علمية، باعتبار ان الطالب يعد ليكون معلم المستقبل.

 تكون المقابلة وفق المعايير االتية: -ب

  ،مراعاة الشروط الصحية والجسمية، وسالمة النطق ومخارج االلفاظ، وحسن البديهة

 (2361لداخلية بكليات التربية: )الالئحة ا وتقبل النقد ووجهات النظر.

 :مدة الدراسة 

تتبع كليات التربية نظام الفصل الدراسي، وتبلغ مدة الدراسة بها أربع سنوات دراسية مقسمة     

على ثماني فصول دراسية كمتطلبات التخصص للدراسة ومتطلبات جامعية ومتطلبات داعمة 

( 618حدات النهائية للخرجين ال يجاوز )في جميع اقسامها العلمية واألدبية، مجموع عدد الو

 (2368دليل الطالب :) ( وحدة عند التخرج.628وحدة وإليفل عن )
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 :المقررات الدراسية 

توزع المقررات الدراسية التخصصية والداعمة والتربوية والمتطلبات الجامعية العامة الالزمة 

وس علوم تربية( على سنوات للحصول على المؤهل العلمي )ليسانس آداب وتربية، او بكالوري

 الدراسة وفق االتي: 

 (.%63متطلبات الجامعة ) .6

 (. %23متطلبات الكلية)التربوية( ) .2

 (. %93متطلبات البرنامج التعليمي )التخصصي( ) .0

 :نظام االمتحانات 

 .يتم تقييم الطالب من خالل امتحان نصفي، وامتحان نهائي 

 لذي يليه اذا كان محمال بمقرر او مقررين فقط.يجوز للطالب ان ينتقل من الفصل الى الفصل ا 

  يعد الطالب راسبًا في مرحلته إذا رسب في أكثر من مقررين دراسيين ويعيد الفصل في

 المقررات التي رسب فيها فقط.

  ال يجوز لطالب الفصل الثامن دخول االمتحان النهائي إذا لم يتحصل على درجة النجاح في

 مقرر التربية العملية. 

 ن الدراسة بكليات التربية نظرية وعملية، وتوزع الدرجات وفق االتي:تكو

 ( :41المقاااااااااررات النظرياااااااااة% )( ،03محححححححححن الدرجحححححححححة الكليحححححححححة ألعمحححححححححال السحححححححححنة% )

(مححححححححن %13( حضحححححححور وفاعليححححححححة ونشحححححححاط الطالحححححححب، و)%63لالمتححححححححان النصحححححححفي و)

 الدرجة الكلية لالمتحان النهائي.

  ( لالمتحان %03جة الكلية ألعمال السنة، و)من الدر (%08)المقررات ذات الطابع العملي

( من الدرجة الكلية للجانب العملي %68( حضور وفاعلية ونشاط الطالب، و)%8النصفي، و)

( من الدرجة الكلية %83( للحضور والنشاط، و)%8( لالمتحان النهائي، و)%63تكون )

نهائي إذا رسب في مخصصة لالمتحان النهائي، ويحرم الطالب من الدخول الى االمتحان ال

ويتم استخدام االمتحان، او السيمينار، او   االمتحان العملي في المواد ذات الطابع العملي.

البحوث، او التقارير واألوراق العلمية، او من خالل المشاركة والنقاش اثناء المحاضرة لحساب 

الداخلية بكليات  درجات امتحان اعمال الفصل الدراسي بالنسبة لمقررات النظرية. )الالئحة

ومن خالل تحليل الواقع الحالي لبرنامج إعداد المعلم وتأهيله بكليات التربية (.  2362التربية: 

وأدلة الطالب األدبيات التربوية والدراسات السابقة بالجامعات الليبية من خالل الرجوع إلى 

العلمية التي اهتمت بهذا والدوريات والمجالت  التي وردت في هذا البحثولوائح كليات التربية 
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الموضوع والزيارات الميدانية للباحثين  تشير إلى ضعف إعداد المعلمين في مراحل التعليم 

تتبع بعض كليات التربية نظام الفصل الدراسي، وبعض الكليات نظام السنة المختلفة ، و

التربية ، ووضع  مما يتطلب إعادة النظر بنوعية الطلبة المتقدمين للدراسة بكلياتالدراسية، 

نظام للقبول يحدد شروط وأسس انتقاء الطلبة كما تفعل الكليات الطبية، ووضع نظام إلعدادهم 

 يتناسب مع الواقع ومتطلباته.

 إجابة التساؤل الثاني من تساؤالت البحث ونُصه:

  ما التصور المستقبلي المقترح لبرنامج إعداد المعلم وتأهيله بكليات التربية بالجامعات

 الليبية 

سعى هذا البحث إلى تقديم تصور مقترح لبرنامج إعداد المعلم وتأهيله بكليات التربية بالجامعات     

الليبية، وذلك بناء على ما تم عرضه من خالل البحوث والدراسات السابقة واألدبيات التربوية 

هذا الموضوع ، واالستفادة واللوائح وأدلة كليات التربية والدوريات والمجالت العلمية التي اهتمت ب

منها في وضع تصوراً مقترحاً مستقبلياً لبرنامج إعداد المعلم وتأهيله بكليات التربية، باإلضافة إلى 

ما اسفر عنه تحليل الواقع الحالي لبرنامج إعداد المعلم وتأهيله بكليات التربية بالجامعات الليبية 

كن أن يأخذ به القائمون على شؤون كليات بالوضع الحالي األمر الذي يتطلب وضع تصور يم

التربية بالجامعات الليبية عن وضع استراتيجية جيدة لبرامج لبرنامج إعداد المعلم وتأهيله في 

المستقبل، حيث قام هذا البحث بوضع تصور مقترح لبرنامج إعداد المعلم وتأهيله بكليات التربية 

وفيما يلي عرضاً توضيحياً للتصور المقترح  عصر،بالجامعات الليبية بما يتماشى مع مستجدات ال

 لبرنامج إعداد المعلم وتأهيله بكليات التربية بالجامعات الليبية.

 أوال: المصادر التي استندت عليها عند وضع التصور المقترح:   

 .تحليل الواقع الحالي لبرنامج إعداد المعلم وتأهيله بكليات التربية بالجامعات الليبية. 6

 االستفادة من األدبيات التربوية والدراسات السابقة التي وردت في هذا البحث.. 2

 اطالع الباحثين وخبرتهم في مجال علوم التعليم.. 0

 : األسس والمنطلقات: ثانيا

السعي إلى ترغيب الطالب ذوي القدرات األكاديمية العليحا محن حملحة الثانويحة العامحة لاللتححاق    .6

 بكليات التربية.

ام اختبححارات القححدرات ومقاييسححها واالسححتعداد الختيححار وانتقححاء الطالححب/ المعلححم المتقححدم اسححتخد .2

 لاللتحاق بكلية التربية.

 إحداث التوازن بين اإلعداد األكاديمي واإلعداد المهني، واإلعداد الثقافي للمعلم بكليات التربية. .0
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يم العححام وفقححاً لمفهححوم المححنهج الححربط بححين مححنهج إعححداد المعلححم والمنححاهج القائمححة فححي مراحححل التعلحح .1

 الحديث.

التركيز على إنجاح برنامج إعداد المعلم عبر توفير ميزانية مناسحبة وإمكانحات عصحرياً تتناسحب  .8

 مع مستجدات العصر أو تحديات المستقبل.

 الرؤية:

تنطلق رؤية المقترح من ثقافة المجتمع الليبي الرامية إلى تعزيز مجتمع حيوي ووطن طموح     

خالل توظيف المعارف والمهارات الحديثة في مجال العملية التعليمية، وتطوير دور التربية  من

وبرامج إعداد المعلم وتأهيله وفق برامج واستراتيجيات حديثة في التدريس وربط هذه البرامج 

ت واالستراتيجيات لتفعيل وتعزيز العمل على إعداد معلمين أكفاء مهنيا من خالل وجود استراتيجيا

للتربية الحديثة وتوظيف هذه االستراتيجيات في الحد من كل المشكالت التي تعترض العملية 

 التعليمية التعلمية في مدارسنا. 

 الرسالة: 

المعلم في  يسعى المقترح إلى تحقيق الريادة على المستويات المحلية واإلقليمية في مجال إعداد    

من خالل التطور المعرفي الهائل وظهور الكثير من ا أكاديميا وتربويا ومهنيمختلف التخصصات 

نظريات التعلم والتعليم، حيث أصبح التعليم يرتبط بالتطورات العصر العلمية والتربوية، وهذا يضع 

ضرورة اإلعداد التخصصي والتربوي لبرنامج إعداد المعلم وتأهيله ضمن قواعد وشروط محددة 

 وية.لتلبية االحتياجات في المؤسسات الترب

 ثالثا: أهداف التصور المقترح: يهدف التصور المقترح إلى ما يلي:

 معلم المستقبل، إنسان المستقبل المتعدد المواهب.إعداد المعلم المتميز لمهنة التعليم  .6

 .مواجهة األدوار المتغيرة للمعلمين والناتجة عن التغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية .2

بالخبرات والمعارف والمهارات العلمية  الطالب/ المعلم م المستمر وتزويدالنمو المهني والتعلي .0

 التي تساعدهم على توسيع معلوماتهم ومواجهة التغيرات التربوية. 

تطبيق منهجية منظمة في تأهيل المعلمين وتدريبهم من حيث تحديد األهداف والمحتوى واختيار  .1

لمناسبة وتقويم األداء وتحليل التغذية الراجعة، االستراتيجية التعليمية والمصادر التعليمية ا

 .والعمل على تحقيق التكامل والترابط بين جميع هذه الخطوات

الوقوف على التقنيات الحديثة في التعليم ووسائلها وطرقها وإكساب الطالب المعلم مهارات  .8

من إعادة  استخدامها وتوظيف تكنولوجيا التعليم في تدريس تخصصه وما تحثه على المخططين

 .النظر في البناء التربوي القائم ووسائله
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إجراء توفير بيئة إدارية فاعلة داعمة لعمليات اإلعداد التربوي والمنهي وصقل الموهبة و .1

 البحوث والدراسات في جميع التخصصات المختلفة بكليات التربية.

 شروط القبول بكليات التربية:

ا واألدب التربوي المتعلق بالبحث الحالي، وبالنظر إلى من خالل مراجعة اللوائح المعمول به    

شروط اختيار الطلبة في كليات التربية بالجامعات الليبية، وبعد إجراء مناقشات فردية وجماعية مع 

عدد من الخبراء التربويين من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية، تمكن الباحثين من اقتراح 

الطلبة في كليات التربية بالجامعات الليبية واليات تطبيقها وهي  قائمة متطلبات لشروط اختيار

 كالتالي: 

 أوالً: شروط المتطلبات الصحية:

 .أن يكون سليم الحواس وأن يكون سليم االطراف وخالياً من عيوب النطق 

 .أن يكون خالياً من األمراض المزمنة والمعدية.  ويتمتع باالتزان النفسي 

 ات األخالقية:ثانيًا: شروط المتطلب

 .أن يكون حسن السيرة والسلوك 

 .أن يتحلى الطالب بالصبر والمرونة وأن يكون موضوعياً في أحكامه 

 .أن يتقبل النقد البناء من االخرين بصدر رحب وأن يتحرى العدل في أحكامه 

 ثالثًا: شروط المتطلبات االجتماعية:

 دي استعداده للخدمة العامة.أن يكون على وعي بأهداف المجتمع الذي يعيش فيه، ويب 

 .أن يكون مدركاً لمشكالت مجتمعه 

 رابعًا: شروط المتطلبات العلمية:

  تقدير جيد  %98أن يكون الطالب متحصالً على الثانوية العامة وأال يقل معدل الطالب عن(

 جداً(.

 .إجراء المقابلة الشخصية وإجراء اختبارات لقياس ميول الطلبة نحو مهنة التدريس 

 يمتلك القدرة على التعبير باللغة العربية الفصحة. أن 

 .أن يمتلك معرفة بالحوسبة والمعلوماتية، ويكون لديه المام بالثقافة العامة 

 خامًسا: شروط المتطلبات المهنية:

  أن يكون لدى الطالب اتجاهات ايجابية نحو مهنة التدريس، ويقدر االلتزام بالمواعيد واحترام

 الوقت.
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 طالب قوي المالحظة وحسن المظهر والهندام ويبدي اتجاهاً ايجابياً في التسامح مع أن يكون ال

 االخرين، ويبدي تقديراً للتعلم الذاتي.

 نظام الدراسة ومدتها:

أن يكون نظام الدراسة بكليات التربية بتتبع النظام التكاملي، وتقدم برامج اإلعداد في خمس     

وحدة دراسية، وأن  615كون مجموع عدد الوحدات إلى سنوات )عشرة فصول دراسية(، وأن ي

تكون كليات التربية هي المصدر الوحيد إلعداد المعلم لمهنة التدريس في جميع التخصصات األدبية 

والعلمية وما يستحدث في هذه التخصصات من مستجدات. ويركز النظام التكاملي على إعداد المعلم 

ً ومهنياً،  ً وتربويا ً إلى جنب ودون فواصل زمنية في ذلك الجانب، وتأهيله علميا حيث يدرس جنبا

الطالب مقررات اإلعداد التربوي والتدريب الميداني بصورة متوازية مع اإلعداد التخصصي 

 والثقافي خالل عشرة فصول دراسية.

 سادًسا: مكونات برنامج إعداد المعلم:

تها وعناصرها الرئيسة التي تتشكل مهما تختلف برامج إعداد المعلم، فإنها تلتقي في مكونا 

 منها والتي يمكن تحديدها باآلتي:

 اإلعداد الثقافي )مواد عامة(: -أ

يركز هذا المجال على أن يمتلك الحد األدنى من الوعي والمعرفة باألمور العامة التي  

 تتعلق بشتى المجاالت التي يمكن أن تشغل بال الطالب المعلم ويسعى إلى الحصول على إجابات

مقنعة لها، وقد تكون المواد الثقافية مواد علمية، أو أدبية أو تاريخية أو دينية أو فلسفية، لذلك يجب 

 أن يتضمن برنامج إعداد المعلم ما يأتي:

  مواد عامة في مجال الثقافة اإلنسانية العامة، التي تزود الطالب المعلم بثقافة العصر وما يلزم

 المعلم منها.

 لم بآخر ما توصل إليه التقدم العلمي التكنولوجي، وتمكينه من المزج ما بين تزويد الطالب المع

 الثقافة اإلنسانية والتطور العلمي وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجاالت الحياة المختلفة.

  تمكين الطالب المعلم من التعامل بلغة أجنبية واحدة على األقل، وذلك لمواجهة متطلبات ثقافة

العولمة، حيث أضحت اللغة اإلنجليزية وسيلة من وسائل االتصال التي يمكن أن العصر و

 يتحصل بها معلم المستقبل على ما ينفعه في مجال ثقافة العصر.

 اإلعداد األكاديمي أو التخصصي )مواد التخصص(: -ب

يقتضي تزويد الطالب المعلم بجميع المفاهيم والحقائق والمبادئ الخاصة بتخصصه الذي 

تدريسه في المدارس بشكل فاعل وقادر على اإلنجاز وعليه يجب اختيار مفردات هذا المجال يعد ل
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من برنامج إعداد المعلم في ضوء الحاجة إليها في المدارس، وأن تلبي ما يحتاجه من معلومات 

لتدريس مادة تخصصه، ويعد الغرض األساسي لهذا اإلعداد ضمان سيطرة المعلم على المادة التي 

ا، وقدرته على تحليلها، وربطها بالمعارف األخرى التي يجب أن تتكامل معها في ضوء يدرسه

 مفهوم وحدة الفكر.

 اإلعداد التربوي )المواد التربوية(: -ج

يعد هذا المجال أهم المجاالت التي يتشكل منها برنامج إعداد المعلم، ويتضمن تزويد 

د الالزمة لمهنة التدريس بما فيها علم النفس الطالب المعلم بما يلزم من العلوم التربوية والموا

التربوي، وعلم نفس النمو، ونظريات التعلم، وأسس التربية، والمناهج، وطرائق التدريس، التي 

تمكن المعلم من معرفة خصائص المتعلمين، وما بينهم من فروق فردية، وميولهم، واستعدادها، 

واصل والتفاعل، وبناء على ذلك فإن هذا المجال وأسس تعليمهم، وسبل إثارة دافعيتهم، وطرق الت

 من مجاالت برنامج اإلعداد يجب أن تمكن الطالب المعلم من.

  ،اإلحاطة باألهداف التربوية والتعليمية، وتصنيفاتها، ومستوياتها، وأسس اشتقاقها، وصياغتها

 وأسس قياسها.

 تجاهاتهم، وحاجتهم معرفة خصائص المتعلمين وطبائعهم، وخصائص نموهم، وميولهم، وا

 النفسية، والمعرفية، والمهارية.

 .اإلحاطة بأساليب التدريس الحديثة، وما توصلت إليه تكنولوجيا التعليم 

  اإلحاطة بآخر ما توصلت إليه البحوث والدراسات في مجال التربية والتعليم، وآخر

 االستراتيجيات الحديثة في التدريس.

 (:اإلعداد المهني )التربية العملية -د

تبقى العناصر السابقة قاصرة عن إعداد المعلم الكف ما لم تستكمل ببرنامج التربية العملية،  

الذي يضع األسس النظرية التي تزود الطالب المعلم في موضع الممارسة الفعلية في مجال عمله، 

زاً محورياً في واكتساب المهارات الالزمة ألداء أدواره في مهنة التدريس، تتبوأ التربية العملية مرك

برامج إعداد المعلم، وينظر إليها على أنها برنامج متكامل يوازي برنامج الدراسة النظرية، وهي 

 المعيار الحقيقي للحكم على مدى نجاح برامج إعداد المعلم.

 سابعًا: استراتيجيات التدريس:

المتعلم وتنميته تحَول مع ظهور نظريات تربوية ونفسية حديثة على الساحة التربوية تركز على     

االهتمام من التعليم إلى التعلم، ومن المعرفة إلى كيفية بحث المتعلم عنها واكتشافها وتشكيل بنيته 

 يتم التطبيق ومرنة البناء محكمة المعرفية بنفسه، أدى ذلك إلى ضرورة تبني استراتيجيات تدريس
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 المرجوة األهداف لتحقيق مثلي ريقةبط المتاحة والوسائل اإلمكانات كافة استخدام خاللها من

 والتمكن من مهارات التدريس بها في التخصص. 

 ثامنًا: مصادر التعلم:

يتطلب اإلعداد المتميز للمعلم في كليات التربية توفير مصادر تعلم متنوعة وثرية ومتقدمة،     

 ونقترح أن تشمل هذه المصادر العناصر التالية: 

 ب والمراجع والدوريات والمجالت العلمية في التخصصات مكتبة ورقية تضم أحدث الكت

العلمية، واألدبية والتربوية والثقافية، كما تضم رسائل الماجستير والدكتوراه التي تم إجازتها 

 في التخصصات المختلفة.

  مكتبة رقمية الكترونية تضم البرامج التعليمية االلكترونية، وتوفير كمائن شبكة المعلومات

 اإلنترنت(، وحواسيب، وأقراص مدمجة مخزن عليها محتويات المكتبة الورقية.الدولية )

 تاسعًا: البنية التحتية: 

لنجاح التصور المقترح المستقبلي إلعداد المعلم وتأهيله بكليات التربية توفير بنية أساسية متطورة 

ة للتعليم العالي، وحديثة ولعل من أهمها التأكد من امتالك المؤسسة لموقع مناسب يجعلها مهيأ

ويشمل ذلك قاعات المحاضرات وحلقات النقاش بالسعة المطلوبة، ومصادر التعليم من مكتبة 

ووسائط متعددة بالمستوى المطلوب من ناحية الكم والنوع، ومختبرات مجهزة مناسبة للتخصص 

إلرادية، ومستلزمات التدريب العملي المناسب للتخصص، مكاتب ألعضاء هيئة التدريس واألطر ا

ومرافق لخدمات الطالب ورفاهيتهم وأنشطتهم الثقافية والرياضية واالجتماعية، ومرافق وخدمات 

 صحية، والتجهيزات الالزمة الستخدام التكنولوجيا الحديثة في اإلدارة والتعليم والتعلم.

 عاشًرا: التقويم الشامل: 

لجوانب المختلفة للعملية التعليمية يعطي التقويم الشامل مؤشرات للسلبيات واإليجابيات ل    

اذ البد من اجراء دراسات تقويمية باستمرار ذات منهجية وإمكاناتها البشرية واإلمكانيات المادية، 

علمية دقيقة في ضوء االتجاهات المعاصرة لمعرفة مدى تحقيق اهداف تلك البرامج ومدى 

 .انسجامها مع متطلبات الدارسين وتطلعات المجتمع

 ة:الخاتم

إنَّ التعليم كان وما زال عنوان بناء األمم وسبب نشوء الحضارة وسبب تطور البلدان، وبعد ما جاء 

في هذا البحث من تحليل الواقع الحالي ووضع تصوراً مستقبلياً لبرنامج إعداد المعلم وتأهيله بكليات 

أن يجعل من هذا البحث التربية بالجامعات الليبية نصل إلى خاتمة هذا البحث، ونسأل الله تعالى 

دليَل خير للباحثين عن أي معلومة صحيحة تتعلَّق بموضوع التعليم، ونسأله أن يثيبنا خير الثواب 

بهذا العمل الذي بذلناه في الجهد والوقت.  ومن خالل تحليل الواقع الحالي لبرنامج إعداد المعلم 
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األدبيات التربوية والدراسات ع إلى وتأهيله بكليات التربية بالجامعات الليبية من خالل الرجو

والدوريات والمجالت العلمية التي اهتمت بهذا الموضوع  السابقة التي وردت في هذا البحث

المعلمين في مراحل وجود بعض جوانب الضعف لدى والزيارات الميدانية للباحثَين  تشير إلى 

متقدمين للدراسة بكليات التربية ، ووضع التعليم المختلفة ، مما يتطلب إعادة النظر بنوعية الطلبة ال

نظام للقبول يحدد شروط وأسس انتقاء الطلبة كما تفعل الكليات الطبية، ووضع نظام إلعدادهم 

إلعداد المعلمين وتأهيلهم في تصوًرا لمقترح مستقبلي يتناسب مع الواقع ومتطلباته.  قدم الباحثان 

ً للن ظام التكاملي، وتقدم برامج اإلعداد في خمس سنوات كليات التربية بالجامعات الليبية طبقا

)عشرة فصول دراسية(، إذ أثبت هذا النظام زيادة المعارف والمهارات والعلوم لدى الطلبة، وقبول 

طلبة متفوقين، يتمتعون بقدر كبير من الرضا عن مهنة التدريس، واستمرارهم في عملهم مدة أطول 

 ً ً في الجامعات العالمية في من أولئك الذين يتم إعدادهم طبقا لنظام السنوات األربع، وأثبت نجاحا

أمريكا وبريطانيا وبعض البلدان المتقدمة.   ويركز التصور المقترح على حصول الطلبة المعلمين ، 

)تقدير جيد جداً(، وخضوعهم  %98على مؤهل الثانوية العامة وأال يقل معدل الطالب عن 

ية ، واختبارات لقياس الميول نحو مهنة التدريس، ويشير الختبارات قبول، ومقابالت شخص

وحدة دراسية خالل خمس سنوات،  615التصور المقترح إلى زيادة عدد الوحدات المقررة إلى 

تشمل مكونات اعداد المعلم وهي اإلعداد الثقافي، اإلعداد األكاديمي أو التخصصي، اإلعداد 

يتميزون بكفاءة عالية من اإلعداد والتأهيل،،، وانطالقاً التربوي، اإلعداد المهني، لتخريج معلمين 

ن من العرض السابق وفي ضوء ما تم طرحه من أمور تجديدية في هذا المقترح نقدم عدد م

 التوصيات والمقترحات التالية:

 :التوصيات 

ً لتغيرات المستقبل وتحدياتإعادة النظر في خطة إعداد المعلم وتأهيله بكليات التربية  .6 ه تبعا

للتكيف مع المتغيرات المختلفة ومواجهة  ومواصفات التعليم المستقبلي ومالمح مدرسة المستقبل

 كافة التحديات المستقبلية.

سياسات القبول ينبغي أن يتم القبول استناداً لدراسات ميدانية تحدد من خاللها احتياجات سوق  .2

 الطلبة نحو مهنة التدريس.العمل، ومتطلبات خطط التنمية وإجراء اختبارات لقياس ميول 

تطححوير المقححررات الدراسححية لتكححون أكثححر مالءمححة للتفاعححل مححع تحححديات المسححتقبل واسححتيعاب  .0

مفاهيمها وقضاياها، ووسائل العالج لمشكالتها، من خالل استخدام المحداخل المناسحبة سحواء فحي 

دة والعلحوم صورة مقررات جديدة أو وحدات من مقررات، مع التركيز على الموضوعات الجديح

 المستقبلية، التي يحتمل أن تسود مجتمع المستقبل.
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توظيف استراتيجيات التدريس الحديثة بحيث تؤخذ في عين االعتبار التطورات التكنولوجية  .1

 وأساليب التدريب المعتمدة على التفاعل النشط بين مختلف أركان عملية التدريب.

ثة في التقويم وتدريب الطلبة المعلمين على تطوير نظم التقويم بما يراعي االتجاهات الحدي .8

  أساليب التقويم الحديثة من خالل التربية العملية.

االستفادة من نتائج المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تخص برامج إعداد المعلم وتأهيله  .1

 والتي تساعد في عمليتي التعلم والتعليم.

سات التعليمية العربية والدولية والتعاون معها تبادل الخبرات والمعلومات مع الهيئات والمؤس .9

 في معالجة القضايا التربوية المشتركة.

 :المقترحات 

إجراء دراسة ميدانية علمية لمتابعة خريجي كليات التربية للتأكد من تمكنهم من المهارات  .6

 والقدرات التي اكتسبوها وتطبيقها عملياً في الميدان التعليمي التربوي.

في مراحل التعليم  برامج إعداد المعلم وتأهيلهوبحوث علمية أكثر وشاملة حول  إجراء دراسات .2

 المختلفة.
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 :المراجع 

ً في ضوء يعض الخبرات 2361االنصاري، سامر محمد ) .6 (: إعداد المعلم وتطوره مهنيا

 لمدينة المنورة.، العدد الرابع عشر، مركز الموهوبين باالمجلة العربية للنشر العلميالعالمية، 

(: بعنوان "فاعلية تصور مقترح إلعداد معلم الفصل بكليات 2365بشينة، نجاح المبروك ) .2

أطروحة دكتوراه غير منشورة، قسم المناهج وطرق التربية بليبيا في ضوء الكفايات التدريسية، 

 بني سويف. التدريس، كلية التربية، جامعة

ستراتيجية مقترحة إلعداد المعلم العربي في القرن (: ا6119الخطيب، أحمد، وعاشور، محمد ) .0

 .221-619، جامعة أسيوط، العدد األول، ص مجلة دراسات مستقبلية، الحادي والعشرين

(: "تطوير إعداد معلم التعليم األساسي في ليبيا في ضوء 2361الدروقي، صالحة التومي ) .1

رة، قسم أصول التربية، معهد االتجاهات العالمية المعاصرة"، أطروحة دكتوراه غير منشو

 الدراسات التربوية، جامعة القاهرة، مصر. 

(: تصور مقترح لتفعيل اإلشراف التربوي بمدارس التعليم ما بعد 2362راشد، منى خميس ) .8

األساسي في محافظة مسقط في ضوء نموذج اإلشراف المتنوع، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 .68، سلطنة عمان، صكلية العلوم واآلداب، جامعة نزوى

(: تقويم برنامج إعداد المعلم العلوم في كليات المعلمين، 2331الشرقي، محمد بن راشد ) .1

 . 51-19، ص12، العدد28، السنة مجلة رسالة الخليج العربيالمملكة العربية السعودية، 

راسة (: سياسة القبول للطالب بكليات التربية بليبيا" د2366شهوب، إيمان احمد وآخرون ) .9

 مارس، بنغازي. 21-28تقويمية، المؤتمر السنوي لكلية التربية جامعة بنغازي، 

مقترح لبرنامج إعداد المعلم الفلسطيني وفق  (: تصور2330العاجز، فؤاد علي، والبنا، محمد ) .5

، 66، مجمجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث االنسانية، حاجاته الوظيفية في ضوء مفهوم األداء

 .  219-230ل، ص العدد األو

(: تصور مقترح لتطوير نظام إعداد معلم التعليم العام بالعالم 2361العازمي، بدر وآخرون ) .1

( 635العربي لمواجهة المستجدات المحلية والعالمية، مجلة كلية التربية، جامعة بنها، العدد )

 .632-6ص 

اللغة االنجليزية في كل (: "واقع برامج إعداد معلم 2330عبد السالم، عيسى، وآدم، طلعت ) .63

، يوليو، نقاًل عن صالحة التومي 2، مج9، عددمجلة الثقافة والتنمية ،من مصر وليبيا

 (.2361الدروقي)
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تقييم برنامج إعداد المعلم بكليات التربية (: 2326العماري، أحمد، والرويمي، دياب ) .66

"، المؤتمر العلمي ب أنموذج(بالجامعات الليبية وفق متطلبات االعتماد األكاديمي )جامعة المرق

 التربوي الدولي الثامن، كلية التربية، جامعة الزاوية، ليبيا.

(: جامعة طرابلس، وزارة التعليم العالي والبحث 2362الالئحة الداخلية بكليات التربية ) .62

 العلمي.

 لعلمي.(: جامعة سرت، وزارة التعليم العالي والبحث ا2361الالئحة الداخلية بكليات التربية ) .60

(: إعداد المعلمين وتأهيلهم في كليات التربية بالجمهورية اليمنية 2331المخالفي، محمد عبده ) .61

 ، جامعة إب.مجلة كلية التربية)الواقع والمأمول(، 

(:" برنامج مقترح لتحسين أداء معلم العلوم في ضوء المعايير 2365مفتاح، نوري امعمر ) .68

أطروحة دكتوراه غير منشورة، قسم المناهج وطرق ي ليبيا، العالمية بمرحلة التعليم األساسي ف

 التدريس، كلية التربية، جامعة طنطا، مصر.

المجلة (: تصور مقترح لتطوير إعداد المعلم في كليات التربية، 2365المفتي، محمد أمين ) .61

 (. 11-19(، ص )30(، العدد )36، يوليو، المجلد )الدولية للبحوث في العلوم التربوية

(: " تقييم برنامج إعداد معلم العلوم بكليات 2363مقرم، سعد خليفة، وبريك، سميرة محمد )ال .69

عشر،  الرابع العلمي المؤتمرالتربية في جامعة الجبل الغربي بليبيا في ضوء معايير الجودة، 

أغسطس،  0-6التربية العلمية والمعايير الفكرة والتطبيق، الجمعية المصرية للتربية العلمية، 

 القاهرة.

(: واقع إعداد المعلم في كليات التربية بجامعات قطاع غزة في 2362الهسي، جمال حمدان ) .65

ضوء معايير الجودة الشاملة، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم أصول التربية، كلية التربية، 

 فلسطين.–غزة -جامعة االزهر

 جامعة طرابلس، ليبيا. (:2368دليل الطالب )وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  .61
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 في تطوير واصالح  تدريس العلوم في ليبيا STEMمدخل   ةأهمي

 حراره د. ضاوية ميالد مصباح أبو

 دكتوراه مناهج وطرق تدريس العلوم جامعة سرت –تدريس بكلية التربية عضو هيئة ال
Rageda2018@gmil.com    

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

 مقدمة:

تواجه التربية بشكل عام ومناهج وتدريس العلوم بشكل خاص تحديات كبيرة على المستوى  

المحلي والعالمي، نتيجة للتحوالت التي يعيشها إنسان هذا العصر، حيث تتحمل التربية العلمية 

ة الشاملة في المجتمع، األمر الذي يستدعي ضرورة وتدريس العلوم عبء اإلسهام في عملية التنمي

إصالح وتطوير مناهج العلوم الدراسية في مراحل التعليم المختلفة، باإلضافة إلى تبسيط العلوم 

 ,Scienceونشر التنور العلمي، ويعد منحنى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )

Technology, Engineering and Mathematics: STEM من أبرز التوجهات و المداخل )

 الحديثة في ميدان التربية العلمية وتدريس العلوم. 

،على فلسفة قائمة على نهج  STEMويعتمد تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  

من التعلم يدمج بصورة مقصودة المفاهيم والممارسات التعليمية في مجالي العلوم والرياضيات مع 

اهيم وممارسات التكنولوجيا والتعليم الهندسي بما يؤدي إلى تكوين وإنشاء معرفة جديدة.  مف

ومشروع إيجاد مدارس خاصة  بهذا المدخل والتشجيع على نشرها جاء في الواليات المتحدة 

( حيث يوضح ذلك بقوله: "تواجه willcuts,2009األمريكية بناء على مطالبات عدة منها دراسة )

ي السنوات األخيرة صعوبة في الحصول على العدد الكافي من العلماء والمهندسين أمريكا ف

والمدربين بشكل جيد، كما أن هناك حاجة ملحة لمعلمين مؤهلين إلعداد العلماء  منذ بداية دخولهم 

المدرسة، والبد أن يكون المعلمين اليوم في كافة المراحل التعليمية من الرياض إلى نهاية المرحلة 

، والتركيز على توفير البيئة ذات المواصفات العالية  STEMلثانوية مؤهلين لتدريس برنامج ا

 لمساعدة الصغار على العمل مستقبالً كعلماء ومهندسين".

( والتقرير المقدم للرئيس األمريكي على أن "نجاح أمريكا Gottron,2013ويؤكد كل من ) 

كار والمهارات التي يمتلكها أفراد المجتمع، وأن في القرن الحادي والعشرون سيعتمد على األف

سيحدد استمرار أمريكا كدولة متفوقة ومدى قدرتها على التغلب على كثير من  STEMتدريس 

 التحديات في مجاالت الطاقة، والصحة والمحافظة على البيئة، واألمن القومي".

mailto:2018@gmil.com
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فت إلى الشهادات األكاديمية وأصبحت كثير من الشركات الكبرى عند قيامها بالتعينات ال تلت 

التي يحملها الفرد المراد تعيينه، بل إلى ما يمتلك من مهارات وخبرات الزمة لسوق العمل 

(Bybee,2013.) 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

 نبعت مشكلة الدراسة من المؤشرات اآلتية :

ع المواد وخاصة يشعر جميعنا بالقلق من المستوى المنخفض لمخرجات التعليم العام  في جمي-

العلوم والرياضيات ،،مما يحتم علينا البحث عن استراتيجيات ومداخل حديثة لتحسين مخرجات 

 التعليم العام في بالدنا .                                                     

 2362/2360االقتصاديلعالمي تقريرالتنافسية العالمية الصادر عن االمنتدى -

دولة في تقرير الجودة الشاملة 611من اصل 612،والذي احتلت فيه ليبيا المرتبة 61دافوس  

 وخروجها من التصنيف العالمي  .    

 National Researchتأكيد تقرير المجلس القومي للبحوث في الواليات المتحدة األمريكية ) -

Councel,2011 إن دمج التعليم القائم على مدخل )STEM م، سيسهم في تحقيق في التعليم العا

،األربعة  والممارسات المرتبطة بها، وتطوير المواقف STEMأهداف مهمة حول مجاالت 

اإليجابية تجاه تلك المجاالت، وتمكين الطالب من مهارات التعلم مدى الحياة، وأن زيادة إعداد 

ت تتناسب ، ستوفر قوى عاملة تمتلك مهاراSTEMالطالب الملتحقين بالمهن المرتبطة بمجاالت 

مع وظائف المستقبل، فضالً عن تحقيق التنور العلمي التقني، ومحو أمية الطالب بمجاالت 

STEM. 

 Nationalفي المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا األمريكي ) STEMتأكيد  تقرير لجنة تعليم  -

Science and Technology Councel,2018 أنه من األفضل تعلم مفاهيم العلوم )

ألنها تسهم  -في المدارس االبتدائية والثانوية–تكنولوجيا والهندسة والرياضيات في سن مبكرة وال

في تنمية وتدريب األفراد منذ وقت مبّكر على نحو يساعدهم في اكتساب المهارات التي تتيح لهم 

 التقدم في المستويات العليا في الدراسة.

االهتمام العالمي، بربط إعداد وبناء المناهج في ظل هذا الزخم العلمي والتطورات الهائلة و 

التعليمية  للعلوم والرياضيات والممارسات التدريسية وبرامج إعداد المعلمين بهذا المدخل، وظهور 

أثر ذلك العديد من البرامج والمشروعات اإلصالحية التي انتشرت في الواليات المتحدة األمريكية 

دة وفرنسا وهولندا وكوريا الجنوبية هونج وكونج والصين أوالً، ثم انتشرت في المملكة المتح

( ،وعلى oner & capraro,2016; Hallinen,2019وماليزيا وأستراليا وتركيا وجنوب أفريقيا )

مستوى الوطن العربي انتشرت هذه المشروعات في مصر والسعودية واألردن والكويت، وُعمان، 
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مختلف الجامعات العربية والتي أوصت بضرورة  واإلمارات، وعقدت العديد من المؤتمرات في

في التعليم، ومنها: المؤتمر الدولي السنوي  STEMتطوير تعليم وتعلم العلوم واألخذ بمدخل 

، والذي تم 2361الخامس للتعليم التكنولوجي، بعنوان "مستقبلنا في المواد العلمية"، بأبو ظبي عام 

العالمية، وأوصى المشاركون بضرورة العمل  STEMتخصيصه ليتم من خالله إطالق مبادرة 

على تطوير المناهج التعليمية في العلوم ودمج التكنولوجيا بالعلوم والهندسة والرياضيات في 

(، كما شاركت 2361المراحل التعليمية المختلفة، )المؤتمر الدولي الخامس للتعليم التكنولوجي، 

انية العربية، والذي تم التأكيد فيه على ضرورة االهتمام أيضاً جامعة زايد في مؤتمر األكاديمية األلم

بمجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتم االتفاق فيه على أن بطالة الشباب واحدة 

من التحديات في العالم العربي، وهي تحتاج إلى معالجة عن طريق تشجيع مزيد من الشباب على 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )مؤتمر األكاديمية األلمانية المثابرة في دراستهم للعلوم 

( كما أوصى مؤتمر التميز في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات األول بجامعة الملك 2368العربية، 

، في STEM، على ضرورة األخذ بتوجه العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 2368سعود 

لمعلمي العلوم، ) مؤتمر التميز في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات األول، التعليم والتطوير المهني 

2368.) 

أما المؤتمر الدولي للجامعة المصرية  االهلية للتعليم االلكتروني فعقدت المؤتمر الدولي الرابع  

، 2365، والمنعقد باإلسكندرية عام STEMحول تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

وأوصى المؤتمر بضرورة االهتمام بهذا التوجه من التعليم لتطوير مهارات التفكير العليا لدي 

المتعلمين بمرحلة التعليم الثانوي  ، وتأهيلهم لمراحل التعليم الجامعي، في مجاالت العلوم 

يم ، )المؤتمر الدولي للجامعة المصرية األهلية للتعلSTEMوالتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

(، كما أوصى المؤتمر العلمي للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية " مناهج مرحلة 2365االلكتروني، 

في فلسطين، بأهمية توظيف  2365التعليم األساسي في فلسطين آفاق المعالجة والتطوير" عام 

لتعليم في العملية التعليمية، وإثراء محتوى كتب مرحلة التعليم األساسي بمهارات ا STEMمدخل 

 (.2365العليا. )المؤتمر العلمي للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، 

وبناًء على توصيات هذه المؤتمرات واستجابة لالهتمام العالمي والعربي المتزايد والجهود  

، على" الرغم من أن هذه الجهود على المستوى العربي STEMالمتنامية، نحو االهتمام بمجاالت 

اآلن إلى مستوى التحديات والتطورات العلمية والتكنولوجيا العالمية، الحالية ال ترقى إلى حد 

والمستقبلية"، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ويحتاج إلى من يبحث عن إجابة هو: "أين ليبيا من هذا 

 ؟ STEMاالهتمام العربي والعالمي الهائل المرتبط بمجاالت 

 تية:وتتحدد مشكلة هذه الدراسة في األسئلة اآل
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 ؟ STEMما المقصود بمدخل  -6

 ؟ STEMما هي أهم التجارب العالمية في استخدام  -2

 لتطوير تدريس العلوم في ليبيا؟ STEMما أهم المقترحات الستخدام مدخل  -0

 أهداف الدراسة:

 STEMومسايرة الدول العربية والدول المتقدمة في تبني  مدخل  STEMالتعرف على مدخل  -6

 عليم وتطويره بما يحقق األهداف التربوية.إلصالح الت

 في تعليم وتعلم العلوم في ليبيا؟، STEMالخروج بمقترحات وتوصيات  الستخدام تعليم  -2

 أهمية الدراسة:

 تنبع أهمية هذه الدراسة من عدة اعتبارات أهمها:

م والتكنولوجيا حداثة الموضوع خاصة على المستوى المحلي، وأهميته ألنه يركز على تعليم العلو -

ً عالمياً، ومحور تنمية االبتكار وحل المشكالت  STEMوالهندسة والرياضيات  باعتباره توجها

، ومؤهلة STEMاالقتصادية واالجتماعية، في مختلف دول العالم، وتنمية قوى عاملة في مجاالت 

  STEM ل تعليم ووفقاً لمتطلبات القرن الحادي والعشرين، مما قد يفيد في توفير تأصيل نظري حو

 .STEMلفت نظر القائمين على التعليم في ليبيا إلى تعليم  -

قد تفيد الدراسة ياع صناع القرار القرار والقائمين على التعليم في ليبيا، في التعرف على الخبرات  -

 .STEMالعالمية في تعليم 

مه هذه الدراسة من قبل صناع قد يكون لهذه الدراسة أثر يؤدي إلى االستفادة من المقترح الذي تقد -

، مما سيؤثر على االقتصاد والحياة STEMالقرار في وضع خطة استراتيجية لتبني تعليم 

 والمجتمع الليبي بوجه عام.

قد تفتح هذه الدراسة أمام الباحثين والمهتمين بتدريس وتعليم وتعلم العلوم بليبيا في تركيز االهتمام  -

 .STEMوالبحوث والدراسات حول تعلم 

 منهج الدراسة:

سوف تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي، التحليلي الذي يقوم على وصف الظاهرة "  

موضوع الدراسة " وتحليلها تحلياًل يغلب عليه طابع جمع المعلومات وعرض االدبيات  للتعرف 

، إضافة  STEM، و صفات منهج ومعلم  STEM،ونشأته  واهداف مدارس  STEMالى مدخل

" التجربة االمريكية "، )وعلى الرغم  STEMعرض أهم التجارب العالمية في استخدام مدخل  الى

من أن الوصف هو أبسط أهداف العلم وخطوة أولى من خطوات البحث العلمي فإن له داللة وأهمية 

كبيرة، فبدون الوصف يعجز العلم عن التقدم نحو تحقيق هدفه األساسي وهو التفسير وما يترتب 



 
 
 

255 
 

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

 99/2222/ 22-91( طرابلس 2المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 
بعد ذلك من إمكانية التنبؤ بالظاهرة "موضوع الدراسة "وضبطها والتحكم فيها(.)محمد ،  عليه

2369 .) 

 مصطلحات الدراسة:

STEM:  ،( "أن 2368يعرفه )المحسين وخجاSTEM  هو اختصار ألربعة علوم معرفية

ل في يدرسها الطالب في المدرسة وهي العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتتطلب التكام

تعلمها، كما تتطلب تجهيز البيئات التعليمية في سياق العالم الحقيقي، بحيث تساعد الطالب على 

االستمتاع في ورش العمل والمشاريع التعليمية، التي تمكنهم من الوصول إلى المعرفة الشاملة 

صورة تقليدية داخل والمترابطة للموضوعات المتعلقة بها، بعيداً عن المفاهيم النظرية التي يتلقونها ب

مدخل تكاملي يهدف  " STEMالفصول الدراسية ،  وتتبنى هذه الدراسة التعريف التالي  لمدخل 

إلى التركيز على التكامل والتداخل بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للتصدي لمشاكل 

 ".ضعف مخرجات التدريس المنفرد للمجاالت األربعة 

 البحث: اإلجابة عن أسئلة

  STEMالسؤال األول: ما هو المقصود بمدخل 

حرصت كثير من الدول المتقدمة على إنشاء مدارس تهتم بتدريس العلوم والتقنية والهندسة  

( مثل الواليات المتحدة وبريطانيا وهي STEM Schoolsوالرياضيات ويطلق عليها مدارس )

وتوجد  Science, Technology, Engineering and Mathematics  اختصار لكلمات:

(:عدة تعريفات Hanover research,2011،حيث يعرفه  )STEMهنالك عدة تعريفات لمصلح 

منها  "هي حركة إصالح وتطوير لمجال العلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات تهدف إلى إيجاد 

م الثقافة الكافية في وكذلك المواطنين الذين لديه STEMالموظفين المؤهلين لسوق العمل في مجال 

 هذه المجاالت األربعة لرفع المستوى االقتصادي األمريكي على المستوى العالمي".

 في الواليات المتحدة األمريكية: STEMنشأة مدخل 

كانت نقطة االنطالق الحقيقية التي كانت حافز ودافع للتركيز على تدريس العلوم الحديثة  

الفضاء عندما فاجأ االتحاد السوفيتي في ذلك الوقت العالم بالمدارس األمريكية انطالق سباق 

م، ورداً على ذلك ثم إصدار 6189بإطالق "سبوتنك "أول قمر صناعي يدور في فلك األرض عام 

م، كما أصدر الكونجرس األمريكي قانون 6185قانون إنشاء وكالة الفضاء األمريكية "ناسا" عام 

تم تقديم دعم بماليين الدوالرات لتعزيز تعليم العلوم بالمدارس، تعليم الدفاع الوطني والذي بموجبه 

( إلجراء البحوث وتدريب المعلمين، NSFمع مضاعفة الدعم المقدم للمؤسسة الوطنية للعلوم )

وتطوير المناهج في مجاالت العلوم والرياضيات، وكان الهدف تخريج طالب لديهم مهارات تمكنهم 

ن يمكنهم مجاراة التطورات التكنولوجية التي حققها االتحاد من أن يصبحوا علماء ومهندسي
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على سطح  66م هبطت مركبة الفضاء األمريكية أبولو 6111السوفيتي والتفوق عليه، وفي عام 

 (.Parminder.2019القمر وانتهى سباق الفضاء لصالح الواليات المتحدة األمريكية. )

نات واستمرت خالل السبعينات بما في ذلك تلك ولمواصلة جهود اإلصالح التي بدأت في الستي 

الجهود التي ركزت على تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكالت أكثر من التفكير القائم على 

حفظ واستظهار الحقائق، أصدرت اللجنة الوطنية للتميز في التعليم التابعة إلدارة الرئيس األمريكي 

م والذي أكد على أهمية تطوير التعليم األمريكي 6150ام في ذلك الوقت تقرير "أمة في خطر" ع

م تقدمت الرابطة األمريكية لتقدم العلوم 6158لمواكبة التقدم التكنولوجي، وبعد فترة وجيزة عام 

(AAAS بمشروع لمحو األمية العلمية للمجتمع األمريكي )“ تعليم العلوم للجميع "وتم وضع

لعلمي والتي ال يزال يتم االستشهاد بها على نطاق واسع حتى المعايير الالزمة لتحقيق المجتمع ا

 (.Alpaslan,2015اآلن )

م تم إضفاء البعد الرسمي على تعليم مناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة 6113ومع بداية عام  

في المدارس كحزمة واحدة، وذلك عندما بدأت المؤسسة الوطنية للعلوم  STEMوالرياضيات 

(NSFفي اس ) ،تخدام مصطلح مختصر لتلك التخصصاتSTEM وظهر هذا المصطلح ألول ،

م، على يد "جوديث أ. رامال" المدير السابق لقسم التعليم والموارد البشرية 2336مرة عام 

( ، ومن ثم بدأت العديد من الدول بتبني هذه الصيغة التعليمية NSFبالمؤسسة الوطنية للعلوم )

مليار دوالر لدعم  0.9م مبلغ 2360لميزانية الفيدرالية األمريكية عام بطريقة مماثلة، وقد شملت ا

وهو ما يتضمن إنشاء مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية الخاصة بتعليم  STEMبرامج تعليم 

 STEMالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بالمدارس، فضالً عن إنشاء شبكة من مدارس 

كذلك برامج التنمية المهنية للمعلمين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا على مستوى كل والية، و

 (.Susan Gomez,2016والهندسة والرياضيات. )

 (2119على المستوى العالمي:)رداد،  STEMأهداف مدارس 

خلق جيل جديد ذي عقليات مبتكرة، من خالل تنمية الطالب ليصبحوا مفكرين ومبتكرين وناقدين  -

ل المشكالت بطرق مبتكرة وخالقة، وتنمية االعتماد على النفس، وتوجيههم، وقادرين على ح

 وربطهم ببيئة التعلم الجماعي والتعاوني.

إكساب الطالب مهارات القرن الحادي والعشرين، من خالل دعم أعمق للتعلم ونقل المعرفة عبر  -

، وااللتحاق STEMمناهج متكاملة تساعدهم في مواجهة المشكالت العصرية ومحو أمية 

 .STEMالعاملة في مجاالت  ىبالجامعات ذات الصلة، وتوفير القو

في  STEMتنمية الطالب ليكونوا ركيزة للبحث والتطوير، وتطوير مهاراتهم، وتطبيق مفاهيم  -

 الواقع.
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تطوير الثقافة العامة والمهنية للطالب ومهارات العمل الجماعي ، وزيادة الثقة بالنفس، وتطوير  -

رات استخدام المعلومات في إنتاج المعرفة، وتعزيز الرؤية العلمية للطالب، وفقًا للمعايير مها

 الحياة. ىالدولية ليكونوا صالحين مد

تطوير مهارات الطالب للنجاح في االقتصاد التكنولوجي في القرن الحادي والعشرين، وزيادة  -

ى العلمي لـ ، وتزويدهم للمحتولحياتهم، وتوفير المعلمين STEMتصورات الطالب في قيمة 

STEM. 

 ىالمستو ىتطوير مهارات الطالب وخبراتهم في البحث التطبيقي في مجاالت ذات أهمية عل -

 الوطني.

كيف في عالم إعداد الطالب للعالم والتعاون حول قضايا العالم الحقيقي في عصر المعرفة، والت -

 سريع ودائم التغيير.

 ولوجيا والهندسة والرياضيات:منهج مدارس العلوم والتكن

 (:2326في المواد الدراسية التالية )حسن،  STEMيتمثل منهج  

 تعريفه الفرع

دراسة العالم الطبيعي، بما في ذلك قوانين الطبيعة المرتبطة بالفيزياء والكيمياء وعلم  العلوم 

المرتبط  األحياء، وعلم األرض لمعالجة أو تطبيق الحقائق والمبادئ والمفاهيم، أو

مر الزمن، والتي تتم  ىبهذه التخصصات، والعلوم هو البنية المعرفية التراكمية عل

معالجتها بطرق البحث والتحقق والتحري العلمية )االستقصاء(، فتولدت معارف 

 جديدة تشكل القاعدة العلمية للتصاميم الهندسية.

تتضمن منظومة بأكملها تتكون من: الحرفي للكلمة، و ىقد ال تكون تخصًصا بالمعن التكنولوجيا

هيكل من المعرفة المنظمة وعمليات تطبيقها، الموارد البشرية )الخبراء، والفنيين، 

الموارد غير البشرية )المادية( مثل األجهزة واآلالت:  ىوالعمال( باإلضافة إل

والتسهيالت المكانية والمواد الخام، التي تدخل في نشاء وتشيل المنتجات 

مر التاريخ  ىوجية، فًضال عن نتاج المواد والوسائل التعليمية أيًضا، وعلالتكنول

استخدم البشر التقنية لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم، وإنتاج األشياء الضرورية لراحة 

اإلنسان )الوظيفة االجتماعية للتقنية(، فالكثير من مواد التقنية الحديثة نتاج للعوم 

 نية تستخدم في كال المجالين.والهندسة، كما أن أدوات التق

تتضمن هيكل المعرفة العلمية عن تصميم وإنشاء المنتجات البشرية، وعمليات حل  الهندسة
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المشكالت، وتُصمم العلميات تحت محددات، وهي: التصاميم الهندسية التي تستخدم 

اللوائح قوانين الطبيعة، والعلوم، والوقت، والمال، واألدوات المتوفرة، وبيئة العمل، و

البيئية، وقابلية التصنيع، وتستخدم الهندسة مفاهيم العلوم والرياضيات وأدوات 

 .STEMالتقنية، والهندسة تُعد الفرع األجد واألحدث الذي تم دراجه بتخصصات 

أنواع عديدة من األنماط والعالقات بين الكميات، واألعداد، والرموز، واألشكال،  الرياضيات

ي التفكير واالستدالالت، وطريقة لحل المشكالت، والتواصل والفراغ، وطريقة ف

)التواصل الرياضي(، وهناك مفاهيم محددة بالرياضيات ومصنفة؛ وتتضمن األعداد 

عكس العلوم حيث  ىوالحساب، والجبر، والهندسة، واإلحصاء واالحتماالت، وعل

نقص المسلمات في ى إلى تبرير أو األدلة التجريبية والبراهيم والنزعة الشكلية تسع

ضوء األدلة والشواهد الجديدة، فتبرير المسلمات في الرياضيات عبر الحجج 

المنطقية القائمة على االفتراضات األساسية، حيث يُسلم بصحة االفتراضات بشرط 

عدم تناقضها مع النسق الرياضي، والحجج المنطقية جزء من طبيعة الرياضيات، 

ليًا من خالل )االستدالل االستقرائي، واالستدالل وتكتسب المعرفة الرياضية استدال

 القياسي(.

 

 معلم مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات:

 (.2361بالمواصفات التالية:)يحياوي،  STEMيجب أن يتصف معلم مدرسة  

 ى استخدام التقنيات الحديثة في عملية التعليم والتعلم.أن يكون قادًرا عل -

 تع بقدرات عقلية فائقة.أن يتم -

 ان يتمتع  باتجاهات إيجابية نحو طالبه. -

 أن يكون مدرب على تصميم ونشر الصفحات التعليمية عبر األنترنت. -

 أن يكون قادًرا على تصفح الموضوعات ذات الصلة بتخصصه من خالل شبكات المعلومات. -

 لمتفاعلة مع البيئة التكنولوجية.واأن يكون قادًرا على إدارة العملية التعليمية الفعالة  -

 (2116فيما يلي:)عسيري،  STEMوتتمثل مهام معلم مدارس 

تزويد الطالب بتوجه مشترك أو بؤرة مشتركة، ويتحقق ذلك بإخبار الطالب بما تتوقع منهم أن  -6

 يحققوه أو ينجزوه من المشروع.

حقيقية، ويمكن تحقيق ذلك، من خالل  ربط المشروع الذي يقدمه الطالب بالحياة الواقعية رابطة -2

 عمل ربط له بالخبرات الحياتية الواقعية، أو بربطه بما يتوقع أن تواجه هذه المجموعات في الحياة.
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دور المعلم كميسر يتيح الفرصة للطالب لتنمية مهاراتهم في مجال اتخاذ القرارات وحل  -0

ة وتطبيقها، واستخدام معارفهم ومعلوماتهم في المشكالت، والتفاعل مع اآلخرين، وتعلم مفاهيم جديد

 سياقات تعليمية متنوعة.

ى مشاريع تخرج الطالب، إضافة لما يحققه التعلم بالمشروعات دور المعلم في اإلشراف عل -1

والعمل والتعاون مع اآلخرين )والذي هو شيء أساسي في التعلم بالمشروعات(، فإنه يسمح للطالب 

والمجتمع األوسع، كما إنه يركز على التعلم المستقل الذي يساعد في الرقي  بالتعاون مع المعلمين

 بمهارات التفكير العليا لدى الطالب، ويتيح لهم فرص اكتساب المعلومات عن وجهات نظر متعددة.

دور المعلم في استخدام التقنية والبرامج الكمبيوترية، وشرائط الفيديو، والبحث في سياقات  -8

ية للتأكد أن كامل الخبرة المأمولة من التعلم قد تم اكتسابها مع التركيز على العمل حياتية حقيق

 الجماعي والتعاوني.

، STEMوقام المركز الوطني لتعلم العلوم في بريطانيا بعقد اجتماع لتحديد مستقبل تعليم  

والعلماء، وممثلين وكان االجتماع يضم عددًا من المعلمين األوائل، والمعلمين، وأساتذة الجامعات، 

لقطاعات الصناعة واألعمال، لمناقشة كيفية تسريع تطوير تعليم العلوم، والتقنية، والهندسة، 

والرياضيات، والتي بدأ االهتمام بها مؤخًرا، وخرجوا بتوصيات هامة لصناع القرار لدعم هذه 

السبيل، وهذه التوصيات هي: ) STEMالتوصيات لضمان االستمرارية والتطوير لمدارس 

2368) 

  استمرار الدعم المالي الكافي الستقطاب المعلمين المتميزين لهذه المدارس واالحتفاظ بهم

 لتدريب المعلمين الجدد في المدارس.

  وضع خطة واضحة طويلة األمد للمعلمين والتقنيين، وتقديم برامج تطوير مهني مستمر

 لهم.

 آخر المستجدات والمعلومات في مجاالت ى مطالبة المعلمين في هذه المدارس باالطالع عل

STEM وإتاحة الفرصة لهم للتفرع لتطوير أنفسهم، أو عمل أبحاث مشتركة سواء مع ،

 الجامعات أو مع قطاع الصناعة واالقتصاد.

  االهتمام بتعليم العلوم في المرحلة االبتدائية، وتقديم الدعم المستمر والتدريب الكافي لمعلمي

 حلة.العلوم في هذه المر

  توفير المناهج المتضمنة لتوجهSTEM  واألنشطة العملية وعمل األبحاث وكافة الوسائل

ى النتائج في تحصيل الطالب، على أن تهدف االختبارات الوطنية إلى قياس لتحقيق أعل
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قدرة الطالب على حل المشكالت، وتطبيق المبادئ العلمية، وتظهر فهمهم العميق للمحتوى 

 العلمي.

 معلمين للقيام بدورهم ولعب دور القادة االستراتيجيين لطالبهم وتوجيههم التوجيه تشجيع ال

 المهني الصحيح.

 المدارس والكليات بتقديم النصح والمعلومات الدقيقة والواضحة لطالبهم  ىالتأكيد عل

 والمناسبة ألعمارهم في كل مرحلة من حياتهم حول المهن المناسبة لهم. 

 :STEMأهم التجارب العالمية في استخدام مدخل السؤال الثاني: ما هي 

 STEM: (Catherin Elizabeth, 2009)تجربة الواليات المتحدة األمريكية في تعليم 

رؤية مستقبلية تنص  ىفي الواليات المتحدة األمريكية عل STEMيأتي استناد فلسفة مدارس  

ى الحياة، وأن تكون عالية مد بجودة STEMتعليم  ىأحقية جميع األمريكيين في الحصول عل ىعل

التعليم واإلبداع والتوظيف في تخصصات الواليات المتحدة األمريكية هي الرائدة عالميًا في 

STEM كما يتضح فنون أهداف مدارس ،STEM  بحيث تخدم العديد من الفئات والتي تشمل

 الطالب والمعلمين.

)رضوان،  لمتحدة األمريكية:في الواليات ا STEMوتوجد ست خصائص رئيسية تميز منهج 

2361:) 

 القضايا والمشكالت الواقعية التي ترتبط بالعالم الحقيقي. ىعل STEMتركز دروس  -6

 .STEMتكون عملية التصميم الهندسي هي األساسي الذي يوجه دروس  -2

 الطالب عل االكتشاف غير المحدود وإثارة التساؤالت العلمية. STEMتحفز دروس  -0

 االندماج في فرق عمل فعالة. ىالطالب عل STEMدروس تساعد  -1

 محتو متقدم في العلوم والرياضيات. STEMتتضمن دروس  -8

إمكانية تعدد اإلجابات الصحيحة وتصحيح الخطأ باعتباره جزء هام من  STEMتتيح دروس  -1

 عملية التعلم.

المتحدة األمريكية، لكن  له أكثر من أربع عقود في الواليات STEMالرغم من أن تعليم  ىوعل 

يمكن وصف نموه بالبطئ، والدليل عل ذلك مستو معلمي العلوم والرياضيات وتأهليهم األقل مقارنة 

 (.2368مع غيرهم عالميًا)السبيل، 
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، األهداف STEMوتوضح الخطة االستراتيجية الخمسية المقدمة من اللجنة الفيدرالية لتعليم 

 (2368)السبيل،  لسنوات القادمة هي:الوطنية المراد تحقيقها خالل ا

  تطوير أساليب التدريس في مدارسSTEM  من خالل تدريب مائة ألف معلم حت عام

2323. 

  زيادة نسبة الطالب في مدارسSTEM ى نهاية والحرص عل استمراريتهم بها حت

 المرحلة الثانوية وكذلك استمرار المشاركة المجتمعية في هذه المدارس.

 ريجي الجامعات الحاصلين على مؤهالت وخبرات في مجال تعليم زيادة نسبة خSTEM 

 ى أكثر من مليون متخرج إضافي خالل العشر سنوات القادمة.بحيث يصل إل

  زيادة نسبة الطالب من مختلف األعراق واألقليات، وكذلك النساء في مجالSTEM  خالل

 العشر سنوات القادمة.

  تأهيل خريجيSTEM ية الخاصة لبيئة العمل في المستقبل بما يشمل بالمهارات األساس

 ذلك من مهارات البحث ومهارات التفكير واستخدام التقنية.

 لتطويرتدريس العلوم بليبيا               STEMالسؤال الثالث:ماأهم المقترحات لتبني مدخل 

 المقترحات والتوصيات:

ى تحقيق إل ىألساسي والثانوي( بحيث تسعتعديل رؤية وأهداف التعليم ما قبل الجامعي العام )ا -6

فهم العلوم والرياضيات وتطبيقاتها التكنولوجية من قبل كل أفراد المجتمع وليس حكًرا أو مقتصرة 

على فئة معينة من المجتمع وأن يكون التعليم ضمن فلسفة ورؤية تعليمية تركز على تعليم العلوم 

 متكامل.والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في إطار 

التأكيد على أهمية تطوير تعليم وتدريس العلوم في جميع مراحل التعليم العام باستخدام تعليم  -2

STEM  وتعديل وتطوير مناهج العلوم بحسب توجهات تعليمSTEM  ويتطلب تصميم مناهج

STEM :ما يلي 

 .منهج خبرات متكامل يتمركز حول المفاهيم 

 ت وتوظيف التكنولوجيا.ى حل المشكالاالستقصاء المعتمد عل 

 .التطبيق العلمي واالستكشاف والتقصي العلمي الموجه ذاتيًا وممارسة النشاطات البحثية 

 .التقويم المستند على األداء الواقعي والمستمر 
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لتطوير مناهج وتدريس العلوم، يجب أن نهتم بالمعلم  STEMبداية وقبل البدء في إدخال تعليم  -0

ى الظروف التي تساعد المعلم على وتطويره مهينًا، والتركيز عل، STEMالذي سوف يدرس 

 ى التطوير المهني:، ومن أفضل الممارسات التي تساعد المعلم علSTEMالنجاح في مدارس 

 .تطوير الجانب العلمي األكاديمي للمعلم من حيث زيادة معلوماته في مجال تخصصه 

 برامج التطوير المهني. إتاحة الفرصة والوقت الكافي للمعلم للمشاركة في 

 .مناقشة المشاكل التي تواجه المعلم في الصف لمساعدته في التغلب عليها 

التشجيع ودعم التواصل بين المدرسة وقطاع األعمال والمصانع ومؤسسات المجتمع المختلفة  -1

 للطالب لمعرفة المعارف والمهارات والخبرات المطلوبة لهذه المهن.

 ية الغنية بكافة المواد الوسائل التعليمية في جميع المراحل التعليمية، توفير البيئة الصف -8

 إلتاحة الفرصة للتالميذ والطالب للقيام بالتجارب واألنشطة كالعلماء والمهندسين في الواقع.

ليس لمعلمي العلوم والرياضيات في مدارس  STEMتقديم دورات وورش عمل في مجال تعليم  -1

وإنما يجب أن تتوفر هذه الدورات للخبراء والمتخصصين في المناهج وطرق التعليم العام فقط، 

 تدريس العلوم والرياضيات في الجامعات وكذلك للموجهين التابعيين لوزارة التربية والتعليم.

ضرورة االستفادة من التجارب الدولية والعربية في هذا المجال، واالستعانة في البداية بخبراء  -9

 ، مثل الواليات المتحدة األمريكية، وبريطانيا، ومصر.STEMول التي تبنت تعليم دوليين من الد

وفي كامل مراحل التعليم العام، إلعداد  STEMالبدء بفتح مدارس تبني تعليم  ىالعمل عل -5

 خريجين لديهم مؤهالت كافية تفي بمتطلبات سوق العمل.

رها بحسب التطورات الكبيرة في مختلف إعادة النظر في جميع برامج إعداد المعلمين وتطوي -1

 .STEMالعلوم وتبني توجه التكامل بين العلوم وهو ما ينادي به 

التركيز عل طرق التدريس األكثر إثارة الهتمام الطالب، والتدريس اإلبداعي، ومن أهم  -63

 ىهي تلك التي تعتمد عل STEMاستراتيجيات التدريس التي تدعم الطالب في اكتساب خبرات 

مدخل التكامل مثل التعلم القائم على المشروعات والتعلم القائم على حل المشكالت، والتعلم القائم 

 على العمل باليدين، والتعلم القائم عل االستقصاء والبحث العلمي.

ى القضايا والمشكالت الواقعية التي ترتبط بالعالم الحقيقي عل STEMيجب التركيز في مناهج  -66

 والطالب، وذلك لربط الطالب ببيئته ومجتمعه المحلي. وبيئة المدرسة
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تجهيز الفصول الدراسية وتوفير األدوات التي تساعد الطالب على الممارسة العملية المرتبطة  -62

 .STEMبمدخل تعليم 

 ى المهارات الرياضية والعلمية والهندسية.تطبيق ورش عمل للتدريب عل -60

دسة والرياضيات وتدريس مواد العلوم والرياضيات ودمجها تطبيق برامج حاسوبية في الهن -61

 مع التكنولوجيا والهندسة من خالل حصة صفية عادية.

كبرنامج تعليمي تم تطويره إلعداد طلبة المدارس االبتدائية  STEMالنظرالى برنامج  -68

لتكنولوجيا والمتوسطة والثانوية ،للدراسات الجامعية والدراسات العليا في مجاالت العلوم وا

والهندسة والرياضيات بحيث يعتمد على التعلم من خالل تطبيق األنشطة العملية التطبيقية ،وأنشطة 

التكنولوجيا الرقمية والكمبيوترية ،واألنشطة المتمركزة حول الخبرة عن طريق االكتشاف والتحري 

 ار.،وأنشطة الخبرة اليدوية ،وأنشطة التفكير العلمي والمنطقي واتخاذ القر

على التمركز حول الخبرة ،وحول حل المشكالت ، والمشروعات STEM يقوم تصميم مناهج-61

والتطبيق المكثف لألنشطة العملية  ،والبحث التجريبي العلمي بحيث يقسم الطلبة الى  ثنائيات او 

فرق ومجموعات  ،والتقويم يكون واقعي يستند على األداء والمهارات والتركيز على قدرات 

 فكير العلمي واالبداعي .الت
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 المراجع:

 ى العملية التعليمية في إبراهيم عمر يحياوي: "تأثير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال عل

 .58، ص 2361، دار اليازوري العلمية للنشر، األردن، عمان، الجزائر"

 أحمد حامد عبد السالم محمد:"نظام التعليم بطريقةSTEM في مدارس المتفوقين

،يوليو  (0،العدد ) (11الموهوبين " ،مجلة كلية التربية جامعة المنصورة ،المجلد )و

 .10-0،ص2369

  إبراهيم عبدالله المحيسن، وبارعة بهجت حجا: "التطوير المهني لمعلمي العلوم في ضوء

"، كتاب بحوث مؤتمر التميز STEMاتجاه تكامل العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات 

تعلم العلوم والرياضيات األول "توجه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات في تعليم و

STEM ،مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات، جامعة الملك سعود ،"

2368 ،60-90. 

  أشرف منصور بسيوني رداد: "الثقافة المعلوماتية لطالب مدارس المتفوقين في العلوم

صر ودور النظام التعليمي بتلك المدارس في تعزيزها"، دراسة ميدانية، والتكنولوجيا في م

المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات، القاهرة: الجمعية المصرية للمكتبات 

 .212-213، 2361(، يونيو 2(، العدد)1والمعلومات واألرشيف، المجلد )

 ولوجيا والهندسة والرياضيات إبراهيم محمد عبدالله حسن: "مدخل تكامل العلوم والتكن

STEM( يوليو، 1(، العدد )1"، المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية، المجلد ،)

2326. 

  أماني محمد شريف عبدالسالم: "معايير إعداد معلمSTEM  في ضوء تجارب بعض

(، 8)08، 2361الدول"، دراسة تحليلية، مجلة كلية التربية، جامعة أسيوط، كلية التربية، 

061-081. 

   الصادرعن المنتدى االقتصادي 2361_2360تقريرالتنافسية العالمي السنوي  لعام،

 ،WEFالعالمي )دافوس (

  شيماء عبدالسالم سليم: "استخدام أنشطةSTEM  وفق الصفوف المقلوبة في العلوم لتنمية

مجلة التربية العلمية، مهارات التفكير األساسية والقيم العلمية لتالميذ المرحلة اإلعدادية"، 

 .613-629، 2369/أكتوبر، 23
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 ( مؤتمر األكاديمية األلمانية العربية للعلوم واإلنسانياتAGYA بعنوان "التعاون ،)

العربي األلماني في مجال البحوث فرص وتحديات جديدة في األوساط األكاديمية الدولية"، 

 .2368/نوفمبر/66جامعة زايد، أبوظبي ، اإلمارات العربية المتحدة، 

  وجيه بن قاسم: القاسم ومحمد بن مفرح عسيري: "المناهج الدراسية في ضوء المناخات

 .629-621، 2361العالمية"، دار روابط للنشر وتقنية المعلومات، القاهرة، 

  مي عمر عبدالعزيز السبيل: "أهمية مدارس العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات

STEM علوم دراسة نظرية في إعداد المعلم" من بحوث مؤتمر برامج في تطوير وتعليم ال

إعداد المعلمين في الجامعات من أجل التميز، المؤتمر العلمي الرابع والعشرون للجمعية 

المصرية للمناهج وطرق التدريس، القاهرة: جامعة عين شمس، المنعقد في أغسطس 

2368 ،211-218. 

  مؤتمر األكاديمية األلمانية العربية( للعلوم واإلنسانياتAGYA بعنوان "التعاون ،)

العربي األلماني في مجال البحوث فرص وتحديات جديدة في األوساط األكاديمية الدولية"، 

 .2368/نوفمبر/66جامعة زايد، أبوظبي ، اإلمارات العربية المتحدة، 

  عمر نصير مهران رضوان: "مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتSTEM 

في الواليات المتحدة األمريكية ومصر: دراسة مقارنة، مجلة التربية، المقارنة والدولية، 

 .616-66، 2361العدد الثاني عشر، ديسمبر، 

  المؤتمر الدولي للجامعة المصرية األهلية للتعليم االلكتروني، "تعليم العلوم والتقنية

راتيجيات وتطبيقات إبداعية، في مجتمع المعرفة: است STEMوالهندسة والرياضيات 

 .2365/يونيو/25-21الجامعة المصرية األهلية للتعليم االلكتروني، في الفترة من 

  المؤتمر العلمي للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، "مناهج المرحلة األساسية في فلسطين

ية للعلوم آفاق المعالجة والتطوير"، قسم العلوم التربوية واالجتماعية، الكلية الجامع

 .2365التطبيقية بالتعاون مع كلية التربية بالجامعة اإلسالمية، 

  المؤتمر الدولي السنوي الخامس للتعليم التكنولوجي، تحت شعار "مستقبلنا في المواد

 .2361العلمية"، معهد التكنولوجيا التطبيقية، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

 لعلوم والرياضيات، مركز التميز البحثي في تطوير تعليم مؤتمر التميز في تعليم وتعلم ا

العلوم والرياضيات، جامعة الملك سعود بعنوان "توجه العلوم والتقنية والهندسة 

 .2368/مايو/STEM ،8-9والرياضيات 
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