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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة بالجمعية الليبية لعلوم التعليم            

 رئيس المؤتمر  

 أ. ليلى رمضان جويبر    

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

 مية المشاركة.السادة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمراكز البحثية والجمعيات العل -

 السيدات والسادة أعضاء اللجان العلمية والتحضيرية والتنظيمية للمؤتمر. -

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

  وصفته.الحاضرون والمشاهدون والمستمعون والمتابعون جميعا كل باسمه  -

 ته.السالم عليكم ورحمة الله وبركا

بدور المعلم الفعال، في صنع الحياة وتوجيهها الى الوجهة التي تسمو  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:  

 صالح منظومة إعداد وتأهيل معلم المستقبل" "نحو إ

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

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

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

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

 بين األمم.  

 والسادة:حضرات السيدات 

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

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

ونتمنى  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،ا أن يكلل جهودن سبحانه،سائلين الله  

 نشكركم جميعا. جمعاء.

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.                                      
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 كلمة رئيس اللجنة التحضيرية 

 د. نبيل بن حكومة                            

 لى حبيبنا وقدوتنا بسم الله والصالة والسالم ع

 محمد عليه أفضل الصلة والسالم أما بعد                                       

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

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

نظومة إعداد وتأهيل معلم المستقبل ،عندما نتكلم عن الحضارة نتكلم عن إلصالح م

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 

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

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

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

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

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

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 

ل الفكر بمداعبة المشاعر ويرسم المنطق بكل ذوق،  وأنه ال يطيب لي ويشرفني ويوص

 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                             

الصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم و

 وصحبه أجمعين 

السادة المحترمون  الضيوف الكرام السادة البحاث المشاركون من داخل ليبيا وخارجها 

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

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

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

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

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

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

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

قبلت ، وكان لهذا المؤتمر أهداف عدة سعى إلى تحقيقها من خالل تسعة محاور است

بحثا أون الين كما كان  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 

العلمية على تعاونهم ورحابة صدرهم  ألداء هذه بالشكر والتقدير ألعضاء اللجنة 

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

استقبال البحوث والتواصل مع المحكمين ومع البحاث ... وأخيرا فإن اللجنة العلمية 

مال فالكمال لله وحده فإن بالمؤتمر بدلت ما في وسعها إلنجاح مهامها وال ندعي الك

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

 وفقكم الله جميعا والسالم عليكم 
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 كلمة رئيس نقابة المعلمين طرابلس

 أ. أشرف أبوراوي                                 

 الم على نبينا بسم الله الرحمن الرحيم والصالة والس

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

 بتحية اإلسالم السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

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

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

بحضور وتواجد نخبة من أصحاب الكفاءات والقامات العلمية  واألدبية الكبيرة لنسلط 

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

المستقبل للنهوض بالعملية التعليمية وكيفية تطويرها وإصالحها وإصالح العناصر 

عليمية والمتمثلة في المعلم والمدرسة والبيئة التعليمية ولقد سبق هذا المؤتمر العديد الت

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 

لدول العربية والذي نأمل أن تساهم هذه المداخالت أصحاب العقول النيرة من ليبيا و ا

بتطوير التعليم من خالل الخروج بتوصيات وتقديمها للجهات المعنية للعمل بها ألنها 

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

وا الليل بالنهار إلظهار الحضور واللجان المشرفة على إقامة هذا المؤتمر الذين ربط

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

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

 مجهودات تذكر فتشكر 

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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 ئل جهاد حالق ... من دولة فلسطينكلمة مقرر المؤتمر      د. نا

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ؛ وبعد:الصالة وأتم التسليم أفضل هعلي حمدمف األنبياء والمرسلين نبينا والصالة والسالم على أشر 

لبعيد، وهو رأس المال إن التعليم هو االستثمار الحقيقي في اإلنسان في المدى القريب وا

وقد حظي بأهمية خاصة لدى كافة الشعوب وفي كل الحضارات، إيمانًا بالدور الذي ال ينضب، 

 ألنهامهنة التعليم من أشرف وأنبل المهن، و الذي يؤديه في تنمية الفرد والمجتمع على حد سواء. 

متخصصين في مهنة  فالطبيب والمهندس قد تخرجوا على أيديالفرد، في تكوين شخصية  األساس

هنا كان االهتمام بكل العناصر ذات الصلة بالعملية التربوية والتعليمية، وعلى رأسها  التعليم، ومن

المعلم، الذي يعتبر المظلة التي يتفيء بها الطالب، ويستظل بظلها، وهو ذروة سنام العملية 

 .التعليمية، عليه ُتعقد اآلمال وبه ُتبنى األجيال

التي  ؛مجتمعالكبير في تحقيق األهداف التربوية والتعليمية التي يحددها  للمعلم دورإن 

. 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 

حيث كان اهتمام المعلم ينصب على حشو أذهان  باألمس،لم اليوم ليس كمثله االستثمار فيهم، فمع

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 .ميةأية معايير عل

والتكنولوجية الحديثة وثورة المعلومات  التغيرات في ظل التحديات العلمية العديد منطرأت عليها 
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إيجاد معلما عصريا حديثا يدرك التعامل مع الطرائق الحديثة في  األمرلزم ي، لذا واالتصاالت

م وتوظيفها في المحتوى الذي يقوم للتدريس والتقويم، والمهارات المناسبة في استخدام تقنيات التعا

 تحقيقلتقتصر مساهمة المعلمين وال  .ةبتدريسه وغيرها؛ كي يقوم بواجباته على الوجه الصحيح

لى مهنة إ االنتماءنما على مدى الرغبة الحقيقة في إ، الجيد فحسب المرجوة في اإلعداد األهداف

  ا.بدور العملية التربوية والتعليمة في بناء المجتمعات والرقي به واإليمانالتعليم، 

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 لالفعال وتقييمه؟ كيف  األداءوإدارة للمعلمين المهني المستمر  رويالتط

أفضل المسارات المهنية الوظيفية التي تضمن في ضوء التحديات؛ التي تحقق السياسات التعليمية 

 بالهوية المهنية اإلحساسوخلق  ،الكفاءة مع الوظيفةفيها  وتتناسبالمعلم بوظيفته  استمرار

 نستقطب المعلمين الكفوئين ونوظفهم؟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

 ادة االفاضل بالمؤتمر الدولي للجمعية الليبية لعلوم التعليمالس      

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 

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

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 

مان، هذه الظروف التي قد تعرقل مسيرة العلم والتقدم وال تعطي للمعلم والمتعلم فرصة لتطوير واأل

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

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

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

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

 التربوي.التطور العالمية في المجال التعليمي و  بعقل المعلم العربي لمواكبة

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

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

 العباني محمد د. عبدالناصر                                                

 بسم الله الرحمن الرحيم 

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

 السادة الحضور احييكم بتحية اإلسالم والمسلمين السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

 سفارة دولة فلسطين المحترم بأعمالالسيد القائم 

 حترمون السادة عمداء الكليات الم

 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" 

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

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

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

في  يال يسعنم المستقبل الدولية والمحلية حيث وضعت النقاط على الحروف إلصالح منظومة معل

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

 والسداد لنجاح هذا المحفل العلمي والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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  دارة التعليميةكلمة رئيس الجمعية العلمية اليمنية لإل
 أستاذ إدارة التعليم العالي بجامعة صنعاء/ د.خليل الخطيب

 -رئيس الجمعية العلمية اليمنية لإلدارة التعليمية

 وكيل مساعد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليمن  

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

 رئيس المؤتمر  -رئيس الجمعية  –اذة الفاضلة الدكتورة/ ليلى رمضان جويبراألست -

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

 السيدات والسادة أعضاء اللجان العلمية والتحضيرية والتنظيمية للمؤتمر. -

عزيزات المشاركون والمشاركات من داخل المنطقة العربية الباحثون األعزاء والباحثات ال -

 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    

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

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

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

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

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

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

 م2322"نحو إصالح منظومة إعداد وتأهيل معلم المستقبل" ديسمبر 

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 

ب تظافر الجهود الرسمية والشعبية، الحكومية والمنظماتية، للعمل سويا من والقصور، مما يتطل

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

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

 واالخذ بتوصياتها وجعلها محل اهتمام القائمين على التعليم وصناع القرار.  العلمية 

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

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

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

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

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

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

 واالحترام.

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

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

المشاركة وللباحثين والباحثات من مختلف البلدان العربية وغيرها، ولجميع الحضور وللجمهور 

 .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 التعليم وعلى رائسها 

سة الجمعية الدكتورة ليلى رمضان على دعوة الجمعية التونسية للجودة في التربية للمشاركة في رئي

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

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

 م من القرن الماضي. 6195إلى  6191مدرس بمدينة زلطين الحبيبة لمدة اربع سنوات من سنة ك

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  

 ريالمكا

 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 .حسن رشاد رصرصأ.د .7

 اليمن أ.د. بلقيس أحمد الكبسي .11 العراق أ.د. عبد الحسين رزوقي  الجبوري .9

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

 فلسطين سمير محمود شتاتد. .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

 ليبيا د. هالة على الحراري عمر .21 ليبيا د. نجاة عبدالقادر عبدالله الشريف .19

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

 ليبيا د . خديجة احمد البدوي الفقيه .24 ليبيا د. عبدالسالم مفتاح محمد العجيلي .23

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

 ليبيا د.نجاة على على الهنشيري .28 اليبي 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 هيمة محمد بالنورد. ف .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 بواالجراسد. عطية المهدي  أ .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 انم الصميدعيد. أحمد لؤي غ .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 يد. أثير حسني محمد الكور .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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 نبيل بن حكومة التحضيرية: د.رئيس اللجنة 

 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 لح أبوخشيمأ. إيمان صا .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 على معتوق د. نبيل .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

 د. إيمان جمعة ساسي الرابطي .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 مر بالمانمالك ع  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. 
 وإحداث التفاعلفي التحصيل المعرفي المباشر  أهمية توظيف الصف المعكوس

 اللغوي لتنمية مهارات التحدث لدى طالب قسم اللغة العربية

 د. أحالم محمد عبد الصمد -د نجمة خليفة عطية                                   

6 – 01 

2. 
الضغوط النفسية وعالقتها بالكفاءة الذاتية وجودة الحياة لدى معلمي المدارس 

 فت عاطف جودت النجارأ. مر                         الثانوية في محافظة خانيونس
08 – 10 

0. 
دور التدريب أثناء الخدمة في التنمية المهنية لمعلمي مرحلة التعليم الثانوي بمنطقة 

 د.فوزية محمد سويسي -د.فهيمة الطيب ديكنة                                 جنزور
11 – 16 

1. 
 ة نظرمن وجهرجة إسهامات برنامج تدريب وإعداد المعلمين مهنياً أثناء الخدمة د

 خيرة وهيبة بلحميسيد. - أثير حسني الكوري المعلمين في قصبة إربد    د.
12 -630 

8. 
كلية  في التدريس هيأة أعضاء نظر وجهة من االلكتروني التعلم استخدام معوقات
   المرج التربية

 مسعود المبروك أ.نجيه - الرخ  سالم أ.مروى  - عبدالحميد أبراهيم أ.أريج
631 – 621 

1. 
 يم في البلدان المغاربية   _ بين موضة التنظير وروتين الممارسة_تكنولوجيا التعل

 د. دلولة خلدون                                                                    
603 – 601 

9. 
 دور المعلم في ضوء متطلبات عصر التكنولوجيا 

 د.اللوش صليحة    - نطاح سمية ط.                                            
613 – 683 

5. 

التعليم من وجهة نظر معلمي  المعلم وتكوينه مهنيا تكنولوجيا التعليم وإعداد
 ة مدرسة الماية الغربية للتعليم األساسي(األساسي )حالة الدراس
 - أ.أسماء مصطفى أبوعضلة - أ.أسماء الهادي بالليل  - أ.بسمة إمحمد  ديهوم

 أ.سهام صالح القبالوي

686 – 690 

1. 
وأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي التقني  نمعيديلالدور التربوي ل
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المعرفي المباشر  التحصيلأهمية توظيف الصف المعكوس في بحث بعنوان " 

 "مهارات التحدث لدى طالب قسم اللغة العربية لتنميةإحداث التفاعل اللغوي و

 أ.د نجمة خليفة عطية                       د. أحالم علي محمد عبد الصمد  

 جامعة الزيتونة  -ونة                      كلية اللغاتجامعة الزيت -كلية اللغات

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

 

 المقدمة

 فاعلية؛لم تعد طرائق التدريس التقليدية العامة و الخاصة باللغة العربية ذات جدوى و  

صة في زمن التكنولوجيا الرقمية لتقديم مخرجات أقسام اللغة العربية كما ينبغي أن تكون، و خا

والتطور التقني السريع ، فقد شغلت اإلنترنت حيزا كبيرا من حياة الطالب ، باعتمادهم على مواقع 

التواصل    وصفحات الويب. وقد أبرزت العديد من األدبيات و الدراسات الحديثة أهمية تواصل 

الحديثة ، و االنتقال من التعليم المتمركز  المعلم مع تالميذه من خالل وسائل التكنولوجيا الرقمية

حول المعلم إلى التعليم المتمحور حول الطالب، كما أوصت بإقامة ورش لتدريب أعضاء هيئة 

التدريس على طرائق استراتيجية التدريس الحديثة ، في أثناء الخدمة التباعها داخل الفصل 

ً ، والتكنولو جيا الرقمية هي الجسر نحو المعرفة الدراسي، و أنَّ المستقبل سيكون رقميا

(، و أنَّ دمج و إقحام 6،و مهداوي، د.ت، ص 691، ص2323الجديدة.)يُنظر: الجبروآخرون،

التقنية في التعليم ضرورة تفرضها طبيعة الواقع في ليبيا ؛ لذا أصبحت الحاجة ضرورية لتصميم 

لها حاجة أخرى لتتبع أثره في تحسين استراتيجية لتطبيق الصف المعكوس بأقسام اللغة العربية، تقاب

 التحصيل المعرفي  المباشر  واكتساب المهارات اللغوية لدى طالب قسم اللغة العربية.

 أهداف البحث:

 وأعضاء هيئة التدريس في أقسام اللغة العربية والجهات المختصة،إحاطة أصحاب القرار،      

اللغوي لتنمية مهارة  وإحداث التفاعل بأهمية توظيف الصف المعكوس في التحصيل المباشر،

استراتيجيات التدريس المناسبة  ومساعدتهم الختيار العربية،التحدث لدى طالب قسم اللغة 

 لتحقيق أهداف القسم.  وفاعلية؛ واألكثر كفاءة القسم،لمقررات 

 أهمية البحث: 



 
 
 

 

2 
 

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

 99/0200/ 02-91( طرابلس 3المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

وأكدت التجريبي، البحث تنبع أهمية البحث من أهمية الدراسات السابقة التي نهضت بأعباء      

فاعلية استراتيجية الصف المعكوس في الرفع من مستوى التحصيل المعرفي لدى الطالب بمختلف 

فيما اطلعت  –تخصصاتهم ، و تحسين أداء المهارات لديهم. و يعدُّ هذا البحث األول من نوعه 

الرفع من مستوى التحصيل  فقد جاء للتأكيد على أهمية تنفيذ الصف المعكوس ؛ وأثره في -الباحثتان

بما يوفره من بيئة تعليمية ، التحدث لدى الطالب بأقسام اللغة العربية ة المباشر، و تنمية مهار

قوامها التفاعل بين عضو هيئة التدريس    والطالب من جهة، و بين الطالب المتعلمين من جهة 

ومخططي ية       والتعليم العالي، أخرى. بذلك فهو يُسهم في توجيه أنظار القائمين بوزارة الترب

أقسام اللغة العربية بالجامعة إلى تبني استراتيجية الصف المعكوس كطريقة معتمدة من  مقررات

 طرائق التدريس الخاصة باللغة العربية.

  دوافع البحث و أسبابه:

اتب م، أغلب الدول العربية في مر2368جعل تقرير المنتدى االقتصادي العالمي )دافوس( -6

متخلفة في مجال مؤشر جودة التعليم، ناهيك عن ليبيا التي عدَّها خارج مؤشر الجودة ، وانهيار 

المنظومة التعليمية، مما يستدعي العمل الجاد و السريع لمعالجة ما يمكن معالجته، ووضع 

ائدة في خطابنا ساستراتيجية مناسبة لالرتقاء بالمنظومة التربوية في ليبيا، و االبتعاد عن لغة الكم ال

لمسؤولين في وزارة والتحول إلى لغة الجودة و النوعية التي غابت منذ زمن عن لغات االتربوي ، 

(، فكان البد من التفكير في طريقة يرتقي بها التعليم 1، ص2361يُنظر:المهنكر،) والتعليم التربية

 في بالدنا أسوة بالبلدان األخرى.

ت السابقة ، و التي تمَّ نشرها على مواقع اإلنترنت الحظت بالنظر إلى البحوث و الدراسا -2

ة قصورا ملحوظا في الدراسات حول أهمية الصف المعكوس وأثره في التحصيل  الباحثتان أن ثمَّ

الدراسي لدى طالب قسم اللغة العربية أمام التخصصات األخرى؛ لذا عقدتا العزم على النهوض 

 بموضوع البحث. بهذا البحث مع ُشح المراجع المختصة

التطور التقني المتسارع ، و الدعوات الدولية العتماد طرائق تدريس حديثة، وما تتميز به -0

استراتيجية الصف المعكوس من ميزات و خصائص ، تزيد من شغف الطالب و دافعيتهم إلى 

ً ذات داللة إحصائية  عدل في م -فيما اطلعت الباحثتان –التحصيل العلمي ، مما أوجد فروقا

 التحصيل الدراسي لدى فئة الطالب الذين أجريت عليهم الدراسات في بلدانهم.
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  منهج البحث:

نظراً لعدم تطبيق هذا النوع من التعليم في الجامعات الليبية ، إذ لم يسبق لجامعاتنا تصميم مواقع      

م منصات تعليمية إلكترونية لمقررات اللغة العربية و غيرها ؛ تعذر اس تخدام المنهج شبه تُقدِّّ

التجريبي لعينة من طالب أقسام اللغة العربية ؛ و لتحقيق أهداف البحث وقع اختيار الباحثتين  على 

المنهج الوصفي، الذي يعمل على تفسير الظاهرة موضوع البحث و مشكلته ، من خالل تحديد 

مع االستعانة بمنهج ظروفها و أبعادها ؛ لغرض االنتهاء إلى وصف علمي دقيق شامل و متكامل ، 

المسح المكتبي ألكثر عدد ممكن من األدبيات ، والدراسات ، و البحوث العلمية التي تناولت معايير    

وعناصر نماذج تصميم برنامج التعليم ؛ للوصول إلى نتائج تقريبية تشجيعية إلقحام التعلم بالصف 

 العربية بصفة خاصة.المعكوس في الجامعات الليبية بصفة عامة ، و أقسام اللغة 

 ومحاولة تفسيرها، السابقة،كما سعت الباحثتان إلى رصد النتائج التي توصلت إليها الدراسات     

 اختيار ما يتوافق منها مع الدراسة الحالية لتحقيق أهدافها.و

 مصطلحات البحث:

ج تربوي ذكر المختصون بأنه نموذ (:flipped classroom) المقلوبأو  الصف المعكوس       

و شبكة اإلنترنت بطريقة تسمح للمعلم بإعداد الدرس عن  الحديثة،يرمي إلى استخدام التقنيات 

أو  منازلهم،أو غيرها من الوسائط؛ ليطلع عليها الطالب في  صوتية،طريق مقاطع فيديو، أو ملفات 

بل حضور أجهزتهم اللوحية ق الذكية، أوأو هواتفهم  حواسيبهم،في أي مكان آخر باستعمال 

 (.1،ص2323،وعوجان،1، ص2361الدرس")يُنظر: الحربي، 

ف التحصيل المعرفي اصطالحا بأنَّه مستوى ُمحدد من اإلنجاز ، أو  التحصيل المعرفي:      يُعرَّ

ف إجرائيا بأنَّه مقدار ما يحققه الطالب  الكفاءة أو األداء في العمل المدرسي أو األكاديمي . و يُعرَّ

 (.610،ص2361ر)يُنظر:الغامدي،من أهداف المقر

يجمع بين االتصال الفكري و االتصال االنفعالي بين المرسل و المستقبل، التفاعل اللغوي:      

حيث يشمل جوانب لفظية وأداءات مصاحبة و جوانب غير لفظية )يُنظر: تقييم مهارات التفاعل 

 ،د.ص(2323ها،الشفوي في مواقع تعليم اللغة العربية عن بُعد للناطقين بغير
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: المهارة تعني الكفاءة في نقل "المعتقدات ، واألحاسيس، و االتجاهات، و مهارة التحدث     

المعاني ،     واألفكار، واألحداث، من المتحدث إلى اآلخرين بطالقة و انسياب ، مع صحة في 

 (21ص، 2331، و يُنظر: طعيمة ،651،ص2365التعبير ، و سالمة في األداء")المستريحي،

ومهارة التحدث هي قدرة األفراد على التعبير الشفوي عن األفكار و المشاعر بطريقة وظيفية أو 

إبداعية، يصاحبها سالمة النطق، و حسن اإللقاء ، وهي مهارة معقدة، و مركبة، تؤثر فيها عوامل 

( 600-602، ص2331عدة، كالحالة النفسية للمتحدث ، و الموقف االجتماعي )يُنظر: الدليمي،

 (. 01،ص2366وهي من أهم المهارات اللغوية )يُنظر:عثامنة،

 الدراسات السابقة:

م، بعنوان: أثر استخدام التعلم المقلوب في تنمية 2331دراسة األحول)أحمد بن سعيد(، -    

المهارات النحوية و االتجاه نحو المقرر لدى طالب المرحلة الثانوية، و تهدف إلى تحسين مستوى 

التحصيلي لطالب المرحلة الثانوية في القواعد النحوية ، وتنمية مهارات تطبيقها وظيفياً،        األداء

 وتغيير توجههم إليها إلى االتجاه اإليجابي.

، بعنوان: أثر استخدام استراتيجية 2369دراسة عليان)أيمن يوسف( و عابد)أسامة حسن(،  -   

التحصيل لدى الطلبة الجامعيين في دولة قطر،          الصف المعكوس في تدريس اللغة العربية على

وتهدف إلى تقصي أثر استراتيجية الصف المعكوس على تحصيل الطلبة الجامعيين في دولة قطر 

 في مادة اللغة العربية و اتجاهاتهم نحو هذه االستراتيجية.

علية استخدام بعنوان: فا 2365دراسة سيف )نايل يوسف( ، والنجدي) سمير بن موسى(، -   

استراتيجية الصف المقلوب في تنمية المفاهيم النحوية المتضمنة في مقرر المهارات اللغوية لدى 

طالب السنة التحضيرية بجامعة تبوك. وتهدف للتعرف على فاعلية استخدام الصف المقلوب في 

 تنمية المفاهيم النحوية لدى طالب السنة التحضيرية بجامعة تبوك.

، بعنوان: فاعلية الصف المقلوب في 2323بو عيدة )أحمد محمد إبراهيم( وآخرون،دراسة أ -   

تنمية مهارات المناقشة الشفهية والثقة بالنفس لدى دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها في 

م، و تهدف إلى التحقق من فاعلية الصف المقلوب في تنمية مهارات المناقشة  المستوى المتقدِّّ

 ثقة بالنفس لدى عينة من دارسات اللغة العربية الناطقات بغيرها في المستوى المتقدم.الشفهية و ال
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وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة، كونها ركزت على اإلحاطة بالصف المعكوس و    

م اتجاه أهميته بالنسبة لطالب قسم اللغة العربية بالجامعات الليبية ، لَِّما يحدثه من تأثير في دافعيته

 المقرر ، و بالتالي في الرفع من مستوى تحصيلهم المعرفي المباشر، و تنمية مهارة التحدث لديهم. 

 "استراتيجية الصف المعكوس" المطلب األول اإلطار النظري للبحث

 أوال: الصف المعكوس: مفهومه ، و خصائصه ، و مميزاته

س في أثناء التمهيد لهذا البحث ، : سبق و إن تعرفنا على ماهية الصف المعكومفهومه -أ

ً للتعلم 2361عام  FLNغيرأنَّ مجلس إدارة شبكة التعلم المقلوب ً رسميا م أصدر تعريفا

المعكوس)المقلوب(؛ لتمييزه عن بقية المفاهيم التعليمية، فتمَّ تعريف التعلم المعكوس بأنه النهج 

إلى التعلم الفردي بداية ، ثم تحويل بيئة التربوي الذي ينقل مجال التدريس من حيز التعلم الجماعي 

الصف إلى بيئة ديناميكية و تفاعلية بعد ذلك ؛ لتطبيق المفاهيم الجديدة  تحت إشراف المعلم  

وتوجيهاته و بإشراك المعلمين بشكل إبداعي")نفس المرجع و الصفحة(.فالفصول المعكوسة "هي 

المؤسس   Bill Gatesلجميع ، ابتداء من)بيل غيتس(الفكرة الرائجة هذه األيام ، و التي ينادي بها ا

عالم  Eric Mazurوالرئيس التنفيذي السابق للشركة العمالقة مايكروسوفت، و )إيريك مازور(

الفيزياء الكبير و التربوي ذي الشهرة العالمية، حيث يرى كل منهما في هذا النوع من التعليم مثاال 

 (233، ص2361بد الغني،لالبتكار التعليمي المثير الواعد")ع

 خصائصه:-ب

والمرهق، تُعطي التكنولوجيا عضو هيئة التدريس المعلم فرصة لالستجمام من العمل المتواصل  -

قوتوفر له الزمن الالزم لالبتكار   .والعمل الخالَّ

،             دريس برغبة صادقة لمساعدة الطالبتزود تكنولوجيا الصف المعكوس عضو هيئة الت - 

 شجيعهم على القيام بأنشطة تعليمية متعددة .و ت

اعف فاعلية عضو هيئة التدريس، تكنولوجيا الصف المعكوس بوسائطها السمعية و البصرية تض -

، 6116وتمدُه بمثيرات و مؤشرات تحقق درجة عالية من استجابات الطالب ) يُنظر: عبد الرحمن،

 (59ص

ة التدريس و مع التواصل مع عضو هيئ استراتيجية الصف المعكوس تمنح الطالب فرص -

 (51مما ينتج عنه تنمية مهارات االتصال و أهمها المحادثة.) يُنظر: المرجع نفسه، ص بعضهم؛
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( ملخصاً ألهم مميزات الصف المعكوس على 151-150،ص2369قدمت )الجريبة، مميزاته: -ج

 النحو اآلتي:

ر التكنولوجيا و التقنيات الحديثة ، و ترسيخ استخدام لغة العصر و تلبية متطلباته مواكبة لعص-6

 الثقافة الرقمية بدال من محاربتها أو مقاومتها. 

المرونة فهو بساعد الطالب ممن لديهم ارتباكات أخرى وظيفية كانت أو عائلية ، حيث يُتيح لهم  -2

 تكرار و إعادة الفيديو متى أرادوا ، في الوقت و المكان المناسبين.

طالب المتأخرين دراسيا إذ يعمل على تقوية عامل" االعتزاز بالنفس، و النشاط ،        مساعدة ال -0

 (1،ص2361والحركة، والقدرة على إدارة شؤونه الخاصة " )الحربي،

مساعدة المتعلمين على التحكم في سرعة تعلمهم ؛ و ذلك " باتباع األسلوب العلمي في التحليل ،     -1

 ت")نفس المرجع و الصفحة(والتفكير، و حل المشكال

التفاعل بين المعلم و الطالب ؛ فالتعلم بالصف المعكوس يزيد من فرص التواصل والتفاعل بين  -8

المعلم و الطالب داخل الصف و خارجه ، كما أنَّه يوفر عليهم الوقت ، وذلك باستغالله في الصف 

 للمناقشة و الحوار بدال من االستماع للمحاضرات .  

ز مهارات التفكير العليا؛ إذ ساعدت الفصول المعكوسة الطالب على االنتقال إلى مستويات تعزي -1

عليا من التفكير والفهم ، وإكسابهم " القدرة على المالحظة و المقارنة والدقة ، و روح القيادة       

وتقييم اآلخرين"       واإليجابية ، والقدرة على اتخاذ القرار، والقدرة على التخطيط و التقييم الذاتي ، 

 ) نفس المرجع و الصفحة(

ن لهم االستغالل األمثل للمحاضرة،  -9 يمنح أعضاء هيئة التدريس مزيدا من الوقت ؛ بحيث يُؤّمِّ

 واالستماع للطالب و تلقي استفساراتهم.

وتضيف الباحثتان "مميزات خاصة تتعلق بتوظيف استراتيجية الصف المعكوس في تعليم  -5

النحوية ؛ فهو يشجع كال من المعلم و الطالب على االستخدام األفضل للتقنية الحديثة في  المفاهيم

 (239،ص2365مجال التعليم عامة ، و في تعلم المفاهيم اللغوية خاصة" )سيف و النجدي،
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 ثانيا: التجارب السابقة لتنفيذ الصف المعكوس في التعليم العالي:

 Sams، وBergmahnف المعكوس في مجال التربية إلى يرجع ظهور الص التجارب الدولية: -أ

م، حيث استخدما" 2333معلمي الكيمياء في أمريكا الشمالية، بجامعة يسكونسن في خريف عام 

فيديو إللقاء المحاضرة بعد و قبل البدء في العمليات التدريسية ؛ الستغالل الوقت في تمكين المعرفة  

م أصدرا كتابهما الموسوم بـ 2331(، و في عام 619، 2361والمهارة لدى المتعلمين")الغامدي،

)اعكس صفك(، حيث قام كل منهما بتقديم نموذج الصف المعكوس في أثناء التدريس في مدارسهم 

ً مختلفين في  بوالية كولو رادو ، حيث واجها بيئة تعليمية ذات خلفيات ثقافية مختلفة ، و طالبا

أدّى إلى انسحاب و غياب عدد كبير منهم عن الصف ، مما أدَّى تفضيالتهم واتجاهاتهم، األمر الذي 

إلى اتِّّباع طريقة يتمُّ بموجبها تقديم الدروس، و عرض المحتوى التعليمي عبر مقاطع فيديو مسجلة    

وذلك خارج أوقات الصف ، حيث يُخصص وقت الصف في ممارسة األنشطة العلمية ، والتدريب 

م، عندما 2362حتوى الذي تمَّ عرضه عليهم ، وقد حققا النجاح في عامعلى المهارات المرتبطة بالم

، و الذي  http://flippedlearning.orgقاما بإنشاء شبكة للتعليم المعكوس على الرابط التالي:

 م هذا النموذج في التدريس.يعدُّ أرشيفا كامال للمراجع التي قد يحتاجها كل من يفكر في استخدا

م " تأسس مركزين للتركيز على عمليات و نماذج تقديم التعلم المعكوس.   2366وفي عام  

وبعد ذلك توالت الدراسات واألدبيات التي تدعم تفعيل استخدام التعليم المعكوس في برامج التعليم 

 Stanfordستانفورد  ( و"يضاف لذلك مجهودات جامعة615،ص6361العام والعالي")الغامدي،

University  م عندما قام عدد كبير من أعضاء هيأة التدريس بها بطرح مقرراتهم 2366في عام

ً لتدريسها عبر الويب، و استغالل أوقات المحاضرات في الممارسة والتدريب العملي ،  إلكترونيا

 Pennsylvaniaألف طالب ، ثم قامت جامعة بنسلفانيا 613حيث قام بدراستها أكثر من 

University     و مينتشجانMichigan University  بمشاركتها هذا المشروع و من بعدها

متكاملة  التي دعمت هذا المشروع ؛ لتوفير فصول Harvard Universityجامعة هارفارد  

وبدأ المشروع  ينتشر وتستخدم منتجاته عبر الجامعات األمريكية الواحدة تلو  مجانية عبر الويب.

(  ثم  Bishop$Verleger 2013-23-26خرى، ومنه إلى المؤسسات التعليمية الخاصة )األ

م، وذلك 2362عام  Jinloiyingو   Baohuiتصميم فصول دراسية معكوسة في الصيف بإشراف 

بتقديم نموذج تعليمي جديد استناداً إلى تحليل أدب الفصول الدراسية المعكوسة ، و بعض الحاالت 

د وفرت هذه الدراسة طريقة مبتكرة إلصالح التدريس في المدارس الصينية النموذجية ، وق

 (. 0-8، ص 2323)عوجان، 

http://flippedlearning.org/
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من التجارب العالمية مؤسسة سلمان خان أو ما يُعرف أكاديمية خان، وهي مؤسسة تربوية غير و   

ي أحد في أي م من قبل سلمان خان، هدفها توفير تعليم عالي الجودة أل2331ربحية، تمَّ إنشاؤها عام 

مكان، و يوفر موقعها اإللكتروني أكثر من ثالثة آالف و ستمائة محاضرة مصغرة عبر فيديوهات 

مخزنة على موقع يوتيوب ؛ لتدريس عدة مواد علمية كالرياضيات ، و الفيزياء ، والكيمياء و، 

قنية التعليمية عام األحياء و علم الفلك ، و التاريخ. وتحصلت األكاديمية على جائزة مايكروسفت للت

 م.2331

ظهر استخدام الصفوف المعكوسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث  التجارب العربية: -ب 

طبقت هذه االستراتيجية على مراحل دراسية مختلفة ، و حققت نتائج مشرفة، وقد كشفت نتائج تحليل 

من الطالب استطاعوا  %633ي أن دراسات متعددة حول استخدام هذه االستراتيجية في إمارة دب

وجدوا أن استراتيجية  %11منهم تشجعوا الستخدام التقنيات ، و  %53تطوير ذاتية تعليمهم ، و 

 ،2365 إبراهيم، ) والوقت ة التعلم و التعليم، وتوفر الجهدالصف المعكوس تكسر الجمود في عملي

 د.ص(

ة عربية رائدة في تطبيق استراتيجية التعليم و تعدُّ تجربة المملكة األردنية الهاشمية تجرب    

المعكوس، فقد عملت شركة )كتاب التكنولوجية( تجربة في مجال استخدام الصف المعكوس في 

المدارس، وتمت التجربة بتصميم برنامج تمَّ تطبيقه من قبل الشركة نفسها، أطلقت عليه اسم 

لب الذي يعدُّ محور العملية التعليمية ؛ )دردشة(، وقد هدفت هذه التجربة إلى التركيز على الطا

فية تفاعلية محورها لتحقيق فوائد عدة تتمثل في: توظيف أفضل وقت للمحاضرة ، وبناء بيئة ص

والتركيز على فهم أعمق للمفاهيم ، و المعاني ، والعالقات ، وعدم االعتماد على التذكر،  الطالب،

لدراسي المعرفي يتمُّ داخل الصف، ومراعاة الفروق والتدريب ، والتطبيق ، والعمل على المحتوى ا

 الفردية بين الطالب ، و تقديم الدعم و المساندة لمن يحتاجها من الطالب.

 ثالثا: مقومات ودعائم الصف المعكوس في أقسام اللغة العربية:

 مقومات الصف المعكوس:  -أ

: لتحقيق أهداف  Professional  Educatorsأعضاء هيئة تدريس أكفاء و مدربون -1

الصف المعكوس ينبغي أن يتمتع عضو هيئة تدريس" بالكفاءات المهنية الالزمة لتطبيق التعلم 

(، وكفاءة معلمي اللغة العربية هي قدرتهم على تنفيذ 061، ص2323المعكوس") اللهيبي و ريس،

ارات والقدرات التزاماتهم بمسؤولية و جدارة ؛ فيجب أن يمتلك عضو هيئة التدريس المعلم المه
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التي تتعلق بأسلوب التعليم، كذلك سيكولوجية تنمية الطالب المتعلمين، بحيث يتم تطبيق استراتيجية 

(، و 1،ص2323التعلم على الوضع و الظروف الموجودة في القسم و الجامعة )يُنظر:أهروزا،

وزا )يُنظر نفسه: كفاءة المعلم ، تربوية ، و شخصية ، واجتماعية، و مهنية . و قد استوفت أهر

( الحديث عن كل منها، كما تطرقت لمهارات معلم اللغة العربية، و التي تكمن في التحضير 9ص

الجيِّّد المبكر، وابتكار طرق سهلة، والتمكن من المادة العلمية ، ومحاولة معالجة نقاط الضعف، 

ا أدباء، وتوعية وتكوين الرؤية الشاملة للتخصصات اللغوية، وتشجيع الطالب على أن يكونو

الطالب حول فرص العمل في تخصص اللغة العربية، واإلكثار من األمثلة السيما في النحو و 

 البالغة، واإلكثار من األنشطة الالصفية.

يعتبر الطالب محور العملية التعليمية، و العصب الذي ترتكز عليه، و من أجله يتمُّ  الطالب:-2      

 ليمية، و" بناء بيئة صفية تفاعلية تشاركية محورها الطالب،توظيف أفضل وقت للحصة التع

والتركيز على فهم أعمق للمفاهيم ، والمعاني ، والعالقات، و عدم االعتماد على التذكر، والتدريب،     

  (8،ص2323والتطبيق" )عوجان،

 ق بتجهيزوتتحق االفتراضية،من خالل الصفوف  ويتمُّ عرضه: أو المحتوى المقرر الدراسي-3    

بإحضار  ويُسمح للمتعلمين، وجهاز عرض، وجهاز كمبيوتر المعكوس بإنترنت،الفصل الدراسي 

اإللكتروني في إقامة  ويُسهم البريدواستخدامها داخل الفصل أثناء عملية التعلم.  الذكية،هواتفهم 

بل التواصل ، وإعادة تشكيل سُ والمتعلمعضو هيئة التدريس المعلم  ودائمة بينعالقات إيجابية 

مفتوح بعيدا عن جو قاعات الدراسة التقليدية. كما أنَّه  وتفعيل حواراآلخرين،  وبين الطالببينهما 

المخصص للمناقشات ومبادرة المتعلمين باالتصال لمناقشة  واستثمار الوقتيساعد على زيادة 

 (.2، ص2339القضايا التعليمية الهادفة )يُنظر: الشديفات، 

 المعكوس: دعائم الصف -ب

بعد أن أصبحت طرق التدريس التقليدية غير  (:Flexible  Environmetبيئة تعلم مرنة ) -

مجدية ؛ لتحقيق أهداف العملية التعليمية ، برزت على الساحة حاجة ُملحة " لتسخير التكنولوجيا؛ 

مواد المنهاج إلضافة اإلثارة ، و التشويق ، و الفضول ، لعناصر البيئة التعليمية المتعددة من 

الدراسي و الفصول الدراسية ، ووسائل التواصل الفعَّالة بين المعلم والمتعلم تلبية لالحتياجات 

( فالبيئة الجامدة تعيق تطبيق التعليم المعكوس؛ لذا لزم إعادة ترتيب و 1الفردية")سليم،د.ت، ص

مسؤوليات الطالب في  تنظيم الصف بما يتوافق ومستجدات الموقف التعليمي ، و بما يتناسب مع
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الموقف المستحدث ؛ لذلك البد من وجود المرونة الكافية في بيئة التعلم ، و لدى القائمين عليها 

،  1الستيعاب مثل هذه الديناميكية و تسهيل المهمة أمام المعلم للقيام بذلك)يُنظر: مهداوي،د.ت،ص

 (، 619،ص2361،والغامدي، 061،ص2361و اللهيبي و ريس،

ى ثقافة التعلم: إذ يلزم أن يكون ( Leaming Cultureفي مفهوم التعلم ) تغير - أو ما يُسمَّ

المتعلم )الطالب( محور العملية العملية التعليمية  و عليه ترتكز ؛ و ذلك باالنتقال من فلسفة مركزية 

ن منتج التعلم حول المعلم كمصدر المعرفة للمادة العلمية ؛ ليصبح المركز هو الطالب؛ فيتحول م

(Product لعملية التدريس؛ ليكون محورا للعملية التعليمية ، حيث يقوم باستمرار بعملية تشكيل )

المعرفة بشكل فعَّال و إيجابي، بمساعدة المعلم لالنتقال من مستوى معرفي آلخر. )يُنظر: مهداوي ، 

 ( 061،ص2323، و اللهيبي و ريس، 1د.ت، ص

أي يجب تحديد  (:Intemational Contentحتوى و تحليله )التفكير الدقيق في تقسيم الم - 

المحتوى المراد تقديمه للطالب من خالل الصف المعكوس، و العمل على إعادة تصميمه و تنظيمه 

من قبل عضو هيئة التدريس المعلم ، مع دعم المحتوى باألنشطة التعليمية المتمركزة حول الطالب 

( "  061، ص2361، واللهيبي وريس،0، ص2323ر: عوجان،، واستراتيجية التعلم النشط )يُنظ

وذلك لتحديد ما سيتمُّ تقديمه للطلبة بطرق أخرى، و يعتمد هذا األمر على قرارات يتخذها المعلم 

( وال يعني ذلك أن التعلم المعكوس يرتكز 9بناء على طبيعة المادة و الطالب")مهداوي، د.ت،ص

ضاً تفاعل كل هذه العوامل معاً، فتهيئة بيئة التعلم و المرونة في على هذه الدعائم فقط بل " يتطلب أي

التعلم ال تقالن أهمية عن تفهم أولياء األمور و الطلبة ألهمية هذا النوع من التعليم و أبعاده و أهدافه 

 (. 061،ص2323،           والمشاركة في نجاحه" )اللهيبي و ريس،

 أقسام اللغة العربية : رابعا: دوافع تطبيق الصف المعكوس في

و هي كليات تعتمد عليها وزارة  -بالنظر إلى مخرجات كليات التربية في الدولة الليبية  -أ     

فهي مخرجات تتميز بالضعف الظاهر؛ ألسباب  –التربية و التعليم كمصدر رئيس للموارد البشرية 

نظر: المنظمة الليبية للسياسات كثيرة أهمها ضعف كفاءة المنظومة التعليمية في هذه الكليات.)يُ 

(، و استندت الباحثتان على خبرتهما في التعليم ، و المقابالت التي 68، ص2361واالستراتيجيات،

تكاد تكون يومية مع معلمي اللغة العربية ، و هو ما كان دافعا للرفع من هذه المخرجات ، و إيجاد 

 الصف المعكوس قوامها.الحلول الناجعة للنهوض بطرائق تدريس حديثة يكون 
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الوعاء الزمني المخصص لمقررات اللغة العربية وضيق وقت المحاضرة ، فهو ال  -ب

يتسع   للنقاش ، وللوصول إلى مهارات التفكير العليا ، وال لتمكن الطالب من أداء المهارات 

ية فهو (، و فيما يخصُّ مفردات منهج مقررات اللغة العرب66،ص2323الالزمة، )يُنظر:عوجان،

يتصف بالتنوع و زخم المضمون و كثافة المحتوى المعرفي و المهاري ، "و تنوع المهارات 

التدريسية الالزمة )التخطيط و التنفيذ والتقويم( و ما تتضمن هذه المهارات الرئيسية من مهارات 

)نفس  متدرجة فرعية ، وعدم كفاية زمن المحاضرة لتحقيق أهداف الوحدة المعرفية و المهارية"

 المرجع و الصفحة( 

انخفاض مستوى الدافعية لدى الطالب: إن إثارة الدافعية لدى الطالب يلعب دورا مهماً -ج

في التحصيل الدراسي، حيث" يُشكل موضوع تنمية الدافعية لدى الطالب أهمية كبيرة في تقدم 

ً في رفع المستوى التحصيل ي للطلبة وتوافقهم المجتمعات و تطورها ، إذ أنها تؤدي دوراً مهما

 ( 6891، ص2365الدراسي ")امبوسعيدي والحوسنية،

و من خالل خبرة الباحثتين في تدريس مقررات اللغة العربية؛ فإنَّ كثيرا من الطالب بالقسم 

يجدون صعوبة في استيعاب و فهم هذه المقررات و بخاصة مقرر النحو ؛ و ذلك بسبب غزارة 

ابه و ارتباطها ببعضها ، و القضايا التي يتناولها ، و تشابه أبو أبوابه و تشعب فروعه و جزئياته

و كثرة المسائل الخالفية ؛ لذا رأت الباحثتان ضرورة البحث عن طريقة أخرى للتدريس" البعض،

وقد ظهرت تطبيقات و استراتيجيات تساعد على إيجاد بيئة تعليمية معززة و مكملة لبيئة الصف 

تعلم المعكوس؛ وذلك بهدف التغلب على مشكالت التعلم الجامعي، مثل: العادية ، كاستراتيجية ال

زيادة األعداد، وقصر الوقت إلنجاز متطلبات المقرر، وعدم استمرار التعلم النشط خارج 

(. كذلك وجدت الباحثتان أن ثمة هناك حاجة ضرورية و واقع ال 616،ص2361الصف")الغامدي،

 االستراتيجية على مقررات اللغة العربية. تُحمد نتائجه ؛ لذا لزم تجريب هذه 

لتعليم بليبيا الالمركزية في نظام التعليم بالصف المعكوس يتوافق مع كما ترى الباحثتان أن ا

التابعة لكل جامعة أُفقياً ، تكاد كل بلدية و جامعتها الخاصة بها، و التباعد المكاني و انتشار الكليات 

فية و بعد المسافة بين إقامة الطالب و الجامعة، و إقامة أعضاء هيئة بين تلك الكليات في البيئة الري

التدريس والجامعة ، و تعسر المواصالت، و التضاريس موزع بين األراضي الجبلية  

 والصحراوية باإلضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة خالل فصل الصيف.
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عليمية ، و الخروج بها أوصت أغلب الدراسات السابقة بضرورة النهوض بالعملية الت -د

(، 11(،ص2361من التقليدية ، و مسايرة تطورات العصر الرقمي، فقد أوصت دراسة )األحول،

باعتماد استراتيجية التعلم المعكوس؛ ليكون أحد االستراتيجيات الفاعلة في تعليم النحو، و إجراء 

ف أثر استراتيجية التعلم ا لمعكوس في الممارسة دراسات تجريبية على غرارها تستهدف تعرُّ

الوظيفية للقواعد النحوية في مختلف الصفوف و المراحل الدراسية ، كما أوصت بإعداد دراسات 

ف أثر استراتيجية التعلم المعكوس في تعلم باقي فروع اللغة و فنونها، و القيام بدراسات  غايتها تعرُّ

 نحو.أخرى تهدف للكشف عن استراتيجيات تدريس جديدة تصلح لتدريس ال

(، بضرورة تدريب معلمي اللغة العربية 801، ص2323أيضا أوصت دراسة )أبو عيدة،

على توظيف التقنيات الحديثة ، واالستفادة منها في تعليم اللغة العربية ، و تنمية مهاراتها. و تدريب 

ا في تعليم المعلمين على كيفية تصميم الفيديوهات التعليمية الممثلة للمهارات المستهدفة و استخدامه

 اللغة العربية.

 خامسا: معايير تنفيذ الصف المعكوس بأقسام اللغة العربية

من خالل تتبع األدبيات والدراسات السابقة القائمة على المنهج شبه التجريبي، توصلت 

الباحثتان إلى أنَّه" ال توجد طريقة واحدة لتنفيذ الفصول المعكوسة، إال أنه يجب على الطالب 

لى المادة الدراسية قبل الحضور إلى الحصة الصفية ؛ و يتعيَّن على الطالب أن يُتابع االطالع ع

الفيديو المتعلق بالحصة الصفية في اليوم الذي يسبق الدرس، ويتمُّ توجيه الطالب إلى التركيز من 

لهاتف خالل متابعة الفيديو، و ترك المشتتات التي تقلل من تركيزه في أثناء متابعته للدروس مثل ا

أو األجهزة اللوحية، و يمكن للطالب أن يستفيد من إمكانية إيقاف الفيديو لتدوين المالحظات  

 ADDIE( و يمرُّ النموذج العام لتصميم التعليم 5واألسئلة قبل متابعة الشرح" )مهداوي، د.ت، ص

Model ،( و هي:1، ومهداوي،د.ت،ص235،س2361بخمس مراحل )يُنظر: عبد الغني 

حديد الدرس )المحتوى التعليمي( الذي يُنوى قلب الفصل فيه بشرط أن يكون صالحاً للعكس ،  ت -أ   

من حيث تحديد المفاهيم ، والمصطلحات ، والمعارف التي تتضمنها وحدة الدرس. )انظر: عبد 

 (231،ص2361الغني،

مرحلة يتمُّ تحديد التحليل: مرحلة" تُمثل حجر األساس لجميع المراحل األخرى، وخالل هذه ال -ب   

المشكلة، و مصدرها، و الحلول الممكنة لها، و تحليل جميع الجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية 

( ، و تشمل: تحليل المهام واألهداف العامة ، 235والتي تُمثل مدخالت النظام")المرجع نفسه،ص
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متعلمين من حيث السن والمستوى التي بوسع المتعلم أن يظهرها بعد تفاعله مع وسيلة ما، و تحليل ال

التعليمي، و الثقافي، و االجتماعي، واالقتصادي، أيضاً خبراتهم و مهاراتهم السابقة، و اتجاهاتهم 

نحو المادة التعليمية ، باإلضافة إلى مستوى الذكاء ، واإلدراك ، والتفاوت فيما بينهم و مدى 

 انظر: نفس المرجع و الصفحة(استجابتهم للمثيرات الخارجية كبرامج التلفزيون. )

التصميم: تصميم الفيديو التعليمي، و يتضمن المادة العلمية بالصوت و الصورة ، مدته ما بين  -ج   

خمس إلى عشر دقائق. و" يشير التصميم إلى وضع المخططات والمسودات األولية لتطوير الوسيلة 

قابلة للتنفيذ")عبد التعليمية ، وهي عملية ترجمة التحليل إلى خطوات واضحة 

 (231،ص2361الغني،

 توجيه الطلبة لمشاهدة الفيديو من اإلنترنت أو األقراص المدمجة في المنزل و في أي وقت. -د   

هـ التطبيق: المرحلة التي يتمُّ فيها تنفيذ استراتيجية التعلم بالصف المعكوس، و تحسين استيعاب و    

عليمية داخل الصف ، و مشاهدة الفيديوهات       والروابط تحصيل الطالب ، و ممارسة األنشطة الت

 (.266،ص2361بالمنزل من قبل الطالب ")عبد الغني،

التقويم: و يتمُّ من خالله قياس مدى فاعلية االستراتيجية المستخدمة ، و هو تقويم بنائي مستمر  -و   

ن بعد تنفيذ االستراتيجية بالصف يتمُّ في أثناء تطبيق االستراتيجية بالصف ، وتقويم ختامي و يكو

 (262)يُنظر: المرجع نفسه،ص

 "دور أطراف العملية التعليمية في إثراء الصف المعكوس" المطلب الثاني

إن تطبيق التعلم بالصف المعكوس يتطلب إعادة النظر في دور كل من عضو هيئة  

العملية التعليمية التعلمية  التدريس المعلم من جهة، و دور الطالب من جهة أخرى، إذ البد لطرفي

من امتالك المهارات األساسية ، كما يلزم تخفيف العبء التدريسي عن المحاضرين بالقدر الذي 

يمكنهم من التفرغ لمتابعة نشاطات التعلم المعكوس، و تهيئة الطلبة للتفاعل مع هذا النوع من التعلم، 

ي بناء المعرفة و اكتسابها، و القيام باألنشطة و تعزيز الوعي لديهم بضرورة بذل المزيد من الجهد ف

االستقصائية للبحث عن المعارف و المعلومات الجديدة خارج قاعات المحاضرات، و ضرورة 

 (. 023، ص2323المشاركة الفاعلة في وقت المحاضرة )يُنظر: اللهيبي و ريس،

 معكوسأوال: دور عضو هيئة التدريس )المعلم( في تطبيق استراتيجية الصف ال
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أن التعلااايم بالصاااف المعكاااوس هاااو نماااط يمااازج فياااه عضاااو هيئاااة  -فيماااا سااابق -عرفناااا

التاادريس "بااين خصااائص كاال ماان التعلاايم الصاافي التقلياادي و التعلاايم عباار اإلنترناات فااي نمااوذج 

، 2368متكاماااال مااااع االسااااتفادة ماااان أقصااااى التقنيااااات المتاحااااة لكاااال ماااان النظامين")الرنتيسااااي،

إعاااااداد ملاااااف مرئاااااي يشااااارح المفااااااهيم الجديااااادة باساااااتخدام ( ، حياااااث" يقاااااوم المعلااااام ب658ص

التقنيااااات الساااامعية و البصاااارية ، و باااارامج المحاكاااااة ، و التقياااايم التفاااااعلي؛ لتكااااون فااااي متناااااول 

( و"إعاااااادة 1،ص2361الطلباااااة قبااااال الااااادرس، و متاحاااااة لهااااام علاااااى مااااادار الوقااااات")الحربي،

و باساااتخدام" برناااامج تحريااار صاااياغة الوحااادة التعليمياااة لتقاااديمها للطاااالب فاااي شاااكل مقااااطع فيااادي

، و إضاااافة الماااؤثرات التاااي تسااااعد علاااى اساااتيعاب الماااادة Active Presenterمقااااطع الفياااديو

الُمقدَّماااة للماااتعلم، ماااع التركياااز علاااى أهاااداف الااادرس، و عااادم التشاااعب حتاااى ال يتشاااتت الماااتعلم 

(" و رفااااع مقاااااطع الاااادروس علااااى 91،ص2361فااااي أثناااااء المشاهدة")الشاااامري و آل مسااااعد،

وقاااع اليوتياااوب ماااع التأكياااد علاااى إمكانياااة وصاااول الجمياااع إلاااى المقااااطع المطلوباااة")المرجع م

نفسااااه( و " الطااااالب يتابعونهااااا عباااار هااااواتفهم الذكيااااة و أجهاااازة الكمبيااااوتر المنزليااااة أو أثناااااء 

وجباااة الغاااداء فاااي مختبااار التقنياااة فاااي الجامعاااة، أماااا فاااي الصاااف فاااالطالب ينجااازون المشااااريع و 

ب المعمليااااااااة فااااااااي مجموعااااااااات صااااااااغيرة بينمااااااااا ياااااااادور المعلاااااااام التمااااااااارين أو التجااااااااار

(. و"يُقااايِّّم المعلااام مساااتوى الطاااالب فاااي بداياااة الحصاااة، ثااامَّ يصااامم 1،ص2323بينهم")عوجاااان،

األنشااااطة داخاااال الصااااف ماااان خااااالل التركيااااز علااااى توضاااايح المفاااااهيم ، و تثبياااات المعااااارف و 

م الاادعم الم ناسااب للمتعثاارين ماانهم، و بالتااالي المهااارات. و ماان ثاامَّ يشاارف علااى أنشااطتهم و يُقَّاادِّّ

تكاااون مساااتويات الفهااام و التحصااايل العلماااي عالياااة جااادا؛ ألنَّ المعلااام راعاااى الفروقاااات الفردياااة 

، 6892، 2365، وامبوساااااعيدي والحوسااااانية، 1،ص2361) يُنظر:الحرباااااي،. باااااين المتعلماااااين"

، 099، ص2323، و رجاااااااااااااااااب و العراقاااااااااااااااااي، 231،ص2365سااااااااااااااااايف والنجااااااااااااااااادي،

 (8،ص2323وعوجان،

دور عضو هيئة التدريس في الصف المعكوس قد يكون بارزا ظاهرا، و قد يكون مخفيا    و   

 (:615،ص2361ومستترا ، و قد حدد المختصون ذلك فيما يلي:)الغامدي،

م المعلومة إلى الميسر و الموجه للمتعلمين في أثناء عمليات التعلم.-أ  االنتقال من المحاضر الذي يُقدِّّ

 تعامل مع المجموعة الواحدة إلى التعامل مع مجموعات مرنة و نشطة.االنتقال من ال-ب

 االنتقال من الشرح و التفسير إلى اإلرشاد و التدخل وفق حاجة المتعلم.-ج
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االنتقال من التركيز على تعلم المحتوى إلى التعلم المستمر، و تنمية مهارات التفكير، و حل -د

ستراتيجية التعلم التعاوني" التي يُنظم المعلمون فيها المشكالت. و يبرز دور المعلم من خالل ا

الطالب في مجموعات صغيرة ، والعمل معا لمساعدة بعضهم البعض على تعلم المحتوى التعليمي 

بأنَّه استراتيجية تعليمية تركز على الطالب، و تُسهل من مهام المعلم، حيث تكون هنالك مجموعة 

علمها و تعلم جميع أعضاء المجموعة. يتفاعل الطالب مع صغيرة من الطالب هي المسؤولة عن ت

بعضهم البعض في نفس المجموعة الكتساب و ممارسة عناصر موضوع من أجل حل مشكلة،         

وإكمال مهمة أو تحقيق هدف. و هذا يتفق مع مبادئ و أسس التعلم اإللكتروني الذي هو جزء من 

ونيا في استراتيجية التعلم المدمج بين الطالب من خالل بيئات التعلم المدمج، حيث يتمُّ التعاون إلكتر

( و ما تتيحه من أدوات لالتصال تساعد في تعزيز تفاعل LMSالتعلم اإللكتروني) نظم إدارة التعلم)

أفراد المجموعة الواحدة فيما بينهم، و مساعدة كل منهم األخر حتى يتم إنجاز المهمة، مثل: لوحات 

( ، المحادثة Message( ، و الرسائل)Group Discussion Board) المناقشة الجماعية

( والذي ينبغي أن يتمتع بالخصائص التالية 10،ص2365(")سالمة وآخرون،Chatالفورية)

 (.66، ص2323)انظر:أهروزا،

 ثانيا: دور الطالب في التفاعل مع تطبيق استراتيجية الصف المعكوس

المعكوس" يرتكز على الطالب الذي يصل إلى  ( إلى أنَّ الصفBristolذهب بريستول )

الصف مستعداً الكتساب الخبرات التعليمية. و ذلك في ضوء ما يوفره الصف المعكوس من أنشطة 

تعليمية قائمة على التطبيق و التحليل والتركيز، و ذلك ألنَّه يكون لديه خبرة سابقة عن التعلم الذي 

و في النمط من أنظمة التعلم المدمج" يجب  ( ،19،ص2365اكتسبه خارج الصف")الجعفري،

التركيز على التفاعل ، والحوار ، واالتصال في المادة الدراسية عند تصميم التدريس، باستخدام 

استراتيجية الصف المقلوب ، و التأكيد على قابلية المراجعة ، و التطوير ، و التحديث للمحتوى،       

ى المعرفة و التفاعل معها، كما يجب تصميم التدريس بما وإتاحة الفرصة للطلبة في الوصول إل

يحقق التمرين و الممارسة لدى الطلبة ، إذ يتمُّ تدعيم  المعلومات التي تمَّ اكتسابها سابقاً ، و من ثم 

التمرين الكتساب مهارات جديدة إلى جانب التأكيد على دور المعلم كمرشد ، و موجه ، و دور 

ذاتي، و مناقش و محاور، و التركيز على حل المشكالت؛ أي تعليم الطلبة  الطالب كباحث، و متعلم

مهارات حل المشكالت؛ من خالل توظيف المفاهيم بشكل تفاعلي يشمل تحليل األسباب و 

 (235،ص2365النتائج")سيف و النجدي،
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ففي الصفوف المعكوسة تغيَّر دور الطالب ، فما كان يقوم به في الفصل التقليدي حيث 

لقى المحاضرة ، و يعمل على مراجعتها في المنزل ؛ فهو اآلن يحضر الدرس في المنزل و يقوم يت

باألنشطة و أوراق العمل في الجامعة. فإنَّ استراتيجية الصف المعكوس تدعو إلى التعليم المتمركز 

من قبل  حول الطالب ال المتمركز حول المعلم ، حيث يقوم الطالب بمشاهدة مقاطع الفيديو المسجلة

، و بناء مجموعة من األسئلة حول الموضوع ، و يكون دور المعلم هو تزويد الطالب بتغذية 

راجعة احترافية حول الموضوع ، و يجب أن تتميز مقاطع الفيديو بالتشويق و إثارة الدافعية للتعلم ، 

الذاتي، كما أنه  كما يختلف التعليم المعكوس في كونه يجمع بين التعلم الفردي الجماعي  والتعلم

يجمع بين استراتيجيات التعلم التقليدي واستراتيجيات التعلم القائمة على الويب )يُنظر: رجب و 

( على تحديد دور الطالب فيما يحققه 8،ص2361(، وعملت )الحربي،095،ص2323العراقي، 

في تخطيط و تنفيذ الطالب في الموقف التعليمي النشط باإليجابية و الفاعلية ، و أن يكون مشاركاً 

الدروس بالبحث عن المعلومة بنفسه من مصادر متعددة ، وممارسة أنشطة متنوعة ، ومشارك 

زمالئه في تعاون جماعي، و المبادرة بطرح األسئلة، أو التعليق على ما يقال، أو يطرح أفكارا، أو 

ً بج ميع األحداث و القضايا آراء جديدة، فتكون لديه القدرة على المناقشة و الحوار، و يكون ملما

 المعاصرة الموجودة حوله، و أخيرا المشاركة في تقييم نفسه، و تحديد مدى ما حققه من أهداف.

 ثالثا: تبادل المهام بين عضو هيئة التدريس و الطالب بتبني نظام الصف المعكوس

في ضوء مالحظة أداء أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية اتضح أنَّ الطرق 

لمستخدمة في تدريس مقررات هذا القسم هي طرق تقليدية ، تعتمد في أساسها على المحاضرة و ا

ى )الشيت( ، فالمعلم هو الركيزة األساسية التي يعتمد عليها الطالب ،  المذاكرة أو ما يُعرف بمسمَّ

تظرها و مما جعل تدريس المناهج و المقررات و السيما قواعد النحو دون مستوى التطلعات التي نن

نرجوها ، باإلضافة إلى عزوف الكثير من الطالب عن االلتحاق بأقسام اللغة العربية بل انسحاب 

أعداد هائلة    والتحاقها بأقسام أخرى ، أو استثارة دورات تدريبية و االلتحاق بوظائف في الدولة  

 األمر الذي استلزم معه إعادة النظر في طرق التدريس و إعداد المعلمين.

و برزت مؤخرا نداءات دولية باتجاه تطبيق التعلم بالصف المعكوس ، فقد" أكد المعلمون أنَّ    

و  (،691،ص2368ب و مشاركاتهم")الزين،استخدام التعلم المعكوس يعمل على تحسين تعلم الطال

من أساليب االستفادة من تطبيق الصف المعكوس؛ "لتطوير طرق التدريس قلب مهام التعلم بين 

ف و المنزل، ففي السياق االعتيادي يشرح المعلم الدرس و يترك للطلبة توظيف المفاهيم         الص

والمبادئ في المنزل؛ بينما في هذا النموذج تقلب مهام التعلم بين الصف و المنزل بحيث يقوم المعلم 
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منزل، و من ثمَّ باالستفادة من التقنيات إلعداد الدرس بشكل شريط مرئي يطَّلع عليه الطالب في ال

يقوم بأداء التعيينات و األنشطة في الفصل، ما يعزز فهمه للمادة العلمية، و ينطلق هذا النهج 

التعليمي من فكرة أنَّ الوقت الثمين المخصص للحصة من األفضل للتفاعل و العمل الجماعي 

ً عن ترك المعلم يشرح خالله. إنَّها مقاربة بيداغوجية مفادها أنَّ ال طالب هو الذي يتعلم و عوضا

 ( 0،ص2323ينبغي إيجاد البيئة التعليمية المشجعة له على التعلم")عوجان،

ذا في التعليم المعكوس أصبح المتعلم محور العملية التعليمية حيث يتمتع الطالب في هو

عن  تنفيذ الدروس بالبحثركاً في تخطيط والفاعلية إذ أنه يُصبح مشاالموقف التعليمي باإليجابية و

المعلومة من مصادرها المختلفة بنفسه. أيضاً يشترك مع زمالئه في تعاون جماعي ، و يبادر بطرح 

أسئلة أو التعليق على ما يُقال أو يطرح أفكاراً أو آراء جديدة فيمتلك القدرة على المناقشة و الحوار.) 

فعية عاليا لديهم ( فإذا كان الدارسون جادين، و كان مستوى الدا1-8،ص2361يُنظر: الحربي،

ً في أدائهم ، مع توفر اإلمكانات  يحدث بعد ممارسة استراتيجية الصف المعكوس تطوراً ملموسا

المطلوبة لذلك؛ كاألجهزة اإللكترونية، و إمكانية الوصول إلى شبكات اإلنترنت، عند ذلك يكون 

ة و التعليمية المختلفة على بإمكانهم تبادل األدوار األكاديمية مع معلميهم إلثراء مهاراتهم اللغوي

 النحو التالي:

المناقشات، اتفاق قبل العودة للغرفة الصفية على تبادل األدوار، حيث يترأس الطالب أ. 

 المطروحة للمعلم. وشرح المادةوالحوارات، 

باإلجابة عنها، مع تصحيح األخطاء التي يقع  ويقوم المعلم وإلقاء التساؤالت،عرض النتائج  .ب

 ب في أثناء الشرح؛ فينشأ حوار تفاعلي يُثري عملية التحدث.فيها الطال

اطالعه على المناهج الحديثة للوصول لألهداف دام الطالب للوسائل التعليمية، وإمكانية استخ-ج

 التي حددها المعلم عند إعداد المحتوى التعليمي في إنتاج الفيديو القصير.

كه في عملية إعداد محتوى الدروس المقبلة ؛ لزيادة حث الدارس على اإلبداع و االبتكار، و إشرا -د

 الدافعية لتعلم اللغة و ممارستها ، و تنمية مهارات التواصل الشفوي لديه. 

 "التحصيل المعرفي المباشر و استراتيجية الصف المعكوس"  المطلب الثالث

   التحصيل المعرفي المباشر: :أوال
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لمعارف و المعلومات و المفاهيم الخاصة بمفردات اللغة : ناتج ما يكتسبه الطالب من امفهومه -أ

(، و قيل في 616العربية، مقدرة بالدرجات التي يحددها االختبار التحصيلي)ينظر: الرنيتسي، ص

تعريفه: إنَّه مدى استيعاب الطالب لما مارسوه من خبرات معينة، من خالل مقررات دراسية،          

ها الطالب في االختبارات التحصيلية المجهزة لهذا الغرض )يُنظر: ويقاس بالدرجة التي يحصل علي

ا في الدراسة 98،ص2361، والشمري، و آل مسعد،6811،ص2365امبوسعيدى و الحوسنية، (. أمَّ

ف إجرائيا بأنَّه مجموع ما اكتسبه الطالب من معلومات من خالل ممارسة الصف  الحالية يُعرَّ

خالل االختبار التحصيلي الذي تمَّ إعداده من قبل أعضاء هيئة  المعكوس، والتي يتمُّ قياسها من

 التدريس بقسم اللغة العربية.

                                              أثر الصف المعكوس في التحصيل المعرفي المباشر:-ب

 ،115،ص2369والجريبة، ،213،ص2368لرنتيسي،أكدت الدراسات الحديثة )يُنظر: ا

 ،2365، و سالمة و الخميسي،236،ص2365، وسيف و النجدي،11،ص2365ي،والجعفر

 (801،ص2323، و أبوعيدة،610،ص2323، وعوجان،651،ص2361، والغامدي، 80-82ص

على أن الستراتيجية الصفوف المعكوسة أثر بالغ و فاعلية عالية في  -فيما اطلعت الباحثتان –

في المباشر لدى الطالب )يُنظر: الشمري، و آل تحقيق مستويات متقدمة من رفع التحصيل المعر

( إذ تجعلهم مشاركين في العملية التعليمية؛ فهي تلبي حاجاتهم، و ترى أنَّهم 18،ص2361سعد،

طرف نشط فعَّال في طرح محتواهم التعليمي، و تدعم استقالليتهم، و تؤثر على سلوكهم بشكل 

سجلة على هيئة فيديوهات بشكل مستمر مع إيجابي، فيتابع كل منهم الدروس و الموضوعات المُ 

إمكانية  تكرار المشاهدة في منازلهم ، و عند العودة للغرفة الصفية يتمُّ إنجاز مهام و مشاريع         

ومناقشات مرتبطة بما تمَّ مشاهدته في الفيديو المسجل بشكل فردي و جماعي ، و هذا ما يرفع من 

 لتطبيق و التحليل و التقويم و تنمية مستويات عليا للتفكيرمستوى التحصيل لديهم في الفهم و ا

 (61-68ص هـ،6113والطلحي،،61-65،ص2365والمنتشري،،2322المعايطة، )ينظر:

 المباشر:  والتحصيل المعرفيدور المعلم في إحداث التفاعل اللغوي -ج

ر المعلم داخل التعلم باستراتيجية الصف المعكوس ال يقلل من قيمة المعلم ، و ال يلغي دو

عالقة بين الطالب و الصف، و ال يقوم بإحالل التقنيات الحديثة محله، بل يزيد من فرص توثيق ال

وذلك باستغالل وقت المحاضرة لزيادة التفاعل داخل الغرفة الصفية بين المعلم و الطالب معلميهم؛ 

و إعطاء التغذية المالحظة ،  ؛ فبدال من المحاضرة التقليدية أصبح المعلم يقوم بأدوار فاعلة مثل:
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والتقويم المباشر، باإلضافة لتوجيه تفكير الطالب ، و مساعدتهم في تنمية قدراتهم و  الراجعة،

مهاراتهم اللغوية المختلفة، و تتمثل أبرز أدوار المعلم إلحداث التفاعل بين الطالب بما يُسهم في 

ج الفيديو التعليمي ، و نشره عبر قنوات الرفع من مستويات التحصيل لديهم ، في تصميم و إنتا

التواصل و أدوات العرض، وتحفيز و تشجيع الطالب لمشاهدة الفيديو، وتهيئة بيئة التعلم بما 

يتناسب مع األنشطة التي يتمُّ تنفيذها، والحرص على تكوين عالقات قوية مع الدارسين، و يرجع 

ي تُعزز العالقة بين أطراف العملية التعليمية، ذلك للحوارات الفاعلة، و المناقشات المثمرة، الت

والمالحظة و تسجيل المعلومات ، ورصد النتائج، وتقديم التغذية الراجعة الجماعية و الفردية، 

وإرشاد الطالب لطرائق اكتشاف المعرفة التقليدية و الحديثة، واالنتقال بهم إلى مستويات عليا من 

 (68-61هـ ، ص6113)يُنظر:الطلحي،ل.  الناقد و اإلبداعي و التأم التفكير

 دور الطالب في التفاعل و المشاركة داخل الصف المعكوس: -د

يقوم الطالب بأدوار متعددة يشاركون فيها المعلم؛ فيقومون بالمالحظة ، و تقديم التغذية  

عن  الراجعة، و التقويم ألنفسهم و لزمالئهم، و أهم األدوار التي يقومون بها تكمن في البحث

المعرفة و اكتشافها، وتحمل المسؤولية في التعليم و التعلم الذاتي، وطرح األسئلة، و البحث عن 

اإلجابات من خالل مصادر التعلم المختلفة، ومشاركة األقران في عملية التعلم بشكل تعاوني داخل 

ة الندوات و الحوارات الغرفة الصفية، وممارسة التعلم النشط ، و التعلم القائم على المشاريع، و إدار

القائمة على استراتيجيات التعليم التفاعلي، و تسجيل المالحظات ؛ لتقويم مهاراتهم اللغوية و 

 (61-68هـ، ص6113الوقوف على األخطاء و تصحيحها في ذات الوقت.) يُنظر: الطلحي، 

 : ثانيا: استراتيجية الصف المعكوس و أثرها في التحصيل المعرفي المباشر

( أنَّ بعض الدراسات الحديثة تؤكد أنَّ ظاهرة 233،ص2365سيف و النجدي،ذكر)

الضعف في المهارات اللغوية ، و الضعف في القواعد النحوية لدى طالب الجامعة من المشكالت 

الشائعة التي ينبغي معالجتها على الرغم من أهمية إتقان لغة التعليم و التعلم في المرحلة الجامعية، و 

كانت هذه اللغة هي اللغة األم للمتعلمين، و أوصت هذه الدراسات بضرورة استخدام  بخاصة إذا

االستراتيجيات الناجحة لعالج هذه الظاهرة، و الحدّ من ضعف الطالب في الجوانب اللغوية بصفة 

عامة و المفاهيم النحوية بصفة خاصة." فالنحو هو العصب النابض للغة وقطب رحاها، و الحصن 

ذي ال غنى عنه في صون اللسان من الهنات، و إقالته من العثرات، وهو اإلطار التنظيمي المنيع ال

الذي يحكم قوانين اللغة وفق نظام لغوي موحد و له قصب السبق بين فنون اللغة العربية األخرى إذ 
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ستخدامها إن تعليم القواعد النحوية يستهدف إتقان المهارات األساسية للغة العربية ؛ مما يمكَّن من ا

ً  في المواقف المختلفة")األحول، (؛ فإذا أردنا إنتاج عربية سليمة علينا 12،ص2361استخداما

 اإللمام بقواعد النحو إلصالح اعوجاج اللسان و القلم.

ا فيما يتعلق بعالقة الصف المعكوس بالتحصيل الدراسي للطلبة باختالف تخصصاتهم،  أمَّ

ت العربية و الغربية إلى فاعلية الصف المعكوس في الرفع من فقد أشارت بعض التقارير و الدراسا

مستوى التحصيل المعرفي لهؤالء المتعلمين، ولعل ذلك يعود " إلى وصولهم لفهم أعمق للمحتوى 

من خالل مشاهدتهم له إلكترونيا أكثر من مرة، حسب قدراتهم باإلضافة إلى أن الصف المعكوس 

( ؛ فيقضي الطلبة وقت الحصة في التدرب على Bloomم بلوم)يركز على المستويات العليا من هر

المستويات العليا مثل التحليل والتركيب و التقويم في حين أنَّهم يتدربون على المستويات الدنيا من 

خالل مشاهدتهم للمحتوى اإللكتروني في المنزل و تكراره حسب حاجتهم، على عكس الصف 

ان على المستويات الدنيا مثل الحفظ و الفهم")امبوسعيدي،                  التقليدي الذي يركز في أغلب األحي

 (.6890،ص2365والحوسنية،

 "مهارة التحدث في الصف المعكوس وُسبل تنميتها" المطلب الرابع

فهي من المهارات اللغوية التي تُعنى  البحث،سبق التعريف بمهارة التحدث في التمهيد لهذا 

و من خاللها يحدث التفاعل  حياتهم،عبر عنها األفراد في مختلف مناحي بكل األغراض التي يُ 

و يرى  المتبادلة،اللغوي الذي يمارسونه للقيام باألفعال و األنشطة اإلنسانية المختلفة و األفكار 

من النشاط اللغوي الذي يمارسه أفراد المجتمع اإلنساني هو نشاط  %10الباحثون أن ما يتجاوز 

 (59،ص2361اير،:نشفوي )ينظر

 أوال: وسائل تنمية مهارة التحدث: 

 لتنمية مهارة التحدث وسائل متعددة يمكن تلخيصها فيما يلي: 

 التعلم : و هو الميدان الذي يتدرب فيه الطالب منذ الطفولة ؛إلتقان النطق السليم و األداء القويم.-أ

 في الذاكرة فكل حافظ إمام. الحفظ : و هو رافد مخزون المعلومات التي يكتسبها المتعلم-ب

القراءة المعمقة و االطالع الموسع على الثقافات المختلفة و العلوم، مع التدريب على عرض ما -ج

 تّمت قراءته بإيجاز عرضاً شفويا.
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المشاركة في الحوارات و المناقشات، و حضور المؤتمرات، و الندوات ، و الحوارات، و متابعة  -د

 حات الثقافية.كل ما يُستجد في السا

 استكشاف مفردات و تراكيب جديدة باالستماع لآلخرين مع تحديد الخطاء اللغوية و النحوية.-هـ 

 محاكاة طريقة النطق، و تقليد المشاهير المتحدثين في برامج حوارية باللغة العربية الفصيحة. -و

رح األسئلة على المعلم،   تكرار المشاركة في نقاشات و حوارات داخل الغرفة الصفية، و ذلك بط -ز

وعلى زمالئهم في الحوار، و اإلجابة عن األسئلة المطروحة و إبداء الرأي مع عدم االستسالم لما 

 يُقال ، بل البد للمتعلم من المنافسة و التحليل.

إشراك جميع الطالب في الحوارات بجميع مستوياتهم و قدراتهم؛ لتطوير قدرات المتميزين،        -ح

 مستوى المتعثرين.ورفع 

 االتزان االنفعالي بإظهار المتحدث انفعاله بالقدر الذي يتطلبه الموقف الكالمي.-ط

المقارنة بين الجمل و المفردات، و اختيار األنسب منها، و الموافق لمستويات الدارسين، مع  -ي

فيدة توصل المعنى االنتباه لصحة القواعد اللغوية ، و استخدام هذه األلفاظ و المفردات في جمل م

 (029-021، 2361المراد لآلخرين) يُنظر:مصلح،

 ثانيا: التفاعل اللغوي في الصف المعكوس و أثره في تنمية مهارة التحدث:

و مما الشك فيه أنَّ التواصل اللغوي بالمحادثة أكثر فنون اللغة تداوال بين بني اإلنسان أيَّا 

ون بها، فهي اإلنتاج اللغوي و أيسر الطرق كانت لغتهم، تعبيرا عن المواقف الحياتية  التي يمرُّ

مة المهارات  للتواصل ، و أكثرها قدرة على ترجمة فكره و مشاعره و أحاسيسه ؛ لذا تأتي في مقدِّّ

التي ينبغي اكسابها لمتعلمي اللغة العربية." فالغاية من تعلم أية لغة هي القدرة على ممارستها في 

، 2323، و إبداء الرأي نحوها، و اتخاذ قرار بشأنها")أبو عيدة وآخرون،المواقف الحياتية الجارية

 (. 613،ص2361، والغامدي،861ص

و التفاعل اللغوي النشط داخل غرفة الصف يوفر فرصاً وافرة وكثيرة للمحادثة "سواء بين 

ب الطالب بعضهم لبعض، أو بين الطالب و من يحيطون بهم من معلمين و أولياء أمور؛ مما يكس

ً و ثراًء للمواقف و المقامات اللغوية المثارة، و التي من شأنها شحذ همم الطالب، و دفعهم  زخما

للتعلم، و من ثم تحقق االستعمال اللغوي الناضج الذي يعي مدخالت القول و 

(. وتوصلت بعض الدراسات إلى أنَّ استراتيجية الصف المعكوس 11،س2361مخرجاته")األحول،
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يمية ذات خصائص عدة تمثلت في : منصات النقاش المتزامنة و غير المتزامنة،        توفر " بيئة تعل

و المحتوى اإللكتروني، و الفيديوهات التعليمية المركزة على المعارف و المهارات، و أدوات 

(، كما" تطلب 651، ص2361التقييم الذاتي و الجماعي، و مصادر البحث و التعلم")الغامدي،

ة    و تطبيق استراتي جية التعلم المقلوب استخدام عدد من طرق التدريس؛ كاإللقاء، و المناقشة الحرَّ

الموجهة، و التعلم التعاوني، و حل المشكالت، و االكتشاف ، و التعلم اإللكتروني")المرجع نفسه: 

،( إلى أنَّ الستراتيجية الصف المقلوب أهمية خاصة في 2368(، " و تشير )الزين 658ص 

اللغة العربية خاصة مهارات القراءة و الكتابة و المحادثة؛ و ذلك لمواكبتها لالتجاهات تدريس 

التربوية الحديثة في توظيف التكنولوجيا في التعليم ، و التغلب على طرق التعليم التقليدية، و 

فردية، و مناسبتها لألعمار و المراحل التعليمية المختلفة للطلبة، باإلضافة إلى مراعاتها للفروق ال

ضمان استمرارية التعلم، و تنمية مهارات التفكير، و التي تعد جميعها من أبرز أهداف تدريس اللغة 

 العربية.

و بما أن تدريس مقررات أقسام اللغة العربية يتطلب تنمية مستوى تحصيل الطالب  

قلوب في تدريسها لمهارات القراءة ، والفهم القرائي ، والتحدث، فإن توظيف استراتيجية الصف الم

( و مهارة التحدث 19،ص2365من األمور التي ينبغي على معلمي اللغة العربية تبنيها )الجعفري،

التي نقصدها في هذا البحث هي: مهارة سالمة اللغة، و مهارة تنظيم األفكار، و مهارة التواصل مع 

 (651،ص2361المستمعين،     ومهارة شخصية الطالب )يُنظر:المستريحي،

 الثاً: دور عضو هيئة التدريس في تنمية مهارة التحدث لدى الطالبث

أن عضو هيئة التدريس المعلم هو محور العملية التعليمية ، فهو من  -فيما سبق -علمنا 

يقودها، و يمثل المرشد األساسي للدارسين في نظام الصف المعكوس ، إذ يحتاج المعلم أن يلعب 

جربة التعلم لدى الطالب عند استخدام استراتيجية جديدة للتعلم؛ لذلك أدواراً مختلفة من أجل تعزيز ت

 وجب على المعلم أن يكون قادرا على التكيف مع متطلبات االستراتيجية الحديثة و تحدياتها.

فعند إنتاج فيديو قصير لعرض محتوى المادة العلمية المستهدفة وجب على المعلم مراعاة   

و استراتيجيات التعلم اإللكتروني، كذلك مراعاة الفروق الفردية في  طرائق تدريس اللغة العربية

ضبط الوقت وفق فقرات الدرس الموجزة، و التركيز على طرح األسئلة و التدريبات التي سيتم 

مناقشتها عند العودة لغرفة الصف، و فيما يلي أهم ما يجب على المعلم مراعاته في أثناء الحوار 

 صفية بعد مشاهدة المحتوى اإللكتروني ؛ لتنمية مهارة التحدث لدى الدارسين:المباشر في الغرفة ال
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يستوجب على المعلم إنشاء بيئة تعلُّم جذَّابة بإشراك الطالب في المحتوى التعليمي ؛ -أ

لتعزيز مساهمتهم في الحوارات و النقاشات، و تدريبهم على مواقف كالمية متعددة، كالسرد ، و 

طابة، و سرد النوادر، و القصص، و إلقاء التقارير حول محتوى الدرس؛ ألنَّ المناقشة،    والخ

المدخل المناسب لمهارة التحدث كامن في الوصف اللغوي للخبرات المباشرة ، و الخبرات غير 

 المباشرة.

تقسيم الدارسين إلى مجموعات للمناقشة و الحوار، و يكون للمعلم دور اإلرشاد و إلقاء  -ب 

، سواء في المشاركة البسيطة التي يقوم فيها الطالب بطرح األسئلة على اآلخرين،         المالحظات

واإلجابة عن التساؤالت المطروحة ، أم في المشاركة التوضيحية التي تقوم على توضيح األفكار 

التي تمَّ طرحها و مناقشتها ، و إبداء الرأي ، و قد تكون هذه النقاشات جماعية بين مجموعات 

 النقاش.

و حتى تكون الحوارات ذات فائدة كبيرة في تنمية مهارة التحدث لدى الطالب؛ فإنًّه من  -ج

الضروري إعالمهم بمضمون المناقشة في نهاية عرض الفيديو القصير خارج الصف، مع مناسبة 

لية القضايا المطروحة لمستويات الدارسين المختلفة، و قدرة المعلم على طرح األسئلة بمهارة عا

-021،ص2361تدل على مدى اطالعه الواسع، و تمكنه من أدائه األكاديمي بتميز.)يُنظر: ُمصلح،

 ، د. ص( 2323، و ناصر، 029

 "إمكانية تطبيق الصف المعكوس بأقسام اللغة العربية في الجامعات الليبية"المطلب الخامس

 أوال: دور أصحاب القرار في دعم تطبيق هذه االستراتيجية

 ع التعليم اإللكتروني في ليبيا: مشرو-أ

أفادت دراسة نهضت بها المنظمة الليبية للسياسات واالستراتيجيات حول التعليم العام في ليبيا    

م عدم وجود أيَّ رؤية واضحة للمشاريع المتعلقة 2368بأنه" أكد تقرير ديوان المحاسبة لسنة

زارة ، وكلف الخزانة العامة مبالغ كبيرة بمشروع التعليم اإللكتروني الذي سبق أْن أطلقته الو

اصطدمت بتداخل االختصاصات مما أدَّى إلى فقدان المشروع ألهدافه بحسب تقرير الديوان، و 

سنوات، ولم تتابعه الوزارة خاصة في ظل عدم وجود  5ذكر التقرير أنَّ عمر المشروع قد بلغ 

رير تفاصيل واسعة في العقد المبرم مع مناهج للتعليم اإللكتروني على أرض الواقع و سرد التق

الشركة المنفذة كلف الوزارة مبالغ كبيرة ضائعة، و لم يستفد منها التالميذ الليبيين")المنظمة الليبية 
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للسياسات و االستراتيجيات، التعليم العام في ليبيا المختنقات و التحديات و ُسبل المعالجة، أبريل 

2361،www.loopsresearch.com  61ص) 

ا بخصوص برنامج االمتحانات اإللكترونية فقد جاء تقرير ديوان المحاسبة ؛ ليسلط"   أمَّ

الضوء مجدداً على قضية احتكار شركة خاصة لبرنامج االمتحانات اإللكترونية. حيث يملك 

مبرمجي الشركات كلمات السر و أوامر التشغيل واحتكارهم لعملية إدخال البيانات و تسجيل 

يشكل مخاطرة كبيرة على سرية و خصوصية البيانات التي يفترض أن يدخلها فنيين  الطالب بما

تابعين للوزارة بحسب بنود التعاقد مع الشركة الخاصة. و بيَّن التقرير تفاصيل احتكار الشركة مما 

سنوات بحسب  5يطرح تساؤالت مشروعة حول استمرار هذا الوضع داخل الوزارة بعد قرابة 

 (69رجع السابق:صالتقرير") الم

 التحديات التي تواجه تنفيذ استراتيجية الصف المعكوس في ليبيا:-ب

تشهد المنظومة التعليمية الليبية في اآلونة األخيرة ضعفاً في التحصيل العلمي، و تسرب  -6

الطالب من المؤسسات التعليمية ، فقد الحظنا ترك الطالب لمقاعد الدراسة و خاصة في المرحلة 

ة و الجامعية ، وقد استندت الباحثتان في ذلك على خبرتهما في التعليم ، و على الثانوي

تقرير)المنظمة الليبية للسياسات و االستراتيجيات، التعليم العام في ليبيا المختنقات و التحديات و 

 (68، ص2361ُسبل المعالجة،

ية في قدرتهم على تقليدية أداء المعلمين ذوي الخبرة ، فعلى  الرغم من وجود إيجاب -2

التعامل مع الطالب ، و تمكنهم من المنهج التعليمي التقليدي، إالَّ أنَّهم غير متمكنين من الوسائل 

العلمية الحديثة، سواء المتعلقة بطرائق التدريس أو وسائل اإليضاح الحديثة.)يُنظر: نفس المرجع و 

 الصفحة(

العربية اعتادوا فكرة التلقين ، و" عدم األغلبية الساحقة من الطالب في أقسام اللغة  -0

رغبتهم في تركها، و الصف المعكوس قد ال ينجح من جميع المعلمين أو مع جميع الطلبة "             

 ( و يجب تحويل المتعلم من متلقي إلى باحث على المعرفة و منتج لها.63،ص2323)عوجان،

اإللكتروني ، والتي تعاني منها جامعاتنا قلة اإلمكانات المادية المخصصة لبرامج التعلم  -1

، باإلضافة إلى نقص ملحوظ في التجهيزات و األدوات ، و األجهزة الحديثة الالزمة للتعلم 

اإللكتروني، فهي ال توفر خدمة اإلنترنت ألعضاء هيئة التدريس، مع ارتفاع أسعار خدمات 

بكات الكهرباء في معظم المدن االشتراك بشبكة اإلنترنت لالشتراك الفردي، و كذلك ضعف ش
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، 265الليبية، و هو ما يؤدي إلى تذبذب خدمة االتصال بشبكة اإلنترنت" )يُنظر: بيوض، د.ت، ص

 (023، ص2361واللهيبي و ريس،

القصور في الموارد البشرية المجهزة ، و التي تمتلك مهارات تصميم ، و إنتاج أدوات  -8

دا، و مكثفا، و خبرة كبيرة قد ال تتوفر لدى كثير من الصف المعكوس، فهو يتطلب إعدادا جيِّّ 

المعلمين، فضال عن حداثة التعلم المعكوس بالنسبة للطالب ، و ما قد يترتب عليها من عدم تفاعلهم 

 (023-061،ص2361و انسجامهم معه ")يُنظر: اللهيبي و ريس،

لتدريس في تطبيق التعليم ال يمكننا أن نتجاهل أن هناك تحديا كبيرا يواجه أعضاء هيئة ا -1

بالصف المعكوس و" يتمثل في الوقت اإلضافي ، و الجهد المطلوب إلعادة تصميم المقرر             

والتحضير له، فبعضهم يدرس أكثر من مقرر و أحيانا في أماكن عدة ، وقد تكون لديهم أعباء مهنية 

 المعكوس") نفس المرجع و الصفحة( إضافية، فال يتوفر لهم وقت كاف للتحضير الستخدام التعلم

 دليل استخدام الصف المعكوس لتنمية مهارة التحدث لطالب قسم اللغة العربية : ثانيا: مقترح

بعد اطالع الباحثتين على العديد من البحوث في الصف المعكوس ، و الدراسات السابقة 

لتقديم مخطط إلعداد دليل  التي اتبعت المنهج شبه التجريبي ، سعت الباحثتان في ختام بحثهما

تطبيقي لمعلمي اللغة العربية، يوضح  كيفية إعداد و تنفيذ الدروس، حيث قامت الباحثتان بإعداد 

دليل تدريسي وفق استراتيجية الصف المعكوس؛ لتوضيح آلية استخدام هذه االستراتيجية في تعليم 

 : اللغة العربية      ومهاراتها المتعددة ،على النحو التالي

 دليل معلم اللغة العربية باتجاه الصف المعكوس

 أوالً: الصف المعكوس، مفهومه ، و خصائصه ، و مميزاته

ويتمُّ توضيح المراد بالصف المعكوس، وكيفية تطبيقه، مع ذكر أهم خصائصه ، و مميزاته  

د بها عن التعلم التقليدي، وقد سبق عرضها في البحث.  التي تفرَّ

 مة للمعلم، وبيانات عن كيفية التوزيع الزمني للمحتوى التعليميثانيا: توجيهات عا

الحديث عن مصادر إعداد الوحدة التعليمية، والتي يمكن استخدامها في تطبيق الصف  

(، و CDالمعكوس، كالكتاب المقرر، و دليل المعلم، و الفيديو التعليمي، و األقراص المدمجة)

، وجهاز الحاسوب والبرامج الحاسوبية )www.youtube.comالموقع الرسمي لليوتيوب)

(، وشاشة  pwer point( ، وبرنامج عرض الشرائح)MicrosOFTباستخدام برنامج النصوص)

http://www.youtube.com/
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( ، و الرسومات و الصور و الخرائط و األطالس، و التنويه إلى Data Showعرض البيانات)

ً ، و شرحاً، و مناقشة، و قياس أهمية الوعاء الزمني ال ذي يستغرقه تناول الوحدة التعلمية عرضا

 ذلك مع تحقيق األهداف.

 ثالثا: دوافع تطبيق الصف المعكوس في قسم اللغة العربية

التنويه إلى دوافع وزارة التربية و التعليم إلى اعتماد الصف المعكوس كنظام متبع في قسم  

م التقليدي السائد في بالدنا، مع الحرص على اإلشارة إلى أهميته في اللغة العربية، إلى جانب النظا

 الدفع بعجلة العملية التعلمية نحو التقدم.

 رابعا: المعوقات و الصعوبات التي تواجه معلم اللغة العربية في الصف المعكوس

مما الشك فيه أن تطبيق الصف المعكوس في أقسام اللغة العربية سيواجه الكثير من   

ينبغي اإلحاطة بها في الدليل؛ الستيعابها و تفادي ما ينجم  -والتي أشرنا إلى مجملها -لصعوباتا

 عنها.

 خامسا: تحديد محتوى موضوعات مقررات اللغة العربية

و يتضمن مفردات المقررات الدراسية المعتمدة في قسم اللغة العربية، و التي ينبغي  

لتقليدي إلى أخرى مسموعة مرئية في التعلم بالصف تحويلها من صورة كتابية في التعليم ا

 المعكوس.

 سادسا: قائمة بالمراجع اللغوية و األدبية التي يمكن للطالب االسترشاد بها في المقرر

لمساعدة الطالب في إعداد  والمراجع االسترشاديةيعزز الدليل بقائمة ألهم المصادر  

اليوم الثاني بغرفة  والحوار فيستعداد للمناقشة ا واستحضار ذاكراتهم، وتجهيز أنفسهمالدروس، 

 الصف.

 سابعا: إعداد و تصميم البرنامج التدريسي للمقررات الدراسية

 و يمرُّ بالمراحل التالية:

 

المعلم في هذه المرحلة اتخاذ اإلجراءات  وينبغي علىمرحلة إعداد الدرس بتصميم فيديو قصير: -أ

 التالية:
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المناسب لها؛ فإنتاج مقطع فيديو دون تحديد القيمة التعليمية له  المحتوى واختيارتحديد األهداف -6

شبيه بوضع العربة أمام الحصان؛ ألنه سيقود إلى نتائج عكسية؛ لذلك وجب اتباع نهج أكثر عقالنية 

 بتحديد األهداف األساسية للدرس مرتبة من أكثرها بساطة إلى أكثرها عمقاً.

 وذلك باإلجابةذي يتناوله الفيديو استناداً على األهداف المراد تحقيقها، ال وتحليل المحتوىاختيار -2

خالل  الدارسون منأن يضيفه  وما يمكنعن التساؤالت األساسية حول موضوع الدرس، 

 .والتحقيقالمناقشات المبنية على االستفسار 

مي في الصف المعكوس؛ التعلي والتربوية للفيديوتصميم المحتوى من خالل تحقيق المعايير الفنية -0

مباشرة قوية،  واستخدام لغةفي عرض المحتوى،  والوسائط المتعددةالوسائل التقنية  وذلك باستخدام

مع االستعانة بالصور و الرسوم البيانية أو المخططات التي تضيف تأثيرا أقوى للعرض التقديمي. 

س، مع تحديد مفردات المقرر وفق للوحدة التعليمية المعاد صياغتها وفق استراتيجية الصف المعكو

 الخطة المتبعة في الجامعة.

تحديد األنشطة التفاعلية التي تصاحب الفيديو لتحفيز المتعلمين على التفاعل اللغوي من خالل -1

 المناقشات و الحوارات و المناظرات داخل غرفة الصف.

 مرحلة مشاهدة الفيديو:  -ب

عضو هيئة التدريس مسبقاً ، قبل أن يلتقي بهم، و ذلك من  يشاهد الطالب الفيديو الُمعدُّ من قبل

خالل حواسيبهم و أجهزتهم الذكية ؛ فيتحصل الطالب على التغذية الراجعة في أثناء مشاهدة الفيديو 

 ، مما يجعل التعلم ذا معنى، و األداء يكون على وجهه األمثل.

 مرحلة ما بعد مشاهدة الفيديو:-ج

ى مدى نمو مهارة التحدث لدى الطالب، و تشجيعهم على مواصلة وفيها يتمُّ الوقوف عل 

مشاهدة الفيديوهات المعدة لهم، وتسجيل المالحظات، و يتمُّ ذلك من خالل إعطاء وقت منذ بداية 

اللقاء بالطالب الدارسين؛ إللقاء أسئلتهم و استفساراتهم حول المحتوى الخاص بالدرس الذي 

دة مع إقامة ورش عمل ، و نقاشات جماعية حول ما تمَّ عرضه؛ بعد يتفاعلون معه في أثناء المشاه

ذلك يقوم المعلم   بعرض األنشطة الخاصة بالدارسين، وذلك في حوارات متنوعة و تدريبات على 

مهارة التحدث المستهدفة، و الحكم على مدى تحقيق األهداف التي يتمُّ التخطيط  لها منذ البداية، و 

على تنفيذ المهام و األنشطة و التدريبات العملية التي تمَّ تكليفهم بها؛ للوصول مدى قدرة الدارسين 
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إلى الطالقة اللغوية في إنتاج عدد أكبر من الكلمات و الجمل و األفكار ذات الصلة بموضوع 

الدرس، و القدرة على التحدث بمهارة عالية، و في النهاية يضع المعلم بطاقة تقدير  األداء في 

لتحدث لقياس التحصيل المعرفي، و مدى إحداث التفاعل اللغوي الناجح) الطلحي،  مهارة ا

 (2361، و الغامدي، 61-60هـ،ص6113سارية،

 ثامناً: نموذج الدليل لتطبيق استراتيجية الصف المعكوس:

يرفق الدليل بنماذج تعليمية من مقررات قسم اللغة العربية، في اللغة و البالغة و األدب  

 ن فنون اللغة العربية، و أكثرها احتماال توقع قصور الطالب فيها فهماً و استيعابا.وغيرها م

تاسعاً: مقترح لبطاقة تقدير األداء في مهارات التحدث في أثناء تطبيق استراتيجية الصف  

 المعكوس

ترى الباحثتان أنَّ استخدام بطاقة تقييم األداء في نهاية كل محاضرة تفاعلية في الصف 

ً في تحديد مستويات الدارسين، و العالقة القائمة بينهم أثناء عرض المعك ً مهما وس تمثل أساسا

 المحتوى التعليمي المقترح و بعده، و يمكن إعدادها وفقاً للخطوات التالية:

تحديد الهدف من بطاقة التقييم، و يقوم على قياس مهارة التحدث لدى الطالب الدارسين قبل -أ

 مي.عرض المحتوى التعلي

تحديد أبعاد بطاقة التقييم بقياس استراتيجيات مهارة التحدث، وهي) العرض، الصحة اللغوية، -ب

 التدليل، إبداء الرأي، إدارة الحوار(.

 صياغة المؤشرات السلوكية لكل استراتيجية كما يلي:-ج

و التحدث  مهارة العرض: و تتمثل تلوين الصوت وفقاً للنمط اللغوي )استفهام، تعجب،....إلخ(،-6

 بصوت واضح و مسموع.

 مهارة الصحة اللغوية في مراعاة الجوانب الصرفية، و النحوية، و تجنب العامية.-2

مهارة التدليل في توظيف األدلة التي تدعم األفكار المطروحة، و توظيف الشواهد اللغوية المؤيدة -0

 للرأي.

و الدفاع عن الرأي دون تعصب أو  مهارة إبداء الرأي بالتعبير عن الموقف بوضوح و ثقة ،-1

 تزمت، و تقديم أفكار كافية داعمة للموضوع المطروح.



 
 
 

 

29 
 

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

 99/0200/ 02-91( طرابلس 3المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

ـ مهارة إدارة الحوار و االهتمام بأخالقيات الحوار بعدم مقاطعة الطرف األخر في أثناء حديثه، و 8

 استخدام عبارات تواصلية تدل على التفاعل مع الطرف اآلخر.

رح المحتوى التعليمي ، يقوم المعلم برصد عالمات الدارسين من لتنفيذ بطاقة التقييم بعد ط -ب

خالل الحوار الذي تمَّ في أثناء مناقشة الدرس، و من ثمَّ وضع العالمات المستحقة لكل مؤشر 

  (126-123،ص2323بحسب المستوى الذي تمَّ تحديده )ينظر هنية، و الحداد، 

 :نتائج البحث 

بالصف المعكوس من دور الُملقن إلى مرشد يشرف على األنشطة *ينتقل المعلم في نظام التعليم 

ي روح  والحوارات والتدريبات، ويوجه أفكار الطالب ويصحح مسار توجهاتهم المختلفة، ويُنّمِّ

 التعاون والتشارك والحوار.

*يقوم الطالب بدور إيجابي وتفاعلي في العملية التعليمية عند استخدام الصفوف المعكوسة، بعد أن 

ي مهاراته اللغوية المختلفة ، ويدفعه للحوار، والمناقشة ، والدخول في ك ً فقط، مما يُنّمِّ ان متلقيا

 مناظرات علمية نافعة.

*يوفر التعليم باستراتيجية الصفوف المعكوسة سهولة الوصول إلى المحتوى التعليمي في الجامعات 

سياسية والظروف األمنية التي تحول دون الليبية، وخاصة أنَّ التعليم في ليبيا يتأثر باألحداث ال

 وصول الطالب لمؤسساتهم التعليمية لفترات طويلة.

*لتدريب أعضاء هيأة التدريس على التقنيات الحديثة في مجال التعليم أثر في تنمية قدراتهم على 

 إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي/ ورفع كفاءاتهم الالزمة لتطبيق الصف المعكوس.

سة بالغ األثر في التحصيل المعرفي المباشر، وتحقيق مستويات عالية ومتقدمة *للصفوف المعكو

 للطالب.

*من أهم األساسات التي يقوم عليها الصف المعكوس في تنمية مهارات اللغة العربية وضع بطاقة 

تقييم األداء نهاية كل محاضرة حوارية ؛ لتحديد مستويات الطالب ، وإحداث التفاعل المباشر، 

 الدافعية والتنافس لدى الطالب.وخلق 

 

  توصيات البحث:
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*ضرورة إنشاء مواقع خاصة بجامعاتنا تقدم منصات تعليمية إلكترونية ، متكاملة لجميع المقررات   

 ومختلف التخصصات ، على أن تحوي هذه المواقع جميع أدوات التعلم التزامنية ، و غير التزامنية. 

تهدف لتأهيل و إعداد أعضاء هيأة التدريس ، و تدريبهم على  *إقامة ورش عمل و دورات تدريبية

تفعيل التعليم المعكوس لتدريس مقرراتهم اللغوية و خاصة ذات األطر النظرية، توفيرا للجهد بما 

 يحقق أهداف التعليم في أقصر وحدة زمنية ممكنة. 

صميم كتب إلكترونية * تقديم منحة لمساعدة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ؛ لتوظيفها في ت

 لمقررات اللغة العربية، بهدف تحويلها من الشكل الورقي إلى الشكل الرقمي التفاعلي. 

*العمل على صياغة قالب تعليمي إلكتروني يحوي مناهج جميع المقررات الدراسية، يصدر عن 

ستراتيجية وزارة التربية و التعليم؛ بهدف مساعدة الطالب و أعضاء هيأة التدريس على تنفيذ ا

 الصف المعكوس بشكل دائم.

*تشجيع المختصين بالتعليم اإللكتروني وأساتذة مناهج و طرق التدريس على إجراء الدراسات 

 الميدانية  و التجريبية حول إمكانية تنفيذ استراتيجية الصف المعكوس في الجامعات الليبية.

عكوس ضمن مادة الحاسوب، و يتضمن * االهتمام بطالب قسم اللغة العربية ، و إدخال الصف الم

 تدريسهم النشأة ، و المميزات ، و التحديات ، و العيوب ، و كيفية تطبيقه.

 المراجــع:

، مجلة الصفوف المقلوبة استراتيجية تحول الطالب إلى معلم متمرس، 2365* إبراهيم )محمد(،

 //:www.alkhleJ.ae  httpsالخليج،

، فاعلية الصف المقلوب في تنمية مهارات المناقشة 2323( و آخرون،* أبو عيدة )أحمد محمد إبراهيم

الشفهية و الثقة بالنفس لدى دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها في المستوى 

 https://journals.ekb.eg/article_118758.htm،المتقدم

هارات النحوية و االتجاه أثر استخدام التعلم المقلوب في تنمية الم، 2361*األحول)أحمد سعيد محمود(،

 .88، رسالة التربية و علم النفس،عنحو المقررلدى طالب المرحلة الثانوية

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=115947 
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أثر التدريس بمنحى الصف المقلوب في تنمية الدافعية ، 2369*امبوسعيدي)عبد الله( والحوسنية )هدى(،

، مجلة جامعة النجاح لألبحاث)العلوم راسي لدى طالبات الصف التاسع األساسيلتعلم العلوم و التحصيل الد

 https://journals.najah.edu/me .5،ع20اإلنسانية، مج

، تأثير احتراف مدرسة اللغة العربية على نتائج تعلم مهارة القراءة لتالميذ في 2323*أهروزا)ميال(،

ة جامبي، مخطوط رسالة ماجستير ، جامعة سلطان طه سيف المدرسة الثانوية الحكومية أوالك كيمانج مدين

 الدين اإلسالمية الحكومية جامبي.

 التحديات و الصعوبات في تطبيق التعليم اإللكتروني المحاسبي في*بيوض)نجيب سالم محمد(،د.ت، 

 .21، مجلة الجامعي،عالجامعات الليبية

https://www.aljameai.org.ly/index.php/aljameai/issue/view/13 

أهمية التكنولوجيا الرقمية في مجال التعليم من وجهة أعضاء هيئة التدريس في ، 2323*الجبر و آخرون: 

 .666جامعة المنصورة ع –، مجلة كلية التربية كلية التربية األساسية في دولة الكويت

https://maed.journals.ekb.eg/article_140819_02a8cf392b781b7729f15d3e2a120c

84.pdf 

فاعلية استخدام استراتيجية الصف المقلوب في تنمية مستوى التحصيل ، 2369*الجريبة )منى بنت محمد(،

، مجلة كلية التربية، جامعة األزهر،  في مادة الحديث لطالبات التعليم الثانوي في مدينة الرياض

 https://jsrep.journals.ekb.eg/article_6387.htm .6،ج692ع

فاعلية تدريس لغتي الجميلة )اللغة العربية( باستخدام ، 2365سين منصور ناصر(،*الجعفري)ح

، مجلة العلوم استراتيجية الصف المقلوب في تنمية التحصيل الدراسي لتالميذ الصف السادس االبتدائي

 .2،مج69التربوية و النفسية، ع

https://journals.ajsrp.com/index.php/jeps/article/view/319 

 ، مؤتمر الشارقة الدولي لتقنيات التعليم.الفصول المقلوبة،  2361حربي )بشرى فيصل(*ال

https://www.new-educ.com/ 

 *The flipped classroom: A survey of the research 120 th Annual ASEE Annual 

June th26-Conference & Exp0sition Available Atlanta USA 23  BishopJ $Verleger

M  ( 2013)   :مجلة الباحث العربي  ، ، مفهوم  ونشأة التعليم المعكوس 2361،عن-www.research

ar.comhttos:// 

http://www.research-ar.com/
http://www.research-ar.com/
http://www.research-ar.com/
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فاعلية استراتيجية الفصل المعكوس في تعليم ، 2361*رجب)رضوى مصطفى( والعراقي)رانيا محفوظ(،

و االتجاه نحوها، و أثرها على التحصيل الدراسي و األداء المهاري، و اكتساب  التراكيب النسجية البسيطة

المحكمة للجمعية  ،المجلة العلميةمهارتي تحديد األهداف و التقويم الذاتي لدى طالبات االقتصاد المنزلي 

      61http://eaec.journals.ekb.eg k-2،ع5المصرية للكمبيوتر التعليمي،مج

أثر استخدام التعليم المدمج و الوسائط الفائقة على التحصيل المعرفي و ، 2368د محمد(،*الرنتيسي)محمو

مجلة الجامعة اإلسالمية  اكتساب مهارات التصوير الرقمي لدى طلبة الصحافة بجامعة األمة بغزة،

 www.iugaza.psriodical/ ://http 7086-1276 ISSN،6،ع20للدراسات التربوية و النفسية، مج

 .6، بغداد،طالمهارات اللغوية بين التنظير و التطبيق، الدار المنهجية، 2361ر)سعد علي(،*زاي

أثر استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في التحصيل األكاديمي لطالبات ، 2368*الزين)حنان بنت أسعد(، 

 .6، ع1تخصصة ، مج، المجلة الدولية التربوية الم كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-81133 

 mubasher .aljzeara،المهارات اللغوية و عالقتها بالتحصيل األكاديمي، 2369*سعد)محمود إبراهيم(،

. net /bbgs/2017/11/7 

وب و دورها في اتجاهات معلمي المرحلة األساسية نحو استراتيجية الصف المقل*سليم )هبة خالد(، د.ت، 

 رفع مستوى التحصيل لدى طالب صعوبات التعلم في مدارس محافظة نابلس.

s://journals.ekb.eg/article_53070.htmlhttp 

تحسين مستوى التحصيل المعرفي باستخدام ،2365*سالمة )عبد العزيز محمد( والخميسي)السّيِّد سعد(،

 . 0، عا، المجلة العربية للعلوم التربوية و النفسيةالتعلم المدمج التعاوني لدى طلبة الدراسات العلي

فاعلية استخدام استراتيجية الصف المقلوب في ، 2365سيف)نايل يوسف( والنجدي)سمير بن موسى(،*

 ، تنمية المفاهيم النحوية المتضمنة في مقرر المهارات اللغوية لدى طالب السنة التحضيرية بجامعة تبوك

 https://jsre.journals.ekb.eg/article_19747.htm  .61ربية،عمجلة البحث العلمي في الت

أثر استخدام شبكة اإلنترنت في التحصيل الدراسي لدى طلبة الماجستير في مساق *الشديفات: )يحي(، 

 .6، ع0، المجلة األردنية في العلوم التربوية،مج2339، التخطيط التربوي جامعة آل البيت

http://repository.yu.edu.jo/bitstream/123456789/3633/1/399205.pdf 

أثر استخدام استراتيجية الفصول المقلوبة في ، 2361*الشمري)طالل هادي( وآل مسعد) أحمد زايد(،

، مجلة التحصيل الدراسي و الدافعية نحو تعلم مادة المعلوماتية لطالب الصف الحادي عشر الثانوي
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طان قابوس، جامعة السل -الدراسات التربوية و النفسية

 http://dx.dol.oro/24200/jeps.vol13isslpp65-85،6،ع60مج

أثر  فاعلية استخدام استراتيجية التعلم المقلوب على التحصيل و بقاء، 2361*عبد الغني)كريمة طه نور(،

 .91، دراسات عربية في التربية و علم النفس، عالتعلم في تدريس التاريخ لدى طالب المرحلة الثانوية

https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-915633 

أثر استخدام استراتيجية الصف المعكوس في تدريس ، 2369* عليان)أيمن يوسف( و عابد)أسامة حسن(، 

 .اللغة العربية على التحصيل لدى الطلبة الجامعيين في دولة قطر

http://search.mandumah.com/Record/83049  

تصميم برنامج تدريسي قائم على استراتيجية التعلم المقلوب و دراسة ، 2323،*عوجان،) وفاء سليمان(

  https://www.ajrsp.com/vol/issue1فاعليته على التحصيل في مقرر طرائق تدريس القرآن الكريم.

التخطيط العملي لتطبيق استراتيجية الفصل المقلوب في الحصة ، 2361*الغامدي) أريج عبد الله(، 

 .educ.com-ewn https://www،الدراسية

أثر استخدام استراتيجية التعلم المقلوب في تنمية ، 2361*الغامدي ) فاطمة بنت علي بن عبد الله(، 

، مجلة جامعة أم القرى التحصيل المعرفي لدى طالبات مقرر طرق تدريس التربية الفنية بجامعة أم القرى

 .6، ج2، ع63للعلوم التربوية و النفسية، مج

 ، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض.التعلم المقلوب تجربة و تطبيقهـ، 6113لحي)سارية أحمد(،*الط

https://fliphtml5.com/pzbim/xcva/basi 

 .6، دار الفكر العربي،طالمهارات اللغوية مستوياتها تدريسها صعوباتها ،2331* طعيمة )رشدي أحمد(

اللغة  شارك(في تحسين مهارات التحدث في -زاوج-فكرأثر استراتيجية )، 2361*المستريحي )حسين(،

 .2،ع68، المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجالعربية

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=246604 

 .65،عاستراتيجيات تنمية المهارات اللغوية ، مجلة المدينة العالمية،2361*مصلح)عمران أحمد(،

http://ojs.mediu.edu.my/index.php/majmaa/article/view/368 

أثر استراتيجية التعلم المعكوس في تحصيل طالب الصف العاشر ، 2322*المعايطة )رجاء محمد(،

 / https://www.hnjournal.net/3-3-0.3،مج63مجلة العلوم اإلنسانية و الطبيعية، ع األساسي،
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حديات التي تواجهها في الوط  ن العربي، المركز استراتيجية التعلم المقلوب و أهم الت*مهداوي: )هند(، 

المؤتمر الدولي االفتراضي،   mehdaouihind300@yahoo.frالجزائر -الجامعي بلحاج بوشعيب

اد للبحوث العلمية، ، مجلة كلية االقتص62/9/2323التحول الرقمي في عصر المعرفة، الواقع و التحديات،

 ،عدد خاص بالمؤتمر.1،ع6جامعة الزاوية،مج

الدور الواقعي للمدرسة الليبية في تحقيق أهداف مرحلة التعليم األساسي من ، 2361*المهنكر:)علي سعيد(،

 .0مجلة كلية التربية، جامعة الزاوية، ع، وجهة نظر المفتشين التربويين

https://res.zu.edu.ly/uploadfiles/file-1557912931362.pdf 

* المنظمة الليبية للسياسات واالستراتيجيات، التعليم العام في ليبيا المختنقات و التحديات و ُسبل المعالجة، 

2361 ،www.loopsresearch.com. 

أثر استراتيجية التعلم المقلوب في التحصيل و األداء المهاري ، 2365*المنتشري )عبد الكريم صالح(،

 .66عالحاسب اآللي،المجلة الدولية للعلوم التربوية و النفسية، لتطبيقات 

https://search.mandumah.com/Record/885887 

أثر برنامج تدريبي مستند إلى مبادئ الحوار *هنية )لينا وليد( والحداد) عبد الكريم سليم(،)د.ت(، 

مجلة لبات الصف العاشر األساسي،الحضاري في تنمية مهارات التواصل البشري في اللغة العربية لدى طا

 الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية و النفسية.

https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJEPS/article/viewFile/5854/312 

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية نحو ، 2323*اللهيبي)رانية( و ريس)إيمان(،

 .0،ع61، المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجمقلوب و معوقات تطبيقه في التدريساستخدام التعلم ال

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=281098 

 . https://arblog.skolera.com/arتكنولوجيا الفصول الدراسية، 2323*ياسمين)ناصر(،
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ضغوط النفسية وعالقتها بالكفاءة الذاتية وجودة الحياة لدى معلمي المدارس ال

 الثانوية في محافظة خانيونس
Psychological stress and its relationship to self-efficacy and quality of 

life among secondary school teachers in Khan Yunis Governorate 

 جارمرفت عاطف جودت الن :د

mervat.alnajar,12@gmail.com 

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

 الملخص: 

هدفت الدراسة للتعرف لمستوى الضغوط النفسية والكفاءة الذاتية وجودة الحياة لدى معلمي      

بين الضغوط  المدراس الثانوية في محافظة خانيونس، وكذلك التعرف لطبيعة العالقة االرتباطية

النفسية والكفاءة الذاتية، وطبيعة العالقة االرتباطية بين الضغوط النفسية وجودة الحياة لدى عينة 

( معلم 233الدراسة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي االرتباطي، وتكونت عينة الدراسة من )

جودة الحياة على العينة، ومعلمة، بتطبيق مقياس الضغوط النفسية، والكفاءة الذاتية، ومقياس 

وجميعها من إعداد الباحثة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الضغوط النفسية جاء بدرجة 

متوسطة، ومستوى الكفاءة الذاتية وجودة الحياة جاء بدرجة مرتفعة، ووجود عالقة ارتباط عكسية 

بين الضغوط النفسية وجودة بين الضغوط النفسية والكفاءة الذاتية، وكذلك وجود عالقة عكسية 

 .الحياة لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة خانيونس

 الضغوط النفسية ؛ الكفاءة الذاتية ؛ جودة الحياة ؛ معلمي المدارس الثانوية.الكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

The study aimed to identify the level of psychological stress, self-efficacy 

and quality of life among secondary school teachers in Khan Yunis 

Governorate, as well as to identify the nature of the correlation between 

psychological stress and self-efficacy, as well as the nature of the 

correlation between psychological stress and quality of life among the 

study sample. Using the descriptive analytical correlative approach, the 

study sample consisted of (200) male and female teachers, and the 

psychological stress scale, self-efficacy, and quality of life scale were 

applied to the study sample, all of which were prepared by the researcher. 
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Subjectivity and quality of life came to a high degree, and there was an 

inverse relationship between psychological stress and self-efficacy, as well 

as an inverse relationship between psychological stress and quality of life 

among secondary school teachers in Khan Yunis. 

Keywords: Psychological stress; Self-efficacy; Quality of life; Secondary 

school teachers. 

 مقدمة:

شهد العصر الذي نعيش فيه تطورات علمية وتكنولوجية، هذه التطورات انعكست إيجابًا على 

حياة الفرد والمجتمع من جميع الجوانب، إال أنها أفرزت انعكاسات سلبية مثل الضغوط النفسية، فال 

جية، والتي قد تخلو الحياة التي يعيشها اإلنسان من الضغوط التي تحدث في البيئة الداخلية والخار

 تكون سببًا في ظهور المشكالت النفسية واالجتماعية.

فقد عرف اإلنسان ضغوط الحياة منذ األزل، تلك التي لم تقتصر على جانب واحد، بل كانت 

في جميع جوانب حياته؛ كحصوله على غذائه، أو الضغوط التي تولدها الطبيعة، فوجود اإلنسان 

للضغوط التي أرهقته في أحيان كثيرة، ألنه وجد ليعمل، على هذه األرض تالزم مع تعرضه 

 والعمل يتطلب تعبًا وجهدًا وتحديات.

فالعمل دائما ما يحتاج لجهد، وغالبًا ما يكون فائقًا على قدرته وتحمله، لذلك تظهر الضغوط 

التي تمارس على العامل، ما يترافق مع الجهد البدني بعض المزاهر النفسية التي تظهر على 

لعامل، والتي تتمثل في اإلرهاق والجهد، وعدم الرضا، والقلق وتلك الضغوط التي يتعرض لها ا

 (618، 2326)القرلة، العامل يطلق عليها الضغوط المهنية

وأصبحت الضغوط النفسية بحد ذاتها تصيب جميع شرائح المجتمع؛ فقد تكون مهنية، 

لمدرسية إلى الكثير من الضغوط، وخاصة اجتماعية، أسرية، حيث يتعرض المعلمون في البيئة ا

 (. Papathanasion et al,2015,38) الضغوط المهنية

لذا فالمعلم الذي يتعرض لتلك الضغوط يصبح قليل العطاء، وتتأثر روح الكفاءة لديه؛ ألنه 

ي يشعر بتدني درجة القدرة لديه على العمل والعطاء، فالمتغيرات النفسية التي يشعر بها الفرد والت
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تدور في ذاته تؤثر على عطائه، وتصبح ثقته بنفسه أضعف، وهذا ما يطلق عليه الكفاءة الذاتية التي 

 تظهر على شكل أفكار ومعتقدات حول الذات ومدى كفاءتها.

حيث يعد مفهوم الكفاءة الذاتية من المفاهيم المهمة لحياة الفرد وسالمته النفسية، وهو من 

باندورا" محاوالً من خاللها تأكيد دور العوامل االجتماعية والمعرفية وما أبرز المفاهيم التي قدمها "

 (.816، 2365يحدث بينها من تفاعل)يونس، 

وتتحدد نظرية" باندورا "في الكفاءة الذاتية في أن توقعات الفرد عن أدائه المستقبلي تؤثر 

لفرد حول كفاءته الذاتية، (، وأن معتقدات اBurke, 2017: 20بقوة في إمكانية نجاح هذا األداء)

 تكون أكثر قوة من قدراته الحقيقة؛ لذا زادت أهميتها مؤخراً كعامل وسيط في تعديل السلوك.

حيث تعد الكفاءة الذاتية للمعلم هي أعلى درجات الصحة النفسية؛ ألن حاجة اإلنسان لتحقيق 

أدائه؛ حيث تجعله دائم التطور ذاته وتنمية إمكانياته هي معيار نضجه وانفتاحه على الخبرة وتمام 

الذاتي والحضور واالبتكارية وليس فقط حله لمشكالته أو مواجهة التحديات الجديدة على فترات 

حياته المختلفة وتطوير سبل التعامل التي تحقق جودة الصحة النفسية وطيب الحال، وتسهم الكفاءة 

لتفاؤل وتساعد على تحسين وتنظيم المزاج الذاتية في زيادة توقعات المعلمين اإليجابية، وأيًضا ا

 (062، 2326للمعلم)أحمد وصقر والنجار،

فالكفاءة الذاتية وجودة الحياة لهما أهمية كبيرة للفرد عامةً والمعلمين تكون مضاعفة، نظًرا 

لما يواجهه المعلم من صعوبات وتحديات مهنية واقتصادية واجتماعية ونفسية، وتتطلب هذه 

سمات إيجابية كالكفاءة الذاتية؛ لكي تمكنهم من الوصول إلى جودة الحياة وتحقيق  التحديات وجود

، 2326مستوى مناسب للصحة النفسية والجسدية، والوصول للهدف المنشود)الفراهيد والرفوع، 

18.) 

وتعد جودة الحياة مفهوًما شاماًل ال يقتصر فقط على الجانب البدني والنفسي والروحي ولكن 

ى إقامة عالقات اجتماعية ناجحة، وبعبارى أخرى فإن شعور اإلنسان بجودة الحياة يتمثل القدرة عل

في توظيف قدراته العقلية واإلبداعية وإثراء وجدانه ليتسامى بمشاعره وعواطفه وقيمه اإلنسانية 

(، وجودة الحياة هي أن يكون 11، 2366وعبد الله،  ممن خالل بيئة األسرة والمدرسة والعمل)كلتو

الفرد قوي اإلرادة صامدًا أمام الضغوط التي تواجهه، ذا كفاءة ذاتية واجتماعية عالية راضيًا عن 

حياته، األسرية والمهنية واالجتماعية، محققًا نجاحاته وطموحاته، واثقًا من نفسه غير مغرور، 

لحاضره  ومقدًرا لذاته بما يجعله يعيش شعور السعادة، وبما يشجعه ويدفعه ألن يكون متفائال
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ومستقبله، ومتماسًكا بقيمه: الدينية والخلقية واالجتماعية، منتميًا لوطنه ومحبًّا للخير، ومدافعًا عن 

 حقوقه وحقوق الغير، ومتطلعًا للمستقبل.

هذا ويعاني معلمو المدارس من انخفاض مستوى جودة الحياة والتي تشمل عدة جوانب منها: 

نشخصية، والجانب البدني، والنمو الشخصي، كما جاءت في الجانب االنفعالي، والعالقات البي

(؛ فمن خالل اطالع الباحثة على العديد Alzboon, et al, 2015: Bozgeyikli,2018دراسة)

من الدراسات الحظت عدم وجود دراسات جمعت بين متغيرات الدراسة، وهذا يؤكد أهمية إجراء 

 هذه الدراسة لسبر أغوار هذا المجال.

 دراسة:مشكلة ال

ا في  يُمثل المعلمون والمعلمات شريحة مهمة من شرائح المجتمع المدني، ويلعبون دورا مهمًّ

بناء المجتمع وتقدمة من خالل إعدادهم ألفراد المجتمع خالل فترات التعليم المختلفة، وتأتي مشكلة 

عة جدا وجذرية هذه الدراسة نتيجة لألزمة التي شملت جميع نواحي الحياة، وأدت إلى تغيرات واس

في حياة الفراد عامةً والمعلمين خاصةً، لذلك كان من األهمية أن تقاس الضغوط النفسية والكفاءة 

الذاتية وجودة الحياة لدى المعلمين؛ للتخفيف من الضغوط النفسية وتحسين الكفاءة الذاتية وجودة 

لمدّة في الميدان أن هناك  الحياة لدى المعلمين، حيث الحظت الباحثة من خالل اختالطها وعملها

تراجعا ملحوًظا في دافعية المعلمين في أداء مهامهم، ما أثر ذلك سلبًا على العملية التعليمية، 

واألسباب كثيرة وأهمها الرواتب المتدنية للمعلمين مقارنة بالوظائف األخرى، ومن هنا تبرز مشكلة 

 ية: البحث، حيث تتحدد في االجابة على أسئلة البحث التال

 ما مستوى الضغوط النفسية لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة خانيونس؟ -6

 ما مستوى الكفاءة الذاتية لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة خانيونس؟ -2

 ما مستوى جودة الحياة لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة خانيونس؟ -0

النفسية والكفاءة الذاتية لدى معلمي المدارس الثانوية في  هل توجد عالقة ارتباط بين الضغوط -1

 محافظة خانيونس؟

ارس الثانوية في هل توجد عالقة ارتباط بين الضغوط النفسية وجودة الحياة لدى معلمي المد -8

 محافظة خانيونس؟
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 أهداف الدراسة:

 انيونس.التعرف إلى الضغوط النفسية لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة خ -6

 التعرف إلى الكفاءة الذاتية لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة خانيونس. -2

 التعرف إلى جودة الحياة لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة خانيونس. -0

التعرف إلى طبيعة العالقة واالرتباط بين الضغوط النفسية والكفاءة الذاتية لدى معلمي المدارس  -1

 في محافظة خانيونس. الثانوية

التعرف إلى طبيعة العالقة االرتباط بين الضغوط النفسية وجودة الحياة لدى معلمي المدارس  -8

 .الثانوية في محافظة خانيونس

 أهمية الدراسة:

 أواًل األهمية النظرية: حيث تنبع أهمية البحث في: 

لوقوف على مصادر الضغوط التي تناول عينة معلمي المدارس الثانوية في محافظة خانيونس؛ ل -6

 تؤثر سلبًا على جودة الحياة لديهم.

الكشف عن أسباب الضغوط النفسية لدى معلمي المدارس الثانوية الختيار أفضل الطرق  -2 

 لخفضها لديهم.

التعرف إلى األساليب والطرق التي تساعد في رفع الكفاءة الذاتية وتحسين جودة الحياة لدى  -0

 عينة الدراسة.

 ثانيًا: األهمية التطبيقية:

إثراء البحث العلمي بفتح المجال إلجراء العديد من الدراسات البرامجية المستقبلية لخفض  -6

 مستوى الضغوط النفسية لدى عينة البحث.

إثراء المكتبة العربية بما يقدمه هذا البحث من أدوات منها: مقياس الضغوط النفسية، ومقياس  -2

 ومقياس جودة الحياة لمعلمي المدارس الثانوية في محافظة خانيونس. الكفاءة الذاتية،

تقدم الدراسة توصيات ومقترحات للمسؤولين وأصحاب القرار بخصوص تحسين الكفاءة الذاتية  -0

 لدى معلمي المرحلة الثانوية، ومساعدتهم في تخفيف ضغوط العمل عنهم.



 
 
 

 

41 
 

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

 99/0200/ 02-91( طرابلس 3المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

 حدود الدراسة:

لضغوط النفسية وعالقتها بالكفاءة الذاتية وجودة الحياة لدى تناولت الدراسة ا الحد الموضوعي:

 معلمي المدارس الثانوية في محافظة خانيونس.

 معلمو المدارس الثانوية في محافظة خانيونس. الحد البشري:

 مدارس محافظة خانيونس الثانوية)شرق خانيونس، غرب خانيونس(. الحد المكاني:

 م.2322سبتمبر/ الحد الزماني:

 لحات الدراسة:مصط

العوامل الخارجية التي تؤثر على توازن الفرد، : Psychological stressالضغوط النفسية 

 (133، 2322وتسبب له التوتر والقلق أثناء تعرضه لمواقف تفوق تحمله)الغزال والعزابي،

دارس وتعرفها الباحثة بأنها حالة من التوتر واالنفعال الشديدين تنشأ نتيجة مرور معلمي الم

الثانوية بالمواقف الضاغطة في البيئة المدرسية وتشمل: الضغوط األكاديمية التدريسية، وضغوط 

التعامل مع )التالميذ، رفاق العمل، اإلدارة المدرسية(، والضغوط األسرية، واالجتماعية، والتي 

 خرين.ينتج عنها اضطرابات في الوظائف البيولوجية ما يؤثر في سلوك الفرد مع نفسه واآل

المعتقدات في قدرة الشخص على تنظيم مسارات العمل :  Self-Efficiency الكفاءة الذاتية 

 & Mullerلتحقيق إنجازات محددة، ويؤثر االعتقاد على فهم المهمة واالنخراط فيها)

Seufert,2018,2) 

األفراد عن  وتعرفها الباحثة بأنها متغير وسيط بين المعرفة والفعل، فالمعتقدات التي يكّونها

مقدراتهم وعن توقعاتهم حيال نتائج جهودهم تعد أساًسا في فاعليتهم الذاتية، كما أن أحكام اآلخرين 

المهمة بالنسبة للفرد، وردود أفعالهم، تجاه فاعلية أدائه في الموضوعات المختلفة، يعد األساس في 

ي إلى فاعلية ذاتية منخفضة، وإذا كانت الفاعلية الذاتية، فاذا كانت ردود أفعالهم سلبية فإن هذا سيؤد

 ردود أفعالهم إيجابية فإن هذا سيؤدي إلى فاعلية ذاتية مرتفعة.

أن يعيش الفرد حالة جيدة متمتعًا بصحة بدنية وعقلية وانفعالية :  Quality of lifeجودة الحياة

ي تواجهه ذا كفاءة على درجة من القبول والرضا، وأن يكون قوي اإلرادة صامدًا أمام الضغوط الت
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اجتماعية عالية راضيًا عن حياته األسرية والمهنية والمجتمعية محققًا لحاجاته وطموحاته واثقًا من 

 (.233، 2322نفسه ومقدًرا لذاته)بسيوني،

مدى إحساس معلمي المدارس الثانوية بالرضا والسعادة بجوانب  وتعرفها الباحثة على أنها

ت البين شخصية والجانب البدني والنمو الشخصي، بما يسمح بإقامة حياتهم االنفعالية والعالقا

عالقات اجتماعية إيجابية متبادلة في ظل ظروفه وإمكاناته الحالية بما يسمح بتكوين اتجاه إيجابي 

 نحو ذاته فيشعر بالرضا والسعادة عن األنشطة التي يقوم بها.

 الدراسات السابقة:

 ير الضغوط النفسية أواًل الدراسات التي تناولت متغ

 (2122دراسة )شاهين وعلوي،

هدفت للتعرف لمستوى مهارات التعلم اإللكتروني وعالقتها بالضغوط النفسية لدى عينة من 

المعلمين في مدارس محافظة رام الله والبيرة الحكومية. استخدم المنهج الوصفي االرتباطي، من 

والضغوط النفسية، على عينة متيسرة، بلغ  خالل تطبيق مقياسي: مهارات التعلم اإللكتروني،

. أظهرت النتائج أن مستوى مهارات التعلم اإللكتروني 2326( من المعلمين في العام 231حجمها )

کان مرتفعاً، وجاءت "مهارة استخدام الشبكة العنكبوتية" أوالً، بمستوى مرتفع، في حين جاءت 

بمستوى متوسط. أما مستوى الضغوط النفسية  "مهارة التقويم في الحصص اإللكترونية" أخيراً،

ً بين  ومجاالتها فكان متوسطاً، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباط طردية دالة إحصائيا

 مهارات التعلم اإللكتروني والضغوط النفسية.

  (2122دراسة)عبد ربه وأبو غريبة وحجازي،

كورونا وعالقتها ببعض المتغيرات هدفت للتعرف لواقع الضغوط النفسية الناتجة عن جائحة 

لدى معلمي المرحلة األساسية في مدارس غرب غزة نابلس من وجهة نظرهم، وأظهرت نتائج 

الدراسة وجود ضغوط نفسية كبيرة تواجه المعلمين والمعلمات في ظل جائحة كورونا، وعدم وجود 

لمستوى الضغوط النفسية فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 

الناتجة عن جائحة كورونا لدى معلمي المرحلة األساسية في مدارس غرب نابلس تعزى 

 لمتغير)نوع الجنس، والعمر، وسنوات الخبرة، ومكان العمل، ومكان السكن(

 (2121دراسة)الكفاوين،
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التربية هدفت للتعرف لمصادر لمستوى مصادر الضغط النفسي والتنظيم الذاتي لدى معلمي 

الخاصة في األردن، ولتحقيق األهداف تم اعتماد المنهج الوصفي االرتباطي، كما تم تطوير مقياس 

( فقرة، 13( أبعاد، ومقياس التنظيم الذاتي المكون من )1مصادر الضغط النفسي مكونًا من )

رت النتائج ( معلما ومعلمة. وأظه002واختيرت عينة الدراسة بالطريقة القصدية والبالغ قوامها )

وجود عالقة عكسية بين أبعاد مصادر الضغط النفسي وبين التنظيم الذاتي، من خالل وجود معنوية 

 ( بينهم، وأن معامل ارتباط )بيرسون( سلبي للعناصر. 3.38أقل من )

 (2121دراسة)المرزوقي وعمار،

ة، والكشف هدفت للكشف عن طبيعة ومستوى الضغوط النفسية التي يعاني منها أفراد العين

كذلك عن العالقة االرتباطية ومستوى داللتها بين متغير الضغوط النفسية بأبعاده المختلفة ومتغيري 

( معلًما ومعلمة من مرحلة التعليم المتوسط 623التفاؤل والتشاؤم،  واستهدفت عينة بلغت )

سة، واستخدمت الباحثة ( معلًما من مجتمع الدرا13( معلمة و)53)الثانوية(؛ وتم االختيار عشوائيا )

مقياس التفاؤل والتشاؤم إعداد ""ديمبر"" ترجمة مجدي الدسوقي، ومقياس الضغوط النفسية إعداد 

م، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن عينة الدراسة لديها شعور أعلى من 2332زينب محمود شقير 

تفاؤل والتشاؤم من ال المتوسط في درجة الضغوط النفسية، ووجود عالقة االرتباط سلبية بين كل

 والضغوط النفسية.

 ثانيًا: الدراسات التي تناولت متغير الكفاءة الذاتية

  (2119دراسة)البلوشي والظفري،

هدفت إلى التنبؤ بمعتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية من خالل جودة الحياة الوظيفية لدى 

لذكور واإلناث في معتقدات الكفاءة المعلمين بسلطنة عمان، كما كشفت الدراسة عن الفروق بين ا

الذاتية التدريسية وأبعاد جودة الحياة الوظيفية. واعتمدت المنهج الوصفي التنبؤي، حيث شارك 

( من معلمي مادة الرياضيات بمدارس المرحلة اإلعدادية، طبق عليهم مقياس معتقدات 6200)

وتوصلت نتائج الدراسة إلى امتالك الكفاءة الذاتية التدريسية ومقياس جودة الحياة الوظيفية. 

المعلمين مستوى مرتفعًا من معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية وجودة الحياة الوظيفية، ووجود 

فروق دالة إحصائيا بين المعلمين والمعلمات في معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية وأبعاد جودة 

أن الجنس يسهم في التنبؤ بمعتقدات الكفاءة  الحياة الوظيفية لصالح المعلمات. كما توصلت إلى

وأن الجنس وأبعاد جودة الحياة الوظيفية معا يسهمان بنسبة  %0.9الذاتية لدى المعلمين بنسبة 

 في تفسير التباين في معتقدات الكفاءة الذاتية التدريسية. 00.5%

  (2118دراسة)الياسين، خصاونة،
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يات لمفهوم النمذجة الرياضية، ومستوى هدفت إلى الكشف عن تصورات معلمي الرياض

( معلماً 610كفاءتهم الذاتية في مهارات النمذجة، وطبيعة العالقة فيما بينهما. تكونت العينة من )

ومعلمة من معلمي الرياضيات للمرحلة الثانوية في األردن في الفصل الثاني من العام الدراسي 

تصورات المعلمين للنمذجة الرياضية، ومقياس  (. تم استخدام أداتين، هما: مقياس2361/2369)

الكفاءة الذاتية في مهارات النمذجة. وأظهرت النتائج أن درجة تصورات المعلمين للنموذج 

الرياضي كانت متوسطة، ودرجة تصوراتهم للنمذجة الرياضية كانت منخفضة، كما أظهرت النتائج 

لمعلمين كان مرتفعاً، ووجود عالقة ارتباطية أن مستوى الكفاءة الذاتية في مهارات النمذجة لدى ا

ً عند مستوى ) ( بين تصورات المعلمين لمفهوم النمذجة الرياضية α=0.05طردية دالة إحصائيا

 ومستوى كفاءتهم الذاتية في مهارات النمذجة الرياضية. 

 ( Kim & Kim ,2016دراسة)

وكفاءته الذاتية على الرفاه  التحقق من التمايز النفسي لمعلم الطفولة المبكرة هدفت إلى

( معلمة، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة موجبة 210النفسي؛ وتكونت عينة الدراسة من )

ذات داللة إحصائية بين التمايز النفسي وكفاءة الذات، وكذلك بالرفاه النفسي، باإلضافة إلى أن 

 مستوى كفاءة الذات مرتفع لدى عينة الدراسة.

 راسات التي تناولت متغير جودة الحياة:ثالثًا: الد

  (2121دراسة)الكاديكي،

هدفت إلى معرفة مستوى جودة الحياة الوظيفية في مدارس التعليم الثانوي، وكذلك معرفة 

مستوى االلتزام التنظيمي بمدينة بنغازي من وجهة نظر معلمي مدارس التعليم الثانوي بمدينة 

الداللة اإلحصائية بين جودة الحياة الوظيفية بمدارس التعليم بنغازي، وكذلك معرفة العالقة ذات 

الثانوي وااللتزام التنظيمي لدى معلمي التعليم الثانوي بمدينة بنغازي. وتكون مجتمع الدراسة من 

( معلًما ومعلمة من مدارس التعليم الثانوي في مدينة 683( تم اختيار عينة بلغ حجمها )23112)

الدراسة استخدمت استبانة، ولتحليل بيانات الدراسة استخدمت بعض  بنغازي، ولجمع بيانات

الوسائل اإلحصائية كالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. وأظهرت النتائج أن مستوى 

جودة الحياة الوظيفية في مدارس التعليم الثانوي بمدينة بنغازي من وجهة نظر المعلمين كان 

االلتزام التنظيمي لدى معلمي مدارس التعليم الثانوي بمدينة بنغازي متوسطا، في حين كان مستوى 

من وجهة نظرهم فوق المتوسط، كما دلت النتائج على وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين 

جودة الحياة الوظيفية وااللتزام التنظيمي في مدارس التعليم الثانوي بمدينة بنغازي من وجهة نظر 

 ت بها.المعلمين والمعلما
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  (2121راسة)المومني،د

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على جودة الحياة وعالقتها بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى 

معلمي وزارة التربية والتعليم في محافظة عجلون، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

دى معلمي وزارة التحليلي: وأظهرت الدراسة: وجود درجة متوسطة في مستوى جودة الحياة ل

التربية والتعليم في محافظة عجلون، ووجود درجة متوسطة في مستوى الوحدة النفسية لدى معلمي 

وزارة التربية والتعليم في محافظة عجلون، ووجود درجة متوسطة  االكتئاب لدى معلمي وزارة 

ين جودة الحياة التربية والتعليم في محافظة عجلون، كما وأظهرت الدراسة وجود عالقة عكسية ب

والوحدة النفسية، ووجود عالقة عكسية بين جودة الحياة واالكتئاب، وبناء على النتائج أوصت 

الباحثة بتطوير نظام المكافآت والحوافز للمعلين لتحسين أوضاعهم المعيشية، إلشباع حاجاتهم من 

الل زيادة عدد أجل الوصول إلى حياة جيدة. وتخفيف العبء الدراسي واألنشطة األخرى من خ

المعلمين في المدارس، وتقليص المهام اإلدارية المنوطة بالمعلمين وخاصة الجدد، وتطوير برامج 

 تدريب وتأهيل لهم ليكونوا أقدر على مواجهة الوحدة النفسية واالكتئاب.

 (Danilewitz,2017دراسة)

جودة الحياة ومصادر هدفت لتجربة نوعية جودة المعلمين وعالقتها باإلجهاد، والعالقة بين 

التوتر)الحياة المنزلية، الحياة العلمية، التوازن بين العمل( عند المعلمين الكنديين، وأظهرت النتائج 

أن جميع درجات مقياس جودة الحياة كانت قليلة مقارنة بأدبيات عينة  المجتمع المنشورة سابقًا، 

الشخصية كمؤشر كبير ومؤثر في جودة ومن المصادر الثالثة لإلجهاد ظهرت الضغوط على الحياة 

 حياة المعلم.

 (Verma & Doharey,2016دراسة)

هدفت إلى تحديد العوامل المؤثرة في جودة الحياة الوظيفية في الصناعات الصغيرة في الهند، 

ا من اقتصاد الهند بعد أن  حيث في اآلونة الخيرة أصبحت الصناعات الصغيرة تشكل جزًءا مهمًّ

لى الزراعة، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ، وجمعت البيانات من خالل كانت تعتمد ع

 INDORE PRADESHتوزيع استبانة على جميع العاملين في الصناعات الصغيرة في مقاطعة 

في الهند، وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: يرغب العديد من الموظفين في الحصول على 

فأة، وظروف العمل الجيدة، وتوفير برامج تدريبية للموظفين، ولوحظ أن الرضا الوظيفي، والمكا

الموظفين ذوي الوظائف المنخفضة ال يشاركون في أي قرار تتخذه اإلدارة، وأّن توفير األمان 

 الوظيفي والتكافل االجتماعي له تأثر إيجابي على جودة حياة العمل في الصناعات الصغيرة.

 معت متغيرات الدراسة معًا:رابعًا: الدراسات التي ج
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  (2121دراسة)الدلبحي،

هدفت إلى تحديد العالقة بين الضغوط النفسية وجودة الحياة لدى معلمي ومعلمات األطفال 

( معلًما ومعلمة. وتم تطبيق مقياسي 601ذوي اضطراب طيف التوحد. وتكونت عينة الدراسة من )

ت األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد )إعداد: الضغوط النفسية وجودة الحياة لدى معلمي ومعلما

الباحث(. وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين الضغوط النفسية 

وجودة الحياة لدى المعلمين والمعلمات، ووجدت فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات 

ة وجودة الحياة كدرجة كلية وكأبعاد المعلمين والمعلمات في اتجاه المعلمات في الضغوط النفسي

 فرعية. وأمكن التنبؤ بمستوى جودة الحياة من خالل مستوى الضغوط النفسية. 

 ( 2121دراسة)القرالة،

هدفت إلى التعرف ألثر الضغوط المهنية على الكفاءة الذاتية لدى معلمي المدارس الثانوية 

لتحليلي. ومن أجل جمع البيانات تم تطوير في محافظة الكرك، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي ا

( معلما ومعلمة من المدارس 251أداة الدراسة )االستبانة(، تم توزيعها على عينة تكونت من )

الثانوية في مديريات محافظة الكرك، وأظهرت النتائج أن مستوى تصورات أفراد عينة الدراسة 

وسطا، وأن مستوى تصورات أفراد عينة للضغوط المهنية لدى معلمي المدارس الثانوية كان مت

الدراسة لفقرات الكفاءة الذاتية جاء متوسطا، كما أظهرت النتائج وجود أثر ألبعاد الضغوط المهنية 

)بيئة العمل، غموض األدوار، العالقات اإلنسانية، تقييم األداء، العبء الوظيفي( على الكفاءة الذاتية 

 لدى معلمي المدارس الثانوية.

  (Hester et al,2020دراسة)

هدفت إلى تحديد أثر الضغوط في جودة الحياة لدى معلمي التربية الخاصة، وتكونت العينة 

( من معلمي التربية الخاصة في الواليات المتحدة األمريكية، وتم استخدام المقابالت 001من )

ووجود عالقة  الشخصية غير المقننة، وتوصلت النتائج أن مستوى الضغوط جاء بدرجة مرتفعة،

 سلبية في مستوى جودة الحياة لديهم وشعورهم باالحتراق النفسي.

 (Danilewitz,2017دراسة)

هدفت إلى تحديد العالقة بين الضغوط النفسية وجودة الحياة لدى المعلمين، وتكونت العينة 

( عاًما من معلمي المرحلتين 93-23( من المعلمين بكندا تراوحت أعمارهم من )229من )

االبتدائية والثانوية، وتم استخدام مقياس مصادر الضغوط، ومقياس جودة الحياة إعداد منظمة 

الصحة العالمين، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى جودة الحياة جاء بدرجة متدنية، 
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والضغوط األسرية منبئة بجودة الحياة ككل، في حين ضغوط الحياة األسرية والضغوط الوظيفية 

 بالمجال النفسي لجودة الحياة.منبئات 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

في ضوء العرض السابق للدراسات السابقة يالحظ أن هناك دراسات اتفقت مع الدراسة 

(، و)الياسين، Kim & Kim ,2016(، و)2326( و)الكاديكي،2326الحالية كدراسات )القرالة،

اول عينة معلمي المرحلة الثانوية، وكذلك ( في تن2323(، و)المرزوقي وعمار،2365خصاونة،

(، و)البلوشي 2322و)عبد ربه وأبو غريبة وحجازي،، (Danilewitz,2017اتفقت مع دراسات)

( في استخدام المنهج الوصفي، 2326(، و)المومني،Kim & Kim ,2016(، و)2361والظفري،

التربية الخاصة في  ( في تناول عينة معلميHester et al,2020في حين اختلفت مع دراسة)

( في تناول معلمي ومعلمات األطفال 2326الواليات المتحدة األمريكية ، ومع دراسة )الدلبحي،

( في تناول معلمي التربية 2326الكفاوين،(ذوي اضطراب طيف التوحد، باإلضافة إلى دراسة 

ة الذاتية وجودة الخاصة في األردن، حيث تنوعت الدراسات التي تناولت الضغوط النفسية والكفاء

الحياة، حيث لم تتوفر أي دراسة سابقة حاولت الربط بين هذه المتغيرات، وهذا ما يميز الدراسة 

الحالية عن الدراسات السابقة. لذا أجريت هذه الدراسة للوقوف على الضغوط النفسية وعالقتها 

انيونس؛ نظراً للحاجة الماسة بالكفاءة الذاتية وجودة الحياة لدى معلمي المدارس الثانوية بمحافظة خ

للتعرف للضغوط النفسية لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة خانيونس ومعرفة قدرتهم على 

 الكفاءة الذاتية وجودة الحياة لديهم، لبناء مجتمع متماسك محب لعمله ولمجتمعه وخدمته.

ً  منهجية الدراسة وإجراءاتها: لطريقة الدراسة وإجراءاتها  يتناول هذا الجانب من الدراسة وصفا

التي استخدمتها الباحثة لغايات تنفيذ الدراسة، وتشمل: وصف المنهج المستخدم واختيار العينة وبناء 

األدوات والتحقق من خصائصها السيكومترية )الصدق والثبات(، والمعالجات اإلحصائية التي 

عت في الدراسة. وفيما يلي عرض لهذه اُستخدمت لتحليل البيانات، واإلجراءات العملية التي اُتب

 .اإلجراءات

من أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي؛ حيث  منهج الدراسة:

 .يقوم على دراسة العالقات المتبادلة بين متغيرات الدراسة وارتباطها بعضها ببعض

ين العاملين بالمدارس الثانوية في محافظة يتكون مجتمع الدراسة من جميع المعلم مجتمع الدراسة:

( معلم/ة 011(معلم/ة شرق خانيونس، و)016( معلم ومعلمة منهم )929خانيونس والبالغ عددهم )

 غرب خانيونس.
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اُستخدمت بهدف التحقق من صالحية أدوات الدراسة  العينة االستطالعية: -أ عينة الدراسة:

ية، واستكشاف مناسبتها ومالءمتها للتطبيق على عينة للتطبيق، والتحقق من كفاءتها السيكومتر

الدراسة، وبناًء على هذا األساس شرعت الباحثة في إجراءات الصدق والثبات على عينة بلغت 

  ( معلًما ومعلمة.03)

( معلم ومعلمة، أي ما يمثل نسبة 233تكونت عينة الدراسة من ) العينة الكلية األساسية: -ب

 .راسة اإلحصائي، واختيرت العينة بطريقة قصدية(من مجتمع الد%20.8)

لتحقيق أهداف الدراسة الحالية أعدت الباحثة بنفسها ثالثة  أدوات الدراسة وإجراءات بنائها:

مقاييس، وهي: مقياس الضغوط النفسية ومقياس الكفاءة الذاتية ومقياس جودة الحياة، وذلك من 

 :ة. وفيما يلي عرض لكيفية تطوير هذه المقاييسخالل الرجوع إلى العديد من الدراسات السابق

أعدّت الباحثة مقياس الضغوط النفسية من خالل االستعانة أوالً: مقياس الضغوط النفسية: 

(، 2362(، ومقياس )محمد، 2363بمجموعٍة من المقاييس والدراسات؛ مثل مقياس )أبو حبيب،

حيث بلغ عدد فقرات مقياس الضغوط ( 2365(، ومقياس)عبد الغفار، 2369ومقياس)أبو المجد، 

، بدرجة كبيرة= 8( فقرة بتدريج سلم خماسي )بدرجة كبيرة جدا=09النفسية في صورته األولية )

 :(، موزعة على ثالثة أبعاد، هي6، بدرجة قليلة جداً = 2، بدرجة قليلة= 0، بدرجة متوسطة= 1

 الضغوط النفسية تجاه البيئة المدرسية. .6

 سرية.الضغوط النفسية األ .2

 الضغوط النفسية االجتماعية. .0

 :ومن ثم حسبت الباحثة الخصائص السيكومترية للمقياس كالتالي

 :تم التأكد من صدق مقياس الضغوط النفسية من خالل صدق مقياس الضغوط النفسية:

عرضت الباحثة المقياس على مجموعٍة من المحكمين  . صدق المحتوى )الصدق الظاهري(:1

ت في الوطن من االختصاصيين في اإلرشاد النفسي والصحة النفسية بلغ عددهم وأساتذة الجامعا

(؛ لألخذ برأيهم واستشارتهم في مدى مالءمة الفقرات من حيث الصياغة المبدئية ومدى 66)

انتمائها لكل بعد من األبعاد الثالثة التي تضمنها المقياس. وقد أعطى المحكمون مالحظاٍت مهّمة، 

ها ُعدلت فقرة من فقرات المقياس في صورته األولية، وحذف بعض الفقرات، وقيّمة، وفي ضوئ

 .(03بحيث أصبحت عدد فقرات المقياس )

 . صدق البناء لمقياس الضغوط النفسية2

نتائج معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس الضغوط النفسية مع الدرجة  )1جدول )

 الكلية للمقياس
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 البعد
 قلق الموت

 مستوى الداللة ل االرتباطمعام

الضغوط النفسية تجاه البيئة 

 المدرسية

.813** 0.000 

 0.000 **653. الضغوط النفسية األسرية

 0.000 **540 الضغوط النفسية االجتماعية

( أن معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد الضغوط النفسية مع الدرجة 6يتبين من الجدول )

ما يشير إلى أن المقياس يتميز  3.36جبًا وداالًّ إحصائيًّا عند مستوى داللة الكلية للمقياس كان مو

 .بالصدق البنائي ألبعاده، وهذا مؤشر على صدق المقياس في قياس الطاهرة التي أعد من أجلها

 :. االتساق الداخلي لمقياس الضغوط النفسية3

ط النفسية مع الدرجة معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس الضغو )2جدول )

 الكلية للبعد الذي تنتمي له

 الضغوط النفسية المتعلقة ببيئة العمل

 الفقرة
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 الفقرة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

6 .754** 0.01 1 .738** 0.01 

2 .924** 0.01 7 .668** 0.01 

3 .862** 0.01 8 .480** 0.01 

4 .933** 0.01 9 .563** 0.01 

5 .807** 0.01 10 .775** 0.01 

 الضغوط النفسية االجتماعية الضغوط النفسية األسرية

 الفقرة
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 الفقرة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

11 .128** 0.01 21 .561** 0.01 

12 .123** 0.01 22 .578** 0.01 

13 .801** 0.01 23 .442* 0.08 

14 .096* 0.05 24 .989** 0.01 

15 .543** 0.01 25 .990** 0.01 

16 .285# 0.00 26 .788** 0.01 

17 .576** 0.01 27 .990** 0.01 

18 .480** 0.01 28 .738** 0.01 

19 .391* 0.01 29 .990** 0.01 

20 .494** 0.01 30 .996** 0.01 
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ط بين كل فقرة من فقرات مقياس الضغوط النفسية ( أن معامل االرتبا2يتبين من الجدول )

. باستثناء 3.36مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي له كان موجبا وداالًّ عند مستوى داللة 

كانت ( في بعد الضغوط االجتماعية، فقد 20( في بعد الضغوط النفسية األسرية، والفقرة)96الفقرة)

( في بعد الضغوط النفسية األسرية فقد كانت غير 61قرة)، في حين الف3.38عند مستوى داللة  دالة

 .تمتعها باالتساق الداخلي تحذف لعدمدالة لذا ارتأت الباحثة أن 

  ثبات مقياس الضغوط النفسية:

( معامل الثبات لمقياس الضغوط النفسية وفقا لطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة 3جدول )

 النصفية

 عدد الفقرات البعد م

 

 باخألفا كرون

التجزئة 

 النصفية

قبل 

لالتعدي  

بعد 

لالتعدي  

1 
بيئة الضغوط النفسية تجاه ال

 المدرسية
10 

.777 .946 .972 

ةالضغوط النفسية األسري 2  9 .708 .541 .702 

عيةالضغوط النفسية االجتما 3  10 .775 .968 .984 

 669. 503. 745. 29 الدرجة الكلية 

امل الثبات للدرجة الكلية لمقياس الضغوط النفسية وفقا لطريقة ( أن مع0يتبين من الجدول )

(، ويعد 669.( ويعد معامل ثبات )جيدًا(، وطريقة التجزئة النصفية كانت)745.ألفا كرونباخ كانت )

 )جيدا(، ما يدل على أن المقياس يتمتع بثبات جيد يمكن الوثوق به لتطبيق أداة الدراسة. معامل ثبات

 :لنفسية في صورته النهائيةمقياس الضغوط ا

( فقرةً موزعةً على ثالثة 21اشتمل مقياس الضغوط النفسية في صورته النهائية على )

( فقرات، البعد الثاني: 63البعد األول: الضغوط النفسية تجاه البيئة المدرسية ) :أبعاد كالتالي

الث: الضغوط النفسية (، البعد الث61( فقرات بعد حذف الفقرة )1الضغوط النفسية األسرية )

 .( فقرات63االجتماعية)

تم بناء هذا المقياس من خالل االستعانة بمجموعٍة من المقاييس ثانياً: مقياس الكفاءة الذاتية: 

( 2366(، ومقياس )الخاليلة،Cheung,2008(، ومقياس )2338مقياس)إبراهيم، مثل،والدراسات 

( فقرة بتدريج سلم خماسي 03صورته األولية )حيث بلغ عدد فقرات مقياس الكفاءة الذاتية في 

، بدرجة قليلة جداً 2، بدرجة قليلة= 0، بدرجة متوسطة= 1، بدرجة كبيرة= 8)بدرجة كبيرة جدا=

  :(، موزعة على ثالثة أبعاد، هي6= 



 
 
 

 

51 
 

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

 99/0200/ 02-91( طرابلس 3المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

  .. الكفاءة االجتماعية0. الكفاءة النفسية.               2الكفاءة المهنية.             . 6

 :م تم حساب صدق وثبات المقياس على النحو التاليومن ث

 :تم التأكد من صدق المقياس من خاللصدق مقياس الكفاءة الذاتية: 

( محكمين من المختصين 66للتحقق من صدق المحتوى للمقياس عرض على ). صدق المحتوى: 1

الفقرات من حيث  في اإلرشاد النفسي والصحة النفسية؛ لألخذ برأيهم واستشارتهم في مدى مالءمة

الصياغة المبدئية ومدى انتمائها لكل بعد من األبعاد الثالثة التي تضمنها المقياس، وقد ُعدلت 

 .صياغة فقرة من فقرات المقياس في ضوء آراء المحكمين

 :. صدق البناء لمقياس الكفاءة الذاتية2

 الذاتية مع الدرجة الكلية للمقياس ( نتائج معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس الكفاءة4جدول )

 البعد
 الكفاءة الذاتية

 مستوى الداللة معامل االرتباط

 0.000 **611. الكفاءة المهنية

 0.000 **545. الكفاءة النفسية

 0.000 **619. الكفاءة االجتماعية

ع الدرجة ( أن معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد الكفاءة الذاتية م1يتبين من الجدول )

ما يشير إلى أن المقياس يتميز  3.36الكلية للمقياس كان موجبًا وداالًّ إحصائيًّا عند مستوى داللة 

 .بصدق البنائي ألبعاده، وهذا مؤشر على صدق المقياس في قياس الطاهرة التي أعد من أجلها

 :. االتساق الداخلي لمقياس الكفاءة الذاتية3

 كل فقرة من فقرات مقياس الكفاءة الذاتية مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي لهعامل االرتباط بين  )5جدول )

 الكفاءة المهنية

 الفقرة
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 الفقرة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

6 .703** 0.01 1 .659** 0.01 

2 .682** 0.01 7 .594** 0.01 

3 .281# 0.00 8 .691** 0.01 

4 .738** 0.01 9 .582** 0.01 

5 .788** 0.01 10 .684** 0.01 

 الكفاءة االجتماعية الكفاءة النفسية

 الفقرة
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 الفقرة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

11 .811** 0.01 21 .842** 0.01 

12 .607** 0.01 22 .419* 0.05 
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13 .375* 0.05 23 .595** 0.01 

14 .827** 0.01 24 .817** 0.01 

15 .812** 0.01 25 .849** 0.01 

16 .556** 0.01 26 .697** 0.01 

17 .807** 0.01 27 .716** 0.01 

18 .784** 0.01 28 .783** 0.01 

19 .516** 0.01 29 .596** 0.01 

20 .654** 0.01 30 .804** 0.01 

ن كل فقرة من فقرات مقياس الكفاءة الذاتية مع ( أن معامل االرتباط بي8يتبين من الجدول )

، 60، في حين الفقرة)3.36الدرجة الكلية للبعد التي تنتمي له كان موجبا وداالًّ عند مستوى داللة 

( في بعد الكفاءة المهنية فقد كانت غير دالة، 0، أما الفقرة)3.38( كانت دالة عند مستوى داللة 22

 .تمتعها بصدق االتساق الداخلي لذا ارتأت الباحثة حذفها لعدم

 :ثبات مقياس الكفاءة الذاتية

 ( معامل الثبات لمقياس الكفاءة الذاتية وفقا لطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية6جدول )

 عدد الفقرات البعد م
 

 ألفا كرونباخ

التجزئة 

 النصفية

قبل 

لالتعدي  

بعد 

لالتعدي  

 773. 872. 757. 9 الكفاءة المهنية 1

 947. 900. 765. 10 الكفاءة النفسية 2

 958. 919. 770. 10 الكفاءة االجتماعية 3

 726. 637. 683. 29 الدرجة الكلية 

( أن معامل الثبات للدرجة الكلية لمقياس الكفاءة الذاتية وفقا لطريقة ألفا 1يتبين من الجدول )

(، ويعد 726.التجزئة النصفية كانت)( ويعد معامل ثبات )جيد(، وطريقة 683.كرونباخ كانت )

معامل  ثبات )جيدًا(، ما يدل على أن المقياس يتمتع بثبات جيد يمكن الوثوق به لتطبيق أداة 

 الدراسة.

اشتمل مقياس الكفاءة الذاتية في صورته  وصف مقياس الكفاءة الذاتية في صورته النهائية:

( فقرات 1كالتالي: البعد األول: الكفاءة المهنية ) ( فقرةً موزعةً على ثالثة أبعاد21النهائية على )
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( فقرات، البعد الثالث: الكفاءة االجتماعية 63(، البعد الثاني: الكفاءة النفسية )0بعد حذف الفقرة)

 .( فقرات63)

تم اإلفادة من المقاييس التي بنيت في دراساٍت سابقة، في بناء مقياس  ثالثًا: مقياس جودة الحياة:

(، 2363ة الحياة يناسب ظروف عينة الدراسة وخصوصيتها، مثل: مقياس)محمد،جديد لجود

( حيث بلغ عدد 2368(، ومقياس)محمد،2362(، ومقياس )أرحومة،2366ومقياس)عبد الحميد، 

( فقرة بتدريج سلم خماسي )بدرجة كبيرة 06فقرات مقياس جودة الحياة في صورته األولية )

(، موزعة 6، بدرجة قليلة جداً = 2، بدرجة قليلة= 0توسطة= ، بدرجة م1، بدرجة كبيرة= 8جدا=

  :على أربعة أبعاد، هي

 .. النمو الشخصي1     . الجانب البدني.    0. العالقات البينشخصية.     2. الجانب االنفعالي.   6

 :ومن ثم ضبط المقياس، على النحو التالي

  أواًل: صدق مقياس جودة الحياة

لتحقق من مدى مناسبة فقرات مقياس جودة الحياة، ُعرض على مجموعٍة من ل . صدق المحتوى:1

المحكمين وأساتذة الجامعات في الوطن من االختصاصيين في اإلرشاد النفسي والصحة النفسية بلغ 

(؛ لألخذ برأيهم واستشارتهم في مدى مالءمة الفقرات من حيث الصياغة المبدئية ومدى 66عددهم )

من األبعاد األربعة التي تضمنها المقياس، وقد أعطى المحكمون مالحظاٍت مهّمة، انتمائها لكل بعد 

 .وقيّمة، وفي ضوئها ُعدلت بعض الفقرات من فقرات المقياس في صورته األولية

 :. الصدق البنائي لمقياس معنى الحياة2

رجة الكلية ( نتائج معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس معنى الحياة مع الد7جدول )

 للمقياس

 البعد
 جودة الحياة

 مستوى الداللة معامل االرتباط

 0.000 **441. الجانب االنفعالي

 0.000 **647. العالقات البينشخصية

 0.000 **514. الجانب البدني

 0.000 **574. النمو الشخصي
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اة مع الدرجة الكلية ( أن معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد جودة الحي9يتبين من الجدول )

ما يشير إلى أن المقياس يتميز بصدق  3.36للمقياس كان موجبًا وداالًّ إحصائيًّا عند مستوى داللة 

 البنائي ألبعاده، وهذا مؤشر على صدق المقياس في قياس الطاهرة التي أعد من أجلها.

  :. االتساق الداخلي3

 مقياس جودة الحياة مع الدرجة الكلية للبعد التي تنتمي له( عامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 8جدول )

 العالقات البينشخصية الجانب االنفعالي

 الفقرة
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 الفقرة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

6 .711** 0.01 8 .738** 0.01 

2 .458* 0.05 9 .713** 0.01 

3 .203# 0.00 10 .218# 0.00 

4 .778** 0.01 11 .589** 0.01 

5 .799** 0.01 12 .842** 0.01 

6 .798** 0.01 13 .666** 0.01 

7 .749** 0.01 14 .476** 0.01 

 النمو الشخصي الجانب البدني

 الفقرة
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 الفقرة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

15 .738** 0.01 22 .880** 0.06 

16 .626** 0.01 23 .746** 0.01 

17 .564** 0.01 24 .626** 0.01 

18 .788** 0.01 25 .840** 0.01 

19 .841** 0.01 26 .861** 0.01 

20 .675** 0.01 27 .659** 0.01 

21 .766** 0.01 28 .876** 0.06 
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 ( أن معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس جودة الحياة مع5يتبين من الجدول )

( 2.، في حين الفقرة )3.36الدرجة الكلية للبعد التي تنتمي له كان موجبا وداالًّ عند مستوى داللة 

( فقد كانت غير دالة، لذا ارتأت الباحثة حذفها 63، 0، أما الفقرة)3.38كانت دالة عند مستوى داللة 

 لعدم تمتعها بصدق االتساق الداخلي.

 :ثبات مقياس جودة الحياة

 امل الثبات لمقياس جودة الحياة وفقا لطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية( مع9جدول )

 عدد الفقرات البعد م

 

 ألفا كرونباخ

 التجزئة النصفية

قبل 

لالتعدي  

بعد 

لالتعدي  

 852. 741. 762. 6 الجانب االنفعالي 1

 835. 717. 748. 6 العالقات البينشخصية 2

 658. 773. 777. 7 الجانب البدني 3

 730. 886. 790. 7 النمو الشخصي 4

 910. 834. 804. 26 الدرجة الكلية 

( أن معامل الثبات للدرجة الكلية لمقياس جودة الحياة وفقا لطريقة ألفا 1يتبين من الجدول )

(ويعد 910.( ويعد معامل ثبات )مرتفعًا(، وطريقة التجزئة النصفية كانت)804.كرونباخ كانت)

)مرتفعا(، ما يدل على أن المقياس يتمتع بثبات )مرتفعا يمكن الوثوق به لتطبيق أداة معامل  ثبات 

 الدراسة(.

اشتمل مقياس جودة الحياة في صورته النهائية على مقياس جودة الحياة في صورته النهائية: 

بعد حذف ( فقرات 9( فقرةً  موزعةً على أربعة أبعاد كالتالي: البعد األول: الجانب االنفعالي )21)

(، البعد الثالث: 63( فقرات بعد حذف الفقرة )1(، البعد الثاني: العالقات البينشخصية )0الفقرة)

 ( فقرات.9البعد الرابع: النمو الشخصي)، ( فقرات9الجانب البدني )

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 (SPSS)( Statistical Package for Social Science)استخدم البرنامج اإلحصائي 

 لتحليل البيانات ومعالجتها إحصائياً في ضوء األساليب اإلحصائية التالية:

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على أدوات  -6

 الدراسة.
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وم (، لقياس االرتباط، ويقPearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -2

على دراسة العالقة بين متغيرين، واستخدم لحساب صدق االتساق الداخلي، والصدق البنائي 

 للمقياس، والعالقة بين المتغيرات. 

( واختبار التجزئة النصفية؛ لمعرفة ثبات فقرات Cronbachs Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) -0

 المقياس.

 ومناقشتها:  النتائج

لتحديد المحك المعتمد في الدراسة، فقد تم تحديد طول الخاليا في  حقول: 5المحّك المتدرج من 

( ومن ثم تقسيمه 1=6-8مقياس ليكرت الخماسي من خالل حساب المدى بين درجات المقياس )

(، لتحديد فئات المستويات  3.5=1/8على أكبر قيمة في المقياس للحصول على طول الفئة ) 

 المعتمد في الدراسة.( يوضح فئات المحك 1الخمسة، وجدول )

 ( يوضح فئات المحك المعتمد في الدراسة11جدول)

 أكثر من %84-%68 %67-%53من %52-%37 %36-%21 مدى الوزن النسبي

84% 

مدى المتوسط 

 الحسابي

1-1.8 1.81-2.60 2.61-3.40 3.41-4.20 4.21-5 

 كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا التصنيف

 

: ما مستوى الضغوط النفسية لدى معلمي المدارس الثانوية في ة عن السؤال األولنتائج اإلجاب

 محافظة خانيونس؟

ولإلجابة عنه حسبت الباحثة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي للضغوط 

 ي:وجاءت النتائج على النحو التالالنفسية، 

 

(  المتوسط الحسابي 11جدول )

اري والوزن واالنحراف المعي

 البعدالنسبي للضغوط النفسية

 الترتيب الوزن النسبي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

الضغوط النفسية المتعلقة ببيئة 

 العمل

3.5350 1.21902 70.7 2 

 1 74.63 68599. 3.7318 الضغوط النفسية األسرية

 0 68.782 50359. 3.4391 الضغوط النفسية االجتماعية

  67.91 39567. 3.3955 النفسية ككل الضغوط
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( أن متوسط الدرجة الكلية للضغوط النفسية لدى معلمي المدارس 66يتبين من جدول )

(، وهذا يشير إلى أن نسبة انتشار 67.91( بوزن نسبي )0186الثانوية في محافظة خانيونس بلغ )

جاء بدرجة متوسطة وفقا  الضغوط النفسية لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة خانيونس

للمحك المعتمد بالدراسة، وتعزو الباحثة ذلك ألن معلمي المرحلة الثانوية لديهم أعباء مهنية وإدارية 

مرتفعة نتيجة زيادة عدد الحصص الموكلة إليهم، والمناوبة المدرسية، إضافة إلى متابعة الطلبة، 

ل بيئة العمل، واألعباء التي تحيط بهم، إلى وأيًضا زيادة الضغوط التي يشعر بها المعلمون من خال

جانب الشعور الدائم بالتوتر والقلق من نتائج أدائه، باإلضافة لعدم تجاوب الطلبة مع المعلين وتدني 

 الدافعية لعملية التعلم ما نتج عنه ضعف المشاركة واإلنجاز لديهم.

والتي أظهرت مستوى  (2322حيث اتفقت نتائج الدراسة من نتيجة دراسة )شاهين وعلوي،

من الضغوط النفسية لدى عينة الدراسة، في حين اختلفت مع نتيجة دراسة )عبد ربه وأبو  متوسطا

 ( والتي أظهرت مستوى مرتفعًا من الضغوط النفسية.2322غريبة وحجازي،

: ما مستوى الكفاءة الذاتية لدى معلمي المدارس الثانوية في نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني

 محافظة خانيونس؟

ولإلجابة عن هذا السؤال حسبت الباحثة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي 

 :وجاءت النتائج على النحو التالي للمستوى الكلي ألبعاد الكفاءة الذاتية،

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي للمستوى الكلي ألبعاد 12جدول )

 اءة الذاتيةالكف"

 الترتيب الوزن النسبي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البعد

 2 76.97 80648. 3.8489 الكفاءة المهنية

 6 82.91 68324. 4.1455 الكفاءة النفسية

 0 75.19 74847. 3.7595 الكفاءة االجتماعية

  78.96 49487. 3.9480 الكفاءة الذاتية

 

توسط المستوى الكلي للكفاءة الذاتية لدى معلمي المدارس الثانوية ( أن م62يتبين من جدول )

(، وهذا يشير إلى أن مستوى الكفاءة %78.96( بوزن نسبي )3.480في محافظة خانيونس بلغ )

الذاتية لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة خانيونس كان مرتفعاً وفقا لمحك الدراسة المعتمد 

ة تلك النتيجة إلى وعي المعلين التام بإدراكهم لكفاءتهم الذاتية والتي بالدراسة، وتعزو الباحث

ساعدتهم على إنجاز وإتمام أهدافهم ومواجهة جميع المشكالت في البيئة التعليمية، وحصولهم على 
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التأهيل التربوي المناسب للعمل في مجال التعليم، باإلضافة إلى وجود مشرفين على المعلمين في 

ة، ووجود العديد من الدورات التدريبية الدورية المتخصصة التي تنظمها وزارة التخصصات كاف

التربية والتعليم لهؤالء المعلين، وتقدير المجتمع لدور المعلم في إخراج جيل متعلم قادر على إدارة 

 حياته العلمية والتعليمية والحياتية.

( والتي أظهرت 2361،حيث اتفقت نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسة)البلوشي والظفري

مستوى مرتفعًا من الكفاءة الذاتية لدى المعلين بسلطنة عمان، واختلفت مع نتائج 

 ( والتي أظهرت مستوى الكفاءة الذاتية متوسًطا لدى عينة الدراسة.2326دراسة)القرالة،

محافظة  : ما مستوى جودة الحياة لدى معلمي المدارس الثانوية فينتائج اإلجابة عن السؤال الثالث

 خانيونس؟

ولإلجابة عن هذا السؤال حسبت الباحثة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن 

 النسبي للمستوى الكلي لجودة الحياة، وجاءت النتائج على النحو التالي:

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي للمستوى الكلي لجودة 13جدول )

 الحياة

لمتوسط ا البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

 الترتيب

 1 91 80600. 3.9500 الجانب االنفعالي

 0 81.38 74672. 4.0692 العالقات البينشخصية

 2 81.82 73475. 4.0914 الجانب البدني

 6 99.31 91728. 4.9657 النمو الشخصي

  80.74 44108. 4.0371 جودة الحياة

( أن المستوى الكلي لمستوى جودة الحياة لدى معلمي المدارس الثانوية في 60) يتبين من جدول

(، وهذا يشير إلي أن مستوى جودة %80.74( بوزن نسبي )4.0371محافظة خانيونس قد بلغ )

ً وفقا لمحك الدراسة  الحياة لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة خانيونس قد كان مرتفعا

ث اتفقت نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسة)الصبان والعتيبي وهالة المعتمد بالدراسة، حي

( والتي أظهرت ارتفاع معنى الحياة لدى طلبة المرحلة الثانوية والجامعية عن 2322والقفاري،

( في وجود درجة متوسطة في 2326المتوسط الفرضي، في حين اختلفت عن دراسة)المومني،

تربية والتعليم في محافظة عجلون، ومع مستوى جودة الحياة لدى معلمي وزارة ال

( في أن مستوى جودة الحياة الوظيفية في مدارس التعليم الثانوي بمدينة 2326دراسة)الكاديكي،
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بنغازي من وجهة نظر المعلمين كان متوسطا،  وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن وعي المعلمين 

زة، يشعرهم باألمن والفخر النتمائهم لمدرستهم صحيًّا وتمتعهم بحياة أسرية وعالقات اجتماعية ممي

ما يعكس شعوًرا بالقدرة على الرضا عن الذات، باإلضافة إلى الخدمات التي تقدمها اإلدارة 

المدرسية باعتبار تلك الخدمات قادرة على تلبية احتياجات المعلمين وطموحاتهم، وهذا يعكس 

جيدًا، والرضا عن صحتهم الجسمية، وسيطرتهم شعورهم بمدى اهتمامهم بإدارة الوقت واستثماره 

على انفعاالتهم، وقدرتهم العالية على حل مشكالتهم، حيث إن إدراك المعلم بجودة الحياة يساعد 

إيجابيًّا على إدراكه بمعنى الحياة، وأن له نظرة إيجابية مشرقة لمستقبله وأهدافه التي يسعى لتحقيقها 

على مواجهة الشدائد والعقبات، وأن له أهدافًا حياتية يسعى  في الحاضر والمستقبل، وأنه قادر

 لتحقيقها وإنجازها.

بين  3.38هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع: 

 الضغوط النفسية والكفاءة الذاتية لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة خانيونس؟

ذا السؤال ُحسب معامل االرتباط بيرسون للتعرف على نوع وقوة العالقة بين ولإلجابة عن ه

 ( يوضح النتائج.14المتغيرات، والجدول)

 ( يوضح معامالت االرتباط بين الضغوط النفسية والكفاءة الذاتية14جدول)

الكفاءة  البيان

 المهنية

الكفاءة  الكفاءة النفسية

 االجتماعية

 الكفاءة الذاتية

 -095. -113. -028. 074. المتعلقة ببيئة العملالضغوط 

 *-143. -100. -108. 009 . الضغوط األسرية

 **-415. -198. -100. **-395. الضغوط االجتماعية

 **-455. **-241. **-389. **-337. الضغوط النفسية

ادها من ( أن معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للضغوط النفسية وأبع61يتبين من الجدول)

جهة، والدرجة الكلية للكفاءة الذاتية وأبعادها من جهة أخرى لدى معلمي المدارس الثانوية في 

، ما يشير لوجود عالقة عكسية ذات 3.36محافظة خانيونس كان داالًّ عند مستوى داللة أقل من 

معلمي  ( بين الضغوط النفسية والكفاءة الذاتية لدى3.36داللة إحصائية عند مستوى داللة )

المدارس الثانوية في محافظة خانيونس، ويمكن تفسير تلك النتيجة بأنه كلما ارتفع مستوى الكفاءة 

الذاتية للمعلم انخفض مستوى الضغوط النفسية لديه والعكس صحيح، أي أن المعلم عندما يدرك أن 

من اإلصرار  لديه القدرة التي تمكنه من التعامل مع المواقف المرهقة والصعبة بدرجة عالية

والمرونة، وتساعده على بذل المزيد من الجهد المطلوب لتخطي المواقف الصعبة وإنجاز المهام 

المطلوبة منه، فإن هذا يثري ثقته بنفسه وبأدائه فيكون محبًّا للعمل، ما يدفعه لمزيد من العطاء لعمله 
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ا ما يعمل حاجًزا له ضد التعرض وللمحيطين به، ويجدد لديه الميل إلى تقييم أدائه تقييًما إيجابيًّ 

لحاالت اإلحباط أو الفشل، ومن ثم تنخفض إمكانية تعرضه للضغوط النفسية بأبعادها الثالثة، وبذلك 

تكون الكفاءة الذاتية للمعلمين إحدى أهم السمات الشخصية التي تحجزه عن الوصول إلى الضغوط 

 النفسية.

( في وجود أثر ألبعاد الضغوط المهنية 2326رالة،واتفقت نتائج الدراسة مع نتيجة دراسة)الق

)بيئة العمل، وغموض األدوار، والعالقات اإلنسانية، وتقييم األداء، والعبء الوظيفي( على الكفاءة 

 الذاتية لدى معلمي المدارس الثانوية.

 3.38هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  :نتائج اإلجابة عن السؤال الخامس

 بين الضغوط النفسية وجودة الحياة لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة خانيونس؟

ولإلجابة عن هذا السؤال حسبت الباحثة معامل ارتباط بيرسون للتعرف على نوع وقوة 

 العالقة بين الضغوط النفسية وجودة الحياة، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

لدى معلمي المدارس الثانوية  باط بين الضغوط النفسية وجودة الحياة(  معامالت االرت15جدول)

 في محافظة خانيونس

الجانب  البيان

 االنفعالي

العالقات 

 البينشخصية

الجانب 

 البدني

النمو 

 الشخصي

جودة 

 الحياة

 -080. -112. 099. -123. 048. الضغوط المتعلقة ببيئة العمل

 -028. 080. -113. -033. -060. الضغوط األسرية

 **-586. **-296. **-254. **-456. -128. الضغوط االجتماعية

 **-545. **-234. **-273. **-445. *-139. الضغوط النفسية

 

( أن معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للضغوط النفسية 68يتضح من النتائج الواردة في جدول)    

لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة خانيونس  والدرجة الكلية لجودة الحياة وأبعادها من جهة

، ما يشير لوجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى  01.كان داالًّ عند مستوى داللة

( بين الضغوط النفسية وجودة الحياة لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة 3.36داللة )

علمين للكثير من مظاهر الضغوط تجاه البيئة خانيونس، ويمكن تفسير تلك النتيجة بتعرض الم

المدرسية بما فيها ضغوط التعامل مع الطالب، والتي تنبع من صعوبة التحكم والسيطرة على 

سلوكياتهم لكونهم بمرحلة المراهقة، فضاًل عن ضغوط التعامل مع رفاق العمل واإلدارة المدرسية 

يبذله المعلم من جهد، كما يعانون من ضغوط البيئة وتبنيهم لمبدأ التثبيط المستمر، وعدم تقدير ما 
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المدرسية والضغوط االجتماعية التي يعانون منها وتؤثر سلبيًّا على جودة الحياة لديهم، فيشعرون 

 بمشاعر انفعالية سالبة ما يؤثر على العالقات البينشخصية مع اآلخرين، والتي تلقي بظاللها على

ء المتكرر الذي ال يستند إلى أسباب طبية، كما يشعرون الصحة الجسدية، فيشعرون باإلعيا

بتراجع وانحدار النمو الشخصي واالجتماعي، ما يؤثر سلبًا على حياتهم األسرية والعائلية، ومن ثم 

 على أدائهم المنهي، وإنجازهم في مجال العمل، ومواجهة المشكالت.

في وجود عالقة ارتباطية  (2326حيث اتفقت نتائج الدراسة من نتيجة  دراسة)الدلبحي،

 سالبة دالة إحصائيا بين الضغوط النفسية وجودة الحياة لدى المعلمين والمعلمات.

 التوصيات:

 في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج توصي الباحثة بالتالي:

ضرورة خفض مستوى الضغوط النفسية لدى معلمي المدارس الثانوية في محافظة خانيونس  -6

 ن خالل البرامج اإلرشادية.م

ضرورة تقديم الدعم والمساندة االجتماعية للمعلمين؛ لخفض الضغوط النفسية والعائلية  -2

 واالجتماعية ما يؤدي إلى زيادة جودة الحياة لديهم.

 تعزيز الكفاءة الذاتية للمعلمين بالتعزيز المادي والمعنوي المناسب. -0

في محافظة خانيونس بالدورات التدريبية الالزمة، والتي تساهم  إلحاق معلمي المدارس الثانوية -1

 في تنمية مهاراتهم وزيادة جودة الحياة لديهم.

إثراء المحتوى اإلعالمي ببرامج ومواضيع نفسية تدور حول جودة الحياة وأهمية تحديد الهدف  -8

 منها، والسعي الدائم فيها.
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 مرحلة التعليمفي التنمية المهنية لمعلمي  أثناء الخدمةدور التدريب  بعنوان:دراسة 

 الثانوي بمنطقة جنزور
 د . فهيمة الطيب ديكنة                                     د . فوزية محمد سويسي 

 هيئة تدريس  كلية التربية جنزور /قسم رياض األطفال أعضاء

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

 الملخص  

في التنمية المهنية لمعلمي  أثناء الخدمةهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور التدريب     

 مدارس التعليم الثانوي، وذلك من خالل اإلجابة على التساؤالت اآلتية :

 لة التعليم الثانوي بمنطقة جنزور؟ ادور التدريب أثناء  الخدمة في التنمية المهنية لمعلمي مرحم -

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات العينة لدور التدريب أثناء  الخدمة في التنمية  -

 المهنية لمعلمي مرحلة التعليم الثانوي تعزى لمتغير) التخصص الدراسي  ، سنوات الخبرة(

 لخدمة بمرحلة التعليم الثانوي بجنزور؟ ماأهم المشكالت التي تواجه تدريب المعلمين أثناء ا -

وقد استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي ؛ الذي يعتمد على جمع البيانات عن الظاهرة    

( معلم ومعلمة ، وصممت الباحثتان أداة الدراسة ، 635وتفسيرها ، وتكونت عينة الدراسة من )

م التحقق من صدقها وثباتها، كما أسفرت نتائج ( عبارة ، وت05وهي عبارة عن استبيان تكون من )

الدراسة . على أن دور التدريب في التنمية المهنية جاء بدرجة مرتفعة ، وتوصلت النتائج لعدم 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغيري التخصص ، والخبرة التدريسية ،وأسفرت النتائج  عن 

 انوي في التدريب أثناء الخدمةوجود مشكالت تواجه معلمي مرحلة التعليم الث

 مقدمة      

انعكست على أدوار المعلم   والمتزايدة؛ والتييتسم العصر الحالي بالعديد من التحديات المستمرة      

ً ، فلم يعد دور المعلم  مجرد ملقناً وناقل للمع لذا فهو بحاجة إلى ، رفة ؛ وإنما أصبح مرشداً وموجها

في العالم من حوله من مستجدات من جهة ، ولتالفي  ثما يحدمواكبة التطوير والنمو الدائمين ل

 أوجه القصور في إعداده  السابق من جهة أخرى .

ً حتى اليظل المعلم محدود األفق في عصر تتزايد فيه   ً أساسيا لذا يعد التدريب أثناء الخدمة مطلبا

تجديد معارفه ومهارته بشكل المستجدات المتالحقة بشكل سريع ، وذلك يلقي على المعلم ضرورة 
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مستمر ليكون على درجة عالية من الكفاءة ، بعد أن طغت التقنية  على العملية التعليمية بشكل كبير 

، فلم تعد العملية التعليمية تعتمد  على األساليب التقليدية ، فساد شعار التعلم الذاتي ، والتعلم للتميز 

خالل معلم واسع األفق متعدد المهارات مواكب لكافة  والتميز للجميع ، وال يتحقق ذلك إال من

 (  2332المتغيرات)سالم،سعد ،

ولقد أكدت نتائج  العديد من البحوث الدراسات السابقة  على أن هناك تأثيراً إيجابياً  للتدريب أثناء 

يب ( على دور التدر 2360الخدمة على التطوير المهني للمعلم ، حيث أسفرت نتائج دراسة مساعد)

أثناء الخدمة في تحسين مهارات المعلمين في مجال التدريس وفق المقاربة بالكفاءات في مجال كل 

( إلى تأثير الدورات التدريبية  2361من التخطيط والتنفيذ والتقويم ، وأشارت  دراسة اصالن )

 التي تعقدها وزارة التربية والتعليم على تنمية المهارات التدريسية لدى المعلمين. 

لذا تعد التنمية المهنية للمعلم  من أساسيات تحسين التعليم ، ذلك لما لها من أهمية بالغة في تطوير 

األداء التدريسي للمعلم باعتبارها المدخل األساسي الكتساب المهارات المهنية واألكاديمية ، سواء 

)البلوي  التعلم الذاتي عن طريق األنشطة المباشرة في برامج التدريب الرسمية أو باستخدام أساليب

 ،2366 ) 

( إلى أن التنمية المهنية تهدف إلى تحقيق النمو المستمر للمعلم  2361وفي هذا الصدد أشار )أحمد ،

واالرتقاء بمستواه االكاديمي والمهني والثقافي من خالل تنفيذ برامج تطلعهم على أحدث النظريات 

دربهم على مهارات البحث ،و توظيف التكنولوجيا في التربوية والنفسية وتطبيقاتها المختلفة ، وت

التدريس ، وإتاحة الفرص لتجريب األفكار الجديدة ، األمر الذي يساعد المعلمين على التخطيط 

 ( 2361والتنفيذ والتقويم الصحيح بكل مايقوم م به من مهام وأدوار)أحمد ،

ا لها من أهمية خاصة في تنميته ومن خالل ماسبق تتضح أهمية تدريب المعلم أثناء الخدمة لم

المهنية من خالل زيادة معلوماته وتحسين قدراته ومهاراته التدريسية  ، ليصبح أكثر كفاءة وفاعلية 

في إداء مهامه الوظيفية ،لذا تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على دور التدريب أثناء الخدمة في 

 نوي بمنطقة جنزور.التنمية المهنية للمعلم بمدارس التعليم الثا

 مشكلة الدراسة 

مما الشك فيه إن إصالح نظام التعليم وتطويره في ليبيا ، البد أن يبدأ بالمعلم ، إعداداً وتدريباً ،     

آلنه حجر الزاوية في أي إصالح أو تطوير ، فبدونه تفقد العملية التعليمية أهم أركانها. لذا تعد 

ناء الخدمة  ضرورة الغنى عنها  ، فهي إمتداد لعملية إعداده قبل مسالة إعداد المعلم وتدريبه في أث
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الخدمة ،  ومن ثم فهي عملية طويلة ومستمرة لتحقيق التنمية المهنية للمعلم . لذا فقد اخدت  الدول  

جميعها في إعادة النظر في نظمها التعليمية بشكل عام ، ونظام إعداد المعلم بشكل خاص ، 

ة االهتمام باعداد المعلم وتنميته مهنياً  أثناء الخدمة لالرتقاء بمستوى إدائه  ممايستدعى ذلك  ضرور

 المهني . 

و"يشير تقرير اللجنة الدولية للثقافة والعلوم التابعة لليونسكو أنه على مسؤولي التربية والتعليم في 

ات والتدابير الالزمة العالم تحسين كفايات المعلم وتطويرها نظريا ً وعملياً ، وذلك باعتماد السياس

في برامج إعداد المعلم قبل وأثناء الخدمة بما يحقق التربية المستدامة ، وتحقيق جودة التعليم في 

 ( 2323القرن الحادي والعشرين.")في جويبر ،

وتشير نتائج الدراسات السابقة  ، إلى  مدى أهمية التدريب أثناء  الخدمة  للمعلمين ، حيث  توصلت 

(إلى اسهام برنامج التأهيل التربوي في تحسين أداء المعلمين غير الحاصلين  2368) دراسة أحمد

(  عن فاعلية الدورات التدريبية في 2323على مؤهل تربوي ، وأسفرت نتائج  دراسة النعمي )

( إلى 2326تنمية مهارات التدريس الفعال لمعلمي التعليم األساسي. و توصلت نتائج دراسة زامل )

 ج التدريب أثناء  الخدمة للمعلمين يسهم بدرجة كبيرة في التطور المهني  للمعلمين . أن برنام

من خالل ممارسة الباحثتان لعملهما في الميدان التربوي والتدريبي ، فقد قامتا بالمشاركة  في    

سية من تنفيذ العديد من الدورات التدريبية في أثناء  الخدمة  للمعلمات الخريجات من العلوم األسا

أجل تأهليهم تربوياً ، وقد أسفرت نتائج هذه الدورات عن تأثيرها اإليجابي في التنمية المهنية لهن. 

وأيضا من خالل  مالمسته الباحثان  من خالل  الدراسة االستطالعية  التي قامت بها لبعض 

بوية ؛النهم المدارس الثانوية  ، لوحظ أن معظم المعلمين بهذه المدارس اليحملون مؤهالت تر

خريجي كليات العلوم واآلداب واللغات والزراعة ،تم تعينهم في قطاع التعليم دون أن يخضعوا ألي  

تدريب  قبل  تعيينهم ، أويتم  تدريبهم في أثناء  خدمتهم في مجال التدريس ليتم تأهليهم تربوياً، مما 

 ينعكس ذلك سلباً على جودة العملية التعليمية . 

( إلى أن الكثير من المعلمين من خريجي كليات اآلداب لم يقوموا بالتدريب  2336ويشير)عطوي ،

على التدريس في كلياتهم وتنقصهم المعارف في التربية األمر الذي يحتم  ضرورة تدريبهم أثناء 

الخدمة ، وكذلك خريجي كليات التربية فترات التربية العملية لديهم قصيرة والتمكنهم من الحصول 

 خبرات التربوية الالزمة ، لذلك كان لزماً تدريبهم أثناء الخدمة على ال



 
 
 

 

67 
 

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

 99/0200/ 02-91( طرابلس 3المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

وبذلك يتجلى أن الخلل الواضح في تراجع جودة التعليم في ليبيا  يمكن  أن يعود إلى غياب برامج 

تدريب المعلمين  أثناء  الخدمة  . ومن هنا كان لزاماً على المسوؤلين في قطاع التعليم التوجه نحو 

وير برامج تدريب المعلمين أثناء  الخدمة  وإكسابهم  المهارات والخبرات التي تمكنهم االهتمام بتط

من ممارسة أدوارهم المهنية ، ومواكبة المتغيرات المستقبلية بصورة تتناسب مع مستوى وحجم 

التغيرات الحالية . وفي ظل غياب أو قلة فرص التدريب للمعلمين أثناء  الخدمة في مدارس التعليم 

ثانوي تبرز أهمية تدريب المعلمين  في أثناء  الخدمة  لمعالجة أي قصور في إعدادهم السابق ؛ لما ال

له من أهمية  بالغة في تطوير أدائهم و االرتقاء بمستواهم المهني وفق االتجاهات العالمية 

 المعاصرة  ، من خالل تبني مفهوم التعليم المستمر للمعلم. 

التي تناولت دور التدريب أثناء  الخدمة في التنمية المهنية للمعلمين في  ونظراً لقلة الدراسات    

 مشكلة هذه الدراسة  تتحدد في التساؤالت األتية: ؛ فإن  -في حدود علم الباحثتين-التعليم الثانوي 

 مادور التدريب أثناء  الخدمة في التنمية المهنية لمعلمي مرحلة التعليم الثانوي بمنطقة جنزور؟ -6

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات العينة لدور التدريب أثناء  الخدمة في التنمية -2

 المهنية لمعلمي مرحلة  التعليم الثانوي تعزى لمتغير) الخبرة التدريسية ، التخصص الدراسي(

بمنطقة ماأهم المشكالت التي تواجه تدريب المعلمين أثناء  الخدمة بمرحلة التعليم الثانوي -0

 جنزور؟ 

 : أهداف الدراسة

 -تهدف هذه الدراسة إلى :

التعرف على دور التدريب أثناء  الخدمة في التنمية المهنية لمعلمي مرحلة التعليم الثانوي بمنطقة -6

 جنزور. 

الكشف عماإذا كانت هناك فروق في استجابات العينة لدور التدريب أثناء لخدمة في التنمية -2

 التعليم الثانوي تبعاً لمتغير الخبرة التدريسية ، والجنس ، والتخصص الدراسي. المهنية لمعلمي

الوقوف على المشكالت التي تواجه تدريب المعلمين في  أثناء  الخدمة  في بعض مدارس التعليم -0

 الثانوي بمنطقة جنزور .  

 أهمية الدراسة :
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م التي تعد إحدى اآلليات الداعمة لضمان جودة تنبثق أهمية الدراسة من أهمية التنمية المهنية للمعل-6

 التعليم في مؤسساتنا التعليمية ، واالستجابة لمتطلبات ثورة المعلومات.

مواكبة االتجاهات العالمية المعاصرة في مجال التنمية المهنية ، وتطوير أداء المعلم للمهام  -2

لمين من القيام بأدوارهم التعليمية المتعددة والمتغيرة التي فرضتها طبيعة العصر؛ لتمكين المع

 والتربوية.

قد تساعد النتائج القائمين على مراكز تعليم وتطوير المعلمين على معرفة االحتياجات التدريبية -0

الفعلية لمعلمي التعليم الثانوي لبناء برامج تدريبية في ضوء هذه االحتياجات لتنمية مهاراتهم 

 التدريسية.  

ف تقدمها هذه الدراسة ومقترحاتها يؤمل أن تفيد المسؤولين في وزارة التربية النتائج التي سو -1

  والتعليم في الكشف عن المشكالت التي تواجه تدريب المعلمين  أثناء  الخدمة لمعالجتها وتالفيها 

 مصطلحات الدراسة : 

 التدريب أثناء الخدمة :

ل عملية تبدأ بتصنيف الحاجات التدريبية ( بأنه : "ك 2338يعرف األحمد التدريب أثناء الخدمة )

للمعلمين والعاملين التربويين بناء على األهداف المخططة ، ثم تنتقل إلى تصميم البرامج التدريبية 

لهذه االحتياجات ، ليتم بعد ذلك تنفيذ هذه البرامج ، وينتهي أخيراً إلى تقويم البرامج والمتدربين 

ريب واالستفادة من هذا التقويم في البرامج التدريبية الالحقة" لتحديد المخرجات الناجمة عن التد

 (   28:  2338)األحمد ،

ويعرف إجرائيا  بأنه : مجموع البرامج واألنشطة التي يتدرب عليها المعلمين  ، والتي تهدف     

إلى إكسابهم الخبرات والمهارات التدريسية  ، من أجل تحسين  مستوى أدائهم ، وتستمر طيلة 

 حياتهم المهنية.  

 التنمية المهنية :

( التنمية المهنية بأنها : "السياسات والممارسات والوسائل  2330يعرف توفيق ، و نخلة )    

واألساليب التي تستخدم لمساعدة المعلم في الحصول على المهارات والخبرات التربوية والنفسية 

ترتبط في أحد جوانبها بالتعلم الذاتي ، والرغبة  الالزمة لسد احتياجاته واالحتياجات المؤسسية التي
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في رفع مستوى الكفاءة والوقوف على المتطلبات المهنية الالزم توافرها للمعلمين". )توفيق ، ونخلة 

،2330 :18 ) 

وتعرفها الباحثتان إجرائيا بأنها : عملية مستمرة ومنظمة ، تهدف لتنمية كفاءة المعلم المهنية   

يام بمهامه التدريسية بصورة أفضل لتحسين مخرجات العملية التعليمية في إطار لتمكينه من الق

ضمان الجودة . وتقاس عنها بالدرجة التي يتحصل عليها المعلم في  االستبيان بمجاالت التخطيط 

 وتنفيذ الدرس ، والتقويم ، واستخدام التكنولوجيا.

، ويحملون مؤهالت علمية بكالوريس أو المعلمين : هم معلمون مرحلة ماقبل التعليم الجامعي 

ليسانس في  أحدى التخصصات التطبيقية أو اإلنسانية ، وتم تعينهم في وزارة التربية والتعليم 

 ليمارسوا مهنة التدريس في أحدى المدارس الثانوية التابعة لمنطقة جنزور.

 ة :تقتصر نتائج هذه الدراسة وتعميماتها وفق الحدود اآلتيحدود الدراسة: 

 الحدود الموضوعية : التدريب أثناء الخدمة، والتنمية المهنية للمعلم.-

 الحدود البشرية : تقتصر هذه الدراسة على عينة من معلمي مرحلة التعليم الثانوي-

 الحدود المكانية تم تطبيق الدراسة الحالية ، بمدرس التعليم الثانوي في منطقة جنزور.-

 ( 2322هذه الدراسة خالل فصل الخريف للعام الدراسي )الحدود الزمنية : تم تطبيق -

 اإلطار النظري والدراسات السابقة :

 التدريب أثناء  الخدمة:

(  التدريب أثناء  الخدمة بأنه: " عملية تطوير مهارات 2335عرف الخطيب ، و الخطيب  )

أكثر فاعلية ، في  العاملين وقدراتهم ، ومعارفهم ،واتجاهاتهم ، بما يساعدهم على جعل أدائهم

 (.00: 2335الحاضر و المستقبل" )الخطيب ، الخطيب ،

( بأنه: "النمو الذي يحدث للمعلم أثناء  العمل وهو نوع من التعلم  2363ويعرفه القندي )  

 (096: 2363")القندي،

 أهداف التدريب أتناء الخدمة :

 يمية وتكنولوجيا التعليم .وقوف المعلمين على الحديث في طرق التدريس والوسائل التعل-6
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وقوف المعلمين على االتجاهات الحديثة في وسائل التقويم ، واألساليب الحديثة في االختبارات -2

 التحصيلية وكيفية استخدام بطاقة المالحظة واالستبيانات.

 تنمية المعلمين في كافة الجوانب أكاديمياً ومهنياً وشخصياً.-0

والمجتمع العالمي ، وتدريبه على مهارات التخطيط لتوثيق الصلة بين  ربط المعلم ببيئته المحلية-1

 المتعلمين وبيئتهم المحلية ، ومهارات تنفيذ وتقويم هذا التخطيط.

 تغيير اتجاهات المعلم وسلوكه إلى األفضل وتعريفه بدوره ومسؤولياته في العملية التربوية -8

)راشد  مله بطريقة أفضل وبأقل وقت وجهد لى أداء عزيادة الكفاية اإلنتاجية للمعلم ومساعدته ع-1

،2332 ) 

مما سبق يتضح أن التدريب في أثناء  الخدمة  يساهم في التحسين من أداء المعلم وتطويره  ،   

 وذلك لسد الفجوة بين اإلعداد قبل الخدمة  من جهة ، وجودة العملية التعليمية من جهة أخرى .

 ثانياً :التنمية المهنية:

( التنمية المهنية بأنها :" تلك العمليات واألنشطة المنظمة التي تقدم  2366يعرف وهبة )    

للمعلمين بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم بهدف االرتقاء بمستوى المعارف والمهارات واالتجاهات 

تهم المهنية لديهم ، وتحقيق النمو المهني المستمر لهم ، ورفع مستوى أدائهم المهني ، وتنمية مهار

العلمية  وزيادة قدراتهم على االبداع والتجديد في عملهم ، وتتم هذه العملية واألنشطة بوسائل 

 (.212: 2366مختلفة من أهمها برامج التدريب المقدمة للتعلم " )وهبة ،

( بأنها: " عملية تهدف إلى تطوير مهارات المعلمين وسلوكهم وتفعيل  2360ويعرفها العوضي )   

لتقنية واالجتماعية والمهنية واإلبداعية لتكون أكثر كفاءة ليستثمروها في أدائهم التربوي مهاراتهم ا

 ( 218: 2360وتنعكس آثارها على المتعلم)العوضي ،

مما تقدم ترى الباحثتان أن التنمية المهنية هي تلك العملية التي يتم من خاللها تدريب المعلمين   

تنمية كفاءاتهم المختلفة بما يتوافق مع ما تتطلبه أدوارهم  على كافة المهارات التدريسية بهدف

 كمعلمين  لمواكبة التطورات العالمية المعاصرة.

 أهداف التنمية المهنية : 

 ( إلى أن أهداف التنمية المهنية للمعلم تتمثل في : 2335يشير إمام )
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 لعصر.إحداث تعديالت وتغيرات في أداء المعلم تتفق مع متغيرات ومتطلبات ا-

إكساب المعلم المزيد من الخبرات والمهارات والمعارف والمعلومات التي تسهم في تنمية مستواه -

 الفكري والثقافي ، والمهني وتنمية استعداده لالضطالع بأدوار جديدة . 

 إكساب المعلم لالتجاهات والقيم المناسبة لطبيعة مهنته وأدواره الحالية والمستقبلية .-

رات اإلدارية، سواء المهارات المتعددة مثل العمل في فريق، أو مهارات اتخاذ القرار تنمية المها-

 (. 2335في العمل األكاديمي أو اإلداري )إمام ،

( إلى أن التدريب أثناء  الخدمة يختلف عن التنمية المهنية ، حيث يعد 2363وتشير الطاهر)   

ً ومقصود ُ وموجها اً لتحقيق نتائج وخبرات بذاتها ، في حين أن التدريب في أثناء  الخدمة هادفا

التنمية المهنية معنية بنتائج وخبرات تهدف بشكل عام لتحسين مهارات وخبرات المعلم ككل ، كما 

أن التدريب يعني بالمعلمين الذين سبق إعدادهم للمهنة ، في حين تهتم التنمية المهنية بجميع 

وبعد تخرجهم منها وقبل تعينهم وفي أثناء  خدمتهم كما  المعلمين منذ التحاقهم بمؤسسات اإلعداد ،

أن التدريب في أثناء  الخدمة محدد بفترة زمنية ينتهي بانتهائها ، في حين أن التنمية المهنية عملية 

 (   2363مستمرة تبدأ منذ التحاق المعلم للمهنة وتنتهي بانتهاء خدمته)الطاهر، 

 الدراسات السابقة:

( بعنوان " التنمية المهنية المستدامة لمعلمي المدارس الثانوية  2368، وأحمد ، )دراسة  الزائدي -

بمحافظة جدة في ضوء متطلبات معايير االعتماد المهني  والتي هدفت إلى  وضع تصور مقترح 

للتنمية المستدامة للمعلمين في ضوء متطلبات معايير االهتمام المهني إلى التعرف على واقع برامح  

ية المهنية المستدامة وأساليبها في المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة جدة ، والكشف  عن التنم

الفروق عن مدى تحقيق أساليب التنمية ألهدافها وفق متغير المؤهل الدراسي ، والتخصص ، 

( معلم ومعلمة ، 085وسنوات الخبرة ، وضع تصور مقترح للتنمية   ، على عينة مكونة من )

 لباحثان أداة االستبيان.واستخدم ا

وأظهرت نتائج الدراسة أن تحقيق أساليب التنمية المهنية ألهدافها جاءت بدرجة متوسطة من    

وجهة نظر المعلمين ، كما أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمدى تحقيق 

 لخبرة في التدريس . أساليب التنمية ألهدافها، تعزى لمتغير المؤهل والتخصص ، وسنوات ا
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( بعنوان "برنامج تدريبي مقترح لتطوير تدريب معلمي العلوم  2369دراسة الزبير، و محمد )-

أثناء  الخدمة بالمرحلة الثانوية في ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة بوالية الخرطوم" ، والتي 

لخدمة بالمرحلة الثانوية في هدفت إلى وضع برنامج تدريبي مقترح لتدريب معلمي العلوم أثناء  ا

( معلمة ومعلمة  131ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة بوالية الخرطوم ، على عينة مكونة من )

( من الموجهين والموجهات ، 66بمحليات )شرق النيل ،الخرطوم وأم درمان ، أم بدة ( ، و)

لموجهين ، وتوصلت نتائج واستخدم الباحثان نوعين من األدوات استبانة للمعلمين ،ومقابلة ل

الدراسة إلى بناء برنامج تدريبي لمعلمي العلوم في ضوء معايير الجودة الشاملة ، وأسفرت النتائج 

عن أن الدورات التدريبية المتاحة التلبي احتياجات المعلمين ، وأن التخطيط اليتصف بالمرونة 

إجرائية قابلة للقياس ،والمحتوى والتجديد ، كما أن أهداف الدورات التدريبية لم تصغ بصورة 

التدريبي اليتصف بالتوازن بين اإلعداد األكاديمي والمهني ،ويتم التقويم للبرامج التدريبية عن 

 طريق استمارة في نهاية الدورة فقط.

( بعنوان "  الدورات التدريبية أثناء  الخدمة ودورها في تحسين األداء  2365دراسة السنيني )   

علمي التربية الفنية ، والتي هدفت إلى التعرف  على دور الدورات التدريبية أثناء  التدريسي لم

الخدمة في تحسين األداء التدريسي لمعلمي التربية الفنية ، والكشف عن الفروق بين المعلمين تبعاً 

 لمتغيرات سنوات الخبرة ،وعدد الدورات التدريبية ، والمؤهل العلمي  ، وطبقت على عينة مكونة

(  معلم ومعلمة تربية فنية في مدينة الجهراء ، وقام الباحث ببناء أداة االستبيان  ،   08من )

وأظهرت النتائج  وجود فروق دالة إحصائيًا  بين إجابات المعلمين، تعزى إلى متغير سنوات الخبرة 

راسة عن سنة ، كما أسفرت نتائج الد 68لصالح المعلمين الذين يمتلكون سنوات خبرة أكثر من 

وجود فروق دالة إحصائيًا في متغير المؤهل العلمي لصالح المعلمين الذين يمتلكون دبلوما  فأعلى 

 في التربية الفنية .وعدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية.

فااي تنميااة ( بعنااوان :"دور الاادورات التدريبيااة لمعلمااي الصاافوف الثالثااة  2323دراسااة النعيمااي )-

مهارات التدريس الفعال من وجهة نظر المعلمين أنفسهم في ضوء بعض المتغيرات"، والتي هادفت 

إلى التعرف إلى دور الدورات التدريبية لمعلمي الصفوف األولى في تنمية مهارات التدريس ، علاى 

ظهارت النتاائج ( معلماً ومعلمة، ولتحقياق هادف الدراساة تام بنااء اساتبانة، وأ 202عينة مكونة من )

وجااود فااروق دالااة إحصااائيا فااي دور الاادورات التدريبيااة تعاازى لمتغياار المؤهاال العلمااي ، ولصااالح 

الحاصلين على ماجستير فأعلى ، كما توصلت النتائج لعدم وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير 
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ة فااي تنميااة ساانوات الخباارة ، وأساافرت عاان وجااود فااروق دالااة إحصااائيًا فااي دور الاادورات التدريبياا

 مهارات التدريس الفعال، تعزى لصالح من خضعوا  لدورتين تدريبيتين.

(  1-6( بعنوان " درجة إسهامات البرناامج التادريبي لمعلماي الصافوف مان ) 2326دراسة زامل )

أثناااء  الخدمااة فااي تطااورهم المهنااي " والتااي هاادفت إلااى التعاارف علااى درجااة إسااهامات البرنااامج 

أثناء  الخدمة في تطورهم المهني بمحافظات الضفة الغربية  ، علاى عيناة مكوناة التدريبي للمعلمين 

( معلماً ومعلمة   ، واستخدم الباحث االستبيان والمقابلة كااأداة لجماع بياناات ، وتوصالت  631من )

النتائج إلى  إلى أن إساهامات برناامج التادريب أثنااء  الخدماة للمعلماين فاي تطاورهم المهناي جااءت 

مرتفعااة   ، وبيناات النتااائج عاادم وجااود فااروق دالااة إحصااائيا فااي متوسااطات درجااات تقاادير  بدرجااة

المعلمااين إلسااهامات البرنااامج التاادريبي فااي تطاارهم المهنااي تعاازي لمتغياارات الجاانس والمحافظااة 

 والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

راهااا المعلمااون ( بعنااوان "معوقااات تاادريب المعلمااين فااي أثناااء الخدمااة كماي2326دراسااة عيسااى )

والمعلمات في التعليم األساسي والثانوي"، والتي هدفت للتعرف على معوقات تادريب المعلماين فاي 

أثناء الخدمة في مدارس التعليم األساسي والثانوي  ، والكشاف عان الفاروق فاي هاذه المعوقاات تبعااً 

، واساتخدم االساتبيان ( معلم ومعلماة  061لمتغيري الجنس وسنوات الخبرة ،على عينة مكونة من )

كاداة لدراسة ، وأظهرت النتائج  وجود معوقاات تواجاه المعلماين فاي أثنااء الخدماة لادى المعلماين ، 

 كما أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغيري  سنوات  الخبرة والجنس. 

المهنية من وجهة نظر معلمين  ( بعنوان: " دور مديري المدارس في التنمية 2322دراسة عواد )   

المرحلااة الثانويااة فااي لااواء المااوقر" والتااي هاادفت للتعاارف علااى دور مااديري الماادارس فااي التنميااة 

المهنية للمعلم ، وأثر الجنس والمؤهل العلمي ، في التنمياة المهنياة ، وطبقات علاى عيناة مكوناة مان 

، وأظهااارت النتاااائج أن دور ماااديري  ( معلااام ومعلماااة ، وقامااات الباحثاااة بإعاااداد أداة االساااتبيان12)

المدارس في التنمية المهنية جاء مرتفعاً ، وتوصلت النتاائج لعادم وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية 

تعزى لمتغير الجنس ، ووجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية تعازى لمتغيار المؤهال العلماي ولصاالح 

 الدراسات العليا. 

  مناقشة الدراسات السابقة : 

( لوضاااع تصااور مقتاارح  للتنمياااة  2368هاادفت دراسااة كااال ماان )الزائاادى ، و أحمااد ،  الهدددف :

( لوضااع  2369المسااتدامة لمعلمااي التعلاايم الثااانوي ، فااي حااين هاادفت دراسااة )الزبياار، و محمااد ،
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برنامج مقترح لتطوير تدريب معلمي العلوم أثنااء  الخدماة ، بينماا هادفت بعاض الدراساات للتعارف 

دريبية أثناء  الخدمة لمعلمي الشق األول من التعليم األساسي ، كما في دراساة على دور الدورات الت

( للتعارف  2323( ، بينما جاءت  دراساة )النعيماي ، 2326( ، ودراسة )زامل ، 2365)السنيني ، 

( لوجاود مشاكالت تواجاه  2326على دورها لمعلمي التربياة الفنياة ، بينماا هادفت دراساة )عيساى ،

( للتعارف علاى دور ماديري  2322تعليم األساسي والثانوي، وهدفت دراسة )عاواد ،المعلمين في ال

المدارس في التنمية المهنية للمعلمين، بينما هدفت الدراساة الحالياة إلاى التعارف علاى دور التادريب 

 أثناء  الخدمة في التنمية المهنية  لمعلمي التعليم الثانوي ، وأهم المشكالت التي تواجهه .

( معلم ومعلمة في 08تباينت أعداد أفراد العينات في الدراسات السابقة ، فكان الحد األدنى ) :العينة 

(  معلم ومعلمة كما جاء في دراسة )الزبير، 131( ، أما الحد األعلى  فكان)2365دراسة )السنيني،

 ( معلم ومعلمة .635( ، وتمثل حجم عينة الدراسة  الحالية في ) 2369و محمد ،

قت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة التي كانت تقتصر عينتها على مرحلة التعليم واتف   

( ،   2369(، ودراسة )الزبير، و محمد ، 2368الثانوي، كمافي دراسة )الزائدي ، و أحمد )

( ، بينما اختلفت مع  الدراسات التي كانت عينتها من  معلمي مرحلة التعليم  2322ودراسة عواد )

(  ، ومعلمي مرحلة التعليم األساسي ، كما  2326ألساسي والثانوي  كما جاء في دراسة )عيسى،ا

( ،و اتفقت الدراسات السابقة مع  2326( ،  ودراسة )زامل ، 2323جاء في دراسة )النعمي،

الدراسة الحالية في النوع حيث اشتملت على المعلمين والمعلمات  ، ماعدا دراسة )الزبير، و محمد 

 .( ، والتي اشتملت عينة  الدراسة على المعلمين والموجهين 2369،

 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة  على استخدام المنهج الوصفي  التحليلي. المنهج :

 اتفقت  الدراسات السابقة على استخدام  االستبيان كأداة  للدراسة. أداة الدراسة :

ت الساابقة عادم وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية فاي تحقياق التنمياة كشفت نتائج  الدراسااالنتائج: 

المساتدامة ألهادافها تبعاااً لمتغيار التخصاص العلمااي  والخبارة  التدريساية ، والجاانس  كماافي دراسااة 

( ، ووجود فاروق دالاة إحصاائيًا فاي التنمياة  2322(،  ودراسة )عواد ، 2368)الزائدي ، و أحمد ،

( ، وإلااى وجااود فااروق ذات داللااة  2322لعلمااي كمااا فااي دراسااة )عااواد،المهنيااة لصااالح المؤهاال ا

إحصااائية لاادور الاادورات التدريبيااة فااي تحسااين األداء التدريسااي للمعلاام لصااالح الخباارة التدريسااية 

(. ولعدم وجود فاروق دالاة إحصاائيًا  للادورات  2365والمؤهل العلمي ، كما في دراسة  ) السنيني،

(،  2326الجنس والمؤهل العلمي والخبرة التدريساية كماا فاي دراساة )زامال ،التدريبية تبعاً لمتغير 
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( ، وكشاافت نتااائج الدراسااة عاان وجااود معوقااات تواجااه التاادريب أثناااء  2323ودراسااة )النعيمااي ،

الخدماة لمعلماي التعلايم األساساي والثاانوي ، ولعادم وجاود فاروق فاي هاذه المعوقاات تعازى لمتغياار 

 الخبرة والخبرة.

 المنهج الوصفي التحليلي، نظراً لمالءمته لطبيعة الدراسة . تم استخدامدراسة: منهج ال

يتكون مجتمع الدراسة من معلمي مرحلة التعليم الثانوي في بمنطقة  مجتمع الدراسة وعينته:

وقد تم اختيار عينة الدراسة، بطريقة العينة .( معلم ومعلمة ،6689جنزور ، والبالغ عددهم )

( معلم ومعلم ، وتم استبعاد بعض االستبيانات إما لعدم 603يطة ، والبالغ عددها )العشوائية البس

( استبياناً ،بحيث أصبح  حجم  22إرجاعها ، أو لعدم اكتمال إجابتها من قبل العينة والبالغ عددها )

 ( معلم ومعلمة . 635عينة الدراسة في صورتها النهائية )

طار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بمتغيرات بعد االطالع على اإل أداة الدراسة  :

الدراسة  ، قامت الباحثتان بإعداد استبيان للتعرف على دور التدريب أثناء  الخدمة في التنمية 

( عبارة ، موزعة على بعدين أساسيين هما:  38المهنية لمعلمي التعليم الثانوي ، والذي يتكون من )

لم ، والتي تم حصرها في ثالثة مجاالت هي )التخطيط وتنفيذ الدرس ، مجاالت التنمية المهنية للمع

ومجال التقويم ، ومجال استخدام التكنولوجيا (،والبعد الثاني : المشكالت  التي تواجه تدريب  

المعلمين في أثناء  الخدمة ، وكانت اإلجابة على عبارته وفقاً لتدرج  ليكرت الخماسي أوافق بشدة 

( . بحيث تم حساب المتوسط 6(  ، الاوافق بشدة )2( ،الاوافق)0(،  محايد  ) 1( ،أوافق  )8)

الحسابي )المتوسط المرجح( لتحديد أوزان العبارات حسب قيم المتوسط المرجح المتحصل عليها 

المقياس للحصول  خاليا عدد على تقسيـمه ثم (1/3-5نتيجة لتحليل اإلجابات كما تم حساب المدى )

بعد ذلك يتم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في االستبيان  ( 1.33=  4/3ة أي )على طول الخلي

(  يبين المحك لكل  6)وبداية االستبيان وهي الواحد الصحيح ( كما هو مبين في الجدول رقم ) 

 مستوى من مستويات المجاالت

 درجة مرتفعه درجة متوسطة درجة منخفضة المستوى

 5:  3.68من  3.67: 2.34من  2.33:  1من  المتوسط

 قامت الباحثتين بالتحقق من صدق أداة الدراسة باستخدام طريقتين هما : الصدق:
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الصدق الظاهري   للتحقق من صدق االستبيان في صورته األولية تم عرضه على مجموعة من -أ

تحديد  األساتذة المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية/جنزور جامعة طرابلس، من أجل

مدى مناسبة عبارات االستبيان لقياس ماصمم من أجله. وقد تم إجراء التعديالت المطلوبة  في 

 .  ضوء آراء األساتذة المحكمين

: تم استخدام صدق " المقارنة الطرفية " والذي يقصد به حساب قيمة اختبار  ب ـ المقارنة الطرفية

من القيم الدنيا( ومتوسط قيم الربيع األعلى  %50ى ))ت( لداللة الفروق بين متوسط قيم الربيع األدن

(  مما 0.05من القيم العليا ( ألداة الدراسة  وجاءت النتائج دالة عند مستوى المعنوية ) % 50)

 يشير إلى صدق أداة الدراسة كما جاء في الجدول اآلتي :

 دنى وقيم الربيع االعلى ( يبين صدق باستخدام المقارنة الطرفية بين قيم الربيع األ 2جدول )   

 

قامت الباحثتان بحساب معامل الثبات  ألداة الدراسة  بطريقتين هما: الثبات:  

عينة مكونة  تم حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية  علىأـ طريقة التجزئة النصفية :  

ل التخطيط وتنفيد الدرس   ( معلمة ومعلم ، وبلغت قيمة معامل الثبات في مجا03من )  

  (.882 ( ،وفي مجال التقويم  )   .918 ( اما في مجال استخدام التكنولوجيا فقد بلغ )  (  ، بينما 941.

(كما هو مبين في الجدول اآلتي: 3.91بلغ معامل الدرجة الكلية )  

  ( يبين معامل الثبات بإستخدام طريقة التجزئة النصفية  0جدول )  

 

 

 األداة

 

من القيم  50%

 الدنيا

 10ن= 

من القيم  50%

 العليا

 10ن= 

قيمة 

اختيار 

)ت( 

 المحسوبة

مستوى 

المتوسط  الداللة

 الحسابي

االنحرا

ف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

 0003. 11.883 3.233 56.20 3.961 48.46 مجال تخطيط وتنفيد الدرس المعياري

 0003. 9.995 3.159 41.53 2.777 35.00 مجال التقويم 

 0003. 40.331 3.150 42.93 3.906 33.40 مجال استخدام التكنولوجيا

601.11 63.151 665.39 المجاالت ككل

9 

1.618 60.132 3.333 

بعد مشكالت التدريب اثناء 

 الخدمة

33.20 5.374 44.33 4.418 16.845 .0003 

681.80 االستبيان ككل

0 

5.833 653.80 62.869 61.316 3.333 
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 معامل الثبات معامل االرتباط عباراتعدد ال األداة

 0.882 0.790 12 مجال تخطيط وتنفيد الدرس

 0.918 0.858 9 مجال التقويم

 0.941 0.929 9 مجال استخدام التكنولوجيا

 3.512 3.501 03 المجاالت ككل

 0.878 0.834 10 بعد مشكالت التدريب اثناء الخدمة

 3.911 3.101 13 االستبيان ككل

: ) معادلة الفا كرونباخ ( تم حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ على عينة مكونه من   فا كرونباخـ أل2

كما هو موضح بالجدول اآلتي :  والجدول اآلتي يوضح   معلمي مرحلة التعليم الثانوي ( من  30) 

 معامالت ثبات اداة الدراسة. 

 ( يبين معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ 1جدول)

 معامل الفا كرونباخ عدد العبارات الدراسةأداة 

 0.920 12 مجال تخطيط وتنفيد الدرس

 0.933 9 مجال التقويم 

 0.970 9 مجال استخدام التكنولوجيا

 3.190 03 المجاالت ككل

بعد مشكالت التدريب اثناء 

 الخدمة 

10 0.931 

 3.115 13 االستبيان ككل

 

 

( ، اما  920.الثبات لعبارات التخطيط وتنفيد الدرس  بلغت )يتضح من الجدول السابق  إن معامل 

( بينما بلغت في مشكالت التدريب 970.( ، بينما بلغ  استخدام التكنولوجيا بلغ )933.التقويم بلغ ت)

أداة مما يشير ذلك إلى تمتع   ( 3.11(  ، بينما بلغ معامل الدرجة الكلية )931.اثناء الخدمة )

 لثبات ، وإلمكانية استخدامها في الدراسة الحالية.الدراسة  بالصدق وا
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لمعالجة بيانات الدراسة إحصائيًا  تم استخدام المتوسط الحسابي ،   األساليب اإلحصائية :

" ، تحليل التباين االحادي   Tواالنحراف المعياري ، ومعامل ارتباط بيرسون ، واختبار" 

(ANOVA). 

 عرض وتفسير النتائج:

لتساؤل األول الذي ينص على : "  ما دور التدريب أثناء  الخدمة في التنمية لإلجابة على ا

تم حساب المتوسط الحسابي   .المهنية لمعلميي مرحلة التعليم الثانوي بمنطقة جنزور" 

 واالنحراف المعياري ورتبة كل المحاور كما هو موضح بالجدول التالي

المعياري والرتبة لجميع محاور استبانة دور (  يبين المتوسط الحسابي واالنحراف  8جدول ) 

 التدريب اثناء الخدمة في التنمية المهنية

 المحاور م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

 مرتفعة 1 3.831 4.33 التخطيط  وتنفيد الدرس 

 مرتفعة 2 3.160 3.83 التقويم 

 ةمرتفع 3 3.831 825. 3 استخدام التكنولوجيا 

 مرتفعة 3.191 3.995 الكلي

يتضح من الجدول السابق ان دور التدريب اثناء الخدمة في التنمية المهنية لدى معلمي مرحلة 

( ، حيث جاء 3.995التعليم الثانوي بمنطقة جنزور جاء بصورة مرتفعة ،وبمتوسط حسابي بلغ )

( وانحراف معياري   4.33التخطيط وتنفيد الدرس بالمرتبة االولى وبمتوسط حسابي بلغ )

( 413.( وانحراف معياري )3.83( وجاء في المرتبة الثانية التقويم وبمتوسط حسابي بلغ )5093.)

( وانحراف معياري 825. 3وجاء في المرتبة االخيرة استخدام التكنولوجيا وبمتوسط حسابي بلغ )

(476.3. ) 

التعليم الثانوي  في مجال التخطيط وتنفيد التدريب اثناء الخدمة في التنمية المهنية لمعلمي مرحلة 

 الدرس ، وتم ترتيبها تنازليا وكانت النتائج كالتالي:
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( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريه  والرتبة لتقدير دور التدريب اثناء  1جدول )  

 تنفيد الدرسالخدمة في التنمية المهنية لمعلمي مرحلة التعليم الثانوي  في مجال التخطيط و

المتوسط  الفقرات م

 الحسابي

االنحااراف 

 المعياري

 المستوى الرتبة

يمكن المعلم من صياعة االهداف السلوكية بصورة اجرائية  1

 وقابلة للقياس
 مرتفعة 8 3.509 1.063

يجعل المعلم قادر على تحديد اساليب التهيئة المناسبة لموضوع  2

 الدرس
 مرتفعة 4 3.810 1.133

د المعلم في التنوع عند صياغة االهداف التعليمية في يساع 3

 المجاالت المعرفية والوجدانية والمهارية
 مرتفعة 7 3.859 1.063

يساعد المعلم على ربط موضوع الدرس بخبرات المتعلمين  4

 السابقة
 مرتفعة 5 3.118 1.013

 مرتفعة 2 3.161 1.153 يمكن المعلم من تحليل محتوى الدرس الى مكوناته األساسية 5

يرشد المعلم الى اختيار الوسائل واالنشطة التعليمية المناسب  6

 لتحقيق اهداف الدرس
 مرتفعة 1 3.892 1.113

االسبوعية  –يساعد المعلم في تصميم الخطة التدريسية اليومية  7

 الفصلية في ضو نواتج التعلم –
 مرتفعة 3 3.811 1.103

راتيجيات التدريس التى تسهم في يرشد المعلم من اختيار االست 8

 تحقيق األهداف
 مرتفعة 9 3.856 1.213

 مرتفعة 10 3.931 1.693 يمكن المعلم من اتقان مهارة غلق الموضوع في نهاية الحصة 9

 مرتفعة 6 3.130 1.013 يساعد المعلم على ضبط الصف وادارة النقاش 10

 مرتفعة 3.122 4.33 الكلي

( حيث جاءت  4.49 - 4.17المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ) يبين الجدول السابق ان

( والتي تنص على " يرشد المعلم الى اختيار الوسائل واالنشطة التعليمية المناسب  6الفقرة رقم ) 

( وانحراف معياري بلغ   4.49لتحقيق اهداف الدرس " بالمرتبة االولى وبمتوسط حسابي بلغ )

ة ، وتعزو هذه النتيجة إلى  أن برامج التدريب ركزت على  أسس اختيار  ( ، وبدرجة مرتفع572.)

المعلم للوسائل واألنشطة المناسبة  لتحقيق الهدف السلوكي ، والتي تشد انتباه المتعلم ، والمناسبة 

لقدراته ، وإنتاج الوسائل واالنشطة التعليمية  الفردية والجماعية من خامات البيئة وتوظيفها بفعالية 

( ونصها " يمكن المعلم من اتقان مهارة غلق الموضوع في  9في الدرس. بينما جاءت الفقرة رقم ) 

   704.( وانحراف معياري بلغ )   4.17نهاية الحصة  "  بالمرتبة االخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )  

لمين مهارة  (  وبدرجة مرتفعة ، وتعزو هذه النتيجة إلى  أن برامج التدريب ساهمت في اكساب المع

تنظيم توزيع زمن الحصة  بشكل جيد على عناصر الدرس ،بحيث تمكينهم من إنهاء الدرس بطريقة 
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مناسبة من خالل تقديم  ملخص ألهم  العناصر  تلخيص أهم العناصر واألنشطة في الدرس بشكل 

 متسلسل في حدود  زمن  للحصة .

نية لمعلمي مرحلة التعليم الثانوي في مجال ما  دور التدريب اتناء الخدمة في التنمية المه -ب 

 التقويم ؟ 

ولإلجابة على هذا التساؤل تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والرتب لتقدير دور 

التدريب اثناء الخدمة في التنمية المهنية لمعلمي مرحلة التعليم الثانوي في مجال التقويم ، وتم 

 كالتالي:ترتيبها تنازليا وكانت النتائج 

( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  والرتبة لتقدير دور التدريب اثناء  9جدول )  

 الخدمة في التنمية المهنية لمعلمي مرحلة التعليم الثانوي  في مجال التقويم

 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

 مرتفعة 6 0.598 4.19 م تقويم تشخيصي لموضوع الدرسيساعد المعلم في تصمي 1

2 
يمكن المعلم من تحليل نتائج االختبارات للوقوف على نقاط القوة 

 والضعف لذى المتعلمين
 مرتفعة 5 0.566 4.25

3 
يساعد المعلم على استخدام اساليب متنوعة في التقويم لتحقيق نتائج 

 افضل
 مرتفعة 2 0.544 4.32

 مرتفعة 2 0.544 4.32 رة المعلم على استخدام التقويم البنائي اثناء الحصةيزيد من قد 4

 مرتفعة 3 0.624 4.28 يراعي المعلم في التقويم تحقيق نواتج التعلم المستهدفة 5

 مرتفعة 8 0.690 4.14 يتقن المعلم ربط اسئلة التقويم باهداف الدرس السلوكية 6

 مرتفعة 7 0.538 4.17 اء على جدول الموصفاتيمكن المعلم من اعداد اختبارات بن 7

 مرتفعة 4 0.553 4.26 يكسب المعلم القدرة على صياغة االختبارات بانواعها 8

 مرتفعة 1 0.593 4.39 يراعي المعلم الفروق الفردية بين المتعلمين في التقويم 9

 مرتفعة 3.160 3.83 
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( حيث جاءت  4.39  - 4.14اوحت ما بين )يبين الجدول السابق ان المتوسطات الحسابية قد تر

( والتي تنص على " يراعي المعلم الفروق الفردية بين المتعلمين في التقويم "  9 الفقرة رقم ) 

( ، وبدرجة مرتفعة   593.( وانحراف معياري بلغ)  4.39بالمرتبة االولى وبمتوسط حسابي بلغ )

ى إكساب  المعلمين كفاءة إعداد اختبارات وتعزو هذه النتيجة إلى تركيز برامج التدريب عل

تحصيلية شاملة ومتنوعة مناسبة لكافة المتعلمين ، وتقيس جميع المستويات المعرفية وتغطي كافة 

جوانب المنهج والتي يتم تدريب  المعلم على كيفية إعدادها  في ضوء جدول المواصفات.  بينما 

ط اسئلة التقويم  بأهداف الدرس السلوكية " بالمرتبة ( ونصها " يتقن المعلم رب 6جاءت الفقرة رقم )

(  وبدرجة  مرتفعة  690.( وانحراف معياري بلغ )     4.14االخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )  

.وتعزو هذه النتيجة إلى أن برامج التدريب  يتم التركيز فيها  على  تنمية كفاءة المعلم على  صياغة 

ة إجرائية محددة وواضحة  تعكس  نواتج التعلم  التي تقيسها أسئلة أالهداف السلوكية  للدرس بطريق

 التقويم ، مما يمكن المعلم من قدرته على تقييم أدائه ، وقياس مستوى تحصيل طالبه.

ما  دور التدريب اتناء الخدمة في التنمية المهنية لمعلمي مرحلة التعليم الثانوي في مجال  -ج

 استخدام التكنولوجيا ؟ 

ابة على هذا التساؤل تم حساب المتوسطات  واالنحرافات المعيارية والرتب لتقدير دور ولإلج

التدريب اثناء الخدمة في التنمية المهنية لمعلمي مرحلة التعليم الثانوي  في مجال استخدام 

 التكنولوجيا ، وتم ترتيبها تنازليا وكانت النتائج كالتالي:

ة واالنحرافات المعياريه  والرتبة لتقدير دور التدريب اثناء ( يبين المتوسطات الحسابي 5جدول )  

 الخدمة في التنمية المهنية لمعلمي مرحلة التعليم الثانوي  في مجال استخدام التكنولوجيا

 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة توىسالم

 مرتفعة 1 0.624 4.32 تمكن المعلم مهارة التعامل مع جهاز الحاسوب 1

2 
تكسب المعلم القدرة على التعامل مع عملية حفظ الملفات 

 والمجلدات
 مرتفعة 3 0.609 4.28

 مرتفعة 8 0.686 4.19 تمكن المعلم من استخدام العروض القديمية البوريوينت 3

 مرتفعة 2 0.627 4.29تنمي لدى المعلم الكفاءة في التعامل مع تطبيقات الحاسوب  4
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 المختلفة

 مرتفعة 6 0.668 4.24 يمتلك المعلم القدرة على انشاء بريد الكتروني والتعامل معه 5

 مرتفعة 5 0.689 4.26 تكسب المعلم القدرة على تنزيل البرامج من االنترنت 6

7 
تمكن المعلم من استخدام محركات البحث لتصفح المواقع 

 العلمية
 مرتفعة 4 0.602 4.26

8 
لى المكتبات االلكترونية واالستفادة يستطيع المعلم الدخول ا

 منها بما يخدم مجال تخصصه
 مرتفعة 9 0.712 4.19

9 
يتقن المعلم مهارة التعامل مع ملحقات الحاسوب مثل الطابعة 

 والماسح الضوئي والكاميرا
 مرتفعة 7 0.650 4.23

 مرتفعة 3.831 825. 3 

( حيث جاءت   4.32 - 4.19ت ما بين )  يبين الجدول السابق ان المتوسطات الحسابية قد تراوح

( والتي تنص على " تمكن المعلم مهارة التعامل مع جهاز الحاسوب " بالمرتبة 1الفقرة رقم ) 

( ، وبدرجة مرتفعة   624.( وانحراف معياري بلغ )    4.32االولى وبمتوسط حسابي بلغ )

اب المعلمين  مهارات استخدام .وتعزو هذه النتيجة  إلى أن برامج التدريب  ساهمت في اكتس

الحاسوب   بشكل جيد ،  مثل نظام التشغيل ،واستخدام وسائط العرض ، ومعالجة النصوص 

ألهميته في ظل التطور التكنولوجي ودخول التعليم الرقمي في مجال التدريس .بينما جاءت الفقرة 

ة واالستفادة منها بما يخدم ( ونصها " يستطيع المعلم الدخول الى المكتبات االلكتروني 8رقم ) 

 712.( وانحراف معياري بلغ )  4.19مجال تخصصه " بالمرتبة االخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )  

(  وبدرجة  مرتفعة .وتعزو هذه النتيجة  إلى أن برامج التدريب تلبي احتياجات المعلمين في مجال 

البحث والدخول للمكتبات  استخدام   التكنولوجيا من خالل تمكينهم من استخدام محركات

 االلكترونية  واالستفادة منها في مجال تخصصهم من أجل تنمية كفاءتهم المهنية .

مماسبق يتضح أن دور التدريب اثناء الخدمة  جاء بدرجة مرتفعة في التنمية المهنية لمعلمي مرحلة 

( ،واختلفت مع  2326التعليم الثانوي .وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة مجدى على زامل )

 ( والتي جاءت بدرجة متوسطة. 2368دراسة أحمد بن محمد الزائدي ، وأشرف السعيد أحمد )

لإلجابة على التساؤل الثاني الذي ينص على: " هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات 

الثانوي تعزى لمتغير  العينة لدور التدريب أثناء الخدمة في التنمية المهنية لمعلمي مدارس التعليم 
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التخصص الدراسي ، وسنوات الخبرة ؟ قامت الباحثتان باستخدام اختبار "ت" لداللة الفروق بين 

 متوسطات استجابات العينة  

ولإلجابة هذا التساؤل فيما يتعلاق بمتغيار التخصاص .قامات الباحثتاان باساتخدام اختباار "ت" لداللاة 

تبعاً لمتغير  التخصص الدراساي كماا هاو موضاح بالجادول  الفروق بين متوسطات استجابات العينة

 االتي:

ومستوى   T-test(يبين  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار ""ت"  1جدول)    

 الدالله لمعرفة الفروق في استجابات العينة على تعزى لمتغير التخصص الدراسي .  

المتوسط  العدد التخصص المحور

 الحسابي

النحراف ا

 المعياري

مستوى  قيمة )ت(

 الدالله

التخطيط  وتنفيد  

 الدرس

 5.134 51.78 45 إنسانية علوم
3.052 .7043 

 5.103 52.16 63 تطبيقية علوم

 4.458 38.76 45 إنسانية علوم التقويم
3.101 .3523 

 3.894 38.00 63 تطبيقية علوم

 5.800 37.67 45 إنسانية علوم استخدام التكنولوجيا
6.360 .3143 

 4.461 38.67 63 تطبيقية علوم

 7833. 3.291 17.149 167.29 45 إنسانية علوم الكلي

 14.871 168.14 63 تطبيقية علوم

يتضح من الجدول السابق ان المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لالستبيان  بلغت عند تخصص علوم 

(  168.14( .وعند تخصص علوم تطبيقية ) 17.149ياري )  ( ، واالنحراف المع167.29انسانية )

( وهى غير دالة  3.291( حيث بلغت القيمة التائية المحسوبة )  14.871واالنحراف المعياري)

( ، مما يشير الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية  في   0.05احصائية عند مستوى )

خدمة في التنمية المهنية  لدى معلمي التعليم الثانوي استجابات افراد العينة لدور التدريب اثناء ال

وتعزو هذه  .علوم تطبيقية ( –بمنطقة جنزور تعزى لمتغير التخصص الدراسي)علوم انسانية 

النتيجة  إلى أن جميع المعلمين مختلف التخصصات قد شاركوا في دورات تدريبية متشابهة وإن 
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خضع الجميع  لنفس الظروف ، ويتلقون نفس  اختلفت في محتواها حسب نوع تخصصاتهم ، وقد

التوجيهات والتعليمات المتعلقة ببرنامج التدريب أثناء الخدمة ، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

( التي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق 2368أحمد بن محمد الزائدي ، وأشرف السعيد أحمد )

 ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص.

ابة على هذا التساؤل فيما يتعلق بمتغير سنوات الخبرة ،  قامت الباحثتان باإجراء اختباار تحليال لالج

لداللة الفروق بين متوسطات استجابات العيناة  تبعااً لمتغيار سانوات  (ANOVA)التباين االحادي  

 الخبرة ،  كما هي موضحة في الجدول اآلتي:

( بين  استجابات افراد العينة حسب متغير ANOVAيبين تحليل التباين األحادي )( 63جدول)

 سنوات الخبرة

يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة احصائية  في استجابات العينة  لدور التدريب     

التعليم الثانوي بمنطقة جنزور وفقا لمتغير سنوات اتناء الخدمة في التنمية المهنية لمعلمي مرحلة 

 مصدر التباين مصدر التباين المحور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية
 قيمة ف

مستوى 

 الدالله

التخطيط  وتنفيد 

 الدرس

 

 2 41.056 82.111 بين المجموعات

 2695.889 داخل المجموعات 3.207 1.599

25.675 

105 

 107 2778.000 المجموع

 

 التقويم

 2 42.150 84.299 بين المجموعات

 1744.997 داخل المجموعات 0843. 2.536

16.619 

105 

 107 1829.296 المجموع

 استخدام التكنولوجيا

 2 13.964 27.928 بين المجموعات

 2712.322 داخل المجموعات 5843. 541.

25.832 

105 

 107 2740.250 المجموع

 لكليا

 2 357.914 715.828 بين المجموعات

 25954.274 داخل المجموعات 2403. 1.448

247.184 

105 

 107 26670.102 المجموع
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(  وهي قيمة غير دالة عند مستوى    1.448الخبرة  ، حيث ان قيمة "ف " المحسوبة تساوي)   

(  مما يشير الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تبعاً لمتغير سنوات الخبرة ،  وقد 0.05داللة )

ن باختالف خبراتهم في بيئة مدرسية واحدة ، أنهم يستفيدون من تعزو الباحثتان ذلك  لوجود المعلمي

ً ، فالمعلم صاحب الخبرة القليلة يستفيد من المعلم صاحب الخبرة الطويلة نتيجة  بعضهم بعضا

االحتكاك المباشر،  كما أنهم خضعوا لنفس اإلعداد والتدريب ، ونتيجة لوجود تقرير كفاءة للمعلمين 

ي ، والحرص على وجودهم في المالك الوظيفي يهتم جميع المعلمين بتنفيذ في نهاية العام الدراس

كافة توجيهات الموجهين والمعلم األول  في المقرر . وتتفق هذه النتيجة مع دراسة مجدى على زامل 

( ، واختلفت مع دراسة فهد عيادة السنيني  2323( ، ودراسة  سارة موسى النعيمي ) 2326)

 نتائجها عن وجود فروق تبعا لمتغير سنوات الخبرة ( التي أسفرت  2365)

لإلجابة على التساؤل الثالث الذي ينص على : ما اهم المشكالت التي تواجه تدريب المعلمين اثناء 

الخدمة بمرحلة التعليم الثانوي بمنطقة جنزور ؟ تم حساب المتوسطات  واالنحرافات المعيارية 

تدريب المعلمين اثناء الخدمة بمرحلة التعليم الثانوي ، وتم   والرتب لتقدير المشكالت التى تواجه

 ترتيبها تنازليا وكانت النتائج كالتالي:

(يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريه  والرتبة  للمشكالت التي تواجه   66جدول ) 

 تدريب المعلمين اثناء الخدمة بمرحلة التعليم الثانوي . 

 الفقرات م
ط المتوس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة المستوى

 9 مرتفعة 1.049 3.82 يعقد التدريب في اماكن بعيدة عن مكان عمل المعلمين 1

 7 مرتفعة 3.883 3.88 صعوبة الوصول الى مكان انعقاد برامج التدريب 2

 10 عةمرتف 1.049 3.72 اختيار اماكن التدريب غير مزودة باألجهزة  التقنية الحديثه 3

 8 مرتفعة 3.945 3.85 الجدول الزمني لبرنامج التدريب غير مناسب للمعلمين 4

 5 مرتفعة 3.857 3.94 اليوجد مردود ملموس للمعلم بعد التدريب سواء في العالوات او الترقيات 5

 1 مرتفعة 3.780 4.09 ندرة تقديم الوزارة لحوافز مادية او معنوية للمعلمين بعد التدريب 6

 6 مرتفعة 3.890 3.89 عشوائية رصد االحتياجات التدريبية للمعلمين 7

 4 مرتفعة 3.808 3.96اهداف عملية التدريب غير منبتقه من احتياجات المعلمين التربوية  8
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 الحقيقية

 2 مرتفعة 3.740 4.06 هناك فجوة بين محتوى التدريب وطبيعة عمل المعلم 9

 3 مرتفعة 3.897 4.00 لخدمة للصدق والموضوعيةيفتقر تقويم التدريب اثناء ا 10

يبين الجدول السابق ان جميع المشكالت التى تواجه تدريب المعلمين اتناء الخدمة جاءت بدرجة 

 ( .   4.09 - 3.72مرتفعة ، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين )

لحوافز مادية او معنوية  ( والتي تنص على " ندرة تقديم الوزارة 6حيث جاءت الفقرة رقم )  

( وانحراف معياري بلغ    4.09للمعلمين بعد التدريب "  بالمرتبة االولى وبمتوسط حسابي بلغ )   

( ، وبدرجة مرتفعة .وتعزو هذه النتيجة وذلك لوجود عجز في تمويل  برامج التدريب ،    780.)   

 مما يؤدي ذلك ضعف أهتمام  المعلمين ببرامج التدريب  . 

( والتي تنص على " هناك فجوة بين محتوى التدريب وطبيعة عمل 9بينما جاءت الفقرة رقم ) 

( ،     740.( وانحراف معياري بلغ )     4.06المعلم "  بالمرتبة الثانية  وبمتوسط حسابي بلغ )   

اجاتهم وبدرجة مرتفعة.وتعزو هذه النتيجة إلى لشعور المعلمين بأن برامج التدريب لم تحقق احتي

التدريبية التي يتوقعون الحصول عليها بعد التدريب ، لعدم ارتباط محتواها بواقع المعلم في 

 المدارس الثانوية  من جهة ، وعدم آخذ آرائهم في االحتياجات من جهة أخرى

( والتي تنص على " يفتقر تقويم التدريب اثناء الخدمة للصدق والموضوعية 10جاءت الفقرة رقم ) 

( ، وبدرجة   897.( وانحراف معياري بلغ ) 4.00مرتبة الثالثة  وبمتوسط حسابي بلغ )"  بال

 وتعزو هذه النتيجة لعدم إجراء امتحانات في نهاية برنامج التدريب .مرتفعة

( والتي تنص على " اهداف عملية التدريب غير منبتقه من احتياجات  8جاءت الفقرة رقم )

( وانحراف معياري   3.96بالمرتبة الرابعة  وبمتوسط حسابي بلغ )    المعلمين التربوية الحقيقية "

وتعزو هذه النتيجة آلن أهداف عملية التديب  التلبي ،  ( ، وبدرجة مرتفعة    808.بلغ )  

احتياجات المعلمين  الفعلية  بالقدر الكافي من واقع المدارس الثانوية ، والترصد مشكالت التي 

 ها بصورة غير إجرائية.تواجهم   ،وتم تحديد

( والتي تنص على " اليوجد مردود ملموس للمعلم بعد التدريب سواء في  5جاءت الفقرة رقم ) 

( وانحراف معياري     3.94العالوات او الترقيات "  بالمرتبة الخامسة وبمتوسط حسابي بلغ )  
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ن اليكون لديهم دافع لتدريب .وتعزو هذه النتيجة ألن المعلمي ( ، وبدرجة مرتفعة   857.بلغ )   

 بسبب اليوجد أي تميز بعالوة أو ترقية  للمعلمين  الملتحقين ببرنامج التدريب  بعالوة 

( والتي تنص على " عشوائية رصد االحتياجات التدريبية للمعلمين "   7جاءت الفقرة رقم ) 

 .( ، وبدرجة مرتفعة890.( وانحراف معياري بلغ )3.89بالمرتبة السادسة وبمتوسط حسابي بلغ )

وتعزو هذه النتيجة لعدم مشاركة المعلمين في تحديد احتياجاتهم التدريبية ، بل تقوم الوزارة  التربية 

 بتكليف  من ينوب عنهم  مثل الموجهين أو مدراء  الدوارس ، أو المعلم األول للمقرر الدراسي

ى مكان انعقاد برامج التدريب "  ( والتي تنص على " صعوبة الوصول ال 2جاءت الفقرة رقم ) 

( ، وبدرجة   883.( وانحراف معياري بلغ )  3.88بالمرتبة السابعة وبمتوسط حسابي بلغ )

 وتعزو هذه النتيجة  لظروف  االقتصادية  واالجتماعية  لبعض المعلمين . ، مرتفعة

ير مناسب للمعلمين "  ( والتي تنص على " الجدول الزمني لبرنامج التدريب غ4جاءت الفقرة رقم ) 

( ، وبدرجة   945.( وانحراف معياري بلغ )    3.85بالمرتبة الثامنة وبمتوسط حسابي بلغ )  

 مرتفعة.وتعزو هذه النتيجة لغياب التخطيط  الجيد  منظم لبرنامج التدريب أثناء الخدمة.

مكان عمل المعلمين "  ( والتي تنص على " يعقد التدريب في اماكن بعيدة عن 1جاءت الفقرة رقم ) 

( ،   1.049( وانحراف معياري بلغ ) 3.82بالمرتبة ما قبل االخيرة  وبمتوسط حسابي بلغ ) 

وبدرجة مرتفعة.وتعزو ذللك لعدم تناسب مكان التدريب مع بعض المعلمين ويتم نقلهم من مكان إلى 

 أخر ،وبسبب ظروف البالد غير اآلمنة ، وانتشار اآلوبئة   . 

( والتي تنص على " اختيار اماكن التدريب غير مزودة باألجهزة  التقنية  3فقرة رقم  )جاءت ال

( ، 1.049( وانحراف معياري بلغ )3.72الحديثه "  بالمرتبة االخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )

وتعزو هذه النتيجة إلى أن مراكز التدريب غير مؤهلة  لذلك ، لقلة وجود  وبدرجة مرتفعة

مادية ، وقلة وجود المدربين من ذوي المؤهالت العلمية، وعدم أهتمام المعلمين إالمكانيات ال

باستخدام التقنية في مجال التدريس.وتتفق نتائج هذه الدراسة  مع دراسة عبدالقادر صالح عيسى 

 ( في وجود معوقات تواجه التدريب أثناء الخدمة لمعلمي التعليم الثانوي. 2326)

 التوصيات :

برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة  ، من خالل  إجراء مسح حقيقي الحتياجات  يجب تقنين-6

 المعلمين التدريبية بحيث تكون برامج التدريب منبثقة من احتياجاتهم ومؤامتها لتخصصاتهم.
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وضع نظام للحوافز على البرامج التدريبية التي يلتحق بها المعلمون ، بحيث يستحق من يلتحق -2

ية خالل السنة الدراسية مكافأة مالية أو معنوية تحددها الوزارة ضمن اإلمكانات بدورات تدريب

 المادية المتاحة.

ضرورة التركيز في برنامج التدريب أثناء الخدمة  على القياس والتقويم التربوي ، -0

 واستراتيجيات التدريس الحديثة ، وتوظيف التقنية في مجال التدريس.

 قويم لبرامج التدريب أثناء الخدمة  كأحد أدوات التقويم السنوي للمعلم.يجب  اعتماد نتائج الت-1

ضرورة استحداث قسم خاص بتدريب المعلمين في أثناء الخدمة في كل بلدية، بحيث يكون هناك -8

 تمهين للتعليم وأن يدخل برامج التدريب جميع المعلمين بشكل دوري  دون استثناء  

تابعة مدة االستفادة من برامج التدريب أثناء الخدمة ومدى التزام ضرورة وضع معايير مناسبة لم-1

 المعلمين بما قدم لهم خالل برامج التدريب .

 المقترحات 

إجراء دراسة عن عالقة برامج التدريب أثناء الخدمة باالحتياجات التدريبية لمعلمي التعليم  -

 الثانوي 

وء االتجاهات المعاصرة بمايتفق مع معايير وضع تصور مقترح لتنمية المهنية للمعلمين في ض -

 الجودة.

 المشكالت التي تواجه التدريب أثناء الخدمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .-

  المراجع :

(.التخطيط االستراتيجي لمتطلبات التنمية المهنية في ضوء 2361أحمد ، محمد منصور )-6

-218(، ص2، المجلد السادس واألربعين ، العدد ) التوجهات العالمية الحديثة ، المجلة التربوية

281 . 

 إسهام برنامج التأهيل التربوي في تحسين أداء المعلمين غير( . 2368أحمد ، نجاح رحومة )-2

( ،  61، مجلة البحث العلمي في التربية ، العدد ) الحاصلين على مؤهل تربوي من وجهة نظرهم

 . 012-066ص
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 أثر الدورات التدريبية التي تعقدها وزارة التربية والتعليم في( . 2361اصالن ، عمر محمد )-0

، المجلة الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،  تنمية المهارات التدريسية من وجهة نظر المعلمين

 . 13-6( أبريل ، ص1العدد )

 ت المصرية فيالتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعا(. 2335إمام ،إيهاب السيد )-1

، مجلة البحوث النفسية والتربوية ، كلية التربية : جامعة المنوفية ، العدد  ضوء وظائف الجامعة

 .  00 -63(  ،ص 0)

.دور المشرف التربوي في تنمية والمعلمين مهنياً في منطقة (  2366البلوي ، مرزوقة حمود )-8

منشورة ( ،عمادة الدراسات العليا ، ،رسالة ماجستير) غير  تبوك التعليمية من وجهة نظرهم

 جامعة مؤتة . 

 فاعلية استخدام الحقائب االلكترونية في تنمية الكفايات( . 2323جويبر ، ليلى رمضان )-1

،" ً المجلة الليبية لعلوم  التدريسية للطالب المعلم بكليات التربية "كلية التربية طرابلس أنمودجا

 . 228-263( فبراير ،ص6التعليم ، العدد)

،العين اإلمارات العربية  تكوين المعلم من اإلعداد إلى التدريب( .2338األحمد ،خالد طه )-9

 المتحدة : دار الكتاب الجامعي .

: دار خزين  عمان الصفيمرشد المعلم في الموقف  (.2335أحمد ) والخطيب، الخطيب، رداح-5

 للنشر والتوزيع.

، القاهرة  عصري وأدواره واإلشراف عليه وتدريبهخصائص المعلم ال( . 2332راشد ،على )-1

 :دار الفكر العربي . 

 التنمية المهنية المستدامة لمعلمي(. 2368الزائدي ،أحمد بن محمد  وأحمد ، أشرف السعيد )-63

، مجلة مستقبل التربية المدارس الثانوية بمحافظة جدة في ضوء متطلبات معايير االعتماد المهني

 . 006-185( ، أبريل ،ص  11د الثاني والعشرون ،العدد )العربية ، المجل

(  4-1درجة إسهامات البرنامج التدريبي لمعلمي الصفوف من)(.2326زامل، مجدي على )-66

، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية  أثناء  الخدمة في تطورهم المهني

 .618-653( ،ص  00والنفسية ، المجلد الثاني عشر ، العدد )
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 .اإلتجاهات الحديثة في تدريب( 2332سالم ، محمد توفيق و سعد ، عبدالخالق يوسف )-62

 ، القاهرة :المركز القومي لبحوث التربوية والتنمية . المعلمين أثناء الخدمة

 الدورات التدريبية أثناء  الخدمة ودورها في تحسين األداء( .2365السنيني ،فهد عيادة ) -60 

، مجلة اتحاد الجامعات العرية للتربية وعلم النفس ، المجلد  لتدريسي لمعلمي التربية الفنيةا

 . 695-615(  ، ص 6السادس عشر ، العدد ) 

 التنمية المهنية للمعلمين في ضوء االتجاهات العالمية( . 2363الطاهر ،رشيدة السيد )-61

 .، القاهرة : دار الجامعة الجديدة تحديدات وطموحات

،  اإلدارة التعليمية  واإلشراف التربوي أصولها وتطبيقها( .2336عطوي ، جودت عزت )-68

 عمان : الدار العلمية الدولية.

 دور مديري المدارس في التنمية المهنية للمعلمين من وجهة نظر( . 2322عواد ،أمل فايز )-61

لوم اإلنسانية واالجتماعية ، العدد ، المجلة العربية للعمعلمين المرحلة الثانوية في لواء الموقر

 .  06-6( الجزء الثاني شباط ،ص 66)

الثانوي  التنمية المهنية لمعلمي التعليم( . 2330عوض  ،توفيق عوض ونخلة ، ناجي شنودة )-69

 ، المركز القومي للبحوث التربوية والمهنية : القاهرة. العام

 لبات التنمية المهنية لدى الطالب المعلمدرجة توافر متط( . 2360العوضي ،رأفت محمد )-65

  032-281(، ص 12، مجلة عالم التربية ، العدد ) بكلية التربية في ضوء االتجاهات المعاصرة

 معوقات تدريب المعلمين في أثناء الخدمة كمايراها(. 2326عيسى ، عبدالقادر صالح )-61

جامعة بنغازي ، المجلد  الرابع والثالثين   .مجلة المعلمون والمعلمات في التعليم األساسي والثانوي

 . 91- 18( ، ص6، العدد )

، دمشق  دليل المعلم العصري في التربية وطرائق التدريس(. 2363القنيدي ، عبدالسالم )-23

 :دار قتيبة. 

 دور التكوين أثناء الخدمة في تحسين مهارات المعلمين في مجال(  2360مساعد ، صباح )-26

، مجلة العلوم اإلنسانية ، جامعة محمد خيضربسكرة  بيداغوجيا الكفاءاتالتدريس وفق 

 .82-01( نوفمبر، ص02،العدد)
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 اإلتجاهات الحديثة في تدريب( .2332سالم ، محمد توفيق و سعد ، عبدالخالق يوسف )-22

 ، القاهرة :المركز القومي لبحوث التربوية والتنمية . المعلمين أثناء الخدمة

 دور الدورات التدريبية لمعلمي الصفوف الثالثة األولى في( .2323، سارة موسى )النعيمي -20

،   تنمية مهارات التدريس الفعال من وجهة نظر المعلمين أنفسهم في ضوء بعض المتغيرات

 رسالة ماجستير )غير منشورة ( ، كلية العلوم التربوية : جامعة الشرق األوسط.

 فلسفة التدريب االلكتروني ومتطلباته كمدخل للتنمية المهنية.(  2366وهبة ،عماد صموئيل )-21

.مجلة كلية التربية بأسيوط  المستدامة لمعلمي التعليم الثانوي العام : دراسة تحليلية ميدانية

 . 039-215( ،ص 6،مصر ، المجلد السابع والعشرين ، العدد ) 
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الخدمة ين مهنياً أثناء درجة إسهامات برنامج تدريب وإعداد المعلمدراسة بعنوان "

 "وجهة نظر المعلمين في قصبة إربد من

 الدكتورة خيرة وهيبة بلحميسي                           الدكتورة أثير حسني الكوري

  الجزائر–دكتوراه تكنولوجيا التربية مدرسة البحرينية األساسية                                           

                                          األردن  –إدارة تربوية  دكتوراه       

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

  الملخص:

راسة إلى التَّعرف علاى  درجاة إساهامات برناامج تادريب وإعاداد المعلماين مهنيااً أثنااء هدفت الدِّّ

راساة اساتُخدم المانهُج ، بادالخدمة من وجهة نظر المعلمين في قصبة إر ومان أجالِّ تحقياق أهاداف الدِّّ

راساة مان معلماي ومعلماات شبه الُمقننة الوصفي، حيث استخدام أسلوب الُمقابلة ، وتكاون ُمجتماع الدِّّ

( مقابلااة مااع عينااة 13وقااد تاام إجااراء ثالثااون )، 2322/  2326فااي قصاابة إربااد، للعااام الدراسااي 

راسة درجاة إساهامات برناامج تادريب وإعاداد المعلماين على السؤال ماا  أظهرت نَّتائُج اإلجابة، والدِّّ

"تكارس وزارة مهنياً أثناء الخدمة من وجهة نظر المعلمين في قصبة إربد، الُمقترح الذي أشاار إلاى 

التربية والتعليم جزءاً كبيراً مان ميزانيتهاا مان أجال تطاوير وتادريب وتنمياة وإعاداد المعلماين أثنااء 

 على تكرار.جاَء بأ الخدمة."،

راسة، أوصت الباحثتاان بضارورة التَّأكياد علاى تفعيال  وفي ضوء النَّتائج، التي توصلت إليها الدِّّ

دور وزارة التربية والتعليم في تنمية وتفعيل برامج لتدريب وإعداد المعلمين مهنياً أثنااء الخدماة لماا 

ماين ومواكباة التقادم التكنولاوجي لها مان أهمياة كبيارة علاى تطاوير الكفااءات العلمياة والمهنياة للمعل

 واستقرار الُمجتمع وتطوره. 

 .، تدريب المعلمين مهنياً، المدارس الحكومية، قصبة إربدالبرامج التدريبية :الكلماُت المفتاحيّة

Abstract: 

The study aimed to identify the degree of contributions of the program 

to train and prepare teachers professionally during the service from the 

point of view of teachers in the Kasbah of Irbid. 2021 / 2022, and thirty 

(30) interviews were conducted with the study sample, and the results of 

answering the question showed what is the degree of contributions of the 
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in-service training and preparation program for teachers from the point of 

view of teachers in Irbid Kasbah, the proposal that indicated that “the state 

devote a large part of its budget For the development, training, 

development and preparation of in-service teachers.” It came with the 

highest frequency. 

In light of the results of the study, the researchers recommended the 

necessity of emphasizing the role of the state in developing and activating 

programs to train and prepare teachers professionally during service 

because of its great importance on developing the scientific and 

professional competencies of teachers and keeping pace with technological 

progress and the stability and development of society. 

Keywords: Training Programs, Professional Teacher Training, Public 

Schools, Irbid. 

  مقدمة:

مع مطلع القرن الحادي والعشرين شهد العالم نقلة حضارية شملت كل مناحي الحياة لماا اصابح 

لها من متطلبات جديدة تحتااج الاى خبارات وفكار جدياد فاي التعامال لتحقياق النجااح، والتربياة علاى 

ا المؤسسات التربوية التعليمية التي اصبحت بحاجة الاى اعتبارها عملية حيوية مستمرة تشرف عليه

تربيااة غياار تقليديااة و تعلاايم غياار الااذي ألفناااه ليشااهد بااذلك النظااام التعليمااي تطااويرا لجميااع مكوناتااه 

واهدافااه ومفاهيمااه ،ولعاال ماان اباارز اركااان النظااام التعليمااي نجااد المعلاام فهااو بمثابااة الااروح العمليااة 

الذي تنتقل الخبرات والمعارف والتجارب من خالله ،هذا ما يؤهله لحمل  التعلمية التعليمية و الجسر

مسااؤولية اعااداد القااوى البشاارية المؤهلااة لتلبيااة احتياجااات المجتمااع ،فبهااذا يكااون للمعلاام تااأثير علااى 

 مستقبل اجياله .

راسة:  مشكلة الّدِّ

ر علااى تطااور وضاابط نظااراً لااألدوار الُمهمااة التااي يؤديهااا معلمااي الماادارس الحكوميااة فااي التااأثي

النَّظااام التَّعليمااي كااونهم حلقااة الوصاال بااين جميااع عناصاار العمليااة التَّعليميااة، فقااط تطلااب ماان وزارة 
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التربية والتعليم توفير دورات تدريبية للمعلمين لتزويدهم بأهم المهاارات والكفاياات الالزماة لتحقياق 

 األهداف التعليمية والتربوية المرجوة.

ت المتحققة في نوعية التعلـيم في األردن في السـنوات األخـيرة إال أن هناك بالرغم من اإلنجازا

جملة من التحديات والمعيقات ما زالت تؤثر على نوعية التعلايم منهاا ضاعف بارامج التنمياة المهنياة 

أثناء الخدمة ونظراً لما تقـوم بـه وزارة التربية والتعليم في األردن من إجراءات عملية بهادف تنفياذ 

( والاذي أفضاى الاى  2361توصيات مؤتمر التطوير الترباوي الاذي اقامتاه وزارة التربياة والتعلايم )

ضاارورة القيااام بعمليااـة تقااـويم للااـبرامج التدريبيااـة مااـن خااـالل المعلمااـين المسااتهدفين بالتااـدريب؛ 

 للوقـوف عـلى مـدى جـودة الـبرامج التدريبيـة وسـيرها باالتجـاه الصحيح. 

أن هنااك واقاع عمال الباحثتاان فاي مجاال التَّادريس ومعايشاتها للواقاع، فقاد الحظات  ومن خاالل

، والتي تساعد على تطور العملية التعليمية، وهذا يعد مؤشاراً تفاوتاً في فاعلية هذه البرامج التدريبية

 سلبياً قد يؤثر في المخرجات بكل الجوانب.

درجاة إساهامات برناامج تادريب ة معرفاة وبناء على ما سابق تتمثال مشاكلة الدراساة فاي محاولا

وذلاك باإلجاباة علاى  وإعداد المعلمين مهنياً أثناء الخدمة من وجهاة نظار المعلماين فاي قصابة إرباد،

 السؤال اآلتي:

درجة إسهامات برنامج تدريب وإعداد المعلمين مهنياً أثناء الخدمدة مدن وجهدة نظدر المعلمدين ما  

 ؟في قصبة إربد

 أهمية الدراسة: 

تفيد الدراسـة الحاليـة في إلقـاء الضـوء عـلى واقـع فاعليـة الـبرامج التدريبيـة ضـمن المجاالت  قد -

التااـي تناولتهااـا الدراسااة وهااـي )فلسـااـفة الباارامج التدريبااة ومحتـااـواها، كفـااـاءة الماادربين، البيئااة 

 .التدريبية، تقويم التدريب(

رامجهـاااـا التدريبيـاااـة بمـاااـا يلبـاااـي حاجـاااـات وقاااد تسااااعد المؤسساااـات التعليمياااـة فاااي تطاااـوير ب  -

المتــدربين، وكــذلك فــتح المجــال أمــام المزيــد مــن الدراسات في مجال تقويم البرامج التدريبية، 

لـذا تـأتي هـذه الدراساـة فاي ظاـل ماـا تنشاـده المؤسساات التعليمياة مان تحساين وتطاوير فاي باـرامج 

 سـتجدات التربوية.تنميـة المعلمـين في ظـل الم
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 أهداف الدراسة:

راسة إلى التَّعرف إلى درجة إسهامات برنامج تدريب وإعداد المعلمين مهنياً أثنااء  تسعى هذه الدِّّ

الخدمة من وجهة نظر المعلمين في قصابة إرباد مان أجال االساتفادة منهاا علاى األفاراد والُمؤسساات 

 ير والتنمية األكاديمية والرقي الُمجتمعي. التَّربوية والُمجتمع المحلي، حيث يسهم في التطو

 التَّعريفات االصطالحيّة واإلجرائيّة:

راسة بعض الُمصطلحات التي تم تعريفُها اصطالحياً وإجرائياً كما يأتي :تضمنت الدِّّ  

هي "كال برناامج مانظم ومخطاط لاه يُمكان المعلماين مان النماو فاي المهناة  البرامج التدريبية: -

علاى المزياد مان الخبارات الثقافياة والسالوكية وكال ماا مان شاأنه أن يرفاع التعليمية بالحصول 

مستوى عملية التعليم والتعلم ويزياد مان طاقاات المعلماين اإلنتاجياة. وال باد لهاذه البارامج مان 

(، 62، 2331خطة مسبقة وأن يتم فاي إطاار تعااوني جمااعي وفاق اهاداف محاددة" )القماش، 

بية فاي هاذه الدراساة برناامج )برناامج تهيئاة المعلماين الجادد، يقصد بالبرامج التدري وإجرائياً:

 .(((SEEDدورة تدريس العلوم بالطريقة التكاملية لمعلمي العلوم 

: "بأناه مجموعاة البارامج واألنشاطة المخطاـط لهاـا مان قباـل المؤسساـة التدريب أثناء الخدمدة -

لمهـارات والممارساات التربوياة التعليميـة بهـدف تزويـد المعلمـين بالمعـارف واالتجاهـات وا

والتعليمية الناجحة لرفاع كفايااتهم المهنياـة واإلدارياـة، لماـا ماـن شاـأنه زياادة فاعلياة التادريس 

تأدياة مهاام  وإجرائيداً: ،(11، 2331لرفع مساتوى التحصايل العلماي لادى المتعلماين" )عبياد، 

 رارية عمله بفعالية.معينة مكملة إلعداد المتعلم أثناء الخدمة لتساعده على استم

راسة وُمحدداتها:  ُحدود الّدِّ

راسة على عينة من معلمي ومعلمات في قصبة إربد راساي )، اقتصرت هذه الدِّّ /  2326للعام الدِّّ

(، أما ُمحدداتها فإنها تتحدد بُمستوى صادق األداة وموضاوعية اساتجابة أفاراد العيِّّناة لفقارات 2322

 األداة.

 اإلطار النظري:

همياااة البالغاااة للمعلااام باااات اعاااداده وتأهيلاااه وتدريباااه قضاااية شاااغلت أذهاااان البااااحثين نظاااراً لأل

والمسؤولين عن نظم التربية والتعليم وكذا من اولويات الفكر التربوي المعاصر عمال على مواجهاة 

التحاديات الراهناة؛ وهااذا إلكسااب المعلاام خبارات وكفاياات صاااغتها سياساات تربويااة انطاوت علااى 

في ادوار المعلم الوظيفية من ناقال للمعرفاة الاى دور الميسار والوسايط باين المعرفاة تغيرات جذرية 
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والمتعلم، لهذا كان من الضروري اعداد المعلم وتدريبه في إطار هذا التغير الجذري الذي المس كل 

 (.11، 2331)طعاني، مكونات النظام التعليمي 

الساااعية لتحقيااق التطااوير والتغياار  يعااد التاادريب التربااوي فااي الوقاات الحاضاار ماان الممارسااات

المستمر فهو السبيل لتزويد المعلماين بمهاارات الفنياة والمعلوماات والمعاارف الالزماة ألداء عملهام 

بجدارة وكفاءة عالية تعود بالنفع على المؤسساات التعليمياة والمجتماع ككال )وازرة التربياة والتعلايم 

 (. 2010األردنية، 

ى خطااة اسااتراتيجية واضااحة قااادرة علااى تااوفير المااواد الالزمااة تبنااى الباارامج التدريبااة علاا

واالستفادة من مواد متاحة بهدف تصميم برامج تدريبة مالئماة و مناسابة للعملياة التربوياة ،وتسااعد 

البرامج التدريبة التربوية في التنمية المستدامة ، وتؤدي دورا فعااالً فاي المسااهمة فاي القضااء علاى 

فااي العمليااة التعليميااة و تلبيااة االحتياجااات التربويااة، وتنميااة المعااايير الحياتيااة الكثياار ماان الساالبيات 

لألفااراد، وهااذه الاادورات تعتمااد فااي تصااميمها علااى التعلاايم الرساامي و الغياار الرساامي ،والمهااارات 

الحياتية ،والجهود المبذولة لتنمية العملية التعليمياة والنهاوض بهاا وتحقياق المسااواة فاي التعلايم باين 

 ( samady ,2007,7رادها.)اف

ان البرامج التدريبية تقاوم بادور مهام فاي تنمياة قادرات المعلماين ومواجهاة العقباات والتحاديات 

الجديدة لتوجيه الطاالب نحاو مساتويات علياا فاي الاتعلم وتطاوير واقاع األداء التعليماي، فهاي طرياق 

جدياادة ويعاازز الكفايااات  منهجااي شااامل ومتكاماال ياازود المعلمااين بالمهااارات والمعلومااات ومعااارف

المهنية لاديهم، خاصاة التادريب اثنااء الخدماة يشاكل ضارورة الزماة فاي الوقات الحاضار وذلاك لماا 

يتمتع به العصر الحالي من تطورات مستمرة للمفاهيم التربوياة ماع تناوع اسااليب التادريب الوساائل 

 . (623، 2007)الطعـاني،  التعليمية وهذا من اجل مواكبة التطورات الحاصلة

تأسيساً على ما سبق يتضح لنا أن مسالة التدريب التربوي من أبرز المسائل اثاارة للنقااش وهاذا 

راجاع ألهميااة التاادريب التربااوي أثنااء الخدمااة وتالزمااه مااع التغيارات الحاصاالة فااي جميااع مجاااالت 

الجودة، ان الحياة من أجل تحقياق األفضال لمهناة التعلايم والرقاي باالمخرج التعليماي وجعلاه يتمتاع با

نجاح برامج تدريبياة يتطلاب ايماان المعلام بأهميتاه وفائدتاه بالنسابة لاه وأناه علياه ان يشاعر بحاجتاه 

الضرورية إلاى التادريب حتاى تكاون هنالاك فعالياة لبارامج التادريب فتعمال علاى رفاع كفااءة المعلام 

 وممارسته للمهارات التي يمتلكها بمسؤولية وبفعالية عالية.
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راسات السّ   ابقة: الّدِّ

راساة، مان حياث تركيزهاا  راسات الّسابقة ذات العالقة بموضوع هاذه الدِّّ فيما يلي استعراض للدِّّ

مني من األقدم إلى األحدث راسة ومنهجيتها وأداتها، وتّم تناولها حسب التَّسلسل الزَّ  . على هدف الدِّّ

تاادريب معلمااي ( بدراسااة هاادفت إلااى التعاارف إلااى واقااع 2010) وقااام العاااجز واللااوح واألشااقر

معلماااً  580ومعلمااات المرحلااة الثانويااة أثناااء الخدمااة فااي محافظااة غاازة، وقااد تكوناات العينااة ماان 

ومعلمة، باستخدام استبانة. وقاد بينات النتاائج حاجاة بارامج تادريب المعلماين والمعلماات إلاى وجاود 

لمعلماات المشااركين أهداف محددة مسبقاً للمساعدة على نجاح هذه البرامج وتطوير أداء المعلمين وا

فيها. وحاجة البرامج التدريبية إلى التخطيط لها، وحسب احتياجات المتدربين. مع مشاركة المعلمين 

 في كافة عمليات البرامج التدريبية من تخطيط وتنفيذ وتقويم ومتابعة.

( بدراساة هادفت إلاى التعارف إلاى مساتوى بارامج تادريب المعلماين أثنااء 2013وقامت الفارا )

دمة في التعليم األساسي بمدارس وزارة التربية والتعليم ومدارس وكالة الغوث الدولية، وتكونات الخ

معلماً ومعلمة، وتم استخدام استبانة، بينت النتاائج أن مساتوى بارامج التادريب أثنااء 450 العينة من 

أثنااء الخدماة الخدمة في وزارة التربية والتعليم كان متوسطاً، فاي حاين أن مساتوى بارامج التادريب 

في وكالة الغوث كان منخفضاً، وبينت عدم وجاود فاروق دالاة إحصاائياً فاي مساتوى بارامج تادريب 

المعلمين أثناء الخدمة تعزى لمتغير الجنس، وجود فروق دالاة إحصاائياً فاي مساتوى بارامج تادريب 

لاة إحصاائياً فاي المعلمين أثناء الخدمة تعزى لمتغير المؤهل العلمي الجامعي، وعدم وجاود فاروق دا

وجود فاروق دالاة إحصاائياً  مستوى برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة تعزى لسنوات الخدمة، مع

 في مستوى برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة تعزى لمكان العمل )حكومة، وكالة(.

( بدراساة هادفت (Ayvaz-Tuncel & Çobanoğlu, 2018تونيل وشاوبانغلو -ايفازكما قام 

التحقيق في آراء واقتراحات المعلمين المبتدئين في التدريب أثناء الخدمة في تركيا، وقاد تكونات  إلى

معلماً، مع استخدام استبانة، حيث أظهرت النتائج أن التدريب أثناء الخدمة (494) عينة الدراسة من 

أن المادربين لم يقدم أي مساهمة لبعض المعلمين وتطاورهم الشخصاي. كماا تمثال اآلراء السالبية بشا

 واإلعداد الذي أجري فيه التدريب أثناء الخدمة نقاًطا مهمة أخرى للتقييم.

بدراساة بهادف Nzarirwehi, 2019)  (Atuhumuze &وقاام اتوههيومياوز ونزارياواوي 

 610التعرف على  تأثير التدريب على التطوير المهني للمعلمين في أوغندا. وقد تكونات العيناة مان 

دائيااة أصااحاب المصاالحة فااي التعلاايم، وتاام اسااتخدام المقااابالت واالسااتبيانات لجمااع ماان معلمااي االبت
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البيانات. بينت النتائج أن تدريب المعلمين أثناء الخدمة له تاأثير كبيار علاى المعلماين، وخاصاة علاى 

تم مؤهالتهم األكاديمية وادائهم وكفاءتهم المهنية. ومع ذلك، ال يمكن تحقياق هاذه الفوائاد إال عنادما يا

 تخطيط التدريب وتنفيذه وتقييمه بشكل صحيح ضمن وجود بعض الموارد والحوافز.

 الطريقة واإلجراءات:

راسة وعينتها وأدا راسة، ومجتمع الدِّّ راسة واإلجراءات  ةتضّمن هذا الجزء وصفاً لمنهج الدِّّ الدِّّ

راسة، واإلجراءات والطرق اإلحصائية التاي تام اساتخدامها  الالزمة للتحقق من صدق وثبات أداة الدِّّ

 في تحليل البيانات.

راسة:  منهج الّدِّ

   النَّوعي.تم استخدام المنهج الوصفي 

راسة:  ُمجتمع الّدِّ

راسة من        الذين علاى رأس عملهام خاالل العاام  معلمي ومعلمات في قصبة إربدتكّوَن ُمجتمع الدِّّ

راسااي ) وتاام اختيااار العيِّّنااة بالطريقااة  مااة،( معلماااً ومعل1565( والبااالغ عااددهم )2322/  2326الدِّّ

 .العشوائيَّة

راسة:   عيِّّنة الّدِّ

راساة، حياث اشاتملت عيّناة  راسة بالطريقة الطبقيَّة العشوائيّة مان ُمجتماع الدِّّ تّم اختيار عيِّّنة الدِّّ

راسة على )  قامت الباحثتان بمقابلتهم عن طريق الُمقابلاة شابه الُمقنناة وأخاذ( معلماً ومعلمة، و13الدِّّ

 .وتّم تدوين مالحظاتهم إجاباتهم على سؤال الُمقابلة

راسة  :أداة الّدِّ

راسة وهي ، وذلك لمعرفة وجهات نظارهم، الُمقابلة شبه الُمقننة قامت الباحثتان بتطوير أداة الدِّّ

مان العااملين فاي وزارة التَّربياة والتَّعلايم  ( معلماً ومعلماة13تّم إجراء مقابالت شبه مقننة مع ) حيث

 قصبة إربد.في 

راسة: "الُمقابلة"صدق    أداة الّدِّ

 للتحقق من صدق محتوى الُمقابلة تّم عرض ُسؤال الُمقابلة على مجموعة من الُمحكمين وهو: 
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درجة إسهامات برنامج تدريب وإعداد المعلمين مهنياً أثناء الخدمة من وجهة نظدر المعلمدين ما  -

 ؟في قصبة إربد

هم حااول ُسااؤال المقابلااة ماان حيااث سااالمة الصااياغة للسااؤال، وماادى بهاادف إبااداء آرائهاام ومالحظااات

راسة.  مناسبته بتحقيق أهداف الدِّّ

 تصميم الُمقابلة:

، وذلاك مان خاالل جماع البياناات عان طرياق إجاراء مقاابالت ماع شابه الُمقنناةتم اعتماد الُمقابلة      

ابلااة الفرصااة للباحثااة فااي ( معلماااً ومعلمااة، وقااد أتاااح أساالوب جمااع البيانااات عاان طريااق الُمق13)

الحصول على معلومات ومقترحات تُثري الموضوع وتُساهم في تحسينه وُمعالجته، وذلك من خالل 

 طرح سؤال ذا نهاية مفتوحة.

وقبل البدء بإجراء المقابلة مع أفراد عيّنة الدّراسة، قادّمت الباحثاة نفساها إلايهم وعاّرفتهم باسامها      

 ها، وبيّنت لهم أنَّ إجاباتهم لن تُستخدم إالّ ألغراض البحث العلمي.ومهنتها والهدف من مقابلت

راسااة بشااكل عااام حااول الموضااوع، وبعااد أن تااّم        باادأت الباحثتااان الحااوار مااع أفااراد عيّنااة الدِّّ

الحصااول علااى مااوافقتهم إلجااراء المقابلااة، تااّم طاارح السااؤال علااى المشاااركين وتاادوين إجاباااتهم، 

 دقيقة(، وتّم أخذ مواعيد من بعضهم. 15-30كل فرد مشارك ) واستغرقت المقابلة مع

 جمع بيانات الُمقابلة وتفريغها: 

تّم جمع البيانات بعد تصنيفها وتحليلها أوالً بأول بعد إجراء الُمقابالت مع األفراد الُمشتركين في      

مااين مهنياااً أثناااء الدّراسااة للتعاارف إلااى آرائهاام حااول درجااة إسااهامات برنااامج تاادريب وإعااداد المعل

الخدمة من وجهة نظار المعلماين فاي قصابة إرباد، وذلاك مان خاالل تفريغهاا فاي جاداول بعاد تنسايق 

درجااة الُمقترحااات الُمتعلقااة بالنَّتااائج ووضااعها فااي صااورتها النِّّهائيّااة )المقترحااات(، وماان بعااض 

لمعلماين فاي قصابة إسهامات برنامج تادريب وإعاداد المعلماين مهنيااً أثنااء الخدماة مان وجهاة نظار ا

تكرس الدولة جازءاً كبياراً مان ميزانيتهاا مان أجال تطاوير وتادريب وتنمياة وإعاداد المعلماين : )إربد

إرسال نخبة من المعلمين في بعثات تدريبية إلى الدول المتقدمة التي يتوفر بهاا اهتماام ، أثناء الخدمة

نّسب المئويّة للمقترحاات، والرجاوع إلاى ومن ثّم تم حساب التِّّكرارات وال(، بتدريب المعلمين مهنياً.

الُمالحظااات التااي تااّم تسااجيلها أثناااء إجااابتهم، ومّمااا تجاادر اإلشااارة إليااه ُوجااود بعااض المعيقااات فااي 

 الحصول على المعلومات مثل ضيق الوقت النشغال المشاركين بأعمالهم وارتباطهم بمواعيد.  

راسة  : إجراءات الّدِّ
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راسة ووضع  راساة، والتحقاق مان صادقها، ثام أخاذ تحديد مشكلة الدِّّ مخطط لها، وإعاداد أداة الدِّّ

راسااة بالتنساايق مااع الجهااات المعنيااة، ثاام تاام  إجااراء الُمقااابالت مااع األفااراد الموافقااة علااى تطبيااق الدِّّ

الُمشتركين في الدّراسة، وتصنيف اإلجابات الُمتعلقة بأسئلة الُمقابلة حول الُمقترحات حساب إجاباات 

راسااة عليهااا، وذلااك حسااب التِّّكاارار، والنسااب المئويّااة، مااع مراعااات تجنااب تكاارار أفااراد عينااة الدِّّ 

 وتقديم التَّوصيات الُمالئمة في ضوء النَّتائج.الفقرات التي تحمل نفس الفكرة أو نفس المعنى، 

راسة ومناقشتها  نتائج الّدِّ

راساة مان خاالل  إجاباة أفاراد العيناة تضمن هذا الجزء عرضاً للنتائج التي توصلت إليها هذه الدِّّ

راسة، وعلى النحو اآلتي:  على سؤال الدِّّ

درجددة إسددهامات برنددامج تدددريب وإعددداد مددا : النتددائج المتعلقددة باإلجابددة عددن السددؤال ومناقشددته

 ؟المعلمين مهنياً أثناء الخدمة من وجهة نظر المعلمين في قصبة إربد

المئويّة إلجابات أفراد عيّنة الدّراسة ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج التِّّكرارات والنسب 

( معلمااً 13وتاّم طارح الُساؤال علايهم، والاذين بلاغ عاددهم ) شابه المقنناةممن أجريت عليهم المقابلاة 

 .ومعلمة

درجة إسهامات برنامج تدريب وإعداد المعلمين مهنيداً أثنداء الخدمدة مدن وجهدة نظدر المعلمدين ما 

 ؟في قصبة إربد

ال تّم رصد اقتراحات السؤال حول دور مديري المدارس الحكومية في قصابة لإلجابة عن هذا السؤ 

( اساتجابة، وتاّم توزيعهاا إلاى فئاات، 653إربد بتعزيز قيم التسامح بين الطلبة، والتي كانت تحملها )

 (.6ومن ثم حساب التِّّكرارات لهذه الُمقترحات، كما هو مبين في الجدول )

 (1جدول )

راسة على سؤال اقتراحات أفراد عينة المقابلة التكرارات والنسب المئ وية إلجابات أفراد عينة الّدِّ

درجة إسهامات برنامج تدريب وإعداد المعلمين مهنياً أثناء الخدمة من وجهة نظر المعلمين في ل

 قصبة إربد

 النسبة المئوية % التكرار اإلجابة الرقم

6 

زانيتها تكرس وزارة التربية والتعليم جزءاً كبيراً من مي

ة وإعداد المعلمين أثناء من أجل تطوير وتدريب وتنمي

 الخدمة.

88 10.96     % 

2 
إرسال نخبة من المعلمين في بعثات تدريبية إلى الدول 

 المتقدمة التي يتوفر بها اهتمام بتدريب المعلمين مهنياً.
12 71.56  % 



 
 
 

 

111 
 

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

 99/0200/ 02-91( طرابلس 3المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

 النسبة المئوية % التكرار اإلجابة الرقم

0 

تطوير الخصائص الشَّخصية للمعلمين عن طريق 

تي تساعد على قيادة واستغالل الفرص التدريب ال

 .لالستثمار في الُمؤسسات التَّربوية

08 %  59.63 

1 
بة مواكالمعلمين والمعلمات على ضرورة تشجيع 

 المستجدات في المجال التربوي.
25 %  47.70 

8 

ضرورة تطبيق نظام أنشطة التدريب في المدرسة 

بشكل  بإشراف من المشرفين التربويين ومدير المدرسة

 مستمر.

23 %  34.07 

 

راساة علاى الساؤال المفتاوح قاد ( 6يبين الجدول رقم ) أّن النِّّسب المئوية إلجابات أفراد عيّناة الدِّّ

تكارس وزارة التربياة (، حيث حصلت اإلجابة التاي نصاها "%10.96-%34.07تراوحت ما بين )

 مياة وإعاداد المعلماين أثنااء الخدماة."والتعليم جزءاً كبيراً من ميزانيتها من أجل تطوير وتدريب وتن

إرسال نخبة مان المعلماين فاي  (، يليها اإلجابة التي نصها "%10.96)على أعلى نسبة مئوية بلغت 

" بنسبة مئوية بلغت بعثات تدريبية إلى الدول المتقدمة التي يتوفر بها اهتمام بتدريب المعلمين مهنياً.

ضارورة تطبياق نظاام أنشاطة التادريب فاي  علاى " (، بينما حصلت اإلجاباة التاي نصات71.56%)

" علاى أدناى نسابة مئوياة المدرسة بإشراف من المشرفين التربويين ومادير المدرساة بشاكل مساتمر.

 (. 34.07%بلغت )

( ُمقترحااات ماان وجهااة نظاار المعلمااين والمعلمااات حااول درجااة 8أظهاارت الَّنتااائج أنَّ هناااك )

تكرس مهنياً أثناء الخدمة، وجاء الُمقترح الذي نّص على " إسهامات برنامج تدريب وإعداد المعلمين

وزارة التربية والتعليم جزءاً كبيراً من ميزانيتها من أجال تطاوير وتادريب وتنمياة وإعاداد المعلماين 

(، ويُمكاان للباحثتااان تفسااير هااذه النَّتيجااة فااي ضااوء رغبااة 88أثناااء الخدمااة."، أعلااى تكاارار بلااغ )

التَّركيز على التَّدريب الُمستمر وعقد ورش عمل ولقاءات لالطالع على كل في  الُمعلمين والمعلمات

مااا يُسااتجد فااي األساااليب الحديثااة فااي التنميااة المهنيااة، وتااذليل مااا يعتاارض مساايرتهم ماان عقبااات، 

وُمناقشتهم وُمحاورتهم والتَّعرف على احتياجاتهم وتحسس ُمشكالتهم والعمل على حلِّّها، باعتبار أنَّ 

غباة اللِّّقاء ات الدَّورية والدَّورات التَّدريبيّاة مان أهام الوساائل الفاعلاة فاي تولياد الدَّافعيَّاة الداخلياة والرَّ

ألداء مهمتهم التدريسية ؛كونها تُسهم في تعميق االنتماء للمدرسة، ولما لها  الُمعلمين والمعلماتلدى 

مع بأكمله، وجاء الُمقترح الاذي يانص علاى من أهمية وتأثير كبير على العَمليَّة التَّربويّة وعلى الُمجت

"إرسال نخبة من المعلماين فاي بعثاات تدريبياة إلاى الادول المتقدماة التاي يتاوفر بهاا اهتماام بتادريب 

المعلمين مهنياً، لينهلوا منها كل ما هو جديد في مجال التدريس لزيادة كفاءتهم  ، في المرتباة الثانياة 

ن تفساير ذلاك فاي ضاوء أهمياة مواكباة التَّطاورات والُمساتجدات، (، ويُمكان للباحثتاا12بتكرار بلغ )

وأهمية االطالع على تجارب الدُّول الُمتقدمة واالحتكااك بهام حياث تتاوفر بهاا أسااليب حديثاة لتنمياة 
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وتطوير المعلمين والمعلمات مهنياً وكذا التعرف على الوسائل التعليمياة المعاصارة المساهلة للعملياة 

ضاارورة تطبيااق نظااام أنشااطة التاادريب فااي المدرسااة الُمقتاارح الااذي نااّص علااى "، وجاااء التعليميااة 

(، ويُمكان 23بإشراف من المشارفين الترباويين ومادير المدرساة بشاكل مساتمر."، أقال تكارار بلاغ )

للباحثتان تفسير هاذه النَّتيجاة فاي عادم تاوفر الرغباة الكبيارة للُمعلماين والمعلماات فاي االنخاراط فاي 

نشغالهم الكبير في األعمال التدريساية وانهاا ساتكون عابء علايهم، كماا اعتبروهاا أنشطة التدريب ال

مجرد إهدار للوقت وإستقطاعه من الحجم الساعي المخصص للتدريس هذا مان جهاة باإلضاافة الاى 

قناعتهم بمهاراتهم القائمة على اساس االقدمية في مجال التدريس وهذا راجع لعدم إيمانهم بما تقدماه 

  التدريبية من خبرات ومعلومات ومعارف تسهم في االرتقاء بأدائهم المهني.البرامج 

 التوصيات:

راسة توصي الباحثتان بما يلي:  في ضوء النَّتائج التي توصلت إليها الدِّّ

تفعيل دور وزارة التربية والتعليم في تنمية وتفعيل برامج لتدريب وإعداد المعلمين مهنياً  -

أهمية كبيرة على تطوير الكفاءات العلمية والمهنية للمعلمين أثناء الخدمة لما لها من 

 ومواكبة التقدم التكنولوجي واستقرار الُمجتمع وتطوره.

راسة ما أَمكن في األوساط التَّعليميَّة، وخاصة لدى صانِّعي القرار والقادة  - تَوظيف نَتائج الدِّّ

م تفعيل برامج تدريب وإعداد التَّربويين، وذلك لإلفادة منها في التَّطبيق العملي لمفهو

 المعلمين مهنياً أثناء الخدمة.

ً أثناء عارف المستجدة بكل ما يتعلق بجديد المَ استمرار تَ  - تدريب وإعداد المعلمين مهنيا

ا من سلوبً ها أُ نْ ل مِّ ناقش كُ ة تُ راسيَّ لقات دِّ حَ وة للُمعلمين شيطيَّ نْ ورات تَ من خالل دَ الخدمة 

ً أثناء الخدمةتدريب وإعداد المعل أساليب  ،سلوب منهازة لكل أُ ميِّّ مات المُ والّسِّ  مين مهنيا

ف يعروتَ  ،ل منهاالل استخدام كُ مكن أن تتحقق من خِّ تاجات التي يُ د والنِّ وائِّ حديد الفَ وتَ 

ً ة لتَ دائيَّ طوات األَ الخُ   .طبيقها عمليا
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معوقاُت استخدامِّ التعليمِّ اإللكترونّي في العمليّةِّ التعليميّةِّ كما يدركها أعضاُء هيأةِّ 

 بنغازي "دراسة مسحيّة" جامعة-المرجكلّيّة التربية -يس التّدر

 بنغازي -كلية التربية -تدريس عضو هيأة  أ. أريج إبراهيم عبد الحميد :مقدمة من 

 أ.نجية المبروك مسعود        -       أ. مروة سالم الرخ

 المرج -هيأة التدريس كلية التربية أعضاء

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

 ملخص الدراسة :

دون استخدام التعليم اإللكتروني  تحولهدفت الدراسة الحالية إلى  التعرف على أهم المعوقات التي  

من وجهة نظر أعضاء هيأة التدريس في كلية التربية المرج، كما هدفت إلى التعرف على الفروق 

، المتغيرات الديمغرافية منها : متغير النوع و التخصص في مستوى المعوقات في ضوء بعض

ولتحقق من ذلك تم استخدام المنهج الوصفي المسحي بتطبيق األداء على مجتمع الدراسة بالكامل 

رصدت  spss(،عضَو هيأة تدريس وباستخدام برنامج الرزم اإلحصائية 19والبالغ عددهم )

 الدراسة التالية :

 هيأة التدريسصائية في مستوى المعوقات التي تواجه أعضاء وجود فروق ذات داللة إح 

، (%1.88)حيث شكل المحور الخاص بعالقة األستاذ والطالب أكبر المعوقات بنسبة 

ويليها المحور الخاص بالمناهج التعليمية وصعوبة تحويلها إلى مقررات إلكترونية في 

فروق في مستوى المعوقات ، مع رصد الدراسة وجود (%1.72)الترتيب الثاني  بنسبة 

 ترجع إلى التداخل بين متغيري النوع والتخصص .

  هذا وقد اعتبر أفراد عينة الدراسة بأن التعليم اإللكتروني أمرا ثانويا يصعب تحقيقه في ظل

 .  أو قلّتها التعليم االلكترونيلتوظيف غياب األنشطة التعليمية الداعمة 

 " لكتروني ، المعوقات ، عضو هيأة تدريس" الكلمات المفتاحية : التعليم اإل

 

Study summary: 

 •The current study aimed to identify the most important obstacles that 

prevent the use of e-learning from the point of view of the faculty members 

in the College of Education in Al-Marj, and also aimed to identify the 

differences in the level of obstacles in the light of some demographic 
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variables, including: the variable of gender and specialization, and to verify 

this The descriptive survey method was used by applying performance to 

the entire study population, which numbered (47), a faculty member, and 

using the SPSS statistical package program, the following study was 

observed: 

 •There are statistically significant differences in the level of obstacles 

facing faculty members, where the axis of the relationship - professor and 

student - formed the biggest obstacles with a percentage of (0.88%); 

Followed by the axis of educational curricula and the difficulty of 

converting them to electronic courses in the second rank with a percentage 

of (0.72%), with the study monitoring that there are differences in the level 

of obstacles due to the overlap between the variables of gender and 

specialization.. 

 •This was considered by the study sample members that e-learning is a 

secondary matter that is difficult to achieve in the absence and lack of 

educational activities supporting the employment of e-learning.. 

           "Keywords: E-learning, obstacles, faculty member" 

 المقدمـة :

لقد زاد االحتياج الشديد في اآلونة األخيرة لتوظيف المستحدثات التكنولوجية التي أفرزها 

لتزاوج الحادث بين مجالي تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التعليم في العلمية التعليمية، وأصبح ا

ضرورةً ملّحة تفرض على النظم التعليمية، وفي ضوء الفلسفة التربوية الجديدة التي أوجبها عصر 

ً في العملية المعلومات كان البد من االعتماد على تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات اعتماداً كل يا

التربوية، في محاولة لتقديم بيئة تعليمية قادرة علي مواكبة تكنولوجيا مجتمع المعلومات 

(،ومن هنا صار لزاًما على مؤسسات التعليم بصفة عامة والتعليم  609:  2331حسن ، المعاصر)

بر شبكة الجامعي العالي بصفةً خاصة أن يأخذ زمام المبادرة في توجيه برامجه ومقرراته ع

القادرة على مواجهة  -المؤسسات -المعلومات) االنترنت (،على اعتبار كون الجامعة من أكثر
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التحديات، حيث تُعدّ مركَز اإلشعاع العلمّي والحضارّي والتكنولوجّي ألي مجتمع يريد الحفاظ على 

 (.2:  2330أحمد ، هويته الثقافية وحضارته اإلنسانية . )

جامعات في الوطن العربي للتغيرات التي حدثت في بنية التعليم والتعلم، هذا وقد وزاد تقبل ال

واتجهت إلى تطبيق التعليم اإللكتروني؛ لتدعيم التعليم وتطويره، لكونه مؤشًرا على مستوى تقدم 

الجامعة؛ حيث يسهم التعليم اإللكتروني في تنمية التفكير، وإثراء فاعلية التعليم، ويتيح للطلبة 

(  80:  2331الحمداني) الستمرارية في الوصول إلى المناهج والمواد التعليمية، ويذكر  إمكانية ا

في هذا الصدد أنّه يجب اإلقرار بأن التعليم اإللكتروني أداة ناجحة في جعل التعلم أكثر متعة، إضافة 

الشخص  إلى أنه يقلّل من مقدار الوقت الذي يمضيه الطلبة في التعلم ويجعل المعلومات تصل إلى

وهو في أي مكان ، كما أّن للتعليم اإللكتروني دوًرا بارًزا في إلغاء الفروق الفردية بين الطلبة، 

ويتمثل التعليم اإللكتروني في منظومة إلكترونية لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية للمتعلمين أو 

ت واالتصاالت التفاعلية مثل : المتدربين في أي وقت، وفي أي مكان ، باستخدام تقنيات المعلوما

اإلنترنت ، واإلذاعة ، والقنوات المحلية أو الفضائية ، أو األقراص المدمجة، أو البريد اإللكتروني، 

أو التعليم المحوسب، أو المؤتمرات العلمية عبر الفيديو، وذلك لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية متعددة 

(، وقد تطور 00:  2331سالم، عبر التعلّم عن بعد) المصادر بطريقة متزامنة، أو غير متزامنة

التعليم اإللكتروني في صور وأشكال فاقت ما ذكر من خالل توظيف وسائل االتصال واإلعالم 

الحديث ، مما جعل من عملية التعليم والتعلّم ميسرة ، وأخذ بالتعاظم واالتساع ، وقد سعت الكليات 

لتعليم اإللكتروني بأشكال متعددة ، وتُعد كلية التربية المرج في معظم الجامعات إلى االعتماد على ا

إحدى الكليات التي تتطلع إلى األخذ باألساليب المتقدمة والحديثة لتطوير خطة التعليم وبرامجه بما 

 يتالءم مع المتغيرات المستقبلية وتحسين العائد التعليمي.

من استخدامه في الجامعات العربية عامة إال أن هذا االتجاه يرافقه العديد من المعوقات تحد 

وبالدنا خاصة، سواًء كانت معوقات مادية أو إدارية، أو معوقات تتعلق باألستاذ والطالب، أو  

المنهج، أو التعليم اإللكتروني نفسه، وهذا ما أكدته نتائج بعض الدراسات السابقة التي تناولت 

( و )العتيبي ،  2331)عبدالحميد ومحمد ، موضوع معوقات التعليم اإللكتروني، مثل دراسة 

(،ومن هنا كان البد من 2360( ، )المزين ، 2366( ، و )الحوامدة ، 2339( ، و )عالم ، 2331

 الشروع في هذه الدراسة للتعرف على أهم تلك المعوقات ، ومن ثم التعرف على سبل الحد منها . 
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 مشكلة الدراسة:

النتباه ألهمية دراسة نظم التعلم اإللكتروني و كيفية توظيفها لتحديث كما كان من المهم أن يتم ا      

مناهجنا التعليمية التي تقدم في معظم الجامعات العربية اليوم؛ حيث يُعدّ التوّجه نحو النظم 

اإللكترونية من أهم الحلول المقترحة لمشكلة االنفجار المعرفي عجلت بضرورة االستعانة 

(، وعليه كان من األهمية أيضا العمل على 12:2333ية التعليمية )الحيله ،بالتكنولوجيا في العمل

تحديد أكثر المعوقات التي تواجه استخدامه وتحد من فعاليته مع التركيز علي كيفية العمل على 

تحديث المناهج والطرق والوسائل التي يُدرس بها للطلبة، ومع استمرار الجامعات في العمل على 

ة لزيادة قدرتها علي استخدام نظم التعلم اإللكترونية ،والعمل بشكل مكثف على  خلق بيئة مواتي

تحسين جودة العملية التعليمية، من خالل تطوير ممارسات تعليمية مبتكرة تتبع أفضل التوجهات 

للجامعات العالمية، وعليه من المهم التأكيد على عدد من اإلجراءات ذات األولوية على المدى 

متوسط والطويل التي تشمل تحديد العوائق التي تواجه استخدام التعليم اإللكتروني من القصير وال

وجهة نظر أعضاء هيأة التدريس في كلية التربية المرج وإزالتها؛ وعليه جاءت الدراسة الحالية من 

 أجل اإلجابة على التساؤالت اآلتية: 

 نظر أعضاء هيأة التدريس في كلية  ما مستوى الفروق في معوقات التعليم اإللكتروني من وجهة

 التربية المرج ؟ 

  ما أهم معوقات استخدام التعليم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هيأة التدريس في كلية

 التربية المرج ؟ 

  لمتغير)النوع ً التخصص( من وجهة  -ما مستوى الفروق في معوقات التعليم اإللكتروني تبعا

 ية التربية المرج ؟ نظر أعضاء هيأة التدريس في كل

 أهداف الدراسة:

ً من قبل الجامعات       يرتبط اعتماد التقنيات التي يُعدُّ التعلُّم اإللكتروني من أكثر أنواعها شيوعا

بالتحّول في  شكل النموذج التعليمي التقليدي، وتحدّي النمط السائد، وحيث يتم تصور نظم التعلّم 

ومترابطة تتيح التعلم بأفضل السبل وأحدثها؛ ولنجاح هذه  متكاملة االلكتروني على أنها بيئة

الطريقة، سيتم تركيز االهتمام على أداء أعضاء هيئة التدريس وقدرتهم وإمكانيتهم  أكثر من 

التركيز على التكنولوجيا نفسها، وقد تحددت األهداف التي تسعى الدراسة الحالية لتحقيقها في اآلتي 

: 
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 ق في التعليم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هيأة  التدريس في التعرف على مستوى الفرو

 كلية التربية المرج .

  التعرف على أهم معوقات استخدام التعليم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هيأة التدريس في

 كلية التربية المرج 

  التخصص(  -التعرف على مستوى الفروق في معوقات التعليم اإللكتروني تبعاً لمتغير )النوع

 من وجهة نظر أعضاء هيأة التدريس في كلية التربية المرج . 

 أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية الدراسة الحالية من أهمية الموضوع الذي تبحث فيه ، فالتعليم اإللكتروني من 

أحدث التوجهات العالمية في مجال تكنولوجيا التعليم ، كما تتضح أهمية هذه الدراسة في الكشف 

عوقات استخدام التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيأة التدريس ، وإيجاد الحلول الالزمة للحد عن م

من هذه المعوقات وتقديم المقترحات الالزمة للنهوض بالعملية التعليمية بما يتماشى مع متطلبات 

 العصر .

كتروني كما يمكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة في وضع خطة مستقبلية لتطوير التعليم اإلل

 وزيادة فاعليته في التعليم الجامعي . 

 حدود الدراسة:

  الحد الموضوعي: معوقات استخدام التعليم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هيأة التدريس

 في كلية التربية المرج . 

 ( 2320 – 2322الحد الزمني: خريف  ) 

  الحد المكاني: كلية التربية المرج 

 لتدريس في كلية التربية المرج . الحد البشري: أعضاء هيأة ا 

 مصطلحات ومفاهيم الدراسة: 

   :المعوقاتObstacles 

هي العمليات التي تحد من الفاعلية في اإلنجاز ، وقد تكون معوقات مادية أو بشرية أو 

 ( . 601، 6115اجتماعية أو إدارية )الجوهري وآخرون:
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 ً ة باإلدارة الجامعية واألمور المادية ، : بأنها العقبات والصعوبات المتعلقوتُعرف إجرائيا

واألساتذة والطلبة ، والمناهج الدراسية التي يواجهها أعضاء هيأة التدريس وتحول دون استخدامهم 

 للتعليم اإللكتروني .

  :التعليم اإللكترونيE-Learning 

هو توظيف أسلوب المعلّم المرن باستخدام المستحدثات التكنولوجية أو تجهيز شبكات 

المعلومات عبر االنترنت المعتمد على االتصاالت المتعددة االتجاهات ، وتقديم مادة تعليمية تهتم 

 ( .01:2330بالتفاعالت بين المتعلمين والمكلفين والخبراء في أي وقت وبأي مكان )إسماعيل 

 ً  : بأنّه نظام تعليمي يعتمد على تطبيقات حاسوبية حديثة لتقديم البرامجويُعرف إجرائيا

 وسائل التقنية الحديثة كالحاسوبالمختلفة بصورة متزامنة أو غير متزامنة من خالل مجموعة من ال

  :عضو هيأة التدريسFaculty  member 

هو الفرد الذي يتحصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها ويعين في الجامعة 

، أستاذ مســــــــــــــاعد )الصبحي  ويعمل على إحدى الرتب العليا ، محاضر ، أستاذ مشارك

،62:2362.) 

 ً : بأنه الفرد المتحصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه وقادر على تقديم ويعُرف إجرائيا

 المعلومة والمعرفة للطلبة داخل قاعات الكلية سواًء في العلوم التطبيقية أو اإلنسانية .

 أوال : اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 مفهوم التعليم اإللكتروني: 

يُعدّ التعليم اإللكتروني من االتجاهات الجديدة في منظومة التعليم ، حيث إنه لم يتم اتّفاق 

كامل حول تحديد مفهوم شامل لمصطلح التعليم اإللكتروني؛ فمعظم المحاوالت واالجتهادات التي 

تلفة حسب طبيعة االهتمام قضت بتعريفه نظرت كل منها للتعليم اإللكتروني  من زاوية مخ

 ( . 259:2331والتخصص ) سالم ، 

ً للتعليم اإللكتروني على أنه ذلك االتجاه 03:2330حيث قدم )إسماعيل ،  (: تعريفا

واألسلوب التعليمي الذي يعمل على التكامل ، واالرتباط التكنولوجي مع المحتوى التعليمي 

ة خبرات تعلم تكنولوجية غنية وقادرة على تغيير والمصادر البشرية التي تساعد على تقديم وإتاح

 سلوكيات الطالب بسرعة ودقة وسهولة . 
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( التعليم اإللكتروني بأنه نوع من التعليم الذي يعتمد على 0:2332ويعُرف ) المحسين،

 الوسائط اإللكترونية في االتصال بين المعلمين والمتعلمين والمؤسسات التعليمية . 

( بأنه تقديم المحتوى التعليمي مع ما يتضمنه من شروحات  1:2330، كما يعُرف )العريفي

وتمارين وتفاعل ومتابعة بصورة جزئية أو شاملة في الفصل أو عن بعد ، بواسطة برامج متقدمة 

 مخزنة في الحاسوب أو عبر شبكة اإلنترنت. 

و التدريبية ( بأنه منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أ251:2331ويعٌرف )سالم 

للمتعلمين أو المتدربين في أي وقت أو في أي مكان باستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت التفاعلية 

لتوفير بيئة تعليمية لفاعلية متعددة المصادر بطريقة متزامنة في الفصل الدراسي أو غير متزامنة 

 التفاعل بين المعلم والمتعلم .عن بعد دون االلتزام بمكان محدد ، واعتماده على التعلم الذاتي و

ً على أنه مجموعة العلميات المرتبطة بالتعليم التي تتم عبر اإلنترنت مثل  ويعُرف أيضا

 ( . 8:2335الحصول على المعلومات ذات الصلة بالمادة الدراسية )عامر ، 

لتعليم وفي ضوء ما سبق يتضح أن التعليم اإللكتروني ليس تعليماً يقدم بطريقة عشوائية مع ا

ً جيداً، يعتمد على جميع وسائل  النظامي المدرسّي، بل هو منظومة مخّطط لها ومصّممة تصميما

 التكنولوجيا . 

 :يقدم التعليم اإللكتروني نوعين من التعليم :  أنواع التعليم اإللكتروني 

 النوع األول: التعليم التزامني: 

علمين في الوقت نفسه أمام أجهزة وهو التعليم على الهواء الذي يحتاج إلى وجود المت

الكمبيوتر؛ إلجراء النقاش والمحادثة بين الطالب أنفسهم وبينهم وبين المعلم عبر غرف المحادثة ، 

 أو تلقي الدروس من خالل الفصول االفتراضية . 

 النوع الثاني: التعليم غير تزامني

في نفس الوقت أو نفس المكان وهو التعليم غير المباشر الذي ال يحتاج إلى وجود المتعلمين 

، ويتم من خالل بعض تقنيات التعليم إللكتروني مثل البريد اإللكتروني  حيث يتبادل المعلومات بين 

الطالب أنفسهم وبين المعلم في أوقات متتالية، وسينتقي فيه المتعلم األوقات واألماكن التي تناسبه، 

التزامني وغير التزامني ، فالتعليم يتم في كل وقت  هذا ولقد جمعت الشبكة العنكبوتية بين التعليم

 ( . 258:251:2331ومكان حيث يتم تخزينه للرجوع إليه في أي وقت) سالم ، 
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 خصائص التعليم اإللكتروني: 

 يتميز التعليم اإللكتروني بعدة خصائص يمكن عرضها على النحو اآلتي: 

صول إلى المعلومات والمعرفة في أي وفي أي العالمية: إذ يتبع التعليم اإللكتروني إمكانية الو .6

 مكان من دون أي حواجز .

الجماهيرية: ويقصد بها عدم اقتصار التعليم على فئة دون أخرى من الناس ، ليس هذا فحسب ،  .2

بل يمكن ألكثر من متعلم في أكثر من مكان أن يتعامل ويتفاعل مع البرنامج التعليمي في آن 

 واحد . 

يم اإللكتروني يتوافق مع حاجات كل طالب ويلبي رغباته ويتماشى مع مستواه الفردية: أن التعل .0

 العلمي . 

التكاملية: ويقصد بها تكامل كل مكوناته من العناصر مع بعضها البعض من أجل تحقيق أهداف  .1

 تعليمية . 

في  المرونة في سياسة القبول: ال تتقيد أنظمة التعليم اإللكتروني بمثل المعايير التي تنطبق .8

الجامعات التقليدية ، إذ يمكن أن تقبل الجامعة المفتوحة خريجي المرحلة الثانوية ، بغض النظر 

عن تقديراتهم شرط اجتياز متطلبات محددة للدراسة ، كما يمكن للطالب أن يختار مادة أو أكثر 

 ويعاود الدراسة بعد انقطاع .

م نفسه )التعليم الذاتي( ، فضالً عن إمكانية يعتمد التعليم اإللكتروني على قدرات الطالب في تعلي .1

 التعامل مع زمالئه في مجموعات صغيرة )تعليم تعاوني( . 

يستند التعليم اإللكتروني على خصائص مماثلة للتعليم التقليدية فيما يتعلق بإمكانية قياس  .9

الطلبة شهادة مخرجات العلمي التعليمية باالستعانة بوسائل تقويم مختلفة مثل االختبارات ومنح 

 معترف بها .

انخفاض تكلفة التعليم مقارنة مع التعليم التقليدي ، وسهولة تحديث البرامج والمواقع اإللكترونية  .5

 عبر الشبكة العلمية للمعلومات . 

يحتاج التدريس في هذا الخط من التعليم إلى توفير تقنيات معينة كالحاسوب وملحقاته ،  .1

 ( . 21:2339)الساعي ، واإلنترنت ، والشبكة المحلية

 :أهداف التعليم اإللكتروني 

 يهدف التعليم اإللكتروني إلى ما يأتي:  
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  تحسين أداء الطالب األكاديمي لتحقيق معايير األداء في كافة المواد الدراسية من خالل

 استخدام التكنولوجيا في المؤسسات التعليمية  . 

 يم من خالل تطبيق تكنولوجيا جديدة. تدعيم مهارات العمل اإللكتروني ومهارة التعل 

  .ضمان استعداد الطالب الستخدام التكنولوجيا في مجتمع عالمي قائم على المعرفة 

  مساعدة جميع الطالب على تضليل الفجوة اإللكترونية لضمان أن كل طالب لديه المعرفة

 التكنولوجية مع تحصيله الدراسي. 

 لتكنولوجيا ونظمها في تدريب هيئة التدريس وتطوير تشجيع التكامل والدمج الفعال لمصادر ا

 المقررات . 

  . إمداد كافة الطالب بفرض تعلم عالية الجودة وثرية ومتنوعة 

  استخدام عضو هيئة التدريس والمديرين وكافة العاملين بالمؤسسة التعليمية التكنولوجيا بشكل

  روتيني وفعال في التعليم والتعلّم والقيادة واإلدارة  .

 أن يتعلم الطالب في بيئات محفزة على التعلم في عصر تكنولوجي قائم على المعرفة 

  . أن يتاح لكافة الطالب الدخول إلى شبكات المعلومات واالتصاالت التكنولوجية فائقة السرعة 

  أن تدعم السياسات على مستوى الدولة والقيادة والميزانية واالستخدام الفعال للتكنولوجيا

( . وأضاف إليها )الريفي ،  16:13:2330يم والتعلم والقيادة واإلدارة ) إسماعيل ، في التعل

 (،ما يأتي: 61:2331أبوشعبان ، 

 دعم عملية التفاعل بين الطلبة والمعلمين: لتبادل الخبرة التربوية والحوارات المقارنة . .6

 ية الحديثة . التنمية المهنية للمعلمين عن طرق إكسابهم المهارات التقنية التعليم .2

 اكتساب الطلبة المهارات والكفايات الالزمة الستخدام تقنيات االتصال والمعلومات.  .0

توسيع دائرة اتصاالت الطلبة من خالل استخدام شبكة االتصاالت العالمية وعدم  .1

 االقتصار على العلم .

  :مميزات التعليم اإللكتروني 

الوسيلة المستخدمة لتقديم التعليم ، حيث  يتميز التعليم اإللكتروني بميزات عدة على حسب

يكون بعضها أكثر انتشاراً وبعضها يعطي المجال للتفاعل بشكل أكبر ، بينما يكون البعض 

اآلخر أكثر مالئمة للقدرات الفردية وتحقيق ميول الطالب ، ومن أهم مميزات التعليم 

 ( : 21:2331اإللكتروني كما يذكرها )المبارك ، 
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علية أثناء التعليم من خالل تعدد التقنيات المستخدمة من نصوص مطبوعة خلق بيئة تفا .6

 وصور وأفالم فيديو . 

عدم التقيد بوقت أو مكان؛ حيث يمكن استخدامه في أي مكان من العلم َطوال أيام األسبوع  .2

 ( ساعة في اليوم .21ولمدة )

 يمية .تعليم أعداد كبيرة في وقت قصير وتعويض النقص في الكوادر األكاد .0

توسيع نطاق التعليم لفئات المجتمع المختلفة ، بصرف النظر عن السن أو المستوى  .1

 االجتماعية واالقتصادي أو الحالة الصحية . 

التواصل والحوار وتبادل المعلومات بين الطالب بعضهم البعض ، وبين الطالب  .8

 والمعلمين .

 مراجعة مستمرة مما يعزز عملية التعليم . .1

 الذاتي والمشاركة الجماعية بين الزمالء  . تشجيع التعلم .9

 مراعات الفروق الفردية والقدرات الشخصية للمتعلم   . .5

 سهولة وسرعة تحديث المحتوى العلمي .  .1

 تحسين استخدام المهارات التكنولوجية وتطوير مهارات االّطالع والبحث .  .63

 إمكانية االستعانة بالخبراء القادرين .  .66

 دة في العملية التعليمية مثل الجداول والتسجيل وتنظيم االختبارات. تقديم الخدمات المسان .62

يساعد على النمو المهني من خالل ما يوفره من فرص للتدريب أثناء الخدمة والتعليم  .60

 المستمر .

 :أهم معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني 

لتعليمية، وقد غيرت من أدى تغلغل استخدام التكنولوجيا في الجامعة إلى تغيير طبيعة الخدمة ا  

شكل العملية التعليمية ، باإلضافة إلى العديد من التغيرات في عمليات التدريس نفسها. وهكذا، 

يمكننا القول أن التعلم االلكتروني قد يتطلب تطبيقه تحديثا وتجديدا للمجال التعليمي بأكمله  في هذا 

ل الفرص في إنجاح التوجه نحو تفعيل السياق يمكن تحديد أهم العوائق التي من شأنها أن تقل

 التكنولوجيا في مؤسسات التعليم العالي ومن أهمها :

ضعف البنية التحتية في غالبية الدول النامية؛ نظراً لصعوبة تخصيص التمويل الالزم  -

لبناء البنية التحتية الالزمة المتمثلة في توفير أجهزة الحواسيب وتسهيل االتّصال وتوفير 

 دائمة .الصيانة ال



 
 
 

 

114 
 

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

 99/0200/ 02-91( طرابلس 3المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

 صعوبة االتصال باإلنترنت ورسومه المرتفعة .  -

عدم إلمام المتعلمين بمهارات استخدام التقنيات الحديثة كالحاسوب والتصفح في شبكات  -

 االتصاالت الدولية . 

عدم اقتناع أعضاء هيأة التدريس بالجامعات باستخدام الوسائط اإللكترونية الحديثة في  -

 التدريس أو التدريب . 

 اإللمام بمتطلبات هذا التعامل  وعي الهيئة اإلدارية بأهمية التعاون اإللكتروني ، وعدم عدم -

 تخوف أعضاء هيأة التدريس من التقليل من دورهم في العملية التعليمية  . -

 صعوبة تطبيق أدوات ووسائل االتصال .  -

ليم النظامي )سالم نظرة المجتمع إلى التعليم اإللكتروني عن بعد بأنه ذو مكانه أقل من التع -

،061:2331 . ) 

( بهذا الصدد أن صعوبة تطبيق االختبارات اإللكترونية 2338،11:16ويذكر)زيتون ،

الحتمال سهولة الغش ، وحاجز اللغة ، حيث إن اللغة المستخدمة بنسبة كبيرة في مجال تطبيقات 

يم ، وعدم كفاية الكوادر الكمبيوتر هي اللغة اإلنجليزية ، وارتفاع تكلفة هذا النمط من التعل

البشرية المؤهلة سواًء الكوادر التعليمية أو اإلدارية أو الفنية ، وهي من أهم المعوقات التي 

 تواجه التعليم اإللكتروني . 

 الدراسات السابقة : 

 التي هدفت إلى الوقوف على أهم المعوقات التي  (2114)دراسة عبدالحميد ، ومحمد :

م التعلم اإللكتروني في التعليم العالي بسلطنة ُعمان من وجهة نظر يمكن أن تواجه استخدا

أعضاء هيأة التدريس، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي . واالعتماد على االستبيان 

لتحقيق أغراض الدراسة . وقد أظهرت نتائج الدراسة مجموعة من المعوقات أهمها غياب 

 إللكتروني ، وانعدام القناعة بأهميته . التشريعات ، وعدم الرغبة في التعلم ا

 التي هدفت إلى التعرف عن معوقات التعلم اإللكتروني في ( 2116) دراسة العتيبي :

المملكة العربية السعودية من وجهة نظر القادة التربويين ، استخدمت الدراسة المنهج 

ذه المعوقات ما الوصفي التحليلي واعتمدت على االستبيان كأداة لجمع البيانات ومن ه

يختص بالمعلم من حيث افتقاره إلى آليات التعلم اإللكتروني ، وكثرة األعباء المطلوبة منه 
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، وقلة الحوافز ، وعدم توافق المنهاج مع التطور السريع في البرامج ، ومن المعوقات ما 

شبكة هو فنّي مثل عدم جاهزية البنية التحتية المعلوماتية ، وعدم توافر االتصاالت ب

االتصال السريع ، وهناك معوقات إدارية مثل عدد الطلبة في الصف الواحد ، وقلة أجهزة 

الحاسوب في المدرسة، وأخرى تنظيمية كعدم توافر المكان المناسب ، والنقص في الكوادر 

 البشرية . 

 وقد هدفت إلى التعرف على معوقات التعلم اإللكتروني في جامعة ( 2117) دراسة عالم :

ملك عبدالعزيز بجدة ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ، واعتمدت على االستمارة ال

لجمع البيانات ، وكشفت النتائج أن انخفاض انتشار تقنيات التعلم اإللكتروني ، وعدم توفّر 

كادر إداري مؤهل للتعامل مع التقنيات الحديثة أحد المعوقات األعلى تأثيراً على إنجاح 

لتعلم اإللكتروني ، وكذلك عدم وجود حواسيب مرتبطة باإلنترنت ، وقلة عملية تطبيق ا

توافر التمويل الالزم لدعم التعلّم اإللكتروني . كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق 

 تُعزى الختالف الكليات بالنسبة ألعضاء هيأة التدريس . 

 عوائق استخدام التعلّم : هدفت إلى الكشف عن  (2119) دراسة الريفي ، وأبو شعبان

اإللكتروني من وجهة نظر كل من األساتذة والطلبة والتقنيين ، وتكونت عينة الدراسة من 

ً ، و )13( أستاذاً ، و )28) ( تقنيين ، واتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي . 8( طالبا

مكانية وصممت ثالث استمارات لفئات الدراسة الثالث، وقد أكدت النتائج أن ضعف إ

استخدام المحادثة الصوتية ، وعدم استجابة الطلبة بشكل مناسب مع التعلم اإللكتروني ، 

 وضعف الدعم المالي الالزم وأهم المعوقات التعلم اإللكتروني . 

 هدفت إلى التعرف على واقع التعليم اإللكتروني في  (2111) دراسة حسامو ، والعبدالله :

اء هيأة التدريس والطلبة؛ لذا تم بناء استبانتين األولى جامعة تشرين من وجهة نظر أعض

( والثانية على عينة عشوائية من طلبة 660خاصة بأعضاء هيأة التدريس ، والبالغ عددهم )

( استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، 991السنة الرابعة والبالغ عددهم )

صصة للتعليم اإللكتروني من أهم وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن عدم توافر قاعات مخ

المعوقات ، كما أن نسبة اهتمام أعضاء هيأة التدريس والطلبة بالتعليم اإللكتروني ضئيلة ، 

وال يوجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات أعضاء هيأة التدريس على محور ) مدى 

 ، والخبرة ، والجنس . االستخدام ، وسلبياته ، ومعوقاته ( وتبعاً لمتغير الرؤية العلمية 
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 وهدفت إلى التعرف على معوقات استخدام التعليم اإللكتروني  (2111) دراسة الحوامدة :

من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية ، كما هدفت إلى 

التعرف على أثر التخصص األكاديمي ، ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنهج الوصفي 

ليلي ، وأظهرت نتائج الدراسة أن بنود األداء ككل شكلت معوقات التعليم اإللكتروني التح

حيث شكلت المتعلقة بالجوانب اإلدارية والمادية أكبر المعوقات ، تالها المعوقات المتعلقة 

 بالتعليم اإللكتروني نفسه، وفي المرتبة الثالثة المعوقات المتعلقة بالمدرس والطالب . 

 وهدفت إلى التعرف إلى أهم معوقات التعليم اإللكتروني في  (2113ين )دراسة المز :

الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة ، وسبل الحد منها في ضوء بعض التغيرات ، 

(، فقرة على عينة 15وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ، وتطبيق استبانة مكونة من )

( من طلبة الكليات اإلنسانية والتطبيقية في %63ة )( بنسب256الدراسة البالغ عددها )

الجامعة اإلسالمية ، وكشفت نتائج الدراسة أن أهم المعوقات التي تواجه العينة انشغال 

الطلبة في مواقع ليس لها عالقة بالتعليم اإللكتروني ، ويليه صعوبة المنهاج الجامعي يجعل 

فت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً عند األستاذ يميل إلى التعليم التقليدي ، كما كش

 –( بين متوسطات عينة الدراسة للمعوقات حسب متغير ) النوع 23.83مستوى )

 الكلية ( .  –التخصص 

 التعقيب على  الدراسات السابقة : 

  ياُلحظ من خالل العرض السابق للدراسات السَّابقة أنها اهتمت بمجموعها بدراسة معوقات

ليم اإللكتروني في الجامعات، وجاءت الدراسة الحالية لتعالج ما عالجته معظم تطبيق التع

الدراسات السابقة ، فاتّفقت مع بعض الدراسات في الشريحة المستهدفة في التطبيق مثل 

( 2366( ، ودراسة الحوامدة )2339( ، ودراسة عاّلم )2331دراسة عبدالحميد ومحمد )

( ، 2331هيأة التدريس ؛ واختلفت مع دراسة العتيبي )التي كان مجال اهتمامها أعضاء 

( ، ودراسة 2363( ، ودراسة حسامو والعبدالله )2336ودراسة الريفي وأبو شعبان )

( التي كان مجال اهتمامها الطلبة والقادة التربويّين والتقنيّين إلى جانب 2360المزين )

 أعضاء هيأة التدريس . 

 ة في األداة المستخدمة ، حيث استخدمت جميعها االستبانة كما اتفقت مع الدراسات السابق

لجمع البيانات ، واختلفت معها في المنهج المستخدم ، حيث استخدمت جميع الدراسات 
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السابقة المنهج الوصفي التحليلي ، واستخدمت الدراسة الحالية المنهج المسحي للتعرف على 

 معوقات استخدام التعليم اإللكتروني . 

 فادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري للدراسة ، وقد است

وصياغة المشكلة ، وتحديد أهداف الدراسة ، وتصميم األداة ، واألسلوب اإلحصائي ، وتُعّد 

الدراسة الحالية مكملةً للدراسات السابقة في هذا المجال ، مع التركيز على البيئة المحلية 

المعوقات التي تواجه أعضاء هيأة التدريس في كلية التربية المرج ، حيث  للوقوف على أهم

 تُعّد نتائج الدراسة تأكيداً لما جاء في عديد من الدراسات السابقة . 

يتناول هذا الجانب وصفا ألدوات الدراسة يليه عرٌض ألهم :  ثانيا : جانب الدراسة الميدانية

 ا بعد تحليل البيانات .النتائج الدراسة التي تم التوصل إليه

 تم استخدام المنهج الوصفي المسحي لتحقيق أهداف الدراسة الحالية . :  منهج الدراسة 

   : تكون مجتمع الحالية من جميع أعضاء هيأة التدريس القارين بكلية مجتمع الدراسة

(،عضو هيأة تدريس 19( والبالغ عددهم )2322-2326التربية المرج للعام الدراسي )

 ( أقسام علمية في كلية التربية المرج . 1عين على )موز

والجدول اآلتي يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة من أعضاء هيأة التدريس في كلية التربية 

 المرج . 

 (1جدول )

 أفراد مجتمع الدراسة من أعضاء هيأة التدريس في كلية التربية المرج حسب النوع واألقسام العلمية

 يةاألقسام العلم ت
 أعضاء هيأة التدريس

 المجموع
 إناث ذكور

 6 4 2 اللغة اإلنجليزية 1

 5 6 -- معلم فصل 2

 5 2 3 تربية خاصة 3

 5 5 -- رياض أطفال 4

 9 -- 9 اللغة العربية 5

 5 3 2 الرياضيات 6
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 6 1 5 الكيمياء 7

 1 -- 1 الفيزياء 8

 4 3 1 اإلدارة التعليمية 9

 المجمـــوع
23 24 47 

 

  : أداة الدراسة 

ً من أهداف الدراسة ، وبعد االّطالع على األدب النظري والدراسات السابقة التي  انطالقا

 تناولت موضوع الدراسة ، ثم بناء استبانة تكونت من قسمين : 

 (التخصص النوع،التدريس وهي ): يتضمن على المعلومات األولية ألعضاء هيأة الجزء األول 

 يتضمن أبعاد المعوقات التي تحد من استخدام أعضاء هيأة التدريس للتعليم : و الجزء الثاني

 اإللكتروني ، ويتكون هذا الجزء من ثالثة أبعاد : 

 ( فقرات . 63البُعد األول : المعوقات التي تتعلق بالجوانب اإلدارية والمادية ويتكون من ) .6

 ( فقرات . 9يتكون من )البُعد الثاني : المعوقات التي تتعلق باألستاذ والطالب و .2

 ( فقرات . 5البُعد الثالث : المعوقات التي تتعلق بالمنهج الدراسي ويتكون من ) .0

 ال ( .  –محايد  –بدائل هي : ) نعم  ةوقد وضعت أمام كل عبارة ثالث

  : صدق أداة الدراسة 

 يقصد بصدق أداة الدراسة ، أن تقيس فقرات االستبيان ما وضعت لقياسه، وللتأكد من

صالحية استخدام األداة تم احتساب الصدق والثبات لألداة ، وقد تم التحقق من الصدق بالطريقتين 

التاليتين : صدق المحكمين ) الظاهري (،وذلك بعرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة 

ن حيث من المحكمين من ذوي الكفاءة العلمية والمؤهالت األكاديمية ، وتم األخذ بالمالحظات م

الصياغة ومدى مناسبتها للمجال الذي تنتمي إليه كل عبارة ، وصدق االتساق الداخلي، وقد بلغت 

 :ل كما هو مبين في الجدول اآلتي( ، وبهذه الدرجة فإّن الصدق مقبو3.91درجة صدق األداة ككل )
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 (2جدول )

 معامالت صدق األداة

 معامالت الصـدق

 األبعـاد ت
ارتباط البعد 

 ارباالختي

ارتباط الفرد 

 باألبعاد

صدق 

 التمييز
 صدق المحك

 1777 1777 7771 المعوقات المالية واإلدارية 1
1779 

 الختيار ككل
 1783 1788 1788 معوق االستاذ والطالب 2

 1778 1789 1775 معوقات المناهج الدراسية 3

  : ثبات أداة الدراسة 

تى ولو تم إعادة توزيعها أكثر من مرة ، وتحت يُقصد بثبات األداة أنها تعطي نفس النتائج ح

الظروف والشروط نفسها ، وللتأكد من ثبات أداة الدراسة ، تم تطبيق األداة على عينة استطالعية 

( من مجتمع الدراسة ، ومن خالل البيانات التي تم تجميعها استخدمت طريقة االتساق 23قوامها )

لكل بعد من أبعاد االستبانة ، وقد  Alpha Cronbach(  الداخلي باستخدام معامل ) ألفا كرونباخ

( وفق هذه النسبة عالية ، ويمكن أن يعول 3.56 – 3.95بلغ الثبات لكل بعد من المعوقات بين )

 عليها في هذه الدراسة . 

 معامالت ثبات االستبانة بطريقة ألبعاد االستبانة (3جدول )

 معامل الثبات ألفا كرونباخ األبعـاد ت

 1781 المعوقات المالية واإلدارية 1

 1778 معوقات األستاذ والطالب 2

 1779 معوقات المناهج 3

 األساليب اإلحصائية المستخدمة :

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها تم استخدام برنامج الحقيبة 

د استخدم من األساليب اإلحصائية اإلحصائية للعلوم االجتماعية اإلصدار )الثالث والعشرون( ، وق

 ما يلي : 
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  . تم استخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونسبة المتوسط 

 . تم حساب الوسط المرجح الموزون 

 تحليل البيانات الخاصة بتساؤالت الدراسة:

 يمكن عرض تحليل البيانات الخاصة بتساؤالت الدراسة من خالل النقاط التالية:

 انات الخاصة بالتساؤل األول . تحليل البي  -

ما مستوى الفروق في معوقات التعليم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هيأة   التدريس   -

 في كلية التربية المرج ؟ 

ولإلجابة على التساؤل تم استخدام نسبة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل محور 

 ئج التالية:وتم التوصل إلى النتامن محاور االستبانة ، 

الفروق في مستوى معوقات التعليم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هيأة  (4جدول رقم )

 التدريس بكلية التربية المرج .

 المعوقات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 النظري

نسبة 

 المتوسط
 الترتيب

المعوقات الخاصة بالشؤون 

 اإلدارية والمالية
31 12 51 1.62 3 

المعوقات الخاصة باألستاذ 

 والطالب
41 15 51 1.82 1 

 2 1.72 51 11 36 المعوقات الخاصة بالمنهج

(؛ إلى أن محاور أدارة الدراسة جميعها شكلت معوقات للتعلم اإللكتروني تواجه 1يشير الجدول)

أكبر  أعضاء التدريس داخل محيط الكلية ، حيث شكلت المعوقات المتعلقة باألستاذ والطالب

(، ويليها المعوقات الخاصة بالنتائج %3.52المعوقات ، وتحصلت على الترتيب األول وبنسبة )

(،أما المعوقات الخاصة بالشؤون اإلدارية والمالية فتأتي في الترتيب الثالث بنسبة %3.92وبنسبة )

(3.12%. ) 
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 :تحليل البيانات الخاصة بالتساؤل الثاني 

تعلم اإللكتروني التي تواجه أعضاء هيأة التدريس في كلية ما أهم معوقات استخدام ال 

 التربية؟

لإلجابة على التساؤل السابق ، تم حساب الوسط المرجح والوزن المئوي الستجابات أفراد  

ً لمحاور االستبانة على  مجتمع الدراسة ، وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج تم عرضها وفقا

 النحو التالي: 

 المعوقات اإلدارية والمالية التي تواجه مجتمع الدراسة داخل كلية التربية المرج ( أهم5جدول )

 المعوقات ت
الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي
 الترتيب

1 
قلة اإلمكانيات المادية المخصصة لتمويل متطلبات التعليم 

 اإللكتروني
1.33 44.33 8 

2 
ة نقص تجهيز القاعات باألدوات واألجهزة الحديثة الالزم

 لتفعيل التعليم اإللكتروني
1.67 55.66 2 

3 
عدم مناسبة بيئة القاعات ومكوناتها عند إدخال أي وسلة 

 تكنولوجية
1.63 54.33 5 

 7 46 1.38 ارتفاع تكلفة إعداد البرمجيات لنمط التعليم اإللكتروني 4

5 
عدم التعاون بين الجامعة في تبادل الخبرات والمعارف في 

 لكترونيمجال التعليم اإل
1.64 54.66 4 

6 
عدم توفر األجهزة اإللكترونية الحديثة لدى البعض نظراً 

 لعدم قدرتهم على شرائها
1.67 55.61 3 

 9 44.33 1.33 عدم توفر خدمة األنترنت 7

8 

التدريب : عدم إقامة دورات من قبل الجامعات ألعضاء 

عيل هيأة التدريس على كيفية استخدام األجهزة والبرامج لتف

 التعليم اإللكتروني

1.67 55.66 6 

 11 38.66 1.16 انقطاع التيار الكهربائي لوقت طويل وفترات متواصلة 9

11  ً  1 58 1.74 نظام اإلدارة السائد يعتبر التعليم اإللكتروني أمراً ثانويا

 51.85متوسط الوزن المئوي الكلي    

األول من بين أهم المعوقات بند )نظام  ( نجد أنه يأتي في الترتيب8بالنظر إلى الجدول )

(، ويأتي بعدها %85اإلدارة السائد يعتبر التعليم اإللكتروني أمراً ثانوياً (،بوزن مئوي مرجح بلغ )

( ، %88.11بند ) نقص تجهيز القاعات باألدوات واألجهزة الحديثة (، بوزن مئوي مرجح بلغ )
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الحديثة لدى بعض أعضاء هيأة التدريس ( وبوزن  وفي الترتيب الثالث تأتي ) عدم توفر األجهزة

(،ويستمر ترتيب هذه المعوقات حسب ما هو موضح بالجدول السابق %88.13مئوي مرجح بلغ )

حتى أقل المعوقات التي يعاني منها األساتذة داخل محيط كلية التربية ، التي تتمثل في )انقطاع 

 ( . 05.11بوزن مئوي مرجح )صلة( والتيار الكهربائي لوقت طويل وفترات متوا

 أهم المعوقات الخاصة باألساتذة والطالب 

 ( يوضح ترتيب المعوقات حسب الوسط المرجح والوزن المئوي لها: 6الجدول رقم )

 المعوقات ت
الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي
 الترتيب

1 
إليجاد معظم أعضاء هيأة التدريس المهارات التكنولوجية 

 تعليم اإللكترونيالالزمة الستخدام ال
1.68 56 3 

2 
عدم توفر المهارات والمعلومات الالزمة عند أنظمة التعليم 

 اإللكتروني
1.44 48 7 

 5 51.33 1.51 عدم استجابة الطلبة لهذا النمط الجديد من التعليم 3

4 
توظيف التعليم اإللكتروني يمثل عبئاً إضافياً فوق عبء 

 يالعلم الموكل لدى األستاذ الجامع
1.49 49.66 6 

5 
غموض فلسفة التعليم اإللكتروني وأهدافه لدى األستاذ 

 والطالب
1.63 54.33 4 

6 
التعليم اإللكتروني يضعف إيمان الطلبة االتجاهات والقيم 

 التربوية التي تعمل على اكتسابها منهم
1.87 62.33 1 

7 
شعور بعض األساتذة أن التعليم اإللكتروني يقلص من 

 لى مجريات العملية التعليميةالسيطرة ع
1.81 61.33 2 

 51.68متوسط الوزن المئوي الكلي    

( أن جميع بنود المحور الثاني ألداة الدراسة شكلت معوقات تتعلق باألستاذ 1يتبين من الجدول رقم )

والطالب للتعليم اإللكتروني تواجه أعضاء هيأة التدريس ، حيث إن معوق )التعليم اإللكتروني 

ضعف إيمان الطلبة باتجاهات القيم التربوية (، تأتي في الترتيب األول حيث تعد أهم معوق متعلق ي

(،وتأتي بعدها في الترتيب الثاني معوق )شعور 12.00باألستاذ والطالب بوزن مئوي  مرجح بلغ )

بوزن   بعض األساتذة أن التعليم اإللكتروني يقلص من السيطرة على مجريات العملية التعليمية (

( ، ويليها في الترتيب الثالث معوق) ال يجيد معظم أعضاء هيأة التدريس 13.00مرجح مئوي بلغ )

(، %81المهارات التكنولوجية الالزمة االستخدام في التعليم اإللكتروني ( بوزن مرجح مئوي بلغ )
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ر المهارات وتستمر هذه المعوقات التي يواجها أعضاء هيأة التدريس التي تتمثل في )عدم توف

 ( .%15والمعلومات الالزمة عن أنظمة التعليم اإللكتروني ( بوزن مرجح مئوي بلغ )

 أهم المعوقات الخاصة بالمناهج التعليمية

 ( يوضح ترتيب المعوقات حسب الوسط المرجح والوزن المئوي لها7جدول رقم )

 المعوقات ت
الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي
 الترتيب

1 
 التعليمي للمنهج الجامعي  مالئمة المحتوى

 األساليب التقليدية أكثر من أساليب التعلم اإللكتروني
1.3 43.33 6 

 3 57 1.71 صعوبة تنفيذ األنشطة التقويمية عبر التعليم اإللكتروني 2

3 
ضعف المناهج الجامعية في التشجيع على استخدام التعليم 

 اإللكتروني
1.69 56.33 4 

4 
م اإللكتروني في بعض المواد التي تحتاج صعوبة تطبيق التعلي

 إلى المهارات العملية  
1.57 52.33 5 

5 
ضعف مالئمة مفردات المنهج الجامعي ألدوات التعليم 

 اإللكتروني
1.71 57 3 

 2 61.33 1.84 صعوبة تطبيق المقررات الدراسية كبرمجيات اإللكترونية  6

7 
كتروني بأدواته قلة تركيز أهداف المنهج على التعليم اإلل

 المختلفة 
1.29 43 7 

 1 67.66 2.13 قلة األنشطة التعليمية الداعمة لتوظيف التعليم اإللكتروني 8

 51.11متوسط الوزن المئوي الكلي    

( إلى أن جميع بنود المحور الثالث تمثل معوقات تتعلق بالمناهج تواجه 9يشير الجدول رقم )

تربية المرج؛ حيث إن معوق )قلة األنشطة التعليمية الداعمة أعضاء هيأة التدريس في كلية ال

لتوظيف التعليم اإللكتروني( تأتي في الترتيب األول من بين أهم المعوقات التعليمية بهذا المحور ، 

(،وتأتي بعده في الترتيب الثاني معوقة )صعوبة تطبيق %19.11بوزن مئوي مرجح بلغ )

( ، وجاءت في الترتيب %16.00رونية( بوزن مرجح بلغ )المقررات الدراسية كبرمجيات إلكت

الثالث معوقة )صعوبة تنفيذ األنشطة التقويمية عبر التعليم اإللكتروني(،ومعوقات ضعف مالئمة 

(، لكل منهما، %6.96مفردات المنهج الجامعي ألدوات التعليم اإللكتروني ، بوزن مرجح بلغ )

ح بالجدول السابق حتى أقل المعوقات التي تواجه ويستمر ترتيب هذه المعوقات كما هو موض
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أعضاء هيأة التدريس داخل محيط كلية التربية المرج والتي تتمثل في )قلة تركيز أهداف المنهج 

 (.%10فة( ، بوزن مئوي مرجح بلغ )على التعليم اإللكتروني بأدواته المختل

 تحليل البيانات الخاصة بالتساؤل الثالث ونصه: 

 التخصص( –لفروق في معوقات التعليم اإللكتروني تبعاً لمتغير )النوعما مستوى ا -

 من وجهة نظر أعضاء هيأة التدريس في كلية التربية المرج  ؟ 

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل من 

 واإلناث وذلك على النحو التالي: الذكور 

 ين الفروق في مستوى المعوقات حسب متغير )النوع( يب (8جدول رقم )

 النوع                             

 المحور
 نسبة اإلناث الذكور

متوسط 

 الذكور

 نسبة

متوسط 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط ت اإلناث

 1.83 1.96 8 25 7 29 المعوقات اإلدارية والمادية

 1.71 1.85 7 15 6 18 البةالمعوقات الخاصة باألستاذ والط

 1.87 1.79 7.88 21 9 19 المعوقات الخاصة بالمناهج

( الخاص بتوزيع الفروق في المعوقات حسب النوع بأن المعوقات اإلدارية 5يتبين من الجدول رقم)

( ، وكذلك معوقات األساتذة والطالب %3.11والمالية للذكور أعلى من اإلناث بنسبة متوسط )

(،أما المعوقات الخاصة بالمناهج فكانت مرتفعة عند اإلناث %3.58لدى الذكور ) بنسبة متوسط

 ( .%59أكثر من الذكور بنسبة بلغت )

 بين الفروق في مستوى المعوقات حسب متغير التخصص (9الجدول رقم )

 النوع                              

 المحور
 نسبة اإلناث الذكور

متوسط 

 الذكور

 نسبة

متوسط 

 ناثاإل
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط ت

 1.73 1.66 9 22.12 8 19.44 المعوقات اإلدارية والمالية 

 1.81 1.86 6 17.76 7 18.96 المعوقات الخاصة باألستاذ والطالب

 1.79 1.62 9 18.99 5 15 المعوقات الخاصة بالمناهج
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قات حسب التخصص بأن المعوقات الخاصة (،الخاص بتوزيع الفروق في المعو1يبين الجدول رقم)

( ، أما المعوقات %51باألساتذة والطالب لدى األدبي أعلى من العلمي بنسبة متوسط بلغت )

( ، وكذلك %91الخاصة بالمناهج فكانت لدى العلمي أكثر من األدبي بنسبة متوسط بلغت )

 ( .%90)العلمي بنسبة متوسط بلغت المعوقات اإلدارية والمادية أعلى لدى 

 مناقشة النتائج: 

 دلت نتائج اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة : 

ما مستوى الفروق في معوقات التعليم اإللكتروني التي يواجهها أعضاء هياة التدريس في كلية  -

 التربية المرج ؟ 

في الوقت الذي  إن محاور االستبانة كلها شكلت معوقات أمام التعليم اإللكتروني في الكلية،     

( ، تليها %3.52جاءت المعوقات المتعلقة باألساتذة والطالب مشكلةً أكبَر المعوقات بنسبة )

( ، أما المعوقات المتعلقة بالجوانب اإلدارية والمالية %3.92المعوقات المتعلقة بالمناهج بنسبة )

ً وبنسبة ) تي يتطلبها التعليم ( ، وهذا يدل إلى أن توفير اإلمكانيات ال%3.12جاءت ثالثا

اإللكتروني والبنية التحتية وإعداد البرمجيات واألجهزة الحاسوبية ال يكفي، بل المهارة والخبرة 

 الشخصية وقوة المناهج الدراسية  تأتي في المقدمة الستخدام التعليم اإللكتروني .

تعليم اإللكتروني كما دلّت نتائج اإلجابة على السؤال الثاني الذي يدور حول أهم معوقات ال  -

 التي يواجهها أعضاء هيأة التدريس في كلية التربية المرج ؟ 

إن أهم المعوقات المتعلقة بالجوانب اإلدارية والمالية تمثل أوالً في نظام اإلدارة السائد      

ر ويعتبر التعليم اإللكتروني أمراً ثانوياً ، ونقص القاعات باألدوات واألجهزة الحديثة ، وعدم توف

األجهزة اإللكترونية الحديثة لدى بعض أعضاء هيأة التدريس في الكلية، ويفسر ذلك إلى عدم 

 شيوع ثقافة التعليم اإللكتروني لدى المسؤولين واإلداريين داخل الكلية . 

كما أن الضائقة المالية التي تعاني منها جامعة بنغازي نتيجة ما مّرت به البالد من أحداث وخيمة 

 ً على البعد اإلنساني وضعف الدعم المادي بالنسبة لكلياتها ، حيث إنها ال تتمكن من دفع  أثّر سلبا

المبالغ الباهظة لتوفير القاعات لتالئم هذا النوع من التعليم وتوفير المعدات واألجهزة الحديثة، 

 .( 2363( ، ودراسة ) حسامو والعبد الله ،2366وهذا يتوافق مع دراســـــــة )الحوامدة ،

أما في مجال المعوقات الخاصة باألستاذ والطالب فكان معوق التعليم اإللكتروني يضعف 

إيمان الطالب باالتجاهات والقيم التربوية التي تعمل الجامعة على إكسابهم لها ، وشعور بعض 

م األساتذة أن التعليم اإللكتروني يتمكن من السيطرة على مجريات العملية التعليمية وال يجيد معظ
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أعضاء هياة التدريس المهارات التكنولوجية الالزمة الستخدام التعليم اإللكتروني ، ويُعزى ذلك إلى 

أن الكلية لم تُعدّ أي دورات تثقيفية لتوعية أساتذتها وطالبها بأهمية هذا النمط الجديد من التعليم، كما 

كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة  أن الكلّيّة لم تعقد  أي برامج تدريبية ألعضاء هياة التدريس على

 (.2360( ، ودراسة )المزين ،2366، وهذا يتفق مع دراسة )الحوامدة ،

أما في مجال المعوقات المتعلقة بالمناهج فكشفت النتائج أن قلة األنشطة الداعمة لتوظيف 

اسية كبرمجيات التعليم اإللكتروني تأتي في المرتبة األولى، ويليها صعوبة تطبيق المقررات الدر

إلكترونية، ويأتي في المرتبة الثالثة معوقة صعوبة تنفيذ األنشطة التقويمية عبر التعليم اإللكتروني 

ومعوقات ضعف مالئمة مفردات المنهج الجامعي ألدوات التعليم اإللكتروني ، ويشير ذلك أن 

لبرمجيات وإعداد المقررات محتوى المناهج معد بما يتالءم مع األساليب التقليدية حيث إن نتائج ا

 اإللكترونية يتطلب إمكانيات مادية وبشرية متوازية قد تعجز الكلية عن توفيرها.  

وكشفت نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث ما مستوى الفروق في معوقات التعليم 

 اإللكتروني تابعاً لمتغير النوع والتخصص ؟ 

متغير النوع ، حيث كانت المعوقات اإلدارية والمادية أنه يوجد فروق في مستوى المعوقات تابعا ل -

والمعوقات الخاصة باألستاذ والطلبة أكبر لدى الذكور من اإلناث ، أما المعوقات الخاصة بالمناهج 

 فكانت مرتفعة عند اإلناث من الذكور.    

دة وطبيعة وبما أن جميع أفراد المجتمع يعملون في نفس الظروف واإلمكانيات تحت إدارة واح   

مناهج واحدة، فيرجع هذا االختالف إلى طبيعة كّلٍ من الجنسين ومهارتهما الشخصية ، وهذه 

( اللتين أثبتتا أنه ال توجد فروق ترجع إلى 2323( ، و)أبحيح ،2360النتيجة تختلف مع ) المزين ،

 عامل النوع .

تبعا لمتغير التخصص ، حيث كما كشفت نتائج هذا السؤال أنه توجد فروق في مستوى المعوقات  -

كانت المعوقات الخاصة باألستاذ والطالب لدى األدبي أعلى ، أما المعوقات الخاصة بالمناهج 

 والمعوقات المادية واإلدارية فكانت لدى العلمي أعلى من األدبي .

وترجع الباحثات هذه النتيجة بطبيعة الحال لطبيعة التخصص؛ حيث يعتبر من أن يظهر أصحاب   

ً الستخدام الحاسوب عند مقارنتهم بزمالئهم ذوي  التخصصات العلمية قدرة وفعالية أكثر استخداما

( ، 2360( ، و)المزين ،2366التخصصات األدبية، وهذا يختلف مع نتائج دراسة )الحوامدة ،
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( اللتين أثبتت نتائجهما أنه ال يوجد فروق في مستوى المعوقات ترجع إلى عامل 2323وأبحيح )

 تخصص  . ال

 المقترحات:    

ً من المقترحات على  بناًء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة قدمت الباحثات بعضا

 النحو اآلتي:

ضرورة االهتمام بالبنية التحتية المالئمة الستخدام لهذا النوع من التعليم داخل كليات التربية في  .6

الدراسية وتجهيزها وتوفير جميع  جامعة بنغازي، وذلك من خالل إعادة تنظيم القاعات

 اإلمكانيات إلتاحة الفرصة لتوظيف التعليم اإللكتروني . 

أهمية العمل علي توفير مخصصات مالية لتوفير أجهزة الحاسوب الحديثة المناسبة الستخدامات  .2

 أعضاء هيأة التدريس تكون مزودة بكافة متطلبات وتقنيات التعليم اإللكتروني  . 

أهمية إصدار الجامعة الدليل الشامل الخاص بإدخال أسلوب التعليم اإللكتروني في التأكيد علي  .0

التعليم العالي، والقيام على نشر الثقافة اإللكترونية بين أعضاء هيأة التدريس والطلبة لتحقيق 

 أكبر قدر من التفاعل مع هذا النوع من التعليم . 

ً ، وتطوير المقررات وطرق التدريس إدماج التكنولوجيا ضمن المقررات الجامعية تدري .1 جيا

 لتتوافق مع متطلبات التعليم اإللكتروني . 

 للتدريب المستمر في برنامج التعليم اإللكتروني .  يةعقد ورش علم .8

وضع برامج ودورات تدريبية في مجال التعليم اإللكتروني لكل من األساتذة والطالب داخل  .1

 كليات التربية في جامعة بنغازي .

 ر شبكة االنترنت تعمل بشكل ممتاز وتكون متاحة ألعضاء هيأة التدريس في الكلية. توفي .9

إجراء المزيد من الدراسات في مجال التعليم اإللكتروني ومعوقات من وجهة نظر القائمين على  .5

 إدارة لجامعة والطلبة . 

 التوصيات : 

 توصيات التالية : بناًء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة تقدم الباحثات ال

  توصي الدراسة الحالية بأهمية االنفتاح نحو إجراء بحوث ودراسات موسعة حول هذا

النوع من التعليم بكليات التربية في جامعة بنغازي ، من خالل دراسة التحديات التي تواجه 

 توظيف التعليم اإللكتروني في جامعة بنغازي بجميع كلياتها . 
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 نشر الثقافة اإللكترونية بين أعضاء هيأة التدريس والطلبة  االهتمام بشكل مركز علي

لتحقيق أكبر قدر من التفاعل ، وذلك من خالل عقد ورش عمل ، ووضع برامج لعقد 

دورات تدريبية في مجال التعليم اإللكتروني لكل من األساتذة والطالب داخل كليات التربية 

 في جامعة بنغازي . 

 المراجع

 ( : المقررات اإللكترونية وتصميمها ، إنتاجها ، نشرها ، تطبيقها ، 2330هر)إسماعيل،الغريب زا

 ، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر .  6تقويمها ، ط

 ( تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية ، ط2333الحيلة ، محمد محمود : )دار المسيرة للطباعة  6 ،

 دن . والنشر والتوزيع ، عمان ، األر

 ( وسائل وتكنولوجيا التعليم ، ط2331سالم ، أحمد محمد : )مكتبة الرشد للنشر والطباعة ،  2 ،

 الرياض . 

 ( التعليم اإللكتروني " األسس والمبادئ التي يقوم عليها " ، كلية 2339السَّاعي ، أحمد بالقاسم : )

 التربية ، جامعة قطر . 

 ( رؤية جديدة2330زيتون ، حسن حسين : )  التطبيق  –القضايا  –في التعلم اإللكتروني " المفهوم

 التقييم " ، الدار الصوتية للتربية ، الرياض .  –

 ( دراسات في التنمية االجتماعية ، مكتبة وهبة ، القاهرة 6115الجوهري ، عبدالهادي وآخرون : )

 ، مصر . 

 ( معوقات التعليم اإللكترون2360المزين ، سليمان حسين موسى : ) ي في الجامعات الفلسطينية

 وسبل الحد منها في ضوء بعض المتغيرات ، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة . 

 ( التعليم اإللكتروني فوائده ومتطلباته ، مجلة رسالة التربية ، 2331الحمداني ، وداد بن سالم : )

 .  60ملحق تواصل وزارة التربية والتعليم ، عمان ، ع

 ( : التعليم اإللكتروني كأحد نماذج التعليم عن بعد وإمكانية تطبيقه 2330هاب السيد )أحمد ، إي

 بالجامعات المصرية ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة األزهر . 

 ( فلسفة وأهداف التعليم اإللكتروني وأهم المشكالت التي 2335عامر ، طارق عبدالرؤوف : )

 تواجهه وطرق مواجهتها . 

 ( : معوقات استخدام التعليم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء الهيئة 2366وامدة ، محمد فؤاد )الح

 .  6، ع 29التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية ، رسالة منشورة ، مجلة جامعة دمشق ، م
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 ( تكنولوجيا المعلومات وأبعاد التعليم اإللكتروني ، مجلة2331حسن ، إبراهيم عبدالموجود : ) 

 .  56الشؤون االجتماعية ، اإلمارات ، ع

 ( التعليم اإللكتروني واألسس والمبادئ النظرية التي يقوم عليها ، 2339الساعي ، أحمد بالقاسم : )

 كلية التربية ، جامعة قطر . 

 ( واقع التعليم اإللكتروني في جامعة تشرين 2363حسامو ، سهى علي ، وفواز إبراهيم العبدالله : )

نظر أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة ، كلية التربية ، جامعة دمشق ، مجلة جامعة  من وجهة

 .  29دمشق ، المجلد 

 ( أثر التدريس باستخدام الفصول االفتراضية عبر الشبكة 2331المبارك ، أحمد بن عبدالعزيز : )

جامعة الملك سعود ، العالمية ) األنترنت ( على تحصيل كلية التربية في تقنية التعليم واالتصال ب

 رسالة ماجستير غير منشورة ، الرياض ، جامعة الملك سعود . 

 ( التعليم اإللكتروني ومتطلبات تطبيقه في التعليم ، 2331عبدالحميد ، حسام الدين ، وآمال محمد : )

، رؤية مستقبلية لتطوير التعليم العالي بسلطنة ُعمان ، المؤتمر العلمي الثامن ، كلية التربية 

 يوليو .  2جامعة عين شمس ، م

 ( التعليم اإللكتروني تقنية واعدة ، وطريقة رائدة ، الندوة العلمية األولى 2330العريفي ، يوسف : )

 أبريل .  20 – 26للتعليم اإللكتروني التي عقدتها مدارس الملك فيصل بالرياض الفترة من 

 ( الرضا الوظيفي وعال2360الصبحي ، فوزية بنت سعد : ) قته باإلنتاجية العلمية لدى عضوات

 هيئة التدريس بجامعة طيبة ، كلية التربية ، جامعة طيبة . 

 ( عوائق استخدام التعليم اإللكتروني في الجامعات 2331الريفي ، محمد ، وسمر أبو شعبان : )

ن " ، الفلسطينية " بحث مقدم للمؤتمر الدولي الثاني لمركز التعلم اإللكتروني بجامعة البحري

 البحرين . 

 ( التعليم اإللكتروني ترف أو ضرورة ، ورقة عمل مقدمة لندوة 2332المحيسن ، إبراهيم : )

 شعبان ، جامعة الملك سعود ، كلية التربية ، الرياض .  69-61مدرسة المستقبل 

 ( معوقات التعليم اإللكتروني في الجامعات السعود2339عالم ، كمليا بنت محمد علي حمزة : ) ، ية

بالتطبيق على جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الملك 

 عبدالعزيز ، السعودية . 

 ( معوقات التعليم اإللكتروني في وزارة التربية والتعليم من وجهة نظر 2331العتيبي ، نايف : )

 ، األردن . القادرة التربويين ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة مؤتة 
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 ، وروتين الممارسةرموضة التنظي بين -المغاربيةتكنولوجيا التعليم في البلدان العنوان: 

 أم البواقي –جامعة العربي بن مهيدي  - دلولة خلدون د. 

 khaldounch6@gmail.com   - 1697611596  -    البلد: الجزائر

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

 : لملخصا

مشكالت وتحديات كثيرة تُمليها طبيعة  –في أنحاء كثيرة من العالم  –تُواجه النظم التعليمية     

العصر الذي نعيش فيه، وتؤدي أساسا إلى عدم المالءمة بين نظم التعليم من جهة وبين االنفجار 

 علمي التكنولوجي الذي يجتاح العالم بأسره في عصرنا الحديث.ال

ويقترن التعليم بالتكنولوجيا بغية تفعيل العملية التعليمية، فأصبح اعتماد أي نظام تعليمي على 

 الوسائل التعليمية ضرورة وجزءا ال يتجّزأ من بنية منظومتها.

مداخل مختلفة لتحقيق األهداف التربوية ،  في استحداث -في البالد العربية –وقد اجتهد التربويون 

وفي هذه الورقة سنخصص الدراسة على واقع استخدام تكنولوجيا التعليم في البلدان العربية 

 المغاربية لتحديد معالم األنظمة التعليمية فيها وكشف معايير كفاءتها وإنتاجيتها.

 مقّدمة:

جيا " بكل ما تحمله العبارة من معان، تراكمت إّن العصر الذي نعيشه هو " عصر التكنولو         

أحدث عديد الضغوطات في  فيه المعرفة وتزايدت بمعدالت سريعة فاقت كل التوقّعات، األمر الذي

مجال وضع المناهج التعليمية، ولم تعد المناهج التقليدية قادرة على مواجهة التغيرات التي يشهدها 

المناهج أن يبحثوا عن أساليب حديثة تتماشى مع تحديات العالم، فأصبح لزاما على المشتغلين ب

 العصر.

 المنهج التكنولوجي في التعليم:

هو منهج معاصر، يختلف عن غيره من التنظيمات المنهجية الكالسيكية كونه ال يمكن              

عليم الذي يقدم تطبيقه قبل تجربته، وال يُقصد به المنهج الذي يعتمد األجهزة التكنولوجية، بل هو الت

األساليب والوسائل الجديدة في التدريس، والتي تكون ذات فاعلية أكثر تؤدي في النهاية إلى تحقيق 

(6)األهداف التعليمية.
  

mailto:khaldounch6@gmail.com
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ويتبين لنا أن المنهج التكنولوجي في التعليم هو منهج منظم ومخطط يبنى بأسلوب علمي، وهو     

وتحت إشراف  –وهو المدرسة  -التعلم في مكان خاصما تتجاهله المناهج التقليدية التي تحدد 

طرف واحد وهو المعلم، كما تتجاهل أيضا كل أنواع التعليم والتعلّم التي تتم خارج المدرسة  أفراد، 

مؤسسات، األسرة ، دور العبادة...وبذلك يتلخص التعليم في المنهج التقليدي في عملية الحضور في 

 المدرسة .

المجتمعات المتقدمة دور التكنولوجيا في مجال التربية وأثـــــــــــــرها العميق  لذلك أدركت         

في عمليتي التعليم / التعلم، فأسرعت هذه الدول بتطبيق التكنولوجيات المتاحة للوصول بها إلى 

 .(2)أشكال أكثر إنتاجية.

 اإلشكالية:

طويرها اختالفا كبيرا بين دولاة وأخارى، تختلف البنى واإلجراءات الخاصة بتغيير المناهج وت       

فقد بدأ عدد من الدول العربية مؤخرا إدخال إصالحات تعليمية شاملة، منها ماا تعلاق بزياادة سانوات 

التعليم اإللزامي، ومنها ما تعلق باستهداف تنمية المعارف والمهارات الالزمة الهتماماات األفاراد... 

المشكالت " تقريبا " ويبقى الهادف الارئيس فيهاا جميعاا هاو والواضح أن الدول العربية تواجه نفس 

تفّحص تغيير المنااهج وتطويرهاا علاى أسااس علماي لتجدياد التعلايم المعاصار تجديادا مساتمرا، مان 

خالل صنع استراتيجيات التغيير، وتساخير التكنولوجياا التعليمياة لخدماة أغاراض التغييار المنشاود، 

يعرف عن رضااه باأن الجهاود المبذولاة فاي هاذا  –أهل االختصاص بما فيهم  –لكن يبدو أنه ال أحد 

السبيل في الابالد العربياة فيهاا الكفاياة، أو أن هنااك أي ناوع مان التنسايق باين القاائمين علاى تطاوير 

 المناهج، بالشكل الذي يتيح االستخدام األمثل إلسهاماتهم.

 وعليه يْصعب: 

 ترجمتها إلى                                 أساليب عمل           المفاهيم                               

 فتبقى الفجوة بين:

 الجانب النظري للتطوير                                        التطبيق العملي االستراتيجي

 أي  

 مكن التوصل إليهما يُرجى إنجازه                                                           ما ي
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 )موضة المنظرين(                                                )روتين الممارسين(                     

وبديهي أن للوسائل التعليمية أهمية كبرى في تدريس مختلف المواد، وبخاصة دروس اللغة         

المغاربية" بمجاالت حيوية أخرى، لوجدنا أن العربية، لكننا لو قارنا مجال التعليم في بلداننا " 

أساليب العمل فيها قد شهدت تطورات هائلة، فعالة في استخدام التكنولوجيا  الحديثة لتحسين كفاءة 

العمل ورفع إنتاجيته، وبقيت دروس تعليم اللغة العربية تُقدَّم بذات الوسائل التقليدية ) طبشور، 

 النصوص، الصور الثابتة ( .

 ل:التحلي

 تكنولوجيا التعليم ضرورة أم ترف؟: -6

أصبح االعتماد على تكنولوجيا التعليم أمرا ضروريا، بعد عدم الرضا بنواتج الطرق التقليدية، حيث 

 تّم تسجيل:

، المغرب  %65، تونس   %23ّعدم  التخلص من نسب األمية في بلداننا المغاربية: الجزائر  -

، وهي نسب تستدعي البحث عن أساليب جديدة ESCOUN(0)وهذا في آخر تحديث لمنظمة  25%

 للتعليم والتكنولوجيا.

الصراع مع التربية المعاصرة: وهي تربية تزحف إلى بلداننا زحفا مستمرا، وهنا وَجب خلق  -

التوازنات بين كل ما يُستحدث وبين تعليم اللغة العربية باعتبارها مشروعا حضاريا إنسانيا، لتجاوز 

يدي في عرض الموضوعات التي مازالت تدرس إلى يومنا هذا، بينما هناك مواضيع النمط التقل

تستخدم الحاسبات اإللكترونية لم تتطرق إليها أغلب المناهج التقليدية، وقد بدأت مالمح التجديد في 

إتاحة تقديم فرص للمتعلمين  6119بلداننا المغاربية تظهر شيئا فشيئا، في تونس تقرر انطالقا من 

، ورغم هذه الجهود بقي التعليم في مدارسنا في (1)رض أعمالهم وتطبيقاتهم باستخدام اإلنترنتلع

مختلف مراحل التعليم العام يغلب عليه الصفة النظرية، ويقوم على التلقين / المعلّم والحفظ دون 

 الفهم / المتعلّم. 

 –نا أخذت أغلب الدول النامية عدم مراعاة التعليم لحاجيات المتعلمين: أي " جفاف التعليم" وه -

تتجه نحو إنشاء بحوث ودراسات تربوية تضطلع بمهمة تغيير المناهج وتطويرها،  -ومنها المغاربية

من خالل إقامة قنوات مع مختلف الهيئات واألفراد، فنجد المملكة المغربية مثال تم اختيار  ضرورة 

ن المدرسة بمستوى صلب، يعطي االمتياز تحسين بيداغوجيا تعليم اللغات لكي يخرج التالميذ م
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، فاألمر متعلّق  (8)لكفاءة " التواصل " من خالل تعزيز تعليم اللغات باستعمال التعلّم اإللكتروني

بمسألة االغتراب اللغوي / ثقافي  حيث يتم الحسم فيها بعرض سياقات الحياة اليومية: البيت، 

 الشارع، المدرسة...

من  –روق الفردية " بين المتعلمين، فتنمي الدافعية عندهم إذ يشعرون وهي وضعيات تراعي " الف

أنّه يعامل كل المتعلمين معاملة واحدة رغم اختالف اهتماماتهم ، بدل الشعور  –خالل التعليم المقدّم 

 بالملل وعدم الرغبة.

كل مّرة أنها  ورغم كل محاوالت اإلصالح التربوي في البلدان المغاربية، إال أننا نكتشف في     

( أو إضافة مواد جديدة وغالبا )المحتوىمراجعة بعض المواد الدراسية  تتجاوز مجّردإجراءات ال 

ما نجد هذه التغييرات بعيدة الصلة عن التقبّل والتطبيق، ألن تغيير المناهج أمر إنساني/ حضاري/ 

 على أساس مركزي. اجتماعي يطبّقسياسي/ 

 تعليمية:التكنولوجيا والسياسة ال -2

ظهر االهتمام بالسياسات التعليمية أواخر عقد السبعينيات من القرن الماضي، بعد صدور        

تقرير استراتيجية تطوير التربية العربية، وهذا ما أكدت عليه المنظمة العربية للتربية والثقافة 

األفراد في التراث  ، وتشترك النظم التربوية الحالية في الوطن العربي، حيث يشترك(1) والعلوم

األهداف التربوية في أقطار الوطن العربي  األسس قاعدةوالعادات والتقاليد والدين، حيث تمثّل هذه 

 وهي:

 االعتزاز باإلسالم كدين واالنتماء إليه. -

 االنتماء إلى الهوية العربية. -

 اإليمان بأهمية مواكبة التطور العلمي والحضاري . -

التي  (7)المغاربية من خالل العمل المشترك بينها، نوردها في أهم المنّظماتوتظهر سياسات الدول 

 تضطلع بهذه األدوار:

  جامعة الدول العربية: -6

لعبت الجامعة دورا هاما في صياغة المناهج الدراسية، أهمها إطالق حمالت محو األمية والحفاظ 

 ا تباعا:على التراث الثقافي العربي، انضمت الدول المغاربية إليه
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 6112الجمهورية الجزائر ية الديمقراطية الشعبية ............. 

 6185الجمهورية التونسية .................................................. 

   6185المملكة المغربية  .........................................................

   6180عبية.........................الجماهيرية العربية الليبية الش

 المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم ) اإلسيسكو(:  -2

تهتم بميدان التربية والعلوم والثقافة وكذلك استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مناهج التعليم في جميع  

 مراحله ومستوياته.

 :منظمة اليونسكو -0

على التعليم  وأولوياتها التدريبلتعليم، ومن أهم مشروعاتها الرائدة تهدف اليونسكو إلى تعزيز ا

 .واالتصالباالستناد إلى تكنولوجيا المعلومات 

يلي على أهم  وكان لهذه المنظمات عديد المخرجات في مجال تكنولوجيا التعليم، سنركز فيما

المغرب ( نجملها في أهم القرارات التي تبنتها دول المغرب العربي ) الجزائر ، تونس، ليبيا، 

 المؤتمرات التي تّم تنظيمها :

: تناول هذا المؤتمر المنظومة التربوية، وتكنولوجيا المعلومات، ركزت فيه 2332مؤتمر الجزائر-

في المجال التربوي، حيث قدمت  واالتصالالجزائر على فوائد استخدام تكنولوجيا المعلومات 

 يف تكنولوجيا المعلومات ) األنترنت، شبكات المعلومات(.عرضا لمجموع التوجهات العملية لتوظ

مؤتمر طرابلس: دعا المؤتمر إلى رؤية مستقبلية للتعليم في الوطن العربي، تأخذ في اعتبارها -

 التجديد واإلبداع بما يمكن من التقدم العلمي والتكنولوجي.

الرباط، تونس، القاهرة، باإلضافة إلى مؤتمرات وتوصيات عديدة في أغلب البلدان العربية: 

الدوحة... والواضح أنها عبارات بالغت في العمومية ، بعيدة عن الواقع الذي تعيشه شعوب 

المنطقة، فالمشاكل التربوية التي تعترض البلدان النامية عامة والبلدان العربية خاصة لجد جسيمة 

ذهني، فمن الصعب علينا وعويصة، ويرجع ذلك بصفة خاصة إلى الوضع االقتصادي والثقافي وال

أن نتدارك مافاتنا بل قد استحال أن نلتحق بالركب الحضاري والنهضة العلمية والتكنولوجية 

 .( 5)الحديثة
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وعلى الرغم من أن هناك إدراكا بأن برامج تطوير المناهج على أساس علمي أمر ال غنى           

ال يبدو أن أحدا يُعرب عن رضاه التام بأن  عنه لتجديد التعليم المعاصر تجديدا مستمرا، إال أنه

ال يتيح االستخدام األمثل   -المغاربية خاصة  –الجهود المبذولة في هذا السبيل في البالد العربية 

لإلسهامات المعروضة، يُضاف إلى هذا أن المفاهيم التي يقوم عليها صنع استراتيجيات التغيير 

تُفهم بالشكل الكافي الذي يؤدي إلى ترجمتها إلى أساليب عمل  وتسخير التكنولوجيا التعليمية، قّل أن

واضحة، وتبقى " الفجوة " بين الجانب النظري وبين التطبيق العملي، غاية في االتساع ، ومرجع 

 .(1)الوجود لهذلك أن اإلطار المفهومي لتحقيق التكامل بين " النظري والتطبيق " 

على تغيير المناهج كثيرا ما ينادون بتجديد النظم التعليمية تجديدا ويمكننا القول بأن أغلب القائمين    

في بلداننا لم تشهد إال تغييرات طفيفة بصفة عامة، وأن  –في الواقع  –شامال، ولكن  النظم التعليمية 

نظمنا التعليمية الحالية وبنيتها ومحتواها تجعل الهدف من مؤسساتنا التعليمية هو منح الشهادات، 

يمكن التأكيد دائما على ضرورة إقامة نظم للتخطيط التربوي في بلداننا المغاربية، بدءا وعليه 

باستحداث الوسائل التعليمية المناسبة لبلوغ األهداف بدرجة عالية من اإلتقان، وربط ما يجري 

 داخل الفصول التعليمية بالحاجات الفعلية والحياة العملية.

 :أصناف الوسائل التعليمية

 ائل البصرية:الوس-6

تشمل جميع الوسائل التي يعتمد في استقبالها على حاسة البصر وحدها، ومنها: الصور، الرموز 

 التصويرية، النماذج والعينات، الرسوم، األفالم الصامتة...

 : الوسائل السمعية-2

وتشمل جميع الوسائل التي يعتمد في استقبالها على حاسة السمع ، ومنها اللغة المسموعة، 

 والتسجيالت الصوتية، واإلذاعة المدرسية...

 :الوسائل السمعية البصرية-0

وتشمل جميع الوسائل التي يعتمد في استقبالها على حاستي السمع والبصر، وتشمل: التلفاز 

 ...(63)التعليمي، األفالم التعليمية، البرامج المحوسبة

عادة  –حواس ال يُمكن فصلها، والمتعلّم وبحسب التكوين الفيزيولوجي والسيكولوجي لإلنسان فإّن ال

 ما يعتمد على التعليم السمعي والبصري معا. –
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وبديهي أن للوسائل التعليمية أهمية كبرى في عرض وترسيخ المحتويات التعليمية ) في كل     

ل المواد الدراسية المختلفة ( لكن الواقع الذي تشهده أغلب مدارسنا بكل مراحل التعليم العام مازا

يعاني الفقر من حيث استخدام الوسائل التعليمية الحديثة، ولم تتجاوز االكتفاء بالسبورة والطبشور 

والكتب المقررة ) وقد ال تتوفّر أحيانا ( ، وأصبح التعليم في وقتنا الحاضر " عصر التكنولوجيا " 

، فال تتوفر الوسائل (66)_ في بلداننا المغاربية وحتى العربية_  يوصف بأنّه ال يحقّق مطالب العصر

السمعية البصرية : كالشبكات التلفازية، واألفالم التصويرية، وأشرطة الفيديو التعليمية واألفالم 

 المتحركة، والتلفاز التعليمي... رغم أهميتها القصوى.

 لهذا وجب أن يُعامل التعليم في بلداننا بنفس األهمية التي تحظى بها القطاعات الحيوية         

األخرى كالصناعة والطب واالتصاالت والمواصالت ...التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة لرفع 

اإلنتاج واإلنتاجية، لهذا وجب إعطاء التعليم ذات األهمية، خاصة وأن العصر الحديث يتميّز بالتقنية 

 الحديثة التي تحقّق التواصل الذي يستفيد منه الفعل التعليمي ومن يُمارسه.

 البديل المنهجي " المنهج التكنولوجي في التعليم ":  اقتراح 

قد نعتقد أن التعليم التكنولوجي يشتمل فقط على استخدام األجهزة في التعليم، فالمقصود بتكنولوجيا   

التعليم هو استخدام أدوات تعليمية في مواقف التعليم/ التعلّم ، بهدف زيادة فاعلية المناهج التعليمية، 

 .(62)ف التي سبق تحديدهالبلوغ األهدا

وبديهي أّن استخدام الوسائل التعليمية الحديثة قد أدى إلى االهتمام بنشر " التعلّم الذاتي" ، ونجد     

مثال أن دول المشرق األوسط التي ال تعاني أية مشكالت مادية في سبيل الحصول على األجهزة 

الدول تشير إلى محدودية استخدامها بسبب  والوسائط المتعددة لتطوير التعليم، ولكن تقارير هذه

، لذلك يجب أن نراعي في تبني " المنهج التكنولوجي " النظر (60)االفتقار إلى المكونين والمدربين

 فيما إذا كانت الخبرة متوافرة إلدماج هذه الوسائط في التعليم  وفقا لألبعاد المقصودة.

ى إلى جانب معيار " الفاعلية" في سياق التنمية وعليه يكون من المفيد استكشاف معايير أخر    

وتغيير المناهج، فإحدى اآلليات التي يمكن بها توسيع نطاق الخبرات التعليمية التي توفرها المناهج، 

هي زيادة معرفة البيئة المباشرة للمتعلمين، حيث نجد أّن إحدى المشكالت التي  ينبغي التغلب عليها 

لألغراض التعليمية، هي عزلة سكان األرياف والمناطق الصحراوية،  في استخدام وسائل االتصال

أّن مثل التلفاز  –المغاربية خاصة  –ويدرك المعنيون بتطوير المناهج في أغلب البلدان العربية 

التعليمي بل اإلذاعة نفسها لن تصل إلى جميع السكان، وهنا نفسر سبب اهتمام بلداننا  بالمواد " 
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(  ع مستوى الصور والرسوم )الثابثةهذا الصدد نجد أّن بعض الدول تسعى إلى رفالمطبوعة" ، ففي 

إيمانا منها بصعوبة تحقيق الالمركزية في  –وهو إجراء بدائي  –المستخدَمة في الكتب المدرسية 

 فلسفة التعليم التكنولوجي. 

 :المنهج التكنولوجي سبيل التعليم الوظيفي

قتران التعليم بالتكنولوجيا؟ وكيف نتصّور نمط التعليم الذي يواكب قد يتساءل البعض: ماهي أهمية ا

 مستجدات التكنولوجيات الحديثة ووسائل الرقمنة؟

جميعنا يعلم أدوار الوسائل التعليمية الحديثة، وال يختلف اثنان فيما تحققه من تواصل، باإلضافة إلى 

جهة أخرى نجدها تساهم في تحقيق  تيسير التعليم واختصار الجهد والوقت... هذا من جهة، ومن

 وهو أساس التعليم الحديث ومقصده. التعليم الوظيفي""

( أن يهدف تعليمها إلى تحقيق القدرات اللغوية  Fonctionونقصد بتعليم اللغة توجيها وظيفيا )     

حيحة لطبيعية العملية، ممارسة صعند المتعلمين، بحيث يتمكن المتعلم من ممارستها في وظائفها ا

أفهمها / أتكلمها / أكتبها ( ، أْي القدرة على استعمالها في المواقف الطبيعية استعماال سليما ، وهي )

 أهداف تستمد جذورها من عدة بديهيات ومسلمات عن عمليتي التعليم / التعلّم.

فظي " ) ابله " التعليم اللية التعليمية، يقيهتم بتحليل عناصر العمل –إذن  –فالتعليم الوظيفي  

Verbalism )  الذي يقوم باألساس على حفظ قوائم النحو، ومفردات اللغة بعيدا عن واقع ،

 استعمالها ) غياب كيفيات األداء (، وهي سمات التعليم التقليدي.

، بهدف تجديد ( 61)ويستلزم المنهج التكنولوجي في التعليم ، إقامة " تكوين تجدّدي " للمعلمين

كل جديد في ميدان التقنيات التعليمية، حتى يكون المعلم مطلعا على كل ما خبراتهم وتزويدهم ب

 يُستجدّ حوله، مسايرا لعصره، متفاعال مع مجتمعه.

 خالصة:

من األهمية البالغة أن تفهم بلداننا العربية أساليب االرتقاء بتعليمنا، من أنظمة التعليم التقليدية     

نحو تعليم  -جميعها –ع أفرادها، فقد تحّركت البلدان المغاربية نحو أنظمة تعليمية تشبع حاجيات جمي

يستوعب جميع متغيرات العالم، لذا ظهرت الحاجة ألسلوب جديد، متطور، خاصة ما تعلّق 

 بتكنولوجيا التعليم، وكل ما تعلّق بتخطيط المناهج وأساليب التدريس الحديثة.
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يم المناهج" و " تصميم التعلّم"، فقد يستخدموا أحد لكن يبدو أنهم قد وقعوا في الخلط بين " تصم    

المفهومين بديال عن اآلخر، فإذا كان اهتمامنا يدور فقط في التخطيط الشامل للنظام التربوي، فإننا 

لن نتجاوز مفهوم " التطوير " ، أما إذا اعتبرنا كل جوانب تكنولوجيا التعليم ، فإننا نكون في دائرة 

دور التي تناولت مفهوم " التعلّم" على  -تقريبا –قد ركزت كل التعاريف " تصميم التعلّم"، و

 التكنولوجيا في حدوث التعلم.

 المراجع:

فوزي طه إبراهيم ورجب أحمد الكنزة، المناهج المعاصرة، منشأة المعارف، اإلسكندرية، -6

 .268،ص6113

 .260المرجع نفسه، ص-2

0-http//www.unesco.org/ar  

،بيروت 2362سي،اللغة العربية في المدارس،المجلس الدولي للغة العربية،مارس عباس التون-1

 لبنان.

، الجمعة 8682محمد مكنسي، اللغة العربية بين العلم والنفير، جريدة األحداث المغربية، ع-8

 .69، المغرب، ص2360دجنبر60

، عمان، 6لتوزيع،طناريمان يونس لهلوب، السياسات التربوية العربية، دار أسامة للنشر وا-1

 .26،ص2362األردن، 

 المرجع نفسه، ص ن.-9

عبد الرحمن الحاج صالح، أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية، مجلة -5

 .65، ص6190، الجزائر، 9اللسانيات، ع

عبد الرحمن حسن اإلبراهيم وطاهر عبد الرزاق، استراتيجيات تخطيط المناهج وتطويرها في -1

 .11،ص6152لبالد العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، ا

تركي رابح، أصول التربية والتعليم لطلبة الجامعات والمعلمين والمفتشين، والمنشغلين  -63

، 6111، 2بالتربية والتعليم في مختلف المراحل التعليمية، ديوان المطبوعات الجامعية، ط

 .281ص
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يا التعليم بين النظرية والتطبيق، دار المسيرة للنشر والتوزيع، محمد محمود الحيلة، تكنولوج -66

 .611،ص2330، 0األردن،ط

 .261فوزي طه إبراهيم ورجب أحمد الكنزة، المناهج المعاصرة، مرجع سابق،ص -62

 .12نفسه، ص -60

 .609، الجزائر، ص91/6198، 5محمد سالمة آدم، المعلّم، مجلة همزة وصل، ع -61
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 عنوان المداخلة : دور المعلم في ضوء متطلبات عصر التكنولوجيا

 د.اللوش صليحة                      ط. نطاح سمية   

 مخبر : التربية والصحة النفسية،  مخبر تعليم تكوين تعليمية

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

 الملخص :

الحالية إلى التعرف على دور المعلم في عصر التكنولوجيا ، لما له من نهدف بهذه المداخلة      

أهمية في العملية التعليمية التعلمية، فهو يعتبر الحجر األساس فيها والعنصر الفاعل في أية عملية 

تربوية، فنجاح المؤسسة التربوية في عصر التطور التكنولوجي والمعلوماتي، يتوقف على قدرتها 

ة في إعداد المعلم وتأهيله حتى يتمكن من التعامل مع التكنولوجيا الحديثة دون رهبة في إحداث نقل

أو خوف، فإن مهمته أصبحت تشترك بين مهام المربي والمدير والقائد والناقد والمستشار ومصمما 

للبرامج التربوية ومخططا للسلوك وموجها له، لذلك البد من تمكين المعلم من التعامل مع الوسائل 

التكنولوجية الحديثة ومواكبة تغيرات العصر الحالي، وهذا يتطلب إعدادا خاصا ومميزا للمعلم ينمي 

لديه نزعة التعلم الذاتي، باإلضافة لحاجته إلى تطوير مهاراته وقدراته ومعارفه وإلمامه إلماما جيدا 

ارة الصف، نظرا بكافة التقنيات الحديثة ومناهج التدريس وأسس المعرفة النظرية، ومهارات إد

لتغير دوره في مجرد ناقل للمعرفة، إلى شريك وموجه يقدم يد العون للطلبة ويرشدهم إلى مصدر 

 المعرفة .

 : معلم المستقبل، التكنولوجيا الحديثة . الكلمات المفتاحية

Abstract  

          The current course we aim for it identify the role of the teacher in the 

era of technology, because of its importance in the educational process ،It 

is considered the cornerstone of it and the active element in any educational 

process، The success of the educational institution in the era of 

technological and informational development, which is characterized by the 

explosion of knowledge and its diverse and multiple sources and means of 

acquiring it. It depends on its ability to make a shift in the preparation and 

qualification of the teacher so that he can deal with modern technology 



 
 
 

 

141 
 

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

 99/0200/ 02-91( طرابلس 3المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

without fear or dread It depends on its ability to make a shift in the 

preparation and qualification of the teacher so that he can deal with modern 

technology without fear or dread ،His task has become shared between the 

tasks of the educator, the director, the leader, the critic, the advisor, the 

designer of the educational programs, the planner of the behavior and his 

directive. Therefore, it is necessary to enable the teacher to deal with 

modern technological means and keep pace with the changes of the current 

era .This requires a special and distinct preparation for the teacher that 

develops a tendency to self-learning, in addition to his need to develop his 

skills, abilities and knowledge. He has a good knowledge of all modern 

technologies, teaching methods, theoretical knowledge foundations, and 

classroom management skills, due to the change in his role as he was just a 

transmitter of knowledge, to being a partner and mentor who offers a hand 

Help guide them to the source of knowledge. 

Keywords: future teacher, modern technology . 

 مقدمة

يشهد العالم سلسلة من التغيرات والتطورات المعرفية والتكنولوجية بشكل لم يسبق له مثيل في أي    

حقبة سابقة في تاريخ البشرية، لذا يطلق عليه عصر التفجر المعرفي والتكنولوجي وأن هذا التقدم   

رع قد أضاف مسؤوليات وواجبات جديدة على الدور الذي يضطلع به المعرفي والتكنولوجي المتسا

المعلم في المجتمع المعاصر، األمر الذي استلزم تقويم وتطوير برامج إعداد وتدريب المعلمين، 

ولقد أدت التحوالت المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجاالت إلى تغيرات في غايات 

ل دور المعلم من ملقن للمعرفة، إلى مصدر المعرفة والتعلم، ومنسق التربية وفي أهدافها إذ تحو

لعمليات التعلم ومصحح األخطاء، ومقوم لنتائج التعلم، وموجه إلى ما يناسب قدرات كل متعلم 

وميوله، وهذه األدوار تستلزم معلم من طراز جديد، يحتاج إلى تدريب مستمر على كل ما هو جديد 

 (6115متطورة .)المنظمة العربية للتنمية وثقافة العلوم،في العملية التربوية ال
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ومن هذا المنطلق، يصبح إعداد المعلمين أمرا ضروريا بغية تحقيق األهداف التربوية          

والتعليمية، ويجب أن توفر برامج تطوير المهارات والقدرات المهنية للمعلمين  لكي يكونوا نموذجا 

يثة وتصميم البرامج التعليمية، وإن برامج التنمية المهنية للمعلمين في في استخدام التقنيات الحد

أثناء الخدمة وخارجها ينبغي أن تعد المعلمين ألدوار ومتطلبات تعليمية جديدة، والتقنيات التربوية 

الحديثة ليست بديال عن المعلم ولكنها أدوات في يده يستثمرها لتفعيل دوره وتعميق أثر التعليم 

اض قدرات طالبه، ومساعدتهم على تنمية طاقاتهم إلى أقصى مدى ممكن، حيث أنها لم واستنه

تقلص من دور المعلم بل دعمته وجعلت منه دورا متميزا يستلزم توافر مهارات وكفايات متطورة، 

لتتوافق مع مجتمع المعلومات وحاجات الطالب بوضع التعليم في مسارات جديدة تغير بوظيفة 

 دوار التقليدية.المعلم عن األ

( إلى التحوالت الجوهرية في دور المعلم 2361وضمن هذا السياق تنظر دراسة علي )         

 ليتحول من معلم تقليدي إلى معلم تكنولوجي ورقمي يتناسب دوره مع مالمح العصر التكنولوجي .

مع عصر  وقد أوصت العديد من الدراسات والندوات بضرورة توضيح دور المعلم لكي يتناسب

( بعنوان "المدخل المنظومي والمعلوماتية" 2332المعرفة، ومنها الندوة التي أقيمت في مصر عام )

( بعنوان "أدوار ومسؤوليات 2366، وهو نفس ما توصل إليه المؤتمر الدولي الرابع إلعداد المعلم)

ت العصر ومطالب المعلم في التعليم العام والعالي تجاه ظاهرة العنف والتطرف في ضوء متغيرا

المواطنة" أي أن ضرورة العناية بالمعلم وأدواره المتغيرة ، واالتجاه إلى المزيد من تمهينه" 

 ( 2365)النحال،

( إلى أن دور المعلم في العصر التكنولوجي ينعكس على طالبه 6111وتشير كذلك دراسة دروزة )

البرنامج الدراسي، وتطوير التعلم  وتشكل العالقة بينه وبينهم من خالل توظيف التكنولوجيا في

 ( 6111الذاتي للطالب )دروزة،

استنادا إلى ما سبق نشعر بوجود مشكلة بحثية تستدعي الكثير من الدراسات الحديثة، لهذا          

جاء هذا البحث بهدف التعرف على دور المعلم في ضوء متطلبات عصر التكنولوجيا، معتمدا في 

منهج الوصفي الذي يعتبر طريقة للحصول على معلومات دقيقة، وواضحة معالجة الظاهرة على ال

بهدف تقديم فهم أشمل وأعمق اعتمادا على مختلف آراء الباحثين مستعمال األدبيات التربوية، 

والمناقشة والتفسير مستعينة بأحداث ما وفرته المعرفة العلمية علما أن البحث يستمد أهميته من 

 ذاته . الموضوع المتناول بحد

 مصطلحات ومفاهيم :  -1
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 تعريف المعلم: 

هو الرجل المناسب القادر على أداء رسالته العلمية أداء جيدا، والقادر على تطوير القدرة اإلبداعية 

والنقدية والتفكيرية، وحل المشكالت، واالعتماد على النفس، وإدارة تالميذه بطريقة جيدة، فإذا 

على الثالثي المعهود، المعلم، المتعلم، والمعارف فإن المعلم هو محرك كانت العملية التعليمية تقوم 

العملية كلها بالدرجة األولى بما يملك من مواصفات سواء من حيث الشعور تجاه المهمة أو قوة النقد 

 ( 06،ص2363والتفكير وحل المشكالت في العملية التعليمية )عيساني،

 تعريف المعلم التكنولوجي: 

لذي يملك مجموعة من المهارات واألدوار الالزمة لتعليم وتدريس المواد العلمية، في هو الشخص ا

مجتمع متطور يتمثل في دمج التقنية الحديثة في العملية التعليمية وتحسين البيئة الصفية إلى بيئة 

تفاعلية رقمية، ورفع المستوى العلمي والتحصيلي في القرن الحادي والعشرون، واكتشاف ميول 

 (.2322طلعات الطلبة في العصر الحالي ومواكبة سوق العمل )بركات،وت

 خصائص التعليم التكنولوجي :  -2

 يتصف التعليم التكنولوجي بمجموعة من الخصائص وتتمثل هذه الخصائص فيما يلي :

 . تدعيم ومساندة عملية تكوين وبناء الطالب، وتوفير التفاعل واالتصال المتبادل 

 ج نقل المعلومة والمعرفة إلى نموذج التعليم الموجه .االنتقال من نموذ 

 .تشجيع وتحفيز المشاركة الحيوية للطالب 

 .االعتماد واالرتكاز على المهارات وبالذات مهارة التفكير العليا 

 . توفير وإيجاد مستويات متعددة ومتنوعة من التفاعل وتحفيز التعلم النشط 

 (2322خالل عملية التعلم .)بركات، التركيز على مناقشة ودراسة المشاكل من 

 أهمية المعلم في العملية التعليمية في العصر التكنولوجي :  -3

تبرز أهمية المعلم وأدواره في تحديد نوعية التعليم واتجاهاته، ودوره الفعال والمتميز في بناء جيل 

مية، فهو المسئول المباشر المستقبل، وتحديد نوعية حياة األمة، فللمعلم دور حاسم في العملية التعلي

في تحقيق األهداف اإلستراتيجية للمواد الدراسية في مراحل الدراسة المختلفة، و يعد كذلك  هو أحد 

أسس العملية التعليمية من هنا تأتي أهمية إتقانه للتكنولوجيا الحديثة في التدريس، وذلك لضمان 

تاجية المتعلم وكفاءته لتحقيق مستويات جديدة دوره الفاعل في هذه العملية، باإلضافة إلى تحسين إن
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من اإلنتاجية، وزيادة دعم الطالب ومشاركتهم وتنفيذ أدوات رقمية مفيدة لتوسيع فرص التعلم لهم، 

                                                                                                                    ق التدريس الخاصة وتخصيص التعلمكما يمكن للمعلمين من تحسين طر

(American, university,2020) 

 المهارات األساسية للمعلم التكنولوجي :  -4

يتوقف نجاح دمج تكنولوجيا المعلومات في قاعة الدرس على قدرة المعلمين على بناء بيئة التعلم 

األساليب التربوية الجديدة  يتطلب من المعلم  بوسائل غير تقليدية ودمج التكنولوجيا الحديثة مع

 اكتساب مهارات جديدة نذكر منها ما يلي: 

 المهارة األولى تنمية المهارات العليا للتفكير :

تعد مهارة التفكير العليا من العمليات األساسية في السلوك اإلنساني، وأصبحت برامج تعليم التفكير 

سات التربوية، وعليه فإن الكثير من القائمين على العملية وتنميته هدفا رئيسا من أهداف المؤس

التعليمية يتفقون على ضرورة تعليم التفكير وتنمية مهارته لدى المتعلمين، وخاصة أن هناك دوال 

تبنت هذا االتجاه في عملياتها التعليمية  منها اليابان وأمريكا وسنغافورة وغيرها من الدول، ويقصد 

تطاعة المتعلم على تقديم ما تعلمه بأسلوبه الخاص مستندا على الوعي واإلدراك بهذه المهارة هو اس

والقدرة على استرجاع المعلومات، ليكتسب القدرة على التخطيط واتخاذ القرارات وحل المشكالت 

 (36،ص2326)سكيك،

 فهم علوم العصر وتقنياته المتطورة بشكل مستمر : المهارة الثانية 

ا التوظيف األمثل في العملية التعليمية، وهذا يتطلب إعداد تدريب للمعلم  على وذلك من أجل توظيفه

كيفية توظيف هذه التقنيات في العملية التعليمية، وامتالكه استراتجيات التدريس والتقويم المناسبة 

 ( 36،ص2361مع تعليم العصر التكنولوجي )مجدي،

 المهارة الثالثة معرفة استخدام الحاسب اآللي :

ما له من أهمية التحكم والتعامل مع البرمجيات الحديثة منها االنترنت والبريد اإللكتروني ل

 ( 20،ص2326والتطبيقات التعليمية عامة )مامكغ،

 المهارة الرابعة القدرة على التواصل الفعال :

ء فيجب يتطلب التعليم التكنولوجي والرقمي قدرة عالية على التواصل مع اإلدارة والطلبة واألوليا

على المعلم أن يبني الثقة بينه وبين الطلبة من أول يوم تعليم، والتواصل مع األهل إذا لزم األمر 
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والتحلي بالصبر وحسن االستماع، كما يجب التواصل مع اإلدارة من فترة إلى أخرى بهدف حل أي 

 مشكلة ودراسة خطط تطوير األداء .

 المهارة الخامسة دعم االقتصاد المعرفي : 

يلعب االقتصاد المعرفي دور مهم في توليد المعرفة واستثمارها ففي عصر الثورة الصناعية تحققت 

الثورة باستثمار اآللة بديال عن اإلنسان، وفي اقتصاد القرن الحادي والعشرين تحققت الثورة من 

 ( 62،ص2361خالل االستثمار في المعرفة وخاصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة )مجدي، 

 المهارة السادسة القدرة على التحفيز والتقويم : 

تجدر اإلشارة أن العبء األكبر في عملية التعليم التكنولوجي تقع على المعلم، فإضافة إلى المهارات 

السابقة يجب على المعلم أن يتمتع بقدرة مستمرة على تحفيز طلبته كما يجب أن يتوفر لديه أساليب 

 ( 2322اء محتملة الحدوث ويعمل على تعديلها تعدليها )الخدام،مجددة يقوم من خاللها األخط

 أدوار المعلم في ظل متطلبات التكنولوجيا :  -5

في ظل العصر التكنولوجي تغير دور المعلم التقليدي إلى معلم جديد وتكنولوجي رقمي، حيث تغير 

سيلة للتعلم وأصبح في دوره تغيرا ملحوظا من العصر الذي كان يعتمد فيه على الورقة والقلم كو

العصر الحالي يعتمد على الحاسوب واالنترنت وهذا التغير جاء انعكاسا لتطور الدراسات في مجال 

التربية وعلم النفس التربوي وما تمخضت عنه من نتائج وتوصيات، حيث كانت قديما تعتبر المعلم 

نها اآلن تعتبر الطالب المحور العنصر األساسي في العملية التعليمية والمحور الرئيسي لها، ولك

األساسي، وتبعا لذلك فقد وجب االهتمام بتطوير دور المعلم في المؤسسات التربوية، واضطالعه 

بأدوار جديدة ومسؤوليات جديدة  تتوافق مع التغير المعرفي والتكنولوجي السريع المتالحق، ومن 

مسرحة المناهج بما يتفق وطبيعة هنا فإن دور المعلم تحول من الحديث اللفظي المستمر إلى 

المدرسة التكنولوجيا، ومسؤوليته التامة عن مصادر المعرفة التي يضطلع بنشرها عبر االنترنت، 

وتصميمه لبيئات التعلم بحيث تجذب انتباه متعلميه ومن األدوار المنوطة بالمعلم في ضوء المدرسة 

 يثة نذكر منها ما يلي : اإللكترونية قد تعددت بتعدد األبحاث والدراسات الحد

( إذ ترى بأن أدوار المعلم تختلف باختالف الطموحات والتحديات التي 2361ما تشير إليه علي  )

 تواجهه في العصر الرقمي وتتمثل هذه األدوار فيما يلي: 

باستخدام الوسائل التقنية بحيث يستخدم شبكة االنترنت والتقنيات المختلفة دوره الشارح :  -1

 الدرس، ومن ثم يعتمد الطالب على هذه التقنيات لحل الواجبات المنزلية وعمل األبحاث .لعرض 
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على التفاعل في العملية التعليمية عن طريق طرح األسئلة واالتصال بالطلبة دور المشجع :  -2

 والمعلمين من مختلف أنحاء العالم .

بة على استخدام الوسائل التقنية على توليد المعرفة واإلبداع فهو يحث الطلدور المحفز :  -3

وابتكار البرامج التعليمية التي يحتاجون إليها، ويتيح لهم التحكم بالمادة الدراسية بطرح آرائهم 

 ووجهات نظرهم .

المنظم للتواصل ويقتصر دوره هنا على األعمال التي ال يمكن لغيره دوره الوسيط التعليمي :  -4

 ومن ذلك سعيه لتنظيم التواصل الفعال بينه وبين تالميذه . من الوسائط أدائها بنفس الكفاءة

لتنمية المهارات العليا للتفكير لدى المتعلمين وإكسابهم المهارات الحياتية ودعم دوره الموجه :  -5

 (  0663،ص2361االقتصاد المعرفي، وإدارة تكنولوجيا التعليم والقدرة على التفكير الناقد )علي، 

( أن دور المعلم في عصر االنترنت والتعلم عن بعد يرتبط بأربع 6111) كما ترى دروزة   

 مجاالت واسعة هي: 

مع تطور هذا العصر وانتشار الحاسوب التعليمي أصبح لزاما على المعلم أن تصميم التعليم:  -1

 يتزود بمهارات المصمم التعليمي لكي يتسنى له تصميم المادة  الدراسية التي يدرسها، وتنظيمها

وإعدادها سواء كانت هذه المادة معدة للطالب الذي يدرس في نظام التعليم التقليدي المحصور 

والمقيد بدوام أو الطالب الذي يدرس في نظام التعليم الذي ال ينحصر بجدران وال يتقيد بدوام 

مهارة  وانتظام كنظام التعليم عن بعد، وهذا يتطلب من وزارة التربية والتعليم تدريب المعلم على

 التصميم التعليمي ليواكب العصر التقني المتطور الذي يعتمد في جوهره على التخطيط والتنظيم .

تطورت تكنولوجيا التعليم عن بعد ومستويات أخرى من التكنولوجيا توظيف التكنولوجيا :  -2

قلها خالل العقد الماضي بشكل سريع  وحدث تغير هائل في عرض المعلومات من حيث ترميزها ون

بشكل، وأصبح الدور الرئيسي لمعلمي التعليم يتطلب استخدام التكنولوجيا والمعدات واألجهزة 

 بفاعلية عند تقديم التعليم.

مجال أخر على المعلم في العصر التكنولوجي أن يؤديه وهو كيفية تشجيع دافعية الطالب :  -3

ذا يعتمد على تفاعل المعلم مع المحتوى، تشجيع الطالب واكتسابهم المعرفة في العملية التعليمية، وه

 وتفاعل المتعلم مع المشرف، وتفاعل المعلم مع المتعلم، والمتعلم مع نفسه .
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دور المعلم هنا هو محاولة تحفيز الطلبة على التعلم الفردي وإشراك تطوير التعليم الذاتي:  -4

اإلحساس بالكفاءة الذاتية )االختيار، المراقبة الذاتية، وتشجيع المتعلمين للتحكم بكيفية التعلم مع 

 ( 6111)دروزة،  الجهد، والمثابرة( من خالل استخدام التقنيات الحديثة

( في دراسته أن دور المعلم الحديث تغيرت وهي تنعكس على طالبه 2336هذا ويشير الغريب )

 وتشكل العالقة بينه وبينهم ومن هذه األدوار: 

  :الطالب في الحصول على المعلومات المطلوبة من  يساعددوره كمستشار للمعلومات

على شبكة االنترنت بأنجع الطرق وأقصرها وأسرعها، والبحث في المصادر التعليمية 

 وتدريب الطالب على مهارة الوصول إلى المعلومة بأقصى سرعة .

  :فالمعلم ال يقتصر دوره على حد نقل أو توزيع المعلومات دوره كمسير للمعلومات

نات التي توفرها شبكة االنترنت فحسب، بل أيضا مسيرا لها ومزودا للتالميذ والبيا

 بمصادرها المتنوعة، من الكتب والمراجع والمجالت والمقاالت المنشورة على الشبكة .

  :وهو ما يفرض على برامج إعداد المعلمين أن ترتكز على حاجات دوره كمرشد أكاديمي

رامج التي تتناسب مع حاجاتهم النفسية وتوجيههم التالميذ ومساعدتهم في اختيار الب

 ( 11،ص2336وإرشادهم أكاديميا وتربويا   )الغريب،

بعد تناول أدوار المعلم في العصر التكنولوجي في ضوء توجهات بعض الباحثين يمكن تلخيص  

 أهم األدوار التي يجب يتصف بها المعلم في ظل متطلبات التكنولوجيا فيما يلي: 

 من خالل التعرف على خصائص تالميذه وتحديدها ألن ذلك يعينه على خص: دوره كمش

فهم طبيعة المتعلمين الذين يتعامل معهم، فيحدد نواحي القوة والضعف عندهم ومستوى 

 ( 15،ص6159القدرة على التعلم لدى كل منهم )العريان،

  : بأهداف  أصبح المعلم مخططا لخبرات وأنشطة تعليمية مرتبطةدوره كمصمم برامج

مخطط لها، وتناسب مستوى المتعلمين وطرق تفكيرهم، وتسهم إسهاما فعاال في مساعدتهم 

 على بلوغ األهداف التعليمية، كما أصبح المعلم مسئوال عن إعداد المواد التعليمية الالزمة

 (265،ص6152)جابر،
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  :تحليل سلوك دور المعلم هنا ال يقتصر على دوره كمهندس للسلوك وضابط لبيئة التعلم

المتعلم ومن ثم تعديله، إنما يتعدى ذلك ليشمل هندسة سلوكه، وذلك عن طريق ترتيب بيئة 

 تعلم بحيث يحصل المتعلم على السلوك المطلوب  .

  : فهو يشجع التفاعل بين أفراد الجماعات ويستثير االتصال بين دوره كمهندس اجتماعي

 ذات معنى . الطالب، من خالل التفاعل في مواقف اجتماعية

  :ويكمن دوره هنا بمساعدة الطالب على اختيار دوره كموفر للتسهيالت الالزمة للتعلم

 البدائل التعليمية المناسبة ، ومن ثم تحقيق أهداف التعلم.

يتعاون مع اآلباء ومع زمالءه من المعلمين،وكذلك مع المجتمع المحلي من أجل دوره كمستشار: 

 ( 136،ص6152بر،تنظيم التعلم للتالميذ )جا

 خاتمة: 

من خالل ما تم خضمه فيما سبق حول استعراض دور المعلم في ظل متطلبات التكنولوجيا فإن      

دوره يختلف إلى حد ما عن العصور السابقة، حيث تحول دوره من الملقن للمعلومات والشارح لها 

ر، والمرشد، والمقوم، والناقد، إلى دور المخطط للعملية التعليمية والمصمم لها، والموجه، والمدي

 والمطور أكثر من كونه شارحا للمعلومات للطالب .

لقد أصبح دور المعلم يركز على إتاحة الفرص للطالب على للمشاركة في العملية التعليمية 

واالعتماد على الذات والتركيز على مهارة البحث الذاتي والتواصل واتخاذ القرارات التربوية 

لمه، وكذا أصبح دوره يركز على دمج الطالب بنشاطات تربوية منهجية متنوعة تؤدي المتعلقة بتع

إلى بلورة مواهبه وتفجر طاقاته وتنمي قدراته وتعمل على تكامل شخصيته ككل، وهذه األدوار 

يتيح للمتعلم فرصة التعرف على الوسائل التقنية واالتصاالت وكيفية استخدامها في التعليم والتعلم، 

يساعده على الرجوع إلى مصادر المعرفة المختلفة من مكتبات ومراكز تعليمية ووسائل دورا 

 إعالم، مما يساهم  باستخراج المعلومة الالزمة بأقل جهد ووقت وتكلفة.

واألكثر من ذلك فقد أصبح دور المعلم يركز على إدماج الطالب في العملية التعليمية وال يلقنه 

م مبتكرا قادرا على اإلنتاج واإلبداع، مؤهال ومدربا ومزودا بهارات المعلومة، مما يجعل المتعل

البحث العلمي، قادرا على استخدام الحاسوب وشبكة االنترنت العالمية، وقادرا على مواجهة 

 تحديات العصر بكل قوة.
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نشودة من خالل ما سبق، نجد أن المعلم يعد حجر الزاوية في المنظومة التعليمية كلها وأن الجودة الم

من التعليم تعتمد عليه، إذ أن األهداف التعليمية لن تتحقق إذا غاب المعلم الكفء، الذي يساير 

ويواكب التطورات والتغيرات المتسارعة في عصر المعرفة، فإننا نوصي بضرورة إنشاء معاهد 

ب المستحدثة تقدم برامج خاصة بإعداد المعلمين في ضوء معايير الجودة العالمية مع مراعاة األسالي

في التدريس، واالستفادة من التقنيات الحديثة في إعدادهم وتدريبيهم عليها، وهذا يدخل ضمن 

مهمات ومسؤوليات كليات التربية والعلوم والمؤسسات التربوية وواجباتها في تهيئة وإعداد 

لمعرفي والتطور وتدريب المعلم لكي يستطيع القيام باألدوار والمهام المنوطة به في ظل االحتياج ا

 التكنولوجي.

 قائمة المصادر والمراجع: 

(، التنمية المهنية اإللكترونية للمعلم في ضوء معطيات العصر الرقمي، 2361. مجدي، يونس )6

 تعليم جديد وأفكار تقنيات التعليم، الموقع اإللكتروني :

educ.com-https://www.new,(27/05/2016)   

، دار النهضة العربية، 31(، سيكولوجية التعلم ونظريات التعلم، ط 6152. جابر، عبد الحميد )2

 القاهرة. مصر.

 (، األدوار الجديدة للمعلم في عصر المعرفة، الموقع اإللكتروني  :2365. النحال، أميرة )3

educ.com-whttps://www.ne,(26/11/2018)  

 (، المهارات األساسية للمعلم في العصر الرقمي ، الموقع اإللكتروني: 2326. سكيك، حازم )4

https://www.hazemsakeek.net , (21/07/2021)  

 لكتروني :(، مواصفات المعلم الرقمي، الموقع اإل2322. الخدام، غدير )5

https://mawdoo3.com,(03/09/2022)    

 (، مهارات المعلم الرقمي ، الموجه التربوي 2322. بركات، محمد )6

                                                         mhttps://almuajih.co,(04/2022)    

(، تطبيقات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الحديثة 2336. الغريب، زاهر، إسماعيل )7

ومعوقاتها بالتعليم )دراسة مسحية(، المؤتمر العالمي السنوي التاسع بكلية التربية، جامعة حلوان، 

 (2336التربية وتنمية ثقافة المشاركة وسلوكياتها في الوطن العربي، مايو )

https://www.new-educ.com/
https://www.new-educ.com/
https://www.new-educ.com/
https://www.new-educ.com/
https://www.hazemsakeek.net/
https://www.hazemsakeek.net/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://almuajih.com/
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 ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر.38(، علم النفس التربوي، ط6152. جابر، عبد الحميد )8

(، تفريد التدريس وإعداد المعلم لممارسته، مجلة تكنولوجيا التعليم، 6159. العريان، عبد الله )9

 ، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، مصر.36ع

(، المعلم في العصر الرقمي الطموحات والتحديات، المجلة 2361. علي، زينب محمود أحمد  )10

 ، جامعة سوهاج، مصر.0661-0633، ص 15التربوية ، ع

(، التقرير الختامي الجتماع عمداء كليات التربية 6115. المنظمة العربية للتنمية وثقافة العلوم )11

علمين وتدريبهم وفق ومسئولي تدريب المعلمين في أثناء الخدمة حول تطوير برامج إعداد م

 متطلبات الدور المتغير للمعلم في البالد العربية، الدوحة، قطر.

(، دور المعلم في عصر االنترنت والتعليم عن بعد، ورقة عرض 6111. دروزة، أفنان نظير )12

في مؤتمر التعليم عن بعد ودور تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، جامعة القدس المفتوحة، 

 ردن.عمان، األ

، مطبعة مزوار 36(، اللغة والمجتمع والمؤسسات التعليمية، ط2363. عيساني، عبد المجيد )13

 الوادي، الجزائر .

(، درجة امتالك معلمي المدارس الحكومية لمهارات التعلم الرقمي 2326. مامكغ، الرا )14
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  تكنولوجيا التعليم وإعداد المعلم وتكوينه مهنيا من وجهة نظر معلمي التعليم األساسي

 (حالة الدراسة مدرسة الماية الغربية للتعليم األساسي)

  0أ.أسماء الهادي بالليل                        6 هومأ.بسمة إمحمد  دي

 قسم الحاسب اآللي /كلية العلوم والموارد الطبيعية /جامعة الجفارة

  1أ.سهام صالح القبالوي                   2أ.أسماء مصطفى أبوعضلة

 قسم الرياضيات /كلية العلوم والموارد الطبيعية /جامعة الجفارة

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

 الملخص

إن إعداد المعلم وتكوينه مهنيا لم يعد أمرا ثانويا ، وإنما هو مصيري تمليه تطورات الحياة ونحن 

نعيش اآلن عصر التكنولوجيا التعليمية ،والتي انعكس تأثيرها على التعليم وهذه المرحلة هي طريق 

كان المعلم يمثل أحد أركان العملية التعليمية ، فإن إعداد المعلم البد التقدم والرقي ألي مجتمع ،وإذا 

أن يواكب التطور في العملية التعليمية وهذا يدعو إلى االهتمام بالمعلم وإعداد المعلم لما له من دور 

مهم في بناء المجتمع في هذا الوقت الذي نحتاج فيه لنهوض بالمعلم لبناء المجتمع ،،وبناء وطننا 

غالي الن المعلم أساس العملية التعليمية وله دور كبير ومهم في مرحلة البناء واإلعداد وتعتبر هذه ال

المرحلة مهمة وأساسية في العملية التعليمية ألنها تعتبر القواعد األساسية لبناء األجيال القادمة ولهذا 

التكنولوجيا التعليمية جاءت هذه الدراسة لتقوم بعملية إعداد برامج للمعلم وتطويره ليواكب 

 والنهوض  بالمعلم لما له من دور كبير في بناء الوطن.

وهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أهمية إعداد برامج وخطط للمعلم من وجهة نظر أعضاء    

الدراسة جرى  هذه هيئة التدريس في مدرسة الماية الغربية للتعليم األساسي، ولتحقيق أهداف

( عضو هيئة تدريس في 50هج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )االعتماد على المن

(، 2022-2021مدرسة الماية الغربية للتعليم األساسي ممن قاموا بالتدريس خالل فترة ربيع )

( وتم تطبيقه على عينة 0.803وجرى جمع البيانات الالزمة باستخدام استبيان بلغ معامل ثباته )

ج الدراسة أن تقييم عينة الدراسة ألهمية إعداد برامج للمعلم من وجهة نظرهم الدراسة. وكشفت نتائ

كان متوسطاً، وجاء مجال تفاعل المعلمين بالمدرسة مع التعليم اإللكتروني ضعيف، ، وتوصي 

الباحثات بعقد دورات تدريبية في مجال إعداد المعلمين ، والمساعدة في التخلص من كافة المعوقات 

ون االستفادة من خطط وبرامج إعداد المعلمين المتبعة، وضرورة المزاوجة بين التعليم التي تحول د
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التقليدي والتعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم مستقبال لما له من أهمية في الرفع من مكانة 

 التعليم .

 التعليم اإللكتروني. -إعداد المعلم  -تكنولوجيا التعليم  الكلمات المفتاحية :

 . المقدمة:1.1

يشهد العالم الياوم سلسالة مان المتغيارات والتطاورات المعرفياة والتكنولوجياة بشاكل لام يسابق لاه     

مثيل في أي حقبه سابقة من تاريخ  البشرية، لذا يطلاق علياه عصار التفجار المعرفاي والتكنولاوجي، 

جديادة علاى الادور وأن هذا التقدم المعرفي والتكنولوجي المتساارع قاد أضااف مسائوليات وواجباات 

الذي يقوم به المعلم في المجتمع المعاصر، األمر الذي استلزم تقويم وتطوير بارامج إعاداد وتادريب 

المعلمين. ولقد أدت التحوالت المتسارعة التي يشهدها العاالم فاي مختلاف المجااالت إلاى تحاول دور 

دور للمعلاام إلااى مرشااد  المعلاام الااذي أصاابح موجهااا ومنشااطا أكثاار ماان كونااه ملقنااا للمعرفااة وتحااول

ومصدر للمعرفة والتعلم، ومنسق لعمليات ومصحح ألخطاء التعلم، ومقوم لنتائج التعلم، وموجه إلى 

مااا يناسااب قاادرات كاال مااتعلم وميولااه، وهااذه األدوار تسااتلزم معلاام مواكااب للتكنولوجيااا والتطااوير 

ياة التربوياة. ويعتبار التعلايم ويحتاج إلى تدريب وإعداد مستمر لمواكبة ما هاو جدياد فاي مجاال العمل

أحد األسس التي تعتمد عليها األمم في االحتفااظ بكيانهاا والاذي يقاوم علياه المجتماع وتطاوره، ويعاد 

المعلام مان أهام العوامال التاي يتوقاف عليهاا نجاااح العملياة التعليمياة فاي تحقياق أغراضاها وكماا أنااه 

وتنميااة المجتمااع وإن مسااتقبل الرقااي بااالمجتمع الوساايلة لنقاال الثقافااة عباار األجيااال واداة لنمااو الفاارد 

مرهون باالرتقاء والنهاوض باالمعلم كوناه المساؤول عان تطاور ورقاي المجتماع ، والاتعلم عان بعاد 

(Open Distance Learning ODL ) أو( الاتعلم اإللكترونايElectronic-Learning EL) 

العملياة التعليمياة ، إال أناه طاال الحاديث عناه والجادل حاول ضارورة دمجاه فاي هو ناوع مان الاتعلم 

أصاابح ضاارورة ملحااة للرقااي بااالتعليم ،إن التعلاايم اإللكترونااي جاااء نتيجااة للتطااورات التكنولوجيااة، 

خاصااة بعااد أن تااأثرت العمليااة التعليميااة بشااكل مباشاار بأتمتااة الصااناعة وتطااور تكنولوجيااا "الااذكاء 

ا المعلومات التي اقتحمت الغرفة ( ، وكذلك ثورة تكنولوجيArtificial Intelligenceالصناعي" )

الصفية وأصبحت جزءا مهما منها. وقاد جااءت هاذه الدراساة  لوضاع خطاط وبارامج إلعاداد المعلام 

 ولقياس مدى فاعلية التعليم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مدرسة الماية الغربية .
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 :. مشكلة الدراسة2.1

ارة التربياة والتعلايم إال أنهاا الزالات تاؤدي فاي الغالاب بطريقاة ورغم الجهود المبذولة من قبل وز

تقليدية تعتمد على التفاعل المباشر بين المعلم والمتعلم معتمدة على المنهج المدرساي والبيئاة المادياة 

للصفوف التقليدية ،إضافة إلى ضعف مخرجات التعلايم مان حياث كفااءة الجاودة، وهاذا األسالوب لام 

لبات التقنية الحديثة، حيث يشهد العالم نقلة نوعية في تغيير أنماط التعليم وطارق يعد متوافق مع متط

الااتعلم ماان حيااث إعااداد المعلاام مهنيااا وتااوطين التقنيااة ودمجهااا كأحااد المكونااات األساسااية للتعلاايم فااي 

عصر االنفجار المعرفي وثورة المعلومات وللتعليم اإللكتروني دور مهم وأساسي في إنجاح العملية 

لتعليمية، ففي ظل التطور التكنولاوجي الكبيار وماع انتشاار وساائل االتصاال الحديثاة مان حاساوب، ا

وشبكة انترنت، ووسائط متعددة، مثل: الصوت، والصاورة، والفياديو، وهاي وساائل أتاحات المجاال 

 لعدد كبير لتلقي التعليم بكل سهولة ويسر، وبأقل وقت وجهد. 

األساساي( لام تتباع التعلايم اإللكتروناي أو الاتعلم عان بعاد مسابقاً، ومدرسة )الماياة الغربياة للتعلايم 

إضافة إلى ضعف البنياة التحتياة للتعلايم اإللكتروناي الاذي يتطلاب اعتمااد برمجياات محاددة وتاوفير 

شبكات انترنت وهواتف ذكية وحواسيب لكل طالب، و لذلك فقد ظهارت حاجاة ملحاة لدراساة إعاداد 

قياايم دمااج التعلاايم اإللكترونااي ضاامن العمليااة التعليميااة و فاعليااة التعلاايم المعلاام مهنيااا ، و لمعرفااة وت

اإللكتروني، ومدى تحقيقه ألهداف التعليم، وقدرته على تلبية احتياجاات الطلباة،وإيجاد بيئاة تفاعلياة 

 ولذلك جاءت هذه الدراسة للتغلب على الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية..للتعلم

 سة:. أسئلة الدرا3.1

"ما هي الخطط واالستراتيجيات للرفع من كفاءة  راسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:تسعى هذه  الد

 ؟"الماية الغربية للتعليم األساسي المعلمين في مدرسة

 :وينبثق عن هذا السؤال الرئيسي األسئلة اآلتية

سة الماياة الغربياة للتعلايم ."ما مستوى جعل التعليم اإللكتروني جزءا من العملية التعليمية  في مدر1

 األساسي ؟".

 ." ما مستوى معوقات استخدام التعليم اإللكتروني في مدرسة الماية الغربية للتعليم األساسي؟"2

."ما مستوى تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع التعليم اإللكتروني في مدرسة الماياة الغربياة للتعلايم 3

 األساسي؟"
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 :.هدف الدراسة4.1

دراسة إلى إعداد المعلم وتكوينه مهنيا والكشف عن فاعلية التعليم اإللكتروني من تهدف هذه ال

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في مدرسة الماية الغربية للتعليم األساسي و كما تهدف  هذه 

الدراسة إلى قياس مستوى جعل التعليم اإللكتروني جزءا من العملية التعليمية، والكشف عن مستوى 

 استخدام التعليم اإللكتروني في مدرسة الماية الغربية للتعليم األساسي .معوقات 

 . أهمية الدراسة:5.1

 يمكن تلخيص أهمية هذه الدراسة كما يأتي:

تفيد نتائج هذه الدراسة مدرسة الماية الغربية للتعليم األساسي ومؤسسات التعليم في ليبيا في تحسين 

لمهمة لبناء وطننا الغاالي، وتطاوير الكاوادر البشارية واإلمكاناات أداء نظام التعليم في هذه المرحلة ا

المادية واالتجاهات في انتقاء أنماط التعليم المتبعة ووضع الخطط المستقبلية للرفع من كفااءة المعلام 

أثناء أداء واجبه ، كما يمكن االستفادة من أداة الدراسة في قياس مدى فاعلية نظام التعليم اإللكتروني 

ؤسسات التعليم، ويستمد البحث أهميته كونه معاصراً لتكنولوجيا التعليم واالنخاراط فاي بارامج في م

التعليم اإللكتروني، ويمكن االستفادة من نتاائج هاذه الدراساة فاي تحساين وتطاوير العملياة التعليمياة، 

تعليمياة مان وقد تفيد الدراسة واضعي السياسات التعليمياة ومتخاذي القارار فاي النهاوض بالعملياة  ال

 خالل إعداد المعلم أثناء الخدمة وتنميته مهنيا والتغلب على نقاط الضعف ودعم نقاط القوة.

 :مصطلحات الدراسة 6.1.

 هي برامج أكاديمية منظمة ومخططة تقدمها كليات ومعاهد بهدف  :برامج إعداد المعلمين

التدريس في المدارس  إكساب خريجيها معارف ومهارات تدريسية تمكنهم من االلتحاق بمهنة

 .بعد تخرجهم

 علم يبحث في النظرية والتطبيق الخاصة بتصميم العمليات والمصادر  :تكنولوجيا التعليم

 وتطويرها، واستخدامها وإدارتها وتقويمها من أجل التعلم.

 مجال من مجاالت إعداد المعلم يتضمن مجموعة من :التعريف اإلجرائي لتكنولوجيا التعليم

نظرية والتطبيقية التي تعمل على إكساب الطالب المعارف والمهارات الالزمة العناصر ال

الستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية التعلمية بغية تحقيق األهداف المرجوة بأقصى درجة 

 .ممكنة من الفعالية والكفاءة
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 د من هي أي خبرة منظمة أو نشاط منظم يتعرض له المعلم ويزي:برامج تكوين المعلم

 .معلوماته وينمي مهاراته

 هي صناعة أولية للمعلم ليقوم  بمزاولة مهنة التعليم، وتتواله مؤسسات تربوية   :إعداد المعلم

متخصصة مثل معاهد إعداد المعلمين والجامعات أو غيرها من المؤسسات  ذات العالقة تبعًا 

هذا يعد المعلم ثقافيًا وعلميًا وتربويًا في للمرحلة التي يعد المعلم فيها، وكذلك تبعًا لنوع التعليم وب

 . مؤسستها لتعليمية قبل الخدمة

 هو الشخص الذي يحمل مؤهال جامعيا يؤهله للعمل مع تالميذ   :معلم التعليم االبتدائي

المرحلة االبتدائية بعد تلقيه إعداداً مهنياً وتكويناً متخصصا بإحدى  الجامعات أو معاهد تكوين 

 .المعلمين

 منظومة تفاعلية ترتبط بالعملية التعليمية التعلمية، وتقوم هذه المنظومة  عليم اإللكتروني:الت

باالعتماد على وجود بيئة إلكترونية رقمية تعرض للطالب المقررات واألنشطة بواسطة 

 .واألجهزة الذكية الشبكات اإللكترونية

 :لنتائج بأقل التكاليف،وعرفتها العمل على بلوغ أعلى درجات اإلنجاز وتحقيق أفضل االفاعلية

بمدرسة الماية الباحثات بمستوى تحقيق النتائج التعليمية خالل التفاعل أعضاء هيئة التدريس 

مقارنة  واألجهزة الذكية باستخدام البرمجيات التعليمية التفاعلية والشبكات اإللكترونيةالغربية 

 . (5()3)بالوقت الذي يتطلبه التعلم وجهاً لوجه 

 حدود الدراسة: .7.1

  يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء الحدود اآلتية:

 ( عضو هيئة تدريس.50الحدود البشرية: ُطبقت هذه الدراسة على ) 

  الحدود المكانية: جرى تطبيق هذه الدراسة فاي مدرساة الماياة الغربياة للتعلايم األساساي فاي

 مدينة الماية.

 (.2022-2021سة في الفصل الثاني  للعام الدراسي )الحدود الزمنية: تم تطبيق هذه الدرا 

  الحدود الموضوعية: تناولت هذه الدراسة أهمية إعداد المعلم وتكوينه مهنيا و فاعلية التعلايم

اإللكتروني عن بعد في مدرسة الماياة الغربياة للتعلايم األساساي ، واساتخدمت اساتبانه تتسام 

مايم نتاائج هاذه الدراساة علاى جدياة اساتجابة (، كما يعتمد تع0.803بالصدق ومعامل ثبات )

 عينة الدراسة على فقرات االستبانة.
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 . الدراسات السابقة:8.1

 :جرى االطالع على الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة بالبحث وهي كالتالي

 (Akbaba-Altun, 2001) دراسة -1

التكنولوجيا، وخبرتهم في استخدام  التعرف إلى توجه إدارة المدارس نحو هدفت  هذه الدراسة

الحاسوب، والعالقة بينهما، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع إدارة المدارس االبتدائية العامة في 

مديرا ومديرة، ولجمع البيانات طور الباحث مقياسا لالتجاه  124منطقة أنضاليا ، والبالغ عددهم 

أنا إدارات المدارس لديهم توجه ايجابي نحو  سةوقد أظهرت نتائج هذه الدرانحو التكنولوجيا، 

التكنولوجيا، ولكنهم ال زالوا مترددين في االستفادة منها في أعمالهم اليومية، وأن جميع المدارس 

من مديري المدارس يستخدمون الحاسوب، كما ال توجد  %68.5كانت مزودة بالحاسوب، وأن 

 .نحو التكنولوجيا وخبرتهم في استخدام الحاسوبعالقة دالة إحصائيا بين توجه مديري المدارس 

ضرورة إجراء دراسات التجاهات وسلوكيات مديري المدارس فيما  وقد أوصت  هذه الدراسة

 .(13)يخص توظيف التكنولوجيا في التعليم، والتغيرات والمهارات الواجب توافرها لديهم

وقات استخدام التكنولوجيا في هدفت هذه الدراسة إلى تعرف معدراسة )مرزوق بن صالح ( :-2

التعليم من وجهة نظرمعلمين اللغة العربية في المدارس الحكومية بمدينة تبوك بالمملكة العربية 

( معلم من 150وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية حيث بلغت عينة الدراسة) .السعودية

وك بالمملكة العربية السعودية  تم اختيارهم  معلمين اللغة العربية في  المدارس الحكومية بمدينة تب

بالطريقة العشوائية وفقا لمتغيرات الدراسة .حيث قام الباحث بعمل إطار وهو قائمة مسلسلة بأسماء 

المدارس الحكومية وأعداد المعلمين  فيها مرقمة على التوالي ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء 

لى أربعة مجاالت هي المعوقات المتعلقة بالمعلم واإلدارة ( فقرة موزعة ع38استبانة مكونة  من )

أن  :وقد أظهرت النتائجالمدرسية والطلبة والمحتوى الدراسي وتم التأكد من صدق األداة وتباتها .

معوقات استخدام التكنولوجيا في التعليم من وجهة نظر معلمي اللغة العربية كانت متوسطة، وكما 

روق دالة إحصائيا في تقديرات المعلمين للمعوقات التي تواجههم في أظهرت النتائج عدم وجود ف

استخدام التكنولوجيا في التعليم تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي والخبرة التعليمة والمرحلة 

 .الدراسية

وأوصت هذه الدراسة باهتمام إدارات المدارس بتشجيع المعلمين على تصميم وإنتاج األدوات 

 .(3)التكنولوجية
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هدفت هذه الدراسة إلى تعرف على مدى أهمية إعداد  دراسة )دكتور سالم محمد األنصاري(-3

المعلم في ضوء بعض الخبرات العالمية والوقوف على الواقع الحقيقي إلعداده، وكذلك تعرف 

أسباب ودواعي تطوير برامج إعداد المعلم، كما تسهم في انتقاء العناصر الجيدة للعمل مهنة التعليم، 

ً التعرف على بعض الخبرات العالمية وانعكاساتها التربوية ومدى االستفادة منهاو واستخدم . أيضا

الباحث المنهج الوصفي النظري لبرامج إعداد المعلم والواقع الراهن إلعداد المعلم وعرض بعض 

 .(4)الخبرات العالمية الرائدة في مجال اإلعداد المهني ومدى االستفادة منها 

( هدفت إلى نمذجة تفاعل التعلم ZuleikaFirdoshHomavazirاسة أجراها )وفي در -4

اإللكتروني ورضا المتعلم و التعلم المستمر في مؤسسات التعليم ، واعتمدت هذه الدراسة على 

المنهج المسحي، ودرست فاعلية التعلم اإللكتروني التي تم ربطها برضا المتعلم ونيات التعلم 

متعلًما.  232فقرة، وتم تطبيقه على  28يانات باستخدام استبيان مكون من المستمر، وتم جمع الب

كشف النتائج أن تفاعل التعلم اإللكتروني يتألف من هيكل ثالثي العوامل: وهو واجهة المتعلم، 

 . (7)وتفاعل التغذية الراجعة، باإلضافة إلى محتوى التعلم 

التعرف على المالمح األساسية الدراسة إلى هدفت هذه وفي دراسة أجرتها )حميدة التهامي ( -5

لنظام إعداد معلم مرحلة التعليم األساسي في كل من ليبيا، وجمهورية مصر العربية، وماليزيا في 

ضوء القوى والعوامل المجتمعية لكل منهم، ومعرفة أوجه الشبه واالختالف بين نظام إعداد معلم  

ولتي المقارنة، ومحاولة االستناد من جهود كل من مرحلة التعليم األساسي في كل من ليبيا ود

 .(1) جمهورية مصر العربية وماليزيا في تطوير إعداد معلم مرحلة التعليم األساسي في ليبيا

تناولت هذه الدراسة صباح سليماني(   /نورالدين زمام، أ /د.وفي دراسة أجراها كال من )أ -6

نها في إدارة وتنظيم العملية التعليمية وتنفيذها في استخدام التطبيقات التكنولوجية واإلفادة م

المؤسسات التعليمية المختلفة، وماذا نعني بتكنولوجيا التعليم وما هي مكانتها ضمن الوسائل 

 .(2) التعليمية حاليا واالستفادة منها في المؤسسات التعليمية

 :.عناصر العملية التربوية2

النشاطات التي تحدث داخل الفصل الدراسي، والتي تهدف إلى يقصد بالعملية التعليمية اإلجراءات و

إكساب المتعلمين معرفة نظرية أو مهارة عملية أ واتجاهات إيجابية، فهي نظام معرفي يتكون من 

مدخالت ومعالجة ومخرجات؛ فالمدخالت تتمثل في المتعلمين والمعالجة هي العملية التنسيقية 

ا وإيجاد العالقة بينه او ربطها بالمعلومات السابقة، أما لتنظيم المعلومات وفهمها وتفسيره

 .المخرجات فتتمثل في تخريج طلبة أكفاء متعلمين
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الطالب،المعلم  :وتتكونا لعملية التعليمية من عناصر عدة تعتبر أساسا لنجاحها وتحقيق أهدافها وهي

 .والمنهج

وما لديه من رغبة ودافع للتعلم  وما يمتلكه من خصائص نفسية وعقلية واجتماعية، :المتعلم -

 التعليمية. واألساس في العملية

وهو العنصر الثاني في العملية التعليمية، إذ أن المعلم وما يمتاز به من كفاءات ومؤهالت  :المعلم -

وقدرات ورغبة في التعليم ومساعدة الطالب على تحقيق األهداف التعليمية بنجاح  واستعدادات

 .ويسر

و المنهاج بكل ما يحتويه من الكتب المدرسية المقررة، واألدوات والوسائل التعليمية وه :المنهج -

  .والمصادر المختلفة والمراجع

فالعملية التعليمية إذن متعددة العناصر التي تتكامل فيما بينها للوصول إلى األهداف التربوية 

دوره على جملة من العناصر، من فباإلضافة للمتعلم والمعلم نجد المنهج الذي يشتمل ب المنشودة،

تكتسب أهمية بالغة،وأصبحت مثارا للجدل بين التربويين خاصة فيطل  بينها الوسائل التعليمية التي

 .(11()2)التطور التكنولوجي الحالي

 :.تطور مفهوم الوسائل التعليمية1.2

علي توصيل مادته  تعرف الوسائل التعليمية على أنها عبارة عن:"مواد يستخدمها المعلم لتساعده

 التعليمية

ومما يجب توفره  ".(.بصورة جيدة قد تكون نموذج، صورة، رسومات،أجهزة،أو الموضوع نفسه

 في الوسيلة

 :التعليمية(

 أن تكون ذات عالقة بموضوع التعلم.  

 .أن تتوافر طرق عرضها في حجرة الدراسة 

 أن يتناسب عرضها مع مستوى نمو المتعلم.  

 في التكلفة والعرض والفائدة. أن تكون اقتصادية 

  (8()4()2)أن تكون في متناول المعلم والمتعلم بحيث يسهل الرجوع إليها وقت الحاجة. 

 :. مفهوم تكنولوجيا التعليم2.2

 قبل التطرق لمفهوم تكنولوجيا التعليم من الضروري أن نشرح مفهوم التكنولوجيا أوال.

 :. مفهوم التكنولوجيا1.2.2
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لتكنولوجيا من المفاهيم التي ناقشها الكثير من الباحثين والمفكرين، واختلفوا في يعتبر مفهوم ا

بسبب اختالف تخصصهم وتطور خصائص التكنولوجيا نفسها، ولكن من األمور المتفق  نظرتهم لها

قديمة قدم المخترعات البشرية نفسها، حيث كانت تعتبر وسيلة من  عليها أن ماهية التكنولوجيا

للطبيعة، وبعدها أصبحت أداة يستعملها لخدمته  تي اكتشفها اإلنسان عند تطويعه البدائيالوسائل ال

ومساعدته لقضاء حاجاته، ثم تطور استعمالها وإلى أن أصبحت مهمة جدا في الحياة العامة 

معظم التغيرات التي تحدث  مما جعل البعض من المفكرين يعتقدون بأنها المسئولة عن .والخاصة

 .(10()9()2)تمع المعاصر داخل المج

 :. مفهوم تكنولوجيا التعليم2.2.2

 حيط الثقافي العام، فإنها لم تلجعلى الرغم من أهمية تواجد تقنيات اإلعالم واالتصال في الم

التعليمية والتكوينية إال بصورة جزئية وبطيئة، وذلك بدء باإلذاعة والتلفزيون اللذين لم  األوساط

في بداية األمر بل هي التي زودتهما ببرامجها ليقوما بدورهما التربوي  يةيدخال المؤسسات التربو

اللغات أو ذات البعد التثقيفي العام من خالل األشرطة الوثائقية،  التعليمي وخاصة تلك المتعلقة بتعليم

 واألشرطة، األفالم، المرئيةالوسائل المسموعة و وبعدها استخدمت معدات ومنتجات مثل هذه

 والتعليم عن بعد والتعليم لمغلقة،ا المدرسية، ونظام اإلرسال التلفزيوني ذي الدوائر واإلذاعة

 لحل بعض مشكالت ازدحام قاعات الدراسة، وتفعيل أداء المعلمين( (المفتوح

  تخطيط العملية التعليمية وما يتعلق بها من أنظمة و وسائل تعليمية وطرق تدريسها، واألهداف

 .ضوء اإلمكانيات البشرية والمادية الالزمة لذلكتحقيقها في  التي يراد

 إعداد اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة إلدارة وتنفيذ هذه النظم وإمدادها بمصادر المعرفة.  

  (11()9() 2)معرفة مدى تحقيق هذه النظم لألهداف الموضوعة، والعمل على تحسينه 

 :.عناصر تكنولوجيا التعليم3.2.2

 تشارلز هوبان"" أوضح " (Charles haubane) :يا التعليم بحسب قولعناصر تكنولوج

اإلنسان، اآللة، األفكار  :إن تكنولوجيا التعليم عبارة عن تنظيم متكامل يضم العناصر التالية"

 واإلدارة، بحيث تعمل جميعا داخل إطار واحد" واآلراء، أساليب العمل،

لعملية التعليمية وال يمكن أن يتم التعليم بدون إنسان، اإلنسان هو العنصر المهم في ا  :اإلنسان -أ

والطالب والباحث، واإلنسان هو الهدف الذي تسعى إليه المؤسسة التربوية إلى توصيل  فهو المعلم

 تنميته ليواكب التطورات الحاصلة في العالم. أهدافها وخططها وفي
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ة على جميع شئون الحياة، فهي في من سمات هذا العصر الذي نعيشه أن سيطرت اآلل  :اآللة - ب

المدرسة وفي العمل وفي الشارع فهي تحقق لإلنسان اختصارا للوقت والجهد والمال،  المنزل وفي

 .الخ ..واآللة الحاسبة والتلفزيون والكمبيوتر مثال ذلك السيارة

ا وتساعد على البد من وجود اآلراء واألفكار التي تجعل اآللة تحقق أهدافه  :األفكار واآلراء – ت

 .المعلومات، أو تحقيق أهداف يسعى اإلنسان إلى الوصول إليها نشر

أساليب العمل )اإلستراتيجية (: إن أساليب العمل المتنوعة التي يستخدمها اإلنسان هي من  – ث

 تحتاج إلى التبديل والتغير والتطوير، وذلك حتى تكون مناسبة للبرنامج الذي يهدف، األمور التي

 .والتطوير المستمر في األساليب من أهم مميزات التكنولوجيا لتنقيحوهذا ا

لها  ، حيث) )اإلدارة مهمة جدا في هذا النظام فالبد أن تكون بعيدة عن اإلدارة التقليدية  :اإلدارة-ج

 دور كبير في دراسة جميع العوامل التي تدخل في هذا اإلطار، وفي ابتكار األساليب واألنظمة التي

ر العمل وتنظيمه بما يكفل تهيئة جو مناسب للعمل في كل العناصر السابقة حتى تؤدي تحكم سي

 (10()2) دورها

 :. تكنولوجيا التعليم وطرق التدريس4.2.2

 ف المعرفية والحركية واالنفعاليةإذا أضفنا إلى ماتقدم أن التربية تسعى اآلن إلى تحقيق األهدا

دركنا أهمية إعادة إعداد المعلم إعدادا جيدا يرتبط ارتباطا ذلك تكنولوجيا التعليم، أل مستخدمة في

يستطيع إتقان مادته العلمية ويراعي الدقة في تحديد موضوعاتها،  مباشرا بتكنولوجيا إعداده، وبهذا

المختلفة، وأساليب التدريس الحديثة، ويعرف كذلك  ويعرف أيضا المواد التعليمية والوسائل المعينة

وأساليب تغير اتجاهاتهم،  دوافعه، والفروق الفردية بينهم، وطرق تعزيز خصائص المتعلمين،

 وميولهم نحو االتجاه المرغوب فيه.

أكدت تكنولوجيا التعليم ضرورة إتباع المعلم ألسلوب األنظمة في التدريس بحيث طالبته برسم 

هداف محددة، معا إلستراتيجية الدرس تعمل فيه طرق التدريس والوسائل التعليمية لتحديد أ مخطط

العناصر التي تؤثر في هذه اإلستراتيجية مثل إعداد حجرة الدراسة  ألخذ بعين االعتبار جميع

الطرق التقليدية في التدريس مثل الشرح  الخ، واالبتعاد عن  ....وطريقة تجميع التالميذ

 .(12()11()2)اإللقاء

 مفهوم التعليم اإللكتروني: .3

ي بأنااه التعلاايم المقاادم علااى شاابكة االنترناات، وذلااك ماان خااالل اسااتخدام ويعااّرف التعلاايم اإللكتروناا

التقنيااات اإللكترونيااة الحديثااة للوصااول إلااى كاال مااا يتعلااق بااالمواد التعليميااة خااارج حاادود الصااف 

 .التعليمي التقليدي
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وتاارى الباحثااات أن التعلاايم اإللكترونااي عمليااة اسااتبدال الااتعلم عاان بعااد باسااتخدام وسااائل التواصاال 

 .(6)لكترونية بالتفاعل وجهاً لوجه في الغرفة الصفية لتحقيق النتائج التعليمية المخطط لهااإل

ويوجد العديد من الفوائد والميزات التي يقدمها التعليم اإللكتروني، والتاي تجعلاه يتفاوق علاى طارق 

 :التعليم التقليدية، وهي كاآلتي

ديادة لعمال دورات وحلقاات تعليمياة، تقليل التكاليف، حيث إنه يوفر تكاليف إنشااء صافوف ج -

ويوفر الكهرباء والماء وغيرها من المواد المستخدمة في المدرسة، إضاافة إلاى أناه ال حاجاة 

 .للذهاب إلى المدارس والمراكز التعليمية، وهذا من شأنه أن يقلل تكاليف التنقل

نظر عن أعماارهم متاح لجميع األفراد والفئات العمرية، حيث يستطيع جميع األفراد بغض ال -

االستفادة من االجتماعات واللقاءات والدورات المطروحة على االنترنت، واكتساب مهارات 

 .وخبرات جديدة بعيدة عن قيود المدارس التقليدية

المرونة، فهو ال يرتبط بوقت معين، فيستطيع األفراد التعلم في أي وقت شاءوا حسب الوقات  -

 .المالئم لهم

ة التعلم، حيث تقل التفاعالت غير المجدية بين الطالب من خاالل تقليال استثمار الوقت وزياد -

الدردشااة واألسااائلة الزائااادة التاااي تضااايع الوقاات، فتااازداد كمياااة ماااا يتعلماااه الطالاااب دون أي 

 تعطيالت أو عوائق.

جعاال التعلاايم أكثاار تنظيماااً ومحاياادة، إضااافة إلااى تقياايم االختبااارات بطريقااة محاياادة وعادلااة،  -

 .ابعة إنجازات كل طالبوالدقة في مت

صديق للبيئاة، حياث ال يوجاد اساتخدام لاألوراق واألقاالم التاي قاد تضار البيئاة عناد الاتخلص  -

 .(5)منها

إضافة إلى ذلك فإن التعليم اإللكتروني سيكون نمط التعليم الساائد مساتقبالً، فالجيال الحاالي يتمياز 

فاة، لاذلك فقاد أصابح دماج التكنولوجياا فاي بتعلقه بأجهزة الهااتف الذكياة واساتخدام التطبيقاات المختل

العملية التعليمية توجهاً عالمياً، وأصبح التفاعل مع األنشطة التعليمياة مان خاالل األجهازة المحمولاة 

 .(6()3)يشكل عامال محفزا للتعلم بدالً من االكتفاء بالدراسة التقليدية

 فاعالً إذا قام المعلمون بما يأتي( :يمكن أن يكون  أن التعليم اإللكتروني (وترى كل من الباحثات 



 
 
 

 

162 
 

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

 99/0200/ 02-91( طرابلس 3المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

يلجأ المعلمون إلى تبني تصميماً تعليمياً إلعداد مادة تعليمية تحقق تنظيم المحتوى التعليمي: فقد   -6

األهااداف بفاعليااة، ودراسااة احتياجااات الطااالب التعليميااة، وتحديااد األهااداف والوسااائل المناساابة 

 راجعة.لتحقيقها، واختيار أدوات القياس والتغذية ال

: وفااي التعلاايم اإللكترونااي يتحاادد اختيااار الوسااائل التعليميااة اختيااار الوسااائل التعليميااة المناساابة -2

 باختيار البرمجية التعليمية المناسبة للتواصل، ووسيلة التواصل الفعالة والمنتشرة بين الطلبة.

قيايم وصاعوبة تحديد أدوات القيااس: ألن التعلايم اإللكتروناي يعااني مان ضاعف فاي موثوقياة الت -0

ضاابط تنفيااذ االختبااارات، وتعااذر عمليااة المراقبااة تفاديااا للغااش، فقااد يلجااأ المعلمااون إلااى التقااويم 

 التكويني خالل التفاعل مع الطلبة، أو استخدام التقويم الحقيقي.

تفريااد الااتعلم وتلبيااة احتياجااات وأنماااط الااتعلم المختلفااة: وذلااك بمراعاااة تنااوع أنماااط الااتعلم بااين  -1

مراعاااة كفاياااتهم الحاسااوبية، ومراعاااة ظااروفهم ماان حيااث أوقااات الدراسااة واخااتالف الطلباة، و

 جودة الشبكات واألجهزة لديهم.

وتحسااين المعلاام باسااتمرار لكفاياتااه اإللكترونيااة، وتحسااين مسااتوى الجاهزيااة  النمااو المهنااي: -8

 .(8()7()6)الستخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعليم

 .منهج الدراسة:4

اعتمدت هذه الدراسة في إجراءاتها على المنهج الوصفي التحليلي،الذي يعتمد على جمع البيانات     

باسااتخدام االسااتبانة المعاادة ألغااراض هااذه الدراسااة،  أعضاااء هيئااة التاادريسماان عينااة الدراسااة ماان 

 وتحليلها.أعضاء هيئة التدريس ودراسة استجابات 

 :فراد العينة.أ5

( عضو تدريس من أعضاء هيئة التدريس في 50نة مكونة من )طبقت هذه الدراسة على عي

مدرسة الماية الغربية للتعليم األساسي  ، حيث تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية مان مجتماع 

( عضااو هيئااة تاادريس فااي مدرسااة المايااة الغربيااة للتعلاايم األساسااي فااي 100الدراسااة المكااون ماان )

 مختلف التخصصات في المدرسة . من 2022- 2021الفصل الثاني لعام 

 .أداة الدراسة:6

( فقاارة، وتاام توجيههااا 45لتحقيااق أهااداف هااذه الدراسااة، قاماات الباحثااات ببناااء اسااتبانة مكونااة ماان ) 

للمدرسين العاملين في مدرسة الماية الغربية للتعليم األساسي الذين قاموا بالتدريس خالل هذا الفصال 
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وقااد تكوناات ت ماان المقاااييس المسااتخدمة فااي الدراسااات السااابقة،  كمااا اسااتفادت الباحثاااالدراسااي ، و

، 4، أوافااق=5( فقاارة يقابلهااا تاادريج خماسااي )أوافااق بشاادة=45االسااتبانة بصااورتها النهائيااة ماان )

 ( وتوزعت فقرات االستبانة على أربعة مجاالت هي:1، ال أوافق بشدة=2، ال أوافق=3محايد=

 (فقرة. 19اءة المعلمين:تضمن هذا المجال )الخطط واالستراتيجيات للرفع من كف -

 (فقرات.9جعل التعليم االلكتروني جزءا من العملية التعليمية: تضمن هذا المجال ) -

 (فقرات.7معوقات التعليم اإللكتروني: تضمن هذا المجال ) -

 (فقرات.10تفاعل المعلمين مع التعليم اإللكتروني: تضمن هذا المجال ) -

 .صدق أداة الدراسة:7

ى عرض االستبانة بصورتها األولية على خمساة محكماين مان ذوي الخبارة واالختصااص فاي جر

ميدان البحاث العلماي والتادريس فاي كال مان جامعاة طارابلس وجامعاة الزاوياة وذلاك بهادف تحكايم 

فقرات االستبانة، ومعرفة مدى وضوح فقراتها وشموليتها لكافة جوانب  إعداد المعلم وتكوينه مهنيا 

لاايم اإللكترونااي جاازءا ماان العمليااة التعليميااة ماان وجهااة نظاار أعضاااء هيئااة التاادريس فااي وجعاال التع

مدرسة الماية الغربية للتعليم األساسي ، وكاذلك مالئماة صاياغة الفقارات، وإباداء الارأي فاي طريقاة 

تصحيح االستبانة، وقد تركزت آراء المحكمين على إعادة الصياغة اللغوية لبعض الفقرات، وقامات 

 ثات بتعديل االستبانة في ضوء آراء المحكمين لظهور البحث في أفضل صورة.الباح

 .ثبات أداة الدراسة:8

جااارى تطبياااق االساااتبانة إلكترونيااااً علاااى عيناااة اساااتطالعية مااان غيااار عيناااة الدراساااة مكوناااة مااان 

(عضااو تاادريس ماان أعضاااء هيئااة التاادريس فااي مدرسااة المايااة الغربيااة للتعلاايم األساسااي ، وتاام 20)

( الختبار ثبات االستبانة، وقد بلغ معدل ثبات  (Cronbach’s Alphaم اختبار كرونباخ الفااستخدا

 (.0.803االستبانة )

 .التحليل االحصائي:9

جاارى جمااع البيانااات باسااتخدام أداة الدراسااة وهااي االسااتبانة، وماان ثاام تفريغهااا فااي ملااف إكساال 

(Excel( وتنظيمها وإدخالها إلى البرنامج االحصائي ،)SPSS لتحليل بيانات الدراسة بعاد ترمياز )

اإلجاباااات. حياااث تااام اساااتخدام اإلحصااااء الوصااافي لحسااااب المتوساااطات الحساااابية واالنحرافاااات 

 المعيارية.
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 حيث استخدمت هذه القيمة لتحديد طول فترة التدريج كما يلي:

 ضعيفة2.33 –1

 متوسطة3.67–2.34

 كبيرة5.00–3.68

 .النتائج:10

ياال هااذه االسااتبانة جاارى حساااب المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات ولتحلجاارى عاارض النتااائج 

 المعيارية ، وكانت النتائج كما يلي:

نتائج السؤال األول: "ما هي الخطط واالستراتيجيات للرفع من كفاءة المعلمين  في مدرسة الماية 

 الغربية للتعليم األساسي ؟"

حرافاات المعيارياة فاي عارض اساتبانة قامت الباحثات باستخالص المتوساطات الحساابية واالن 

لوضع خطط وبرامج إلعداد المعلمين في مرحلة التعليم األساساي فاي مدرساة الماياة الغربياة كعيناة 

 دراسة وكانت النتائج كما يلي:

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت استبانة وضع خطط واستراتيجيات 6جدول 

 لة التعليم األساسي إلعداد المعلمين في مرح

 العدد المجال  الرتبة
المتوسدددددددددط 

 الحسابي

االنحدددددددراف 

 المعياري
 الدرجة

6 
اجتياز برنامج إعداد المعلم بنجاح يجب أن تكون أحاد 

 شروطه هي مزاولة المهنة
 كبيرة 1.19 3.90 50

2 
برنااامج إعااداد المعلاام ضااروري لتااوفير الاادعم الااالزم 

 للمعلم المبتدئ
 رةكبي 1.17 3.89 50

0 

يستهدف البرنامج إعداد المعلمين العائدين إلى مزاولة 

مهنااة التاادريس بعااد فتاارة ماان االنقطاااع علااى مزاولااة 

 المهنة 

 كبيرة 1.15 3,80 50

1 

يجااب تااوفير الاادعم الااالزم للمعلاام المبتاادئ ماان حيااث 

)عبء دراسي مخفف(حتى ياتمكن مان المشااركة فاي 

 البرنامج التأهيلي 

 كبيرة 1.14 3.79 50

8 

يجاااب أن تتاااوفر الفرصاااة للمعلااام المبتااادئ لمالحظاااة 

وممارساااااة أداء المعلااااام المتمياااااز داخااااال الفصاااااول 

 والمشاركة في األنشطة التدريسية 

 كبيرة 1.13 3.78 50

1 
يساااتهدف البرناااامج إعاااداد المعلااام المبتااادئ )حاااديث 

 التخرج( من كليات التربية والمعاهد العليا والجامعات
 كبيرة 1.12 3.75 50

 متوسطة 1.39 3.30 50 التركيز على أساليب واستراتيجيات التدريس  9

 متوسطة 1.44 3.15 50 التركيز على عمليات التخطيط والتقويم  5
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 العدد المجال  الرتبة
المتوسدددددددددط 

 الحسابي

االنحدددددددراف 

 المعياري
 الدرجة

1 

يجااب أن يكااون هناااك اختبااار للحكاام علااى متطلبااات 

البرنااامج ماان حيااث نقاال المعلاام ماان معلاام مبتاادئ إلااى 

 معلم مؤهل

 متوسطة 1.39 3.10 50

63 
ظروف المعلمين وإمكانياتهم عناد إعاداد يجب مراعاة 

 البرنامج 
 متوسطة 1.41 3.09 50

 متوسطة  1.34 3.07 50 التركيز على محتوى المادة التدريسية  66

62 
تخفيف العبء الدراساي علاى المعلام حتاى ياتمكن مان 

 المشاركة في أنشطة أخرى 
50 3.04 1.35 

 متوسطة

 متوسطة 1.33 3.01 50 د للمعلم المبتدئ يعمل المعلم ذو خبرة بالمدرسة كمرش 60

61 
يعماااال اإلداريااااين ومشاااارفي االمتحانااااات بالمدرسااااة 

 كمرشد للمعلم المبتدئ 
 متوسطة 1.24 2.95 50

 متوسطة 1.23 2.90 50 يعمل المفتش التربوي كمرشد للمعلم المبتدئ 68

61 

يعمل المعلم المتميز كمشرف للمعلم المبتادئ لتوجيهاه 

التاادريس وإيصااال المعلومااة للطالااب  وإرشاااده بطاارق

 وكيفية التعامل مع الطالب داخل الفصل 

 متوسطة  1.37 2.80 50

69 
يرافاااق المعلااام المبتااادئ معلااام متمياااز ليماااده باااالخبرة 

 الالزمة في مجال التدريس 
 ضعيفة  1.20 2.03 50

65 
تحتااااج بااارامج إعاااداد المعلااام إلاااى تقاااويم ومراجعاااة 

 دة مستمرة في ضوء معايير محد
 ضعيفة 1.19 2.01 50

61 

يااتم تشااكيل لجااان لتنفيااذ باارامج إعااداد المعلاام فااي كاال 

مدرسااة وتكااون مسااؤولة مسااؤولية كاملااة عاان التنفيااذ 

 والمتابعة للبرامج المعدة 

 ضعيفة 1.18 2.01 50

 

اجتيااز برناامج إعاداد المعلام بنجااح يجاب أن ( أن المتوسط الحساابي "1يتبين من الجدول )

( 3.90قد بلااغ )وطه هااي مزاولااة المهناة" فااي مدرساة المايااة الغربيااة للتعلايم األساساايتكاون أحااد شار

برنااامج إعااداد المعلاام ضااروري لتااوفير (بدرجااة كبياارة، وجاااء المجال"1.19وبااانحراف معياااري )

( بدرجة كبيرة على 1.17(وبانحراف معياري)3.89الدعم الالزم للمعلم المبتدئ" بمتوسط حسابي )

 التوالي أيضا .

( وانحاراف 3.30" كاان بمتوساط حساابي)التركيز على أساليب واستراتيجيات التدريس وأن مجال "

" بمتوساط التركياز علاى عملياات التخطايط والتقاويم ( بدرجة متوسطة، يليه مجاال "1.39معياري)

تحتاااج ( بدرجااة متوسااطة أيضااا، فااي حااين جاااء مجااال "1.44( وانحااراف معياااري)3.15حسااابي)

( 2.01" بمتوسط حسابي )علم إلى تقويم ومراجعة مستمرة في ضوء معايير محددة برامج إعداد الم

يتم تشكيل لجاان لتنفياذ بارامج إعاداد ( بدرجة ضعيفة ، وأخيراً جاء مجال"1.19وانحراف معياري)

" بمتوسط المعلم في كل مدرسة وتكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن التنفيذ والمتابعة للبرامج المعدة 

 ( بدرجة ضعيفة .1.18( وانحراف معياري)2.01حسابي)
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"نتائج السؤال الثاني: "ما مستوى جعل التعليم اإللكتروني جزءا من العملية التعليمية  في 

 مدرسة الماية الغربية للتعليم األساسي ؟"

كتروني : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال " جعل التعليم اإلل2جدول

 العملية التعليميةجزء من 

 العدد المجال  الرتبة
المتوسدددددددددط 

 الحسابي

االنحدددددددراف 

 المعياري
 الدرجة

6 
توجااد فكاارة االنتقااال ماان التعلاايم التقلياادي إلااى التعلاايم 

 اإللكتروني 
 متوسطة 1.39 3.04 50

2 
أشاعر بالرضااا عان اسااتخدام نظاام التعلاايم اإللكترونااي 

 كبديل عن نظام التعليم التقليدي
 متوسطة 1.44 2.83 50

0 
تاااوفر المدرساااة دورات إلكترونياااة ارشاااادية تدريبياااة 

 توضح الية استخدام نظام التعليم اإللكتروني للمعلمين
 متوسطة 1.39 2.64 50

1 
يمتلك المعلمون مهارات كافية لتصميم وإنتاج محتوى 

 الكتروني فعال
 متوسطة 1.41 2.62 50

8 
اشاارا بااين نظااام التعلاايم اإللكترونااي يااوفر تواصااال مب

 أعضاء النظام التعليمي )االدارة،المعلم، الطالب(
 ضعيفة 1.34 2.28 50

1 
تااااوفر المدرسااااةدعم فنااااي مالئاااام لتسااااهيل توظيااااف 

 التكنولوجيا في المادة التعليمية
50 2.26 1.35 

 ضعيفة

9 
تساهم تقنية التعليم اإللكتروني بفاعلية فاي اساتمرارية 

 ونجاح العملية التعليمية 
50 2.18 1.33 

 ضعيفة

5 
إدارة المدرسة تقوم بتقيايم مساتمر آللياة التادريس عان 

 بعد
 ضعيفة 1.24 2.08 50

1 
يمتلك المعلمون مهارات كافية لتصميم وإنتاج محتوى 

 الكتروني فعال
 ضعيفة 1.23 2.07 50

 

قاد ( أن فقرات مجال"جعل التعليم اإللكتروني جزء من العملياة التعليمياة " 2يتبين من الجدول )

تراوحت بين درجة ضاعيفة ودرجاة متوساطة، فقاد جااءت الفقارة " توجاد فكارة االنتقاال مان التعلايم 

( وباانحراف 3.04التقليدي إلى التعلايم اإللكتروناي " فاي المرتباة األولاى بمتوساط حساابي مقاداره )

آللياة  ( بدرجة متوسطة، وجاءت الفقرة " إدارة المدرسة تقاوم بتقيايم مساتمر1.39معياري مقداره )

التدريس عن بعد "والفقرة " يمتلك المعلمون مهارات كافية لتصميم وإنتاج محتاوى الكتروناي فعاال 

(  بدرجاة ضاعيفة ، وفاي المرتباة 1.24(وانحراف معيااري مقاداره )2.08بمتوسط حسابي مقداره )

 ( بدرجة ضعيفة.1.23( وبانحراف معياري مقداره )2.07األخيرة بمتوسط حسابي مقداره )
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تائج السؤال الثاالث: ما مستوى معوقات استخدام التعليم اإللكتروني في مدرسة الماية الغربية ن

 للتعليم األساسي؟

وحيث قامت الباحثات باستخالص المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال معوقات 

 استخدام التعليم اإللكتروني في مدرسة الماية الغربية كما يلي:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث" معوقات التعليم ( 3جدول )

 اإللكتروني "

 العدد المجال  الرتبة
المتوسدددددددددط 

 الحسابي

االنحدددددددراف 

 المعياري
 الدرجة

1 
يحاادث انقطاااع للتيااار الكهربااائي أثناااء قيامااك بالعمليااة 

 التعليمية
 كبيرة 0.94 3.96 50

2 

اصاال المباشاار بااين المدرسااين هناااك صااعوبة فااي التو

والطلبة )حيث يمكن تبادل األفكاار واآلراء مان خاالل 

 المواجهة الشخصية(

 كبيرة 0.93 3.94 50

0 
يواجااه الطالااب مشاااكل ومعوقااات عنااد دراسااة المااادة 

 ً  إلكترونيا
 كبيرة  0.92 3.93 50

1 
تأثر تفاعل الطلباة ماع التعلايم اإللكتروناي والادوروس 

 صعبة أو خاصة بسبب ظروف معيشية
 كبيرة 0.91 3.92 50

8 
جمياااع المعلماااين لاااديهم الخبااارة والمهاااارات الكافياااة 

 والمناسبة الستخدام الحاسوب واالنترنت
 متوسطة 1.09 3.30 50

1 
ساارعة االنترناات مناساابة وأسااتطيع اعطاااء أي درس 

 دون أي انقطاع
 متوسطة 1.47 3.20 50

9 
مااان قبااال  تااام عقاااد دورات تدريبياااة وإعاااداد المعلماااين

 المفتشين آللية استخدام التعليم اإللكتروني
 متوسطة 1.04 1.74 50

( أن فقرات مجال" معوقات التعلم اإللكتروني" قد تراوحت بين درجة متوسطة 3يتبين من الجدول )

ودرجة كبيرة، فقد جاءت الفقرة " يحدث انقطاع للتيار الكهربائي أثناء قيامك بالعملية التعليمية" في 

( بدرجاة كبيارة، 0.94( وبانحراف معيااري مقاداره )3.96رتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره )الم

وجاااءت الفقاارة تاام عقااد دورات تدريبيااة وإعااداد المعلمااين ماان قباال المفتشااين آلليااة اسااتخدام التعلاايم 

( وبااانحراف معياااري مقااداره 1.74اإللكترونااي " فااي المرتبااة األخياارة بمتوسااط حسااابي مقااداره )

 .( بدرجة متوسطة1.04)

نتائج السؤال الرابع: "ما مستوى تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع التعليم اإللكتروني في مدرسة 

 الماية الغربية؟"
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قامت الباحثات باستخالص المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال تفاعل أعضااء  

 لغربية للتعليم األساسي كما يلي:هيئة التدريس مع التعليم اإللكتروني في مدرسة الماية ا

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث" تفاعل أعضاء 4جدول 

 هيئة التدريس مع التعليم اإللكتروني "

 العدد المجال  الرتبة
المتوسدددددددددط 

 الحسابي

االنحدددددددراف 

 المعياري
 الدرجة

6 
لتقياايم  أعتقااد ان االختبااارات عاان بعااد وساايلة مناساابة

 تحصيل الطلبة
 كبيرة 1.12 3.74 50

2 
الااتعلم اإللكترونااي أكثاار فاعلياااة ماان حيااث اساااتغالل 

 الوقت أكثر من التعليم التقليدي
 متوسطة 1.32 3.42 50

 متوسطة 1.48 2.60 50 أساليب التقييم المتبعة مناسبة وتتم بطرق متنوعة 8

1 
لايم عان يتم تقييم الطالب بشكل مستمر اثناء عملية التع

 بعد
 ضعيفة 1.28 1.90 50

 ضعيفة 1.21 1.78 50 يتم إرفاق المادة التعليمية للطلبة بسهولة ويسر 9

5 
يجيب المادرس بساهولة علاى استفساارات الطلباة عان 

 المادة العلمية المرفقة
 ضعيفة 1.13 1.76 50

9 
انت ملتازم بنظاام التعلايم اإللكتروناي بنااء علاى خطاة 

 المدرسة
 ضعيفة 0.64 1.48 50

10 
يشاااتمل المحتاااوى التعليماااي علاااى تماااارين وواجباااات 

 تساعد على التعلم
 ضعيفة 0.93 1.46 50

 

( أن فقرات مجال" تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع التعليم اإللكتروني فاي 4يتبين من الجدول )

جااة مدرسااة المايااة الغربيااة للتعلاايم األساسااي " قااد تراوحاات بااين درجااة ضااعيفة ودرجااة كبياارة ودر

متوسطة ، فقد جاءت الفقرة " أعتقد أن االختبارات عن بعاد وسايلة مناسابة لتقيايم تحصايل الطلباة " 

( بدرجااة 1.12( وبااانحراف معياااري مقااداره )3.74فااي المرتبااة األولااى بمتوسااط حسااابي مقااداره )

التعلايم كبيرة،وحيث جاءت الفقرة "التعلم اإللكتروني أكثر فاعلية من حيث استغالل الوقت أكثر من 

( بدرجاة متوساطة ،  وجااءت الفقارة 1.32( وانحاراف معيااري )3.42التقليدي" بمتوسط حساابي )

"يشتمل المحتوى التعليمي على تمارين وواجبات تساعد على التعلم" فاي المرتباة األخيارة بمتوساط 

 ( بدرجة ضعيفة.0.93( وبانحراف معياري مقداره )1.46حسابي مقداره )
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 .التوصيات:.11

الوقوف بكل السبل على االتجاهات العالمية المعاصرة في البالد المتقدمة في مجال إعداد -1

وتدريب المعلم واالستفادة منها بما يتناسب مع ظروف إمكانيات نظام التعليم في بلدنا الحبيبة 

 .)ليبيا(

ة إعداده ضرورة تخطيط إعداد المعلم كما ونوعا على أسس علمية سليمة بدء من رسم إستراتيجي-2

 إلى التحليل الوصفي والى مستوى عملية اإلعداد نفسها في النواحي العلمية والثقافية.

االنتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم االلكتروني في إعداد المعلم، وتطبيق التقنية الحديثة من -3

لمية ونقلها على خالل االستعانة بالمتخصصين والبرمجيات  ومصممي البرامج لتنفيذ المادة الع

شبكة االنترنت وتوفيرها في صورة وسائط سمعية ومرئية وأن تتوفر مهارات استخدام التكنولوجيا 

 .والتعامل  مع هذه البرمجيات لكل من الطالب والمعلم على حد سواء

التطوير المستمر وتنمية الموارد البشرية على أن تتم مراجعة الخطط الدراسية او المقررات  -4

 .كل عامين،وتطوير وتحديد محتوى برامج إعداد المعلمينمرة 

تطوير البحث العلمي في مجال إعداد وتكوين المعلم وتشجيعه وزيادة تمويله، وأن تعتمد -5

مؤسسات تدريب المعلم نتائج البحوث والدراسات التربوية كأساس لتطوير وتحسين ممارساتها 

إحدى المكونات األساسية لبرنامج إعداد وتكوين ونشاطاتها، وان تكون هذه البحوث والدراسات 

 المعلمين.

عقد دورات تدريبية مستمرة للمعلمين والمدراء والمشرفين التربويين أثناء الخدمة وهذا بهدف  -6

 .تنمية معارفهم

استثمار التوجيهات اإليجابية للطلبة والمعلمين في مرحلة التعليم األساسي نحو التعليم -7

ضع خطط وبرامج لالستفادة من هذه التوجيهات، وإعطاء دورات تدريبية في اإللكتروني، وو

 مجال التعليم اإللكتروني لكل من الطلبة المعلمين.

تدريب وتشجيع المعلمين على االتصال بالطلبة من خالل الصفحات اإللكترونية والبريد -8

 اإللكتروني.

ل أسلوب التعليم اإللكتروني في مرحلة تأكيد ضرورة االهتمام من قبل مؤسسات التعليم بإدخا-9

التعليم األساسي، والقيام بنشر الثقافة اإللكترونية بين الطلبة لتحقيق أكبر قدر من التفاعل مع هذا 

 .النوع من التعليم
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توفير بنية تعليمية مالئمة لتطبيق التعليم اإللكتروني في المدرسة وإزالة كافة المعوقات -10

  .فنية التي تحول دون انتشاره في النظام التعليمي بمختلف المراحل والمجاالتالبشرية والمادية وال

يجب على المدرسة القيام بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث لكيفية إعداد المعلم وتأهيله -11

جيدا  في ظل وجود ظروف قاسية وعقد المؤتمرات والندوات من أجل تطوير التعليم والنهوض به 

واستشرافاً للمستقبل، لقد النهوض بالوطن هو التعليم والمعلم، واللحاق بالدول المتقدمة ألنه أساس  

بدا واضحاً أن التعليم الرقمي أضحى خياراً استراتيجياً لكل دولة تقدر بوعي ما للقطاع التربوي من 

كن أيضاً لبناء أهمية بالغة في ازدهار المجتمع وتطوره التنموي، وبدياًل ال يمكن االستغناء عنه ، ول

جيل جديد قادر على االستفادة ، ويمتلك من المعارف والمهارات التي تمكنه من االنخراط في 

وظائف الغد. وفى النهاية نرى أن إعداد المعلم  وتكوينه واالهتمام به للوصول إلى جيل متعلم 

ت الشروط وناجح وقادر على أن يواكب الركب والتطور ،ويمكن أن يحقق أهدافه إذا توافر

 .إلنجاحه حتى نتمكن من صياغة سياسات علمية مناسبة للتعامل مع هذا المستقبل

 الخالصة :.12

إن فعالية المعلمين وخصائصهم ومهاراتهم وكفأتهم لم ينقطع منذ وجدت المدرسة ووجد المعلمون، 

ع من المعلم القيام وذلك بقصد تحسين العملية التعليمية التعلمية وتطويرها وتجديدها، وبما أنه يتوق

بأدوار متميزة ومتنوعة أنه يجب عليه أن يكون خبير في ميدان تخصصه، وال يتم ذلك إال بتأهيله 

تأهيال عاليا لذا شرعت العديد من دول العالم بتطوير العملية التربوية وتجديدها والتركيز بشكل 

إن غالبية المؤسسات  . جيدة خاص على عملية إعداد المعلم وتأهيله للوصول إلى مخرجات تربوية

التربوية تسعى إلى توفير وتهيئة بيئة مناسبة للتعلم ألن توفير مثل هذه البيئة هو في صالح المعلم 

 والمتعلم على حد سواء، ولكن قبل أن

يحصل ذلك يجب أن يعد المعلم إعدادا جيدا يتناسب مع المتغيرات والتطورات العالمية المتسارعة 

 .تفي كافة المجاال

وخالصة القول إن عملية التعليم نشاط مركب ينطوي على العديد من المتغيرات المتفاعلة على نحو 

وطريقة التدريس والظروف  والمادة الدراسيةديناميكي، فهناك المتغيرات الخاصة بالمعلم والمتعلم 

عة بسيطة من أو األوضاع التعليمية، لهذا اليمكن تحديد أو تعريف فاعلية المعلم في ضوء مجمو

وضع السمات أو الخصائص الشخصية، أوفي ضوء مجموعة من اإلجراءات األكاديمية التي تحدد 

 . محددة لتأهيل المعلم وتدريبه معايير



 
 
 

 

171 
 

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

 99/0200/ 02-91( طرابلس 3المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

 التطور التكنولوجيةتي طالها التأثير، بفعل مجال التربية والتعليم واحدا من أبرز النواحي الويعتبر

لمعرفية اإلنسانية، مما أفرز وسائل تعليمية جديدة جعلت صاحبها من تحوالت في البنية ا وما

 التي الراهنة التحديات هذه إن .التقليدية غير صالحة للعمل في ظلها المدرسة بمناهجها التربوية

تتناسب آلياتها مع  حتى الكالسيكية، وأدواتها لفلسفتها تغييرا عليها تفرض التعليمية العملية تواجه

 التدريسية، استخدام التكنولوجيا في العملية هنا ال تقتصر العملية التعليمية علىو اآلليات المطلوبة،

 ث ثورة شاملة في التعليم، من حيثهذا المفهوم يعد قاصرا، فالتربية الحديثة تعنى بإحدا ألن

والوسائل التعليمية وكذا طبيعة المعلمين التربويين، لتتالءم مع متطلبات  المحتويات والطرق

الذكاءات المتعددة للتالميذ، وتنمية إبداعاتهم، وتعليمهم  ومحاولة االستفادة من يا التعليم،تكنولوج

بما يتناسب مع  .فرص أفضل في الحياة مجموعة من المهارات الحياتية التي تساعدهم على توفير

على ومن هنا واجب على المعلم إعداد جيل قادرا .متطلبات عصر التكنولوجيا والمعلومات الراهنة

التعامل مع ثقافة التكنولوجيا،وعلى مواجهة المشكالت التي يطرحها التقدم العلمي والثقافي الذي 

فرضته التكنولوجيا الحديثة للتعليم ،وهذا يعني يجب مكافحة األمية العلمية والثقافية والتكنولوجية 

ع متطلبات سوق العمل كخطوة أساسية لتحقيق التنمية اإلنسانية، وجعل  مخرجات التعليم تتماشى م

 المتطورة.

 .المراجع :13

 أوال :المراجع العربية 

حميدة التهامي اندش، دراسة مقارنة لنظام إعداد معلم مرحلة التعليم األساسي بكل من ليبيا  -6

 . 2361يونيو 60ومصر وماليزيا ،  مجلة كلية اآلداب جامعة مصراته ،العدد 

تطور مفهوم التكنولوجيا واستخداماته في العملية  صباح سليماني، /نورالدين زمام، أ /د.أ -2

 .2360التعليمية،مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية ،العدد الحادي عشر جوان 

مرزوق بن صالح بن عيد البلوي ،معوقات استخدام التكنولوجيا في التعليم من وجهة نظر  -0

لكة العربية السعودية،مجلة معلمي اللغة العربية في المدارس الحكومية بمدينة تبوك بالمم

 .2363المنارة ،

دكتور سالم محمد األنصاري،إعداد المعلم وتطوره مهنياً في ضوء بعض الخبرات  -1

 2361-62-2العالمية،المجلة العربية للنشر العلمي ،العدد الرابع عشر ،

 ثانيا :المراجع األجنبية 
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ت التعليم العالي التقني الدور التربوي للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس في مؤسسا

 دراسة حالة( –تقنية وادي اآلجال )المعهد العالي للعلوم والوالفني 

 أ. فاطمة منصور صالح إكشيك               أ.سعاد أبوبكر عبدالسالم غيث                

 جامعة سبها –كلية التربية                   ة وادي اآلجال         عالي للعلوم و التقنيالمعهد ال

suad2021abobakr@gmail.com 

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

 الملخص:

رفة الدور التربوي للـمعيدين وأعضاء هيئة التدريس في هــدفت هذه الدراسة إلى مع        

مؤسسات التعليم العالي التقني والفني والوقوف على واقع هذه المشكلة، وتم استهداف المعيدين 

وأعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للعلوم والتقنية وادي اآلجال إلنجاز إجراءات الدراسة، 

الضوء على مدى التأهيل التربوي المتوفر لدى المعيدين وأعضاء حيث ركزت الباحثتان إلى تسليط 

هيئة التدريس بالمعهد المذكور لما له من دور مهم في اكمال العملية التعليمية بأفضل صورة 

والحصول على نتائج التي من شأنها إفادة العملية التعليمية بالمعهد ومن ثم جني ثمارها على 

 ون في بناء مجتمع ناجح من جميع النواحي .الخريجين الذين بدورهم يساهم

( معيد وعضو هيئة تدريس بالمعهد، حيث تم 81تكونت العينة اإلجمالية لهذه الدراسة من )        

تجميع آراءهم ونتاج تجاربهم حول موضوع الدراسة من خالل تصميم إستبانة تم توزيعها على 

ن صدقها وثباتها ومدى صالحيتها إلى الغرض العدد المستهدف من هاتين الفئتين، بعد التحقق م

الذي صممت من أجله من قبل متخصصين في هذا المجال، واعتمدت الباحثتان على المنهج 

 الوصفي التحليلي لتحليل المعلومات المجمعة بواسطة االستبانة وذلك ألنه المناسب لطبيعة الدراسة.

فراد عينة مجتمع الدراسة تمت مناقشة من خالل المعلومات الموجودة في استجابات ا       

الفرضيات التي وضعتها الباحثتان والتي تمحورت حول الدور التربوي لمعيدي وأعضاء هيئة 

التدريس في مؤسسات التعليم العـــالي التقني والفني تعزى لعدة متغيرات، ومن ثم الوصول إلى 

لمعيدين وأعضاء هيئة التدريس ذوي عدة نتائج من ضمنها أنه هنــاك دور مهم لتأهيل وتدريب ا

التخصصات التقنية تربويــــاً قبل البدء في عملهم داخل المعهد، وبعد االنتهاء من التحقق من صحة 

قامت الباحثتان بوضع عدة توصيات من شأنها إفادة الغرض الذي تم من أجله القيام بهذه الفرضيات 

 الدراسة.

mailto:suad2021abobakr@gmail.com
mailto:suad2021abobakr@gmail.com
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 أوالً: اإلطار العام للدراسة:

 ـــــــة:مـقدم 

يلعب التعليم التقني والفني دوراً كبيراً في تزويد المجتمع بقــدرات بشـرية ذات كفاءة عاليـة      

 في كافـــة 

المجاالت العملية مما يجعلها أحد أعمدة تطور المجتمع، ويأخذ الطاقم التدريبي والتدريسي 

يم العالي التقني والفني على المتمثل في المعيدين وأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعل

عاتقه مسألة التأهيل التقني لهذه القدرات البشرية، ويعتبر الدور التربوي لهذه الفئة ذو أهمية 

عالية لمساعدتهم على مواجهة الصعوبات والتحديات في إظهار المهارات والخبرات لدى 

على تنمية المجتمع  بالشكل اإليجابي والفعال الذي ينعكس بدوره شخصياتهمالطالب وصقل 

 وتطوره.

 :مشكلة الدراسة 

 الفنية الماهرة العمالة توفير مصادر من والمهني مصـدراً أساسيا التقني التعليم يمثل      

 اإلنتاج زيادة وهي فيه، نعيش الذي المجتمع لمواجهة طموحـــــات القطاعات لمختلف المــدربة

 واالجتماعية السياسية التغيرات ومواجهة جيالتطور التكنولو مسايرة على القدرة وتنمية

م(، ويعتبر الطالب في هذه المؤسسات هم نواة 2369واالقتصادية )عبدالله  والعلمية والثقافية

المستقبل التي يجب مراعاتها والسعي لصقلها بكافة األصول العلمية والتقنية والتربوية 

 الصحيحة لضمان الوصول لغاية التعليم الصحيحة. 

الحظت الباحثتان من خالل التدريس والتدريب في مؤسسات التعليم العالي التقني والفني       

وجود أدوار إضافية يُحتَّم على المعيد وعضو هيئة التدريس في تلك المؤسسات القيام بها تجاه 

طالبه ومن هذه االدوار هي الدور التقويمي أو التربوي للطالب، ومن هذه المسببات أتت فكرة 

سليط الضوء على هذا الجانب من األدوار الواجبة على من يعمل بتلك المؤسسات ويأتي لنا ت

تساؤل : ما هو واقع الدور التربوي للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي 

 التقني والفني، مع العلم بأنهم قد يكونوا ذوي مؤهالت تقنية أي غير تربوية ؟

 :أهداف الدراسة 

تسليط الضوء على الدور التربوي الذي يقوم به المعيدين وأعضاء هيئة التدريس في  .6

 مؤسسات التعليم العالي التقني والفني تجاه طالب تلك المؤسسات.
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الوقوف على كفايات المعيدين وأعضاء هيئة التدريس التربوية التي لديهم ومهاراتهم  .2

 الشخصية في هذا المجال.

لمحاضرات الدراسية التقنية والتقويم التربوي للطالب من قبل دراسة مدى المزج بين ا .0

 المعيدين وأعضاء هيئة التدريس في مجتمع الدراسة.

التعرف على مدى التحضير والتأسيس التربوي لدى المعيدين وأعضاء هيئة التدريس في  .1

 مجتمع الدراسة.

 :أهمية الدراسة 

معيدين وأعضاء هيئة التدريس في المعهد تعتبر هذا الدراسة هي األولى التي تستهدف فئة ال .6

العالي للعلوم والتقنية وادي اآلجال لدراسة الدور التربوي الذي يقومون به تجاه الطالب 

 الدراسين بالمعهد.

الحصول على استنتاجات من شأنها تحديد المعلومات والقاعدة المعرفية لكالً من أصول  .2

امل الصحيح مع الطالب لدى أعضاء هيئة التربية وعلم النفس واالجتماع وأسلوب التع

 التدريس والمعيدين بمجتمع الدراسة.

الوقوف على أوجه القصور والمشاكل التي يعاني منها المعيدين وأعضاء هيئة التدريس ذوي  .0

التخصصات التقنية في التعامل مع الطالب في مرحلة التعليم العالي التقني والفني على وجه 

 الخصوص.

المعيدين وأعضاء هيئة التدريس في مجتمع الدراسة حول إمكانية إضافة  أخذ وجهات نظر .1

 مناهج تربوية للطالب في مرحلة الدراسة لتأهيلهم لسوق  العمل بعد التخرج.

معرفة مدى استيعاب وقابلية المعيدين وأعضاء هيئة التدريس في مجتمع الدراسة لفكرة  .8

بآداء الوظيفة التعليمية الموكلة إليهم على  التطوير من مهاراتهم الشخصية التربوية للقيام

 أكمل وجه وال تقتصر فقط  على المقرر العلمي التقني أوالفني.

 :فروض الدراسة 

 هناك دور تربوي للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي التقني والفني. .6

ضاء هيئة التدريس في في الدور التربوي للمعيدين وأعتوجد فروق ذات داللة إحصائية  .2

ً لمتغير الجنس، العمر، المؤهل العلمي وسنوات  مؤسسات التعليم العالي التقني والفني وفقا

 الخبرة.
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 :حدود الدراسة 

 :دراسة الدور التربوي للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات  الحدود الموضوعية

 التعليم العالي التقني والفني.

 :بلدية بنت بية. -العالي للعلوم والتقنية وادي اآلجال  المعهد الحدود المكانية 

 :المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للعلوم والتقنية وادي اآلجال. الحدود البشرية 

 :مصطلحات الدراسة 

 يتمثل في المسؤوليات واألنشطة الممنوحة لشخص ما أو فريق ما ووجب عليهم إنجازها. الدور:

على النشاط الذي يجمع بين الدراسة األكاديمية واستخدام مناهج وأصول التربية  يطلق التربوي:

وطرق التدريس، والتَّربية علم وظيفته البحث في أسس التنمية البشرية وعواملها وأهدافها 

 وأسس التعليم وقواعده.

اعدة في هم مجموعة المدربين الذين يتم تعيينهم أو التعاقد معهم للتدريب والمسالمعيدين:  

إعطاء المقررات الدراسية العملية في موسسات التعليم العالي، وفي كثير من األحيان يكونون 

 من المتفوقين والمتميزين الذين درسوا وتخرجوا من ذات المعهد الذي يعملون به.

هم مجموعة معلمين ومحاضرين وباحثين وعلماء وأساتذة من مختلف  أعضاءهيئة التدريس:

كاديمية يقومون بمهام تدريس المقـــــــــررات الدراسيـــــــة لمرحلة التعليم العالي، المجاالت األ

ويصنفون علمياً على عدة درجات منها محاضر مساعد، محاضر، أستاذ مشارك،أستاذ مساعد 

 وأستاذ.

م هي مؤسسات المراحل التعليمية التي بعد مرحلة التعلي مؤسسات التعليم العالي التقني والفني:

المتوسط وتتمثل في المعاهد التقنية والمهنية العليا ذات التخصصات التي تعتمد على تنمية 

 المهارات والمهن العملية.

 ثانيــــاً: الدراســات السابقة:

 م(:2360دراسة د.مجدي علي حسين الحبشي) .6

 قافيالث التلوث طالبه ضد تحصين في التدريس هيئة لعضو التربوي "الدور عنوان الدراسة:

 نظره". وجهة من تطويره وسبل
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هــــدفت هذه الــــدراسة إلى الوقوف على التلوث الثقافي الذي يستهدف الشباب المصـــري       

بصفة عامة وطالب الجامعات بصفة خاصة، وتحديد أهم األبعاد المرتبطة به وأهم المالمح التي 

وي الممارس من قبل عضو هيئة يشكلها في المجتمع المصري، والتعرف على الدور الترب

التدريس في جامعة قناة السويس في مواجهة التلوث الثقافي من وجهة نظر عينة الدراسة 

والكشف عن داللة الفروق في تقدير عينة الدراسة للدور التربوي لعضو هيئة التدريس في 

، استخدم الباحث مواجهة التلوث الثقافي وفقاً لمتغير التخصص، سنوات الخبرة والمؤهل العلمي

أسلوب المنهج الوصفي التحليلي في تحليل معطيات الدراسة، وتوصل لعدة نتائج أبرزها إن 

لعضو هيئة التدريس في الجامعة دور مهم في مواجهة التلوث الثقافي لدى الطالب من وجهة 

يس في نظر عينة الدراسة وهذا يعود لإلعداد الجيد في كافة المجـــاالت ألعضاء هيئة التدر

ً أكدت الدراسة على أن أكثر المستخدمين للتقنيات الحديثة وأعضاء  جـــامعة السويس، وأيضا

هيئة التدريس الذين يعملون بالكليات التطبيقية يرون أن الحواسيب واألجهزة المعملية الحديثة 

ابعة في كل التخصصات العلمية هي أحد أفق التطور ويجب استخدامها مما يجعلهم مشغولين بمت

تطورات مجاالتهم من الناحية التقنية وال يعطون اهتمام لجوانب التلوث الثقافي التي قد تحدث 

من االستخدام السيئ لتلك التقنيات واألجهزة، وأيضاً من النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن 

رسة دورهم أعضاء هيئة التدريس في الكليات التقنية يرون إنه ليس لدريهم الوقت الكافي لمما

في محاربة التلوث الثقافي أثناء ساعات المحاضرات العلمية، وذلك ألن لديهم مقررات دراسية 

ملزمون بإعطائها في أوقات المحاضرات وهي أولى باالهتمام من وجهة نظرهم، وكذلك 

أوضحت الدراسة أنه كلما زادت درجة عضو هيئة التدريس العلمية زادت مشاغله ويتولى 

رية كثيرة في الجامعة مما قد يعيقه عن ممارسة األدوار التربوية المطلوبة منه مناصب إدا

 بفاعلية أكثر.

 م(:2369دراسة د.نجاة عبدالقادر عبدالله ) .2

 عنوان الدراسة: "تصور مقترح لتطوير التعليم التقني والمهني في ليبيا".

 قامت حيث في ليبيا، والمهني التقني التعليم لتطوير مقترح تصور وضع هدفت الدراسة إلى      

التقــني  التعليم من عدة جوانب أهمها دراسة مفهــــوم الموضوع هـــــذا بــــدراسة الباحثة

 والصعوبات ليبيا في والمهني التقني التعليم وأهدافه، والتعرف على واقع وأهميته والمهني

والدراسات  لألدبيات التحليلي الوصفي المنهج الباحثة استخدمت تعترضه، وقد التي والمشكالت

من   النتائج من بمجموعة الدراسة وخلصت والمهني التقني موضوع التعليم تناولت التي السابقة
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وعــــدم  ليبيا في والمهني التقني التعليم والداخلية لبرامج الخارجية الكفاءة مستوى ضمنها تدني

 واالجتماعية، وإحجام االقتصادية يةالتنم واحتياجـــات العمل سوق بمتطلبات ارتبــــاطها

 للتعليم النظرة الدونية إلى ذلك ويرجع والمهني التقني التعليم بمؤسسات االلتحاق عند الطالب

رف التعليم من النوع هذا الناس يربط حيث والمهني التقني  اليدوية، وكذلك توصلت إلى عدم بالحِّ

 وتردد والمهني التقني برامج التعليم يلتمو في الخاص بالقطاع اإلنتاج مؤسسات معظم إسهام

 ألسباب العمالة الوافدة تفضيل و والمهني التقني التعليم مؤسسات خريجي استخدام في معظمها

 والمهني التقني التعليم لمؤسسات التحتية البنية األجور، وأيضاً تدني مستوى أو بالنوعية تتعلق

ً إلى عدم والمواصفات العالمية، وخلصت للشروط وافتقارها  والبيانات المعلومات توافر أيضا

 الخريجين بأعداد المعلومات المتعلقة وكذلك الليبي، العمل سوق باحتياجات المتعلقة

والمهني،  التقني للتعليم المؤسسة التابعة وموارد الوطنية اإلمكانيات حصر وعدم وتخصصاتهم

برامج  وجود وعدم ليبيا في مهنيوال التقني التعليم مؤسسات في مستوى الجودة وكذلك تدني

 . الجودة لضمان فعلية

 م(:2322دراسة د.عبدالنبي الدرداري) .0

جامعة سيدي -عنوان الدراسة: "إشكالية التقويم التربوي في التعليم العالي)دراسة نظرية ميدانية

 محمد بن 

 عبدالله بفاس نموذجا(".

ويـــم التربوي وأقســـامه ومعاييره هدفت هذه الدراسة إلى التعــرف على مفهوم التق      

ومجاالته ووظــائفه، باإلضافة إلى تجويد العملية التعليمية في مراحل التعليم العالي والمساهمة 

في تزويد أعضاء هيئة التدريس بالوسائل التثقيفية والتعليمية التي تمكنهم من تشخيص جوانب 

وب المنهج الوصفي التحليلي لوصف القوة والضعف لدى طالبهم، اعتمد الباحث على أسل

وتحليل عملية التقويم التربوي في التعليم العالي في بيئة الدراسة والمنهج المقارن للمقارنة بين 

 الجانبين النظري والتطبيقي والمقارنة بين نتائج االستبانات.

بـــة ( طالب وطالبــــة من كلية سايس شع623تكونت عينة مجتمع الــــدراسة من )      

الدراسات اإلسالمية، خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها التقويم التربوي في المرحلة 

الجامعية عملية مهمة جدا يجب أن تحتويها المنظومة التربوية في هذه المرحلة ومن خاللها 

ة نتمكن من تحديد نقاط الضعف والقوة لــــدى الطالب، كذلك استنتجت الدراسة عدم مالئم
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أساليب التقويم الجامعية لطرق التدريس فيها وذلك ألن معظم االختبارات والمقررات تعتمد على 

ً إنه لضمان  الجانب المعرفي )العلمي( وتبتعد عن الجانب المهاري والتقويمي للطالب، وأيضا

ن الشفافية والنزاهة و المردودية الصحيحة من العملية التعليمية في الجامعة يجب األخذ بعي

االعتبار العملية التقويمية والتربوية ومراعاة المعايير واألدرات الالزمة لذلك لتجنب حدوث 

الظلم والتعدي على حقوق الطالب بقصد أومن غير قصد من قبل أعضاء الهيئة التدريسية 

 بالجامعة.

 :تعقيب عام على الدراسات السابقة 

ناول موضوع عالقة الطاقم التدريسي في تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في ت -6

 مرحلة التعليم العالي بالتربية والتقويم التربوي للطالب.

م( في الفئة 2322م( والدرداري )2360اختلفت دراستنا الحالية مع دراسة الحبشي ) -2

المستهدفة كمجتمع للدراسة، حيث احتوت الدراستان على فئة من الجامعات أما الدراسة 

 المجتمع لها ليكون في مجال التعليم التقني والفني بشكل خاص.الحالية خصصت 

م( في تناول جانب التعليم التقني والفني، 2369تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة عبدالله ) -0

وتختلف معها في الناحية التي تم تناول موضوع الدور التربوي في هذا الجانب والعناصر 

 التي تحتويه. 

راسة الدرداري من ناحية الجانب الذي تم دراسة الدور التربوي اختلفت دراستنا مع د -1

ألعضاء هيئة التدريس في مرحلة التعليم العالي منه، حيث أن الدراسة المذكورة تناولت 

إشكالية التقويم التربوي أما دراستنا الحالية فسلطت الضوء على ماهية أو واقع الدور 

 في مؤسسات التعليم التقني والفني.التربوي ألعضاء هيئة التدريس والمعيدين 

اختلفت دراستنا الحالية مع الدراسات السابقة في األخذ بعين االعتبار رأي فئتي المعيدين  -8

وأعضاء هيئة التدريس في مجتمع الدراسة المستهدف حول موضوع الدراسة، أما الدراسات 

 عالي ودورها التربوي. السابقة فلم تقم بدراسة تأثير فئة المعيدين في مرحلة التعليم ال

 ثالثاً: اإلجراءات المنهجية للدراسة:

 منهج الدراسة: -

اعتمدت الباحثتان على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة ووصفها        

وتحليلها باالعتماد على وصف المعلومات الناتجة من تطبيق عدة عمليات إحصائية على البيانات 
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االستبانة الموزعة على عينة مجتمع الدراسة، ومن ثم استخالص النتائج التي من المجمعة من 

 شأنها تحقيق الفرضيات وأهداف الدراسة لشرح وتفسير المعطيات والنتائج.

 مجتمع الدراسة: -

يتمثل مجتمع الدراسة في عينة عشوائية من المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد        

 قنية وادي اآلجال الواقع ببلدية بنت بية.العالي للعلوم والت

 عينة مجتمع الدراسة: -

( من المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد 81تتكون العينة اإلجمالية للدراسة من )       

العالي للعلوم والتقنية وادي اآلجال، تم تجميع آراءهم حول موضوع الدراسة من خالل استبانة تم 

 حقق من صدقها وثباتها ومدى صالحيتها إلى إفادة موضوع الدراسة.توزيعها عليهم بعد الت

 خصائص أفراد عينة الدراسة: -

 توزيع أفراد عينة مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس: .9

 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس6جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الجنس

 %15.6 21 ذكر

 %86.1 25 أنثى

 %633 81 المجموع

 

 (يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس6الشكل)                                                   

 

يوضح الجدول أعااله نسابة أفاراد عيناة مجتماع الدراساة مان الاذكور واإلنااث حياث أن        

نصاف العيناة،  ( هم يمثلوا أكثار مان%86.1نسبة المعيدين وأعضاء هيئة التدريس اإلنــاث )

 أما نسبة الــــــذكور الذين 

 ( من إجمالي افراد مجتمع الدراسة.%15.6تفاعلوا مع موضوع الدراسة كانت نسبيتهم )

 توزيع أفراد عينة مجتمع الدراسة حسب متغير العمر: .0
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 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر2جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الفئة

 %3 3 عام 28من  أقل

 %81.0 02 ( عام01-28من )

 %13.9 22 ( عام فما فوق13) 

 %633 81 المجموع

                                       

 ( يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير العمر2الشكل)                                                   

النسبة األكبار مان المتفااعلين ماع موضاوع االساتبانة حساب متغيار  يتضح لنا من الجدول السابق أن 

( عام  حيث تجاوزت نصف النسبة العامة للعينة المستهدفة 01-28العمر كانت للذين أعمارهم بين )

( عام فماا فاوق 13(، وتلتها الفئة الذين تتراواح أعمارهم من )%81.0للدراسة حيث كانت نسبتهم )

  ( من أجمالي أفراد العينة.%13.9حيث كانت نسبتهم )

 توزيع أفراد عينة مجتمع الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي: .3

 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي0جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الفئة

 %88.1 03 دبلوم عالي

 %6.1 6 ليسانس

 %8.1 0 بكالوريوس

 %09.3 23 ماجستير

 %3 3 دكتوراه

 %633 81 المجموع

                                        

 

 ( يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي0الشكل)                                        

يتضح من الجدول أعاله أن معظم المتفااعلين ماع موضاوع االساتبانة مان المعيادين ذوي      

( من أجمالي العينة المستهدفة، وتلتها ممان %88.1لي حيث كانت نسبتهم )مؤهل الدبلوم العا

 (.%09.3يحملون المؤهل العلمي )ماجستير( كانت نسبتهم )
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 توزيع أفراد عينة مجتمع الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة في مزاولة المهنة الحالية: .4

 ( يوضح أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة1جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد فئةال

 %66.6 1 ( سنوات أو أقل8) 

 %12.1 20 ( سنوات 63-1من )

 %11.0 28 ( سنوات63أكثر من )

 %633 81 المجموع

                                                               

 

 الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة ( يبين توزيع مجتمع1الشكل)                                         

يتضح من الجدول أعاله أن الفئة األكبر من المتفاعلين مع موضوع االستبانة من المعيدين       

سنوات( حيث كانت نسبتهم  63وأعضاء هيئة التدريس من ذوي سنوات الخبرة )أكثر من 

-1ئــــة من ذوي سنوات الخبرة )( من إجمالي أفــراد عينـــة مجتمع الدراسة، ثم تلتها الف11.0%)

(، ثم جـــاءت في المرتبة الثالثة الفئة الذين سنــــوات %12.1سنوات( حيث كانت نسبتهم ) 63

( من إجمالي عينة %66.6سنوات أو أقل ( حيث كانت نسبتهم ) 8الخبرة لديهم في المهنة الحــالية )

 مجتمع الدراسة.

 أداة الدراسة: -

دام أداة الدراسة المتمثلة في االستبانة لجمع المعلومات المتعلقة بموضــوع قامت الباحثتان باستخ

الدراسة، وتضمنت المعلومــات األساسيـة التي تشمل متغيرات الــدراسة وهي الجنس، العمر،  

( فقرة وأمام كل فقرة مجموعة من البدائل )نعم 22المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، باإلضافة إلى )

 ال(، االستبانة مقسمة إلى محورين وهي كاالتي:  –أحياناً  –

نظرة عامة حول ما درسه المعيد أو عضو هيئة التدريس في مراحل التعليم  المحور األول: -

 ( فقرات.63السابقة الخاصة به: يحتوي هذا المحور على )

خالل تجربة : واقـع عملية التدريس والتدريب في المعهد في الوقت الحالي من المحور الثاني -

 ( فقرة. 62المعيد أو عضو هيئة التدريس، ويحتوي هذا المحور على )

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث: -

 وتم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية الالزمة التي تتطلبها طبيعة الدراسة ومن أهمها:  

  .التكرارات والنسب المئوية 

   .المتوسط الحسابي 
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  المعياري.االنحراف 

   .معامل ثبات االختبار 

  .اختبار )ت( للعينة واحدة 

 .اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطي مجموعتين 

  .اختبار )ف( التباين 

 رابعاً: تحليل النتائج وتفسيرها:

عرض ومناقشة نتائج فرضيات الدراسة من خالل عرض النتائج التي أسفرت عنها المعالجات       

ي تهدف للتحقق من صحة الفروض، باستخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي، اإلحصائية الت

وسيقوم الباحثان بعرض النتائج وتفسيرها في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات العالقة 

 بموضوع البحث.

 عــرض نتائـــج الفرضيـــة األولى:

أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم تنص الفرضية على إنه هناك دور تربوي للمعيدين و   

تم استخدام جدول التكرارات، النسبة المئوية، المتوسط العالي التقني والفني، وإلثبات هذه الفرضية 

الدور التربوي للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس في الحسابي واالنحراف المعياري لمعرفة 

أفراد عينة مجتمع الدراسة حول فقرات  تجاباتمؤسسات التعليم العالي التقني والفني من خالل اس

 االستبانة كما هو مبين في الجدول التالي:

 ( يوضح إثبات الفرضية األولى8جدول رقم )

 الفقرة ت

ً  ال  نعم أحيانا

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العدد العدد العدد التفاعل

% % % 

 ه في مراحل التعليم السابقة الخاصة بكنظرة عامة حول درست :المحور األول

 6فقرة  1
01 1 61 

 متوسط 3.55 6.81
11.9 9.1 28.1 

 2فقرة  2
68 62 29 

 متوسط 3.51 2.22
29.5 22.2 83.3 

 كبير 3.19 2.18 16 9 1 0فقرة  3
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66.6 60.3 98.1 

 1فقرة  4
61 63 28 

 متوسط 3.13 2.66
08.2 65.8 11.0 

 8فقرة  5
61 61 61 

 متوسط 3.56 2.31
21.1 08.2 08.2 

 1فقرة  6
65 26 68 

 متوسط 3.95 6.11
00.0 05.1 29.5 

 9فقرة  7
21 60 69 

 متوسط 3.59 6.59
11.1 21.6 06.8 

 5فقرة  8
29 69 63 

 متوسط 3.99 6.11
83.3 06.8 65.8 

 1فقرة  9
69 66 21 

 سطمتو 3.55 2.69
06.8 23.1 15.6 

 63فقرة  10
3 8 11 

 كبير 3.21 2.16
3 1.0 13.9 

 الكلي للمحور األول

695 661 210 

02.1 متوسط 0.95 26.23

1 
22.31 18 

 تجربتك الخاصةالمحور الثاني: عملية التدريس والتدريب في المعهد في الوقت الحالي من خالل 

 6فقرة  6
6 1 11 

 كبير 3.09 2.51
6.1 9.1 13.9 

 2فقرة  2
22 69 68 

 متوسط 3.52 6.59
13.9 06.8 29.5 

 0فقرة  0
01 1 1 

 متوسط 3.99 6.83
11.9 61.9 61.9 

 1فقرة  1
8 23 21 

 كبير 3.11 2.11
1.0 09.3 80.9 
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 8فقرة  8
2 65 01 

 كبير 3.81 2.81
0.9 00.0 10.3 

 1فقرة  1
2 62 13 

 كبير 3.80 2.93
0.9 22.2 91.6 

 9فقرة  9
0 66 13 

 كبير 3.89 2.11
8.1 23.1 91.6 

 5فقرة  5
2 63 12 

 كبير 3.82 2.91
0.9 65.8 99.5 

 1فقرة  1
20 61 69 

 متوسط 3.51 6.51
12.1 28.1 06.8 

 63فقرة  63
6 8 15 

 كبير 3.01 2.59
6.1 1.0 55.1 

 66فقرة  66
3 9 19 

 كبير 3.00 2.59
3 60.3 59.3 

 62فقرة  62
3 1 18 

 كبير 3.09 2.50
3 61.9 50.0 

 الكلي للمحور الثاني

19 601 168 

61.1 متوسط 2.19 21.51

9 
23.11 

11.3

1 

 الكلي لجميع المحاور

298 288 185 

20.6 كبير 1.11 86.31

8 
26.11 

88.0

1 

جاءت في أغلبها بين كبير ومتوسط من خالل الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية  يتضح     

الدور التربوي للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس في في فقرات االستبانة ضمن الفقرات التي تقيس 

مؤسسات التعليم العالي التقني والفني المعهد العالي للعلوم والتقنية وادي اآلجال ضمن استجابات 

( بانحراف معياري 86.31راد عينة الدراسة، حيث كان األداء الكلي للمحاور بمتوسط حسابي )أف

في المحور األول كانت مستواها في أغلب متوسط حيث كان المتوسط الحسابي فيه (، 1.11)

ً في دوره، 0.95( بانحراف معياري )26.23) (  التي نصت 63وجاءت الفقرة رقم )( متوسطا
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ود مقررات تهتم بالتأهيل والدعم النفسي واالجتماعي لطلبة التعليم العالي التقني "ترى أن وجعلى: 

أثناء فترة دراستهم يساعد في نجاحهم في أداء الوظائف التربوية كالتعليم"  في المرتبة األولى 

( بدور كبير، وتلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم 3.21( بانحراف معياري )2.16بمتوسط حسابي )

( ونصت على: "كنت حريص على تطوير 3.19( بانحراف معياري )2.18( بمتوسط حسابي )0)

( 6نفسك وتأهيلها لدخول مجال العمل في فترة ما بعد التخرج" بدور كبير، بينما جاءت الفقرة رقم )

في المرتبة األخيرة ونصت على: " درست في مراحل الدراسية السابقة مواد يحتوي مقررها على 

بينما ( بدور متوسط، 3.55( بانحراف معياري )6.81التأهيل التربوي " بمتوسط حسابي ) مبادئ

(،  جاءت الفقرة 2.19( بانحراف معياري )21.51في محور الثاني الكلي جاءت بمتوسط حسابي )

( التي نصت على: "ترى إنه من المهم تأهيل أعضاء هيئة التدريس والمعيدين من ذوي 6رقم )

ً لتسهيل عملية التعليم في المعهد" بمتوسط حسابي )التخصصات الت ( بانحراف 2.51قنية تربويا

( 63،66( في المرتبة األولى بدور كبير، وكانت في المرتبة الثانية الفقرتين رقم )3.09معياري )

التي تنص على: "ترغب في االنخراط في دورات تأهيل تربوية في علم النفس وطرق التدريس 

عليمية بالمعهد إذا توافرت من قبل االقسام المختصة بذلك، تجتهد في المحاولة بأن لدعم مهامك الت

تكسب ثقة طالبك واستلطافهم لكسر حاجز الخوف والتوتر بينكم إلعطائهم فرصة للسؤال والحديث 

(، وكذلك جاءت 3.00 – 3.01( بانحراف معياري )2.59الفعال" بدور كبير بمتوسط حسابي )

في المرتبة األخيرة التي نصت على: "يتوفر في المعهد جانب أو قسم يهتم بتقديم ( 0الفقرة رقم )

المساعدة لكم للتعامل مع المشكالت التي تنتج من اختالف السلوك والتفكير بين الطالب" بمتوسط 

( بدور متوسط، ويدل تفاعل أفراد عينة مجتمع الدراسة 3.99( بانحراف معياري )6.83حسابي )

قرات االستبانة التي تؤكد أهمية التأهيل التربوي في مراحل التعليم العالي التقني والفني الكبير مع ف

سواءاً للطالب في فترة دراستهم أو للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس قبل البدء وأثناء فترة عملهم 

هيل، وهذا ضمن إطار مؤسسات التعليم العالي التقني الفني على األهمية الكبرى لهذا النوع من التأ

التقويم التربوي في المرحلة م( التي توصلت لنتيجة أهمية 2322ما أكدته دراسة )الدرداري

الجامعية ووصفها بأنه يجب أن تحتويها المنظومة التربوية في هذه المرحلة ومن خاللها نتمكن من 

مة أساليب تحديد نقاط الضعف والقوة لدى الطالب، وكذلك استنتجت الدراسة المذكورة عدم مالئ

التقويم الجامعية لطرق التدريس فيها وذلك ألن معظم االختبارات والمقررات تعتمد على الجانب 

المعرفي )العلمي( وتبتعد عن الجانب المهاري والتقويمي للطالب وهذا ما أكده مجتمع الدراسة في 

ليم التقني والفني من تفاعلهم حول فقرات االستبانة التي تناولت موضوع المناهج الدراسية في التع
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ناحية إضافة مقررات تهتم باإلعداد والتقويم التربوي، وزيادة المقررات العملية لتأهيل الخريجين 

 لسوق العمل.

 عــرض نتائـــج الفرضيـــة الثانية:

في الدور التربوي للمعيدين وأعضاء تنص الفرضية الثانية على أنه توجد فروق ذات داللة      

 س هيئة التدري

ً لمتغير )الجنس( ، للتحقق وإثبات هذه الفرضية تم في مؤسسات التعليم العالي التقني والفني وفقا

 استخدام اختبار )ت( وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول التالي:

 إلثبات الفرضية الثانية( يبين نتائج اختبار )ت( 1جدول رقم )

 العدد الفئة المحاور
المتوسط 

 الحسابي

اف االنحر

 المعياري
 ت

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج

المحور 

 األول

 0.90 22.12 21 ذكر

 دالة 3.33 2.53

 0.15 61.51 25 أنثى

المحور 

 الثاني

 0.61 03.62 21 ذكر

 غير دالة 3.10 3.11

 6.81 21.15 25 أنثى

الكلي 

 المحاور

 8.01 82.90 21 ذكر

 دالة 3.36 2.12

 1.61 11.89 25 أنثى

في يتضح من  خالل الجدول أعاله أنه في المحور األول توجد فروق ذات داللة إحصائية       

الدور التربوي للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي التقني والفني من وجهة 

المقارنة بين عند نظر المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للعلوم والتقنية وادي اآلجال 

ً لمتغير )الجنس(متوسطات المجموعات العينة  ، حيث وصلت قيمة مستوى داللة في هذه  وفقا

، ويرجع ألن  SPSS( هي أقل من مستوى الداللة المعتمد بالبرنامج اإلحصائي 3.33المحاور )

لسابقة كال الجنسين على حد سواء لديهم تجارب متباينة حول ما تم دراسته في مراحل تعليمهم ا

حول التأهيل التربوي ليمكنهم من العمل في مجال التعليم والتدريب بعد التخرج، باإلضافة إلى 
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اختالف تجاربهم حول المحاولة من تطوير معلوماتهم بعد التخرج بالصورة التي تناسب سوق 

 العمل والتي من ضمنها مهنة التعليم والتدريب في المعهد.

في الدور التربوي للمعيدين توجد فروق ذات داللة إحصائية ال  بينما في المحور الثاني     

وأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي التقني من وجهة نظر المعيدين وأعضاء هيئة 

بين متوسطات المجموعات العينة التدريس بالمعهد العالي للعلوم والتقنية وادي اآلجال عند المقارنة 

ً لمتغير )الجنس( ( وهي أكبر من 3.10، حيث وصلت قيمة مستوى داللة في هذه المحاور ) وفقا

(، ويرجع ذلك ألن مهمة المعيد أو 3.38) SPSSمستوى الداللة المعتمد بالبرنامج اإلحصائي 

ً تفرض عليهم إعطاء مقررات دراسية تقنية ومهنية وهي  عضو هيئة التدريس في المعهد حاليا

باإلضافة إلى عدم احتواء المناهج الدراسية ككل على مقرر تأهيل  محدودة بساعات تدريسية معينة،

تربوي أواجتماعي مستقل بذاته أو مقرر يهتم باألصول األدبية للمهن في سوق العمل، وهذا ما ورد 

ً بشكل مشابه في دراسة )الحبشي م( التي أكدت أن أعضاء هيئة التدريس في الكليات 2360أيضا

ريهم الوقت الكافي لممارسة دورهم في محاربة التلوث الثقافي والقيام بدور التقنية يرون أنه ليس لد

تربوي تجاه الطالب لتقويمهم أثناء ساعات المحاضرات العلمية ألن لديهم مقررات دراسية ملزمون 

 بإعطائها في أوقات المحاضرات وهي أولى باإلهتمام من وجهة نظرهم.

 عــرض نتائـــج الفرضيـــة الثالثة:

في الدور التربوي للمعيدين تنص الفرضية الثالثة على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية      

ً لمتغير )العمر( ، للتحقق من هذه وأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي التقني تبعا

الفرضية تم استخدام اختبار )ف( لدراسة الفروق ما بين متوسطي درجات المجموعات وكانت 

 نتائج كاآلتي:ال

 إلثبات الفرضية االثالثةيبين نتائج اختبار )ف( ( 7جدول رقم )  

 العمر المحاور

دد
لع
ا

 

ط 
س
و
مت
ال

ي
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
لم
ا

 

ف
 

ى 
و
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م

لة
ال
لد
ا

ج 
تا
تن
س
ال
ا

 

المحور 

 األول

 3 3 3 ( عام28أقل من )

0.18 3.31 
غير 

 0.11 23.16 02 ( عام01-28من ) دالة
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 0.91 22.01 22 فما فوق( عام 13) 

المحور 

 الثاني

 3 3 3 ( عام28أقل من )

3.32 3.59 
غير 

 دالة
 2.61 21.51 02 ( عام01-28من )

 2.10 21.18 22 ( عام فما فوق13) 

 الكلي

لجميع 

 المحاور

 3 3 3 ( عام28أقل من )

2.25 3.60 
غير 

 دالة
 1.60 83.28 02 ( عام01-28من )

 8.10 82.02 22 عام فما فوق( 13) 

يتضح من  خالل الجدول أعاله أنه في المحاور األول والثاني واألداة ككل ال توجد فروق ذات       

في الدور التربوي للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي داللة إحصائية 

دريس بالمعهد العالي للعلوم والتقنية وادي التقني والفني من وجهة نظر المعيدين وأعضاء هيئة الت

ً لمتغير )العمر(عند المقارنة بين متوسطات المجموعات العينة اآلجال  ، حيث وصلت قيمة  وفقا

( هي أكبر من مستوى الداللة المعتمد 3.60 – 3.59 – 3.31مستوى داللة في هذه المحاور )

لمعيدين وأعضاء هيئة التدريس من جميع (، ويرجع ذلك ألن  ا3.38) SPSSبالبرنامج اإلحصائي 

فئاتهم العمرية على حد سواء تتحتم عليهم القيام بنفس الوظيفة التعليمية وإعطاء المقررات الدراسية 

المكلفين بها وفق الضوابط واللوائح المنصوص عليها في المعهد، وبالتالي فهم يقومون باختيار 

عليهم واجبهم تجاه طالبهم، باالعتماد على اجتهاداتهم  الطريقة المناسبة لتلك الوظيفة بما يمليه

 الشخصية وخلفيتهم المعرفية السابقة.

 عــرض نتائـــج الفرضيـــة الرابعة:

في الدور التربوي للمعيدين تنص الفرضية الرابعة على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية       

لتقني والفني وفقاً لمتغير )المؤهل العلمي(، و وأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي ا

استخدام اختبار )ف( لدراسة الفروق ما بين متوسطي درجات للتحقق و إثبات هذه الفرضية تم 

 المجموعات وكانت النتائج كاآلتي:

 إلثبات الفرضية الرابعة( يبين نتائج اختبار )ف( 5جدول رقم )
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يتضح من  خالل الجدول أعاله أنه في المحاور األول والثاني واألداة ككل ال توجد فروق ذات       

في الدور التربوي للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي داللة إحصائية 

ئة التدريس بالمعهد العالي للعلوم والتقنية وادي التقني والفني من وجهة نظر المعيدين وأعضاء هي

ً لمتغير )المؤهل العلمي(عند المقارنة بين متوسطات مجموعات العينة اآلجال  ، حيث وصلت وفقا

(، وهي أكبر من مستوى الداللة 3.93 – 3.22 – 3.29قيمة مستوى الداللة في هذه المحاور )

 المؤهل العلمي المحاور
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ا

دد 
لع
ا
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س
ح
ال

ف  
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تا
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س
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المحور 

 األول

 0.16 23.90 03 دبلوم العالي

6.00 3.29 

 

 

 غير دالة

 3.33 28.33 6 ليسانس

 2.55 65.19 0 بكالوريوس

 1.21 22.63 23 ماجستير

 3 3 3 دكتوراه

المحور 

 الثاني

 6.12 03.69 03 دبلوم العالي

6.83 3.22 

 

 

 غير دالة

 3.33 28.33 6 ليسانس

 2.35 21.19 0 بكالوريوس

 0.00 21.98 23 ماجستير

 3 3 3 دكتوراه

الكلي 

لجميع 

 المحاور

 1.65 83.13 03 دبلوم العالي

3.19 3.93 

 

 

 غير دالة

 3.33 83.33 6 ليسانس

 0.38 15.00 0 بكالوريوس

 1.02 86.58 23 ماجستير

 3 3 3 دكتوراه
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(، ويرجع ذلك ألن أغلب المعيدين 3.38هو )و SPSSالمعتمد في برنامج التحليل اإلحصائي 

وأعضاء هيئة التدريس في مجتمع الدراسة يتفقون على نفس المعطيات الموجودة في االستبانة من 

ناحية تحديد الدور التربوي الذي يقومون به وأنواع وسائل التأهيل التي تُقدم لهم ومايحتاجونه 

ً الحصول على مخرجات جيدة من المؤسسة للوصول ألعلى مستويات اآلداء بالنسبة لهم، و أيضا

كفوءة وقادرة على الدخول لسوق العمل بجميع مجاالته، وهنا اختلفت دراستنا الحالية مع دراسة 

م( التي أكدت على وجود فروقات بين أعضاء هيئةالتدريس في تحقيق التأهيل 2360)الحبشي

دت درجة عضو هيئة التدريس العلمية زادت كلما زاالتربوي وفقاً لمتغير المؤهل العلمي حيث إنه 

مشاغله ويتولى مناصب إدارية كثيرة في الجامعة مما قد يعيقه عن ممارسة األدوار التربوية 

 المطلوبة منه بفاعلية أكثر.

 عــرض نتائـــج الفرضيـــة الخامسة:

تربوي للمعيدين في الدور التنص الفرضية الخامسة على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية      

ً لمتغير )سنوات الخبرة( ، وأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي التقني والفني وفقا

للتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار )ف( لدراسة الفروق ما بين متوسطي درجات 

 المجموعات وكانت النتائج كاآلتي:

 لفرضية الخامسةإلثبات ا( يبين نتائج اختبار )ف( 1جدول رقم )

 المحاور 
دد سنوات الخبرة

لع
ا

 

ط 
س
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ال

ي
اب
س
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المحور 

 األول

 65.00 65.00 1 ( سنوات أو أقل8) 

2.29 3.66 

 

 غير دالة

 

( 63-1من )

 سنوات
20 26.69 26.69 

( 63أكثر من )

 سنوات
28 26.12 26.12 

المحور 

 انيالث

 03.00 03.00 1 ( سنوات أو أقل8) 

3.10 3.80 

 

 03.22 03.22 20( 63-1من ) غير دالة
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يتضح من  خالل الجدول أعاله أنه في المحاور األول والثاني واألداة ككل ال توجد فروق ذات       

في الدور التربوي للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي داللة إحصائية 

المعهد العالي للعلوم والتقنية وادي التقني والفني من وجهة نظر المعيدين وأعضاء هيئة التدريس ب

، حيث وصلت  وفقاً لمتغير )سنوات الخبرة(عند المقارنة بين متوسطات المجموعات العينة اآلجال 

( هي أكبر من مستــــــوى الداللة 3.11 – 3.80 – 3.66قيمة مستوى داللة في هذه المحاور )

يرجح ذلك بأن يكون بسبب إن جميع أفراد (، و3.38وهو ) SPSSالمعتمد بالبرنــــامج اإلحصائي 

عينة مجتمع الدراسة يعيشون نفس الصعوبات في تطبيق الدور التربوي الواجب عليهم تنفيذه مع 

طلبتهم ألنه لديهم نفس مستوى الـتأهيل التربوي، ويمارسون ما تملي عليهم الوظيفة ويصقلون 

الشخصية و خبرتهم التي تتوالى بتوالي مهاراتهم في التعامل مع طلبتهم من واقع اجتهاداتهم 

األعوام، وبالتالي ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في تحديد 

الدور التربوي للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي منوجهة نظر عينة 

 مجتمع الدراسة.

  إليها من هذه الدراسة:النتـــــــــــــائج التي تم الوصول 

هناك دور تربوي للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي التقني والفني من  .6

 وجهة نظر المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للعلوم والتقنية وادي اآلجال.

ئة التدريس في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدور التربوي للمعيدين وأعضاء هي .2

ً لمتغير الجنس فيما يتعلق  مؤسسات التعليم العالي التقني من وجهة نظرمجتمع الدراسة وفقا

 سنوات

( 63أكثر من )

 سنوات
28 21.15 21.15 

الكلي 

لجميع 

 المحاور

 15.19 15.19 1 ( سنوات أو أقل8) 

3.95 3.11 

 

( 63-1من ) غير دالة

 سنوات
20 86.01 86.01 

( 63أكثر من )

 نواتس
28 86.13 86.13 
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بالعمل كمعيد أو عضو هيئة تدريس بالمعهد، وذلك ألن مهمة المعيد أو عضو هيئة التدريس في 

بساعات المعهد في الوقت الحالي تفرض عليهم إعطاء مقررات دراسية تقنية ومهنية محدودة 

تدريسية معينة، باإلضافة إلى عدم احتواء المناهج الدراسية ككل على مقرر تأهيل تربوي أو 

 اجتماعي مستقل بذاته أو مقرر يهتم باألصول األدبية للمهن في سوق العمل.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدور التربوي للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس في  .0

 مؤسسات التعليم 

ً لمتغير العمر، ويرجع ذلك ألن   العالي التقني والفني من وجهة نظر مجتمع الدراسة وفقا

هيئة التدريس من جميع فئاتهم العمرية على حد سواء يتحتم عليهم القيام بنفس  المعيدين وأعضاء

الوظيفة التعليمية وإعطاء المقررات الدراسية المكلفين بها وفق الضوابط واللوائح المنصوص 

ليها في المعهد، وبالتالي فهم يقومون باختيار الطريقة المناسبة لتلك الوظيفة بما يمليه عليهم ع

 واجبهم تجاه طالبهم، باالعتماد على اجتهاداتهم الشخصية وخلفيتهم المعرفية السابقة.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدور التربوي للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس في  .1

ً لمتغير المؤهل  مؤسسات التعليم العالي التقني والفني من وجهة نظر مجتمع الدراسة وفقا

العلمي، ويرجع ذلك ألن أغلب المعيدين وأعضاء هيئة التدريس في مجتمع الدراسة يتفقون على 

نفس المعطيات الموجودة في االستبانة من ناحية تحديد الدور التربوي الذي يقومون به وأنواع 

هيل التي تُقدم لهم ومايحتاجونه للوصول ألعلى مستويات اآلداء بالنسبة لهم، وكذلك وسائل التأ

الحصول على مخرجات جيدة من المؤسسة كفوءة وقادرة على الدخول لسوق العمل بجميع 

 مجاالته.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدور التربوي للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس في  .5

ً لمتغير سنوات  مؤسسات التعليم العالي التقني والفني من وجهة نظر مجتمع الدراسة وفقا

الخبرة، ويرجح ذلك إلن جميع أفراد عينة مجتمع الدراسة يعيشون نفس الصعوبات في تطبيق 

الدور التربوي، ويمارسون ما تملي عليهم الوظيفة ويصقلون مهاراتهم التعليمية والتربوية من 

 تهم التي تزداد بتوالي األعوام.واقع اجتهاداتهم و خبرا

 :التوصيــــــــــــــات 

بعد االطالع على نتائج الدراسة توصي الباحثتان بتضمين مناهج تتعلق بالتأهيل التربوي       

واالجتماعي وطرق التدريس للطالب في مؤسسات التعليم التقني والفني لمساعدتهم على 

لك إعطاء فرص متساوية للمعيدين وأعضاء هيئة االنخراط في سوق العمل بعد التخرج، وكذ
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التدريس في برامج التدريب والتطوير والتأهيل التربوي ومساعدتهم على مواكبة أحدث طرق 

البحث العلمي بشكل مستمر لزيادة فعالية العملية التعليمية بمجتمع الدراسة والتعليم التقني والفني 

 بشكل عام. 

 :المــــــراجـــــــــــع 

إشكالية التقويم التربوي في التعليم العالي)دراسة نظرية م(، 2322درداري، د.عبدالنبي، )ال .6

، المركــز العربي الديمقراطي للدراســات جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس نموذجاً -ميدانية

 االستراتيجيـــة والسياسيـــة واإلقتصادية، برلين، ألمانيا.

 تحصين في التدريس هيئة لعضو التربوي الدورم(، 2360الحبشي، د.مجدي علي حسين، ) .2

مجلة بحوث التربية النوعية، جامعة نظره، وجهة من تطويره وسبل الثقافي التلوث طالبه ضد

 المنصورة، مصر.

رؤية مستقبلية للتعليم العالي بالجماهيرية من خالل تطبيق م(، 2363الكميعي، خالد خليفة، ) .0

 لية اآلداب ، جامعة الفاتح سابقاً، ليبيا.، مجلة ك التعليم اإللكتروني

 ليبيا)المختنقات في العام التعليمم(، 2361،)إبريل  واإلستراتيجيات للسياسات الليبية المنظمة .1

 ليبيا.-، طرابلسالمعالجة( وسبل والتحديات

" استراتيجـيــات التـدريس الحديثة"، م(،2361سحتوت، إيمـان محمد، جعفر، زينب عبــــاس ،) .8

 كتبة الرشد، الطبعة األولى، السعودية.م

، تصور مقترح لتطوير التعليم التقني والمهني في ليبيام(، 2369د.نجاة عبدالقادر، )عبدالله،  .1

 كلية التربية جامعة بنغازي، ليبيا.
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" من قبل مدراء  برنامج تدريبي" مقترح " للتعامل مع ظاهرة العنف المدرسي

 "مدارس المرحلة الثانوية

 أنيس عطية حمادأ_اريج ابراهيم  عبدالحميد               أ.

 Areegealhase530@gmail.com           جامعة بنغازي–كليه التربية 

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

 المستخلص :

الطالب في المؤسسات  مع تزايد معدالت المشاكل النفسية واالجتماعية التي تؤثر علي سلوك

التربوية في الوقت الذي نجد بأن األساليب التقليدية التي يلجأ إليها العاملين في المدرسة لمواجهة 

ظاهرة العنف من خالل اإلجراءات التأديبية التقليدية غير فعالة األمر؛الذي يرجعه الباحثتين 

بية تأهيلية تجعلهم أكثر دراية ضعف المنظومات التعليمية وعدم تلقي المعلمين لدورات تدريل

هدفت الدراسة الحالية لتقديم برنامج مقترح خاص بمدراء بأساليب التربية والتعليم الحديثة؛ عليه 

اللفظي أو االعتداء الجسدي أو النفسي وغيره من  -للتخفيف من حدة العنف المدرسي -المدارس 

األضرار النفسية والجسدية سواء ومحاولة عالج تلك الظاهرة ذات .أشكال العنف المدرسي؛

ً من المنتمين للمنظومة التعليمية؛ وتعرضوا ألحد أوجه العنف بأنواعه  للطالب أو المدرسين وأيا

يهتم بالمؤشرات الدالة على احتمالية التعرض للعنف، ؛ وعليه تم وضع برنامج مقترح  المختلفة؛

اشرة، وبيان األساليب اإلرشادية العالجية وعرض أهم أساليب التدخل المبكر بٌعد وقوع المشكلة مب

ويتطرق بشكل مباشر لدور اإلدارة المدرسية في التصدي لكل من المعتدى عليهم والمعتدين 

 لظاهرة العنف المدرسي .

 مدراء المدارس " –لتصدي للظاهرة ا–البرامج التدريبي –"العنف المدرسي 

Abstract: 

With the increasing rates of psychological and social problems that affect 

the behavior of students in educational institutions, while we find that the 

traditional methods used by school workers to confront the phenomenon 

of violence through traditional disciplinary measures are ineffective. A 

qualification that makes them more familiar with modern educational 

methods; Accordingly, the current study aimed to present a proposed 

program for school principals - to reduce the severity of school-verbal 
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violence, physical or psychological abuse and other forms of school 

violence; They were subjected to one of the various forms of violence; ; 

Accordingly, a proposed program has been developed that takes care of 

indicators indicating the possibility of exposure to violence, presenting the 

most important methods of early intervention immediately after the 

occurrence of the problem, and showing the therapeutic indicative 

methods for both the aggressor and the aggressors, and it directly 

addresses the role of the school  

administration in addressing the phenomenon of school violence. 

School violence - training programs - addressing the phenomenon - school 

principals 

  

 مقدمة :

تزايدت في اآلونة األخيرة معدالت العنف المدرسي وتنوعت إشكاله بين عنف جسدي 

إلى حدوث ظاهرة العنف المدرسّي وعنف لفظي وعنف نفسي ؛ هذا وقد تتعدّد األسباب التي تؤدّي 

أو تزيد من احتمالية حدوثها، ومشاهدة الطالب لسلوكيات عنيفة في المنزل أو في الشوارع أو حتّى 

في ألعاب الفيديو أو األفالم مّما يُشّجعهم على محاكاة العنف واستسهاله؛أيضا قد يؤدي تعرض 

دت أيضا النواتج المترتبة عن تعرض الذين يتحولون إلى العنف للتنمر؛ وتعد  بعض األشخاص

الطالب ألي نوع من أنواع العنف من ظهور عدد من االضطرابات النفسيّة مثل: الشعور بالقلق 

والتوتر والخوف الدائم عدم الثقة في النفس والخجل واالنطواء وصوال لوجود حاالت صعبة معقدة 

كاالكتئاب ،وقد يجد الباحثون أن للعنف  قد يصاب ها الطالب باإلمراض النفسية البسيطة والمعقدة 

يه؛ أو ممارسة العنف عليه  المدرسي العديد من الصور واألشكال منها تعنيف الطالب من قِّبَل والدِّ

داخل األسرة  أو من قبل المجتمع المحيط به ؛وتعّرضه لإلقصاء والرفض والمعاملة الدونية، مّما 

ويري )  حدث وبهذا قد تصدر عنه سلوكيات عنيفة،يدفعه إلى فعل أّي شيء من أجل إيقاف ما ي

( بأن السياسية التعليمية التي تتبنها اإلدارة المدرسية قد تكون حال 2020قولسيس؛ربيبي الله ؛

 –الطلبة  –ناجحا للتصدي لحاالت العنف المدرسي ؛من قبل المعلمين أو من خالل المتعلمين 

ظم سير العملية التعليمية نفسها ؛ وباالتفاق مع الجهود استجابة للقوانين واللوائح التي تنأنفسهم؛
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الدولية التي قدمتها العديد من المنظمات لعل أهمها جهود منظمة اليونسكو التي أصدرت دليالً مهماً 

وقف العنف في المدارس.. دليل “في مجمل جهودها للحد من هذه الظاهرة كان تحت عنوان 

؛ مع تناوله لبنود ” التعليم للجميع“أن يسهم في تنفيذ برنامج  ؛ وهو الدليل الذي من شأنه”المعلم

 - 2336"  الصادرة عام)ثقافة السالم والالعنف من أجل أطفال العالماالتفاقية الدولية بخصوص "

(. ويندرج الدليل أيضا في إطار متابعة التقرير العالمي عن العنف ضد األطفال لعام 2363

هذا التقرير عدد من الخبراء والباحثين بعد سلسلة من االجتماعات  لقد ساهم في إعدادحيث ؛2331

والمؤتمر العالمي الرابع بشأن العنف في  2339حول وقف العنف في المدارس كاجتماع عام

في لشبونة ، كما أسهمت  2335المدارس والسياسات العامة ، ثم العنف في البيئة المدرسية عام 

حول العنف في البيئة المدرسية مساهمة فعالة في إعداد هذا الدليل؛ اللجنة العلمية للمرصد الدولي 

حيث يُعد هذا الدليل نقطة انطالقة أساسية للمجتمع الدولي التخاذ اإلجراءات الالزمة، ويشير 

بصورة واضحة إلى أن عواقب العنف تظل تؤثر على األطفال طوال حياتهم، وتعوق النمو العاطفي 

 .القدرة على التصرف وفي نهاية المطاف تؤثر على المجتمع بأسره واإلدراكي لديهم وكذلك

      مشكلة الدراسة :

الحظنا مؤخرا توسعا هائال في حجم ظااهرة العناف لادى طلباة المادارس علاي مختلاف المراحال     

هاذا وقاد أرجعات نتاائج الدراساة التاي أجرتهاا الشاريف  –االبتدائية والمتوسطة والثانوية –التعليمية 

(؛بأن ماشهدته البلدان العربية من صراعات وحروب واضاطرابات قاد ياؤدي سابباً واضاحاً 2018)

لتزايد معدالت العنف علي األسرة والمجتمع مع تزايد معدالت العنف علي طفل المدرساة) الشاريف 

 (،هذه وتؤكد2018:125،

مان األساباب المتبايناة عدد من الدراسات إلى أن ظاهرة العنف لدى الطالب؛ قد يكون استجابة لعدد 

والمتعااددة المرتبطااة بعضااها الاابعض؛أن ظاااهرة العنااف قااد جاااء لتزايااد االضااطرابات فااي الحياااة 

ويااري الخباراء بااأّن سااهولة وصاول الطالااب إلاى األساالحة بمختلااف أنواعهاا تُسااّهل عليااه  العصارية؛

عاد العناف مان المشاكالت ؛يُ  استخدامها ضدّ األشخاص أو األشياء التاي ال يُحبّهاا أو تُسابّب لاه األذى

التي اجتاحت مؤسساتنا التعليمية بقوة بحيث صار مواجهتها والتقليل من حدتها تحدياً يواجه السياسة 

التعليمية والمسائولين عنهاا فاي العدياد مان الادول، كماا يُعاد تحادياً يواجاه ماديري المادارس وهيئاات 

درسة على إيجاد نوع من التجانس باين عدم قدرة المالتدريس واإلشراف بها، حيث يرجعها البعض ل

الثقافااات المختلفااة التااي يحملهااا الطااالب إلااى المدرسااة وقااد ترجااع أيضاااً إلااي اسااتخدام بعااض ماادراء 
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ويرى الكثياار بااأن اإلدارات التربويااة الشاادة الزائاادة فااي محاساابة الطااالب الااذين يرتكبااون األخطاااء؛

نااف علااي مختلااف أنواعااه وإشااكاله  ودوره لااإلدارة المدرسااية دورا هامااا فااي حمايااة الطالااب ماان الع

البارز للتصدي لها، کما أنها تقوم بتنشئة جيل قادر على المساهمة فاي تنمياة المجتماع، وهاي األقادر 

على إحداث التغيير فاي حيااة األفاراد والمجتمعاات، کماا يارى أن تفااقم مشافلة العناف يفارض علاى 

ائاد المدرساة التخطايط لبارامج وقائياة وإشاراك القياادة المدرساية مساؤوليات إضاافية، فيتعاين علاى ق

جميع العاملين في المدرسة في تنفيذ هذه الخطط، وعدم ترک المسؤولية على المرشاد الطالباي فقاط 

 (.2021)القحطاني ؛

- وفي الجهود المحلية لالهتمامات التي أظهرت الدولة الليبية للتصدي لظاهرة العنف المدرسي   

األمر الذي صار موجباً لمحاولة  -ارات بشأن منع العنف من المدارسأصدرت الوزارة بعض القر

اإلدارة المدرسية بذل الكثير من الجهد لخلق حالة من األمان النفسي والجسدي داخل جدران 

المدرسة بل وخارجها أيضاً؛ بما يتطلب استخدام سياسيات تعليمية تربوية تقوم أغلبها علي االلتزام 

ائح التأديبية بوضوح ؛باإلضافة إلي استخدام استراتجيات أكثر فعالية توفر بالقوانين وشرح اللو

كتقديم النصح واإلرشاد ؛تفعيل األنشطة والممارسات  -العنف-للطالب المساحة لحماية نفسه من 

الرياضية وتعميق فرص اللقاء الدائم بين اإلدارة المدرسية والطالب وفتح المجال لمناقشة قضايا 

ث حول مسبباته واقتراح معالجات له؛عبر الندوات وورش العمل والفعاليات الثقافية العنف والبح

وغيرها من األساليب التي يجب علي اإلدارة المدرسية تبنيها؛  هذا وقد أظهرت نتائج أحدي 

(؛ في بحثه حول انتشار العنف لدي طالب المدارس الثانوية في 2019 الدراسات المحلية  لصوان )

من الطالب الذي تم أجراء المسح معهم من أفراد  (؛(%41.3 بأن دية جنزو /طرابلس ؛بل –ليبيا 

وبأن  ممتلكاتهم؛وإتالف  استخدام العنف ضد زمالئهم عبر تخريب عينة الدراسة أنهم يقدمون على

اإلداريين والمدرسين تقع عليهم معاملة كل الطالب بالتساوي، وأن يكونوا نموذجاً للعدل واإلنصاف 

بما كانت ممارسة أساليب العنف والقسوة والسخرية والضرب سببا لمقابلة طالبهم بنفس فر

،ويري صوان بأنه للتصدي لظاهرة العنف في المدارس عدد من األسلوب وعلي نفس الدرجة 

إتباع األساليب التوجيهية التي تركز على سلوك الطالب ونتائجه وليس على اإلجراءات أهمها 

التشجيع والدعم عن طريق التعبير عن المشاعر واستخدام اإليماءات  شخص الطالب أسلوب

(؛ مع التركيز علي دور اإلدارة 2019:110ومكافأة الطالب المتميزين أمام أقرانهم )صوان ،

المدرسية الداعمة لكل األساليب التوجيهية واإلرشادية والتوعية الدائمة بأهمية ضبط النفس ونبذ 

مل علي استخدام التوجيهات التربوية المفيدة وعليه حاولت الدراسة الحالية كافة أشكال العنف والع
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وضع برنامج تدريبي مقترح للحد من ظاهرة العنف المدرسي؛ وعليه طرحت الدراسة السؤال 

 التالي:

 ؟ما فعالية برنامج تدريبي" مقترح " موجه لمدراء المدارس للتعامل مع ظاهرة العنف المدرسي

 الدراسة: أهداف

الكثير من المؤسسات التعليمية وعلي  حوادثه فيالعنف الطالبي أصبح ظاهرة بسبب تكرار 

وعليه تركزت الدراسة الحالية في البحث حول أفضل السبل لزيادة  التعليمية؛اختالف المراحل 

 تأثير " اإلدارة المدرسية " لمساعدة المعلمين والطلبة في اتخاذ المبادرة في وقف السلوك العنيف

 التالي: في الدراسة أهداف تلخصت وعليه

  من أجل حل مشكلة  – البرامج التدريبيةتفعيل  علىتعليمية تربوية قائمة  تاستراتيجياتقديم

  يلي: لما  ًاستجابةوتأثيراتها السلبية علي الطلبة وذلك  –العنف المدرسي 

المدرسة لمواجهة ظاهرة العنف من  : عدم فعالية الطرق  التقليدية التي يلجأ إليها العاملين فيأوال 

 خالل اإلجراءات التأديبية التقليدية . 

 ً : تزايد معدالت المشاكل النفسية واالجتماعية التي تؤثر علي سلوك الطالب في المؤسسات  ثانيا

 التربوية.

 ً راية ضعف المنظومات التعليمية وعدم تلقي المعلمين لدورات تدريبية تأهيلية تجعلهم أكثر د : ثالثا

 .بأساليب التربية والتعليم الحديثة

  العمل علي تقديم برنامج عمل مقترح لخلق حالة فهم معمق للمشكلة ومحاولة إيجاد آليات للحد

من العنف المدرسي بجميع أشكاله لتأثيره المباشر علي مستويات األداء والتحصيل المدرسي؛ 

حاالت العنف المتورطين في  ثالثة أرباع حيث أظهرت نتائج العديد من الدراسات أن

السلوكيات المنحرفة هم من الطلبة الراسبين، وثلثيهم ممن تكون نتائجهم خالل العام الدراسي 

 ضعيفة .

 األهمية النظرية للدراسة :

  واألسرة.التعرف على اآلثار السلبية لهذه المشكلة على الطلبة من أفراد المجتمع 

 شدين ليتم توظيفها في التعامل مع مثل هذه المشكالت تقديم أساليب إرشادية متميزة للمر

  .السلوكية " الظاهرة "
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  تنبع أهميتها من أهمية البرامج التدريبية المقترحة وأساليب جديدة يمكن للمعلمين والمرشدين

 استخدامها.ومدراء المدارس من 

  بة لسلوك العنف حل مشاكلهم وإكسابهم مهارات التعامل مع المواقف المسب الطالب فيمساعدة

وطرق التخفيف منه وأساليب استنفاذ طاقات العنف بكل مفيد ونافع عبر نشاطات اجتماعية، 

 ثقافية، فنية، رياضية ليكون الطالب. 

 األهمية التطبيقية للدراسة :

  من المتوقع أن تفيد نتائج وتوصيات الدراسة الحالية بتوعية المسئولين في وزارة التعليم

مية تفعيل البرامج التدريبية الخاصة بمدراء المؤسسات التعليمية و المعلمين في للوقوف على أه

 مجال العنف المدرسي.

   قد يفيد التصور المقترح لهذه الدراسة في توعية مدراء المدارس والمعلمين بأهمية العمل علي

سة أنفسهم وضع آلية عالجية تففل الربط اإلدارة المدرسية وأولياء األمور وبين طالب المدر

 .للتصدي لظاهرة العنف المدرسي والتخفيف من حدتها

 : تعريف مصطلحات الدراسات 

 : هي المؤسساة التربوياة الثانياة المناوط بهاا تربياة األبنااء بشاكل ساوي، وإعاداد الفارد المدرسة

للحياة الخارجية، ولذلك توجد بعض التوصيات التي تساعد المدرساة فاي تنشائة األبنااء بطريقاة 

 .م فيها العنف في معاملتهم مع اآلخرين سواء داخل المدرسة أو خارجهاتجنبه

 : هو أي سلوك أو فعل يصدر عن طرف قد يكون فردا أو جماعة يحدث أضرارا جسدية  العنف

أو معنوية ونفسية ويكون باللسان أو بالجسد أو بواسطة أداة. والعنف دليل عدم اتزان، سواء 

وهو رد فعل غير سوي له … أو التسرع أو ضعف قوة الحجةنتج عن اإلثارة أو االستفزاز 

 (.2116)بن سعد ؛ عواقب جسدية ونفسية شديدة على المعنَّفِّ 

 ) ،جملة من الممارسات االيذائية النفسية أو البدنية أو المادية التي 2331ويعرف الصرايرة:) "

اريين أو بممتلكاتهم يمارسها الطلبة في المدارس وتؤدي الى ألحاق الضرر بالمعلمين واإلد

 الشخصية أو المدرسية بهدف إيذائهم وإلحاق الضرر بهم واالنتقام منهم" (؛الصرايرة،

139:2009.) 
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 اجتماعيا المقبولة غير العدائية السلوكيات مجموع: يمكننا تعريف العنف المدرسي بكونه 

 المؤسسة حرم خلدا مورست سواء للمدرسة العام النظام على سلبا تؤثر أن شأنها من والتي

 .خارجها أو التربوية

 : البرنامج المقترح يٌعرض الطرق الوقائية للحد من العنف في  البرنامج التدريبي المقترح

كما يهتم البرنامج بالمؤشرات الدالة على  -المدارس على مستوى المدرسة واألسرة والطلبة

د وقوع المشكلة مباشرة، وبيان احتمالية التعرض للعنف، وعرض أهم أساليب التدخل المبكر بٌع

ويتطرق بشكل مباشر لدور األساليب اإلرشادية العالجية لكل من المعتدى عليهم والمعتدين 

 اإلدارة المدرسية في التصدي لظاهرة العنف المدرسي .

: هي الدرجة التي يحصل عليها مدرسي المرحلة التعريف اإلجرائي لبرنامج العنف المدرسي

 .اد عينة الدراسة من خالل إجاباتهم على مقياس فقرات العنف المدرسيالثانوية من أفر

 المنهج المتبع :

: "هو طريقة لدراسة الظواهر أو المشكالت العلمية من خالل القيام تعريف المنهج الوصفي -

بالوصف بطريقة علمية، ومن ثم الوصول إلى تفسيرات منطقية لها دالئل وبراهين تمنح الباحث 

 ى وضع أطر محددة للمشكلة، ويتم استخدام ذلك في تحديد نتائج البحث".القدرة عل

يساهم المنهج الوصفي في اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بالدراسة من خالل تقديم  -

 اإليضاحات والشروح الخاصة بها.

يمكن عن طريق المنهج الوصفي أن تتم صياغة اآلراء والخبرات لوضع الخطط والتصورات  -

 مستقبلية لمواجهة بعض الظواهر الخطيرة.ال

 اإلطار النظري والدراسات السابقة :

 : تعريفات العنف المدرسي

:العنف مفهوم واسع فهو يطلق على كل عملية إيذاء تقع على الشخص سواء كان  العنف المدرسي

ر سواء كان هذا اإليذاء معنويا أو لفظيا أو جسديا حيث أصبح العنف ينتشر في المدارس بشكل كبي

هذا العنف يقع من المدرس أو المدير أو الطالب أنفسهم ويعتبر العنف المدرسي من الصفات الغير 
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مقبولة اجتماعيا فالمجتمع يرفض مثل هذه السلوكيات وينبذها بل وينبذ صاحبها كما أن األهالي ال 

 (.35:1991حلمي،) يقبلون مثل هذه السلوكيات تجاه أطفالهم

المقبول اجتماعيا والذي يؤثر على النظام العام لمدرسه ويؤدى الى  سلوك غيرهو مجموع ال -

نتائج سلبيه بعضها يتعلق بالتحصيل الدراسي والبعض اآلخر يتعلق بالخالفات مع المعلمين نتيجة 

 وينقسم العنف المدرسي إلي: -لعدم التأقلم مع بيئة المدرسة

ريب داخل المدرسة والكتابة على الجدران أوال:) عنف مادي( ؛كالضرب والمشاجرة والتخ 

 (.17:1989دواد،) .ثانيا:)عنف معنوي(؛كالسخرية واالستهزاء والشتم والعصيان وإثارة الفوضى

: بشكل عام هو سلوك سيء يوجه نحو أسى شيء سواء أكان جمادا أم نباتا ام إنسان ويتمثل العنف

 (.38:1991نفس المصدر،في العنف اللفظي وغير اللفظي )

الممارسات السلوكية التي يكون  بالعنف في المدارس،بأن المقصود 1999:2)عدنان كيفي )يرى  

والمعلمون والمعلمات؛ شرارتها الغضب ووقودها تزايد االنفعال؛  -الطالب والطالبات-إبطالها 

 ونتيجتها استخدام اللطم والركل والضرب بالكلمات واآلالت الحادة والعصي وأحيانا بالسالح

وبالتالي فإنها تشكل خطرا على حياة هذه الفئة من الناس وتعتبر ظاهر وليست مشكلة يتأذى منها 

أصبحت في إطار المشكالت مستعصية   الشعور الجمعي ولكن مع األيام تتطور المسالة وربما

 الحل .

باستخدامها بأنه "كل سلوك فعلي أو قولي، يتضمن استخدام القوة أو التهديد  هذا يُعرف العنف    

إللحاق األذى والضرر بالذات أو باآلخرين، وإتالف الممتلكات لتحقيق أهداف معينة، والعنف بهذا 

يكون سلوكاً ينتج عنه ضرر جسدي أو نفسي ، وينطوي عليه ممارسات كنتيجة للضغط نفسي أو 

غير منظم، علنياً  معنوي بأساليب مختلفة، كما أن سلوك العنف قد يكون فردياً أو جماعياً منظماً أو

أو سرياً"؛ كما عرف العنف المدرسي بأنه سلوك هدام خارج على سلوك المجتمع وتقاليده يقوم به 

الطالب إللحاق األذى بزميل له أو شخص آخر عن طريق الجرح أو من خالل السخرية من هذا 

خرين، الشخص، ويتصف هذا السلوك بأنه سلوك هدام، وهو يكشف عن الرغبة في إيذاء اآل

 وفرض النفوذ عليهم وله جانبان: جانب مادي وآخر معنوي. 

 األسباب المؤدية للعنف المدرسي :

من المهم معرفة األسباب والعوامل المساعدة في تشكيل ظاهرة العنف وذلك عند محاولتنا      

الب ناتج عن الط اقتراح حلول لهاء وأيضا معرفة ما إذا كان نوع العنف الممارس في المدارس
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ومرتبط بظروفه االجتماعية أو متعلق بالبيئة الدراسية أو مرتبط بالوضع االقتصادي أم أنه ناتج 

 عن اشتراك عدد غير محدود من العوامل ومنها :

قلة التنشيط الثقافي و الرياضي في العديد من المراحل التعليمة مما يدخل الطالب في حالة فراغ  -

 .شباع حاجتهم للنشاط والحركةوقلق ناتج عن عدم قدرتهم علي إ

عدم توافر األنشطة التي تالئم كل مرحلة من مراحل النمو وغياب التنويع في تقديم االنشطة التي -

 .تشبع الهوايات والميوالت علي اختالفها

ضعف المقررات والمضامين والمحتويات الدراسية وعدم مسايرتها للتطورات المتسارعة التي -

لمعلومات واالتصال الحديثة، فاعتماد بعض األساليب التلقينية التقليدية التي تعرفها تكنولوجيا ا

مازالت تعرفها المدرسة و التي لها دور سلبي على تكوين وتربية هذا الجيل يولد بدوره ممارسات 

 .ال أخالقية تتسم بالعنف

 .ذ إلى التشويشاعتماد بعض المواد على اإللقاء وغياب الديناميكية والتي يلجأ فيها التلمي-

طرق التقويم المتبعة والتي ترجح التقييم االختباري عبر المواد وتهمل التعديل السلوكي والتركيز  –

 .على جوانب الضعف عند الطالب واإلكثار من انتقاده

 .تغير مفهوم النجاح: النجاح في الدراسة لم يعد وسيلة للنجاح في الحياة –

 .معدالت التسرب المدرسيكثرة التغيب عن الدروس وزيادة -

غياب الحصص الحوارية وفرص النقاش والحوار بين الطالب والمعلم في الوقت الذي نعاني من -

 .كثافة حصص الحفظ والتسميع

 زوال القدوة التعليمية مما نتج عنه اختالل التوازن بين التعليم والتربية. –

لمدرس، وانتشار ظاهرة الدروس المتغيرات االقتصادية التي يواجهها كل من الطالب وا -

الخصوصية التي أفقدت المعلم هيبته وأصبح أداة في يد الطالب وولي األمر، ما أثر على صورته 

 لدى الطالب و أدى إلى انهيار نموذجه كقدوة.

 ثالثا : أشكال مظاهر العنف المدرسي

الرمزي، وأقل مظاهر العنف المدرسي شيوعا هي العنف اللفظي، يليه العنف ؛(2331يُري العاجز)

العنف المدرسي شيوعا هي العنف البدني. وكذلك بيّنت أن أكثر أنواع العنف األسري شيوعا هو 

التعرض للعقاب البدني والتدليل الزائد والحرمان من الترفيه وكذلك بيّنت أن أكثر مظاهر العنف 

 .األسري شيوعا هي العنف اللفظي

 العنف المدرسي في التالي:( أهم مظاهر 2018وتصف الشريف )هذا 
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  يتمثل العنف المدرسي في تسلط المعلمين علي الطلبة واستخدامهم للعقاب البدني لردعهم

 وتأديب سلوكهم .

 . الخالفات والشجار بين المتعلمين 

 . التمرد علي أنظمة المدرسة وتعليماتها 

 . إثارة الشغب والفوضى وإعاقة العملية التعليمية 

 كات المدرسة واآلخرين .االعتداء علي ممتل 

  ، (.157 :2018التخريب و اإليذاء ) الشريف 

 : التعريف بأشكال العنف المدرسي وأنواعه

 من طالب لطالب أخر :

بالقدم وعادة ها يكون الطفل المعتدى عليه ضعيف ال يقدر  —بأداة  —بالدفع  -: باليد  الضرب 

 فل .على المواجهة وخصوصا لو اجتمع لو علية أكثر من ط

: ويكون عن طريق التهديد بالضرب المباشر نتيجة ألنه أكثر منه قوة او التهديد بشلة التخويف

 األصدقاء أو األقرباء.

من الشأن : لكونه غريبا عن المنطقة أو ألنه اضعف جسماً أو ألنه يعاني مرضا أو إعاقة  التحقير

 أو السعة السيئة ألحد أقاربه .

عالقة بالجسم كالطول أو القصر أو غير ذلك ، اولها عالقة باألصل ) قرية نعته بألقاب معينة لها  -

 .( قبيلة –

 : الطالب على األثاث المدرسي العنف من

تكسير وتخريب -تمزيق الكتب-الحفر على الجدران -تكسير الشبابيك واألبواب ومقاعد الدراسة -

  الصور والوسائل التعليمية والستائر.  تمزيق-الحمامات

 :طالب على المعلم أو اإلدارة المدرسيةمن 

الشتم أو  -االعتداء المباشر- التهديد والوعيد-تحطيم أو تخريب متعلقات خاصة بالمعلم أو المدير  -

 التهديد في غياب المعلم أو العديد .

 :من المعلم أو المدير على الطلبة

بالضرب والشتم آلن طالب أو العقاب الجماعي) عندما يقوم المعلم بعقاب جماعي للفصل سواء  -

 .االستهزاء أو السخرة من طالب أو مجموعة من الطلبة-مجموعة من الطلبة يثيرون الفوضى( 

عدم السماح بمخالفته الرأي حتى ولو كان الطالب على  -التفرقة في المعاملة  -االضطهاد  -

 صواب التهميش .
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إشعارا الطالب بالفشل الدائم)  -يد بالرسوبالتهديد المادي أو التهد -التجهم والنظرة القاسية -

 (.2332صالح،

 الدراسات السابقة :

تحت عنوان "تصور مقترح لتفعيل دور  (:2111دراسة عبد الهادي؛ عبد الحكيم أحمد محمد )   

الخدمة االجتماعية في التعامل مع العوامل المؤدية إلي مشكلة السلوك العدواني لتالميذ 

لدراسة إلي التعرف علي العوامل المؤدية إلي السلوك العدواني لتالميذ "؛وقد هدفت االمدارس

المدارس من خالل اإلجابة علي مجموعة من التساؤالت منها : ما العوامل المؤدية إلي السلوك 

( من 693العدواني لتالميذ المدارس باستخدام استمارة مقابلة والتي تم تطبيقها علي عينة )

؛وتقع هذه الدراسة 68/63/2363إلي  68/1/2363ن وتم ذلك من بداية األخصائيين االجتماعيي

ضمن الدراسات الوصفية التحليلية،حيث استخدمت منهج المسح االجتماعي بالعينة  وتوصلت 

الدراسة في الختام إلي العديد من النتائج أهمها: أن من أهم العوامل المؤدية إلي السلوك العدواني 

الجتماعية والثقافية في مشكلة السلوك العدواني، وتتمثل في التوجيه المتسلط لتالميذ منها العوامل ا

،  %5945، العالقات االجتماعية غير السوية داخل األسرة بنسبة %5141من جانب اآلباء لآلباء 

  .%9945والتدليل والقوة الزائدة بنسبة 

نفسية / تحت عنوان:" أسباب العنف المدرسي ال 2116دراسة بوراس؛ كاهينة  

" ؛ والتي هدفت إلى محاولة التعرف على األسباب التربوية/ االجتماعية من وجهة نظر األساتذة

المؤدية إلى ظهور العنف المدرسي. و أيضا بيان مدى معاناة التالميذ داخل المدرسة من ظاهرة 

الدراسة على واشتملت   المنهج الوصفي  واستخدمت الباحثة في الجانب التطبيقي ؛ العنف المدرسي

( أساتذة من جميع المستويات ) األولى و الثانية و الثالثة ( في المرحلة 1عينة عشوائية شملت )

ورصدت المهنية؛ –الخبرة  –الثانوية ، وراعت الباحثة حسب مجموعة من الخصائص : الجنس 

ألسباب. حيث األساتذة باختالف ا الباحثة مجموعة من النتائج أهمها :أسباب العنف من وجهة نظر

(؛مما يظهر إن %98نسبة )  كانت النسبة المتحصل علها في محور األسباب االجتماعية هي أكبر

البيئة المدرسية ي األرض الممهدة للسلوكيات العنيفة؛أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق بين 

   تبعا لمتغير األقدمية. متوسط إجابات األساتذة حول أسباب العنف المدرسي

عوامل العنف المدرسي دراسة ميدانية على عينة من طالب  (،2016قاسي إيمان جواد )  دراسة 

:وقد هدفت الدراسة إلي التالي :التعرف على الفروق بين  ؛ ليبيا مدينة القبة المرحلة اإلعدادية في
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دى النفسية(؛ ل –الثقافية–االقتصادية –العوامل المؤدية للعنف المدرسي في الجوانب )االجتماعية

ً لمتغير الجنس والمستوى االجتماعي االقتصادي المنهج الوصفي ؛وباستخدام أفراد تبعا

من  89ذكور و  85طالبة وطالب،موزعة على 668؛علي العينة المكونة من  االرتباطي

-12عمر ) -من طالب المرحلة المتوسطة -والتي اختيرت بالطريقة العمدية العشوائية اإلناث؛

( ؛ وفي ظل النتائج التي 2361-2368مدارس الحكومية للعام الدراسي )المسجلين في ال(؛15

من  توصلت لها الدراسة اقترحت الباحثة عدداً من التوصيات التي قد تكون لها دور إيجابي في الحد

التركيز واالهتمام بالنواحي االنفعالية لدى الطالب و ردات الفعل قبل   العنف في المدارس ومنها:

مراجعة وزارة التربية والتعليم ألنظمتها وإجراءاتها لتطبيق  -النواحي المعرفية التركيز على

نشر الوعي الديني من خالل وسائل اإلعالم والمناهج   -أفضل مما هي عليه-أساليب عقابية تربوية

االهتمام بتقديم برنامج معرفي سلوكي لتعديل اتجاهات -المجتمع الدراسية ومراكز التوجيه في

 حو العنف المدرسي.الطالب ن

( تحت عنوان:دور اإلدارة المدرسية في الحد من العنف 2018دراسة الشريف ؛ مبروكة أمحمد ) 

؛والتي هدفت إلي التعرف علي  - ليبيا–ضد طفل المدرسة من وجهة نظر المعلمين بمدينة الزاوية 

هم مظاهر العنف دور اإلدارة المدرسية في الحد من العنف ضد طالب المدرسة ، مع التطرق أل

وأسبابه ودرجة ممارسته ضد طالب المدرسة ممن وجهة نظر المعلمين أنفسهم ؛وباستخدام أسلوب 

؛معلم ومعلمة للتحقق من معرفة  70)المنهج الوصفي تم اختيار عينة من المعلمين البالغ عددهم ) 

(،هذا وقد رصدت  2017-2016دور اإلدارة المدرسية في الحد من العنف خالل العام الدراسي )

الدراسة العديد من النتائج أهمها مايلي: من أهم أسباب العنف المدرسي التفكك األسري والظروف 

االقتصادية والتي من شأنها أن تؤدي لظهور العديد من االضطرابات والسلوكيات العدوانية 

ا وقد أوصت في ؛يستخدم المعلون العقاب كوسيلة لتربية األطفال بدال من النصح واإلرشاد هذ

 الختام بالتالي :

 . لفت األنظار إلي خطورة ظاهرة العنف علي المجتمع وأثارها السلبية 

  تنمية وتطوير الوعي التربوي لدي األسرة والمدرسة والمجتمع واالهتمام بالبرامج التربوية

 اإلرشادية التي تقدم مثل هذه الخدمات لدي المؤسسات التعليمية وخارجها .

بعض (( مــــدى انتشـــــار العنف لـدى طلبــة الثانويـــــة 2019وان ؛ التهامي )دراسة ص 

؛والتي هدفت إلي التعرف على مدى انتشار ظاهرة العنف المدرسي  مدارس بلدية جنزور نموذجاً(

؛معرفة الفروق الفردية بين الطالب في انتشار ظاهرة  ضد اآلخرين وممتلكاتهم بين طالب الثانويات
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نف المدرسي ضد الذات حسب السن الدراسية؛معرفة الفروق بين الطالب في انتشار ظاهرة الع

العنف المدرسي حسب المستوى االقتصادي؛ وباستخدام الباحث للمنهج الوصفي علي عينة مكونة 

(؛ 2361-2365؛من طلبة وطالبات الثانويات بمنطقة جنزور للبنين والبنات للعام الدراسي )148))

(؛من الطالب أجابوا بأن الزمالء يخافون  %54) بأن لعديد من النتائج أهمها:تم رصد ا

(؛منها كونهم يضربون بقسوة كل من يتشاجر معهم  (%49 العنيف،فيما ذكر انتقامهم من

فيما ؛الجارحة لزمالئهم الذين يختلفون معهم بالشتائم منهم يتوجهون(،(%45.4 وأن

على زمالئهم، كما أكدت نتائج الدراسة علي أهمية  السيطرة بالمائة منهم أنهم يفضلون 19.9 ذكر

لعمل على تقوية العالقة بين البيت والمدرسة وإقامة اجتماعات دورية بين اإلدارة وأعضاء هيئة ا

 . التدريس وبين أوليـاء األمور لمناقشة مشكالت الطالب وإيجاد حلول مشتركة لها

 التعليق علي الدراسات السابقة :

إن األساليب التربوية والبيداغوجية علي أن قضية العنف  معت معظم الدراسات السابقة علي أج    

المدرسي من القضايا ذات األولوية في المجال التربوي وان نجاحنا في الوصول إلي حلول مقترحة 

تلفة بعدم قدرة المدرسة على إيجاد نوع من التجانس بين الثقافات المخلتخفيف من حدة العنف يرتبط 

؛ وقد يرتبط أيضا بعالقة المعلم بالطالب وعالقة الطالب يبعضهم التي يحملها الطالب إلى المدرسة

المجتمع واألسرة في تحديد مهمة المدرسة البعض، وقد أوصت العديد من الدراسات السابقة بأهمية 

 العنف المدرسي .في تزايد حاالت  وأساسيات التربية المدرسية وبنية المدرسة االجتماعية وأثرها

مع مالحظة كون معظم الدراسات وصفية مدنية اهتمت برصد ومعرفة وجهات نظر المعلمين 

وأولياء األمور نحو العنف المدرسي وكيفية التحكم في حاالت العنف؛ في الوقت الذي اهتمت فيه 

المهني لرفع ودعم مديرين المدارس في ظل للتطوير الدراسة الحالية بتقديم برنامج تدريبي 

 .المستمر

برنامج تدريبي" مقترح تحت عنوان  " استراتجيات تربوية للتعامل مع ظاهرة العنف ثانياً: 

 " من قبل المعلمين ومدراء المدارس المدرسي

البرامج التدريبية هي عبارة عن دورة محددة بزمن يقدمها مجموعة من  : تعريف البرامج التدريبية

م في شكل معلومات ومهارات يتقنها المدرب أو المعلم ، تحقيق تقد–المتخصصين في مجال محدد 

لهدف تعليمي تربوي أو تثقفي توعوي  وهي في الغالب تسعي لتنمية المعرفة وتقديم المعلومات 



 
 
 

 

219 
 

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

 99/0200/ 02-91( طرابلس 3المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

بهدف تحسين مستوي األداء ورفع الكفاءة المهنية الجديدة في مجال العمل المتخصص ؛ 

 للمتدربين .

المقترح " استراتجيات تربوية للتعامل مع ظاهرة العنف المدرسي  التعريف اإلجرائي للبرنامج

من خالل تقديم  -المعلمين –مدراس المدارس –يستهدف "هو برنامج تدريبي تعلمي توجيهي

محتوي معرفي تدريبي متعددة المهارات والمعارف التي تتناول ظاهرة العنف المدرسي وكيفية 

المعلومات والمهارات المعرفية والسلوكية في شكل الدروس  التصدي لها ؛من خالل تقديم العديد من

أو المحاضرات بالتركيز على السلوكيات المؤدية إلى العنف داخل المدرسة، األمر الذي يؤدي إلى 

 -توعية المعلمين من مخاطر تزايد حاالت العنف المدرسي ، باإلضافة إلى تعلميهم كيفية دمج 

ات االجتماعية المختلفة، األمر الذي يزيد من كفاءتهم اجتماعيًا وإكساب المهار–الطالب المعنفين

 ويجعلهم قادرين علي تخطي التوتر الناتج عن العنف. 

 : أهداف البرنامج التدريبي

وتختلف أهداف هذه البرامج التدريبية وفقًا للفئة المستهدفة، والتي قد تشمل المعلمين والطالب 

 ..و قد تشمل الطالب فقط؛ وهم الفئة األكثر تعرًضا للخطروالعاملين في المدرسة بأكملهم، أ

  وضع إستراتجية تنظيمية لخلق بيئة مدرسية آمنة وخالية من يهدف البرنامج التدريبي إلي

 العنف تشرف عليها وتتبناها اإلدارة المدرسة كجزء من تحقيق هدفها التربوي التعليمي .

 ء المدارس في مجال التنشئة االجتماعية من أجل تحديد األدوار التي يمكن أن يقوم بها مدرا

الحد من العنف وتقديم المدرسة كحصن تعليمي قادر علي تطوير شخصيات الطالب بأفضل 

 السبل.

  العمل على تأهيل الكوادر التربوية من المعلمين بكفاءة عالية ومتوافقة مع متطلبات العمل

مرتبطة بالسلوك العنيف وماينتج عنها من وتجهيزيهم لمواجهة الظواهر ال التعليمي التربوي

 مشكالت .

  وضع برامج لزيادة االحترام المتبادل بين التالميذ وفريق العمل المدرسي في شكل ثقافي

 اجتماعي منوع يحقق وظيفة المدرسة التربوية التعليمية.

 المدارس  زيادة دور المرشد الموجه ومعاونة أولياء األمور ومعالجة آثار ما بعد العنف وخطط

 اآلمنة وأخيراً االتصال بالمجتمع.

 : االهداف اإلجرائية للبرنامج التدريبي 
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  أن يتعلم المتدرب المفاهيم الخاصة  بالعنف المدرسي المقترف من قبل الطالب ضد بعضهم

البعض وعنف المعلمين ضد الطالب والذي يحدث بنسب منخفضة عند مقارنته مع العنف بين 

 .الطالب

 يب مدراء المدارس والمعلّمين على معرفة حاالت العنف المدرسي و الطرق أن يتم تدر

 ا.المناسبة للقضاء عليه

أن يحدد بدقة األسباب المفسرة للعنف في الوسط المدرسي والسلوكيات التي تدخل في خانة 

العنف بما هو إلحاق متعمد لألذى النفسي أو الرمزي أو المادي باآلخر، وبما هو إيقاع مقصود 

 .للضرر عبر التخريب أو اإلتالف أو العبث بالمؤسسة التربوية ومرافقها ومحتوياتها

  علي  األساليب التوجيهية  التربوية التي تركز على أن يتعرف المدراء والمعلمين ذات العالقة

 . سلوك ومستوي أدائه الطالب وليس على شخص الطالب

 المبررات والحاجة إلي البرنامج التدريبي :

رة االهتمام بإعداد برامج التدريبية الوقائية واإلرشادية العالجية للحد من هذه الظاهرة لضرو

وتفعيلها عن طريق عقد ندوات ومحاضرات لتعريف مدراء المدارس والمعلمين بمفهوم العنف 

وأشكاله ومظاهره وكيفية التعامل معه مع العمل علي تعزيز الجانب الوقائي بالمدارس، من خالل 

برنامج اإلشراف اليومي على حضور الطالب ومواظبتهم والعمل على تجنب أوقات الفراغ  تفعيل

 .وتعبئتها باألنشطة الثقافية الفكرية والمهارية الحركية الرياضية  ..أو الجداول غير المنتظمة زمنيا

 :تصميم البرنامج

 االطالع على األدبيات النظرية السابقة في هذا المجال التربوي الهام . -

  االطالع على مجموعة من الدراسات والبحوث السابقة العربية ذات العالقة بموضوع

 البحث الحالي. 

 االطالع على مجموعة من البرامج السلوكية المعرفية وآليات بنائها أو تطويرها. 

  وبناء على ما سبق ذكره من خطوات خرج الباحث بتصور لبرنامج تدريبي لخفض سلوك

الصف  –شراف مدراء المدارس وموجه لطلبة المرحلة الثانوية العنف المدرسي تحت أ

حيث تم تنفيذه من طرفا المرشدين التربويين  -من المرحلة الثانوية ذكور –األول 

  .بالمدرسة

 وصف البرنامج:
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 اختيار عينة الدراسة التي سيطبق عليها البرنامج التدريبي من مدراء المدارس وتحديد حجمها -

 لية عند بناء برنامج العنف المدرسي المعد للدراسة.وضع فقرات أو -

  .القبلي والبعدي وطريقة تصحيحهم  تحديد فقرات المقياس -

 اختيار الوسائل اإلحصائية المالئمة في استخراج نتائج الدراسة . -

 : كيفية اختيار المستهدفين الذين سيطبق عليهم البرنامج -

امج إلى األساس الذي يقوم عليه تشكيل مجموعات من مدراء تم االستناد في تخطيط جلسات البرن -

وهي من أهم المراحل التي تكثر فيها حاالت  –كالمرحلة الثانوية –المدارس لمرحلة تعليمية معينة 

(؛ باإلضافة إلي 2336العنف الشديد وفق لنتائج العديد من الدراسات السابقة كدراسة ) عبد الهادي؛

الذين تم اختيارهم -المشرفين  –(؛ باإلضافة لعدد من المعلمين  2361هامي؛الدراسة التي قدمها)الت

 للحد من العنف المدرسي. –المقترح  –لتطبيق البرنامج 

(،متدربا 150ويفضل أن  اليتجاوز ) –ذكور  –يتم اختيار مدراء مدراس المرحلة الثانوية  -

 لضمان سالمة التدريب .

البرنامج التدريبي المقترح"الذين أظهرت سجالتهم وجود  طريقة اختيار المعلمين" مجموعة -

ارتباطهم بحاالت العنف المدرسي وبعض المشكالت بينه وبين الطلبة أو محاولتهم حل المشكالت 

( متدربا لضمان 150التي يتعرض لها الطلبة ووقع في مجال العنف ويفضل أن ال يتجاوز عددهم )

 سالمة التدريب .

 بالبرنامج التدريبي : عدد الجلسات الخاصة

أن عدد الجلسات يتوقف على نوع  التدريب والمهارة المراد إكسابها المشكلة من ناحية  -

 –دقيقة (120)–والهدف من البرنامج التدريبي من ناحية أخرى حيث تتراوح كل منها من 

 دقيقية .  (30تطبق مرتين في اليوم فيما بينهم استراحة وتختم في الغالب بحلقة نقاش مدتها ) 

 عدد من الجلسات كانت كالتالي : :وتكون البرنامج من

 التعارف وكسر الجليد ومعرفة شخصيات المتدربين وخبراتهم السابقة.الجلسة األولى : 

 النتائج التي قد يحققها، تعلم  -خطواته-أهدافه -تعريفه -إعطاء فكرة عن البرنامج التدريبي

 ة العنف المدرسي .أساليب المهارات المطلوبة لتخفيض حد

 توضيح حدود واجبات و حقوق كل من مكونات العملية التعليمية: إدارة و تالميذ و أساتذة. 

 :وهو يتضمن جملة من الخطوات أهمها 
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  أن يتضمن البرنامج التدريبي كيفية طرح المشكلة بشكل موسع ومحاولة النقاش في كيفية

 الوصول إلي الحلول .

 يبي كيفية التعامل مع جميع التحديات التي تكون حاالت العنف أن يتضمن البرنامج التدر

 داخل وخارج المدرسة.

 أن يتضمن البرنامج التدريبي كيفية اكتشاف المشكلة المرتبطة بالسلوك العنيف . 

 .أن يتضمن البرنامج التدريبي كيفية تعريف المشكلة ووضع هيكل لها 

 المشكلة المباشرة وغير المباشرة. أن يتضمن البرنامج التدريبي كيفية دراسة آثار 

 تحديد أنواعه بالشرح  –: التعرض لمفهوم السلوك العنيف في  المدارس  الجلسة الثانية

والتوضيح ومن ثم التعريف بمكاسب ترك تلك السلوكيات وغيرها والدوار والمسئوليات 

 المعلمين (.–المطلوبة لكل من فريق عمل البرنامج ) مدراء المدارس 

 تضمن جملة من الخطوات أهمها وهي ت: 

  وتحويلها إلى  -التأديبية –أن يتضمن البرنامج التدريبي كيفية تبسيط القرارات الصعبة

 خطوات صغيرة.

 .أن يتضمن البرنامج التدريبي كيفية صياغة خطوات الوصول إلى قرار تأديبي تربوي 

 منا مع الجداول الزمنيةأن يتضمن البرنامج التدريبي كيفية التخطيط لتوقيت القرار تزا . 

 أن يتضمن البرنامج التدريبي كيفية وضع قائمة بالخيارات المتاحة  .    

 .أن يتضمن البرنامج التدريبي كيفية تحديد مسئولية القرار وحدود الصالحيات 

 .أن يتضمن البرنامج التدريبي كيفية تحديد المخاطر واآلثار المترتبة على القرار 

 حليل لظاهرة العنف و البدء بمعالجة أسبابها بالعمل على إشاعة مناخ آمن ت: الجلسة الثالثة

سواء في المدرسة أو في محيطها، فمعالجة األسباب تغنينا في كثير من األحيان عن الوصول 

 .إلى مرحلة العقاب

  مناقشة ووضع استراتجيات أخرى والوصول إلى اقتراح انشطة وفعاليات تدريبية مرتبطة

فكير واالستنتاج والتصور وتكرار بعض المعلومات وحل بعض التمرينات الهادفة بالفهم والت

 إلى تنمية القدرة على تعديل وضبط السلوك المرتبط بالعنف  في المواقف المختلفة للحياة.

  وهي تتضمن جملة من الخطوات أهمها: 

 .أن يتضمن البرنامج التدريبي كيفية طرح البدائل والحلول 
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 مهارات  وضع الحلول األقل كلفة واألعلى كفاءة  امج التدريبي كيفيةأن يتضمن البرن

 التفاوض في حل المشكالت.

 أن يتضمن البرنامج التدريبي كيفية مهارات التفاوض في إقناع الفريق. 

  إزالة العقبات أمام الفريق إلنجاز األهدافأن يتضمن البرنامج التدريبي كيفية. 

 وخارجها الدراسية رفةالغ في النشاط :الجلسة الرابعة : 

   االنفتاح بين مدراء المدرسة والطالب في شكل جلسات حوار ونشاط حيث يُطلب منهم التحدث

عن العنف في المدرسة، ومن يتضرر من ذلك وكيف ومن يمكن االتصال به من داخل 

 .المدرسة والمجتمع التماساً للمساعدة

 لتوعية السليمة من أجل بناء مهارات حل ا التعاون بين المعلمين والمشرفين االجتماعيين

النزاعات من شأنها أن تسمح للطالب بفهم كيفية حدوث العنف وبناء قدرات التصدي له بطريقة 

 .بناءة وتعلم السبل البديلة للعنف

  من خاللها عرض عدد من األنشطة المكملة لما تم التطرق إليه في الجلسة السابقة، عرض

مناقشة نقاط مختلفة تخص سلوك العنف، مع تخصيص زمن محدد  األعمال الخاصة بالجلسة،

 لصياغة وتبادل اآلراء والقصص والتجارب حول العنف المدرسي.

 تطبيق التقييم البعدي الختامي والتعرف على االستراتيجيات التدريبية  الجلسة الختامية:-

 التي سيواجهون بها هذه الظاهرة.اإلجراءات التصحيحية والوقائية 

 جراءات واألساليب المستخدمة في التدريب :اإل 

 هي كل المواد التي يحتاج أن يستخدمها المدرب في الشرح والتوضيح  للمادة  :المواد التدريبية

العلمية والمحتوى العلمي الذي يقدمه للمتدربين ويكون في الغالب موجوداً في دليل تدريبي 

 .يعطى للمتدرب في نهاية التدريب لالستفادة منه

 هي جميع األدوات والمواد المحسوسة التي يمكن استخدامها في  : األدوات الخاصة بالتدريب

الالب توب والبروجوكتور -برنامج التدريب ومنها السبورة  التوضيحية وجهاز الحاسب اآللي 

 . واألوراق واألقالم وغيرها من المستلزمات التي يتطلبها مجال التدريب

 –من أعداد البحثتين –السابق لتطبيق البرنامج  -ي القبل -التقويم التشخيصي

يتضمن سلوك العنف المدرسي أنواع ال حصر لها من األفعال والسلوكيات التي تدخل في خانة 

العنف بما هو إلحاق متعمد لألذى النفسي أو الرمزي أو المادي باآلخر،وبما هو إيقاع مقصود 
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هذا ويعُاني  مؤسسة التربوية ومرافقها ومحتوياتهاللضرر عبر التخريب أو اإلتالف أو العبث بال

وعليه تم أعداد  –الطلبة مرتكبي السلوك العدواني من الكثير من المشكالت السلوكية والنفسية 

استمارة التالية لجمع البيانات واستطالع أراء المعلمين ومدراء المدارس حول المفهوم العام للطرق 

ي وذلك لرصد الخبرة السابقة وتحديد نقطة البداية النطالقة المثلي للتعامل مع العنف المدرس

 البرنامج التدريبي .

 أرجو من الجميع اإلجابة بنعم أو ال عن األسئلة التالية :

 ال نعم الفقرات

العدوانية والميل الفتعال المشاكل داخل  هل يتم احتواء  الطالب الذي يظهر السلوكيات

 ؟الفصل

  

بين المعلم الطالب هل تؤثر في ظهور بوادر عنف داخل الفصل  عدم وجود عالقة جيدة

 بينه وبين إقرانه ؟

  

   ؟هل هنالك طريقة إيجابية للتعامل مع الطالب مع المواقف المحبطة داخل المدرسة

   ؟ هل تم تعزيز السلوك الالعدواني ودعم االيجابية لدي الطالب

ادهم لما يجب فعله. التدّخل في حال هل يتم توجيه الطالب المعّرضين للخطر وإرش

 ؟نشوب نزاعات بين الطالب وحلّه
  

   العنف المدرسي هو سلوك غير طبيعي وهو ظاهرة اجتماعية تستحق التحليل والعالج

   عدم معالجة سلوك العنف من شأنه أن يؤثر سلبا على النظام العام للمدرسة 

   ؟ب البدني المتعارف عليه في المدارسهل يتم معاقبة الطالب من خالل أساليب العقا

 هل يمكن للمعلم مواجهة العنف بين الطالب بدون أن يكون عنيفا بدوره 

 للطالب مواجهة ظاهرة العنف بين زمالئه داخل الفصل؟ 
  

   ؟هل يطلب المعلم من الطالب االعتذار من من زميله الذي وقع عليه العدوان

   ؟تابعة مع المرشد النفسي وتعاون األسرةهل تم إعطاء الوقت الكافي للم

 

  لقياس القبلي:ا

 : ويتم من خالله قياس مدى صدق االستمارة قبل توزيعها على المبحوثين،  الصدق والثبات

عن طريق توزيعها على محكمين متخصصين في مجاالت تخصص الموضوع البحثي؛ بغرض 

ث فيما إذا قاست بالفعل ما وضعت التعرف إلى مدى صدق هذه األداة المستعملة في البح

 لقياسه.

 الثبات في المقياس : 

  يهدف الثبات في البحث العلمي إلى إبراز صدق المقياس وثباته على جماعتين أو عينتين أو

كالهما؛ كي تكون النتائج المتصلة بكل فئة أو عينة أو جماعة مغايرة لنظيرتها، وإن لم يكن 
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ت محل المقارنة لن يكون المقياس صحيحا أو دقيقا. لذا يمكن هناك اختالف بين نتائج المجموعا

)معامل كرونباخ ألفا(، الذي يعتمد على االتساق  .القول أّن الثبات يدل على اتساق النتائج

 .الداخلي ويعطي فكرة عن اتساق األسئلة مع بعضها البعض وجميع األسئلة بشكل عام

 لبرنامج المقترح للتدريب ا

 وانالعن

  

 ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 البرنامج التدريبي المقترح 

مقترحة للتعامل مع  إستراتجيات
 العنف المدرسي

 ةف العاماهداال

لخلق  وضع إستراتجية تنظيمية
بيئة مدرسية آمنة وخالية من 

تشرف عليها وتتبناها  العنف
كجزء من تحقيق إلدارة المدرسة ا

 ا التربوي التعليميهدفه

 :المستهدفين

 .مدراء مدارس المرحلة الثانوية من الذكور

بعض المعلمين" "الذين أظهرت سجالتهم 
 م بحاالت العنف المدرسي وجود ارتباطه

 

  اإلجرائيةاالهداف 

أن يتعلم المتدرب المفاهيم 
المدرسي العنف الخاصة  ب

واالستراتجيات المقترحة للتعامل 
مع حاالت العنف بشكل تربوي 

 جيهي .تو 

 تخدمة " المعالجات "األساليب المس

المحسوسة  والمواد األدواتجميع هي 
برنامج في  استخدامهاالتي يمكن 

السبورة  التوضيحية التدريب ومنها 
الالب توب -وجهاز الحاسب اآللي 

والبروجوكتور واألوراق واألقالم وغيرها 
التي يتطلبها مجال  من المستلزمات

 التدريب

أن  خطة البرنامج التدريبي :
يتضمن البرنامج التدريبي كيفية 

أن يتضمن -البدائل والحلولطرح 
وضع  البرنامج التدريبي كيفية

الحلول األقل كلفة واألعلى كفاءة 
مهارات التفاوض في حل  

أن يتضمن البرنامج  -المشكالت
العقبات أمام  إزالةالتدريبي كيفية 

 .الفريق إلنجاز األهداف

 

 الزمن المحدد للبرنامج التدريبي:

 أن عدد الجلسات يتوقف على نوع 
التدريب والمهارة المراد إكسابها 

–مدة نقترح أن يشمل التدريب
تطبق مرتين في  –دقيقة (120)

اليوم فيما بينهم استراحة وتختم في 
( 30الغالب بحلقة نقاش مدتها ) 

 دقيقة

 االستراتيجياتلتعرف على وا تطبيق التقييم البعدي الختامي
التي سيواجهون بها  إلجراءات التصحيحية والوقائيةا- التدريبية

 .الظاهرةهذه 
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 العنف التعريف العام -الجلسة األولي / التعريف بظاهرة العنف 

األساليب  االهداف

 والمعالجات

 حلول ومقترحات المحتوي

 المعالجات

 التقويم

 االهداف االجرائية 

مفهوم العنف  

 المدرسي 

إن يقدم أكثر من 

ضح تعريف وا

 للمفهوم .

أن يتم رصد أهمية 

الموضوع لدي  

المدراء  –المعلمين 

 -المرشدين  –

المستهدفين 

 بالبرنامج التدريبي.

أن يتعلم المتدرب 

التالميذ  أن يحدد

األكثر تأثرا بالعنف 

وكشف تأثيره 

   .السلبي عليهم

 

يبدأ المدرب 

بتوضيح بعض 

قواعد العمل 

الجماعي 

واالتفاق مع 

ية المشاركين عل

من بداية 

الجلسات مثل 

 –احترام اآلراء 

 –المشاركة 

التعاون  –السرية 

احترام  –

عدم  –المشاعر 

المقاطعة..... 

وغير ذلك ، 

ويفضل أن يكون 

ذلك مكتوبا ويتم 

التوقيع عليه من 

قبل كل 

المشاركين بعد 

 االنتهاء منه

الشرح باستخدام 

السبورة 

والملصقات 

 –التوضيحية 

المحاضرة 

 يةالتقلد

النقاش الحر 

 –المفتوح  

عرض 

 البوربوينت 

 

 

 

 

التعرف علي 

 أسباب الظاهرة :

الممارسات 

الخاطئة في 

المدرسة من 

المعلمين أو 

التالميذ. الشعور 

بالرفض وعدم 

القبول من 

 اآلخرين

...................... 

يصعُب منع العنف 

المدرسي من قِّبل 

جهٍة واحدة؛ فهو 

يتطلّب جهداً 

 ً مشتركا  مجتمعيا

والبد من أشراك 

األسرة كطرف في 

 المعالجات 

.................. 

ورشة عمل حول 

  .تطوير الذات

القدرة على حل   •

  .المشكالت

سرعة اتخاذ  •

  .القرار

..................... 

تكوين العالقات  

 )االتصال الفعال(

متابعة حركة 

الطالب نقاشهم 

وردود األفعال قد 

ّرف يساعد في التع

أكثر على صفات 

الطالب، 

وضرورة التدّخل 

في حال تّم شتم 

أحد الطالب أو 

ضربه من أحد 

 .زمالئه

 

 

هل هنالك 

استجابة من قبل 

الطلبة حول 

الموضوع 

المطروح للنقاش 

 ؟

هل لدي المعلمين 

تجارب سابقة 

للتعامل مع 

موضوع العنف 

 المدرسي ؟

هل يمتلك 

المدراء سياسات 

تعليمية إرشادية 

 لة ؟فعا

هل يشكل 

الموضوع أهمية 

الفراد البرنامج 

 التدريبي؟
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 الجلسة الثانية / أهم العوامل والمتغيرات المدرسية التي تسبب انتشار العنف بين الطالب

 األسباب التي تشكل ظاهرة العنف  األهداف

 

 حلول ومقترحات المعالجة أساليب

 المعالجات

مراجعة ما تم 

ة االتفاق عليه بالجلس

السابقة، وتبصير 

المشاركين بماهية 

العنف المدرسي 

وأنواعه ومن ثم 

مشاركتهم في 

الوقوف على 

األسباب الرئيسية 

 لهذا السلوك.

 االهداف االجرائية 

أن يتعرف المتدربين 

علي أسباب العنف 

 المدرسي .

ان يدرك أن للعنف 

أسباب اقتصادية 

واجتماعية المنشأ 

 والحرمان( الفقر)

قد  حياناأل بعض في

يكون سبب مرتبط 

 بالعنف.

 لدي يتكون أن

 فهما المتدربين

 بالنظرية واضحا

-النفسية

المفسرة االجتماعية،

 للعنف.

 

أسباب متعلقة 

 بالمدرسة

ضعف المقررات 

والمضامين 

والمحتويات 

الدراسية وعدم 

مسايرتها 

للتطورات 

 المتسارعة

بعض األساليب 

التلقينية التقليدية 

التي مازالت 

فها المدرسة و تعر

التي لها دور سلبي 

على تكوين وتربية 

هذا الجيل يولد 

بدوره ممارسات 

 ال أخالقية تتسم

 .بالعنف

اعتماد المعلمين 

علي اسلوب 

اإلهانة أو 

المضايقة 

الساخرة، خاصة 

فيما يتصل 

باالختالفات 

الجنسية أو العرقية 

أو التطبيقية أو 

التنمر بلقب يشير 

إلي إعاقة جسمية 

 ًً  مثال

 متعلقة أساب

        بالطالب

 

يعيش الطالب -

مناخ اجتماعي 

يتسم بغياب العدالة 

 .االجتماعية

قلة التنشيط الثقافي 

 .و الرياضي

عدم توافر -

األنشطة المتعددة 

والتي تشبع 

مختلف الهوايات 

 .والميوالت

صعوبة تحديد  -

السلوك العنيف في 

 يرتبط وقت مبكر

بتعقيدات قد يترتب 

م القدرة عليها عد

علي مواجهة 

مشكلة العنف 

 المدرسي

  والنقاش الحوار

يبدأ النقاش بين 

المشاركين وبإدارة 

حول ماهية  -المدرب

العنف المدرسي 

وتعريفه، وأنواعه 

 .الشائعة بين الطالب

ترك المجال 

المشاركين ليتحدث 

كل متدرب حول 

أسباب العنف 

المدرسي الخاصة به 

أو التي يراها من 

 وجهة نظره

 العنف استخدام هل

 أو األب قبل من

 مباح أمر هو المدرس

 ؟

 رد أو الضرب هل

 يعتبر الجسدي االذي

 المعايير إطار في

 .السليمة؟ االجتماعية

 

 

مثال : مناقشة 

المراقبة المستمّرة 

للطاّلب لمنع 

إحضار إي وسيلة 

تساهم في العنف 

المدرسي أو تسبب 

 ضرراً ألحد. 

 

مثال : مناقشة وضع 

ات واضحة عقوب

لممارسي العنف 

ضمن السياسات 

 المدرسية.

 

ينهي المدرب 

الجلسة بعمل 

تلخيص شامل لما 

دار خاللها، ومن ثم 

االتفاق على موعد 

الجلسة القادمة 

 وموضوعها

هل تم تحديد دور  التقويم 

المدرسة في تزايد 

 معدالت العنف؟

هل تتم تحديد دور 

الطالب في تزايد 

 معدالت العنف؟

ساليب المتبعة هل األ

 مجدية ؟؟

هل المعالجات 

المقترحة قابلة 

 للتطبيق؟
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 .الجلسة الثالثة :االستراتجيات المقترحة للحد من العنف المدرسي                  

 المهام واألدوار  االهداف

 المعلم

 المهام واألدوار

 الطالب

 حلول ومقترحات المعالجة أساليب

 المعالجات

مراجعة ما تم 

اق عليه االتف

بالجلسة السابقة، 

وتبصير 

المشاركين 

بالنتائج المترتبة 

على مشكلة 

 .العنف المدرسي

االهداف 

 اإلجرائية 

أن يناقش 

المتدربين 

األسباب التي 

تقف وراء تزايد 

حاالت العنف في 

 أعمار مبكرة .

أن يحدد  *

االمتدربون 

األسباب األساسية 

للسلوك العدواني 

 -) نفسية 

ية اجتماعية أسر

 –جسدية  –

 أخرى.

 

مناقشة منع 

العنف مع 

الطالب: يمكن 

مناقشة العنف 

المدرسي 

كموضوعٍ مهٍمّ 

في الغرفة 

 الصفية.

التحدُّث مع  

الطالب حول 

مخاطره، 

وتوجيههم 

ف  للتصرُّ

الصحيح في حال 

ضهم للعنف  تعرُّ

أو مالحظة تلك 

العالمات 

التحذيرية على 

أحد الطالب 

كوجود طالب 

يُخطط لضرب 

ميله أو ز

إحضاره لسالح 

 معين.

يُمكن للمدرسة  

تنظيم أنشطة 

المنهجية لتعليم 

الطالب الطرق 

المناسبة للتدريب 

ضبط أعصابهم 

ومقاومة لحظات 

 الغضب 

 

رصد هوس 

الطالب باأللعاب 

العنيفة، والعنف 

ضد الحيوانات، 

واالهتمام المبالغ 

باألسلحة العنيفة 

وجلبها إلى 

 المدرسة.

عدم الشعور  

الندم بعد الخالف ب

مع األقران، 

باإلضافة إلى عدم 

قدرة الطالب على 

إدارة الغضب 

لديه وتقلّبات 

المزاج، وميله 

إلى كتابة أشياء 

متعلقة بشعوره 

باليأس أو العُزلة 

 .أو الغضب

 

 

تعليم الطالب 

مهارات حل 

النزاعات وإدارة 

الغضب: يمكن 

للمعلم استغالل 

الفرص المناسبة 

 لتعليم الطالب

كيفية حل 

النزاعات فيما 

بينهم وحل 

مشاكلهم دون 

اللّجوء إلى 

العنف. تنظيم 

مناقشات صفية 

للتحدّث حول تلك 

 المهارات. 

اكتشاف سبب 

ظهور السلوك 

العدواني أو 

العنيف من 

الطالب اللجوء 

إلى المرشد 

النفسي في حال 

زادت العالمات 

التي تدل على 

السلوك العدوانّي. 

مراقبة استخدام 

لطالب ، وألعاب ا

الفيديو، 

  والكمبيوتر

 

كما يمكن للمعلم 

تعليم الطالب 

طرق إدارة 

غضبهم 

باالستعانة ببعض 

الطرق التدريسية 

كطريقتي 

المحاكاة ولعب 

األدوار، 

واالستعانة 

باألنشطة 

المناسبة لذلك، 

ويجب عليه 

االهتمام بتنمية 

الجانب العاطفي 

 .لدى الطالب

 

تدريب الطالب 

 على الطرق

السليمة للتعامل 

بعيداً عن العنف 

عند التعّرض 

 إلحدى المشاكل

المسببة للعنف 

داخل وخارج 

 المدرسة

 

هل أجدي التعاون  التقويم 

بين المدرسة 

هل أدرك الطالب 

دورهم في مساندة 

هل اجدي 

األسلوب نفعا في 

 هل المعالجات

المقترحة قابلة 
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 والطالب نفعا 

 

تكوين فهم حقيقي  بعضهم البعض 

 للعنف المدرسي

 للتطبيق؟

استخدام األساليب المعرفية و العقالنية المعرفية  استراتجيات المعالجة المقترحة

 السلوكية

 :الجانب  التوعوي العالجي

استخدام أساليب تعديل السلوك والبعد عن 

 : العقاب

تكلفة االستجابة  —ومنها ) التعزيز السلبي 

قيات كتابة االتفا -التصحيح الزائد  —

 .المباريات الصفية –السلوكية االجتماعية 

 اإلرشاد بالرابطة الوجدانية :

إظهار أهمية مهارات اللقاءات واالجتماعات مع 

الطلبة للتحدث عن االنفعاالت والنواتج المرتبطة 

 بها.

توظيف اإليماءات والتلميحات ولغة الجسد  

 عموما من قبل المعلم ال ظهار اهتمامه بالطالب.

 

  راتجيات تخفيف العنف والتي من أهمها:است

معرفة اثر النتائج المترتبة على العقاب  علي 

 سلوك العنف نفسيا واجتماعيا .

مهارة اسلوب حل   العمل علي تعليم التالميذ -

 –تعليم التالميذ طرق ضبط الذات  –المشكالت 

 تقسيم الذات . -الذات   توجيه

تنمية  - -التأكيد علي دور المساندة النفسية 

تغيير  -المهارات االجتماعية في التعامل 

المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عند بعض التالميذ 

 .فيما يتعلق بمفهوم الرجولة

 

األسلوب : ورشة عمل يتم فيها تفعيل 

االستراتجيات المقترحة بحضور المستهدفين 

 بالبرنامج التدريبي  

عرض فيديو حول أساليب العقاب الخاصة 

 نف والتطرق لسبل المواجهة المقترحةبالع

 الجلسة الرابعة :حلقة نقاش وتسليم التقييم النهائي                        

 تحديد مهام األسرة تحديد مهام مدراء المدارس  المعلم تحديد مهام 

توسيع مسؤولية المعلم خارج 

الغرفة الصفية: يشعر بعض 

المعلمين أّن مسؤوليتهم 

ا يجري داخل تقتصر على م

الغرفة الصفية، وال يحاولون 

إشراك أنفسهم بما يحصل 

خارجها؛ إاّل أّن هذا السلوك قد 

يساهم في حدوث العنف 

المدرسي، وخاّصةً أّن البعض 

منهم قد يتجاهلون المشاكل 

التي تحصل بين الطالب وال 

يمكن اإلفادة من الفترة 

الصباحية  وفترة االستراحة 

لتمكين مدراء المدرسة من 

الوصول ألكبر عدد من الطالب 

حيث يتم مناقشة الئحة منع 

العنف مع الطالب: يمكن 

مناقشة العنف المدرسي 

والتحدُّث مع   كموضوعٍ مهٍمّ 

الطالب حول مخاطره، 

ف الصحيح  وتوجيههم للتصرُّ

ضهم للعنف أو في حال تعرُّ 

كي يتّم حماية الطالب من كافّة 

األضرار التي يتسبّب بها 

رسّي، ففي األسرة العنف المد

مثاًل يجب تقديم الرعاية 

والدعم والتعليم للطالب، 

ومراقبة األهل له منذ طفولته 

واالنتباه إلى نمط سلوكياته 

ومحاولة تعديلها بشكل يُقلّل 

من احتماليّة انحرافه إلى 

السلوكيات العنيفة، كما يجب 

على األهلِّ مناقشة أبنائِّهم 
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يحاولون حلّها؛ مّما يزيد من 

 مشاكل العنف.

ان يتم تسليط الضوء على 

مج الوقاية من العنف برا

وتضمينها في المناهج التي 

 يتم تدريسها .

أن يعمل المتدربين علي إنشاء 

شراكة بين المدرسة والمجتمع 

لتعزيز تدابير السالمة للطالب 

 خارج أسوار المدرسة.

أن يتضمن البرنامج التدريبي 

التأكيد على أهمية تعاون 

المجتمع ككل من أجل الوقاية 

 يمن العنف المدرس

 

مالحظة تلك العالمات 

التحذيرية على أحد الطالب 

كوجود طالب يُخطط لضرب 

زميله أو إحضاره لسالح 

 لمديرمعين، ويُمكن 

  تنظيمالمدرسة 

وورش عمل مكثفة للتعامل  

مع ظاهرة العمل داخل 

 . المدرسة

 

 

الطلبة حول سلوكياتهم بطريقة 

يجابيّة لمساعدتهم على إ

التمييز بين السلوك الخاطئ 

 والسلوك الجيّد

 سؤال وجواب

هل تغير النظرة التقليدية -

القائمة على تمجيد التلميذ 

والتقليل من شأن  -الناجح

هذه … التلميذ الفاشل دراسيا

المقارنة تولد سلوكا عنيفا و 

 إحباطا؟

 

 

 

 مرشدينال -دور المعلمين  دور المدراء االجراءات

يتحدث المدرب عن أهمية االلتزام بما تم 

االتفاق علية خالل الجلسات وتنفيذ الخطة 

العالجية التي تم التوصل إليها، وإعالم 

المشاركين بأنه سوف يقوم بمتابعة تنفيذ 

بعض إجراءات الحلول مع المدرسة من جانب 

واألسرة من جانب آخر، باإلضافة لمتابعته 

خر بهدف متابعة مدي للمشاركين من وقت آل

 .تقدم وتحسن سلوكهم نحو األفضل

متابعة ظهور أي 

عالمة تدل على 

العنف لدى الطفل أو 

أي تغييٍر جذري في 

سلوك الطالب خاصة 

من ذوي السيرة 

الحسنة وذلك قد يدل 

علي وجود تغير في 

محيط األسرة 

استخدام التشجيع االيجابي 

 ..السلوك البناء وشجعوا…

استخدام األساليب التأديبية 

 التي تكون تربوية ال عقابية

… 

تخصيص وقت  في نهاية  

اليوم الدراسي أو أثناء فترات 

الراحة لمناقشة سوء 

السلوك، لماذا نشأ وماذا 
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من المهم أن يتم العمل علي تحديد السلوك 

يجب عدم إغفال أي  -العنيف في وقت مبكر

إشاراٍت تدلُّ على أن الطالب يتبنى سلوكاً 

 عدوانياً، ويتمثل ذلك من خالل اآلتي:

اللجوء إلى برنامج سلوكي ارشادي خاص 

ت العالمات التي تدل على بالطالب في حال زاد

 العنيف إلي السلوك العدواني اكتساب السلوك

 

 .ينبغي عمله لتقويمه كالطالق مثال

 .الطلب من الطالب أن يعتذر

استراتجيات تغير أماكن – 

 الجلوس

 دور المعلم دور المدراء -ستراتجية تعديل سلوك ا –خطوط عمل 

أبراز إنجازات الطالب اإليجابية واالفتخار به. 

مساعدته على تحديد أهدافٍه ومكافئته عند 

 تحقيق إحداها. 

تعزيز احترامه لذاته ولزمالئه؛ إذ إن شعوره 

بالثقة بنفسه يجعله أكثر قدرةً على الدفاع عن 

 المواقف الصعبةنفسه واآلخرين من حوله في 

 

 

اكتشاف سبب ظهور 

السلوك العدواني أو 

العنيف من الطالب 

وفهم استراتجيات 

تعديل السلوك 

لمحاولة استخدامها 

بشكل موسع أن كان 

السلوك يصدر عن 

مجموعة من الطالب 

 وبشكل دائم  

مراقبة استخدام الطالب 

الوقات الفراغ وفهم طريقة 

والبحث التغلب علي الملل 

دقاء ورفقاء الطالب عن األص

خارج المدرسة والتواصل مع 

أسرهم لوضع استراتجية 

 متكاملة االطراف 

 حلقة نقاش "ندوة مصغرة "

 االجتماعات-ورش العمل 

دعم األصدقاء وهم األقرب إلى بيئة مجموعات 

المدرسة ومن شأنهم مساعدته على تخّطي 

 الظاهرة

رات المعلمين واإلدا تنفيذ ندوة أو ورشة عمل بين

المدرسية حول الخصائص النمائية لكل مرحلة عمرية 

النفسية واالجتماعية المترتبة عليها وخصوصا  والمشكالت

المشكالت  مرحلة المراهقة وكيفية التعامل مع هذه

 .وخصوصا سلوك العنف

والمديرون والمديرات  دورات للمشرفيـن التربويين عقـد
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الوساطة و والمعلمون والمعلمـات في حقوق اإلنسان

السلوك  وحل النزاعات ومنحى التواصل الالعنفي الطالبية

 االيجابي لدي الطالب.

 الجلسة الختامية :التقويم التشخيصي النهائي :

يتم تقييم البرنامج التدريبي  وفق المعايير المهنية لمديري المدارس، وتكون هناك نقاٌط يتضمن 

اهيم الرئيسية البرنامج التدريبي لتقييم والمتابعة وقياس للتقييم في كل فترة تدريبية، كما تشمل المف

من المعلمين  األثر، ويُتوقع من قادة المدارس مشاركة ما اكتسبوه من معارف ومهارات مع زمالئهم

.   

فهموا النقاط األساسية للبرنامج التدريبي، والقيام يتحقق المعلم من أن المتدربين قد   والتقييم

 بذلك ستم من خالل التالي :

توزع استمارة تحديد التدريب على مدراء المدارس والمعلمين في الفترة الزمنية المقترحة 

 :وتحتوى هذه االستمارة على ثالث محاور يقوم المتدرب بتدوينها

 العنف المدرسي ؟ ما أهمية البرنامج التدريبي للحد من ظاهرة 

 ما اآلليات المقترحة لنجاح البرنامج التدريبي للحد من ظاهرة العنف المدرسي ؟ 

 ما المعوقات التي قد تحد من فعالية البرنامج المقترح للحد من العنف المدرسي ؟ 

 

  المحور األول : حول المحتوي المعرفي الخاص بالبرنامج التدريبي المقترح للحد من

 ؟العنف المدرسي

تنويع أنماط  -إتاحة الفرصة لألفكار الجديدة-التي  تسهم في تطوير األداء  الجوانب االيجابية

 التجديد في العمل وذلك يتطلب اإلجابة عن التساؤالت التالية : -القيادة، في مجال العمل اإلداري

 ؟؟ هل يسهم البرنامج التدريبي في خلق برامج توجيهية مخّصصة لمعالجة العنف المدرسي 

  ،هل من الممكن أن يتم  لمدراء المدارس تحديد بوادر العنف والمشكالت المسببة له

 والتعامل معهم بالشكل السليم؟؟ 

 كيفية التدّخل في حال نشوب نزاعات ومشاكل بين الطالب وطرق حلّها؟؟ 

https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
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 ها هل يفيد التزام جميع المعلمين والعاملين اآلخرين في المدارس باالستراتجيات التي تضمن

 البرنامج التدريبي لحماية الطالب المسئولين عنهم؟؟

 

 : : حول االستراتجيات الالزمة لنجاح تطبيق البرنامج المحور الثاني

أن أبرز إسهامات الجوانب التي يقوم عليها البرنامج التدريبي هو تطوير األداء من قبل مدراء 

 الطالب تتمثل في: المدارس والمعلمين خاصة فيما يتعلق بالعنف الصادر عن ب

 .كيفية الحد من المشكالت السلوكية للطالب 

  كيفية وضع الخطط والبرامج العالجية لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة مرتكبي السلوك

 العدواني .

 . الطرق الالزمة لتفهم لخصائص لنمو الطالب في المرحلة الثانوية 

 داخل المدرسة. الطرق الالزمة االرتقاء بمستوى النشاط الطالبي 

 .كيفية القضاء على مشكالت الطلبة السلوكية أو الحد منها 

  كسب ثقة الطلبة المعنفين ومحاولة دمجهم في برامج إرشادية  لتقليل الشعور باإلحباط وفقدان

 الثقة بالنفس.

 .برامج اكتشاف طاقات الطلبة معه وتوظيفها التوظيف األنسب 

  الطلبة .االهتمام بمشكالت وحاجات وتطلعات 

 المحور الثالث : المشكالت والصعوبات التي تواجه البرنامج وتقلل من فرص نجاحه 

 .إدامة االتصال بين المعلمين والطالب هو سبب نجاح البرنامج 

  ،قطع االتصال والتفاعل بين المعلمين يمكن أن يؤدي زيادة حدة أعمال العنف من قبل الطالب

علم والطالب هو المفتاح لحل الكثير من المشاكل في ففتح طرق التواصل والنصح بين الم

 .المدارس وكبح العنف

 عدم القدرة علي التركيز على الطالب الذين يحتمل أن يتصفوا بالعنف.

صعوبة التحديد المبكر للطالب الذين من المحتمل أن يتصفوا بالعنف والتركيز على سلوكياتهم  

 لتقليل من سلوكيات العنف المدرسي في المستقبل.ومحاولة تعديلها، األمر الذي يؤدي إلى ا

 الخالصة : التوصيات 

يري الباحثتين انه قد يسهم مشاركة مدراء المادارس فاي البارامج التدريبياة  قاد تساهم  فاي تطاوير  -

 األداء المدرسي المتعلق ببيئة العمل بدرجة عالية وذلك استجابة للتالي : 
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ضاء عليه قد يسهم في تعزيز القيم والمبادئ األخالقية داخل تخفيف حدة العنف المدرسي أو الق -

 المدرسة.

تخفيف حدة العنف المدرسي أو القضاء عليه قد يسهم في الرفع من مستوى الحس الوطني  -

 واألمني داخل بيئة المدرسة .

ها إعداد بعض البرامج التي تعمل على الحد من سلوك العنف داخل المدارس حيث قد ثبتت فعاليت -

 في تخفيف حدة الظاهرة والوصول إلي حلول للتخلص منها.

اإلشارة إلي  ضرورة االهتمام بالعالقة اإلنسانية بين المعلم والطالب وذلک من خالل تجنب  -

 المعلم محاباة قلة من الطالب دون غيرهم وتجنب العنف وسوء المعاملة. 

والعنف المدرسي واألسري بشفل  توعية المعلمين بخطورة تزايد ظاهرة العنف بشفل عام -

خاص؛ وضرورة التركيز علي العمل الجماعي للقضاء على مثل هذه الظاهرة السلبية التي باتت 

 تهدد األمن داخل المجتمع.

وفي الختام يوصي الباحثتين بأهمية أجراء دراسات مماثلة عن العنف لدى طلبة مرحلة الثانوية  -

في مدراس اإلناث  وذلك إلعطاء صورة أعم وأشمل عن هذه والمرحلة المتوسطة والتوسع أيضا 

 .الظاهرة

دراسة بعض المتغيرات ومنها األسرة والمدرسة وجماعة الرفاق التي لها عالقة مباشرة بظاهرة  -

 .العنف داخل وخارج المدرسة

 المراجع :

بعض -ـــــة (.مــــدى انتشـــــار العنف لـدى طلبــة الثانوي2019-2018التهامي صوان .) -

 مدارس بلدية جنزور نموذجا ــ كلية التربية جنزور ـــ جامعة طرابلس.

 )تونس أنواعها و أسبابها المدرسي العنف ،ظاهرة (2368) سعد بن ،محمد جالل -

 . ومفاهيم نموذجا(؛دراسات

 توزيع.( العنف األسري . القاهرة، دار قباء : للطباعة والنشر وال1111جالل، إسماعيل حلمي )  -

البحث العلمي في العلوم النفسية واالجتماعية، دمشق :مطبعة طربين ؛ص  (. 6151داود،ليلي .) -

2017. 

أسباب سلوك العنف الطالبي الموجه ضد المعلمين واإلداريين في  )2331(الصرايرة، خالد -

، المجلة التربوية المدارس الثانوية الحكومية في األردن من وجهة نظر الطلبة والمعلمين واإلداريين

  .(األردن689-609) ص 2،ع 8في العلوم التربوية، مج 
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(، العوامل المؤدية إلى تفشي العنف لدى طلبة المرحلة الثانوية في 2002العاجز ؛فؤاد علي ) -

غزة : فلسطين ، مجلة  635مدارس محافظات غزة ، كلية التربية ، الجامعة  اإلسالمية  ، ص ب ؛

 .611ص؛ 2، ع10ية ، مج الجامعة  اإلسالم

(. العالج النفسي الجماعي لألطفال باستخدام اللعب .القاهرة ،مكتبة 6116، كاميليا ) عبد الفتاح -

 النهضة المصرية . 

القاهرة، الهيئة  ٠(. الشخصية بين السواء والمرض 6116عزيز ،حنا داود . وآخرون .) -

 .المصرية العامة للكتاب

(.عوامل العنف المدرسي دراسة ميدانية على عينة من طالب المرحلة 1620قاسي، إيمان جواد.) -

جامعة  -كلية اآلداب والعلوم بالمرج  -مجلة العلوم والدراسات اإلنسانية  , اإلعدادية في القبة

 .13،ع  ليبيا – بنغازي

المعنف ( .دور المدرسة االبتدائية في حماية الطفل 2021القحطاني  ؛سـالم بن ثالب بن سالم ) -

 .12؛ع 37"تصور مقترح "المجلد 

(. دور اإلدارة المدرسية في الحد من العنف. مجلة 2021قولسيس،لويزة ؛ رريب الله محمد ) -

 .7مجلد  2عدد –مختبر التربية والتطوير  –التنمية البشرية 

وجهة  االجتماعية من -التربوية  -أسباب العنف المدرسي ؛ النفسية   (2361كاهينة ؛بوراس ) -

الجزائر ،  –مركز جيل البحث العلمي  –نظر األساتذة ، مجلة جيل العلوم اإلنسانية و االجتماعية 

20 . 

القاهرة، دار  ٠اخطر مشكالت الشباب المتعلقة بالعنف و اإلدمان  .(  2330واغب، نبيل ) -

 العريب للطباعة والنشر .

 .التعليم ميدان في اليونسكو وتوصيات اتفاقيات -

http://www.unesco.org/education/pdf/DISCRI_E.PDF 

   http://www.ijvs.org.المدارس في بالعنف المعني الدولي المرصد – 

 .المدارس في العنف رصد بالشباب: المعني العالمي البرنامج -

http://gpy.ssw.umich.edu/projects/violence 

 

 

 

 

http://www.unesco.org/education/pdf/DISCRI_E.PDF
http://www.unesco.org/education/pdf/DISCRI_E.PDF
http://www.ijvs.org/
http://www.ijvs.org/
http://www.ijvs.org/
http://ssw.umich.edu/
http://ssw.umich.edu/
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 السعادة النفسية وعالقتها بالضغط المهني لدى أساتذة الجامعة حديثي التكوين
 (  -والية تيزي وزو –لتكوين بجامعة مولود معمري )دراسة ميدانية على عينة من أساتذة الجامعة حديثي ا

 فرطان كاهينة، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر                   

               د/ رحماوي سعاد، جامعة مولود معمري                                                                                             

                Kahina.fertane@ummto.dz        rahmaouisouad@yahoo.fr     

                                 

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

 ملخص:

 

معة تسعى هذه المداخلة للبحث في العالقة بين السعادة النفسية والضغط المهني لدى أساتذة الجا   

( أستاذ 86حديثي التكوين، ومعرفة الفروق فيهما بين الجنسين. حيث تكونت عينة الدراسة من )

أستاذ( وهم من أساتذة جامعة مولود معمري بتيزي وزو، حيث تم اختيارهم 68أستاذة، 01وأستاذة )

أروى  بطريقة قصدية، وقد استعملنا في هذه الدراسة مقياس السعادة النفسية الذي هو من إعداد

فرج عبد القادر طه والسيد ومقياس الضغط المهني من إعداد  (2121محمد خالد بردويل )

وذلك بعد إعادة حساب الخصائص السيكو مترية لكل واحد منهما. (، 2111مصطفى راغب )

أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين السعادة النفسية والضغط 

دى أساتذة الجامعة حديثي التكوين لكن هذه العالقة سلبية وضعيفة، كما أظهرت النتائج عدم المهني ل

وجد فروق ذات داللة إحصائية في السعادة النفسية بين الجنسين )ذكور وإناث( لدى األساتذة 

الجامعيين حديثي التكوين، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الضغط المهني بين الجنسين 

 كور وإناث( لدى األساتذة الجامعيين حديثي التكوين.)ذ

 السعادة النفسية، الضغط المهني، األستاذ الجامعي. الكلمات المفتاحية:

 

Abstract : 

 This intervention seeks to examine the relationship between psychological 

well-being and occupational stress for university professors are new to 

configuration, and knowledge of gender differences. The study sample 

consisted of (51) teachers (36 female, 15 male) and they are teachers of the 

University of Mouloud Mammeri in Tizi Ouzou, they were chosen in a 

deliberate way. We used in this study a scale of psychological well-being 

who is prepared by Arwa Mohamed Khaled Bardouil (2021), and the scale 

of occupational stress prepared by Faraj Abd Alqader Taha and Al said 

Moustafa Ragheb (2010), this is after recalculation of the psychometric 

properties for each of them. The results of the study revealed a statistically 

significant correlation between psychological well-being and occupational 

stress of university professors are new to configuration but this relationship 

is negative and weak, the results showed that there  were no statistically 
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significant differences in psychological well-being between the sexes 

(males and females) for professors, and there were no statistically 

significant differences in occupational stress between the sexes (males and 

females) for professors. 

Key words: Psychological Well-Being, Occupational Stress, Professor 

university.    

 مقدمة:

يرتكز جهود علماء النفس في النصف الثاني من القرن العشرين حول موضوع واحد وهو      

تئاب واإلدمان والفصام، وتعلموا طريقة معالجته المرض النفسي وقياس العديد من المفاهيم مثل االك

باستخدام العالجات الطبية والنفسية، وبالرغم من هذا التقدم العظيم إال ان النفس البشرية في حاجة 

لما هو أكثر من مجرد تصحيح وتقويم ما لديها من نقاط ضعف ونتيجة لذلك فقد بدأ علماء النفس 

لسعي لفهم العواطف اإليجابية وبناء جوانب الفضيلة والقوة وتزويد باالهتمام بعلم النفس اإليجابي وا

 (.12، ص2121)رضوان، البشر بما يعينهم على ما يسميه أرسطو "الحياة الطيبة" 

للسعادة النفسية مكانة بارزة في تاريخ الفكر اإلنساني، وقد سعى الجميع في الثقافات المختلفة     

للحياة الرتباطها بالحالة المزاجية اإليجابية، والرضا عن الحياة إلى السعادة بوصفها هدفا أسمى 

 (.173، ص 2113)الجمال، وجودتها وتحقيق الذات والتفاؤل 

فالسعادة النفسية من المفاهيم المهمة في علم النفس اإليجابي والتي انتقلت من علم النفس العام إلى    

تلك السعداء مجموعة من الصفات تتمثل في تقدير علم النفس اإليجابي على يد مارتن سليجمان، ويم

الذات المرتفع، والقدرة على التفكير اإليجابي، والتفاؤل الذي يمكنهم من مواصلة أهدافهم 

وطموحاتهم، والقدرة على تكوين صداقات قوية باإلضافة إلى أن لديهم شبكة من العالقات 

، ص ص 2121)رضوان، لى التحكم في العصبية االجتماعية الحميمة القوية، كما أن لديهم القدرة ع

12- 13 .) 

وقد حظي هذا المفهوم  باهتمام الباحثين في مجال علم النفس والصحة النفسية، واعتبروه  مؤشر    

مهم من المؤشرات األساسية للتكيف والصحة النفسية السليمة، وعدم السعادة يعدّ مشكلة خطيرة 

ي، قد يختلف من شخص آلخر، فالسعادة بالنسبة للمريض تكون تواجه اإلنسان، والسعادة شيء نسب

في الصحة، وبالنسبة للفقير تكون في الغنى، والعجوز تكون في الشباب، والمسجون يراها في 
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الحرية، ولذلك نجد أن السعادة تتعدد وتتنوع تبعا لرؤية الفرد، والسعادة حالة شعورية تكمن في 

 (.19، ص 2121)أحمد، العقل والقلب 

( السعادة ,Gonzales & Casas &coneders 2339كما يعد غونزاالز وكيس وكانكورس )   

( بأنها حالة وجدانية إيجابية Al-Jundi, 2009النفسية كأحد مكونات جودة الحياة، وتحددها )

تعكس شعور الفرد بالسعادة نتيجة لما يتعرض له من مصادر السعادة الشخصية، المتمثلة في 

جود أهداف محددة، التدين، الثقة بالنفس، التعليم والنجاح الدراسي والمستقبل المهني(، )الصحة، و

ومصادر السعادة االجتماعية، والمتمثلة في )الحب، األسرة، األصدقاء، نشاط وقت الفراغ(. 

( أنها مجموعة من المؤشرات السلوكية Ryff& Singer, 2008وعرفها كال من رايف وسنغر )

ارتفاع مستويات رضا الفرد عن حياته بشكل عام، وحددتها بستة عوامل هي:  التي تدل على

االستقاللية، التمكن البيئي، التطور الشخصي، العالقات اإليجابية مع اآلخرين، الحياة الهادفة، تقبل 

 (.1165، ص 2121)سماوي وشاهين، الذات 

ناها الفرد أي من داخل نفسه وليس من وتنبع السعادة النفسية للفرد من مجموعة األفكار التي يتب   

مجموعة الظروف المحيطة به، واإلنسان الفطن يدرك أنه ال يمكن التوصل إلى تحقيق السعادة 

النفسية إذا جعلت غاية بحد ذاتها، ولكن يكون هذا ممكنا إذا نظر إليها كأثر جانبي للتسامي بالذات 

إلنسانية بما يتضمنه من تحقيق الخير للبشر النابع من وجود طموحات نبيلة منبثقة من الذات ا

)الشربيني جميعا، فتكتمل دائرة التواد والترابط االجتماعي بما يساعد الفرد على العيش حياة طيبة 

 (.225 -224، ص ص 2118وعماره، 

كما أشارت العديد من الدراسات فيما يخص موضوع السعادة النفسية إلى أن األفراد الذين    

لسعادة النفسية أقل عرضة للمشكالت واالضطرابات، األمر الذي يجعلهم يعيشون حياة يتمتعون با

ذات فعالية أطول من غيرهم، إضافة إلى ما تنميه من آثار إيجابية في السلوك األخالقي لدى األفراد 

 (.13، ص 2121)بردويل، كاإليثار، واالجتماعية، وكذلك تأثيرها االيجابي على الصحة 

التي  (Abu- Hashem, 2010)الدراسات التي تناولت السعادة النفسية نجد دراسة  ومن بين   

هدفت إلى التعرف على طبيعة النموذج البنائي للعالقات بين السعادة النفسية والعوامل الخمسة 

الكبرى للشخصية وتقدير الذات والمساندة االجتماعية لدى طلبة الجامعة، وتكونت العينة من 

وطالبة، وطبق عليهم مقياس السعادة النفسية، وقائمة العوامل الخمسة الكبرى ( طالبا 138)

للشخصية، وتقدير الذات، والمساندة االجتماعية، ومن بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة هو 
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)أورد في: عدم وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات الذكور واإلناث في السعادة النفسية 

 (.1167، ص 2121 سماوي وشاهين،

إلى الكشف عن العالقة بين الذكاء الوجداني والسعادة ( 2119السيد )وبدورها هدفت دراسة    

النفسية لدى معلمي التربية الفكرية بمحافظة األحساء، كما هدفت إلى الكشف عن الفروق بين 

 681نة الدراسة من المعلمين والمعلمات في كل من الذكاء الوجداني والسعادة النفسية، وتكونت عي

معلما ومعلمة، كما طبق عليهم مقياسي الذكاء الوجداني والسعادة النفسية )من إعداد الباحث(، وقد 

أوضحت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة  إحصائيا بين متوسطات درجات المعلمين والمعلمات 

 (.119، ص 2119يد، )السعلى مقياسي الذكاء الوجداني والسعادة النفسية لصالح المعلمات 

التي هدفت إلى الكشف عن عالقة السعادة النفسية لدى طلبة  (2117الفزاري )ونجد كذلك دراسة    

( طالبا وطالبة، أظهرت 113جامعة قابوس في عمان ببعض المتغيرات. تكونت عينة الدراسة من )

سية، كما أظهرت النتائج النتائج أن أفراد عينة الدراسة يتمتعون بمستوى متوسط من السعادة النف

)أورد وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى للجنس ولمكان السكن ولصالح اإلناث وسكان المدينة 

 (.27، ص 2121في: بردويل، 

هدفت إلى التعرف على طبيعة العالقة بين السعادة (2113الجمال )وفي دراسة أخرى أجراها    

دراسي واالتجاه نحو الدراسة الجامعية لدى طالب الجامعة النفسية بمكوناتها الفرعية والتحصيل ال

( طالبا وطالبة بكليتي التربية واآلداب والعلوم بجامعة تبوك، بحيث طبق 285وتكونت العينة من )

عليهم مقياس السعادة النفسية، ومقياس االتجاه نحو الدراسة الجامعية، ومن بين النتائج المتوصل 

وغير دالة( إحصائيا في  -توسطات درجات الذكور واإلناث )دالةإليها هي وجود فروق بين م

 (.171، ص 2113)الجمال، السعادة النفسية بمكوناتها الفرعية 

دراسة هدفت إلى التعرف على السعادة النفسية لدى طلبة جامعة بغداد  (2118نجف )كما أجرت    

( طالبا 033وتكونت عينة الدراسة من ) في العراق، تم بناء مقياس للسعادة النفسية من قبل الباحثة،

وطالبة. أظهرت النتائج أن مستوى السعادة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة جاء بدرجة منخفضة، 

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى السعادة النفسية تعزى للجنس 

 (.27-26، ص ص 2121)أورد في: بردويل، 

والتي كان هدفها التعرف على  (2121سماوي وشاهين )السياق نجد أيضا دراسة  وفي نفس   

العالقة بين السعادة النفسية ومستوى الطموح لدى طلبة مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز في 
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( طالب وطالبة، اختيروا بالطريقة القصدية، طبق 259السلط/ األردن. وقد بلغ عدد أفراد العينة )

ياس السعادة النفسية، ومستوى الطموح. ومن بين النتائج التي توصلوا إليها هي وجود عليهم مق

)سماوي فروق ذات داللة إحصائية في السعادة النفسية تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث 

 (.2121وشاهين، 

فنذكر أما فيما يخص الدراسات التي تحدثت عن الفروق التي بين الجنسين في السعادة النفسية    

والتي هدفت بدورها إلى معرفة مدى وجود فروق بين ( 2111السيد أبو هاشم )منها دراسة 

متوسطات الذكور واإلناث في السعادة النفسية، وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة 

ل إحصائيا بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في السعادة النفسية ومكوناتها الفرعية: االستقال

الذاتي، التمكن البيئي، التطور الشخصي، العالقات اإليجابية مع اآلخرين، الحياة الهادفة، تقبل 

 (.176، ص 2113)أورد في: الجمال، الذات 

إلى عدم وجود فروق دالة احصائيا بين الذكور واإلناث في  (Furr, 2005)وتوصلت دراسة    

 (.175، ص 2113)أورد في: الجمال، السعادة بأبعادها المختلفة 

أما فيما يخص موضوع أساتذة الجامعة، فإنهم قد يعانوا من بعض الضغوط في عملهم    

والمشكالت في مختلف جوانب حياتهم والتي تؤثر تأثيرا مباشرا على عملهم وبالتالي الرضا عن 

يا في تحقيق حياتهم مما يهدد استقرارهم وسعادتهم، فهنا نجد بأن السعادة النفسية تلعب دورا إيجاب

 شخصية ناجحة وجعل األساتذة يتمتعون بصحة نفسية جيدة.

فمهنة التدريس تعد كإحدى المهن االجتماعية الضاغطة نظرا لكثرة مسئولياتها ومتطلباتها     

وأعبائها التي تجعل بعض المدرسين غير راضين عن مهنتهم وغير مطمئنين على حياتهم 

ار سلبية على عطائهم وكفاءاتهم في األداء الوظيفي، وحسب ومستقبلهم المهني مما يكون له آث

)مسعود تصنيف منظمة العمل الدولية "تعد مهنة التدريس من أكثر مجاالت العمل ضغوًطا" 

 (.218، ص 2121واجعية، 

كما تشيد نتائج معظم الدراسات إلى وجود ضغوط عالية لدى األساتذة وتتمثل مصادر       

بطة بصراع الدور والعبء المهني وغموض الدور ونقص المكانة الضغوط في جوانب مرت

االجتماعية وغياب الدعم االجتماعي وتدني مستوى الطالب وانخفاض مستوى الدخل وغيرها من 

 (.113، ص 2121)لمتيوي ودردون، العوامل األخرى 



 
 
 

 

231 
 

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

 99/0200/ 02-91( طرابلس 3المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

راد المجتمع ومن خالل ما ذكر سابقا يمكن القول بأن للضغط المهني تأثيرات متعددة على أف   

التعليمي بصفة عامة ولألستاذ الجامعي بصفة خاصة، وبالتالي فإنه عند دراسة هذه الظاهرة قد 

 يساهم في تحسين سعادته النفسية.

ونظرا ألهمية موضوع الضغط المهني عند أساتذة الجامعة فإننا قمنا بربطه مع موضوع السعادة    

 جودة بينهما.النفسية، وذلك من أجل دراسة العالقة المو

ومن بين الدراسات التي تناولت متغير الضغط المهني كثيرة ومتنوعة ونذكر منها دراسة    

والتي بدورها هدفت إلى دراسة العالقة بين الصمود  (2121"إسماعيل وحبيب وآخرون" )

النفسي والضغوط المهنية لدى معلمي التربية الخاصة، وقد قام الباحث بإعداد مقياس الصمود 

( وقد طبق المقياسين على 2363النفسي، واستعان بمقياس الضغوط المهنية من إعداد )طه وراغب،

( معلم ومعلمة، ومن بين النتائج المشار إليها هي عدم وجود فروق في مستوى 83عينة مكونة من )

 (.2121)إسماعيل وحبيب وآخرون، الضغوط المهنية تعزو لمتغير النوع االجتماعي 

والتي هدفت إلى معرفة الضغوط المهنية وعالقتها ( 2117"منى القناعى" )اسة وكذلك در   

( من 125بالتوجه نحو مهنة التدريس لدى معلمي التعليم العام بدولة الكويت، وبلغت عينة الدراسة )

المعلمين والمعلمات واستخدم الباحث مقياس الضغوط المهنية، وقد تبين من الدراسة أن الضغوط 

دى المعلمين تتمثل بصفة أساسية في الضغوط المرتبطة بطبيعة العمل ثم الضغوط المهنية ل

المرتبطة بسلوك الدارسين فضغوط عائد العمل ثم ضغوط المناهج الدراسية وأخيرا الضغوط 

المهنية لدى اإلناث مقارنة بالذكور، كما تزداد لدى المعلمين الكويتيين مقارنة بالمعلمين الوافدين 

 (.116، ص 2121خضر وآخرون، )أورد في: 

والتي هدفت إلى التعرف على مستوى الضغوط المهنية  (2121"مسعود واجعية" )ودراسة    

التي يتعرض لها معلمي التربية البدنية في مصراته وأثر هذه الضغوط على أدائهم والتعرف على 

( 286البحث من )مصادر هذه الضغوط ومحاولة وضع الحلول العلمية الممكنة، وتكون مجتمع 

( استبانة على أفراد العينة، ومن بين النتائج التي توصلوا إليها هي 635معلم ومعلمة، وتم توزيع )

وجود فروق ذات داللة إحصائية للضغوط المهنية تعزى إلى متغير )الجنس( وهذه الفروق لصالح 

 (.2121)مسعود وارجعية، فئة الذكور 

والتي كانت تحت عنوان: المرونة النفسية  (2121) "خضر وآخرون"في حين أن دراسة    

وعالقتها بمواجهة الضغوط المهنية لمعلمي المعاهد األزهرية، فقد هدفت الدراسة إلى التعرف على 
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العالقة الموجودة بينهم، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، أما فيما يخص عينة الدراسة فقد بلغت 

ث مقياس المرونة النفسية إعداد/ الباحث، ومقياس مواجهة ( معلما معلمة، واستخدم الباح623)

الضغوط المهنية إعداد/ الباحث، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية بين 

 (.2121)خضر وآخرون، الذكور واإلناث في الضغوط المهنية لصالح اإلناث 

والتي هدفت بدورها إلى  (2121"لمتيوي ودردون" )ونجد أيضا في نفس السياق دراسة    

معرفة مدى تأثر مصادر الضغوط المهنية ألستاذ التربية البدنية والرياضية على أدائه البيداغوجي، 

وقد تم استخدام المنهج الوصفي في هذه الدراسة، وتم كذلك االستعانة باالستبيان الذي كان موجها 

لبدنية والرياضية في كل من واليتي سيدي بلعباس ( أستاذ للتربية ا13لعينة البحث المتمثلة في     )

وشلف، حيث كانت أهم النتائج هي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في مصادر 

 (.2121)لمتيوي ودردون، الضغوط المهنية 

التي هدفت إلى التعرف على الفروق في ضغوط العمل لدى ( 2113"نضال ثابت" ) ودراسة   

مات في محافظة غزة، والعالقة بين ضغوط العمل واالتجاه نحو مهنة التدريس، المعلمين والمعل

( معلما ومعلمة، وقد أوضحت النتائج عن وجود فروق بين 098وتكونت عينة الدراسة من )

متوسطات درجات المعلمين والمعلمات في الدرجة الكلية لضغوط العمل المدرسي لصالح المعلمين 

 (.115، ص 2121رون، )أورد في: خضر وآخالذكور

أما بالنسبة للعالقة بين السعادة النفسية والضغط المهني فلم يتوفر لها دراسات في حدود علم    

الباحثتين، لذلك أصبحت الدراسة الحالية دراسة استكشافية لمحاولة كشف العالقة بين هاذين 

ى التي تناولت بعض هذه المتغيرين االثنين وتوضيحهما في ضوء نتائج البحوث والدراسات األخر

 المتغيرات دون األخرى أي لم تتناولها بصورة إجمالية كما سنتم تناوله نحن في بحثنا الحالي. 

 وتتحدد مشكلة الدراسة في طرحنا للتساؤالت التالية:

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين السعادة النفسية والضغط المهني لدى أساتذة -6

 ديثي التكوين؟الجامعة ح

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في السعادة النفسية بين الجنسين )ذكور وإناث( لدى أساتذة -2

 الجامعة حديثي التكوين؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في ضغط المهني بين الجنسين )ذكور وإناث( لدى أساتذة -0

 الجامعة حديثي التكوين؟
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 فرضيات الدراسة: -

قة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين السعادة النفسية والضغط المهني لدى أساتذة توجد عال -6

 الجامعة حديثي التكوين.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في السعادة النفسية بين الجنسين )ذكور وإناث( لدى أساتذة  -2

 الجامعة حديثي التكوين.

ن الجنسين )ذكور وإناث( لدى أساتذة توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضغط المهني بي-0

 الجامعة حديثي التكوين.

 أهمية الدراسة: -

إن موضوع هذه المداخلة يعتبر من المواضيع الجديدة والتي لم يتم التطرق إليها بصورة كافية،  -

 رغم أننا في وقتنا الحاضر نحن بأمس الحاجة لمثل هذه المواضيع والدراسات.

الل أهمية المتغيرين اللذان سنتناولهما، أال وهما: السعادة النفسية تنبع أهمية هذا البحث من خ -

والضغط المهني، إال أن الدراسات حولهما مازالت في الجزائر قليلة وبحاجة للمزيد من البحث 

 والدراسة.

وتتجلى كذلك أهمية هذه الورقة البحثية من حيث أنها تبحث في مواضيع هامة لها عالقة وثيقة  -

 قوي بمواضيع علم النفس وعالقتهما ببعضهما البعض.وارتباط جد 

تكمن أهميتها من خالل أهمية الشريحة التي سنقوم بدراسة هاذين المتغيرين عليها، وهم أساتذة  -

 الجامعة حديثي التكوين.

 أهداف الدراسة:

ثي التعرف على العالقة الموجودة بين السعادة النفسية والضغط المهني لدى أساتذة الجامعة حدي -

 التكوين.

معرفة ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في السعادة النفسية والضغط المهني لدى  -

 أساتذة الجامعة حديثي التكوين من الذكور واإلناث.

 تعريف المتغيرات إجرائيا: -

 ( Psychological Happiness or Psychological Well-Beingالسعادة النفسية )– 1

عالية وعقلية تتسم باإليجابية، أي أنها الحالة التي تعكس مزاج الفرد عند إحساسه هي حالة انف

بالفرحة والسرور والبهجة، وهي الدرجة الكلية التي يحصل عليها األستاذ الجامعي حديث 
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التكوين على مقياس السعادة النفسية المستخدم في البحث الحالي والذي هو بدوره من إعداد 

 .(2121ل" )"محمد خالد بردوي

 (:Work Stress)أو ضغوط العمل  Occupational Stressالضغط المهني -2

هو عبارة عن استجابة فسيولوجية ونفسية وانفعالية ألي موقف ضاغط يتعرض له الفرد في 

مكان عمله وذلك يأدي به إلى الشعور بالضيق والتوتر، وهو الدرجة التي يحصل عليها أفراد 

"فرج س الضغط المهني المستخدم في البحث الحالي والذي هو من إعداد عينة البحث على مقيا

 .(2111عبد القادر طه والسيد مصطفى راغب")

هم عينة من األساتذة الملتحقين بجامعة مولود معمري بوالية  أساتذة الجامعة حديثي التكوين:-3

ن أجل التوظيف في ، والذين اجتازوا مسابقة وطنية م2322- 2326تيزي وزو للسنة الجامعية 

منصب أستاذ مساعد صنف "ب"، وبعد نجاحهم في المسابقة تم منحهم المنصب مع تكليفهم 

بمهامهم البيداغوجية عالوة على خضوعهم خالل السنة األولى للتوظيف لفترة تربص وتكوين 

بعد  مباشر كل يوم خميس في الجامعة موطن العمل )القطب الجامعي تامدة(، كما لديهم تكوين عن

إلكتروني والتي تقوم به جامعة قسنطينة لفائدة أساتذة حديثي التكوين لجميع الجامعات الجزائرية، 

واآلن هم مقبلين على االنتهاء من سنتهم التكوينية، والتي من خاللها سيتم ترسيمهم في المنصب 

 بصفة رسمية ودائمة.

 :الجانب النظري 

 أوال: السعادة النفسية

 :مفهوم السعادة -1

دَ يَسعَدُ َسعدًا  لغة: - سعد: السعدُ: اليُمُن، وهو نقيض النحس، والسعادة، خالف الشقاوة، وقد يقال َسعِّ

 وَسعادَةً وهو سعيدٌ نقيُض َشقي والَجمُع ُسعَداُء.

إن أصل كلمة السعادة تأتي من فكرة العيش حياة جيدة، وتعود إلى كلمة يونانية نسمى  اصطالحا: -

ى النفس أو الروح الطيبة، وزيادة فرص السعادة ، وأن السعادة شيء صعب أودايمونيا بمعن

التحقيق، ألن الظروف الخارجية والداخلية غالبا ما تفرض نفسها عليه، حتى لو استطاع الناس 

السيطرة على ظروفهم والحصول على اللذة لمدة طويلة، فإنها تحقق لهم الرضا واإلشباع وليس 

 (.19، ص 2115)المطارنة، السعادة 

( السعادة بأنها حالة من االرتياح عن الحياة Scott-Jackson, and Mayo, 2018وقد عرف )-

 (.127، ص 2119)أورد في: السيد، التي يشعر بها اإلنسان 
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وتعرف كذلك على أنها مجموعة من المؤشرات والسلوكيات التي تدل على ارتفاع مستويات  -

 (.43، ص 2121بسيس وآخرون، )أرضا الفرد عن حياته بشكل عام 

كما تعرف السعادة النفسية بأنها شعور عام بالرضا واإلشباع وطمأنينة النفس، وتحقيق الذات -

)الزبن، والبهجة واالستمتاع واللذة والشعور بالرضا عن الحياة، وتكرار حدوث االنفعاالت السارة 

 (.261، ص 2121

 اآلثار اإليجابية للسعادة النفسية: -2

ال شك فيه أن للسعادة آثارا إيجابية قوية على سلوك الفرد، منها ما ذكره ألنس وزمياله  مما

(Alnas et al, 2008:) 

 التفكير اإليجابي: حيث أن شعور الفرد بالسعادة يجعله أكثر قدرة على التفكير بطرق إيجابية. -

ه، وبالتالي أكثر استعدادا لحل كل الثقة بالنفس: حيث كلما كان الفرد أكثر سعادة كان أكثر ثقة بنفس -

 ما يواجهه من عقبات ومشكالت بشكل أفضل.

 تقدير الذات: حيث أن السعداء أكثر تقديرا لذواتهم مقارنة بغيرهم. -

الطموح واإلنجاز: حيث كلما ارتفع مستوى السعادة لدى الفرد كلما ارتفع شعوره بالطموح  -

 واإلنجاز.

( مجموعة من الخصائص التي يتصف بها Ryff& Singer, 2008وقدمت رايف وسنجر )

 األفراد مرتفعو السعادة، وهذه الخصائص هي:

(: حيث أن األفراد مرتفعي السعادة يمتلكون القدرة على اتخاذ القرار Autonomyاالستقاللية ) -

على الذاتي والتفكير بطرق إيجابية، ويمتلكون القدرة على التفاعل مع غيرهم، ويتصفون بقدرتهم 

 ضبط سلوكاتهم، كما أن لديهم القدرة على تقييم ذاتهم بذاتهم.

(: حيث أن األفراد مرتفعي السعادة يمتلكون Environmentalmesenteryالتمكن البيئي )-

اإلحساس بالتمكن في األمور المحيطة بهم، كما يمتلكون الكفاءة في إدارة األنشطة الخارجية، 

 البيئة المناسبة. وكذلك لديهم القدرة على اختيار

(: حيث أن األفراد مرتفعي السعادة يسعون باستمرار Personalgrowthالتطور الشخصي )-

 لالنفتاح على الخبرات الجديدة، كما يسعون إلى التطور الذاتي ومحاولة تحسين سلوكياتهم.

اد مرتفعي (: حيث أن األفرPositive relations withothersالعالقات اإليجابية مع اآلخرين ) -

السعادة يتمتعون بالدفء والرضا والثقة في عالقاتهم الشخصية مع اآلخرين، ويمتلكون ميزة التفهم 

وكذلك القدرة على التأثر والتأثير الفعال، كما أن لديهم القدرة على األخذ والعطاء مع من حولهم 

 (.15 -14، ص ص 2121)بردويل، 
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 ثانيا: الضغط المهني -

 المهني:تعريف الضغط  -1

الذي يعني ضيق، شدة ومنه أخذ الفعل  Stringersمشتق من الفعل الالتيني  stressالضغط لغة:  -

)الحسني بمعنى طوق ذراعيه وجسمه مؤديا إلى االختناق الذي يسبب القلق  etreinderالفرنسي 

 (.754، ص 2121وتلي، 

ضغوط المهنية على أنها ( إلى ال2331لقد أشارت المنظمة العالمية للصحة )اصطالحا:  -

"مجموعة من استجابات الموظفين الممكنة في حالة مواجهتهم لمتطلبات وضغوطات مهنية ال 

)أورد في: تتناسب مع معارفهم وكفاءاتهم، والتي تستدعي استعمال قدراتهم في موقف العمل" 

 (.243، ص 2121إسماعيل وحبيب ومحمد، 

الضغط المهني على أنه مختلف المتغيرات التي  ه""أحمد عباس عبد اللو "علي عسكر"يعرف -

تحيط بالعاملين والتي تسبب لهم شعورا بالمضايقة والتوتر، األمر الذي من شأنه إحداث تأثير سلبي 

عليهم، وتكمن خطورة استمرار الضغوط في آثارها السلبية التي من أبرزها حالة االحتراق النفسي، 

يام بالواجبات بصورة آلية تفتقر إلى االندماج الوجداني الذي يعتبر وفقدان القدرة على االبتكار والق

 .(26، ص 2114)أورد في: زريبي، أحد الركائز األساسية في المهن االجتماعية 

كما تعرف كذلك على أنها "مجموعة من التجارب التي تؤثر على األفراد، بسبب عوامل شخصية -

ث ينتج عنه ظهور آثار جسمية ونفسية وسلوكية على أو بيئية ترتبط مع عملهم في المؤسسة، حي

 (.22، ص 2119)المزيني، األفراد" 

 أنواع الضغط المهني:-2

تنقسم الضغوط المهنية حسب اعتبارات متعددة، فهناك من الباحثين من يقسمها اعتمادا على اآلثار 

ها، الشدة والتوتر ومدى المترتبة عنها، ومنهم من يقسمها بناًء على الفترة الزمنية التي تستغرق

 تأثيرها على صحة اإلنسان النفسية والبدنية، ومنهم من يقسمها بناء على مصادرها: 

الضغوط اإليجابية: هي تلك الضغوط المفيدة التي لها انعكاسات إيجابية، حيث يشعر الفرد حينها  -أ

إليجابي ضرورة لكل بالقدرة على اإلنتاج وانجاز المهام بسرعة وبكل حسم، كما يعد الضغط ا

األفراد لتحقيق قدر كبير من النجاح في حياتهم، كما يعد حافزا لمواجهة التحديات في العمل 

وتحسين األداء وهذا النوع من الضغوط يكون ضروري لمتخذي القرارات في المنظمات، فكثير 

هم وأدائهم الجيد، من األعمال تحتاج إلى ضغط يمارسه متخذ القرار على العاملين لالحتفاظ بحيويت

 وكسر عامل الكسل والتخاذل الناتج عن رتابة العمل.
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الضغوط السلبية: هي تلك الضغوط المؤذية ذات االنعكاسات السلبية على صحة الفرد العامل  -ب

الجسدية والنفسية، ومن ثم تنعكس على أدائه ومستوى إنتاجيته في العمل، ومثل هذه الضغوط تولد 

عدم الرضا عن العمل واكتساب الفرد للنظرة السلبية اتجاه قضايا العمل الشعور باإلحباط و

 (.244 -243، ص ص 2121)إسماعيل وحبيب ومحمد، 

 مصادر الضغط المهني: -3

هي مجموعة المتغيرات الموجودة في محيط العمل أ_ مصادر مهنية تنظيمية )متعلقة بالعمل(: 

ي صراع الدور والذي يحدث عندما يكون هناك أكثر التي قد تكون سببا في الضغط المهني تتمثل ف

من مطلب على الفرد، االستجابة ألحدهما تصعب عليه االستجابة لآلخر، وغموض الدور، والذي 

 يحدث نتيجة لغياب الوضوح حول المسؤوليات المهنية المطلوبة من الفرد.

الرضا عن الحياة، نمط  تتمثل في عدم الرضا عن العمل وعدمب_ مصادر متعلقة بشخصية الفرد: 

الشخصية، إضافة إلى بعض المتغيرات الديموغرافية المتمثلة في السن والمؤهل الدراسي للمعلم 

 (.757 -756، ص ص 2121)الحسني وتلي، والجنس وسنوات الخبرة 

 :الجانب التطبيقي 

 منهج الدراسة: -1

على دراسة الظاهرة كما توجد لقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي وذلك لكونه يعتمد    

في الواقع، ووصفها وصفا دقيقا، وايجاد العالقة االرتباطية بين متغيرات الدراسة، والفروق بين 

 الجنسين في تلك المتغيرات.

 عينة الدراسة: -2

جامعة مولود  أستاذة، في( 01( أستاذ و)68( أستاذ وأستاذة، منهم)86تكونت العينة من )    

 .وهم من أساتذة الجامعة حديثي التكوين، وتم اختيار العينة بطريقة قصدية معمري بتيزي وزو،

 (: يمثل توزيع أفراد العينة تبعا للجنس. 1جدول رقم ) 

 النسبة المئوية العدد الجنس

 %21.16 68 ذكور

 %  93.81 01 إناث

 % 633 86 المجموع

 

إناث  01مقابل  % 21.16مئوية  بنسبة 68من خالل الجدول أعاله نالحظ أن عدد الذكور كان 

 .% 93.81بنسبة مئوية 
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 أدوات الدراسة:  -3

من خالل فهم الظاهرة موضوع الدراسة وبنائها في سياقها الصحيح، اعتمدنا في ذلك على 

مجموعة من األدوات ألجل الوقوف على الظاهرة وتحليلها، وبناًء على ذلك تم االعتماد على ما 

 يلي: 

 النفسية:مقياس السعادة  -3-1

 كيفية تصحيح المقياس: -

تم االعتماد على سلم ليكرت الخماسي لتصحيح مقياس السعادة النفسية وذلك بإعطاء كل فقرة من    

(، 6( أبدًا )2( ونادًرا )0( وأحيانًا )1( وغالبًا )8فقراته درجة واحدة من بين درجاته الخمس دائما )

اس كون الفقرات مصاغة باتجاه موجب. وبذلك يكون وهذه الدرجات تنطبق على جميع فقرات المقي

( في حين الحد 603الحد األعلى للدرجة التي يمكن أن يحصل عليها المفحوص على هذا المقياس )

 (. 38، ص 2121)بردويل، ( 21األدنى )

( فقرة وقد قامت الباحثة 21(، بحيث يتكون من )2326إن المقياس من تطوير "بردويل" )   

 حساب صدق وثبات المقياس بعدة طرق وهي كالتالي:"بردويل" ب

 صدق المقياس:-

لقد تم استعمال الصدق الظاهري وصدق البناء لمقياس السعادة النفسية، ففي ما يخص الصدق    

الظاهري فقد تم التحقق منه من خالل عرضه بصورته األولية على عشرة محكمين، وتجدر 

(، وهي %53على صالحية المقياس ووضوح فقراته بلغت )اإلشارة إلى أن نسبة اتفاق المحكمين 

 نسبة اتفاق مرتفعة.

أما فيما يخص صدق البناء فقد تم التحقق من مؤشراته من خالل تطبيق المقياس على عينة 

( طالبا وطالبة، وتم حساب 03استطالعية من خارج عينة الدراسة ومن داخل مجتمعها تكونت من )

ام معامل ارتباط بيرسون إليجاد معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية مؤشرات صدق البناء باستخد

لمقياس السعادة النفسية، وكانت النتيجة على أن معامالت ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية للمقياس 

(، وهي جميعا قيم دالة احصائيا عند 3.28(، وقد تجاوزت جميعها )3.51-3.09تراوحت بين )

)بردويل، (، وتعتبر مؤشرات جيدة للحكم على صدق مقياس السعادة النفسية 3.38مستوى الداللة )

2121.) 

 ثبات المقياس:-

للتأكد من دالالت ثبات مقياس السعادة النفسية وثبات تطبيقه، تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة    

مجتمعها تكونت  االختبار بتطبيق المقياس على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة ومن داخل
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( طالبا وطالبة، كما تم تطبيق المقياس على العينة المذكورة نفسها مرة أخرى بعد مرور 03من )

أسبوعين على التطبيق األول، وتم حساب معامل االرتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين إذ بلغ 

ادلة كرونباخ ألفا، إذ بلغ (. وتم أيضا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب مع3.16)

 ( واعتبرت هذه القيم مالءمة وتدل على أن المقياس ثابت.3.51)

أما بالنسبة للدراسة الحالية فقد قمنا بإعادة حسداب الخصدائص السديكو متريدة لمقيداس السدعادة  -

 النفسية، وقد توصلنا إلى النتائج التالية:

ة الجامعة حديثي التكوين حيث وصل فقد طبق المقياس على عينة استطالعية من أساتذ 

( أستاذ وأستاذة من جامعة  مولود معمري بتيزي وزو، وقد تم حساب الصدق والثبات 23عددهم )

 )أي الخصائص السيكو مترية( للمقياسين من خالل الصدق التمييزي والثبات بالتجزئة النصفية.

االستطالعية تنازليا وتم  وقد تم حساب الصدق التمييزي بترتيب درجات المقياس للدراسة

( بالمائة من الفئة الدنيا، وبعد ذلك تم حساب الفروق بين 29( بالمائة من الفئة العليا و)29اختيار )

 المجموعتين عن طريق اختبار)ت(، والجدول التالي يبين ذلك: 

 (: الصدق التمييزي لمقياس السعادة النفسية32جدول رقم)

 العينة الدرجات
المتوسط 

 بيالحسا

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 الدنيا
5 

83.60 2.88 
13.313- 3.33 

 3.71 111.60 العليا

 

(، واالنحراف المعياري 83.60نستنتج من الجدول بأن المتوسط الحسابي للمجموعة الدنيا )   

( وقيمة ـت 3.71(، واالنحراف المعياري )111.60( والمتوسط الحسابي للمجموعة العليا )2.88)

مما يدل على أن مقياس السعادة النفسية صادق (، 3.36وهي دالة إحصائيا عند )( 13.313-)

 وصالح للتطبيق على عينة الدراسة الحالية.

 النصفية لمقياس السعادة النفسية (: الثبات بالتجزئة30جدول رقم )

 العينة 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 لةمستوى الدال قيمة ر

 6الجزء 
23 

15.63 8.81 
3.91 3.33 

 8.93 15.93 2الجزء 
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(، واالنحراف 15.63من خالل الجدول أعاله نستنتج بأن المتوسط الحسابي للجزء األول )   

( 8.93(، واالنحراف المعياري )15.93( والمتوسط الحسابي للجزء الثاني )8.81المعياري )

(، مما يدل بأن مقياس السعادة النفسية ثابت وصالح 3.36عند )( وهي دالة احصائيا 3.91وقيمة ر )

 للتطبيق على عينة الدراسة الحالية.

و الذي هو من إعاداد  الادكتور فارج عباد القاادر طاه مقياس الضغط المهني )ضغوط العمل(:  -3-2

 بند. 15والدكتور السيد مصطفى راغب، وهو متكون من 

 كيفية تصحيح المقياس: - 

( أرباااع درجاااات للمفحاااوص عااان كااال فقااارة وضاااع المفحاااوص 1ح المقيااااس تعطاااى )ولتصاااحي   

( ثاالث درجاات عان كال فقارة وضاع 0)المبحوث( أمامها عالمة أو إشارة تحات تنطباق دائماا، أو )

( درجاة 6( درجتان عن كل إشارة وضعها تحت تنطبق نادرا، أو )2أمامها إشارة تنطبق غالبا، أو )

ا إشارة ال تنطبق أبدا، وهكذا ترتفع درجة الفارد علاى المقيااس كلماا واحدة عن كل فقرة وضع أمامه

 (.47، ص 2111)طه وراغب، كان إحساسه بالضغوط شديدا 

 صدق المقياس: -

الصددق تم تعيين صدق المقياس عان طرياق حسااب الصادق التمييازي والصادق التالزماي، ففاي     

وهاي قيماة دالاة عناد  (4,171-قيماة ت ) وجدوا قادرة تمييزياة جيادة للمقيااس حياث بلغات التمييزي

للمقياس فقد تم حسابه من خالل حساب االرتباط باين  الصدق التالزمي(، أما 0,001مستوى الداللة)

درجاته وبين درجات مقيااس االحتاراق النفساي المهناي مان إعاداد نفاس البااحثين، وفاي األخيار بلاغ 

دة ودالااة إحصااائيا عنااد مسااتوى الداللااة ( وهااي قيمااة ارتباااط جياا0,643معاماال االرتباااط بينهمااا )

، 2111)طده وراغدب، (، وهذا يدل على أن مقياس الضغوط المهنية صادق إلى حاد مقباول0,001)

 (.34 -33ص ص 

 ثبات المقياس:–

بااثالث طاارق وهااي: طريقااة إعااادة التطبيااق وطريقااة التجزئااة  لقااد قااام الباااحثين بحساااب الثبااات    

 وبطريقة ألفا كرونباخ.النصفية 

حساب الثبات بطريقة إعادة التطبيق: قام المعدان بحساب ثبات المقياس بطريقة إعادة تطبيقه على  -

فردا من عينة التقنين. وقد بلغ معامل االرتباط بين  01يوما على  65نفس األفراد بفاصل زمني بلغ 

 إلى حد كبير. ، وهو معامل مرتفع ودال على جودة ثبات المقياس0,937التطبيقين األول والثاني 
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حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية: استخدم أسلوب التجزئة النصفية لحساب معامال االرتبااط  -

باراون، وقاد كاان عادد أفاراد  -بين نصفي المقياس، ماع تصاحيح الطاول باساتخدام معادلاة سابيرمان

/ 0,809)الجازء األول= ( فردا، وقد توصلوا إلى النتائج التالية ففي حساب ألفاا للجازأين 83العينة )

 -، ومعاماال ساابيرمان(0,719)(، أمااا قيمااة االرتباااط بااين الجاازأين فكاناات 0,809الجاازء الثاااني= 

( ومان خاالل هاذه النتاائج يمكان القاول باأن هاذا المقيااس ثباتاه 0,837براون لتصحيح الطول كان )

 مرضي إلى حد كبير.

كرونباااخ لمقياااس الضااغوط  -عاماال ألفاااكرونباااخ لثبااات المقياااس: بحساااب م -حساااب معاماال ألفااا -

( وهي قيمة مرتفعة إلى حد كبير، تطمئن على ثباته (0,888( وجدنا أنه 15المهنية ككل )ببنوده ال 

 ( فردا.83المرتفع، حيث كان عدد أفراد العينة خمسين )

)طه ر وهكذا، يتأيد من ثالث دراسات مختلفة أن المقياس يتمتع بمستوى ثبات مرضي إلى حد كبي   

 (. 32 -31، ص ص 2111وراغب، 

 الخصائص السيكو مترية لمقياس الضغط المهني في الدراسة الحالية: -

 مييزي الذي يوضحه الجدول التالي:لقد تم حساب الصدق الت -

 (: الصدق التمييزي لمقياس الضغط المهني14جدول رقم)

 العينة الدرجات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 الدنيا
8 

50.13 2.55 
8.135 3.33 

 8.96 663.23 العليا

 

(، واالنحراف المعياري 50.13نستنتج من الجدول بأن المتوسط الحسابي للمجموعة الدنيا )   

( وقيمة ـت 8.96(، واالنحراف المعياري )663.23( والمتوسط الحسابي للمجموعة العليا )2.55)

(، مما يدل على أن مقياس الضغط المهني صادق وصالح 3.36إحصائيا عند ) ( وهي دالة8.135)

 للتطبيق على عينة الدراسة الحالية.

 (: الثبات بالتجزئة النصفية لمقياس الضغط المهني38جدول رقم)

 العينة 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 مستوى الداللة قيمة ر

 6الجزء 
23 

13.18 5.16 
3.96 3.33 

 5.68 13.38 2لجزء ا
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(، واالنحراف المعياري 13.18من الجدول السابق نستنتج بأن المتوسط الحسابي للجزء األول )   

(، وقيمة ر 5.68(، واالنحراف المعياري )13.38( والمتوسط الحسابي للجزء الثاني )5.16)

هني ثابت وصالح (، مما يدل على أن مقياس الضغط الم3.36( وهي دالة إحصائيا عند )3.96)

 للتطبيق على عينة الدراسة الحالية.

 األساليب اإلحصائية المعتمدة في الدراسة:  -4

بعد جمع المعطيات الخاصة بالدراسة، تم معالجتها إحصائيا باستعمال برنامج الرزنامة 

التي ، حيث يتضمن هذا البرنامج العديد من اإلجراءات التابعة (spss)اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

تتيح للباحث تحليل العالقة بين متغيرين أو أكثر، و مكن لنا من تحليل بيانات الدراسة باألساليب 

 اإلحصائية التالية: 

 (R)  معامل االرتباط بيرسون -

 للفروق. (T)اختبار  -

 المتوسط الحسابي.  -

 االنحراف المعياري. -

 النسب المئوية. -

حصل عليها من ، حيث تم تفريغ البيانات المتSPSSوذلك باالستعانة ببرنامج الحزمة اإلحصائية 

 الدراسة التطبيقية.

 نتائج الدراسة: -5

 عرض وتحليل النتائج: -5-1

 عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى: -5-1-1

تنص الفرضية األولى إلى أن هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين السعادة النفسية والضغط    

وين، والختبار صحة هذه الفرضية تم حساب معامل ارتباط المهني لدى أساتذة الجامعة حديثي التك

بين درجات المتغيرين وقد جاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم  Pearsonبيرسون 

(31:) 

(: نتائج معامل االرتباط بين درجات األساتذة في مقياس السعادة النفسية ومقياس 16جدول رقم )

 الضغط المهني:
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 ثمتغيرات البح العينة
قيمة ر 

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 المحسوب

مستوى الداللة 

 المعتمد
 القرار

 

86 

السعادة   

  النفسية

3409- 

 

0,00 

 

3436 

 3436دالة عند 

)وجود عالقة 

ارتباطية  دالة 

 إحصائيا(
 الضغط المهني

 

السعادة النفسية ( أن هناك ارتباطا بين درجات األساتذة في مقياس 31يتضح من الجدول رقم )      

(  و هي قيمة دالة - 1737ودرجاتهم في مقياس الضغط المهني، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط  )

ولقد جاءت هذه العالقة سالبة وضعيفة مما يعني أنه كلما ارتفع مستوى ( 1711)عند مستوى الداللة 

كس صحيح، أي أنه كلما كان السعادة النفسية كلما انخفض مستوى الضغط المهني لدى األساتذة والع

لألستاذ الجامعي  مستوى سعادة نفسية منخفضة كلما ارتفع لديه مستوى الضغط المهني. وبهذا 

 تكون الفرضية األولى قد تحققت.

 عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية: -5-1-2

لذكور تنص الفرضية الثانية على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في السعادة النفسية بين ا   

والختبار صحة هذه الفرضية تم حساب المتوسط واإلناث لدى أساتذة الجامعة حديثي التكوين، 

إناث(، -الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات األساتذة في السعادة النفسية حسب الجنس )ذكور

 (:39والنتائج موضحة في الجدول رقم )وبعد ذلك تم تطبيق اختبار )ت( للفروق للمجموعتين، 

(: نتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفروق في السعادة النفسية بين الذكور 17جدول رقم )

 واإلناث:

 

( واعتمادا على التحليل اإلحصائي الختبار )ت( إلى أن 39يتضح من خالل الجدول رقم )     

، وهذا يعني أنه ال توجد فروق ذات (1711)أكبر من (1718)مستوى الداللة المحسوب والمقدر ب 

اتذة الجامعيين حديثي التكوين في السعادة النفسية بين الذكور داللة إحصائية في درجات األس

 التكرار الجنس

 

 المتوسط         

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة "ت" 

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

مستوى 

الداللة 

 المحسوب

مستوى 

الداللة 

 المعتمد

 القرار

التوجد  3436 3435 11 64533 63411 15413 68 ذكور

 62461 631451 01 إناث فروق دالة 
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(، وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية واالنحرافات 17811واإلناث، حيث بلغت القيمة التائية )

وانحراف ( 98761المعيارية فإن الفروق غير دالة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لدى الذكور)

وانحراف معياري يساوي ( 114786توسط حسابي قدره )(، في مقابل م11794معياري قدره )

لدى اإلناث. أي أنه يمكن القول أن مستوى السعادة النفسية ال يتأثر بجنس األستاذ  (12716)

ذات داللة إحصائية في الجامعي، و بذلك نرفض الفرضية البديلة التي مفادها أنه توجد فروق 

الصفرية والتي مفادها عدم وجود فروق ذات داللة  السعادة النفسية بين الجنسين ونقبل الفرضية

 .إحصائية في السعادة النفسية تبعا للجنس )ذكر، أنثى( لدى أساتذة الجامعة حديثي التكوين

 عرض و تحليل نتائج الفرضية الثالثة: -5-1-3

توجد فروق ذات داللة إحصائية في الضغط المهني بين الذكور  تنص الفرضية الثالثة على أنه      

إلناث لدى أساتذة الجامعة حديثي التكوين، والختبار صحة هذه الفرضية تم حساب المتوسط وا

-الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات األساتذة في مقياس الضغط المهني حسب الجنس )ذكور

، والنتائج موضحة في الجدول رقم إناث(، وبعد ذلك تم تطبيق اختبار )ت( للفروق بين المجموعتين

(35:) 

 :(: نتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفروق في الضغط المهني بين الذكور واإلناث18جدول رقم )

 

( واعتمادا على التحليل اإلحصائي الختبار )ت( إلى أن مستوى 35يتضح من خالل الجدول رقم )

، وهذا يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة (1711أكبر من)( 17115)الداللة المحسوب والمقدر ب 

ضغط المهني بين الذكور واإلناث حيث بلغت القيمة التائية إحصائية في درجات األساتذة في ال

(، وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، فإن الفروق غير دالة، حيث 27511)

( في مقابل متوسط 16721( وانحراف معياري قدره )83733بلغ المتوسط الحسابي لدى الذكور)

لدى اإلناث. أي أنه يمكن القول أن  (9711يساوي ) وانحراف معياري( 74739حسابي قدره )

 التكرار الجنس

 

 المتوسط         

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة "ت" 

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

مستوى 

الداللة 

 المحسوب

مستوى 

الداللة 

 المعتمد

 القرار

التوجد  3436 34368 11 24866 61426 50400 68 ذكور

 1463 91401 01 إناث فروق دالة
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مستوى الضغط المهني ال يتأثر بجنس األستاذ الجامعي، وبذلك نرفض الفرضية التي مفادها أنه 

ذات داللة إحصائية في الضغط المهني بين الجنسين ونقبل الفرضية الصفرية التي هي توجد فروق 

غط المهني تبعا للجنس )ذكر، أنثى( لدى أساتذة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الض

 .الجامعة حديثي التكوين

 تفسير ومناقشة نتائج الدراسة: -5-2

 تفسير ومناقشة نتائج الفرضية األولى:  -5-2-1

تنص الفرضية االولى على وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين السعادة النفسية والضغط 

ولقد أثبتت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ارتباطية دالة  المهني لدى أساتذة الجامعة حديثي التكوين،

احصائيا بين المتغيرين، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بين كل من درجات األساتذة في مقياس 

( وجاءت هذه القيمة دالة عند -3409السعادة النفسية ودرجتهم في مقياس الضغط المهني )ر=

ة وضعيفة، وبهذا تم قبول الفرضية االولى، مما يعني أنه (، ولكن هذه العالقة جاءت سالب3436)

عندما يكون لدى أساتذة الجامعة حديثي التكوين ضغط مهني فإن ذلك من شأنه أن يؤثر بالسلب 

 على السعادة النفسية لديهم.

فهذا يعني أنه للسعادة النفسية دور كبير في التخفيف أو التخفيض من الضغط المهني لدى 

تذة، فعلى سبيل المثال عندما يكونون سعداء نفسيا فإنهم سيقومون بأدوارهم المهنية على هؤالء األسا

أحسن وجه، ومما يأدي بهم إلى عدم شعورهم بأي ضغط مهني، أو حتى وإن كان لديهم أي ضغط 

في العمل فإنهم سيتجاوبون على كل تلك الضغوطات بطاقة إيجابية  وشبابية لكونهم تحصلوا على 

 نصب القيم.ذلك الم

وكذلك بالرغم من الضغوطات بسبب كثرة التكوين إال أنهم يكونون في حالة تفاعل وانفعال 

وسعادة ال توصف، وذلك لكونهم نجحوا في مسابقة التوظيف، والتي بدورها ليست من نصيب 

 الجميع.  

 تفسير ومناقشة نتائج الفرضية الثانية: -5-2-2

وق ذات داللة احصائية في السعادة النفسية بين الذكور تنص الفرضية الثانية على أنه توجد فر   

واإلناث لدى أساتذة الجامعة حديثي التكوين، والختبار صحة هذه الفرضية تم حساب المتوسط 

الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات األساتذة في مقياس السعادة النفسية حسب الجنس )ذكور 

روق بين المجموعتين، ولقد أسفرت النتائج على عدم إناث( وبعد ذلك تم تطبيق اختبار )ت( للف

وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات األساتذة في السعادة النفسية بين الجنسين، حيث بلغت 
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، وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فإن الفروق غير (1,800)القيمة التائية

ى السعادة النفسية ال يتأثر بجنس األستاذ الجامعي، وبذلك نرفض دالة، أي أنه يمكن القول أن مستو

الفرضية التي مفادها أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في السعادة النفسية بين الجنسين ونقبل 

والتي هي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في السعادة النفسية تبعا للجنس الفرضية الصفرية 

. حيث يمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن السعادة ذة الجامعة حديثي التكوين)ذكر، أنثى( لدى أسات

النفسية ال تقتصر على شخص معين دون اآلخر أو على كون األستاذ ذكر أو أنثى، أو على أن 

يكون ذو رتبة عالية أو ذو أقدمية أي ذو خبرة طويلة في مجال التعليم، بل على العكس تماما 

شاعر نفسية يحملها الجميع وهي مرتبطة بمدى رضا الفرد وثقته بنفسه فالسعادة عبارة عن م

وتحقيق الذات. كما نستطيع أن نذكر موضوع التشابه في العوامل الثقافية واالجتماعية وطبيعة 

 الظروف الحياتية والبيئية. 

ين، وكذلك نستطيع أن نذكر موضوع البطالة والذي بدوره يعتبر كعامل مشترك ما بين الجنس   

فكالهما قد نجوا من تلك الظاهرة السلبية التي كانت ربما قد الحقت البعض منهم، وبما أنهم قد 

 تخلصوا منها فإنهم سيشعرون بالسعادة.

كما يمكن أن نرجع هذه النتيجة إلى أن كالهما )أي كال الجنسين( يعمالن بجد وينظمان وقتهما    

ا لحصولهم على ذلك المنصب الذي يعتبر من بين بدون أي مشاكل، ونجدهم كذلك يشعرون بالرض

 أهم الطموحات في حياتهم. 

ودراسة ( Abu-Hashem, 2010)ومن بين الدراسات التي تتفق مع هذه النتيجة نجد دراسة    

 (.Furr, 2005)(، ودراسة 2363)"السيد أبو هاشم"(، كما نجد دراسة 2365)"نجف"

(، ودراسة 2361)"السيد" إليه دراسة لكن هذه النتيجة تتعارض مع ما توصلت 

"سماوي  دراسةو(، 2360)"الجمال"  ( كما نجد الدراسة التي  قام بها2369)"الغزاري"

(، أي أن هذه الدراسات توصلت إلى  وجود فروق ذات داللة إحصائية في 2326) وشاهين"

 السعادة النفسية بين الجنسين )ذكور وإناث(.

 ة الثالثة:تفسير ومناقشة نتائج الفرضي -5-2-3

تنص الفرضية الثالثة على أنه توجد فروق ذات داللة احصائية في الضغط المهني بين الذكور    

واإلناث لدى أساتذة الجامعة حديثي التكوين، والختبار صحة هذه الفرضية تم حساب المتوسط 

 -ذكورالحسابي واالنحراف المعياري لدرجات األساتذة في مقياس الضغط المهني حسب الجنس )

إناث(، وبعد ذلك تم تطبيق اختبار )ت( للفروق بين المجموعتين، وتوصلنا إلى أنه ال توجد فروق 
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ذات داللة احصائية في درجات األساتذة في مقياس الضغط المهني بين الجنسين حيث بلغت القيمة 

فروق غير دالة، (، وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فإن ال2,511التائية )

أي أنه يمكن القول أن مستوى الضغط المهني ال يتأثر بجنس األستاذ الجامعي، وبذلك نرفض 

في الضغط المهني بين الجنسين ونقبل الفرضية الفرضية التي مفادها أنه توجد فروق دالة احصائيا 

لجنس )ذكر، الصفرية التي هي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الضغط المهني تبعا ل

. ونستطيع أن نقول بأنها عبارة عن نتيجة جد منطقية، أنثى( لدى أساتذة الجامعة حديثي التكوين

وذلك لكون أنه كالهما يتعرضان إلى نفس الضغوطات المهنية، فمثال لديهم تقريبا نفس المسؤوليات 

 س العائد المادي.المهنية وعالقتهم مع األساتذة الزمالء، واإلدارة والطالب، ولهم كذلك نف

ونستطيع كذلك أن نقول بأن تلك الضغوطات التي تواجههم عبارة عن ضغوطات مهنية إيجابية    

ومفيدة أي لها انعكاسات إيجابية في المستقبل، وذلك لكونها عبارة عن بوابة لمنصب األستاذ 

 الجامعي فيما بعد. 

"إسماعيل وحبيب ت إليه دراسة أما هذه الفرضية الثالثة فإن نتائجها تتفق مع ما توصل

( التي توصلت إلى  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الضغط المهني 2326)وآخرون" 

 تعزى لمتغير الجنس.

"منى القناعى" وفي حين تتنافر نتائج هذه الفرضية مع نتائج الدراسة التي أجراها كل من 

(، 2326)"خضر وآخرون" ة (، وأيضا دراس2323)"مسعود واجعية" (، ودراسة 2339)

(، أما هذه الدراسات 2330)"نضال وثابت"(، وكذلك دراسة 2326)"لمتيوي ودردون" ودراسة 

 فإنها توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في الضغط المهني بين الجنسين )ذكور وإناث(.

 خاتمة: 

ين بالسعادة النفسية، فإن ذلك من نستخلص مما سبق أنه عندما يشعر أساتذة الجامعة حديثي التكو   

شأنه أن يؤثر باإليجاب على مهنتهم وبالتالي لن يكون لديهم أي ضغط مهني، أو يمكن تفسير ذلك 

 بالضغط المهني االيجابي والتكيف مع الظروف الضاغطة.

ق وبعد تناولنا لمختلف متغيرات الدراسة في إطارها النظري والتطبيقي الذي كان من أجل التحق   

من فرضيات الدراسة بمختلف األدوات واألساليب االحصائية، حيث تم التوصل إلى نتائج مفادها 

أنه توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين السعادة النفسية والضغط المهني لدى أساتذة 

الجامعة حديثي التكوين، أي أن الفرضية األولى تحققت، وكذلك عدم  وجود فروق ذات داللة 
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إحصائية في كل من السعادة النفسية والضغط المهني تبعا لمتغير الجنس، وبذلك  فإن الفرضيتان 

 الثانية والثالثة لدراستنا لم تتحققا فتبنينا الفرضيتان الصفريتان. 

 وانطالقا من النتائج المتحصل عليها يمكن أن نقترح ما يلي: 

 الجامعيين. تطبيق موضوع الدراسة على عينات أكبر من األساتذة -

إجراء أبحاث ودراسات معمقة عن هذا الموضوع حيث تعتبر متغيراته جد مهمة وتمس شريحة  -

 حساسة من المجتمع، أال وهي أساتذة الجامعة.

حث أساتذة الدراسات العليا على القيام بإجراء دراسات تجريبية تساهم في خفض الضغط المهني  -

 معة وغيرهم.وزيادة السعادة النفسية لدى أساتذة الجا

 إجراء المزيد من األبحاث التي تتناول السعادة النفسية وعالقتها بمتغيرات أخرى. -

 إجراء أبحاث أخرى لمعرفة عالقة الضغوط المهنية بمتغيرات أخرى. -

 إجراء دراسة مماثلة ولكن مع شرائح أخرى من المجتمع مثل )عمال، أطباء...إلخ(. -

 قائمة المراجع: -

طية، علي عمر بولطيعة وأبو بكر، أبو بكر عبد الجواد، أبسيس، عارف حسين وع -6

السعادة النفسية وعالقتها بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى طالب جامعة عمر (، 2326)

 .85 -13، عدد الصفحات 32، مجلة المنارة العلمية، العدد المختار

لسعادة النفسية التدفق النفسي وعالقته بالشعور با(، 2326أحمد، أحمد عبد أحمد، ) -2

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم التربوية والنفسية، جامعة  لدى طلبة الجامعات العراقية،

 األردن. -عمان العربية، عمان

(، 2326إسماعيل، أحمد محمد علي وحبيب، مارى عبد الله ومحمد، هدى نصر، ) -0

، مجلة بحوث، العدد ة الخاصةالصمود النفسي وعالقته بالضغوط المهنية لدى معلمي التربي

 .281 -208الرابع، الجزء الثاني، عدد الصفحات 

كشف الذات وعالقته بالسعادة النفسية لدى طلبة (، 2326بردويل، أروى محمد خالد، ) -1

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة اليرموك، األردن. جامعة اليرموك

السعادة النفسية وعالقتها بالتحصيل الدراسي (، 2360الجمال، سمية أحمد محمد، ) -8

، عدد 95، دراسات تربوية ونفسية، العدد واإلتجاه نحو الدراسة الجامعية لدى طالب جامعة تبوك

 . 203 -696الصفحات 



 
 
 

 

249 
 

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

 99/0200/ 02-91( طرابلس 3المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

مصادر الضغط المهني لدى أساتذة (، 2326الحسني، علياء قاسمي وتلي، عبد الرحمن، ) -1

 .990 -983، عدد الصفحات 32، العدد 61موارد البشرية، مجلد ، مجلة تنمية الالتعليم االبتدائي

خضر، محمد عبد الرحمن محمد وعبد الرحمن، محمد السيد وأبو السعود، سعيد طه  -9

المرونة النفسية وعالقتها بمواجهة الضغوط المهنية لمعلمي المعاهد (، 2326محمود، )

(، عدد الصفحات 22المجلد الخامس، العدد )، المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية، األزهرية

630- 602. 

التنبؤ بالسعادة النفسية من خالل اإليثار (، 2323رضوان، أسماء عادل زكي، ) -5

رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث  والصالبة النفسية لدى طالب المرحلة اإلعدادية

 مصر. -والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة

السعادة النفسية وعالقتها بمستوى الطموح لدى (، 2323الزبن، ممدوح بنيه الفي، ) -1

، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، طلبة الجامعة األردنية المتوقع تخرجهم

 .211 -286، عدد الصفحات 32، العدد 25المجلد 

ضغوط المهنية وعالقتها استراتيجيات التصرف اتجاه ال(، 2361زريبي، أحالم، ) -63

، قسم علم النفس وعلوم التربية بفعالية األداء دراسة ميدانية بمؤسسة سوناطراك نشاط المصب

 واألرطوفونيا، كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران، الجزائر.

السعادة النفسية وعالقتها (، 2326سماوي، فادي سعود وشاهين، حسان رافع علي، ) -66

، مجلة جامعة النجاح ى طلبة مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز في األردنبمستوى الطموح لد

 .6655 -6610، عدد الصفحات 39، العدد 08لألبحاث العلوم اإلنسانية، المجلد 

(، الذكاء الوجداني وعالقته بالسعادة النفسية لدى 2361السيد، أحمد رجب محمد، ) -62

، المجلة السعودية للتربية الخاصة، ية بمحافظة األحساءمعلمي التربية الفكرية بالمرحلة اإلبتدائ

 .619 -661، عدد الصفحات 31العدد 

النمذجة (، 2365الشربيني، عاطف مسعد الحسيني وعماره، إيهاب محمد نجيب، ) -60

البنائية للعالقة بين التفاؤل األكاديمي وكل من السعادة النفسية واإلنجاز األكاديمي لدى عينة من 

 .291 -220، عدد الصفحات 15، العدد 25المجلة المصرية للدراسات النفسية، المجلد ، المعلمين

مقياس الضغوط المهنية (، 2363طه، فرج عبد القادر وراغب، السيد مصطفى، ) -61

 ، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية.ضغوط العمل
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جتماعية الضغوط المهنية واال(، 2326لمتيوي، فاطمة الزهرة ايمان ودردون، كنزة، ) -68

، مجلة روافد للدراسات وتأثيرها على األداء البيداغوجي لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية

 .661 -636(، عدد الصفحات 32) 38واألبحاث العلمية في العلوم االجتماعية واإلنسانية، المجلد 

ضغوط العمل وعالقته في الضغوط النفسية لدى (، 2361المزيني، عماد يوسف، ) -61

، المجلد الثالث، العدد  IJSSP، المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية موظفين أثناء فترة العملال

 .28 -65الثاني، عدد الصفحات 

الضغوطات المهنية (، 2323مسعود، خالد عاشور محمد واجعية، حسين الهادي فرج، ) -69

، المجلة م األساسي بمصراتةوعالقتها باألداء الوظيفي لدى معلمي التربية البدنية بمرحلة التعلي

العلمية لكلية التربية بجامعة مصراتة ليبيا، المجلد األول، العدد الخامس عشر، عدد الصفحات 

231- 216. 

السعادة النفسية وعالقتها بالمساندة االجتماعية (، 2368المطارنة، إهداء عادل، ) -65
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 )االعداد االكاديمي والمهني للمعلم التربية الخاصة وأدواره ومتطلباته تربوية( 

 عضو هيئة تدريس تخصص صحة نفسيه     أ . صالحة صالح الشيخ

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

 الملخص:

ث الحالي إلى التعرف علاى االعاداد االكااديمي والمهناي للمعلام التربياة الخاصاة يهدف البح

وأدواره ومتطلباته تربوية واالبعاد والخصائص العلمية الواجب توافرهاا فاي معلام التربياة الخاصاة 

واعااداده لمهنااة التعلاايم والمهااام التربويااة والمعرفيااة والثقافيااة والكفايااات والمهااارات لمعلاام التربيااة 

 خاصة والتوجيهات الحديثة في اعداد وتأهيل معلم التربية الخاصة.ال

وقد توصلت نتائج البحث إلى االلمام التام للمعلام التربياة الخاصاة بأهاداف التربياة الخاصاة 

ومبادئها التعليمية المقدمة إليه، وفهم فلسافة التربياة الخاصاة وكيفياة تطبيقهاا عمليااً واطاالع معلماي 

ى النظم التعليمياة الجديادة والحديثاة فاي مجاال التربياة الخاصاة وتحساين كفاايتهم التربية الخاصة عل

ومهاراتهم التدريسية وتقديم خدمات التربياة الخاصاة بحياث يكاون تعلايم ذوي االحتياجاات الخاصاة 

 جزء ال يتجزء من النظام التعليمي.

 معلم التربية الخاصة ، متطلبات تربوية. الكلمات المفتاحية : 

Abstract : 

The current research aims to identify the academic and professional 

preparation of the special education teacher, his educational roles and 

requirements, the dimensions and scientific characteristics that must be 

available in the special education teacher, his preparation for the teaching 

profession, the educational, cognitive and cultural tasks, the competencies 

and skills of the special education teacher, and the modern directives in 

preparing and qualifying the special education teacher. 

The results of the research reached the full knowledge of the special 

education teacher with the objectives and educational principles of special 

education presented to him, and the understanding of the philosophy of 
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special education and how to apply it in practice. Special needs are an 

integral part of the educational system. 

Keywords: special education teacher , educational requirements. 

 المقدمة:

تتفق التربية الحديثة والفلسفات االجتماعية والسياسية التي تسود مجتمعنا اليوم حاول حقيقاة 

لخدمات التربية التي تساعده على النمو إلى أقصى حد تأهل له هامة وهي حق كل فرد في االنتفاع با

امكاناته وقدراته فاتسعت الخطط والجهود التربية لتشمل األطفال المعاقين بجاناب اقارانهم االساوياء 

وذلك بتقديم خدماته التربوياة فاي اطاار التربياة الخاصاة التاي تسااعدهم علاى اساتثمار ماا لاديهم مان 

 مو السليم المؤدي إلى تحقيق الذات.إمكانيات لتحقيق الن

ويتوقاف نجااح هاذه الخاادمات إلاى حاد كبياار علاى شخصاية المعلاام ونوعياة اعاداده وتدريبااه 

وإيجابية اتجاهاته نحو افراد هذه الفئة من أبناء المجتماع، الن المعلام هاو العنصار األهام ولاه التاأثير 

علااى صااعيد ماادارس التالميااذ العاااديين، الواضااح فااي ارتقاااء العمليااة التعليميااة والنهااوض بهااا وهااذا 

 واالمر الذي ال يقل أهمية بل يزداد أهمية بشكل اكبر عندما نتحدث عن معلم التربية الخاصة.

لذلك نجد ان الطفل المعاق يحتاج إلى مساعدة إضافية عن طرياق المعلام المتخصاص الاذي 

ترضاه فاي الدراساة نتيجاة اعاقتاه يزوده بالمهارات الالزمة لمساعدته على تخاطي العقبات، التي تع

بحيث تمكنه من مسايرة زمالئه االسوياء، لذلك يجب االهتمام بإعداد معلم التربية الخاصة وان تتاح 

له فرص كافية للتخصص في التربية وتعليم المعاقين لمدة تتاراوح ماا باين سانة وخماس سانوات فاي 

عملي في مدرسة داخلياة حتاى يتسانى لاه ان بعض الدول األجنبية، كذلك يفضل تأدية فترة التمرين ال

 يقوم بدراسته ويتعرف على جميع ظروفهم وميولهم واحتياجاتهم.

الن االهتمام الحالي في توسع سياسة الدمج ذوي االحتياجات الخاصة بالمدارس العادية من 

فياة متطلباته ان يتمتاع معلام التربياة الخاصاة بمجموعاة مان الخصاائص الشخصاية والمهنياة والمعر

 لكي يتعامل مع ما يفرضه الواقع المعاصر من تنفيذ لبرامج الدمج لذوي االحتياجات الخاصة.

 مشكلة البحث:

 تتمثل مشكلة البحث الحالي في اإلجابة على التساؤالت االتية:

 ما االبعاد العلمية ألعداد معلم التربية الخاصة؟ (6
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 الخاصة؟ما الخصائص العلمية الواجب توافرها في معلم التربية  (2

 ما أهمية اعداد معلم التربية الخاصة بمهنة التعليم؟ (0

 ما األدوار الوظيفية لمعلم التربية الخاصة؟ (1

 ما أهم المهام الرئيسية لمعلم التربية الخاصة؟ (8

 ما أهم التوجيهات الحديثة في اعداد وتدريب وتأهيل معلم التربية الخاصة؟ (1

 اهداف البحث:

 يهدف البحث الحالي إلى:

على األدوار الوظيفياة والخصاائص العلمياة الواجاب توفرهاا فاي معلام التربياة  التعرف .6

 الخاصة.

 التعرف على المهام الرئيسية لمعلم التربية الخاصة. .2

الحاجااة إلاااى معرفااة الكفاياااات والمهااارات الضااارورية الالزمااة ألعاااداد معلاام التربياااة  .0

 الخاصة.

 م التربية الخاصة.الكشف عن اهم التوجيهات الحديث في اعداد وتدريب معل .1

 أهمية البحث:

إن البحث الحالي له أهمية كبيرة حياث يهاتم باعاداد وتادريب وتأهيال معلام التربياة الخاصاة 

 والذي له دور كبير في تربية وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة.

الن الطفاال المعاااق بحاجااة إلااى مساااعدة إضااافية عاان طريااق معلاام متخصااص الااذي ياازوده 

ة لمساعدته على تخطي العقبات التاي تعترضاه فاي الدراساة نتيجاة اعاقتاه وتمكناه بالمهارات الالزم

من مسايرة زمالئه االسوياء ويتطلب مان معلام التربياة الخاصاة ان يتاوفر فياه المقوماات الشخصاية 

والمهنية واجاده أساليب وطرق تعليم لهؤالء التالميذ بما يتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم وظروف 

،وبالتالي يتطلب العمل مع ذوي االحتياجات الخاصاة بتاوفير معلماين علاى مساتوى متمياز  اعاقاتهم

ومدربين ، وأن يتوفر في معلام التربياة الخاصاة عادداً مان الكفاياات الشخصاية والمهنياة التاي تمكان 

 المعلم من القيام بأدواره على اكمل وجه وبشكل اكبر فاعلية.

 حدود البحث:
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ي الحاد الموضاوعي وهاو )االعاداد االكااديمي والمهناي للمعلام يمكن حصر حادود البحاث فا

التربية الخاصة وأدواره ومتطلباته تربوية واالبعاد والخصائص العلمياة الواجاب توافرهاا فاي معلام 

 التربية الخاصة( حيث ستكون الدراسة قاصرة على ما سبق التنويه إليه.

 مصطلحات البحث:

 : (Special Education)التربية الخاصة 

( بأنهااا مجموعااة ماان الباارامج التربويااة المتخصصااة 69:  2336وياارى فاااروق الروسااان )

والتي تقدم لفئات من االفراد الغير العاديين، وذلك من أجل مساعدتهم على تنمية قدراتهم إلى اقصى 

 حد ممكن وتحقيق ذواتهم ومساعدتهم على التكيف.

 التعريف االجرائي )التربية الخاصة(:

موعة البرامج التربوية المتخصصاة والتاي تقادم لفئاات مان االفاراد غيار العااديين، بأنها مج

والتي تخدم في اكثر من جانب من جوانب الشخصية والتي يختلف عنما يقدم لالفراد العاديين، وذلك 

 بهدف مساعدتهم لتحقيق افضل مستوى من النمو والتوافق.

 :(Special Education Teacher)معلم التربية الخاصة 

وهااو الااذي يقااوم بتعلاايم أو تاادريب األطفااال ذوي االحتياجااات الخاصااة فااي داخاال الفصاال 

ه وبمااا الدراسااي أو فااي حجاارات األنشااطة لمختلااف العلااوم والمهااارات او الخباارات حسااب تخصصاا

 يتناسب مع قدرات األطفال.

 :(Education Reqirements)متطلبات التربوية لمعلم التربية الخاصة 

المعرفة والمهارات واإلمكانات واالتجاهات التي يجب ان يمتلكهاا معلام التربياة ويقصد بها 

الخاصة وأجراء التشخيص وتصميم البرامج والخطط الفردياة وكيفياة تنفياذها وذلاك لتسايير العملياة 

 التعليمية لذوي االحتياجات الخاصة.

 منهج البحث:

وث األخارى الباد مان ان يبادأ بتحدياد تم استخدام المنهج التاريخي الناه مثلاه مثال بقياة البحا

مشكلة محددة بطريقة دقيقاة  ، كماا قاد يضاع لاه تسااؤالت يحتااج إلاى أن تتاوافر بياناات ومعلوماات 

 (681:  2361لإلجابة عليها ، أو وضع فروض تحتاج إلى اختبارها .) طواب، سيد محمود ، 
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م هااو فهاام الحاضاار والبحااوث التاريخيااة لاايس الهاادف منهااا فهاام الماضااي فقااط ولكاان األهاا

والتخطيط والتطلع نحو المستقبل األفضل مع االستفادة بخبرات ودروس الماضي ومعرفة األهاداف 

التربوية والمقررات وطرق التدريس وفلسافة اعاداد المعلام فاي الماضاي لالساتفادة منهاا فاي تطاوير 

 (216:  2333الحاضر والتخطيط للمستقبل.) منسي ، محمود عبدالحليم ، 

 ت سابقة:دراسا

( بدراسة تهدف إلى معرفة مدى إتقان معلمي التربية 2336وقام كل من الصمادي والنهار )

الخاصة لمهارات التدريس الفعاال بدولاة االماارات العربياة لمهاارات التادريس الفعاال حياث ضامت 

كادت نتاائج ( مفحوصاً. وقام الباحثان بمالحظة أداء افراد العينة اثناء التادريس، وأ11عينة الدراسة)

الدراسة على ان المهارات العامة مثل التخطيط والتادريس والتقيايم متواجادة بشاكل متمياز، وظهاور 

إتقان واضح للمعلم لمهارات التدريس أكبر من مهارات التخطيط والتقييم، وأن مدى إتقان المعلمات 

وا على درجاة التخارج لجميع المهارات أعلى من أتقان المعلمين لهذه المهارات. وأن إتقان من حصل

لمختلف المهارات أفضل مان الحاصالين علاى دبلاوم متوساط، وأن المعلماين والمعلماات الاذين تزياد 

خبرتهم عن سبع سنوات لديهم مهارات تدريسية أفضال ممان يمتلكاون خبارات تدريساية مادتها سابع 

 سنوات.

حصاايلي لمعلمااي ( بدراسااة هاادفت إلااى تقياايم المسااتوى الت2332وكمااا قااام أسااامة البطاينااة )

األطفال ذوي الحاجات الخاصة ومدى امتالكهم للكفايات التعليمية بشمال المملكة األردنية في ضوء 

( معلمااً، 661متغيرات الجنس والتخصص والخبرة والمؤهل العلمي، وتكونات عيناة الدراساة مان )

 ,Landers & Weavers)ولجميع البيانات استخدم الباحث أداة الكفايات التدريسية المعدة من قبل 

( وتضاام هااذه األداة كفايااة تدريسااية. توصاالت 6118والمطااورة ماان قباال صااالح هااارون ) (1991

الدراسة إلى أن درجة امتالك المعلمين للكفايات كانت عالية أو متوسطة، كما أظهرت النتائج فروقااً 

ل بينما لم تظهر فروقاً دالة إحصائياً في الكفايات التدريسية تعزى لمتغير التخصص والخبرة والمؤه

 دالة إحصائياً تعود لتغير الجنس.

( إلااى التعاارف علااى واقااع باارامج معلمااي التربيااة الخاصااة 2331كمااا هاادفت دراسااة طااه )

بالمملكة ، ولتحقيق هدف الدراساة اساتخدم المانهج الوصافي التحليلاي، حياث اشاتملت الدراساة علاى 

( معلمااً 613ياة الخاصاة حياث كانات عيناة الدراساة )استمارة تقويم للبارامج التدريبياة لمعلماي الترب

ومعلمة بالمملكة. وقد أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أناه توجاد كثيار مان نقااط القاوة، حياث جااءت 
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هذه النقاط في المقدمة وذلك وفقاً الستجابات افراد العينة، كماا كشافت عان بعاض جواناب الضاعف، 

ي ذوي االحتياجات الخاصة التربوية والتدريبية بطرق ومنها ضعف دراسة ومعرفة احتياجات معلم

اكثر دقة، وعدم وجود أولويات ألغراض تدريب المعلمين وعدم وجود تعاون وتكامال باين الجهاات 

المعنية برعاية ذوي االعاقات، وقلة مشاركة معلمي التربية الخاصة وضاعف األخاذ باأراء الوالادين 

رسة إدخال بعاض التطاويرات علاى عملياة تادريب وتطاوير في البرامج المقدمة، ومن توصيات الدا

 معلمي التربية الخاصة بالمملكة ، وإجراء اصالح كلي للعملية التدريبية.

 تعقيب على دراسات سابقة:

 اهتمت دراسات سابقة بالتركيز على ما يلي:

 .يجب اجراء التطوير في البرامج التدريبية لمعلمي التربية الخاصة 

 تربية الخاصة امتالك مهارات وكفايات تدريسية وتوفر الخبارة ومهاارات يجب على معلم ال

التخطايط والتقيايم والتادريس وإدارة الصاف وطاارق التعامال ماع الطاالب ذوي االحتياجااات 

 الخاصة واعداد الخطط التدريسية المناسبة لهم.

 ه إن يكاون علااى مسااتوى ماان الكفاااءة وال يتحقااق ذلااك اال فااي خااالل المامااه بمجااال تخصصاا

 وتركيزه على المفاهيم واالساسيات التي يبنى عليها مجال التربية الخاصة.

 االطار النظري لإلجابة على تساؤالت البحث:

 ما االبعاد العلمية ألعداد معلم التربية الخاصة؟

تتمثال هاذه االبعااد فاي البعاد الثقاافي والبعااد المهناي والبعاد التخصصاي، وهاي االبعااد التااي 

 اكتساب الكفايات الالزمة ألداء أدواره التربية المتوقعة. تسعى لتمكينه من

 االعداد الثقافي العام: –أوالً 

يجب على المعلم ان يكون علاى وعاي تاام بثقافاة مجتمعاه وفلسافته وأفكااره وقيماه وعاداتاه 

د حتى يستطيع اختيار وانتقاء عناصر هذه الثقافة وتنقيتها من شوائبها وذلك يقتضي نوعاً من االعدا

والتدريب والتجديد لتربوي المتواصل بحيث يتابع المعلم بعض المشكالت األساسية الموجودة داخل 

 ثقافته وكيف يمكنه مع تالميذه التغلب عليها.

ومن ثم فمعلم الفئات الخاصة في حاجة إلى ما يطلق عليه التنقياف العاام الاذي يساتلزم الاذي 

ين الثقافة والتعليم يجعال دور المعلام عنصاراً أساساياً فاي يستلزم مهنته؛ وذلك ألن االرتباط الوثيق ب
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تشكيل الثقافة فالمعلم هو المنفذ ألهداف وخطط المدرسة وعن طريق ياتم تحويال هاذه الخطاط وتلاك 

البرامج إلى واقع عملي ملموس في سلوك التالميذ؛ ولذلك يعتبر المعلم وسيلة المجتمع في المحافظة 

 تمرارها وتجديدها "فتحسين التعليم يتوقف بالدرجة األولى على المعلم".على ثقافة هذا المجتمع واس

وعلى هذا يجب ان يكون الغرض من برنامج اعداد معلمي الفئاات الخاصاة، تطاوير العلاوم 

العامة والثقافة الشخصية لكل طالب وزيادة قدراته وامكانياتاه ألن يعلام ويثقاف االخارين، باإلضاافة 

تي تؤكدها العالقات اإلنساانية الجيادة داخال وعبار الحادود القومياة، واكتسااب إلى الوعي بالمبادئ ال

اإلحساس بالمسئولية نحو االسهام في التقادم االجتمااعي والثقاافي واالقتصاادي عان طرياق تدريساه 

وعن طريق القدوة بحيث تتضمن موضوعات تستهدف تأكيد القيم واالتجاهات التربوية السليمة نحو 

لخاصاة، وأن تتضامن أيضااً موضاوعات فاي فلسافة التربياة الخاصاة وفلسافة التربياة ميدان الفئاات ا

اإلسااالمية إيماناااً بضاارورة إبااراز الفكاار التربااوي اإلسااالمي والعربااي كدعامااة أساسااية فااي ثقافااة 

المجتمع، حيث أن ادراك المعلم لمتغيرات الثقافة في المجتماع يلعاب دوراً كبياراً فاي توجياه التالمياذ 

معها واستيعابها بما ال يتعارض دوراً كبيراً في توجيه التالميذ للتوافق معهاا واساتيعابها بماا للتوافق 

ال يتعارض مع خصائص الشخصية وقيم المجتمع، كماا أن طبيعاة إعاداد المعلام والمواقاف الخبرياة 

 2361التي مر بها في عمله التعليمي تؤثر بدرجة ملحوظاة فاي تحقياق دوره الثقافي.)حسان،أحالم ،

:213) 

إن االعداد الثقاافي لمعلام التربياة الخاصاة يتطلاب اكتساابه مجموعاة مان المهاارات االدائياة 

عالية المستوى في مراعاة الضوابط الفنية التي تنتهي بالمضمون العلماي إلاى محتاوى فكاري ماؤثر 

ية ومثيراتها في السلوك، فالمعلم من خالل موقفة في الفصل الدراسي يستطيع انتقاء المواقف التعليم

بما يتفق مع اهداف تدريس المادة التي يقوم بها. وفي نفس الوقت التأكيد علاى بعاض القايم ومظااهر 

السلوك التي تعبر عن سمات الشخصية المطلوبة ، لذلك فإن اعداد المعلماين للفئاات الخاصاة ياتحكم 

 فيه وعيهم بأصول ومقومات الفلسفة التربوية في المجتمع.

جود اهداف محددة وواضحة في برنامج االعداد الثقافي لكي يزياد مان فعاليتاه لذا البد من و

ووضوح جدواه وأهميته للطالب المعلمين في شعب التربية الخاصة، هذه األهاداف تتحاد فاي ضاوء 

 مجموعة من العوامل ذات العالقة المرتبطة.

المادة الدراسية التي وفي هذه الحالة على المعلم ان يتمتع بمعرفة واسعة، وعميقة في مجال 

يقوم بتدريسها، وتشمل هذه المعرفة طبيعة هذا المجال، وأساليب البحث فيه، وعلى المعلام أيضااً أن 
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يتمتع بفهم كامل لألسس النفسية للتعليم، ويشمل ذلك أسس التعليم الجياد، ونظرياات الاتعلم المختلفاة، 

للطالب.)قنااديل، يساان عباادالرحمن،  وتطبيقهااا فااي مجااال التاادريس، والخصااائص الجساامية والعقليااة

6110  :699) 

 ويمكن تحديد اهداف االعداد الثقافي لمعلم الفئات الخاصة فيما يلي:

تنمية مدركات المعلم حول وظيفة التربية فاي تنمياة المجتماع، وأهمياة دوره فاي النظاام  .6

 االجتماعي وتطويره.

ه الثقافية حاول طبيعاة المجتماع تنمية إحساس المعلم باالنتماء والمواطنة، وتعميق خلفيت .2

 العربي اإلسالمي ومشكالته ومتطلباته التنموية.

اكساب المعلم مقومات االخالق الفاضلة وخصائص السلوك المهني التي من شأنها رفع  .0

 مستوى المهنة وتنمية احساسه بالمسئولية االجتماعية تجاه الفئات الخاصة.

سياسااية واالقتصااادية فااي المجتمااع، ممااا تنميااة وعااي المعلاام بااالظروف االجتماااعي وال .1

يساااعده علااى تبنااي أطاار فكريااة منظمااة تمكنااه ماان فهاام مسااتجدات االحااداث فااي العااالم 

 وتطورها وانعكاسها على تربية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة.

المعرفااة المتنوعااة الالزمااة لفهاام االنسااان وعالمااه، وإثااراء معلوماتااه األساسااية لتكااوين  .8

 ي.المواطن والمرب

اكساب المعلم االتجاهات العلمية واالجتماعياة، وتنمياة مهاارات االطاالع علاى التطاور  .1

الفكري للمواد العلمية والمهنية في مجاالت التخصاص المختلفاة لتربياة ورعاياة الفئاات 

 الخاصة.

تنمية مهارات التعلم الذاتي، والقدرة علاى مواكباة التطاورات والتادريب علاى األسالوب  .9

 فكير، وفي مواجهة المشكالت االجتماعية في مجاالت اإلعاقة المختلفة.العلمي في الت

مساااعدة المعلاام علااى إدراك العالقااة التكامليااة الشاامولية بااين المااواد الدراسااية والموقااف  .5

 التعليمي، وغايات التربية الخاصة. 

كامال ولكي تحقق هذه األهداف يجب ان يكون مفهوم االعداد الثقافي جامعاً شامالً في كل مت

بين الجانب المعرفي والسلوكي، واالهتمام بتقديم مقررات ثقافية خاصة توزع على سنوات الدراسة 

مااع زيااادة االهتمااام  –بالكليااة والتااي تسااهم فااي مجموعهااا فااي اعااداد الطااالب ثقافياااً بفعاليااة كبياارة 

يااة ، بحيااث باألنشااطة المصاااحبة لتاادريس المقااررات الثقافيااة وذلااك ماان خااالل تنظاايم الناادوات الفكر

تتكاماال فااي أهاادافها مااع اهااداف المقااررات الثقافيااة والتااي تباارز اهااداف التربيااة الخاصااة وفلساافتها، 
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باإلضافة إلى توجيه الطالب المعلمين نحو المشاركة في معسكرات تعليم المعاقين والخدماة العاماة، 

 يؤخذ بها كجزء في تقييم الطالب. وأن

 االعداد المهني: –ثانياً 

 رامج الدراسية لعملية االعداد المهني للمعلم على :تعتمد الب

 األسس النظرية التعليمية الالزمة للممارسة الناجحة. .6

 المعارف التخصصية والمهارات الفنية التي تخص المهنة. .2

 التربية العامة خارج نطاق المهنة.  .0

ات اسااتمرارية االعااداد سااواء المهنااي او العااام لالحتفاااظ بالنشاااط الممااارس والمعلوماا .1

 العامة بعد االنتهاء من الدراسة بالكلية.

ويهدف االعداد المهني إلى اكتساب الطالاب المعلام األصاول واالساس التربوياة والمهاارات 

التعليمية الالزمة للمعلم في المواقف التعليمياة التاي تواجهاه، فيعارف كياف بالتادريس وكياف يطاوع 

ياولهم واسااتعداداتهم وخاصاة انااه سايتعامل مااع الماواد الدراسااية لخدماة حاجااات التالمياذ ومواجهااة م

الطفل غير عاديين، لهم صفات وخاصة تختلف عن االسوياء مماا يساتلزم مناه اال ياتعلم العلام وحاده 

 وإنما يتعلم طريقة تعليمه لهؤالء األطفال.

ولكي يمارس المعلم عمله بكفاءة البد من اعداده االعداد النظامي المتكامل داخال مؤسساات 

 د قبل دخوله مجال المهنة.االعدا

ويتحقق ذلك االعداد بالدراساة النظرياة واألصاول التاريخياة والفلسافية للتربياة ثام األصاول 

واالسس االجتماعية والسيكولوجية للتربياة الخاصاة، وذلاك الن المعلام الطالاب ال يعارف ماا ساوف 

يولوجيات التربويااة فااي يقااوم بااه فااي المسااتقبل اال إذا تعاارف ماان خااالل إعااداده المهنااي علااى األيااد

 الماضي البعيد والحاضر، وكيف تساهم التربية في خلق حياة افضل بإيجاد تعليم افضل.

وعلى ضوء فلسفة التربية الخاصة وأهدافها ومبادئها تبرز الحاجة إلى تحدياد هاذه الصافات 

 المهنية التي يجب ان يكسبها االعداد لمعلم الفئات الخاصة فيما يلي:

 ام بأهداف تربية الفئات الخاصة ومبادئها التعليمية المقدمة له.االلمام الت .6

 االلمام بطرق بناء شخصية المعاق بطريقة سوية. .2

 االهتمام بالعمل في ميدان اإلعاقة. .0
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 التمكن من طرق التواصل التربوي بين المدرسة واالسرة لمساعدة المعاق ورعايته. .1

جدانيااة التااي تساااعده علااى اكساااب المعاااق التمياز بالقاادر الااوافر ماان القاايم العاطفيااة والو .8

 المهارات المرغوبة.

التمكن من مهارات التعامال ماع بارامج اعاداد المعااقين لفظيااً وحركيااً، واماتالك القادر  .1

 الكاف من الصبر والمثابرة والتحمل في نقل الخبرة للمعاقين دون تعب أو إزهاق.

توى اإلعاقااة تجاااه نفسااه قدرتااه علااى تعويااد المعاااق علااى تحماال المساائولية وفااق مساا .9

 والمحيطين به.

استيعاب األنشطة المختلفاة المتصالة ببارامج اعاداد المعلام، والاتمكن مان تعوياد المعااق  .5

 على ادراك العالقات بين الجزئيات والكليات.

القدرة على تصاميم وساائل تعليمياة تتناساب ماع درجاة اإلعاقاة ونوعهاا، والقادرة علاى  .1

 لطفل المعاق بمدلوالتها الحسية إلثراء حصيلته اللغوية.ربط الكلمات التي يتعلمها ا

حسن استغالل المهارات اليدوياة لادى المعااقين، والقادرة علاى التقاويم الموضاوعي بماا  .63

 يتناسب ونوع اإلعاقة ودرجتها.

 القدرة على فهم الطفل المعاق وتقييم مدى اكتسابه للمهارات التعليمية المقدمة له. .66

 مج المعلم على أن يكون:كما يساعد هذا البرنا

 ان يكون اكثر إلمام بلغة التدريس وعلى معرفة ودراية بالعوامل المساهمة في التعليم. .6

 ان يكون قادراً على تخطيط الدرس ودراية بمهارات إدارة الفصل. .2

ان يكااون مااتمكن ماان تنفيااذ واسااتخدام أنشااطة التفاعاال داخاال الفصاال واكثاار حساسااية  .0

 لتأثيرها عليهم. لعواطف التالميذ في الفصل

ان يكون قادراً على تمييز جوانب القوة والقصور في التدريس مع مقدرته على مساعدة  .1

 تالميذه على فهم العالم المحيط بهم والتفاعل معهم. 

 االرتقاء بمستوى االعداد المهني:

 ألجل االرتقاء بمستوى اإلعداد المهني لمعلم الفئات الخاصة يجب:

اد التربوية النظرية لتكاون موضاوعاتها مساتمدة مان الواقاع ورباط إعادة النظر في المو .6

 مناهج االعداد بمناهج المرحلة الدراسية التي سيعمل بها المعلم.

 تدريس المواد التربوية على ثالث مراحل: .2
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 نظرية. .أ

 عملية( الستيعاب الجانب العلمي للمعلومات النظرية والربط بينها. –دراسة )نظرية  .ب

الكتساب مهارات األداء التربوي بعد ان تم تعلم أسسه النظرية التي يتدرب التدريب العلمي  .ج

فيها المعلم على المهارات التربوية التي سيمارسها بعد التخرج إذ أنها "مجموعة النشاطات 

التي يقاوم بهاا الطاالب باحتكااكهم المباشار باألطفاال ليتادربوا ويكتسابوا المهاارات الالزماة 

 لمهنة التدريس".

 ر االعداد المهني:تطوي

 لتطوير االعداد المهني لمعلم التربية الخاصة يجب اتباع االتي:

 .تحديد اهداف المقررات التربوية والنفسية بصورة واضحة 

 .مراعاة التكامل سواء بين تلك المقررات او بين موضوعاتها 

 .مراعاة ترابط موضوعات المقررات بالمناخ المدرسي 

 هني بما يتناسب مع مستوى الطالب والتركيز على القضايا صياغة مقررات االعداد الم

 المرتبطة بالتربية والتعليم.

 .العمل على أن تظهر الفلسفة التربوية للجميع بين موضوعات مقررات االعداد المهني 

 .العمل على ظهور فلسفة التربية الخاصة 

 ني.مراعاة التكامل بين الجانب النظري والجانب التطبيقي لألعداد المه 

 .زيادة الوقت المخصص للتربية العملية 

  مزيد من االهتمام بإكساب الطالب مهارات التدريس مان خاالل دروس عملياة للتادريس

 المصغر بالكلية.

  التكامل والتنسيق بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم فيما يتعلق باألشراف علاى

 التربية العملية.

 لمقررات التربوية والنفسية ضمن كتاب مؤلفاة بأسالوب العمل على ان تكون محتويات ا

علمااي ، حيااث تتضاامن المقااررات التربويااة والنفسااية مااا يااتالءم مااع متطلبااات الجااو 

المدرسااي ومسااتوى الطالااب المعلاام بكليااة التربيااة مااع االهتمااام بتاادريس مقااررات فااي 

، واإلرشاااد اجتماعااات التربيااة، اإلدارة التربويااة، التنظاايم المدرسااي، التوجيااه المهنااي

النفسي، التربية التجريبية، فلسفة التربية الخاصة، الرعاية االجتماعية والتربوية للفئات 
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الخاصة، طرق التدريس للفئات الخاصة، باإلضافة إلى دراسة تاريخ تربية وتعلايم هاذه 

 الفئات ونظم تعليمهم عالمياً.

 ه بهاادف االرتقاااء بكفاااءة االهتمااام بالمسااتجدات فااي المياادان التربااوي، ومااا يمكاان تقديماا

 المعلم ومستوى أدائه، وذلك بما يلي:

أن يتسع برنامج االعداد المهني إلعداد معلم التربية الخاصة في العصار المعلومااتي بحياث  .أ

يتم تجهيز الطالب لعصر يحتوي على كم هائل من المعارف والمعلومات في مجال اإلعاقة 

معرفاة عاماة بالحاساب اآللاي ماع ممارساة وكيفية مواجهتها بتخصيص مقرر يحتوي علاى 

 استخدامه كوسيلة تعليمية، األجهزة العلمية التعليمية الحديثة.

التااي  Group Teachingتضاامين المناااهج وطاارق التاادريس فكاارة تاادريس المجموعااات  .ب

تعتمد على تنمية قدرة المتعلمين على التعااون واالكتشااف عان طرياق االستفساار والساؤال 

 طريقة جماعية.وحل المشكالت ب

ومن أجل زيادة كفاءة المعلمين في التأثير في تالميذهم يجب تدريبهم على أساليب اإلشراف  .ج

التربويااة، حيااث أثبتاات الدراسااات أن المعلمااين المتاادربين علااى االشااراف التربااوي يكونااون 

أكثر كفاءة من غير المتدربين، وذلاك عان طرياق الدراساة النظرياة والتادريب العملاي لمادة 

يلة من خالل برنامج االعداد مع تشاجيعهم علاى االنخاراط فاي مشاكالت االعاداد للمهناة طو

 وتحصل مسئولية الصواب والخطأ عند المحاولة.

  نظااراً لطبيعااة التالميااذ ماان الفئااات الخاصااة يجااب ان يتضاامن برنااامج االعااداد المهنااي

ذهم والتادريب المشكالت السلوكية التي يتوقع أن يواجههاا الطاالب المعلماون ماع تالميا

 على كيفية التعامل معها وكيفية عالجها.

  يجب أن يؤكد البرنامج على الهوية المهنية للطاالب المعلماين الاذي هام بصادد اعادادهم

للتعامال ماع الفئاات الخاصاة وذلاك مان خاالل االعاداد الترباوي والممارساة العملياة فاي 

لوالء للمهنة، ومساعدة الفارد التربية العملية ومساعدتهم على تكوين مشاعر االنتماء وا

علاى تكاوين رؤياة ذاتياة للعماال الاذي يعاد للقياام باه وقدرتااه علاى التوافاق وهاذه الرؤيااة 

 والدفاع عنها أمام اآلخرين.

 االعداد التخصصي: –ثالثاً 

يهدف إلى تجهيز المعلم اكاديمياً في فرع من فروع المعرفة بقدر كبير من التعمق وذلك في 

 وم بتدريسها فيما بعد. وهناك نوعان من المعلمين في هذه المرحلة:المادة التي سيق



 
 
 

 

263 
 

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

 99/0200/ 02-91( طرابلس 3المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

 معلم الفصل: حيث يقوم بتدريس عدة مواد للفصل الواحد حتى الصف الرابع. -

معلم المادة: يقوم بتدريس مادة او عدة ماواد متشاابهة، وهاذا يادعو إلاى ارتفااع مساتوى  -

لمواجهاااة التغيااار العلماااي المعلااام أكاديميااااً عااان مساااتوى الماااادة التاااي درساااها وذلاااك 

 والتكنولوجي الذي يطرأ على منهاج المرحلة االبتدائية.

إال أن ذلك ال يعني شحن البرنامج بمواد التخصص فقط، وإنما يعني أساسااً تادريب الطالاب 

على البحاث والوصاول إلاى معرفاة فاي ميادان تخصصاه، فمعلام األطفاال المعااقين فاي هاذا العصار 

 اإلعاقة بالجديد في العلم باستمرار. المتغير مطالب بمواجهة

وضاارورة اعااداد المعلاام تربوياااً ومهنياااً ماان خااالل دراسااة المقااررات التربويااة والنفسااية 

والنظريااة والعلميااة باإلضااافة إلااى نمااو جوانااب الشخصااية واكتساااب المعلاام المهااارات التدريسااية 

ص لمعلام التربياة الخاصاة والمعارف الالزمة في تخصصه )التربياة الخاصاة( وأن االعاداد التخصا

يتمثل جانبين رئيسيين يتمثل الجانب األول دراساة العلاوم التربوياة والنفساية ويتمثال الجاناب الثااني 

 التدريب العملي التطبيقي على طرق التدريس ويسمى بالتربية العملية .

ري ويرى بعض التربويين انه يجب علاى المعلام ان يكاون منفتحااً علاى العاالم، يعلام ماا يجا

فيه، ويتابع الجديد فاي مجاال تخصصاه، وإال وقاع فاي هاوياة األمياة العلمياة، حياث يساتطيع بعلماه، 

ومهاراته، وإخالصه أن يعرض الانقص فاي المبناي المدرساي، وبعاض التجهيزات.)الرشايد، محماد 

 (669:  2330احمد، 

تعداداً فاي أنه يجب على معلمي التربية الخاصة ان يكونوا أكثار اسا (Isreal,2009)ويرى 

الوقاات الحاضاار وامتالكاااً للمعرفااة النظريااة والعمليااة ليسااتطيعوا تقااديم أفضاال الممارسااات التعليميااة 

 للتالميذ المعاقين.

التي تهاتم بتأهيال المعلماين وإعادادهم للعمال فاي  –وبناًء على ذلك فإن المؤسسات التعليمية 

لياة االعاداد هاذه مان خاالل ماا يسامى مجال التربية الخاصة بشكل عام تتحمل الجزء األكبار مان عم

إذ يفترض بهذه البرامج أن تكون موجهة  (Pre-Service Training)ببرامج التدريب قبل الخدمة 

وتعمل على إكساب المعلم مجموعاة ومان الكفاياات المعرفياة والمهارياة التاي يحتاجهاا ليقاوم بادوره 

مين أثناء تواجدهم في الميدان مان خاالل على أكمل وجه، كما أن عملية التدريب تستمر لتشمل المعل

والتي يكون الهدف منها تنمية المهارات  (In Service Training)ما يسمى ببرامج التدريب اثناء 
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المعرفية والعملية للمعلماين واطالعهام علاى كافاة المساتجدات فاي مجاال التربياة الخاصاة.)عرجي، 

 (69:  2369نهدي، 

 فرها في معلم الفئات الخاصة؟ما الخصائص العلمية الواجب توا

لكي يكون برنامج اإلعداد األكاديمي لمعلم الفئاات الخاصاة ذات فعالياة يجاب تاوافر صافات 

 علمية محددة إلى الطالب المرشح للعمل في مجال التربية الخاصة وهي:

 القدرة على التفسير: .1

جتمع الاذي ينتماي إلياه البد ان يكون المعلم مفسراً لخبرات األطفال واإلضافة إلى تفسير الم

ماضية وحاضره على حد سواء، أهدافه ومجهوداته التي يبذلها المواطنون لتحقيق هذه األهداف بماا 

يحتوي من اعمال فنية وثقافية، الفارص التاي يتيحهاا واإلمكانياات والخاماات التاي ينظمهاا ألفاراده؛ 

 ئات الخاصة.لذلك فإن التفسير وظيفة عامة لكل المعلمين بما فيهم معلم الف

 اتساع الخبرات وتنوعها: .2

وهي صفة الزمة للمعلم حيث تلقي عليه مسائولية مسااعدة األطفاال بصافة عاماة والمعااقين 

بصاافة خاصااة وتحقيااق حياااة أكثاار خصااوبة وتنوعاااً، وال يتااوافر لااه ذلااك إذا كاناات خبرتااه تتصااف 

كتاب والماواد المكتوباة فقاط بالضيق والرتابة، فهو ال يستطيع أن يفرضه ذلك بمجارد التركياز فاي ال

 حيث انها ال تتناول كل مشكالت األطفال المعاقين.

 القدرة على تحديث المعلومات التربوية والنفسية وتجديدها: .3

ويتضااح ذلااك فااي ضاارورة تجديااد معلوماتااه باسااتمرار وربطهااا بكاال مااا هااو مسااتحدث فااي 

 معاقين بصفة خاصة.المجال التربوي والتعليمي بصفة عامة وفي مجال تربية ورعاية ال

 القدرة على تعليم اآلخرين: .4

يجااب أن يكااون المعلاام خبيااراً فااي الوسااائل التااي يسااتغل بهااا الخباارات اإلنسااانية فااي حياااة 

اآلخرين؛ ولهذا يجب أن يتمرس في أثنااء تدريباه علاى تنمياة هاذه القادرة ثام اساتخدامها فاي مواقاف 

 تعليمية في داخل المدرسة وخارجها.

 فكير العلمي:القدرة على الت .5
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فالتفكير العلمي صفة أساسية للمواطنة السليمة ، وبه يساتطيع الماواطن أن يفكار لنفساه وأن 

يواجااه مشااكالت الحياااة فااي جاارأة وإيجابيااة وأن يحساان التصاارف واالختيااار وأن يشااعر باااألمن 

والطمأنيناة فاي تصارفاته واختياااره؛ لاذلك يجاب ان يتصااف باذكاء وظيفاي يظهاار فاي حال مشااكالت 

:  2361حياة واستخدام مهارتاه فاي اساتنباط أفضال الوساائل لحال هاذه المشكالت.)حسان، أحاالم، ال

219-215) 

 ما أهمية اعداد معلم الفئات الخاصة بمهنة التعليم؟ 

يتردد في السنوات األخيرة تعبير "مهنة التعليم" ومتطلباتها، فالتعليم في الواقع يتطلب نوعاً 

يمكان تحقيقهاا عان طرياق الممارساة، وإذا كاان هاذا الناوع مان الجادل ذا  من المقدرة أو الكفاية التي

داللة فإنه يدل علاى أن التعلايم حاليااً يمار بفتارة يحااول فيهاا وضاعه كمهناة يتنازعهاا رأياان: الارأي 

األول يرى أن التعليم مجرد حرفه، حيث ال يعتمد بكاملة على مهارات القائم باألداء، والمقصود هنا 

ث ينادي أصحاب هذا الرأي بإقصاء دور المعلم عن المسرح وصرف االنتباه األكبر نحو المعلم، حي

 تعلم الطالب.

أما أصحاب الرأي الثاني: فيرون أن المعلم باال جادال هاو سايد العملياة التعليمياة كلهاا، فهاو 

ي، ويوظاف الذي يبعث الروح في االبعاد الثالثة وهي البعد السلوكي، والبعاد البيئاي، والبعاد المعرفا

كالً منها بالشمول الذي يحقق األهداف التعليمية المنشودة، ومان ثام يشاغل اعاداد المعلام حيازاً كبياراً 

من اهتمام المسئولين عن العملية التربوية في مختلف بلدان العالم، وتتفق الدراساة ماع الارأي الثااني 

يعانيه من إعاقة تضفي أهمية كبيرة حيث يعتمد الطفل المعاق على المعلم بالدرجة األولى، نظراً لما 

 على دور المعلم في تربيته وتعليمه.

وفي هذه الحالة على المعلم ان يتمتع بمعرفة واسعة، وعميقة في مجال المادة الدراسية التي 

يقاوم بتدريساها، وفاي مجاال تخصصااه ، ومعرفاة بطبيعاة هاذا المجااال، وأسااليب البحاث فياه وعلااى 

ن يتمتع بفهم كامل لالسس النفساية للاتعلم ، ويشامل ذلاك أساس الاتعلم الجياد، المعلم التربية الخاصة ا

ونظريات الاتعلم المختلفاة وتطبيقهاا فاي مجاال التادريس والخصاائص الجسامية والعقلياة للطاالب .) 

 (699:  6110قنديل، يسن عبدالرحمن ، 

ن معلم التربياة واختيار طرق التدريس المناسبة مع نوع اإلعاقة وشددتها ودرجتها وأن يكو

الخاصة منفتحاً على العالم، يعلام ماا يجاري فياه ويتاابع الجدياد فاي مجاال تخصصاه ، بحياث يصابح 

 منتجاً ومفكراً للمعرفة وليس فقط مجرد ناقل لها.
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 ما األدوار الوظيفية لمعلم الفئات الخاصة:

الفصاال  تعاارف بأنهااا "الواجبااات والمساائوليات المتوقعااة التااي يواجههااا المعلاام سااواء فااي

الدراسي أو ما يتوقعه من المجتمع، والتي يؤدي فهمها إلى تمكين هذا المعلم مان التخطايط للخبارات 

التعليمية التي سوف تزيد من كفاءته في توجيه عملية التعلم وباالرغم مان أن هاذا الادور دائام التغيار 

العوامل المشتركة فاي عمال كما يختلف اختالفاً كبيراً بين المعلمين إال أنه يمكن التعرف على بعض 

 كل المعلمين.

ولقد حدد الكثير من المتخصصين أدوار المعلم التي تساعده على أداء مهامه المختلفة بكفاءة 

والتي تتناسب مع متطلبات العصر الذي نعيش فيه، فهي متعددة ومتنوعة والعالقة بينها غالباً معقادة 

 ومتطلباتها كثير مما ال يمكن تجاهلها.

 لية التعليمية الناجحة هي التي تستهدف:فالعم

 تعليم المتعلم كيف يتعلم. -

 كيف يتوجه في الحياة ويعمل. -

 كيف يسلك مع اآلخرين ويعيش وفق قيم متقدمة. -

ولكن ذلك ال يعني الوجود المادي أو المهني للمعلم، فالتعليم الذاتي على العكس يعزز أدوار 

ة ومنسااق لمااواد التعلاايم وماانظم ألساااليبه ومهناادس المعلاام الوظيفيااة كموجااه إلااى مصااادر المعرفاا

لتكنولوجيااا تعليميااة متقدمااة ومقااوم الكتسااابات المتعلمااين ومثياار للدافعيااة الذاتيااة والقابليااة التربويااة 

ومكيف لجو تربوي غني بالخبرة اإلنسانية والتفاعل االجتماعي، وبدون ذلك يصبح العمل التعليماي 

 (293:  2361كل اهداف التعليم.)حسن، أحالم، خبطات عشوائية وفوضى تضيع معها 

ولما كان الفرد المعااق لاه الحاق فاي ان ياتعلم وفقااً لقدراتاه واساتعدادته الخاصاة واالسالوب 

اصاة تمكناه مان القياام بهاذا الذي يسااعده علاى الاتعلم؛ لاذلك فهاو يحتااج إلاى معلام ذي مواصافات خ

 الدور.

 اصة فيما يلي:وتتضح األدوار الوظيفية لمعلم الفئات الخ

 .ان يكون المعلم رائد ومرشد كموجه للسلوك على ضوء توقعاته 

 .ان يكون المعلم مرب ، وناقل تربوي للمعرفة 

 .ان يكون المعلم مجدد ومبتكر، مخطط ومشارك تربوي 
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 .ان يكون المعلم أداة للتغيير والتحديث التربوي، وطلب علم ومعرفة 

 عي والنفسي داخل الفصل.أن يكون المعلم منظم للمناخ االجتما 

 .ان يكون المعلم ناقل تربوي للمعرفة ومقوم تربوي محرز وموجه للتعليم 

 .ان يكون المعلم باٍن للمجتمع وباحث عن تكنولوجيا الغد 

 ما المهام الرئيسية لمعلم التربية الخاصة؟

 المهام التربوية: –أوالً 

ة التلميااذ المعاااق ومساااعدته علااى وبهااا تااتلخص الوظيفااة الرئيسااة للمعلاام، أن تنميااة شخصااي

تحقيق تكاملها هاي محاور عمال المعلام والناواة التاي تانظم المكوناات األخارى لمهاماه، ساواء كانات 

 اجتماعية أو ثقافية، ولكي يتمكن المعلم من تحقيق هذه التنمية ينبغي:

 تمكينه من أداء دوره مرشداً وموجهاً عن طريق دراسته للنمو النفساي ومباادئ الصاحة .6

 النفسية وعلم النفس االجتماعي.

تزويده بالمهارات الالزمة للتعاون مع أعضااء هيئاة التادريس بماا ياؤدي لتحقياق النماو  .2

 المتكامل وبما يخلق جواً مدرسياً عاماً يساعد على تحقيق هذا النمو.

تمكينااه ماان مالحظااة جوانااب النمااو والعماال علااى تكاملهااا بمااا يااؤدي إلااى تحقيااق النمااو  .0

 شخصيته.المتكامل ل

تمكينااه ماان تهيئااة الجااو المدرسااي للعماال الجماااعي علااى الاارغم ماان اخااتالف المشااارب  .1

 واالهواء.

 معرفة التركيب االجتماعي للبيئة المحيطة به بمشكالتها وخصائصها. .8

 المشاركة في تقييم وتشخيص الحاالت ، وتحديد مستوى األداء التحصيلي الحالي لها. .1

الخاصة عموماً لكل حالة ماع التأكياد علاى االحتياجاات المشاركة في تحديد االحتياجات  .9

 التربوية واألكاديمية لها.

 تحديد األهداف التربوية والتعليمة لكل طفل. .5

 تحديد أساليب التدريس وطرقه المناسبة لكل طفل مع تنفيذ عملية التدريس. .1

والنمو التعليمي التقييم المستمر الداء الطفل قبل التدريس وأثنائه وبعده ، ومتابعة التقدم  .63

 والمعرفي والمهاري والوجداني للطفل.

 استخدام طرق وأساليب تعديل السلوك المناسبة لحالة الطفل. .66
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المشاركة في ارشاد ومعاونة المعلمين العاملين بالمدارس العادية التي يتعلم فيها أطفاال  .62

 ذوي االحتياجات الخاصة.

بالنسابة للوالادين وأوليااء فيماا يتعلاق  المشاركة في التوجيه واإلرشاد االساري، ال سايما .60

 – 608:  2368بالجوانااب االكاديميااة والتحصاايلية للطفاال ومشااكالته.) شااعبان، احمااد 

601 ) 

 المهام المعرفية: –ثانياً 

ما من شك في ان نقل المعلم للمعرفة وتقاديمها للتالمياذ يمثال الادور األساساي لعملاه ويمثال 

 ات مهامه األخرى مما يفرض على المعلم مسئوليات عدة منها:األساس الذي يستمد منه كافة مقوم

 االتصال بما يستجد في ميدان التخصص حتى يحتفظ بمكانته العلمية بين التالميذه. .6

االهتمااام بمااا وراء حاادود التخصااص ماان مااواد الثقافااة العامااة وبمااا يكساابه سااعة األفااق  .2

 وتمكينه من توجيه القضايا العامة ومناقشتها.

المادة الدراسية وبالشكل الذي يجعل منه مصدراً للمعلومات ومرجعاً لما يواجه االلمام ب .0

 تالميذه من مشكالت.

 ادراك عدم محدودية المعرفة وتراكمها واستمرارها االمر الذي يحفزه على التزود بها. .1

االلمااام بااالطرق المختلفااة لتعلاايم مادتااه ومااا يتطلبااه ماان معرفااة باالهااداف والمسااتويات  .8

 لنمو ووظائف المؤسسات التربوية التي يعمل بها.ومراحل ا

 القدرة على تحديد ما يالئم تالميذه من طرق انتقاء الخبرات المناسبة. .1

 القدرة على الربط بين الجوانب النظرة والتطبيقية للمادة التي يقوم بتدريسها. .9

 المهام الثقافية: –ثالثاً 

 تتضح هذه المهام في االتي:

ن نقال القايم االجتماعياة؛ لاذلك فهاو يقاوم باأهم األدوار فاي عملياة المعلم هو المسئول ع .6

 التطبيع االجتماعي للفرد المعاق وتنمية جوانب شخصيته.

المعلم كوسيط ثقافي إنما يقوم بدور يتصل بالمحافظة على العناصر الثقافية التاي تحفاظ  .2

ج إلاى تطاوير، للمجتمع اصالته، بينما يتصل الجانب اآلخر بتطوير العناصر التي تحتاا

فالمعلم من أجل تطبيع تالميذه وتحقيق نموهم االجتماعي إنما يهيئ الجو الذي يساعدهم 

 على االنطالق سلوكهم االجتماعي بشكل يوضح مدى ما يريد تحقيقه من مبادئ وقيم.
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 ما اهم التوجيهات الحديثة في اعداد وتدريب معلم التربية الخاصة؟

ثة تنادي بدمج ذوي االحتياجات الخاصاة ماع اقارانهم العااديين إن التوجيهات التربوية الحدي

والاادمج هااو احااد االتجاهااات الحديثااة فااي التربيااة الخاصااة، وهااو يتضاامن وضااع األطفااال المعاااقين 

والمؤهلين لالستفادة مع األطفال غير المعاقين في المدارس العادية مع اتخاذ االجراءت التي تضمن 

 . (Koufman)ية المتقدمة في هذه المدارس استفادتهم من البرامج التربو

 باعتبار ان الدمج له اهداف من أهمها:

 تقديم كافة الخدمات التعليمية للطالب المعاقين لمواجهتهم وبجوار سكنهم. -

تااوفير الفاارص للطااالب المعاااقين لالناادماج مااع الطااالب العاااديين فااي الماادارس العاديااة  -

 .ومساعدتهم على تطوير قدراتهم التعليمية

دمااج المعاااقين مااع العاااديين كاتجاااه تربااوي حااديث تحقيقاااً للعديااد ماان األهااداف القوميااة  -

 والشخصية ولتحقيق عدم العزل عن المجتمع.

 خفض التكاليف الخاصة بمدارس المعاقين. -

تعديل اتجاهات المعلمين والمدربين والطالب غير المعااقين واوليااء اماورهم ونظارتهم  -

 نحو المعاقين.

 بنموذج شخصي اجتماعي سلوكه للتفاهم واالتصال.يمد الطفل  -

 اتاحة الفرص امام المعاق لالندماج في الحياة الطبيعية. -

 الدمج حق لكل معاق كأي طفل غير معاق في االستفادة من اقتصاديات المجتمع. -

 وبالتالي يتطلب تأهيل معلم التربية الخاصة في ضوء متطلبات عملية الدمج إلى:

 م وتشخيص الحاالت، وتحديد مستوى األداء التحصيلي الحالي لها.المشاركة في تقيي .6

المشاركة في تحديد االحتياجات الخاصة عموماً لكل حالة ماع التأكياد علاى االحتياجاات  .2

 التربوية واألكاديمية لها.

 تحديد األهداف التربوية والتعليمية لكل طفل والخطة التعليمية ومستوياتها. .0

والتعليمي، والبرنامج الفردي واألنشطة الجماعية المناسبة لكل  تحديد البرنامج التربوي .1

 طفل.

تحديد المواد والمصادر والوساائل واألنشاطة التعليمياة المناسابة لحالاة التلمياذ ومراعااة  .8

 الفروق الفردية بين التالميذ المعاقين.
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 تحديد أساليب التدريس وطرقه المناسبة لكل طفل وتنفيذ عملية التدريس. .1

م المستمر الداء الطفل قبل التدريس واثنائه وبعده، ومتابعة التقدم والنماو التعليماي التقيي .9

 والمعرفي والمهاري والوجداني للطفل المعاق.

 استخدام طرق وأساليب تعديل السلوك المناسبة لحالة الطفل المعاق. .5

ل ذوي المشاركة في ارشااد ومعاوناة المعلماين بالمادارس العادياة التاي ياتعلم فيهاا أطفاا .1

 احتياجات خاصة.

المشاركة في التوجيه واإلرشاد االسري، السيما بالنسابة للوالادين وأوليااء األماور فيماا  .63

 يتعلق بالجوانب االكاديمية والتحصيلية للطفل ومشكالته.

تهيئة المواقف والبرامج الترويجية، واألنشطة الثقافية واالجتماعية ، والفنية والرياضية  .66

رات التي من شأنها ان تعزز شعور األطفال بالعادة وتوثق صالتهم ، والرحالت والزيا

 ببيئاتهم ومجتمعهم وتحقق اندماجهم االجتماعي.

تعااون معلاام الترباة الخاصااة ماع بقيااة االخصااائيين فاي فريااق التربياة الخاصااة، وتبااادل  .62

المعلومات الالزمة معهم بشاأن نماو الطفال ذوي االحتياجاات الخاصاة وحال مشاكالته، 

 ية التعامل معه.وكيف

 فهم فلسفة واهداف التربية الخاصة وكيفية تطبيقها عملياً. .60

 اعداد معلم يتفهم جيداً مدخالت ومخرجات نظام تعليم ذوي االحتياجات الخاصة. .61

ان يكون شخصية قيادية قادرة على التاأثير فاي األطفاال المعااقين وكساب حابهم ، حتاى  .68

 مالً .يتمكن من بناء شخصياتهم بناء سليم ومتكا

 يستخدم الوسائل التعليمية التي تستخدم الحواس الموجودة بالفصل. .61

 ان يكون المعلم قادراً على المشاركة في األنشطة االجتماعية. .69

واال تقف المناهج على تقديم المقررات بشكل نظاري ، بال يجاب ان تتااح الفارص للتادريب 

لهم لمهنة التدريس في مدارس ومعاهاد عليها عملياً للطالب كجانب أساس من جوانب اعدادهم وتأهي

 التربية الخاصة.

 نتائج البحث:

بناًء على هذا فأن معلم التربية الخاصة يقوم بنفس الدور الذي يقوم به زميله في التعليم العام 

 في مجال تخصصه، فإنه يقوم بالمهام التالية:
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اجات األساسية لكل المشاركة الفعالة في عمليات التقويم والتشخيص بقصد تحديد االحتي (6

 تلميذ ذوي االحتياجات الخاصة.

اعداد الخطط التربوية الفردية والعمال علاى تنفياذها بالتنسايق ماع أعضااء فرياق مجاال  (2

 التربية الخاصة.

تاادريس التالميااذ ذوي االحتياجااات الخاصااة المهااارات المنصااوص عليهااا فااي الخطااة  (0

 ي تدريسها.التربوية الفردية التي ال يستطيع معلم الفصل العاد

 مساعدة التالميذ المعوقين على التغلب على المشكالت الناجمة عن اإلعاقة. (1

تعريف التالميذ ذوي االحتياجات التربوية الخاصة بالمعينات البصرية والهيئة والتقنياة  (8

 ومساعدتهم على االستفادة القصوى من تلك المعينات كل حسب حاجته.

ربوية الخاصة على اكتسااب المهاارات التواصالية مساعدة التالميذ ذوي االحتياجات الت (1

والمهااارات االجتماعيااة التااي تمكاانهم باااذن اللااه تعااالى ماان النجاااح لاايس فااي المدرسااة 

 وحسب وانما في الحياة بوجه عام.

تقااديم المشااورة لمعلمااي الفصااول العاديااة فيمااا يتعلااق بطاارق تاادريس المااواد الدراسااية  (9

تأديااة االختبااارات المختلفااة ، ووضااع الاادرجات  واالسااتراتيجيات التعليميااة ، وأساااليب

وكتابة التقارير وكذلك مساعدتهم علاى فهام األساس الساليمة لكيفياة التعامال االجتمااعي 

مع التالميذ ذوي االحتياجات التربوية الخاصة داخل الفصل وخارجه وكذلك لتزويادهم 

هم فاي التعارف علاى عند الحاجة بالكتيبات والمنشاورات والوساائل التعليمياة التاي يمكان

 المفاهيم األساسية في التربية الخاصة.

تفعياال مهمااة ذوي االحتياجااات الخاصااة فااي عمليااة المشاااركة فااي األنشااطة الصاافية  (5

 والالصفية.

تمثيل التالميذ ذوي االحتياجات التربوية الخاصاة مان االجتماعاات المدرساية، والتأكياد  (1

 قضاياهم.على احتياجاتهم األساسية والدفاع عن حقوقهم و

مسااااعدة أوليااااء أماااور التالمياااذ المعااااقين علاااى معرفاااة اثاااار االعاقاااات المعيشاااية  (63

واالجتماعية على سلوك أطفالهم، وتزويدهم بالمواد التربوية والوسائل التعليمية وطرق 

 التدريس المناسبة مع نوع اعاقاتهم.

 مقترحات وتوصيات البحث:

 لخاصة وتطوير أدائهم.االعداد االكاديمي والمهني لمعلمي تربية ا 
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  معرفاااة معلااام التربياااة الخاصاااة بالمعلوماااات الخاصاااة باااذوي االحتياجاااات الخاصاااة أو

االعاقات واجراء التشخيص والتقييم ودراسة الحالة وتصميم البارامج والخطاط الفردياة 

 وكيفية تنفيذها.

 بارامج  تنويع أساليب تأهيل المعلمين واعداد معلم التربية الخاصة اعداد جياد مان خاالل

التدريب قبل الخدمة وان تكون هاذه البارامج موجهاة للمعلام علاى اكساابه مجموعاة فاي 

الكفايااات المعرفيااة والمهاريااة والمهنيااة لكااي يقااوم باادوره علااى اكماال وجااه وان يسااتمر 

عملياااة التااادريب حتاااى اثنااااء الخدماااة لتنمياااة المهاااارات المعرفياااة والعملياااة للمعلماااين 

 ت في مجال التربية الخاصة.واطالعهم على كافة المستجدا

  امتالك القدر الكاف من الصبر والمثابرة والتحمل في نقال الخبارة دون ارهااق او تعاب

 وتعزيز سلوك او مهارة مكتسبة بشكل فوري ومستمر.

 .االلمام التام بأهداف التربية الخاصة ومبادئها التعليمية المقدمة إليه 

 اركة فااي الدراسااات واألبحاااث، والاادورات االهتمااام بالعماال فااي مياادان اإلعاقااة والمشاا

 والندوات والمؤتمرات في مجال اختصاصه.

  اعااداد معلاام شااامل لكاال فئااات اإلعاقااة وتحديااد المناااهج الدراسااية والوسااائل التعليميااة

 واألنشطة التي تتناسب مع نوع اإلعاقة ودرجتها.

 مج اعااداد لفاات انتباااه الجامعااات بضاارورة إعااادة دراسااة التربيااة الخاصااة ووضااع باارا

معلمي التربية الخاصة فاي ضاوء التوجيهاات الحديثاة فاي اعاداد معلام التربياة الخاصاة 

ودراسة مقررات متطورة فاي مجاال التربياة الخاصاة مثال اساتراتيجية التادخل والادمج 

 مثالً.
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 المراجع:

اجاااات (: التااادريب المياااداني وتطبيقاتاااه فاااي مجاااال ذوي االحتي2361أعضااااء قسااام الصاااحة النفساااية ) (6

 الخاصة: كلية التربية جامعة اإلسكندرية )بدون دار نشر(.

(، تقاويم الكفاياات التعليمياة لمعلمااي األطفاال ذوي الحاجاات الخاصاة فاي شاامال 2332بطايناة، أساامة ) (2

 األردن، مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، المجلد الثاني، العدد األول.

(: استراتيجية التدخل والدمج، كلية التربية جامعة اإلسكندرية، )بادون 2361حسن ، أحالم ، وآخرون ) (0

 دار نشر(.

(: مدخل السيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة، كلية التربياة جامعاة لإلساكندرية 2368حسن، أحالم ) (1

 )كتاب غير منشور(.

لقااء الحاادي عشار (: المعلم في عصر متجادد، المعرفاة، ورقاة مقدماة إلاى ال2330رشيد، محمد أحمد ) (8

 ، جازان.18لقادة العمل التربوي، المعرفة، العدد 

(: ساايكولوجية األطفااال غياار العاااديين )مقدمااة فااي التربيااة الخاصااة(، األردن، 2336روساان، فاااروق ) (1

 عمان، دار الصفاء.

(، مسااتوى إتقااان معلماي التربيااة الخاصااة فاي دولااة االمااارات 2336صامادي، جمياال والنهااار، تيساير ) (9

 ، جامعة قطر.61ربية المتحدة لمهارات التعليم الفعال، مجلة مركز البحوث التربوية، عدد الع

( واقاااع بااارامج تااادريب معلماااي التربياااة الخاصاااة فاااي المملكاااة العربياااة الساااعودية 2331طاااه، أميااارة ) (5

 وتطويرها في ضوء مدركاتهم عن احتياجاتهم التدريبية.

 سه وأساليبه(، اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية للكتاب.(: البحث العلمي )أس2368طواب، سيد محمود ) (1

( مناهج وأساليب التدريس في التربية الخاصة، دار وائل للطباعاة 2330طيب، جمال والحديدي، منى ) (63

 عمان. -والنشر

( : واقااع تأهياال معلمااي التربيااة الخاصااة فااي ضااوء الكفايااات الالزمااة لمعلمااي 2369عرجااي ، نهاادي ) (66

 .61( ، العدد 8لمي التعليم العام، مجلة التربية الخاصة والتأهيل، المجلد )التربية الخاصة ولمع

 (: التدريس وإعداد المعلم الرياض، دار النشر الدولي .6110قنديل، يسن عبد الرحمن ) (62

(: التعاارف والتشااخيص لااذوي االحتياجااات الخاصااة، كليااة التربيااة جامعااة 2368محمااد، أحمااد شااعبان ) (60

 نشر(.اإلسكندرية )بدون دار 

(: منااااهج البحاااث العلماااي ف بالمجااااالت التربوياااة والنفساااية، 2331مساااني، محماااود عباااد الحلااايم ) (61

 اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
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 عنوان البحث: النشاط األدبي والنقدي للقسم األدبي في المرحلة الثانوية

 ابتسام يوسف صفر أ.

 مقدمة:        

ة الهامة التي تساهم في العملية التعليمية، وتعمل على نجاحها، يعد النشاط النقدي من األنشط    

فالنشاط النقدي هو بناء علمي قوي في الموضوعات األدبية المتمثلة في القصة والرواية والمسرح 

واإلعالم، والدخول في عملية التقييم للنصوص األدبية، وإخراج مواطن الجمال والقبح فيها، 

األدباء وسيرهم الذاتية وأزمانهم، وكذلك يعمل النشاط النقدي على والوقوف على تأريخ أعمال 

إحياء التاريخ وحفظ التراث بتواصل األجيال وتعاقبها، واللغة العربية بفروعها المتينة  تتمتع 

بمواكبة العلم وحفظ التاريخ األدبي بأشكاله المختلفة، وشكلت مالمح النقد األدبي في مختلف 

لكتب النقدية كثيرة وغزيرة في اللغة تعمل على االهتمام بالنقد  وتوجيه العصور واألزمنة، وا

 األدباء والكتاب لإلصالح والرفع من شأن اللغة العربية وآدابها.

وفي عصرنا الحاضر تطورت الجوانب التعليمية بين األمم، وأصبحت المعرفة قريبة وسريعة 

نترنت والتواصل االجتماعي، ولذلك تطورت التغيير في العلوم اإلنسانية وغيرها عبر شبكة اإل

و))لقد أجمع المربون باختالف أطيافهم على األثر الكبير الذي أحدثته  المعارف في المجتمعات،

المعلوماتية في التعليم سواء من حيث المخرجات أو من حيث التكاليف، لوحظ أن دخول المعلوماتية 

ً ف ي وسائل التعليم وأدواته وطرائقه وأدوار المعلمين في التعليم أحدث أثرا كبيراً وتغير نوعيا

،وألهمية الموضوع وارتباطه باللغة العربية ترى الباحثة االهتمام باللغة العربية (6)والمتعلمين((

والنظر في جوانبها النقدية، وتربية النشء واألجيال القادمة على قراءة التراث األدبي القديم 

وع اللغة العربية بكل مكوناتها اللغوية واألدبية، واتخذت القسم والحديث ونقده والتواصل مع فر

األدبي منطلقا للتعليم ؛ ألنه يشكل مرحلة اتساع في اللغة العربية ودراسة فروعها والتعمق فيها، 

 وقد احتوت الدراسة على اآلتي:   

 مشكلة البحث:  -أوالً 

 عها بطرق تقليدية.ضعف اللغة العربية عند الطالب والمعلمين ودراسة فرو-أ

______________________________________ 

 .  1( إبراهيم بن عبد الله المحيسن، المعلوماتية والتعليم، مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع، بدون طبعة، وبدون تاريخ، ص: 6)
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 المستوى المتدني للقسم األدبي في اللغة العربية.-ب

 ية وابتعادهم عن النشاط النقديالنشاط التقليدي في اللغة العرب -ج

 غياب النشاط النقدي في القصة والرواية والمسرح واإلعالم -د

 ً  أهداف البحث:   -ثانيا

 االهتمام باللغة العربية، والرفع من مكانتها لألجيال القادمة. -أ

 النهوض بالمستوى المتدني للقسم األدبي -ب

 تنوع النشاط األدبي والنقدي في القسم األدبي   -ت

 األول: النشاط األدبي والنقدي في اللغة العربية؛ أهميته مكانته في التعليمالفصل  

للنشاط النقدي قيمة كبيرة في التعليم؛ فهو يحفز المعلم على االطالع والمعرفة، وإظهار إبداعات 

جديدة في العلم وطرق التدريس، ويحفز الطالب على القراءة والتجربة والتحليل والترتيب األفكار 

استخدام المادة الدراسية على الحوار واالبتكار، ولذلك فالنشاط النقدي بمختلف أشكاله يمثل وطرق 

دورا هاماً في العملية التعليمية، ويعود الطالب على تقديم االقتراحات حول دروسه حتى يصل إلى 

علومات التي نتائج مثمرة في التعليم، والطالب الناقد هو الطالب الذي يميز الجيد من الرديء في الم

تصل إليه من مختلف المجاالت، ويقدم األسئلة واالقتراحات للبحث عن الجواب المناسب الذي 

يطمئن إليه، وتتمتع اللغة العربية بخصائص متميزة؛ فهي لغة القرآن الكريم، وهي لسان األمة 

مام بها، ونقلها العربية، ومعجزة الرسول عليه الصالة والسالم، ومن واجبنا الحفاظ عليها، واالهت

لألجيال بصورها الحضارية والتاريخية، ومن مظاهر اللغة العربية أنها تواكب الحضارة في 

جوانب حياة اإلنسان بمختلف مراحله الدراسية المتمثلة في حفظ القرآن الكريم والتعلم في لغتها 

للمجتمع في االنتماء  وحروفها وصوال إلى الدراسات اللغوية واألدبية، ولذلك فدراستها تشكل قيمة

لهذه اللغة الجميلة والمتميزة، ومن فروع اللغة العربية الدراسات النقدية التي تعتمد على التحليل 

والتفكيك للنصوص اللغوية واألدبية، فالنقد يجعل الفكر نشيطاً في العطاء العلمي، و))يعد النقد فناً 

ً راقياً؛ حيث يدرس األساليب دراسة متعمقة ل يخرج منها بالمنحى العام لألديب وطريقته في أدبيا

 ، والتمييز في النصوص العربية، (6)التعبير ويبين مواضع الخطأ والصواب في العمل األدبي((

_____________________________________________________ 

 . 691، ص: 2360، 6ثقافة والمجتمع المدني، طبعة: ( فريدة المصري، األداء النفسي بين التذوق الفني وااللتزام، ليبيا: وزارة ال6)
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، وللتفصيل نتبع ويفتح أبواباً واسعة في الثقافة اللغوية واألدبية التي تخدم لغتنا العربية بكل مجاالتها

 اآلتي: 

 المبحث األول: أهمية النشاط النقدي في اللغة العربية

ف علوم اللغة وتنوعها وعمقها يفتح أبواب للنشاط النقدي في اللغة العربية أهمية كبيرة، فاختال

البحث والدراسة فيها، وقد اهتم أهل اللغة األوائل بعلوم اللغة العربية وبحثوا فيها، وتناولوا نقدها 

فكانت كتبهم النقدية قيمة في اللغة العربية، وخدمت نواحي متعددة في اللغة واألدب والبالغة 

سبيل المثال ال الحصر كتاب اآلمدي، وكتاب طبقات وغيرها من فنون العربية، ونذكر على 

الشعراء وغيرها، فكان النقد منهجها ومعيارها في النصوص األدبية واللغوية، وهؤالء أعطوا 

مساحة واسعة للنقد ونشاطاته الثقافية التي حافظت على اللغة العربية، وازدادت من نشاطها وقيمها 

 اط النقدي في التعليم ما يأتي: الرفيعة، ويمكن النظر إلى أهمية النش

 النشاط النقدي في اللغة: -6

اهتم العرب بلغتهم قبل اإلسالم وبعده، وكانت حياتهم وثقافاتهم تخدم اللغة العربية، حيث اهتموا 

باإلعراب والنحو والصرف، ووقفوا على معالمها اللغوية فكان الشعر من الشواهد اللغوية على 

ووقفوا على بناء الكلمات واللهجات وبحثوا في علوم لغوية شتى،  المسائل النحوية والصرفية،

وظهرت المدارس النحوية المتمثلة في البصرة والكوفة، وكان النقد اللغوي يسير بالرؤية الثاقبة 

واألدلة المقنعة مثل: أبو األسود الدؤلي، والخليل بن أحمد الفراهيدي، سيبويه، والكسائي، وابن جني 

بن منظور، وابن عقيل، وغيرهم فجميعهم عملوا ألحياء اللغة والوقوف على والزمخشري، وا

القضايا اللغوية، ))هذا التراث جزءا من بنية حضارية أشمل تضم الماضي البعيد والماضي القريب 

والحاضر والمستقبل جميعاً، وتراثنا النقدي جزء من ذلك التراث؛ يحظى منا باالهتمام على ذلك 

أي بوصفه جزءاً من الحصيلة العامة لنشاطنا النقدي يسري عليه ما يسري على األساس العام، 

،ومن جانب آخر فقد  تطورت العلوم اللغوية (6)نشاطنا النقدي في الماضي القريب وفي الحاضر((

واتسعت روافدها، وازدهرت الدراسة والتحليل في اللغة، فكان لإلعراب دور كبيرا في إبراز 

لكتب اللغوية بمختلف أشكالها لخدمة اللغة العربية ومعاني القرآن الكريم، المعنى، وتوالدت ا

وظهرت كتب متعددة تدرس االشتقاق في اللغة وعلم األصوات، وحركة الحروف، واختالف 

 اللهجات وأثرها في اللغة فنتج عنها النقد اللغوي في جوانب مختلفة، وخرجت إلينا كتب لغوية نقدية 

_____________________________________________________ 

 .1م، ص: 6151، 2، العدد:1( عز الدين إسماعيل، تراثنا النقدي، مجلة فصول مجلة النقد األدبي، المجلد:6)
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 لها حضور قوي بين المتخصصين. 

 النشاط النقدي في األدب والبالغة: -2

لكثير من الشعر والخرافات كان األدب حاضرا في النشاط النقدي عند العرب، حيث وصل إلينا ا

والحكايات والتفاضل بينها بقوة المعنى وداللة اللفظ، فالشعر الجاهلي تاريخ عريق لألدب ورواته 

ونقاده بأسلوب فطري انتشر بين العرب حتى ظهور اإلسالم فتوالت اللغة العربية تتنزه بين 

ة رصينة واستمرت الموسوعة األدبية الشعراء واألدباء والنقاد بأساليب مختلفة ومعاني كثيرة وبالغ

 تقدم النشاط النقدي بمختلف أصنافه، ونذكر منها: النشاط النقدي في الشعر:

 كان الشعر مزدهرا في العصور السابقة، حيث تسابق الشعراء فيما بينهم للوصول إلى أفضل 

نضجت  الشعراء، وأجمل بيت، وأدق نص شعري جميل وهكذا تعاقبت على الشعر رحلة طويلة

بالشعراء وأقالم النقاد الذين برعوا في استخراج جمالية القصائد من المعلقات في الشعر الجاهلي 

وصوالً إلى الشعر الحديث، وكان النشاط األدبي والنقدي يختلف مستوياته وجمالياته بين العصور، 

وعي نقدي،  ووفق الثقافات السائدة في أزمانهم، وظهرت قيمة النقد في ))قدرته على ترسيخ

وإرساء معايير للقيمة األدبية ليسترشدها القارئ في التعرف على األعمال األدبية الجيدة وتمييزها 

 والوقوف عليها وفق معطيات النقد األدبي.    (6)من األعمال الرديئة(( 

 ب النشاط النقدي في النثر:

الحديث، وكان النشاط النقدي يسير ازدهر النثر العربي بمختلف أشكاله وأصنافه األدبية في القديم و

مع اإلبداعات األدبية، ويقدم النصوص النقدية التي تظهر جماليات الكلمة وحسن بالغتها وروعة 

ألفاظها ودالالتها، واشتمل النشاط النقدي على الخطابة والمناظرة ثم تطورت إلى القصة والرواية 

أن يبرز نشاطه على كل مستويات اللغة العربية، وغيرها من الفنون النثرية، واستطاع النقد األدبي 

ويضيف إليها جماليات النص المقروء وتأثيره على المتلقي، وأصبحت رحلة النثر تواكب الجديد 

في الكتابة النثرية المتنوعة وينظم النقد خطواتها النقدية بالمناهج النقدية المختلفة التي أبرزت براعة 

معانيه اللغوية واألدبية، و))النقد األدبي نشاط فكري هام، وكل عمل منظومة النثر بسجعه وإطنابه و

أدبي يحتاج إليه، ألن األدب ال يستغنى عن خطاب يوضحه أو يعلق عليه، أو يبين قيمته، أو يكشف 

 أو معانيه ويميز جودته بين القراء والكتاب اآلخرين.  (2)أسراره((

---------------------------------------------------------------        

 .5م، ص: 2332، 6( محمد شبال، أسرار النقد األدبي، تطوان: مطبعة الخليج العربي، الطبعة: 6)

 .63( وليد قصاب، مناهج النقد األدبي الحديث، دمشق: دار الفكر، ص: 2)
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 النشاط األدبي والنقدي في المسرح:-ج

التي تعد الناشئة في غرس الثقة بالنفس وطريقة للتربية إن النشاط المسرحي من األبواب الواسعة 

والحوار بين الطالب، وهو من األنشطة التي تبعث على التفاعل والحركة بينهم، وباإلضافة إلى 

القراءة والبحث عن الموضوعات األدبية والقصص المختلفة التي تستحق أن تصبح مسرحية، فهو 

ني، وللمسرحية تاريخ أدبي في اللغة العربية ))فقد نشاط أدبي يشمل الفضاء البصري والمكا

خرجت المسرحية بالالتينية أول األمر، فلما شرعت كل مملكة تصطنع لها لغة تعبر عن مقتضيات 

حياتها وتشيعها في البيت والشارع والمصنع، لم تلبث المسرحية أن تستجيب لهذا التطور وتماشيه، 

الناس مع تفننها في التعبير، وسموها في األسلوب مما جعلها ال  فإذا هي تعنق لغة الحديث الدائر بين

للغة العربية، فالمسرح بأنواعه االجتماعية والسياسية  (6)تتخلف عن نماذج األدب الفني الرفيع((

والثقافية هو تعبير عن ثقافة المجتمع ومدى وعيهم وقدراتهم اللغوية والثقافية، ولذلك فنشاطه األدبي 

 مفاتيح العلم لطالبه.  والنقدي من 

 النشاط النقدي في اإلعالم: -د 

ارتبط النشاط النقدي واألدبي باإلعالم ارتباطا قوياً، فهو سجل الحياة األدبية من الكتاب والشعراء، 

واإلعالميين الذين تميزوا في مجاالتهم األدبية والثقافية كالكتابة في الصحف والمجالت الورقية 

ك اإلعالم المتمثل في اإلذاعة المرئية والمسموعة، والصفحات التواصل واإللكترونية، وكذل

 اإللكتروني، ))وانطالقاً من ظروف العصر، فإن اإلعالم صار وسيلة 

وبذلك تستطيع اللغة ( 2)لصياغة الفكر، وتجديد الثقافة والتفاعل اإليجابي مع الثقافات األخرى((

لموضوعات القيمة واللغة الرصينة والقيمة للتعبير عن العربية التوغل إليها، وإمداد أصحابها با

آمالهم وأحالمهم ومشاكلهم التربوية واالجتماعية المختلفة، ولذلك ظهرت كتابة التقارير اليومية 

 والشهرية والسنوية واإلذاعية وغيرها.   

 النشاط النقدي في البالغة:

ففيها يبحر القارئ في الخبر واإلنشاء،  تتمتع البالغة بجمال اللفظ والمعنى للكلمة ومدلوالتها

ومباحث علم المعاني والبديع والبيان، وللبالغة مكانة في القرآن الكريم فهي تظهر عمق آياته 

ومعجزة بيانه، وتضم البالغة في دراساتها الجانب اللغوي واألدبي، ومن وظائفها )) اإليضاح، 

___________________________________________________________ 

 .639( محمود تيمور، فن القصص دراسات في القصة والمسرح، المطبعة النموذجية، بدون طبعة، بدون تاريخ، ص: 6) 

 م. 2323، 6( محمد خالد أبو عزام، التربية اإلعالمية، عمان: دار زهدي للنشر والتوزيع، ط: 2)
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، وقد حرص علماء األوائل (6)سامع((وحسن العرض، وقوة اإلبانة، وحسن التصوير للقارئ أو ال

على االهتمام بها وبفروعها ألنها تشكل جمالية األسلوب، وقوة المفردات وإيقاع الكلمات والبناء 

اللغوي الصحيح في اللغة واألدب، وكان روادها الكثير منهم عبد القاهر الجرجاني، ابن المعتز 

السكاكي وغيرهم الكثير من الذين قدموا  العباسي، حازم القرطاجني، قدامة بن جفر، الجاحظ،

علومهم في البالغة العربية، فالبالغة نشاط أدبي ونقدي، تعتمد أصولها على الحجة المنطقية والرد 

باإلقناع اآلخر بالعلم والدليل اللغوي واألدبي، وهي نشاط اتخذه األولين في إثراء فروعها والتطور 

  في علومها. 

 دراسة النشاط األدبي والنقدي في اللغة العربيةالمبحث الثاني: أهمية 

يهتم التعليم بكل المراحل التعليمية للطالب، والرفع من قدراته العلمية بمختلف العلوم اإلنسانية 

والعلمية، وتعتبر اللغة العربية أحد المناهج الهامة والركيزة المتينة للطالب في مراحلهم التعليمية؛ 

وية واألدبية وفي حياتهم االجتماعية، فاللغة العربية لغة القرآن الكريم ألنها تشكل قدراتهم اللغ

والتعرف على معالمها للطالب العلم واجب تعليمي واالهتمام بقدراته أمانة علمية، ولذلك تبرز 

 الباحثة في المبحث اآلتي أهمية اللغة العربية، وعالقتها بالنشاط األدبي والنقدي، وهي اآلتي:     

: يساهم النشاط األدبي والنقدي في اللغة العربية البحث عن الموضوعات المتنوعة في اللغة أهميته

العربية بمختلف علومها، حيث يستطيع الطالب قراءة القصص والحكايات ومناقشتها ونقدها عن 

طريق النشاط النقدي، وكذلك يساعد الطالب في البحث عن المعلومات القيمة والقريبة من منهجه، 

لنشاط األدبي يثري العلم والتعليم، ويحرك األدوات النقدية للطالب باختالف قدراتهم ومراحلهم فا

 العمرية والفكرية. 

آثاره: تظهر آثار النشاط األدبي والنقدي على الطالب في توجيه ميولهم إلى القراءة الحرة التي 

تح آفاق وقراءات أخرى في تعنى القراءة والكتابة خارج المنهج الدراسي ويتمكن الطالب من ف

 التعلم، وكذلك تضئ مستقبل الطالب بقدرته على القراءة والثقة بالنفس في الظهور أمام الجمهور

 وتقديم المالحظات في الدرس وخارجه، ويصبح عقله الناقد اليقظ في مجال اللغة العربية وغيرها،

____________________________________________________________ 

 .631م، ص: 6111، 2( عبد الحميد يونس، األصول الفنية لألدب، القاهرة: مكتبة اإلنجلو المصرية، ط: 6) 

، وعن طريق النشاط (6)فـ))دراسة األدب في أوسع صورة؛ أي دراسة مقومات العمل األدبي((

اضطرابات  األدبي والنقدي يتمكن الطالب من النجاح في حياته العلمية والعملية والتخلص من
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النطق، وقلة األخطاء اللغوية في الكتابة، ومن آثار النشاط األدبي والنقدي حب اللغة العربية 

واإلخالص في دراستها فهي وسيلة االطالع والمعرفة ومن حق الطالب الغوص في معارفها 

 المتنوعة وتقديم األنشطة الثقافية فيها.

 وظيفته:

العربية، وبناء جسر الثقافة العامة لغرض خدمة الطالب  تقوي الصلة بين الطالب ومادة اللغة -6

 وتعليمه وقبول أنشطته في عالم اللغة المتنوع.

 إبراز المواهب وأهل الطموح ومنحهم الفرص اإلبداع في اللغة العربية وفروعها -2

 ونقدية ةثقافياالبتعاد عن التكرار في الدراسة التقليدية للغة العربية، وتقديم الدروس على شكل أنشطة  -0

إحياء النشاط األدبي والنقدي بين الطالب من أجل الوصول إلى بناء إنسان ناضج في لغته،  -1

واحترامه للمبادئ اللغة العربية لغة القرآن الكريم، واالهتمام بالقيم اإلسالمية التي تهدف إلى التربية 

 واألخالق والعلم

 مستقبله: -8

غابت المعايير القيمة في اللغة العربية فكثرت األخطاء في غياب النشاط األدبي والنقدي في التعليم 

في اللغة والتعبير، وقلت ظهور المواهب األدبية، وابتعدت أقالم الطالب عن الكتابة والقراءة، 

واستبدلت بالنسخ من مواقع اإللكترونية، وأصبح النشاط األدبي والنقدي مفصوال عن اللغة العربية 

ي اللغة بسبب قلة األنشطة األدبية في مختلف المراحل التعليمية، وخرجت أجيال ضعيفة متعثرة ف

ولذلك فمستقبل النشاط األدبي والنقدي في التعليم ثماره النجاح إذا أحسنت مداخله التعليمية وقيادة 

 الطالب نحو النشاط األدبي.

 تتعدد الوسائل التعليمية للنشاط األدبي والنقدي نذكر منها:  وسائله:

لمدرسية، والمسابقة في القراءة بين الفصول الدراسية والمدارس، واالهتمام بالقراءة اإلذاعة ا

السريعة، والكتابة اللغوية الصحيحة، فن اإللقاء، فن التواصل مع المثقفين ومشاركاتهم للطالب، 

 ث اإلعالم، مسابقة المذيع، والمسابقة في الشعر والنثر والحفظ وغيرها الكثير، وهذه الوسائل تبع

_______________________________________________________ 

 .23عماد حاتم، النقد األدبي قضاياه واتجاهاته الحديثة، بيروت: دار الشام للتراث، بدون طبعة، ص:  (6)

 الطالب بمختلف مراحلهم الدراسية.النشاط والحيوية في الدراسة عند 
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 األدبي في المرحلة الثانوية الفصل الثاني: النشاط األدبي والنقدي للقسم

يعد القسم األدبي من األقسام الهامة في العملية التعليمية للمرحلة الثانوية، فهو يرتبط بالعلوم     

اإلنسانية، وال سيما اللغة العربية بمعالمها الراقية، فالقسم األدبي يتمتع بمميزات كثيرة، ومعلم القسم 

ة دور فيها، وللنشاط األدبي والنقدي عالقة متينة بين القسم األدبي عليه واجبات كثيرة، وللمدرس

األدبي ونشاطاته األدبية، ولذلك وضحت في المبحثين القادمين محاور تتصل بدور النشاط األدبي 

 والنقدي في اللغة العربية للقسم األدبي وهي كاآلتي: 

 المبحث األول: مكانة النشاط األدبي والنقدي في اللغة العربية 

درس طالب القسم األدبي مادة اللغة العربية بفروعها األدبية واللغوية، وهي دراسة غزيرة ي

المعرفة، قوية المكانة في المنهج الدراسي والتعليمي ولذلك علينا االستفادة من قدرات الطالب 

للغة وتأهيله لخدمة اللغة العربية وطرق استعمالها في حياته العلمية والعملية، وتتنوع نشاطات ا

العربية بموادها الزاهرة والمتعددة المجاالت، فيما يلي توضيح أنواع نشاطات األدبية والنقدية في 

 اللغة العربية:

 الجانب اللغوي:  -أوال

يتضمن منهج القسم األدبي مادة النحو والصرف ودراسة المعاجم اللغوية باستفاضة كبيرة، وللرفع 

افية داخل المدرسة المتمثلة في القراءة النحوية وكثرة اإلعراب من أهمية المادة تحتاج إلى أنشطة ثق

وتمارين الصرف ونشاطهما يكون بالمسابقات المتواصلة بين الطالب المدرسة، عن طريق اإلذاعة 

المدرسية، ووسائل اإليضاح، والتعليم التفاعلي النشط بكل وسائله، والكتابة النحوية والصرفية على 

ذلك دراسة المعاجم بكتابة تقارير لغوية، أو تشكيل لجنة طالبية تحرك شكل قصة أو مسرح، وك

الطالب في كتابة معاني الكلمات، واقترانها باآليات القرآنية واألحاديث الشريفة للوقوف على 

معانيها، واالستفادة من رصيدها اللغوي، فتفكيك المواد اللغوية إلى أنشطة فاعلة داخل المدرسة 

مادة اللغوية تسير بيسر عند الطالب، وتهضم دراستها وتبقى في ذاكرته وخارجها يجعل ال

 بالممارسة والتطبيق والتكرار العلمي المنظم.

ومن العيب أن نترك لغتنا العربية تسير مع التقليد والنسخ واللصق في الحفظ، فيبتعد الطالب عنها،  

عنها بكل وسائلها، والعالج للمشكلة  وتصبح عسيرة الفهم والغموض مما يؤدي إلى النفور واالبتعاد

العلمية علينا البحث عن الحل والتواصل مع لجان لغوية متعددة مرتبطة بالتعليم المرحلة الثانوية 

للقسم األدبي؛ ألننا نعول عليها في مهن كثيرة داخل المجتمع منها كتابة التقارير في المؤسسات 
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األخطاء الشائعة في الكتابة والقراءة، ومن األنشطة  الدولة المختلفة بشكل لغوي صحيح، وبعيدا عن

النقدية في اللغة إنشاء نادي داخل المدرسة باسم نادي اللغة ويضم مجموعة من الطالب يتدارسون 

اللغة والمعاجم والتراث القديم والحديث في اللغة ويجتمعون مرة في األسبوع داخل مدارسهم 

قراءة التراث بنقد جديد بناء، ونستطيع القول بهذه األنشطة  ويتناولون بالتحليل واإلعراب وإعادة

النقدية المستمرة نصل إلى استمتاع الطالب بمادة النحو والصرف وتأسيسه عن طريق النشاط 

 النقدي.

 ً  الجانب األدبي:  -ثانيا

وص للعملية التعليمية في اللغة العربية بحر واسع من المواد األدبية المتمثلة في األدب والنص

والبالغة، واإلنشاء وغيرها، وهذه المواد تشكل نسيج اللغة العربية الرتباطها الوثيق بعضها 

ببعض، وهذا التنوع األدبي يضيف النشاط األدبي والنقدي حيوية وحركة في اللغة العربية، ومن 

 أمثلة ذلك:

 نشاط األدبي والنقدي في الشعر والقصة القصيرة والرواية-6

ب عند الطالب في الكتابة الشعرية والقصصية والنقدية لذلك تكثف األنشطة حيث تبرز المواه

لتشجيع الموهوبين وكشف قدراتهم األدبية، وصقل إبداعاتهم النقدية بالكتابة والقراءة والنشر في 

 المواقع المدرسية لزيادة العطاء الثقافي لديهم.

بالحياة اليومية للطالب حتى يشعر  االهتمام بمادة اإلنشاء، وتنوع الموضوعات فيها، وربطها -0

بالقرب من التعبير عن نفسه وهمومه وسعادته، ومساعدة الطالب في بث األفكار والخيال مستندا 

على القراءة الكتب واألدب حتى يجمع بين القراءة والكتابة التعبيرية، وأن يخصص لإلنشاء مسابقة 

 سية في فقرة أجمل موضوع أو تعبير.فكرية بين الفصول والمدارس وتبث في اإلذاعة المدر

النظر إلى النشاط األدبي والنقدي نظرة جادة في مادة النصوص الشعرية والتاريخ األدب، ففيهما  -1

الرقي في اللغة العربية، حيث تساعد الطالب على الذاكرة والتلقي والحفظ السريع، ورواية الشعر 

مسابقات أدبية تظهر الطاقات الطالب في القسم القديم والحديث عن طريق برامج تربوية وتعليمية و

األدبي، ونحصل على طالب حافظ عن ظهر قلب للعديد من القصائد، وآخر لتواريخ الشعراء في 

مواليدهم ووفياتهم، وينشئ مقر في المدرسة لرواة الشعر واألدب فيكتسب الطالب الموهوب بالخبرة 

 ديث أم بالنثر والخطابة وغيرها،.في القراءة األدبية سواء بالشعر القديم والح

 البالغة:  -8
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أصبحت البالغة من الدعائم األساسية في القسم األدبي، وإذا درست بشكل تقليدي ابتعد الطالب عنها 

العتماده على التلقين والحفظ دون االهتمام بالتحليل والحوار والمناقشة في النشاط األدبي والنقدي، 

لبالغة ألنها تزيد اللغة بهاء وجماالً في المعنى والتراكيب البالغية، ولذلك ترى الباحثة االهتمام با

 وتظهر اإلعجاز القرآني في فهم اآليات وقوة فصاحتها وبالغتها وبيانها القوي المتين.

 النقد األدبي: -1

اخذ النقد األدبي مراحل كثيرة ومتقدمة في اللغة العربية، وصار النقد هو التمييز بين النصوص في 

ا وردئها، وإظهار مواطن الجمال والقبح فيها، وإقحام الطالب في النقد البناء خطوة متميزة في جيده

العلم، حيث يصبح الطالب ناقدا للنصوص، وقادرا على التحليل واالستنباط في المعرفة والقراءة 

م والعطاء والتقرب من المناهج النقدية، وارتباطه بالنشاط األدبي والنقدي من ثمار العلم والتعلي

المتميز للغة العربية، فمن نشاطاته المسابقات األدبية والقصصية وصناعة الطالب الناقد للقصص 

زمالئه ورواياتهم ومسرحياتهم والغاية منه هو الوصول إلى التطور المعرفي للنقد والتواصل 

 والتفاعل مع كتاب القصة والرواية والمسرح، وتقديم إضافة نقدية للغة العربية.

 وخالصة القول:

إن مكانة النشاط األدبي والنقدي للقسم األدبي تعتبر مرحلة التمهيد للمرحلة الجامعية والمعاهد العليا 

في اللغة العربية، فعن طريق إقامة النشاطات األدبية المتنوعة نصل إلى خروج طالب مؤهلين 

ية وغيرها للوصول إلى نتائج طيبة في للتعليم وللدوائر اإلدارية المختلفة وللقسم اإلعالم وكلية الترب

لذي يعد النواة في القسم التعليم، والرقي للقسم األدبي، وإبعاده عن الفراغ الثقافي والنشاط النقدي ا

 األدبي.

 المبحث الثاني: آليات النشاط األدبي والنقدي للقسم األدبي في المرحلة الثانوية

بي، يحتاج الموضوع إلى التعاون بين العناصر للوصول إلى آليات تعليمية صحيحة للقسم األد

التعليمية من معلمين وإداريين وطالب وغيرهم من أجل تبادل الخبرات واألفكار واالنطالق في 

 مجال المعرفة والتعلم، ويمكن عرضها كما يأتي:

 النشاط األدبي والنقدي ودور المعلم والمفتش التربوي: -أ

ألدبي من المعلم مادة اللغة العربية، فدوره تأهيل نفسه بالقراءة يبدأ النشاط األدبي والنقدي للقسم ا

واالطالع على المادة وما حولها، وكيفية تحقيق أهدافه العلمية والتربوية، فالطالب األدبي يحتاجون 

إلى المعلم القيادي الذي ال يمل من العمل في الفصل وخارجه، فهو دائم التخطيط والتوجيه 
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امتالك ناصية اللغة العربية بمختلف فروعها، وإعداد الجدول الزمني المناسب واإلرشاد لطالبه، و

للنشاطات األدبية والنقدية بما يتناسب مع الحصص واالختبارات الشهرية ونهاية الفصل، وتكون 

خطته تشمل المدي القريب والبعيد للسنة الدراسية، ومن هنا فالمعلم اللغة العربية ال يستطيع العمل 

فالبد من توحيد جهود مع باقي المعلمين اللغة العربية والتواصل معهم بشكل دائم واالجتماع  لوحده،

معهم في المدرسة للتوصل إلى إنشاء جدول كامال للسنة الدراسية حول تقسيم العمل بالنشاط األدبي 

لتحريك طالبه  والنقدي، وإذا كان معلم القسم األدبي هو المعلم الوحيد فإنه يبحث عن الطريقة المثلى

في النشاطات  وضمهم جميعاً إلى النشاط األدبي والنقدي، وتقسيم القسم األدبي إلى مجموعات للعمل

 داخل المدرسة وخارجها.

يعمل المعلم الجاد في القسم األدبي على إظهار الطالب المتميزين في فنون األدب واللغة المختلفة، 

ي محاولة انضمامهم معهم لحثهم على القراءة والتعلم، وكذلك الطالب الذين ال يملكون الموهبة ف

ويقسم الموهوبين في فن اإللقاء، وهذا الفن ))يعني أننا أمام نتاج لغوي إنساني موجه إلى مجموعة 

يتمتعون ببراعة اإللقاء، وكذلك  (6)أو مجموعات من الناس؛ أي أننا أمام ملق وأمام مستمعين((

المسرح والنوادي الثقافية، وكذلك يعلم طالبه القيادة الحكيمة لكل قراءة القصص، وطالب اإلذاعة و

فريق ونظام المواعيد، وطرق التواصل مع اآلخرين، والعمل الجماعي الذي يؤدي إلى النجاح، 

 وكذلك من واجب المعلم اختيار الموضوعات الهادفة في

بالنفس الطالب حتى يستطيعون النشاطات األدبية والنقدية التي يميل الطالب إليها، وغرس الثقة 

 مواجهة العقبات، والتوازن بين الدراسة والنشاطات. 

وللمفتش التربوي دوراً في العملية التعليمية؛ فهو يقوم بالتوجيه والنصح واإلرشاد للمعلم في جوانب 

عديدة ترتبط بالمنهج والطالب وطرق التدريس، والفروق الفردية بين الطالب وكيفية عالجها، 

يرها من األمور التعليمية، ))ومن المعلوم أنه ليست هناك طريقة تفوق غيرها في التدريس وغ

األكثر تأثيراً هي تلك التي توائم بين طبيعتين هما طبيعة المتعلم وطبيعة المادة المتعلمة، والمتعلمون 

 عاة الفروقفي الفصول الدراسية هم أفراد مختلفون، وهذا ما ينادي به التربويون من ضرورة مرا

___________________________________________________________ 

 .  69م، ص: 6113، 6محمد ماهر، فن اإللقاء، بنغازي: دار الكتب الوطنية للنشر والتوزيع، ط:  (6)
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، وبذلك فدور المفتش التربوي قراءة الهيكل العام في التعليم ومشاركة (6)الفردية بين المتعلمين((

م في وضع األسس التي تمكن النجاح في العملية التعليمية بمختلف طرقها والتي منها النشاط المعل

األدبي والنقدي وتقديم المساعدة له للوصول إلى بناء الطالب بمختلف قدراتهم ونشاطاتهم األدبية، 

، خاصة أن المفتش التربوي يتجول بين المعلمين والمدارس، ويدرك مصدر القوة والضعف بينهم

والنشاط االدبي والنقدي جزء من العملية التعليمية ينبغي من المفتش التشجيع واالهتمام بعطاء 

     المعلم ومكافأته على مجهوداته القيمة.      

 النشاط األدبي والنقدي ودور الطالب: -ب

لنشاطات الطالب هو المعول عليه في القيام بالنشاطات األدبية والثقافية، وإمداده بأدوات النقد وا

الثقافية عن طريق المكتبات المدرسية والمناهج الهادفة التي تعمل على تقوية قدرات الطالب 

العلمية، والسؤال المطروح هنا كيف نهيئ الطالب األجواء الثقافية داخل المدرسة، ونعوده على 

 النشاطات األدبية النقدية، وتحاول الباحثة إيجازها في النقاط اآلتية: 

 كار والعناوين األدبية والنقدية للطالب وتركه للبحث فيها.طرح األف -6

 تقسيم الطالب إلى فرق للتعاون في تبادل األفكار وتوزيع الواجبات. -2

 إنشاء فريق مصغر للتقويم األعمال األدبية، وتحديد الوقت الزمني لها. -0

برامج إذاعية أو  يبدأ الطالب في النشاطات على فترات قصيرة في الفصل وفترة االستراحة وتشكيل -1

 مسرحية وغيرها.

توجيه الطالب إلى ثقافة حب الظهور والوقوف على خشبة اإلذاعة والمسرح حتى يكتسب ثقة بنفسه  -8

 ومن حوله.

الحث على الكتابة في الموضوعات األدبية وتحديد الوقت الزمني لها داخل الفصل أو عن طريق  -1

 المسابقات األدبية.

ل بالتقييم والدرجات أو الشهادات التقديرية أو الزيارات الميدانية إلى التشجيع الطالب بكل األشكا -9

 الجامعات أو مراكز الثقافة والمشاركة فيها. 

 النشاط األدبي والنقدي ودور المدرسة:  -ج   

الثقافي للطالب، تمده بالعلوم المختلفة والمعرفة والنشاطات المتنوعة، وهي  المدرسة هي البيت

للعملية التعليمية والترفيهية للطالب، وعليها واجبات كثيرة نحوهم، ولذلك فالمدرسة  البيئة المنظمة

___________________________________________________________ 

هدى مصطفى عبد الرحمن، طرائق حديثة في تعليم اللغة العربية، جامعة سوهاج: دار العلم للماليين، ط:  (6)

 .8، ص: 6
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والمعلمين في  الخبرات اإلدارية التي تسعى إلى التنظيم والترتيب للشؤون الطالب تضم العديد من

كل المراحل التعليمية، ولإلدارة المدرسية واجبات نحو القسم األدبي، فهو يحتاج إلى اإلرشاد 

والتوجيه شأنه شأن القسم العلمي، فال تنقص من أهميته وشأنه في العملية التعلمية وال تعول على 

ه وتتركه شاردا يتجول في الساحات المدرسية بدون هدف علمي بل القسم األدبي يتطلب من غير

اإلدارة الحكيمة التي تقوده إلى طريق اإلبداع والتميز، ولذلك تحاول وضع آلية مناسبة للعمل على 

ر الرقي بالقسم األدبي بشكل عام، وبمادة اللغة العربية بشكل خاص، فمن واجبات اإلدارة اختيا

الفصول المناسبة للقسم األدبي وتنشئة مكتبة خاصة باللغة العربية يمارس الطالب األدبي نشاطاته 

فيها، وتهيء مختبرا علميا أدبيا في السرد والشعر والمسرح في اللغة العربية ، وإضافة إلى إذاعة 

ا، وكذلك تعمل خاصة بالقسم األدبي حتى يشعر الطالب بقيمة التخصص، وأهمية اللغة العربية فيه

لجنة تخصصية في اللغة العربية تراقب سير األحداث والنشاطات األدبية والنقدية للطالب والمعلم 

حتى توجه العملية التعليمية نحو االتجاه الصحيح، فتوفير البيئة للنشاط األدبي تضمن المحافظة على 

تحق منا االلتفاف حولها والرفع من اللغة العربية ورد اعتبارها وقيمها فهي لغة القرآن الكريم، وتس

قيمها، وقد ال تجد اإلدارة البيئة المادية والمعنوية لالهتمام بأبعاد العلمية للنشاط والنقد، فعليها 

مواجهة الصعاب وطلب العون من الجهات التعليمية والمراكز الثقافية من أجل إخراج األداء 

ليمية والذين سيكون آثارهم كبيرة وإيجابية على الناضجة من الطالب والمعلمين في العملية التع

 المجتمع.     

 النشاط األدبي والنقدي ودور المجتمع: -د

إن نجاح العملية التعليمية ال تقف على المعلم والطالب واإلداري وغيرهم وحدهم، بل تحتاج إلى 

منتديات الثقافية، التعليم التعاون والتكافؤ مع البيئة االجتماعية األخرى منها: األسرة، المراكز وال

العالي، واألساتذة الجامعات في التخصص العلوم اإلنسانية، وكذلك القنوات اإلعالمية المسموعة 

والمرئية واإللكترونية، فتضافر الجهود السابقة وعملها وفق منظومة تعليمية تحقق التفوق والنجاح 

والرقي بالوسائل التعليمية المختلفة، فالمجتمع  في تبادل الخبرات المهنية والنشاطات األدبية والنقدية

يرغب في نجاح أبنائه والحصول على وظائف والعمل فيها بمهنية وإخالص وهذا ال يتحقق من 

المدرسة وحدها بل الترابط بين أجزاء المجتمع والمتابعة والمساعدة بيد واحدة نصل إلى نجاح 

في نشاطاته يحتاج إلى زيارة الشعراء والكتاب  التخصصات في المرحلة الثانوية، والقسم األدبي

وبعض المثقفين إلى مدارسهم وينظر إلى نشاطاتهم ويقيم أعمالهم، وال يحتاج إلى الرتابة والتقليد 

في الحفالت من األكل والشرب وغيره، بل الغاية هي المشاركة وإحساس الطالب بالمسئولية الكلمة 
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سم األدبي هو الداعم لها بفضل تخصصه وقوة مواده التعليمية فيها، وأهمية اللغة العربية التي يعد الق

وال ننسى دور المكتبات العامة والخاصة بدعم الكتب األدبية والعمل من الرقي بالطالب العلم وتقديم 

العون للمدارس التعليمية بالكتب اللغوية واألدبية لهم على شكل هدايا أو القيام بزيارة المكتبات 

لخاصة، فيشعر الطالب بأجواء النشاطات األدبية والنقدية داخل مدارسهم وخارجها، العامة وا

 ويصبح الجميع يحتويهم وينتظر عطاءهم المثمر في المستقبل. 

 الخاتمة:  

 بعد أن انتهيت من إعداد الرسالة واكتمل البحث، أود أن ألخص أهم النتائج التي توصلت إليها:  

 في القسم األدبي للمرحلة الثانوية. ضعف النشاط األدبي والنقدي -6

 عدم تطور األنشطة األدبية والنقدية المتصلة باللغة العربية. -2

 قلة االهتمام بالقسم األدبي مما أدى إلى تدني المستوى العام عند الطالب -0

 ضعف دور المعلم والمفتش اللغة العربية في تحريك النشاط األدبي والنقدي. -1

 العلمية في تقديم الخبرات واألدباء للقسم األدبي.غياب المؤسسات الثقافية و  -8

 التوصيات: 

 االهتمام بالقسم األدبي للمرحلة الثانوية، وترغيب الطالب في الدخول إليه. -6

 تطوير قدرات المعلم والتفتيش التربوي في طرق النشاطات المتنوعة للقسم األدبي -2

ت وأجهزة الصوت، والقاعات التي يتم فيها توفير معدات النشاط األدبي والنقدي المتمثل في اإلذاعا -0

 االجتماع بين الطالب النشاط باستمرار.

التنسيق بين اإلدارة المدرسية والمراقبات التعليمية في وضع آلية النشاطات بشكل منتظم حتى ال  -1

 يؤثر على التأخر في المنهج والدراسة.

جامعات، والمنتديات الثقافية، ووزارة مشاركة المؤسسات األخرى في النشاط األدبي والثقافي مثل ال -8

الثقافة، ومجمع اللغة العربية، المكتبات العامة والخاصة حتى يكتسب الطالب ثقافة العطاء العلمي 

 في اللغة العربية واتصالها بالمجتمع، ويشعر بالترابط واالنتماء لها. 
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 المراجع:

 الكتب -أوالً 

. دار الزمان للنشر القواعد واألسس النظريةماتية والتعليم المعلوالمحيسن، إبراهيم )بدون تاريخ(.  -6

 والتوزيع.

 (. دار زهدي للنشر والتوزيع.6. )ط اإلعالميةالتربية م(. 2323أبو عزام، محمد ) -2

 (. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.2. )ط لألدباألصول الفنية م(. 6111حسين، عبد الحميد ) -0

 (.  بنغازي: دار الكتب الوطنية للنشر والتوزيع. 6)ط ء. اإللقافن م(. 6113ماهر، محمد ) -1

. )بدون طبعة(. دراسات في القصة والمسرح فن القصةتيمور، محمود )بدون تاريخ(.  -8

 المطبعة النموذجية.

 (. تطوان: مطبعة الخليج العربي.6. )ط النقد األدبي أسرارم(. 2332شبال، محمد ) -1

. )بدون طبعة(. بيروت: دار قضاياه واتجاهاته الحديثة بيالنقد األدحاتم، عماد )بدون طبعة(.  -9

 الشام للتراث.

( ليبيا: وزارة 6. )ط الفني وااللتزام األداء النفسي بين التذوقم(. 2360المصري. فريدة ) -5

 الثقافة والمجتمع المدني.

 الدوريات:  -ثانيا

( تصدر عن الهيئة 1) (. المجلد2. )العدد النقدي تراثنام(. 6151عز الدين، إسماعيل ) -6

 المصرية العامة للكتاب.
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"معيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم بمدراس التعليم العام في ضوء  دراسة بعنوان:

 بعض المتغيرات من وجهة نظر المعلمين والمعلمات " بمكتب تعليم سوق الجمعة"

 كلية التربية قصر بن غشير - معة طرابلسعضو هيئة تدريس بجا...  خيرية أنبية غويلة .د

 kbingwelah@gmail.comالبريد اإللكتروني:

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

 المقدمة:

في مجالي العلم والتكنولوجيا أذ تخطو يشهد عالمنا اليوم تطوراً كبير وتقدماً تكنولوجيا سريعاً      

الدول المتقدمة خطوات سريعة في هذا المجال، وقد أدى التطور العلمي التكنولوجي إلى إعادة 

النظر في التعلم ومناهج الدراسة وأساليب التدريس وتنمية التفكير العلمي واستخدام التقنيات الحديثة 

 ً جديدة في التعلم والتعليم فزودت المعلم بتقنيات يمكن في التعليم ولقد منحت التكنولوجيا أفاقا

  (.2111)البلوى، استخدامها في تعزيز التعليم وزيادة التحصيل العلمي لدى الطالب 

بهذا ظهرت أساليب وطرق جديدة للتعلم غير المباشر حيث تعتمد على توظيف مستحدثات     

الحاسوب ومستحدثاته واألقمار الصناعية  تكنولوجية لتحقيق هدف التعلم المطلوب منها استخدام

والقنوات الفضائية والمكتبات االفتراضية وذلك بغرض اتاحة التعلم على مدار اليوم والليلة لمن 

يطلبه وفى المكان الذى يناسبه بواسطة أساليب وطرق متنوعة تدعمها تكنولوجية الوسائل المتعددة 

ي من خالل تركيبة من لغة مكتوبة ومنطوقة التي يختارها بمكوناتها المختلفة ، لتقدم محتوى التعليم

المستخدم لهذا المجال وعناصر مرئية ومتحركة وتأثيرات متنوعة سمعية وبصرية يتم عرضها 

ً وممتعا ويتحقق بأعلى كفاءة وبأقل مجهود وفى  للمتعلم من خالل الحاسوب مما يجعل التعلم شيقا

يم ، فمن خالل المساعي التي تبدلها أغلب الدول والحكومات أقل وقت مما يحقق أكثر من جودة التعل

  (036، 2366) وزاى والخوجة،  من أجل تفعيل استراتيجية التعليم عن طريق التكنولوجية الحديثة

ففي عصر الثورة المعلوماتية والتكنولوجية أصبح من األهمية بمكان مسايرة هذه التطورات      

ً مجال التربية الحاصلة في المجتمعات المتق دمة على كل األصعدة في كل المجاالت وخصوصا

والتعليم والتدريب ، حيث يبرز دور تخصص تكنولوجيا التعليم الذى يعتبر العمود الفقري 

ً أسلوب النظم  للتخصصات األخرى عامة والتربوية خاصة ، إذ أن تكنولوجيا التعليم تعتمد أساسا

ارد البشرية والغير البشرية وكذلك بتوظيف التقنية توظيفاً يسهم والمنهجية في التفكير بمساهمة المو

mailto:kbingwelah@gmail.com
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في حل المشكالت وثم بالتالي يؤدى إلى التحسين والتطوير في مخرجات العملية التكنولوجية من 

  (1، 2111.) البلوى،أجل تحقيق األهداف المرجوة 

ل مهامه في االتصال فالتكنولوجيا أثرت في جميع جوانب مجاالت الحياة وقامت بتسهي      

واالنتقال واختصرت له الزمن وبذلك أصبح االنسان يعيش في قرية صغيرة يؤثر فيها ويتأثر بها ، 

ولتعدد جوانب الحياة في المجتمع فأنهم يتفاعلون مع بيئتهم المادية واالجتماعية لذلك تعددت 

التعليم أو تقنيات التكنولوجية  اصطالحات وتعريفات التكنولوجيا أوما يعرف بالتقنيات فهناك تقنيات

 (2112) الغزواى، . وتقنيات المعلومات ووسائل تكنولوجية التعليم 

بأن العصر الراهن هو عصر التالحم بين Radu all et )  2111)ويؤكد رادو وآخرون       

ر الحالي التكنولوجية والعقل البشرى ، بهذا تزايد اهتمام التربويين القائمين على التعلم في العص

بالمتغيرات الحديثة في تقنية الحاسوب والمعلومات التي تعمل على نقل وتداول المعرفة ، ففاعلية 

هذه التقنية أصبح أمر مؤكداً ال يمكن اغفاله، فقد اهتمت النظم التربوية في مجتمع المعلومات بأعداد 

يعتبر التعلم عن طريق تكنولوجيا األفراد أعداد يؤهلهم لالستخدام الجيد لتكنولوجيا التعليم ، حيث 

المعلومات نمط جديدا من أنماط التعليم فرضته التغيرات العلمية التكنولوجية التي شهدها ومازال 

 يشدها العالم حتى اليوم .

بهذا برز دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في العملية التعليمية منذ منتصف القرن       

ديمها للطلبة بصورة ين على التخطيط والتحضير لدروسهم، وذلك لتقالعشرين، فهي تساعد المعلم

 (Sutton 2006 ) (  كما تساعد الطلبة على التعلم الفعـال,Leach 2115) مشوقة وفاعلة

 وبنظرة موجزة للدراسات السابقة          

ثير استخدام إلى أن هناك عدداً من الدراسات والتقارير التي تؤكد تأ ) 2114يشير عوده سليمان )

تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحصيل الطلبة وزيادة دافعيتهم للتعلم، وتنمية قدرات التفكير 

االبتكاري، والقدرة على حل المشكالت، وتقليل زمن التعلم، وتنفيذ عدد من التجارب الصعبة، 

م الجماعي، فضال عن وتثبيت المفاهيم وتقريبها، وحفظ ً الحقائق التاريخية، وتعزيز مبدأ التعل

الخدمات والتسهيالت التي تقدمها للمعلمين مثل إلدارة وحفظ سجالت الطلبة وعالماتهم، باإلضافة 

إلى التواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم، كما أنـــها مصـــدر من مصـــادر وسائل االتصال مع 

 & Wheeler, 2001 Forcheri)زمـــالءه المعلمين، وذوي الخـــبرة في مجــــال تخصصه . 

Molfino, 2000)   
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ففي هذا السياق فقد أصبح دور التكنولوجيا في التعليم والتعلم واحد من أهم القضايا المناقشةعلى    

نطاق واسع في السياسة التعليمية المعاصرة، وصار هناك تأثير على أن توظيف واستخدام 

يم والتعلم، حيث يساعد على حل الكثير من التكنولوجيا بطريقة صحيحة سيودى إلى تحسين التعل

المشاكل التعليمية بشكل عام ويحقق للتعليم عائداُ كبيراً ويمكن أن يوفر الكثير من الجهود التي يتم 

بذلها، نظراً لعظم اإلمكانات التي توفرها تكنولوجيا التعليم ومدى فاعليتها في عملية التعليم والتعلم 

 .(2119)العوض والسعيدى ،

من خالل ما سبق يتبين لنا أنه في ظل الظروف الحالية ألغنى للمؤسسات التعليمية عن      

تكنولوجيا التعليم لما تقدمه من خدمات جليلة مثل إيصال المحتوى للمتعلمين وإمكانية التفاعل معه 

مكان، ومشاركته بين الطالب وانفسهم وبين المعلمين، وباإلضافة أنها ساعدت في تخطى الزمان وال

كما أن لها الدور الكبير في تثبيت المعلومات وتحسين المنظومة التعليمية، وهذا ما أشير إليه في كل 

 ( 2119( و) مهدى والنورى ، 2121الخالدي وآخرون،)دراسة من 

االمر الذي يستلزم معه استخدام التكنولوجيا في التعليم وتوظيفها بشكل الفعال والوقوف على       

خدامها وبحث مدى توافر متطلبات تطبيقها، ورصد أهم المعوقات التي قد تواجه المعلمين واقع است

 والمعلمات عند استخدامها وذلك حتى يمكن التخطيط الجيد لتوظيفها وتالفى معوقاتها.

 اإلحساس بمشكلة الدراسة: 

تمد بالدرجة األولى مما ال شك فيه أن عمل المعلمين والمعلمات داخل المؤسسات التعليمية يع       

على ناحية فنية أدائية تتمثل في دعم وتوظيف تكنولوجيا التعليم داخل الفصول الدراسية بهدف رفع 

مستوى جودة التعليم واالرتقاء بمستوى العملية التعليمية ، حيث يمكن تحقيق ذلك عن طريق 

ور العملية التعليمية والذى استخدام استراتيجيات التعليم التي تعتمد على أن يكون المتعلم هو مح

تتركز حوله جميع األنشطة التي تساعد على تحقيق األهداف وذلك بتعدد األساليب التي يمكن من 

 –خاللها ممارسة هذه األنشطة ومنـها " تكنولوجية التعليم " بما تحتويه من وسائط متعددة بصرية 

راتيجيات الحديثة التي تتناسب مع بصرية سمعية هذا بدوره يتطلب االطالع على االست –سمعية 

 .الثورة العلمية التكنولوجية 

ونظراً ألهمية التكنولوجيا في عمليتي التعليم والتعلم ودورها في تتبيث المعلومات ومساعدتها        

في زيادة التحصيل فقد عمل العالم جاهداً على إيصال تكنولوجيا التعليم في التدريس وعمل أيضا 

لميها على استخدامها لسد الثغرات ، وتغيير النمط التقليدي في التدريس علها تزايد على تدريب مع
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فــإن التقدم الكمي في مجال تكنولوجيا التعليم لم يوكبه من دافعية الطلبة نحو التعلم ومع ذلك " 

" ومن ثمة لم يتمكن المعلمون من توظيفها  تقدم نوعى في استخدام هذه التكنولوجية الحديثة

لطريقة الصحيحة لخدمة العملية التربوية ،حيث مازال كثير منهم يمتلك معارف سطحية عن هذه با

إلى أن من العوامل الذى  ( 2115)  دراسة زيدانالتكنولوجية وكيفية استخدامها حيث أشارت 

يعزى إليها تدنى مستوى تحصيل الطالب في المواد الدراسية تتمثل في قلة استخدام المعلمون 

ولوجيا التعليم والتي تكمن أهميتها في كونها تعد حالً لمجموعة من المشاكل التي تواجه للتكن

 المعلمين في أثناء عملهم سواء داخل الغرفة الصفية أو خارجها .

ومن هذا المنطلق فإن التعليم اليوم يواجه تحديات وتحوالت عديدة طرأت عليه إلى جانب        

التعليم والتي تمثلت في اتجاه االستعداد التكنولوجي الذى يختص ظهور معيقات طالت تكنولوجيا 

بالمعلومات واالتصاالت واتجاه االستعداد التنفيذي والذى يختص بالمستخدم إي مدى استعداد 

ً جانب نفسى يتعلق  المؤسسة التعليمية الستخدام هذا النوع من التكنولوجيا الحديثة وهناك أيضا

التربوي الحالي الراسخ والذى يعمل به منذ مئت السنين فال غرابة إن بالمعلم والطلبة والنظام 

تعارض طبيعة العقل البشرى التغيير ودليال على ظهور تلك المعيقات ما أكدته العديد من الدراسات 

 .( 2113و)الشتيوى ،  (2121منها .) أبو ستالة، 

ا التعليم ذات أهمية كبرى وذلك لما ومما الشك فيه أن الوقوف على معوقات استخدام تكنولوجي      

لها من األثر البالغ في عرقلة العملية التعليمية ومعالجتها وتأكيد على ما سبق في استخدام تكنولوجيا 

التعليم في العملية التعليمية ، ومن خالل زيارة الباحثة لبعض من مدراس التعليم العام  خالل عملها 

ف واستخدام تكنولوجيا التعليم بأنواعها المختلفة من قبل الميداني الحظت قصور كبير في توظي

المعلمين في غرفة الصف واستخدام التكنولوجيا اليزال هامشياً وليس من صميمها إذ اليزال العديد 

، وباالطالع على األدبيات والبحوث والدراسات التي أجريت في من المعلمين يعتبرها شيئاً تكميلياً 

كنولوجيا التعليم باعتبارها أدوات مساعدة على إتمام ونجاح العملية التعليمية ليبيا والتي اهتمت بت

الحظت الباحثة ندرة  في األبحاث التي اهتمت بدراسة المعوقات التي تحول دون توظيفها  ، بهذا 

تواصلت الباحثة مع عدد من المعلمين والمعلمات  بمرحلة التعليم العام على شكل دراسة استطالعية 

شافية وذلك بطرح مجموعة من األسئلة حول موضوع الدراسة فتبين من خالل إجاباتهم أن استك

اغلبيهم يواجهون صعوبات ومعوقات تحول دون استخدامهم للتكنولوجيا في التعليم وخاصة  

 المعيقات المرتبطة بالمنهج والغرفة الصفية .
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ً منا بأهمية التكنولوجية وأ تحديد مشكلة الدراسة: ثرها في التعليم دعت الحاجة إلى هذه وإيمانا

" ما معيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم الدراسة والتي تحددت في التساؤل الرئيسي 

بمدراس التعليم العام في ضوء بعض المتغيرات من وجهة نظر المعلمين والمعلمات " بمكتب 

 تعليم سوق الجمعة"

 لفرعية التالية :حيث تنبثق من السؤال الرئيسي األسئلة ا

ما معيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم المرتبطة بالمعلم بمدراس التعليم العام من وجهة  -6

 ؟ نظر المعلمين والمعلمات

ما معيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم المرتبطة باإلدارة المدرسية بمدراس التعليم العام  -2

 ت؟ والمعلما وجهة نظر المعلمين

ما معيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم المرتبطة بالمنهج المدرسي بمدراس التعليم العام  -0

 . ؟والمعلمات من وجهة نظر المعلمين

ما معيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم المرتبطة بالغرفة الصفية بمدراس التعليم العام  -1 

 ؟.من وجهة نظر المعلمين والمعلمات

ما أكثر معيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم انتشارا بمدارس التعليم العام من وجهة نظر  -8

 المعلمين والمعلمات؟

ما مـدى وجـود فـروق ذات داللـة إحصائية حول معيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم  -1

رة( من وجهة نظر المعلمين عدد سنوات الخب -المؤهـل العلمي  -تعزى للمتغيـرات )الجنس

 والمعلمات؟ 

  أهداف الدراسة:

معيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم المرتبطة بالمعلم تسعى الدراسة الحالية للوقوف على: 

وباإلدارة المدرسية وبالمنهج المدرسي وبالغرفة الصفية إلى جانب إثراء الميدان المكتبي ببحوث 

 ظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم. ودراسات حول معيقات التو
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 أهمية الدراسة: 

: التعرف على معيقات التي تحول دون التوظيف الفعال ترجع أهمية الدراسة الحالية إلى      

الستخدام تكنولوجيا التعليم في مدارس التعليم العام من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، كما تزداد 

م تغذية راجعة ألصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم فهى تسعى أهمية هذه الدراسة في أنها تقد

للكشف عن المعيقات التي تحد من استخدام وتوظيف تكنولوجيا فى التعليم، وذلك من خالل الوقوف 

على جوانب القوة وجوانب الضعف والعمل على الحد منها وعالجها للرفع من مستوى للعملية 

ة وقد تساهم ا بفتح المجال إلجراء بحوث ودراسات أخرى في مجال التعليمية ، كما أن الدراس

 توظيف تكنولوجيا التعليم للنهوض بالعملية التعليمية بما يتماشى ومتطلبات العصر.

 حدود الدراسة:

 اقتصر الدراسة على الحدود التالية:         

 : معلمين ومعلمات بمدراس التعليم العام.الحدود البشرية -

 : معيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم.موضوعيةالحدود ال  -

 : منطقة مكتب تعليم سوق الجمعة.الحدود المكانية -

 (2322 -2326: تم التطبيق خالل الفصل الثاني للعام الدراسي )الحدود الزمنية -

 مصطلحات الدراسة:

 اشتملت الدراسة على بعض مصطلحات التي تم تعريفها مفاهيميا وإجرائياً: 

المعيقات بأنها هي " العوامل التي تؤدى وجودها إلى  (2111البلوى ) تعريف المعيقات: يعرف -1

 التأثير السلبي على عملية توظيف واستخدام التكنولوجيا مما يقلل من استخدامها لدى المعلمين. 

إتمام  هي العقبات والعراقيل التي تقف في طريقبأنها:  إجرائيا  المعيقات الباحثة وتعرف       

وانجاح العملية التعليمية والتربوية والتي تقف دون توظيف واستخدام تكنولوجيا التعليم من وجهة 

 نظر المعلمين والمعلمات بمدارس التعليم العام وتحقيق األهداف المنشودة.

: بأنها االستخدام األمثل للمعرفة العلمية (2112الحيلة )يعرفها  تعريف تكنولوجيا التعليم: -2

 تطبيقاتها وتطويعها لخدمة االنسان ورفاهيته.و
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     ً : بأنها توظيف كل ما هو متاح في مجال المعرفة والتعلم (2113الشرمان )ويعرفها أيضا

اإلنساني من إجل أثراء التعلم بما يعود بالنفع على الفرد والجماعة فهي تضم جميع الوسائل 

 مها المعلمون في تدريسهم الصفي االتصال من أجهزة وبرمجيات تعليمية التي يستخد

بأنها: هي كل األجهزة والوسائل التكنولوجية التي تستخدم  تكنولوجيا التعليم إجرائيا  وتعرف       

داخل الغرفة الصفية من قبل المعلم لمساعدته على تحقيق األهداف التعليمية المطلوبة بطريقة تسهل 

ليمية للطلبة واختصار للوقت والجهد وتحقق أهداف المادة عمليتي التعليم والتعلم وتبسيط المادة التع

 التعليمية بكفاءة وفاعلية.

هو التعليم العام )اإلجباري( وينقسم إلى مرحلتين: المرحلة تعريف مرحلة التعليم العام / -3

األساسية تتكون من تسع سنوات دراسية والمرحلة المتوسطة " الثانوية " وهي تخصصية وتتكون 

 .سنوات دراسية )وزارة التربية والتعليم الليبية( من ثالث

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 نشأة وتطور تكنولوجيا التعليم: 

تتأثر تكنولوجيا التعليم وتؤثر بما حولها من مجتمع ومتغيرات اقتصادية ومنظوميه، فهي       

نشأتهم، ومعلوم أن البشر اعتمدوا في  امتداد للحالة االجتماعية االقتصادية التي يعيشها البشر منذ

بداية حياتهم على الزراعة كوسيلة للعيش والرزق، وكانوا يتعاملون معها بشكل فردي بحيث يقوم 

كل مزارع برعاية منتجاته الزراعية أو حيواناته والعناية بها ثم االنتقال إلى استهالكها أو بيعها، 

 مترابط مع من حولهم. وهو ما يعتبر عمالً فرديا غير متواصل وال

لكن البشر بدوا يتطورون في عمل منظومي وخاصة في أوربا حيث انتقل سكان األرياف إلى      

المدن وانخرطوا في عمل جماعي تكاملي وفق منظومة مصنعية تعتمد على اآللة، ال تقبل الخطأ 

وال يٌقبل فيها العشوائية أو يتحمل كل فرد دوره، وتُعزز فيها اإلنتاجية، ويُبتعد فيها عن الفردية، 

ً لتحقق مردود مالي مربح أفضل بكثير من القطاع الزراعي بالطريقة الفردية؛  االرتجالية سعيا

األمر الذي أسهم في زيادة االختراعات واالبتكارات وحدوث ثورة صناعية، تالها الحروب التي 

اعي سعياً للعيش والبقاء أو البحث خاضتها أوربا وأسهمت في التنمية الصناعية وتعزيز العمل الجم

 عن أحدث وسائل الحروب.
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وما إن انتهى العصر الصناعي حتى ظهر العصر الحديث أو ما يسمى بالتقني أو عصر      

المعلومات وذلك في منتصف التسعينيات الميالدية، إذ ارتبط هذا العصر بظهور الحاسبات 

وصوالً إلى ما في أيدينا من منتجات تقنية  2.3يب الشخصية تالها ظهور االنترنت ثم تطبيقات الو

 أثّرت على سير حياة البشرية.

وفي المرحلة الثالثة التي تمثل عصر المعلومات شاهدنا ارتباط التعليم بتكنولوجيا التعليم وظهر  

من  لدينا التعلم االلكتروني والتعلم عن بعد والتعلم بواسطة الحاسب اآللي والتعلم المدمج إلى آخره

أنواع التعلم ، وكما أن أنظمة وأساليب التعليم تغيرت وارتبط تطورها بالحالة االجتماعية 

واالقتصادية في كل فترة ، فإن تكنولوجيا التعليم لم تظهر لنا دون مقدمات أو تمهيد مسبقاً، بل كانت 

 ليومنا م وصوالً 6123على شكل مراحل ساهمت في تشكلها وأخذ دور وحيّز لها ابتداء من عام 

المعاصر والذي مازالت فيه تتجدد وتتكيف وفق معطيات العصر، وبما يحقق لها الكفاءة والفاعلية 

 في التعليم، ويسهم في تعزيز التعلم.

ً بل سوف يزداد، ويرى روبرت  ولن يتوقف تطور تكنولوجيا التعليم على ما وصلت إليه حاليا

تي يمكن أن تساهم في تكوين تكنولوجيا التعليم منها جانييه أن هنالك أنواع كثيرة من األحداث ال

استمرار النمور الغير عادي لألشياء الجديدة، والعمليات واألفكار والتي تكّون مفهوم التقنية، إضافة 

إلى نمو أعداد المثقفين ذوي العقول النيرة التي تتفانى من أجل الوصول إلى التعليم اإلنساني 

 ( . 2112() الحيلة ، 2111)روبرت ،  وتشجيع المعرفة اإلنسانية

  مراحل تطور تكنولوجيا التعليم:

عبارة عن أّي وسيلٍة بصريٍّة تعتمد على النّظر لتقديم المعلومة، وقد  :أوالً حركة التّعليم البصريّ 

تطورت هذه الوسائل نتيجةَ اكتشاف األصوات واألفالم الُمتحّركة النّاطقة، وأُضيَف العنصر 

عبارة عن الوسائل  :حركة التعليم الّسمعّي البصريّ  .ليها لالنطالق إلى المرحلة التّاليةالّسمعّي إ

تعتمد  :مفهوم االتصال .التي تتعلّق بحاّستي الّسمع والبَصر في نقل المعلومات والخبرات واألفكار

ً ف ي نقل المعلومات، هذه المرحلة على التّفاعل بين الُمرسل والُمستقبِّل في الغرفة الّصفيّة ديناميكيا

وهذا يؤدّي إلى تحقيق التّفاهم بين الّشخَصين؛ حيث يُعتَمد في التّطوير على طرق التّعليم بشكٍل أكبر 

من االهتمام بالمواد واألجهزة، وبذلك تختلف هذه المرحلة عن المراحل الّسابقة، فقد أدّت إلى 

يعتمد هذا المفهوم في نظرته  :هوم النّظممف .إحداث تغييٍر في اإلطار النّظري للتقنيات التّربويّة

ً لتحقيق هدف  للتّعليم على التكامل الحاصل بين ُمكّوناته التي تكون ُمرتبةً وُمنّظمةً، وتعمل معا
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تعتمد هذه المرحلةُ على سلوك الُمتعلِّّم، والظُّروف التي يحدث فيها التّعلّم؛  :العلوم السُّلوكيّة .ُمشترك

روف تُؤثّر بشكٍل أساسيٍّ في سير العمليّة التّعليميّة، ولكن ال بُدّ من استخدام فهذه السلوكيات والظُّ 

دة التي من شأنِّها التّعزيز ال العرض، المفهوم الحالي لتكنولوجيا التعليم: يُعدُّ  األدوات المساعِّ

ر المفهوم خالل الّسنين، و اجتمع العلماء استخداُم كلمة تكنولوجيا التعّليم المرحلة َاألخيرةَ من تطوُّ

على تفسيره وتعريفه بأنّه الدّراسة والُممارسة األخالقيّة لتيسير التّعلّم، وتحسين األداء )التعليم 

والتعلم( من خالل إنشاء واستخدام وإدارة العمليّات والموارد التّقنيّة المناسبة للتّعلّم، حسب جمعيّة 

، حيث شمل هذا التّعريف جميع المراحل (AECT) االتّصاالت والتّكنولوجيا التّربويّة األمريكية

رات العصر   .(2113القضاة،  )(2111)البلوى ، الّسابقة بما يتناسب مع تطوُّ

 أهمية تكنولوجيا التعليم: 

لقد أدرك رجال التربية والتعليم  فوائد ومزايا استخدام تكنولوجيا التعليم فى عملية التعلم        

إيجابية أثبتتها العديد  من البحوث والدراسات وانعكست في نوعية   والتعليم لما تركته من أثار

المخرجات التعليمية واكتساب  المهارات والخبرات بشكل أكثر فاعلية وتطورا مما يمكن الجيل من 

تكمن أهمية تكنولوجيا التعليم في مواجهة التحديات ومواكبة عصر التكنولوجيا المتسارعة حيث  

المشاركة في التعليم بشكل إيجابي عن طريق تنويع طريقة عرض الدروس مساعدة الطالب على 

من خالل آليات وأدوات جديدة، ومساعدة المعلم على استخدام طرق متطورة في عرض المواد 

الدراسية، ومن ثم سهولة تعرف الطالب على المعلومات إلى جانب المساهمة فى رفع اإلنتاجية 

ين النوعي والكمي الجانب النوعي الذى يتمثل في اختيار مواد للمنظومة التعليمية على الجانب

دراسية لها فائدة حياتية والجانب الكمي يتمثل في حجم المعلومات التي يمكن اكتسابها كما  تعمل 

تكنولوجيا التعليم على تجنب النسيان، وسرعة التذكر من خالل الوسائل المشوقة والمحفزة و تحفز 

تحرير ملكة اإلبداع لدى البعض، ممن يحتاجون للدافعية.، واختصار الوقت  الطالب على التفكير و

في التعليم بداًل من االعتماد على أنماط التعليم التقليدية، والتي تحتاج لوقت زمني كبر والمساعدة 

على إتاحة الفرصة لجميع الطالب، وخلق نوعيات أخرى مثل التعليم التعاوني، والتقييم الذاتي 

 (2117( ) نسيمة،2111البلوى، )للطالب 

 مبررات توظيف تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية:

أسباب ومبررات قوية تدعو وتؤكد على استخدام تكنولوجيا التعليم في عمليتي التعليم والتعلم          

طرأت على ومن هذه المبررات الزيادة الكبيرة في أعداد المتعلمين نظراً للتغيرات العديدة التي 
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المجتمع ككل وبالتالي على العملية التعليمية فقد رأى رجال التربية أن هناك أسباب ومبررات قوية 

تدعو وتؤكد على استخدام تكنولوجيا التعليم في عمليتي التعليم والتعلم ومنها ، الزيادة الكبيرة في 

جانب  النقص الملحوظ في أعداد  أعداد المتعلمين المقبولين كل عام بمؤسسات التعليم المختلفة .إلى

المعلمين المؤهلين للتدريس، والمدربين عليه جيدا وافتقار العديد من المؤسسات التعليمية إلى 

المعامل العلمية، والورش الفنية والتي ال غنى عنها لعملية التعليم وإن وجدت فما أقل إمكانياتها 

ور العلمي الذي يشهده العالم وافتقار العملية وتخلف المناهج الدراسية الحالية عن اللحاق بالتط

التعليمية إلى الصلة بين المؤسسات التعليمية وبين المجتمع فغالباً ما يحدث داخل تلك المؤسسات في 

جانب، وما يحدث في المجتمع في جانب أخر ومطالبة المعلم بأدوار عديدة لم يقم بها من قبل مما 

 يتناسب مع األجر الذي يحصل عليه بالمقارنة بغيره من بعض زاد من أعبائه ومسئولياته وهذا ال

فئات المجتمع تمسك العديد من المعلمين بطريقة اإللقاء كطريقة مثلى للتدريس فنتج عن ذلك طالب 

ضعيف عدم قدرة المعلمين الموجودين على تقييم المنهج الدراسي وعدم قدرتهم على التعرف على 

النفسية والجسمية، وعدم مراعاتهم للظروف الفردية بينهم، وغفلة كثير مستويات التالميذ العقلية و

من المربين عن أهمية التجديد والتنويع في التدريس، أو عدم قناعتهم بذلك، بل يزعم بعضهم أن 

العزم، غير قادرين على مواجهة المجتمع وأعباء .الحديث عن تكنولوجيا التعليم غير ذات قيمة

 (.2122) زينو ، لبحث العلمي الجاد الحياة غير صالحين ل

عليه فالحاجة إلى تطوير التعليم للحاق بركب الحضارة، وعدم التخلف عن المجتمعات       

المتقدمة، بل ومناظرتها علمياً وتكنولوجيا التدفق المعرفي أو ما يسمى باالنفجار المعرفي، فالتعليم 

ة المتزايدة والنظريات والبحوث والعلوم التي بشكله الحالي ال يستطيع التعامل بوعي مع المعرف

تظهر كل يوم و عدم إدراك القائمين على العملية التعليمية ألهمية كل عنصر من عناصر النظام 

التعليمي وعدم إعطاء االهتمام الالزم والمناسب له وانخفاض الكفاءة في العملية التعليمية نتيجة 

 .(2111المقطرى، ) م القنوات الدراسيةالزدحام الفصول بالتالميذ واألخذ بنظا

  معوقات استخدام تكنولوجيا التعليم: 

أن اإلنسان بطبيعته وفطرته عدو لما يجهل ومن خالل التجارب التي اجريت والدراسات      

السابقة أتثبت أن إي تجديد في النظام التربوي بما فيها تكنولوجيا التعليم إذا تم اعداده بالشكل الكافي 

تمهيد الوافي فسيكون هناك اصطدام حاد عدم تقبل في تطوير العملية التعليمية وتجديدها ، ففي وال

القرن الواحد والعشرين أصبح من المحتم دخول التكنولوجيا في مختلف مجاالت الحياة ، ومن 

أهمها المجال التربوي حيث ساهمت التكنولوجيا في التقدم العلمي بشكل كبير حتى أدى ذلك إلى 
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استخدام وسائل التكنولوجية في العملية التعليمية لتسهيل وتنظيم المعلومات في جميع المجاالت 

العلمية اال أنها ال تخلو من المعوقات التي تكون حائال ًفى توظيف التكنولوجيا في التعليم ومن 

 أبرزها ما يلي:

ستخدام تكنولوجيا التعليم عدم في طليعة معوقات ا عدم توافر الماديات لجلب التقنيات المناسبة: -1

وجود موارد مادية كافية؛ لجلب األجهزة والمعدات، والتي تساهم في خلق بيئة تعليمية عصرية، 

 وهو ما يظهر جليًّا في الفروقات بين الدول النامية والدول المتقدمة.

في التغيير من بين  تُعَدُّ عدم رغبة بعض المعلمين مقاومة التغيير من أصحاب االفكار التقليدية: -2

أبرز المشاكل والمعوقات، حيث إن البعض يفضلون األنظمة التعليمية القديمة، وقد يكون سبب ذلك 

هو تخوفهم من االعتماد بالكلية على هذه التقنيات، وتضاؤل دورهم في المستقبل، ويمكن التغلب 

بهم تطبيق تكنولوجيا  على ذلك من خالل تنظيم ورش عمل خاصة بالمعلمين أو األشخاص المنوط

التعليم، وتعريفهم بالهدف من ذلك، وإزالة المخاوف لديهم، وشرح الجديد والتحسينات الذي سوف 

 تحققها تكنولوجيا التعليم في المدارس أو المعاهد أو الجامعات أو أي جهة تعليمية أخرى.

من بين معوقات يثة: عدم قدرة المعلمين أو المدربين على فهم الطرق والتكنولوجيا الحد -3 

تطبيق تقنيات التعليم عدم فهم بعض المعلمين أو المدربين لتلك الطرق العصرية، ونتاج ذلك سوء 

في تحقيق النتائج، ويمكن التغلب على ذلك عن طريق التدريب لفترة زمنية، واكتساب مهارات 

 التعامل مع التقنيات الحديثة.

قد ال يكون هناك مشكلة في الدعم المادية والقيام  لها:استخدام تكنولوجيا التعليم في غير مح-4

بشراء األجهزة واآلالت، ولكن سوء التخطيط ووضع األمور في غير نصابها قد يكون أحد معوقات 

تطبيق تكنولوجيا التعليم، فعلى سبيل المثال قد يتم توفير أجهزة وتقنيات ال تفي بالغرض منها، لذا 

يلزم كل صنف من المواد الدراسية من تقنيات، فعلى سبيل المثال  وجب قيام متخصصين بدراسة ما

المواد النظرية مثل اللغة العربية تتطلب شاشات عرض في المقام األول، وفيديوهات تعليمية 

شارحة، وبالنسبة للمواد العملية مثل الفيزياء والكيمياء واألحياء تتطلب مختبرات وأجهزة فيما 

 صنيفات المواد الدراسية.يخص ذلك، وبالمثل باقي ت

 الدراسات السابقة:

 السابقة التي اهتمت بموضوع الدراسة الحالية منها: -تعرض الباحثة عدداً من الدراسات      
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بعنوان المعوقات التي تواجه معلمي تكنولوجيا المعلومات للصف  ( :2113دراسة  الشتيوي ) -6

وهدفت  المدارس الحكومية في محافظة نابلس األول الثانوي لدى تدريسهم للمنهاج المقرر في

هذه الدراسة إلى التعرف على المعوقات التي تواجه معلمي منهـاج تكنولوجيـا المعلومات للصف 

األول الثانوي لدى تدريسهم للمنهاج المقرر في المـدارس الحكوميـة فـي محافظة نابلس للعام 

عرف إلى المعوقـات التي تواجه منهاج وقد حاولت هذه الدراسة الت 2362/ 2366 الدراسي

تكنولوجيا المعلومات للصف األول الثانوي، ومـدى اخـتالف المتوسـطات الحسابية للمعوقات لكل 

متغير من متغيرات الدراسة والمتمثلة ) في النوع االجتماعي، وسـنوات الخبرة في سلك التربية 

عـدد الـدورات التدريبية التي التحقوا بها في والتعليم، والمؤهل العلمي، والتخصص األكـاديمي، و

مجال التكنولوجيا وتكونت عينة الدراسة من معلمي المدارس الحكومية في محافظة نابلس وبلغ 

(معلما ومعلمة تكونت أداة الدراسة من استبانة أعدها الباحث ألغراض الدراسة، مكونة 55عددهم )

هي: معوقات متعلقة بالمعلم، ومعوقات متعلقة ( فقرة موزعة على أربعة مجاالت رئيسة 05) 

بالطالب، ومعوقات متعلقة بالمحتوى التعليمي، ومعوقات متعلقة بظروف البيئة التعليمية ، وأشارت 

بين  (3.38نتائج الدراسة أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) 

تكنولوجيا المعلومات تعزى لمتغير النوع  المتوسطات الحسابية للمعوقات التي تواجه معلمي

ً وجود  االجتماعي، ومتغير عدد الدورات التدريبية في مجال التكنولوجيا، وأظهرت النتائج أيضا

فروق ذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية للمعوقات تعزى لمتغير سنوات الخبرة في سلك 

متغير المؤهل العلمي لمصلحة ) دبلوم( ولمتغير التربية والتعليم ولمصلحة )أقل من سنتين ،( ول

  .التخصص األكاديمي لمصلحة ) تخصص آخر(

( : بعنوان معوقات استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس مناهج التربية 2116دراسة حافظ، ) -2

حيث هدفت  هذه الدراسة إلى تحديد أهم  الرياضية بمدارس التعليم العام بمحافظة سوهاج"

ات استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس مناهج التربية الرياضية بمدارس التعليم العام المعوق

بمحافظة سوهاج، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي بأسلوب الدراسات المسحية واالستبانة أداة 

لها وتوصلت إلى نتائج عديدة منها: وجود معوقات جاءت بدرجة كبيرة فيما يتعلق ً باإلمكانات 

لتسهيالت الالزمة لتدريس مناهج التربية الرياضية، ومعوقات جاءت بدرجة كبيرة وأقل من وا

سابقتها تتعلق بالمعلم من حيث إعداده قبل الخدمة وتدريبه أثناء الخدمة على استخدام وتوظيف 

 منهج .التكنولوجيا في التعليم في مجال التربية الرياضية، ومعوقات جاءت بالمرتبة الثالثة تتعلق بال
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بعنوان " معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني في الجامعات :  ( 2117دراسة المزين )  -3

هدفت الدراسة  " الفلسطينية وسبل الحد منها من وجهة نظر الطلبة في ضوء بعض المتغيرات

 إلى التعرف على أهم معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية وسبل الحد منها

من وجهة نظر الطلبة في ضوء بعض المتغيرات ، ولتحقيق ذلك استخدام الباحث المنهج الوصفي 

 256فقرة طبقت على عينة الدارسة ، والبالغ عددها  15التحليلي ، حيث استخدم استبانة مكونه من 

 من طلبة الكليات اإلنسانية والتطبيقية في الجامعة السالمية ،وجامعة األمة في% 63بنسبة 

إلى أن أهم المعوقات التي  -محافظات غزة ، وتوصلت الدارسة إلى العدد من النتائج أهمها :

واجهت التعليم اإللكتروني هو انشغال الطلبة في مواقع ليس لها عالقة بالتعليم اإللكتروني ، يليه 

رسة إلى كبر حجم المنهاج يجعل األستاذ الجامعي يميل إلى التعليم التقليدي ، ولقد أوصت الدا

ضرورة تفعيل دور اإلرشاد األكاديمي من قبل مراكز التعليم اإللكتروني للكادر التدريسي والطلبة 

وكذاك ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات على صعيد تبادل الخبرات لتطوير  , على السواء

 . التعليم اإللكتروني وخاصة بين الجامعة السالمية وجامعة األمة

( : بعنوان " المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تطبيق 2119خير ) دراسة أبو ال -4

 التعلم اإللكتروني من وجهة نظر المدراء والمعلمين بمدارس المرحلة األساسية بمحافظة غزة"

حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تطبيق التعلم 

وجهة نظر المدراء والمعلمين بمدارس المرحلة األساسية بمحافظة غزة حيث اعتمد  اإللكتروني من

الباحث المنهج الوصفي التحليلي إلجراء الدراسة على عينة عشوائية من المدراء والمعلمين 

( معلم ولغرض جمع 681( مدير )  05العاملون في المدارس األساسية بمحافظة غزة مكونة من ) 

أهم المعوقات قام الباحث باستخدام استبيانه تشمل على عدة محاور وهى "  البيانات وتحديد

الفنية" وتوصلت الدراسة إلى أن جميع فقرات االستبيان تمثل  -البشرية-المادية -المعوقات اإلدارية 

معوقات لتطبيق التعلم اإللكتروني بمدارس المرحلة األساسية بمحافظة غزة وكانت أكثر المعوقات 

ة تم تليها بالترتيب الفنية والمعوقات البشرية حيث تحصلت المعوقات اإلدارية على اقل اإلداري

المعوقات واظهرت النتائج عدم وجود فروق بين المدراء والمعلمين حول أهم المعوقات فى تطبيق 

التعلم اإللكتروني بمدارس المرحلة األساسية بمحافظة غزة واظهرت أن المدراس الحكومية توجه 

 قات اكبر من المدارس الخاصة .معو

( التي هدفت إلى معرفة متطلبات استخدام تكنولوجيا التعليم  2119دراسة سعيد، وعبدالنبي ) -5

بالجامعات الليبية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي 
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ي، باستخدام أداة استبانة، وتوصلت ، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلالبيضاء -اإلسالمية 

أن المتطلبات التعليمية التي تعد ضرورية الستخدام تكنولوجيا  :الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

التعليم بهي متطلبات خاصة بها )اإلدارة التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس، والمناهج الدراسية، 

وأن أهم المهارات التي تعد ضرورية الستخدام  )طلبةوطرق التدريس، والبنية التحتية التعليمية، وال

تكنولوجيا التعليم هي المهارات الخاصة )بالتخطيط وتصميم المقررات الدراسية، والتقويم 

اإللكتروني، والوسائط المتعددة، واالتصال والتواصل، والتعليم عن بعد، الحاسب اآللي ،وإن أهم 

والي )الحاسب اآللي في التدريس، والشبكة العالمية مستحدثات تكنولوجيا التعليم هي على الت

للمعلومات اإلنترنت، ومحركات البحث في اإلنترنت، والبريد اإللكتروني في االتصال بالطلبة، 

 )والسبورة اإللكترونية، والكتاب اإللكتروني

ية في بعنوان واقع توظيف تكنولوجيا التعليم في العملية التعليم:  (2121دراسة الزبون )  -1

، وهدفت إلى التعرّف على واقع توظيف مدارس قصبة المفرق من وجهة نظر المعلمين فيها 

تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية من وجهة نظر المعلمين فيها، وقد تم استخدام المنهج 

 الوصفي، واالعتماد على االستبانة في جمع البيانات، فأظهرت نتائج الدراسة أن واقع توظيف

تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية من وجهة نظر معلمي مدارس قصبة المفرق جاء بدرجة 

منخفضة، إلى جانب عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية في تقديرات أفراد عينة البحث لواقع 

توظيف تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية من وجهة نظر معلمي مدارس قصبة المفرق تبعا 

 .غيري الجنس والمؤهل العلميمت

هدف البحث إلى التعرف على معوقات :  (2121دراسة الخالدي والظفيري والشمري) .-7

 استخدام تكنولوجيا التعليم في مدارس المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلمين ً والمعلمات

والمكونة من ثالثة مجاالت  وتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات ِّخذت االستبانة أداة ُ

معوقات استخدام تكنولوجيا التعليم المتعلقة بالمعلم، ومعوقات استخدام تكنولوجيا التعليم المتعلقة (، 

، متضمنة ) )باإلدارة المدرسية، ومعوقات استخدام تكنولوجيا التعليم المتعلقة بالمناهج الدراسية

ومعلما تم ً اختيارهم بالطريقة العشوائية  (ومعلمة083( فقرة، وتكونت عينة البحث من )28

( معلم 2862البسيطة من معلمي ومعلمات المرحلة المتوسطة بدولة ً الكويت والبالغ عددهم )

أن معوقات استخدام تكنولوجيا التعليم المتعلقة بالمعلم َّ جاءت  :ومعلمة، وقد بينت نتائج البحث

نولوجيا التعليم المتعلقة باإلدارة المدرسية جاءت ضمن درجة تقدير متوسطة، ومعوقات استخدام تك

ضمن درجة تقدير كبيرة، ومعوقات استخدام تكنولوجيا التعليم المتعلقة بالمنهج المدرسي جاءت 
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ضمن درجة تقدير كبيركما توصل البحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد 

اإلناث، وإلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى  عينة البحث تعزى  لمتغير الجنس لصالح ُ

لمتغير التخصص لصالح األدبي، وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى المعلمين والمعلمات تعزى 

سنوات لصالح المعلمين والمعلمات واوصى البحث: بعقد دورات  63إلى   8لمتغير الخبرة ُ أقل من 

 ستخدام تكنولوجيا التعليم، وتفعيلها في العملية التدريسية. تدريبية للمعلمين والمعلمات في كيفية ا

 من العرض السابق للدراسات يمكن استخالص ما يلى:

  اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناول موضوع معوقات استخدام تكنولوجيا

( ودراسة )أبو 2360( ودراسة )الشتوي، 2361التعليم كدراسة كال من )حافظ،، 

 ( .2326( ودراسة )الخالدي والظفيري والشمري، 2361الخير،

  ،( 2361اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اختيار بيئة التطبيق مثل دراسة )حافظ

 ( هى ) مدارس التعليم العام (  .            2361ودراسة )أبو الخير،

 قع تكنولوجيا التعليم مثل دراسة )الزبون، اختالف الدراسة الحالية من الدراسة التى تناولت وا

2326 ) 

   اختالف اتجاه الدراسة الحالية مع إحدى الدراسات لتناولت اتجاه متطلبات استخدام تكنولوجيا

 (.2361التعليم وأهميتها مثل دراسة )سعيد، وعبد النبي 

 ات التوظيف تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في موضوعها حيث تم تناول معيق

الفعال لتكنولوجيا التعليم بمدراس التعليم العام من وجهة نظر المعلمين والمعلمات حسب 

 متغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

 ضوء عرض الدراسات السابقة وتنوعها تمت االستفادة من الدراسات السابقة في اإلسهام  فى

نب تصميم األداة ومناقشة النتائج التي توصلت إليها في تكوين اإلطار النظري للدراسة، إلى جا

الدراسة الحالية، باإلضافة إلى االستفادة من بعض المصادر والمراجع التي تناولت موضوع 

 الدراسة وصياغة منهجيته.

 منهج الدراسة وإجراءاتها: 

راسة والمتمثلة الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لتحقيق أهداف الد منهج الدراسة: استخدمت

في الوقوف على معيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم المرتبطة بالمعلم وباإلدارة المدرسية 

 وبالمنهج المدرسي وبالغرفة الصفية.
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تكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية في مدارس التعليم مجتمع الدراسة: 

( معلماً ومعلمة 033والبالغ عددهم في بعض المدارس المختارة )العام في مكتب تعليم سوق الجمعة 

 م .2326 2322للعام الدراسي /  في المرحلة الثانوية حسب إحصائيات مكتب تعليم سوق الجمعة

اختارت الباحثة عينة ذات حجم مناسب من المعلمين والمعلمات في المرحلة الثانوية  :عينة الدراسة

( 8( معلما ومعلمة من مجتمع الدراسة حيث بلغ عدد المعلمين )88)بأسلوب عشوائي بلغ عددها 

( وفيما يلى توزيع أفراد العينة حسب %51.1( بنسبة )10( وعدد المعلمات )%63.1بنسبة )

 الجنس وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي.          

ي تكونت من قسمين: لتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة الت  :أداة الدراسة

(  فقرة بصورتها األولية موزعة على أربعة 40األول بيانات شخصية، والثاني اشتمل على ) 

مجاالت، وتم إجراء التعديالت الالزمة على فقرات األداة بعد االستعانة بذوي الخبرة واالختصاص 

مجاالت، هي:  فقرة موزعة على أربعة ) 05حتى ظهرت بشكلها النهائي، وأصبحت مكونة من )

فقرة، المجال الثاني )المعيقات المتعلقة  ) 68المجال األول )المعيقات المتعلقة بالمعلم(، وتكون من )

( فقرة، المجال الثالث )المعيقات بالمنهج 63باإلدارة المدرسية( واحتوى هذا المجال على )

بالغرفة الدراسية ( وتكون  ( فقرات المجال الرابع )المعيقات المتعلقة9المدرسي( وقد تكون من )

)موافق بشدة/  موافق /  :وقد تم اعتماد مقياس ليكرث الخماسي وفق التدرج التالي ( فقرات،5من )

 1( درجات للفئة بدرجة موافق بشدة، و) 8محايد/ غير موافق / غير موافق بشدة( حيث تم إعطاء:)

د ودرجتان للفئة بدرجة غير موافق، ( درجات للفئة بدرجة محاي 0( درجات للفئة بدرجة موافق و)

 ودرجة للفئة بدرجة غير موافق بشدة .

 صدق أداة الدراسة:

يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه وثم بالتأكد من صدق االستبانة   

 بطريقتين 

لحزمة اإلحصائية نسخة منها، وباستخدام ا 20لغرض قياس ثبات أداة الدراسة فقد تم توزيع عدد 

 عن وذلك Statistical Package For Social Sciences (SPSSللعلـوم االجتماعيـة )

 الثبات: (اختبار ألفا كرو نباخ ) طريق المقارنة الطرفية للصدق واستخراج

بيع األدنى : وهو حساب قيمة اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسط قيم الرالمقارنة الطرفية

من القيم العليا( لجميع مقاييس الدراسة،  % 29من القيم الدنيا( ومتوسط قيم الربيع األعلى ) 27%)

 وجاءت النتائج لكل مقياس من مقياس الدراسة كما يلي:
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 نتائج اختبار ت للمقارنة الطرفية

يتضح من الجدول إن قيمة )ت( المحسوبة للمقارنة بين الربيع األدنى والربيع األعلى لعبارات 

( كانت أكبر من قيمة ت الجدولية التي 61.592 -65.312 – 62.191-68.56)  اور وهيالمح

( مستوى المعنوية 3.38( ، وإن قيمة مستوى المعنوية المقابلة لها أقل من )2.119تساوي )

المعتمد في الدراسة وعليه يمكن القول انه توجد دالة إحصائيا بين الربيع األدنى والربيع األعلى 

 المقياس .لعبارات 

يقصد بثبات أداة جمع البيانات دقتها واتساقها بمعنى إن تعطي أداة جمع البيانات  ثبات أداة الدراسة:

 النتائج نفسها إذا تم استخدامها أو إعادتها مرة أخرى تحت ظروف مماثلة.

  ألفا كرو نباخ(Cronbach’s Alpha يعد ألفا كرو نباخ من االختبارات اإلحصائية :

 تحليل بيانات االستبانة، وهو اختبار يبين مدى ثبات االستبانة:المهمة ل

 ( نتائج اختبار كرو نباخ ألفا1جدول رقم )   

معامل ألفا كرو نباخ  عدد العبارات المحاور

 )الثبات(

 3.161 61 معيقات تتعلق بالمعلم

 3.915 63 معيقات تتعلق باإلدارة المدرسية

 3.581 9 معيقات تتعلق بالمنهج المدرسي

 3.522 5 معيقات تتعلق بالغرفة الصفية

 

 معيقات التوظيف

 من القيم الدنيا 27%

 6ن= 

 من القيم العليا 27%

قيمة اختيار  6ن= 

)ت( 

 المحسوبة

قيمة مستوى 

 معنوية المشاهدةال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 68.56 3.628 0.11 3.261 2.91 معيقات تتعلق بالمعلم
دال  0.000

 إحصائيا

 62.191 3.231 0.15 3.102 8.!2 معيقات تتعلق باإلدارة المدرسية
دال  0.000

 إحصائيا

 65.312 3.698 1.83 3.218 2.56 المدرسى معيقات تتعلق بالمنهج
دال  0.000

 إحصائيا

 61.592 3.291 1.628 3.120 2.12 معيقات تتعلق بالغرفة الصفية
دال  0.000

 إحصائيا



 
 
 

 

316 
 

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

 99/0200/ 02-91( طرابلس 3المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

 3.581إلى  3.161إن معامل ثبات لعبارات المقياس تتراوح من  (1يتضح من الجدول السابق رقم ) 

 تعتبر هذه القيم مقبولة وهذا يدل على وجود االتساق داخلي قوي بين العبارات.

يجعلها على ثقة بصحة المقياس صالحيته وبذلك يكون قد تأكد من صدق وثبات مقياس الدراسة مما 

 .لتحليل النتائج واإلجابة على فرضيات أو تساؤالت الدراسة

 :أوال: تحليل المعلومات األولية

( تبين لتوزيع مفردات مجتمع الدراسة حسب 2( والشكل رقم )2الجدول رقم ) : فيالجنس (6

 .الجنس

 ( يبين التوزيع التكرار الجنس2الجدول رقم )

 النسبة عددال النوع

 %11.4 5 ذكر

 %89.6 43 أنتئ

 %111 48 المجموع

 

 ( يوضح نسب لمفردات مجتمع الدراسة حسب الجنس2الشكل رقم )

بلغت  اإلناث( أن أعلى نسبه من مفردات عينة الدراسة 2( والشكل رقم )2يتبين من الجدول رقم )

 . %63.1، ونسبة ذكور فبلغت %51.1نسبتهم

( تبين لتوزيع مفردات عينة الدراسة 0( والشكل رقم )0الجدول رقم )في  سنوات الخبرة: (2

 ( يوضح فيها نسب وتكرار سنوات الخبرة3جدول رقم ) حسب نوع سنوات الخبرة.

 ( يوضح فيها نسب وتكرار سنوات الخبرة3جدول رقم )        

 

 

 

 

 

 

  

 النسبة التكرار سنوات الخبرة

 %11.4 5 سنوات 5أقل من 

 %41.7 21 11إلى أقل من  5من 

 %47.9 23 سنة فما فوق 11من 

 %111 48 المجموع

   ذكر
     

 

  أنتى
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 ( يوضح نسب لمفردات عينة الدراسة سنوات الخبرة3الشكل رقم )  

( أن أعلى نسبة من مفردات عينة الدراسة سنوات 0( والشكل رقم )0يتضح من الجدول رقم ) 

إلى اقل من  8ويليها اللذين خبرتهم من ، %19.1سنوات فما فوق فقد بلغت نسبتهم  63خبرتهم من 

سنوات بلغت نسبتهم 8وأقل نسبة اللذين خبرتهم أقل من  %16.9سنوات وبلغت نسبتهم  63

63.1%. 

( تبين لتوزيع مفردات مجتمع الدراسة 1( والشكل رقم )1في الجدول رقم ) المؤهل العلمي: (0

  حسب المؤهل العلمي.

 رار المؤهل العلمي( يبين التوزيع التك4الجدول رقم )

 النسبة العدد المؤهل

 %14.6 7 دبلوم متوسط

 %25 12 ليسانس

 %56.3 27 بكالوريوس

 %4.2 2 دراسات عليا

 %111 48 المجموع

                     

 ( يوضح نسب لمفردات مجتمع الدراسة حسب المؤهل العلمي4الشكل رقم )

ن أعلى نسبه من مفردات عينة الدراسة المؤهل العلمي ( أ1( والشكل رقم )1يتبين من الجدول رقم )

وأقل نسبة اللذين مؤهلهم  %28، ويليها نسبة اللذين مؤهلهم بلغت %81.0بكالوريوس بلغت 

 . %1.2دراسات عليا بلغت نسبتهم 

 ثانيا: إجابة تساؤالت الدراسة

 األساليب العديد من اماستخد تم فقد تجميعها، تم التي البيانات وتحليل الدراسة أهداف لتحقيق

 بالرمز اختصاًرا لها يرمز االجتماعية والتي للعلوم اإلحصائية الحزم باستخدام المناسبة اإلحصائية

Statistical Package for Social Sciences (SPSS)  بعد تجميع استمارات االستبيان

اإلجابات المتعلقة المقياس  الموزعة تم استخدام الطريقة الرقمية في ترميز البيانات الخاصة ترميز

 (: 8ليكرث الخماسي كما بالجدول )

 ( توزيع الدرجات على اإلجابات المتعلقة بعبارات المقياس5الجدول رقم )             
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غير موافق  اإلجابة

 بشدة

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق

 8 1 0 2 6 الدرجة

ط المرجح( لتحديد أوزان العبارات حسب قيم يتم بعد ذلك حساب المتوسط الحسابي )المتوس  

 تم أن بعد ( و ذلك8المتوسط المرجح المتحصل عليها نتيجة لتحليل اإلجابات كما في الجدول رقم )

 الدنيا الحدود( الخماسي المقياس طول خاليا ولتحديد اآللي، الحاسب إلى البيانات وإدخال ترميز

 طول على للحصول المقياس خاليا عدد على تقسيمه مت ، الدراسة محاور في المستخدم والعليا(

 )الخلية 3.53=  8÷1 في قيمة أقل إلى القيمة هذه إضافة تم ذلك بعد و 1=6-8 المدى  حساب

 لهذه الخلية، األعلى الحد لتحديد وذلك )الصحيح الواحد وهي المقياس بداية أو المقياس أى الصحيح

     :يأتي كما الخاليا طول أصبح وهكذا

 ( المتوسط المرجح المتحصل عليه من تحليل االجابات 6الجدول رقم )

 مرتفع جدا مرتفع متوسطة منخفض منخفض جدا اإلجابة

المتوسط 

 المرجح

إلى  6من 

6.53 

إلى  6.56من 

2.13 

إلى  2.16من 

0.13 

إلى  0.16من 

1.23 
 8إلى  1.26من 

 

التعليم المرتبطة بالمعلم بمدارس التعليم  السؤال االول: ما معيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا

 العام من وجهة نظر المعلمين والمعلمات؟

لتحديد معيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم المرتبطة بالمعلم سنوضح بالمتوسط الحسابي 

 واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل عبارة وأهميتها نحو كل فقرة وللفقرات وترتيبها تنازليا

 ( :9حسب متوسطات الموافقة في الجدول رقم )

  الدراسة عينة أفراد ( المتوسط الحسابي والوزن النسبي استجابات7رقم )  جدول        

رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الدرجة الرتبة

6 
عدم اعتراف المعلم بأهمية استخدم 

 .تكنولوجيا التعليم

 

1.54 .8243 03.5% 61 
منخفضة 

 جدا

2 
قلة البرامج التدريبية للمعلمين للرفع من 

كفاياتهم االكاديمية الستخدام تكنولوجيا 

 التعليم

 مرتفعة 0 53.5% 9443. 4.04

0 
تخوف المعلمين لكل ما هو جديد في 

 مجال تكنولوجيا
 منخفضة 60 11.1% 9053. 2.23

1 
ن باستخدام قلة الخبرة السابقة للمعلمي

 تكنولوجيا التعليم
 مرتفعة 1 90.3% 9563. 3.65
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8 
ضعف قدرات المعلمين في اللغة 

اإلنجليزية تحول دون استخدام تكنولوجيا 

 التعليم

4.69 .5123 10.5% 6 
مرتفعة 

 جدا

1 
عدم وجود كوادر فنية مؤهلة لتدريب 

المعلمين على استخدام تكنولوجيا التعليم 

 الحديثة

4.23 .8573 51.1% 2 
مرتفعة 

 جدا

9 

وجود اتجاهات سلبية نحو توظيف 

التكنولوجيا في التعليم عند بعض 

المعلمين لصعوبة التخلي عن التعليم 

 التقليدي بسهولة.

 مرتفعة 8 91.2% 7903. 3.81

5 

عدم امتالك المعلمين المهارة والقدرة 

على توظيف التكنولوجية التعليمية 

 الستخدام.كمهارة إدارة الوقت أثناء ا

 مرتفعة 9 93.1% 8993. 3.52

1 
شعور المعلمين باإلحباط نتيجة نقص 

اإلمكانات والتسهيالت الفنية لالستخدام 

 التكنولوجية الحديثة

 مرتفعة 1 99.3% 8253. 3.85

63 
خوف بعض المعلمين من الحصول على 

تقدير متدني عند تقييم أدائهم لتوظيف 

ابات تكنولوجيا التعليم بناء على أج

 الطلبة.

 

 منخفضة 66 86.1% 1.200 2.58

66 
كثرة الواجبات والمسئوليات على عاتق 

المعلمين يمنعهم من استخدام تكنولوجيا 

 التعليم .

 متوسطة 1 81.2% 1.458 2.96

62 
عدم وجود قناعة لدى المعلم بان 

تكنولوجيا التعليم تخدم المادة التي يقوم 

 بتدريسها

 متوسطة 63 82.1% 1.104 2.63

60 
إحساس المعلم بان توظيف واستخدام 

تكنولوجيا التعليم يفقد العملية التعليمية 

 طابعها اإلنساني

 

 منخفضة 62 83.5% 1.271 2.54

61 
صعوبة استخدام المعلمين للتطبيقات 

واالنظمة التشغيلية الحديثة في تكنولوجيا 

 التعليم

 مرتفعة 5 15.1% 9193. 3.42

 متوسطة %65.2 1.4111 3.26 المتوسط االجمالي

 

: ان درجة الموافقة على العبارات ككل منخفضة حيت يتضح أعاله الموضحة النتائج خالل من     

( وهي في خانة متوسطة في جدول المتوسط 0.21كانت درجة المتوسط الحسابي الكلية للمحور )

ً  ، وتم%18.2المرجح وبوزن نسبي  ً  ترتيب الفقرات ترتيبا  الدراسة عينة أفراد موافقة حسب تنازليا

 :كالتالي عليها

بدرجة مرتفعة  ,الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من االولى بالمرتبة (5رقم ) العبارة حيث جاءت

 حيث من الثانية بالمرتبة (6رقم ) العبارة وجاءت %10.5( وبوزن نسبي 1.11جدا بمتوسط )

 وجاءت.  %51.1( وبوزن نسبي 1.20ا بمتوسط )وبدرجة مرتفعة جد الدراسة عينة أفراد موافقة

بدرجة مرتفعة بمتوسط  الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من الثالثة بالمرتبة (2رقم ) العبارة

 أفراد موافقة حيث من الرابعة بالمرتبة (9رقم ) العبارة جاءتو %53.5( وبوزن نسبي 1.31)

 (7رقم ) العبارة جاءتو %99نسبي  ( وبوزن0.58وبدرجة مرتفعة بمتوسط ) الدراسة عينة
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( وبوزن 0.56بدرجة مرتفعة بمتوسط ) الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من الخامسة بالمرتبة

 الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من السادسة بالمرتبة (4رقم ) العبارة جاءتو %91.2نسبي 

 السابعة بالمرتبة  (8قم )ر العبارة جاءتو %90( وبوزن نسبي 0.18وبدرجة مرتفعة بمتوسط )

 %93.1( وبوزن نسبي 0.82وبدرجة مرتفعة بمتوسط ) الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من

بدرجة مرتفعة  الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من الثامنة بالمرتبة (14رقم) العبارة جاءتو

 حيث من ةالتاسع بالمرتبة (11رقم) العبارة جاءتو %15.1( وبوزن نسبي 0.12بمتوسط )

 العبارة جاءتو %81.2( وبوزن نسبي 2.11بدرجة متوسطة بمتوسط ) الدراسة عينة أفراد موافقة

( 2.10بدرجة متوسطة بمتوسط ) الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من العاشرة بالمرتبة (12رقم)

 ادأفر موافقة حيث من الحادية عشر بالمرتبة  (11رقم) العبارة جاءتو %82.1وبوزن نسبي 

 (13رقم) العبارة جاءتو %86.1( وبوزن نسبي 2.85بدرجة متوسطة بمتوسط ) الدراسة عينة

( 2.81بدرجة منخفضة بمتوسط ) الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من الثانية عشر بالمرتبة

 عينة أفراد موافقة حيث من الثالثة عشر بالمرتبة  (3رقم) العبارة جاءتو %83.5وبوزن نسبي 

 بالمرتبة  (1رقم) العبارة جاءتو %11.1( وبوزن نسبي 2.20بدرجة منخفضة بمتوسط ) الدراسة

( وبوزن 6.81توسط )بدرجة منخفضة جدا بم الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من الرابعة عشر

 .  %03.5نسبي 

 السؤال الثاني: ما معيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم المرتبطة باإلدارة المدرسية

 بمدارس التعليم العام من وجهة ظر المعلمين والمعلمات؟

لتحديد معيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم المرتبطة باإلدارة المدرسية سنوضح بالمتوسط 

الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل عبارة وأهميتها نحو كل فقرة وللفقرات وترتيبها 

 (:5وافقة في الجدول رقم )تنازليا حسب متوسطات الم

  الدراسة عينة أفراد ( المتوسط الحسابي والوزن النسبي استجابات8رقم )  جدول                 

رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 الدرجة الرتبة النسبي

6 

وجود صعوبة في حل المشكالت من قبل 

لذى يحول دون اإلدارة المدرسية االمر ا

 استخدام وتوظيف التكنولوجيا في التعليم
 مرتفعة 2 93.5% 8243. 3.54

2 
صعوبة تفهم اإلدارة المدرسية لدور 

 متوسطة 1 %12.1 9593. 3.13 استخدام وتوظيف التكنولوجيا في التعليم
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0 

صعوبة توفير اإلدارة المدرسية للتقنيات 

الحديثة داخل المؤسسة االمر الذي اوجد 

عوبة في استخدام المعلمين لهذه ص

 التكنولوجيا

 متوسطة 0 11.2% 1.206 3.31

1 

ترى االدارة المدرسية عدم توافر عنصر 

االمان والتشويق في استخدام تكنولوجيا 

 التعليم
 متوسطة 5 80.5% 9493. 2.69

8 

نظرة اإلدارة المدرسية لفكرة توظيف 

واستخدام تكنولوجيا التعليم كهدف ثانوى 

 ود أهداف أخرى ذات أولوية لديهالوج
2.48 .7993 11.1% 1 

منخفض

 ة

1 
اإلدارة المدرسية ال تراعى جودة األجهزة 

 63 %19.1 1.044 2.38 التكنولوجية المستخدمة في المدرسة
منخفض 

 جدا

9 
قلة اإلمكانيات المادية والفنية التي تواجه 

اإلدارة المدرسية تحول دون استخدام 

 يمتكنولوجيا التعل

 مرتفعة 6 92.3% 1.267 3.60

5 
ضعف متابعة اإلدارة المدرسية المستمر 

 متوسطة 8 %11.2 1.368 3.21 للمعلمين في استخدام تكنولوجيا التعليم

1 

ضعف اهتمام اإلدارة المدرسية لتغيير 

الثقافة التنظيمية في المدرسية باتجاه ثقافة 

 توظيف التكنولوجيا في التعليم
 متوسطة 9 81.1% 1.294 2.83

63 
اهمال اإلدارة المدرسية بوضع شبكات 

 لإلنترنيت ذات جودة عالية داخل المدرسة

 

 متوسطة 1 18.1% 1.484 3.27

 متوسطة  %13.5 3.112 0.31 المتوسط االجمالي

 

: ان درجة الموافقة على العبارات ككل منخفضة يتضح أعاله الموضحة النتائج خالل من       

في خانة متوسطة في جدول المتوسط  0.31ة المتوسط الحسابي الكلية للمحور حيت كانت درج

ً  ، وتم%13.5المرجح وبوزن نسبي  ً  ترتيب الفقرات ترتيبا  الدراسة عينة أفراد موافقة حسب تنازليا

 :-كالتالي عليها

تفعة بدرجة مر الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من االولى بالمرتبة (7رقم ) العبارة حيث جاءت

بدرجة مرتفعة  و الثانية بالمرتبة (1رقم ) العبارة جاءتو %92( وبوزن نسبي 0.13بمتوسط )

 موافقة حيث من الثالثة بالمرتبة (3رقم) العبارة جاءتو %93.53( وبوزن نسبي 0.81بمتوسط )

 العبارة جاءتو %11.2( وبوزن نسبي 0.06بدرجة مرتفعة بمتوسط ) الدراسة عينة أفراد

بدرجة متوسطة بمتوسط  الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من الرابعة بالمرتبة (11رقم)

 أفراد موافقة حيث من الخامسة بالمرتبة"  (8رقم) العبارة جاءتو %18.1(وبوزن نسبي 0.29)

 (2رقم) العبارة جاءتو %11.2( وبوزن نسبي 0.26بدرجة متوسطة بمتوسط ) الدراسة عينة

( وبوزن 0.60بدرجة متوسطة بمتوسط ) الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من السادسة بالمرتبة
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 الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من السابعة بالمرتبة  (9رقم) العبارة جاءتو %12.1نسبي 

 بالمرتبةو  (4رقم) العبارة جاءتو %81.1( وبوزن نسبي 2.50بدرجة متوسطة بمتوسط )

 %80.5( وبوزن نسبي 2.11بدرجة مرتفعة بمتوسط ) سةالدرا عينة أفراد موافقة حيث من الثامنة

بدرجة منخفضة  الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من التاسعة بالمرتبةو  (5رقم) العبارة جاءتو

 حيث من العاشرة بالمرتبة  (6رقم) العبارة جاءتو  %11.1( وبوزن نسبي 2.15بمتوسط )

 .  %19.1( وبوزن نسبي 2.05توسط )بدرجة منخفضة جدا بم الدراسة عينة أفراد موافقة

السؤال الثالث: ما معيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم المرتبطة بالمنهج الدراسي بمدارس 

 التعليم العام من وجهة ظر المعلمين والمعلمات؟

لتحديد معيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم المرتبطة بالمنهج الدراسي سنوضح بالمتوسط 

الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل عبارة وأهميتها نحو كل فقرة وللفقرات وترتيبها 

 (: 1تنازليا حسب متوسطات الموافقة في الجدول رقم )

 الدراسة عينة أفراد ( المتوسط الحسابي والوزن النسبي استجابات9رقم ) جدول

رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 لمعياريا

الوزن 

 الدرجة الرتبة النسبي

6 
بطأ االتصال مع مواقع وروابط أثراء 

 موضوعات المنهج باستخدام تكنولوجيا التعليم

 

4.29 .7983 58.5% 6 
مرتفعة 

 جدا

2 

ضعف االهتمام باستخدام تكنولوجيا التعليم 

نتيجة لقلة الوقت الالزم للبحث عن المعلومات 

 الالزمة في تدريس المنهج
 مرتفعة 0 96.1% 7393. 3.58

0 
تعدد أساليب استخدام توظيف تكنولوجيا التعليم 

 مرتفعة 2 %95.1 9423. 3.92 وغياب منهجية موحدة لتطبيقها في التدريس

1 

عدم أتاحه الوقت الكافي الستخدام الوسائل 

التعليمية الحديثة المتنوعة أثناء تنفيذ المنهج 

 المدرسي
 فعةمرت 2 95.1% 7103. 3.92

8 
إهمال المنهج المدرسي للمعرفة الكافية بعلم 

 متوسطة 8 %81.2 1.220 2.96 تكنولوجيا التعليم

1 
يعتمد المنهج المدرسي في التقويم على الوسائل 

 متوسطة 1 %18.5 1.184 3.29 التقليدية بعيد عن الوسائل التقنية الحديثة

9 
ال يشجع محتوى المنهج المدرسي على توظيف 

 متوسطة 1 %88.5 1.320 2.79 التكنولوجية الحديثة في التعليم تقنيات

 مرتفعة  %93.9 3.116 0.81 المتوسط االجمالي

:ان درجة الموافقة على العبارات ككل منخفضة حيت  يتضح أعاله الموضحة النتائج خالل من      

المتوسط المرجح   في خانة مرتفعة في جدول 0.81كانت درجة المتوسط الحسابي الكلية للمحور 
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ً  ، و تم%93.9وبوزن نسبي  ً  ترتيب الفقرات ترتيبا  عليها الدراسة عينة أفراد موافقة حسب تنازليا

 :كالتالي

بدرجة مرتفعة  الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من االولى ( بالمرتبة1رقم) العبارة حيث جاءت

 حيث من الثانية بالمرتبة (3/4م)رق العبارتان وجاءت %58.5( وبوزن نسبي 1.21جداً بمتوسط )

 العبارة جاءتو %95.1( وبوزن نسبي 0.12بدرجة مرتفعة بمتوسط ) الدراسة عينة أفراد موافقة

( 0.85بدرجة مرتفعة بمتوسط ) الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من الثالثة بالمرتبة (2رقم)

 عينة أفراد موافقة حيث من الرابعة بالمرتبةو  (6رقم) العبارة جاءتو %96.1وبوزن نسبي 

 بالمرتبة (5رقم) العبارة جاءتو %18.5(وبوزن نسبي 0.21بدرجة متوسطة بمتوسط ) الدراسة

( وبوزن نسبي 2.11بدرجة متوسطة بمتوسط ) الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من الخامسة

بدرجة  لدراسةا عينة أفراد موافقة حيث من السادسة بالمرتبةو (7رقم) العبارة جاءتو 81.2%

 .   %88.5( وبوزن نسبي 2.91متوسطة بمتوسط )

السؤال الرابع : ما معيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم المرتبطة بالغرفة الصفية بمدارس 

 التعليم العام من وجهة ظر المعلمين والمعلمات ؟

الصفية سنوضح بالمتوسط  لتحديد معيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم المرتبطة بالغرفة

الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل عبارة وأهميتها نحو كل فقرة وللفقرات وترتيبها 

 ( :63تنازليا حسب متوسطات الموافقة في الجدول رقم )

  الدراسة عينة أفراد ( المتوسط الحسابي والوزن النسبي استجابات11رقم )  جدول             

رقم 

 عبارةال
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
الر

 تبة
 الدرجة

6 

تزايد اعداد الطلبة في الفصول الدراسية يقلل من 

قدرة المعلم على السيطرة على حركة الطلبة 

 داخل الصف المطبق لتكنولوجية التعليم .
 مرتفعة 2 91.2% 1.336 3.71

2 
التكنولوجيا في  قلة الوقت الكافي الستخدام

 مرتفعة 6 %50.5 7623. 4.19 الدرس داخل الصف.

0 

عدم وجود رغبة لدى الطلبة الستخدام تكنولوجيا 

 متوسطة 1 %80.5 1.206 2.69 التعليم وقلة تفاعلهم معها.

1 
عدم وجود صفوف دراسية مخططة لتوظيف 

 مرتفعة 1 %11.2 9883. 3.46 تكنولوجيا التعليم.

8 
دام التكنولوجية الحديثة في كل ال يصلح استخ

 مرتفعة 0 %92.3 9173. 3.60 المواد الدراسية داخل الصف.
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1 

اقتناع المعلمين بان استخدام التكنولوجية التعليمية 

داخل الصف ال توفر بيئة صفية معززة للذكاء 

 ونمو االبداع.
 متوسطة 8 89.1% 1.104 2.88

9 

ي الفروق أن استخدام تكنولوجيا التعليم ال تراع

الفردية بين الطلبة داخل الصف وال تلتفت إلى 

 مواطن الصعوبة في الدرس.
 منخفضة 9 82.3% 1.267 2.60

شعور المعلم من فقدان لدوره داخل الغرفة  5

 الصفية
 منخفضة 5 15.1% 1.028 2.42

 متوسطة  %10.1 3.153 0.61 المتوسط االجمالي

ان درجة الموافقة على العبارات ككل منخفضة حيت  :يتضح أعاله الموضحة النتائج خالل من

في خانة متوسطة في جدول المتوسط المرجح  0.61كانت درجة المتوسط الحسابي الكلية للمحور 

ً  ، وتم%10.1وبوزن نسبي  ً  ترتيب الفقرات ترتيبا  عليها الدراسة عينة أفراد موافقة حسب تنازليا

 :كالتالي

بدرجة  الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من االولى بالمرتبة( 2رقم ) العبارة جاءتحيث       

 حيث من الثانية بالمرتبة. (1رقم ) العبارة جاءتو %50.5( وبوزن نسبي 1.61مرتفعة بمتوسط )

 العبارة جاءتو %91.2( وبوزن نسبي 0.96بدرجة مرتفعة بمتوسط ) الدراسة عينة أفراد موافقة

( 0.13بدرجة مرتفعة بمتوسط ) الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من الثالثة بالمرتبة (5رقم)

 الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من الرابعة بالمرتبة (4رقم) العبارة جاءتو %92وبوزن نسبي 

 الخامسة بالمرتبة (6رقم) العبارة جاءتو  %11.2(وبوزن نسبي 0.11بدرجة متوسطة بمتوسط )

 %89.1( وبوزن نسبي 2.55درجة متوسطة بمتوسط )ب الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من

بدرجة متوسطة  الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من السادسة بالمرتبة (3رقم) العبارة جاءتو

 موافقة حيث من السابعة بالمرتبة 7رقم) العبارة جاءتو %80.5( وبوزن نسبي 2.11بمتوسط )

 (8رقم) العبارة جاءتو  %82بوزن نسبي ( و2.13بدرجة منخفضة بمتوسط ) الدراسة عينة أفراد

( وبوزن نسبي 2.12بدرجة مرتفعة بمتوسط ) الدراسة عينة أفراد موافقة حيث من الثامنة بالمرتبة

15.1%    . 

 

السؤال الخامس : ما أكثر معيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم انتشارا بمدارس التعليم 

 لمات ؟العام من وجهة نظر المعلمين والمع

لمعرفة أكثر المعيقات تم استخدام المتوسط الحسابي والوزن النسبي لمعرفتها ويوضح الجدول رم 

 ( النتائج 63)
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المتوسط  المحاور

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

درجة  الترتيب

 الموافقة
 متوسطة 2 %18.2 3.136 0.21 معيقات تتعلق بالمعلم

 متوسطة 1 %13.5 3.112 0.31 المدرسيةمعيقات تتعلق باإلدارة 

 مرتفعة 6 %93.9 3.116 0.81 معيقات تتعلق بالمنهج الدراسي

 متوسطة 0 %10.1 3.153 0.61 معيقات تتعلق بالغرفة الصفية

 

 

 

ً  أعاله الموضحة النتائج خالل من ً  نرتب المحاور الرئيسية في المقياس ترتيبا  موافقة حسب تنازليا

 :كالتالي عليها الدراسة عينة أفراد

 عينة أفراد موافقة حيث من االولى بالمرتبة" محور معيقات تتعلق بالمنهج الدراسي جاء .6

 .  %93.9( وبوزن نسبي 0.81بدرجة مرتفعة بمتوسط ) الدراسة

بدرجة  دراسةال عينة أفراد موافقة حيث من الثانية بالمرتبةمحور معيقات تتعلق بالمعلم  جاء .2

 .   %18.2( وبوزن نسبي 0.21متوسطة بمتوسط )

 عينة أفراد موافقة حيث من الثالثة بالمرتبةمحور معيقات تتعلق بالغرفة الصفية "  جاء .0

 .%10.1( وبوزن نسبي 0.61بدرجة متوسطة بمتوسط ) الدراسة



 
 
 

 

316 
 

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

 99/0200/ 02-91( طرابلس 3المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

 عينة أفراد قةمواف حيث من الرابعة بالمرتبةجاء محور معيقات تتعلق باإلدارة المدرسية  .1

 .%13.5( وبوزن نسبي 0.31بدرجة متوسطة بمتوسط ) الدراسة

/ أن المعيقات المرتبطة بالمنهج المدرسي جاءت بالمرتبة األولى، والمعيقات  يتبين من النتائج

المرتبطة بالمعلم في المرتبة الثانية، والمعيقات المرتبطة بالغرفة الصفية جاءت في المرتبة الثالثة، 

جاء محور المعيقات المرتبطة باإلدارة المدرسية في المرتبة األخيرة. وتعزى هذه النتيجة إلى  بينما

أن استخدام وتوظيف تكنولوجيا التعليم من المهام األساسية في مهنة التعليم وتتعلق بطبيعة عمل 

ا يجعل التعلم مم المعلمين، مما يتطلب منهم القدرة على استخدامها وتوظيفها في المواقف التعليمية،

ً وممتعا ويتحقق بأعلى كفاءة وبأقل مجهود وفى أقل وقت مما يحقق أكثر من جودة التعليم ،  شيقا

وهي من أبرز وأهم المعيقات التي تواجههم وقد جاءت في المرتبة األولى، إضافة إلى المعيقات 

، إضافة إلى المعيقات األخرى التي تواجههم عند استخدامهم للتكنولوجيا كمعيقات الغرفة الصفية 

 -المرتبطة باإلدارة المدرسية، أما فيما يتعلق بفقرات كل مجال من مجاالت الدراسة:

فقد تنوعت  فقد جاء المجال الذى يتناول المعيقات المرتبطة بالمنهج المدرسي في الترتيب األول -

وروابط أثراء  فقراته ما بين معيقات تمثل درجة مرتفعة جدا مثل )بطأ االتصال مع مواقع

)ضعف االهتمام الستخدام تكنولوجيا  موضوعات المنهج باستخدام تكنولوجيا التعليم( ومرتفعة مثل

)تعدد  ومثل التعليم نتيجة لقلة الوقت الالزم للبحث عن المعلومات الالزمة في تدريس المنهج(

في التدريس( ومثل ) أساليب استخدام توظيف تكنولوجيا التعليم وغياب منهجية موحدة لتطبيقها 

( عدم أتاحه الوقت الكافي الستخدام الوسائل التعليمية الحديثة المتنوعة أثناء تنفيذ المنهج المدرسي  

وأقل المعيقات التي لها عالقة بالمنهج كانت بدرجة متوسطة مثل )إهمال المنهج المدرسي للمعرفة 

المدرسي في التقويم على الوسائل التقليدية بعيد الكافية بعلم تكنولوجيا التعليم( ومثل )يعتمد المنهج 

عن الوسائل التقنية الحديثة( ومثل ) محتوى المنهج المدرسي ال يشجع على توظيف تقنيات 

التكنولوجية الحديثة في التعليم ( وتعزى هذه النتيجة إلى ّ أن المنهج المدرسي يعاني ً قصورا  

منهجية موحدة لتطبيق التكنولوجيا في التدريس إلى  واضح في عدد كبير من الجوانب أهمها: غياب

جانب وقلة توافر وسائل تكنولوجية مقترحة للتعلم وتدريس المنهج، ففي ظل التغيرات االجتماعية 

واالقتصادية، والتقنية الجديدة، يفتقر المنهج المدرسي إلى الرؤية واالهتمام بحاجات المتعلمين عبر 

كما أن المنهج الحالي يحتاج إلى أن يربط بين العلم والبيئة المحيطة، مراحل نموهم َّ المختلقة ، 

التي أشارت إلى (2369مع دراسة )المزين (  2361حيث اتفقت النتيجة مع نتيجة دراسة)حافظ، 

وجود معوقات بدرجة كبيرة تتعلق بالمنهج وأن المعلم يركز على الوسائل التقليدية في التدريس 

 لوسائل التقنية الحديثة .اكثر من تركيزه على ا
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حيث أظهرت النتائج  قد جاء المجال الذي يتناول المعيقات المرتبطة بالمعلم في الترتيب الثاني، -

أن فقرات هذا المجال تنوعت في درجة المعوق فمنها من كان بدرجة مرتفعة جداً مثل الفقرة 

عدم ( ومثل)تكنولوجيا التعليمضعف قدرات المعلمين في اللغة اإلنجليزية تحول دون استخدام )

( وبدرجات وجود كوادر فنية مؤهلة لتدريب المعلمين على استخدام تكنولوجيا التعليم الحديثة

 لة البرامج التدريبية للمعلمين للرفع من كفاياتهم االكاديمية الستخدام تكنولوجيا التعليممرتفعة مثل )ق

وجيا في التعليم عند بعض المعلمين لصعوبة ( ومثل )وجود اتجاهات سلبية نحو توظيف التكنول

ومثل )شعور المعلمين باإلحباط نتيجة نقص اإلمكانات التخلي عن التعليم التقليدي بسهولة( 

فقد بينت نتائج هذا المجال أن أغلب المعلمين  والتسهيالت الفنية لالستخدام التكنولوجية الحديثة (

ولوجيا التعليم في النظام التعليمي بشكل عام وداخل كانوا على معرفة واضحة بأهمية وضرورة تكن

الغرفة الصفية بشكل خاص، ولكن االمر كان ضئيل وضعيف في هذا المجال كما أن قلة البرامج 

التدريبية للمعلمين قد قلل من درجة كفاءاتهم االكاديمية والتوظيفية الستخدام تكنولوجيا التعليم ، 

ن في خطأ استخدام التكنولوجيا إلى جانب عدم حصول المعلمين االمر الذى قد يوقع بعض المعلمي

على الدورات التأهيلية في مجال اللغة اإلنجليزية قد يكون السبب االجدر من وراء عدم اهتمامهم 

بمجال استخدام وتوظيف التكنولوجيا داخل الغرفة الصفية وهذا ما أكدته الفقرتين اللتين جاءتا 

ة مثل )ضعف قدرات المعلمين في اللغة اإلنجليزية تحول دون استخدام بالمرتبة األولى والثاني

تكنولوجيا التعليم( ومثل)عدم وجود كوادر فنية مؤهلة لتدريب المعلمين على استخدام تكنولوجيا 

( التي اشارت عن وجود بعض  2361التعليم الحديثة(وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة ) عواده ، 

ق استخدام تكنولوجيا التعليم في التدريس؛ منها ما هو مرتبط بضعف التدريب في العوائق التي تعي

كيفية التوظيف ، كما أن قلة خبرة المعلمين السابقة فى استخدام تكنولوجيا التعليم قد يكون سبباً في 

ضعف استخدام التكنولوجيا في التدريس ولكن مع ازدياد الحاجة إلى المعلّمين أصبح من الصعب 

يار المعلمين ذوي الخبرة دون غيرهم، إلى جانب قلة كفاية الوقت الالزم للمعلمين للتخطيط اخت

واإلعداد لتوظيف تكنولوجيا والتي جاءت ضمن درجة تقدير مرتفعة كما في الفقرتين الرابعة 

والثامنة )===عدم امتالك المعلمين المهارة والقدرة على توظيف التكنولوجية التعليمية كمهارة 

دارة الوقت أثناء االستخدام( وتعزى هذه النتيجة إلى أن المعرفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة إ

أصبح من المتطلبات الضرورية في العصر الحديث ، فقد جاءت أقل المعيقات التي لها عالقة 

 بالمعلم وكانت بدرجة متوسطة مثل )كثرة األعباء الملقاة على عاتق المعلمين مما يمنعهم من

استخدام تكنولوجيا التعليم( ومثل )عدم وجود قناعة لدى المعلم بان تكنولوجيا التعليم تخدم المادة 

التي يقوم بتدريسها( وقد يرجع السبب في ذلك أن المعلمين هم من يقع على عاتقهم تطبيق تكنولوجيا 
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يسية، وكثرة التعليم في الميدان التربوي، إضافة إلى ارتفاع نصاب المعلم من الحصص التدر

ال يتيح الفرصة االمرا لذى  األعمال الكتابية التحضيرية والتقويمية المطلوبة منه، ومتابعة الطلبة ،

أمامهم لتوظيف هذه التكنولوجيا واستخدامها في أغراض التدريس، وبذلك يلجأ هؤالء إلى استخدام 

أقل، وبهذا اتفقت هذه النتيجة مع   الوسائل التقليدية األخرى في التدريس، والتي تتطلب وقتاً وجهداً 

( والتي أشارت إلى أن أكثر المعوقات الخاصة بالمعلم هي كثرة األعباء  2331دراسة العتيبي )

(التي أشارت إلى وجود معوقات  2361المطلوبة منه ، واختلفت النتيجة مع نتيجة دراسة )حافظ، 

وتدريبه أثناء الخدمة على استخدام وتفعيل  بدرجة كبيرة تتعلق بالمعلم من حيث إعداده قبل الخدمة

ً إلى أن الفقرة، ) ( 60التكنولوجيا في التعليم في مجال التربية الرياضية ، كما تشير النتائج أيضا

إحساس  ) والتي جاءت بالمرتبة الثانية عشر ومن ضمن الدرجة المنخفضة التي تنص على أن

التعليم يفقد العملية التعليمية طابعها اإلنساني( مما المعلم بأن  توظيف واستخدام التكنولوجيا في 

يؤكد إلى أن اتجاهات المعلمين والمعلمات كانت إيجابية نحو استخدام تكنولوجيا التعليم وإلى جانب 

ذلك فقد كان أفراد عينة الدراسة لديهم الرغبة في استخدام وتوظيف التكنولوجيا في التعليم، غير أن 

عدم توظيفها أنما قد يكون راجع لوجود عوائق أخرى تعيق استخدامها في قلة استخدامهم لها و

 أغراض التدريس.

يظهر من أما المجال الذي يتناول المعوقات المتعلقة بالغرفة الصفية فقد جاء بالترتيب الثالث، و-

بة في النتائج أن أغلب فقرات هذا المجال جاءت معيقة بدرجة مرتفعة حيث تبين أن تزايد اعداد الطل

الفصول الدراسية يقلل من قدرة المعلم على السيطرة على حركة الطلبة داخل الصف وقد تعزى هذه 

النتيجة أن أعداد الطالب المزدحمة في الصف الدراسي تعد من أكثر المعيقات المرتبطة بالغرفة 

ا زاد عدد الطالب الصفية والتي تواجه المعلمين عند استخدامهم وتوظيفهم لتكنولوجيا التعليم ، فكلم

أصبح من الصعب على المعلم ضبط الغرفة الصفية وبذلك تأخر في تنقيده لمحتوى المنهاج وتبيته 

عند الطالب االمر الذى يجعل من بعض الطلبة ليس لديهم الرغبة في استخدام التكنولوجيا والتفاعل 

ً أ كثر وبالتالي يمكن لمعلم معها ، ويشار أن انخفاض عدد الطالب في الصف يجعل التعليم ممتعا

استخدام استراتيجية رائعة في التعليم ، كما أن عدم وجود تخطيط لوجود صفوف تسمح بتوظيف 

التكنولوجيا داخلها فبعض األحيان تحتاج طرق التدريس الحديثة إلى مختبرات ومرافق تعليميٍة 

وأكملها؛ فعلى سبيل المثال أن مختلفة تُمّكن المعلّم من إيصال المعلومة إلى الطالب بأحسن صورها 

القيام بتجربة عملية يحتاج صفوف ومختبرات علمية مجهزة ومتطورة تضمن نجاح هذه التجربة، 

وعدم وجودها قد يعود سلبا ً على األداء عند كل من المعلم والطالب على حد سواء هذا حيث اتفقت 
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رت إلى وجود المعوقات  تحد من التي أشا (2121) أبو ستالة ، هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

 استخدام التكنولوجيا  ومتمثلة عدم تجهيز القاعات

 والمختبرات من أدوات وأجهزة حديثة.

بأن المعيقات جاءت بدرجة  فقد اشارت نتائج مجال اإلدارة المدرسية والذى احتل المرتبة الرابعة-

اإلمكانيات المادية والفنية التي تواجه مثل ما جاء بالفقرة التي احتل المرتبة األولى )قلة  مرتفعة

قلة اهتمام اإلدارة المدرسية بحل اإلدارة المدرسية تحول دون استخدام تكنولوجيا التعليم ( ومثل ) 

وتعزى النتيجة إلى نقص اإلمكانات  المشكالت التي تواجه استخدام وتوظيف تكنولوجيا التعليم (

ئل التكنولوجية قلل من توظيف التكنولوجية في التعليم المادية لتجهيز المدراس باألجهزة والوسا

التي أشارت إلى وجود المعوقات   (2121أبو ستالة ، حيث اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) 

مرتبطة باإلدارة ظهرت في عدم توفير التدريب لتطوير مستخدمي التكنولوجيا إلى جانب قلة 

 كنولوجية .اإلمكانات المادية لتمويل متطلبات الت

ما مـدى وجـود فـروق ذات داللـة إحصائية حول معيقات التوظيف الفعال  :السؤال السادس

 لتكنولوجيا التعليم تعزى للمتغيـر )الجنس( من وجهة نظر المعلمين والمعلمات.

 عينة أفراد متوسطات إجابات في إحصائية داللة ذات فروق هنالك كانت إذا ما على للتعرف

 Independent Sample T-test "الجنس تم استخدام اختبار ت  اختالف إلى اطبقً  الدراسة

 يوضحها كما النتائج وجاءت الدراسة عينة متوسطات المقياس ألفراد في الفروق داللة لتوضيح

  التالي: الجدول

 (11رقم ) جدول

 ت " اختبار نتائج :Independent Sample T-test " متوسطات في للفروق

 الجنس متغير اختالف إلى طبقًا الدراسة عينة ادأفر إجابات

 المحور
نوع 

 الجنس
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة
 الداللة

معيقات تتعلق 

 بالمعلم

 2223. 0.01 8 ذكر
11 3.815 3.851 

 

غير دال 

 0603. 3.25 10 أنثى 3.38عند

معيقات تتعلق 

دارة باإل

 المدرسية

 4423. 3.06 8 ذكر
11 3.388 3.181 

 

غير دال 

 3.632 3.04 10 أنثى 3.38عند

معيقات تتعلق 

بالمنهج 

 الدراسي

 3.081 0.11 8 ذكر
11 3.211 3.912 

 

غير دال 

 3.638 3.54 10 أنثى 3.38عند
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معيقات تتعلق 

 بالغرفة الصفية

 3.119 3.30 8 ذكر
11 3.011 3.961 

 

ير دال غ

 3.311 3.18 10 أنثى 3.38عند

 

إن قيمة ت للمحاور المعيقات وهي أقل من  أعاله الموضحة في الجدول النتائج خالل من يتضح

ال  ، وهذا يشير إنه3.38( عند درجة الحرية، ومعدل الداللة أكبر من 2قيمة ت الجدولية البالغة )

يف الفعال لتكنولوجيا التعليم تعزى لمتغير الجنس لمعيقات التوظتوجد فروق ذات داللة إحصائية 

وتعزى الباحثة هذه النتيجة إلى أن المعلمين أنثى( من وجهة نظر المعلمين والمعلمات  -)ذكر 

المعلمات على داريه ومعرفة بمعيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم بهذه كانت متوسط 

(   2363هذه النتيجة  مع نتيجة دراسة ) الدهون ومفلح ، درجات افراد العينة متقاربة  فقد اختلفت 

التي اشارت  بأن توجد فروق تعزى لمتغير الجنس في مجال المعوقات المتعلقة بالبنية التحتية 

 (2326والتجهيزات األساسية، وكانت الفروق لصالح الذكور، ومع دراسة ) الخالدى وآخرون ، 

ئية بين استجابات أفراد عينة البحث تعزى  لمتغير الجنس التي بينت وجود فروق ذات داللة إحصا

 لصالح ُ اإلناث.

ما مـدى وجـود فـروق ذات داللـة إحصائية حول معيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم تعزى 

 هنالك كانت إذا ما على للمتغير )المؤهـل العلمي( من وجهة نظر المعلمين والمعلمات/ للتعرف

متغير  اختالف إلى طبقًا الدراسة مجتمع أفراد متوسطات إجابات في إحصائية لةدال ذات فروق

 " (One Way ANOVA) األحادي التباين تحليل "الداللة استخدم سنوات الخبرة لتوضيح

  :(62قم )رالجدول  يوضحها كما النتائج وجاءت

 

 التباين مصدر المحور

 مجموع

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ة فقيم

-Pالداللة 

Value 

مستوى 

 الداللة

معيقات تتعلق 

 بالمعلم

 3.158 2 3.316 بين المجموعات
3.150 3.052 

غير دال 

7.23 داخل المجموعات 3.38عند 

7 

18 3.161 

7.55 المجموع

3 

19  

معيقات تتعلق 

باإلدارة 

 المدرسية

 3.744 2 1.488 بين المجموعات

6.818 3.261 
غير دال 

 3.38عند 
20.9 داخل المجموعات

91 

18 3.466 

22.4 المجموع

78 

19  

غير دال  3.998 3.289 3.127 2 3.254 بين المجموعاتمعيقات تتعلق 



 
 
 

 

321 
 

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

 99/0200/ 02-91( طرابلس 3المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

بالمنهج 

 الدراسي

22.2 داخل المجموعات

16 

 3.38عند  3.494 18

22.4 المجموع

69 

19  

معيقات تتعلق 

بالغرفة 

 الصفية

 3.324 2 3.648 بين المجموعات
3.116 3.831 

غير دال 

21.1 داخل المجموعات 3.38عند 

00 

18 3.469 

21.7 المجموع

49 

19  

 

(إن قيم )اف( المحسوبة لجميع المحاور أقل من قيمة )اف( الجدولية 62يتضح من الجدول رقم )

ا إن مستوى ( وبم0.65(  )اف الجدولية =3.38( عند مستوى معنوية )18( )2بدرجتي حرية )

( مستوى المعنوية المعتمد في الدراسة وهذا يشير إنه ال 3.38الداللة المعنوية المحسوب أكبر من )

لمعيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم ( 3.38توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

من وجهة نظر  عليا (دراسات  –بكالوريوس   -ليسانس  -)  دبلوم  تعزى لمتغير المؤهل العلمي 

، حيث تعزى الباحثة النتيجة  إلى وجود رؤية واضحة وتوافقية لدى المعلمين  المعلمين والمعلمات

والمعلمات حول استخدام وتوظيف التكنولوجية في التعليم فعلى الرغم من اختالف المؤهل العلمي 

 يا في العلمية التعليمية  للمعلمين والمعلمات  فأن ذلك ال يؤثر في قناعتهم بدور التكنولوج

الدراسة  متقاربة ومتشابهة بدرجة لم تظهر  عينة أفراد من هنا كانت تقديرات متوسطات إجابات

معها فروق ، كما أن المؤهل العلمي قد ال يكون مقياس يقاس به درجة توظيف واستخدام 

ة يكون أقل قدرة في التكنولوجيا في التعليم فقد يكون هناك معلمون من ذوى المؤهالت العالي

توظيف التكنولوجيا من ذوى المؤهالت  العلمية األقل درجة والعكس صحيح فاالهم هنا هو ) 

كما أن الباحثة ترى أن النظرة التي ينظر بها  التطبيق األمثل للتكنولوجيا ( –الممارسة  –التدريب 

وراء النداءات باستخدام  المعلمون والمعلمات بغض النظر عن مؤهلتهم العلمية تجعلهم يندفعون

 تكنولوجيا التعليم وتقبل ذلك بروح إيجابية من أجل الرفع من مستواهم .

ما مـدى وجـود فـروق ذات داللـة إحصائية حول معيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم -

 تعزى للمتغيـر )عدد سنوات الخبرة( من وجهة نظر المعلمين والمعلمات؟ .

 مجتمع أفراد متوسطات إجابات في إحصائية داللة ذات فروق هنالك كانت إذا ما على للتعرف

 األحادي التباين تحليل "الداللة استخدم متغير المؤهل العلمي لتوضيح اختالف إلى طبقًا الدراسة

(One Way ANOVA) " (60الجدول رقم ) يوضحها كما النتائج وجاءت::  

 

 التباين مصدر المحور
 مجموع

 مربعات

رجات د

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

-Pالداللة 

Value 

مستوى 

 الداللة
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معيقات 

تتعلق 

 بالمعلم

 0133. 0 0403. بين المجموعات
3.391 3.196 

غير دال عند 

 1713. 11 7.512 داخل المجموعات 3.38

  19 7.553 المجموع

معيقات 

تتعلق 

باإلدارة 

المدرس

 ية

 2963. 0 8893. بين المجموعات

3.131 3.161 
غير دال عند 

3.38 
 4913. 11 21.589 داخل المجموعات

  19 22.478 المجموع

معيقات 

تتعلق 

بالمنهج 

 الدراسي

 2883. 0 8633. بين المجموعات

3.851 3.129 
غير دال عند 

 4913. 11 21.606 داخل المجموعات 3.38

  19 22.469 المجموع

معيقات 

تتعلق 

الغرفة ب

 الصفية

 1983. 0 5943. بين المجموعات
3.162 3.918 

غير دال عند 

 4813. 11 21.155 داخل المجموعات 3.38

  19 21.749 المجموع

 

( إن قيم )اف( المحسوبة لجميع المحاور أقل من قيمة )اف( الجدولية 60يتضح من الجدول رقم )

( وبما إن مستوى 2.91(  )اف الجدولية =3.38)( عند مستوى معنوية 11( )0بدرجتي حرية )

ال ( مستوى المعنوية المعتمد في الدراسة وهذا يشير إنه 3.38الداللة المعنوية المحسوب أكبر من )

( لمعيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم 1.15توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

سنوات فأكثر( من 11سنوات / من  11إلى  5وات / من سن 5تعزى لمتغير سنوات الخبرة ) )أقل 

، قد تعزى هذه النتيجة إلى وزارة التربية والتعليم ومدى تشجيعها  وجهة نظر المعلمين والمعلمات

للقيام بالدورات التدريبية والتأهيلية المجانية التي تقدم للمعلمين والمعلمات دون النظر إلى خبراتهم 

لوجيا التعليم بحيث يكافئ المعلم بعد اجتيازه لهذه الدورات بحوافز مادية وقدراتهم في توظيف تكنو

وترقيات وظيفية ودرجات أكاديمية عالية ، واالمر الذى يظهر واضحاً وجلياً أيضاً من هذه النتيجة 

أن المعلمين والمعلمات على اختالف عدد سنوات الخبرة لديهم فهم ينظرون إلى أن توظيف 

التعليم ال يزال ضئيل كما أنهم على اتفاق  بوجود مجموعة من المعيقات التي قد تحد التكنولوجيا في 

من االستخدام األمثل لتكنولوجيا التعليم .حيث اختلفت هذه النتيجة من دراسة ) الخالدي والظفيري، 

سنوات  63إلى أقل من  8وجاءت الفروق لصالح المعلمين والمعلمات ممن خبرتهم من  (2326

 االت معوقات استخدام تكنولوجيا التعليم المتعلقة باإلدارة المدرسية وبالمنهج المدرسي .عند مج

 توصيات الدراسة: 

 في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج توصى الباحثة بما يلى:       
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على  إجراء البحوث في مجال تكنولوجيا التعليم بصورة مستمرة الطالع المعلمين والمسؤولين - 

 أثر استخدام التكنولوجيا في عملية التعليم.

إشراك المعلمين والمعلمات في دورات متخصصة في توظيف التكنولوجيا واستخدامها في  -

 أغراض التدريس من خالل التدريب.

 توفير األموال الالزمة لتوفير التقنيات الحديثة في عملية التدريس. -

ام تكنولوجيا في التعليم، من خالل تزويد المدارس تدريب الطالب والمعلمين على استخد -

 بالتجهيزات والبرامج التعليمية الالزمة لذلك.

إعادة النظر في المقررات والمواد التي تدرسها المدارس، وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع الوقت  -

 الالزم لتوظيف تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية.

 س بتشجيع المعلمون على استخدام وتوظيف التكنولوجيا.اهتمام إدارات المدار-

  المراجع:

(: الصعوبات التي تحد من استخدام تكنولوجيا المعلومات 2326أبو القاسم محمود ستالة ) -

 واالتصاالت في التعليم المحاسبي بالجامعة الليبية، كلية االقتصاد، جامعة المرقب.

(: معوقات استخدام تكنولوجيا التعليم بمدارس 2326) أحمد كياد الخالدي والظفيري والشمري -

، 8المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، مجلة العلوم التربوية والنفسية، المجلد 

 28-6، ص 61العدد 

(: المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تطبيق التعليم 2361أحمد غنيم أبو الخير ) -

هة نظر المديرين والمعلمين بمدارس المرحلة األساسية بمحافظة غزة، مجلة اإللكتروني من وج

 .68، ص(37) جامعة فلسطين التقنية لألبحاث، العدد

(: المعوقات التي تواجه معلمي تكنولوجيا التعليم للصف األول 2362أنس عبد الله الشتيوي ) -

في محافظة نابلس، جامعة النجاح الثانوي لدى تدريسهم المنهاج المقرر في المدارس الحكومية 

 الوطنية، رسالة ماجستير، قسم مناهج وطرق التدريس، نابلس.
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(: معوقات استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس مناهج التربية الرياضية 2361حافظ، حلمي )  -

( 21ياضة، )بمدارس التعليم العام من وجهة نظر المعلمين، المجلة العلمية لعلوم التربية البدنية والر

-012 

(: متطلبات استخدام تكنولوجيا التعليم في الجامعات 2361حسين سعيد وعبد ربه عبد النبي،. ) -

الليبية دراسية ميدانية على جامعة السيد محمد علي السنوسي في السالمية. مجلة بحوث المؤتمرات. 

 101-124.( 66جامعة سرت، العدد )

، عمان، دار 6صميم وإنتاج واستخدام الوسائل التعليمية، ط (: مدخل إلى ت2330خالد القضاة ) -

 المسار

(: أصول تكنولوجيا التعليم: النشر العلمي والمطابع جامعة الملك سعود، 2333روبرت جانيه )  -

 الرياض. 

( " صعوبات تطبيق تكنولوجيا التعليم الحديثة 2361رواء إبراهيم عيسى وعاطفة خليل صالح ) -

 عضاء هيئة التدريس، الجامعة المستنصرية، العراقمن وجهة نظر أ

(: الصعوبات التي واجهت معلمي المدارس في التعليم عن بعد 2326زيد القيق واالء الهدمى ) -

 10، 21أثناء جائحة كورونا " المجلة العربية للنشر العلمي، العدد 

ات واالتصال وعوائق االستخدام (: واقع استخدام تكنولوجيا المعلوم2363سالم عبد الله الناعبي ) -

لدى عينة من معلمي ومعلمات مدارس المنطقة الداخلية بسلطنة عمان. مجلة العلوم التربوية 

 11(3)،74-41.والنفسية، جامعة 

(: برنامج مقترح لتنمية مهارات تكنولوجيا التعليم واالتجاهات 2366سمير الصغير المقطرى ) -

م االساسى ، جامعة تعز ، قسم مناهج وطرق التدريس تكنولوجيا نحوها لدى الطلبة معلمى التعلي

 تعليم . 

(: معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية 2361سليمان حسين المزين ) -

وسبل الحد منها من وجهة نظر الطلبة في ضوء بعض المتغيرات، المجلة الفلسطينية للتعليم 

 .63 ، العدد8المفتوح، المجلد 

(: معوقات استخدام التكنولوجيا في التعليم في محافظة حماة، مجلة جامعة 2322صفاء زينو ) -

 .23، العدد 11البعث لألبحاث العلمية، مجلد 
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(: معوقات استخدام التكنولوجية الحديثة في التعليم الثانوي 2361ضياء المهدى وزينب النورى ) -

 .611 -629، ص 2ة للعلوم التربوية والنفسية، العدد من وجهة نظر المدرسين، المجلة العربي

(: توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة كما يراها 2362طارق العواودة )  -

األساتذة والطلبة من وجهة نظر الطلبة في ضوء بعض المتغيرات، رسالة ماجستير في أصول 

العدد  8المجلد  –المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح -سطينالتربية ، كلية التربية ،جامعة األزهر فل

63 

(: آليات استخدام تكنولوجيا المعلومات في المنظومة 2366طاوس وزاى وعادل الخوجة ) -

الجامعية، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عدد حاص في الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 

 التعليم العالي.

(: واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال وعوائق استخدامها 2361اد )عوداه سليمان مر -

في التدريس لدى معلمي ومعلمات مدارس تربية لواء الشوبك الجامعية، جامعة البلقاء التطبيقية، 

 األردن 

(: معوقات استخدام منظومة التعلم اإللكتروني 2363عايد الهرش ومحمد مفلح ومأمون الدهون ) -

جهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في لواء الكورة، المجلة األردنية في العلوم التربوية، العدد من و

  27-13، 1، المجلد 6

(: واقع استخدام تكنولوجيا التعليم اإللكتروني في 2361عبد العزيز العوض واحمد السعيدي ) -

علمين في ضوء بعض تعليم ذوي صعوبات التعلم بدولة الكويت ومعوقاته من وجهة نظر الم

 المتغيرات، كلية التربية األساسية، قسم تربية خاصة، جامعة الكويت.

(: معوقات استخدام التكنولوجيا في التعليم من وجهة نظر معلمة 2363مرزوق بن صالح البلوى ) -

اللغة العربية في المدارس الحكومية بمدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، 

 مناهج طرق التدريس، تكنولوجيا التعليم، الجامعة األردنية.

(: توجهات في الدراسة والبحث التربوي في مجال المناهج: دار االنجلو 2331مراد مينا، فايز ) -

 المصري، القاهرة 

 (: االسس النفسية لتكنولوجيا التعليم، عمان، دار المكتبة الوطنية.2333محمد، الغزاوي ) -
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(: تصورات معلمي المرحلة األساسية في المدارس الخاصة 2365ن وهشام الصالح )محمد زبو -

حول معيقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا التعليم في الغرفة الصفية في مدارس مديرية التربية 

- 6961(1)02والتعليم الخاص في العاصمة عمان. مجلة جامعة النجاح لألبحاث العلوم اإلنسانية 

6982 

(: تحليل البيانات اإلحصائية باستخدام البرنامج اإلحصائي 2338مهدي البياتي )محمود  -

(SPSS دار الحامد، عمان، ص ،)11 

(: واقع توظيف تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية في 2323منيرة الشديفات، ومحمد الزبون ) -

لوم التربوية، الجامعة مدارس قصبة المفرق من وجهة نظر المعلمين فيها، مجلة دراسات الع

  219-221(، 6األردنية. العدد )

دار المسيرة للنشر ‘(: تصميم التعليم نظرية وممارسة، عمان 2362محمد محمود الحيلة ) -

 والتوزيع.

(: صعوبات تطبيق برنامج التعليم التفاعلي المحوسب على 2362نجاح أحمد حسين الحسنات ) -

الة الغوث الدولية بمحافظات غزة وسبل عالجها، الجامعـة تالميذ المرحلة الدنيا بمدارس وك

 اإلسالميـة، غـزة /كليــــة التربيـــــة، رسالة ماجستير في اإلدارة التربوية، أصول التربية.

(: معوقات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال 2369نسيمة ضيف الله وايمان بن زيدان ) -

نظر أساتذة عينة من الجامعة الجزائرية ، جامعة باتنة ، مجلة علمية  في العملية التعليمية من وجهة

 ، .22، العدد62محكمة دولية ، السنة 

(: مشكالت استخدام التكنولوجيا في التعليم التي تواجه معلمي اللغة 2368نصرت جياد زيدان ) -

ق األوسط، كلية العربية في المرحلة اإلعدادية بمدينة الرمادي من وجهة نظرهم، جامعة الشر

 العلوم التربوية، مناهج وطرق التدريس. 
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 ليم اإللكتروني.المعلم والذكاء االصطناعي في التععنوان المداخلة: 

 جامعة العربي التبسي، تبسة/ الجزائر. المؤسسة الجامعية:         سارة نحال.أ. 

 tebessa.dz-sarra.nahal@univالبريد اإللكتروني:      .213657757910+ رقم الهاتف:

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

 الملخص:

شهد التعليم اإللكتروني رواًجا واسعًا بين أوساط المتعلمين خاصة والمهتمين بالمجال التربوي      

عامة، ذلك أنه يعتمد على تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تقديم المحتوى التعليمي بطريقة فعالة 

 علمين في ظل التطور التكنولوجي الذي نشهده.وإبداعية، مواكبًا بذلك حاجات المت

ولما كان التركيز في التعليم التقليدي ينتقل بين أقطاب العملية التعليمية الثالثة )معلم، متعلم،      

معرفة( ومرتكًزا على المعلم، أصبح وجود هذا األخير في التعليم اإللكتروني محل الكثير من 

االصطناعي، الذي يشرف على العملية التعليمية بدًءا من تقديم التساؤالت في مقابل وجود الذكاء 

 المحتوى التعليمي بطريقة آلية منظمة وصوالً إلى مراقبة المخرجات وإخضاع المتعلم للتقويم.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد دور المعلم في التعليم اإللكتروني مقابل الخدمات التي يوفرها      

تمدنا على المنهج الوصفي التحليلي المناسب لهذا النوع من الدراسات االصطناعي، واع الذكاء

جمع المادة العلمية المتعلقة بموضوع النظرية، متبعين في ذلك مجموعة من اإلجراءات تمثلت في 

الدراسة )التعليم اإللكتروني، الذكاء االصطناعي(، وقراءتها قراءة تحليلية هادفة لإلجابة على 

 ، وتوصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها:ن خطة محددةإشكالية البحث ضم

  إن قدرات الذكاء االصطناعي حاليًا ال يمكنها تقديم بديل في مستوى المعلم البشري سواء في

مجال التعليم اإللكتروني أو التعليم التقليدي؛ نظًرا لعدم قدرة الذكاء االصطناعي على محاكاة 

فكير العليا عند اإلنسان، لهذا فقد حصل تغيير في دور قدرات الدماغ البشرية ومهارات الت

المعلم ينقله من مجرد مشرف وملقن للمعارف إلى باحث وتكنولوجي ومصمم للخبرات 

التعليمية، محتفًظا بدوره اإلنساني األساسي كمربي وناصح ومستشار ومرشد للمتعلمين في 

 مختلف المجاالت.

 لمهتمين بمجال التعليم وتطويره تؤكد أنه مستقبال إن طموحات مطوري الذكاء االصطناعي وا

سيتمكن الذكاء االصطناعي من استبدال المعلم البشري بشكل تام، إال أن هذه الخطوة الجريئة 

 تُنبؤ بأزمة إنسانية وأخالقية وقانونية تتعلق بالتعدي على حقوق البشر وخصوصياتهم.

mailto:sarra.nahal@univ-tebessa.dz
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 الذكاء االصطناعي.-يم اإللكترونيالتعل-المعلم الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

     E-learning has been very popular among learners in particular and those 

interested in education in general, as it relies on ICT to deliver educational 

content in an effective and creative manner, thus keeping pace with the needs of 

learners in the light of the technological development we are witnessing. 

    As the focus in traditional education shifts between the three poles of the 

educational process (teacher, learner, knowledge) and teacher-based, the latter's 

presence in e-learning has become questionable as opposed to the presence of 

artificial intelligence, which oversees the educational process from providing 

educational content in an automated and structured manner to monitoring outputs 

and subjecting the learner to evaluation. 

     This study aims to define the role of the teacher in e-learning versus the 

services provided by AI, and we relied on the appropriate descriptive and 

analytical approach to this type of theoretical study, following a set of procedures 

that consisted of collecting scientific material related to the subject of the study. 

(e-learning, artificial intelligence), and reading it a meaningful analytical reading 

to answer the problem of research within a specific plan, and we came up with a 

set of results, the most important results are: 

 Currently, AI capabilities cannot offer an alternative at the level of a 

human teacher in both e-learning and traditional education; Due to the 

inability of AI to simulate human brain abilities, and higher thinking 

skills in humans, there has been a change in the role of a teacher that 

transfers him from a mere supervisor and acquaintance to a researcher, 

technologist and designer of educational expertise, retaining his 

fundamental human role as educator, counselor, consultant and mentor to 

learners in various fields. 
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 The ambitions of AI developers and those interested in education and its 

development confirm that in the future AI will be able to completely 

replace the human teacher; this bold move predicts a humanitarian, 

ethical and legal crisis related to the infringement of human rights and 

privacy. 

Keywords: Teacher-e-learning-Artificial Intelligence. 

 مقدمة:

شهد قطاع التعليم تحديثات مختلفة في نُظمه تتماشى مع متطلبات العصر الحديث، وذلك بعد      

نولوجية المعلوماتية، ورغم هذا التطور نجد التعليم في مواجهة الكثير من استفادته من الثورة التك

التحديات التي تقف حائاًل أمام تحقيق أهدافه والتي حددها الهدف الرابع من أهداف التنمية 

المستدامة، وقد قدم كل من التعليم اإللكتروني والذكاء االصطناعي حلوالً واعدة للتصدي ألكبر 

في هذا العصر، من خالل ابتكار أساليب وممارسات جديدة تشمل التعليم والتعلم  تحديات التعليم

للنهوض به، والوصول إلى تحقيق الجودة والمساواة في التعليم. إال أن هذا التطور السريع في نظام 

التعليم خاصة بعد تزويده بخدمات الذكاء االصطناعي يشكل حتًما مخاطر وتحديات مختلفة، أهمها 

ير على دور المعلم الذي يمثل أحد أقطاب التعلم الثالثة، ويضعنا أمام تساؤالت كثيرة، ومن هنا التأث

 جاءت إشكالية الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي:

هل يمكننا االستغناء عن المعلم في التعليم اإللكتروني في ظل الخدمات التي يوفرها الذكاء      

 ر معظم أدوار المعلم؟االصطناعي والتي تغطي بشكل كبي

لإلجابة عن هذا السؤال قمنا بتقديم تعريف للتعليم اإللكتروني، أهدافه، أنواعه، خصائصه      

ومعوقاته، ثم عرفنا بالذكاء االصطناعي واستخداماته في التعليم وآفاقه العلمية، ثم عرضنا دور 

ي في التعليم اإللكتروني على المعلم في التعليم اإللكتروني، وتأثير توظيف الذكاء االصطناع

 وظائف المعلم، لنختم الدراسة بخاتمة ضمت أهم النتائج التي تم التوصل إليها.

 .التعليم اإللكتروني:1

 / مفهوم التعليم اإللكتروني: 1-1

التعليم اإللكتروني مصطلح مركب من قسمين: تعليم وإلكتروني، ويقصد بالتعليم لغة " َعلِّم يَْعلَُم      

لْ  ، صفحة 2330)الفراهيدي،  ًما، نقيض الجهل)...( وأعلمته بكذا، أي أشعرته وعلّمته تعليما"عِّ
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، والتعليم في االصطالح "هو عملية يتم فيها بذل الجهد من قبل المعلم ليتفاعل مع طالبه (222

، صفحة 2360)عطية،  ويقدم علما مثمًرا وفعاالً من خالل تفاعل مباشر بينه وبين الطالب"

، والتعليم ال يقتصر على تلقين العلم والمعرفة بل يتعداه إلى تعليم المهارات والخبرات (213

 المختلفة.

 أما مصطلح إلكتروني فهو "اسم منسوب إلى إلكترون، حاسب إلكتروني، عقل إلكتروني..."     

جراء وقولنا حاسب إلكتروني ألن الحاسوب يعتمد على اإللكترون إل (662، صفحة 2335)عمر، 

أدق العمليات الحسابية بأسرع وقت ممكن، واإللكترون هو أحد مكونات الذرة ذو شحنة سالبة، 

وإضافة مصطلح إلكتروني إذا إلى التعليم يحيلنا إلى استخدام البرمجيات واآلالت اإللكترونية في 

 التعليم.

يعتمد على تكنولوجيا  يمكننا تعريف التعليم اإللكتروني بأنه  ذلك النوع من التعليم الذي     

المعلومات في مختلف عملياته، وتعرفه سعاد أحمد شاهين بأنه "أسلوب من أساليب التعليم في 

أيصال المعلومة للمتعلم وذلك باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب آلي ووسائطه المتعددة 

رنت سواء كان عن من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات إلكترونية وبوابات اإلنت

بعد أو في الفصل الدراسي أي استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر 

.  ويعرف خان التعليم اإللكتروني بأنه (606، صفحة 2360)شاهين،  وقت وأقل جهد وأكبر فائدة"

كان وزمان عن طريق " طريقة إليصال بيانات التعلم المتمركز حول المتعلم ألي فرد في أي م

 .(31)آل محيا، )د.ت(، صفحة  التقنيات الرقمية التفاعلية"

مما سبق يتبين لنا أن التعليم اإللكتروني هو أسلوب من أساليب التعليم الحديثة القائمة على      

استخدام تكنولوجيا المعلومات من أجل إيصال البيانات والمعلومات للمتعلمين بأقل وقت وجهد 

ية أكبر، وهو أسلوب يرتكز على دور المتعلم في العملية التعليمية مما يمكنه من التعلم الذاتي وبفعال

 خارج حدود المكان والزمان.

بالرغم أن مصطلح تكنولوجيا التعليم شامل للوسائل التكنولوجية إال أنه حديثا صار أكثر      

نترنت، ويرى طارق أن " اقتران تحديدا، وذلك لتوجهه نحو التركيز على الحواسيب وشبكة اإل

المفهوم باستخدام الحاسوب والشبكات في الفترة المعاصرة يزيد من تحديد التعريف ويستبعد االتجاه 

نحو شمول المفهوم للراديو والتلفزيون وحتى وإن كان يتم وصفها بوسائل االتصال اإللكترونية 

بكات معا يجعلنا نشير إلى االستخدام األولي باإلضافة إلى أن ارتباط المفهوم أيضا بالحواسيب والش



 
 
 

 

332 
 

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

 99/0200/ 02-91( طرابلس 3المجلد ) الليبية لعلوم التعليم 

 

للحاسبات في التعليم التي كانت تتمثل في اتجاهين. االتجاه األول: هو استخدام الحاسب للمساعدة في 

التعليم. االتجاه الثاني: هو التعليم القائم على الحاسب بحيث يعتبر الحاسب وبرامجه هو الطرف 

، 2361)عبد الرؤوف،  المعلم حيث يعتمد المعلم على الحاسب"اآلخر في عملية التعليم بديال عن 

 .(21-20الصفحات 

 / أهداف التعليم اإللكتروني:1-2

إن التعليم وسيلة لتحسين جودة حياة األفراد والمجتمعات، والهدف من دمج تكنولوجيا      

دد كل من االتحاد المعلومات في التعليم التقليدي هو مواكبة التطور والنهوض بالتعليم، وقدد ح

 الدولي واليونسكو مجموعة من األهداف الجوهرية للتعليم اإللكتروني أهمها:

"المساهمة في إنشاء بنية تحتية وقاعدة من تقنية المعلومات قائمة على أسس ثقافية بغرض  -6

 إعداد مجتمع الجيل الجديد لمتطلبات القرن الحادي والعشرين.

ية المعلومات من خالل استخدام الشبكة من قبل أولياء األمور تنمية االتجاه اإليجابي نحو تقن -2

 والمجتمعات المحلية.

محاكاة المشكالت واألوضاع الحياتية الواقعية داخل البيئة المدرسية واستخدام مصادر  -0

 الشبكة للتعامل معها وحلها.

صاديا منح الجيل الجديد متسعا من الخيارات المستقبلية الجيدة وفرصا ال محدودة )اقت -1

 وثقافيا وعلميا واجتماعيا(.

إعطاء الشباب االستقاللية واالعتماد على النفس في البحث عن المعارف والمعلومات التي  -8

يحتاجونها في بحوثهم ودراساتهم ومنحهم الفرص لنقد المعلومات مما يساعد على تعزيز 

، صفحة 2361)عبد الرؤوف،  مهارات البحث لديهم وإعداد شخصيات عقالنية واعية"

11). 

 / أنواع التعليم اإللكتروني وخصائصه:1-3

  :أنواع التعليم اإللكتروني 

هناك تصنيفات كثيرة للتعليم اإللكتروني أشهرها التصنيف على أساس زمن حدوثه، وبالتالي      

يمكننا التمييز بين نوعين من التعليم اإللكتروني: تعليم إلكتروني متزامن وتعليم إلكتروني غير 

 .(21-20، الصفحات 2323)الهمامي و حجازي، متزامن. 
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هو التعليم الذي يجتمع فيه المعلم والمتعلم في الوقت نفسه بشكل  التعليم اإللكتروني المتزامن: -

متزامن في بيئة تعليمية حقيقية، وذلك من خالل لقاء إلكتروني مباشر يتمكن الطرفان فيه من 

التفاعل باستخدام اللوح االفتراضي والحائط التفاعلي والتعليق المناقشة والحوار وطرح األسئلة و

 على الوسائط المشاركة.

هو تعليم متحرر من الزمن، إذ يمكن للمعلم أن يضع مصادر  التعليم اإللكتروني غير المتزامن:-

تبع التعلم مع خطة التدريس والتقويم على الموقع التعليمي، ثم يدخل المتعلم الموقع في أي وقت، وي

 إرشادات المعلم في إتمام التعلم، من دون أن يكون هناك اتصال متزامن مع المعلم.

إن التعليم اإللكتروني المتزامن ال يختلف في جوهره عن التعليم التقليدي من حيث وجود أطراف     

اإلنترنت  العملية التعليمية، وإنما يكمن االختالف في كون أن هذا النوع من التعليم يعتمد أساسا على

لربط التواصل بين المعلم والمتعلمين داخل حجرات درس افتراضية بشكل مباشر، كما أن المعارف 

والمواد التعليمية فيه تقدم باالعتماد على وسائل تكنولوجية مختلفة، أما التعليم اإللكتروني غير 

كن المتعلم من المتزامن فيوفر مصادر أخرى متعلقة بالدرس على الموقع التعليمي والذي يم

 الوصول إليه في أي وقت.

 :2361)عبد الرؤوف،  يلخصها طارق عبد الرؤوف في المخطط التالي: خصائصه ،

 9صفحة 
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المخطط السابق يبين لنا خصائص التعليم اإللكتروني والتي في نفس الوقت تعكس لنا مميزاته 

 ثلة في:المختلفة، والمتم

كون المحتوى فيه يقدم إلكترونيا، فهو بذلك يوفر للمتعلم سهولة االطالع على المناهج والبرامج  -

وأخذ فكرة عامة عنها قبل الشروع في التعلم، كما أنه يعتمد على الوسائط اإللكترونية المختلفة التي 

 تزيد من فعالية التعلم والفهم بطريقة مبتكرة سهلة وممتعة.

مشاركة المتعلمين وتفاعلهم النشط مع المحتوى ومع بعضهم البعض والمعلم أيضا، يعزز  -

 وبالتالي فعالية أكبر في التعلم كون التفاعل عنصر أساسي في العملية التعليمية.

يكون التركيز على المتعلم والمعرفة؛ حيث تقدم المعرفة فيه والمواد التعليمية بشكل منظم  -

على مراعاة حالة المتعلم وتقديم الدروس بما يتناسب مع قدراته، إضافة إلى  ومتكامل، كما أنه يركز

 احتوائه على برامج التقويم التي تحلل بيانات التعلم وتقترح أفضل الطرق لدعم عملية التعلم.

 يسهل على المعلم مهامه داخل حجرة الدرس، وكذلك المهام اإلدارية كونه يُدار إلكترونيا. -

 خصائص التعليم اإللكتروني

محتواه يقدم 

إلكترونيا 

 )رقميا( للمتعلم

طه هي وسائ

الكمبيوتر 

وشبكاته وما 

يرتبط بها من 

 تطبيقات وأدوات

يوفر 

للمتعلم 

تفاعل 

 نشط مع

مرن غالبا 

 من حيث
متمركز حول 

 المتعلم غالبا

 يدار إلكترونيا

 المحتوى التعليمي
 )المعلم( األقران

 )تفاعل( 

 تواصل تزامني

 )تفاعل(

 تواصل ال تزامني

 الوقت   المكان   سرعة التعلم
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يم اإللكتروني أكثر مرونة من التعليم التقليدي من ناحية الوقت والمكان وسرعة التعلم يعتبر التعل -

 التي تختلف باختالف قدرة المتعلم.

 / معوقات التعليم اإللكتروني:1-4

رغم اإلقبال الكبير على التعليم اإللكتروني والسعي لالستفادة منه في المجال التربوي      

 (2363)عمر و جادو،  عوبات كثيرة يمكننا توضيح أهمها فيما يلي:وتطويره، إال أنه يواجه ص

  .عدم كفاية الكوادر البشرية الالزمة لتصميم وإدارة برامج التعليم اإللكتروني 

  افتقاد الكثير من المتعلمين للمهارات األساسية في التعليم اإللكتروني كاستخدام الحواسيب

 واإلنترنت.

 ة الالزمة للتعليم اإللكتروني.صعوبة توفير البنية التحتي 

 .التكاليف المادية العالية الالزمة لتصميم وإنتاج برامج التعليم اإللكتروني 

 .صعوبة التواصل المباشر بين المعلم والمتعلم 

  صعوبات تواجه بعض المعلمين في إيصال أفكارهم المتعلقة بالمحتوى التعليمي من خالل

 التعليم اإللكتروني.

 المتعلمين من طرف المعلم. صعوبة متابعة 

  ضعف التواصل الوجداني بين المعلم والمتعلم مما يخلق حالة من االغتراب لدى المتعلم بالتالي

 التأثير على عالقة المتعلم بمعلمه وامتداد هذا التأثير إلى تواصل المتعلم مع محيطه بشكل عام.

اجهها التعليم التقليدي كمشكلة نقص ساهم التعليم اإللكتروني في حل بعض األزمات التي و     

المنشآت التعليمية وعدم كفاية المقاعد البيداغوجية، مشكلة االكتظاظ داخل الحجرات ونقص 

المعلمين، كما ساهم في رفع جودة التعليم الستعانته بالوسائل التكنولوجية وتطوير أساليب التعلم 

خر وقع في أزمات أخرى أهمها انعدام البنية وزيادة فعاليتها، إال أن التعليم اإللكتروني هو اآل

التحتية ونقص التمويل في معظم البلدان خاصة تلك التي تعاني من أزمات مختلفة، والتي كان من 

المفروض أن يقدم لها الحلول التي لم يستطع التعليم التقليدي تقديمها؛ فكان التعليم اإللكتروني من 

لك فقد وقع التعليم اإللكتروني في مشكلة أكبر وهي نقص نصيب بعض الفئات دون األخرى، غير ذ

الكوادر والمعلمين المختصين في هذا النوع من التعليم خاصة في مجال إعداد البرامج إلكترونيا 

وتطويرها، وضبط عملية التعلم، كما أنه يفتقد ألهم عنصر من عناصر التعلم وهو التواصل 

 لم، فالمعلم ال يكتفي بالتعليم بل يتعداه إلى التربية واإلرشاد.اإلنساني الوجداني بين المعلم والمتع
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 . الذكاء االصطناعي:2

يضم ميدان الذكاء االصطناعي مجاالت واسعة وشاملة لجوانب البحث والصناعة والتدريس،    

ومازال يشهد توسعًا كبيًرا وتطوًرا متواصاًل من طرف المعنيين بمستقبل اآللة من أجل الوصول 

 -بمفهومه الحديث–نموذج آلي يحاكي بمزاياه الذكاء البشري، "لقد مر الذكاء االصطناعي إلى 

بثالثة أطوار رئيسية، تتمثل في: طور النشأة وطور التجريب، وطور النهضة التي نلمسها اآلن. 

وكان لكل طور من هذه األطوار سمات ورؤى وأفكار، تتراكم في أطرها العامة سعيًا إلى توجيه 

ة إلى فهم أعمق لقدرات العقل البشري؛ أو بعبارة أخرى سعيًا إلى محاكاة قدرات الدماغ البشرية اآلل

ومهارات التفكير العليا لدى اإلنسان، كالقدرة على صناعة القرار، والتفسير، واالستنباط، والتفكير 

 .(60، صفحة 2361)محمد، عطية؛ وآخرون، اإلبداعي، وغير ذلك" 

صطناعي كان مجرد حلم وسعي مستمر منذ القدم انطالقًا من فكرة تعويض البشر إن الذكاء اال     

بآالت قادرة على محاكاتهم، وتتناثر هذه األفكار أيضا بين ورقات األدب ومشاهد سنيمائية تحت 

عنوان الخيال العلمي، وبدأ تجسد هذا الخيال على أرض الواقع مع نهضة الرياضيات وتطور 

حسابات التفاضل والتكامل واالحتماالت والمصفوفات...وكانت هذه الفروع فروعها من إحصاء و

حجر األساس لنهضة أخرى شملت العلوم الفيزيائية، ليبدأ الحقًا عصر الحواسيب الرقمية والبرمجة 

 التي تمثل أساس الذكاء االصطناعي.

 .مفهوم الذكاء االصطناعي:1.2

عت بتوسع المجاالت التي يشملها، وغالبا ما تتقاطع تعددت تعريفات الذكاء االصطناعي وتوس     

هذه التعريفات مع األسئلة الباحثة عن ماهية الذكاء وعن إمكانية أن تكون اآلالت ذكية وقادرة على 

أداء الوظائف البشرية، فالذكاء االصطناعي هو" العلم الذي يشتغل بابتكار وتطوير خوارزميات 

لقدرات الدماغ البشري؛ من إدراك للبيئة المحيطة، واالستجابة مفيدة تسهم في المحاكاة اآللية 

المناسبة لمثيراتها وتعلم، وتخطيط، وإيجاد حلول للمسائل المستجدة، والتواصل اللغوي، وإدارةٍ 

للتراكم المعرفي...إلخ )ويطلق البعض على هذه القدرات وأمثالها الملكات العليا لإلنسان( ويخرج 

ائل المعلوم لها تعريف رياضي محكم والمعلوم لها حلول مفيدة ومبرهنة من هذا التعريف المس

 .(21، صفحة 2361)محمد، عطية؛ وآخرون،  رياضيا"

ويشير الذكاء االصطناعي أيضا إلى "قدرة اآللة مثل أجهزة الحاسوب على اكتساب الذكاء      

خالل برامج يتم تزويد الحاسب  والتفكير بشكل منطقي يشبه قدرة اإلنسان على التفكير. يتم ذلك من
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 بها لتساعده على االستفادة من البيانات والتفكير بشكل منطقي للوصول إلى النتيجة المرجوة"

 .(38، صفحة 2323)مجدي، 

مما سبق يمكننا القول إن الذكاء االصطناعي عبارة عن نموذج إلكتروني يحاكي الذكاء      

رة على تقليد وظائف معينة للذكاء البشري مثل اإلدراك البشري، تزود به اآلالت حتى تكون قاد

والتعلم والتفاعل اللغوي... ومازال مجال الذكاء االصطناعي يشهد تطوًرا ملحوًظا يسعى للوصول 

 إلى محاكاة قدرات الدماغ البشري وتمكين اآلالت من محاكات الملكات العليا لإلنسان.

 عليم:. استخدامات الذكاء االصطناعي في الت2.2

إن المقصود باستخدام الذكاء االصطناعي في التعليم " هو االعتماد على تقنيات الذكاء     

االصطناعي لمساعدة المعلمين وتسهيل الجوانب التنظيمية)...( تساهم تقنيات الذكاء االصطناعي 

)مجدي،  امة"في ابتكار برامج جديدة للتعليم، وهو ما يحقق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستد

؛ حيث يفتح الذكاء االصطناعي آفاقا واعدة لتحقيق الهدف الرابع للتنمية (62، صفحة 2323

المستدامة والمتمثل في توفير التعليم الجيد لكل الفئات، ويمكننا حصر استخدامات الذكاء 

 :(2326)هولمز وآخرون،  االصطناعي في التعليم في النقاط التي حددتها اليونسكو

 ينتهج في ذلك عدة طرق منها: يم والتقويم:للتعل 

: تهدف هذه األنظمة إلى تقديم محتوى محدد يخص مادة دراسية أنظمة تدريس خصوصية ذكية -

أو أكثر من خالل منهج تدريجي يتبعه المتعلم خالل مسار تعلمه، ويكون خاضعا لمراقبة الذكاء 

المادة التعليمية بحسب تقدم المتعلم فيها،  االصطناعي الذي يقوم بتحديد وتغيير درجة الصعوبة في

 وتقوم بعض األنظمة بالتقاط وتحليل مدى انتباه المتعلم وكذا حالته العاطفية.

يقوم هذا النظام على بناء مسار تعلّمي مبني  نظم الدروس الخصوصية المستندة إلى الحوار: -

هذا النظام إلى بناء التعلُّمات على الحوار بين المتعلم والنظام )الذكاء االصطناعي(، يهدف 

 واالستنتاجات من خالل أسئلة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء االصطناعي.

هو بديل للنظامين السابقين، ويعتمد على فلسفة التعلم البنائي بدال من  بيانات التعلم االستكشافية: -

 اتباع التسلسل خطوة بخطوة.

معالجة اللغة الطبيعية وغيرها من تقنيات الذكاء  يستخدم هذا النظام تقييم الكتابة اآللي: -

االصطناعي لتوفير تغذية راجعة حول الكتابة، وهو نوعان: تقييم كتابة آلي تكويني لتمكين المتعلم 
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من تحسين كتابته قبل إرسالها للتقييم، وتقييم كتابة آلي تلخيصي هدفه التسجيل التلقائي لكتابات 

 المتعلمين.

يرتكز على برامج التعرف على الكالم ومقارنة  اللغة بدعم من الذكاء االصطناعي:تعلم القراءة و -

مدخالت المتعلم الصوتية مع نماذج للمتحدثين األصليين لتقديم مالحظات وتحسين النطق، باإلضافة 

 إلى الترجمة اآللية لمساعدة الطالب على االطالع على المواد التعليمية بلغات مختلفة.

: تخصص عادة للبيئات الخاصة باألطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم الذكيةالروبوتات  -

والمصابين بالتوحد، حيث تقدم أساليب تعليمية حديثة ومبتكرة من شأنها مساعدتهم على تجاوز 

الصعوبات المختلفة، كما أن الرد والتفاعل اآللي الثابت للروبوتات الموجود في برمجتهم يوفر 

طفال المتوحدين على عكس التفاعل الطبيعي لإلنسان الذي قد يتسبب لهم في الخوف راحة أكثر لأل

 واالرتباك.

يستفيد هذا النظام من بيئة التعلم االستكشافية، ويقدم فرصة للمتعلم لتعليم  عمالء قابلة للتعليم: -

علومات زميل افتراضي لموضوع معين وشرحه له؛ حيث أثبت هذه الطريقة نجاحها في ترسيخ الم

 وفهمها أكثر من طرف المتعلم.

استخدم هذان االبتكاران في التعليم وتم دمجهما مع تقنيات الواقع االفتراضي والواقع المعزز:  -

الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي، لتعزيز تجربة المستخدم وتقديم دروس أكثر واقعية من خالل 

 عروض ثالثية األبعاد مدمجة في حيز مكاني واقعي.

توفر هذه الشبكة ربط مباشر بين المعلمين والمتعلمين في مختلف المواد  منسقو شبكة التعلم: -

الدراسية، كما تعتمد على الذكاء االصطناعي كشريك ذكي للمتعلمين يساعدهم على البحث واختيار 

 معلمين بشريين مناسبين يمكنهم التواصل معهم.

يعمل الذكاء االصطناعي على تجميع الطالب  طناعي:التعلم التعاوني المدعوم بالذكاء االص -

 للتعلم التعاوني واختيارهم وفق إمكانياتهم والمهام المطلوبة منهم.

 :في إدارة التعليم وإيصاله 

لقد زاد استخدام الذكاء االصطناعي في التعليم من أجل دعمه وتعزيزه وجعله أكثر فعالية، وزاد     

 ، غير أنه ال توجد أدلة كافية عن فعاليته في تحسين عملية التعلم.61 هذا االستخدام مع جائحة كوفيد

استخدمت تقنيات الذكاء االصطناعي لتسهيل إدارة التعليم وإيصاله من خالل رقمنة اإلدارة،      

ومثال ذلك إدارة عمليات القبول وإعداد الجدول الزمني ومراقبة الحضور... وفي مستوى أعلى من 

نات الطالب وتوجيههم والتنبؤ بالطالب المعرضين لخطر الرسوب؛ تعرض هذه خالل تحليل بيا
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المعلومات على شكل مخرجات في لوحة المعلومات المرئية. يتطلب الحصول على معلومات دقيقة 

وجود قاعدة بيانات أكثر دقة، خالية من التحيزات واالفتراضات، مدعمة بأساليب حسابية ونظام 

 قوي مناسب.

لهدف من هذه العمليات هو تعليم البرنامج الذكي تحليل الحالة النفسية للمتعلمين ورصد إن ا     

مؤشرات انتباههم والتنبؤ بأدائهم، إال أن هذا المنهج كان محاًل للجدل؛ حيث ُصنّف هذا النوع من 

ذا المجال: جمع البيانات بأنه تقييٌم للحد الفاصل للصحة العقلية للمتعلمين، ومن أمثلة البرامج في ه

المصمم للتنبؤ بنتائج  OU Analyseروبوتات المحادثة التعليمية مثل: سيري وأليكسيا...، تطبيق 

ويمثل مجموعة من أساليب مساعدة نظام المعلومات إدارة التعليم، توفر  Swiftالطالب، تطبيق 

 ينجز... بيانات تم جمعها مسبقا تقدم رؤية قيمية حول متى ولماذا قد يتعثر المتعلم أو

 :الذكاء االصطناعي لتمكين المعلمين وتعزيز التدريس 

هدف هذه البرامج هو تعويض المعلم في العملية التعليمية، إال أن هذه الفئة من الذكاء      

االصطناعي حظيت باهتمام أقل بكثير من تلك التي توجه الطالب، واكتفى المطورون بتصميم 

ط لتقليل أعباء عملهم مثل: التقييم واكتشاف السرقات األدبية برامج موجهة ومساعدة للمعلمين فق

 المعتمدة على تقنية التزييف العميق، إعطاء ملحوظات...

إن هذا التطور مع الوقت سيلغي دور المعلم اإلنسان ويستبدله بالذكاء االصطناعي، مما يضعنا أمام 

التعليمية والواضح أنه بزيادة استخدام  إشكالية سوء فهم أساسي للدور االجتماعي للمعلم في العملية

التكنولوجية في الفصول التعليمية سيتغير دور المعلم في العملية التعليمية، ومن تطبيقات هذه 

 البرامج نذكر:

حيث  مراقبة منتدى المناقشة المدعوم بالذكاء االصطناعي في التعليم اإللكتروني غير المتزامن: -

متعلمين واإلجابة عن أسئلتهم وتوجيههم، وقد اُستعين بمعلم افتراضي يمكن المعلمين من متابعة ال

 مزود بالذكاء االصطناعي للمراقبة والمناقشة، إال أنه لم يحقق النتائج المرجوة من تصميمه.

تعمل هذه البرامج على مساعدة المعلمين  مساعدي التدريس الذين يعملون بالذكاء االصطناعي: -

مات والتقييم وتقديم المواد بطريقة أكثر فعالية، رغم ما تقدمه هذه في التصحيح ووضع العال

التطبيقات من مساعدة أو تعويض لمهام المعلم إال أنها لن تستطيع تغطية دور المعلم في تلبية 

 االحتياجات اإلرشادية واالجتماعية للمتعلمين.

 . آفاق الذكاء االصطناعي في التعليم:3.2
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)هولمز نسكو بعض الطرق المبتكرة لتطوير مستقبل التعليم وتحسين جودته تقترح منظمة اليو     

 ، نلخصها فيما يلي:(2326وآخرون، 

 :تتمثل في التطبيقات الموجهة بالذكاء االصطناعي والمخصصة  رفقاء التعلم مدى الحياة

للهواتف الذكية، توفر للمتعلمين شريك تعلم على شكل تطبيق ذكي يوجههم ويراقب مسار 

علمهم، ويحدد المحتوى التعليمي المناسب لهم وفقا لميولهم وأهدافهم ويبقى معهم مدى الحياة، ت

 ال توجد حاليًا هذه التطبيقات لكنها محل بحث وتطوير.

 :من الممكن استخدام نهج حديث في التقييم يعتمد  التقييم المستمر باستخدام الذكاء االصطناعي

اقبة تقدم الطالب وتقديم مالحظات لهم، ويهدف هذا على الذكاء االصطناعي المصمم لمر

النظام لتقييم مستمر لمستويات الطالب طوال فترة تعلمهم، وتوفير بيانات خاصة بهم لكل 

الفترات مما يسمح بإلغاء االمتحانات واالختبارات الهادفة إلى التقييم، غير أن هذه الفكرة هي 

 سالح ذو حدين.

 وهو عبارة عن حافظة ي من إنجازات التعلم مدى الحياة: سجل تمكين الذكاء االصطناع

إلكترونية تجمع في طياتها كافة البيانات التعليمية للطالب بطريقة تفصيلية طوال فترة دراسته 

النظامية وغير النظامية، بهذه الطريقة يكون للمتعلمين سجل أدق بكثير مما توفره الشهادات 

 ة ذكية وديناميكية لهم.العلمية من تفاصيل يمثل سيرة ذاتي

 . دور المعلم في عصر التكنولوجيا والتعليم اإللكتروني:3

يختلف العصر الحديث عن سابقه في مجال التربية والتعليم، وقد كان المعلم في الماضي يحصر      

ل وظيفته في نقل المعلومات وتلقينها للمتعلمين وفقا لما حدده المنهاج والبرنامج التعليمي، وبدخو

التعليم اإللكتروني إلى الساحة التعليمية واستفادته من الذكاء االصطناعي، غطى الكثير من مهام 

وانشغاالت المعلم داخل العملية التعليمية، إال أن هذا ال يعني إلغاء دور المعلم في التعليم وإنما غير 

التعليم اإللكتروني يختلف  دور المعلم ليتماشى مع التحديثات الجديدة في التعليم، ودور المعلم في

عن دوره في التعليم التقليدي " ففي التعليم اإللكتروني يكون التعليم متمركزا حول المتعلم، وفيه 

يسعى المعلم لتمكين المتعلم من اكتساب المعرفة ذاتيًا وزيادة مشاركته وتفاعله مع المعلم ومع 

ملقن للمعلومات إلى موجه ومرشد زمالئه المتعلمين من خالل تحول دور المعلم من مجرد 

)عمر و  ومحاور، وعلى ذلك يجب على معلم التعليم اإللكتروني امتالك مجموعة من المهارات"

التي تؤهله القيام بدوره الحديث الذي يحدده مصطفى بوختالة  (658-651، الصفحات 2363جادو، 

 كما يلي: (2323)بوختالة، 
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 :عليم اإللكتروني ليس ملقنًا للمعلومات، بل هو ميسر وموجه المعلم في الت ميسر لعملية التعلم

لعملية التعلم؛ حيث يقدم اإلرشادات ويتيح للمتعلمين اكتشاف المواد التعليمية بأنفسهم دون 

 التدخل في مسارهم التعليمي.

 :للمعلم دور في نقل المعرفة من شكلها العالم إلى شكلها األكاديمي  مقدم ومبسط للمحتوى

، حتى يتمكن المتعلم من إدراكها والتعامل الصحيح معها في ظل التدفق المعرفي المبسط

الهائل، وإضافة إلى قيام المعلم بتقديم وتبسيط المعارف للمتعلمين بحسب مستوياتهم العقلية، 

 فهو يقوم أيضا بتحديد األهداف التعليمية.

 :ع ومقررات ومناهج وطرق فهو باحث عن كل جديد يخص العملية التعليمية من مواضي باحث

 تدريس تتماشى مع عصر التكنولوجيا.

 :في خضم التطور التكنولوجي فإن الدور التقليدي للمعلم تغير، حيث أصبح مساعدًا  تكنولوجي

للمتعلمين على اإلبحار في محيط المعلومات والمعارف الرقمية، لذا البد له أن يكون ملما 

معلوماتية واستخدام اإلنترنت وحتى البرمجة، حتى يكون بأساسيات اإلعالم اآللي والنُّظم ال

 عنصًرا فعااًل في منظومة التعليم اإللكتروني.

 :له دور أساسي في تصميم الخبرات التعليمية والنشاطات التربوية،  مصمم للخبرات التعليمية

 واإلشراف على بعضها بما يتناسب مع خبراته وميوله واهتماماته.

 يكتفي المعلم في التعليم التقليدي بإدارة الصف وإدارة كل ما يحدث  يمية:مدير للعملية التعل

داخله، أما في التعليم اإللكتروني فهو يدير عملية التعلم بأكملها كتحديد عدد الملتحقين بالصفوف 

االفتراضية، تحديد مواعيد اللقاءات االفتراضية، أساليب عرض المحتوى، التقويم وطريقة 

 تعلمين.التحاور مع الم

 :من أهم أدوار المعلم في نظام التعليم اإللكتروني تقديم النصائح  ناصح ومستشار ومرشد

واإلرشادات للمتعلمين أثناء فترة تعلمهم والرد على كل استفساراتهم، كما يجب أن يكون ملما 

بكل جديد متعلق بطرائق التدريس وبمستجدات مجتمعه حتى يكون أقرب من المتعلمين 

 تلبية احتياجاتهم وتقديم النصح والمشورة لهم. ويستطيع

إن هذا التغيير في دور المعلم يجعله في حاجة إلى مهارات وكفايات جديدة خاصة تلك المتعلقة      

بالجانب اإللكتروني، كمعرفته بالحاسوب وكيفية استخدام أنظمته وبرامجه، وقدرته على إعداد 

م وتقويم، إضافة إلى تمكنه من تصنيف واختيار مصادر المقررات اإللكترونية من تخطيط وتصمي

 المعلومات الموثوقة على الشبكة وقدرته على تصميم صفحات تعليمية خاصة به.
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 . تأثير توظيف الذكاء االصطناعي على دور المعلم في التعليم اإللكتروني:4

كرها، أن توجهات الذكاء توضح استخدامات الذكاء االصطناعي في التعليم اإللكتروني السابق ذ     

االصطناعي حاليا تركز بشكل أكبر على تقديم التمكين والدعم للمعلمين من خالل التقليل من 

مهامهم الروتينية والتي تأخذ وقتًا وجهدًا وتؤثر على وقت التدريس وبالتالي تحقيق نتائج تعليمية أقل 

يات تعوض وجود المعلم والتي قد من المتوقع، وعلى الرغم من وجود اتجاه يسعى لتطوير برمج

تكون ذات فائدة في حال بعض المواد التعليمية التي يندر فيها المعلمون المتخصصون، إال أنها 

عامة لن تقوم بتغطية دور المعلم كإنسان في تفاعله مع المتعلمين وبناء عالقات اجتماعية وتقديم 

و المربي والذكاء االصطناعي باستطاعته فقط توجيهات علمية وأخالقية، فالمعلم في المقام األول ه

تسهيل عملية التعلم للمتعلمين في مستوى عمليات التفكير المنهجية بينما يهتم المعلم " بتسهيل 

أنشطة التعلم التي تتطلب تفكيًرا على المستوى األعمق، وإبداًعا، وتعاونًا بين األفراد، وقيًما 

 .(02 ، صفحة2326)هولمز وآخرون،  اجتماعية"

لهذا فإن تأثير الذكاء االصطناعي في التعليم اإللكتروني على دور المعلم حاليًا تمثل في تغيير       

دوره وتطوير مهامه وتحديثها ليصبح ميسًرا لعملية التعلم وباحث وتكنولوجي ومبرمج؛ حيث يقوم 

ات في مجال التعليم تعتمد بإعداد البرامج التعليمية اإللكترونية وتصميها، والبحث عن تطوير برمجي

على الذكاء االصطناعي، إضافة إلى اإلدارة الكاملة للتعلم وتوجيه المتعلمين، وتبقى برمجيات 

الذكاء االصطناعي ومقررات التعليم اإللكتروني في حاجة إلى وجود المعلمين للتخطيط والبرمجة 

 والتنفيذ كونهم المختصين في هذا المجال.

 خاتمة: 

لتعليم اإللكتروني قفزة نوعية في مجال التعليم، حيث قدم حلواًل لمشاكل مختلفة واجهت حقق ا     

التعليم التقليدي وساهمت في النهوض بالتعليم وتحسين جودته، كما توسع تأثيره ليشمل مختلف 

الفئات االجتماعية والعمرية لالستفادة من نظام تعليمي مرن وفعال يناسب توجهاتهم، تخصصاتهم 

راتهم خارج حاجز المكان والزمان والتكلفة المادية، لكنه ال يخلو من السلبيات وأيضا يواجه وقد

 تحديات ومعوقات تحول دون تحقيقه ألهدافه.

استفاد مجال التعليم من الذكاء االصطناعي وبرمجياته، كما ُعزز التعليم اإللكتروني بخدمات      

التعلم، وإعداد متعلمين متميزين وفتح آفاق علمية  الذكاء االصطناعي لتطويره والرفع من جودة

جديدة لهم، كما استخدم في التخفيف من أعباء المعلمين من خالل تقديم الكثير من الحلول، كرقمنة 
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اإلدارة وتصميم برامج وتطبيقات ذكية تساعد في التدريس والتقويم والمراقبة والتصنيف، والتنبؤ 

ج إحصائية وبالتالي مساعدتهم على التعلم قبل وقوعهم في فخ الفشل بنتائج المتعلمين من خالل برام

الدراسي... كما ظهر توجه جديد يهدف إلى استبدال المعلم البشري في التعليم بمعلم آلي مزود 

بالذكاء االصطناعي، إال أن قدرات الذكاء االصطناعي الحالية غير كافية لتعويض المعلم البشري 

 اإلنسانية الوجدانية والتربوية...خاصة في مجال خدماته 

بالرغم من وجود خطط الستغالل األنظمة الذكية في التعليم واستبدال المعلمين بآالت ذكية إال      

أن تحقيق ذلك سيتطلب وقتا كثيًرا، لكن يمكننا رصد بدايات هذا االتجاه نحو استبدال المعلم في 

؛ وذلك من خالل البرامج والتطبيقات الذكية التعليمية استخدامات الذكاء االصطناعي الُموجه للمتعلم

والروبوتات المساعدة على التعلم، وفكرة التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة رفقة رفيق افتراضي أو 

مادي متمثل في برنامج أو روبوت ذكي، كل هذه البرمجيات وغيرها تسعى نحو إنهاء وتعويض 

صادية واستبداله بآليات تعمل بالذكاء االصطناعي. حاليا وجود معلم بشري لغايات علمية واقت

الذكاء االصطناعي ال يستطيع محاكاة وتقديم خدمات المعلم اإلنسانية في التدريس في جانبه 

االجتماعي والتعاطف والتوجيه الشخصي والتربوي واألخالقي، إال أن مطوري الذكاء 

لذكاء االصطناعي بمختلف أنواعه وتطوير االصطناعي يسعون إلى تغطية هذا النقص وتعزيز ا

 الذكاء االصطناعي في المجال النفسي الذاتي واالجتماعي والعاطفي ...

تبقى فكرة استبدال المعلم وتعويضه بخدمات الذكاء االصطناعي والروبوتات معلقة وقيد البحث      

أخالقية وقانونية تمس  والتطوير، خاصة أن خدمات الذكاء االصطناعي تضعنا أمام أزمة إنسانية

بخصوصيات المستخدمين وتتعدى في بعض األحيان على حقوقهم وحدودهم، رغم وجود هيئات 

تسعى لضمان االستخدام األخالقي والشامل والمنصف للذكاء االصطناعي خاصة في مجال التعليم 

 واالستفادة من التعليم إلعداد البشر للعيش والتعامل مع الذكاء االصطناعي.
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