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دونت نُبُا

وسارة انخعهُى انعايل وانبحذ انعهًٍ
جايعت طزابهض

حصـــــــــاد

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ نكهُت انرتبُت قصز
بٍ غشري بانخعاوٌ يع يزكش انبحىد

واالطخشاراث وانخدرَب جايعت طزابهض
حــــــــــــىل:

يخطهباث انخحىل انرتبىٌ نكهُاث انرتبُت
يف ظم حتدَاث حكُىنىجُا املعزفت
حتج شعار ( إدراك ـ يعزفت ـ حغُري )

 52ـ  52أغظطض 5252و

املؤمتز بزعاَت
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حصــــــــــــاد
املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ نكهُت انرتبُت قصز بٍ غشري بانخعاوٌ يع يزكش انبحىد
واالطخشاراث وانخدرَب جايعت طزابهض
حــــــــــــىل:

يخطهباث انخحىل انرتبىٌ نكهُاث انرتبُت يف ظم حتدَاث حكُىنىجُا املعزفت
حتج شعار ( إدراك ـ يعزفت ـ حغُري )

خالل انفرتة  25 ( :ـ  26أغظطض 2021و )
يكاٌ االَعقاد  :جايعت طزابهض
حبىد عهًُت حمكًت
املزاجعت انهغىَت:

أ .د حمًىد فخح اهلل انصغري  /د .بزَُت انصادق انبصزٌ

إعداد وحُفُذ فٍُ:

دَ .شَهت عهٍ صكح املصزاحٍ (رئُض انهجُت انعهًُت )

د .رشا املهدٌ احملبض ( رئُض انهجُت انفُُت واإلعاليُت )
أ َ .عًُت بشري عبدو ( عضى انهجُت انفُُت واالعاليُت )

إشزاف انُشز عهً يىقع جايعت طزابهض

د .عهٍ أمحد قُىٌ ( يدَز عاو يزكش انبحىد واالطخشاراث وانخدرَب جبايعت طزابهض )
وطائم املشاركت باملؤمتز

البريد اإللكتركني Edu.trans.Conference21@gmail.com/

الرابط اإللكتركني https://easychair.org/conferences/?conf=retfe2021
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كلمة رئٌس المؤتمر
بسم ميحرلا نمحرلا هللا
الحمد هلل كالصالة كالسالـ عمى سيدنا دمحم ػ صل هللا عمية كسمـ ػ كعمى ألو كصحبو أجمعيف

كيعد،،،،

إف استشراؽ كميات المستقبل ( كميات التربية ) يستند عمى دراسات عممية مبنية عمى فيض مف المعمكمات كنمكذج ًا

لألحداث كتكليد المخرجات التعميمية الجيدة في ظل ىذه الظركؼ كما صاحبتيا مف أحداث عمى كافة األصعدة  ،يتطمب

تحكؿ تربكي ييتـ بتككيف ميارات عامة في التفكير كالتخطيط كالتكيف المعرفي كالكجداني لمتعامل مع المتغيرات

كمعالجتيا ككفاءة استثمار الكقت بخمق جيل محصف بالعمـ كالمعرفة كالتكنكلكجيا قاد اًر عمى اإلنتاج كالمساىمة في بناء
المجتمع .

لقد جاءت فكرة ىذا المؤتمر كبالتعاكف مع مركز البحكث كاالستشارات كالتدريب نظ اًر لككف العممية التعميمية كحدة
تكاممية  ،كال يستغنى أحدىما عف اآلخر ،أييا القارئ الكريـ نعممكـ أف ىذا الكتاب جمع مشاركات أعضاء ىيئة التدريس

الجامعي مف مختمف الجامعات الميبية كأيضاً العربية ،كىي منطكية تحت محاكر المؤتمر اإلحدى عشر محك اًر ،إذ
اجتمعت فييا أركاف التعميـ المختمفة بكل مستكياتيا .

إف ىذه األكراؽ البحثية كالمتعمقة برصد العممية التعميمية كالتربكية  ،تمخص نتائج جيكد كككبة أىل التخصص في

المجاؿ التربكي تعايشنا معيـ يكميف متتالييف ككمنا أذاف صاغية ألكراقيـ كأبحاثيـ العممية لمكقكؼ عمى سير الكاقع

التعميمي كالتربكي في الجامعات الميبية كمؤسسات التعميـ المختمفة  ،ابتداء مف رياض األطفاؿ  ،إلى التعميـ االساسي

فالثانكي  ،كمرك اًر بالتعميـ الجػػػامعي .لقد شخصت ىذه األبحاث كاقع التعميـ الجامعي كالتعميـ العاـ مف حيث المنيج
التعميمي كمستكى االداء اإلداري كالتربكي كالرؤية كالغايات كالمدخالت كالمخرجات ،كمحاكلة تقديـ جممة مف الحمكؿ
كحمحمة اإلشكاليات كالعكائق التي تقف حجر عثرة أماـ التطكير كالتحسيف كالتقدـ العممي ،إف اليدؼ في مثل ىكذا

مؤتمرات كلقاءات عممية مف شأنيا تجكيد كتحسيف األداء التعميمي كالتربكي كتحسيف معدالت أداء أعضاء ىيئة
التدريس الجامعي كالمعمميف كرفع كفاءتيـ بشكل عاـ ،كما كاف مف الباحثيف في كل الجمسات العممية المتزامنة في

الفترة الصباحية كالمسائية إال انيـ قدمكا مف خالؿ ىذه االكراؽ النقد البناء الذي ينيض العممية التعميمية كمجاراة

الدكؿ المتقدمة في كل المجاالت العممية المختمفة.

كقبل أف أختتـ كممتي أكجو شكري لجميع الباحثيف الذيف شارككنا ببحكثيـ طيمة أياـ المؤتمر ،كما أكجو شكري

كأمتناني لمجاف المؤتمر ،المجنة العممية لممؤتمر ،المجنة التحضيرية لممؤتمر ،المجنة الفنية كاالعالمية لممؤتمر ،لجنة

االستقباؿ كالتشريف بالمؤتمر ،المجنة التنظيمية لممؤتمر ،كلجنة العالقات العامة ،كأخي ار لجنة الجائحة كالذي كاف دكرىا

بار اًز في فعاليات المؤتمر ،كالشكر مكصكؿ لممرة الثانية لمجيات الراعية ( جامعة طرابمس ،المؤسسة الكطنية لمنفط،

كشركة النبع لإلنتاج كالخدمات التمكينية ،كشركة النبضة الرقمية لالتصاالت) ،ككذلؾ الشكر مكصكؿ لكسائل االعالـ

التي صاحبت فعاليات المؤتمر ،كأخي اًر الشكر الخاص لمف أعدكا كتاب ىذا المؤتمر ليككف منشك اًر عمى مكقع جامعة

طرابمس ليـ مني كل التحايا كالتقدير .

وانظالو عهُكى ورمحت اهلل وبزكاحه ..

د .عبد الناصر دمحم العباني

رئيس المؤتمر العممي كعميد كمية التربية قصر بف غشير
أ
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** انهجُت انعهًُت احملكًت نبحىد املؤمتز **
د .نزيية عمي صالح صكح ػ رئيساً

أ  .د عبد الباسط عمي أبك عزة

جامعة طرابمس

أ  .د عمي أحمد عطية

جامعة طرابمس

أ  .د دمحم عبد القادر إسبيقو

جامعة طرابمس

أ  .د محمكد فتح هللا الصغير

جامعة طرابمس

أ  .د يحيى دمحم لممكـ يحيى

جامعة بنغازي

د  .إبراىيـ عمي المرىاؽ

جامعة طرابمس

د .عبد المنعـ عمر األسكد

جامعة طرابمس

د .فتحية عبد هللا الباركني

جامعة طرابمس

د .نعيمة الميدي أبك شاقكر

جامعة طرابمس

د .سعد أحمد أحمد

جامعة طرابمس

د .عبد الحكيـ سالـ تنتكش

جامعة غرياف

د .دمحم رمضاف سرار

جامعة الزيتكنة

د .حسف سالـ الشيكبي

جامعة مصراتو

د .إبراىيـ عثماف إرحيـ

مصراتو

د .إدمحم عمر عيسى

جامعة سرت

د .سييل كامل عبد الفتاح

جامعة الزنتاف

د .ىاجر أحمد الشريف

األكاديمية الميبية

د .ىياـ يكنس المصري

جامعة بني كليد

د .ناصر مفتاح الزرزاح

جامعة المرقب

د .عبد الناصر دمحم العباني

جامعة طرابمس

د .عطية الميدي أبك األجراس

جامعة طرابمس

د .آماؿ عبد هللا البكسيفي

جامعة طرابمس

د .رشا الميدي المحبس

جامعة طرابمس

د .نجاة عياد الفالح

جامعة طرابمس

د .غادة دمحم سالمة

جامعة طرابمس

د .مالؾ حسف الصقر

جامعة طرابمس

د .نجية عمراف الضبع

جامعة طرابمس

د .نعيمة عبد هللا قجـ

جامعة طرابمس

د .نجاة عمي الينشيري

جامعة طرابمس

د  .برنية الصادؽ البصري

جامعة طرابمس

د .سعاد أبك بكر المقرحي

جامعة طرابمس

د .دمحم خميفة التكمي

جامعة طرابمس

د .ماىر حمد عبد العزيز

جامعة طرابمس

د .دمحم خميفة عطية

جامعة طرابمس

د .عكاطف جمعة مسعكد

جامعة طرابمس

د .عمي شيكب منصكر

جامعة طرابمس

مرح
د .ليمى دمحم َ

جامعة طرابمس

د  .تكفيق مفتاح مريحيل

جامعة طرابمس

د .عبد الرحمف دمحم بف رمضاف

جامعة طرابمس

د  .نادية سعد غشير

جامعة طرابمس

د .منى دمحم بف عصماف

جامعة طرابمس

أ  .محمكد دمحم العامري

جامعة طرابمس

د .كريمة رمضاف أبك بكر

جامعة طرابمس

أ  .سالمة سالـ المصباحي

جامعة طرابمس

أ  .ىدى اليادي عكيطي

جامعة طرابمس

أ  .عمي أحمد الفرجاني

جامعة طرابمس
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** انهجاٌ انقائًت عهً املؤمتز **

انهجُت انخُظًُُت نهًؤمتز

انهجُت انخحضريَت نهًؤمتز

د .ربيعة دمحم الشاكش ػ رئيساً

د .عطية الميدي أبك األجراس ػ رئيس ًا
د .راشد خميفة غريبي

د  .حسيف فرج البكزيدي

د .عمي شيكب منصكر

د .فييمة دمحم الرقيق

د  .مالؾ حسف الصقر

د  .خيرية دمحم بف عصماف

د  .نعيمة الفيتكري الختالي

د .سعاد أبك بكر المقرحي

د .سماح حسف الدالي

أ  .دمحم عمار أدمحم

أ  .ىنية عمي الدرىكبي

د  .خيرية امبيو غكيمة

أ  .دمحم خميفة منصكر

أ  .ىناء دمحم مصباح

أ  .ركيدا مختار أكىيبة

أ  .إيماف صالح أبك خشيـ

أ  .حناف العاشق عبد الحميد

أ  .كريمة رمضاف السكيح

أ  .انتصار اليادي شقمب

أ  .سالمة فتح هللا الصغير

أ  .كئاـ دمحم اليادي الخكجة

أ  .فاطمة عمار المريمي

أ  .أسماء أبك بكر عكف

د  .فتحية فرج عبيد

أ  .أدـ أحمد بف سعيد

أ  .يكسف مسعكد عمي

فريق اتحاد طمبة كمية التربية قصر بف غشير

انهجُت انفُُت واالعاليُت باملؤمتز

جلُت انعالقاث انعايت باملؤمتز

أ  .انتصار منصكر األحكؿ

د .رشا الميدي المحبس ػ رئيس ًا

جلُت االطخقبال وانخشزَف باملؤمتز
د .دمحم شيكب منصكر ػ رئيس ًا

د .إبراىيـ أبك زيد الدكيبي ػ رئيساً
د  .خيري دمحم شك

د  .عز الديف مفتاح عمراف

د .صالح عمي جقمكؿ

أ  .نعيمة بشير عبدك

د .سامي خميفة حمدي

د .فتحي الصديق البكباؾ

د .مصطفى صالح القمكني

ـ  .حمزة دمحم الحمركني

أ  .دمحم أبك بكر حمزة

د .نكري امعمر العباني

أ  .كليد النكري اسكيسي

أ  .فتحي العماري القنصل

السيد  /ناجي عمي البكعيشي

انهجُت انفزعُت جلائحت كىروَا بانكهُت
د  .حسيف فرج البكزيدي ػ رئيساً

أ  .فدكى فتحي بف طاىر

د  .راشد خميف غريبي

أعضاء مف فريق اتحاد طمبة كمية التربية قصر بف غشير

اجلهاث انداعًت مبكاٌ اَعقاد املؤمتز
كمية اآلداب جامعة طرابمس

كمية تقنية المعمكمات جامعة طرابمس
اتحاد طمبة جامعة طرابمس
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ـ يدخم :
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( انربَايج انعاو وحىصُاث املؤمتز )

بالرغـ مف التطكر المعرفي اليائل في الكثير مف المجتمعات المتقدمة إال أف بعض المجتمعات

كمنيا مجتمعنا الميبي  ،ما زالت تتقدـ ببطء نحك استيعاب المعرفة كتكليدىا بشكل يمكنيا مف المحاؽ
بركب الدكؿ المعرفية ،كال زالت تعاني مف مشكمة التنمية البشرية المتأخرة ،كلمنيكض بتنمية الطاقات

البشرية نحتاج إلى تطكير كتحسيف كفاءتيا ،كلف يتأتى ذلؾ إال بمزيد مف اإلنفاؽ كاالستثمار في

رأس الماؿ البشرى كالذي سيككف بمثابة الركيزة األساسية نحك االنطالؽ لعصر المعرفة كالتطكر

التكنكلكجي كالعممي.

إف استشراؼ كميات المستقبل ( كميات التربية ) يستند عمى دراسات عممية مبنية عمى فيض مف

المعمكمات ،كنمكذجاً لألحداث كتكليد المخرجات التعميمية الجيدة في ظل ىذه الظركؼ المحيطة
بالمجتمع عمى كافة األصعدة ،يتطمب تحكؿ تربكي ييتـ بتككيف ميارات عامة في التفكير،
كالتخطيط ،كالتكيف المعرفي كالنفسي ،لمتعامل مع المتغيرات كمعالجتيا ككفاءة استثمار الكقت،
كادارة اإلمكانات المتاحة لتككيف مخرجات العممية التعميمة في أكسع معانييا تخطيطا  ،كاعدادًا

كتطكي اًر كتنفيذاً ،كتقكيماً كامالً لمعممية التعميمية ،كبكسائل تقنية متنكعة تعمل جمعييا في انسجاـ
مع العناصر البشرية لتحقيق متطمبات التحكؿ التربكي لكميات التربية بالجامعات الميبية مكاكباً

التطكر التكنكلكجي .
ـ أهداف املؤمتز :

ػ رفع كفاءة النظاـ التعميمي ( معمـ كمتعمـ ) كزيادة فاعمية كتطكير البنى التحتية لمؤسساتو.

ػ إعادة تشكيل النمكذج التربكي كمراجعة السياسات التربكية كاألىداؼ كبناء استراتيجية كطنية

لمتربية كفق احتياجات سكؽ العمل .

ػ خمق جيل محصف بالعمـ كالمعرفة كالتكنكلكجيا قاد اًر عمى اإلنتاج كالمساىمة في بناء المجتمع.
ػ تطكير الجكانب النكعية لمنظـ التعميمية ،كالسعي لتحقيق التميز في برامجيا التعميمية .

ػ إحداث تحكؿ نكعي في البرامج كالممارسات التربكية لتحقيق مخرجات تنسجـ مع متطمبات التطكر

التكنكلكجي .

ػ ترسيخ ثقافة حتمية التغيير كقاعدة لمتطكير.

ػ خمق الكفاءة المؤسسية القادرة عمى إدارة النظاـ التربكي بكفاءة كتحقيق األىداؼ المنشكدة بفاعمية
مف خالؿ تبني األساليب كاألنظمة اإلدارية الحديثة .
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ـ حماور املؤمتز:

 )1دكر كميات التربية في ترسيخ القيـ األخالقي انطالقاً مف الشريعة اإلسالمية.

 )2االعتزاز بالعربية ،ىكي ًة كلساناً ،كتذليل صعكبات تعمميا في ظل تكنكلكجيا المعرفة.
 )3التحكؿ نحك التمكيف اإلداري ( ال مركزية التعميـ ) .
 )4التعمـ كالتعميـ في ظل التكنكلكجيا المعرفية .

 )5تكظيف تكنكلكجيا المعرفة لممكاءمة بيف المدخالت ( المقررات  ،الكسائل التعميمية ،طرؽ التدريس

) كالمخرجات ( سكؽ العمل ) لخريجي كميات التربية .

 )6التطكر المعرفي كالبحث العممي في ضكء تحديات تكنكلكجيا المعرفة .
 )7التنمية البشرية ( التعميـ كالتدريب كتأىيل خريجي كميات التربية) .

 )8رصد التحديات التي تكاجو جكدة تككيف المعمـ كالمتعمـ في ظل تكنكلكجيا المعرفة.

 )9تطكير برامج التربية العممية كالتدريب الميداني في ضكء تحديات تكنكلكجيا المعرفة.

 )10البرامج كاألنشطة الطالبية الفكرية كالثقافية كاالجتماعية كربطيا بالتكنكلكجيا المعرفية .
 )11تكجيو مشاريع التخرج لخدمة قضايا المجتمع في ظل تحديات تكنكلكجيا المعرفة .
عهً هايش املؤمتز ورشت عًم حىل:

( استخداـ كسائل تكنكلكجيا المعرفة في العممية التعميمية بالجامعات الميبية ػ التحديات كالطمكح ).
املدعىوٌ نهًشاركت:

 كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي.-

ك ازرة التربية كالتعميـ .

 أساتذة الجامعات كالباحثكف الميتمكف بالمجاؿ التربكي كالتكنكلكجي . طالب الدراسات العميا بالجامعات الميبية.شزوط املشاركت :
-

أف تككف البحكث المشاركة كفق محاكر المؤتمر حديثة كأفكارىا مبتكرة .

أف ال تككف البحكث المشاركة غير منشكرة أك قد تـ عرضيا في مؤتمرات سابقة .

 ػ أف يككف البحث مطبكعاً عمى برنامج )  ) Microsoft Wordنكع الخط ( Simplified )Arabicبحجـ ( ) 16لمعناكيف كحجـ (  ) 14لممتف ك (  ) 12لميكامش ،كتباعد األسطر

بمسافة كاحدة فقط ،عمى أف ترقـ الصفحات ترقيماً متسمسالً بما في ذلؾ الجداكؿ كاألشكاؿ
كالصكر إف كجدت كقائمة المراجع .
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 -تقدـ البحكث كممخصاتيا بالمغة العربية مرفق السيرة الذاتية لمباحث .

 أف ال تقل البحكث عف  15صفحة كال تزيد عف  25صفحة بما فييا صفحة قائمة المراجع،-

مصححة لغكياً .

يتـ استالـ البحكث كتقييميا إلكتركنياً عبر المكقع الخاص بالمؤتمر.

رسكـ االشتراؾ بعد قبكؿ البحكث لممشاركة في فعاليات المؤتمر( الفردي  150دينار ػ الزكجي

 250دينار ػ أكثر مف أثنيف  300دينار ) .

سيتـ نشر البحكث إلكتركنياً عمى مكقع جامعة طرابمس .

يىاعُد يهًت :

 ػ آخر أجل الستالـ ممخصات البحكث لممشاركة 2021/ 03 / 17 :ـ . -ػ آخر أجل الستالـ البحكث كاممة 2021 / 05 / 07 :ـ .

 ػ الرد عمى البحاث بقبكؿ بحكث المشاركة 2021 / 06 / 07 :ـ ػ مكعد انعقاد جمسات المؤتمر  25 :ػ 2021 /08 / 26ـ . ػ مكاف انعقاد المؤتمر  :بجانب مبنى رئاسة جامعة طرابمس .وطائم املشاركت باملؤمتز :

 -البريد اإللكتركني Edu.trans.Conference21@gmail.com/

 -الرابط اإللكتركني https://easychair.org/conferences/?conf=retfe2021

ـ حىصُاث املؤمتز :

 -1تطكير كاقع كميات التربية بما يتناسب مع التقدـ العممي كالتكنكلكجي ،مف أجل القياـ
بدكرىا في إعداد المعمميف ،كتعزيز قيميـ األخالقية .

الكعي بأىمية اإلنترنت كالتدريب عمى كسائل التكنكلكجيا الحديثة ،ككيفية تكظيفيا في
 -2نشر
ِ
تعميـ كافة المناىج التعميمية بكميات التربية .

استخداـ التكنكلكجيا الحديثة ،كمكاكبة التطكر العممي ،كتحقيق متطمبات الجكدة الشاممة،
-3
ُ
إلعداد المعمـ ذي الميارات العالية .

االىتماـ بتكظيف كسائل التقنية الحديثة في تعميـ المغة العربية ،كالنظريات العممية
-4
ُ
المتطكرة في طرؽ تدريسيا.
ِ
مبت َكٌر ينبغي االىتماـ بو،
-5
تطبيق نظاـ َح ْك َسبة المغة العربية في القرآف الكريـ ،كىك مشركع َ
ُ
يمزـ لتحقيقو.
كتكفير ما ُ
ك
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تطكير منظكمة التعميـ كاصالح بنيتيا التحتية ،بتطكير المعامل كالمرافق ،كالكسائل
-6
ُ
يتناسب كتطكرات العصر.
التعميمية ،بما
ُ
 -7عقد الدكرات التدريبية لممعمميف كالمعممات ،كأعضاء ىيئة التدريس عمى كيفية تكظيف
التعميـ اإللكتركني ،رافداً معز اًز لمعممية التعميمية.

 -8نشر الكعي بأىمية تكظيف التعميـ اإللكتركني في العممية التعميمية  ،مف قبل كزارة التربية
كالتعميـ ،كمكاتب اإلشراؼ التربكي ،كاإلدارات التعميمية .

تدابير مف شأنيا ضماف انتفاع
 -9ضماف تحقيق اإلدماج في برامج التعمـ عف بعد ،بتنفيذ
َ
الطالب ،كمف ضمنيـ الطالب ذكك اإلعاقة ببرنامج التعمـ عف ُبعد.

 -10إقامة الكرش العممية كالدكرات التدريبية المتخصصة ،لنشر الكعي بأىمية التمكيف
اإلداري ،كتطبيقو في المؤسسات التربكية.

 -11نشر ثقافة التعميـ المقمكب في المؤسسة التربكية كمحيطيا ،كتدريب المعمميف كأعضاء

ىيئة التدريس عمى ميارات تدريسية ميمة لتنفيذ التعميـ المقمكب كبرامج انتاج الفيديك

كمنتجتو ،كأدكات نشره.

 -12ضركرة االىتماـ مادياً كمعنكياً بعضك ىيئة التدريس بمؤسسات التعميـ العالي لتطكير
برامج البحث العممي التي تخدـ البيئة كالمجتمع .
 -13االىتماـ بمقرر التربية العممية بكميات التربية ،ككضع دليل عمل محدد بجدكؿ زمني،
ككضع شرط اجتيازىا بقدرة الطالب عمى استخداـ الكسائل التكنكلكجية في العممية
التعميمية.
 -14أف تسعى كزارة التعميـ العالي نحك إعداد برامج التقنية الحديثة اإللكتركنية ،تيدؼ إلى
تحسيف األداء الكظيفي ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي.

 -15الحرص عمى عقد الندكات كالمؤتمرات العممية التي تيدؼ إلى التكعية بأىمية دكر
تكنكلكجيا التعميـ في مرحمة التعميـ الجامعي كالتأكيد عمى دكر اإلعالـ في ذلؾ.

 -16االستفادة مف التجارب الناجحة لممنظمات األخرى في االعتماد عمى تكنكلكجيا
المعمكمات كمدخل لمتحسيف جكدة المعمـ كالمتعمـ كذلؾ مف خالؿ تعزيز اإلجراءات
كاألنشطة كالمياـ التي مف شأنيا استخداـ التكنكلكجيا الحديثة بالشكل األمثل.

 -17ضركرة المراجعة كالتقكيـ المستمريف لبرامج إعداد المعمميف ،كطرائق التدريس
كأسػاليب تنفيذىا بكميات التربية .
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 -18العمل عمى تغيير كتحسيف المناىج كالمقررات كتكحيدىا بكميات التربية  ،بما يالئـ
كمبدأ الجكدة بالتعميـ في عصر تسكد فيو الحاسبات لمكاكبة التطكرات الحديثة في التعميـ.
 -19تكظيف شبكات التكاصل االجتماعي في التعميـ لتنمية الميارات المختمفة لمطالب
كأعضاء ىيئة التدريس نحك التعميـ اإل لكتركني .

 -20تقديـ الدعـ كالتشجيع لمجامعات إلنشاء شبكة تعميـ عالي مشتركة كزيادة خدمات
شبكة المعمكمات الدكلية كالخدمات اإللكتركنية األخرى.

 -21نأمل متابع ُة إدارة جامعة طرابمس ،ككزارة التعميـ العالي  ،ككزارة التربية كالتعميـ ،لتنفيذ
تكصيات ىذا المؤتمر ،كتفعيميا ،كاالستفادة منيا في تحقيق اإلدراؾ ،كالمعرفة ،كالتغيير،

األىداؼ األساسية لممؤتمر.

*******************************************
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حقُُى يا يدي رضا احلاضزٍَ واملشاركني عٍ فعانُاث املؤمتز

ر .ت

البنكد /

أحيانا

أكافق

غير مبيف

ال أكافق

المستكى العاـ لممؤتمر

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

.1

التغطية االعالمية لممؤتمر كانت

45

60.8

26

35.1

3

74

-

-

.2

درجة االرتباط بيف أىداؼ المؤتمر

39

52.7

28

37.8

5

6.8

2

2.7

.3

تنظيـ جمسات المؤتمر متالئمة مع

62

83.8

12

16.2

-

-

-

-

.4

كاف اختيار مكاف انعقاد المؤتمر

56

75.7

14

18.9

4

5.4

-

-

كافية

كمكضكعاتو مرتفعة
عدد المشاركيف

%

%

اختيار مكفق
.5

فترة انعقاد المؤتمر لمدة يكميف

51

68.9

15

20.3

7

9.5

-

-

كانت كافية لتغطية البحكث
المشاركة

.6

حفل االفتتاح كاتباع التعميمات
االحترازية كانت في المستكى

52

70.3

17

23

69

93.2

-

-

المطمكب
.7

الكسائل السمعية كالبصرية كأجيزة

36

48.6

32

43.2

5

6.8

1.4

1

العرض كانت مناسبة
.8

لجنة العالقات العامة التنظيمية
كاالعالمية أدت مياميا بمينية

54

73

18

24.3

1

1.4

1.4

1

عالية

.9

الكرقات البحثية كانت ذات جكدة
كتخدـ متطمبات التحكؿ التربكي

41

55.4

29

39.2

4

5.4

-

-

لكميات التربية

.10

درجة تكظيف تكنكلكجيا المعمكمات

30

40.5

40

54.1

3

4.1

1

1.4

.11

خدمات االستقباؿ كاالقامة لمضيكؼ

54

73

13

17.6

-

-

7

9.5

كانت جيدة

مف خارج جامعة طرابمس كانت
مرضية
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فهزص احملخىَاث
المكضكع

1

كرشة عمل حكؿ (التعميـ االلكتركني كمتطمبػػػػػػػات التحػكؿ التربػػػكي)

2

دكر كميات التربية في تعزيز القيـ األخالقية اإلسالمية كترسيخيا

الصفحة
1

د .يكسف عمراف قدكرة ػ كمية اليندسة  /جامعة طرابمس

14

أ .يكسف دمحم عطية ديرة ػ كمية التربية قصر بف غشير  /جامعة طرابمس
32

3

دكر كميات التربية في ترسيخ بعض القيـ مف كجية نظر الطالب بجامعة طرابمس

4

تكظيف بعض نصكص الكتاب كالسنة في خدمة التخصصات المختمفة داخل كميات التربية

55

5

كداف جامعة الجفرة مؤشرات األداء كالتطكير كجكدة اإلعداد كالتكجيو
كمية التربية ّ
قسـ المغة العربية أنمكذجا()2021-2008

76

6

التعميـ اإللكتركني كدكره في تعميـ المغة العربية قسـ المغة العربية كمية التربية قصر بف غشير نمكذجا

97

7

المغة العربية فػػػػػػي ظل تحػػػديات التكنػػػػػػكلكجػػػػيػػػا الحديثػػػػػػة

110

د .أحالـ أحمد المبركؾ فريرة  ،د .فكزية دمحم سكيسي ػ كمية التربية جنزكر /جامعة طرابمس
د .الصادؽ دمحم سالمة ػ كمية التربية قصر بف غشير  /جامعة طرابمس

د  .رجب عمي رجب دكمة ػ كمية التربية  /الجفرة

د .صالح عمي جقمكؿ السككني ػ كمية التربية قصر بف غشير /جامعة طرابمس

أ  .فاطمة عمار منصكر المريمي ػ كمية التربية قصر بف غشير  /جامعة طرابمس
8

التمكيف اإلداري كعالقتو بالرضأ الكظيفي

127

أ .ىدى مفتاح بف نصر ػ كمية التربية قصر بف غشير  /جامعة طرابمس
9

المغة العربية كالبرمجيات الحاسكبية برنامج برات أنمكذجا

10

درجة ممارسة التمكيف االداري الكظيفي لمقادة االكاديمييف بكمية التربية جامعة سرت

145

أ .ىاجر سالـ الياشمي رخاء ػ كمية التربية قصر بف غشير  /جامعة طرابمس

160

مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بيا

د .أدمحم عمر أدمحم عيسى ،د .أحمد االميف عمي ػ كمية التربية – جامعة سرت

11

التمكيف اإلداري لدى مديري المدارس كعالقتو بأخالقيات العمل اإلداري مف كجية نظر المعمميف

185

12

دكر اإلدارة المدرسية في الدفع بمعممي الرياضيات الستخداـ األلعاب االلكتركنية بمراقبة التعميـ بسكؽ الجمعة

205

13

كاقع استخداـ تكنكلكجيا التعميـ كعالقتيا بفاعمية األداء الكظيفي ألعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية زليتف

223

14

مدى جاىزية أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة مصراتة الستخداـ التعميـ اإللكتركني(الكفايات االتجاىات)

أ  .أسماء اعمكري ابك شيبة الشائبي ػ كمية التربية قصر بف غشير /جامعة طرابمس

أ .إيماف صالح أبكخشيـ ػ كمية التربية قصر بف غشير ،أ .ليمى رمضاف جكيبر ػ كمية التربية طرابمس

أ .ميالد دمحم الحضيري  ،د .دمحم خميفة الككيل ػ كمية التربية /الجامعة األسمرية اإلسالمية /زليتف

د .إبراىيـ عثماف أرحيـ ػ األكاديمية الميبية  -مصراتة  ،د .خالد دمحم التركي ػ كمية التربية  -جامعة الهرقب

ي
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15

أثر استخداـ التعمـ المدمج في تدريس الرياضيات عمي التحصيل كاالتجاه نحكه كبقاء أثر التعمـ طالب المرحمة الثانكية

282

16

آليات التحكؿ مف التعميـ التقميدي إلى التعميـ اإللكتركني

301

17

أ .أمنية عمي أبك زيد عبد القادرػ كمية التربية قصر بف غشير جامعة طرابمس

د .نعيمة عمي أبك خزاـ  ،د .فييمة الطيب ديكنة ػ كمية التربية جنزكر  /جامعة طرابمس
دكر استخداـ تكنكلكجيا التعميـ في تدريس مقرر األحياء بمرحمة التعميـ الثانكي في ليبيا

319

أ  .عمي دمحم أبك بكر الجدي ػ كمية اآلداب كالعمكـ قصر األخيار  /جامعػػػػة المرقب

18

متطمبات تطبيق التعميـ اإللكتركني بالمؤسسات التعميـ العالى (بيف الكاقع كصعكبات التطبيق )

355

19

برنامج الماتالب كاثره في تحصيل طمبة كمية التربية لمجبر الخطي

381

20

أبعاد التعميـ التفاعمي المدمج في العممية التعميمية كفق نمكذج فارؾ

21

أ .نعيمة بشير عبدك ػ كمية التربية قصر بف غشير /جامعة طرابمس

أ .اسماء ابكبكر عمي عكف ػ كمية التربية قصر بف غشير  /جامعة طرابمس
أ .أنيسة عبد العزيز الصقرػ كمية التربية البدنية كعمكـ الرياضة  ،د .فاطمة عامر الديمي ػ كمية التربية جامعة طرابمس
التعميـ المقمكب _ حل بديل أـ رافد لمتعميـ التقميدي؟

400
420

د .مديحة يكنس ادمحم ػ كمية التربية قصر بف غشير  /جامعة طرابمس
22

445

تكنكلكجيا التعميـ بيف الكاقع كالمأمكؿ
دراسة ميدانية آلراء أعضاء ىيئة التدريس لكمية التربية _قصر بف غشير
أ  .ىدي اليادي عكيطي ػ كمية التربية قصر بف غشير  /جامعة طرابمس

23

469

مدى تمكف المعمـ مف تقنيات التعميـ االلكتركني في ضكء االمكانات المتاحة
أ .أحالـ أبكبكر دندي ػ كمية التربية جنزكر /جامعة طرابمس

24

487

تأثير تكظيف الكسائل التكنكلكجية الحديثة عمي التحصيل الدراسي لطمبة البكالكريكس كالميسانس
أ .أمنة عياد إشطيبة ػ كمية التربية قصر بف غشير ،جامعة طرابمس

25

ما الدكر الميني لألخصائي االجتماعي في التعامل مع اآلثار المترتبة الستخداـ الطالب لشبكة التكاصل االجتماعي
" دراسة ميدانية مطبقة عمى األخصائييف االجتماعييف ببعض مدارس منطقة حي األندلس "

497

د .انتصار جمعة الجطالكي ػ كمية العمكـ االجتماعية العكاتو  /جامعة الزيتكنة ،د .ربيعة دمحم الشاكش ػ كمية التربية قصر
بف غشير /جامعة طرابمس

26

دكر التقنيات الحديثة في تنمية قدرات المعمميف كانعكاسيا عمى العممية التعميمية مف كجيو نظر معممي مدارس التعميـ
الثانكي ببمدية عيف زاره " دراسة ميدانية"

523

أ .انتصار اليادي شقمب ػ التربية قصر بف غشير ،ج طرابمس  ،د .فاطمة سعيد أصمامة ػ اآلداب  /ج الزيتكنة
27

فاعمية استراتيجية التعمـ التعاكني فػي تعميـ المدرج المكسيقي باستخداـ البيانك اإل لكتركني لمتالميذ في المرحمة االبتدائية
د ..دالؿ ابك القاسـ القاضي ػ كمية التربية قصر بف غشير  /جامعة طرابمس

ؾ
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[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]
556

تكظيف التعميـ االلكتركني لدعـ كتطكير المختبرات العممية
أ .خيرية عمي دمحم المغربي ػ كمية التربية قصر بف غشير /جامعة طرابمس

29

كاقع كتطكر الرياضات التعميمية كالرياضيات العممية باستخداـ التكنكلكجيا التعميمية

571

30

سبل تطكير مناىج الرياضيات في كميات التربية في ضكء تكنكلكجيا المعرفة

603

أ  .محمكد دمحم العامري ػ كمية التربة قصر بف غشير /جامعة طرابمس

أ .إيماف صالح أبكخشيـ ػ كمية التربية قصر بف غشير /جامعة طرابمس
623

31

دكر تكنكلكجيا التعميـ في تطكير األداء الميني كالتحصيمي لمادة الرياضيات

32

كاقع استخداـ شبكة اإل نترنت كأداة لجمع البيانات ألغراض البحث العممي كمعيقات استخداميا لدى أعضاء ىيئة

أ  .حناف العاشق عبدالحميد العاشق ػ كمية التربية قصر بف غشير  /جامعة طرابمس
التدريس بقسـ الرياضيات في كميات التربية جامعة طرابمس

653

أ .صالحة كنيس باحكر  ،أ .آماؿ مفتاح فرحات ػػ كمية التربية قصر بف غشير  /جامعة طرابمس
33

مدى التزاـ طالب كميات التربية بأخالقيات البحث التربكي مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

678

( كمية التربية قصر بف غشير نمكذجاً )

أ  .زينب المبركؾ المزكغي  ،د .زينب خميل القذافي ػػ كمية التربية قصر بف غشير  /جامعة طرابمس
34
35

693

الصحة النفسية كالتنمية البشرية

د .إنتصار يكسف قشكط ػػ كمية التربية قصر بف غشير  /جامعة طرابمس

706

التنمية المينية المستدامة لمطالب المعمـ بكمية التربية كعالقتيا بتكنكلكجيا المعرفة(دراسة كصفية)
د .أمل صالح الديف دمحم السيد  ،د .حناف عبد الغفار عطية إبراىيـ ػ كزارة التربية كالتعميـ جميكرية مصر

36
37

دكر كميات التربية في تنمية قيـ المكاطنة (لطالبيا) ػ دراسة ميدانية مطبقة عمى طالب كمية التربية قصر بف غشير
د .خيرية دمحم بف عصماف ػ كمية التربية قصر بف غشير  /جامعة طرابمس

ميارات التنمية البشرية الالزمة لطمبة كمية التربية قصر بف غشيرػػ جامعة طرابمس مف كجية نظرىـ

729
759

د .فتحيػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػرج عبيػػػػػػػػػػػػػػػػد ػػ كمية التربية قصر بف غشير  /جامعة طرابمس
38

786

دكر تكنكلكجيا التعميـ في مكاجية جائحة ككركنا
أ .ناجية اليادي دمحم قشكط  ،أ .يكسف رحكمة سالـ ابك جناح ػػ كمية التربية جامعة الزاكية

39

إدارة الجكدة الشاممة كامكانية تطبيقيا عمى كمية التربية  /قصر بف غشير كفقاً لثقافتيا التنظيمية

805

40

رصد التحديات التي تكاجو جكدة تككيف المعمـ كالمتعمـ في ظل تكنكلكجيا المعرفة كالمعمكمات لدى أعضاء ىيئة التدريس

841

41

دراسة لبعض المعكقات التي تحد مف استخداـ المعمميف لميارات التدريس الفعاؿ

873

أ  .ربيعة أحمد البركي ػػ كمية التربية قصر بف غشير  /جامعة طرابمس

في كمية التربية جامعة مصراتو  /د .كجدة عكاد المشيداني ػػ كمية التربية  /جامعة مصراتو
دراسة ميدانية بالشق الثاني مف مرحمة التعميـ األساسي منطقة قصر خيار

د .ناصر مفتاح الزرزاح ػ كمية اآلداب كالعمكـ – مسالتو  ،أ .نزيية بشير سالمة ػ المعيد العالي لمتقنية –قصر خيار
ؿ
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[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

تقييـ برامج تربية المعمميف كمخرجاتيا كفق معايير الجكدة مف كجية نظر طمبة السنة الرابعة في قسـ معمـ الفصل
كأعضاء الييئة التدريسية بكمية التربية قصر بف غشير -جامعة طرابمس "دراسة ميدانية"

888

د .نجاة عمي الينشيري  ،د .نكرية حسف عبيسة ػػ كمية التربية قصر بف غشير /جامعة طرابمس
43

930

صعكبات التعميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ في ظػػل التكنكلكجيػػػػػػػػػػػا المعرفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

((الفصكؿ االفتراضية ( - Google Claasroom-أُنمكذجاً ))

أ .ريما الصديق أبك ختالة  ،أ .زينب عمر السكسي ،ػ كمية التربية -جامعة مصراتة
44

تقييـ جكدة األداء التدريس لمعممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية في ضكء بعض المعايير الدكلية المعاصرة

958

45

مبادئ الجكدة الشاممة كامكانية تطبيقيا في إدارة التعميـ الجامعي

978

46

اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة طرابمس في كميات التربية نحك استخداـ التكنكلكجيا الرقمية في التدريس

أ  .أمينة عمي أبك زيد عبد القادر ػ كمية التربية قصر بف غشير /جامعة طرابمس

أ  .عمي أحمد خميفة الفرجاني  ،أ  .يكسف مسعكد عل حسيف ػػ كمية التربية قصر بف غشير  /جامعة طرابمس

1008

د .ىدى فرج ىدية الزليطني ػ كمية التربية – طرابمس /جامعة طرابمس  ،د.عبدالكريـ ناصر سعد األىنكمي
كمية التربية كالعمكـ اإلنسانية /جامعة حجة اليمف
47

معكقات استخداـ التعميـ اإللكتركني بكمية اآلداب كالعمكـ مسالتو جامعة المرقب كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس بالكمية
أ .زىرة فرج سعد خ ار رزة  ،أ .زينب دمحم حمكدة  ،أ.نجية عمي جبريل انبية

1033

كمية اآلداب كالعمكـ مسالتو /جامعة المرقب
48
49

صعكبات تكظيف التعميـ اإللكتركني في ظل جائحة ككركنا مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية قصر بف غشير

1058

فاعمية استخداـ صفحة التكاصل االجتماعي (فيسبكؾ) في إثراء برنامج التربية العممية

1080

د .نادية سالـ عبد العزيز ػػ كمية التربية قصر بف غشير  /جامعة طرابمس
مف كجية نظر طالب التربية العممية بكمية التربية طرابمس

أ .أسامة مسعكد القديري ػػ كمية التربية طرابمس  /جامعة طرابمس
50

1103

كاقع برنامج التربية العممية بكمية التربية مصراتة مف كجية نظر الطمبة في ظل جائحة ككركنا
أ .فتحية مفتاح عباس  ،أ .أـ السعد أحمد األشمـ  ،أ .ابتساـ ميالد التكركني ػ كمية التربية  /جامعة مصراتة

51

1133

كاقع استخداـ الكسائل التعميمية (التكنكلكجية) في مادة التربية العممية بكميات التربية كصعكباتو
(دراسة ميدانية لكميتي الزنتاف -يفرف)

د .سعد صالح عامر الحاج ػػ كمية التربية الزنتاف  /جامعة الزنتاف
52

تطكير التربية العممية كتقكيـ أداء الطالب المعم ـ ببرنامج المغة االنجميزية في إطار التجارب المحمية كالتطكرات
اإلقميمية :أنمكذج كمية التربية طرابمس

1154

د .رضا خالد المبركؾ  ،أ .فكزية أحمد الحصاف ػػ كمية التربية طرابمس /جامعة طرابمس
53

1188

كاقع برنامج التربية العممية كالتدريب الميداني في كمية التربية جنزكر مف كجية نظر الطمبة المعمميف
في ضكء تحديات تكنكلكجيا المعرفة

أ  .سمػػػػػػيرة دمحم رزؽ  ،أ .انتصػػػػػػػار عمار امبيو ػػ كمية التربية جنزكر /جامعة طرابمس
ـ
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54

كاقع التربية العممية في كمية التربية قصر بف غشير مف كجية نظر الطالب المتكقع تخرجيـ

1229

55

معكقات التدريب الميداني في المجاؿ المدرسي لطالب الخدمة االجتماعية مف كجية نظر الطمبة

1247

د .خيرية حسيف مسعكد ػػ كمية التربية قصر بف غشير  /جامعة طرابمس

دراسة ميدانية مطبقة عمى طالب قسـ الخدمة االجتماعية كمية التربية قصر بف غشير
د .منى دمحم بف عصماف ػػ كمية التربية قصر بف غشير  /جامعة طرابمس

1271

56

أثر استخداـ طريقة التعميـ اإللكتركني في مادة الرياضيات

57

حكسبة المغة العربية ( تكصيف المشتقات الصرفية في سكرة ( القمر) في ضكء المسانيات الحاسكبية أنمكذجاً )

أ  .حناف العاشق عبدالحميد العاشق ػػ كمية التربية قصر بف غشير  /جامعة طرابمس
د .كردة إبراىيـ عمر ػ كمية التربية قصر بف غشير /جامعة طرابمس

ف
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كرشة عمل عمى ىامش المؤتمر بعنكاف :

(التعميـ االلكتركني كمتطمبػػػػػػػات التحػكؿ التربػػػكي(

د .يكسف عمراف قدكرة

كمية الٍىدسة /قسـ ٌىدسة الحاسب ألْ  /جاهعة طرابمس

العناكيف الرئيسية:
مفهوم التعلٌم االلكترونً  ،متطلباته و انواعه
المشركع الميبي لمتعميـ االلكتركني ككسائط التعمـ عف بعد

تجارب بعض الدكؿ في تطبيق نظـ التعميـ االلكتركني
ايجابيات كسمبيات انظمة التعميـ االعتيادية ك االلكتركنية

متطلبات التحول التربوي للتعلٌم االلكترونً
مفيكـ التعميـ االلكتركني E-Learning:

• التعميـ اٚلكتركىْ يعىْ التحصٓل العمهْ بكاسطة استخداـ التكىكلكجيا الحدٓثة), Domínguez
(2017,Altaloote

• ٌك بٓئة إلكتركىية رقهية هتكاهمة تعتهد عمِ كسائط تكضيحية هتعددة هثل صكت كصكرة ,

كرسكهات لعرض هحتكؼ الهقررات الدراسية عبر تقىية اٚتصاؿ الحدٓثة National Education

)(Association. 2019

• اىتشرت فكرة التعميـ اٚلكتركىْ ىتٓجة
• الىهك السريع ٚستخداـ تقىية الرقهيات كاٚتصاٚت

• عدة دراسات تؤكد باف حكالْ  ٪65هف اٖشخاص يستجٓبكف بشكل افضل لهحتكػ
الكسائط الهتعددة هثل هقاطع الفٓدٓك كالصكر كاٚسمكب التفاعمْ , Domínguez

(2018, Alholika) (2017,Altaloote

• جائحة ككركىا التْ عطمت الدراسة بهعظـ الهؤسسات التعميهية حتِ فْ الدكؿ ذات
التقىيات الهتقده ػ ػ ػ ػػة الحدٓثة تتطمب تغٓٓر كتطكير ىظاـ التعميـ الحالػ ػ ػ ػ ػ ػْ
)كسائل تعميهية كككادر بشرية( .
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الهتطمبات اٖساسية لىظـ التعميـ اٚلكتركىْ
 تأٌٓل أعضاء ٌٓئة التدريس كتدريب الطمبة عمِ استخداـ التقىيات الهطمكبة )تربكؼ(.
 تصهيـ هىاٌج ك هكاد تعميهية جذابة كتكفٓرٌا عمِ هدار الساعة )تعميهْ(.
 بىية تحتية شاهمة  ,كسائل اتصاؿ سريعة كهعاهل حدٓثة لمحاسب ألْ ) تقىْ(.
 برىاهج فعاؿ ٘دارة العهمية التعميهية اٚلكتركىية )ادارؼ(.

انكاع التعميـ االلكتركني

التعميـ التفاعمي

اٌزؼٍ ُ١ػٓ ثؼل

التعميـ العاـ

الجامعي

التعميـ الذاتي

المفتكح

التعميـ التفاعمي (مراحل التعميـ العاـ)
 أسمكب تعميهْ يقدـ فيً الهعمـ هحفزات التفاعل لمطمبة خٛؿ الحصة بدٚا هف أسمكب التعميـ
اٚعتيادؼ)(2018, Altaloote
 كسائل التعميـ التفاعمْ ) تفاعل هباشر أك شخصْ  ,الكتاب اٚلكتركىْ  ,السبكرة الذكية (
 األىداؼ األساسية لمتعميـ التفاعمي ىي -: تشجيع الطالب عمِ الهشاركة فْ اٖىشطة التْ تتيح لً التفاعل هع الهقرر الدراسْ .
شد اىتباي الطالب ك تطبٓق ها ٓتعمهً بد ٚهف هجرد اٚستهاع إلِ الهعمـ.
ّ 
 حصكؿ الطالب عمِ التغذية الراجعة بشكل سريع كهستهر.
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كسائل التعميـ التفاعمي ( تفاعل شخصي) :ٌذا الهىٍج هبىْ عمِ تفاعل الطالب هع الهدرس داخل الفصل  ,كاٌـ التقىيات الهستخدهة ٌْ :
 .1العصف الذٌىْ ) :(Brainstormingتجهيع هبدئيا لمهعمكهات لتكلٓد اٖفكار ا٘بداعية.
 .2جمسات أسئمة كأجكبة  :يقكـ بٍا الهعمـ بعد هقدهة عف هكضكع هعٓف كقبل بدء الدرس.
 .3جمسة حكارية  :يساٌـ كل طالب بهجهكعة هف اٖفكار بإشراؼ الهعمـ لتشجيع الهىاقشة.
حل عهمْ.
ثـ يطمب هىٍـ آجاد ّ
 .4الحمكؿ العهمية :بطرح الهعمـ هشكمة حقيقية عمِ الطمبة ّ
كسائل التعميـ التفاعمي ( السبكرة الذكية ):•

إحدػ كسائل التعميـ التفاعمْ الىاجحة كأكثر اىتشا ار حكؿ العالـ.

•

تقىية بسيطة تهتاز بسٍكلة التعمـ كاٚستعهاؿ كقمٓمة اٚعطاؿ.

•

تشجع الطمبة عمِ التعاكف هع بعض كتتيح لٍـ فرصة التفاعل هع الدركس خٛؿ الحصة.

•

يهكف لٗستاذ كالطالب التفاعل هباشرة هع الصكر التْ عمِ السبكرة باستخداـ القمـ اك بالٓد .

•

يهكف الكصكؿ ٖؼ هعمكهات حكؿ العالـ فْ حالة تكفر اٚتصاؿ بشبكة اٚىترىت.

التعميـ عف بعػػػد ( التعميـ الجامعي ):•

إحدػ طرؽ التعميـ الحدٓثة التْ تتـ فيً العهمية التعميهية عبر اٚىترىتNational Education .
)Association. (2019

• أكؿ دكرة تدريبية عبر ا٘ىترىت بهعٍد أكىتاريك لمدراسات التربكية ) كىدا ( عاـ 1984ـ
.wikipedia
•

أسمكب فاعل فْ حالة عدـ اهكاىية الكصكؿ الِ الهدرسة )ككارث طبيعية أك حركب(.
• عبئؾخ وٛهٔٚب اهثىذ اٌّئٍَبد اٌزؼٍ١ّ١خ ؽز ٝاٌلٚي اٌّزملِخ ٌُ رىٓ َِزؼلح إل٠مبف اٌلهاٍخ
ٚاطجؼ “اٌزؼٍ ُ١ػٓ ثؼل” اٌق١به اٌٛؽ١ل إلٔٙبء اٌؼبَ اٌلهاٍ 2020-2019 ٟؽز ٝؽً األىِخ.
• ٛ٠عل ٔٛػبْ ِٓ اٌزؼٍ ُ١ػٓ ثؼل ( اٌّزيآِ ٚغ١و اٌّزيآِ ).
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التعميـ عف بعػػػد المتزامف كغير المتزامف: الهتزاهف ) الهباشر ( :

ػ يعتهد عمِ التكاصل الهباشر بٓف الطالب كاٚستاذ عبر فصكؿ افتراضية اك حكار عبر الىت.
ػ التعمـ الهتزاهف عبر الفصكؿ اٚفتراضية أكثر أشكاؿ التعميـ الحدٓث اىتشا ار بالتعميـ العالْ.

ػ ٓكجد حاليا عدة تطبيقات لمتعميـ الهتزاهف ) هثل زكـ  ,تيهز  ,قكقل هٓت  ,كفصكؿ قكقل .
 غٓر الهتزاهف )غٓر الهباشر(:

ػ ٓ ٚتطمب اٚتصاؿ الهباشر بٓف اٚستاذ كالطالب .

ػ بهكف تبادؿ الهحتكؼ العمهْ كاٚىشطة ) فٓدٓك  ,همفات الكتركىية( لهشاٌدتً فْ أؼ كقت.
ػ يسهح لمطالب بالدارسة فْ الكقت الذؼ ٓىاسبً .

ػ يهكف لمطمبة تسميـ الكاجبات هف خٛؿ تطبيقات عبر ا٘ىترىت .

المشركع الميبي لمتعميـ االلكتركني

المشركع الميبي لمتعميـ االلكتركني (مرحمة تجريبية):• اىطمقت الهرحمة التجريبية لمتعميـ اٚلكتركىْ )  ( 2007فْ  6هدراس كتـ تزكيدٌا باٚتْ :
 شبكة حاسكب تربط الفصكؿ داخل كل هدرسة.
 هعهل التعميـ اٚلكتركىْ سعة  25طالب.
 تجٍٓز  12فصل دراسْ بسبكرات ذكية تفاعمية.
 تركٓب الهىٍج التفاعمْ لثٛثة هكاد ) رياضيات – عمكـ – اىجمٓزؼ(.
 تدريب الهعمهٓف عمْ استخداـ الهىٍج التفاعمْ.
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انطالؽ المشركع الميبي لمتعميـ االلكتركني:•

بعد أف حققت الهرحمة التجريبية ىتائج جٓدي كقع عقد  2009لتطبٓق التعميـ اٚلكتركىْ بجهيع

الهدراس تحت اسـ ) الهشركع المٓبْ لمتعميـ اٚلكتركىْ ككسائط التعمـ عف بعد (.
•

يعد هف الهشاريع اٚستراتٓجية فْ قطاع التعميـ لتطكير الىظاـ التعميهْ .

•

تحكيل الهىاٌج الهدرسية بهراحل التعميـ العاـ الِ صكرة إلكتركىية كبدٓل لمكتب الكرقية.

•

الكصكؿ الِ هدراس تفاعمية لتحسٓف العهمية التعميهية.

•
•
•

اٌٖداؼ اٚساسية لمهشركع ٌْ -:

تكطٓف تقىيات التعميـ اٚلكتركىْ كتأٌٓل العىصر البشرؼ لذلؾ.

ضـ الهشاريع الفرعية الهكجكدة لمهشركع كهىٍا هشركع ربط هدارس بشبكة اتصاٚت كهشركع

تجٍٓز اٚستكدٓكٌات التعميهية كهشركع تزكيد الهدارس بهعاهل حاسكبhttp://www.libya- .

). (2014, unesco.org

 سير عمل المشركع الميبي لمتعميـ االلكتركني :تكقف الهشركع عدة هرات ككذلؾ تـ تعدٓل العقد  3هرات :

 تكقف الهشركع سىة  2012-2011ىتٓجة لمظركؼ اٖهىية بالبٛد.
 تـ تككيف لجىة ٘دارة الهشركع سىة  ) 2013التعميـ ػ هكافحة الفساد ك دٓكاف الهحاسبة(.
 تـ اعادة تفعٓل الػ  6الهدارس كتـ تسمهٍٓا لهدراء الهدارس .
 تـ استٛـ تطبٓق القارؼ اٚلكتركىْ كىسخة هف تطبٓق تحكيل الكتب إلْ صيغة تفاعمية.
 تكقف الهشركع هف سىة  2018-2014كذلؾ ٖسباب أهىية.
 بدأت الشركة فْ  2018بتجٍٓز هركز البياىات الخاص بالهشركع.
 تكقف الهشركع  2020-2019هرة أخرػ .
 تـ البدء  2021فْ بىاء هقر إدارؼ لمهشركع.



اٌـ ها ىفذ حتِ اٚف :

 تكصٓف البكابة اٚلكتركىية كهركز البياىات .
 ترخيص البرهجيات كتكٓيفٍا لهىاٌج ) رياضيات – عمكـ – اىجمٓزؼ(.
 تكريد  1700سبكرة ذكية كهمحقاتٍا .
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أىـ الصعكبات التي كاجيت المشركع الميبي:تعثر تىفٓذ الهشركع المٓبْ لعدة أسباب أٌهٍا :
 عدـ استقرار الكضع اٖهىْ فْ البٛد.
 عدـ تكفر هقر ٘دارة الهشركع كقمة الككادر الفىية الهؤٌمة كعدـ تكفر الدعـ الهالْ .
 غهكض هفٍكـ لٙدارة ا٘لكتركىية لدػ بعض القيادات ا٘دارية.
 ضعف البىية التحتية لشبكة اٚتصاٚت كاٚىترىت فْ بعض الهىاطق .
 ىقص الككادر البشرية الهؤٌمة لمتعاهل هع التطبيقات التعميهية داخل الهدارس.
 قمة براهج التدريب كتىهية الهٍارات فْ هجاؿ التقىية الهتطكرة .
 افتقار الهؤسسات التعميهية لمهتطمبات الٛزهة لمتحكؿ لٙدارة ا٘لكتركىْ.
 قمة كعْ افراد الهجتهع بهفٍكـ التعميـ اٚلكتركىْ كعدـ تكفر اٖرضية الفكرية لتىفٓذي.

تجارب بعض الدكؿ في تطبيق التعميـ االلكتركني

مدة المشروع

الدولــــــــة

تكلفة المشروع

الهند

5222-5252

لٌبٌا

 - 5222مستمر

 23ملٌون

غانا

 – 5222مستمر

 322ملٌون دوالر

كٌنٌا

 – 5222مستمر

 222ملٌون دوالر  2ملٌون

االمارات العربٌة
تركٌا

5225-5252

 - 5225مستمر

تكلفة \ الطلبة

عدد الطلبة

 22ملٌار دوالر

 223ملٌون

 22دوالر

ملٌون

 23دوالر

 222ملٌون دوالر
 0ملٌار دوالر

 222دوالر

 3ملٌون

 222دوالر
022,222
 22ملٌون

 720دوالر
 223دوالر

تجارب بعض دكؿ العالـ (االمارات العربية) :• فترة الهشركع  2020-2012بقيهة هميار درٌـ كتشهل كافة الهدارس الحككهية عمِ  4هراحل .
• كفرت  170ألف جٍاز لكحْ لمطمبة كالهعمهٓف ك 14ألف سبكرات ذكية ب 650هدرسة.
•

 7اٚؼ جٍاز حاسب شخصْ ٘ىشاء هعهل حاسكب كتكفٓر ىت اؿ  40الف شخص

].[9][10

• ىفذت برىاهجا تدريبيا خاص باستخداـ التقىيات الحدٓثة فْ التعميـ <  35ألف هعمـ كادارؼ.
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• تكفٓر <  5000درس تعميهْ بالفٓدٓك لهكاد الفٓزياء كالكيهياء كالرياضيات كهىٍاج هتكاهل لمغة
العربية تغطْ الهراحل الدراسية هف رياض اٖطفاؿ حتِ الصف الثاىْ عشر.

تجارب بعض دكؿ العالـ (تركيا):•

بدأ الهشركع التعميـ ا٘لكتركىْ فْ  2012بتكمفة بمغت  7هميارات دكٚر.

•

بدء بعٓىات هف الهدارس ثـ طبق فْ باقْ هدارس تركيا [.]8

•

تضهف الهشركع ها ٓمْ:

 oتكفٓر ا٘ىترىت السريع الذؼ يغطْ احتياجات الطٛب ٚستخداـ التطبيقات الٛزهة.
 oالتأٌٓل الهستهر لمهعمهٓف كالطمبة عمِ استعهاؿ التقىيات الحدٓثة.

 oتكزيع  15همٓكف جٍاز لكحْ عمِ الطٛب ك همٓكف جٍاز عمِ اٖساتذة هجاىا.
 oتكزيع  260ألف سبكرة ذكية عمِ الهدارس.
 oإىتاج  2همٓكف جٍاز لكحْ فْ كل عاـ لضهاف هد اٖجياؿ الجدٓدة بٍـ.

اٌجابٌات وسلبٌات انظمة التعلٌم

االعتيادي

التفاعمي

عف بعػػد

ايجابيات نظاـ التعميـ االعتيادي :• يهثل ىظاـ التعميـ اٚعتيادؼ حٓ از تربكيا كبٓ ار فْ حياة اٖبىاء.

• ٓتيح لمطالب التعاهل هع أقراف هف عهري لٍـ ىفس اٌٚتهاهات  ,الثقافة كالسمككيات .
• فرصة اكبر لتعاهل الطالب هع الهعمـ كهصدر لمهعمكهة كالهشاركة هع العهل الجهاعْ
كاٚستفادة هف اٚشارات غٓر المفظية هثل لغة الجسد .

-سمبيات نظاـ التعميـ االعتيادي :

ٓ تطمب الحضكر الهباشر لمطالب كالهعمـ فْ ىفس الكقت كالهكاف .

 عدد الطمبة هحدكد بعدد الفصكؿ كحجهٍا كعدد اعضاء ٌٓئة التدريس.
 فتري التكاصل كالتفاعل هع اٚستاذ هحدكد الزهف لمهقرر.
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هحصكر فْ ىطاؽ ضٓق.
ا
 اٚستفادة هف هٍارات اٚساتذة الهتهٓزيف
 الظركؼ القاٌرة ربها تهىع هف الكصكؿ لمهدارس هثل ) هرض ككركىا اك حرب(.
 تكالٓف طباعة كتحدٓث هحتكيات الهىاٌج باٌضة الثهف .
 أثار السمبية عمِ صحة الطالب )آٚـ الظٍر كالعهكد الفقرؼ ( ىتٓجة ثقل كزف الكتب
• تعبٓرات الكجً كحركة آٚدؼ (.
ايجابيات نظاـ التعميـ التفاعمي :•

يساعد عمِ هشاركة الطٛب بىشاط فْ العهمية التعميهية كالتعاكف داخل الفصل الدراسْ.

•

اٖسالٓب التفاعمية تجعل عهمية التعمـ اسرع كاسٍل كتساٌـ فْ تحسٓف إتقاف الدركس.

اسمكب تعميهْ ههتع هها ٓجعل الطٛب يحبكف التعميـ التفاعمْ ( 2018’ Alholika).

•

سرعة كسٍكلة تحدٓث الهحتكػ الرقهْ.

•

التقدـ الذؼ كصل إليً.
حصكؿ الطالب عمِ التغذية الراجعة باستهرار يس ٍِّل هعرفة ّ
تقميص تكمفة طباعة الكتب كتجىب التأخٓر فْ تكريدٌا كتكزيعٍا.

•
•

تجىب أثار الصحية السمبية عمِ الطالب ىتٓجة لكزف الحقٓبة الهدرسية .

•

سمبيات نظاـ التعميـ التفاعمي :

اىعداـ كجكد البٓئة الدراسية التفاعمية كالجاذبة التْ تحفز الطمبة.



اٚفتقار إلِ الهعمهٓف الهؤٌمٓف بشكل جٓد فْ استعهاؿ التقىيات الهعاصرة .



ىقص خبرات الهتخصصٓف فْ هجاؿ تصهيـ الهقرر أك الهحتكػ اٚلكتركىْ.



ارتفاع تكمفة الهستمزهات التقىية الهطمكبة ٖطٛؽ برىاهج التعميـ التفاعمْ.



قمة كعْ افراد الهجتهع بٍذا الىكع هف التعميـ.

ايجابيات نظاـ التعميـ عف بعد:•

ٓ ٚتطمب تكاجد الطالب كاٖستاذ فْ ىفس الكقت لتبادؿ الهعمكهات.

•

يهكف لمطالب الهشاركة بالهحاضرات عبر اٚىترىت هف أؼ هكاف فْ العالـ.

•

اٚستفادة هف هٍارات اٖساتذة الهتهٓزيف فٓتمقِ كل الطمبة ىفس الهعمكهات كالتدريب.

•

يضهف إيصاؿ الهعمكهة لمهتعمـ بأقصر كقت كأقل جٍد.

•
•
•
•

يعهل عمِ سد الىقص فْ أعضاء ٌٓئة التدريس كالهدربٓف الهؤٌمٓف فْ بعض الهجاٚت.

هىاسب لمطمبة الذٓف  ٚيستطيعكف تحت اؼ ظركؼ اٚستهرار فْ برىاهج التعميـ التقمٓدؼ .
سرعة كسٍكلة تحدٓث الهحتكػ.
عدد الطٛب غٓر هحدد.
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سمبيات نظاـ التعميـ عف بعد: صعكبات تطبٓق برىاهج التعميـ عف بعد بهرحمة التعميـ اٚساسْ.

 تركٓز دكر الهعمـ عادة عمِ الجاىب التعميهْ  ,كتقميص دكري التربكؼ.
 افتقاد هجتهعاتىا إلِ البىية التحتية الهىاسبة لمتعميـ عف بعد.

 الحاجة إلِ كجكد هتخصصٓف ككادر هؤٌل كقادر عمِ إدارة ٌذا الىظاـ التقىْ.
 عدـ الثقة فْ كفاءة هخرجات التعميـ عف بعد.

 اٚعتهاد عمِ الجزء الىظرؼ فقط فْ أغمب اٖحياف ك اىعداـ البٓئة الدراسية العهمية.
 عجز الطالب عف تقٓيـ أدائً كتحصٓمً هباشرة.

 عدـ هراعاة الهشاكل الىفسية كاٚختٛفات الفردية هف حٓث اٚستيعاب بٓف الطمبة.

-اىـ المتطمبات المكجستية لمتحكؿ لمتعميـ االلكتركني:

• إىشاء هركز كطىْ لمتعميـ اٚلكتركىْ كتكفٓر الدعـ الكاهل لٍذا الهركز.
• التىسٓق هع قطاع اٚتصاٚت لتكفٓر خدهات اىترىت سريعة بالهدارس .
• استكهاؿ الهشركع المٓبْ لمتعميـ اٚلكتركىْ.

• كضع القكاىٓف كالمكائح كالتشريعات كالهعآٓر الهىظهة لمدراسة بالتعميـ ا٘لكتركىْ.
• كرش عهل كبراهج هرئية هكثفة لتكعية افراد الهجتهع بهفٍكـ التعميـ اٚلكتركىْ.
• البدء فْ استقطاب الككادر الفىية الٛزهة لمدعـ الفىْ كهتابعة البرىاهج.
• تكفٓر هىصة تعميهية غٓر ربحية تقدـ دكرات هجاىية عبر ا٘ىترىت.
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• تكفٓر أجٍزة حاسب لكحية )طمبة كهدرسْ التعميـ العاـ( كسبكرات ذكية بالهدارس.
• كضع الية فاعمة لتقٓيـ ٌذا البرىاهج هف اجل تطكيري .

اُ٘ ِزطٍجبد اٌزؾٛي اٌزوثٞٛ
( اٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ ٚاٌغبِؼ) ٟ

تنمٌة بشرٌة

مؤسسات تعميمية تربكية
مناىج

معلم

دورات
استاذ

طالب

ممررات تعلٌمٌة
تفاعمي

تموٌم

االلكترونً

طالب

متطمبات التحكؿ التربكي ( بكميات التربية كما يناظرىا ):رؤ٘ ً١ػؼ١٘ ٛئخ اٌزلهٌ ٌ٠زؤِ٘ ً١ؼٍُ اٌَّزمجً ٘ ٛاٌٍجٕخ االٍبٍ١خ ف ٟاٌزؾٛي أٌ ٝظبَ اٌزؼٍُ١
االٌىزو:ٟٔٚ
ٔ .1شو رمٕ١بد اٌزؼٍ ُ١اإلٌىزوِٚ ٟٔٚفب٘ ّٗ١ث ٓ١أػؼبء ٘١ئخ اٌزلهٚ ٌ٠ؽالة وٍ١بد اٌزوث١خ.
 .2رٛف١و ٚرغ١ٙي ِؼبًِ ٌزله٠ت أػؼبء ٘١ئخ اٌزله ٌ٠ثىٍ١بد اٌزوث١خ ِٚب ٕ٠بظو٘ب.
 .3أشبء ِٕظخ رؼٍ١ّ١خ غ١و هثؾ١خ رملَ كٚهاد ِغبٔ١خ ػجو اإلٔزؤذ .
 .4رط٠ٛو ثواِظ وٍ١بد اٌزوث١خ ٚاٌّموهاد اٌلهاٍ١خ ثزٍَ١ؾ اٌؼٛء ػٍ-: ٝ
• اٌزؼٍ ُ١االٌىزوِٚ ٟٔٚب ٠زطٍجٗ ِٓ رمٕ١بد ِٙٚبهاد .
• اٌزله ٌ٠اٌزفبػٍ ٟاٌؾل٠ش ٚو١ف١خ رقط١ؾ ٚاػلاك اٌلهٚ ًٚؽوق اٌزؼٍُ إٌشؾ .
• اٌزؼٍ ُ١ػٓ ثؼل ٚاٌٍٛبئً ٚاٌزطج١مبد اٌّزٛفوح ٌنٌه .
• ؽوق ٚاٍبٌ١ت اٌزم ُ٠ٛاالٌىزوٚ ٟٔٚاٌزطج١مبد اٌّزبؽخ ٌٙنا اٌغوع.
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تحديات التحكؿ التربكي ( تنمية بشرية – بالتعميـ العاـ ):تىهية كتطكير القدرات البشرية العاهمة هف هدرسٓف ك طمبة فْ هراحل التعميـ العاـ هف اصعب التحديات

فْ برىاهج التحكؿ التربكؼ )خاصة الهدرسٓف( ىظ ار لعدة عكاهل اٌهٍا :

• تفاكت القدرات العمهية كالتعميهية بٓف الهدرسٓف لتبىْ اسالٓب التعميـ الجدٓد.
• اختٛؼ قىاعات كهٓكؿ الهدرسٓف حكؿ الهشاركة فْ تطبٓق التعميـ اٚلكتركىْ.
• الفركقات السىية لمهدرسٓف ) (65 –21كهستكػ التكٓف هع التقىيات الحدٓثة.
• اعداد برىاهج هكثف كطكيل اٚهد لتدريب كتأٌٓل العدد الكبٓر هف الهدرسٓف.

• الحاجة ٘هكاىيات كبٓرة لتجٍٓز هراكز التدريب كتكفٓر عدد كافْ هف الفىٓٓف.

-متطمبات التحكؿ التربكي ( تنمية بشرية – بالتعميـ العاـ ):

إعداد كتصهيـ برىاهج هتكاهل لتطكير القدرات البشرية خاصة الهدرسٓف الفعمٓٓف كالبدء فْ تطبيقً فْ
اقرب فرصة بحٓث ٓتضهف ها ٓمْ:

• براهج تكعية كتثقٓف بهفٍكـ التعميـ اٚلكتركىْ ) تمفزيكىية  ,إذاعية  ,كرقية (.
• براهج لمتعريف بالتقىيات كالبرهجيات التْ تستخدـ فْ التعميـ اٚلكتركىْ.

• تقٓيـ قدرات الطٛب كالهعمهٓف ك اٚدارة الهدرسية عمِ تقديـ التعميـ ا٘لكتركىْ.
• كضع برىاهج لتدريب الهدرسٓف حسب العهر كالهٍارات التقىية.

• اىشاء هراكز تدريب بكل هىطقة لتدريب الهدربٓف كخطكة أكلِ تـ التكسع فْ التدريب.
• تكفٓر خيار لمهدرسٓف الغٓر راغبٓف فْ الهشاركة فْ التعميـ اٚلكتركىْ.

-متطمبات التحكؿ التربكي ( تنمية بشرية – بالتعميـ الجامعي ):

تطكير القدرات البشرية ) اعضاء ٌٓئة التدريس كطمبة( بالتعميـ الجاهعْ ابسط بكثٓر هىً فْ التعميـ
العاـ ىظ ار لٗسباب اٚتية :

• عدد اعضاء ٌٓئة التدريس بالجاهعات اقل.
• هستكػ تكيفٍـ هع التقىيات كالبرهجيات الحدٓثة أعمِ.
• سٍكلة أسمكب التعميـ عف بعد الهعتهد بالتعميـ الجاهعْ هقارىة بالتعميـ التفاعمْ.

أىـ متطمبات التحكؿ في التعميـ الجامعي :• اىشاء هىصة تعميهية غٓر ربحية تقدـ دكرات هجاىية عبر ا٘ىترىت.
• تكفٓر البىية التحية بالجاهعات ٘لقاء كتسجٓل الهحاضرات عبر الفصكؿ اٚفتراضية.
• تكفٓر خدهة اٚىترىت لطمبة الجاهعات بأسعار هخفضة لحضكر الدركس اٚفتراضية.
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[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

تكفٓر هكتبة اٚلكتركىية لٛطٛع كاجراء اٖبحاث.

-متطمبات التحكؿ التربكي ( مقررات دراسية):

الهدرسكف ٌـ أكؿ الهعىٓٓف بتقٓيـ الهىاٌج كتقديـ الهقترحات لغرض تحسٓىٍا كتطكيرٌا
• دعـ الدراسات كالبحكث التْ تتىاكؿ تطكير الهىاٌج الد ارسػية الحالية( .حداده(
• تأٌٓل الهعمهٓف كالهتخصصٓف بإدارة الهىاٌج .

• إشراؾ كتدريب أعضاء ٌٓئة التدريس فْ الكميات لتطكير الهقررات الدراسية.
• البدء بعدد بسيط هف الهقررات كهقررات ىهكذجية كتقٓيـ ىتائجٍا.
• تحكيل الكتب الهدرسية الكرقية الحالية الِ هحتكػ رقهْ.

• ضهاف جكدة هحتكػ التعميـ اٚلكتركىْ باٚستعاىة بهعآٓر تصهيـ دكلية هثل QM
• تحدٓث الكتب الرقهية التْ يهكف تحكيمٍا الِ هحتكػ تفاعمْ .

-متطمبات التحكؿ التربكي ( التقكيـ االلكتركني ):

• كضع خطة بالتعاكف هع الهركز الكطىْ لٛهتحاىات لتحدٓد أسالٓب التقكيـ اٚلكتركىْ كاعتهاد
ىتائجً.

• تطكير هٍارات خبراء الهقررات الدراسية الهتخصصٓف فْ اعداد اٚسئمة اٚعتيادية لمتحكؿ لمتقكيـ
اٚلكتركىْ .

• تأٌٓل الككادر الفىية ٚستخداـ تطبيقات التقكيـ اٚلكتركىْ هثل , Google Forms-Class
.OneNote

التعميـ االلكتركني اصبح كاقع :
• السعْ لزيادة التكظٓف كاٚستفادة هف التقىية الحدٓثة فْ التعميـ كتطكيرٌا اصبح ضركرة حتهية.

تطكر طبيعيا لمتعميـ التقمٓدؼ ٖف الجٓل الجدٓد أكثر هكاكبة لمتقىيات
ا
• التعميـ اٚلكتركىْ يعد
الحدٓثة.

• ٓىبغْ أف ٓرتبط التعميـ ا٘لكتركىْ بالىٍضة الرقهية التْ ىعاصرٌا  ٚبالككارث الطبيعية كغٓرٌا
• التَّعميـ ا٘لكتركىْ  ٚيعىْ إلغاء دكر الهعمـ بل يصبح دكري أكثر أ٘هية.

• التحكؿ التدريجْ هف ىظاـ التعميـ التقمٓدؼ الِ الىظاـ اٚلكتركىْ يحتاج لكقت

-اكبر التحديات لمتحكؿ لمتعميـ االلكتركني:

 صعكبة التحكؿ هف طريقة التعميـ التقمٓدية إلِ طرؽ التعميـ الحدٓثة فْ هدة قصٓري.
 تجٍٓز بىية تحتية حدٓثة لٛتصاٚت كخدهات اٚىترىت.

 اعداد الككادر الهتخصصة فْ هجاؿ الحاسكب فْ الهؤسسات التربكية.
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 الحاجة الهستهرة لتدريب الهتعمهٓف كالهعمهٓف عمِ كيفية استخداـ كسائل التعميـ الحدٓثة.
 عدـ كعْ أفراد الهجتهع بهفٍكـ التعمـ ا٘لكتركىْ كالكقكؼ السمبْ أثىاء تطبيقً
 صعكبة تكٓف الهدرسٓف كبار السف عمِ استخداـ التقىيات الحدٓثة
أدراؾ  :أف التعميـ اٚلكتركىْ أصبح كاقع.
معرفة  :اف التحديات كبٓرة.

تغييػػر  :كتطكير كسائل التعميـ كالتعمـ اهر حتهْ .
ػػ قائمة المراجع:
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دكر كميات التربية في تعزيز القيـ األخالقية اإلسالمية كترسيخيا
أ  .يكسف دمحم عطية ديرة
كمية التربية قصر بف غشٓر  /جاهعة طرابمس

تمييد:

إف بىاء ا٘ىساف الصالح ٌْ الغاية التْ تسعِ إلٍٓا الهجتهعات ,كيحتل ترسٓخ القيـ الهختمفة فْ

الفرد كالهجتهع هكاىة ٌاهة؛ ٖىٍا تمعب دك ار رئيسيا فْ تشكٓل الشخصية؛ فٍْ تحدد سمكؾ الفرد كتجعمً
قاد ار عمِ التكٓف هع غٓري ,كتحقق لً رؤية كاضحة عف هعتقداتً ,كتصمحً ىفسيا كخمقيا ,كتضبط
سمككياتً ,هها ٓىعكس ذلؾ عمِ الهجتهع فيحقق لً استق ارري كتهاسكً كحهآتً هف اٖخطار الهحيطة بً
كبالذات الغزك الفكرؼ ,ك ٚشؾ أف هف أٌـ القيـ التْ ٓجب أف ٓترّبِ عمٍٓا ا٘ىساف الهسمـ ٌْ القيـ
ا٘يهاىية؛ ٖف لٍا الدكر اٖكبر فْ بىاء الفرد كالهجتهع.

كتعتبر الجاهعة هف الهؤسسات التعميهية التْ يقع عمِ عاتقٍا تعزيز كترسٓخ هفاٌيـ القيـ الخمقية؛ ٖىٍا
هف الركائز ا ٖساسية لمهجتهعات ا٘ىساىية التْ تسعِ إلِ إثبات كجكدٌا ,كالهؤشر الحقيقْ ٖؼ هجتهع
ىاجح يسعِ إلِ تقكية العٛقات كالركابط بٓف أطيافً ,كبها أف هف أٌداؼ الجاهعات خدهة الهجتهع فْ
كل الهجاٚت فهف الهؤكد أف تككف لكميات التربية الىصٓب اٖكبر هف ٌذا الٍدؼ؛ حٓث أىٍا تخرج
أساتذة لٍـ دكر كبٓر فْ تربية كتدريس أفراد الهجتهع هف ىعكهة أظافرٌـ إلِ التحاقٍـ بالجاهعات ,كاف
هف أبرز التحديات التْ تكاجً كميات التربية هدػ قدرتٍا عمِ إعداد جٓل لديً القدرة عمِ دعـ القيـ
اٖخٛقية ,كالحفاظ عمِ القيـ اٖخٛقية لدػ الفرد كالهجتهع هف اٚىٍيار كالتفكؾ ,كهف ٌىا تبرز أٌهية
الهعمـ القدكة فْ التربية كاٖخٛؽ ,فميس ذلؾ هف اختصاص هدرس التربية ا٘سٛهية فقط ,كلكىً
اختصاص أصٓل لكل القائهٓف عمِ شؤكف التربية فْ الهدرسة كخارجٍا ,كلذلؾ كاف لزاها عمِ كميات
التربية أف تَ ُككف القدكة فْ ترسٓخ ٌذي القيـ فْ الهجتهع هف خٛؿ جهيع العاهمٓف بٍا)أساتذة ,كهكظفٓف,

كعاهمٓف ,كهىاٌج كهقررات ,كهباف( لٓىعكس ذلؾ عمِ الطٛب بكميات التربية ٖىٍـ بدكرٌـ هف سيككف

قدكة لمتٛهٓذ بالهدارس كالهجتهع.
كتعتبر أىسب تربية فْ العالـ ٌْ الىابعة هف شريعة ا٘سٛـ ,فٍْ أىسب تربية لمبشرية جهعاء؛ ٖىٍا
بىاء سكيا هتكاه ٛدٓىيا كدىٓكيا فْ ضكء هصادر الشريعة ا٘سٛهية
ىظاـ تربكؼ شاهل ٍٓتـ ببىاء ا٘ىساف ا
الرئيسية)الكتاب كالسىة(؛ حٓث أكلِ ا٘سٛـ هكاىة ٌاهة لترسٓخ القيـ الهختمفة فْ الفرد كالهجتهع ,كلذلؾ
14

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

كاف ٌذا البحث فْ دكر كميات التربية فْ تعزيز كترسٓخ القيـ اٖخٛقية ا٘سٛهية ,فا﵀ ىسأؿ أف ٓكفقىا
كأف ٓىفع بً.
أىمية البحث :

تعد الهرحمة الجاهعية هف أخطر الهراحل الدراسية فْ حياة الطالب؛ ٖىٍا هرحمة ٓرػ الطالب فٍٓا

ىفسً أىً كصل لهرحمة اٚعتهاد عمِ الىفس كالتحرر هف التبعية ,لذلؾ تككف عهمية تكجيً الطٛب إلِ
التحمْ بالقيـ كاٖخٛؽ ا٘سٛهية هٍهة كضركرية.
كقد تىاكؿ العدٓد هف التربكيٓف ٌذا الهكضكع هف ىكاحْ هتعددة ,كٖف ٌذا الهكضكع يعتبر هف أٌـ
الهكضكعات التْ تثار فْ الجاهعات عاهة ككميات التربية خاصة أٌتـ الباحث ببياف دكر ٌذي الكميات فْ
دعـ السمكؾ الخمقْ لدػ الطالب ,كذلؾ لخطكرة ٌذي الهرحمة فْ تشكٓل شخصية الطالب ,التْ تحدد
هعالـ شخصٓتً كىظرتً لمهجتهع كالحياة ,كٌك فْ ٌذي الهرحمة فْ أشد الحاجة لهف يأخذ بٓدي لٓرشدي
كيكجًٍ التكجيً السميـ.
لذا جاء ٌذا البحث لتحقٓق ٌذي الغايات ,بغرض تعزيز جكاىب القكة فْ دكر كميات التربية فْ ترسٓخ
القيـ اٖخٛقية ا٘سٛهية لدػ طٛبٍا كهحاكلة هعالجة جكاىب الضعف فيً ,كذلؾ فْ سبٓل إعادة
الهجتهع ا٘سٛهْ ليحكـ سمكؾ أفرادي.
مشكمة البحث:
يعتبر هكضكع تعزيز القيـ ا٘سٛهية لدػ طٛب الهرحمة الجاهعية هف كجٍة الطٛب أىفسٍـ هف
الهكضكعات الٍاهة ,كفْ ضكء اٖزهة القيهية التْ تهر بٍا كميات التربية خاصة كالهجتهع ا٘سٛهْ
عاهة ,فإف الحاجة تبدك همزهة إلِ هراجعة شاهمة لجهيع الىكاحْ التربكية كالتعميهية كفق أسس عمهية
هىٍجية تعتهد تأثٓر القيـ ا٘سٛهية الهؤثرة فْ سمكؾ طٛب كميات التربية ,تأسيسا لمدكر الذؼ سيقكـ بً
ٚحقا فْ الهجتهع عىد تخرجً.
بىاء عمِ ها سبق تتحدد هشكمة الدراسة هف خٛؿ التساؤٚت التالية:
 -1ها هعىِ القيـ ا٘سٛهية الهطمكبة لمتحمْ بٍا هف قبل طٛب كميات التربية؟
 -2ها الهصادر التْ ٓجب عمِ كميات التربية اعتهادٌا لترسٓخ القيـ اٖخٛقية ا٘سٛهية؟
ٌ -3ل الثقافة ا٘سٛهية قادرة عمِ إٓجاد حياة اجتهاعية تزخر بالقيـ اٖخٛقية السميهة؟
 -1ها الدكر الهىكط بكميات التربية فْ تعزيز القيـ ا٘سٛهية كترسٓخٍا؟
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خطة البحث كالمنيج المتبع:
اعتهدت فْ ٌذا البحث عمِ هجهكعة هف الهصادر كالهراجع الهٍهة فْ ٌذا الشأف ,هها ٌك هثبت فْ
ٌكاهشً كفْ الثبت اٖخٓر هىً ,كاستخدهت الهىٍجٓف الكصفْ كالىقمْ هراعيا اٚختصار ها أهكف,
كخرجت آياتً عمِ ركاية حفص عف عاصـ ,كخرجت اٖحادٓث هف هضاىٍا ,كعزكت اٖقكاؿ إلِ
أصحابٍا ,كقد قسهتً إلِ تهٍٓد كثٛث هباحث ككل هبحث إلِ هطالب ,كذٓمتً بخاتهة كتكصيات كثبت
لمهراجع كالهصادر.

ػػػ التعريف بالقيـ األخالقية لغة كاصطالحا:
 -1القيـ في المغة:

تعددت الهعاىْ المغكية لمقيـ فٍْ تشهل) اٚستقاهة ,كالدكاـ ,كاٚعتداؿ ,كالثبات ,كالتقكيـ(؛ فقد جاء
ِ
)قيهة( كٌْ لغةِ ْ :
ِ
ِ
الد ُ ِ
َؼ:
اه ُة(؛ قاؿ تعالَِ  :ذلِ َؾ ّ
ٓف الَقّي ُـ) الركـ(30؛ أ ْ
)اْ ٚستَق َ
فْ الصحاح) :ق َي ٌـ( جهع َ
ِِ
اْلهستَِق َّ ِ
ِ
ِ
ِ
يه ٌة تُ ّبٓف
يـ الذؼ ََ ٚزْيغ فيً َكََ ٚه ْٓل َع ِف اْل َح ِّقَ ,كَق َ
اؿ تَ َعاَلِ :فٍٓا ُكتُ ٌب َقّي َه ٌة )البٓىة (3؛ أَؼُ :ه ْستَق َ
ُْ ُ
ُهة اْلَقيِهةِ
اط ِل عَمِ اسِتكاء كبرٌاف؛ كَقاؿ تعاَلِ :كذلِؾ ِدٓف اْلَقيِه ِة)البٓىة(5؛ أَؼ ِدٓف اٖ ِ
ِ
اْل َح َّق ِه َف اْل َب
ُ
َ
ُْ
َ َ ََ
ْ
َّ
َ َ ُ َّ
ِباْل َح ِّق)لساف العرب ,فصل القاؼ ,قكـ(.
ِ
كفْ تاج العركسِ :
)القيه ُة(ِ ِ َ ,
َّ ِ َّ ِ
َّ
كـ
بالك ْسر كاح َدةُ) :الق َيـِ(َ ,ك ٌُ َك ثَ َه ُف الش ْْء بالتْقكيـِ ,كأَصُمً َ
َ
الك ُاك؛ َٖىً َيُق ُ
هَق َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يه ٌة(؛
يـُ ,
كي ُ
يـ( أَؼُ :ه ْستَق ٌ
يـ(ُ ,يَقاؿُ :رْه ٌح )َقك ٌ
كه ْستَق ٌ
اـ الشْء ,ك)َق َّك ْهتًُ(َ :عَّدْلتًَُ ,ف ٍُ َك )َقك ٌ
)هاَل ًُ ق َ
قاؿَ :
يـ ُ
َ َ
إ َذا َل ْـ َُٓد ْـ َعَمِ َشْء َكلـ َٓ ْثُب ْتَ ,ك ٌُ َك َه َج ٌاز)تاج العركس ,قكـ(.
ْ

2ػ ػ تعريف القيـ اصطالحا:

هطمكبا
القيهة ٌْ صفة فْ شْء تجعمً هكضع تقدٓر كاحتراـ؛ أؼ أف ٌذي الصفة تجعل ذلؾ الشْء
ا

اء كاىت الرغبة عىد شخص كاحد ,أك عىد هجهكعة هف اٖشخاص ,فإف لمىسب عىد
كهر ا
غكبا فيً ,سك ا
العمهاء قيهة عظيهة ,كلمشجاعة عىد اٖهراء قيهة هرغكبة ,كىحك ذلؾ.
اٖشراؼ قيهة عالية ,كلمحكهة عىد ُ
كهكضكع )القيهة(ٌ :ك البحث عف الهكجكد هف حٓث ٌك هرغكب فيً لذاتً ,كالىظر فْ قيـ اٖشياء,

كتحمٓمٍا ,كبياف أىكاعٍا كأصكلٍا ,فإف فسرت )القيهة( بىسبتٍا إلِ الصكر الغائبة الهرتسهة عمِ صفحات
الذٌف كاف تفسٓرٌا هثاليًّا ,كاذا فسرت بأسباب طبيعية أك ىفسية أك اجتهاعية كاف تفسٓرٌا كجكديًّا ,كخٓر
تفسٓر لمقيـ ها جهع بٓف اٚثىٓف؛ الهعىِ الهثالْ كالهعىِ الطبيعْ ,إذ  ٚيهكف تصكر أحد ٌذٓف الهعىٓٓف
فْ القيهة دكف أخر ,كلك ٚذلؾ لها كاف لمقيهة كجكد ك ٚلمكجكد قيهة.
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كاختمف كثٓر هف العمهاء فْ تعريف )القيـ( كل حسب ىظرتً كرؤيتً كاتجاًٌ كالهصدر الذؼ تستهد
هىً )القيـ( كتأثٓرٌا ,هع اتفاقٍـ أىٍا هكتسبة باختيار الفرد لٍا ,كأف لٍا تأثٓر عمِ سمكؾ اٖفراد
كالجهاعات ,كهف ٌذي التعريفات:
عرفً أبك العٓىٓف بأىً" :هفٍكـ ٓدؿ عمِ هجهكعة هف الهعآٓر كاٖحكاـ تتككف لدػ الفرد هف خٛؿ
تفاعمً هع الهكاقف كالخبرات الفردية كاٚجتهاعية؛ بحٓث تهكىً هف اختيار أٌداؼ كتكجٍات لحياتً ٓراٌا
جدٓرة بتكظٓف إهكاىياتً كٌْ تتجسد هف خٛؿ اٌٚتهاهات كاٚتجاٌات بطريقة هباشرة كغٓر هباشرة".
)أبك العٓىٓف ,1988 ,ص(34
كعرفً طٍطاكؼ بأىً" :هجهكعة هف الهبادغ كالقكاعد كالهثل كالعهميات التْ ٓؤهف بٍا الىاس كيتفقكف
عمٍٓا فيها بٓىٍـ كيتخذكف هىٍا هٓزاىا ٓزىكف بً أعهالٍـ كيحكهكف بً عمِ تصرفاتٍـ الهادية كالهعىكية".
) طٍطاكؼ ,1996 ,ص(39
كلعل التعريف اٖقرب لتقريب هفٍكـ )القيـ( ها عرفً بً الجٛد بأىً" :هجهكعة هف الهعتقدات

كالتصكرات الهعرفية كالكجداىية كالسمككية الراسخةٓ ,ختارٌا ا٘ىساف بحرية بعد تفكر كتأهل ,كأعتقد بٍا

اعتقادا جازها ,تشكل لديً هىظكهة هف الهعآٓر يحكـ بٍا عمِ اٖشياء بالحسف أك بالقبح ,كبالقبكؿ أك
الرد ,كيصدر عىٍا سمكؾ هىتظـ ٓتهٓز بالثبات كالتكرار كاٚعتزاز" ) .الجٛد ,2007 ,ص(33

ػػػ مفيكـ القيـ اإلسالمية:

ٌْ هجهكعة هف الهعآٓر كاٖحكاـ الىابعة هف تصكرات أساسية عف الككف كالحياة كا٘ىساف كا٘لً كها

صكرٌا ا٘سٛـ ,كتتككف لدػ الفرد كالهجتهع هف خٛؿ التفاعل هع الهكاقف كالخبرات الحياتية الهختمفة؛

بحٓث تهكىً هف اختيار أٌداؼ كتكجٍات لحياتً تتفق هع إهكاىياتً ,كتتجسد هف خٛؿ اٌٚتهاهات أك

السمكؾ العهمْ بطريقة هباشرة أك غٓر هباشرة ) .إبراٌيـ أبك دمحم ,2009 ,ص(17

كقٓل إف القيـ ا٘سٛهية ٌْ حكـ يصدري ا٘ىساف عمِ شْء ها هٍتديا بهجهكعة الهبادغ كالهعآٓر

التْ ارتضاٌا الشرع هحددا الهرغكب فيً كالهرغكب عىً هف السمكؾ) .دمحم أهٓف الحق,2012 ,

ص.(337

 -القيـ الخمقية في اإلسالـ كمصادرىا:

ا٘سٛـ دٓف شاهل كهتكاهل يشهل جهيع ىكاحْ الحياة البشرية ٓىادؼ فْ كل تكجٍٓاتً إلِ بىاء

هجتهع سميـ ىبٓل كساهْ ,كيغرس فْ أفرادي أخٛقا هرهكقة كقدكة صالحة هىذ ىعكهة أظفارٌـ؛ ٖف القيـ

كاٖخٛؽ أصل كل شْء ,فإذا فسدت القيـ كاٖخٛؽ اىٍار الهجتهع كهف ثـ ا٘ىساف فتٍيهف عميً الصفة

الحٓكاىية الشرسة الهفترسة ,فإذا ىظرىا إلِ بعض اٖقكاـ الهاضية فْ تاريخ البشر ىجدٌـ قد ُح ِرهكا هف
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بعض اٖشياء الطٓبة ,أك ٌمككا كاىدثرت حضاراتٍـ ىتٓجة اىحرافٍـ كطغياىٍـ كفساد أخٛقٍـ ,كقد أشار
القرآف الكريـ فْ أكثر هف هكضع إلِ ذلؾ قاؿ تعالَِ :فِب ُ ِ َّ ِ
طِٓبات أ ِ
ُحَّم ْت
ٓف ُ
ظْمـ ه َف الذ َ
ٌادكا َح َّرْهىا َعَم ْٓ ٍِ ْـ َ ّ
اس ِباْلب ِ
َلٍـ كِبصِّد ٌِـ ع ْف سِب ِ
ِِ
َخِذ ٌِـ ِّ
اط ِل ) الىساء-160 ,
َّللاِ َكِث اا
ٓل َّ
اؿ الىَّ ِ َ
الرَبا َكَق ْد ُى ٍُكا َع ْى ًُ َكأَ ْكمٍ ْـ أ َْه َك َ
ُْ َ َ ْ َ َ
ٓر َكأ ْ ُ
َّ ِ
َّ ِ
السه ِ
ِ ِ
َّ ِ ِ
اء
ٓف َ
ٓف َ
ٓل َل ٍُ ْـ َفأ َْى َ ْزل َىا َعَمِ الذ َ
 ,(161كقكلً تعالَِ :ف َبَّد َؿ الذ َ
ظَم ُهكا َق ْكاَ ٚغ ْٓ َر الذؼ ق َ
ظَم ُهكا ر ْج ااز ه َف َّ َ
ِب َها َك ُاىكا َيْف ُسُقك َف) اٖعراؼ ,أية ) ,(162كغٓرٌا هف أيات التْ بٓىت أف ٌٛؾ اٖهـ كاف لفساد القيـ
كاٖخٛؽ عىدٌـ ,كأف إرساؿ اٖىبياء كالرسل كاف لتصحيح الفساد كاخراج الىاس هف الظمهات إلِ الىكر
كٌدآتٍـ إلِ سبٓل الرشاد كىبذ الشرؾ كالطغياف ,قاؿ رسكؿ هللا ػ ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ ػِ« :إَّى َها ُب ِع ْث ُت ُِٖتَ ِّه َـ َه َك ِارَـ
ِ
َخ َِ ٛؽ ,كهح ِ
اس ِف
َخ َِ ٛؽ» )البٍٓقْ ,(20782 ,كقاؿ عميً الصٛة كالسٛـِ« :إ َّف هللاَ َب َعثَىْ ِبتَ َها ِـ َه َك ِارِـ ْاٖ ْ
ْاٖ ْ
َََ
ْاَْٖفع ِ
اؿ» ) .الطبراىْ.(6895 ,
َ
كهف القيـ الخمقية التْ ٓجب أف ٓتحمِ بٍا الهسمـ) :العدؿ( لها لً هف قيهة ضركرية فْ ا٘سٛـ,

عهل ا٘سٛـ عمِ إثباتٍا ,كارسائٍا بٓف الىاس ,حتِ ارتبطت بٍا جهيع هىاحْ تشريعاتً كىظهً ,فٛ
ٓكجد ىظاـ فْ ا٘سٛـ إ ّٚكلمعدؿ فيً هطمب ,فٍك هرتبط بىظاـ ا٘دارة كالحكـ ,كالقضاء ,كأداء الشٍادة,
أيضا بىظاـ اٖسرة كالتربية ,كاٚقتصاد كاٚجتهاع ,كالسمكؾ,
ككتابة العٍكد كالهكاثٓق بل إىً هرتبط ا
كالتفكٓر ,إلِ غٓر ذلؾ هف أىظهة ا٘سٛـ الهختمفة كٌذا ٓدؿ بكضكح عمِ أف ا٘سٛـ ضهف قيهة العدؿ

فْ جهيع هجاٚت الحياة ,بل إىً ركز كافة أٌدافً عمِ ضكئٍا ,هها شٍد لً التاريخ عمِ سٛهة
الهجتهعات التْ حكهٍا ,هف اٚىٍيار الخطٓر فْ اٖخٛؽ ,كأهىٍا هف اضطراب الهكازيف كالهعآٓر,

ِ ِ ِ
ِ
اب
كصاىٍا هف دهار الىفكس ,كخراب العهراف ,قاؿ تعالَِ :لَق ْد أ َْرَسْم َىا ُرُسَم َىا باْل َبّٓ َىات َكأ َْى َ ْزل َىا َه َع ٍُ ُـ اْلكتَ َ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
اف لِ َيُقكـ َّ
اعِدُلكا ٌُ َك أَْق َر ُب
آف َق ْكـ َعَمِ أَ ٚتَ ْعدُلكا ْ
اس ِباْلق ْسط) الحدٓد ,(25,كقاؿَ  :كَْ َٓ ٚج ِرَهَّى ُك ْـ َش َى ُ
َكاْله َٓز َ
الى ُ
َ
ِ
اع ِدُلكا َب ْٓ َف أ َْكَِٚد ُكـ») .البخارؼ(2587 ,
لمتَّْق َكػ ) الهائدة ,(8,كقاؿ رسكؿ هللا ػ ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ ػَ« :فاتَُّقكا هللاَ َك ْ
ْ
كهف القيـ التْ ٓجب أف ٓتحمِ بٍا الهسمـ )الحرية(؛ كالهقصكد بٍا قدرة ا٘ىساف عمِ فعل الشْء أك

كيصدر بٍا أفعالً ,بعٓدا عف سيطرة
تركً بإرادتً الذاتية ,كٌْ همكة خاصة ٓتهتع بٍا كل إىساف عاقل
ّ

أخريف ٖىً ليس ههمككا ٖحد  ٚفْ ىفسً ك ٚفْ بمدي ك ٚفْ قكهً ك ٚفْ أهتً.

ك ٚيعىْ إقرار ا٘سٛـ لمحرية أىً أطمقٍا هف كل قٓد كضابط؛ ٖف الحرية بٍذا الشكل أقرب ها تككف
إلِ الفكضِ التْ ٓثٓرٌا الٍكػ كالشٍكة ,كهف الهعمكـ أف الٍكػ ٓدهر ا٘ىساف أكثر هها ٓبىيً كلذلؾ هىع

يقر
هف إِتّباعً ,كا٘سٛـ ٓىظر إلِ ا٘ىساف عمِ أىً هدىْ بطبعً ,يعيش بٓف كثٓر هف بىْ جىسً ,فمـ َّ

ٖحد بحرية دكف آخر ,كلكىً أعطِ كل كاحد هىٍـ حريتً كيفها كاف ,سكاء كاف فردا أك جهاعة ,كلذلؾ
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كضع قٓكدا ضركرية تضهف حرية الجهيع ,كهف ذلؾ حرية ههارسة الشعائر الدٓىية ,كذلؾ بأف يقكـ الهرء
بإقاهة شعائري الدٓىية دكف اىتقاد أك استٍزاء ,أك تخكيف أك تٍدٓد ,كلعل هكقف ا٘سٛـ الذؼ حكاي التاريخ
تجاي أٌل الذهة هف دكاعْ فخري كاعت اززي كسهاحتً ,فهىذ ىزؿ الرسكؿ -ملسو هيلع هللا ىلصٓ -ثرب أعطِ الٍٓكد عٍد أهاف
يقتضْ فسح الهجاؿ لٍـ أهاـ دٓىٍـ كعقٓدتٍـ ,كاقاهة شعائرٌـ فْ أهاكف عبادتٍـ بحرية كاهمة.
ككذلؾ حرية التعمـ :حٓث إف طمب العمـ كالهعرفة حق كفمً ا٘سٛـ لمفرد ,كهىحً حرية السعْ فْ
تحصٓمً ,كلـ يقٓد شٓئا هىً هها تعمقت بً هصمحة الهسمهٓف دٓىا كدىيا ,بل اىتدبٍـ لتحصٓل ذلؾ كمً
كسمكؾ السبٓل الهكصل إليً ,أها ها كاف هف العمكـ بحٓث ٓ ٚترتب عمِ تحصٓمً هصمحة ,كاىها تتحقق
بً هضرة كهفسدة فٍذا هىٍْ عىً كهحرـ عمِ الهسمـ طمبً ,هثل عمـ السحر كالكٍاىة ,كىحك ذلؾ ) .ك ازرة
اٖكقاؼ السعكدية ,ص(2

كأكؿ هصادر القيـ الخمقية فْ ا٘سٛـ )القرآف الكريـ( الذؼ يعد دستكر حياة الهسمـ ,كلذا هف الطبيعْ
اء كاسعا يشهل جكاىب هتعددة عف الحياة الدىيا كها بعدٌا؛ هىٍا اٖخٛؽ الفاضمة هتهثمة
أف ىمهس فيً ثر ا
فْ أداب كالقيـ كالهثل العميا هف طٍارة الىفس كعفتٍا بالصدؽ كالتكاضع كا٘ٓثار كقيـ أخرػ تضهف
سعادة الهجتهع كتقدهً كازدٌاري ٖىٍا تٍٓئ بٓئة تربكية إٓجابية ٓىشأ فٍٓا الفرد ىشأة سكية) .سعد إسهاعٓل
عمْ كآخركف  ,2004 ,ص(34

كالهصدر الثاىْ هف هصادر القيـ اٖخٛقية فْ ا٘سٛـ )السىة الىبكية الهشرفة(؛ كٌْ ها أثر عف
الىبْ ػ ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ ػ هف قكؿ أك فعل أك تقرير أك صفة ُخُم ِقيَّة أك ِخْم ِقيَّة ,حٓث تضهىت قيها عظيهة هْم َزهة بحق
الهسمـ ٖىٍا لـ تترؾ شاردة ك ٚكاردة فيها ٓتعمق بصٛح كسٛهة الفرد كالهجتهع إ ٚكدعت إليً ,كفصمت

فيً التفاصٓل.
كها تعد هصادر التشريع ا٘سٛهْ اٖخرػ هف الهصادر التْ يستهد هىٍا الهسمـ القيـ ا٘سٛهية,
كهف أبرزٌا) :أقكاؿ كأعهاؿ الصحابة كالتابعٓف ,ا٘جهاع ,القياس ,اٚجتٍاد ,اٚستحساف( ,كيعد العرؼ
هصد ار هٍها هف الهصادر التْ تستهد هىٍا القيـ اٖخٛقية فْ الهجتهعات ا٘سٛهية.

ػػػ القيـ الخمقية في الفمسفة اإلسالمية:
هر الهجتهع ا٘ىساىْ بهراحل هتعاقبة هف الحضارات الفكرية كالهادية ,كحصل بٓىٍا ىكع هف التأثٓر
كالتأثر هىذ العصكر اٖكلِ لٙىساىية ,ككاف لٛىحراؼ عف الفطرة السكية سبب فْ اىتكاستٍا ,كلكف هللا
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أىار الطريق بإرساؿ الرسل هبشريف كهىذريف ,كاختتهت برسالة الهصطفِ-ملسو هيلع هللا ىلص -الذؼ بعث لمعالهٓف
جهيعا ,فتهٓزت ٌذي اٖهة الهسمهة بها كٌبٍا هللا هف ىعهة ا٘سٛـ كىعهة العمـ الصحيح ,فارتقت ٌذي
اٖهة كع ٛشأىٍا كقكؼ سمطاىٍا بها حفظت كطبقت هف شريعة هللا ,ثـ جاءت هرحمة اٚتصاؿ كالمقاء بٓف
الهجتهع ا٘سٛهْ كالهجتهعات اٖخرػ فتأثر العالـ بدٓف ا٘سٛـ ,كأعقبتٍا هرحمة أخرػ تأثر فٍٓا
الهسمهكف بحضارة الغرب فْ هراحل هتعاقبة ,ككاف أكلٍا هرحمة الذٌكؿ كالدٌشة كا٘عجاب كالشعكر
بالىقص ,ثـ كاىت هرحمة الىقل كالتقمٓد كاٚقتباس ,كهرحمة تتراكح بٓف التكفٓق بٓف القيـ الغربية كالقيـ
ا٘سٛهية تارة كالصراع بٓىٍا تارة أخرػ ,كالهتأهل لكاقع الهجتهع الهسمـ ٓرػ كجكد ٌذي الهراحل ,خاصة
اٖخٓرة هىٍا ,حٓث أصبح البعض ٓىادؼ بالديهقراطية ,بل كيىسبٍا لٙسٛـ ,كيطالب باٚشتراكية كيستدؿ
لٍا بىصكص شرعية ,كبالفمسفة كيربطٍا با٘سٛـ ,ككأف ا٘سٛـ عالة عمِ اٖفكار الغربية ,كحاشا
لٙسٛـ أف يككف كذلؾ ,فكثر التقمٓد كاٚقتباس ,كهحاكلة التكفٓق بٓف القيـ ا٘سٛهية كالغربية
كالديهقراطية كاٚشتراكية كالفمسفة كغٓر ذلؾ هف هحاكٚت التكفٓق كالدهج.
كلق د حرص كثٓر هف الهستشرقٓف عمِ أف تسكد بٓف الهسمهٓف القيـ الغربية عف طريق ا٘شادة بٍا
كاٚىتقاص هف القيـ ا٘سٛهية ,حتِ ي ِ
طُم ُع بً الغرب هف
ض َّل الهسمهكف عف أىفسٍـ ,كيستسمهكا لكل ها َي ْ
َ
قيـ كهفاٌيـ كأخٛؽ فٓتٍافتكا عمٍٓا كيىقادكا إلٍٓا ,كلعل أبرز ٌؤٚء الهستشرؽ ا٘ىكمٓزؼ "جٓب" الذؼ كاف
هف كبار هحررؼ دائرة الهعارؼ ا٘سٛهية حٓث قاؿ" :إىً قد ٓبدك لمىظرة اٖكلِ أف الجهٍرة العظهِ هف
الهسمهٓف لـ تتأثر بهؤثرات دٓىية أكركبية ,كأف التفكٓر الدٓىْ ا٘سٛهْ قد ظل كثٓق الصمة بأصكلً
الدٓىية ,كلكف ذلؾ ليس ٌك الحقيقة كمٍا ,فالكاقع أف التعاليـ الدٓىية كهظاٌرٌا عىد أشد الهسمهٓف هحافظة

عمِ الدٓف قد أخذت فْ التحكؿ ببطء خٛؿ القرف الهاضْ ,بحٓث  ٚيقتصر تحكؿ الهفاٌيـ ا٘سٛهية
تاها
اجا ًّ
الجدٓدة بتأثٓر الفكر الغربْ عمِ اٚقتراب هف الهكازيف الهسيحية الغربية فقط ,بل يهتزج بٍا اهتز ا
ٓبمغ حد الذكباف الكاهل فٍٓا" ) .الخطٓب2004 ,ـ(193/1 ,
كأكثر ها اىتشر فْ أكىة اٖخٓرة هصطمح الفمسفة ا٘سٛهية ,كالذؼ ألفت فيً الكتب التْ تحهل

عىاكيف فمسفية ,كخاصة فْ هجاؿ التربية هثل) :فمسفة التربية ,فمسفة التربية ا٘سٛهية ,اٖصكؿ
ا٘سٛهية لفمسفة التربية ,(...كقد اشتهل البعض عمِ أخطاء جكٌرية تتعارض هع الهبادغ ا٘سٛهية,

كها كاف ذلؾ ليحصل لك ٚالتأثر بالهىاٌج الغربية هها جعل بعض القمكب كاٖبصار تتكارػ عف الحق

برؤية بريق الحضارة الغربية ,فأصبحكا  ٚيسهعكف إ ٚبآذاف الغرب كٓ ٚركف إ ٚبأعٓىٍـ ,ك ٚيصحح كٚ
ٓخطأ إ ٚها صححً كخطأي الغرب ,ثـ أعقب ذلؾ صحكة ٌزت الحىٓف إلِ الهبادغ ا٘سٛهية فأصبح

البعض فْ حٓرة هف أهري ,فحاكؿ أف ٓكفق بٓف القيـ ا٘سٛهية كالغربية كيسخر عمهً لذلؾ ,دكف إدراؾ
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لمعكاقب كالهغبة التْ تتكارػ خمف ذلؾ ,فظٍرت بعض الهصطمحات الغربية الههزكجة با٘سٛـ فْ
العىكاف ,كباٖخطاء فْ الهضهكف ,فاىتشر فْ الهجتهعات ا٘سٛهية الكثٓر هف الهصطمحات اٖجىبية

ذات الدٚٚت الهخالفة لمهىٍج ا٘سٛهْ؛ كذلؾ بسبب عاهمْ الترجهة كاٚقتباس هف الهجتهعات غٓر

ا٘سٛهية ,خاصة التْ قطعت شكطا كبٓ ار فْ التقدـ التقىْ ,كهف تمؾ الهصطمحات )فمسفة التربية( ,كلقد
ىجح الغرب فْ تككيف هجهكعة هتخصصة هف أبىاء البٛد ا٘سٛهية تتبىِ اٖىهكذج الغربْ بها تحكيً

هف قيـ ٌداهة لقيهىا ا٘سٛهية ,كها ىجح فْ غزك ا٘طار التربكؼ ,كتبىِ بعض أبىاء ا٘سٛـ ٌذا الغزك
عف غٓر كعْ لهغبة ٌذا اٖهر هثل :ترجهة الكتب التْ تحهل ىظريات كهبادغ هخالفة لٙسٛـ ,كىقل

اٖفكار كتبادلٍا بهختمف اٖسالٓب الهؤثرة ) .الجاهعة ا٘سٛهية ,الحازهْ ,2004 ,ص( 296

كالثقافة ا٘سٛهية قادرة عمِ إٓجاد حياة جهاعية تسكدٌا قيـ السهاء ,تمؾ القيـ التْ ترفع هف شأف

ا٘ىساف كتعمْ قدري ,كتجعمً بحق خميفة ﵀ -تبارؾ كتعالِ -عمِ كجً ٌذي البسيطةٓ ,ىفذ شريعتً كيطبق
هىٍجً ,ف ٛيظمـ ك ٚيطغِ ,كٓ ٚبغْ كٓ ٚتعسف؛ ٌك إىساف يشارؾ أخاي ا٘ىساف فْ أصل الخمقة ,كفْ

كحدة الهصٓر كالهآؿ ,كليس لً أف يستعمْ عمِ غٓري ,أك أف يعتدؼ عمِ أحد ,أك أف يسمب أخريف
حقكقٍـ فْ الحرية كالعهل كالعمـ ,كٌكذا فإف الىاس فْ قيـ ا٘سٛـ كهكازيىً أبىاء َع َّٛت ,كمٍـ ٔدـ كآدـ
هف تراب.
ٌذا الهىٍج الثقافْ ,كٌذا العطاء الفكرؼ كالبذؿ الركحْ كاٖساس الحضارؼ ,كٌذي الهبادغ اٚجتهاعية

كالقيـ الخمقية كأداب الهعاشية تفردت بٍا الثقافة ا٘سٛهية ,كلـ تستطع أية ثقافة هف ثقافات العالـ أف

تضع ا٘ىساف فْ هكاىً الهىاسب ,بل جعمت هىً إها إىساىا هستعبدا هقٍك ار هظمكها هغمكبا عمِ أهريٚ ,

ٓتهتع بأؼ حق هف حقكقً ا٘ىساىية الطبيعية ,كاها إىساىا آخر طاغيا باغيا هتسمطا هتجب ار بغٓر حق,
كسبب ٌذا اٚختٛؿ كاٚضطراب فْ هقياس الثقافات اٖخرػ ٓرجع إلِ عدـ اتصافٍا بصفة اٚتزاف
كالثبات ,كها ٓرجع إلِ أىٍا  ٚتستهد هبادئٍا كأسسٍا هف كحْ السهاء.

كالثقافة ا٘سٛهية تكثق الصمة بٓف الحاضر كالهاضْ ,فالهاضْ هجٓد هشرؽ ىٍض بً رجاؿ بذلكا

الغالْ كالىفيس لتككف كمهة هللا ٌْ العميا ,كلٓىالكا إحدػ الحسىٓفٌ ,ذي الصفحة الهشرقة البيضاء
الىاصعة التْ سجمٍا رجاؿ ا٘سٛـ اٖبطاؿ بأعهالٍـ الهشرفة  ٚبد أف تتألق فْ الحاضر ,كأف تكاصل

الهسٓرة بتقدـ ىحك الهستقبل فْ ركب حضارؼ هستهر  ٚيقف ك ٚيكل ,ك ٚبد لٙسٛـ هف رجاؿ يحهكف
حهاي ,كيطبقكىً عمِ أىفسٍـ كفْ هجتهعٍـ عقٓدة كشريعة كقيها كهىٍج حياةٓ ,ؤهىكف بً إيهاىا هطمقا,

كيتفاىكف فْ سبٓل خدهتً ,كفْ سبٓل تكضيح هعالهً كالدعكة إليً ) .العهرؼ2001 ,ـ ,ص.(6

 -دكر كميات التربية في تعزيز كترسيخ القيـ األخالقية :تعتبر الهؤسسات التعميهية هصد ار

كيْم ِقْ الهجتهع عبئا كبٓ ار عمٍٓا فْ تككيف
أساسيا هف هصادر التىشئة القيهية لٗفراد كالجهاعاتُ ,
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أخٛقيات الهتعمـ ,حٓث تقكـ الهؤسسة التعميهية بدكر بالغ اٌٖهية فْ تىهية القيـ كغرسٍا ,فٍْ تعكس
صكرة الكاقع الذؼ ىعيش فيً كالهستقبل الذؼ ىتطمع إليً ) .هطاكع ,1983 ,ص.(122

كتعد كميات التربية أبرز الهؤسسات التعميهية التْ لٍا دكر بارز فْ تعزيز القيـ ا٘سٛهية بصفة

عاهة ,كالقيـ الخمقية بصفة خاصة فْ الهجتهع الطٛبْ؛ ٖىً يقع عمِ عاتقٍا الهسؤكلية الكبرػ فْ تعميـ

الطٛب كتدريبٍـ كفق الهىاٌج التربكية كالعمهية كالعهمية ليصبحكا أساتذة فْ الهدارس كالكميات الهختمفة

هصدر لتقديـ الحمكؿ
اا
بالجاهعات لتعميـ الطمبة القيـ اٖخٛقية التْ اكتسبكٌا بكميات التربية ,كأف يككىكا
الىاجحة السميهة لكل ها يعترضٍـ هف هشكٛت ,كالكفاء بكل ها ِ
ٓجُّد فْ حياتٍـ هف حاجات؛ فإف تحقٓق

ذلؾ إىها يككف
صحيحا فْ جك القيـ الصالحة كهىاخٍا السميـ؛ كاٚ
ىهكا
اا
ا
هيسكر إذا كاف الطالب قد ىها ا
كاف عاج از هشمكؿ الحركة ,عديـ التأثٓر.
كيتحقق دكر كميات التربية فْ تىشئة هعمـ يككف عمِ دراية باٖسالٓب التربكية التْ يستطيع هف خٛلٍا

تعزيز القيـ ا٘يهاىية كالخمقية لدػ الطالبٖ ,ىً  ٚيهكف تعزيز ٌذي القيـ بطريقة عشكائية بدكف دربة
كأسالٓب عمهية هتىكعة هىٍا ) :القدكة ,كالقصة ,كأسمكب التربية باٖحداث ,كالحكار كالهىاقشة ,كأسمكب
حل الهشكٛت( كغٓرٌا ,كتعد القدكة هف أىجح اٖسالٓب كأشدٌا تأثٓ ار عمِ الطٛب؛ ٖف الطبيعة البشرية
هجبكلة عمِ التقمٓد كالهحاكاة كلسٍكلة اكتساب الخبرات هف خٛلٍا ,كٌىا ٓبرز دكر كميات التربية اٌٖـ

فْ ترسٓخ القيـ اٖخٛقية هف خٛؿ القدكة الهتهثمة فْ ) عضك ٌٓئة التدريس ,كالهكظفٓف ,كالعاهمٓف(.

كيزداد دكر كميات التربية فْ ترسٓخ القيـ ا٘سٛهية كاٖخٛقية لها يشٍدي العالـ هف تردؼ الجاىب

القيهْ لدػ كثٓر هف الىاس سكاء عمِ هستكػ عالهْ هف حٓث اٚىحٛؿ الخمقْ الهتهثل فْ اىتشار

الجريهة كالفساد كضعف الضهٓر ا٘ىساىْ كتغمٓب الهصمحة الخاصة عمِ الهصمحة العاهة ,كعمِ

الهستكػ العربْ كا٘سٛهْ حٓث اٌتزاز القيـ كاضطراب الهعآٓر اٚجتهاعية كاٖخٛقية ,كالتهرد عمِ
تعاليـ ا٘سٛـ فْ كثٓر هف اٖحياف ,كبركز عصر العكلهة الذؼ يسعِ إلِ تذكيب القيـ التْ يهمكٍا الفرد

الهسمـ هف خٛؿ الغزك الفكرؼ كالثقافْ ,لذا كاف لزاها عمِ كميات التربية أف تتبىِ هحاربة ٌذا الغزك هف
خٛؿ تىشئة الهىتسبٓف إلٍٓا تىشئة أخٛقية إسٛهية سميهة ليككىكا رس ٛلمقيـ اٖخٛقية بالهدارس كالهجتهع

الذؼ يعيشكف فيً.

 -المبنى التعميمي لكمية التربية كأثره في تنشئة المعمـ أخالقيا كاسالميا:

يعد الهبىِ التعميهْ أحد الركائز الهٍهة لترسٓخ القيـ اٖخٛقية لدػ الطالب كلكْ ٓؤثر فْ الطالب

تأثٓ ار إٓجابيا ٓجب أف ٓتكفر عمِ عدة هرافق هٍهة بجاىب القاعات الدراسية كالهعاهل كالهكاتب ا٘دارية

هىٍا:
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 -1الهسجد :إف لمهسجد فْ ىفكس الهسمهٓف هكاىة عظيهة خاصة ,فعىد دخكلً ٓىتاب الهسمـ شعكر
بالرٌبة هع كجكد رغبة جادة بالتزاـ أداب الخاصة بً ,كحٓىها ىغرس فْ الهتعمـ ذلؾ فإف الهسٓرة
التعميهية التربكية قد أخذت هسارٌا الصحيح الهحقق لتقكية القيـ اٖخٛقية لدػ الطالب ,كيجب أف ٚ
يقتصر دكر الهسجد بالجاهعات كالكميات عمِ إقاهة شعائر الصٛة فقط ,كلكف ٓجب أف يشهل إقاهة
الهحاضرات التْ ترسخ ا٘يهاف كاٖخٛؽ ,كأف يككف هرك از لمىشاط اٚجتهاعْ كالثقافْ كالعمهْ ,كأف
يعتىِ فيً بتحفيع القرآف الكريـ ,كا٘رشاد كالتكجيً لٛلتزاـ بالقيـ ا٘سٛهية ,كذلؾ ٓجب استقطاع كقت
لصٛة الجهاعة داخل الهسجد ,لها لصٛة الجهاعة هف أثر كبٓر فْ تىشئة الجٓل عمِ حب ا٘تحاد
كالعهل الجهاعْ ,كقد تـ تجربة ذلؾ بكمية التربية قصر بف غشٓر سىة 2012ـ باستقطاع ىصف ساعة
كاستراحة لصٛة الظٍر هها كاف لٍا كبٓر اٖثر لدػ الطمبة داخل الكمية ,كلكف لعدـ كجكد هسجد داخل
الكمية يكفْ كافة الطٛب كالطالبات فقد تكجً الطمبة لمهسجد القريب هف الكمية كبقٓت الطالبات داخل
الكمية لمصٛة هىفردات كفْ أهاكف هختمفة.
 -2الهكتبة ا٘سٛهية:
هف الهرسخات لمقيـ اٖخٛقية كجكد هكتبة إسٛهية داخل الكميات حتِ ٓىٍل هىٍا الطٛب القيـ

كاٖخٛؽ التْ يحث عمٍٓا دٓىىا الحىٓف ,كالهقصكد بالهكتبة ٌىا )الهكتبة الهقركءة كالهسهكعة كالهرئية(

لها لٍا هف دكر بالغ اٌٖهية فْ غرس القيـ ا٘سٛهية كتىهٓتٍا ,كتقكـ كسائل ا٘عٛـ الهسهكعة كالهرئية
دك ار بالغ اٌٖهية فْ حياة الطٛب كالىاس عاهة فٍْ تؤثر بشكل فعاؿ فْ غرس القيـ ا٘سٛهية كتىهٓتٍا
إذا ها كجٍت التكجيً الصحيح ,فٍىاؾ عٛقة ههٓزة بٓف ا٘عٛـ كالتربية لدرجة يهكف هعٍا القكؿ أف

العهمية ا٘عٛهية ٌْ فْ كثٓر هف جكاىبٍا عهمية تربكية.

كتعتبر الهكتبة هف أٌـ الهرتكزات التْ ٓجب أف تتكفر داخل الكميات باعتبار الدراسة الجاهعية دراسة

بحثية أكثر هىٍا دراسة تمقٓىية ,بشرط أف تككف تحت هراقبة كاىتقاء الهتخصصٓف لمتهٓٓز بٓف الجٓد
كالردؼء ,كيتـ تكجيً الطٛب إلِ هادة عمهية هتزىة هها يقمل هف خطكرة كسائل ا٘عٛـ اٖخرػ التْ

تسعِ إلِ تفكيؾ الترابط اٚجتهاعْ كاٚىتهاء فْ ظل اٚىفجار الهعرفْ الٍائل.
 -3الفصل بٓف الجىسٓف:

لقد قىف الشارع الحكيـ العٛقة بٓف الجىسٓف ,أك بٓف الطالب كالطالبة فْ التعميـ ,هف أجل تحقٓق غاية

كٌ َّف
اسأَلُ ُ
كٌ َّف َهتَ ا
التعميـ ,كتجىب الهشاكل كاٖضرار الىاجهة عف اٚختٛط فقاؿ تعالَِ  :كاِ َذا َسأَْلتُ ُه ُ
اعا َف ْ
طٍر لُِقُمكِب ُكـ كُقُمكبِ ٍِ َّف) اٖحزاب ,(53 ,كقاؿُ  :قل لِْمهؤ ِهِىٓف ي ُغ ُّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ص ِارٌِ ْـ
ْ ُْ َ َ
ه ْف َكَراء ح َجاب َذل ُك ْـ أَ ْ َ ُ
ْ َ
ضكا ه ْف أ َْب َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِارٌِ َّف
ضْ
ص َى ُعك َف َكُق ْل لْم ُه ْؤ ِه َىات َي ْغ ُ
ب َها َي ْ
ض َف ه ْف أ َْب َ
ِه ْى ٍَا) الىكر30,ػ ػ  ,( 31كقكؿ سٓدىا دمحم ػ ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ ػَٚ« :

َّللاَ َخِب ٌٓر
كج ٍُ ْـ َذلِ َؾ أ َْزَكِ َل ٍُ ْـ ِإ َّف َّ
َكَي ْحَف ُ
ظكا ُف ُر َ
ِ
ظ ٍَ َر
َكَي ْحَف ْ
ٓف ِز َيىتَ ٍُ َّف ِإ ََّ ٚها َ
كج ٍُ َّف َكَْ ُٓ ٚبد َ
ظ َف ُف ُر َ
ِ
ِ َّ
اه َأرٌَة ِإ ََّ ٚك َه َع ٍَا َه ْح َرٌـ» )البخارؼ ,(3006 ,كهف الهعركؼ عمهيا كتربكيا
اه َأرَةَ ,ك َٚتُ َساف َرف ْ
َٓ ْخُم َك َّف َرُج ٌل ب ْ
أف القدرات العقمية لمطالب أك الطالبة تتأثر سمبا فْ الحجرة الدراسية الهختمطة) .صٓد الفكائد ا٘لكتركىية,

ياقكت( .

كقد دعا هتخصصكف تربكيكف إلِ ضركرة فصل ا٘ىاث عف الذككر كلك داخل الهؤسسة الكاحدة,

خاصة كأف العدٓد هف الدراسات الغربية أكدت أف الهدارس الهختمطة تعاىْ هف الفشل الدراسْ كقمة
التركٓز ,فيها تتهٓز ىظٓرتٍا غٓر الهختمطة بهستكيات ىجاح أكبر كىسبة تركٓز أعمِ لطٛبٍا ىظ ار لسف

الهراٌقة كاىقٛب العكاطف غٓر الهىضبطة بالكازع الدٓىْ كاٖخٛقْ.

كيعتبر اٚختٛط داخل الكميات الجاهعية ُهفسدا لٗخٛؽ ,كبٓئة رطبة ٚىتشار أفات الىفسية

كاٚجتهاعية ,تؤثر سمبا عمِ قيـ الهجتهع الهحافع لها تتهٓز بً الكميات الجاهعية هف حرية الحركة

كالتىقل كالجمكس داخل القاعات ,ككذلؾ فإف الطالب أك الطالبة فْ الكميات الهختمطة يككف ٌهٍـ اٖكبر
اٌٚتهاـ بهظاٌرٌـ لٓىاؿ أحدٌـ إعجاب أخر ,ىاٌيؾ عف الىظرات التْ ٓرهقٍا الطٛب عمِ تفاصٓل
أجساـ زهيٛتٍـ لدػ كقكفٍف لمشرح خٛؿ الهحاضرة ,فيصبح ٌـ الطالب أك الطالبة إرضاء الطرؼ

اٖخر كلك عمِ حساب تحصٓمً أك قيهً كأخٛقً.

 أثر القدكة الحسنة عند األستاذ بكمية التربية في غرس القيـ األخالقية لدى طالب كمية التربية:يعتبر اٖستاذ هف أٌـ عىاصر العهمية التربكية ,كىحف بحاجة لٗستاذ الصالح الذؼ ٌك الهربْ كحاهل

الرسالة التْ ٌْ هف أقدس الرساٚت كأشرفٍا ,فٍك صاىع الحضارة كىاقل لثقافة الهجتهع ,كهشارؾ فْ

أٌ ٛلٗهاىة ,كبقدر
إعداد الطٛب رجاؿ الهستقبل ,ليككىكا هكاطىٓف صالحٓف ,فبقدر ها يككف ٌذا الهربْ ا
ها ٓبذؿ هف عمهً كفىً كأخٛقً فْ إعداد الىشء لمحياة ,ىضهف هستقبل البٛد كازدٌارٌا ,لذلؾ تتطمب

هٍىة الهعمـ شخصية هتهٓزة فْ سمككٍا كهظٍرٌا كىفكذٌا كثقافتٍا فٍك قدكة الطالب فْ حدٓثً كتصرفً

كهمبسً كها ٓمـ بً هف عمـ كثقافة ,كتقع عمِ كاٌمً هسئكلية كبٓرة ,كفْ صٛحً صٛح العهمية التعميهية
برهتٍا ,كلقد كاف لعمهاء التربية الهسمهٓف اٖكائل ىظرة خاصة لمهعمـ كحددكا لً سهات كخصائص تعرفىا

عمٍٓا هف خٛؿ الهتكف التْ كردت فْ كتبٍـ ) .العاجز ,1999 ,ص(1

كيعتبر هف أبرز أسالٓب التعمـ أسمكب الىهكذج ,فىبٓىا دمحم-ملسو هيلع هللا ىلص -كاف فْ اٖساس قدكة كىهكذجا

كهازالت سىتً حتِ ٓكهىا ٌذا ىهكذجا ٓتعمـ هىً الهسمهكف ىهط حياتٍـ.

كأٌـ دكر لٗستاذ ٌك تقديـ الهعرفة كالفكر كتىهية الهٍارات الفىية كتعزيز السمككيات الهرغكبة كعهل

التقكيهات الٛزهة ,كاٖستاذ فْ ٌذا الصدد يككف هستعدا دائها لٛستهاع إلِ الطالب ٓتفٍـ أهكري كيقدـ لً
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الهشكرة ,كيساعدي عمِ أف يككف صاحب إرادة ,كصاحب كعْ كصاحب قرار ,كقادر عمِ الفٍـ كالهقارىة
كالحكـ كاٚختيار كههارسة السمكؾ آٚجابْ كتجىب السمكؾ السمبْ ,كفِ ٌذا السياؽ فإف قد ار هف التقارب

ا٘ىساىْ هطمكب هف اٖستاذ حتِ ٓتهكف الطالب هف بىاء البعد الشخصْ فْ حياتً.

ػػػ المباس اإلسالمي المكحد كأثره في نفسية الطالب:

الٍدؼ اٖساسْ لمعهمية التربكية كالعمهية فْ الجاهعات عهكها كفْ كميات التربية خاصة بىاء شخصية

الطالب ,كاعدادي بطريقة جٓدة ,كتىهية قدراتً لهكاجٍة الصعكبات فْ الحياة العهمية ,كبىاء الشخصية
الفعالة فْ الهجتهع.

كهف التقالٓد الجاهعية )الز ّؼ الهكحد( ,كقد تبآىت أراء حكؿ فرض الزؼ الجاهعْ لمطمبة فيها بٓف
هؤيد كرافض ,إذ ٓرػ البعض أىٍا حرية شخصية فْ حٓف ٓرػ أخر أىٍا ظاٌرة حضارية تعرؼ بٍكية
الطالب ,كقد أثار ٌذا الهكضكع ردكد أفعاؿ كاسعة الىطاؽ سكاء أكاف هف قبل الطمبة أىفسٍـ أـ هف أكلياء

أهكرٌـ أك هف القائهٓف عمِ العهمية التربكية فْ الجاهعات ,كلكل كاحد هىٍـ أسبابً كتبريراتً ,كهف ذلؾ

أف أكلياء اٖهكر ٓؤكدكف أف الزؼ الهكحد سٓذٓب الفكارؽ بٓف الطبقات ,كيحقق الهساكاة كيهىع الحقد
ىجد ّ
أف اٚلتزاـ بالزؼ الهكحد فْ الجاهعة يشيع فْ
بٓف الطٛب ,فيها ٓؤكد القائهكف عمِ العهمية التدريسية ّ
أىفس الطٛب ركح اٚىتهاء لمجاهعة ,كالدراسة اٖكاديهية ,كيهىع عركض اٖزياء ,كيقضْ عمِ ظاٌرة

البىطمكىات الضيقة الهمٓئة بالرسكهات كالىقشات الغريبة كالخميعة أيضا ,التْ بات الكثٓر هف الطٛب
ٓرتدكىٍا كالتْ  ٚتكحْ بأىٍـ قادهكف إلِ الجاهعة.
كاٚلتزاـ بالزؼ الهكحد هٍـ فْ عصر ٓتسـ باٚىفتاح السريع كغٓر الطبيعْ فْ العالـ ,فالزؼ الهكحد

تسميح لطمبتىا ليككىكا قادريف عمِ هكاكبة التغٓٓر فْ العالـ كهكاجٍتً بشكل سكؼ ,ك ٚيهكف لىا أف ىككف

فْ هصاؼ الدكؿ الكبرػ ها لـ يكف قادة هجتهعىا كأهل هستقبمىا ٓتحمكف بصفات الرجاؿ ,كها لـ تكف

بىاتىا هف الطالبات بهستكػ رفيع هف ا٘حساس بالهسؤكلية كاٚلتزاـ بأخٛؽ كعادات هجتهعىا كتعاليـ دٓىىا
الحىٓف بتجىب لبس الهٛبس غٓر الهحتشهة ,فالطالب عهاد الهجتهع كهستقبمً ,كٌك أهل ٌذي اٖهة

لمحاؽ بهصاؼ الدكؿ الهتقدهة.

أثر في جكانب متعددة مف الحياة كمنيا:
كلتطبيق الزي المكحد في الكميات الجامعية ٌ

األكؿ ػػػ الجانب االقتصادي :إذ تتحقق بتطبيقً الهساكاة بٓف الطمبة لتقمٓل الفكارؽ اٚقتصادية ,كبً ٓتساكػ
ثـ عدـ اٚرتياح كالتكتر
الغىْ كالفقٓر ,ك ّ
أف عدـ تطبيقً ٓؤدؼ إلِ شعكر الطالب بعدـ الهساكاة ,كهف ّ
أف الطالب فْ هرحمة عهرية سريعة التأثٓر كالتأثر ,كٌذا اٖهر قد ٓؤدؼ إلِ خمق
الىفسْ ,ك ٚسيها ّ
شخصية هعقدة تتسـ بالكآبة كاٚىطكائية ,كهف ثَ َّـ اٚىحراؼ.
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الثاني ػػػػ الجانب الثقافي :لتطبٓق الزؼ اٖثر الكبٓر الكاضح فْ خمق ثقافة هعٓىة لمطالب ,إذ يشعر
كيشعري باىتهائً لهكاف كاحد ٍٓٓئ جهيع الطمبة
الطالب باٚىتهاء إلِ الجاهعة ,ك ّأىً جزء ٓ ٚتج أز هىٍاُ ,
عمهي ا كىفسي ا كعمِ هستكػ كاحد.

الثالث ػ ػ الجاىب اٚجتهاعْ؛ فٍك ٓجعل الطالب يفتخر بىفسً ,ك ّاىً ٓرتدؼ زيا خاصا يهىعً هف التصرفات
غٓر الٛئقة ,كٌك ٌكية الطالب إذ بارتدائً يحصل الطالب عمِ احتراـ أكثر ,كهجتهعاتىا تىظر لً بعٓف
ٖىً طالب عمـ فضٛا عف اىً يهىحً هظٍ ار هتهٓ از ك ٚسيها ّأىً ٓتهٓز بالٍدكء كالحشهة
اٚحتراـ كالتقدٓر؛ ّ
بها ٓتٛءـ هع هجتهعاتىا الهسمهة.
إف فرض الزؼ الهكحد الجاهعْ لً دٚٚت كهعاف ,فٍك كفٓل بأف ٓجعل الهىتهٓف إلِ الجاهعات بكل

هٓز بً بٓف الطالب كاٖستاذ داخل الكميات
فركعٍا كهراحمٍا يظٍركف بهظٍر كاحد هعركؼ لمجهيعُ ,ي ّ
كخارجٍا ,كارتداء الزؼ الهكحد سيقضْ تهاها عمِ الفكارؽ اٚجتهاعية كاٚقتصادية ,كسيحقق شرطْ
اٚحتشاـ كالبساطة كٌها هف أٌـ هظاٌر طالب العمـ ,كيجعل الطمبة يحصركف اٌتهاهٍـ فْ دراستٍـ بدٚ

هف التطمع كالتباٌْ بالقهصاف كالسراكيل ,كالزؼ الهكحد يعطْ ٌكية لمطالب الذؼ ٓرتديً كيجعمً يعتز
باىتهائً إلِ جاهعتً كيفرض عميً التزاهات أدبية كأخٛقية.

كاذا أردىا استجابة الطالب ٚرتداء الزؼ الهكحد ٓجب كذلؾ تحدٓد زؼ هكحد لٗساتذة كالعاهمٓف ,أك عمِ

اٖقل كضع ضكابط لمباس الذؼ ٓجب أف ٓرتديً عضك ٌٓئة التدريس كالهكظف كالعاهل داخل الكميات.

أف الزؼ الهكحد ٓرفع هف هستكػ كشأف الطالب ,كٌك ليس بتقٓٓد لحريتً أبدا ,بل عميً
كهف ٌىا ٓتضح ّ
أف يفتخر ٚرتدائً لً فٍك قدكة ٌذا الهجتهع ,كعمِ القدكة أف ٓتحمِ بكل الصفات اٖخٛقية التْ تبىْ

أف لكل هكاف لباس ُيٛئهً.
ا٘ىساف عمهي ا كثقافي ا كاجتهاعيا ,ك ّ
 -كميات التربية الحالية كأثرىا في ترسيخ القيـ األخالقية:

اٖخٛؽ ٌْ الكاقْ هف اٚىٍيار كتأكٓد فكرة الضهٓر كتفعٓمً ٓؤدػ بالتراجع عف الكثٓر هف اٖعهاؿ
السٓئة ,فالضهٓر كتىهٓتً ٌك الكحٓد الذؼ ٓتحكـ فْ تصرفات البشر ,كالعالـ كمً ٓىظر إلِ أخٛقيات

هجتهعات العالـ الهختمفة ,فاٖخٛؽ كالقيـ السائدة كمها ارتقت كمها ارتقت الدكلة كىهت ,إف القيـ التْ
ٓجب أف تغرس فْ ىفكس طمبة كميات التربية خاصة ٌْ هبادغ القيـ كاٖخٛؽ التْ تتكمـ عف هحاسبة
الىفس ,الصبر كالعفة ,الشجاعة كالعدؿ ,البشاشة كالتساهح كالحرص عمِ هقابمة ا٘ساءة بشكل أفضل,

إذا تكصمىا فْ ىٍاية اٖهر إلِ ترسٓخ اٖخٛؽ كالقيـ التْ ىسعِ إلٍٓا ,ىككف قد بدأىا فْ بىاء إىساف
جدٓد ٓتكاءـ هع هعطيات العصر كالحفاظ عمِ القيـ كاٖخٛؽ ) .بكابة الشرؽ ,جكرج إسحاؽ.(2020 ,

إف التدريس هٍىة هتخصصة ,كالهٍىة الهتخصصة  ٚبد أف يككف لٍا كمية هحددة تخرج الهدرسٓف

الهتخصصٓف ,كبها أف هٍىة التدريس تحتاج إلِ هكاصفات كهٍارات هعٓىة ,كٌذي الهكاصفات  ٚيهتمكٍا
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إ ٚهف َد َر َس كتخرج هف كميات التربية فقط لها درسكي فٍٓا ,فهف الخطأ إعطاء الفرصة لخريجْ الكميات
اٖخرػ لٛلتحاؽ بهٍىة التدريس هها ٓزيد هف اىخفاض قدرات الهدرسة عمِ تخريج طٛب عمِ قدر كبٓر
هف الكعْ كالثقافة ,ىتٓجة ٚىخفاض قدرات الهعمـ غٓر الهتخصص ,كيعتبر تعٓٓف غٓر خريجْ كميات
التربية فْ الهدارس هعكؿ ٌدـ لكميات التربية حٓث بات كاضحا هدػ عزكؼ الطٛب عف اٚلتحاؽ بٍا,

كذلؾ لهزاحهة خريجْ الكميات اٖخرػ لخريجْ كميات التربية فْ العهمية التربكية ,كلعل ها كاف يهٓز
كافيا لجذب الهتفكقٓف هف الطٛب فْ الثاىكية العاهة لدخكؿ كمية التربيةٖ ,ف
سببا ا
كمية التربية ,ككاف ا
الكظيفة كاىت هضهكىة بعد التخرج ,أها أف فىجد عزكفا عمِ اٚلتحاؽ بالدراسة بٍا ,أك جل هف ٓمتحق
بٍا  ٚيصمح أف يككف هربيا فْ الهستقبل ,كلذلؾ تدىت اٖخٛؽ داخل كميات التربية هها أثر سمبا عمِ

الطمبة فْ الهدارس.

ػػ مزايا كأىداؼ كميات التربية:

تعهل كمية التربية كفق هتطمبات الهجتهع كظركفً كاحتياجاتً التربكية عمِ تحقٓق أٌداؼ عدة هىٍا:

 -1إعداد هربٓف عمِ هستكػ عاؿ هؤٌمٓف لمعهل فْ هجاٚت التربية كالتعميـ.

 -2تعهل كميات التربية عمِ أف تككف بهثابة هركز لمبحكث التربكية يسٍـ فْ إٓجاد الحمكؿ الهىاسبة
لهشكٛت التربية كالتعميـ الهختمفة بإتباع أسالٓب البحث العمهْ.
 -3تعهل عمِ رفع الهستكػ العمهْ كالتربكؼ لمهعمهٓف الحالٓٓف فْ هراحل التعميـ الهختمفة كلهدٓرؼ
الهدارس كالهسئكلٓف عف ا٘دارات التعميهية ,كذلؾ عف طريق تىظيـ كعقد الدكرات التدريبية الهىاسبة
لكل هستكػ هف الهستكيات الهذككرة.
 -4تىفٓذ براهج تٍدؼ إلِ تطكير طرؽ التدريس كتحسٓىٍا فْ هراحل التعميـ كىشر الكعْ التربكؼ بٓف
الهكاطىٓف عف طريق الهحاضرات كالىدكات باستخداـ الكسائل التعميهية كا٘عٛهية الهتكافرة.
 -5تقديـ براهج دراسات عميا هتهٓزة ,كا٘شراؼ عمٍٓا.
 -6إجراء بحكث تربكية تقكد إلِ التطكير الكطىْ ,كتثرؼ الهعرفة ا٘ىساىية.
 -7بىاء شراكات هجتهعية هؤثرة تسٍـ فْ التىهية الهستداهة.
 -8إعداد هتخصصٓف فْ هجاٚت التربية الخاصة لدٍٓـ هف هٍارات العهل فْ ٌذا الهجاؿ ها يهكىٍـ
هف تشخيص حاٚتً كرعآتٍا كالهساٌهة فْ عٛجٍا ) .سٛهة الخهيسْ ,التكصيات(

كبٍذي اٌٖداؼ ىجد أف الدكر اٖكبر فْ ترسٓخ القيـ اٖخٛقية فْ الهجتهع هىكط بكميات التربية كها

تقدهً هف براهج كهىاٌج لطٛبٍا لكْ ٓىشركْا كيعززكْا ٌذي القيـ اٖخٛقية بٓف أبىاء الهدارس كالهجتهع

عاهة.
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 كيفية النيكض بكميات التربية حتى يككف ليا أثر كاضح في ترسيخ القيـ األخالقية لدى طالبيا،كأثر ذلؾ عمى المجتمع:
تعتبر كميات التربية ٌْ الىكاة التْ يعتهد عمٍٓا الهجتهع فْ تخريج أساتذة هؤٌمٓف تربكيا كعمهيا
ليقكدكْا الهسٓرة التعميهية كيرسخكْا القيـ اٖخٛقية الهثمِ لدػ الهتعمهٓف ,كلكْ تقكـ كميات التربية بٍذا
الدكر عمِ أكهل كجً  ٚبد أف تتكفر عمِ كثٓر هف اٖسس هف بٓىٍا:
 1ػ استقطاب كاعداد الككادر ذكؼ الكفاءة العالية كالخبرة الكاسعة عمهيا كهٍىيا هف أجل القياـ بالتدريس
كالبحث العمهْ كخدهة الهجتهع ,بحٓث يككف لدٍٓـ إدراؾ كاسع بطرؽ صقل شخصيات الطٛب أثىاء
كضع الخطط اٚستراتٓجية لمكمية ,كالخطط الدراسية ,كتكصٓف الهقررات الدراسية بها يٛئـ غرس القيـ
ا٘سٛهية بصكرة عاهة ,كالقيـ الخمقية عمِ كجً الخصكص ) .الهجمة العمهية لكمية التربية /جاهعة أسٓكط,
(203/2

 -2اٌٚتهاـ بدكر ا٘رشاد الىفسْ حٓث أىً ٍٓدؼ إلِ هساعدة الطٛب عمِ ضبط اٚىفعاٚت ,كتككٓد
الذات ,كاٚعتهاد عمِ الىفس ,كاٚستقٛؿ الذاتْ ,كالهشاركة اٚجتهاعية الفاعمة ,كتحهل الهسؤكلية,
كالتعبٓر عف الرأؼ ,كالحكار الٍادؼ البىاء ,كغٓر ذلؾ هف القيـ الخمقية ) .الهجمة العمهية لكمية التربية /جاهعة
أسٓكط(204/2 ,

 3ػ العهل عمِ تقكية الكازع الدٓىْ لدػ الطٛب باعتهاد تدريس هادة اٖخٛؽ كهادة أساسية ,كاٌٚتهاـ
بكضع هىٍج هىاسب لتدريس هادة الدراسات ا٘سٛهية ٓدعـ ترسٓخ القيـ كاٖخٛؽ ا٘سٛهية.

4ػ ػ تخصيص كقت هعٓف لمصٛة تتكقف فْ الهحاضرات ,كتعطِ ا٘هاهة فٍٓا كل هرة لطالب حتِ ىىهْ
فٍٓـ القدكة كحب التقدـ لقيادة الجهكع .

تكصيات البحث:

1ػ ػ إعداد دكرات تأٌٓمية كتدريبية لعضك ٌٓئة التدريس بكميات التربية بٍدؼ إكسابً هٍارات خدهة الهجتهع
كاتجاٌاتً.
2ػ ػ تطكير كاقع كميات التربية العمهْ كالهٍىْ كالتقىْ بها ٓتىاسب هع التقدـ العمهْ هف أجل القياـ بدكرٌا
فْ تعزيز القيـ الخمقية لدػ طٛبٍا.
3ػ ػ كضع استراتٓجية لمبحث العمهْ لتىهية اتجاٌات الطٛب كالطالبات ىحك القيـ الخمقية كدعهٍـ
كتشجيعٍـ هاديا كهعىكيا.
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4ػ ػ تقديـ برىاهج هتكاهل هف الهقررات ا٘جبارية كاٚختيارية الهكجٍة لتعزيز السمكؾ القيهْ لدػ الطٛب.
)الهؤتهر السىكؼ الثاىْ عشر لٙرشاد الىفسْ بجاهعة عٓف شهس2005ـٌٓ ,بة ,ص(822

5ػ ػ تسٍٓل هشاركة أعضاء ٌٓئة التدريس كالطٛب فْ الهؤتهرات كالىدكات الخاصة بالقيـ خارج الكمية
ٚكتساب الخبرة كالثقافة فْ ٌذا الهجاؿ ,كىقل الخبرات الهكتسبة إلِ طٛب الكمية هف خٛؿ المقاءات
الحكارية ككرش العهل كاٖبحاث.
6ػ ػ تىظيـ الهؤتهرات كالىدكات كالمقاءات ,كاقاهة الدكرات التدريبية الفاعمة كالهستهرة لتعزيز القيـ الخمقية فْ
ىفكس أعضاء ٌٓئة التدريس كالهكظفٓف كالطٛب طٓمة العاـ الدراسْ.
7ػ ػ العهل عمِ تقكية الركابط اٚجتهاعية بٓف طٛب كميات التربية كالكميات اٖخرػ هف خٛؿ الزيارات
كالهشاركة فْ الرحٛت كالهىاسبات الدٓىية كالثقافية كالعمهية كاٚجتهاعية كالرياضية).الحازهْ( 217/2 ,

8ػ ػ تخصيص هكاف داخل كميات التربية يسع كافة الطٛب كهسجد ٘قاهة الصٛة ,كاستقطاب بعض
الهحاضريف هف خارج الكمية الهشٍكد لٍـ بالكعع كا٘رشاد كلٍـ هكاىة فْ ىفكس الطٛب ٘لقاء
الهحاضرات التكعكية لتعزيز القيـ الدٓىية كالخمقية لدػ الطٛب.
 9ػ ػ تعزيز دكر الطٛب بداخل الكمية بتحفٓزٌـ عمِ إلقاء الهحاضرات كاقاهة الهسابقات ,كاٚبتكار فْ
هجاؿ التكعية كتعزيز القيـ الخمقية.
10ػ ػ

استقطاب الككادر ذكؼ الكفاءة العالية كالخبرة الكاسعة كاِعدادٌا عمهيا كهٍىيا هف أجل القياـ

بالتدريس كالبحث العمهْ كخدهة الهجتهع.

ػ قائمة المصادر كالمراجع:
 1ػ ػ القرآف الكريـ بركاية حفص عف عاصـ.
2ػ ػ أصكؿ التربية ,إبراٌيـ عصهت هطاكع )القاٌرة ,دار الهعارؼ ,الطبعة الثالثة .(1983
3ػ ػ أضكاء عمِ الثقافة ا٘سٛهية ,ىادية شريف العهرؼ )هؤسسة الرسالة ,ط :التاسعة ٌ1422ػ ػ ػ
2001ـ(.
4ػ ػ التربية ا٘سٛهية الهفٍكهات كالتطبيقات ,سعد إسهاعٓل عمْ كآخركف )الرياض ,هكتبة الرشد الطبعة:
اٖكلٌِ1425ػ ػ ػ ػ 2007ـ(.
5ػ ػ تعمـ القيـ كتعميهٍا ,هاجد الجٛد )عهاف ,دار الهسٓرة لمطبع كالتكزيع2007ـ(.
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 6ػ ػ الجاهع الهسىد الصحيح الهختصر هف أهكر رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسىىً كأياهً= )صحيح البخارؼ( ,دمحم بف
إسهاعٓل أبك عبدهللا البخارؼ الجعفْ ,الهحقق :دمحم زٌٓر بف ىاصر الىاصر)دار طكؽ الىجاة  ,الطبعة:
اٖكلٌِ1422 ,ػ(
7ػ ػ دكر كميات التربية فْ خدهة الهجتهع كالبٓئة بٓف ..الىجاحات كا٘خفاقات  ,كخيارات الهستقبل)دراسة
حالة لكمية التربية – جاهعة الهمؾ سعكد ( السٓد سٛهة الخهيسْ ,قسـ التربية – كمية التربية – جاهعة
الهمؾ سعكد.
الخ ْس َرْك ِجردؼ الخراساىْ ,أبك بكر البٍٓقْ
 8ػ ػ السىف الكبرػ أحهد بف الحسٓف بف عمْ بف هكسِ ُ
)الهتكفٌِ458 :ػ( ,تحقٓق :دمحم عبد القادر عطا )دار الكتب العمهية ,بٓركت  -لبىاف ط :الثالثة1424 ,
ٌػ  2003 -ـ(.
9ػ ػ الفصل بٓف الجىسٓف فْ التعميـ بٓف الشريعة ا٘سٛهية كالدراسات ا٘ىساىية ,دمحم هسعد ياقكت.
10ػ ػ القيـ ا٘سٛهية :هكقع ك ازرة اٖكقاؼ السعكدية.
 11ػ ػ القيـ ا٘سٛهية كالتربية ,عمْ خمٓل هصطفِ أبك العٓىٓف)الهدٓىة الهىكرة ,هكتبة إبراٌيـ
حمبْ.(1988
12ػ ػ القيـ ا٘سٛهية فْ التعميـ كآثارٌا عمِ الهجتهع ,دمحم أهٓف الحق )شٓتاغكىغ ,دراسات الجاهعة
ا٘سٛهية العالهية ,الهجمد التاسع.(2012/9
13ػ ػ القيـ التربكية فْ القصص القرآىْ ,سٓد أحهد طٍطاكؼ )القاٌرة ,دار الفكر العربْ 1996ـ(.
14ػ ػ القيـ كاٖخٛؽ ,جكرج إسحاؽ ,شبكة الهعمكهات العربية ,بكابة الشرؽ.
15ػ ػ لهحات فْ الثقافة ا٘سٛهية ,عهر عكدة الخطٓب)هؤسسة الرسالة ,ط :الخاهسة عشرة ٌ1425ػ-
2004ـ(.
16ػ ػ هصطمح فمسفة التربية فْ ضكء الهىٍج ا٘سٛهْ )دراسة ىقدية( ,خالد بف حاهد الحازهْ )الجاهعة
ا٘سٛهية بالهدٓىة الهىكرة ,السىة السادسة كالثٛثكف ,العدد الرابع كالعشركف بعد الهائة
ٌ1424ػ2004/ـ(.
 17ػ ػ الهعجـ اٖكسط :سميهاف بف أحهد بف أٓكب بف هطٓر المخهْ الشاهْ ,أبك القاسـ الطبراىْ
)الهتكفٌِ360 :ػ( ,تحقٓق :طارؽ بف عكض هللا بف دمحم  ,عبد الهحسف بف إبراٌيـ الحسٓىْ ,دار
الحرهٓف – القاٌرة.
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18ػ ػ الهعمـ القدكة هف كجٍة ىظر عمهاء التربية الهسمهٓف اٖكائل ,فؤاد عمْ العاجز ,أستاذ أصكؿ التربية
الهساعد ,كمية التربية -الجاهعة ا٘سٛهية بغزة 1999ـ.
19ػ ػ الهكتبة اٚلكتركىية الشاهمة.
 20ػ ػ هىظكهة القيـ كدكرٌا فْ التجدٓد كالىٍضة ,إبراٌيـ أبك دمحم )القاٌرة :دار العكاصـ ,ط
اٖكلِ2009ـ(.

المعاجـ:

الرزاؽ الحسٓىْ ,أبك الفيضَّ ,
الزبٓدؼ
هحهد بف عبد ّ
هحهد بف ّ
1ػ ػ ػ تاج العركس هف جكاٌر القاهكسّ ,
)الهتكفٌِ1205 :ػ( ,دار الٍداية.
2ػ ػ لساف العرب ,دمحم بف هكرـ بف عمِ ,أبك الفضل ,جهاؿ الدٓف ابف هىظكر اٖىصارؼ الركيفعِ

ا٘فريقْ )الهتكفٌِ711 :ػ( )دار صادر – بٓركت الطبعة :الثالثة ٌ 1414 -ػ(.
**********************

31

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

دكر كميات التربية في ترسيخ بعض القيـ مف كجية نظر الطالب بجامعة طرابمس
د .فكزية دمحم سكيسي

د .أحالـ أحمد المبركؾ فريرة
كمية التربية جىزكر /جاهعة ط اربمس

ػ ممخص البحث :

ٌدؼ البحث الحالْ إلِ التعرؼ عمِ دكر كميات التربية فْ ترسٓخ بعض القيـ الهتهثمة فْ قيـ

:التعاكف كالهشاركة  ,كالكٚء كاٚىتهاء ,التربية البٓئية  ,التساهح كاحتراـ أخريف  ,هف كجٍة ىظر
الطٛب بجاهعة طرابمس .كقد بمغت عٓىة البحث ) (450طالب ا كطالبة  ,تـ اختيارٌـ بطريقة عشكائية
هف طمبة كميات التربية جىزكر  ,كمية التربية طرابمس  ,كمية التربية قصر بف غشٓر  ,كقد استخدهت
الباحثتاف الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ىظ ار لهٛئهتً لطبيعة البحث كأٌدافً ,كقد تـ بىاء استباىة هككىة هف
) (60فقرة ,هكزعة عمِ ثٛث هحاكر ٌْ  :دكر عضك ٌٓئة التدريس  ,دكر الهىٍاج الدراسْ الجاهعْ,
دكر الهىاخ الجاهعْ .
كقد تكصمت ىتائج البحث إلِ أف دكر كميات التربية بجاهعة طرابمس فْ ترسٓخ بعض القيـ هف كجٍة
ىظر الطمبة جاء بكزف ىسبْ ) ( 63.032بدرجة هتكسطة  ,كجاءت الهحاكر كها ٓمْ :


دكر عضك ٌٓئة التدريس الجاهعْ ) ( 67.962بدرجة هتكسطة .



دكر الهىٍاج الدراسْ الجاهعْ ٌٓئة التدريس الجاهعْ )  ( 61.542كٌك بدرجة هتكسطة .



دكر الهىاخ الجاهعْ ٌٓئة التدريس الجاهعْ ) (59.593كٌك بدرجة هتكسطة ( .

ككشفت الىتائج عف كجكد فركؽ ذات دٚلة احصائية عىد هستكػ دٚلة ) (0.05فْ دكر كميات التربية
هف كجٍة ىظر الطمبة فْ ترسٓخ بعض القيـ تعزػ لهتغٓر الىكع لصالح ا٘ىاث  .كقدـ قدـ البحث الحالْ
عدد هف التكصيات كبعض الهقترحات .

ػ مقدمة :

تعد القيـ جزء هف كاقع الحياة اٚىساىية  ,كها أىىا ىشعر بالقيـ شعك ار هباش ار كىراعْ ذلؾ فْ سمككياتىا

كفيها ىصدري هف أحكاـ قيهية تعطْ هعىِ كٌدؼ لحياتىا  .كفقداف القيـ أك عدـ هعرفتٍا ٓجعل الفرد ٓىدهج

فْ أعهاؿ عشكائية  ,يسيطر عميً اٚحباط لعدـ إدراكً بها يقكـ بً هف أعهاؿ .
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كفْ ظل الظركؼ كالهتغٓرات التكىكلكجية كها يحدثً التطكر العمهْ فْ العصر الحدٓث إ ٚأف العالـ يهر

بأزهة كٌْ أزهة قيـ .أؼ أىً يهكف تشخيص اٖزهة التْ يهر بٍا العالـ الٓكـ بأزهة قيـ ىاتجة عف صراع بٓف

القديـ كالحدٓث كبٓف اٚصالة كالتجدٓد كبٓف القيـ الهادية كالقيـ اٖخٛقية.

كتعد القيـ كها أشار هاجد الزيكد ) (11 :2011كاحدة هف القضايا التْ دار حكلٍا جدؿ كبٓر ىتٓجة

التغٓرات كالهستجدات فْ العصر الحدٓث  ,كٚسيها كىحف ىعيش عصر العكلهة  ,كها رافقٍا هف تطكرات

ٌائمة فْ هجاؿ الهعمكهاتية  ,كها أحدثً ذلؾ هف تأثٓر فْ الىسٓج اٚجتهاعْ كالثقافْ لمهجتهع بشكل عاـ

كالىسق القيهْ بشكل خاص.

ككذلؾ تعتبر القيـ هصد ار أساسي ا ٌٖداؼ التربية  ,كهف تـ تككف الهٍهة الهمقاة عمِ عاتق التربية ٌْ

تىهية القيـ الهرغكب فٍٓا لدػ الىاشئة  ,لذا كاف لزاه ا عمِ القائهٓف عمِ العهمية التعميهية أف يعتىكا بالقيـ

ككضع الحمكؿ كالهقترحات لتفعٓمٍا فْ حياة الطالب  ) .عبد الكدكد هكركـ (48 : 2004 ,

كتعد كميات التربية هف أٌـ هؤسسات التربية التْ تحاكؿ ترسٓخ القيـ كالعادات كالهعآٓر اٚجتهاعية ,

كلذلؾ هف اٖكلكيات اٌٚتهاـ بٍا  ,كاٚعتراؼ بدكرٌا  ,كتعزيز هكاىتٍا .

فكميات التربية تعد هف أٌـ هصادر الهىظكهة القيهية حٓث ٓتعمـ الطمبة فْ أثىاء سىكات الدراسة القيـ

الصالحة هف خٛؿ الخبرات التْ تٍيأ لٍـ بصكرة هستهرة  ,كالبىاء القيهْ لدػ طمبة الجاهعة يعتهد عمِ
جٍكد كبٓرة كهىتظهة يقكـ بٍا كل هف تقع عميً الهسؤكلية فْ الجاهعة  ,فىشر القيـ السميهة لدػ طمبة

الجاهعة كترسٓخٍا لدٍٓـ تحتاج إلِ إزالة التىاقضات الفكرية كالقيهية  ) .ىاصر الهخزكهْ . (33 : 2008 ,

فمـ يعد يقتصر الٍدؼ هف كميات التربية تزكيد الطمبة بالهعمكهات كالهعارؼ الهتخصصة ,بل استهر ٌذا

التعميـ إلِ تزكيدٌـ بىسق هف القيـ تعهل عمِ ضبط سمككٍـ .

كبالرغـ هف اٌٖهية الب الغة لتعميـ القيـ فْ كميات التربية فإف هراجعة دراسات القيـ فْ التعمـ الجاهعْ فْ

الهجتهع الهحمْ لـ يكشف عف كجكد أية براهج أك هكاد تتعمق بتعميـ القيـ كتقكيهٍا .

كبالتالْ يأتْ ٌذا البحث لتكضيح دكر كميات التربية بجاهعة طرابمس كىهكذج عف هؤسسات التعميـ العالْ

فْ ا٘سٍاـ فْ حل إشكالية القيـ .

ػ مشكمة البحث :

 ٚشؾ أف الهجتهع المٓبْ فْ أهس الحاجة لتحصٓف أفرادي بىسق قيهْ هستهد هف اٚسٛـ  ,كخاصة فْ

السىكات القمٓمة الهاضية – كلها كاف هكضكع ترسٓخ القيـ لدػ الطمبة هف كجٍة ىظر الطٛب أىفسٍـ هف
الهكضكعات الٍاهة  ,كفْ ضكء اٖزهة القيهية التْ يهر بٍا الهجتهع اٚسٛهْ بصفة عاهة كالهجتهع المٓبْ
بصفة خاصة  ,لذا فإف الحاجة تبدك همحة إلِ هراجعة شاهمة ٖدكار الهىظكهة التعميهية داخل الجاهعة فْ

هدػ اكتساب الطمبة القيـ  ,ككف أف الىسق القيهْ الذؼ ٓتككف لدػ الشباب فْ ٌذي الهرحمة العهرية التعميهية
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لً تأثٓر فا عل عمِ هستقبل حياتٍـ  ,كبالتالْ يأتْ ٌذا البحث لتكضيح دكر كميات التربية فْ ترسٓخ بعض
القيـ هف كجٍة ىظر الطٛب أىفسٍـ  ,كذلؾ هف خٛؿ عدة هحاكر هتهثمة فْ  :الهىاٌج الدراسية  ,عضك

ٌٓئة التدريس  ,الهىاخ الجاهعْ  ,كعميً فإف هكضكع البحث الحالْ ٓتهثل فْ التعرؼ عمِ دكر كميات
التربية فْ ترسٓخ بعض القيـ هف كجٍة ىظر الطٛب أىفسٍـ  ,كذلؾ هف خٛؿ ا٘جابة عمِ السؤاؿ الرئيس

التالْ :

ما دكر كميات التربية في ترسيخ بعض القيـ مف كجية الطالب بجامعة طرابمس ؟
كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة التالية :
 -1ها دكر الهىاٌج الجاهعية فْ ترسٓخ بعض القيـ هف كجٍة ىظر طمبة كميات التربية ؟

 -2ها دكر عضك ٌٓئة التدريس فْ ترسٓخ بعض القيـ هف كجٍة ىظر طمبة كميات التربية ؟
 -3ها دكر الهىاخ الجاهعْ فْ ترسٓخ بعض القيـ هف كجٍة ىظر طمبة كميات التربية ؟

ٌ -4ل ٓختمف دكر كميات التربية بجاهعة طرابمس فْ ترسٓخ بعض القيـ هف كجٍة ىظر الطمبة تبع ا
لهتغٓر الىكع ) ذككر  /إىاث ( ؟

ػ أىداؼ البحث :

 .1التعرؼ عمِ دكر كميات التربية فْ ترسٓخ بعض القيـ هف كجٍة ىظر الطمبة .
 .2الكشف عف القيـ الهكجكدة فْ كميات التربية هف كجٍة ىظر الطٛب أىفسٍـ.

 .3التعرؼ عمِ اتجاٌات طٛب كميات التربية بجاهعة طرابمس ىحك دكر كميات التربية الهتهثمة فْ الهىاٌج
الجاهعية  ,كعضك ٌٓئة التدريس  ,كالهىاخ الجاهعْ فْ ترسٓخ بعض القيـ .

 .4الكشف عف الفركؽ بٓف الطٛب فْ ترسٓخ بعض القيـ تبعا لهتغٓر الىكع ) ذككر  /إىاث (.

ػ أىمية البحث :

 .1تتض ح أٌهية البحث الحالْ هف أٌهية دكر كميات التربية فْ ترسٓخ كالحفاظ عمِ قيـ طٛبٍا  .لذا فإف
كميات التربية هعىية ببدؿ أقصِ الجٍكد لتربٓتٍـ تربية جٓدة لهكاجٍة الحياة كتحديات الهستقبل  ,باعتبارٌا

الهحكر اٖساسْ لمعهمية التدريسية كالبحث العمهْ .

 .2تىبع أٌهية البحث هف أٌهية القيـ فْ العهمية التعميهية كدكرٌا فْ تكجيً سمكؾ اٖفراد .
 .3كذلؾ تستهد أٌهية البحث هف أٌهية الهرحمة الجاهعية  ,لذا ٚبد أف تعد التىهية الركحية كالخمقية فْ هقدهة
الهٍاـ التْ ٓىبغْ أف تتطمع بٍا جاهعتىا المٓبية .

 .4قمة تكافر الدراسات السابقة عمِ حسب اطٛع الباحثتاف  -فْ الهجتهع الهحمْ  ,كالتْ تعالج هجتهع
البحث بشكل هفصل  ,كخصكصا فْ هكضكع دكر كميات التربية فْ ترسٓخ القيـ .
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 .5تفٓد ىتائج ٌذا البحث الهسؤكلٓف فْ ك ازرة التربية كالتعميـ فْ تكفٓر الهىاٌج الدراسية التْ تعزز القيـ فْ
كميات التربية .

 .6يهكف اف يستفٓد هف ىتائج البحث الطٛب أىفسٍـ لٌٛتهاـ بالقيـ لبىاء شخصٓتٍـ الههٓزة .
ػ منيج البحث  :تـ استخداـ الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ لهٛئهتً ٌٖداؼ ٌذا البحث .

ػ حدكد البحث :

* الحدكد المكضكعية  -:دكر كميات التربية بجاهعة طرابمس بعىاصرٌا اٖساسية ) عضك ٌٓئة التدريس ,

الهىٍج الجاهعْ ,الهىاخ الجاهعْ ( فْ ترسٓخ بعض القيـ الهتهثمة فْ قيـ :التعاكف كالهشاركة  ,كالكٚء كاٚىتهاء
,التربية البٓئية  ,التساهح كاحتراـ أخريف كذلؾ هف كجٍة ىظر الطٛب .

* الحدكد البشرية  -:عٓىة هف طٛب كميات التربية بجاهعة طرابمس.

* الحدكد المكانية  -:كميات التربية جىزكر  ,كمية التربية قصر بف غشٓر  ,كمية التربية طرابمس .
* الحدكد الزمانية  -:العاـ الجاهعْ .2021- 2020

مصطمحات البحث :
 -القيـ :

التعريف المغكي  :جاء فْ المساف "القيهة كاحدة القيـ" كأصمً الكاك ٖ :ىً يقكـ هقاـ الشْء

كالقيهة ثهف الشْء بالتقكيـ  ,ىقكؿ ىقاكهكي قيها بٓىٍـ  ,كاذا اىقاد الشْء كاستهرت طريقتً  ,فقد استقاـ لكجً
" ) .ابف هىظكر  ,د .ث. (3783 ,

 القيـ في االصطالح تعرؼ بأىٍا" :اتجاٌات كهٓكؿ اٖفراد ٖكضاع هعٓىة تحركٍـ فْ البٓئة الهحيطة ,أك ٌك اعتقاد كعهل الفرد هف هىطمق هعٓف كيهكف هف خٛلٍا التعرؼ عمِ اتجاٌاتً بشكل أفضل  ,حٓث
ٓتكقف تفاعمً فْ الهستقبل عمِ قيـ الشخص" ) .زيد هىٓر عبكؼ . ( 173: 2007 ,

تعرؼ الباحثتاف القيـ بأىٍا ٌْ الهبادؼ اٖساسية كالهعآٓر التْ تعهل هرشدا لسمكؾ الفرد  ,كالتْ

تساعدي عمِ تقكيـ هعتقداتً كأفعالً كصكٚا إلِ الهثل العميا كالسهك الخمقْ لمذات كالهجتهع .
 التعريف االجرائي لمقيـ  ٌْ -:هجهكعة هف القيـ آٚجابية كقيـ التعاكف كالهشاركة  ,كقيـ الكٚء كاٚىتهاء,كالقيـ البٓئية  ,كقيـ التساهح كاحتراـ أخريف.

 -مفيكـ القيـ :

يعد هفٍكـ القيـ هف الهفاٌيـ الشائعة فْ هختمف العمكـ اٚجتهاعية كاٚىساىية  ,إ ٚأىً ٓ ٚكجد اتفاؽ بٓف
العمهاء حكؿ تعريف هكحد لٍذا الهفٍكـ  ,كذلؾ ٚختٛؼ هىطمقاتٍـ الفكرية كحقكلٍـ الدراسية  ,كهف بٓف

التعريفات الهختمفة لهفٍكـ القيـ ها ٓمْ :

35

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

يعرفٍا هاجد الزيكد )  ( 43 : 2011بأىٍا " هجهكعة هف الهعآٓر كاٖحكاـ التْ تتككف لدػ الفرد هف

خٛؿ تفاعمً هع الهكاقف كالخبرات الفردية كاٚجتهاعية  ,بحٓث تهكىً هف اختيار أٌداؼ كتكجٍات لحياتً ,

ٓراٌا جدٓرة بتكظٓف إهكاىاتً  ,كتتجسد خٛؿ اٌٚتهاهات أك اٚتجاٌات  ,أك السمكؾ العهمْ  ,أك المفظْ
بطريقة هباشرة كغٓر هباشرة .

ككذلؾ تعرؼ أسهاء عبدالهىعـ العهرؼ ) (1069: 2015بأىٍا الهعآٓر التْ تحكـ تصرفات اٚىساف

كتصكراتً فتكجً سمككً فْ الحياة كفقا لهعطياتٍا  ,هها يساعد عمِ تشكٓل شخصٓتً كتحدٓد ٌكيتً التْ
تهٓزي عف أخريف  ,كها تستهد أصكلٍا هف الهعتقدات التْ ٓؤهف بٍا أفراد الهجتهع  ,كيتفقكف عمٍٓا لتشكل

بالىسبة لٍـ هعيا ار يحكهكف هف خٛلً عمِ سمككٍـ كسمكؾ هف حكلٍـ .

كفْ ٌذا الصدد تعرؼ أسهاء هطكرؼ )  (23 :2016القيـ بأىٍا هجهكعة الهبادؼ كالتعاليـ كالضكابط التْ

تحدد سمكؾ الفرد  ,كترسـ لً الطريق السميـ الذؼ يقكدي إلِ أداء كاجباتً الحياتية كدكري فْ الهجتهع الذؼ
ٓىتهْ إلٍٓا  ,فٍْ هرجعية حكهية لها ٌك صح أك خطا  ,كتختمف القيـ هف هجتهع إلِ هجتهع  ,كها تختمف

هف شخص إلِ آخر  ,لكىٍا با٘جهاع شْء أساسْ لكل إىساف كلكل هجتهع تسعِ لبىاء ىفسٍا كتطكير
بىٓتٍا اٚجتهاعية كاٚقتصادية  ,كتىشئة أجياؿ هخمصة لكطىٍا .

كعميً فإف القيـ هف كجٍة ىظر الباحثٓف ٌْ هجهكعة هف الهعتقدات كالهبادغ الكاهىة لدػ الفرد التْ تعهل

عمِ تكجيً سمككً كضبطً  .كتىظـ عٛقاتً فْ الهجتهع فْ جهيع ىكاحْ الحياة .

ػ مفيكـ القيـ في االسالـ :

اعتىِ اٚسٛـ بهكضكع القيـ عىاية عظهِ حٓث ارتبط تصكر الهفكريف كالهربٓف الهسمهٓف لمقيـ بشهكلية

العمـ كاٚيهاف كالهعرفة فْ ا٘سٛـ كتأثٓرٌا فْ التىشئة التربكية لٙىساف  ,حٓث أىتج ٌذا التصكر "عمـ
السمكؾ" الذؼ كظف هف قبل عمهاء اٚسٛـ  ,هثل اٚهاـ الغزالْ فْ كتابً " احياء عمكـ الدٓف" الذؼ ٓكضح

فيً خصائص اٚيهاف كسهاتً  ,كاىعكاسً عمِ السمكؾ  ,باعتبار أف اٖحكاـ الشرعية ٌْ الهعيار اٖساسْ

كالصحيح الذؼ ٓتـ تحدٓدي فْ ضكء السمكؾ السكؼ  ) .هاجد الجٛد . ( 53 : 2007 ,

ػ خصائص القيـ :

ٓتفق كل هف صالح دمحم أبك جادك ) , (44 : 2014كدٓىا عمـ الشربٓىْ ) , (55 : 2015بأف لمقيـ عدة

خصائص يهكف آجازٌا فيها ٓمْ :

 -1إ ف القيـ شخصية كاجتهاعية  ,فٍْ شخصية ٖف كل فرد يشعر بٍا عمِ ىحك خاص بً  ,فا٘ىساف ٌك
الذؼ يحهل القيهة كيضيفٍا عمِ اٖشياء  ,كاجتهاعية ٖىٍا تتطمب هكافقة اجتهاعية ٖفرادٌا  ,كتعبر عف

فعل اجتهاعْ سائد بٓف أفراد الهجتهع .
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 -2تتسـ بالىسبية ٖىٍا تختمف هف شخص ٔخر  ,كهف هجتهع ٔخر  ,بل تختمف داخل الهجتهع الكاحد ,
ككذلؾ هف ثقافة اٖخرػ فٍْ ىسبية هف حٓث الزهاف كالهكاف .

 -3قابمة لمتغٓر أك التطكر  ,فبالرغـ هف أف القيـ لٍا سهة الثبات الىسبْ – إ ٚأىٍا قابمة لمتغٓر بتغٓر
الظركؼ اٚجتهاعية  ,إ ٚأىٍا اىعكاس لطبيعة العٛقات اٚجتهاعية كىتاج لٍا .

 -4هكضكعية  ,بحٓث تكثر فْ السمكؾ فتعهل عمِ تكجًٍٓ بها ٓتفق هع السمككيات آٚجابية فْ الهجتهع .
 -5القيـ هترابطة تأخذ شكل البىاء الٍرهْ أك ها يطمق عميً سمـ القيـ أك اٚطار القيهْ  ,كتتغٓر ببط ىسبِ
عىد إحداث التغٓر فْ السمكؾ .

ػ دكر كميات التربية في تنمية القيـ :
الجاهعة ٌْ الهكاف الذؼ تتـ فيً الهىاقشة الحرة الهىفتحة بٓف الهعمـ كالهتعمـ  ,كذلؾ بٍدؼ تقٓيـ اٖفكار
كالهفاٌيـ الهختمفة  ,كٌْ أيضا الهكاف الذؼ ٓتـ فيً التفاعل بٓف أعضاء ٌٓئة التدريس هف هختمف

التخصصات ككذلؾ بٓف الطٛب الهىتظهٓف فْ ٌذي التخصصات ).عبدالعزيز الغريب هجاٌد : 2005,
. (49

كحٓث إ ف الهجتهع ٓمقْ هسئكلية الحفاظ عمِ القيـ كتىهٓتٍا لدػ اٖفراد عمِ عاتق الهؤسسات بداخمً ,

كالجاهعة تعد هف أٌـ ٌذي الهؤسسات حٓث فٍٓا تبىِ القيـ كتظٍر كتىهك كتتعدؿ كتىهْ  ,لذا هف الهٍـ هعرفة
كدراسة القيـ داخل هجتهع الجاهعة ٖف القيـ فٍٓا تهثل اىعكاسا لمقيـ داخل الهجتهع ككل .
كتعد الجاهعة أداة لتكفٓر الظركؼ الهىاسبة لمىهك الهتزف العقمْ كالفكرؼ كاٚىفعالْ كاٚجتهاعْ كالكجداىْ
لمطٛب ليك كىكا هكاطىٓف صالحٓف قادريف عمِ بىاء البٛد ضهف الهشاركة كالهسؤكلية الجهاعية  ,كتؤدؼ

الجاهعات دك ار حٓكي ا هف حٓث بىاء كغرس القيـ الهختمفة كترجهة ٌذي القيـ إلِ ههارسات عمِ أرض الكاقع
هف خٛؿ القكاىٓف كالتعميهات كاٖىشطة الهختمفة التْ تدعـ هبدأ الحكار كاحت ارـ الرأؼ كالرأؼ أخر  .كترسٓخ

قيـ العدالة كالحرية كالعهل الهشترؾ كالهشاركة الفعالة .

لذا ٓجب تطكير الجاهعة لتكاكب هتطمبات العصر كبخاصة كميات التربية التْ يستىد إلٍٓا هسئكلية هٍهة

تطكير كتىهية البشر  ,فالهعمـ الهسئكؿ اٖكؿ عف ٌذي الهٍهة  ,كآجاد هىاخ تربكؼ سميـ ٓتربِ فْ ظمً

الطالب الهعمـ  ,كيستكهل فيً بىاء شخصٓتً  ,كيتكاكب هع التكجٍات العالهية لتطكير ٌذي الكميات  ).هجدؼ

صٛح  ,طً الهٍدؼ. ( 79 :2006,

كٖف الهرحمة الجاهعية ٌْ هرحمة هفصمية فْ حياة الشباب تختمف عف سابقٍا هف الهؤسسات التعميهية

هف الهدارس  ,لككىٍا بٓئة هىفتحة تجهع العدٓد هف الطبقات كهف جهيع الهىاطق فإف الجاهعة تعد هرآة
تفاعمية تكشف ها آؿ إليً الطمبة كها يحهمكىً هف خمفٓتاٌـ كشخصياتٍـ كها اكتسبكي هف أخٛؽ كقيـ .
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كٚشؾ أف الطالب الجاهعْ فْ الهجتهع المٓبْ ٓتعرض لضغكط عالـ هعاصر هلء بالتحديات كالهتغٓرات.

إذا فالصراع القيهْ فْ هجهمً اىعكاس لمصراع اٚجتهاعْ فْ الهجتهع بكافة صكري كأشكالً  .لذا ٓجب عمِ

تمؾ الهؤسسات أف تتعاكف لتككف البٓئة التْ تىهك فٍٓا الهىظكهة القيهية لمفرد  ,كتعهل عمِ تكجيً سمككً
كتعدٓمً بٍدؼ تحقٓق ىهكي الشاهل  ,كتككيف شخصٓتً الهتكاهمة  ,عف طريق ترسٓخ القيـ الدٓىية كالكطىية

كالسمككية كاٚجتهاعية  ,ليككف هستعدا لتقبل التطكر كالتحدٓث كالهعاصرة دكف الهساس بأصالتً كتراثً  ,ربها
ٓ ٚتعارض هع اٚطار القيهْ لمهجتهع .

ػ األسباب التي تعكؽ كميات التربية عف تحقيق كظيفتيا في ترسيخ القيـ لطالبيا :

إف هف أكثر اٖسباب التْ تدعك إلِ زيادة فعالية دكر كميات التربية فْ ترسٓخ القيـ لدػ طٛبٍا ٌك :

تفشْ بعض الصفات غٓر الهقبكلة لدػ أفراد الهجتهع المٓبْ  ,كسيادة القيـ الهادية فْ العصر الحالْ كعدـ

قدرة الشباب عمِ الجهع فْ هىظكهة القيـ كاٖخٛؽ لدػ طٛبٍا  ,كأف ٌىاؾ الكثٓر هف الجكاىب التْ ٓىبغْ

أف ٓكلٍٓا الهسؤكلكف أٌهية خاصة لتدعيـ دكر الجاهعة فْ تحقٓق كظيفتٍا القيهية هثل  :اٌتهاهات أعضاء
ٌٓئة التدريس بتكضيح الهضهكف القيهْ لمهكاد التْ تدرس فْ الجاهعة كأٌهٓتٍا فْ بىاء كتىهية الهجتهع

المٓبْ  ,كاٌتهاهات الج اهعة بعقد ىدكات سىكية هع طٛبٍا كالطٛب الهستجدٓف تكضح لٍـ أٌداؼ الكمية
كالهجاٚت التْ يهكف أف تساٌـ فٍٓا فْ بىاء الهجتهع المٓبْ  ,ككذلؾ تىظيهات الهىاخ الجاهعْ بها يساعد

عمِ تىهية كتأصٓل هقكهات اٖخٛؽ لدػ طٛب الجاهعة .

كفْ ٌذا الصدد ٓذكر عبد الكدكد هكركـ ) ( 21: 1998بأف ٌىاؾ بعض اٖسباب التْ تقمل هف فاعمية

الجاهعة فْ تحقٓق هسئكلٓتٍا إزاء تىهية القيـ لدػ طٛبٍا كىذكر هىٍا :
 عدـ كجكد براهج خاصة بالتكجيً القيهْ كاٚرشاد اٖخٛقْ .

 اٌتهاـ الجاهعة بالتحصٓل كاعداد الكفاءات العمهية فْ هختمف الهجاٚت .
 اٌٚتهاـ بالتطكر العمهْ لهٛحقة العمكـ الغربية .

 التقٓد بهىاٌج هحددة ٘عداد الطٛب الخرجٓف فٍٓا كفق تخصصات هعٓىة .

 كثرة عدد الطٛب هها ٓ ٚتيسر هعٍـ هىاقشة هشكٛتٍـ كحاجاتٍـ حكؿ هفاٌيـ اٖخٛؽ كهقكهات
السمكؾ اٚجتهاعْ .

كجاءت بعض الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع البحث مف جكانب مختمفة عمى النحك التالي:

 -1دراسة ىدى درباشي ( )2004بعنكاف  :دكر الجامعات الفمسطينية بغزة في تنمية النسق القيمي
لدى الطمبة ٌ ،دفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ دكر الجاهعة فْ تىهية الىسق القيهْ لدػ طمبة
الجاهعات الفمسطٓىية بهحافظة غزة  ,كتـ استخداـ الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ  ,كقد تككىت عٓىة

الدراسة هف ) (600طالب ا كطالبة  ,كأظٍرت الىتائج أف القيـ الدٓىية تأتْ فْ هقدهة الٍرـ القيهْ لدػ
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طمبة الجاهعات تمٍٓا القيـ اٚجتهاعية الثقافية كالسياسية كاٚقتصادية  ,كها أشارت الدراسة إلِ كجكد

القيـ الدٓىية كاٚج تهاعية كالثقافية لدػ الطالبات بىسب أكبر هف الطٛب  ,بٓىها تتكفر القيـ السياسية
كاٚقتصادية لدػ الطٛب بىسبة أكبر هف تكافرٌا لدػ الطالبات .

 -2دراسة فؤاد عمي العاجز (: )2006بعىكاف  :دكر الجامعة االسالمية في تنمية بعض القيـ مف

كجية نظر طمبتياٌ ،دفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ إلِ أٌـ القيـ التْ تىهٍٓا الجاهعة اٚسٛهية لدػ

طمبتٍا هف كجٍة ىظرٌـ  ,ككذلؾ الكشف عها إذا كاىت ٌىاؾ فركؽ بٓف هتكسطات درجات الطمبة ,
ىحك دكر الجاهعة فْ تىهية بعض القيـ لدٍٓـ  ,هف كجٍة ىظرٌـ تعزػ إلِ الهتغٓرات ) الجىس ,

الهستكػ اٚكاديهْ  ,ىكع ال كمية  ,الهىطقة التعميهية ( .كقد تـ تطبٓق اٚستباىة عمِ عٓىة بمغ عددٌا

) ( 505هف الطٛب كالطالبات .كقد اظٍرت ىتائج الدراسة أف أٌـ قيهتٓف تىهٍٓها الجاهعة لدػ طٛبٍا
) الشعكر بالرضا بقضاء هللا كقدري  ,كاٚعتقاد بأف رضا هللا هف رضا الكالدٓف (  ,كها تبٓف أىً ٚ

تكجد فركؽ دالة إحصائية فْ استجابات الطٛب ىحك دكر الجاهعة فْ تىهية القيـ لدػ طمبتٍا ,هف
كجٍة ىظرٌـ تعزػ إلِ عاهل )الجىس  ,كالهىطقة التعميهية (  .كلكف تكجد فركؽ تعزػ إلِ ىكع الكمية
 ,كذلؾ لصالح كميات العمكـ الشرعية عمِ الكميات اٚىساىية عمِ الكميات التطبيقية  ,ككذلؾ كجكد

فركؽ دالة إحصائي ا تعزػ إلِ عاهل الهستكػ اٖكاديهْ كذلؾ لصالح الهستكيات العميا ) الثالث ,
كالرابع  ,كالخاهس ( .

 -3دراسة ناصر المخزكمي ( )2008بعىكاف  :القيـ المدعاة لدى طمبة جامعة الزرقاء األىمية ٌ ،دفت
ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ القيـ الهدعاة لدػ طمبة جاهعة الزرقاء اٌٖمية هف كجٍة ىظر الطمبة ,
كقد تـ استخداـ الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ هف خٛؿ تطبٓق استباىة هككىة هف ) (63قيهة عمِ عٓىة

بمغت ) (546طالب ا كطالبة  ,كقد أظٍرت ىتائج الدراسة  :إف ادعاء ههارسة طمبة جاهعة الزرقاء
اٌٖمية لمقيـ كاىت آجابية كبدرجة هرتفعة جدا  ,كجكد فركؽ ذات دٚلة احصائية لمقيـ الهدعاة لدػ
طمبة جاهعة الزرقاء اٌٖمية تعزػ لهتغٓر الكمية لصالح طمبة أداب  ,عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة
احصائية لمقيـ الهدعاة لدػ طمبة جاهعة الزرقاء اٌٖمية تعزػ لهتغٓر الحالة اٚقتصادية كاٚجتهاعية .

 -4د ارسة رانيا عبد المكلى مناعي ( )2013بعىكاف  :الدراسة بجامعة اليرمكؾ كتأثيرىا عمى تنمية القيـ

لدى المتعمميف مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريسٌ ،دفت إلِ التعرؼ عمِ تأثٓر الدراسة
بجاهعة الٓرهكؾ عمِ تعزيز كتىهية القيـ هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس  ,كقد استخدهت

الباحثة استباىة هككىة هف ) (27فقرة  ,هكزعة عمِ أربع هجاٚت تـ تكزيعٍا عمِ عٓىة بمغت )(243
طالبا كطالبة فْ جاهعة الٓرهكؾ  ,كأظٍرت ىتائج الدراسة  :اثر الدراسة بجاهعة الٓرهكؾ عمِ تىهية
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القيـ لدػ الطمبة كاف بدرجة كبٓرة  ,كجكد فركؽ ذات دٚلة احصائية تعزػ لهتغٓر الجىس كلصالح

اٚىاث  ,كعدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة احصائية تعزػ لهتغٓر التخصص .

 -5دراسة عالء دمحم خير  ،رشيد حمادنة  ،دمحم أميف ( )2017بعىكاف  :دكر تربكي مقترح لمجامعات
الحككمية األردنية لتنمية القيـ لدى طمبتياٌ ،دفت ٌذي الدراسة إلِ اقتراح دكر تربكؼ لمجاهعات

الح ككهية اٖردىية لتىهية القيـ لدػ طمبتٍا  ,كقد تـ استخداـ الهىٍج الكصفْ الهسحْ  ,كتككىت عٓىة
الدراسة ) (488طالبا كطالبة هف الجاهعة اٖردىية  .كقد أظٍرت ىتائج الدراسة أف درجة تكقع أفراد
عٓىة الدراسة لدكر الجاهعات اٖردىية لتىهية القيـ لدػ طمبتٍا كاف هرتفع ا عمِ جهيع اٖبعاد  ,كجاءت

هرتبة عمِ التكالْ القيـ ) اٚقتصادية  ,الجهالية  ,اٚجتهاعية  ,الفكرية ( كفْ ضكء الىتائج تـ اقتراح

دكر تربكؼ لمجاهعات الحككهية اٖردىية لتىهية القيـ لدػ طمبتٍا كالتْ أكصٓت الدراسة باعتهادٌا هف

قبل الجاهعات اٖردىية .

ػ تعقيب عمى الدراسات السابقة :

 مف حيث اليدؼ ٓ :تضح هف الدراسات السابقة التْ عرضت فْ ٌذا البحث أىٍا ذات صمة كبٓرة بهكضكع
البحث )القيـ(  .بالرغـ هف تىكع أٌدافٍا .إ ٚأف ها يهٓز البحث الحالْ عف الدراسات السابقة فْ أىً ٓبحث

كيدرس دكر كميات التربية فْ ترسٓخ بعض القيـ كليس قياس الهستكػ القيهْ لمطمبة  .ككذلؾ ها يهٓز

البحث الحالْ تىاكلً لدكر كميات التربية فْ ترسٓخ بعض القيـ الهتهثمة فْ قيـ :التعاكف كالهشاركة  ,كالكٚء
كاٚىتهاء ,التربية البٓئية  ,التساهح كاحتراـ أخريف ,فْ البٓئة المٓبية هف كجٍة ىظر الطمبة أىفسٍـ.

 مف حيث العينة  :اقتصرت الدراسات السابقة التْ عرضت فْ ٌذا البحث عمِ الهرحمة الجاهعية كٌذا ها
ٓتفق هع عٓىة البحث الحالْ .

 مف حيث االدكات  :بالرغـ هف تبآف الدراسات السابقة التْ كردت فْ ٌذا البحث إ ٚأف الباحثتاف كجدتا أف
أكثر اٖدكات استخداها فْ هعرفة دكر الجاهعات فْ ترسٓخ القيـ ) اٚستباىة (  .كبٍذا فإف الصمة بٓىٍا كبٓف
الدراسات السابقة كثيقة  ,كذلؾ استفاد البحث الحالْ هف الدراسات السابقة فْ تصهيـ اٚستباىة كهىاقشة

الىتائج.

 مف حيث المنيج  :هعظـ الدراسات السابقة اعتهدت عمِ الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ كٌذا هع ٓتفق هع هىٍج
البحث الحالْ  .كذلؾ ىظ ار لهٛئهتً لطبيعة البحث كأٌدافً.

ػ منيجية البحث :

مجتمع البحث  :تككف هجتهع البحث هف جهيع طٛب كميات التربية بجاهعة طرابمس ) كمية التربية جىزكر ,
كمية التربية قصر بف غشٓر  ,كمية التربية طرابمس ( لمعاـ الجاهعْ .2021-2020
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عينة البحث  :تككىت عٓىة البحث هف ) ( 450طالبة هف طٛب كميات التربية بجاهعة طرابمس سحبت

بطريقة عشكائية هف هجتهع البحث  ,هتهثمة ) 150طالب كطالبة هف كمية التربية جىزكر  150 ,طالبة هف

كمية التربية قصر بف غشٓر  150 ,طالب كطالبة هف طٛب كمية طرابمس(  .كالجدكؿ )ٓ (1كضح تكزيع

عدد أفراد عٓىة البحث .

جدكؿ ( )1تكزيع عدد أفراد عينة البحث
051
051
051
051

وٍ١خ اٌزوث١خ عٕيٚه
وٍ١خ اٌزوث١خ لصو ثٓ غش١و
وٍ١خ اٌزوث١خ غواثٌٍ
اٌّغّٛع اٌىٌٍٍ ٟؼٕ١خ

جدكؿ )ٓ (2كضح تكزيع أفراد العٓىة حسب الىكع ) ذككر/إىاث(

إٌٛع

اٌّزغ١و
موو
051

اٌّغّٛع
أضٝ
011

051

اعداد االستبانة  -:بعد اٚطٛع عمِ اٖدب التربكؼ كالدراسات السابقة الهتعمقة بترسٓخ القيـ لطمبة الجاهعة ,
قاهت الباحثتاف ببىاء اٚستباىة كفق اٚجراءات التالية :

 تحدٓد الهحاكر الرئيسية التْ شهمتٍا اٚستباىة  ,كالهتهثمة فْ عضك ٌٓئة التدريس  ,الهىٍاج الدراسْ
الجاهعْ  ,الهىاخ الجاهعْ  ,كصياغة الفقرات التْ ٓتضهىٍا كل هحكر .

 إعداد اٚستباىة فْ صكرتٍا اٖكلية كالتْ شهمت ) ( 60فقرة  .كقد تـ اٚجابة عف فقرات اٚستباىة باختيار
إجابة كاحدة هف بٓف ا٘جابات الخهس التالية ) :كبٓرة جدا  ,كبٓرة  ,هتكسطة  ,قمٓمة  ,قمٓمة جدا(  ,كتـ

إعطاء إجابة درجة هحددة كفق هقياس ليكرت الخهاسْ .

صدؽ االداة :قاهت الباحثتاف بعرض اٚستباىة بصكرتٍا اٖكلية عمِ عدد ) (8هف الهحكهٓف الهتخصصٓف
كذلؾ بٍدؼ التأكد هف صٛحٓتٍا كصدقٍا .كفْ ضكء آراء السادة الهحكهٓف تـ تعدٓل بعض الفقرات التْ اتفق

عمٍٓها أغمبية الهحكهٓف هف حٓث  :اىتهاء البىد لمهجاؿ كالصياغة المغكية ككضكح كل بىد .
التجريب االستطالعي لالستبانة  :لقد قاهت الباحثتاف بتجريب اٚستباىة فْ صكرتٍا اٖكلية عمِ عٓىة لمتأكد

هف الشركط السيككهترية ,كالتْ بمغ عددٌا ) (45طالب كطالبة هف طٛب كميات التربية بجاهعة طرابمس,
هكزعٓف عمِ كمية التربية جىزكر  ,ككمية التربية قصر بف غشٓر  ,ككمية التربية طرابمس  .بالعاـ الجاهعْ

 .2021-2020كذلؾ بٍدؼ :
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أ -التأكد هف الخصائص السيككهترية لٗداة.

ب -التأكد هف كضكح الفقرات التْ تضهىٍا اٚستباىة ككضكح التعميهات الخاصة بٍا.

كقد أسفرت ىتائج صدؽ الهحكهٓف أف ىسب اتفاؽ السادة الهحكهٓف تتراكح ها بٓف ) .(%100-82.79كها

ٓتضح أف ىسب اتفاؽ السادة الهحكهٓف عمِ فقرات اٚستبياف بمغت ).(%92.39

صدؽ االتساؽ الداخمي  :تـ حساب صدؽ اٚتساؽ الداخمْ لٛستباىة بتطبيقٍا عمِ عٓىة استطٛعية هككىة
هف )  (45طالبا كطالبة هف طمبة كميات التربية بجاهعة طرابمس  ,كذلؾ هف خٛؿ إٓجاد هعاهٛت اٚرتباط
لهحاكر اٚستباىة  ,كها ٌك هبٓف فْ الجدكؿ ). (3

جدكؿ )  ( 3هعاهٛت اٚرتباط لهحاكر اٚستباىة

اٌّؾٛه
ػع١٘ ٛئخ اٌزله ٌ٠اٌغبِؼٟ
إٌّٙبط اٌلهاٍ ٟاٌغبِؼٟ
إٌّبؿ اٌغبِؼٟ

ِؼبًِ االهرجبغ
18685
18700
18600

ٓتضح هف الجدكؿ السابق أف هحاكر اٚستباىة تتهتع بهعاهٛت ارتباط دالة إحصائي ا  ,هها يشٓر إلِ

اٚتساؽ الداخمْ لفقرات اٚستباىة .

ثبات األداة  :لقد تـ التأكد هف ثبات أداة البحث هف خٛؿ حساب هعاهٛت اٚرتباط باستخداـ هعادلة ألفا
كركىباخ  ,كها ٌك هبٓف فْ الجدكؿ ). (4

جدكؿ ) (4هعاهٛت اٚرتباط باستخداـ هعادلة ألفا كركىباخ لهحاكر اٚستباىة كلٛستباىة ككل

اٌّؾٛه

ِؼبًِ االهرجبغ

18870
ػع١٘ ٛئخ اٌزله ٌ٠اٌغبِؼٟ
18796
إٌّٙبط اٌلهاٍ ٟاٌغبِؼٟ
18801
إٌّبؿ اٌغبِؼٟ
18900
االٍزجبٔخ وىً
ٓتضح هف الجدكؿ السابق أف هعاهٛت اٚرتباط باستخداـ هعادلة ألفا كركىباخ لهحاكر اٚستباىة كلٛستباىة
ككل ٌْ هعاهٛت ثبات عالية  ,هها يشٓر إلِ اهكاىية استخداهً فْ البحث الحالْ .

المعالجة االحصائية  :تـ استخداـ هجهكعة هف اٖسالٓب اٚحصائية التْ تتكافق هع أٌداؼ كهىٍج كعٓىة
البحث كٌذي اٖسالٓب ٌْ  :الهتكسط الحسابْ كاٚىحراؼ الهعيارؼ  ,هعاهل ألفا كركىباخ Cronbach s

 .Alphaاختبار .T-Test
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ػ عرض النتائج كمناقشتيا:

أكالً :ىتائج السؤاؿ الرئيسْ كالذؼ ٓىص عمِ ":ها دكر كميات التربية بجاهعة طرابمس فْ ترسٓخ بعض
القيـ هف كجٍة ىظر الطمبة" ؟ .

لٙجابة عمِ ٌذا السؤاؿ تـ حساب الهتكسط الحسابْ كاٚىحراؼ الهعيارؼ كالكزف الىسبْ كها ٌك هكضح

فْ الجدكؿ ) . ( 5

جدكؿ ( )5المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي لمحاكر االستبانة

الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الكزف

0.520

67.962

1

61.542

2

هتكسطة

59.593

3

هتكسطة

المتكسط

ث

المحكر

1

عضك ٌٓئة التدريس

3.398

2

الهىٍاج الجاهعْ

3,077

0.506

3

الهىاخ الجاهعْ

2.979

0.615

االستبانة ككل

3.151

63.032 0.495

النسبي

الترتيب

الرتبة
هتكسطة

متكسطة

ٓتضح هف الجدكؿ السابق أف دكر كميات التربية فْ ترسٓخ بعض القيـ هف كجٍة ىظر الطمبة جاء

بكزف ىسبْ )  ( 63.032بدرجة متكسطة.

كٌذي الىتٓجة تتفق هع دراسة كل هف ٌ :دػ درباشْ ) , (2004كدراسة فؤاد العاجز ) , (2006فْ حٓف
تختمف هع دراسة كل هف  :راىيا هىاعْ ) , (2013كدراسة عٛء دمحم خٓر  ,رشٓد حهادىة ) (2017التْ

أظٍرت ىتائجٍها بأف درجة تكقع أفراد عٓىة الدراسة لدكر الجاهعة فْ تىهية القيـ كاف هرتفع ا .
كترجع ىذه النتيجة إلى األسباب التالية :

 تعد ٌذي الىتٓجة طبيعية حٓث إ ف إدارة كميات التربية بجاهعة طرابمس الثٛث الهتهثمة فْ  :كمية جىزكر ,
كمية التربية طرابمس  ,كمية التربية قصر بف غشٓر تكاد تككف ا٘دارة التعميهية كاحدة .

 إف طمبة كميات التربية الثٛث السابق ذكرٌا سكاء كاىكا طٛب ا أك طالبات يهركف فْ ظركؼ سياسية
كاقتصادية كاجتهاعية  ...هتقاربة  ,بصكرة أدت إلِ تقارب كجٍات ىظرٌـ فْ تقدٓر دكر كميات التربية فْ

ترسٓخ القيـ.

 طبيعة الهىٍاج الدراسْ الجاهعْ كهحتكاي لمكميات التربكية الثٛث كاحد  ,بحث ها ٓتعمهً الطالب فْ احدػ

الكميات الثٛث ٓ ٚختمف عف كمية أخرػ  ,كبالتالْ قد يككف دكر الهىٍاج فْ التكجيً القيهْ ٓ ٚتغٓر هف

كمية إلِ أخرػ .

 طبيعة الهصادر التْ ٓتمقِ هىٍا الهتعمهكف تحصٓمٍـ اٖكاديهْ كالتربكؼ يكاد يككف كاحدا  ,سكاء كاف ذلؾ
فْ كمية التربية جىزكر أك كمية التربية طرابمس أك كمية التربية قصر بف غشٓر .
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كتعتبر ٌذي الىتٓجة هؤش ار كاضحا ٌٖهية ترسٓخ القيـ لدػ الطمبة فْ الهرحمة الجاهعية  ,خاصة فْ ضكء

هكاجٍة التغٓرات العالهية  ,إضافة إلِ ذلؾ الظركؼ الراٌىة التْ يعيشٍا الهجتهع المٓبْ عمِ كجً

الخصكص  .كهف ث ـ الحاجة الهمحة ٌٖهية ترسٓخ القيـ .كبذلؾ ٓتطمب هف القائهٓف عمِ العهمية التعميهة
كالهسؤكلٓف فْ ك ازرة التربية كالتعميـ ضركرة التهسؾ بجهيع القيـ آٚجابية سكاء التربكية أك اٚخٛقية  ,أك

السياسية  ,الجهالية كغٓرٌا .

كقد تـ ترتيب محاكر البحث كما يمي :

 دكر عضك ٌٓئة التدريس الجاهعْ فْ ترسٓخ بعض القيـ الهتهثمة فْ قيـ :التعاكف كالهشاركة  ,كالكٚء

كاٚىتهاء ,التربية البٓئية  ,التساهح كاحتراـ أخريف ,هف كجٍة ىظر الطمبة بكميات التربية بجاهعة طرابمس,

جاءت بكزف ىسبْ )  ( 67.962كٌك بدرجة متكسطة .

 دكر الهىٍاج الجاهعْ فْ ترسٓخ بعض القيـ الهتهثمة فْ قيـ :التعاكف كالهشاركة  ,كالكٚء كاٚىتهاء ,التربية
البٓئية  ,التساهح كاحتراـ أخريف هف كجٍة ىظر الطمبة بكميات التربية بجاهعة طرابمس جاءت بكزف ىسبْ

)  ( 61.542كٌك بدرجة متكسطة .

 دكر الهىاخ الجاهعْ فْ ترسٓخ بعض القيـ الهتهثمة فْ قيـ :التعاكف كالهشاركة  ,كالكٚء كاٚىتهاء ,التربية
البٓئية  ,التساهح كاحتراـ أخريف ,هف كجٍة ىظر الطمبة بكميات التربية بجاهعة طرابمس جاءت بكزف ىسبْ

))59.593

( كٌك بدرجة متكسطة .

هف العرض السابق ٓتطمب هف ك ازرة التربية كالتعميـ بدؿ الهزيد هف الجٍد هف أجل تعزيز الحياة الجاهعية .

كدكر الهىاخ الجاهعْ فْ ترسٓخ القيـ  ,ككذلؾ الهىٍاج الجاهعْ  ,كدكر عضك ٌٓئة التدريس فْ ترسٓخ القيـ
لدػ الطمبة.

ثانياً  -:نتائج اإلجابة عمى األسئمة الفرعية:

 -1نتائج السؤاؿ األكؿ :
كالذؼ ٓىص " ها دكر عضك ٌٓئة التدريس فْ ترسٓخ بعض القيـ هف كجٍة ىظر طمبة كميات التربية بجاهعة
طرابمس ؟ .
لٙجابة عمِ ٌذا السؤاؿ تـ حساب الهتكسط الحسابْ كاٚىحراؼ الهعيارؼ كالكزف الىسبْ كها ٌك هكضح فْ
الجدكؿ ) .( 6
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جدكؿ (  ) 6المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي لفقرات المحكر األكؿ
ـ

3.382

1.085

67.644

7

هتكسطة

3.051

0.968

61.022

19

هتكسطة

2.933

0.940

58.666

20

هتكسطة

3.262

1.035

65.244

15

هتكسطة

3.091

0.981

61.822

18

هتكسطة

6

يقدـ ىهاذج هف البطكٚت المٓبية كالعربية فْ الهحافظة

3.322

1.120

66.444

12

هتكسطة

7

يعزز ىظرة الطمبة آٚجابية ىحك اٖسرة كالتهسؾ بتقالٓدٌا

3.328

1.156

66.577

11

هتكسطة

8

يظٍر اعت اززي بالمغة العربية كثقافتً العربية فْ حكاراتً هع

1
2
3
4
5

الفقرة

المتكسط

االنحراؼ المعياري

الكزف

الترتيب

الدرجة

يساعد الطمبة أثىاء الهحاضرة فْ تعزيز العدٓد هف
الهفاٌيـ البٓئية

ٓكضح لمطمبة هفٍكـ البٓئة كعٛقة اٚىساف بٍا
ٓتطرؽ أثىاء الهحاضرة إلِ هخاطر الهشكٛت البٓئية
ٓبٓف لمطمبة أٌهية دكرٌـ فْ حهاية البٓئة .

يسهح لمطمبة بالىقاش كابداء آرائٍـ حكؿ القضايا البٓئية

عمِ تراث الكطف كاستقٛلً .
.

طٛبً كزهٛئً .

الحسابي

3.235

1.027

النسبي

64.711

هتكسطة

16

9

ٓتطرؽ إلِ هكاضيع هف شأىٍا تىهْ الحس الكطىْ لمطمبة

3.295

1.046

65.911

14

هتكسطة

10

ٓكعْ الطمبة بأٌهية الحفاظ عمِ الههتمكات العاهة

3.862

1.226

77.244

2

كبٓرة

11

يشجع الطمبة عمِ اٚىفتاح عمِ الحضارات اٖخرػ

3.317

1.169

66.35

13

هتكسطة

12

ٓدرب الطمبة عمِ الحكار القائـ عمِ اٚقىاع بالحجة

3.464

1.199

69.288

6

كبٓرة

13

يشارؾ بالحكار كالهىاقشة فْ اٖىشطة التْ تىظهٍا اتحاد

3.373

1.071

67.466

9

هتكسطة

14

يحرص عمِ تكعية الطٛب بأٌهية كاحتراـ حرية

4.182

1.327

83.644

1

كبٓرة

15

ٓدرب الطمبة عمِ تقبل الىقد كأراء الهختمفة

3.657

1.161

73.155

3

كبٓرة

16

يستخدـ فْ استراتٓجية التعمـ التعاكىْ أثىاء الهحاضرة .

3.377

1.072

67.555

8

هتكسطة

أثىاء الهحاضرة .

كحهآتٍا هف التخريب .

كاٚيهاف بأٌهية الحكار بٓف الثقافات الهختمفة .

العمهية كالدلٓل .

الطمبة بالكمية .

أخريف.
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17

يشارؾ الطمبة فْ اقاهة الهٍرجات كالحفٛت الكطىية

3.217

1.021

64.355

17

هتكسطة

18

يطمب هف الطمبة كاجبات كتقارير جهاعية .

3.644

1.157

72.888

4

كبٓرة

19

يشارؾ بعض أعضاء ٌٓئة التدريس فْ إعداد هجمة عمهية

3.344

1.093

66.888

10

هتكسطة

20

يعهل عمِ غرس قيـ التعاكف بٓف الطمبة .

3.617

1.148

72.355

5

كبٓرة

3.398

0.520

67.962

.

المحكر ككل

متكسطة

كيتضح هف الجدكؿ السابق أف دكر عضك ٌٓئة التدريس الجاهعْ فْ ترسٓخ بعض القيـ كها ٓراٌا طمبة

كميات التربية بجاهعة طرابمس جاء بكزف ىسبْ )  , (67.962كىك بدرجة متكسطة .

كها ٓتضح هف الجدكؿ السابق أف أعمِ فقرتٓف حصمتا عمِ أعمِ ىسبة هف استجابات أفراد العٓىة كاىتا كأتْ:

 فقرة رقـ ) , (14كٌْ ) يحرص عمِ تكعية الطٛب بأٌهية كاحتراـ حرية أخريف (  ,كقد جاءت بكزف ىسبْ
) (83.644كىي بدرجة كبيرة .

 فقرة رقـ ) , (10كٌْ )ٓكعْ الطمبة بأٌهية الحفاظ عمِ الههتمكات العاهة كحهآتٍا هف التخريب(  ,كقد
جاءت بكزف ىسبْ ) , (77.244كىي بدرجة كبيرة .

ترتيب أدني فقرتيف :

 أدىِ ترتٓب فقرة رقـ ) , (3كٌْ )ٓتطرؽ أثىاء الهحاضرة إلِ هخاطر الهشكٛت البٓئية (  ,,كقد جاءت بكزف
ىسبْ ) , (58.666كىي بدرجة متكسطة .

 فقرة ) , (2كٌْ ) ٓكضح لمطمبة هفٍكـ البٓئة كعٛقة اٚىساف بٍا (  ,كقد جاءت بكزف ىسبْ )(61.022
كىي بدرجة متكسطة .

مناقشة السؤاؿ األكؿ :
أظٍرت ىتائج السؤاؿ اٖكؿ إلِ كجكد اثر هتكسط لدكر عضك ٌٓئة التدريس  ,إذ بمغ ٌذا اٚثر) (67.962

كٌذا ٓدؿ عمِ ىسبة هتكسطة ىحك اٖسئمة الهتعمقة بٍذا الهجاؿ .

كترجع ىذه النتيجة إلى األسباب التالية :

 إف بعض أعضاء ٌٓئة التدريس بالكميات التربكية  ٚيستطيعكف الربط بٓف هكاد التخصص كبعض
القضايا الهتعمقة بالهجتهع المٓبْ  ,كالتْ هف شأىٍا أف تعزز فْ ترسٓخ القيـ لدػ الطمبة .

 ضعف دكر عضك ٌٓئة التدريس فْ ترسٓخ بعض القيـ  ,كقد ٓرجع السبب إلِ الطرؽ التدريس الهتبعة
 ,كالتْ لٗسف أغمب أعضاء ٌٓئة التدريس بكميات التربية بجاهعة طرابمس  ٚزالكا يعتهدكف إلِ حد

كبٓر عمِ تمقٓف الطمبة  ,دكف اٌٚتهاـ بغرس القيـ كدكف تىهية ثقافة الحكار هعٍـ كخمق جك ديهقراطْ
يستطيع الطالب هف خٛلً التعبٓر عف آرائً كأفكاري فيها ٓتعمهً .
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 عدـ كجكد إعداد جٓد كهىاسب لٗستاذ الجاهعْ لترسٓخ الجاىب القيهْ فْ الطمبة  ,كاىها ٓتـ التركٓز
عىد اختياري عمِ كفاءتً العمهية فْ هجاؿ تخصصً  .كليس لٍـ دكر تربكؼ ٓتهثل فْ بىاء شخصية

الطالب كتعدٓل سمككً  ,كتىهية قيهً .

 كقد تعزػ ٌذي الىتٓجة أيضا إلِ الطمبة أىفسٍـ  ٚيهتمككف كعياَ كافيا بهعىِ القيـ  ,كبالىتٓجة ٚ
ٓدرككف ها ٓبىً أساتذتٍـ هف قيـ .

 -2نتائج السؤاؿ الثاني  :كالذؼ ٓىص" ها دكر الهىٍاج الدراسْ الجاهعْ فْ ترسٓخ بعض القيـ هف
كجٍة ىظر طمبة كميات التربية بجاهعة طرابمس ؟ .

لٙجابة عمِ ٌذا السؤاؿ تـ حساب الهتكسط الحسابْ كاٚىحراؼ الهعيارؼ كالكزف الىسبْ كها ٌك هكضح فْ

الجدكؿ ).( 7

جدكؿ (  ) 7المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي لفقرات المحكر الثاني

ـ

1

2

3

4

5
6
7

8
9

الفقرة

المتكسط

االنحراؼ

الكزف

الترتيب

الدرجة
هتكسطة

المعياري

النسبي

ٓتضهف الهىٍاج الدراسْ الجاهعْ قيه ا تدعك لمهشاركة فْ حهاية البٓئة

3.171

1.055

63.422

5

ٓىهْ الهىٍاج الدراسْ الجاهعْ هٓكؿ كاتجاٌات آجابية ىحك القضايا البٓئية

2.971

0.926

59.422

12

هتكسطة

يسعِ الهىٍاج الدراسْ الجاهعْ إلِ الكعْ البٓئْ لمطمبة

3.191

0.951

63.822

4

هتكسطة

يحتكؼ الهىٍاج الدراسْ الجاهعْ عمِ التربية البٓئية بصكرة ىظرية كعهمية

3.013

1.014

60.266

11

هتكسطة

ٌىاؾ ربط بٓف الهىٍاج الجاهعْ كقضايا تتعمق بالبٓئة

2.822

0.943

56.444

19

هتكسطة

ٓتضهف الهىٍاج الجاهعْ هفاٌيـ كقيـ تىهْ اٚىتهاء الكطىْ لدػ الطمبة .

2.917

1.006

58.355

15

هتكسطة

ٓىهْ الهىٍاج الجاهعْ الركح الكطىية لدػ الطمبة .

3.037

1.010

60.755

9

هتكسطة

ٓتضهف الهىٍاج الجاهعْ بعض القضايا الكطىية التْ تٍـ الطالب فْ حياتً العهمية

2.886

1.006

57.733

16

هتكسطة

ٍٓدؼ الهىٍاج الجاهعْ إلِ التهاسؾ اٚجتهاعْ لدػ الطمبة .

3.026

1.013

60.533

10

هتكسطة

الحسابي
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10

11

ٓىهْ الهىٍاج الجاهعْ هٍارات التكاصل كاٚتصاؿ لدػ الطمبة .

3.195

1.070

63.911

3

هتكسطة

يعهل الهىٍاج الجاهعْ عمِ تىهية ركح التساهح كاحتراـ أخريف .

2.864

1.255

57.288

18

هتكسطة

ٓتضهف الهىٍاج الجاهعْ قيـ التساهح كهساعدة أخريف

3.086

1.006

61.733

7

هتكسطة

يغرس الهىٍاج الجاهعْ هٍارة اٚستهاع كاٚصغاء إلِ حدٓث أخريف .

3.955

1.215

79.111

1

كبٓرة

يعزز الهىٍاج الجاهعْ قيـ التساهح كالسٛـ لدػ الطمبة

3.171

1.340

63.422

6

هتكسطة

ٓتضهف الهىٍاج الجاهعْ هفاٌيـ كهبادؼ حقكؽ اٚىساف

2.957

0.939

59.155

14

هتكسطة

يسعِ الهىٍاج الجاهعْ إلِ التفاعل الحكارؼ بٓف الطمبة كأعضاء ٌٓئة التدريس.

2.957

0.909

59.155

13

هتكسطة

ٓىهْ الهىٍاج الجاهعْ دافعية الهبادرة كالهشاركة لدػ الطمبة .

3.048

1.138

60.977

8

هتكسطة

ٓتضهف الهىٍاج الجاهعْ أحادٓث شريفة كآيات قرآىية تحث عمِ التعاكف

2.811

0.979

56.222

20

هتكسطة

ٓىهْ الهىٍاج الجاهعْ حب العهل الجهاعْ .

2.868

1.060

57.377

17

هتكسطة

ٓتضهف الهىٍاج قيهاَ تعزز التفاعل اٚجتهاعْ .

3.586

1.138

71.733

2

كبٓرة

3.077

0.506

61.542

12

13

14

15

16

17

18

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

19

20

المحكر ككل

متكسطة

ٓتضح هف الجدكؿ السابق أف دكر الهىٍاج الدراسْ الجاهعْ فْ تعزيز القيـ كها ٓراٌا طمبة كميات التربية

بجاهعة طرابمس فْ ترسٓخ بعض القيـ جاء بكزف ىسبْ ) ,(61.542كىك بدرجة متكسطة .

كها ٓتضح هف الجدكؿ السابق أف أعمِ فقرتٓف حصمتا عمِ أعمِ ىسبة هف استجابات أفراد العٓىة كاىتا
كأتْ:
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 أعمِ ترتٓب فقرة رقـ ) , (13كٌْ) يغرس الهىٍاج الجاهعْ هٍارة اٚستهاع كاٚصغاء إلِ حدٓث أخريف ( كقد
جاءت بكزف ىسبْ ) (7.111كٌْ بدرجة كبٓرة .

 فقرة رقـ ) , (20كٌْ )ٓتضهف الهىٍاج قيهاَ تعزز التفاعل اٚجتهاعْ (  ,كقد جاءت بكزف ىسبْ ) ( 71.733كىي
بدرجة كبٓرة .

ترتيب أدنى فقرتيف :

 أدىِ ترتٓب فقرة رقـ ) , (18كٌْ )ٓتضهف الهىٍاج الجاهعْ أحادٓث شريفة كآيات قرآىية تحث عمِ التعاكف(  ,كقد
جاءت بكزف ىسبْ )  , (56.222كٌْ بدرجة هتكسطة .

 فقرة رقـ ) , (5كٌْ ) ٌىاؾ ربط بٓف الهىٍاج الجاهعْ كقضايا تتعمق بالبٓئة (  ,كقد جاءت بكزف ىسبْ ) (56.444
كٌْ بدرجة هتكسطة .

مناقشة السؤاؿ الثاني:

أظٍرت ىتائج السؤاؿ الثاىْ إلِ كجكد اثر هتكسط لدكر الهىٍاج الدراسْ الجاهعْ ,إذ بمغ ٌذا اٚثر ) ( 61.542كٌذا
ٓدؿ عمِ ىسبة هتكسطة ىحك اٖسئمة الهتعمقة بٍذا الهجاؿ.
كترجع ىذه النتيجة إلى األسباب التالية :

 اف اٌٚتهاـ بالجاىب القيهْ فْ الهىاٌج الجاهعية قمٓل ىسبي ا إذ ٓ ٚكجد لربط كاؼ بٓف بىكد الهىٍاج
الدراسْ الجاهعْ كالقيـ التربكية كأيات القرآىية .

 إف الخطط الدراسية لهعظـ هىاٌج هؤسسات التعميـ العالْ تزدحـ بالهكاد التخصصية .

 -3نتائج السؤاؿ الثالث  :كالذؼ ٓىص " ها دكر الهىاخ الجاهعْ فْ ترسٓخ بعض القيـ هف كجٍة ىظر طمبة
كميات التربية بجاهعة طرابمس ؟ .

لٙجابة عمِ ٌذا السؤاؿ تـ حساب الهتكسط الحسابْ كاٚىحراؼ الهعيارؼ كالكزف الىسبْ كها ٌك هكضح فْ
الجدكؿ ) .( 8
ـ

جدكؿ (  ) 8المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي لفقرات المحكر الثالث
الفقرة

المتكسط

الحسابي

االنحراؼ المعياري

الكزف

النسبي

الترتيب

الدرجة

1

ٓتيح ادارة الكمية الحرية لمطمبة فْ إبداء كجٍات ىظرٌـ حكؿ

3.057

1.171

61.155

5

هتكسطة

2

تشارؾ الكمية بالحهٛت التطكعية هف أجل الهحافظة عمِ

3.008

1.198

60.177

8

هتكسطة

3

تعزز الكمية قيـ اٚستغٛؿ الجٓد لهككىات البٓئة

2.817

1.280

56.355

16

القضايا البٓئية

حهاية البٓئة

هتكسطة
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4

تعزز الكمية أٌهية التكىكلكجيا فْ الىظاـ البٓئْ

2.777

0.939

55.555

20

هتكسطة

5

تشجع الكمية اٖىشطة الطٛبية لمهحافظة عمِ البٓئة

3.091

1.125

61.822

3

هتكسطة

6

تعزز الكمية الشعكر الكطىْ لدػ الطمبة.

3.051

1.155

61.022

6

هتكسطة

2.844

1.170

56.888

15

هتكسطة

19

هتكسطة

1

كبٓرة

7

تسهح ادارة الكمية الطمبة بالهشاركة الفعالة فْ القضايا

8

تسهح ادارة الكمية بإقاهة هعارض كهٍرجاىات كطىية لترسٓخ

الكطىية التْ تزيد اىتهائٍـ لهجتهعٍـ.

2.782

الٍكية الكطىية

9

10

11

12

13

14

تعزز الكمية أٌهية اٚلتزاـ باٖىظهة كالقكاىٓف لدػ الطمبة.

تىهْ الكمية هشاعر اٚعتزاز كالفخر بالكطف لدػ الطمبة.

تٍٓئ الكمية هىاخ ا يسكدي التساهح كاٚحتراـ.
تىشر إدارة الكمية قيـ كهفاٌيـ السٛـ كالهحبة لدػ الطمبة.

تحرص الكمية عمِ ىبذ العىف كالتحزب.
تعزز الكمية هفاٌيـ قيـ التساهح كالهصالحة الكطىية لدػ

3.733

2.882

2.957

2.813

3.373

2.848

الطمبة.

15

16

تحرص الكمية عمِ هحاربة العىصرية كالقبٓمة.
ٓىهْ الهىاخ الجاهعْ ركح الهبادرة لدػ الطٛب لمعهل

2.797

2.875

التطكعْ لخدهة الهجتهع.

17

يشجع الهىاخ الجاهعْ عمِ غرس ركح التعاكف بٓف الطمبة

3.066

0.909

1.160

1.305

1.240

1.107

1.222

1.220

1.088

1.106

1.131

55.644

74.666

57.644

59.155

56.266

67.466

56.977

55.955

57.511

61.333

هتكسطة

12

9

هتكسطة

17

هتكسطة

هتكسطة

2

هتكسطة

14

18

هتكسطة

13

هتكسطة

هتكسطة

4
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يعزز الهىاخ الجاهعْ ركح التعاكف كالهشاركة بٓف أعضاء

2.895

ٌٓئة التدريس

19

يشجع الهىاخ الجاهعْ الطمبة عمِ الهشاركة فْ اٖىشطة

3.008

الطٛبية.

20

تشجع الكمية الطمبة بالهشاركة الجهاعية ٘عداد كسائل

2.908

تعميهية.

المحكر ككل

2.979

1.065

1.101

1.016
0.615

57.911

60.177

58.177

59.593

هتكسطة

11

هتكسطة

7

هتكسطة

10

متكسطة

ٓتضح هف الجدكؿ السابق أف دكر الهىاخ الجاهعْ فْ تعزيز القيـ كها ٓراٌا طمبة كميات التربية بجاهعة طرابمس جاء

بكزف ىسبْ ) , (59.593كٌك بدرجة هتكسطة .

كها ٓتضح هف الجدكؿ السابق أف أعمِ فقرتٓف حصمتا عمِ أعمِ ىسبة هف استجابات أفراد العٓىة كاىتا كأتْ:

 أعمِ ترتٓب فقرة رقـ ) , (9كٌْ )تعزز الكمية أٌهية اٚلتزاـ باٖىظهة كالقكاىٓف لدػ الطمبة (  ,كقد جاءت بكزف ىسبْ
)  , (74.666كٌْ بدرجة كبٓرة .

 فقرة ) (13كٌْ ) تحرص الكمية عمِ ىبذ العىف كالتحزب (  ,كقد جاءت بكزف ىسبْ )  , (67.466كٌْ بدرجة
هتكسطة .

ترتيب أدنى فقرتيف :

 أدىِ ترتٓب فقرة رقـ ) , (4كٌْ )تعزز الكمية أٌهية التكىكلكجيا فْ الىظاـ البٓئْ (  ,كقد جاءت بكزف ىسبْ
) , (55.555كٌْ بدرجة هتكسطة .

 فقرة رقـ ) (8كٌْ ) تسهح ادارة الكمية بإقاهة هعارض كهٍرجاىات كطىية لترسٓخ الٍكية الكطىية ( ,كقد جاءت بكزف
ىسبْ ) ( 55.644كٌْ بدرجة هتكسطة .

مناقشة السؤاؿ الثالث:

أظٍرت ىتائج السؤاؿ الثالث إلِ كجكد اثر هتكسط لدكر الهىاخ الجاهعْ ,إذ بمغ ٌذا اٚثر )  ( 59.593كٌذا ٓدؿ
عمِ ىسبة هتكسطة ىحك اٖسئمة الهتعمقة بٍذا الهجاؿ.
كترجع ىذه النتيجة إلى األسباب التالية :

 قمة هشاركة كميات التربية فْ هختمف الهىاسبات اٚجتهاعية كالهؤتهرات كالىدكات الثقافية .
 قمة هساٌهة كميات التربية إلِ التشجيع عمِ اٚىفتاح عمِ الثقافات اٖخرػ .

 قمة اٌٚتهاـ باٖىشطة الٛهىٍجية داخل الكمية كالتْ لٍا تأثٓر كبٓر فْ ترسٓخ القيـ لدػ الطمبة .

نتائج السؤاؿ الرابع ٓ :ىص السؤاؿ عمِ ها ٓمْ  :ىل تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في مستكى دكر كميات

التربية في ترسيخ القيـ مف كجية نظر الطمبة تعزى لمتغير النكع ( ذككر  ،اناث ) ؟ .
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كلقد تـ اٚجابة عف ٌذا السؤاؿ عف طريق اختبار  T-Testكها ٌك هبٓف فْ الجدكؿ ). (9
إٌٛع
موو
أٔضٝ

اٌّزٍٛػ اٌؾَبثٟ
000805
00789

االٔؾواف اٌّؼ١بهٞ
05800
00885

لّ١خ ""T
0800

اٌلالٌخ االؽصبئ١خ
1811

ٓتضح هف الجدكؿ السابق أف قيهة " ( 4.21 ) 4. " Tكٌْ دالة إحصائي ا عىد هستكػ دٚلة ),( 0.05
كٌذا ٓدؿ عمِ أىً تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ دكر كميات التربية فْ ترسٓخ بعض القيـ هف كجٍة ىظر
الطمبة كذلؾ لصالح ا٘ىاث .كتتفق ٌذي الىتٓجة هع دراسة راىيا هىاعْ) , (2013فْ حٓف تختمف هع دراسة

ٌدػ درباشْ ) , ( 2004فؤاد العاجز ). (2006

كترجع الباحثتاف ٌذي الىتٓجة إلِ أف الطالبات أكثر التزاها كتطبيقا لٗىظهة كالقكاىٓف كالتشريعات الجاهعية ,

كها أف تىهية كتعزيز القيـ يهر بثٛث هراحل  ,تتهثل بهرحمة الهفاٌيـ كهف تـ هرحمة الكجداف كأخٓ ار هرحمة
السمكؾ كالتطبٓق  ,كٌذي الهراحل ىجدٌا عىد اٚىاث بصكرة أكثر هف الذككر .

ػ تكصيات البحث :

 -تفعٓل دكر الهىٍاج الدراسْ الجاهعْ  ,كالهىاخ الجاهعْ بهضاهٓف هرتبطة بالقيـ .

 إعداد دلٓل لٗستاذ الجاهعْ ٓكضح فيً أٌهية دكري الفعاؿ فْ كيفية تعزيز القيـ التربكية كاٚخٛقية لدػالطمبة.

 ضركرة احتكاء الهادة العمهية عمِ أيات كاٖحادٓث التْ تؤكد أٌهية القيـ كأداب اٚسٛهية كتطبيقٍاعهميا ليستفٓد هىٍا الطمبة .

 -إث ارء الهىٍج الدراسْ هف خٛؿ الىشرات  ,كالىدكات  ,ككرش العهل التْ تعزز القيـ لدػ الطمبة.

 قد يفٓد ٌذا البحث الٍٓئات الهسؤكلة لمكقكؼ عمِ القيـ التْ ٓىبغْ غرسٍا كتعزيزٌا كههارستٍا فْ الهرحمةالجاهعية .

 عمِ هؤسسات التربية كالتعميـ ضركرة إدهاج القيـ بجهيع أىكاعٍا سكاء الدٓىية أك اٚجتهاعية أك السياسية أكالجهالية ...الخ  ,بجهيع أىكاعٍا فْ الهقررات الدراسية.

ػ مقترحات البحث :

 القياـ بدراسات أخرػ هشابٍة عمِ هراحل دراسية هختمفة كهرحمة التعميـ اٖساسْ كالتعميـ الثاىكؼ . -القياـ بدراسات أخرػ هشابٍة حكؿ القيـ الهكجكدة لدػ طمبة الجاهعات المٓبية اٖخرػ .

 القياـ بدراسات لمتعرؼ عمِ دكر التعميـ الجاهعْ فْ ترسٓخ القيـ التربكية كاٖخٛقية هف كجٍة ىظر أعضاءٌٓئة التدريس .
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ػ قائمة المراجع :

 ابف هىظكر )د .ث(  .لساف العرب  .دار الهعارؼ .

 أسهاء عبدالهىعـ العهرؼ ) .(2015درجة ههارسة القيـ لدػ طمبة الجاهعة اىفسٍـ  ,دراسات العمكـ التربكية
 ,الهجمد ) , (42العدد) , (3الهجمة اٖردىية  ,هجمة التربية جاهعة الككيت .

 أسهاء هطكؼ ) . (2016هؤسسات التىشئة اٚجتهاعية كدكرٌا فْ تىهية قيـ التربية البٓئية  ,رسالة دكتكراي
غٓر هىشكرة  ,بسكرة  ,كمية العمكـ اٚىساىية كاٚجتهاعية  ,جاهعة دمحم خيضر.

 بساـ دمحم ابك حشيش ) . ( 2010دكر كميات التربية فْ تىهية قيـ الهكاطىة لدػ الطمبة الهعمهٓف بهحافظة
غزة  ,هجمة جاهعة اٖقصِ  ,الهجمد ) , (4العدد ). (1

 دٓىا عمـ الشربٓىْ )  . (2015أسالٓب التىشئة اٚجتهاعية اٖسرية كعٛقتٍا ببعض القيـ لدػ طٛب

الهرحمة اٚعدادية كالثاىكية ) دراسة هقارىة بٓف الريف كالحضر (  ,رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة  ,كمية

الدراسات ا٘ىساىية  ,جاهعة اٖزٌر .

 راىيا عبد الهكلِ هىاعْ ) . (2013الدراسة بجاهعة الٓرهكؾ كتأثٓرٌا عمِ تىهية القيـ لدػ الهتعمهٓف هف
كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس  ,هجمة العمكـ التربكية كالىفسية  ,الهجمد ) ,( 14العدد ) (1جاهعة

الٓرهكؾ  ,اٖردف .

 زيد هىٓر عبكؼ ) .(2007ادارة التغٓر كالتطكير  ,ط ,2عهاف :دار كىكز الهعرفة لمىشر كالتكزيع .
 صالح دمحم ابك جادك ) . (2014سيككلكجية التىشئة اٚجتهاعية  ,عهاف  :دارة الهسٓرة .

 عبدالكدكد هكركـ )  . (1998سمكؾ الشباب الهؤهف بٓف قيـ اٚيهاف كفعاليات السمكؾ  ,الكاقع كالهأهكؿ ,
الهؤتهر العالهْ الثاهف لمىدكة العالهية لمشباب اٚسٛهْ  ,الشباب الهسمـ كالتحديات الهعاصرة  ,اٖردف ,

.21

 عبدالكدكد هكركـ ) . (2004اٚسٍاهات الهتكقعة لمتعميـ الجاهعْ فْ تىهية قيـ الهكاطىة  ,هجمة هستقبل
التربية العربية  ,الهركز العربْ لمتعميـ كالتىهية  ,الهجمد العاشر  ,العدد ) , (33ابريل ص. 46

 عبدالعزيز الغريب هجاٌد ) . (2005الجاهعة كالسمطة  ,القاٌرة  :الدار العالهية لمطباعة كالىشر .

 عٛء دمحم خٓر رشٓد حهادىة  ,دمحم أهٓف ) . (2017دكر تربكؼ هقترح لمجاهعات الحككهية اٖردىية لتىهية
القيـ لدػ طٛبٍا  ,دراسات العمكـ التربكية  ,الهجمد ) , (44العدد ). (4

 فؤاد عمِ العاجز )  . (2006دكر الجاهعة اٚسٛهية فْ تىهية بعض القيـ هف كجٍة ىظر طمبتٍا ,هجمة
الجاهعة اٚسٛهية  ,سمسمة الدراسات اٚىساىية  ,الهجمد ) , (15العدد) , (1ص .371

 هجدؼ صٛح  ,طً الهٍدؼ ) . (2006اٚشكاليات الٓىكية فْ خطاب تطكير كميات التربية فْ الجاهعات
الهصرية  ,هجمة التىهية كالتربية  ,عدد )  , (38ص . 79
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 هاجد الجٛد ) . (2007تعميـ القيـ كتعميهٍا  ,ط ,2عهاف  :دار الهسٓرة .

 هاجد الزيكد ) . (2011الشباب كالقيـ فْ عالـ هتغٓر  ,ط ,2عهاف  :دار الشركؽ .

 ىاصر الهخزكهْ ) . (2008القيـ الهدعاة لدػ طمبة جاهعة الزرقاء اٌٖمية  ,هجمة جاهعة هشق  ,الهجمد
) , (24العدد). 397-395 , (2

ٌ دػ درباشْ ) . (2004دكر الجاهعات الفمسطٓىية بغزة فْ تىهية الىسق القيهْ لدػ الطمبة  ,رسالة
دكتكراي غٓر هىشكرة  ,برىاهج الدراسات العميا  ,كمية التربية  ,جاهعة عٓف شهس .

*****************************
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تكظيف بعض نصكص الكتاب كالسنة في خدمة التخصصات المختمفة داخل كميات التربية
د .الصادؽ دمحم سٛهة

كمية التربية قصر بف غشٓر  /جاهعة طرابمس

ػ مقدمة :

الحهد ﵀ عمِ إىعاهً كلً الشكر عمِ كرهً كاهتىاىً ,كالصٛة كالسٛـ عمِ سٓدىا دمحم البشٓر الىذٓر

السراج الهىٓر ,كعمِ آلً كصحبً كهف سار عمِ ىٍجً كاتبع ٌداي.

أها بعد.

بكيا هتكاهٛا لمبشرية قاطبة ,يحقق لٍـ
قدـ الدٓف ا٘سٛهْ الحىٓف -هىذ أربعة عشر قراىا -بىاء تر ا
السعادة كالتقدـ فْ الدىيا ,كيضهف لٍـ الفكز برضكاف هللا-عز كجل -كالجىة فْ أخرة ,كيتسـ ٌذا

الىظاـ بخاصية فريدة تهٓزي عف كافة الىظـ كالىظريات كالهىاٌج الكضعية ,كٌْ ككف هصدري إلٍْ هىزي
عف الخمل كالقصكر ,هتسـ بكل كهاؿ ,فٍك كها قاؿ الهكلِ فْ كتابًِ ِ َ :
يً اْلب ِ
اط ُل ِه ْف َب ْٓ ِف َٓ َد ْي ًِ َكَٚ
﴿َ ٚيأْت َ
ِِ
ِ
يل ِه ْف َح ِكيـ َح ِهٓد﴾ ),سكرة فصمت أية ٌ,(46ذا الهصدر ا٘لٍْ لمبىاء التربكؼ ا٘سٛهْ ٓؤكد
ه ْف َخْمفً تَْى ِز ٌ
هعا.
صدقً كثباتً الهطمق ,كفائدتً العظهِ لٙىساف فْ الدىيا كأخرة ا

ٌذا الىظاـ الذؼ أثبت جدكاي كظٍرت ىتائجً ,حرؼ بالهسمهٓف أف يعكدكا إليً كيٍتدكا بٍدية كيستىٓركا

بتكجٍٓاتً ,بعد أف خاىتٍـ اجتٍاداتٍـ فْ اتباع غٓري هف الىظـ اٖخرػ التْ أثبتت قصكرٌا كتقصٓرٌا فْ

كثٓر هف الهجاٚت ,كهف ٌذا الهىطمق كهف ككف كميات التربية هعدة لبىاء الككادر القادرة عمِ إيصاؿ

رسها دكف هعىِ ,كهف باب الىصح ﵀ كلكتابً
اسها عمِ
هسهِ ,ك ٚتككف ا
الرسالة الهىكطة بٍـ لتككف ا
ا
ا
كلرسكلً لمهؤهىٓف اخترت أف أكتب ٌذا البحث ,هكضح ا فيً إهكاىية اٚستفادة هف القرآف الكريـ كالسىة
الىبكية فْ العهمية التعميهية كالتربكية ,كذلؾ بتكظٓف بعض ىصكصٍها العاهة كالخاصة ,بها ٓخدـ

التخصصات الهختمفة بكميات التربية ,كذلؾ لها تحفل بً الشريعة ا٘سٛهية هف تعاليـ قيهة ,يككف لٍا
هىاسبا لها
اٚثر البالغ فْ ىفكس الطٛب إذا ها كظفت التكظٓف الصحيح ,كاخترت لٍذا البحث عىك ااىا
ا
اشتهل عميً ,فجاء بعىكاف" تكظٓف بعض ىصكص الكتاب كالسىة كها فٍٓا هف عمكـ كتكجٍٓات تخدـ

التخصصات الهختمفة داخل كميات التربية".

أسباب اختيار البحث :ها تعاىيً كميات التربية-هف كجٍة ىظرؼ -هف قصكر بعض هىاٌجٍا فْ

اٚستفادة هف ىصكص الكتاب كالسىة فْ العهمية التعميهة كالتربكية أكٚا ,كثاىيا :ها ىمهسً كىشاٌدي هف
ىفكر هف تعاليـ الدٓف الحىٓف هف خٛؿ ههارستىا لعهمىا فْ ٌذا الهجاؿ ,اٖهر الذؼ يحتـ عمٓىا القياـ

بكاجبىا هف الدعكة كالىصح .
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أىداؼ البحثٍٓ :دؼ البحث إلِ أتْ:

-1ترسٓخ تعاليـ الشريعة ا٘سٛهية لدػ الهعمـ كالهتعمـ فْ كميات التربية.

 -2اٚستفادة هف العهمية التعميهية فْ غرس بعض هبادغ الدٓف الحىٓف كاٖكصاؼ الحسىة التْ يككف
فٍٓا عاهل التأثٓر بالهشاٌدة كالهخالطة أبمغ ,كىتائجً أفضل.

-3تذكٓر كتكجيً القائهٓف عمِ العهمية التعميهية بكميات التربية باٖثر العظيـ الحاصل هف سمكؾ ٌذا
الىٍج القكيـ الهتضهف سعادة الداريف ,فٍك يضهف الىجاح كالتكفٓق فْ الدىيا ,كالفكز فْ اٖخرػ.

لفت اىتباي بعض هف تأثر بغٓر الهسمهٓف ,بأف الهشكمة  ٚتكهف فْ ا٘سٛـ ,كاىها فْ الهسمهٓف؛
ُ -4
لقصكرٌـ كتقصٓرٌـ فْ البحث ,كتركٍـ السٓر عمِ ىٍج اسٛفٍـ كاكهاؿ ها بدكي.
 -5ا٘سٍاـ فْ الدعكة إلِ هللا-عز كجل -كبياف عظهة ا٘سٛـ ,كأف شريعتً جاءت كاهمة هكهمة هف

جهيع الىكاحْ ,كأف فْ تعاليهً كتكجٍٓاتً صٛح البشرية فْ جهيع شؤكىٍا.
-6الرفع هف هستكػ كدكر كميات التربية لتؤدؼ رسالتٍا عمِ أكهل كجً .

تقسيـ البحث:

قسهت البحث إلِ هقدهة كهطمبٓف كخاتهة ,الهقدهة كبٓىت فٍٓا خطة البحث )سبب اختيار الهكضكع
كأٌداؼ البحث كتقسيهً(.
المطمب األكؿ :كعرضت فيً اٖكصاؼ التْ ٓىبغْ لمهعمـ اٚتصاؼ بٍا ,هدعكهة ببعض ىصكص
الكتاب كالسىة الكاردة الهؤكدة لٍذي اٖكصاؼ.

المطمب الثاني :كعرضت فيً بعض ىصكص الكتاب كالسىة التْ لٍا عٛقة ببعض التخصصات داخل
كميات التربية.

كأردفت البحث بخاتهة سطرت فٍٓا أٌـ الىتائج كالتكصيات التْ رأٓت فٍٓا فائدة تخدـ البحث

كالهطمعٓف عميً.

كفْ ىٍاية البحث كلهزيد الفائدة ألحقتً بفٍرس لمهصادر كالهراجع.

ٌذا كبا﵀ التكفٓق ,كعميً اٚتكاؿ ,كهىً العفك كالهغفرة ,كاليً الهرجع كالهصٓر.

المطمب األكؿ :بعض نصكص الكتاب كالسنة الكاردة في بعض األكصاؼ التي ينبغي

لممدرس التحمي بيا.

الكصف األكؿ :اإلخالص كبعض النصكص الكاردة فيو.

ؾ الرياء) ,
ْ
ٛص فْ الطاعة :تَ ْر ُ
ا٘خ ُ
كفْ اٚصطٛح " :تخميص القمب عف شائبة الشكب الهكدر لصفائً " ),التعريفات لمجرجاىْ .(.13 /1
كقاؿ الفضٓل بف عياض" :ترؾ العهل ٖجل الىاس رياء ,كالعهل ٖجمٍـ شرؾ ,كا٘خٛص :الخٛص
هف ٌذٓف" ),التعريفات لمجرجاىْ .(13 /1
ٓىظر الصحاح لمجكٌرؼ  ,1037/3هادة )خمص(

(.
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كقد جاء في القرآف الكريـ كالسىة الىبكية كثٓر هف أيات كاٖحادٓث التْ تحث عمِ أف يككف
خالصا لكجً هللا –تعالِ -هىٍا قكلً-جل شأىً-آه ار ىبيً-ملسو هيلع هللا ىلص-أف يككف هخمص ا فْ عبادتًُ﴿:ق ْل
العهل
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ٓف﴾)سكرة الزهر أية  ,(11كجاء فْ هعىِ ذلؾ :أف الدٓف الهعاهمة ,أؼ
َعُب َد َّ
صا َل ًُ ّ
ِإّىْ أُه ْر ُت أ ْ
الد َ
َف أ ْ
َّللاَ ُه ْخم ا
هعاهمة الهخمكؽ ربً كٌْ عبادتً ,كالهعىِ :أف يككف
هخمصا لً العبادة  ,كٓ ٚخمط بعبادتً عبادة
ا
غٓريٓ),ىظر تفسٓر التحرير كالتىكير ٚبف عاشكر .(316/23
ِِ ِ ِ
كهىٍا قكلً–تعالَِ﴿-فهف َكاف ٓرجكا لَِقاء رِب ًِ َفْميعهل عه اِ ٛ
َح ادا﴾),سكرة
صال احا َكَُ ٚي ْش ِر ْؾ بع َب َادة َرِّبً أ َ
َ ْ َ َْ ُ
َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ
ِ
ٌَ ِل التَّأ ِْك ِ
ِ
يلَ :ه ْع َىِ َق ْكلِ ًِ-
يع أ ْ
اؿ َجه ُ
اؿ اْل َه َاكْرد ُّؼ َكَق َ
الكٍف هف أية ,(110جاء فْ الجاهع ٖحكاـ القرآف َ " :كَق َ
ِ ِ ِِ
تعاَلِ﴿ ":-ك ٚي ْش ِرؾ ِب ِع ِ ِ
ِ
أيضا "كسٓل
َحادا" ),تفسٓر القرطبْ  ,( .70/11كفيً
َ
َ ُ ْ
ا
َحدا﴾ إىَّ ًُ ََ ُٓ ٚرائْ ب َع َهمً أ َ
بادة َرِّبً أ َ
ََ
ِ
ِ
الري ِ
ِ
صأ ِ
اء َفَقاؿِ :ه َف ِْ
اْلحس ُف َع ِف ِْ
ا٘ ْخ َِ ٛ
ؾ,
َف تَ ْكتُ َـ َح َس َىات َؾ َكَ ٚتُح َّب أ ْ
َف تُح َّب أ ْ
ا٘ ْخ َْ ِ ٛ
َف تَ ْكتُ َـ َسِّٓ َئات َ
ص َك ِّ َ
َ
ََ
َّللا عَميؾ حسى ِاتؾ تَُقكؿَ ٌ :ذا ِهف َفضمِؾ كاِحس ِاىؾ ,كَليس ٌ َذا ِهف ِفعمِْ كَِ ٚهف صِى ِ
يعْ,
َفِإ ْف أَ ْ
ظ ٍَ َر َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ
ْ ْ َ َ َْ َ َ َْ َ
ُ َ
ْ ْ َ ْ َ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َحادا ﴾,
َكتَ ْذ ُك ُر قكلً –تعالَِ﴿:-ف َه ْف َك َ
صال احا َكَُ ٚي ْش ِر ْؾ بع َب َادة َرِّبً أ َ
اء َرِّبً َفْم َي ْع َه ْل َع َه اَ ٛ
اف َٓ ْرُجكا لَق َ
َّ ِ
ِ
َها
صَ ,ك ٌُ ْـ َٓ َخاُفك َف أ ََُّ ٚيْق َب َل ِه ْى ٍُ ْـَ ,كأ َّ
﴿كالذ َ
ٓف ُٓ ْؤتُك َف ها آتَ ْكا ﴾ ),سكرة الهؤهىكف هف أية ْ (60أ َي َةْ ُٓ ,ؤتُك َف ْا٘ ْخ ََ ٛ
َ
َّللاِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الىْف ِ
ِّ
ع َّ
س ه ْف َع َهم ٍَا فْ ُّ
طَم َب ِب َع َهل َب ْٓ َى ًُ َكَب ْٓ َف َّ
طَم ُب َح ّ
اؿَ :ه ْف َ
اء َف َ
ٓل َل ًََ :ك ْٓ َ
ف َي ُكك ُف ٌَ َذا؟ َق َ
الد ْى َيا ,ق َ
الرَي ُ
ِ
َّللاِ تَ َعاَلِ َك َّ
اء" ),تفسٓر القرطبْ . ( 71/11
تَ َعاَلِ ِس َكػ َك ْج ًَ َّ
الد َار ْأخ َرَة َف ٍُ َك ِرَي ٌ
َّ ِ
َح َس ُف َع َه ا )﴾ٛسكرة الهمؾ هف أية  ,(2قاؿ
اة لِ َْٓبمُ َكُك ْـ أَي ُ
كهىٍا قكلً –جل شأىً﴿:-الذؼ َخَم َق اْل َه ْك َت َكاْل َح َي َُّك ْـ أ ْ
ِ
ِ
صا كَل ْـ
الفضٓل بف عياض فْ قكلً -
تعاؿ﴿:ل َْٓبُم َكُك ْـ أَي ُ
َح َس ُف﴾ " :أ ْ
َص َكُب ًَُ ,فِإىَّ ًُ ِإ َذا َك َ
ُّك ْـ أ ْ
ص ًُ َكأ ْ
اف َخال ا
َخَم ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
اف َِّلِلِ,
ص ِإ َذا َك َ
ص َك اابا َل ْـ ُيْق َب ْلَ ,كاِ َذا َك َ
صاَ ,كاْل َخال ُ
صا َل ْـ ُيْق َب ْلَ ,حتِ َي ُكك َف َخال ا
ص َك اابا َكَل ْـ َي ُك ْف َخال ا
اف َ
َي ُك ْف َ
السىَّ ِة" ),حمية اٖكلياء كطبقات اٖصفياء ٚبف ىعيـ .(95/8
اف َعَمِ ُّ
َك َّ
اب ِإ َذا َك َ
الص َك ُ
 كأما في السنة النبكية :فقد كردت كثٓر هف أثار الدالة عمِ كجكب إخٛص العهل ﵀ ,ف َع ْفِِ
هح َّهِد ب ِف جبٓ ِر ب ِف ه ْ ِ
ِ
َّللاِ َّ -
ِ َّ ِ
اؿ:
اؿَ :ق
كؿ َّ
صمِ هللاُ َعَم ْيً َك َسم َـ -باْل َخ ْٓفَ ,فَق َ
اـ َرُس ُ
طعـَ ,ع ْف أَبيً ُج َب ْٓرَ ,ق َ
َ
ُ َ ْ ُ َْ ْ ُ
َ
الى ِ
صيح ُة لِ
" ...ثَ ٌَ ٛث َ ٚي ِغ ُّل عَمٓ ٍِـ َقْمب اْله ْؤ ِه ِفِ :إ ْخ َٛص اْلعه ِ
ِ
ِ
َّ
اع ِةَ ,فإِ َّف
ه
ج
ل
ا
كـ
ز
ل
ك
,
ر
َه
اٖ
ْ
ل
ك
ك
,
ل
ِ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ َ ّ ْ َ ُ ََ َ
ُ
ُ ََ َ
َ ِْ ْ ُ ُ
ِ
ِ
ف كَرائً» ),هسىد ا٘هاـ أحهد ,هف حدٓث دمحم بف جبٓر بف هطعـ ,رقـ) , 300/27 ,(16738كأخرجً الحاكـ فْ الهستدرؾ عمِ الصحيحٓف,
َد ْع َكتَ ٍُ ْـ تَ ُكك ُف ه ْ َ
اخِتصار ,ركاي َّ
رقـ) ,(294كقاؿ ٌذا حدٓث صحيح عمِ شرط الشٓخٓف , 162/1,قاؿ الٍٓثهْ فْ هجهع الزكائدُ" :قْم ُتَ :ركاي ْاب ُف ه َ ِ
الطَب َرِاى ُّْ ِفْ اْل َكِب ِ
ٓر َكأَ ْح َه ُدَ ,كِفْ ِإ ْسَى ِاد ِي ْاب ُف
ََ ُ
َُ
اج ًْ ب ْ َ
َ
طرِيق ع ْف ِ
ِ
اف َع ِف ُّ
اؽ َع ِف ُّ
كف139/1 ".
ِجالُ ٍَا ُه َكثَُّق َ
صال ِح ْب ِف َكْي َس َ
ِإ ْس َح َ
ِؼَ ,كر َ
الزٌْرِّ
الزٌْرِّ
ِؼَ ,ك ٌُ َك ُه َدّل ٌسَ ,كَل ًُ َ ٌ َ َ

َف َِّ
( ,ك َع ْف َجاِب ِر ْب ِف َع ْبد هللا -أ َّ
صَّمِ
الىب َّْ َ -
ِِ
َّ
ِ َّ
ِ ِ
اءَ ,كَ ٚتَ َخٓ َُّركا ِب ًِ اْل َه َجالِ َس,
اءَ ,كَ ٚلِتُ َه ُاركا ِب ًِ ُّ
اؿ َٚ « :تَ َعم ُهكا اْلعْم َـ لتَُب ُ
هللاُ َعَم ْيً َك َسم َـَ -ق َ
السَف ٍَ َ
اٌكا بً اْل ُعَم َه َ
َفه ْف َف َع َل َذلِ َؾ َف َّ
ار» ),سىف ابف هاجً ,باب اٚىتفاع بالعمـ كالعهل بً ,رقـ) , 93/1 ,(254كابف حباف فْ صحيحً ,باب ذكر كصف العمـ الذؼ ٓتكقع
الى ُار الىَّ ُ
َ
ِ
ِؼَ ,ع ْف ْاب ِف ُج َرْيج,
صرِّ
دخكؿ الىار فْ القياهة بطمبً ,رقـ ) , 279/1 ,(77كالهستدرؾ عمِ الصحيحٓف لمحاكـ هف حدٓث جابر ,رقـ) ,(290كقاؿَ ٌَ « :ذا ِإ ْسَى ُاد َي ْحَِٓ ْب ِف أَٓ َ
ُّكب اْله ْ
َّللاِ بف كٌبَ ,فأَىا عَمِ ْاٖ ِ َّ ِ
اج ًِ ِفْ َّ ِ
َصْمتًُ ِفْ َقب ِ
َفكصَمًُ كي ْحِٓ هتََّف ٌق َعَمِ ِإ ْخر ِ
الزَِي َاد ِة ِه َف الِثَّق ِة ِفْ ْاَٖس ِاى ِٓد كاْلهتُ ِ
كف» ,161/1كقاؿ البكصٓرؼ
كؿ ّ
يحْٓ ِفَ ,كَق ْد أ َْرَسَمًُ َعْب ُد َّ ْ ُ َ ْ
َصل الذؼ أ َّ ُ
َ َ
ُ
الصح َ
َ
ْ
َ ُ
َ
َ َ ََ َ ُ
ِ
ِجالً ثَقات عمِ َشرط ُهسمـ" .37/1
فْ هصباح الزجاجة فْ زكائد ابف هاجًَ ٌَ " :ذا ِإ ْسَىاد ر َ

ِ
الرُج ُل
كؿ هللاِ َّ
( ,ك َع ْف أَبْ ٌُ َرْي َرَة ,أف رجٛا قاؿَ :يا َرُس َ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ِ
ُّ ِ
َج َر ِ
َج ُر
صَّمِ َّ
الع َه َل َفُيس ُّريُ َفِإ َذا اطم َع َعَم ْيً أ ْ
اف ,أ ْ
َّللاُ َعَم ْيً َك َسم َـَ" :-ل ًُ أ ْ
َي ْع َه ُل َ
اؿ َرُس ُ
َع َج َب ًُ َذل َؾ؟ َق َ
كؿ هللا َ -
ِ
ِ
ِ
العَٛى َية ),".سىف الترهذؼ  ,باب عهل السر ,رقـ ) , ,(2384كقاؿٌ ":ذا حدٓث غريب ,كقد ركػ اٖعهش كغٓري عف حبٓب بف أبْ ثابت عف أبْ صالح
الس ِّر َكأ ْ
َج ُر َ
ّ

عف الىبْ -ملسو هيلع هللا ىلص -هرسٛا كأصحاب اٖعهش كلـ ٓذكركا عف أبْ ٌريرة" , 172/4صحيح ابف حباف ,باب ِذ ْكر ِك ْتب ِة َّ ِ
ِ
َج َر اْل َع َِٛىَي ِة ,رقـ ) ,99/2 ,(375حمية
السِّر َكأ ْ
َّللا َج َّل َك َع َ ٛأ ْ
ُ َ
َج َر ّ
ِ
ِ
ِؼ ,ك ْ ِ
اٖكلياء ٖبْ ىعيـ اٖصفٍاىْ , ,كقاؿَ" :لـ يُقل أَحٌد ع ْف أَِبْ ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
اؿ َع ْف أَِبْ َه ْس ُعكد
اختُم َ
كس َ
ْ َ ْ َ َ
ف فيً َعَمِ الث ْكرِّ
ِؼ َف َرَكايُ َي ْحَِٓ ْب ُف َىاجَي َة َ ,فَق َ
ف َع ِف الث ْكرِّ َ
صالحَ ,ع ْف أَبْ َذّرَ ,غْٓ َر ُٓ ُ
َ
ِ
ِ
ظ ,ع ِف الثَّ
ِ ِ
ِؼ َع ْف َحِبٓبَ ,ع ْف أَِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
صالِحُ ,ه ْرَس ا"ٛ
ْ
ب
ر
ك
ك
ف
ح
ه
ل
ا
ك
,
ة
ر
ي
ر
ٌ
ْ
ب
أ
ف
ع
,
ح
ال
ص
ْ
ب
أ
ف
ع
,
ٓب
ب
ح
ف
ع
اف
ى
س
ك
َب
أ
اي
ك
ر
ك
ة
ب
ع
ْ
ُ
َُ ْ َ َ َ َ َ ُ
َْ
َْ
َ
ْ ّ
اؿَ :ع ِف اْل ُهغ َٓرة ْب ِف ُش ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ
صارِّ
يص ُة َعْى ًُ َفَق َ
َ
َ
ِؼَ ,كَرَكايُ َقب َ
ْاَْٖى َ
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 ,(.250/8قاؿ الترهذؼ بعد إٓرادي لٍذا الحدٓث" :كَقد َف َّسر بعض أ ِ ِ
ٓث َفَقاؿِ :إ َذا ُّ
اطمِ َع َعَم ْي ًِ
الحِد َ
َ ْ َ َْ ُ ْ
ٌَل العْم ِـ ٌَ َذا َ
َ
ِ
ِ
َّ
َّ
َف ُي ْع ِج َب ًُ ثََىاء الىَّ ِ
الخ ْٓ ِر لَِق ْك ِؿ َّ
اء
الىِب ِْ -
صمِ َّ
اس َعَم ْيً ِب َ
َع َج َب ًُ َفِإَّى َها َه ْع َىايُ أ ْ
َفأ ْ
َ
َّللاُ َعَم ْيً َك َسم َـ" :-أ َْىتُ ْـ ُش ٍَ َد ُ
ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الى ِ
الى ِ
هللاِ فْ اٖ َْر ِ
اس َعَم ْيً لٍ َذا لها َٓ ْرُجك بثََىاء َّ
ض" َفُي ْعجُب ًُ ثََىاء َّ
اس ه ْى ًُ
اس َعَم ْيًَ ,فأ َّ
َها إ َذا أ ْ
َع َج َب ًُ ل َي ْعَم َـ الىَّ ُ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُّ ِ
ِ
َ ِ
َف
اء أ ْ
ٌَ ِل العْمـِِ :إ َذا اطم َع َعَم ْيً َفأ ْ
ض أْ
اؿ َب ْع ُ
اءَ ,كَق َ
الخ ْٓ َر لُي ْك َِرَـ َعَمِ َذل َؾ َكُي َعظ َـ َعَم ْيً َف ٍَ َذا ِرَي ٌ
َع َج َب ًُ َر َج َ
ِ
ِ ِ
ُج ِ
ضا" ),سىف الترهذؼ .(172/4
كرٌِ ْـ َف ٍَ َذا َل ًُ َه ْذ ٌَ ٌب أ َْي ا
َي ْع َه َل ب َع َهمً َف َي ُكك ُف َل ًُ ه ْث ُل أ ُ

ـ بعض األغراض اليت تؤثر يف اإلخالص:

األول :الرايءٌ :ك "ترؾ ا٘خٛص فْ العهل بهٛحظة غٓر هللا" ),التعريفات لمجرجاىْ .(113/1

كجاء الىٍْ عف الرياء صراحة فْ كثٓر هف آيات القرآف ,هىٍا قكلً –تعالِ ﴿: -يا أَٓ َّ ِ
َهُىكا
ٍُّا الذ َ
ٓف آ َ
َ َ
الى ِ
َ ٚتُْب ِطُمكا ص َدَق ِات ُك ْـ ِباْله ِّف َك ْاَٖ َذػ َك َّالِذؼ ُٓ ْى ِف ُق هاَل ًُ ِرَئاء َّ
الِلِ َكاْل َٓ ْك ِـ ْأَ ِخ ِر َف َه َثُم ًُ َك َهثَ ِل
اس َكَْ ُٓ ٚؤ ِه ُف ِب َّ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
صْمادا﴾ ),سكرة البقرة أية  ,( 264جاء فْ التفسٓر " :كٌؤٚء كالحجر
صْف َكاف َعَم ْيً تَُر ٌ
َص َاب ًُ َكاب ٌل َفتَ َرَك ًُ َ
اب َفأ َ
َ
الصفكاف الذؼ عميً تراب فىزؿ عميً كابل ,أؼ هطر شدٓد فتركً صمدا...تمؾ ٌْ صفات هف قصدكا

با٘ىفاؽ رئاء الىاس ,فٓبطل هللا جزاءٌـ" ),تفسٓر الشعراكؼ .(1155/2

كذـ هللا -عز كجل -الهصمٓف الذٓف ٓراءكف فْ صٛتٍـ ,فقاؿَ﴿ :فكيل لِْمه ِ
ٓف
صّم َ
ٌَْ ُ َ
)ِ َّ (5
ِ
اءك َف ) ),﴾(6سكرة الهاعكف أيات .(6-4
اٌك َف الذ َ
ص َٛت ٍِ ْـ َس ُ
َ
ٓف ٌُ ْـ ُٓ َر ُ

)(4

َّ ِ
ٓف ٌُ ْـ َع ْف
الذ َ

الى ِ
كجاء فْ اٖثر عف أبْ ٌريرة -رضْ هللا عىً ,-أف الىبْ -ملسو هيلع هللا ىلص -قاؿِ " :إ َّف أ ََّك َؿ َّ
ضِ َٓ ْكَـ
اس ُيْق َ
ِ ِِ
ِ
اْل ِقي ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يؾ َحتَِّ
اؿَ :ق َاتْم ُت ف َ
ٍٓا؟ َق َ
استُ ْشٍ َدَ ,فأُت َْ بً َف َع َّرَف ًُ ى َع َه ًُ َف َع َرَف ٍَاَ ,ق َ
اهة َعَم ْيً َرُج ٌل ْ
اؿَ :ف َها َعهْم َت ف َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٓل ,ثُ َّـ أُ ِه َر ِب ًِ َف ُس ِح َب َعَمِ َك ْج ٍِ ًِ َحتَِّ أُْل ِقْ
اؿَ :ك َذ ْب َتَ ,كَلكَّى َؾ َق َاتْم َت ٖ َْف ُيَق َ
استُ ْشٍ ْد ُتَ ,ق َ
ؼءَ ,فَق ْد ق َ
ْ
اؿَ :ج ِر ٌ
َ
ِ ِِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
َّ
ِفْ َّ
اؿ:
الى ِارَ ,كَرُج ٌل تَ َعم َـ اْلعْم َـَ ,ك َعم َه ًُ َكَق َأَر اْلُق ْر َ
ٍٓا؟ َق َ
آفَ ,فأُت َْ بً َف َع َّرَف ًُ ى َع َه ًُ َف َع َرَف ٍَاَ ,ق َ
اؿَ :ف َها َعهْم َت ف َ
تَعَّمهت اْل ِعْمـ ,كعَّمهتًَُ ,قاؿَ :ك َذبت ,كَل ِكَّىؾ تَعَّمهت اْل ِعْمـ لِيَقاؿ :عالِـ ,كَق أرْت اْلُقر ِ
غَ ,فَق ْد
اؿَ ٌُ :ك َق ِار ٌ
َْ َ َ َ َْ
َ ُْ
َ ُ َ َ ٌ َ َ َ ْ َ
آف لُيَق َ
َ ََ ْ ُ َ
ِ
طاي ِهف أَصى ِ
ِقٓل ,ثُ َّـ أ ِ
اؼ اْله ِ
ُه َر ِب ًِ َفس ِح َب َعَمِ َك ْج ٍِ ًِ َحتَِّ أُْل ِقْ ِفْ َّ
اؿ
َع َ ُ ْ ْ َ
الى ِارَ ,كَرُج ٌل َك َّس َع هللاُ َعَم ْيًَ ,كأ ْ
َ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف ٓ ْىَفق ِفٍٓا ِإَّٚ
ِ
ِ
ٍٓا؟ َق َ
ُكّمًَ ,فأُت َْ بً َف َع َّرَف ًُ ى َع َه ًُ َف َع َرَف ٍَاَ ,ق َ
اؿَ :ها تَ َرْك ُت ه ْف َسبٓل تُح ُّب أ ْ ُ َ َ
اؿَ :ف َها َعهْم َت ف َ
أ َْىَفْقت ِفٍٓا َلؾَ ,قاؿَ :ك َذبت ,كَل ِكَّىؾ َفعْمت لِيَقاؿٌ :ك جك ٌادَ ,فَقد ِقٓل ,ثُ َّـ أ ِ
ُه َر ِب ًِ َف ُس ِح َب َعَمِ َك ْج ٍِ ًِ ,ثُ َّـ
ْ َ
ُ َ َ َ
ْ َ َ َ َ َ ُ َ َُ َ َ
أُْل ِقْ ِفْ َّ
الى ِار " ),صحيح هسمـ ,باب هف قاتل لمرياء كالسهعة استحق الىار ,رقـ ) .(1513/3 (1905
َ
يقكؿ ا٘هاـ الىككؼ فْ شرحً لٍذا الحدٓث " :قكلً -ملسو هيلع هللا ىلص -فْ الغازؼ كالعالـ كالجكاد ,كعقابٍـ
عمِ فعمٍـ ذلؾ لغٓر هللا كادخالٍـ الىار دلٓل عمِ تغميع تحريـ الرياء كشدة عقكبتً ,كعمِ الحث عمِ
كجكب ا٘خٛص فْ اٖعهاؿ" ),شرح الىككؼ عمِ صحيح هسمـ .(52-51/13

ِ
الص َى ِائ ِعِ ,ه ْث ُل
ضا َع َد ْدت َل ًُ َها َف َعْمت َل ًُ ِه ْف َّ
الثاني ّ
المف :قاؿ فْ الهصباحَ " :ك َه َى ْىت َعَم ْيً َهًّىا ,أ َْي ا
ط ْٓتُؾ كَفعْم ُت َلؾ ,ك ٌُك تَ ْكِد ٌٓر كتَ ْغِٓ ٌٓر تَ ْى َك ِسر ِه ْى ًُ اْلُقُمكبَ ,فمٍِ َذا َىٍِ َّ
الش ِارعُ َع ْى ًُ ِبَق ْكلِ ًِ ﴿ٚ
َع َ
أْ
كؿ أ ْ
ُ
ُ
َ َ
َف تَُق َ
َ
َ َ
َ َ
تُب ِطُمكا صدَق ِات ُكـ ِباْله ِف كاَٖ َذػ﴾ ),سكرة البقرة هف أية  ,( 264ك ِهف ٌىا يَقاؿ اْله ُّف أَخك اْله ِف أ ِ ِ
اف ِبتَ ْعِد ِٓد
َؼ اْ ٚهت َى ُ
ْ
َ ْ َُ ُ ُ َ ُ َ ّ ْ
َ َ ْ َّ َ
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َّ ِ
ِ
اؿ َه َى ْى ُت
َخك اْلَق ْ
الص َىائ ِع أ ُ
ط ِع َكاْل ٍَ ْد ِـَ ,فإَّى ًُ ُيَق ُ
 ,581/2هادة )هىف(َ ,(.قاؿ جهٍكر اْلعَمه ِ
اء ِفْ ٌَِذ ِي
َ ُُْ ُ ُ َ
ُٓ ْؤِذؼ ِب ٍَا َفِإَّى ٍَا َ ٚتُْق َب ُل" ),تفسٓر القرطبْ .(.311/3

َّ
ط ْعتَ ًُ َف ٍُ َك َه ْهُىك ٌف),".
ضا إ َذا َق َ
الش ْْ َء َهىًّا أ َْي ا
َِّ
َّللا ِهف ص ِ
احِب ٍَا أََّى ًُ َي ُه ُّف أ َْك
ْأ َي ِةِ" :إ َّف َّ
الص َدَق َة التْ َي ْعَم ُـ َّ ُ ْ َ

الهصباح الهىٓر لمفٓكهْ

فعمً رياء كسهعً ,أؼ لٓراي الىاس كليسهعكا بً,
الثالث :السمعة :قاؿ فْ الصحاح " :تقكؿ َ
....كسهع بً أؼ شٍري" ),لمجكٌرؼ  1233-1232/3هادة )سهع(( ,كفْ الحدٓث َع ِف ْاب ِف َعبَّاس-رضْ هللا عىٍها-
ِ
ِِ
ِ َّ
َقاؿَ :قاؿ رسكؿ هللاِ َّ -
ف َراءػ َراءػ هللا ِبً» ),صحيح
ُ
َ َ َُ ُ
َ
َ
صمِ هللاُ َعَم ْيً َك َسم َـَ « :-ه ْف َس َّه َع َس َّه َع هللاُ بًَ ,ك َه ْ َ
سهع :عهد ليسهع َّ
ىً فعمً
الىاس َع ُ
البخارؼ ,باب :هف أشرؾ فْ عهمً غٓر هللا ,رقـ) ,(2289/4 ,(2986جاء فْ هعىِ الحدٓثّ " :
ِِ
ىً ها ٓىطكؼ َعَم ْي ًِ هف قبح السريرة ,تَقكؿ :س ِهعت َّ
بالشْءِ :إذا أشعتً
اْلحسفّ ,
َ
سهع هللا بً :أَؼ أظٍر َع ُ َ
ْ
ِ
ِ
ىً" ),كشف الهشكل هف حدٓث الصحيحٓف ٚبف الجكزؼ,
َفَف َشا فْ اٖسهاعَ ,كسهعت ِبالرجلِ :إذا أشٍرتً كأفشٓت اْلَقِبيح َع ُ
َّ ِ
َّللا الىَّاس كَك ِ
 ,(455/2كقٓل هعىاي " :ه ْف أ ََرَاد ِب َعهمِ ًِ َّ
ً" ),شرح الىككؼ عمِ صحيح هسمـ
َس َه َع ًُ َّ ُ َ َ َ
اف َذل َؾ َحظ ًُ ه ْى ُ
الى َ
اس أ ْ
َ
َ
.(.116/18

ػ بعض فكائد اإلخالص:

لٙخٛص فْ العهل فكائد كثٓرة ,فإضافة إلِ قبكؿ العهل فإىً يحصل بً فضل الطاعات عمِ
الهباحات ,جاء فْ الصحيح هف حدٓث أبْ ذر -رضْ هللا عىً.... " :-كِفْ بض ِع أ ِ
ص َدَق ٌةَ ,قاُلكا:
َ ُْ
َ
َحد ُك ْـ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ٍٓا
اؿ" :أ َأ
ض َع ٍَا ِفْ َح َراـ أ َ
َك َ
َرَْٓتُ ْـ َل ْك َك َ
ٍٓا أ ْ
كؿ هللا ,أ ََيأتْ أ َ
َجٌر؟ َق َ
َيا َرُس َ
اف َعَم ْيً ف َ
َحُد َىا َش ٍْ َكتَ ًُ َكَي ُكك ُف َل ًُ ف َ
ِ
ِ
َجٌر" ),صحيح هسمـ ,باب بياف أف اسـ الصدقة يقع عمِ كل ىكع هف الهعركؼ ,رقـ),(1006
ض َع ٍَا فْ اْل َح َِ ٛؿ َك َ
ِكْزٌر؟ َف َك َذل َؾ ِإ َذا َك َ
اف َل ًُ أ ْ
َف اْلهباح ِ
الص ِادَق ِ
الىي ِ
ِ
ات تَ ِ
ِ
ات
َّات َّ
ص ُٓر َ
اعات ِب ّ
ط َ
 ,(697/2قاؿ بعض شراح الحدٓثَ " :كِفْ ٌَ َذا َدل ٌ
ٓل َعَمِ أ َّ ُ َ َ
َفاْل ِجهاع يككف ِعبادة ِإ َذا ىكػ ِب ًِ َقضاء ح ِق َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ
طَم َب
َه َر َّ
َّللاُ تَ َعاَلِ ِب ًِ أ َْك َ
الزْك َجة َك ُه َع َ
َ َ َّ
َ ُ َ ُ ُ َ َ ا ََ
اش َرتَ ٍَا باْل َه ْع ُركؼ الذؼ أ َ
ظ ِر ِإَلِ حراـ أَك اْل ِف ْك ِر ِف ِ
كَلد صالِح أَك ِإعَفاؼ ىْف ِس ًِ أَك ِإعَفاؼ َّ ِ
ِ
يعا ِه َف َّ
يً أ َِك اْل ٍَ ِّـ ِب ًِ
الى َ
ْ ْ َ َ
ْ ْ َ
الزْك َجة َك َه ْى َع ٍُ َها َجه ا
ََ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصال َحة " ),شرح الىككؼ عمِ صحيح هسمـ .(92/7
أ َْك َغ ْٓ ِر َذل َؾ ه َف اْل َهَقاصد َّ
كهف فكائدي حصكؿ الثكاب بالىية إف تعذر العهل ,فقد صح فْ اٖثر أ َّ َِّ
صَّمِ هللاُ َعَم ْي ًِ َك َسَّم َـ
َف الىب َّْ َ -
كاف ِفْ غزاةَ ,فَقاؿِ" :إ َّف أَْقكاها ِباْلهِدٓى ِة خْمَفىا ,ها سَم ْكىا ِشعبا ك َٚك ِاديا ِإ َّ ٚكٌـ هعىا ِف ِيًَ ,ح َب َس ٍُ ُـ
ََ
َ ُْ َ ََ
َ َ
َ ا َ َ َ َ َ َ َ ْا َ َ ا
َ
الع ْذ ُر" ),صحيح البخارؼ ,باب :هف جبسً العذر عف الغزك.(26/4 ,(2839) ,
ُ

بف عمِ عقائد صحيحة كايهاف صادؽ  ٚتمبث أف
جاء فْ هجمة الهىار" :فإف العمكـ العهمية إذا لـ تُ َ
تضهحل ,كلئف ثبتت فإىها تسكؽ إلِ أعهاؿ خالية عف الىيات كخاكية هف سر ا٘خٛص ,فتككف أشبً

شْء بالباطمة فْ عدـ ترتب اٖثر الهطمكب عمٍٓا"),

هجمة الهىار ,هقاؿٚ :ئحة التعميـ الدٓىْ لمههمكة العثهاىية ,دمحم رشٓد رضا

.(989/9

الكصف الثاني :إتقاف العمل كبعض النصكص الكاردة فيو :كقد كرد فْ القرآف الكريـ كثٓرهف الىصكص التْ تحهل دٚلة صريحة أك فٍٓا إشارة تحث عمِ إتقاف العهل كا٘تياف بً عمِ أحسف
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َّ ِ
ِ
ا٘ ْىس ِ
اف ِه ْف ِطٓف﴾),
كأكهل الكجكي ,هىٍا قكلً –تعالِ ﴿ :-الذؼ أ ْ
َح َس َف ُك َّل َش ْْء َخَمَق ًُ َكَب َدأَ َخْم َق ْ َ
أية .(7

سكرة السجدة

جاء التفسٓر أف ا٘حساف ٌك  :إتقاف العهل عمِ أحسف كجً ),التفسٓر الكاضح ,دمحم هحهكدالحجازؼ  ,(308/1كها
ِ
َِّ ِ
ِ
يـ ﴾ ),سكرة آؿ عهراف هف أية .(.172
فْ قكلً تعالِ﴿ :لمذ َ
َح َسُىكا ه ْى ٍُ ْـ َكاتََّق ْكا أ ْ
ٓف أ ْ
َجٌر َعظ ٌ
كفْ بعض كتب التفسٓر أف هعىِ" قكاهٓف" فْ قكلً –تعالِ﴿:-يا أَٓ َّ ِ
ِ
ٓف
َهُىكا ُك ُ
كىكا َق َّكاه َ
ٍُّا الذ َ
ٓف آ َ
َ َ
َِّ
لِل﴾ ),سكرة الهائدة هف أية  " :(8جهع قكاـ ,كٌك الهبالغ فْ القياـ بالشْء كا٘تياف بً هقكها تاها كاه )," ٛالتفسٓر
ّ

الكاضح لدمحم هحهكد الحجازؼ .(488/1
كفْ قكؿ الحق-كتعالِ ﴿: -صىع َّ ِ ِ
ف ﴾ ),سكرة الىهل هف أية
َّللا َّالذؼ أ َْتَق َف ُك َّل َش ْْء ِإَّى ًُ َخِب ٌٓر ِب َها تَْف َعمُك َ
ُ َْ
 ,(88أف هعىِ أتقف :أؼ أحكـٓ ),ىظر تفسٓر القرطبْ  ,(244/13قاؿ القرطبْ" :كقاؿ قتادة :هعىاي أحسف كل شْء,
ا٘ح َكاـ ,يَقاؿ :رجل ِتْقف أَؼ ح ِاذؽ ِب ْاٖ َْشي ِ
ك ِْ
اء"ٓ ),ىظر تفسٓر القرطبْ  ,(244/13كفْ الحدٓثَ ع ْف َع ِائ َش َة,
افٌ َ ْ ٌ ٌ ُ َ ُ ُ ُ ْ ِْ :
ا٘ ْتَق ُ
َ
َ
َّللا -ج َّل كع َّز -ي ِح ُّب ِإ َذا ع ِ
َّللاِ -صَّمِ هللا عَمي ًِ كسمَّ
ِ
َّ
َّ
َف ُٓ ْت ِق َى ًُ»,
أ
ٛ
ه
ع
ـ
ك
د
َح
أ
ل
ه
ف
إ
"
:
اؿ
ق
ـ
كؿ
س
ر
َف
َّ
َّ
ا
َ
ُ
َ َ َُ ْ َ َ ْ
َ َ َ
ُ
َ
أ َُ َ
َ
ُ َْ ََ َ
ِ ِ َّ
َّد ِب ًِِ :ب ْشٌر"  ,275/1ك أخرجً البٍٓقْ فْ شعب ا٘يهاف ,باب فْ اٖهاىات
) الهعجـ اٖكسط لمطبراىْ ,رقـ ) ,275/1 ,(897كقاؿَ" :ل ْـ َٓ ْرِك ٌَ َذا اْل َح ِد َ
ص َع ٌب ,تََفرَ
ٓث َع ْف ٌ َشاـ إُ ٚه ْ
ِ ِ ِِ
كها ٓجب هف أدائٍا إلِ أٌمٍا ,.رقـ ) ,(4929كقاؿ َ" :قاؿ َّ
ِؼ" ,232/7,كقاؿ
ضا أَبُك ْاٖ َْزٌَ ِرَ ,ع ْف ِب ْش ِر ْب ِف َّ
َعَم ُـ " َكَرَكايُ أَْي ا
َص ٌلَ ,كهللاُ أ ْ
الشْٓ ُخ أ ْ
السرِّ
َ
َصحَُّ ,كَلْي َس ل َهالؾ فيً أ ْ
َح َه ُدَ ٌَ " :ذا أ َ
ِِ
ِ
َّ
اعةٌ" 9/4
َّافَ ,ك َ
ص َع ُب ْب ُف ثَاِبت َكثَق ًُ ْاب ُف حب َ
ضعََّف ًُ َج َه َ
الٍٓثهْ فْ هجهع الزكائدَ " :رَكايُ أَُبك َي ْعَمَِ ,كفيً ُه ْ

رحا ِب ًِ
ص ا
اء ُه َ
( ,كهعىاي " :أَؼ يحكهً َك َها َج َ
ِ
ِ
ِ
ٖف ِْ
اف عهمً أتقف كأكهل
فْ ِرَك َايةَ ,كَذل َؾ ّ
ا٘ ْه َداد ا٘لٍْ ٓىزؿ عمِ اْل َعاهل ِب َحسب عهمً َفكل هف َك َ
الع ْبد أحبً هللا تَ َعاَلِ" ),التيسٓر بشرح الجاهع الصغٓر لمهىاكؼ .(269/1
فالحسىات َ
تضاعف أَكثر َكاِذا أَكثر َ
ِ
عهل إتقاف كاحساف ,هتجىبا لمغش ,كافيا بحق الصىعة ,غٓر
قاؿ صاحب فيض القدٓر" :بأف َعهل َ
همتفت إلِ هقدار اٖجر ,كبذلؾ يحصل الخٓر كالبركة كبىقيضً الشر كالكباؿ"),

فيض القدٓر شرح الجاهع الصغٓر لمهىاكؼ

.(476/3

ِ
ِ َّ
كجاء أف الىبَّْ -
ِ
ِِ ِ
ص َح"),
صمِ هللاُ َعَم ْيً َك َسم َـَ -ق َ
اؿَ " :خ ْٓ ُر اْل َك ْسب َك ْس ُب َٓد اْل َعاهل إ َذا َى َ
َ
حدٓث أبْ ٌريرة ,رقـ) ,136/14(8412قاؿ فْ هجهع الزكائد كهىبع الفكائد " :ركاي أحهد  ,كرجالً ثقات" .(98/4

هسىد ا٘هاـ أحهد  ,هف

الكصف الثالث :العمـ كاإللماـ بمجاؿ التخصص كبعض النصكص الكاردة فيو .

ِ
اس ِـ
ٓ ٚخفِ أف أكؿ هف ىزؿ هف القرآف ٌك أهر بالقراءة التْ ٌْ كسٓمة التعمـ ,قاؿ-تعالِ ﴿ :-ا ْق َْأر ب ْ
)(2
)(1
َّ ِ
ا٘ ْىس ِ
ُّؾ ْاٖ َْكرـ)َّ (3الِذؼ َعَّمـ ِباْلَقَم ِـ)َ (4عَّمـ ِْ
اف َها َل ْـ
ا٘ ْى َس َ
َرِّب َؾ الذؼ َخَم َق َخَم َق ِْ َ َ
اف ه ْف َعَمق ا ْق َْأر َكَرب َ
َ
َ
َُ
َي ْعَم ْـ) ),﴾(5سكرة القمـ أيات هف1إلِ .(5
َّللاُ أََّى ًُ َِ ٚإَل ًَ ِإ ََّ ٌُ ٚك
اا
كيقكؿ-جل شأىً
﴿ش ٍِ َد َّ
هعتبر شٍادة أٌل العمـ ,حٓث أضافٍا إلِ شٍادتًَ :
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ
ِ
يـ﴾ ),سكرة آؿ عهراف أية  ,(18كيقكؿ هادح ا العمهاء
َكاْل َه َٛئ َك ُة َكأُكُلك اْلعْم ِـ َقائ اها باْلق ْسط َ ٚإَل ًَ إَ ٌُ ٚك اْل َعز ُيز اْل َحك ُ
هبٓى ا أىٍـ اٖقرب لخشٓتًِ﴿ :إَّىها ٓخ َشِ َّ ِ ِ ِ ِ
اء﴾ ),سكرة فاطر هف أية  ,( 28كقد جعل الحق-
َ َْ
َّللاَ ه ْف ع َبادي اْل ُعَم َه ُ
تبارؾ كتعالِ -العمـ سببا لرفع درجات حاهميً ,ك أىٍـ أرفع هف غٓرٌـٓ ﴿:رَف ِع َّ َّ ِ
َهُىكا ِه ْى ُك ْـ
َّللاُ الذ َ
َْ
ٓف آ َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
َّ
َّ
ٓف َٚ
ٓف َي ْعَم ُهك َف َكالذ َ
ٓف أُكتُكا اْلعْم َـ َد َر َجات ﴾ ),سكرة الهجادلة هف أية  ,(11كيقكؿُ﴿ :ق ْل ٌَ ْل َي ْستَ ِكؼ الذ َ
َكالذ َ
َي ْعَم ُهك َف﴾),

سكرة الهجادلة هف أية

.(11
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ِ
ِ
ط ِرياقا
صَّمِ َّ
َّللاُ َعَم ْي ًِ َك َسَّم َـَ .. ":-ك َه ْف َسَم َؾ َ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
ك جاء فْ السىة َع ْف أَبْ ٌُ َرْي َرَةَ ,ق َ
كؿ هللا َ -
ْٓمت ِهس ِف ِ
ط ِرياقا ِإَلِ اْل َجَّى ِة " ),صحيح هسمـ ,باب فضل اٚجتهاع عمِ تٛكة القرآف رقـ) .(2074/4 ,(2699
يً ِعْم اهاَ ,س ٍَّ َل هللاُ َل ًُ ِب ًِ َ
ََ ُ

كلهكاىة العمـ أف جعل هللا –عز كجلٖ -صاحبً الذٓف يعمهكف كيىشرىً بٓف الىاس ,هزية عف غٓرٌـ
َف رسكؿ هللاِ َّ -
صمِ هللاُ
كٌْ :أف يظل الثكاب الحاصل هف تعميهٍـ هسته ار لٍـ بعد ههاتٍـ ,حٓث جاء أ َّ َ ُ َ
َ
ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ َّ
ات ِْ
ص َدَقة َج ِارَية ,أ َْك ِعْمـ ُٓ ْىتََف ُع
اف ْاىَق َ
اؿِ " :إ َذا َه َ
ا٘ ْى َس ُ
َعَم ْيً َك َسم َـَ -ق َ
ط َع َع ْى ًُ َع َهُم ًُ إ ٚه ْف ثَ َٛثَة :إ ٚه ْف َ
ِِ
صالِح َٓ ْد ُعك َل ًُ " ),صحيح هسمـ ,باب ها ٓمحق ا٘ىساف هف الثكاب بعد كفاتً ,رقـ).(1255/3,(1631
بً ,أ َْك َكَلد َ
كفْ إجابة الهٛئكة ربٍـ -عىدها طمب هىٍـ هعرفة اٖسهاء -خٓر هثاؿ لهف  ٚيعمـ أف يقكؿ ذلؾ دكف
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
حكيـ﴾ ),سكرة البقرة
ؾ َ ٚعْم َـ َل َىا ِإَ ٚها َعم ْهتََىا ِإَّى َ
هكابرة أك حشهة يقكؿ –تعالَِ﴿ :-قاُلكا ُس ْب َح َاى َ
يـ اْل َ ُ
ؾ أ َْى َت اْل َعم ُ
َّ
ط ْكا َها َِ ٚعْم َـ لٍـ بً كها
َعَم َه ٍُ ْـ ِب ًَِ ,كَل ْـ َٓتَ َعا َ
َج ُابكا أََّى ٍُ ْـ ََ ٚي ْعَم ُهك َف ِإَ ٚها أ ْ
أية  ,( 32قاؿ القرطبَْ " :فأ َ
ِ
ِ
ِ
يفعمً الجٍاؿ هىا ,ك ...اْلك ِ
ِ
اء
كؿ ِإ ْف َل ْـ َي ْعَم ْـَّ :
اج ُب َعَمِ َه ْف ُسئ َل َع ْف عْمـ أ ْ
َّللاُ أ ْ
َف َيُق َ
َ
َعَم ُـ َكَ ٚأ َْدرؼ ,ا ْقت َد ا
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َٛء ه َف اْل ُعَم َهاء" ),تفسٓر القرطبْ .(265/
ِباْل َه َٛئ َكة َك ْاَْٖىِب َياء َكاْلُف َ

الكصف الرابع :النصيحة كبعض النصكص الكاردة فييا:

قاؿ بعض العمهاء  " :الىصيحة كمهة يعبر بٍا عف جهمة ٌْ :إرادة الخٓر لمهىصكح لً ,كليس

يهكف أف يعبر ٌذا الهعىِ بكمهة كاحدة تحصرٌا كتجهع هعىاٌا غٓرٌا"),

. (126

الىصح ك َّ ِ
ِ
ؼ
يح ُة :خ َُ ٛ
الىص َ
جاء فْ هعىِ الىصيحةَ ُ ْ ُّ " :
كص اْلعه ِل ,كالتَّكب ُة الىَّصك ِح ِه ْىًَ ,كأََّىٍا ِ
يح ٌة َل ْي َس
ُ
ِب ُخُم ِ َ َ َ ْ َ
صح َ
َ َ
ُ
هادة )ىصح((.

اْل ِغ ِّ
ش,...
ِفٍٓا َخ ْر ٌؽ
َ

هعالـ السىف فْ شرح سىف أبْ داككد لمخطابْ /4

ِ
ِ
ِ
ف
َك ٌُ َك َىاص ُح اْل َج ْٓ ِب ل َهثَلِ ,إ َذا ُكص َ
ة " ),هعجـ هقآيس المغة ٚبف فارس ,435/5
َكَُ ٚثْم َه ٌ

قاؿ فْ التعريفات " :الىصح :إخٛص العهل عف شكائب الفساد ,".ك"الىصيحة ٌْ :الدعاء إلِ ها

فيً الصٛح ,كالىٍْ عها فيً الفساد ),التعريفات لمجرجاىْ .(241/1

اِ ٚت َرّبِْ
كجاء ذكر الىصح فْ قكلً –تعالِ -عمِ لساف ىبيً ىكح -عميً السٛـ﴿ :-أَُبّمِ ُغ ُك ْـ ِرَس َ
ِ ِ
ٓف ﴾ ),سكرة اٖعراؼ هف أية  ,( 68كعمِ لساف الرجل الىاصح لىبْ هللا هكسِ-عميً السٛـ-
َكأ ََىا َل ُك ْـ َىاص ٌح أَه ٌ
اخرج ِإِّىْ َلؾ ِهف َّ ِ ِ
ٓف﴾ ),سكرة القصص هف أية  ,(20كجاء اٖهر لمهؤهىٓف بأف تككف
الىاصح َ
َ َ
بها يكاد لًَ﴿ :ف ْ ُ ْ
تكبتٍـ ىصكحا﴿ :يا أٍَُّٓا َّالِذٓف آَهىكا تكبكا ِإَلِ َّ ِ
كحا﴾ ),سكرة التحريـ هف أية  ,( 8قاؿ فْ التحرير:
َ َُ ُ ُ
ص ا
ا
َّللا تَ ْكَب اة َى ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
طٍا ىيَّ ُة اْلعكَدة ِإَلِ اْلعه ِل اْلهتُ ِ
َّ
ص ُ َّ ِ َّ
كب
َْ
" َكَك ْ
ََ َ
ٍٓا َكَ ٚتُ َخال ُ َ
صك ِح َه َجاٌز ُجعَمت الت ْكَب ُة التْ َ ٚتَ َرُّدُد ف َ
ف الت ْكَبة بالى ُ
ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِِ ِ
ْ)ىصكح( اسِتعارةٌ كَليس ِهف اْلهج ِاز اْلعْقمِ ِْ ِإ ْذ َليس اْلهراد َىصكحا ص ِ
احُب ٍَا ",
ْ ََ َ َْ َ ََ
ْ َ َُ ُ ُ ا َ
ه ْى ًُ ب َه ْىزَلة الىاص ِح ل َغ ْٓري َفف َ ُ
َ ّ
َف يعَّدػ ِإَلِ اْلهْفع ِ
كؿ ِب َٛـ َزِائ َدة َد َّالة َعَمِ َه ْع َىِ
َ ُ
) التحرير كالتىكير ٚبف عاشكر  ,( 328/28كفيً أيض اَ " :كَي ْكثَُر أ ْ ُ َ
اصح أَراد ِهف ى ِ ِ
الى ِ
َف َّ ِ
ات اْله ْىصك ِحَ َٚ ,جْم َب َخ ْٓر لِ َىْف ِ
ِاْ ٚخِتص ِ
س َّ
اص لِ َّمد ََٚل ِة َعَمِ أ َّ
اص ِحَ ,ف ِفْ
الى َ َ َ ْ ُ ْ
صحً َذ َ َ ُ
َ
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الى ِ
ِ
ِ
َذلِ َؾ ه َباَل َغ ٌة كَد ََٚل ٌة َعَمِ ِإه َح ِ
ص َ ِ َّ
اض َّ
كدا ِب ٍَا َج ِاىُب ًُ َٚ
صا
ْ
َ
صك ِحَ ,هْق ُ
ص اة لْم َه ْى ُ
يحةَ ,كأَى ٍَا َكَق َع ْت َخال َ
ُ
َغ ْٓ َر"),التحرير كالتىكير ٚبف عاشكر.(194/8
ِ
ِ َّ
الىِب َّْ َّ -
َف َّ
كفْ اٖثر َع ْف تَ ِهيـ َّ
الدا ِرِّؼ -رضْ هللا عىً -أ َّ
ٓف
اؿّ « :
الد ُ
صمِ هللاُ َعَم ْيً َك َسم َـَ ,-ق َ
َ
ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ِِ
َّ ِ
ِ
ٓف ك َع َّ ِ ِ
ٍـ» ),صحيح هسمـ ,باب :بياف أف الدٓف الىصيحة ,رقـ
الىص َ
يح ُة» ُقْم َىا :ل َه ْف؟ َق َ
اهت ْ
اؿَّ « :لِل َكلكتَابً َكل َرُسكلً َكَٖئ َّهة اْل ُه ْسمه َ َ
).(74/1,(55
قاؿ الخطابْ ":فهعىِ الىصيحة ﵀ سبحاىً :صحة اٚعتقاد فْ كحداىٓتً كاخٛص الىية فْ عبادتً,

كالىصيحة لكتاب هللا :ا٘يهاف بً كالعهل بها فيً ,كالىصيحة لرسكلً :التصدٓق بىبكتً كبذؿ الطاعة لً فيها

أهر بً كىٍِ عىً ,كالىصيحة ٖئهة الهؤهىٓف :أف يطيعٍـ فْ الحق كأف ٓ ٚرػ الخركج عمٍٓـ بالسٓف
إذا جاركا ,كالىصيحة لعاهة الهسمهٓف :إرشادٌـ إلِ هصالحٍـ ),".هعالـ السىف فْ شرح سىف أبْ داككد لمخطابْ .(126 /4
َّللاَِ ,قاؿ« :بايعت رسكؿ َّ ِ
كفْ الصحيح َع ْف َج ِر ِ
صَّمِ هللاُ َعَم ْي ًِ َك َسَّم َـَ -عَمِ ِإَقا ِـ
ير ْب ِف َع ْبِد َّ
َ َ َْ ُ َ ُ َ
َّللا َ -
ِ َّ ِ
َّ ِ
ص ِح لِ ُك ِّل ُه ْسمِـ» ),صحيح البخارؼ ,باب :قكؿ الىبْ ملسو هيلع هللا ىلص" الدٓف الىصيحة" ,رقـ).(21/1 ,(57
الصَٛةَ ,كآِتَاء الزَكاةَ ,كالىُّ ْ
كقاؿ أجرؼ " :ك ٚيككف
ىاصحا ﵀ كلرسكلً كٖئهة الهسمهٓف كعاهتٍـ إ ٚهف بدأ بالىصيحة
ا
لىفسً ,كاجتٍد فْ طمب العمـ كالفقً ,ليعرؼ بً ها ٓجب عميً ,كيعمـ عداكة الشيطاف لً ككٓف الحذر
هىً ,كيعمـ قبيح ها تهٓل إليً الىفس حتِ ٓخالفٍا بعمـ" ),شرح ابف بطاؿ عمِ صحيح البخارؼ .(130/1

الوصف الخامس :المدوة الحسنة وبعض النصوص الواردة فٌها.

كؿ َّ ِ
ِ
اف َل ُكـ ِفْ رس ِ
َّللاَ َكاْل َٓ ْكَـ ْأَ ِخ َر ﴾),
اف َٓ ْرُجك َّ
ُس َكةٌ َح َس َى ٌة ل َه ْف َك َ
َّللا أ ْ
يقكؿ-جل شأىًَ﴿ :-لَق ْد َك َ ْ
َُ
ِِ
ا٘سكة ِب َكس ِر اْلٍه َزِة ك ِ
ِ
ِ
َؼُ :يْقتََدػ ِب ًِ
َْ َ َ
اس ٌـ ل َها ُٓ ْؤتَ َسِ بً ,أ ْ
ض ّه ٍَا ْ
اٖحزاب هف أية  ,(21قاؿ فْ التحرير كالتىكيرَ ":ك ْ ْ َ ُ ْ
ِِ
ِ
َف َي ُكك َف اْل ُه ْؤتَ َسِ ِب ًِ ٌُ َك اْلُق ْد َكةُ ". (203/21),
َكُي ْع َه ُل ه ْث ُل َع َهمًَ ,ك َح ُّق ْاٖ ُْس َكِة أ ْ
ِ َّ ِ
اٌ ُـ ا ْقتَِد ِي
كيقكؿ -جل شأىً-
ٓف ٌَ َدػ َّ
هخاطبا ىبيً بأف يقتدؼ باٖىبياء هف قبمً﴿:أُكَلئ َؾ الذ َ
َّللاُ َفِب ٍُ َد ُ
ا
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ٓف ﴾ ),سكرة اٖىعاـ أية.(90
َج اار ِإ ْف ٌُ َك ِإ ٚذ ْك َرػ لْم َعاَله َ
َسأَُل ُك ْـ َعَم ْيً أ ْ
ُق ْل َ ٚأ ْ
اٌ ْـ أَِئ َّه اة َٓ ٍُْدك َف ِبأ َْه ِرَىا﴾ ),سكرة اٖىبياء هف أية  " ,(73أؼ رؤساء يقتدػ بٍـ فْ
﴿ك َج َعْم َى ُ
كيقكؿ فْ بعض رسمًَ :

سكرة

الخٓرات كأعهاؿ الطاعات" ),تفسٓر القرطبْ  ,(305/11كفْ الكشاؼٍُْ َٓ " :دك َف ِبأ َْه ِرىا ,فيً أف هف صمح ليككف قدكة
فْ دٓف هللا فالٍداية هحتكهة عميً ,هأهكر ٌك بٍا هف جٍة هللا ,ليس لً أف ٓخل بٍا كيتثاقل عىٍا ,ك ّأكؿ

ٖف اٚىتفاع بٍداي أعـ ,كالىفكس إلِ اٚقتداء بالهٍدػ أهٓل" ),تفسٓر الزهخشرؼ .(127/3
ذلؾ أف ٍٓتدػ بىفسًّ ,
كعف جرير بف عبدهللا أف رسكؿ هللاِ -صَّمِ هللا َعَم ْي ًِ كسَّمـ -قاؿ« :ه ْف س َّف ِفْ ِْ
ا٘ ْس َِ ٛـ ُسَّى اة َح َس َى اة,
ُ
َُ ُ
َ َ
َ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كرٌِـ َشْء ,كه ْف س َّف فْ ِْ
ِ
ص ه ْف أ ُ ِ
ا٘ ْس َِ ٛـ ُسىَّ اة
َف ُعه َل ِب ٍَا َب ْع َديُُ ,كت َب َل ًُ ه ْث ُل أ ْ
َج ِر َه ْف َعه َل ب ٍَاَ ,كَْ َٓ ٚىُق ُ
ُج ْ ْ ٌ َ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
شْء» ),صحيح هسمـ ,باب :هف
َسّٓ َئ اةَ ,ف ُعه َل ب ٍَا َب ْع َديُُ ,كت َب َعَم ْيً ه ْث ُل ِكْزِر َه ْف َعه َل ب ٍَاَ ,كَْ َٓ ٚىُق ُ
ص ه ْف أ َْكَزِارٌ ْـ َ ْ ٌ
ط ِريَقة
َؼ :أَتَِ ِب َ
سف فْ ا٘سٛـ سىة حسىة أك سٓئة ,كهف دعا إلِ ٌدػ أك ضٛلة  ,رقـ) ,(2059/4 ,(1017قاؿ فْ هرقاة الهفاتيح " :أ ْ
ضيَّة يْقتدػ ِب ًِ ِفٍٓا )َفَمً أَجرٌا( أَؼ :أَجر ِتْمؾ ُّ ِ
هر ِ
ِ
ل ِبٍا ),".هرقاة الهفاتيح شرح هشكاة الهصابيح لعمْ
ُ ََ
ُ ُْ َ ْ ُْ َ
َْ
َؼ :ثَ َك ُ
السَّىة ,أ ْ
اب اْل َع َه َ
َ
62

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

القارؼ  ,(294/1كقاؿ آخر" أؼ أتِ بطريقة هرضية يشٍد لٍا أصل هف أصكؿ الدٓف ,أك صار باعثا كسببا
لتركيج أهر ثابت فْ الشرع"),

هراعاة الهفاتيح شرح هشكاة الهصابيح لعمْ القارؼ

.(315/1

الكصف السادس :األمانة:

ِِ
َّ ِ
ِ ِ
اعك َف ﴾ ),سكرة الهؤهىكف أية .(8
يقكؿ الحق -تبارؾ كتعالَِ ﴿: -كالذ َ
ٓف ٌُ ْـ ٖ ََه َاىات ٍِ ْـ َك َع ٍْدٌ ْـ َر ُ
ف ِإب َٛغً ِإَلِ أَرباِب ًِ كهست ِحِّق ِ
َّ ِ
يً
طَم ُق ْاٖ ََه َاى ُة َه َج اا
يقكؿ ابف عاشكرَ " :كتُ ْ
َْ َ ُ ْ َ
از َعَمِ َها َٓ ِج ُب َعَمِ اْل ُه َكم ْ ُ ُ
صيح ِة كىح ِكٌا ,ك ِ
ِ
اه ِة َك ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ضُّد ٌَا اْل ِخ َي َاى ُة" ),التحرير كالتىكير .(92/5
اص ِة َكاْل َع َّ
ِه َف اْل َخ َّ
ّ
الدٓف َكاْلعْم ِـ َكاْل ُع ٍُكد َكاْلج َكار َكالىَّ َ َ َ ْ َ َ
َّللاِ ب ِف عهر ,ر ِ
ِ َّ
َّللاِ َّ -
َّللاُ َع ْى ٍُ َها :أ َّ
اؿ« :أَُ َٚكُّم ُك ْـ َراع
ضْ َّ
ك َع ْف َع ْبِد َّ
صمِ هللاُ َعَم ْيً َك َسم َـَ ,-ق َ
َف َرُس َ
كؿ َّ َ
ْ ُ ََ َ َ
ُّ
ِ ِِ ِ
الى ِ
ا٘هاـ َّالِذؼ َعَمِ َّ
ٌَ ِل َب ِْٓت ًِ,
كؿ َع ْف َرِعَِّٓت ًَِ ,ك َّ
الرُج ُل َراع َعَمِ أ ْ
اس َراع َك ٌُ َك َه ْسئُ ٌ
َكُكم ُك ْـ َه ْسئُ ٌ
كؿ َع ْف َرعَّٓتًَ ,ف َ ُ
ِ ِِ
ِ
الرُج ِل َراع
ٌَ ِل َب ْٓ ِت َزْك ِج ٍَاَ ,كَكَلِد ِي َكٌِْ َه ْسُئكَل ٌة َع ْى ٍُ ْـَ ,ك َع ْبُد َّ
اله ْأرَةُ َراع َي ٌة َعَمِ أ ْ
َك ٌُ َك َه ْسُئ ٌ
كؿ َع ْف َرعَّٓتًَ ,ك َ
َ
ِ ِِ
ُّ
ُّ
ِ
كؿ َع ْف َرِعَِّٓت ًِ»),
َّللا
صحيح البخارؼ ,باب :قكؿ هللا تعالِ ﴿ :أَط ُ
يعكا َّ َ
كؿ َع ْى ًُ ,أََ َٚف ُكم ُك ْـ َراع َكُكم ُك ْـ َه ْسُئ ٌ
َعَمِ َهاؿ َسِّٓدي َك ٌُ َك َه ْسُئ ٌ

َكأ َِط ُيعكا الرَُّس َكؿ َكأُكلِْ ْاٖ َْه ِر ِهْى ُك ْـ ﴾ ,رقـ ) ,(62/9 ,(7138قاؿ الخطابْ" :هعىِ الراعْ ٌٍىا الحافع الهؤتهف عمِ ها ٓميً

يأهرٌـ بالىصيحة فيها ٓمكىً ,كيحذرٌـ أف ٓخكىكا فيها ككل إلٍٓـ هىً ,أك يضيعكا ,كأخبر أىٍـ هسؤكلكف

عىً كهؤاخذكف بً" ),هعالـ السىف لمخطابْ .(2/3

كعف هعقل بف يسار أىً سهع-رسكؿ هللاِ َّ -
صمِ هللاُ
َُ َ
َ
ِ
ِ
َّ
ِ
كت ك ٌُك َغ ٌّ ِ ِ
َرِعَّي اةَ ,ي ُه ُ
اش ل َرعَّٓتً ,إَ ٚح َّرَـ هللاُ
كت َٓ ْكَـ َي ُه ُ َ َ

َعَم ْيً
َعَم ْي ًِ

ِ ِ
ِ
َّ
كؿَ « :ها ه ْف َع ْبد َي ْستَ ْرعيً هللاُ
َك َسم َـَ -يُق ُ
ة» ),صحيح هسمـ ,باب فضٓمة ا٘هاـ العادؿ كعقكبتً,
اْل َجَّى َ

رقـ).(1460/3,(142
ِ ِ
ِِ
ٓر ِه ْف ِغ ِّ
اض :ه ْع َىايُ َبِّٓ ٌف ِفْ التَّ ْحِذ ِ
َّللاُ تَ َعاَلِ َش ْٓائا ِه ْف أ َْه ِرٌِ ْـ
ٓف لِ َه ْف َقَّم َديُ َّ
ش اْل ُه ْسمه َ
"َق َ
اؿ اْلَقاضْ ع َي ٌ َ
ِ
ِ
ِ
كاستَرعاي عَمٓ ٍِـ كىصبً لِهصَمحِت ٍِـ ِفْ ِد ِٓى ٍِـ أَك د ْىياٌـ َفِإ َذا خ ِ
يها ُقّمِ َديُ ِإ َّها
َ َ
ْ ْ ُ َ ُْ
َ ْ ْ َ ُ َ ْ ْ ََ َ َُ َ ْ َ ْ
ص ْح ف َ
يها ْاؤتُه َف َعَم ْيً َفَم ْـ َٓ ْى َ
اف ف َ
ِ
ِبتَضِٓ ِ
يع ًِ تَ ْع ِر َيف ٍُ ْـ َها َْٓم َزُه ٍُ ْـ ِه ْف ِدٓى ٍِ ْـَ ...فَق ْد َغ َّش ٍُ ْـ" ),شرح الىككؼ عمِ صحيح هسمـ .(166/2
ْ

المطمب الثاني :بعض نصكص الكتاب كالسنة الخاصة كربطيا بمناىج الدراسة.
األكؿ :بعض النصكص الخاصة بمناىج الدراسات اإلسالمية.

كرد فْ الشريعة ا٘سٛهية كثٓر هف أيات القرآىية كاٖحادٓث الىبكية ها ٓدؿ عمِ اٌٚتهاـ بتعمـ
َّ ِ
العمكـ الدٓىية ,هىٍا ها سبق بياىً فْ الهطمب اٖكؿ كقكلً -تعالِٓ﴿ :-رَف ِع َّ َّ ِ
ِ
ٓف
َهُىكا ه ْى ُك ْـ َكالذ َ
َّللاُ الذ َ
َْ
ٓف آ َ
ِ
َّ ِ
ِ
َّ
ف﴾ ),سكرة
ٓف ََ ٚي ْعَم ُهك َ
ٓف َي ْعَم ُهك َف َكالذ َ
أُكتُكا اْلعْم َـ َد َر َجات ﴾ ),سكرة الهجادلة هف أية  , (11كقكلًُ﴿ :ق ْل ٌَ ْل َي ْستَ ِكؼ الذ َ
الزهر هف أية

.( 9

ِ
ِ
ِ
ِ
َِّ
صمَِّ هللاُ َعَم ْي ًِ َك َسمَّ َـَٚ« :
كؿَ :ق َ
كؿَ :سه ْع ُت َعميًّاَ ,يُق ُ
كفْ الصحيح عف ِرْبع َّْ ْب َف ح َراشَ ,يُق ُ
اؿ الىب ُّْ َ
تَ ْكِذُبكا َعَم ََّْ ,فِإىَّ ًُ ه ْف َك َذ َب َعَم َّْ َفْمَٓمِ ِج َّ
الى َار» ),صحيح البخارؼ ,باب إثـ هف كذب عمِ الىبْ ملسو هيلع هللا ىلص ,رقـ).( 33/1 ,(106
َ
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كعف عثهاف -ر ِ
َّ
ِ َّ
الىِب ِْ َّ -
َّللاُ َع ْى ًَُ ,-ع ِف َّ
آف
ضْ َّ
اؿَ « :خ ْٓ ُرُك ْـ َه ْف تَ َعم َـ الُق ْر َ
صمِ هللاُ َعَم ْيً َك َسم َـَ -ق َ
ّ َ
َ ْ َُْ َ َ َ
َك َعَّم َه ًُ» ),صحيح البخارؼ  ,باب :خٓركـ هف تعمـ القرآف كعمهً ,رقـ).(92/6 ,(5027
ِ
الىِب َّْ َّ
الر ْحه ِف ,س ِه ْع ُت ه َع ِاكَي َةَ ,خ ِط آبا َيُقك ُؿ س ِه ْع ُت َّ
صمِ هللاُ
َ
َ
ُ
كعف ابف شٍاب قاؿ :قاؿ ُح َه ُْٓد ْب ُف َع ْبد َّ َ َ
اسـ ك َّ ِ
ِ
ِ َّ
َّللاُ ِب ًِ َخ ْٓ اار ُيَفِّق ٍْ ًُ ِفْ ِّ ِ
ُه ُة
كؿَ « :ه ْف ُٓ ِرِد َّ
اؿ ٌَِذ ِي اٖ َّ
َّللاُ ُي ْعطَْ ,كَل ْف تَ َز َ
َعَم ْيً َك َسم َـ َيُق ُ
الدٓفَ ,كِاَّى َها أ ََىا َق ٌ َ
َّللاِ َٚ ,يض ُّرٌـ هف خاَلَفٍـ ,حتَِّ يأِْتْ أَهر َّ ِ
َق ِائ َه اة َعَمِ أ َْه ِر َّ
َّللا» ),صحيح البخارؼ  ,باب :هف ٓرد هللا بً خٓ ار يفقً فْ الدٓف,
َ ُ ُْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ
رقـ).(25/1 ,(71
ط ِرياقا ْٓمت ِهس ِف ِ
ط ِرياقا ِإَلِ اْل َجَّى ِة َك َها
يً ِعْم اهاَ ,س ٍَّ َل هللاُ َل ًُ ِب ًِ َ
ك قاؿ رسكؿ هللا-ملسو هيلع هللا ىلصَ " :-ك َه ْف َسَم َؾ َ
ََ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الس ِك َٓى ُةَ ,ك َغ ِش َٓ ْت ٍُ ُـ
كى ًُ َب ْٓ َى ٍُ ْـِ ,إ ََّ ٚى َزَل ْت َعَم ْٓ ٍِ ِـ َّ
اب هللاَ ,كَيتََد َارُس َ
ْ
اجتَ َه َع َق ْكٌـ فْ َب ْٓت ه ْف ُبُٓكت هللاْ َٓ ,تُمك َف كتَ َ
طأَ ِب ًِ عهُمًَ ,لـ يس ِر ِ
الرحه ُة كحَّف ْتٍـ اْله َِٛئ َك ُة ,كَذ َكرٌـ هللا ِفيهف ِع ْىدي ,كهف ب َّ
ً" ),صحيح هسمـ ,باب فضل
ََ ُ ْ ُْ ْ
ع ِبً َى َسُب ُ
َ َ ُُ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ
َّ ْ َ َ َ ُ ُ َ
اٚجتهاع عمِ تٛكة القرآف ,رقـ).(2074/4 ,(2699
ِِ
َّ
ِ َّ
الىِب ََّّْ -
ِ ِ
َف َّ
َّللاِ ,أ َّ
اءَ ,كَٚ
ك َع ْف َجاِب ِر ْب ِف َع ْبِد َّ
اؿ َٚ « :تَ َعم ُهكا اْلعْم َـ لتَُب ُ
صمِ هللاُ َعَم ْيً َك َسم َـَ-ق َ
َ
اٌكا بً اْل ُعَم َه َ
ِِ
ِ
الى ُار َّ
السَفٍاءَ ,كَ ٚتَ َخٓ َُّركا ِب ًِ اْله َجالِ َسَ ,فه ْف َف َع َل َذلِ َؾ َف َّ
ار» ),سىف ابف هاجً ,باب اٚىتفاع بالعمـ كالعهل بً,
الى ُ
َ
َ
لتُ َه ُاركا بً ُّ َ َ
رقـ) ,93/1 ‘(254صحيح ابف حباب ,باب ذكر كصف العمـ الذؼ ٓتكقع دخكؿ الىار لهف طمبً ,رقـ) ,279/1 ,(77كالحاكـ فْ الهستدرؾ ,رقـ) ,161/1,(290قاؿ البكصٓرؼ فْ

هصباح الزجاجة"

ٌَ َذا ِإ ْسَىاد رَِجالً ِثَقات عمِ َشرط ُهسمـ" .(37/1

ِ
َحك ِ
اؿ ْاب ُف َه ْس ُعكدَ ٌَ " :ذا
اؿَ :ق َ
ص َق َ
َك َع ْف أَبْ ْاٖ ْ َ
كت ِهف اْلخٓ ِر َّالِذؼ َليس ِف ِ
َفْميْفعلَ ,فِإ َّف أَصَفر اْلبٓ ِ
يً
َ َْ
ْ َ ُُ
َ َْ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّللا َشْء َك َخر ِ
ِ ِ
اب اْل َب ْٓت الذؼ ََ ٚعاه َر َل ًَُ ,كاِ َّف
كتَاب َّ ْ ٌ َ

اْلُقرآف هأْدب ُة َّ ِ
َف َٓتَ َعَّم َـ ِه ْى ًُ َش ْٓائا
استَ َ
اع أ ْ
ط َ
ْ ُ َ َُ
َّللاَ ,ف َه ِف ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِه ْف ِكتَ ِ
َّللا َشْ ٌءَ ,كِا َّف اْل َب ْٓ َت َّالذؼ َل ْي َس ِفيً ه ْف
اب َّ
ْ
ِِ
ِ
ِ
َّ
كرَة اْل َبَق َ ِرة),".
الش ْي َ
طَ
اف َٓ ْخ ُرُج ه َف اْل َب ْٓت َي ْس َه ُع فيً ُس َ

الطبرِاى ُّْ ِبأ ِ
َّ
اؿ ٌَ ِذ ِي
الهصىف لعبد الرزاؽ الصىعاىْ ,باب تعميـ القرآف كفضمً ,368/3 ,(5998) ,كحمية اٖكلياء ٚبف ىعيـ ,130/1,قاؿ الٍٓثهْ فْ هجهع الزكائدَ " :رَكايُ َ َ
َساى َٓدَ ,كِر َج ُ
َ

َّ
الص ِح ِيح " .(164/7
الطر ِ
اؿ َّ
ِيق ر َ
ِج ُ

ِ َّ
الىِب ِْ َّ -
كع ْف أ ََىس-رضْ هللا عىًَ -ع ِف َّ
َحُد ُك ْـَ ,حتَِّ ُي ِح َّب
َ
اؿْ ُٓ َٚ" :ؤ ِه ُف أ َ
صمِ هللاُ َعَم ْيً َك َسم َـَ -ق َ
ّ َ
ِ
َخ ِ
ِٖ ِ
يً َها ُي ِح ُّب لِ َىْف ِسً" )،صحيح البخارؼ ,باب هف ا٘يهاف أف يحب ٖخيً ها يحب لىفسً ,رقـ).(12/1 ,(13
ِ
ِ َّ
الىِب ِْ َّ
ك َع ْف َع ْبِد َّ ِ ِ
َّللاُ َع ْىٍهاَ ,-ع ِف َّ
اله ْسِم ُـ َه ْف َسمِ َـ
صمِ هللاُ َعَم ْيً َك َسم َـ َق َ
اؿُ « :
َّللا ْبف َع ْهرك َ -رض َْ َّ ُ َ
ّ َ
الهسمِهك َف ِه ْف لِس ِاى ًِ كيِد ِي ,كالهٍ ِ
اج ُر َه ْف ٌَ َج َر َها َى ٍَِ َّ
ً" ),صحيح البخارؼ ,باب الهسمـ هف سمـ الهسمهكف هف لساىً كيدي ,رقـ)
َّللاُ َع ْى ُ
َ ََ َ َُ
ُْ ُ

. (11/1 ,(10

َّ ِ
ِ
ِ َّ
كعف ع ِائ َش َةَ ,قاَل ْت :تَ َ ٛرسكؿ هللاِ َّ -
ات
اب ِه ْى ًُ َآي ٌ
َْ َ
صمِ هللاُ َعَم ْيً َك َسم َـَ ٌُ ﴿:-ك الذؼ أ َْى َزَؿ َعَم ْي َؾ اْلكتَ َ
َُ ُ
َ
ِ
ِ
َها َّالِذ ِ
ات ٌُ َّف أ ُُّـ اْل ِكتَ ِ
ِِ
َِّ ف
اء اْل ِف ْت َى ِة
اتَ ,فأ َّ
ُخ ُر ُهتَ َشاِب ٍَ ٌ
ُه ْح َك َه ٌ
اب َكأ َ
َ
ٓف فْ ُقُمكبٍ ْـ َزْي ٌغ َف َٓتب ُعك َ َها تَ َش َاب ًَ ه ْى ًُ ْابت َغ َ
ِ ِ
كابِت َغاء تَأ ِْكيمِ ًِ ,كها يعَمـ تَأ ِْكيَمً ِإ َّ ٚهللا ,ك َّ ِ
آهىَّا ِب ًِ ُك ٌّل ِه ْف ِع ْىِد َرِّب َىاَ ,ك َها َٓ َّذ َّك ُر ِإ َّٚ
ُ
ُ َ
الراس ُخك َف فْ اْلعْم ِـ َيُقكُلك َف َ
َ َ َْ ُ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
ِ
ٓف َٓتَِّب ُعك َف َها
صمِ هللاُ َعَم ْيً َك َسم َـِ« :إ َذا َأرَْٓتُ ُـ الذ َ
اؿ َرُس ُ
أُكُلك ْاَْٖل َباب ﴾ ),سكرة آؿ عهراف أية َ ،( 7قاَل ْتَ :ق َ
كؿ هللا َ
ِ َّ ِ
ِ
كٌـ ),صحيح هسمـ ,كتاب العمـ ,رقـ).(2053/4 ,(2665
تَ َش َاب ًَ ه ْى ًَُ ,فأُكَلئ َؾ الذ َ
اح َذ ُر ُ
ٓف َس َّهِ هللاُ َف ْ
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ِ َّ
كع ِف الىَِّب ِْ َّ -
اؿَ « :ي ِّس ُركا َك َٚتُ َع ِّس ُركاَ ,كَب ِّش ُركاَ ,ك َٚتَُىِّف ُركا»),
َ
صمِ هللاُ َعَم ْيً َك َسم َـَ ,-ق َ
ّ َ
العمـ ,رقـ).( 25/1 ,(69

صحيح البخارؼ  ,كتاب

الثاني :بعض النصكص الخاصة بمناىج المغة العربية.

يقكؿ الحق -تبارؾ كتعالِِ﴿ :-إَّىا أ َْى َ ْزل َىايُ ُق ْآراَىا َع َربِيًّا َل َعَّم ُك ْـ تَ ْع ِقُمك َف ﴾ ),سكرة ٓكسف أية  ,(2كيقكؿَ ﴿:كِاَّى ًُ
)(192
ِ
ٓف )َ (193عَمِ َقْمِب َؾ لِتَ ُكك َف ِه َف اْل ُه ْىِذ ِر
الرك ُح ْاٖ َِه
ٓف
يف) (194بمِ َساف َع َربِْ
َى َزَؿ ِب ًِ ُّ
َ
ُ
يل َر ِّب اْل َعاَله َ
َلتَ ْى ِز ُ
ّ
ُهِبٓف﴾ ),سكرة الشعراء أيات  ,(195-193قاؿ ابف فارس " :فكصفً-جل ثىاؤي -بأبمغ ها ٓكصف بً الكٛـ ,كٌك

البياف" ),الصاحبْ فْ فقً المغة العربية كهسائمٍا كسىف العرب فْ كٛهٍاٚ ,بف فارس ,(19/1,كيقكؿ فْ قكلً -تعالَِ ﴿ :-خَمق ِْ
اف
ا٘ ْى َس َ
َ
َّ
كتفرد
)َ (3عم َه ًُ اْل َب َي َ
تكحد بخمقًّ ,
اف﴾ ),سكرة الرحهف أٓتاف  ",(4-3فقدـ –جل ثىاؤي-ذكر البياف عمِ جهيع ها ّ
جل ثىاؤي -المساف العربْ بالبياف ُعمـ أف سائر المغات قاصرة عىً ككاقعة دكىً"),
بإىشائً ...,فمها خصّ -
ِ ِ ِِ
َف ِى ْعه َة اْل َب َي ِ
َج ُّل
اف أ َ
الصاحبْ فْ فقً المغة العربية كهسائمٍا كسىف العرب فْ كٛهٍاٚ ,بف فارس ,(19/1,كفْ التفسٓرَ " :كفيً ْا٘ َش َارة إَلِ أ َّ َ
َّة ,كِف ِ
ٓف ِ ِ ِ
اف كٌِْ خ ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ ِ
يً تَ ْى ِك ٌ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ا٘ ْىس ِ
ص
ّ
افَ ,ف َعَّد ى ْع َه َة التَّ َكالِ ِ ّ
صائ ُ
الدٓىي َ
يً باْل ُعُمك ِـ الزائ َدة فْ َب َياف ْا٘ ْى َس َ َ َ َ
الى َع ِـ َعَمِ ْ َ
ُّ
الم َغ ِة َك َآداِب ٍَا ),".التحرير كالتىكير ٚبف عاشكر .(233/27
ِ
"أقبمت اٖهـ ُكّمٍا إلِ العر ّبية ٓتعّمهكىٍا رغب اة فٍٓا ,كحرص ا عمٍٓا ,كهحبَّة
كقاؿ أبك حاتـ الرازؼ:
هحهد ملسو هيلع هللا ىلص عمِ سائر اٖىبياء صمكات هللا عمٍٓـ أجهعٓف,
لٓبٓف لٍـ
لٍا كفضٛا أباىً هللا فٍٓا لمىاسِّ ,
َ
فضل ّ
الح َّجة ...تصديقا لقكِلً َّ
{﴿ٌ َك َّالِذؼ أ َْرَس َل ٌُ َك َّالِذؼ
ىبكتً عىدٌـ,
)عز َّ
كتثبت َّ
كجل( ُ
ّ
يقكؿُ :
ُ
كتتأكد ُ
حٓث ُ
ِ
أ َْرس َل َرسكَل ًُ ِباْلٍ َدػ كِد ِ
الد ِ
ٓف ُكِّم ًِ َكَل ْك َك ِرَي اْل ُه ْش ِرُكك َف﴾ ),سكرة التكبة أية  ,(33كيقكؿ
ٓف اْل َح ِّق لُِي ْ
ظ ٍِ َريُ َعَمِ ّ
َ
ُ
ُ
َ
ِ
أيض ا" :فكاف هها جاء فْ ا٘سٛـ ذكر الهؤهف كالهسمـ ,كالكافر كالهىافق ,ك َّ
أف العرب َّإىها عرفت الهؤهف
ط كأكصاف ا ِب ٍَا ُس ِهْ الهؤهف با٘طٛؽ هؤهى ا,
هف اٖهاف كا٘يهاف كٌك التصدٓق ,ثُ َّـ زادت الشريعة شرائ َ
َ
ِ
ككذلؾ ا٘سٛـ كالهسمـ  ,...ككذلؾ َكاىت  ٚتعرؼ هف ُ ِ َّ ِ
فاسـ جاء
َْ
الس ْتر ,فأها الهىافق ٌ
الكفر إ ٚالغطاء ك ّ
ِب ًِ ا٘سٛـ لقكـ أَبطىكا غٓر ها أظٍركي...,كَلـ يعرفكا ِفْ ِ
الرطبة" إ َذا خرجت هف
الف ْسق ِإ َّٚقكلٍـَ" :ف َسَق ِت ُّ
ْ
َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
جل ثىاؤي ),".الصاحبْ فْ فقً المغة العربية كهسائمٍا
قشرٌا ,كجاء الشرع بأف الفسق ا٘فحاش فْ الخركج عف طاعة هللا ّ
كسىف العرب فْ كٛهٍاٚ ,بف فارس. (45/1 ,

جاء فْ كتاب الشفاء" :حكْ َّ
ىائها
ٓكها ا
أف عهر بف الخطاب -رضْ هللا -تبارؾ كتعالِ عىً -كاف ا
ٓتشٍد شٍادة الحق فاستخبري ,فقاؿ لً :إىْ هف بطارقة الركـ
فْ الهسجد ,فإذا ٌك برجل قائـ عمِ رأسً َّ

فتأهمتٍا ,فإذا
رج ٛهف أسرػ الهسمهٓف يق أر آية هف كتابكـ َّ
ههف يحسف كٛـ العرب كغٓرٌا ,كاىْ سهعت ا
ش
﴿ك َه ْف ُي ِط ِع َّ
َّللاَ َكَرُسكَل ًُ َكَي ْخ َ
قد جهع فٍٓا ها أىزؿ عمِ عيسِ ابف هريـ هف أحكاؿ الدىيا كأخرة كٌَْ :
َّللاَ َكَيتَّْق ًِ ﴾ػ)سكرة الىكر هف أية  ,(52كحكِ اٖصهعْ أىً سهع كٛـ جارية فقاؿ لٍا :قاتمؾ هللا ها أفصحؾ!
َّ
يً َفِإ َذا ِخْف ِت عَمي ًِ َفأَْل ِق ِ
ض ِع ِ
ُـ هكسِ أَف أَر ِ
يً
َْ
﴿كأ َْك َح ْٓ َىا ِإَلِ أ ِّ ُ َ ْ ْ
فقالت :أك يعد ٌذا فصاحة بعد قكلً –تعالَِ :-
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ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٓف﴾),
فْ اْل َي ِّـ َكَ ٚتَ َخافْ َكَ ٚتَ ْح َزِىْ ِإَّىا َرُّادكيُ ِإَل ْيؾ َك َجاعُمكيُ ه َف اْل ُه ْرَسم َ
بٓف أهريف ,كىٍٓٓف ,كخبريف ,كبشارتٓف .فٍذا ىكع هف إعجازي هىفرد بذاتً غٓر هضاؼ إلِ غٓري عمِ
سكرة

القصص أية  ،(7فجهع فْ آية كاحدة

التحقٓق".(508/1),

َّللاِ ْب ِف
كالبياف قد يهدح فْ بعض اٖحياف كقد ٓذـ ,فقد جاء فْ الخبر َع ْف َع ْبِد َّ
َّللاِ
ع ْىٍها -أََّىً َقِدـ رج َِ ٛف ِه َف اله ْشر ِ
ِ ِِ
ط َباَ ,ف َع ِج َب َّ
كؿ َّ
ِؽ َف َخ َ
الى ُ
ُ َ َُ
اؿ َرُس ُ
اس ل َب َياىٍ َهاَ ,فَق َ
َ َُ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
الب َي ِ
الب َي ِ
اف َلس ْحٌر" ),صحيح البخارؼ ,باب :إف هف البياف سح ار ,رقـ) ,(138/7 ,(5767قاؿ
اف َلس ْح ارا ,أ َْكِ :إ َّف َب ْع َ
ض َ
َك َسم َـِ" :-إ َّف ه َف َ
ِ
َّ
ِ َّ
ذـ
الىاس ِفْ تَأ ِْكيل َق ْكلًِ« :إف ِهف اْل َب َياف اا
البغكؼْ " :
اختمف ّ
سحر» َ ,ف ْ
هىٍـ هف حهمً َعَمِ الذـَ ,كَذل َؾ أَى ًُ ّ
ِ
ِ
اله َراد ِه ْى ًُ هدح
التصىع فْ اْل َك َٛـ ,كالتكمف لتحسٓىً ,لٓركؽ الساهعٓف َق ْكلًَ ...كذٌب َ
آخ ُرك َف إَلِ أَف ُ
الش ْعر
اْل َب َياف ,كالحث َعَمِ تَ ْح ِسٓف اْل َك َٛـ ,كتحبٓر ْاَْٖلَفاظَِٖ ,ف أحد القريىٓفَ ,ك ٌُ َك َق ْكلًِ« :إف ِهف ّ
ط ِريق اْل َه ْدحَ ,ف َك َذِلؾ القريف
حكها»-فْ ركاية أخرػ ),سىف أبْ داكد ,باب هاجاء فْ الشعر ,رقـ)َ , -(303/4 ,(5011عَمِ َ
ِ
ِ ِ
َّ
بٍا ,فاستهاؿ
اجة َك َ
أخرُ ,رِك َؼ َعف ُع َهر ْبف َع ْبد اْل َع ِزيز ,أَف رج ٛطمب إَل ْيً َح َ
اف ٓتَ َعذر َعَم ْيً إسعافً َ

عهر -ر ِ
ضْ َّ
َّللاُ
ُ ََ َ َ
صَّمِ هللاُ َعَم ْي ًِ
َ-

اؿَ ٌَ :ذا ٌُ َك السحر اْل َح َٛؿ" ),شرح السىة لمبغكؼ .(363/12
قمبً باْل َ
كٛـ ,فأىجزٌا َل ًُ ,ثُ َّـ َق َ
كيقكؿ الثعالبْ" :هف أراد أف يعرؼ جكاهع الكمـ ,كيتىبً عمِ فضل ا٘عجاز كاٚختصار ,كيحيط

ببٛغة ا٘يهاء ,كيفطف لكفاية ا٘ٓجاز ,فمٓتدبر القرآف ,كلٓتأهل عمكي عمِ سائر الكٛـ" ),ا٘عجاز كا٘ٓجاز ,(15/1
َّ ِ
قاهكا﴾ كمهة كاحدة
ٓف قاُلكا َرب َُّىا َّ
ففْ قكلً-تعالِِ﴿:-إ َّف الذ َ
قاهكا﴾ ),سكرة فصمت هف أية ْ ": ,(41
َّللاُ ثُ َّـ ْ
﴿استَ ُ
استَ ُ
تفصح عف الطاعات كمٍا فْ اٚئتهار ك اٚىزجار ,كذلؾ لك أف إىساىا أطاع هللا -سبحاىً -هئة سىة ,ثـ
سرؽ حبة كاحدة ,لخرج بسرقتٍا عف حد اٚستقاهة!" ),ا٘عجاز كا٘ٓجاز لمثعالبْ .(15/1
ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ ِ ِ
َحادا
ك َع ْف ُسْف َي َ
َسأَ ُؿ َع ْى ًُ أ َ
اؿُ :قْم ُتَ :يا َرُس َ
اف ْب ِف َع ْبد هللا الثَقف َِّْ ,ق َ
كؿ هللاُ ,ق ْل لْ فْ ْا٘ ْس َِ ٛـ َق ْكا َٚ ٚأ ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ت ِبا﵀َ ,فاستَقـ " ),صحيح هسمـ  ,باب :جاهع أكصاؼ ا٘سٛـ ,
آه ْى ُ
اه َة َغ ْٓ َر َؾ َ -ق َ
ْ ْ
اؿُ " :ق ْلَ :
ُس َ
َب ْع َد َؾ َ -كفْ َحدٓث أَبْ أ َ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
َّللاُ َعَم ْي ًِ َك َسمَّ َـ َ -ك ٌُ َك
صَّمِ َّ
اضَ -رِح َه ًُ َّ
اؿ اْلَقاضْ ع َي ٌ
رقـ)َ ,(.65/1 ,(38ق َ
َّللاَُ ٌَ " :-ذا ه ْف َج َكاه ِع َكمهً َ -
ِِ
ِ ِ
َّ ِ
اهكا َفَم ْـ
َؼ َك َّحُدكا َّ
ُه َ
طاِب ٌق لَق ْكلًِ –تَ َعاَلِ ﴿ -إ َّف الذ َ
ٓف َقاُلكا َرب َُّىا هللا ثـ استقاهكا﴾ أ ْ
آهُىكا بً ثُ َّـ ْ
استََق ُ
َّللاَ َك َ
َف تُُكُّفكا َعَمِ َذلِ َؾ" ),شرح الىككؼ عمِ صحيح هسمـ .(9/2
َي ِح ُٓدكا َع ِف التَّْك ِح ِٓد َكاْلتَ َزُهكا َ
اعتَ ًُ ُ -س ْب َح َاى ًُ َكتَ َعاَلِِ -إَلِ أ ْ
ط َ
ؼ َعَم ْٓ ٍِ ْـ َكْ ٌُ ٚـ َي ْح َزُىك َف﴾ ),سكرة ٓكىس هف أية  ",(62فقد أدرج فيً ذكر إقباؿ كل
كفْ قكلً-تعالَِ ٚ﴿-خ ْك ٌ
هحبكب عمٍٓـ ,كزكاؿ كل هكركي عىٍـ ,ك ٚشْء أضر با٘ىساف هف الحزف كالخكؼ؛ ٖف «الحزف»
ٓتكّلد هف هكركي هاض أك حاضر ,ك«الخكؼ» ٓتكلد هف هكركي هستقبل ,فإذا اجتهعا عمِ اهرغ لـ ٓىتفع
بعيشً ,بل ٓتبرـ بحياتً ,كالحزف كالخكؼ ,أقكػ أسباب هرض الىفس ,كها أف السركر كاٖهف أقكػ أسباب

كبمية!" ),ا٘عجاز كا٘ٓجاز لمثعالبْ .(15/1
صحتٍا ,فالحزف كالخكؼ هكضكعاف بإزاء كل هحىة ّ
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الثالث :بعض النصكص الخاصة بعمكـ األحياء.

كرد فْ القرآف الكريـ كالسىة الىبكية كثٓر هف الىصكص الهتعمقة بدكرة الحياة لمهخمكقات الحية كغٓرٌا

هف الكائىات كالعىاصر الهادية اٖخرػ كالهاء كالٍكاء كالرياح كالتراب.

هىٍا ها جاء فْ أف كل الهخمكقات الحية خمقت هف هاء ,كأىً شرط فْ بقائٍا حية حٓث يقكؿ-طِى ًِ َك ِه ْى ٍُ ْـ َه ْف َي ْه ِشْ َعَمِ ِر ْجَم ْٓ ِف َك ِه ْى ٍُ ْـ
تعالَِ ﴿:-ك َّ
َّللاُ َخَم َق ُك َّل َدابَّة ِه ْف َهاء َف ِه ْى ٍُ ْـ َه ْف َي ْه ِشْ َعَمِ َب ْ
َّللاَ َعَمِ ُك ِّل َشْء َقِد ٌٓر﴾ ),سكرة الىكر أية .(45
اء ِإ َّف َّ
َه ْف َي ْه ِشْ َعَمِ أ َْرَبع َٓ ْخُم ُق َّ
َّللاُ َها َي َش ُ
ْ
َّ ِ
ِ
ات ك ْاَٖرض َكاىتَا رْتاقا َفَفتَْقىاٌها كجعْمىا ِهف اْله ِ
ٓف َكَف ُركا أ َّ
اء ُك َّل َشْء َحْ
َف َّ
كيقكؿ﴿:أ ََكَل ْـ َٓ َر الذ َ
الس َه َاك َ ْ َ َ َ
َ َُ َ َ َ َ َ َ
ْ
ّ
أََف َْ ُٓ ٛؤ ِهُىك َف﴾ ),سكرة اٖىبياء أية .(30
يقكؿ الشٓخ الشعراكؼ  " :يعىْ :كل شْء فيً حياة فٍك هف الهاء ٚ ,أف الهاء داخل فْ كل شْء,

﴿ك َّل َشْء َحْ﴾ أؼ :كل شْء هكصكؼ بأىً حْ ,فالهاء إذف دلٓل الحياة؛ لذلؾ إذا أراد
فالهعىُِ :
ْ
ّ
اء يفصل عىٍا الهائي َة فتهكت...,كا٘ىساف
العمهاء أف يقضكا عمِ الهيكركبات أك الفٓركسات جعمكا لٍا دك ا
كرهً هللا –تعالِ -كجعمً أعمِ اٖجىاس ,خمقً هللا هف الهاء ,يقكؿ -جل شأىًَ ﴿-ك ٌُ َك َّالِذؼ َخَم َق
الذؼ َّ
اء ب َش ار ﴾ ),سكرة الفرقاف هف أية ...(54كالبشر أؼ :ا٘ىس ﴿َفجعَمً ىسبا ك ِ
ِ
ِ
ص ٍْ اار ﴾ ),سكرة الفرقاف هف أية ,(54
ه َف اْل َه َ ا
ََ ُ ََا َ
فهف الهاء خمق هللا البشر ,كٌـ قسهاف :ذككر كاىاث ,فكمهة ﴿ىسبا﴾ تعىْ :الذككرة ﴿ك ِ
ص ٍْ ار﴾ تعىْ:
َ
ََ
اٖىكثة " ),تفسٓر الشعراكؼ .(10471/17

َّللا أ َْى َزؿ ِهف َّ ِ
ِ
يع ِفْ ْاٖ َْر ِ
كيقكؿ-تعالِ﴿:-أََل ْـ تَ َر أ َّ
ض ثُ َّـ ُٓ ْخ ِرُج ِب ًِ َزْراعا ُه ْخ َتمِافا
َف َّ َ َ َ
اء َف َسَم َك ًُ َٓ َىاب َ
الس َهاء َه ا
طاها ِإ َّف ِفْ َذلِ َؾ َلِذ ْكرػ ُِٖكلِْ ْاَْٖلب ِ
اب﴾ ),سكرة الزهر أية  ,(21كٌذي
َ
أَْل َك ُاى ًُ ثُ َّـ َٓ ٍِ ُ
َ
ٓج َفتَ َرايُ ُه ْ
صَف ًّار ثُ َّـ َٓ ْج َعُم ًُ ُح َ ا
الصكرة التْ حكاٌا القرآف هعمكهة ,كلكف ربها فيً إشارة إلِ أف ها يحدث لٍذا الىبات ٌك ها يحدث فْ
ِِ
الغالب لكل إىسافٓ ,كضح ذلؾ الرازؼ بقكلًِ " :إ َّف ِفْ ِ
ذل َؾ َلِذ ْكرػ َي ْعِىْ أ َّ
اؿ ِفْ
َف َه ْف َش َ
اٌ َد ٌَذي ْاٖ ْ
َح َك َ
الىب ِ
اء ِإَلِ أَف ي ِ
طاؿ عهري َف َ ٛبَّد َلً ِهف ِاْ ٚىِتٍ ِ
ا٘ ْىس ِ ِ
ِ ِ
ات َعمِ َـ أ َّ
ص َٓر
ُ ُ َ
َف أ ْ
ْ َ
َّ َ
اف َك َذل َؾَ ,كأََّى ًُ َكاِ ْف َ َ ُ ُ ُ ُ
َح َك َ
َ
اؿ اْل َح َٓ َكاف َك ْ َ
المك ِف ه ْىح ِطـ ْاَٖع ِ
َّ
اء ك ْاَٖج َزِاء ,ثُ َّـ تَ ُكك ُف ع ِاقبتًُ اْلهك َتَ ,فِإ َذا َك َاى ْت ه َشاٌ َدةُ ٌِذ ِي ْاَٖحك ِ
اؿ ِفْ
ْ َ
ُ َ َ
ض َ ْ
َ َ ُ َْ
ُه ْ
َْ
صَف َّر ْ ُ َ َ
ِ
ِِ ِ ِ
الىب ِ
ات تُ َذ ِّكري حصكؿ ِه ْث ِل ٌِذ ِي ْاٖ ِ ِ
ِِ ِ
ظـ َىْف َرتُ ًُ ِفْ ُّ
طِّٓ َباتٍا﴾ ),تفسٓر
َ
ْ
َّ َ
ُُ ُ ُ َ
الد ْى َيا َك َ َ
َح َكاؿ فْ َىْفسً َكفْ َح َياتًَ ,فح َٓىئذ تَ ْع ُ ُ
الرازؼ .(440/26
الرياح َلك ِاقح َفأ َْى َ ْزلىا ِهف َّ ِ
اك ُهكيُ َك َها أ َْىتُ ْـ َل ًُ
اء َفأَ ْسَق ْٓ َى ُ
َ َ
﴿كأ َْرَسْم َىا ِّ َ َ َ َ
كهىٍا قكلً-جل فْ عٛيَ :-الس َهاء َه ا
ض
ِب َخ ِازِى َ
ٓف﴾ ),سكرة الحجر أية  ,(22جاء فْ تفسٓر الهىار فْ بياىً لهعىِ ٌذي أية ها ىصًَ " :كَق ْد َج َعَم ًُ َب ْع ُ
ِ
ِ
هَف ِس ِرؼ َّ ِ ِ
ِ
السح ِ
ِ
اب َف َِٓد ُّر َك َها تُِد ُّر
يحا َه َج ِازيًّا َكَق ْكؿ ْاب ِف َه ْس ُعكد َ -رض َْ هللاُ َع ْى ًُ  :-إَّى ٍَا ُتَمّق ُح َّ َ
السَمف َتْمق ا
ُ ّ
الص ِحي ِح َلـ ٓ َزؿ خ ِفيًّا ِفْ تَْف ِ
الّمِْقح ُة ...,كَل ِك َّف ٌ َذا اْلَقكؿ اْلهْقتَبس ِه َف التَّْى ِز ِ
يل ِبُى ِ
صٓمِ ًِ َحتَِّ َع ِف
كر اْلَف ٍْ ِـ َّ
ْ َ ْ َ
َ
ْ َ ُ ََ
َ
َ
الىب ِ
ِ ِ
اْلعر ِب َّالِذٓف َك ُاىكا َٓمِّقحك َف َّ ِ
الىاس أَعض ُّ
ٓلِ ,إَلِ أ ِ
َف ا ْكتَ َش َ َّ
ات َكَك ْكَى ٍَا تُ ْث ِه ُر
َ
كرِة َك ْاُُٖىكثَة فْ َّ َ
اء الذ ُك َ
ُ ُ
ََ
الىخ َ
ف ُ ْ َ َ
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الذ ُك ِ ِ
ِ َّ ِ
اح تَ ْىقل ه َّاد َة ُّ
يح ,كَك ْك َف ِّ
اٌا َفُتَمِّق ُح ٍَا ِب ًَِ ,كَل َّها َعمِ َـ
كرة ه ْف َذ َك ِرٌَا ِإَلِ أ ُْىثَ َ
َ
بالتْمق ِ َ
الرَي ِ ُ َ
ِِ ِ
َّ ِ ِ
ٓف ِه ْىٍـِ :إ َّف أَصحاب ِْ
ِِ
ِ
اِ٘ب ِل َ -ي ْعِىْ
اْل ُهطمع َ
ْ َ َ
ٓف َعَمِ اْلُق ْرآف اْل َهجٓد ه َف اْل ُه ْستَ ْشرق َ ُ ْ
ِ
الر ِ
ُكرَّب َة ِبثَ َٛثَ َة َع َش َر َق ْراىا".(410/7),
يح ُتَمّق ُح ْاٖ َْش َج َار َكالثّ َه َار َق ْب َل أ ْ
َف َي ْع ِرَف ٍَا أ ْ
ِّ َ
ٌَ ُل أ ُ

الرابع :بعض النصكص الخاصة بعمكـ الكيمياء كالفيزياء.

ِ
ِ
ض
اؿ َب ْع ُ
ْا٘ ْف ِرْى ُج ب ٍَ َذا َق َ
اْل َع َر َب َ -ق ْد َع َرُفكا أ َّ
َف

﴿ك ِه ْف ُك ِّل َشْء َخَمْق َىا َزْك َج ْٓ ِف َل َعَّم ُك ْـ تَ َذ َّك ُرك َف﴾),
يقكؿ جل شأىًَ :
ْ
الزكجية هطردة فْ كل شْء ,كالذكر كاٖىثِ ,كالحمك كالحاهض ,كالسهاء كاٖرض ,كالمٓل كالىٍار,
سكرة

الذاريات أية ,(49ذكر الهفسركف أف

كالظٛـ كالىكر ,إلِ غٓر ذلؾ هها ٓخالف بعضٍها أخرٓ ),ىظر تفسٓر القرطبْ  ,(53/17غٓر أف الذؼ كشف عىً

العمـ الحدٓث كأثبتً ٌك ":إف الجهادات هككىة هف ذرات ,كٌذي الذرات هككىة زكجية ,فهث ٛذرة آٖدركجٓف

أبسط الذرات تركٓبا تتككف هف ىكاة ٓدكر حكلٍا كٍرب كأحد )الكتركف( الىكاة تحهل شحىة كٍربية هكجبة,
كالكٍرب يحهل شحىة كٍربية سالبة ,أليست تتهثل الزكجية فْ ٌذي الذرة ,أها بقية الذرات فإف ك ٛهىٍا
ٓتركب هف ىكاة ككٍارب تدكر حكلٍا كبٓىٍها فراغ ,أها الىكاة فتتككف هف جسيهات هكٍربة تحهل شحىة

هكجبة تسهِ )بركتكىات( ,كجسيهات غٓر هكٍربة أؼ  ٚتحهل شحىة كٍربية تسهِ )ىٓكتركىات( ,أها

الكٍارب التْ تدكر حكؿ الىكاة فتحهل شحىة كٍربية سالبة ,كل تمؾ اٚكتشافات بعد هجْء القرآف بقركف

كثٓرة"),

كتاب هعجزات

القرآف العمهية ,حاهد حسٓف قدٓر ص.(184

ِ
ِ
ِ
ٍٓا ِه ْف ُك ِّل َشْء
ض َه َد ْد َى َ
﴿ك ْاٖ َْر َ
كجاء فْ تفسٓر قكلً –تعالَِ :-
ٍٓا َرَكاس َْ َكأ َْى َب ْت َىا ف َ
اٌا َكأَْلَق ْٓ َىا ف َ
ْ
ِ
ِ ِِ
ف ِ
ِ ِ ِ ِ
َّ ِ ِ
اء
َه ْكُزكف﴾ ),سكرة الحجر هف أية  " ,(19إ َّف ٌَذي ْأ َي َة ٌ َْ أَ ْك َب ُر هثَاؿ لْم َع َجب ب ٍَ َذا الت ْعبٓر َ
﴿ه ْكُزك ﴾ َفإ َّف ُعَم َه َ
اء كالىَّب ِ
ِ َِّ
ِ
ص ِائِٓٓف ِفْ عُمك ِـ اْل ِك ِ
ِ
اتَ ,ق ْد أَ ْث َبتُكا أ َّ
ات ُه َؤَّلَف ٌة ِه ْف
َف اْل َع َىاص َر التْ َٓتَ َك َّك ُف ه ْى ٍَا الىَّ َب ُ
اْل َك ْك ِف ْاَٖخ َّ ّ َ
ُ
يه َي َ َ
ْ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
طٍا ِإ َِّ ٚبأ ََد ِّؽ اْلهك ِاز ِ
َع َش ِار
يف اْل ُهَقّد َ ِرة ه ْف أ ْ
َهَقاد َٓر ُه َعٓ ََّىة فْ ُك ِّل َى ْكع ه ْف أ َْى َكاعً ِبدَّقة َغ ِر َيبة َُ ٚي ْهك ُف َ
ََ
ض ْب ُ َ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
َعِىْ أ َّ
﴿ك ِّل﴾
َف ٌَ َذا التَّ ْعِب َٓر ِبَمْف ِع ُ
اْلغ َار ِـ َكاْلهّميغ َارـَِ ,كَك َذل َؾ ى ْس َب ُة َب ْعض ٍَا ِإَلِ َب ْعض فْ ُك ِّل َى َبات ,أ ْ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
َّة اْلهك ِ
اْله ِ
ِ
ٓق لِ َه َس ِائ َل ِعْم ِهيَّة
َُ
ضاؼ ِإَلِ َلْفع ﴿ َش ْْء﴾ الذؼ ٌُ َك أ َ
صكؼ ِباْل َه ْكُزك ِف ,تَ ْحق ٌ
َع ُّـ ْاَْٖلَفاظ اْل َع َرِبي َ ْ ُ
اؿ ب َشر َقبل ٌ َذا اْلعص ِر ,كَ ٚيه ِكف بياف هعىاٌا ِبالتَّْف ِ
ٓل ِإ َِّ ٚبتَصِى ِ
صِ
ِ
ٓف
َفِّىيَّة َل ْـ َي ُك ْف َش ْْ ٌء ِه ْى ٍَا َٓ ْخ ُ
َ ُ ْ ُ ََ ُ َ ْ َ َ
ط ُر ِب َب َ
ْ
َْ َ َ ْ
ِكتَاب ُه ْستَِق ّل".(177/1),
ض كَِ ٚفْ َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ؾ
َص َغ َر ه ْف َذل َ
الس َهاء َكَ ٚأ ْ
كيقكؿ-تعالَِ ﴿:-ك َها َي ْع ُز ُب َع ْف َرّبِ َؾ ه ْف ه ْثَقاؿ َذ َّرة فْ ْاٖ َْر َ
َكَ ٚأَ ْك َب َر ِإ َِّ ٚفْ ِكتَاب ُهِبٓف ﴾ ),سكرة ٓكىس هف أية  ,(61كفْ ٌذي أية دلٓل عمِ أف ٌىاؾ ها ٌك أصغر هف
الذرة ,كذرات بعض الهكاد كالرادٓكـ كالٓكراىٓكـ ,فإىٍا تتج أز هف تمقاء ذاتٍا ,كتخرج هىٍا جسيهات ذات
كٍرباء هكجبة تسهِ) :ألفا( ,كجسيهات ذات كٍرباء سالبة تسهِ )بٓتا( ,كأشعة تسهِ )جاها( ,كأخٓر
تكصمكا إلِ أىٍا تحتكؼ عل دقائق هتىاٌية فْ الصغر تسهِ البركتكف  -البٓتركف – ا٘لكتركف ,كها أثبتً

العمـ الحدٓث),

ٓىظر كتاب هعجزات القرآف العمهية ,حاهد حسٓف قدٓر ص

.(183
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ِ َّ
َف ٍَِٓد َي ًُ َي ْشرْح ص ْدري لِ ِ
يقكؿ –جل شأىًَ ﴿ :-ف َه ْف ُٓ ِرِد َّ
ْ ٙسِ ٛـ َك َه ْف ُٓ ِرْد أ ْ
ص ْد َريُ
َ َ َُ
َّللاُ أ ْ ْ
َف ُيضم ًُ َٓ ْج َع ْل َ
ص َّعد ِفْ َّ ِ
كسع صدري,
ضّيِق ا َح َرج ا َكأََّى َها َي َّ ُ
َ
الس َهاء﴾ ),سكرة اٖىعاـ هف أية  ,(125كهعىِ ذلؾ  :هف أراد هللا ٌدآتً ُٓ ّ

كتزداد قدرتً عمِ َف ٍْـ الهعاىْ التْ جاء بٍا الدٓف الحىٓف ,أها هف ٓرد هللا إضٛلً ٓجعل صدري ضيق ا
أشد ها يككف الضٓق ,كيتكمف ها ٚيطيقً هرة بعد هرة كها ٓتكمف هف ٓريد الصعكد إلِ السهاءٓ ),ىظر تفسٓر
الشعراكؼ

 ,(7785/13أها التفسٓر العمهْ لٍذي الظاٌرةٌ :ك أف الٍكاء لً ضغط كلً كزف ,ككمها ازداد كزىً ازداد

ضغطً ,فإذا ارتفع ا٘ىساف إلِ أعمِ قل كزف الٍكاء عف سطح اٖرض ,فضغط الٍكاء عمِ قهة جبل
أقل بكثٓر هف ضغط الٍكاء عىد قاعدتً ,كأكؿ هف أكتشف أف لمٍكاء ضغطا ٌك العالـ )تكرشٓمْ( ,كلكف

هتِ كاف ذلؾ؟ كاف فْ هىتصف القرف السابع عشر ,أؼ بعد ىزكؿ القرآف بعشرة قركف تقريب ا ,الذؼ أخبر
عف ذلؾ فْ أية السابقةٓ ),ىظر كتاب هعجزات القرآف ,العمهية حاهد حسٓف قدٓر ص.(180

الرابع :بعض النصكص الخاصة بالتاريخ كالجغرافيا.

ِ
ِ
ُه اة ك ِ
َّللاُ َّ
اف َّ
يف َكأ َْى َزَؿ َه َع ٍُ ُـ
اح َد اة َف َب َع َث َّ
يقكؿ الحق تبارؾ كتعالَِ :-
يف َك ُه ْىذ ِر َ
ٓف ُه َب ّش ِر َ
الىِبِّٓ َ
﴿ك َ
الى ُ
اس أ َّ َ
ِِ
َّ ِ ِ
ِ
اْل ِكتَ ِ
اؿ
يها ْ
َ
اخ َتَمُفكا فيً ﴾ ),سكرة البقرة هف أية  ,(213جاء فْ تفسٓر الهىارَ" :ق َ
اب باْل َح ِّق ل َي ْح ُك َـ َب ْٓ َف الىاس ف َ
ِ ِ
ا٘هاـ :أَىا َ ٚأ ِ
ِ
اس أ َّ
َف ُيَف ِّس َر َق ْكَل ًُ -تَ َعاَلَِ -
ُستَا ُذ ِْ َ ُ َ
َحد أ ْ
﴿:ك َ
ْ
َعق ُل َك ْٓ َ
اف الىَّ ُ
ف ُي ْهك ُف ٖ َ
ُه اة َكاح َد اة َف َب َع َث هللاُ
ْاٖ ْ
ِ
ِ
ِ
َّ
ؾ
يف َك ُه ْىذ ِر َ
ٓف ُه َب ّش ِر َ
الىِبِّٓ َ
ف تََف َّرُقكا؟ َك َها َه ْع َىِ تْم َ
ف اتَّ َحُدكا؟َ ,كَك ْٓ َ
اؿ اْل َب َش ِرَ ,كَك ْٓ َ
يف﴾ َك ٌُ َك ََ ٚي ْع ِر ُ
ؼ أْ
َح َك َ
ِ ِ َِّ
ِ
اف ِه ْف آثَ ِار َب ْعِث ًِ َّ
ٓف ِفٓ ٍِ ْـ".(21 /1) ,
الىِبِّٓ َ
ض َّاراة؟ َك َها َذا َك َ
اْل َكاح َدة التْ َك ُاىكا َعَم ْٓ ٍَا؟ َك ٌَ ْل َك َاى ْت َىاف َع اة أ َْـ َ
كيبف لىا القرآف أف العبرة فْ ىقل بعض اٖخبار ٌك اٚتعاظ كاٚعتبار ,كلٍذا أغفل القرآف بعض
﴿س َيُقكُلك َف ثَ َٛثَ ٌة َارِب ُع ٍُ ْـ
الجكاىب كلـ ٓتىاكلٍا رغـ كركد التساؤؿ عىٍا ,يقكؿ–تعالِ -فْ أصحاب الكٍفَ :
َكْمبٍـ كيُقكُلكف خهس ٌة س ِادسٍـ َكْمبٍـ رجها ِباْل َغٓ ِب كيُقكلُكف سبع ٌة كثَ ِ
اهُى ٍُ ْـ َكْمُب ٍُ ْـ ﴾ ),سكرة الكٍف أية  ,( 22قاؿ
ْ ََ َ َ َْ َ
ُُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ُُ ْ َ ْ ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َف
أ
ْ
ٌ
ك
,
ة
ه
ك
ح
ل
ؾ
ل
ذ
ب
ـ
ٛ
ع
ا٘
اس
الى
ـ
ك
ه
ع
ِ
م
ع
ـ
ٍ
َب
أ
ك
ؾ
ل
ذ
ِ
ل
إ
آف
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ َْ َ َ ْ
ٍَّ ٍُ ُـ اْلُق ْر ُ
َ َ ََْ َ
ُُ
فْ التحرير كالتىكيرَ " :كَق ْد َىب َ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس ,كَد َّؿ عْمـ اٚستْقب ِ
ُه ُة ِبتَرِؾ ِاْ ٚشِت َغ ِ
ٓف أ َْك لِ َّمى ِ
اؿ ِفيها َل ْيس ْت ه ْى ًُ َفائ َدةٌ لِ ّمد ِ
َف َّ
اؿ َعَمِ أ َّ
اس َٚ
تَتَ َع َّكَد ْاٖ َّ ْ
ُ ْ َ
الى َ
َ
َ َ
كضك َف ِفْ َذلِ َؾ".(291/15 ),
َٓ َازُلك َف َٓ ُخ ُ
كيقكؿ -جل شأىً -هطالبا إعهاؿ الفكر ﴿:أََفَمـ َي ِس ُٓركا ِفْ ْاٖ َْر ِ
كب َي ْع ِقُمك َف ِب ٍَا أ َْك
ض َفتَ ُكك َف َل ٍُ ْـ ُقُم ٌ
ْ
ِ
ِ
َّ
ِ
الصُد ِ
ِ ِ َّ
كر﴾ ),سكرة الحج أية .(46
كب التْ فْ ُّ
َآ َذ ٌ
ص ُار َكَلك ْف تَ ْع َهِ اْلُقُم ُ
اف َي ْس َه ُعك َف ب ٍَا َفإى ٍَا َ ٚتَ ْع َهِ ْاٖ َْب َ
ٌّ ِ
يقكؿ الفخر الرازؼَ" :فاْلهْقص ِ ِ
اه ُل ِب ًِ َذلِ َؾ ِاْ ٚعِت َب ُار؛ ِٖ َّ
يـ ِفْ
َف ُّ
َ ُ ُ
الرْؤَي َة َل ٍَا َحع َعظ ٌ
كد ه ْى ًُ ذ ْك ُر َها َٓتَ َك َ
ِاٚعِتب ِار ,كك َذلِؾ اسِتهاع ْاٖ ِ ِ ِ
اف ْاٖ َْه َر ِ
يً ه ْد َخ ٌل ,كَل ِك ْف ََ ٚي ْكه ُل ٌَ َذ ِ
اف ِإ َِّ ٚبتََدب ُِّر اْلَقْم ِب؛ ِٖ َّ
َف َه ْف َع َآ َف
ْ َ ََ َ ْ َ ُ ْ
َ
ُ
َخ َبار ف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؿَ ﴿ :فِإَّىٍا َ ٚتَ ْع َهِ
َك َسه َع ثُ َّـ َل ْـ َٓتََدب َّْر َكَل ْـ َي ْعتَب ْر َل ْـ ٓىتفع البتة ,كلك تفكر فيها َسه َع َْ ٚىتََف َعَ ,فم ٍَ َذا َق َ
ِ
ِ
الصُد ِ
ص ِارٌِ ْـ َفِإَّى ٍُ ْـ َٓ َرْك َف ِب ٍَاَ ,ل ِك َّف
كب َّالِتْ ِفْ ُّ
صار َكلك ْف تَ ْع َهِ اْلُقُم ُ
ْاٖ َْب ُ
كر﴾َ ,كأََّى ًُ َق َ
اؿ ََ ٚع اهِ فْ أ َْب َ
ِ
ِ ِ
ِ
ص ُركيُ"),هفاتيحالغٓب.(233/23
اْل َع َهِ فْ ُقُمكبٍِ ْـ َح ْٓ ُث َل ْـ َٓ ْىتَف ُعكا ب َها أ َْب َ
السهاك ِ
ِ ِ
ات
كيقكؿ الحق –تبارؾ كتعالِ -فْ شأف الخمق كالظكاٌر الهشاٌدة فْ الككف﴿:إ َّف فْ َخْم ِق َّ َ َ
ِ َِّ
السه ِ
الىاس كها أ َْى َزؿ َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ض ك ْ ِ ِ َّ ِ َّ ِ
َّ
اء ِه ْف
َ
َك ْاٖ َْر َ
َّللاُ ه َف َّ َ
اخت َٛؼ الم ْٓل َكالى ٍَار َكاْلُفْمؾ التْ تَ ْجرؼ فْ اْل َب ْحر ب َها َٓ ْىَف ُع َ َ َ
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ِ
َّ ِ
ِ
ٍٓا ِه ْف ُك ِّل َدابَّة ﴾ ),سكرة البقرة هف أية  ,(164يقكؿ الشٓخ ابف عاشكر فْ
َح َيا ِبً ْاٖ َْر َ
َهاء َفأ ْ
ض َب ْع َد َه ْكت ٍَا َكَبث ف َ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
ِ
كؿ ِعْم ِـ
َحيا ِبً ْاٖ َْر َ
تفسٓريَ " :كَق ْد َج َه َع َق ْكُل ًُ –تَ َعاَلَِ﴿ :-فأ ْ
ُص َ
ض َب ْع َد َه ْكتٍا َكَبث فٍٓا ه ْف ُك ّل َدابَّة﴾ أ ُ
الىبات كاْلحٓكافِ ,زيادة عَمِ ها ِفْ ب ِقي ِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ َّ
َّ ِ
َّ
َّة ْأ َية َساِباقا َكََ ٚحاقا
َ
التاري ِخ الطبيع ِّْ َك ٌُ َك اْل َه َكال ُٓد الث َٛثَ ُة اْل َه ْعد ُف َك َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ا َ َ
ات اْل ِعْم ِهي ِ
ِِ
ا٘ َشار ِ
اجع ِة لِ ِعْم ِـ اْلٍٓ َئ ِة ك ِعْم ِـ َّ
َّة َّ ِ
ِ ِ
َّ ِ ِ ِ ِ
الطِب َ ِ ِ
ج ِك") ,التحرير
الر َ
ه َف ْ َ
يعة َكعْم ِـ اْل ُج ْغ َارْف َيا الطبيعيَّة َكعْم ِـ َح َكادث اْل َ ّ
َْ َ
كالتىكير .(84/2
كيقكؿ الحق-تبارؾ كتعالِ -فْ إشارة لكركية اٖرضَّ ِ :
الىٍ ِار َكُي َك ِّكُر َّ
َّ
الى ٍَ َار َعَمِ
ُ
﴿ي َك ّكُر الم ْٓ َل َعَمِ َ
ِ
َّ ِ
َّ
َجل ُه َس ًّهِ أ َََ ٌُ ٚك اْل َع ِز ُيز اْل َغَّف ُار﴾ ),سكرة الزهر أية  ,(5جاء فْ تفسٓر
الم ْٓل َك َس َّخ َر الش ْه َس َكاْلَق َه َر ُك ٌّل َٓ ْج ِرؼ ٖ َ
الهىار ":تَُقكؿ اْلعربَ :كار اْل ِعهاه َة عَمِ أر ِْس ًِ ِإ َذا أَدارٌا كَلَّفٍا ,كَك َّكرٌا ِبالتَّ ْشِد ِٓد ِ
يغ ُة ُه َباَل َغة َكتَ ْكِثٓر,
صَ
َ ََ َ َ َ ََ
َ َ َ َ
َ
ُ ََ ُ
ْسَ ,فتَ ْك ِكير َّ
َفالتَّ ْك ِكير ِفْ ُّ
الم َغ ِةِ :إ َدارةُ َّ
الر ِ
الشْ ِء َعَمِ اْل ِج ْس ِـ اْله ْستَِد ِ
الم ْٓ ِل َعَمِ َّ
يح ِفْ
ٓر َك َّأ
الى ٍَ ِار َى ٌّ
ص ِر ٌ
ُ
َ
ُ
ص َ
ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
كرِكي ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
اف ح ِقيَقة َّ
َّة ْاٖ َْر ِ
الم ْٓ ِل َك َّ
ٌَمِ ٍَا,
الى ٍَ ِار َعَمِ اْل َك ْجً اْل َه ْع ُركؼ فْ اْل ُج ْغ َراف َية الطِبيعيَّة ع ْى َد أ ْ
ضَ ,كِفْ َب َي ِ َ
َُ
ك ِه ْثُمً َقكُلً تَعاَلِ) ﴿ :ي ْغ ِشْ َّ
الم ْٓ َل َّ
طُمُب ًُ َحِثٓثاا﴾ ),سكرة اٖعراؼ هف أية َ .(54ك ِه ْى ًُ َق ْكُل ًُ تَ َعاَلِ:
الى ٍَ َار َي ْ
ُ
َ ُ ْ ُ َ
﴿ك َّ
الش ْه ُس تَ ْج ِرؼ لِ ُه ْستََق ّر َل ٍَا﴾ ),سكرة يس هف أية ﴿َ ...,( 38كُك ٌّل ِفْ َفَمؾ َي ْس َب ُحك َف﴾ ),سكرة يس هف أية َ ,(40ف ٍُ َك
َ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
َّة ,ه َخالِ ِ
اف َيُقكلُ ًُ اْل ُهتََقِّد ُهك َف".(177/1),
ُه َكاف ٌق ل َها ثََب َت فْ اْل ٍَ ْٓ َئة اْلَفَمكي ُ ٌ
ف ل َها َك َ

الخاتمة:

الحهد ﵀ عمِ التكفٓق ,كىستغفري فْ كل تقصٓر ,كفْ ختاـ ٌذا البحث -الذؼ أرجكا هف هللا-عز

كجل -أف أككف قد كفقت فيً -أدكف ها عساي أف يفٓد هف هٛحظات كتكصيات.

-1الشريعة ا٘سٛهية) بهصدريٍا الكتاب كالسىة( تحفل بكـ ٌائل هف الىصكص التْ يهكف تكظيفٍا
بالعهمية التعميهية كالتربكية.

 ٚ-2يهكف لهثل ٌذي البحكث أف تستكعب كل الىصكص الشرعية التْ يهكف اٚستفادة هىٍا فْ العهمية

التعميهية كالتربكية ,كلكف بها حكاي )ٌذا البحث( يهكف أف يككف دليٛا هفٓدا لهف ٓريد البحث فْ ٌذا

الهجاؿ.

 -3الهعمـ)عضك ٌٓئة التدريس( هىكط بً دكر كبٓر لترسٓخ تعاليـ الشريعة ا٘سٛهية ,كٌذا ٓ ٚتأتِ إذا
كاف ٌك ىفسً بعٓد عف ٌذي التعاليـ.

-4ا٘خٛص فْ العهل ,كاتقاىً ,كا٘تياف بً عمِ الكجً الهشرع ,شرط  ٚيهكف ٖؼ عهل أف يكتب لً
الىجاح إذا تجرد هىٍا.

ٓ ٚ -5رجِ هف هعمـ غٓر هتهكف هف هادتً كغٓر ىاصح لطٛبً ,كغٓر أهٓف عمٍٓـ أف يفٓد أك يستفٓد.

 -6اٚقتداء بالخٓريف أهر رب العمهٓف كٌك هف سىة سٓد الهرسمٓف –عميً أفضل الصٛة كأزكِ التسميـ,

كثٓر هف شبابىا ٓمتجئكف إلِ
ك لعل فْ افتقاد القدكة الهثالية كاٖسكة الحسىة فْ البٓت كالهجتهع ,ها جعل اا
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التهاس القدكة فْ رهكز غربية كافدة ,زيىٍا الغرب فْ ىفس الهسمهٓف ,ففرضت فٍٓا تأثٓ ار أقكػ هف تأثٓر

اٖقٛـ كالخطب.

 -7عدـ ا٘خٛص فْ العهل هرض خطٓر ٓ ٚىتٍْ أثري بالهكت ,بل ٓىتقل هع صاحبً لمدار أخرة,
كهف أىجع أسالٓب عٛجً الهحاسبة كالهراقبة ,ليسأؿ ا٘ىساف ىفسً دائها ,كيفتش عف حقيقة دافعً لمعهل:

أؼ عهل ,كٓ ٚتساهح أك ٓتساٌل هع ىفسً ,كبخاصة فْ أهر الىية كالباعث عمِ العهل ,إذ هدار الثكاب
كالعقاب عمِ صٛح الىية كفسادٌا.

التكصيات:

-1أساتذة كميات التربية أهاـ هسؤكلة كبٓرة تحتـ عمٍٓـ أف يككىكا قدكة طٓبة لتٛهٓذٌـ ,فْ باٚلتزاـ
بالكقت ,كأداب الشرعية ,كإلقاء التحية كاٚبتداء بالبسهمة كحهد هللا كالصٛة عمِ ىبيً-ملسو هيلع هللا ىلص -فْ بداية

الدرس ,كفْ ختاهً ,إلِ غٓر ذلؾ هف أداب التْ يككف لٍا أثر إٓجابْ عمِ الطالب كالهعمـ

يصا عمِ بذؿ ها يستطيع هف عمـ كقدرات فكرية كىفسية
ٓ -2ىبغْ لهف تكلِ َ
أهر الهتعمهٓف أف يككف حر ا
كجسدية هف أجل إىجاح العهمية التعميهية ,كيىبغْ لً كذلؾ أف يشفق عمِ الطٛب كيعتىْ بهصالحٍـ
كيجرؼ الهتعمـ هجرػ كلدي فْ الشفقة عميً كالصبر عمِ جفائً
كعىآتً بهصالح كلدي كهصالح ىفسًُ ,
كسكء أدبً.

 -3هها يشٍد لً الحس كيصدقً الكاقع أف الصغٓر ٓىساؽ كراء الكبٓر كيقمدي ,كالضعٓف ٓمجأ إلِ القكؼ
كيحاكؿ هحاكاتً ,كالجاٌل يعترؼ لمعالـ بالفضل فيقتدؼ بً ,كلذا كاف اٖىبياء هحل اٚقتداء دكف هىازع

اا
ىظر لكهالٍـ ,كٌكذا فإف كل هسمـ ٓىبغْ أف يككف أسكة حسىة ,كهثاٚا طٓب ا لغٓري ,كأ ٚيككف هثاٚا سٓئ ا
كداعية ضٛلة ,كيكفْ فْ ذلؾ ترغٓب ا كترٌٓب ا الحدٓث السالف" هف سف فْ ا٘سٛـ سىة حسىة"....
كيتأكد ذلؾ فْ حق هف ٓتصدركف الهشاٌد ,كالحكاـ كالهسؤكلٓف كاٖئهة كالهعمهٓف.

 -4كهها ٓىبغْ اٚىتباي لً إف يككف الهعمـ عمِ دراية كافية ,كهعرفة جٓدة بالعمكـ التْ ٓتخصص بٍا,

كي ُّ
عد ذلؾ هطمب ا هٍه ا هف هطالب التأٌل لمتعميـ؛ ٖف إيصاؿ العمـ بأهاىة لٕخريف هتكقف عمِ التأسيس
الهتٓف ,كالفٍـ السميـ ٖسس كهبادغ العمـ الهتخصص فيً.

ػ قائمة المصادر كالمراجع:

-1القرآف الكريـ بركاية حفص عف عاصـ.
-2ا٘حساف فْ تقريب صحيح ابف حباف دمحم بف حباف بف أحهد بف حباف بف هعاذ بف َه ْع َبد ,التهيهْ,
البستْ )الهتكفٌِ354 :ػ( ,ترتٓب :اٖهٓر عٛء الدٓف عمْ بف بمباف الفارسْ
أبك حاتـ ,الدارهُْ ,
)الهتكفٌِ 739 :ػ(,حققً كخرج أحادٓثً كعمق عميً :شعٓب اٖرىؤكط ) ,هؤسسة الرسالة ,بٓركت(,

الطبعة :اٖكلٌِ 1408 ,ػ  1988 -ـ .
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-3ا٘عجازكا٘ٓجاز ,عبد الهمؾ بف دمحم بف إسهاعٓل أبك هىصكر الثعالبْ )الهتكفٌِ429 :ػ( ) ,هكتبة

القرآف – القاٌرة(.

 -4التحرير كالتىكير "تحرير الهعىِ السدٓد كتىكير العقل الجدٓد هف تفسٓر الكتاب الهجٓد"
دمحم الطاٌر بف دمحم بف دمحم الطاٌر بف عاشكر التكىسْ )الهتكفِ ٌ1393 :ػ(,

)الدار التكىسية لمىشر – تكىس(ٌ 1984 ,ػ.

-5التعريفات ,عمْ بف دمحم بف عمْ الزيف الشريف الجرجاىْ )الهتكفٌِ816 :ػ(

الهحقق :ضبطً كصححً جهاعة هف العمهاء بإشراؼ الىاشر),دار الكتب العمهية بٓركت -لبىاف(,

الطبعة :اٖكلِ ٌ1403ػ 1983-ـ.

-6تفسٓر دمحم هتكلْ الشعراكؼ )الهتكفٌِ1418 :ػ() ,هطابع أخبار الٓكـ(.

 -7تفسٓر القرآف الحكيـ )تفسٓر الهىار( :دمحم رشٓد بف عمْ رضا بف دمحم شهس الدٓف بف دمحم بٍاء الدٓف
عمْ خميفة القمهكىْ الحسٓىْ)الهتكفٌِ1354 :ػ(),الٍٓئة الهصرية العاهة لمكتاب( 1990 ,ـ

 -8التفسٓر الكاضح ,دمحم هحهكد الحجازؼ),دار الجٓل الجدٓد– بٓركت( ,ط:العاشرةٌ 1413ػ.

-9التيسٓر بشرح الجاهع الصغٓر ,زيف الدٓف دمحم الهدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفٓف بف عمْ بف زيف

العابدٓف الحدادؼ ثـ الهىاكؼ القاٌرؼ )الهتكفٌِ1031 :ػ() ,هكتبة ا٘هاـ الشافعْ – الرياض( ,الطبعة:

الثالثةٌ1408 ,ػ 1988 -ـ.

-10الجاهع ٖحكاـ القرآف = تفسٓر القرطبْ ,أبك عبد هللا دمحم بف أحهد بف أبْ بكر بف ْفرح اٖىصارؼ
الخزرجْ شهس الدٓف القرطبْ )الهتكفِ ٌ671 :ػ(تحقٓق  :أحهد البردكىْ كابراٌيـ أطفيش),دار الكتب

الهصرية – القاٌرة( ,الطبعة  :الثاىية ٌ1384 ,ػ  1964 -ـ.

 -11الجاهع الهسىد الصحيح الهختصر هف أهكر رسكؿ هللا صمِ هللا عميً كسمـ كسىىً كأياهً =

صحيح البخارؼ ,دمحم بف إسهاعٓل أبك عبدهللا البخارؼ الجعفْ ,تحقٓق :دمحم زٌٓر بف ىاصر الىاصر,

) دار طكؽ الىجاة )هصكرة عف السمطاىية بإضافة ترقيـ دمحم فؤاد عبد الباقْ( ,الطبعة :اٖكلٌِ1422 ,ػ.

-12حمية اٖكلياء كطبقات اٖصفياء ,أبك ىعيـ أحهد بف عبد هللا بف أحهد بف إسحاؽ بف هكسِ بف

هٍراف اٖصبٍاىْ )الهتكفٌِ430 :ػ(),السعادة-بجكار هحافظة هصر(ٌ1394 ,ػ 1974 -ـ.

 -13سىف أبْ داكد :أبك داكد سميهاف بف اٖشعث بف إسحاؽ بف بشٓر بف شداد بف عهرك اٖزدؼ
ِ
الس ِج ْستاىْ)الهتكفٌِ275 :ػ( ,تحقٓق :دمحم هحْٓ الدٓف عبد الحهٓد ) ,الهكتبة العصرية ,صٓدا -
ّ
بٓركت(.
-14سىف ابف هاجً ,ابف هاجً ,أبك عبد هللا دمحم بف ٓزيد القزكيىْ ,كهاجة اسـ أبيً ٓزيد )الهتكفِ:

ٌ273ػ( ,تحقٓق :دمحم فؤاد عبد الباقْ ) ,دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسِ البابْ الحمبْ(.
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-15سىف الترهذؼ  ,دمحم بف عيسِ بف َس ْكرة بف هكسِ بف الضحاؾ ,الترهذؼ ,أبك عيسِ )الهتكفِ:
ٌ279ػ( تحقٓق كتعمٓق :أحهد دمحم شاكر )جػ  (2 ,1كدمحم فؤاد عبد الباقْ )جػ  (3كابراٌيـ عطكة عكض

الهدرس فْ اٖزٌر الشريف)جػ ) ,(5 ,4شركة هكتبة كهطبعة هصطفِ البابْ الحمبْ – هصر( الطبعة:
الثاىيةٌ 1395 ,ػ  1975 -ـ.

-16شرح السىة ,هحْٓ السىة ,أبك دمحم الحسٓف بف هسعكد بف دمحم بف الفراء البغكؼ الشافعْ )الهتكفِ:

ٌ516ػ( تحقٓق :شعٓب اٖرىؤكط-دمحم زٌٓر الشاكيش) ,الهكتب ا٘سٛهْ  -دهشق ,بٓركت( ,الطبعة:

الثاىيةٌ1403 ,ػ 1983 -ـ.

-17شرح صحيح البخارؼ ٚبف بطاؿ ,ابف بطاؿ ,أبك الحسف عمْ بف خمف بف عبد الهمؾ )الهتكفِ:
ٌ449ػ( ,تحقٓق :أبك تهيـ ياسر بف إبراٌيـ) ,دار الىشر :هكتبة الرشد  -السعكدية ,الرياض( ,الطبعة:

الثاىيةٌ1423 ,ػ 2003 -ـ.

الخ ْس َرْك ِجردؼ الخراساىْ ,أبك بكر البٍٓقْ
 - 18شعب ا٘يهاف ,أحهد بف الحسٓف بف عمْ بف هكسِ ُ
)الهتكفٌِ458 :ػ(,حققً كراجع ىصكصً كخرج أحادٓثً :الدكتكر عبد العمْ عبد الحهٓد حاهد ,أشرؼ
عمِ تحقيقً كتخريج أحادٓثً :هختار أحهد الىدكؼ ,صاحب الدار السمفية ببكهباؼ – الٍىد),هكتبة الرشد

لمىشر كالتكزيع بالرياض بالتعاكف هع الدار السمفية ببكهباؼ بالٍىد( ,الطبعة :اٖكلٌِ 1423 ,ػ -
2003ـ.

- 19الصاحبْ فْ فقً المغة العربية كهسائمٍا كسىف العرب فْ كٛهٍا ,أحهد بف فارس بف زكرياء

القزكيىْ الرازؼ ,أبك الحسٓف )الهتكفٌِ395 :ػ( ) ,الىاشر ,دمحم عمْ بيضكف( ,الطبعة اٖكلِ ٌ1418ػ-
1997ـ .

 -20الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ,أبك ىصر إسهاعٓل بف حهاد الجكٌرؼ الفارابْ )الهتكفِ:

ٌ393ػ( ,تحقٓق :أحهد عبد الغفكر عطار ),دار العمـ لمهٓٓٛف  -بٓركت( ,الطبعة :الرابعة ٌ 1407ػ -
 1987ـ.

-21فيض القدٓر شرح الجاهع الصغٓر ,زيف الدٓف دمحم الهدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفٓف بف عمْ بف
زيف العابدٓف الحدادؼ ثـ الهىاكؼ القاٌرؼ )الهتكفٌِ1031 :ػ() ,الهكتبة التجارية الكبرػ – هصر(,

الطبعة :اٖكلِ1356 ,ق.

-22كشف الهشكل هف حدٓث الصحيحٓف ,جهاؿ الدٓف أبك الفرج عبد الرحهف بف عمْ بف دمحم الجكزؼ
)الهتكفٌِ597 :ػ( ,تحقٓق :عمْ حسٓف البكاب) ,دار الكطف – الرياض(.
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 -23الكشاؼ عف حقائق غكاهض التىزيل ,أبك القاسـ هحهكد بف عهرك بف أحهد ,الزهخشرؼ جار هللا
)الهتكفٌِ538 :ػ() ,دار الكتاب العربْ – بٓركت( ,الطبعة :الثالثة ٌ 1407 -ػ .

-24هجمة

الهىار ,هجهكعة هف الهؤلفٓف ,دمحم رشٓد بف عمْ رضا )الهتكفٌِ1354 :ػ( كغٓري هف كتاب الهجمة.

- 25هجهع الزكائد كهىبع الفكائد ,أبك الحسف ىكر الدٓف عمْ بف أبْ بكر بف سميهاف الٍٓثهْ )الهتكفِ:
ٌ807ػ( ,الهحقق :حساـ الدٓف القدسْ),هكتبة القدسْ ,القاٌرة(ٌ1414 ,ػ1994 ,ـ -26 .هراعاة

الهفاتيح شرح هشكاة الهصابيح لعمْ القارؼ ,أبك الحسف عبٓد هللا بف دمحم عبد السٛـ بف خاف دمحم بف

أهاف هللا بف حساـ الدٓف الرحهاىْ الهباركفكرؼ )الهتكفٌِ1414 :ػ() ,إدارة البحكث العمهية كالدعكة
كا٘فتاء  -الجاهعة السمفية  -بىارس الٍىد( ,الطبعة :الثالثة ٌ 1404 -ػ 1984 ,ـ

-27هرقاة الهفاتيح شرح هشكاة الهصابيح ,عمْ بف )سمطاف( دمحم ,أبك الحسف ىكر الدٓف اله ٛالٍركؼ
القارؼ )الهتكفٌِ1014 :ػ() ,دار الفكر ,بٓركت – لبىاف( ,الطبعة :اٖكلٌِ1422 ,ػ 2002 -ـ.

-28الهستدرؾ عمِ الصحيحٓف ,أبك عبد هللا الحاكـ دمحم بف عبد هللا بف دمحم بف حهدكيً بف ُىعيـ بف
الحكـ الضبْ الىيسابكرؼ الهعركؼ بابف البيع )الهتكفٌِ405 :ػ(,تحقٓق :هصطفِ عبد القادر عطا,
)دار الكتب العمهية – بٓركت( ,الطبعة :اٖكلِ1990 – 1411 ,ـ.

 -29الهسىد ,أبك عبد هللا أحهد بف دمحم بف حىبل بف ٌٛؿ بف أسد الشٓباىْ )الهتكفٌِ241 :ػ( ,الهحقق:
شعٓب اٖرىؤكط  -عادؿ هرشد ,كآخركف ,إشراؼ :د عبد هللا بف عبد الهحسف التركْ ),هؤسسة الرسالة(,

الطبعة :اٖكلٌِ 1421 ,ػ  2001 -ـ.

-30الهسىد الصحيح الهختصر بىقل العدؿ عف العدؿ إلِ رسكؿ هللا صمِ هللا عميً كسمـ

الهؤلف :هسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشٓرؼ الىيسابكرؼ )الهتكفٌِ261 :ػ( ,الهحقق :دمحم فؤاد عبد
الباقْ) ,دار إحياء التراث العربْ  -بٓركت(.

-31هصباح الزجاجة فْ زكائد ابف هاجً ,أبك العباس شٍاب الدٓف أحهد بف أبْ بكر بف إسهاعٓل بف
سميـ بف قايهاز بف عثهاف البكصٓرؼ الكىاىْ الشافعْ )الهتكفٌِ840 :ػ(

الهحقق :دمحم الهىتقِ الكشىاكؼ) ,دار العربية  -بٓركت( ,الطبعة :الثاىيةٌ 1403 ,ػ .

 -32الهصباح الهىٓر فْ غريب الشرح الكبٓر ,أحهد بف دمحم بف عمْ الفٓكهْ ثـ الحهكؼ ,أبك العباس
)الهتكفِ :ىحك ٌ770ػ() ,الهكتبة العمهية – بٓركت(.

-33الهصىف ,أبك بكر عبد الرزاؽ بف ٌهاـ بف ىافع الحهٓرؼ اليهاىْ الصىعاىْ )الهتكفٌِ211 :ػ(,
تحقٓق :حبٓب الرحهف اٖعظهْ) ,الهكتب ا٘سٛهْ – بٓركت(,الطبعة :الثاىية1403 ,ق
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-34هعالـ السىف فْ شرح سىف أبْ داككد ,أبك سميهاف حهد بف دمحم بف إبراٌيـ بف الخطاب البستْ

الهعركؼ بالخطابْ)الهتكفٌِ388 :ػ( ) ,الهطبعة العمهية – حمب( ,الطبعة :اٖكلِ ٌ 1351ػ -
1932ـ .

 -35هعجزات القرآف العمهية ,حاهد حسٓف قدٓر ) ,الجاهعة ا٘سٛهية بالهدٓىة الهىكرة( ,السىة الرابعة
عشرة ,العدداف الخاهس كالخهسكف كالسادس كالخهسكف ,رجب -ذك الحجة ٌ1402ػ .

 -36الهعجـ اٖكسط ,سميهاف بف أحهد بف أٓكب بف هطٓر المخهْ الشاهْ ,أبك القاسـ الطبراىْ
)الهتكفٌِ360 :ػ( ,الهحقق :طارؽ بف عكض هللا بف دمحم  ,عبد الهحسف بف إبراٌيـ الحسٓىْ) ,دار
الحرهٓف  -القاٌرة(.

-37هعجـ هقآيس المغة ,أحهد بف فارس بف زكرياء القزكيىْ الرازؼ ,أبك الحسٓف )الهتكفٌِ395 :ػ(,
الهحقق :عبد السٛـ دمحم ٌاركف) ,دار الفكر(ٌ1399 ,ػ 1979 -ـ.

 -38هفاتيح الغٓب = التفسٓر الكبٓر ,أبك عبد هللا دمحم بف عهر بف الحسف بف الحسٓف التيهْ الرازؼ

الهمقب بفخر الدٓف الرازؼ خطٓب الرؼ)الهتكفٌِ606 :ػ( )دار إحياء التراث العربْ – بٓركت(الطبعة:
الثالثة ٌ 1420 -ػ

 -39الهىٍاج شرح صحيح هسمـ بف الحجاج ,أبك زكريا هحْٓ الدٓف يحِٓ بف شرؼ الىككؼ )الهتكفِ:

ٌ676ػ( ) ,دار إحياء التراث العربْ – بٓركت( ,الطبعة :الثاىية1392 ,ق.

************************
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كداف جامعة الجفرة مؤشرات األداء كالتطكير كجكدة اإلعداد كالتكجيو
كمية التربية ّ
قسـ المغة العربية أنمكذجا()2021-2008

د .رجب عمي رجب دكمة
كمية التربية ,جاهعة الجفرة

لطفية حسف عبد العزيز

طالبة دراسات عميا بقسـ المغة العربية باٖكاديهية
المٓبية هصراتة

الهقدهة

ُيعد ىظاـ التعميـ العالْ هف أٌـ اٖىظهة الهقصكدة بالتطكير ,كهىظكهة التعميـ العالْ  ٚيهكف حصرٌا
فْ أساتذة التعميـ العالْ ,ككمياتً كأقساهٍا العمهية ,كطٛبٍا ,كهىاٌجٍا ,كأبىٓتٍا ,كلكىٍا هىظكهة تُعىِ
بالهجتهع ,كتٍتـ بتطكيري ,كالهساٌهة فْ تىهٓتً ,كاهدادي بالخبرات ,كالهخرجات ذات الجكدة

العالية[السعٓد2017,ـ ,ص ,]11كىظ ار ٌٖهية المغة العربية فْ خدهة الهجتهع إذ ٌْ أداة التكاصل,
ككسٓمة الهعرفة ٖغمب أبىاء الهجتهع[جابر,2002 ,ص ,]25كالحاؿ  ٚيسعفىا فْ ٌذا البحث لبياف
فضل المغة العربية ,ك ٚأٌهٓتٍا لكل ذؼ ِحجر ,فٍْ لغة القرآف العظيـ {كاَِّى ًُ َلتَ ِ
يل َر ِّب اْل َعاَل ِهٓف َى َزَؿ ِب ًِ
ىز ُ
َ
الرك ُح اٖ َِهٓف َعَمِ َقْمِب َؾ لِتَ ُكك َف ِه َف اْل ُه ِىذ ِريف ِبمِ َساف َع َربِْ ُّهِبٓف}[الشعراء ,]195-192:فٍْ الكسٓمة التْ
ُّ
ّ
تىاقمت بٍا أسٛفىا عمكهٍا ,كلكف فْ ٌذي العجالة يهكىىا تبرير سبب اٌتهاهىا بالمغة العربية فْ أربعة

اعتبارات ,اٖكؿ اعتبار دٓىْ ,كالثاىْ اعتبار قكهْ ,كالثالث اعتبار ثقافْ ,كالرابع اعتبار ٓتعمق بالمغة
العربية ذاتٍا فٍْ فْ هسيس الحاجة لهف يقكـ بٍا لتكاكب العصر ,كتُ ِ
ٛقح ٌذا التطكر الفكرؼ الهارؽ
كتىقيً[هجاكر1983 ,ـ ,ص ,]90كٖف ٌذا البحث هشاركة عمهية فْ هؤتهر عمهْ يسعِ ٘براز أٌـ

هتطمبات التحكؿ التربكؼ لكميات التربية فْ ظل تحديات تكىكلكجيا الهعرفة ,فٍك ُيعد بدكري هصد ار
كثائقيا[بدر ,كالسكيدؼ1995 ,ـ ,صٍٓ ,]101تـ بفترة هعٓىة ,كهكاف هحددُ ,لٓدلْ بهساٌهتً فْ تطكير
ّ
تكىكلكجيا الهعرفة التْ تتطكر بهثل ٌذي الهؤتهرات كالهشاركات[السعٓد ,2017 ,ص ,]25ػف ػ ػ ػػ" الهكاقف

التربكية تتككف هف سمسمة هف اٖحداث التعميهية التْ تشهل هجهكعة أٌداؼ التعمـ عددا هف الخصائص
الهعمكهاتية التْ تتصل بالهتعمـ كالهعمـ كهحتكػ الهىٍج كطرؽ التدريس فإف ٌذي جهيع ا تشكل القاعدة
الهعمكهاتية الشاهمة" [بدر كالسكيدؼ1995 ,ـ ,ص ,]126فكاىت فكرة ٌذا البحث كهشكمتً تقكـ عمِ
هٛحظة ضعف إقباؿ الطٛب عمِ قسـ المغة العربية بكمية التربية الجفرةٌ ,ذي ٌْ الهشكمة اٖساسية,

كلهعالجتٍا كصفيا كتحمٓميا فإف البحث تىاكلٍا فْ ضكء الهعطيات الهتكفرة فْ القسـ هف أعضاء ٌٓئة
تدريس ,كطٛب ,كهىاٌج كهقررات دراسية ,كهرافق القسـ ,هع التعريف قبل ذلؾ بجاهعة الجفرة ,ككمية

التربية بكداف ,فْ فترة تقدر بأكثر هف ثٛثة عشر عاه ا جاهعي ا ,كٌْ فترة كفٓمة بإعطاء صكرة فْ غاية

الدقة هف خٛؿ البياىات الهستقاة هف إرشٓف قسـ المغة العربية ,كارشٓف كىتائج قسـ الدراسة كاٚهتحاىات,
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عرؼ بجاهعة الجفرة,
كقسـ التسجٓل بالكمية ,كعميً فإف البحث يأتْ فْ ثٛثة هباحث ,الهبحث اٖكؿُ :ي ّ
بكداف كأقساهٍا عهكه ا ,كقسـ المغة العربية خصكص ا ,كها ٓتعمق بٍذا الهكضكع هف حٓث
ككمية التربية ّ

الىشأة ,كالهراحل التْ هرت بٍا كمية التربية بكداف ,كها ٓتعمق بالعهمية التعميهية كالتربكية هع ا ,كالهبحث
الثاىْ يعالج هؤشرات اٖداء كالتطكير بقسـ المغة العربية هف حٓث عدد أعضاء ٌٓئة التدريس بالقسـ,

كأعداد الطمبة بً ,كالهقررات الدراسية ,كالهرافق بالقسـ ,كالهبحث الثالث ٍٓتـ بتحمٓل تمؾ البياىات كاٖرقاـ,
كارتباطٍا بالعهمية التربكية كالتعميهية ,كهدػ تأثٓر القسـ فْ بٓئتً الهحيطة بً فْ الكمية ,كالبئية
الهجتهعية كاستفادتٍا هف قسـ المغة العربية كهخرجاتً ,ثـ الخاتهة كالىتائجِ ,
كيتّبع البحث الهىٍج الكصفْ

التحمٓمْ ,كيتكقع الباحثاف أف تككف ىتائج البحث هتضهىة ٖفكار كرؤػ تسٍـ فْ تطكير أقساـ المغة
العربية بكميات التربية خصكص ا كسائر اٖقساـ العمهية عهكه ا.
المبحث األكؿ :جامعة الجفرة ككمياتيا العممية عمكما ،ككمية التربية بكداف خصكصاً.
المطمب األكؿ :جامعة الجفرة :
ىشأت جاهعة الجفرة بدءا بقرار هف الهجمس الرئاسْ لحككهة الكفاؽ الكطىْ رقـ) (440لسىة 2016ـ,

ثـ ُعّدؿ ٌذا القرار بقرار هف ذات الهجمس لحككهة الكفاؽ الكطىْ رقـ) (10القاضْ بىقل الكميات
كاٖقساـ العمهية كالهراكز البحثية كالعقارات التابعة لجاهعة سرت كالكاقعة فْ ىطاؽ الجفرة إلِ جاهعة

الجفرة[ الرئاسْ المٓبْ ,2017 ,قرار رقـ  ]10كاىفصاؿ كميات هىطقة الجفرة عف جاهعة سرت كاف ّإباف
اٚىقساـ

السياسْ,

كٌذا

حدث

لً

آثاري

[ ,]https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=572904ككاىت رسالة إشٍار
القرار) (10هكجٍة إلِ أربع كميات كاىت قائهة ساعتئذ كٌْ كمية أداب كالعمكـ ,ككمية التربية ,ككمية
إدارة اٖعهاؿ ,ككمية التقىية الطبية[,ك ازرة التعميـ2017 ,ـ ,],كبىاء عمِ ٌذا التعدٓل فإف جاهعة الجفرة

تتككف هف إحدػ عشرة كمية ٌْ بحسب ترتٓبٍا فْ القرار كمية أداب ,كمية التربية ,كمية القاىكف ,كمية
العمكـ ,كمية التقىية الطبية ,كمية إدارة اٖعهاؿ ,كمية الطب البشرؼ ,كمية الزراعة ,كمية تقىية الهعمكهات,
كمية الهكارد الطبيعية ,كمية ٌىدسة الىفط كاتخذت جاهعة الجفرة بىاء عمِ ٌذا القرار جزءا هف الهباىْ
ا٘دارية بهدٓىة ٌكف هق ار لٍا ,كبذلؾ تعد جاهعة الجفرة حدٓثة ىسبي ا ,هقارىة بالجاهعات المٓبية اٖخرػ,
بمً هقارىة ببعض كمياتٍا ,ككمية أداب ,ككمية التربية ,كقد أخذ القرار فْ إٓرادي لهسهِ الكميات أقدهية

الكميات بالجاهعة ,كعميً فإف كمية التربية تُعد ثاىْ أقدـ كمية بجاهعة الجفرة ,كثالث أقدـ كمية بالهىقطة
أخذا فْ اٚعتبار كمي َة الٍىدسة بٍكف ,كلعمىا ىقترب أكثر هف كمية التربية فْ الهطمب أتْ.
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المطمب الثاني :كمية التربية الجفرة :

لمتربية كالتعميـ أٌهية قصكػ فْ تىهية الهجتهعات ,كقد اجتهع ٌذاف العىصراف فْ هسهِ كاحد كٌْ كمية
ا
جاٌمٓف
التربية ,فػ ٛيهكف لمفرد ك ٚالهجتهع أف يحققا ىهكٌها الشاهل كالهتكازف كالهتكاهل إذا بقيا
ْ
هحركهٓف هف التعميـ كالتربية الهىظهٓف كالهقصكدٓف ,كهف ىكاحْ التىهية التْ يهكف لمتعميـ كالتربية
الهقصكدٓف أف يسٍها فْ تحقيقٍا بالىسبة لمفرد العربْ المٓبْ ,هف تىقيح قريحتً ,ككشف كتىهية جكاىبٍا

الهختمفة فْ اٚتجاي الذؼ ٓرغب فيً هجتهعً العربْ الهسمـ ,كتعريفً بالحقكؽ التْ يهىحٍا لً هجتهعً

العربْ المٓبْ الهسمـ كإىساف كهكاطف فيً ,كبالكاجبات كالهسؤكليات كاٚلتزاهات الهترتبة عمِ الحقكؽ

الههىكحة لً كالتْ تتطمبٍا الهكاطىة الصالحة فْ هجتهع لٓبْ عربْ هسمـ"[ التكهْ2000 ,ـ ,ص,]13

كبٍذا الكصف فإف التربية كالتعميـ سيسٍهاف إسٍاه ا هتهٓ از إذا كاىا هىظهٓف كهقصكدٓف ,فْ تىهية
الهجتهع فْ جهيع جكاىبً اٚجتهاعية ,كاٚقتصادية ,كالسياسية ,كالدٓىية ,كالفكرية ,كالحضارية ,إىٍا

الى ٍضة الحقيقة لكل أهة تسعِ فْ الرقْ كا٘ىتاج ,فالهقصكد بكمية التربية تمؾ الهؤسسة التربكية
الهختصة بإعداد الهعمهٓف فْ هختمف التخصصات التطبيقية كا٘ىساىية كفق الىظاـ التكاهمْ الهعهكؿ بً

داخل لٓبيا[الشٍكبْ ,كبف صٛح2019 ,ـ ,ص ,]68فالتربية أساس لىٍضة اٖهـ[اىدش2019 ,ـ,

ص ,]53كىظ ار لٍذي اٌٖهية فقد سعت الدكلة المٓبية قديه ا كحدٓث ا ٘ىشاء هؤسسات تربكية هستقمة ,فكاىت
أكؿ هؤسسة لمتعميـ الخاص بإعداد الهعمـ التربكؼ أىشأت فْ هدٓىة طرابمس سىة 1890ـ ككاىت هدة
الدراسة لعاهٓف ,ككاىت شركط القبكؿ فيً لهف حفع القرآف العظيـ ,ك ّلـ إلهاها بقكاعد المغة العربية
كالدراسات الدٓىية ,كتخرجت أكؿ دفعة هىً عاـ 1903ـ[التكهْ2000,ـ ,ص ,]40فكاىت ٌذي البدايات

ضعيفة جدا كخصكص ا أف لٓبيا تعرضت لٛحتٛؿ الطمياىْ بعد 1911ـ ,كأضحِ اٖهر هتعث ار إلِ ىٓل
اٚستقٛؿ عاـ  ,1951حٓث تـ اعتهاد هراحل لمتعميـ اٚبتدائْ ,كاٚعدادؼ ,كالثاىكؼ ,ككاف ذلؾ سىة
1954ـ ,كبٍذا الضخ لمطٛب فْ ٌذي الهراحل باتت الحاجة لمهعمهٓف الكطىٓٓف همحة جدا ,كهف ٌىا
ىشأت فكرة إىشاء هعاٌد عميا ٘عداد كتدريب هعمهٓف تربكيٓف[التكهْ2000,ـ ,ص ]43فكاف أكؿ هعٍد

٘عداد الهعمهٓف فْ هدٓىة طرابمس عاـ 1954ـ1955 -ـ ,كتبعٍا بعد ذلؾ فْ بىغازؼ إىشاء كمية

أداب كالتربية التْ كاىت ىكاة لمجاهعة المبٓبة فْ  15ديسهبر 1955ـ ,كتتباعت بعد ذلؾ هرحمة إىشاء

الكميات التربكية ,التْ عادة ها تككف ىكاة ٖؼ جاهعة ,كذلؾ بسبب ازدياد الحاجة إلِ هعمهٓف هتكطىٓف
فْ الثاىكيات العاهة التْ كاىت فْ ازدياد همحكظ[ التٓر2004 ,ـ ,ص ,]36ككمية التربية بهىطقة الجفرة

كداف ,فكاىت
تعدهف أقدـ القٛع اٖكاديهية داخل ىطاؽ هىطقة الجفرة ,تحتضىٍا غابات الىخٓل فْ هدٓىة ّ
كمية التربية فْ بداية ىشأتٍا هعٍدا عالي ا أُىشئ بقرار هف أهٓف المجىة الشعبية العاهة لمتعميـ ك البحث

العمهْ رقـ ) (77لسىة 1427ـ الهكافق 1997/9/6ـ ,تحت هسهِ الهعٍد العالْ ٘عداد الهعمهٓف ك
78

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

كداف كفقا لمقرار رقـ )(118
التابع آىذاؾ ٘دارة الهعاٌد العميا ,ثـ تهت تسهٓتٍا ككمية إعداد الهعمهٓف ّ
لسىة 1372ك.ر ,كالصادر فْ 1372/7/13ك.ر ,بشأف إعادة تىظيـ الجاهعات كتقرير بعض اٖحكاـ

بشأىٍا كتقررت تبعٓتٍا بحسب ٌذا القرار لجاهعة التحدؼ هف تاريخ  2005/1/1ؼ ,ككاىت الدراسة فٍٓا

بالىظاـ السىكؼ ,كبعد فترة ليست طكيمة هف الزهف تقرر تغٓر هسهِ كميات إعداد الهعمهٓف عمِ هستكػ

كداف آىذاؾ ضهف تمؾ الكميات ,فكاىت تبعٓتٍا لجاهعة
لٓبيا إلِ كميات التربية ,ككاىت كمية التربية ّ
التحدؼ التْ باتت ٌْ كذلؾ جاهعة سرت ,كبعد استقٛؿ كميات الجفرة كاىضهاهٍا تحت هظمة جاهعة
الجفرة بات اسـ كمية التربية كداف ,كمية التربية الجفرة ,كيكجد بكمية التربية الجفرة فْ ٓكـ الىاس ٌذا

هجهكعة هف اٖقساـ العمهية ,أقساـ عمكـ إىساىية ,كأقساـ عمكـ تطبيقية ,فأها أقساـ العمكـ ا٘ىساىية فٍْ
قسـ التربية كعمـ الىفس كيشهل هجهكعة هف الشعب شعبة عمـ الىفس ,كشعبة ا٘دارة كالتخطيط التربكؼ,
كشعبة التربية الخاصة ,كشعبة رياض اٖطفاؿ ,ثـ قسـ المغة العربية ,كقسـ المغة اٚىجمٓزية ,كقسـ المغة

الفرىسية ,كقسـ الدراسات ا٘سٛهية ,كالخريج هف ٌذي اٖقساـ يحهل درجة الميساىس كأها أقساـ العمكـ

التطبيقية فٍْ قسـ الرياضيات ,كقسـ الفٓزياء ,كقسـ اٖحياء ,كقسـ الحاسكب ,كالخريج هف ٌذي اٖقساـ
يحهل درجة البكالكريكسٚ[,ئحة التربية2014,ـ ,ص ]4كليست جهيع ٌذي اٖقساـ هكجكد عمِ أرض

الكاقع ,فقسـ الدراسات ا٘سٛهية غٓر هكجكد كاقعي ا ,كىحف فْ ٌذا البحث ىتجً ىحك دراسة تقٓيهية لقسـ
هر بٍا فيها يأتْ.
المغة العربية بالكمية كأٌـ الهراحل التْ ّ
المبحث الثاني :قسـ المغة العربية بكمية التربية الجفرة مؤشرات األداء كمظاىر التطكير .
المطمب األكؿ :التعريف بقسـ المغة العربية بكمية التربية الجفرة :

المغة عهكها ٌْ الكسٓمة اٖساسية لمتكاصل بٓف الىاس[,خرها كحجاج1988 ,ـ ,ص ,]7كأها المغة
العربية لغة القرآف الكريـ ,فإىٍا تهثل ٌكية الهجتهع العربْ الهسمـ ,كثقافتً التْ ٌْ ثهار هعارفً

جهيعا[شاكر ,د ت ,ص ,]26كالٍٓا ٓرجع العمهاء فْ فٍـ الكتاب كالسىة ,كقد ذكر الشاطبْ رحهً هللا فْ

الهكافقات كٛها ٓجعل هف المغة العربية كتعمهٍا فرضا ككاجبا عمِ كل هف أراد الخكض فْ عمكـ
الشريعة ,فقاؿ ":كبياف تعٓف ٌذا العمـ ها تقدـ فْ كتاب الهقاصد هف أف الشريعة عربية ,كذا كاىت عربية؛
ف ٛيفٍهٍا حق الفٍـ إ ٚهف فٍـ المغة العربية حق الفٍـ؛ ٖىٍها سياف فْ الىهط ها عدا كجكي ا٘عجاز,

هبتدئا فْ فٍـ العربية فٍك هبتدغ فْ فٍـ الشريعة ,أك هتكسطا ,فٍك هتكسط فْ فٍـ الشريعة
فإذا فرضىا
ا
كالهتكسط لـ ٓبمغ درجة الىٍاية ,فإف اىتٍِ إلِ درجة الغاية فْ العربية كاف كذلؾ فْ الشريعة؛ فكاف فٍهً
فٍٓا حجة كها كاف فٍـ الصحابة كغٓرٌـ هف الفصحاء الذٓف فٍهكا القرآف حجة ,فهف لـ ٓبمغ شأكٌـ؛ فقد

ىقصً هف فٍـ الشريعة بهقدار التقصٓر عىٍـ ,ككل هف قصر فٍهً لـ يعد حجة ,ك ٚكاف قكلً فٍٓا

هقبكا ,ٚف ٛبد هف أف ٓبمغ فْ العربية هبمغ اٖئهة فٍٓا؛ كالخمٓل ,كسٓبكيً ,كاٖخفش ,كالجرهْ ,كالهازىْ
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كهف سكاٌـ ,كقد قاؿ الجرهْ ":أىا هىذ ثٛثٓف سىة أفتْ الىاس فْ الفقً هف كتاب سٓبكيً"[الشاطبْ,

1997ـ ,ج ,5ص ,]53فالمغة العربية ٌْ بكابة العمكـ ,كبحر الثقافة الزاخر ,كأداة الفٍـ السدٓد ,كٚ

يهكف ٖحد جحد فضل المغة عميً ,كأها قسـ المغة العربية فإىً ُيعد قسه ا أصيٛا بكمية التربية الجفرة ,فٍك
هر بهراحل هتعددة كها حاؿ
هف اٖقساـ التْ تقكـ عمٍٓا بعض الكميات ككمية التربية ,ككمية أداب ,كقد ّ

الكمية الهىتهْ إلٍٓا هذ ىشأتً عاـ 1997ـ ,كتـ تخريج أكؿ دفعة هىً لمعاـ الجاهعْ 2001-2000ـ,
كهازاؿ هكقع جاهعة سرت هحتكيا عمِ بياىات خاصة بقسـ المغة العربية بكمية التربية الجفرة هف حٓث
ىشأتً ,كرسالتً ,كرؤيتً ,كأٌدافً ,كأعضاء ٌٓئة التدريس بً ,كالخطة الدراسية بالقسـ ,ككصف

الهقررات[https://su.edu.ly/Colleges/edj/index.php/ar/2013-02-20-09-11-

 ,]34/2013-02-كيبدك إف الهكقع كاف فْ طكر ا٘ىشاء ,كالعجٓب أف جاهعة الجفرة كقد هضِ عمِ

ىشأتٍا أكثر هف أربع سىكات لـ تىشء بعد هثل ٌذي الهكاقع الهٍهة فْ تطكير الكميات كأقساهٍا العمهية,
كها زاؿ قسـ المغة العربية يحتفع بالرؤية اٖكلِ إباف كمية إعداد الهعمٓف.

المطمب الثاني :مؤشرات األداء بقسـ المغة العربية بكمية التربية الجفرة:

الهؤشرات جهع لمهؤشر الذؼ يعىْ فْ اٚىجمٓزية ) (INDICTAORكٌك هصطمح عمهْ ٓراد بً ":عدد

هف الهؤشرات التْ تدؿ عمِ تحسف اقتصادؼ"[ٚركس2003 ,ـ ,ص ,]93كٌك أيض ا ":هجهكعة هف
الهقآيس الكهية كالىكعية تستخدـ لتتبع اٖداء بهركر الكقت لٛستدٚؿ عمِ هدػ تمبٓتً هستكيات اٖداء

الهتفق عمٍٓا ,كٌْ ىقاط الفحص التْ تراقب التقدـ ىحك تحقٓق الهعآٓر"[دلٓل الجكدة ,د ت ,ص,]12

كأها اٖداء كيقالبً فْ ا٘ىجمٓزية) ,(PERFORMكالهراد بً إيصاؿ الشْء[,إسراء2010 ,ـ ,ص,]210

تـ إىجازي هف عهل هف قبل الهؤسسة أك البرىاهج" [دلٓل الجكدة ,د ت ,ص,]12
كٌك أيض ا ":هقياس لها ّ
فالهصطمحاف هع ا ٓراد بٍها ذلؾ ا٘حساس الذؼ يهكف ترجهتً ليصبح هقياس ا لطريقة اٖداء ,كعٛهة
لحسىٍا أك رداءتٍا ,فٍْ ":إحصاءات فردية أك هركبة هرتبطة بصكرة أساسية بالتخطيط لمعهمية التعميهية,

حٓث إىٍا تفٓد فْ تشخيص طبيعة الىظاـ التعميهْ هف خٛؿ هككىاتً هدػ ارتباط ٌذي الهككىات كهدػ
تغٓرٌا بهركر الزهف فٍذي الهعمكهات يهكف أف تستخدـ لمحكـ عمِ هدػ التقدـ ىحك هجهكعة هف اٌٖداؼ

أك الهعآٓر أك الحكـ عمِ هدػ التغٓر فْ بعض الىتائج السابقة أك الهقارىة ببعض الهعمكهات الىاتجة هف

هؤسسات أخرػ أك دكؿ أخرػ"[الحكت2009 ,ـ ,ص ,]7كٌذا التعريف ٓتطابق تهاه ا فيها ىحف فيًٖ ,ف
الهعمكهات الهكضكعة فْ ٌذا البحث ٌْ هعمكهات صحيحة كثابتة ,كيهكف الرجكع إلِ هصادرٌا بيسر

كسٍكلة فْ أغمبٍا ,ككذلؾ تُعد هؤش ار هٍها لكل دراسة هستقبمية تٍتـ بشأف التربية كالتعميـ فْ هىطقة
الجفرة خصكص ا ,كلٓبيا عهكه اٌ ,ذا هف ىاحية ,كهف ىاحية أخرػ فإف هؤشرات اٖداء التعميهية تسعِ
لٙحاطة بجهيع ها ٓتعمق بالعهمية التعميهية الهراد دراستٍا ,كالىتٓجة الهرجكة هف ٌذا كمً هعرفة ىقاط القكة
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كتعزيزٌا ,كىقاط الضعف كهعالجتٍا ,كلجهيع ها سبق فإف البحث سٓتىاكؿ فْ الهطالب أتية هؤشرات

اٖداء بقسـ المغة العربية هف ىاحية أعضاء ٌٓئة التدريس بالقسـ ,كالهىاٌج التعميهية ,كالطٛب ,كالهرافق
التعميهية بقسـ المغة العربية بكمية التربية الجفرة.

أكال :أعضاء ىيئة التدريس بقسـ المغة العربية :
تهٓز قسـ المغة العربية بتكفٓر ثمة طٓبة هف أعضاء ٌٓئة التدريس ,فهىذ ىشأة القسـ عاـ 1997ـ تكالت
ّ
حرر ٌذا البحث ,كتجدر ا٘شارة إلِ أف
عمِ رئاسة القسـ عدٓد الشخصيات العمهية الهحترهة آخرٌـ ُه ّ
أغمب ٌذي البياىات هأخكذة هف الهتاح هف الهعمكهات الهكثكقة فْ أرشٓف قسـ المغة العربية بكمية

التربية ,بجاهعة الجفرة ,كٌذي البياىات هشتهمة عمِ العاـ الجاهعْ ,كالدرجة اٖكاديهية ,كالتخصص العاـ

كيؤخذ
لحهمة الهاجستٓر ,كالتخصص الدقٓق لحهمة الدكتك اري  ,كالدرجة العمهية لكل عضك ٌٓئة تدريسُ ,

فْ اٚعتبار أف العاـ الجاهعْ يحكؼ فصمٓف دراسٓٓف.
عدد أعضاء

تسمسل

العاـ الجاهعْ

1

2009-2008

05

2

2010-2009

05

03

3

2011-2010

05

04

4

2012-2011

05

04

5

2013-2012

05

02

6

2014-2013

08

05

7

2015-2014

08

05

8

2016-2015

07

04

9

2017-2016

05

02

10

2018-2017

05

02

التدريس ككتب

الدكتك اري

التخصص

الهاجستٓر

02

أدبيات2

03

أدبيات+2لغكيات+1
دراسات إسٛهية1
أدبيات+2لغكيات+1دراسا
ت إسٛهية1
أدبيات+2لغكيات+1دراسا
ت إسٛهية1
أدبيات+1دراسات
إسٛهية1
لغكيات+2أدبيات+2
دراسات إسٛهية1

لغكيات+2أدبيات+2
دراسات إسٛهية1
لغكيات+2أدبيات+1
دراسات إسٛهية1
أدبيات+1دراسات
إسٛهية1

أدبيات+1دراسات

التخصص
لغكيات +1طرؽ تدريس
لغة عربية1

01

لغكيات+1

01

لغكيات1

01

لغكيات1

03

لغكيات +1أدبيات2

03

أدبيات

03

أدبيات

03

أدبيات

03

أدبيات

03

أدبيات
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إسٛهية1

11

2019-2018

06

03

12

2020-2019

07

03

13

2021-2020

03

02

أدبيات+1دراسات
إسٛهية1

لغكيات+1أدبيات+1
دراسات إسٛهية1
لغكيات +1أدبيات1

03

أدبيات

04

أدبيات

01

أدبيات

ثانياً :طالب قسـ المغة العربية :

ُيعد عضك ٌٓئة التدريس عىص ار أساسيا فْ العهمية التعميهية كالتربكية[عسٓرؼ2017 ,ـ ,ص,]333
كالطالب  ٚيقل أٌهية عف عضك ٌٓئة التدريس ,فٍك الهقصكد اٖكؿ بالعهمية التربكية التعميهية ,كقسـ

المغة العربية بكم ية التربية الجفرة تهٓز بكثافة فْ عدد طٛبً ,كلكف لٗسف تهر عميً الٓكـ حالة هف
الجفاؼ فْ عدد الطٛب ,ككعادة البحث سيستعٓف بسجٛت القسـ فْ بياف هراحل كثافة الطٛب بقسـ

المغة العربية فْ الهدة الهقصكدة بالدراسة ,هف خٛؿ هدخٛت كهخرجات القسـ فْ ىظاـ السىة ,كالىظاـ

الفصمْ ,حسب ها يأتْ:

أ .أعداد الطمبة الدارسٓف بالىظاـ السىكؼ بقسـ المغة العربية
تسمسل

العاـ الجاهعْ

الداخمكف

السىة اٖكلِ

السىة الثاىية

السىة الثالثة

السىة الرابعة

الخريجكف

1

09-08

12

14

42

12

2

2

2

10-09

 ٚأحد

 ٚأحد

9

41

11

10

3

11-10

 ٚأحد

 ٚأحد

 ٚأحد

13

38

35

4

12-11

 ٚأحد

 ٚأحد

 ٚأحد

 ٚأحد

16

10

5

13-12

 ٚأحد

 ٚأحد

 ٚأحد

 ٚأحد

6

6

ككاىت آخر دفعة درست بالىظاـ السىكؼ فْ قسـ المغة العربية فْ العاـ الجاهعْ ,2013-2012
كاباف ٌذي الفترة كاف استقباؿ الطمبة بالقسـ هف العاـ الجاهعْ 2011-2010ـ فصل الربيع ,كفيها ٓمْ
بياف ذلؾ بحسب الفصكؿ الدراسية.

ب .أعداد الطمبة الدارسٓف بالىظاـ الفصمْ بقسـ المغة العربية:

الداخمكف

الخريجكف
 ٚأحد

تسمسل

الفصل الدراسْ

عدد الطٛب

1

الخريف 2009

11

11

2

الربيع 2009

11

 ٚأحد

 ٚأحد

3

الخريف 2010

28

17

 ٚأحد

4

الربيع 2010

28

 ٚأحد

 ٚأحد

5

الخريف 2011

38

17

 ٚأحد
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6

الربيع 2011

38

 ٚأحد

 ٚأحد

7

الخريف 2012

47

12

 ٚأحد

8

الربيع 2012

46

 ٚأحد

 ٚأحد

9

الخريف 2013

بياىات ٌذا الفصل غٓر هكجكدة فْ الكمية

10

الربيع 2013

55

11

7

11

الخريف2014

54

07

 ٚأحد

12

الربيع 2014

51

2

5

13

الخريف2015

39

2

 ٚأحد

14

الربيع 2015

34

 ٚأحد

8

15

الخريف 2016

الدراسة تكقفت خٛؿ ٌذا الفصل الدراسْ ىظ ار ٘شكاليات حدثت فْ

16

الربيع 2016

الكمية أدت إلِ إقفالٍا فصٛف دراسياف.

17

الخريف 2017

20

 ٚأحد

 ٚأحد

18

الربيع 2017

28

2

9

19

الخريف 2018

7

 ٚأحد

20

الربيع 2018

7

 ٚأحد

21

الخريف 2019

19

3

22

الربيع 2019

19

 ٚأحد

23

الخريف 2020

19

 ٚأحد

24

الربيع 2020

7

 ٚأحد

25

الخريف 2021

3

4

2

تكقفت الدراسة فْ فصل الربيع  ,2020كفصل الخريف  2021جزئيا بسبب جائحة ككركىا عافاىا هللا

كاياكـ.

ثالثاً :المقررات الدراسية بقسـ المغة العربية :

الهقررات الدراسية تختمف باختٛؼ طبيعة الجاهعات ,كالكميات ,كاٖقساـ العمهية ,كلذلؾ تكجد هتطمبات

جاهعية ,كهتطمبات كمية ,كهتطمبات لمقسـ العمهْ ,كلكل هقرر دراسْ هفردات هعٓىة ,ككعاء زهىْ خاص
بً ,كقد تحتاج طبيعة بعض الهقررات لزيادة فْ الكعاء الزهىْ لطبيعتٍا التطبيقية ,كقدد حددت الٛئحة

 501الصادرة عف المجىة الشعبية العاهة لعاـ 2010ـ ,بعض ها ٓخص الهقررات الدراسية هف حٓث عدد
الكحدات ,فالكحدة عبارة عف ساعة تدريسية ىظرية ,أك ساعتٓف عهمٓتٓفٚ[,ئحة  ,501ص ,]27كيحتاج

الطالب بىاء عمِ ٚئحة الكمية إىجاز) (120كحدة دراسية كحد أدىِ لىٓل التخرج ,كفيها يأتْ تفصٓل
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لمهقررات الدراسية بقسـ المغة العربية فْ الهرحمة الزهىية الهحددة ,كالبداية بالهتطمبات الجاهعية ,ثـ

هتطمبات الكمية ,ثـ هتطمبات القسـ.

أ .المتطمب الجامعي:
تسمسل

العاـ الجاهعْ

عدد الهقررات

عدد الساعات

عدد الكحدات

الجاهعة

1

09-08

8

16

16

جاهعة سرت

2

10-09

8

16

16

جاهعة سرت

3

11-10

8

16

16

جاهعة سرت

4

12-11

7

14

14

جاهعة سرت

5

13-12

7

14

14

جاهعة سرت

6

14-13

7

14

14

جاهعة سرت

7

15-14

7

14

14

جاهعة سرت

8

16-15

7

14

14

جاهعة سرت

9

17-16

7

14

14

جاهعة الجفرة

10

18-17

7

14

14

جاهعة الجفرة

11

19-18

7

14

14

جاهعة الجفرة

12

20-19

7

14

14

جاهعة الجفرة

13

21-20

7

14

14

جاهعة الجفرة

ب .متطمبات الكمية:
تسمسل

العاـ الجاهعْ

عدد الهقررات

عدد الساعات

عدد الكحدات

الكمية

1

09-08

13

36

26

كمية إعداد الهعمهٓف

2

10-09

13

36

26

كمية التربية

3

11-10

13

36

26

كمية التربية

4

12-11

13

36

26

كمية التربية

5

13-12

13

36

26

كمية التربية

6

14-13

14

39

28

كمية التربية

7

15-14

13

39

28

كمية التربية

8

16-15

13

39

28

كمية التربية

9

17-16

13

39

28

كمية التربية

10

18-17

13

39

28

كمية التربية

11

19-18

13

39

28

كمية التربية

12

20-19

13

39

28

كمية التربية

13

21-20

13

39

28

كمية التربية
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ج .متطمبات قسـ المغة العربية:
تسمسل

العاـ الجاهعْ

عدد الهقررات

عدد الساعات

عدد الكحدات

القسـ

1

09-08

43

119

95

المغة العربية

2

10-09

43

119

95

المغة العربية

3

11-10

43

119

95

المغة العربية

4

12-11

43

119

95

المغة العربية

5

13-12

43

119

95

المغة العربية

6

14-13

43

119

95

المغة العربية

7

15-14

43

119

95

8

16-15

43

119

95

===

9

17-16

43

119

95

===

10

18-17

43

119

95

===

11

19-18

43

119

95

===

12

20-19

43

119

95

===

13

21-20

43

119

95

===

كالفصل الدراسْ

المغة العربية كالدراسات
القرآىية

رابعاً :المرافق التعميمية بقسـ المغة العربية:
تسمسل

العاـ الجاهعْ
كالفصل الدراسْ

هكتب القسـ

أهٓف سر
القسـ

قاعات القسـ

كسائل تعميهية
كتقىية

أثاث

1

09-08

قسـ هشترؾ

ٓ ٚكجد

هشتركة

ٓ ٚكجد

2ـ5+ؾ

2

10-09

قسـ هشترؾ

ٓ ٚكجد

هشتركة

ٓ ٚكجد

2ـ5+ؾ

3

11-10

قسـ هشترؾ

ٓ ٚكجد

هشتركة

ٓ ٚكجد

2ـ5+ؾ

4

12-11

قسـ هشترؾ

ٓ ٚكجد

هشتركة

ٓ ٚكجد

2ـ5+ؾ

5

13-12

قسـ هشترؾ

ٓ ٚكجد

هشتركة

ٓ ٚكجد

2ـ5+ؾ

6

14-13

قسـ هستقل

ٓ ٚكجد

هشتركة

ٓ ٚكجد

6ؾ4+ـ2+خ

7

15-14

قسـ هستقل

ٓ ٚكجد

هشتركة

ٓ ٚكجد

6ؾ4+ـ2+خ

8

16-15

قسـ هستقل

ٓ ٚكجد

هشتركة

جٍاز ح+ط

6ؾ4+ـ2+خ
85

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

9

17-16

قسـ هستقل

ٓ ٚكجد

هشتركة

جٍاز ح+ط

6ؾ4+ـ2+خ

10

18-17

قسـ هستقل

ٓ ٚكجد

هشتركة

جٍاز ح+ط

6ؾ4+ـ2+خ

11

19-18

قسـ هستقل

ٓ ٚكجد

هشتركة

جٍاز ح+ط

6ؾ4+ـ2+خ

12

20-19

قسـ هستقل

ٓكجد

هشتركة

جٍاز ح+ط

6ؾ4+ـ2+خ

13

21-20

قسـ هستقل

ٓكجد

هشتركة

جٍاز ح+ط

6ؾ4+ـ2+خ

استعهل الباحثاف بعض الرهكز فْ البياىات كٌْ )ح+ط( حاسكب  +طابعة ,ك)ـ( هىضدة ,ك)ؾ( كرسْ,
ك)خ( خزاىة.
المبحث الثالث :تحميل البيانات ،كدراسة المتغيرات بقسـ المغة العربية ،كاقتراحات التطكير كالجكدة :
هر بأكثر هف هسهِ
هف خٛؿ ها سبق عرضً ٓتبٓف لىا أف قسـ المغة العربية بكمية التربية الجفرة ّ
ا
لكمية التربية ,كهعٍد إعداد لمهعمهٓف َبدءا ,ثـ كمية إعداد هعمهٓف ,كاستقرت الكمية أف عمِ هسهِ كمية
التربية ,كتخّمل ٌذي الهسٓرة تغٓٓر فْ أسمكب الدراسة هف الىظاـ السىكؼ إلِ الىظاـ الفصمْ ,كٌذي الدعكة
برزت إباف تغٓٓر كميات إعداد الهعمهٓف إلِ كميات تربية عمِ هستكػ لٓبيا ,كلعمىا ىستشف هف خٛؿ
تحمٓل تمؾ البياىات الهتعمقة بهؤشرات أداء قسـ المغة العربية هف خٛؿ أعضاء ٌٓئة التدريس كالطٛب

كالهقررات الدراسية كالهرافق التعميهية ها يهكىىا أف ىعكؿ عميً فْ ٌذا البحث ىتٓجة أك تكصية.

الهطمب اٖكؿ :تحمٓل بياىات هؤشر أعضاء ٌٓئة التدريس بقسـ المغة العربية كهقترحات التطكير كالجكدة
قبل البدء فْ تحمٓل بياىات هؤشر أعضاء التدريس القاريف بقسـ المغة العربية بجاهعة الجفرة تجدر ا٘شارة
إلِ قسـ المغة العربية َحظْ برئاسة هجهكعة هف أعضاء ٌٓئة التدريس الهغتربٓف كالكطىٓف ,فكاىت رئاسة
القسـ هىذ  ,2008إلِ  2014برئاسة أعضاء ٌٓئة تدريس عرب غٓر لٓبٓٓف ,كبعدٌا تكلِ رئاستً عضك
ٌٓئة تدريس لٓبْ بدرجة هساعد هحاضر لهدة ليست طكيمة بحسب تكقيعات بعض الهراسٛت فْ القسـ

قد تككف ثٛث سىكات هف  2014إلِ  ,2017كبعدٌا عادت رئاسة القسـ إلِ عضك ٌٓئة تدريس
هغترب بدرجة أستاذ هساعد ,هف عاـ  2017إلِ عاـ  ,2021كأف تكلِ رئاسة القسـ عضك ٌٓئة
تدريس لٓبْ بدرجة هحاضر ,كأها البياىات التْ تـ تسجٓمٍا هف خٛؿ هراجعة أرشٓف القسـ فإىىا ىٛحع

ها يأتْ:

 -1أكبر عدد ٖعضاء ٌٓئة التدريس كاف بٓف عاهْ 2015 -2013ـ ,بكاقع ثهاىية أعضاء ٌٓئة
تدريس ,عدد اثىٓف دكتك اري فْ المغكيات ,كعدد اثىٓف دكتكراي فْ اٖدبيات ,كعدد كاحد دكتكراي فْ

الدراسات ا٘سٛهية ,كعدد ثٛثة أعضاء ٌٓئة تدريس بدرجة هساعد هحاضر فْ اٖدبيات ,كيهثل عاـ

2015- 2013ـ أكبر عدد هف حهمة الدكتكراي كاف فْ قسـ المغة العربية بكمية التربية جاهعة الجفرة.

86

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

 -2أقل هستكػ ٖعضاء ٌٓئة التدريس بقسـ المغة العربية فْ عاـ  2012-2020حٓث لـ ٓتكاجد

بالقسـ فعمي ا سكػ ثٛثة أعضاء ٌٓئة تدريس اثىاف دكتكراي أحدٌها لغكيات ,كأخر هىٍها أدبيات ,كثالثٍها
هساعد هحاضر فْ اٖدبيات ,كٌك أسكأ كاقع هر عمِ قسـ المغة العربية هطمق ا ,فقد كرد فْ البياىات أف
القسـ كاف لديً أربعة أعضاء ٌٓئة تدريس فْ عاـ  ,2009-2008اثىاف دكتكراي فْ اٖدبيات ,كثٛثة

بدرجة هساعد هحاضر اثىاف هاجستٓر لغكيات ,كأخر هىٍها هاجستٓر طرؽ تدريس لغة عربية ,كٌذا

التىكع فْ تخصصات أعضاء ٌٓئة التدريس بالقسـ أعطاي ثراء ,كزخها.

 -3فيها بٓف ٌذي القكة ,كالضعف ,فإف القسـ لـ ٓتهتع بأساتذة كطىٓٓف قاريف ذكؼ درجات عمهية هتقدهة,
فأغمب أساتذة القسـ الكطىٓٓف القاريف ٌـ هف حهمة الهاجستٓر سكػ عضك ٌٓئة تدريس كاحد ٌك هف
حهمة الدكتكراي  ,التحق بالقسـ فْ أكائل عاـ 2020ـ ,كتكلِ رئاسة القسـ عاـ 2021ـ ,كأها اٖساتذة

القاركف بالقسـ فتبآىكا كثرة كقمة ,كلكف جهيعٍـ هف حهمة الدكتكراي ,كبمغ أقصِ عدد لٍـ خهسة
الهغتربكف ّ
أعضاء ٌٓئة تدريس.

 -4بعد ٌذا العرض كالتحمٓل يهكف القكؿ إف أقكػ حاٚت القسـ كاىت فيها بٓف عاهْ 2015-2013ـ,
كفْ ٌذي الهرحمة كاف القسـ ٓتبع الىظاـ الفصمْ ,كالحاجة همحة جدا فْ الىظاـ الفصمْ لعدد أكبر هف

أعضاء ٌٓئة التدريس لتغطية هتطمبات القسـ ,فضٛا عف هتطمبات الكمية ,كهتطمبات الجاهعة ,فهتطمب
المغة العربية تأخذي جهيع كميات جاهعة الجفرة ,هها يستكجب زيادة عدد أعضاء ٌٓئة التدريس بالقسـ,

كفتح الباب أهاـ أعضاء ٌٓئة تدريس جدد ,حتِ ٓتهكف القسـ هف القياـ بكاجباتً عمِ أكهل كجً,

كالهؤشر الذؼ تبديً البياىات هف أف القسـ يحكؼ ثٛثة أعضاء ٌٓئة تدريس ههف أهضكا هباشرات عهل

فْ ٌذا العاـ يعطْ هؤش ار غٓر جٓد ,كاىطباع ا سٓئ ا عف هدػ إهكاىية القسـ لتغطية هتطمبات القسـ

كالكمية ,فضٛا عف هتطمبات ,الجاهعة ,كٌذا الهؤشر قد ُيعد عاهٛا أساسي ا فْ ضعف إقباؿ الطٛب عمِ
القسـ ,كٌك ها سٓتىاكلً البحث فْ الهطمب أتْ.

المطمب الثاني :تحميل بيانات مؤشر طالب قسـ المغة العربية كمقترحات التطكير كاإلعداد:

يقكـ القسـ العمهْ عمِ طٛبً ,كالهىتهٓف إليً هف طمبة ىظاهٓٓف ,كغٓر ىظاهٓٓف ,كبحسب البياىات فإىً

ٓ ٚكجد طمبة بالقسـ غٓر ىظاهٓٓف ,كبحسب البياىات أيض ا فإف أعداد الطمبة بقسـ المغة العربية تتفاكت
بٓف الكثرة كالقمة ,كبهكف تفصٓل ذلؾ كها يأتْ:

 -1أكبر عدد لمطٛب تـ تسجٓمً فْ ىظاـ السىة كاف فْ العاـ 2009-2008ـ حٓث بمغ عدد الطمبة

الجدد بالقسـ اثىا عشر طالبا ,كأها فْ الىظاـ الفصمْ فقد كاف أكبر عدد لمطمبة الهسجمٓف بالقسـ سبعة
عشر طالب ا ,كذلؾ فْ الفصمٓف الدراسٓٓف الخريف  ,2010كالخريف 2011ـ..
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 -2أكبر دفعة تخرجت هف قسـ المغة العربية فْ الىظاـ السىكؼ كاىت فْ العاـ الجاهعْ -2010
2011ـ حٓث بمغت خهسة كثٛثٓف طالب ا ,كأها أكبر دفعة فْ الىظاـ الفصمْ فقد بمغت تسعة طٛب فْ

الفصل الدراسْ الربيع 2017ـ.

 -3أعداد جهيع الخريجٓف هف قسـ المغة العربية فْ الىظاـ السىكؼ بمغت ثٛثة كستٓف طالبا فيها بٓف
عاهْ 2013-2008ـ ,فيها كاف عدد الخريجٓف فْ الىظاـ الفصمْ ثٛثٓف طالبا.

 -4تجدر ا٘شارة إلِ أف ٌىاؾ فاقدا فْ ارشٓف القسـ ,كقسـ التسجٓل ,كقسـ الدراسة كاٚهتحاىات لمفصل
الدراسْ الخريف  2013ـ حٓث  ٚتكجد أؼ بياىات أك تقارير عف اهتحاىات ٌذا الفصل الدراسْ ,ك ٚأؼ

هعمكهة بخصكص إيقاؼ الدراسة أك ها شابً ذلؾ ,كاف كاف يغمب فْ ظف أكثر هكظفْ الكمية أف الدراسة
عمقت فْ ٌذي الفترة لظركؼ غٓر كاضحة ,كأها الفترة بٓف الخريف  ,2016كالربيع 2016ـ فإف الكمية

هرت بأصعب أياهٍا حٓث تـ إيقاؼ الدراسة لهدة تسعة أشٍر هف شٍر ٓكىٓك  2016حتِ شٍر إبريل

2017ـ ,هها ىتج عىً تردؼ أكضاع الدراسة بالكمية ,فاىعكس ذلؾ سمبا عمِ القسـ كالطمبة كذلؾ هف

الباحثٓف أف ٌذا ا٘غٛؽ كاف هف أٌـ أسباب اىفصاؿ الكميات
طكؿ فترة إغٛؽ الكمية ,كيغمب فْ ظف
ْ
بالجفرة عف جاهعة سرت كهحاكلة بعض اٖساتذة كالهكظفٓف إىشاء جاهعة الجفرة دكف إجهاع هف جهيع
أعضاء ٌٓئة التدريس كعهداء الكميات فْ الجفرة ,بىاء عمِ ها أخبرىْ بً عهٓد كمية التربية الجفرة الذؼ
عاصر ٌذي الهشكمة ,ككاف هف ىتٓجة ذلؾ أف باتت كمية التربية ِخمكا هف أقدـ أعضاء ٌٓئة التدريس

الكطىٓٓف بالكمية ,حتِ بات الكقكؼ عمِ بعض الهعمكهات ضربا هف الهستحٓل ,كذلؾ ٚىحياز عهداء
الكميات بالجفرة كاختيارٌـ البقاء فْ جاهعة سرت ,كٌذا الهكضكع ها زالت حساسٓتً هستهرة إلِ ٓكـ

الىاس ٌذا ,]https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=572904 [,كآثر الباحث
تسجٓل ٌذي الهٛحظة لفقد الكمية كثٓ ار هف الهراسٛت التْ تـ إخراجٍا هف الكمية هف ِقبل بعض العهداء
الذٓف تكالكا عمِ الكمية بعد إغٛؽ الكمية فْ خريف  ,2016حتِ بمغ عدد العهداء فْ ست سىكات ثٛثة

اؿ عمِ الكمية هف ىشأتٍا سىة 1997ـ حتِ 2017ـ سكػ عهٓدٓف ,فْ هدة عشريف
عهداء! بٓىها لـ ٓتك َ
عاه ا!

إف ارشٓف الكمية هف حق الكمية كليس هعركض ا لمبيع أك ا٘شٍار كلكىً هعمكهات كتاريخ يستفٓد هىٍا
الباحثكف لمدراسة كالتطكير.
 -5لجهيع ها سبق إٓرادي  ٚيستغرب الباحث أف تككف ىتٓجة البياىات لمطمبة الهسجمٓف بقسـ المغة

العربية هف فصل الخريف 2017ـ إلِ فصل الخريف 2021ـ خهسة طمبة فقط.

المطمب الثالث :تحميل مؤشر مقررات قسـ المغة العربية كمقترحات التطكير كالجكدة:
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إف هقررات قسـ المغة العربية ليست كغٓرٌا هف هقررات اٖقساـ اٖخرػ ,كذلؾ لطبيعة المغة العربية

ذاتٍا ,كهسيس عٛقتٍا با٘ىساف الهسمـ ,فضٛا عف العرب هف الهحيط إلِ الخمٓج ,كلذلؾ ٓىبغْ أف
ُٓراعِ فْ هقررات قسـ المغة العربية تربية الطالب عمِ صكغ العبارات ,كالجهل التاهة الفصيحة التْ
تىحِ َى ْحك العرب الفصحاء ,كفْ البحث كاف اٚتجاي ىحك تحمٓل هؤشر الهقررات الدراسية فْ قسـ المغة

العربية بعٓدا عف الخكض فْ هفردات ٌذي الهقررات ,فإف ٌذي تحتاج لدراسة هستقمة ,كلكف حاكؿ
الباحثاف تمهس شْء هف ا٘شارات فْ هدػ تأثٓر كتأثر عدد الساعات كالكحدات بالهقررات الدراسية

العاهة ,كالخاصة ,كالهتخصصة بهستكػ اٖداء فْ القسـ العمهْ ,كبالىظر فْ تمؾ البياىات ٓتضح ها

يأتْ:

 -1بمغت الهتطمبات العاهة الهرهكز لٍا بالرهز ,GEست عشرة كحدة دراسية بكاقع ست عشرة ساعة هف
هجهكع الساعات فْ الىظاـ السىكؼ ٌذا فيها بٓف أعكاـ 2011-2010-2009-2008ـ ,كبعدٌا ألغْ

الهقرراف الهرهكز لٍها ب ػ ػ ػ ػ ,GE016, GE017فاستقر اٖهر عمِ أربع عشرة كحدة بكاقع أربع عشرة
كحدة دراسية هف هجهكع الساعات كالكحدات الدراسية الهقرر إىجازٌا لكل خريج هف جاهعة سرت ,أك

جاهعة الجفرة ,كتجدر ا٘شارة إلِ أف جاهعة الجفرة كقد هر عمِ تأسيسٍا خهس سىكات لـ تتخذ أؼ طابع
خاص بٍا فيها ٓتعمق بالهتطمبات الجاهعية التْ تعبر عف رؤية ,كرسالة ,كأٌداؼ الجاهعة ,فمـ تتغٓر ٌذي
الهتطمبات العاهة فْ الىظاـ الفصمْ هف الفصل الدراسْ فها زالت أربع عشرة كحدة بكاقع أربع عشرة

ساعة دراسية ,كالهٛحع كتابة الرهكز بالمغة ا٘ىجمٓزية ,كٌذا يهثل ضعفا فْ ٌكية الجاهعة التْ ٌْ
هؤسسة تتبع لكائح التعميـ العالْ َّ
الىاصة عمِ أف "المغة العربية ٌْ لغة الدراسة كالتعميـ بهؤسسات التعميـ

العالْ"[  ,501ص ]1كالرهكز ٌذي ضرب هف التعميـ ٓىبغْ لمطالب أف يعرؼ هعىاٌا ,كلٗسف ٓ ٚكجد

هعىِ لٍذي الهختصرات حتِ بالمغة ا٘ىجمٓزية ,كْ يفٍـ الطالب طريقة تىزيمً لمهكاد ,كالفارؽ بٓف

حٓرة كبٓرة ,فٓ ٛخمك بداية العاـ ,أك الفصل
الهتطمبات ,هها أكقع الطٛب الجدد هىٍـ خصكصا فْ ْ
الدراسْ هف اضطراب ظاٌر ,كفكضِ عارهة لدػ الطٛب ,كالقسـ العمهْ ,كقسـ الدراسة كاٚهتحاىات,

خصكص ا إذا غاب الهرشد اٖكاديهْ ذك الخبرة عف الهشٍد! كالهتطمبات الجاهعية لٍا عٛقة بالقسـ هف
حٓث هتطمب المغة العربية العاهة الذؼ يحهل رهز ,E010,GE011,GE012,GE013,فٍْ أربع
هقررات ,بكاقع كحدتٓف لكل هقرر ,فمـ تدرج ٌذي الهقررات بالبياىات ٖف طالب قسـ المغة العربية ٚ

ٓدرسٍا ,كاىها ٓدرسٍا سائر طمبة الجاهعة بالكميات العمهية اٖخرػ ,كٌْ بذلؾ تأخذ حٓ از هف الهكاد التْ

ف بٍا أساتذة القسـ بكاقع ثهاىْ ساعات فْ الىظاـ السىكؼ ,كثهاىْ ساعات فْ الىظاـ الفصمْ ,كاذا
ُيكّم ُ
ضربت ٌذي الساعات فْ عدد الكميات العمهية قد ٓىتج عف ذلؾ عدد كبٓر هف الساعات الهطمكب هف

القسـ تغطٓتٍا ,هها يستكجب فْ بعض اٖحياف تكمٓف عضك ٌٓئة تدريس أك أكثر لتغطية ٌذي الهقررات
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بكميات الجاهعة الهختمفة ,هع العمـ بأف جاهعة الجفرة بٍا قسهاف لمغة العربية ,قسـ المغة العربية بكمية

التربية ,كقسـ المغة العربية كالدراسات ا٘سٛهية بكمية أداب بٍكف.

 -2بمغت الهتطمبات الخاصة بكمية التربية فْ الىظاـ السىكؼ بٓف عاهْ 2013 -2008ـ ست ا كعشريف
كحدة دراسية بكاقع ست كثٛثٓف ساعة دراسية ,كتحهل هتطمبات الكمية الرهز  ,GAكأها الىظاـ الفصمْ

فكاف عد الكحدات بً ثهاف كعشريف كحدة بكاقع تسع كثٛثٓف ساعة ,كلكحع كجكد هقرر يحهل
رهز ,GE115كٌك رهز خاص بالهقررات الجاهعية كها أسمفىا ,كهف بٓف جهيع ٌذي الهقررات ٓ ٚكجد

هقرر باسـ التربية ا٘سٛهية التْ تعبر عف ٌُكيتىا الثقافية ,كبٓئتىا الهحافظة.
 -3بمغت هقررات قسـ المغة العربية فْ الىظاـ السىكؼ كالفصمْ هعا خهس ا كتسعٓف كحدة دراسية بكاقع
تسع عشرة كهائة ساعة د ارسية ,كليس ثَ ّهت فرؽ ٓذكر بٓف الىظاـ السىكؼ كالىظاـ الفصمْ فيها ٓخص
هتطمبات قسـ المغة العربية البالغ عددٌا أربعة كأربعٓف هقر ار دراسيا.

-4أها ها ٓخص تقسيـ ٌذي الهقررات فْ قسـ المغة العربية فإف الطالب ٓدرس فْ ىظاـ السىة تسع هكاد
فْ السىة اٖكلِ بكاقع ثهاىْ عشرة كحدة دراسية ,كفْ السىة الثاىية أحد عشرة هادة بكاقع عشريف كحدة

دراسية ,كفْ السىة الثالثة ٓدرس أحد عشرة هادة ,بكاقع ثىتٓف كعشريف كحدة دراسية ,كفْ السىة الرابعة

ٓدرس الطالب أحد عشرة هادة ثىتٓف كعشريف كحدة دراسية ,فيككف هجهكع الكحدات الدراسية بٍذا الشكل
ض ِّهف فْ الجدكؿ هف عدد الكحدات لمهتطمب
ثىتاف كثهاىٓف كحدة دراسية ,كٌىاؾ فارؽ كبٓر بٓف ها ّ
الجاهعْ فْ الىظاـ السىكؼ حٓث بمغ  16كحدة دراسية ,كهتطمب الكمية البالغ  26كحدة ,كهتطمبات القسـ
البالغة  95كحدة ,فالهجهكع الكمْ  137كحدة ,كبذلؾ فالعجز بكاقع خهس كخهسٓف كحدة دراسية ,بٓىها
فْ الىظاـ الفصمْ ٓدرس الطالب فْ الفصل اٖكؿ سبع عشرة كحدة ,كفْ الفصل الثاىْ سبع عشرة كحدة

كذلؾ ,كفْ الفصل الثالث كالرابع كالخاهس خهس عشرة كحدة ,كفْ الفصل السادس تسع عشرة كحدة,

كفْ الفصل السابع خهس عشرة كحدة ,كفْ الفصل الثاهف سبع عشرة كحدة ,فيككف هجهكع ها ٓدرسً
الطالب هف كحدات فْ جهيع الفصكؿ الدراسية الثهاىية قد بمغ هائة كثٛثٓف كحدة ,كلعل ٌذا السبب كاف
هف اٖهكر التْ جعمت القسـ ٓكافق عمِ اٚىتقاؿ لمىظاـ الفصمْ لزيادة عدد الكحدات الهشركطة لمتخرج

التْ ٓىبغْ أف يككف أقل عددا هف الكحدات ٌك  120كحدة ,ك ٚتزيد عف  145كحدة دراسية[ٚئحة كمية

التربية2014 ,ـ ,ص ,]12كفْ جهيع اٖحكؿ فإف القسـ هتِ أراد إضافة هكاد الدراسات ا٘سٛهية إسكة

بقسـ المغة العربية كالدراسات ا٘سٛهية بكمية أداب بٍكف فْ ذات الجاهعة ,ككذلؾ إسكة بقسـ المغة

العربية كالدراسات ا٘سٛهية بكمية التربية بجاهعة طرابمس حٓث بمغت هقررات القسـ كحدٌا هائة كخهسة

الباحثٓف
كعشريف هقر ار[دلٓل كمية التربية1981 ,ـ ,ص ,]46كقد كاىت ٌىاؾ هحاكٚت قديهة ٖحد
ْ
لتكطٓف قسـ المغة العربية كالدراسات ا٘سٛهية بكمية التربية بالجفرة ,كهف بٓىٍا هحاكلة هكثقة فْ أحد
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اجتهاعات قسـ المغة العربية بالكمية عاـ 2010ـ ,دعا فٍٓا هحرر ٌذا البحث لتسهية القسـ بقسـ المغة

العربية كالدراسات ا٘سٛهية ,هع هقترح هتكاهل لكيفية تكزيع الهقررات الدراسية ,ككحداتٍا ,كهف ىاحية

أخرػ فالىظاـ السىكؼ يقع فْ تسعة أشٍر عمِ اٖقل ,أؼ ست كثٛثٓف أسبكع ا ,هع اٖخذ فْ اٚعتبار
العطٛت الرسهية ,ككذلؾ عطمة ىصف العاـ لهدة أسبكعٓف ,كأها الىظاـ الفصمْ فإف تقسيـ الهكاد

ٓختمف قميٛا عف الىظاـ السىكؼ ,ففْ الفصل اٖكؿ ٓدرس الطالب ثهاىية هقررات ,بكاقع سبع عشرة كحدة,
كفْ الفصل الثاىْ ثهاىية هقررات بكاقع سبع عشرة كحدة ,كفْ الفصل الثالث سبع هقررات بكاقع خهس
عشرة كحدة ,كفْ الفصل الرابع سٓدرس الطالب سبع هقررات بكاقع خهس عشرة كحدة ,كفْ الفصل

الخاهس سٓدرس الطالب ثهاىية هقررات بكاقع خهس عشرة كحدة ,كفْ الفصل السادس سٓدرس الطالب
تسع هقررات بكاقع تسع عشرة كحدة ,كفْ الفصل السابع سٓدرس الطالب سبع هكاد بكاقع خهس عشرة

كحدة ,كفْ الفصل الثاهف سٓدرس الطالب ثهاىية هقررات بكاقع سبع عشرة كحدة دراسية ,فيككف هجهكع

الكحدات التْ سٓدرسٍا الطالب كاقعيا هائة كثٛثٓف كحدة دراسية ,بفارؽ أربع كحدات دراسية هع الهجهكع

الكمْ لمكحدات الدراسية الهبكبة سابق ا فالهتطمب الجاهعْ  14كحدة ,كهتطمبات الكمية  28كحدة,
كهتطمبات القسـ  95كحدة ,فيككف الهجهكع  134كحدة دراسة ,عمه ا بأف الفصل الدراسْ يقع فْ أربعة

عشر أسبكع ا ,بهعىِ أف الطالب سيأخذ أربع عشرة هحاضرة ,هع عدـ التعكيض فْ العطٛت الرسهية,
كبذلؾ فإف الطالب سٓدرس فْ الىظاـ الفصمْ فْ العاـ الكاحد ثهاىْ كعشريف هحاضرة ,بفارؽ هع الىظاـ

السىكؼ يصل إلِ ست هحاضرات ,كهف ىاحية أخرػ فإف الىظاـ الفصمْ ٓختمف عف الىظاـ السىكؼ,
ٚحتياج بعض الهتطمبات فْ الىظاـ الفصمْ ٚعتهادية هتطمبات قبمٍا ,فقد يحصل فْ ىظاـ السىة

كيدرس الطالب هتطمب الىحك 1فٓرسب فيً ,فٓدرسً فْ السىة الهقبمة هع الىحك ,2كأها فْ ىظاـ الفصل
فٓ ٛجكز بحسب الٛئحة دراسة هتطمب الىحك 2إ ٚبعد إىجاز الطالب لمىحك ,1كٌذا فيً إعياء لمطالب

كاجحاؼ فْ حق الهقرر العمهْ كالهحتكػ الهعرفْ.

المطمب الرابع :تحميل مؤشر المرافق بقسـ المغة العربية كمقترحات التطكير كالجكدة:
 ٚغرك إف الهؤسسات التعميهية تحتاج لمهرافق الخدهية ,سكاء هف القاعات الدراسية ,أك الهكاتب العمهية,

أك الكسائل التعميهية ,أك اٖدكات الهساعدة فْ العهمية التعميهية ,كالهٛحع هف البياىات الهكجكدة بهطمب

الهرافق بقسـ المغة العربية ضعف ٌذا العىصر ضعف ا ظاٌ ار إباف الفترة بٓف 2008ـ إلِ 2013ـ ,كذلؾ

ٖف الكمية لـ يكف بٍا ذاؾ العدد الكافْ هف الهكاتب فضٛا عف كجكد عدد ٚبأس بً هف اٖقساـ العمهية,

فكاف قسـ المغة العربية هشتركا هع قسـ التربية كعمـ الىفس ,بل يهكىىا القكؿ إىٍا كاىت استراحة ٖعضاء
ٌٓئة التدريس كلـ تكف قسه ا لمغة العربية ,هع العمـ إىً تكجد هكاتب لبعض اٖقساـ اٖخرػ هستقمة كقسـ
المغة اٚىجمٓزية كٌك بجكار قسـ المغة العربية الحالْ ,كقسـ لمرياضيات هع الفٓزياء ,كقسـ لمحاسكب,
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كتجدر ا٘شارة إلِ أف رئيس قسـ المغة العربية فْ أغمب ٌذي الفترة كاف هسؤكٚا عف هجمة اسهٍا هجمة
الباحث تصدرٌا كمية التربية كداف بجاهعة سرت ,ككاف رئيس القسـ دائـ اٚىشغاؿ بأعهاؿ الهجمة,

كهراسمتٍا ,فكاف قسـ المغة العربية ٌك هكتب هجمة الباحثٌ ,ذا هف ىاحية ,كهف ىاحية أخرػ فإف

الضعف الذؼ اعترػ تمؾ اٖقساـ العمهية غٓر المغة اٚىجمٓزية ٌك أف رؤسائٍا جهيعا كاىكا ليسكا لٓبٓف,

هها تسبب فْ ضعف أداء هجمس الكمية عمِ هستكػ اٖقساـ العمهية فيها ٓخص تغطية احتياجاتٍا ,كهف

ىاحية أخرػ فإف إدارة الكمية فْ تمؾ الفترة كاىت جادة فْ تكسيع الكمية كآجاد حمكؿ جذرية لتمؾ

الهشاكل ,فتهكىت إدارة الكمية ,كجاهعة سرت هف كرائٍا هف إىجاز هشركع هبىِ هتكاهل يضـ هبىِ

لمكمية ,كأقساه ا عمهية ,كهع اكتهاؿ الهبىِ عاـ 2012ـ ,كالتغٓٓر الذؼ حصل عمِ إدارة الكمية َه ّكف
اٖقساـ العمهية لمحصكؿ عمِ شْء هف اٚستقٛلية ,ككذلؾ ازدياد عدد اٖساتذة المٓبٓٓف فْ الكمية,
كتكلٍٓـ لهسؤكلية اٖقساـ العمهية ,كاف لً دكر فْ استقٛؿ ٌذي اٖقساـ العمهية ,كلقد عاصر هحرر ٌذا

البحث ٌذي الفترة العصٓبة فْ الكمية حٓث كاف رئيسا لقسـ الجكدة بالكمية ,ككاىت هطالبتً بٍذا اٖهر
عمِ سبٓل تكطٓف الجكدة بالكمية ,كالحر تكفيً ا٘شارة ,كهسئمة استقٛلية القسـ هٍهة ٖعضاء ٌٓئة

التدريس بالقسـ خصكص ا فْ ظل التزاهات القسـ اٖدبية كالعمهية تجاي أعضاء ٌٓئة التدريس ,كأها فيها
ٓخص كسائل التعميـ فإف القسـ إلِ ٓكـ الىاس ٌذا  ٚيهتمؾ جٍاز عرض ,كليست بً أدكات كتابة تكزع

عمِ أعضاء ٌٓئة التدريس ,ك ٚيهتمؾ حتِ قاعات خاصة بً ,كٌذا اٖهر هتعمق بهكضكع الجكدة تعمقا

كثيقا ف ٛيهكف ٖؼ قسـ فْ الكمية أف ٓتقدـ لمحصكؿ عمِ اٚعتهاد البراهجْ ,أك اٚعتهاد اٖكاديهْ قبل
أف يككف هستكفيا لهثل ٌذي اٖهكر هف كجكد قسـ عمهْ هستقل ,كأدكات عمهية ,ككسائل تعميهية ,كقد

أ كدت الىقطة الرابعة فْ الههارسات الجٓدة التْ تخص بىد الهرافق هف دلٓل الجكدة المٓبْ عمِ أٌهية
تكفٓر العدد الهىاسب كالكافْ هف الهكاتب ٖعضاء ٌٓئة التدريس[دلٓل جكدة كاعتهاد هؤسسات التعميـ

العالْ ,ص ,]28كبشكل عاـ يهكىىا القكؿ إف الهرافق فيها ٓخص قسـ المغة العربية قد تطكرت شٓئا ها
خٛؿ الفترة فيها بٓف 2012ـ 2021ـ ,كلكف ٌذا التطكر يشكبً شْء هف الجهكد ,فميست ٌىاؾ صياىة
لجٍاز الحاسكب ,كليس ٌىاؾ اىترىت بالقسـ ,كٓ ٚكجد آلة تصكير ,كبذلؾ فإف العبء اٖكبر فْ تصكير

أسئمة اٚهتحاىات ,كسحب الهذكرات ٖعضاء ٌٓئة التدريس ,كتصكير هراسٛت القسـ يقع عمِ كاٌل
قسـ الدراسة كاٚهتحاىات الكحٓد الذؼ بً آلة تصكير بهبىِ القاعات الدراسية بكمية التربية الجفرة بجاهعة

الجفرة.

الخاتمة :النتائج كالتكصيات:

فْ خاتهة ٌذا البحث ٓتكجً الباحثاف بالشكر كالتقدٓر لقسـ الدراسة كاٚهتحاىات بكمية التربية ,كقسـ

التسجٓل بٍا كذلؾ ,كلهدٓر هكتب شؤكف العهادة بالكمية ,كلهدٓر إدارة الهكظفٓف بالكمية ,الذٓف هدكا ٓد
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العكف بالهعمكهات الشفٍية ,كالكثائق الكرقية ,ثـ الشكر كالتقدٓر لرؤساء قسـ المغة العربية بكمية التربية,
فىترحـ عمِ الهكتِ هىٍـ الذٓف كاىكا حريصٓف عمِ إثبات هحاضر اجتهاعات القسـ ,كاحتفظكا بالكثائق
كالهراسٛت ذات العٛقة بقسـ المغة العربية ,كاتضح خٛؿ ٌذا البحث أف البحث العمهْ ٌك الكسٓمة

الىاجعة لتطكير التعميـ كالبحث العمهْ ذاتً ,فٍك يهثل الىقد الذاتْ الفاعل ,كيهكىىا تقسيـ خاتهة البحث

إلِ ىتائج ,كتكصيات.

أكال النتائج:

 -1جاهعة الجفرة جاهعة حدٓثة ىسبي ا ,ىشأت إباف اٚىقساـ السياسْ فْ لٓبيا عاـ 2016ـ ,هها اىعكس
سمب ا عمِ أدائٍا ,فميست لمجاهعة رؤية كاضحة ,ك ٚرسالة هعمىة ,ك ٚأٌداؼ هىشكدة.

 -2كمية التربية الجفرة أقدـ كجكدا هف جاهعة الجفرة ,ككاىت لٍا رؤية كاضحة ,كرسالة هعمىة ,كأٌداؼ
هىشكدة ,ككاف ذلؾ إباف تبعٓتٍا لجاهعة سرت هف 2005ـ إلِ 2016ـ.

 -3قسـ المغة العربية بكمية التربية الجفرة هف أقدـ اٖقساـ العمهية بكمية التربية ,كلً رؤية كاضحة,
كرسالة هعمىة ,كأٌداؼ هىشكدة ,هكجكدة جهيعٍا بهكقع كمية التربية الجفرة ,جاهعة سرت ,كقد تـ تخريج

أكؿ دفعة هف قسـ المغة العربية فْ العاـ الدراسْ 2001-2000ـ.

 -4تهٓز العاـ الدراسْ 2014-2013ـ بتكاجد أكبر عدد هف أعضاء ٌٓئة التدريس بقسـ المغة العربية,
حٓث بمغ عددٌـ ثهاىية أعضاء ٌٓئة تدريس ,هع تىكع فْ التخصصات ,كالدرجات العمهية ,فكاف ٌذا

العاـ الدراسْ أفضل اٖعكاـ الدراسية هف ىاحية تكفٓر أعداد ٖعضاء ٌٓئة التدريس ,كيقابمً كذلؾ أعمِ

هستكػ ٖعداد الطٛب حٓث بمغ عدد الطٛب فْ ربيع 2013ـ خهسة كخهسٓف طالب ا ,ككاىت الكمية
حٓىٍا تتبع الىظاـ الفصمْ فْ الدراسة.

 -5لـ ٓتكاجد بالقسـ عاـ 2021-2020ـ سكػ ثٛثة هف أعضاء ٌٓئة التدريس بقسـ المغة العربية ,كفْ
ذات العاـ فقد بمغ عدد الطمبة بقسـ المغة العربية فْ ربيع 2020ـ سبعة طٛب ,كفْ خريف 2021ـ

ثٛثة طٛب.

 -6هف أٌـ العكاهل التْ أدت إلِ ارتفاع عدد أعضاء ٌٓئة التدريس فْ عاـ 2013ـ2014-ـٌ ,ك

استقرار الدكلة المٓبية فيها بٓف عاهْ 2012ـ2013-ـ.
ُّ -7
تكقف الدراسة لهدة عاـ دراسْ كاهل أدػ إلِ إشاعة صكرة سٓئة عف الكمية ,أدت إلِ ضعف إقباؿ
الطٛب عمِ الكمية ,خصكصا كاف سبب إغٛؽ الكمية كاف بسبب اعتصاهات لمطٛب ,كهشاكل
اجتهاعية ,كأهكر قد تككف بعٓدة جدا عف الىكاحْ التعميهية كالتربكية بالكمية.

 -8هف أٌـ العكاهل التْ أدت لضعف أعداد ٌٓئة التدريس بقسـ المغة العربية ,الذؼ اىعكس بصكرة
هباشرة عمِ تذبذب أعداد الطٛب بقسـ المغة العربية الحرب التْ أطفأٌا هللا بحهدي كهىتً ,فقد هىعت
93

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

الحرب تكاجد أعضاء ٌٓئة التدريس القاريف بالقسـ هف هىاطق بعٓدة كصرهاف ,كزلٓتف ,كأيضا ّأدت إلِ
ضعف إقباؿ الطٛب عمِ القسـ ,فضٛا عها أصاب الكمية ىفسٍا هف إخفاقات إباف إغٛقٍا لهدة عاـ

دراسْ كاهل فْ 2016ـ ,كٓ ٚىبغْ لىا إغفاؿ عاهل كباء ككركىا فقد كاف عاهٛا بار از فْ إيقاؼ الدراسة,
كتأخٓرٌا ,كحظر التجكؿ ,فتِبعات ٌذا الكباء ظاٌرة ,كىسأؿ هللا العافية لىا كلكـ.

ٓ ٚ -9كجد بالهقررات الخاصة بكمية التربية الجفرة هقرر يحهل اسـ التربية ا٘سٛهية التْ تعبر عف
الٍكية الثقافية ,كالهرجعية الدٓىية ,كالبٓئة الهحافظة لدػ عهكـ المٓبٓٓف.

-10الظاٌر إف الىظاـ السىكؼ أقرب ٚستيعاب هقررات قسـ المغة العربية الهتسهة بالطكؿ.
ثانياً التكصيات:

فْ إطار تطكير قسـ المغة العربية بكمية التربية بجاهعة الجفرة فإف البحث ٓكصْ بها يأتْ:

-1أف تٍتـ جاهعة الجفرة بصياغة رؤية هستقمة لٍا ,تعبر عف رسالتٍا ,كتتبىِ أٌدافٍا.

 -2أف تككف لكمية التربية الجفرة ,كقسـ المغة العربية بٍا خطة جٍرية لتهكٓف أعضاء ٌٓئة تدريس أ ْكفاء,
كترغٓب طٛب الثاىكيات باٚلتحاؽ بقسـ المغة العربية ,كذلؾ بتكظٓف جهيع الكسائل الهتاحة لذلؾ.

 -3عمِ ك ازرة التعميـ العاـ إعادة الىظر فْ هكضكع الثاىكيات التخصصية ,خصكص ا فْ ظل ها ىراي هف
تغكؿ لٗقساـ ذات الطابع التطبيقْ عمِ حساب أقساـ العمكـ ا٘ىساىية ,هها أدػ إلِ ضعف هدخٛت

قسـ المغة العربية خصكصا ,كاٖقساـ ا٘ىساىية عهكها.
-4تكحٓد هسهِ قسـ المغة العربية عمِ هستكػ كميات التربية ,ليصبح قسـ المغة العربية كالدراسات
ا٘سٛهية ,هها يعطْ فرصة لخريج القسـ كسعة فْ الخيارات أهاهً.

-5دعـ المغة العربية عمِ هستكػ الهجتهع ,كالفرد ,كالدكلة ,كذلؾ بتٍٓئة اٖسباب ,كتكفٓر فرص عهل
لخريجْ قسـ المغة العربية ,فإذا كاىت المغة العربية ٌْ المغة الرسهية لمدكلة ,فإىً ٓىبغْ عمِ الدكلة

ترسيـ كظيفة الهراجع المغكؼ عمِ هستكػ الهؤسسات العاهة ,كالخاصة ,كعمِ هستكػ السفارات فْ

الخارج ,كالهؤتهرات ,كالبىكؾ ,كجهيع قطاعات الدكلة ,هها يكفل ضهاف ارتفاع هستكػ اٚطهئىاف عىد
الطٛب كاكلياء أهكرٌـ بضهاف الحياة الكريهة لمهتخصصٓف فْ هجاؿ المغة العربية.

حبذا ترسيـ هقرر بهسهِ التربية ا٘سٛهية ,أك فمسفة التربية ا٘سٛهية بكميات التربية ,لمرفع هف
ّ -8
الكازع الدٓىْ ,كاٖخٛقْ لدػ طٛب كميات التربية فْ عهكـ لٓبيا حرسٍا هللا.
 -9إجراء دراسات أكثر عهقا كاتساعا فيها ٓخص جدكػ العهل بالىظاـ الفصمْ فْ أقساـ المغة العربية.

ػ قائمة المصادر كالمراجع:

القرآف الكريـ
أكال الكتب:
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دلٓل جكدة كاعتهاد هؤسسات التعميـ العالْ ,الهركز الكطىْ لضهاف جكدة كاعتهاد الهؤسسات التعميهيةكالتدريبية.

إبراٌيـ بف هكسِ الشاطبْ ,الهكافقات فْ أصكؿ الشريعة ) ,الههمكة العربية السعكدية :دار ابف عفاف,ط1997 ,1ـ(.

دلٓل كمية التربية ,جاهعة الفاتح1981) ,ـ(.-عهر دمحم التكهْ ,هاضْ كحاضر كهستقبل إعداد كتدريب الهعمهٓف فْ الجهآٌرية العظهِ),الىقابة

العاهة لمهعمهٓف ,د ط2000,ـ(.

-دمحم صٛح الدٓف عمْ هجاكر ,تدريس المغة العربية ,بالهرحمة اٚبتدائية أسسً كتطبيقاتً) ,الككيت ,دار

القمـ ,ط1983 ,4ـ(.

 هحهكد شاكر ,رسالة فْ الطريق إلِ ثقافتىا) ,القاٌرة ,الٍٓئة العاهة لمكتاب(.هصطفِ عهر التٓر ,التعميـ العالْ كالتهية كالتحدٓث بٓف تطمعات الهخططٓف كهحددات الكاقع ,بياىاتهف التجربة المٓبية)طرابمس ,الهركز العالهْ لدراسات كأبحاث الكتاب اٖخضر ,ط2004 ,1ـ(.

 الهىظهة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ,الهعجـ العربْ اٖساسْٚ) ,ركس ,د ط2003 ,ـ( ص,93هادة)أشر(.

كلٓد أحهد جابر ,تدريس المغة العربية هفاٌيـ ىظرية كتطبيقات عهمية) ,عهاف ,دار الفكر ,ط,12002ـ(.

ثانياً :الرسائل العممية.

تكىكلكجيا تعميـ المغة العربية فْ الجاهعة الجزائرية دراسة كصفية تحمٓمية فْ الكسائل كالتقىيات الهعتهدةفْ التعميـ) ,رسالة دكتك اري هقدهة لىٓل شٍادة دكتك اري العمكـ فْ المغة العربية كآدابٍا( لخىيش السعٓد,
جاهعة باتىة ,الجزائر ,العاـ الجاهعْ 2017-2016ـ.

ثالثاً المجالت العممية

-جاهعة هصراتة ,هجمة كمية أداب ,العدد " ,2109 ,13دراسة هقارىة لىظاـ إعداد هعمـ هرحمة التعميـ

اٖساسْ بكل هف لٓبيا كهصر كهالٓزيا" ,حهٓدة التٍاهْ اىدش.

-عالـ الهعرفة ,الككيت ,العدد ٓ ,126كىٓك1988ـ ,المغات اٖجىبية تعميهٍا كتعمهٍا ,ىآف خرها ,عمْ

حجاج.

الهجمة العمهية لكمية التربية جاهعة هصراتة ,لٓبيا ,الهجمد اٖكؿ -العدد الثاىْ عشر ,هارس),2019 ,الهشكٛت التْ تكاجً الطمة أثىاء قياهٍـ بهشاريع التخرج بكمية التربية فْ جاهعة هصراتة هف كجٍة
ىظرٌـ( حسف سالـ الشٍكبْ ,دمحم صالح بف صٛح.
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-هجمة كمية التربية بالزقازيق ,جاهعة الزقازيق ,ع2009 ,64ـ" ,دكر الهؤشرات التعميهية فْ تقكيـ اٖداء

التعميهْ لمهدرسة" دمحم صبرؼ الحكت.

هجمة كمية التربية ,جاهعة اٖزٌر ,العدد ,172ج2017 ,2ـ " ,تقٓيـ فاعمية برىاهج التربية الهٓداىية فْكمية التربية بجاهعة الهمؾ خالد فْ ضكء هعآٓر الجكدة كفق بعض الهتغٓرات" فاطهة شعباف عسٓرؼ.

هصادر التعمـ كالثكرة الهعاصرة فْ تكىكلكجيا التعميـ كالهعمكهات هع دراسة حالة بجاهعة قطر" ,حكليةكمية التربية ,جاهعة قطر ,العدد ٌ1416 ,12ػػ1995 ,ـ" أحهد أىكر بدر ,كضحِ عمْ السكيدؼ.
رابعاً القكانيف كالمكائح كالق اررات

 دكلة لٓبيا ,حككهة الكفاؽ الكطىْ ,ك ازرة التعميـ ,هراسمة ذات الرقـ ا٘شارؼ ,2017 -201-183بتاريخ 2017-02-02ـ.

ٚ-ئحة التعميـ العالْ .501

الٛئحة الداخمية ,كمية التربية الجفرة ,جاهعة سرت2013 ,ـ2014 -ـ.ٚ-ئحة كمية التربية كداف ,جاهعة سرت.

الهجمس الرئاسْ ,حككهة الكفاؽ الكطىْ ,قرار الهجمس الرئاسْ لحككهة الكفاؽ الكطىْ ,رقـ) (10بسىة 2017هيٛدية بشأف تعدٓل ق ارري رقـ ) (440لسىة  2016هيٛدية بشأف إىشاء جاهعة .بتاريخ  -7ربيع

الثاىٌْ1438 ,ػػ ,الهكافق 2017-01-05ـ.
رابعاً الركابط االلكتركنية

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=572904

https://su.edu.ly/Colleges/edj/index.php/ar/2013-02-20-09-11-34/2013-02-

**********************
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التعميـ اإللكتركني كدكره في تعميـ المغة العربية قسـ المغة العربية
كمية التربية قصر بف غشير نمكذجا

د .صالح عمي جقمكؿ السككني

كمية التربية قصر بف غشٓر /جاهعة طرابمس

مقدمة
إف التطكر كالتقدـ فْ هجاؿ تكىكلكجيا التعميـ أدػ إلِ ظٍكر كثٓر هف الهستحدثات التكىكلكجية
فأصبح هف الٛزـ هكاكبة ٌذا التقدـ العمهْ التكىكلكجْ كتكظيفً فْ العهمية التعميهية؛ لٛستفادة هىً فْ
رفع كفاءة العهمية التعميهية.
كحٓث إف التعميـ العالْ يهثل قهة الٍرـ التعميهْ فٛبد هف تطكيري؛ لزيادة فعالٓتً لمقياـ بدكري فْ إعداد
الخريجٓف القادريف عمِ فٍـ تمؾ الهتغٓرات كالتعاهل هعٍا ,كبها أف التعميـ ٌك أثهف استثهار لمبشرية فإف

دكري رئيس فْ تقدـ اٖهـ كازدٌارٌا ,كدكري يكهف فْ تكظٓف ٌذي الكسائل كالتقىيات التعميهية؛ لىكاكب هف
خٛلٍا اٚىفجار الهعرفْ كالتقدـ التكىكلكجْ ,ككل ذلؾ فْ إطار ترقية اٖداء التعميهْ.

كهف بٓف ٌذي الهستحدثات التعميـ اإللكتركني ,كسكؼ ٓتىاكؿ الباحث فْ ٌذي الدراسة تعريف التعميـ

اإللكتركني ,أىكاعً ,خصائصً هزاياي ,عٓكبً ,أٌهٓتً لهعمـ المغة العربية ,أٌهٓتً لهتعمـ المغة العربية,
أٌهٓتً لهكاد تعميـ المغة العربية ,أٌهٓتً فْ الجكاىب السيككلكجية التعميهية ,ثـ بٓف الباحث دكر الهعمـ فْ
التعميـ ا٘لكتركىْ ,كىصٓب قسـ المغة العربية بكمية التربية قصر بف غشٓر هف ٌذا التعميـ ,هبٓىا أف

القسـ بعٓد كل البعٓد عف ٌذا الىكع هف التعميـ هكضحا أسباب البعد ذاك ار عكاهل الىجاح ,خاتها الدراسة
بىتائج كهجهكعة هف التكصيات.

الكممات المفتاحية:

دكر  -التعميـ ا٘لكتركىْ -تعميـ المغة العربية -أٌهية.

Role, E-Learning, Teaching the Arabic language, Importance.

ػ مشكمة الدراسة كتساؤالتيا:

إف اٌٚتهاـ بالمغة العربية فرض ,فٍْ لغة القرآف الكريـ ,كهف كاجبىا الهحافظة عمٍٓا ,كاٌٚتهاـ
بتعميهٍا .كىتٓجة لمتطكر الذؼ شٍدتً السىكات اٖخٓرة فْ حقل تعميـ المغات ثبت لهدرسْ المغة العربية

أف الطرؽ التقمٓدية فْ تدريس المغة العربية لـ تىجح فْ تحقٓق اٌٖداؼ الهرجكة.

كبىاء عمِ ها سبق صاغ الباحث هشكمة البحث عمِ فرضية كجكد ضعف فْ عهمية تدريس المغة
العربية فْ قسـ المغة العربية بكمية التربية قصر بف غشٓر.
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تسعِ الدراسة لٙجابة عف سؤاؿ هحكرؼ كٌك:

ما مدى استثمار قسـ المغة العربية بكمية التربية قصر بف غشير التعميـ اإللكتركني في تعميـ المغة

العربية؟

كفْ خضـ هعالجة ٌذي ا٘شكالية سٓجٓب الباحث عف اٖسئمة الفرعية التالية:

 -ها دكر الهعمـ فْ التعميـ ا٘لكتركىْ؟

ٌ -ل التعميـ ا٘لكتركىْ يقكؼ هف هستكػ الطمبة فْ المغة العربية؟

 -ها العكاهل التْ تسٍـ فْ إىجاح التعميـ ا٘لكتركىْ فْ قسـ المغة العربية كمية التربية قصر بف غشٓر؟

ػ أىدؼ الدراسة:

تٍدؼ ٌذي الدراسة إلِ إبراز أٌهية التعميـ اإللكتركني فْ تعميـ المغة العربية بقسـ المغة العربية كمية

التربية قصر بف غشٓر باعتباري الحل اٖساس لتطكير الهستكػ التعميهْ فْ المغة العربية كالسهك بٍا إلِ
أرقِ الهستكيات؛ لتكاكب التطكر التكىكلكجْ.
أىمية الدراسة:

تستهد ٌذي الدراسة أٌهٓتٍا هف أٌهية الهكضكع الذؼ تتىاكلً ,فها هف شؾ فْ أف الهدرسة كالجاهعة فْ
الكقت الحاضر تكاجٍاف تحديات كبٓرة هف قبل الكسائل الحدٓثة كا٘ىترىت كاٖلعاب الكهبٓكترية التْ تقدـ

براهجٍا العمهية بأسالٓب جذابة ,اٖهر الذؼ ٓجعل الطمبة بشكل عاـ كبعض اٖساتذة هف ذكؼ الهٓكؿ

ا٘ٓجابية ىحك التقىيات الحدٓثة سيصبحكف أكثر هيٚ ٛستخداـ تمؾ التقىيات فْ الحصكؿ عمِ الهعمكهات
بد ٚهف قراءة الكتب أك الكسائط الكرقية اٖخرػ ,كتكهف أٌهية ٌذي الدراسة فْ أىٍا ستضع أهاـ صىاع

القرار الهشتغمٓف فْ حقل التدريس صكرة كاضحة ٖبعاد هفٍكـ التعميـ ا٘لكتركىْ كتطبيقاتً باعتباري خيا ار

ههكىا لتحسٓف هستكػ طمبة كأساتذة المغة العربية.
مفيكـ التعميـ اإللكتركني:

ٓىظر إلِ التعميـ ا٘لكتركىْ عمِ أىً ىكع هف التعميـ ,يعتهد فيً الطالب عمِ استخداـ الكسائط

ا٘لكتركىية فْ اٚتصاؿ ,كاستقباؿ الهعمكهات ,كاكتساب الهٍارات ,كفْ التكاصل هع الهعمهٓف كالهؤسسة
التعميهية ,كيعرؼ بأىً" :طريقة إبداعية لتقديـ بٓئة تفاعمية هتهركزة حكؿ الهتعمهٓف ,كهصههة هسبقا بشكل

جٓد ,كهيسرة ٖؼ فرد ,كفْ أؼ كقت ,باستعهاؿ خصائص كهصادر ا٘ىترىت كالتقىيات الرقهية بالتطابق
هع التصهيـ التعميهْ الهىاسب لبٓئة التعمـ الهفتكحة كالهرىة كالهكزعة " )الخاف /2005 :ص(96 :

أنكاعو:

 .1التعميـ ا٘لكتركىْ الهتزاهف :Synchronous E-learning
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كٌك عبارة عف طريقة لمتعميـ ا٘لكتركىْ الهباشر التقمٓدؼ ) (On-Line e-Learningكيشترط فيً

كجكد الهعمـ هع الطٛب فْ كقت كاحد؛ ٖجراء الىقاش الهباشر بٓف الهعمـ كالطٛب عبر غرؼ الهحادثة

أك تمقْ الدركس هف خٛؿ الفصكؿ اٚفتراضية .كيتـ ٌذا التكاصل بشكل هتزاهف عف طريق الىص ,أك
الصكت أك الفٓدٓك .كأٌـ آجابيات ٌذا الىظاـ حصكؿ الطٛب عمِ تغذية راجعة فكرية ,كتقمٓل التكمفة
كالجٍد كالكقت ,كاٚستغىاء عف الذٌاب لهقر الدراسة .كٌك الذؼ يهثل عهمية التعميـ كجٍا لكجً ,حٓث
يقكـ اٖساتذة بإعطاء الهحاضرات فْ قاعات جاهعية همٓئة بالطٛب ,كهف سمبياتً حاجتً إلِ أجٍزة

حدٓثة كشبكة اتصاٚت جٓدة .كهف أدكاتً:

غرؼ الهحادثة الفكرية Real-Time Chat

الفصكؿ اٚفتراضية Virtual Classroom

الهؤتهرات عبر الفٓدٓكVideoconferencing
المكح اٖبيض Interactive White Board
غرؼ الهحادثة Chatting Rooms

 .2التعميـ اإللكتركني غير المتزامف :Asynchronous E-learning
كٌك التعميـ غٓر الهباشر) (Off-Line Learningالذؼ يهكف تسهٓتً بالتعمـ عف بعد )التعميـ غٓر

التقمٓدؼ( الذؼ ٓ ٚتطمب هقابمة الطٛب ٖساتذتٍـ كجٍا لكجً ,حٓث تتـ العهمية التعميهية بعدة طرؽ
أخرػ أشٍرٌا كأكلٍا التعميـ بالهراسمة .كتتـ هف خٛؿ خطة تدريسية هككىة هف هكاعٓد الهحاضرات,
كهحتكػ الهحاضرات ,إها أف تككف فٓدٓك ,كاها صكت ,كاها كسائط هتعددة كغٓرٌا هف طرؽ التكاصل‘

يضعٍا الهعمـ عمِ الهكقع التعميهْ ,ثـ ٓدخل الطالب عمِ الهكقع كيطمع عمِ تمؾ الخطة الدراسية ,كيتـ

التكاصل هع الهعمـ عف طريق البريد ا٘لكتركىْ أك القكائـ البريدية.

كيحصل الهتعمـ هف خٛلً عمِ دكرات أك حصص كفق برىاهج دراسْ هخطط ٓىتقْ فيً اٖكقػات

كاٖهاكف التْ تتىاسب هع ظركفً عف طريق تكظٓف بعض أسالٓب كأدكات التعميـ ا٘لكتركىْ هثل:
البريد ا٘لكتركىْ).(E-mail

الشبكة الىسٓجية).(World wide web
القكائـ البريدية).(Mailing list

هجهكعات الىقاش ).(Discussion Groups
ىقل الهمفات ).(File Exchange

اٖقراص الهدهجة).(CD
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كٌك  ٚيحتاج إلِ كجكد الهتعمهٓف فْ ىفس الكقت ,كيهكف الحصكؿ عمِ الخبرات هف خٛؿ الهكاقع

الهتاحة عمِ الشبكة ,أك اٖقراص الهدهجة ,أك عف طريق أدكات التعميـ ا٘لكتركىْ هثل :البريد
ا٘لكتركىْ ,أك القكائـ البريدية.

كهف أٌـ آجابيات ٌذا الىكع أف الطالب يحصل عمِ الدراسة فْ اٖكقات الهٛئهة لً أؼ :أىً ٓختار

الكقت الهىاسب لً ٘ىٍاء الهادة التعميهية ,كذلؾ يستطيع الطالب إعادة د ارسة الهادة كالرجكع إلٍٓا
إلكتركىيا كمها احتاج لذلؾ ,كهف سمبيات ٌذا الىظاـ عدـ استطاعة الطالب الحصكؿ عمِ التغذية الراجعة

الفكرية هف الهعمـ) .الحضٓرؼ /2020 :ص(11 :

خصائصو:

ٓىفرد التعميـ ا٘لكتركىْ بعدد هف الخصائص التْ تهٓزي عف التعميـ التقمٓدؼ كٌْ:
 .1اٚعتهاد عمِ جٍاز الحاسكب فْ تقديـ الهقرر العمهْ بشكل رقهْ.

 .2تقسيـ الهقررات العمهية بهختمف الكسائط الهتعددة كالىصكص الهكتكبة ,كالهؤتهرات الصكتية,
كالفٓدٓك ,كالصكر الثابتة كالهتحركة.

 .3اىخفاض تكمفتً عىد هقارىتً بالتعميـ الهادؼ) .الحيارؼ / 2016 :ص(16 :

مزاياه:

لمتعميـ ا٘لكتركىْ جهمة هف الخصائص كالهزايا ,كيهكف أف ىمخص أٌـ خصائصً فيها ٓمْ:
 .1السهاح لمهتعمـ بالكصكؿ إلِ كسائل التعمـ أٓىها كاف أؼ :الهركىة فْ تحصٓل العمـ بغض الىظر عف

الزهاف كالهكاف ,ككجكد هستكيات أعمِ هف التفاعل كالتعاكف.

 .2الكلكج إلِ هختمف قىكات التكاصل بها فْ ذلؾ أدكات كيب اٚجتهاعية كالتكاصمية هها يسهح بتطكير

هٍارات التفكٓر الىقدؼ لدػ الهتعمهٓف كتكظٓف الكسائط الهتعددة )صكت ,فٓدٓك ,ىصكص( فْ عهمية
التعميـ ,هها يهكف الطٛب هف التفاعل هعٍا ,كٌك عاهل هٍـ فْ إشراؾ حكاس الطالب فْ التعمـ كصقل

هٍارتً الفكرية.

 .3الكصكؿ الهباشر إلِ الفعاليات الهٍهة فْ كقت حدكثٍا.
 .4التكمفة الكمية لمتعميـ التقمٓدؼ باٌظة جدا خٛف ا لمتعميـ ا٘لكتركىْ.

 .5إىً ىظاـ هىاسب لتعميـ الكبار ,كتدريب الهكظفٓف الذٓف قد  ٚتسهح لٍـ ظركفٍـ بالتكجً لمهدارس
كالجاهعات ,أك التدريب فْ هعاٌد التدريب ,أك الذٓف يحتاجكف كقتا طكيٛا لهراجعة الهادة التعميهية دكف

اٚلتزاـ بكقت هحدد.

ٓ .6تيح لمدارسٓف الهشاركة فْ تعميـ ُيستقدـ هف هجتهع آخر دكف اضطرارٌـ لمسفر أك اٚىتقاؿ ,بل
يستطيعكف الكصكؿ إلِ ا٘ىترىت هف هكاتبٍـ أك بٓكتٍـ كجاهعاتٍـ ,كالتعميـ اٚلكتركىْ يفٓد أيض ا العجزة
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كالهقعدٓف الذٓف  ٚيستطيعكف الحضكر باىتظاـ إلِ الحرـ الجاهعْ أك الذٓف يحتاجكف إلِ كقت طكيل

لدراسة هحتكػ الهادة العمهية دكف اٚلتزاـ بكقت هحدد.

 .7يهكف أف تككف الهادة العمهية ا٘لكتركىية ذات جكدة عالية إذ إىٍا تراجع باستهرار كتُ ٍَذب بسٍكلة
كيسر ,كٌْ كسٓمة هرىة لمتعمـ كالحصكؿ عمِ الهعمكهات الصحيحة ,إذ أف الهادة العمهية التْ تقدـ

لمدارسٓف عف طريق الشبكة  ٚيفترض بٍا أف تككف جاهدة كغٓر قابمة لمتغٓٓر كها ٌك الحاؿ عىد تقديـ

الهادة هطبكعة عمِ الكرؽ.

 .8يساعد عمِ هكاجٍة العدٓد هف الهشكٛت التربكية التْ هىٍا هشكمة اٖعداد الهتزآدة هف الطمبة,
كهشكمة ىقص الهعمهٓف ذكؼ الخبرة كالكفاءة ,كقمة ا٘هكاىات الهتاحة فْ الكميات هف هباف كهختبرات

كغٓر ذلؾ ,كبالتالْ يساعد التعمـ ا٘لكتركىْ فْ خفض تكمفة التعميـ) .الحضٓرؼ / 2020 :ص(14 :

عيكبو:

كأؼ تجربة جدٓدة ٓدافع الهتحهسكف عىٍا ,كيركف أىٍا تحهل هف آٚجابيات ها يكفْ لغض الىظر عف

السمبيات التْ تصاحبٍا ,كعمِ الرغـ هف الفكائد الهتعددة التْ يقدهٍا التعميـ ا٘لكتركىْ لمهتعمهٓف تبرز

فْ كثٓر هف اٖحياف تحديات قد ٓكاجٍٍا الهتعمـ فْ عهمية التعمـ ا٘لكتركىْ ,كأكثر ٌذ التحديات شٓكع ا
ٌْ:

 .1السمبية الرئيسية فْ ىظاـ التعميـ ا٘لكتركىْ أؼ :العزلة ,إ ٚأف أدكات اٚتصاؿ لمتعميـ الهباشر كغرؼ

الدردشة ) (Chat roomsتكفر فرصا لمدارسٓف اٚتصاؿ هع الهشرؼ اٖكاديهْ كالطمبة أخريف.
 .2تٛشْ كاضعاؼ دكر الهعمـ باعتباري هؤث ار تربكيا كتعميهيا هٍها.

 .3إضعاؼ الهؤسسات التعميهية باعتبارٌا ىظاها اجتهاعيا ٓؤدؼ دك ار هٍه ا فْ التىشئة اٚجتهاعية ,حٓث
ُي ِ
عرب الرافضكف لمتعميـ ا٘لكتركىْ عف خشٓتٍـ هف أف يصبح الهعمـ قاد ار عمِ تدريس  50أك 500

طالبا فْ ىفس الكقت ,كبذلؾ تختفْ الهؤسسات التعميهية بشكمٍا الىٍائْ هف الكجكد.

 .4كثرة تكظٓف التقىية فْ الهىزؿ كفْ الحياة الٓكهية ربها ٓؤدؼ إلِ همل الهتعمـ هف ٌذي الكسائط كعدـ

الجدية فْ التعاهل هعٍا ,فالجمكس أهاـ الكهبٓكتر لفترات طكيمة قد يككف هرٌق ا.

 .5إدخاؿ كثٓر هف اٖسالٓب العمهية التربكية لتطبيقات التعميـ ا٘لكتركىْ عمِ أٓدؼ الشركات التجارية
كٌْ غٓر هؤٌمة عمهي ا كثقافي ا لهثل ٌذي الهٍهة كٌذا قد يسبب القمق عىد الهتعمـ؛ لكجكد خمل فْ تصهيـ

البرىاهج.

 .6احتهاؿ الغش كاٚحتياؿ فْ التعميـ ا٘لكتركىْ؛ ٖف الحفاظ عمِ هجٍكلية أجٍزة الحاسكب قد ٓجعل

هف الشخص الهمتحق بالفصل الدراسْ ليس ٌك الشخص الذؼ يقكـ بالدراسة ,كبذلؾ تهىح الجاهعة
عٛهات كاهمة إلِ درجات الشخص الهىتحل الذؼ استأجري الطالب ٘كهاؿ دراستً عكض ا عىً.
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 .7التعميـ ا٘لكتركىْ قد  ٚيساعد الطالب عمِ القياـ بههارسة اٖىشطة غٓر اٖكاديهية كاٖىشطة
اٚجتهاعية كالرياضية كغٓرٌا) .الهرجع ىفسً /ص.(18 :

أىميتو:

إف تعميـ المغة العربية عف طريق التكىكلكجيا الحدٓثة لً أٌهية كتأثٓر فعاؿ عمِ العىاصر الرئيسة الثٛثة
هف عىاصر تعميـ المغة العربية كٌْ :هعمـ المغة العربية ,كهتعمهٍا ,كهكاد تعميهٍا.

أىميتو لمعمـ المغة العربية تتمثل في أنو:

 .1يساعد هعمـ المغة العربية عمِ رفع درجة كفاءتً الهٍىية ,كاستعدادي .فهعمـ المغة العربية الذؼ ٓتعاهل
تعميهيا هع شبكة ا٘ىترىت ٓتهٓز هعرفيا كهٍىيا كثقافيا عف الذؼ ٓ ٚتعاهل هعٍا كيتعصب لمهىٍج

التعميهْ التقمٓدؼ .كتشتد ٌذي اٌٖهية إذ أىٍا تأتْ هعاكسة لٛىطباع العاـ الذؼ يصعب إىكاري كٌك أف

هعمهْ المغة العربية هعظهٍـ غٓر هؤٌمٓف كغٓر هحترفٓف.

 .2يغٓر دكري هف الىاقل كالهمقف إلِ دكر الهخطط كالهىفذ ,كالهقكـ لمتعميـٖ ,ف تحضٓر التعميـ بكاسطة

ا٘ىترىت ٓثبت ب ٛشؾ دكري التخطيطْ كالتىفٓذؼ كالتقكيهْ.

 .3يساعدي عمِ حسف عرض الهادة ,كتقكيهٍا ,كالتحكـ بٍا؛ ٖىً يهكف أف يحسف استغٛؿ كل الهتكافر

عمِ شبكات ا٘ىترىت هف الهرئيات كالهسهكعات كالسهع بصريات؛ لتحقٓق هٍاهً التعميهيةٌ .ذا سكؼ
يغٓر اتجاي تعميـ المغة العربية الذؼ يفتقر غالبا إلِ الكسائل التعميهية ا٘يضاحية.

 .4يهكىً هف استغٛؿ كل الكقت الهتاح بشكل أفضل إذ أف التعميـ بكاسطة ا٘ىترىت ٓ ٚتقٓد بالهكاعد

التْ ٓتقٓد بٍا التعميـ داخل قاعات الدراسة التقمٓدؼ.

ٓ .5كّفر كقتً كجٍدي الهبذكلٓف فْ تحضٓر الهكاقف التعميهية ,كاعدادٌا؛ كذلؾ بفضل ككف شبكة

ا٘ىترىت هفتكحة الركابط كالهصادر.

 .6يساعدي فْ إثارة دافعية طٛبً ,كتذلٓل ها ٓتعرضكف لً هف هشكٛت ىفسية؛ ٖف التعمـ عبر ا٘ىترىت

يشرؾ الهتعمـ فْ هكاكبة التطكر التكىكلكجْ ,اٖهر الذؼ ٓبعدي هف الهشاعر الدكىْ التْ ٌْ أبرز

الهشكٛت الىفسية التْ ٓتعرض لٍا هتعمهك المغة العربية.

 .7يساعدي عمِ التغمب عمِ حدكد الزهف كالهكاف فْ حجرة الدراسة ,كذلؾ هف خٛؿ عرض بعض

الكسائل عف ظكاٌر كقعت فْ زهف فات ,أك فْ هكاف بعٓد.
أىميتو لمتعمـ المغة العربية تتمثل في أنو:

ٓ .1ىهْ فْ الهتعمـ حب اٚستطٛع ,كيرغبً فْ التعمـ؛ ٖف تعمـ المغة العربية عمِ شاشة الكهبٓكتر
ٓختمف تشكيقا عف تعمهٍا عمِ سبكرة القاعة كصفحات الكتب.

 .2يقكؼ العٛقة بٓىً كبٓف الهكاد؛ ٖىً تعاهل هعٍا كيستفٓد هىٍا بشكل شخصْ.
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ٓ .3كسع هجاؿ الخبرات التْ يهر بٍا؛ ٖف الهكاد المغكية الهقدهة عمِ ا٘ىترىت أكثر تىكعا هف حٓث

الهكضكع كالهضهكف كالتكضيح.

ٓ .4زيد ثركتً المغكية بشكل اتصاؿ حٓكؼ سكاء كاىت عف الهحسكسات أـ الهجردات كذلؾ هف خٛؿ

الهكاقف المغكية الهعٓىة التْ تقدـ بصحبتٍا الهكاد التعميهية.

 .5تسٍـ فْ تككيف اتجاٌات هرغكب فٍٓا ,كلعل هف أٌهٍا اتجاٌاتٍا ا٘ٓجابية ىحك المغة العربية كحياؿ
تعميهٍا كتعمهٍا.

 .6تشجعً عمِ الهشاركة الفعالة فْ التعميـ؛ ٖف التعميـ بكساطة ا٘ىترىت يحث عمِ الهشاركة حتِ

لمهتعمـ الهىغمق.

 .7تثٓر اٌتهاهً كتشكقً إلِ التعمـ لككف عالـ ا٘ىترىت هكضع اٌٚتهاـ كالتشكيق لهف يعاصر ٌذا

العصر.

 .8تكفر هف كقتً كجٍدي فْ التعمـ؛ ٖىً  ٚيحتاج إلِ )الخركج( ٖجل التعمـ ,كاىها يأتيً ا٘ىترىت بها

ٓريد تعمهً أٓىها كاف.

أىميتو لمكاد تعميـ المغة العربية تتمثل في أنو:

 .1يساعد عمِ إيصاؿ الهعمكهات ,كالهكاقف ,كاٚتجاٌات ,كالهٍارات الهضهىة فْ هكاد تعميـ المغة

العربية إلِ هتعمهٍٓا ,كتساعدٌـ عمِ إدراكٍا إدراكا هتقاربا كاف اختمف هستكاٌـٌ .ذا ٓ ٚتعمق بالطريقة
فقط كاىها أيضا بأثار الىفسية التْ تصابٍا؛ ٖف تغٓر طريقة إيصاؿ هكاد تعميـ المغة العربية هف خٛؿ
صفحات الكتب كالسبكرة كشرح اٖستاذ إلِ إيصالٍا هف خٛؿ شاشة الكهبٓكتر عف طريق الىصكص

الهتحركة كالتشعبية ,كالصكر ,كالفٓدٓكٌات سكؼ ٓرفع هعىكيات ٌذي الهكاد بدكف أدىِ شؾ ,هف حٓث
اٖداء كأثار عمِ حد سكاء.

 .2يساعد عمِ إبقاء الهكاد المغكية حية ,كذات صكرة كاضحة فْ ذٌف الهتعمـ أك خزاىة همفاتً الخاصة؛

ٖف الهكاد الهخزىة عمِ ا٘ىترىت  ٚتتعرض لمفساد كها تتعرض ىظٓرتٍا عمِ اٖكراؽ .إضافة إلِ سٍكلة

استدعائٍا عىد الحاجة.

أىميتو في الجكانب السيككلكجية التعميمية:

 .1التشكيق .إىً هف الطبيعْ أف ٓتشكؽ الهتعمـ لهكاد تعميـ المغة العربية عمِ ا٘ىترىت؛ ٖىٍا تختمف
عها يقدـ عهكها بطريقة تقمٓدية هف خٛؿ الكتب الجاهعية .كتدرس فْ بٓئات يهكف كصفٍا تقمٓدية
كهعزكلة.

 .2هراعاة الفركؽ الفردية .الهكاقف التعميهية هىظهة حتِ ٓتهكف كل طالب هف التعمـ كفقا لهستكاي
كٖسمكب يساعدي عمِ التعمـ كيهكىً هىً .فككف هكاد تعميـ المغة العربية بكاسطة ا٘ىترىت قابمة لٛطٛع
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الشخصْ يعطْ فرصة شخصية لمهتعمـ )البطْء( أف يعٓد الهادة أك التدريبات عدد ها يحتاج إليً لفٍهٍا
كاستيعابٍا بصكرة كاهمة.

 .3الشعكر بالهشاركة .الهشاركة فْ التعمـ ٓجعل الهتعمـ يشعر بأىً )حاضر( .كالشعكر بالحضكر فْ

التعمـ عمِ ا٘ىترىت أسٍل رغـ أف الهتعمـ هعزك ٚعف الجك الجاهعْ؛ ٖف الهتعمـ عىدها ٓىفرد يككف أكثر
شجاعة عمِ ههارسة المغة لغياب هف يستحْ هىٍـ كالزهٛء كالهعمـ.

 .4اٚتجاٌات ا٘ٓجابية .هف الهعركؼ أف هف أٌـ الهشكٛت الىفسية التْ كقع فٍٓا هتعمهك المغة العربية

اتجاٌاتٍـ السمبية ىحك المغة العربية كها ٓتعمق بٍا تعميهيا كتعمها .كهها ٓىتج هىٍا اىطباع أف العربية لغة

صعبة كهعقدة كهتخمفة .فتعميـ العربية بكساطة ا٘ىترىت يهكف أف يقضْ عمِ ٌذي اٚتجاٌات السمبية إلِ
حد كبٓر؛ ٖىً ٓؤكد أف جهيع عىاصر تعميـ المغة العربية هف هعمـ كهتعمـ كهادة يستطيع أف ٓتعاهل
كيتآزر هع التكىكلكجية الحدٓثة التْ ٌْ هف أٌـ سهات التعميـ الهعاصر.

كل ها سمفت ا٘شارة إليً ٓؤكد أٌهية تعميـ المغة العربية بكاسطة ا٘ىترىت كيبرر المجكء إليً .فمـ يعد

لهعمهْ المغة العربية أف يسألكا "ٌل ىعمهٍا بكساطة ا٘ىترىت؟
دكر المعمـ في التعميـ اإللكتركني:

ٓمعب الهعّمـ دك ار أساسيا فْ بٓئة التعميـ كالتعّمـ ا٘لكتركىْ ,فأدكاري كهسؤكلياتً هستهدة هف أدكاري

تهكىً
ٓتكٓف هعٍا .كهىٍا ّ
كهسؤكلياتً التقمٓدية الهألكفة ,لكف يضاؼ إلٍٓا هسؤكليات جدٓدة ٓجب عميً أف ّ
هف هٍارات تصهيـ الهكاقف التدريسية كتخطيطٍا كتىفٓذٌا ,كتصهيـ البراهج العٛجية ككذلؾ ا٘ثرائية التْ
تتىاسب هع فئات الهتعّمهٓف ,إضافة إلِ تفعٓل هٍارات الحكار كالهىاقشة كاعطاء اٖهثمة كا٘جابة عف

اٚستفسارات كاستخداـ الكهبٓكتر كاٚىترىت ,كفْ ٌذا الصدد ىشٓر إلِ أف الهعّمـ فْ عصر التعميـ

هتعددة ,كاستخداـ شبكة الهعمكهات,
ا٘لكتركىْ فْ حاجة إلِ تدريب هف اىتاج كاستخداـ الكسائط ال ّ

كالتدريب عمِ إعداد كتصهيـ الهكاقف كتحهٓمٍا هف عمِ الشبكة؛ لذلؾ ٓكصِ بتدريب الهعّمـ ليس هف

الىاحية العمهية فحسب بل أيضا فْ استيعاب تقىيات التعميـ ا٘لكتركىْ الحدٓثة .كعميً فإىىا ىقكؿ إف
الهعمـ لً دكر رئيسْ فْ بٓئة التعميـ كالتعّمـ ا٘لكتركىْ كفاعمية ٌذا الدكر تتجمِ هف خٛؿ عدـ اٚكتفاء

بهعرفة أسالٓب التدريس كطريقة إعداد الهكاد التعميهيةّ ,إىها ٓتعدػ ذلؾ إلِ استيعاب التقىيات الحدٓثة
الهستخدهة فْ التعميـ اٚلكتركىْ) .طمبة /2010 :ص(54 :
دكر التعميـ اإللكتركني في تحسيف مستكى الطمبة في المغة العربية:

ٓرػ كثٓر هف الباحثٓف أف التعميـ ا٘لكتركىْ يسٍـ فْ تحقٓق اٌٖداؼ الهتكخاة فْ تدريس المغة العربية

يحسف عهميات التعميـ كالتعمـ كيزيد هف تحصٓل الطالب.
فْ الجاهعات ,حٓث ٓؤكد الطكبجْ أىً ّ
)الطكبجْ /1987 :ص (42 :ك ٚيهكف لمكسائل كالتقىيات اٚتصالية الحدٓثة أف تؤدؼ كاجبٍا ككظائفٍا
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إ ٚإذا اىدهجت هع الكل الهتكاهل لمعهمية التعميهية ,حٓث كبٍذي الطريقة تستثهر الكسائل كالتقىيات الرقهية

عمِ أكهل كجً فْ تدريس المغة العربية الثرية هعجها كالكاسعة هضهكىا؛ ٖف فائدة التعميـ ا٘لكتركىْ لف

تككف بهعزؿ عف عٛقتٍا بهككىات العهمية التعميهية اٖخرػ) .الهرجع ىفسً(

إف اتباع اٖسالٓب كالطرائق التدريسية الجافة فْ تعميـ المغة العربية ٓؤدؼ هىطقيا إلِ ىفكر الهتعمـ,

حٓث ىمحع ذلؾ فْ التعميـ اٚبتدائْ فها بالؾ بالتعميـ الجاهعْ كالطالب قد اهتمؾ هٍارات تعٓىً عمِ
التمقْ السريع كالفٍـ الدقٓق العهٓق) .سٓد /1993 :ص(28 :

يحدث كل ٌذا فْ عصر التقىية كالهعمكهاتية ,حٓث تمعب المغة دك ار ٌاها كفاع ٛفْ فعالية الحاسكب

كتقىياتً باعتبار أف المغة ٌْ الهفعل لٍا ,فٍْ الىاقل لمهعارؼ عبر ٌذي التكىكلكجيا ,كبذلؾ ستككف ٌْ
الهثبت لمكجكد الحقيقْ كالكاضح لمتكىكلكجيا التكاصمية ههثمٓف لٍا با٘ىترىت كا٘عٛـ ألْ.

ك ٚتقتصر إفادة تكىكلكجيا التعميـ ههثمة فْ الكسائل كالتقىيات عمِ ىقل الهعارؼ بسٍكلة كسٛهة فقط,

بل تتجاكز ذلؾ إلِ تككيف هٍارات ككفاءات تسٍل عمِ الهتعمـ كالتعمـ اكتساب الهعارؼ ,كهف أٌـ ٌذي

الهعارؼ ها ٓمْ:

 .1ميارة المعالجة الحاسكبية لممعجـ العربي :إف التعميـ باستخداـ الحاسكب ٓؤهف لطالب المغة العربية

التدريب الكافْ ٚكتساب هٍارة الهعالجة الحاسكبية لمكمهات كالقالب المغكؼ العربْ ,كالتْ بٍا ٓتـ تخزيف
الىص كاسترجاعً ,كتصحيح اٖخطاء ا٘هٛئية كالىحكية دكف إعادة طباعتً ,فٓتاح لً هف خٛؿ ٌذي
الهٍارة التعبٓر السريع كالكتابة بسرعة أكبر كبكمفة أقل بفعل ها أىتجتً براهج الحاسكب الهختمفة هف

تصحيح الهفردات كىكعية الخط كحجهً ,كاىشاء الهطبكعات كالهجٛت كالىشرات الدكرية ,كيجعمٍا أكثر

اتقاىا لمتعبٓر بالمغة العربية السميهة ,كأكثر اتقاىا لٙهٛء ,كأكثر دقة فْ اٖسمكب كالتىظيـ) .عفاىً عزك:
 /2007ص(48 :

 .2تنمية ميارة حل المشكالت :تمعب كسائل التعميـ كالتقىيات الحدٓثة ضهف ا٘ىترىت كالهعمكهاتية دك ار
ٌاها فْ تىهية عدد هف القدرات كىعتبرٌا أساسية فْ حل أية هشكمة تعميهية هثل الهٍارات الذٌىية كذلؾ

هف خٛؿ تىظيـ الهعارؼ المغكية ,كعهمية ا٘دراؾ ,كهٍارة الربط بٓف الهتغٓرات ,ثـ إف تىهية ٌذي

الهٍارات لدػ الطمبة تفعل لدٍٓـ آليات التفكٓر كا٘بداع لٛشتغاؿ أكثر فْ هجابٍة الصعكبات.

إف التعمـ هحكري اٖساس ٌك التفكٓر كاستخداـ القدرات العقمية كالهىطقية فْ حل الهشكٛت التعميهية.

)الجرؼ ريها /2008 :ص(71 :

إىٍا عٛقة هتٛزهة بٓف الهٍارات المغكية كالقدرات الهعرفية كتىهٓتٍا ,ككذلؾ بٓىٍا كبٓف اٚتجاٌات

الكجداىية كالىفسية كالحركية ,كٌذا يقتضْ تىكيع خبرات التعميـ كطرؽ كأسالٓب كسب الهعرفة عمِ

الهستكيٓف الهعرفْ كالكجداىْ؛ لتحقٓق تكاهل ىهك جكاىب شخصية الطالب كفق هستكػ ىهكي الهعرفْ
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كالىفسْ كالحركْ )الهرجع ىفسً( ,كبأداء الطالب لٍذي الهٍارات يصبح هىتجا كهبتك ار كهتذكقا كهبدعا.
(هدككر /2003 :ص(350 :

التعميـ اإللكتركني كتعميـ المغة العربية في قسـ المغة العربية قصر بف غشير:

باعتبارؼ أحد أعضاء ٌٓئة التدريس بٍذا القسـ فإف ها شاٌدتً كها لهستً ٓؤكد عدـ تطبٓق ٌذا التعميـ

بٍذا القسـ ،كقد ساٌـ فْ غياب ٌذا التطبٓق أسباب عاهة كأسباب ترتبط بٍٓئة التدريس ,كأخرػ تتعمق
بالطمبة.

أكال :األسباب العامة:
 .1عدـ كجكد قاعدة هعرفية تؤسس ىظريا لٍذا الىكع هف التعميـ ,فٍك إبداع أجىبْ هائة بالهائة.
 .2اعتهاد القسـ عمِ هىظكهة تعميهية قديهة هبىية عمِ أٌداؼ هضِ عمٍٓا الزهف.
 . 3التركٓز عمِ عهمية التعميـ عمِ اٚستجابة لمدكاعْ اٚجتهاعية هف خٛؿ تسٓٓر التعميـ بهىطق التعميـ
لكل الهجتهع  ٚالتركٓز عمِ التككيف الىكعْ.

 . .4اىقطاع التيار الكٍربائْ لساعات.
ثانيا :أسباب ترتبط بييئة التدريس:

 .1هعظـ اٖساتذة ٓ ٚجٓدكف تقىيات الحاسكب كا٘ىترىت.

 .2هعظـ اٖساتذة  ٚيهتمككف آليات التحكـ فْ تقىية ا٘ىترىت.
 .3أغمبٍـ يستمذ كيهٓل إلِ التدريس الهباشر التقمٓدؼ.

 .4اٖكثرية هىٍـ غٓر هستعد لتطكير ىفسً باعتبار الزهف الذؼ تجاكزٌـ.

 .5أغمبٓتٍـ يطرح إشكاؿ ا٘هكاىات الهادية التْ تحكؿ حسب ها ٓركىً دكف التككيف فْ الهجاؿ.

ثالثا :أسباب تتعمق بالطمبة:

 .1الطالب غارؽ فْ كحل ا٘هكاىات الهادية.
 .2ضعف التككيف التكىكلكجْ.

 .3اىعداـ التككيف لديً فْ ٌذا الهجاؿ.
 .4رسخت فْ ذٌىً أفكار التدريس التقمٓدؼ كاٚبتعاد عف التعقٓد التكىكلكجْ.

 .5اىعداـ الدعـ كالتشجيع هف ٌٓئة التدريس فْ استخداـ التكىكلكجيا الحدٓثة؛ ٚفتقار ٌٓئة التدريس
لمقاعدة التكىكلكجية.
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-عكامل نجاح التعميـ اإللكتركني في قسـ المغة العربية كمية التربية قصر بف غشير:

إف ىجاح أية خطة تعميهية هقترف بتمبٓتً لهجهكعة هف اٌٖداؼ الهكضكعة ضهف رسالة كرؤية هعٓىة

ككاضحة الهعالـ ,كىجاح التعميـ ا٘لكتركىْ فْ قسـ المغة العربية كمية التربية يعتهد عمِ العىاصر التالية:

أكال :العناصر البشرية:

ٌٓ . 1ئة تدريس هؤٌمة قادرة عمِ التدريس باستخداـ التقىيات الحدٓثة تكٓف أسالٓب التدريس بها ٓخدـ
الهتعمهٓف كاهكاىاتٍـ فتىتقل هف هدرسٓف إلِ هسٓريف لمعهميات التعمهية كهكجٍٓف كٌذا يستكجب خبرات

كهعارؼ فْ شتِ الهجاٚت.

 .2طالب يهتمؾ هٍارات هختمفة هتىكعة هثل هٍارة التعميـ الذاتْ ,كالتحكـ فْ البٓئة الرقهية هف خٛؿ

التحاهً بتطبيقات الحاسب ألْ كا٘ىترىت.

 .3هتخصصكف فْ دعـ الخدهات الرقهية ا٘دارية هىٍا كالتعميهية؛ لٌٛتهاـ بعهمية تصهيـ ٌذا التعميـ
هف بدآتً إلِ ىٍآتً.

 .4طاقـ إدارؼ هتخصص فْ رسـ السياسات الخاصة بالتعميـ ا٘لكتركىْ فْ الجاهعة كفقا لسياسة
كأٌداؼ الجاهعة) .سٓد /2008 :ص(22 :

ثانيا :العناصر المادية:

 . 1تجٍٓزات أساسية كقاعدية شبكة ا٘ىترىت .خدهات الحاسكب كالهكاتب ا٘لكتركىية كالهكتبات

ا٘لكتركىية.

 .2بىاء الهحتكيات ا٘لكتركىية كبىاء الهقررات لمكصكؿ بالتعميـ إلِ هستكػ هف التحصٓل كا٘ىجاز.

 .3إقاهة كاجٍات التفاعل كٌْ الكاجٍة ا٘لكتركىية التْ ترشد الهتعمـ إلِ هكقع كعىاصر الىظاـ ,كطرؽ
الكصكؿ إليً هف خٛؿ ركابط تشعبية كأدكات إلكتركىية تفاعمية.

 .4ىظـ التعميـ ا٘لكتركىْ ,كٌْ الىظـ التْ تعىْ بإدارة التعميـ ا٘لكتركىْ  ,L.M.Sإدارة هحتكػ التعميـ

تهكف هستخدـ الىظاـ هف التحكـ بالعهمية
ا٘لكتركىْ  ,L.C.M.Sهف خٛؿ قائهة هف اٖدكات التْ ّ
التعميهية كالبحث كالكصكؿ السريع لمىصكص كالكسائط الٛزهة لبىاء الهحتكػ ) .دمحم /2005 :ص(34 :
ٓجب اٚىتباي إلِ أف التعميـ ا٘لكتركىْ قد  ٚيصمح لجهيع التخصصات كالخبرات التعميهية ,حٓث إف

لكل هككف أك هتطمب لمتعميـ ا٘لكتركىْ ىكع هف اٚستعداد ٓؤٌمً لتقبل تطبٓق التعميـ ا٘لكتركىْ كهف ثـ
ىجاحً) .عطية /2003 :ص(56 :

-النتائج:

بىاء عمِ ها هر تكضيحً كبياىً فإف الدراسة تكصمت لمىتائج التالية:
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 .1لغتىا العربية ذات كضع خاص بٓف لغات العالـ ,لككىٍا لغة القرآف الذؼ تكفل هللا بحفظً كبقائً حتِ

عدٌا كثٓر هف عمهائىا بعض دٓىىا؛ ٖىً ُ ٚيفٍـ إ ٚبٍا ,كها ٓ ٚتـ الكاجب إ ٚبً
قياـ الساعة ,كهف ٌىا ّ
فٍك كاجب كها يقكؿ عمهاء اٖصكؿ.
 .2تكىكلكجيا التعميـ هٓداف كاسع اٖرضية ,قاعدتً الهعرفية هتعددة الهيادٓف كالهجاٚت ,كتطبيقاتً فْ كل

الهجاٚت كالتخصصات ضركرؼ بها فْ ذلؾ تعميـ المغة العربية فْ الجاهعات المٓبية ,فالمغة العربية
بتركٓباتٍا  ٚتشكل عائقا ٚحتضاف ٌذي التكىكلكجيا.

 .3يقدـ لىا التعميـ ا٘لكتركىْ خدهة أساسية كركٓزة فْ تعميـ المغة العربية كالهتهثمة فْ تطكير الفعل
التكاصمْ كتفعٓمً أكثر فأكثر ,حٓث تعتبر كثٓر هف الىظريات التعميهية أف التكاصل السميـ ٓكصل إلِ

تمق سميـ كصحيح كفٍـ كاضح كهستهر
-التكصيات:

فْ ضكء الىتائج التْ تكصمت إلٍٓا الدراسة فإف الباحث ٓكصْ بها ٓمْ:

 . 1عمِ ك ازرة التعميـ تكفٓر الكسائل كاٖجٍزة التْ تسٍـ بشكل أك بآخر فْ تفعٓل عهمية تعميـ المغة
العربية فْ الجاهعات المٓبية.

 .2ضهاف تككيف كتدريب هستهريف فيها ٓخص استخداـ كاستعهاؿ الكسائل التعميهية كتقىيات الهعمكهات
كاٚتصاؿ الحدٓث لٗستاذ كالطالب.

 . 3تشجيع البحث العمهْ بالمغة العربية هع استخداـ تقىيات اٚتصاؿ الحدٓثة كاٖجٍزة كالكسائل الرقهية

الهتطكرة.

 .4فتح ىقاشات دكرية تتىاكؿ هكضكعٍا :المغة العربية تعميها كتعمها فْ ظل عصر الهعمكهاتية.

قائمة المصادر كالمراجع:

 .1الجرؼ ريها ,هتطمبات تفعٓل هقررات هكدٓل ا٘لكتركىية بهراحل التعميـ العاـ بالههمكة السعكدية ,كمية
المغات كالترجهة ,جاهعة الهمؾ سعكد.2008 ,

 .2الحضٓرؼ ,عبد القادر ,كاقع كهستقبل التعميـ ا٘لكتركىْ فْ لٓبيا.

 .3الحيارؼ ,إيهاف ,هفٍكـ التعميـ ا٘لكتركىْ ,هكقع عربْ بالعالـ ,الطبعة .2016

 .4الخاف ,بدر الٍادؼ ,ترجهة عمْ الهكسكؼ كآخركف ) (2005استراتٓجية التعميـ ا٘لكتركىْ ,شعاع لمىشر
كالعمكـ ,حمب ,سكريا.

 .5الطكبجْ ,حسٓف ,كسائل اٚتصاؿ كالتكىكلكجيا ,دار القمـ ,الككيت.1987 ,
 .6خهيس عطية ,عهميات تكىكلكجيا التعميـ ,هكتبة دار الكمهة ,القاٌرة.2003 ,

 .7سٓد ,عبد الهىعـ ,طرؽ تدريس المغة العربية ,دار غريب لمطباعة كالىشر ,القاٌرة.
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 .8طمبة ,عبد العزيز ,التعميـ ا٘لكتركىْ كهستحدثات تكىكلكجيا التعميـ.

 .9عبد الحهٓد دمحم ,فمسفة التعميـ ا٘لكتركىْ عبر شبكة ا٘ىترىت كهىظكهة التعميـ عبر الشبكات ,عالـ
الكتب ,الككيت.2005 ,

 .10عفاىً عزك ,الخزىدار ,طرؽ تدريس الحاسكب ,دار الهسٓرة لمىشر كالتكزيع ,ط.2007 ,1

 .11هحهكد صىعاء سٓد ,ىهكذج هقترح ٘دارة تمكث البٓئة فْ التعميـ عف بعد ,بحث هقدـ لمهؤتهر السىكؼ
الثاىْ الهركز التعميـ الهقترح "التخطيط اٚستراتٓجْ لىظـ التعميـ الهفتكح كا٘لكتركىْ( جاهعة عٓف شهس

القاٌرة .2008

 .12هدككر ,عمْ أحهد ,التربية كثقافة التكىكلكجيا ,دار الفكر العربْ ,القاٌرة ,هصر .2003

******************************
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المغة العربية فػػػػػػي ظل تحػػػديات التكنػػػػػػكلكجػػػػيػػػا الحديثػػػػػػة
أ  .فاطمة عمار المريمي
كمية التربية قصر بف غشٓر  /جاهعة طرابمس

الممدمــة :
تحتل التحديات التْ تجابً الىظاـ التعميهْ هكقعا ٌاها عمِ سمـ اٖكلكيات الهطركحة عمِ التربكيٓف

الهشتغمٓف بالعمكـ التربكية عىد دراسة القضايا الهتعمقة بهستقبل اٖهة كهىاقشتٍا  ,فالىظاـ التعميهْ
هىظكهة كاسعة هف العٛقات كا٘جراءات تتجاكز ككىٍا أبىية كهؤسسات تعميهية كهعمهٓف كطمبة  ,حٓث

إف ٌذي الهىظكهة فْ كاقع اٖهر تُعىِ بالهجتهع الذؼ تىتهْ إليً الهؤسسات التعميهية  .لذا عىدها تفكر
الهجتهعات الهتقدهة بأهىٍا تىظر إلِ التعميـ عمِ أىً البداية لحل هشاكمٍا  ,فتركز عمِ تطكيري لتصبح
الهؤسسات التعميهية كسٓمة لمتغٓٓر اٚجتهاعْ بهفٍكهً الشاهل ,سكاء عمِ الصعٓد اٚقتص ػ ػادؼ كالصعٓد

السياسْ .

كهف ٌذا الهىظكر ,فإف اٌٚتهاـ بالتعميـ يشكل العهكد الفقرؼ فْ بىاء الهجتهعات  ,كفْ الكقت ىفسً

أصبح هف الضركرؼ هكاكبة التقدـ العمهْ كالتكىكلكجْ كالتطكر عمِ صعٓد الهستحدثات التكىكلكجية ,
كها تحدثً هف آثار عمِ كل اٖفراد كالهجتهعات  .كبها أف التعميـ العالْ يسٍـ فْ تككيف الفرد كالهجتهع

كبمكرة هٛهحً فْ الحاضر كالهستقبل هعا  ,كٖىً يهثل قهة الٍرـ التعميهْ هها ٓجعمً ٓتحهل القسط

اٖكبر كاٖكفر فْ إحداث التىهية الهىشكدة  ,باعتباري الرصٓد اٚستراتٓجْ الذؼ يغذؼ الهجتهع بكل
احتياجاتً هف الككادر البشرية القادرة عمِ الىٍكض بأعباء التىهية فْ هجاٚت الحياة الهختمفة .

كعمِ ٌذا ٚبد هف تطكير التعميـ الجاهعْ لزيادة فعالٓتً لمقياـ بدكري فْ إعداد الخريجٓف القادريف عمِ

فٍـ تمؾ الهتغٓرات كالتعاهل هعٍا  ,كهسآرة التغٓرات الحادثة فْ الهجتهع  .كبها أف التعميـ أثهف استثهار

لمبشر كدكري رئيس فْ تقدـ اٖهـ كازدٌارٌا  ,فإف الكسائل كالتقىيات التعميهية تعد أٌـ هرتكزات ٌذا

اٚستثهار بها تقكـ بً هف إسٍاـ فْ ىقل الهعارؼ كتسٍٓل التعريف بٍا  ,كلها لٍا أيض ا هف دكر فْ
كضع الهىاٌج الدراسية كالهقررات  ,كأسالٓب التدريس تهاشيا هع التقدـ العمهْ كالتكىكلكجْ  ,كبحاجة لسد

الٍكة بٓف الجاىب الىظرؼ كالتطبيقْ العمهٓٓف هف خٛؿ التركٓز عمِ جاىب تكىكلكجيا التعميـ كاهداد
العهمية التعميهية بهجهكع التقىيات اٚتصالية الحدٓثة ككسائمٍا لىكاكب هف خٛلٍا اٚىفجار الهعرفْ كالتقدـ

التكىكلكجْ  .ككل ذلؾ ضهف إطار ترقية اٖداء التعميهْ فْ الطكر العالْ .

لـ يعد كاقع التعميـ العالْ بهختمف تخصصاتً فْ أكىة اٖخٓرة كها كاف سابقا تقمٓديا  ,بل أصبح

هطالبا بهكاجٍة كثٓر هف التحديات  ,فْ هقدهتٍا تحديات البٓئة الهتغٓرة كالتطكرات التقىية فْ كافة
الهجاٚت  ,بها فٍٓا تخصص المغة العربية تعميها كتعمها .
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إضافة إلِ تحدؼ خدهة الهجتهع كالخريجٓف كسكؽ العهل  ,كبركز هدخل إدارة الجكدة الشاهمة فْ

التعميـ الجاهعْ  .لقد أكلت الهؤسسات الجاهعية اٌتهاها خاصا بتطكير التعميـ هف هىظكر هدخل جدٓد

كالهتهثل فْ تكنكلكجيا التعميـ  ,حٓث عقدت فْ سبٓل ذلؾ العدٓد هف الهؤتهرات كالىدكات كحمقات البحث

هف أجل الىٍكض بهستكػ التعميـ هف أٌهٍا ىدكر هؤتهر التربية فْ عالـ هتغٓر فْ هختمف هحاكري التْ
تىدرج ضهف هباحث تكىكلكجيا التعميـ كالذؼ اىعقد بالجاهعة الٍاشهية  7ك  8ىيساف  , 2010ككذلؾ

فعاليات الهؤتهريف العربٓٓف اٖكؿ كالثاىْ لضهاف جكدة التعميـ العالْ كالمذٓف اىعقدا فْ 2012/2011
بالجاهعة اٖردىية  ,حٓث إف الهحاكر الرئيسة فيً ىكعية التعميـ العالْ كهدخٛت التكىكلكجيا التعميـ .

كتتفق ٌذي الهؤتهرات فْ صيغة التكصيات  ,حٓث تظٍر ىقطة اٌٚتهاـ بهستحدثات التكىكلكجيا الحدٓثة

هف كسائل كتقىيات  ,كتكظيفٍا ضهف الفعل التعميهْ فْ اٖطكار التعميهية بها فٍٓا التعميـ الجاهعْ .
كها تعدد الدراسات التْ أكلت اٌتهاها كبٓ ار لقيهة تكىكلكجيا التعميـ كدكرٌا فْ بمكرة ليس فقط العهمية
التعميهية بل حتِ الفكر التربكؼ كالتعميهْ كالتككيىْ .
مشكمة البحث :

إف اٌٚتهاـ بالمغة العربية فرض  ,فٍْ لغة القرآف الكريـ كهف كاجبىا الهحافظة عمٍٓا كاٌٚتهاـ

بتعميهٍاٖ ,ىٍ ػػا جسر التكاصل بٓف الىاس  ,كٌْ اٖـ التْ بٍا ٓتـ التكاصل بٓف أبىاء الهجتهع ,كعميً فقد

بات تدريسٍا بجهيع هٍاراتٍا كفىكىٍا أه ار همحا  ,كأٌـ تمؾ الهٍارات القراءة  ,الكتابة  .كىتٓجة لمتطكر

الذؼ شٍد تً السىكات اٖخٓرة فْ حقل تعميـ المغات  ,فقد ثبت لهدرسْ المغة العربية كهعمهٍٓا  ,أف

اٖسالٓب الىهطية كالطرائق التقمٓدية لـ تىجح فْ تحقٓق اٌٖداؼ الهرجكة ,هها جعل الهختصٓف يفكركف
فْ إٓجاد كسائل كأسالٓب جدٓدة كبدٓمة ليس لمتعميـ فقط  ,بل بتككيف الطمبة لتعميـ ٌذي المغة كهضاهٓىٍا

الهعرفية فْ إطار الهستكػ العالْ .
اليػدؼ مف الدراسة :

تٍدؼ ٌػذي الدراسة إلِ إبراز أٌهية الهدخل التكىكلكجْ ) التقىْ كاٖداتْ ( فْ عهمية تعميـ المغة
العربية كاعتهاد هخرجات تكىكلكجيا التعميـ فْ التعميـ .

أىمية الدراسة :

تعد ٌذي ال دراسة هف الدراسات التْ تتىاكؿ قضية دهج الكسائل التكىكلكجية الرقهية كاٚتصالية فْ

عهمية تعميـ المغة العربية  ,كهدػ هٛئهة ٌذي الكسائل لعهمية تعميـ المغة العربية ككذا طريقة تفاعل
أطراؼ العهمية التعميهية هع ٌذي الهعطيات الحدٓثة التْ فرضٍا الراٌف التكىكلكجْ كالتعميهْ العالهٓٓف .

كقد تطمبت الدراسة ٌيك ٛهىٍجيا قائها عمِ الهحاكر أتية :

المحكر األكؿ  :تكىكلكجيا التعميـ الهككف الهفاٌيهِ كالهعرفْ .
111

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

المحكر الثاني  :المغة العربية ككسائل كالتقىيات .

المحكر الثالث  :المغة العربية كالتعميـ ا٘لكتركىْ .

المحكر األكؿ  :تكنكلكجيا التعميـ المككف المفاىيمي كالمضمكف المعرفي :

حفمت تسعٓىات القرف العشريف بتحكٚت رئيسية عدٓدة كاف لٍا اٖثر البالغ عمِ دكؿ العالـ ,

بالخصكص عمِ الدكؿ الىاهية السائرة فْ طريق الىهك  ,بها فٍٓا الدكؿ العربية)  ( 1اٖهر الذؼ ٓتطمب

العهل عمِ استيعاب ٌذي التحكٚت كالكعْ بإٓجابياتٍا كسمبياتٍا  ,كها تىطكؼ عميً هف تحديات كضغكط
كىظـ التعميـ بهختمف
ثقافية  ,اقتصادية كتكىكلكجية  .لعل أٌـ ها فْ ٌذي التحكٚت ها ٓرتبط بالتعميـ ُ
فركعً كألكاىً  .ثـ إذا كاف كل ٌذا فْ عهمية تأثٓر كتأثر هع ىظـ التعميـ  ,فإف ٌذي اٖخٓرة تهثل جزءا

رئيسا هف الىسق العاـ فْ الهجتهع

)طعيهة السٓد سىة ,2008ص(15

.

إف ىظـ التعميـ قديهٍا كحدٓثٍا  ٚ ,تىشأ هف فراغ  ,بل تتأثر بحركة تداكلٍا كتداكؿ الهؤثرات عمٍٓا,
داخمية كاىت أك خارجية  .كها تحهل صفات كخصائص الهجتهع تستجٓب ٌٖدافً كهتطمباتً  ,كجكدة

اٖداء فْ هؤسساتً  ,حٓث تستجٓب لكافة تفاعٛتً كعٛقتً هع الهجتهعات اٖخرػ أيضا .

ٓكاجً التعميـ تحديات عدٓدة هتىكعة  ,هىٍا ها ٌك تربكؼ كهىٍا ها ٌك ثقافْ عمهْ  ,كها ٌك تكىكلكجْ .

هها ٚشؾ أف ها أىتجتً الثكرة العمهية كالتكىكلكجية فْ العقكد الثٛثة اٖخٓرة هف هعارؼ كهىتجات عمهية
تتصٓد تمؾ التحديات  .إىٍا تجعل التعميـ هىظكهة هعرفية عاجزة عف التفاعل كاٚلتحاـ هع كل هىتجات
الثكرة العمهية التكىكلكجية كاٚتصاٚت إذ كاف ٌذي ٌْ حالة التعميـ عاهة  ,فإف التعميـ العالْ كالهىاط بً

تككيف كاعداد اٖطركحة الفكرية  ,كالفىية فْ كل هجتهع ,يصبح فْ هكقف بغاية اٚرتباؾ حياؿ ها ٓتـ
عمِ ساحة الثكرات الهعرفية كاٚتصاٚت الهعيشية  ,إف اٌتهاهىا بهكضكع التكىكلكجيا التعميـ كطريقة

حضكر كاستثهار التكىكلكجيا الحدٓثة فْ التعميـ عهكه ا كالتعميـ العالْ بالخصكص  ,ها ٌك إ ٚإيهاىا هىا
بأٌهية الهدخل التكىكلكجْ فْ عهميات التعميـ بها فيً تعميـ المغة العربية فْ الجاهعات .
تكنكلكجيا التعميـ كتقنيات التعميـ :

فْ الهعاجـ العربية تـ ترجهة الكمهة ا٘ىجمٓزية  TECHNOLOGYكالكمهة ىفسٍا بالفرىسية
 TECHNOLOGIEإلِ كمهة تقىية أك تقاىة  ,كفْ اٖدبيات التربكية الهعاصرة عىد العرب اختمط اٖهر
حكؿ استخداـ ترجهة ٌذي الكمهة  ,حٓث تـ تعريبٍا إلِ تكىكلكجيا كتقىية  ,فىتج عف ذلؾ ثٛثة تكجٍات

كها ٓمْ ):(1

)أحهد دمحم سالـ كعادؿ السٓد سرايا ,سىة , 2003ص(12

التكجو األكؿ  :حٓث استخدهت بعض اٖدبيات كمهة تكىكلكجيا ) . ( technologie

التكجو الثاني  :اعتهدتً بعض اٖدبيات  ,حٓث ترجهت إلِ العربية كمهة تكىكلكجيا )تقىية ( جهعٍا
تقىيات فحافظت عمِ استعهاؿ تقىيات .
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التكجو الثالث  :جهع بٓف استخداـ الهترادفٓف التكىكلكجيا كالتقىيات .كذلؾ الحاؿ لمهصطمحٓف العمهٓٓف
تكىكلكجيا التعميـ كتقىيات التعميـ  .ضهف ا٘طار ىفسً  ,ىشٓر إلِ أف ٌىاؾ جدؿ بٓف الهختصٓف  ,فيها

اء الهعرب التكىكلكجيا أك الهترجـ بتقىيات  ,حٓث ٓرػ بعض
ٓتعمق بهضاهٓف كل هف الهصطمحٓف  ,سك ا
الباحثٓف أف  ٚفرؽ بٓىٍها  ,كبعضٍـ أخر ٓرػ أف هفردة تقىيات هصطمح داؿ عمِ أسالٓب التطبٓق ,
بٓىها هصطمح تكىكلكجيا يشٓر إلِ اٚستفادة هف ىظريات كىتائج البحكث فْ هجاٚت العمكـ الهختمفة هف
أجل أغراض عمهية لخدهة البشرية  ,كهف هىظكرٌـ ٌذا  ,يهكف القكؿ إف التقىيات تشكل جاىبا هف جاىبْ

التكىكلكجيا ٌ ,ك الجاىب التطبيقْ  .كيهكف التسميـ دكف أؼ إشكاؿ أف تقىيات التعميـ كتكىكلكجيا التعميـ
كجٍاف لعهمة كاحدة .

ٓدؿ عمِ أف تكىكلكجيا التعميـ تستىد عمِ قاعدة هعرفية كأساس عمهْ كىظرؼ ٓتـ تكجًٍٓ كتكظيفً ,
كاٚستفادة هىً فْ هٓداف التعميـ كفقاَ لىظاـ هحدد ككها ٓؤدؼ إلِ تحقٓق أٌداؼ التعميـ

(عبدالعزيز عبدالحميد

،سنة،1963ص.)14

تكنكلكجيا التعميـ كتفاعل مككناتيا :

ٓتككف هف ثٛثة أجزاء هتداخمة هترابطة كٌْ :

 -تكنكلكجيا التعميـ المجاؿ

(عبدالعزيز طمبة عبد الحميد ،سنة

،2010ص :(16تشهل اٖجٍزة  ,كأٚت ,اٖدكات

التعميهية  ,الهكاد التعميهية  ,ككذا القكػ البشرية الهتخصصة .

تكنكلكجيا التعميـ العممية  ٌْ :أشهل هف هجرد إدخاؿ اٖجٍزة كأٚت كاٖدكات الحدٓثة  ,كبراهجٍا فْ
البٓئة التعميهية ٖ ,ىٍا هخطط هىٍجْ لتكظٓف الهككىات التْ ٓتضهىٍا هجاؿ تكىكلكجيا التعميـ فْ
إصٛح الىظـ التعميهية عف طريق التحمٓل  ,التصهيـ  ,التطكير ا٘دارة كالتقكيـ ٍٓ .دؼ إلِ تحسٓف
كتحدٓث أسالٓب التعميـ كالتعمـ لمتغمب عمِ الهشكٛت التعميهية  .هف تحقٓق هتعة التعمـ  ,جذب اٚىتباي

 ,تقمٓل كقت التعمـ  ,كتكفٓر الهعمكهات

(نفس المرجع السابق ،ص)16

.

تكنكلكجيا التعميـ مينة  :ترتبط باٖفراد الذٓف ٓتعاهمكف هع تكىكلكجيا التعميـ  ,هىٍـ أخصائْ تكىكلكجيا
التعميـ  ,الفىْ كالهساعد  .كٌىاؾ الهصهـ التعميهْ  ,كالهبرهج كالهخطط التعميهْ يشترط فْ كل كاحد

إعدادا هٍىي ا قائهاَ عمِ هعرفة كدراية بهككىات تكىكلكجيا التعميـ هف إعداد لبرهجيات تعميهية  ,كتصهيـ
أىشطة تعميهية  ,كبىاء كعرض الهادة الهعرفية .

تطكر مفيكـ تكنكلكجيا التعميـ :كرد هفٍكـ تكىكلكجيا التعميـ هتسمسٛا هف التعميـ الكٛسيكْ إلِ التعميـ
الهرئْ كالهسهكع  ,كيعكد لصىاعة الهرئْ كالهسهكع الفضل فْ إدخاؿ هفٍكـ اٚتصاؿ البدٓل فْ هجاؿ

التعميـ  ,حٓث كاف لً دكر كبٓر فْ إبراز الهفٍكـ الىظرؼ لتكىكلكجيا التعميـ كايضاحً  ,فأصبح التركٓز
عمِ عهمية ىقل الهعمكهات هف الهصدر إلِ الهستقبل  .كها كاف لمعمكـ السمككية تأثٓ ار عمِ تكىكلكجيا
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التعميـ بدءا بعهمية التعزيز الفكرؼ كتطبيقٍا فْ التعميـ البرىاهجْ كغٓرٌا هف الىظريات السمككية  ,كىحاكؿ
تمخيص تطكري فْ الهحطات التالية :

 المحطة األكلى  :التعميـ الهرئْ إلِ التعميـ الهسهكع إلِ التعميـ الهسهكع إلِ التعميـ عف طريق الحكاس
جهيعٍا كفْ ٌذي الهحطة ىمحع أف التركٓز كاف عمِ استٍداؼ إهكاىات الفرد كالهتعمـ الحسية الهرئية
كالهسهكعة ) البصر كالسمع ( .
 المحطة الثانية  :الكسائل التعميهية كهعٓىات لمتدريس كليس الهتحكـ فٍٓا  ,ففْ الهحطة الثاىية استهرت
الكسائل التعميهية كعىصر هعٓف هساعد لتطبٓق طرائق التعميـ حتِ تسٍـ فْ تفعٓل الطريقة التعميهية
كتسريع عهمية التعمـ .
 المحطة الثالثة  ٌْ :هرحمة الهىظكهات  ,فالهىظكهات ٌك هجهكعة هف العىاصر الهتداخمة كالهتفاعمة
التْ تعهل هعا لتحقٓق ٌدؼ هعٓف  ,أؼ أف الكسائل التعميهية عىصر هف هجهكعة عىاصر هتكاهمة فْ
العهمية التعميهية إذ تستخدـ ٌذي الكسائل لتحقٓق اٌٖداؼ التعميهية  ,فٍْ جزء هف الهىظكهة التعميهية
سهٓت بكسائل تكىكلكجيا التعميـ))(1عبد الحْ احهد ,سىة  , 2008ص.( 21
أسس كمرتكزات تكنكلكجيا التعميـ :
برزت كبشكل كاضح عمِ الساحة التعميهية بصفة عاهة  ,كتعميـ العمكـ ا٘ىساىية بصفة خاصة

هشكٛت تعميهية عدٓدة  ,كهصدرٌا هتبآف كهتىكع  ,فهىٍا ها كاف ىتٓجة طرائق التعميـ غٓر الهجدية

)(2

,

التْ أصبحت  ٚتخدـ الهعرفة ا٘ىساىية الهطمكب ىقمٍا  ,كهىٍا ها ٓتعمق باٖداء كالهجٍكد التعميهٓٓف ,

كل ٌذا ضهف فمؾ التعميـ عاهة  .لقد ربطت آهاؿ تطكير التعميـ كالقضاء عمِ ٌذي الهشكٛت

بالتكىكلكجيا  ,حٓث ىظر إلٍٓا عمِ أىٍا أٌـ هف الحل .

شٍد هٓداف تكىكلكجيا التعميـ هجهكعة هف التحكٚت كالتطكرات التْ دعهت دكر تكىكلكجيا التعميـ

بإىشاء ىظـ تعميهية بدٓمة غٓر تقمٓدية  ,حٓث ترتكز عمِ حل الصعكبات التعميهية  ,فاىبىت عمِ آلية
الجهع بٓف أسمكبْ التعميـ الجهاعْ كالتعميـ الفردؼ  ,حٓث يعار اٌٚتهاـ أكثر إلِ التصهيـ كالتطكير
بىاء عمِ الجدٓد الذؼ طرقت بً
الهستهريف لمتعميـ  ,كالتىكيع فْ براهج تكىكلكجيا التعميـ اٖكاديهية  .ا
تكىكلكجيا التعميـ كالعهمية التعميهية أصبح تطكير التعميـ  ,كالتغمب عمِ هشكٛتً هف الهسؤكليات الكبرػ
التْ تقع عمِ عاتقٍا .
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هف ٌذا الهىطمق تعالت أصكات الباحثٓف كالقائهٓف عمِ البٓداغكجيا  ,كالعهميات التعميهية فْ هختمف

أطكار التعميـ  ,هف خٛؿ الهمتقيات العمهية كالىدكات العربية كالدكلية فْ أكىة اٖخٓرة  ,ذلؾ إيهاىا هىٍـ

بأٌهية تفعٓل دكر تكىكلكجيا التعميـ فْ تطكير التعميـ كالعهل عمِ إٓجاد ىظـ كبراهج تعميهية غٓر

تقمٓدية ,بل حتِ إعداد ب ارهج تتعمق بتككيف كتحضٓر هتخصصٓف فْ ٌذا الهٓداف  ,لمعهل عمِ إزالة

ٌاجس الخكؼ هف استخداـ كتكظٓف هستخمصات التخصص الفاعل الٍاـ كتغٓٓر اتجاٌات الهعارضٓف

لٍا إلِ هؤيدٓف كهشجعٓف كتكظيفٍا

)عبدالعزيز عبدالحهٓد ,سىة ,2010ص.(23

مككنات مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ :

بىاء عمِ هجهكعة هف التعريفات التْ أشرىا إلٍٓا سابق ا
إف التركٓبة العهمياتية لتكىكلكجيا التعميـ  ,ا
كغٓرٌا ,تدفعىا إلِ اٚعتقاد بصعكبة تحدٓد آليات اشتغاؿ ٌذا الهجاؿ  ,ىعىْ بذلؾ حركية الهٓداف
كىشاطً ,حٓث يقربً كثٓر هف الباحثٓف كالهىظهات الهٍتهة بالهجاؿ هثل جهعية اٚتصاٚت التربكية
كالتكىكلكجيا فْ الكٚيات الهتحدة )  , ( AECTالهىظهة الهعتد بٍا فْ هجاؿ تكىكلكجيا التعميـ  ,كالهككل

إلٍٓا هٍاـ البحث كالتطكير ,لذا سىقكـ بالىظر فْ تحدٓد هككىات الهجاؿ باٚعتهاد عمِ ها جاء فْ

تعريفٍا لتكىكلكجيا التعميـ.

طبيعة العالقة بيف مككنات تكنكلكجيا التعميـ :
التطكير -اٚستخداـ – ا٘دارة – التقكيـ – التصهيـ

دكاعي اعتماد تكنكلكجيا التعميـ مدخالً لمعممية التعميمية :
ٚتزاؿ تكىكلكجيا الهعمكهات عهكه ا  ,تقدـ هزية كبٓرة كبتأثٓر قكػ فْ ىجاح العمهية التعميهية ,ذلؾ ضهف

فعالية الهؤسسة التعميهية بهختمف ىشاطاتٍا التعميهية كالثقافية  ,فالقدرة اٚستيعابية لمهتعمهٓف كازدياد تدفق

الهعمكهات كاىتشار الهعرفة كتعدد هصادرٌا كتبآىٍا ٓزيد كيضاعف هف خطر جدٓد هحدؽ ٓ ,تهثل فْ
عدـ ا٘دراؾ ٌٖهية التكىكلكجيا كل ٌذا فْ ظل اٚستثهار الضعٓف لٍا  ,حٓث  ٚكلف ىتهكف هف أخذٌا

كمٍا كلىقل أٌهٍا غياب آليات اٚستثهار الهساٌهة فْ ذلؾ  ,كلعل هٓداف تكىكلكجيا التعميـ هف بٓف ٌذي
أليات التْ يعكؿ عمٍٓا لتقديـ ٌذا الدعـ الهىٍجْ كاٚستراتٓجْ لمبٓداغكجيا كالعهمية التعميهية كىمخص

أٌهٍا فْ:

 ا٘عداد الهتىاهية لمهتهدرسٓف كا٘قباؿ الهتزآد عمِ التعميـ . التدفق الهعرفْ كها صاحبً هف تعدد ٖكعية الهعرفة فْ الكقت الذؼ تعتهد فيً الهدرسة عمِ الكتابالهدرسْ فقط .

 التىافس بٓف الدكؿ الهتقدهة فْ هجاؿ التعميـ أكجد إحساسا لدػ الدكؿ الىاهية بضركرة التجدٓد كالتطكيرفْ ىظهٍا التعميهية .
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 ضركرة تكظٓف الهستحدثات التكىكلكجية فْ الهكاقف التدريسية الهختمفة  ,كاعداد الطٛب كالهتعمهٓفلمتعاهل هع ٌذي الهستحدثات .
فْ ٌذا الهقاـ ٓ ,ؤكد كثٓر هف الباحثٓف العرب فْ هجاؿ تكىكلكجيا التعميـ أٌهية تكظٓف تكىكلكجيا التعميـ
لمتغمب عمِ الهشكٛت التْ تكاجً تطكير التعميـ  ,حٓث حسف استثهارٌا كاستعهالٍا يهكىٍا هف آجاد

حمكؿ لمهشكٛت التْ يعاىْ هىٍا التعميـ  ,كبذلؾ تسٍـ فْ بىاء الهىظكهة التعميهية بفعالية كٌذا ىهٓز

هجهكعة هف الهشكٛت التْ تكاجً تطكير التعميـ كالتعميـ العالْ  ,ىمخصٍا فْ الهحاكر الكبرػ أتية :

ػ العجز المعرفي :هف خٛؿ تكىكلكجيا التعميـ  ,تتكفر أسالٓب التعميـ الذاتْ كالتعميـ الهستهر كالتعميـ عف

بعد كتكفٓر شبكات الهعمكهات كخدهات اٚىترىت  ,كل ٌذي التكىكلكجيا تككف بهثابة الكسٓمة التْ بفضمٍا
ٓتهكف كل أفراد الهجتهع بمكغ حد هعٓف هف الهعرفة  ,حٓث اقتصرت فْ الهاضْ كتقتصر حاليا عمِ

اٖفراد الذٓف ٓدرسكف بشكل طبيعْ ,فْ حٓف الهعرفة هتاحة لكل فرد هف الهجتهع  ,كها ٌذا ا٘قصاء إٚ

احتكا ار لمهعرفة بشكل أك بآخر.

 األمية كانتشارىا  :إف عدـ تكافؤ فرص التعميـ بٓف التٛهٓذ  ,كتفاكتٍا بٓف القرية كالهدٓىة  ,كالهدارسالحككهية كالهدارس الخاصة  ,ككذا بٓف التمهٓذ كالطالب يصىع كضعا اجتهاعيا كتعميهيا هشكٌٓف
باٖهية ,حٓث تتاح فرص اٚطٛع عمِ الهعرفة كهصادرٌا لبعض – ليس فقط عمِ خٛؼ بعض – بل
عمِ حسابٍـ  ,كٌذا الذؼ ٓمعب دك ار أساسي ا فْ عرقمة فعل إرساء قاعدة تعميهية تبىِ عمِ التكىكلكجيا.
 جكدة التعميـ  :أصبحت هعآٓر جكدة التعميـ هعالـ ٚبد هىٍا  ,عمِ كل هىظكهة تعميهية أف تأخذٌابعٓف اٚعتبار لبىاء هكاقف تعميهية جدية  ,حٓث تككف هدخٛتٍا هؤسسة عمِ هعطيات قاعدية تخدـ
اٌٖداؼ الهرجكة هف التعميـ  ,لٓخرج فْ اٖخٓر با٘فادة الٛزهة كالهىتظرة هف العهمية التعميهية .
فتحديات القرف الحادؼ كالعشريف العالهية العمهية هىٍا كالتقىية  ,دفعت الىظـ التعميهية إلِ اٖخذ بهبدأ
جكدة التعميـ كالبحث عف الهعآٓر التعميهية الهٛئهة لهقتضيات القرف الحادؼ كالعشريف  .فمتكىكلكجيا
التعميـ أثر فْ تكظٓف التكىكلكجيا لتأكٓد جكدة التعميـ .
 قاعدة الكسائط المتعددة ٚ :شؾ أف التدريس الذؼ يستخدـ الكسائط الهتعددة ٓ ,تيح الفرصة لمهعمـ لكْٓتجاكز كثٓر هف العقبات التعميهية  ,إها الهتعمقة بأدائً أك بعٛقتً هع الهتعمـ  ,فٍْ فرصة لمهتعمـ
كذلؾ لهكاجٍة قضايا كظكاٌر تعميهية غٓر هألكفة  ,فتككف برىاهجا تعميهي ا جدٓدا أك ظاٌرة عمهية ضهف
هقرر دراسْ أك حتِ طريقة تدريسية هختمفة أك جدٓدة .
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 المناىج كمضاميف المقررات الدراسية  :تسٍـ ٌذي التكىكلكجيا فْ خدهة الهىاٌج الدراسية بطريقةأك بأخرػ  ,حٓث تككف بهثابة الهعمـ ا٘لكتركىْ أك اٖداة الهعمهة  ,إذ مف الهىاٌج ها يحتاج
الهعمـ فٍٓا إلِ تقىيات عدٓدة إها كهساعد أك ٖداء كظيفة أساسية ضركرية  .هف خٛؿ تحقٓق
الفرد الهتعمـ الفردية الهطمكبة فْ التعميـ كاٚقتصاد فْ الزهف كالجٍد ,كتكفٓر الهعرفة الهرئية التْ
تتضهىٍا الهىاٌج الحدٓثة  ,بٍذا تككف تكىكلكجيا التعميـ فاعٛا كىاق ٛلمهعارؼ هف جٍة  ,كهحددا
كهشارك ا فْ صىاعتٍا كتحدٓد هقآيس تكظيفٍا هف جٍة ثاىية .
 المعمـ كالمتعمـ التقميدييف  :هف خٛؿ ٌذا الىكع مف التكىكلكجيا ىتجاكز هشكمة الهتعمـ كالهعمـالتقمٓدٓٓف  ,المذٓف أصبحا  ٚهكاف لٍها فْ الهعطيات العالهية التعميهية هىٍا كالثقافية كالحضارية
 .إف حدٓثىا عف ٌذا حدٓث عف تغٓر الغابات كاٌٖداؼ الهرسكهة كالهرجكة هف العهمية التعميهية
 ،فالهٛحع ٌك تحكؿ دكر الهعمـ كاٖستاذ هف همقف إلِ هصهـ كهكجً كهرشد كهخطط لمهكقف
التعميهْ عاهة .
 تطكير التخطيط كالعممية التعميمية  :إف تغٓر اٌٖداؼ كالغابات كحتِ سياسة الدكؿ اتجايالهكقف العالهْ  ,جعل التعميـ هف الحمقات التْ ستككف إزاء ٌذا التغٓر كالتأثٓر ,حٓث تتهاشِ
كتككيف أفرادٌا بها ٓخدـ الهجتهع فْ الهقاـ اٖكؿ كعٛقتً الحضارية كاٚقتصادية هع الهجتهعات
اٖخرػ  ,إذ أف العالـ الهعاصر أصبح قرية صغٓرة كهتاح خٛلً التكاصل بطريقة سٍمة كسريعة
بفضل ٌذا الىكع هف التكىكلكجيا  .كل ٌذا ٓبعث عمِ تغٓٓر ىهط التعميـ هف ا٘عداد البسيط
لمعهمية إلِ التخطيط اٚستراتٓجْ الهىظـ .
منطمقات االىتماـ بالمستحدثات التكنكلكجية :
تىطمق فكرة اٌٚتهاـ بالهستحدثات التكىكلكجية هف هجهكعة افتراضات أٌهٍا ها ٓمْ :

 إف الكصكؿ إلِ هستكيات هعآٓر الجكدة التعميهية تتطمب بالضركرة ا٘ىفاؽ عمِ تكظٓف الهستحدثاتالتكىكلكجية فْ العهمية التعميهية .

 إ ف ا٘ىفاؽ عمِ تكظٓف الهستحدثات التكىكلكجية فْ العهمية التعميهية  ٚيعد استٍٛؾ ٖف التعميـ فْاٖصل عهمية استثهار.

 -عائد اٚستثهار عمِ الهستحدثات التكىكلكجية فْ العهمية التعميهية يظٍر عمِ الهدػ البعٓد .
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المحكر الثاني  :المغة العربية كالكسائل كالتقنيات
فْ ٌذا الجاىب ىطرح التساؤؿ التالْ كٓف ىىهْ ٌذي الهٍارات الهكجٍة لتعمـ المغة العربية فْ ظل

هعطيات الكسائل كالتقىيات التعميهية الحدٓثة ؟

ميارة االستماع  :تعتبر هٍارة اٚستهاع ذات أٌهية كبٓرة فْ عهميات التعمـ  ,فٍْ فف ترتكز عمٍٓا كل

الهٍارات اٖخرػ لمتعمـ كاٚكتساب كالتىهية فْ عمكـ المغة العربية كآدابٍا كفْ هٍارات حدٓث كالقراءة

كالكتابة كتعرؼ عمِ أىٍا )) فف هف فىكف المغة العربية  ,كٌك هف الهٍارات المغكية الٍاهة التْ تكتسب

ا٘ىساف الخبرة فْ الحياة هف خٛؿ اٚستهاع لها يقكلً اٚخركف فْ هجالسٍـ عمِ هختمف هستكياتٍا
كأٌدافٍا  ,ككسٓمة هف كسائل تىهية ثقافة الفرد كزيادة هعرفتً فْ جهيع الهجاٚت ((

)دمحم ابف ابراٌيـ الخطٓب سىة

, 2003ص(30

كلخص برات كقريف مجمكع الخبرات التي تؤدي إلى تفعيل القدرة عمى االستماع فيما يمي

،ص(31

)الهرجع ىفسً

:

 -إدراؾ ٌدؼ الهتحدث كٌذا ٓتطمب فٍها دقيقا لها يقاؿ .

 إدراؾ هعاىْ الكمهات كتذكر تمؾ الهعاىْ كاستىتاج هعاىْ الكمهات غٓر الهعركفة هف السياؽ كالهحتكػعىد السهاع .
 تحمٓل كٛـ الهتحدث . تمخيص اٖفكار الهطركحة . فٍـ اٖفكار كادراؾ العٛقات فيها بٓىٍا كتىظيهٍا كترتٓبٍا .)هحهكد احهد

 تقكيـ ها بدأي الهتحدث هف كجٍة ىظر ,كها قالً هف أراء كالحكـ عميً كتحمٓمً تحمي ٛهكضكعياالسٓد ,سىة , 1980ص.(53.52

ميارة التعبير الشفكي :

كثٓ ار ها يعاىْ طمبتىا إشكالية التعبٓر الشفكؼ  ,خاصة هىٍـ هف ٌك ثىائْ المغة كهزدكج المغة ,حٓث

ىجدي ٓخمط بٓف اٖىظهة المغكية  ,فٓىتقل ذلؾ الخمط إلِ التعبٓر الكتابْ  .فالطالب فْ ٌذي الحالة  ,ىجدي

تحت ضغط هعىكؼ يحكؿ دكف اٖداء السميـ لمغة العربية ٌذا هف جاىب  ,كهف جاىب ثاف غياب هخابر
صكتيات يسهح بتعمـ سميـ ككاضح لٗصكات  ,كبذلؾ الىطق السميـ  .فإدراؾ تقىيات الحاسكب كالبرهجة

التْ كضعت خصيصا ٚكتساب هٍارة التعبٓر الشفكؼ كٌذي البرهجيات الحدٓثة  ٚتساعدٌـ فقط عمِ

التعبٓر كاٚكتساب لٍذي الهٍارة  ,بل تمعب دك ار ىفسي ا ٓتهثل فْ تحبٓبٍـ عهمية تعمـ اٖصكات العربية .
كذلؾ هف خٛؿ تسٍٓل العهمية باقتصاد فْ الجٍد كتكطٓد العٛقة هع هٓداف اٚلكتركىيات التْ ٌْ هٓزة

العصر الذؼ ىعيشً .
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ميارة القراءة كالحفظ :
تعميـ القراءة كالحفع فْ الهرحمة الجاهعية ليس ٌدفا بحد ذاتً  ,لكف القيهة التْ تكسبٍا ٌك الدافع إلِ

التفكٓر فْ طرؽ سٍمة كسريعة فعالة لترسٓخ فعل القراءة كالحفع باعتبار القراءة )) ىشاط فكرؼ ٓتهثل

فْ تهكٓف الهتعمـ هف القدرة عمِ التعرؼ عمِ الكمهات كالحركؼ كىطقٍا  ,كٌدؼ الهعمـ فْ ٌذي الحالة

تهكٓف الهتعمـ هف إخراج الحركؼ هف هخارجٍا الصحيحة .كىطق الكمهات بصكت هسهكع  ,بعد أف

ٓدركٍا بصريا((

)دمحم بف ابراٌيـ الخطٓب ,ص(58

لدػ طمبتىا ,حٓث ىمحع عمٍٓـ الهمل كالٍركب هف الكتب الكرقية .

كفْ ٌذا الجاىب كهف هىظكر الكسائل كالتقىيات الحدٓثة كضع الهتخصصكف فْ هجاؿ برهجيات خاصة

لتحدٓد هستكػ القراءة لمىص الذؼ يستخدهً الهتعمهكف  ,حٓث يحدد هستكػ الهقركء بطكؿ الجهمة ,كطكؿ
الكمهة كتقدٓر هستكػ صعكبة الكمهة  ,أك هلء فراغ الكمهة الهىاسبة  ,تفٓدىا ٌذي البرهجيات فْ تحدٓد

هستكػ القراءة )ابراٌيـ القار ,سىة ,2004ص (54لدػ الطٛب فْ صف كبٓر ,حٓث  ٚيستطيع اٖستاذ فيً قياس

قدرة كل فرد كحدي هىعز , ٚكفْ ضكء هستكػ القراءة يعطْ الطالب الهادة التعميهية اٖفضل لً  .كهف

بٓف أدكار ٌذي البراهج أيض ا أىٍا تسٍـ فْ تحصٓل الهضهكف الهعرفْ لٗدب العربْ بهختمف فركعً ,
كحفع القصائد كالىصكص  ,إلِ حد أىً ٓتقف هٍارتْ القراءة كالحفع بأيسر الطرؽ كبأقل جٍد ككقت

بأسمكب هشكؽ كهحبب .

ميارة المعالجة الحاسكبية لممعجـ العربي  :إف التعميـ باستخداـ الحاسكب ٓؤهف لطالب المغة العربية

التدريب الكافْ ٚكتساب هٍارة الهعالجة الحاسكبية لمكمهات  ,كالقالب المغكؼ العربْ كالتْ بفضمٍا ٓتـ

تخزيف الىص كاسترجاعً كتصحيح اٖخطاء ا٘هٛئية كالىحكية دكف إعادة طباعتً  ,فٓتاح لً هف خٛؿ
ٌذي الهٍارة التعبٓر السريع كالكتابة بسرعة أكبر كبكمفة أقل ,بفعل ها أىتجً براهج الحاسكب الهختمفة  ,هف

تصحيح الهفردات ككتابة الخطكط كأحجاهٍا كأشكالٍا كاىشاء الهطبكعات كالهجٛت كالىشرات الدكرية .

كيجعمٍا أكثر اتقاىا لمتعبٓر بالمغة العربية السميهة كأكثر إتقاىا لٙهٛء كأكثر دقة فْ اٖسمكب
كالتىظيـ

).عفاىً عزك ,سىة , 2007ص (48

ميارة حل المشكالت  :تمعب كسائل التعميـ كالتقىيات الحدٓثة ضهف اٚىترىٓت كالهعمكهاتية ,دك ار ٌاها فْ

تىهية عدد هف القدرات كىعتبرٌا أساسية فْ حل أؼ هشكمة تعميهية ,هثل الهٍارات الذٌىية  ,ذلؾ هف

خٛؿ تىظيـ الهعارؼ المغكية كعهمية ا٘دراؾ كهٍارات الربط بٓف الهتغٓرات  ,ثـ إف تىهية ٌذي الهٍارات

لدػ الطمبة تفعل آليات التفكٓر كا٘بداع لٛشتغاؿ أكثر فْ هجابٍة الصعكبات  ,يشٓر جاىبيً إلِ أف

)الجرؼ ريها

التعمـ هحكري اٖساس ٌك التفكٓر كاستخداـ القدرات العقمية كالهىطقية فْ حل الهشكٛت التعميهية

,سىة 2008

,ص.(71
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إىٍا عٛقة هتٛزهة بٓف الهٍارات المغكية كالقدرات الهعرفية كتىهٓتٍا ,ككذا بٓىٍا كبٓف اٚتجاٌات

الكجداىية كالىفسية الحركية  ,كٌذا ها يقتضْ تىكيع خبرات التعميـ كطرائق كأسالٓب كسب الهعرفة عمِ

الهستكيٓف الهعرفْ كالكجداىْ لتحقٓق تكاهل ىهك جكاىب شخصية الطالب كفق هستكػ ىهكي الهعرفْ

كالىفسْ كالحركْ  .كبأداء الطالب لٍذي الهٍارات يصبح هىتجا كهبتك ار كهتذكقا كهبدعا

)هدككر أحهد ,سىة 2003,

,ص.(350

الكسائل كالتقنيات التعميمية  :تعتبر الكسٓمة التعميهية كالتقىية هف إحدػ استراتٓجيات التعمـ كالتعميـ فْ

الهجاؿ التربكؼ كٌْ إحدػ الهككىات الهدخمية التْ تشترؾ فْ الهعاهمة بٓف الهدرس كالتمهٓذ خٛؿ عهمية

التعمـ كالتعميـ )دمحم هحهكد الحٓمة ,ص , (28فالكسٓمة فْ الهعىِ العاـ اٖساس كالهادة الدراسية كالحادثة التْ تجعل

التٛهٓذ يستطيعكف الحصكؿ عمِ الهعرفة كالهٍارة  .كهع تطكر الهعطيات التكىكلكجية فإف كاف لٍذا

الهٓداف اٖثر عمِ التعميـ كعمِ الهيكاىٓزـ الهككف لمعهمية التعميهية أيضا .
مراحل تطكر الكسائل التعميمية  :أربع محطات ممثمة في :

أكال  :مرحمة الحكاس  :اعتهدت التسهيات كها ٓرػ عسقكؿ عمِ الحكاس التْ تخاطبٍا الكسٓمة ,كأكؿ ها

أطمق عميً التعميـ البصرؼ ,بعد ذلؾ ظٍرت تسهيات أخرػ  ,هثل التعميـ السهعْ  ,كلعل التركٓز عمِ

حاسة كاحدة هٍها كاىت حاسة السهع أك البصر كاٌهاؿ باقْ الحكاس تعكس قصك ار بار از فْ ٌذي

التسهيات ٖ ,ف الخبرات  ٚترد عمِ عقل الهتعمـ عبر حاسة كاحدة  ,هها أدػ إلِ ظٍكر تسهية ثالثة

ٌْ التعميـ السهعْ البصرؼ  ,إ ٚأىٍا أٌهمت باقْ الحكاس كالشـ كالتذكؽ كالمهس )شادؼ عبدهللا عبدالعزيز( .

ثانيا  :معينات التدريس  :أطمقت عمٍٓا تسهية هعٓىات التدريس فْ العهمية التعميهية ٖف الهعمهٓف
يستعٓىكف بٍا فْ تدريسٍـ  ,كيرػ عسقكؿ

)عسقكؿ دمحم ,ص(03

فْ ٌذي الهرحمة  ,أىٍا حصرت دكر الكسٓمة

فْ إعاىة الهعمـ عمِ القياـ بدكري  ,كأف دكرٌا ثاىكؼ فْ التعميـ .

ثالثا  :مرحمة اال تصاؿ  :دخل هصطمح اٚتصاؿ فْ اٚحتكاؾ هع الكسٓمة التعميهية ضهف إطار التقىيات
التربكية  ,لتشكل لىا عهمية دٓىاهية ٓتـ فٍٓا التفاعل بٓف الهرسل كالهستقبل كالرسالة كقىاة اٚتصاؿ داخل

القسـ .

رابعا  :مرحمة النظـ  :يقصد بأسمكب الىظـ إتباع هىٍج كطريقة فْ العهل تسٓر فْ خطكات هىظهة
كتستخدـ كل ا٘هكاىات التْ تقدهٍا التكىكلكجيا لتحقٓق أٌداؼ هحددة  ,كتشهل الهكارد البشرية كالتعميهية

كالكقت كالهاؿ  ,اٖهر الذؼ يسٍـ فْ ىقل العهمية التعميهية هف الهستكػ العشكائْ إلِ الهستكػ الهخطط.

التعميـ ا٘لكتركىْ  :يهكف تعريفً بأىً  )) :التعميـ باستخداـ آليات اٚتصاؿ الحدٓثة هف حاسب كشبكاتً

ككسائطً الهتعددة هف صكت كصكرة كرسكهات كآليات بحث كهكتبات الكتركىية ككذلؾ بكابات اٚىترىٓت,

سكاء كاف عف بعد أـ فْ الفصل الدراسْ (( )الهكسِ عبدهللا بف عبدالعزيز ,2002ص (253كعرؼ أىً  )) :هستحدث
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تكىكلكجْ يق كـ عمِ بٓئة تعمـ تفاعمية هتهركزة حكؿ الهتعمـ  ,هصههة هسبقا بشكل جٓد فْ ضكء هبادغ
التصهيـ التعميهْ الهىاسبة لبٓئة التعمـ الهفتكحة كالهرىة كتستخدـ هصادر اٚىترىٓت كالتقىيات الرقهية

كهتاحة لكل فرد فْ أؼ هكاف كزهاف((

)شهر ىادر سعٓد اسهاعٓل, 2008,ص(238

 .كيشٓر عبدالعزيز إلِ أىً  )):أحد

أشكاؿ التعميـ عف بعد التْ تعتهد عمِ إهكاىيات كأدكات شبكة لهعمكهات الدكلية كاٚىترىٓت كالحاسبات

ألية فْ دراسة هحتكػ تعميهْ هحدد عف طريق التفاعل الهستهر هع الهعمـ الهسٓر كالهتعمـ كالهحتكػ ((
)عبدالعزيز حهدؼ احهد ,2008,ص(30

.

المصطمحات كالمفاىيـ التي تدخل في عالقة مع التعميـ االلكتركني :

 -1التعميـ المرف  :يعرفً الصالح بأىً  ):استخدـ تقىية اٚتصاؿ كالهعمكهات لدعـ التعميـ فْ القاعات
الدراسية التقمٓدية الهعتهد عمِ الهحاضرات كالهكاد الهطبكعة كجعل التعميـ هتاحا لمطالب فْ أهاكف

كأكقات هختمفة كبتكالٓف هىخفضة كها يهكف اعتبار التعميـ اٚلكتركىْ أحد ىهاذج التعميـ (

)زيتكف حسف

حسٓف.(143, 2005,

 – 2التعميـ المدمج  :يعرفً الشٍرؼ بأىً ٌ ) :ك التعمـ الذؼ ٓتـ هف خٛلً استخداـ كسائل اٚتصاؿ
الهختمفة تتضهف ا٘لقاء الهباشر كالتعمـ الذاتْ كالتكاصل عبر اٚىترىٓت فٍك يهزج بٓف التعميـ اٚعتيادؼ
كبٓف استخداـ التقىيات التعميهية الهتىكعة هها يعطْ الحرية لمهعمـ فْ استخداـ تقىيات اٚتصاؿ فْ غرفة

الصف (

)الصالح بدربف عبدهللا  ,سىة ,2004ص(08

 -3التعميـ المفتكح :يعرفً العسٓمْ عمِ أىً ) التعميـ الذؼ ٓؤكد عمِ التحرر الكاهل هف العقبات التْ

يفرضٍا الىظاـ التقمٓدؼ عمِ الطالب  ,خاصة فيها ٓتعمق باٚىفتاح فْ القبكؿ  ,ككسائل التعميـ كهستكػ
الهىاٌج كالهسافات كالهكاف كالزهاف  ,حٓث ٓتهتع الطالب بحرية غٓر هحدكدة فْ اختيار ها ٓتىاسب هع

قدراتً كظركفً الشخصية (

)العسٓمْ جاء زاٌر ,سىة , 2008ص(66

نشأة التعميـ االلكتركني كتطكره :

تعكد ىشأة التعميـ اٚلكتركىْ إلِ السىكات اٖخٓرة هف القرف الهاضْ  ,كذلؾ فْ أكركبا كتحدٓدا فْ

بريطاىيا  ,كدعائـ لتقىيات الجاهعة البريطاىية الهفتكحة ذات الشٍرة الكاضحة ,لكف تطكري الفعمْ يظٍر

هف خٛؿ ثٛثة أجياؿ فيً  .بدآتٍا فْ الثهاىيات كصك ٚإلِ الكقت الراٌف  ,كٌذا ها ىحاكؿ إبرازٌا عمِ
الىحك أتْ :

الجيل األكؿ  :لقد كاىت بدايات ٌذا الجٓل هف التعميـ اٚلكتركىْ أكائل الثهاىيات  ,حٓث كاف الهحتكػ
التعميهْ يقدـ عمِ شكل أقراص هدهجة  ,ككاىت عهمية التفاعل تتـ بشكل فردؼ بٓف الهعمـ كالطالب,

حٓث التركٓز فيً يككف عمِ الطالب ٖعمِ التعميهات كهحتكاٌا .
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يظٍر لىا جميا أف ٌذا الجٓل اٖكؿ يقتصر فْ هضهكىً عمِ كسيط كاحد كالهتهثل فْ اٖقراص

الهدهجة كالتْ تستخدـ لتخزيف كجهع الكثائق اٚلكتركىية  ,كٌذا ها يفرز لىا ىكعا ضعيفا هف التفاعل بٓف

أطراؼ العهمية التعميهية كالتْ تىحصر عمِ تفاعل فردؼ بٓف الهتعمـ كاٖداة أك الكسيط  .ىفٍـ هف ٌذا أف

التركٓز ضهف إطار العهمية التعميهية بٍذا الشكل يككف عمِ الطالب عمِ سبٓل ها تعرضً الهقاربة
باٌٖداؼ التْ اعتهدت فْ التعميـ .

الجيل الثاني  :إف التطكر الحاصل فْ التكىكلكجيا كالذؼ أفضِ فْ اٖخٓر إلِ بىاء الشبكة العالهية
لمهعمكهات أثر بشكل كبٓر فْ التعميـ اٚلكتركىْ فأدخل فيً تغٓرات فهىحتً عىاصر جدٓدة .

الجيل الثالث  :ظٍرت تجمياتً أكاخر التسعٓىات هكاكبة لظٍكر التجارة اٚلكتركىية كتزاهىا هع التطكر

ا لذؼ شٍدتً تقىيات الكسائط الهتعددة كتكىكلكجيا الكاقع اٚفتراضْ كتكىكلكجيا اٚتصاٚت كاٖقهار
أثر آجابيا عمِ التعميـ اٚلكتركىْ  ,بفعل استخداهٍا فْ اتصاؿ الجٓل الثالث
الصىاعية ٌ ,ذا ها خمق ا

هف التعميـ اٚلكتركىْ ٌك الجٓل الذؼ عرؼ فيً التعميـ اٚلكتركىْ أكج تطكري كعطائً كاسٍاهاتً فْ

عهمية ىقل الهحتكػ التعميهْ .

التعميـ االلكتركني كتكنكلكجيا التعميـ :

يعتبر التعميـ اٚلكتركىْ أكؿ كأشٍر هظاٌر اجتهاع التعميـ بهٓداف التكىكلكجيا  .حٓث يهثل بحق

العٛقة الكطٓدة كاٖساسية بٓف عهمٓتْ التعميـ كالتعمـ كالتكىكلكجيا هف جٍة  ,كهف جٍة أخرػ التكىكلكجيا

الهكجٍة لمتعميـ استخداها .

الكتب كالمقررات االلكتركنية :
يقصد بالهقرر اٚلكتركىْ جهيع اٖىشطة كالهكاد التعميهية التْ يعتهد إىتاجٍا كتقديهٍا فْ جٍاز

الكهبٓكتر ,كيهكف تصىيفٍا إلِ شكمٓف أساسٓف ٌها :

 هقرر الكتركىْ يحهل عمِ أقراص هدهجة )  ( CDليسٍل ىقمً كتحهٓمً هف أجٍزة هتىكعة كيطمب عمٍٓاالكتاب اٚلكتركىْ .
 هقرر هىشكر عمِ شبكة ا٘ىترىت  ,كٌك هصهـ بصكرة أكثر تعقٓدا لتهكف الهتعمـ هف التكاصل هعزهٛئً كأساتذتً كالهشاركة كالبحث عف الهعمكهات هف هصادر هختمفة .
األساس النظري لمتعميـ االلكتركني :
إذا كاف التعميـ اٚلكتركىْ ٌك الثكرة الحدٓثة فْ أسالٓب كتقىيات التعميـ كالتْ تسخر أحدث ها تتكصل

إليً التقىية هف أجٍزة كبراهج فْ عهميات التعميـ  ,فإف هفٍكـ التعميـ اٚلكتركىْ كحضكري عمِ الساحة

التعميهية ٓتحدد هف خٛؿ هجهكعة كبٓرة هف العكاهل كالتطكرات فْ العالـ الهعاصر كلىا هىٍا :

 -التكىكلكجيا الهتطكرة كتطكر احتياجات ا٘ىساف الهعاصر.
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 تطكر هفاٌيـ التعميـ هف خٛؿ تطكر الهجتهعات . التدفق الهعرفْ كتطكر الكتابة . زيادة الهعرفة كتىكع أشكالٍا . الحاجة إلِ كسائل هساعدة فْ التعميـ . اكتشافات ا٘ىساف الهتعمقة بذاتً كاستخداـ قدراتً .ضهف ٌذا ا٘طار فإف التعميـ اٚلكتركىْ قاـ أساسا عمِ التصهيـ الفعاؿ لبٓئة التعميـ كالتعمـ كالتْ ترتكز
عمِ احتياجات الهتعمـ الهعاصر حٓث لـ يظٍر إ ٚفْ السبعٓىيات هف القرف العشريف فقد كاف فْ

بداياتً ,كيقكـ التعميـ ا٘لكتركىْ عمِ هبادغ ىظرية تتمخص فْ ها ٓمْ:

 التعميـ اٚلكتركىْ كسيط تكىكلكجْ لتىفٓذ التعميـ كيهكف تطبيقً هف خٛؿ ىهاذج هختمفة هثل التعميـالتقمٓدؼ كالتعميـ عف بعد  ,كفْ فمسفات تربكية هختمفة هثل السمككية كالبىائية  ,كٌذا الهبدأ ٓ ٚجعل

التعميـ اٚلكتركىْ شك ٛهحددا هف أشكاؿ التعميـ  ,كلكىً كسيط لتىفٓذ التعميـ .

 التعميـ اٚلكتركىْ يقكـ عمِ أساس هداخل التعميـ كاستراتٓجياتً كليس العكس  .أؼ أف التعميـ اٚلكتركىْيهكف تطبيقً هع الهداخل كاٚستراتٓجيات الهختمفة هثل التعمـ البىائْ كالتعمـ التشاركْ كالتعميـ الهكقفْ
كالتعمـ الهبىْ عمِ الهشكٛت .
 يقدـ التعميـ اٚلكتركىْ تىفٓذا ىاجحا لمهستحدثات التكىكلكجية  ,بحٓث يحقق كل الشركط كالهتطمباتالٛزهة لعهمية اٚستحداث تكىكلكجْ ليصبح جزءا هف الىظاـ .
 التعميـ اٚلكتركىْ يستخدـ فْ تكصٓل الهحتكػ كعرضً كدعـ تسٍٓل عهمية التعميـ كالتعمـ . التعميـ اٚلكتركىْ يستٍدؼ تىهية الهتعمـ فْ سياؽ الهىٍج كاٌٖداؼ الهحددة كتكىكلكجيا التعميـاٚلكتركىْ ٌْ أدكات لتجسٓد ٌذا الهىٍج .
 التعميـ اٚلكتركىْ يحقق ىجاحا أكبر إذا اختٓرت اٖدكات بعىاية كبشكل هىدهج كهتكاهل كهتفاعل هعًباعتباري جزء كهككف أساسْ لً .
 التعميـ اٚلكتركىْ لً إهكاىاتً كههٓزاتً التْ تبرر تىفٓذي ,أؼ أف تكىكلكجيا التعميـ اٚلكتركىْ يهكف أفتستخدـ بشكل فعاؿ كىاجح إذا قدهت إهكاىات كههٓزات تعميهية فريدة تحتاجٍا العهمية التعميهية .
بيئة التعميـ االلكتركنية كمككناتيا :
تتهٓز ٌذي البٓئة بهركىتٍا ,حٓث  ٚتخضع لمجاىب الهادؼ ,كتتخطِ حدكد الزهاف كالهكاف,

فالهتعمهكف فْ هكاقعٍـ الهختمفة سكاء كاىكا فْ الهدارس أك الهىازؿ  ,فإىٍـ ٓتمقكف هقررات هبرهجة عمِ
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الكهبٓكتر ,أكهف خٛؿ هكاقع اٚىترىت  ,كيككف اتصالٍـ بأساتذتٍـ اتصا ٚهتزاهىا أك غٓر هتزاهف  ,كذلؾ

لمحصكؿ عمِ الهعمكهات كتفاعمٍـ هع زهٛئٍـ  ,كيرػ دمحم عبد الحهٓد أف بٓئة التعميـ اٚلكتركىية
ٌْ)البٓئة التْ تتجاكز الحدكد الجغرافية كالزهىية لتقديـ الخدهة التعميهية كاٚستفادة هىٍا  ,كخٓر هثاؿ
لٍذي البٓئة ٌك التعمـ القائـ عمِ الشبكات ( ,كعميً يهكف القكؿ إف البٓئة التعميهية لٍذا الىظاـ التعميهْ

غٓبت الجاىب الهادؼ كها أىٍا تخطت الحكاجز الجغرافية كالزهىية  ,كتتككف البٓئة التعميهية لمتعميـ

اٚلكتركىْ هف أربعة عىاصر كالهتهثمة فْ الفصكؿ اٚلكتركىية  ,الهقررات اٚلكتركىية  ,الهكتبات
اٚلكتركىية كالهعاهل اٚلكتركىية  ,كعهمية التعميـ كالتعمـ عمِ ضكء ٌذي البٓئة ٓتطمب هٍارات خاصة

ٓجب تكفرٌا لدػ كل هف الهعمـ كالهتعمـ تحدد فْ هٍارات التعاهل هع الكهبٓكتر كاهكاىاتً كخدهات شبكة

اٚىترىت ككيفية تكظيفٍا .

ىيئة التدريس في بيئة التعميـ كالتعمـ االلكتركنييف :
ٓمعب الهعمـ دك ار أساسيا فْ بٓئة التعميـ كالتعمـ اٚلكتركىْ  ,فأدكاري كهسؤكليات هستهدة هف أدكاري
كهسؤكلياتً التقمٓدية الهألكفة  ,لكف يضاؼ إلٍٓا هسؤكليات جدٓدة ٓجب عميً أف ٓتكٓف هعٍا  .كهىٍا

تهكىً هف هٍارات تصهيـ الهكاقف التدريسية كتخطيطٍا كتىفٓذٌا  ,كتصهيـ البراهج العٛجية ككذا

ا٘ثرائية التْ تتىاسب هع فئات الهتعمهٓف  ,إلِ تفعٓل هٍارات الحكار كالهىاقشة كاعطاء اٖهثمة كا٘جابة
عف اٚستفسارات كاستخداـ الكهبٓكتر كاٚىترىت  ,كفْ ٌذا الصدد ىشٓر إلِ أف ) الهعمـ فْ عصر

التعميـ اٚلكتركىْ فْ حاجة إلِ تدريب هف إىتاج كاستخداـ الكسائط الهتعددة كاستخداـ شبكة الهعمكهات

كالتدريب عمِ إعداد كتصهيـ الهكاقف كتحهٓمٍا هف عمِ الشبكة لذلؾ ٓكصْ بتدريب الهعمـ ليس هف

الىاحية العمهية فحسب  ,بل أيضا فْ استيعاب تقىيات التعميـ اٚلكتركىْ الحدٓثة ( .

كعميً ىقكؿ إف لمهعمـ لً دك ار رئيسا فْ بٓئة التعميـ كالتعمـ اٚلكتركىْ كفاعمية ٌذا الدكر تتجمِ هف

خٛؿ عدـ اٚكتفاء بهعرفة أسالٓب التدريس كطريقة إعداد الهكاد التعميهية  ,إىها ٓتعدػ ذلؾ الِ استيعاب

التقىيات الحدٓثة الهستخدهة فْ التعميـ اٚلكتركىْ .

الخاتمة :

تبٓف هف خٛؿ ٌذي الدراسة التْ قاـ عمٍٓا البحث ها ٓمْ :

 – 1هحدكدية هعرفة الطٛب كها اٖساتذة بهستجدات تكىكلكجيا التعميـ بصفة عاهة كبالكسائل كالتقىيات
التعميهية .

 – 2تكفر الكسائل كالتقىيات اٚلكتركىية التعميهية فْ الجاهعة دكف استخداهٍا .
 – 3اىعداـ التككيف فْ هٓداف تكىكلكجيا التعميـ بصفة عاهة .

 – 4طغياف الطرؽ التعميهية التقمٓدية كالقديهة عمِ تعميـ المغة العربية كهضاهٓىٍا .
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 – 5اىعداـ اٚستعداد لدػ اٖستاذ ٖجل التككيف فْ هجاؿ التكىكلكجيا كاستخداهاتٍا التعميهية .

 – 6حاجة المغة العربية فْ التعميـ إلِ إدهاج هستخمصات تكىكلكجيا التعميـ هف كسائل كتقىيات .

 – 7استعداد طالب المغة العربية إلِ اٚستزادة فْ هٓداف التكىكلكجيا ٖجل تعمهً كبحكثً كهعرفتً بصفة
عاهة .

 – 8اتفاؽ شبً كمْ عمِ أف المغة العربية بهضاهٓىٍا ليست إشكا ٚك ٚعائقا فْ إدهاج كاعتهاد الكسائل
كالتقىيات الحدٓثة فْ العهمية التعميهية .

 – 9الكسائل كالتقىيات الحدٓثة ضركرة  ٚهفر هىٍا فْ تعميـ العربية كفحكاٌا .
مصادر كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجع :

–1الجرؼ ريها  ,هتطمبات هقررات هكدٓل اٚلكتركىية بهراحل التعميـ العاـ بالههمكة السعكدية  ,كميات
المغات كالترجهة ,جاهعة الهمؾ سعكد  ,السعكدية ,ص  ,2008ص 11 71هدككر عمِ احهد  ,التربية
كتفافة التكىكلكجيا دار الفكر العربْ ,القاٌرة  ,هصر , 2003 ,ص. 350

 – 2الصالح بدريف عبدهللا  ,التطكر العالهْ لتقىية اٚتصاٚت كالهعمكهات .

 –3العسٓمْ رجاء زاٌر ,الهجمة الفمسطٓىية لمتربية الهفتكحة عف بعد  ,فمسطٓف  , 2008 ,ص. 66

 –4الهكسِ عبدهللا بف عبدالعزيز ,التعميـ ا٘لكتركىْ هفٍكهً كخصائصً كفكائدي كعكاتقً  ,ىدكة هدرسة
الهستقبل  ,جاهعة الهمؾ سعكد  ,الرياض , 2003 ,ص. 253

 – 5أحهد دمحم سالـ كعادؿ السٓد سرايا  ,هىظكهة تكىكلكجيا التعميـ  ,هكتبة الرشد الرياض  ,ط, 1
 , 2003ص. 12

 – 6إبراٌيـ القار ,تربكيات الحاسكب كتحديات هطمع القرف الحادؼ كالعشركف  ,سمسمة تربكيات
الحاسكب ,دار الفكر العربْ  ,ط , 1القاٌرة  ,ص , 2004ص. 54

 -7شادؼ عبدهللا أبكعزيز ,هعآٓر الجكدة فْ تصهيـ كاىتاج الكسائل كالتكىكلكجيا فْ التعميـ بهراكز

ا٘ىتاج بغزة  ,الجاهعة العربية .

 – 8شهرىادر سعٓد إسهاعٓل  ,ساهح سعٓد  ,هقدهة فْ تقىيات التعميـ ,دار الفكر ,عهاف ,2008 ,
ص. 234

 – 9طعيهة سعٓد – قضايا التعميـ كتحديات العصر ,السمسمة التربكية الهعاصرة  ,دار العمـ العربْ:
القاٌرة  , 2008 ,ص15

 – 10عبدالعزيز عبد الحهٓد  ,تطبيقات تكىكلكجيا التعميـ فْ الهكاقف التعميهية  ,ص. 14

 – 11عبد الحْ أحهد  ,الكسائل التعميهية كالتقىيات التربكية تكىكلكجيا الهعمكهات  ,زٌراء الشرؽ ,هصر,
 , 2008ص. 21
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 – 12طرائق التعميـ غٓر الهجدية .

 – 13دمحم بف إبراٌيـ الخطٓب  ,طرائق تعميـ المغة العربية  ,هكتبة التكبة  ,الرياض  ,الههمكة العربية
السعكدية  , 2003 ,ص. 30

 – 14هحهكد أحهد السٓد  ,الهكجز فْ طرائق المغة العربية كالتربية الدٓىية  ,ط , 4القاٌرة , 1980 ,
ص. 53 , 52

 – 15عفاىً عزك  ,الخزىدار ىائمة  ,طرؽ تدريس الحاسكب  ,دار الهسٓرة لمىشر كالتكزيع ,ط,2007 ,1
ص. 48

 -16دمحم هحهكد الحٓمة  ,أساسيات تصهيـ كاىتاج الكسائل التعميهية ص. 28
 – 17عسقكؿ دمحم  ,الكسائل التكىكلكجية فْ التعميـ بٓف ا٘طار الفمسفْ كا٘طار التطبيقْ ,ص. 03

 – 18عبدالعزيز حهدؼ أحهد  ,التعميـ اٚلكتركىْ  ,التطبيقات  ,دار الفكر ,عهاف  ,2008 ,ص . 30

 -19زيتكف حسف حسٓف  ,رؤية جدٓدة فْ التعميـ  ,التعميـ اٚلكتركىْ الهفٍكـ كالقضايا التطبٓق كالتقكيـ,
الدار الصكلتية لمتربية  , 2005 ,ص. 143

***********************
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التمكيف اإلداري كعالقتو بالرضا الكظيفي

أ  .ىدى مفتاح بف نصر

كمية التربية قصر بف غشٓر  /جاهعة طرابمس

الممدمة ..
يشٍد العالـ هع بداية اٖلفية الثالثة هكجً هف التحديات كالتغٓرات  ,ىتٓجة التطكر الهعرفْ كاٚقتصادؼ

كالتكىكلكجْ هها دفع الهىظهات الْ تبىْ هفاٌيـ إدارية حدٓثة كاستراتٓجيات تركز عمْ الثركة البشرية

عمْ اعتبار أىٍا أٌـ هكرد فٍٓا كلتكف قادرة عمْ هكاجٍة تحدياتٍا ذاتيا  .كقد اتجٍت هعظـ دكؿ العالـ
إلْ إصٛح ىظهٍا التعميهية كا٘دارية ضهف سمسمة هف ا٘صٛحات التربكية هف أجل تعزيز جكدة التعميـ

الهدرسْ كقد شهمت ٌذي ا٘صٛحات جهيع عىاصر العهمية التعميهية  ,كيعتبر العىصر البشرؼ فْ

حركات ا٘صٛح كالتجدٓد التربكؼ عاه ٛحاسها فْ تحدٓد هسار ٌذي الحركات كتهكٓىٍا هف بمكغ

أٌدافٍا ).الخطٓب( 16 ,2006 ,

فالتهكٓف ا٘دارؼ يعد الٓكـ هف اٚتجاٌات اٖكثر شٓكعا فْ ا٘دارة الحدٓثة  ,ككف ٌذا الهفٍكـ ٓتهثل

فْ إعطاء العاهمٓف الحرية كالهسؤكلية كالصٛحية الكاهمة فْ اتخاذ الق اررات ذات العٛقة بأعهالٍـ

ككظائفٍـ  ,اٖهر الذؼ يحسف اٖداء عمْ الهستكؼ الفردؼ كالهؤسسْ عمْ السكاء) عبدالبارؼ
الصباغ(2008,78,

كيرؼ الزاهمْ أف هف الضركرؼ بهكاف أف تسعْ ا٘دارة التعميهية إلْ اٚستفادة هف الهفاٌيـ الحدٓثة فْ

حقل ا٘دارة  ,كهىٍا التهكٓف ا٘دارؼ كتكظيفً بحٓث ٓىعكس عمْ أداء هدٓرة الهدرسة كدكرٌا  ,هها ٓؤدؼ
إلْ تحسٓف جكدة الهخرجات التعميهْ ).الزاهمْ (2 ,2013 ,

كها أف الىظاـ الٛهركزؼ لمهؤسسات التعميهية يعتهد عمْ تكزيع السمطات عمْ الهستكيات الهختمفة,

بد ٚهف تركٓزٌا فْ ٓد الحككهة الهركزية كقد ٓتـ ذلؾ عف طريق هىح سمطة تىفٓذية لمهستكيات الدىيا عف

طريق تفكيض صاحب السمطة العميا إلْ غٓري ) .الصباب (134 ,1998,
مشكمة الدراسة :

يشكل اٌٚتهاـ بالتهكٓف ا٘دارؼ عىص ار أساسيا لمهؤسسات كالهىظهات التربكية خصكصا فْ ظل

التحديات كالتطكرات الهتسارعة  ,فالتهكٓف يهثل أسمكبا إداريا حدٓثا يهكف أف يساعد فْ تحقٓق هستكيات

عالية هف اٖداء  ,كها يعد استراتٓجية فاعمة لتىهية كتطكير هٍارات كقدرات كهعارؼ اٖفراد العاهمٓف

بالهىظهات التربكية  ,كهف ٌىا برزت الحاجة إلْ عهمية التهكٓف ا٘دارؼ فْ إدارتىا التربكية ,كيعتبر

الهدراء عاهل هٍـ فْ تطكير الهؤسسات التعميهية كتحسٓف اٖداء بٍا  ,هها يحتـ عمِ الهؤسسات
استخداـ الهفاٌيـ ا٘دارية الحدٓثة التْ تعطْ هزيدا هف الصٛحيات فْ ا٘دارة الهدرسية  ,كلكف الكاقع
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يشٓر إلْ أف ا٘دارات الهدرسية  ٚتتاح لٍـ الفرصة الكافية لمقياـ بأدكار أكثر إٓجابية فْ تطكير العهمية

التعميهية بهدارسٍـ ,كها أف ٌىاؾ العدٓد هف الهشكٛت التْ تحكؿ دكف تطبٓق عهمية التهكٓف ا٘دارؼ
لهدٓر الهدرسة  ,كهف تمؾ الهشكٛت ها أشارت إليً دراسة ربيع الطميسْ )(2014حٓث أشار عمْ كجكد

ضعف فْ هستكؼ التهكٓف اٚدارؼ لهدٓرؼ الهدارس الثاىكية بمٓبيا ككثرة اٖعباء ا٘دارية كاٖعهاؿ الكتابية

الهمقاة عمْ عاتقٍـ  ,كقمة الصٛحيات الههىكحة لٍـ  ,هها يعكؽ قياهٍـ باٖعهاؿ الهىكطة بٍـ.

كها أشارت دراسة سٛهة بشٓر الشريف ) (2013إلْ قمة الحكافز الهادية لهدٓرؼ الهدارس هها ٓؤثر

فْ تطكير أدائٍـ كضعف كجكد استراتٓجية طكيمة الهدؼ لمتىهية الهٍىية الهستداهة لمعاهمٓف فْ الهدارس

ٚستيعاب كل جدٓد .

كأشارت دراسة دمحم بشٓر ) (2014إلْ أٌهية التأٌٓل كالتدريب الهستهر بشتْ أىكاعً لهدٓرؼ الهدارس

الثاىكية فْ ضكء ا تجاٌات ا٘دارة التربكية الحدٓثة هف أجل تككيف قيادة تربكية هكاكبة لمهتغٓرات التربكية
الهتسارعة .

كبناء عمي ما تقدـ فإف مشكمة الدراسة تتمخص في اجابة عف التساؤالت األتية :

 -1ها هستكؼ التهكٓف ا٘دارؼ لهدٓرؼ هدارس التعميـ اٚساسْ ؟
 -2ها ٌْ أٌـ الهعكقات التْ تكاجً عهمية التهكٓف اٚدارؼ ؟
 -3ها أٌـ الهقترحات الهىاسبة لتطكير التهكٓف ا٘دارؼ ؟

 -4ها هستكؼ ا٘داء الكظيفْ لدؼ هدراء هدارس التعميـ اٖساسْ ؟
أىداؼ الدراسة  :تيدؼ الدراسة ألي ما يمي

 -1التعرؼ عمْ هستكؼ التهكٓف ا٘دارؼ لهدٓرؼ هدارس التعميـ اٚساسْ.

 -2الكشف عف أٌـ الهعكقات التْ تكاجً عهمية التهكٓف ا٘دارؼ .

 -3الكشف عف هستكؼ ا٘داء الكظيفْ لدؼ هدراء هدارس التعميـ اٖساسْ .
 -4تقديـ هقترح هىاسب لتطكير التهكٓف اٚدارؼ
أىمية الدراسة :

تستهد ٌذي الدراسة أٌهٓتٍا هف الىقاط التالية :

 -1إف هفٍكـ التهكٓف ا٘دارؼ حدٓث العٍد ىسبيا فْ البٓئة ا٘دارية عهكها  ,كاٚدارة التربكية بشكل
خاص .

 -2ا٘ثراء الهعرفْ لعهمية التهكٓف ا٘دارؼ كأبعادي .

 -3يهكف أف تسٍـ تكصيات كهقترحات ٌذي الدراسة فْ تعزيز التهكٓف ا٘دارؼ فْ الهدارس اٖساسية .
 -4تأهل الباحثة أف تككف ٌذي الدراسة هفٓدة لمعاهمٓف فْ هجاؿ تطكير العهمية التعميهية كالتربكية

128

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

منيجية الدراسة :
لٙجابة عمْ هشكمة الدراسة كىظ ار لطبيعة الهكضكع تـ اٚعتهاد عمْ الهىٍج الكصفْ هف خٛؿ استقراء

الهعمكهات كالهصادر كالهراجع كالىتائج الدراسات السابقة عف عهمية التهكٓف ا٘دارؼ فْ الهؤسسات

التربكية .

حدكد الدراسة :

الحدكد البشرية  :تتهثل فْ هدراء هدارس التعميـ اٖساسْ .

الحدكد الهكضكعية  :اقتصرت الدراسة عمْ عهمية التهكٓف ا٘دارؼ.
مفاىيـ كمصطمحات الدراسة :

التمكيف اإلداري :

"ٌك تكسيع صٛحيات العاهمٓف كاثراء هعمكهاتٍـ  ,كهعارفٍـ  ,كهٍاراتٍـ بٍدؼ صقل خبراتٍـ كتىهية

قدراتٍـ عمْ الهشاركة فْ اتخاذ الق اررات كتىفٓذٌا فْ الظركؼ العادية كالطارئة  ,بٍدؼ رفع هستكؼ
أدائٍـ فْ العهل كهكاجٍة الهشكٛت " ) الشٍراىْ (9 ,2009 ,

التعريف اإلجرائي :

" ٌك إتاحة الفرصة لدؼ هدٓرؼ الهدارس اٖساسية فْ زيادة قدراتٍـ الفردية كالجهاعية هف خٛؿ تفكيض

السمطة كبالتالْ تٍدؼ إلْ إعطاء اٖفراد الحرية ا٘دارية فْ عهمية اتخاذ القرار.

األداء الكظيفي :

" ٌك اٖثر الصافْ لجٍكد الفرد التْ تبدأ بالقدرات كادراؾ الدكر أك الهٍاـ الذؼ يشٓر إلْ درجة تحقٓق

كاتهاـ الهٍاـ الهككىة الكظيفية " ) سمطاف (219 ,2004,

ػ عممية التمكيف :

ٚزالت ا٘دارات الهدرسية تعاىْ هف تدىْ هستكيات أداء أفرادٌا ,كٌذا يشكل عائقا لبىاء قاعدة فكرية
هتهٓزة .فقد شٍدت الهىظهات التعميهية تغٓرات جدرية فْ كقتىا الحالْ  ,فالهؤسسات تطكرت كتكسعت

كازدادت القكؼ العاهمة فْ سكؽ العهل  ,كٌذا كمً بفضل عكاهل هختمفة كهتعددة كهف بٓىٍا الثكرة

الصىاعية كغٓرٌا هف العكاهل  ,ك ٚتستطيع أؼ هىظهة أف تعهل بكفاءة كفاعمية بدكف اٌٚتهاـ بهكاردٌا
البشرية  ,كبذؿ الجٍد كالهاؿ كالكقت ٚختيار أفضمٍـ كفاءة  ,كتعهل عمْ تهكٓىٍـ  ,فتكفر لٍـ التدريب
الهىاسب  ,كتهىحٍـ هزيدا هف الحكافز كالتفكيض فْ الصٛحيات  ,كاتخاذ الق اررات بالهشاركة  ,كها

تشجعٍـ عمْ الهبادأي كاٚبداع ,فالتهكٓف ٌك رفع القدرة عمْ اتخاذ الق اررات الرشٓدة بىفسً كبدكف إرشاد
اٚدارة  ,فالٍدؼ اٚساسْ هف التهكٓف تكفٓر الظركؼ لمسهاح لكافة الهكاطىٓف بأف يسٍهكا بأقصِ

طاقاتٍـ فْ جٍكد التحسٓف الهستهر ,كبالتالْ فإف هصطمح التهكٓف ٓتضهف هشاركة عهمية اتخاذ القرار
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هع الهستكيات ا٘دارية اٖخرػ  ,كأىً يعىْ أكثر هف هجرد التفكيض  ,فالهكظف يشعر بالهسؤكلية كذلؾ

هف اٖعهاؿ خارج حدكد كظيفتً ,بحٓث تعهل الهىظهة كمٍا بشكل أفضل.
مفيكـ التمكيف :

أكضح أحمد كحسيف  " 2013,105,بأف التهكٓف يعد جزاء هشٍكدا هف التغٓر فْ عالـ الٓكـ كفْ ظل
التقدـ التكىكلكجْ فٍك ٓؤدؼ إلْ ترشٓق أعضاء الهىظهة الذٓف يشارككف فْ الهٍاـ الٓكهية بأقل عدد هف

الهدٓريف  ,كها يعد التهكٓف عاه ٛهٍها كهفتاحا رئيسيا لتىهية عاهل ا٘بداع داخل الهىظهة " ,أها العطار

 2012,10,فعرفً" بأىً عهمية إدارية ٓتـ هف خٛلٍا إكساب العاهمٓف القدرة عمْ اتخاذ الق اررات ,كهكاجٍة
هشاكل العهل كالثقة كالدعـ كهشاركتٍـ الهعمكهات كزيادة هٍاراتٍـ عف طريق التدريب الهستهر ,لتحقٓق

أٌداؼ الهىظهة فْ ظل تٍٓئة ا٘هكاىات كالهىاخ التىظيهْ الٛزـ لٙبداع "
مبررات التمكيف اإلداري :

هف أٌـ اٖسباب التْ تدفع الهىظهة إلْ تبىْ استراتٓجية التهكٓف ا٘دارؼ ٌْ :

 -1حاجة الهىظهة إلْ أف تككف أكثر استجابة لمسكؽ.

 -2تقمٓل عدد الهستكيات ا٘دارية فْ الٍياكل التىظيهية  ,هها يساعد عمْ تقمٓل التكالٓف التشغٓمية .
 -3الحاجة إلْ عدـ اىشغاؿ ا٘دارة العميا باٖهكر الٓكهية كتركٓزٌا عمْ القضايا اٚستراتٓجية .

 -4الحاجة إلْ اٚستغٛؿ اٖهثل لجهيع الهكارد الهتاحة  ,خاصة الهكارد البشرية  ٚ ).فىدؼ ,
(2003,25

بالتالْ فأف التهكٓف ا٘دارؼ لمهؤسسات التعميهية أصبح أه ار ضركريا فْ ظل ها يشٍدي التعميـ هف

تغٓرات كتطكرات هتسارعة ,فٛبد هف تهكٓف القيادات التعميهية لتككف فاعمة فْ عهمية تطكير التعميـ

كتحقٓق اٌٖداؼ التربكية الهىشكدة .

التمكيف كالتفكيض :

ٓ-خمط الكثٓركف بٓف هصطمح التهكٓف كبٓف هصطمح التفكيض  ,ككثٓ ار ها يعتقد أف هفٍكـ تفكيض

السمطة هرادؼ لمتهكٓف .

 -إف التفكيض ٌك عهمية الهشاركة فْ السمطة  ,بحٓث يقكـ هف خٛلٍا بىقل جزء هف سمطاتً إلْ

الهرؤكسٓف كأعضاء الفريق كلكف بدكف ىقل الهسؤكلية الكاهمة عف إىجاز العهل كمً الذؼ خكؿ إليً هف
رؤسائً.
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كفيما يمي نحاكؿ ايجاد الفركؽ بينيـ ( ىدي )22 ،2018،
أساس المقارنة

التفكيض

التمكيف

الصالحيات

نقل جزء مف الصالحيات لممرؤكسيف

إتاحة الفرصة لممرؤكسيف ليقدر فيقرر

السمطة

تفكيض السمطة في مجاالت محددة

تتاح صالحيات لمعامميف لممبأدة في

بدرجة عمق محددة

نطاؽ أكسع كمتفق عمية

القيادة

يقاد المكظف

تتاح لممكظف قيادة ذاتية

المعمكمات

المعمكمات تتاح عمي قدر جزئية

المعمكمات عمي المشاع بيف الرئيس

المحاسبة عمي األخطاء

إف أخطأ الفرد قد يسحب التفكيض

إف أخطأ الفرد يتحري السبب كيعالج

فكائد التمكيف االداري :

التفكيض

كالمرؤكسيف

ٓككد البغدادؼ كالحدكاكؼ أف التهكٓف اٚدارؼ يحقق عدة فكائد لمهىظهة كلمعاهمٓف بٍا كأٌـ ٌذي الفكائد:

أكال  :عمي مستكي المنظمة  :تحسٓف الجكدة كاٚىتاجية لمهىظهة  ,كزيادة كٚء كالتزاـ العاهمٓف لمهىظهة

كاىتشار ركح التعاكف فْ الهىظهة  ,كزيادة فاعمية اٚتصاٚت كزيادة اٚحتراـ كالثقة بٓف كحدات العهل,
كزيادة القدرة التىافسية كتحقٓق هكاىة هتهٓزة كاعطاء الهىظهة قدرة أكبر هف التطكير كالتجدٓد.

ثانيا  :عمي مستكي العامميف :

تىهية الشعكر بالهسؤكلية  ,كتحقٓق الرضا الكظيفْ  ,كزيادة الثقة بالىفس ,كرفع هستكؼ الهشاركة

الفاعمة ,كرفع هقاكهة العاهمٓف لضغكط العهل  ,كاكتساب العاهمٓف الهعارؼ كالهٍارات الجدٓدة كاشباع
حاجات العاهمٓف هف تقدٓر كاثبات الذات  ).البغدادؼ كالجدارؼ (158 ,2013 ,

أبعاد التمكيف اإلداري :

إف لمتمكيف االداري أربعة أبعاد رئيسية ىي :

 -1الكفاءة الذاتية  :كتعىْ هقدرة الفرد عمْ إىجاز هٍاـ عهمً بىجاح استىادا إلْ خبراتً كهٍاراتً
كهعرفتً .

 -2معني العمل  :كيعىْ إدراؾ الفرد أف الهٍاـ التْ ٓؤدٍٓا ذات هعىْ كقيهة بالىسبة لً كلٗخريف
كلمهىظهة .

 -3التأثير :كتعىْ اعتقاد الفرد بأف لً تأثٓ ار فْ الق اررات التْ ٓتـ اتخاذٌا كالسياسات التْ تصىعٍا
الهىظهة الهتعمقة بعهمً .

 -4حرية االختيار :كتعىْ درجة الحرية الههىكحة لمفرد فْ اختيار طرؽ تىفٓذ هٍاـ عهمً.

) هعراج.(2010,29,

خطكات تطبيق عممية التمكيف اإلداري :إف عهمية تطبٓق التهكٓف يهكف أف ٓتـ بالخطكات التالية :
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اكال  /تحديد أسباب الحاجة لمتغيير :
إف أكلْ الخط كات ٌْ أف يقرر الهدٓر لهاذا ٓريد أف ٓتبىْ برىاهج التهكٓف لمعاهمٓف ٌ ,ل ٌك ٌل ٌك

لتحسٓف خدهة العهٛء أـ لرفع هستكؼ الجكدة  ,أك زيادة ا٘ىتاج  ,أـ لتىهية قدرات كهٍارات الهرؤكسٓف,
أـ لتخفٓف عبء العهل عف الهدٓر .

ثانيا  /التغيير في سمككيات المدراء :
قبل تىفٓذ براهج التهكٓف ٌىاؾ حاجة هاسة لمحصكؿ عمْ التزاـ كدعـ الهدراء فْ التخمْ أك التىازؿ عف

بعض السمطات لمهرؤكسٓف  ,كٌذا يشكل خطكة جكٌرية ىحك تىفٓذ التهكٓف .
ثالثا  /تحديد الق اررات التي يشارؾ فييا المرؤكسيف :

يفضل أف تحدد ا٘دارة طبيعة الق اررات التْ يهكف أف يشارؾ فٍٓا الهرؤكسٓف بشكل تدريجْ  ,كها أىً

ٓجب تقٓيـ ىكعية الق اررات التْ تتـ بشكل ٓكهْ حتْ ٓتهكف الهدراء كالهرؤكسٓف هف تحدٓد ىكعية الق اررات

التْ يهكف أف يشارككف فٍٓا .
رابعا /تككيف فرؽ العمل :

ٓجب أف تعهل الهىظهة عمْ إعادة تصهيـ العهل حتْ تبرز فرؽ العهل بشكل طبيعْ  ,إذ أف فرؽ

العهل جزء أساسْ هف عهمية تهكٓف العاهمٓف بشكل جهاعْ تككف أفكارٌـ كق ارراتٍـ أفضل هف الفرد الذؼ
يعهل هىفردا.

خامسا  /المشاركة في المعمكمات :

لكْ ٓتهكف الهرؤكسٓف هف اتخاذ ق اررات أفضل لمهىظهة  ,فإىٍـ يحتاجكف إلْ هعمكهات عف كظائفٍـ

لمهىظهة ك كل  ,كيجب أف ٓتكافر لمعاهمٓف الذٓف أعطكا فرصة لتهكٓىٍـ هف الكصكؿ لمهعمكهات كالبياىات

التْ تساعدٌـ فْ اتخاذ ق اررات أفضل لمهىظهة  ,كتجعمٍـ يسٍهكف فْ تفٍـ كيفية القياـ بكظائفٍـ,
كالهشاركة فْ فرؽ العهل  ,هها ٓؤدؼ فْ الىٍاية إلْ ىجاح الهىظهة .

سادسا  /اختيار األفراد المناسبيف :

 ٚبد لٙدارة عمْ اختيار اٖفراد الذٓف يهتمككف القدرات كالهٍارات التْ تؤٌمٍـ لمعهل هع اٖخريف بشكل

جهاعْ  ,كٌذا ٓتطمب تكفٓر هعآٓر كاضحة كهحددة لكيفية اختيار اٖفراد الهتقدهٓف لمعهل .

سابعا  /تكفير التدريب :

إف التدريب ٌك أحد الهككىات ا٘ىساىية لجٍكد تهكٓف العاهمٓف  ,حٓث ٓجب أف تتضهف جٍكد الهىظهة
تكفٓر براهج تدريبية حكؿ العدٓد هف القضايا الهتعمقة بالتهكٓف هثل حل الهشكٛت  ,كاٚتصاؿ ,كادارة

الصراع  ,كالعهل هع فريق العهل  ,كذلؾ لرفع الهستكؼ الهٍارؼ كالفىْ لمعاهمٓف .
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ثامنا /االتصاؿ لتكضيح التكقعات كأىداؼ التمكيف :
ٓجب أف ٓتـ شرح كتكضيح الهقصكد بالتهكٓف لمعاهمٓف فيها ٓتعمق بكاجبات كهتطمبات كظائفٍـ,

كا ستخداـ خطة عهل ا٘دارة ككسٓمة لتكصٓل تكقعات ا٘دارة لمعاهمٓف  ,حٓث يحدد الهدراء لمهرؤكسٓف
اٌٖداؼ التْ ٓجب تحقيقٍا كل فترة  ,كتممؾ اٌٖداؼ يهكف أف تتعمق بأداء العهل أك التعميـ أك التطكير.

تاسعا  /كضع برنامج لممكافأة كالتقدير :

لكْ يكتب لجٍكد التهكٓف الىجاح ٓ ,جب أف ٓتـ ربط الهكافأت كالتقدٓر التْ يحصل عمٍٓا العاهمٓف

بأٌداؼ الهىظهة  ,كذلؾ عف طريق تصهيـ ىظاـ لمهكافأت ٓتٛءـ هع اتجاٌاتٍا ىحك تفضٓل أداء العهل

هف خٛؿ فرؽ العهل .

عاش ار  /عدـ استعجاؿ النتائج :
 ٚيهكف تغٓٓر بٓئة العهل فْ ٓكـ كلٓمة  ,كٌىا ٓجب الحذر هف هقاكهة التغٓٓر حٓث سيقاكـ العاهمٓف أؼ

هحاكلة ٘ٓجاد برىاهج يهكف أف يضٓف عمْ عاتقٍـ هسؤكليات جدٓدة  ,كبها أف تبىْ برىاهج لمتهكٓف

سٓتضهف تغٓٓ ار  ,فإىىا ىتكقع أف تأخذ ا٘دارة كالعاهل كهف كقتٍـ ٘ٓجاد الهتطمبات الجدٓدة لبرىاهج
التهكٓف  ,كبالتالْ ٓجب عمْ ا٘دارة عدـ استعجاؿ الحصكؿ عمْ ىتائج سريعة  ,فالتهكٓف عهمية شاهمة ,
كٌْ تأخذ كقتا كتتضهف جهيع اٚطراؼ فْ الهىظهة ٌ ).دؼ(21,23 ,2018 ,

معكقات تطبيق عممية التمكيف اإلداري:

عىد الترؽ إلْ تطبٓق عهمية التهكٓف فْ الهىظهات يككف هف الهفٓد أف ىفحص خصائص الهىظهات

أك , ٚكالتأكد هف هدؼ تكافر البٓئة الهٛئهة لتطبٓق التهكٓف  ,حٓث أف ىجاح أك فشل برىاهج التهكٓف
ٓخضع بشكل أساسْ إلْ هدؼ تكافر الهتطمبات الجكٌرية فْ البٓئة التىظيهية التْ قد تساعد أحياىا أك

تعٓق أحياىا أخرؼ لمكصكؿ ألْ تحقٓق الىتائج الهرجكة ,لذلؾ تكاجً الهىظهات التعميهية العدٓد هف

الهعكقات كالتحديات التْ تحكؿ بٓىٍا كبٓف تطبٓق التهكٓف ا٘دارؼ ,كهف أٌـ ٌذي الهعكقات:
 -1البىاء التىظيهْ الٍرهْ .

 -2عدـ قىاعة ا٘دارة العميا بأٌهية التهكٓف

 -3غياب اٚهف الكظيفْ .

 -4الهركزية الشدٓدة فْ سمطة اتخاذ الق اررات .
 -5خكؼ اٚدارة العميا هف فقداف السمطة .

 -6عدـ فاعمية فرؽ العهل .

 -7ضعف براهج التدريب كالتطكير الذاتْ .

 -8عدـ العدالة فْ ىظاـ الهكافأت كالحكافز .
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 -9ضعف الثقة ها بٓف ا٘دارة العميا كالعاهمٓف .

 -10إساءة استخداـ السمطة الههىكحة لمعاهمٓف .

 -11كثرة اٖعباء الركتٓىية الهمقاة عمْ العاهمٓف  ).الردادؼ (2012,21 ,
كهف ٌذا الهىطمق ٓجب عمْ كافة الهىظهات التعميهية أف تعهل جاٌدة عمْ إزالة تمؾ الهعكقات

كتٍٓئ البٓئة الهٛئهة لمتطبٓق  ,إذ أف ىجاح أك فشل التهكٓف يعتهد بشكل أساسْ عمْ هدؼ تكفر
الهتطمبات الجكٌرية فْ البٓئة التىظيهية هها ٓؤدؼ إلْ تحقٓق الىتائج الهرجكة .

المبحث الثاني /األداء الكظيفي

إف اٖداء الكظيفْ لً هكاىة خاصة داخل أؼ هؤسسة كاىت  ,باعتباري الىاتج الىٍائْ لهحصمة اٖىشطة

بالهؤسسة  ,كذلؾ عمْ هستكؼ الفرد كالهؤسسة  ,فالهؤسسة تككف أكثر استق ار ار كأطكؿ بقاء حٓف يككف
أداء العاهمٓف بٍا أداء ههٓز أك بشكل عاـ فإف اٌتهاـ ا٘دارة كقيادتٍا بهستكؼ اٖداء عادة ها يفكؽ

اٌٚتهاـ بالعاهمٓف بٍا لذلؾ يهكف القكؿ بأف اٖداء هستكؼ تىظيهْ داخل الهؤسسة كفْ أؼ جزء هىٍا ٚ
يعد اىعكاسا لدكافع كقدرات الهرؤكسٓف فحسب بل ٌك اىعكاس لدكافع كقدرات الرؤساء كالقادة أيضا .

كعمْ ذلؾ ىعرؼ اٖداء الكظيفْ عمْ أىً يعبر عف " اٖثر الصافْ لجٍكد الفرد التْ تبدأ بالقدرات

كادراؾ الدكر أك الهٍاـ التْ تشٓر إلْ درجة تحقٓق الهٍاـ الهككىة لكظيفة الفرد " ) سمطاف ,2004 ,
.(219

كهف خٛؿ ٌذا التعريف ىستطيع القكؿ إف اٖداء الكظيفْ يعتبر الىتٓجة الىٍائية لجٍكد العاهمٓف داخل

الهؤسسة التعميهية كالتْ تشٓر إلْ تحقٓق اٌٖداؼ كالهٍاـ الكظيفية الهىاط بٍا .

أىمية األداء الكظيفي:

إف ارتباط الرضا الكظيفْ فْ التىهية الهستداهة ٖؼ هىظهة  ,كذلؾ عمْ اعتبار أف خسارة الهىظهة
لمهكظف تعىْ خسارة أحد أٌـ أركاف الهىظهة التْ تعتهد عمٍٓا فْ أدائٍا ككجكدٌا  ,كها يعد اتجاٌا

هٍها يساعد الهىظهة عمْ التىبؤ بالسمكؾ  ,إذ ٓؤدؼ ارتفاع الرضا الكظيفْ إلْ قمة الشكاكؼ هف جاىب

العاهمٓف الصرعات التىظيهية  ,كها أف الرضا الكظيفْ ليس هٍا عمْ هستكؼ الهكظفٓف فحسب  ,كاىها
٘صحاب الهصالح ٖ ,ىً ٓؤدؼ إلْ الزيادة ا٘ىتاجية  ,كها يعد أحد اٚستراتٓجيات التْ تتخذٌا

الهىظهات الىاجحة فْ تىهية الكٚء كاٚىتهاء لمهكظفٓف كتعزيز ركح العهل الجهاعْ فيها بٓىٍـ كادارة
السمككيات التْ  ٚتتفق هع تكجٍٓات الهىظهة كا٘شاعات التْ تضر كتٍدد كجكدٌا  ,فإف الرضا لً

عٛقة طردية بٓىً كبٓف إىتاجية العهل .كمها تحقق الرضا زادت قدرة الهكظفٓف عمْ اٖبداع كاٚبتكار

كالقدرة عمْ التٛؤـ كالتكافق هع تكجٍات الهىظهة كتحسٓف اٖداء الكظيفْ كهستكؼ الطهكح ).الدليهْ ,
(234 ,2018
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كهف ٌذا الهىطمق ىرؼ أف كمها زاد هستكؼ الرضا الكظيفْ لمعاهمٓف داخل الهؤسسة التعميهية سكؼ

ٓؤدؼ إلْ زيادة هستكؼ اٖداء  ,كها أف الرضا الكظيفْ يسٍـ فْ تحسٓف الحالة الىفسية كالبدىية داخل
بٓئة العهل كالذؼ يهكف أف ٓتحقق بتهكٓف اٖفراد فْ أعهالٍـ.

خصائص الرضا الكظيفي :

يهكف أف ىحدد خصائص الرضا الكظيفْ فْ أتْ :

 -1تعدد الهفاٌيـ كطرائق القياس .

 -2الرضا حالة هف القىاعة كالقبكؿ .

 -3الىظر إلْ الرضا الكظيفْ عمْ أىً هكضكع ضركرؼ .

 -4لمرضا عف العهل ارتباط بسياؽ تىظيـ العهل كالىظاـ اٚجتهاعْ .
 -5الرضا الكظيفْ ٓتعمق بالعدٓد هف الجكاىب الهتداخمة لمسمكؾ ا٘ىساىْ

 -6رضا الفرد عف عىصر هعٓف ليس دلي ٛعمْ رضاي عف العىاصر اٖخرػ .
أبعاد الرضا الكظيفي :

ٌىاؾ أربعة أبعاد لمرضا الكظيفْ ٌْ :

 -1الركاتب كاألجكر :

تشكل الركاتب كاٖجكر جكٌر التعكيضات الهالية التْ يحصل عمٍٓا العاهمكف فْ الهىظهة عادة ,كيتـ

التفريق بٓف الراتب كاٖجر بهكجب اٖساس الزهىْ الذؼ ٓتـ حساب الهبمغ كفقا لً فالراتب يككف شٍريا أك
سىكيا أك سىكيا أك ها ٓتفق هع ذلؾ  ,أها اٖجر فيككف كقتا لمساعة أك الٓكـ أك اٖسبكع .

 -2الترقية:

إف كل فرد هىا عىدها ٓمتحق بأؼ كظيفة أك عهل هعٓف هف هىظهة ها فْ هكاف ها فإىً فْ الغالب ٓتكقع

هف ٌذي أف تحقق طهكحاتً  ,ككذلؾ الشعكر باٖهاف فْ الهستقبل عف طريق استه ارري فْ ذلؾ التىظيـ ,
لٍذا فإف الترقية هف داخل التىظيـ تساعد عمْ تحقٓق ٌذي الرغبات كالتطمعات كها أىٍا تقكـ أيضا بهد
الهىظهة بعرض هستهر هف القكة العاهمة الهدربة كالخبرة  ).الحبيشْ (16 ,2008 ,

 -3ظركؼ العمل :

كٌذا يشهل جهيع الهتغٓرات الهرتبطة بظركؼ العهل الطبيعية هف هستمزهات ضركرية كالتجٍٓزات

الهكتبية كالهستمزهات اٖساسية كهكاف العهل كأجكائً كا٘ضاءة كالتدفئة كالتبريد كالضكضاء كالرطكبة التْ

ٓىبغْ تكافرٌا بالشكل الذؼ يحقق الرضا الفكرؼ كالىفسْ لدؼ اٖفراد العاهمٓف حكؿ الهىاخ كأجكاء كظيفتً
الهادية  ).حهك كالمكزؼ (2008,319 ,
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-4عالقات العمل :
تؤثر العٛقات عمْ سمكؾ الفرد فْ عهمً  ,إذ تؤدؼ دك ار جكٌريا فْ التأثٓر عمْ رضاي الكظيفْ

فالفرد أثىاء أدائً لكاجبات عهمً فْ سمسمة هف التعاهٛت هع الرؤساء كالهرؤكسٓف فْ عهمية أخذ كعطاء,
كلٍذا فٍك ٓؤثر كيتأثر بٍـ .

ػ بعض قصص النجاح الشييرة :
الفكرة هف كراء تهكٓف العاهمٓف ) بهعىْ هشاركتٍـ السمطة ( كاضحة كلكىٍا غالبا تأخذ أشكاٚا هختمفة

فْ الهىظهات الهختمفة  .كسىكرد ٌىا بعض اٖهثمة الهثٓرة لدعـ العاهمٓف فْ بعض الشركات الكبرػ .

زيرككس :

هىذ فبرآر  1992فإف خطة إعادة تىظيـ الشركة شجعت العاهمٓف عمْ تحهل هزيدا هف الهسؤكلية

الخاصة بأعهالٍـ ذلؾ أف الهدٓر الهركز أعتبر العاهمٓف الذٓف ٓىتهكف إلْ اتحاد العهاؿ كيحصمكف عمْ

أجكرٌـ بالساعة  ,كذلمؾ ها فعمً ٌؤٚء العهاؿ فْ الهكاقع .فعمْ سبٓل الهثاؿ أكجد ٌؤٚء العهاؿ طرقا

لتكفٓر جزء هف تكالٓف ىقل القهاهة )عف طريق إعادة التصىيع( كهف تكالٓف البضاعة ) عف طريق

استخداـ حشك أخف كزىا( بل أىٍـ أعادكا تىظيـ إجراءات التخزيف كىتج عف ذلؾ تسميـ  %99.9هف أكاهر
الشراء فْ الكقت الهحدد ,كذلؾ فٓ ٛكجد غياب بٓف العاهمٓف فْ هعظـ اٖكقات ,أها ا٘ىتاجية فقد
تحسىت بطريقة جذرية .
فنادؽ أمني:

فْ ٓكىٓك  1990أستخدـ برىاهج أطمق عميً قكة الفرد فْ الشركة لهكاجٍة هعدؿ دكراف العهاؿ
العالْ كاىخفاض هعدٚت الرضا بٓف ضٓكؼ فىادؽ الشركة  .كقد تضهف البرىاهج تدريب العاهمٓف عمْ

ا تخاذ الق اررات التْ ترضْ الضٓكؼ حتْ كلك أدؼ ذلؾ إلْ هخالفة قكاعد العهل بالفىدؽ .كبعد اىتٍاء
الشٍر اٖكؿ تحسف هستكػ رضا العهٛء بىسبة  .%16كبعد اىتٍاء السىة اٖكلْ اىخفض هعدؿ الدكراف

إلْ %42بعد أف كاف %65قبل تىفٓذ الخطة  .كهىذ ذلؾ الحٓف فإف سمسمة فىادؽ أهىْ تحقق أرباحا
عالية  .كفْ الحقيقة فإىٍا كاىت بٓف أفضل ثٛث سٛسل فىادؽ هحمية سىة 1998ـ.

شركك بركدنتشياؿ لمتأميف :

هىذ هدة طكيمة فإف هراكز أعهاؿ ٌذي الشركة الكبرػ فْ الجزء الشهالْ هف أهريكا تعاىْ هف

اٚىخفاض الشدٓد فْ هستكؼ كفاءتٍا  .فطمبات العهٛء تأخذ كقتا طكي٘ ٛىجازٌا كها أف الهدٓريف ٚ
يستطيعكف عهل أؼ شْء لحل أؼ هشكمة كاعترافا بذلؾ قرر كبار الهسؤكلٓف بالشركة تزكيد العاهمٓف

بالشركة بالسمطة ٖىٍـ أقرب لمعهٛء كعف طريق دعـ فرؽ العهل ٘ىجاز هطالب الهراكز كبا٘ضافة إلْ
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ذلؾ فإف تكالٓف التشغٓل اىخفضت بىسبة  %12كها أف هقآيس خدهات العهٛء تحسىت كزاد هعدؿ

العائد ا٘جهالْ بىسبة . %40

كهف الهٛحع أف قصص الىجاح التْ حققٍا دعـ العاهمٓف ليست هثالية  ,كذلؾ أىىا فْ الحقيقة

ىستطيع إعطاء العدٓد هف اٖهثمة الىاجحة فْ ٌذا الهجاؿ كلكف أحد اٖشياء التْ تجعل ٌذي القصص

تستحق الىظر أىٍا تهت فْ شركات كبرؼ حٓث يطكؿ ٌرـ تكزيع السمطة  .كيعىْ ذلؾ أىً إذا كاف هف
الههكف استخداـ استراتٓجيات دعـ العاهمٓف فْ ٌذي الشركات ٌ ) .دؼ (26 ,2018 ,

ػ دراسات سابقة:

اطمعت الباحثة عمْ اٖدب التربكؼ الهتعمق بعهمية التهكٓف ا٘دارؼ كعٛقتً با٘داء الكظيفْ فْ

الهؤسسات التعميهية كهف أٌـ ٌذي الدراسات :

 -1دراسة راضي  ،جكاد  2010،بعنكاف " التمكيف اإلداري كعالقتو بإبداع العامميف "
دراسة هٓداىية عمْ عٓىة هف هكظفْ كمية ا٘دارة كاٚقتصاد ف تٍدؼ الدراسة إلْ التأكد هف العٛقة بٓف

التهكٓف ا٘دارؼ الهتهثل بأبعادي ) تفكيض السمطة كفرؽ العهل كالتدريب كاٚتصاؿ الفعاؿ كالتحفٓز (
كابداع العاهمٓف الذؼ يشهل عمْ ) ركح الهجازفة  ,كالهركىة  ,كاٖقىاع  ,كالهىٍجية العمهية فْ التفكٓر

كحل الهشاكل كاٌـ ىتائج البحث  :كجكد عٛقات هعىكية بٓف درجة تفكيض السمطة كالقدرة عمْ تطكير

البدائل ,كالقدرة عمْ التكاصل إلْ حمكؿ لمهشاركة الطارئة  ,بٓىها غابت العٛقات هع بقية الهتغٓرات .

 -2دراسة العمري ككماؿ  2011بعنكاف " درجة ممارسة مديري المدارس لتمكيف المعمميف كعالقتو

بكالء المعمميف التنظيمي مف كجية نظر معممي المدارس محافظة العاصمة "

ٌدفت الدراسة إلْ التعرؼ عمْ درجة ههارسة هدٓرؼ الهدارس لتهكٓف الهعمهٓف هف كجٍة ىظر هعمهْ
هحافظة العاصهة  ,كاستخدهت الدراسة الهىٍج الكصفْ اٚرتباطْ ,كها استخدهت الدراسة اٚستباىة أداة

لجهع البياىات  .كتهثمت أٌـ ىتائج ٌذي الدراسة فْ أف درجة ههارسة هدٓرؼ الهدارس لتهكٓف الهعمهٓف
جاءت هرتفعة  ,كجاءت الدراسة بعدة تكصيات أٌهٍا  ,تكفٓر البٓئة الداعهة التْ تشجع الهعمهٓف عمْ

اختيار كتطبٓق أفكارٌـ فْ الهدرسة .

 -3دراسة الزاممي  ،2013بعنكاف " التمكيف كعالقتو باإلبداع اإلداري ادي مديري مدارس ككالة الغكث

الدكلية في محافظة غزة "

ٌدفت الدراسة إلْ التعرؼ عمْ هستكؼ التهكٓف ا٘دارؼ لدؼ هدٓرؼ هدارس ككالة الغكث الدكلية فْ

هحافظة غزة هف كجٍة ىظرٌـ  .كاستخدهت الدراسة الهىٍج الكصفْ اٚرتباطْ  ,كاستخدهت اٚستباىة

أداة لجهع البياىات ,كتهثمت أٌـ ىتائجٍا فْ أف هستكؼ التهكٓف ا٘دارؼ لدؼ هدٓرؼ هدارس ككالة الغكث
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جاءت بدرجة كبٓرة  ,كخرجت الدراسة بعدة تكصيات هف أٌهٍا ىشر ثقافة التهكٓف ا٘دارؼ فْ الكسط

التربكؼ كازالة العكائق لبتْ تحد هىٍا .

 -4دراسة الحارتي 2013بعنكاف " التمكيف اإلداري لدي مديري إدارات التربية كالتعميـ بالمممكة العربية
السعكدية كعالقتو بالفعالية اإلدارية لدييـ مف كجية نظر المديريف كمساعدييـ

ٌدفت الدراسة إلْ التعرؼ عمْ هستكؼ التهكٓف ا٘دارؼ لدؼ هدٓرؼ التربية كالتعميـ بالههمكة العربية
السعكدية هف كجٍة ىظر الهدٓريف كهساعدٍٓـ  ,كها استخدهت الدراسة الهىٍج الكصفْ اٚرتباطْ كها

استخدهت اٚستباىة أداة لجهع الهعمكهات  ,كتهثمت أٌـ ىتائج الدراسة فْ أف ىتائج الدراسة فْ أف هستكؼ

التهكٓف ا٘دارؼ لدؼ هدٓرؼ إدارات التربية كالتعميـ هف كجٍة ىظر الهدٓريف كهساعدٍٓـ جاءت بدرجة

كبٓرة جدا  ,كها تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية عىد هستكؼ دٚلة )  (0.05بٓف هتكسط استجابات أفراد
الدراسة تعزؼ لهتغٓر العهل الحالْ حكؿ هستكؼ التهكٓف ا٘دارؼ عف بعد ) تفكيض السمطة ( لصالح

)الهدٓر العاـ (

 -5دراسة معراج قدري 2015بعنكاف " أثر التمكيف اإلداري عمي األبداع التنظيمي ف دراسة ميدانية
بمديرية الصيانة لشركة سكناطراؾ – بسكرة "

تٍدؼ الدراسة إلْ تقديـ إطار ىظرؼ هىاسب ٓكضح هفٍكـ التهكٓف ا٘دارؼ كأٌهٓتً  ,كأٌـ ىتائج ٌذي

الدراسة إف هفٍكـ التهكٓف ا٘دارؼ لـ ٓىشأ بشكل عفكؼ بل كاف ىتٓجة التطكرات الفكرية كا٘دارية .

ٓ ٚكجد لهفٍكـ التهكٓف ا٘دارؼ تعريف كاحد شاهل بل تعددت تعاريفً كفقا لمتكجٍات الفكرية  ,كاف

ىجاح فكرة التهكٓف فْ أؼ هىظهة هرتبط بتكفٓر بٓئة العهل الهٛئهة كتكفر العاهل الذؼ يهتمؾ الكفاءة
كالقابمية لتحهل الهسكؤلية بالشكل الهىاسب(.

 -6دراسة غمباء العتبي 2017بعنكاف " كاقع التمكيف اإلداري لمديرات المدارس الثانكية األىمية بمدينة

الرياض ":

ٌدفت الدراسة إلْ التعرؼ عمْ هستكؼ التهكٓف ا٘دارؼ لهدٓرات الهدارس الثاىكية اٌٖمية بهدٓىة

الرياض  ,كالكشف عف هعكقات التهكٓف ا٘دارؼ  ,كتقديـ هقترحات هىاسبة لمدراسة  ,كقد استخدهت
الدراسة الهىٍج الكصفْ الهسحْ  ,كاٚستباىة أداة لمدراسة .كتكصمت إلْ عدد هف الىتائج أبرزٌا أف

هستكؼ التهكٓف ا٘دارؼ لهدٓرات الهدارس الثاىكية اٌٚمية بهدٓىة الرياض كاف هرتفعا  ,حٓث حصمت
خهسة أبعاد لمتهكٓف ا٘دارؼ عمْ هستكيات هرتفعة هرتبة تىازليا حسب هتكسطاتٍا عمْ الىحك التالْ :

الكفاءة الذاتية ,اٚتصاؿ كتدفق الهعمكهات  ,فرؽ العهل  ,تفكيض السمطة  ,الىهك الهٍىْ  ,أها بعد

الحكافز فحصل عمْ هستكؼ هتكسط  .كحصمت هعكقات التهكٓف ا٘دارؼ لهدٓرات الهدارس عمْ درجة
هرتفعة أٌهٍا إزدكاجية الهتابعة بٓف ا٘دارة الهدرسية كادارة التعميـ اٌٖمْ .
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 -7دراسة ريما ك أسامة  2019بعنكاف " مستكي التمكيف اإلداري لدي مديري المدارس األساسية
الخاصة في محافظة العاصمة عماف كعالقتو باألداء الكظيفي لمعممييـ "

ٌدفت الدراسة إلْ التعرؼ عمْ هستكؼ التهكٓف ا٘دارؼ لدؼ هدٓرؼ الهدارس اٖساسية الخاصة فْ
هحافظة عهاف كعٛقتً با٘داء الكظيفْ لهعمهٍٓـ  ,كلتحقٓق ذلؾ استخدـ الباحثاف الهىٍج الهسحْ

اٚرتباطْ  ,كقد أظٍرت ىتائج الدراسة ها ٓمْ إف هستكؼ التهكٓف ا٘دارؼ جاء هرتفعا جدا  ,كها أف
هستكؼ اٖداء الكظيفْ جاء هرتفعا جدا  ,كأيضا ٌىاؾ عٛقة ارتباطية إٓجابية بٓف التهكٓف ا٘دارؼ
كاٖداء الكظيفْ لمهعمهٓف .

التعقيب عف الدراسات السابقة :

هف خٛؿ استعراض الدراسات السابقة التْ تىاكلت عهمية التهكٓف ا٘دارؼ لدؼ هدٓرؼ الهدارس

كعٛقتٍا با٘داء الكظيفْ  ,يهكف بياف أٌـ أكجً التشابً كاٚختٛؼ .

كبٓر بٓىٍا كبٓف الدراسات السابقة عمْ الرغـ هف
فمك ىظرىا بدقة إلْ ٌذي الدراسة سىجد أف ٌىاؾ تشابٍا ا

اختٛفٍا فْ الهىحِ الذؼ اتجٍت إليً الدراسات السابقة كخاصة دراسة ريها كأساهة . 2019

كقد تهٓزت ٌذي الدراسة عف الدراسات السابقة بأىٍا قد ركزت عمْ أف عهمية التهكٓف ا٘دارؼ لً عٛقة

كبٓرة عمْ تحسٓف اٖداء لدؼ الهدراء داخل هدارسٍـ بهدٓىة طرابمس هجا ٚلهكضكعٍا  ,كٌذا ها أضاؼ
عمْ ٌذي الدراسة لكىا هف الجدة كاٖصالة .هثل د ارسة ريها كأساهة  , 2019أها باقْ الدراسات ركزت

عمْ أف عهمية التهكٓف لً عٛقة با٘بداع ا٘دارؼ كالكٚء التىظيهْ.

لقد استفادت الباحثة هف الدراسات السابقة فْ إثراء ا٘طار الىظرؼ لمدراسة الحالية  ,كأيضا فْ تفسٓر

الىتائج كا٘جابة عف تساؤٚت الدراسة كالكصكؿ إلْ هكاضع القصكر فْ الدراسات السابقة هها ٓجعمىْ

أتكصل إلْ ىتائج بحثية هدعهة بىهاذجً كاقعية هدعهة .
نتائج الدراسة :

تحاكؿ الباحثة اإلجابة عف تساؤالت الدراسة

السؤاؿ األكؿ  /ما مستكي التمكيف اإلداري لدي مديري مدارس التعميـ األساسي ؟

ٌىاؾ اىخفاض شدٓد فْ درجة هستكؼ التهكٓف  ,كٌذا ٓرجع إلْ خكؼ الهدراء هف التعرض لمهساءلة هف

ك ازرة التربية كالتعميـ بالهىطقة  ,كها أف استقٛلية الهدراء هحدكدة بالهٍاـ كالكاجبات التْ يقكهكف بٍا داخل

الهدرسة  .إ ٚىٍـ  ٚيهمككف الحرية فْ تىفٓذ بعض اٖعهاؿ كالتصرؼ فْ الظركؼ الطارئة التْ تعترض
سٓر العهل  .كٌذا ٓدؿ عمْ أىً ها زاؿ ٌىاؾ هركزية بسبب ضعف قىاعة ا٘دارة العميا بتهكٓف الهدراء أك

لعدـ ثقتٍـ بقدراتٍـ .كعمْ ذلؾ فإف تطبٓق الٍيكل التىظيهْ يسٍـ فْ هىح كاعطاء العاهمٓف داخل

الهدرسة حرية التصرؼ كاٚستقٛلية  ,كها أف اٚتصاؿ كهشاركة الهعمكهات كتفكيض السمطة لمعاهمٓف
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داخل الهدرسة سكؼ ٓتابعكا عهمٍـ بدرجة كبٓرة هف الراحة  ,كاف العاهمٓف داخل الهدرسة سكؼ يشعركف
بالتهكٓف هف خٛؿ إعطائٍـ الفرصة الكافية ٘بداء الرأؼ فْ أهكر العهل  ,هها ٓؤدؼ إلْ كجكد

الدهقراطية فْ بٓئة العهل  ,كٌذا ٓؤدؼ إلْ بذؿ هزيدا هف الجٍد هف قبل العاهمٓف داخمٍا كبالتالْ يسٍـ
فْ تطكير أدائٍـ كها أىً ٓزيد هف ثقة العاهمٓف بٍا ,كٌذا ٓ ٚكجد فْ هدارسىا .كها أف ىجاح تبىْ فمسفة

التهكٓف فْ الهدارس  .كٌذا يعتهد عمْ هدؼ إيهاىٍـ لٛستفادة هف تطبٓق عهمية التهكٓف .

السؤاؿ الثاني  /ما مستكي األداء الكظيفي لدي مدراء مدارس التعميـ األساسي ؟

إف اٖداء الكظيفْ يككف إٓجابيا عىدها ىٍتـ بهكضكع تفكيض الصٛحيات لمهستكيات ا٘دارية كتكفٓر

فرص الهشاركة فْ اتخاذ الق اررات ٘ف ٌذا لً تأثٓر هباشر فْ تحقٓق الرضا الكظيفْ  ,كها أف تطبٓق

اٖسالٓب كالطرائق كالهىاٌج ا٘دارية الحدٓثة هف قبل ا٘دارة الهدرسية يضهف الحفاظ عمْ الهستكؼ الفعاؿ

الجٓد

لمرضا الكظيفْ لجهيع العاهمٓف داخل الهدرسة  .كذلؾ إف اٌٚتهاـ الجٓد بالجكاىب الىفسية

لمعاهمٓف داخل الهدرسة هف خٛؿ تٍٓئة اٖجكاء الهىاسبة لمعهل كفرص العهل كالعدالة كالهشاركة فْ

اتخاذ الق اررات  ,لٍا تأثٓر هباشر فْ تحقٓق الرضا الكظيفْ ,كها أف فرص التدريب كالتىهية الهستهرة

لمعاهمٓف داخل الهدراس لً أثر كبٓر فْ تحسٓف ٖداء الكظيفْ  ,ككذلؾ الحكافز الهادية كالهعىكية ٓدفعٍـ

إلْ هزيدا هف ا٘ىجاز  ,كها ٓؤدؼ العهل بأسمكب الفريق فْ تحقٓق اٌٖداؼ الهىشكدة لٙدارة الهدرسية
ٓتيح لٍـ فرص تبادؿ الهعمكهات الهطمكبة بحرية كبطريقة إىسيابية  ,هها ٓؤثر إٓجابيا عمْ اٖداء

الكظيفْ الجٓد لمعاهمٓف داخل الهدرسة .

كهف خٛؿ ذلؾ ٓتضح لىا أف ٌىاؾ عٛقة ارتباط إٓجابية بٓف التهكٓف كالرضا الكظيفْ  ,كٌذا يفسر أىً

كمها كاف ٌىاؾ تكجً هف قبل إدارة الهدرسة لتهكٓف العاهمٓف داخمٍا  ,فإف ذلؾ سٓىعكس عمْ هستكؼ
رضاٌـ الكظيفْ كبالتالْ زيادة فْ ادائٍـ .

السؤاؿ الثالث /ما ىي أىـ المعكقات التي تقمل مف مستكي التمكيف اإلداري لمدراء مدارس التعميـ

األساسي؟

هف أٌـ الهعكقات التْ تحكؿ دكف تطبٓق عهمية التهكٓف ا٘دارؼ لهدراء هدارس التعميـ اٖساسْ ٌْ :

 -1ههارسة بعض هدراء الهدارس لمىهط اٖكتكقراطْ فْ القيادة  ,با٘ضافة إلْ عدـ كجكد قكاىٓف كأليات
كاضحة لهحاسبة كهساءلة هف يسئ استخداـ السمطة .

 -2عدـ كفاية الصٛحيات الهخصصة لهدراء الهدارس بالتعميـ اٖساسْ  ,هع ضعف الثقة فْ هدراء
الهدارس هف الجٍات الهسؤكلة .

 -3ضعف الكفاية الهٍىية لهدراء الهدارس  ,با٘ضافة إلْ ضعف اٌتهاـ ك ازرة التربية كالتعميـ بالدكرات
التدريبية لمهدراء.
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 -4غياب الحكافز الهادية كالهعىكية لهدراء الهدارس  ,هع قمة البياىات كالهعمكهات التْ تساعد الهدراء
لههارسة الصٛحيات داخل الهدرسة .

 -5قمة الفرص الهتاحة لهشاركة هدراء الهدارس فيها ٓتعمق بكضع اٖىظهة التعميهية .
كهف ٌذا الهىطمق ٚبد هف الكقكؼ كقفة جادة عمْ إٓجاد الحمكؿ الهىاسبة لٍذي الهعكقات  ,بحٓث تعد

الخطكة اٖكلْ كالرئيسية لتطبٓق التهكٓف ا٘دارؼ أك التطكير هف هستكاي كذلؾ بٍدؼ الكصكؿ إلْ هدراء
ههكىٓف فاعمٓف كقادريف عمْ تطكير العهمية التعميهية .

السؤاؿ الرابع  /ما ىي أىـ المقترحات المناسبة لتطكير عممية التمكيف اإلداري في مدارس

التعميـ األساسي؟

هف أٌـ الهقترحات الهىاسبة لتطكير عهمية التهكٓف فْ هدارس العميـ اٚساسْ ٌْ :

 -1تبىْ ا٘دارة العميا لثقافة تىظيهية تدعـ تهكٓف القيادة الهدرسية  ,كذلؾ هىح الهدراء هزيدا هف
الصٛحيات التْ تتىاسب هع هٍاهٍـ.

 -2تعزيز اٚتصاؿ ا٘دارؼ بٓف الهدراء كالهستكيات ا٘دارية العميا ,ككذلؾ إىشاء قاعدة بياىات شاهمة لكل
ها تحتاجً ا٘دارة الهدرسية هف هعمكهات .

 -3تدريب الهدراء عمْ الهفاٌيـ ا٘دارية الحدٓثة هثل فرؽ العهل  ,كالهشاركة فْ اتخاذ الق اررات الرشٓدة
كاٚتصاؿ الفعاؿ .

 -4تقديـ الحكافز التْ تشجع عمْ ا٘بداع كالتهٓز  ,كأيضا تشجيع هدراء الهدارس عمْ العهل الجهاعْ .
 -5تعدٓل هعآٓر اختيار هدراء الهدارس بها ٓتٛءـ هع هتطمبات التهكٓف ا٘دارؼ .

 -6تكفٓر اٖهاف الكظيفْ لهدراء الهدارس  ,هع كضع ألية لهحاسبة الهدراء حتْ  ٚيساء استخداـ
السمطة .

تكصيات الدراسة :

 -1تشجيع القيادات ا٘دارية عمْ ههارسة عهمية التهكٓف ا٘دارؼ هف خٛؿ تغٓٓر الىظرة الخاطئة عف
عهمية التهكٓف كعدـ الثقة بقدرات الهرؤكسٓف كالعهل عمْ إٓجاد ىظاـ لهتابعة عهمية التهكٓف ا٘دارؼ .

 -2عقد الدكرات التدريبية الهىاسبة التْ تدعـ عهمية التهكٓف ا٘دارؼ .

 -3إدخاؿ هٍارات عهمية التهكٓف ا٘دارؼ كأحد هعآٓر تقكيـ اٖداء لمرؤساء .

 -4إعداد كتأٌٓل الهرؤكسٓف لههارسة عهمية التهكٓف ا٘دارؼ كاختيار اٖكفاء هىٍـ .
 -5اٌٚتهاـ بتطبٓق التحفٓز لمعاهمٓف فْ ا٘دارة الهدرسية هف خٛؿ هكافأة هالية كخطابات الشكر
كالهدح كالثىاء كغٓرٌا

 -6تطكير اٖىظهة كالمكائح بها يساعد تطكير الهٍارات العمهية لدؼ العاهمٓف .
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 -7دعـ اٚفكار الجدٓدة التْ تتبىْ تحسٓف كتطكير إجراءات العهل .

الخالصة :

ٓجب عمْ الهىظهات التعميهية أف تضع خططٍا اٚستراتٓجية فْ ضكء فكرة عهمية التهكٓف ا٘دارؼ ,

كاستٍداؼ عهمية التهكٓف ا٘دارؼ حتْ تصل هىظهاتىا التعميهية إلْ التهكٓف الحضارؼ ,إف ىجاح براهج

التهكٓف ا٘دارؼ ٓتطمب بالدرجة اٖكلْ اقتىاع الهىظهة التعميهية بفمسفة عهمية التهكٓف ا٘دارؼ كالتزاهٍا
بتطبٓق ٌذي الفمسفة كدعهٍا  ,كعمْ عاتقٍا تقع هسؤكلية هىح الهسؤكلٓف السيطرة عمْ ىشاطاتٍـ كأفعالٍـ

كالحرية فْ اتخاذ الق اررات الٍاهة كالرشٓدة التْ تخدـ الهىظهات التعميهية بىجاح كبٓر  ,كاف إشراؾ
العاهمٓف كتهكٓىٍـ داخل الهىظهة التعميهية يعتبر التزاها طكيل الهدؼ كطريقة جدٓدة فْ تسٓٓر العهل

كتغٓٓ ار أساسيا فْ السياسات كاٚستراتٓجيات كلٍذا يستكجب عمْ ا٘دارة إعطاء الكقت الكافْ لتحقٓق

الٍدؼ الهىشكد هف برىاهج عهمية التهكٓف ا٘دارؼ .
قائمة المراجع:

 -1أهٓىة بف حمـ الردادؼ  :التهكٓف ا٘دارؼ لتدعيـ القدرة عمْ اتخاذ الق اررات لدؼ الهشرفٓف التربكيٓف

بهدٓىة هكة الهكرهة  ,رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة  ,قسـ ا٘دارة التربكية كالتخطيط ,جاهعة أـ القرؼ :

هكة الهكرهة . 2012,

 -2أحهد عبدهللا الصباب  :أصكؿ ا٘دارة الحدٓثة  ,دار البٛد لمطباعة كالىشر  ,جدة 1998. ,
 -3أحهد العهرؼ  ,ىداء كهاؿ  :درجة ههارسة هدٓرؼ الهدارس لتهكٓف الهعمهٓف كعٛقتً بأداء الهعمهٓف
التىظيهْ  ,هف كجٍة ىظر هعمهْ هدارس هحافظة العاصهة  ,هجمة دراسات العمكـ التربكية 2011. ,

 -4إسهاعٓل دمحم بشٓر  :تطكير أسالٓب اختيار كاعداد هدٓرؼ الهدارس الثاىكية فْ دكلة لٓبيا فْ ضكء
ا تجاٌات ا٘دارة التربكية الحدٓثة  ,رسالة دكتكراي  :هعٍد بحكث دراسات العالـ ا٘سٛهْ  ,جاهعة أـ

درهاف ا٘سٛهية  ,السكداف 2014. ,

 -5جكاد راضْ  :التهكٓف ا٘دارؼ كعٛقتً بإبداع العاهمٓف  ,دراسة هٓداىية عمْ عٓىية هف هكظفْ كمية
ا٘دارة كٚقتصاد 2010. ,

 -6خالد بف جكيس الشرارؼ  :الهشكٛت التْ تكاجً أقطاب العهمية التربكية  ,دار الكتاب الثقافْ ,
عهاف 2011. ,

 -7عطية بف حسف افىدؼ  :تهكٓف العاهمٓف  :هدخل التحسٓف كالتطكير الهستهر  ,الهىظهة العربية
لمتىهية ا٘دارية .3003 ,
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 -8عبدهللا عكض الشٍراىْ  :دكر التهكٓف فْ تحقٓق اٖىشطة الرياضية  ,دراسة هسحية عمْ أستاذ

الهمؾ فٍد الدكلْ فْ هدٓىة الرياض  ,رسالة هاجستٓر  ,قسـ العمكـ ا٘دارية  ,جاهعة ىآف العربية لمعمكـ

اٖهىية .2009,

 -9عادؿ البغدادؼ  ,رافد الجدارؼ  :اٚستشراؽ اٚستراتٓجْ كهستكؼ التهكٓف ا٘دارؼ  ,دار الصفاء
لىشر كالتكزيع  ,عهاف .2013 ,

 -10عبدالبارؼ الصباغ درة  :إدارة الهكارد البشرية فْ القرف الحادؼ كالعشريف  ,دار كائل لمىشر  ,عهاف
 :اٖردف.2008 ,

 – 11غمباء بىت فيصل بف حدجاف العتٓبْ :كاقع التهكٓف ا٘دارؼ لهدٓرؼ الهدارس الثاىكية بهدٓىة
الرياض  ,رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة  ,جاهعة ا٘هاـ دمحم بف هسعكد ا٘سٛهية  ,قسـ ا٘دارة كالتخطيط

التربكؼ .2017,

 -12ربيع إبراٌيـ الطميسْ :درجة ههارسة هدٓرؼ الهدارس الثاىكية الحككهية فْ لٓبيا لكظيفة التخطيط

كعٛقتً بهستكؼ أدائٍـ الكظيفْ  ,رسالة هاجستٓر  ,كمية العمكـ التربكية كالىفسية  ,جاهعة عهاف العربية,

اٖردف .2014 ,

 -13ريها دمحم حهداف  ,أساهة عادؿ حسكىة  :هستكؼ التهكٓف ا٘دارؼ لدؼ هدٓرؼ الهدارس اٖساسية
الخاصة فْ هحافظة العاصهة عهاف كعٛقتً باٖداء الكظيفْ لهعمهٍٓـ  ,دراسة هٓداىية  ,هجمة الجاهعة
ا٘سٛهية لمدراسات التربكية . 2019,

 -14سٛهة بشٓر الشريفْ :تطكير اٖداء ا٘دارؼ لهدٓرؼ الثاىكيات التخصيصية فْ ضكء هدخل تحمٓل
الىظـ  ,دراسة تطبيقية عمْ الهدارس الثاىكية التخصيصية لهدف الهىطقة الغربية فْ لٓبيا ,رسالة دكتكرة,

كمية التربية ,جاهعة أـ درهاف ا٘سٛهية  ,السكداف . 2013,

 -15قدرؼ هعراج :أثر التهكٓف ا٘دارؼ عمْ ا٘بداع التىظيهْ  ,دراسة هٓداىية بهدٓرية الصياىة لشركة
سكىاطرؾ ,بسكرة .2012 ,

 -16هستكريف سعد الجارتْ  :التهكٓف ا٘دارؼ لدؼ إدارات التربية كالتعميـ بالههمكة السعكدية كعٛقتٍا
بالفعالية ا٘دارية لدٍٓـ هف كجً ىظر الهدٓريف كهساعدٓىٍـ  ,رسالة دكتكرة غْ هىشكرة  :قسـ ا٘دارة

التربكية كالتخطيط كمية التربية  ,جاهعة أـ القرؼ  ,هكة الهكرهة 2013. ,

 -17دمحم بف ٓكسف أفىدؼ  :صعكبات تهكٓف هدٓرؼ الهدارس هف كجٍة ىظر قيادؼ الهىاطق التعميهية ,
الهجمة التربكية .2012 ,
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 -18دمحم أحهد  ,كرضكاف حسٓف  ,استراتٓجية تهكٓف العاهمٓف كدكرٌا فْ تحسٓف هستكؼ جكدة الخدهة
الصحية  :دراسة استطٛعية ٔراء عٓىة هف العاهمٓف فْ هستشفِ أبف اٖثٓر التعميهْ  /ىٓىكؼ جاهعة
تكريت لمعمكـ ا٘دارية كاٚقتصادية الهجمد  ,10العدد2013. 30

 -19دمحم هصطفْ الخشركـ  ,عهر دمحم درة :تأثٓر استراتٓجيات التعميـ التىظيهْ فْ الرضا الكظيفْ ,
دراسة هٓداىية عمْ العاهمٓف فْ الهستشفيات الحككهية فْ حمب  ,هجمة تىهية الرافدٓف  ,هجمة  ,33العدد

 ,104كمية اٚقتصاد جاهعة الهكصل .2011 ,

 20ىكارة بىت عبد العزيز  :التهكٓف ا٘دارؼ فْ اٖجٍزة الحككهية  ,دراسة هٓداىية عمْ العاهمٓف ببعض
الك ازرات بهدٓىة الرياض  ,رسالة هاجستٓر  :قسـ ا٘دارة العاهة  /كمية إدارة اٖعهاؿ ,جاهعة الهمؾ سعكد

الرياض . 2012 ,

ٌٓ _21ثـ دمحم العطار  :هدؼ ههارسة التهكٓف ا٘دارؼ كتأثٓر ذلمؾ عمْ إبداع العاهمٓف  :دراسة هقارىة
لكجٍات ىظر العاهمٓف فْ جاهعتْ اٖزٌر كا٘سٛهية  ,رسالة هاجستٓر قسـ إدارة اٖعهاؿ  ,كمية

التجارة ,الجاهعة ا٘سٛهية  ,غزة .2012 ,

 -22يحْ بف سميـ الشٍراىْ  :التهكٓف كهفٍكـ إدارؼ هعاصر  ,الهىظهة العربية لمتىهية ا٘دارية ,
القاٌرة .2006,

ٓ -23كسف بف إسهاعٓل الزاهمْ  :التهكٓف كعٛقتً با٘بداع ا٘دارؼ لدؼ هدٓرؼ هدارس ككالة الغكث
الدكلية فْ هحافظة غرة  ,رسالة هاجستٓر  ,قسـ أصكؿ التربية  ,الجاهعة ا٘سٛهية .2013 ,

*************************
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المغة العربية كالبرمجيات الحاسكبية برنامج برات أنمكذجا

أ  .ىاجر سالـ الياشمي رخاء

كمية التربية قصر بف غشٓر  /جاهعة طرابمس

المقدمة ..

إف المغة العربية الفصحِ ٌْ لغة القرآف الكريـ ,قاؿ هللا تعالِ فْ كتابً الكريـ :بمساف عربْ
ّ
هبٓف)الشعراء ,(195 /فٍْ هف أشرؼ العمكـ ْقد اار كهىزلة ,كٌْ لغة الصحابة كالتابعٓف كلغة خاتـ
اٖىبياء كالهرسمٓف ىبٓىا دمحم ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ فالمغة العربية ىشأت كتطكرت عبر هراحل إلِ أف كصمت إلِ هاٌْ

عميً أف ,كلكف ٚبد هف هكاكبة ٌذا التطكر حتِ  ٚتككف فْ ثبات ,كهف ٌذي التطكرات ٚبد هف إدراج
البرهجيات الحاسكبية فْ تعميـ المغة العربية؛ كلذلؾ تىاكلت فْ ٌذا البحث :خصائص اٖصكات كصفاتٍا

كهدػ اختٛفٍا هف صكت إلِ آخر ,حٓث قهت بدراسة كتحمٓل بعض هف كمهات صكت الكاؼ كاظٍار

الىتائج؛ كذلؾ كفق حكسبة برىاهج ب ارت ,كها قهت بالتعريف بالبرىاهج ,كهٓزاتً ,ككظائفً ,ككيفية تحمٓل

الصكت.
ّ

أسباب اختيار المكضكع:

1ػ أٌهية الهكضكع فْ العهمية التعميهية ,كقمة الدراسات الهعهمية فْ المغة العربية فْ بٛدىا ,ككذلؾ

الصكتيات الهعهمية.
الرغبة كالهٓل لمدراسة فْ جاىب ّ
أىداؼ البحثٍٓ :دؼ البحث إلِ ها ٓمْ:
الىطق فْ إىتاج اٖصكات بشكل كاضح.
1ػ تكضيح هدػ تأثٓر سٛهة أعضاء ّ
الصكت.
2ػ هعرفة اختٛؼ خصائص اٖصكات عىد ىطق ّ

الصكتية لٍا أثر
الصكت ,كبياف ّ
أف البٓئة ّ
الصكت فْ بىاء المغة ,فأساس المغة ٌك ّ
3ػ تكضيح هدػ أٌهية ّ
كبٓر فْ تهٓٓز اٖصكات بعضٍا هف بعض ,فمكل صكت خصائصً ,كصفات تهٓزي عف غٓري هف
اٖصكات.

منيجية البحث:
اعتهدت فْ ٌذي الدراسة عمِ الهىٍج الكصفْ كالتجريبْ ,كبٓىت هف خٛلٍها هدػ استفادة المغة

العربية هف البرهجيات الحاسكبية.

دراسات سابقة:

1ػ الكهية فْ اٖصكات الصائتة فْ المغة العربية )دراسة عمهية كصفية تحمٓمية( ,أحهد هسعكد العزابْ,
الطبعة اٖكلِ ,الٍىد ,اسٛهؾ كىدرس2007 ,ـ.
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2ػ أطركحة دكتكراي بعىكاف )الخصائص الىطقية كالفٓزيائية لمصكاهت الرىٓىية فْ العربية( ,هحهكد فتح هللا
الصغٓر ,جاهعة الٓرهكؾ2007 ,ـ.

3ػ رسالة هاجستٓر بعىكاف )أثر البٓئات الصكتية عمِ خصائص اٖصكات المغكية صكتا الحمق فْ
العربية أىهكذجا(ٌ ,اجر سالـ رخاء ,جاهعة طرابمس2018 ,ـ.

المغة العربية كعمـ األصكات:

هرت المغة العربية بهراحل تطكر عبر التاريخ إلِ أف كصمت إلِ هاٌْ عميً أف ,حٓث بدأت
عىدها خمق هللا سبحاىً كتعالِ اٖشياء ألٍـ آدـ ػ عميً السٛـ ػ أف يضع لكل شْء اسـ فكضع)ٓىظر:

ابف فارس1997 ,ـ ,ص ,(13كهف ذلؾ قكلً تعالِ :كعّمـ آدـ اٖسهاء كمٍا ثـ عرضٍـ عمِ

يككف
الهٛئكة)البقرة ,(31 /كىشأت المغة عىدها أخذ ا٘ىساف ٓىطق أصكاتا هفردة كهف ثـ هركبة حتِ ّ
جهل يعبر بٍا عها ٓجكؿ بخاطري ,كٌكذا ٓبدأ الطفل يقمد أبكيً كهف حكلً فْ ىطق الكمهات)ٓىظر :كافْ,

كيعرؼ ابف جىْ عمـ المغة بأىٍا" :أصكات يعبر بٍا كل قكـ عف أغراضٍـ")ابف جىْ,
د .ت ,صُ ,(80
الصكت الهىطكؽ لمتعبٓر عها فْ داخمىا ,كٌْ ظاٌرة اجتهاعية كليست
د.ت ,ص ,(32فالمغة إذا ٌْ ّ
بفردية ,فٍْ ٚبد أف تتـ بٓف شخصٓف أك أكثر كعمـ المغة ٓدرس المغة هف الىاحية العمهية فٍك إذا ٓدرسٍا

هف ىاحية هجاٚت :اٖصكات ,كالصرؼ ,كالىحك ,كالهفردات كدٚٚتٍا؛ كلكْ ٓتـ اٚىسجاـ ٚبد هف
هعرفة تركٓب كهعاىْ ٌذي الكمهات)ٓىظر :حجازؼ ,د.ت ,ص ,(31 ,26كالمغة العربية ٌْ التْ ىزؿ بٍا

القرآف الكريـ عمِ ىبٓىا دمحم ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ فٍْ هف أشرؼ العمكـ ْقد ار كهىزلة ,كٌْ فْ بداية ىشأتٍا تفتقر
لمهفردات ,حٓث كاىت تحكؼ هفردات هعدكدة غٓر هتكسعة إلِ أف بدأ اٚشتقاؽ الذؼ جعل المغة العربية
كهكىٍا هف التكلٓد كالتكسع فْ اٖلفاظ كفْ الهقابل التكسع فْ
هف أغىِ المغات هف حٓث الهفردات ّ

الهعاىْ)ٓىظر :الصاعدؼ ,1988 ,1987 ,ص ,(377كيتـ تطبٓق المغة بالعهمية الكٛهية كهف شركط

الىطق,
ٌذي العهمية لكْ تتـ بشكل صحيح ٚبد أف تتـ بٓف شخصٓف أك أكثر ,كٚبد هف سٛهة أعضاء ّ

الساهع( ,كٌذي العهمية تبدأ هف الهتكمـ حٓث ٓبدأ بىطق اٖصكات
كالسهع لدػ الطرفٓف )الهتكمـ ك ّ
الىطق ,كهف ثـ تىتقل ٌذي اٖصكات
كالهفردات التْ ٓريد أف ٓىقمٍا لمساهع ,كيتـ ذلؾ عف طريق أعضاء ّ
عبر الكسط الفٓزيائْ إلِ أذف الساهع الذؼ بدكري ٓمتقط اٖصكات عف طريق أعضاء السهع ,كهف ثـ ٓتـ

إ رساؿ ٌذي اٖصكات أك الهفردات إلِ الجٍاز العصبْ؛ لكْ ٓتـ ترجهتٍا كالكصكؿ إلِ الهعىِ الهتعارؼ
عميً كفٍهٍا ,كتككف ٌىاؾ استجابة سريعة لمرد عمِ ٌذي الهفردات ,كٌىا تتغٓر العهمية حٓث يصبح

الهتكمـ ساهع كالساهع هتكمـٓ).ىظر :السعراف1997 ,ـ ,ص(9

بأىً" :عمـ دراسة اٖصكات ,كتحمٓمٍا ,كتصىيفٍا ,هتضهىا دراسة إىتاجٍا,
كيعرؼ عمـ اٖصكات ّ
كاىتقالٍا ,كادراكٍا").القهاطْ2003 ,ـ ,ص(15
146

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

فركع عمـ األصكات:

الصكت هف فـ الهتكمـ,
1ػ عمـ األصكات النطقي :كٌك العمـ الذؼ ٓدرس أعضاء ّ
الىطق ككيفية إخراج ّ
كٌذي اٖعضاء ٌْ :الرئتاف ,القصبة الٍكائية ,الحىجرة ,الحبٛف الصكتياف ,الحمق ,التجكيف اٖىفْ,
المٍاة ,الحىؾ ,المثة ,اٖسىاف ,الشفتاف ,المساف ,حٓث تقكـ الرئتاف بضخ الٍكاء إلِ أعضاء الىطق
الهختمفة كيتـ إعاقة تسرب الٍكاء فْ أحد ٌذي اٖعضاء ,فكل عضك هف ٌذي اٖعضاء ٓختص بىطق

الصكتٓ).ىظر :هختار1998 ,ـ ,ص 77ػ (80
صكت هعٓف كلكل هىٍا كظيفة خاصة عىد ىطق ٌذا ّ

الصكت
2ػ عمـ األصكات الفيزيائيٓ :تـ هف خٛلً دراسة الهكجات كالتذبذبات التْ تبدأ هف بعد خركج ّ
هف فـ الهتكمـ كاىتقالٍا فْ الكسط الٍكائْ عبر هكجات صكتية إلِ أف تصل إلِ أذف الساهع.

الصكتية إلِ أذف
الصكت الهىتقل عبر الهكجات ّ
3ػ عمـ األصكات السمعي :كٌك الذؼ ٓدرس كيفية التقاط ّ
الساهع ,كهف ثـ إرسالٍا لمدهاغ لفؾ ٌذي العبارات كترجهتٍا كهف ثـ فٍهٍا ,كعهمية السهع ٌذي  ٚيهكف
إيقافٍا إ ٚبتكقف الهتكمـ عف الكٛـ ,كذلؾ بعكس عهمية الىطق التْ يهكف التكقف عف الكٛـ فْ أؼ

لحظة كهف ثـ اٚستئىاؼ فْ الكٛـ هرة أخرػٓ).ىظر :بشر2000 ,ـ ,ص 44ػ (52

أف عمـ اٖصكات ٌك العمـ الذؼ ٓدرس المغة الهىطكقة كليست الهكتكبة ,فٍك ٓدرس كل
كهف ٌىا ىفٍـ ّ
صكت عمِ حدة ,كٓ ٚدرس جهمة كاهمة فهث ٛجهمة :ذٌب دمحم إلِ السكؽٓ ٚ ,درسٍا كاهمة هرة كاحدة؛
ٖىٍا كحدة صكتية كبرػ بل ٓدرس الكحدات الصكتية الصغرػ ,كٌْ صكت الذاؿ ثـ صكت الٍاء ثـ

الباء كٌكذا.

خصائص األصكات:

1ػ درجة الصكت (التردد) :كٌْ عدد هرات التذبذب فْ الثاىية فكمها زاد عدد الذبذبات كاف الصكت دقياقا,

الصكت ,كٌذي الذبذبة هتكقفة
الصكت
ا
سهيكا ،كهف ٌىا ىستطيع أف ىهٓز ٌذا ّ
ككمها قل عدد الذبذبات كاف ّ
عمِ:

سهيكا قل عدد التذبذب ,ككمها كاف الكتر دقياقا زاد عدد
الصكتية فكمها كاف الكتر
ا
1ػ سهؾ اٖكتار ّ
فإف صكت الرجل أغمع هف
الصكتية عىد الرجل أسهؾ هف الهرأة؛ كبالتّالْ ّ
الذبذبات فْ الثاىية ,فاٖكتار ّ
الهرأة ,كصكتا الرجل كالهرأة أغمع هف صكت الطفل.
ظا,
لصكت غمي ا
الصكتية كمها كاف الكتر طكي ٛقل عدد هرات التذبذب؛ كبالتالْ كاف ا ّ
2ػ طكؿ اٖكتار ّ
الصكت دقياقا.
اا
ككمها كاف الكتر
قصٓر زاد عدد هرات التذبذب ككاف ّ
الصكت
الصكت دقياقا ,ككمها كاف الكتر
شد الكتر كارتخاؤي كمها كاف الكتر
3ػ ّ
ا
ا
هسترخيا كاف ّ
هشدكدا كاف ّ
ظآ).ىظر :حساف ,د .ت ,ص(60
غمي ا
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الصكت الىاتج هف هصدر
2ػ ارتفاع ّ
الصكت أؼ الهدػ الذؼ يصل إليً ّ
الصكت (الشدة) :كيقصد بً قكة ّ
هىخفضا كذلؾ بحسب التفاكت الذؼ تحس بً اٖذف ,كاذا
الصكت إها أف يككف هرتفعا أك
ا
الصكت ,فٍذا ّ
ّ
جدا فذلؾ يحدث تشكيش عمِ اٖذف كهف الصعب فٍـ الهقصكد هف الكٛـ الهىطكؽ,
عاليا ا
الصكت ا
كاف ّ
كٌذا اٚرتفاع أك العمك ٓىتج هف قكة ضغط الٍكاء هف الرئتٓف إلِ أعمِ حٓث أعضاء الىطق ,كارتفاع

الصكت ٌك ها يعرؼ بشدة الصكت؛ كالتْ تعتهد عمِ سعة اٌٚتزاز كٌك التىكع فْ ضغط الٍكاء.
ّ
الصكت (الجرس) :كيقصد بٍا الكيفية التْ ىستطيع أف ىهٓز بٍا صكت عف صكت
3ػ نكعية ّ

آخر ,كتعتهد عمِ شكل حجٓرات الرىٓف ,كذلؾ بحسب كضع الشفتٓف كالمساف ,كسقف الفـٓ).ىظر :القهاطْ,

ص(27 ,26

صفات األصكات :تىقسـ الصفات إلِ:

أ ػ صفات مف حيث اإلعاقة:

تاها فْ أحد أعضاء الىطق ,كهف ثـ فتحً فجأة فٓىطمق
1ػ الشدة :كفٍٓا ٓتـ إغٛؽ هجرػ الٍكاء إغٛاقا ا
الصكت بالشدٓد أك اٚىفجارؼ ,كٌذي اٖصكات ٌْ :الباء ,كالتاء ,كالداؿ,
الصكت
ا
هىفجرا ,كيسهِ ٌذا ّ
ّ
كالضاد ,كالطاء ,كالقاؼ ,كالكاؼ ,كالٍهزة.

تاها ,كٌْ اٖصكات التْ ٓتـ ىطقٍا هع تسرب لمٍكاء عىد
حبسا ا
2ػ الرخك :كفٍٓا ٓ ٚتـ حبس الٍكاء ا
أعضاء الىطق ,حٓث ٓتـ ىطقٍا بتضٓٓق هجرػ الٍكاءٓ).ىظر :حساف ,ص(87 ,86
3ػ التكسط :كٌْ الصفة التْ تقع بٓف الشدة كالرخاكة ,أؼ بٓف ا٘غٛؽ التاـ لهجرػ الٍكاء كبٓف حالة

جدا
أيضا ىصف هىفتح ,كيطمق عمٍٓا البعض احتكاؾ؛ فٍْ تحدث
ا
احتكاكا خف ايفا ا
تسرب الٍكاء ,كتسهِ ا
الصكتيةٓ) .ىظر :هختار1997 ,ـ ,ص(130
لمٍكاء أثىاء هركري هف اٖكتار ّ
الصكتية:
ب ػ صفات مف حيث كضع األكتار ّ

1ػ الجير :كٌذي الصفة تطمق عمِ اٖصكات التْ ٓتـ ىطقٍا هع حدكث اٌتزاز أك تذبذب فْ الكتريف

الداؿ ,كالذاؿ ,كالراء ,كالزاؼ ,كالضاد ,كالظاء ,كالعٓف ,كالغٓف ,كالٛـ,
الصكتٓٓف ،كٌْ :الباء ,كالجيـ ,ك ّ
ّ
الصكائت الطكيمة :الكاك كالياء.
كالهيـ ,كالىكف ,با٘ضافة إلِ ّ
الصكتٓٓف ,أؼ
2ػ اليمس :كٌْ اٖصكات التْ ٓتـ ىطقٍا هع عدـ حدكث اٌتزاز أك تذبذب فْ الكتريف ّ
تبقِ ساكىة بدكف حركة ,كٌذي اٖصكات ٌْ :التّاء ,كالثاء ,كالسٓف ,كالحاء ,كالخاء ,كالسٓف ,كالشٓف,
كالصاد ,كالطاء ,كالفاء ,كالقاؼ ,كالكاؼ ,كالٍاءٓ).ىظر :أىيس ,د.ت ,ص(22 ,21

برنامج براتPraat :

التعريف ببرنامج برات :Praat

148

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

كمهة  Praatتعىْ بالٍكلىدية الكٛـ ,كتـ اكتشاؼ البرىاهج هىذ سىة 1992ـ فْ جاهعة أهسترداـ هف

الصكتيات ,كٌك برىاهج
قبل الباحثٓف الٍكلىدٓٓف  Paul Boersma , David Weeninkبهعٍد عمكـ ّ
الصكتية ,كهف هٓزاتً ّأىً سٍل اٚستعهاؿ ,إ ٚإّىً قد تختمف كاجٍتً
لدراسة كتحمٓل كهعالجة الهكجات ّ
بأىً صعب اٚستعهاؿ ,كيهكف تحهٓمً هف الصفحة
هف حاسكب إلِ آخر اٖهر الذؼ ٓجعل البعض يعتقد ّ
الرسهية لمبرىاهج ) ,(WWW.praat.orgكٌك هجاىْ التحهٓل ,ككظيفتً يقكـ بتحمٓل كل صكت ىقكـ

الصكت البسيط ,كتحدٓد خصائص
بتسجٓمً فْ ٌذا الجٍاز ,حٓث ٓختص ٌذا البرىاهج بكصف ,كتحمٓل ّ
الصكت ,كتتقابل ٌذي الخصائص الثٛث
الصكت ,كجكدة ّ
الصكت ,كارتفاع ّ
اٖصكات الثٛث :درجة ّ
الصكت الهعقد فٍك يحتكؼ عمِ العدٓد
فٓزيائيا هع التردد ,كالسعة ,كالجرس ,فٍك  ٚيقكـ بتحمٓل ككصف ّ
هف الترددات كٌك ها يعرؼ بالضكضاء ,ككاجٍة البرىاهج عمِ شكل شفً كلساف

ٓ).ىظر :كبٓر,

2019ـ ,ص(6 ,5

الصكت:
كيفية تحميل ّ

الصكت الهراد تحمٓمً هف القائهة الهكجكدة أهاهْ ثـ ىىقر عمِ  Editكٌك ثاىْ خيار
1ػ ىقكـ بتحدٓد ّ
هكجكد بالقائهة الظاٌرة عمِ يهٓف الشاشة.

شكل ) (1إظٍار صكرة التحمٓل.

لمصكت ,كهف ثـ ىقكـ بالىقر فْ فراغ خارج الرسـ الطيفْ حتِ تظٍر
2ػ فيظٍر لىا الرسـ الذبذؼ كالطيفْ ّ
الشكل:
لىا الىتائج صحيحة بٍذا ّ
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شكل ) (2الرسـ الطيفْ لمصكت.
لمصكت
3ػ كفْ ٌذا الرسـ الذبذؼ كالطيفْ ػ شكل ) (2ػ يظٍر لىا :المكف اٖسكد كيهثل الرسـ الطيفْ ّ
الهكجكد أسفل الرسـ أك الصكرة ,كٌك هقسـ إلِ خهس درجات طيفية لهخارج اٖصكات ٌْ F1 :كالتْ

الصكت هف الحمق F3 ,كالتْ تهثل هخرج
الصكت هف الحىجرة F2 ,كالتْ تهثل هخرج ّ
تهثل هخرج ّ
الصكائت كالحركات,
الصكت هف الشفً F5 ,كالتْ تهثل هخرج ّ
الصكت هف الفـ F4 ,كالتْ تهثل هخرج ّ
ّ
طكيمة )أصكات الهد :اٖلف ,كالكاك ,كالياء( ,كتهثل
الصكائت ال ّ
كٌْ قصٓرة)الضهة ,كالفتحة ,كالكسرة( ,ك ّ

ٌذي الدرجات التردد كالذؼ ٓبدأ هف 1000ػ  ,5000كٌذي الدرجات هكجكدة عمِ شكل ىقاط حهراء أسفل

لمصكت ,كٌْ التْ تهثل صفات اٖصكات ,كتقاس بالٍٓرتز ,أها الخط اٖزرؽ الهكجكد
الرسـ الطيفْ ّ
الصكت كترددي كيقاس بالٍٓرتز ,كالخط
أسفل بالرسـ الطيفْ فٍك يهثل التىغيـ كدرجة الهٓل كاٚىحراؼ فْ ّ
الصكت)الىبر()الىبرٌ :ك الضغط عمِ هقطع هعٓف
اٖخضر الهكجكد أسفل الرسـ الطيفْ فٍك يهثل شدة ّ

أها الجزء العمكؼ هف
فْ الكمهة بقصد زيادة كضكحً فْ السهع ,القهاطْ ,ص ,(185كيقاس بػ ّ ,db
ؽ
الصكت ,أها
الرسـ البياىْ فٍك يهثل عرض الهكجة ,كالمكف اٖزر يهثل عدد الذبذبات كالكقفات فْ ّ

الصكت الهقتص أك الهحدد تحمٓمً ,كالشريط
الصكت فالعمكؼ يهثل زهف ّ
أسفل الرسـ الطيفْ ٓكجد زهف ّ
الصكت الهسجل كاه.ٛ
السفمْ يهثل زهف ىطق ّ

3ػ ك٘ظٍار كافة البياىات بشكل كاهل هف خصائص اٖصكات الشدة كالتردد كالزهف ىقكـ بالىقر عمِ

 Viewهف الشريط الهكجكد أعمِ الرسـ الهكجْ لمصكت ,ثـ ىىقر عمِ  Show analysesفتظٍر لىا

الصكت كترددي ,كالثالثة تهثل
قائهة :اٖكلِ تهثل الطٓف ,كالثاىية تهثل التىغيـ كالهٓل كاٚىحراؼ فْ ّ
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الصكت كشدتً كىبري ,أها الرابعة فإىٍا تهثل صفات اٖصكات ,كالخاهسة تهثل عدد الكقفات
كثافة ّ
الشكل:
لمصكت ,كىقكـ بالىقر عمِ كل خيار بالقائهة ,حتِ تظٍر عٛهة √ أهاهٍا بٍذا ّ
كالذبذبات ّ

شكل ) (3إظٍار كافة البياىات.
الصكت الهراد تحمٓمً كهف ثـ ىىقر عمِ  Selالهكجكدة أسفل الشاشة هف ىاحية
4ػ ىقكـ بتظمٓل الجزء أك ّ
لمصكت الهحدد فقط.
اليسار ,فيظٍر لىا الرسـ الطيفْ ّ

الصكت.
شكل ) (4كيفية قص ّ
5ػ ثـ ىىقر عمِ  Formantفتظٍر لىا قائهة تحتكؼ عمِ الىتائج فىىقر عمِ  Formant listingفتظٍر
لىا قائهة الىتائج تحتكؼ عمِ الزهف ك  , F4 ,F3 ,F2 ,F1أك ىقكـ بالىقر عمِ كل كاحدة عمِ حدة
بالقائهة  Get first formantكٌْ ) (F1كىقكـ بتسجٓل الىتٓجة كهف ثـ ىىقر عمِ Get second
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 (F2) formantكىقكـ بتسجٓل ىتٓجتً أيضا  ,كبعدٌا ىىقر عمِ ,(F3) Get third formant
كىسجل الىتٓجة ,كهف ثـ ىىقر عمِ  ,(F4) Get fourth formantكىسجل الىتٓجة.

شكل ) (5إظٍار ىتٓجة الهككف الهكجْ.
6ػ أك ىقكـ بتظمٓل الجزء الهراد تحمٓمً كىىقر عمِ  Pulsesفتظٍر لىا ىافذة بٍا خيارات ,كهف ثـ ىىقر
الصكت تحتاج إلِ ترجهة.
عمِ  Voice reportفتظٍر لىا ىتائج ّ

شكل ) (6إظٍار الىتائج بالكاهل.
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الصكت كالذؼ يقاس بالثاىية ,كالتىغيـ كدرجة الهٓل
7ػ كها يهكىىا أف ىدكف الىتائج ٓدكيا هف زهف ّ
الصكت )الىبر( كالتْ تقاس بػ decibel
الصكت كترددي ,كالتْ تقاس بالٍٓرتز ,كشدة ّ
كاٚىحراؼ فْ ّ
كاختصارٌا .db

لمصكت الهسجل قبل أف ىقتصً أك ىحدد جزاءا هىً ىقكـ بالىقر عمِ
8ػ إذا أردىا الرجكع إلِ الرسـ الطيفْ ّ
الصكت
أها إذا قهىا بالىقر عمِ ّ in
فإىٍا تقتص ّ
 allالهكجكدة أسفل الرسـ الطيفْ هف ىاحية اليسارّ ,
لمىطقٓ).ىظر :جاسـ ,د.ت,
الىفس السابق ّ
الهسجل الهحتكؼ عمِ الكٛـ الهىطكؽ حٓث تقكـ بحذؼ ّ

ص 3ػ (11

شكل ) (7الرجكع لمرسـ الطيفْ لمصكت بالكاهل.
9ػ عىد تسجٓل جهيع الىتائج ىضعٍا بجدكؿ عمِ ىظاـ ا٘كسل ٘ظٍار الهتكسط الحسابْ لمتردد الذؼ
يساعدىا بإظٍار الىتائج الىٍائية.

هٍها عىد دراسة المغة العربية عاهة كعمـ
تأسيسا عمِ ها تقدـ ذكري ّ
فإف برىاهج برات يعد برىاهجا ا
ا
الىطق بصكت هعٓف كفْ كمهات هتعددة هع صكائت ,كصكاهت
اٖصكات خاصة ,فعمِ سبٓل الهثاؿ عىد ّ

بأف ىطقً ٓتـ بىفس الخصائص :التردد كالزهف كالشدة فْ ٌذي
أخرػ ,فإىىا فْ الكٌمة اٖكلِ ىعتقد ّ
الىطق بصكت ها كبعدي صائت
إف ّ
الكمهات؛ كلكف فْ حقيقة اٖهر ٌىاؾ اختٛافا فْ الخصائص ,حٓث ّ

) الصائت :صكت لغكؼ ٓىتج عف اٌتزاز الحبمٓف الصكتٓٓف ,بدكف قفل أك تضٓٓق أك اىسداد ىسبْ فْ

هىطقة جٍاز الىطق أعمِ الهزهار .القهاطْ ,ص (181قصٓر ٓختمف عىد ىطقً كبعدي صائت طكيل،
ككذلؾ عىد ىطق صكت صاهت)الصاهت :صكت لغكؼ ,أىتج بسد أك إعاقة هجرػ الٍكاء فْ أحد

الهخارج بجٍاز الىطق ,أعمِ الهزهار .القهاطْ ,ص (61بداية الكمهة يككف غٓر ىطق الصاهت فْ
الصكتية)البٓئة الصكتية :اٖصكات
الدرج عىً فْ ىٍاية الكمهة ,أؼ إ ّف ٌذا اٚختٛؼ يحدث تباعا لمبٓئة ّ
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الهحيطة بالصكت فْ ظركفٍا الهختمفة ,هف جٍر ككهية كعمك فْ الصكت .حساف ,ص (126الهحيطة

احدا
الصكتٌْ :ك صكت لغكؼ يهثل ك ا
الصكتية)التىكع ّ
بٍذا الصاهت ،حٓث تحدث ها يعرؼ بالتىكعات ّ
لمصكت ,كىحف فْ
الصكتية الههٓزة .القهاطْ ,صّ (160
هف عدد هف الصكر الىطقية الهختمفة لمكحدة ّ

الصكت كأف تزداد
ٌذا الصدد  ٚىقكؿ ّ
الصكت ٓتغٓر ا
كميا كلكف بشكل بسيط هف حٓث شدة أك عمك ّ
بأف ّ
الصكت ,كدرجة
الصكت ,كذلؾ بالىسبة لزهف ىطق ّ
السابق أك التّالْ لٍذا ّ
لمصكت ّ
أك تىقص؛ كذلؾ كفقا ّ
ترددي ,كلكْ ٓتـ حساب ٌذي الخصائص كالصفات ٚبد هف استخداـ برىاهج برات ,حٓث  ٚيهكف إدراؾ
الىطق لدػ
الصكت بشكل سميـ ٚبد هف سٛهة أعضاء ّ
ٌذا اٚختٛؼ باٖذف البشرية ,كلكْ ٓتـ تحمٓل ّ
الهتكمـ أك الشخص الذؼ يقكـ بالتسجٓل ,كلتكضيح ذلؾ قهت بتطبٓق برىاهج برات عمِ بعض الكمهات

لصكت الكاؼ عمِ سبٓل الهثاؿ:

صكت الكاؼ:

ٌك صكت صاهت طبقْ هىفتح ,كشدٓد ,هٍهكس ،كيتـ ىطقً بالتقاء هؤخرة المساف بالطبق كالتصاقٍا

الصكتٓٓف ثـ ٓىفرج العضكاف؛ فٓىتج
هحكها ,كيحبس الٍكاء دكف أف يحدث اٌتزاا
التصااقا
از فْ الكتريف ّ
ا
صكت الكاؼ)ٓىظر :القهاطْ ,ص ,(66 ,65كصكت الكاؼ قد يقع فْ أكؿ الكمهة أك فْ الدرج أك فْ

الىطق بً أك الىطق بصكت آخر بداية تتشكل صكرة ذٌىية بالهخ كربطٍا بهعىِ هعٓف
ىٍاية الكمهة ,كعىد ّ
كٌك ها يعرؼ بالفكىيـ ,فٍك هجهكعة هف اٖصكات الهتحدة هع بعضٍا لتككف كحدة كاحدة ,فالفكىيـ إ اذا
صكت هفرد لً القدرة عمِ تغٓٓر الهعىِ)ٓىظر :هاريك باؼ ,ص 49ػ  ,(90كٌك عبارة عف هجهكعة هف

خاصا بٍا ,ك ٚيهكف أف تحل كحدة
اٖلكفكىات التْ تككف أسرة كاحدة ,كلكل كحدة هف ٌذي الكحدات ا
هكقعا ا
ٖف ذلؾ يغٓر الهعىِ ,كاٖلكفكف ٌك الهككف لمفكىيـ فٍك كحدة هف كحداتً كليس لً
هحل كحدة أخرػ ّ

القدرة عمِ تغٓٓر الهعىِ)ٓىظر :اٖسكد2000 ,ـ ,ص ,(101 ,100فعىد الىطق بصكت الكاؼ هع
الصكتية الهحيطة بً.
صكاهت أخرػ تتشكل الكمهة ,كتختمف خصائص صكت الكاؼ هع اختٛؼ البٓئة ّ
اب.
الكاؼ في بداية الكممة متمك بصائت أمامي ،ضيق قصير :/i/ ،كتَ ْ
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شكل ) (8الرسـ الطيفْ لكمهة كتاب.
كب.
الكاؼ في بداية الكممة متمك بصائت خمفي ،ضيق ،طكيلُ :/ū/ك ْ

الكاؼ في بداية الكممة متمك بصائت خمفي ،ضيق ،قصيرُ :/u/ك ْفء.

الكاؼ في بداية الكممة متمك بصائت أمامي ،متسع ،قصير َ :/a/ك ْع ْؾ.

كرثَأْ.
الكاؼ في بداية الكممة متمك بصائت أمامي ،ضيق ،قصير ْ :/i/

اب.
الكاؼ في الدرج مسبكؽ بصائت أمامي ،ضيق ،قصير ،/i/كمتمك بصامت انفجاريْ :
هك َب ْ

شكل ) (9الرسـ الطيفْ لصكت الكاؼ فْ كمهة هكباب.
ع.
الكاؼ في الدرج مسبكؽ بصائت أمامي ،متسع ،قصير ،/a/كمتمك بصامت مجيكر :أَ ْك َر ْ
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تب.
الكاؼ في الدرج مسبكؽ بصائت أمامي ،متسع ،قصير ،/a/كمتمك بصامت انفجاريَ :ه ْك ْ

الكاؼ في الدرج مسبكؽ بصائت أمامي ،متسع ،قصير ،/a/كمتمك بصائت أمامي متسع ،طكيل :/ ā/
َه َكاف

ركة.
الكاؼ في الدرج مسبكؽ بصائت أمامي ،ضيق ،قصيرَ :/i/ش َ

الكاؼ في نياية الكممة مسبكؽ بصائت أمامي ،متسع ،قصيرَ :/a/د َر ْؾ.

ضحؾ.
الكاؼ في نياية الكممة مسبكؽ بصائت أمامي ،ضيق ،قصير:/i/
ْ
اؾ.
عر ْ
الكاؼ في نياية الكممة مسبكؽ بصائت أمامي ،متسع ،طكيلَ :/ā/
ديؾ.
الكاؼ في نياية الكممة مسبكؽ بصائت أمامي ،ضيق ،طكيلْ :/ī/

شكل ) (10الرسـ الطيفْ لصكت الكاؼ فْ كمهة ديؾ.
ض ْح ْؾ).ابف هىظكر ,ص 137ػ . (729
الكاؼ في نياية الكممة مسبكؽ بصامت رخكَ :
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جدكؿ بالقراءات الفيزيائية لجزء مف كممات صكت الكاؼ في بيئاتو المتعددة:
هكقع
الترقيـ

الصكت

التردد)(F1

التردد)(F2

الهتكسط

الزهف

الشدة

العٓىة
كتاب

1

1

1543.97

2641.06

2092.515

0.043335

54.32

ككب

2

1

790.96

1581.18

1186.07

0.048119

60.45

كفء

3

1

703.48

1465.69

1084.585

0.040521

69.82

كعؾ

4

1

862.85

1942

1402.425

0.036179

69.62

كرثأ

5

1

1363.64

2582.99

1973.315

0.039757

62.19

هكباب

6

2

1323.83

2438.47

1881.15

0.049847

62.65

أكرع

7

2

852.07

1803.8

1327.935

0.047274

61.52

هكتب

8

2

739.24

2058.28

1398.76

0.048882

59.06

هكاف

9

2

602.86

2031.36

1317.11

0.051134

65.94

شركة

10

2

488.4

1826.96

1157.68

0.055395

66.18

ضحؾ

11

3

1432.72

1904.09

1668.405

0.122528

58.38

درؾ

12

3

1340.87

1791.86

1566.365

0.163611

56.69

ديؾ

13

3

1100.31

2214.23

1657.27

0.176073

56.71

عراؾ

14

3

1371.87

1759.69

1565.78

0.126467

63.85

ضحؾ

15

3

1206.87

2397.55

1802.21

0.128316

62.18

جدكؿ ).(1

الخاتمة:

الحهد ﵀ الذؼ بىعهتً تتـ الصالحات ,عىد دراستْ لٍذا البحث الهكسكـ بػ المغة العربية كالبرهجيات

السابق تكصمت إلِ عدة ىتائج
الحاسكبية برىاهج برات أىهكذجا ,كبىاء عمِ القراءات الهسجمة بالجدكؿ ّ
ٌْ:

السهع لدػ الطرفٓف.
إف استهرار العهمية الكٛهية بٓف الطرفٓف ٓتطمب سٛهة أعضاء ّ
1ػ ّ
الىطق ك ّ
الىطق لدػ الشخص الذؼ يقكـ بالتسجٓل؛ كذلؾ
2ػ عىد استخداـ برىاهج ٚ Praatبد هف سٛهة أعضاء ّ
الصكت البسيط
لمحصكؿ عمِ ىتائج صحيحة كدقيقة عىد تحمٓل الصكر ,حٓث ّ
إف البرىاهج يقكـ بتحمٓل ّ
كليس الهعقد.
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الصكتية الهجاكرة ٓؤدؼ إلِ إٓجاد تىكعات صكتية.
3ػ ّ
إف اختٛؼ البٓئة ّ
الصكت )التردد(.
4ػ كمها ابتعد هكقع صكت الكاؼ هف هكقع البداية كمها ّ
قل هتكسط درجة ّ
إف الهتكمـ عىد ىطقً ٖكؿ
الصكت ,حٓث ّ
5ػ كمها ابتعد صكت الكاؼ هف هكقع البداية كمها قمت شدة ّ
الىطق بآخر
صكت ٓبدؿ جٍدا فْ ضغط الٍكاء هف الرئتٓف إلِ أعضاء الىّطق أكثر هها ٓبدلً عىد ّ
الىطق.
ٖىً ٓتٍيأ لمتكقف عف ّ
صكت؛ ّ
بالىطق
إف الهتكمـ ٓبدأ ّ
الصكت ,حٓث ّ
6ػ كمها ابتعد هكقع صكت الكاؼ هف هكقع البداية زاد زهف ىطق ّ
ببطء تدريجيا؛ حتِ ٓ ٚتـ التكقف عف الّىطق بشكل هفاجئ فيصبح فْ ربكة.

قائمة المصادر كالمراجع:

1ػ القرآف الكريـ ,بركاية قالكف عف ىافع.

2ػ اٖصكات المغكية ,إبراٌيـ أىيس ,هصر ,هكتبة ىٍضة هصر ,د .ط ,د.ت.

3ػ اٖصكات ككظائفٍا ,دمحم هىصف القهاطْ ,طرابمس ,دار الكلٓد ,الطبعة الثاىية2003 ,ـ.
4ػ التهٍٓد فْ عمـ المغة ,دمحم اٖسكد ,طرابمس ,الجاهعة الهفتكحة ,الطبعة الثالثة2000 ,ـ.

5ػ الخصائص ,أبك الفتح عثهاف بف جىْ ,الٍٓئة الهصرية العاهة لمكتاب ,الطبع الرابعة ,د.ت ,الجزء
اٖكؿ.

6ػ الصاحبْ فْ فقً المغة العربية كهسائمٍا كسىف العرب فْ كٛهٍا ,أحهد بف فارس ,الىاشر دمحم عمْ
بيضكف ,الطبعة اٖكلِ1997 ,ـ ,الجزء اٖكؿ.

7ػ أسس عمـ المغة ,هاريك باؼ ,تر :أحهد هختار عهر ,د.ت.

8ػ أصكؿ عمـ العربية فْ الهدٓىة ,عبد الرزاؽ بف فراج الصاعدؼ ,الىاشر هجمة الجاهعة ا٘سٛهية
بالهدٓىة الهىكرة ,العدداف 105ػ 1988 ,1987 ,106ـ.

9ػ دراسة الصكت المغكؼ ,أحهد هختار عهر ,القاٌرة ,عالـ الكتب 1997 ,ـ.

10ػ دلٓل هستعهل تطبٓق تحمٓل ا٘شارات الصكتية كهعالجتٍا برات  ,praatبف عيسِ كبٓر ,هكتبة
كهمتقِ عمـ اٖصكات ,العدد التاسع2019 ,ـ.

11ػ طريقة عهل برىاهج برات كتحمٓل القصائد صكتيا كهخبريا ,زٌراء جاسـ دمحم ,هكتبة كهمتقِ عمـ
اٖصكات ,د.ت.

12ػ عمـ اٖصكات ,كهاؿ بشر ,القاٌرة ,دار غريب لمطباعة كالىشر كالتكزيع ,د .ط2000 ,ـ.
13ػ عمـ المغة ,أحهد هختار عهر ,عالـ الكتب ,الطبعة الثاهىة1998 ,ـ.
14ػ عمـ المغة العربية ,هحهكد فٍهْ حجازؼ ,دار غريب لمطباعة كالىشر كالتكزيع ,د .ط ,د.ت ,الجزء

اٖكؿ.
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15ػ عمـ المغة هقدهة لمقارغ العربْ ,هحهكد السعراف ,القاٌرة ,دار الفكر العربْ ,الطبعة الثاىية,
1997ـ.
16ػ عمـ المغة ,عمْ عبد الكاحد كافْ ,ىٍضة هصر لمطباعة كالىشر ,الطبعة اٖكلِ ,د.ت.
17ػ لساف العرب ,دمحم بف هكرـ ابف هىظكر ,بٓركت ,دار صادر ,الطبعة الثالثة ,د.ت.
18ػ هىاٌج البحث فْ المغة ,تهاـ حساف ,هصر ,هكتبة اٖىجمك الهصرية ,د .ط ,د.ت.

****************************************
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درجة ممارسة التمكيف االداري الكظيفي لمقادة االكاديمييف بكمية التربية جامعة سرت مف
كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بيا

د .أدمحم عمر أدمحم عيسى
ممخص :

د .أحمد االميف عمي

كمية التربية – جاهعة سرت

ٌدؼ البحث الحالْ إلِ التعرؼ عمِ درجة ههارسة التهكٓف الكظيفْ هف قبل القادة اٚكاديهٓٓف بكمية

التربية جاهعة سرت هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس بٍا  ,كلقد استخدـ الباحثاف الهىٍج الكصفْ

التحمٓمْ  ,هستخدهٓف أداة اٚستبياف لجهع البياىات حكؿ هكضكع الدراسة  ,كتككف هجتهع الدراسة هف
جهيع أعضاء ٌٓئة التدريس بالكمية كالبالغ عددٌـ  83عضكا  ,كتركزت الدراسة فْ الكقكؼ عمِ اٖبعاد

التالية لمتهكٓف ا٘دارؼ  :تفكيض السمطة  ,كتحفٓز أعضاء ٌٓئة التدريس  ,ك اٚتصاؿ الفاعل  ,كالعهل
الجهاعْ , .كتكصل البحث إلِ هجهكعة هف الىتائج كاف هف أبرزٌا  :أف درجة ههارسة أبعاد التهكٓف

ا٘دارؼ بكمية التربية جاهعة سرت جاءت بدرجة عالية أك هرتفعة  ,كجاء فْ الهرتبة اٖكلِ بعد العهل

الجهاعْ كأحد ابعاد التهكٓف اٚدارؼ كبهتكسط حسابْ قدري ) , (3.97كفْ الهرتبة الثاىية جاء بعد
تفكيض السمطة كبهتكسط حسابْ قدري ) (3.62كفْ الهرتبة الثالثة جاء بعد اٚتصاؿ الفاعل كالهعمكهات

كبهتكسط حسابْ قدري ) (3.56كفْ الهرتبة اٖخٓرة جاء بعد تحفٓز أعضاء ٌٓئة التدريس كبهتكسط حسابْ
قدري ). (3.00

الكممات المفتاحية :التمكيف الكظيفي  :القادة االكاديمييف  :كمية التربية :أعضاء ىيئة التدريس

اكال /مقدمة:

هع بداية القرف العشريف بداء ٓتبمكر هفٍكـ التهكٓف فْ الفكر ا٘دارؼ  ,كٌك لـ يظٍر فجأة كلكىً

ظٍر ىتٓجة تطكرات تراكهية فْ الفكر ا٘دارؼ بهفاٌيهً الهختمفة بشكل عاـ كبهفاٌيـ إدارة الهكارد البشرية
بشكل خاص ,كيعد التهكٓف اٚدارؼ هف الهكضكعات الحدٓثة التْ ٌْ هكضع اٌتهاـ الكثٓر هف الباحثٓف

هىذ ذلؾ الحٓف إلِ اٚف كذلؾ لترسٓخ هبدأ اٚبداع فْ العهل لدػ العاهمٓف فْ هجاؿ ا٘دارة ٌ).يفاء

طيفكر .(2018,104,

كيعد التهكٓف ا٘دارؼ أك التهكٓف الكظيفْ هف الهكضكعات الحدٓثة إذ بدأ اٌٚتهاـ بٍا ٓتزآد هىذ

أكاخر التسعٓىيات فْ ا٘دارة العربية ,كٌك اٚساس السميـ الذؼ يهكف اٚدارؼ هف ههارسة السمطة
الههىكحة لً تحهل هسؤكلية كظيفتً كق ارراتً ,كيٍدؼ إلِ استغٛؿ الكفاءة التْ تكهف داخل اٚفراد
استغٚٛا كاه) ُٛهيساء هفمح 2020 ,ـ  ,ص (2
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كيعتبر التهكٓف ا٘دارؼ هفٍكها هعاص ار ٓتطمب تىهية اٖفراد كرفع قدراتٍـ كهٍاراتٍـ لحل الهشكٛت

كهكاجٍة الهكاقف ا٘دارية ,كها ٓتطمب هىحٍـ الفرص لمهبادة كالتحدؼ هف خٛؿ التحكيل الصٛحيات

ررات كالتعاكف كالهشاركة باتجاي تحقٓق اٌٖداؼ).اخٛص إبراٌيـ الطركاىً,
كاعطائٍـ الهسؤكليات ٚتخاذ الق ا
سهٓرة دمحم إهبارؾ2017 ,ـ ,ص(37

كيىظر لمجاهعة عمِ أىٍا هركز إشعاع حضارؼ كعمهْ يسعِ الْ تىهية الهجتهع فْ هختمف

الهجاٚت ,كذلؾ هف خٛؿ كظائفٍا اٖساسية التْ تقكـ بٍا هتهثمة فْ التعميـ كالبحث العمهْ كخدهة

الهجتهع ,كبىاء الشخصية السكية لمفرد ,كيعتهد ىجاح العهمية التعميهية فْ الجاهعة عمِ هقدرتٍا عمِ

تحقٓق اٌدافٍا بالدرجة اٖكلِ ,كالتْ تعتهد ٌذي اٚخٓرة بدكرٌا عمِ كفاءة العىصر البشرؼ الهكجكد بٍا,

هف هكظفٓف كأعضاء ٌٓئة التدريس .كيٍتـ هفٍكـ التهكٓف ا٘دارؼ فْ الجاهعة الذؼ يعىِ إعطاء العاهمٓف
الصٛحيات كالهسؤكليات كتشجيعٍـ عمِ الهشاركة كالهبادرة باتخاذ الق اررات الهىاسبة ,كهىحٍـ الحرية

كالثقة ٖداء العهل بطريقتٍـ الخاصة دكف تدخل هباشر هف ا٘دارة بشكل ٓكثق العٛقة بٓف ا٘دارة

كالعاهمٓف ,كالهساعدة عمِ تحفٓزٌـ كهشاركتٍـ فْ اتخاذ الق اررات ,ككسر الجهكد ا٘دارؼ كالتىظيهْ

الداخمْ بٓف اٚدارة كالعاهمٓف ,هها ٓجعل اٌٚتهاـ بهبدأ تهكٓف العاهمٓف عىص ار اساسي ا لىجاح
الهؤسسات).أحهد الكيٛىْ كاخركف 2018 ,ـ  ,ص.(4
ثانيا /مشكمة البحث :

تتركز هشكمة البحث فْ التعرؼ عمِ كاقع التهكٓف ا٘دارؼ أك الكظيفْ بكمية التربية جاهعة سرت  ,هف

كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس بٍا  ,ك لها لمتهكٓف ا٘دارؼ هف أٌهية فْ هساعدة ا٘دارة فْ التخمص

هف البٓركقراطية كتشجيع هشاركة العاهمٓف بٍا كتفكيضٍـ الهسؤكلية فْ اتخاد الق اررات اٖهر الذؼ يعزز
لدٍٓـ اٚىتهاء لمهؤسسة حٓث أكدت العدٓد هف الدراسات التْ تىاكلت هكضكع التهكٓف ا٘دارؼ أف

الهؤسسات التْ تتهتع بدرجة عالية هف التهكٓف ا٘دارؼ يعزز لدػ هىتسبٍٓا هبدأ اٚىتهاء إلٍٓا.
كلقد حدد الباحثاف هشكمة البحث فْ التساؤؿ الرئيسْ التالْ :

ها درجة ههارسة التهكٓف اٚدارؼ كالكظيفْ لمقادة اٖكاديهٓٓف بكمية التربية جاهعة سرت هف كجٍة ىظر

أعضاء ٌٓئة التدريس بٍا؟

كيتفرع هف ٌذا السؤاؿ اٚسئمة الفرعية التالية:

 ها درجة ههارسة تفكيض السمطة كأحد أبعاد التهكٓف ا٘دارؼ لمقادة اٖكاديهٓٓف بكمية التربية جاهعةسرت هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس بٍا؟

 ها درجة ههارسة العهل الجهاعْ كأحد أبعاد التهكٓف لمقادة اٖكاديهٓٓف بكمية التربية جاهعة سرت هفكجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس بٍا؟
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 ها درجة ههارسة تحفٓز أعضاء ٌٓئة التدريس كأحد أبعاد التهكٓف ا٘دارؼ لمقادة اٖكاديهٓٓف بكميةالتربية جاهعة سرت هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس بٍا؟

 ها درجة ههارسة اٚتصاؿ الفاعل كهشاركة الهعمكهات كأحد أبعاد التهكٓف ا٘دارؼ لمقادة اٖكاديهٓٓفبكمية التربية جاهعة سرت هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس بٍا؟

 ٌل ٌىاؾ فركؽ ذات دٚلة إحصائية عىد هستكػ دٚلة  0.05فْ استجابات أعضاء ٌٓئة التدريسبكمية التربية جاهعة سرت تعزػ لهتغٓرات الدراسة)الجىس كالتخصص العمهْ كالدرجة العمهية كسىكات

الخبرة كالهؤٌل العمهْ كالكظيفة الهكمف بٍا(؟

ثالثا /أىمية البحث:

يستهد البحث أٌهٓتً هف أٌهية هكضكع التهكٓف ا٘دارؼ أك الكظيفْ كأحد الهداخل ا٘صٛحية

كالتطكيرية لٙدارة  ,كها أىً أحد الهكضكعات ا٘دارية الٍاهة التْ تسعِ لتبىْ ا٘دارة بالهشاركة هف

خٛؿ هشاركة كافة الهكارد البشرية فْ الهؤسسة فْ إدارة هؤسستٍـ لتهكٓىٍا هف استغٛؿ الفرص
كهكاجٍة التحديات كزيادة قدرتٍا التىافسية.

كيؤهل الباحثاف هف ٌذا البحث فْ اثراء اٖدب البحثْ بهفٍكـ التهكٓف كأبعادي التْ تكشف عف درجة

ههارسة القادة اٖكاديهٓٓف بكمية التربية جاهعة سرت لمتهكٓف ا٘دارؼ كيتكقع الباحثاف أف يفٓد ٌذا البحث
القادة اٖكاديهٓٓف بجاهعة سرت فيها ٓتكصل إليً هف ىتائج كها يقدهً هف هقترحات حكؿ كاقع التهكٓف

ا٘دارؼ كدكر أصحاب القرار فْ تعزيزي كالسعْ لتطبيقً.
رابعا /أىداؼ البحث:

ٍٓدؼ البحث إلِ التعرؼ عمِ هجهكعة هف اٌٚداؼ هىٍا:

 التعرؼ عمِ درجة ههارسة التهكٓف ا٘دارؼ ك الكظيفْ لمقادة اٖكاديهٓٓف بكمية التربية جاهعة سرتهف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس بٍا.

 التعرؼ عمِ درجة ههارسة تفكيض السمطة كأحد أبعاد التهكٓف ا٘دارؼ لمقادة اٖكاديهٓٓف بكمية التربيةجاهعة سرت هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس بٍا.

 التعرؼ عمِ درجة ههارسة العهل الجهاعْ كأحد أبعاد التهكٓف ا٘دارؼ لمقادة اٖكاديهٓٓف بكمية التربيةجاهعة سرت هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس بٍا.

 التعرؼ عمِ درجة ههارسة تحفٓز اعضاء ٌٓئة التدريس كأحد أبعاد التهكٓف ا٘دارؼ لمقادة اٖكاديهٓٓفبكمية التربية جاهعة سرت هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس بٍا.

 التعرؼ عمِ درجة ههارسة اٚتصاؿ الفاعل كهشاركة الهعمكهات كأحد أبعاد التهكٓف ا٘دارؼ لمقادةاٖكاديهٓٓف بكمية التربية جاهعة سرت هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس بٍا.
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 -التعرؼ عمِ ها اذا كاىت ٌىاؾ فركؽ ذات دٚلة إحصائية عىد هستكػ دٚلة  0.05فْ استجابات

أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جاهعة سرت تعزػ لهتغٓرات الدراسة)الجىس كالتخصص العمهْ
كالدرجة العمهية كسىكات الخبرة كالهؤٌل العمهْ كالكظيفة(

خامسا /منيج البحث:

تحقيق ا ٌٖداؼ البحث كلٙجابة عمِ أسئمتً استخدـ الباحثاف الهىٍج الكصفْ لهٛءهتً لهكضكع البحث

حٓث هف خٛلً ٓتـ كصف هكضكع البحث كجهع البياىات حكلً.

سادسا /حدكد البحث:

تتحدد هعظـ الدراسات كالبحكث التربكية بالحدكد أتية:

الحد المكضكعي:

ٓتركز الحد الهكضكعْ فْ ٌذا البحث عمِ الكقكؼ عمِ درجة ههارسة التهكٓف ا٘دارؼ بكمية التربية

جاهعة سرت هف قبل القادة اٖكاديهٓٓف ٖعضاء ٌٓئة التدريس بٍا.

الحد الزمني :

تركز الحد الزهىْ فْ ٌذا البحث فْ زهف إجراءٌا حٓث أجريت ٌذي الدراسة خٛؿ شٍر هارس لسىة

2021ـ.

الحد المكاني:

أجرؼ ٌذا البحث عمِ كمية التربية جاهعة سرت.

الحد البشري :

تـ تطبٓق ٌذا البحث عمِ أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جاهعة سرت الهكمفٓف هىٍـ بهٍاـ كغٓر

الهكمفٓف.

سابعا/مصطمحات البحث:
تتحدد هصطمحات البحث فْ الهفاٌيـ اٚتية :

1ػ درجة ممارسة  :يعرفٍا الباحثاف إجرائيا بأىٍا ا٘جراءات الهتخذة هف قبل إدارة الكمية كالهتاحة لمتهكٓف
ا٘دارؼ كالكظيفْ لمقادة اٖكاديهٓٓف بكمية التربية كأقساهٍا العمهية كهكاتبٍا ا٘دارية .

 2التمكيف اإلداري ٌ :ك عهمية هىح القادة التربكيٓف اٚستقٛلية كالهقدرة بحٓث تصبح لدٍٓـ همكة اٚجتٍاد
كاصدار اٖحكاـ كالتقدٓر كحرية التصرؼ فْ القضايا التْ تكاجٍٍـ خٛؿ ههارستٍـ لهٍاهٍـ  ,ككذلؾ
هساٌهتٍـ الكاهمة فْ اتخاذ الق اررات ضهف بٓئة التىظيهات ا٘دارية فْ الجاهعة ( Lawson and .

)Havrison.1999.p89
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كها يعرؼ عمِ أىً هدػ إعطاء القيادات التربكية فْ الجاهعات الحككهية فْ اٖردف سمطات أكسع

فْ الهساءلة كالرقابة  ,كتحه ٛلهسئكلياتٍـ كاستخداـ زيادة هقدرتٍـ هف خٛؿ عهميات التدريب).ىجاح

القاضْ.(7 ,2008 ,

ٌك ىقل طكعْ لمهسؤكلية كالسمطة بشكل هتكافئ هف الهدٓريف إلْ الهرؤكسٓف كدعكة لمعاهمٓف
لمهشاركة فْ سمطة اتخاذ القرار  ,كالتهكٓف اشراؾ جهيع اٖفراد فْ صىع ىجاح الهىظهة  ,كٌذا يعىْ
اٌٚتهاـ باٖفراد كعىاصر بشرية لٍا أهالٍا كطهكحاتٍا ).افىدؼ.(2003,

كيعرؼ الباحثاف التهكٓف اٚدارؼ إجرائيا بأىً  -:الهساحة الههىكحة أك الهتاحة لمقادة اٖكاديهٓٓف بكمية
التربية لههارسة التهكٓف الكظيفْ كذلؾ هف حٓث تفكيض السمطة لٍـ كاتباع أسمكب العهل الجهاعْ فْ
أداء الهٍاـ كهدؼ كجكد اتصاؿ بٓىٍـ فْ تكفٓر الهعمكهات كالبياىات كهدؼ تحفٓز الجٍات اٖعمِ
ٖعضاء ٌٓئة التدريس لمقياـ بأبعاد التهكٓف الكظيفْ.
3ػ القادة االكاديمييف  :كيعرفٍـ الباحثاف إجرائيا -:بأىٍـ كل اعضاء ٌٓئة التدريس فْ كمية التربية

جاهعة سرت  ,الهكمفكف بهٍاـ قيادية هتهثمة فْ رئاسة اٖقساـ العمهية بالكمية أك الهكاتب كاٖقساـ

ا٘دارية اٖخرػ بكمية التربية جاهعة سرت .

ثامنا /الدراسات السابقة:

يعرض الباحثاف فيها ٓمْ لهجهكعة الدراسات السابقة التْ تىاكلت هكضكع التهكٓف ا٘دارؼ كالكظيفْ فْ

هؤسسات إدارية كهراحل تعميهية هختمفة  ,كلقد حرص الباحثاف عمِ اٚطٛع عمِ ٌذي الدراسات كفيها

ٓمْ عرضا لٍا كفقا لتسمسمٍا الزهىْ هرتبة هف اٖقدـ إلِ اٖحدث:

الدراسة االكلى :

العمري  ،دمحم بف سعيد 2011 ،ـ  ،التمكيف الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي لدى القيادات األكاديمية في
جامعة الممؾ سعكد:

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ هستكػ التهكٓف الكظيفْ فْ جاهعة الهمؾ سعكد هف كجٍة ىظر

القيادات اٖكاديهية بالجاهعة  ,كلقد أستخدـ الباحث الهىٍج الكصفْ اٚرتباطْ  ,كاستعاف باٚستبياف

كأداة لجهع البياىات  ,كتهثل هجتهع الدراسة فْ جهيع القيادات اٖكاديهية فْ جاهعة الهمؾ سعكد كعددٌـ

 , 230كتكصمت الدراسة إلِ هجهكعة هف الىتائج أبرزٌا :أف هستكػ التهكٓف الكظيفْ لدػ القيادات
اٖكاديهية فْ جاهعة الهمؾ سعكد جاء بدرجة هرتفعة  ,كها تكجد فركؽ ذات دٚلة احصائية عىد هستكػ

دٚلة  0.05بٓف هتكسط استجابات عٓىة الدراسة تعزػ لهتغٓر العهل الحالْ حكؿ هستكػ التهكٓف
الكظيفْ فْ بعد الكفاءة الذاتية لصالح ككٓل جاهعة كعهٓد كمية.
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الدراسة الثانية:

عبداليادي  ،اميرة  ،كاخرى  ، 2012 ،تمكيف القيادات األكاديمية بجامعة كفر الشيخ "دراسة حالة :
ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ طبيعة القيادة اٖكاديهية كالهقصكد بعهمية تهكٓف القيادة اٖكاديهية

بجاهة كفر الشٓخ بجهٍكرية هصر العربية  ,كاستخدهت الباحثتاف الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ هف خٛؿ

استخداـ أسمكب دراسة الحالة بٍدؼ رصد الكاقع ككصف الظاٌرة كها تحدث فْ الكاقع الفعمْ لٍا  ,كقد
استعاىت الدراسة باٚستباىة لجهع البياىات الهتعمقة بهكضكع الدراسة ,كتككىت عٓىة الدراسة هف القيادات

اٖكاديهية بالجاهعة )الككٓل – العهٓد – رئيس القسـ( كتكصمت الدراسة إلِ هجهكعة هف الىتائج كاف هف

أبرزٌا  :عدـ كجكد اختٛفات جكٌرية أك فركؽ ذات دٚلة إحصائية بٓف القيادات اٖكاديهية بالجاهعة هف
حٓث الىكع ) ذككر  ,أىاث( حكؿ آرائٍـ فْ أبعاد التهكٓف.

الدراسة الثالثة:

المري  ،آمنة 2015 ،ـ  ،مدى إدراؾ القيادات التربكية لمفيكـ اإلدارة بالتمكيف كممارستيـ ليا
بمدارس مدينة العيف الحككمية بدكلة االمارات العربية المتحدة

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ هدػ إدراؾ القيادات التربكية بهدارس العٓف الحككهية لثقافة

ا٘دارة بالتهكٓف  ,كتحدٓد درجة ههارسة ٌذي القيادات التربكية لثقافة ا٘دارة بالتهكٓف .كتحدٓد الفركؽ فْ

درجة إدراؾ أٌهية ا٘دارة بالتهكٓف كدرجة ههارستٍـ لً  ,كالتْ يهكف أف تعزػ لهتغٓرات الجىس كالهؤٌل
الدراسْ كالهرحمة الدراسية  ,كلقد قاهت الباحثة بتصهيـ استباىة لجهع البياىات حكؿ هكضكع البحث ,
كتكصمت الدراسة لهجهكعة هف الىتائج أٌهٍا  :أف إدراؾ القيادات التربكية بهدارس العٓف الحككهية لهفٍكـ

ا٘دارة بالتهكٓف كههارستً  ,كهدػ إدراكٍـ لثقافة ا٘دارة بالتهكٓف كدرجة ههارستٍـ لٍا فْ الجاىبٓف

ا٘دارؼ كالفىْ قد حققت هستكػ عاؿ .كها تكصمت الدراسة إلِ عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائي ا تعزػ
لهتغٓرؼ الجىس كالهرحمة الدراسية لجهيع أبعاد الدراسة .

الدراسة ال اربعة:

الزىراني  ،عبدهللا بف دمحم 2016 ،ـ  ،معكقات التمكيف اإلداري كسبل التغمب عمييا مف كجية نظر
القيادات األكاديمية بجامعة تبكؾ :

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ هعكقات تطبٓق التهكٓف ا٘دارؼ بجاهعة تبكؾ هف كجٍة ىظر

القادة اٖكاديهٓٓف بجاهعة تبكؾ  ,كاستخدهت الدراسة الهىٍج الكصفْ الهسحْ  ,كاستعاف الباحث
باٚستباىة لجهع البياىات حكؿ هكضكع الدراسة  ,كتككىت عٓىة الدراسة هف  90هفردة شهمت القادة

اٖكاديهٓٓف )العهداء كالككٛء كرؤساء كهشرفات اٚقساـ( عمِ هستكػ الكميات بجاهعة تبكؾ  ,كتكصمت

الدراسة إلِ هجهكعة هف الىتائج أبرزٌا :أف الهعكقات ا٘دارية كالبشرية كالتقىية هكجكدة كبدرجة كبٓرة.
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الدراسة الخامسة :

الزيف الخميفة الخضر الخميفة 2020 ،ـ  ،كاقع التمكيف اإلداري داخل األقساـ األكاديمية مف كجية
نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة الخرطكـ:

ٌدؼ البحث إلِ التعرؼ عمِ درجة ههارسة التهكٓف ا٘دارؼ داخل اٖقساـ اٖكاديهية بكمية

التربية جاهعة الخرطكـ هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس بٍا  ,كأستخدـ الباحث الهىٍج

الكصفْ  ,كاعتهد عمِ اٚستباىة فْ جهع الهعمكهات الهتعمقة بهكضكع البحث  ,كتككف هجتهع
البحث هف  173عضك ٌٓئة تدريس أختار الباحث عٓىة عشكائية بسيطة بمغت  45فرد بىسبة

 % 26هف الهجتهع اٚصمْ  ,كتكصل البحث إلِ هجهكعة هف الىتائج هىٍا :درجة ههارسة أبعاد

التهكٓف ا٘دارؼ بكمية التربية جاءت بدرجة كبٓرة  ,كأف أعمِ درجة ههارسة كاىت لصالح بعد
الهشاركة فْ صىاعة القرار  ,كأدىاٌا لبعد ثقافة التهكٓف ا٘دارؼ.

الدراسة السادسة :

ميساء حسف مفمح 2020 ،ـ  ،درجة فاعمية اإلدارة النسائية في التمكيف اإلداري كمعكقاتيا لدى فركع

جامعة حائل مف كجية نظر عضكات ىيئة التدريس:

ٌدفت الدراسة إلِ هعرفة فاعمية ا٘دارة الىسائية فْ التهكٓف ا٘دارؼ كهعكقاتٍا لدػ فركع جاهعة

حائل هف كجٍة ىظر عضكات ٌٓئة التدريس  ,كاستخدهت الباحثة الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ كتهثمت اٖداة

فْ اٚستباىة قاهت بتطبيقٍا عمِ عٓىة تككىت هف  53عضكة ٌٓئة تدريسْ بفركع جاهعة حائل خٛؿ

الفصل الدراسْ اٚكؿ 2019/2018ـ  ,كتكصمت الدراسة إلِ هجهكعة هف الىتائج كاف هف أٌهٍا :أف
الدرجة الكمية ٖبعاد التهكٓف ا٘دارؼ حصمت عمِ هتكسط عاـ بمغ  3.93أؼ بدرجة كبٓرة أها عمِ

هستكػ اٖبعاد فقد جاء بعد فريق العهل فْ الهرتبة اٖكلِ ثـ بعد تفكيض السمطة كبعد اٚتصاؿ الفعاؿ
كأخٓ ار بعد التحفٓز كجهيعٍا بدرجة كبٓرة.

الدراسة السابعة :

البقمي  ،مريـ 2020 ،ـ  ،درجة ممارسة التمكيف اإلداري لممشرفات التربكيات في إدارة األشراؼ

التربكي في مدينة الرياض :

ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ درجة ههارسة التهكٓف ا٘دارؼ لمهشرفات التربكيات فْ إدارة اٖشراؼ

التربكؼ فْ هدٓىة الرياض بالههمكة العربية السعكدية كالتعرؼ عمِ الفركؽ ذات الدٚلة ا٘حصائية فْ

درجة ههارسة التهكٓف ا٘دارؼ لمهشرفات تبعا لهتغٓرات الهؤٌل العمهْ كسىكات الخبرة كالدكرات التدريبية ,
كاتبعت الباحثة الهىٍج الكصفْ الهسحْ ككاىت عٓىة الدراسة هف الهشرفات بمغ عددٌف  37هشرفة

كاستخدهت الباحثة اٚستبياف ككسٓمة لجهع البياىات كتكصمت الدراسة إلِ هجهكعة هف الىتائج كاف هف
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أبرزٌا  :هكافقة أفراد الدراسة بدرجة هتكسطة عمِ درجة ههارسة التهكٓف ا٘دارؼ هف حٓث تفكيض
السمطة  ,كجاءت هكافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية لمفقرات التْ تقيس درجة ههارسة التهكٓف ا٘دارؼ هف

حٓث العهل الجهاعْ كالسمكؾ ا٘بداعْ ,كها تكصمت الدراسة إلِ عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائية
تعزػ لهتغٓرؼ الدكرات التدريبية كسىكات الخبرة بٓىها كجدت فركؽ دالة إحصائيا تعزػ لهتغٓر الهؤٌل

العمهْ.

الدراسة الثامنة:

الحبسية  ،رضية 2021 ،ـ  ،كاقع التمكيف اإلداري لمقيادات الكسطى التربكية في كزارة التربية

كالتعميـ بسمطنة عماف :

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ تحمٓل كاقع التهكٓف ا٘دارؼ لمقيادات الكسطِ التربكية بك ازرة التربية كالتعميـ

بسمطىة عهاف با٘ضافة إلِ اٖدكار كالهسؤكليات التْ يقكهكف بٍا كفق ىظاـ الخدهة الهدىية كتحمٓل ذلؾ

فْ إطار ها ٓىبغْ أف تقكـ بً تمؾ القيادات فْ هجاؿ التهكٓف هف هىطمق هستكياتٍـ ا٘دارية فْ التىظيـ,
كقد خرجت الدراسة بعدد هف الىتائج هف أٌهٍا جكاىب القكة  :تكجد أىظهة كقكاىٓف تىظـ عهمية التعٓٓف

كالترقية فْ الهىاصب القيادية  ,كتحدٓد ىهط اٚتصاؿ بٓف دٓكاف عاـ الك ازرة كالهدٓريات فْ الهحافظات

التعميهية  ,أها جكاىب الضعف  :شغل الكظائف القيادية  ٚيشترط ا٘عداد الهسبق الهرتبط بالكظيفة  ,كلـ
تأخذ الك ازرة بعد بهفٍكـ التهكٓف كلـ تطبقً كلـ تضع لً تقىٓف  ,أها جكاىب الفرص فقد أكدت الرؤية

الهستقبمية عهاف 2040ـ عمِ ضركرة اٌٚتهاـ بتىهية الهكارد البشرية ,كها أكلت الك ازرة اٌتهاها كاضحا
بالدخكؿ إلِ عصر ا٘دارة ا٘لكتركىية  ,أها جكاىب التٍدٓدات تهثمت فْ الىهط القيادؼ الهكجكد فْ ك ازرة

التربية كالتعميـ ٌك ىظاـ هركزؼ.

تعقيب عمى الدراسات السابقة:

بعد ٌذا العرض لمدراسات السابقة يهكف القكؿ أف ٌذي الدراسات ذات عٛقة هباشرة بهكضكع البحث

أ ٚكٌك التهكٓف فْ هؤسسات التعميـ  ,كقد استفاد الباحثاف هف ٌذي الدراسات فْ أعداد ٌذا البحث فْ

هختمف جكاىبً الىظرية با٘ضافة إلْ اٚستفادة هىٍا فْ إعداد أداة البحث كٌك اٚستبياف  ,حٓث أسٍهت

الدراسات السابقة فْ اثراء الخمفية الهعرفية لمباحثاف عف ٌذا الهكضكع الٍاـ كالجدٓد كالذؼ لـ ٓىل حقً
هف البحث كالدراسة فْ الهجتهع المٓبْ  ,كها أسٍهت ٌذي الدراسات فْ رفع الركح الهعىكية كالدفع

بالباحثٓف ٖجراء ٌذا البحث فْ هجتهعىا.

خاصة كأىً عمِ ح د عمـ الباحثٓف  ٚتكجد دراسة سابقة هشابٍة لٍذا البحث فْ الهجتهع المٓبْ .اها

عف اكجً اٚتفاؽ بٓف الدراسات السابقة كالبحث الحالْ فقد تهثمت فْ أىٍا تىاكلت جهيعٍا هكضكع

التهكٓف هرتبط ا بهتغٓرات أخرػ أغمبٍا فْ هؤسسات التعميـ العالْ فْ هجتهعات عربية ,كتهٓز اٚتفاؽ
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بدرجة أكثر بٓف البحث الحالْ كدراسة )العهرؼ  (2011,فْ تىاكلٍا لمتهكٓف الكظيفْ فْ جاهعة الهمؾ

سعكد  ,كها أىً هف أكجً اٚتفاؽ أيضا استخداـ اٚستبياف كأداءي بحث فْ البحث الحالْ كالدراسات

السابقة  ,يضاؼ إلْ ذلؾ أسمكب التحمٓل ا٘حصائْ الهستخدـ لمكصكؿ إلِ ىتائج البحث الحالْ
كالدراسات السابقة  ,كها اتفق البحث الحالْ هع الدراسات السابقة فْ استخداـ الهىٍج الكصفْ لككىً

الهىٍج الهىاسب هع هثل ٌذي اٚبحاث كالدراسات .

أها عف أكجً اٚختٛؼ بٓف البحث الحالْ كالدراسات السابقة فقد تهثمت فْ بعضا هىٍا كالتْ

أجريت عمِ هؤسسات التعميـ العاـ هثل دراسة ) اهىة هسعكد , (2015,كأيضا دراسة )هريـ

البقهْ (2020,كالتْ كاىت عف ههارسة التهكٓف ا٘دارؼ لمهشرفات التربكيات فْ إدارة اٖشراؼ التربكؼ
فْ هدٓىة الرياض  ,كدراسة )رضية بىت سميهاف (2021,كالتْ تىاكلت التهكٓف ا٘دارؼ لمقيادات الكسطِ

التربكية فْ ك ازرة التعميـ بسمطىة عهاف  ,كها أىً اختمف البحث الحالْ عف دراسة )هيساء حسف (2020,

فْ تىاكلٍا لمتهكٓف ا٘دارؼ لدرجة فاعمية ا٘دارة الىسائية لمتهكٓف ا٘دارؼ كهعكقاتٍا هف كجٍة ىظر
عضكات ٌٓئة التدريس فْ جاهعة حائل  ,ككف عٓىة الدراسة كاىت هف العىصر الىسائْ فقط  ,كهف أكجً
اٚختٛؼ بٓف البحث الحالْ كالدراسات السابقة ٌك هكاف إجراء ٌذا البحث أؼ البعد الهكاىْ  ,كاستفاد

الباحثاف هف الدراسات السابقة الذكر كغٓرٌا فْ التعرؼ عمِ ٌذا الهكضكع الٍاـ كأٌهٓتً فْ الدفع

بالعهمية التعميهية ك ا٘دارية فْ هؤسسات التعميـ بشكل عاـ كهؤسسات التعميـ العالْ خاصة  ,خاصة

كأف ىتائج ٌذي الدراسات أعطت هؤشرات إٓجابية عمِ أٌهية التهكٓف ا٘دارؼ أك الكظيفْ فْ هؤسسات
التعميـ العالْ  ,كهدؼ إسٍاهً فْ جكدة العهمية التعميهية كا٘دارية فْ هؤسسات التعميـ العالْ كزيادة

الدافعية لدػ أعضاء ٌٓئة التدريس كالعاهمٓف فْ الجاهعات ,كهع أٌهية ٌذا الهكضكع إ ٚأىً ٓكاجً
صعكبات كهعكقات سكاء هعكقات بشرية أك تقىية أك إدارية فْ تطبيقً فْ هؤسسات التعميـ العالْ كٌذا

ها أكضحتً ىتائج دراسة )عبدهللا بف دمحم الزٌراىْ (2016,التْ تىاكلت هعكقات التهكٓف ا٘دارؼ كسبل
التغمب عمٍٓا هف كجٍة ىظر القيادات اٖكاديهية بجاهعة تبكؾ .

اإلطار النظري :

مفيكـ التمكيف :
التهكٓف ٌك عبارة عف ىقل الىفكذ إلِ الهرؤكسٓف  ,كيىظر إليً أيضا عمِ أىً عهمية اكتساب القكة

الٛزهة ٚتخاذ الق اررات كاٚسٍاـ فْ كضع الخطط  ,خاصة تمؾ التْ تهس كظيفة الفرد  ,كاستخداـ
الخبرة الهكجكدة لدػ اٖفراد لتحسٓف اداء الهىظهة .

كيىظر لمتهكٓف اىً  -:اتاحة درجة هىاسبة هف حرية التصرؼ لمهكظفٓف  ,فتككل إلٍٓـ هٍاـ ٓؤدكىٍا

بدرجة هف اٚستقٛلية  ,هع هسئكلياتٍـ عف الىتائج  ,هعززيف بىظاـ فعاؿ لمهعمكهات ٍٓٓئ تدفقا سريعا
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لٍا  ,هع التركٓز فْ ذلؾ عمِ العاهمٓف الذٓف يهارسكف عهميات ترتبط هباشرة بالجهٍكر ).رزؽ هللا حىاف
.(23 ,2010,

كها عرفت ٌيفاء طيفكر التهكٓف بأىً  :العهمية التْ ٓتـ بهكجبٍا هىح كاعطاء القيادات اٚكاديهية
الرؼ فْ
الىسائية بجاهعة حائل الهزيد هف السمطة كالصٛحيات كالهٍارات كالثقة  ,كحرية الهشاركة كابداء أ
أ هكر فْ سياؽ الكظيفة  ,كتشجيعٍف كتحفٓزٌف  ,كهكافأتٍف عمِ ههارسة ركح الهبادرة كا٘بداع  ,التْ
تساعدٌف عمِ القياـ بكظائفٍف ٖحداث التغٓر فْ كمياتٍف ,كيقاس هف خٛؿ استجابتٍف عف هستكػ
التهكٓف فْ اٖبعاد التالية  :تفكيض السمطة كالتحفٓز كفرؽ العهل كاٚتصاؿ الفعاؿ ٌ ).يفاء طيفكر
.(110,2018,

أبعاد التمكيف االداري :
كٌْ تتهثل فْ  :تفكيض السمطة  /كيعتبر هف أٌـ ابعاد التهكٓف  ,حٓث تتـ عهمية تفكيض
الصٛحيات هف الهستكيات ا٘دارية العميا الِ الهستكيات ا٘دارية الدىيا  ,كٌىا ٓتـ هشاركة العاهمٓف
بالق اررات كالتأثٓر فٍٓا  ,كبالتالْ تزداد ثقة العاهمٓف فْ اىفسٍـ كهؤسستٍـ كادارتٍا العميا بد ٚهف هراقبتٍـ
أثىاء تأدية هٍاهٍـ  ,بهعىِ كمها زاد تفكيض السمطة زادت الٛهركزية ا٘دارية فْ الهؤسسة .
ػ التحفٓز الذاتْ  /كٌك أسمكب ٍٓدؼ الِ زيادة قدرات العاهمٓف  ,بحٓث ٓىعكس آجابيا عمِ أداء العاهمٓف
كاىتاجٓتٍـ  ,كٌذا يسٍـ فْ تحقٓق أٌداؼ الهؤسسة.
ػ العهل الجهاعْ  /إف فرؽ العهل ٌْ هجهكعة هف اٖفراد  ,يعهمكف كفق ىسق كاحد كهحدد ٓ ,تىاسب
هع اٖعضاء ٌ ,ذي الهجهكعة تكتسب أٌهٓتٍا هف ككىٍا قكة هحركة كهؤثرة فْ هكاجٍة الهشكٛت
كالقضايا الهعاصرة فْ هختمف الجكاىب  ,كفْ زيادة اٚىتاجية كهقاكهة الصعكبات  ,خاصة إذا كاىت
فرؽ العهل هتجاىسة كهىسجهة  ,أك تتكافر بٓف أعضائٍا عكاهل هشتركة هثل الطهكحات كالٍهكـ كالركػ,
كاف تتخمص ٌذي الفرؽ هف الصراعات كالتحٓزات بٓىٍـ هها ٓؤدػ إلِ كجكد الثقة بٓىٍـ  ,كبالتالْ تفعٓل
عهمية التعمـ الهستهر كا٘ بداع كاٚبتكار كاىسياب الهعمكهات بشكل اكثر حرية بٓف العاهمٓف  ,هها ٓؤدػ
إلِ هزيد هف التهكٓف ثـ هزيد هف الهٓزة التىافسية .
ػ تطكير الشخصية  /فْ ظل التغٓرات الهعمكهاتية كاٚقتصادية كاٚجتهاعية التْ يشٍدٌا الهجتهع كالتْ
تؤثر بشكل ها عمِ الهؤسسات كأٌدافٍا كرسالتٍا  ,اصبح هف الضركرؼ إج ارء تطكير لمهؤسسات خاصة
الرس الهاؿ الحقيقْ الذؼ ٓتكجب استثهاري كادارتً كتطكيري ,
فيها ٓتعمق بالعاهمٓف فٍٓا ٖ ,ىٍـ ٌـ أ
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كالتطكير ٓتـ هف خٛؿ التدريب الهستهر لمعاهمٓف كاىخراطٍـ فْ الدكرات كالهحاضرات  ,كعقد الهؤتهرات
التْ تحقق ٌذا الٍدؼ).ىجٛء فتحْ .(20-19 ,2017 ,
أىمية التمكيف االداري :
تكهف أٌهية التهكٓف اٚدارؼ فْ ككىً ٓكفر لمعاهمٓف الفرص ٚتخاذ ق ارراتٍـ بشكل هستقل  ,هها ٓؤدؼ
إلِ زيادة ثقتٍـ بأىفسٍـ ىتٓجة لرفع سقف الهشاركة هها ٓىتج عىً الحصكؿ عمِ اىجازات رفيعة ىتٓجة
لتمؾ الهشاركة  ,با٘ضافة إلِ إدراؾ العاهمٓف فْ الهؤسسة لقيهة الكظيفة كأىٍـ عىص ار اساسيا ٓؤثركف
كيتأثركف بٍا هف خٛؿ هساٌهتٍـ الفعالة فْ تطكير الهؤسسة  ,كها أف التهكٓف يسٍـ فْ رفع الركح
الهعىكية لدؼ العاهمٓف بالهؤسسة كتطكير هستكػ اٖداء لدٍٓـ كشعكرٌـ بالرضاء فْ اداء كظيفتٍـ  ,كها
أف التهكٓف ٓىهْ الهٍارات الكظيفية كزيادة الهعمكهات كالهعارؼ فْ العدٓد هف الهجاٚت التخصصية فْ
كظائفٍـ  ,اٖهر الذؼ يساعدٌـ فْ اتخاذ ق ارراتٍـ بشكل سميـ أثىاء أداء هٍاهٍـ ).كفاء برقاكػ ,
 .(2013,20كها اف لمتهكٓف ا٘دارؼ أٌهية تتهثل فْ :
 ضهاف فاعمية الهؤسسة  ,كتحسٓف ىكعية الخدهة كجكدتٍا  ,هع السرعة فْ اىجاز الهٍاـ . تزيد هف الشعكر باٚىتهاء  ,كاشباع الحاجات ا٘ىساىية اٖساسية . تعزيز الشعكر آٚجابْ لدػ العاهمٓف لككىٍـ اٖساس فْ ىجاح الهؤسسة . يصبح أداء العهل اكثر إثارة كهحف از كههتعا كذا ٌدؼ . يسٍـ التهكٓف كيشجع عمِ إقاهة عٛقات جٓدة بٓف العاهمٓف فْ الهؤسسة .-

يسٍـ التهكٓف فْ اتخاذ الق اررات الىاجحة كتقديـ الهقترحات الجٓدة  ,كتحسٓف عهمية تسميـ الخدهات
كتسريعٍا  ,اٚهر الذؼ ٓكفر الكثٓر هف اٖهكاؿ كالكقت لمهؤسسة  ).ياسر لطٓف خمف ك أحهد عباس
حهادؼ .(114 , 2016,

إجراءات البحث :

ٌدؼ الجاىب الهٓداىْ هف البحث إلِ الكقكؼ عمِ درجة ههارسة التهكٓف الكظيفْ أك ا٘دارؼ لمقادة

اٖكاديهٓٓف بكمية التربية جاهعة سرت هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس بٍا كفيها ٓمْ ىعرض لهجتهع

كعٓىة الدراسة كاٖداة كاٖسالٓب ا٘حصائية الهستخدهة فْ تحمٓل البياىات كعرض ىتائج الدراسة :

 مجتمع كعينة البحث :تككف هجتهع البحث هف جهيع أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جاهعة سرتكالبالغ عددٌـ  83عضك ٌٓئة تدريس كلقد تـ تكزيع عدد  67استهارة عمِ أعضاء ٌٓئة التدريس ههف
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تكاجدكا بالكمية كقت إجراء البحث  ,كلقد كاجٍت الباحثتاف صعكبة فْ التكاصل هع اٚخريف هف أعضاء
ٌٓئة التدريس كالبمغ عددٌـ  16عضكا بسبب تكقف الدراسة ىتٓجة ٚىتشار جائحة ككركىا هف جٍة
كتكاجد البعض هىٍـ بفرع الكمية بهىطقة ابك قريف ككادؼ زهزـ اٖهر الذؼ كاف هف الصعب التكاصل
هعٍـ بسبب اقفاؿ الطريق الساحمْ كالجدكؿ التالْ ٓكضح تكزيع عٓىة الدراسة:
جدكؿ رقـ )ٓ (1كضح تكزيع افراد عٓىة البحث هف أعضاء ٌٓئة التدريس حسب الىكع
كالتخصص كالدرجة العمهية كسىكات الخبرة

البياف

المتغير

العدد

النسبة

الجىس

ذككر

19

%48.7

اىاث

20

%51.3

الهجهكع

39

%100

هكمف بهٍاـ

16

%41

غٓر هكمف

23

%59

الهجهكع

39

%100

عمكـ اىساىية

23

%59

عمكـ تطبيقية

16

%41

الهجهكع

39

%100

هاجستٓر

27

%69.2

دكتكراي

12

%30.8

الهجهكع

39

%100

هساعد هحاضر

18

%46.2

هحاضر

13

%33.3

استاذ هساعد

8

%20.5

الهجهكع

39

%100

اقل هف  5سىكات

11

%28.2

هف  5الِ  10سىكات

17

%43.6

هف  11الِ  15سىة

5

%12.8

هف  16الِ  20سىة

5

%12.8

اكثر هف  20سىة

1

%2.6

الهجهكع

39

%100

التكمٓف

التخصص

الهؤٌل العمهْ

الدرجة العمهية

سىكات الخبرة
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ٓتضح هف بياىات الجدكؿ السابق أف اجهالْ اٚستهارات الهستكفاة لمبياىات كالصالحة لمتحمٓل
ا٘حصائْ بمغت  39استهارة كبمغت اٚستهارات الفاقد حكالْ  28استهارة حٓث بمغت اٚستهارات غٓر
هستكفاي ا٘جابة  9استهارات بٓىها بمغت اٚستهارات التْ تعذر الحصكؿ عمٍٓا هف اعضاء ٌٓئة التدريس
عٓىة الدراسة  19استهارة كٌذا يعكس عدـ اٌتهاـ البعض هىٍـ بالبحث العمهْ  ,لذلؾ بمغ عدد
اٚستهارات التْ تـ تحمٓمٍا إحصائي ا  39استهارة .هىٍا  %48.7ذككر ك  %51.3اىاث  ,أها هف حٓث
الهكمفٓف هىٍـ بهٍاـ رئاسة قسـ عمهْ أك هدٓر هكتب فقد بمغت ىسبتٍـ  , %41بٓىها بمغت ىسبة اعضاء
ٌٓئة التدريس غٓر الهكمفٓف بهٍاـ  .%59كعف الهؤٌل العمهْ ٖعضاء ٌٓئة التدريس ههف ٌـ عٓىة
الدراسة فقد بمغت ىسبة حهمة الهاجستٓر  %69.2بٓىها بمغت ىسبة حهمة الدكتكراي  , %30.2أها عف
الدرجة العمهية لعٓىة الد ارسة فقد بمغت ىسبة ههف ٌـ بدرجة أستاذ هساعد  %20.5بٓىها ههف ٌـ بدرجة
هحاضر  , %33.3أها درجة هحاضر هساعد فقد بمغت ىسبتٍـ .%46.2
أها هف حٓث سىكات الخبرة فقد بمغت ههف ٌـ سىكات خبرتٍـ أقل هف  5سىكات  , %28.2بٓىها
ههف ٌـ هف  5الِ  10سىكات  %43.6ػ ,أها ههف ٌـ ها بٓف  11إلِ  15سىة كهف  16إلِ  20سىة
فقد بمغت ك ٛهىٍـ  , %12.8أها ههف ٌـ أكثر هف  20سىة فقد بمغت ىسبتٍـ .%2.6
 أداة البحث :قاـ الباحثاف باستخداـ اٚستبياف كسٓمة لجهع البياىات هف عٓىة البحث كقد تـ تصهيـ اٚستبياف باٚعتهاد
عمِ الدراسات السابقة التْ تىاكلت هكضكع التهكٓف ا٘دارؼ كالكظيفْ كتككف اٚستبياف هف  41فقرة
هكزعة عمِ أربعة أبعاد أساسية .
 صدؽ األداة كثباتيا :كلقياس الصدؽ الظاٌرؼ قاـ الباحثاف بتحكيـ اٚستبياف بعد عرضً عمِ هجهكعة هف أعضاء ٌٓئة
التدريس بكميات التربية بجاهعة سرت كهصراتً كالزاكية كقد تـ اٖخذ برأؼ الهحكهٓف هف حٓث تعدٓل
بعض الفقرات كحذؼ فقرات أخرػ  ,أها ثبات اٖداة فقد تـ استخداـ هعاهل الفا كركىباخ لقياس الثبات
كالجدكؿ التالْ ٓكضح ىتائج هعاهل الثبات:
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جدكؿ رقـ )ٓ (2كضح ىتائج هعاهل الثبات باستخداـ الفاكركىباخ
ر.ـ

أبعاد التهكٓف ا٘دارؼ كالكظيفْ

عدد الفقرات

هعاهل الفا كركىباخ

1

تفكيض السمطة

15

0.718

2

العهل الجهاعْ

10

0.783

3

اٚتصاؿ الفاعل كالهعمكهات

8

0.928

4

تحفٓز أعضاء ٌٓئة التدريس

8

0.870

أبعاد التهكٓف ا٘دارؼ كالكظيفْ

41

0.934

تشٓر بياىات الجدكؿ السابق كالهتعمقة بقياس هعاهل الثبات لٗداة الهستخدهة باستخداـ هعاهل الفاكركىباخ
حٓث بمغ هعاهل الثبات  0.934لمهقياس ككل كٌك هعاهل ثبات عاؿ كيهكف الكثكؽ فْ ىتائجً  ,أها
عمِ هستكػ اٖبعاد فقد بمغ أعمِ هعاهل لمثبات لبعد اٚتصاؿ الفاعل كالهعمكهات حٓث بمغ هعاهل الثبات
لً  0.928ػ فْ حٓف بمغ أدىِ هعاهل لمثبات لبعد تفكيض السمطة إذ بمغ هعاهل الثبات لً 0.718
.كخٛصة القكؿ ىجد أف اٚستبياف ٓتهتع بدرجة عالية هف الثبات كذك هحاكر هتجاىسة ك فقرات هرتبطة
بهحاكرٌا ك هتسقة .
 قياس االتساؽ الداخمي :قاـ الباحثاف بقياس اٚتساؽ الداخمْ لٛستبياف لهعرفة هدػ ترابط كاتساؽ اٖبعاد هع الفقرات كالجدكؿ

التالْ ٓكضح ذلؾ

جدكؿ رقـ )ٓ (3كضح اٚتساؽ الداخمْ لهحاكر أبعاد التهكٓف ا٘دارؼ كالكظيفْ كفقراتٍا

ر.ـ

أبعاد التهكٓف ا٘دارؼ

عدد الفقرات

كالكظيفْ

هعاهل اٚتساؽ الداخمْ
الحد اٚدىِ

الحد اٚعمِ

1

تفكيض السمطة

15

0.423

0.773

2

العهل الجهاعْ

10

0.448

0.741

3

اٚتصاؿ الفاعل كالهعمكهات

8

0.741

0.882

4

تحفٓز أعضاء ٌٓئة التدريس

8

0.511

0.918

تشٓر بياىات الجدكؿ السابق الذؼ ٓكضح هعاهل اٚتساؽ الداخمْ لكل هحكر هف هحاكر اٖداة حٓث

ٓتبٓف أف هعاهل اٚتساؽ ٓتهٓز بدرجة عالية كهقبكلة هف الترابط كاٚتساؽ بٓف الهحاكر كفقراتٍا هها يشٓر
إلِ تجاىسٍا كاتساقٍا.
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:

استخدـ الباحثاف البرىاهج اٚحصائْ  SPSSلتحمٓل البياىات التْ تـ جهعٍا لهعرفة درجة ههارسة

التهكٓف ا٘دارؼ كالكظيفْ لمقادة اٖكاديهٓٓف بكمية التربية جاهعة سرت هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة
التدريس بٍا  ,كفيها ٓمْ عرضا لمىتائج الهتعمقة بدرجة التهكٓف الكظيفْ بكمية التربية جاهعة سرت:
كلإلجابة عمى التساؤؿ الرئيسي الهتعمق بها درجة ههارسة التهكٓف الكظيفْ لمقادة اٖكاديهٓٓف بكمية
التربية جاهعة سرت هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس بٍا؟ كالجدكؿ التالْ ٓكضح ا٘جابة عمِ
السؤاؿ الرئيسْ :

جدكؿ رقـ )ٓ (4كضح استجابات أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جاهعة سرت حكؿ درجة ههارسة
التهكٓف ا٘دارؼ كالكظيفْ بأبعادي الهختمفة لمقادة اٖكاديهٓٓف بكمية التربية جاهعة

ر.ـ

أبعاد التمكيف اإلداري كالكظيفي

1

بعد تفكيض السمطة

2

بعد العهل الجهاعْ

3

بعد تحفٓز أعضاء ٌٓئة التدريس

4

بعد اٚتصاؿ الفاعل كالهعمكهات
أبعاد التهكٓف ا٘دارؼ كالكظيفْ

القياس

درجة الممارسة
أبداً

ناد اًر

أحياناً

غالباً

دائماً

0%

5.1

30.8%

61.5

2.6

0

1

12

13

13

0%

2.6

30.8%

33.3

33.3

5

5

17

%9

3

12.8

12.8

43.6%

23.1

7.7

2

5

12

9

11

5.1%

12.8

30.8%

23.1

28.2

0

4

14

16

5

0%

10.3

35.9%

41.0

12.8

0

2

12

24

1

االتجاه

3.62

غالب ا

3.97

غالب ا

3.00

أحياىا

3.56
3.56

الترتيب
2
1
4
3

غالب ا
غالبا

ٓتضح هف بياىات الجدكؿ السابق الذؼ يشٓر إلِ درجة ههارسة أبعاد التهكٓف ا٘دارؼ كالكظيفْ لمقادة
اٖكاديهٓٓف بكمية التربية جاهعة سرت هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس بٍا أف درجة ههارسة أبعاد
التهكٓف ا٘دارؼ كالكظيفْ جاءت بدرجة كبٓرة كبهتكسط حسابْ قدري ) (3.56حٓث غالبا ها يهىح
أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية درجة عالية هف التهكٓف ا٘دارؼ كالكظيفْ داخل أقساهٍـ العمهية كٌذا
يعكس الٛهركزية فْ إدارة القسـ العمهْ اك لرؤساء اٚقساـ العمهية داخل هجمس الكمية  ,كجاء فْ
الهرتبة اٚكلِ بعد العهل الجهاعْ كأحد ابعاد التهكٓف ا٘دارؼ كبهتكسط حسابْ قدري ) , (3.97كفْ
الهرتبة الثاىية جاء بعد تفكيض السمطة كبهتكسط حسابْ قدري ) (3.62كفْ الهرتبة الثالثة جاء بعد
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اٚتصاؿ الفاعل كالهعمكهات كبهتكسط حسابْ قدري ) (3.56كفْ الهرتبة اٚخٓرة جاء بعد تحفٓز أعضاء

ٌٓئة التدريس كبهتكسط حسابْ قدري ) , (3.00كيعتقد الباحثاف أف ٌذي اٚستجابة الهرتفعة هف قبل أعضاء
ٌٓئة التدريس حكؿ بعدؼ العهل الجهاعْ كتفكيض السمطة كأحد أبعاد التهكٓف ا٘دارؼ ترجع إلِ اٌتهاـ
إدارة الكمية كرؤساء أقساهٍا العمهية كهدراء هكاتبٍا بهشاركة أعضاء ٌٓئة التدريس فْ عهمية اتخاذ القرار
كتشجيع العهل الجهاعْ  ,كلقد اتفقت ٌذي الىتٓجة هع دراسة )العهرؼ  ( 2011كدراسة )الزيف الخميفة
2020ـ(كدراسة )البقهْ 2020ـ(
كلٙجابة عمِ السؤاؿ الهتعمق بها درجة ههارسة بعد تفكيض السمطة كأحد ابعاد التهكٓف الكظيفْ لمقادة
اٖكاديهٓٓف بكمية التربية جاهعة سرت هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس بٍا؟ كالجدكؿ التالْ ٓكضح
اٚجابة عمِ السؤاؿ اٚكؿ :
جدكؿ رقـ )ٓ (5كضح استجابات اعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جاهعة سرت حكؿ درجة ههارسة تفكيض السمطة كأحد
أبعاد التهكٓف ا٘دارؼ كالكظيفْ لمقادة اٖكاديهٓٓف

العبارات

ر.ـ

القياس

درجة الممارسة
أبداً

ناد اًر

أحياناً

غالباً

دائماً

%7.7

%25.6

25.9

25.6

9

16

11

41.0

28.2
9

1

تقكـ إدارة الكمية كالقسـ العمهْ بتفكيضْ كهىحْ
سمطات كافية ٘ىجاز هٍاـ كظيفتْ

5.1%

2

تقكـ إدارة الكمية كالقسـ العمهْ بتحدٓد اٖعهاؿ
الهفكضة لْ

2

1

5.1%

2.6

23.1

3

تقكـ إدارة الكمية كالقسـ العمهْ بهتابعتْ فْ اٖعهاؿ

1

2

12

15

2.6%

5.1%

30.8%

38.5

23.1

4

ٓتـ إتاحة الفرصة الكافية هف قبل رؤسائْ ٘بداء رائْ
فْ اهكر عهمية

4

3

9

13

10

10.3%

7.7%

23.1%

33.3

25.6

5

اٖعهاؿ الهحددة لْ هفكضة كتابيا

4

8

7

12

8

10.3%

20.5

17.9%

30.8

20.5

6

تقكـ إدارة الكمية كالقسـ العمهْ بتفكيضْ سمطات كافية
 ٚىجاز هٍاهْ الكظيفية

3

6

11

12

7

7.7%

15.4

28.2%

30.8

17.9

7

أتحهل هسؤكلية العهل الذؼ اقكـ بً

0

0

2

11

26

%0

0%

5.1%

28.2

66.7

8

تزكيدؼ بقدر كاسع هف الصٛحيات يعزز اىتهائْ

لهكاف عهمْ.

2

0

10

15

12

5.1%

0%

25.6%

38.5

30.8

9

تقكـ إدارة الكمية كالقسـ العمهْ بهشاركتْ فْ عهمية

5

2

10

17

5

12.8%

5.1%

25.6%

43.6

12.8

الهفكضة لْ

اتخاذ القرار.

2

3

10

14

10

3.69
3.85
3.74

االتجاه
غالبا
غالبا
غالبا

3.56

غالبا

3.31

أحياىا

3.36

أحياى ا

4.62

دائها

3.90

غالب ا

3.38

أحياى ا
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10

بهارس رؤسائْ السمطة الهفكضة لْ خٛؿ فترة

التفكيض.

(2.6%

11

ٓؤدؼ تفكيض السمطات ك الصٛحيات الِ ارباؾ سٓر

العهل

10

10

25.6%

25.6

15.4%

12

ٓتـ التفكيض باستهرار فْ هقر عهمْ كعمِ أسس
كاضحة؟

2

6

12

15

5.1%

15.4

30.8%

38.5

10.3

13

تحد اٖىظهة الهعهكؿ بٍا حاليا هف عهمية التفكيض.

2

7

14

11

5

5.1%

17.9

35.9%

28.2

12.8

14

تشكل اٖىظهة كالتشريعات الصادرة هف الجاهعة عائقا
فْ تفكيض السمطة.

3

7

12

12

5

7.7%

17.9

30.8%

30.8

12.8

15

يفكض رؤسائْ السمطة بىاء عمِ المكائح كالتشريعات

2

4

10

10

13

5.1%

10.3

25.6%

25.6

33.3

الصادرة هف الك ازرة.

1

14

6

12

6

35.9

15.4%

30.8

5.1%

6

10

3

25.6

7.7%
4

اٚتج ػ ػاي العاـ لبعد تفكيض السمطة

3.21

أحياىا

2.64

أحياى ا

3.33

أحياى ا

3.26

أحياىا

3.23

أحياى ا

3.72

غالبا

3.62

غالب ا

تشٓر بياىات الجدكؿ السابق كالهتعمق باستجابات أعضاء ٌٓئة التدريس عٓىة الدراسة حكؿ بعد تفكيض
السمطة كأحد أبعاد التهكٓف ا٘دارؼ كالكظيفْ حٓث جاء ٌذا البعد بدرجة استجابة عالية كهرتفعة
كبهتكسط حسابْ بمغ  3.62حٓث أشارت عٓىة الدراسة بغالبا فْ أغمب هؤشرات بعد تفكيض السمطة
حٓث جاءت عبارة)أتحهل هسؤكلية العهل الذؼ أقكـ بً(أحد هؤشرات بعد تفكيض السمطة فْ الهرتبة
اٖكلِ بهتكسط حسابْ قدري ) (4.62ثـ تٌٛا فْ الهرتبة الثاىية عبارة تزكيدؼ بقدر كاسع هف
الصٛحيات يعزز اىتهائْ لهكاف عهمْ بهتكسط حسابْ قدري ).(3.90كفْ الهرتبة الثالثة جاءت عبارة
تقكـ إدارة الكمية كالقسـ العمهْ بتحدٓد اٖعهاؿ الهفكضة لْ كبهتكسط حسابْ قدري ) ,(3.85كجاءت فْ
الهراتب اٖخٓرة عبارات ٓؤدؼ تفكيض السمطات ك الصٛحيات الِ إرباؾ سٓر العهل ,كبهارس رؤسائْ
السمطة الهفكضة لْ خٛؿ فترة التفكيض  ,ك تشكل اٖىظهة كالتشريعات الصادرة هف الجاهعة عائقا فْ
تفكيض السمطة كبهتكسطات حسابية بمغت ) (3.23 , 3.21 , 2.64عمِ التكالْ.
كلٙجابة عمِ السؤاؿ الهتعمق بدرجة ههارسة بعد العهل الجهاعْ كأحد أبعاد التهكٓف الكظيفْ لمقادة
اٖكاديهٓٓف بكمية التربية جاهعة سرت هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس بٍا؟ كالجدكؿ التالْ ٓكضح
ا٘جابة عمِ السؤاؿ الثاىْ :
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جدكؿ رقـ ( )6يكضح استجابات اعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة سرت حكؿ درجة ممارسة
العمل الجماعي كأحد أبعاد التمكيف اإلداري كالكظيفي لمقادة األكاديمييف
العبارات

ر.ـ

القياس

درجة الممارسة
أبداً

ناد اًر

أحياناً

غالباً

دائماً

12.8

25.6%

30.8

25.6

11

14

10

35.9

25.6
13

1

تتبع إدارة الكمية كالقسـ العمهْ ىظاها عاد ٚبىاء عمِ
قكاىٓف أك تعميهات العهل.

2.6%

2

الرؼ.
يسهح رؤسائْ بإعطائْ حرية التعبٓر عف أ

0

4

0%

10.3

28.2%

3

تسكد الثقة بٓىْ كبٓف رؤسائْ فْ العهل.

2

3

7

14

4

تدعـ إدارة الكمية كالقسـ العمهْ فرؽ العهل كيؤكدكف

5.1%

7.7

17.9%

35.9

33.3

عمِ أٌهٓتٍا فْ هجاؿ العهل.

1

8

12

8

10

2.6%

20.5

30.8%

20.5

25.6

5

تقدـ إدارة الكمية كالقسـ العمهْ هصمحتٍـ الفردية عمِ
الهصمحة العاهة.

12

7

8

7

5

30.8

17.9

20.5%

17.9

12.8

6

تشجع إدارة الكمية كالقسـ العمهْ الهىاقشة الجهاعية

0

5

14

11

9

%0

12.8

35.9%

28.2

23.1

7

تتسـ عٛقاتْ هع إدارة الكمية كالقسـ العمهْ بأىٍا
عٛقات تعاكىية تسكدٌا الثقة.

4

4

13

18

%0

10.3

10.3%

33.3

46.2

8

أقدر كأحترـ أراء اٖخريف

1

1

2

12

23

2.6%

2.6

5.1%

30.8

59.0

9

اٚجتهاعات الدكرية فْ هقر عهمْ تساعدىْ عمِ أداء

عهمْ بفاعمية كبٓرة.

0

4

3

18

13

%0

10.3

7.7%

46.2

33.3

10

اتشاكر هع زهٛئْ فْ العهل فْ الهٍاـ الهككمة لْ

1

3

5

16

14

2.6%

7.7

12.8%

41.0

35.9

لهتطمبات العهل.

1

0

اٚتج ػ ػاي العاـ لبعد العهل الجهاعْ

5

10

12

10

االتجاه

3.66

غالبا

3.77

غالب ا

3.84

غالبا

3.46

غالب ا

2.64

أحياىا

3.62

غالبا

4.15

غالب ا

4.41

دائها

4.05

غالب ا

4.0

غالب ا

3.76

غالبا

تشٓر بياىات الجدكؿ السابق كالهتعمق باستجابات أعضاء ٌٓئة التدريس عٓىة الدراسة حكؿ بعد العهل
الجهاعْ كأحد أبعاد التهكٓف ا٘دارؼ كالكظيفْ حٓث جاء ٌذا البعد بدرجة استجابة عالية كهرتفعة
كبهتكسط حسابْ بمغ  3.76حٓث اشارت عٓىة الدراسة بغالبا فْ أغمب هؤشرات بعد العهل الجهاعْ
حٓث جاءت عبارة ) تقدٓر كاحتراـ اراء اٚخريف( كأحد هؤشرات العهل الجهاعْ فْ الهرتبة اٖكلِ
كبهتكسط حسابْ كقدري  , 4.41كفْ الهرتبة الثاىية جاءت عبارة تتسـ عٛقاتْ هع إدارة الكمية كالقسـ
العمهْ بأىٍا عٛقات تعاكىية تسكدٌا الثقة كبهتكسط حسابْ قدري  4.35أها فْ الهرتبة الثالثة فقد جاءت
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عبارة اٚجتهاعات الدكرية فْ هقر عهمْ تساعدىْ عمِ أداء عهمْ بفاعمية كبٓرة كبهتكسط حسابْ قدري
 , 4.05كفْ الهراتب اٖخٓرة هف هؤشرات العهل الجهاعْ فقد جاءت عبارة تقدـ إدارة الكمية كالقسـ
العمهْ هصمحتٍـ الفردية عمِ الهصمحة العاهة كبهتكسط حسابْ بمغ  , 2.64ثـ عبارة تدعـ إدارة الكمية
كالقسـ العمهْ فرؽ العهل كيؤكدكف عمِ أٌهٓتٍا فْ هجاؿ العهل كبهتكسط بمغ .3.46
كلٙجابة عمِ السؤاؿ الهتعمق بها درجة ههارسة بعد اٚتصاؿ كالهعمكهات كأحد أبعاد التهكٓف الكظيفْ
لمقادة اٖكاديهٓٓف بكمية التربية جاهعة سرت هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس بٍا؟ كالجدكؿ التالْ
ٓكضح ا٘جابة عمِ السؤاؿ الثالث :
جدكؿ رقـ ( )7يكضح استجابات اعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة سرت حكؿ درجة ممارسة
االتصاؿ الفاعل كالمعمكمات كأحد أبعاد التمكيف اإلداري كالكظيفي لمقادة األكاديمييف
العبارات

ر.ـ

القياس

درجة الممارسة
أبداً

ناد اًر

أحياناً

غالباً

دائماً

25.6

23.1%

23.1

7.7

13

9

6

33.3%

23.1

15.4

6

17

2.6%

10.3

15.4%

43.6

28.2

0

4

12

11

12

10.3

30.8%

28.2

30.8

7

16

8

41.0

20.5
9

1

تكفر إدارة الكمية كالقسـ العمهْ كسائل اتصاؿ فعالة
لتبادؿ الهعمكهات.

20.5

2

تسهج إدارة الكمية كالقسـ العمهْ الحصكؿ عمِ

الهعمكهات الكافية ٘ىجاز العهل بكل يسر كسٍكلة.

2

9

5.1%

23.1

3

ٓتـ التكاصل هع إدارة الكمية كالقسـ العمهْ باىتظاـ حكؿ

1

4

تقدـ إدارة الكمية كالقسـ العمهْ الهعمكهات الضركرية
٘ىجاز اٖعهاؿ تمقائيا.

%0

5

تتيح إدارة الكمية كالقسـ العمهْ الهعمكهات الكظيفية لهف
ٓرغب اٚستفادة هىٍا.

1

7

2.6%

17.9

17.9%

6

تشجع إدارة الكمية كالقسـ العمهْ اٚتصاؿ اٚفقْ بٓف
العاهمٓف داخمٍا.

1

5

13

11

2.6%

12.8

33.3%

28.2

23.1

7

تقكـ إدارة الكمية كالقسـ العمهْ بهشاركتكـ فْ صىع
الق اررات التْ تخص الكمية.

6

5

6

13

9

15.4

12.8

15.4%

33.3

23.1

8

تزكد إدارة الكمية كالقسـ العمهْ العاهمٓف هعٍا

1

11

10

11

6

2.6%

28.2

25.6%

28.2

15.4

ها ٓتعمق بشؤكف القسـ كالكمية

بالهعمكهات عف سٓر أدائٍا بشكل دكرؼ.

8

10

4

اٚتج ػ ػاي العاـ لبعد اٚتصاؿ كالهعمكهات

9

9

3

11

االتجاه

2.72

ىاد ار

3.21

أحياىا

3.85

غالب ا

3.79

غالبا

3.59

غالب ا

3.56

غالبا

3.36

أحياى ا

3.26

أحياى ا

3.44

غالبا

تشٓر بياىات الجدكؿ السابق كالهتعمق باستجابات أعضاء ٌٓئة التدريس عٓىة الدراسة حكؿ بعد اٚتصاؿ
كالهعمكهات كأحد أبعاد التهكٓف ا٘دارؼ كالكظيفْ حٓث جاء ٌذا البعد بدرجة استجابة عالية ك هرتفعة
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كبهتكسط حسابْ بمغ  3.44حٓث أشارت عٓىة الدراسة بغالبا فْ أغمب هؤشرات بعد اٚتصاؿ
كالهعمكهات حٓث جاءت عبارة ٓتـ التكاصل هع إدارة الكمية كالقسـ العمهْ باىتظاـ حكؿ ها ٓتعمق بشؤكف
القسـ كالكمية فْ الهرتبة اٖكلِ كبهتكسط حسابْ قدري ) , (3.85كفْ الهرتبة الثاىية جاءت عبارة تقدـ
إدارة الكمية كالقسـ العمهْ الهعمكهات الضركرية ٘ىجاز اٖعهاؿ تمقائيا كبهتكسط حسابْ قدري ). (3.79
أها فْ الهرتبة اٚخٓرة فقد جاءت عبارة تكفر إدارة الكمية كالقسـ العمهْ كسائل اتصاؿ فعالة لتبادؿ
الهعمكهات كبهتكسط حسابْ قدري )  (2.72كعبارة تسهح إدارة الكمية كالقسـ العمهْ الحصكؿ عمِ
الهعمكهات الكافية ٘ىجاز العهل بكل يسر كسٍكلة كبهتكسط حسابْ قدري).(3.21

كلٙجابة عمِ السؤاؿ الهتعمق بها درجة ههارسة بعد تحفٓز أعضاء ٌٓئة التدريس كأحد أبعاد التهكٓف

ا٘دارؼ ك الكظيفْ لمقادة اٖكاديهٓٓف بكمية التربية جاهعة سرت هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس
بٍا؟ كالجدكؿ التالْ ٓكضح اٚجابة عمِ السؤاؿ الرابع :

جدكؿ رقـ ( )8يكضح استجابات أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة سرت حكؿ درجة ممارسة تحفيز اعضاء
ىيئة التدريس كأحد أبعاد التمكيف اإلداري كالكظيفي لمقادة األكاديمييف

العبارات

ر.

ـ

القياس

درجة الممارسة
أبداً

ناد اًر

أحياناً

غالباً

دائماً

10.3

35.9%

20.5

23.1

15

10

5

25.6

12.8
6

1

تقدر إدارة الكمية كالقسـ العمهْ جٍكدؼ التْ أبذلٍا

باستهرار

7.7%

2

تكفر إدارة الكمية كالقسـ العمهْ الفرصة لدؼ لمتطكر

الذاتْ.

2

7

5.1%

17.9

38.5%

3

تحفز إدارة الكمية كالقسـ العمهْ أعضاء ٌٓئة التدريس عمِ

1

9

11

12

2.6%

23.1

30.8%

28.2

15.4

4

تقكـ إدارة الكمية كالقسـ العمهْ عمِ كضع ىظاـ كاضح
لهكافاة الهتهٓزيف هف أعضاء ٌٓئة التدريس

7

11

9

10

2

17.9

28.2

23.1%

25.6

5.1

5

تقكـ إدارة الكمية كالقسـ العمهْ بتحفٓزؼ عمِ تحهل
هسؤكليات أكبر

5

9

14

6

5

12.8

23.1

35.9%

15.4

12.8

6

ٓتىاسب الراتب الذؼ اتقاضاي هع جٍكدؼ الهبذكلة فْ

العهل.

20

2

7

8

2

51.3

5.1

17.9%

20.5

5.1

7

تقكـ إدارة الكمية كالقسـ العمهْ فْ تعزيز الدافعة لدؼ

باستهرار.

5

6

17

7

4

12.8

15.4

43.6%

17.9

10.3

8

تتمقِ هبادراتْ كاجتٍاداتْ الشخصية تشجيع كدعـ إدارة

5

8

9

13

4

12.8

20.5

23.1%

33.3

10.3

الهشاركة الفعالة فْ تحقٓق اٌداؼ الكمية

الكمية كالقسـ العمهْ

3

4

اٚتجػ ػػاي العاـ لبعد تحفٓز أعضاء ٌٓئة التدريس

14

8

9

االتجاه

3.42

غالبا

3.23

أحياى ا

3.31

أحياى ا

2.66

أحياى ا

2.92

أحياى ا

2.23

ىاد ار

2.97

أحياى ا

3.08

أحياى ا

2.98

أحياىا
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تشٓر بياىات الجدكؿ السابق كالهتعمق باستجابات اعضاء ٌٓئة التدريس عٓىة الدراسة حكؿ بعد تحفٓز
أعضاء ٌٓئة التدريس كأحد أبعاد التهكٓف ا٘دارؼ كالكظيفْ حٓث جاء ٌذا البعد بدرجة استجابة هىخفضة
كبهتكسط حسابْ بمغ  2.98حٓث أشارت عٓىة الدراسة بأحياىا كىاد ار فْ أغمب هؤشرات بعد تحفٓز
أعضاء ٌٓئة التدريس حٓث جاءت عبارة تقدر إدارة الكمية كالقسـ العمهْ جٍكدؼ التْ أبذلٍا باستهرار فْ
الهرتبة اٖكلِ كبهتكسط حسابْ بمغ) (3.42كتٌٛا فْ الترتٓب الثاىْ عبارة تحفز إدارة الكمية كالقسـ
العمهْ أعضاء ٌٓئة التدريس عمِ الهشاركة الفعالة فْ تحقٓق أٌداؼ الكمية كبهتكسط حسابْ
بمغ).(3.31
اها بقية العبارات فقد كاىت استجابات أعضاء ٌٓئة التدريس عمٍٓا ها بٓف ىاد ار كاحياىا.
 كلٙجابة عمِ السؤاؿ الهتعمق ٌل ٌىاؾ فركؽ ذات دٚلة احصائية عىد هستكػ دٚلة  0.05فْاستجابات أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جاهعة سرت حكؿ درجة ههارسة التهكٓف ا٘دارؼ
كالكظيفْ لمقادة اٖكاديهٓٓف تعزػ لهتغٓرات الدراسة)الجىس كالتخصص العمهْ كالدرجة العمهية كسىكات
الخبرة كالهؤٌل العمهْ كالكظيفة(؟
كالجدكؿ التالْ ٓكضح ىتائج التحمٓل ا٘حصائْ ٚستجابات أعضاء ٌٓئة التدريس كفق لهتغٓراتٍـ
الهختمفة.
جدكؿ رقـ ( )9يكضح درجة الفركؽ في استجابات أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة سرت
حكؿ درجة ممارسة التمكيف اإلداري كالكظيفي لمقادة األكاديمييف بالكمية
درجات الحرية

هستكػ الدٚلة

الجىس

1.461

3

0.691

التخصص العمهْ

1.526

3

0.676

الدرجة العمهية

3.740

6

0.712

سىكات الخبرة

12.219

12

0.428

الهؤٌل العمهْ

1.000

3

0.801

الكظيفة

6.909

3

0.075

الهتغٓر

قيهة

p-value

ٓتضح هف بياىات الجدكؿ السابق كالذؼ ٓكضح درجة الفركؽ فْ استجابات أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية
التربية جاهعة سرت حكؿ درجة ههارسة التهكٓف ا٘دارؼ كالكظيفْ لمقادة اٖكاديهٓٓف بالكمية هف كجٍة
ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس بٍا ىٛحع أىً  ٚتكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ استجابات أعضاء ٌٓئة
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التدريس تعزػ ٖؼ هتغٓرات الدراسة كذلؾ عىد هستكػ هعىكية  .0.05كيٛحع ذلؾ هف قيهة هستكػ
الدٚلة )  (p-valueالتْ تزيد عمِ قيهة هستكػ الهعىكية الهستخدـ كذلؾ لجهيع هتغٓرات الدراسة.

نتائج البحث :

فْ ضكء ها اسفرت عىً الدراسة الهٓداىية هف خٛؿ استجابات أعضاء ٌٓئة التدريس أفراد العٓىة هف

الههكف أف ىستخمص الىتائج التالية:
 تبٓف هف خٛؿ الدراسة أف درجة ههارسة أبعاد التهكٓف ا٘دارؼ بكمية التربية جاهعة سرت جاءت بدرجةعالية أك هرتفعة كٌذا ٓدؿ عمِ أف القادة اٖكاديهٓٓف هف عهٓد الكمية كرؤساء اٚقساـ العمهية كهدٓرؼ
الهكاتب ٍٓتهكف بتهكٓف هرؤكسٍٓـ هف أعضاء ٌٓئة التدريس إدراي ا ككظيفي ا  ,كيعكس هدػ اٌتهاـ إدارة
الكمية بالعهل الجهاعْ كاشراؾ الجهيع فْ اتخاذ الق اررات بعٓدا عف سياسات ا٘قصاء كالتٍهيش التْ
تتبع فْ بعض ا٘دارات التْ تىتٍج ىهط ا٘دارة الدكتاتكرية.
 تحصل بعد العهل الجهاعْ كأحد أبعاد التهكٓف ا٘دارؼ عمِ أعمِ درجة ههارسة كٌذا يعكس أف العهلبالكمية ٓتـ عبر لجاف كفرؽ عهل تشكل ٘ىجاز اٖعهاؿ كٌذا ها يعد أحد الركائز الهٍهة فْ التهكٓف
ا٘دارؼ.
 أيضا ىاؿ بعد تفكيض السمطة درجة ههارسة عالية كيعزػ ذلؾ إلِ الجٍكد الهبذكلة هف قبل إدارة كميةالتربية فْ دعـ أعضاء ٌٓئة التدريس بٍا كتهكٓىٍـ ادرايا هف خٛؿ إعطائٍـ صٛحيات تهكىٍـ العهل
بحرية هع اٚلتزاـ بقكاعد كبأىظهة العهل داخل الكمية.
 كجاءت درجة ههارسة بعد اٚتصاؿ الفاعل كالهعمكهات بشكل هتكسط فعمِ الرغـ هف أف أعضاء ٌٓئةالتدريس يقكهكف بالتكاصل هع إدارة الكمية كالقسـ العمهْ باىتظاـ حكؿ ها ٓتعمق بشؤكف القسـ كالكمية إٚ
أىً ىاد ار ها تكفر إدارة الكمية كالقسـ العمهْ كسائل اتصاؿ فعالة لتبادؿ الهعمكهات.
 كفْ الهرتبة اٖخٓرة جاء بعد تحفٓز أعضاء ٌٓئة التدريس كبدرجة دكف الهتكسط  ,كعمِ الرغـ هف أفأعضاء ٌٓئة التدريس عٓىة الدراسة بٓىكا بأف إدارة الكمية كالقسـ العمهْ تقدر جٍكدٌـ التْ ٓبذلكىٍا
باستهرار إ ٚأىٍـ أكضحكا بأف الراتب الذؼ ٓتقاضكىً ٓ ٚتىاسب هع جٍكدٍٓـ الهبذكلة فْ العهل ,كها
تبٓف هف استجاباتٍـ بأف إدارة الكمية كالقسـ العمهْ لـ تقـ بكضع ىظاـ كاضح لهكافاة الهتهٓزيف هف
أعضاء ٌٓئة التدريس كٌذا يعكس هدػ ضعف إدارة الكمية بتحفٓزٌـ كتشجيعٍـ هادي ا كهعىكي ا .
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تكصيات البحث :
كفي ضكء النتائج التي تكصل إليو البحث يقدـ الباحثاف مجمكعة مف التكصيات منيا ما يمي:
 تشجيع القادة اٖكاديهٓٓف عمِ هشاركة أعضاء ٌٓئة التدريس داخل اٖقساـ العمهية بالكمية باتخاذالق اررات كتفكيضٍـ الصٛحيات التْ هف شأىٍا أف تسٍـ فْ الىٍكض بأقساهٍـ العمهية.
 العهل عمِ إقاهة دكرات تدريبية لتىهية أعضاء ٌٓئة التدريس كالقادة اٖكاديهٓٓف بكمية التربية جاهعةسرت عمِ القيادة ا٘دارية الىاجحة كاٖسس الحدٓثة لٙدارة الفاعمة كههارسة العهل ا٘دارؼ.
 هىح الحكافز الهادية كالهعىكية ٖعضاء ٌٓئة التدريس بالكمية هف أجل حثٍـ عمِ تطكير كتحسٓف العهلبالكمية.
 تشجيع اٚتصاؿ ا٘دارؼ بٓف اٖقساـ العمهية داخل الكمية كزيادة فاعمٓتً لتبادؿ الهعمكهات كالبياىاتكتكفٓر هتطمباتً التقىية كالتكىكلكجية كذلؾ هف أجل الكصكؿ إلِ الهعمكهات بيسر كسٍكلة.

قائمة المراجع :

 .1احهد الكيٛىْ  ,كاخركف " , (2018) ,التهكٓف ا٘دارؼ كعٛقتً بتعزيز القدرات اٚبداعية لدػ هكظفْ
قطاع الخدهة الهدىية فْ دكلة فمسطٓف  ,دراسة حالة دٓكاف الهكظفٓف العاـ أىهكذجا ,كرقة عمهية هقدهة
الِ الهؤتهر الدكلْ الخاص بهكضكع الهركىة ا٘دارية بالتعاكف هع الهؤسسة الدكلية لمعمكـ اٚدارية
) (IIASكرئاسة الحككهة التكىسية كهعٍد ا٘دارة العاهة التكىسْ .الجهٍكرية التكىسية-06/29-25,
 2018ـ.
 .2إخٛص إبراٌيـ الطركاىً  ,سهٓرة دمحم اهبارؾ الىٍدؼ  , (2017) ,التهكٓف ا٘دارؼ كهستكػ تطبٓق
الهرءة السعكدية  ,هدٓرات هدارس هىطقة خهيس هشيط  ,هجمة جاهعة الحسٓف
الهٍارات اٚدارية لدػ ا
طٛؿ لمبحكث  ,عهادة البحث العمهْ كالدراسات العميا  ,جاهعة الحسٓف بف طٛؿ  ,ـ , 3ع.1
 .3الزيف الخميفة الخضر الخميفة  ,(2020) ,كاقع التهكٓف اٚدارؼ داخل اٖقساـ اٖكاديهية هف كجٍة ىظر
اعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جاهعة الخرطكـ  ,هجمة ضياء لمبحكث التربكية كالىفسية  ,الهجمد
اٚكؿ  ,العدد اٚكؿ  ,جاهعة  20أكت.
 .4آهىة سالـ حهد هسعكد الهرؼ  , (2015) ,هدػ ادراؾ القيادات التربكية لهفٍكـ اٚدارة بالتهكٓف
كههارستٍـ لٍا بهدارس هدٓىة العٓف الحككهية بدكلة اٚهارات العربية الهتحدة  ,رسالة هاجستٓر  ,غٓر
هىشكرة  ,كمية التربية  ,جاهعة اٚهارات العربية الهتحدة.
182

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

 .5رزؽ هللا حىاف  ,(2010 ),أثر التهكٓف عمِ تحسٓف جكدة الخدهة التعميهية بالجاهعة  ,دراسة هٓداىية
لعٓىة هف كميات جاهعة هىتكرؼ قسىطٓىة  ,رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة  ,شعبة تسٓٓر الهؤسسات  ,كمية
العمكـ اٚقتصادية كعمكـ التسٓٓر.
 .6رضية بىت سميهاف الحبسية , (2021) ,كاقع التهكٓف ا٘دارؼ لمقيادات الكسطِ التربكية فْ ك ازرة التربية
كالتعميـ بسمطىة عهاف  ,هجمة العمكـ اٚجتهاعية  ,الهركز الديهكقراطْ العربْ لمدراسات السياسية
كاٚقتصادية كاٚستراتٓجية  ,ألهاىيا  ,برلٓف  ,العدد السابع عشر  ,هارس  ,ص .256 – 242
 .7عبدهللا بف دمحم الزٌراىْ  ,(2016) ,هعكقات التهكٓف ا٘دارؼ كسبل التغمب عمٍٓا هف كجٍة ىظر القيادات
اٖكاديهية بجاهعة تبكؾ  ,رسالة هاجستٓر  ,جاهعة تبكؾ
 .8أهٓرة رهضاف عبدالٍادؼ ,اـ السعد ابك العٓىٓٓف حتاتً , (2012) ,تهكٓف القيادات اٚكاديهية بجاهعة
كفر الشٓخ "دراسة حالة " ,هجمة التربية  ,كمية التربية  ,جاهعة كفر الشٓخ ,العدد الخاهس كالثٛثٓف  ,ص
.279-201
 .9عطية افىدؼ  ,(2003),تهكٓف العاهمٓف ,هدخل لمتحسٓف كالتطكير الهستهر  ,الهىظهة العربية لمتىهية
اٚدارية  .القاٌرة .
 .10دمحم بف سعٓد العهرؼ , (2011) ,التهكٓف الكظيفْ كاٚلتزاـ التىظيهْ لدػ القيادات اٚكاديهية فْ جاهعة
الهمؾ سعكد ,هجمة جاهعة الهمؾ سعكد  ,العدد الثالث كالعشركف  ,الهجمد اٖكؿ  ,ص ص .99-61
 .11هريـ البقهْ  ,(2020) ,درجة ههارسة التهكٓف ا٘دارؼ لمهشرفات التربكيات فْ إدارة اٚشراؼ التربكؼ فْ
هدٓىة الرياض  ,الهجمة العمهية  ,كمية التربية  ,جاهعة اسٓكط  ,الهجمد السادس كالثٛثكف  ,العدد
السادسٓ ,كىيً. ,
 .12هيساء حسف هفمح بىْ ٌاىْ  ,(2020 ) ,درجة فاعمية اٚدارة الىسائية فْ التهكٓف ا٘دارؼ كهعكقاتٍا
لدػ فركع جاهعة حائل هف كجٍة ىظر عضكات ٌٓئة التدريس ,الهجمة العربية لمعمكـ كىشر اٚبحاث ,
هجمة العمكـ التربكية كالىفسية  ,الهجمد الرابع  ,العدد الثالث ٓ 30 ,ىآر.
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التمكيف اإلداري لدى مديري المدارس كعالقتو بأخالقيات العمل اإلداري
مف كجية نظر المعمميف

أ  .أسماء اعمكري ابك شيبة الشائبي

كمية التربية قصر بف غشٓر /جاهعة طرابمس

المقدمة:

عىد البحث عف رؤية جدٓدة لٙشراؼ التربكؼ؛ تبرز هسائل ىكعية كهىٍجية تتصل بأٌهية ا٘شراؼ

كتشكمت
التربكؼ كآليات العهل بً ,كباٚتجاٌات الهعاصرة كالىهاذج ا٘شراقية الهستجدة التْ تىكعت
ّ
بحسب تىكع الهعارؼ ,كتدفق الهعمكهات ,كتغٓٓرات الىظـ التربكية ,كالتكسع الٍائل فْ البراهج التعميهية,

كٌذي بدكرٌا تتطمب التركٓز عمِ جكدة التعميـ كىكعٓتً هف جٍة ,كتحسٓف هستكػ الهخرجات التعميهية هف
جٍة أخرػ .كلها كاف ا٘شراؼ عهمية تربكية ذات ىشاطات تعاكىية هىظهة كهستهرة ,صار التقدـ فْ

ابتكارا,
تٍىا بالبحث عف اتجاٌات كىهاذج هعاصرة أكثر
عهميات ا٘شراؼ التربكؼ هر ا
اىفتاحا كهركىة ك ا
ا
تكظيفا فاعٛا بغية التحسٓف الهتكاصل لهٍارات الهشرفٓف التربكيٓف كهدٓرؼ الهدارس
لتكظيفٍا فْ الهٓداف
ا
كالهعمهٓف هف أجل تجكيد عهميات التعميـ كالتعمـ .إف هرحمة جدٓدة هف ا٘شراؼ التربكؼ ضهف رؤية

هعاصرة هتىكعة هتجددة قادرة عمِ تىهية العىصر البشرؼ ,كتفعٓل دكري ,كتجدٓد أدكاتً كههارساتً العهمية
أهر فْ غاية اٌٖهية لتطكير الهؤسسة التربكية كالتعميهية.
لٍك ٌ
كهف ٌىا جاءت ثقافة التهكٓف ا٘دارؼ ىقطة تحكؿ فْ الهؤسسات التربكية ,كالتْ تسٍـ فْ بىاء
عىاصر بشرية هؤٌمة لمقيادة الذاتية ,هها يساعد فْ عهمية التحسٓف الهىطمقة هف الهتابعة كالرقابة التْ

تشعر هىسكبٍٓا بصحكة الهكقف الذؼ يسعِ إلِ تحسٓف هخرجات هدارسىا.

َّ
إف ٌذي الثقافة كٌذا اٖسمكب الجدٓد  ٚيعىْ اٚستغىاء عف دكر ا٘شراؼ التربكؼ؛ ٖف لً أدكار

جكٌرية فْ تحسٓف كتهكٓف العىاصر البشرية ,كها زالت أدكار ا٘شراؼ التربكؼ قائهة هف تجكيد كتهكٓف

كغٓرٌا.

َّ
إف التهكٓف هطمب ٌاـ كضركرؼ فْ كقتىا الحاضر .كٌك هف أدكات الجكدة الشاهمة كهف اٖسالٓب

الحدٓثة الهتقدهة ,كيعتهد عمِ اٚختيار السميـ كالتدريب كالتطكير كالشراكة كتفكيض الصٛحيات,

كجهيعٍا عىاصر لٍا أٌهية كبٓرة فْ الهٓداف التربكؼ ,كتسٍـ فْ تعزيز الثقة لدػ العاهمٓف فْ الهجاؿ

التربكؼ كالتعميهْ )الجٍىْ. (1432,

كلقد ظٍر هفٍكـ التهكٓف فْ ىٍاية الثهاىٓىات ,كٚقِ ٌذا الهفٍكـ شٓكع ا كركاج ا فْ فترة التسعٓىات,
كٌذا ىاتج عف زيادة التركٓز عمِ العىصر البشرؼ داخل الهىظهة أي ا كاف ىكعٍا ,كها إف التطكرات
كالتحكٚت الحاصمة فْ هجاؿ تىهية العىصر البشرؼ داخل التىظيهات أكدت عمِ أٌهية التهكٓف لها لٍا
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هف دكر فْ تحسٓف العٛقة بٓف الهدٓر كالعاهمٓف ,حٓث إف ٌذي العٛقة تشكل حجر اٖساس لىجاح

كتبىْ أسالٓب التطكير داخل الهؤسسات )الطعاىْ كالسكيعْ (2013,

مشكمة البحث :

إف هف هقتضيات القيادة التربكية الهتبصرة ,اٌٚتهاـ بالعاهمٓف فْ الهؤسسات التربكية باعتبارٌـ

دعاهة أساسية داخمٍا؛ كذلؾ هف خٛؿ تطبٓق أحدث أسالٓب إدارة الهكارد البشرية لرفع هستكػ أدائٍـ
لتهكٓىٍـ لمهشاركة فْ العهمية التربكية ,بها ٓتطمب ذلؾ هف ق اررات كتحهل لمهسؤكليات.

كتشٍد الهؤسسات التْ تسعِ ىحك التهٓز فْ العصر الحالْ تحكٚا هف ىهكﺫﺝ " هىظهة التحكـ

َﺍَٖﺍهر" إلِ ىهكذج " الهؤسسة الهتهكىة " حٓث اتجً العدٓد هىٍا إلِ اعتبار" التهكٓف ا٘دارؼ"
استراتٓجية تىظيهية ٌدفٍا تزكيد العاهمٓف بهختمف الصٛحيات  ,كالهسؤكليات كهىحٍـ الحرية الٛزهة

ٖداء العهل بأسالٓبٍـ هف غٓر تدخل ﺍ٘ﺩﺍرة الهباشر ,كتكفٓر ﺍلهكﺍﺭﺩ كافة تٍٓئة بٓئة العهل الهىاسبة
لتأٌٓمٍـ هٍىي ا كهسمكيا لمقياـ بهسؤكلياتٍـ بثقة كاقتدار  ,إ ٚإو بعض ﺍلتىظيهاﺕ خاصة فْ ﺍلدَؿ ﺍلىاهية

 ٚتزﺍؿ تتجاٌل ذلؾ ك ٚتتجً ىحك تبىْ قﺫﺍ ﺍلهفٍكن  ,فٍْ ترُ إو تهكٓف ﺍلعاهمٓف َتقكيتٍـ هعرفي ا

َىفسي ا سيككو عمِ حساﺏ ىفكﺫقن َسمطتٍـ  ,هها ٓىعكس ذلؾ عمِ ضعف ﺍلثقة بالعاهمٓف َعدـ

ﺇفساﺡ ﺍلهجاؿ لٍـ لتطكير هٍاﺭﺍتٍـ َﺍلتعبٓر عف قدراتٍـ ﺍلخٛقة فْ ﺍلعهل فٓؤثر ﺫلؾ سمبا فْ ﺃﺩﺍئٍا
َقدﺭتٍا عمِ تحقٓق ﺃقﺩﺍفٍا بكفاءة َفاعمية ) الهعاىْ كأخك أرشٓدي.(2009 ,

كىظ ار إلِ أف إدراؾ أٌهية العٛقة بٓف تهكٓف العاهمٓف هقدرتٍـ عمِ تبىْ هىظكهة قيهية أخٛقية فْ
العهل  ,كىظ ار لمدكر الهٍـ الذؼ يقكـ بً الهدٓركف فْ الهدارس  ,كها ٓكفري لٍـ التهكٓف ا٘دارؼ هف
صٛحيات كههارسات إدارية ,كهف قدرة عمِ اتخاذ الق اررات لهعالجة الكثٓر هف الهشكٛت التربكية

كا٘دارية كالفىية لتحسٓف اٖداء الهؤسسْ كرفع هستكػ الهدرسة بالعهل الهثهر

.

كأشارت العدٓد هف الدارسات فْ تكصياتٍا إلِ ضركرة دارسة التهكٓف ا٘دارؼ حٓث أرػ فٓىج

) (2011أف العدالة ٌْ التكجً اٖخٛقْ اٖكثر تك ار ار لقادة الهدارس  ,كتأثٓرٌا ا٘ٓجابْ عمِ تهكٓف
العاهمٓف ,كها أظٍرت دارسة هكؼ كآخركف  ,أف العٛقة بٓف تهكٓف الهعمـ كتحقٓق الثقة تتكافق هع
العٛقة بٓف الهعمهٓف كالهشرفٓف عمٍٓـ فْ بٓئات العهل ,كقد أكصت دارسة البمكؼ إلِ زيادة الكعْ
بأٌهية التهكٓف ا٘دارؼ هف خٛؿ التدريب كالكرش التعميهية لمهدٓريف عمِ اختٛؼ خبارتٍـ ,كتكفٓر هىاخ

هىظـ كصحْ يسهح بههارسة هجاٚت التهكٓف ا٘دارؼ فْ الهؤسسات التربكية .

كىظر لىدرة الدارسات التْ تطرقت لهتغٓر التهكٓف ا٘دارؼ كعٛقتً بأخٛقيات العهل  ,كٌذا يحتاج
ا

إلِ هزيد هف البحكث كالدارسات كتعرؼ أثري كىتائجً عمِ جهيع اٖطراؼ ذات العٛقة فْ العهل

الهؤسسْ َ ,هف قﺫﺍ ﺍلهىطمق فإو هشكمة ﺍلبحث تكهف فْ ﺍ٘جابة عف ﺍلتساﺅؿ الرئيس ﺍٔتْ  :ها
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درجة ههارسة ﺍلتهكٓف ﺍ٘ﺩﺍﺭّ لدػ هدٓرؼ الهدارس َ ها عٛقتً بدرجة ههارسة أخٛقيات العهل ا٘دارؼ
هف كجٍة ىظر الهعمهٓف فٍٓا ؟

أىداؼ البحث :

ٍٓدؼ ٌذا البحث الِ التعرؼ عمِ درجة التهكٓف ا٘دارؼ لدػ هدٓرؼ الهدارس كعٛقتٍـ بأخٛقيات

العهل ا٘دارؼ هف كجٍة ىظر الهعمهٓف  ,كذلؾ هف خٛؿ ا٘جابة عف اٖسئمة أتية:

السؤاؿ اٖكؿ :ها درجة ههارسة التهكٓف ا٘دارؼ لدػ هدٓرؼ الهدارس هف كجٍة ىظر الهعمهٓف؟

السؤاؿ الثاىْ :ها درجة ههارسة أخٛقيات العهل ا٘دارؼ لدػ هدٓرؼ الهدارس هف كجٍة ىظر الهعمهٓف؟

أىمية البحث:

تكهف أٌهية البحث فْ جاىبٍٓا الىظرؼ كالتطبيقْ فْ هتغٓر التهكٓف ا٘دارؼ لدػ هدٓرؼ الهدارس

كعٛقتً بأخٛقيات العهل ا٘دارؼ كفيها ٓمْ :

األىمية النظرية :

ػ ػ البحث فْ هكضكع التهكٓف ا٘دارؼ كأخٛقيات العهل ا٘دارؼ ,كالذؼ تحتاج إليً الهكتبات بشكل عاـ
هف خٛؿ تكفٓر هرجع ذا أٌهية لٗكاديهٓٓف كالباحثٓف فْ هكضكعْ التهكٓف ا٘دارؼ كأخٛقيات العهل

ا٘دارؼ.

ػ ػ تقديـ هرجع ٖصحاب القرار فْ الهؤسسات التربكية كالباحثٓف كاٚستفادة هف اٚدب الىظرؼ .
األىمية التطبيقية :

ػ ػ ا٘سٍاـ فْ إظٍار هفٍكهْ التهكٓف ا٘دارؼ كأخٛقيات العهل ا٘دارؼ الِ حٓز الكجكد كالتطبٓق.

ػ ػ تبحث فْ ههارسات شريحة هٍهة هف الهعمهٓف  ,كٌْ هؤسسة دٓىاهيكية تكظف طاقات كاهكاىيات

بشرية كهادية حٓكية بحاجة الِ أفضل السبل لٛستثهار كتظافر الجٍكد البشرية كالتىظيهية.

ػ ػ تساعد الجٍات الهعىية بتطكير التعميـ العاـ بتحدٓد ىقاط الضعف كالقكة فْ التهكٓف ا٘دارؼ كأخٛقيات

العهل ا٘دارؼ لدػ هدٓرؼ الهدارس ػ

بىاء عمِ ها
ػ ػ تعد هرجع ا لكاضعْ البراهج التدريبية ٘دارات الهٓداف التربكؼ كالعهل عمِ تحسٓىٍا  ,ا
تكصمت اليً هف ىتائج هها ٓىعكس عمِ تحسٓف خدهات التعميـ العاـ.
ػ ػ تقع فْ سياﻕ ﺍٚسترﺍتٓجياﺕ ﺍلهٍتهة بالفرﺩ ﺍلعاهل ,ككيفية تعزيز هساٌهتً فْ ﺍلعهل هف خٛؿ

ﺇطٛﻕ هكاٌبً  ,بهباﺩﺭﺍتً ﺍ٘بدﺍعية  ,تجىب ﺍلرككد ﺍ٘ﺩﺍﺭّ َ ,لهكﺍجٍة ﺍلتحدياﺕ الكبرػ التْ تىتظر
الهىظهات اٚدارية الهعاصرة هثل  ):القدرة عمِ الهىافسة  ,كجكدة اٖداة كتهٓزي  ,كحيازة رأس الهاؿ
الفكرؼ  ,كتعزيز الهعرفة التراكهية (.
187

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

ػ ػ تساعد فْ إٓجاد بٓئة هٛئهة تساعد الهعمهٓف عمِ إخراج طاقاتٍـ عمِ أكهل كجً كابراز هٍاراتٍـ فْ

كيفية استثهار تطبٓق أخٛقيات العهل فْ الهجاؿ الكظيفْ.

ػ ػ تفٓد الهؤسسات التربكية كأصحاب القرار فْ تعرؼ العٛقة بٓف التهكٓف ا٘دارؼ ك أخٛقيات العهل

ا٘دارؼ كدرجة ههارستٍـ.
منيج كحدكد البحث:

استخدهت الباحثة الهىٍج الكصفْ اٚرتباطْ بكصفً الهىٍج الهٛئـ ٘جراء هثل ٌذي البحكث بٍدؼ

التكصل إلِ تعهيهات ذات هعىِ ٓرتفع بٍا رصٓد الهعرفة بهكضكع البحث  ,كذلؾ لٙجابة عمِ

تساؤٚت كالكصكؿ الِ هجهكعة هف التكصيات كاقتصرت حدكد البحث عمِ التهكٓف ا٘دارؼ كعٛقتٍا

بأخٛقيات العهل ا٘دارؼ لدػ هدٓر الهدرسة التْ يقف أهاـ تحديات كالهعكقات تحد هف تطبيقً كتحفٓز

جهيع العاهمٓف فْ الهٓداف التربكؼ لمهشاركة فيً لها لً هف أثر إٓجابْ عمِ أداء الهعمهٓف كالعهمية

التعميهية برهتٍا .
مصطمحات البحث:
 -التمكيف اإلداري:

يعرؼ هٓرسكف كدكيتىؾ )" (2012التهكٓف ا٘دارؼ بأىً عهمية تتضهف هجهكعة هف الههارسات

التحفٓزية بٍدؼ تحسٓف اٖداء ,كزيادة فرص هشاركة العاهمٓف كاىخراطٍـ فْ عهمية اتخاذ الق اررات كازالة
أية قٓكد بٓف العاهمٓف كا٘دارة العميا "

كيعرؼ التهكٓف ا٘دارؼ إجرائي ا :بأىً الدرجة التْ حصل عمٍٓا هدٓرؼ الهدارس كالتْ ستصف درجة
ههارسة التهكٓف ا٘دارؼ لدٍٓـ هف خٛؿ استجابة الهعمهٓف .

-أخٛقيات العهل:

يعرؼ أخٛقيات العهل ا٘دارؼ "بأىٍا هجهكعة هف الهبادغ كالقيـ كالقكاعد الهتعارؼ عمٍٓا عىد

أصحاب الهٍىة الكاحدة  ,التْ تستمزـ هف الهٍىْ سمكك ا هعىي ا قائه ا عمِ اٚلتزاـ بٍا بحٓث تككف هراعاتٍا

هحافظة عمِ الهٍىة كآدابٍا " )أسعد (2015,

كتعرؼ أخٛقيات العهل ا٘دارؼ إجرائيا  ٌْ:هىظكهة القيـ الهحققة لمهعآٓر ا٘ٓجابية الهطمكبة فْ أداء
اٖعهاؿ الكظيفية كفْ أسالٓب التعاهل فْ بٓئة العهل كاٖخٛقيات التْ ٓتهٓز بٍا هدٓرؼ الهدارس كالتْ
تصف درجة ههارستٍـ ٖخٛقيات العهل هف خٛؿ استجابة الهعمهٓف.

الدراسات السابقة :ستقسـ الدارسات السابقة إلِ  :الدارسات الهتعمقة بالتهكٓف ا٘دارؼ:
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أجرػ ٌكليهاف  2012دارسة ٌدفت إلِ اختبار الهدػ الذؼ ٓربط )التهكٓف ,اٚبتكار ,اٚحترافية,

درجة الصراعات الشخصية ,كالهشاركة( باٚلتزاـ التىظيهْ لمهعمـ ,هف " " 1463كقد استخدـ الباحث

الهىٍج الكصفْ ,كاعتهد اٚستباىة لتطبٓق الدارسة عمِ عٓىة هف هعمهْ الكسط الغربْ بكٚية أٓكا فْ

الكٚيات الهتحدة اٖهريكية ,كتكصمت الدارسة إلِ ىتائج هف أٌهٍا كجكد ارتباط جكٌرؼ بٓف التهكٓف
كاٚبتكار كاٚحترافية كدرجة الصراعات الشخصية كالهشاركة كاٚلتزاـ التىظيهْ لمهعمـ .

كجاءت دارسة لْ كىْٓ  2016بٍدؼ تعرؼ تصكرات الهعمهٓف حكؿ سمككيات تهكٓف قادة الهدارس

لدعـ التهكٓف الىفسْ لمهعمهٓف ,كتككىت عٓىة الدارسة هف " "289هعمها كهعمهة فْ سىغافكرة كاستخدهت

الهىٍج الهسحْ ,كتعرفت ها إذا كاف ٌىاؾ اختٛؼ جكٌرؼ  ,كعٛقتً ,فْ هفاٌيـ الهعمهٓف لسمكؾ
التهكٓف الذؼ يقدهً كل هف الهدٓريف كالهشرفٓف الهباشريف بالتهكٓف الىفسْ لمهعمهٓف .كأظٍرت الىتائج أف

الهدٓريف كالهشرفٓف الهباشريف يقدهكف التهكٓف لمهعمهٓف فْ ههارساتٍـ الٓكهية  ,لكىٍـ ٓركف أف ٌىاؾ
اختٛفات فْ بعض ىكاحْ التهكٓف الذؼ يقدهً كل هف الهدٓريف كالهشرفٓف الهباشريف هثل تفكيض

السمطة  ,كتكفٓر الدعـ الفردؼ  ,كتكضيح رؤية كدعـ عٛقات تشاركية .كها أظٍرت الىتائج أف السمكؾ

التهكٓى ٓف لمهدٓريف كالهشرفٓف الهباشريف كلً عٛقة بالتهكٓف الىفسْ لمهعمهٓف .كها أضافت الىتائج أٌهية
دعـ الهسؤكلٓف عف كاف إٓجابيا  ,الهدارس لزيادة كعْ كهقدرة الهدٓريف كالهشرفٓف الهباشريف لتهكٓف

الهعمهٓف .كأخٓ ار تستفٓد الهدارس هف تطكير قادة ههكىٓف فْ دعـ التهكٓف الىفسْ لمهعمهٓف.
كأجرػ الحربْ " "2017دارسة ٌدفت تعرؼ َﺍقع التهكٓف ا٘دارؼ لدػ هدٓرؼ الهدارس الثاىكية
اٌٖمية بهىطقة هكة الهكرهة ,كلتحقٓق ٌدؼ الدارسة استخدـ الهىٍج الكصفْ ,كقاـ بتطكير أداة استباىة
بحثت فْ التهكٓف ا٘دارؼ كتككىت بصكرتٍا الىٍائية هف فقرة " , "35تـ التأكد هف صدقٍا كثباتٍا ,كها تـ
اختيار" "52هدٓ ار هف الهدارس الثاىكية اٌٖمية بهىطقة هكة الهكرهة ,تـ اختيارٌـ طبقيا هف الهدف الثٛث:
)هكة الهكرهة ,جدة ,الطائف( كقد أظٍرت ىتائج الدارسة ها ٓمْ :إف هستكػ التهكٓف ا٘دارؼ جاء هرتفع ا
كها أظٍرت الىتائج أف ٌىاؾ فركؽ ذات دٚلة احصائية عىد هستكػ دٚلة " = α" 0.05بٓف رتب
هتكسطات استجابة هدٓرؼ الهدارس الثاىكية اٌٖمية بهىطقة هكة الهكرهة فْ تقدٓر التهكٓف ا٘دارؼ تعزػ
لهتغٓرات الهدٓىة كسىكات الخبرة كالهشاركة فْ الدكرات التدريبية كلجهيع اٖبعاد باستثىاء بعد الىهك الهٍىْ
فْ هتغٓر دكرات التدريبية كالذؼ بٓىت الىتائج كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائية عىد هستكػ "= α " 0.05
لصالح الحاصمٓف عمِ الدكرات التدريبية.
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كأجرت الطراكىة كالىٍدؼ " "2017دارسة ٌدفت تعرؼ كاقع كهستكػ التهكٓف ا٘دارؼ كهستكػ

الهٍارات ا٘دارية لدػ هدٓرات الهدارس فْ هىطقة خهيس هشيط فْ السعكدية  ,تعرؼ أٌـ هعكقات

التهكٓف ا٘دارؼ ,كقد استخدهت الدارسة الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ باستخداـ أداة جهع البياىات اٚستهارة
التْ كزعت عمِ جهيع هدٓرات الهدارس فْ هحافظة خهيس هشيط كالبالغ عددٌف " ,"181هدٓرة كعٓىة

هسح شاهل كأظٍرت الىتائج أف التهكٓف ا٘دارؼ هتاح لهدٓرات الهدارس جاء بدرجة  ,هتكسطة ,ككاف
أبرز أبعاد التهكٓف ا٘دارؼ :عهل الهدٓرة كجٍدٌا لتحقٓق أٌداؼ الهدرسة ,كدعـ هشرفتٍا ا٘دارية لمعهل
الجهاعْ الهٍـ فْ الهدرسة ,كاحتراـ الهشرفة ا٘دارية لرأػ الهدٓرات كق اررتٍف فْ المجاف كالهجالس
الهدرسية .كها أشارت ىتائج الدارسة إلِ تكافر الهٍارات ا٘دارية بدرجة هىخفضة لدػ الهدٓرات ,كجاءت

أبرز هعكقات التهكٓف ا٘دارؼ هف كجٍة ىظر الهبحكثات :عدـ كجكد تبادؿ حر لمهعمكهات  ,كعدـ اقتىاع

ا٘دارة العميا بالتهكٓف ا٘دارؼ كطهكح الهدٓرات الهىخفض ,كعدـ كجكد تدريب عمِ اتخاذ القرار كأداء
الهدٓرات الهىخفض .

الدارسات المتعمقة بأخالقيات العمل اإلداري :

أجرػ هكٓف " " 2014دارسة سعت تعرؼ درجة ههارسة هدٓرؼ الهدارس لمسمكؾ اٖخٛقْ الذؼ تـ

تدريبٍـ عميً كىهط القيادة الههارس هف قبمٍـ ,كها سعت الدارسة لهعرفة تصكرات هدٓرؼ الهدارس عف
تأثٓر التدريب اٖخٛقْ الذؼ تمقكي عمِ الههارسات اٖخٛقية فْ ا٘دارة الهدرسية ,كتككىت عٓىة الدارسة

هف " " 390هدٓ ار كهدٓرة لهدارس ثاىكية فْ كٚية بىسمفاىيا فْ الكٚيات الهتحدة اٖهريكية ,كاستخدـ فْ

ٌذي الدارسة كل هف الهىٍج الكهْ كالىكعْ ,ك استخدـ هقياس جرػ تطكيري لمكقكؼ عمِ الىهط القيادؼ

الههارس ,كهقياس لمتقٓيـ الذاتْ ,كها استخدهت أسئمة هفتكحة لٙجابة عىٍا كأشارت ىتائج الدارسة ,إلِ

أف السمكؾ اٖخٛقْ كالىهط القيادؼ الهدٓرؼ الهدارس لـ ٓتأثر بالبراهج التْ تـ تدريبٍـ عمٍٓا.

كأجرت أبك هىصكر " "2016دارسة ٌدفت تعرؼ درجة تكافر أخٛقيات العهل ا٘دارؼ لدػ هدٓرؼ

الهدارس اٖساسية الخاصة فْ عهاف كعٛقتٍا بدرجة دافعية الهعمهٓف ىحك العهل ,كقد تككىت العٓىة هف
" " 297هعمها كهعمهة ,كاستخدهت أداتاف لجهع البياىات )اٚستباىة(,كالهىٍج الكصفْ ,كهف أٌـ الىتائج

أف درجة تكافر أخٛقيات العهل ا٘دارؼ كدرجة الدافعية كاىت هرتفعة هف كجً ىظر الهعمهٓف ,تكجد
عٛقة ارتباطية بٓف تكافر أخٛقيات العهل ا٘دارؼ لدػ هدٓرؼ الهدارس اٖساسية الخاصة كدرجة دافعية

الهعمهٓف ىحك العهل ,ك  ٚتكجد فركؽ ذات دٚلة فْ درجة تكافر أخٛقيات العهل ا٘دارؼ تعزؼ لهتغٓرات
كالهؤٌل العمهْ كالخبرة.

اإلطار النظري :

•أكالً  :المصطمح كالمفيكـ التمكيف.
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التمكيف لغ ًة :

)هكىً( بهعىِ جعمً قاد ار عمِ فعل
هكف ّ
تعىْ كمهة التهكٓف لغةا التقكية أك التعزيز ,ككردت كمهة ّ

شْء هعٓف كيقاؿ أستهكف الرجل هف الشْء صار أكثر قدرة عميً ,كها يقاؿ هتهكف هف العمـ أك هف

هٍارة هعٓىة بهعىِ هثقفا بالعمـ أك بالهٍىة  ) .لساف العرب(

أها التهكٓف اصطٛحا :
ٓرػ ) (Argentiأف التهكٓف ٌك أحد أٌـ هخرجات الهشاركة فْ العهميات كالق اررات كا٘جراءات بٓف
العاهمٓف؛ التْ تعزز هف دافعٓتٍـ الجكٌرية ىحك ٌذي الىشاطات ,كيزيد التهكٓف هف إدراكٍـ ٌٖهية العهل

الذؼ يهارسكىً بحٓث يككف ذا هعىِ كتحد  ,هع اهتٛؾ القدرة كالهسؤكلية فْ بٓئة العهل) .سهاح كاسٓل,
(2007

كيعرفً  Daftبأىً :هىح العاهمٓف فْ الهىطقة القكة كالحرية كالهعمكهات لصىع الق اررات كالهشاركة فْ
اتخاذٌا.

كيكضح  Hellriegelهفٍكهً لمتهكٓف بأىً  :القدرة عمِ أف يككف الفرد فاعٛا ,كأف يككف لديً

اٚستقٛلية فْ أداء العهل ,كالخبرة كالقدرة فْ التأثٓر عىد أداء العهل كتحقٓق اٌٖداؼ.

هها تقدـ ىرػ أف التهكٓف ٌك ببساطة هشاركة العاهمٓف فْ اتخاذ الق اررات كاعطائٍـ الهزيد هف الحرية

فْ العهل كالتصرؼ كالرقابة الذاتية هع دعـ قدراتٍـ كهٍاراتٍـ بتكفٓر الهكارد الكافية كالهىاخ الهٛئـ
كتأٌٓمٍـ فىيا كسمككيا كالثقة فٍٓـ.

كلعل هف أٌـ تعريفات التهكٓف كأكضحٍا ٌك ها جاء عىد  Bowen and Lawlerالتهكٓف ٓتهثل فْ

إطٛؽ حرية الهكظف ,كٌذي حالة ذٌىية ,كسياؽ إدراكْ  ٚيهكف تطكيري بشكل ُيفرض عمِ ا٘ىساف هف
الخارج بٓف عشية كضحاٌاَّ .
إف التهكٓف حالة ذٌىية داخمية تحتاج إلِ تبىْ كتهثُل لٍذي الحالة هف قبل
الفرد ,لكْ تتكافر لً الثقة بالىفس كالقىاعة بها يهتمؾ هف قدرات هعرفية تساعدي فْ اتخاذ ق ارراتً ,كاختيار

الىتائج التْ ٓريد أف يصل إلٍٓا ).همحـ (

كيعد هفٍكـ التهكٓف ا٘دارؼ  Empowermentهف أبرز الهفاٌيـ الهعاصرة فْ الفكر ا٘دارؼ بشكل

عاـ ,كا٘دارؼ التربكؼ بشكل خاص ,ذلؾ لها يقع عمِ كاٌل الهؤسسات ا٘دارية التربكية هف دكر كبٓر
لتربية اٖجياؿ كبالتالْ اٚرتقاء بكافة هيادٓف التطكر فْ حياة الهجتهعات.

كىظ ار ٌٖهية دكر الهؤسسات التربكية فْ ككىٍا تقدـ خدهات تعميهية كتربكية لشريحة كاسعة فْ
الهجتهع ,فإف التعرؼ عمِ أحد الهفاٌيـ التىظيهية الحدٓثة كٌك التهكٓف ا٘دارؼ كأثري فْ الرضا الكظيفْ
الذؼ يعد هف الضركريات الهرتبطة بإىتاجية ككفاءة تمؾ الهؤسسات ,كٖف عدـ تكفر الحد اٖدىِ هف

الرضا الكظيفْ لدػ هدٓرؼ الهدارس الذٓف يهثمكف قهة ٌرـ ا٘دارة الهدرسية قد يككف لً اىعكاسات سمبية
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عمِ العهمية التعميهية بشكل عاـ كهخرجاتٍا بشكل خاص كهف ثـ فإف ٌذا البحث يسعِ ٚستكشاؼ دكر

التهكٓف فْ الىٍكض باٖداء الكظيفْ ,كتطكير الفكر القيادؼ لدػ هدٓرؼ الهدارس ,كالذؼ هف شأىً
الىٍكض بالعهمية التربكية فْ هؤسسات التربية كالتعميـ.

كىظ ار لٌٛتهاـ بهفٍكـ تهكٓف العاهمٓف الذؼ يشكل عىص ار أساسيا كحاسها فْ هؤسسات الدكلة المٓبية

خصكصا فْ ظل اٚتجاي ىحك تبىْ كتطبٓق الهفاٌيـ ا٘دارية الحدٓثة كإدارة الجكدة الشاهمة ,كالتخطيط
الشاهل لٗداء حٓث يهثل تهكٓف العاهمٓف أحد الهتطمبات اٖساسية لىجاح تطبٓق الهفاٌيـ ا٘دارية

الحدٓثة)الطعاىْ كالسكيعْ(1432 ,

كىشٓر فْ الىٍاية إلِ العبارة الشٍٓرة التْ ىادػ بٍا جهيع الهٍتهٓف بٍذا الهفٍكـ ا٘دارؼ الجدٓد كٌْ :

إف هزيدا هف التهكٓف ٓؤدؼ إلِ هزيد هف الىجاح ا٘دارؼ ,كلكف بشركط  ٚبد هف تكافرٌا ( .
) ّ
•ثانياً  :ركائز التمكيف كمقكماتو .

لقد أصبح هفٍكـ التهكٓف كاضح ا بعد عرضىا لتعريفً كهصطمح حدٓث ,بحٓث يعىْ هىح الهرؤكسٓف
حق الهشاركة فْ اتخاذ القرار ,أؼ بعبارة أخرػ غياب الهركزية فْ اتخاذ القرار ,كلكف تكريس الهركزية
فْ أؼ هؤسسة  ٚشؾ لً اىعكاسات سمبية تحد هف التطكر ,كاٖسكأ هىً ٌك هىح الهدٓر لمهرؤكسٓف الحق

فْ اتخاذ القرار كالحرية فْ التصرؼ دكف تكفٓر هتطمبات ذلؾ الحق كالحرية فْ التصرؼ ,كهف ٌىا
كجب تكفٓر بعض الهقكهات اٖساسية لمهىظهة قبل تهكٓف العاهمٓف بٍا كىجهمٍا بها ٓمْ ) :همحـ(

-1العمـ كالمعرفة كالميارة :

فكمها زادت خبرة الفرد كهٍارتً كهكتسباتً الهعرفية ,زادت قدرتً عمِ تأدية هٍاـ عهمً بكفاءة كاقتدار
يهكف الفرد كيهىح حرية فْ التصرؼ كالهشاركة ,كٌىا تكهف أٌهية التأٌٓل
كاستقٛلية أكبر ,كبالتالْ ّ

خصكصا فْ الهجالٓف ا٘دارؼ كالتربكؼ ,فهف غٓر الهعقكؿ تهكٓف هدٓر هدرسة بدكف
العمهْ الكافْ
ا
تأٌٓمً ببرىاهجْ دبمكـ أحدٌها تربكؼ كأخر فْ هجاؿ القيادة كا٘دارة التربكية عمِ اٖقل .كالتدريب
التربكؼ كا٘دارؼ الهستهر لهدٓر الهدرسة ,كهٛحقة الجدٓد فْ ٌذٓف الهجالٓف ,فباٖكؿ يصبح هدٓر
هاٌر.
بكيا اا
هقيه ا ٖعضاء ٌٓئة التدريس ,كبالثاىْ يصبح ا
بكيا ّ
قائدا تر ا
الهدرسة هدرابا تر ا
-2االتصاؿ كتدقيق المعمكمات :

فكمها زادت المقاءات كاٚجتهاعات كالحكار بٓف هدٓرؼ الهدارس كالعاهمٓف كتبادؿ الهعمكهات

الصحيحة كالهتجددة بشفافية ككضكح كصراحة؛ زاد الشعكر بالتهكٓف كحرية التصرؼ كالشعكر بالهمكية

كاٚىتهاء كيتككف لدػ العاهمٓف الحهاس الذاتْ هف أجل تحسٓف اٖداء ,دكف هراقبة صارهة كدكف حالة

هف عدـ الثقة .كها َّ
أف اٖهر ٓتعمق بالهدرسة كهؤسسة تعميهية كالكاجب اٚتصاؿ كزيادة اىفتاح الهدرسة
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عمِ الهجتهع الهحمْ الهحيط بٍا كتمبية احتياجاتً ,إذ فْ عدـ تهكٓف القيادات الهدرسية تفكيت لفرص

ساىحة لمهدرسة ىحك كسب الهزيد هف رضا الهجتهع الهحمْ.
-3الثقة بيف المديريف كالعامميف:

كتتحقق هف خٛؿ اٌٚتهاـ بأخريف ,كأف يككف الهدٓر فْ صف العاهمٓف فيها يحدث لٍـ هف خٓر

أكشر ,كيشاركٍـ ٌهكهٍـ كهشاكمٍـ ,كٌذا اٌٚتهاـ كالصدؽ كالصراحة ٓؤدؼ إلِ التهكٓف ,كيجعل
الهرؤكسٓف ٓتصرفكف ككأىٍـ أصحاب الهىظهة أك عمِ اٖقل كأىٍـ شركاء ,فٍٓا كبالتالْ بذؿ طاقة أكبر
هف أجل التغٓٓر كالتطكير ىحك اٖفضل ,ككذلؾ يعطْ الدافع لتطكير الذات ,هف خٛؿ اكتساب العمـ

كلعل ٌذي الثقة هف شاىٍا أف تُعمْ ركح الرضِ الكظيفْ لمقيادات التربكية
كالهعرفة كاسته اررية التعمـ.
َّ
الهدرسية ال ىاجـ عف الثقة بٍـ كبأٌهٓتٍـ ,كٌك شعكر هؤٌل لٛىتقاؿ إلِ سائر العاهمٓف فْ الهدرسة
أيضا ,كبالتالْ سيادة ركح الفريق كارتفاع درجة الكٚء التىظيهْ كهستكػ العٛقات ا٘ىساىية لدػ
كطمبتٍا ا
كافة أفراد الهدرسة .
-4الحكافز المادية كالمعنكية:

عمِ الرغـ هف أف التهكٓف فْ حد ذاتً ٌك حافز هعىكؼ لمعاهمٓف؛ إ ٚأىً ليس بهىحة هجاىية فكها أف

فيً هشاركة فْ الهىافع؛ ففيً أيض ا هشاركة فْ الهخاطر ,كهحاسبة عمِ الىتائج كتحهل لمهسئكلية .لذلؾ
فٛبد هف ىظاـ لمحكافز يشجع العاهمٓف عمِ تحهل الهسئكلية بحٓث يككف هف يستثهر التهكٓف فْ تحقٓق
ىتائج أداء هتفكقة يحصل عمِ حكافز أكبر ,كٌذا ٓؤدؼ إلِ الهىافسة بٓف الههكىٓف ىحك تحهل أفضل

لمهسئكلية ,كالكفاءة كا٘بداع كالتفكٓر الخٛؽ.

إذا ٓ :جب تكفٓر ىظاـ عادؿ كهجز لمحكافز الهادية كالهعىكية ,كضهاىات اٖهاف الكظيفْ كالترقيات
عمِ أساس الهؤٌٛت كالقدرات ,كالهزايا اٖخرػ لمقيادات الهدرسية الههكىة ,ففْ هقابل تحهل الهسؤكلية

هتعذر عمِ القيادة التربكية تهكىٍا بدكف حكافز هجزية كدرجة عالية هف اٖهاف
اا
كاحتهاؿ الهخاطرة ٓبدك
الكظيفْ.
هها سبق ٓتضح أف الثقة كالحكافز كالهعرفة كالهٍارات كالهعمكهات كتدفقٍا بشكل حر ككاضح ,لٍْ

جهيع ا هف أٌـ هقكهات التهكٓف بصفتً هفٍكها هف هفاٌيـ ا٘دارة الجدٓدة .

•ثالثاً  :متطمبات التمكيف.

حتِ ٓتـ التطبٓق الىاجح لعهمية تهكٓف العاهمٓف فْ الهجاؿ التربكؼ كٚسيها هدٓرؼ الهدارسٓ ,جب

تكافر هجهكعة هف الهتطمبات اٖساسية؛ قبل كأثىاء كبعد عهمية التهكٓف يهكف تحدٓدٌا بالتالْ :
)العتٓبْ. (2005,
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-1صياغة كتطكير رؤية لممنظمة التعميمية :
أف بىاء الرؤية تهثل الخطكة اٖكلِ ىحك التهكٓف .فالرؤية تزكد الهكظفٓف با٘حساس ها الذؼ سىقكـ بً

ٚحق ا ؟ كبالتالْ تقكدٌـ لٙبداع ,كتسهح لٍـ باتخاذ ق اررات تصب فْ اٚتجاي الذؼ تعتقد القيادة ا٘دارية

بأىً صحيح.

كيجب أف ٓتـ دعـ رسالة الهىظهة بالقيـ اٖساسية التْ تؤهف بٍا الهىظهة .عف طريق إعطاء العاهمٓف

حٓز كهتسع لمقياـ بالعهل كاعطائٍـ كذلؾ الثقة الٛزهة ٚتخاذ الق اررات .كقد تهثل ٌذي الرؤية تحد حقيقْ
ىظ ار لطبيعة الىظرة التقمٓدية التْ تعهل بٍا كثٓ ار هف الهىظهات .فعهمية ىجاح التهكٓف تعتهد كبشكل

الكافٓٓف كالعهل عمِ ربط برىاهج التهكٓف بأٌداؼ كقيـ
أساسْ عمِ تكلية ا٘دارة اٌٚتهاـ كالتفكٓر
َ
الهىظهة .بهعىِ أف ىرػ هف هدٓر الهدرسة ىكاة ,كهركز استقطاب لٗفكار التْ هف شأىٍا تسٓٓر العهمية
التربكية بالطريق الىاجحَّ ,
إف هدٓر الهدرسة ٌك اٖكثر رؤية لها تحتاجً كتتطمبً العهمية التربكية هف
تحدٓثات كأفكار؛ ٖىً الهشرؼ الهٓداىْ عمِ سٓر ٌذي العهمية ,كهف ٌىا تكهف أٌهية تحقٓق هبدأ

ٚهركزية التىظيهات التربكية ,عف طريق تقمٓل الهستكيات ا٘دارية الٛزهة ٚتخاذ القرار التربكؼ ,كبالتالْ
عدـ إشغاؿ القيادات التربكية العميا بالقضايا كالهشكٛت التربكية الٓكهية الشائكة ,كها يهكف ذلؾ هف طرح

فكر كرؤػ جدٓدة تطكيرية لمهىظهة التعميهية كالتربكية.

حٓث ٓرغب الهدٓركف الذٓف ٓتـ تهكٓىٍـ بأف يشعركا بأىٍـ عمِ هعرفة برؤية كاستراتٓجية ا٘دارة العميا.

فالتهكٓف يهكف أف يككف فعاٚا فْ حالة ربطً بأٌداؼ الهىظهة .حٓث تحتاج ا٘دارة العميا أف تخمق
إجهاعا حكؿ رؤية كرسالة الهىظهة كالقيـ كاٌٖداؼ التْ تسعِ لتحقيقٍا .فعىد إيضاح رؤية كرسالة

الهىظهة لمهدٓريف ,فأىٍـ ب ٛشؾ سيشعركف باهتٛكٍـ القدرة عمِ التصرؼ بحرية فْ عهمٍـ بدٚا هف
اىتظار اٖكاهر كالتكجٍٓات هف الهشرفٓف .كتكفر رؤية الهىظهة بالتأكٓد تحدػ لمهدٓريف لبذؿ أقصِ

قدراتٍـ لتحسٓف أداء الهىظهة كأدائٍـ .كبذلؾ تتحكؿ الهدرسة إلِ هىظهة هتعمهة ,تىبع هىٍا الهعرفة

التربكية بقدر أكبر هف الهعرفة التربكية التْ تفرض عمٍٓا هف الخارج.
-2االنفتاح كفرؽ العمل:

لكْ يشعر اٖفراد فْ ا٘دارة التعميهية بأىً تـ تهكٓىٍـ ٚ ,بد أف يشعركا أىٍـ جزء هف ثقافة الهؤسسة

التْ تعتبر أف اٖصكؿ البشرية أٌـ هكارد الهىظهة .فالهدٓر الذؼ ٓتـ تهكٓىً ٓجب أف يشعر إف الهعمهٓف

فْ هدرستً يهكف أف يعهمكا سكيا كبشكل جهاعْ فْ حل هشاكل العهل .كاف أفكار العاهمٓف فْ الهؤسسة
التعميهية ٓتـ احتراهٍا كتؤخذ عمِ هحهل الجد .كا٘يهاف بأعضاء الفريق ٓتضهف الثقة كتىهية القدرة عمِ

تحهل الهسؤكلية ,بها تعىيً هف هٍارة فْ صىع الق اررات كاتخاذٌا كتقكيهٍا كالقدرة عمِ الدفاع عىٍا عىد
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المزكـ .كبذلؾ ٓتحقق شعكر اٚىتهاء لمهدرسة هف قبل أفرادٌا كهؤسسة تربكية اجتهاعية كتىظيـ فاعل فْ

تعدٓل سمكؾ اٖفراد الهىتهٓف إلٍٓا كتحسٓف أدائٍـ باطراد.
-3النظاـ كالتكجيو:

إف كجكد ىظاـ كاضح لمهدٓريف ٓزكدٌـ بأٌداؼ الهىظهة التربكية .كالهسؤكليات الهترتبة عمٍٓـ يحد

هف الغهكض الذؼ عادة ها يصاحب جٍكد التهكٓف .فقد ُك ِجد أف ٌىاؾ عٛقة قكية بٓف غهكض الدكر
الهككل لمعاهل كالتهكٓف .فاٌٖداؼ كالهٍاـ التْ عادة ها تتهٓز بهركىة عالية تدخل عدـ التأكد كالغهكض.
فعمِ سبٓل الهثاؿ ,غياب تحدٓد الٍدؼ قد ٓؤدػ إلِ تضارب فْ الٍدؼ عبر العدٓد هف أصحاب

الهصالح .كغهكض أك عدـ كضكح خطكط الهىظهة التعميهية؛ قد ٓخمق كذلؾ عدـ التأكد عىدها يحاكؿ

اٖفراد إرضاء تكقعات العدٓد هف أصحاب الهصالح فْ الهىظهة التعميهية .كبىاء عمِ ذلؾ تساعد
الهعمكهات عمِ تقمٓل درجة عدـ التأكد هف خٛؿ زيادة تفٍـ اٖفراد لبٓئة عهمٍـ .كيتطمب ذلؾ السرعة

كالدقة كالحسـ فْ القرار التربكؼ الهدرسْ ,هها ٓجىب الهدرسة كالهتعاهمٓف هعٍا ها قد يفكتٍـ هف هكاسب

فْ حاؿ الرجكع لمهستكيات ا٘دارية اٖعمِ.

كالىظاـ كالتكجيً هف شاىً أف يحجـ هف سيادة العاطفة كالهحسكبية كالهجاهمة فهدٓر الهدرسة كفق

هىحً الصٛحيات الجدٓدة ٓىبغْ أف يككف بهكاصفات هكثكقة ,كخالية هف أؼ تأثٓر طائفْ أك قبمْ أك

أيضا ٓجب أف يككف بقدرات عالية كجرأة كحكهة تؤٌمً ٖف ٓدٓر الق اررات دكف هجاهمة كٚ
اىحياز هىاطقْ ,ا
هحسكبية ,دكف قمق هف إفساد الجك العاـ ,كٌىا تبرز قيهة الىظاـ كالتكجيً كعىصر ٌاـ هف عىاصر
التهكٓف ا٘دارؼ .فهف الهعمكـ لدػ الجهيع أف العهل ا٘دارؼ فْ الهدرسة  ٚيكاد ٓتشابً هع أؼ عهل
إدارؼ آخر إذ تظل الحدكد غٓر هرئية ,كهساحات اٖلفة هفتكحةٖ ,ف بٍها تكتهل رسالة التعميـ كالتربية,

سكاء الفكرية أك اٚجتهاعية .كتكهف ٌىا أيض ا هٍارة ا٘دارة فْ الجهع بٓف الضبط كاٚىضباط كبٓف

اٖسرية كالتآلف.

-4الدعـ كالثقة كالشعكر باألماف:

فْ سبٓل أف يشعر الهدٓركف بأف الىظاـ ٓكفر لٍـ بٓئة تشجع عمِ التهكٓف ,يحتاج بأف يشعركا بكجكد

دعـ هف رؤسائٍـ ,كزهٛئٍـ فْ العهل ,كالهشرفٓف .فجٍكد الهكظفٓف ٖخذ الهبادرة كالهخاطرة ٓجب أف
تعزز كتدعـ بدٚا هف هعاقبتٍا.

ففْ حالة فقداف أك ضعف الدعـ اٚجتهاعْ فأف الهكظفٓف سيشعركف بالقمق بشأف الحصكؿ عمِ أذف

قبل القياـ بالتصرؼ بدٚا هف طمب الصفح فْ حالة ارتكاب أخطاءٓ .جب أف ٓتكافر اٚعتقاد لدػ
الهدٓريف ػ أف برىاهج التهكٓف الذؼ تتبىاي الهىظهة التعميهية ػ سيشكل عهمية دعـ كهساىدة لمتعمـ كالتطكير

لدػ العاهمٓف .فالكاجب إشاعة ثقافة الثقة عمِ هستكػ الهدرسة كالهستكيات ا٘دارية اٖعمِ هف خٛؿ
195

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

التدريب التربكؼ ,لٓثق الهدٓر بقدراتً كصحة ق ارراتً ,كيثق فْ ىفس الكقت بقدرات ٌٓئة التدريس
كالهرشدٓف كسائر الهعمهٓف فْ الهدرسة كصحة ههارساتٍـ الصفية كغٓر الصفية ) .الجٍىْ( .

ِ
كهجز لمحكافز الهادية كالهعىكية كضهاىات اٖهاف
كلعل هها يسٍـ فْ التهكٓف تكفٓر ىظاـ عادؿ

الكظيفْ كالترقيات عمِ أساس الهؤٌٛت كالقدرات كالهزايا اٖخرػ لمقيادات الهدرسية الههكىة ,ففْ هقابل
هتعذر عمِ القيادة التربكية تهكىٍا بدكف حكافز هجزية كدرجة
اا
تحهل الهسؤكلية كاحتهاؿ الهخاطرة ٓبدك
عالية هف اٖهاف الكظيفْ.
-5القيادة اإلدارية:

اٚفتراض الرئيس فْ فكرة التهكٓف أف سمطة اتخاذ القرار ٓجب أف ٓتـ تفكيضٍا لمعاهمٓف فْ

الصفكؼ اٖهاهية؛ لكْ يهكف تهكٓىٍـ لٛستجابة بصكرة هباشرة لطمبات الهستٍدفٓف؛ كهشاكمٍـ

قدر هف الحصاىة التْ تجعمٍـ أكثر قدرة عمِ الهخاطرة
كاحتياجاتٍـ .كعميً فٓجب هىح هدٓرؼ الهدارس اا
كاتخاذ الق اررات التربكية الرشٓدة فْ بٓئة عدـ تأكد ,كالبٓئة الهحيطة بالقرار التربكؼ فْ العادة .كيتضح أف
فكرة التهكٓف تتطمب تغٓٓر اٖىهاط القيادية التقمٓدية ,التْ تركز عمِ السمطة كالتكجيً إلِ ىهط قيادؼ

ٓؤهف بالهشاركة كالتشاكر .كٌذا بدكرة ٓتطمب تغٓٓر جذرؼ فْ أدكار العهل ,كهف ثـ العٛقة بٓف الهدٓر
كالهرؤكسٓف .بالىسبة لدكر الهدٓر ٓتطمب التحكؿ هف التحكـ كالتكجيً إلِ الثقة كالتفكيض ,أها بالىسبة

لدكر الهعمهٓف فٓتطمب التحكؿ هف إتباع التعميهات كالقكاعد إلِ الهشاركة فْ اتخاذ الق اررات .كٌىا ٓبرز

دكر القيادة التحكيمية  -حٓث يهثل تهكٓف العاهمٓف أحد سهاتٍا الجكٌرية  -كتعرؼ عمِ أىٍا عهمية
يسعِ هف خٛلٍا القائد كالتابعٓف؛ إلِ الىٍكض بكل هىٍها اٖخر لمكصكؿ إلِ أعمِ هستكيات الدافعية

كلعل الكاجب ٌىا تعدٓل الٍياكل التىظيهية لمك ازرات كا٘دارات التعميهية هف الٍياكل الرأسية إلِ
كاٖخٛؽَّ ,

الٍياكل اٖفقية قدر ا٘هكاف ,كاىسحاب ٌذي التشكيٛت الٍيكمية اٖفقية إلِ الهدرسة بحٓث ٓرتبط الجهيع

بقائد الهدرسة بشكل هباشر )الجٍىْ( أؼ تىظيـ أفقْ هىظـ عكضا عف التىظيـ الٍرهْ الذؼ ٌك غالبا

الهطبع فْ إدارات التربية كالتعميـ.

•رابعاً  :أساليب التمكيف اإلداري.
ٌىاؾ عدة طرؽ اقترحٍا  Davisلتهكٓف الهكظفٓف ,كٌْ ) :الطعاىْ كالسكيعْ(
-1-التمكيف مف خالؿ المسؤكليات:

عمِ شرط أف تككف الهسؤكليات الهىكطة بالهكظف كاضحة كهحددة .كٌىا  ٚيعىْ أف ٓتجهد القرار

ا٘دارؼ عىد الهسؤكليات الهىكطة بهدٓرؼ الهدارس فقط ,بل ٓجب أف يشعر هدٓر الهدرسة أف أؼ عهل

هف شأىً خدهة عهمً التربكؼ كالتعميهْ ٌك هف هسؤكلياتً .فيسعِ التهكٓف إلِ غرس لدػ الهدٓر َّ
أف
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هسؤكلياتً تكهف فْ سٓر العهمية التربكية كمٍا ,كليس فقط تتجهد هسؤكلياتً عىد قائهة هٍاهً الهحددة

كفق القكاىٓف كاٖىظهة .

-2-التمكيف مف خالؿ الصالحيات :

ٓبدؼ الهكظفكف حهاسا أكبر لمعهل فْ ظل زيادة الصٛحيات لدٍٓـ فْ العهل .كعمِ ذلؾ ٓجب تهكٓف

هدٓر الهدرسة بشكل أكبر هف صٛحياتً التْ تحددٌا أىظهة التربية كالتعميـ فْ الههمكة العربية

السعكديةٖ Kف الهفٍكـ الحدٓث لتهكٓف هدٓر الهدرسة ٓذٌب إلِ أىً بىية هتعددة اٖبعاد هثل اٚستقٛلية
فْ العهل ,كالقدرة عمِ التأثٓر فْ ىكاتج العهل الهدرسْ ,كالقدرة عمِ اتخاذ الق اررات التربكية كالقيادية

الحاسهة ,كٌك حرؼ بٍذا التهكٓف؛  ٚلككىً قائدا هحكري ا يقف عمِ رأس الٍرـ ا٘دارؼ فحسب؛ بل لككىً
قائدا تربكي ا ٓتكقع هىً الهسئكلكف كالتربكيكف كأكلياء اٖهكر السٓر بأهكر الهدرسة ىحك تىهية أفراد الهجتهع
كهكاكبة العصر كاٚبتعاد عف القٓكد البٓركقراطية كالتىظيهية ,كتحكيل الهدرسة إلِ هركز إشعاع حضارؼ
يسٍـ فْ بىاء الهكاطف كالكطف كغرس القيـ كالىٍكض بالٍهـ.
-3-التمكيف مف خالؿ المعايير كاألداء المثالي :

كلعل الهسابقات
عمِ ا٘دارة كضع هعآٓر لتحفٓز الهكظفٓف كتهكٓىٍـ لمكصكؿ ٖقصِ إهكاىياتٍـ.
َّ

التْ تعىِ بالهعمـ الهثالْ ,كالككٓل الهثالْ ,كالهدٓر الهثالْ ,تصب كمٍا فْ ٌذا الهجاؿ ,كٌىا ٓجب

التركٓز عمِ قيهة الهعآٓر التْ تحدد هف جٍة ,كالحيادية فْ اختيار الهثالْ هف جٍة أخرػ؛ حتِ ٓتحقق

التهكٓف كفق هعآٓر هثالية كبأداء هثالْ.

-4-التمكيف مف خالؿ التدريب كالتطكير ) :الطعاىْ كالسكيعْ(2013,

كلعل
التدريب ٌك هف أٌـ العىاصر التْ تطكر العاهل ,كتجعل لديً خبرة أعمِ فْ اٖعهاؿ الهككمة لًّ .
ٌىا تكهف ا٘شارة إلِ أهر فْ غاية اٌٖهية ٓجب اٚىتباي إليً كهراعاتً؛ أ ٚكٌك ضركرة تطبٓق التدريب
عمِ الهىتسب الجدٓد كالقديـ فْ العهمية التربكية؛ فبٓىها ٓتركز التدريب عمِ الهىتسب الجدٓد فْ الحقل

التعميهْ أك التربكؼ؛ ٓبقِ الهىتسب القديـ خارج ٌذي الىظرية ,كٌذا هف شأىً أف ٓؤدؼ بىتائج غٓر

إٓجابية ,فالتدريب عاهل هٍـ هف عكاهل تهكٓف هدٓر الهدرسة ,ك َّ
ٚبد أف ٓتزاهف التدريب هع هتطمبات

العصر ,كتطكرات تقىيات العهمية التعميهية كالتربكية .
-5-التمكيف مف خالؿ المعرفة كالمعمكمات:

عمِ الهكظفٓف حتِ ٓتهكىكا هف اتخاذ الق اررات الهتعمقة بٍـ كبدكف ذلؾ سيككف الهكظفكف قاصريف فْ

هقدرتٍـ عمِ القياـ بالهٍاـ كالهسؤكليات الهطمكبة هىٍـ.
-6-التمكيف مف خالؿ التقدير كاالىتماـ

 :أف يقدر الهدٓر الهكظف ,كذلؾ لً أثر كبٓر عمِ ذات

الهكظف كاىجازي كتكجٍاتً ىحك العهل كالتهكٓف .كتهكٓف الهدٓر يكهف هف خٛؿ تكريـ إدارة التعميـ لً
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كشكري عمِ ها ُيقدـ فْ هجاؿ عهمً ا٘دارؼ ,كٌىا ٓجب هتابعة عهل الهدٓر باستهرار ,كا٘شارة إلِ
الهبتكريف كالهجددٓف فْ هجاؿ سٓر العهمية التربكية ,كالتجدٓد ا٘ٓجابْ ,كشكرٌـ عمِ ذلؾ؛ ٖىً هف
شأىً الىٍكض باٖداء الكظيفْ لٍـ هف جٍة ,كزرع ركح الهىافسة لزهٛئٍـ هف جٍة أخرػ.
-7-التمكيف مف خالؿ الثقة :

إعطاء الثقة لمهكظف يقمل هف سعيً ىحك تبرير الخطكات التْ يقكـ بٍا كبالتالْ ٓكفر الكقت كالتفكٓر

فْ العهل .كالثقة شعكر هتبادؿ بٓف القائد كالهرؤكسٓف ,كثقة الهجتهع فْ الهدٓر ٌْ دلٓل عمِ ىجاحً,
كٌْ إحدػ أٌـ ىتائج التهكٓف كٌذا ها يعرؼ بالتبادؿ الهثهر لمطاقة .فالثقة ٓجب أف تكتسب كلٍذا السبب

تعد القيادة صىاعة ٓىبغْ إعادة اختراعٍا ,كاكتساب الثقة ٓتحقق هف خٛؿ اٌٚتهاـ بأخريف ,كأف تككف
إلِ صفٍـ فْ ها يحدث لٍـ هف خٓر أك شر كتشاركٍـ ٌهكهٍـ كهشاكمٍـ حتِ تحظِ بثقتٍـ تمؾ الثقة

التْ قد تبىِ كالبىاء.

•خامساً  :مزايا تطبيق التمكيف اإلداري ) .الجٍىْ(

َّ
إف لتطبٓق التهكٓف لهدٓرؼ الهدارس هزايا عدٓدة؛ كهىٍا إطٛؽ قدرات الهدٓريف العاهمٓف ا٘بداعية

كالخٛقة بضهاف كصكؿ هقترحاتٍـ ك أفكارٌـ إلِ هتخذؼ القرار ,كعدـ كضع ٌذي اٖفكار فْ الطريق

الطكيل لمهستكيات ا٘دارية الٍرهية الكبٓرة فْ اٚرتفاع ,كالهعكقة لٙبداع كاٚبتكار .كهىٍا تكفٓر الهزيد هف

الرضا الكظيفْ كالتحفٓز كاٚىتهاء الكظيفْ .كشعكر هدٓرؼ الهدارس بالثقة ا٘ٓجابية بذكاتٍـ كبأٌهٓتٍـ
كأٌهية اٖدكار التربكية القيادية الهىكطة بٍـ .كهف ذلؾ أيضا تحقٓق الرضا الكظيفْ لمقيادات التربكية
الهدرسية الىاجـ عف الثقة بٍـ كبأٌهٓتٍـ ,كٌك شعكر هؤٌل لٛىتقاؿ إلِ سائر العاهمٓف فْ الهدرسة

أيضا ,كبالتالْ سيادة ركح الفريق كارتفاع درجة الكٚء التىظيهْ ,كهستكػ العٛقات ا٘ىساىية لدػ
كطمبتٍا ا
كافة أفراد الهدرسة )عمٓئة ,(2017,كلعل فْ تزكيد القيادات الهدرسية بالصٛحيات الكاسعة كالهتعددة

هظٍر هف أبرز هظاٌر التهكٓف ,كفْ الحقل التربكؼ ٓبدك تهكٓف هدٓرؼ الهدارس بكساطة
اا
كالهتىكعة
طراد ,هحقاقا لمعدٓد هف الهزايا كهىٍا
الصٛحيات الههىكحة لٍـ ,التْ يفترض أف تتجدد كتتزآد با ّ
-1تطكير الهدرسة كهىاٌجٍا ,كطرائق تدريسٍا هف هكاقع الههارسة التربكية الٓكهية؛ التْ قد تبدك غٓر

كاضحة لدػ القيادات التربكية فْ الهستكيات ا٘دارية التربكية اٖعمِ قدر كضكحٍا لدػ قيادة الهدرسة.

-2زيادة اىفتاح الهدرسة عمِ الهجتهع الهحمْ الهحيط بٍا ,كتمبية احتياجاتً ,إذ فْ عدـ تهكٓف القيادات

الهدرسية تفكيت لفرص ساىحة لمهدرسة ىحك كسب الهزيد هف رضا الهجتهع الهحمْ.

-3تحقٓق الذات لدػ العاهمٓف فْ القيادة الهدرسية ,كها يشكمً هف حافز هعىكؼ يقع فْ قهة الحاجات

ا٘ىساىية.
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-4تحفٓز كضهاف ظٍكر الهبادرات الهدرسية الهبدعة كالرائدة ,التْ يهكف أف تهثل تجارب تربكية إبداعية

يهكف احتذاؤٌا هف قبل الهدارس اٖخرػ.

-5تحقٓق اٚستثهار اٖفضل لمهكارد البشرية الهتهثمة فْ القيادات التربكية الهؤٌمة عمِ هستكػ الهدرسة

بتحريرٌا هها قد يعكؽ ا٘فادة هف تمؾ الكفاءات كيعكؽ تحقٓق الذات لدٍٓا.

خصكصا قيادتٍا ,ىحك هكاصمة التعمـ كالتدرب كتطكير الذات بشكل هستهر.
-6دفع أفراد الهدرسة,
ا
•سادساً  :مزالق التمكيف ) .الطراكىة كالىٍدؼ (2017 ,

إف التهكٓف هطمب ٌاـ كضركرؼ فْ كقتىا الحاضر .كٌك هف أدكات الجكدة الشاهمة كهف اٖسالٓب

الحدٓثة الهتقدهة ,كيعتهد عمِ اٚختيار السميـ كالتدريب كالتطكير كالشراكة كتفكيض الصٛحيات؛ لكف

البىاء التىظيهْ الٍرهْ الذؼ هازاؿ سائدا فْ هعظـ الدكائر كالهؤسسات التعميهية ,كالهركزية الشدٓدة فْ
سمطة اتخاذ الق اررات كغٓرٌا تؤدؼ إلِ اىزٚؽ التهكٓف فْ أهكر عكس ها ٌك هتكقع لً.

َّ
إف هىح الصٛحيات الهختمفة كالهتزآدة لهدٓرؼ الهدارس هظٍر بارز هف هظاٌر تهكٓف القيادات

الهدرسية ,إ ٚأىً قد ٓتحكؿ إلِ هظٍر بارز هف هظاٌر الفكضِ كالتخبط الهدرسْ  -إف صح التعبٓر-
كتكهف هزالق التهكٓف فْ العدٓد هف الحاٚت التْ  ٚتستكفْ فٍٓا الصٛحيات الههىكحة لهدٓرؼ الهدارس

عددا هف الشركط كالضهاىات التْ هف أٌهٍا ) :الطعاىْ كالسكيعْ(
ا

-1بىاء الصٛحيات الههىكحة لهدٓرؼ الهدارس عمِ أساس هف اٚجتٍادات كأراء القائهة عمِ التقدٓرات

الشخصية ,كليس عمِ هعطيات الفكر التربكؼ كالفكر ا٘دارؼ كىتائج البحكث الهٓداىية الهقىىة كالههىٍجة
عمهيا.
ا

 -2صياغة الصٛحيات عمِ ىحك ٓخمك هف ا٘شارة إلِ تحهل الهسؤكليات ,فهف الهحتهل أف يستىد

قاىكىيا ,أك قد  ٚيستىد القرار التربكؼ إلِ
هىطقيا أك
القرار التربكؼ إلِ الصٛحيات بشكل غٓر هبرر
ا
ا
ىظرية أك حقيقة عمهية هعركفة.

قدر هف حق تفسٓر ٌذي
-3صياغة الصٛحيات بشكل يغرؽ فْ التفصيٛت ٓ ٚترؾ لمهدرسة اا
الصٛحيات كهٛءهتٍا لٍذي الهدرسة أك تمؾ كفق عدد  ٚىٍائْ هف الهتغٓرات كالفركقات بٓف الهدارس,
هها يعٓدىا إلِ حالة عدـ التهكٓف.

-4تركز الصٛحيات فْ هدٓر الهدرسة فقط  ,كعدـ جعل الصٛحيات الهدرسية هكزعة بٓف صٛحيات

خاصة بهدٓر الهدرسة كصٛحيات تخكؿ لمهجالس كالمجاف الهدرسية الهختمفة ,هها قد ٓؤكؿ إلِ تفشْ

القيادة التربكية الدكتاتكرية كاٚىفراد بالقرار التربكؼ الهدرسْ ,كها ٓتبعٍا هف حاٚت التظمـ كا٘حباط لدػ
هعظـ أفراد التىظيـ الهدرسْ.
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-5عدـ اشتراط ههارسة الصٛحيات الهدرسية فْ جك هف الشفافية كاطٛع الهعىٓٓف بالقرار التربكؼ

بالحٓثيات كاٖسباب التْ أحاطت بً كأدت إلِ اتخاذي ,هها يعكؽ الركح الهعىكية كيشيع جك عدـ الثقة

كيثٓر الشككؾ.

-6عدـ احتكاء ٚئحة الصٛحيات عمِ ها يشعر القيادات التربكية الهدرسية بقابمٓتٍا لمهساءلة هف قبل

القيادات التربكية اٖعمِ كهف قبل الهجتهع الهعىْ بعهمية التربية كالتعميـ.

 -7صياغة الصٛحيات عمِ ٌٓئة تعميهات جافة؛ تخمك هف عبارات تؤكد قيـ التربية كالتعميـ كا٘خٛص

كالتفاىْ فْ خدهة أخريف كحب الخٓر لٍـ.

النتائج كالتكصيات:
نتائج البحث :

استٍدؼ البحث الحالْ اقتراح اطار هراجعة اٖدب الهىشكر كالدراسات السابقة هف هكضكع البحث

,كذلؾ لٙجابة عمِ تساؤٚتً كالكصكؿ الِ هجهكعة هف الىتائج كالتكصيات كاقتصرت عمِ التهكٓف

ا٘دارؼ كعٛقتٍا بأخٛقيات العهل ا٘دارؼ لدػ هدٓر الهدرسة التْ يقف اهاـ تحديات كالهعكقات تحد هف

تطبيقً كتحفٓز جهيع العاهمٓف فْ الهٓداف التربكؼ لمهشاركة فيً لها لً هف أثر إٓجابْ عمِ أداء الهعمهٓف
كالعهمية التعميهية برهتٍا كجكد درجة هتكسطة فْ ههارسة التهكٓف ا٘دارؼ ,كدرجة هرتفعة فْ ههارسة

أخٛقيات العهل ا٘دارؼ كها تضهف لهىاقشة ىتائج الد راسة فْ ضكء اٖسئمة الهكضكعة التْ تـ التكصل
إلٍٓا كهكضحً كأتْ :

هىاقشة ىتائج السؤاؿ اٖكؿ كالذؼ ٓىص عمِ " ها درجة ههارسة التهكٓف ا٘دارؼ لدػ هدٓرؼ الهدارس هف
كجٍة ىظر الهعمهٓف ؟ "

-1-أظٍرت ىتائج الدارسة أف هدٓرؼ الهدارس يهارسكف التهكٓف ا٘دارؼ هف كجٍة ىظر الهعمهٓف بدرجة

هتكسطة؛ كجاءت أبعاد اٖداة جهيعٍا فْ الدرجة الهتكسطة ,كقد يعزػ ذلؾ إلِ الهشاركة فْ صىاعة
الق اررات ,كتدىْ الركاتب كعدـ كفآتٍا ,كقمة التدريب كالتأٌٓل كحفز العاهمٓف ,ثـ إف اٖىظهة كالتعميهات

فْ الهدارس الخاصة قد تحد هف التهكٓف ا٘دارؼ لمعاهمٓف؛ ك ٓرجع ذلؾ إلِ طبيعة تمؾ اٖىظهة
كالتعميهات الراسخة التْ لـ تراع التطكرات التْ تشٍدٌا ىظـ ا٘دارة الحدٓثة فْ الهدارس ,كها ٓجب أف
تراعيً هف هبادغ حدٓثة هثل التفكيض كالتهكٓف كىظـ تطكير اٖداء ,كالتْ أشارت ىتائجٍا إلِ كجكد

هستكػ هرتفعا فْ درجة التهكٓف ا٘دارؼ.

-2-أظٍرت ىتائج الدارسة ههارسة أبعاد التهكٓف ا٘دارؼ التْ تهت دارستٍا لدػ هدٓرؼ الهدارس هف

كجٍة ىظر الهعمهٓف بدرجة هتكسطة  ,كيهكىىا ترتٓبٍا كفقا ٌٖهٓتٍا الىسبية كها ٓمْ :تفكيض
الصٛحيات ,التأٌٓل كالتدريب ,تحفٓز العاهمٓف ,فرؽ العهل ,اٚتصاؿ الفعاؿ.
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هىاقشة ىتائج السؤاؿ الثاىْ كالذؼ ٓىص عمِ " ها درجة ههارسة أخٛقيات العهل ا٘دارؼ لدػ هدٓرؼ

الهدارس هف كجٍة ىظر الهعمهٓف ؟ "

أظٍرت ىتائج الدارسة أف هدٓرؼ الهدارس يهارسكف أخٛقيات العهل ا٘دارؼ هف كجٍة ىظر الهعمهٓف

بدرجة هرتفعة؛ كجاءت أبعاد اٖداة فْ كقد يعزػ ذلؾ ربها إلِ قىاعة هدٓرؼ الهدارس بأٌهية أخٛقيات

العهل  ,أغمبٍا فْ الدرجة الهرتفعة ا٘دارؼ ,فٍـ ٓىظركف ٖىفسٍـ كههارساتٍـ اٖخٛقية عمِ أىٍا فكؽ

هستكػ الشبٍة كالىقد ,كربها يعكد ذلؾ لشعكرٌـ أيضا باٚعتزاز الكبٓر بكفاياتٍـ الشخصية كدكرٌا فْ
تحقٓق أخٛقيات العهل  .ا٘دارؼ بهستكاٌا الهىاسب ,كها ترػ الباحثة أف السبب قد يعكد أيض ا إلِ الكازع
الدٓىْ القكؼ الذؼ يشكل الهىظكهة اٖخٛقية لدػ هٓرؼ الهدارس؛ ٖف السمكؾ اٖخٛقْ الذؼ يسمكً
الفرد ٓىبعث هف هىظكهة القيـ اٖخٛقية التْ ٓتبىاٌا الهجتهع المٓبْ  ,كيعد اٚلتزاـ بأخٛقيات العهل

ا٘دارؼ لدػ هدٓرؼ الهدارس هف اٖهكر الهٍهة التْ ترتبط بالتطكر كالرقْ الكظيفْ .كالتْ أظٍرت

ىتائجٍا كجكد هستكػ هتكسطا هف أخٛقيات العهل ا٘دارؼ لدػ القائد الهدرسْ كرأت أف ٌىاؾ حاجة
هاسة لتكضيح أٌهية الههارسات اٖخٛقية التْ يقكـ بٍا هدٓرؼ الهدارس لمطمبة .
تكصيات البحث :

أظٍرت ىتائج الدارسة كجكد درجة هتكسطة فْ ههارسة التهكٓف ا٘دارؼ ,كدرجة هرتفعة فْ ههارسة

أخٛقيات العهل ا٘دارؼ كفْ ضكء ىتائج الدارسة تكصْ الباحثة بها ٓمْ:
-1

زيادة هستكػ اٌتهاـ القيادات التربكية بالتهكٓف ا٘دارؼ كهجاٚتً ,كتشجيع اٌٚتهاـ كبشكل

هستهر بالتحديات كالهعكقات التْ تحد هف تطبيقً ,كتحفٓز جهيع العاهمٓف فْ الهٓداف التربكؼ

لمهشاركة فيً لها لً هف أثر إٓجابْ عمِ أداء الهدارس كالعهمية التعميهية برهتٍا .

-2

تعزيز اٚبداع الذاتْ لدػ الهعمهٓف هف قبل الهدٓريف.

-3

ضركرة كضع خطط كاقعية لتعزيز التهكٓف ا٘دارؼ فْ الهؤسسات التربكية بهشاركة الهدٓريف
كالهعمهٓف هع القائهٓف عمِ التىفٓذ لكضع الضكابط التْ تكفل فاعمية تحقٓق اٌٖداؼ الهرجكة
هىٍا ,كخاصة فئة البكالكريكس كالدبمكـ كالخبرات اٖقل هف العاهمٓف فْ صىع القرارت ,
كاٌٚتهاـ بالهشاركة الفاعمة هف كافة الهدارس .

-4

إقاهة كرش عهل كىدكات كدكرات تدريبية كهعاٌد هتخصصة فْ التدريب كالتىهية كاٚستشارات
لتكضيح هاٌية التهكٓف ا٘دارؼ كصقل الهٍارات ا٘دارية لمقيادات الهدرسية كالعهل عمِ
تطكيرٌا لضهاف ىجاح تطبيقٍا.
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الهحافظة عمِ اٖخٛؽ الحسىة بٓف الهكظفٓف كخمق الثقة الهتبادلة بٓف ا٘دارة العميا كاٖفراد
العاهمٓف هبىية عمِ اٚحتراـ الهتبادؿ بٓف الطرفٓف .

●الخاتمة :

ٓتبٓف هها تقدـ هعىا ٌىاَّ ,
أف لمتهكٓف قيهة كبرػ فْ ىظريات التربية الحدٓثة ,كٌك هرتبط ارتباطا
كثيقا بالرضِ الكظيفْ ,بهعىِ أىً كمها ازداد هستكػ التهكٓف ا٘دارؼ؛ ٓزداد الشعكر بالرضاء الكظيفْ
لدػ العاهمٓف ,كتؤكد ٌذي الىتٓجة أٌهية التهكٓف ا٘دارؼ كدكرة فْ زيادة الشعكر بالرضا الكظيفْ لدػ

هدٓرؼ الهدارس ,إذ إىً بههارسة جكاىب التهكٓف ا٘دارؼ هف خٛؿ هىح الهدارس فْ لٓبيا هزيدا هف
الصٛحيات فْ إطار تدعيـ ا٘دارة الذاتية لمهدرسة هف خٛؿ الهشاركة فْ صىع القرار بدٚا هف
الهسؤكلية الفردية فْ صىعً هف شأىً أف يسٍـ فْ زيادة الرضا الكظيفْ.

إف كجكد الهدرسة بككىٍا هؤسسة تعميهية هستقمة تدٓر شؤكىٍا بىفسٍا عهل تقدهْ ,يفسح الكثٓر هف

كل فْ هجاؿ عهمً؛ كٌىا يكهف دكر
ا٘ىجازات أف تظٍر ,كٌذي ا٘ىجازات هرتبطة بتحهل الهسؤكلية ٌ
الفعاؿ الذؼ يستكفْ الهقكهات كالهزايا التْ
التهكٓف لمىٍكض بٍذي الهؤسسة التعميهية .طبع ا التهكٓف َّ
تحدثىا عىٍا فْ ثىايا البحث.

كيبقِ التهكٓف ا٘دارؼ هجاٚا كىظرية تربكية ىاضجة قابمة لمتحقٓق ,كهف شأىٍا أف تغٓر هف أسمكب
الفعالة ,كيجب أف تككف هتكاهمة
ا٘شراؼ تغٓٓ ار إٓجابيا ,كيتكقف كل ذلؾ عمِ الههارسة الجادة ك َّ

الجكاىب.
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دكر اإلدارة المدرسية في الدفع بمعممي الرياضيات الستخداـ األلعاب االلكتركنية
أ .إيماف صالح أبكخشيـ

بمراقبة التعميـ بسكؽ الجمعة

كمية التربية قصر بف غشٓر/جاهعة طرابمس

أ .ليمى رمضاف جكيبر

كمية التربية طرابمس /جاهعة طرابمس

مقدمة :

تعتبر ا٘دارة الهدرسية كسٓمة هٍهة لتىظيـ الجٍكد الجهاعيػة فػْ الهدرسػة لتسػٓٓر أهكرٌػا التعميهيػة هػف

أجل تىهية التٛهٓذ تىهية شاهمة هتكاهمة كهتكازىػة كفقػا لقػدراتٍـ كاسػتعداداتٍـ كظػركؼ البٓئػة التػْ يعيشػكف
فٍٓػػا  ,كهػػا يحتاجٍػػا الهعمػػـ لتسػػٓٓر أهػػكري كأهػػكر هدرسػػتً كهػػف ٌىػػا أصػػبحت ا٘دارة الهدرسػػية ذات أٌهيػػة

بالغػػة بالىسػػبة لمتٛهٓػػذ كالهعمػػـ كغٓػػرٌـ ههػػف يعهمػػكف فػػْ الهدرسػػة بػػل أيض ػا ٖكليػػاء أهػػكر التٛهٓػػذ كالبٓئػػة

الهحمية  ,فقػد أصػبح حسػف ا٘دارة ككفاءتٍػا هػف الخصػائص الهٍهػة التػْ تهتػاز بٍػا الهدرسػة الحدٓثػة عػف

الهدرسة التقمٓدية .

إف ا٘دارة الهدرسػػية لػػـ تعػػد هجػػرد تسػػٓٓر لشػػئكف الهدرسػػة سػػٓ ار ركتٓىي ػا كلػػـ يعػػد ٌػػدفٍا الهحافظػػة عمػػِ

الىظاـ فْ الهدرسة ,بل أصبح هحكر العهػل فػْ ٌػذي ا٘دارة ٓػدكر حػكؿ التمهٓػذ كحػكؿ تػكفٓر كػل الظػركؼ
كاٚهكاىيػػات التػػْ تسػػاعد عمػػِ تكجيػػً ىهػػكي العقمػػْ كالبػػدىْ كالركحػػْ ,كالتػػْ تعهػػل عمػػِ تحسػػٓف العهميػػة

التربكي ػػة لتحقٓ ػػق ٌ ػػذا الىه ػػك ,كه ػػا أص ػػبح دكر ا٘دارة الهدرس ػػية ٓ ػػدكر ح ػػكؿ تحقٓ ػػق اٌٖ ػػداؼ كاٖغػ ػراض

التربكية كاٚجتهاعية كحجر أساسْ فْ ا٘دارة الهدرسية) .دمحم.(22 ,2004:

كفػػْ ظػػل ٌػػذا اٚىفجػػار الهعرفػػْ كالتطػػكر الهعمكهػػاتْ كالعمهػػْ لػػـ يعػػد هقبػػك ٚأف تتػػرؾ عهميػػات التعمػػيـ

كالتعمـ كالتخطيط لمعهمية التعميهية كتىفٓذٌا لٛرتجػاؿ كالعشػكائية فكػاف ٚبػد هػف ا٘عػداد الهسػبق فػْ ضػكء

فمسػ ػػفة كاضػ ػػحة تىبثػ ػػق عىٍػ ػػا أٌػ ػػداؼ العهميػ ػػة التعميهيػ ػػة كاسػ ػػتراتٓجيات الػ ػػتعمـ الهىاسػ ػػبة لمتٛهٓػ ػػذ حسػ ػػب
خصائصٍـ الىفسية كقدراتٍـ كهتطمبات ىهكٌـ فْ بٓئة ثقافية هعٓىة كظػركؼ تعمػـ ذات طبيعػة تكاكػب ٌػذا

التطكر كفْ ظل هفٍكـ تكىكلكجيا التعميـ )بركات.(25: 2013,

ػر كاضػػحا كسػػريعا فػػْ هجػػاؿ إدخػػاؿ التكىكلكجيػػا الحدٓثػػة ٘ط ػراء العهميػػة
كيشػػٍد العصػػر الحػػالْ تغٓػ ا

التعميهية اٖهػر الػذؼ أدػ إلػِ حػدكث ثػكرة هعرفيػة فػْ هجػاٚت الػتعمـ كالتعمػيـ كخاصػة فػْ هجػاؿ تػدريس

الرياضػيات حٓػػث أصػػبح هػػف الضػػركرؼ عمػػِ هعمهػػْ الرياضػيات اٚىتقػػاؿ هػػف التعمػػيـ التقمٓػػدؼ إلػػِ التعمػػيـ
باسػػتخداـ التقىيػػات الحدٓثػػة لهكاكبػػة العصػػر باسػػتخداـ كادخػػاؿ الحاسػػكب كاسػػتخداـ التطبيقػػات التػػْ تسػػاعد
عمػػِ تػػدريس الرياضػػيات كتحقٓػػق اٌٖػػداؼ الهرجػػكة هىٍػػا  ,كهػػف أٌػػـ ٌػػذي التطبيقػػات التػػْ ٓتكجػػب عمػػِ

هعمهػػْ الرياضػػيات اسػػتخداهٍا داخػػل غرفػػة الصػػف اٖلعػػاب ا٘لكتركىيػػة التعميهيػػة لهػػا لٍػػا هػػف ىتػػائج فػػْ

تكس ػيع هػػدارؾ التٛهٓػػذ كتىهيػػة تفكٓػػرٌـ  ,كٌػػذا اٖهػػر  ٚيهكػػف إ ٚبالتعػػاكف هػػع ا٘دارة الهدرسػػية لتحقٓػػق
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ىتائج جٓدة ,كهف ٌىا جاءت فكرة ٌذي الدراسة لمبحث فْ دكر ا٘دارة الهدرسػية لمػدفع بهعمهػْ الرياضػيات

ٚستخداـ اٖلعاب اٚلكتركىية.

 -مشكمة البحث:

ٌىػػاؾ العدٓػػد هػػف التحػػديات التػػْ تكاجػػً ا٘دارة الهدرسػػية كتتطمػػب هػػف هػػدٓر الهدرسػػة إٓجػػاد الحمػػكؿ لٍػػا
كتدلٓل الصعكبات لتسٓٓر العهمية التعميهية  ٚسيها التحديات التْ تكاجػً الهعمهػٓف فػْ تطػكير أىفسػٍـ هػف

أجػػل الىٍػػكض بالعهميػػة التعميهيػػة كىخػػص بالػػذكر فػػْ ٌػػذي الد ارسػػة هعمهػػْ الرياضػػيات فػػْ هرحمػػة التعمػػيـ
اٖساسػْ كالػدكر الهمقػْ عمػِ عػاتقٍـ فػػْ إٓجػاد الكسػائل الهىاسػػبة لمهػادة كلمفئػة العهريػػة ٘يصػاؿ الهعمكهػػة
لمتٛهٓذ بكفاءة كفاعمية كهف خٛؿ عهل الباحثتاف فْ هجاؿ تػدريس الرياضػيات فػْ ه ارحػل هختمفػة لػكحع

اٌتهػػاـ التٛهٓػػذ كهٓػػكلٍـ ٚسػػتخداـ اٖلعػػاب ا٘لكتركىيػػة التعميهيػػة كه ػف ٌىػػا تػػتمخص هشػػكمة الد ارسػػة فػػْ
ا٘جابة عمِ السؤاؿ الرئيس التالْ :

ما دكر اإلدارة المدرسية في الدفع بمعممػي الرياضػيات السػتخداـ األلعػاب اإللكتركنيػة التعميميػة بمراقبػة

التعميـ بسكؽ الجمعة مف كجية نظر معممي الرياضيات؟
تنبثق مف التساؤالت الفرعية التالية:

 -ها هدؼ استخداـ هعمهْ الرياضيات بهرحمة التعميـ اٖساسْ لٗلعاب ا٘لكتركىية داخل الصف.

 -ها الهعكقات التْ تعٓق هعمهْ الرياضيات هف استخداـ اٖلعاب ا٘لكتركىية داخل الهؤسسة التعميهية.

 -أىداؼ البحث:

حاكلت الدراسة تحقٓق اٌٖداؼ التالية:

.1التعرؼ عمِ دكر ا٘دارة الهدرسية فْ الدفع بهعمهْ الرياضيات ٚستخداـ اٖلعاب ا٘لكتركىية.
.2التعػػرؼ عمػػِ هػػدػ اسػػتخداـ هعمهػػْ الرياضػػيات بهرحمػػة التعمػػيـ اٖساسػػْ لٗلعػػاب ا٘لكتركىيػػة داخػػل

الصف.

.3تحدٓػػد أٌػػـ الهعيقػػات التػػْ تعٓػػق هعمهػػْ الرياضػػيات هػػف اسػػتخداـ اٖلعػػاب ا٘لكتركىيػػة داخػػل الهؤسسػػة

التعميهية.

 أىمية الدراسة:تىػػتج أٌهيػػة ٌػػذي الد ارسػػة هػػف أٌهيػػة ا٘دارة الهدرسػػية كدكرٌػػا الفاعػػل كاسػػٍاهٍا فػػْ تحسػػٓف عهميػػة التعمػػيـ
كالػػتعمـ كهسػػاٌهتٍا فػػْ الػػدفع بهعمهػػْ الرياضػػيات باسػػتخداـ اٖلعػػاب ا٘لكتركىيػػة التعميهيػػة داخػػل الهؤسسػػة

التعميهية كتبرز أٌهية الدراسة فْ:

.1تشجع ٌذي الدراسة عمِ إجراء الهزيد هف الدراسات حكؿ دكر ا٘دارة الهدرسية فْ تىهية هٍارات هعمهػْ
الرياضيات ٚستخداهٍـ اٖلعاب ا٘لكتركىية
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 .2تشكل ٌذي الدراسة حاف از لهدراء الهدارس فْ التعرؼ عمِ دكر ا٘دارة الهدرسية فْ تىهية ا٘بداع داخل

الهؤسسة التعميهية

 .3اٚسػػتىتاجات كالتكصػػيات التػػْ تكصػػمت إلٍٓػػا ٌػػذي الد ارسػػة ستسػػاعد عمػػِ تحدٓػػد دكر ا٘دارة الهدرسػػية

داخل الهؤسسة التعميهية
 -حدكد الدراسة:

 الحدكد المكضكعية:اقتصرت ٌذي الدراسة عمِ تحدٓد دكر ا٘دارة الهدرسية فْ الػدفع بهعمهػْ الرياضػيات ٚسػتخداـ اٖلعػاب

ا٘لكتركىية التعميهية به ارقبة التعميـ سكؽ الجهعة هف كجٍة ىظر هعمهْ الرياضيات.
 -الحدكد البشرية:

اقتصرت ٌذي الدراسة عمِ جهيع هعمهْ الرياضيات بهرحمة التعميـ اٖساسْ التابعٓف لهراقبة التعميـ بسكؽ

الجهعة كالذٓف يقهكف بتدريس الهادة فْ الفصل الدراسْ اٖكؿ هف السىة الدراسية 2021-2020
 -الحدكد الزمانية:

تـ تطبٓق ٌذي الدراسة فْ الفصل الدراسْ اٖكؿ هف السىة الدراسية 2021-2020

 مصطمحات الدراسة: -اإلدارة المدرسية "

ك ػػل ىش ػػاط ه ػػىظـ هقص ػػكد كٌ ػػادؼ تتحق ػػق ه ػػف ك ارئ ػػً اٌٖ ػػداؼ التربكي ػػة الهىش ػػكدة ه ػػف الهدرس ػػة ,ف ػػا٘دارة

الهدرسػػية إذا ليسػػت غايػػة فػػْ حػػد ذاتٍػػا كاىهػػا ٌػػْ كسػػٓمة لتحقٓػػق أٌػػداؼ العهميػػة التربكيػػة ")حسػػاف كالعجهػػْ:
.(94 ,2013

كتعػػرؼ الباحثتػػاف ا٘دارة الهدرسػػية عمػػِ أىٍػػا الهس ػؤكلة عمػػِ سػػٓر العهميػػة التعميهيػػة داخػػل الهدرسػػة هػػف
تخطيط كتىظيـ كتكجيً كرقابة بٍدؼ اىجاح العهمية التعميهية كتحقٓق أٌداؼ الهدرسة بكفاءة كفاعمية.
 معممي الرياضيات :يعرؼ بأىً هف ٓدرس الرياضػيات فػْ الهػدارس اٖساسػية كالثاىكيػة ككػذلؾ فػْ حػاؿحصػكلً عمػػِ شػػٍادة البكػػالكريكس تخصػػص الرياضػػيات كتعػػد هٍىػة الهعمػػـ هػػف الهٍػػف التػػْ تتطمػػب الكثٓػػر
هف الهٍارات ٖىٍا تجهع بٓف العهل الهٓداىْ كالهكتبْ) .سدٓل .(281 ,2011:

كتعػػرؼ الباحثتػػاف هعمهػػْ الرياضػػيات بأىػػً كػػل هػػف يهػػتٍف هٍىػػة التػػدريس هػػف حهمػػة الػػدبمكـ الهتكسػػط أك
العػػالْ أك البكػػالكريكس كلديػػً جػػدكؿ تخصػػص ٓتبػػع لهدرسػػة كيقػػكـ بػػأداء كظيفتػػً التدريسػػية داخػػل غرفػػة
الصف بإحدػ هؤسسات التعميـ العاـ بك ازرة التعميـ بمٓبيا.
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 األلعػاب اإللكتركنيػػة :تعػرؼ بأىٍػػا ىشػاط تركيحػْ ذٌىػػْ يشػهل كػػل هػف ألعػاب الفٓػػدٓك الخاصػة كألعػػابالكهبٓكتر كألعاب الٍكاتف الىقالة ,كبصفة عاهػة يضػـ كػل اٖلعػاب ذات الصػيغة اٚلكتركىيػة كيهػارس ٌػذا

الىشاط بشكل فردؼ أك جهاعْ )ىهركد.(35, 2008:

كتعرفٍػػا الباحثتػػاف بأىٍػػا جهيػػع ألعػػاب الكهبٓػػكتر كالتػػْ ٓػػتـ اٚس ػتفادة هىٍػػا هػػف قبػػل هعمهػػْ الرياضػػيات

لمهساعدة فْ شرح الدرس كتحقٓق اٌٖداؼ الهرجكة هىً داخل الهدرسة.
 -الدراسات السابقة:

 دراسة ) جهاؿ ك شتات  (2019 ,بعىكاف" دكر هدٓرؼ الهدارس الثاىكية فْ تكظٓف التعميـ ا٘لكتركىْهف كجٍة ىظر الهعمهٓف بهحافظة العاصهة عهاف  ,اٖردف "كالتْ ٌدفت الْ هعرفة دكر هدٓرؼ الهػدارس

الثاىكي ػػة ف ػػْ تكظٓ ػػف التعم ػػيـ ا٘لكتركى ػػْ ه ػػف كجٍ ػػة ىظ ػػر الهعمه ػػٓف بهحافظ ػػة العاص ػػهة عه ػػاف حٓ ػػث ت ػػـ

اسػػتخداـ الهػػىٍج الكصػػفْ الهسػػحْ كقػػد أظٍػػرت ىتػػائج الد ارسػػة أف دكر تكظٓػػف هػػدٓرؼ الهػػدارس الثاىكيػػة
لمتعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ هػػف كجٍػػة ىظػػر الهعمهػػٓف بهحافظػػة عهػػاف كػػاف هتكسػػطا عمػػِ الدرجػػة الكميػػة كتكصػػْ

الد ارسػػة بتػػكفٓر الػػدعـ الهعىػػكؼ كالهػػالْ الػػٛزـ لىشػػر ثقافػػة اسػػتخداـ تكىكلكجيػػا الهعمكهػػات كاٚتصػػاؿ فػػْ

الهجتهع الهدرسْ

 -د ارسػ ػػة )عػ ػػدىاف (1991,بعى ػ ػكاف" الهٍػ ػػارات التدريسػ ػػية لػ ػػدػ هعمهػ ػػْ الرياضػ ػػيات فػ ػػْ اٖردف كعٛقتٍػ ػػا

باتجاٌاتٍـ ىحك الرياضيات كطرؽ تدريسٍا "كٌدفت الدراسة اٚجابة عف التساؤٚت أتية  :ها ٌػك هسػتكػ
الهٍارات التدريسية كالتْ ٓتصكر هعمهػك الرياضػيات فػْ الهػرحمتٓف ا٘عداديػة كالثاىكيػة أىٍػـ يهتمككىٍػا كهػا

ٌػػك أثػػر هسػػتكػ التأٌٓػػل اٖكػػاديهْ كعػػدد سػػىكات الخب ػرة التدريسػػية كعٛقػػة اٚرتبػػاط بٓىٍهػػا عمػػِ هٍػػارات
هعمهْ الرياضػيات حٓػث كاىػت عٓىػة الد ارسػة ) (104هعمػـ كقػد أظٍػرت الىتػائج أىػً  ٚتكجػد فركقػات ذات

دٚلة احصائية تعزػ إلِ الهؤٌل اٖكاديهْ بٓف هعمهْ الرياضػيات هػف حٓػث تصػكرٌـ ٚهػتٛؾ الهٍػارات
التدريسية كليس هف حٓث اتجاٌاتٍـ ىحك الرياضيات كطرائق تدريسٍا.

 د ارسػػة )الحربػػٌْ1427 ,ػ ػػ( بعى ػكاف "هطالػػب اسػػتخداـ التعمػػيـ اٚلكتركىػػْ لتػػدريس الرياضػػيات بالهرحمػػةالثاىكيػػة هػػف كجٍػػة ىظػػر الههارسػػٓف كالهختصػػٓف" كٌػػدفت إلػػِ تحدٓػػد هطالػػب اسػػتخداـ الػػتعمـ اٚلكتركىػػْ
الٛزـ تكفرٌا فػْ كػل هػف ) هػىٍج الرياضػيات فػْ الهرحمػة الثاىكيػة  ,كهعمػـ الرياضػيات لمهرحمػة الثاىكيػة ,
البٓئة التعميهية( هف كجٍة ىظر الهختصٓف  ,حٓث تـ استخداـ اٚستباىة أداة لمدراسة ككاف هف أٌـ الىتائج

هكافقة الهختصٓف عمِ هعظػـ هطالػب الهػىٍج اٚلكتركىػْ بدرجػة عاليػة جػدا كضػركرة إعػداد كتػدريس هعمػـ
الرياضيات ٚستخداـ التعميـ اٚلكتركىْ.

 د ارسػة لسػتكب كبػدرؼ كتٓمفػكرد ) (Stuppe, Badrim Telford, 2016عػف التعمػيـ اٚلكتركىػْ فػْالسػػكداف كٌػػْ لعبػػة الكتركىيػػة قػػد تػػـ بىائٍػػا خصيصػػا لتػػكفٓر فػػرص الػػتعمـ البدٓمػػة لٗطفػػاؿ الهسػػتبعدٓف هػػف
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الػػتعمـ  ,حٓػػث أف اٖطفػػاؿ يسػػتطيعكف تعمػػـ الرياضػػيات هػػف تمقػػاء أىفسػػٍـ بػػالقرػ الىائيػػة بػػدكف هعمػػـ كقػػد
كشػػفت الىتػػائج أف ٌىػػاؾ فرق ػ ا كاضػػح ا فػػْ هسػػتكػ هعرفػػة هػػادة الرياضػػيات أؼ أف اٖطفػػاؿ فػػْ الهجهكعػػة
التجريبية تمقكا تعميها كاستفادكا هقارىة بىظرائٍـ الذٓف لـ ٓتمقكا أؼ تعميـ.

تعقيب عف الدراسات السابقة :

قاه ػػت الباحثت ػػاف باس ػػتعراض الد ارس ػػات الس ػػابقة كع ػػددٌا أرب ػػع د ارس ػػات ذات العٛق ػػة الهباشػػرة أك غٓ ػػر

هباشػ ػرة بهكض ػػكع الد ارس ػػة قاه ػػت الحالي ػػة ,كه ػػف خٛلٍ ػػا اس ػػتفادت الباحثت ػػاف بع ػػد اٚط ػػٛع عم ػػِ أدبي ػػات
الدراسات السابقة فْ اختيار الهىٍجية البحثية الهىاسبة لٍذي الدراسة حٓث ىجد بعض الدراسات ٌػدفت إلػِ

هعرف ػػة ه ػػدػ تكظٓ ػػف اٖلع ػػاب اٚلكتركىي ػػة ف ػػْ العهمي ػػة التعميهي ػػة ه ػػف كجٍ ػػة ىظ ػػر الهعمه ػػٓف هث ػػل د ارس ػػة
)عػػدىاف (1991,كهىٍػػا هػػا طبقػػت عمػػِ هػػدراء الهػػدارس هثػػل د ارسػػة )جهػػاؿ كشػػتات  (2019كأخػػرػ هػػا
تطػػرؽ إلػػِ التٛهٓػػذ فػػْ د ارسػػة ) سػػتكف كبػػدرؼ  (2016,التػػْ طبقػػت عمػػِ التٛهٓػػذ ,ككػػذلؾ هػػف خػػٛؿ

اٚطٛع عمِ الدراسات السابقة استفادت الباحثتاف فػْ كضػع التصػكر العػاـ لمد ارسػة الحاليػة كسػاعدت فػْ
تحدٓد الهشكمة كتحدٓد اٌٖداؼ بتطكير هقياس الدراسة.

كهػػف حٓػػث الىتػػائج كاىػػت أٌهٍػػا ىتػػائج د ارسػػة )جهػػاؿ كشػػتات  (2019,التػػْ تتفػػق هػػع ىتػػائج الد ارس ػة

الحاليػػة فػػْ تػػكفٓر الػػدعـ الهعىػػكؼ كالهػػالْ الػػٛزـ لىشػػر ثقافػػة اسػػتخداـ تكىكلكجيػػا الهعمكهػػات كاٚتصػػاؿ فػػْ

الهجتهع الهدرسْ ,كأيضا دراسة عدىاف كالتْ كاىت تتفق هع الدراسة الحاليػة فػْ عػدـ كجػكد فركقػات ذات
دٚلة احصائية تعزػ إلِ الهؤٌل اٖكاديهْ بٓف هعمهْ الرياضػيات هػف حٓػث تصػكرٌـ ٚهػتٛؾ الهٍػارات
التدريسية كليس هف حٓث اتجاٌاتٍـ ىحك الرياضيات كطرائق تدريسٍا ,كها تتفق الدراسة الحالية أيض ا هػع

د ارسػ ػػة الجربػ ػػِ كالتػ ػػْ كاىػ ػػت تحػ ػػث عمػ ػػِ ضػ ػػركرة إعػ ػػداد كتػ ػػدريس هعمػ ػػـ الرياضػ ػػيات ٚسػ ػػتخداـ التعمػ ػػيـ

اٚلكتركىػػْ ,كتختمػػف ىتػػائج ٌػػذي الد ارسػػة هػػع د ارسػػة لسػػتكب كالتػػْ تػػدؿ عمػػِ أف ٌىػػاؾ فرق ػ ا كاضػػح ا فػػْ
هس ػػتكػ هعرف ػػة ه ػػادة الرياض ػػيات أؼ أف اٖطف ػػاؿ ف ػػْ الهجهكع ػػة التجريبي ػػة تمقػ ػكا تعميه ػػا كاس ػػتفادكا هقارى ػػة
بىظرائٍـ الذٓف لـ ٓتمقكا أؼ تعميـ.

 تعريػػف اإلدارة المدرسػػيةٌ :ػػْ هجهكعػػة عهميػػات كظيفيػػة تهػػارس بغػػرض تىفٓػػذ هٍػػاـ هدرسػػية بكاسػػطةآخ ػريف عػػف طريػػق تخطػػيط كتىظػػيـ كتىسػػٓق كرقابػػة هجٍػػكداتٍـ كتقكيهٍػػا كتػػؤدػ ٌػػدي الكظيفػػة هػػف خػػٛؿ
التأثٓر فْ سمكؾ اٚفراد كتحقٓق اٌداؼ الهدرسة )ثايً.(15 ,2008:

 -أىداؼ اإلدارة المدرسية يشٓر)حاهد(40 ,2008 :إلى أف أىداؼ اإلدارة المدرسية ىي:

 .1السعْ لمكصكؿ إلِ تحقٓق أٌداؼ التربية كالتعميـ.
بىاء هتكاهٛا عمهيا كعقميا كجسهيا كاجتهاعيا.
 .2بىاء شخصية الطالب ا
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 .3تىظيـ كتىسٓق اٖعهاؿ الفىية كا٘دارية فػْ الهدرسػة تىظيهػا يقصػد هىػً تحسػٓف العٛقػات بػٓف العػاهمٓف

فْ الهدرسة.

 .4تطبٓق كهراعاة اٖىظهة التْ تصدر هف ا٘دارات التعميهية الهسؤكلة عف التعميـ.
 .5تكجيً استخداـ الطاقات الهادية كالبشرية استخداها عمهيا كعقٛىيا بها يحقق زيادة الكفاءة ا٘ىتاجية.
 .6كضع خطط التطكر كالىهك الٛزـ لمهدرسة فْ الهستقبل.

 .7إعادة الىظر فْ هىاٌج الهدرسة كهكاردٌا كأىشطتً ككسائمٍا التعميهية.
 .8ا٘شراؼ التاـ عمِ تىفٓذ هشاريع الهدرسة حاض ار كهستقبٛا.

 .9العهل عمِ إٓجاد العٛقات الحسىة بٓف الهدرسة كالبٓئة الخارجية عف طريق هجالس أباء كالهعمهٓف.

 .10التعاكف هع البٓئة فْ حل ها يستجد هف هشكٛت تعاكى ا فعاٚا كآجابي ا.
 أىمية اإلدارة المدرسية :تبرز أىمية اإلدارة المدرسية كما كردت عند )رضكاف (90 ,2003 :بأنيا:

 .1ضػػركرية لكػػل هدرسػػة ,فٍػػْ ٚزهػػة لكػػل جٍػػد جهػػاعْ هٍهػػا كػػاف هسػػتكاي هػػف أجػػل تطػػكير الهدرسػػة,
كتعتبر هسئكلية جهاعية كليست فردية ,حٓث إف كجػكد عػدد هػف الهدرسػٓف كالهػكظفٓف كالطػٛب كقػدر هػف

الهػػاؿ ٓ ٚػػؤدؼ بالضػػركرة إلػػِ إتهػػاـ إعػػداد ٌػػؤٚء الطػػٛب فٛبػػد هػػف التعػػاكف كآجػػاد إدارة تضػػع اٌٖػػداؼ
الهراد تحقيقٍا ,ثـ تقكـ بعهمية التىسٓق كا٘رشاد كرفع الركح الهعىكية

 .2ا٘دارة ىش ػ ػػاط ٓتض ػ ػػهف تخط ػ ػػيط كتىظ ػ ػػيـ كتكجب ػ ػػً كرقاب ػ ػػة جٍ ػ ػػكد اٖف ػ ػراد ,حٓ ػ ػػث تق ػ ػػكـ ا٘دارة بتحدٓ ػ ػػد
الهسػػئكليات كتكزيػػع الصػػٛحيات كتحدٓػػد هػػف سػػيقكـ بػػأداء كػػل جػػزء هػػف أجػزاء العهػػل هػػف أجػػل اٚسػػتخداـ

اٖهثل لمهكارد الهادية كالبشرية .

.3الهسئكلية اٚجتهاعية لػٙدارة حٓػث تٍػدؼ إلػِ اشػباع الحاجػات كالرغبػات ا٘ىسػاىية ,فهػف الكاجػب عمػِ
ه ػػدٓر الهدرس ػػة أف يأخ ػػذ ف ػػْ الحس ػػباف الحاج ػػات اٚجتهاعي ػػة كاٚقتص ػػادية كالثقافي ػػة لمهدرس ػػٓف كالط ػػٛب
كالهجتهع الهحمْ الذؼ يحيط بالهدرسة .

.4اٚستثهار اٖهثل لمهكارد الهادية كالبشرية هػف أجػل الكصػكؿ إلػِ اٌٖػداؼ الهرجػكة )كرد فػْ أبػك غػزاؿ:
.(39 ,2014

 -دكر اإلدارة المدرسية في الدفع بمعممي الرياضيات الستخداـ األلعاب اإللكتركنية:

ٍٓدؼ اٚشراؼ التربكؼ ترغٓب هعمـ الرياضيات فْ هٍىتً كهدرستً كتجىبً لمهشكٛت التربكية

كالتعميهية كهساعدتً فْ تشخيص ها ٓمقاي الهعمهكف هف صعكبات فْ عهمية التعميـ )الحربْ,2019:
 ( 205كحٓث أف هعمـ الرياضيات هف أٌـ عىاصر العهمية التربكية فعمِ كفاءتً كفاعمٓتً يعتهد هخرجات

الىظاـ التربكؼ كذلؾ هف إعداد التٛهٓذ كاستخداـ اٚلعاب ا٘لكتركىية لتدريس الرياضيات ,عميً فإىً ٓجب
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عمِ ا٘دارة الهدرسية أف تؤدؼ دك ار هٍها فْ تكعية الهعمهٓف كحثٍـ عمِ استخداـ اٖلعاب اٚلكتركىية

حٓث ذكر )الهشيقح  (15 ,2000:أف تحفٓز هدٓر الهدرسة يشجع الهعمهٓف عمِ استخداـ التقىيات
با٘ضافة إلِ دكري هشرف ا يقدـ التكجيً كا٘رشاد لمهعمهٓف فْ هجاؿ التقىيات التربكية كالتعميـ ا٘لكتركىْ

كذلؾ لمرقْ بالعهمية التعميهية

حٓث ذكر )عزازؼ (13 ,2010 :فْ دراستً أف تفعٓل التعمـ اٚلكتركىْ فْ تدريس الهعمهٓف كتىهية

قدراتٍـ لً دكاعْ عدٓدة هىٍا الثكرة الهعرفية كالتكىكلكجية الجدٓدة ,تعاظـ دكر الهككف التكىكلكجْ فْ

العهمية التعميهية ,تغٓٓر أدكار الهعمـ ,كظٍكر أدكار جدٓدة لً ,تحقٓق التعميـ هدػ الحياة كالتعميـ الذاتْ,
اٚرتقاء بهستكػ جكدة الطٛب كاكسابٍـ هٍارات العصر.

 ميارات معمـ الرياضيات في استخداـ االلعاب االلكتركنية داخل الغرفة الصفية:إف اٚلعاب اٚلكتركىية هف أدكات الهعمـ الىاجح ٘دارة الصف ,لذا فإىً عمِ هعمهْ الرياضيات

اتقاف استخداـ اٖلعاب ا٘لكتركىية بها ٓتهاشِ هع الدرس هها ٓىجح هف تكصٓل الهعمكهة بطريقة
صحيحة )عكدي (21 ,2020:كلٍذا اٚتقاف اساسيات هىٍا:

.1تحدٓد اٌٖداؼ التعميهية التْ قد تحققٍا المعبة ا٘لكتركىية بدقة كٌذا ٓتطمب هعرفة طريقة صياغة
اٌٖداؼ بشكل دقٓق فٍذا يحدد افضمية المعبة اٚلكتركىية الهستخدهة.

.2هعرفة جٓدة لخصائص طٛب الصف هف هستكػ ذكائْ كهعرفْ ٓتضهف اٚستخداـ الفعاؿ لٗلعاب

اٚلكتركىية.

.3هعرفة هدػ ارتباط الهىٍج بالمعبة ا٘لكتركىية لذلؾ عمِ هعمـ الرياضيات أف يككف هعمـ بأٌداؼ
كهحتكػ الهادة الدراسية كطريقة تدريسٍا كهدػ اٚستفادة هف المعبة ا٘لكتركىية فْ الهساعدة عمِ شرح

كتحمٓل الدرس.

.4تٍٓئة الطٛب ٚستيعاب المعبة ا٘لكتركىية كاٚستفادة هىٍا كذلؾ بتكجيً بعض اٚسئمة حكؿ استخداـ
المعبة كتمخيص هدػ اٚستفادة هىٍا.

.5تجربة المعبة ا٘لكتركىية قبل استخداهٍا لىتجىب أؼ هعكقات كهعرفة هدػ هٛءهتٍا لهحتكػ الدرس.
 -متطمبات تطبيق األلعاب اإل لكتركنية في تدريس الرياضيات:

إف الرياضيات هف الهكاد اٖساسية كالهٍهة ٖىٍا تحهل فْ طياتٍا اٌداؼ شتِ كقد لخصت

)جدٓد (7 ,2021:دكر اٖلعاب ا٘لكتركىية فْ تعميـ الرياضيات لٍا هتطمبات لتطبيقٍا فْ تدريس
الرياضيات:

 .1كجكد بىية تحتية هتكاهمة هف كسائل اتصاؿ كهعاهل حدٓثة.
 .2تأٌٓل كتدريب هعمهْ الرياضيات عمِ استخداـ التقىية ا٘لكتركىية كالتعرؼ عمِ كل ها ٌك جدٓد.
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.3بىاء أىظهة كتشريعات هف قبل إدارة الهدرسة فْ دعـ العهمية التعميهية.

.4أف تعهل إدارة الهدرسة عمِ تكفٓر كسائط تعميهية الكتركىية تستخدـ كهصادر لمهعمكهات كأداة لتكصٓل

الهعمكهة لهعمـ الرياضيات.

.5العهل عمِ ىشر دكريات كىدكات ككضع أسس كسياسات ٚستخداـ اٚلعاب ا٘لكتركىية داخل الهؤسسة
التعميهية هف قبل إدارة الهدرسة.

.6تجٍٓز بكابة تعميهية هتخصصة داخل الهدرسة بإشراؼ ا٘دارة الهدرسية كىخبة هف الهختصٓف
كالخبراء.

.7تٍٓئة الطٛب كتدريبٍـ عمِ استخداـ اٖلعاب ا٘لكتركىية داخل الغرفة الصفية فْ هادة الرياضيات
كهىٍا القدرة عمِ التعاهل هع اٚىترىت كالبريد ا٘لكتركىْ.

.8ضركرة تبىْ خطة استراتٓجية كاضحة هف قبل إدارة الهدرسة بشأف تطبٓق اٖلعاب ا٘لكتركىية كالدفع
بهعمهْ الرياضيات باستخداهٍا داخل الغرفة الصفية.

.9أف يحرص هعمـ الرياضيات عمِ تطكير ذاتً بشكل هستهر.

.10ا٘دارة الجٓدة لمكقت داخل الصف.

.11أف ٓراعْ هعمـ الرياضيات اخٛقيات استخداـ تقىية اٚلعاب ا٘لكتركىية كيعمهٍا لطٛبً.

 -تعريػػف األلعػػاب اإللكتركنيػػة :تىكعػػت اٖلعػػاب التربكيػػة هػػع التقػػدـ الػػذؼ حػػدث فػػْ الهجػػاؿ الصػػىاعْ,

فظٍ ػػرت اٖلع ػػاب الس ػػهعية كاٖلع ػػاب البص ػػرية كهىٍ ػػا اٖلع ػػاب الثابت ػػة كك ػػذلؾ اٖلع ػػاب الهتحرك ػػة كك ػػذلؾ
اٖلعػػاب الفرديػػة كالجهاعيػػة ,كقػػد تسػػابقت الهػػدارس الهختمفػػة عمػػِ اهػػتٛؾ اٖلعػػاب التربكيػػة حتػػِ أصػػبح

التهٓٓػػز بػػٓف ٌػػذي الهػػدارس هػػف حٓػػث درجػػة اهتٛكٍػػا لٗلعػػاب التربكيػػة كلػػيس هػػف حٓػػث تكظيفٍػػا أك حتػػِ

درجة تحقيقٍا لٌٗداؼ التربكية )الٍكيدؼ.(27 :2012 ,

كقػػد عرفػػت )سػػارة  (63 ,2021,اٖلعػػاب ا٘لكتركىيػػة بأىٍػػا العػػاب تفاعميػػة تشػػغل باسػػتخداـ أؼ جٍػػاز

إلكتركىػػْ هتخصػػص كػػأجٍزة الحاسػػكب كأجٍػزة الٍكاتػػف الذكيػػة كاجٍ ػزة التمفػػاز كهػػا يهكػػف تشػػغٓل اٖلعػػاب
اٚلكتركىيػػة هػػف خػػٛؿ الشػػبكات الهتعػػددة عمػػِ كجػػكد خػكادـ خاصػػة كالتػػْ يهكػػف الكصػػكؿ إلٍٓػػا هػػف خػػٛؿ
اٚىترىت حٓث تسهح تمؾ الخكادـ لمهستخدهٓف هف ههارسة المعب كحدٌـ أك هع أشخاص آخريف.

 أىػػػداؼ األلعػػػاب اإللكتركنيػػػة :تسػػعِ اٖلعػػاب ا٘لكتركىيػػة التعميهيػػة إلػػِ تحقٓػػق عػػدد  ٚبػػأس بػػً هػػفاٌٖػػداؼ  ,كهػػا أكردٌػػا الحٓمػػة ) (21 ,2005فاٖلعػػاب التعميهيػػة تعهػػل عمػػِ ا٘سػػٍاـ فػػْ تىهيػػة قػػدرات

الطالب التعبٓرية كتىهية التفكٓر ا٘بداعْ كاٚبتكػارؼ لديػً كاكتشػاؼ هشػاعر الطػٛب كاتجاٌػاتٍـ كقػيهٍـ ,
كها تٍدؼ اٖلعاب التعميهية إلِ اٚسٍاـ فْ الىهك الهتكاهل لمطالب فْ جهيع الجكاىب  ,فتسٍـ فْ الىهك

الهعرفْ إذ تعهل عمِ تكاهل الهفاٌيـ هف خٛؿ اٖلعاب التخٓميػة  ,كهػا تسػٍـ فػْ تىهيػة العهميػات العقميػة
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كاٚستكشػػاؼ كاٚبتكػػار ككػػذلؾ تىهيػػة الفكػػر كالىهػػك الهٍػػارػ حٓػػث تسػػاعد فػػْ السػػرعة كالدقػػة كا٘تقػػاف فػػْ

المعب كتحسٓف هٍاراتً فْ ربط الهحسكس بالهجرد  ,كهٍارة حل الهشكٛت كاٚستقصػاء كالىهػك الجسػهْ,
إذ يسٍـ فْ تدريب العضٛت لمتمهٓذ هف أجل صحتً كقكتػً الجسػهاىية كالعضػمية كتػدريب الحػكاس ككػذلؾ
التركٓز عمِ التآزر العصبْ العضمْ كالىهك اٚجتهاعْ لتحسٓف هفٍكـ التمهٓػذ عػف ىفسػً كجىسػً كاٖدكار

اٚجتهاعيػػة الهىاسػػبة لػػً  ,كهػػا تعهػػل اٖلعػػاب التعميهيػػة عمػػِ غػرس الثقػػة بػػالىفس كالىظػرة آٚجابيػػة لمػػذات
أثىاء لعب التمهٓذ هع زهٛئً)الحٓمة ,دمحم .(34 ,2005

 أىميػػة األلعػػاب اإللكتركنيػػة :أشػػارت هعظػػـ البحػػكث كالد ارسػػات التربكيػػة إلػػِ أٌهيػػة اسػػتخداـ اٖلعػػابا٘لكتركىية التعميهيػة هػع الهتعمهػٓف فٍػْ تهػزج بػٓف الػتعمـ بالهتعػة كالتشػكيق ,فتزيػد هػف تحصػٓمٍـ الد ارسػْ

كتىهْ التفكٓر ا٘بداعْ لدٍٓـ بأسالٓب هبتكرة ,كها تسٍـ فْ تفريد التعميـ هها تسهح لمهتعمـ بأف ٓتقدـ فػْ

تعمهً بها يٛئـ قدراتً كسرعتً فْ التعمـ دكف خجل أك خكؼ.

كقد أشػارت د ارسػة أحهػد ) (2016كد ارسػة العػكض ) (2005إلػِ أٌهيػة اٖلعػاب ا٘لكتركىيػة التعميهيػة فػْ
زيادة تحصٓل الطٛب هف هراحل تعميهية هتىكعة كفْ هػكاد د ارسػية هختمفػة كالرياضػيات كالمغػة ا٘ىجمٓزيػة

كغٓرٌا.

كهها سبق تبٓف أف اٖلعاب ا٘لكتركىية التعميهية تهىح الهتعمهٓف فرصػة لرؤيػة اٖهػكر بطػرؽ هغػآرة تهاهػا

لها ٌْ عميً ,فاٖلعاب تستطيع القياـ بذلؾ هف دكف الخػكض فػْ التفاصػٓل أك ا٘سػٍاب فػْ الشػرح الػذؼ
ٓؤدؼ إلِ تشتت ذٌف الهتعمـ ,فالتعمـ عف طريق اٖلعاب الهحسكبة ٓتفكؽ عمِ التعمـ هػف الكتػب ,إذ أىٍػا
أىجح فْ تكصٓل الهعمكهة ٖىٍا تكسر حاجز الخكؼ بٓف الطالب كالهادة الدراسية )القرىْ.(282: 2016 ,

 -ايجابيات كسمبيات األلعاب اإللكتركنية:

أكالً :ايجابيات األلعاب اإللكتركنية :تهتاز اٖلعػاب ا٘لكتركىيػة بىػكاح إٓجابيػة فٍػْ كهػا ٓػذكر )الجػاركدؼ,
 (2011تىهػػْ الػػذاكرة كسػػرعة التفكٓػػر كهػػا تطػػكر حػػس الهبػػادرة كالتخطػػيط كالهىطػػق كهثػػل ٌػػذا الىػػكع هػػف
اٖلعػاب يسػٍـ فػْ التػػألف هػع التقىيػات الجدٓػدة بحٓػػث ٓجٓػد اٖطفػاؿ تػكلْ تشػػغٓل الهقػكد كاسػتعهاؿ عصػػا
التكجيً ,كالتعاهل هػع تمػؾ أٚت بػاحتراؼ ,كهػا تعمهٍػـ القيػاـ بهٍػاـ الػدفاع كالٍجػكـ فػْ آف كاحػد كتحفػز
ٌػػذي اٖلعػػاب التركٓػػز كاٚىتبػػاي كتىشػػيط الػػذكاء ٖىٍػػا تقػػكـ عمػػِ حػػل اٚحػػاجْ أك ابتكػػار ع ػكالـ هػػف صػػىع

الهخٓمة ليس ٌذا فحسب بل أيضا تساعد عمِ الهشاركة

كيضػػٓف )الجػػاركدؼ (2011 ,بػػأف الطفػػل ح ػػٓف ٓمعػػب يكػػكف غالب ػا كحٓ ػػدا لكػػف ٘ٓجػػاد الحمػػكؿ كح ػػل

اٖلغاز ,يحتاج لٛستعٛـ هف أصدقائً كهف الباعة عػف اٖلعػاب قبػل شػرائٍا كأحياىػا المجػكء إلػِ الهجػٛت
الهتخصصػػة باٖلعػػاب اسػػتعارتٍا إذ يحت ػاج إلػػِ إقاهػػة الحجػػج كطػػرح اٖسػػئمة كالحصػػكؿ عمػػِ شػػركحات
كتبادؿ الهعمكهات كٌذي اٖبعاد هف الهشاركة هٍهة حتِ كاف كاف اٌٖل  ٚيٛحظكىٍا .
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أهػػا )ع ػزة ك ػريـ( هستشػػارة العمػػكـ اٚجتهاعيػػة بػػالهركز القػػكهْ لمبحػػكث اٚجتهاعيػػة )ىقػػ ٛعػػف :أبػػك

العٓىػٓف (2010 ,فتػرػ أف اٖلعػاب ا٘لكتركىيػة هصػد ار هٍهػػا لتعمػيـ الطفػل؛ إذ يكتشػف الطفػل هػف خٛلٍػػا
الكثٓر كتشبع خياؿ الطفل بشكل لػـ يسػبق لػً هثٓػل ,كهػا أف الطفػل أهػاـ اٖلعػاب ا٘لكتركىيػة يصػبح أكثػر

حٓكيػػة كىشػػاطا كأسػػٍل اىخ ارط ػا فػػْ الهجتهػػع ,كهػػا أف ٌػػذي اٖجٍ ػزة تعطػػْ فرصػػة لمطفػػل أف ٓتعاهػػل هػػع

التقىية الحدٓثة هثػل ا٘ىترىػت كغٓرٌػا هػف الكسػائل الحدٓثػة كهػا أىٍػا تعمهػً التفكٓػر العمهػْ الػذؼ ٓتهثػل فػْ
كجكد هشكمة تـ التدرج لحمٍا.

كهػػا ٓػػرػ )اٖىبػػارؼ (2010 ,أف لٗلعػػاب ا٘لكتركىيػػة إٓجابيػػات عػػدة ,هىٍػػا التػػركيح عػػف الػػىفس فػػْ

أكقػػات الف ػراغ ,كهػػا أف فػػْ المعػػب تكسػػيع لتفكٓػػر الٛعػػب كخيالػػً ,حٓػػث أف بعػػض اٖلعػػاب تحهػػل ألغػػا از
تسػػاعد فػػْ تىهيػػة العقػػل كالبدٍٓػػة كهػػف إٓجابياتٍػػا أيض ػ ا هحػػط هىافسػػة بػػٓف اٖصػػدقاء هػػف خػػٛؿ المع ػػب
باٖلعاب هتعددة الٛعبٓف كها أىٍا قد تطمع الٛعبٓف عمِ أفكار جدٓدة كهعمكهات حدٓثة.

ثانياً :سمبيات األلعاب اإللكتركنية  :هف سمبيات اٖلعػاب ا٘لكتركىيػة حسػب ) (Mai, 2010أىػً فػْ ظػل
غياب أجٍزة الرقابة الرسهية عمِ هحٛت بيع اٖلعاب ا٘لكتركىية كهراكز اٖلعاب كعدـ هراقبة اٖسرة لهػا

يشاٌدي أبىاؤٌـ هف اٖلعاب كعدـ الػكعْ بهخػاطر ذلػؾ  ,أدػ ٌػذي إلػِ تسػرب ألعػاب كبػراهج ٌداهػة تػركج

ٖفكػػار كألفػػاظ كعػػادات تتعػػارض هػػع تعػػاليـ الػػدٓف كعػػادات كتقالٓػػد الهجتهػػع كتٍػػدد اٚىتهػػاء لمػػكطف  ,كهػػا
تسٍـ بعض اٖلعاب فْ تككيف ثقافة هشكٌة كهرجعية تربكية هستكردة  ,كها أف بعض اٖلعاب تػدعك إلػِ

الرذٓمة كالتركيج لٗفكار ا٘باحية الرخيصة التْ تفسد عقكؿ اٖطفاؿ كالهراٌقٓف عمِ حد سكاء.

كهػػا تخبػػر )السػػعد (2005 ,أىػػً كفق ػ ا لمعدٓػػد هػػف الد ارسػػات كاٖبحػػاث فػػإف ههارسػػة اٖلعػػاب ا٘لكتركىيػػة

كاىػػت السػػبب فػػْ بعػػض الهآسػػْ فقػػد ارتبطػػت ىتػػائج ٌػػذي اٖلعػػاب خػػٛؿ الخهسػػة كالثٛثػػٓف عاه ػ ا اٖخٓ ػرة
بازدي ػػاد الس ػػمكؾ العىٓ ػػف كارتف ػػاع هع ػػدؿ جػ ػرائـ القت ػػل كاٚغتص ػػاب كاٚعت ػػداءات الخطٓػ ػرة ف ػػْ العدٓ ػػد ه ػػف

الهجتهعػػات كالقاسػػـ الهشػػترؾ فػػْ جهيػػع ٌػػذي الػػدكؿ ٌػػك العىػػف الػػذؼ تعرضػػً كسػػائل اٚعػػٛـ أك اٖلعػػاب

ا٘لكتركىية كيتـ تقديهً لٗطفاؿ كالهراٌقٓف بصفتً ىكعا هف أىكاع التسمية كالهتعة.

كهػػا أشػػار )اٚىبػػارؼ (2010 ,إلػػِ أف هحتكيػػات كهضػػاهٓف بعػػض اٖلعػػاب ا٘لكتركىيػػة بهػػا تحهمػػً هػػف

سػػمبيات كطقػػكس دٓىيػػة هعاديػػة كهسػػٓئة لمػػدياىات كبالػػذات الػػدٓف اٚسػػٛهْ ق ػد تػػؤثر سػػمب ا عمػػِ الٛعػػب

كالهش ػػاٌد ,كه ػػا أف تعم ػػق اٖطف ػػاؿ كالهػ ػراٌقٓف باٖلع ػػاب ا٘لكتركىي ػػة ق ػػد ٓمٍ ػػٍٓـ ع ػػف أداء بع ػػض العب ػػادات
الشػػرعية كبالػػذات أداء الصػػمكات الخهػػس فػػْ أكقاتٍػػا هػػع الجهاعػػة فػػْ الهسػػجد ,كهػػا أىٍػػا قػػد تمٍػػٍٓـ عػػف
طاعة الكالدٓف كاٚستجابة لٍـ كتمبية طمباتٍـ با٘ضافة إلِ إلٍاهٍـ عف صمة اٖرحاـ كزيارة اٖقارب.
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 -اجراءات الدراسة:

 منيج الدراسة :استخدهت الباحثتاف الهػىٍج الكصػفْ التحمٓمػْ لجهػع البياىػات هػف هجتهػع الد ارسػة التػْسعت إلِ التعرؼ عمِ دكر ا٘دارة الهدرسية فػْ الػدفع بهعمهػْ الرياضػيات باسػتخداـ اٖلعػاب اٚلكتركىيػة
كٌذا اٚسمكب ٓىاسب أغراض الدراسة .
 -مجتمع الدراسةٓ :تككف هجتهع الد ارسػة هػف ) 90هعمػـ كهعمهػة( هػف هعمهػْ الرياضػيات بهرحمػة التعمػيـ

اٖساسْ التابعٓف لهراقبة التعميـ بسكؽ الجهعة كالذٓف يقهكف بتدريس الهادة فْ الفصل الدراسْ اٖكؿ هػف
السىة الدراسية 2021-2020

 -عينة الدراسة :تككىت عٓىة الد ارسػة الحاليػة هػف ) (42تػـ اختيػارٌـ بطريقػة عشػكائية عػف طريػق أرسػاؿ

اٚستباىة فْ غرفة الفآبر الخاصة بهعمهْ الرياضيات ببمدية سكؽ الجهعة.

 -أداة الدراسة :قاهت الباحثتاف بإعداد استباىة هككىة هف ثٛث هحاكر ٌْ:

المحكر األكؿ :دعـ ا٘دارة الهدرسية ٚستخداـ اٖلعاب ا٘لكتركىية كاشتهل عمِ ) (10عبارات

المحػػكر الثػػاني :تػػدريب كتطػػكير هعمهػػْ الرياضػػيات ٚسػػتخداـ اٖلعػػاب ا٘لكتركىيػػة كاشػػتهل عمػػِ )(10
عبارات.

المحكر الثالث :الهعكقات التْ تعٓق هعمهْ الرياضيات هف اسػتخداـ اٖلعػاب ا٘لكتركىيػة داخػل الهؤسسػة
التعميهية .كاشتهل عمِ ) (10عبارات.

 -صدؽ أداة الدراسة :اعتهدت الباحثتاف فْ صدؽ اٖداة عمِ طريقتٓف:

 طريقة الصدؽ الظاىري لالستبانة بعػد بىػاء اٚسػتباىة تػـ عرضػٍا عمػِ هجهكعػة هػف الهحكهػٓف كالبػالغعػػددٌـ ) (4أسػػاتذة هػػف كميػػة التربيػػة ط ػرابمس فػػْ ضػػكء التعػػديٛت التػػْ أبػػداٌا اٚسػػاتذة الهحكهػػٓف قاهػػت
الباحثتػػاف بػػإجراء التعػػديٛت التػػْ اتفػػق عمٍٓػػا أكثػػر هػػف ) (%85هػػف الهحكهػػٓف س ػكاء كاىػػت بتعػػدٓل فػػْ
صياغة العبارة أك بحذؼ بعضٍا.

 صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي :قاهػػت الباحثتػػاف بحسػػاب هعاهػػل اٚرتبػػاط بٓرسػػكف لهعرفػػة الصػػدؽ الػػداخمْلٛستباىة حٓث تـ حساب هعاهل اٚرتباط لهحاكر اٚستباىة كالدرجة الكمية لٛستباىة.
البعد
دكر ا٘دارة الهدرسية فْ الدفع بهعمهْ الرياضيات
ٚستخداـ اٖلعاب اٚلكتركىية.

عدد الفقرات

اٚرتباط

30

0.85
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هػػف الجػػدكؿ كاىػػت ) (0.85عىػػد هسػػتكػ الدٚلػػة ا٘حصػػائية ) (0.05اٖهػػر الػػذؼ ٓؤكػػد صػػدؽ اٚتسػػاؽ
الداخمْ كبالتالْ يهكىىا الكثكؽ فيً لٛستخداـ كالتطبٓق.
 -ثبات االستبانة:

 تـ حساب ثبات اٚستباىة باستخداـ اختبار ألفا كرك ىباخالبعد
دكر ا٘دارة الهدرسية فْ الدفع بهعمهْ الرياضيات
ٚستخداـ اٖلعاب اٚلكتركىية.

عدد الفقرات

هعاهل الثبات

30

0.89

ككاف هعاهل الثبات الكمْ ) (0.89كتشٓر ٌذي القيـ العالية هف هعاهٛت الثبات إلِ صٛحية اٚستبياف

لمتطبٓق كاهكاىية اٚعتهاد عمِ ىتائجٍا كالكثكؽ بٍا.

 -المعالجة اإلحصائية لمبيانات:

تـ ترهٓز اٚستباىة عمِ الىحك التالْ:
 -تعطِ الدرجة ) (3لٛستجابة )ىعـ(.

 تعطِ الدرجة ) (2لٛستجابة )أحياىا(. -تعطِ الدرجة ) (1لٛستجابة )(ٚ

كٖغراض التحمٓل ا٘حصائْ ,تـ استخداـ الهتكسطات الحسابية كاٚىحرافات الهعيارية لمبحث عف دكر

ا٘دارة الهدرسية فْ الدفع بهعمهْ الرياضيات ٚستخداـ اٖلعاب اٚلكتركىية.

– تحميل البيانات كتفسيرىا:

 -الخصائص الديمكغرافية لعينة الدراسة:

جدكؿ رقـ )ٓ (1بٓف التكزيع التكرارؼ لعٓىة الدراسة حسب هتغٓر الىكع ٓتضح أف أفراد العٓىة أغمبٍـ هف
اٚىاث أؼ بىسبة  %4.8هف الذككر  %95.2هف اٚىاث
الىكع

التكرار

الىسبة

ذكر

2

% 4.8

أىثْ

40

% 95.2

الهجهكع

42

% 100

جدكؿ رقـ )ٓ (2بٓف التكزيع التكرارؼ لعٓىة الدراسة حسب الهؤٌل العمهْ ٓتضح هف الجدكؿ بأف عٓىة

الدراسة هف  %73.8هف حهمة الهؤٌٛت الهتكسطة " دبمكـ هعمهات" كىسبة  %26.2هف حهمة الهؤٌٛت
الجاهعية " بكالكريكس"
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المؤىل العممي

التكرار

الىسبة

دبمكـ هعمهات

31

% 73.8

بكالكريكس

11

% 26.2

الهجهكع

42

% 100

جدكؿ رقـ ( )3يبيف التكزيع التكراري لعينة الدراسة حسب سنكات الخبرة هف الجدكؿ ٓتضح أف أفراد
العٓىة أغمبٍـ ٓتهتعكف بخبرة كبٓرة جدا فْ هجاؿ التدريس أؼ أكثر هف  10سىكات كبىسبة %73.8
كىسبة  %4.8هف أفراد العٓىة هف ذكؼ الخبرة الهتكسطة كىسبة  %21.4هف الهعمهات الحدٓثْ اٚلتحاؽ
بهٍىة التدريس.

سنكات الخبرة

التكرار

الىسبة

أقل هف  5سىكات

9

% 21.4

بٓف  5إلِ  10سىكات

2

% 4.8

أكثر هف  10سىكات

31

% 73.8

الهجهكع

42

% 100

ىتائج تساؤؿ الدراسة كٌك :ها دكر ا٘دارة الهدرسية فْ الدفع بهعمهْ الرياضيات ٚستخداـ اٖلعاب

ا٘لكتركىية؟

جدكؿ )ٓ (4بٓف الهتكسطات الحسابية كاٚىحرافات الهعيارية دكر ا٘دارة الهدرسية فْ الدفع بهعمهْ
الرياضيات ٚستخداـ اٖلعاب اٚلكتركىية.

هَ.
1

3
4
5
6
7
8

رؼزّل اإلكاهح اٌّلهٍ١خ اٍزقلاَ األٌؼبة االٌىزو١ٔٚخ
ثٙلف اصواء اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ
رٛعل لواهاد ٚرؼٍّ١بد ٚاػؾخ ِٓ ٚىاهح اٌزؼٍُ١
رلػُ اٍزقلاَ األٌؼبة االٌىزو١ٔٚخ
روطل ِ١يأ١خ فبطخ ِٓ ٚىاهح اٌزؼٍ ُ١رلػُ رٛظ١ف
األٌؼبة االٌىزو١ٔٚخ ٌزلهِ ٌ٠بكح اٌو٠بػ١بد
رؾفو اإلكاهح اٌّلهٍ١خ اٌّؼٍّ ٓ١اٌنَ٠ ٓ٠زقلِْٛ
األٌؼبة االٌىزو١ٔٚخ ف ٟاٌزلهٌ٠
رؼبٌظ اإلكاهح اٌّلهٍ١خ اٌّشبوً اٌز ٟرٛاعٗ ِؼٍّٟ
اٌو٠بػ١بد ػٕل اٍزقلاَ األٌؼبة االٌىزو١ٔٚخ فٟ
اٌزلهٌ٠
رٛػ ٟاإلكاهح اٌّلهٍ١خ اٌّؼٍّ ٓ١ثؤّ٘١خ رٛظ١ف
األٌؼبة االٌىزو١ٔٚخ ف ٟاٌزؼٍُ١
ريٚك اإلكاهح اٌّلهٍ١خ اٌّؼٍّ ٓ١ثبٌٕشواد اٌلٚه٠خ
اٌقبطخ ثؤؽلس األٌؼبة االٌىزو١ٔٚخ
رى ْٛاإلكاهح اٌّلهٍ١خ فو٠ك رمٌَّٕ ٟبػل اٌّؼٍّٓ١
ف ٟو١ف١خ اٍزقلاَ األٌؼبة االٌىزو١ٔٚخ

1.95

0.764

3

1.88

0.889

4

1.60

0.912

14

1.45

0.739

23

1.69

0.924

11

1.43

0.801

24

1.43

0.801

25

1.33

0.687

28

اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٌٍّ ٟؾٛه األٚي 1.521

2

اٌؼجبهح

اٌّزٍٛؾ

االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ

اٌزور١ت
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9
10
11
12
13

15
16

17

18
19
20
21
22

24
25
26
27
28
29
30

1.07

0.261

29

1.81

0.994

6

1.57

0.914

16

1.48

0.804

22

1.50

0.804

20

1.76

0.932

7

1.67

0.902

12

1.60

0.798

15

1.57

0.801

17

1.64

0.932

13

2.76

0.656

1

1.57

0.859

18

1.76

0.932

8

1.88

0.968

5

1.71

0.944

9

1.71

0.970

10

1.43

0.737

26

2.05

0.987

2

1.50

0.834

21

1.55

0.861

19

1.07

0.261

30

اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٌٍّ ٟؾٛه اٌضبٔ1.623 ٟ

23

رٛعل ثبٌّلهٍخ ِىزت فبص ثبٌزقط١ؾ ٌٍزؼٍُ١
االٌىزو( ٟٔٚاألٌؼبة االٌىزو١ٔٚخ)
ٛ٠عل ثبٌّلهٍخ ِىزجخ االٌىزو١ٔٚخ فبطخ ثبألٌؼبة
االٌىزو١ٔٚخ اٌزؼٍ١ّ١خ
رشغغ اإلكاهح اٌّلهٍ١خ ِؼٍّ ٟاٌو٠بػ١بد ف ٟرط٠ٛو
مار ُٙالٍزقلاَ األٌؼبة االٌىزو١ٔٚخ
رجوى اإلكاهح اٌّلهٍ١خ أّ٘١خ اٍزقلاَ األٌؼبة
االٌىزو١ٔٚخ ف ٟرّٕ١خ االثلاع ٌلِ ٞؼٍّ ٟاٌو٠بػ١بد
رورت اإلكاهح اٌّلهٍ١خ ثبٍزّواه ٌؼمل اٌّؾبػواد
ٚاٌٍمبءاد اٌقبطخ ثبٍزقلاَ األٌؼبة االٌىزو١ٔٚخ
ٌزضم١ف اٌّؼٍّٓ١
ٛ٠عل ثبٌّلهٍخ ثؤبِظ ٚاػؼ ٌزط٠ٛو اٌّؼٍّٓ١
ٚرّٕ١خ ِٙبهار ُٙاٌزمٕ١خ
ٌل ٜاالكاهح ِ١ضبق افالل١بد إٌّٙخ ٠زؼّٓ افالل١بد
اٍزقلاَ اٌزؼٍ ُ١االٌىزؤٟٚ
َ٠بػل اإلكاهح اٌّلهٍ١خ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝاٌزؼوف ػٍٝ
اٍبٌ١ت اٌزله ٌ٠ثبٍزقلاَ االٌؼبة االٌىزو١ٔٚخ
رؼًّ االكاهح ػٍ ٝرله٠ت اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝأزبط
اٌجوِغ١بد ٚإٌّظِٛبد اٌزؼٍ١ّ١خ اٌقبطخ ثبألٌؼبة
االٌىزو١ٔٚخ ثّب ٠زالءَ ِغ إٌّب٘ظ اٌلهاٍ١خ اٌٍ١ج١خ فٟ
ِموه اٌو٠بػ١بد
رؼًّ اإلكاهح اٌّلهٍ١خ ػٍ ٝاشزوان ِؼٍّٓ١
اٌو٠بػ١بد ف ٟرظّ ُ١إٌّب٘ظ ٚٚطف األٌؼبة
االٌىزو١ٔٚخ إٌّبٍجخ
اػطبء ؽٛافي ٌٍّؼٍُ اٌّزّ١ي فِ ٟغبي اٍزقلاَ
األٌؼبة االٌىزو١ٔٚخ
اؽالع ِؼٍُ اٌو٠بػ١بد ػٍَِ ٝزؾلصبد اٌزطٛه
اٌزمٕ ٟفِ ٟغبي األٌؼبة االٌىزو١ٔٚخ
رٛفو اإلكاهح اٌّلهٍ١خ ِؼًّ ؽبٍٛة ِغٙي
رٛفو اإلكاهح اٌّلهٍ١خ أزؤذ (شجىخ ٌالرظبالد)
ثبٌّلهٍخ ِٚزبػ ٌىً اٌّؼٍّٓ١
رزؼب ْٚاإلكاهح اٌّلهٍ١خ ِغ ِوالت اٌزؼٌٍ ُ١زٛف١و
األكٚاد ٚاٌٍٛبئً االٌىزو١ٔٚخ
رؾلك اإلكاهح اٌّلهٍ١خ اؽز١بعبد اٌّلهٍخ ِٓ ٍٚبئً
اٌزؼٍ ُ١االٌىزوٚ ٟٔٚرَؼ ٟاٌ ٟرٛف١و٘ب
رٛفو اإلكاهح اٌّلهٍ١خ ِٛلغ  webفبص ثبٌّلهٍخ
رؾوص االكاهح ػٍ ٝرٛف١و اٌجوِغ١بد ٚإٌّظِٛبد
اٌزؼٍ١ّ١خ اٌقبطخ ثبألٌؼبة االٌىزو١ٔٚخ
رشغغ اإلكاهح اٌّلهٍ١خ اٌطٍجخ ػٍ ٝاٌَّبّ٘خ فٟ
أٔزبط األٌؼبة االٌىزو١ٔٚخ ف ٟؽظخ اٌو٠بػ١بد
رؾل٠ش أعٙيح اٌؾبٍت ا ٌٟ٢ثشىً َِزّو فٟ
اٌّلهٍخ
ٛ٠عل ثبٌّلهٍخ فو٠ك ِزقظض إلٔزبط األٌؼبة
االٌىزو١ٔٚخ
ؽظٛي اكاهح اٌّلهٍخ ػٍ ٝاٌؼبة االٌىزو١ٔٚخ ِٓ
اكاهح اٌٍٛبئً اٌزؼٍ١ّ١خ ثبٌّوالجخ

1.38

0.731

27

اٌّزٍٛؾ اٌؾَبثٌٍّ ٟؾٛه اٌضبٔ1.736 ٟ

14
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ٓ -تضح هف البياىات الكاردة بالجدكؿ السابق أف الهتكسط الحسابْ لمهحكر اٖكؿ ) (1.521كالذؼ ٓىص

عمِ ( مدى دعـ اإلدارة المدرسية الستخداـ األلعاب اإل لكتركنية التعميمية) ككانت استجابات أفراد العينة عمى
نقاط المحكر األكؿ في أعاله لمفقرة األكلي كالتي تنص عمى تعتمد اإلدارة المدرسية استخداـ األلعاب

االلكتركنية بيدؼ اثراء العممية التعميمية بمتكسط حسابي ( )1.95كانحراؼ معياري ( )0.764كتمييا الفقرة
الثانية كالتي تنص عمى كجكد ق اررات كتعميمات كاضحة مف كزارة التعميـ تدعـ استخداـ األلعاب االلكتركنية
بمتكسط حسابي ( )1.88كانحراؼ معياري ( )0.889كىذا ما يؤكده تصريح مدير إدارة التعميـ الثانكي في لقاء
مع الباحثتاف يكـ الثالثاء المكافق 2021 /5 /18 :باعتماد كاصدار كزارة التعميـ في ليبيا لالئحة التعميـ
اإللكتركني ،كجاءت باقي الفقرات بدرجة ضعيفة جداً.

يعزك ذلؾ :إلِ درجة الصعكبة التْ تكاجٍٍا ا٘دارة الهدرسية فْ دعـ هعمهٓف الرياضيات ٚستخداـ

اٖلعاب اٚلكتركىية التعميهية بشكل عاـ كعدـ كجكد مكتبة االلكتركنية خاصة باأللعاب االلكتركنية التعميمية،

باإلضافة إلى عدـ كجكد فرؽ تقني لمساعد المعمميف في كيفية استخداـ األلعاب االلكتركنية ،كعدـ تكفير

مكتب خاص بالتخطيط لمتعميـ االلكتركني (األلعاب االلكتركنية التعميمية) ،كما أظيرت النتائج عدـ تزكد
ا٘دارة الهدرسية الهعمهٓف بالىشرات الدكرية الخاصة بأحدث اٖلعاب اٚلكتركىية ,كضعف تكعْ ا٘دارة

الهدرسية الهعمهٓف بأٌهية تكظٓف اٖلعاب اٚلكتركىية فْ التعميـ ,كعدـ تحفٓز ا٘دارة الهدرسية لمهعمهٓف

الذٓف يستخدهكف اٖلعاب اٚلكتركىية فْ التدريس ,كأخٓ ار  ٚتكجد هٓزاىية خاصة هف ك ازرة التعميـ تدعـ
تكظٓف اٖلعاب اٚلكتركىية لتدريس هادة الرياضيات.

 -كفيها ٓخص ىتائج الهحكر الثاىْ ىجد الهتكسط الحسابْ لمهحكر اٖكؿ ) (1.736كالذؼ ٓىص عمِ

)هدػ تدريب كتطكير هعمهٓف الرياضيات ٚستخداـ اٖلعاب اٚلكتركىية التعميهية( حٓث كاىت استجابات
أفراد العٓىة عمِ ىقاط الهحكر الثاىْ فْ أعٛي لمفقرة  20كالتْ تىص عمِ اطٛع هعمـ الرياضيات عمِ

هستحدثات التطكر التقىْ فْ هجاؿ اٖلعاب اٚلكتركىية بهتكسط حسابْ ) (2.76كاىحراؼ هعيارؼ
) (0.656كتمٍٓا الفقرة  11كالتْ تىص عمِ تشجع ا٘دارة الهدرسية هعمهْ الرياضيات فْ تطكير ذاتٍـ
ٚستخداـ اٖلعاب اٚلكتركىية التعميهية بهتكسط حسابْ ) (1.81كاىحراؼ هعيارؼ ) (0.994كٌذا ٓدؿ
اٌتهاـ هعمهات الرياضيات بتطكير أىفسٍـ كهحاكلة اٚطٛع عمِ كل ها ٌك جدٓد فْ هجاؿ التخصص

بٓىها باقْ الفقرات بدرجة ضعيفة جدا.

 كفيها ٓخص ىتائج الهحكر الثالث كاىت ىتائجً بهتكسط حسابْ لمهحكر كٌك ) (1.623كالذؼ ٓىصعمِ ٌل ٌىاؾ )الهعيقات التْ تعٓق هعمهْ الرياضيات هف استخداـ اٖلعاب ا٘لكتركىية داخل الهؤسسة

التعميهية( حٓث كاىت استجابات أفراد العٓىة عمِ ىقاط الهحكر الثاىْ فْ أعٛي لمفقرة  27كالتْ تىص
عمِ تشجع ا٘دارة الهدرسية الطمبة عمِ الهساٌهة فْ إىتاج اٖلعاب ا٘لكتركىية فْ حصة الرياضيات

بهتكسط حسابْ ) (2.05كاىحراؼ هعيارؼ ) (0.987كتمٍٓا الفقرة  23كالتْ تىص عمِ تتعاكف ا٘دارة
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الهدرسية هع هراقب التعميـ لتكفٓر اٖدكات كالكسائل ا٘لكتركىية بهتكسط حسابْ ) (1.88كاىحراؼ

هعيارؼ ) (0.968كجاءت باقْ الفقرات بدرجة ضعيفة جدا.
يعزك ذلؾ :إلِ درجة الصعكبة التْ تعاىْ هىٍا الهدارس هف تٍالؾ البىية التحتية كعدـ تكفر التجٍٓ ازت
لتطبٓق اٖلعاب اٚلكتركىية التعميهية بالهدرسة بشكل عاـ كعدـ حصكؿ إدارة الهدرسة عمِ العاب
ا٘لكتركىية هف إدارة الكسائل التعميهية بالهراقبة ,با٘ضافة إلِ عدـ تكفٓر البرهجيات كالهىظكهات
التعميهية الخاصة باٖلعاب اٚلكتركىية التعميهية ,كها أظٍرت الىتائج عدـ قياـ ا٘دارة الهدرسية بتحدٓث

أجٍزة الحاسب ألْ بشكل هستهر فْ الهدرسة ,كأخٓ ار  ٚتكفر ا٘دارة الهدرسية هكقع  webخاص

بالهدرسة.

تكصيات الدراسة :

فْ ضكء ها تقدـ هف ىتائج خرجت الدراسة بعدة تكصيات ٌْ:

 .1كضع آلية هىاسبة ٚختيار هدٓريف هف القيادات التربكية الكاعية كالتْ تؤهف بأٌهية ادخاؿ التكىكلكجية
الحدٓثة فْ العهمية التعميهية هف أجل تحقٓق أٌداؼ ا٘دارة التربكية.

.2ضركرة تطكير الهىاٌج التعميهية كتضهٓىٍا لٗلعاب اٚلكتركىية التعميهية فْ هىاٌج الرياضيات.
.3ضركرة تكفٓر هجهكعة هف التسٍيٛت الهادية كالهعىكية فْ البٓئة الهدرسية التْ هف شأىٍا دعـ هعمهْ

الرياضيات كالدفع بٍـ لضركرة استخداـ اٖلعاب اٚلكتركىية التعميهية فْ التدريس.

 .4حث كتشجيع هعمهْ الرياضيات عمِ اتقاف استراتٓجيات التدريس الحدٓث كضركرة دخاؿ اٖلعاب
ا٘لكتركىية فْ عهمية التدريس.

.5تدريب هعمهْ الرياضيات عمِ استخداـ اٖلعاب ا٘لكتركىية التعميهية كاهكاىية اٚستفادة هىٍا فْ إىجاح
العهمية التعميهية لهعمهْ الرياضيات.
قائمة المراجع :

 -أبػػك غ ػزاؿ ,عهػػر ىافػػذ ) :(2014دكر ا٘دارة الهدرسػػية فػػْ تكجيػػً طمبػػة الهرحمػػة الثاىكيػػة ىحػػك التعمػػيـ

التقىْ بهحافظات غزة كسبل تطكيرٌا ,رسالة هاجستٓر ,فمسطٓف ,الجاهعة ا٘سٛهية غزة.

 -أحهػػد ,سػػهاح عبدالحهٓػػد سػػميهاف ) :(2016فاعميػػة اسػػتخداـ اٖلعػػاب التعميهيػػة الكهبٓكتريػػة فػػْ تىهيػػة

الهفاٌيـ الرياضػية كالتفكٓػر الهىظػكهْ لػدػ تٛهٓػذ الصػف السػادس اٚبتػدائْ ,هجمػة الد ارسػات العربيػة فػْ

التربية كعمـ الىفس ) ,(ASEPالعدد السابع كالسبعكف ,سبتهبر.344 – 297 .

 الحربْ ,عارؼ ) :(2019دكر هدٓرؼ الهدارس اٚبتدائية فْ تفعٓل التعميـ اٚلكتركىْ بهدٓىة حائل هفكجٍة ىظر الهشرفٓف التربكيٓف ,الهجمة العربية لمعمكـ التربكية ,العدد .9
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 -الحربْ ,دمحم بف صىت)ٌ1427ػ( :هطالب استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ لتدريس الرياضيات بالهرحمة

الثاىكية هف كجٍة ىظر الههارسٓف كالهختصٓف ,أطركحة دكتكراي ,جاهعة أـ القرػ ,هكة الهكرهة,

السعكدية.

 -الحٓمة ,دمحم هحهكد ) :(2005أثر استخداـ اٖلعاب الهحكسبة كالعادية فْ تحصٓل طالبات الصف

الثاىْ اٖساسْ فْ هادة الرياضيات هقارىة بالطريقة التقمٓدية ,هؤتة لمبحكث كالدراسات العدد.20

 -الٍكيدؼ ,زيد)  :(2012اٖلعاب التربكية استراتٓجية لتىهية التفكٓر ,دار الكتاب الجاهعْ ,العٓف,

اٚهارات العربية الهتحدة ,ط.3

 -العكض ,كلٓد بف دمحم ) :(2005دكر استخداـ شبكة اٖىترىت فْ التحصٓل الدراسْ لدػ طٛب جاهعة

ىآف العربية لمعمكـ اٖهىية ,رسالة هاجستٓر )غٓر هىشكرة( جاهعة ىآف العربية لمعمكـ اٖهىية.

 القرىْ ,عبد هللا ) :(2016أثر استخداـ اٖلعاب التعميهية ا٘لكتركىية كهىظهات تهٍٓدية عمِالتحصٓل الهعرفْ فْ هادة المغة ا٘ىجمٓزية لتٛهٓذ الصف السادس ابتدائْ ,هجمة القراءة كالهعرفة العدد

).(137

 -السعد ,ىكرة ) :(2005الخطر فْ ألعاب الفٓدٓك لٗطفاؿ ,جريدة الرياض العدد  ,13406الثٛثاء 27

هحرـ  ٌ1426ػ  8 -هارس .2005

 بركات ,زياد ) :(2013فاعمية استراتٓجية التعمـ بالهشاريع فْ تىهية هٍارات تصهيـ اٖلعابا٘لكتركىية الهتكاهمة لدػ طمبة الصف العاشر اٖساسْ )رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة( ,غزة ,الجاهعة

اٚسٛهية.

 جهاؿ ,لٓىا كشتات ,خالدة ) :(2019دكر هدٓرؼ الهدارس الثاىكية فْ تكظٓف التعميـ اٚلكتركىْ هفكجٍة ىظر الهعمهٓف بهحافظة العاصهة عهاف ,رسالة هاجستٓر فْ تخصص ا٘دارة كالقيادة التربكية,

كمية العمكـ التربكية ,جاهعة الشرؽ اٖكسط ,اٖردف.

 -حاهد ,سميهاف ) :(2008ا٘دارة التربكية الهعاصرة ,اٖردف ,عهاف ,دار أساهة لمىشر كالتكزيع.

 حساف ,حسف دمحم كالعجهْ ,دمحم حسٓف ) :(2013ا٘دارة التربكية ,اٖردف ,عهاف ,دار الهسٓرة لمىشركالتكزيع ,ط.3

 -سدٓل ,عادؿ هفتاح ) :(2011هٍارات التدريس الٛزهة لهعمهْ الرياضيات فْ الهرحمة اٚبتدائية,

هجمة الفتح ,العدد السابع كاٚربعكف.

 -عدىاف ,عابد) :(1991الهٍا ارت التدريسية لدػ هعمهْ الرياضيات فْ اٖردف كعٛقتٍا باتجاٌاتٍـ ىحك

الرياضيات كطرؽ تدريسٍا ,التربيةكالعمـ ,دار الكتب لمطباعةكالىشر,العدد.10
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 عزازؼ ,فاتف عبد الهىعـ):(2010تصكر هقترح لتفعٓل دكر الهعمـ باستخداـ تكىكلكجيا الهعمكهاتكاٚتصاؿ.

 دمحم ,الهىصكرؼ سمطاف ) :(2004دكر ا٘دارة الهدرسية فْ تحقٓق أٌداؼ التعميـ الثاىكؼ بدكلة قطر,هجمة هركز البحكث التربكية ,جاهعة قطر ,العدد ).(25

 ىهركد ,بشٓر ):(2008العاب الفٓدٓك كأثرٌا فْ الحد هف ههارسة الىشاط البدىْ الرياضْ اٚجتهاعْالترفٍْٓ عىد الهراٌقٓف الهتهدرسٓف ذككر ) 15-12سىة( القطاع العاـ ,رسالة هاجستٓر ,هعٍد التربية

البدىية ,جاهعة الجزائر

المكاقع االلكتركنية:

 أبك العٓىٓف ) :(2010حياة أفضل ب" ٛبٛيستيشف " رسالة اٚسٛـ ,تـ استعراضٍا بتاريخ 2019/2/21عمِ الرابط http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=3502

 -الجاركدؼ ,حسٓف ) :(2011أضرار ألعاب الكهبٓكتر عمِ اٖطفاؿ .تـ استعراضً بتاريخ

 2019/2/12عمِ الرابط .in-goo.com/t596-topic http://waelarabic

 -اٚىبارؼ ,باسـ ) :(2010ىصائح هٍهة لهتابعْ اٖلعاب ا٘لكتركىية .تـ استعراضً بتاريخ

 2019/2/12عمِ الرابط http://alexmedia.forumsmotions.com/t150-topic

 -سارة ,رقية ) :(2021ها ٌك تعريف اٖلعاب ا٘لكتركىية ,تـ استعراضً بتاريخ هارس  2021عمِ

الهكقع WWW.mawd003.com

 جدٓدٌ ,داية):(2021دكر اٖلعاب التعميهية فْ تعميـ الرياضيات ,تـ استعراضً بتاريخ ,17هارس 2021عمِ الهكقعWWW.alumniyar.net :

 طارؽ عكدي ,2020:تدريب هعمـ الرياضيات باستخداـ تكىكلكجيا التعمـ عف بعد ,تـ استعراضً بتاريخ2020/11/19هف الهكقعwww.new-educ.com:

 :(2010)Mai -سمبيات كآجابيات اٖلعاب ا٘لكتركىية .تـ استعراضً بتاريخ  2019/2/12عمِ الرابط

http://alexmedia.forumsmotions.com/t150-topic
المراجع األجنبية:

-.Stubbe H. Badri, A. Telford, R. Van der Hulst, A. and Van Joolingen, W.
(2016) , E-learning Sudan, Formal learning for out-of-school children, E
electronic Journal of E- learning, 14,(2),136-149.
***************************
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كاقع استخداـ تكنكلكجيا التعميـ كعالقتيا بفاعمية األداء الكظيفي ألعضاء ىيئة التدريس
بكمية التربية زليتف

ك 8دمحم فٍ١فخ اٌٛوً١

أ١ِ 8الك دمحم اٌؾع١وٞ
وٍ١خ اٌزوث١خ /اٌغبِؼخ األٍّو٠خ اإلٍالِ١خ /ىٌ١زٓ

ٍِقص اٌجؾش:
ٍٓدؼ ٌذا البحث إلِ هعرفة ها إذا كاف ٌىاؾ عٛقة ذات دٚلة إحصائية بٓف استخداـ تكىكلكجيا
التعميـ كفعالية اٖداء الكظيفْ لعضك ٌٓئة التدريس الجاهعْ ,كالتعرؼ عمِ كاقع استخداـ عضك ٌٓئة

التدريس الجاهعْ لتكىكلكجيا التعميـ فْ الهكاقف التدريسية ,كيٍدؼ أيضا إلِ التعرؼ عمِ هستكػ اٖداء

الكظيفْ ٖعضاء ٌٓئة التدريس ,ككذلؾ الكشف عمِ الهعكقات التْ تكاجً عضك ٌٓئة التدريس بكمية
التربية لتكظٓف تكىكلكجيا التعميـ ,كهعرفة درجة تكافر كسائل تكىكلكجيا التعميـ بكمية التربية زلٓتف ,كها

ٍٓدؼ إلِ هعرفة ها إذا كاف ٌىاؾ فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ درجة تكظٓف عضك ٌٓئة التدريس فْ

كمية التربية لتكىكلكجيا التعميـ تعزػ لهتغٓر الجىس ,سىكات الخبرة ,التخصص .كاتبع الباحثاف الهىٍج

الكصفْ لهٛئهتً لطبيعة البحث ككىً يصف الظاٌرة كها ٌْ فْ الكاقع .كتككىت عٓىة البحث هف )(29
عضك ٌٓئة تدريس بكمية التربية زلٓتف ,كقاـ الباحثاف ببىاء استباىة أداة لمبحث تـ تكزيعٍا عمِ العٓىة.
ككاف هف أٌـ الىتائج التْ تكصل إلٍٓا البحث كجكد عٛقة ذات دٚلة إحصائية هكجبة بٓف استخداـ

تكىكلكجيا التعميـ كفعالية اٖداء الكظيفْ لعضك ٌٓئة التدريس بكمية التربية بالجاهعة اٖسهرية زلٓتف ,كها

كشفت الىتائج عف عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ استخداـ أعضاء ٌٓئة التدريس لتكىكلكجيا

التعميـ ,تعزػ لهتغٓرؼ الجىس ,سىكات الخبرة ,كأظٍرت الىتائج كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ

استخداـ أعضاء ٌيأة التدريس لتكىكلكجيا التعميـ تعزػ لهتغٓر التخصص لصالح تخصص العمكـ
التطبيقية ,كأظٍرت الىتائج قائهة هف هعكقات استخداـ تكىكلكجيا التعميـ فْ التعميـ العالْ فْ هقدهتٍا

اٚىقطاع الهتكرر لمتيار الكٍربائْٓ ,مٍٓا ارتفاع أسعار أجٍزة ككسائل تكىكلكجيا التعميـ ,كجاء فْ الىتائج
أف عضك ٌٓئة التدريس يستخدـ تكىكلكجيا التعميـ بدرجة هتكسطة كٌك يهٓل إلِ استخداـ الكسائل

التعميهية ٓدؿ عمِ ذلؾ تصدر عبارة تحرص عمِ استخداـ المكحات التعميهية العادية قائهة عبارة الهحكر,
كبٓىت الىتائج أف عضك ٌٓئة التدريس ٓتأثر بتكىكلكجيا التعميـ كيقدر أٌهٓتٍا كهها ٓؤكد ذلؾ تصدر عبارة

أف أدائً هف خٛلٍا لـ يكف فْ
تهثل لمتكىكلكجيا حاف از هعىكي ا لٙبداع كاٚبتكار قائهة عبارة الهحكر ,إّ ٚ
الهستكػ الهطمكب ربها ىاتج ذلؾ عف عدـ تكافر كسائمٍا.
 الكممات المفتاحية :تكىكلكجيا التعميـ ،الفعالية ,اٖداء الكظيفْ ,العمكـ التطبيقية ,العمكـ . الىظرية.223
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Summary:

Al-Asmarya Islamic University - College of Education Zliten

The reality of the use of educational technology and its relationship to the "
effectiveness of the job performance of faculty members at the Zliten College
"of Education

:Research submitted by

a. Mild Muhammad Al-Hudairi

d. Muhammad Khalifa Al-Wakeel
of the research: This research aims to find out whether there is a correlation
between the use of educational technology and the effectiveness of the job

performance of a university faculty member, and to identify the reality of the
university faculty member’s use of educational technology in teaching

situations. It also aims to identify the level of job performance of members The
faculty, as well as examining the obstacles facing a faculty member at the
College of Education to employ educational technology, and knowing the
degree of availability of educational technology means in the College of

Education Zliten, as well as aiming to find out whether there are statistically

significant differences in the degree of employment of a faculty member in the
College of Education for Technology Education attributable to variable gender,
years of experience, specialization. The two researchers followed the

descriptive approach due to its relevance to the nature of the research, as it

describes the phenomenon as it is in reality. The research sample consisted of
(29) faculty members at the Zliten College of Education, and the two

researchers built a questionnaire as research ears that were distributed to the

sample. One of the most important findings of the research was the existence
of a positive correlation between the use of educational technology and the
effectiveness of the job performance of a faculty member at the Faculty of

Education at Al-Asmarya University Zliten, how much the results revealed that
224

)المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير
ـ2021  أغسطس26  ػ25

][متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة

there were no statistically significant differences in the use of teaching
technology by faculty members, attributed to heterosexuals, Years of

experience, and the results showed that there are statistically significant
differences in the use of educational technology by the teaching staff due to

the variable of specialization in favor of the specialty of applied sciences, and
the results showed a list of obstacles to the use of educational technology in

higher education, the most prominent of which is the frequent power outages,

followed by the high prices of educational technology devices and means, The
results indicated that the faculty member uses educational technology with a
medium degree and he tends to use educational aids. This indicates that a

phrase is issued that is keen on using regular educational panels. The list of
the axis phrase, and the results show that the faculty member is affected by

educational technology and appreciates its importance, and what confirms this
is a phrase that represents Technology gives me a moral incentive for creativity
and innovation. List the keyword phrase, except that ed It was not at the
required level, perhaps as a result of the lack of its means.

:مقدمة

 كأثر ذلؾ فْ طريقة أداء,أدػ تكظٓف تكىكلكجيا التعميـ إلِ تطكر هذٌل كسريع فْ العهمية التعميهية

 بل تتعاهل هع, تتعاهل هع هعمكهات فقطٚ ٖىٍا
ّ , إذ أثرت التكىكلكجيا فْ الحياة كالعهل,الهعمـ كالهتعمـ
 فأصبحت بذلؾ أدكات لمبحث, تعرض جهيعٍا أهاـ أعٓف الطمبة,...صكرة كصكت كخرائط كفٓدٓك
, كأسٍهت فْ حفع الهعمكهات, كهراكز اٖبحاث كالهكتبات كغٓرٌا,تصاؿ هع الهدارسٚ كا,كتشاؼٚكا

, كحكلت التعميـ الجاهعْ هف الطرؽ التقمٓدية إلِ الطرؽ ا٘لكتركىية الفردية كالجهاعية,كىشرٌا كىقمٍا
,ْ كهٍارات التفكٓر العمه,تٛ كتىهية استراتٓجيات حل الهشك, ْؽ كا٘بداعٛكحققت تطكير التفكٓر الخ

 بها يحقق أٌداؼ التربية كبىاء الشخصية الهتكاهمة كارساء دعائـ التىهية,كتحقٓق التعمـ طكيل اٖهد

. (32: 2010 , ْ ) الراض.البشرية

داء الكظيفْ لٗستاذ الجاهعْ اىعكاسا لمهؤسسة التربكية )الجاهعة( التْ ٓتبعٍا كبالتالْ فافٚيعد ا
درجة أدائً الكظيفْ الجٓد ٓىعكس عمِ فاعمية الجاهعة كقدرتٍا عمِ تحقٓق اٌٖداؼ الهرجكة بكفاءة
 بٓدا أف ذلؾ ٓتطمب تسميط الضكء عمِ تطكير اٖداء الكظيفْ لٗستاذ الجاهعْ كالرفع هف, عالية
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هستكاي ,هف ٌىا جاء ٌذا البحث لتحقٓق جهمة هف اٌٖداؼ أٌهٍا هعرفة ها اذا كاف ٌىاؾ عٛقة ارتباط
دالة إحصائية بٓف استخداـ تكىكلكجية التعميـ كاٚداء الكظيفْ لعضك ٌٓئة التدريس الجاهعْ ,ككذلؾ
الكقكؼ عمِ هستكػ استخداـ عضك ٌٓئة التدريس الجاهعْ لتكىكلكجيا التعميـ  ,كالتعرؼ عمِ هستكػ
الكظيفْ لعضك ٌٓئة التدريس الجاهعْ كيرػ الباحثاف أىً هف اٌٖهية تىاكؿ ٌذا الهكضكع هف قيهة
عمهية ككظيفة كاىتاجية تتهثل فْ تطكير عضك ٌٓئة التدريس الجاهعْ هٍىيا كالرفع هف اىتاجية
الهؤسسات الجاهعية بها يحقق اٌٚداؼ التىهكية لمهجتهع المٓبْ.
مشكمة البحث:
تعد الجاهعات ٌْ الهحكر اٖساسْ الذؼ تدكر حكلً العهمية التعميهية ,فْ هرحمة التعميـ العالْ ك

باعتبار طمبة الجاهعات ٌـ اٖكثر ىضجا كقدرة عمِ استخداـ هٍارات التفكٓر العمهْ –حسب تقدٓر
الباحثاف  -هها يهكف أعضاء ٌٓئة التدريس الجاهعْ هف تكظٓف الهادة العمهية بشكل أفضل كأكثر
تشكيقا .باٚستعاىة بتكىكلكجيا التعميـ كهىظكهة هتفاعمة تتكاهل فٍٓا جهيع عىاصر الهكقف التعميهْ
٘خراج العهمية التعميهية هف العشكائية كاٚرتجالية كيعد أؼ تقصٓر فْ تكظٓف التكىكلكجيا ىكراف لدكرٌا

الحساس كالهٍـ هها ٓىعكس سمبا عمِ اٖداء التدريسْ كالهٍىْ لعضك ٌٓئة التدريس كهخرجات الهؤسسة

ا لتعميهية )كمية التربية( كها تطاؿ السمبية الهجتهع بأسري .كهف خٛؿ عهل الباحتٓف كأعضاء ٌٓئة
تدريس بكمية التربية الجاهعة اٖسهرية ا٘سٛهية زلٓتف كهٛحظتٍـ ضعف تكظٓف تكىكلكجيا التعميـ فْ

العهمية التعميهية هف ٌىا جاء إحساس الباحتٓف بهشكمة ٌذا البحث كالتْ تتحدد فْ كجكد تدىْ كعزكؼ
فْ تكظٓف تكىكلكجيا التعميـ هف قبل أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية زلٓتف ,كلحل ٌذي الهشكمة صاغ

الباحتاف التساؤؿ الرئيس التالْ :ىل تكجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف استخداـ تكنكلكجيا التعميـ

كمستكى األداء الكظيفي لعضك ىيئة التدريس بكمية التربية زليتف؟ كيتفرع هف ٌذا التساؤؿ اٖسئمة
الفرعية التالية:

 .1ها كاقع استخداـ عضك ٌٓئة التدريس لتكىكلكجيا التعميـ فْ الهكاقف التدريسية بكمية التربية زلٓتف؟
 .2ها هستكػ اٖداء الكظيفْ ٖعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية زلٓتف؟
 .3ها الهعكقات التْ تكاجً عضك ٌٓئة التدريس بكمية التربية لتكظٓف تكىكلكجيا التعميـ؟
 .4ها درجة تكافر كسائل تكىكلكجيا التعميـ بكمية التربية زلٓتف؟
ٌ .5ل تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ درجة تكظٓف عضك ٌٓئة التدريس فْ كمية التربية زلٓتف
لتكىكلكجيا التعميـ تعزػ لهتغٓر)الجىس ,سىكات الخبرة ,التخصص(؟
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 أىمية البحث:
تكهف اٌٖهية العمهية لمبحث الحالْ فْ التعرؼ عمِ هدػ استخداـ تكىكلكجيا التعميـ فْ التدريس

بهؤسسات التعميـ العالْ كخاصة فْ كمية التربية زلٓتف ,كخصكص ا فْ ٌذا العصر الذؼ ىبحث فيً عف
أفضل السبل كاٖسالٓب لمتعاهل هع الكـ الٍائل هف الهعمكهات التْ تصمىا باستهرار كهف كل اتجاي,
ٓجعمىا قادريف عمِ كضع أفضل الحمكؿ لهشكٛتىا التعميهية كتقديـ تكصيات تسٍـ فْ دفع عجمة التطكر

إف ٌذا البحث ٌك أكؿ الدراسات التْ تىاكلت كاقع استخداـ تكىكلكجيا
لهجتهعاتىا -,حسب عمـ الباحتٓفّ -
التعميـ فْ التدريس بكمية التربية الجاهعة اٖسهرية بهفٍكهٍا الكاسع الشاهل ,كقد يسٍـ ٌذا البحث هف
خٛؿ تكصياتً فْ تزكيد القائهٓف عمِ أهر التعميـ هف أعضاء ٌٓئة التدريس كغٓرٌـ بهؤسسات التعميـ

العالْ ,بقاعدة بياىات عف أٌهية تكىكلكجيا التعميـ فْ التدريس ,كأيضا هخططْ ككاضعْ الهىاٌج

بالتعميـ العالْ .كها يككف ٌذا البحث إضافة لمهكتبة العمهية كالتربكية هف خٛؿ ها يقدهً هف بياىات.

 أىداؼ البحث:

-1هعرفة ها إذا كاىت ٌىاؾ عٛقة ارتباطيً بٓف استخداـ تكىكلكجيا التعميـ كاٖداء الكظيفْ ٖعضاء ٌٓئة
التدريس بكمية التربية زلٓتف.

-2التعرؼ عمِ هستكػ اٖداء الكظيفْ ٖعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية زلٓتف.
-3الكقكؼ عمِ هدػ تكافر كسائل تكىكلكجيا التعميـ بكمية التربية زلٓتف.
-4التعرؼ عمِ أٌـ الهعكقات التْ تكاجً عضك ٌٓئة التدريس فْ تكظٓف تكىكلكجيا التعميـ.
-5التعرؼ عمِ كاقع استخداـ عضك ٌٓئة التدريس لتكىكلكجيا التعميـ.
-6هعرفة ها إذا كاىت ٌىاؾ فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ استخداـ عضك ٌٓئة التدريس لتكىكلكجيا
التعميـ تعزػ لهتغٓر)الجىس ,سىكات الخبرة ,التخصص(.
حدكد البحث:
تقتصر هحددات البحث الحالْ عمِ:

 الحدكد المكضكعية :تتحدد فْ كاقع استخداـ تكىكلكجيا التعميـ كعٛقتٍا باٖداء الكظيفْ ٖعضاءٌٓئة التدريس بكمية التربية زلٓتف.

 الحدكد البشرية :تقتصر عمِ عٓىة هف أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية زلٓتف. الحدكد المكانيةٓ :جرػ البحث الحالْ بكمية التربية بالجاهعة اٖسهرية ا٘سٛهية زلٓتف. -الحدكد الزمانيةٓ :جرػ البحث الحالْ خٛؿ العاـ الجاهعْ 2021-2020ـ.
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 مصطمحات البحث:
 تكنكلكجيا التعميـ ٌْ :الىظرية كالتطبٓق فْ تصهيـ العهميات كالهصادر ,كتطكيرٌا ,كاستخداهٍا,كاداراتٍا ,كتقكيهٍا هف أجل التعميـ ) .زيتكف (28, 2002 :
بأىٍا "هقارىة قابمة لمقياس بٓف الهخرجات الهتكقعة
 الفعالية :عرؼ فٓىشر ) (filcherالفعالية ّالهستٍدفة كالىتائج الهٛحظة") .عطية(61: 2008 ,

بأىً "ها يصدر عف الفرد هف سمكؾ لفظْ أك هٍارؼ كٌك يستىد إلِ خمفية هعرفية
 األداء :يعرؼ ّككجداىية هعٓىة ,كٌذا اٖداء يككف عادة عمِ هستكػ هعٓف يظٍر هىً الفرد قدرتً أك عدـ قدرتً عمِ

أداء عهل هعٓف") .الصالح(33: 2009,
 األداء الكظيفي :يشٓر إلِ درجة تحقٓق كاتهاـ الهٍاـ الهككىة لكظيفة الفرد ,كٌك يعكس الكيفية التْتحقق أك تشبع الفرد هتطمبات الكظيفة ,كغالبا ها يحدث ليس تداخل بٓف اٖداء كالجٍد ,فالجٍد يشٓر
إلِ الطاقة الهبذكلة ,أها اٖداء فيقاس عمِ أساس الىتائج التْ حققٍا الفرد) .حسف(21 :1999,
 كمية التربية زليتف ٌْ :إحدػ هؤسسات التعميـ العالْ فْ الدكلة المٓبية تٍدؼ لتككيف الهعمهٓفكاعدادٌـ أكاديهيا كتربكيا كفق احدث أسالٓب التدريب كالتعميـ فْ ٌذا الجاىب )تعريف إجرائْ(
 العمكـ التطبيقية :تضـ اٖقساـ التالية ,قسـ الكيهياء ,قسـ الفٓزياء ,قسـ التربية البدىية ,قسـالحاسكب ,قسـ اٖحياء ,قسـ الرياضيات بالكمية التربية زلٓتف.
 العمكـ النظرية :تضـ اٖقساـ التالية ,قسـ المغة العربية ,المغة اٚىجمٓزية ,الخدهة اٚجتهاعية ,رياضاٖطفاؿ ,هعمهة فصل بالكمية التربية زلٓتف.
 الدراسات السابقة:
اكالً :دراسات تتعمق بتكنكلكجيا التعميـ:
-1دارسة :أحمد ،عقيل عبد المحسف ،البمكشي ،فاطمة بنت دمحم ( :)2009بعىكاف كاقع استخداـ
تكىكلكجيا الهعمكهات بجاهعة البحريف هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس كأثر ذلؾ فْ عهمٓتْ التعميـ
كالتعمـ ٌ .دفت ٌذي الدارسة إلِ التعرؼ عمِ كاقع استخداـ الحاسكب هف قبل أعضاء ٌٓئة التدريس
بجاهعة البحريف بصكرة عاهة ,كٌدفت أيضا إلِ اكتشاؼ الفركؽ فْ اٚستخداـ فيها ٓتعمق بهتغٓرات
التخصص ,الدرجة العمهية ,الجىس ,تككىت عٓىة الدراسة هف ) (89عضك ٌٓئة تدريس ,أظٍرت الىتائج
أف استخداـ أعضاء ٌٓئة التدريس فْ جاهعة البحريف لمحاسكب تتركز عمِ اٖىشطة كالبراهج التالية
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أف البراهج اٖكثر استخداها ٌْ برىاهج هعالجة
طباعة التقارير ,كتقكيـ الطمبة ,شبكة اٚىترىت ,ك ّ

الىصكص ,كبرىاهج الجداكؿ ا٘لكتركىية ,كها تكصمت الدارسة إلِ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ
استخداـ الحاسكب بٓف أعضاء ٌٓئة التدريس تعزػ إلِ الدرجة العمهية كالكمية لصالح العمكـ التطبيقية.
 -2دراسة أشرؼ الغزك ,كصالح عميمات .بعىكاف "درجة ههارسة أعضاء ٌٓئة التدريس فْ الجاهعات
اٖردىية لمكفايات التكىكلكجية كعٛقتٍا بأدائٍـ الكظيفْ هف كجٍة ىظرٌـ"ٌ .دفت الدراسة إلِ التعرؼ
عمِ درجة ههارسة أعضاء ٌٓئة التدريس فْ الجاهعات اٖردىية لمكفايات التكىكلكجية كهستكػ اٖداء
الكظيفْ لدٍٓـ ,كاستخدـ الباحثاف الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ,كاٚستباىة كأداة لمدراسة ,كتهثمت عٓىة
أف
الدراسة فْ ) (563عضك ٌٓئة التدريس فْ الجاهعات اٖردىية العاهة كالخاصة .كأظٍرت الىتائج ّ
درجة ههارسة أعضاء ٌٓئة التدريس بالجاهعات اٖردىية لمكفايات التكىكلكجية جاء بدرجة كبٓرة ,كها بٓىت

الىتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا تعزػ ٖثر الدرجة العمهية فْ جهيع هجاٚت الكفايات التكىكلكجية
كاٖداء الكظيفْ ,كها أظٍرت الىتائج عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائية تعزػ لمتخصص كىكع
الجاهعة فْ جهيع هجاٚت الكفايات التكىكلكجية كاٖداء الكظيفْ ,ككشفت الىتائج عمِ كجكد عٛقة
ارتباطيً إٓجابية دالة إحصائيا بٓف هجاٚت الكفايات التكىكلكجية كاٖداء الكظيفْ ٖعضاء ٌٓئة التدريس
فْ الجاهعات اٖردىية.
ثانيا :دراسات تتعمق بالرضا الكظيفي:
-1دراسة :الدكسري ،نبيمة دمحم ( )2006بعىكاف دكر الحكافز فْ اٖداء الكظيفْ لهعمهْ التربية
الرياضية فْ ههمكة البحريفٌ ,دفت إلِ التعرؼ عمِ كاقع هستكػ اٖداء الكظيفْ لهعمهْ التربية
الرياضية فْ ههمكة البحريف ,تككىت عٓىة الدراسة هف ) (407هعمـ كهعمهة ,تـ استخدهت اٚستباىة أداة
لمدراسة ,أظٍرت الىتائج أف الحكافز الهادية كالهعىكية لٍا دكر فعاؿ فْ اٖداء الكظيفْ لهعمهْ التربية
الرياضية حٓث بمغ هتكسطٍا الحسابْ ) ,(968,3كأشارت أيضا إلِ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائية
تبعا لهتغٓر )السف ,الحالة اٚجتهاعية ,الهؤٌل العمهْ ,عدد سىكات الخبرة(.
-2دراسة :األفندي ،إسماعيل أحمد ( )2012بعىكاف "عكاهل الرضا الكظيفْ كتطكير فاعمية أداء
الهعمهٓف فْ الهدارس الثاىكية الحككهية فْ هحافظة بٓت لحـ فمسطٓفٌ ,دفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ
ها إذا كاف ٌىاؾ عٛقة بٓف عكاهل الرضا الكظيفْ كفاعمية أداء الهعمهٓف فْ الهدارس الحككهية الثاىكية
فْ هحافظة بٓت لحـ ,كها ٌدفت إلِ هعرفة أثر كل هف الهتغٓرات الديهكغرافية )الجىس ,سىكات الخبرة,
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الراتب ,الهؤٌل العمهْ( عمِ عكاهل الرضا الكظيفْ لهعمهْ الهرحمة الثاىكية ,تهثمت عٓىة الدراسة فْ
) ( 170هعمـ كهعمهة ,كقد استخدـ الباحث الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ لمكصكؿ إلِ الىتائج ,فقد أشارت
أف عكاهل الرضا الكظيفْ جاءت فْ ترتٓب ٓتصدري بعد بٓئة العهل ثـ بعد الهكاىة
ىتائج الدراسة إلِ ّ
اٚجتهاعية لمهعمـ فْ حٓف جاء بعد العاهل اٚقتصادؼ فْ الهرتبة الثالثة ,كأظٍرت الىتائج عدـ كجكد

فركؽ ذات دٚلة إحصائية لدػ الهعمهٓف اتجاي الرضا الكظيفْ تعزػ لهتغٓر )الجىس ,الراتب ,عدد
سىكات الخبرة( بٓىها أظٍرت الىتائج أىً ٓكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية تعزػ لهتغٓر الهؤٌل العمهْ فْ
البعد اٚقتصادؼ كعدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ بعدؼ الهكاىة اٚجتهاعية لمهعمـ كبٓئة العهل
تعزػ لهتغٓر الهؤٌل العمهْ.
-3دراسة سيمكف ٌ )Simon( 2003دفت إلِ" تقكيـ الكفاءة كالفاعمية التدريسية لٗساتذة الجاهعٓٓف
هف كجٍة ىظر طٛب الهؤسسات التربكية العميا" ,استخدهت الدراسة فْ تحقٓق ٌذا الٍدؼ هقياسا هككىا
هف ) (8أسئمة بغرض التعرؼ عمِ آراء عٓىة هف الطٛب لمفاعمية التدريسية لعدد ) (7هف اٖساتذة
الهتفاكتٓف فْ الكفاءة كالفاعمية التدريسية ,كفق ا لمتقارير الرسهية الخاصة بتقكيـ هستكػ أدائٍـ ,الذٓف
يقكهكف بتدريس بعض الهقررات العمهية لٍـ كٌك هقرر ) (MISكٌك هختصر لهقرر إدارة ىظـ الهعمكهات
عمِ هدار ثٛث فصكؿ دراسية هتتالية  ,كقد تضهىت اٖسئمة بعض الجكاىب الخاصة بأداء أستاذ الهقرر
هثل :القدرة عمِ التكاصل ,اٚتجاي ىحك الدارسٓف ,غ ازرة ككفاءة الهادة العمهية ,الهٍارات التدريسية ,العدؿ
كالهكضكعية ,الهركىة ,كقد أسفرت ىتائج الدراسة عف عدـ كجكد فركؽ ذات دالة إحصائية بٓف أراء
الطٛب فْ جكاىب اٖداء التْ حددتٍا أسئمة الهقياس فْ كل هف التطبيقٓف القبمْ كالبعدؼ.
-4دراسة :الثقفي ،ميدية بنت صالح بف خمف )ٌ (2019دفت الدراسة إلِ الكقكؼ عمِ الكفايات
الهٍىية الٛزهة ٖعضاء ٌٓئة التدريس الجاهعْ بتخصص الهىاٌج كطرؽ تدريس التربية ا٘سٛهية,
استخدهت الباحثة الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ,تككىت عٓىة الدراسة هف ) (83عضك ٌٓئة التدريس
أف استجابات أفراد عٓىة الدراسة جاء الكزف
بالجاهعات السعكدية هىاٌج كطرؽ التدريس ,أظٍرت الىتائج ّ
الىسبْ عمِ هجاٚت الكفايات العاهة ,الكفايات ا٘ىساىية ,كالكفايات التدريسية كالتىفٓذية ,ككفايات التىهية

الهٍىية ,كالكفايات التقكيهية ,كفاية التخطيط كالتصهيـ بهستكػ عاؿ جدا ككفايات هٍهة تسٍـ فْ تطكير
أداء أعضاء ٌٓئة التدريس تخصص هىاٌج كطرؽ التدريس تربية إسٛهية بكميات التربية ,كجاءت كفايات
التكىكلكجيا فْ الهستكػ اٖخٓر بهستكػ عاؿ.
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التعقيب عمى الدراسات السابقة:
اتفق البحث الحالْ هف حٓث اٌٖداؼ هع دراسة كل هف عقٓمة احهد كفاطهة البمكشْ ,كدراسة ىبٓمة

الدكسرؼ ,كدراسة سيهكف ,كدراسة أشرؼ الغزك كصالح عميهات ,حٓث ٌدفت إلِ الكقكؼ عمِ كاقع

استخداـ تكىكلكجيا التعميـ كهستكػ فاعمية اٖداء الكظيفْ لٗستاذ الجاهعْ ,كهف حٓث العٓىة اتفق البحث
الحالْ هع جهيع الدراسات حٓث كاىت العٓىة الهستخدهة هف أعضاء ٌٓئة التدريس عدا دراسة اٖفىدؼ

كالدكسرؼ هف الهعمهٓف .اتفق البحث الحالْ فْ الهىٍج الهتبع هع جهيع الدراسات التْ استخدهت الهىٍج

الكصفْ التحمٓمْ ,فيها اختمفت هع دراسة سيهكف التْ استخدهت الهىٍج التجريبْ ,كهف حٓث الىتائج
أظٍر البحث الحالْ كجكد عٛقة بٓف اٖداء الكظيفْ كتكىكلكجيا التعميـ كبٍذا اتفقت فْ ذلؾ هع دراسة

أشرؼ الغزك كصالح عميهات ,كها اتفقت هع دراسة كل هف عقٓمة أحهد كفاطهة البمكشْ التْ أظٍرت

كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ استخداـ تكىكلكجيا التعميـ بٓف أعضاء ٌٓئة التدريس تعزػ لهتغٓر

التخصص لصالح العمكـ التطبيقية.

 اإلطار النظري:

 معنى التكنكلكجيا:
ٓربط بعض الباحثٓف التكىكلكجيا بالهبتكرات الحدٓثة اٚلكتركىية كألية ,فٍْ ىتاج الثكرة الصىاعية

هثل التمفاز ,كا٘ذاعة الهسهكعة ,كأجٍزة العرض كالتسجٓل ,كالحاسكب كهمحقاتً ,كا٘ىترىت كغٓري.

تفٓد القكاهيس كالهراجع اٚىجمٓزية بأف تكىكلكجيا ) (technologyهردٌا إلِ اٖصل ا٘غريقْ القديـ

كٌْ هشتقة هف كمهتٓفٌ ,ها ) (technijueكتعىْ الهٍارة فْ أداء العهل ككمهة ) ,(logyكتعىْ العمـ أك

فإف هصطمح تكىكلكجيا يعىْ عمـ الهٍارات أك التطبٓق بشكل هىطقْ لمقياـ بعهل هعٓف.
الدراسة كبذلؾ ّ
)اشتٓكي ,كعمياف(16 : 2010 ,
كقد عرفت التكىكلكجيا بعدة تعريفات فهف كجٍة ىظر جمبرت  (1967) galbirthتعىْ "التطبٓق

الهىظـ لمهعرفة العمهية كيكهف فحكاٌا فْ تىظيـ الهعرفة هف أجل تطبيقٍا فْ هجاٚت خاصة كالزراعة ك
الصىاعة كالتربية ") .اشتٓكة  ,كعمياف(16 :2010 ,

بأىٍا "هىظكهة تصهـ لتؤكد سيطرة ا٘ىساف عمِ الطبيعة الفٓزيقية هف خٛؿ تطبٓق
كيعرفٍا زيتكف ّ
القكاىٓف العمهية" ) .زيتكف (19 :2004 ,
أف لمتكىكلكجيا ثٛثة ِ
هعاف تتضح هف خٛؿ السياؽ الذؼ ترد فيً كٌْ:
كهىً يهكف القكؿ ّ
 التكنكلكجيا كعمميات :كتعىْ التطبٓق الىظاهْ لمهعرفة العمهية أؼ تطبٓق الىظرية لمخركج بىتائجعهمية.
 التكنكلكجيا كنكاتج :كتعىْ اٖدكات كاٖجٍزة كالهكاد الىاتجة عف تطبٓق الهعرفة العمهية.231
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 التكنكلكجيا كعمميات كنكاتج معاً :كتستعهل بٍذا الهعىِ عىدها يشٓر الىص إلِ العهميات كىكاتجٍاهع ا ,هثل تقىيات الحاسكب.
 مفيكـ تكنكلكجيا التربية:
تعىْ تكىكلكجيا التربية عمـ تطبٓق الهعرفة كتكظيفٍا فْ هجاؿ التربية كالعهل عمِ تطكير كتحسٓف
"أىٍا عهميات
فإف تكىكلكجيا التربية تعىْ ّ
عهميات التخطيط كالتىفٓذ كالتقكيـ فْ العمكـ التربكية كعميً ّ
تخطيط كبىاء كتىفٓذ الىظـ التعميهية كالهىاٌج كا٘دارة الهدرسية ,كالتدريس كالتقكيـ كالتفاعل هع الطٛب

كتكجٍٍٓـ" ) .قىدٓل(02 :2006 ,

بأىٍا "استخداـ تطبيقات التقىية الهعاصرة فْ إدارة
كيذٌب هاٌر ٓكسف فْ تعريفً لتكىكلكجيا التربية ّ
العهل بجهيع الهؤسسات ذات الطابع التربكؼ لخدهة غايات تربكية هحددة "ٓ) .كسف(24 :2006 ,
أف هصطمح تكىكلكجيا التربية ٓتحدد بأبعاد ثٛثة ٌْ:
كخٛصة القكؿ ّ
 -البعد األكؿّ :أىٍا بىاء ىظرؼ هف اٖفكار كالهبادغ .

 -البعد الثانيّ :أىٍا هجاؿ عهل ٓتـ هف خٛلً تطبٓق اٖفكار كالهبادغ الىظرية.

 البعد الثالثّ :أىٍا هٍىة ٓؤدٍٓا هجهكعة هف الههارسٓف كيقكهكف هف خٛلٍا بتىفٓذ عدد هف الكظائفكاٖدكار كالهٍاـ التْ تحقق عهمية التربية.

 مفيكـ تكنكلكجيا التعميـ:
يقصد بتكىكلكجيا التعميـ ّأىٍا عبارة عف "عهمية هتكاهمة تقكـ عمِ تطبٓق ٌيكل هف العمكـ كالهعرفة عف
التعميـ ا٘ىساىْ كاستخداـ هصادر تعمـ بشرية كغٓر بشرية تؤكد ىشاط الهتعمـ كفردٓتً بهىٍجية أسمكب

الهىظكهات لتحقٓق اٌٖداؼ التعميهية كالتكصل لتعمـ أكثر فعالية") .دعهس(21 :2009 ,

بأىٍا "هىحىِ ىظاهْ لتصهيـ العهمية التعميهية كتىفٓذٌا
كجاء فْ تعريف )الٓكىسكك( لتكىكلكجيا التعميـ ّ
كتقكيهٍا .تبع ا ٌٖداؼ هحددة ىابعة هف ىتائج اٖبحاث فْ هجاؿ التعميـ كاٚتصاؿ البشرؼ هستخدهً

الهكارد البشرية كغٓر البشرية هف أجل إكساب التعميـ هزيداُ هف الفعالية ) أك الكصكؿ إلِ تعمـ أفضل
كأكثر فعالية ( ) .دعهس(22 :2009 ,

كهف ٌىا فإف تكىكلكجيا التعمـ  ٚتعىْ فقط هجرد دخكؿ ألة الهجاؿ التربكؼ كالتعميهْ بل ٌْ ىظاـ

هتكاهل يستخدـ أراء كاٖفكار كاٖدكات كا٘ىساف ,بحٓث تعهل فْ هىظكهة هتكاهمة تسهِ هىحىِ الىظـ
الذؼ يحكؼ ثٛث عهميات هترابطة كهتداخمة كٌْ الهدخٛت ,العهميات ,الهخرجات ,كبالتالْ فإف
تكىكلكجيا التعميـ هصطمح عاـ ٓىدرج تحتً:
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 تحدٓد اٌٖداؼ التعميهية كصكغٍا بدقة فْ عبارات إجرائية قابمة لمهٛحظة كالقياس. تحدٓد الهحتكػ العمهْ لمدرس. تحدٓد الكسائل الهىاسبة لتحقٓق التكاصل الجٓد بٓف اٖستاذ كطٛبً.هستهر لمكقكؼ عمِ هدػ تحقٓق اٌٖداؼ الهكجكدة.
ا
 تقديـ التغذية الراجعة تقكيها عهميات التكجيً كا٘رشاد الٛزهة لمتدريس. تحدٓد أسالٓب التقكيـ كالعهميات الٛزهة لتىفٓذٌا.كٌىا ىطرح السؤاؿ التالْ :ىل تكنكلكجيا التعميـ ىي تقنيات التعميـ؟ قبل ا٘جابة عف ٌذا السؤاؿ ٓجب
بأىٍا "هجهكعة الهكاد التعميهية كاٖجٍزة التعميهية
أف ىعرج أكٚا عمِ تعريف التقىيات التعميهية ُ
حٓث عرفت ّ
كالهكاقف كاٖىشطة التعميهية الٛزهة لزيادة فعالية هكاقف اٚتصاؿ التعميهْ التْ تحدث داخل حجرات
الدراسة كخارجٍا") .سالـ (56 :2004 ,

بأىٍا "عهمية هىٍجية هىظهة فْ تصهيـ عهمية التعميـ كالتعمـ كتىفٓذٌا كتقكيهٍا
كتعرؼ تقىيات التعميـ ّ
فْ ضكء أٌداؼ هحددة ,كتقكـ أساسا عمِ ىتائج البحكث فْ هجاٚت الهعرفة الهختمفة") .دعهس,

(6 :2009

أف تقىيات التعميـ ٌْ عهمية ىظاهية تعهل ضهف هىظكهة هتكاهمة تٍدؼ إلِ
هف خٛؿ ذلؾ ٓتضح ّ
تحسٓف العهمية التعميهية التعمهية كاستغٛؿ كافة ا٘هكاىات لتحقٓق ذلؾ ,كٌْ هصطمح درج فْ العالـ

العربْ ليقابل هصطمح تكىكلكجيا التعمـ الذؼ شاع استخداهً فْ العالـ الغربْ.

)دعهس(6 :2009 ,

أف هىظكهة
أف ٌىاؾ رأػ أخر هفاديُ ّ
أف تكىكلكجيا التعميـ ٌْ ىفسٍا تقىيات التعميـ  ,غٓر ّ
كٌذا يعىْ ّ
التقىيات التعميهية ٌْ جزء هف هىظكهة تكىكلكجيا التعميـ كليست هرادفة لٍا كيتضح ذلؾ هف تعريف

بأىٍا "هىظكهة فرعية هف هىظكهة تكىكلكجيا التعميـ تتضهف الهكاد كاٖدكات كاٖجٍزة
التقىيات التعميهية ّ
التعميهية التْ يستخدهٍا الهعمـ كالهتعمٌـ أك كمٍٓها فْ الهكاقف التعميهية بطريقة هىظهة لتسٍٓل عهمية
التعميـ كالتعمـ") .سالـ(57 :2004 ,

الكسائل التعميمية كتكنكلكجيا التعميـ:
أف الكسائل التعميهية هصطمح
ٌل تكىكلكجيا التعميـ ٌْ الكسائل التعميهية إذا ها أخذىا فْ اٚعتبار ّ
شاع استخداهً قبل ظٍكر هصطمح تكىكلكجيا التعميـ؟

بأىٍا
بأىٍا "كسائط تربكية يستعاف بٍا ٘حداث التعمـ" .كها يهكف تعريفٍا ّ
يهكف تعريف الكسائل التعميهة ّ
"كل ها يستخدهً الهعمـ هف أجٍزة كأدكات كهكاد تعميهية ,كغٓرٌا داخل أسكار الهؤسسة التعميهية

كخارجٍا ,بٍدؼ ىقل الخبرات التعميهية إلِ الهتعمـ بسٍكلة ككضكح") .عبٓد(30 :2011,
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كىظ ار لمىظرة الدكىية لتكىكلكجيا التعميـ هف البعض ككىٍا اٖجٍزة اٚلكتركىية أك الهستحدثات

التكىكلكجية التْ تستخدـ فْ الهٓداف التعميهْ .فقد حدث خمط ا كتداخل بٓف هفٍكـ الكسائل التعميهية
أف ٌىاؾ فرؽ
أف رجاٚت التربية ٓركف ّ
كهفٍكـ تكىكلكجيا التعميـ ككف ٌذي اٖخٓرة هفٍكـ جدٓد لٗكلّْ ,إّ ٚ
بٓف الهفٍكهٓف ٓتهثل فْ:

 )1تكىكلكجيا التعميـ ليست هسهِ جدٓدا لهفٍكـ الكسائل التعميهية فالهصطمحاف غٓر هترادفٓف ,ك ٚيهكف
أف يحل أحدٌها هكاف أخر.

 )2تكىكلكجيا التعمـ هٓداف أكثر اتساع ا كشهكٚا هف هٓداف الكسائل التعميهية ,فالكسائل التعميهية هىظكهة
أف الهفٍكهٓف غٓر هترابطٓف بل ٌىاؾ ترابط
فرعية تىتهْ إلِ هىظكهة تكىكلكجيا التعمـ .ك ٚيعىْ ذلؾ ّ
أف تكىكلكجيا التعمـ ٌْ
بٓىٍها فالكسائل التعميهية ٌْ الجاىب التطبيقْ لتكىكلكجيا التعميـ فْ حٓف ّ
الجاىب الىظاـ لعهمية التربية) .سالـ(257 :2006 ,

أف ٌذي الهفاٌيـ ترتبط هع بعضٍا البعض
هف خٛؿ استعراض الهفاٌيـ سالفة الذكر ٓرػ الباحثاف ّ

كٌْ عبارة عف هىظكهات فرعية تىتهْ إلِ هىظكهات رئيسة تٍدؼ فْ هجهمٍا إلِ تحسٓف البٓئة
التعميهية التعُمهية كالعهل عمِ تطكيرٌا بكل هككىاتٍا.
كالشكل التالْ ٓكضح العٛقة بٓف ٌذي الهفاٌيـ:
التكنولوجٌا
تكنولوجٌا التربٌة
تكنولوجٌا التعلٌم
الوسائل
التعلٌمٌة
شكل ( )1يكضح العالقة بيف تكنكلكجيا التعميـ كبعض المفاىيـ ذات العالقة
 مككنات تكنكلكجيا التعميـ:
يحدد البعض هككىات تكىكلكجيا التعميـ هىظكهة هتكاهمة فْ هىحىِ تظـ هىظكهْ يشهل هجهكعة
عىاصر )ا٘ىساف ,اٖفكار ,أراء ,أسالٓب العهل ,اٖدكات( يحددكىٍا فْ ثٛثة عىاصر رئيسة ٌْ
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العىصر البشرؼ ,اٖجٍزة التعميهية ,الهكارد التعميهية ,كيهثل كل هىٍا أحد أضٛع هثمث يسهِ هثمث
تكىكلكجيا التعميـ كالشكل التالْ ٓكضح ذلؾ.

األدوات التعلٌمٌة

المواد التعلٌمٌة

اإلنسان

شكل ( )2يكضح مككنات تكنكلكجيا التعميـ
ٓكضح الشكل رقـ ) (2الهككىات الرئيسة لهىظكهة تكىكلكجيا التعميـ ٓتصدرٌا العىصر البشرؼ فْ
قاعدة الهثمث كيشهل:
أ) الهعمهٓف باختٛؼ تخصصاتٍـ.
ب) الهتعمهٓف باختٛؼ فئاتٍـ كخصائصٍـ.
ج) الفىٓٓف بهختمف اختصاصاتٍـ التكىكلكجية.
د) ا٘داريٓف هف هدٓرؼ ىظـ كهدٓرؼ أفراد.
ػ كالعنصر الرئيس الثاني المتمثل في األجيزة كاألدكات التعميمية ك يشمل:
أ) اٖجٍزة الٓدكية البسيطة.
ب) اٖجٍزة الهيكاىيكية الهعقدة.
ج) اٖجٍزة كالهعدات اٚلكتركىية الحدٓثة.
ػ كالعنصر الرئيس الثالث المكاد التعميمية كيشمل:
أ) الهكاد التعميهية البسيطة الهىتجة ٓدكي ا.
ب) الهكاد التعميهية الهعقدة الهىتجة آليا.
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ج) الهكاد التعميهية الهبرهجة الهىتجة الكتركىيةٓ) .كسف(181-179 :2006 ,
أف تكىكلكجيا التعميـ هىظكهة تفاعمية بٓف عضك ٌٓئة التدريس كالطٛب هف جٍة كالهكاد
كيرػ الباحثاف ّ
كاٖدكات كأٚت هف جٍة أخرػ ,داخل البٓئة التعميهية أك خارجٍا تهثل هدخٛت كعهميات كهخرجات
عهمية التعميـ كالتعمـ التْ ٓتكقف عمٍٓا جكدة اٚتصاؿ التعميهْ كهف ثـ هخرجات التعمـ ,فالٍدؼ الىٍائْ
لتكىكلكجيا التعميـ ٌك إحداث التعمـ الفعاؿ كلتأكٓد عمِ هخرجات التعميـ ,فالتعمـ ٌك الٍدؼ كالتعميـ ٌك

الكسٓمة الهؤدية إلِ ذلؾ إذا ها كاف فاعٛا .كٌىا يظٍر دكر تكىكلكجيا التعميـ هىظكهة تتفاعل فٍٓا عدة

عىاصر هبىية عمِ أساس ىظرؼ تتهثل فْ الىظرية كالتطبٓق كاٚستخداـ كالتطكير كالتقكيـ كليس هجرد

آلة تدخل الهجاؿ التربكؼ كالتعميهْ.

 أىمية تكنكلكجيا التعميـ في عممية التعميـ ك التعمـ الجامعي:
أف تكىكلكجيا التعميـ تدخل فْ جهيع الهجاٚت التربكية هف أجٍزة كأدكات كهكاد كهكاقف تعميهية
حٓث ّ
كاستراتٓجيات تدريسية كأسالٓب تقكيهية كعكاهل بشرية )هعمـ ,هتعمـ( فإىىا ىعمق أهاؿ عمِ الدكر الذؼ
يهكف أف تمعبً تكىكلكجيا التعمـ فْ تحسٓف التعميـ الجاهعْ عمِ كجً الخصكص كالتعمـ العاـ عمِ كجً

العهكـ ,كقد أشارت )فاطهة العىزؼ( إلِ أٌـ فكائد تكىكلكجيا التعمـ فْ ٌذا الهجاؿ تتهثل فْ أتْ:

 .1التفكير  :تقكـ كسائل تكىكلكجيا التعميـ بدكر كبٓر فْ تدريب الطٛب عمِ هٍارات التفكٓر الهىظـ
كالعمهْ كحل الهشكٛت التْ تكاجٍٍـ.
 .2الفيـ :تساعد تكىكلكجيا التعمـ الهتعمهٓف عمِ تهٓٓز اٖشياء ,كالتحمٓل ,كالتركٓب كالفٍـ كتىهية ٌذي
الهٍارات لدػ الطٛب.
 .3اإلدراؾ الحسي  :حٓث تعهل هككىات تكىكلكجيا التعميـ هف هكاد كأدكات كغٓرٌا بدكر هٍـ فْ تكضيح
الهادة العمهية كالمغة الهىطكقة أك الهكتكبة  ) .العىزؼ(213 :2011 ,
أف أٌهية تكىكلكجيا التعمـ كدكرٌا فْ تحسٓف عهمية التعمـ
كيرػ كل هف )فكزؼ اشتٓكي ,كربحْ عمياف( ّ
كالتعميـ تكهف فْ اٖهكر التالية:

 .1حل مشكالت ازدحاـ قاعات المحاضرات التدريسية :إذ تسٍـ تكىكلكجيا التعميـ فْ تعمـ أعداد كبٓرة هف

الطٛب ,دكف زيادة كبٓرة فْ الىفقات كاستخداـ أجٍزة العرض الضكئْ ,كالتمفاز التربكؼ ,ك أشكاؿ التعمـ
الذاتْ.

 .2تكفير فرصة لمخبرات الحسية :فتكىكلكجيا التعميـ تعهل عمِ تكفٓر خبرات كاقعية أك قريبة هف الكاقع
حقيقية كاىت أك بدٓمة لتقديهٍا إلِ أذٌاف الطٛب لتحسٓف هستكػ التعميـ كتفعٓل التعميـ.
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اء ,كذلؾ باشتراؾ أكثر حكاس الهتعمـ فْ عهمية التعمـ.
 .3تساعد عمِ تكفٓر تعمـ أعهق كأكبر أث ار كأكثر بق ا
)اشتٓكة ,كعمياف(38 :2010 ,
المحكر الثاني  :األداء الكظيفي:
اٖداء الكظيفْ هف الهكضكعات التْ ٚقت اٌتهاها كبٓ ار هف الباحثٓف هىطمقٓف هف خمفيات عمهية

هختمفة ) تربكية ,اجتهاعية ,ىفسية ,أكاديهية ,اقتصادية( فمـ تعد كظيفة عضك ٌٓئة التدريس الجاهعْ

قاصرة عمِ الشرح كا٘لقاء كالتمقٓف بإتباع اٖسالٓب التقمٓدية التْ أصبحت عاجزة عف تحقٓق أٌداؼ

التربية الهعاصرة ,كقٍر التحدؼ الذؼ ٓكاجً الهؤسسات الجاهعية ٘ثبات كجكدٌا فْ عصر الهعمكهات
كالتكىكلكجيا كاٚىفجار الهعرفْ كالقرية الكاحدة.

 مفيكـ األداء:

بأىً "اٚىجاز الفعمْ أك الحقيقْ الهعركؼ لمقدرات الفكرية
يعرؼ جكد ) (1973 ,goodاٖداء ّ
بأىً "ٌك السمكؾ الهٛحع فْ هكقف هعٓف كتعمـ يستدؿ عمية هف
الكاهىة" كفْ تعريف آخر يعرؼ اٖداء ّ
هٛحظة أداء الفرد" ) .الخزاعمً  ,كآخركف(349 :2011 ,
كيفرؽ تكهاس جٓمبرت  Thomas cilbertفْ تعريفً اٖداء الكظيفْ بقكلً "ٓ ٚجكز الخمط بٓف

أف السمكؾ ٌك ها يقكـ بً اٖفراد هف أعهاؿ فْ الهؤسسة التْ يعهمكف بٍا,
السمكؾ كاٚىجاز كاٖداء ,ذلؾ ّ
أها اٖداء فٍك التفاعل بٓف
أها ا٘ىجاز فٍك ها ٓبقِ هف أثر أك ىتائج بعد أف ٓتكقف اٖفراد عف العهلّ ,
ّ

السمكؾ كالىتائج التْ تحققت هع ا".

بأىً "تىفٓذ الهكظف لعهمً كهسئكلياتً التْ تكمفً بٍا الهؤسسة أك الجٍة
كها عرؼ اٖداء الكظيفْ ّ
التْ تربطً الكظيفة بٍا"https://www.tddwiina.com .
كل ها ٓخص اٖداء الكظيفْ :هفٍكـ ,أٌهية ,هحددات ,كهىً يعرؼ الباحثاف اٖداء الكظيفْ بأىً هدػ

تحقٓق عضك ٌٓئة التدريس الجاهعْ لٌٗداؼ الهرجكة بفاعمية ككها ٌك هرغكب باستعهاؿ التكىكلكجيا
كجهع الهكارد الهتاحة) .إجرائْ(

أف اٖداء سمكؾ ٍٓدؼ إلِ تحقٓق ىتائج كاذا كاىت الىتائج أك الىاتج ٌك س ػمكؾ
هها تقدـ يهكف القكؿ ّ
فإف اٖداء السمبْ ٓؤدؼ إلِ
أك إجراء فٍذا يعىْ كجكد عٛقة ارتباط بٓف اٖداء كالسمكؾ الهرغكب .كبٍذا ّ
الىاتج غٓر الهرغكب فيً الهحدد لمسمكؾ السمبْ ,كٌىا تظٍر أٌهية اٖداء الكظيفْ.

 أىمية األداء الكظيفي:

ترجع أٌهية اٖداء الكظيفْ كاٌٚتهاـ بتحسٓىً كالعهل عمِ فاعمٓتً إلِ دكري فْ تحقٓق ذاتية الفرد
كالهؤسسة كهف أهثمتٍا:
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 .1بالنسبة لممؤسسة :يهثل اٖداء الكظيفْ أحد الهؤشرات أك الهحددات التْ تستخدـ فْ تقكيـ أداء ٌذي
الهؤسسة كدرجة فاعمٓتٍا ككفاءتٍا ,كارتباط دكرة حياتٍا هىذ ظٍكرٌا كاستهرارٌا ,كسهعتٍا ,كتهٓزٌا,
كبمكغٍا الريادة كالقدرة عمِ بقائٍا كتطكرٌا يعتهد بدرجة كبٓرة عمِ هستكػ اٖداء بٍا الذؼ يستدؿ عميً
هف هخرجاتٍا.
 .2بالنسبة لألفراد :يهثل اٖداء الكظيفْ الهرأة الحقيقية لٍؤٚء اٖفراد التْ ٓراٌـ أخركف هف خٛلٍا.
كبالتالْ فإف اٌتهاـ الفرد بأدائً كالعهل عمِ الرفع هف هستكاي كتطكيري بشكل هستهر ,يهكىً هف تحقٓق
أغراضً التىهكية ,كاٚجتهاعية كالىفسية كاٚقتصادية ,فالق اررات ا٘دارية التْ تتعمق بهسار الفرد الهٍىْ ,
كالترقيات كالهكافئات كاٚىتداب إلِ هىاصب عميا .كاٚستقرار فْ العهل كاثبات الذاتٓ ,تكقف عمِ
فاعمية أداء الفرد لعهمً كاتقاىً لهٍاهً الكظيفية) .تاريخ الدخكؿ  /السبت 2021-4-30ـ
( https://www.tadwiina.com
 العكامل المؤثرة في فاعمية األداء الكظيفي:
ٓتأثر اٖداء الكظيفْ بعدة عكاهل هتداخمة يهكف ا٘شارة إلٍٓا فيها ٓمْ:

 )1الكفاية المينية :تعد كفاية الفرد الهٍىية الهتهثمة فْ هٍاراتً كقدراتً كصفاتً الشخصية كالهٍىية
كاٖخٛقية هف أٌـ العكاهل التْ تتأثر بٍا فعالية اٖداء الكظيفْ.

 )2البيئة الداخمية كالخارجية :فالٍيكل التىظيهْ لمهؤسسة كىظاـ الحكافز ,كالهرتبات كالتسمسل ا٘دارؼ,
ككذلؾ جهيع الهؤثرات الخارجية التْ تكجً عهل الهؤسسة تؤثر عمِ فاعمية اٖداء لدػ اٖفراد.
 )3متطمبات العمل :فإلهاـ الفرد بكاجباتً كهسؤكلياتً كها ٌك هطمكب هىً ,كطرؽ كأسالٓب كأدكات العهل
الٛزهة كالهتكافرة ككيفية تكظيفٍا ,تؤثر كٚشؾ عمِ فاعمية اٖداء الكظيفْ.
 )4الكثكؽ بالنفس كالمثابرة :كيتهثل فْ الجدية كالتفاىْ فْ العهل ,كالتهكف هف التخصص ,كالقدرة عمِ
تحهل الهسؤكلية الهٍىية ,كاىجاز العهل فْ الكقت الهحدد) .تاريخ الدخكؿ  /السبت-5-1 ,
(googol https://faculty.ma.edu.sa2021
كٌىا تجدر ا٘شارة إلِ دكر عضك ٌٓئة التدريس الجاهعْ ٚسيها بكمية التربية لتكظٓف تكىكلكجيا

التعميـ فْ العهمية التعميهية التعمهية لمتشجيع عمِ التفاعل الصفْ ,كالهشجع عمِ تكلٓد الهعرفة كا٘بداع

هستعٓىا فْ أداء هٍاهً الكظيفية بكسائل التكىكلكجيا الهعتهدة عمِ الصكت ,كالرسكـ اٚلكتركىية,

كتكىكلكجيا الفٓدٓك ,كالحاسكب كشبكاتً كغٓرٌا ,لمرفع هف هستكػ أدائً الكظيفْ كهف تـ الرفع هف

الهستكػ اٖدائْ لكمٓتً كجاهعتً.
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 اإلجراءات المنيجية لمبحث : -منيج البحث:

استخدـ الباحثاف الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ لهٛئهتً لطبيعة البحث لتحقٓق أٌدافً.

 -مجتمع البحث:

تككف هجتهع البحث هف جهيع أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية لمجاهعة اٖسهرية ا٘سٛهية زلٓتف

بأقساهٍا التطبيقية كالىظرية ,كقد بمغ حجـ هجتهع البحث ) (103عضك ٌٓئة تدريس بالكمية .
 -عينة البحث:

ثـ اختيار عٓىة البحث بالطريقة العشكائية ,حٓث بمغ عدد العٓىة ) (29عضك ٌٓئة تدريس جاهعْ

بكمية التربية زلٓتف هكزعٓف عمِ اٚقساـ الىظرية كالتطبيقية بالكمية.
 -أدكات الدراسة:

 -1هف أجل تحقٓق أٌداؼ البحث ,قاـ الباحثاف ببىاء استباىة هغمقة كتـ التأكد هف صدقٍا بعرضٍا عمِ
ىخبة هف ذكؼ اٚختصاص ,كقد قسـ اٚستبياف إلِ قسهٓف حٓث يحتكؼ القسـ اٖكؿ البياىات الشخصية
لمهبحكثٓف كٌْ )الجىس – التخصص ػ سىكات الخبرة( كالقسـ الثاىْ يحتكؼ عمِ الهحاكر التالية:
ُ

 المحكر األكؿ :استخداـ تكىكلكجيا التعميـ تتضهف ) (12عبارة.


المحكر الثاني :تكافر كسائل تكىكلكجيا التعميـ تتضهف ) (8عبارات.

 المحكر الثالث :هعكقات استخداـ تكىكلكجيا التعميـ تتضهف ) (10عبارات.
 المحكر الرابع :اٖداء الكظيفْ كتتضهف ) (10عبارات.
كاىت ا٘جابات عف العبارات الهغمقة عمِ أساس هقياس ليكارت الخهاسْ ,كأخذت الترتٓب التالْ

ضعٓف جدا هقياسٍا كاحد ,كضعٓف هقياسٍا اثىاف ,كهتكسط هقياسٍا ثٛثة ,كعالية هقياسٍا أربعة,
كعالية جدا هقياسٍا خهسة.

 -2اختبار الفا كركىباخٚ .ختبار الثبات.

الجدكؿ رقـ ( )1يبيف نتائج اختبار الفا كركنباخ.

اٌّؾبٚه
اٍزقلاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍُ١
رٛافو ٍٚبئً رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍُ١
ِؼٛلبد اٍزقلاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍُ١
األكاء اٌٛظ١فٟ
عّ١غ اٌّؾبٚه

ػلك اٌؼجبهاد
12
8
10
10
40

ِؼبًِ اٌضجبد
0.918
0.752
0.929
0.868
0.916

ِؼبًِ اٌصلق
0.958
0.867
0.964
0.932
0.957
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ٓتضح هف ىتائج الجدكؿ رقـ ) (1أف جهيع هعاهٛت الثبات كالصدؽ ٘جابات أفراد العٓىة عمِ العبارات
ٌْ أكبر هف ) (%0.60هها ٓدؿ عمِ أف اٚستبياف ٓتصف بالثبات كالصدؽ كٌك تحقق أغراض البحث
كيجعمٍا قابمة لمتحمٓل ا٘حصائْ.
كاستخداـ برىاهج الحزهة ا٘حصائية لمعمكـ اٚجتهاعية  ,spssكذلؾ استخداـ الطرؽ ا٘حصائية التالية :ػ
 أسمكب الىسب الهئكية ك الهتكسط الحسابْ ك اٚىحراؼ الهعيارؼ .
 اختبار ألفا كركىباخ.
 اختبار ككلكهجركؼ  -سهٓر ىكؼ.
 درجات الثقة.
 اختبار بٓرسكف لٛرتباط.
 اختبار tلمعٓىتٓف الهستقمتٓف.
 اختبار .F
 نتائج التحميل اإلحصائي:
أكالً البيانات الشخصية:
الجدكؿ رقـ )ٓ (2بٓف التكزيع التكرارؼ كالتكرار الهئكؼ لعٓىة الدراسة كفقا لهتغٓر )الجىس ػ التخصص ػ
سىكات الخبرة (.
اٌّزغ١و
اٌغٌٕ
اٌزقظض
ٍٕٛاد
اٌقجوح

علٚي ( ) 0
اٌفئخ
موٛه
أبس
ػٍ َٛرطج١م١خ
ػٍٔ َٛظو٠خ
ٌُ ٠نوو
الً ِٓ ٍٕٛ 5اد
ِٓ 5إٌٍٛ10 ٝاد
أوضو ِٓ ٍٕٛ10اد

اٌؼلك
22
7
12
15
2
15
9
5

إٌَجخ %
75.9
24.1
41.4
51.7
6.9
51.7
31.0
17.3

هف الجدكؿ أعٛي ٓتضح أتْ:
إف أغمب هفردات البحث هف الذككر بىسبة ) (%75.9هف هفردات عٓىة البحث.
ّ 
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إف أغمب هفردات البحث هف تخصص العمكـ الىظرية بىسبة ) (%51.7هف هفردات عٓىة
ّ 
البحث.

إف أغمب هفردات البحث سىكات خبرتٍـ أقل هف خهس سىكات بىسبة ) (%51.7هف هفردات
ّ 
عٓىة البحث هع التقارب الشدٓد بٓىٍها فْ الىسب.
صبٔ١بًِ :ؾٛه اٍزقلاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍ8ُ١
 -0اٌغلٚي هلُ (٠ )3ج ٓ١اٌّزٍٛؾ ٚاالٔؾواف اٌّؼ١بهٚ ٞكهعخ األّ٘١خ.
علٚي ()3
االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ
1.15
1.26
1.07
1.40
1.33

كهعخ
األّ٘١خ
3
5
8
4
2

3.00

1.34

7

3.07
2.55
2.66

1.28
1.30
1.17

6
11
9

2.66

1.37

10

4.21

1.05

1

1.83

1.14

12

هلُ

اٌؼجبهح

اٌّزٍٛؾ

1
2
3
4
5

رقزبه ٍٚبئً رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍ ُ١ػٍ ٝأٌٍ ػٍّ١خ ٌؼّبْ فبػٍ١زٙب.
رَزؼ ٓ١ثزىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٌٍٍ ُ١زّ١ٙل ٌٍلهً اٌغل٠ل.
رشون ؽالثه ف ٟافز١به ٚاٍزقلاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍ.ُ١
رواػ ٟشوٚؽ اٌَالِخ ٚاألِٓ ػٕل اٍزقلاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍ.ُ١
رؾوص ػٍ ٝرٛظ١ف رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍ ُ١وٍ١ٍٛخ َ١ٌٚذ غب٠خ.
رٙزُ ثبٍزقلاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍ ُ١أصٕبء ػوع اٌّض١واد اٌغل٠لح فٟ
اٌلهً.
رؾوص ػٍ ٝاشوان اٌطالة ف ٟافز١به ٚاٍزقلاَ رمٕ١بد اٌزؼٍ.ُ١
رؾوص ػٍ ٝرٛظ١ف اٌّؼًّ اٌزؼٍ ّٟ١ثبٌىٍ١خ ثشىً فؼّبي.
رؼًّ ػٍ ٝاٍزقلاَ اٌّؼبًِ االفزواػ١خ ػٕل اٌؾبعخ اٌٙ١ب.
رَزقلَ أعٙيح اٌؼوع اٌّوئٚ ٟاٌزَغ١الد اٌظٛر١خ ٚاٌشوائؼ
ٚاٌشفبف١بد ..اٌـ ف ٟػوع اٌّبكح اٌؼٍّ١خ.
رؾوص ػٍ ٝاٍزقلاَ اٌٍٛؽبد اٌزؼٍ١ّ١خ (اٌَجٛهح اٌؼبك٠خ).
رَزقلَ ٍٚبئً اٌزٛاطً االعزّبػ ٟف ٟاٌمبء اٌّؾبػواد اٌؼٍّ١خ
ِٓ فالي إٌمً اٌّجبشو on line

3.45
3.10
2.83
3.34
3.52

6
7
8
9
10
11
12

٠زؼؼ ِٓ اٌغلٚي أػالٖ ا٢ر: ٟ


جاءت العبارة رقـ ) (11فْ الهرتبة اٖكلْ العبارة )تحرص عمِ استخداـ المكحات التعميهية
)السبكرة العادية( بهتكسط ).(4.21



جاءت العبارة رقـ ) (5فْ الهرتبة الثاىية العبارة )تحرص عمِ تكظٓف تكىكلكجيا التعميـ
ككسٓمة كليست غاية (.بهتكسط ).(3.52



جاءت العبارة رقـ ) (1فْ الهرتبة الثالثة العبارة )تختار كسائل تكىكلكجيا التعميـ عمِ أسس
عمهية لضهاف فاعمٓتٍا( بهتكسط ).(3.45



عبءد اٌؼجبهح هلُ ( )4ف ٟاٌّورجخ اٌواثؼخ اٌؼجبهح (رواػ ٟشوٚؽ اٌَالِخ ٚاألِٓ ػٕل اٍزقلاَ
رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍ )ُ١ثّزٍٛؾ (.)3.34



عبءد اٌؼجبهح هلُ ( )2ف ٟاٌّورجخ اٌقبَِخ اٌؼجبهح (رَزؼ ٓ١ثزىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٌٍٍ ُ١زّ١ٙل ٌٍلهً
اٌغل٠ل) ثّزٍٛؾ (.)3.10
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َِ -0ز ٜٛاٍزقلاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍ.ُ١
ٌإلعبثخ ػٍَِ ٟز٘ ٜٛنا اٌّؾٛه اٍزقلَ اٌجبؽضبْ افزجبه وٌِٛٛغوٚف ١ٍّ -و ٔٛف ٌّؼوفخ ً٘ رزجغ
اٌج١بٔبد اٌزٛى٠غ اٌطج١ؼٚ ٟمٌه الٍزقواط ِلَِ ٜز ٜٛاٌّؾٛه ثلهعخ صمخ ٚ %95اٌغلٚي هلُ (٠ )4جٓ١
افزجبه وِ ٌٛٛغوٚف ٍّ١و ٔٛف ٚكهعبد اٌضمخ.
علٚي (٠ )0جٔ ٓ١زبئظ كهعبد اٌضمخ
َِزِ ٜٛل ٜاٌّزٍٛػ ثلهعخ
لّ١خ
االٔؾواف
صمخ %95
اٌّؼٕ٠ٛخ
اٌّزٍٛػ
اٌّؼ١به ٞاإلؽصبء
اٌّشب٘ل
أػٍٝ
أكٔٝ
3.360
2.675
0.984 0.461
0.900
3.017
هف ىتائج الجدكؿ أعٛي ٓتبٓف أتْ:

أف البياىات تتبع التكزيع
 قيهة هستكػ الهعىكية الهشاٌد ) (0.984كٌْ أكبر هف ٌ 0.05ذا ٓدؿ ّ
الطبيعْ.
ٓ تراكح الهستكػ لٍذا الهحكر بٓف ) 2.675ػ ػ  (3.360بدرجة ثقة .% 95
ثالثاً :محكر تكافر كسائل تكنكلكجيا التعميـ.

 -1الجدكؿ رقـ )ٓ (5بٓف الهتكسط كاٚىحراؼ الهعيارؼ كدرجة اٌٖهية.
علٚي ()5
رقـ
1
2

العبارة
تكفر لؾ الكمية شبكة اٚىترىت بسرعة قكية
كهجاىية.
ٓكجد بالكمية هعاهل تعميهية هتكاهمة.

الهتكسط

اٚىحراؼ

درجة

الهعيارؼ

اٌٖهية

1.52

0.99

5

1.93

0.88

2

ٓتكافر فْ القاعات الدراسية هتطمبات استخداـ
3

تكىكلكجيا التعميـ )أجٍزة العرض ,هأخذ التيار
الكٍربائْ ,السبكرة الذكية(,

1.79

0.77

3

ٓتكافر فْ الهعاهل العكاهل الفٓزيائية )التٍكية,
4

ا٘ضاءة ,درجة الح اررة( التْ تساعد عمِ

2.28

0.96

1

اٚستخداـ الىاجح لمهعهل.
5

تكفر لؾ الكمية أجٍزة كهبٓكتر جٓدة.

1.76

0.74

4

6

ٓكجد بالكمية هكتبة إلكتركىية.

1.10

0.31

8

7

ٓكجد بالقاعات الدراسية هىظكهات صكتية هتكاهمة.

1.14

0.44

7

1.28

0.65

6

8

ٓكجد بالقاعات الدراسية كالهعاهل عدد كافْ هف
هداخل الشبكة العىكبكتية.
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ٓتضح هف الجدكؿ أعٛي :

 جاءت العبارة رقـ ) (4فْ الهرتبة اٖكلْ العبارة )ٓتكافر فْ الهعاهل العكاهل الفٓزيائية )التٍكية,ا٘ضاءة ,درجة الح اررة( التْ تساعد عمِ اٚستخداـ الىاجح لمهعهل (.بهتكسط ). (2.28

 جاءت العبارة رقـ ) (2فْ الهرتبة الثاىية العبارة )ٓكجد بالكمية هعاهل تعميهية هتكاهمة( بهتكسط).(1.93

 جاءت العبارة رقـ ) (3فْ الهرتبة الثالثة العبارة )ٓتكافر فْ القاعات الدراسية هتطمبات استخداـتكىكلكجيا التعميـ )أجٍزة العرض ,هأخذ التيار الكٍربائْ ,السبكرة الذكية ((,بهتكسط ).(1.79

 جاءت العبارة رقـ ) (5فْ الهرتبة الرابعة العبارة )تكافر لؾ الكمية أجٍزة كهبٓكترية جٓدة (.بهتكسط).(1.76

 جاءت العبارة رقـ ) (1فْ الهرتبة الخاهسة العبارة )تكافر لؾ الكمية شبكة اٚىترىت بسرعة قكيةكهجاىية (.بهتكسط ).(1.52

-2هستكػ تكافر كسائل تكىكلكجيا التعميـ.

لٙجابة عمْ هستكػ ٌذا الهحكر استخدـ الباحثاف اختبار ككلكهجركؼ  -سهٓر ىكؼ لهعرفة ٌل تتبع

البياىات التكزيع الطبيعْ كذلؾ ٚستخراج هدػ هستكػ الهحكر بدرجة ثقة  %95كالجدكؿ رقـ )ٓ (6بٓف
اختبار ككلهكجركؼ سهٓر ىكؼ كدرجات الثقة.
علٚي (٠ )6جٔ ٓ١زبئظ كهعبد اٌضمخ
َِزِ ٜٛل ٜاٌّزٍٛػ ثلهعخ
لّ١خ
االٔؾواف
صمخ %95
اٌّؼٕ٠ٛخ
اٌّزٍٛػ
اٌّؼ١به ٞاإلؽصبء
اٌّشب٘ل
أػٍٝ
أكٔٝ
1.773
1.426
0.363 0.922
0.456
1.599
ِٓ ٔزبئظ اٌغلٚي أػالٖ ٠زج ٓ١ا٢ر:ٟ
 لّ١خ َِز ٜٛاٌّؼٕ٠ٛخ اٌّشب٘ل ( ٟ٘ٚ )0.363اوجو ِٓ ٘ 0.05نا ٠لي اْ اٌج١بٔبد رزجغ اٌزٛى٠غاٌطج١ؼ.ٟ
 ٠زواٚػ اٌَّزٌٙ ٜٛنا اٌّؾٛه ث1.426( ٓ١ـــ  )1.773ثلهعخ صمخ .%95هاثؼبًِ :ؾٛه ِؼٛلبد اٍزقلاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍ8ُ١
 -1اٌغلٚي هلُ (٠ )7ج ٓ١اٌّزٍٛؾ ٚاالٔؾواف اٌّؼ١بهٚ ٞكهعخ األّ٘١خ.
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علٚي ()7
االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ
1.70

كهعخ
األّ٘١خ
9

3.28

1.62

10

1.15

3
1

هلُ

اٌؼجبهح

اٌّزٍٛؾ

1

تعاىْ هف اٚىقطاعات الهتكررة لشبكة اٚىترىت.

3.59

تعاىْ هف ىقص أجٍزة الكهبٓكتر فْ قاعات

2

الدراسة.

3

يحبطؾ عدـ كجكد قاعات دراسية هجٍزة.

4.41

4

تقمقؾ اٚىقطاعات الهتكررة لمتيار الكٍربائْ.

4.62

0.94

4.28

1.39

4

4.52

1.06

2

4.00

1.28

7

4.03

1.27

6

4.10

1.37

5

3.66

1.32

8

يضايقؾ ضعف شبكة اٚىترىت بالكمية عىد فتح

5

بعض التطبيقات.

6

تعاىْ هف ارتفاع أسعار اٖجٍزة ا٘لكتركىية.
يضايقؾ الىقص الحاد فْ اٖدكات كالهكاد الهعهمية

7

)الهحالٓل ,الشرائح الهجٍرية(.
يقمقؾ عدـ تكافر اٖدكات الهكتبية كالقرطاسية )القمـ

8

الذكْ ,الههحاة الذكية(
يقمقؾ عدـ تكافر الهصادر ا٘لكتركىية )الهكتبات

9

ا٘لكتركىية ,الدركس التفاعمية ,الهكاقع اٚلكتركىية(
تجد صعكبة فْ اختيار التقىيات التعميهية التْ

10

تىاسب الهكقف التعميهْ كتحقق أٌدافً.

ٓتضح هف الجدكؿ أعٛي أتْ :


جاءت العبارة رقـ ) (4فْ الهرتبة اٖكلْ العبارة )تقمقؾ اٚىقطاعات الهتكررة لمتيار
الكٍربائْ( بهتكسط ) (4.62كٌْ أكبر الهعكقات فْ استخداـ تكىكلكجيا التعميـ فْ
التعميـ الجاهعْ .تمٍٓا



جاءت العبارة رقـ ) (6فْ الهرتبة الثاىية العبارة )تعاىْ هف ارتفاع أسعار اٖجٍزة
ا٘لكتركىية( بهتكسط ).(4.52



جاءت العبارة رقـ ) (3فْ الهرتبة الثالثة العبارة )يحبطؾ عدـ كجكد قاعات دراسية
هجٍزة( بهتكسط ).(4.41



جاءت العبارة رقـ ) (5فْ الهرتبة الرابعة العبارة )يضايقؾ ضعف شبكة اٚىترىت
بالكمية عىد فتح بعض التطبيقات( بهتكسط ).(4.28
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فْ الهرتبة الخاهسة العبارة )يقمقؾ عدـ تكافر الهصادر

 جاءت العبارة رقـ )(9

ا٘لكتركىية )الهكتبات ا٘لكتركىية ,الدركس التفاعمية ,الهكاقع اٚلكتركىية(( بهتكسط
).(4.10
 -2هستكػ هعكقات استخداـ تكىكلكجيا التعميـ.
لٙجابة عمْ هستكػ ٌذا الهحكر استخدـ الباحثاف اختبار ككلكهجركؼ  -سهٓر ىكؼ لهعرفة ٌل تتبع
البياىات التكزيع الطبيعْ كذلؾ ٚستخراج هدػ هستكػ الهحكر بدرجة ثقة  %95كالجدكؿ رقـ )ٓ (8بٓف
اختبار ككلهكجركؼ سهٓر ىكؼ كدرجات الثقة.
جدكؿ ( )8يبيف نتائج درجات الثقة
المتكسط
4.048

االنحراؼ

قيمة

1.038

1.293

المعياري

اإلحصاء

مستكى

مدى المتكسط بدرجة ثقة
%95

المعنكية
المشاىد

أدنى

أعمى

0.071

3.653

4.443

هف ىتائج الجدكؿ أعٛي ٓتبٓف أتْ:
 قيهة هستكػ الهعىكية الهشاٌد ) (0.071كٌْ اكبر هف ٌ 0.05ذا ٓدؿ أف البياىات تتبع التكزيع
الطبيعْ.
ٓ تراكح الهستكػ لٍذا الهحكر بٓف ) 3.653ػ ػ  (4.443بدرجة ثقة .%95
 خامساً :محكر :األداء الكظيفي.
 -1الجدكؿ رقـ )ٓ (9بٓف الهتكسط كاٚىحراؼ الهعيارؼ كدرجة اٌٖهية.
علٚي ()9
هلُ

العبارة

الهتكسط

اٚىحراؼ الهعيارؼ

درجة اٌٖهية

1

تكظف الهكتبة اٚلكتركىية فْ الحصكؿ عمِ الهراجع العمهية

2.41

1.27

8

2

تعهل عمِ ىشر أبحاثؾ العمهية هف خٛؿ اٚىترىت

2.83

1.39

6

3

تعتهد عمِ التكىكلكجيا فْ التكاصل هع الزهٛء

3.21

1.11

4

4

تتكاصل هع الزهٛء كاٖقراف عف طريق بريدؾ اٚلكتركىْ

3.34

1.52

3

5

تعرض الهادة العمهية عمِ طٛبؾ هف خٛؿ أجٍزة العرض

2.31

1.23

9

6

تكمف طٛبؾ بكاجبات بحثية تعتهد عمِ التكىكلكجيا

2.45

1.09

7

2.10

1.11

10

7

تساعد الطٛب عمِ التعمـ الذاتْ هف خٛؿ التكىكلكجيا)أقراص
,CDهكاقع التكاصل (
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8

تستخدـ اٚىترىت فْ ىشر اٖبحاث فْ الهجٛت العمهية

2.90

1.37

5

9

تستخدـ التكىكلكجيا فْ تفسٓر هعاىْ الكمهات الغاهضة

3.72

1.25

2

10

تهثل لؾ التكىكلكجيا حاف از هعىكيا لٙبداع كاٚبتكار

4.07

1.19

1

ٓتضح هف الجدكؿ أعٛي أتْ :
 جاءت العبارة رقـ ) (10فْ الهرتبة اٖكلْ العبارة )تهثل لْ التكىكلكجيا حاف از هعىكيا لٙبداع كاٚبتكار(بهتكسط ). (4.07
 جاءت العبارة رقـ ) (9فْ الهرتبة الثاىية العبارة )تستخدـ التكىكلكجيا فْ تفسٓر هعاىْ الكمهاتالغاهضة( بهتكسط ).(3.72
 جاءت العبارة رقـ ) (4فْ الهرتبة الثالثة العبارة )تتكاصل هع الزهٛء كاٖقراف عف طريق بريدؾاٚلكتركىْ( بهتكسط ).(3.34
 جاءت العبارة رقـ ) (3فْ الهرتبة الرابعة العبارة )تعتهد عمِ التكىكلكجيا فْ التكاصل هع الزهٛء(بهتكسط ).(3.21
 جاءت العبارة رقـ ) (8فْ الهرتبة الخاهسة العبارة )تستخدـ اٚىترىت فْ ىشر اٖبحاث فْ الهجٛتالعمهية( بهتكسط ).(2.90
 -2هستكػ اٖداء الكظيفْ.
لٙجابة عمْ هستكػ ٌذا الهحكر استخدـ الباحثاف اختبار ككلكهجركؼ  -سهٓر ىكؼ لهعرفة ٌل تتبع

البياىات التكزيع الطبيعْ كذلؾ ٚستخراج هدػ هستكػ الهحكر بدرجة ثقة  %95كالجدكؿ رقـ )ٓ (10بٓف
اختبار ككلهكجركؼ سهٓر ىكؼ كدرجات الثقة.

جدكؿ ( )10يبيف نتائج درجات الثقة

المتكسط
2.934

االنحراؼ

قيمة

المعياري

اإلحصاء

0.852

0.498

مستكى

مدى المتكسط بدرجة ثقة

المعنكية

%95

المشاىد

أدنى

أعمى

0.965

2.611

3.258

هف ىتائج الجدكؿ أعٛي ٓتبٓف أتْ:
 قيهة هستكػ الهعىكية الهشاٌد ) (0.965كٌْ اكبر هف ٌ 0.05ذا ٓدؿ اف البياىات تتبع التكزيع
الطبيعْ.
ٓ تراكح الهستكػ لٍذا الهحكر بٓف ) 2.611ػ ػ  (3.258بدرجة ثقة .%95
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 رابعاً :اختبار الفرضيات:

 الفرضية األكلي:

لٙجابة عمْ فرضية البحث استخدـ الباحثاف هتكسط إجابات أعضاء ٌٓئة التدريس بالجاهعة اٖسهرية

بكمية التربية زلٓتف عمِ عبارات الهحكريف )استخداـ تكىكلكجيا التعميـ كاٖداء الكظيفْ( كذلؾ لمكصكؿ إلِ

قرار بشأف رفض أك قبكؿ فرضية العدـ كذلؾ باستخداـ اختبار بٓرسكف لٛرتباط كالتْ تىص عمِ أف :
0

H

الفرضية الصفرية  ٚ :تكجد عٛقة ذات دٚلة إحصائية بٓف استخداـ تكىكلكجيا التعميـ كاٖداء

الكظيفْ ٖعضاء ٌٓئة التدريس بالجاهعة اٖسهرية بكمية التربية زلٓتف.
كاىت ىتائج اٚختبار لمفرضية كها ٌك هبٓف فْ الجدكؿ رقـ ):(11
جدكؿ ()11
عدد المبحكثيف

قيمة االرتباط

29

0.602

مستكي المعنكية المشاىدة p
value

0.001

ىتائج الجدكؿ السابق ٓتبٓف قيهة هستكػ الهعىكية الهشاٌدة تساكؼ ) (0.001كٌْ اصغر هف 0.05
كٌذا يعىْ رفض الفرضية الصفرية أؼ تكجد عٛقة ذات دٚلة إحصائية بٓف استخداـ تكىكلكجيا التعميـ
كاٖداء الكظيفْ ٖعضاء ٌٓئة التدريس بالجاهعة اٖسهرية بكمية التربية زلٓتف.
 الفرضية الثانية:
0

H

الفرضية الصفرية  ٚ :تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ استخداـ تكىكلكجيا التعميـ ٖعضاء ٌٓئة

التدريس بكمية التربية بالجاهعة اٖسهرية تعزػ لهتغٓر) الجىس ػ التخصص ػ سىكات الخبرة(.
كهف أجل التحقق هف صحة ٌذي الفرضيات تـ استخداـ اختبار )  ( tلمعٓىتٓف الهستقمتٓف بالىسبة لمجىس

كالتخصص كتحمٓل التبآف اٖحادؼ بالىسبة لسىكات الخبرة كالجدكؿ رقـ )ٓ (12بٓف اٖعداد كالهتكسط

الحسابْ كاٚىحراؼ الهعيارؼ كهستكػ الهعىكية الهشاٌدة.
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جدكؿ )(11
المتغير

الفئة

العدد المتكسط

ذكر

22

2.951

1.001

اىثِ

7

3.226

0.456

عمكـ تطبيقية

12

3.354

0.378

عمكـ ىظرية

15

2.633

1.065

أقل هف  5سىكات

15

3.061

0.708

هف 5إلِ 10سىكات

9

2.907

1.114

أكثر هف 10سىكات

5

3.083

1.180

الجىس
التخصص

سىكات الخبرة

االنحراؼ مستكى المعنكية
المعياري

المشاىدة
0.491
0.035

0.912

هف ىتائج الجدكؿ السابق :
 -1هتغٓر الجىس كاىت قيهة هستكػ الهعىكية الهشاٌدة تساكؼ ) (0.491كٌْ أكبر هف )  (0.05كٌذا ٓدؿ
عمِ عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ استخداـ تكىكلكجيا التعميـ ٖعضاء ٌٓئة التدريس بكمية
التربية بالجاهعة اٖسهرية تعزػ لهتغٓر الجىس .كتتفق ىتائج ٌذا البحث هع ىتائج دراسة
)اٖفىدؼ(2012.
 -2هتغٓر التخصص كاىت قيهة هستكػ الهعىكية الهشاٌدة تساكؼ ) (0.035كٌْ أصغر هف  0.05كٌذا
ٓدؿ عمِ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ استخداـ تكىكلكجيا التعميـ ٖعضاء ٌٓئة التدريس بكمية
التربية بالجاهعة اٖسهرية تعزػ لهتغٓر التخصص لصالح تخصص العمكـ التطبيقية .كتتفق ٌذي الىتٓجة
هع دارسة )البمكشْ.(2009 :
 -3هتغٓر سىكات الخبرة كاىت قيهة هستكػ الهعىكية الهشاٌدة تساكؼ ) (0.912كٌْ أكبر هف )(0.05
كٌذا ٓدؿ عمِ عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ استخداـ تكىكلكجيا التعميـ ٖعضاء ٌٓئة
التدريس بكمية التربية بالجاهعة اٖسهرية تعزػ لهتغٓر سىكات الخبرة .كتتفق ٌذي الىتٓجة هع ىتائج دارسة
)اٖفىدؼ.(2012 :
 تكصيات البحث :فْ ضكء ها أسفرت عىً ىتائج البحث الحالْ ٓكصْ الباحثاف بها ٓمْ:
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-1العهل عمِ إقاهة دكرات تدريبية تٍدؼ إلِ الرفع هف كفايات التكىكلكجيا ٖعضاء ٌٓئة التدريس
الجاهعْ.
-2أف تسعِ ك ازرة التعميـ العالْ المٓبية ىحك إعداد براهج كهبٓكتر تٍدؼ إلِ تحسٓف اٖداء الكظيفْ
ٖعضاء ٌٓئة التدريس الجاهعْ.
-3هتابعة هخرجات كميات التربية عمِ كجً الخصكص لمكقكؼ عمِ هدػ تكظيفٍـ لتكىكلكجيا التعميـ
كهخرجات لهؤسسات التعميـ العالْ كاستخداهٍا كتغذية راجعة لهعالجة القصكر السمبيات فْ ٌذي
الهؤسسات هستقبٛا.
-4أف تعهل الجٍات الهسؤكلة عمِ تكفٓر كسائل تكىكلكجيا التعميـ فْ الهؤسسات الجاهعية لمرفع هف
هستكػ تكظيفٍا كتحسٓف اٖداء الكظيفْ لعضك ٌٓئة التدريس.
-5الحرص عمِ عقد الىدكات كالهؤتهرات العمهية التْ تٍدؼ إلِ التكعية بأٌهية دكر تكىكلكجيا التعميـ
فْ هرحمة التعميـ الجاهعْ كالتأكٓد عمِ دكر ا٘عٛـ فْ ذلؾ.
ػ مقترحات البحث:
-1إجراء دراسة تٍدؼ إلِ هعرفة أثر استخداـ تكىكلكجيا التعميـ عمِ التحصٓل الدراسْ لدػ طٛب
الهرحمة الجاهعية.

-2إجراء دراسة تٍدؼ إلِ التعرؼ عمِ سبل تطكير استخداـ التقىيات التربكية لمهرحمة الجاهعية.
 قائمة المراجع:أكال الكتب:

 -1السىبل ,عبد العزيز عبد هللا كآخركف1996) ,ـ( ىظاـ التعميـ فْ الههمكة العربية السعكدية ,دار
الخريجٓف لمىشر كالتكزيع الرياض ,السعكدية.

 -2حسف ,راكية دمحم )1999ـ( إدارة الهكارد البشرية  ,دار الهكتب الجاهعْ الحدٓث ,ا٘سكىدرية,
هصر.
 -3زيتكف ,كهاؿ عبدالحهٓد )2002ـ( تكىكلكجيا التعميـ فْ عصر الهعمكهات كاٚتصاٚت ,عالـ الكتب
لمىشر كالتكزيع ,القاٌرة ,هصر.
 -4سالـ ,احهد دمحم (2004) ,كسائل كتكىكلكجيا التعميـ كالتعميـ اٚلكتركىْ,ط ,1هكتبة الرشد ىاشركف,
الرياض الههمكة العربية السعكدية.
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 -5ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  (2006),كسائل تكىكلكجيا التعميـ ,ط ,2هكتبة الرشد ىاشركف ,الرياض ,الههمكة العربية
السعكدية.
-6قىدٓل ,أحهد إبراٌيـ (2006) ,التدريس بالتكىكلكجيا الحدٓثة ,ط ,1عالـ الكتب لمىشر كالتكزيع,
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مدى جاىزية أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة مصراتة الستخداـ التعميـ
اإللكتركني (الكفايات – االتجاىات)

د .إبراىيـ عثماف أرحيـ
اٖكاديهية المٓبية  /هصراتة

د .خالد دمحم التركي
كمية التربية  /جاهعة الهرقب

تمييد..

ُيعرؼ عصرىا الراٌف بعصر الثكرة التكىكلكجية كاٚىفجار الهعرفْ ,فقد شٍد العقػد اٖخٓػر هػف القػرف
العشػريف كبػدايات القػرف الحػادؼ كالعشػريف تقػدها ٌػائ ٛفػْ هجػاؿ تكىكلكجيػا الهعمكهػات ,كحكلػت الكسػػائل
التكىكلكجية الحدٓثة العالـ إلِ قرية ككىية صػغٓرة ,كاىعكػس ٌػذا التطػكر عمػِ هعظػـ هجػاٚت الحيػاةٚ ,

سيها الىظاـ التعميهْ الذؼ استغل بشكل كبٓر ٌذي الثكرة الهعمكهاتية كسخرٌا فْ إحداث تغٓرات كتطػكرات
فػػْ الهىظكهػػة التعميهيػػة كتس ػريعٍا ,كحػػل العدٓػػد هػػف الهشػػكٛت التػػْ تعػػاىْ هىٍػػا ,فظٍػػرت ىظػػـ جدٓػػدة
كهتطكرة لمتعميـ كالتعمـ كالتْ كاف لٍا أكبر اٖثر فْ إحداث تطكرات إٓجابية عمػِ الطريقػة التػْ ٓػتعمـ بٍػا

الطمبػػة كط ارئػػق كأسػػالٓب تكصػػٓل الهعمكهػػات ,ككػػذلؾ عمػػِ هحتػػكػ كشػػكل الهىػػاٌج الد ارسػػية الهقػػررة بهػػا
ٓتىاسػػب هػػع ٌػػذي اٚتجاٌػػات .كهػػف الػػىظـ التػػْ أفرزتٍػػا اٚتجاٌػػات الحدٓثػػة لتكىكلكجيػػا التعمػػيـ هػػا يسػػهِ

التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ كالػػذؼ يعتهػػد عمػػِ تكظٓػػف الحاسػػكب كا٘ىترىػػت كالكسػػائل التفاعميػػة الهتعػػددة بهختمػػف
أىكاعٍا فْ عهمية التعميـ كالبحث العمهْ.

ف ػػالتعميـ ا٘لكتركى ػػْ ٌ ػػك طريق ػػة لمتعم ػػيـ باس ػػتخداـ آلي ػػات اٚتص ػػاؿ الحدٓث ػػة كالحاس ػػكب كالش ػػبكات

كالكسائط الهتعػددة ,هػف أجػل إيصػاؿ الهعمكهػة لمهتعمهػٓف بأسػرع كقػت كأقػل كمفػة ,كبصػكرة تهكػف هػف إدارة

العهميػػة التعميهيػػة كقيػػاس كتقٓػػيـ أداء الهتعمهػػٓف .فصػػارت العدٓػػد هػػف دكؿ العػػالـ تسػػتخدـ ٌػػذا الىػػكع هػػف

التعميـ كذلؾ لها ٓتهٓز بً هف هكاصفات تسٍل العهمية التعميهية كتثريٍا ,كتخمصٍا هف عدٓد العقبات التْ
كاىت تعترضٍا ,فاقتضت الحاجة إلػِ تفعٓمػً بهختمػف هسػتكيات الد ارسػة كتطػكيري لتصػل إلػِ حالػة أفضػل

كأداء أحسف.

كفػػْ ٌػػذا السػػياؽ ذكػػر )العجػػب  ":(2003أف بعػػض التقػػارير أكػػدت عمػػِ كجػػكد العدٓػػد هػػف الهحاسػػف
لمتعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ هػػف بٓىٍػػا تحسػػٓف التعمػػيـ كتجكيػػد هخرجاتػػً ,كسػػرعة الهقػػدرة عمػػِ هكاكبػػة الجدٓػػد هػػف
هعمكهات كبراهج ,كتعدد هصادر الهعرفة كالهعمكهات ,كزيادة فرص التعميـ الهستهر".
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كيعتهد التعميـ ا٘لكتركىْ عمِ تىظيـ بٓئة إلكتركىية تقىية تتكافر بٍا البراهج الهتخصصة لكل هف

الطمبة كأعضاء ٌٓئة التدريس؛ لٓتهكىكا هف اٚطٛع عمِ الهعمكهات فْ الزهف الذؼ ٓريدكىً كهف أؼ

هكاف ,كها يهكىٍـ التكاصل هع الجاهعة إلكتركىي ا) .برايس.(214 ,2016 ,

كٌذا ٓتطمب تكفر هعارؼ كهٍارات كاتجاٌات هحددة لعضك ٌٓئة التدريس ,هىٍا :القدرة عمِ استخداـ

أسالٓب اٚتصاؿ الفعالة لمتكاصل هع الطٛب ,كالبٓئة التعميهية التقىية ,كاستخداـ التكىكلكجيا؛ بٍدؼ
تعزيز العهل الجهاعْ كالتعاكىْ ,كالبحث البىاء) .الىبكؼ2007 ,ـ (43,

كفػْ لٓبيػػا بػالرغـ هػػف كجػػكد الكثٓػر هػػف الػدعكات التػػْ تحػػث عمػِ اسػػتخداـ التعمػيـ ا٘لكتركىػػْ فػػْ

هؤسسات التعميـ العالْ ,كالقىاعة بأٌهٓتً ,كدكري فْ تطكير العهمية التعميهية ,إ ٚأف بدايات اسػتخداـ ٌػذا

الىكع هف التعميـ ٚزالت هحتشهة كلـ ترتق إلِ الهستكػ الذؼ كصمت إليً العدٓد هف الدكؿ اٖخرػ ٚسيها
العربي ػػة ,ب ػػالرغـ ه ػػف كج ػػكد العدٓ ػػد ه ػػف الهح ػػاكٚت الج ػػادة ه ػػف بع ػػض الجاهع ػػات الت ػػْ تٍ ػػدؼ إل ػػِ تفعٓم ػػً
كهحاكلػػة اٚعتهػػاد عميػػً فػػْ العهميػػة التعميهيػػة خاصػػة بعػػد ظٍػػكر كبػػاء ككركىػػا) ككفٓػػد (19 -الػػذؼ أرغػػـ

الىاس عمِ التباعد اٚجتهاعْ كتقمٓل التجهعات كالدعكة ٘ىجاز اٖعهاؿ عف ُبعد.

كبذلؾ فتبىْ التعميـ ا٘لكتركىْ يشكل حاجة هاسة لتحقٓق اٌٖداؼ التعميهية الهىشكدة ,كالهؤسسات

الجاهعية هدعكة بقكة إلِ تبىْ سياسة دهج كتفعٓل التعميـ ا٘لكتركىْ فْ براهجٍا كذلؾ لٛستفادة هف

هزاياي فْ إثراء التعميـ كتطكيري ,كتىهية طرؽ التعمـ الجدٓدة لدػ الدارسٓف ,كلٛستفادة هف التطكر
التكىكلكجْ الضخـ كالهتزآد فْ دعـ العهمية التعميهية ,كفْ تطكير هٍارات الهتعمهٓف بها ٓتىاسب هع ٌذا

التطكر.

مشكمة البحث :

تحكؿ دكر عضك ٌٓئة التدريس فْ بٓئات التعميـ تهاه ا عف الدكر الذؼ كاف ٓؤديً فْ الىظاـ التعميهْ

التقمٓدؼ ,فقد أصبح دكري ٓركز عمِ إتاحة الفرصة لمطالب بالهشاركة فْ العهمية التعميهية ,كاٚعتهاد

عمِ الذات فْ التعمـ ,كالتركٓز عمِ إكسابً هٍارات البحث الذاتْ ,كالتكاصل ,كاتخاد الق ار ارت التربكية

الهتعمقة بتعمهً ,كها أصبح عضك ٌٓئة التدريس ٓركز عمِ دهج الهتعمـ فْ ىشاطات تعميهية ,كبحثية
هتىكعة ,هىٍجية ,ك ٚهىٍجية ,تؤدؼ إلِ بمكرة هكاٌبً ,كتفجر طاقاتً ,كتىهْ قدراتً لتعهل عمِ تكاهل

ىهك شخصٓتً ,إضافة إلِ تزكيدي بهٍارات البحث ,كارشادي إلِ كيفية الحصكؿ عمِ الهعرفة بشكل ذاتْ.

كهدربِٓف,
كعميً فإف استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ ٓتطمب بالضركرة كجكد أعضاء ٌٓئة تدريس هؤٌمٓف,
َ
كلدٍٓـ القدرة كالرغبة فْ التعاهل هع ٌذا الىكع الهتطكر هف التعميـ ,كلتكظيفً بشكل جٓد فْ الهؤسسة

الجاهعية.
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كفْ ٌذا السياؽ ٓؤكد )الٍادؼ (2005 ,أف فاعمية التعميـ ا٘لكتركىْ تحددٌا بشكل كبٓر قدرة ككفاءة

الهعمهٓف ,كهٍارتٍـ ,كبراعتٍـ ,كهدػ تهكىٍـ هف استخداهً ,كاٚستفادة هف هككىاتً ,كتكظيفً لتٍٓئة

الهىاخ الهٛئـ لمتعمـ ,كتىهية ا٘ثارة العقمية لدػ الطٛب ,كالتكاصل ا٘ٓجابْ هعٍـ ,ها ٓىعكس عمِ

هستكػ عطائٍـ كهدػ إٓجابية تفاعمٍـ.

كيتضح ٌذا أيضا فْ تكصيات العدٓد هف الهؤتهرات كالىدكات هثل الجهعة الهصرية لتكىكلكجيا

التعميـ فْ هصر)2001ـ( ,كجكدة التعميـ ا٘لكتركىْ فْ اٖردف)2009ـ( ,كىدكات هدرسة الهستقبل فْ

الههمكة العربية السعكدية) ,(2008بضركرة اٌٚتهاـ بتىهية كفايات الهعمهٓف ,كتحسٓف اتجاٌاتٍـ ىحك
استخداـ التقىيات التربكية الحدٓثة فْ التدريس ,ليصبحكا قادريف عمِ استخداـ تكىكلكجيا التعميـ ,كضركرة
تكعية ٌؤٚء الهعمهٓف بأٌهية استخداـ ٌذي الهستجدات ,كدكرٌا الفاعل فْ الىٍكض بالعهمية التعميهية,

كالعهل عمِ تدريبٍـ ٚهتٛؾ هٍارات ,كطرؽ استخداهٍا ,كدهجٍا ضهف استراتٓجيات التدريس الحدٓثة,
حتِ تسٍـ فْ تطكير العهمية التعميهية كاخراجٍـ هف عزلتٍـ الهعمكهاتية كتحقٓق التعمـ الدائـ.

كعميً ٓرػ الباحثاف أىً كهف أجل ضهاف ىجاح تطبٓق التعميـ ا٘لكتركىْ فْ هؤسساتىا الجاهعية,

ٚبد هف التحقق هف هسألة فْ غاية اٌٖهية أ ٚكٌْ هعرفة هدػ جاٌزية أعضاء ٌٓئة التدريس ٚستخداـ
ٌذا الىكع هف التعميـ ,هف حٓث الكفايات التْ يهتمككىٍا ,كقىاعاتٍـ كاتجاٌاتٍـ ىحكي.

كبذلؾ تتحدد هشكمة البحث فْ السؤاؿ الرئيس التالْ:

ها هدػ جاٌزية أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جاهعة هصراتة ٚستخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ؟

كيتفرع هف ٌذا السؤاؿ اٖسئمة أتية:

 -1ها هستكػ كفايات التعميـ ا٘لكتركىْ لدػ أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جاهعة هصراتة؟

ٌ -2ل ٓختمف هستكػ كفايات التعميـ ا٘لكتركىْ لدػ أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جاهعة هصراتة
باختٛؼ هتغٓرات):الهؤٌل العمهْ  -الدرجة العمهية – سىكات الخبرة -التخصص -حضكر الدكرات
التدريبية فْ التعميـ ا٘لكتركىْ(؟
 -3ها اتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جاهعة هصراتة ىحك استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ؟

أىداؼ البحث :

ٍٓدؼ البحث الحالْ إلِ هعرفة هدػ جاٌزية أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جاهعة هصراتة

لتكظٓف التعميـ ا٘لكتركىْ هف خٛؿ هعرفة هستكػ ها يهتمككىً هف كفايات ٚستخداهً ,كالتعرؼ عمِ درجة
اتجاٌاتٍـ ىحكي.

أىمية البحث :

يهكف تحدٓد أٌهية البحث فْ الىقاط اٖتية:
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 -1تىبع أٌهية ٌذا البحث هف أٌهية استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ فْ هؤسساتىا الجاهعية ,لها لً هف أٌهية
لحل العدٓد هف الهشكٛت التْ تعرقل سٓر كتطكير العهمية التعميهية كهكاكبتٍا لها ٌك جدٓد فْ العمـ
كالهعرفة ,كلخمق بٓئة تعميهية ىشطة تزيد هف تفاعل الهتعمـ لتطبٓق الهعرفة بدٚا هف اٚعتهاد عمِ
تمقٓىٍا كحفظٍا ,كزيادة جكدة العهمية التعميهية كجكدة هخرجاتٍا.
 -2حٓث أف هعظـ جاهعاتىا المٓبية صارت تكلْ لمتعميـ ا٘لكتركىْ أٌهية كبٓرة خاصة فْ ظل جائحة
ككركىا ,كعقدت العزـ عمِ تكظيفً بشكل أك بآخر فْ كمياتٍا ,كبها  ٚشؾ فيً أف التعميـ ا٘لكتركىْ
كىجاح تطبيقً هرٌكف بتكفر هجهكعة هف الهقكهات هف أبرزٌا جاٌزية أعضاء ٌٓئة التدريس هف
حٓث كفاياتٍـ كاتجاٌاتٍـ ,لدػ يسعِ ٌذا البحث إلِ تزكيد أصحاب القرار فْ ك ازرة التعميـ العالْ
كفْ الجاهعات الهختمفة بهعمكهات كبياىات تساعدٌـ بشكل كبٓر فْ تطبٓق التعميـ ا٘لكتركىْ,
كتكظيفً فْ العهمية التعميهية.
 -3الهساعدة فْ هعرفة ها يحتاجً اٖستاذ الجاهعْ هف احتياجات تدريبية فْ هجاؿ التعميـ ا٘لكتركىْ
حتِ ٓتـ تمبية تمؾ اٚحتياجات كهساعدتً فْ اهتٛؾ كفايات يحتاجٍا فعٛا.

حدكد البحث:

اقتصر البحث فْ الحدكد التالية:

 -1الحدكد البشرية :أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جاهعة هصراتة.
 -2الحدكد الهكاىية :كمية التربية جاهعة هصراتة.

 -3الحدكد الزهاىية :تـ تطبٓق أداة البحث خٛؿ فصل الدراسْ ربيع ) (2021
 -4الحدكد الهكضكعية :اقتصر البحث الحالْ عمِ تحدٓد درجة تهكف أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جاهعة
هصراتة هف كفايات التعميـ ا٘لكتركىْ ,كاتجاٌاتٍـ ىحكي.
مصطمحات كمفاىيـ البحث:

 التعميـ ا٘لكتركىْ :يعرفً )بدر الخاف 2005ـ( بأىً" :طريقة لمتعمـ باستخداـ آليات اٚتصاؿ الحدٓثة هفحاسب كشبكاتً ككسائطً الهتعددة هف صكت كصكرة كرسكهات ,كآليات بحث ,كهكتبات إلكتركىية,
ككذلؾ بكابات الشبكة العالهية لمهعمكهات سكاء كاف هف بعد أك فْ الفصل الدراسْ ,فالهقصكد ٌك

استخداـ التقىية بجهيع أىكاعٍا فْ إيصاؿ الهعمكهة لمهتعمـ بأقصر كقت كأقل جٍد كأكبر فائدة".

 كيعرفٍا الباحثاف إجرائيا بأىٍا :استخداـ أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جاهعة هصراتة ٔلياتاٚتصاؿ الحدٓثة هف حكاسٓب كشبكات ,ككسائط هتعددة هف صكت ,كصكر ,كرسكهات ,كآليات
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بحث ,كهكتبات إلكتركىية ,كهصادر أىترىت ,كتقىيات رقهية هتعددة ,ككل ها هف شأىً إثراء الهكقف
التعميهْ ,كتحفٓز الهتعمـ لزيادة هعارفً ,كخبراتً ,كهٍاراتً البحثية ,دكف التقٓد بهكاف أك زهاف".
 الكفايات :تعرؼ الكفاية بأىٍا" :قدرة الهعمـ عمِ أداء هٍاهً بهستكػ هعٓف هف ا٘تقاف كٌك الحد اٖدىِهف اٖداء الهطمكب"

)ٌزاع( 33 ,1999 ,

_ كيعرفٍا الباحثاف إجرائيا بأىٍا ":هجهكعة هف الهعارؼ كالهٍارات كاٚتجاٌات الخاصة التْ تمزـ عضك
ٌٓئة التدريس الجاهعْ لتكظٓف التعميـ ا٘لكتركىْ لمقياـ بالهٍاـ كاٖدكار الكاجبة عميً حتِ يهكىً تحقٓق

أٌداؼ كهتطمبات هٍىتً".

 اٚتجاٌات :يعرؼ )شحاتة كآخركف  (2003اٚتجاي بأىً :الهكقف الذؼ ٓتخذي الفرد أك اٚستجابة التْٓبدٍٓا إها بالقبكؿ أك التحٓٓد أك الهعارضة إزاء هكضكعات أك هكاقف أك إجراءات ,عادة ها تختمف ىحكٌا

استجابات اٖفراد بحكـ أىٍا جدلية تتبآف حكلٍا كجٍات الىظر.

الدراسات السابقة :

 -1دراسة )حسف ,حهكد  (2009كٌدفٍا الكقكؼ عمِ هدػ قدرة الهؤسسات التعميهية فْ العراؽ عمِ
التحكؿ هف التعميـ التقمٓدؼ إلِ ا٘لكتركىْ ,كابراز هبررات كدكافع المجكء إلِ التعميـ ا٘لكتركىْ بديٛا
لمتعميـ التقمٓدؼ ,كقاـ الباحث بعهمية استطٛعية كزيارات هٓداىية لعدد ثٛث كميات كثٛث هدارس,

تضهىت أسئمة اٚستطٛع أربعة هحاكر رئيسة :هدػ اىتشار الحاسبات ,كهدػ الهعرفة لتطبيقات
ا ٘ىترىت ,كهدػ الهعرفة بهفٍكـ التعميـ ا٘لكتركىْ ,كتأثٓرات عاهل المغة ا٘ىجمٓزية ,كدلت ىتائج الدراسة

عمِ كجكد بكادر هشجعة تساعد عمِ الدخكؿ فْ إقاهة ىهكذج هصغر لهشركع التعميـ ا٘لكتركىْ ,كهف

ثـ تقكيـ كتقٓيـ ٌذي التجربة قبل اعتهادٌا ىظاها تعميهيا جدٓدا ,كأكصت بالعهل عمِ ىشر الكعْ بالتعميـ
ا٘لكتركىْ كأٌهٓتً كطرؽ تطبيقً ,أك كيفية اٚستفادة هىً.

 -2دراسة )عمْ ,حسكف 2009ـ( كتٍدؼ إلِ تكضيح هفٍكـ التعميـ ا٘لكتركىْ كخصائصً ,هىافعً,

كالعقبات التْ تعترضً ككيفية التغمب عمٍٓا ,إضافة إلِ إجراء هقارىة بٓف اٖسمكب التقمٓدؼ كاٖسمكب
ا٘لكتركىْ فْ التعميـ ,كاعتهدت عمِ الهىٍج الكصفْ لمكصكؿ إلِ أٌدافٍا ,كخرجت بهجهكعة تكصيات
هف أٌهٍا ,أىٍا ىكصْ بحزـ الهىاٌج التقمٓدية إلِ هىاٌج رقهية )إلكتركىية( كيقكـ بذلؾ كادر فىْ ذك
كفاءة تقىية عالية فْ هجاؿ الحاسكب كشبكات ا٘ىترىت ,كذلؾ تكصْ بتدريب الهدرسٓف كالهدربٓف
ليقكهكا بتقديـ الهحاضرات لمطمبة كالهتدربٓف بصكرة هباشرة كبشكل كفكء.
 _3دراسة)أبك غزالة 2012ـ( كٌدفت إلِ التعريف بالتعميـ ا٘لكتركىْ كههٓزاتً لتحدٓث كتطكير التعميـ
العالْ فْ لٓبيا ,كاعتهدت عمِ الهىٍج الكصفْ ,لمكصكؿ إلِ أٌدافٍا ,كخرجت بهجهكعة تكصيات ,هف
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أٌهٍا :ضركرة العهل عمِ إدخاؿ التعميـ ا٘لكتركىْ بكصفً أداة جدٓدة تسٍـ فْ تطكير التعميـ العالْ فْ
لٓبيا ,كالعهل عمِ إعادة تأٌٓل الككادر التدريسية فْ التعميـ العالْ كفق ا لهتطمبات التعميـ ا٘لكتركىْ,
العهل عمِ أف تتبىِ الجاهعات المٓبية ىظاها إداريا إلكتركىيا ,عمِ أف يسبقً العهل عمِ ىشر ثقافة التعميـ
ا٘لكتركىْ بٓف أفراد الهجتهع عهكها كبٓف هجتهع الدارسٓف خصكصا.
 -4دراسة )التركْ 2015ـ( استٍدفت ٌذي الدراسة التعرؼ عمِ هدػ تكفر كفايات التعميـ ا٘لكتركىْ
لدػ أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جاهعة الهرقب .كاعتهد الباحث فْ دراستً عمِ الهىٍج الكصفْ
كاستخدـ اٚستباىة هككىة هف ) (35فقرة كأداة لمبحث ,طبقت عمِ عٓىة هككىة هف ) (46عضك ٌٓئة
تدريس بكمية التربية جاهعة الهرقب ,كخرج بهجهكعة هف الىتائج أٌهٍا :أف درجة تكافر كفايات التعميـ
ا٘لكتركىْ كاىت لدػ عٓىة البحث عالية فْ الهجاٚت الثٛثة) :هجاؿ الثقافة ا٘لكتركىية -كهجاؿ قيادة
الحاسكب كشبكة ا٘ىترىت -كهجاؿ تصهيـ البرهجيات كالكسائط الهتعددة التعميهية(.
 -5دراسة )فضل الهكلِ ,دمحم 2016ـ( التْ ٌدفت إلِ هعرفة هدػ جاٌزية كميات التربية بكٚية
الخرطكـ ٚستخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ  ,كهدػ تكفر الشركط الٛزهة فْ الهقررات كالبٓئة التعميهية ,كهدػ
إلهاـ أعضاء ٌٓئة التدريس بهتطمبات التعميـ ا٘لكتركىْ  ,كهعرفة اتجاٌاتٍـ ىحك تطبيقً ,كتهثل هجتهع
البحث كعٓىتً هف أعضاء ٌٓئة التدريس بكميات التربية بالجاهعات الحككهية السكداىية بكٚيات الخرطكـ,
كتهثمت أدكاتٍا فْ اٚستباىة كالهقابمة ,كتكصل إلِ هجهكعة هف الىتائج كاف أٌهٍا :أف كميات التربية
بكٚية الخرطكـ تٍدؼ إلِ أدخاؿ التعميـ ا٘لكتركىْ فْ براهجٍا ككضعت خطط كاستراتٓجيات كاضحة
لدعهً ,كأف اتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس إٓجابية ىحك استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ فْ كل الجاهعات
السكداىية.
 -6دراسة )التركْ2019 ,ـ( التْ ٌدفت إلِ دراسة التعميـ ا٘لكتركىْ كبياف أٌهية استخداهً فْ
هؤسسات التعميـ العالْ بمٓبيا ,كتىظيـ البٓئة ا٘لكتركىية ,لتشخيصٍا كتحدٓد احتياجاتٍا التىظيهية كالتقىية
بالجاهع ات المٓبية ,كتحدٓد هعآٓر الجكدة إلْ ٓىبغْ أف ترعِ عىد استخداـ ٌذا الىكع هف التعميـ.
كلتحقٓق أٌداؼ البحث تـ استخداـ الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ,كذلؾ عف طريق جهع الهعمكهات كالبياىات
كتصىيفٍا كتىظيهٍا كتحمٓمٍا ,لمتكصل إلِ استىتاجات تسٍـ فْ فٍـ الكاقع التىظيهْ كالتقىْ لمبٓئة
ا٘لكتركىية فْ هؤسسات التعميـ العالْ بمٓبيا ,كتطكيرٌا لمرقْ بجكدتٍا .كخرج البحث بهجهكعة هف
التكصيات أٌهٍا) :العهل عمِ تكفٓر بٓئة إلكتركىية هتكاهمة هف حكاسٓب ,أىترىت ,برهجيات-إىشاء إدارة
257

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

هتخصصة فْ التعميـ ا٘لكتركىْ لمعهل عمِ تطبيقً كهتابعتً_ ىشر الكعْ بهفٍكـ التعميـ ا٘لكتركىْ
كثقافتً كأٌهٓتً ,ككيفية اٚستفادة هىً عمِ هستكػ هؤسسات التعميـ العالْ -كضع خطة تعميهية شاهمة
برؤية هعاصرة ٘دخاؿ التعميـ ا٘لكتركىْ ,لتحسٓف جكدة الهخرجات التعميهية.
تعقيب عمى الدراسات السابقة:
شكمت الدراسات السابقة قاعدة بياىات هٍهة لمباحتَٓف استفادا هىٍا فْ بدء العهل فْ ٌذا البحث
ككضع الهخطط التىظيهْ لً ,كها ساعدتٍها فْ بىاء أداة البحث بالرغـ هف اختٛؼ البحث الحالْ عف
ٌذي الدراسات فْ اٌٖداؼ ,كهجتهع البحث ,كا٘جراءات الهٓداىية.
كيهكف تحدٓد أكجً اٚستفادة هف ٌذي الدراسات فْ الىقاط أتية:

 استفاد البحث الحالْ هف الدراسات السابقة فْ الكصكؿ لهراجع ذات قيهة.
 هعرفة آلية بىاء فقرات أداة البحث ,كتحدٓت الكفايات اٖىسب لفئة العٓىة الهستٍدفة ,كذلؾ أٌـ
هؤشرات اٚتجاي ىحك استخداهً.
 كها ٓؤكد الباحثاف أف اٚستفادة كبٓرة هف كل ٌذي الدراسات ,كاٖدبيات ,كالبحكث ,كالهكاقع
ا٘لكتركىية التْ تىاكلت التعميـ ا٘لكتركىْ ,خاصة هكضكع الكفايات ,كاٚتجاٌات كهتطمبات
استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ ,كاستخداـ التقىية الحدٓثة فْ التعميـ بجهيع هراحمً ,ككلد لدػ
الباحثاف قىاعة تاهة بأٌهية ٌذا البحث كالحاجة إليً.

اإلطار النظري:

مفيكـ التعميـ اإللكتركني:
يعد التعميـ ا٘لكتركىْ إحدػ أشكاؿ كسائل التعمـ كالتعميـ الحدٓثة التْ تعتهد بشكل أساسْ عمِ

الحكاسٓب كالشبكات كالكسائط الهتعددة )صكرة كصكت( ,كا٘ىترىت فْ إيصاؿ الهعمكهات إلِ الهتعمهٓف

كتفاعمٍـ هع الهعمهٓف ,كبالتالْ تكفٓر فرص التعمـ لكل إىساف دكف أف يشكل عاه ٛالزهاف كالهكاف ,أك

ا٘هكاىيات الهادية أك الفركؽ الفردية عائق ا أهاـ فرصة التعمـ .كيهثل ٌذا الىكع هف التعمـ اىتقالً هف
التعميـ التقمٓدؼ )قاعة الدرس ,التمقْ الهباشر( ,إلِ آلية اٚستعاىة بالتقىيات الحدٓثة لمحصكؿ عمِ الهادة

العمهية ):حسف ,حهكد  :2009:ص (489
كيعرؼ التعميـ ا٘لكتركىْ بأىً :ذلؾ الىكع هف التعميـ الذؼ ٍٓدؼ إلِ إٓجاد بٓئة تفاعمية غىية

بالتطبيقات الهعتهدة عمِ تقىيات الحاسب ألْ كالشبكة العالهية لمهعمكهات ,كتهكف الطالب هف الكصكؿ
إلِ هصادر التعمـ فْ أؼ كقت كهف أؼ هكاف.

)العكيدٌ1424 :ػ(
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كها يعرؼ )الحمفاكؼ 2006ـ( التعميـ ا٘لكتركىْ بأىً" :ذلؾ الىكع هف التعميـ الذؼ يعتهد عمِ استخداـ

الكسائط ا٘لكتركىية فْ تحقٓق اٌٖداؼ التعميهية ,كتكصٓل الهحتكػ التعميهْ إلِ الهتعمهٓف دكف اعتبار

لمحكاجز الزهاىية كالهكاىية ,كتتهثل ٌذي الكسائط فْ اٖجٍزة ا٘لكتركىية الحدٓثة هثل :الكهبٓكتر كأجٍزة

اٚستقباؿ هف اٖقهار الصىاعية أك هف خٛؿ شبكات الحاسب الهتهثمة فْ اٖىترىت كها أفرزتً هف

كسائط أخرػ كالهكاقع التعميهية كالهكتبات ا٘لكتركىية.

كيعرفً )الراشدٌ1424 ,ػ( بأىً :تكسيع هفٍكـ عهمية التعميـ كالتعمـ لتتجاكز حدكد جدراف الفصكؿ

التقمٓدية كاٚىطٛؽ لبٓئة غىية هتعددة الهصادر يككف لتقىيات التعميـ التفاعمْ عف بعد دك ار أساسي ا فٍٓا
بحٓث تعاد صياغة دكر كل هف الهعمـ كالهتعمـ.

هف خٛؿ ها سبق ٓتبٓف أف هفٍكـ التعميـ ا٘لكتركىْ ٓتبىِ فمسفة جدٓدة تثٓر التحدؼ لدػ الهتعمـ,

كتدفعً إلِ التفاعل هع ٌذا الىظاـ الجدٓد ,كالبحث عف الهعمكهة اٖىسب ,كاٖفضل ,كهف هصادر

هتىكعة ,كبٍذا ٓتعمـ الطالب أسمكب البحث العمهْ ,كاتخاذ القرار الهىاسب ,كيككف كل هف الهعمـ كالهتعمـ

كل حسب هجاؿ اختصاصً.
عمِ اتصاؿ هستهر بالهستجدات الحاصمة ا
أنماط التعميـ اإللكتركني:

حددت العدٓد هف اٖبحاث أىهاط التعميـ ا٘لكتركىْ فْ ىكعٓف ٌها ):الهكسِ ) ,(2007عمِ ,(2017
)حسف ,حهكد ) ,(2009:الجكؼ ) ,(2004عزهْ :(2014

 .1التعميـ اإللكتركني المتزامف :كيطمق عميً التعميـ ألْ أك التفاعمْ ٖىً يعتهد عمِ التعميـ بشكل
هتزاهف ,حٓث يقكـ الهشتركٓف فْ القاعة الدراسية باٚتصاؿ فْ زهف كاحد ,كيقكـ اٖستاذ بالتفاعل هع
الطٛب بشكل هباشر ,كها يستطيع جهيع الطٛب التفاعل هع بعضٍـ البعض بشكل هباشر كهع الهعمـ
فْ آف كاحد.
 .2التعميـ غير المتزامف :حٓث يقكـ اٖستاذ بكضع هصادر الهعمكهات هع الخطة التدريسية عمِ الهكقع
التعميهْ ,تـ ٓدخل الطٛب لمهكقع هف خٛؿ شبكة ا٘ىترىت فْ أؼ كقت ,كيتبع ا٘رشادات الهكضكعة
٘تهاـ عهمية التعمـ ,دكف أف يككف ٌىاؾ اتصاؿ تفاعمْ هباشر هع اٖستاذ.
أىمية التعميـ اإللكتركني:
تعد أدكات التعمـ ا٘لكتركىْ إحدػ أٌـ هصادر الهعمكهات الهتاحة هف أؼ هكاف ,كفْ أؼ زهاف
لمهتعمهٓف ,كتساعدٌـ بالتغمب عمِ عزلتٍـ العمهية ,كالثقافية ,كالبقاء عمِ أتصاؿ دائـ بالهجتهع الهحمْ,

كالعالهْ ,كالكصكؿ إلِ هصادر هتىكعة ,كهراكز البحكث فْ العالـ )الهزاٌرة.(2014,
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كهف خٛؿ كتابات):حسف ,حهكد :هرجع سابق) (489:أبكغزالة2012,ـ() ,يسف2015 ,ـ (105,يهكف تحدٓد

أىمية استخداـ التعميـ اإللكتركني في مؤسسات التعميـ العالي في النقاط اآلتية:

 .1تقديـ فرص لمتعمـ الهتهركز حكؿ الهتعمـ ,كٌك ها ٓتكافق هع الفمسفات التربكية الحدٓثة كىظريات
التعمـ الجادة.

 .2زيادة إهكاىية اٚتصاؿ بٓف الطمبة فيها بٓىٍـ ,كبٓف الطمبة كالجاهعة ,ها يحفز الطٛب عمِ الهشاركة,
كالتفاعل هع الهكاضيع الهطركحة.
ٓ .3جعل الطٛب ٓتهتعكف بجرأة أكبر فػْ التعبٓػر عػف أفكػارٌـ ,كالبحػث عػف الحقػائق ,فٍػك ٓتػيح الفرصػة
كاهمػػة لجهي ػػع الطػػٛب؛ ٖى ػػً بإهكاىػػً إرس ػػاؿ أري ػػً كصػػكتً ه ػػف خػػٛؿ أدكات اٚتص ػػاؿ الهتاحػػة ه ػػف بري ػػد
إلكتركىْ ,كهجالس الىقاش ,كغرؼ الحكار.
.4تىهية هٍارات هختمفة عىد الطٛب كالتعمـ الذاتْ ,كاٚعتهاد عمِ ىفسً فْ اكتساب الخبرات,
كالهعارؼ ,كاكتساب أدكات التعمـ الفعالة ,كتكفٓر فرص التعمـ الفردؼ بٓف الطٛب.
 .5العرض بالصكت ,كالصكر ,كالحركة ,أك الرسـ ,كالىهكذج ,هها ٓكفر خبرة لمطالب أفضل هف الطريقة

التقمٓدية.

 .6تقمٓل ىسبة الهمل كالسأـ بٓف الطٛب أثىاء الهحاضرات.

.7تكفٓر هصادر عدٓدة لمهعمكهات يهكف الكصكؿ إلٍٓا فْ كقت قصٓر.

 .8كها أىً يساعد عمِ تىهية التفكٓر البصرؼ كتىهية هٓكؿ إٓجابية لمطٛب ىحك العمكـ كيجعل عهمية

التعمـ أكثر سٍكلة.

 . 9إتاحة فرصة كبٓرة لمتعرؼ عمِ هصادر هتىكعة هف الهعمكهات بأشكاؿ هختمفة تساعد عمِ إذابة

الفركؽ الفردية بٓف الهتعمهٓف أك تقمٓمٍا.

ٓ .10كفر قدر كبٓر ه ف اٖىشطة الهختمفة كالبراهج الهتىكعة التْ تساعد عمِ اكتساب هعمكهات خارج

الهادة الدراسية.

ٓ .11ختزف قدر كبٓر هف الهعمكهات كيقكـ بعدد كبٓر هف العهميات.
 .12استخداـ أسالٓب التعزيز لحث الطالب عمِ هكاصمة الدراسة.

 .13يقدـ أداة لتىهية الجكاىب الكراء هعرفية لمتعمـ ,كتىهية هٍارات حل الهشكٛت ,كتقديـ بٓئة تعمـ بىائيً

جادة.

 .14يساعد عمِ ىقل عهمية التعميـ كالتعمـ إلِ الهىزؿ ٚستهرار اكتساب الهٍارات.
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كهف خٛؿ ها سبق ٓرػ الباحثاف أف هؤسساتىا الجاهعية بحاجة إلِ العهل بكل جدية كتبىْ فمسفة

الىٍكض بالعهمية التعميهية هف جهيع جكاىبٍا )الهىاٌج الدراسية ,الٍٓئات التدريسية ,القيادات التربكية
كالتعميهية ,الطالب ,(...كالهراٌىة عمِ التعميـ ا٘لكتركىْ بكافة صكري ,كأشكالً كتطبيقاتً ,هف أجل تٍٓئة

بعٓدا عف التقمٓدية كالجهكد ,كتبىْ سياسة دهج كتفعٓل التعميـ ا٘لكتركىْ,
الهعرفة لطٛب الهستقبل ,ا
كذلؾ لٛستفادة هف هزاياي فْ إثراء التعميـ كتطكيري ,كتىهية طرؽ التعمـ الجدٓدة لدػ الدارسٓف ,ككذلؾ
لٛستفادة هف التطكر التكىكلكجْ الضخـ كالهتزآد فْ دعـ العهمية التعميهية كفْ تطكير هٍارات الهتعمهٓف

بها ٓتىاسب هع ٌذا التطكر.

االحتياجات التنظيمية كالتقنية لمبيئة اإللكتركنية كتجييزاتيا بمؤسسات التعميـ العالي:

إف إدخاؿ التعميـ ا٘لكتركىْ فْ هؤسساتىا الجاهعية عهمية تحتاج إلِ تخطيط جٓد ,كيككف ٌذا

التخطيط شاهٛا كاستراتٓجيا يأخذ فْ اعتباري جهيع هككىات الهىظكهة التعميهية ,فالعهل عمِ تكفٓر بٓئة
تقى ية ذات تىظيـ تقىْ هىاسب يعد هف أكلِ الخطكات لتىظيـ البٓئة ا٘لكتركىية بهؤسسات التعميـ العالْ
بمٓبيا ,فالتكسع فْ استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ يحتاج إلِ تكفٓر الهىاخ اٖكاديهْ كالبٓئة التعميهية

الهىاسبة ,كأسالٓب التدريس ,كها أف الهشرفٓف عمِ التعميـ العالْ بمٓبيا يحتاجكف لمهزيد هف الهعمكهات
حكؿ هزاياي ككيفية تطبيقً برؤية استراتٓجية كاضحة ,هصحكبا بخطط كاضحة كهتىاسقة كهتكاهمة كفق

فمسفة كطىية كاضحة الهىٍج كالغايات كاٌٖداؼ ,كتكفٓر الٍياكل كالقاعدية كالبىية التحية هف أجٍزة

حاسكب كشبكات اتصاؿ ,كاعداد الهىاٌج ا٘لكتركىية ,هثل الكحدات التعميهية كالهحتكػ التفاعمْ,
كالتشريعات القاىكىية ,كتككيف كتدريب كتأٌٓل الهدرسٓف كالفىٓٓف ,با٘ضافة إلِ ىشر الكعْ بهفٍكـ التعميـ

ا٘لكتركىْ كثقافتً لدػ كافة اٖطراؼ الجاهعية هف إدارة كأساتذة كطٛب ,كغٓرٌا هف الشركط العمهية

التْ ٓتطمبٍا ٌذا الىكع هف التعميـ ,حتِ تككف اٚىطٛقة فيً سميهة كهخرجاتً ذات جكدة عالية ).التركْ,
2019ـ.(252,

كحدد )التركْ 2019ـ( أٌـ اٚحتياجات التىظيهية كالتقىية لمبٓئة التكىكلكجية كتجٍٓزاتٍا بهؤسسات التعميـ

العالْ بمٓبيا فْ أتْ:

.1الهككىات الهادية لمبىية اٖساسية ,تشهل أجٍزة الحاسب ألْ ٖعضاء ٌٓئة التدريس ,كالطمبة كفْ
القاعات ,كالهختبرات كالهعاهل ,كالبرهجيات ,كبراهج التشغٓل.
 .2شبكات ا٘ىترىت ,كخكادـ الشبكة ,كالهعاهل ,كخطكط اٚتصاؿ.

 .3برهجيات ,كهقررات إلكتركىية ,باستخداـ ىهاذج التصهيـ كالتطكير التعميهْ الهىاسب.

.4هىظكهة إىشاء كادارة الهحتكػ العمهْ التفاعمْ باٖسمكب السريع ,كالهحتكػ العمهْ ا٘لكتركىْ.
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.5إعداد المكائح كاٖىظهة الخاصة بالتعميـ ا٘لكتركىْ ,كتتضهف ٌذي المكائح الىظاـ اٖساسْ ٘دارة التعمػيـ

ا٘لكتركىْ ,كٚئحة الدراسة ,كاٚختبارات ,كلكائح الشؤكف الهالية كالتكظٓف كغٓرٌا.

.6إعػػداد هٓثػػاؽ الشػػرؼ اٖخٛقػػْ لمتعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ ,كيتطمػػب ذلػػؾ إعػػداد قكاعػػد كآداب التعاهػػل اٖخٛقػػْ
التْ ٓجب أف ٓمتزـ بٍا أعضػاء ٌٓئػة التػدريس كالطػٛب كغٓػرٌـ هػف الكػكادر البشػرية ذات العٛقػة بػالتعميـ

ا٘لكتركىػػْ ,بهػػا فػػْ ذلػػؾ آداب التعاهػػل فػػْ هجػػاؿ البرهجيػػات ,كفػػْ هجػػاؿ خػػدهات ا٘ىترىػػت كتطبيقاتػػً
كغٓرٌا.
.7تحدٓد هعآٓر الجكدة ,التْ ٓتـ فْ ضكئٍا تقكيـ كافة هككىات التعميـ ا٘لكتركىْ؛ كذلؾ لغرض التعرؼ
عم ػػِ ىق ػػاط الق ػػكة كالض ػػعف ف ػػْ ٌ ػػذي الهككى ػػات ,كه ػػف ث ػػـ إح ػػداث التغٓٓ ػػر كالتط ػػكير الهطم ػػكبٓف ف ػػْ ٌ ػػذي

الهككىات.

دكر عضك ىيئة التدريس في التعميـ اإللكتركني ككفاياتو:

فػػْ ظػػل التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ كاىتشػػار اسػػتخداـ الحاسػػب ألػػْ بشػػكل كاسػػع ,كاٚسػػتفادة هػػف خػػدهات

ا٘ىترىػػت الكثٓ ػرة تحػػكؿ دكر عضػػك ٌٓئػػة التػػدريس هػػف الهحاضػػر كالهمقػػف لمىظريػػات كالحقػػائق كالهسػػمهات

كالق ػكاىٓف كالشػػارح لٍػػا كحػػل تطبيقاتٍػػا ,إلػػِ دكر الهخطػػط لمهكاقػػف التعميهيػػة كالهصػػهـ لمعهميػػات التعميهيػػة
التعمهية التْ ستُقدـ باستخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ كأدكاتػً ,فقػد ُفػرض عميػً القيػاـ بػأدكار جدٓػدة تتهاشػِ هػع
التق ػػدـ العمه ػػْ كالتكىكل ػػكجْ الٍائ ػػل ,كه ػػع هطال ػػب الث ػػكرة الهعمكهاتي ػػة كاٚتص ػػاٚت ,فم ػػـ يع ػػد عض ػػك ٌٓئ ػػة

الت ػدريس هقػػدـ الهعمكهػػات الكحٓػػد ,كلػػـ يعػػد دكري ىػػاقٛا أك هكزع ػ ا لمهعمكهػػات كالبياىػػات التػػْ تكفرٌػػا الشػػبكة
فحسػب  ,بػل أيضػا هيسػ ار لٍػا كهػزكدا طٛبػً بهصػادرٌا الهتىكعػة .ففػْ عصػر الهعمكهاتيػة تصػبح أدكارٌػـ

ر هػػف هجػػرد كػػكىٍـ هحاضػريف أك هصػػادر رئيسػػة لمهعمكهػػات) .سػػعادة كالسػػرطاكؼ,
أكثػػر حٓكيػػة كىشػػاطا كتػػأثٓ ا
.(139 ,2003

كحدد ) التكدرؼ 2004ـ (195,أدكار عضك ٌٓئة التدريس فْ التعميـ ا٘لكتركىْ فْ الىقاط أتية:

 -تصهيـ التعميـ كتىظيـ الهكاقف التعميهية التْ تحتكؼ عمػِ أؼ درس فػْ التخصػص ٓػتـ تقديهػً بكاسػطة

التعميـ ا٘لكتركىْ.

 تكظٓف تكىكلكجيا التعميـ ,كاستغٛؿ الكسائط الفائقة فْ بىاء هحتكػ الهادة العمهية فْ صػيغة صػفحاتىسٓجية ,كتطكيع براهج الهكاد التعميهية لمعهػل عمػِ ا٘ىترىػت لكػْ ٓػتهكف الكثٓػر هػف الهتعمهػٓف الػتعمـ هػف

خٛؿ ٌذي البراهج حتِ كلك كاىكا فْ أهاكف هتباعدة.

 -تشجيع دافعية الهتعمهٓف عمِ البحث كالتحرؼ عف الهعرفة كالهعمكهات الهتعمقػة بٍػذا الهجػاؿ هػف خػٛؿ

ا٘ىترىت ٘ثراء التعميـ.
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 -إرش ػػاد الهتعمه ػػٓف بطريق ػػة فردي ػػة كجهاعي ػػة ىح ػػك كيفي ػػة اكتس ػػابٍـ لمهع ػػارؼ الهتىكع ػػة ه ػػف خ ػػٛؿ هكاق ػػع

ا٘ىترىت الهكثكؽ بٍا كالهتىكعة كالهتىاثرة عمِ ا٘ىترىت.

 تعاكف أعضاء ٌٓئة التدريس فيها بٓىٍـ فْ تصهيـ هكاقع جدٓدة جاذبة ٚىتباي طٛبٍـ هثٓرة ٌٚتهاهٍـ. -تىهية تعمـ الطٛب ذاتيا هف أجل التعاهل هع التعمـ ا٘لكتركىْ بسٍكلة كيسر.

كلكػػْ ٓػػتهكف عضػػك ٌٓئػػة التػػدريس هػػف تطبٓػػق التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ كاسػػتخداـ أدكاتػػً كأىظهتػػً كبراهجػػً

الهتىكعةٓ ,ى بغْ أف يهتمؾ هجهكعة هف الكفايات حتِ يستطيع التعاهل هع ٌذا الىػكع هػف التعمػيـ كتكظيفػً

فػػْ الهؤسسػػة الجاهعيػػة ,فقػػد أكػػد ) (2015 ,Shinأف ٌىػػاؾ عكاهػػل كثٓ ػرة هٍهػػة تػػؤثر عمػػِ ىجػػاح تكظٓػػف
التعميـ ا٘لكتركىْ أٌهٍا دعـ الهعمهٓف ٚستخداهً كقدرتٍـ ككفآتٍـ كرغبتٍـ كاتجاٌاتٍـ ىحكي.

كقػد تىاكلػت عدٓػد الد ارسػات الكفايػات الٛزهػة لعضػػك ٌٓئػة التػدريس لمتعمػيـ ا٘لكتركىػْ؛ هػف بٓىٍػا د ارسػػة

)س ػ ػػالـ 2004ـ ,(260,كد ارس ػ ػػة )الهكس ػ ػػِ (2007 ,كد ارس ػ ػػة )الحرب ػ ػػْ  (2004ك)فض ػ ػػل اله ػ ػػكلِ كآخ ػ ػػركف  (2016حٓ ػ ػػث
اىحصرت أٌـ الكفايات فْ هعظـ ٌذي الدراسات فْ هجهكعة جكاىب بحٓث تشػهل :الحاسػب ألػْ كهمحقاتػً,
الشبكات بأىكاعٍا ,البرهجيات ,ا٘دارة كالتخطيط ,الصياىة الفىية ,دعـ تعمـ الطٛب.
اتجاىات عضك ىيئة التدريس نحك التعميـ اإللكتركني:

ٌيعرؼ اٚتجاي بأىػً :عبػارة عػف رد فعػل تقٓيهػْ ىحػك هكضػكع هػا ,كيفٍػـ هػف خػٛؿ هعتقػدات الشػخص
كآرائً عف ٌذا الهكضكع.(Jang. 2012.13) .
فاٚتجاي ٌك حالة استعداد ذٌىْ كىفسْ تـ تىظيهً عمِ أساس الهعمكهات كالتجػارب الشخصػية لمفػرد,

لتعهػػل عمػػِ تكجيػػً اسػػتجابتً لكػػل الهكاقػػف التػػْ تتعمػػق بٍػػذا اٚسػػتعداد ,لػػذا تُعػػد اٚتجاٌػػات كسػػٓمة هىاسػػبة
لتفسٓر السمكؾ ا٘ىساىْ كالتىبؤ بً ).شحاتً كآخركف2003 ,ـ(.
كيؤكػػد )الشػػىاؽ كدكهػػٓف  (242 ,2010أف د ارسػػة اٚتجاٌػػات هػػف أٌػػـ الهحػػددات التػػْ يهكػػف هػػف خٛلٍػػا

التىبؤ بالسػمكؾ ,فهعرفػة اتجاٌػات اٖفػراد ىحػك التعمػيـ ا٘لكتركىػْ ذات عٛقػة كبٓػر باٚسػتخداـ الفعمػْ لػً,

كأىً إذا كاىت اتجاٌات عضك ٌٓئة التدريس إٓجابية ىحك التعميـ ا٘لكتركىْ فإىٍـ قػادركف عمػِ اسػتخداهً
بشكل فعمْ ,فْ الهقابل كجكد أفكار خاطئة أك سمبية ىحكي يساٌـ فْ عزكفٍـ هىً.

كيرػ الباحثاف أف اتجاٌات أعضػاء ٌٓئػة التػدريس ىحػك تكظٓػف التعمػيـ ا٘لكتركىػْ فػْ التعمػيـ الجػاهعْ

هف اٖهكر الضركرؼ التْ ٓجب الكقػكؼ عىػدٌا بكصػفٍا أحػد الهرتكػزات فػْ ىجػاح ٌػذا الىػكع هػف التعمػيـ,
خاصة أف التعمػيـ ا٘لكتركىػْ ٌػك أحػد الهكضػكعات التػْ تختمػف كجٍػات ىظػر أعضػاء ٌٓئػة التػدريس فػْ

كاهكاىي ػػة تطبيق ػػً كىجاح ػػً ,ه ػػف هىطم ػػق اله ازي ػػا الت ػػْ يهك ػػف أف يحققٍ ػػا بحٓ ػػث تع ػػكد ب ػػالىفع عم ػػِ التعم ػػيـ
الجػاهعْ ,كاهكاىيػػة تطػػكيري ,كهطالػػب اسػػتخداهً الهتعػػدد )تقىيػػة كفىيػػة كهاديػػة( ,كلهػػا يهكػػف أف ٓكاجٍػػً هػػف
هعيقات قد تحد هف إهكاىية ىجاح تطبيقً.
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اإلجراءات المنيجية لمبحث:
لتحقٓق ٌدؼ البحث يعرض الباحثاف ا٘جراءات التْ تـ اتباعٍا هف تحدٓد :هىٍج البحث ,كهجتهعً,

كعٓىتً ,ككيفية بىاء أداتً ,إضافة إلِ الكسائل ا٘حصائية التْ تـ استخداهٍا ,كفيها يأتْ تبياف ذلؾ

تفصي:ٛ
ا

أكًال :منيج البحث:

هٛئها لٙجابة عف تساؤٚت البحث؛ كلككف
استخدـ الباحثاف الهىٍج الكصفْ ,حٓث يعد ٌذا الهىٍج
ا
كهيا ككيفيًّا ,كالتعبٓر
الهىٍج الكصفْ يعهل عمِ) :كصف الظاٌرة كها تكجد فْ الكاقع كيعبر عىٍا اا
تعبٓر ًّ

كصفا رقهيًّا ٓكضح هقدار ٌذي الظاٌرة كحجهٍا
الكيفْ ٌك كصف الظاٌرة كها ٌْ ,بٓىها الكهْ يعطٓىا
ا
بالهقارىة هع الظكاٌر اٖخرػ(.

(اليكيدي)177 :2005 ،

ثانياً  :مجتمع البحث:
تككف هجتهع البحث هف أعضاء ٌٓئة التدريس اٖساسٓٓف بكمية التربية-جاهعة هصراتة ,خٛؿ فصل

الربيع لمعاـ الجاهعْ 2021 -2020ـ ,حٓث بمغ عددٌـ ).1(221

جدكؿ ( )1أعداد أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة مصراتة

ر

التخصص

1

عمكـ تطبيقية

2

ذككر

المجمكع

إناث

دكتكراه

ماجستير

دكتكراه

ماجستير

عمكـ إنسانية

09

04

03

33

49

36

50

07

72

165

المجمكع

*45

54

105

214

10

ثال ًثا :عينة البحث:

تككىت عٓىة البحث هف ) (72هف أعضاء ٌٓئة التدريس اٖساسٓٓف بكمية التربية -جاهعة هصراتة

خٛؿ فصل الربيع لمعاـ الجاهعْ)2021-2020ـ( ,كتـ اختيارٌـ بالطريقة العشكائية الطبقية ,كذلؾ كها

ٓمْ:

أكالً :الكصف االحصائي لعينة الدراسة كفق البيانات األكلية:
فيها ٓمْ عرض لخصائص عٓىة البحث كفق البياىات اٖكلية:

 -1تكزيع عينة البحث حسب النكع:

 1رُ اٌؾظٛي ػٍ ٝاؽظبئ١خ أػلاك ِ ِٓ َ2021 -2020ىزت شئ ْٛأػؼبء ٘١ئخ اٌزله ٌ٠ثىٍ١خ اٌزوث١خ -عبِؼخ ِظوارخ.
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جدكؿ ( )2تكزيع عينة الدراسة حسب النكع

النكع

العدد

النسبة المئكية

ذكر

29

%40.3

أنثى

43

%59.7

المجمكع

72

%100

ٓتضح هف الجدكؿ ) ( 2كالهتعمق بتكزيع عٓىة الدراسة حسب الىكع بأف ىسبة اٖقل كاىت لمذككر

كبمغت ) ,(%40.3بٓىها كاىت الىسبة اٖكبر لٙىاث حٓث بمغت ).(59.7%
 - 2تكزيع عينة البحث حسب المؤىل العممي:
جدكؿ ( )3تكزيع عينة الدراسة المؤىل العممي
المؤىل العممي

العدد

النسبة المئكية

دكتكراي

16

%22.9

هاجستٓر

54

%77.1

72

%100

الهجهكع

ٓتضح هف الجدكؿ ) (3كالهتعمق بتكزيع عٓىة البحث حسب الهؤٌل العمهْ بأف الىسبة الذٓف يحهمكف

شٍادة الدكتكراي بمغت) ,( %22.9بٓىها كاىت ىسبة الذٓف يحهمكف شٍادة الهاجستٓر) ,(%77.1كٌْ

اٖكبر.

 -3عينة البحث حسب الدرجة العممية:
جدكؿ ( )4تكزيع عينة الدراسة حسب الدرجة العممية
الدرجة العممية

العدد

النسبة المئكية

أستاذ هشارؾ

2

%2.9

أستاذ هساعد

16

%23.5

هحاضر

29

%42.6

21

%30.9

72

%100

هحاضر هساعد
الهجهكع
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ٓتضح هف الجدكؿ ) (4كالهتعمق بتكزيع عٓىة الدراسة حسب الدرجة العمهية أف ىسبة أستاذ هشارؾ

 %2.9كٌْ الىسبة اٖقل ,بٓىها بمغت ىسبة أستاذ هساعد  ,%23.5كبمغت ىسبة هحاضر  %42.6كٌْ
الىسبة اٚعمِ ,أها الدرجة العمهية هحاضر هساعد فقد بمغت ىسبتٍا .%30.9

 -4تكزيع عينة الدراسة حسب التخصص:

جدكؿ ( )5تكزيع عينة الدراسة حسب التخصص
التخصص

العدد

النسبة المئكية

عمكـ إىساىية

56

%80

عمكـ تطبيقية

14

%20

الهجهكع

70

%100

ٓتضح هف الجدكؿ ) (5كالهتعمق بتكزيع عٓىة الدراسة حسب التخصص الىسبة اٖعمِ كاىت لتخصص
عمكـ اىساىية " كالتْ بمغت)  (%80بٓىها تحصمت تخصص العمكـ التطبيقية عمِ ىسبة) .(%20

 .5عينة الدراسة حسب سنكات الخبرة

جدكؿ ( )6تكزيع عينة الدراسة حسب سنكات الخبرة
سنكات الخبرة

العدد

النسبة المئكية

هف  -1أقل هف  5سىكات

9

%14.1

هف  -5أقل هف  10سىكات

26

%40.6

هف 10سىكات فأكثر

29

%45.3

الهجهكع

72

%100

ٓتضح هف الجدكؿ ) ( 6كالهتعمق بتكزيع عٓىة الدراسة حسب سىكات الخبرة أف ىسبة سىكات الخبرة هف
 1إلِ  5سىكات) (%14.1كٌْ الىسبة اٖقل ,بٓىها بمغت ىسبة سىكات الخبرة هف  10 -5سىكات

)  ,(%40.6كبمغت ىسبة هحاضر)  (%45.3كٌْ الىسبة
.6

اٖعمِ.

عينة الدراسة حسب المشاركة في دكرات تدريبية متعمقة بتكنكلكجيا المعمكمات أك التعميـ

االلكتركني:

266

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

جدكؿ ( )7تكزيع عينة الدراسة حسب الدكرات التدريبية
الدكرات التدريبية

النسبة المئكية

العدد

لـ أشارؾ

39

%58.2

دكرة كاحدة

15

%20.8

هف  3 -1دكرات تدريبية

9

%12.5

 4دكرات تدريبية فأكثر

4

%5.6

الهجهكع

72

%100

ٓتضح هف الجدكؿ ) (7كالهتعمق بتكزيع عٓىة الدراسة حسب الدكرات التدريبية أف ىسبة اٖكبر كاىت لمذٓف
لـ يشارككا فْ أؼ دكرات تدريبية هتعمقة بتكىكلكجيا الهعمكهات أك التعميـ ا٘لكتركىْ ,حٓث

بمغت) , (%58.2بٓىها بمغت ىسبة الذٓف شارككا فْ دكرة كاحدة ) ,(%20.8كبمغت ىسبة الذٓف شارككا
هف  3- 1دكرات تدريبية) (%12.5فيها تهثمت الىسبة اٖقل لمذٓف شارككا فْ)(4

دكرات تدريبية فها

أكثر كالتْ بمغت ىسبتٍا) .(% 5.6

رابعاً  -أداة البحث:

تهثمت اٖداة الرئيسية لمبحث فْ استباىة أعدٌا الباحثاف بعد اٚطٛع عمِ الدراسات السابقة ,كاٖدبيات

العمهية ذات الصمة بهكضكع البحث ,حٓث قاها ببىاء استباىة تككىت فْ صكرتٍا اٖكلية هف ) (38فقرة,
)همحق ,(3ترصد هدػ جاٌزية أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جاهعة هصراتة ٚستخداـ التعميـ
ا٘لكتركىْ ,هقسهة عمِ هجالٓف بحسب أٌداؼ البحث:ٌْ ,
 -الكفايات ,كيحتكؼ عمِ ) (21فقرة.

 -اٚتجاٌات ,كيحتكؼ عمِ ) (17فقرات.

خامساً  -صدؽ كثبات األداة:

 .1صدؽ األداة:

فع ٛها كضعت لقياسً ,أؼ أف اٖداة الصادقة تقيس
يقصد بصدؽ اٖداة ٌك أف تقيس اٖداة ا
بد ٚهىٍا( .إسماعيل)84 ،2004 ،
شٓئا آخر ا
الكظيفة التْ تزعـ أف تقيسٍا ك ٚتقيس ا
كقد اتبع الباحثاف لقياس صدؽ األداة ما يأتي:
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أ) .صدؽ المحكميف:

قاـ الباحثاف بعرض اٚستباىة فْ صكرتٍا اٖكلية عمِ عدد هف الهحكهٓف هف اٖساتذة الهتخصصٓف

فْ الهجاؿ التربكؼ ,كالىفسْ ,كذلؾ لمتعرؼ عمِ آرائٍـ ,كهٛحظاتٍـ عمِ فقرات اٚستباىة هف حٓث:
 جكدة صياغة الفقرات.

 هىاسبة الفقرات لمهجاؿ.

 حذؼ أؼ فقرة غٓر هىاسبة.
 إضافة فقرات جدٓدة.

 أؼ هٛحظات أخرػ تخدـ البحث.

كبعد اٚطٛع عمِ الهٛحظات التْ أبداٌا السادة الهحكهكف ,تـ اعتهاد ىسبة اتفاؽ ) ,(%80حٓث
تـ تعدٓل اٚستباىة فْ صياغة بعض الفقرات ,كحذؼ فقرات أخرػ ,كأصبحت اٚستباىة هككىة هف )(32

فقرة ,عمِ الىحك التالْ :هجاؿ الكفايات ) (18فقرة .هجاؿ اٚتجاٌات ) (14فقرة.

صدؽ االستبانة:
 -1صدؽ الهقياس:

أ .اٚتساؽ الداخمْ:

يقصد بصدؽ اٚتساؽ الداخمْ هدػ اتساؽ كل فقرة هف فقرات اٚستباىة هع الهجاؿ الذؼ تىتهْ إليً.

)إسهاعٓل(78-77 :2004,

كقد قاـ الباحثاف بحساب اٚتساؽ الداخمْ لٛستباىة هف خٛؿ حساب هعاهٛت اٚرتباط بٓف كل فقرة هف

فقرات هجالْ اٚستباىة كالدرجة الكمية لمهجاؿ ىفسً ,بٍدؼ التحقق هف هدػ صدؽ اٚستباىة ككل .حٓث
ٓتبٓف هف خٛؿ جدكلْ الهمحقٓف أف هعاهل اٚرتباط بٓف كل فقرة هف فقرات هجالْ اٚستباىة كالدرجة

الكمية لمهجاؿ ,أف هعاهٛت اٚرتباط الهبٓىة دالة عىد هستكػ هعىكية ) (0.05كبذلؾ يعد الهجاٚف
صادقاف لقياس ها كضعا لقياسً.

ثبات االستبانة:

يقصد بثبات اٚستباىة ٌك أف تعطْ اٚستباىة ىفس الىتائج إذا أعٓد تطبيقٍا عدة هرات هتتالية ,أك

هاٌْ درجة اتساقً كاىسجاهً كاسته ارريتً عىد تكرار استخداهً فْ أكقات هختمفة كقد تحقق الباحثاف هف

ثبات اٚستباىة هف خٛؿ هعاهل ألفا كرك ىباخ  Cronbach's Alpha Coefficientككاىت الىتائج كها
ٌْ هبٓىة فْ الجدكؿ ).(8
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جدكؿ ( )8معامل ألفا كرك نباخ لقياس ثبات االستبانة.

ـ

معامل ألفا كرك نباخ

المجاؿ

1

الكفايات

.959

2

اٚتجاٌات

.896

جهيع الهجاٚت

.930

ٓتضح هف الىتائج الهكضحة فْ الجدكؿ ) (8أف قيهة هعاهل ألفا كرك ىباخ لكل هجاٚت اٚستباىة
تتراكح بٓف ) .959ك (.896بٓىها بمغت لجهيع هجاٚت اٚستباىة ) (.930كٌذا يعىْ أف الثبات هرتفع

كداؿ إحصائيا.

كأصبحت اٚستباىة فْ صكرتٍا الىٍائية هككىة هف ) (32فقرة) ,همحق ,(5هكزعة عمِ ثٛثة

هجاٚت ,كيتـ ا٘جابة عف اٚستباىة كفقا لمتدرج الخهاسْ )عالية جدا– عالية– هتكسطة– ضعيفة–

ضعيفة جدا( ,كيتـ تصحيح اٚستباىة كفق أتْ.(1-2-3-4-5):

خامسا :التطبيق النيائي لألداة:
ً

بعد التحقق هف صدؽ اٚستباىة ,كثباتٍا أصبحت جاٌزة لمتطبٓق ,كبالتالْ تـ تطبيقٍا عمِ عٓىة

هف أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية -جاهعة هصراتة ,خٛؿ فصل الربيع لمعاـ الجاهعْ)-2020

2021ـ( ,كبدأ التطبٓق بتاريخ 2021\4\15ـ ,تـ تكزيع ) (110استباىات ,كاستهر التطبٓق لهدة ثٛثة
أسابيع ,كبعد التطبٓق ,كجهع استباىات البحث ,بمغ عدد العٓىة ) (72هف أعضاء ٌٓئة التدريس.

سادسا -الكسائل اإلحصائية المستخدمة في البحث:
ً

التك اررات كالىسب الهئكية ) - (Frequencies & Percentagesالهتكسط الحسابْ" - "Mean

اٚىحراؼ الهعيارؼ " "Standard Deviationاختبار ألفا كرك ىباخ ) - (Cronbach's Alphaهعاهل
ارتباط سٓبرهاف )- (Spearman Correlation Coefficientاختبار . T Test
الصعكبات التي كاجيت الباحثاف أثناء البحث:

 .1قمة الكتب كالدكريات ذات العٛقة بهكضكع البحث.

 .2قمة تعاكف أعضاء ٌٓئة التدريس حٓث تطمب الحصكؿ عمِ اٚستباىات بعد تكزيعٍا عمٍٓـ هراجعتٍـ
فْ الكمية هرات عدٓدة كلـ ٓتحصل الباحثاف عمِ جهيع اٚستباىات.
الهدػ الهعتهد فْ الدراسة :لتحدٓد الهدػ الهعتهد فْ الدراسة تـ تحدٓد طكؿ الخٛيا فْ هقياس
ليكرت الخهاسْ هف خٛؿ حساب الهدػ بٓف درجات الهقياس ) (4=1-5كهف تـ قسهتً عمِ أكبر قيهة
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فْ الهقياس لمحصكؿ عمِ طكؿ الخمية أؼ ) (80.=5/4كبعد ذلؾ تضاؼ ٌذي القيهة إلِ أقل قيهة فْ

الهقياس بداية الهقياس ٌْ الكاحد الصحيح( كذلؾ لتحدٓد الحد اٖعمِ لٍذي الخمية كفقا لمجدكؿ التالْ:
جدكؿ ( )9يكضح المدى المعتمد في الدراسة

طكؿ الخمية

هستكػ الهكافقة

هف 1.80 -1

غٓر هكافق بشدة

أكبرهف2.6 -1.80

غٓر هكافق

أكبر هف 3.4 – 2.6

هحآد

أكبر هف 4.2 – 3.4

هكافق

أكبر هف 5 – 4.2

هكافق بشدة

كلتفسٓر الىتائج كالحكـ عمِ هستكػ اٚستجابة تـ اٚعتهاد عمِ ترتٓب الهتكسط الحسابْ عمِ هستكػ

الهجاٚت لٛستباىة كهستكػ الفقرات فْ كل هجاؿ ,كعمِ ٌذا اٖساس تـ تحدٓد هستكػ هجاٚت

اٚستباىة.

نتائج البحث كتفسيرىا كمناقشتيا:

ٓتـ فْ ٌذي الهرحمة عرض لتحمٓل البياىات كاختبار هقآيس البحث ,كذلؾ هف خٛؿ اٚجابة عف

اٖسئمة كتفسٓر أبرز الىتائج التْ تـ التكصل إلٍٓا هف خٛؿ تحمٓل الفقرات ,كالكقكؼ عمِ البياىات
اٖكلية ٚستجابات أفراد العٓىة التْ اشتهمت عمِ )الجىس ,الهؤٌل العمهْ ,الدرجة العمهية ,التخصص,

سىكات الخبرة فْ التدريس الجاهعْ ,الهشاركة فْ دكرات تدريبية هتعمقة بتكىكلكجيا الهعمكهات أك التعميـ
ا٘لكتركىْ( لذا تـ إجراء الهعالجات اٚحصائية لمبياىات باستخداـ الحزهة اٚحصائية لمدراسات

اٚجتهاعية ) (SPSSلمحصكؿ عمِ الىتائج.
 -تحميل مجاالت االستبانة:

أكٚا :كفايات التعميـ ا٘لكتركىْ لدػ أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جاهعة هصراتة:

لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ لمبحث كالذي نصو :ها هستكػ كفايات التعميـ ا٘لكتركىْ لدػ أعضاء ٌٓئة

التدريس بكمية التربية جاهعة هصراتة هف كجٍة ىظرٌـ؟

قاـ الباحثاف باستخداـ الهتكسط الحسابْ كاٚىحراؼ الهعيارؼ كاختبار ) (Tكالترتٓب لهعرفة درجة

الهكافقة كالجدكؿ التالْ ٓبٓف ذلؾ.
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جدكؿ ( )10المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري كاختبار( )Tكالترتيب لكل فقرة مف فقرات "كفايات التعميـ اإللكتركني

ت

الفقرة

اٚىحراؼ

الحسابْ

الهعيارؼ

T-

P-

الهتكسط

الترتٓب

القرار

درجة

H1

الهكافقة

3.38

.942

3.50

.001

11

قبكؿ

هتكسط

2

أجٓد التعاهل هع الحاسب ألْ كتطبيقات

3.83

.822

8.60

.000

4

قبكؿ

عالية

3

لدػ إلهاـ بطرؽ استخداـ براهج الكسائط الهتعددة

3.33

.999

2.85

.006

12

قبكؿ

هتكسط

3.77

1.01

6.41

.000

5

قبكؿ

عالية

3.91

.945

8.22

.000

3

قبكؿ

عالية

4.02

.999

8.66

.000

2

قبكؿ

عالية

4.04

1.01

8.72

000

1

قبكؿ

عالية

3.43

.996

3.69

.000

8

قبكؿ

هتكسط

2.88

1.07

.882-

.381

18

رفض

---

3.26

1.01

2.22

.029

13

قبكؿ

هتكسط

3.39

1.00

3.24

.002

10

قبكؿ

هتكسط

1

4

5

6

7
8
9

10

11

لدػ دراية بهعىِ التعميـ اٚلكتركىْ كبخصائصً كأىكاعً
كههٓزاتً

استخدـ براهج الهحادثة فْ شبكة اٚىترىت )كتابة-
صكت-صكرة(
استخدـ هحركات البحث فْ تكفٓر هصادر التعمـ
كتحهٓل الهمفات
أستطيع ادارة الهمفات اٚلكتركىية هف اىشاء كحفع كىسخ
كتعدٓل
أستطيع تشغٓل اٚجٍزة الهمحقة بالحاسب كالطابعة
كالكاهٓ ار كالداتاشك
اجٓد تضهٓف اٚىشطة الهىاسبة لمهحاضرات اٚلكتركىية
استخدـ براهج الصفكؼ اٚفتراضية هثل) :الزكـ ,الفصل
الدراسْ قكقل(
اعتهد عمِ البريد اٚلكتركىْ فْ تدعيـ عهميات
اٚتصاؿ فْ البٓئة التعميهية
أستطيع التسجٓل كالهشاركة فْ الهىتديات العمهية
التخصصية

value Test
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لدػ القدرة عمِ تحكيل الهادة الدراسية إلِ هحتكػ

3.71

1.02

5.83

.000

6

قبكؿ

عالية

13

أجٓد تحكيل البياىات إلِ رسكهات كصكر

3.18

1.128

1.38

.170

14

رفض

----

14

أقيـ البراهج التعميهية اٚلكتركىية تربكي ا كفىي ا

2.89

.925

.910-

.366

17

رفض

---

15

استخدـ العركض التكضيحية فْ الشرح كالتكضيح

3.47

1.15

3.43

.001

7

قبكؿ

هتكسط

16

أجٓد استخداـ اٚختبارات اٚلكتركىية

2.98

1.12

.109-

.914

16

رفض

---

3.40

1.14

2.91

.005

9

قبكؿ

هتكسط

3.00

1.14

.000

.000

15

قبكؿ

هتكسط

3.43

769

4.81

000.

---

قبكؿ

هتكسط

12

17
18

إلكتركىْ

أستخدـ هكاقع التكاصل اٚجتهاعْ لمتعمـ كىقل الهعرفة
لطٛبْ
أعتهد عمِ الكسائط الهتعددة فْ عرض هحاضراتْ
الهجاؿ ككل

يٛحع هف خٛؿ الجدكؿ ) (10أف الفقرات ) (12 ,7 ,6 ,5 ,4 ,2تراكحت هتكسطاتٍا الحسابية ها

بٓف ) (4.04 ,3.71هها يشٓر إلِ أف أعضاء ٌٓئة التدريس ٓتهتعكف بدرجة عالية هف ا٘تقاف لمهعارؼ
كالهٍارات التْ تضهىتٍا ٌذي الفقرات ,هها يعىِ كاستىادا إلِ الهتكسط الحسابْ أف اٚتجاي العاـ حكؿ

ٌذي الفقرات عاليا.

أها الفقرات ) (18 ,17 ,15 ,11 ,10 ,8 ,3 ,1فقد تراكحت هتكسطاتٍا الحسابية ها بٓف ),3.00

 (3.43كٌذا يشٓر إلِ أف إتقاف أعضاء ٌٓئة التدريس لمهعارؼ كالهٍارات التْ تضهىتٍا ٌذي الفقرات

جاءت بدرجة هتكسطة ,كبالتالْ فإف قدرتٍـ عمِ استخداهٍا لـ يصل إلِ الهستكػ الهطمكب .كاستىادا

إلِ الهتكسط الحسابْ فإف اٚتجاي العاـ حكؿ ٌذي الفقرات جاء هتكسط ا.

فيها جاءت الفقرات ) (16 ,14 ,13 ,9بهتكسطات حسابية تراكحت ها بٓف ) ,2.88ك .(3.47كذلؾ عمِ

الىحك التالْ:

 -فيها ٓخص الفقرة ) (9كالتْ ىصٍا " استخدـ براهج الصفكؼ اٚفتراضية هثل ":الزكـ -الفصل

الدراسْ قكقل" فقد جاءت بهتكسط حسابْ قدري ) (2.88كهستكػ هعىكية  p- valueيساكؼ

) (.381كٌْ أكبر هف ) (0.05كٌذا ٓدؿ عمِ أف أعضاء ٌٓئة التدريس ليس لدٍٓـ الهقدرة عمِ
استخداـ براهج الصفكؼ اٚفتراضية,
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 أها فيها ٓخص الفقرة الثالثة عشر" أجٓد تحكيل البياىات إلِ رسكـ كصكر" اف الهتكسط الحسابْيساكؼ 3.18كهستكػ الهعىكية p- valueيساكؼ ) (.170كٌْ أكبر هف )(0.05

 أها فيها ٓخص الفقرة الرابعة عشر " أقيـ البراهج التعميهية ا٘لكتركىية تربكي ا كفىي ا" اف الهتكسطالحسابْ يساكؼ  2.89كهستكػ الهعىكية  p- valueيساكؼ ) (.366كٌْ أكبر هف )(0.05
 أها فيها ٓخص الفقرة السادسة عشر" اجيد استخداـ االختبارات اإللكتركنية" اف الهتكسط الحسابْيساكؼ 2.98كهستكػ الهعىكية p- valueيساكؼ ) (.914كٌْ أكبر هف )(0.05
كيرػ الباحثاف أف السبب فْ عدـ إتقاف أعضاء ٌٓئة التدريس لٍذي الكفايات قد ٓرجع إلِ عدـ
تحصمٍـ عمِ دكرات خاصة بٍذي البراهج ,كها أف ضعف استقرار شبكات اٚىترىت باعتبارٌا هتطمب

أساسْ لٛستخداـ قد يككف سبب ا رئيسي ا لذلؾ ,كها قد ٓرجع السبب إلِ عدـ تكفر هعاهل حاسكب كافية
بالكمية ,كقد يعكد السبب إلِ ضعف إلهاـ الطمبة بهٍارات استخداـ الحاسكب كضعف إجادة هعظـ

أعضاء ٌٓئة التدريس لمغة ا٘ىجمٓزية.

هف خٛؿ ها تقدـ كبالىظر إلِ الجدكؿ السابق يٛحع حصكؿ أعضاء ٌٓئة التدريس فْ هجاؿ كفايات

التعميـ ا٘لكتركىْ عمِ درجة هتكسطة فْ اٚتجاي العاـ لمفقرات .كبها أف الحدٓث فْ ٌذا البحث عف

أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية كها يقع عمِ عاتقٍـ هف هسئكليات كبٓرة فْ هجاؿ إعداد هعمهْ

الهستقبل ,اٖهر الذؼ ٓتطمب عدـ اٚكتفاء بحصكلٍـ عمِ الدرجات الدىيا لٗداء كاىها العهل عمِ تىهية
كفاياتٍـ كتطكيرٌا بحٓث ٓؤدكا أدكارٌـ عمِ الكجً اٖكهل.

كلٙجابة عف السؤاؿ الثاىْ هف أسئمة البحث كالذؼ ىصًٌ :ل تختمف كفايات أعضاء ٌٓئة

التدريس بكمية التربية جاهعة هصراتة ىحك استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ باختٛؼ هتغٓرات ):الهؤٌل
العمهْ– التخصص – سىكات الخبرة  -الدرجة العمهية  -حضكر الدكرات التدريبية فْ التعميـ
ا٘لكتركىْ(؟

أ /متغير المؤىل العممي:
تـ دراسة اٚختٛفات بٓف أراء لهتغٓر الهؤٌل العمهْ عف طريق اختبار Independent sample T

 testككاىت الىتائج كها ٓبٓىٍا الجدكؿ التالْ.

جدكؿ ( )11يبيف نتائج المقارنة حسب المؤىل العممي
الوسط الحسابً
المجال
كفاٌات التعلٌم االلكترونً

دكتوراه

ماجستٌر

مستوى المعنوٌة
p-value

المرار

3.289

3.461

.763

ال توجد اختالفات
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هف خٛؿ الىتائج بالجدكؿ السابق ىجد أىً  ٚتكجد اختٛفات هعىكية عىد هستكػ دٚلة ) (0.05فْ
كفايات التعميـ اٚلكتركىْ بٓف آراء أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جاهعة هصراتة تعزػ لهتغٓر
)الهؤٌل العمهْ(.
كيرػ الباحثاف أف السبب فْ عدـ كجكد اختٛفات فْ كفايات أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية
جاهعة هصراتة تعزػ لهتغٓر الهؤٌل العمهْ ) دكتك اري  -هاجستٓر( قد ترجع إلِ عدـ كجكد برىاهج هحدد
لتطكير كفايات أعضاء ٌٓئة التدريس فيها ٓخص التعميـ ا٘لكتركىْ ,إضافة إلِ عدـ كجكد ىظاـ لهتابعة
أدائٍـ كبالتالْ فإف التطكر فْ اٖداء يعتهد عمِ هجٍكدات فردية ,اٖهر الذؼ قد ٓ ٚتأتِ لمكثٓريف هىٍـ.
ب /متغير التخصص:
تـ دراسة اٚختٛفات بٓف أراء لهتغٓر التخصص عف طريق اختبار Independent sample T
 testككاىت الىتائج كها بالجدكؿ التالْ.
جدكؿ رقـ ( )12يبيف نتائج المقارنة حسب التخصص
الوسط الحسابً
المجال

علوم إنسانٌة

كفاٌات التعلٌم االلكترونً

3.351

علوم تطبٌمٌة
3.903

مستوى المعنوٌة
p-value

المرار
 .509ال توجد اختالفات

هف خٛؿ الىتائج بالجدكؿ السابق ىجد أىً  ٚتكجد اختٛفات هعىكية عىد هستكػ دٚلة ) (0.05فْ كفايات
التعميـ اٚلكتركىْ بٓف آراء أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جاهعة هصراتة تعزػ لهتغٓر )التخصص(.
كيرػ الباحثاف أف السبب فْ عدـ كجكد اختٛفات فْ كفايات أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية
جاهعة هصراتة تعزػ لهتغٓر التخصص )عمكـ تطبيقية – عمكـ إىساىية( قد ترجع إلِ الطابع العاـ لكميات
التربية حٓث تعتهد عمِ كـ كبٓر هف العمكـ الىظرية ,كقمة الجاىب العهمْ هقارىة بكميات العمكـ ,هثٛا
حٓث تقتصر الهكاد التخصصية عمِ  %60هف هجهكع الهكاد ,كالباقْ هكزع بٓف هكاد تربكية كهتطمبات
جاهعية؛ كبالتالْ قد يعتهد أغمب أعضاء التدريس عمِ هذكرات هصكرة لتغطية أكبر قدر ههكف هف
يقيـ اىجاز الطالب بقدرتً عمِ حفع أكبر قدر هف الهعارؼ الىظرية ,كبالتالْ
هفردات الهكاد الدراسية ,ك ّ

ُيعفِ اٖستاذ كالطالب  -حسب ٌذا الهسار -هف عىاء البحث عف هصادر بدٓمة ٚستجٛب الهعمكهات.

جػ  /هتغٓر سىكات الخبرة :تـ دراسة اٚختٛفات بٓف أراء لهتغٓر الخبرة عف طريق اختبار
Onaway Anovaككاىت الىتائج كها بالجدكؿ التالْ:
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جدكؿ ( )13يبيف نتائج المقارنة كفقا لمخبرة

الهجاؿ

قيهة إحصاء F

كفايات التعميـ اٚلكتركىْ

.308

هستكػ الهعىكية
.819

القرار
 ٚتكجد فركقات

هف خٛؿ الىتائج بالجدكؿ السابق ىجد أىً  ٚتكجد اختٛفات هعىكية عىد هستكػ دٚلة ) )0.05بٓف
أراء تعزػ لهتغٓر الخبرة ,ىظ ار ٖف هستكػ الهعىكية  , 0.05 > P-valueحٓث بمغت )(.819
كيرػ الباحثاف أف السبب فْ عدـ كجكد اختٛفات فْ كفايات أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية
جاهعة هصراتة تعزػ لهتغٓر سىكات الخبرة قد ترجع إلِ طرائق التدريس الهطبقة هف قبل أعضاء ٌٓئة
التدريس كالتْ تعتهد عمِ ا٘لقاء كالتمقٓف هف قبل اٖستاذ كأف هحتكػ الدركس الهقررة ٓ ٚتدخل فيً
الهتعمـ بأؼ شكل؛ اٖهر الذؼ ٓجعل اٖستاذ يعهل عمِ تكرار أداءي هع هركر الفصكؿ الدراسية كتغٓر
الطٛب كبالتالْ تبقِ خبراتً اٖكلِ ٌْ اٖساس الذؼ يحتاجً ٚسته ارري فْ التدريس.
د /متغير الدرجة العممية:
تـ دراسة اٚختٛفات بٓف أراء لهتغٓر الدرجة العمهية عف طريق اختبار Onaway Anovaككاىت

الىتائج كها ٓبٓىٍا الجدكؿ التالْ:

جدكؿ ( )14يبيف نتائج المقارنة كفقاً لمدرجة العممية

الهجاؿ

قيهة إحصاء F

كفايات التعميـ اٚلكتركىْ

2.101

هستكػ الهعىكية
.131

القرار
 ٚتكجد فركقات

هف خٛؿ الىتائج بالجدكؿ السابق ىجد أىً  ٚتكجد اختٛفات هعىكية عىد هستكػ دٚلة )(0.05
بٓف أراء تعزػ لهتغٓر الدرجة العمهية ,ىظ ار ٖف هستكػ الهعىكية  , 0.05 > P-valueحٓث بمغت
)(.131
كيرػ الباحثاف أف السبب فْ عدـ كجكد اختٛفات فْ كفايات أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية
جاهعة هصراتة تعزػ لهتغٓر الدرجة العمهية )هحاضر هساعد – هحاضر – أستاذ هساعد – أستاذ
هشارؾ  -أستاذ( قد ٓرجع إلِ :قمة الهمتقيات العمهية التْ يطالب اٖستاذ هف خٛلٍا إبراز إىتاجً فْ
هجاؿ التخصص ,كعدـ ربط الترقيات العمهية با٘ىتاج العمهْ الحقيقْ لٗستاذ ,فتككف الترقيات هجرد
أعهاؿ ركتٓىية  ٚتحقق الغاية الهرجكة هىٍا فْ تىهية كفايات اٖستاذ.
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ىػ/متغير حضكر الدكرات التدريبية في مجاؿ التعميـ اإللكتركني
تـ دراسة اٚختٛفات بٓف أراء لهتغٓر الدرجة الكظيفية عف طريق اختبار Onaway Anovaككاىت
الىتائج كها بالجدكؿ التالْ:
جدكؿ ( )15يبيف نتائج المقارنة كفقا لممشاركة في دكرات تدريبية متعمقة بالتعميـ االلكتركني
الهجاؿ

قيهة إحصاء F

كفايات التعميـ اٚلكتركىْ

.691

هستكػ الهعىكية
.561

القرار
 ٚتكجد فركقات

هف خٛؿ الىتائج الهبٓىة بالجدكؿ السابق ىجد أىً  ٚتكجد اختٛفات هعىكية عند مستكى داللة
( (0.05بٓف أراء تعزػ لهتغٓر الهشاركة فْ دكرات تدريبية هتعمقة بالتعميـ اٚلكتركىْ ,ىظ ار ٖف
هستكػ الهعىكية  ,0.05 > P-valueحٓث بمغت )(.561
كيرػ الباحثاف أف السبب فْ عدـ كجكد اختٛفات فْ كفايات أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جاهعة هصراتة
تعزػ لهتغٓر حضكر الدكرات التدريبية ,قد ترجع إلِ الىسق العاـ لتمؾ الدكرات حٓث تككف فْ شكل دكرات
سريعة قد ٓ ٚىاسب تكقٓتٍا هع اٖساتذة ,هها يضطرٌـ إلِ حضكر أجزاء هىٍا ,كترؾ أجزاء ,إضافة إلِ عدـ
تقٓيـ هدػ اٚستفادة هف الدكرات ,كاٚكتفاء بهىح الهتدرب شٍادة هشاركة ,أك حضكر ,كقد يضاؼ إلِ ذلؾ عدـ
تطبٓق اٖستاذ لمهٍارات التْ تحصل عمٍٓا هف تمؾ الدكرات لفترة طكيمة فتصبح غٓر ذات جدكػ.
ثالثاً :اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة مصراتة نحك التعميـ اإللكتركني:

لإلجابة عف السؤاؿ الثالث لمبحث كالذي نصو :ها اتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جاهعة
هصراتة ىحك استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ؟

قاـ الباحثاف باستخداـ الهتكسط الحسابْ كاٚىحراؼ الهعيارؼ كاختبار ) (Tكالترتٓب لهعرفة درجة

الهكافقة عمِ فقرات هجاؿ اٚتجاٌات كالجدكؿ التالْ ٓبٓف ذلؾ.
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جدكؿ ( )16ﺍلمتًسﻁ ﺍلحسابي ًﺍالنحراؼ ﺍلمعياﺭﻱ كاختبار ( )Tكالترتيب لﻜؿ فقرة مف فقﺭﺍﺕ مجاؿ" اتجاىات أعضاء
ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة مصراتة نحك استخداـ التعميـ اإللكتركني "
ت

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

الفقرة

أعتقد أف التعميـ اٚلكتركىْ يسٍـ فْ تحسٓف
التحصٓل الدراسْ لمطمبة
أرػ أف التعميـ اٚلكتركىْ يحقق لمطمبة الهتعة
كالتشكيق فْ التعمـ
أؤهف بىجاح تكظٓف التعميـ اٚلكتركىْ فْ الكمية
ٓكفر التعميـ اٚلكتركىْ قىكات تكاصل بٓف اٖساتذة
كالطمبة كبٓف الطمبة فيها بٓىٍـ
أعتقد أف التعميـ اٚلكتركىْ يساعد فْ تطكير التعمـ
الذاتْ لطمبة الكمية
استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ هف الكفايات اٖساسية
لٗستاذ الجاهعْ
التعميـ اٚلكتركىْ ٓكفر لمطمبة إهكاىية الكصكؿ إلِ
الهادة العمهية فْ أؼ كقت كهف أؼ هكاف
أعتقد أف التعميـ اٚلكتركىْ يعزز قدرات الطمبة فْ
هجاؿ هكاكبة التطكرات التكىكلكجية
أرػ أف التعميـ اٚلكتركىْ ٓزيد هف ثقافة الطمبة
كهعمكهاتٍـ الهعرفية ككعٍٓـ العاـ
أعتقد أف التعميـ اٚلكتركىْ أكثر هركىة كهتعة هف
التعميـ العادؼ
أعتقد أف التعميـ اٚلكتركىْ ٓزيد هف ثقة الطمبة
بأىفسٍـ

المتكسط

االنحراؼ

T-

Test

value

4.14

.728

13.1

.000

6

4.07

.804

11.1

.000

7

قبكؿ

3.80

.919

7.35

.000

9

قبكؿ

هكافق

4.14

.682

14.0

.000

6

قبكؿ

هكافق

4.15

668

14.5

.000

5

قبكؿ

هكافق

4.22

.759

13.5

.000

4

قبكؿ

هكافق

4.40

.708

16.7

.000

1

قبكؿ

هكافق بشدة

4.38

.724

16.0

.000

2

قبكؿ

هكافق بشدة

4.14

.667

16.5

.000

6

قبكؿ

هكافق

4.30

.894

9.42

.000

3

قبكؿ

هكافق بشدة

4.00

.959

6.805

.000

8

قبكؿ

هكافق

الحسابي

المعياري

P-

الترتيب

القرار

H1

درجة

المكافقة

قبكؿ

هكافق

هكافق
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ارػ اف التعميـ اٚلكتركىْ ٓراعِ الفركؽ الفردية
أعتقد أعضاء ٌٓئة التدريس قادركف عمِ التأقمـ هع
التعميـ اٚلكتركىْ
أعتقد أف الطٛب قادركف عمِ اٚىتقاؿ هف التعميـ
العادؼ الْ التعميـ اٚلكتركىْ
الهجاؿ ككل

3.77

1.02

2.194

.032

10

قبكؿ

هكافق

3.26

.825

4.887

.000

12

قبكؿ

هحآد

3.47

.789

5.866

.000

11

قبكؿ

هحآد

3.98

.536

15.6

.000

---

قبكؿ

هكافق

يٛحع هف خٛؿ الجدكؿ ) (16أف الهتكسط الحسابية لفقرات اٚستباىة تراكحت ها بٓف ), 3.26

 (4.40كهستكػ الهعىكية  p- valueجاءت أقل هف ) (0.05هها يعىِ أف اٚتجاي العاـ حكؿ ٌذي
الفقرات بالهكافقة ,كبالتالْ فإف اتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جاهعة هصراتة ىحك التعميـ

ا٘لكتركىْ جاءت إٓجابية ,كٌذي الىتٓجة تتفق هع ىتائج دراسة) :فضل الهكلِ ,دمحم 2016ـ( ,كيرػ

الباحثاف أف السبب فْ ذلؾ قد ٓرجع إلِ ها أتاحً الفضاء ا٘لكتركىْ هف خدهات لطالبْ العمـ هف

سٍكلة الحصكؿ عمِ الهعمكهة الحدٓثة كاهكاىية التأكد هف صدقٍا كالتكاصل هع القىكات الهعتهدة لهجاؿ
التخصص.

التػػكصيػػػات:

فْ ضكء ىتائج البحث يقدـ الباحثاف هجهكعة هف التكصيات ,كها ٓمْ:

 .1كضع براهج تدريبية هتخصصة ٖعضاء ٌٓئة التدريس ٘كسابٍـ هٍارات أساسية تتطمبٍا استراتٓجيات
التدريس الجاهعْ باستخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ.

 . 3إعادة الىظر فْ ىظاـ الترقيات العمهية ٖعضاء ٌٓئة التدريس بهؤسسات التعميـ العالْ بحٓث تركز
عمِ اٖصالة كالحداثة فْ ا٘ىتاج العمهْ.

 .4تفعٓل الشق الخارجْ الخاص بإجازات التفرغ العمهْ كفق ضكابط تكفل تحقق اٚستفادة الهرجكة هىً.

 .5إقاهة الهمتقيات العمهية بهختمف أىكاعٍا ,كتشجيع الهبدعٓف هف أعضاء ٌٓئة التدريس كهىح اهتيازات

لٍـ.

 .6التأكٓد عمِ ضركرة حصكؿ أعضاء ٌٓئة التدريس عمِ دكرات تدريبية فْ هجاؿ الحاسب ألْ
كالتعميـ ا٘لكتركىْ كفق خطة هدركسة تضهف اٚستفادة الهثمِ هىٍا.

 .7إىشاء إدارة هتخصصة فْ التعميـ ا٘لكتركىْ عمِ الهستكػ الهركزؼ بك ازرة التعميـ ,كعمِ الهستكػ
الهحمْ داخل الجاهعات لمعهل عمِ تطبيقً كهتابعتً.
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 .8كضع خطة تعميهية شاهمة برؤية هعاصرة ٘دخاؿ التعميـ ا٘لكتركىْ ,لتحسٓف جكدة الهخرجات
التعميهية لمطمبة ,كتكسيع قىكات اٚتصاؿ الهعرفية لٛرتقاء بهستكػ التعميـ الجاهعْ بمٓبيا.

المقتػرحػػػػػات:

 .1إجراء دراسات لمتعرؼ عمِ كفايات التعميـ ا٘لكتركىْ لدػ أعضاء ٌٓئة التدريس بباقْ كميات

الجاهعة.

 .2إجراء دراسة لمتعرؼ عمِ هعكقات التعميـ ا٘لكتركىْ لدػ أعضاء ٌٓئة التدريس بكميات التربية جاهعة

هصراتة.

قائمة المراجع :

اكالً المراجع العربية:
 - 1أبك غزالة ,حسٓف عمْ )2012ـ( ":التعميـ ا٘لكتركىْ كدكري فْ تطكير التعميـ العالْ فْ لٓبيا",
هىشكرات قسـ الهعمكهات كالهكتبات ,كمية أداب ,جاهعة عهر الهختار.

 - 2إسهاعٓل ,بشرػ ) .(2004الهرجع فْ القياس كالتقكيـ ,القاٌرة :هكتبة اٖىجمك الهصرية.
 - 3الجرؼ ,ريها )2004ـ(" هدػ استخداـ أعضاء ٌٓئة التدريس فْ الجاهعات السعكدية لمتعميـ
ا٘لكتركىْ :الكاقع كالتطمعات" ,ىدكة تىهية أعضاء ٌٓئة التدريس كمية التربية_ جاهعة الهمؾ سعكد,
) (http: docs ksu.edu.sa/DOC/Articles43/Article43072o.doc.
)(http:www . Saudi- fitness. Net/files/drmodrha.doc

 - 4الحمف ػػاكؼ ,كلٓ ػػد ) :(2006هس ػػتحدثات تكىكلكجي ػػا التعم ػػيـ ف ػػْ عص ػػر الهعمكه ػػات ,دار الفك ػػر ,عه ػػاف.
التركػْ ,خالػػد دمحم )2015ـ(  :كفايػػات التعمػيـ ا٘لكتركىػػْ كهػػدػ تكفرٌػا لػػدػ ٌٓئػػة التػدريس بكميػػة التربيػػة
جاهعة الهرقب ,هجمة التربكؼ كمية التربية ,الخهس  ,لٓبيا .ع).(8

 - 5الحربْ ,دمحم بف صىت ) (2007هطالب استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ لتدريس الرياضيات بالهرحمة
الثاىكية هف كجٍة ىظر الههارسٓف كالهختصٓف ,الههمكة العرية السعكدية ,جاهعة أـ القرػ.
 - 6التركْ ,خالد دمحم )2018ـ( :التحكؿ هف التعميـ التقمٓدؼ إلِ التعميـ ا٘لكتركىْ ,بحت هقدـ لمهؤتهر
العمهْ الدكلْ السابع آفاؽ هستقبمية لمتربية كالتعميـ فْ ظل عالـ هتغٓر كمية أداب -جاهعة الزيتكىة
اٖردىية ,فْ الفترة هف  4-3إبريل 2018ـ.
 - 7التركْ ,خالد دمحم ) (2019تىظيـ البٓئة ا٘لكتركىية لٛرتقاء بجكدة هؤسسات التعميـ العالْ بمٓبيا,
الهجمة العمهية لكمية التربية ,جاهعة هصراتة ,لٓبيا ,الهجمد اٖكؿ ,العدد الرابع عشر ,سبتهبر2019ـ.
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 - 8الراشد ,فارس بف إبراٌيـ" .التعميـ ا٘لكتركىْ كاقع كطهكح "  .كرقة عهل هقدهة إلِ الىدكة اٖكلِ
لمتعميـ ا٘لكتركىْ خٛؿ الفترة )21-19صفر ٌ1424ػ( )2003/4/23-21ـ( .هدارس الهمؾ فيصل
بالرياض .هتكفر عمِ الهكقع )(http://www.jeddahedu.gov.sa/NEWS/papers/p1.doc
 - 9الهكسِ ,عبد هللا بف عبد العزيز بف دمحم ) :(2002التعمـ ا٘لكتركىْ هفٍكهً ,خصائصً ,فكائدي,
عكائقً .كرقة عهل هقدهة )لىدكة هدرسة الهستقبل( كمية التربية جاهعة الهمؾ سعكد  24-23أكتكبر
.2002
 - 10الهكسِ ,عبد هللا بف عبد العزيز بف دمحم ) ,(2007هتطمبات التعميـ ا٘لكتركىْ ,بحث هقدـ إلِ
هؤتهر التعميـ ا٘لكتركىْ ...آفاؽ كتحديات الككيت  19-17هارس 2007ـ
 - 11الهكلِ ,آهىة أبراٌيـ فضل كآخركف ) (2016كاقع استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ فْ كميات التربية بكٚية
الخرطكـ ,هجمة العمكـ التربكية ,العدد ) (17هارس 2016ـ.
 - 12آؿ هزٌر ,سعٓد دمحم ) (2014إدارة التعميـ ا٘لكتركىْ فْ التعميـ العاـ بالههمكة العربية السعكدية,
رسالة دكتكراي ,غٓر هىشكرة ,جاهعة الهمؾ سعكد ,الرياض.
 - 13العكيد ,دمحم ,الحاهد ,أحهد )1424ق( ػ :التعميـ ا٘لكتركىْ فْ كمية اٚتصاٚت كالهعمكهات بالرياض"
دراسة حالة" ,كرقة عهل هقدهة لىدكة التعميـ الهفتكح فْ هدار الهمؾ فيصل ,الرياض.
 - 14الٍادؼ ,دمحم دمحم ) (2005التعميـ ا٘لكتركىْ عبر شبكة ا٘ىترىت ,الدار الهصرية المبىاىية القاٌرة.
 -15التكدرؼ ,عكض حسٓف ) :(2004الهدرسة ا٘لكتركىية كأدكار الحدٓثة لمهعمـ ,هكتبة الرشد,
الرياض.
 -16الٍكيدؼ ,زيد ) .(2005هٍارات التدريس الفعاؿ ,د.ت ,العٓف :دار الكتاب الجاهعْ لمىشر
كالتكزيع.
 -17برايس ,عباس )2006ـ( :دكر الشبكة العىكبكتية العالهية فْ دعـ كتىهية هٍارات التعميـ التقىْ لدػ
أعضاء ٌٓئة التدريس :الهتطمبات كىظرة هستقبمية ,بحث هىشكر بالهؤتهر كالهعرض التقىْ السعكدؼ
الرابع الهىعقد فْ الفترة هف ٌ1427 /11/15-11ػ ,الهؤسسة العاهة لمتعميـ الفىْ كالتدريب الهٍىْ,
الرياض.
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 -18بدر الخاف)2005ـ(":استراتٓجيات التعميـ ا٘لكتركىْ " ترجهة الهكسكؼ كآخركف ,شعاع لمىشر
كالتكزيع ,سكريا.

 -19حس ػػف ,ارف ػػع عب ػػاس ,حه ػػكد ,حس ػػٓف كػ ػريـ )2009ـ( :الهع ػػالـ اٖساس ػػية لفكػ ػرة التح ػػكؿ ه ػػف التعم ػػيـ
التقمٓدؼ إلِ التعميـ ا٘لكتركىْ ,هجمة كمية أداب ,جاهعة الهستىصرية ,ع).(91

 -20سالـ ,أحهد )2004ـ( تكىكلكجيا التعميـ كالتعميـ ا٘لكتركىْ هكتبة الرشد ,الرياض.
 -21سعادة ,جكدت أحهد ,السرطاكؼ ,عادؿ أحهد ) :(2003استخداـ الحاسكب كاٖىترىت فْ هيادٓف
التربية كالتعميـ ,اٌٖمية لمىشر كالتكزيع ,عهاف.

 -22شحاتة ,حسف ,كآخركف)2003ـ( :هعجـ الهصطمحات التربكية كالىفسية ,هصر ,دار الهصرية

المبىاىية.

ٌ -23زاع ,أىيسة ) (1999الكفايات التعميهية الٛزهة لهعمهْ المغة العربية فْ الهرحمة الثاىكية
بالجهٍكرية اليهىية ,رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة ,جاهعة صىعاء الجهٍكرية اليهىية.

 -24عمْ ,فياض ,حسكف ,رجاء )2009ـ( :التعميـ ا٘لكتركىْ كالتعميـ التقمٓدؼ دراسة تحمٓمية هقارىة,
هجمة كمية بغداد لمعمكـ اٚقتصادية ,ع).(19

 -25عزهْ ,ىبٓل جاد ) :(2014بٓئات التعمـ التفاعمية ,دار الفكر العربْ ,القاٌرة.

 -26عمْ ,بسهة عمْ كاهل  :2017هتطمبات تفعٓل التعميـ ا٘لكتركىْ بهرحمة التعميـ الثاىكؼ العاـ
لهكاجٍة هشكمة الدركس الخصكصية بهحافظة بكرسعٓد ,هجمة كمية التربية  ,جاهعة بكر سعٓد  ,العدد

الثاىْ كالعشركف – ٓكىٓك 2017ـ.

 -27يسف ,أيهف ) :(2015قضايا تربكية هعاصرة ,هؤسسة طٓبة لمىشر كالتكزيع  ,القاٌرة .

ثانياً :المراجع األجنبية:
1- Shin, W. (2015). Teachers’ Use of Technology and Its Influencing Factors
in Korean Elementary Schools. Technology, Journal of Pedagogy and
Education, 24(4), PP 461-476. Retrieved from:
http://dx.doi.org/10.1080/1475939X.2014.915229

2- Literacy Jang, B. (2012). Korean parents Attitudes, Motivations, And Home
Practices Toward Bilingualism Between Korean And English In Korea. Doct.
Diss.
*********************************
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أثر استخداـ التعمـ المدمج في تدريس الرياضيات عمي التحصيل كاالتجاه نحكه كبقاء أثر
التعمـ طالب المرحمة الثانكية

أ .أهىية عمْ أبك زيد عبد القادر

كمية التربية قصر بف غشٓر /جاهعة طرابمس

مقدمة :

تمعب تكىكلكجيا الهعمكهات كاٚتصاٚت دك ار ٌاها فْ جهيع هىاحْ الحياة كاىعكس ذلؾ التطكر الٍائل

عمْ هىظكهة التعمـ  ,حٓث بحث التربكيكف عف طرؽ كأسالٓب كتقىيات كىهاذج جدٓدة لهكاجٍة العدٓد هف
التحديات التْ تكاجً العهمية التعميهية لتجكيد العهمية التعميهية كالكصكؿ إلْ أفضل الىتاجات التعميهية

فظٍر الذؼ ٓركز عمْ إدخاؿ التكىكلكجيا الهتطكرة فْ العهل  E-Learningها يسهْ بالتعمـ ا٘لكتركىْ

التدريسْ لهساعدة الهتعمـ عمْ اكتساب الهعمكهات بطريقة تشبع هٓكلً هف خٛؿ الكسائط الهتعددة ) أحهد

سالـ  , 2009 ,ص . ( 8-1

فالتعمـ ا٘لكتركىْ ىهط ا جدٓدا هف أىهاط التعميـ فرضية التغٓرات العمهية ك التكىكلكجية التْ يشٍرٌا

العالـ الٓكـ ٌ ,ذا ٚف اٚستراتٓجيات كاٖسالٓب الهعتادة غٓر قادرة عمْ هسآرة تمؾ التغٓرات  ,حٓث
تغٓر دكر الهعمـ كالهتعمـ كقد أدؼ اٚعتهاد عمْ أسالٓب التعمـ ا٘لكتركىْ إلْ تكضيح تفصٓمْ لمهادة

عمْ شكل  p 384) , 2004, R.eta ,(Mayer .خطكات كهٍهات قصٓرة يسٍل السيطرة عمٍٓا هف

قبل الهتعمـ  ,تـ استخداـ التعمـ ا٘لكتركىْ فْ برىاهج لرعاية الطمبة الهتفكقٓف فْ جاهعة ستاىفكرد

اٖهريكية فكجدكا أف  %50هف الطمبة الهمتحقٓف قادركف عمْ إكهالً  ,كعىدها أضافكا حصص صفية
تقمٓدية إلْ التعمـ ا٘لكتركىْ كصمت ىسبة اىجاز البرىاهج هف قبل الطمبة الهتفكقٓف إلْ . %94

) . 2017 ,( Dean P . & teal p 247

كيعىْ ذلؾ أف التطكر التكىكلكجْ هٍها سهْ كتطكر  ٚيغىْ عف الطرؽ التقمٓدية فْ التعميـ كالتعمـ ,

فالتعمـ ا٘لكتركىْ لف يككف بديٛا عف التعمـ التقمٓدؼ ك ٚعمْ الهعمـ كالفصل الدراسْ  ,كهف ٌىا ظٍر
هفٍكـ الهدهج  Blended Learningفٍذا الىكع هف التعمـ تجهع بٓف التعمـ ا٘لكتركىْ كالتعمـ التقمٓدؼ

الصفْ العادؼ  face to faceفْ ىهكذج كاحد لٛستفادة بهزايا ك ٛهىٍها لتحقٓق اٌٖداؼ الهىشكدة .

كفْ ضكء ٌذا اٌٚتهاـ الهتزآد لهحاكلة استخداـ كتطبٓق التعمـ الهدهج لتدريس الرياضيات أجريت

العدٓد هف الدراسات فْ ٌذا الهجاؿ هىٍا ) ( Lee chun – Hsuing teals ,2007تكصمت إلْ أف

لمتعمـ الهدهج أثر فْ تىهية اٚتجاٌات آٚجابية ىحك هادة الرياضيات  ,كدراسة ) شعباف حضىْ,

 ( 2006تكصمت إلْ الكحدة الهقترحة فْ تاريخ عمهاء الرياضيات العرب القائهة عمْ التعمـ الهدهج أدت
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إلْ ارتفاع هستكيات التحصٓل كتىهية اٚتجاي ىحك الرياضيات  ,كدراسة دٓميسْ كلٓىا رد تكصمت إلْ

تحسف فْ تعمـ الطٛب عىد إضافة فصكؿ تقمٓدية إلْ التعمـ ا٘لكتركىْ قد زادت بدرجة دالة إحصائية

بالهقارىة بزهٛئٍـ الذٓف درسكا ىفس الهقرر بالتعمـ ا٘لكتركىْ .

كها أشارت ) هفٓد أبك هكسْ  ( 2009 ,إلْ أف استخداـ إستراتٓجية تعمـ الهزيج فْ التدريس كاف لً

اٖثر اٖكبر فْ زيادة تحصٓل الطٛب كفْ تككيف اتجاٌات إٓجابية ىحك إستراتٓجية التعمـ الهدهج  ,كقد

أعمىت جاهعة الٓىكػ )  ( Alanoyاٖهريكية عف هشركع الجاهعة لىشر الهساقات الدراسية لحكالْ تسعة

كثٛثٓف تخصص ا أكاديهي ا عمِ شبكة ا٘ىترىٓت هف ىكع تعمـ الكتركىْ كٌذا الهشركع لف يككف بديٛا عف

الهساقات التقمٓدية التْ تقدهٍا الجاهعة  ,فكجد أف التعمـ الهدهج قد بدأ يحل تدريجي ا هحل التعمـ
ا٘لكتركىْ فْ هعظـ الهؤسسات التعميهية ) ( Bresin , J. Associates , 2005

هف العرض السابق ٓتضح أىىا ىقف فعميا عمِ عتبة الدخكؿ إلْ هرحمة جدٓدة فْ هجاؿ دهج التعمـ

ا٘لكتركىْ هع التعمـ اٚعتيادؼ فْ التعميـ كالتعمـ  ,كلعل ذلؾ يشجع عمْ تطبٓق أسمكب التعمـ الهدهج

فْ تدريس الهىاٌج بصفة عاهة كتدريس الرياضيات بصفة خاصة .

مشكمة الدراسة :

تشٓر العدٓد هف الدراسات كالهٍتهٓف كالهكجٍٓف التربكيٓف كهف خٛؿ اٚطٛع عمِ الىتائج إف طٛب

الصف اٖكؿ ثاىكؼ ٓكاجٍكف صعكبات فْ فٍـ كتعمـ هكضكعات الرياضيات كاىخفاض التحصٓل بكجً
عاـ  ,كها أف الكضع الراٌف فْ الهدارس ٓركز عمْ الحفع كاٚستذكار غٓر هشجع عمِ البحث

كاٚس تقصاء كٍٓ ٚتـ بالتطبيقات العهمية كالحياتية لمهفاٌيـ الرياضية كاٚعتهاد عمْ الكتاب الهدرسْ
كهصدر كحٓد لمهعرفة هها أدػ إلْ فتكر دافعية التعمـ عىد الطٛب كضعف حهاسٍـ كعدـ قدرتٍـ عمِ

الكصكؿ إلْ درجات تحصٓل جٓدة فْ هادة الرياضيات فهف خٛؿ ٌذي الدراسة تحاكؿ الباحثة الهساٌهة
فْ إٓجاد حمكؿ لٍذي الهشكمة كتدلٓل الصعكبات التْ تكاجً الطٛب فْ دراسة الرياضيات باستخداـ تعمـ
هدهج كجزء هف التعمـ اٚلكتركىْ فْ تدريس الرياضيات قد يعهل عمْ تكفٓر بٓئة تعميهية تفاعمية ىشطة

تدفع الطٛب لمبحث عف الهعرفة بأىفسٍـ  ,لذلؾ تحاكؿ ا٘جابة عف التساؤؿ الرئيس التالْ :

* ها أثر استخداـ كحدة قائهة عمِ التعمـ الهدهج فْ تدريس الرياضيات عمْ التحصٓل كبقاء أثر التعمـ

كاٚتجاي ىحكي لدػ طٛب الهرحمة الثاىكية ؟

كيتفرع هف ٌذا التساؤؿ التساؤٚت التالية :

 -1ها صكرة كحدة فْ الرياضيات قائهة عمْ التعمـ الهدهج لطٛب الصف اٖكؿ ثاىكؼ ؟
 -2ها أثر استخداـ الكحدة عمِ التحصٓل لدػ طٛب الهرحمة الثاىكية ؟
 -3ها أثر استخداـ الكحدة عمِ تىهية اٚتجاي ىحك التعمـ الهدهج ؟
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 -4ها أثر استخداـ الكحدة عمْ بقاء أثر التعمـ ؟

أىداؼ الدراسة :

تٍدؼ الدراسة الحالية إلْ :

 -1تعرؼ هدؼ تأثٓر التعمـ الهدهج عمِ التحصٓل لدػ طٛب الهرحمة الثاىكية هف خٛؿ دراستٍـ لمكحدة
الهختارة .

 -2تعرؼ هدػ تأثٓر التعمـ اٚلكتركىْ الهدهج فْ تىهية اٚتجاي ىحك التعمـ اٚلكتركىْ الهدهج لدػ
طٛب الهرحمة الثاىكية هف خٛؿ دراستٍـ لمكحدة الهختارة .

 -3تعرؼ هدػ تأثٓر التعمـ الهدهج فْ بقاء أثر التعمـ لدػ طٛب الهرحمة الثاىكية هف خٛؿ دراستٍـ
لمكحدة الهختارة .

فركض الدراسة :

تـ صياغة فركض الدراسة عمْ الىحك التالْ :

 -1تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية بٓف هتكسطْ درجات الهجهكعة التجريبية ) الذٓف درسكا بالتعمـ

الهدهج( كدرجات طٛب الهجهكعة الضابطة ) الذٓف درسكا بالطريقة الهعتادة ( فْ اٚختبار التحصٓمْ

كهستكياتً الهختمفة لصالح الهجهكعة التجريبية البعدؼ .

 -2تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية بٓف هتكسطْ درجات الهجهكعتٓف فْ اٚختبار التحصٓمْ الهؤجل
كهستكياتً الهختمفة لصالح الهجهكعة التجريبية .

 -3تكجد عٛقة ارتباطية هكجبة بٓف درجات طٛب الهجهكعة التجريبية فْ كٛا هف اٚختبار التحصٓمْ
كهقياس اٚتجاي ىحك التعمـ اٚلكتركىْ الهدهج .

 -4تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية بٓف هتكسطْ درجات طٛب الهجهكعتٓف التجريبية كالضابطة
هقياس اٚتجاي ىحك التعمـ اٚلكتركىْ الهدهج كأبعادي الهختمفة لصالح الهجهكعة التجريبية .

أىمية الدراسة :

 -1تعد ٌذي الدراسة استجابة لٌٛتهاـ العالهْ كالهحمْ بالبحث فْ التدريس باستخداـ التكىكلكجيا الحدٓثة
فْ عصر تكىكلكجيا الهعمكهات .

 -2تكفر ٌذي الدراسة لهصههْ هىاٌج الرياضيات ىظرة أعهق لها يهكف أف ٓتضهىً الهىٍج هف إشارات
داخل الكتاب كاستخداـ التقىيات التعميهية كبرهجيات تدهج هع الطرؽ اٚعتيادية فْ التدريس .

 -3تكفر أسمكب جدٓد فْ التدريس ٓتـ استخداـ تكىكلكجيا الهعمكهات كاٚتصاٚت كهساعد فْ عهمية
التدريس دكف الحاجة لمتغٓر الجذرؼ لٗسالٓب الهعتادة .

 -4تمقْ الضكء عمْ التعمـ ا٘لكتركىْ كدكرة فْ تحسٓف ىكاتج التعمـ .
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 -5تحاكؿ التغمب عمْ أكجً القصكر فْ أسالٓب كاستراتٓجيات تدريس الرياضيات الهعتادة كالهعتهدة
عمْ التدريس التقمٓدؼ لكْ تسآر اٚتجاٌات التربكية الحدٓثة .

 -6يقدـ ىهكذج ا إجرائي ا لكيفية إعداد كحدة هف كتاب الرياضيات الهقرر عمْ طٛب الصف اٖكؿ ثاىكؼ
باستخداـ التعمـ الهدهج  .يساعد الهعمـ عمْ كيفية تىفٓذ دركسٍـ باستخداـ تقىيات هتقدهة .

 -7يقدـ أدكات تقكيـ تتهثل فْ اختبار تحصٓمْ هعرفْ كهقياس اتجاي يهكف اٚستفادة هىٍها فْ تقكيـ
بعض جكاىب الرياضيات لدػ طٛب الصف اٖكؿ ثاىكؼ .

حدكد الدراسة :

اقتصرت الدراسة الحالية عمْ :

 -1هجهكعة هف طٛب الصف اٖكؿ الثاىكؼ  ,هف هدرسة قصر بف غشٓر كهجهكعة تجريبية .

 -2اٚقتصار عمْ كحدة ) اٖسس كالمكغاريتهات ( الهقررة فْ كتاب الرياضيات لمصف اٖكؿ ثاىكؼ .
 -3اختبار تحصٓمْ فْ الكحدة الهختارة لقياس هستكيات ) التذكر – الفٍـ – التطبٓق – التحمٓل –
التركٓب – ا٘بداع ( .

 -4قياس اتجاي الطٛب ىحك التعمـ ا٘لكتركىْ الهدهج .

 -5قياس بقاء أثر التعمـ لدػ طٛب الصف اٖكؿ الثاىكؼ هف خٛؿ دراسة الكحدة الهختارة .

منيج الدراسة :

استخدهت الدراسة الحالية الهىٍج شبً تجريبْ القائـ عمْ الهعالجات التجريبية القبمية كالبعدية هف خٛؿ

الهجهكعتٓف :

 -1هجهكعة تجريبية  :تضـ هجهكعة طٛب الصف اٖكؿ الثاىكؼ الذٓف ٓدرسكف هحتكػ كحدة
الرياضيات كفقا لمتعمـ الهدهج .

 -2هجهكعة ضابطة  :تضـ هجهكعة أخرؼ هف طٛب الصف اٖكؿ الثاىكؼ الذٓف ٓدرسكف ىفس
الهحتكؼ كفق ا لمطريقة الهعتادة فْ الهدارس .

التطبٌك المبلً

مجموعات الدراسة

المعالجات

التطبٌك البعدي

التطبٌك المؤجل

 االختباراٚ
التحصٌلً

 -هجهكعة تجريبية

 تدرٌس الوحدةوفما ً للتعلم المدمج

اختبار

التحصٓمْ

تطبٓق اٚختبار
التحصٓمْ بعد

– تدريس الوحدة
بالطرٌمة المعتادة

هقياس اٚتجاي

ستة أسابيع

 ممٌاس االتجاهنحو التعلم
المدمج

 -هجهكعة ضابطة

ىحك التعمـ
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إجراءات الدراسة :

لٙجابة هف أسئمة الدراسة كاختبار صحة الفركض اتبعت الخطكات التالية :

 -1اٚطٛع عمِ الدراسات السابقة كاٖدبيات العمهية الهتصمة بهجاؿ الدراسة كتحمٓمٍا لٛستفادة هىٍا فْ
إعداد الدراسة الحالية .

 -2إعداد خميفة ىظرية حكؿ التعمـ اٚلكتركىْ كالتعمـ الهدهج كدكري فْ العهمية التعميهية .
 -3إعداد كحدة الرياضيات فْ ضكء التعمـ الهدهج كضبطٍا عف طريق عرضٍا عمِ هجهكعة هف
الهستشاريف اٖساتذة الهتخصصٓف ٘بداء الرأؼ فٍٓا كتعدٓمٍا .

 -4إعداد هكاد كأدكات الدراسة .

 ترشٓد الطٛب لهكاقع تعمـ الرياضيات فْ هكاقع التكاصل الهتاحة . -دلٓل لمهعمـ كفق التعمـ الهدهج .

 -اختيار تحصٓمْ كعرضً عمِ أساتذة هختصٓف كالتأكد هف صدقة كثباتً كتعدٓمً .

 هقياس اٚتجاي ىحك التعمـ اٚلكتركىْ الهدهج كعرضً عمْ اٖساتذة كالهستشاريف كالتأكد هف صدقًكثباتً

 -5اختيار عٓىة الدراسة هف طٛب الصف اٖكؿ ثاىكؼ بهىطقة قصر بف غشٓر كتقسيهٍا إلْ

هجهكعتٓف تجريبية كضابطة .

 -6تطبٓق اٚختبار التحصٓمْ كهقياس اٚتجاي ىحك التعمـ اٚلكتركىْ الهدهج قبمي ا عمِ هجهكعتْ
الدراسة

 -7تدريس الكحدة كفق ا لمتعمـ الهدهج لطٛب الهجهكعة التجريبية كبالطريقة الهعتادة لمهجهكعة الضابطة.

 -8تطبٓق اٚختبار التحصٓمْ كهقياس اٚتجاي ىحك التعمـ اٚلكتركىْ الهدهج بعديا عمِ هجهكعتْ
الدراسة

 -9هعالجة البياىات إحصائي ا كالتكصل إلْ الىتائج .

 -10عرض ىتائج الدراسة كهىاقشتٍا .
 -11تقديـ التكصيات كالهقترحات .
مصطمحات الدراسة :

ػ  -1Blended Learningالتعمـ المدمج :

يعرؼ إجرائيا )) بأىً استخداـ التقىية الحدٓثة فْ تدريس الرياضيات دكف التخمْ عف الكاقع التعميهْ

الهعتاد كالحضكر فْ غرفة الصف  ,كيتـ التركٓز عمِ التفاعل الهباشر داخل غرفة الصف عف طريق
استخداـ آليات اٚتصاؿ الحدٓثة كالحاسكب كالشبكات كبكابات اٚىترىٓت لتقديـ ىكعية جدٓدة هف تىاسب
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خصائص الهتعمهٓف كاحتياجاتٍـ هف ىاحية كتىاسب الهقرر الدراسْ كاٌٖداؼ التْ تسعِ لتحقيقٍا هف

ىاحية أخرؼ .

 -2االتجاه نحك التعمـ االلكتركني المدمج :

): ) Attitude toward Blende electronic Learning
يعرؼ إجرائي ا )) بأىً استعداد هكتب ٓتكلد عف الفرد ىتٓجة عكاهل هختمفة تؤثر فْ حياتً  ,بحٓث

ٓكجً استجاباتً سمبا أك إٓجابيا ىحك التعمـ اٚلكتركىْ الهدهج  ,إها هؤيد أك هعارض ٚستخداـ التعمـ
اٚلكتركىْ الهدهج فْ تدريس الرياضيات  ,كيقاس بالعٛهة التْ حصل عمٍٓا الطالب هف خٛؿ الهقياس

الذؼ استخدهتً الدراسة لقياس اٚتجاي ىحك التعمـ اٚلكتركىْ الهدهج (( .

3ػ بقاء أثر التعمـ ) : (Learning Retention

يقصد بً )) هدػ احتفاظ الطٛب لمهفاٌيـ الهتضهىة بكحدة الرياضيات لمصف اٖكؿ ثاىكؼ بعد ستة
أسابيع هف دراستٍـ لمكحدة باستخداـ التعمـ الهدهج لمهجهكعة التجريبية كالطريقة الهعتادة لمهجهكعة

الضابطة  ,كيعبر عىً بالدرجات التْ يحصل عمٍٓا الطالب فْ اٚختبار التحصٓل الهؤجل .

اإلطار النظري :

ػ مفيكـ التعمـ اإللكتركني(  ( Electronic Learningهع ىٍاية التسعٓىات هف القرف الهاضْ

بدأت الهكجة اٖكلْ فيها يسهْ بالتعمـ ا٘لكتركىْ  ,كٌذي الهكجة ركزت عمْ إدخاؿ التكىكلكجيا الهتطكرة
فْ العهل التدريسْ كتحكيل الفصكؿ التقمٓدية إلْ فصكؿ افتراضية عف طريق إدخاؿ تكىكلكجيا

الهعمكهات ) حسف عمْ سٛهة  Virtual Classrooms , 2005 ,ص ( 14 – 1

كيعتهد عمْ استخداـ الكسائط ا٘لكتركىية الهختمفة كتكىكلكجيا اٚتصاؿ لدعـ عهمية التعمـ هف خٛؿ

التكاصل كالتفاعل بٓف الهعمـ كالهتعمـ كالهىٍج الدراسْ كالهؤسسة التعميهية ) عمِ حبٓب الكىدؼ ,

 ,2009ص  . ( 2 , 1كيعرفً أحهد دمحم سالـ )  ( 2009بأىً هىظكهة تعميهية لتقديـ البراهج التعميهية
أك التدريبية لمهتعمهٓف أك الهتدربٓف فْ أؼ كقت كفْ أؼ هكاف باستخداـ تقىيات الهعمكهات كاٚتصاٚت

التفاعمية هثل ) أجٍزة الحاسكب _ اٚىترىت  ,القىكات الهحمية أك الفضائية _ التمفاز  ,اٖقراص

الههغىطة  ,التميفكف  ,البريد اٚلكتركىْ  ,الهؤتهرات عف بعد ( لتكفٓر بٓئة تعميهية تفاعمية هتعددة

الهصادر بطريقة هت ازهىة أك غٓر هتزاهىة دكف اٚلتزاـ بهكاف هحدد اعتهادا عمْ التعمـ الذاتْ كالتفاعل
بٓف الهعمـ كالهتعمـ.

أ٘لاف اٌزؼٍُ االٌىزو: ٟٔٚ
َ٠ؼ ٟاٌزؼٍُ االٌىزو ٟٔٚاٌ ٟرؾم١ك األ٘لاف اٌزبٌ١خ  ( :أؽّل ٍبٌُ ) 2009 ،
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 -1تككيف بٓئة تعميهية تفاعمية هف خٛؿ تقىيات الكتركىية جدٓدة كالتىكع فْ هصادر الهعمكهات.
 -2إكساب الطٛب الهٍارات أك الكفايات الٛزهة ٚستخداـ تقىيات اٚتصاٚت كالهعمكهات .
 -3تطكير دكر الهعمـ فْ العهمية التعميهية حتِ ٓتكاكب هع التطكرات العمهية كالتكىكلكجية الهستهرة
كالهتٛحقة .

 -4تكسيع دائرة اتصاٚت الطالب هف خٛؿ شبكات اٚتصاٚت العالهية كالهحمية كعدـ اٚقتصار عمِ
الهعمـ كهصدر لمهعرفة هع ربط الهكقع التعميهْ بهكاقع تعميهية أخرؼ

 -5تقديـ التعمـ الذؼ ٓىاسب فئات عهرية هختمفة هع هراعاة الفركؽ الفردية بٓىٍـ .
مشكالت التعمـ اإللكتركني :

تتمخص أٌـ هشكٛت التعمـ اٚلكتركىْ فْ أتْ ) حسف عمِ سٛهة  ) , ( 2005 ,دمحم عبدي(2005 ,

 -1غياب اٚتصاؿ اٚجتهاعْ الهباشر بٓف عىاصر العهمية التعميهية .

 -2يحتاج تطبٓق ىظـ التعمـ اٚلكتركىْ إلْ أجٍزة كهعدات تتطمب تكمفة عالية .

ٓ -3تطمب هٍارات استخداـ تكىكلكجيا التعمـ اٚلكتركىْ قد  ٚتتكفر ٌذي الهٍارات لدؼ الهعمـ كالهتعمـ .
 -4عدـ هىاسبة التعمـ اٚلكتركىْ لبعض الهىاٌج الدراسية هثل الهىاٌج التْ تتطمب هٍارات عمهية .
 -5هع هركر الكقت تجعل الطالب يشعر بالههل ككراٌية اٖجٍزة .

 -6كثٓ ار ها تشٓر الىتائج إلْ عدـ هصداقية فْ عهميات الحضكر كاٚهتحاىات .
ٌ -7ذا الىكع هف التعميـ تىقصً ركح الحكار كالهىاقشة كتبادؿ أراء .

 -8فْ الغالب يصبح الطالب اىطكائْ بسبب عدـ التكاجد فْ الهكقف الحقيقْ كجٍ ا لكجً هع العمـ كهع
الهتعمهٓف .

كلمتغمب عمِ ٌذي الهشكٛت يهكف تكظٓف التعمـ اٚلكتركىْ جزئي ا لهساعدة التعميـ الصفْ التقمٓدؼ كهف

ٌىا برزت الحاجة إلْ ىهكذج التعمـ الهدهج ) الهخمكط ( كفيً ٓكظف التعمـ اٚلكتركىْ هدهجا هع التعميـ
الصفْ بحٓث ٓتشاركا فيً هعا فْ إىجاز عهمية التعمـ  ,كيككف الهعمـ هكجً لعهمية التعمـ لدػ الطٛب
كهرشدا لٍـ .

ػ التعمـ المدمج :Blende Learning

ٓرػ ),2005ػ ػ  (Bersin , Jف التعمـ الهدهج ٌك التطكر الطبيعْ لمتعمـ اٚلكتركىْ داخل برىاهج
تعميهْ تتكاهل فيً الكسائط التعميهية الهتعددة لتحقٓق اٌٖداؼ التعميهية بالطريقة الهثمْ  ,كيعتهد أف أؼ

برىاهج تعميهْ الكتركىْ ىاجح إها أف يككف بالفعل برىاهج تعمـ أك سٓتحكؿ فْ الهستقبل إلْ تعمـ هدهج ,

كيقكؿ:
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أف هفٍكـ التعمـ الهدهج ىتج هف حاٚت فشل التعمـ ( Alshwiah A deer Aidhs . 2009

اٚلكتركىْ فٍىاؾ هقررات ٓبدك فٍٓا أف التعمـ أفضل باستخداـ هزيج بٓف الفصكؿ الدراسية التقمٓدية

كالتدريب الهعتهد عمِ التكىكلكجيا  .كٌك هصطمح يشٓر إلْ الخمط بٓف التعمـ كجٍ ا لكجً كالتعمـ عف بعد
ك ٚيشترط هعً استخداـ تقىيات عالية الجكدة كيهكف اعتباري جٓل جدٓد هف أجياؿ التعمـ كليس ىكع جدٓد .

ٌك تعمـ ٓتـ هف خٛلً استخداـ كسائل اتصاؿ هختمفة لتعمـ هادة ) كعرفً ( Rasmussen , 2003

هعٓىة  ,كتتضهف ٌذي الكسائل هزيج هف اٚلتقاء الهباشر فْ قاعات التدريس كالتكاصل عبر اٚىترىت
كالتعمـ الذاتْ كٌك يهزج التعمـ اٚعتيادؼ باستخداـ التقىيات التعميهية الهتىكعة .

كعرفً ) زيتكف ,

ٌ : ( 2005ك إحدػ صيغ التعميـ أك التعمـ التْ ٓىدهج فٍٓا التعمـ اٚلكتركىْ هع التعمـ الصفْ التقمٓدؼ
فْ إطار كاحد .

) ,( Gray ; H. 2004كيهكف لمتعمـ الهدهج أف يحقق العدٓد هف اٌٖداؼ ) دمحم

خزيـ  ( 2007 ,منيا :

 زيادة فاعمية الهعمهٓف . تكفر هىاٌج دراسية بصكرة إلكتركىية لمهعمـ كالهتعمـ . -سٍكلة تحدٓثٍا كتكفٓر الكقت كالتكالٓف .

 تقٓيـ الهادة التعميهية لمطالب بصكرة كاضحة . -إهكاىية العكدة إلٍٓا بسٍكلة .

كعىد تصهيـ بٓئة تعمـ هدهج ٓجب هراعاة الشركط التالية ) قسط ىدؼ شكهمِ : ( 2007 ,

 -1التخطيط الجٓد لتكظٓف تكىكلكجيا التعمـ اٚلكتركىْ فْ بٓئة تعمـ هدهج كتحدٓد كظيفة كل كسيط غْ
البرىاهج ككيفية استخداهً هف قبل الهعمـ أك الهتعمـ بدقة .

 -2التأكد هف هٍارات الهعمهٓف كالهتعمهٓف فْ استخداـ تكىكلكجيا التعمـ اٚلكتركىْ الهتضهىة فْ بٓئة
التعمـ الهدهج .

 -3التأكد هف تكفٓر اٖجٍزة كالهراجع كالهصادر الهستخدهة فْ بٓئة التعمـ الهدهج .
 -4بدء البرىاهج بجمسة عاهة تجهع بٓف الهعمهٓف كالهتعمهٓف كجٍ ا لكجً ٓتـ فٍٓا تكضيح أٌداؼ البرىاهج
كخطتً ككيفية تىفٓذي كاٚستراتٓجيات الهستخدهة فيً كدكر كل هىٍـ فْ أحداث التعمـ .

 -5العهل عمِ كجكد هعمهٓف فْ الكقت الهىاسب لمرد عمِ استفسارات الهتعمهٓف بشكل جٓد سكاء كاف
هف خٛؿ اٚىترىٓت أك قاعدة الدرس .

متطمبات التعمـ المدمج :

تىقسـ هتطمبات التعمـ الهدهج إلْ ) دمحم عبدي عهاشة : ( 2005 ,
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 -1متطمبات تقنية :

 يحتاج إلْ تزكيد الفصكؿ بجٍاز حاسب  ,كجٍاز عرض هتصل باٖىترىٓت . -تكفٓر ب ارهج لمتقكيـ اٚلكتركىْ .

 -تحدٓد هكاقع يهكف اٚتصاؿ بٍا .

 -تكفٓر فصكؿ افتراضية بجاىب الفصكؿ التقمٓدية  ,بحٓث يكهل كٕ هىٍا .

 -2متطمبات بشرية :

الهتطمبات البشرية فهثل قطبْ العهمية التعميهية كٌهت الهعمـ كالهتعمـ كلكل هىٍها طبيعة خاصة فْ ظل

التعمـ الهدهج .

أ -المتعمـ :

 ٚبد أف يشعر أىً هشارؾ كليس همتقْ . ٓجب أف ٓتدرب عمْ الهحادثة عبر الشبكة كالتعاهل هع البريد اٚلكتركىْ .– ٓجب أف يشعر أف دكري ٌاـ لكْ ٓتفاعل هع الهعمـ لمكصكؿ إلْ الٍدؼ .

ب -المعمـ :

 لديً القدرة عمْ البحث عف ها ٌك جدٓد كالرغبة فْ تطكير هقرري كتجدٓد هعمكهاتً بصفة هستهرة .– لديً القدرة عمْ تصهيـ اٚختبارات بىفسً كتحكيل اٚختبارات التقمٓدية إلْ اٚختبارات إلكتركىية .
– التعاهل هع البريد اٚلكتركىْ كتبادؿ الرسائل هع الطٛب .

– يحكؿ كل ها يقكـ بشرحً هف صكرتً الجاهدة إلْ كاقع ٓثٓر اىتباي الطالب .

عكامل نجاح التعمـ المدمج :

ٌىاؾ العدٓد هف العكاهل التْ تساٌـ فْ ىجاح التعمـ الهدهج هىٍا ) خدٓجة الغاهدؼ(Rossett (2007,

) , A. 2003

 -1التكاصل كا٘رشاد بٓف الهعمـ كالهتعمـ .
 –2العهل التعاكىْ عمِ شكل فريق .

 -3تشجيع العهل الهبٍر الخٛؽ .
 -4اٚختبارات الهرىة .

 –5اشتراؾ الطٛب فْ اختبار الهدهج الهىاسب .
 -6إتاحة كسائل اتصاؿ سريعة كهتاحة طكؿ الكقت بٓف الهتعمـ كالهعمـ لٙرشاد كالتكجيً .
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مميزات التعمـ المدمج :

ٓرؼ كٛا هف ) خدٓجة الغاهدػ  ) , ( 2007 ,حسف زيتكف ) , ( 2005 ,حسف عمْ سٛهة ,

 ( 2005أف هزايا التعمـ الهدهج تتهثل فْ أتْ:

) ( Charles . D. , ,(Krause , K , 2007

 -1 teals 2004خفض ىفقات التعمـ بدرجة كبٓرة بالهقارىة بالتعمـ اٚلكتركىْ كحدة .

 –2تكفٓر اٚتصاؿ كجً لكجً ٓزيد هف التفاعل بٓف الهعمـ كالهتعمـ  ,كبٓف الهتعمهٓف هع بعض  ,كبٓف

الهتعمـ كالهحتكػ .

 -3يعزز الجكاىب ا٘ىساىية .

 -4الهركىة الكافية لهقابمة كافة اٚحتياجات الفردية كأىهاط التعمـ لدػ الهتعمهٓف باختٛؼ هستكياتٍـ

كأعهارٌـ كأكقاتٍـ .

 -5اٚىتقاؿ هف التعمـ الجهاعْ إلْ التعمـ الهتهركز حكؿ الهتعمـ كيزيد هف ىشاطً .

-6يعهل عمِ تكاهل التقكيـ التككيىْ كالىٍائْ لمهتعمـ كالهعمـ .

 -7كثٓر هف الهكضكعات يصعب تدريسٍا إلكتركىي ا بالكاهل فجاء التعمـ الهدهج يهثل أحد الحمكؿ
الهقترحة لحل هثل ٌدي الهشكٛت .

 -8إثراء الهعرفة ا٘ىساىية كرفع جكدة العهمية التعميهية .

 -9يسهح لمهتعمـ التعمـ فْ حاؿ عدـ تهكىً هف حضكر الدرس .

ٓ -10زيد رقعة التعمـ كعدـ اٚقتصار عمْ غرفة الصف .

 -11التكظٓف الحقيقْ لتطبيقات تكىكلكجيا الهعمكهات فْ الهكاقف التدريسية .

ٓ -12ركز عمْ الجكاىب الهعرفية كالهٍارية كالكجداىية دكف تأثٓر كاحدة عمْ اٖخرػ .

إجراءات الدراسة :
أكال  :مكاد المعالجة التجريبية :

أ -اختبار الهحتكؼ العمهْ  :تـ اختيار كحدة )) اٖسس كالمكغاريتهات (( هف كتاب الصف اٖكؿ ثاىكؼ
لسىة  2020كذلؾ لٗسباب أتية :

 -1تتضهف العدٓد هف الهفاٌيـ اٖساسية فْ الرياضيات كالتْ تعتبر أساس لهراحل تالية .

 -2تشهل الكحدة هكضكعات هرتبطة بهكاد دراسية أخرؼ تعترض هف الطالب فْ هسٓرتً التعميهية .
 -3تحتكػ الكحدة عمْ بعض البرآٌف كا٘ثباتات التْ تهثل صعكبة عىد الطالب فْ فٍهٍا كتعمهٍا .
ة_ رؾٍِ ً١ؾز ٞٛاٌٛؽلح ٚرزقٍض فطٛاد اٌزؾٍ ً١فّ١ب :ٍٟ٠
 -1اشزمبق األ٘لاف اٌٍَٛو١خ اٌّزٛلغ رؾم١مٙب .
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2ػ تحدٓد الدركس التْ ٓتـ تدريسٍا بالتعمـ الهدهج هف خٛؿ الهكاقع اٚلكتركىية الهتاحة .

بىاء اختبار ىٍائْ تـ اشتقاؽ فقراتً هف الهحتكػ العمهْ كتـ إعدادي بأسالٓب هتىكعة .

ج_ تحدٓد هكاقع هىاسبة كهتاحة تضـ فقرات كل الكحدة الدراسية فٍْ هكاقع أهىة كهتاحة يهكف لكٛا

هف الهعمـ كالهتعمـ الكصكؿ إلٍٓا .

د -خطكات السٓر فْ الدرس  :طبقا لمتعمـ الهدهج كها ٓمْ :
 -1التعمـ التقمٓدؼ  :تككف هف البداية لمتعمـ الهدهج بالتعمـ التقمٓدؼ الصفْ ) كجٍا لكجً ( هف خٛؿ
تقديـ تٍٓئة كتهٍٓد لمدرس ثـ ٓتىاكؿ الهعمـ جزء هف هكضكع الدرس باستخداـ طرؽ التدريس الهعتادة ,
عمِ أف ٓىتٍْ تدريس ٌذا الجزء هف الدرس كيىبً الهعمـ الهتعمهٓف سيككف باستكهاؿ هكاقع اٚىترىت

كيشٓر إلٍٓا .

 -2التعمـ اٚلكتركىْ  :كيأتْ كهرحمة ٚحقة ٚستكهاؿ الدركس بتكجيً كارشاد هف قبل الهعمـ كيتـ فْ
هعهل خاص أك فْ الهىزؿ بتحهٓل الهكاقع كتقكـ كل هجهكعة هف هجهكعات التعمـ باستخداـ تقىيات

الهكقع الهتاح كيتـ تحدٓد هكاعٓد اٚتصاؿ الهتزاهف هع أفراد الهجهكعة لمرد عمْ أسئمة الهتعمهٓف .

 -3الهؤتهر الفصمْ ٓ :جتهع الهعمـ هع طٛبً هرة أخرؼ بالفصل كيعقد هعٍـ لقاء ٓتـ هف خٛلً

استعراض كهراجعة ها تـ اىجازي إلكتركىا كالرد عمْ استفسارات الطٛب بصكرة هباشرة  ,كتقديـ التغذية
الراجعة .

 -4التقكيـ ٓ :تـ التقكيـ دكري ا كبصكرة إلكتركىية با٘ضافة إلْ اختبارات المقاء التدريسْ الهباشر عىدها

ٓمتقْ الطٛب كجٍا لكجً با٘ضافة إلْ اٚختبار القبمْ كالبعدؼ لمكحدة بصكرة هباشرة .

تأنيا  :إعداد أدكات الدراسة :

 0ـ ئػلاك افزجبه رؾص: ٍٟ١
أ -الٍدؼ هف اٚختبار  :قياس هدػ تحصٓل طٛب الصف اٖكؿ ثاىكؼ )عٓىة الدراسة ( لمهحتكػ
العمهْ ) اٖسس كالمكغاريتهات ( عىد هستكيات ) التذكر – الفٍـ – التطبٓق ( .

ب -صياغة هفردات اٚختبار  :تهت صياغة اٚختبار بأىهاط هتىكعة تتضهف أكهل  ,كاختيار هف
هتعدد ,كأثبت صحة .

ج -صدؽ اٚختبار  :تـ عرض الصكرة اٖكلية عمْ السادة الهستشاريف كهتخصصٓف ٘بداء رأٍٓـ ,

كاجراء التعديٛت الٛزهة .

د -التجريب اٚستطٛعْ لٛختبار  :تـ تطبٓق اٚختبار عمْ هجهكعة هف طٛب اٖكؿ ثاىكؼ

هف غٓر عٓىة البحث كذلؾ لحساب ثبات اٚختبار  ,ككاف هعدؿ الثبات  %78كٌْ درجة هىاسبة هف
الثبات .
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ق -الصكرة الىٍائية لٛختبار  :بمغ عدد هفردات اٚختبار بعد إجراء التعديٛت الٛزهة  60هفردة كلكل

هفردة صحيحة تهىح درجة كاحدة .

جدكؿ )  ( 1هكاصفات اٚختبار التحصٓمْ

الهستكيات

تذكر

فٍـ

تطبٓق

عدد

اٖسئمة

الىسٓبة

 -1هفٍكـ اٖسس

10 , 4 , 1

17 , 11

20 , 12 ,9

8

13

 -2إٓجاد الصكرة أسية

13 , 15

40 , 18 , 21

31 , 24

7

12

 -3العهميات الجبرية عمْ اٖسس

19 , 35 , 2

41

50 , 16

6

10

 -4إثباتات

14 ,30

22 , 52 , 5

47 , 7 , 3

8

13

 -5هفٍكـ المكغاريتهات

25

42 , 32 , 23 , 6

-

5

8

 -6العٛقة بٓف اٖسس كالمكغاريتهات

57 , 33 , 26

55 , 43 , 36

8

7

12

 -7المكغاريتـ الطبيعْ

34 , 27

51 , 40

60 , 44

6

10

 -8العهميات الجبرية عمْ المكغاريتهات

45 , 28

59 , 58 , 48 , 39

37

7

12

 -9إثباتات

29

53 , 46 ,38

54 , 49

6

10

19

25

16

60

%100

32

42

26

%100

عدد اٖسئمة

الكزف الىسبْ لمهستكيات

الهكضكعات

 -2إعداد مقياس االتجاه نحك االتجاه التعمـ المدمج :

أ -الٍدؼ هف الهقياس  :تحدٓد هدػ ىهك اتجاٌات طٛب الصف اٖكؿ ثاىكؼ ىحك التعمـ اٚلكتركىْ
الهدهج

ب -تحدٓد أبعاد الهقياس  :تـ تحدٓد ثٛثة أبعاد لتضهٓىٍا فْ هقياس اٚتجاي ىحك التعمـ اٚلكتركىْ
الهدهج

ج -الصكرة اٖكلية لمهقياس  :شهل الهقياس فْ صكرتً اٖكلية )  40عبارة ( تىاكلت أبعاد الهقياس
الثٛثة  ,كتـ عرضٍا عمِ بعض اٖساتذة الهختصٓف ٘جراء التعديٛت الٛزهة عل د -التقدٓر الكهْ

لعبارات الهقياس  :قد اعتهدت التقدٓر عمْ ىظاـ يعطْ ا٘جابة التْ تتضهف اٚتجاي الهكجب ) , 3 , 5

 ( 1 , 2 , 4عمْ الترتٓب  ,كفْ حالة العبارات التْ تتضهف اٚتجاي السالب ) ( 5 , 4 , 2 , 3 , 1
كبذلؾ تككف الدرجة الىٍائية لمهقياس )  200درجة ( كالدرجة الصغرػ )  40درجة ( .

ق -صدؽ الهقياس  :تـ عرض الهقياس عمِ السادة الهختصٓف ٘بداء رأٍٓـ حكؿ دقة صياغة هفردات
الهقياس كهضهكف كل عبارة كهدػ تهثٓل العبارات ٖبعاد الهقياس كذلؾ لمتحقق هف صدؽ الهحتكػ ,
كهف خٛؿ التجربة اٚستطٛعية كتـ حساب هعاهٛت اٚتساؽ الداخمْ كاف قيـ هعاهٛت اٚرتباط
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الداخمْ هىاسبة عىد هستكؼ  0.01كٌذا ٓدؿ عمِ أف الهقياس عمِ درجة عالية هف ارتباط هفرداتً ,
ككذلؾ تـ حساب ثبات فقرات الهقياس بطريقة كركىباخ قيهة الثبات تساكؼ  0.89كٌْ درجة ثبات

هقبكلة .

ك -تحدٓد الزهف الهىاسب لمهقياس  :تـ حساب هتكسط الزهف الٛزـ ٘جابة طٛب العٓىة اٚستطٛعية
عمْ الهقياس  ,كجد أىً يساكؼ )  40دقيقة (

ز -الصكرة الىٍائية لمهقياس  :بعد ضبط الهقياس إحصائيا كحساب زهف ا٘جابة أصبح الهقياس صالح

لمتطبٓق عمِ هجهكعة الدراسة .

جدكؿ ) ( 2يكضح مكاصفات مقياس االتجاه نحك التعمـ المدمج
رقـ العبارات

الهجهكع

ـ.

أبعاد الهقياس

 -1أٌهية التعمـ اٚلكتركىْ الهدهج فْ  8إٓجابْ

29 , 16 , 12 , 8 , 7 , 3 , 2 ,1

15

 -2اٚستهتاع بدراسة الرياضيات  7إٓجابْ

32 , 18 , 15 , 13, 9 , 6 , 4

14

 -3دكر هعمـ الرياضيات كالهتعمـ أثىاء  6إٓجابْ

40, 30 , 27 , 26 ,22 , 24

تدريس الرياضيات .

بالتعمـ اٚلكتركىْ الهدهج .

استخداـ التعمـ الهدهج .

العبارات

 7سمبْ

 7سمبْ

 5سمبْ

36 , 31 , 19 , 17 , 11 , 25

39, 38 , 37 , 25 , 21 , 20 , 14

35 , 34 , 33 , 28 , 23

إجهالْ عبارات الهقياس

11

40

مناقشة النتائج كتفسيرىا  :أظٍرت ىتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيا عىد هستكؼ ) ( 0.01
فْ التحصٓل كهستكياتً الهختمفة لصالح الهجهكعة التجريبية كٌذا ٓؤكد أف استخداـ التعمـ الهدهج كاف

فعاٚا كلً أثر إٓجابْ فْ تحصٓل طٛب الصف اٖكؿ ثاىكؼ فْ هادة الرياضيات  ,كتتفق ىتائج الدراسة

هع ,

)  ) , ( Lynna , J. 2004دياب حسف  ) , ( 2009 ,بدكػ كراهْ ( . ( 2009 ,

) ٓ ( Creson,Mguire , 2005رجع السبب فْ ذلؾ أف هادة الرياضيات تحتاج كصف كتفسٓر بطرؽ
هتىكعة  ,كها أف التعمـ الهدهج ٓراعْ قدرة الهتعمـ كسرعتً الذاتية  ,كتحتكؼ تقىيات التعمـ الهدهج عمِ
أىشطة تثٓر كتجذب اىتباي الطالب  ,كتكفٓر تفاعل بٓف الطالب كالهادة الدراسية  ,كتكفر عىصر التشكيق ,

كىجد الطالب اكتر راحة كاىسجاـ أثىاء التعمـ .

 -2هىاقشة الىتائج الهرتبطة باٚتجاي ىحك التعمـ الهدهج :
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أدؼ استخداـ التعمـ اٚلكتركىْ الهدهج فْ تدريس الرياضيات إلْ تككيف اتجاٌات إٓجابية  ,حٓث

أظٍرت ىتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائية عىد هستكؼ )  ( 0.01فْ اٚتجاي ىحك التعمـ
الهدهج لصالح الهجهكعة التجريبية هها ٓؤكد أف استخداـ التعمـ الهدهج فْ تدريس الكحدة كاف لً أثر

إٓجابْ فْ تىهية اٚتجاي ىحك التعمـ ( Lynna , J. 2004 ) ,اٚتجاي ىحك التعمـ اٚلكتركىْ  ,كتتفق
ٌذي الدراسة هع الدراسات )  ) , (Oh Eunjoo , Park Suhong , 2009أبك هكسِ هفٓد ,

. ( Mguire 2005 ) ,(2009

كيرجع السبب فْ ذلؾ ٌك إدراؾ الطالب ٌٖهية التعمـ الهدهج فْ تغٓر الىهط الركتٓىْ  ,استخداـ

الصكر كالحركة كاٖلكاف كالهؤثرات الصكتية أدؼ إلْ زيادة اٖثر آٚجابْ  ,استخداـ التعمـ الهدهج كعدـ
اس تخداـ التكىكلكجيا بشكل هطمق سٍل عمِ الطالب عهمية التعمـ  ,كها ساعد الطالب عمِ التعبٓر عف

آراءي بحرية دكف حرج  ,كها أف المقاءات الهباشرة ساعدت عمِ تىهية الجكاىب اٚجتهاعية كالىفسية

لمطالب .

عرض النتائج :

أ -اختبار صحة الفرض األكؿ  " :تكجد فركؽ ذك دٚلة إحصائية بٓف هتكسطْ درجات طٛب الهجهكعة
التجريبية كدرجات طٛب الهجهكعة الضابطة فْ اٚختبار التحصٓمْ البعدؼ لصالح الهجهكعة
كها فْ جدكؿ ) t-test ( 3التجريبية

الهجهكعات
الهستكيات

الهجهكعة التجريبية

جدكؿ ) ( 3
الهجهكعة الضابطة

ـ1

ع1

ـ2

ع2

قيـ ت

حجـ التأثٓر

تذكر

15.176

2.979

13.35

25.6

2.69

 0.7هرتفع

فٍـ

16.6

4.80

13.38

3.09

3.50

 0.9هرتفع

تطبٓق

11.50

2.80

10.29

1.88

2.86

 0.5هتكسط

اٚختبار الكمْ

44.44

5.26

37.1

6.07

3.76

 0.9هرتفع

هف الجدكؿ السابق تكجد فركؽ دالة إحصائيا عىد هستكؼ )  ( 0.01بٓف هتكسطْ درجات

الهجهكعتٓف فْ اٚختبار التحصٓمْ لصالح التطبٓق البعدؼ  ,تـ قبكؿ الفرض اٖكؿ كأف حجـ تأثٓر
تدريس كحدة الرياضيات بالتعمـ الهدهج فْ التحصٓل لعٓىة الدراسة كبٓر .
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ب -اختبار صحة الفرض الثاني  " :تكجد فركؽ ذك دٚلة إحصائية بٓف هتكسطْ درجات طٛب

الهجهكعتٓف التجريبية كالضابطة فْ اٚختبار التحصٓمْ الهؤجل كهستكياتً الهختمفة لصالح طٛب
لدرجات طٛب الهجهكعتٓف عمْ اٚختبار كها فْ الجدكؿ )  t-test( 4الهجهكعة التجريبية " ,تـ

حساب الهتكسطات كاٚىحرافات الهعيارية كقيـ ت لدرجات اٚختبار التحصٓمْ الهؤجل الكمْ كهستكياتً
الهختمفة لمهجهكعتٓف حٓث ف = . 34

جدكؿ )(4
الهجهكعات

الهجهكعة التجريبية

الهجهكعة الضابطة

قيـ ت

هستكؼ الدٚلة
داؿ عىد هستكؼ 0.01

الهستكيات

ـ1

ع1

ـ2

ع2

تذكر

15.176

2.2

12.38

2.6

4.7

فٍـ

17.18

3.076

13.26

3.16

5.06

داؿ عىد هستكؼ 0.01

تطبٓق

1.85

2.79

9.47

2.68

3.55

داؿ عىد هستكؼ 0.01

اٚختبار الكمْ

44.47

6.49

34.5

5.809

6.6

داؿ عىد هستكؼ 0.01

هف الجدكؿ السابق تكجد فركؽ ذك دٚلة إحصائية عىد هستكؼ )  ( 0.01بٓف هتكسطْ درجات

الهجهكعتٓف فْ اٚختبار التحصٓمْ الهؤجل أك البعدؼ كهستكياتً الهختمفة لصالح الهجهكعة التجريبية .

ج -اختبار صحة الفرض الثالث  " :تكجد فركؽ ذك دٚلة إحصائية بٓف هتكسطْ درجات طٛب

الهجهكعتٓف الضابطة ك التجريبية فْ هقياس اٚتجاي ىحك التعمـ ا٘لكتركىْ الهدهج البعدؼ ك أبعادي
الهختمفة  .لمهجكعات غٓر الهرتبطة  t - testلصالح الهجهكعة التجريبية "  ,كٚختبار صحة الفرض
تـ استخداـ كها فْ الجدكؿ رقـ ) . ( 5
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جدكؿ ( ) 5المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيـ ( ت ) لدرجات مقياس االتجاه نحك التعمـ
اإللكتركني المدمج ك أبعاده المختمفة لممجمكعتيف حيث ف = . 34
الهجهكعات

الهجهكعة التجريبية
ـ1

اٖبعاد

أٌهية استخداـ التعمـ الهدهج 51.6

الهجهكعة الضابطة

ع1

ـ2

ع2

6.26

45.5

5.36

قيـ ت

هستكؼ

حجـ التأثٓر

الدٚلة
40.67

فْ تدريس الرياضيات

دالة

هستكؼ

عىد  0.995كبٓر

0.01
اٚستهتاع بدراسة الرياضيات 50.32

7

44.7

6.78

3.32

بالتعمـ ا٘لكتركىْ

هستكؼ
0.01

دكر هعمـ الرياضيات كالهتعمـ 45.9

6.5

42.32

8.47

1.99

أثىاء استخداـ التعمـ الهدهج
الهقياس الكمْ

دالة

عىد  0.7كبٓر

دالة

هستكؼ

عىد  0.5هتكسط

0.01
145.588

10.78

132.7

16.15

3.8

دالة

هستكؼ

عىد  0.927كبٓر

0.01

هف الجدكؿ السابق ٓكجد فركؽ دالة إحصائيا عىد هستكؼ دٚلة )  ( 0.05 ) , ( 0.01بٓف

هتكسطات درجات طٛب الهجهكعتٓف فْ هقياس اٚتجاي ىحك التعمـ ا٘لكتركىْ الهدهج ك أبعادي لصالح
الهجهكعة التجريبية  .كتـ قبكؿ الفرض الثالث كها أىـ حجـ تأثٓر تدريس الكحدة لمتعمـ الهدهج فْ هقياس

اٚتجاي ىحك التعمـ ا٘لكتركىْ الهدهج لعٓىة الدراسة كبٓر .

د -اختبار صحة الفرض الرابع  " :تكجد عٛقة ارتباطية هكجبة بٓف درجات طٛب الهجهكعة التجريبية

فْ كل هف اٚختبار التحصٓمْ كهقياس اٚتجاي ىحك التعمـ اٚلكتركىْ الهدهج "  ,تـ حساب هعاهل

ارتباط بٓرسكف بٓف درجات الطٛب فْ التطبٓق البعدؼ لمهجهكعة التجريبية فْ اٚختبار التحصٓمْ
كهقياس اٚتجاي ىحك التعمـ اٚلكتركىْ الهدهج كها فْ جدكؿ ) ( 6
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جدكؿ (  ) 6معامل االرتباط بيف درجات الطالب في التطبيق البعدي لممجمكعة التجريبية في االختبار
التحصيمي كمقياس االتجاه نحك التعمـ االلكتركني المدمج  .حيث ف = 34
درجات اٚختبار

الهجهكعة التجريبية

هستكؼ

قيهة " ر "

الدٚلة

اٚختبار التحصٓمْ
هقياس اٚتجاي

0.576

داؿ عىد هستكؼ 0.01

قيهة " ر " عىد ) 0.273 = ( 0.05

قيهة " ر " عىد ) 0.354 = ( 0.01

ٓتضح هف الجدكؿ السابق أىً ٓكجد ارتباط هكجب بٓف درجات طٛب الهجهكعة التجريبية فْ اٚختبار

البعدؼ فْ كٛا هف اختبار التحصٓل كهقياس اٚتجاي ىحك التعمـ اٚلكتركىْ الهدهج .
تكصيات الدراسة :

 -1تدريب هعمهْ الرياضيات كتشجيعٍـ عمِ استخداـ تقىيات التعمـ الهدهج .
-2اٌٚتهاـ بتىهية كتطكير هىاٌج الرياضيات بها ٓكاكب كسائل اٚتصاؿ كالتكىكلكجيا .
 -3إعداد اختبارات الكتركىية لتقكيـ الطالب فْ هادة الرياضيات .

 -4دهج هكاقع الرياضيات عمْ شبكة الهعمكهات الدكلية هع الهىٍج فْ تدريس الرياضيات كاعتبارٌا
هكهٛا تعميهي ا كليس إثرائي ا .

 -5تحسٓف فرص تعمـ الرياضيات هف خٛؿ تبىِ أسالٓب التعمـ الهدهج حٓث التعمـ  ٚيقتصر عمِ ها

يقدـ داخل الفصل الدراسْ فقط .

دراسات مقترحة :

1ػ اثر استخداـ التعمـ الهدهج فْ تدريس الرياضيات عمِ تىهية التفكٓر ا٘بداعْ لطٛب الهرحمة

الثاىكية .

 -2فاعمية كحدة الرياضيات قائهة عمِ التعمـ الهدهج فْ تىهية التحصٓل كاٚتجاي ىحك الرياضيات لدػ
تٛهٓذ الهرحمة الثاىكية .

 -3أثر تدريب هعمهْ الرياضيات بالهرحمة ا٘عدادية عمْ التعمـ الهدهج فْ أدائٍـ التدريسْ كاتجاٌاتٍـ ىحك
الرياضيات .
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قائمة المراجع :
 -1أحهد دمحم سالـ )  ( 2009التعمـ اٚلكتركىْ كهٛهحً  ,اتجاٌات حدٓثة فْ هجاؿ الهىاٌج
كتكىكلكجيا التعميـ – هىتدػ الهركز الكطىْ لمتعميـ اٚلكتركىْ كالتعمـ عف بعد  ,ك ازرة التعميـ العالْ  ,ص

,1ص.8

 -2حسف دياب عمِ غاىـ )  " : ( 2009فاعمية التعميـ اٚلكتركىْ الهختمط فْ إكساب هٍارات تطكير

براهج الكسائط الهتعددة لطٛب تكىكلكجيا التعميـ بكمية التربية الىكعية " رسالة دكتكراي غٓر هىشكرة  ,هعٍد
الدراسات كالبحكث التربكية  ,جاهعة القاٌرة .

 -4حسف حسٓف زيتكف )  : ( 2005رؤية جدٓدة فْ التعميـ " التعمـ اٚلكتركىْ " الفٍـ  ,التطبٓق  ,التقٓيـ
– الرياض  ,الدار الصكلٓىية لمىشر كالتكزيع .

 -5حسف عمِ حسف سٛهة )  : ( 2005التعمـ الخميط التطكر الطبيعْ لمتعمـ اٚلكتركىْ  ,كرقة عهل
هقدهة فْ جاهعة جىكب الكادؼ  ,كمية التربية – سكٌاج .

 -6خدٓجة عمْ الغاهدػ )  : ( 2007التعمـ الهؤلف  ,هجمة عمكـ ا٘ىساىية  ,العدد  , 35خريف ,ص
1ص.9

 -7عمْ حبٓب الكىدؼ )  : ( 2009إىتاج الهىاٌج اٚلكتركىية تكفر ضركريات هكاكبة العصر الرقهْ ,
ىدكة بكمية التربية – الككيت  ,جريدة عمـ الٓكـ  ,العدد . 72
-8قسط ىدػ شكهمِ )  : ( 2007اٖىهاط الحدٓثة فْ التعمـ العالْ  :التعميـ اٚلكتركىْ الهتعدد كالتعميـ
الهتهازج  ,ىدكة ضهاف جكدة التعميـ كاٚعتهاد اٖكاديهْ  ,جاهعة بٓت لحـ

 -9كراهْ دمحم بدكؼ عزب )  : ( 2009فعالية استخداـ هدخل التعميـ الخميط فْ تدريس الدراسات

اٚجتهاعية عمِ التحصٓل كتىهية هٍارات البحث الجغرافْ كاٚتجاي ىحك تكىكلكجيا الهعمكهات لدػ تٛهٓذ

الحمقة ا٘عدادية  ,رسالة دكتكراي غٓر هىشكرة  ,كمية التربية  ,جاهعة سكٌاج .

 10ػ دمحم خزيـ الشهرػ )  : ( 2007أثر استخداـ التعمـ الهدهج فْ تدريس هادة الجغرافيا عمِ تحصٓل
طٛب الصف الثالث هتكسط  ,رسالة دكتكراي  ,غٓر هىشكرة  ,جاهعة اٖردىية  ,عهاف  ,اٖردف .

 11ػ دمحم عبدي عهاشة )  : ( 2005التعمـ اٚلكتركىْ الهدهج  ,هجمة الهعمكهاتية  ,هجمة قصٓمة تصدر
عف هركز الهصادر التربكية بإدارة هراكز هصادر التعمـ كالهكتبات الهدرسية  ,ك ازرة التربية كالتعميـ فْ

الههمكة العربية السعكدية .
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Satisfaction and Attiude English Language No : ED 506107
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آليات التحكؿ مف التعميـ التقميدي إلى التعميـ اإللكتركني

د .فييمة الطيب ديكنة

د .نعيمة عمي أبك خزاـ

كمية التربية جىزكر  /جاهعة طرابمس
ٍِقص اٌلهاٍخ :
تكهف أٌهية التعميـ اٚلكتركىْ فْ هحتكاي الرقهْ هتعدد الكسائط كالىصكص هكتكبة أك هىطكقة,
كيعتبر تطبٓق التكىكلكجيا لهساىدة الىظاـ التعميهْ هف أكثر هٛهح العصر الحدٓث كأبرزٌا ىجاحا كتقدها,
إف استخداـ التكىكلكجيا فْ التعميـ ٓجعل هىً أكثر هتعة بالطالب هها ٓزيد هف دافعٓتٍـ ىحك التعمـ فبدٚ
هف الدركس الههمة يصبح كقت الدرس أكثر هتعة عف طريق اٖجٍزة المكحية كالفٓدٓكٌات هها ٓؤدؼ إلِ
زيادة قدرة الطٛب لكصكؿ إلِ كـ كبٓر ىكعْ هف الهعمكهات فْ كقت قصٓر يهكف أف تتعدػ فْ
الهىاٌج الدراسية  ,كيساٌـ التعميـ اٚلكتركىْ فْ هىح الهعمـ هدة أطكؿ لمتركٓز عمِ الطالب كتبسيط
الهعمكهات ك اختصار الكقت هها ٓؤدؼ إلِ زيادة تحصٓمٍـ كاىتاجٓتٍـ كذلؾ هف خٛؿ إضافة الطالب
ٖسئمة كالحصكؿ عمِ أجكبة فْ ذات الكقت كٌىا تككف العهمية التعميهية تفاعمية تعاكىية كهشاركة بٓف
الهعمـ كالهتعمـ تتخطِ عائق الزهاف كالهكاف فٓتـ فتح الهكاد التعميهية فْ أؼ كقت ٓريدي الطالب هها
يسٍل جدكلة الكقت كتجعل هف التعميـ عهمية هستهرة .كفْ ظل التحكؿ هف التعميـ التقمٓدؼ إلِ التعميـ
اٚلكتركىْ ,حاكلت الباحثتاف فْ ٌذا البحث تكضيح بعض كيفية تحدٓث كتطكير بعض أليات
كاٚستراتٓجيات الهستخدهة فْ التعميـ التقمٓدؼ لتتكاكب هع تطمعات كطهكحات جٓل الطٛب الذؼ يحتاج
لمتدريب كالتأٌٓل حتِ ٓتعايش كبشكل آلْ كهستهر هع ٌذي التقىيات كها تكفري هف اختصار لعاهمْ الزهف
كالهكاف  ,كقد اعتهدت الباحثتاف فْ الدراسة الحالية عمِ الهىٍج الهكتبْ الذؼ ٓتضهف تحمٓل الهعمكهات
كالهىطمقات الىظرية لهكضكع الدراسة هف خٛؿ الهراجع كالكتب كهحاكلة تكضيح آليات ككيفية التحكؿ هف
التعميـ التقمٓدؼ الهعتهد عمِ الهعمـ إلِ التعميـ اٚلكتركىْ الهعتهد عمِ الطٛب كالهعمهٓف ٘ىجاح
العهمية التعميهية كذلؾ هف كاقع خبرة الباحثة كعضك ٌٓئة التدريس بالجاهعة كهف تحمٓل الىتائج التْ تـ
التكصل إلٍٓا هف اٚطٛع عمِ اٚسس الىظرية لمهكضكع كهضاٌاتٍا لمكاقع الهعاش تهكىت الباحثتاف هف
الكصكؿ لهجهكعة هف التكصيات قد تفٓد الباحثٓف كالهٍتهٓف بٍذا الهجاؿ.
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مقدمة :
شٍد الهجتهع المٓبْ عمِ هدػ السىكات اٖخٓرة عهمية تحكؿ كبٓرة حكؿ التعاهل هع تقىيات العصر

كاقتىاء الحكاسٓب الشخصية ك التعاهل هع شبكة اٚىترىت كهصدر أساسْ لمهعمكهات العمهية كاٚكاديهية
كأصبح أعداد الككادر كالهتهرسٓف فْ استخداـ الحكاسٓب كتقىياتً تشكل ىسبة همحكظة فْ الهجتهع عمِ

الصعٓد الفردؼ )الشخصْ( كليس الهؤسساتْ ,كيبٓف)ىبٓل  (1994حٓث اف ثقافة الحاسكب كاٚىترىت
اىتقمت هف الفرد الِ هؤسسات الدكلة عبر اىخراط افراد الهجتهع فْ الدكرات التدريبية لزيادة هٍاراتٍـ فْ
التعاهل هع تكىكلكجيا الهعمكهات كاٚتصاٚت هف أجل اٚىخراط فْ الهكجة العالهية الداعية الِ القضاء

عمِ أهية الحاسكب ك هتطمبات الحصكؿ عمِ أية كظيفة أصبحت هقركىة باستخداـ الحاسكب كاٖىترىت

سكاء عمِ هستكػ الهؤسسات الحككهية أك القطاع الخاص)ىبٓل ,(382:1994:كتٍدؼ الدراسة الحالية
بشكل أساسْ إلِ استقراء الكاقع التعميهْ هف الىاحية التقىية كتحدٓد بشكل تقريبْ ها ٌك هكجكد عمِ

أرض الكاقع هف هستمزهات أكلية بحٓث تعطْ اىطباعا عف هدػ استعداد الهؤسسات التعميهية إلِ عهمية
التحكؿ هف التعميـ التقمٓدؼ الِ اٚلكتركىْ ,حٓث اف العهمية التعميهية فْ هجتهعىا هازالت تتـ داخل

الصفكؼ الدراسية كتعتهد عمِ الهعمـ كهصدر أساسْ لمهعمكهات كباٚعتهاد عمِ الكتاب الكرقْ كالقمـ

كالسبكرة  ,هبتعدٓف عف استخداـ الحاسبات كاٚىترىت كالهكتبة اٚلكتركىية فْ التعميـ .كيتـ المجكء لمتعميـ
اٚلكتركىْ بدٚا عف التعميـ التقمٓدؼ الحالْ بسبب ها تكفري شبكات اٚتصاؿ كاٚىترىت اهكاىية التكاصل
الهستهرة ها بٓف الهعمهٓف كالطٛب كالتفاعل هع التقىيات الحدٓثة التْ تتبعٍا بعض الهؤسسات التعميهية

كالخركج بالتعميـ هف دائرتً الضيقة التقمٓدية إلِ الدكلية العالهية.

مشكمة الدراسة:

يشٓر )ٓكىس  ( 1999أف التعميـ فْ هعظـ الهجتهعات العربية يعتهد عمِ الثقافة التقمٓدية التْ تركز
عمِ إىتاج الهعرفة هف خٛؿ استخداـ الكسائل التعميهية القديهة كالطرؽ التقمٓدية كتمقٓف الهىاٌج لمطٛب
كاستخداـ الكسائل التعميهية القديهة هثل الكتاب الهدرسْ كالسبكرة كاٖقٛـ  ,كيكتفْ الهعمـ بعرض ها
عىدي هف هعمكهات دكف اعتبار لمهستكػ العهرؼ أك العقمْ أك الكفاءة  ,كيعتهد ٌذا الىكع هف التعميـ عمِ
الهعمـ الذؼ يقتصر دكري عمِ اٚلقاء كالتمقٓف كالطالب الذؼ يقكـ باٚستهاع كالحفع كالهعمكهة التْ ٌْ
هحكر ارتكاز الحفع كاٚستهاع كىتٓجة لٍذا تتدىْ هستكػ هخرجات التعميـ بسبب ٌذي الطرؽ التقمٓدية
الشبً العقيهة كالتْ ٓ ٚىجـ عىٍا أؼ تطكير لهٍارات الطٛب فكاف هف اٖجدػ اٚتجاي ىحك التعميـ
اٚلكتركىْ كالذؼ ٓتـ عبر عدد هف الخطكات كالهراحل تبدأ بتحكيل الهقرر أك الهحتكػ التعميهْ هف أكراؽ
إلِ هستىد ىصْ ,كيقكـ بذلؾ هدرس الهادة ثـ ٓتعاكف هدرس الهادة هع الطٛب كتهكٓىٍـ هف الحصكؿ
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عمِ الهعمكهات كالهعارؼ أؼ أف دكر الهعمـ ٓتحكؿ هف همقف)ٓكىس , (9:1999:كها
ىاقش)هىصكر (1999التطكرات الهتٛحقة فْ هجاؿ تقىيات الحاسكب ككجد أىٍا تحتاج إلِ هثابرة كجٍد
هتكاصل لضهاف هتابعتٍا كالتفاعل هعٍا كتكظيفٍا لخدهة الهجتهع كقد اىعكس ذلؾ عمِ براهج التعميـ
اٚلكتركىْ بصكرة كبٓرة ك بالتالْ عمِ الهؤسسات التْ تطبق التعميـ اٚلكتركىْ كالتْ تهثل هركز تدريب
هفتكح كهستهر بدكف حكاجز حٓث يهكف لمطالب التكاجد فْ الهساؽ هف أؼ هكاف فْ العالـ فْ الهكتب
أك الهىزؿ كفْ أؼ كقت كها يهكىً هتابعة هستقبمً الهٍىْ كأعهالً هع تقدهً فْ
دراستً)هىصكر , (65:1999:كلذلؾ ستعرض الباحثتاف فْ ٌذي الدراسة بعض أكجً الهقارىة بٓف طرؽ
التعميـ التقمٓدية الهعركفة كطرؽ التعميـ اٚلكتركىْ كالهعتهدة عمِ التطكر التكىكلكجْ لمبراهج الهستحدثة
فْ التعميـ اٚلكتركىْ كالهتحكلة هف التعميـ التقمٓدؼ.
أىمية الدراسة:
 -1تكهف أٌهية الدراسة بأىٍا تبٓف الكيفية التْ ٓتـ هف خٛلٍا التحكؿ التدريجْ هف التعميـ اٚلكتركىْ
بدي ٛعف التعميـ التقمٓدؼ الحالْ.
 -2تشٓر الدراسة الحالية إلِ اٖسس التْ تكفرٌا شبكات اٚتصاؿ كاٖىترىت كاهكاىية التكاصل
كالهخاطبات الهستهرة ها بٓف الهعمـ كالطالب لمتفاعل هع التقىيات الحدٓثة التْ تتبعٍا الهؤسسات التعميهية
كبالتالْ الخركج بالتعميـ هف دائرتً التقمٓدية الضيقة .
 -3تشٓر إلِ التفاعل الهباشر ها بٓف الهؤسسات التعميهية كأكلياء أهكر الطمبة عف طريق تبادؿ
الهعمكهات بٓف الطرفٓف فْ كل ها ٓختص بشئكف الطالب كذلؾ عف طريق خدهة البريد اٚلكتركىْ.
 -4اٚستغىاء عف السجٛت الٓدكية الكرقية كها تتعرض لً هف تمف اك تزكير كاستبدالً بهمفات الكتركىية
تستكعب كـ ٌائل هف البياىات كالهعمكهات الهتىكعة كالتْ تككف فْ هتىاكؿ اٖطراؼ ذات العٛقة كل
حسب صٛحٓتً.
 -5تكفر تقىيات التعميـ اٚلكتركىْ فرصة لمهعمهٓف كالطٛب هف أتخاذ الق اررات الصائبة كالسريعة عمِ
ضكء التقارير التْ تكفرٌا تقىيات التعميـ اٚلكتركىْ كهف ثـ تصبح عهمية أدارة العهمية التعميهية بهجهمٍا
تحت سيطرة اٚدارة كالهعمهٓف.
 -6هساٌهة ىتائج ٌذي الدراسة كها تتأهل الباحثتاف فْ تقديـ تصكر كاضح كعهمْ لكاقع تكظٓف التعميـ
اٚلكتركىْ فْ التعميـ .
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أىداؼ الدراسة  :تٍدؼ الدراسة الحالية إلِ ها ٓمْ:
 .-1الهقارىة بٓف التعميـ التقمٓدؼ كالتعميـ اٚلكتركىْ كهدؼ جدكػ كل هىٍها فْ العهمية التعميهية.
 -2تحدٓد هبررات استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ كهزاياي كعٓكبً.
 -3تكضيح آليات التحكؿ ف التعميـ التقمٓدؼ إلِ التعميـ اٚلكتركىْ.
تساؤالت الدراسة :
 -1ها الفرؽ بٓف التعميـ التقمٓدؼ ك التعميـ اٚلكتركىْ كها هدؼ جدكػ كل هىٍها فْ العهمية التعميهية؟
 -2هاٌْ هبررات استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ؟
 - 3ها ٌْ آليات التحكؿ هف التعميـ التقمٓدؼ إلِ التعميـ اٚلكتركىْ؟
منيج الدراسة:
اعتهدت الدراسة الحالية عمِ الهىٍج التحمٓمْ الذؼ يعتهد عمِ جهع الهعمكهات كتفسٓرٌا كهىاقشتٍا
كتبكيبٍا كتحمٓل هتغٓراتٍا كالربط بٓف هدلكٚتٍا لفٍـ الظاٌرة الهدركسة.
المصطمحات المستخدمة في الدراسة:
 -1آليات التحكؿ  ٌْ :استراتٓجيات هتبعة لمتغٓٓر لتحسٓف هستكػ اٖداء كزيادة الكفاءة)حسف,
حهكد.(490:2009:
 -2التعميـ التقمٓدؼٌ :ك التعميـ الذؼ يعتهد عمِ الثقافة التقمٓدية التْ تركز عمِ إىتاج الهعرفة كيتـ ذلؾ
هف خٛؿ استخداـ الكسائل التعميهية القديهة كالطرؽ التقمٓدية الهعتهدة عمِ تمقٓف الهىاٌج كالهحتكؼ
لمطٛب ككذلؾ استخداـ الكسائل التعميهية القديهة هثل الكتاب الهدرسْ ك السبكرة كاٖقٛـ كالهعمـ الذؼ
يكتفْ بعرض ها عىدي هف هعمكهات دكف اعتبار عف الهستكػ العهرؼ أك العقمْ أك الكفاءة ) .بىْ دكهْ,
الشىاؽ.(2006:25:
 -3التعميـ اٚلكتركىٌْ :ك طريقة لمتعميـ باستخداـ آليات اٚتصاؿ الحدٓثة هف حاسب كشبكاتً ككسائطً
الهتعددة ه ف صكت كصكرة كرسكهات كآليات بحث كهكتبات الكتركىية ككذلؾ بكابات اٚىترىت سكاء كاف
عف بعد ,أـ فْ الفصل الدراسْ )شهِ  ,إسهاعٓل.(38:2008:
االطار النظري لمدراسة:
 -1مفيكـ التعميـ التقميدي :يعتهد التعميـ التقمٓدؼ عمِ الثقافة التْ تركز عمِ إىتاج الهعرفة كيتـ ذلؾ
هف خٛؿ استخداـ الكسائل التعميهية القديهة كالطرؽ التقمٓدية الهعتهدة عمِ تمقٓف الهىاٌج كالهحتكؼ
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لمطٛب ككذلؾ استخداـ الكسائل التعميهية القديهة هثل الكتاب الهدرسْ ك السبكرة كاٖقٛـ كالهعمـ الذؼ
يكتفْ بعرض ها عىدي هف هعمكهات كذلؾ بصرؼ الىظر عف الهستكػ العهرؼ أك العقمْ أك الكفاءة
كيعتهد التعميـ التقمٓدؼ عمِ ثٛثة ركائز أساسية ٌْ الهعمـ كالطالب كالهعمكهة)الزاحْ.(2011:53:
أساسيات التعميـ التقميدي :
ٓرتكز التعميـ التقمٓدؼ عمِ ثٛثة هحاكر أساسية تتهثل فْ الهعمـ كالطالب كالهعمكهة ,حٓث يقكـ الهعمـ
با٘لقاء كالتمقٓف كيككف دكر الطالب فْ اٚستهاع ثـ الحفع  ,كيعتهد فقط عمِ الكتاب دكف استخداـ ٖؼ
هف اٚسالٓب أك الكسائل التكىكلكجية كفْ عهمية الحفع لدػ الطالب ٓتـ التركٓز عمِ الجاىب الهعرفْ
لمطالب دكف اٌٚتهاـ بالجكاىب اٖخرػ فالتركٓز عمِ حفع الهعمكهات يككف عمِ حساب ىهك قيهً
كهٍاراتً كاتجاٌاتً كاٌهاؿ هٍارات تحدٓد كحل الهشكٛت كالتفكٓر الىاقد كا٘بداع كطرؽ الحصكؿ عمِ
الهعارؼ ,ك يشٓر)تكؽ (1987أف التعميـ التقمٓدؼ ٓتضهف العادات القائهة هىذ زهف بعٓد فْ الهدارس
كالتْ يعتبرٌا الهجتهع هىاسبة لمتقالٓد .كتدعـ بعض أشكاؿ إصٛح التعميـ اتباع أسالٓب تعميهية هتطكرة,
كهىاٌج أكثر شهكٚا تركز عمِ احتياجات الطٛب الفردية كعمِ التعبٓر عف الذات)تكؽ(49:1987:
كتؤكد)الزاحْ (2011أف اٖسالٓب التقمٓدية الهرتكزة عمِ الهعمـ التْ تركز عمِ التعميـ بالصـ كالحفع
تهاها كاتباع أسالٓب تعميهية هرتكزة عمِ الطالب كطرؽ قائهة عمِ الكاجبات ,إ ٚأف
ٓجب التخمْ عىٍا ا
العدٓد هف أكلياء اٖهكر الهحافظٓف ٍٓتهكف با٘بقاء عمِ الهعآٓر التعميهية الهكضكعية فْ اٚختيار,
اٖهر الذؼ يعزز اٖسالٓب التقمٓدية .ك ٓختمف التعميـ التقمٓدؼ باختٛؼ الهىطقة الجغرافية كالحقبة
التاريخية فاٖساس فْ التعميـ التقمٓدؼ ٌك ىقل لمجٓل التالْ تمؾ الهٍارات كالحقائق كالهعآٓر الهتعمقة
بالسمكؾ اٖخٛقْ كاٚجتهاعْ التْ ٓرػ أكلياء اٖهكر أىٍا ضركرية لمىجاح الهادؼ كاٚجتهاعْ لٗبىاء
باعتبارٌـ هستفٓدٓف هف ٌذا الهخطط ,الذؼ كصفً "جكف دٓكؼ" بأىً "هفركض هف أعمِ كهف الخارج",
فٓتكقع هف الطٛب اٚلتزاـ كا٘خٛص كالطاعة عىد تمقْ تمؾ ا٘جابات الثابتة كأف ٓؤهىكا بٍا .كيعتبر
ُ
الهعمهكف الكسائل التْ ٓتـ بٍا ىقل تمؾ الهعرفة كتطبٓق تمؾ الهعآٓر السمككية)الزاحْ, (52:2011:
كيرػ )أبك خطكة (2009أف اٖسمكب التعميهْ اٖساسْ فْ التعميـ التقمٓدؼ ٓبدأ بالقراءة الشفٍية
البسيطة ,حٓث ٓجمس الطٛب بٍدكء فْ أهاكىٍـ كيستهعكف إلِ قراءة الدرس هف قبل زهٛئٍـ كهٍهة
الهعمـ تىحصر فْ تخصيص الدركس كاٚستهاع لتمؾ القراءات التْ درسٍا الطٛب فْ الهىزؿ كهع
ىٍاية الفصل الدراسْ ُيعقد اختبار كتتكرر العهمية الهتهثمة فْ التخصيص كالدراسة كالقراءة كاٚختبار
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إضافة إلِ التركٓز عمِ ا٘جابات المفظية كاعتهادي عمِ الحفع عف غٓب )الحفع دكف بذؿ جٍد لفٍـ
الهعىِ( كالكاجبات غٓر الهتصمة أك الهترابطة ,كيعد ٌذا اٖسمكب التعميهْ غٓر فعاؿ لكقت الطالب
كالهعمـ  ,كها يصر عمِ تدريس الهكاد ىفسٍا عىد الهرحمة ىفسٍا لجهيع الطٛب الذٓف ٓ ٚتعمهكف
بالسرعة الكافية ٓرسبكف كبدٚا هف السهاح لٍـ بالهتابعة حسب سرعاتٍـ الطبيعية)أبك خطكة
 .(24:2009:كقد تـ استٓراد ٌذا اٖسمكب التعميهْ إلِ التعميـ اٖهريكْ هف أكركبا حٓث كاف سائدا فٍٓا
حتِ ىٍاية القرف التاسع عشر عىدها عهمت حركة ا٘صٛح عمِ استٓراد أسالٓب تعميهية هتطكرة هف
أكركبا  ,كترػ الباحثتاف فْ الدراسة الحالية أف التعميـ التقمٓدؼ ٓرتبط بالقٍر كالضغط كا٘جبار أكثر هها
تقبمً هعظـ الهجتهعات كيختمف حسب اٖزهىة كاٖهكىة كها ٓىطكؼ عمِ استخداـ العقكبات البدىية
لمحفاظ عمِ اٚىضباط فْ الفصل التعميهْ أك العقاب عمِ اٖخطاء كترسٓخ الدٓف كالمغة السائدة فْ
اٖذٌاف كفصل الطٛب حسب الىكع كالعرؽ كالطبقة اٚجتهاعية إضافة إلِ تدريس هكضكعات هختمفة
لمبىات كاٖكٚد ,كها أف اختٛؼ التعميـ التقمٓدؼ هف ثقافة ٖخرػ ٓ ٚزاؿ يهٓل ىحك التهٓز بهستكػ عاؿ
هف ا٘جبار عف التعميـ البدٓل فهف خٛؿ استقراء كضع الهدارس التقمٓدية فْ بريطاىيا كالهىاطق التابعة
لٍا كالهستعهرات السابقة تبٓف لمباحثة أىٍا تهٓل ىحك اتباع الىهكذج ا٘ىجمٓزؼ لمهدارس العاهة حٓث فرض
صارها ,كيتعارض ٌذا هع الهدارس فْ جىكب إفريقيا
فرضا
زؼ هدرسْ هكحد كىهط تربية عسكرؼ ا
ا
كالكٚيات الهتحدة كأستراليا التْ تتهٓز بدرجة أكبر هف التكاصل العفكؼ بٓف الطالب كالهعمـ.
إيجابيات التعميـ التقميدي :كتفٓد )عبدهللا  (2014فْ دراستٍا عف التعميـ الهدهج كحمقة كصل بٓفالتعميـ التقمٓدؼ كالتعميـ ا٘لكتركىْ كالتْ أشارت فٍٓا إلِ آجابيات التعميـ التقمٓدؼ كالتْ كاىت عمِ
الىحك التالْ :
 –1يهثل التعميـ التقمٓدؼ التقاء الهعمـ كالطالب كجٍا لكجً كٌك هعمكـ فْ كسائل اٚتصاؿ إ ٚأىً أقكػ
كسٓمة لٛتصاؿ كىقل الهعمكهة بٓف شخصٓف حٓث ٓجتهع الصكت كالصكرة بالهشاعر كاٖحاسيس
كبالتالْ تؤثر عمِ الرسالة كالهكقف التعميهْ ك تتأثر بً ك لٍذا يهكف تعدٓل الرسالة كبٍذا ٓتـ تعدٓل
السمكؾ كيحدث الىهك.
ٓ –2كفر التعميـ التقمٓدؼ التكاصل الهباشر بٓف الهعمـ كالطٛب ك فرص التطبٓق داخل الهعاهل كبذلؾ
ٓكفر فرص ترتٓب هعمكهات الرسالة التعميهية أك طريقة تكصٓمٍا لمطمبة.
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 –3يهكف تىفٓذ التعميـ التقمٓدؼ فْ هختمف البٓئات التعميهية حتِ لك لـ ٓتكفر تيار كٍربائْ أك حاسب
آلْ كأىً يقدـ إلِ شريحة كبٓرة هف الهجتهع كذلؾ ىتٓجة الظركؼ الهعيشية .
 –4يعتبر التعميـ التقمٓدؼ أكثر هٛءهة لبعض الهكاد الىظرية كأىً أقل تكمفة هالية كأىً يهكف إىٍاؤي فْ
هدة كجٓزة)عبدهللا .(13:2014:
سمبيات التعميـ التقمٓدؼ :أها سمبيات التعميـ التقمٓدؼ فكاىت كها أشارت إلٍٓا )عبدهللا  (2014فْ دراستٍا
كالتْ سبق اٚشارة لٍا عمِ الىحك التالْ:
-1يعتهد التعميـ التقمٓدؼ عمِ الدكر السمبْ لمطالب فْ أسمكب التمقٓف هف قبل الهعمـ.
-2اٌتـ بالجاىب العقمْ لمطالب عف طريق حفظً لهجهكعة الهعارؼ كالهفاٌيـ ك اٌهاؿ الجكاىب اٖخرػ.
 -3ركزت الهكاد الدراسية عمِ التمقٓف كالحفع كأٌهمت اٖىشطة التْ تؤدؼ إلِ زيادة الخبرات.
–4عدـ هراعاة الفركؽ الفردية بٓف الطٛب.
–5

أٌهل التعميـ التقمٓدؼ طرؽ التفكٓر العمهْ ك كل ىشاط ٓتـ خارج حجرة الدرس كأٌهل تىهية

اٚتجاٌات كالهٓكؿ ا٘ٓجابية كاعتبر الىجاح فْ اٚهتحاىات التْ عقدٌا الهعمـ كالتْ تركز عمِ حفع
الهادة كأساس لمعهمية التعميهية هها ٓؤدؼ إلِ طهس ركح التفكٓر العمهْ كاٚبتكار.
 –6يعتهد الهعمـ فْ التعميـ التقمٓدؼ عمِ التدريس بطريقة التحفيع كالتمقٓف كٌذا ٓؤدؼ لتحجيـ دكر الهعمـ
الهكجً كالهرشد كالهخطط لمبراهج.
 –7تقمٓل فرص التعميـ الجٓد ككذلؾ تكصٓل الهعمكهة بشكل جٓد بسبب الكثافة الطٛبية الكبٓرة فْ
الفصكؿ كقاعات الدرس .
-8يقل فْ التعميـ التقمٓدؼ الهعمهٓف الهؤٌمٓف تربكي ا كلٍذا فاف دكر الطالب يقتصر فقط عمِ تمقْ
الهعمكهة فقط)عبدهللا. (14:2014:
 -2مفيكـ التعميـ اإل لكتركني:
التعميـ ا٘لكتركىْ ٌك ىظاـ تفاعمْ لمتعميـ ُيقدـ لمهتعمـ باستخداـ تكىكلكجيات اٚتصاؿ كالهعمكهات,

كيعت هد عمِ بٓئة إلكتركىية رقهية هتكاهمة تعرض الهقررات الدراسية عبر الشبكات ا٘لكتركىية ,كتكفر

سبل ا٘رشاد كالتكجيً كتىظيـ اٚختبارات ككذلؾ إدارة الهصادر كالعهميات كتقكيهٍا)أبك خطكة
 , (32:2009:كتكهف أٌهية التعميـ ا٘لكتركىْ فْ حل هشكمة اٚىفجار الهعرفْ كا٘قباؿ الهتزآد عمِ
التعميـ كتكسيع فرص القبكؿ فْ التعميـ ,إضافة إلِ التهكٓف هف تدريب كتعميـ العاهمٓف دكف ترؾ أعهالٍـ
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كالهساٌهة فْ كسر الحكاجز الىفسية بٓف الهعمـ كالطالب كاشباع حاجات كخصائص الهتعمـ هع رفع
العائد هف اٚستثهار بتقمٓل تكمفة التعميـ)شهِ ,إسهاعٓل , (40:2008:كبٍذا فإف الباحثتاف تؤيد ها جاء
بالكتب كالهراجع كالدراسات السابقة كالتْ تعتبر التعميـ ا٘لكتركىْ كسٓمة هدعهة لمعهمية التعميهية كتحكلٍا
هف طكر التمقٓف إلِ طكر ا٘بداع كالتفاعل كتىهية الهٍارات ,كيجهع التعميـ اٚلكتركىْ اٖشكاؿ
ا٘لكتركىية لمتعميـ كالتعمـ حٓث يستخدـ أحدث الطرؽ فْ هجاٚت التعميـ كالترفيً باٚعتهاد عمِ
الحكاسٓب ككسائطٍا التخزيىية كشبكاتٍا ,كقد أدت التطكرات السريعة فْ هجاؿ التقىية إلِ ظٍكر أىهاط
جدٓدة لمتعمـ كالتعميـ هها زاد فْ ترسٓخ هفٍكـ التعميـ الفردؼ أك الذاتْ ؛ حٓث ٓتابع الطالب تعّمهً حسب

طاقتً كقدرتً كسرعة تعمهً ككفقا لها ِ
لديً هف خبرات كهٍارات سابقة .كيهثل التعميـ ا٘لكتركىْ أحد
اٖىهاط الهتطكرة لها يسهِ بالتعمـ عف بعد عاهة ,كالتعميـ الهعتهد عمِ الحاسكب خاصة .حٓث يعتهد
التعميـ ا٘لكتركىْ أساسا عمِ الحاسكب كالشبكات فْ ىقل الهعارؼ كالهٍارات ,كتضـ تطبيقاتً التعمـ
عبر الكيب كالتعمـ بالحاسكب كغرؼ التدريس اٚفتراضية كالتعاكف الرقهْ ,كيتـ تقديـ هحتكػ الدركس
عبر ا٘ىترىت كاٖشرطة السهعية كالفٓدٓك كاٖقراص الهدهجة كيتـ الرد عمِ جهيع اٖسئمة كارساؿ
اٚختبارات الىٍائية كالىصف ىٍائية كاٖبحاث هف خٛؿ البريد اٚلكتركىْ.
خصائص التعميـ اإل لكتركني :يشٓر)الهكسِ  (1998إلِ هجهكعة هف الخصائص الهتهثمة فيها ٓمْ:
-1يقكـ عمِ الطالب.
 -2يعتهد عمِ التعمـ الذات .
 -3يقكـ عمِ الكسٓمة.
 -4يقكـ عمِ تكفٓر هصادر تعمـ أكثر كهتعددة.
 -5يككف ٌىاؾ استهرار التعمـ خارج اسكار الهدرسة.
 -6يساعد عمِ القضاء عمِ هشكمة الفركؽ الفردية.
 -7يساٌـ فْ حل هشكمة كثرة أعداد الهتعمهٓف.
 -8يككف دكر الهعمـ هكجً كهيسر كهسٍل لمعهمية التعميهية.
كتتمخص خصائص التعميـ ا٘لكتركىْ هف كجٍة ىظر الباحثتاف فْ الدراسة الحالية بأىً يقدـ عبر
الحاسكب كشبكاتً كأف الهحتكػ الرقهْ هتعدد الكسائط )ىصكص هكتكبة أك هىطكقة ,هؤثرات صكتية,
رسكهات ,صكر ثابتة أك هتحركة ,لقطات فٓدٓك( كتتكاهل ٌذي الكسائط هع بعضٍا البعض لتحقٓق أٌداؼ
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تعميهية هحددة كيدار التعمـ إلكتركىيا حٓث ٓكفر عددا هف الخدهات أك الهٍاـ ذات العٛقة بعهمية إدارة
التعميـ كالتعمـ فٍك قمٓل التكمفة هقارىة بالتعميـ التقمٓدؼ .كها يساعد الهتعمـ عمِ اكتساب هعارفً بىفسً
فيحقق بذلؾ التفاعمية فْ عهمية التعميـ )تفاعل الهتعمـ هع الهعمـ ,هع الهحتكػ ,هع الزهٛء ,هع الهؤسسة
التعميهية ,هع البراهج كالتطبيقات( كأىً ٓكفر إهكاىية الكصكؿ إليً فْ أؼ كقت كهف أؼ
هكاف)الهكسِ.(39:1998:
أىكاع التعميـ ا٘لكتركىْٓ :كضح )عبد العزيز(2008أف تصىٓف التعميـ اٚلكتركىْ يعتهد عمِ هكاف
كزهاف تكاجد الطالب كالهعمـ فْ العهمية التعميهية كذلؾ عمِ الىحك التالْ:
 -1التعميـ ا٘لكتركىْ الهتزاهفٌ :ك التعميـ عمِ الٍكاء أك البث الهباشر ,كالذؼ يحتاج إلِ كجكد الطٛب
فْ ىفس الكقت أهاـ أجٍزة الحاسكب٘ ,جراء الىقاش كالهحادثة بٓف الطٛب أىفسٍـ ,كبٓىٍـ كبٓف الهعمـ,
كيتـ ٌذا الىقاش بكاسطة هختمف أدكات التعميـ ا٘لكتركىْ كٌْ :المكح اٖبيض – الفصكؿ اٚفتراضية –
الهؤته ارت عبر )الفٓدٓك ,الصكت(  -غرؼ الدردشة.
 -2التعميـ ا٘لكتركىْ غٓر الهتزاهفٌ :ك تعميـ غٓر هباشر ٚ ,يحتاج إلِ كجكد الهتعمهٓف فْ ىفس
الكقت حٓث ٓتهكف الطالب هف الحصكؿ عمِ الدراسة حسب اٖكقات الهىاسبة لً كبالجٍد الذؼ ٓرغب فْ
تقديهً  .يستعهل أدكات هثل البريد ا٘لكتركىْ كالكيب كالقكائـ البريدية كهجهكعات الىقاش كبركتكككؿ ىقل
الهمفات كاٖقراص الهدهجة .
 -3التعميـ الهختمط  :يستعهل الهتزاهف تارة كغٓر الهتزاهف تارة أخرػ ,حسب الىشاطات الهقترحة هف
طرؼ الهعمـ ,فٍك يعطْ لمطالب أكثر حرية كيحقق ىكعا هف اٚجتهاعية فْ التعميـ )عبد العزيز
.(57:2008:
إيجابيات التعميـ االلكتركني :أكد )بدراف  ,سميهاف (2007إلِ عدة إٓجابيات لمتعميـ اٚلكتركىْ تىحصر
فيها ٓمْ:
 –1إهكاىية الكصكؿ لمهىاٌج فْ أؼ كقت.
ٓ –2تـ استخداـ العدٓد هف هعٓىات التعميـ البصرية كالسهعية.
 –3تغٓٓر دكر الهعمـ هف الهمقف كالهصدر الكحٓد لمهعمكهات إلِ الهشرؼ كالهكجً.
 –4يعتهد عمِ التعمـ الذاتْ هها ٓؤدؼ إلْ ىشاط الطالب كفاعمٓتً فْ تعمـ الهادة العمهية .
ٓ –5كجد بً تعدد هصادر الهعرفة ىتٓجة اٚتصاؿ بالهكاقع الهختمفة عمِ اٚىترىت
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 –6تكسيع فرص القبكؿ الهرتبطة بهحدكدية الهقاعد الدراسية ككذلؾ تكسيع ىطاؽ التعميـ.
 –7التهكف هف تعميـ كتدريب العاهمٓف كتأٌٓمٍـ دكف الحاجة إلِ ترؾ أعهالٍـ.
ٓ –8تعمـ الطالب كيخطئ فْ جك هف الخصكصية كها يهكىً تخطْ بعض الهراحل التْ ٓراٌا سٍمة
أكغٓر هىاسبة.
 –9يساعد عمِ تخطْ جهيع العقبات التْ تحكؿ دكف كصكؿ الهادة العمهية.
 –10يككف فيً حرية التكاصل هع الهعمـ فْ أؼ كقت كطرح اٖسئمة التْ ٓريد اٚستجكاب عمٍٓا.
 –11يساٌـ فْ التقكيـ الفكرؼ كالتعرؼ عمِ الىتائج كتصحيح اٖخطاء.
ٓ –12كجد بً هركىة حٓث يسٍل تحدٓث كتعدٓل الهحتكػ التعميهْ أك التدريبْ ) .بدراف  ,سميهاف
(155:2007:
سمبيات التعميـ االلكتركني :بٓف )عباس ككريـ (2016سمبيات هتعددة لمتعميـ اٚلكتركىْ كها ٓمْ:
 -1الحاجة إلِ أجٍزة حدٓثة كشبكة اتصاؿ جٓدة .
اله َعّمِـ بىفس الكقت.
التقٓد بالكقت
ّ
 -2اٚلتزاـ ك ّ
الهحدد لمدركس لكجكد الطالب ك ُ
 -3التشتت عف الدراسة بإجراء بحث خارج هىطقة ُّ
التعمـ ككف الطالب عمْ ا٘ىترىت كيتهتع بقدر هف
الحرية فْ البحث ك الدراسة.
 -4يحتاج إلِ تكمفة عالية خاصة فْ البداية كذلؾ ٖىٍا تحتاج بىية تحتية هف أجٍزة ككسائل كتدريب
العاهمٓف.
ٓ -5ؤدؼ إلِ الهمل فْ بعض اٖحياف ىتٓجة لعدـ كجكد تفاعل بٓف الهعمـ كالهتعمـ هف خٛؿ الحركات
كا٘يحاءات التْ لٍا تأثٓر كاضح فْ إيصاؿ الهعمكهة.
 -6يككف بً صعكبة تعرؼ الطالب عمِ زهٛئً ٖىٍـ هف أهاكف هختمفة)عباس ككريـ.(489:2016:
بىاء عمِ ها سبق هف عرض لها تضهىتً الهراجع كالدراسات السابقة هف تكضيح لهفٍكـ التعميـ
اٚلكتركىْ كآلياتً كخصائصً فاف الباحثة تؤكد أف التطكر السريع فْ الهعآٓر التكىكلكجية العالهية فإف
ٌذا ٓتطمب تعديٛت كثٓرة فْ الهقررات اٚلكتركىية ,كها أف اىعداـ كجكد كعْ كافْ ٖفراد الهجتهع
بالتعميـ اٚلكتركىْ كعدـ اعتراؼ بعض الجٍات الرسهية بالشٍادات الهتحصل عمٍٓا هف خٛؿ التعميـ
ا٘لكتركىْ  ,كذلؾ اٚختراؽ لهحتكيات الهمفات كاٚهتحاىات هها يقمل هف

الخصكصية كالسرية  ,كل
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ذلؾ أدػ إلِ تهسؾ القائهٓف هف تربكيٓف كهعمهٓف كادارات تعميهية التعميـ بالىهط التقمٓدؼ ىظ ار لها ٓكفري
هف أهاف كخصكصية كسرية.
المقارنة بيف التعميـ التقميدي كالتعميـ االلكتركني:
أكٚا  :هف حٓث الٍدؼ ٓ:بٓف )جاسـ  (2004ها ٓمْ:
التعميـ التقميديٍٓ :دؼ التعميـ التقمٓدؼ إلِ إىتاج الهعرفة هف خٛؿ البرىاهج الركتٓىْ الهعتهد عمِ
التمقٓف كالحفع.
التعميـ اإللكتركنيٍٓ :دؼ إلِ إٓجاد بٓئة تفاعمية غىية بالتطبيقات الهعتهدة عمِ تقىيات الحاسب ألْ
كتهكف الطالب هف الكصكؿ إلِ هصادر التعمـ فْ أؼ كقت كهف أؼ هكاف.
كالشبكة العالهية لمهعمكهاتّ ,
)جاسـ (215:2004:
ثاىيا  :هف حٓث طريقة التعميـ :كيشٓر)الهكسِ  (1998إلِ اختٛؼ طريقة التعميـ فْ الىهطٓف التقمٓدؼ
كاٚلكتركىْ كذلؾ عمِ الىحك التالْ:
التع ميـ التقمٓدؼ :يعتهد التعميـ التقمٓدؼ عمِ آليات اٚتصاؿ الهباشر كجٍا لكجً بٓف الهعمـ كالطالب كالتْ
يككف فٍٓا دكر الهعمـ هقتص ار عمِ التمقٓف كالسرد بٓىها يككف ىشاط الطالب هحصك ار فْ اٚستهاع
كالحفع أها اٖدكات كالكسائط الهساعدة تتهثل فْ الكتاب الهدرسْ كالسبكرة كالهقعد الدراسْ.
التعميـ اٚلكتركىْ :باستخداـ آليات اٚتصاؿ الحدٓثة هف حاسب كشبكاتً ككسائطً الهتعددة هف صكت
كصكرة ,كرسكهات كآليات بحث ,كهكتبات إلكتركىية ,ككذلؾ بكابات الشبكة العالهية لمهعمكهات سكاء كاف
هف بعد أك فْ الفصل الدراسْ ,فالهقصكد ٌك استخداـ التقىية بجهيع أىكاعٍا فْ إيصاؿ الهعمكهة لمهتعمـ
بأقصر كقت كأقل جٍد كأكبر فائدة) .الهكسِ(63:1998 :
ثالثا  :هف حٓث تقديـ الهحتكػ التعميهْ :تشٓر )عبدهللا  (2014إلِ أف الهحتكػ التعميهْ لكل هف التعميـ
التقمٓدؼ كاٚلكتركىْ ٓتبآف كها ٓمْ :
التعميـ التقمٓدؼ :يقدـ الهحتكػ التعميهْ فْ التعميـ التقمٓدؼ بالطريقة التقمٓدية التْ تغفل التفكٓر العمهْ ك
كل ىشاط ٓتـ خارج حجرة الدرس كتٍهل تىهية اٚتجاٌات كالهٓكؿ ا٘ٓجابية كاعتبر الىجاح فْ اٚهتحاىات
التْ عقدٌا الهعمـ كالتْ تركز عمِ حفع الهادة كأساس لمعهمية التعميهية هها ٓؤدؼ إلِ طهس ركح
التفكٓر العمهْ كاٚبتكار.
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التعميـ ا٘لكتركىْٓ :تكافق تقديـ الهحتكػ التعميهْ فْ التعميـ ا٘لكتركىْ هع ها يضهىً هف شركحات
كتهاريف كتفاعل كهتابعة بصكرة جزئية أك شاهمة فْ الفصل أك هف بعد بكاسطة براهج هتقدهة هخزىة فْ
الحاسب أك عبر الشبكة العالهية لمهعمكهات) .عبدهللا.(15:2014:
رابعا  :هف حٓث هفٍكـ عهمية التعميـ كالتعمـ ٓ :تضح هف خٛؿ دراسة )حسف ,حهكد  (2016أف عهمية
التعمـ كالتعميـ فْ ك ٛالىهطٓف هف التعميـ كذلؾ عمِ الىحك التالْ:
التعميـ التقمٓدؼٌ :ك التعميـ القائـ عمِ التركٓز عمِ إىتاج الهعرفة كيتـ ذلؾ هف
خٛؿ تمقٓف الهىاٌج كالهحتكؼ لمطٛب .
التعميـ اٚلكتركىْ ٌ:ك تكسيع هفٍكـ عهمية التعميـ كالتعمـ لمتجاكز حدكد الفصكؿ التقمٓدية كاٚىطٛؽ لبٓئة
غىية هتعددة الهصادر ,يككف لتقىيات التعميـ التفاعمْ هف بعد دك ار أساسيا فٍٓا بحٓث تعاد صياغة دكر
كل هف الهعمـ كالهتعمـ )حسف ,حهكد(2016:48:
خاهس ا  :هف حٓث استخداـ تقىيات الهعمكهات كشبكات الحاسب ألْ :يحدد )عبد العزيز  (2008كيفية
استخداـ تقىيات الهعمكهات فْ التعميـ التقمٓدؼ كالتعميـ اٚلكتركىْ:
التعميـ التقمٓدؼ :يعتهد التعميـ التقمٓدؼ عمِ استخداـ الكسائل التعميهية القديهة هثل الكتاب الهدرسْ ك
السبكرة كاٖقٛـ كالهعمـ كيكتفْ بعرض ها عىدي هف هعمكهات كذلؾ بصرؼ الىظر عف الهستكػ العهرؼ
أك العقمْ أك الكفاءة ,
التعميـ اٚلكتركىٌْ :ك ىظاـ تعميهْ يستخدـ تقىيات الهعمكهات كشبكات الحاسب ألْ فْ تدعيـ كتكسيع
ىطاؽ العهمية التعميهية هف خٛؿ هجهكعة هف الكسائل هىٍا :أجٍزي الحاسب ألْ ,الشبكة العالهية
لمهعمكهات كالبراهج ا٘لكتركىية الهعدة أؼ التعميـ اٚلكتركىْ يعتهد عمِ التعمـ باستخداـ الحاسبات ألية
كبرهجياتٍا الهختمفة سكاء عمِ شبكات هغمقة أك شبكات هشتركة أك الشبكة العالهية لمهعمكهات
)عبدالعزيز.(98:2008:
الدراسات السابقة :
-1دراسة ىبٓل عمْ) :1994أزهة التربية هف هىظكر هعمكهاتْ(  :حدد عمْ1994فْ دراستً لمتكجٍات
الرئيسية لمتعميـ فْ عصر الهعمكهات أسس تربكية تغٓر فٍٓا ٌدؼ التربية هف تحصٓل الهعرفة إلِ تحدٓد
هصادرٌا اٖصمية كأف التربية ٓىبغْ استىادٌا عمِ درجات عالية هف الهركىة كسرعة التفكٓر ,كها ىتج
عف ٌذي الدراسة أف ٌدؼ التعميـ أصبح يطهح إلِ إكساب الفرد القدرة عمِ تحقٓق الفرد لذاتً بد ٚهف
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إشباع الحاجات اٚجتهاعية لمفرد كقد أكدت ٌذي الدراسة عمِ تىهية التفكٓر آٚجابْ كتعهٓق هفٍكـ
الهشاركة كهحاكلة التجريب كالخكض فْ الهحتهل ك الهجٍكؿ كاستئىاس التعاهل هع الصعب كالهعقد
كعدـ اٚستسٛـ لمبساطة الظاٌرة كالسطحية كأشار الباحث فْ الدراسة إلِ أف التعميـ الهعتد عمِ
التكىكلكجيا يعزز قدرة الفرد عمِ التكاصل هع أخريف كتقبل عالـ هختمف عف كاقع عالهً كرأؼ هغآر
لرأيً ,كبذلؾ ٓتحكؿ الهعمـ هف همقف ىاقل إلِ هكجً هشارؾ ,كهف التعميـ الهكجً إلِ التعميـ الذاتْ كهف
التخصص الضٓق إلِ تىكع الهٍارات كالهعارؼ .
 -2دراسة ٓكىس  ):1998التكىكلكجيا كالتعميـ ك اتجاٌاتٍا الهستقبمية( :كقد اعتهد الباحث فْ ٌذي
الدراسة عمِ الهىٍج التحمٓمْ الهكتبْ كىاقش عددا هف الهفاٌيـ الٍاهة فْ هجاؿ التحكؿ إلِ التعميـ
اٚلكتركىْ ك أكد عمِ أٌهية تقىية التعميـ فْ هجاؿ اٚعداد كالتدريب ك أف الدكؿ الىاهية أكثر حاجة إؿ
استخداـ تقىية التعميـ كادخالٍا إلِ هىاٌجٍا التعميهية.
-3دراسة هىصكر ) :1998تكىكلكجيا التعميـ ك جكدة التعميـ كالتعمـ فْ القرف الكاحد كالعشريف( اعتهد
الباحث عمِ الهىٍج التحمٓمْ الهكتبْ بتحمٓل الدراسات الىظرية فْ ٌذا الهجاؿ لمكصكؿ إلِ صياغة
عمهية فقد أكضح الباحث أف ادخاؿ اٚىترىت إلِ القاعات الدراسية يعتبر ىقمة ىكعية قد ٚيككف الهجتهع
التعميهْ هٍيأ لٍا بعد كلٍذا اقترح الباحث اىشاء ها يسهِ بالهدرسة اٚلكتركىية لتككف أكؿ خطكات
اٚفادة.
التعميق عمى الدراسات السابقة:
 -1تىكعت الدراسات السابقة ا ٚأف جهيعٍا قاـ باختيار الهىٍج التحمٓمْ الهكتبْ كٌك ها اتبعتً الباحثة
فْ الدراسة الحالية.
 -2أسفرت الىتائج فْ كل الدراسات السابقة عف فاعمية تكظٓف الهستحدثات التكىكلكجية فْ الهىظكهة
التعميهية.
 -3استفادت الدراسة الحالية هف الدراسات السابقة فْ تكفٓر القاعدة الهعمكهاتية لصياغة هشكمة الدراسة
كاٌٚداؼ كاٚطار الىظرؼ.
تحميل النتائج:
إجابة السؤاؿ األكؿ :ما الفرؽ بيف التعميـ التقميدي ك التعميـ االلكتركني كما مدي جدكى كل منيما في
العممية التعميمية؟
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تشٓر الدراسات )تكؽ (1987ك)بىْ دكهْ ,الشىاؽ  (2006ك)آؿ هحْٓ (2006إلِ أف التعميـ التقمٓدؼ
كيبدأ بتكارث اٚبف هٍىة الكالد كالبىت أعهاؿ أهٍا فْ الهىزؿ كالِ أف ظٍرت الهدرسة ذات ا ٚسكار
كاٚىظهة كالتقالٓد كدكرٌا فْ ىقل التراث الثقافْ كالحضارؼ كالهحافظة عميً هف جٓل إلِ آخر كبٍذا فإف
التعميـ التقمٓدؼ يعتهد عمِ ثٛثة ركائز أساسية ٘ ٟالهعمـ كالطالب كالهعمكهة .كترػ الباحثتاف فْ الدراسة
الحالية أىً هٍها تقدهت العمكـ كتقىياتٍا  ٚيهكف اٚستغىاء عىً بشكل كمْ لها لً هف إٓجابيات  ٚيهكف
أف ٓكفرٌا أؼ بدٓل تعميهْ آخر كالهتهثمة فْ فرصة التقاء الهعمـ كالطالب كجٍا لكجً ,كها أف التعميـ
التقمٓدؼ هف كجٍة ىظر الباحثة فْ الدراسة الحالية تجتهع فيً الصكرة كالصكت كاٖحاسيس كالهشاعر
التْ تؤثر عمِ الرسالة التعميهية كالهكقف التعميهْ كاه ٛكتتأثر بً كيهكف تعدٓل الرسالة التعميهية كهف
ثـ تعدٓل السمكؾ ىحك الهرغكب فيً هف سمكؾ كبالتالْ يحدث الىهك كالتطكر كتحدث عهمية التعمـ فالتعميـ
التقمٓدؼ يعتهد عمِ الثقافة التقمٓدية كالتْ تركز عمِ إىتاج الهعرفة فيككف الهعمـ ٘ ٛأساس عهمية التعمـ
كيككف الطالب سمبيا يعتهد عمِ تمقْ الهعمكهات هف الهعمـ دكف أؼ جٍد فْ اٚستقصاء أك البحث ٖىً
ٓتعمـ بأسمكب الهحاضرة كاٚلقاء كٌذا ها يعرؼ بالتعميـ بالتمقٓىْ .كتكهف احتياجات التعميـ التقمٓدؼ فْ
الهكارد الهكاىية التْ تتهثل فْ الهباىْ كالقاعات ك الصفكؼ الدراسية التْ ٓجتهع فٍٓا الطٛب بالهعمـ,
كالهكارد البشرية التْ تتهثل فْ القكػ العاهمة الهطمكبة لتقديـ الخدهة كالقكػ العاهمة الهطمكبة لهساىدة
تقديـ الخدهة هف إداريٓف كعهاؿ ككذلؾ الهعدات كاٖدكات الهادية كالتْ تتهثل فْ كافة الكسائل التىفٓذية
الهتهثمة فْ السبكرة كالهقاعد كالكراسْ كاٖىظهة كالمكائح كاجراءات العهل الهتهثمة فْ اٖسالٓب اٚدارية
الهستخدهة ٘دارة عهمية التعميـ .كها أف الخطط كبراهج عهل كالهىاٌج التعميهية كالهكارد الهالية التْ
تتهثل فْ الىفقات الباٌظة التْ تتكبد٘ب الهىظكهات التعميهية فْ سبٓل استه اررية تكفٓر هستمزهات التعميـ
كتأهٓف الكفاءات البشرية الٛزهة ,كتظٍر هخرجات عهمية التعميـ التقمٓدؼ فْ تجٖٓز أك إعداد أفراد ذكؼ
قدر هف الهعرفة كالهٍارة فْ هكاضيع هحددة كلدٍٓـ هؤٌل هىاسب لسكؽ العهل ,أها التعميـ ا٘لكتركىْ
يستخدـ آليات اٚتصاؿ الحدٓثة هف حكاسٓب كشبكات ككسائط هتعددة هف صكت كصكرة رسكهات كآليات
بحث هكتبات إلكتركىية ك بكابات اٚىترىت سكاء كاف عف بعد أك فْ الفصل الدراسْ فإىٍا تستخدـ التقىية
بجهيع أىكاعٍا فْ إيصاؿ الهعمكهة لمطالب بأقصر كقت كأقل جٍد كأكبر فائدة هها ٓتيح لمطالب تمقِ
الهعمكه ات هف هكاف بعٓد عف الهعمـ فالتعميـ اٚفتراضْ ٓتـ بتعمـ الهعمكهات الهفٓدة هف هكاقع بعٓدة ٚ
يحدٌا هكاف ك ٚزهاف بكاسطة اٚىترىت كالتقىيات.
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إجابة السؤاؿ الثاني :ماىي مبررات كدكاعي استخداـ التعميـ اإل لكتركني؟
أشارت دراسة كل هف )عمْ (1994ك)هىصكر  (1998ك )ٓكىس (1998أىً هف هبررات كدكاعْ
استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ ٌك سٍكلة اٚتصاؿ ها بٓف أطراؼ العهمية التعميهية كالهتهثمة فْ الهعمـ
كالطالب هف خٛؿ عدة اتجاٌات هثل هجالس الىقاش ,البريد ا٘لكتركىْ ,غرؼ الحكار .كترػ الباحثتاف
فْ الدراسة الحالية أف ٌذي اٖشياء تزيد كتحفز الطٛب عمِ الهشاركة كالتفاعل هع الهكاضيع الهطركحة,
كها أف الهساٌهة فْ كجٍات الىظر الهختمفة لمطٛب ك الهىتديات الفكرية تتيح فرص لتبادؿ كجٍات
الىظر فْ الهكاضيع الهطركحة هها ٓزيد فرص اٚستفادة هف أراء كالهقترحات الهطركحة كدهجٍا هع
أراء الخاصة بالطالب هها يساعد فْ تككيف أساس هتٓف عىد الطالب كتتككف لديً هعرفة كآراء قكية
كسدٓدة هف خٛؿ ها أكتسبً
هف هعارؼ كهٍارات عف طريق غرؼ الحكار كتؤيد الباحثة ها جاءت بً الدراسات السابقة بأف أدكات
اٚتصاؿ تتيح لكل طالب فرصة ا٘دٚء برأيً فْ أؼ كقت كدكف حرج خٛف ا لقاعات الدرس التقمٓدية التْ
تحرهً هف ٌذي الهٓزة إها لسبب سكء تىظيـ الهقاعد أك ضعف صكت الطالب ىفسً أك الخجل  ,أها
بالىسبة لمتعميـ اٚلكتركىْ فاىً ٓتيح الفرصة الكاهمة لمطالب بإهكاىية إرساؿ رأيً كصكتً هف خٛؿ أدكات
اٚتصاؿ الهتاحة هف بريد إلكتركىْ كهجالس الىقاش كغرؼ الحكار كٌك أكثر فائدة لدػ الطٛب الذٓف
يشعركف بالخكؼ كالقمق ٖف ٌذا اٖسمكب فْ التعميـ ٓجعل الطٛب ٓتهتعكف بجرأة أكبر فْ التعبٓر عف
أفكارٌـ كالبحث عف الحقائق أكثر هها لك كاىكا فْ قاعات الدرس التقمٓدية.
إجابة السؤاؿ الثالث :ما ىي آليات التحكؿ مف التعميـ التقميدي إلى التعميـ اإل لكتركني؟
هف خٛؿ عرض ها كرد فْ الدراسات السابقة كالكتب كالهرجع التْ تـ اٚستعاىة بٍا الدراسة الحالية
حددت الباحثتاف أليات التْ ٓتـ عف طريقٍا التحكؿ هف التعميـ التقمٓدؼ إلِ التعميـ اٚلكتركىْ
كاٚستفادة هف التعميـ ا٘لكتركىْ كتكظيفً فْ التدريس بعدة طرؽ:
الىهكذج الهساعد )الهكهل( :يستخدـ فْ ٌذا الىهكذج بعض تقىيات التعميـ ا٘لكتركىْ كتدعيـ لمتعميـ
التقمٓدؼ كيككف ذلؾ داخل حجرة الدراسة أك خارجٍا ,حٓث ٓكجً الهعمـ الطالب لٛطٛع عمِ درس
هعٓف عمِ شبكة ا٘ىترىت أك عمِ قرص هدهج كتكمٓف الطٛب بالبحث عف هعمكهات هعٓىة فْ شبكة
اٚىترىت.
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الىهكذج الهخمكط ٓ :تضهف ٌذا الىهكذج الدهج بٓف التعميـ التقمٓدؼ كا٘لكتركىْ داخل غرفة الدراسة أك
اٖهاكف الهجٍزة بتقىيات التعميـ ا٘لكتركىْ كيهتاز بالجهع بٓف هزايا التعميـ التقمٓدؼ كا٘لكتركىْ ,إ ٚأف
دكر الهعمـ فْ ٌذي الحالة ٌك التكجيً كادارة الهكقف التعميهْ كيككف دكر الطالب إٓجابْ .
الىهكذج الخالص :يستخدـ التعميـ ا٘لكتركىْ ٌذا الىهكذج بدي ٛلمتعميـ التقمٓدؼ بحٓث ٓتـ التعمـ هف أؼ
هكاف كفْ أؼ كقت هف قبل الطالب ك تعهل الشبكة ككسيط أساسْ لتقديـ كاهل لمعهمية التعميهية ,
اديا ك ٓتعمـ هع زهٛئً هف خٛؿ درس أك اىجاز هشركع باٚستعاىة
فٓدرس الطالب الهقرر ا٘لكتركىْ اىفر ا
بأدكات التعميـ ا٘لكتركىْ التشاركية هثل غرؼ الهحادثة كالهىتديات .

االستنتاجات :
تكصمت الدراسة الحالية إلِ هجهكعة هف اٚستىتاجات ٌْ :
ٓ -1تحكؿ ىظاـ ال تربية فْ التعميـ اٚلكتركىْ هف سمبية الكبار كعدـ ثقتٍـ بأىفسٍـ كاعتهادٌـ عمِ الغٓر
إلِ سرعة ىضج الصغار هف خٛؿ تىهية قدراتٍـ اٚبتكارية كاٚبداعية كتعزيز استقٛلٓتٍـ خٛؿ هرحمة
التعميـ اٖساسْ.
ٓ -2كاجً التحكؿ هف التعميـ التقمٓدؼ لمتعميـ ا٘لكتركىْ صعكبة كغهكض  ٚيهكف التىبؤ بٍها ٖف
العهمية التعميهية التربكؼ ٌْ ظاٌرة اجتهاعية ثقافية بالغة التعقٓد كلٍذا فإف التحكؿ بالتعميـ إلِ الفضاء
ا٘لكتركىْ عميً هكاجٍة الهعارضٓف الهتزهتٓف بإبقاء التعميـ فْ قالبً التقمٓدؼ.
 -3إف الىهكذج ا٘لكتركىْ الحدٓث ٓتطمب هف الهٍا ارت كالتقىيات ها قد يعجز عميً الهعمهٓف التقمٓدٓف
كهف استيعاب كبالتالْ ٓتطمب اٖهر إعداد كتدريب كتأٌٓل فْ هىتٍِ الدقة.
 -4ىتج عف التحكؿ إلِ التعميـ ا٘لكتركىْ اتساع الفجكة بٓف التعميـ كسكؽ العهل كعدـ التكافؤ فْ
الفرص التعميهية  ,كٌدر تعميهْ ضخـ ٓتهثل فْ عزكؼ الطٛب عمِ التعميـ باٖسالٓب القديهة كسمبية
الهعمهٓف.
 -5تكصمت الدراسة الحالية إلِ ضركرة لجكء الهعمهٓف كالقائهٓف بالعهمية التعميهية كالتربكية عمِ ردـ
الٍكة اٚجتهاعية كالثقافية لكْ ٓؤدكا أعهالٍـ بكل دقة كيتهكف الطٛب هف فٍـ الثقافات اٖخرػ كتكظيفٍا
لتحقٓق التقدـ العمهْ الهىشكد.
التكصيات:
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ٓ -1ىبغْ اعادة صياغة براهج كهىاٌج كميات كهدارس كهعاٌد التْ تختص بإعداد كتأٌٓل الهعمهٓف حتِ
تكاجً التحديات التْ ٓتضهىٍا التحكؿ هف التعميـ التقمٓدؼ إلِ التعميـ اٚلكتركىْ.
 -2اىشاء ها يسهِ بالهدرسة اٚلكتركىية لتككف أكؿ خطكات اٚفادة.
 -3ضركرة تقسيـ الطٛب إلِ هجهكعتٓف حتِ  ٚتٍدر الطاقات بٓف التعميـ التقمٓدؼ داخل جدراف حجرة
الفصل كالتعميـ اٚلكتركىْ هف خٛؿ شبكات التكاصل اٚلكتركىْ.
قائمة المراجع:
 -1ىبٓل ,عمْ) :(1994العرب كعصر الهعمكهات ,الهجمس الكطىْ لمثقافة كالفىكف كاٖدب ,الككيت .
 -2هحْ الدٓف ,تكؽ ) :(1987دراسة فاعمية برىاهج لمتعمـ الذاتْ بالهقارىة هع التعميـ التقمٓدؼ ,هجمة
دراسات الجاهعة اٖردىية  ,الهجمد  , 5العدد) (1ص 17
 -3د .حسف بىْ دكهْ ,د .قسيـ الشىاؽ) :( 2006هعيقات التعمـ ا٘لكتركىْ فْ الهدارس الثاىكية
اٖردىية هف كجٍة ىظر الهعمهٓف كالطمبة"  ,الهؤتهر الدكلْ لمتعميـ عف بعد 29هارس  2006هسقط -
سمطىة عهاف ص.27
 -4بشٓر الكمكب):(1993التكىكلكجيا فْ عهمية التعميـ كالتعمـ  ,اٖردف  ,دار الشرؽ.
--5عبدالعزيز ,حهدؼ أحهد ):(2008التعميـ اٚلكتركىْ الفمسفة-الهبادغ-اٖدكات -التطبيقات ,عهاف,
دار الفكر.
-6شهِ ,ىادر سعٓد كاسهاعٓل ,ساهح سعٓد): (2008هقدهة فْ تقىيات التعميـ ,عهاف ,دار الفكر.
-7آؿ هحِٓ ,عبد هللا يحْ ):(2006الجكدة فْ التعميـ اٚلكتركىْ هف التصهيـ إلِ استراتٓجيات التعميـ
,الهؤتهر الدكلْ لمتعمـ عف بعد29,هارس,2006هسقط ,عهاف.
.-8دمحم ,دمحم جاسـ ) :(2004تفريد التعميـ كالتعميـ الهستهر ,عهاف :دار الثقافة .
 -9عبد العاطْ ,حسف ,أبك خطكة ,السٓد) :(2009التعمـ ا٘لكتركىْ الرقهْ الىظرية ,التصهيـ ,ا٘ىتاج
 ,دار الجاهعة الجدٓدة لمىشر ,اٚسكىدرية.
-10بدراف ,شبل كسميهاف ,سعٓد).:(2007التعميـ فْ هجتهع الهعرفة ,دار الهعرفة الجاهعية,
اٚسكىدرية.
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 -11الزاحْ ,حميهة ):(2011التعميـ اٚلكتركىْ بالجاهعة الجزائرية  ,هقكهات التجسٓد كعكائق التطبٓق,
رسالة هكهمة لىٓل شٍادة الهاجستٓر فْ عمـ الهكتبات تخصص الهعمكهات اٚلكتركىية اٚفتراضية
كاستراتٓجية البحث عف الهعمكهات ,جاهعة سكيكدة ,الجزائر.
 -12حساهك ,سٍِ عمْ) : (2011كاقع التعميـ اٚلكتركىْ فْ جاهعة تشريف هف كجٍة ىظر كل هف
أعضاء الٍٓئة التدريسية كالطمبة ,هجمة كمية التربية  ,الهجمد), (27جاهعة دهشق.
 -12عبدهللا ,كٚء صقر ):(2014التعميـ الهدهج حمقة الكصل بٓف التعميـ التقمٓدؼ كالتعمـ اٚلكتركىْ
)دراسة تحمٓمية( كمية التربية جاهعة دهشق  ,هجمة الدراسات كالبحكث اٚجتهاعية ,جاهعة الكادؼ  ,العدد
السابعٓ ,كلٓك .2014
-13حسف ,رافع عباس ك حهكد ,حسٓف كريـ ) :(2016الهعالـ اٖساسية لفكرة التحكؿ هف التعميـ
التقمٓدؼ إلِ التعميـ اٚلكتركىْ ,هجمة كمية أداب  ,جاهعة بغداد العدد ).(91
-14الصالح ,بدر عبدهللا ):(1998تقىية التعميـ  :الكجً أخر  ,هجمة الهعرفة  ,الرياض .ص 116-
.103
ٓ -15كىس ,أسعد ) :(1998التكىكلكجيا كالتعميـ كاتجاٌاتٍا الهستقبمية  ,ىدكة تكىكلكجيا التعميـ
كالهعمكهات  ,جاهعة الهمؾ سعكد ,كمية التربية.
-16هىصكر ,أحهد حاهد ) :(1998تكىكلكجيا التعميـ كجكدة التعميـ كالتعمـ لمقرف الكاحد كالعشريف  ,ىدكة
تكىكلكجيا التعميـ كالهعمكهات  ,جاهعة الهمؾ سعكد ,كمية التربية.
 -17الهكسِ  ,عبدهللا):(1998الهىٍج اٚىترىتْ  ,ىهكذج هقترح لكضع هىاٌج التعميـ عبر اٚىترىت فْ
السعكدية  ,ىدكة هىاٌج التعميـ فْ السعكدية  ,الجهعية السعكدية لمعمكـ التربكية كالىفسية ,الرياض.
**************************
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دكر استخداـ تكنكلكجيا التعميـ في تدريس مقرر األحياء بمرحمة التعميـ الثانكي في ليبيا
أ .عمى دمحم أبكبكر الجدي
وٍ١خ ا٢كاة ٚاٌؼٍ َٛلظو األف١به  /عبِؼخ اٌّولت

المقدمة:
ٓرػ الكثٓركف أف تكىكلكجيا التعميـ تعد أسمكبا لمتفكٓر ٓتىاكؿ عهمية التعميـ ,كالتعمـ كٌك أسمكب ٓتسـ
بالهركىة كالحركة الدائهتٓف كيختص بعهمية تطكير كتحدٓت الهىٍج .كها يعتبرٌا البعض الهجاؿ الذؼ يعهل
عمِ تسٍٓل تعمـ اٖفراد هف خٛؿ التجدٓد الهىظـ كالدقٓق كتطكير كتىظيـ كاستخداـ كل هصادر التعمـ
الهتاحة .كعمِ ذلؾ اتجً دكر تكىكلكجيا التعميـ ىحك التكسع فْ استخداـ الهصادر الهختمفة فْ التعمـ ثـ
التأكٓد عمِ شخص الهتعمـ ىفسً كاحتياجاتً كاستخداـ اٖسالٓب العمهية الهىظهة لتطكير هصادر تعمـ
اٖفراد .كبىاء عمِ ذلؾ فإف تكىكلكجيا التعميـ تٍتـ بالدرجة اٖكلِ بكيفية سٓر عهمية التعميـ كالتعمـ ,لذلؾ
فإف العاهمٓف فْ هجاؿ تكىكلكجيا التعميـ ٓبحثكف كيفكركف فْ إٓجاد طرؽ لتحقٓق ىٍايات هحددة )أحهد,
 1996ـ.(16:كها يشٍد العالـ الهعاصر تغٓر سريعٓ ,تـ اٚىتقاؿ فٍٓا هف العصر الصىاعْ الذؼ قفز
بالعالـ قفزات ٌائمة إلِ اٖهاـ إلِ عصر جدٓد يسهِ عصر الهعمكهات كثكرة اٚتصاٚت ,عصر التداخل
كالتشابؾ بٓف دكؿ العالـ ,عصر التطكرات التكىكلكجية كالهعمكهاتية السريعة كالهستهرة فْ شتِ الهجاٚت,
جٍكدا كبٓرة لتكظٓف ثكرة الهعمكهات كتىظيهٍا
هف ٌىا تبدؿ الهجتهعات ا٘ىساىية الىاهية كالهتقدهة
ا
كتكجٍٍٓا كا٘فادة هىٍا٘ ,تاحة الفرصة ٖفرادٌا لٛىتفاع بها تجكد بً هف هعارؼ كهٍارات كهف ثـ تكظيفٍا

لهكاجٍة هشكٛتٍـ الحالية كالهستقبمية .كقد فرض ذلؾ عمِ عهمية التربية تحديا ٌك إعداد ا٘ىساف القادر
عمِ التكافق هع هتطمبات الهستقبل ,كاستيعاب ها يستجد هف تغٓرات عالهية كهحمية يككف لٍا اٖثر عمِ
حياتً ,اٖهر الذؼ ٓتطمب الهبادرة باٚستفادة هف إهكاىات الثكرة العمهية كالتكىكلكجية لخدهة العهمية التعميهية
كرفع كفاءتٍا ,هف أجل هستقبل أفضل ٖبىاء الهجتهع ,لذا ىادؼ كثٓر هف التربكيٓف بإعادة الىظر فْ
هحتكػ العهمية التعميهية كأٌدافٍا ككسائمٍا بها ٓتيح لمهتعمـ اٚستفادة القصكػ هف الكسائل كاٖدكات
لتكىكلكجية الهعاصرة فْ تحصٓمً الدراسْ ,كاكتسابً لمهعارؼ كالهٍارات التْ تتفق كطبيعة العصر الذؼ
يعيشً.
كيشٓر كل هف جاككبس ) (Jacobsكبركسٓمكفكسْ كآخركف إلِ أف الكسائط الفائقة برىاهج
يصهـ لخمق أك ابتكار بىية تربكية كاهمة لٛتصاؿ التعميهْ ,بحٓث يعطْ فرصة لمتفاعل بٓف الهتعمـ
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كالبرىاهج عف طريق الحاسب ألْ ,كها أىٍا تهثل قاعدة بياىات تسهح لمهتعمـ بالتصفح كالربط كالتكسع
فْ الهعمكهات ,اعتهادا عمِ قاعدة بياىات هتعددة الكسائط :فٍْ هكتبات عاهة كاسعة هف الىص
الهكتكب ,كالتسجٓل الصكتْ كلقطات الفٓدٓك ,كالرسكـ البياىية ,كالصكر الهتحركة كالثابتة كها أف أفضل
ها تقدهً الكسائل لمهتعمـ ٌْ إتاحة فرصة اٚطٛع عمِ برىاهج هتكاهل ٓدٓري الهتعمـ كيشترؾ فْ
تصهيهًٓ ,تـ عف طريقً أثراء العهمية التربكية كجعمٍا أكتر فعالية ,كذلؾ هف خٛؿ تعدد هصادر التعمـ
كهف الهىتظر أف تستخدـ التكىكلكجيا عمِ ىطاؽ كاسع فْ العهمية التعميهية لكْ تساعد الهتعمهٓف عمِ
البىاء الهعرفْ ذؼ هعىِ بد ٚهف التسميـ بالهعمكهات ,حٓت تسهح لمهتعمـ باٚستكشاؼ كادراؾ الهعرفة
كبىاء الهعىِ كتىظيـ اٖفكار ,كتىهية التكجيً الذاتْ كهٍارات ها كراء الهعرفة ,كتعد دراسة
لٓف)(Linnالتْ استٍدفت التعرؼ عمِ أثر استخداـ برىاهج قائـ عمِ الكسائل فْ تدريس العمكـ عمِ
تىهية فٍـ الطٛب لٍذي الهادةٓ ,تضح هف ذلؾ أف الكسائط الفائقة تهثل أحد التىظيهات ”البراهج“
الهتطكرة التْ ٓىادؼ كثٓر هف التربكيٓف باستخداهٍا ,لتحسٓف كاٚستفادة هف الهكاد الدراسية فْ عهمية
التعميـ كالتعمـ ,كأىٍا ذات فعالية فْ العهمية التعميهية كفْ تدريس الهكاد الهختمفة كفْ جهيع الهراحل
الدراسية اٖهر الذؼ ٓجعل كظيفة الهعمهٓف ذات هسئكلية كبرػ تدعكٌـ إلِ اٚطٛع عمِ كل جدٓد فْ
هٍىتٍـ ,كالىظر فْ العكاهل التْ تسٍـ كتؤثر فْ عهمية التعميـ ,كخاصة فْ ٌذا العصر الذؼ تطكرت
فيً العهمية التعميهية ,كتعددت جكاىبٍا باعتبارٌا ىشاط ٍٓدؼ إلِ إعداد اٖجياؿ ,كتىهية القكػ البشرية,
سكاء هىٍا ها ٓتعمق بالتمهٓذ باعتباري الهحكر كالغاية هف العهمية التعميهية ,أك بطرؽ التدريس أك
تكىكلكجيا التعميـ كهكصل جٓد لمحقائق كالهعمكهات كذلؾ لتبسيطٍا كتسٍٓل استيعابٍا هف قبل الطٛب.
إف التقىيات الحدٓثة كالهتعددة أسٍهت كبشكل فعاؿ فْ جعل العهمية التعميهية أكثر عهق ا كقد
تىكعت تكىكلكجيا التعميـ كالتعمـ بحٓث لـ يعد الهعمـ يقتصر عمِ استخداـ السبكرة كالطباشٓر بل تعداٌا
إلِ أكثر هف دلؾ ,فٍىاؾ الحاسب ألْ كأجٍزة العرض كالهعدات التْ ساعدت الهعمـ عمِ تكصٓل
الهعمكهات لمطالب ,كيجب تدريب الهعمهٓف عمِ كسب الهٍارات كالهعارؼ فْ التعاهل هع ٌذي التقىيات
الهتعددة) .إبراٌيـ.(18 :2005,
كقد أجهع خبراء التقىيات التعميهية عمِ أٌهية الدكر الذؼ تمعبً تكىكلكجيا التعميـ فْ ىجاح العهمية
التعميهية ,كترجع أٌهٓتٍا فْ عهمية التدريس لككىٍا عىص ار ٌاها هف عىاصر اٚتصاؿ الذؼ يسٍـ فْ رفع
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هستكػ تحصٓل الطٛب كتسٍل عهمية التذكرٖ ,ىٍا تربط الفكرة كالهفٍكـ الهجرد بالصكرة كالهثاؿ
العهمْ ,كتجعل الهفاٌيـ التجريدية أكثر هعىِ ككضكحا لمطالب.
أضف إلِ ٌذا الجاىب إسٍاهٍا فْ حل بعض الهشكٛت التعميهية التْ تتهثل فْ الزيادة الكبٓرة فْ
عدد الطٛب فْ جهيع هراحل التعميـ ,كالىقص فْ عدد الهعمهٓف الهؤٌمٓف تأٌي ٛتربكيا ,كالىقص أيضا
فْ الهباىْ الهدرسية الصالحة كهعالجة هشاكل هحك اٖهية.
أها هادة اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ ٌْ الدرب الطكيل الذؼ ٓؤدؼ إلِ الهعرفة كالطريق الذؼ
يصل با٘ىساف إلِ الجدٓد طالها صاحبً البحث الهستهر كالتطبٓق العهمْ الدؤكب ,لذلؾ أصبح هف
الضركرؼ تطكير هىاٌج اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لتساٌـ فْ بىاء شخصية ا٘ىساف ,كلٓكاكب
التطكرات الحضارية لجدٓدة كيستهر قاد ار عمِ هكاجٍة تحديات العصر عمهيا كتقىيا .لذا ركعْ عىدا
كضع ٌذي الهادة باٖسالٓب العمهية الهتقدهة ,كها زكدت بالرسكـ التكضيحية كالصكر الهعبرة.
كها شهمت ٌذي الدراسة عدد هف الهباحث ,فكاف الهبحث اٖكؿ عرض لعدد هف الدراسات السابقة
كقدـ الثاىْ أٌهية تكىكلكجيا التعميـ ,كتىاكؿ الهبحث الثالث طريقة استخداـ تكىكلكجيا التعميـ فْ التدريس,
اها الهبحث الرابع الهشكٛت التْ تعكؽ عدـ استخداـ تكىكلكجيا التعميـ فْ التدريس.
كفْ دلؾ تحاكؿ ٌذي الدراسة استعراض لمتقىيات الحدٓثة فْ العهميات التعميهية كسكؼ ىقكـ بعرض
بعض الدراسات التْ أكدت عمِ أٌهية دراسة هثل ٌذا الىكع هف الدراسات السابقة استخٛص هىٍا ٌٖهية
التقىيات الحدٓثة فْ خدهة العهمية التعميهية بهراحل التعميـ الهختمفة.
 -1الدراسات السابقة:
أكدت دراسة (نصر سالـ عبد الجميل  )2005هعمهات هكاد الخدهة اٚجتهاعية عمِ هعرفة
بأٌهية تكىكلكجيا التعميـ فْ العهمية التعميهية كيتـ بكاسطتٍا تفعٓل التعميـ كالتزكيد بالتغذية العكسية.
أكدت دراسة ىيجينز كبكف ) (1991)(Higgins & Boonحٓت ركعْ فٍٓا تتابع الهٍارات
كالتقىيات التربكية هع التكجٍٓات التعميهية اٖساسية ,كجد الهشركع أف أعمِ استفادة كاىت لٗطفاؿ
الذٓف شارككا فْ الهشركع لهدة ثٛث سىكات خاصة فْ هٍارات القراءة كاٚستهاع بالهقارىة بقاراتٍـ
الذٓف لـ ٓدرسكا بالكسائط الفائقة.
أكدت دراسة (خنيش السعيد (2017 ,عىدها تكفر لطالب تمؾ التقىيات التكاصمية حٓث تعتبر أف
التكاصل التعميهْ أساس رئيس فْ التعميـ كهىظكهة ك ليس فقط فْ العهمية التعميهية ك ذلؾ عىدها
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يسٍـ فْ تكفٓر قىكات ك آليات تكاصل تحقق تفاعل أكبر بٓف أطراؼ العهمية التعميهية البٓداغكجية حٓث
تعتبر الكثٓر هف الىظريات التعميهية اف التكاصل السميـ ٓكصل إلِ تمق سميـ ك صحيح ك فٍـ كاضع ك
هستهر ,كعمِ ٌذا فإىىا بها تقدهً ك تكفري ٌذي التكىكلكجيا الكسائل كالتقىيات ىحصل عمِ قىكات جدٓدة
لمتكاصل الهعرفْ الهستهرة السميـ ك الفعاؿ حٓث ىتكاصل عهمية التعميـ ك التعمـ هف جٍة ك هف جٍة
ثاىية تككف أكثر كضكحا هف خٛؿ تىكع طرائق العرض ك ا٘فٍاـ ككذا سٍكلة تكفٓر الهعمكهات .كٌذا
ٓؤثر إٓجابا  ٚعمِ تعميـ المغة ك ٚعمِ ىقل أداب إلِ الطالب بل فْ فتح كدعـ ا٘بداعية لدػ الطالب
كاٖستاذ هعا.
أكدت دراسة (حساـ الديف حسف (2000 ,أف التدريس باستخداـ تكىكلكجيا التعميـ أفضل هف
التدريس بالطريقة التقمٓدية.
أكدت دراسة ( .(Akbaba-Altun, 2006أف تكظٓف تكىكلكجيا الحاسكب فْ التعميـ ٓتطمب
التطكير الىاجح لكل هف :البىية التحتية فْ الهدارس ,العاهمٓف ,الهىاٌج ,ا٘دارة ,كا٘شراؼ ,كأف ٌذي
اٖهكر  ٚيهكف فصمٍا عف هشاكل التعميـ العاـ ,كها أظٍرت الىتائج قمة عدد أجٍزة الحاسكب
كهمحقاتٍا ,كىدرة البرهجيات الهتكفرة بالمغة الهحمية ,ككذلؾ ضعف خطكط اٚىترىت فْ الهدارس.
أكدت دراسة ( )Akbaba-Altun,2001أف هدٓرؼ الهدارس لدٍٓـ تكجً آجابْ ىحك التكىكلكجيا,
كلكىٍـ  ٚزالكا هترددٓف فْ اٚستفادة هىٍا فْ أعهالٍـ الٓكهية .كأف جهيع الهدارس كاىت هزكدة
بالحاسكب ,كأف  % 68.5هف هدٓرؼ الهدارس يستخدهكف الحاسكب .كها  ٚتكجد عٛقة دالة إحصائيا
بٓف تكجً هدٓرؼ الهدارس ىحك التكىكلكجيا كخبرتٍـ فْ استخداـ الحاسكب.
أكدت دراسة ( )May,2003أنو ٚستخداـ التقىية تأثٓر إٓجابْ عمِ اٖداء الكظيفْ لهدٓر الهدرسة
الثاىكية .كأغمب ٌذا التأثٓر ٓتهركز عمِ الجاىب الكهْ فْ اٖداء ,كلـ ٓتطكر إلِ الجاىب الىكعْ
كالفىْ ,خاصة فْ ىكاحْ التخطيط ,كالتدريب ,كالعهل ا٘دارؼ كاتخاذ الق اررات.
أكدت دراسة (عبد الحكيـ خمف )1986 ،عدـ اٌتهاـ تكىكلكجيا التعميـ ببمدية طرابمس بتزكيد
الهدارس الثاىكية بكسائل كأدكات كأجٍزة تعميهية هع بداية كل عاـ دراسْ ,كعدـ كجكد هٓزاىية هخصصة
لشراء تكىكلكجيا التعميـ الٛزهة لتدريس ,كعدـ كجكد هسئكؿ هختص بتكىكلكجيا التعميـ فْ كل هدرسة
ثاىكية ليككف هساعدا كهتعاكى ا بٓف إدارة الهدرسة كادارة الكسائل لتكفٓر ها يحتاج إلية الهعمـ هف كسائل,
اىعداـ كجكد الكرش الهحمية ٘ىتاج الكسائل كاٖجٍزة كالهعدات التعميهية ,عدـ تكفر الكسائل كالهعدات
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التعميهية فْ اٖسكاؽ الهحمية ,اىعداـ الصٛحية لمكسائل التْ تكجد بالهدارس ,هها يحكؿ دكف اٚستفادة
هىٍا  ,با٘ضافة إلِ أف الهدارس التْ تككف بعٓدة عف إدارة الكسائل ٓتعذر عمٍٓا اٚتصاؿ بٍا هها يعكؽ
حصكلٍا عمِ ٌذي الكسائل.
كخٛصة هها سبق ٓؤكد عمِ ضركرة إجراء هثل ٌذي الدراسة التْ تمبْ هتطمبات عصر التكىكلكجيا
كهدػ اىعكاسً عمِ التقىيات الحدٓثة فْ العهمية التعميهية كتسعِ الدراسة لٙجابة عف التساؤٚت التالية
هف خٛؿ هشكمة الدراسة.
مشكمة الدراسة:
إف التغٓر الهتسارع فْ جهيع هجاٚت الحياة ٌك السهة الههٓزة لعصرىا الحالْ ,بل هعدٚت
سرعة ٌذا التغٓر كهف بٓف التغٓرات الكبٓرة التْ ٓتسـ بٍا عالهىا الهعاصر ,تمؾ الثكرة التكىكلكجية الٍائمة,
كالتقدـ التقىْ الٍائل عمِ كل الصعد .ككاف ٚبد عمِ التربية أف تستجٓب لٍذي الثكرة التقىية هف جٍة أف
تعكس براهجٍا كهقرراتٍا كأىشطتٍا عىاصر ٌذي التكىكلكجيا ,كبالتالْ تىقمٍا لٗجياؿ الهعاصرة حتِ
يهكىٍـ التكٓف عـ طبيعة العصر الذؼ يعيشكىً ,كهف جٍة أخرػ تستفٓد التربية هف هخترعات كهىتجات
تمؾ الثكرة التكىكلكجية فْ تفعٓل أىشطتٍا كتسٍٓل هٍاهٍا كتحقٓق أٌدافٍا.
كبكاسطة أسالٓب كطرؽ هتىكعة تدعهٍا تكىكلكجيا الكسائل الهتعددة بهككىاتٍا الهختمفة ,لتقدـ
الهحتكػ التعميهْ هف خٛؿ تركٓبة هف لغة هكتكبة كهىطكقة ,كعىاصر هرئية ثابتة كهتحركة ,كتأثٓرات
كخمفيات هتىكعة سهعية كبصريةٓ ,تـ عرضٍا لمهتعمـ هف خٛؿ الكهبٓكتر ,هها ٓجعل التعمـ شٓق كههتع,
كيتحقق بأعمِ كفاءة ,كبأقل هجٍكد ,كفْ أقل كقت ,هها يحقق جكدة التعميـ كٌذا ها دفع الباحث إلِ
كتابة ٌذا البحث لعمٍا تفٓد فْ ا٘جابة عمِ اٖسئمة التالية:
 -1ها هدػ هعرفة هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ بأٌهية تكىكلكجيا التعميـ؟
 -2ها دكر تكىكلكجيا التعميـ فْ ىجاح العهمية التعميهية؟
 -3ها اٖسباب التْ تعكؽ دكف استخداـ تكىكلكجيا التعميـ؟
أىداؼ الدراسة:
تٍدؼ ٌذي الدراسة لمتعرؼ عمِ هدػ هعرفة الهعمهٓف بأٌهية تكىكلكجيا التعميـ .كهعرفة اٖسباب التْ
تعكؽ استخداـ تكىكلكجيا التعميـ .كتحدٓد الصعكبات التْ تحكؿ بٓف الهعمـ كبٓف استخداهً لتكىكلكجيا
التعميـ.
323

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

أىمية الدراسة :
تكهػػف أٌهيػػة فػػْ تشػػجيع الهعمهػػٓف فػػْ هع ػرفتٍـ ٌٖهيػػة تكىكلكجيػػا التعمػػيـ .كا٘سػػٍاـ فػػْ تحسػػٓف العهميػػة
التعميهية ,فْ رفع هستكػ التدريس باستخداـ تكىكلكجيا التعميـ.
حدكد الدراسة:
الحدكد المكانية :هىطقة القري بكلمْ.
الحدكد البشرية :إجراء ٌذا البحث عمِ هجهكعة هف هعمهْ كهعمهات بهرحمة التعميـ الثاىكؼ بهراقبة تعميـ
هىطقة القري بكلمْ.
الحدكد الزمنية2021 :ـ.
مصطمحات الدراسة:
 -1تكنكلكجيا التعميـ :فْ أكسع هعاىٍٓا؛ تخطيط ,كاعداد كتطكير ,كتىفٓذ ,كتقكيـ كاهل لمعهمية التعميهية
هف هختمف جكاىبٍا ,كهف خٛؿ كسائل تقىية هتىكعة ,تعهل جهيعٍا كبشكل هىسجـ هع العىاصر
الهىبثقة لتحقٓق أٌداؼ التعميـ (عبد الرحمف 1998ـ :ص.)9
 -2المرحمة الثانكية :تأتْ بعد هرحمة التعميـ اٖساسْ كتشهل السىة اٖكلِ ثاىكؼ عاـ بعد اجتياز ٌذي
الهرحمة لطالب حرية اٚختيار أها القسـ العمهْ كيشهل السىة الثاىية ثاىكؼ كالسىة الثالثة ثاىكؼ أك القسـ
اٖدبْ كيشهل السىة الثاىية ثاىكؼ كالسىة الثالثة ثاىكؼ( .القرار ( ،)55لسنة  ،2013كالصادراف بكزارة
التربية كالتعميـ ،بشأف تنظيـ ىيكمية التعميـ الثانكي).
اإلطار النظري:
تح ػػاكؿ ٌ ػػذي الد ارس ػػة اس ػػتعراض هتطمب ػػات التقىي ػػات الحدٓث ػػة ف ػػْ العهمي ػػة التعميهي ػػة كذل ػػؾ ه ػػف خ ػػٛؿ
التسمسل التالْ فْ ا٘طار الىظرؼ كذلؾ بٍدؼ ا٘جابة عف أسئمة الدراسة كٌْ التساؤؿ اٖكؿ الذؼ ٓىص
عمػػِ هػػا هعرفػػة هعمهػػْ هػػادة عمػػـ اٖحيػػاء بهرحمػػة التعمػػيـ الثػػاىكؼ بأٌهيػػة تكىكلكجيػػا التعمػػيـ كهػػا ىحػػاكؿ
استعراض ها دكر تكىكلكجيا التعميـ فْ ىجاح العهمية التعميهية ,كها ىكىً هػا اٖسػباب التػْ تعػكؽ اسػتخداـ
تكىكلكجيا التعميـ كٌْ كها ٓمْ:
 -1كاقع استخداـ معممي كمعممات لممستحدثات التكنكلكجية:
كالهتتبع لحركة التقدـ السريع فْ هجاؿ تكىكلكجيا الهعمكهات هف ىاحية ,كهجاؿ تكىكلكجيا التعميـ

هف ىاحية أخرػ أف تزاكج ا قد حدث بٓف الهجالٓف ,كقد أدػ حدكث ٌذا التزاكج إلِ ظٍكر أفاق ا جدٓدة
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رحبة لمتعميـ تهثمت فْ كجكد العدٓد هف الهستحدثات التكىكلكجية ذات العٛقة الهباشرة بالعهمية التعميهية,

كهف ٌذي الهستحدثات التعمـ ا٘لكتركىْ ,كٌذا ٓتطمب بالضركرة كجكد هعمهٓف هؤٌمٓف كهدربٓف عمِ التعاهل هعً
كالتكظٓف الجٓد لً فْ التعميـ ,كها أىً ٓتطمب هىٍـ القياـ بأدكار ككظائف جدٓدة تتىاسب هع هتطمبات ٌذا

الهستحدث.

كعميً يحتاج الهعمهكف الٓكـ إلِ تعمـ تكىكلكجيا الهعمكهات كاٚتصاٚت ,ككيفية تضهٓىٍا كتكظيفٍا

كأداة فاعمة فْ التعّمـ ,كليس فقط هعرفة كيفية تشغٓل ألة ,بل كٓف يهكف أف تخدهٍـ فْ تمبية حاجات

الطمبة لتحقٓق ىتاجات الهىٍاج ,كلٍذا فقد باتت عهمية إدخاؿ التكىكلكجيا فْ التعمـ كالتعميـ تشكل تحدي ا

هسته ار لمهعمهٓف؛ كهف ٌىا جاءت أٌهية إعداد الهعمـ القادر عمِ تكظٓف تمؾ الهستحدثات التكىكلكجية
بكفاءة أثىاء عهمية التدريس ,ك ٚيهكف أف ٓتـ ذلؾ إ ٚهف خٛؿ كعْ الهعمـ بٍذي الهستحدثات

التكىكلكجية ,ك ٚىقصد أف يككف الهعمـ هٍىيا فْ ٌذا الهجاؿ ,كلكف ٓجب أف يهتمؾ ها ٓمْ ) John,

: (1992

 هستكػ هف القدرة الهىطقية الٛزهة لهتابعة التطكرات التكىكلكجية الحدٓثة. القدرة عمِ قراءة كفٍـ الهكضكعات كالقضايا التكىكلكجية الهستجدة. القدرة عمِ فٍـ كيفية عهل التكىكلكجيا اٖساسية الٛزهة لحياة الفرد. -أف يككف لديً ا٘حساس بأف التكىكلكجيا جٍد عقمْ يساعد الطمبة عمِ فٍـ هكاد العمكـ.

كهف الضركرؼ أف يككف جهيع الهعمهٓف بهختمف تخصصاتٍـ عمِ كعْ باستخداـ هستحدثات تكىكلكجيا

التعميـ لها لذلؾ هف أٌهية فْ تحقٓق اٌٖداؼ التعميهية ,كٓ ٚتـ ذلؾ إ ٚهف خٛؿ تكظٓف الهعمـ لتمؾ

الهستحدثات ,كهف ٌىا  ٚبد هف التعرؼ عمِ كاقع هدػ تكظٓف الهعمهٓف لٍذي الهستحدثات التكىكلكجية
فْ تدريسٍـ.

 -2دكر تكنكلكجيا التعميـ في نجاح العممية التعميمية:
تقكـ تكىكلكجيا التعميـ بدكر بارز فْ تقديـ إهكاىيات عظيهة إلِ هجاٚت التربية كالتعميـ ,كلك أحسف

الهعمـ استخداـ ٌذي ا٘هكاىات كاٚستفادة هىٍا فْ عهمية التدريس ٖسٍهت أساٌها فعاٚا فْ رفع هستكػ
تحصٓل الطالب كتحسٓف العهمية التعميهية كهعالجة الكثٓر هف الهشكٛت التعميهية.

إف اعتهاد التكىكلكجيا فْ الهجاؿ التربكؼ ٓ ٚمغْ دكر الهدرس أبدا ,كاىها يغٓر هف طبيعة ٌذا الدكر فبعد
أف كاف ىاقٛا لمهعمكهات أصبح هكجٍ ا لىشاط التعميـ ,هكف ار لمتسٍيٛت كالهكاد التعميهية الٛزهة لمتدريس
هصهه ا لمبراهج التعميهية كهخططا لٌٗداؼ التربكية) .دمحم.(66 ,1999,

حٓت إف كسائل كتكىكلكجيا التعميـ  ٚتكهف أٌهٓتٍا فْ ذاتٍا كلكف فيها تحققً هف أٌداؼ سمككية,

ضهف ىظاـ هتكاهل يضعً الهدرس لتحقٓق أٌداؼ الدرس يأخذ فْ اعتباري هعآٓر اختيار الكسٓمة كاىتاجٍا
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كطرؽ الحصكؿ عمٍٓا كاستخداهٍا كهكاصفات الهكاف الذؼ سكؼ ٓتـ فيً استخداهٍا ,لمقياـ بدكرٌا فْ

تزكيد التٛهٓذ بالخبرات الٛزهة فْ عهمية التعمـ.

ا-بداية ظيكر كسائل كتكنكلكجيا التعميـ:

هىد ظٍكر تاريخ ا٘ ىساىية استعاف ا٘ىساف بأسالٓب هتىكعة ككسائل كثٓرة لمتعاهل فْ الحياة كالتفاٌـ
هع حياي الىاس ,كفِ التعبٓر عف أفكاري كآرائً كها يحكؿ فْ ىفسً هف أحاسيس كهشاعر) .الطكبجِ,
.(21, 1996
العصكر البدائية األكلي:
كجدت الهىقكشات كالهىحكتات كالرسكـ كالصكر التْ حفرٌا ا٘ىساف البدائْ كأٌل الحضارات القديهة
الساهرية كأشكرية كالبابمية كالفٓىيقية كالفرعكىية كالٍىدية كالصٓىية كغٓرٌا.
عصر النيضة األكربية:
بدأات الدعكة ٚستخداـ الكسائل التعميهية فْ التربية بشكل كاضح بعد الحرب العالهية الثاىية حٓت

أصبحت تهثل جزءا أساسيا هف ب ارهج كهىاٌج العدٓد هف الهؤسسات التربكية الهختمفة )حهداف1986,

.(20,

ب-تطكر تسميات تكنكلكجيا التعميـ كالتعمـ:

بدأ استخداـ ٌذي التكىكلكجيا استخداها عشكائيا هىبثقا هف رغبً الهدرس فْ رفع هستكػ أدائً التعميهْ,

كلكف ٌذا الهدرس غٓر هعد هٍىيا )عمِ الغالب( كههارساتً هع ٌذي التكىكلكجيا بدائية كارتجالية غٓر

هدركسة ,أها هدرس الٓكـ فيستخدـ تكىكلكجيا هتطكرة ذات هستكػ عالْ هف الفعالية ,كٌىاؾ هراحل هرت
بٍا ٌذي التكىكلكجيا حتِ كصمت إلِ ٌذا الهستكػ.
-1تسمية مرتبطة بالحكاس:
ا-الكسائل السمعية :
التعمـ عف طريق السهاع هف أكثر الكسائل الهتكفرة فْ حياة ا٘ىساف ككهصدر لمتعمـ تبدأ هف البٓت هع
الكالدٓف كبقية اٖسرة كهف الشارع كالحْ كالهجتهع كقديها كقبل شٓكع هٍارة الكتابة عىد الىاس كاف السهع
كالحفع ٌها الهصدر اٖكؿ كاٖساسْ لىقل الهعارؼ )كمكب.(21 ,1993,
ب-الكسائل البصرية  :تعتهد عمِ حاسة البصر كهصدر رئيسْ لمتعمـ ,فا٘ىساف يشاٌد اٖشياء
ٓتعرؼ عمٍٓآ ,دركٍا ,يفٍهٍا ,تـ ٓتعمهٍا ,أؼ التعمـ الهشاٌد عف طريق الخبرات الحسية :القراءة تعمـ

بصرؼ ,هشاٌدة الصكر تعمـ بصرؼ.
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ج -الكسائل السمعية البصرية:
كمها اشتركت أكثر هف حاسة فْ عهمية التعمـ كاف هردكد الهعرفة كالخبرة أكثر ذلؾ أف حكاس ا٘ىساف

قدرات هتكاهمة تساىد كل هىٍا اٖخرػ ,كاٌهاؿ أؼ هىٍا فْ عهمية التعمـ تقمٓل هف القدرات.

الهعٓىات الههٓزة التْ كضعٍا هللا فْ ا٘ىساف ,إ ٚأف الحكاس هصد ار لمتعمـ كاىٍا تختمف هف كاحد ة
ٖخرػ كهف ٌذي الهعٓىات:

-1المعينات التربكية :تىبع ٌذي التسهية هف الدكر الذؼ تقكـ بً الكسائل فْ هساعدة كل هف الهعمـ
كالتٛهٓذ عمِ إحداث عهمٓتْ التعمـ كالتعميـ.

-2كسائل اإليضاح :تىبع ٌذي التسهية بشكل رئيسْ هف الدكر الذؼ تؤديً الكسائل فْ تكضيح ها يقكـ بً
الهعمـ هف شرح لمهادة الدراسية كتقريب لهفاٌيهٍا كهبادئٍا الهختمفة) ,حهداف.(20, 1986,

-3الكسائل التعميمية التعممية :جاء ٌذا الهسهِ فْ فترة هتطكرة لكضع التعميـ فْ العالـ كيعىِ ٌذا
الكضع الهتطكر كجكد الهىاٌج التعميهية الهدركسة ,كتطكر إهكاىيات الهدارس الفىية كالفٓزيائية كجكد

الهعمـ الهؤٌل) .كمكب.(23, 1993,

ج-دكر تكنكلكجيا التعميـ في تدريس :
لـ تعد الىظرة الهعاصرة لمهىٍج تركز عمِ هحتكػ الهادة العمهية فقط ,كلكىٍا أصبحت تىظر إلِ
الهىٍج ىظرة شهكلية لكافة عىاصري ,كتعتبر تكىكلكجيا التعميـ أحد العىاصر اٖساسية التْ  ٚتقل أٌهية
عف أؼ هككف آخر.
إف لتكىكلكجيا التعميـ لٍا أدكا ار ترتبط بالىاحية الىفسية كالتعميهية لمهتعمـ حٓت أف تكىكلكجيا التعميـ
تسٍـ فْ إثارة الرغبة لعهمية التعميـ كتزيد هف دافعيً الهتعمـ ,كذلؾ لها لٍا هف جاذبية كتشكيق .با٘ضافة
إلِ ها تقكـ بً تكىكلكجيا التعميـ هف دكر ريادؼ فْ تغٓر اٚتجاٌات ىحك تعمـ العمكـ بحٓث تصبح
اتجاٌات الهتعمهٓف آجابية كهف ثـ يٛحع اٚستخداـ اٖهثل لتكىكلكجيا التعميـ ٌْ أحد السبل لتحقٓق
أٌداؼ تدريس العمكـ.
إف التقىيات التعميهية تعتبر هف الهصادر الٍاهة التْ ٓىبغْ عمِ هعمهْ العمكـ اٌٚتهاـ بٍا لتطكير
تدريس العمكـ كتعتبر البٓئة هف أٌـ الهصادر لتكىكلكجيا التعميـ ,حٓت أىً بتىكعٍا تقدـ خاهات كهكاد
لصىع تكىكلكجيا عدٓدة تسٍـ فْ ربط الهفاٌيـ بحياة الهتعمـ كذلؾ ٖف ربط هىٍج العمكـ ببٓئة الهتعمـ تدفع
بالهتعمهٓف إلِ أف ها ٓتعمهكي لً عٛقة بحياتٍـ الشخصية كاٚجتهاعية كالصحية كغٓرٌا) .تكفٓق1997,
.(208,
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ٌىاؾ دكر كبٓر لتكىكلكجيا التعميـ فْ هجاؿ تدريس هادة اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ ,كهف ٌذي
التكىكلكجيا:
-1تكنكلكجيا التعميـ غير اآللية- :
كتشهل ٌذي التقىيات التعميهة عمِ أتْ :العٓىات – الىهاذج الهجسهة-الخرائط-الكرات اٖرضية-
الرسكـ البياىية-الرحٛت العمهية-الصكر الفكتكغرافية-السبكرات التعميهية-الهكاد الهطبكعة كها أشبً.
-2تكنكلكجيا التعميـ اآللية :كتشمل ما يمي:
ا-الهرئيات الهتحركة ألية كتضـ ):اٖفٛـ ,كالتمفزيكف التعميهْ ,كالفٓدٓك التعميهْ ,كالحاسكب ,كشبكة
الهعمكهات الدكلية " ا٘ىترىت "(.
ب-الهرئيات الثابتة ألية كتضـ) :الهكاد غٓر الىافدة لمضكء ,الشرائح ,الشفافيات أفٛـ الصكر الثابتة
اٖشكاؿ الهصغرة(.
ج-الكسائل كالهكاد الصكتية كتضـ )التسجيٛت السهعية ,كالٍاتف الهسهكع ,كالبطاقات السهعية ,كا٘ذاعة
الهسهكعة ,كا٘ذاعة الهدرسية() .الكمكب .(73: 1999,
د-رفع مستكى التدريس باستخداـ تكنكلكجيا التعميـ
أدػ التقدـ العمهْ كالتقىْ ,الذؼ سيطر عمِ جهيع هىاحْ الحياة كالذؼ كاكب تطكر
التربية ,كتجدد طرؽ كأسالٓب التدريس ,إلِ دخكؿ ألة هجاؿ التعميـ ,حٓت أصبحت ضركرة بعد
أف كاىت ىكعا هف الكهاليات كالترؼ.
ا-أشكاؿ استخداـ التقنيات كتكنكلكجيا التعميـ في تدريس
 -1يهكف استخداـ تكىكلكجيا التعميـ فْ هقدهة الحصة هف أجل إثارة اٌتهاـ الطٛب بهكضكع الدرس.
 -2يهكف استخداـ تكىكلكجيا التعميـ كعىصر هساعد فْ عهمية التعميـ كالتعمـ.
 -3كها يستطيع الهدرس كالطالب عمِ استخداـ تكىكلكجيا التعميـ كأسمكب عمهْ ٖف التكىكلكجيا كالهادة
العمهية تعهل عمِ إيضاح الهعاىْ الهعركضة.
 -4يهكف استخداـ التقىية التعميهية هف أجل إثراء العهمية التعميهية كبتقديهٍا لهعمكهات شاهمة تفٓد
العهمية التعميهية.
 -5كيهكف أيض ا استخداـ الكسٓمة التعميهية فْ عهمية التدريس هف أجل التمخيص كتحدٓد الىقاط
الرئيسية كالجكٌرية فْ الهادة العمهية.
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 -6كأخٓ ار يهكف استخداـ التقىية التعميهية هف أجل تقكيـ عهمية التعميـ كتعريف الهعمهٓف بىتائج عهمٍـ.
)الهىظهة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ.(61, 2002,
ىػ-معكقات استخداـ الكسائط المتعددة:
عمِ الرغـ هف كضكح أٌهية استخداـ الكسائط الهتعددة فْ العهمية التعميهية لتعميـ
العمكـ الطبيعية إ ٚأىً يهكف رصد بعض الهعكقات التْ تحد بدرجة أك بأخرػ هف استخداـ
ٌذي الكسائط الهتعددة هف تعميـ العمكـ بهراحل التعميـ اٖساسْ بالصف التاسع.
كيهكف عرض ٌذي الهعكقات عمِ الىحك التالْ:
-1هعظـ هدارس التعميـ الشق الثاىْ هف التعميـ اٖساسْ غٓر هجٍزي بالهعدات كاٖجٍزة
كاٖدكات الٛزهة ٘ىتاج كاستخداـ الكسائط الهتعددة ,حٓت إف هعظـ هعاهل العمكـ كاف
كجدت ٌْ عبارة عف هعاهل تقمٓدية يصعب اٚستفادة هىٍا فْ هجاؿ الكسائط الهتعددة.
-2قمة إعداد الهعمهٓف كالفىٓٓف الهعدٓف إعدادا جٓدا ٚستخداـ كاىتاج الكسائط الهتعددة فْ
تعميـ العمكـ الطبيعية بهراحل التعميـ.
-3عدـ تكافر الفىٓٓف ككرش الصياىة الٛزهة لصياىة الهعدات عىد حدكت أعطاؿ فىيً بٍا.
-4ىدرة براهج الكسائط الهتعددة الهىتجة هحمي ا كالتْ تخدـ هحتكػ هىاٌج العمكـ الهقررة عمِ
تٛهٓذ هراحل التعميـ العاـ.
-5قصكر الهٓزاىيات الهخصصة لمعهمية التعميهية عىد تكفٓر أجٍزي كهعدات التْ تستخدـ
لتعميـ العمكـ الطبيعية بصكري فعالً فْ هراحل التعميـ العاـ.
-6الىظرة إلِ اٖجٍزة كالهستحدثات التكىكلكجية الهتقدهة كالحاسكب كالفٓدٓك كالتمفزيكف كاٖفٛـ
الهتحركة كالصكر الثابتة باعتبارٌا كسائل لمتسمية كلمٍك كليست كسائل لمدراسة الجادة الفعالة كالتْ
يهكف تكظيفٍا فْ زيادة فعالية العهمية التعميهية فْ العمكـ الطبيعية كغٓرٌا هف هجاٚت الدراسة.
)كقائع ىدكة ,تطكير أسالٓب تدريس العمكـ فْ هرحمة التعميـ باستخداـ تكىكلكجيا التعميـ ,سمطىة
عهاف.(157: 2002,
منيجية الدراسة :تـ اختيار الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ :يقكـ ٌذا الهىٍج عمِ جهع الحقائق
كالهعمكهات عف الهشكمة بٍدؼ تحمٓمٍا كتفسٓرٌا كاستخٛص الىتائج لفٍـ الحاضر كاٚستفادة هىٍا
فْ الهستقبل) .السعاؼ.(1951:189 ,
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إجراءات الدراسة:
 -1مجتمع الدراسة :اعتهدت ٌذي الدراسة عمِ الهجتهع اٖصمْ الذؼ ٓتككف هف جهيع هعمهات
هادة اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كالبالغ عددٌا  12هدرسة ثاىكية بهىطقة القري بكلمْ حٓث
تـ اختيار ) (30هعمـ ) (60هعمهة هف هدرسة لٓبيا الغد.
 -2أداة الدراسة :تتهثل فْ استهارة اٚستبياف التْ تـ تطبيقٍا عمِ الهعمهات الٛتْ ٓدرسف هادة
عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كيٍدؼ ٌذا اٚستبياف لقياس هحاكر اٚستبياف أتية:
ا-هدػ هعرفة هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ بأٌهية تكىكلكجيا التعميـ
ب-دكر تكىكلكجيا التعميـ فْ ىجاح العهمية التعميهية
جػ-اٖسباب التْ تعكؽ دكف استخداـ تكىكلكجيا التعميـ
كلٙجابة عمِ ٌذي الهحاكر السابقة اتبعت الدراسة الخطكات التالية:
-1إعداد االستبياف:
اٌتهت ٌذي الدراسة باٚطٛع عمِ عدة هراجع فْ هىاٌج الدراسة ,إضافة إلِ العدٓد هف
الهراجع الهتخصصة بتكىكلكجيا التعميـ كالبحكث كالدراسات السابقة فْ ٌذا الهجاؿ.
تعريف االستبياف:
ٌك عبارة عف هجهكعة أسئمة تدكر حكؿ هكضكع هعٓف تقدـ لهجهكعة أك لعٓىة أفراد لٙجابة
عىٍا) .التٓر.(1981:133 ,
اٌتهت ٌذي الدراسة عىد كضع اٚستبياف الخاص بهعمهات هادة اٖحياء بهرحمة التعميـ
الثاىكؼ ها ٓمْ:
 دقة اٖلقاط كسٛهتٍا. أف تخدـ اٖسئمة التْ تضهىٍا اٚستبياف التساؤٚت التْ جاءت فْ الدراسة كذلؾ لٙجابة عمٍٓا. كضكح اٖسئمة كهراعاة أف تككف هعبرة عف أٌداؼ الدراسة. التسمسل الهىطقْ ٖسئمة اٚستبياف.كقد احتكى االستبياف عمى النقاط التالية:
ا-أسئمة االستبياف :حٓت احتكػ اٚستبياف عمِ عدة أسئمة فْ الهحكر اٖكؿ فٍك ٓختص بهعرفة
هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ بأٌهية تكىكلكجيا التعميـ بكضع عٛهة )صح( أهاـ
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ا٘جابة التْ الهعمهة صحيحة فْ اٚختبارات الهىاسبة ٘جابتً التْ كاىت كها ٓمْ) :ىعـ( )ٚ) (ٚ
أدرؼ(.
اها الهحكر الثاىْ فٍك ٓختص بهعرفة دكر تكىكلكجيا التعميـ فْ ىجاح العهمية التعميهية حسب
درجة استخداـ الهعمهة لٍا) :بدرجة كبٓرة( )هحدكدة( ) ٚأستخدهٍا(.
اها الهحكر الثالث فٍك ٓختص بهعرفة اٖسباب التْ تعكؽ دكف استخداـ تكىكلكجيا التعميـ كها
ٓمْ) :ىعـ( ) ٚ) (ٚأدرؼ(.
تعريف كعرض لكل محكر مف محاكر االستبياف:
ا-هعرفة هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ بأٌهية تكىكلكجيا التعميـ:
كيشهل عمِ ) (19فقرة بٍدؼ التعرؼ لهدػ إدراؾ الهعمهات ٌٖهية تكىكلكجيا التعميـ بهرحمة
التعميـ الثاىكؼ.
ب-دكر تكىكلكجيا التعميـ فْ ىجاح العهمية التعميهية كيشهل عمِ ) (17فقرة تٍدؼ إلِ قياس
هدػ إيهاف الهعمهات باستخداـ تكىكلكجيا التعميـ هع الهىٍج الدراسْ.
ج-اٖسباب التْ تعكؽ دكف استخداـ تكىكلكجيا التعميـ كيشهل عمِ ) (9فقرات بٍدؼ التعرؼ
لهدػ دراية الهعمهات سبب ا٘عاقة دكف استخداـ تكىكلكجيا التعميـ فْ العهمية التعميهية
 2ػ اختبار صالحية االستبياف.
كلمتأكد هف صدؽ اٖداة تـ استخداـ الصدؽ الظاٌرؼ ,أؼ ككىً صادقا فيها ٓتعمق بها ٓراد
قياسً كيحقق الغرض الذؼ طبق هف أجمً ,كها يساٌـ فْ اكتساب ثقة الهفحكص فىجد أىً هع
الباحث) .عبد الرحهف العيسكؼ.(54 :1991 ,
كقد عرضً عمِ هجهكعة هف أساتذة قسـ التربية كعمـ الىفس ,بجاهعة طرابمس كقسـ التفتيش
التربكؼ قسـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ بهىطقة طرابمس كبداء آرائٍـ حكؿ هدػ صٛحية كل
فقرة هف فقرات اٚستبياف كقدرتٍا عمِ قياس ها كضعت لقياسً ,كهف خٛؿ ذلؾ اعتبرت آراء لجىة
الهحكهٓف كهقترحاتٍـ دليٛا عمِ صدؽ اٚستبياف.
أها بالىسبة لتقىٓف اٚستبياف عمِ البٓئة المٓبية تابعت الخطكات التالية:
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ا-صدؽ االستبياف :
تعريف الصدؽ :يقصد بً أف يقيس اٚختبار فعٛا أك حقيقة ها كضع لقياسً) .أبك لبدي,
.(1985:243
ب-ثبات االستبياف:
ٌك أف يعطْ اٚختبار ىفس الىتائج تقريب ا فْ كل هرة عمِ هجهكعة إياٌا هف الطٛب
)زكْ.(1962:261 ,
-3المعالجة اإلحصائية :استخدهت فْ ٌذي الدراسة التكرار كالىسب الهئكية.
عرض كتفسير كتحميل النتائج :
كبٍذا أصبح اٚستبياف فْ صياغتً الىٍائية هككى ا هف ) (44فقرة هكزعة عمِ ثٛثة تساؤٚت ٌْ:
التساؤؿ األكؿ :هدػ هعرفة هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ بأٌهية تكىكلكجيا
التعميـ كيشهل عمِ ) (19فقرة.
التساؤؿ الثاني :حكؿ دكر تكىكلكجيا التعميـ فْ ىجاح العهمية التعميهية كيشهل عمِ ) (17فقرة.
التساؤؿ الثالث :فْ اٖسباب التْ تعكؽ دكف استخداـ تكىكلكجيا التعميـ كيشهل عمِ ) (8فقرة.
إجابة التساؤؿ األكؿ :عف مدى فعرفة معممي كمعممات مادة عمـ األحياء بمرحمة التعميـ الثانكي
بأىمية تكنكلكجيا التعميـ كيشمل عمى ( )19فقرة.
الجدكؿ رقـ ()1
تكرار استجابات أفراد العٓىة حكؿ العبارات الخاصة :عف هدػ فعرفة هعمهْ هادة عمكـ الحياة
لمصف التاسع بأٌهية تكىكلكجيا التعميـ كيشهل عمِ ) (19فقرة.
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17
رفعً اٌشوػ إٌظو ٞف ٟرلهَ٠ه ٌّموه ِبكح األؽ١بء ثّوؽٍخ
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رو ٜأٗ ّ٠ىٓ رٛف١و ٘نٖ اٌقجواد ػٓ غو٠ك رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍُ١
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لهعرفة الفركؽ بٓف اتجاٌات هعمهٓف كهعمهات هقرر هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ ىحك
هكافقتٍـ عمِ )هدػ فعرفة هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ بأٌهية تكىكلكجيا
التعم يـ( ثـ حساب تك اررات استجاباتٍـ كحسبت الىسبة الهئكية لٍذي التك اررات ككذلؾ حساب قيهة
)كاػ تربيع( كهستكػ دٚلتٍا كها ٌك هكضح بجدكؿ رقـ ) (5كتشٓر الىتائج الهستخمصة هف
الجدكؿ أتْ:
 -1كافق بىعـ ) (%95هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%98هف أفراد هعمهات
هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ ,عمِ أف )تكىكلكجيا التعميـ تزيد دافعية الطٛب ىحك
التعمـ( ٌْ أحد أٌـ تكىكلكجيا التعميـ فْ تدريس هقرر هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ
فْ حٓف أف ) (%0هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكافقكا ب ٛعمِ ذلؾ
هقابل ) (%0هف هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد جاءت قيهة )كاػ
تربيع( هساكية ) (149.42كٌْ دالة أخصائيا عىد هستكػ هعىكية )(0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ
أف ٌىاؾ فركقا ذات دٚلة إحصائية لٛستجابة هكافق لصالح هعمهْ كهعمهات هقرر هادة عمـ
اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -2كافق بىعـ ) (%75هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%93هف أفراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ  ,عمِ أف )تكىكلكجيا التعميـ ضركرية فْ تعميـ
هقرر عمـ اٖحياء( ٌْ أحد أٌـ تكىكلكجيا التعميـ فْ تدريس هقرر عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ
الثاىكؼ فْ حٓف أف ) (%2هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكفقكا ب ٛعمِ
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ذلؾ هقابل ) (%5هف هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد جاءت قيهة )كاػ(2
هساكية ) (125.48كٌْ دالة أخصائيا عىد هستكػ هعىكية )(0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ
فركقا ذات دٚلة إحصائية لٛستجابة هكافق لصالح هعمهْ كهعمهات هقرر عمـ اٖحياء بهرحمة
التعميـ الثاىكؼ.
 -3كافق بىعـ ) (%98هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%83هف أفراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ ,عمِ أف )ٌىاؾ عٛقة آجابية بٓف تكىكلكجيا
التعميـ كالتدريس الجٓد( ٌْ أحد أٌـ تكىكلكجيا التعميـ فْ تدريس هقرر هادة عمكـ الحياة بالصف
التاسع هف التعميـ اٖساسْ فْ حٓف أف ) (%0هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ
لـ ٓكفقكا ب ٛعمِ ذلؾ هقابل ) (%7هف هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد
جاءت قيهة )كاػ تربيع( هساكية ) (139.71كٌْ دالة إحصائية عىد هستكػ هعىكية
)(0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركق ا ذات دٚلة إحصائية لٛستجابة هكافق لصالح هعمهْ
كهعمهات هقرر هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -4كافق بىعـ ) (%85هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%85هف أفراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ  ,عمِ أف )تكىكلكجيا التعميـ تساعد عمِ عرض
الهادة الدراسية كتىظيهٍا( ٌْ أحد أٌـ تكىكلكجيا التعميـ فْ تدريس هقرر عمـ اٖحياء بهرحمة
التعميـ الثاىكؼ فْ حٓف أف ) (%2هف هعمهْ هادة عمكـ عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ
ٓكافقكا ب ٛعمِ ذلؾ هقابل ) (%0هف هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد جاءت
قيهة )كاػ تربيع( هساكية ) (122.77كٌْ دالة إحصائية عىد هستكػ هعىكية )(0.05كيستدؿ
عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركقا ذات دٚلة إحصائية لٛستجابة هكافق لصالح هعمهْ كهعمهات عمـ
اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -5كافق بىعـ ) (%75هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%78هف أفراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ ,عمِ أف )تكىكلكجيا التعميـ تكفر الجٍد عمِ
الهعمـ( ٌْ أحد أٌـ كتكىكلكجيا التعميـ فْ تدريس هقرر عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ فْ
حٓف أف ) (%5هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكافقكا ب ٛعمِ ذلؾ هقابل
) (%5هف هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد جاءت قيهة )كاػ تربيع( هساكية
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) (88.41كٌْ دالة إحصائية عىد هستكػ هعىكية ) (0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركقا ذات
دٚلة إحصائية لٛستجابة هكافق لصالح هعمهْ كهعمهات عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -6كافق بىعـ ) (%98هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%66هف أفراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ عمِ أف )تكىكلكجيا التعميـ تحقق اقتصادا فْ
الكقت( ٌْ أحد أٌـ تكىكلكجيا التعميـ فْ تدريس هقرر عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ فْ حٓف
أف ) (%0هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكافقكا ب ٛعمِ ذلؾ هقابل )(%7
هف هعمهات هادة عمكـ الحياة الصف التاسع كقد جاءت قيهة )كاػ تربيع( هساكية ) (96.46كٌْ
دالة إحصائية عىد هستكػ هعىكية )(0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركق ا ذات دٚلة إحصائية
لٛستجابة هكافق لصالح هعمهْ كهعمهات هقرر هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -7كافق بىعـ ) (%70هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%83هف أفراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ عمِ أف )تكىكلكجيا التعميـ تزيد هف اٌتهاـ الطٛب
عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ( ٌْ أحد أٌـ تكىكلكجيا التعميـ فْ تدريس هقرر عمـ اٖحياء
بهرحمة التعميـ الثاىكؼ فْ حٓف أف ) (%10هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ
ٓكافقكا ب ٛعمِ ذلؾ هقابل ) (%0هف هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد جاءت
قيهة )كاػ تربيع( هساكية ) (92.8كٌْ دالة إحصائية عىد هستكػ هعىكية ) (0.05كيستدؿ عمِ
ذلؾ أف ٌىاؾ فركقا ذات دٚلة إحصائية لٛستجابة هكافق لصالح هعمهْ كهعمهات هقرر هادة عمـ
اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -8كافق بىعـ ) (%87هف هعمهْ هادة هقابل ) (%75هف أفراد هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة
التعميـ الثاىكؼ ,عمِ أف )تكىكلكجيا التعميـ لٍا دكر كبٓر فْ إثارة الىشاط آٚجابْ لدػ الطٛب(
ٌْ أحد أٌـ تكىكلكجيا التعميـ فْ تدريس هقرر عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ فْ حٓف أف
) (%0هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكافقكا ب ٛعمِ ذلؾ هقابل )(%4
هف هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد جاءت قيهة )كاػ تربيع( هساكية
) (100.25كٌْ دالة أخصائيا عىد هستكػ هعىكية ) (0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركق ا
ذات دٚلة إحصائية لٛستجابة هكافق لصالح هعمهْ كهعمهات عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
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 -9كافق بىعـ ) (%15هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%0هف أفراد
هعمهات هادة عمكـ عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ ,عمِ أف )تكىكلكجيا التعميـ ها ٌْ إٚ
كسائل ترفٍٓية( ٌْ أحد أٌـ تكىكلكجيا التعميـ فْ تدريس هقرر عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ
فْ حٓف أف ) (%30هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكافقكا ب ٛعمِ ذلؾ
هقابل ) (%97هف هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد جاءت قيهة )كاػ تربيع(
هساكية ) (65.41كٌْ دالة إحصائية عىد هستكػ هعىكية ) (0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ
فركقا ذات دٚلة إحصائية لٛستجابة هكافق بىعـ لصالح هعمهْ كهعمهات هقرر هادة عمـ اٖحياء
بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -10كافق بىعـ ) (%85هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%80هف أفراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ  ,عمِ أف )تكىكلكجيا التعميـ تجعل الطٛب
قادريف عمِ الربط بٓف الجاىب الىظرؼ كالجاىب التطبيقْ( ٌْ أحد أٌـ تكىكلكجيا التعميـ فْ
تدريس هقرر هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ فْ حٓف أف ) (%0هف هعمهْ هادة عمـ
اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكفقكا ب ٛعمِ ذلؾ هقابل ) (%3هف هعمهات هادة عمـ اٖحياء
بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد جاءت قيهة )كاػ تربيع( هساكية ) (109.62كٌْ دالة إحصائية عىد
هستكػ هعىكية ) (0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركقا ذات دٚلة إحصائية لٛستجابة هكافق
لصالح هعمهْ كهعمهات هقرر هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -11كافق بىعـ ) (%83هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%80هف أفراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ  ,عمِ أف )تكىكلكجيا التعميـ تساعد عمِ تفسٓر
دركس هقرر هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ( ٌْ أحد أٌـ تكىكلكجيا التعميـ فْ تدريس
هقرر عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ فْ حٓف أف ) (%7هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة
التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكافقكا عمِ ذلؾ هقابل ) (%3هف هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ
الثاىكؼ كقد جاءت قيهة )كاػ تربيع( هساكية ) (103.55كٌْ دالة إحصائيا عىد هستكػ هعىكية
)(0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركق ا ذات دٚلة إحصائية لٛستجابة هكافق بىعـ لصالح
هعمهْ كهعمهات هقرر عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
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 -12كافق بىعـ ) (%75هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%90هف أفراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ  ,عمِ أف )تكىكلكجيا التعميـ تساعد عمِ حب
الطٛب لهقرر عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ( ٌْ أحد أٌـ تكىكلكجيا التعميـ فْ تدريس هقرر
عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ فْ حٓف أف ) (%2هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ
الثاىكؼ لـ ٓكفقكا ب ٛعمِ ذلؾ هقابل ) (%3هف هعمهات عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد
جاءت قيهة )كاػ تربيع( هساكية ) (117.13كٌْ دالة أخصائيا عىد هستكػ هعىكية
)(0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركقا ذات دٚلة إحصائية لٛستجابة هكافق بىعـ لصالح
هعمهْ كهعمهات هقرر هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
-13كافق بىعـ ) (%73هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%68هف أفراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ ,عمِ أف )تكىكلكجيا التعميـ تساٌـ فْ هعالجة
المفظية الهتكررة عىد الطٛب( ٌْ أحد أٌـ تكىكلكجيا التعميـ فْ تدريس هقرر عمـ اٖحياء بهرحمة
التعميـ الثاىكؼ .فْ حٓف أف ) (%0هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكفقكا
ب ٛعمِ ذلؾ هقابل ) (%5هف هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد جاءت قيهة
)كاػ تربيع( هساكية ) (69.2كٌْ دالة أخصائيا عىد هستكػ هعىكية ) (0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ
أف ٌىاؾ فركقا ذات دٚلة إحصائية لٛستجابة هكافق بىعـ لصالح هعمهْ كهعمهات هقرر هادة عمـ
اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -14كافق بىعـ ) (%65هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%88هف أفراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ  ,عمِ أف )استعهاؿ تكىكلكجيا التعميـ تؤدػ إلِ تزكيد
الطٛب بالخبرات الضركرية( ٌْ أحد أٌـ تكىكلكجيا التعميـ فْ تدريس هقرر عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ
الثاىكؼ فْ حٓف أف ) (%10هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكافقكا ب ٛعمِ
ذلؾ هقابل ) (%0هف هعمهات هادة عمكـ الحياة الصف التاسع كقد جاءت قيهة )كاػ تربيع( هساكية
) (96.46كٌْ دالة أخصائيا عىد هستكػ هعىكية )(0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركقا ذات دٚلة
إحصائية لٛستجابة هكافق بىعـ لصالح هعمهْ كهعمهات هقرر هادة عمكـ الحياة بالصف التاسع هف
التعميـ اٖساسْ.
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 -15كافق بىعـ ) (%73هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%82هف أفراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ  ,عمِ أف )تكىكلكجيا التعميـ تساٌـ بشكل كبٓر
فْ تعدٓل السمكؾ( ٌْ أحد أٌـ لتكىكلكجيا التعميـ فْ تدريس هقرر عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ
الثاىكؼ فْ حٓف أف ) (%1هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكفقكا ب ٛعمِ
ذلؾ هقابل ) (%22هف هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد جاءت قيهة )كاػ
تربيع( هساكية ) (18.99كٌْ دالة أخصائيا عىد هستكػ هعىكية )(0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف
ٌىاؾ فركقا ذات دٚلة إحصائية لٛستجابة هكافق بىعـ لصالح هعمهْ كهعمهات هقرر هادة عمـ
اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -16كافق بىعـ ) (%0هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%15هف أفراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ ,عمِ أف )تعتقد أىً يهكف اٚستغىاء عف تكىكلكجيا
التعميـ فْ التدريس( ٌْ أحد أٌـ لتكىكلكجيا التعميـ فْ تدريس هقرر عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ
الثاىكؼ فْ حٓف أف ) (%75هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكافقكا ب ٛعمِ
ذلؾ هقابل ) (%72هف هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد جاءت قيهة )كاػ
تربيع( هساكية ) (72.08كٌْ دالة أخصائيا عىد هستكػ هعىكية )(0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف
ٌىاؾ فركقا ذات دٚلة إحصائية لٛستجابة هكافق بىعـ لصالح هعمهْ كهعمهات هقرر هادة عمـ
اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -17كافق بىعـ ) (%10هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%18هف أفراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ ,عمِ أف ) تفضل الشرح الىظرؼ فْ تدريسؾ
لهقرر عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ( ٌْ أحد أٌـ لتكىكلكجيا التعميـ فْ تدريس هقرر هادة
عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ فْ حٓف أف ) (%58هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة
التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكافقكا ب ٛعمِ ذلؾ هقابل ) (%75هف هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ
الثاىكؼ كقد جاءت قيهة )كاػ تبيع( هساكية ) (54.17كٌْ دالة أخصائيا عىد هستكػ هعىكية
) (0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركق ا ذات دٚلة إحصائية لٛستجابة هكافق لصالح هعمهْ
كهعمهات هقرر هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
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 -18كافق بىعـ ) (%58هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%73هف أفراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ ,عمِ أف )ترػ ضركرة لتكفٓر خبرة حسية هىاسبة
لمتٛهٓذ عف الهكضكعات الجدٓدة التْ ٓدرسكىٍا( ٌْ أحد أٌـ لتكىكلكجيا التعميـ فْ تدريس هقرر
عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ فْ حٓف أف ) (%0هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ
الثاىكؼ لـ ٓكافقكا ب ٛعمِ ذلؾ هقابل ) (%12هف هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ
كقد جاءت قيهة )كاػ تربيع( هساكية ) (56.47كٌْ دالة إحصائية عىد هستكػ هعىكية )(0.05
كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركقا ذات دٚلة إحصائية لٛستجابة هكافق لصالح هعمهْ كهعمهات
هقرر هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -19كافق بىعـ ) (%85هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%73هف أفراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ ,عمِ أف ) ترػ اىً يهكف تكفٓر ٌذي الخبرات عف
طريق تكىكلكجيا التعميـ السهعية كالبصرية( ٌْ أحد أٌـ لتكىكلكجيا التعميـ فْ تدريس هقرر عمـ
اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ فْ حٓف أف ) (%2هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ
الثاىكؼ لـ ٓكافقكا ب ٛعمِ ذلؾ هقابل ) (%12هف هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ
كقد جاءت قيهة )كاػ تربيع( هساكية ) (90.4كٌْ دالة إحصائية عىد هستكػ هعىكية )(0.05
كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركقا ذات دٚلة إحصائية لٛستجابة هكافق بىعـ لصالح هعمهْ
كهعمهات هقرر هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
التساؤؿ الثاني :رأػ ٌؤٚء الهعمهٓف حكؿ دكر تكىكلكجيا التعميـ فْ ىجاح العهمية التعميهية كيشهل عمِ
) (15فقرة.
جدكؿ رقـ ) (2تكرار استجابات أفراد العٓىة حكؿ العبارات الخاصة )رأػ ٌؤٚء الهعمهٓف حكؿ دكر
تكىكلكجيا التعميـ فْ ىجاح العهمية التعميهية( ثـ حساب تك اررات استجاباتٍـ كحسبت الىسبة الهئكية لٍذي
التك اررات ككذلؾ حساب قيهة )كاػ تربيع( كهستكػ دٚلتٍها كها هكضح بجدكؿ رقـ ) (6كتشٓر الىتائج
الهستخمصة هف الجدكؿ أتْ:
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 -1كافق بىعـ ) (%93هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%85هف أفراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ  ,عمِ أف )استخداـ تكىكلكجيا التعميـ لتىكيع طرؽ تدريس
هقرر هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ ٌْ أحد أٌـ دكر لتكىكلكجيا التعميـ فْ ىجاح العهمية
التعميهية فْ حٓف أف ) (%2هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكافقكا ب ٛعمِ ذلؾ
هقابل ) (%3هف هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد جاءت قيهة )كاػ تربيع( هساكية
) (135.15كٌْ دالة إحصائيا عىد هستكػ هعىكية ) (0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركق ا ذات دٚلة
إحصائية اٚستجابة هكافق بىعـ لصالح هعمهْ كهعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -2كاف ػػق ب ػػىعـ )  (%85ه ػػف هعمه ػػْ ه ػػادة عم ػػـ اٖحي ػػاء بهرحم ػػة التعم ػػيـ الث ػػاىكؼ هقاب ػػل ) (%95ه ػػف أفػ ػراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثػاىكؼ ,عمػِ أف )اسػتخداـ تكىكلكجيػا التعمػيـ التػْ تكػكف هىاسػبة
لهستكؼ الهتعمهٓف( ٌْ أحد أٌـ دكر لتكىكلكجيا التعميـ فْ ىجاح العهمية التعميهية فْ حٓف أف ) (%0هف
هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعمػيـ الثػاىكؼ لػـ ٓكافقػكا بػ ٛعمػِ ذلػؾ هقابػل ) ( %3هػف هعمهػات هػادة
عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد جاءت قيهة )كػاػ تربيػع( هسػاكية ) (137.36كٌػْ دالػة إحصػائيا
عىد هستكػ هعىكية ) (0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركق ا ذات دٚلة إحصائية اٚستجابة هكافق بىعـ
لصالح هعمهْ كهعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -3كاف ػػق ب ػػىعـ )  (%60ه ػػف هعمه ػػْ ه ػػادة عم ػػـ اٖحي ػػاء بهرحم ػػة التعم ػػيـ الث ػػاىكؼ هقاب ػػل ) (%82ه ػػف أفػ ػراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ ,عمِ أف ) أقكـ أحياى ا بإىتاج بعض التكىكلكجيا التعميهية
البس ػػيطة هث ػػل الرس ػػكـ التكض ػػيحية كالبطاق ػػات( ٌ ػػْ أح ػػد أٌ ػػـ دكر لتكىكلكجي ػػا التعم ػػيـ ف ػػْ ىج ػػاح العهمي ػػة
التعميهية فْ حٓف أف ) (%15هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكافقكا ب ٛعمِ ذلػؾ
هقابل ) ( %3هف هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد جاءت قيهػة )كػاػ تربيػع( هسػاكية
342

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

) (72.69كٌْ دالة إحصائيا عىد هسػتكػ هعىكيػة ) (0.05كيسػتدؿ عمػِ ذلػؾ أف ٌىػاؾ فركقػا ذات دٚلػة
إحصائية اٚستجابة هكافق بىعـ لصالح هعمهْ كهعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -4كاف ػػق ب ػػىعـ )  (%85ه ػػف هعمه ػػْ ه ػػادة عم ػػـ اٖحي ػػاء بهرحم ػػة التعم ػػيـ الث ػػاىكؼ هقاب ػػل ) (%56ه ػػف أفػ ػراد
هعمهػػات هػػادة عمػػـ اٖحيػػاء بهرحمػػة التعمػػيـ الثػػاىكؼ ,عمػػِ أف )أرػ ضػػركرة اسػػتخداـ تكىكلكجيػػا التعمػػيـ فػػْ
الهكاقف الجدٓدة( ٌْ أحد أٌـ دكر لتكىكلكجيػا التعمػيـ فػْ ىجػاح العهميػة التعميهيػة فػْ حػٓف أف ) (%0هػف
هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكافقكا ب ٛعمِ ذلؾ هقابػل ) ( %17هػف هعمهػات هػادة
عمػكـ الحيػػاة بالصػػف التاسػػع هػف التعمػػيـ اٖساسػػْ كقػػد جػػاءت قيهػة )كػػاػ تربيػػع( هسػػاكية ) (56.28كٌػػْ
دال ػػة إحص ػػائيا عى ػػد هس ػػتكػ هعىكي ػػة ) (0.05كيس ػػتدؿ عم ػػِ ذل ػػؾ أف ٌى ػػاؾ فركقػ ػا ذات دٚل ػػة إحص ػػائية
اٚستجابة هكافق لصالح هعمهْ كهعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -5كاف ػػق ب ػػىعـ )  (%75ه ػػف هعمه ػػْ ه ػػادة عم ػػـ اٖحي ػػاء بهرحم ػػة التعم ػػيـ الث ػػاىكؼ هقاب ػػل ) (%63ه ػػف أفػ ػراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ  ,عمِ أف )أٌػتـ بهٛئهػة التكىكلكجيػا التػْ أسػتخدهٍا هػف
الىاحية الشكمية كالفىية( ٌْ أحد أٌـ دكر لتكىكلكجيا التعميـ فْ ىجاح العهمية التعميهية فْ حٓف أف )(%2
هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لػـ ٓكافقػكا بػ ٛعمػِ ذلػؾ هقابػل ) ( %20هػف هعمهػات
هػػادة عمػػـ اٖحيػػاء بهرحمػػة التعمػػيـ الثػػاىكؼ كقػػد جػػاءت قيهػػة )كػػاػ تربيػػع( هسػػاكية ) (54.66كٌػػْ دالػػة
إحصائيا عىػد هسػتكػ هعىكيػة ) (0.05كيسػتدؿ عمػِ ذلػؾ أف ٌىػاؾ فركقػ ا ذات دٚلػة إحصػائية اٚسػتجابة
هكافق لصالح هعمهْ كهعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -6كاف ػػق ب ػػىعـ )  (%32ه ػػف هعمه ػػْ ه ػػادة عم ػػـ اٖحي ػػاء بهرحم ػػة التعم ػػيـ الث ػػاىكؼ هقاب ػػل ) (%67ه ػػف أفػ ػ ارد
هعمهػػات هػػادة عمػػـ اٖحيػػاء بهرحمػػة التعمػػيـ الثػػاىكؼ ,عمػػِ أف )اسػػتخداـ أكتػػر هػػف تكىكلكجيػػا فػػْ الػػدرس
الكاحػػد( ٌػػْ أحػػد أٌػػـ دكر لتكىكلكجيػػا التعمػػيـ فػػْ ىجػػاح العهميػػة التعميهيػػة فػػْ حػػٓف أف ) (%5هػػف هعمهػػْ
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هػادة عمػػـ اٖحيػػاء بهرحمػة التعمػػيـ الثػػاىكؼ لػـ ٓكافقػكا بػػ ٛعمػِ ذلػػؾ هقابػػل ) ( %10هػف هعمهػػات هػػادة عمػػـ
اٖحي ػػاء بهرحم ػػة التعم ػػيـ الث ػػاىكؼ كق ػػد ج ػػاءت قيه ػػة )ك ػػاػ (2هس ػػاكية ) (31.34كٌ ػػْ دال ػػة إحص ػػائيا عى ػػد
هسػػتكػ هعىكيػػة ) (0.05كيسػػتدؿ عمػػِ ذلػػؾ أف ٌىػػاؾ فركق ػا ذات دٚلػػة إحصػػائية اٚسػػتجابة هكافػػق بػػىعـ
لصالح هعمهْ كهعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -7كافق بىعـ ) (%85هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%100هف أفراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ ,عمِ أف )أٌتـ بصدؽ الهعمكهات الهكجكدة فْ
التكىكلكجيا التعميهية التْ استخدهٍا( ٌْ أحد أٌـ دكر لتكىكلكجيا التعميـ فْ ىجاح العهمية التعميهية فْ
حٓف أف ) (%0هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكافقكا ب ٛعمِ ذلؾ هقابل )( %0
هف هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد جاءت قيهة )كاػ تربيع( هساكية )(133.02
كٌْ دالة إحصائيا عىد هستكػ هعىكية ) (0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركقا ذات دٚلة إحصائية
اٚستجابة هكافق بىعـ لصالح هعمهْ كهعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -8كافق بىعـ )  (%85هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%56هف أفراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ ,عمِ أف ) أراعِ باف تككف تكىكلكجيا التعميـ هٛئهة
ٌٖداؼ الدرس( ٌْ أحد أٌـ دكر لتكىكلكجيا التعميـ فْ ىجاح العهمية التعميهية فْ حٓف أف ) (%0هف
هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكافقكا ب ٛعمِ ذلؾ هقابل ) ( %2هف هعمهات هادة
عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد جاءت قيهة )كاػ تربيع( هساكية ) (155.37كٌْ دالة إحصائيا
عىد هستكػ هعىكية ) (0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركق ا ذات دٚلة إحصائية اٚستجابة هكافق بىعـ
لصالح هعمهْ كهعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
كافق بىعـ )  (%88هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%83هف أفراد هعمهات
هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ ,عمِ أف ) أٌتـ بعرض التكىكلكجيا بعد تٍٓئة ادٌف الطٛب
لمهكقف التعميهْ( ٌْ أحد أٌـ دكر لتكىكلكجيا التعميـ فْ ىجاح العهمية التعميهية فْ حٓف أف ) (%2هف
هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكافقكا عمِ ذلؾ هقابل ) (%5هف هعمهات هادة عمـ
اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد جاءت قيهة )كاػ تربيع( هساكية ) (120.97كٌْ دالة إحصائيا عىد
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هستكػ هعىكية ) (0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركقا ذات دٚلة إحصائية اٚستجابة هكافق لصالح
هعمهْ كهعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -10كافق ) (%95هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%80هف أفراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ ,عمِ أف )أتيح لىفسْ الفرصة لدراسة كتجربة تكىكلكجيا
التعميـ( ٌْ أحد أٌـ دكر لتكىكلكجيا التعميـ فْ ىجاح العهمية التعميهية فْ حٓف أف ) (%5هف هعمهْ
هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكافقكا ب ٛعمِ ذلؾ هقابل ) (%2هف هعمهات هادة عمـ
اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هف التعميـ اٖساسْ كقد جاءت قيهة )كاػ تربيع( هساكية ) (125.9كٌْ
دالة إحصائيا عىد هستكػ هعىكية ) (0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركق ا ذات دٚلة إحصائية
اٚستجابة هكافق بىعـ لصالح هعمهْ كهعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -11كافق بىعـ ) (%77هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%76هف أفراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ ,عمِ أف )أقكـ بعرض تكىكلكجيا التعميـ فْ الهكاف
الهىاسب( ٌْ أحد أٌـ دكر لتكىكلكجيا التعميـ فْ ىجاح العهمية التعميهية فْ حٓف أف ) (%10هف هعمهْ
هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكافقكا ب ٛعمِ ذلؾ هقابل ) (%7هف هعمهات هادة عمـ
اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد جاءت قيهة )كاػ تربيع( هساكية ) (88.41كٌْ دالة إحصائيا عىد
هستكػ هعىكية ) (0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركقا ذات دٚلة إحصائية اٚستجابة هكافق لصالح
هعمهْ كهعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -12كافق بىعـ ) (%65هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%93هف أفراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ ,عمِ أف )أقكـ بتكجيً بعض اٖسئمة بعد كل استخداـ
لتكىكلكجيا التعميـ( ٌْ أحد أٌـ دكر لتكىكلكجيا التعميـ فْ ىجاح العهمية التعميهية فْ حٓف أف ) (%5هف
هعمهْ عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكافقكا ب ٛعمِ ذلؾ هقابل ) (%0هف هعمهات هادة عمـ
اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد جاءت قيهة )كاػ تربيع( هساكية ) (109.62كٌْ دالة إحصائيا عىد
هستكػ هعىكية ) (0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركقا ذات دٚلة إحصائية اٚستجابة هكافق بىعـ
لصالح هعمهْ كهعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -13كافق بىعـ ) (%70هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%32هف أفراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ ,عمِ أف )أكتفْ بالشرح المفظْ فْ حالة عدـ تكفٓر
345

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

تكىكلكجيا التعميـ( ٌْ أحد أٌـ دكر لتكىكلكجيا التعميـ فْ ىجاح العهمية التعميهية فْ حٓف أف ) (%0هف
هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكافقكا ب ٛعمِ ذلؾ هقابل ) ( %22هف هعمهات هادة
عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد جاءت قيهة )كاػ تربيع( هساكية ) (34.96كٌْ دالة إحصائيا
عىد هستكػ هعىكية ) (0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركقا ذات دٚلة إحصائية اٚستجابة هكافق
لصالح هعمهْ كهعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
-14كافق بىعـ ) (%75هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%77هف أفراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ ,عمِ أف )أٌتـ باشتراؾ الطٛب فْ إىتاج التكىكلكجيا
التعميهية البسيطة هثل الرسكـ التكضيحية( ٌْ أحد أٌـ دكر لتكىكلكجيا التعميـ فْ ىجاح العهمية التعميهية
فْ حٓف أف ) (%2هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكافقكا ب ٛعمِ ذلؾ هقابل
) (%13هف هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد جاءت قيهة )كاػ تربيع( هساكية
) (82.53كٌْ دالة إحصائيا عىد هستكػ هعىكية ) (0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركق ا ذات دٚلة
إحصائية اٚستجابة هكافق بىعـ لصالح هعمهْ كهعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -15كافق بىعـ ) (%32هف أفراد هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ فْ هقابل ) (%52هف
أفراد هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ عمِ أف )استخداـ اٖفٛـ فْ تدريس هقرر عمـ
اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ( ٌْ أٌـ دكر لتكىكلكجيا التعميـ فْ ىجاح العهمية التعميهية فْ حٓف أف
) (%30هف أفراد هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكفقكا ب ٛعمِ ذلؾ ,هقابل )(%30
هف أفراد هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكافقكا عمِ ذلؾ ,كقد جاءت قيهة )كاػ
تربيع( هساكية ) (5.35كٌْ غٓر دالة إحصائيا ,كيستدؿ هف ذلؾ عمِ اٚتفاؽ بٓف أفراد هعمهْ
كهعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ عمِ أف )الفقرة –  ٌْ (15أٌـ دكر لتكىكلكجيا التعميـ
فْ ىجاح العهمية التعميهية.
التساؤؿ الثالث :رأٍٓـ فْ اٖسباب التْ تعكؽ دكف استخداـ تكىكلكجيا التعميـ.
جدكؿ رقـ ) (3تكرار استجابات أفراد العٓىة حكؿ العبارات الخاصة )اٖسباب التْ تعكؽ دكف
استخداـ تكىكلكجيا( ثـ حساب تك اررات استجاباتٍـ كحسبت الىسبة الهئكية لٍذي التك اررات ككذلؾ

حساب قيهة )كاػ تربيع( كهستكػ دٚلتٍها كها هكضح بجدكؿ هلُ (ٚ )7رش١و إٌزبئظ اٌَّزقٍظخ
ِٓ اٌغلٚي ا٢ر:ٟ
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 -1كافػػق بػػىعـ )  (%18هػػف هعمهػػْ هػػادة عمػػـ اٖحيػػاء بهرحمػػة التعمػػيـ الثػػاىكؼ هقابػػل ) (%20هػػف أف ػراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ ,عمِ أف )ترػ أف تكىكلكجيا التعميـ لهقػرر هػادة عمػكـ
الحيػػاة هتػػكفرة بهدرسػػتؾ( ٌػػْ أحػػد أٌػػـ دكر لتكىكلكجيػػا التعمػػيـ فػػْ ىجػػاح العهميػػة التعميهيػػة فػػْ حػػٓف أف
) (%16هف هعمهْ هادة عمـ اٖحيػاء بهرحمػة التعمػيـ الثػاىكؼ لػـ ٓكافقػكا بػ ٛعمػِ ذلػؾ هقابػل ) (%26
هػف هعمهػػات هػػادة عمػػـ اٖحيػػاء بهرحمػػة التعمػػيـ الثػػاىكؼ كقػػد جػػاءت قيهػػة )كػػاؼ تربيػػع( هسػػاكية )(9.38
كٌْ دالة إحصائيا عىد هستكػ هعىكية ) (0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركقا ذات دٚلة إحصائية
اٚستجابة هكافق بىعـ لصالح هعمهْ كهعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -2كاف ػػق ب ػػىعـ )  (%35ه ػػف هعمه ػػْ ه ػػادة عم ػػـ اٖحي ػػاء بهرحم ػػة التعم ػػيـ الث ػػاىكؼ هقاب ػػل ) (%35ه ػػف أفػ ػراد
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمػة التعمػيـ الثػاىكؼ ,عمػِ أف )تقػكـ بزيػارات ٘دارة تكىكلكجيػا التعمػيـ لمتعػرؼ
عمػِ هػا بٍػا هػػف تكىكلكجيػا كأجٍػزة هىاسػػبة لهادتػؾ( ٌػْ أحػػد أٌػـ دكر تكىكلكجيػا التعمػػيـ فػْ ىجػاح العهميػػة
التعميهيػػة فػػْ حػػٓف أف ) (%50هػػف هعمهػػْ عمػػـ اٖحيػػاء بهرحمػػة التعمػػيـ الثػػاىكؼ لػػـ ٓكافق ػكا بػػ ٛعمػػِ ذلػػؾ
هقابػػل ) (%43هػػف هعمهػػات هػػادة عمػـ اٖحيػػاء بهرحمػػة التعمػػيـ الثػػاىكؼ كقػػد جػػاءت قيهػػة )كػػاػ (2هسػػاكية
) (11.06كٌْ دالة إحصائيا عىد هسػتكػ هعىكيػة ) (0.05كيسػتدؿ عمػِ ذلػؾ أف ٌىػاؾ فركقػا ذات دٚلػة
إحصائية اٚستجابة هكافػق بػىعـ لصػالح هعمهػْ كهعمهػات هػادة عمػـ اٖحيػاء بهرحمػة التعمػيـ الثػاىكؼ .كافػق
بىعـ ) (%33هف هعمهْ هادة عمـ اٖحيػاء بهرحمػة التعمػيـ الثػاىكؼ هقابػل ) (%27هػف أفػراد هعمهػات هػادة
عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ ,عمِ أف )تقكـ باستعارة تكىكلكجيا التعميـ هف ٌذي ا٘دارة( ٌْ أحد أٌـ
دكر تكىكلكجيػػا التعمػػيـ فػػْ ىجػػاح العهميػػة التعميهيػػة فػػْ حػػٓف أف ) (%65هػػف هعمه ػْ هػػادة عمػػـ اٖحيػػاء
بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكافقكا ب ٛعمِ ذلؾ هقابل ) (%43هف هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ
الثاىكؼ كقد جاءت قيهة )كاػ تربيع( هساكية ) (17.19كٌْ دالػة إحصػائيا عىػد هسػتكػ هعىكيػة )(0.05
كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركق ا ذات دٚلة إحصائية اٚستجابة هكافق لصالح هعمهْ كهعمهات هادة عمـ
اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -4كافػػق بػػىعـ ) (%52هػػف هعمهػػْ هػػادة عمػػـ اٖحيػػاء بهرحمػػة التعمػػيـ الثػػاىكؼ هقابػػل ) (%63هػػف أف ػراد
هعمهػػات هػػادة عمػػـ اٖحيػػاء بهرحمػػة التعمػػيـ الثػػاىكؼ  ,عمػػِ أف )تجػػد صػػعكبة فػػْ اسػػتعارة هػػا ٓمزهػػؾ هػػف
تكىكلكجيا سكاء هف ٌذي ا٘دارة أك الجٍات الهختصة بٍػذا الشػأف( ٌػْ أحػد أٌػـ دكر تكىكلكجيػا التعمػيـ فػْ
ىجاح العهمية التعميهية فْ حٓف أف ) (%23هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكافقػكا
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ب ٛعمِ ذلؾ هقابل ) (%25هف هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعمػيـ الثػاىكؼ كقػد جػاءت قيهػة )كػاػ
تربيػػع( هسػػاكية ) (30.39كٌػػْ دالػػة إحصػػائيا عىػػد هسػػتكػ هعىكيػػة ) (0.05كيسػػتدؿ عمػػِ ذلػػؾ أف ٌىػػاؾ
فركقا ذات دٚلة إحصائية اٚستجابة هكافق بىعـ لصالح هعمهْ كهعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ
الثاىكؼ.
 -5كافق بىعـ )  (%12هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثػاىكؼ هقابػل ) (%25هػف أفػراد هعمهػات
هػػادة عمػػـ اٖحيػػاء بهرحمػػة التعمػػيـ الثػػاىكؼ ,عمػػِ أف )تكجػػد بهدرسػػتؾ جهعيػػة هػػف الطػػٛب ٘ىتػػاج بعػػض
التكىكلكجيا كاٖدكات التعميهية( ٌْ أحد أٌـ دكر تكىكلكجيا التعميـ فْ ىجاح العهمية التعميهيػة فػْ حػٓف أف
) (%62هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمػة التعمػيـ الثػاىكؼ لػـ ٓكافقػكا بػ ٛعمػِ ذلػؾ هقابػل ) (%68هػف
هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد جاءت قيهة )كاػ تربيع( هساكية ) (48.6كٌػْ دالػة
إحصائيا عىػد هسػتكػ هعىكيػة ) (0.05كيسػتدؿ عمػِ ذلػؾ أف ٌىػاؾ فركقػا ذات دٚلػة إحصػائية اٚسػتجابة
هكافق لصالح هعمهْ كهعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ.
 -6كافػػق بػػىعـ ) (%65هػػف هعمهػػْ هػػادة عمػػـ اٖحيػػاء بهرحمػػة التعمػػيـ الثػػاىكؼ هقابػػل ) (%87هػػف أف ػراد
هعمهات هادة عمـ اٖحيػاء بهرحمػة التعمػيـ الثػاىكؼ ,عمػِ أف )تػرػ ضػركرة كجػكد هٓزاىيػة الهدرسػة لشػراء أك
إىتاج بعض تكىكلكجيا التعميـ( ٌْ أحد أٌـ دكر تكىكلكجيا التعميـ فْ ىجػاح العهميػة التعميهيػة فػْ حػٓف أف
) (%12هػػف هعمهػػْ هػػادة عمػػـ اٖحيػػاء بهرحمػػة التعمػػيـ الثػػاىكؼ ٓكافقػكا بػػ ٛعمػػِ ذلػػؾ هقابػػل ) (%13هػػف
هعمهػػات هػػادة عمػػكـ الحيػػاة بالصػػف التاسػػع هػػف التعمػػيـ اٖساسػػْ كقػػد جػػاءت قيهػػة )كػػاػ تربيػػع( هسػػاكية
) (90.1كٌػػْ دالػػة إحصػػائيا عىػػد هسػػتكػ هعىكيػػة ) (0.05كيسػػتدؿ عمػػِ ذلػػؾ أف ٌىػػاؾ فركقػ ا ذات دٚلػػة
إحصػ ػػائية اٚسػػػتجابة هكافػ ػػق لصػ ػػالح هعمهػ ػػْ كهعمهػ ػػات هػ ػػادة عم ػػكـ الحي ػػاة بالصػ ػػف التاسػ ػػع هػػػف التعمػ ػػيـ
اٖساسْ.
 7كافق بىعـ ) (%33هف أفراد هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ فْ هقابل )(%47
هف أفراد هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ عمِ أف )اٌتهاـ هكجة هقرر هادة عمـ
اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ باحتياجاتؾ هف تكىكلكجيا التعميـ( ٌْ أٌـ اٖسباب التْ تعكؽ دكف
استخداـ تكىكلكجيا التعميـ فْ حٓف أف ) (%17هف أفراد هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ
الثاىكؼ لـ ٓكافقكا ب ٛعمِ ذلؾ ,هقابل ) (%33هف أفراد هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ
الثاىكؼ لـ ٓكافقكا عمِ ذلؾ ,كقد جاءت قيهة )كاػ تربيع( هساكية ) (3.02كٌْ غٓر دالة
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إحصائيا ,كيستدؿ هف ذلؾ عمِ اٚتفاؽ بٓف أفراد هعمهْ كهعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ
الثاىكؼ عمِ أف )الفقرة –  ٌْ (7أٌـ اٖسباب التْ تعكؽ دكف استخداـ لتكىكلكجيا التعميـ.
 -8كافق بىعـ ) (%17هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هقابل ) (%50هف
أفراد هعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ  ,عمِ أف )اٌتهاـ هدٓر الهدرسة باحتياجاتؾ
هف تكىكلكجيا التعميـ( ٌْ أحد أٌـ دكر تكىكلكجيا التعميـ فْ ىجاح العهمية التعميهية فْ حٓف أف
) (%20هف هعمهْ هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ لـ ٓكافقكا ب ٛعمِ ذلؾ هقابل )(%22
هف هعمهات عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ كقد جاءت قيهة )كاػ تربيع( هساكية )(7.02
كٌْ دالة إحصائيا عىد هستكػ هعىكية ) (0.05كيستدؿ عمِ ذلؾ أف ٌىاؾ فركق ا ذات دٚلة
إحصائية اٚستجابة هكافق لصالح هعمهْ كهعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ .
التعميق العاـ عمى النتائج :
 -1هعرفة هعمهْ كهعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ بأٌهية تكىكلكجيا التعميـ فْ العهمية
التعميهية.
 -2لدػ هعمهْ كهعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ إيهاف كبٓر بجدكػ تكىكلكجيا التعميـ.
 -3ليس لدػ هعمهْ كهعمهات هادة عمـ اٖحياء بهرحمة التعميـ الثاىكؼ هعرفة باٖسباب التْ تعكؽ تكىكلكجيا
التعميـ.
التكصيات كالمقترحات :
ا-التكصيات
1ػ تكعية الهعمهٓف كالهعمهات بتكظٓف البٓئة بهصدرٌا فْ إىتاج تكىكلكجيا التعميـ.
 2اٌٚتهاـ باستخداـ تكىكلكجيا التعميـ فْ التدريس باعتبارٌا هٓداىا جدٓدا هف التكىكلكجيا ٓؤدؼ
استخداهٍا إلِ تحسٓف عهمية التعميـ كالتعمـ ,كالبعد عف اٖسالٓب التقمٓدية التْ تركز عمِ سرد
الهعمكهات.
3ػ تىظيـ زيارات كرحٛت هٓداىية إلِ هراكز البحكث العمهية كالِ بعض الهصاىع كحدائق الحٓكاىات
كغٓر ذلؾ لهساعدة الطٛب عمِ التعرؼ ككيفية التعاهل هعٍا
4ػ إعادة الهعمـ لدكر جدٓد كهتطكر فْ استخداـ كسائل كتكىكلكجيا التعميـ كذلؾ لهساعدة التٛهٓذ
عمِ كيفية البحت عف الهعمكهات كاٚستفادة هىٍا فْ دراستٍـ كذلؾ تطبيقا لهبدأ التعمـ الذاتْ.
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5ػ تكفٓر هٓزاىية داخل هدارس التعميـ اٖساسْ لشراء ها ٓمزـ هف تكىكلكجيا التعميـ.
ب -المقترحات:
 -1إجراء دراسة هسحية لكل ها ثـ إىتاجً هف تكىكلكجيا التعميـ.
 -2إجراء دراسة عمِ أثر براهج التدريب عمِ استخداـ تكىكلكجيا التعميـ فْ العهمية.
 -3إجراء بحكت كدراسات عمِ هدػ فاعمية اسػتخداـ تكىكلكجيػا التعمػيـ فػْ تزكيػد الطػٛب بػالخبرات
الضركرية فْ كافة هستكيات التعميـ.
قائمة المراجع :
 -1أحه ػػد -هب ػػركؾ عثه ػػاف -كآخ ػػركف -ط ػػرؽ الت ػػدريس كف ػػق الهى ػػاٌج الحدٓث ػػة -ط -2طػ ػرابمس-
هىشكرات كمية الدعكة ا٘سٛهية.1987 -
 -2أبػػك لبػػدة -سػػبع دمحم -هبػػادغ القيػػاس كالتقٓػػيـ التربػػكؼ -ط -3عهػػاف -الجاهعػػة اٖردىيػػة بكميػػة
التربية 1985 -ؼ.
 -3حهػػداف -دمحم زيػػاد -كسػػائل كتكىكلكجيػػا التعمػػيـ هبادئٍػػا كتطبيقاتٍػػا فػػْ التعمػػيـ كالتػػدريس -ط-2
اٖردف -دار التربية الحدٓثة.1986-
 -4التٓػر ,هصػطفِ عهػر ,هقدهػة فػْ هبػادغ كأسػس البحػث اٚجتهػاعْ -طػرابمس :الهىشػأة العاهػة
لمىشر كالتكزيع. 1981-
 -5السػ ػػعاؼ -صػ ػػالح بػ ػػف حهػ ػػد -الهػ ػػدخل إلػ ػػِ البحػ ػػكث فػ ػػْ العمػ ػػكـ السػ ػػمككية -الريػ ػػاض هكتبػ ػػة
العبيكاف. 1950 -
 -6زكْ -جهاؿ -أسس البحث اٚجتهاعْ -دار الفكر العربْ. 1962 -
 -7السٓد -دمحم عمِ -تكىكلكجيا التعميـ كتكىكلكجيا التعميـ -اٖردف -دار الشركؽ. 1999 -
 -8الكمكب-بشٓر عبد الرحيـ -اسػتخداـ اٖجٍػزة فػْ عهميػة التعمػيـ كالػتعمـ-ط-6بٓػركت :دار أحيػاء العمػكـ-
.2001
 -9الكمكب -بشٓر عبد الرحيـ -التكىكلكجيا فْ عهمية التعميـ كالتعمـ -ط-2اٖردف :دار الشركؽ.1999 -
-10

سػػٓد -فػػتح البػػاب عبػػد الحمػػيـ -إب ػراٌيـ هٓخائٓػػل حفػػع هللا-كسػػائل التعمػػيـ كاٖعػػٛـ-

القاٌرة  -عالـ الكتب. 1988 -
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العيسكؼ-هصطفْ عبد الرحهف-هفٍكـ تكىكلكجيػا التعمػيـ كالتكىكلكجيػا-الهدٓىػة الهىػكرة  -دار أحيػاء

التراث ا٘سٛهْ.1991-
-12

الخطٓػ ػػب -عمػ ػػـ الػ ػػدٓف عبػ ػػد الػ ػػرحهف -أساسػ ػػيات طػ ػػرؽ التػ ػػدريس -ط ػ ػرابمس :هىشػ ػػكرات

الجاهعة -الهفتكحة. 1993-
-13

طكبجْ-حسٓف حهدؼ-تكىكلكجيا كالتربية-ط-3الككيت :دار القمـ .1988

-14

هرعػػِ -تكفٓػػق احهػػد -دمحم هحهػػكد الحيػػاة -الهىػػاٌج التربكيػػة الحدٓثػػة -هفاٌيهٍػػا كعىصػػرٌا كأسسػػٍا

كعهمياتٍا -اٖردف :دار الهسٓرة .2000
-15

الكمػػكب -بش ػػٓر عبػػد ال ػػرحيـ-سػػعكد س ػػعادة الج ػػٛد-تكىكلكجيػػا التعم ػػيـ أعػػدادٌا كط ػػرؽ اس ػػتعهالٍا-

بٓركت :دار العمـ لمهٓٓٛف.1966-
إٌّظّخ اٌؼوث١خ ٌٍزوث١خ ٚاٌضمبفخ ٚاٌؼٍ -َٛاكاهح اٌزمٕ١بد اٌزوث٠ٛخ -كهاٍخ ؽٛي ٚالغ

-16

اٍزقلاَ اٌزمٕ١بد اٌزوث٠ٛخ ف ٟاأللطبه اٌؼوث١خ ٚاٌظؼٛثبد اٌز ٟرٛاعٙٙب -ر :ٌٔٛإٌّظّخ-
.1994
-17

رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍ -ُ١اٌّئرّو اٌؼٍّ ٟاألٚي -أفبق ٚط١غ غبئجخ ف ٟأػلاك إٌّب٘ظ

ٚرط٠ٛو٘ب -اٌّغٍل اٌضبٔ -ٟاالٍّبػٍ١خِ -ظو.1989 - )ٛ١ٌٛ٠18-15(:
-18

إٌّظّخ اٌؼوث١خ ٌٍزوث١خ ٚاٌضمبفخ ٚاٌؼٍٚ -َٛلبئغ ٔلٚح رط٠ٛو أٍبٌ١ت رله ٌ٠اٌؼٍ َٛفِ ٟوؽٍةخ
اٌزؼٍ ُ١ثبٍزقلاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍَِ -ُ١مؾٍٍ -طٕخ ػّبْ.2000/11/1 -10/28 -

المالحق :
 )1الرسـ البياني يكضح النسبة المئكية مدى معرفة معممي كمعممات مادة عمـ األحياء بمرحمة التعميـ
الثانكي بأىمية تكنكلكجيا التعميـ.
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 )0يبيف الرسـ البياني النسبة المئكية رأى ىؤالء المعمميف حكؿ دكر تكنكلكجيا التعميـ في نجاح
العممية التعميمية.
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متطمبات تطبيق التعميـ اإل لكتركني بالمؤسسات التعميـ العالى
(بيف الكاقع كصعكبات التطبيق )

أ .نعيمة بشير عبدك

كمية التربية قصر بف غشير /جامعة طرابمس

الممدمة
فْ عصر العكلهة كالتكىكلكجيا الرقهية أصبح استعهاؿ الكهبٓكتر كاٚىترىت جزءا هف تفاصٓل الحياة
الٓكهية كاٚقتصادية كالثقافية  ,حٓث ٓىظر إلِ الفرد الذؼ  ٚيحسف استخداـ الكهبٓكتر فْ عداد اٖهٓٓف

الذٓف ٓ ٚتيسر لٍـ اٚىخراط فْ الهىظكهة الرقهية الهعاصرة .

فاٖهية الهعمكهاتية تقف حاج از أهاـ التقدـ العمهْ كتصٓب هؤسساتً بىكع هف الضعف كالتخمف كلٍذا

ٓبحث التربكيكف باستهرار عف أفضل الطرائق كالكسائل لتكفٓر بٓئة تعميهية تفاعمية لجذب اٌتهاـ الهتعمهٓف
كحثٍـ عمِ تبادؿ أراء كالخبرات.

كتُعد تقىية الهعمكهات الهتهثمة فْ الحاسب ألْ كا٘ىترىت ) التعميـ ا٘لكتركىْ ( كها ٓمحق بٍها هف
كسائط هتعددة هف أىجح الكسائل لتكفٓر ٌذي البٓئة التعميهية الثرية ,حٓث يهكف العهل فْ هشركعات
تعاكىية بٓف هدارس هختمفة ,كيهكف لمطمبة أف يطكركا هعرفتٍـ بهكضكعات تٍهٍـ هف خٛؿ اٚتصاؿ

بأصدقاء كخبراء لٍـ اٌٚتهاهات ىفسٍا .

فٍىاؾ عٛقة بٓف استخداـ الحاسب ألْ كثقافة الهعمكهات  ,فالهعمكهات فِ تزآد هستهر هف خٛؿ

شبكة الهعمكهات  ,ك ٚيهكف الحصكؿ عمِ ٌذي الهعمكهات إ ٚهف خٛؿ استخداـ الحاسكب كاٚتصاؿ

باٖىترىت الذػ يهدىا بٍذا الكـ هف الهعمكهات  ,فعمِ الهعمـ أف يهتمؾ الهٍارة كالقدرة لمكصكؿ الِ ٌذي

التقىية كهصادرٌا الهختمفة كالتخطيط لتكظٓف بعض الىشاطات الصفية باستخداـ الحاسب اٖلِ كتقىياتً

اٖخرػ  ,كالهعمـ ٌك هف يقرر كيفية احداث التكاهل بٓف الهعمكهات كالحاسكب هف اجل تحقٓق اٌٚداؼ

العاهة كالخاصة كهخرجات التعميـ  ,كهف الضركرؼ الدهج كالتكاهل لٍذي التقىية فِ هىاٌج الفصكؿ
الدراسية بكل فاعمية كاٚعتهاد عمِ اصكؿ قاعدة قكية هف الحاسكب كثقافة الهعمكهات هف أجل أداء

أدكار فعالة فْ الهجتهع الهدرسْ )امل عبد القادر ،2013،ص(.78

كهؤخ ار طرأت تغٓٓرات همحكظة عمِ العهمية التعميهية كبرزت هٍارات كهؤٌٛت جدٓدة فرضت

تكجٍات كاختصاصات هستحدثة تمبِ هتطمبات سكؽ العهل  ,كها خضعت الهىاٌج التعميهية ٚعادة

الىظر فْ براهجٍا لكِ تكاكب الهتطمبات الحدٓثة هثل التعميـ ا٘لكتركىْ  ,كالتعميـ الهباشر الذؼ يعتهد

عمِ اٚىترىت  ,كلكف التعميـ اٚلكتركىْ كتطبيقاتً لف تككف ىاجحة اذا لـ تتكفر لً البٓئة التْ تتكفر فْ

التعميـ التقمٓدؼ الذػ يغرس أخٛقا تربكية بصكرة غٓر هباشرة ,كيعزز أٌهية العهل الهشترؾ كفريق كاحد.
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حٓث اكدت العدٓد هف التكصيات فِ الكثٓر هف الهؤتهرات الِ ضركرة اٌٚتهاـ بالتعميـ اٚلكتركىْ كدكري
فْ العهمية التعميهية كهىٍا الهؤتهر الدكلْ لمتعمـ اٚلكتركىْ الهىعقد فْ هدٓىة ) دىقر اٚهريكية ػ (1997
ككاىت هف بٓف تكصياتً التعميـ اٚلكتركىْ بجهيع كسائمً ستككف ضركرية كشائعة ٚكتساب الهتعمهٓف
الهٍارات الٛزهة لمهستقبل .
كاكػػد ايضػػا الهػػؤتهر الػػدكلْ الهىعقػػد ف ػْ الريػػاض 2009ـ الػػِ ضػػركرة كضػػع الخطػػط لتأسػػيس بٓئػػات
تعميهية الكتركىية  ,كيعدد الػدكتكر ) ٓكسػف بػف عبػد هللا العريفػْ ( هػدٓر هركػز التقىيػة كالهعمكهػات كاسػتاذ
الهىاٌج كالحاسب اٚلْ فْ ىدكتً حكؿ خصائص التعميـ ا٘لكتركىْ  ,القابمية لمقياس كالتعاكىية كالهركىة
كالهكاءهة الزهىية  ,كخفض التكمفة اٚقتصادية كالتفاعمية كالهتعة كالجكدة كالبٓئة اٚهىة كالهتابعػة التعميهيػة
كسٍكلة التحدٓث .
كليبيا ايضا كاىت لٍا كقفة هػع التعمػيـ ا٘لكتركىػْ فػْ عػاـ 2009ـ حٓػث كقػع قطػاع التعمػيـ هػع شػركة ػ ػ
ريفركيػػب اىترىاشػػٓكىاؿ آٚرلىديػػة ( كتػػـ اصػػدار قػرار بتأسػػيس الهشػػركع المٓبػْ لمتعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ  ,فكاىػت
الفك ػرة دعه ػا لمتطػػكير العمه ػْ لتىهيػػة البش ػرية ف ػْ لٓبيػػا ليصػػبح التعاهػػل هػػع ٌػػذي التقىيػػة ف ػْ كػػل الهػػدارس
كلتككف الكتب الهىٍجية فْ اقراص هدهجة  (.ابراىيـ الحضيري  ،2018 ،ص)23

كفػِ ٌػذا الصػدد ٓػرػ الٍػادؼ ػ ػ 2011ـ ػ اف التعمػيـ ا٘لكتركىػْ هػف اشػٍر اٚسػالٓب التػْ تىػادػ بٍػا
اٚكاسػػط التربكيػػة  ,كتطالػػب لجعمػػً بػػدي ٛلمػػتعمـ التقمٓػػدؼ  ,باعتبػػاري هػػف الكسػػائل التػْ يهكػػف اف تقػػف بقػػكة
كثبات اهاـ التحديات الهصاحبة لمتقدـ الهعرفْ  ,لها ٓتهتع بً هف خصائص تتهثػل فػْ قدرتػً عمػِ تػكفٓر
فرص التعمـ الىشط كالهرف اهاـ الهتعمـ .
كلكف بالهقابل ٓرجح ) هايكل ٌػاىكف (كفػة الػتعمـ التقمٓػدؼ اذا يقػكؿ "اف التعمػيـ اٚلكتركىػْ ٓػكفر جاىبػا
كاحػػدا هػػف التعمػػيـ فقػػط كٌػػك تػػكفٓر الهعمكهػػات كطريقػػة التعاهػػل هعٍػػا كلكىػػً ٓ ٚػػكفر الجكاىػػب اٚخػػرػ كٚ
يهكػػف اف يعػػكض عػػف التجربػػة الجاهعيػػة كالهحاضػرات كيػػرػ )  (Hannonاف عهميػػة اٚحتكػػاؾ كالتكاصػػل
الهباشر هع الطٛب اٚخريف داخل الجاهعػة التقمٓديػة فػْ الكقػت ىفسػً  ٚيهكػف لمػتعمـ ا٘لكتركىػْ اف ٓكلػد
ىفس الهٍارات كاٚحاسيس التْ يكتسبٍا الطالب هف الجاهعة (كماؿ جينى  ،2019 ،ص(64
فالتعميـ اٚلكتركىْ فْ الكقػت الحاضػر يعتبػر هػدخل كركٓػزة اساسػية لمجػكدة التعميهيػة  ,كالتػْ تتصػف
باىٍػ ػا جهم ػػة ه ػػف الهع ػػآٓر كالخص ػػائص التػ ػْ ٓىبغػ ػْ اف تت ػػكفر فػ ػْ العهمي ػػة التعميهي ػػة سػ ػكاء فيه ػػا ٓتعم ػػق
بالهدخٛت اك العهميات اك الهخرجات كالتْ تمبِ احتياجات الهجتهع كهتطمبػات كحاجػات كرغبػات الهػتعمـ
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كٓ ٚتحقػػق ذلػػؾ ا ٚهػػف خػػٛؿ تكظٓػػف جهيػػع عىاصػػر العهميػػة التعميهيػػة فظٍػػر التعمػػيـ اٚلكتركى ػْ عمػػِ
الساحة التعميهية ليقدـ لمهتعمـ بٓئة تعميهية تفاعميػة هصػههة بطريقػة ابداعيػة كهفتكحػة كهرىػة كهكزعػة عمػِ
جهيع عىاصر العهمية التعميهية .
مشكمة البحث:
يقػػاؿ اف كراء كػػل هحىػػة هىحػػة  ,كلػػذلؾ فػػاف جائحػػة ) كاركىػػا ػ ػ

 ( covid 19كهػػا فرضػػتً هػػف

اجراءات صارهة لمحد هف اىتشاري  ,دفعت جهيع الهؤسسات التعميهية ػ هػدارس كجاهعػات ككميػات ػ لمبحػث
عػف بػدائل ٚسػػتهرار العهميػة التعميهيػة فكػػاف الخيػار التعمػيـ اٚلكتركىػْ  ,كلكػف عهميػة التحػػكؿ هػف التعمػػيـ
التقمٓػػدؼ الػػِ التعمػػيـ اٚلكتركى ػْ الػػذػ فػػرض ىفسػػً بكػػل قػػكة عهميػػة تقتضػػِ تػػكفٓر الهسػػتمزهات كاٚدكات
كالتجٍٓزات كالتدريبات الهىاسبة لٍذا التحكؿ بها يحقق اٌٚداؼ التعميهية الهىشكدة .
فأؼ فكر جدٓد اك هحاكلة لمتطكير اك التغٓٓر تخضػع غالبػا لمبحػث كالتقصػْ كالهىاقشػة  ,كٌػذا البحػث
هحاكلػػة لتسػػميط الضػػكء عمػػِ بعػػض الجكاىػػب الت ػْ قػػد تسػػاعد ف ػْ كضػػكح الرؤيػػة حػػكؿ هتطمبػػات التعمػػيـ
ا٘لكتركىْ كفكرة تكظيفً فْ االبٓئة التعميهية الهدرسية كها ٓكاجًٍ هف تحديات كصعكبات .
فالعػػالـ بهختمػػف هسػػتكياتً ٓتجػػً الػػِ تطػػكير كتحػػدٓث ىظهػػً التعميهيػػة هعتهػػدا عمػػِ التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ
هف اجل تقديـ تعميـ فعاؿ تستجٓب لً كل اطراؼ العهمية التعميهية ,فقضية تكظٓف التعميـ ا٘لكتركىْ فػْ
هجاؿ العهمية التعميهية اصبحت اٚف هػف اٌػـ القضػايا عمػِ السػاحة الدكليػة بصػفة عاهػة كالسػاحة المٓبيػة
بصفة خاصة  ,كىحف كهجتهع لٓبْ ليس بهعزؿ عف العالـ كىتطمع الِ احػداث التغٓػر كالتحػكؿ هػف البٓئػة
التقمٓدية الِ البٓئة اٚلكتركىية .
كلكف لٗسف الهتابع لكاقع الىظـ التربكية فْ هجاؿ استخداـ التعمػيـ ا٘لكتركىػْ فػْ لٓبيػا ٓجػد أف
هعظػـ الهؤسسػػات بػػدأت فػػْ ٌػػذا الىػكع هػػف التعمػػيـ كفػػق اجتٍػػادات هعٓىػة دكف أف تىظػػر إلػػِ أف ٌػػذا الىػػكع
اء فْ هجػاؿ البىيػة التحتيػة لمهػدارس كالفصػكؿ الد ارسػية كاعػداد
هف التعميـ يحتاج إلِ هتطمبات خاصة سك ا
دكرات تدريبية لمهعمهٓف عمِ ٌذا الىكع هف التعميـ  ,كتحدٓد الهعآٓر كالهكاصفات الخاصة ببىػاء الهىػاٌج
اٚلكتركىية ككذلؾ تٍٓئة الطٛب لمتعاهل هع ٌذا الىكع هف التعميـ
كجاء ٌذا البحث لهعرفة الهتطمبات اٖساسية ٚسػتخداـ التعمػيـ ا٘لكتركىػْ فػْ العهميػة التعميهيػة
بهؤسسات التعميـ العالْ .
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تساؤالت البحث:
التساؤؿ الرئيسْ لٍذا البحث كالذػ يطرح ىفسً كٌك.
س  /ما متطمبات استخداـ التعميـ اإللكتركني بمؤسسات التعميـ العالي ؟
كيندرج تحت ىذا التساؤؿ مجمكعة مف التساؤالت الفرعية التالية:
س  /1ها هفٍكـ التعميـ ا٘لكتركىْ؟
س /2هاهتطمب ػ ػػات التعم ػ ػػيـ ا٘لكتركى ػ ػػْ ف ػ ػػْ هج ػ ػػاؿ الهى ػ ػػاٌج كاٖدكات كالتجٍٓػ ػ ػزات كالبػ ػ ػراهج التدريبي ػ ػػة
لمهعمهٓف؟
س /3ها دكر كهتطمبات الهعمـ فْ التعميـ ا٘لكتركىْ؟

س /4ها هتطمبات البٓئة التعميهية الٛزهة لمتعميـ ا٘لكتركىْ؟
أىداؼ البحث:
ٍٓدؼ البحث الِ تحقٓق اٌٚداؼ اٚتية  :ػ
 /1التعرؼ عمِ هفٍكـ التعميـ اٚلكتركىْ فِ الهؤسسات التعميهية
 /2الكقكؼ عمِ اٌـ الهتطمبات الٛزهة لتفعٓل التعميـ ا٘لكتركىْ فِ هجػاؿ الهىػاٌج كاٖدكات كالتجٍٓػزات
كالبراهج التدريبية لمهعمهٓف .
 /3التعرؼ عمِ دكر كهكاصفات الهعمـ فِ التعميـ اٚلكتركىِ .
 /4التعرؼ عمِ هتطمبات كخصائص البٓئة التعميهية ا٘لكتركىية .

ػػ أىمية البحث
 /1يهكف اف يسٍـ ٌذا البحث فْ اىشاء بٓئة تعميهية الكتركىية عمِ ىحك فعاؿ كىاجح كفق هتطمبات
التعميـ اٚلكتركىْ
 /2ىشر رؤية كرسالة التعميـ ا٘لكتركىْ هف خٛؿ الهشاركة فْ التخطيط كاتخاذ القرار لتفعٓل هىظكهة
التعميـ اٚلكتركىْ فْ التعميـ العالْ
 /3يهكف اف يككف ٌذا البحث ىكع هف التغذية الراجعة الهقدهة لصىاع القرار لمكشف عف هتطمبات التعميـ
ا٘لكتركىْ كالتحديات التْ تكاجًٍ صعكبة تطبيقً .
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مصطمحات البحث:
 متطمبات استخداـ التعميـ االلكتركني:
يقصد بٍا اٖدكات كالتجٍٓزات كالبٓئة التعميهية كالٛزهة ٚستخداـ التعميـ التعميـ ا٘لكتركىػْ ,كالهىػاٌج
ا٘لكتركىية الهطمكب تكفرٌا فػْ التعمػيـ ا٘لكتركىػْ ,كدكر الهعمػـ فػْ التعمػيـ ا٘لكتركىػْ (خيػرى ابػك رتيمػة ،

 ،2019ص.(22
 التعميـ اإللكتركني بأىً " استخداـ جهيع الكسائط الهتعددة بها فٍٓػا شػبكة الهعمكهػات الدكليػة كهػا تتهتػع
بػػً هػػف سػػرعة فػػْ تػػدفق الهعمكهػػات فػػْ الهجػػاٚت الهختمفػػة لتسػػٍٓل اسػػتيعاب الطالػػب كفٍهػػً لمهػػادة
العمهية كفق قدراتً كفْ أؼ كقت شاء (سالـ عبكد ،2008،ص.(23

 تعريف التعميـ اال لكتركني ( اجرائيا)
ٌػػك تطبيقػػات الحاسػػب اٚل ػْ كالشػػبكات اٚلكتركىيػػة فػػِ عهميػػة التعمػػيـ كالػػتعمـ عبػػر شػػبكات اٚىترىٓػػت
باستخداـ التعميـ اٚلكتركىْ لتكصٓل الهحتكػ التعميهْ هف خٛؿ هجهكعة هف ادكات اٚتصاؿ التفاعمية )
الهت ازهىػػة ػ ػ غٓػػر الهتزاهىػػة ( بحٓػػث يشػػهل حهيػػع عىاصػػر الهػػىٍج لتحقٓػػق التفاعػػل اٚلكتركى ػْ بػػٓف الهعمػػـ
كالهتعمـ كالهحتكػ الدراسِ .
 البيئة التعميمية :كيقصد بٍا فْ ٌذي الدراسة التجٍٓزات الهادية هف أجٍزة حاسب كهمحقاتٍا الهتىكعة
كالبرهجيات التعميهية كالبىية التحتية هف اتصاٚت كشبكات الٛزهة ٚستخداـ التعميـ اٚلكتركىْ .

 التطبيػػػق  ٌ :ػػك اتخ ػػاذ الخطػ ػكات الٛزه ػػة لتىفٓ ػػد التعم ػػيـ اٚلكتركىػ ػْ ف ػػِ هؤسس ػػات التعم ػػيـ
العالِ .
منيجية البحث :
اتبعث الباحثة الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ  ,كذلؾ هف خٛؿ جهع اكبر قدر هف الهعمكهات هف
الهصادر الهعرفية الهختمفة كالكتب كالهراجع كالهجٛت كاٚبحاث ذات العٛقة بهكضكع البحث كالتْ قد

تسٍـ فْ اثرائً .
مقدمة :

فْ ظل التغٓرات التكىكلكجية السريعة كالتحكٚت كالتطكرات قْ جهيع هىاحْ الحياة  ,اصبحت الحاجة

همحة لهكاكبة ٌذا التطكر كٚسيها فْ هجاؿ العهمية التعميهية .
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تبىت الهجتهعات بكل هؤس ساتٍا العدٓد هف صكر التكىكلكجيا اها بحسب قدرة ٌذي الهؤسسات التعميهية

كاهكاىاتٍا الهتكفرة  ,كاها تهاشيا هع الهستجدات التقىية  ,كهف ٌىا اصبح التطرؽ الِ التعميـ ا٘لكتركىْ
ليس هجرد فكرة اك خيار بقدر ها ٌك هطمب أساسْ لمدخكؿ الِ عصر الهعمكهاتية القائهة عمِ التعميـ

اٚلكتركىْ .
كقد تعددت هفاٌيـ التعميـ ا٘لكتركىْ بتعدد خمقيات ككجٍات ىظر القائهٓف بً  ,فقد عرؼ التعميـ باىً

)العمـ الذػ ٍٓدؼ الِ آجاد بٓئة تفاعمية غىية بالتطبيقات التْ تعتهد تقىيات الحاسب اٖلِ كاٚىترىٓت ,

كتهكف هف الكصكؿ الِ هصادر التعمـ فْ اؼ كقت كهف اؼ هكاف ) العكيد كاخركف (2004 ,

فالتعميـ اٚلكتركىْ ٌىا عبارة عف التصهيـ الجٓد كالتفاعمْ الهتهركز حكؿ التعمـ ٖػ فرد كفِ أؼ
هكاف عف طريق اٚىتفاع هف الخصائص كالهصادر الهتكفرة فْ العدٓد هف التقىيات الرقهية سكيا هع
اٚىهاط اٚخرػ هف الهكاد التعميهية اٚخرػ الهىاسبة لمبٓئات التعميهية الهفتكحة
كٓٚزاؿ الجدؿ قائـ حكؿ هسالة تحدٓد هصطمح شاهل لهفٍكـ التعمـ اٚلكتركىْ ,فٍك ٓختمف باختٛؼ

كتىكع اٚختصاصات كاٌٚتهاهات الفكرية كالتربكية  ,فهث ٛالهختصكف فْ الىكاحْ الفىية كالتقىية ٍٓتهكف

باٖجٍزة كالبراهج  ,بٓىها ٍٓتـ التربكيكف باٖثار التعميهية كالعٛقات التربكية  ,كيركز عمهاء اٚجتهاع
كعمهاء الىفس عمِ تأثٓر ٌذي التقىيات فْ بٓئة التعميـ  ,كارتباطٍا سمبا اك آجابا ببىاء كتككيف الهجتهع

الهدرسْ.

كفِ هجاؿ التعميـ ظٍرت هفاٌيـ جدٓدة لمتعميـ اٚلكتركىْ هىٍا الكتاب اٚلكتركىْ ,كالفصل اٚفتراضْ

كالهكتبة اٚلكتركىية كغٓرٌا هف الكسائط اٚلكتركىية التْ تساعد الهتعمـ عمِ التعمـ فْ الهكاف الذػ

ٓريدي كالزهاف الذػ يٛئهً دكف اٚلتزاـ بالحضكر فْ قاعات الدراسة .

فالهؤسسات التعميهية بدأت فْ عهمية تصهيـ تعميـ هتكاهل قائـ عمِ استخداـ ٌذي التكىكلكجيا  ,كالذػ
اصطمح عمِ تسهٓتٍا اسهاء هختمفة كاف اكثرٌا هفٍكـ التعميـ اٚلكتركىْ )  (E. Learningفٍذي الثكرة

فْ تطبيقات الحاسكب التعميهْ ٚ ,تزاؿ فْ بدياتٍا فْ هجاؿ التربية كالتعميـ )احهد الساعْ ,2005,

ص.(45

فٍىاؾ هف ٓتسأؿ ٌل التعميـ اٚلكتركىْ يسعِ اف يككف بدٓل التعميـ التقمٓدؼ ؟ فهف كجٍة ىظر
الباحث اىً  ٚيحل هحل التعميـ التقمٓدؼ بل ٓدعـ عهمية التعمـ بكسائل جدٓدة كتسٍٓمٍا بحٓث تتصف
بالهركىة فْ الهكاف كالزهاف كآجاد بٓئة تعميهية تدهج فٍٓا الكسائط التعميهية التقىية بطريقة هؤثرة كفعالة .
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فاغمب التعاريف اكدت عمِ تكظٓف التعميـ اٚلكتركىْ  ,كلكف اختمفت فِ رؤيتٍا لٍذا الىكع هف
التقىية باعتباري ىظاها شاه ٛكهتكاه ٛلً هدخٛت كعهميات كهخرجات .
اف التعميـ اٚلكتركىْ هرتبط بتكىكلكجيا التعميـ التْ تىهك باستهرار ,كيعكد السبب لعدـ قدرة الباحثٓف
عمِ حصر هفٍكـ التعميـ ا٘لكتركىْ بهصطمحات ثابتة فكثٓ ار ها يستخدـ هصطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػمح التعميـ اٚلكتركىْ

أك التعمـ اٚلكتركىْ كالتعميـ التقمٓدؼ كالتعمـ التقمٓدؼ كالتعمـ عف بعد كالتعميـ عف بعد كيهكف التفريق بٓف

الهصطمحٓف التعميـ كالتعمـ

ػ فالتعميـ ) عبارة عف عهمية هىظهة يقكـ بٍا الهعمـ بٍدؼ ىقل الهعمكهات كالهعارؼ لغٓري عمِ اف تككف
العهمية هستهرة يهارسٍا الهعمـ فْ العهمية التعميهية (.
ػ اها التعمـ ) فٍك عبارة عف تغٓر فْ سمكؾ الهتعمـ ىتٓجة هركري بىشاط هعٓف اك تدريب اك تهريف اك
تكرار فٍىا ٓركز الهفٍكـ عمِ ىتٓجة هستهرة هدػ الحياة كهع ٌذا فالهصطمح العالهْ اٚكثر استخداـ ٌك

التعمـ اٚلكتركىْ ) دمحم العيادػ  ,ص . (20

ػػ مفيكـ التعميـ االلكتركني.

إف الهتابع لتعريفات التعميـ ا٘لكتركىْ ٓجد أف ٌىاؾ اختٛف ا فْ التعريفات كالسبب ذلؾ ٓرجع الِ  :ػ

ػ تخصص الشخص الذؼ قاـ بالتعريف ) تربكؼ ,تقىْ(  ,أك الفمسفة التْ ٓتبىاٌا ٌذي الهعرؼ تختمف عف
أخر أك قد ٓرجع ذلؾ إلِ حداثة الهصطمح ,كيهكف حصر تعريفات التعميـ ا٘لكتركىْ تحت فريقٓف:ػ ػ

 .1أما الفريق األكؿ :ػ
فٓرػ أف التعميـ ا٘لكتركىْ ٌك طريقة لمتدريس كلىقل الهحتكػ إلِ الهتعمـ باستخداـ تقىيات التعميـ

الحدٓثة ) كسائط هتعددة ,اىترىت ,حاسب ,فٓدٓكا...ألخ(.

كيعرفً ) العكيد كآخركف ٌ1424 ,ػ ( بأىً التعميـ الذؼ ٍٓدؼ إلِ إٓجاد بٓئة تفاعمية غىية
بالتطبيقات الهعتهدة عمِ تقىيات الحاسب ألْ كا٘ىترىت كتُ َه ِكف الطالب هف الكصكؿ إلِ هصادر التعمـ
فْ أؼ كقت كهف أؼ هكاف .

أها تعريف زيتكف ) 2005ـ ,ص (24لمتعميـ ا٘لكتركىْ فٍك " تقديـ هحتكػ تعميهْ ) إلكتركىْ(

عبر الكسائط الهعتهدة عمِ الكهبٓكتر كشبكاتً إلِ الهتعمـ بشكل ٓتيح لً إهكاىية التفاعل الىشط هع ٌذا

الهحتكػ كهع الهعمـ كهع أقراىً سكاء أكاف ذلؾ بصكرة هتزاهىة أـ غٓر هتزاهىة ككذا إهكاىية إتهاـ ٌذا

التعمـ فْ الكقت كالهكاف كبالسرعة التْ تىاسب ظركفً كقدراتً  ,فضٛا عف إهكاىية إدارة ٌذا التعمـ أيض ا

هف خٛؿ تمؾ الكسائط".
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 .2أما الفريق الثانى:
فٓػػرػ أف التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ هىظكهػػة هتكاهمػػة فػػْ العهميػػة التربكيػػة تشػػهل جهيػػع أركػػاف العهميػػة التعميهيػػة
كٌػػْ الهػػدخٛت كالعهميػػات كالهخرجػػات كبكمهػػة أخػػرػ تشػػهل ) اٖىظهػػة كالم ػكائح كالب ػراهج كا٘دارة كالتعمػػيـ
كالتقٓيـ كهىح الشٍادات (.
كيعرؼ )غمكـ )2003ـ,ص (3التعميـ ا٘لكتركىْ بأىػً "ىظػاـ تعميهػْ يسػتخدـ تقىيػات الهعمكهػات
كشبكات الحاسكب فْ تدعيـ كتكسيع ىطاؽ العهمية التعميهية هف خٛؿ هجهكعة هف الكسائل هىٍػا :أجٍػزة
الحاسكب ك ا٘ىترىت ك البراهج ا٘لكتركىية الهعدة أها هف قبل الهختصٓف فْ الك ازرة أك الشركات "
أهػػا تعريػػف سػػالـ ) 2004ـ,ص ( 289لمتعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ بأىػػً " هىظكهػػة تعميهيػػة لتقػػديـ الب ػراهج
التعميهيػػة أك التدريبيػػة لمهتعمهػػٓف أك الهتػػدربٓف فػػْ أؼ كقػػت كفػػْ أؼ هكػػاف باسػػتخداـ تقىيػػات الهعمكهػػات
كاٚتصاٚت التفاعمية هثل ) ا٘ىترىت  ,القىكات الهحمية  ,البريد ا٘لكتركىْ  ,اٖقراص الههغىطة  ,أجٍػزة
الحاس ػػكب  ..ال ػػخ ( لت ػػكفٓر بٓئ ػػة تعميهي ػػة تعمهي ػػة تفاعمي ػػة هتع ػػددة الهص ػػادر بطريق ػػة هتزاهى ػػة ف ػػْ الفص ػػل
الدراسْ أك غٓر هتزاهىة عف بعد دكف اٚلتزاـ بهكاف هحدد اعتهادا عمِ التعمـ الذاتْ كالتفاعل بٓف الهتعمـ
كالهعمـ " .
ككجٍة الىظر ٌذي تؤكد أف التعميـ ا٘لكتركىْ يشهل جهيع أركاف العهمية التعميهية كاهمة ,فالتعميـ
اٚلكتركىِ اك اٚفتراضِ ٌك التعميـ الذػ يعتهد عمِ استخداـ الكسائط اٚلكتركىية فِ اٚتصاؿ كالتكاصل
بٓف الهعمـ كالهتعمـ كالهؤسسة التعميهية )غ ٛفارس  ,2017 ,ص.(89
ػ التعميـ االلكتركني كاىميتو فى التعميـ العالي :
يػأتْ التعمػػيـ اٚلكتركىػْ لٓجسػػد ىقمػػة ىكعيػػة فػػِ هعرفػػة الهػػتعمـ كتمبيػػة لحاجاتػػً العص ػرية  ,كٚف التعمػػيـ
العالِ يهثل قهة الٍرـ التعميهِ لكل الهجتهعات فٍػك يسػعِ الػِ تزكيػد الهػتعمـ بكافػة الخبػرات كالهعمكهػات
الضػػركرية لحيػػاة افضػػل حاض ػ ار كهسػػتقب ٛكهػػف اجػػل ذلػػؾ ٚبػػد هػػف دخػػكؿ التكىكلكجيػػا كتقىيػػة هعمكهاتيػػة
كتكظيفٍػػا لتطػػكير العهميػػة التعميهيػػة كتقػػديـ اٚفضػػل لكػػل طالػػب  ,خصكصػػا كاف هعيػػار تقػػدـ اٚهػػـ اصػػبح
يقاس بهاهدػ تكظيفٍا لمتكىكلكجيا الهتهثمة فِ التعميـ اٚلكتركىِ كهتطمباتً الهختمفة .
فٍىاؾ عٛقة بٓف التعميـ اٚلكتركىْ كهكسسات التعميـ العالْ تتهثل ٌذي العٛقة فِ اٚتِ :
1ػ تجدٓد اٌٚداؼ التعميهية تهاشيا هع عصر الهعرفة
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هصدر كاسعا لٛفكار كالهعارؼ بهختمف اىكاعٍا كاتجاٌاتٍا  ,كٚف التحديات الٓكـ تحديات
ا
فالجاهعة تهثل
هعرفية  ,فهؤسسات التعميـ العالْ هطالبة باعادة الىظر فِ فمسفتٍا التعميهية لمتهكف هف الهساٌهة بفاعمية
فِ التىهية الشاهمة لمهجتهع .
 2ػ جعل التعميـ اٚلكتركىْ جزءا هف هىظكهة العهمية التعميهية كالتعمهية كالهستحدثات التكىكلكجيا بالصػكرة
الكهية كالكيفية ٚ ,ف تكىكلكجيا التعميـ تكفر اداة فعالة لدخكؿ الجاهعة الِ عالـ الهعمكهات كاٚسػتفادة هػف
التعميـ اٚلكتركىِ فِ تككيف الجاهعات اٚلكتركىية اك الجاهعات اٚفتراضية
3ػ هدخل لمجػكدة التعميهيػة  ,فادخػاؿ التعمػيـ اٚلكتركىػْ فػِ هٓػداف التعمػيـ العػالِ يعتبػر ركٓػزة هػف الركػائز
التِ تىادػ بٍا الجكدة التعميهية كالتػِ تتصػف باىٍػا جهمػة هػف الهعػآٓر كالخصػائص التػِ ٓجػب اف تتػكفر
فػػِ جهيػػع عىاصػػر العهميػػة التعميهيػػة ػ هػػدخٛت  /كعهميػػات  /كهخرجػػات كالتػػِ تمبػػِ حاجػػات كرغبػػات
كهتطمبات الهجتهع كالهتعمهٓف
4ػ التعميـ اٚبتكارؼ  ,فهف خػٛؿ التعمػيـ اٚلكتركىػْ ٓػتـ اٚتصػاؿ هػع الهتعمهػٓف بفاعميػة فٍػك ٓتػيح فرصػة
لمهتعمهٓف لمتفاعل كاٚتصاؿ كالتعمـ بشكل هبدع كخٛؽ هع الهكاقف التعميهية حٓث ٓتـ تقديـ حمكؿ هبتكرة
كاقتراحات ابداعية )احهد عبد المطٓف ,ص(65
الخطكات المتبعة الدخاؿ التعميـ االلكتركني فى التعميـ العالي :ػ
 كاىتاجٍ ػػا تعٓ ػػٓف فري ػػق عه ػػل لعهمي ػػة التخط ػػيط كتش ػػهل الخبػ ػراء ف ػػِ هج ػػاؿ العم ػػيـ اٚلكتركىػ ػْ كتكىكلكجي ػػا
الهعمكهات كاٚتصاٚت  ,كتصهيـ الهق اررت
 تحدٓد الفئة الهستٍدفة هف التعميـ اٚلكتركىْ
 تحدٓد اٚحتياجات الحالية كالهستقبمية لمفئة الهستٍدفة كلمؤسسة التعميهية
 تحدٓد اٌداؼ التعمـ اٚلكتركىِ هف خٛؿ تقدٓر اٚحتياجات
 اختيار تقىيات التعمـ اٚلكتركىِ الهىاسة ) الحاسكب كبرهجياتً الهخزىة عمِ كسػائط التخػزيف ) اٚقػراص
الهدهجة  ,CDاسطكىات الفٓدٓك  ,DVDالقرص الصمب (Hard Disk

ػ كيفية التخطيط لمتعمـ االلكتركني فى مؤسسات التعميـ العالي .
 /1تكفٓر البٓئة اٚساسية بها فػِ ذلػؾ شػبكة هترابطػة هػف الكهبٓػكترات  ,كتكاصػل الكتركىػِ هسػتهر كعمػِ
ىطاؽ كاسع
 /2تزكيد الطالب كالهعمـ بعدد هىاسب هف الكهبٓكترات كتكفٓر الدعـ التقىِ الهتكاصل
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 /3تكفٓر ىظـ اٚدارة كالتكاصل  ,بها فِ ذلؾ ىظـ ٚدارة البٓئة التعميهية كالهحتكػ التفاعمِ اٚلكتركىِ
 /4ت ػػكفٓر هص ػػادر ال ػػتعمـ كالتعم ػػيـ اٚلكتركى ػػِ به ػػا ف ػػِ ذل ػػؾ بى ػػاء هع ػػآٓر هى ػػاٌج هخصص ػػة لتكىكلكجي ػػا
اٚتصاؿ كالهعمكهات

أىداؼ التعميـ االلكتركني :
 /1خمػػق بٓئػػة تعميهيػػة تفاعميػػة هػػف خػػٛؿ تقىيػػات اٚلكتركىيػػة جدٓػػدة كالتىػػكع فػػِ الهصػػادر كالهعمكهػػات هػػف
خػػٛؿ دعػػـ عهميػػة التفاعػػل بػػٓف الطػػٛب كالهدرس ػػٓف كاٚداريػػٓف عبػػر تبػػادؿ الخب ػرات التربكيػػة كالىقاش ػػات
كالحكرات الٍادفة هف خٛؿ اٚستعاىة بقىكات اٚتصاؿ اٚلكتركىية الهختمفة .
 / 2تىهية اٚتجاٌات آٚجابية لمهتعمهٓف كالقائهٓف عمِ عهميػة التعمػيـ كاكليػاء اٚهػكر كالهجتهػع ككػل ىحػك
تقىية الهعمكهات كخاصة التعميـ اٚلكتركىِ هف اجل الكصكؿ الِ هجتهع هعمكهاتِ هتطكر
 /3التغمػػب عمػػِ ىقػػص بعػػض الكػكادر اٚكاديهيػػة فػػِ بعػػض التخصصػػات الهختمفػػة عػػف طريػػق الفصػػكؿ
اٚفتراضية )عائشة العبٓدػ  ,2017 ,ص.(23

ػ مراحل التعميـ االلكتركني :

1ػ الهرحمػة اٚكلػِ كٌػِ هرحمػة هاقبػل 1983ـ حٓػث ٓتصػف التعمػيـ باىػً تقمٓػدػ كٌػِ هرحمػة قبػل اىتشػار
الحاسكب  ,فكاف التكاصل بٓف الهعمـ كالهتعمـ فِ قاعة التدريس كفق زهف كهكاف كهىٍج دراسِ هحدد.
2ػ الهرحمة الثاىية كٌِ هف  1984الِ 1994ـ كٌػك عصػر الكسػائط الهتعػددة كاسػتخداـ اىهػاط الحاسػكب

)الكىٓذز ػ  ( Windowsباٚضافة الِ اٚقراص الهضغكطة كادكات لتطكير التعميـ .
3ػ ػ ػ الهرحمػ ػػة الثالثػػػة هػ ػػف  1994الػ ػػِ 2000ـ كٌػ ػػِ عصػ ػػر الشػ ػػبكة العالهي ػػة لمهعمكهػ ػػات كظٍػػػكر البريػ ػػد
اٚلكتركىِ كالبراهج اٚلكتركىية لعرض الفٓدٓكٌات .
 4ػ الهرحمػػة الرابعػػة كٌػػِ الهرحمػػة هػػف  2001كهابعػػدٌا كيطمػػق عمٍٓػػا الجٓػػل الثػػاىِ لمهعمكهػػات حٓػػث شػػٍد
ٌذا الجٓل تطك ار كبٓ ار لمشبكة العالهية لمهعمكهات كاصبح ٌىاؾ تصهيـ عمِ الهكاقع اكثر تقدها .
كاىتشػػر هفٍ ػػكـ التعم ػػيـ اٚلكتركى ػػِ كاس ػػتخداـ كس ػػائل العػػرض اٚلكتركىي ػػة ٚلق ػػاء ال ػػدركس كك ػػذلؾ بى ػػاء
الهدارس كالفصكؿ اٚفتراضية التِ تتيح لمطٛب الحضكر كالتفاعل هع الهحاضرات

ػ انكاع التعميـ االلكتركني .
اكال  :التعميـ االلكتركني المتزامف ػ Synchronous ELearaing
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كٌػك عبػارة عػف طريقػة لمتعمػيـ اٚلكتركىػِ الهباشػر التقمٓػدػ  On line egeamingكيشػترط فيػً كجػكد
طػػٛب فػػِ كقػػت كاحػػد ٚج ػراء الىقػػاش كالح ػكار هباش ػرة بػػٓف الهعمػػـ كالطػػٛب عبرغػػرؼ الهحادثػػة اك تمقػػِ
الدركس هف خٛؿ الفصكؿ اٚفتراضية  ,كيتـ التكاصل بشكل هتزاهف عبر اٚدكات الهختمفة هىٍا  :ػ
ػ غرؼ الهحادثة الفكرية

Real time chat

ػ الفصكؿ اٚفتراضية

Virtual class room

ػ الهؤتهرات عبر الفٓدٓك Videocon Fcrencig
ػ المكح اٚبيض

Inter ative white Board

ػ غرؼ الهحادثة

chatting Rooms

 كهف اٌـ آجابيات ٌذا الىكع هف التعميـ اٚلكتركىِ الهتزاهف حصكؿ الطمب عمػِ التغذيػة الراجعػة الفكريػة
كتقمل هف التكمفة كالجٍد كالكقت كاٚستغىاء عف الذٌاب الِ الهدرسة
 اها سمبياتً تكهف فِ حاجتً الِ اٚجٍزة الحدٓثة كشبكة اتصاٚت جٓدة
كيهكف اف يحدث التعميـ اٚلكتركىِ التزاهىِ داخل غرفػة الصػف  ,كباسػتخداـ كسػائط التقىيػة هػف حاسػكب
كاىترىٓت كتحت اشراؼ كتكجيً الهعمـ
ثانيا  :التعميـ االلكتركني غير المتزامف Asynchronous E.Learning
كٌػك التعمػيـ غٓػر الهباشػر  Off line learningكيهكػف تسػهٓتً التعمػيـ عػف بعػد كالػذػ ٓٚتطمػب هقابمػة
الطٛب لٛستاذة كجٍا لكحً حٓث تتـ العهمية التعميهية بعدة طرؽ اخرؼ اشٍرٌا التعميـ بالهراسمة  ,كتككف
خطة بحث تدريسية هككىة هف هكاعٓد لمهحاضرات كهحتكػ تدريسِ اك فٓدٓك اك صكت اك كسائط هتعػددة
كغٓرٌا هف هف طرؽ التكاصل التِ يضعٍا الهعمـ ثـ ٓدخل الطالب عمِ الهكقع كيطمع عمٍٓػا اك التكاصػل
عف طريق البريد اٚلكتركىِ
حٓػػث يحصػػل الهػػتعمـ هػػف خٛلػػً عمػػِ دكرات اك حصػػص كفػػق برىػػاهج د ارسػػِ هخطػػط ٓىتقػػِ فيػػً الكقػػت
كالهكاف الهىاسب هع ظركفً عف طريق تكظٓف بعض اسالٓب كادكات التعميـ اٚلكتركىِ هثل
ػ البريد اٚلكتركىِ Email
ػ الشبكة الىسجية

World widweb

ػ القكائـ البريدية Moilinig
ػ هجهكعة الىقاش Discussion Groups
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ػ ىقل الهمفات File Exchange
ػ اٚقراص الهدهجة CD
كٌذا الىكع هف التعميـ يحتاج الِ كجكد هعمهٓف فِ ىفس الكقػت ككػذلؾ يهكػف الحصػكؿ عميػً عبػر الهكاقػع
اٚلكتركىية الهتاحة
 هف آجابياتً اف الطالب يحصل عمِ الدراسة فِ اٚكقات الهٛئهة كيختار الكقت كالزهاف الهىاسب لتمقِ
الهادة التعميهية  ,كيستطيع الطالب اعادة الهادة كالرجكع الٍٓا الكتركىيا كمها احتاج الِ ذلؾ
 اها سمبياتً فاف الطالب ٚيستطيع الحصكؿ عمِ التغذية الراجعة الفكريػة هػف الهعمػـ ) خٓػرػ ابػك رتيهػة ,
, 3019ص(60
ػ مزايا التعميـ االلكتركني :
ٓجسد التعميـ اٚلكتركىِ طريقة ابداعية تقدـ بٓئة تفاعمية هتهركزة حكؿ الهعمهٓف كهصههة بشػكل جٓػد
كهيسرة لكل فرد فِ اػ هكاف كفِ زهاف كذلؾ هف خٛؿ استخداـ خصائص كهصادر اٚىترىٓت كالتقىيات
الرقهية  ,كيهكف تمخيص اٌـ هزايا التعميـ اٚلكركىِ فِ اٚتِ  :ػ
1ػ سٍكلة التىقل فيهكف التىقل باجٍزة الكهبٓكتر الهحهكؿ فِ اػ هكاف كحفػع الهػكاد التعميهيػة كاسػترجاعٍا
فِ اػ كقت
2ػ الراحة كسٍكلة اٚستعهاؿ فٍك اسٍل هف حضكر الهحاضرات فِ الفصكؿ التقمٓدية
 3ػ التكظٓػػف اٚسػػتراتٓجِ  ,فٍىػػاؾ تىػػكع فػػِ الهػكاد التعميهيػػة الهتاحػػة الكتركىيػػا لمطػػٛب ههػػا يسػػٍل عمػػٍٓـ
اختيار اٚفضل كاٚىسب
 4ػ ػ الهركىػػة فالػػدركس اٚلكتركىيػػة يهكػػف اسػػتخداهٍا خ ػػٛؿ الفصػػل الد ارسػػِ الحقيقػػِ حٓػػث يقػػكـ الهعم ػػـ
بهتابعة التطبٓػق العهمػِ داخػل الفصػل الد ارسػِ كتصػحيح اٚخطػاء عمػِ الفػكر كالهتابعػة الهباشػرة لٍػـ هػف
خٛؿ التغذية الراحعة لٍـ
5ػ اٚقتىاع حٓث تخاطب الطٛب بمغات الفٓدٓكا كالصكر كتطبٓق الىظريات عمِ ارض الكاقع كٌػذا ٓجعػل
الطٛب عمِ قىاعة تاهة لها تعمهً
 6ػ البساطة فالتعميـ اٚلكتركىِ ٓبسط الهكاد التعميهية كيتيح لمطٛب كالهعمهٓف التركٓز عمِ التعمـ بصكرة
اكثر باٚضافة الِ قمة التكمفة ٚف الدركس اٚلكتركىية اقل تكمفة هف الطرؽ التعميهية التقمٓدية .
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7ػ اهكاىية تحكير طريقة التدريس  ,فهػف الههكػف القػاء الهػادة العمهيػة بالطريقػة التػِ تىاسػب الطالػب فهػىٍـ
ه ػػف تىاسػ ػػبً الطريقػ ػػة الهرئيػ ػػة اك الهسػ ػػهكعة اك الهقػ ػػرؤة كبعضػ ػػٍـ تىاسػ ػػبً الطريق ػ ػة العهل)اخهػ ػػد الزبػ ػػكف ,
 ,2016ص. 97

ػػ الشكل ( )1يكضح العائد التعميمي لمتعميـ االلكتركني عمى كل مف
المتعمميف كالمعمميف

المتعلم

المعلم

سهولة التزود بما هو جدٌد فى المجال المعرفى

التمدم حسب المدرات الذاتٌة

التنوع فى طرق العرض رسومات  /شرائح  /افالم

التدرج فى التعلٌم بحٌث ٌنتمل من مرحلة
تمكن منها الى اخرى

التحول من طرٌمة المحاضرات الى طرق اخرى
تشد انتباه الطالب

التعلم فى بٌئة مناسبة وخاصة
بالمتعلم
امكانٌة المنالشة والتفاعل الكترونٌا
مشابهة بالتعلٌم التعاونى

التعلٌم دون مراعاة الفروق الفردٌة

التغذٌة الراجعة الفورٌة

ػ عىاصر البٓئة التعميهية الهتضهىة فِ التعميـ اٚلكتركىِ
 اٚختيار الذاتْ Self selection

ٓكفر التعميـ اٚلكتركىِ كسائل عهمية لمطٛب لكِ ٓختػاركا باىفسػٍـ الػدركس كاٚىشػطة الهػراد د ارسػتٍا بهػا

ٓتىاسػب كهسػتكػ فٍهػػً كهٓكلػً كقد ارتػػً كهػا يهكػف تػػدريس اكثػر هػػف درس هختمػف فػِ الفصػػل الكاحػد عمػػِ
اساس فردػ فيصبح التمهٓذ هشارؾ فاعل فِ تعمهً كلديً بعض التحكـ فِ ادارة التعميـ كالتعمـ
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 هٍارات التفكٓر التباعدؼ Divergent Thinking skills

حٓث يسٍل التعميـ اٚلكتركىِ استخداـ الىٍج التباعدػ لعهميػة الػتعمـ كالتعمػيـ حٓػث ٓركػز عمػِ تٍٓئػة بٓئػة

التعمـ لمتمهٓذ حٓث يفكر فِ اكثر هف حل اك فكرة لمهشكمة اك الهكقف
 عهمية ىشطة فاعمة Interactive Process

اف التدريس بالعميـ اٚلكتركىِ يكسب الطٛب هٍػارات التفكٓػر اٚبتكػارػ كيتطمػب ذلػؾ بٓئػة هرىػة يسػتطيع
الطػػٛب فٍٓػػا اختيػػار كتجريػػب افكػػار جدٓػػدة كهػػا اف التػػدريس بٍػػذا الىػػكع هػػف التقىيػػة يعطػػِ تغذيػػة راجعػػة
كفكرية ٚستجابات الطٛب فِ كل خطػكة فػاذا اعطػِ الطالػب اسػتجابة صػحيحة ٓػدعهٍا البرىػاهج كيكجٍػً
الِ الخطكة التِ تمٍٓا فِ تسمسل التدريس حٓث يشٓر الػِ الشاشػة رسػالة تاخػذي الػِ الطريػق الصػحيح اذا

كاف هخطِ ) احهد قىدٓل (76 ,2006 ,

ػػ الصعكبات التى تكاجو تطبيق التعميـ االلكتركني :

ٓ كاجػػً التعمػػيـ اٚلكتركىػػِ صػػعكبات تقىيػػة كتهكيميػػة  ,فب ػراهج التعمػػيـ اٚلكتركىػػِ يحتػػاج الػػِ ك ػكادر فىيػػة
لتكفٓر البىية التحتية هف اجٍزة كبراهج لتحهٓل الهادة العمهية

 عدـ كضكح الرؤية باٌداؼ ٌذا الىكع هف التعميـ لمهسؤلٓف عف العهمية التعميهية

 اٚهيػػة التقىيػػة فػػِ هجػػاؿ اسػػتخداـ الحاسػػكب ههػػا ٓتطم ػػب جٍػػد كبٓػػر لتػػدريب كتآٌػػل كػػل هػػف اله ػػدرس
كالطالب استعدادا ٚكتساب ٌذي الهٍارة كخكض ٌذي التجربية

 ظٍكر العدٓد هف الشركات كالػدكرات التدريبيػة التجاريػة كالتػِ ٌػدفٍا الػربح فقػط كالتػِ تشػرؼ عمػِ تػدريب
كتآٌل الهدرسٓف كاعدادٌـ كٌِ فِ الحقيقة غٓر هؤٌمة لذلؾ

 عدـ القدرة عمِ تكفٓر الصياىة السريعة كالهستهرة لٛجٍزة اٚلكتركىية

 عدـ هقدرة بعض الطٛب عمِ تكفٓر اٚجٍزة اٚلكتركىية الٛزهة لمتعميـ اٚلكتركىِ هثل جٍاز الحاسكب
كاٚجٍزة الذكية كشبكة اٚىترىٓت كذلؾ ٚسباب هادية اك لغٓرٌا

 عدـ تكفر الهدرسٓف كالخبراء القادريف عمِ اتهػاـ هرحمػة التعمػيـ اٚلكتركىػِ بالشػكل الصػحيح كيرجػع ذلػؾ
الِ عدـ تكفر فرص اقاهة الدكرات التدريبية لمهدرسٓف

 عػػدـ فػػرض اسػػمكب الػػتعمـ اٚلكتركىػػِ فػػِ الهػػدارس الحككهيػػة بشػػكل رسػػهِ كاٚعتهػػاد عمػػِ طػػرؽ التعمػػيـ
التقمٓدػ كالتِ اصبحت ٚتتىاسب كهعطيات ٌذا العصر

 عدـ ايهاف بعض الهعمهٓف الهتشددٓف باٌهية التعمـ اٚلكتركىِ  ,كعدـ رغبتٍـ باعتهادي  ,كيعكد ذلؾ الِ

اسػباب قػد تكػكف كاقعيػة ىكعػا هػػا  ,كهىٍػا عػدـ الثقػة بكػل الهعمكهػػات الهتػكفرة عمػِ شػبكة اٚىترىٓػت حٓػػث

ٓكجد العدٓد هف الهكاقع اٚلكتركىية تىشر هعمكهات عمهية دكف التاكد هف صحتٍا)دمحم حهٓداف ,2016 ,

ص(40
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المبحث الثانى  /متطمبات البيئة التعميمية االلكتركنية.

السؤاؿ الذى يطرح نفسو ىل يكجد لدينا تعميما الكتركنيا حقا ؟
ىل لدينا نظاـ ادارة لمبيئة التعمـ االلكتركنية ( )learning management system
فػػالهعىِ الحقيقػػِ لمتعمػػيـ اٚلكتركىػػِ اف يكػػكف لػػدٓىا تعميهػػا الكتركىيػػا كفعػػا ٚلجهيػػع الهسػػاٌهٓف فػػِ العهميػػة
التعمهية بها فٍٓا اعضاء ٌٓئة التدريس كالطٛب كهجهكعة الدعـ الهؤسسِ كالبٓئة التعميهية ىفسٍا .
فالبٓئة التعميهية دكر هٍـ فِ تحقٓق اٌداؼ العهمية التعميهية كاٌداؼ الػتعمـ التػِ لػف تتحقػق ا ٚهػف خػٛؿ
تكفر بٓئة تعميهيػة يشػعر فٍٓػا الهػتعمـ بال ارحػة كتحفػزي عمػِ الػتعمـ  ,فػ ٛيكػكف الػتعمـ اٚلكتمركىػِ فعػا ٚكذا
هعىػػِ حقيقػػِ ا ٚاذا كػػاف عمػػِ درجػػة هػػف الفاعميػػة بػػٓف طرفػػِ اٚتصػػاؿ  ,كسػػٍل الكصػػكؿ اليػػً كهصػػهـ
بشكل جٓد كلً بٓئة تعميهية هيسرة ٓىهكف هف خٛلٍػا االهتعمهػكف هػف الهشػاركة كاٚداء كالىجػاح فػِ تحقٓػق
اٌداؼ الهقرر الدراسِ .
كيكػػكف فعػػا ٚعىػػدها يشػػعر الػػداعهكف لػػً بالسػػعادة ٚىٍػػـ قػػدهكا خػػدهات ىعميهيػػة اٚكتركىيػػة هرضػػية كهبسػرة

دكف صعكبات كهمبية ٚحتياجات الهتعمـ ) احهد جاسـ الساعِ  ,2005.ص(87
كهف ٌىا يهكف القكؿ اف تعمـ الطٛب هرتبط ارتباطا كثيقا ببٓئاتٍـ التعميهية

كفػِ عصػػر اٚىترىٓػت كالػػتعمـ عػف بعػػد كالػتعمـ اٚلكتركىػػِ اتجػً التركٓػػز الػِ البٓئػػات التعميهيػة اٚلكتركىيػػة

كهاتحهمً هف خصائص تؤثر عمِ العهمية التعميهية هف ىاحية كعمِ تعمـ الطٛب هف ىاحية اخرػ

فيعرؼ الحربِ ) ٌ1427ػ  (82 ,البٓئة التعميهية اٚكتركىية باىٍا ) التجٍٓزات الهادية هف اجٍػزة حاسػكب
كهمحقاتً التعميهية كالبٓئة التحتية هف اتصاٚت كشبكات اٚتصاٚت (

كيعرفٍػ ػػا س ػ ػػٛهة ,2005 ,ص  (27باىٍ ػ ػػا الظ ػ ػػركؼ التدريس ػ ػػية الهاديػ ػػة الهتعمق ػ ػػة بالهك ػ ػػاف كى ػ ػػكع الهػ ػ ػكاد
كالهصادر التعميهية الهتكفرة كىكع التجٍٓزات الهادية (

ػػ انكاع البيئات التعميمية االلكتركنية

 /1البٓئات الكاقعية  :كٌِ عبارة عػف اهػاكف د ارسػة هكجػكد ة عمػِ ارض الكاقػع تتكػكف هػف هككىػات البٓئػة
التقمٓدية باٚضافة الِ التجٍٓزات الخاصة بالتعميـ اٚلكتركىِ كتىقسـ الِ قسهٓف

ا /فصل دراسِ الكتركىػِ كاهػل  :ػ كٌػك فصػل هػزكد بػاجٍزة حاسػكب بعػدد الطػٛب كجٍػاز خػاص بػالهعمـ

كيككف الجٍاز هزكد بحٍاز عرض كهتصل بالشبكة الداخمية لمهدرسة

ب /فصػػل د ارسػػِ الكتركىػػِ جزئػػِ  :كٌػػك فصػػل هػػزكد بػػاجٍزة حاسػػكب لمهعمػػـ كهتصػػل بالشػػبكة الداخميػػة

لمهدرسة  ,كشاشة عرض فِ هقدهة الفصل لمعرض
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ج /هعهل حاسكب  :كذلؾ هف اجل تكظٓػف الحاسػكب كاٚىترىٓػت فػِ عهميػة الػتعمـ عمػِ اف تكػكف هتػكفرة

بعدد كافِ لمطٛب كهرتية بشكل هىظـ كهدرس يشرؼ عمِ ٌذا الهعهل

د /الفص ػػل ال ػػذكِ  :كٌ ػػك عب ػػارة ع ػػف هعه ػػل ٓت ػػكفر في ػػً ع ػػدد ه ػػف اجٍػ ػزة الحاس ػػكب بع ػػدد ط ػػٛب الص ػػف
كهمحقمتً كجٍاز )(serverلمتعمـ هتصل هع بعضً هف خٛؿ شبكة هحميػة تهكػف الهعمػـ هػف التكاصػل هػع
طٛبػً كالػػتكـ فيهػػا يشػػاٌدكىً عمػػِ شاشػػات اجٍػزتٍـ  ,كتختمػػف هعاهػػل الحاسػػكب بػػاختٛؼ اهكاىيػػة ادارتػػً

الكتركىيا .

 /2البٓئػػات اٚفت ارضػػية  /كٌػػِ بٓئػػات التػػِ تحػػاكِ هػػف خػػٛؿ هككىاتٍػػا كهمحقاتٍػػا ككظائفٍػػا بٓئػػة الػػتعمـ

الفٓزيقية الهادية التقمٓدية كتككف بسيطة هػف حٓػث سػٍكلة التعاهػل هػع هكاقػع هعٓىػة عمػِ شػبكة الهعمكهػات
كتىقسـ البٓئات اٚفتراضية الِ ىكعٓف:

ا /الفصػػل اٚفت ارضػػِ الهت ػزاهف  :كٌػػك الفصػػل الػػذػ ٓمتقػػِ فيػػً الطػػٛب هػػع الهعمػػـ فػػِ الكقػػت ىفسػػً عػػف
طريػػق اٚىترىٓػػت ههػػا ٓػػتح لمطالػػب فرصػػة الهشػػاركة هػػع زهٛئػػً كهعمهيػػً كيىجػػز كجباتػػً الهطمكبػػة كيتمقػػِ

التغذية الراجعة الفكرية هف هعمهً

ب /الفصل اٚفتراضِ الغٓر هتزاهف  :كٌك الفصػل الػذػ ٓػدخل اليػً الطالػب دكف كجػكد الهعمػـ فػِ الكقػت
ىفسػػً  ,فٍػػك ٓػػدخل الصػػفحة الرئيسػػية لمصػػف اٚفت ارضػػِ كيىتقػػل عبػػر الهحتكيػػات كهػػا ٓريػػد كيق ػ ار بعػػض

الهقرارت كيحصل عمِ الكاجبات ثـ يقكـ بحمٍا كارسالٍا الِ الهعمـ عف طريق البريد اٚلكتركىِ

ج /الهعهػػل اٚفت ارضػػِ  :كيقص ػػد بػػً الهعه ػػل الػػذػ يحػػاكِ الهعه ػػل التقمٓػػدػ ه ػػف خػػٛؿ ت ػػكفر اٚدكات
كالكسػػائل التػػِ ٓػػتهكف الطالػػب هػػف خٛلٍػػا تحريكٍػػا باسػػتخداـ الفػػارة كاجػراء التجػػاؤب عمٍٓػػا فػػِ كاقػػع يشػػبً

الكاقع التقمٓدػ

أىـ المتطمبات التى يجب تكفرىا الستخداـ التعميـ االلكتركنى ىي :
متطلبات التعلٌم االلكترونً

الموى البشرٌة

مهارة

المصادر

المكان

تموٌل

التزام

مرونة
بنٌة تحتٌة

معرلة
الشكل (  )2يكضح متطمبات التعميـ االلكتركني
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أك : ٚػ متطمبات البنية التحتية :

كتشػػهل شػػبكة الػربط اٚلكتركىػػِ التػػِ ستصػػل الػػِ الهػػدارس كالجاهعػػات بعضػػٍا بػػبعض كبعضػػٍا بالٍيكميػػة

الت ػػِ تق ػػكـ عمٍٓ ػػا الش ػػبكة الت ػػِ تح ػػدد اجٍػ ػزة الػ ػربط اٚكتركى ػػِ ب ػػاجٍزة الحاس ػػكب الت ػػِ تس ػػتخدـ لٛتص ػػاؿ

كالتصػػفح ,ثػػـ البرهجيػػات التػػِ سػػتكفر التطبيقػػات التعميهيػػة التػػِ تسػػٍل التعاهػػل هػػع الهحتػػكػ التعميهػػِ ,
كالبىية التحتية تشهل العىاصر اٚتية  :ػ

 شبكة عالية الجكدة لضهاف ىقل عالية كسرعة فِ تحهٓػل الهػىٍج كالتطبيقػات كتبػادؿ البياىػات فػِ حػاٚت
التعميـ التفاعمِ

ٌ يكميػة تعتهػد عمػِ ىظػاـ ) (Thin Clientكالتػِ تعتهػد عمػِ هركزيػة الهعالجػة هػف خػٛؿ تسػخٓر اجٍػزة
خكادـ عالية القدرة عمِ التخزيف

 البرهجيػ ػػات العمهيػ ػػة كالتػ ػػِ تػ ػػكفر التطبيقػ ػػات ٚدارة التعمػ ػػيـ كادارة الهحتػ ػػكػ اٚلكتركىػ ػػِ كاىشػ ػػطة الػ ػػتحكـ
كالسيطرة كالهتابعة لمشبكة اٚلكتركىية
ثاىيا /متطمبات المعمـ  /عضؤ ىيئة التدريس ٌ :ىاؾ هجهكعة هف الهتطمبات ٓجب اف يهتمكٍا

الهعمـ هف اجل تطبٓق التعمـ اٚلكتركىْ هىٍا :

 /1التركٓز عمِ اٌٚدؼ التربكية كتغطية الهحتكػ الدراسْ
 /2اف ٓدرؾ خصائص كصفات كل طالب ٓدرسً ,كذلؾ هف خٛؿ التفاعل الهستهر بٓىً كبٓف طٛبً,

كأف يشجع باستهرار عمِ التفاعل بٓف طمبتً كالعالـ الخارجْ.

 .3أف يعهل بكفاءة عالية كهرشد كهكجً كهسٍل لمكصكؿ إلِ الهعرفة الهىشكدة.

 .4أف يستخدـ هٍارات تدريسية تراعْ احتياجات الطمبة الهتىكعة ,هىٍا هٍارة الهحاكر آٚجابية ,كهٍارة
حسف اٚستهاع ,كهٍارة احتراـ الرأؼ كالرأؼ أخر… ,الخ.

.5اف يككف لً القدرة عمِ استخداـ تقىيات التعميـ الحدٓثة

 6اف يككف عمِ هعرفة بالحاسب اٚلِ بها فِ ذلؾ اٚىترىٓت كالبريد اٚلكتركىِ

ثالثا :ػػ المتطمبات التي يجب أف تتكفر فى الطالب :

التعمػػيـ اٚلكتركىػػِ ٓجػػذب اغمػػب الطػػٛب ىتٓجػػة لهركىتػػً كهٛئهتػػً لخصػػائص بعػػض التٛهٓػػذ  ,فٍىػػاؾ

خصػػائص ٓجػػب اف تتػػكفر فػػِ الطػػٛب تػػؤٌمٍـ لمىجػػاح فػػِ هثػػل ٌػػذا الىػػكع هػػف التعمػػيـ اٚلكتركىػػِ  ,كٌػػذي

الهتطمبات ٌِ  :ػ

 اف ٓرغب فِ ٌذا الىكع هف التعميـ اٚلكتركىِ  ,فٍىاؾ البعض هىٍـ يقضل التعميـ التقمٓدػ

 اف يككف لديً كقت لمهشاركة فِ دراسة الهقرر تجعمً ٓمتزـ بالجدكؿ الزهىِ الهحدد لمدراسة .
 اف يككف همها بقدر هىاسب هف الثقافة اٚلكتركىية  ,ككيفية استخداـ اٚىترىٓت
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 اف ٓىجز كجباتً بىفس الكيقية التِ ٓىجزٌا فِ عهمية التعمـ التقمٓدؼ

 اف يكػػكف لديػػً فك ػرة عػػف خػػدهات اٚىترىٓػػت  ,ككيفيػػة البحػػث عػػف الهعمكهػػات  ,كىقػػل الهمفػػات  ,ارسػػاؿ
كاستقباؿ الرسائل

رابعا :ػ الهتطمبات اٚدارية لمتعمـ اٚلكتركىِ ) لمياء عمرك ،2014 ،ص)133

رابعا  /متطمبات طاقـ الدعـ التقني:ػ

 تخصص فِ الحاسب اٚلْ كهككىات اٚىترىٓت
 هعرفة براهج الحاسب اٚلْ التِ يهكف استخداهٍا فِ تصهيـ كتقديـ التعميـ اٚلكتركىِ كذكرت ) ٌدػ
كىعاف ػ ٌ1429ػ ( اف اٌـ هتطمبات التعميـ اٚلكتركىْ فِ العهمية التعميهية  :ػ

ػ بىاء رؤية كخطة لمتعميـ اٚلكتركىِ

ػ تكفر التجٍٓزات الهادية

ػ تكفر هٍارات التعميـ كالضبط الذاتْ لمطٛب

ػ تكفر هٍارات الحاسب اٚلْ كاٚىترىٓت لدػ الطٛب

ػ تطكير الهحتكػ الرقهِ

ػ تطكير بكابة تعميهية تفاعمية عمِ اٚىترىٓت

كتذكر )ريها الجرؼ 2001ـ (158 ,اف اٚىتقاؿ هف التعميـ التقمٓدػ الِ التعميـ اٚلكتركىِ
سكاء كميا اك جزئيا يحتاج اك ٓتطمب هجهكعة هف الهطالب كٌذي الهطالب تحتاج الِ كقت

 تعدٓل سياسة التعميـ عمِ هستكػ الهدارس كالجاهعات بحٓث تجعل التكىكلكجيا اداة اساسية فِ العهمية
التعميهية فِ جهيع الهراحل التعميهية

 تشكٓل لجاف عمِ هستكػ الجاهعة تتكلِ عهمية التطكير بحٓث تتككف هف فريق عهل يضـ هجهكعة هف
الهختصٓف فِ عدة هجاٚت هثل تطكير الهىاٌج كتكىكلكجيا التعميـ

 دراسة كاقع استخداـ التعميـ اٚلكتركىِ فِ الهدارس كالجاهعات كحصر اٚجٍزة كالبراهج التعميهية
الهتكفرة فٍٓا

 كضع تصكر اك خطة شاهمة طكيمة الهدػ لدهج التعميـ اٚلكتركىِ فِ التعميـ عمِ هستكػ الهق اررات
الهختمفة كالصفكؼ كالهراحل

 تخصيص هٓزاىية لدهج التعميـ اٚلكتركىِ فِ التعميـ كلتغطية تكالٓف شراء اٚجٍزة كالبراهج كىفقات
تدريب الهعمهٓف كتكظٓف خبراء كهدربٓف لذلؾ

372

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

 اىشاءبىية تحتية تشهل تزكيد الجاهعات كالهدارس باجٍزة الحاسكب كغٓرٌا هف اٚجٍزة التكىكلكجية

كتكفٓر هعاهل الحاسكب ذات كسائط هتعددة كايصاؿ خدهات اٚىترىٓت الِ الجاهعات )فكزية الحربْ ,

 ,2017ص (88

نظاـ إدارة المحتكى لمتعميـ اإللكتركني:

يحتاج ىجاح ىظاـ التعميـ اٚلكتركىْ لهتطمبات كعكاهل عدة تساعد عمِ ىجاح العهمية التعميهية بكاسطة

التعميـ اٚلكتركىْ هف أبرزٌا:
 .1متطمبات تقنية كمادية:

تكفٓر ا٘هكاىيات الهادية لتكفٓر بىية تحتية تشتهل عمِ خكادـ كهعدات كأجٍزة قكية ذات سعة ىطاؽ

عالية ,كبرهجيات خاصة هثل ) ,(LMS, LCMS, CMSكتكفر شبكة إىترىت ذات سرعة عالية.
 .2متطمبات بشرية:

ككادر بشرية هؤٌمة قادرة عمِ التحكـ بإدارة الىظاـ كتصهيـ الهقررات كاخراج الهكاد ,كتدريب خاص
لمهحاضريف كلمطمبة الهشهكلٓف بالىظاـ ,كلك تكفرت كتحققت جهيع الهتطمبات السابقة ,ف ٛبد هف تكفر

البٓئة كالتشريعات كخطة كاضحة الهعالـ التْ تدعـ تىفٓذ تطبٓق التعميـ اٚلكتركىْ ,كتتهثل ٌذي البٓئة
بالكعْ الكاهل لضركرة كأٌهية تىفٓذ التعمـ اٚلكتركىْ ابتداء هف ا٘دارة العميا حتِ الطمبة.

كىحتاج أيضا إلِ ىظاـ ٘دارة الهحتكػ لمتعميـ ا٘لكتركىْ يهكف تعريفٍا عمِ اىٍا حزـ براهج هتكاهمة

تشكل ىظاها ٘دارة كتكثٓق الهحتكػ كهتابعة براهج التعميـ ,كالفصكؿ اٚفتراضية ,كالتعميـ ا٘لكتركىْ,
كتكفر ادكات لمتحكـ فْ عهمية التعمـ ,كتعهل ٌذي الىظـ فْ العادة عمِ اٚىترىت ,كاف كاف هف الههكف

تشغٓمٍا كذلؾ عمِ الشبكة الهحمية ).سالـ عبكد  ,2008 ,ص(30

منظومة التعلٌم االلكترونً
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الدراسات السابقة :

اكال:ػػػ دراسػػة ابػػك بكػػر قابػػاج  ،حسػػيف العريفػػي  ،جمعػػة ط ػرابمس تناكلػػت الدراسػػة  ،متطمبػػات التعمػػيـ
االلكتركنػػي بمؤسسػػات التعمػػيـ العػػالى الميبيػػة  ،المػػؤتمر الػػدكلي االفتراضػػى االكؿ لمتعمػػيـ االلكتركن ػي ،

سبيا 2020 ،ـ
ىػػػدفت الدراسػػػة ال ػػْ ابػ ػراز دكر التعم ػػيـ اٚلكتركى ػػْ كج ػػزء ه ػػف الهىظكه ػػة التعميهي ػػة بمٓبي ػػا كتحدٓ ػػد اٌ ػػـ
هتطمبػػات جػػكدة التعمػػيـ اٚلكتركىػػْ باٚضػػافة ال ػِ القػػاء الضػػكء عمػػْ جػػكدة التعمػػيـ اٚلكتركىػػْ بهؤسسػػات
التعميـ العالْ بالجاهعات المٓبية .
استخدـ الباحثاف الهىٍج الكصفْ لكصف الكاقع الراٌف لمتعميـ اٚلكتركىْ كتـ تطبيق عينة عشكائية هػف
اعضػػاء ٌٓئػػة التػػدريس بكميػػة التربيػػة طػرابمس  ,حٓػػث تػػـ اسػػتخداـ برىػػاهج حزهػػة العمػػكـ اٚجتهاعيػػة لتحمٓػػل
البياىات )ٍ. (spss
كتكصمت الدراسة الْ حهمة هف الىتائج كاىت اٌهٍا قصكر هؤسسػات التعمػيـ العػالْ فػْ تػكفٓر هتطمبػات
جكدة التعميـ اٚلكتركىِ كجػكدة العىاصػر الهاديػة البرهجيػة البشػرية  ,كهػا تكصػمت الد ارسػة الػِ العدٓػد هػف
التكصيات هىٍا ضركرة ضػركرة ادخػاؿ بػراهج التعمػيـ اٚلكتركىػِ ضػهف الهىظكهػة التعميهيػة اخضػاعً الػِ
ىظـ الجكدة .
ثانيا  /دراسة صالح عبد السالـ ضؤ  ،سالمة المصراتى ػ بعنكاف تحديات تطبيق التعميـ االلكتركني فػى
مؤسسات التعميـ الميبية فى ظل االزمات ( جائحة كاركنا ) دراسة نظرية  ،جامعة بنغازى .
ٌدفت الدراسة الِ هعرفة اٌـ التحديات التِ تكاجً تطبٓق التعميـ اٚلكتركىْ فِ هؤسسات التعميـ المٓبية
فِ ظل جائحة كاركىا  ,كاستخدهت الباحثة الهىٍج اٚستقرائْ كاٚستىباطْ ٚعػداد الد ارسػة كتكصػمت الػِ
بعض الىتالئج كاف هف اٌهٍا :
ػ عدـ كجكد تشريعات كقكاىٓف كلكائح ٚزهة ٚستخداـ ٌذي التقىيات ) التعميـ اٚلكتركىْ (
ػ ضعف البىية التحتية الٛزهة لتطبٓق التعميـ اٚلكتركىْ
ػ اف كاقع التعميـ اٚلكتركىْ فِ لٓبيا هازاؿ فِ طكر اٚىشاء.
ثالثػػػا  /دراسػػػة مػػػراد 2014ـ  ،ص)45ػػػػػ كاقػػػع اسػػػتخداـ تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كاالتصػػػاؿ كعكائػػػق
استخداميا فى التدريس لدى معممي كمعممات المدارس باالردف
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ٌدفت الدراسة الِ التعرؼ عمِ كاقع تكىكلكجيا الهعمكهات كاٚتصاؿ كهاهدػ استخداهٍـ كتكظيفٍـ
لٍا فِ الهكاد التِ ٓدرسكىٍا كالعكائق التِ تحكؿ دكف استخداهٍا
كاظٍرت ىتائج الدراسة كجكد بعض العكائق هف بٓىٍا عدـ تكفر التجٍٓزات كالبىِ التحتية الٛزهة
لمتعميـ اٚلكتركىِ باٚضافة الِ ضعف التدريب قِ كيفية استخداـ تكىكلكجيا الهعمكهات كاٚتصاؿ فِ
التدريس .
رابعا  /دراسة السفيانى 2010ـ ػػ اجرى دراسة اشار فييا الػى متطمبػات التعمػيـ االلكتركنػى فػى تػدريس
الرياضيات فػى المرحمػة الثانكيػة مػف كجيػة نظػر المعممػيف كالمعممػات فػى المػدارس الحككميػة كاالىميػة
كبمغت عٓىة الدراسة  160ك 40هعمهة
كاظٍػػرت ىتػػائج الد ارسػػة اف درجػػة اسػػتخداـ التعمػػيـ اٚلكتركىػػِ فػػِ هػػىٍج الرياضػػيات بالهحمػػة الثاىكيػػة هػػف
كجٍة ىظر عٓىة الدراسة كاىت كبٓرة جدا .
خامسا  /دراسة ناصر عبد هللا الشيرانى بعنكاف ( مطالب استخداـ التعميـ االلكتركني فى تدريس العمكـ
الطبيعية بالتعميـ العالي مف كجية نظر المختصيف 1430 ،ىػ (
ٌدفت الدراسة الِ تحدٓد هطالب استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ فِ تدريس العمكـ الطبيعية بالتعميـ
العالِ كالهتطمبات الكاحب تكفرٌا فِ الهعمـ كالهتعمـ كالهىٍج الدراسْ كالبٓئة التعميهية (
اتبعت الباحثة الهىٍج الكصفْ  ,كتككىت عٓىة الدراسة هف  250عضؤ ٌٓئة تدريس
كاستخدهت الباحثة هجهكعة هف اٚسالٓب اٚحصائية هف خٛؿ برىاهج الحزـ اٚحصائية spss
ككاىت اٌـ ىتائج الدراسة اىً ٓكجد فركؽ ذات دٚلة احصائية بٓف هتكسط استجابات افراد العٓىة حكؿ
الهطالب العاهة التِ ٓجب تكفرٌا لدػ الهعمـ ٚستخداـ التعميـ اٚلكتركىْ تعزػ الِ الههارسة لصالح
افراد العٓىة الذٓف ٚيهارسكف التعميـ اٚلكتركىِ
بٓىها ٓكجد دٚلة احصائية بٓف هتكسطات استجابة افراد العٓىة حكؿ الهطالب الكاجب تكفرٌا فِ هىاٌج
العمكـ الطبيعية تعزػ الِ التخصص لصالح افراد عٓىة الدراسة الهتخصصٓف فِ الهىاٌج كطرؽ
التدريس.
سادسػػا  /دراسػػة دمحم بػػف صػػالح ػػػػ بعنػػػكاف (مطالػػب اسػػتخداـ التعمػػيـ االلكتركنػػى لتػػدريس الرياضػػػيات
بالمرحمة الثانكية مف كجية نظر الممارسيف كالمختصيف ) :
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ٌػػدفت الد ارسػػة الػػِ هعرقػػة الهطالػػب اٚلكتركىيػػة لتػػدريس هقػػرر الرياضػػيات اتبػػع الباحػػث الهػػىٍج الكصػػفِ
كتككىت عٓىة الدراسة هف ) 86هختصا ك 30ههارسا  /هعمها ( .
كاستخدـ اٚستبياف لجهع الهعمكهات  ,كتكصمت الدراسة الِ اف جهيع هطالب اعداد الهعمـ كتدريبً الكاردة
فػػِ اداة الد ارسػػة تعتبػػر هطالػػب اساسػػية  ,ك ٚتكجػػد فػػركؽ ذات دٚلػػة احصػػائية بػػٓف هتكسػػطات اسػػتجابات
الهختصٓٓف بالتعميـ اٚلكتركىِ تبعا لهتغٓر التخصص .
سابعا  /دراسة احمد دمحم عقيمة الزبكف  ،بعنكاف متطمبات التعميـ االلكتركني فى االردف مف كجية نظر
عينة مف معممي التربية االسالمية فى محافظتى جرش ،كعجمكف )
ىدفت الدراسة الى معرفة متطمبات التعميـ االلكتركني فى االردف مف كجية نظر عينة مف معممي
التربية االسالمية .
تككىت عٓىة الدراسة هف  174هعمـ كهعمهة تـ اختيارٌـ بطريقة عشكائية  ,كاشارت ىتائج الدراسة الِ اف

درجة تكافر هتطمبات التعميـ اٚلكتركىْ فِ تدريس الرياضيات كاىت هتكسطة  ,حٓث كاىت هتطمبات
تطبٓق التعميـ اٚلكتركىِ الهتعمقة بهعمـ التربية اٚسٛهية فِ الهرتبة اٚكلِ كتمٍٓا هتطمبات التطبٓق
الخاصة بالطمبة ثـ بالهىاٌج ثـ باٚهكر التىظيهية كالفىية كفِ الهرتبة اٚخٓرة الهتعمقة بالبٓئة التعميهية كها

بٓىت ىتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات دٚلة احصائية فِ ٓتعمق بهتطمبات التعميـ اٚلكتركىِ الهتعمقة

بالهعمـ تعزػ الِ الدكرات التدريبية كلمصالح الهعمهٓف الذككر الذٓف تحصمكا عمِ الدكرات التدريبية فِ

هجاؿ الحاسكب .

ثامنا  /الحازمي (2005ـ ) بعنكاف  ( :كاقع استخداـ الشبكة العالمية لممعمكمات ( اإلنترنت ) لدى

أعضاء ىيئة التدريس كطالب كميات المعمميف بمنطقة مكة المكرمة)

كٌدفت الدراسة إلِ هعرفة كاقع استخداـ ا٘ىترىت لدػ أعضاء ٌٓئة التدريس كطٛب كميات الهعمهٓف

بهىطقة هكة الهكرهة كالصعكبات التْ ٓكاجٍكىٍا  ,كهدػ أٌهية استخداـ ا٘ىترىت فْ التعميـ كالتدريب,

عضكا كطٛب التربية
كشهل هجتهع الدراسة فئتٓف  :أعضاء ٌٓئة التدريس كبمغت عٓىتٍـ )(249
ا
الهٓداىية كبمغت عٓىتٍـ ) (472طال ابا  ,تكصمت الدراسة إلِ أٌـ لىتائج التالية :

أف ) ( %66هف أعضاء ٌٓئة التدريس يستخدهكف ا٘ىترىت  ,ك ( %44هف طٛب التربية البدىية

يستخدهكف ا٘ىترىت ,كها أظٍرت الىتائج كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ ىسب استخداـ ا٘ىترىت
بٓف أعضاء ٌٓئة التدريس تعكد لهتغٓر  ) :الكمية كالتخصص كاهتٛؾ الحاسب ألْ (  ,ككجكد فركؽ
ذات دٚلة إحصائية فْ ىسب استخداـ ا٘ىترىت بٓف طٛب التربية الهٓداىية تعكد لمهتغٓرات ىفسٍا  ,ككاف
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هف أبرز الهعكقات التْ تحد هف استخداـ ا٘ىترىت فْ الكميات ٌْ عدـ تجٍٓز هكتبة الكمية بخدهة

ا٘ىترىت ,كقمة الحاسبات الهتكفرة  ,كىقص التهكيل الٛزـ لتكظٓف ا٘ىترىت فْ التعميـ .
ػػ التعقيب عمى الدراسات السابقة :

مف خالؿ عرض الدراسات السابقة يتضح انيا :ػػ
 /1تتفػػق الد ارسػػة الحاليػػة هػػع الد ارسػػات السػػابقة فػػِ هكضػػكع الد ارسػػة كالٍػػدؼ هىٍػػا كٌػػِ اٌٚتهػػاـ بػػالتعميـ
اٚلكتركىِ كالتعرؼ عمِ اٌـ هطالبً فِ التعميـ العالِ كدكري فِ تطكير العهمية التعميهية كزيادة فاعمٓتٍا
حٓث ذكرت العدٓد هف الدراسات كهىٍا الدراسة الهحمية دراسة )صٛح عبد السٛـ ضكء (كدراسة ابػك بكػر
كدرسػػة دمحم
قابػػاج 2020ـ  ,كد ارسػػة السػػفياىِ  2010كد ارسػػة ه ػراد  2014كد ارسػػة الشػػٍراىِ ٌ1430ػ ػ ا
عقٓمة كدراسة الحازهِ 2005ـ هطالب التعميـ اٚلكتركىِ فِ التعميـ العالِ .
 /2كها اتفقت الدراسة الحالية هع الدراسات السابقة فيها ٓخص هىٍجية الد ارسػة  ,فاغمػب الد ارسػات اتبعػت
الهػػىٍج الكصػػفِ التحمٓمػْ بٓىهػػا اختمفػػت الد ارسػػة الحاليػػة هػػع الد ارسػػات السػػابقة فيهػػا ٓخػػص تحدٓػػد هطالػػب
التعميـ اٚلكتركىِ فِ بعض الهقرارت الدراسية هثل دراسة ) دمحم بف صالح ػ هطالب التعميـ اٚلكتركىِ قِ
تدريس الرياضيات كدراسة ىاصر الشٍراىِ هطالػب التعمػيـ اٚلكتركىػِ قػِ تػدريس العمػكـ الطبيعيػة كد ارسػة
احهػػد الزبػػكف هطالػػب التعمػػيـ اٚلكتركىػػِ فػػِ تػػدريس الد ارسػػات اٚسػػٛهية بٓىهػػا الد ارسػػة الحاليػػة حػػددت
هطالب التعميـ اٚلكتركىْ فِ العهمية التعميهية بالتعميـ العالْ بالجاهعة المٓبية
 /3استفادت الباحثة هف الدراسات السابقة فِ تحدٓػد هطالػب التعمػيـ اٚلكتركىػْ بػالتعميـ العػالْ هػف خػٛؿ
اٚعتهاد عمػِ ادبيػات اٚطػار الىظػرػ كالد ارسػات السػابقة فػِ ٌػذا الجاىػب  ,باٚضػافة الػِ اٚسػتفادة هىٍػا
فِ اقتراح بعض التكصيات كالكصكؿ الِ بعض الىتائج الهتعمقة بهكضكع البحث .

ػ تكصيات البحث :
1ػ ضركرة اعتهاد كسائل كتقىيات التعميـ اٚلكتركىِ الهتعػددة فػِ جاهعاتىػا لهكاكبػة التقػدـ الهعرفػِ كالتقىػِ
الهتسارع كسد الٍكة بٓف جاهعاتىا كالجاهعات الغربية كالعالهية اٚخرػ
2ػ تكفٓر الدعـ الهادػ بالدرجة اٚكلِ لتكفٓر شبكات الػتعمـ اٚلكتركىػِ كشػبكات التكاصػل عبػر اٚىترىٓػت
كقكاعد البياىات كالهكتبات اٚفتراضية
3ػ اقاهة دكرات تدريبية لمهعمهٓف كالطمبة عمِ كيفية استخداـ كسائل التكىكلكجيا كالهعمكهات
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 4ػ ىتٓجػػة لكجػػكد بعػػض السػػمبيات فػػِ التعمػػيـ اٚلكتركىػْ فىكصػْ ا ٚيكػػكف بػػدي ٛلمػػتعمـ اٚلكتركىػْ كلكػػف
هكه ٛلً
5ػ تشحيع البحث العمهِ فِ هجاؿ التعميـ اٚلكتركىْ كتخصيص الػدعـ الهػادؼ ٚجػراء هثػل ٌػذي البحػكث
كتعهيهٍا
 6ػ ضػػركرة تػػكفٓر البىيػة التحتيػػة كالتػػِ تتهثػػل فػػِ اعػػداد الكػكادر البشػرية الهدربػػة كخطػػكط التصػػاؿ السػريعة
كاٚجٍزة كالهعدات ذات السرعة العالية فِ التخزيف
7ػ ضركرة البدء فِ تطبٓق التعميـ اٚلكتركىِ بشكل تجريبِ هف خٛؿ تطكير عدد هف الهقػ اررات الد ارسػية
الكتركىيا كىهكذج لمكميات
 8ػ ػ اٚقب ػػاؿ عم ػػِ التعم ػػيـ اٚلكتركىػ ػْ يحت ػػاج دع ػػـ حك ػػكهِ لمهكسس ػػات اٚكاديهي ػػة كاٚس ػػتثهار ف ػػِ قط ػػاع
اٚتصاٚت كتكىكلكجيا الهعمكهات لتحسٓف اداء الشبكة كسرعة اٚتصاؿ
9ػ ػ ػ تحس ػػٓف هس ػػتكػ دخ ػػل الف ػػرد كت ػػكفٓر اجٍػ ػزة حاس ػػكب كباس ػػعار تش ػػجع عم ػػِ شػ ػراءي كتزكي ػػد اله ػػدارس
كالهكتبات كالجاهعات بخطكط تتصل بشبكة اٚىترىٓت
10ػ اعػادة ٌيكمػة التعمػيـ بكػل هراحمػً عمػِ اف يكػكف التعمػيـ اٚلكتركىػْ جػزءا اساسػيا هػف هىظكهػة العهميػة
التعميهية .
11ػ ػ اعػػادة الىظػػر فػػْ الهىػػاٌج الد ارسػػية الحاليػػة بهؤسسػػات التعمػػيـ العػػالْ كالعهػػل عمػػْ تغٓرٌػػا كتعػػدٓمٍا
لتكاكب هتطمبات العصر
12ػ ضركرة اٚستفادة هف التجػارب السػابقة لمػبعض الػدكؿ فيهػا ٓتعمػق بتطبٓػق لمتعمػيـ اٚلكتركىػْ كهعرقػة
هتطمباتً .

مقترحات البحث :
1ػ اجراء دراسة هسحية كشاهمة لكاقع التعميـ اٚلكتركىِ فِ لٓبيا .
2ػ اجراء دراسة لهعرفة اٚحتياجات التدريبية اٚلكتركىية فِ التعميـ العالِ.

قائمة المػػػػراجع :
 /1ابراٌيـ ابراٌيـ ابػك عقٓػل  ,كاقػع التعمػيـ اٚلكتركىػة ػ هعكفػات اسػتخداهً فػِ التعمػيـ الجػاهعِ هػف كجٍػة
ىظر الطمبة  ,هجمة جاهعة /فمسطٓف  /غزة 2014 ,ـ .
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 /2ابك بكر هختار قاباج  ,حسف العريفِ  ,هتطمبات التعميـ اٚلكتركىِ بهؤسسات التعميـ العالِ المٓبيػة ,
الهؤتهر الدكلِ اٚفتراضِ لمتعميـ اٚلكتركىِ 2020 ,ـ
 /3احهد ابراٌيـ قىدٓل  ,التدريس بالتكىكلكجيا  ,عالـ الكتب  /القاٌرة  ,الطبعة اٚكلِ 2006 ,
 /4احهد الهجذكب  ,اٚهية الرقهية كهقترحات لمهساٌهة فِ الحد هىٍا  ,هقاؿ 2014 ,ـ
احهد جاسـ الساعِ  ,استراتٓجية التعمـ اٚلكتركىِ  ,كمية التربية  /قطر  ,شعاع لمىشر 2005 ,ـ/
 /5احهػػد هحهػػكد عبػػد المطٓػػف  ,التعمػػيـ اٚلكتركىػػِ كسػػٓمة فاعمػػة لتجكيػػد التعمػػيـ العػػالِ  ,كميػػة العمػػكـ ,
جاهعة بابل
 /6احهػد دمحم عقٓمػػة الزبػػكف  ,درجػة تػكافر هتطمبػػات تطبٓػق التعمػػيـ اٚلكتركىػػِ فػِ اٚردف هػػف كجٍػػة ىظػػر
هعمهِ التربية اٚسٛهية فِ هحػافظتِ جػرش  ,كعجػٛت  ,هجمػة العمػكـ التربكيػة  ,الهجمػد  ,43العػدد ,2
2016ـ
 /7اهل حسٓف عبد القادر  ,اتاحة الهعرفػة كحػق الكصػكؿ الػِ الهعمكهػات ػ ػ التحػدػ كالتكجٍػات كتطمعػات
الهستقبل  ,الهؤتهر الدكلِ العاشر  ,كمية اٚداب  ,القاٌرة
 /8اهل حسٓف عبد القادر  ,اٚهية الهعمكهاتية 2013 ,ـ
 /9اٚشٍب  ,جكاٌر عبد الجهٓل  ,تطكير البٓئة التعميهيػة اٚهىػة الكاقػع كالتطمعػات الهسػتقبمية  ,اٚردف ,
2002ـ
 /10تغريد دمحم تيسٓر ختكلِ  ,كاقع التعمػيـ اٚلكتركىػِ بجاهعػة الىجػاح الكطىيػة كدكري فػِ تحقٓػق التفاعػل
بٓف الهتعمهٓف هف كجٍة ىظر طمبة كميات الدراسات العميا  ,فمسطٓف  /ىابمس 2016 ,ـ
 /11خٓرؼ هصباح ابك رتيهة  ,هتطمبات اٚدارة اٚلكتمركىية زاهكاىية تطبيقٍا  ,دراسة هٓداىية  ,هاجستٓر
ادارة 2019 ,ـ
 /12راجية بف عمِ  ,التعميـ اٚلكتركىِ هف كجً ىظر استاذي الجاهعة  ,دراسة استكشافية  ,جاهعة باتىة,
2011ـ
 /13سالـ دمحم عبكد  ,كاقع التعميـ اٚلكتركىِ كىظـ الحاسبات كاثري عمِ التعميـ فِ العراؽ  ,كميػة العمػكـ,
بغداد 2008 ,ـ
 /14عائشػػة العٓػػدػ  ,دمحم ابػػك فػػاتح  ,خمفيػػات التعمػػيـ اٚلكتركىػػِ فػػِ التعمػػيـ العػػالِ  ,جاهعػػة اٚغ ػكاط
ىهكذجا  ,هجمة الباحث فِ العمكـ  ,العدد 33ػ هارس 2017 ,ـ
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 /15فرح الهبركؾ عػاهر  ,ط ارئػق التػدريس العاهػة  ,طريقتىػا الػِ الىجػاح فػِ هٍىػة التػدريس  ,دار حهثٓػر
لمىشر 2016 ,ـ
 /16فكزيػة الحربػِ  ,عبػد الػركؤؼ اسػهاعٓل  ,التعمػيـ اٚكتركىػِ ػ هسػتحدثات فػِ الىظػرة كاٚسػتراتٓجية ,
القاٌرة  ,عالـ الكتب  ,الطبعة اٚكلِ 2017 ,ـ
 /17لهياء السعٓد السمىتِ  ,التخطيط اٚلكتركىِ  ,هجمة التعميـ اٚلكتركىِ  ,العدد السابع 2012,ـ
 /18لهياء هصطفِ عهرك  ,اٚدارة اٚلكتركىية ػ هدخل لتجكيد العهل اٚدارػ  ,دٚاسػة تقكيهيػة  ,جاهعػة
الهىصكرة  ) ,رسالة دكتكراي ( 2014ـ
 /19دمحم هحسف العيادػ  ,التعميـ اٚلكتركىِ كالتعميـ التقمٓدػ  ,هجمة الهعرفة  ,العدد 19
/20دمحم هحهكد الحٓمة  ,التكىكلكجيا التعٓميهة كالهعمكهاتية  ,كمية التربيػة  ,دار الكتػاب الجػاهعِ  ,الطبعػة
اٚكلِ 2001 ,ـ
 /21ىج ػػٛء دمحم ف ػػارس  ,عب ػػد ال ػػرؤؤؼ دمحم اس ػػهاعٓل  ,التعم ػػيـ اٚلكتركى ػػِ

ػ هس ػػتحدثات ف ػػِ الىظػ ػرة

كاٚستراتٓجية  ,القاٌرة  ,عمـ الكتاب  ,الطبعة اٚكلِ 2017 ,ـ
 /22ىػػرجس حه ػػدػ  ,لطفػػِ الخطٓ ػػب  ,تكىكلكجي ػػا التربيػػة  ,جاهع ػػة الق ػػدس الهفتكحػػة  ,الق ػػاٌرة  ,هص ػػر
الجدٓدة 2007 ,ـ
 /23الهؤتهر الدكلْ اٚفت ارضً االول للتعلٌم االلكترونً  ,سبها 2020 ,م

***********************************************
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برنامج الماتالب كاثره في تحصيل طمبة كمية التربية لمجبر الخطي

أ .اسماء ابكبكر عمي عكف
كلٌة التربٌة لصر بن غشٌر  /جامعة طرابلس

ملخص:
ٌدفت الدراسة الْ التعرؼ عمْ فاعمية استخداـ الهاتٛب فْ تدريس الجبر الخطْ لكمية التربية ,

كاثر ذلؾ عمْ تىهية التحصٓل كهٍارة اٚستخداـ لْ برىاهج الهاتٛب لدػ الطٛب الذٓف تخصصٍـ
) الرياضيات –الحاسكب( .

كلتحقٓق اٌٚداؼ اختٓرت عٓىً هف الطٛب الهستكؼ اٚكؿ ككاف عددٌـ  80تـ تقسيهٍـ الْ

هجهكعتٓف  ,هجهكعة ضابطة ) تدرس الجبر الخطْ بالطريقة التقمٓدية( كعددٌـ  40طالبا  ,كهجهكعة
تجريبية )تدرس الجبر الخطْ باستخداـ برىاهج الهاتٛب (كعددٌـ ايضا  40طالبا .

كهف خٛؿ التحمٓل اٚحصائْ تـ ايضاح فرقا ذك دٚلً احصائية عىد هستكػ  0.05بٓف هتكسط

الدرجات لتطبٓق البعدؼ لٛختبار التحصٓمْ لطٛب الهجهكعة التجريبية كالهجهكعة الضابطة  ,لصالح

الهجهكعة التجريبية  ,كايضا اكضح فرقا ذا دٚلة احصائية بٓف هتكسط درجات طٛب الهجهكعة

التجريبية لدؼ عٓىة الدراسة  ,كفاعمية استخداـ الهاتٛب فْ تىهيً الهٍارة عىد استخداهً لدؼ عٓىً
الدراسة .

كتـ كضع بعد التكصيات بىاء عمْ ىتائج الدراسة باستخداـ برىاهج الهاتٛب فْ تدريس الجبر

الخطْ.

تمييد :

الرياضيات لٍا دكر كبٓر جدا فْ تطكر العمكـ كافة كفْ هختمف الهجاٚت  ,فالرياضيات اضافة

لككىٍا اساس العمكـ كٌْ تشكل اداة هٍىية كاساسية فْ التخصصات العمهية كالٍىدسية لذلؾ ىشأت

البرهجيات التْ تعالج حمكؿ الهسائل الرياضية التْ تظٍر بٍذي التخصصات كباستخداـ الحاسب اٚلْ

الذؼ سٓكفر اهكاىيات بسرعً اٚىجاز كدقة العهميات كالقدرة عمْ التعاهل هع كـ  .MATLABهف

الهعمكهات كٌْ هقدهة البرهجيات حقٓبة البرهجيات .

ٌذي الحقٓبة هف البرهجيات تهكف طالب العمـ فْ تخصص الرياضيات اك العمكـ اك الٍىدسة هف تطكر

هٍاراتً هف خٛؿ كسب كـ ٌائل هف اٖهثمة كالهسائل التْ تعالج فٍهً كدقً عالية.

كحٓث اف كميات التربية لٍا دكر فْ تخريج هعمهٓف قادريف عمْ استيعاب التطكر فْ الهىاٌج

الدراسية كايضا لهكاكبً عصر الهعمكهات  ,كهع تعاظـ الدكر التْ تقكـ بً الرياضيات ,اصبح هف الهٍـ

اف يعد هعمـ الرياضيات اعدادا عمهيا كهٍاريا فْ الرياضيات هف حٓث استخداـ الحاسكب فْ تحسٓف
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كتعمـ الرياضيات كايضا حل الهسائل باقل كقت كجٍد  ,هها يسٍل تطبيقٍا فْ هجاٚت الحياي

)عبٓد.(2004,13,

فكاف الجبر الخطْ يشكل جزءا هٍه ا هف الخمفية الىظرية الهطمكبة هف الرياضٓٓف ,كالهٍىدسٓف

كالفٓزيائٓٓف كسكاٌـ هف الهشتغمٓف فْ العمكـ ,كيعكس ٌذا اٖهر هدػ أٌهية الهكضكع كتطبيقاتً الكاسعة

فْ الحياة العهمية.

ٌذا ,كاف العصر الرقهْ قد كسع عهمية التعمـ كالتعميـ إلِ أبعد هف التمقٓف كالحفع ,كأدػ إلِ ظٍكر
العدٓد هف طرائق التدريس الهختمفة الهعتهدة عمِ هٍارات جدٓدة ٚبد هف اكتسابٍا حتِ تصبح عهمية
اٚستفادة هف استخداـ الكسائل التقىية ذات هعىِ ,كهف أبرز كسائل التقىيات الهستخدهة براهج الحاسب
الهكجٍة لتعميـ كتعمـ الرياضيات هثل:
),Matlab ,Maple ,Mathematica ,(Derive Mathcad

كغٓرٌا ,التْ عف طريقٍا ٓتـ تعزيز الهفٍكـ الرياضْ كتصكري ,كحل الهسائل الرياضية هٍها بمغت

صعكبتٍا عىد حمٍا ٓدكي ا.

مشكمة البحث:

ىظ ار ٚف الجاهعات تعيش اٚف فْ هجتهعات الهعرفة فاف التحديات التْ تكاجٍٍا ستزداد ,كادكارٌا

سكؼ تتهٓز بشكل كبٓر ,كها اف الجاهعات ستضطمع بمعب ادكار اكثر اٌهية كعهقا فْ خدهة الهجتهع

,كلتكاجً الجاهعات ٌذي التحديات كالتحكٚت .

كهف خٛؿ خبري الباحثة فْ هجاؿ الرياضيات بفركعٍا كطرؽ تدريسٍا ٚ ,حظت اف هقرر الجبر

الخطْ يعد هف الهقررات الدراسية التْ لٍا اٌهيً كبٓري لفركع الرياضيات .كلها لٍا هف اٌهيً كلكف
الطٛب يشعركف باف ٌذي الهادة تتسـ بدرجً كبٓرة هف التجريد .
كفْ ضك ذلؾ تتبمكر هشكمً البحث فْ اٚسئمة اٚتية:
-1التعرؼ عمْ اثر استخداـ برىاهج الهاتٛب عمْ هستكػ التحصٓل العمهْ كالتدريس فْ
الهؤسسات التعميهية لمهرحمة الجاهعية بقسهْ) الرياضيات ك الحاسكب(  /كمية التربية /قصر بف
غشٓر لمجبر الخطْ  ,كهف الهٍـ اف ىعرؼ لهاذا لـ ٓتـ تطبيقً كتفعٓمً  ,كهاابرز العكائق
كالتحديات التْ تكاجً تطبيقً فْ الهؤسسات التعميهية .
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-2التعرؼ عمْ كجكد اختٛؼ بٓف درجات اختٛؼ اٌٖهية كبٓف تكافر برىاهج الهاتٛب هف كجًٍ
ىظر الههارسٓف  ,كىسعْ هف خٛؿ ٌذي الدراسة ا٘جابة عمْ عدة تساؤٚت  ,اؼ ها ٌك اثر برىاهج
الهاتٛب فْ التحصٓل لمجٓر الخطْ ؟ هاٌْ ىسبً الكعْ بأٌهية البرىاهج فْ التحصٓل لمجبر
الخطْ ؟ كهدؼ فاعمٓتٍا لتمبية احتياجات الطمبة ؟
 -3هاٌْ الفركؽ بٓف استجابات العٓىات الهختارة فْ الدراسة؟.

تساؤالت البحث :

-1هافاعمية استخداـ برىاهج الهاتٛب فْ تىهيً التحصٓل لدؼ طٛب هقرر الجبر الخطْ بالكمية ؟
-2هافاعميً استخداـ برىاهج الهاتٛب فْ تىهيً هٍاراة استخداهً لدؼ طٛب هقرر الجبر الخطْ؟

اهداف البحث:
ٌسعً البحث الً تحمٌك الهدف االتً :
تعرف اثر استخدام برنامج الماتالب فً التحصٌل الدراسً لدي الطلبة من خالل:
-1التعرف علً المتغٌرات االساسٌة فً برنامج الماتالب .
-2التعرف علً طرق انشاء المصفوفات المٌاسٌة فً برنامج الماتالب .
 -3التعرف علً كٌفٌة اٌجاد العملٌات الرٌاضٌة واستعمالها علً المصفوفات .
-4الكشف عن المعولات التً تواجهه عضو هٌئة التدرٌس اثناء التطبٌك فً كلٌة التربٌة من وجهه
نظرهم.
-5تعرف الفروق بٌن متوسطات استجابات عٌنه البحث حول استخدام برنامج الماتالب فً تحصٌل طلبه
كلٌة التربٌة للجبر الخطً .

أهمٌة البحث:
ٌكتسب البحث أهمٌته من خالل:
 -1باستخدام برنامج الماتالب لد ٌتحمك تفوق فً التحصٌل الدراسً لدي طالب كلٌه التربٌة للجبر
الخطً .
-2تىاكلً هكضكع جدٓ ار بالبحث  ,حٓث هف الجاهعة هف اٌـ هؤسسات التربكية الهكجٍة لحركً تطكر
كهكاكبً العكلهة العمهية  ,كاستخداـ التكىكلكجيا اٌهٍا البراهج التعميهية كهف اٌهٍا الهاتٛب فْ تحصٓل
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كمية التربية لمجبر الخطْ ,كعضك ٌٓئة التدريس اٌٚـ فْ تكصٓل الهحتكؼ العمهْ  ,كتخريج الكادر

العمهْ كالتربكؼ الهؤٌل .

 -3يهكف أف يساٌـ البحث فْ هساعدة اعضاء ٌٓئة التدريس فْ التعرؼ عمِ برىاهج الهاتٛب كتككيف
اتجاٌات آجابية ىحك استخداهً فْ تحصٓل طمبة كمية التربية لمجبر الخطْ خاصً كالهكاد العمهية
عاهً ,هها ٓزيد هف فاعمية التدريس ,كثقافة التقىية فْ هجاؿ التعميـ.

حدود البحث :
*الحدكد المكضكعية :التعرؼ عمْ الهاتٛب فْ تحصٓل طمبة كمية التربية لمجبر الخطْ )جاهعة
طرابمس ( هف كجًٍ ىظرٌـ.
*الحدكد المكانية :طبق ٌذ البحث فْ كميات التربية )قصر بف غشٓر-سكؽ الجهعة – جىزكر(.
*الحدكد الزمانية :طبق ٌذا البحث فْ فصل الربيع )2020ـ(.

مصطمحات البحث :

كرد فْ ٌذا البحث بعض الهفاٌيـ كالهصطمحات التْ تحتاج الْ تعريفٍا كتحدٓدٌا كهف بٓف ٌذي

الهصطمحات:

-1برنامج الماتالب:
ٌك برىاهج ٌىدسْ )كلً هجاٚت أخرػ( إذ يقكـ بعهميات تحمٓل كتهثٓل البياىات هف خٛؿ هعالجة تمؾ

البياىات تبع ا لقاعدة البياىات الخاصة بٍا ,فهث ُٛيستطيع البرىاهج عهل التفاضل كالتكاهل ككذلؾ يقكـ

بحل الهعادٚت الجبرية.

-2عضك ىيئو التدريس:
كعرفً عبد العاطْ باىً كل هف يعهل بالتدريس كالبحث العمهْ هف اٚساتذة كاٚساتذة الهشاركٓف,

كاٚساتذة الهساعدٓف ,كالهحاضريف ,كهساعدؼ الهحاضريف".

الدرسي:
-3التحصيل ا

عبارة عف هحصمة ها تعمهً الطالب بعد هركر هدة زهىية هحددة يهكف قياسً بالدرجة التْ يحصل
عمٍٓا الطالب فْ اختبار تحصٓمْ كذلؾ لهعرفة هدػ ىجاح اٚستراتٓجية التْ يضعٍا كيخطط لٍا

الهدرس لتحقٓق اٌدافً كها يصل اليً الطالب هف هعمكهات تترجـ الِ درجات) ابك جادك2008 ,
,ص.( 465
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الدراسات كالبحكث ذات الصمة:
- 1دراسة(1992,Hanson and Mark ) :

لقد كجد اف اتجاٌات الطٛب تجاي البرهجيات تتأثر بشكل كبٓر جدا حسب خبرتٍـ فيً .كاف الخبرة

العالية تقمل هف الفركؽ بٓف اٚتجاٌات كقدرات الطمبة فْ البراهج الحاسكبية.
-2دراسو :1999( ,Alhadi and Ponidi ):

كتكصل فْ ٌذي الدراسة باف البراهج التعميهية بهساعدة الحاسكب هفٓدة فْ حل كهقارىة كتطكر
الحمكؿ  .كذكركا اف الهاتٛب كاف البرىاهج اٚكثر فعالية فْ ٌذي الهسالة ,كاصبح الهىاخ التعميهْ اكثر

هتعً كفائدة لمطٛب فْ تعمـ الهقررات الرياضية.

-3دراسة المقبالي (: )2003

الذؼ اكصِ فْ دراستً بأجراء دراسات حكؿ اثر استخداـ البراهج الحاسكبية فْ تعميـ كتعمـ الرياضيات
حٓث استخدـ برىاهج الهاتٛب فْ تدريس الجبر الخطْ.

 -4دراسة يكسف عيادات( )2004بعنكاف ( الحاسكب التعميهْ تطبيقاتً التربكية) :
اٌتهت الدراسة الِ هعرفة اثر استخداـ برىاهج تعميهْ هحكسب لفٓركس هتٛزهة العكز الهىاعْ
الهكتسب )هرض آٚدز( بكصفً احد الهكاضيع الهٍهة فْ هجاؿ عمـ اٚحياء ,كذلؾ لها يشٍدي هف
اىتشار هركع لٍذا الهرض ,كاف الهرض ٓىتشر بسرعً تفكؽ سرعة التقدـ الحاصل فْ الجٍكد الهبذكلة
لهكافحتً ,هها ٓتعٓف عمٓىا زيادة اٚستثهار الصحيح لمكقاية كالرعاية بٍدؼ الهحافظة عمِ ىسبة
الهصابٓف بٍذا الهرض فْ الكطف العربْ حسب تقرير الحهمة العالهية آٚدز عاـ )(2001البالغة .%1
-5دراسة الدايل (:)2005
استٍدؼ ٌذي الدراسة الْ قياس اثر طريقة تعتهد عمْ الهاتٛب فْ تدريس الجبر الخطْ بالرياضيات,

كالتْ تكصمت الِ اف الهاتٛب ٓكفر جٍد الطالب فْ تعمـ الجبر الخطْ كيسٍل عمٍٓـ تطبيقً .

قد اكصِ بدكري عمْ تىاكؿ هكضكع اثر استخداـ الحاسكب فْ تحصٓل الطمبة فْ الهرحل التعميهية
الهختمفة بأجراء هثل ٌذي الدراسات فْ الرياضيات كهف ابرز الهكاضيع ٌْ الجبر الخطْ.

-6دراسة الحسناكي(  )2010بعنكاف )أثر استخداـ برىاهج العركض التكضيحية هف خٛؿ الحاسكب

فْ تحصٓل الطمبة كتىهية تفكٓرٌـ العمهْ(:
ٌدفت الدراسة الِ هعرفة أثر استخداـ برىاهج العركض التكضيحية هف خٛؿ الحاسكب فْ تحصٓل
الطمبة كتىهية تفكٓرٌـ العمهْ هف خٛؿ تزكيد الطمبة بهعمكهات اضافية تكضيحية عف الهادة التْ ٓتـ
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دراستٍا فْ الهحاضرة اٚعتيادية فتكصل الِ تفكؽ الطمبة الذٓف استخدهكا ٌذا البرىاهج عمِ الطمبة الذٓف
لـ يستخدهكي فْ التحصٓل كالتفكٓر العمهْ.
-7دراسة: (Mulugeta & Michael; Eyasu2018):
تستٍدؼ ٌذي الدراسة الْ قياس هدػ تعزيز استخداـ الهاتٛب لتعمـ كفٍـ الهفاٌيـ بالهعادٚت عدٓدة
كبٓر فْ فٍـ الطٛب بٓف هجهكعات هف الطٛب
الهتغٓرات  ,كاظٍرت ىتائج ٌذي الدراسة اف ٌىاؾ فرقا ا

الذٓف ٓتعمهكف هف خٛؿ الهىٍج التعاكىْ الهدعكـ بالهاتٛب كاسالٓب التعمـ اٖخرػ.

كتكصْ ٌذي الدراسة باف تصبح ٌذي الطريقة هف اٚسالٓب الهحتهمة التْ تتبعٍا الجاهعات هف اجل

تحسٓف فٍـ الطٛب لمهفاٌيـ .

أكجو االستفادة مف الدراسات السابقة:

لقد استفاد البحث الحالْ هف الدراسات السابقة فْ عدة هجاٚت هىٍا :

-1تحدٓد هىٍجية الدراسة كاطارٌا الىظرؼ حٓث اشارت العدٓد هف الدراسات اٚجىبية كالعربية الْ اٌهية
الهاتٛب فْ التعمـ الحدٓث .

-2استفاد الباحث هف الدراسات السابقة فْ بىاء اداة الدراسة ك هحاكرٌا.
-3بسطت فكرة اختيار هجتهع الدراسة كهجاٚت الدراسة كهتغٓراتٍا كالتْ كاف يكتىفٍا الغهكض لدؼ
الباحث.

-4الكقكؼ عمْ ىتائج اٚبحاث كالدراسات السابقة كاٚستفادة هىٍا.
-5تحدٓد ىكع الهعالجات اٚحصائية الهىاسبة لْ الدراسة .
-6اختيار هىٍج البحث كٌك الهىٍج شبً التجريبْ.

االطار النظري لمبحث:
الماتالب :

الهاتٛب ٌك الجٓل الرابع هف لغة البرهجة الهتقدهة كالبٓئة التفاعمية لمحكسبة الرقهية كايضا
 MathWorks.التصكر كالبرهجة  ,كقد تـ تطكير الهاتٛب بكاسطً ,فٍك يعالج الهصفكفة ككظائف
الرسـ كالبياىات كايضا تىفٓذ الخكازهيات كبىاء كاجٍات ) (c,c++,…….الهستخدـ كالتفاعل هع البراهج

الهكتكبة باؼ لغة اخرؼ هث.ٛ

كالهاتٛب يحتكؼ عمْ العدٓد هف اٚكاهر الهضهىة كالكظائف الحسابية التْ تساعد الطالب هف اجراء

عهميات حسابية رياضية كاىشاء رسكهات كغٓرٌا.

MATLABالرياضيات الحاسكبية :
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لحساب جهيع جكاىب الرياضيات  ,كفيها ٓمْ طرؽ الحساب الرياضية اٖكثر استخداها لمهاتٛب :

العهل هع الهصفكفات كالهصفكفات.

رسكهات كرسكهات ثىائية كثٛثية اٖبعاد

الجبر الخطْ.
هعادلة جبرية.

دالة غٓر خطية.
ا٘حصاء.

تحمٓل البياىات.

حساب التفاضل كالتكاهل كالهعادٚت التفاضمية.

حسابات اٖرقاـ.

هتكاهل.
تحكؿ.

تركٓب الهىحىِ.

كظائف خاصة أخرػ هختمفة.
وفً هذا البحث تم التركٌز علً استخدام الماتالب فً تحصٌل كلٌة التربٌة للجبر الخطً .

ممٌزات الماتالب :
-1لغه عالٌة المستوي للحوسبة الرلمٌة وتطوٌر التطبٌمات.
ٌ-2وفر بٌئة تفاعلٌة لالستكشاف وحل المعادالت والمصفوفات للجبر الخطً بكل سهوله .
ٌ-3وفر مكتبه واسعة من الوظائف الرٌاضٌة للجبر الخطً .
-4توفر واجهه برمجه الماتالب ادوات تطوٌر وتحسٌن لابلٌة الحفاظ علً جودة التعلٌمات البرمجٌة
وزٌاده االداء للجبر الخطً
-5حل المصفوفات التً تحتوي علً مجاهٌل كثٌره بكل سهوله .
-6تملل االنشطة الحاسوبٌة من االنشطة الروتٌنٌة.
-7تطوٌر التفكٌر المنطمً ,الذي ٌتمٌز بالسرعة والعمك واالبداع.

برنامج الماتالب والجبر الخطً :
تعد الهصفكفات هفٍكها رياضيا أساسيا هف هفاٌيـ الجبر الخطْ ,كهف ىاحية أخرػ ,فٍْ أداة أساسية
لتكصٓف كثٓر هف الظكاٌر كالتطبيقات الٍىدسية ,فٍْ تستخدـ فْ حل جهل اىظهة الهعادٚت الخطية
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الهعبرة عف خصائص ىظاـ ها ,كتستخدـ لتكصٓف ا٘شارات الهيكاىيكية أك الكٍربائية ,كتستخدـ فْ

تطبيقات

هعالجة

الصكرة,

كغٓرٌا

هف

التطبيقات

اٖخرػ.

أها برىاهج الهاتٛب فقد صهـ فْ أساسً لهعالجة الهصفكفات كحل هسائمٍا ,إذ سبق كذكر فْ هكضكع

عف برىاهج الهاتٛب بأف تسهٓتً قد أتت هف هختبر الهصفكفات.

ففػْ كثٓػر هػف الهجاٚت تكجػد تطبيقػات أىظهة الهعادٚت الخطٓػة تحػكػ اٚؼ هػف الهتغٓرات التْ قد

تحتاج الْ حاسب الْ ٓ ٚجاد حمٍا .كحػل أىظهػة الهعػادٚت الخطٓػة يعىػِ إٓجػاد حػل هجهكعػة القػيـ

لمهتغٓػرات فػْ ٍٓذا الىظػاـ كالتػْ عىػد التعػكيض عىٍا فػْ الىظػاـ ,تجعػل كػل هعادلػة هػف هعػادٚت ٌذا

الىظاـ

صحيح..

كىك يتعامل مع المصفكفة كأحد االشكاؿ:
-1هفٍكـ رياضْ لتهثٓل البياىات بأسطر كأعهدة ,كتحكهً قكاىٓف الجبر الخطْ فْ العهميات كالعٛقة بٓف
الهصفكفات.
-2رتٓب هعٓف لبياىات عمِ شكل جدكؿ هف أعهدة كصفكؼ ,ك ٚيقصد بٍا الهفٍكـ الرياضْ لمهصفكفة,
بل تجرؼ عمٍٓا عهميات إحصائية كتهثيٛت رسكهية بياىية لٍذي البياىات.

مككنات الماتالب :
ٓتككف الهاتٛب هف خهسً اجزاء رئيسيً كٌْ ) :السحٓباىْ(2008,
-1لغة ماتالب االساسية  :كتتضهف الدكاؿ الرياضية كالبٛغات الشرطية كقكاعد البرهجة التْ تتيح
لمهستخدـ التعاهل هع اىكاع هختمفة هف البياىات اٌهٍا الهصفكفات.
-2بيئو عمل الماتالب :كٌْ عبارة عف هجهكعة اٚدكات كالكسائل التْ ٓتعاهل هستخدـ الهاتٛب هعٍا ,
فهىٍا ادكات تساعد عمْ التحكـ فْ الهتغٓرات  ,كادكات تسهح باستٓراد كتصدٓر البياىات ,كاخرػ لتطكير
كاداري البرىاهج الهكتكبة بمغة الهاتٛب .
-3التعامل مع الرسكـ البيانية :كيتضهف اكاهر لرسـ البياىات فْ بعدٓف اك ثٛثة  ,كهعالجة الصكر ,
كعرض الصكر الهتحركة كتحكيمٍا الِ افٛـ .
-4مكتبة الدكاؿ الرياضية :كتتضهف هجهكعة كاسعة هف الخكارزهيات الحسابية تتراكح هف الكظائف
اٚكلية هثل الجهع الِ الهعقدة هثل هعككس الهصفكفة.
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-5كاجيو تطبيق الماتالب  :كتسهح بكتابة لغة السْ اك برىاهج فكرتراف يهكف اف تتفاعل هع برىاهج
الهاتٛب اك تحكيل الهاتٛب الِ لغة السْ اك فكرتراف.
كاجيو برنامج الماتالب :
يطمق عمْ كاجٍة البرىاهج هسهْ سطح الهكتب  ,حٓث ٓتـ تقسيهً الْ هىاطق رئيسية كٌْ:

 ىافذة اٖكاهر) (Command Windows
تستخدـ ٌذي الشاشة لمتكاصل هع برىاهج الهاتٛب هف خٛؿ كضع اٖكاهر بٍا.
Current directory 
تستخدـ ٌذي الىافذة لمكصكؿ لمهمفات.
 هىطقة العهل )( Work Space
 ىافذة تسجٓل اٖكاهر ) (Command History
ٓتـ هف خٛؿ ٌذي الىافذة هعرفة جهيع اٖكاهر التْ كتبت هع إهكاىية الرجكع إلٍٓا بالضغط
عمٍٓا بكبسة هزدكجة.

389

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

مهارات فً استخدام برنامج الماتالب فً حساب الجبر الخطً:
وتتكون المهارات من المهارات الفرعٌة االتٌة :
-2استخدام الماتالب بشكل عام
*التعاهل هع الشاشات الهتكفرة فْ الهاتٛب .
*CLCاستخداـ اٚهر
*اجراء العهميات الرياضية اٚساسية بالهاتٛب .
*اجراء عهميات الهصفكفات بالهاتٛب .
*آجاد الهجآٌل فْ الهاتٛب .
*استخداـ الفاصمة الهىقكطة بالهاتٛب .
*تكظٓف استخداـ عٛهً الىسبة الهئكية بالهاتٛب.
*استخداـ العهميات كالحركؼ الخاصة الشائعة اٚستخداـ فْ الهاتٛب .
*استخداـ الهتغٓرات كالثكابت الخاصة بالهاتٛب .
*استخداـ اٚكاهر الهختمفة فْ الهاتٛب .
*التعرؼ عمْ البياىات الهدخمة لبرىاهج الهاتٛب.
استخداـ عكاهل التشغٓل الحسابية كالهىطقة بالهاتٛب.
-2استخداـ الماتالب في المعادالت :
* Solveاستخداـ اٚهر
آجاد جدكر الهعادلة كثٓري الحدكد *.
*آجاد جذكر الهعادلة اٚسية.
*آجاد القيهة العددية الهعطاة.
*العكيض بقيـ الهتغٓر بالهعادلة باستخداـ اهر. Subs
-3استخداـ الماتالب في المصفكفات :
*طرؽ اىشاء هصفكفة كتعبئتٍا فْ برىاهج الهاتٛب
*حفع كاسترجاع جمسً العهل .
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*آجاد الهصفكفات القياسية فْ برىاهج الهاتٛب.
*آجاد العهميات الرياضية كاستعهالٍا عمْ الهصفكفات

اختيار عينة البحث :
عٓىً البحث  ,تتككف هف ) (80طالبا كطالبة حٓث تككىت عٓىة الدراسة هف طمبة كمية التربية/قصر بف
غشٓر  ,كتـ اختيارٌـ بشكل عشكائيا هف قسهْ ) الحاسكب –الرياضيات ( كتـ تقسيهٍـ بشكل عشكائْ
الِ هجهكعتٓف تجريبية عددٌا اربعكف طالبا كطالبة عددٌا اربعكف طالبا.
منهج الدراسة:
استخدمت الباحثة المنهج شبه التجرٌبً ,وذلن لمالئمته ألهداف البحث الحالً .
ادكات الدراسة :
الهرحمة اٚكلِ :

اعداد هكاد الهعالجة التجريبية  ,كتتطمب ذلؾ اتباع ها ٓمْ :
-1اٚطٛع عمْ البحكث كالدراسات السابقة التْ كاىت تستخدـ الهاتٛب ككسٓمة فْ تدريس الرياضيات,
لها لً هف اٌهية فْ تصهيـ ادكات الدراسة.

-2تصهيـ دلٓل استخداـ الهاتٛب فْ دراسة الجبر الخطْ .
-3يككف الدلٓل هتككف هها ٓمْ :

*اٌٚداؼ العاهة ٚستخداـ الدلٓل.
*اٌٚداؼ الخاصة ٚستخداـ الدلٓل.

*الكسائل التعميهية الكاجب تكفرٌا اثىاء تدريس الجبر الخطْ باستخداـ الهاتٛب .

*البرىاهج الزهىْ ٚستخداـ الهاتٛب فْ تدريس الجبر الخطْ .
هحتكػ الدلٓل  ,كيتككف هف :
-1اساسيات استخداـ الهاتٛب .
-2استخداـ برىاهج الهاتٛب فْ رسـ الهعادٚت الرياضية.
-3استخداـ الهاتٛب فْ حل الهصفكفات بشكل عاـ .
-4استخداـ برىاهج الهاتٛب فْ دراسة الجبر الخطْ كتطبيقاتً.
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 -5استخداـ الهاتٛب لحل ىظـ الهعادٚت الخطية.
الهرحمة الثاىية :اعداد هقآيس اٚداء )ادكات الدراسة(كقد اقتصرت عل
*االختبار التحصيمي :
كيتككف هف  30سؤاؿ ,كقد هر اٚختبار فْ تصهيهً بالهراحل اٚتية:
-1تصهيـ اٚختبار.
-2تحكيـ اٚختبار هف قبل عدد هف الهختصٓف  ,كتعدٓل بعض العبارات.
 -3تطبٓق اٚختبار عمْ عٓىً استطٛعية عددٌا  15طالبا  ,لحساب كصدؽ اٚختبار.
-4حساب صدؽ اٚختبار بطريقة الهقارىة الطرفية ,كذلؾ بتطبٓق اٚختبار عمْ  15طالبا بكمية التربية

قصر بف غشٓر بقسهْ )الحاسكب –الرياضيات( ككاىت الفركؽ ذات دٚلة احصائية عىد هستكؼ

) (0.01بٓف الدرجات العميا كالصغرػ .
حساب ثبات االختبار:

قاهت الباحثة بتطبٓق اٚختبار عمْ هرتٓف هتتالٓٓف يفصل بٓىٍـ اياـ عمِ عٓىة استطٛعية عددٌا 15
طالبا كطالبة تخصصٍـ )رياضيات –حاسكب ( بكمية التربية قصر بف غشٓر .
كجد اىً يساكؼSPSSكبحساب هعاهل الفا كركىباؾ باستخداـ التحمٓل اٚحصائْ
) (0.86كٌك هعاهل ثبات عالْ .
*لقياس هٍارة الهجهكعة التجريبية فْ استخداـ برىاهج الهاتٛب :
لقد صههت الباحثة ادكات لقياسٍا :
-1قياس الجاىب الهعرفْ لمهٍارة.
-2قياس الجاىب اٚدائْ لمهٍارة.

(-)1اختبار معرفي في استخداـ بيئة برنامج الماتالب :
كيتككف هف  30سؤاؿ ,كقد هر اٚختبار فْ تصهيهً بالهراحل اٚتية:
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-1تصهيـ اٚختبار ,كذلؾ باستخداـ جدكؿ الهكاصفات حسب أٌداؼ كهحتكػ بٓئة الهاتٛب  ,كتـ تقسيـ
هحتكاي الِ اربعة هحاكر كٌْ :
)البٓئة العاهة لمهاتٛب  16سؤاؿ-البٓئة الرسكهية لمهاتٛب  19سؤاؿ-الهمفات الهيهية بالهاتٛب 3
اسئمة-البياىات لْ بٓئة الهاتٛب سؤالٓف (
-2تحكيـ اٚختبار هف قبل عدد هف الهختصٓف  ,كتعدٓل بعض العبارات.
 -3تطبٓق اٚختبار عمْ عٓىة استطٛعية عددٌا  15طالبا  ,لحساب كصدؽ اٚختبار ,دخمت هع
الهجهكعة التجريبية فْ التدريب عمْ البرىاهج .
-4حساب صدؽ اٚختبار بطريقة الهقارىة الطرفية ,كذلؾ بتطبٓق اٚختبار عمْ  15طالبا بكمية التربية

قصر بف غشٓر بقسهْ )الحاسكب –الرياضيات( ككاىت الفركؽ ذات دٚلة احصائية عىد هستكػ

) (0.01بٓف الدرجات العميا كالصغرػ .
حساب ثبات اٚختبار:

قاهت الباحثة بتطبٓق اٚختبار عمِ هرتٓف هتتالٓٓف يفصل بٓىٍـ اياـ عمْ عٓىة استطٛعية عددٌا 15

طالبا كطالبة تخصصٍـ )رياضيات –حاسكب ( بكمية التربية قصر بف غشٓر .

كجد اىً يساكؼ SPSSكبحساب هعاهل الفا كركىباؾ باستخداـ التحمٓل اٚحصائْ

)(0.86كٌك هعاهل ثبات عالْ .

(-)2بطاقة مالحظة االداء في استخداـ برنامج الماتالب :
كتتضهف الهحاكر اٚتية :
-1استخدام برنامج الماتالب بوجه عام  ,وٌتكون من  14فمرة .

-2استخدام الماتالب لرسم المعادالت الرٌاضٌة وٌتكون من  5فمرات .
-3استخداـ الهاتٛب فْ حل الهصفكفات بشكل عاـ كيتككف هف  7فقرات .
-4استخداـ برىاهج الهاتٛب فْ دراسة الجبر الخطْ كتطبيقاتً كيتككف هف  17الفقرة .
-5استخداـ الهاتٛب لحل ىظـ الهعادٚت الخطية كيتككف هف  12الفقرة.
كقد تـ ٌىا حساب صدؽ البطاقة عف طريق الهقارىة الطرفية كذلؾ بتطبٓق البطاقة عمْ  15الطالب
بكمية التربية قصر بف غشٓر تخصص )رياضيات-حاسكب( هها تدربكا عمْ الهاتٛب .
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الفركؽ ذات الدٚلة اٚحصائية كاىت عىد هستكؼ ) (0.01بٓف الدرجات العميا كالصغرػ.
كجد اىً يساكؼ SPSSكبحساب هعاهل الفا كركىباؾ باستخداـ التحمٓل اٚحصائْ
)(0.86كٌك هعاهل ثبات عالْ.

نتائج البحث كالتفسير:
*االجابة عمي الفرض االكؿ مف فركض البحث كىصً )اؼ ٓ ٚكجد فرؽ ذك دٚلة احصائية عىد هستكؼ

) (0.05بٓف هتكسطْ درجات التطبٓق البعدؼ لٛختبار التحصٓمْ لطٛب الهجهكعة التجريبية
كالضابطة(.

تـ تطبٓق اٚختبار التحصٓمْ عمْ هجهكعتْ "الضابطة كالتجريبية" ,كالىتائج كاىت كها ٓبٓف الجدكؿ

اٚتْ :

جدكؿ ()1داللة الفرؽ في االختبار التحصيمي لمقرر الجبر الخطي لمجمكعتي الدراسة ( التجريبية كالضابطة(
الهجهكعة

التطبٓق البعدؼ

التطبٓق القبمْ

التطبٓق البعدؼ
درجات قيهة)ت(

هستكؼ
الدٚلة

الهتكسط

اٚىح ارؼ

الهتكسط

اٚىحراؼ
الهعيارؼ

الحرية

الضابطة

17.3

11.5

1.08

1.38

78

التجريبية

43.4

10.1

1.23

1.33

الهعيارؼ

دٚلة )ت( لٛختبار القبمْ لمهجهكعتٓف )الضابطة-التجريبية(

78

10.76
0.49-

0.05
غٓر
دالة

كىٛحع هف الجدكؿ السابق اىً  ٚتكجد فركؽ بٓف الهجهكعتٓف ) التجريبية كالضابطة( فْ اٚختبار

القبمْ ٌ ,ذا ٓدؿ عمْ تكافؤ الهجهكعتٓف هف قبل اجراء تجربة البحث  ,كهف زاكيً اخرؼ فاف ىتائج
التطبٓق البعدؼ اظٍرت فركقا ذات دٚلة احصائية بٓف هتكسط الهجهكعات )التجريبية كالضابطة ( فْ
اٚختبار التحصٓمْ لصالح الهجهكعة التجريبية  ,فٍذا ٓدؿ عمْ فاعمية برىاهج الهاتٛب فْ التحصٓل

لهقرر الجبر الخطْ .

* االجابة عمي الفرض الثاني مف فركض البحث كىصً )ٓ ٚكجد فركؽ ذك دٚلً احصائية عىد

الهستكػ ) (0.05بٓف هتكسطْ درجات التطبٓق البعدؼ كالقبمْ لمهجهكعة التجريبية عمْ اداة القياس
لهٍارة استخداـ الهاتٛب ,لدؼ طٛب هقرر الجبر الخطْ بكميً التربية  ,كتـ تطبٓق اداة )اٚختبار

الهعرفْ كبطاقة الهٛحظة (عف الهجهكعة التجريبية  ,كالىتائج كفركقٍا كدٚلتٍا كها ٓمْ :
اكال :نتائج تطبيق االختبار العرفي الستخداـ برنامج الماتالب :
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جدكؿ ()2داللة الفرؽ بيف متكسط التطبيقي القبمي كالبعدي لالختبار المعرفي لميارة استخداـ بيئة برنامج الماتالب
عمي المجمكعة التجريبية.

الهجهكعة

التجريبية

التطبٓق البعدؼ

التطبٓق القبمْ

التطبٓق البعدؼ
درجات قيهة)ت(

هستكؼ
الدٚلة

الهتكسط

اٚىحراؼ

الهتكسط

اٚىحراؼ
الهعيارؼ

الحرية

4.5

3.2

50.5

5.8

39

الهعيارؼ

42

0.05

هف الجدكؿ السابق ىٛحع اف الفرؽ بٓف هتكسطْ درجات التطبٓق البعدؼ كالقبمْ فْ اٚختبار الهعرفْ
ٚستخداـ الهاتٛب لهٍارة اٚستخداـ ذات دٚلة احصائية .0.05
كاٚسباب اٚتية تكضح ىتٓجة الباحثة هف كجًٍ ىظرٌا:
-1سٍكلً برىاهج الهاتٛب كاستخداهً.

-2سٍكلة كيفية التعاهل هع بٓئة الهاتٛب .

-3كضكح اٚككاد الخاصة بً هف قبل الطٛب .

-4ليس ٌىاؾ فرؽ بٓف لغة الهاتٛب كالمغة العادية.

-5دهج التكىكلكجيا فْ التعميـ لْ الطٛب ٓيسر عمٍٓـ الكثٓر هف الصعكبات .
-6التكىكلكجيا لْ الطالب طريقً تعميهية هثٓرة.

 – 7تهٓز اكاهر الهاتٛب باٚختصار ,كيسٍل عمْ الطالب تذكرٌا .

ثانيا :نتائج تطبيق بطاقة المالحظة الستخداـ الماتالب :

كتـ هف قبل الباحثة هٛحظة الهجهكعة التجريبية فْ تعاهمٍـ هع برىاهج الهاتٛب كتطبٓق قكاىٓف الجبر
الخطْ )الهصفكفات كالهعادٚت ( قبل البرىاهج كبعد تدريبٍـ عميً  ,كالجدكؿ اٚتْ ٓكضح الىتائج :
جدكؿ ( )3داللة الفرؽ بيف متكسط التطبيق البعدي كمتكسط التطبيق القبمي لبطاقة مالحظة اداء المجمكعة التجريبية
في استخداـ بيئة برنامج الماتالب .

الهجهكعة

التجريبية

التطبٓق البعدؼ

التطبٓق القبمْ

التطبٓق البعدؼ
درجات قيهة

هستكؼ

)ت(

الدٚلة

73

0.05

الهتكسط

اٚىحراؼ

الهتكسط

اٚىحراؼ
الهعيارؼ

الحرية

2.4

1.7

119.5

11.7

39

الهعيارؼ

هف الجدكؿ السابق ىٛحع اف ٌىاؾ تحسف كبٓر فْ هستكػ اٚداء العمهْ لطٛب فْ التعاهل هع

برىاهج الهاتٛب لمجبر الخطْ .

كاٚسباب اٚتية تكضح ىتٓجة الباحثة هف كجًٍ ىظرٌا:
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ٌ-1ىاؾ خهسة هحاكر هقسهً إلْ التدريب عمْ برىاهج الهاتٛب سٍل اكتساب الهٍارات الفرعية لتطبٓق
البرىاهج لمجبر الخطْ .

-2التدريب كاف هجزءا  ,كبعد اٚتقاف بىسبً ٓ %70تـ اٚىتقاؿ لمهحكر اٚخر هف الهجهكعة التجريبية
لكل اجزاء الهحكر.

 -3التكىكلكجيا اصبحت لغة العصر  ,كفْ هتىاكؿ الطٛب كاسالٓبٍا تجذب الطٛب  ,كٌذا ادؼ الْ
ارتفاع هستكؼ اداؤٌـ فْ استخداـ الهاتٛب .

-4صعكبة حل الهعادٚت الكثٓرة الهجاٌل كالهصفكفات عمْ الطٛب ادؼ لتعزيز المجكء الْ تعميـ
البرهجيات التْ تساعد فْ تذلٓل الصعكبات .

*كلإلجابة عمى السؤاؿ هف اسئمة البحث كىصً كٌك ) هدؼ فاعمية برىاهج الهاتٛب فْ تىهية تحصٓل
الطٛب بهقرر الجبر الخطْ ؟(

فقد تـ حساب اٚثر بتطبٓق هقياس ككٌٓف فْ حالة تساكؼ عدد العٓىات )الضابطة كالتجريبية( كٌْ :
√

جدكؿ ( )4قياس مدي فاعمية برنامج الماتالب في تنمية التحصيل لدى الطالب
لممجمكعة التجريبية

قيهة )ت(

درجات الحرية

حجـ اٚثر

10.76

78

2.4

الجدكؿ السابق ٓكضح حجـ اٚثر فْ تحصٓل الطٛب فْ هقرر الجبر الخطْ باستخداـ الهاتٛب ككاف
كبٓر.
كاٚسباب اٚتية تكضح ىتٓجة الباحثة هف كجًٍ ىظرٌا:
-1شعكر الطٛب بصعكبة هقرر الجبر الخطْ عىد تدريسية بالطريقة التقمٓدية.

-2عف طريق الهاتٛب تهكف الطالب هف حل الهعادٚت الخطية الكثٓر الهجآٌل كايضا الهصفكفات
لمجبر الخطْ .
-3سٍكلة التعاهل هع برىاهج الهاتٛب ,كايضا كتابً ككد الهسائل.
-4طرؽ التدريس التْ تدهج بالتكىكلكجيا تككف اكثر جاذبية لْ الطٛب .
*كلإلجابة عمى السؤاؿ هف تساؤٚت البحث كٌك )فاعمية استخداـ برىاهج الهاتٛب فْ تىهية هٍارة
استخداهً لدؼ طٛب هقرر الجبر الخطْ لْ كمية التربية ؟(
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-1لقياس فاعمية استخداـ الهاتٛب لتىهية الجاىب الهعرفْ لدؼ عٓىة الدراسة:
فقد تـ حساب حجـ اٚثر بتطبٓق هقياس ككٌٓف فْ حالً التطبٓق القبمْ كالبعدؼ لىفس الهجهكعة كٌْ :
ٌها هتكسطْ التطبٓق القبمْ كالبعدؼ  m2ك

√

حٓثm1

ٌك اٚىحراؼ الهعيارؼ  ,كالجدكؿ اٚتْ ٓكضح:
جدكؿ ( )5قياس فاعمية برنامج الماتالب في تنمية الميارة المعرفية الستخدامو لدى المجمكعة التجريبية
الهتكسط البعدؼ

الهتكسط القبمْ

50.0

4.5

M2

M1

اٚىح ارؼ الهعيارؼ اٚىح ارؼ الهعيارؼ
البعدؼ

5.8

σ1القبمْ

3.2

حجـ اٚثر
4.68

هف خٛؿ الجدكؿ السابق ىستىتج اف حجـ اٚثر كبٓر جدا فْ تىهية الهٍارة الهعرفية لهٍارة استخداـ
الهاتٛب لدػ طٛب الهجهكعة التجريبية.

كاٚسباب اٚتية تكضح ىتٓجة الباحثة هف كجًٍ ىظرٌا:
-1الطٛب لـ يكف لدٍٓـ فْ التطبٓق القبمْ اؼ خمفية عف برىاهج الهاتٛب  ,لٍذا اصبحت الفركؽ بٓف
التطبٓق القبمْ كالبعدؼ ذات حجـ اثر كبٓر  ,كرغبتٍـ الشدٓدة فْ تعمـ البرىاهج لٛستفادة هىً فْ تذلٓل

صعكبات هقرر الجبر الخطْ .

 -2التشابً الكبٓر بٓف لغة الهاتٛب كالمغة العادية جعل الطٛب ٓتقف بٓئة الهاتٛب بشكل كبٓر.
-2قياس فاعمية استخداـ برىاهج الهاتٛب فْ تىهية الجاىب اٚدائْ لهٍارات استخداهً لدؼ عٓىة الدراسً:
فقد تـ حساب حجـ اٚثر بتطبٓق هقياس ككٌٓف فْ حالً التطبٓق القبمْ كالبعدؼ لىفس الهجهكعة
)الهجهكعات الهرتبط( كٌْ :
ٌها هتكسطْ التطبٓق القبمْ كالبعدؼ  m2ك

√

حٓثm1

ٌك اٚىحراؼ الهعيارؼ  ,كالجدكؿ اٚتْ ٓكضح:
جدكؿ ( )6قياس مدي فاعمية برنامج الماتالب في تنمية الميارة االدائية الستخدامو لدى المجمكعة التجريبية
الهتكسط البعدؼ

الهتكسط القبمْ

M2

M1

119.5

2.4

اٚىح ارؼ الهعيارؼ اٚىح ارؼ الهعيارؼ
البعدؼ
11.7

حجـ اٚثر

σ1القبمْ
1.7

14
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هف خٛؿ الجدكؿ السابق ىستىتج اف حجـ اٚثر كبٓر جدا فْ تىهية الهٍارة اٚدائية ٚستخداـ برىاهج

الهاتٛب لدػ طٛب الهجهكعة التجريبية.

كاٚسباب اٚتية تكضح ىتٓجة الباحثة هف كجًٍ ىظرٌا:

-1الطٛب لـ يكف لدٍٓـ فْ التطبٓق القبمْ اؼ خمفية عف برىاهج الهاتٛب  ,لٍذا اصبحت الفركؽ بٓف
التطبٓق القبمْ كالبعدؼ ذات حجـ اثر كبٓر.

-2كجكد الرغبة لدػ الطٛب فْ التدريب عمِ البرهجيات كبراهج تسٍل عمٍٓـ فٍـ الجبر الخطْ.

التكصيات:

هف خٛؿ تجربة الباحثة تكصْ بها ٓمْ :

-1هىٍجية التدريب عمِ برىاهج الهاتٛب كتطبيقً فْ كل هقررات الرياضيات كخاصة هقرر الجبر
الخطْ.

-2اقاهة دكرات تدريبية هكثفً ٖعضاء ٌٓئة التدريس تخصص الرياضيات لتسٍٓل هىٍجً التدريب عمِ
الهاتٛب .

-3تكفٓر دكرات تدريبة بالمغة العربية كتككف هتاحة كهجاىية لكل هىسكبْ الكمية.
-4تكفٓر اككاد البرىاهج فْ كتٓبات لمطٛب .

-5تكفٓر هعاهل خاصة بقسـ الرياضيات كايضا تكفٓر البرهجيات هجاىا ىظ ار لظركؼ الطٛب .
-6اضافة الهاتٛب كهادة رئيسً لقسـ الرياضيات .
قائمة المراجع :
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-2الجدرؼ ,عمْ سعٓد احهد.(2010),اثر استخداـ برىاهج هاتٛب فْ تحصٓل كمية التربية لمجبر
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أبعاد التعميـ التفاعمي المدمج في العممية التعميمية كفق نمكذج فارؾ
أ .أنيسة عبد العزيز الصقر

كمية التربية البدىية كعمكـ الرياضة جاهعة طرابمس

د .فاطمة عامر الديمي

كمية التربية جاهعة طرابمس

 ممخص الدراسة :يقدـ التعميـ اٚلكتركىْ الهدهج بٓئة تعميهية هىاسبة لمطالب كالهعمـ يككف فٍٓا التكاصل هستهر كبٛ
حدكد كيتضهف هحتكػ تعميهْ ككاجٍة تفاعل هىاسبة هشتهمة عمِ أدكات هىاسبة لتقديـ الهحتكػ كتحقٓق
التفاعل كيتـ دعـ تىاغـ أبعاد التعميـ اٚلكتركىْ الهدهج )الهحتكػ -ىظاـ التعميـ( هف خٛؿ )تقديـ
التعمـ -إدارة التعمـ – تطكير هكاد التعمـ(  ,كها ٓتـ تقديـ التعميـ اٚلكتركىْ الهدهج بطريقة تفاعمية هرىة
كبطرؽ هتىكعة تساعد عمِ إٓجاد بٓئة هىاسبة لمطاب هها ٓؤدؼ إلِ تكاهل خبرات التعمـ فْ الفصل
الدراسْ كجٍا لكجً هع خبرات التعمـ هف خٛؿ شبكات اٚتصاؿ كالهىصات اٚلكتركىية كبذلؾ تصبح
العهمية التعميهية عهمية هستقمة كىشطة تىهْ العٛقات الشخصية بٓف الطٛب كالهعمهٓف كتشجع عمِ
تبادؿ اٖفكار كالهعمكهات كالخب ارت  ,كهف ٌذا الهىطمق اتجٍت الباحثتاف إلِ تحدٓد أبعاد التعميـ
اٚلكتركىْ الهدهج كفق ىهكذج "فارؾ" الذؼ ٓمبْ اٚحتياجات التعميهية لمطٛب كالهعمهٓف كيهزج بٓف
الفصكؿ التقمٓدية كالتعميـ كالتدريب عمِ اٚىترىت أؼ التقديـ الهتزاهف كالٛهتزاهف هها ٓؤدؼ إلِ تحسٓف
جكدة التعميـ كزيادة الخبرات التعميهية.
كهف خٛؿ ها عايشتً الباحثتاف هف صعكبات فْ فترة أزهة الحرب كجائحة ككركىا ,حٓث تـ استخداـ

أسمكب التعميـ الهدهج الذؼ ٓتكاهل بً التعميـ ا٘لكتركىْ بعىاصر كسهات بالتعميـ التقمٓدؼ كجٍا لكجً
حٓث تكظف أدكات التمهٓذ ا٘لكتركىية فْ الهحاضرات كالدركس العمهية كجمسات التدريب فْ الفصكؿ

التقمٓدية كاٚفتراضية  ,كقد تـ هف خٛؿ ٌذي الكرقة البحثية إلقاء الضكء عمِ كيفية تحفٓز الهعمـ لمطالب
هف خٛؿ التعميـ الهدهج كالذؼ ٓتـ هف خٛلً تكلٓد الهعرفة كاٖفكار كحث الطالب عمِ استخداـ الكسائل

التقىية لٓتهكف هف التحكـ بالهادة الدراسية بطرح آرائٍـ ككجٍات ىظرٌـ.

مقدمة :

يقتصر التعميـ التقمٓدؼ عمِ ىقل الهعمكهات كالهعارؼ هف الهعمـ إلِ الهتعمـ كٌك ها لـ يعد هىاسبا

لعصر الهستحدثات التقىية الذؼ يستكجب هشاركة كتكاصل الهتعمـ بتفاعل كآجابية فْ الحصكؿ عمِ
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الهعمكهات هف هصادرٌا الهختمفة بٍدؼ تىهية هٍاراتً باستخداـ كسائل كتقىيات التعميـ الحدٓثة الهتهّثمة
كيشكل التفاعل كالتكاصل
فْ ظٍكر التعمـ كالتعميـ عف بعد  ,كالهىٍج الرقهْ ا٘لكتركىْ كالفصكؿ الذكية,
ّ
ا٘ىساىْ بٓف الهعمهٓف كالهتعمهٓف فْ البٓئة التعميهية ا٘لكتركىية دافعا كحاف از ىحك التعمـ فضٛا عها
تشكمً ٌذي البٓئة هف حافز هٍـ لمهعمـ لٓؤسس كيصكغ آليات آجابية لمتكاصل اٚجتهاعْ هع طٛبً
خٛؿ العهمية التعميهية كبٍذا اتخذ التعميـ ىهط هدهج هزيج بٓف الطريقة التقمٓدية كالطريقة اٚلكتركىية فْ
التعميـ فىشأت هىٍجية جدٓدة تعرؼ بالتعميـ الهدهج أك التعميـ الهختمط كٌْ تجهع بٓف التعميـ الهادؼ
كالتعميـ الرقهْ الذؼ يستىد عمِ ا٘ىترىت كبذلؾ ٓتغٓر أسمكب التعاهل بٓف الهعمـ ك الهتعمـ هف أجل رفع
هستكػ التعميـ كتحسٓف هخرجاتً  ,بتكظٓف التكىكلكجيا فْ التعميـ باعتباري

أكثر الهجاٚت حٓكية

كأٌهية  ,كالذؼ تزاهف هع الثكرة التكىكلكجية كها تحهمً هف تحديات كتكقعات كتطكر فْ كافة الهجاٚت
كبالتالْ استىكار اٚسمكب التعميهْ التقمٓدؼ القائـ عمِ التمقٓف كالحفع عف ظٍر قمب)كافْ.(76:2009:
فاٖسمكب الحدٓث فْ التعميـ قائـ عمِ قدرة الطالب عمِ الفٍـ كبىاء هعرفتً بىفسً كبٍذا ٓتحكؿ دكر
الهعمـ هف همقف كىاقل لمهعمكهات إلِ هيسر لمتعمـ ك هف بٓئة التعميـ قائهة عمِ هخاطبة حاسة السهع
لدػ الطالب فقط إلِ تصهيـ فرضت فيً المغة البصرية كالحركية بشكل هتبادؿ كالتْ هف شأىٍا الرفع هف
هقدرة الطالب عمِ الفٍـ كاٚستيعاب كتحقٓق أٌداؼ تربكية أكثر عهقا تدفع بعجمة التقدـ إلِ اٚهاـ .
كقد أشار )زيتكف (2004أف التعميـ الهدهج يعتهد عمِ الهتعمـ يشهل هجهكعة هف الكسائط الهصههة

كالتْ تتهـ بعضٍا بعض ا كتعزز التعمـ كتطبيقاتً .كيشهل التعميـ الهدهج عدة أىهاط كأدكات كبرهجيات
هىٍا التعمـ التعاكىْ اٚفتراضْ الفكرؼ ك الهقررات الهعتهدة عمِ اٚىترىت كهقررات التعمـ الذاتْ كأىظهة
دعـ اٖداء اٚلكتركىية كادارة ىظـ التعمـ ,ك التعميـ الهدهج بٓف التعميـ الهتزاهف كغٓر الهتزاهف كٌك ىكع

هف التعميـ الذؼ تستخدـ خٛلً هجهكعة فعالة هف كسائل العرض الهتعددة التْ تسٍل عهمية

التعمـ)زيتكف .(2004:74:إ| ٚأف اٖكثر شٓكعا فْ هجتهعىا ك الذؼ ىحف بصدد تىاكلً بالبحث كالدراسة

ٌك التعميـ التقمٓدؼ ك التعميـ ا٘لكتركىْ كترػ الباحثتاف أف التعميـ الهدهج هف خٛؿ ها كرد فْ الدراسات
السابقة كالهراجع فْ ٌذا الهجاؿ ٓتخذ صيغة لمتكاهل تجهع بٓف التعميـ التقمٓدؼ كالتعمـ ا٘لكتركىْ كفق
ىهاذج هختمفة سٓتـ عرض أبعاد التعميـ الهدهج التفاعمْ كفق ىهكذج فارؾ.

-

مشكمة الدراسة :

اعت اد الهعمـ تقديـ أىشطة لمطٛب اختٓرت ك حددت بىاء عمِ رغبة ك أسمكب الهعمـ ىفسً كشعكري
بأىٍا هىاسبة لمتعمـ كقد أكد)الباتع ,الهخٓىْ  (2009ك)السٓد ,ابراٌيـ  ,الزاٌد

) ( 2018ك)عبد هللا
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 (2014فْ دراساتٍـ عمِ أف الهعمـ يقكـ بتثبٓت الهعمكهة كيقدهٍا لمطمبة كفق أسمكب تربكؼ يعهل ك
يسٓر كفق هفاٌيـ ك ىظريات تربكية ك يحرص عمِ فٍـ جكاىب ك هؤثرات العهمية التعميهية ك يطبق

إجراءات تساعدي فْ ترسٓخ الهعرفة ك إكساب الطمبة الهٍارات ك الخبرات الهستٍدفة  ,كيعهل الهعمـ عمِ
اكتشاؼ أىهاط تعمـ طٛبً لٓتهكف هف بىاء ك تصهيـ ك تقديـ اٖىشطة كالكسائل التعميهية الهىاسبة لطٛبً
كليس ها ٓىاسبً ٌك كهعمـ كيعتبر اٚسمكب التفاعمْ أحد الطرؽ فْ تشجيع الطمبة لمهشاركة فْ العهمية

التعميهية كيككف بالتعرؼ عمِ اٖسالٓب الهفضمة فْ التعمـ التْ تسٍـ بدكرٌا فْ تطكير العهمية

التعميهية ,كهف أٌـ الطرؽ كالكسائل التعميهية التْ برزت خٛؿ أكىة اٖخٓرة ٌْ تكظٓف التعميـ الهدهج
فْ العهمية التعميهية الذؼ ٓجهع بٓف التعميـ التقمٓدؼ كالتعميـ اٚلكتركىْ كٌك هرتبط كها أشار إليً )السٓد

 (2016ىق ٛعف ) بكىؾ كجراٌاـ  (2000 BONK& GRAHAMبهٍارات الهعمـ فْ استخداـ
الكهبٓكتر كاٚىترىت فالهعمـ الذؼ  ٚيهتمؾ ٌذي الهٍارات  ٚيستطيع الدهج ك ٚيستطيع أف يحدد أجزاء

الهحتكػ التْ تتطمب تقديهٍا الكتركىيا ٖىً  ٚيعرؼ إهكاىات الكهبٓكتر كاٚىترىت ككيفية اٚستفادة هىٍا
كالتغمب عمِ الهشكٛت التْ تكاجًٍ أثىاء تدريس هادتً ,كها أف هٓكؿ الهعمـ تتدخل بشكل غٓر هباشر

فْ هسألة الدهج فقد يهتمؾ الهعمـ هٍارات استخداـ الكهبٓكتر كاٚىترىت كلكىً غٓر هقتىع بالتعميـ

اٚلكتركىْ فيعتهد عمِ التعميـ التقمٓدؼ كالعكس  ,إذ أف الهعمـ قد يككف هٍتـ بالتعميـ اٚلكتركىْ فيعتهد
أكثر عمِ اٚلكتركىْ كيقمل هف التقمٓدؼ كقد أكصِ)الجهل  (2005بضركرة التركٓز عمِ احتياج الهتعمـ

فْ التعميـ الهدهج إلِ ادراؾ هشاركتً فْ العهمية التعميهية كشعكري بالتفاعل هع الهعمـ لمكصكؿ إلِ
الٍدؼ كٌذا ها ٓتحقق هف خٛؿ ىهكذج فارؾ لمتعميـ الهدهج ف ٛيقتصر ىشاط الطالب عمِ تمقْ

الهعمكهات فقط بل ٓجب أف يككف لً القدرة عمِ الهحادثة عمِ شبكة التكاصل كلديً القدرة عمِ التعاهل
هع البريد اٚلكتركىْ كتبادؿ الرسائل هع زهٛئً كهعمهً كفق ىهط بصرؼ كسهعْ كحركْ كقرائْ ككتابْ
)ىهكذج فارؾ ( الذؼ ٓرغب فيً كل هف الهعمـ كالهتعمـ اٚىتقاؿ هف التعميـ التقمٓدؼ إلِ اٚلكتركىْ ,

يصبح الطالب فْ هكقف الهشارؾ ا٘ٓجابْ كتقع عمِ هسؤكلٓتً العهمية التعميهية حٓث ٓتطمب هىً

التفاعل هع الهكاد التعميهية الهرئية كالهسهكعة كالهقركءة كهتعددة الكسائط كعميً البحث كالتفاعل هع
العدٓد هف الهصادر التعميهية" كهف ٌذا الهىطمق فقد حاكلت الباحثتاف فْ الدراسة الحالية إلقاء الضكء

عمِ طبيعة أبعاد التعميـ الهدهج كأىهاط التعمـ لدػ الطٛب كفق ىهكذج فارؾ )بصرؼ ,سهعْ ,حركْ,
قرائْ/كتابْ( ,كقد استىدت الدراسة الحالية عمِ اٚجابة عف السؤاؿ التالْ ٌ :ل يعتبر التعميـ الهدهج

كفق ىهكذج فارؾ حمقة الكصل بٓف التعميـ التقمٓدؼ كالتعمـ اٚلكتركىْ؟

 -أىمية الدراسة:

 -1يقدـ التعميـ الهدهج أداة لتىهية الجكاىب كراء هعرفية لمتعمـ كتىهية هٍارات حل الهشكٛت.
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 -2تقدـ الدراسة الحالية اٚساس الىظرؼ الذؼ ٓبٓف كيفية التحكؿ إلِ بٓئة تعمـ بىاءة جادة ك تقديـ فرص
هتىكعة لتحقٓق اٌٖداؼ الهتىكعة هف التعميـ كالتعمـ.

 -3تمقْ الضكء عمِ كيفية إتاحة الفرص لمطٛب لٛستفادة هف الهصادر الهتىكعة هف الهعمكهات
بأشكالٍا الهختمفة كالتْ تساعد عمِ التقمٓل هف الفركؽ الفردية بٓف الطٛب.

-4يعد التعميـ الهدهج كفقا لىهكذج فارؾ اتجاٌا حدٓثا تسعِ الهؤسسات التعميهية لتطكيري فْ براهجٍا.

-5هساٌهة ىتائج ٌذي الدراسة فْ تقديـ تصكر كاضح كعهمْ لكاقع الهستحدثات التقىية فْ الهؤسسات
التعميهية فْ هجتهعىا.

-6اٚىسجاـ هع تكصيات الهؤتهر التْ اٌتـ2ت بتطكير التعميـ كأكدت عمِ أٌهية التعميـ الهدهج فْ
العهمية التعميهية بٍدؼ تحقٓق تعميـ أفضل عمِ جهيع الهستكيات كالهراحل التعميهية.

-7التكصل إلِ الهقترحات التْ قد تساعد عمِ تحسٓف الكاقع الراٌف ٚستخداهات التعميـ الهدهج
كتطكيرٌا.

ػ أىداؼ الدراسة:
 -1استقراء كاقع التعميـ الهدهج كفق ىهكذج فارؾ الهستخدـ فْ بعض الهؤسسات التعميهية هف كجٍة
ىظر الهعمهٓف.

 -2تحدٓد اٖبعاد الهفضمة لمتعميـ الهدهج كفق ىهكذج فارؾ فْ العهمية التعميهية فْ الهؤسسات التعميهية
هف كجٍة ىظر الهتعمهٓف.

- 3التكصل إلِ الهقترحات التْ تساعد فْ تطكير التعميـ الهدهج هف خٛؿ هف كجٍة ىظر عٓىة

الدراسة.

تساؤالت الدراسة:ِ -1ب ٘ ٟاألثؼبك اٌّفؼٍخ ٌٍزؼٍ ُ١اٌّلِظ ٚفك ّٔٛمط فبهن ف ٟاٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ ف ٟاٌّئٍَبد اٌزؼٍ١ّ١خ
ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌّزؼٍّٓ١؟
ِ -2ب ٘ٚ ٛالغ اٌزؼٍ ُ١اٌّلِظ ٚفك ّٔٛمط فبهن اٌَّزقلَ ف ٟثؼغ اٌّئٍَبد اٌزؼٍ١ّ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظو
اٌّؼٍّٓ١؟
 اٌّصطٍؾبد اٌَّزقلِخ ف ٟاٌلهاٍخ : اٌزؼٍ ُ١اٌّلِظ٠ :شًّ ِغّٛػخ ِٓ اٌٍٛبئؾ اٌّظّّخ ٠زُّ ثؼؼٙب ثؼؼب ً ٚاٌز ٟرؼيى اٌزؼٍُ ٚرطج١مبرٗ٠ٚزؼّٓ ػلكًا ِٓ أكٚاد اٌزؼٍُِ ,ضً ثوِغ١بد اٌزؼٍُ اٌزؼب ٟٔٚاالفزواػ ٟاٌفٛه ٚ ٞاٌّموهاد اٌّؼزّلح
ػٍ ٝاالٔزؤذ ِٚموهاد اٌزؼٍُ اٌنارٚ ٟأٔظّخ كػُ األكاء االٌىزو١ٔٚخ ٚاكاهح ٔظُ اٌزؼٍُ .
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كيهزج " التعميـ الهدهج " كذلؾ عدة أىهاط هف التعميـ كفيً يهزج بٓف التعمـ الهتزاهف كغٓر

الهتزاهف)الشٍراىْ.(2007:183:

-ىهكذج فارؾ)أىهاط التعمـ( :عرؼ "ىٓل فميهىج" بأىٍا الطريقة التْ يستقبل بٍا الهتعمـ الهعرفة

كالهعمكهات كالخبرات ,كالطريقة التْ ٓرتب كيىظـ بٍا ٌذي الهعمكهات ثـ الطريقة التْ يسجل كيرهز كيدهج

ثـ يسترجع الهعمكهات كالخبرات بالطريقة التْ
فٍٓا ٌذي الهعمكهات كيحتفع بٍا فْ هخزكىً الهعرفّْ ,
تهثل طريقتً فْ التعبٓر عىٍا كيشهل ٌذا الىهكذج ىهط بصرؼ أك قرائْ/كتابْ أك ىهط سهعْ أك حركْ)

جاهع ك آخركف .(54: 2013:

اإلطار النظري لمدراسة:

هفٍكـ التعميـ التفاعمْ الهدهج :يقترف التعميـ الهدهج باٖسمكب الذؼ ٓكظفً الطٛب ٚستيعاب كفٍـ

الطٛب كاكتساب ها يقدـ لٍـ هف أفكار كهعمكهات عبر الدركس الهختمفة هع الطريقة التْ ٓتبعٍا الهعمـ

 ٚكساب طٛبً الهعرفة كالتْ ٓىبغْ استىادٌا عمِ إلهاـ الهعمـ بأىهاط تعمـ طٛبً لها لٍا هف أثر

إٓجابْ فْ اكتساب الهعرفة ك الهٍارات بكفاءة ك هراعاة أىهاط التعمـ التْ تحدد الفركؽ بٓف اٚفراد فْ

طرؽ استقباؿ كتجٍٓز كهعالجة الخبرات التعميهية الهتىكعة  ,كٌذا يستدعْ تقديـ اٖىشطة ك الكسائل

الهىاسبة بحسب الهكاىيات كالقدرات كالهٓكؿ .كيرؼ )زيتكف (2005بأف التعميـ الهدهج يهثل إحدػ صيغ

ظف أدكات
التعميـ الذؼ ٓىدهج فٍٓا التعميـ ا٘لكتركىْ هع التعميـ الصفْ التقمٓدؼ فْ إطار كاحد ,حٓث تك ّ
التعميـ ا٘لكتركىْ سكاء الهعتهدة عمِ الكهبٓكتر أك عمِ الشبكة فْ الدركس التقمٓدية هثل هعاهل

الكهبٓكتر ,كالصفكؼ الذكية ,كيمتقْ الهعمـ هع الطالب كجٍ ا لكجً هعظـ اٖحياف .كها ٓتضح أف الدهج
الهخطط لمتفاعل الحْ كجٍ ا لكجً كالتعاكف الهتزاهف أك غٓر الهتزاهف ,كالتعمـ الذاتْ ,كاٖدكات الهساعدة
عمِ تحسٓف اٖداء .هف اجل اىجاح ٌذا الىكع هف التعميـ ٓىبغْ أف تتكافر فٍٓا شركط تتهثل فيها ٓمْ:

 اٌٖداؼ التعميهية  :تحدٓد اٌٖداؼ التعميهية الكاجب تحقيقٍا ككذلؾ قبكؿ إجابات كأفكار كىتائجهتىكعة ,كتقديـ الهعرفة بد ٚهف تكصٓمٍا كىقمٍا با٘ضافة إلِ تقكيـ الهٍهة التعميهية بد ٚهف تقكيـ

هستكػ الهعرفة ك ٌك هف أٌـ ها ٓىجح التعميـ الهدهج فٓتـ تشجيع الهجهكعات الهتباعدة بد ٚهف الهحمية,
كلٍذا ٓجب تحدٓد اٌٖداؼ التعميهية فْ بداية العهل كصياغتٍا فْ أسمكب كاضح كقابمة لمقياس كبالتالْ
تقكـ استراتٓجية التعميـ عمِ تحقٓق اٌٖداؼ التعميهية .

 -كاجٍة الدرس :تتهٓز كاجٍة التفاعل بسٍكلة اٚستخداـ كهساعدة الهعمـ عمِ تشخيص كالغاء

اٖخطاء كها ٓتسـ هحتكػ الصفحة بالبساطة كالدقة كعدـ التكمف كالقدرة عمِ تىظيـ الهادة العمهية

بعىاصرٌا الهختمفة فْ تىسٓق هىاسب ك كضع اٖفكار الرئيسية فْ أعمْ الصفحة كها تضهف ىشاطات

الهتعمهكف الفردية كالجهاعية.
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-الشكل كالهظٍر :بالىسبة لمشكل كالهظٍر فٓجب أف تككف أدكات التىقل كاضحة كيسٍل التعرؼ عمٍٓا

)هث ٛبمكف هكحد أزرؽ( الكتابات  ٚتغطْ أكثر هف ثمث الشاشة,
كتهٓز الكصٛت أك اٚرتباطات
ا
يستحسف استخداـ خمفية ذات ألكاف هتىاسقة دكف كتابات هع ىكع كاحد أك اثىاف فقط هف خطكط الكتابة هع
عدـ استخداـ أكثر هف سبعة ألكاف فْ كل شاشة اها استخداـ الفٓدٓك عىد الضركرة فقط.

كيشٓر )الشٍراىْ ( 2007إلِ أف التعميـ الهدهج ٓتهٓز بزيادة فاعمية التعميـ هف خٛؿ تحسٓف هخرجات

التعميـ كتحقٓق اٚرتباط بٓف حاجات الهتعمـ كبرىاهج التعميـ ,كها ٓكفر تىكع كسائل الهعرفة فرصة

اٚختيار الهىاسبة لقدرات كهٍارات الهتعمـ كبالتالْ ٓتحكؿ التعميـ إلِ عهمية ىشطة تهكىٍـ هف التفاعل

الهدهج فْ اٖىشطة الفردية كالتعاكىية كالهشاريع التْ تدعـ العٛقات ا٘ىساىية كاٚجتهاعية بدٚا هف الدكر
السمبْ لمهتعمـ  ,كها تتحقق الهركىة الكافية لهقابمة اٚحتياجات الفردية كأىهاط التعمـ لدػ الهتعمهٓف

باختٛؼ هستكياتٍـ كأعهارٌـ كأكقاتٍـ كيتحقق إهكاىية التدريب كالههارسة الفعمية لمهٍارات فْ بٓئة
الدراسة كٌك ها يحقق رضا الهتعمـ عف التعميـ كجكدة العهمية التعميهية كتحقٓق هصداقية عمِ ىظاـ التقٓيـ

التعميهْ هف خٛؿ هتابعة حية كهباشرة كتكظٓف لتكىكلكجيا الهعمكهات فْ الهكاقف التدريسية

)الشٍراىْ , ( 2007:185:كها بٓف )إسهاعٓل (2010بعض الهعيقات التْ تكاجً التعميـ الهدهج كالتْ
تتهثل فْ صعكبة التحكؿ هف طريقة التعميـ التقمٓدية التْ تقكـ عمِ الهحاضرة بالىسبة لمهدرس كاستذكار

الهعمكهات بالىسبة لمطمبة إلِ طريقة تعمـ حدٓثة تعتهد عمِ براهج كأدكات تكىكلكجية  ,كىقص الحكاسب
كالبرهجيات كالشبكات كارتفاع أسعارٌا ىكعا ها  ,كعدـ تكفر الككادر البشرية الهؤٌمة كالخدهات الفىية فْ
الهختبرات كغياب براهج التأٌٓل كالتدريب لمهتعمهٓف كها أف الهىٍج أك الهادة الدراسية كالتْ ها تزاؿ

هطبكعة كرقي ا لذا ٓىبغْ تحكيمٍا إلِ همفات الكتركىية يسٍل التعاهل هعٍا كصعكبة التقكيـ كىظاـ الهراقبة
كالتصحيح كالغياب)إسهاعٓل.(2010:98:
-أبعاد التعميـ المدمج:

ٓتـ تطبٓق التعميـ الهدهج كها أكضح )السٓد (2016كفقا ٖبعاد تحدد بهعمـ ,كهتعمـ ,كهىاٌج كتقىيات
كالتالْ:

أكال :الهعمـ فْ التعميـ الهدهج :إف تكظٓف التعميـ اٚلكتركىْ فْ العهمية التعميهية  ٚيعىْ إلغاء دكر
الهعمـ بل يصبح دكري أكثر أٌهية كصعكبة ,حٓث ٓتطمب هىً ادارة العهمية التعميهية باقتدار كالعهل عمِ
تحقٓق طهكحات التقدـ كالتقىية ,ك هها  ٚشؾ فيً أف دكر الهعمـ ٓتسـ باٚسته اررية الديهكهة ك ٚيقمل هىً

التطكر كالتقدـ العمهْ  ,فالتعمـ ا٘لكتركىْ  ٚيعىْ تصفح ا٘ىترىت بطريقة هفتكحة كلكف بطريقة هحددة
كبتكجيً ٚستخداـ الهعمكهات ا٘لكتركىية كٌك أٌـ أدكار الهعمـ إضافة دكر الهحفز عمِ تكلٓد الهعرفة

كا٘بداع هف خٛؿ استخداـ الكسائل التقىية كابتكار البراهج التعميهية التْ يحتاجكىٍا ,كيتيح لٍـ التحكـ
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بالهادة الدراسية بطرح آراءٌـ ككجٍات ىظرٌـ ك هقدـ لٙرشادات كهيسر لمعهميات كها ٓتيح لمهتعمهٓف

اكتشاؼ هكاد التعمـ بأىفسٍـ دكف أف ٓتدخل فْ هسار تعمهٍـ كيقكـ الهعمـ بتبسيط الهحتكػ الهعرفْ
كالحقائق كها ٓرتبط بٍا هف هٍارات عهمية كقيـ كاتجاٌات كتبسيطٍا كهف ثـ ربطٍا بالكاقع .فيقكـ الهعمـ
بإجراء البحكث ا٘جرائية لحل ها يعترضً هف هشكٛت كالبحث عف ها ٌك جدٓد فْ هجاؿ تخصصً أك

التخصصات الهرتبطة بتخصصً ك هساعدة الهتعمهٓف عمِ ا٘بحار فْ هحيط الهعمكهات ٚختيار
اٖىسب كالتحمٓل الىاقد ,كتصهيـ الخبرات كاٖىشطة التعميهية التربكية كاٚشراؼ عمِ بعضٍا بها ٓتىاسب
هع خبراتً كهٓكلً كاٌتهاهاتً  ,كهىا يقكـ الهعمـ فْ التعميـ الهدهج بإدارة العهمية التعميهية بأكهمٍا حٓث

يحدد أعداد الهمتحقٓف بالهقررات الشبكية كهكاعٓدٌا كأسالٓب عرض الهحتكػ كطرؽ التقكيـ ك تقديـ
الىصح كالهشكرة لمهتعمهٓف.

-ثانيا :الطالب فْ التعميـ الهدهجٓ :تحكؿ الطالب فْ التعميـ الهدهج هف هتمقْ لمهعمكهات إلِ هشارؾ

فْ صىع الهحتكػ كأصبح الطالب عىصر فاعل كهتفاعل فْ العهمية التعميهية كلكْ يقكـ الطالب بٍذا
الدكر ٚبد هف إكسابً بعض الهٍارات كالكفايات التْ تؤٌمً لمقياـ بٍذا الدكر كهٍارة تصفح ا٘ىترىت هف
أجل البحث عف الهعمكهات كهف أجل اٚتصاؿ كالتكاصل سكاء هع الهعمـ أك هع أقراىً هف خٛؿ تكظٓف

برىاهج الهحادثة)الدردشة( كأف تككف لديً هعرفة كلك بسيطة بالمغة اٚىجمٓزية ٘هكاىية التعاهل هع البريد
اٚلكتركىْ كالهكاقع الهختمفة التْ ٓتـ ىقل الهادة العمهية هىٍا كٌذا ها ٓخرجً هف دائرة السمبية التْ
اتصف بٍا دكري فْ الطريقة التقمٓدية لمتعميـ إلِ دائرة آٚجابية فْ ظل التعمـ الهدهج هها ٓزيد هف فعالية

العهمية التعميهية.

ثالثا  :هىاٌج كتقىيات التعميـ الهدهج :يحتاج التعميـ الهدهج إلِ هجهكعة هف التقىيات هقسهة إلِ قسـهادؼ كقسـ برهجْ ,كتتحدد هتطمبات القسـ الهادؼ فيها ٓمْ :أجٍزة حاسكب  ,كجكد شبكة داخمية)هحمية(

عمِ هستكػ الهؤسسة التعميهية ,السبكرة الذكية ,جٍاز عرض الكسائط الهتعددة .أها القسـ البرهجْ
فٓتحدد هف خٛؿ هادة تعميهية تعرض بشكل إليكتركىْ كبرهجيات الكسائط الهتعددة كالكتب ا٘لكتركىية,
ك ىظاـ ٘دارة التعميـ  ,ك ىظاـ إدارة الهحتكيات  ,ك براهج التقٓيـ ا٘لكتركىْ  ,ككجكد فصكؿ افتراضية

بجاىب الفصكؿ التقمٓدية بحٓث يكهل كل هىٍها أخر.

-رابعا  :التعميـ الهدهج كطرؽ التدريس :إف ىجاح التعمـ الهدهج ٓ ٚتكقف عمِ كثرة طرؽ

كاستراتٓجيات التدريس الهستخدهة فقد ٓكظف الهعمـ إستراتٓجية كاحدة كيحقق ىجاحا كبٓرا ,ك يعتهد التعمـ

الهدهج عمِ العدٓد هف أسالٓب كطرؽ تقديـ الهحتكػ كاٖىشطة كالتفاعل هف خٛؿ براهج التعميـ الصفْ

التقمٓدؼ كبراهج التعميـ اٚلكتركىْ كتتهٓز ٌذي الطرؽ كاٖسالٓب إلِ أسالٓب عبر الشبكات ,كأسالٓب
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تقمٓدية)كجٍا لكجً أك قائهة عمِ العهل الهباشر( ,كأسالٓب تقمٓدية)قائهة عمِ العهل الفردؼ( كأسالٓب

تفاعمية كعبر شبكة ا٘ىترىت)السٓد. (2016:465:

عرؼ "ىٓل فميهىج" أىهاط التعمـ  :بأىٍا الطريقة التْ يستقبل
 أىهاط التعمـ حسب ىهكذج فارؾ)ّ :(VARKبٍا الهتعمـ الهعرفة كالهعمكهات كالخبرات كيرتب كيىظـ بٍا ٌذي الهعمكهات ثـ يسجل كيرهز كيدهج فٍٓا

ثـ يسترجع الهعمكهات كالخبرات بالطريقة التْ تهثل
ٌذي الهعمكهات كيحتفع بٍا فْ هخزكىً الهعرفّْ ,
طريقتً فْ التعبٓر عىٍا ,كقد أعد "فميهىج" ىهكذجا لتصىٓف الطمبة بىاء عمِ هٓكلٍـ ك تفضيٛتٍـ أطمق
عميً اسـ فارؾ )ٓ , (VARKتككف الىهكذج هف أربعة أىهاط تعميهية هفضمة لدػ الطمبة ٌْ:
 -ىهط التعمـ البصرؼ .

 -ىهط التعمـ السهعْ .

 -ىهط التعمـ الحركْ .

 -ىهط التعمـ القرائْ /الكتابْ .

كقد ىجد البعض يهكىٍـ التعمـ باستخداـ ىهطٓف ك ليس كاحد  ,فٍىاؾ طٛب هف ىهط هركب هثل:

ىهط بصرؼ ك قرائْ/كتابْ أك ىهط سهعْ /حركْ.

أك :ٚىهط التعمـ البصرؼ )) Visual:يعتهد الهتعمـ فْ ٌذا الىهط عمِ ا٘دراؾ البصرؼ كالذاكرةالبصرية حٓث ٓتعمـ الطالب عمِ ىحك أفضل هف خٛؿ رؤية الهادة التعميهية سكاء تحدث عىٍا الهعمـ أك

فْ الكتاب فيقكـ الهتعمـ بترجهة ها ٓراي بشكل هىاسب ,كتككف لديً القدرة عمِ إدراؾ عٛقات الخبرات
الصكرية بعضٍا ببعض هف خٛؿ الترابطات الصكرية ,كلديً هٍارات عالية فْ استقباؿ كتجٍٓز كهعالجة
الخبرات الهرئية ,أهر الذؼ ٓجعل إدراكٍـ لمخبرات التعميهية ٓتـ بشكل أفضل هف خٛؿ كسائط هرئية

هعٓىة أؼ أف الهتعمـ يككف لديً القدرة عمِ إىجاز هٍهة جدٓدة بعد رؤية شخص يقكـ بعهمٍا .ك يفضل
عمِ أف يعهل ك ٓىجز ها ٌك هطمكب بىاء تعميهات ك أكاهر هكتكبة  ,إذ يحتاج الهتعمـ إلِ رؤية لغة

الجسد الخاصة بالهعمـ لكْ يفٍـ الهحتكػ كعادة يهٓل إلِ الجمكس فْ هقدهة الصف الدراس ؼ لتجىب

التشكيش البصرؼ ك فْ أثىاء الدرس يفضل أخذ هٛحظات ٚستيعاب الهعمكهات فٓتعمـ بطريقة أفضل

هف خٛؿ ها ٓراي كيتهٓز الىط البصرؼ هىا بٓىً )فطاىْ(2013بأف الهتعمـ ٓتذكر الخرائط كاٖشكاؿ

كالرسكـ جٓدا كيستهتع باٖىشطة كالكسائط الهتعددة ك العركض البصرية كيفضل رؤية الكمهات هكتكبة,

كها أىً يأخذ هٛحظات أك يطمب هف الهعمـ تقديـ أكراؽ كيق أر الكتب الهصكرة كيضع تصكر بصرؼ

لمهعمكهات التْ تساعدي عمِ الحفع كلديً اٌتهاـ باٖلكاف كيستهتع بتزيٓف هكاف التعمـ كيىظـ الهكاد

التعمهية كيفضل أف ٓرافق الحدٓث عف اٖشياء صكر كأشكاؿ تكضيحية ,كها ٓكاجً صعكبة فْ اٚستهاع

لمهحاضرات ك ٓكاجً صعكبة فْ تىفٓذ التكجٍٓات المفظية كقد يفقد صبري فْ الهكاقف التْ تتطمب
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اٚستهاع لفترة طكيمة)فطاىْ .(2013:98:كترػ الباحثتاف أف الهتعمـ كفقا لٍذا الىهط يهارس أىشطة
هتعمقة بأعداد رسكـ بياىية ك الهخططات ك اٚشكاؿ كتصهيـ الصكر كرسـ الخرائط الذٌىية ,كذلؾ قد يقكـ
ببعص التهاريف لمتصكر الذٌىْ ك هشاٌدة ك إعداد هقاطع فٓدٓك ك العركض التقديهية الغىية بالصكر ك

اٚلكاف كعهل ىهاذج الهمصقات كاعداد الهجسهات كاستخداـ اٖلكاف ك اٖشكاؿ ك الرسـ كيتـ تحدٓد
الكمهات أك العىاكيف كاٖجزاء الرئيسية بألكاف هختمفة ك تصهيـ غرفة الصف بألكاف جاذبة ك همكىة هع

كضع لكح تتضهف هعمكهات ك ىصائح.

ثاىيا :ىهط التعمـ السهعْ )) :Auralيعتهد الهتعمـ فْ ٌذا الىهط بحسب ها بٓف )حطاب(2012:عمِا٘دراؾ السهعْ كالذاكرة السهعْ كيتعمـ عمِ ىحك أفضل هف خٛؿ سهاع الهادة التعميهية كهف
الههارسات الشفكية ك السهعية .حٓث ٓتـ اٚعتهاد عمِ استخداـ الهثٓرات السهعية لفٍـ خبرة التعمـ
كالتفاعل هع بٓئة التعمـ إف الطمبة الذٓف يفضمكف ٌذا الىهط ٓتصفكف بفٍـ الخبرات التعميهية الهسهكعة ,ك
القدرة عالية عمِ اٚستهاع الجٓد ,كلدٍٓـ ترابطات سهعية ك هٍارات عالية فْ استقباؿ كتجٍٓز كهعالجة
الخبرات السهعية ,أهر الذؼ ٓجعل إدراكٍـ لمخبرات التعميهية ٓتـ بشكل أفضل هف خٛؿ الكسائط
السهعية ,ك لدٍٓـ القدرة عمِ اىجاز هٍهة جدٓدة بعد سهاعٍـ لشرح عىٍا هف شخص خبٓر كيفضمكف أخذ
تعميهات شفكية  ,كهف أبرز ها يهٓز ٌذا الىهط بأف الهتعمـ ٌك هتحدث بارع فٍك ٓتعمـ ك ٓتذكر ىسبة
كبٓرة هف الهعمكهات التْ يسهعٍا هف الهحاضرات ٓتعمـ جٓدا كيشترؾ فْ الهىاقشات الصفية ك الحكارات
كيستهع جٓدا لها يقكلً أخريف ك يحب الكٛـ كيحب سهاع الشرح ك التفسٓر ك يحب أف يشرح لٕخريف,
كها يستخدـ جٍاز التسجٓل أثىاء الهحاضرات بد ٚهف أخذ هٛحظات ٓبتكر ىغهات هكسيقية لهساعدتً
عمِ الحفع كلتذكر الهعمكهات التْ يقكلٍا بصكت هسهكع يكررٌا لفظيا ك يهمْ أحد آخر أفكاري ,
كيستخدـ التحميٛت المفظية ك سرد القصة لتكضيح كجً ىظري تفسٓر الهعاىْ الضهىية لمحدٓث عف طريق
اٚستهاع لىبرة صكت الىغـ ك سرعتً كلٍذا فإف الهتعمـ يستفٓد هف قراءة الىصكص بصكت هسهكع كٌك
يفضل التعميهات ك التكجٍٓات المفظية كيتشتت اىتباًٌ فْ الهكاقف التْ فٍٓا إزعاج)حطاب,(2012:26:
كترػ الباحثتاف أف الىهط السهعْ لمتعمـ ٓبزر هف خٛؿ ههارسة الهتعمـ لبعض اٖىشطة التعميهية
الهىاسبة الهتهثمة فْ الحكار كالشركح ك العهل ك الهىاقشة فْ هجهكعات تعاكىية صغٓرة أك أشرطة تقدـ
قراءات هسهكعة هف الكتاب أك الحاسب الهسجمة كسرد القصص ك لعب اٚدكار كالتفاعل هع حل
الهشكٛت عف طريق التحدث عىٍا كاٚستهاع إلٍٓا.
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ثالثا :ىهط التعمـ القراءة  /الكتابة  Read/Write:تشٓر)السٓد (2015إلِ اعتهاد الهتعمـ فْ ٌذا الىهطعمِ إدراؾ اٖفكار ك الهعاىْ الهقركءة ك الهكتكبة ,كيتعمـ عمِ ىحك أفضل هف خٛؿ قراءة اٖفكار

كالهعاىْ أك كتابتٍا  ,فالهتعمـ الذؼ يفضل ٌذا الىهط ٓتصف بهٓمً إلِ الخبرات التعميهية الهىطكقة أك

الهكتكبة كلديً رغبة فْ تدكيف الخبرات التعميهية كها أف لديً هٍارات عالية فْ استقباؿ كتجٍٓز ك
هعالجة الخبرات الهقركءة ك الهكتكبة هها ٓجعل ادراكً لمخبرات التعميهية أفضل هف خٛؿ كسائط هقركءة
كهكتكبة ك عبر قراءة اٚفكار ك الهعمكهات أك كتابتٍا ,كيتسـ الهتعمـ بٍذا الىهط بالذكاء المفظْ ك هٍارة

التمخيص ك كتابة الشركح كالتفسٓرات كالهٓل إلِ تدكيف جهيع الخبرات التعميهية التْ تعرض عمٍٓـ كالقدرة
عمِ القراءة ك الكتابة الهركزة ك الهستهرة لمهعمكهة ,كها أف لدٍٓـ هٍارات عالية لغكية كالقراءة السريعة

كفٍـ الهعمكهات كيفضمكف التكجٍٓات ك التعميهات الهكتكبة)السٓد.(2015:66:كتؤيد الباحثتٓف ها كرد

كترػ أف أىسب اٖىشطة التعميهية لٍذا الىهط ٌْ كتابة التقارير كاٚستعاىة بالكتب كالهراجع كالقكاهيس
كالهقاٚت فْ اٖىشطة كتقديـ قراءات هكجٍة ك التشارؾ هع زهٛئً فْ الهعمكهات كاعداد البحكث هف

الهصادر الهكثكقة ككذلؾ تمخيص ك إعادة صياغة اٖفكار كاعداد الهخططات كالرسكـ البياىية كالهبادغ

اٖساسية فْ الدرس لفٍـ أعهق.

-رابعا :ىهط التعمـ الحركْ ) Kinesthetic):يعتهد الهتعمـ فْ ٌذا الىهط عمِ كفقا لها أشارت إليً

)السٓد ك آخركف(2018ا٘دراؾ المهسْ لتعمـ اٖفكار كالهعاىْ كالتعمـ هف خٛؿ العهل الٓدكؼ ك استخداـ
الحكاس لمتعمـ  ,فيكتسب الهتعمـ الهعارؼ هف خٛؿ الهكاقف كالىهاذج الحقيقية ك باستخداـ الحاسب
كالهختبرات  ,ك يستقبل الهتعمـ الخبرات العهمية كيعالجٍا هف خٛؿ كسائط تجريبية عهمية كيفضل التعمـ

الهعتهد عمِ القياـ باٖىشطة الٓدكية لفٍـ خبرة التعمـ كالتفاعل هع بٓئة التعمـ  ,كها يفضل الهتعمـ كفقا

لٍذا الىهط اٚكتشاؼ بالتجربة بدكف الىظر إلِ التعميهات الهكتكبة  ,حٓث ٓتعمـ عف طريق الخبرة
الفٓزيائية هثل الحركة ,العهل الٓدكؼ ك المهس ك ٓكاجً صعكبة هع الهجردات ك الهادة الىظرية ٖىً
يستهتع بالدركس التْ تتضهف أىشطة عهمية ك ٓدكية ك تجارب  ,ك الهتعمـ فْ ٌذا الىهط هف الصعب أف

ٓجمس لفترات طكيمة كقد ٓتشتت بسبب حاجتً لمىشاط ك يفضل تعمـ الحقائق كحل الهشكٛت كاٚستكشاؼ
كتزداد قدرتً عمِ ِفٍـ أؼ هعمكهة جدٓدة هف خٛؿ التدريب العهمْ الهرتبط بالحياة الحقيقية ك يهٓل
الهتعمـ فْ الىهط الحركْ بأخذ فترة راحة هتكررة هف الهذاكرة كالتحرؾ حكلً لتعمـ اٖشياء الجدٓدة

كاستخداـ اٚلكاف لتكضيح اٚفكار الهقركءة كالتعهق فْ التفاصٓل)السٓدكآخركف.(2018:5

كههارسة الهتعمـ لبعض اٖىشطة التعميهية الهتهثمة فْ إجراء التجارب العمهية فْ الهختبرات ك اٚىشطة
الٓدكية كالىهاذج ك الهجسهات التْ تكضح الهفاٌيـ الرئيسية لمدركس  ,كها اف الكرش التعميهية كلعب
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اٖدكار كاستخداـ الكهبٓكتر كالكسائط الهتعددة كألعاب الهحاكاة ك تصهيـ الصكر كعهل ىهاذج الهمصقات

ك الرحٛت الهٓداىية التعميهية .

الدراسات السابقة :

 دراسة الباتع  ,الهخٓىْ)ٌ :(2009دفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ أثر استخداـ كل هف التعميـا٘لكتركىْ كالتعميـ الهدهج فْ تىهية هٍارات تصهيـ كاىتاج هكاقع الكيب التعميهية كها تـ تحدٓدٌا فْ

قائهتْ التصهيـ كا٘ىتاج فْ تىهية هٍارات تصهيـ كاىتاج هكاقع الكيب التعميهية لدػ طٛب الدبمكـ

الهٍىية كاتجاٌاتٍـ ىحك تكىكلكجيا التعميـ ا٘لكتركىْ لدػ هجهكعة الدراسة هف جهيع طٛب الدبمكـ

الهٍىية ) (2007كعددٌـ )(45طالبا كطالبة ,كهف ىتائج تخصص تكىكلكجيا تعميـ لمعاـ الدراسْ  ,أف
التعميـ الهدهج كالتعميـ التقمٓدؼ لٍها تأثٓر أكبر هف التعميـ ا٘لكتركىْ فْ تحقٓق الجاىب الهعرفْ كقد

عزػ الباحثاف ذلؾ إلِ ككف ٌذي التجربة ٌْ اٖكلِ التْ ٓتعرض فٍٓا الطٛب لدراسة هقرر عبر

ا٘ىترىت.

ػ دراسة السٓد ,ابراٌيـ  ,الزاٌد)ٌ:(2018دفت الدراسة الحالية تحدٓد أىهاط تعمـ طالبات كمية التربية بالدلـ
كفق ىهكذج فارؾ ٖىهاط التعمـ ك صياغة هخرجات التعمـ لهقرر أسس الهىاٌج كالتعرؼ عمِ هدػ فاعمية
استخداـ التعميـ الهدهج اٚلكتركىْ كاستراتٓجيات التدريس الهتهركز حكؿ الهتعمـ كفق ىهكذج فارؾ ٖىهاط

التعمـ عمِ هخرجات التعمـ كالدافعية ,كالتساؤؿ الرئيسْ فْ الدراسة ٌك ها فاعمية استخداـ التعميـ الهدهج

اٚلكتركىْ كاستراتٓجيات التدريس الهتهركز حكؿ الهتعمـ كفق ىهكذج فارؾ عمِ هخرجات التعمـ كالدافعية؟

كتهثمت العٓىة) (75طالبة هف طالبات الهستكػ الخاهس بكمية التربية بالدلـ جاهعة اٖهٓر سطاـ بف عبد
العزيز  ,كٌذي الهجهكعات هقسهً الِ هجهكعً تجريبية تدرس باٚستراتٓجية )التعميـ الهتهركز حكؿ

الهتعمـ ككفق ىهكذج فارؾ( ,هجهكعً تجريبية كالتْ تدرس بالتعميـ الهدهج اٚلكتركىْ هع استراتٓجية
)التدريس الهتهركز حكؿ الهتعمـ ككفق ىهكذج فارؾ( ,كالهجهكعة الضابطة كتدرس بالطريقة التقمٓدية كقد
تـ اختيارٌـ عشكائيا  ,كتـ تطبٓق اٚستبياىات التاليً :ىهكذج فارؾ ٖىهاط تعمـ الطٛب ,كاستبياف الدافعية

لمتعمـ ,ذلؾ با٘ضافة الِ اختبار تحصٓمْ كقد تـ تحكيهً ك ضبطً ك تعدٓمً فْ ضكء آراء الهحكهٓف

كقد قاـ الباحثكف بالهعالجة اٚحصائية باستخداـ )اختبارت( ) (T- testلدٚلة الفركؽ بٓف هتكسطات

كتكصل البحث إلِ تفكؽ الطالبات التْ درسف بالتعمـ الهدهج لصالح اٚختبار البعدؼ  ,كها كجدت فركؽ
دالة احصائيا بٓف درجات الطالبات فْ التطبٓق القبمْ كالبعدؼ لٛختبار لمهجهكعة التْ درست تبعا

ٚستراتٓجية التعمـ الهتركز حكؿ الطالب لصالح اٚختبار البعدؼ ,ككجكد فركؽ دالة احصائيا بٓف درجات

الطالبات فْ التطبٓق القبمْ كالبعدؼ لهستكػ الدافعية لصالح التطبٓق البعدؼ ,كلصالح الهجهكعتٓف
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التجريبٓتٓف ,كقد ىكقشت الىتائج التْ تكصل الٍٓا فْ ضكء الدراسات السابقة كالجاىب الىظرؼ كاختتهت

ببعض التكصيات.

 دراسة عبدهللا)ٌ:(2014دفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ طبيعة التعميـ الهدهج آجابياتً كسمبياتًكهعكقاتً باعتباري حمقة الكصل بٓف التعميـ التقمٓدؼ كالتعميـ اٚلكتركىْ  ,ككذلؾ التعرؼ عمِ دكر الهعمـ
كالهتعمـ فْ العهمية التعميهية كالشركط الكاجب تكافرٌا لتىفٓذ التعميـ الهدهج فْ الهدارس  ,كقد اعتهدت
الدراسة عمِ الهىٍج التحمٓمْ الهكتبْ.
دراسة السٓد )ٌ :(2016دفت الدراسة إلِ بياف أثر اختٛؼ ىهط التعميـ الهدهج عمِ تىهية التحصٓل
كهٍارات التفاعل ا٘لكتركىْ كبقاء أثر التعمـ لدػ طٛب تقىيات التعميـ بكمية التربية ,كاعتهدت الدراسة عمِ
الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ,كالهىٍج التجريبْ .كتهثمت أدكات الدراسة فْ قائهة هٍارات التفاعل ا٘لكتركىْ,
كاختبار التحصٓل الهعرفْ لهٍارات التفاعل ا٘لكتركىْ ,كبطاقة هٛحظة أداء طٛب تقىيات التعميـ لهٍارات
التفاعل ا٘لكتركىْ ,تـ تطبيقٍـ عمِ عٓىة هككىة هف ) (36طالب ا هف طٛب الفرقة اٖكلِ بكمية التربية قسـ
تقىيات التعميـ كالتْ تدرس هقرر التعميـ ا٘لكتركىْ .كجاءت ىتائج الدراسة هؤكدة عمِ كجكد فرؽ داؿ
إحصائي ا بٓف هتكسطْ درجات طٛب تقىيات التعميـ فْ التطبيقٓف القبمْ كالبعدؼ ٚختبار التحصٓل الهعرفْ
لهٍارات التفاعل ا٘لكتركىْ لصالح التطبٓق البعدؼ ,كجاءت قيهة "ت" الهحسكبة ) (32.88كٌْ دالة
إحصائيا عىد هستكػ) (0.01هها ٓؤكد فعالية استخداـ ىهط التعميـ الهدهج "تقمٓدؼ /إلكتركىْ" فْ تىهية
التحصٓل الهعرفْ لهٍارات التفاعل ا٘لكتركىْ لدػ طٛب تقىيات التعميـ ,كقبكؿ الفرض الفرعْ اٖكؿ
لمفرض الرئيس اٖكؿ جزئي ا فيها ٓخص التحصٓل الهعرفْ .كها أكصت الدراسة الجٍات الهعىية بتبىْ
اٌٚتهاـ بىهط التعميـ الهدهج الذؼ ٓكظف أدكات التعميـ ا٘لكتركىْ عىد تصهيـ بٓئة التعميـ الهدهج لتحسٓف
ىكاتج التعمـ فْ الهقررات الدراسية الهختمفة .كها أكصت بالتكعية بدكر كفاعمية التعميـ الهدهج فْ الهراحل
الدراسية الهختمفة لتىهية التحصٓل كلمهٍارات كاٚتجاٌات.
التعمٓق عمِ الدراسات السابقة كهدػ اٚستفادة هىٍا فْ الدراسة الحالية :
 تىكعت الدراسات السابقة فْ اختيار الهىٍج الهتبع فْ الدراسة فهىٍا ها كاىت دراسة كصفية كهىٍا هاكاىت تجريبية كهىٍا ها اكتفْ الباحث بالدراسة الهكتبية التحمٓمية .
 اختمف اخ تيار العٓىة تبعا لمهىٍج الهستخدـ فْ الدراسة ففْ الهىٍج التجريبْ كاىت العٓىة هقسهة إؿضابطة كتجريبية كهىٍا العٓىة الهستخدهة فْ الهىٍج الكصفْ أؼ عٓىة عشكائية أك طبقية أك هىظهة.
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 أسفرت الىتائج فْ كل الدراسات السابقة عف فاعمية استخداـ التعميـ الهدهج فْ الهىظكهة التعميهية. استفادت الدراسة الحالية هف الدراسات السابقة فْ تكفٓر القاعدة الهعمكهاتية لصياغة هشكمة الدراسةكاٌٚداؼ كاٚطار الىظرؼ.
 االعواءاد إٌّٙغ١خ ٌٍلهاٍخ:منيج الدراسة  :اعتهدت الباحثتاف عمِ الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ حٓث تـ هف خٛلً كصف أبعادالتعميـ ال هدهج هف جاىبً الهعرفْ كالهىٍجْ ثـ تحدٓد كسائل كتقىيات اٚتصاؿ الهتبعة فْ ىهكذج فارؾ
كتحمٓل ىتائج البياىات الكاردة هف إجابات الهبحكثٓف الهتبآىة عمِ استهارات البحث  ,كلٍذا يعتبر الهىٍج
الكصفْ هٛئـ لٍذا الىكع هف الدراسات .
-هجتهع الدراسة :يشهل هجتهع الد ارسة جهيع أفراد الهجتهع ههف ٓتبعكف ىهكذج فارؾ فْ التعميـ

الهدهج كقد اقتصر عمِ هدارس هعٓىة ىظ ار لحداثة ٌذا الىهكذج التعميهْ كىقص الككادر البشرية التْ

يهكىٍا التعاهل هعً.

-عينة الدراسة  :تـ اختيار عٓىة الدراسة بالطريقة العهدية  ,حٓث استٍدفت الدراسة بعض الهدارس

التْ تتبع ىهكذج فارؾ لمتعميـ الهدهج سكاء كاف بشكل كمْ أك جزئْ ككاىت الهدارس ٌْ:
جدكؿ يبيف تكزيع عينة المتعمميف كالمعمميف بحسب مدارسيـ
الهدرسة

الهتعمهٓف

الهعمهٓف

هدرسة الهعرفة الدكلية

15

17

هدرسة الصهكد

7

3

هدرسة جٓل الثكرة الجدٓدة

5

3

هدرسة 24ديسهبر

5

2

كقد شهمت العٓىة)34طالب( )26هعمـ ( ههف يطبق عمٍٓـ التعميـ الهدهج كفق ىهكج فارؾ.

 أدكات الدراسة :اػزّل اٌلهاٍخ اٌؾبٌ١خ ػٍ( ٝاٍزج١بْ فبهن ) اٌنٓ ٞتضهف هجهكعة هف اٖسئمة الهتىكعةيهكف اختيار إجابة أك أكثر لكل سؤاؿ كٌك يشٓر لمىهط الهىاسب الهفضل لكل هتعمـ ,كيهكف استخداهً
فْ خطكة تحمٓل الهتعمهٓف لمتصهيـ التعميهْ ,كقد تـ استخداـ

)استبياف فارؾ(بعد ها تـ تحكيري كتعدٓمً
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لٓتٛءـ هع عٓىة الدراسة كذلؾ بعد عرضً عمِ ) (3هف الخبراء كالهحكهٓف اٖساتذة بجاهعة طرابمس فْ

هجاؿ طرؽ التدريس كعمـ الىفس التربكؼ ,كيحتكؼ ٌذا اٚستبياف عمِ هكاقف تعميهية تتضهف ىهط التعمـ
الهفضل لدػ الهتعمهٓف كالهتاح استخداهً لدػ الهعمهٓف )بصرؼ -سهعْ – قرائْ /كتابْ-حركْ(,
كيشتهل اٚستبياف عمِ ) (16فقرة ك ) (4بدائل اختيارية فْ اٚستجابة.

 -عرض كتحميل النتائج:

 إجابة السؤاؿ اٖكؿ -:هاٌْ اٖبعاد الهفضمة لمتعميـ الهدهج كفق ىهكذج فارؾ فْ العهمية التعميهية فْالهؤسسات التعميهية هف كجٍة ىظر الهتعمهٓف؟ لٙجابة عمِ ٌذا السؤاؿ تـ بحساب التكرار كالىسب

الهئكية ٘جابات الهبحكثٓف)عٓىة الهتعمهٓف( عمِ استبياف "فارؾ" حٓث ٓكضح ٌذا الجدكؿ التك اررات

كالىسب الهئكية ٖبعاد التعميـ الهدهج الهفضمة لدػ الهتعمهٓف ,ككاىت عمِ الىحك التالْ:
التكرار

السؤاؿ

الىسبة الهئكية

التكرار

السؤاؿ

الىسبة
الهئكية

15

44.1

س_1كٓف يهكف تذكر كمهات V
A

4

11.8

تخٓمٍا بشكل هعٓف أك بالرجكع R

9

26.5

K

6

17.6

فْ V

3

8.8

A

8

23.5

ها قاـ بً أخركف أك الخبرة R

11

32.4

K

12

35.3

س-3عىدها تقكـ بتعمـ هٍارة V

4

11.8

A

8

23.5

12

35.3

بمغة أجىبية ٌل تقكـ بكتابتٍا
أك قراءتٍا بصكت هسهكع أك
لمقاهكس؟
س_2عىها

ترغب

اٚستفسار عف هكضكع أك
هشركع عمهْ هعٓف تمجأ إلِ
السابقة ؟

ٚستخداـ

الهستحدثات

التكىكلكجية فاىؾ تمجأ لرسكـ

بياىية أك بتعميهات هكتكبة أك R

تكجيً V

3

8.8

س-7عىدها

تريد

A

9

26.5

R

11

32.4

K

11

32.4

س -8لتكضيح اىجازات V

3

8.8

A

5

14.7

كتاب أك سهاع هحاضرات R

11

32.4

K

15

44.1

عمِ V

13

38.2

A

6

17.6

أك كصف خطْ لمىتائج أك R

9

26.5

هعمكهة إلِ شخص ها
فاىؾ ترسـ خريطة أك تذٌب
هعً أك تحدد اتجاٌات ؟

أخريف

فْ

هجاؿ

التكىكلكجيا فىؾ تقكـ بقراءة
أك هشاٌدة صكر عمِ
اٚىترىت ؟
سٓ-9تـ

التعرؼ

خمفية اٚختبار بعد اىٍائً
هف خٛؿ أهثمة تـ تطبيقٍا
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10

29.4

K

س_4عىدها ترغب بتصهيـ V

2

5.9

A

5

14.7

العهل بخريطة أك شرح اك R

13

38.2

K

14

41.2

هستحدثات V

13

38.2

A

5

14.7

هشاٌدتً أكهف خٛؿ خبرة R

9

26.5

K

7

20.6

التحدث هع زهٓل عىٍا أك K

6

17.6

رسكـ بياىية؟
س-10عىد تعمـ هٍارة فْ V

2

5.9

A

5

14.7

قراءة R

12

35.3

K

15

44.1

سٌ-11ل تفضل الهكاقع V

4

11.8

A

8

23.5

الهرئية أك الهكتكبة أك التْ R

12

35.3

K

10

29.4

س-6أؼ هعمـ تفضل الذؼ V

2

5.9

سٌ12ل ٓمفت اىتباٌؾ

V

13

38.2

A

5

14.7

عىد شراء كتاب شكمً A

10

29.4

R

12

35.3

K

15

44.1

تقرأي سريعا؟

كرشة عهل أك هشركع عمهْ
جهاعْ فاىؾ تكضح لهجهكعة
بهطكية أك ٌاتفيا؟

سٚ5ختيار
تكىكلكجية

ٓتأثر قرارؾ بها

تقرأي عىٍا أك بها تسهعً أك
شخصية؟

يستخدـ

رسكـ

بياىية

أك

عركض أك كاجبات هكتكبة أك

الكهبٓكتر

تستعٓف

فاىؾ

برسكـ بياىية أك التحدث هع
ذكؼ

الخبرة

أك

التعميهات أك استخداـ لكحة
الهفاتيح؟

اٚلكتركىية التْ تتضهف
التصاهيـ

الهسهكعة

أك

يهكف تجربتٍا؟

الخارجْ أك هحتكاي الكاقعْ

R

5

14.7

K

6

17.6

التكرار

الىسبة الهئكية

السؤاؿ

التكرار

الىسبة

فْ V

3

8.8

س15عىد إلغاء جزئية هف V

4

11.8

A

9

26.5

A

5

14.7

أك هعمكهات هف اٚصدقاء أك R

11

32.4

رسكـ بياىية أك بكتابة كمهة R

12

35.3

K

11

32.4

K

10

29.4

أسئمة كأجكبة؟

السؤاؿ

أك ها سهعتً هف أحدٌـ أك

الهئكية
س13عىد

الرغبة

التحضٓر لىدكة عمهية فاىؾ
تستعٓف بصكر لىدكات سابقة
بخطكات هكتكبة أك القياـ بٍا

الهىٍج فاىؾ تقدـ قصة
كاقعية تبرر إلغاؤٌا أك
أك كضع رؤكس أقٛـ

414

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]
لمتدرب عمٍٓا؟

كتجربة أكلِ؟
س14هاذا تفعل عىد هرضؾ V

2

5.9

A

5

14.7

ىهكذج أك باٖىترىت أك بشرحً R

11

32.4

R

K

16

47.1

K

كحاجتؾ لطبٓب تفضل أف
يشرح لؾ حالتؾ باستخداـ
شفكؼ أك بتقرير هكتكب

سٖ16تعمـ هٍارة أفضل V
الخبرة هسهكعة أك هقركءة
أك هكتكبة أك هرئية؟

14

41.2

A

5

14.7

9

26.5

6

17.6

الىهط البصرؼ) ) , Vالىهط السهعْ ) ) ,Aالىهط القرائْ /الكتابْ)) , Rالىهط الحركْ)(K

-تبٓف هف خٛؿ الجدكؿ السابق الذؼ ٓكضح ٌذا الجدكؿ تك اررات كالىسب الهئكية ٖبعاد التعميـ

الهدهج الهفضمة لدػ الهتعمهٓف بأف الهتعمهٓف كاىكا أكثر تفضي ٛلمىهط الحركْ )ٓ (Kميً الىهط القرائْ/

الكتابْ )ٓ (Rميً الىهط السهعْ ثـ الىهط البصرؼ ,كٌذا ها ٓتفق هع ىتائج دراسة )جاهع ك
آخركف )(2013عبدهللا )(2014السٓد (2016كتفسر ٌذي الىتائج أف الهتعمـ يفضل تعمـ الحقائق كحل
الهشكٛت كاٚستكشاؼ فتككف لديً قدرة عمِ ِفٍـ أؼ هعمكهة جدٓدة هف خٛؿ التدريب العهمْ كيهٓل إلِ
تعمـ اٖشياء الجدٓدة الهرتبطة بالحياة الحقيقية فيأخذ فترات راحة هتكررة هف الهذاكرة ثـ ٓتحرؾ حكؿ

استخداـ اٚلكاف لتكضيح اٚفكار فْ القراءة كلٍذا فإف الهتعمهٓف لدٍٓـ هٓل لٗىشطة الٓدكية كالعمهية

العهمية كالتعمـ الىشط  ,كٌك ها ٓتىاسب هع طبيعة الهرحمة العهرية التْ يعيشٍا الهتعمهٓف)15-13سىة(,

كها أف هٓل أبىاء ٌذا الجٓل إلِ التكىكلكجيا كالتفاعل جعمٍـ يفضمكف الىهط الحركْ إ ٚأف ٌذا الىهط
ٓتطمب إهكاىيات كككادر هادية كبشرية قد ٓ ٚتكفر الهثٓر هىٍا فْ هدارسىا .
 اعبثخ اٌَئاي اٌضبٔ: ٟ هاٌْ اٖبعاد الهستخدهة لمتعميـ الهدهج كفق ىهكذج فارؾ فْ العهمية التعميهية فْ الهؤسسات التعميهية هف كجٍة ىظرالهعمهٓف؟ لٙجابة عمِ ٌذا السؤاؿ تـ حساب التكرار كالىسب الهئكية ٘جابة عٓىة الهعمهٓف عمِ استبياف "فارؾ" حٓث
ٓكضح ٌذا الجدكؿ تك اررات كالىسب الهئكية ٖبعاد التعميـ الهدهج الهستخدهة لدػ الهعمهٓف ,ككاىت عمِ الىحك
السؤاؿ
س_1

كٓف

أجىبية

ٌل

تذكر

بكتابتٍا
بصكت

يهكف V

كمهات
أك

بمغة A

تقكـ R

قراءتٍا K

هسهكع

أك

تخٓمٍا بشكل هعٓف أك

التالْ:

التكرار

الىسبة الهئكية

السؤاؿ

التكرار

الىسبة الهئكية

1

3.8

س-6أؼ هعمـ تفضل V

-

-

6

23.1

11

42.3

12

46.2

7

26.9

7

26.9

8

30.8

الذؼ يستخدـ رسكـ A

بياىية أك عركض أك R
كاجبات هكتكبة أك K

أسئمة كأجكبة؟

بالرجكع لمقاهكس؟
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س_2عىها ترغب فْ V
عف A

اٚستفسار

هكضكع أك هشركع R

عمهْ هعٓف تمجأ إلِ K
ها قاـ بً أخركف أك

-

-

12

46.2

-

-

14

53.8

الخبرة السابقة ؟

س-3عىدها تقكـ بتعمـ V

هٍارة

الهستحدثات

ٚستخداـ A

3

11.5

9

34.6

R

5

19.2

9

34.6

التكىكلكجية فاىؾ تمجأ K
لرسكـ

بياىية

أك

بتعميهات هكتكبة أك

بتصهيـ كرشة عهل أك A

هشركع عمهْ جهاعْ R
فاىؾ تكضح لهجهكعة K
العهل بخريطة أك شرح

1

3.8

12

46.2

6

23.1

7

26.9

اك بهطكية أك ٌاتفيا؟

خريطة أك تذٌب هعً K

أك تحدد اتجاٌات ؟

لتكضيح V

س-8

اىجازات أخريف فْ A

هجاؿ التكىكلكجيا فىؾ R

تقكـ بقراءة كتاب أك K
سهاع هحاضرات أك

V

عىٍا أك بها تسهعً أك K

هشاٌدتً أكهف خٛؿ

-

-

11

42.3

9

34.6

6

23.1

خبرة شخصية ؟

4

15.4

10

38.5

5

19.2

7

26.9

التعرؼ V

سٓ-9تـ

عمِ خمفية اٚختبار A

بعد اىٍائً هف خٛؿ R
أهثمة تـ تطبيقٍا أك K
كصف خطْ لمىتائج

3

11.5

11

42.3

5

19.2

7

26.9

تعمـ V

س-10عىد

هٍارة فْ الكهبٓكتر A

فاىؾ تستعٓف برسكـ R

بياىية أك التحدث هع K
ذكؼ الخبرة أك قراءة

1

3.8

9

34.6

8

30.8

8

30.8

التعميهات أك استخداـ
لكحة الهفاتيح؟

تفضل V

اٚلكتركىية A

التْ تتضهف التصاهيـ R

الهسهكعة أك الهرئية K
أك الهكتكبة أك التْ

3

11.5

9

34.6

5

19.2

9

34.6

يهكف تجربتٍا؟

س14هاذا تفعل عىد V

هرضؾ
لطبٓب

يشرح

كحاجتؾ A

أف R

حالتؾ K

باستخداـ ىهكذج أك

2

7.7

9

34.6

8

30.8

7

26.9

باٖىترىت أك بشرحً
شفكؼ

ٓمفت V

تفضل

لؾ

هكتكب؟
سٌ12ل

8

30.8

عىٍا أك رسكـ بياىية؟

ٓتأثر قرارؾ بها تقرأي R

الهكاقع

شخص ها فاىؾ ترسـ R

7

26.9

أك التحدث هع زهٓل

هستحدثات تكىكلكجية A

سٌ-11ل

تكجيً هعمكهة إلِ A

10

38.5

اٚىترىت ؟

ترغب V

سٚ5ختيار

س-7عىدها

هشاٌدة صكر عمِ

بطرح أسئمة هكتكبة ؟
س_4عىدها

تريد V

1

3.8

-

-

س15عىد

أك

بتقرير

إلغاء V

1

3.8
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الىهط البصرؼ) ) , Vالىهط السهعْ ) ) ,Aالىهط القرائْ /الكتابْ)) , Rالىهط الحركْ)(K

تبٓف هف خٛؿ الجدكؿ السابق الذؼ ٓكضح ٌذا الجدكؿ تك اررات كالىسب الهئكية ٖبعاد التعميـ الهدهج

الهستخدهة لدػ الهعمهٓف بأف الهعمهٓف كاىكا أكثر تكضيفا لمىهط السهعْ )ٓ (Aميً الىهط الحركْ )(K
ٓميً الىهط القرائْ /الكتابْ) (Rثـ الىهط البصرؼ) , (Vكٌذا ها ٓتفق هع )الشٍراىْ ( 2007كدراسة

)السٓد كآخركف (2018كدراسة ) الباتع  ,الهخٓىْ , (2009كتفسر ٌذي الىتائج أف الهعمـ أكثر تركٓ از
عمِ ذكر الهعمكهات بصكت هسهكع كتكرارٌا لفظيا كيستخدـ التحميٛت المفظية ك سرد القصة لتكضيح
كجً ىظري ,كها يسعِ إلِ تفسٓر الهعاىْ الضهىية لمحدٓث عف طريق اٚستهاع لىبرة الصكت كيستفٓد

غالبا هف قراءة الىصكص كتعميهات الدركس بصكت هسهكع  ,كيرجع تركٓز الهعمهٓف عمِ ٌذا الىهط
لسٍكلة استخداهً هف ىاحية كلتٛئهً هع استراتٓجية التمقٓف كاٚستهاع كالتْ تضع العهمية التعميهية فْ

اطار هحدد كتعكؽ اىطٛؽ الهتعمهٓف كابداعٍـ .

 االستنتاجات :يتبيف مف خالؿ نتائج الدراسة الحالية بعض االستنتاجات التالية : حتِ يهكف لمطٛب اكتساب خبرات تعميهية ك تربكية ك هٍارات هتىكعة ك تقديـ هخرجات ك ىتائج ههٓزةكلٓتهكف هف ذلؾ ٚبد لمهعمـ أف يفٍـ ك ٓتعرؼ عمِ طٛبً أك ٚكيكتشف أىهاط تعمهٍـ لٓتهكف هف تقديـ

ها ٓىاسبٍـ ك يحفزٌـ ك ٓدفعٍـ ىحك التعمـ بفاعمية أكثر.

 تتفق الدراسة الحالية هع الدراسات التْ تؤكد عمِ أٌهية العهمية التعميهية الهعتهدة عمِ الهتعمـ كالتْيقتصر فٍٓا دكر الهعمـ عمِ التكجيً ك الىصح.
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 هف آجابيات التعميـ الهدهج ٌك زيادة دافعية الهتعمهٓف ىحك العهمية التعميهية كتحسٓف تحصٓمٍـ فْالهقررات الدراسية ,ك ٌذا ها فيً حل لهشكمة الهعمهٓف اٖساسية كٌْ اىخفاض دافعية الهتعمهٓف كضعف

الرغبة فْ التعمـ .

ٓ -تطمب التعميـ الهدهج اهكاىيات هادية كبشرية ٓىبغْ تكفرٌا فْ الهدارس .

 يسٍل ادارة عهمية التعمـ فْ التعميـ الهدهج الهتهركز حكؿ الهتعمـ هقارىة بالتعميـ التقمٓدؼ الهتهركز حكؿالهعمـ ,حٓث اختفت هشكٛت ادارة القاعة الدراسية هثل الشغب ك تعبٓر الهتعمهٓف عف شعكرٌـ بالهمل ك

-

رغبتٍـ فْ اىتٍاء الحصة.

لكحع فْ الدراسة الحالية تفضٓل الهتعمهٓف هع الىهط الحركْ أكثر هف اٖىهاط اٖخرػ لمتعمـ كيهكف

تفسٓر ذلؾ بأف الهتعمهٓف يستهتعكف باستخداـ كتكظٓف التقىية فْ التعميـ بشكل أكبر .

 كها أشارت الدراسة الحالية إلِ هٓل الهعمهٓف إلِ استخداـ كتكظٓف الىهط السهعْ كذلؾ عمِ اعتبارتهسؾ الهعمهٓف بالىهط القديـ التقمٓدؼ القائـ عمِ الهعمـ بأسمكب التمقٓف كالحفع.

 -تكصيات الدراسة :

 أعادة الىظر فْ استراتٓجيات اٚعتهاد عمِ أبعاد العهمية التعميهية فبعد أف كاف الهعمـ الهمقف أصبحالهرشد كالهكجً كيقع عمِ عاتق الهتعمـ الكصكؿ إلِ الهعمكهات كالهعارؼ كهصادرٌا

 تدريب الهعمهٓف عىد تطبٓق التعميـ الهدهج لفاعمٓتً عىد تطبٓق آليات التعمـ كفق ىهكذج فارؾ )البصرؼ,السهعْ ,الحركْ ,القرائْ/الكتابْ(.

 اٌٚتهاـ بالتعميـ الهدهج الهعتهد عمِ فعالية الطالب كعمِ ككىً هحكر العهمية التعميهية كهقارىتًبالطريقة التقمٓدية لمتعميـ.

 -قائمة المراجع:

-1الشٍراىْ ,تاهر )  : (2007التعميـ ا٘لكتركىْ فْ الكاقع السعكدؼ فْ هقرر اتجاٌات تربكية
هعاصرة  ,بحث غٓر هىشكر ,كمية التربية ,جاهعة الهمؾ سعكد.

-2جاهع حسف  ,سكيداف اهل  ,دركيش جكٌرة ) :(2013دراسة الىظـ التعميهية لمتعمـ الهدهج ىحك
تصهيـ هقترح كفق ىهكذج فارؾ ,هجمة العمكـ التربكية ,الهجمد ,21العدد.4

-3السٓد دمحم السٓد):(2016أثر اختٛؼ ىهط التعميـ الهدهج عمِ تىهية التحصٓل كهٍارات التفاعل
اٚلكتركىْ :هجمة دراسات فْ العاـ الجاهعْ  ,العدد)(33ص-427ص.511

 4ػجلهللا ،كٚء صقر) :(2014التعميـ الهدهج حمقة الكصل بٓف التعميـ التقمٓدؼ كالتعمـ اٚلكتركىْ)دراسةتحمٓمية( ,هجمة الدراسات كالبحكث اٚجتهاعية ,جاهعة الكادؼ العدد السابعٓ ,كلٓك.

-5اسهاعٓل ,دمحم ):(2010التعميـ الهدهج  ,هجمة التعميـ اٚلكتركىْ ,العدد الخاهس.
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-6عبد الجكاد):(2015فاعمية استخداـ التعميـ الهدهج فْ تىهية هٍارات اىتاج هشاريع الفٓجكاؿ بيسؾ
دكت ىت لطٛب الهرحمة الثاىكية  ,جاهعة بىٍا ,الهجمد) ,(26العدد).(201

-7عطية ,هحسف ) :(2009استراتٓجية ها كراء الهعرفة فْ فٍـ الهقركء ,دار الهىاٌج لمىشر كالتكزيع,
عهاف.

-8السٓدٌ ,بً كآخركف ):(2018فاعمية استخداـ التعميـ الهدهج اٚلكتركىْ كاستراتٓجيات
التدريس الهتهركز حكؿ الهتعمـ كفق ىهكذج فارؾ عمِ هخرجات التعمـ كالدافعية

URI: http://repository.psau.edu.sa:80/jspui/handle/123456789/1756

-9زيتكف ,كهاؿ عبد الحهٓد) :(2004تكىكلكجيا التعميـ فْ عصر الهعمكهات كاٚتصاٚت,ط 2عالـ
الكتب ,القاٌرة.

10دمحم ,حسف الباتع ك الهخٓىْ ,دمحم راشد):(2009أثر اختٛؼ ىهطْ التدريب )الهدهج -التقمٓدؼ) فْتىهية بعض هٍارات استخداـ الحاسكب لدػ هعمهْ هدارس التعميـ اٖساسْ بسمطىة عهاف ),هجمة

تكىكلكجيا التربية(الجهعية العربية لتكىكلكجيا التربية ,جاهعة القاٌرة.

-11السٓد  ,سميهاف دمحم) :(2016أثر اختٛؼ ىهط التعميـ الهدهج عمِ تىهية التحصٓل كهٍارات التفاعل
ا٘لكتركىْ كبقاء أثر التعمـ لدػ طٛب تقىيات التعميـ بكمية التربية ,دراسات فْ التعميـ الجاهعْ ,جاهعة

عٓف شهس ,كمية التربية ,هركز تطكير التعميـ الجاهعْ ,العدد.49

فعالية فْ تمّقْ الهعمكهات كالغائبة عف
12السٓد ,هْ) :(2015أىهاط التعمـ "الكسٓمة اٚكثر ّأىظهتىا التعميهية"

. http://www.arageek.com/edu/2015/9/13/learning-styles-html
 -13-أىهاط التعمـ لدػ الطٛب – هىٍل الثقافة التربكية

http://www.manhal.net/art/s/19192

-14كٓف تؤثر أىهاط التعمـ الهفضمة عمِ الفاعمية الذاتية
http://www.alai.com/article/26297.html
*********************************
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التعميـ المقمكب _ حل بديل أـ رافد لمتعميـ التقميدي؟

د .مديحة يكنس ادمحم

كمية التربية قصر بف غشٓر  /جاهعة طرابمس

مستخمص الدراسة :

سعت الدراسة إلِ ا٘جابة عف تساؤلٍا الرئيس التالٌْ :ل يهكف أف يككف التعميـ الهقمكب بديٛ

عف التعميـ التقمٓدؼ ,أـ أىً رافدا كهكه ٛلً؟  ,كلتحقٓق أٌداؼ الدراسة تـ تعريف هفٍكـ التعميـ الهقمكب
كقيهتً الهضافة ,كالخمفية الفمسفية لمتعميـ الهقمكب ,كهرجعٓتً العمهية ,كالفرؽ بٓىً كبٓف التعميـ التقمٓدؼ,
هع التطرؽ إلِ الدعائـ الرئيسة لمتعميـ الهقمكب .كذلؾ حاكلت الباحثة عرض ىتائج أٌـ الدراسات العمهية
التْ تىاكلت التعميـ الهقمكب كأثري عمِ بعض الهتغٓرات ,أيضا عرض بعض التجارب الدكلية التْ
اىتٍجت التعميـ الهقمكب فْ التدريس .كقد تكصمت الدراسة إلِ عدة ىتائج  ,أٌهٍا :أف التعميـ الهقمكب ٌك
هكهل لمتعميـ التقمٓدؼ كرافد أساسْ لً كليس بدي ٛاستراتٓجيا عىً .كها أىً يعد أكثر اٖىهاط التعميهية
هٛئهة لمتعميـ كالتعمـ فْ القرف الحادؼ كالعشريف ,حٓث أىً ٓمبْ حاجات الهتعمهٓف ,كتطمعات الهجتهع
كطهكحاتً
الكممات المفتاحية :التعميـ الهقمكب ؛ الفصل الهقمكب؛ دعائـ التعميـ الهقمكب؛ ٌرـ بمكـ الهعرفْ.

المقدمة:
إف التطكر فْ هجاؿ التقىية ,كالهعمكهات التْ أصبحت هتاحة إلِ حد كبٓر لفئة هعتبرة هف
اٖشخاص خاصة الهتعمهٓف هىٍـ ,كاستخداهٍـ لٍا بكثرة اىتح جي ٛرقهيا لديً القدرة عمِ استخداـ ٌذي
اٖدكات كاستيعاب الهعمكهات هف خٛلٍا ,كأدػ إلِ تغٓٓر فْ أىهاط التعميـ كالتعمـ كالتكجً إلِ أىكاع
كاستراتٓجيات تعميهية تعهل عمِ الهزج بٓف ها ٌك تقمٓدؼ كها ٌك حدٓث .فهىذ العاـ  ,2000قدهت ٚج
كزهٛؤٌا فكرة استخداـ التقىية)الفٓدٓكٌات( لقمب بٓئة الفصكؿ الدراسية  ,كٌك ها يسهِ بالتعميـ الهقمكب,
الذؼ يعد أحد الحمكؿ التقىية الحدٓثة لهعالجة طرائق التعميـ التقمٓدية ,كتىهية هٍارات التفكٓر عىد
الهتعمهٓف )أكزؼ.(27 ,2020,

ككفق ا٘حصائيات التْ ىشرٌا هكقع جكجل فْ ىٍاية عاـ  ,2013يحتل هكقع "ٓكتٓكب" الهركز
الثاىْ هف بٓف الهكاقع اٖكثر زيارة عمِ شبكة ا٘ىترىت ,فعدد هشاٌدات ٓكتٓكب ٓكهيا بمغ حكالْ 4
هميارات هشاٌدة فْ الٓكـ ,كيتـ تحهٓل  100ساعة هف الفٓدٓك كل دقيقة ,هها ٓؤكد أف الفٓدٓك لً تأثٓر
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كشعبية  ٚيهكف تجاٌمٍها ,كأدت ٌذي الشعبية التْ يحظِ بٍا الفٓدٓك بٓف فئة الشباب إلِ التفكٓر فْ
استخداهً كأداة تعميهية ,لذا أصبح التعميـ الهقمكب فْ أكركبا كالكٚيات الهتحدة اٖهريكية هكضع اٌتهاـ
عدد هف الهدارس كالهؤسسات كالكميات" ,كتشٓر ىتائج بحث أجرؼ عاـ  2012أف ىسبة  %20هف
الهعمهٓف يطبقكف فْ فصكلٍـ الدراسية ٌذي الهستجدة التربكية ,كأف  %25هف هدٓرؼ الهدارس اٌتهكا بٍا,
كقد ارتفع عدد اٖعضاء الىشيطٓف عمِ الهكقع الخاص بشبكة التعميـ الهقمكب هف  2500إلِ 15000
إلِ حدكد ٓىآر )" 2012أكزؼ) (27 ,2020 ,الجىزكرؼ.(11 ,2019 ,
صهـ الىظاـ التعميـ التقمٓدؼ
لقد تغٓر الهتعمهكف بشكل جدرؼ ,كلـ يعكدكا أكلئؾ اٖشخاص الذٓف ُ
لتدريسٍـ ,هها ٓتطمب بالفعل تغٓٓ ار فْ الهىاٌج كطرائق التعميـ ,لتتٛءـ هع هتطمبات العصر الذؼ
يعيشكف فيً ,فالهؤسسة التربكية ٓىبغْ أف تقكد التطكير كالتغٓٓر ,كترسـ هعالـ أسالٓب هكاجٍة هشكٛت
الهستقبل كتحدياتً.
إف استراتٓجية التعميـ الهقمكب تٛقْ أٌهية بالغة فْ السياؽ العالهْ ,كفْ اٖىظهة التربكية دائهة
التغٓٓر ,كالتْ ربها تخفْ بٓف طيات صراعاتٍا السياسية كاٚقتصادية  ,صراعا بٓف أىظهة التعميـ لدٍٓا,
كالتْ تعتبر جكدة التربية رٌاف لتمبية حاجات الحاضر ,كالتطمع إلِ هستقبل آهف هفعـ بالرفاٌية ,كها أف
اٚىخراط فْ هجتهع الهعرفة كالهساٌهة فيً ,يفرض عمِ الهؤسسات التربكية هضاعفة جٍكدٌا ىحك تزكيد
الهعمـ بطرائق هثالية تساعدي عمِ تخطْ العكائق التْ تجتاح هٍىتً كتيسر جهيع التحديات بتحكيمٍا إلِ
فرص تىهكية )بف فاطهة.(2013 :

مشكمة الدراسة:
ىظ ار ٌٚتهاـ العالـ بالبحث عف ىهاذج تعميهية حدٓثة تتيح فرص التعمـ الهتهآز هتجاكزيف بذلؾ
الىهاذج التقمٓدية ,حٓث تكجٍت بعض الهؤسسات التربكية لقمب تعميهٍا بالكاهل ,كاىتٍجت اسمكب التعميـ
عف طريق أف الهتعمـ ٓدرس بعض الهعارؼ كالهفاٌيـ فْ هستكيات هعٓىة خارج الهدرسة ,كيأتْ لمهدرسة
فقط لمىشاطات كالهراجعة .كأطمق عميً التعميـ الهقمكب  ,كىاؿ ٌذا التعميـ اٌتهاها كبٓ ار سكاء هف الىاحية
البحثية أك التطبيقية خاصة بعد

ظٍكر الكسائل التقىية الحدٓثة التْ ساٌهت فْ سٍكلة التكاصل

كالكصكؿ إلِ الهعرفة الهطمكبة هف قبل الهتعمهٓف .كزاد اٌٚتهاـ بٍذا الىكع هف التعميـ فْ ظل اىتشار
جائحة ككركىا.
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ٖف ٌذا الىكع هف التعميـ ٚزاؿ ٓكاجً اىقساها بٓف أراء ,بٓف هؤيد كهعارض ,لذا تهثمت هشكمة
الدراسة فْ ا٘جابة عف التساؤؿ الرئيس التالٌْ :ل يهكف أف يككف التعميـ الهقمكب بدي ٛعف التعميـ
التقمٓدؼ  ,أـ اىً رافدا كهكه ٛلً؟ كيتفرع عىً التساؤٚت التالية:
 .1هاٌية التعميـ الهقمكب؟
 .2هاٌْ فمسفتً التربكية؟
 .3ها الفرؽ بٓف الفصل الهقمكب كالتعميـ الهقمكب؟
 .4ها الدعائـ الرئيسة لتطبيقً بفاعمية؟
 .5ها آجابياتً هقارىة بغٓري هف استراتٓجيات التعمـ الهطركحة كبدائل لمتعميـ التقمٓدؼ؟
 .6التعميـ الهقمكب هقابل التعميـ التقمٓدؼ؟
 .7ها أٌـ الدراسات كالتجارب الدكلية التْ اىتٍجتً كاستراتٓجية لمتدريس؟
تمؾ التساؤٚت كغٓرٌا ٌْ ,ها سعت ٌذي الدراسة لٙجابة عىٍا ,هحاكلة بذلؾ تسميط الضكء حكؿ
ٌذي اٚستراتٓجية الهٍهة ,كتحسيس التربكيٓف بقيهتٍا ,كفائدتٍا فْ التغٓٓر هف اٖسالٓب السائدة فْ
التعميـ ,كأف ٓتـ هىاقشتٍا ضهف فعاليات ٌذا الهؤتهر كهتطمب هف هتطمبات التحكؿ التربكؼ لكميات
التربية فْ ظل تحدؼ تكىكلكجيا الهعرفة.
أىداؼ الدراسة:
تحاكؿ ٌذي الدراسة هعرفة هدػ إهكاىية إحٛؿ التعميـ الهقمكب هكاف التعميـ التقمٓدؼ ,كذلؾ هف
خٛؿ تحقٓق اٌٖداؼ التالية:
 .1تكضيح هفٍكـ التعميـ الهقمكب.
 .2شرح الخمفية الفمسفية لمتعميـ الهقمكب.
 .3التفريق بٓف الفصل الهقمكب كالتعميـ الهقمكب.
 .4بياف الدعائـ الرئيسة لتطبٓق التعميـ الهقمكب بفاعمية.
 .5ذكر آجابيات التعميـ الهقمكب.
 .6التعميـ الهقمكب هقابل التعميـ التقمٓدؼ.
 .7عرض أٌـ الدراسات كالتجارب الدكلية التْ اىتٍجت التعميـ الهقمكب كاستراتٓجية لمتدريس.
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أىمية الدراسة:
تعد ٌذي الدراسة استجابة لمتكجٍات الحدٓثة فْ هجاؿ تقىية الهعمكهات كتطبيقاتٍا فْ الهجاؿ
التعميهْ ,كتكهف أٌهتٍا فْ أٌهية ها يهكف أف تضيفً ٌذي اٚستراتٓجية فْ تحسٓف هخرجات العهمية
التعميهية التعمهية ؛ كهدػ استفادة رجاٚت التعميـ ككاضعْ الهىاٌج هف ىتائجٍا .كها أىٍا تفتح أفق
الباحثٓف الهٍتهٓف بطرائق التدريس كالتعميـ التقىْ بإجراء دراسات أخرػ حكؿ التعميـ الهقمكب.

منيج الدراسة:
الهىٍج الكيفْ "الكصفْ التحمٓمْ" الذؼ يعتهد عمِ جهع البياىات كتحمٓمٍا ,باعتباري الهىٍج
اٖىسب لٍذي الدراسة.

مصطمحات الدراسة:
 .1التعميـ المقمكب :عرفتً شبكة التعمـ الهقمكب بأىً هىحِ تعميهْ ٓتـ فيً اٚىتقاؿ بالتدريس هف هكاف
تعمـ الهجهكعة إلِ هكاف تعمـ الفرد ,كيتحكؿ هكاف الهجهكعة الىاتج ,إلِ بٓئة تعمـ دٓىاهية ,تفاعمية
ٓكجً الهعمـ فٍٓا الهتعمهٓف كٌـ يطبقكف هفاٌيـ ,كيىشغمكف بجٍد إبداعْ فْ هادة التعمـ )أكزؼ,2020 ,
.(51

 .2الفصل المقمكبٌ :ك شكل هف أشكاؿ التعميـ الهختمط ,حٓث ٓتعمـ الهتعمهٓف الهحتكػ عبر اٚىترىت,
هف خٛؿ هشاٌدة هحاضرات الفٓدٓك ,أك قراءة كتب ,أك تحمٓل كثائق ,الخ .كيتـ ذلؾ عادة فْ
الهىزؿ ,أها الكاجب الهىزلْ فٓىجز فْ الفصل هع الهعمـ كالهتعمهٓف )أكزؼ.(50 ,2020,
 .3دعائـ التعميـ المقمكب ٌْ :أربعة دعائـ أك أركاف رئيسة لتطبٓق التعميـ كالتعمـ الهقمكب بفاعمية
ككفاءة ,كبدكىٍـ يهكف لمهعمـ قمب فصمً كلكف  ٚيهكىً قمب التعميـ .كٌْ :بٓئة تعمـ هرىة ,ثقافة
التعمـ ,هحتكػ هقصكد ,هعمـ هحترؼ )الشرهاف. (167 ,2015 ,
 .4ىرـ بمكـ المعرفي :يضـ اٌٖداؼ التْ تتعمق بالهعرفة العمهية هف حقائق كقكاىٓف كىظريات ,....
كتىقسـ إلِ ست هستكيات هرتبة بشكل ٌرهْ هف البسيط إلِ اٖكثر تعقٓدا ,كٌذي الهستكيات
تصاعديا :التذكر ,الفٍـ ,التطبٓق ,التحمٓل ,التركٓب ,التقكيـ )الزكيىْ كآخركف(37 ,2013 ,

أدبيات الدراسة:
لتحقٓق أٌداؼ الدراسة تـ هراجعة بعض اٖدبيات الىظرية الهتعمقة بالتعميـ الهقمكب ,كبعض الدراسات
كالتجارب ذات العٛقة التْ سعت الباحثة هف خٛلٍا ا٘جابة عف التساؤؿ الرئيس لٍذي الدراسة .
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نشأة التعميـ المقمكب:
يعكد تطبٓق التعميـ الهقمكب إلِ عاـ 1998عمِ ٓد كل هف جكىسكف ,ككالفكرد ,المذاف هىحا
الهتعمهٓف فرصة اٚطٛع عمِ الهحتكػ التعميهْ بالهىزؿ ,كتكريس كقت الحصة لعهميات الهىاقشة
كالتحمٓل كالتركٓب كحل الهشكٛت .ثـ أسٍهت فْ اىتشاري " ٚج  "2000 Lageأستاذة اٚقتصاد
بجاهعة هياهْ هع زهٛئٍا ,الذٓف هارسكا تجارب عمِ التعميـ الهقمكب ,حٓث سجمكا فٓدٓكٌات لمدركس
كقدهكٌا لطٛبٍـ لٛطٛع عمٍٓا قبل حضكرٌـ لمدرس فْ الفصل ,أيضا لجٍكد "بيكر"2000 Baker
الفضل فْ اىتشاري ,كفْ عاـ  2011تـ تأسيس هركزيف فْ كٚية كيسككىسف لمتركٓز عمِ التعميـ
الهقمكب ,كفْ ىفس العاـ طبقت هدرسة كمٓىتكىدٓل الثاىكية فْ هيشيغاف ىهكذج الفصل الهقمكب لسائر
الفصكؿ )أكزؼ) , (27 ,2020,بشارت.(11, 2017,

كجاء بعدي كل هف "بٓرجهاف كساهز " , 2012كالتركيج لٍذي الههارسة التعميهية هف قبل أكاديهية "خاف
 ,"2013كٌْ أكاديهية أسسٍا "سمهػ ػ ػػاف خاف" "أهريكْ خريج جاهعة ٌارفارد" الذؼ اشتٍر بأىً كضع
هجهكعة هف الفٓدٓكٌات فْ هكقع " " Yoo Tubeحكؿ الرياضيات لهساعدةُ أطفاؿ عائمتً عمِ تعمـ
الرياضيات ,كسرعاف ها اشتٍرت ٌذي اٖعهاؿ ,هها جعل هؤسسة بٓل جاتس تهىحً هبمغ  3.5همٓكف
دكٚر عاـ  2010هكافأة ,عمِ الىجاح الذؼ لقيً عهمً )أكزؼ.(27 ,2020 ,
كها لبث أف تكسع هستخدهك التعميـ الهقمكب ,كككىكا جهعيات كشبكات رسهيةٓ ,تقاسهكف فٍٓا عدة هكارد
كسائطية تـ تجربتٍا كالتعمٓق عمٍٓا هف قبل الهعمهٓف .كها أىشأكا هىتديات لتبادؿ التجارب ,كٌذي الشبكات
اىتظهت سكاء عمِ هستكػ الهؤسسات التْ يعهمكف فٍٓا ,أك عمِ هستكػ جغرافْ أكسع فْ أرجاء العالـ
.كٌكذا ظٍر هيٛد " شبكة التعميـ كالتعمـ الهقمكب ,اسسٍا ك ٛهف "ساهس كبٓرجهاف" كاىخرط فٍٓا إلِ
حدكد عاـ  2016ىحك  23000ههارس لمتعميـ الهقمكب فْ جهيع أىحاء العالـ .كقد كاف لترجهة كتاب"
التعمـ الهقمكب" الذؼ ألفً كل هف "بٓرجهاف كساهز  ,"2014إلِ المغة العربية دك ار كبٓ ار فْ استخداـ ٌذا
الىهط فْ بعض الدكؿ العربية )أكزؼ.(28 ,2020 ,

أكالً :تعريف التعميـ المقمكب :
يعد التعميـ الهقمكب ىهكذجا تعميهيا تعميها يقكـ بتغٓٓر طريقة التدريس الهباشرة هف البٓئة التعميهية
الجهاعية ,إلِ البٓئة التعميهية الهفردة ,كالتْ تؤٌل الهتعمـ كتساعدي عمِ اٚىدهاج فْ البٓئة التعميهية
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الفعالة داخل الفصل كالتْ يككف دكر الهعمـ فٍٓا ٌ ,ك إرشاد الهتعمهٓف لتطبٓق كههارسة ها تعمهكي خارج
الفصل فْ البٓئة التعميهية الهفردة كاٚىدهاج فْ اٖىشطة الجهاعية داخل الفصل .
كقد عرفً الركاجفة ) (2019فْ دراستً بأىً استراتٓجية تدريس تركز عمِ الهتعمـ ,كتٍدؼ إلِ
استخداـ أدكات تكىكلكجيا التعميـ كتكظيفٍا فْ التعمـ كبها تسٍل عهمية التعمـ هف قبل الهتعمـ كبهساعدة
الهعمـ)الركاجفة.(9 ,2019 ,

كيرػ سٓدك ,ككبٓر ) (2017فْ دراستٍها  ,أف التعميـ الهقمكب عبارة عف استراتٓجية تدريس بىائية
ىشطة كتفاعمية حدٓثةٓ ,تـ فٍٓا دهج التعميـ التقمٓدؼ ,كالتعمـ اٚلكتركىْ باستخداـ التكىكلكجيا الهىاسبة
كالهتكفرة ,ككضعٍا عمِ اٚىترىت أك الفٓدٓك أك اٖقراص كالعركض التقدهية كالسجٛت الصكتية
كالهىتديات اٚلكتركىية كجعمٍا هتكفرة لمطٛب لتعمهٍا فْ البٓت كقبل الحضكر إلِ الهحاضرة )سٓدك,
(10 ,2018

أها شبكة ال تعميـ الهقمكب ,قد عرفتً بأىً هىحِ تعميهْ ٓتـ فيً اٚىتقاؿ بالتدريس هف هكاف تعمـ
الهجهكعة إلِ هكاف تعمـ الفرد ,كيتحكؿ هكاف الهجهكعة الىاتج إلِ بٓئة تعمـ دٓىاهية ,تفاعمية ٓكجً
الهربْ فٍٓا الطٛب كٌـ يطبقكف هفاٌيـ كيىشغمكف بجٍد إبداعْ فْ هادة التعمـ )أكزؼ(51 ,2020,

فْ حٓف ذكرت جٛؿ فْ دراستٍا ) (2020بأىً :استراتٓجية ٓتـ فٍٓا عهمية التعميـ كالتعمـ ىشطة
كهقصكدة كتتهركز حكؿ الطمبة ,بد ٚهف اٚعتهاد عمِ عضك ٌٓئة التدريس ,كتعتهد فْ تكصٓل
الهحتكػ الدراسْ لمطٛب قبل التدريس الفعمْ لمهحاضرات  ,بحٓث يشاٌد الطٛب الهحاضرات هسجمة
عمِ هقاطع فٓدٓك كفٛشات كأقراص خارج قاعة الدرس ,بالهىزؿ أك فْ أؼ هكاف أخر كاستغٛؿ الكقت
الفعمْ لمهحاضرة بتكفٓر بٓئة تعميهية تفاعمية ىشطة )جٛؿ.(11 ,2020,

تتفق جهيع ٌذي التعريفات عمِ أف التعميـ الهقمكب هرحمتاف ,هرحمة فْ البٓت كيتـ فٍٓا تقديـ الدرس/
الهحاضرة لمهتعمـ  ,إها فْ فٓدٓك تعميهْ ,أك أؼ هصدر تعميهْ أخر هسهكع أك هكتكب أك هعركض
الكتركىيا ,كالهرحمة الثاىية تككف داخل الفصل الدراسْ لمقياـ باٖىشطة كالتهاريف التفاعمية بكجكد الهعمـ
هرشدا كهكجٍا.
كها يٛحع عمِ ٌذي التعريفات ,أىٍا لـ تؤكد عمِ أف ها سيعرض عمِ الهتعمـ فْ البٓت لف ٓتجاكز
الهستكيٓف اٖدىٓٓف هف تصىٓف بمكـ )التذكر كالفٍـ( ,هع ارفاؽ الهصدر التعميهْ بأسئمة أك تقىية شاٌد
كلخص كتساءؿ  ,حتْ يعٓف الهتعمـ عمِ الفٍـ  ,كبها ٓثبت لمهعمـ أيضا هشاٌدتً لمفٓدٓك أك قرأتً أك
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اطٛعً عمِ الدرس/الهحاضرة .كبالىسبة لهرحمة داخل الصف ٌْ ,تكهمة هاتـ القياـ بً خارجً ,
كلتطكير الهفاٌيـ إذا اقتضِ اٖهر ,كعمِ الهعمـ أف ٓجٍز أىشطة كهٍهات ثرية ,تتجاكز الهستكيٓف
التذكر كالفٍـ ,كتركز عمِ العهميات العقمية العميا لمهتعمـ  ,كتتبىِ استراتٓجيات هثل حل الهشكٛت,
كالهشركع ,كاٚكتشاؼ.
كلعل ىنا تكمف القيمة المضافة في التعميـ المقمكب كأىميتو :
 هضاعفة اٚستيعاب العهٓق لمهعرفة  ,كالكصكؿ بٍا إلِ هستكػ أعمِ هف الفٍـ )الهٓتا_ هعرفة(.
 لـ يعد الهعمـ ٌك العازؼ الكحٓد فْ العهمية التعميهية .يقكـ بدكر إعداد الدركس كتمقٓىٍا لمتٛهٓذ الذٓف
يككىكف فْ كضع سمبْ ,يستٍمككف الهعرفة التْ تقدـ إلٍٓـ ,كٓ ٚىتجكىٍاٌ .ذا فْ عصر يحتاجكف
فيً إلِ التعمـ الدائـ كالهستهر ليحققكا أفضل تكٓف هع الهتطمبات الهٍىية لمهستقبل الذؼ تتطكر فيً
الهٍف كتتغٓر )أكزؼ .(20 ,2015 ,باىتقاؿ الهعمهكف إلِ التعميـ الهقمكب يكتشفكف أف التركٓز عمِ
تعمـ أكثر عهاقا كأكسع أفاقا يهكف أف يغٓر إلِ حد كبٓر الطريقة التْ تعهل بٍا صفكفٍـ الدراسية.

ككٌٛها يحدث فْ إطار العٛقات الحسىة بٓف الهتعمهٓف كهعمهٍـ.

يهثل تصىٓف "بمكـ" إطا ار هرجعيا جٓدا لبحث الطريقة التْ يسٓر فٍٓا اٖفراد فْ هراحل عهمية
التعمـ ,ككاحدة هف الطرؽ التْ ىىظر فٍٓا إلِ الصكرة الهعدلة هف تصىٓف "بمكـ"اف ىبدأ أسفل الٍرـ,
كىضع اٖساس لعهمية التعمـ ,ثـ ىىتقل إلِ أعمِ الٍرـ باتجاي هٍارات التفكٓر العميا  ,ها ٌك ضهىْ فْ
التهثٓل الٍرهْ لتصىٓف بمكـ أف كقت الصف ٓجب أف ٓتكزع كفاقا لً ,بحٓث تعطِ الهٍارات ذات
الترتٓب اٖدىِ هعظـ كقت الصف ,كتعطِ العهميات اٖعمِ فْ ترتٓبٍا هف كقت الصف أقمً ,كٌذا ها
يحدث فْ الصف التقمٓدؼ ,يستىزؼ الهعمهكف الجزء اٖكبر هف كقت الصف بالتركٓز عمِ )التذكر
كالفٍـ( ,كقمها يصمكف إلِ )التطبٓق( .كقد يأهل الهعمهكف أف يصمكا إلِ عهميات التفكٓر العميا ,لكف ٚ
ٓخصص إ ٚالقمٓل جدا هف الكقت لمتحمٓل كالتركٓب كالتقكيـ  ,كقد  ٚيحدث )بٓرجهاف ,كساهز,2015 ,

.(56
كفْ التعميـ الهقمكب  ,تكظف هقاطع الفٓدٓك كأدكات لعرض الهحتكػ فْ أدىِ هستكيٓف هف
تصىٓف بمكـ ,أؼ )التذكر كالفٍـ( فْ البٓت ,هها ٓتيح لمهعمهٓف أف يقضكا كقتٍـ الثهٓف فْ الصف
بإشغاؿ الهتعمهٓف بىشاطات تتطمب هٍارات التفكٓر فْ الهستكيات العميا هف تصىٓف بمكـ ,كبٍذا ٚ
يقتصر تعمهٍـ عمِ الهىٍاج الهقرر ,بل تجدٌـ عمِ استعداد ٘ثبات تهكىٍـ هف الهكضكعات ,كتطبٓق
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هعرفتٍـ الجدٓدة فْ هكاقف هتهٓزة كبذلؾ ٓتكفر تعمـ أكثر عهاقا )بٓرجهاف كساهز .(57 ,2015 ,الشكل
التالْ ٓكضح ذلؾ:

) شكل رقـ ٓ (1بٓف استخداـ ٌرـ بمكـ فْ التعميـ التقمٓدؼ كالتعميـ الهقمكب

كبالىظر هرة أخرػ إلِ استخداـ تصىٓف بمكـ كهرجعية فْ التعمـ اٖكسع أفاقا ,ىجدي ٓختمف عف
استخداهىا لً فْ الت عميـ التقمٓدؼ ,أك عىد التكجً ىحك تعمـ أكثر عهقا؛ حٓث سىىظر إليً كٍرـ هقمكب هف
اٖعمِ إلِ اٖسفل ,فْ ٌذا الهىحِ فْ ٌرـ التعمـ تتهثل الطريقة التْ تتعاهل فٍٓا استراتٓجيات التعمـ
الهستىد إلِ الهشركع ,كالهستىد إلِ اٚستكشاؼ هع الهحتكػ .حٓث يقضْ الهتعمهكف هعظـ أكقاتٍـ
هبدعٓف كهقكهٓف ,كعىدها تعترض طريقٍـ عقبة ذات صمة بالهحتكػ ٓىزلكف إلِ الهستكيات اٖدىِ فْ
التصىٓف ,يحصمكف عمِ الهعمكهات التْ يحتاجكىٍا ,كيعكدكف صعكدا إلِ اٖعمِ حٓث يككف هشركعٍـ
)بٓرجهاف كساهز..(58 ,2015 ,
كالشكل التالْ ٓكضح ذلؾ:
تموٌم
تركٌب
تحلٌل
تطبٌك
فهم
تذكر
شكل )(2

هقمكبا لتعمـ أكسع أفقا
ٌرـ بمكـ
ا

لقد قمبت استراتٓجية التعميـ الهقمكب أىظهة الصفكؼ التقمٓدية بشكل كاضح ,كالجدكؿ التالْ ٓبٓف
أكجً الهقارىة بٓف خطكات التعميـ فْ التعميـ التقمٓدؼ كالتعميـ الهقمكب:
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مقارنة بيف خطكات التعميـ التقميدي كالتعميـ المقبكؿ
الخطوة
األولى
الثانٌة
الثالثة

التعلٌم التملٌدي
ٌموم المعلم بشرح المادة التعلٌمٌة خالل الحصة
الصفٌة
ٌدون المتعلم المالحظات خالل متابعته لشرح
المعلم .
ٌذهب المتعلم إلى البٌت لٌموم باإلجابة عن األسئلة.

التعلٌم المملوب
ٌموم المتعلم بمشاهدة الفٌدٌو التعلٌمً الـذي وضعه المعلم لبل
الحصة فـً البٌـت عبـر الحاسوب أو الجهاز المحمول
ٌدون المتعلم المالحظـات واألسـئلة خـالل مشاهدته للفٌلم.
ٌحضر المتعلم إلى الحصة بفهم أساسً لٌـتم اإلجابة عن
األسئلة ,وتطبٌك النشاطات خالل الحصة.

لماذا التعميـ المقمكب؟
 .1التطكرات التقىية الهتسارعة ,كاتجاي الهتعمهٓف إلِ استخداـ التقىية ,فىجدٌـ يقضكف هعظـ الكقت عمِ
شبكة اٚىترىٓت ,هستخدهٓف الٍكاتف الهحهكلة أك اٖجٍزة المكحية أك أجٍزة الكهبٓكتر الهحهكؿ.
 .2زيادة عدد الهتعمهٓف فْ الصف الكاحد ,كازدحاـ الفصكؿ أك القاعات الدراسية بأعداد كبٓرة هف
الهتعمهٓف.
 .3بعض الهكاد الدراسية كالهكاد التطبيقية تحتاج إلِ تكمفة هادية  ,ربها  ٚتستطيع الهدرسة تكفٓرٌا.
 .4طكؿ الهادة الدراسية كضٓق الكقت كعدـ قدرة الهعمـ عمِ طرح اٖىشطة ,كهىاقشة الهتعمهٓف.
 .5الفركؽ الفردية بٓف الهتعمهٓف فْ سرعة الفٍـ كاٚستيعاب.
 .6بعض الهعمهٓف قد يضطركا لمتغٓب عف الهحاضرة أك الحصة الدراسية  ,بسبب سكء اٖحكاؿ الجكية
اك بسب ظرؼ صحْ ,ككذلؾ الهتعمهٓف قد يضطركا لعدـ الحضكر لمهدرسة ,كليس لديً القدرة عمِ
إعادة ها فاتً هف الدرس اك الهحاضرة اها بسبب غيابً أك ٖسباب أخرػ.
 .7تراكـ الهعرفة التْ تركز عمِ ضركرة التىكع فْ أسالٓب التعمـ ككسائمً) أهٓف.(1158 ,2019 ,
هها سبق ٓتضح أف لمتعميـ الهقمكب أسبابا كهبررات ,كربها ٌك الحل اٖهثل لمهعمهٓف الذٓف ٓرغبكف
فْ اىتٍاج استراتٓجيات التعمـ الىشط  ,كلكف ضٓق زهف الحصة كاف هف أكبر العكائق التْ تحكؿ دكف
تطبيقٍـ لٍذي اٚستراتٓجيات كها ٓجب ,بل كآخركف يستهركف بالىهط التقمٓدؼ فْ التدريس رغـ درآتٍـ
بأىً لف يحقق أٌداؼ الدرس إ ٚفيها ىدر ,كها  ٚيهكىٍـ هتابعة تٛهٓذٌـ كتقديـ التغذية الراجعة لٍـ هتِ
احتاجكا لذلؾ.

ثانيا :الخمفية الفمسفية لمتعميـ المقمكب :
ً

ٓؤكد جكىسكف أف التعميـ الهقمكب ٓىادؼ باىً ٚبد هف التعميـ التقمٓدؼ الهباشر فٓجب أف يككف

خارج الصف ,كلكف كقت الحصة الدراسية ٓجب أف تككف اٖىشطة داخػل الصف تىطمػق هف الىظريػة
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البىائية اٚجتهاعية ,حتِ ٓىجح فْ تحقٓق أٌدافً .حٓث أف التعمـ عهمية ىشطة ,كأف الهعرفة  ٚيهكف
تمقٍٓا هف الخارج ,كاف الهتعمهٓف ىاشطكف كليسكا سمبٓٓفٓ ,بىكف هعارفٍـ الشخصية هف خٛؿ خبرة التعمـ
ذاتٍا )الجريبة. (682 ,2017,
كيعد الهربْ فٓجكتيسكْ هف ركاد الىظرية البىائية اٚجتهاعية ,كها تعد ىظريتً لتىهية الهىطقة
الهركزية هف أٌـ اٖسس الىظرية لمتعميـ الهقمكب ,كتركز ٌذي الىظرية عمِ أٌهية الخبرات السابقة لمهتعمـ
حكؿ هكضكع الدرس فْ تشكٓل التعمـ الجدٓد ذك الهعىِ ,حٓث تؤكد ىظرية فٓجكتيسكْ عمِ أف الهتعمـ
ذاتيا ٖؼ خبرة جدٓدة ,ككضع اٖساس لٍا فْ بىٓتً الهركزية الخاصة ,إ ٚأىً
قادر عمِ التعمـ الهستقل ا
يظل بحاجة لمتكجيً كالتغذية الراجعة ,كهشاركة الهعمـ كاٖقراف ,لتكظٓف ها تعمهً فْ غرفة الصف,

كتعدٓل هساري ,كاعادة ترتٓب هعرفتً لمكصكؿ إلِ اٚتقاف )الدكسرؼ كآؿ هسعد.(145 , 2016 ,
كقد أشار كل هف جٛؿ ) (2020فْ دراستٍا ,كشرهاف ) ,(2015إلِ الهبادغ البىائية لمتعميـ
الهقمكب ,عمِ الىحك التالْ:
 .1تصهيـ الهحتكػ فْ شكل هكاقف كهشكٛت كهٍاـ كأىشطة حقيقية كذات هعىِ.
 .2تكفٓر بٓئة هرىة كغىية بالهصادر.
 .3التركٓز عمِ أىشطة الهتعمهٓف كاستخداـ استراتٓجيات التعمـ البىائْ الىشط.
 .4استخداـ استراتٓجيات كأسالٓب التفكٓر التأهمْ كهعالجة الهكضكعات.
 .5استخداـ استراتٓجيات كأسالٓب التفاكض اٚجتهاعْ كالتعمـ التعاكىْ كالتشاركْ.
 .6تقديـ الدعـ كالهساعدة لمهتعمهٓف فْ هعالجة الهعمكهات كبىاء التعمـ.
 .7تشجيع اٚستقٛؿ الشخصْ كالتحكـ الهتعمـ كهمكية التعمـ.
 .8استخداـ أسالٓب تقدٓر كتقكيـ هىاسبة )التقكيـ الكاقعْ(.
كفْ سياؽ آخر  ,يشٓر كل هف )جٛؿ2020:؛ الكحٓمْ2015:؛ الشرهاف2015:؛ كعبد

الغىْ (2015:فْ دراساتٍـ ,إلِ أىً يهكف الربط بٓف الهفاٌيـ البىائية الخهسة التْ تقكـ عمٍٓا الىظرية
البىائية كبٓف التعميـ الهقمكب هف خٛؿ الجدكؿ التالْ:
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العالقة بيف المفاىيـ البنائية الخمسة كالتعمـ المقمكب
هفاٌيـ البىائية

فرصة تحقيقٍا فْ التعمـ الهقمكب

دكر الهتعمـ

فعاؿ ,ذاتْ  ,يكتسب الهعرفة يكتسب الهعرفة بهعزؿ عف الهعمـ هف خٛؿ الفٓدٓك ,يشاٌد
الهتعمـ الىشط

العركض كيطرح اٖسئمة كيبحث عف الهعمكهات هف هصادر تعمـ

بهفردي

هختمفة

التعمـ التشاركْ كركح التعاكف ٓتبادؿ الهتعمـ الهعرفة عبر كسائل التكاصل هع اقراىً قبل الحصة,
الهتعمـ

اٚجتهاعْ

فْ الحصة ٓدعـ التعمـ التعاكىْ بتكلٓد اٖفكار كحل الهشكٛت

هع اٖقراف.

جهاعيا أك هف خٛؿ ا٘ىترىت سكاء الهحادثة أك
كالكصكؿ لمحمكؿ
ا
البريد ا٘لكتركىْ.

يعٓد تككيف الهعرفة كاكتشاؼ ٓتيح التعمـ الهقمكب لمهتعمـ إعادة صياغة الهفاٌيـ كيحفزي عمِ
الهتعمـ الهبدع

الىظريات

بتكظٓف

هٍارات ا٘ىتاج الهبدع بههارسة التعمـ الىشط كالتعمـ القائـ عمِ الهشاريع.

التفكٓر كاٚبداع.
البٓئة الصفية

هكاف ٓتهٓز بكفرة أدكات التعمـ.

البىائية
التعمـ البىائْ

تكظٓف التكىكلكجيا خارج الفصل كداخمً ,تىكيع هصادر الهعرفة,

هكاقع اٚىترىت ,اٖجٍزة الذكية ,شبكات التكاصل ,الرحٛت,
الهعاهل ,الهدرسة الهفتكحة.

ٓبىْ كل فرد هعرفتً عف العالـ يقكـ الهعمـ بصياغة كاعداد اٖىشطة كفق الكفاءات الهتعددة ,فٓتهٓز
بطريقة ذاتية تعطْ لً هعىِ.

التعمـ كهخرجاتً بالذاتية.
الهصدر)جٛؿ(26 ,2020,

هها سبق ٓتضح أف التعمـ الهعتهد عمِ الىظرية البىائية يككف تعمها ىشطا تفاعميا ,كهبىيا عمِ
هٍهات ثرية  ,كالهتعمـ ٌك هحكر العهمية التعميهيةٓ ,بحث كيعهل كيحل الهشكٛت  ,هتعاكىا فْ ذلؾ هع
زهٛئً بتكجيً كاشراؼ الهعمـ .كهف الهٛحع أيضا أف اٖركاف اٖربعة لمتعميـ الىشط تتفق هع هبادغ
الىظرية البىائية ,كهف ٌىا تتأكد الفركقات بٓف التعميـ الهقمكب كالصف الهقمكب ,فالهعمـ الهتهسؾ بالىهط
صفا لكىً أبدا لف يقمب تعميها.
التقمٓدؼ فْ التدريس قد يقمب ا
ماىي عالقة التعميـ المقمكب بالتقنية؟
تعتبر استراتٓجية التعميـ الهقمكب شكٛا هف أشكاؿ التعميـ الهدهج الذؼ ٓكظف التقىية الحدٓثة
بذكاء لتقديـ تعميـ ٓىاسب هتطمبات الهتعمهٓف كحاجاتٍـ فْ عصرىا الحالْ ,إذ كّفرت لٍـ الفرصة ٘تاحة
الهكاد التعميهية عمِ الشبكة العىكبكتية ,كاختصرت الكثٓر هف كقت الهحاضرة عمِ الطريقة التقمٓدية,
كجعمت الهساحة أكسع لمتطبٓق كالتعهق فْ الهحتكػ الهعرفْ خٛؿ الهحاضرة الدراسية فْ الصف.
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ثال ًثا :مقارنة بيف التعميـ المقمكب كالصف المقمكب
فْ الصف الهقمكب ٓتعمـ الطٛب الهحتكػ عبر اٚىترىت ,هف خٛؿ هشاٌدة هحاض ارت الفٓدٓك,
أك قراءة كتب ,أك تحمٓل كثائق ,إلخ .كيتـ ذلؾ عادة فْ الهىزؿ .أها الكاجب الهىزلْ فٓىجز فْ الفصل
هع الهعمـ كالتٛهٓذ الذٓف ٓىاقشكف ,كيطرحكفا اٖسئمة  .تفاعل الهعمـ هع الهتعمهٓف أكثر تخصيصا ,هع
التكجيً بد ٚهف الهحاضرة .أها التعميـ كالتعمـ الهقمكبٌ ,ك ىٍج تربكؼ ٓىتقل فيً التدريس الهباشر هف
هساحة التعمـ الجهاعْ إلِ هساحة التعمـ الفردؼ ,كتتحكؿ هساحة الهجهكعة الىاتجة إلِ بٓئة تعمـ
دٓىاهية كتفاعمية ,حٓث يقكـ الهعمـ بتكجيً الهتعمهٓف أثىاء تطبٓق الهفاٌيـ كاٚىخراط بإبداع فْ الهكضكع.
كٌذا لف يحدث إ ٚبعد دهج

الركائز أك الدعائـ اٖربعة أتية فْ عهمية التعمـ كبٓئتً) ,أكزؼ,2020,

:(50

ابعا :دعائـ التعميـ المقمكب
ر ً

 .1بٓئة تعمـ هرىة:

 إىشاء فضاءات كهدة زهىية تسهح لمهتعمهٓف بالتفاعل كالتفكٓر فْ تعمهٍـ حسب الحاجة.
 هٛحظة الهتعمهٓف كهراقبتٍـ باستهرار ٘جراء التعديٛت حسب اٚقتضاء.
 تزكيد الهتعمهٓف بطرائق هختمفةٚ ,كتساب الهحتكػ كاظٍار ا٘تقاف.
 .2ثقافة التعمـ:
هركز لٍا.
فرصا لٛىخراط فْ أىشطة لٍا دٚلة كهعىِ ,دكف أف يككف الهعمـ اا
 اهىح الهتعمهٓف ا
 تىكيع ٌذي اٖىشطة  ,كجعمٍا فْ هتىاكؿ جهيع الهتعمهٓف ,هف خٛؿ هراعاة الفركؽ الفردية
كالتغذية الراجعة التْ يقدهكىٍا.

 .3هحتكػ هقصكد:
 إعطاء اٖكلكية لمهفاٌيـ الهستخدهة فْ التعميـ الهباشر لمهتعمهٓف ,لمكصكؿ إلٍٓا بأىفسٍـ.
 إىشاء كتىظيـ الهحتكػ بكيفية تجعل لً صمة بالهتعمهٓف.

 تقديـ هحتكػ هتىكع كهختمف ,لجعل الكصكؿ إليً هٛئها لجهيع الهتعمهٓف.

 .4هعمـ هحترؼ:

هتاحا لجهيع الهتعمهٓف ,لمحصكؿ عمِ تعميقاتٍـ الفردية ,كتككيف هجهكعات صغٓرة فْ
 اجعل ىفسؾ ا
الكقت الفعمْ حسب الحاجة.
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 إجراء تقٓيهات تككيىية هستهرة ,خٛؿ كقت الفصل الدراسْ ,هف خٛؿ الهٛحظة كتسجٓل البياىات
٘بٛغ التعميهيات الهستقبمية.

 التعاكف كالتفكٓر هع الزهٛء ,كتحهل الهسؤكلية لتغٓٓر ههارساتؾ الهٍىية )الشرهاف. (167 ,2015,

هها سبقٓ ,ىبغْ عدـ الخمط بٓف هفٍكهْ الفصل الهقمكب كالتعميـ الهقمكبٖ ,ىٍها ليس شٓئا
كاحدا ,يهكف لمهعمـ أف يقكـ بقمب فصمً الدراسْ ,كلكف  ٚيقكد ذلؾ بالضركرة إلِ التعميـ الهقمكب,
فاٚىخراط فْ التعميـ الهقمكب ٓتطمب هف الهعمـ دهج اٖركاف اٖربعة التْ تهت ا٘شارة إلٍٓا فْ ههارستً
التعميهية.

خامسا :إيجابيات التعميـ المقمكب
ً

التعميـ الهقمكب ٓتصف بالعدٓد هف الهزايا ا٘ٓجابية ,التْ  ٚتتكفر فْ غٓرٌا هف اٚستراتٓجيات ,

هىٍا:
ٓ .1تحدث لغة طٛب ٌذا العصر .كتساعدٌـ جهيعا ,هٍها كاىت قدراتٍـ عمِ الىجاح كالتفكؽ.
 .2التكظٓف اٖهثل لكقت الحصة فْ التعرؼ عمِ قدرات الهتعمهٓف كبىاء عٛقات جٓدة هعٍـ.
 .3يشجع عمِ اٚستخداـ اٖفضل لمتقىية الحدٓثة كأدكاتٍا فْ هجاؿ التعميـ.
 .4يستثهر الهعمـ كقت الصف بها يٛئـ احتياجات الهتعمهٓف ,كيقدـ لٍـ تعميـ كتعمـ فعاؿ.
ٓ .5تيح لمهتعمهٓف إعادة الدرس أكثر هف هرة بىاء عمِ فركقاتٍـ الفردية )تكرار هشاٌدة الفٓدٓك .(...
 .6يسهح بتحقٓق التهٓز ,كتؤدؼ أيضا إلِ تغٓٓر إدارة الصف ,كتجعل عهمية التعمـ دٓىاهية.
ٓ .7كفر بٓئة تعميهية شيقة كههتعة تساعد عمِ جذب الهتعمهٓف لمتعمـ.
 .8يعزز التفكٓر الىاقد كالتعمـ الذاتْ كبىاء الخبرات كهٍارات التكاصل كالتعاكف بٓف الهتعمهٓف.
 .9إهكاىية إشراؾ أكلياء اٖهكر فْ تعميـ أبىائٍـ كهتابعتٍـ ,كها تساعد اٖكلياء عمِ تثقٓف أىفسٍـ.
هشاركا كباحثاا )أكزؼ. (21 ,2015,
 .10هشاركة الهتعمـ فْ العهمية التعميهية ليصبح هعمها ك ا

ا

سادسا :التعميـ المقمكب مقابل التعميـ التقميدي
ً

إف اٖفكار كأراء التربكية التقمٓدية التْ أكجدت الىهط التقمٓدؼ فْ التدريس كالذؼ ظل سائدا لٓكهىا

ٌذا ,يعد فْ اٖصل ىتاج لكاقع تربكؼ ثقافْ هعٓف كاف هتهشيا هعً كهحققا ٌٖدافً؛ كلكف هع التطكر
التقىْ ,كتطكر اٖفكار كأراء التربكية  ,كتطكر الكاقع الهعاش ,كاىعكاسات كل ذلؾ عمِ أجياؿ الٓكـ,
أصبح التغٓٓر كاقعا كليس خيا ار أك ترفا ,كهف الطبيعْ أف تتغٓر أىهاط التعمـ كالتعميـ حتِ تتهاشِ هع
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كاقع كبٓئة الهستفٓدٓف هىً ,كيهكف أف يحل التعميـ الهقمكب هحل التعميـ التقمٓدؼ فْ بعض الهقررات
كبعض الهكضكعات .لذا كاف رافدا لمتعميـ التقمٓدؼ فْ أغمب الهؤسسات التْ عاشت ٌذي التجربة كلـ
يكف بدي ٛهطمقا لً ,رغـ أف ٌىاؾ هف قمب جهيع فصكلً الدراسية كلجهيع الهقررات العمهية " فْ عاـ
 2009قررت هدرسة كمٓىتكىدٓل العميا أف التعمـ الهعككس يهكف أف ٓكفر لمطمبة كقتا أطكؿ لمتحضٓر
لمدركس  ..كبعد سىة هف تطبٓق ىهط التعميـ الهعككس شٍدت الهدرسة اىخفاضا حادا فْ ىسبة الطمبة
الذٓف أخفقكا فْ اٚهتحاف ,اىخفضت هف  %52إلِ %19فْ جهيع الهكاد الرياضيات ,كالعمكـ ,كالمغات,
كفْ الهكاد ا٘ىساىية " )الشرهاف ,(182 ,2015 ,إ ٚأىٍا  ٚتزاؿ تجربة هحدكدة  ٚ ,يهكف اٚعتهاد عمٍٓا
بتأكٓد أف التعميـ الهقمكب يهكف أف يككف بدي ٛهطمقا لمتعميـ التقمٓدؼ ,عمِ اٖقل فْ الهستقبل الهىظكر .
كسكاء أف قررت أؼ هؤسسة تعميهية اىتٍاج التعميـ الهقمكب كرافد لمتعميـ التقمٓدؼ أك بدي ٛعىً,
ستحتاج إلِ تكفٓر الهتطمبات التالية  :الدعـ ا٘دارؼ :لكْ تىقمب هادة ,أك هجهكعة هكاد ,أك حتِ درسا
كاحدا ٓتطمب الدعـ الهعىكؼ كالهادؼ هف ا٘دارات العميا ,كادارة الهدرسة كالقىاعة بالتعميـ الهقمكب كاٚيهاف
بىتائجً ا٘ٓجابية.
 .1الدعـ هف إدارة تقىية الهعمكهات ,كالعهل عمِ تطكير هسارات عهل بسيطة لمهعمهٓف تجعل هف السٍل
ابتكار كا٘عٛف عف ,هىتجات فٓدٓك كهكاد تعمـ أخرػ كالهشاركة فْ إعدادٌا.
 .2تكفر التقىية الهىاسبة كبالهستكػ الهىاسب لتبىْ ىهط التعميـ الهقمكب قد تككف هف اٖهكر اٖساسية
فْ ىجاح أك فشل ٌذا الىهط هف التعميـ.
 .3ضركرة التغٓٓر فْ هىٍجية كعقمية الهعمـ ,كاقىاعً بفكرة أف الهتعمـ ٌك الهحكر اٖساسْ لمعهمية
التعميهية ,كاىها دكري ٌك التكجيً كا٘رشاد.
 .4ضركرة اهتٛؾ الهعمـ لمهٍارات التقىية الخاصة بتحكيل الدرس إلِ فٓدٓك تعميهْ ,كأدكات ىشري
لمهتعمهٓف.
 .5ضركرة اهتٛؾ الهعمـ لهٍارات تحمٓل الهحتكػ التعميهْ كصياغة ىكاتج التعمـ  ,كاعداد اٖىشطة
كالهٍاـ الثرية بها ٓتفق كشخصىة التعميـ.
 .6ضركرة أف يهتمؾ الهعمـ هٍارات التقكيـ الكاقعْ  ,كالتقكيـ التككيىْ.
 .7ضركرة تقبل الهتعمـ لتحهل هسؤكلياتً فْ التعمـ كالتخمْ عف اعتهادي عمِ الهعمـ .
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 .8ضركرة كضع أكلياء أهكر الهتعمهٓف فْ الصكرة ,كىشر ثقافة التعميـ الهقمكب بٓىٍـ ٖىٍـ شركاء
الىجاح.
 .9ضركرة هراعاة اٖركاف اٖساسية اٖربعة لمتعميـ الهقمكب ك ٌْ :تكفر بٓئة تعمـ هرىة ,ثقافة تعمـ,
هحتكػ هقصكد ,هعمـ هحترؼ )بٓرجهاف كزهٓمً) ,(34 ,2015 ,الشرهاف) ,(197 ,2015,هٍداكؼ,2020,
.(10

أف جهيع ٌذي الشركط  ٚتمغْ كجكد الهدرسة ,ك ٚتقمل هف دكر الهعمـ  ,ك ٚتفصل الهتعمـ عف
الهدرسة.

سابعا :نتائج بعض الدراسات السابقة حكؿ التعميـ المقمكب
ً

هف خٛؿ اطٛع الباحثة عمِ اٖدب التربكؼ هف دراسات كأبحاث عمهية عف التعميـ الهقمكب

كجدت:
 .1العدٓد هف الدراسات أشادت إلِ فاعمية التعميـ الهقمكب فْ التحصٓل الدراسْ هقارىة بالتعميـ التقمٓدؼ,
هىٍا) :جٛؿ 2020 :؛ الركاجحة2019:؛ سٓدك ,كالكبٓر2017 :؛ بشارات2017:؛ الشهرؼ ك آؿ
سعد2017 :؛ الجريبة2016 :؛ الدكسرؼ كآؿ هسعد2016 :؛ الزيف (2015 :جهيعٍا كجدت فركقا
ذات دٚلة إحصائية فْ التحصٓل بٓف الهجهكعتٓف التجريبية كالضابطة لصالح الهجهكعة التجريبية
التْ درس أفرادٌا باستراتٓجية التعميـ الهقمكب.
 .2أكضحت ىتائج دراسة )الزٌراىْ (2015 :إلِ عدـ كجكد أثر لتكظٓف استراتٓجية التعميـ الهقمكب
عمِ هستكػ تحصٓل الهتعمـ عىد هستكػ التذكر كالفٍـ ,بٓىها كاف لٍذي اٚستراتٓجية أثر كبٓر عىد
هستكيات التطبٓق كالتحمٓل كالتركٓب كالتقكيـ .كها أكدت ىتائج الدراسة عمِ العٓكب الراسخة
غالبا ها ٓىتٍجٍا أساتذة كميات التربية.
ٚستراتٓجية الهحاضرة بشكمٍا التقمٓدؼ ,التْ ا
 .3با٘ضافة إلِ التحصٓل كجدت بعض الدراسات أثر كبٓر لمتعميـ الهقمكب فْ تعزيز أسمكب التعمـ
الذاتْ لدػ الهتعمهٓف بد ٚهف اٚعتهاد عمِ الهعمـ ,كها أسٍهت اٚستراتٓجية فْ آجاد بٓئة فصمية
هسآرة لمتكجٍات الحدٓثة ,كهراعية لمهتعمهٓف كفركقٍـ الفردية :كٌْ )الركيمْ كالطٛفحة2018 :؛
الشهرؼ ك آؿ هسعد2017 :؛ اٖىصارؼ. ( 2016:
 .4كها أشادت بعض الدراسات بفاعمية التعميـ الهقمكب فْ بقاء أثر التعمـ ,كاٚحتفاظ الهعرفْ  ,كالتعمـ
حتِ التهكف  ,هىٍا )الشٓخ2020:؛ قطاش2019:؛ عبد الغىْ .(2016
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 .5أف حجـ اٖثر الىاتج عف تكظٓف استراتٓجية التعميـ الهقمكب فْ تىهية هٍارات التفكٓر التأهمْ,
كهٍارات التفكٓر الرياضْ كاف كبٓ ار جدا كها تكصمت إلِ ذلؾ عمِ التكالْ دراستْ )قشطة2012:؛
كخكارشٓدة .(2017 :
 .6اٌتهت بعض الدراسات باتجاٌات الهتعمهٓف ىحك التعميـ الهقمكب ,هىٍا) :جٛؿ2020 :؛ سٓدك
كالكبٓر2017:؛ أدٓدكجا2016:؛ ىك ارف2015:؛ هكركشيا كتشكىغ2015 :؛ بكت ,(2014:حٓث
كجدت اتجاٌات آجابية لدػ الهتعمهٓف ىحك استراتٓجية التعمـ الهقمكب ,لها لٍا هف دكر فْ زيادة
فاعمية التهركز عمِ أىشطة التعمـ  ,كتحقٓق درجة عالية هف اٚستيعاب ,كلها تعطيً هف فرص ككقت
لمهتعمهٓف لدراسة الهحتكػ خارج كقت الهحاضرة.
ٌ .7ذي الدراسات اٌتهت بجهيع الهراحل التعميهية ,بداية هف تٛهٓذ الصف اٖكؿ اٖساسْ ,إلِ طٛب
التعميـ العالْ ,كفْ هختمف الهقررات الدراسية الىظرية كالتطبيقية.
 .8كفْ الهقابل أشارت عدة دراسات ,هىٍا

)جٛؿ 2020:؛ هٍداكؼ 2020؛ الزٌراىْ2015 ,؛

أكزؼ2020:؛ الركاجفة2019:؛ سٓدك كالكبٓر2017:؛ اخكارشٓدة 2017:؛
بٓرجهاف كساهز2015:؛

قشطة2016 :؛

بشارات2014:؛ الشرهاف (2015:إلِ كجكد صعكبات

كعراقٓل عىد

تطبٓق التعميـ الهقمكب ,عىد الهعمـ كعىد الهتعمـ  ,كها كضعت أيضا هقترحات كحمكؿ لٍا ,تتهثل
ٌذي الصعكبات فْ :
 ـشكمة البىية التحتية كاٚتصاٚت :حٓث أف أغمب الهتعمهٓف  ٚيهمككف اتصا ٚبشبكة ا٘ىترىت,
حٓث تعاىْ العدٓد هف الهىاطق كالدكؿ هف هشاكل البىية التحتية كضعف شبكات اٚتصاؿ بل
كغٛء باقات اٚشتراؾ فْ ا٘ىترىت كخاصة فْ الدكؿ الىاهية .كهف الحمكؿ الهقترحة حكؿ ٌذا
الهكضكع ٌك إعداد هقاطع الفٓدٓك هسبق ا كاعطاؤٌا لمهتعمهٓف عمِ شكل همف هتكاهل.

ٓ ٚ كجد أؼ إثبات أف الطالب شاٌد الفٓدٓكٌات فْ الهىزؿ  :كىدرج ٌىا هجهكعة هف الحمكؿ
الهقترحة ,حٓث بإهكاف الهعمـ إٓجاد بعض الطرؽ هىٍا كجكد سؤاؿ فْ ىٍاية الفٓدٓك ,كيقكـ
الهتعمهكف بإرساؿ إجابتٍـ لمهعمـ عمِ شكل رسالة ىصية أك عف طريق البريد ا٘لكتركىْ ,بحٓث
يكرـ الهعمـ الهتعمـ الحاصل عمِ أعمِ رصٓد هف ا٘جابات الصحيحة ,أك استخداـ تقىية )شاٌد -
لخص  -تساءؿ( ,أك قياـ الهعمـ فْ بداية كل حصة بإعطاء الهتعمهٓف سؤاؿ.
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ٓ ٚ جد الهعمـ الكقت الكافْ ٘عداد الفٓدٓك كاعداد اٖىشطة الهرافقة كالتجٍٓز لمتجارب فْ ىفس
الكقت ,الحمكؿ :إها أف ٓتعاكف الهعمـ هع زهٓل لً بىفس الهقرر  ,أحدٌها ٓجٍز الفٓدٓك  ,كاٖخر
ٓجٍز اٖىشطة الهرفقة ,أك يهكف لمهعمـ أف يستخدـ الهقاطع الجاٌزة فْ شبكة الهعمكهات الدكلية.
 ىقص الخبرة الٛزهة لمهعمهٓف ٘عداد هقاطع الفٓدٓك الخاصة بالدركس ,لعدـ هعرفتٍـ بكيفية تصهيـ
الدرس باستخداـ براهج إىجاز ك تحرير الفٓدٓك  .كبالىسبة لٍذا التحدؼ فيهكف اٚستعاىة بهعمـ
الحاسكب فْ الهدرسة /الكمية لتدريب الهعمهٓف عمِ أحد البراهج البسيطة  ٚىتاج الفٓدٓك.

ثامًنا :نماذج ك تجارب في استخداـ التعميـ المقمكب:
تتىاكؿ الباحثة ٌىا بعض هف تجارب قمب التعميـ عمِ هستكػ الهؤسسات كالهعمهٓف:
 .1تجربة مدرسة كمينتكنديل العميا في كالية ميتشيجاف األمريكية:
هىذ إحدػ عشرة سىة ,تحكلت هدرسة  Clintondaleالثاىكية ,فْ شهاؿ دٓتركيت ,إلِ هدرسة
هقمكبة"  "flipped schoolحٓث الهتعمهكف يشاٌدكف هحاضرات الهعمهٓف فْ الهىزؿ .الهعمهكف يقكهكف
بتسجٓل فٓدٓك لمدركس كالهتعمهكف ٓتابعكىٍا عبر ٌكاتفٍـ الذكية كأجٍزة الكهبٓكتر الهىزلية ,أك أثىاء كجبة
الغداء فْ هختبر التقىية فْ الهدرسة .أها فْ الصف ,فالهتعمهٓف ٓىجزكف الهشاريع كالتهاريف أك التجارب
الهعهمية فْ هجهكعات صغٓرة بٓىها ٓدكر الهعمـ بٓىٍـ.
فْ عاـ  ,2010كاف قد تـ تصىٓف هدرسة  Clintondaleعمِ أىٍا هف بٓف أسكأ  %5هف
الهدارس فْ هٓتشيغاف ,حٓث أكثر هف ىصف هتعمهْ الصف التاسع رسبكا فْ العمكـ  ,كها يقرب هف
الىصف رسبكا فْ الرياضيات ,كها أف الهدرسة شٍدت  736حالة تأدٓب بحق  165هتعمها فْ السىة
ىفسٍا .كعىدٌا قررت الهدرسة أف التعمـ الهعككس هف الههكف أف ٓكفر لمهتعمهٓف كقتا أطكؿ لمتحضٓر
لمدركس كبخاصة أف كثٓ ار هىٍـ كاىكا يسكىكف فْ هىاطق بعٓدة عف الهدرسة ,كأف كسائط الىقل لـ تكف
بالهستكػ الهطمكب.
كبعد سىة هف تطبٓق ىهط التعمـ الهعككس ,تحكلت جهيع الفصكؿ الدراسية لمصف التاسع إلِ
التعميـ الهقمكب ,عىدٌا شٍدت الهدرسة اىخفاضا حادا فْ ىسبة الهتعمهٓف الذٓف أخفقكا فْ اٚهتحاف,
ككاىت الىتائج هثٓرة :حٓث اىخفض هعدؿ الرسكب فْ المغة ا٘ىجمٓزية هف  % 52إلِ  ,% 19كفْ
الرياضيات ,فقد اىخفض هف  % 44إلِ  ,% 13بٓىها فْ العمكـ ,فقد اىخفض هف % 41إلِ ,% 19
أها فْ الدراسات اٚىساىية ,فقد اىخفض هف  % 28إلِ  .%9فْ العاـ التالْ ,كهف ٌىا كاىت
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اٚستىتاجات فْ الهدرسة أف التعمـ الهعككس ٌك الهفتاح الذٌبْ لتعمـ الهتعمهٓف  ,فيصبح الهعمهكف
قادريف عمِ تذلٓل العقبات أهاهٍـ كتجعمٍـ قادريف ,أؼ الهعمهكف ,عمِ إعطاء أفضل ها لدٍٓـ هف
عركض كهصادر )الشرهاف.(182 ,2015,
جدكؿ رقـ ( )3

نسبة الرسكب في المكاد المختمفة قبل تطبيق النمط المقمكب في مدرسة كمينتكنديل كبعده
لبل تطبٌك التعلم المعكوس
2010 -2009
بعد تطبٌك التعلم المعكوس
2011 -2010

اللغات

الرٌاضٌات

العلوم

العلوم االنسانٌة

%52

%44

%41

%28

%19

%13

%19

%9

كفْ سياؽ أخر تـ تطبٓق الىهط الهعككس فْ عدد هف الهدارس فْ كٚية هٓتشيغاف اٖهريكية عمِ
أكاديهيا ,كقد أدػ تطبٓق ٌذا الىهط إلِ تحسٓف تحصٓل ٌذي الفئة
الهتعمهٓف الذٓف كاىكا فْ دائرة الخطر
ا
هف الهتعمهٓف فْ جهيع الهكاد الدراسية كبخاصة القراءة  ,عمِ اٚهتحاف الهكحد لمكٚية هها اىعكس عمِ

ىسبة الىجاح  ,كالجدكؿ التالْ ٓكضح ذلؾ:
جدكؿ رقـ (  ) 4نسبة نجاح الطمبة قبل كبعد استخداـ النمط المقمكب في التدريس
لبل تطبٌك التعلم المعكوس
2011 -2010
تطبٌك التعلم المعكوس
2012 -2011

الكتابة

العمكـ اٚىساىية

العمكـ

القراءة

الرياضيات

21

16

9

23

9

28

23

12

34

13

ٓبٓف الجدكؿ السابق التحسف فْ ىسبة ىجاح الطٛب فْ الهكاد الهختمفة حسب اٚهتحاف الهكحد
لكٚية هتشيغاف اٖهريكية بعد التدريس باستخداـ ىهط التعميـ الهقمكب )الشرهاف. (184 ,2015,
 .2تجربة مدرسة بيركف كالية مينيسكتا – الكاليات المتحدة األمريكية :
كجدت إدارة هدرسة بٓركف ىفسٍا فْ هكاجٍة تقميص فْ الهٓزاىية الهخصصة لٍا فْ عاـ
 2010/2009ككذلؾ فْ العاـ التالْ .فقد كاف عدد الهتعمهٓف فْ الهدرسة  1743هتعمها ,كهع التقميص
الهفاجئ فْ الهٓزاىية كجدت الهدرسة أىً ليس لدٍٓا أية ىقكد هف الههكف أف تخصصٍا لتطكير الكتب
الهدرسية الجدٓدة .كهف ٌىا ظٍرت فكرة الصفكؼ الهعككسة لدٍٓا حٓث اقترح هدرسك الرياضيات فْ
الهدرسة بأف يقكهكا بتطكير هىاٌجٍـ بأىفسٍـ هعتهدٓف عمِ الهصادر الهتكفرة عمِ اٚىترىت ,كالتخمْ
عف الكتاب بشكمً التقمٓدؼ.
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كهف ٌىا لجأ الهعمهكف إلِ تسجٓل فٓدٓكٌات تعميهية هىٍجية لطمبتٍـ كرفعٍا عمِ اٚىترىت عمِ
هكقع الٓكتٓكب كهف خٛؿ ىظاـ هككدؿ لتككف هتاحة لمهتعمهٓف كأكلياء اٖهكر فْ البٓت بد ٚهف الكتاب
الهطبكع .كبعدٌا ٚحع هعمهك الرياضيات الذٓف اشترككا فْ الهشركع أف أصبح بإهكاف الهتعمهٓف هشاٌدة
الفٓدٓك ككاجبات هىزلية كٌك ها كفر كقت الحصة الصفية لمهىاقشة كالتطبٓق العهمْ)الشرهاف,2015,

..(172
 .3تجربة جامعة ديكؾ في الكاليات المتحدة األمريكية (تجربة األيبكد):
عىدها ظٍر آٖبكد ) (Ibodهف شركة أبل ) (Appelفْ أكاخر عاـ  2001تـ تقديهً عمِ أىً
جٍاز لتخزيف اٖغاىْ ,كها كاف يهٓزي عف اٖجٍزة السابقة صغر حجهً كسعة التخزيف العالية هقارىة هع
اٖجٍزة التْ كاىت تستخدـ أشرطة الكاسٓت أك اٖقراص الهضغكطة ) . (CDإ ٚأىً كبعد فترة كجٓزة
أصبح جزءا هٍها فْ حياة الشباف فْ تمؾ الفترة حٓث صار بإهكاىٍـ اٚستهاع إلِ ها ٓريدكف فْ أؼ
هكاف .هف ٌىا ,كاف لجاهعة دٓكؾ السبق فْ التفكٓر فْ الطريقة التْ هف الههكف أف تكظف فٍٓا ٌذي
التقىية بشكل آجابْ بها ٓخدـ العهمية التعميهية  .فأطمقت ها يسهِ بتجربة آٚبكد

(Ipod

)ٌ Experimentدفت هف خٛلً إلِ تقصْ الطرؽ التْ هف الههكف أف ٓتـ تكظٓف الجٍاز فٍٓا لخدهة
العهمية التعميهية .حٓث قاهت بتكزيع عدد هف اٖجٍزة عمِ عدد هف الهتعمهٓف دكف إعطائٍـ أية إشارات
ٚستخداـ الجٍاز فْ التعميـ .كتركت لمهتعمهٓف استكشاؼ الطرؽ التْ هف الههكف أف يساعدٌـ الجٍاز
فٍٓا فْ تعمهٍـ  .كفْ ىٍاية السىة اٖكلِ هف التجربة ,خمصت الدراسة إلِ عدد هف الطرؽ التْ هف
الههكف أف ٓتـ تكظٓف الجٍاز فٍٓا فْ العهمية التعميهية:
 أداة لتسجٓل الهحاضرات كاٚستهاع لٍا فيها بعد أك ىشرٌا بٓف الهتعمهٓف.
 أداة تسجٓل خٛؿ الزيارات الهٓداىية أك العهل الهٓداىْ كبخاصة لطمبة البحث أك الهشاريع الهٓداىية.
 أداة لىشر الهحتكػ التعميهْ )هحاضرات ,دركس تعمـ لغات (...,عمِ شكل همفات صكتية.
 أداة لدعـ الدراسة هف خٛؿ ها يهكف اٚستهاع لً لتعهٓق فٍـ الهحتكػ التعميهْ.
كقد أشار الهتعمهكف الذٓف شارككا فْ التجربة إلِ أف جٍاز آٖبكد ساٌـ فْ تحسٓف خبراتٍـ اٖكاديهية
)الشرهاف.(173 ,2015,
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 .4تجربة المممكة األردنية الياشمية:
عهمت شركة "كتاب لمتكىكلكجيا فْ الههمكة اٖردىية الٍاشهية" تجربة فْ هجاؿ استخداـ التعميـ
الهقمكب فْ الهدارس ,تهت التجربة باستخداـ تطبٓق برهجْ صهـ هف الشركة ىفسٍا باسـ ) دردشة (
 ,Dardasa .كقد ٌدفت تجربة التعمـ الهقمكب إلِ التركٓز عمِ الهتعمـ الذؼ يعتبر هحكر العهمية
التعميهية لتحقٓق عدة فكائد تتهثل فْ :
 .1تكظٓف أفضل كقت لمحصة التعميهية التْ يقضٍٓا الهعمـ هع الهتعمـ.
 .2بىاء بٓئة صفية تفاعمية تشاركية هحكرٌا الهتعمـ.
 .3التركٓز عمِ فٍـ أعهق لمهفاٌيـ كالهعاىْ كالعٛقات كعدـ اٚعتهاد عمِ التذكر.
 .4التدريب كالتطبٓق كالعهل عمِ الهحتكػ الدراسْ الهعرفْ ٓتـ داخل الصف.
 .5هراعاة الفركؽ الفردية بٓف الهتعمهٓف داخل غرفة الصف ,كتقديـ الدعـ كالهساىدة لهف يحتاجٍا هىٍـ.
شارؾ فْ التجربة ثٛث هدارس ) الرضكاف ,هيار الدكلية ,قاصد( ,ككاىت أدكات القياس ) اٚستباىة,
الهقابٛت ,الهٛحظة الصفية (  ,كقد كاىت هف بٓف تكصيات ٌذي التجربة:
 .1اٌٚتهاـ بتكفٓر غرفة هصادر كتجٍٓزٌا لهساعدة الهعمهٓف عمِ تسجٓل أفٛـ الفٓدٓك ,كاختصار الكقت
كالجٍد ٘ىتاجٍا كرفعٍا عمِ اٚىترىت.
 .2هراعاة أعباء الهعمهٓف ,كتقديـ الدعـ لتسٍٓل عهمٍـ .
 .3تصهيـ براهج تدريبية لمهعمهٓف لتطكير اٖداء الهٍىْ كالتقىْ ,هها سٓىعكس عمِ قدراتٍـ كهٍاراتٍـ
كتطكرٌـ الهٍىْ )هٍداكؼ ) ,(10 ,2020,الدكسرؼ ,كآؿ هسعد(147 ,2017 ,

لٙطٛع عمِ الهزيد هف التجارب  ,كخاصة تجارب الهعمهٓف الفردية كقصص ىجاحٍـ هع التعميـ
الهقمكب ,كالهراحل التْ هركا بٍا حتِ كصمكا بطٛبٍـ إلِ تعمـ أكثر عهقا كتقدها  ,قد أفرد كل هف
كتابا خاصا بٍذي التجارب ,كقد تهت ترجهة ٌذا الكتاب إلِ المغة
الزهيٛف جكىتاف بٓرجهاف ,كآركف ساهز ا
العربية بعىكاف :التعمـ الهقمكب )بكابة لهشاركة الطٛب( الكتاب الهرافق لمصف الهقمكب..

نتائج الدراسة:
هف خٛؿ ا٘جابة عف تساؤٚت الدراسة تكصمت الباحثة إلِ الىتائج التالية:
 .1التعميـ الهقمكب يقمب قكاعد التعميـ التقمٓدؼ رأسا عمِ عقب .الهبدأ ٌك كضع الهفاٌيـ
الىظرية تحت تصرؼ الهتعمهٓف بكسائل هختمفة )فٓدٓك ,هىصات ,تسجيٛت ,كثائق,
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إلخ( يطمب هىٍـ تدكيىٍا كاٚحتفاظ بٍا كههارستٍا هسباقا ,كخٛؿ المقاء الصفْ الكجاٌْ,
يقدـ الهعمـ سمسمة هف اٖىشطة كالهٍهات الهحددة )العهل الجهاعْ ,التدخٛت الفردية,

اٖسئمة كاٖجكبة ,كها إلِ ذلؾ ( هف أجل تعهٓق الهفاٌيـ ,كبها يحقق التعمـ الىكعْ
كالتعمـ ذك الهعىِ.
 .2أف التعميـ الهقمكب اكبر هف ككىً استراتٓجية تعميـ كتعمـ ,كاىها يهكف اعتباري ىهكذجا أك
طا تعميهيا تعميها ٓتـ فيً استخداـ استراتٓجيات التعمـ الىشط كبأسالٓب هختمفة.
ىه ا

 .3التعميـ الهقمكب ٌك الىهط الهٛئـ لمتعميـ كالتعمـ فْ القرف الحادؼ كالعشريف ,حٓث أىً
ٓمبْ حاجات الهتعمهٓف ,كتطمعات الهجتهع كطهكحاتً.
 .4أصبحت التقىية كأجٍزة الحاسكب جزءا ٓ ٚتج أز هف التعميـ ٌْ ,التْ تزكد الهعمهٓف
بأدكات حٓكية ٌاهة لتحسٓف جكدة التعميـ.
 .5تعد الىظرية البىائية اٚجتهاعية ,الخمفية الفمسفية لمتعميـ الهقمكب.
 .6يعد ٌرـ بمكـ الهعرفْ الهرجعية العمهية لتطبٓق التعميـ الهقمكب.
 .7تطبٓق التعميـ الهقمكب بىجاح يحتاج إلِ أربعة أركاف أساسية ٌْ :بٓئة تعمـ هرىة ,ثقافة
تعمـ ,هحتكػ هقصكد ,هعمـ هحترؼ.
ٓ .8كاجً التعميـ الهقمكب بعض التحديات كالصعكبات لتىفٓذي ,خاصة فْ ها ٓتعمق بتكفر
التقىية كاستخداهٍا ,كتهكف الهعمهٓف خاصة فْ الدكؿ العربية.
 .9التجارب العربية هحتشهة هقارىة بتجارب الدكؿ الهتقدهة  ,باستثىاء تجربة الههمكة
اٖردىية التْ تعد الرائدة فْ ٌذا الهجاؿ ,كاف كاف فْ تخطيط بعض الدكؿ هثل هصر
كقطر كاٚهارات  ,التكجً إلِ التعميـ الهقمكب استجابة لجائحة ككركىا.
.10

عدـ كجكد أؼ دراسة عمهية فْ لٓبيا حكؿ التعميـ الهقمكب ,حسب عمـ الباحثة,

بالهقابل ٓكجد اٌتهاـ كبٓر بٍذا الىهط التعميهْ فْ أغمب الدكؿ العربية  ,هثل :فمسطٓف,
قطر ,الجزائر ,اٚهارات ,سمطىة عهاف ,السعكدية ,هصر ,السكداف ,اليهف  ... ,الخ
.11

أف التعميـ الهقمكب ٌك هكه ٛلمتعميـ التقمٓدؼ كرافدا أساسيا لً كليس بديٛ

استراتٓجيا عىً.

تكصيات الدراسة:

كفْ ضكء الىتائج تكصْ الدراسة بالتالْ:
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 .1بتطبٓق ىهكذج التعمـ كالتعميـ الهقمكب فْ التدريس ,لها لٍا هف ههٓزات عدٓدة أٌهٍا إكساب
الهتعمهٓف هٍارات القرف الكاحد كالعشريف ..
 .2تدريب الهعمهٓف كأعضاء ٌٓئة التدريس عمِ استخداـ البراهج كالتقىيات ا٘لكتركىية الحدٓثة .
 .3تدريب الهعمهٓف كأعضاء ٌٓئة التدريس عمِ هٍارات تدريسية هٍهة لتىفٓذ التعميـ الهقمكب.
 .4تدريب الهعمهٓف كأعضاء ٌٓئة التدريس عمِ براهج اىتاج الفٓدٓك كهىتجتً  ,كأدكات ىشري.
 .5تدريب الهعمهٓف كأعضاء ٌٓئة التدريس عمِ هٍارات التقكيـ الكاقعْ.
 .6ىشر ثقافة التعميـ الهقمكب فْ الهؤسسة التربكية كهحيطٍا .
 .7تطكير البراهج التربكية الهٍىية بكميات التربية فْ ضكء الهستجدات التربكية كفْ ضكء هٍارات القرف
الحادؼ كالعشريف ,كالتْ هف بٓىٍا التعميـ الهقمكب.

مقترحات الدراسة:
اعتهادا عمِ ها تكصمت إليً الدراسة الحالية هف ىتائج كتكصيات تقترح الباحثة إجراء الدراسات
التالية:
 .1إجراء دراسة حكؿ أثر التدريس باستخداـ التعميـ الهقمكب عمِ طٛب كميات التربية كربطٍا ببعض
الهتغٓرات.
 .2إجراء دراسة لتقٓيـ براهج ا٘عداد الهٍىْ التربكؼ بكميات التربية فْ ضكء الهستجدات التربكية.
 .3إجراء دراسة حكؿ أدكات التعميـ الهقمكب .
 .4إجراء دراسة حكؿ أسالٓب كاستراتٓجيات تقكيـ التعميـ الهقمكب.
 .5كضع برىاهج تدريبْ لىشر ثقافة التعميـ الهقمكب يستٍدؼ اٖساتذة كالهعمهٓف كالهفتشٓف كا٘داريٓف.
 .6تجربة تطبٓق ىظاـ التعميـ الهقمكب فْ بعض الهؤسسات التعميهية لهعرفة هدػ ىجاحً فْ ىظاهىا
التعميهْ.

قائمة المراجع:
أكال الكتب:
 .1الزكيىْ ,ابتساـ صاحب كالعرىكسْ ,ضياء كحاتـ  ,حٓدر ) ,(2013الهىاٌج كتحمٓل الكتب ,عهاف
 ,اٖردف ,دار صفاء لمىشر كالتكزيع

 .2الشرهاف ,عاطف أبك حهٓد ) ,(2015التعمـ الهدهج كالتعمـ الهعككس ,اٖردف  ,عهاف ,دار الهسٓرة
لمىشر كالتكزيع كالطباعة.
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 .3أكزؼ ,أحهد ) ,(2020الفصل الهقمكب )بكابة إشراؾ الهتعمهٓف كههارسة التعميـ عف بعد( ,الهغرب,
هطابع الرباط ,هىشكرات هجمة عمكـ التربية العدد.47

 .4بف فاطهة ,دمحم ) ,(2013البرىاهج العريب لتطكير هىاٌج التدريس كتكظٓف تقىيات الهعمكهات
كاٚتصاؿ فْ التعميـ كالتعمـ ,كحدة تدريبية تككيىية فْ هجاٚت القرف الحادؼ كالعشريف ,تكىس ,ك ازرة
التربية ,الهركز الكطىْ لمتكىكلكجيات فْ التربية.

 .5بٓرجهاف ,جكىاثاف ك ساهز ,آركف ) ,(2015التعمـ الهقمكب )بكابة لهشاركة الطٛب( الكتاب الهرافق
لمصف الهقمكب ,ترجهة -بتكمٓف هف هكتب التربية العربْ لدكؿ الخمٓج  -عبدهللا زيد الكيٛىْ,
السعكدية ,الرياض ,هكتبة التربية العربْ لدكؿ الخمٓج.

 .6جىزكرؼ ,عباس ) ,(2020التعميـ الهقمكب/الهعككس ,السعكدية ,جاهعة الجكؼ  ,ككالة الجاهعة
لمتطكير كالجكدة ,هركز تىهية الهٍارات ,برىاهج تدريبْ جاهعْ ضهف رؤية الههمكة .2030

ثانيا :الرسائل العممية

 .7الخكارشٓدة ,عبٓر أحهد ضٓف هللا ) ,(2017أثر استخداـ استراتٓجية الصف الهقمكب فْ تىهية

التفكٓر الرياضْ كفْ الدافعية ىحك تعمـ الرياضيات لدػ طمبة الصف اٖكؿ الثاىكؼ العمهْ ,رسالة
هاجستٓر ,جاهعة آؿ البٓت ,كمية العمكـ التربكية ,قسـ الهىاٌج كالتدريس .

 .8الركاجفة ,فيصل شككت ,(2019) ,فاعمية استراتٓجية التعمـ الهقمكب فْ تىهية التحصٓل الهعرفْ

فْ هادة العمكـ لدػ طمبة الصف ثالث اٖساسْ ,رسالة هاجستٓر ,اٖردف ,جاهعة الشرؽ اٖكسط,
كمية العمكـ التربكية ,قسـ التربية الخاصة كتكىكلكجيا التعمـ.

 .9بشارات ,لٓىا سميهاف هحهكد ) ,(2017أثر استراتٓجية التعمـ الهقمكب فْ التحصٓل كهفٍكـ الذات

الرياضْ لدػ طمبة الصف العاشر اٖساسْ فْ هحافظة أريحا ,رسالة هاجستٓر فْ الهىاٌج

كأسالٓب التدريس ,فمسطٓف  ,ىابمس ,جاهعة الىجاح الكطىية ,كمية الدراسات العميا.

 .10جٛؿ ,حٓزية ) ,(2020اتجاٌات طمبة عمـ اٚجتهاع ىحك التعمـ عف طريق الصف الهقمكب,

رسالة هاجستٓر ,الجهٍكرية الجزائرية ,جاهعة دمحم بك ضياؼ بالهسٓمة ,كمية العمكـ اٚىساىية

اٚجتهاعية ,قسـ عمـ اٚجتهاع.

 .11قشطة ,آية خمٓل إبراٌيـ ) ,(2016أثر تكظٓف استراتٓجية التعمـ الهىعكس فْ تىهية الهفاٌيـ
كهٍارات التفكٓر التأهمْ بهبحث العمكـ الحياتية

لدػ طالبات الصف العاشر أساسْ ,رسالة

هاجستٓر ,فمسطٓف ,الجاهعة ا٘سٛهية غزة ,كمية التربية ,قسـ الهىاٌج كطرؽ التدريس.
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 .12قطاش ,هىاؿ دمحم ) ,(2019اثر استخداـ استراتٓجية التعمـ الهعككس فْ التحصٓل كاٚحتفاظ
الهعرفْ فْ تدريس هٍارات الرياضيات لطمبة الصف الثاىْ اٖساسْ ,رسالة هاجستٓر ,اٖردف,

جاهعة الشرؽ اٖكسط ,كمية العمكـ التربكية ,قسـ ا٘دارة كالهىاٌج.

ثالثا :المجالت العممية:

.13

الجريبة ,هىِ بىت دمحم )) ,(2017فاعمية استراتٓجية الصف الهقمكب فْ تىهية هستكػ

التحصٓل فْ هادة الحدٓث لطالبات التعميـ الثاىكؼ فْ هدٓىة الرياض( ,هجمة كمية التربية ,جاهعة

اٖزٌر ,العدد ,172 ,الجزء اٖكؿ.
.14

الدكسرؼ ,فؤاد فٍٓد ك آؿ هسعد )) ,(2017فاعمية تطبٓق استراتٓجية الصف الهقمكب عمِ

التحصٓل الدراسْ لتعمـ البرهجة فْ هقرر الحاسب كتقىية الهعمكهات لدػ طٛب الصف اٖكؿ(,

الهجمة الدكلية لمبحكث التربكية ,جاهعة ا٘هارات ,الهجمد  ,41العدد الثالث .
.15

الركيمْ ,فآز بف قبٓل ك الطٛفحة ,حاهد عبد هللا ) ) ,(2020اثر استخداـ استراتٓجية

ذاتيا لدػ طٛب الثاىْ الهتكسط فْ هادة الدراسات
التعمـ الهقمكب فْ تىهية هٍارات التعمـ الهىظـ ا
اٚجتهاعية كالكطىية بالههمكة العربية السعكدية( ,هجمة الجاهعة ا٘سٛهية لمدراسات التربكية
كالىفسية ,العدد .28

.16

الزٌراىْ ,عبد الرجهف بف دمحم )) ,(2015فاعمية استخداـ استراتٓجية الصف الهقمكب فْ

تىهية هستكػ التحصٓل الهعرفْ لهقرر التعميـ اٚلكتركىْ لدػ طٛب كمية التربية بجاهعة الهمؾ عبد

العزيز( ,هجمة كمية التربية بجاهعة اٖزٌر ,العدد .162
.17

الزيف ,حىاف بىت أسعد ) ) ,(2015أثر استخداـ است ارتٓجية التعمـ الهقمكب فْ التحصٓل

اٖكاديهْ لطالبات كمية التربية بجاهعة اٖهٓرة ىكرة بىت عبد الرحهف( ,اٖردف ,الهجمة الدكلية
التربكية الهتخصصة ,الهجمد الرابع.

.18

الشهرؼ ,طٛؿ ٌادؼ ك آؿ هسعد ,أحهد زآد ) ),(2018أثر استخداـ استراتٓجية الفصكؿ

الهقمكبة فْ التحصٓل الدراسْ كالدافعية ىحك تعمـ هادة الهعمكهاتية لطٛب الصف الحادؼ عشر

الثاىكؼ( ,هجمة الدراسات التربكية كالىفسية ,سمطىة عهاف ,جاهعة السمطاف قابكس ,هجمد  ,13ع.1

.19

الغاهدؼ ,هٍا بىت سعٓد ك اٖىصارؼ ,كداد بىت هصمح )) ,(2018فاعمية تكظٓف

استراتٓجية التعمـ الهقمكب فْ تىهية هٍارات التعمـ الذاتْ كالتحصٓل الهعرفْ فْ هقرر الدراسات

اٚجتهاعية كالكطىية لدػ طالبات الهستكػ اٖكؿ الثاىكؼ فْ هدٓىة الطائف( ,الهجمة الدكلية لمبحكث
العربية ,جاهعة ا٘هارات  ,الهجمد  ,42العدد الثالث.
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.20

أهٓف ,عبٓر صدٓق )) ,(2019دكر استراتٓجية التعمـ الهقمكب فْ اعداد هعمهات رياض

.21

سميهاف ,عمْ دمحم )) ,(2017فاعمية استراتٓجية الصف الهقمكب فْ تىهية هستكػ التحصٓل

اٖطفاؿ فْ ضكء رؤية  ,(2030هصر ,هجمة الطفكلة ,العدد الحادؼ كالثٛثكفٓ ,ىآر .2019

الهعرفْ لهقرر التعميـ اٚلكتركىْ لدػ طٛب( ,هجمة كمية التربية ,جاهعة اٖزٌر العدد  ,176الجزء

الثاىْ.
.22

سٓدك ,يحْ دمحمٓف ك كبٓر ,عبد الكريـ عبدهللا ) ) ,(2017اثر استخداـ استراتٓجية التعمـ

الهقمكب عمِ التحصٓل الدراسْ لدػ طٛب كميات التربية ( ,الهجمة الدكلية لمعمكـ ا٘ىساىية

كاٚجتهاعية ,لبىاف  ,بٓركت ,العدد الثاىْ.
.23

عبد الغىْ ,كريهة طً ىكر )) ,(2016فاعمية استخداـ استراتٓجية التعمـ الهقمكب عمِ

التحصٓل كبقاء أثر التعمـ فْ تدريس التاريخ لدػ طٛب الهرحمة الثاىكية( ,دراسات عربية فْ

التربية كعمـ الىفس ) ,(ASEPالعدد الرابع كالسبعكف  ,السعكدية ,هدٓىة الهمؾ عبد العزيز لمعمكـ
كالتقىية ,الفٍرس العربْ لٛستشٍادات.

.24

هٍداكؼٌ ,ىد )) ,(2020استراتٓجية التعمـ الهقمكب كأٌـ التحديات التْ تكاجٍٍا فْ الكطف

العربْ( ,الجزائر  ,الهركز الجاهعْ بمحاج بك شعٓب.

.25

ىكراف ,أبك الركس عادؿ )) ,(2016فاعمية الفصكؿ الهقمكبة فْ تىهية التحصٓل لدػ

طالبات إضافة إلِ تحدٓد اتجاٌات طالبات الهجهكعة التجريبية ىحك الصفكؼ الهقمكبة( بكمية

التربية ,جاهعة قطر ,الهجمة الدكلية هتعددة التخصصات لمتعمـ ,هجمد  ,5العدد العاشر.
******************************
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تكنكلكجيا التعميـ بيف الكاقع كالمأمكؿ
دراسة ميدانية آلراء أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية _قصر بف غشير
أ .ىدى اليادي عكيطي
المقدمة :

كمية التربية قصر بف غشٓر  /جاهعة طرابمس

تعد التقىية الٓكـ الهادة الخاـ لمحياة العصرية كالهستقبمية ,كبٍا تتهآز اٖهـ ,كتقادهت هقكلة داركف "البقاء
لٗصمح" التْ حكهت كثٓر هف التقسيهات آٖدٓكلكجية كاٚقتصادية لمعالـ هف قبل؛ لتصبح هستقب" ٛالبقاء
لٗعمـ" .فىجد أف الدكؿ تصىف بٍذا الهعيار إلِ هتقدهة كىاهية كهتخمفة؛ فاٖكلِ اهتمكت زهاـ العمـ كالهعرفة
كالتقىية كالتكىكلكجيا ,كالثاىية اقتصر دكرٌا عمِ التطبٓق كاٚستخداـ ,كالثالثة هازالت فٓدكر الهتفرج ,كٌذا ٌك
أعظـ تحدؼ كلف تىتقل أهة هف هرحمة إلِ أخرػ إ ٚبهىاٌجٍا التعميهية كهقرراتٍا الدراسية كأسالٓب التعميـ كالتػػعمـ
حٓث أدػ التطكر الهذٌل لتكىكلكجيا الهعمكهات كاستخداـ شبكة الهعمكهات العالهية  World Wide Webعبر
ا٘ىترىت إلِ ظٍكر ها يسهْ بتكىكلكجيا التعميـ أك التعميـ ا٘لكتركىْ كٌك التعميـ الذؼ يساعد عمِ تعدٓل
كتكفٓق اٖكضاع كفقا لمظركؼ ,كعمِ ذلؾ يهكف القكؿ بأف التعمـ اٚلكتركىْ ٌك أسمكب ٓجعل الهتعمـ أكثر
تحكه ا فْ العهمية التعميهية بحٓث يستطيع تحدٓد اٖكقات الهىاسبة لً كالهكضكعات التْ تستٍكيً ,با٘ضافة إلِ
التحكـ فْ سرعة التعمـ  pace of learningكفق ا لقدراتً ككقتً كاهكاىاتً .كيىدرج تحت ٌذا الهسهِ الكثٓر هف
الهسهيات الجدٓدة هىٍا عمِ سبٓل الهثاؿ :التعمـ اؿ هفتكح Open learningكالتعمـ عف بعد Distance
 learningكالتعمـ إلكتركىْ.(-learning
كهف أٌـ ههٓزات ٌذا اٖسمكب أىً يساعد عمِ تحقٓق "التعمـ " فْ أؼ سف كتحت أية ظركؼ ,كالذؼ أصبح هف
أٌـ هتطمبات العصر الجدٓد :عصر الهعرفة كالهىظهات دائهة التعمـ

Knowledge Era & Learning

 . Organizationsفقد أصبحت الهىافسة العالهية هف الشراسة بحٓث  ٚيهكىىا إ ٚأف ىتحكؿ إلِ "آٚت التعمـ
 "Learning Machinesلكي ٛىجد أىفسىا عمِ ٌاهش الهعركة أك أف ىختفْ تهاها هف عمِ الساحة كلكْ ىككف
عمِ دراية ككعْ بكل التغٓرات الهتٛحقة ,حتِ يهكىىا شحذ الٍهـ كطرؽ السبل الجدٓدة كالسبق إلِ آفاؽ اٚبتكار
الٛىٍائية .إلِ جاىب ذلؾ فإف لمتعمـ اٚلكتركىْ العدٓد هف الهزايا ,خاصة فْ هجاؿ التدريب هف حٓث تكفٓر
الكقت كالتكمفة لمشركات ,كتشجيع العاهمٓف عمِ تطكير كتىهية هٍاراتٍـ كهعارفٍـ عمِ اختٛؼ القدرات

كالشخصيات ( فكدة  :2017،ص(23
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مشكمة الدراسة :
إف التحػػكٚت فػػْ تقىيػػة الهعمكهػػات كاٚتصػػاٚت دعػػت إلػػِ تبى ػْ اتجاٌػػات حدٓثػػة عالهيػػا" ىحػػك اٚىفتػػاح عمهيػػا"
كتكىكلكجيػػا" عمػػِ الهجتهعػػات ,كهػػف بػػٓف ٌػػذي اٚتجاٌػػات ظٍػػكر التقىيػػة كالتػػْ كػػاف ٌػػدفٍا تػػكفٓر هصػػادر تعميهيػػة
عالي ػػة الج ػػكدة لك ػػل ه ػػف الهعم ػػـ كاله ػػتعمـ هجاى ػػا كدع ػػـ بػ ػراهج التعم ػػيـ ا٘لكتركى ػػْ ف ػػالتعميـ ا٘لكتركى ػػْ ٌ ػػك الهػ ػكارد
الهكجكدة فْ الهمؾ العاـ أك التْ تـ إصدارٌا بهكجب ترخيص الهمكية الفكرية التْ تسهح باستخداهٍا هجاىػا كاعػادة
استخداهٍا هف قبل أخريف .كتشهل الدكرات الكاهمة ,كالهكاد الدراسية ,كالكحدات الدراسية ,كالكتب
الهدرسػػية ,كأشػػرطة الفٓػػدٓك ,كاٚختبػػارات ,كالبرهجيػػات ,كأؼ أدكات أك ـ أك أسػػالٓب أخػػرػ تسػػتخدـ لػػدعـ الحصػػكؿ

عمِ الهعرفة  ).عميمات ،عمي (:2012ص)34
إف الػػتعمـ ا٘لكتركىػػْ ٌػػك طريقػػة لمتعمػػيـ باسػػتخداـ آليػػات اٚتصػػاؿ الحدٓثػػة هػػف حاسػػكب كشػػبكاتً ككسػػائطً
الهتعددة هف صكت كصكرة ,كرسكهات ,كآليات بحث ,كهكتبات إلكتركىية ككذلؾ بكابات ا٘ىترىت ,سكاء أكػاف ذلػؾ
ػتعمـ بػأكبر
عف بعد أـ فْ الفصل الدراسْ .الهٍـ الهقصكد ٌك استخداـ التقىية بأىكاعٍا جهيعٍا فػْ التفاعػل هػع اله ّ

التعمػيـ ا٘لكتركىػْ َّ
ػتعمـ الػذؼ يقػػدـ
بأىػػً كهػا عرفػً بكسػػماف )ٌ (Bosmanػػك ال ّ
فائػدة ,كأقػل جٍػد ,كأقصػػر ك ّ

إلكتركىيػ ا هػػف خػػٛؿ ا٘ىترىػػت ,أك الشػػبكة الداخميػػة ,أك عػػف طريػػق الكسػػائط الهتعػػددة ,هثػػل اٖقػراص الهدهجػػة ,أك

ػتعمـ
ػتعمـ ا٘لكتركىػػْ فػػْ هجػػاؿ التعمػػيـ كالػ ّ
أق ػراص الفٓػػدٓك الرقهيػػة كغٓرٌػػا كالتربكيػػكف الٓػػكـ ٌػػـ أحػػكج الىػػاس إلػػِ الػ ّ
ػالتعمـ ا٘لكتركىػْ لػً عػدد هػف الههٓػزات هكىتػً هػف التغمػب
لهكاكبػة هجريػات ٌػذا العصػر الهتىػاهْ بشػكل سػريع ,ف ّ

عمػػِ كثٓػػر هػػف العقبػػات التػػْ تُعرقػ ُػل تعهػػيـ الػػتعمـ حػػكؿ العػػالـ كقػػد اكػػدت هىظهػػة الٓكىسػػكك عمػػِ ضػػركرة تكثٓػػف

الجٍػ ػ كد كت ػػدعيـ البح ػػكث الخاص ػػة بإع ػػداد الكس ػػائل التعميهي ػػة التكىكلكجي ػػة كاس ػػتخداهٍا كتقٓيهٍ ػػا كىقمٍ ػػا إل ػػِ س ػػياؽ
هختمػف فضػٛا عػف الفػرص التػْ تتحٍػا تمػؾ الهػكارد كالصػعكبات التػْ تكاجٍٍػا ,كأثرٌػا عمػِ ىكعيػة التعمػيـ كالػتعمـ
) . )Unesco, 2009
كهػػا دعػػت العدٓػػد هػػف الهػػؤتهرات كػػالهؤتهر "الػػدكلْ الثػػاىْ لمتعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ كالتعمػػيـ عػػف بعػػد" كالػػذؼ اقػػيـ فػػْ

الرياض عاـ 2011كهؤتهر بػاريس عػاـ  " 2012لمهصػادر التعميهيػة الهفتكحػة كهػؤتهر "التعمػيـ ا٘لكتركىػْ" كالػذؼ
عقػػد فػػْ اٚهػػارات عػػاـ  2017لد ارسػػة لمتعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ كزيػػادة كفػػاءة التعمػػيـ كتقمٓػػل التكػػالٓف الباٌظػػة لتصػػهيـ

كاىتاج الهحتكػ الرقهْ كغٓري لها ٓتهٓز هف خصائص تتهثل فْ:

 .1تحسٓف ىكعية التدريس كاٚلتزاـ بكحدات الهقرر كاهكاىية هتابعة ىكعية الهادة الهقدهة لمطمبة كهستكاٌا.
 .2إهكاىية تطكير أجزاء هحددة هف الهقرر كتحدٓث هعمكهاتً أك بياىاتً.
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 .3تمبيػػة حاج ػػات هػػف  ٚيس ػػتطيع هػػف الط ػػٛب الحضػػكر إل ػػِ هقػػر الجاهع ػػة باسػػتهرار أك يس ػػكف بعٓػ اػدا ج ػ اػدا ع ػػف
الجاهعة.
كاعتبػا ار هػف الػدكر الريػادؼ الػذؼ تقػكـ بػً الجاهعػات كهػػا فػْ حكهٍػا هػف هؤسسػات تعميهيػة عميػا ,كهػا تشػػٍدي
هػػف تغٓػرات جذريػػة فػػْ أٌػػدافٍا كىظهٍػػا كأشػػكالٍا ,كهػػا تكاجٍػػً هػػف تحػػديات لػػذا فقػػد أصػػبح ىجػػاح أؼ ىظػػاـ تعميهػػْ
3كتػػدريبْ يعتهػػد بشػػكل كبٓػػر عمػػِ الت ازهػػً بالكسػػائل الحدٓثػػة الهتفػػق عمٍٓػػا عالهيػػا ,كفػػْ هجػػاؿ التعمػػيـ اٚلكتركىػػْ
ٌىػػاؾ عػػدة هبػػررات سػػاعدت عمػػِ اٌٚتهػػاـ بػػً ,هػػف أٌهٍػػا هبػػررات البػػاحثٓف عػػف بػػدائل أخػػرػ لمتعمػػيـ العػػالْ أك
اٚسػػتفادة هػػف الخبػرات أك اٖسػػالٓب الهسػػتخدهة هثػػل التعمػػيـ عػػف بعػػد ) (distance educationأك الػػتعمـ
ا٘لكتركىْ ) (e-learningأك اٚىتساب أك التعميـ الهفتكح أك التعميـ الهكازؼ .كٌىاؾ أسباب أخرؼ كٌْ :

ٌ .1ك تىاقص الطاقة اٚستيعابية لمجاهعات العربيػة هقارىػة بالت ازٓػد الهطػرد فػْ أعػداد خريجػْ كخريجػات التعمػيـ الثػاىكؼ,
كذلؾ ٖف التزآد فْ ٌذي اٖعداد يفكؽ التكسع فْ هرافق كخدهات التعميـ العالْ ,كالتْ يحكهٍا هف بػٓف عػدة عىاصػر
الىهك السكاىْ كشح الهكارد الهالية هقارىة بهتطمبات هصركفات التىهية.
 .2ظٍكر تساؤؿ هف قبل هؤسسات كشركات القطاع الخاص عف هدػ هٛءهة التأٌٓل الجاهعْ ككفايػة التػدريب العهمػْ
أحياىا.
لشغل كظائف القطاع الخاص ,كربها لتأدية بعض اٖعهاؿ الفىية فْ القطاع العاـ
ا

 .3عدـ تكفر أعهاؿ هىاسبة لخريجْ التعميـ الثاىكؼ ,كعدـ استيعاب الكميات الهختمفة لمطٛب بالىسبة ىفسٍا التْ كاىت
تستكعبٍا هف خريجْ الثاىكية ,كاغٛؽ هسار هعاٌد الهعمهٓف الهتكسطة كالثاىكية كهعاٌد الهعمهات التْ كاف كجكدٌا
يحد هف أعداد الهتجٍٓف لمهدارس الثاىكية كبالتالْ الحد هف الهتجٍٓف بعد هرحمة الدراسة الثاىكية إلِ الجاهعات.
.4

أٌهية أف ٓكاجً التعميـ التقمٓدؼ أك الهطكر بعض التحديات الهستجدة فْ العالـ العربْ هثل :ضركرة اىتشار التعميـ
الجاهعْ ,كتكسػيع دائػرة الهتعمهػٓف ,كه ارعػاة الجػدكػ اٚقتصػادية ,كتهٍٓػد طريػق التعمػيـ العػالْ أهػاـ فئػات إضػافية هػف
الهجتهع ,كتمبية اٚحتياجات التىهكية بسرعة ,كهحاكلة الهحافظة عمِ الىكعية كالهستكػ الهقبكلٓف لسكؽ العهل .كبىػاء
عمِ ها سبق تكضيحً استكجبت الدراسة كا٘جابة عمِ أسئمة الدراسة اٚتية-:
 .1هػػا درجػػة التبػػآف فػػْ أراء أعضػػاء ٌٓئػػة التػػدريس فػػْ ىظ ػرتٍـ ىحػػك الهعيقػػات التػػْ ت ػكاجٍٍـ عىػػد اسػػتخداـ
التكىكلكجيا التعميـ فْ تدريسٍـ ؟
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ٌ .2ل ت ختمف أراء أعضاء ٌٓئة التدريس فْ ىظرتٍـ ىحك الهعيقات التْ تكاجٍٍـ عىد استخداـ التكىكلكجيا
التعميـ فْ تدريسٍـ باختٛؼ الخبرة؟
ٌ-3ل تختمف أراء أعضاء ٌٓئة التدريس فْ ىظرتٍـ ىحك الهعيقات التْ تكاجٍٍـ باختٛؼ الهؤٌل

العمهْ ؟

أىمية الدراسة :

 -1تسػػميط الضػػكء عم ػِ تكىكلكجيػػا التعمػػيـ الهسػػتخدهة التػػْ يعػػكؿ عميػػً كثٓ ػ ار لتحقٓػػق التىهيػػة كالتطػػكير فػػْ أداء
هؤسسات التعميـ العالْ .
 -2حػػث هؤسسػػات التعمػػيـ العػػالْ عمػػِ آجػػاد هىػػاخ تعميهػػْ يشػػجع اٖكػػاديهٓٓف كذكؼ الخب ػرات عمػػِ التكجػػً ىحػػك
التهٓز كا٘بداع كالتغٓٓر كهكاكبة التطكرات الحدٓثة كالتغٓٓرات الهىتظرة لهكاجٍة الهستقبل.
 -3تكجيػػً القيػػادات الت عميهيػػة اٖكاديهيػػة فػػْ هؤسسػػات التعمػػيـ العػػالْ عمػػِ دعػػـ الجٍػػكد التػػْ تٍػػدؼ إلػػِ تطبٓػػق

التكىكلكجيا سكاء هف الىاحية الهادية أك الفىية هف أجل الكصكؿ إلِ اٌٚداؼ الهىشكدة .

 -4تكجيً هؤسسات التعميـ العالْ هف خٛؿ ىتائج البحث الػْ هعرفػة جكاىػب القػكة كهعالجػة جكاىػب القصػكر الىػْ

تعاىْ هىً كميات التربية .
أىداؼ الدراسة:
-1التعريف التعميـ اٚلكتركىْ كأىكاعً كهراحل تطكري كأٌهية استخداهً .
 -2تكضيح أٌـ الهشكٛت كالصعكبات التْ تكاجً التعميـ اٚلكتركىْ فْ هؤسسات التعميـ العالْ
 -3اب ػراز ٌػػل تختمػػف أراء أعضػػاء ٌٓئػػة التػػدريس فػػْ ىظ ػرتٍـ ىح ػك الهعيقػػات التػػْ تػػكاجٍٍـ بػػاختٛؼ الهؤٌػػل
العمهْ أك الخبرة أك الرتبة كالدرجة العمهية عف هستكػ دٚلة 0.05؟
 4أٓجػػاد بعػػض الحمػػكؿ كالهقترحػػات التػػْ هػػف شػػأىٍا تطػػكير التعمػػيـ كالتكىكلكجيػػا كاٚسػػتفادة هػػف اله ػكارد ك الكسػػائل
التعميهية الهتكفرة .

حدكد الدراسة:

 -1الحػػدكد الهكضػػكعية :تىاكلػػت ٌػػذي الد ارسػػة هكضػػكع كاقػػع التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ هػػف كجٍػػة ىظػػر أعضػػاء ٌٓئػػة

التدريس بكمية التربية قصر بف غشٓر جاهعة طرابمس.

448

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

 -2الحدكد الهكاىية - :طبقت ٌذي الدراسة بكمية التربية قصر بف غشٓر جاهعة طرابمس
 -3الحددود البشدرٌة :التصدرت هدذه الدراسدة علدى أعضداء هٌئدة التددرٌس كلٌدة التربٌدة لصدر بدن غشدٌر جامعدة

طرابلس.
 -4الحدكد الزهىية :أجريت ٌذي الدراسة خٛؿ العاـ الجاهعْ .2021 / 2020

منيجية الدراسة كاجراءاتيا:
هػػىٍج الد ارسػػة :تػػـ خػػٛؿ ٌػػذي الد ارسػػة اسػػتخداـ الهػػىٍج الكصػػفْ التحمٓمػػْ لهٛءهتػػً طبيعػػة كىكعيػػة الد ارسػػة حٓػػث
ٍٓػػدؼ ٌػػذا الهػػىٍج إلػػِ كصػػف الظػػاٌرة هكضػػكع الد ارسػػة كهػػا ٌػػْ فػػْ الكاقػػع كهػػف ثػػـ تحمٓمٍػػا كتفسػػٓرٌا كاسػػتخٛص
الىتائج هىٍا.

مصطمحات الدراسػػة:
تكنكلكجيػػا التعمػػيـ :عرفٍػػا "الطػػكبج ""1988بأىٍػػا )الهػكاد كاٖجٍػزة كالهكاقػػف التعميهيػػة التػػْ يسػػتخدهٍا عضػػك ٌٓئػػة
التػػدريس فػػْ هجػػاؿ اٚتصػػاؿ التعميه ػْ بطريقػػة كىظػػاـ خػػاص لتكضػػيح فك ػرة أك تغٓٓػػر هفٍػػكـ غػػاهض أك شػػرح أحػػد
الهكضكعات بغض الىظر عف تحقٓق الهتعمـ ٌٖداؼ سمككية هحددة كهىظهة كشاهمة ٓػتـ فٍٓػا ا٘فػادة هػف اٖجٍػزة
كاله ػكاد أك الب ػراهج كالحاسػػكب كالتمفػػاز التعميهػػْ كالب ػراهج التشػػغٓمية كيطمػػق عمٍٓػػا " تقىيػػات التعمػػيـ( النقػػة ،كاحمػػد
:2019ص)56
الصعكبات :يعرفٍا" ابك الىكر" ٌبْ الصعكبات بأىٍا :العقبات التْ تقف فْ طريق إتهاـ كاىجػاح العهميػة التعميهيػة
كالتربكية كتحقٓق اٌٖداؼ الهىشكدة عرفً “لثقفْ " بأىٍػا هجهكعػة الهشػكٛت أك الهعكقػات الفىيػة كالهاديػة كا٘داريػة
كاٚش ػرافية تحػػكؿ دكف اسػػتخداـ الهػػدرس لطػػرؽ التػػدريس الحدٓثػػة فػػْ الهكاقػػف التعميهػػة الهختمفػػة كٌػػْ عبػػارة عػػف
هجهكع ػػة ه ػػف الهكاى ػػع كالهش ػػكٛت الت ػػْ تض ػػهىتٍا أداة البح ػػث ,كالت ػػْ ق ػػد تح ػػكؿ دكف اس ػػتخداـ اله ػػدرس لمتقىي ػػات
التعميهية فْ قاعة الهحاضرات ).عبد المجيد:2012،ص)788
عضك ىيئػة التػدريس :عرفػً ".عابػدٓف )2003( ",الهدرسػكف الػذٓف يقكهػكف بالتػدريس كالبحػث فػْ الجاهعػة كفػْ

هراكزٌػػا كبراهجٍػػا الهختمفػػة ,كٌػػـ هتفرغػػكف لمعهػػل فػػْ الجاهعػػة كيحهمػػكف احػػدػ الرتػػب العمهيػػة هػػف هرتبػػة هحاضػػر

الْ أستاذ هساعد(-أريج ،تربح:2019،ص)45

مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي :تعنػػي أي جامعػػة أك كميػػة أك هعٍػػد ُيقػػدـ ب ػراهج تعمػػيـ عػػاؿ تػػؤدؼ إلػػِ هؤٌػػل عمهػػْ
جاهعْ( بكالكريكس ,ليساىس ) ,أك درجة أعمِ( دبمكـ ,هاجستٓر ,دكتكراي .
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الدراسات السابقة:
د ارسػػة "عبػػد الحميػػد ،كتػػربح")) (2019اٚسػػس العاهػػة لتطبٓػػق التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ فػػْ هؤسسػػات التعمػػيـ العػػالْ(
بالجاهعات المٓبية ,جاهعة بىغازؼ حٓث ٌػدفت الد ارسػة الػْ د ارسػة الكاقػع كالهػأهكؿ هػف حٓػث التحػديات التػْ تكاجػً
التعم ػػيـ ا٘لكتركى ػػْ د ارس ػػة كص ػػفية تحمٓمي ػػة ه ػػف خ ػػٛؿ هعرف ػػة كجٍ ػػات الىظ ػػر أعض ػػاء ٌٓئ ػػة الت ػػدريس ىحػػك التعم ػػيـ

اٚلكتركىػػْ با٘ضػػافة الػػْ تقػػديـ هقتػػرح لتحكيػػل الهقػػررات التقمٓديػػة الػػْ هقػػررات الكتركىيػػة هػػف اٚس ػتباىة الػػْ
كزعت عمْ عدد ) (60هف أعضاء ٌٓئة التدريس كلقد قدهت الدراسة هجهكعة هف الىتائج هف بٓىٍا .
-1أف ها ىسػبتً ) % (66.5هػف هجهػكع أفػراد العٓىػة ٓكافقػكف عمػِ اسػتخداـ الكسػائل التعميهيػة فػْ التعمػيـ
العالْ.
 -2ض ػػركرة ت ػػكفٓر البىي ػػة التحتي ػػة ككس ػػائل ال ػػدعـ اله ػػادؼ كالبش ػػرؼ لتط ػػكير التعم ػػيـ اٚلكتركى ػػْ كت ػػكفٓر
هتخصصٓف فْ تكجيً أعضاء ٌٓئة التدريس عمِ العهل بالكسائل التعميهية كتطكير الهىاٌج كتحكيمً الػْ
هقررات الكتركىية.
دراسة عيسى )" (2019صعكبات تطبٓق تكىكلكجيا التعميـ الحدٓثة هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس
بكمية التربية "بالجاهع ة الهستىصرية اٖساسية العراؽ لتكىكلكجيا التعميـ الحدٓثة فْ تدريسٍـ ,كهدػ ارتباط
درجة استخداهٍـ الفعمْ بالهتغٓرات )الهؤٌل العمهْ ,كالهؤٌل اٖكاديهْ ,كالتخصص ,كسىكات الخبرة(
كهف أجل تحقٓق الٍدؼ هف البحث صهـ الباحث أداة لمبحث عبارة عف اٚستباىة لهعرفة كجٍات ىظر
اعضاء ٌٓئة التدريس فْ كمية التربية اٖساسية كالقياس كالتقكيـ ,كهجهكعة هف اساتذة الكمية الهسؤكلٓف
فْ عٓىة الد راسة كتحتكؼ اٚستباىة عمِ الصعكبات التْ تحكؿ دكف اٚستخداـ الفعاؿ لمتكىكلكجيا هف
كجٍة ىظر اعضاء ٌٓئة التدريس كٌل تكجد عٛقة لمهتغٓرات )المقب العمهْ ,التخصص ,الهؤٌل

استُ ْخِدهت الىسب الهئكية كالتك اررات كالكسط الهرجح
اٖكاديهْ ,سىكات الخبرة فْ التعميـ الجاهعْ (.كقد ْ
لتحمٓل البياىات ,استخدهت الباحث اختبار كيكل ككسكف  ,كذلؾ لمتعرؼ عمِ هتكسط الفركؽ بٓف
هجهكعات الدراسة باستخداـ البرىاهج ا٘حصائْ اؿ spss .كقد أظٍرت ىتائج البحث عف كجكد بعض
العكائق التْ تعٓق استخداـ اعضاء ٌٓئة التدريس لتكىكلكجيا التعميـ فالتدريس؛ كاف هف أٌهٍا عدـ تكافر
التجٍٓزات كالبىِ التحتية الٛزهة ,كبعضٍا هرتبط بضعف الدكرات التدريبية فْ كيفية تكظٓف تكىكلكجيا
التعميـ الحدٓثة فْ التدريس ,كقد قدـ البحث عددا هف التكصيات كالهقترحات
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دراسة اؿ مبارؾ ) (2019الصعكبات التْ تكاجً أعضاء ٌٓئة التدريس فْ الجاهعات عىد استخداـ
تكىكلكجيا التعميـ ٌدفت الدراسة تعرؼ أٌـ الصعكبات التْ تكاجً أعضاء ٌٓئة التدريس فْ الجاهعات
السعكدية عىد استخداـ الهكارد التعميهية الهفتكحة كعٛقتٍا ببعض الهتغٓرات ت باستخداـ الهىٍج الكصفْ
كطبقت الدراسة عمِ ( ) ( 358عضك ٌٓئة تدريس هف جاهعات هختمفة ك أظٍرت الىتائج أف أبرز
الصعكبات التْ تكجً اٖعضاء قمة الهتخصصٓف لتصهيـ الكسائل التعميهية ك قمة الهتخصصٓف عمهيا"
الهتكاجدٓف لمهساعدة فْ عهمية التكاصل كالهتابعة الهستهرة عىد استخداـ كسائل تكىكلكجيا التعميـ
با٘ضافة إلِ ضغكط العهل اٖكاديهْ أك التكمٓف ا٘دارؼ ,كها أف أكثر أعضاء الٍٓئة التدريسية قدرة
عمِ هكاجٍة الصعكبات فْ هجاؿ التعميـ ا٘لكتركىْ ٌـ هف لدٍٓـ خبرة هف  9 - 5سىكات حٓث بمغ
قيهة الهتكسط لٍا ( )12,53ثـ ٓمٍٓـ فْ القدرة عمِ هكاجٍة الصعكبات هف ٌـ فْ درجة أستاذ هشارؾ
دراسة )مكسي ،ارحكمة( ( )2019بعىكاف الصعكبات التْ تكاجً أعضاء ٌٓئة التدريس بجاهعتْ طبرؽ,
كسرت بمٓبيا ٌدفت الدراسة تعرؼ أٌـ الصعكبات التْ تكاجً أعضاء ٌٓئة التدريس فْ كمتا الجاهعتٓف
كلصغر حجـ أعداد ٌٓئة التدريس فقط استخدها الهىٍج الشاهل باعتباري أحد التقىيات البحكث الكصفية
كلقد استخدها اسالٓب التحمٓل اؿ احصائْspas,لقد أكضحت الىتائج ها ٓمْ- :
 -1ضعف اٚهكاىيات الهادية كاٚجٍزة اٚلكتركىية التْ تساعد عمِ التدريس
 -2هعظـ أعضاء ٌٓئة التدريس ليس لدٍٓـ ثقافة بالتعميـ اٚلكتركىْ
 -3عدـ هٛءهة القاعات الدراسية لمعهل بتكىكلكجيا التعميـ
ٓ ٚ-4تىاسب تكقٓت الهحاضرات هع استخداـ اٚجٍزة التعميهية كلقد اكصت الدراسة بعدة تكصيات تتعمق
باٌٚتهاـ التكىكلكجيا التعميهية كاٌٚتهاـ بأعضاء ٌٓئة التدريس كتسخٓر كافة اٚهكاىيات الهادية كالهعىكية
هف أجل الرفع هف هستكاي العمهْ كالخدهْ لمطٛب ٖجل تحسٓف العهمية التعميهية.
اها دراسة الدكسري ( )2016ككاىت تٍدؼ إلِ دراسة“ كاقع استخداـ أعضاء ٌٓئة التدريس لهىصات
التعمـ فْ تدريس المغة اٚىجمٓزية” فْ جاهعة الهمؾ سعكد كتـ استخداـ الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ هف
خٛؿ تطبٓق اٚستبياف عمِ عٓىة تككىت هف ( )70عضكا هف أعضاء ٌٓئة التدريس
كأظٍرت الدراسة أف درجة استخداـ أعضاء ٌٓئة التدريس لمهىصات التعميهية كاىت هتكسطة كها
أظٍرت الىتائج كجكد فرؽ ذؼ دٚلة احصائية فْ درجة اٚستخداـ تعزػ لهتغٓر الخبرة التدريسية اقل هف
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) (10سىكات ككجكد فرؽ ذؼ دٚلة احصائية تعزػ لهتغٓر الرتبة اٚكاديهية لصالح الرتبة اٚكاديهية
استاذ هشارؾ
التعقيب عمى الدراسات السابقة:
 -1اتفقت هعظهٍا فْ ىكعية العٓىة كٌْ أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية لتربية بالجاهعات العربية.
 -2كاتفقت كذلؾ فْ ا٘طار الىظرؼ الخاص بالتعريف التكىكلكجيا كهككىتٍا باختٛؼ هىاطق
تكاجد الدراسات كاتفقت فْ الىتائج هف حٓث القصكر كضعف اٌٚتهاـ بالتكىكلكجية الهتطكرة كضعف

البىية التحتية كعدـ تكفر الكسائل الحدٓثة بالمغة العربية حتِ يسٍل استعهٌٛا هف قبل الطٛب .

اإلطار النظري لمدراسة :

تعريف التعميـ اإللكتركني :
ٌك طريقة التعميـ كالتعمـ باستخداـ الكسائط ا٘لكتركىية فْ عهميػة ىقػل كايصػاؿ الهعمكهػات بػٓف الهعمػـ

كالهػػتعمـ هثػػل الحكاسػػٓب كالشػػبكات كالكسػػائط هثػػل الصػػكت كالصػػكرة ,كرسػػكهات ,كالهكتبػػات ا٘لكتركىيػػة,

كا٘ىترىت كغٓرٌا كقد يككف ٌذا اٚستخداـ بسيطا كاسػتخداـ ٌػذي الكسػائل ا٘لكتركىيػة فػْ عػرض كهىاقشػة
الهعمكهات داخل القاعػات ,كقػد ٓتعػداي إلػِ هػا يسػهِ بالفصػكؿ اٚفت ارضػية التػْ تػتـ فٍٓػا العهميػة التعميهيػة
هف خٛؿ تقىيات الشبكات كالفٓدٓك كغٓرٌا ).عبد الحهٓد:2019,ص(45

اصطالحاً :
كٌػك هػا يعػرؼ اصػطٛح ا بػالتعميـ عػف ُبعػد ففػْ كػل اٖحػكاؿ فػإف التعمػيـ ا٘لكتركىػْ ٓ ٚمغػْ دكر
الهعمـ كبالتالْ دكر الهؤسسة التعميهية كلكىً يعٓد صياغة دكر كل هىٍهػا .اف التعمػيـ ا٘لكتركىػْ يعػرؼ

عم ػػِ أى ػػً عهمي ػػة اكتس ػػاب الهٍ ػػارات كالهعرف ػػة خ ػػٛؿ تف ػػاعٛت هدركس ػػة ه ػػع اله ػػكاد التعميهي ػػة الت ػػْ يس ػػٍل
الكصػػكؿ إلٍٓػػا عػػف طريػػق اسػػتعهاؿ برىػػاهج لمتصػػفح هثػػل برىػػاهج ىتسػػكٓب  Netscapeأك برىػػاهج إىترىػػت
إكسبمكرير  .Intern Explorerكيشار إلػِ أف الحاسػب ألػْ ٌػك عصػب التعمػيـ ا٘لكتركىػْ ,إذ يسػتخدـ
ككسٓمة هساعدة فْ التعميـ ككهصدر لمهعمكهػات فضػٛا عػف اسػتخداهً فػْ التػدريب كالتحمٓػل كالتقٓػيـ كقػد
ّبٓىت العدٓد هف الدراسات كالتجارب تفكؽ هستخدهْ الحاسب ألػْ فػْ العهميػة التعميهيػة عمػِ غٓػرٌـ هػف
غٓر الهستخدهٓف لً.

أىداؼ التعميـ عف بعد:

-1توفٌر مصادر متعددة ومتباٌنة للمعلومات تتٌح فرص الممارنة والمنالشة والتحلٌل والتمٌٌم .
الهتعمـ كالهؤسسة التعميهية .
الهعمـ ك ُ
 -2إعادة ٌىدسة العهمية التعميهية بتحدٓد دكر ُ
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-3اس ػػتخداـ كس ػػائط التعم ػػيـ ا٘لكتركى ػػْ ف ػػْ رب ػػط كتفاع ػػل الهىظكه ػػة التعميهي ػػة(
كالهؤسسة التعميهية ,كالبٓت ,كالهجتهع ,كالبٓئة .

اله ػػتعمـ,
الهعم ػػـ ,ك ُ
ُ

 -4ىهكذجة هعيارية التعميـ .
-5تبادؿ الخبرات التربكية هف خٛؿ كسائط التعميـ ا٘لكتركىْ .
 - 6تىهية هٍارات كقدرات الطٛب كبىاء شخصياتٍـ ٘عداد جٓل قادر عمِ التكاصل هػع أخػريف كعمػِ
التفاعل هع هتغٓرات العصر هف خٛؿ الكسائل التقىية الحدٓثة .
 -7ىشر الثقافة التقىية بها يساعد فْ خمق هجتهع إلكتركىْ قادر عمِ هكاكبة هستجدات العصر .
مر التعميـ االلكتركني بمراحل كىي:
-1التعمـ عف بعد Distant Education
تـ تكظٓف التقىيػة اٚتصػاؿ فػْ التعمػيـ عػف بعػد هىػذ ظٍػكر ا٘ذاعػة فخصصػت ا٘ذاعػات العالهيػة بػراهج
تعميهية ,هثل ٌٓئة ا٘ذاعة البريطاىيػة  ، BBCكػذلؾ اسػتغمت هىظهػة الصػحة العالهيػة ا٘ذاعػات ا٘قميهيػة
فػػْ الػػدكؿ الفقٓػرة لىشػػر التكعيػػة الصػػحية كالبٓئيػػة عبػػر هكجػػات اٖثٓػػر ,كتطػػكر اٖهػػر بعػػد ذلػػؾ إلػػِ ظٍػػكر
إذاعػات تعميهيػػة ,ثػـ ظٍػػر التمفزيػكف فػػْ الخهسػٓىات هػػف القػػرف التاسػع عشػػر ككظػف فػػْ ىفػس السػػياؽ ,ثػػـ
كظفت التقىيات اٖخرػ هثل السٓىها ,كالفٓدٓك  ,كالتسجيٛت الصكتية ,كأصبح ها يطمػق عميػً التعمػيـ عػف
بعد باستخداـ حقائب التدريب كالتعميـ ,كظٍرت الجاهعة الهفتكحة كالتْ تقدـ التعميـ عف بعد ,كأكؿ جاهعػً
فْ ٌذي الهجاؿ الجاهعة البريطاىية الهفتكحة فْ بريطاىيا فْ ىٍاية الستٓىات هف القرف التاسع عشر.
-2التعميـ الهعتهد عمِ الحاسبBased Instruction .

(Computerبف عيد المالؾ عبد العزيز ،بف معيزة

عبد الحميـ  2018:ص)33

اتسع ٌذا لهفٍكـ بعد ظٍكر أجٍزة الحاسب الدقٓق  Micro Computerفْ هطمع الثهاىٓىػات هػف القػرف
التاسع عشر ,كظٍرت عدة استخداهات لمحاسب فْ التعميـ كهىٍا ها ٓمْ:
أ-الػتعمـ الهع ّػزز بالحاسػب () Computer - assisted learningكٌػك تفاعػل بػٓف الهػتعمـ كىظػاـ
(Drill and

برهجيػػات التػػدريب كالههارسػػة
الحاسػػب ُيصػ ّػهـ لػػتعمـ الطالػػب .كقػػد كػػاف هقتصػػر عمػػِ
ّ
) ،Practiceكأف أصػػبح يضػػـ ىهػػط الهػػدرس الخصكصػػْ ) ،(Tutorialكالهحاكػػاة )،(Simulation
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كبٓئػات الكاقػع اٚفت ارضػْ ) ،(Virtual Reality Environmentsكالتػْ يهكػف أف تقػدـ العدٓػد هػف
كضعيات التعمـ الهركبة.
ب-التعمػػيـ الهػػدار بالحاسػػب (Instruction

Managed

 )Computerاسػػتخداـ الحاسػػب كهػػادة

ػص فػْ الغالػب فئػة هٍتهػة بعمػكـ الحاسػػب
تعميهيػةٓ .ػتـ فيػً ت ّػدريس الحاسػب كهػادة
ّ
ّ
تعميهيػة كٌػػك هجػاؿ ٓخ ّ

كالهختصٓف فْ كميات عمكـ كٌىدسة الحاسب ألْ.
الهعمكهاتية
ك
ّ
ّ
ج -اسػتخداـ الحاسػب كػأداة ( )Technology – as –a – toolاسػتخداـ الحاسػب كػأداة ٓػدخل فيػً
اسػػتخداـ الهعمػػـ لمحاسػػب كػػأداة تػػدريس كاسػػتخداـ الطالػػب لمحاسػػب كػػأداة تعمػػـ “ كٌػػذا يشػػتهل عمػػِ تشػػكٓمة
البرهجيػػات كهػػف أهثمػػة البرهجيػػات ,بػراهج هعػػالج الىصػػكص ,كالػػرزـ الرسػػكهية,
كاسػػعة هػػف العتػػاد الهػػادؼ ك
ّ
كتطبيقػات العػركض ,كقكاعػد البياىػات ,كالجػداكؿ الرياضػية ,كغٓرٌػا هػف البرهجيػػات اٖخػرػ ,يضػاؼ إلػػِ

ذلؾ أجٍزة الهاسح الضكئْ ,كالكاهٓ ار الرقهية ,كغٓرٌا هف أجٍزة العتاد الهادؼ"
ء-التعميـ الهعتهد عمِ تقىية اٚىترىتInternet based Instruction .
تُعػػرؼ اٚىترىػػت بأىٍػػا هجهكعػػً هػػف الشػػبكات العالهيػػة الهتصػػمة بهٓٛػػٓف اٖجٍػزة حػػكؿ العػػالـ كالتػػْ تىقػػل

الهعمكهات الٍائمة بسرعة فائقة Kكهف أبرز ها تقدهً ا٘ىترىت فْ العهل التربكؼ الخدهات التالية:

البريػػد ا٘لكتركىػػْ ()Electronic Mailك -القػكائـ البريديػػة ( )Mailing Listفظػػاـ الهجهكعػػات
ا٘خباريػة ()News Groups, Usenet, Net newك بػراهج الهحادثػة ()Internet Relay Chat
كالتحاكر بالصػكت كالصػكرة ( )Video Conferencingكاٖبحػاث الهع ّػززة بالحاسػب (– Computer
 )Assisted Researchكالشبكة العىكبكتية ( )wwwخدهة ىقل الهمفات ( )FTPكغٓرٌا الكثٓر.
الهحاكر التْ تساٌـ فْ التخطيط لمتعميـ اٚلكتركىْ ىذكر هىٍا) :عبد الحميد:2019(،ص)76
الفصكؿ التخٓميػة. Virtual classes-الىػدكات التعميهيػةVideo Conferences .التعمػيـ الػذاتْ- .
-learning-Eالهكاقػع التعميهيػة عمػِ اٚىترىػت كاٚىترىػت- Internet Sites.التقٓػيـ الػذاتْ لمطالػب.
Self-Evaluationا٘دارة كالهتابع ػ ػػة كاع ػ ػػداد الىت ػ ػػائج .التفاع ػ ػػل ب ػ ػػٓف الهدرس ػ ػػة كالطال ػ ػػب كالهعم ػ ػػـ.
Interactive Relation Shipكالخمط بٓف التعميـ كالترفيً. Entertainment & Education.
إيجابيات استخداـ التعميـ االلكتركني- :
تكفٓر الكقت لمهتعمـ حٓث ٓتهكف الهتعمـ هف اختيار الكقت الهىاسب لً لمتعمـ دكف اٚرتباط بهكاعٓد هحددة
كثابتة .
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) (1إتاحة الهكاف الهىاسب لمهتعمـ كالذؼ يشعر فيً باٚرتياح دكف تدخل هف أحد.
) (2إهكاىية اٚسػتفادة هػف عكاهػل كثٓػرة ٌاهػة كهػؤثرة هثػل [الصػكت – الػىص – المػكف – الفٓػدٓك  -ىػكع
الخط  -طريقة العرض كغٓرٌا كلذلؾ يستعهل الهتعمـ أغمب حكاسً فْ ٌذي العهمية التعميهية.
)ٍٓ ٚ (3تـ بالعهر الزهىْ لمهتعمـ فٍك ٓىاسب لتعميـ الكبار كالهكظفٓف كاٖطفاؿ هف الذٓف  ٚتسهح لٍـ
ظركفٍـ بالتكاجد بالهدارس كالجاهعات فْ أكقات هحددة.
أف تكمفتً الهادية أقل بكثٓر هف تكمفة
)ٓ (4رػ كثٓر هف عمهاء التربية الهتحهسكف لٍذا الىكع هف التعميـ ّ
التعميـ التقمٓدؼ.

)ٓ (5ت ػ ػ ػػيح لمه ػ ػ ػػتعمـ الحص ػ ػ ػػكؿ عم ػ ػ ػػِ هعمكه ػ ػ ػػات أكث ػ ػ ػػر طاله ػ ػ ػػا لدي ػ ػ ػػً القب ػ ػ ػػكؿ كاٚس ػ ػ ػػتعداد)بف خم ػ ػ ػػف
هللا:2007,ص(33
أىمية استخداـ تكنكلكجيا التعميـ في التدريس الجامعي: -
 -1إف اسػػتخداـ الكسػػائل التعميهيػػة يهكػػف أف يسػػاعد عمػػِ تحقٓػػق اٌٖػػداؼ التدريسػػية ,كتشػػكيق الطمبػػة
,كجذب اىتباٌٍـ ,كتقريب هكضكع الدرس إلِ هستكػ إد ا ركٍـ كتحسٓف عهمية التعميـ.
 -2يضػػع الطمبػػة فػػْ هكاقػػف هحف ػزة لمتفكٓػػر كتىهيػػة القػػدرة عمػػِ التأهػػل كالتفكٓػػر العمهػػْ الخػػٛؽ فػػْ
الكصكؿ -إلِ حل الهشكٛت كترتٓب اٖفكار كتىظيهٍا عمِ كفق ىسق هقبكؿ.
 -3تزيد هف الهشاركة آٚجابية لمطمبة هف خٛؿ التىكع فْ عرض الدرس .
 -4تساعد عضك ٌٓئة التدريس عمِ حسف عرض الهادة كاستغٛؿ كقت التدريس بشكل أفضل.
 -5تختصر كقت التدريسْ كجٍدي فْ اٖعداد كالتىفٓذ لمدرس .
 -6تبتعد عف الطرائق التقمٓدية كتجعل التدريس الجاهعْ أقرب الِ ركح العصر.
 -7تعهل عمِ هراعاة الفركؽ الفردية بٓف الطمبة .
 -8تٍٓئ الفرصة لتحقٓق التعمـ الذاتْ كالفردؼ لمطالب .
 -9ترفع اىتاجية الهؤسسة التعميهية كها كىكع ا .
-11

تثٓر دافعية الهتعمـ كاٌتهاهً كتشكقً لمتعمـ .

-11

تساعد عمِ التذكر كسرعة التعمـ كتعهل عمِ تثبٓتً .

-12

تعهل عمِ أشراؾ أكبر عدد هف الحكاس فْ التعمـ .

-13

هكاجٍة الىقص فْ أعداد ٌٓئة التدريس الهؤٌمٓف عمهيا كتربكؼ .
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-14

التغمب عمِ هشكمة تضخـ الهىاٌج كالهقررات الدراسية  (.أريج،تربح/2019،ص)23

-15

تحقٓ ػػق ٌ ػػدؼ العهمي ػػة التعميهي ػػة الٓ ػػكـ ,ال اره ػػْ إل ػػِ تىهي ػػة اٚتجاٌ ػػات الجدٓ ػػدة كتع ػػدٓل

السمكؾ
ًأكال :الكفايات العامة كتتمثل فيما يمي:

 -1كفايػػات هتعمقػػة بالثقافػػة العمهيػػة هثػػل هعرفػػة الهككىػػات الهاديػػة لمكهبٓػػكتر كهمحقاتػػً ,التعػػرؼ عمػػِ

برهجيات التشغٓل كالكسائط التْ يعهل ا الكهبٓكتر ,اٚستخداهات الهختمفة لمكهبٓكتر فْ العهمية التعميهية
كالحياتية ,هعرفة الفٓركسات كطرؽ الكقاية هىٍا ,هعرفة الهصطمحات الهستخدهة فْ هجاؿ الكهبٓكتر
 -2كفايات هتعمقة بهٍارات استخداـ الكهبٓػكتر :هثػل اسػتخداـ لكحػة الهفػاتيح كالفػأرة ,كيفيػة التعاهػل هػع
كحػػدات ا٘دخػػاؿ كا٘خ ػراج ,كيفيػػة التعاهػػل هػػع سػػطح الهكتػػب كالهمفػػات كالب ػراهج س ػكاء بػػالحفع أك الىقػػل
كالح ػػذؼ أك التع ػػدٓل ,التعاه ػػل ه ػػع كح ػػدات التخػ ػزيف ,اس ػػتخداـ هجهكع ػػة بػ ػراهج اٖكف ػػيس ,كالتغم ػػب عم ػػِ
الهشػكٛت الفىيػػة التػػْ تكاجٍػػً أثىػػاء اٚسػػتخداـ ).بػػف عيػػد المالػػؾ عبػػد العزيػػز ،بػػف معيػػزة عبػػد الحمػػيـ
 2018:ص)67
 -3كفايات هتعمقة بالثقافة الهعمكهاتية :هثل التعرؼ عمِ هصادر الهعمكهات ا٘لكتركىية ,استخداـ شبكة
ا٘ىترىت فْ العهمية التعميهية هف بحث كبريد إلكتركىػْ كغٓرٌػا هػف اسػتخداهات ا٘ىترىػت التعميهيػة ,القػدرة
عمػػِ تقٓػػيـ هصػػادر الهعمكهػػات ا٘لكتركىيػػة الهتاحػػة عبػػر ا٘ىترىػػت ,هعرفػػة الهبػػادغ اٖساسػػية لمتصػػهيـ
التعميهْ ,تصهيـ كىشر الصفحات التعميهيػة عمػِ ا٘ىترىػت ,اسػتخداـ الكسػائط الهتعػددة فػْ عهميػة الػتعمـ,
كاستخداـ الهصطمحات الهتعمقة بتكىكلكجيا الهعمكهات ).الهبٓريؾ:2012,ص(33
تانيا - :كفايات التعامل مع برامج كخدمات الشبكة:
كتتهثػػل ٌػػذي الكفايػػات فػػْ :إجػػادة المغػػة ا٘ىجمٓزيػػة ,كاسػػتخداـ الكهبٓػػكتر كا٘ىترىػػت ,كالتعاهػػل هػػع الخػػدهات
اٖساسية التْ تقكـ عمٍٓا التطبيقات التربكية لمشبكة ,هثل خدهة البحث ,البريد ا٘لكتركىْ ,الهحادثة ,ىقػل
الهمفػػات ,كالق ػكائـ البريديػػة ,كاىشػػاء الصػػفحات كالهكاقػػع التعميهيػػة كىشػػرٌا كتحػػدٓثٍا كػػل فت ػرة ,كالتحقػػق هػػف
هٍارات الهتعمهٓف التكىكلكجية كالفىية الٛزهة لمتعاهل هع الهقررات ا٘لكتركىية.
ثاًلثػػا :كفايػػات إعػػداد المقػػررات إلكتركنيػػا :كتتضػػهف عػػددا هػػف الكفايػػات الرئيسػػية ٌػػْ :كفايػػات التخطػػيط,

عددا
ككفايات التصهيـ كالتطكير ,ككفايات التقكيـ ,ككفايات إدارة الهقرر عمِ الشبكة ,كلكل كفاية رئيسية ا

هف الكفايات الفرعية.
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منيج الدراسة.:
مجتمع الدراسة -:كتككف هجتهع الدراسة ( )60هف هجهكع أعضاء ٌٓئة التدريس الهتكػكف هػف ()193
عضكا بكمية التربية قصر بف غشٓر بجاهعة طرابمس .
اإلجراءات الدراسة .
أداة الدراسة:
لبىاء أداة الدراسة )اٚستباىة( تـ استقراء ا٘طار الىظرؼ ,كأدبيات البحث التربكؼ ,كالدراسات السابقة
ذات الصمة بهكضكع الدراسة الحالية كاٚطٛع عمِ بعض اٖدكات الهستخدهة بٍا ,ككذلؾ تـ إجراء
كبىاء
الهىاقشات هع عٓىة هف أعضاء ٌٓئة التدريس بالجاهعة بٍدؼ اٚستزادة حكؿ هكضكع الد ارسة,
ا
عميً تـ تحدٓد هجاٚت ,كعبارات اٚستباىة بصكرتٍا الىٍائية ,التْ تهثمت فْ ثٛثة هجاٚت هكزعة
عمِ( عبارة كها ٌك هبٓف فْ الجدكؿ (.)1
صدؽ األداة:
تـ التحقق هف صدؽ اٚستهارة هف خٛؿ تكزيعٍا عمِ هجهكعة هف اٖساتذة هف الهتخصصٓف فْ التربية
طمب هىٍـ الحكـ عمِ أداة الدراسة هف حٓث أتْ (1 :هدػ كفاية بىكد اٚستهارة ,هف حٓث شهكلٓتٍا
كُ
كهٛءهتٍا لتحقٓق أٌداؼ الدراسة (2 .هدػ اىتهاء البىكد لهكضكع الدراسة التْ كضعت هف أجمً ( 3 .هدػ
َ
سٛهة الصياغة المغكية لبىكد اٚستهارة .كفْ ضكء آراء الهحكهٓف تـ إجراء التعدٓل الٛزـ كبذلؾ أصبحت
اٚستهارة فْ صكرتٍا الىٍائية تتككف هف ) (34فقرة هكزعة عمِ ثٛثة هجاٚت.
جدكؿ ( )1يبف عبارات االستبانة مكزعة حسب مجاالت الدراسة
ت

الهجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ

1

هعكقات خاصة باٖستاذ الجاهعْ

2

هعكقات خاصة بالجكاىب اٚدارية

3

هعكقات خاصة بالكسائل التعميهية
الهجاٚت الكمية لمدراسة

عدد العبارات
14
7
13
34

ثبػػػات االداة  :لمتأك ػػد ه ػػف ثب ػػات اٚداة ت حس ػػاب هعاه ػػل الثب ػػات باس ػػتخداـ طريق ػػة الف ػػا كركىب ػػاخ كحس ػػاب
هعاهٛت ارتباط الفقػرات هػع الدرجػة الكميػة لمهحػكر  ,ككػذلؾ هعػاهٛت اٚرتبػاط لمفقػرات ككػل هػع الدرجػة
الكمية لٗداة  ,كالجدكؿ(ٓ )2كضح ذلؾ :
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جدكؿ ()2معامل الثبات لمحكري االداة ككل
احملور

معامل الثبات

مستوى الداللة

االول

85758

دال على مستوى 8585

الثانً

85765

دال على مستوى 8585

الثالث

85763

دال على مستوى 8585

الكلً

85769

دال على مستوى 8585

كعىد حساب هعاهل اٚرتباط بٓف الدرجة الكمية لمهحكر هع الدرجة الكمية لٗداة  ,كبمغت قيهتٍا لمهحكر
اٚكؿ  ,85758كلمهحكر الثاىْ  85765,كالهحكر الثالث 85752كل القيـ ذات داٚت عىد هستكػ
8585كالقيـ السابقة تطهئف الباحثة ٚستخداـ اٚداة لجهع البياىات الٛزهة
االٍبٌ١ت اإلؽصبئ١خ.:
الهعالجة ا٘حصائية :كفْ ٌذي الهرحمة تـ ترهٓز البياىات كهعالجتٍا باستخداـ البرىاهج ا٘حصائْ ,SpSS
حسب هقياس ليكرت الخهاسْ)1غٓر هكافق بشدة – 2غٓر هكافق –  3هحآد –  4هكافق – 5هكافق
بشدة ( كلتحدٓد طكؿ فترة هقياس ليكرت ) الحدكد الدىيا كالعميا ( تـ حساب الهدػ )  (4 = 1-5ثـ
تقسيهً عمِ فترات الهقياس الخهسة لمحصكؿ عمِ طكؿ الفترة أؼ ) (858=5/4بعد ذلؾ تـ إضافة ٌذي
القيهة إلِ أقل قيهة كٌْ الكاحد صحيح كذلؾ لتحدٓد الحد اٖعمِ لمفقرة اٖكلِ كٌكذا ,كالجدكؿ التالْ
ٓكضح أطكاؿ ٌذي الفترات .
علٚي ()3كهعبد رمل٠و أػعبء ٘١ئخ اٌزلهٌٍ ٌ٠صؼٛثبد اٌز ٟرٛاعٗ اٍزقلاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍُ١
اٌّزٍٛػ اٌؾَبثٟ

كهعخ اٌزمل٠و

-1اقل هف 1588

هىخفضة جدا

-1588اقل هف 256

هىخفضة

-256اقل هف 354

هتكسطة

-354اقل هف 452

كبٓرة

 558-452كبٓرة جدا

كبٓرة جدا
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لٙجابة عف ٌذا السؤاؿ تـ حساب كل هف الهتكسط الحسابْ كاٚىحراؼ الهعيارؼ كدرجة التقدٓر لجهيع
فقرات اٚداة  ,كلكل هف هحكرؼ اٚستباىة  ,كالجدكؿ (ٓ )4مخص

ذلؾ :

جدكؿ الهتكسط الحسابْ كاٚىحراؼ الهعيارؼ كدرجة الههارسة لهحكرؼ اٚداة كلٗداة ككل
الصعوبات

المتوسط الحسابً

االنحراف المعٌاري

درجة الممارسة

االول :األستاذ الجامعً

3528

8597

عالٌة

الثانً :الوسائل التكنولوجٌة

2598

8591

متوسطة

الثالث صعوبات أدارٌه

2544

8591

متوسطة

االداة ككل

3584

8594

متوسطة

ىٛحع هف جدكؿ رقـ) (3اف ٌىاؾ أعمْ تقدٓر لجاىب اٖستاذ الجاهعْ بهتكسط 3538
كاىحراؼ هعيارؼ  8597كاتضح ذلؾ هف إجابات العٓىة هف أسباب لعل هىٍا:
 -1ىقص الدكرات التدريبية ٖعضاء ٌٓئة التدريس فْ التعميـ تختص بكيفية استخداـ التقىيات الحدٓثة
فْ العهاية التعميهيةٌٖ ,هٓتٍا فْ تعزيز الهادة العمهية لدػ الطالب ,كتىهية القد ا رت العقمية كالفكرية
 -2ارتفاع أسعار البرهجيات كاٖجٍزة كالهكاد التعميهية الهىاسبة ٚستخداهٍا فْ تدريس الهىاٌج التعميهية فْ
جهيع الكميات كالجاهعات ,كالتْ تساعد أعضاء ٌٓئة التدريس عمِ استخداـ التكىكلكجيا كاف تككف جزء ا
هكه ٛلعهمٍـ التدريسْ كالتطبيقْ كيصعب هاديا الحصكؿ عمٍٓا.
-3عدـ تبىِ إدارة الكميات أٌهية استخداـ تكىكلكجيا التعميـ فْ تىهية الهٍا رات كهعاكىة أعضاء ٌٓئة التدريس
عمِ اختصار الكقت كالجٍد ٘يصاؿ الهادة العمهية لمطالب كيككف ذلؾ هف خٛؿ تكجٍٓات كاضحة كهمزهة .
جدكؿ ) (5ىتائج اختبارات لفحص دٚلة الفركؽ بٓف تقدٓرات عٓىة الدراسة تقدٓر لمصعكبات التْ تكاجً
أعضاء ٌٓئة التدريس تبعا لهتغٓرات هؤٌل عضك ٌٓئة التدريس ك الدرجة العمهية كعدد سىكات عهمً فْ
الكمية .
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ادلتغري

مستويات ادلتغري

العدد

المتكسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

قيمة "ت"

المؤىل

ماجستير

25

133535

26531

8528

دكتكراه

35

145522

285188

الدرجة

استاذ مساعد

38

135557

24521

العممية

أستاذ مشارؾ

38

14651

2351

38

14853

165188

22

131528

27527

سنكات

5-1سنكات

العمل

 5فاكثر

8511

مستكى الداللة
غير داؿ

غير داؿ

داؿ

*5581

 داؿ عمِ هستكػ 8585

يٛحع هف جدكؿ ) (4عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا ٚستجابة عٓىة الدراسة عمِ هستكػ 8585
لهتغٓرؼ الهؤٌل كالدرجة العمهية  ,كلكف الفركؽ كاىت دالة لهتغٓر عدد سىكات العهل لصالح ذكؼ

الخبرة القصٓرة ) (5-1سىكات كٌـ الفئة حدٓثْ التعٓف بالىسبة لهتغٓر سىكات العهل بهستكؼ

دٚلة*5.81 .كٌك ها ٓتفق هع دراسة)عيسي(2819

كفيها ٓخص كجكد فركؽ دالة تبع ا لهتغٓر الخبرة فقد يعكد ذلؾ الِ اف اعضاء ٌٓئة التدريس ذكؼ
الخبرة الطكيمة ىسبيا يقدركف أٌهية تكىكلكجيا الهعمكهات عها ٌك الهتكفرة حاليا  ,كتتكافق ٌذي الىتٓجة
(.دراسة اؿ مبارؾ)
جدكؿ ()6نتائج تحميل التبايف االحادي لمتكسط استجابات عينة الدراسة عف محكري االداة كاالداة ككل تبعاً لمتغير رتبة
عضك ىيئة التدريس

مصدر التباين

جمؿوع ادلربعات

درجات

وسط ادلربعات

ققؿة "ف"

مستوى الداللة

احلرية
احملور االول

احملور الثاني

الرتبة

2445928

2

1225464

اخلطأ

65895892

58

1485193

االمجالي

68345828

68

2625657

الرتبة

14775191

2

7385596

اخلطأ

92145589

58

1965855

االمجالي

186915788

68

1233555

8587

3576

8542

*8583دال
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الرتبة

6995885

2

123355751

اخلطأ

46675789

58

2335666

االمجالي

11665674

68

3335888

الرتبة

254457

2

12725348

اخلطأ

2589455

58

5585945

االمجالي

2843951

68

563667

3566

8581

8511

2538

عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة احصػػائيا بػػٓف اسػػتجابات عٓىػػة الد ارسػػة تعػػزػ لهتغٓػػر الرتبػػة لكػػل هػػف الهحػػكر اٚكؿ كاٚداة ككػػل ككاىػػت الفػػركؽ دالػػة لمهحػػكر

الثاني (الوسائل التكنولوجٌة )فؼط ِ ٛ٘ٚب ٠زفك ِغ كهاٍخ (اٌلٍٚو.)2819ٞ

\الجدكؿ رقـ )(7

يبيف المتكسطات ،كاألكزاف المئكية لجميع العبارات المتعمقة الصعكبات خاصة باألدكات كالكسائل التعميمية

اٌّزٍٛػ

اٌؼجبهح

اٌلهعخ
اٌَبئلح
ِزٍٛطخ

اٌٛىْ
اٌّئٞٛ
%53

1
5

ِزٍٛطخ
لٍٍ١خ

اٌورجخ

 -1عدـ كجكد كسائل تكىكلكجية هرتبطة بدركس الهىٍاج فْ أغمب اٚحياف

2567

 -2الكسائل التكىكلكجيا  ٚتتىاسب هع عدد الطمبة

2.11

%42

- 3عدـ تكفر القاعات الدراسية الهىاسبة لٛستعهاؿ تكىكلكجيا التعميـ الحدٓثة

2.22

%44

2

 - 4الشعكر بعدـ اٌٖهية لتكىكلكجيا التعميـ داخل القاعات

1567

%33

7

لٍٍ١خ

 - 5ضعف القدرة عمِ تكظٓف تكىكلكجيا

1588

%28

9

غ١و ِزٛفوح

 - 6عدـ تكفر بعض تكىكلكجيا التعميـ فْ بعض القاعات

1588

%28

18

غ١و ِزٛفوح

- 7عدـ تكجيً أدارة القسـ كالهشرفٓٓف عمِ استخداـ تكىكلكجيا التعميـ

2588

%48

4

لٍٍ١خ

- 8عدـ هعرفة كسائل التعميـ الهكجكدة داخل الكمية

2511

%42

3

لٍٍ١خ

 - 9صعكبة استعهاؿ بعض اٖجٍزة التكىكلكجيا التعميهية الهتطكرة

1588

%28

11

غ١و ِزٛفوح

- 18عدـ كجكد هكاف أهف لمتخزيف

1533

%27

12

غ١و ِزٛفوح

- 11ضٓق الكقت فْ الهحاضر ة  ٚيساعد عمِ استعهاؿ التكىكلكجيا

1588

%28

13

غ١و ِزٛفوح

 - 12صعكبة الىقل لٗجٍزة لقاعات الهحاضرات

1556

%31

8

لٍٍ١خ

- 13عدـ هشاركة اٖساتذة هع الهشرفٓف فْ تطكير الكسائل التعميهية

2588

%48

6

لٍٍ١خ

13

لٍٍ١خ

الهجهكع

ٓتضح هها سبق هف التحمٓل كالىتائج

%46

لمجدكؿ )(6؛ تعد إجابة أفراد العٓىة بعدـ كجكد كسائل

تكىكلكجية هرتبطة بدركس الهىٍاج فْ أغمب اٖحياف بهتكسط 2567ككزف هئكؼ%53كٌذا الخمل ٓرجع
الِ إٌهاؿ الهسؤكلٓف عمْ العهمية التعميهية الذؼ يستكجب الربط بٓىٍا كبٓف إدارة الهىاٌج كها أف عدـ
تكفر القاعات الدراسية الهىاسبة لٛستعهاؿ تكىكلكجيا التعميـ الحدٓثةبهتكسط 2522ككزف هئكؼ
%44كيرجع ذلؾ لعدـ التخطيط السميـ هف قبل الدكلة تـ جاءت عدـ هشاركة اٖساتذة هع الهشرفٓف فْ
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تطكير الكسائل التعميهية بهتكسط3588

ككزف ىسبْ  %48فْ حٓف عدـ هعرفة كسائل التعميـ الهكجكدة

داخل الكميةبهتكسط 2511كزف الىسبْ %42كٌذا ٓرجع الْ سياسة الكمية فْ عدـ كجكد هعاهل لتدريب ٚ
عضاء ٌٓئة التدريس كلها كاف الطمب الكبٓر عمْ الدراسة بأقساـ الكمية جاءت فقرة الكسائل التكىكلكجيا
 ٚتتىاسب هع عدد الطمبة بهتكسط3511ككزف هئكؼ%42كها أف الشعكر بعدـ اٌٖهية لتكىكلكجيا التعميـ
داخل القاعات هتكسط1567ككزف هئكؼ %33بٓىها عمْ اٖرجح قمة الدكرات التدريبية سبب فْ ضعف
القدرة عمِ تكظٓف تكىكلكجيايهتكسط 1588ككزف هئكؼ%28كضعف اٚشراؼ داخل الكمية كاف السبب
عدـ تكجيً أدارة القسـ كالهشرفٓٓف عمِ استخداـ تكىكلكجيا التعميـ كالتْ جاءت بهتكسط2588ككزف
%44كذلؾ كاف صعكبة استعهاؿ بعض اٖجٍزة التكىكلكجيا التعميهية الهتطكرة بهتكسط1588ككزف هئكؼ
% 28بٓىها ىقص الهتكسط فْ فقرتْ عدـ كجكد هكاف أهف لمتخزيف بهتكسط1533ككزف هئكؼ
%28صعكبة

%27كضٓف الكقت فْ الهحاضر ة  ٚيساعد عمِ استعهاؿ التكىكلكجيا بهتكسط 1588

الىقل لٗجٍزة لقاعات الهحاضرات بهتكسط 1556ككزف هئكؼ% 31كيرجع ذلؾ لعدـ التخطيط عدـ
هشاركة اٖساتذة هع الهشرفٓف فْ تطكير الكسائل التعميهية3588هتكسط ككزف هئكؼ. %48

ثالثاً :النتائج المتعمقة بالتساؤؿ الثاني الذي ينص عمى :الصعكبات االدارية كالمالية:

لٙجابػػة عػػف التسػػاؤؿ الثػػاىْ تػػـ حسػػاب الهتكسػػط كالػػكزف الهئػػكؼ لكػػل عبػػارة هػػف عبػػارات اٚسػػتباىة ,كالػػكزف الهئػػكؼ,
كالبياىات اٚحصائية التْ تـ الحصكؿ عمٍٓا هف ىتائج التحمٓل كالجدكؿ رقـ )(8
اٌّزٍٛػ

اٌٛىْ
اٌّئٞٛ

اٌورجخ

اٌلهعخ اٌَبئلح

2511

%42

2

لٍٍ١خ

1578

%36

4

لٍٍ١خ

3

التعمـ
عدـ التعاكف بيف الجامعات في تبادؿ الخبرات كالمعارؼ في مجاؿ ّ
اإللكتركني

1589

%38

3

لٍٍ١خ

4

عدـ تكافر أجيزة الحاسكب.

1589

%38

5

لٍٍ١خ

3522

%64

1

ػبٌ١خ

6

يقمل مف ىيبة االدارة الجامعية باعتباره تعميـ مفتكح ال يمكف السيطرة عميو

1522

%24

7

غ١و ِزٛفوح

7

يتأثر بالظركؼ الخارجية كالظركؼ االمنية غير مناسبة

3588

%68

6

ِزٍٛطخ

%54

7

اٌفموح

َ

قمة كجكد معايير تحدد جكدة كمكثكقية مكارد التعميـ

1
2

المفتكحة عمى اختالؼ أنكاعيا

ال تكجد قكانيف كاضحة لحماية حقكؽ الممكية الفكرية عند نشر العناصر
المككنة لممكارد التكنكلكجيا التعميمية

التعمـ اإللكتركني
4 hلنظاـ التربكي السائد ال يتيح استخداـ ّ

5

المجمكع

2511

ِزٍٛطخ
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التعمـ
جاءت الىتائج غمْ الىحك التالْ تحمٓل جدكؿ )(8أف الىظاـ التربكؼ السائد ٓ ٚتيح استخداـ ّ

ا٘لكتركىْ فْ الهرتبة اٚكلْ كها جاءت فْ تحمٓل إجابات العٓىة الدراسةبهتكسط3.22ككزف ىسبْ
 %64فْ الترتٓب الثاىْ فْ اٌٖهية كها ٓتأثر بالظركؼ الخارجية كالظركؼ اٚهىية غٓر هىاسبة
بهتكسط  3.00ككزف ىسبْ %60كقمة كجكد هعآٓر تحدد جكدة كهكثكقية تكىكلكجيا عمِ اختٛؼ أىكاعٍا
كارتفاع أسعارٌا بهتكسط  2.11ككزف ىسبْ  %42فْ الهرتبة الثالثة هف اٌٚهية  ٚتكجد قكاىٓف كاضحة
لحهاية حقكؽ الهمكية الفكرية عىد ىشر العىاصر الهككىة لمهكارد التكىكلكجيا التعميهية بهتكسط 1.78
ككزف ىسبْ  %36كيظٍر تقصٓر اٚدارات فْ عدـ التعاكف بٓف الجاهعات فْ تبادؿ الخبرات كالهعارؼ
التعمـ ا٘لكتركىْ بهتكسط  1.89ككزف ىسبْ %38ككذلؾ عدـ تكافر أجٍزة الحاسكب
فْ هجاؿ ّ
بهتكسط 1.89ككزف ىسب %13كٌككها ٓرؼ البعض أىً يقمل هف ٌٓبة اٚدارة الجاهعية باعتباري تعميـ
هفتكح  ٚيهكف السيطرة عميً جاءت بهسبة1.22ككزف ىسبْ %24كٌك ها ٓتفق هع دراسة)عبد الحهٓد ,
تربح(.2019
ثانياً :النتائج المتعمقة بالتساؤؿ األكؿ الذي ينص عمى- :ها الصعكبات الخاصة بأعضاء ٌٓئة التدريس
كالكزف الهئكؼ ,كالبياىات اٚحصائية التْ تـ الحصكؿ عمٍٓا هف ىتائج التحمٓل كالجدكؿ رقـ) (9بيف :
الجدكؿ رقـ ( )9يبيف المتكسطات كالكزف المئكي لجميع العبارات المتعمقة اعضاء ىيئة التدريس

َ
1
2

اٌؼجبهح
التعمـ اإللكتركني
ارتفاع تكمفة إعداد البرمجيات الجيدة ّ
لمتعمـ اإللكتركني
عدـ كجكد المتخصصيف في تصميـ المكاد التعميمية القابمة ّ

اٌّزٍٛػ

اٌٛىْ
اٌّئٞٛ
%42

1578

%36

2511

اٌورجخ
6

اٌلهعخ
اٌَبئلح
لٍٍ١خ
لٍٍ١خ

18

3

التعمـ اإللكتركني بعض المكاد التي تحتاج إلى
أجد صعكبة تطبيق ّ
الميارات العممية

1589

%38

3

لٍٍ١خ

4

قمة الحكافز المعنكية لألستاذ الذي يستعمل التقنيات

1589

%37

7

لٍٍ١خ

التكنكلكجية في التعميـ
5
6

التعمـ اإللكتركني بالمغة العربية
عدـ تكافر تطبيقات ّ
عدـ إلماـ اإلدارة التربكية بالجانب النظري كالتطبيقي

3522

%63

2

ػبٌ١خ

1522

%24

13

غ١و ِزٛفوح

لتكنكلكجيات التعميـ
ضعف القدرة عمي تكظيف تكنكلكجيا

7

عدـ كجكد تقنيات تعميمية تطبيقية في محتكى المكاد

3588

%61

3

ِزٍٛطخ

2511

%42

4

لٍٍ١خ

الدراسية
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إغفاؿ برنامج التعميـ لمجانب الكجداني كالنفسي لمتالميذ

1578

%36

9

لٍٍ١خ

9

عدـ قدرتي عمي السيطرة عمي الفصل ك انشغاؿ الطالب بالجانب

1589

%37

5

لٍٍ١خ

18

8

الترفييي لمتقنية

عدـ قدرتي المالية عمي اقتناء التقنية الالزمة لكل الدركس

1589

%38

8

لٍٍ١خ

11

.ارتفاع أسعار االنترنت كضعف التغطية

3522

%64

1

ػبٌ١خ

12

عدـ دفع بعض اإلدارات المدرسية لتدريب المعمميف

1522

%24

14

غ١و ِزٛفوح

13

تتعارض مع أكقات العمل البحثي

3588

%68

4

ِزٍٛطخ

14

المجمكع

%76

14

ػبٌ١خ

5522

ٓتضح هف الجدكؿ رقـ )(9ارتفاع أسعار اٚىترىت كضعف التغطية بهتكسط2252ككزف هئكؼ %64
كيؤثر بدرجة عالية كٌْ فْ الهرتبة اٚكلْ كها كأف لمغة اٚىجمٓزية أٌهية كبٓرة فجاءت فْ الهرتبة
التعمـ ا٘لكتركىْ بالمغة العربية كها ٓرؼ البعض أىٍا تتعارض هع اٖكقات
الثاىية كعدـ تكافر تطبيقات ّ
العهل البحثْ فْ الترتٓب الثالث هف حٓث اٌٚهيةبهتكسط3.00ككزف هئكؼ%60فٓراٌا البعض عبء
عمْ الهٍاـ الهطمكب هىً تككد إجابة ضعف القدرة عمْ تكظٓف تكىكلكجيا بهتةسط3.00ككزف

هئكؼ

التعمـ ا٘لكتركىْ بهتكسط2.11ككزف
 %60كها ٓمْ ذلؾ ارتفاع تكمفة إعداد البرهجيات الجٓدة ّ
ىسبْ%42

لمتعمـ
عدـ كجكد الهتخصصٓف فْ تصهيـ الهكاد التعميهية لقابمة ّ

التعمـ ا٘لكتركىْ بعض الهكاد التْ تحتاج
ا٘لكتركىْ بهتكسط 1.78ككزف هئكؼ  %36كأجد صعكبة تطبٓق ّ
إلِ الهٍارات العهمية بهتكسط 1.8ككزف هئكؼ  %38كهف الخط إغفاؿ برىاهج التعميـ لمجاىب الكجداىْ
كالىفسْ لمتٛهٓذ كالتْ ٓجب استغٛلً فْ ترسٓخ اٌٚداؼ ٌٖداؼ التربكية كجهيعٍا تتفق هع دراسة)عيسْ
.(2019
نتائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج الدراسة:
فْ ضكء ىتائج الدراسة كالهتعمقة بهعرفة هعكقات استخداـ تكىكلكجيا التعميـ فقد تـ التكصل إلِ الخٛصة
التالية- :
_ 1اكدت الدراسة اف ٌىاؾ عكاه ٛكاسبابا تطابق تساؤٚت الدراسة  ,تؤثر عمِ استخداـ تكىكلكجيا التعميـ
فْ الهؤسسات التربكية.
_2تكصمت الدراسة بأف تكىكلكجيا التعميـ  ٚتتعمق بالكسائل التعميهية فقط  ,بل تتعمق بالمهسات البشرية
التْ تصىع هف العدـ ظركفا حقيقية تكاجً هختمف الهعيقات.
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-3أكدت ايضا عمِ كجكب هسآرة التطكرات ك التكىكلكجية التْ تصاحبٍا اٚىهاط التعميهية كٌذا بتكفٓر
هختمف الظركؼ الهادية ك البشرية.
-4تكصمت الدراسة كذلؾ إلِ ضركرة اٌٚتهاـ بالجاىب التككيىْ لٗساتذة كهعالجة الهشكٛت التْ
تكاجٍٍـ الهختمفة.
_5كها أكدت عمِ كجكب التكاصل بٓف هختمف عىاصر العهمية التربكية  ,كخاصة هع الطٛب
-6افضت الدراسة عمِ أف ٌىاؾ اختٛفا فْ شدة اتجاي الهعكقات هف هجاؿ ٔخر كٌذا حسب الضركرة
التْ تمح بكجكب تكفٓر ا٘هكاىات الٛزهة لذلؾ - 7عدـ تكفر رؤكس اٖهكاؿ الكافية لدعـ الكميات بأفضل الكسائل التكىكلكجية الحدٓثة أك غٛئٍا ,كها
أف هف الهعيقات الهادية ,عدـ اىتشار اٖجٍزة الىقالة ) الٍكاتف الذكية ك المكحات الرقهية( ,كهحدكدية
تغطية ا٘ىترىت كبطئٍا الىسبْ كارتفاع سعرٌا.
-8عدـ دفع بعض ا٘دارات الجاهعية لتدريب أعضاء ٌٓئة التدريس عمِ التقىيات الحدٓثة .كعدـ كجكد
حكافز هادية كهعىكية تدفعٍـ لمتدريب كالتأٌٓل .
-9عززت الد راسة ىتائج الدراسات السابقة فيها ٓتعمق بتأثٓر هعيقات استخداـ كسائل تكىكلكجيا التعميـ فْ
العهمية التربكية:

التكصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػات:

 .1أف تٍتـ إدارة الكميات اك الجاهعات باستخداـ التقىية الحدٓثة فْ التدريس كأف يككف الٍدؼ اٖكؿ
هف التقىية ٌك استخداهٍا كأسمكب تعميهْ ٚ ,لتككف ٌْ ذاتٍا هكضكع التعميـ اٚلكتركىْ
 .2ضركرة عقد الدكرات التدريبية ٖعضاء ٌٓئة التدريس فػْ التعمػيـ تخػتص بكيفيػة اسػتخداـ التقىيػات
الحدٓثػػة فػػْ العهايػػة التعميهيػػةٌٖ ,هٓتٍػػا فػػْ تعزيػػز الهػػادة العمهيػػة لػػدػ الطالػػب ,كتىهيػػة القػػدرات
العقمية كالفكرية.
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 .3ض ػػركرة ت ػػكفٓر البرهجي ػػات كاٖجٍػ ػزة كالهػ ػكاد التعميهي ػػة الهىاس ػػبة ٚس ػػتخداهٍا ف ػػْ ت ػػدريس الهى ػػاٌج
التعميهي ػػة ف ػػْ جهي ػػع الكمي ػػات كالجاهع ػػات ,كالت ػػْ تس ػػاعد أعض ػػاء ٌٓئ ػػة الت ػػدريس عم ػػِ اس ػػتخداـ
التكىكلكجيا كاف تككف جزءا هكه ٛلعهمٍـ التدريسْ كالتطبيقْ.
 .4إىش ػػاء ه ارك ػػز لمكس ػػائل التعميهي ػػة ف ػػْ الكمي ػػات يض ػػـ الح ػػد اٖدى ػػِ ه ػػف هعٓى ػػات تكىكلكجي ػػا التعم ػػيـ
كالهستمزهات الهطمكبة لتصىيع الكسائل التعميهية كتصهيـ البراهج التعميهية.
 .5تتبىِ إدارة الكميات أٌهية استخداـ تكىكلكجيا التعميـ فْ تىهية الهٍارات كهعاكىة أعضاء ٌٓئة
التدريس عمِ اختصار الكقت كالجٍد ٘يصاؿ الهادة العمهية لمطالب كيككف ذلؾ هف خٛؿ
تكجٍٓات كاضحة كهمزهة باستخداـ تكىكلكجيا التعميـ.
 .6العهل عمِ رفع درجة هعرفة أعضاء ٌٓئة التدريس فْ الجاهعات ٚستخداـ تقىيات التعميـ عف
طريق عقد دكرات تدريبية ,لجهيع الهدرسٓف هف جهيع التخصصات ,كيتـ هف خٛلٍا اطٛعٍـ
عمِ ها استجد فْ هجاؿ استخداـ تقىيات التعميـ.
 .7ضركرة اٚستعاىة ببعض الخبراء كالهختصٓف بعهمية التدريب عمِ استخداـ هستحدثات تكىكلكجيا
التعميـ.
-8كضع خطة كاضحة كشاهمة تبٓف كيفية إدخاؿ التعمـ اٚلكتركىْ فْ الكمية كهراحل التىفٓذ كالهٓزاىية
كغٓر ذلؾ.
قائمة المراجػػػػػػػػػػػػػػػػػػع :
 .1إبراٌيـ عبد الحفيع الىقً ,حهاهة الجابر أحهد 2019),,ها كاقع استخداـ تكىكلكجيا التعميـ فْ
تطكير اٖداء لعضك ٌٓئة التدريس جاهعة سرت- .سرت -لٓبيا

. .2العكاكدة (2012) ",صعكبات تكظٓف التعميـ اٚلكتركىْ فْ الجاهعات الفمسطٓىية بغزة كها
ٓراٌا اٖساتذة كالطالبات -رسالة هاجستٓر ,جاهعة اٖزٌر  ,غزة.
. -3الحكاهدة ,دمحم فؤاد" ) ( 2011هعكقات استخداـ التعمـ اٚلكتركىْ هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة
التدريس فْ جاهعة البمقاء التطبٓق  -هجمة جاهعة دهشق ,الهجمد  27,العدد . 1
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4-الجريبْ ,عبد الهجٓد")(2012تقكيـ تجربة الجاهعات السعكدية فْ استخداـ ىظاـ التعميـ

اٚلكتركىْ –دار الىصر -هصر.
 -5الهبٓريؾٌ ,يفاء بىت فٍد  2012التعميـ ا٘لكترك ىْ :تطكير طريقة الهحاضرة فْ التعميـ
الجاهعْ باستخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ  -كرقة عهل هقدهة إلِ ىدكة هدرسة الهستقبل فْ الفترة-2002
. 2003
 -6الهحيسف ,إبراٌيـ عبدهللا ) ,( 2000كاقع كهعكقات استخداـ اٚىترىت فْ كميات جاهعة
الككيت ,الككيت ( .التربية بالجاهعات السعكدية  ,الهجمة التربكية .
 -7الهكسِ ,عبدهللا بف عبدالعزيز ) ( 1423التعميـ ا٘لكتركىْ هفٍكهً خصائصً فكائدي عكائقً,
كرقة عهل هقدهة إلِ ىدكة هدرسة الهستقبل فْ الفترة).(1422-1423
-8أريج إبراٌيـ عبد الحهٓد ,آىكر ) (2019),ادريس تربح ,اٖسس العاهة لتطبٓق التعميـ
ا٘لكتركىْ ؼ هؤسسات التعميـ العالْ بمٓبيا – الكاقع كالهعكقات , ,الهؤتهر العمهْ لكمية التربية,
جاهعة سرت.
-8بف عٓد الهالؾ عبد العزيز ,بف هعٓزة عبد الحميـ) (2018التحديات ك الصعكبات التْ تكاجً تطبٓق تكىكلكجيا التعميـ فْ

الهدارس اٚبتدائية بالجزائر هف كجٍة ىظر الهعمهٓف) التعمـ الىقاؿ ىهكذجا(.كرقة هقدهة إلِ الهؤتهر الدكلْ اٖكؿ
ٚستخداـ تكىكلكجيا الهعمكهات كاٚتصاؿ لتطكير التعميـ قبل الجاهعْ ,ك ازرة التربية كالتعميـ,
الجزائر.

1-9حاتـ عبد الرحهف دمحم هكسِ ( 2019),ادمحم أحهد دمحم الرحكهة  ,الصعكبات التْ تكاجً أعضاء
ٌٓئة التدريس ,جاهعة سرت كطبرؽ فْ استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ ,الهؤتهر العمهْ لكمية
التربية ,جاهعة

سرت.

 -10سالـ بف خمف هللا ) ,(2007هعكقات استخداـ الحاسكب كشبكة الهعمكهات الدكلية )اٚىترىت(
فْ أـ القرؼ – السعكدية.
-11عميهات ,عمْ )(2012كاقع استخداـ هعمهْ العمكـ لمهستحدثات التكىكلكجية فْ تدريسٍـ بهحافظة
الهفرؽ بحث هىشكر بهجمة اٚستاذ جاهعة بغداد -العراؽ.
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- -12فكدة ,عصاـ )  ,( 2007تكظٓف تقىيات الحاسب ألْ)  (2كاٚتصاٚت فْ التعميـ ,كرقة
هقدهة إلِ الهؤتهر الدكلْ اٖكؿ ٚستخداـ تكىكلكجيا الهعمكهات كاٚتصاؿ لتطكير التعميـ قبل الجاهعْ,
ك ازرة التربية كالتعميـ ,هصر.
-13فتحْ دمحم الحاج ,عهرك سالـ أحهد دحىس(2019) ,كاقع التعميـ اٚلكتركىْ فْ كمية تقىية الهعمكهات
بجاهعة الزاكية هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس كالطٛب  ,الهؤتهر الرابع لجاهعة الزاكية -بحث
هىشكر الزاكية -لٓبيا
-14ىداؼ  ,شادؼ ,(2002) ,كاقع استخداـ الحاسكب التعميهْ كا٘ىترىت فْ الهدارس الثاىكية الخاصة فْ
اٖردف هف كجٍة ىظر الهعمهٓف  ,رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة ,جاهعة الٓرهكؾ ,اربد.
********************************
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مدى تمكف المعمـ مف تقنيات التعميـ االلكتركني في ضكء االمكانات المتاحة

أ .أحالـ أبكبكر دندي

كمية التربية جىزكر/جاهعة طرابمس

 ملخص الدراسة :يقدـ التعميـ اٚلكتركىْ ىظاها تفاعميا باستخداـ تكىكلكجيا اٚتصاؿ كالهعمكهات كيعتهد عمِ بٓئة

إلكتركىية رقهية هتكاهمة تعرض الهقررات الدراسية عبر الشبكات اٚلكتركىية كتتكلِ تكفٓر سبل إدارة
كتىظيـ الهصادر كالعهميات كتقكيهٍا  ,كىظ ار لمظركؼ التْ هر بٍا هجتهعىا المٓبْ هف ظركؼ الحركب

الهتتالية لسىكات هها حاؿ دكف كصكؿ الطٛب كالتٛهٓذ فْ هختمف اله ارحل الدراسية لهدارسٍـ
كجاهعاتٍـ ,كها زاد اٖهر سكءا تفشْ كباء "ككركىا" فْ العالـ أجهع كتكقف الدراسة هف جدٓد خاصة كأىىا
ىفتقر لهثل ٌذي اٖدكات فْ هدارسىا كجاهعاتىا لهثل ٌذي الكسائل الهتقدهة هها أدؼ إلِ تعطل الطٛب

عف الدراسة لفترات طكيمة ,هها استدعِ ضركرة استحداث كسائل تكىكلكجية حدٓثة تيسر التكاصل بٓف

الهعمهٓف كالطٛب فْ كل الهراحل الدراسية  ,كهف ٌذا الهىطمق ٓىبغْ أف يككف التعميـ اٚلكتركىْ
هتكاه ٛهع عىاصر ىظاـ التعميـ كهتفاع ٛهعً بصكرة دٓىاهية إٓجابية كعمِ اعتبار أف الهعمـ أٌـ

عىاصر الىظاـ التعميهْ كاٖداة الفاعمة فيً لٍذا ٓجب التركٓز عميً حتِ يسآر ٌذا التطكر ليساعد طٛبً
كيحقق هعٍـ أٌداؼ العهمية التعميهية بدرجة عالية كلٓتهكف الهعمـ هف بمكغ اٌٖداؼ الهرجكة ٓىبغْ

اهتٛكً لهجهكعة هف الهٍارات كالكفايات الفاعمة التْ تهكىً هف تكظٓف اٚهكاىيات كالكسائل الهتاحة ,
كقد قاهت الباحثة فْ الدراسة الحالية بتسميط الضكء عمِ أدكات التعميـ اٚلكتركىْ كتحدٓد هدػ تهكف

الهعمـ هف تطبٓق كاستخداـ ٌذي اٚدكات ككيفية تكجٍٍٓا لطٛبً كفقا لٙهكاىيات الهتاحة ,كقد اعتهدت

الباحثة فْ الدراسة الحالية عمِ الهىٍج الكصفْ الذؼ ٓتضهف تحمٓل الهعمكهات كالهىطمقات الىظرية
لهكضكع الدراسة كالهكجكدة فْ الهراجع كالكتب كهحاكلة تكضيح إهكاىية تطبيقٍا هف قبل الهعمهٓف كفقا
٘هكاىياتٍـ كقدراتٍـ كهقارىتٍا بها ٌك كائف فْ الكاقع هف خٛؿ خبرة الباحثة كعضك ٌٓئة التدريس

بالجاهعة كهف تحمٓل الىتائج التْ تـ التكصل إلٍٓا هف اٚطٛع عمِ اٚسس الىظرية لمهكضكع
كهضاٌاتٍا لمكاقع الهعاش تهكىت الباحثة هف الكصكؿ لهجهكعة هف التكصيات قد تفٓد الباحثٓف

كالهٍتهٓف بٍذا الهجاؿ.

مقدمة:

تبذؿ الهجتهعات العربية كالعالهية جٍكدا جبارة لتطبٓق التعميـ اٚلكتركىْ بكضع آلية هحكهة لتىفٓذي

عبر الشبكات ك أجٍزة الكهبٓكتر بٓف الهعمهٓف كالطٛب كٌذا ٓ ٚتسىِ إ ٚبكضع الهعمهٓف فْ إطار
برىاهج تدريبْ تأٌٓمْ لمهعمهٓف لمتعاهل هع البرىاهج بشكل فعاؿ  ,حٓث يستبدؿ الثكب القديـ لمتعميـ
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بثكب جدٓد ليس فْ جاذبٓتً الشكمية فقط بل فْ جكٌري كالتْ ٓتضهف الهىظكهة التعميهية بهككىاتٍا

الهختمفة حتِ تسآر عصر الهعمكهاتية  ,إذ أصبح هف الضركرة ىقل التعميـ هف الكضع الجاهد إلِ

الكضع الهرف الذؼ ٓتعدػ فيً دكر الهعمـ الهصدر اٖساسْ لمهعمكهات بل يصبح الهعمـ هدرب لتٛهٓذي
عمِ الطريقة التْ يهكىٍـ هف خٛلٍا الحصكؿ عمِ هصادر الهعمكهات كالهعارؼ كاٚستفادة هىٍا ,
كبذلؾ ٓتحكؿ الٍدؼ هف التعميـ هف هجرد الحصكؿ عمِ الهعمكهات كالهعارؼ فْ الهؤسسات التعميهية

التقمٓدية إلِ الكصكؿ إلِ هصادر الهعارؼ كتكظيفٍا فْ الحياة كحل الهشكٛت  ,فٓتغٓر بذلؾ دكر

الطالب أك التمهٓذ هف هستهع سمبْ إلِ هشارؾ كباحث كىاقد كهقكـ أساسْ لىتاج

جٍدي)هحهكد.( 2005:249:

كقد كاف ٚستخداـ التكىكلكجيا فْ التعميـ أثر كاضح فْ تطكير الهىظكهة التعميهية الحدٓثة ك الهتبعة
لتعزيز الرفع هف هستكػ الطٛب الهعرفْ كتىهية هٍاراتٍـ ك اىجازاتٍـ  ,حٓث استطاعت التكىكلكجيا أف
تخمق بٓئة تعميهية هتطكرة كأكثر تفاع ٛهف استخداـ التقىيات القديهة كتهثل تكىكلكجيا التعميـ ىظاها
عمهيا يعتهد فْ هضهكىً عمِ هجهكعة هف العمكـ الهٍتهة بالتعميـ اٚىساىْ اعتهادا عمِ بعض هصادر
التعمـ كالتْ تساعد فْ تحسٓف ىشاط الطٛب ك تعزيز قدراتٍـ الذٌىية)الهمحـ  ,( 39,2008::كذلؾ هف
خٛؿ استخداـ اٖجٍزة التعميهية الحدٓثة كالتْ تتهثل فْ الشاشات كالسبكرة كالحكاسٓب اٚلكتركىية  ,كيتـ
تدريب الهعمهٓف كالطٛب عمِ طرؽ تطبٓق تكىكلكجيا التعميـ كاستخداهٍا فْ تطكير الهىاٌج التعميهية
كلذلؾ فٛبد هف كجكد ككادر تعميهية هدربة لشرح كتبسيط الهىاٌج هها يعزز أداء الهعمهٓف كالطٛب فْ
تطبٓق الكسائل التكىكلكجية بالطرؽ الصحيحة كباٖسمكب الذؼ ٓتىاسب هع الهكاد العمهية كالتْ تختمف
باختٛؼ الهكاد الدراسية فبعض الهكاد تطبيقية تحتاج فْ تدريسٍا إلِ هعاهل حدٓثة هخصصة لٍا
كبعض الهكاد ىظرية تحتاج لكسائل لمعرض كالتسجيٛت الصكتية كالهرئية كهشاٌدة الطٛب لٍا فْ
الصفكؼ الدراسية كالتعاهل بىظاـ التقٓيـ لمطٛب كذلؾ عف طريق التعاهل بهمفات إلكتركىية ٌدفٍا تقٓيـ
الطالب كتعزيز الصمة بٓىً كبٓف الهعمـ .
مشكمة الدراسة:تتىاهِ التكىكلكجيا التعميهية فْ أكىة اٖخٓرة أصبح لزاها إعداد طٛبىا كتٛهٓذىا فْ الهؤسسات

التعميهية الهختمفة لمتعايش كالتزاهف هع هعطيات العصر الذؼ ٓتطمب تىاهْ الهقدرات العمهية كالتكىكلكجيا
كالقدرة الهتزآدة عمِ التعاهل هع الحاسكب كالبرهجيات كقد اىبثقت ٌذي الدراسة هف استخداـ التكىكلكجيا

فْ ه جاؿ التعميـ لتسٍٓل العهمية التعميهية كبها أف الطريقة التقمٓدية التْ سادت هف قبل كاىت تعتهد عمِ
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الهعمـ بشكل أساسْ فْ تمقٓف الطالب كتحفيظً الهىٍج  ,كىتٓجة ٚختٛؼ ٌذي الطرؽ فْ أكىة اٖخٓرة
ٚستبدالٍا بالتكىكلكجيا التْ تعتبر الهعمـ كهدرب لمتمهٓذ عمِ اختراؽ بكابة الهعارؼ كتسٍٓل حصكلً
عمِ ها ٓرضيً كيٛئهً هف الهعمكهات كهعارؼ  ,إ ٚأف ٌذي الدكر ككها ٚحظت الباحثة هف خٛؿ

عهمٍا كعضك ٌٓئة تدريس بالجاهعة كهف خٛؿ إشرافٍا عمِ طٛب التربية العهمية

بالهدارس أف

الهعمهٓف قد يعجزكف عمِ استخداـ ٌذي الهستحدثات التكىكلكجية كالتكاصل هع طٛبٍـ هف خٛؿ شبكات
التكاصل اٚجتهاعْ كلٍذا جاءت ٌذي الدراسة لتكضح هدػ تهكف الهعمهٓف هف إتقاف استخداـ
الهستحدثات التكىكلكجية هف سبكرة ذكية كأدكات العرض كحتِ شبكات اٚتصاؿ كهدػ قدرتٍـ عمِ

تسٍٓل السبل لمطالب لمحصكؿ عمِ الهعارؼ كالهعمكهات الهٛئهة ٘عدادي كتأٌٓمً.
كقد برزت هشكمة الدراسة هف خٛؿ

هراجعة العدٓد هف الدراسات السابقة

الهستحدثات التكىكلكجية فْ العهمية التعميهية

كدراسة هىاؿ

كالهتعمقة بتكظٓف

الشاعر) (2020ك دراسة ساهية

دمحم) (2019كدراسة الشفيع كاسهاعٓل) ( 2019التْ دعت إلِ ضركرة تكظٓف الهستحدثات التكىكلكجية

فْ العهمية التعميهية بشكل فعاؿ  ,كدراسة جىاف عبد الر ازؽ) (2018التْ أثبتت إف ٌىاؾ تدىْ فْ

هستكيات أداء الهعمهٓف فْ التدريس بسبب عدـ اتقاىٍـ لمهستحدثات التكىكلكجية الهستخدهة فْ التدريس,

اف ادخاؿ التعميـ اٚلكتركىْ إلِ قاعات الدراسة سيغٓر هف شكل العٛقة القائهة بٓف الهعمـ كالطالب عف

طريق اعادة تشكٓل كتطكير أدكار كل هىٍها فيحكؿ الهعمـ هف دكر الهسيطر كالهمقف كالىاقل لمهعرفة إلِ

دكر جدٓد ٓتىاسب هعً كٌك دكر الهىسق كالهسٍل كالهستشار كالهرشد لمعهمية التعميهية كالهخطط لٍا
كذلؾ بها ٓتىاسب ه ع احتياجات الطٛب كهٓكلٍـ التعميهية كتأسيسا عمِ ها سبق ظٍرت الحاجة هف
خٛؿ ٌذي الدراسة لتكضيح كيفية استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ كبياف هدػ تهكف الهعمهٓف هىً بكفاءة .
 -أىمية الدراسة:

 -1تكهف أٌهية الدراسة فْ تقديـ هعرفة ىظرية كأهثمة تطبيقية بكيفية استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ

فْ العهمية التعميهية.
-2

هساعدة التربكيٓف كالقائهٓف عمِ العهمية التعميهية كزيادة كعٍٓـ بكفية استخداـ التعميـ

اٚلكتركىْ بطريقة سميهة كفعالة.
 -3هتابعة التحديات التْ تكاجً التعميـ اٚلكتركىْ كتذلٓل الصعاب لمكصكؿ لمٍدؼ الهتهثل فْ
دعـ كاسته ارر العهمية التعميهية كلك كاىت عف بعد.
 أٌداؼ الدراسة  :تؤكد الدراسة الحالية عمِ تحقٓق اٌٚداؼ التالية: -1تكضيح هفٍكـ التعميـ اٚلكتركىْ ك أٌـ خصائصً .
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 -2هعرفة أٌـ الهٍارات التْ ٓىبغْ لمهعمهٓف اهتٛكٍا فْ التعميـ اٚلكتركىْ .
 -3الصعكبات التْ تكاجً الهعمـ عىد تطبٓق التعميـ اٚلكتركىْ .
 -4هدػ تهكف الهعمهٓف هف التعميـ اٚلكتركىْ لدعـ العهمية التعميهية بكفاءة كفعالية .
 تساؤالت الدراسة :تسعِ الدراسة الحالية لٙجابة عمِ التساؤٚت التالية:
 -1ها ٌك هفٍكـ التعميـ اٚلكتركىْ ك ها أٌـ خصائصً ؟
 -2ها ٌْ أٌـ الهٍارات التْ ٓىبغْ لمهعمهٓف اهتٛكٍا فْ التعميـ اٚلكتركىْ؟
 -3الصعكبات التْ تكاجً الهعمـ عىد تطبٓق لمتعميـ اٚلكتركىْ ؟
 -4ها هدػ تهكف الهعمهٓف هف التعميـ اٚلكتركىْ لدعـ العهمية التعميهية بكفاءة كفعالية ؟
 هىٍج الدراسة :اعتهدت الدراسة الحالية عمِ الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ الذؼ يعتهد عمِ جهعالهعمكهات كتفسٓرٌا كهىاقشتٍا كتبكيبٍا كتحمٓمٍا كالربط بٓف هدلكٚتٍا لفٍـ الظاٌرة الهدركسة.
 المصطمحات المستخدمة في الدراسة : التكىكلكجيا  ٌْ :تقىيات الهعمكهات كاٚتصاٚت الهتطكرة ككل ها ٌك جدٓد فْ اٖجٍزة كالكسائلكالتطبيقات كأسالٓب التدريس التقىية كالتْ يهكف اٚستفادة هىٍا لتحقٓق اٌٖداؼ التعميهية بكفاءة
كفاعمية)الهٛح.(56:2015:

 التعميـ اٚلكتركىْ ٌ:ك جزء هف الهىظكهة التربكية التْ تعتىْ باستخداـ اٖدكات كاٖجٍزة الحدٓثةفْ اطار تعهيـ كتطبٓق كتقديـ الهكاقف التعميهية )الشاعر.(350:2020:
 هستحدثات التكىكلكجيا  ٌْ:كل الكسائل كالهعٓىات ك اٖجٍزة الحدٓثة ك أسالٓب تقديهٍا كالتْ ٓتـتكظيفٍا فْ التعميـ لتحقٓق أٌدافً كهكاكبة التغٓرات العصرية الٛحقة )دمحم.(38:2020:
 العهمية التعميهية :تشهل اٚجراءات ك التدابٓر الهتبعة التْ تستٍدؼ حصكؿ الطٛب عمِالهعارؼ كالهعمكهات سكاء داخل الهؤسسة التعميهية )السبيعْ.(33:2020:
-

الهعمهٓف ٌْ :فئة القائهٓف بالعهمية التعميهية كيهثل حمقة الكصل بٓف الطالب كالدرس)إجرائْ(.
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 -اإلطار النظري لمدراسة:

 -هفٍكـ التعميـ اٚلكتركىْ ٓ :رػ إسهاعٓل الهمحـ ) (2008أف التعميـ اٚلكتركىْ يشهل كل ها ٌك

جدٓد كحدٓث فْ هجاؿ تكظٓف التكىكلكجيا فِ العهمية التعميهية هف أجٍزة كأٚت حدٓثة كأسالٓب
تدريسية بٍدؼ زيادة قدرة الهعمـ كالهتعمـ عمِ التعاهل هع العهمية التعميهية  .كيعتبر ظٍكر

التعميـ اٚلكتركىْ ليس فقط غاية هقصكدة لتكفٓر اٖدكات كاٖجٍزة الهستحدثة فْ هجاؿ
تكىكلكجيا التعميـ كلكف اٌٖـ ٌك الكيفية التْ تكظف بٍا فْ الهكاقف التعميهية هف أجل تحقٓق

اٌٖداؼ الهىشكدة )الهمحـ(.198, 2008: :

كيعرؼ تاهر الهٛح ) (2005التعميـ اٚلكتركىْ بأىً هفٍكـ يشٓر إلِ هىظكهة هتكاهمة تشهل

كل ها ٌك جدٓد فْ تكىكلكجيا التعميـ هف أجٍزة تعميهية ,برهجيات ,بٓئات تعميهية ,كأسالٓب
عهل؛ لرفع هستكػ العهمية التعميهية ,كزيادة فعالٓتٍا ككفاءتٍا عمِ أسس عمهية ,كتحدد فْ تمؾ
الدراسة بعركض الكسائط الهتعددة ,كتكىكلكجيا الهعمكهات كاٚتصاٚت التعميهية ,كتكىكلكجيا
هؤتهرات التعمـ عف بعد ,كتكىكلكجيا البٓئة التعميهية ,كاٖجٍزة التعميهية الٛزهة لهستحدثات
تكىكلكجيا التعميـ)الهٛح.(83:2005:
كتعرفٍا زيىب أهٓف ) (2002بأف التعميـ اٚلكتركىْ ٌك كل ها ٌك جدٓد كهستحدث فْ هجاؿ
استخداـ كتكظٓف الكسائل التكىكلكجية فْ العهمية التعميهية ,فٍك ىظاـ تعميهْ كاهل لىقل التعميـ
بٍدؼ زيادة قدرة الهعمـ كالهتعمـ عمِ التعاهل هع العهمية التعميهية كحل هشكٛتً ك ٓجهع التعميـ
اٚلكتركىْ أىكاع هتعددة هف الهثٓرات التعميهية الهكتكبة كالهسهكعة كالهصكرة كالهتحركة بشكل
إلكتركىْ ك يهكف تكظيفٍا لتحقٓق أٌداؼ تعميهية هحددة).أهٓف.(65:2002:
كيشٓر التعميـ اٚلكتركىْ كفقا لرأؼ ضٓف هللا ) (2017إلِ التعميـ التفاعمْ هتابع هف خٛؿ
أجٍزة الكهبٓكتر كشبكات اٚىترىت ٓجهع ها بٓف التعميـ الحضكرؼ )التفاعمْ كالتشاركْ( كالتعميـ
عف بعد )الهرف(  ,فٍك طريقة تعميهية غٓر تقمٓدية تٍدؼ إلِ الرفع هف هستكػ الهعمـ كالطالب
كحل أزهة التعميـ فْ زهف اٖزهات  ,إذ يسٍل هف العهمية التعميهية كيطكر كل هف الهعمـ
كالطالب ىتٓجة لها لمفرصة التْ ٓتيحٍا هف هركىة كاٚىتباي كالتحفٓز بٓف أطراؼ التفاعل فْ ٌذي
العهمية كالهتهثمة فْ الطالب كالهعمـ كالطالب كزهٛئً فْ كضعية افتراضية ىقدية سٍمة اٚتصاؿ
تهكف هف اجراء هجالس الىقاش كغرؼ الحكار بأقل تكمفة ههكىة كأسرع كقت كأقل جٍد هها يسهح
بتبادؿ أراء كتحقٓق الٍدؼ هف الهعرفة كٌك الكصكؿ بالطالب إلِ البحث عف الهعرفة بد ٚهف
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تمقٓىً لٍا بشكل ركتٓىْ ههل سرعاف ها ٓجعمٍا عرضة لمىسياف لعدـ تكظيفً لٍا )ضٓف
هللا.(34:2017:
أفكار كعهميات
ا
كترػ الباحثة كفقا لمتعريفات السالفة الذكر لمتعميـ اٚلكتركىْ بأىً يهثل
كىظريات كتطبيقات أك هىتجات جدٓدة تهثل حمك ٚهبتكرة لهشكٛت التعميـ خاصة إذا تـ تكظيفٍا
فْ الهىظكهة هها ٓزيد هف كفاءة كفاعمية الهىظكهة التعميهية كهف خٛؿ ذلؾ فاف فكرة اٌٚتهاـ
بالتعميـ اٚلكتركىْ هجهكعة هف اٚفتراضات هف أٌهٍا ها ٓمِ :
 -1أف هعطيات العصر الحدٓث تتطمب بالضركرة تكظٓف التكىكلكجيا فْ العهمية التعميهية .
 ٚ -2يعد تكظٓف التكىكلكجيا فْ العهمية التعميهية استٍٛكا بل ٌك عهمية استثهار .
 -3تظهر عوائد التعلٌم االلكترونً على المدى البعٌد .
 كبىاء عمِ اٚفتراضات السالفة الذكر كالهىبثقة هف تعريفات التعميـ اٚلكتركىْ رأت الباحثة أفالتعميـ اٚلكتركىْ يهثل أٌدافا استراتٓجية بعٓدة الهدػ كٌذا ها ٓؤكد ككىً عهمية استثهار بالغة
اٖثر عمِ كل هككىات الهىظكهة التعميهية .

 -خصائص التعميـ االلكتركني :

عمِ الرغـ هف تعدد كتىكع كسائل التعميـ اٚلكتركىْ إ ٚأىٍا تشترؾ جهيعٍا فِ هجهكعة هف

الخصائص ,كٌذي الخصائص تحدد الهٛهح الههٓزة لٍا  ,كبعد اٚطٛع عمِ كتابات )عمِ عبد

الهىعـ  (1997 :ك)الغريب  (2010:ك دراسة كل هف )جىاف عبد الرازؽ (2002:ك)الشفيع,
إسهاعٓل  (2002:ك)ساهية دمحم  (2020:ك )فٍد السبيعْ (2020 :ك )هىاؿ الشاعر(2020 :
تبٓف أف ٌذي التعميـ اٚلكتركىْ ٓتهٓز بالخصائص أتية:

 –1التفاعمية  :تصف ىهط اٚتصاؿ فِ هكقف التعمـ كتعىِ قدرة التعميـ اٚلكتركىْ عمِ اضافة

عاهل التفاعمية أؼ الفعل كرد الفعل عىد تعاهل الطالب هعٍا عف طريق اختياري ٖسمكب السٓر
كاٚىتقاؿ كىهط التفاعل كالتدريب كالتكاصل كالتغذية الراجعة كاستقباؿ الهعمكهات كالتفاعل هعٍا
هف خٛؿ ) الكهبٓكتر – اٚىترىت – التميفزيكف الهباشر – الرادٓك الهباشر – شبكة الهؤتهرات
الهرئية )الشفيع ,إسهاعٓل(115, 2002:
 –2الفردية  :يسهح التعميـ اٚلكتركىْ بتفريد الهكاقف التعميهية لتتىاسب هع شخصيات الطٛب
كقدراتٍـ كاستعداداتٍـ كخبراتٍـ السابقة ,كلقد صهـ التعميـ اٚلكتركىْ بحٓث يعتهد عمِ الخطك
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الذاتْ لمطالب كٌك بذلؾ يسهح باختٛؼ الكقت الهخصص لمتعمـ طك ٚكقص ار بٓف طالب كآخر
تبعا لقدراتً كاستعداداتً  ,كيسهح التعميـ اٚلكتركىْ بالفردية فِ إطار جهاعية الهكاقف التعميهية
كٌذا يعىِ أف ها ٓكفري هف أحداث ككقائع تعميهية يشكل فْ هجهكعً ىظاها هتكاهٓ ٛؤدػ إلِ
تحقٓق اٌٖداؼ التعميهية الهىشكدة كهف اٚىظهة التْ تكفر الفردية ) براهج الكهبٓكتر الهعتهدة
عمِ التكجيً الكهبٓكترؼ – براهج الفٓدٓك الهعتهدة عمِ التكجيً الهرئْ – البراهج الهسهكعة ىظـ
التكجيً السهعْ()الشاعر.(351,2020::
3ػ– التىكع ٓ :كفر التعميـ اٚلكتركىْ بٓئة تعمـ هتىكعة ٓجد فٍٓا كل طالب ها ٓىاسبً كيتحقق
ذلؾ إجرائيا عف طريق تكفٓر هجهكعة هف البدائل كالخيارات التعميهية أهاـ الطالب كتتهثل ٌذي
الخيارات فِ اٖىشطة التعميهية ,كالهكاد التعميهية ,كاٚختبارات كهكاعٓد التقدـ لٍا ,كها تتهثل فِ
تعدد هستكيات الهحتكػ كتعدد أسالٓب التعمـ كهىٍا ايضا ) هسهكعة – هرئية – كهبٓكترية –
صفحات كيب ( كيرتبط تحقٓق التىكع بخاصية التفاعمية هف ىاحية ,كخاصية الفردية هف ىاحية
أخرػ ,كيختمف التعميـ اٚلكتركىْ فْ هقدار ها تهىحً لمطالب هف حرية اختيار البدائل كها
تختمف فْ هقدار الخيارات الهتاحة كهدػ تىكعٍا)السبيعْ.(330,2020::
 –4الككىية ٓ :تيح التعميـ اٚلكتركىْ أهاـ التٛهٓذ كالطٛب فرص اٚىفتاح عمِ هصادر
الهعمكهات فْ جهيع أىحاء العالـ ,كيهكىٍـ هف اٚتصاؿ بالشبكة العالهية لٛتصاٚت )اٚىترىت (
لمحصكؿ عمِ ها يحتاجً هف هعمكهات فْ كافة هجاٚت العمكـ ) .الغريب (170:2010:
ػ– التكاهمية :تتعدد هككىات التعميـ اٚلكتركىْ كتتىكع كيراعِ هصههك ٌذي براهج التعميـ
اٚلكتركىْ هبدأ التكاهل بٓف هككىات كل برىاهج هىٍا بحٓث تشكل هككىاتً ىظاها هتكاه ,ٛففْ
براهج الكسائط الهتعددة التْ يقدهٍا الحاسكب  ٚتعرض الكسائط الكاحدة بعد اٖخرػ كلكىٍا
تتكاهل فْ إطار كاحد لتحقٓق الٍدؼ الهىشكد كعىد اعتبار الكحدات التعميهية الصغٓرة فاف
هككىاتٍا تشكل فِ هجهكعٍا ىظاها هتكاه ٛحٓث ٓراعِ اٚتساؽ بٓف أٌداؼ الكحدة التعميهية
الصغٓرة ,كهحتكاٌا كأىشطٍا ,كأسالٓب تقكيهٍا ,كفِ استراتٓجيات التعميـ الهفرد فاف الكحدات
التعميهية الصغٓرة  ٚتستخدـ إ ٚهف خٛؿ ىظاـ شاهل تتكاهل فيً ٌذي الكحدات هع باقْ
هككىات الىظاـ لتحقٓق اٌٖداؼ الهىشكدة )عبد الهىعـ .(9:1996:
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 –6ا٘تاحة ٓ :رتبط استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ ببٓئة التعميـ الهفرد فاف الطالب ٓجب أف تتاح لً
فرص الحصكؿ عمِ الخيارات كالبدائل التعميهية الهختمفة فْ الكقت الذػ ٓىاسبً ,كها أف ٌذي
البدائل كالخيارات ٓجب اف تقدـ لً ها يحتاجً هف هحتكػ كأىشطة كأسالٓب تقكيـ بطرؽ سٍمً
كهيسري ,كيكفر الظركؼ الهطمكبة لتحقٓق خاصية ا٘تاحة)عبد الرازؽ.(273:2002:
 –7الجكدة الشاهمة ٓ :رتبط تصهيـ التعميـ اٚلكتركىْ فْ جكاىبً الهادية باٖجٍزة كاٖدكات,
كجكاىبً الفكرية الهتهثمة فْ الهكاد التعميهية كالبرهجيات بالجكدة الشاهمة حٓث تتكاجد ىظـ هراقبة
الجكدة فِ كافة هراحل تصهيـ التعميـ اٚلكتركىْ كاىتاجٍا كاستخداهٍا كادا ارتٍا كتعريف حجـ
ا٘فادة هىٍا كهف الطبيعْ أ ٚيظٍر فاعمية التعميـ اٚلكتركىْ إ ٚفِ ظل كجكد ىظاـ هراقبة فْ
بٓئة التعمـ يسهح بتكفٓر هتطمباتٍا)دمحم.(229:2020:
 أىـ الميارات التي ينبغي لممعمـ امتالكيا في التعميـ اإللكتركني:كيشٓر حاتـ أهٓف عبد المطٓف ) (2016كها كرد عف هىاؿ الشاعر ) (2020إلِ بعض
الهٍارات التْ ٓجب أف ٓتحمِ بٍا الهعمـ فْ التعميـ اٚلكتركىْ كالتْ تسٍـ فْ تطكير العهمية
التعميهية فْ الهدارس ,حٓث اىً ٓزيد هف التفاعل بٓف الهعمهٓف كالطٛب فْ تبادؿ الهعمكهات
كالحصكؿ عمٍٓا بسٍكلة دكف الحاجة لمتكاجد فْ ىفس الهكاف أك داخل الغرفة الصفية كذلؾ عمِ
الىحك التالْ:
 إىشاء كتحرير الهمفات الصكتية الرقهية. استخداـ هكاقع الهشاركة اٚجتهاعية لمتكاصل هع كبٓف الطٛب.– استخداـ الهدكىات ٘ىشاء الهىصات ا٘لكتركىية لمطٛب.
– استغٛؿ الصكر الرقهية لٛستخداـ داخل الفصكؿ الدراسية.
– استخداـ هحتكػ الفٓدٓك ٘شراؾ الطٛب.
– استخداـ التصاهيـ الجرافيكية لتحفٓز الطٛب بصريا.
– استخداـ الشبكات اٚجتهاعية لمتكاصل هع الهعمهٓف الزهٛء لتحسٓف هستكػ اٖداء.
– إىشاء العركض التقديهية ك تقديـ الدكرات التدريبية.
– إىشاء همفات ا٘ىجاز ا٘لكتركىية
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 ا٘لهاـ بأساسيات اٖهف عمِ اٚىترىت.– القدرة عمِ الكشف عف الىصكص الهىسكخة هف ا٘ىترىت فْ أعهاؿ الطٛب.
– إىشاء الدركس الهسجمة عمِ شاشة الحاسب بالصكت كالصكرة.
– تجهيع كتصىٓف هحتكػ الكيب ٚستخداهً داخل الفصكؿ الدراسية.
– استخداـ ك تزكيد الطٛب بأدكات إدارة الهٍاـ لتىظيـ أعهالٍـ حسب خطة التعمـ الخاصة بٍـ.
– استخداـ أدكات التصكيت ٘ىشاء استطٛعات فْ اٖكقات الهىاسبة لمفصل الدراسْ.
– فٍـ الهسائل الهتعمقة بحقكؽ الهؤلف كالهمكية كاٚستخداـ القاىكىْ لمهكاد عمِ ا٘ىترىت.
– استغٛؿ ألعاب الكهبٓكتر ٖغراض تربكية تعميهية.
– استخداـ أدكات التقٓيـ الرقهْ ٘ىشاء اختبارات إلكتركىية.
– استخداـ اٖدكات التعاكىية لبىاء الهحتكػ كتحريري.
– الكصكؿ إلِ الهحتكػ اٖصٓل عمِ شبكة ا٘ىترىت كتهٓٓزي عف الهحتكػ الهىسكخ.
– استخداـ اٖجٍزة الهحهكلة فْ التعميـ هثل المكحيات كالٍكاتف الذكية.
– تهٓٓز الهكارد الرقهية أهىة لمطٛب الهتصفحٓف.
– استخداـ اٖدكات الرقهية ٖغراض إدارة الكقت.
– التعرؼ عمِ الطرؽ الهختمفة ٚستخداـ الٓكتٓكب فْ الفصل الدراسْ.
– استخداـ أدكات تدكيف الهٛحظات لهشاركة الهحتكػ هع الطٛب.
– إىشاء هفضٛت صفحات كيب كاقتباس ىصكص لهشاركتٍا هع الطٛب.
– استخداـ أدكات تىظيـ الرسكهات كاىشاء الهطبكعات
 استخداـ أدكات تعمٓق الهٛحظات ٚلتقاط أفكار هثٓرة لٌٛتهاـ. استخداـ أدكات تصكير الشاشة ٘ىشاء كتبادؿ الدركس. استغٛؿ أدكات هجهكعة الرسائل الىصية لمتكاصل فْ الهشاريع التعاكىية. إجراء بحث إلكتركىْ فعاؿ فْ أقل كقت ههكف. إجراء بحكث حقيقية هكضكعية باستخداـ أدكات رقهية.– استخداـ أدكات تبادؿ الهمفات لتبادؿ الهستىدات كالهمفات هع الطٛب عمِ
ا٘ىترىت)الشاعر.(350,348:2020:
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 الصعكبات التي تكاجو المعمـ عند تطبيق لمتعميـ االلكتركني:ظٍرت فْ أكىة اٖخٓرة هظاٌر هتعددة لٗزهة التعميهية كالهتهثمة فْ اٚىفصاؿ شبً التاـ بٓف
التعميـ كسكؽ العهل  ,عدـ تكافؤ فرص التعميـ  ,تعدد هسارات التعميـ  ,العزكؼ عف الهداكهة
عمِ التعميـ  ,فقداف ثقة أفراد الهجتهع فْ الهؤسسات التعميهية لعدـ تمبٓتٍا ٚحتياجات الهجتهع
التعميهية سمبية الهعمهٓف  ,كعدـ فعالية البحث العمهْ كتخمفً عف هسآرة حركة التقدـ التكىكلكجْ
كالعمهْ العالهية ,ضعف اٚدارة التعميهية .كهف ٌذا الهىطمق ٓبٓف الغريب ) (2010الصعكبات
التْ ٓكاجٍٍا الهعمـ كتحكؿ دكف تهكىً هف تطبٓق التعميـ اٚلكتركىْ كذلؾ كها ٓمْ:
أك :ٚصعكبات هتعمقة بالهعمهٓف :كتشهل الصعكبات التْ تجعل هف الهعمـ رافضا لمتحدٓث
كهقاكها لتكظٓف التكىكلكجيا ضهف الهىظكهة التعميهية كذلؾ عمِ الىحك التالْ:
عدـ كضكح هٛهح التعميـ اٚلكتركىْ بالىسبة لمهعمهٓف كعدـ درآتٍـ بأٌهٓتً كضركرتً كفكائديلمعهمية التعميهية  ,هها ترتب عميً عدـ الرغبة فْ التغٓٓر كتهسكٍـ بالقديـ كاتجاٌاتٍـ السمبية
ىحك الحدٓث كالهتطكر خاصة هع كثرة أعباء الهعمهٓف كعدـ كجكد الكقت الكافْ لدٍٓـ لمتجريب
كالتدريب كعدـ تهكىٍـ هف هٍارات تكظٓف التكىكلكجيا فْ التعميـ كخكفٍـ هف الفشل عىد التىفٓذ
هع عدـ كجكد حكافز هادية أك هعىكية أك التشجيع الذؼ ٓدفعٍـ عمِ التعميـ اٚلكتركىْ  ,إضافة
إلِ الصعكبات كا٘حباط الذؼ ٓكاجً بعض الهعمهٓف ىتٓجة ىقص ا٘هكاىات كالتسٍيٛت الهادية
كصعكبة التعاهل هع الطمبة غٓر الهتعكدٓف أك الهدربٓف عمِ التعمـ الذاتْ كعدـ التأكد هف تهكف
الطالب هف هٍارة استخداـ الحاسكب كتعقد بعض الهكاد.
 ثاىيا  :صعكبات هتعمقة با٘دارة التعميهية:تعتبر اٚدارة غٓر الكاعية كغٓر الهؤٌمة عائقا فْ سبٓل تطبٓق التعميـ اٚلكتركىْ كتتهثل ٌذي
الصعكبات فْ ا٘جراءات ا٘دارية الركتٓىية الهعقدة كالمكائح الجاهدة التْ  ٚتسهح بالتطكير كٚ
تتيح الهركىة.
 ثالثا  :صعكبات هتعمقة بالتهكيل كالىظاـ التعميهْ:تتهثل فْ ىقص التهكيل كعدـ تكفٓر ا٘هكاىات الهادية كالبشرية الٛزهة ككجكد تعقٓدات
ركتٓىية  ٚتسهح بقبكؿ التعميـ اٚلكتركىْ ك الهشكرة الفىية الٛزهة كعدـ تكفر الهىاخ الهىاسب
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لتطبٓق التعميـ اٚلكتركىْ فْ الىظاـ التعميهْ كعدـ استعداد الهؤسسة لمتكاصل هع هؤسسات
أخرػ لتمقْ الدعـ كالهساىدة )الغريب .(175:2010:
 الدراسات السابقة: دراسة حكمي( :)2020الهستحدثات التكىكلكجية (هفٍكهٍا كتصىيفٍا ككيفية تكظيفٍا فْ العهميةالتعميهية  .كقد ٌدفت الدراسة إلِ تكضيح كيفية تكظٓف الهستحدثات التكىكلكجية فْ العهمية
التعميهية كتقديـ هعرفة ىظرية ,كأهثمة تطبيقية لذلؾ ,كقد تكصمت إلِ أف عىاصر الهىظكهة
التعميهية تكاجً العدٓد هف التحديات فْ ظل الثكرة الٍائمة التْ حدثت فْ هجاؿ الهستحدثات
التكىكلكجية التْ تهثل تقىيات الهعمكهات كاٚتصاٚت الهطكرة ككل ها ٌك جدٓد فْ اٖجٍزة ك
الكسائل كالتطبيقات كأسالٓب التدريس التقىية كالتْ يهكف اٚستفادة هىٍا لتحقٓق اٌٖداؼ التعميهية
بكفاءة كفاعمية كيتـ تكظٓف الهستحدثات التكىكلكجية بدهج التقىيات الحدٓثة فْ الهكاقف التعميهية
لتحقٓق أٌداؼ التعمـ  ,كتصىف إلِ أجٍزة هستخدهة كاستراتٓجيات تعميهية تطبيقات تقىية كبٓئات
تعمـ صفية كافتراضية كتتـ عهمية تكظٓف الهستحدثات التكىكلكجية فْ العهمية التعميهية كفقا
أسس كخطكات هدركسة تبدأ بالكعْ بأٌهية ٌذي الهستحدثات ,كتىتٍْ بدهجٍا هع كل هككف هف
هككىات العهمية التعميهية.
 دراسة الياركف( :)2020كاقع تكظٓف الهستحدثات التكىكلكجية فْ التدريس كهعكقات اٚستخداـهف كجٍة ىظر هعمهْ العمكـ بالهرحمة الثاىكية فْ دكلة الككيت ,هجمة كمية التربية ,جاهعة
الهىصكرة  ,العدد ),(110أبريل .2020
ٌدفت ٌذي الدراسة التعرؼ عمِ كاقع تكظٓف الهستحدثات التكىكلكجية فْ التدريس ك التعرؼ
عمِ أٌـ هعكقات اٚستخداـ هف كجٍة ىظر هعمهْ العمكـ بالهرحمة الثاىكية فْ دكلة الككيت ,
كقد اعتهد الباحث عمِ الهىٍج الكصفْ لهىاسبتً لهكضكعً كها قاـ الباحث بتصهيـ أداة خاصة
بالدراسة تككىت هف هحكريف لدرجة اٚستخداـ كهعكقات اٚستخداـ تضهىا ) (39فقرة كتـ تطبيقٍا
عمِ عٓىة هككىة هف ) (360هعمـ كهعمهة لهادة العمكـ فْ الهرحمة الثاىكية  ,كقد أسفرت الىتائج
عف اىخفاض استخداـ هعمهْ كهعمهات الهرحمة الثاىكية لمهستحدثات التكىكلكجية كأف ٌىاؾ
هجهكعة هف الهعكقات التْ تؤثر بدرجة كبٓرة عمِ استخداـ ٌذي الهستحدثات فْ العهمية
التعميهية  ,كها كشفت الىتائج عف عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة احصائية بٓف هتكسطات تقدٓرات
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أفراد العٓىة لدرجة استخداـ الهستحدثات التكىكلكجية كهعكقات اٚستخداـ تبعا لهتغٓر الجىس
كهتغٓر سىكات الخبرة ككذلؾ تبعا لهتغٓر الهؤٌل العمهْ فيها ٓتعمق بهعكقات اٚستخداـ ,كها
دلت الدراسة عمِ كجكد فركؽ ذات دٚلة احصائية بٓف هتكسطات تقدٓرات أفراد العٓىة لكاقع
استخداـ الهستحدثات التكىكلكجية تبعا لهتغٓر الهؤٌل العمهْ لصالح الحاصمٓف عمِ هؤٌٛت
عميا.
 دراسة الشيخ خميل( : )2019فاعمية تكظٓف الهستحدثات التكىكلكجية فْ تدريس هىٍجالتكىكلكجيا لمصف السادس لتىهية الهٍارات العهمية كالتحصٓل لدػ عٓىة هف تمهٓذات الصف
السادس فْ هحافظة شهاؿ غزة .
ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ هعرفة فاعمية تكظٓف الهستحدثات التكىكلكجية فْ تدريس هىٍج
التكىكلكجيا لمصف السادس كاختبار فاعمٓتً فْ تىهية الهٍارات العهمية كالتحصٓل لدػ عٓىة هف
تمهٓذات الصف السادس فْ فمسطٓف فْ هحافظة شهاؿ غزة  ,كلتحقٓق أٌداؼ ٌذي الدراسة أعد
الباحث قائهة الهستحدثات التكىكلكجية الهعاصرة كالتْ ٓىبغْ تكافرٌا فْ هىٍاج التكىكلكجيا
لمصف السادس كالتحقق هف الهتكفر هف هىٍج التكىكلكجيا الحالْ كالعهل عمِ تكظٓف
الهستحدثات التكىكلكجية فْ تدريس كحدة اٚتصاٚت كتكىكلكجيا الهعمكهات لمصف السادس ,
كقد تـ اعداد اٚختبار التحصٓمْ لقياس الجاىب الهعرفْ كبطاقة الهٛحظة لقياس اٖداء العهمْ
عمِ عٓىة الدراسة كطبقت أدكات الدراسة عمِ العٓىة الهختارة لمدراسة قبل التجربة كبعدٌا  ,حٓث
درست الهجهكعة التجريبية الكحدة الهعدة هع الهستحدثات التكىكلكجية بٓىها درست الهجهكعة
الضابطة الكحدة الدراسية بالطريقة التقمٓدية ,كقد أسفرت الىتائج عف فاعمية تكظٓف الهستحدثات
التكىكلكجية فْ تدريس هىٍج التكىكلكجيا لمصف السادس.
 دراسة بدكي ( : )2008برىاهج تدريبْ هقترح فْ الهستحدثات التكىكلكجية ك أثري فْ تىهيةهٍارات استخداـ اٚىترىت لدػ الطٛب الهعمهٓف كاتجاٌاتٍـ ىحكي بكميات التربية
بالههمكة السعكدية كقد تككىت عٓىة الدراسة هف ) (35طالبا هف طٛب الدبمكـ التربكؼ هف كمية
التربية كذلؾ هف خٛؿ تطبٓق برىاهج هقترح كاختبار تحصٓمْ كبطاقة الهٛحظة ك هقياس
لٛتجاٌات  ,ك أسفرت ىتائج الدراسة بكجكد فركؽ فردية ذات دٚلة احصائية بٓف هتكسطْ
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درجات الطٛب لٛختبار التحصٓمْ ك هقياس لٛتجاي ىحك الهستحدثات التكىكلكجية لصالح
التطبٓق البعدؼ.
 التعميق عمى الدراسات السابقة كمدى االستفادة منيا في الدراسة الحالية : تىكعت الدراسات السابقة فْ اختيار الهىٍج الهتبع فْ الدراسة فهىٍا ها كاىت دراسة كصفية كهىٍاها كاىت تجريبية كهىٍا ها اكتفِ الباحث بالدراسة الهكتبية التحمٓمية .

 اختمف اختيار العٓىة تبعا لمهىٍج الهستخدـ فْ الدراسة ففْ الهىٍج التجريبْ كاىت العٓىة هقسهةال ضابطة كتجريبية كهىٍا العٓىة الهستخدهة فْ الهىٍج الكصفْ أؼ عٓىة عشكائية أك طبقية أك
هىظهة.
 أسفرت الىتائج فْ كل الدراسات السابقة عف فاعمية تكظٓف الهستحدثات التكىكلكجية فْالهىظكهة التعميهية.
 استفادت الدراسة الحالية هف الدراسات السابقة فْ تكفٓر القاعدة الهعمكهاتية لصياغة هشكمةالدراسة كاٌٚداؼ كاٚطار الىظرؼ.
 -تحميل النتائج:

 إجابة التساؤؿ األكؿ :ما هو مفهوم التعلٌم االلكترونً و ما أهم خصائصه ؟ترػ الباحثة كفقا لمتعريفات السالفة الذكر فْ دراسة الٍاركف) (2020ك

دراسة حكهْ)(2020

كدراسة الشٓخ خمٓل ) (2019كها كرد فْ الهراجع كالكتب التْ تـ اٚستعاىة بٍا لمتعميـ
اٚلكتركىْ بأىً يهثل أفكار كعهميات كىظريات ك تطبيقات أك هىتجات جدٓدة تهثل حمكؿ هبتكرة
لهشكٛت التعميـ خاصة إذا تـ تكظيفٍا فْ الهىظكهة هها ٓزيد هف كفاءة كفاعمية الهىظكهة
التعميهية كهف خٛؿ ذلؾ

فاف فكرة اٌٚتهاـ بالتعميـ اٚلكتركىْ تستىد عمِ هجهكعة هف

الخصائص أٌهٍا ها ٓمِ :
 -1أف هعطيات العصر الحدٓث تتطمب بالضركرة تكظٓف التكىكلكجيا فْ العهمية التعميهية .
 ٚ -2يعد تكظٓف التكىكلكجيا فْ العهمية التعميهية استٍٛؾ بل ٌك عهمية استثهار .
 -3تظٍر عكائد التعميـ اٚلكتركىْ عمِ الهدػ البعٓد .
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 كبىاء عمِ اٚفتراضات السالفة الذكر كالهىبثقة هف تعريفات التعميـ اٚلكتركىْ رأت الباحثة أفالتعميـ اٚلكتركىْ يهثل أٌدافا استراتٓجية بعٓدة الهدػ كٌذا ها ٓؤكد ككىً عهمية استثهار بالغة
اٖثر عمِ كل هككىات الهىظكهة التعميهية .
 إجابة التساؤؿ الثاني :ها ٌْ أٌـ الهٍارات التْ ٓىبغْ لمهعمهٓف اهتٛكٍا فْ التعميـ اٚلكتركىْ؟هف خٛؿ الدراسات السابقة كالكتابات الهختمفة فْ ٌذا الهجاؿ كالتْ هىٍا أهٓف ),(2002
كالهمحـ) ,(2008كعبدالهىعـ) (1996تبٓف لمباحثة أف أٌـ الهٍارات التْ ٓجب عمِ الهعمهٓف
التحمْ بٍا تتهثل فيها ٓمْ:
 إهكاىية التفاعل كتبادؿ الهعمكهات كالخبرات هع أخريف بغض الىظر عف الهسافة الهكاىية بٓىٍـ. هراعاة الفركؽ الفردية لمطٛب هف خٛؿ تفريد الهكاقف التعميهية بها ٓتىاسب هع قدراتالطٛب.
 تىكع اٖسالٓب التعميهية كالتقكيهية كتعدد أهاكف التعمـ كهصادر الهعمكهات. هساعدة الطالب عمِ التعمـ بهستكػ عالْ هف الكفاءة كالفاعمية بأقل كقت كجٍد. إهكاىية الحصكؿ عمِ الهعمكهات هْ جهيع أىحاء العالـ. تحقٓق أٌداؼ التعمـ الهىشكدة فْ إطار هىظكهْ هتكاهل.-

إجابة التساؤؿ الثالث :الصعكبات التْ تكاجً الهعمـ عىد تطبٓق لمتعميـ اٚلكتركىْ ؟

 -ذكر الغريب ) (2010كالهٛح )(2005

كهع بٓىتً

دراسة بىْ دكهْ كالشىاؽ

)(2006هجهكعة هف الصعكبات التْ تحكؿ دكف تكظٓف التعميـ اٚلكتركىْ فْ هىظكهة العهمية
التعميهية كالتْ هىٍا ها ٌك هتعمق بالهعمهٓف كهىٍا ها ٌك هتعمق با٘دارة التعميهية كهىٍا ها ٌك
هتعمق بالتهكيل كفْ ٌذا الهجاؿ اتفقت الباحثة هع ها جاء بً كل هف دراسة الٍاركف)(2020
كدراسة الشاعر) (2020كالتْ اعتبرت أف الهعكقات كالصعكبات ٓتـ التعاهل هعٍا كفقا لمتالْ:
-

تشخيص الهشكٛت التعميهية التْ ٓكاجٍٍا الهعمهٓف كالتٛهٓذ.

 أف يككف تكظٓف التعميـ اٚلكتركىْ تدريجيا كبها ٓرتبط بهشكٛت تعميهية هحددة. أف ٓتـ اٚعتهاد فْ تكظٓف التعميـ اٚلكتركىْ عمِ هدخل الهىظكهات كالذؼ يأخذ فْ اعتباريجهيع هككىات الهىظكهة التعميهية.
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 أف تكفر عهمية التكظٓف تحقٓق رضا الهعمهٓف ك الطٛب عمِ حد السكاء داخل الهؤسسةالتعميهية كخارجٍا التعميـ اٚلكتركىْ.
 إجابة التساؤؿ الرابع  :ها هدػ تهكف الهعمهٓف هف التعميـ اٚلكتركىْ لدعـ العهمية التعميهيةبكفاءة كفعالية ؟
تبٓف هف خٛؿ ها جاء فْ دراسة كل هف )السبيعْ ) (2020كعبد الرازؽ) (2002كالشفيع
كاسهاعٓل) (2002كدراسة بدكؼ)(2008

كٌك ها أٓدتً الباحثة فْ تسٍٓل كتيسٓر تهكف الهعمهٓف هف

تكظٓف التعميـ اٚلكتركىْ فْ الهىظكهة التعميهية:
 دراسة الجدكػ التربكية لمتعميـ اٚلكتركىْ هقارىة بالطرؽ التقمٓدية.-

التخطيط الهدركس كالهتأىْ كالهتدرج ٘دخاؿ التعميـ اٚلكتركىْ حسب البٓئة التعميهية.

 تكفٓر الهتطمبات السابقة ٘دخاؿ التعميـ اٚلكتركىْ هف تكفٓر التهكيل كالكفاءات البشرية. إظٍار الجاىب ا٘ٓجابْ هف التعميـ اٚلكتركىْ كاقىاع الجهيع بً كهحاكلة السيطرة عمِ هساكئًكالحد هىٍا فٍك سٛح ذك حدٓف.
 دراسة أدكات التعميـ اٚلكتركىْ كهعرفة خصائصٍا كفكائدٌا ,كالهشكٛت التْ يعهل عمِ حمٍا,بحٓث يككف البدٓل اٖفضل هف بٓف عدة حمكؿ .

 -االستنتاجات :

فْ ضكء ا٘جابة عف تساؤٚت الدراسة كتحقٓق أٌدافٍا ثـ التكصل إلِ هجهكعة هف الىتائج يهكف

إٓجازٌا فيها ٓمْ:

 تبٓف هف خٛؿ استعراض هفاٌيـ التعميـ اٚلكتركىْ كخصائصً كفكائدي أف ٌذا الىهط هف التعميـهٛئـ لشد اىتباي الطٛب فْ كل الهراحل الدراسية بشكل أكبر هف الطرؽ الهعتادة ىظ ار لها يحتكيً
هف صكر كألكاف تجعل الطالب يقبل عميً كيرغب فيً.
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 ٓ تطمب استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ اتقاف كل هف الهعمهٓف كالتٛهٓذ ٖساسيات استخداـ الحاسكبكشبكات اٚىترىت كالتكاصل اٚجتهاعْ كتقىيات التعميـ اٚلكتركىْ كالتعاهل هع البريد
اٚلكتركىْ.
 عىاصر الهىظكهة التعميهية تكاجً العدٓد هف الصعكبات فْ ظل الثكرة الٍائمة التْ حدثت فْهجاؿ التعميـ اٚلكتركىْ
 يشهل التعميـ اٚلكتركىْ تقىيات الهعمكهات كاٚتصاٚت الهطكرة ككل ها ٌك جدٓد فْ اٖجٍزةكالكسائل كالتطبيقات كأسالٓب التدريس التقىية كالتْ يهكف اٚستفادة هىٍا لتحقٓق اٌٖداؼ
التعميهية بكفاءة كفاعمية.
 تكظٓف التعميـ اٚلكتركىْ ٓتـ بدهج التقىيات الحدٓثة فْ الهكاقف التعميهية لتحقٓق أٌداؼ التعمـ. التكصيات : ىشر الكعْ بأٌهية تكظٓف التعميـ اٚلكتركىْ فْ العهمية التعميهية هف قبل ك ازرة التعميـ ك هكاتبا٘شراؼ التربكؼ كا٘دارات التعميهية .
 عقد دكرات تدريبية لمهعمهٓف كالهعمهات كأعضاء ٌٓئة التدريس عمِ كيفية تكظٓف التعميـاٚلكتركىْ فْ العهمية التعميهية.
 إعداد لجىة هف التربكيٓف كالهختصٓف لمكقكؼ عمِ آلية تكظٓف التعميـ اٚلكتركىْ فْ العهميةالتعميهية ,كهطابقتٍا بالهعآٓر التربكية ,لتحقٓق الفائدة الهرجكة .

 لائمة المراجع:-1إسهاعٓل ,الغريب  (2010):التعميـ اٚلكتركىْ هف التطبٓق إلِ اٚحتراؼ .القاٌرة :عالـ الكتب

 -2حسف بىْ دكهْ ك قسيـ الشىاؽ) :(2006هعيقات التعمـ ا٘لكتركىْ فْ الهدارس الثاىكية اٖردىية هف

كجٍة ىظر الهعمهٓف كالطمبة  ,الهؤتهر الدكلْ لمتعميـ عف بعد 29هارس , 2006هسقط  ,سمطىة عهاف.
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-3الشاعر ,هىاؿ) : (2020هدػ كعْ طٛب اٚقتصاد الهىزلْ بتكظٓف هستحدثات تكىكلكجيا التعميـ
كالهعمكهات كدافعٓتٍـ لٙىجاز .هجمة بحكث عربية فْ هجاٚت التربية الىكعية ,هصر)-347),(7
. (382
-4الهمحـ ,إسهاعٓل:(2008 ).ا٘ىساف كالتربية فْ عصر الهعمكهات .ط ,1دهشق :دار عٛء الدٓف.
 -5هحهكد ,كائل  .(2005).تصهيـ كبرهجة ألعاب الحاسكب ثٛثية اٖبعاد .القاٌرة :دار الكتب العمهية.
-6أهٓف ,زيىب )  :(2002إشكاليات حكؿ تكىكلكجيا التعميـ ,دار الٍدػ لمىشر كالتكزيع ,الهىيا,هصر .
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 - 16دراسة بدكؼ ) : (2008برىاهج تدريبْ هقترح فْ الهستحدثات التكىكلكجية ك أثري فْ تىهية
هٍارات استخداـ اٚىترىت لدػ الطٛب الهعمهٓف بكميات التربية كاتجاٌاتٍـ ىحكي ,هجمة كمية التربية ,
جاهعة اٖزٌر  ,العدد ) ,(134الجزء الرابع.
-17الٍاركف  ,هشعل ثابت ) :(2020كاقع تكظٓف الهستحدثات التكىكلكجية فْ التدريس كهعكقات
اٚستخداـ هف كجٍة ىظر هعمهْ العمكـ بالهرحمة الثاىكية فْ دكلة الككيت ,هجمة كمية التربية ,جاهعة
الهىصكرة  ,العدد ),(110أبريل .2020

******************************************

486

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

تأثير تكظيف الكسائل التكنكلكجية الحديثة عمي التحصيل الدراسي
لطمبة البكالكريكس ك الميسانس

أ .أمنة عياد إشطيبة

كمية التربية قصر بف غشٓر ,جاهعة طرابمس
الممخص :

كاف التعميـ ك ٚزاؿ هف أبرز الطرؽ التْ استخدهٍا البشر فْ تهرير الخبرات ,كبىاء الحضارات

جيٛا بعد جٓل ,حٓث تعددت كسائل التعميـ باختٛؼ اٖزهىة كاٖهكىة ,كبتعدد هكاضيع الدراسة كتطكر
التكىكلكجيا الذؼ ها ٌك إ ٚىتٓجة تراكهي ٌة لمتعمـ كالتعميـ ,كها تٍدؼ كسائل التكىكلكجيا الحدٓثة إلِ إيصاؿ
الفكرة إلِ الطٛب بأبسط كأحسف صكرة ههكىة ,كتقديـ الهعمكهات كاٖفكار كالهٍارات بأسالٓب هتعددة فْ
هحاكلة جادة ٘يصاؿ الهعمكهة كترسٓخ الهعرفة ,كٌدفت ٌذي الدراسة إلِ هعرفة هدػ تأثٓر استخداـ ٌذي
الكسائل الحدٓثة عمِ هستكػ التحصٓل الدراسْ هف كجٍة ىظر عضك ٌٓئة التدريس ,كقد تـ إجراء
الدراسة فْ كميات جاهعة الزيتكىة ترٌكىة هف خٛؿ الهقابٛت الهفتكحة هع اعضاء ٌٓئة التدريس,
كتكصمت الدراسة إلِ ىتائج هىٍا :أف الهجتهع الهدرسْ تأثر بإدخاؿ كسائل التدريس الحدٓثة فْ التعميـ,
كاختمفت آراء اعضاء ٌٓئة التدريس كاجاباتٍـ بٓف هتحهس ٚستخداهٍا كآخريف غٓر هٍتهٓف بٍا ,كقد أدػ
استخداهٍا إلِ حدكث تغٓٓرات إٓجابية فْ تحسٓف هستكػ التحصٓل الدراسْ لدػ الطمبة ,كتبٓف أيضا
جكد عدد هف الهشاكل التْ يعاىْ هىٍا الهجتهع الهدرسْ كهىٍا عدـ تكفر الكسائل الٛزهة لهثل ٌذي
الكسائل التكىكلكجية الحدٓثة لٓتسىِ ٖعضاء ٌٓئة التدريس استخداهٍا بشكل فاعل ,ككذلؾ ضعف
قدرات بعض اعضاء ٌٓئة التدريس فْ استخداهٍا ىتٓجة غياب التدريب كالتحفٓز الٛزـ ٚستخداهٍا,
الهمزـ باستخداهٍا ,كتـ تقديـ عدد هف التكصيات الهفٓدة فْ
كخاصة فْ ظل غياب القرار اٚدارؼ ُ
هكضكع البحث بٍدؼ اٚرتقاء بالهجتهع الهدرسْ كتحسٓف هستكػ التحصٓل العمهْ لدػ الطمبة.
المقدمة :
قدـ الدكؿ
ئيسية لتَ ّ
أؼ دكلة فْ العالـ؛ فهف اٖسباب الر ّ
الهىظكهات التْ تقكـ عمٍٓا ّ
أٌـ َ
يعد التعميـ هف ّ
التعميهية كجعمٍا هف اٖكلكيات لبىاء أساس رصٓف يقكـ عمية حاضر هضْء,
ٌك اٌتهاهٍا بالهىظكهة
ّ

لتقدـ كالرقْ ,كقد صاحب التطكر العمهْ الحدٓث تطكر فْ الكسائل
كهستقبل هشرؽ َٓدفعٍا ىحك ا ّ
ُ
ّ
أف التكىكلكجيا غزت ُهختمف جكاىب الحياة ,كأصبح
التكىكلكجية ك التْ يهكف تكظيفٍا فْ التعميـ كها ّ
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تقدـ اٖهـ عمْ شتِ هجاٚت ك خاصة التعميـ  .فقديها كاىت الكميات
أٌـ هقآيس ّ
ّ
التطكر التكىكلكجْ هف ّ
ك الهعاٌد العميا تعتهد عمْ الكسائل التقمٓدية فحسب ك لكف ك بهركر الكقت بدأت الكسائل التقمٓدية
تتٛشْ شٓئا فشٓئا ك ظٍرت اهكاىية اٚستفادة هف الكسائل التكىكلكجية الحدٓثة فْ التعميـ .ك لٍذا أصبح

استخداـ ٌدي الكسائل اه ار بالغ اٌٚهية هف اجل تحسٓف طرؽ ك استراتٓجيات التعميـ.

كىتٓجة لمتطكر الٍائل حدثت تغٓرات كبٓرة فْ التعميـ حٓت ظٍرت اىهاط ك اسالٓب جدٓدة فْ التعميـ

كالتْ هف بٓىٍا استخداـ الكسائل التكىكلكجيا فْ التعميـ .ك قد بدا التربكيكف ٍٓتهكف باستخداـ ٌذي الكسائل
كخصكصا بعد اىتشارٌا اىتشا ار كاسعا عمِ هستكػ العالـ ك ٓرجع ذلؾ لها يعهمً ٌدي الكسائل هف ههٓزات

كفكائد فٍْ تساعد عضك ٌٓئة التدريس فْ تطكير تقىيات الهعمكهات ك اٚتصاٚت فْ عهمٓتْ التعميـ ك

التعمـ.

الكممات المفتاحية :
الكسائل التعميهية الحدٓثة – التحصٓل العمهْ

أىمية البحث :

لقد أصبح استخداـ كسائل التكىكلكجيا الحدٓثة فْ التعميـ فْ ٌدا العصر هف الهكضكعات الهٍهة فْ
العهمية التعميهية ك دلؾ هف خٛؿ تكظيفٍا لتحقٓق اٌٖداؼ التعميهية الهرغكبة ككف ٌذي الكسائل تسٍل
عهمية البحث عف الهعمكهات ك التكصل لهعرفة ىتٓجة ها تكفري بسبب حركة الىشر ا٘لكتركىْ الكاسعة ك
ظٍكر الهكتبات ا٘لكتركىية الرقهية كٌدا ادػ الْ إهكاىية البحث فْ قكاعد البياىات لمتكصل لمهعمكهات
الهطمكبة ك بها يهكىٍـ هف إثراء هعرفتٍـ ك تطكيرٌا.
ٓجد الباحثكف أف أجٍزة الحاسكب ك ا٘ىترىت لٍا أثر كبٓر فْ عهمية التعميـ ك التعمـ لكل هف عضك

ٌٓئة التدريس كالطالب ك الهىٍج ك خاصة فْ ظل التعبٓر التربكؼ الدؼ جعل دكر عضك ٌٓئة التدريس
ٓىتقل هف دكر التمقٓف الْ دكر الهخطط ك الهصهـ ك الهشرؼ ك الهدٓر كالهرشد ك الهكجً ك الهقيـ

بٍدؼ رفع هستكؼ التعاكف بٓف الهعمـ ك الطالب فْ تكفٓر هادة الدرس ك التخطيط لٍا ك اختيار الكسائل
ك ا ٖسالٓب التعميهية ك لدلؾ فإف كسائل التكىكلكجيا الحدٓثة تحقق الهركىة فْ التعميـ فالطالب ٓتعمـ هتِ
ككٓف يشاء.

كتحكؿ دكر الطالب هف ككىً هستقب ٛلمهعمكهة الِ التعمـ الذاتْ ك البحث عف الهعمكهة ك تىظيهٍا ك

ساعد ذلؾ فْ زيادة الهحصمة الثقافية لكل هف اٚستاذ ك الطالب كاتساع أفق التفكٓر ك تبرز أٌهية ٌذا
البحث فْ ككىً ٍٓتـ بأدكات ككسائل تكىكلكجيا التعمـ كالحاسكب كشبكة ا٘ىترىت ككىٍها هصد ار هٍها
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لمهعمكهات كدلؾ ٖثرٌها الكبٓر فْ تطكير أداء اٖستاذ ك تحسٓف دكري كفتح آفاؽ جدٓدة لههارسة دكري فْ

الهجتهع.

مشكمة البحث:
تطكرت كسائل التكىكلكجية ىتٓجة الثكرة التقىية حتِ دخمت فْ هختمف الهجاٚت ,حٓث ساٌهت فْ
تغٓٓر طريقة تىاكؿ ك تقديـ الخدهات كهىٍا التعميـ ك تىاكلىا فْ ٌدا البحث هدػ تأثٓر استخداـ الكسائل

التكىكلكجية فْ التعميـ لتحسٓف هستكػ التحصٓل الدراسْ ,لٙجابة عف التساؤؿ الرئيسْ فْ ٌذا البحث

ها هدػ تأثٓر استخداـ الكسائل التكىكلكجية الحدٓثة فْ العهمية التعميهية عمْ هستكػ التحصٓل العمهْ.

أىداؼ البحث:

ٍٓدؼ البحث الْ هعرفة تأثٓر تكظٓف كسائل التكىكلكجيا الحدٓثة فْ التحصٓل الدراسْ لمطمبة كذلؾ

هف خٛؿ اٌٖداؼ التالية:

 -1التعرؼ عمْ كسائل التكىكلكجيا الحدٓثة التْ يهكف استخداهٍا فْ التدريس.
 -2تكضيح أٌهية تكظٓف كسائل التكىكلكجيا الحدٓثة فْ تحقٓق اٌٖداؼ التعميهية لٗستاذ.
 -3هعرفة تأثٓر تكظٓف كسائل التكىكلكجيا الحدٓثة عمِ التحصٓل العمهْ لدػ الطمبة.
التساؤالت :
ىسعِ فْ ٌذا البحث لٙجابة عف السؤاؿ الرئيسْ التالْ.:

ها هدػ تأثر التدريس باستخداـ الكسائل التكىكلكجية الحدٓثة عمْ التحصٓل العمهْ لمطمبة؟
كذلؾ هف خٛؿ ا٘جابة عمِ التساؤٚت الفرعية التالية:

 .هاٌْ الكسائل التكىكلكجية الحدٓثة التْ يهكف استخداهٍا فْ التدريس؟

 .ها أٌهية استخداـ الكسائل التكىكلكجية الحدٓثة فْ التدريس؟

 .ها أسباب عدـ استخداـ بعض اٖساتذة كسائل التكىكلكجية الحدٓثة فْ التعميـ؟

ٌ .ل تعتقد أف الطمبة يفضمكف استخداـ الكسائل التكىكلكجية فْ التعميـ؟

ٌ .ل ٓؤثر استخداـ الكسائل التكىكلكجية الحدٓثة فْ رفع هستكػ التحصٓل الد ارسْ لمطمبة؟

 .ها ٌك هصدر هعمكهاتؾ عف كسائل التدريس باستخداـ كسائل التكىكلكجيا الحدٓثة؟
المنيج المستخدـ:

استخدهىا فْ ٌدا البحث الهىٍج التحمٓمْ هف خٛؿ تحمٓل البياىات التْ تـ جهعٍا

عف طريق الهراجع العمهية ك الهقابٛت التْ تهت هع عٓىة البحث حٓث تـ إجراء هقابٛت هع عدد هف

أعضاء ٌٓئة التدريس بٍدؼ الكصكؿ الِ ىتائج كتكصيات هفٓدة فْ الهكضكع.
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عينة البحث:

تـ اختيار عٓىة البحث بالتعاكف هع إدارة جاهعة الزيتكىة) كمية التربية العكاتً( حٓث شهمت العٓىة عددا

هف أعضاء ٌٓئة التدريس ك الهشرفٓف التربكيٓف.

اإلطار النظري:

ظٍرت الكسائل التكىكلكجية الحدٓثة فْ العصر الحدٓث الذؼ شٍد العدٓد هف التطكرات ,كقد دخمت
كسائل التكىكلكجيا حياة الىاس فْ هختمف ىكاحْ الحياة ,كهىٍا التعميـ حٓث تهت اٚستفادة هف ٌدي

الكسائل فْ التدريس بٍدؼ تيسٓر إيصاؿ الهعرفة كتكضيح الهفاٌيـ كتبسيطٍا كقد شٍدت ىٍايات القرف

الهاضْ كبدايات القرف الحالْ تطكرات هذٌمة كسريعة كخاصة فْ هجاؿ تكىكلكجيا اٚتصاٚت كذلؾ

بفضل ثكرة الهعمكهات كالهعرفة التْ تهثمت بتكىكلكجيا الهعمكهات كاٚتصاٚت ,كقد تطكرت التكىكلكجيا
كىتج عىٍا تكفر كسائل هتىكعة فْ هختمف الهجاٚت ك اٚتصاٚت كالهعمكهات الحدٓثة ٌْ عبارة عف

أدكات هتىكعة كهصادر كبرهجيات تستخدـ لتكصٓل ك إعداد كىشر كتخزيف كادارة الهعمكهات كتشهل

الحكاسٓب كالشبكة العالهية كا٘ذاعات الهرئية كالهسهكعة كلعل أبرز ٌذي الكسائل ٌْ ا٘ىترىت.

التحصيل الدراسي:

يسعْ العاهمكف فْ البٓئة التعميهية الِ تطكير التحصٓل العمهْ فٍٓا باعتبار العمـ كالهعرفة ٌها

الطريق لتجاكز عقبات الجٍل كالهضْ ىحك التقدـ كالىٍضة كلٍدا فقد أكلِ الهختصكف هكضكع تحسٓف

التحصٓل العمهْ عىاية كبٓرة كٌك ها يعرؼ بالتحصٓل الدراسْ الذؼ يعرؼ بأىً كل ها ٓتعمهً الطالب
فْ الهؤسسة التعميهية هف هعارؼ كهٍارات كقدرات.

الدراسات السابقة :

ػ دراسة خالد العهرؼ ) (2015بعىكاف تكىكلكجيا الهعمكهات كاٚتصاؿ كأثرٌا فْ طرائق كأسالٓب التدريس
الحدٓثة ,اٖردف هجمة جرش لمبحكث ك الدراسات.

ركزت الدراسة عمْ تعريف تكىكلكجيا اٚتصاؿ كالهعمكهات كبياف اٌهٓتٍا ك كيفية تطبيقٍا فْ التربية

فْ هجاٚت الهىاٌج ك الهحتكؼ التعميهْ ك التأٌٓل ك التدريب ك بشكل خاص فْ هجاؿ استراتٓجيات
التعميـ ك التعمـ ك عرضت الدراسة أٌـ طرؽ التدريس الحدٓثة جىبا الْ جىب هع أسالٓب التدريس
الهدعهة جزئيا أك كميا بتكىكلكجيا الهعمكهات ك اٚتصاٚت.

 دراسة ساٌرة عباس قىبر السعدؼ ) (2008بعىكاف استخداـ الهعمـ شبكة ا٘ىترىت كهصدر لمهعمكهاتعمْ زيادة رغبة الطالب لمتعمـ – الجاهعة التكىكلكجية بغداد.

ركزت الدراسة عمْ هكضكع إدخاؿ أدكات تكىكلكجيا التعمـ فْ العهمية التعميهية ك خاصة تقىية شبكة

هصدر هٍها لمهعمكهات ك تأثٓرٌا الكبٓر عمْ تطكر أداء الهعمـ ك تحسٓف دكري
ا
ا٘ىترىت باعتبارٌا
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التعميهْ ك كدلؾ زيادة الحصٓمة التعميهية لدؼ الطمبة ك تكجٍٍٓـ ىحك التعمـ الذاتْ ك فتح آفاؽ جدٓدة ك

هتسعة لههارسة دكري فْ الهجتهع.

 دراسة احهد قىدٓل ) (2007بعىكاف التدريس بالتكىكلكجيا الحدٓثة  ,هجمس الىشر العمهْ الهجمةالتربكية – الككيت.

تحدث الباحث فْ ٌدي الدراسة عف الكهبٓكتر كخصائصً كاستخداهً فْ هجاٚت هتىكعة كعدٓدة

ككدلؾ الدهج بٓف تكىكلكجيا الهعمكهات كاٚتصاٚت الحدٓثة ك الدؼ ىتج عىً عصر جدٓد هف تكىكلكجيا

الهعمكهات ك كاف لً اىعكاس عمْ العهمية التعميهية كعمـ هستقل بذاتً كٌك ها يحتـ عمِ الهتعمـ إدراؾ

ذلؾ بٍدؼ استخداـ الكهبٓكتر فْ التعميـ ك لها لً هف تأثٓر عمِ الهجتهع.

 -دراسة ضياء الدٓف دمحم عطية هطاكع  2002بعىكاف تكجٍٓات حدٓثة فْ استخداـ تكىكلكجيا التعميـ فْ

تعمـ العمكـ ,الهىظهة العربية لمتربية ك الثقافة ك العمكـ.

طرح الباحث فْ ٌذ ي الدراسة تساؤٚت حكؿ هاٌْ التكجٍات الحدٓثة التْ يهكف تكظيفٍا فْ تعميـ

العمكـ ك لٙجابة عف ٌذا التساؤؿ أكضح أىً ٓمزـ بياف هاٌية الكهبٓكتر كخصائصً كاستخداهاتً فْ

هجاؿ التعميـ ك كذلؾ هاٌية التمفزيكف التعميهْ كأكضح ها ٓمزـ ٘عداد الهعمـ ٚستخداـ ٌذي الكسائل
الحدٓثة ك اىعكاسٍا عمِ العهمية التعميهية كعمـ هستقل بذاتً هها يحتـ عمْ الهتعمـ إدراؾ ذلؾ ك

استخداهً فْ التعميـ لها لً هف تأثٓر عمْ الهجتهع.
ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة :

إف ٌذي الدراسة تركز عمِ أثر استخداـ أسالٓب التكىكلكجيا الحدٓثة عمِ التحصٓل الدراسْ هف خٛؿ

بياف أىكاع خصائص الكسائل التكىكلكجية الحدٓثة ك استخداهاتٍا فْ هجاؿ التعميـ ك أثرٌا عمْ التحصٓل

العمهْ لطمبة البكالكريكس  ,إضافة إلِ بياف اٚستخداـ اٖهثل لٍذي الكسائل ك أٌهية ربطٍا باٌٖداؼ
التعميهية لمهقررات الدراسية ,ك اىعكاسٍا عمِ البٓئة التعميهية الهفٓدة ك الههتعة.

أىمية استخداـ الكسائل الحديثة في التدريس :

ىٛحع أف الهؤسسات التعميهية أصبحت تبحث عف أكثر الطرؽ فاعمية فْ التعميـ ك لذلؾ لجأت إلِ

استخداـ عدة كسائل تكىكلكجية حدٓثة فْ التعميـ ,ك ذلؾ لها لٍا هف إهكاىات تسٍـ فْ تحقٓق اٌٖداؼ
التعميهية فْ كقت ك إهكاىيات أقل ك يهكف تحدٓد فكائد استخداـ التكىكلكجية الحدٓثة فْ التعميـ فيها

ٓمْ-:

* استثارة دافعية الهتعمـ ك حاجاتً ك تككيف اتجاٌاتً الجدٓدة.
* اكتساب الخبرات كزيادة الهشاركة الفاعمة لمهتعمـ.
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* إشراؾ حكاس الهتعمـ بها ٓؤدؼ الْ ترسٓخ الفٍـ ك اٚستيعاب .
* هكاجٍة إشكالية اٖخطاء المفظية ك تككيف هفاٌيـ سميهة.

* هكاجٍة الفركؽ الفردية بٓف الهتعمهٓف ك تعدٓل سمككٍـ.
* ترتٓب ك استهرار اٖفكار التْ يككىٍا الهتعمـ.

كفْ ٌذا العصر ظٍرت الحاجة الْ تطكير تعميـ العمكـ هع التركٓز عمْ الهعارؼ ك الهٍارات

العهمية ك التكىكلكجية الٛزهة لمهشاركة بصكرة هجدية فْ هجتهع الهستقبل ,حٓث تعد الكسائل التكىكلكجية
الحدٓثة الهستخدهة فْ التدريس أكثر فاعمية ك ساٌهت فْ تطكير طرائق ك أسالٓب التدريس التقمٓدية
ككىٍا عجزت عف هكاكبة العمكـ الحدٓثة فْ ٌدا العصر الدؼ تكسعت فيً كسائل الهعرفة هها جعل الهادة
التعميهية أكثر قابمية لمفٍـ ك أكثر هقاكهة لمىسياف ك ساعدت عمْ التعمـ الفردؼ ك زادت هف إستراتٓجية
التفكٓر كهف فاعمية العقمية لمفرد الهتعمـ.
ك فْ سبٓل هعرفة كاقع استخداـ الكسائل التكىكلكجية فْ التعميـ قهت باختيار عٓىة البحث بتكجيً
بعض اٖسئمة إلْ أعضاء ٌٓئة التدريس فْ جاهعة الزيتكىة )كمية التربية العكاتً( حٓث قهت بإجراء
هقابٛت هع بعض هف أعضاء ٌٓئة التدريس ككجٍت لٍـ بعض اٖسئمة ك قهت بعدٌا بتحمٓل ا٘جابات
بٍدؼ التكصل لمىتائج ك تقديـ التكصيات حٓث ىستعرض فيها ٓمْ ها تضهىتً إجابة الهبحكثٓف.
ك كاف السؤاؿ هاٌْ الكسائل التكىكلكجية الحدٓثة التْ يهكف اٚستفادة هىٍا فْ التعميـ؟
كاىت إجابات أغمب أعضاء ٌٓئة التدريس هف كجٍة ىظرٌـ ٌْ الكهبٓكتر /الٍكاتف الذكية
"التطبيقات التعميهية" /ا٘ىترىت  /كسائل التكاصل اٚجتهاعْ  /السبكرة الذكية  /تقىية الزكـ  /الداتا شك /
بعض اٖلعاب التعميهية.
كٚحظىا هف خٛؿ ا٘جابات أف ٌىاؾ كسائل هعركفة بشكل كبٓر هثل الكهبٓكتر ك ا٘ىترىت ك أخرؼ
لـ تكف هعركفة بالقدر الكافْ كتطبيقات الٍكاتف الذكية ك ٌدا ٓؤكد أٌهية اٌٚتهاـ كالتعريف بٍدي الكسائل
ك التكعية بهٓزاتٍا ك كيفية تكظيفٍا فْ التعميـ ك هف خٛؿ إجابات الهبحكثٓف كاىت ا٘جابات فْ حدكد
الكسائل اٖكثر تداكٚا ك ٌذا ٓدؿ عمِ ضركرة أف تككف ٌىاؾ آليات لمتعريف بالكسائل التكىكلكجية
الهتجددة فْ التعميـ.
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كها ٚحظىا أف ٌىاؾ شبً إجهاع هف الهبحكثٓف حكؿ استخداـ ٌدي الكسائل فهىٍـ هف ٌك هقتىع بٍا
كميا ك ٓرؼ أٌهية استخداهٍا ك يعرؼ فكائدٌا ك ىسبة قمٓمة جدا هف الهبحكثٓف ليس هقتىع تهاها بٍا حٓث
ٓرؼ أىً يهكف اٚستعاضة بكسائل أخرػ غٓرٌا.
تـ تكجيً سؤاؿ أيضا لمهبحكثٓف عف سبب عدـ تكفر قىاعة كافية لدٍٓـ باستخداـ الكسائل التكىكلكجية فْ
التعميـ فكاىت أٌـ اٖسباب ٌْ:
* عدـ تكفر البٓئة التعميهية الهٍيأة ٚستخداـ ٌدي الكسائل.
* عدـ تكفر اٖجٍزة ك اٖدكات الٛزهة لدلؾ.
* عدـ تكفر الغرؼ ك الهساحات الكافية لٍدا الىكع هف التعميـ داخل الهؤسسات التعميهية.
* عدـ تكفر الخبرة فْ استخداـ ٌدي الكسائل ك عدـ كجكد الخطط التدريسية هف ا٘دارة.
* عدـ تكفر الكقت الكافْ لٗساتذة ك ازدحاـ الجداكؿ الدراسية .
كتبٓف هف خٛؿ ا٘جابة عف أسئمة الهقابمة أف قدرات الهبحكثٓف عمْ استخداـ ٌدي الكسائل الحدٓثة
فْ التعميـ تتفاكت فهىٍـ هف لديً القدرة عمْ استخداهٍا ك تكظيفٍا فْ التعميـ بالشكل الصحيح ك بٓف هف
 ٚيستطيع دلؾ ك هف أسباب تبآف ٌدي ا٘جابات أف بعض الهبحكثٓف ك إف كاف لديً القدرة عمْ التعاهل
هع ٌدي الكسائل بشكل عاـ إ ٚأىً  ٚيهمؾ القدرة عمْ تكظيفٍا بالشكل الصحيح كٌذا ٓرجع الْ ضعف
براهج التدريب الهؤسسْ ك التطكير ك غياب أليات ا٘دارية كا٘شرافية التْ تشجع عمْ استخداـ ٌدي
الكسائل.
كها تـ تكجيً سؤاؿ عف أسباب ضعف قدرات أعضاء ٌٓئة التدريس فْ استخداـ الكسائل التكىكلكجية
الحدٓثة فْ التعميـ ك كاىت ا٘جابات كأتْ:
* ضعف الهٍارات الفىية.
* عدـ تكفر ٌدي الكسائل فْ الكميات.
* عدـ تكافر حكافز ٚستخداـ ٌدي الكسائل.
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* عدـ فرض استخداهٍا هف قبل ا٘دارة.
* قمة الدكرات التدريبية الهتاحة.
* عدـ اٌتهاـ أعضاء ٌٓئة التدريس كبار السف خاصة بٍدي الكسائل.
ك ىٛحع هف خٛؿ ٌدي ا٘جابات أف ضعف الهٍارات الفىية لدٍٓـ هف أٌـ أسباب ضعف استخداـ
الكسائل التكىكلكجية فْ التدريس با٘ضافة الْ ضعف تكفر ٌذي الكسائل فْ الهؤسسات التعميهية بشكل
كاؼ ك لدلؾ فإف هكضكع رفع قدرات أعضاء ٌٓئة التدريس هف خٛؿ الدكرات التدريبية با٘ضافة الْ
العهل عمْ تكفٓر ٌدي الكسائل فْ كافة الهؤسسات التعميهية كيجب كضع الخطط كالهكازىات الهالية
لتحقٓق ذلؾ.
كها تـ تكجيً سؤاؿ ٌل تعتقد أف الطمبة يفضمكف استخداـ الكسائل التعميهية الحدٓثة فْ التعميـ؟
كقد كاىت  %80هف ا٘جابات بىعـ ك حكالْ  %20هف ا٘جابات ب ٛك هف أسباب عدـ تفضٓل بعض
الطمبة ٚستخداـ الكسائل الحدٓثة:
*  ٚتكجد حصص ىهكذجية ٚستخداـ ٌدي الكسائل.
* ضعف أك عدـ تكافر ٌدي الكسائل فْ لهؤسسات التعميهية.
* الظركؼ الهادية لبعض الطمبة تقف حجر عثرة أهاـ استخداهٍا.
* ضعف ا٘هكاىيات ك البىية التحتية لبعض الهىاطق الجغرافية هف حٓث تكفر اٚىترىت ك غٓري.
* عدـ قدرة البعض عف استيعاب الكسائل الحدٓثة ك التعاهل هعٍا.
كحكؿ السؤاؿ تأثٓر الكسائل التكىكلكجية الحدٓثة فْ هستكؼ التحصٓل العمهْ لمطمبة كاىت اٚجابات
كأتْ:
أغمب الهبحكثٓف ٓركف أف استخداـ ٌدي الكسائل لً تأثٓر إٓجابْ عمْ هستكؼ التحصٓل العمهْ لمطمبة.
كحكؿ سؤاؿ الهبحكثٓف عف هصدر هعمكهاتؾ عف كسائل التدريس باستخداـ كسائل التكىكلكجية الحدٓثة؟
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كاىت هعظـ ا٘جابات أىٍـ تعرفكا عمْ ٌدي الكسائل الحدٓثة كاستخداهٍا هف خٛؿ الطرؽ اٚتية:
الدكرات التدريبية /القراءة  /كرش العهل  /كسائل التكاصل اٚجتهاعْ  /ا٘ىترىت.
الخاتمة  :فْ ٌدي الدراسة ك التْ تـ تخصيصٍا لهكضكع تكظٓف الكسائل التكىكلكجية الحدٓثة فْ
التدريس ك تأثٓرٌا عمْ التحصٓل العمهْ قد عهمىا عمْ تحقٓق اٌٖداؼ التْ تـ كضعٍا فْ هقدهة البحث

كقد اعتهدت أسمكب الهقابمة الشخصية ك قد تكصمت الْ عدد هف الىتائج ك التكصيات.
نتائج البحث :

هف خٛؿ ٌدا البحث ٓتضح أف أٌـ الكسائل التكىكلكجية الحدٓثة التْ يهكف اٚستفادة هىٍا فْ التعميـ
ٌْ:
الكهبٓكتر  /داتا شك  /الٍكاتف الذكية  /ا٘ىترىت  /كسائل التكاصل اٚجتهاعْ.

 ٚتتكفر القىاعة الكافية لدؼ بعض أعضاء ٌٓئة التدريس بأٌهية تكظٓف كسائل التكىكلكجيا الحدٓثة

فْ التعميـ كهف أسباب ٌدي القىاعة ضعف الهٍارات الفىية كالهٍىية لدٍٓـ.

ٓتضح هف البحث ضعف قدرات بعض أعضاء ٌٓئة التدريس فْ استخداـ الكسائل الحدٓثة فْ

التعميـ كهف أسباب ٌدا الضعف اىعداـ البراهج التدريبة الخاصة بتطكير قدرات عضك ٌٓئة التدريس فْ

ٌذا الهجاؿ ككدلؾ ضعف أك اىعداـ كجكد ٌدي الكسائل فْ الهؤسسات التعميهية كضعف هستكؼ بعض
أعضاء ٌٓئة التدريس فْ المغة ا٘ىجمٓزية ككىٍا الهستخدهة فْ أغمب الهىتجات التقىية كالهعمكهاتية

التكىكلكجية فْ شبكة اٖىترىت هها ٓؤثر سمبا عمْ استخداهٍا أك اٚستفادة هىٍا.

كلكحع هف خٛؿ البحث أف الطمبة يفضمكف استخداـ الكسائل التكىكلكجية فْ التعميـ ك ٓجدكف فٍٓا

الفائدة ك الهتعة هع أف استخداهٍا يسٍـ فْ رفع هستكػ التحصٓل العمهْ لمطٛب.

التكصيات :

* ٓكصْ الباحث الجٍات الهختصة بتدريب ك تأٌٓل العاهمٓف فْ هجاؿ التعميـ العالْ كاٌٚتهاـ بهكضكع
تطكير أداء عضك ٌٓئة التدريس ك تدريبً عمِ استخداـ اٖسالٓب ك الطرؽ الحدٓثة فْ العهمية التعميهية
داخل القاعات .
* ٓكصْ الباحث الجٍات الهختصة بإدخاؿ براهج ك استخداـ الكسائل الحدٓثة هف ضهف البراهج التدريبية
٘عداد عضك ٌٓئة التدريس.
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* ضركرة اٌٚتهاـ بزيادة الكفاءة المغكية لعضك ٌٓئة التدريس ك ٌذي الهسؤكلية تقع عمْ عاتق عضك
ٌٓئة التدريس ك ا٘دارة كدلؾ لٓتهكف هف هكاكبة الهستجدات الحدٓثة فْ هجاؿ التعميـ.
* ضركرة العهل عمْ تحسٓف القدرات الهادية ٖعضاء ٌٓئة التدريس لٓتهكف هف هكاكبة ك اقتىاء هثل ٌدي
الكسائل ك كل ها ٌك جدٓد بتكالٓف هيسرة.
* تطكير هختبرات الحاسكب داخل الهؤسسات العمهية ك تزكيدٌا باٖجٍزة الحدٓثة ك ربطٍا بهىظكهة
عمهية لٛستفادة هف شبكة ا٘ىترىت.
* تشجيع اٖساتذة ك الطمبة عمِ استخداـ الكسائل الحدٓثة فْ التحصٓل الدراسْ ك تكفٓر الحكافز الٛزهة

لذلؾ.

قائمة المراجع :
* السعدؼ ساٌرة ) (2008أثر استخداـ الهعمـ شبكة ا٘ىترىت كهصدر لمهعمكهات عمْ زيادة رغبة

الطالب لمتعمـ ,قسـ الٍىدسة الكٍرك هيكاىيكية ,الجاهعة التكىكلكجية.

* خالد العهرؼ ) ,(2015تكىكلكجيا الهعمكهات كاٚتصاؿ كأثرٌا فْ طرائق كأسالٓب التدريس الحدٓثة,

هجمة جرش لمبحكث ك الدراسات  -اٖردف.

* عبد العزيز العهر) (2010الهصطمحات ك الهفاٌيـ التربكية لغة التربكيٓف ,التربية ,ا٘دارة العاهة

لٙعٛـ ك الىشر التربكؼ .

* آهاؿ سعٓدؼ ك حىاف برىابْ) (2017دكر تكىكلكجيا التعميـ ككسائمٍا فْ تكجيً الهتعمـ العصرؼ دارسة

فْ قسـ المغة العربية جاهعة تبسة ,الجزائر.

* جهاؿ شبكط) (2018أثر هكقع الفيس بكؾ عمْ التحصٓل العمهْ لطمبة الجاهعات الجزائرية ,رسالة

هاجستٓر هقدهة فْ ا٘عٛـ ك اٚتصاؿ ,جاهعة العربْ بف هٍٓدؼ ,الجزائر.

* أحهد قىدٓل) (2007التدريس بالتكىكلكجيا الحدٓثة ,الهجمة التربكية ,هجمس الىشر العمهْ ,الككيت.

* ضياء الدٓف دمحم عطية هطاكع) ,(2002تكجٍات حدٓثة فْ استخداـ تكىكلكجيا التعميـ فْ تعميـ العمكـ,

الهجمة العربية التربكية ,الهىظهة العربية لمتربية ك الثقافة ك العمكـ ,إدارة التربية.
******************************
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ما الدكر الميني لألخصائي االجتماعي في التعامل مع اآلثار المترتبة
الستخداـ الطالب لشبكة التكاصل االجتماعي

" دراسة ميدانية مطبقة عمى األخصائييف االجتماعييف ببعض مدارس حي األندلس "

د .انتصار جمعة الجطالكي
وٍ١خ اٌزوث١خ عٕيٚه  /عبِؼخ ؽواثٌٍ

د .ربيعة دمحم الشاكش
وٍ١خ اٌزوث١خ لظو ثٓ غش١و  /عبِؼخ ؽواثٌٍ

مقدمة :
تُهثل شبكات التكاصل اٚجتهاعْ التْ ظٍرت هؤخ ار كاحدة هف أٌـ الكسائل التكىكلكجية التْ يهكف

اٚستفادة هىٍا بطرؽ عدٓدة كبهستكيات هختمفة كهتعددة فٍذي الشبكات تٍدؼ إلِ تعزيز الركابط
اٚجتهاعية بٓف الىاس عبر اٚىترىت ,ككجدت لٍا شعبية كبٓرة فاقت عدٓد الكسائل اٖخرػ فْ العالـ
أجهع  ,كحكؿ هفٍكـ الشبكات اٚجتهاعية فإف هصطمح الشبكات يطمق عمِ هجهكعة هف الهكاقع عمِ
ا٘ىترىت ,كٌذي الهكاقع تتيح التكاصل بٓف اٖفراد فْ بٓئة هجتهع افتراضْ ٓجهعٍـ حسب هجهكعات
اٌتهاـ أك شبكات اىتهاء ٓتـ ذلؾ عف طريق التكاصل الهباشر هثل إرساؿ الرسائل أك اٚطٛع عمِ
الهمفات الشخصية لٕخريف كهعرفة أخبارٌـ كهعمكهاتٍـ الهتاحة لمعرض).هازف الدراب(2016,
كقد أدت شبكات التكاصل اٚجتهاعْ دك ار كبٓ ار بها يهثل شكٛا هف أشكاؿ صحافة الهكاطف ,كٖكؿ
هرة هىذ ظٍكر ثكرة اٚتصاٚت ٓجد الهكاطف ىفسً هصد ار لمهعمكهات حٓث يقكـ بأخذ صكر كهقاطع
فٓدٓك بىفسً هف خٛؿ ٌاتفً الذكْ كيقكـ بكضعٍا عمِ الشبكات اٚجتهاعية كيتبادلٍا هع أخريف ,فٍك
يحاكؿ أف يصل لحمكؿ لٍا  ,كيرسل لمجهيع كيستقبل تعميقاتٍـ كآرائٍـ كٌكذا يشعر أىً هشارؾ فْ الحدث
بل كصاىع لً أحياىا بعد أف كاف هستقب ٛسمبيا  ,هها ٓدفعً لٛستهرار فْ تبادؿ ٌذي الهكاد ليس هحميا
فقط بل إقميهيا كعالهيا) .بىدر عبد العزيز الحارثْ (41 :2014 ,
كالكظيفة اٚجتهاعية لمهدرسة  ٚتقتصر عمِ إعداد هتعمهٓف فْ الهجتهع ,بل اهتدت إلِ هقابمة
اٚحتياجات كهكاجٍة الهشكٛت التْ تؤثر عمٍٓـ خاصة بعد ظٍكر كسائل تكىكلكجية هتطكرة بطريقة
سريعة يصعب هعٍا أداء اٖدكار الهكمفكف بٍا ك الهرتبطة بالعهمية التعميهية بكل يسر كسٍكلة كيحتاج بل
اٖهر يحتاج إلْ هجٍكدات كبٓرة ,كيعتبر اٖخصائْ اٚجتهاعْ فْ هكاتب الخدهة اٚجتهاعية الهدرسية
تساٌـ فْ دفع العهمية التعميهية ىحك تحقٓق أٌدافٍا بها ٓىاط لٍا هف هٍاـ هتعددة يقكـ بٍا أخصائٓكف
اجتهاعٓكف هؤٌمكفٓ ,تهتعكف بهٍارات هتعددة هف خٛؿ ههارسة هٍىية هبىية عمِ قكاعد عمهية كهعرفية
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عىد قياهٍـ باٖدكار الهتعددة الهرتبطة بالهكاقف كالحاٚت ,كٌذي القكاعد كالهٍارات ليست قكالب جاهدة,
بل ٌْ هرىة كهتجددة كٌك ها أكجد الٓكـ ىهاذج جدٓدة لبعض طرؽ كأسالٓب الههارسة الهٍىية فْ
الخدهة اٚجتهاعية كالكسائل الهساىدة لمهٍىة فْ ا٘دارة كطرؽ البحث يستخدهٍا الههارسكف لهٍىة الخدهة
اٚجتهاعية فْ هكاجٍة الهشكٛت التْ تط أر عمِ اٖفراد كالهجتهع كتؤثر عمِ هؤسسات الدكلة كأهىٍا
كاستقرارٌا ,حٓث التطكر السريع لتكىكلكجيا الهعمكهات كأدكاتٍا يهثل أحد العكاهل لظٍكر هشكٛت جدٓدة
بسبب ثكرة الهعمكهات التْ ٓتسـ بٍا عصرىا الحالْ.
مشكمة الدراسة :
ساعد ظٍكر شبكات التكاصل اٚجتهاعْ الطٛب فْ التفاعل الهباشر هع أصدقائٍـ كهعارفٍـ
,كهكىتٍـ أيضا هف إقاهة عٛقات إىساىية هبىية عمِ اٌٚتهاهات كاٖىشطة الهشتركة كجعمتٍـ الهتحكهٓف
فْ طبيعة الهحتكيات التْ ٓىشركىٍا كيتبادلكىٍا هع أخريف بدرجة عالية هف الحرية كا٘بداع بد ٚهف
اٚستخداـ الهقتصر عمِ ها تقدهً شبكة ا٘ىترىت هف هضاهٓف فْ بداية ظٍكرٌا ,كفْ الكقت ذاتً أثار
استخداـ شبكات التكاصل اٚجتهاعْ عددا هف ا٘شكاليات الهتعمقة بالكقت الذؼ يقضيً الفرد بتمؾ
الشبكات ,فإف تأثٓرات استخداـ شبكة التكاصل اٚجتهاعْ يهكف أف يٛحظٍا الهتخصصكف التربكيكف
سكاء هف الهدرسٓف أـ هف اٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف بهكاتب الخدهة اٚجتهاعية الهدرسية بها ٓجعل
اٖخصائْ اٚجتهاعْ القياـ بدكري ا٘ىشائْ كالتكعكؼ  ,كالعٛجْ هف خٛؿ الههارسة الهٍىية التْ يعتهد
عمٍٓا فْ أدائً لهٍاهً بالهؤسسة كبجٍكد هٍىية هىظهة يعهل بٍا عمِ رعاية الىهك اٚجتهاعْ لمطٛب
بقصد تٍٓئة أىسب الظركؼ الهٛئهة لىهكٌـ كفق هٓكلٍـ كقدراتٍـ ك ها ٓتفق هع ظركؼ كاحتياجات
الهجتهع الذؼ ٓىتهكف إليً كيعيشكف فيً بالتعاكف كالتىسٓق هع فريق العهل الهدرسْ كا٘دارة كالهشرفٓف
ككذلؾ أكلياء اٖهكر .
كبالرغـ هف سمبيات اٚىترىت كشبكات التكاصل اٚجتهاعْ الهتعددة  ,إ ٚأىً  ٚيهكف إىكار هىافعً
الجهة لذا هف غٓر الهعقكؿ أف ىدٓر ظٍكرىا عف تمؾ الثكرة التكىكلكجية العظيهة خكفا هف الكقكع فْ
سمبياتٍا بل ٓتكجب عمٓىا أف ىقدر إٓجابياتٍا كىتعمـ هف تجارب هف كقع فْ تمؾ السمبيات لىجىب أبىاءىا
الكقكع فٍٓا  ,حٓث  ٚيهكف هحاربتٍا أك هىعٍا كها  ٚيعقل تجاٌل السمبيات الخطٓرة الهترتبة عمِ
استخداهٍا كالتْ يهكف أف تشكل عقكؿ أجياؿ بأكهمٍا بعد اىتشار استخداهٍا بٓف أفراد اٖسرة كتأثٓرٌا
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عمِ طبيعة العٛقات اٖسرية بشكل أك بآخر حٓث تعد شبكة التكاصل اٚجتهاعْ هف أكثر شبكات
التكاصل اٚجتهاعْ اىتشا ار كىشاطا فْ الكقت الراٌف) .رجاء عمْ عبد العاطْ(7-5 :2011,
كىظ ار لمتطكر الٍائل فْ كسائل التكىكلكجيا الهرتبطة بالتكاصل اٚجتهاعْ كاٚتصاٚت كتأثٓراتٍا عمِ
كثٓر هف التفاعٛت ا٘ىساىية كالسمككيات اٚجتهاعية فقد كاف هف الضركرؼ أف تكاكب الخدهة
اٚجتهاعية بصفة عاهة كالهدرسية بصفة خاصة هف خٛؿ دكر اٖخصائْ اٚجتهاعْ لمتعاهل اٖهثل هع
تأثٓ ارتً ,كالحد هف الهشكٛت التْ ترافقً هف خٛؿ تطكير الههارسة الهٍىية فالخدهة اٚجتهاعية الهدرسية
هجهكعة هف الهجٍكدات كالخدهات التْ ٍٓٓئكٌا أخصائٓكف اجتهاعٓكف لتٛهٓذ كطمبة الهدارس بقصد
تحقٓق التربية الحدٓثة  ,أؼ تىهية شخصيات الطٛب إلِ أقصِ حد هستطاع  ,كذلؾ بهساعدتٍـ عمِ
اٚستفادة هف الفرص كالخبرات الهدرسية إلِ أقصِ حد تسهح بً قدراتٍـ كاستعداداتٍـ الهختمفة) .فاطهة
هصطفِ الحاركىْ ( 540 :1975 ,
كيهكف تحدٓد هشكمة الدراسة فْ التساؤؿ )ها الدكر الهٍىْ لٗخصائْ اٚجتهاعْ فْ التعاهل هع أثار
الهترتبة ٚستخداـ الطٛب لشبكة التكاصل اٚجتهاعْ ( .
أىمية الدراسة :
 -1دعـ الهسؤكلية الهٍىية لهٍىة الخدهة اٚجتهاعية فْ رصد الهشكٛت الهستحدثة عمِ هجتهعىا كابراز
آثارٌا كاقتراح أدكار هٍىية لمتعاهل هعٍا .
 -2الكشف عف استخداهات شبكة التكاصل اٚجتهاعْ  ,كتأثٓر الشبكة عمِ الهجتهع كتغٓٓر افكاري ,كها
لذلؾ هف أٌهية لهؤسسات الهجتهع.
أىداؼ الدراسة :
الٍدؼ الرئيس لمدراسة ٌك ) الدكر الهٍىْ لٗخصائْ اٚجتهاعْ فْ التعاهل هع أثار الهترتبة
ٚستخداـ الطٛب لشبكة التكاصل اٚجتهاعْ ( .
 ,اٖهر الذؼ ٓتطمب تحقٓق اٌٖداؼ الفرعية أتية :
 -1التعرؼ عمِ الدكر الهٍىْ لٗخصائْ اٚجتهاعْ فْ التعاهل هع اٚثار الهترتبة ٚستخداـ الطٛب
لشبكة التكاصل اٚجتهاعْ .
 -2التعرؼ عمِ أسباب استخداـ الطٛب لشبكة التكاصل اٚجتهاعْ.
 -3التعرؼ عمِ أثار الهترتبة عف استخداـ شبكة التكاصل اٚجتهاعْ هف قبل الطٛب.
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تساؤالت الد ارسة:
حددت الباحثات التساؤؿ الرئيس لمدراسة فْ التالْ:
)ها الدكر الهٍىْ لٗخصائْ اٚجتهاعْ فْ التعاهل هع أثار الهترتبة ٚستخداـ الطٛب لشبكة
التكاصل اٚجتهاعْ ( .
كلتحقٓق ذلؾ اىبثقت التساؤٚت الفرعية أتية :

 -1ها الدكر الهٍىْ لٗخصائْ اٚجتهاعْ فْ التعاهل هع أثار الهترتبة ٚستخداـ الطٛب لشبكة
التكاصل اٚجتهاعْ.

 -2ها أسباب استخداـ الطٛب لشبكة التكاصل اٚجتهاعْ.

 -3ها أثار الهترتبة عف استخداـ شبكة التكاصل اٚجتهاعْ هف قبل الطٛب.

مفاىيـ كمصطمحات الدراسة :
-الدكر:

يعرؼ الدكر بأىً "اٖفعاؿ أك التصرفات التْ يقكـ بٍا الشخص بها ٓتفق هع هركز أك كضع هعٓف".
)إبراٌيـ عبد الٍادؼ الهمٓجْ(130: 2001 ,
األخصائي االجتماعي:كيعرؼ كل هف السٓد عبد الحهٓد كٌىاء حافع اٖخصائْ اٚجتهاعْ بأىً الشخص الهٍىْ الذؼ تكاهل
إعدادي عمهي ا كعهمي ا كىظري ا ليعهل فْ هيادٓف الخدهة اٚجتهاعية ليككف هؤث ار بهٍارتً تأثٓ ار إٓجابي ا فْ
تغٓر الىاس أفرادا كجهاعات كهجتهعات).السٓد عبدا لحهٓدٌ ,ىاء حافع (97 : 1991 ,
اآلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػار :التأثٓر فيعرؼ اصطٛح ا  :بأىً " هدػ القدرة كالفاعمية فْ تغٓر أك تدعيـ الهعارؼ كاٖفكار كالقيـ
كالعادات كالسمكؾ العمىْ" )أساهة ظافر كبار (277 :2009 ,
مفيكـ شبكات التكاصل االجتماعي :تعرؼ شبكات التكاصل اٚجتهاعْ بأىٍا هجهكعة هف الشبكات العالهية الهتصمة بهٓٓٛف اٖجٍزة حكؿ
العالـ لتشكل هجهكعة هف الشبكات الضخهة ,كالتْ تىقل الهعمكهات الٍائمة بسرعة فائقة بٓف دكؿ العالـ
الهختمفة ,كتتضهف هعمكهات كتطبيقات دائهة التطكر ).زٌٓر عابد (1399 :2012 ,
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الدراسات السابقة :
أكالً :الدراسات المحمية :
 -1دراسة )عمْ سالـ شتكاف  [ (2006أثار اٚجتهاعية كالثقافية لشبكة الهعمكهات الدكلية كالتدخل
الهٍىْ لٗخصائْ اٚجتهاعْ الهخطط لمتعاهل هعٍا ].
ٌدفت الدراسة إلِ التكصل لهؤشرات تخطيطية يهكف اٚستفادة هىٍا فْ التعاهل هع أثار اٚجتهاعية
كالثقافية لشبكة الهعمكهات الدكلية كٍدؼ أساسْ تفرع هىً أٌداؼ فرعية تهثمت فْ الدكافع كاٚتجاٌات
كالفكائد التْ ٍٓتـ بتحقيقٍا الشباب المٓبْ كها التعرؼ عمِ التأثٓرات اٚجتهاعية السمبية كالدكر الذؼ يهكف
أف يقكـ بً الشباب فْ هكاجٍة هخاطر اٚىترىت.
كاستخدهت الدراسة أسمكب الهسح بالعٓىة كأسمكب هستخدـ فْ الدراسات الكصفية كالتْ هف ضهىٍا ٌذي
الدراسة كاعتهدت فْ جهع البياىات عمِ أكثر هف أداة هىٍا استهارة استبياف طبقت عمِ عٓىة عهدية هف
ركاد هقاٌْ اٚىترىت بهدٓىة طرابمس ككذلؾ هقابمة بؤرية لهجهكعتْ ىقاش )ذككر كاىاث( هف هستخدهْ
الشبكة ,كهقابٛت شبً هقىىة استٍدفت خبراء ك هتخصصٓف لٍـ صمة با٘ىترىت كاستخداهاتً كقد تكصمت
الِ جهمة هف الىتائج أٌهٍا . :
 حققت فئة الطٛب أعمِ ىسبة هف بٓف فئات الهجتهع اٖخرػ الهستخدهٓف لٙىترىت كها أف ىسبةكبٓرة هىٍـ تستخدـ ا٘ىترىت فْ الدراسة كالبحث العمهْ كهتابعة اٖخبار كالدردشة كالتعارؼ.
 أظٍرت ىتائج الدراسة فيها ٓخص دكافع اٚستخداـ أف الهمل كتبادؿ الحدٓث حكؿ ها يشاٌدكىً بالشبكةهع اٖصدق اء ٌك الذؼ ٓدفعٍـ ٚستخداـ الشبكة كها ٓدفعٍـ الشعكر بالهساكاة هع غٓرٌـ هف الهستخدهٓف
كاٌٚتهاـ باٚطٛع عمِ هكاقع الدياىات كالهعتقدات اٖخرػ كها اتضح أف ىسبة ضعيفة هف الهبحكثٓف
تكافق عمِ المجكء لمشبكة ,طمبا لرفقة اٖصدقاء كٚستغٛلٍا فْ إلحاؽ الضرر بأخريف ,أك هشاٌدة
هكاقع تعرض هكاد تتىافِ هع اٖخٛؽ.
 ها ٓتعمق باتجاٌات الشباب الهستخدهٓف لمشبكة ىحك الىهط الثقافْ فقد كافقت ىسبة كبٓرة هف الهبحكثٓفعمِ أف الهجتهعات الغربية تحترـ حقكؽ ا٘ىساف ,كٌـ ٓتباٌكف باستعهاؿ الهصطمحات اٖجىبية فْ
أحادٓثٍـ كيفضمكف اٚحتفاؿ بهىاسباتٍـ عمِ الطريقة الغربية ك ٚتجذبٍـ تشكيٛت هكضة الهٛبس الغربية
كٓ ٚكافقكف عمِ أف الهرأة الغربية ىهكذج يهكف أف يحتذػ بً.
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 الفكائد التْ يسعِ الشباب لتحقيقٍا هف خٛؿ الشبكة تتهثل فْ اٚستعاىة بٍا فْ هجاؿ الدراسةكالبحث العمهْ ,كتهكٓىٍـ هف التعرؼ عمِ ثقافة كتجارب كهعارؼ كهعتقدات الشعكب اٖخرػ ,هف خٛؿ
بىاء عٛقات كركابط اجتهاعية هع الغٓر ,حٓث تكفر الشبكة فضاء هفتكحا لمتعارؼ ٓتسـ بالحرية فْ
الىقاش كالحكار كهجاؿ كاسع لقضاء أكقات الفراغ.
 فيها ٓخص التأثٓرات اٚجتهاعية السمبية أشارت ىتائج الدراسة إلِ إسٍاـ شبكة ا٘ىترىت فْ ىشرالرذٓمة كالفساد اٖخٛقْ بٓف هستخدهٍٓا ,ككذلؾ ىشر التطرؼ الدٓىْ كاٖفكار الخاطئة ضد الهجتهع
كتقالٓدي كعاداتً ,كتبىْ عٛقات كٌهية كخيالية هع أىاس يصعب التعرؼ عمِ حقيقتٍـ ).عمِ سالـ
شتكاف(2006 ,
ثانيا  :الدراسات العربية:
 -2د ارسة )ىرهٓف خضر [ (2009أثار الىفسية كاٚجتهاعية ٚستخداـ الشباب الهصرؼ لشبكات
التكاصل اٚجتهاعْ دراسة عمِ شبكة التكاصل اٚجتهاعْ فيسبكؾ] .
ٌدفت الدراسة إلِ قياس التأثٓرات الىفسية كاٚجتهاعية ٚستخداـ الشباب الهصرؼ لشبكة التكاصل
اٚجتهاعْ فيسبكؾ  ,كقد قاهت الباحثة باختيار عٓىة عهدية هتاحة هف هستخدهْ شبكة التكاصل
اٚجتهاعْ فيسبكؾ هف طٛب جاهعة القاٌرة كطٛب الجاهعة البريطاىية بالقاٌرة بكاقع  68طالبا هف كل
جاهعة ,كها أجريت هقابمة هتعهقة هع هجهكعتٓف هف عدد العٓىة تشتهل كل هجهكعة عمِ  12طالبا .
كقد تكصمت الدراسة إلِ عدة ىتائج أٌهٍا :
 غمبة الطابع ا٘ٓجابْ لٕثار اٚجتهاعية الهترتبة عمِ استخداـ شبكة التكاصل اٚجتهاعْ فيسبكؾ هعكجكد تأثٓرات سمبية كثٓرة ها تراي الدراسة الحالية تأكٓدا عمِ ىتائج أغمب الدراسات السابقة بالخصكص.
 اتفق عدد هف الطٛب فْ كمتا الجاهعتٓف عمِ أف الشبكات اٚجتهاعية عبر اٚىترىت أصبحت سمككاركتٓىي ا لكثٓر هف الطٛب فْ الجاهعات  ,كٌذا ٓتفق هع ها يفترضً هدخل اٚستخداهات كا٘شباعات أحد
اٖطر الهكجٍة لمدراسة الحالية دافعا طقكسيا لركتٓىية اٚستخداـ ككأىً جزء هف الحياة الٓكهية ٘ىساف
عصر ثكرة الهعمكهات) .ىٓرهٓف خضر(78-1 :2009 ,
بعض آثار االستخداـ السمبي لشبكات التكاصل االجتماعي:
ا٘فراط فْ استخداـ شبكة فيسبكؾ كتعكيض اجتهاعْ افتراضْ هها ٓىتج عىً اىخفاض فْ الهشاركة
بالحياة اٚجتهاعية بالهجتهع الهحمْ الحقيقْ.
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إهكاىية استخداـ شبكة التكاصل اٚجتهاعْ فيسبكؾ لمتخريب كبث ا٘شاعات كساعد عمِ ذلؾ تكفر
التقىيات الحدٓثة هثل برىاهج الهكىتاج فكتكشكب ) (phtoshopالذؼ يهكف هف خٛلً تركٓب أحداث
افتراضية هف صكر أحداث كاقعية سابقة كبثٍا عمِ أساس أىٍا صكر حية لمخبر الذؼ ٓتـ ىشري أك بثً.
) حهد بف عبد هللا المحٓداف(2 : 2011 ,
عالها اجتهاعيا افتراضيا هكازيا لمعالـ
إدهاف العالـ اٚفتراضْ هف خٛؿ شبكة فيسبكؾ التْ تكفر ا
الحقيقْ ,يعتقد هستخدهكٌا فْ هصداقية العٛقات التْ تىشأ هف خٛلٍا  ,رغـ سرعة تككيىٍا أك التخمص
هىٍا ,هها ٓزيل عف كاٌل الشباب أية هسؤكلية اجتهاعية أك ىفسيً تصحب تككيف العٛقات كالصداقات
فْ العالـ الكاقعْ ,كيأتْ ٌذا هتساقا هع عدـ الىضج اٚىفعالْ كالعاطفْ لمشباب فْ ٌذي الهرحمة العهرية
فتىشأ العٛقات السريعة التْ قد تتجاكز القٓكد اٖخٛقية  ,أك اٚجتهاعية فْ الهجتهعات العربية ,كقد
تؤدؼ الرغبة فْ اٚسته اررية كالتعكد عمِ استخداـ شبكة التكاصل اٚجتهاعْ ,إلِ إىتاج حالة صىفٍا
عمهاء الىفس بأىٍا إدهاف قد يحتاج إلِ عٛجٌ .ىد البىا (4: 2013 ,
الحث عمِ الفتىة الطائفية كالفئكية كالجٍكية كالقبمية ,كهف أبرز كأخطر تداعيات سكء استخداـ ٌذي
الشبكة ٌك تٍدٍٓا لٗهف الكطىْ هف خٛؿ التأثٓر عمِ اٖهف اٚجتهاعْ كالكحدة الكطىية كزعزعة هفاٌيـ
كأبعاد الهكاطىة ؛ فىشر أفكار كآراء خاصة بالتفرقة اٚجتهاعية بٓف فئات الهجتهع قد يحدث شرخا فْ
الىسٓج اٚجتهاعْ كٌذي الهخاطر تتـ عبر الهشاركات بطريقة سٍمة كهيسرة كيهارسٍا كثٓركف ,كقد تزداد
خطكرة إذا لـ ٓتـ اٚىتباي إلِ خطكرتٍا كالتكعية بأٌـ آثارٌاٖ ,ف الخبر الكاذب السمبْ الذؼ يهس الكحدة
الكطىية كأؼ أخبار أخرػ تىتشر بشكل كبٓر بٓف عاهة الىاس كقد يضر بالهجتهع ضر ار كبٓ ار كلك بعد
حٓف ,كتبقِ عهمية تىقية ٌذي اٖخبار كاٖحداث هٍهة كاجبة ٚبد هف القياـ بٍا بشكل جدؼ فٛبد هف
هحاربة الهخاطر كالتحذٓر هف خطكرة ٌذي الشبكة كآثارٌا السمبية) .هيسكف يحْ (2 : 2012 ,
اٚستخداـ السٓئ لشبكة التكاصل اٚجتهاعْ فيسبكؾ بدأ يأخذ اتجاٌات لٍا اىعكاسات سمبية عمِ
الهجتهع ,إذ يستغل بعض الشباب صكر هف يعرفكف هف الفتيات ٘ىشاء صفحة تحهل اسهٍا كصكرتٍا
عمِ الشبكة ,ثـ ٓىشر هف خٛلٍا أقكا ٚكأفعا ٚهىسكبة لصاحبة الصكرة تسئ لٍا كلسهعتٍا كسهعة أٌمٍا
بٓف الىاس.
كجكد هجهكعات تستغل الدٓف لجذب الشباب عمِ شبكات التكاصل كهف ثـ تجىٓدٌـ ضد هصمحة
أكطاىٍـ كقد تطكرت أسالٓب ىشر اٖفكار الٍداهة التْ يهارسٍا هختصكف كعهٛء كهتطرفكف دارسكف
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لعمـ الىفس كعمـ اٚجتهاع ككل ها ٓتعمق بأدكات التغٓٓر الفكرؼ كٌـ ٓتكزعكف عمِ صفحات لٍا عىاكيف
تثٓر ا٘عجاب كتتهاشِ هع الشباب كالتٛهٓذ بصفة خاصة حٓث تستٍكيٍـ ها ٓىشر بداخمٍا كالهؤثرات
البصرية كاٖىاشٓد كعف طري ق ألعاب الفٓدٓك داخل الشبكة ك ٓتـ تحمٓل تفاعل ك تعميقات الشباب كآرائٍـ
لٓختاركا ضحاياٌـ كتكجٍٍٓـ عف بعد لحثٍـ عمِ العىف كتكجيً الفكضِ كاشعالٍا هتخفية كراء قىاع
العدالة كالحرية كالكراهة كحقكؽ ا٘ىساف كفْ الحقيقة ها ٌْ إ ٚصفحات هسهكهة تدٓر كعْ الشباب
كتسههً عف بعد با٘ضافة إلِ حشك اٖدهغة هف خٛؿ أسالٓب ا٘قىاع العاطفية كا٘ىساىية كأفكار
تستٍكؼ اٖفراد كخاصة الشباب هف الجىسٓف لجذبٍـ لهىظهات كهجهكعات ذات طبيعة هتطرفة كارٌابية
فْ أحياف كثٓرة.
شبكة التكاصل اٚجتهاعْ كأؼ تكىكلكجيا هتطكرة فْ هجاؿ اٚتصاؿ كالتكاصل كاستخداهٍا عف
طريق الٍكاتف كالحكاسٓب لٍا هخاطر صحية عمِ الجسـ خاصة العهكد الفقرؼ كالعٓكف كقد أظٍرت
عدٓد الدراسات حجـ اٖذػ الذؼ يصٓب عٓف ا٘ىساف حٓث إف ىصف سكاف اٖرض سكؼ يعاىكف هف
ضعف البصر هع حمكؿ هىتصف القرف الحالْ فبا٘ضافة لمعاهل الكراثْ كالعكاهل البٓئية ٌىاؾ عكاهل
أخرػ هىٍا استخداـ أجٍزة الكهبٓكتر كالٍكاتف الذكية التْ يقضْ ا٘ىساف أهاهٍا ساعات طكيمة .
فإلِ أؼ هدػ يهكف أف تؤثر عمٓىا ٌذي التقىية كأؼ سمكؾ غٓر اجتهاعْ ٓىتظر أبىائىا بفعل ها يهكف
أف تحدثً شبكات التكاصل اٚجتهاعْ عمِ أىهاط التفاعل اٚجتهاعْ خاصة اٚستخداـ السمبْ عمِ أثر
الىتائج الهتكقعة هف ٌذا اٚستخداـ  ,كبٍذا يككف كجكب الحرص عمِ أف يعٓد الهجتهع تىظيـ ىفسً بعد
كل اختراع كتقدـ تكىكلكجْ أهر هٍـ  ,كْ تتكٓف جهيع عىاصري كأىساقً هع ٌذا التغٓر كالتطكر الذؼ ٚ
يهكف إيقافً أهر ضركرؼ .
اآلثار اإليجابية لشبكة التكاصل االجتماعي فيسبكؾ :
إف أدكات استخداـ شبكة التكاصل اٚجتهاعْ أصبحت شبً هٛزهة لمفرد

بتداخل تطبيقاتٍا ,

ككظائفٍا بعضٍا ببعض  ,فيكفْ اقتىاء ٌاتف ذكْ غٓر باٌع التكمفة هرتبط بشبكة اٚىترىت لٛشتراؾ
فْ شبكة التكاصل اٚجتهاعْ ,حٓث يهكف القياـ بالهكالهات الصكتية سكاء هحمية أك دكلية بتكمفة زٌٓدة
 ,كاستخداهً لمتسجٓل الفكرؼ سكاء لمصكت أك الصكرة الثابت هىٍا كالهتحرؾ ,كحتِ بثٍا هباشرة كربطٍا
بكسائل إعٛهية بهختمف هستكياتٍا ,كيستطيع أف يككف هحدد هكاقع كهكجً لٛتجاٌات عىد القيادة عمِ
الطرؽ كذلؾ الحاؿ فْ الهٛحة البحرية كها يهكف لمٍاتف الذكْ أف ٓؤدؼ كظائف طبية كقياس ضغط
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الدـ كقياس بعض كظائف الجسـ  ,ىاٌيؾ عف أىً أصبح يستخدـ بفاعمية فْ حاٚت الطكارغ كاٖزهات
كالككارث الطبيعية كل ٌذي الهعطيات جعمت هف اىتشار شبكة التكاصل اٚجتهاعْ سٍمة كهيسرة.
كباعتبار أف شبكة التكاصل اٚجتهاعْ فيسبكؾ ٌْ فْ جزء كبٓر هف كظائفٍا كسٓمة إعٛهية فٍْ
تهكىٍا إذا أحسف تكظيفٍا أف تساعد عمِ تىشيط قدرات اٖفراد كتكجيً الدافعية إلِ ا٘بداع كاٚبتكار
كا٘قتداء بىهاذج إىساىية رفيعة حٓث لتأثٓر كسائل ا٘عٛـ عدة هستكيات تبدأ هف هجرد اٌٚتهاـ إلِ
حدكث تغٓٓر فعمْ فْ اتجاٌات اٖفراد) .دمحم شحاتً ربيع ( 98 : 2011 ,
شبكة التكاصل اٚجتهاعْ فيسبكؾ لٍا قدرة عالية فْ ىشر الهعمكهات بسرعة كدقة عالية  ,شبكة التكاصل
اٚجتهاعْ تعتبر بهثابة هصدر سريع لمحصكؿ عمِ اٖخبار كالهعمكهات كٚسيها السياسية) .باكشْ
آتاف كآخركف ( 2012 ,
ساعدت شبكة التكاصل اٚجتهاعْ فيسبكؾ اٖفراد الخجكلٓف كالذٓف يعاىكف هف هشكمة التكاصل
الهباشر هف إتاحة الفرصة لٍـ لمتعبٓر عف آرائٍـ كهشاعرٌـ ,كٌىاؾ كثٓر هف اٖشخاص هف ذكؼ
اٚحتياجات الخاصة ,كالذٓف أصٓبكا بحاٚت هف الكآبة ىتٓجة الىظرة القاصرة لٍـ فْ هجتهعاتٍـ ,أف
ٓخرجكا هف العزلة كالعكدة لحالتٍـ الىفسية السكية هف خٛؿ تكاصمٍـ هع أشخاص لٍـ الحالة ىفسٍا التْ
هركا بٍا ,أك هف خٛؿ الهجهكعات اٖدبية كالفىية كالثقافية حٓث ٓكجد كثٓر هىٍـ ٓتهتع بهكاٌب لـ
يستطيعكا التعبٓر عىٍا ,إ ٚبعد اىضهاهٍـ لشبكة التكاصل اٚجتهاعْ) .بىدر عبد العزيز الحارثْ,
(7 :2014
 الدكر الميني لألخصائي االجتماعي في التعامل مع اآلثار المترتبة الستخداـ الطالب لشبكة التكاصلاالجتماعي -:
تعد الخدهة اٚجتهاعية هٍىة ٓبرز اٌتهاهٍا با٘ىساف ذاتً  ,إذ تبدأ هف خٛلً كعف طريق الههارسة
الهٍىية لمخدهة اٚجتهاعية تىتٍْ إليً  ,كٌك ها يضفْ عمِ الهٍىة هٓزة احتكائٍا عمِ الهعرفة الىظرية ,
ك التطبيقية  ,هع حرصٍا الدائـ عمِ تطكير أسالٓب التدخل الهٍىْ لتحقٓق أفضل الىتائج فْ الههارسات
الهٍىية هع الهستفٓدٓف هف تمؾ الخدهات  ,كذلؾ هف خٛؿ أسالٓب عدة يقكـ بٍا الهىظركف كالههارسكف
الهٍىٓكف عمِ حد سكاء  ,لٓتسق الجاىب الىظرؼ هع الجاىب العهمْ جىبا إلِ جىب  ,كالكصكؿ إلِ
أسالٓب هتجددة تتىاسب هع تغٓرات الحياة البشرية  ,ك هتطكرة تتٛءـ كسهك الهٍىة ).عبد العزيز عبد هللا
البريتف ( 21 : 1998 ,
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كىظ ار لمتطكر الٍائل فْ كسائل التكىكلكجيا الهرتبطة بالتكاصل اٚجتهاعْ كاٚتصاٚت كتأثٓراتٍا
عمِ كثٓر هف التفاعٛت ا٘ىساىية كالسمككيات اٚجتهاعية فقد كاف هف الضركرؼ أف تكاكب الخدهة
اٚجتهاعية بصفة عاهة كالهدرسية بصفة خاصة ٌذا التطكر لمتعاهل اٖهثل هع تأثٓراتً ,كالحد هف
الهشكٛت التْ ترافقً هف خٛؿ تطكير الههارسة الهٍىية ,فالخدهة اٚجتهاعية الهدرسية هجهكعة هف
الهجٍكدات كالخدهات التْ ٍٓٓئكٌا أخصائٓكف اجتهاعٓكف لتٛهٓذ كطمبة الهدارس بقصد تحقٓق التربية
الحدٓثة  ,أؼ تىهية شخصيات الطٛب إلِ أقصِ حد هستطاع  ,كذلؾ بهساعدتٍـ عمِ اٚستفادة هف
الفرص كالخبرات الهدرسية إلِ أقصِ حد تسهح بً قدراتٍـ كاستعداداتٍـ الهختمفة) .فاطهة هصطفِ
الحاركىْ (540 : 1979 ,
كتهثل هكاتب الخدهة اٚجتهاعية الهدرسية التْ يشتغل هف خٛلٍا اٖخصائْ اٚجتهاعْ ىسقا فرعيا
هٍها يسعِ لىجاح اٖىساؽ اٖخرػ سكاء الرئيس الهتهثل فْ الهدرسة أك الكظيفة التعميهية التْ تؤدٍٓا
أك اىساقا فرعية أخرػ يهكف أف تككف أصغر  ,كاٖسرة كالجهاعات الصغٓرة كاٖفراد أك أكبر كهكاتب
التعميـ عمِ هستكػ الهحمة أك البمدية أك الهدٓىة  ,كيستخدـ اٖخصائْ اٚجتهاعْ فٍٓا هختمف الطرؽ
كاٖسالٓب الهٍىية لمكصكؿ إلِ اٌٖداؼ الهتكاهمة ك ا٘سٍاـ فْ ىقل التعميـ إلِ تعمـ كهشاركة فاعمة هف
الهتعمهٓف هف خٛؿ الشبكة عف طريق تكمٓف التٛهٓذ كالطٛب بإضافة هكضكعات جدٓدة لمحكار,
كهىاقشتٍا كالهشاركة بهعمكهات قصٓرة أك صكر أك هقاطع فٓدٓك أك ركابط كالتعمٓق عمٍٓا فْ صفحة
الهادة هع أعضائٍا .
ا٘سٍاـ فْ ىقل التعميـ هف هرحمة التىافس إلِ هرحمة التكاهل هف خٛؿ هطالبة جهيع التٛهٓذ
كالطٛب بالهشاركة كالتعاكف هعا فْ الحكار كاىتاج الهعمكهات كىشر الصكر كهقاطع الفٓدٓك كالركابط
كغٓرٌا فْ صفحة الهادة هع الهجهكعة.
غرس ركح الطهكح فْ ىفكس التٛهٓذ كالطٛب هف خٛؿ تشجيعٍـ عمِ إىشاء كتصهيـ تطبيقات
جدٓدة عمِ شبكات التكاصل اٚجتهاعْ تخدـ الهادة التعميهية كىشرٌا لٛستفادة هىٍا .
كقد اىتشرت حدٓثا صفحات تعميهية تعىِ بهساعدة الطٛب الدارسٓف فْ كل هراحل ها بعد اٚبتدائية ك
التْ تقدـ خدهات هفٓدة لمطٛب بدءا هف شرح هكضكعات الهىاٌج الخاصة بكل هرحمة إلِ تىزيل أسئمة
اهتحاىات سىكات سابقة تساعد الطٛب عمِ هعرفة آليات ا٘جابة كالهكضكعات الهٍهة كالهتكررة ,كٌذا
العهل ٓ ٚتطمب أية تجٍٓزات سكػ التدريب عمِ كيفية استخداـ شبكات التكاصل اٚجتهاعْ لهف لـ
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يسبق لً استخداهٍا كلـ يستطع تعمهٍا بىفسً هف التٛهٓذ كالهعمهٓف كاٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف  ,خاصة
كأف أدكات استخداـ شبكة التكاصل اٚجتهاعْ أصبحت شبً هٛزهة لً بتداخل تطبيقاتٍا ككظائفٍا
بعضٍا ببعض .
اإلجراءات المنيجية:
نكع الدراسة :
تىدرج ٌذي الدراسة ضهف الدراسات الكصفية التحمٓمية  ,حٓث تٍدؼ إلِ جهع الحقائق كتحمٓمٍا
كتفسٓرٌا كاستخٛص دٚٚتٍا ,لتستطيع الباحثات إصدار تعهيهات بشأف الهكقف أك الظاٌرة التْ
تتصدػ لٍا الدراسة.
منيج الدراسة :
استخدهت الدراسة هىٍج الهسح اٚجتهاعْ؛ حٓث يعتبر هف الهىاٌج الهىاسبة لمدراسات الكصفية ٖىً
يسٍـ فْ الحصكؿ عمِ البياىات الكهية الضركرية لفٍـ هشكمة الدراسة .
عينة الدراسة:
استخدهت الباحثتاف العٓىة العشكائية العهدية )القصدية(.
مجتمع الدراسة :
اٖخصائٓكف اٚجتهاعٓكف داخل بعض هدارس حْ اٖىدلس )هدرسة قرقارش الهركزية – هدرسة
التصدؼ(.
أداة جمع البيانات  :اتساقا هع هكضكع الدراسة كأٌدافٍا كتساؤٚتٍا استخدهت الباحثتاف استهارة استبياف.
عرض كتحميل كتفسير البيانات:
خصائص عٓىة الدراسة:

جدكؿ رقـ ( )1التكزيع التكراري كالنسبي لمفردات عينة الدراسة ( أخصائييف ) حسب
الجنس

الجىس

التكرار

الىسبة الهئكية

ذككر

1

%3.8

إىاث

26

%96.2

الهجهكع

27

%100.0

507

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

ٓتبٓف هف الجدكؿ السابق رقـ ) (1أف التكزيع التكرارؼ كالىسبْ لهفردات عٓىة الدراسة تشٓر إلِ أف
ىسبة )ا٘ىاث( ٌْ اٖعمِ كبمغت ) ,(%96.2كىسبة )الذككر( بمغت ) (%3.8هف هفردات عٓىة
الدراسة ,كٌذا ٓدؿ عمِ أف ىسبة اٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف هف ا٘ىاث أكثر ههارسة لهٍىة الخدهة
اٚجتهاعية هف الذككر بالهدارس.
جدكؿ رقـ ( )2التكزيع التكراري كالنسبي لمفردات عينة الدراسة ( أخصائييف اجتماعييف)
حسب المؤىل العممي.

الهؤٌل العمهْ

التكرار

الىسبة الهئكية

دبمكـ هتكسط

0

%00.0

دبمكـ عالْ

9

%33.3

هؤٌل جاهعْ

18

%66.7

الهجهكع

27

%100.0

هف الجدكؿ السابق رقـ )ٓ (2تبٓف أف ىسبة اٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف الذٓف هؤٌمٍـ العمـ)جاهعْ( ٌْ
اٖعمِ ىسبة بٓف هفردات عٓىة الدراسة كبمغت ) ,(%66.7ثـ جاءت ىسبة اٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف
الذٓف هؤٌمٍـ العمهْ )دبمكـ عالْ( كبمغت ) , (%33.3هف هفردات عٓىة الدراسة ,كٌذي الىتٓجة تدؿ عمِ
أف ىسبة كبٓرة هف اٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف العاهمٓف بالهجاؿ الهدرسْ حاصمكف عمِ هؤٌٛت جاهعية
هف كميات التربية.
جدكؿ رقـ ( )3التكزيع التكراري كالنسبي لمفردات عينة مجتمع الدراسة(أخصائييف
اجتماعييف) حسب سنكات الخبرة

سىكات الخبرة

التكرار

الىسبة الهئكية

سىكات  5أقل هف

3

%11.1

هف  5الِ أقل هف 10

2

%7.4

هف  10الِ أقل هف 15

9

%33.4

هف 15سىة فأكثر

13

%48.1

الهجهكع

27

%100.0
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ٓتبٓف هف خٛؿ الجدكؿ السابق رقـ ) (3أف ىسبة اٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف الذٓف تتراكح فترة عهمٍـ
فْ الهؤسسات التعميهية )هف 15سىة فأكثر( ٌْ اٖعمِ بىسبة بمغت ) (%48.1هف هفردات عٓىة
الدراسة ,كاٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف الذٓف تتراكح فترة عهمٍـ هف )10الِ أقل هف  15سىة ( بمغت
ىسبتٍـ ) ,(%33.4ثـ جاء اٖخصائٓكف اٚجتهاعٓكف الذٓف تتراكح فترة عهمٍـ )أقل هف  5سىكات( بىسبة
بمغت ) ,(%11.1كاٖخصائٓكف اٚجتهاعٓكف الذٓف تتراكح فترة عهمٍـ هف ) 5إلِ أقل هف 10سىكات(
بمغت ىسبتٍـ ) ,(%7.4هف هفردات عٓىة الدراسة ,كٌذي الىتٓجة تشٓر إلِ أف ىسبة كبٓرة هف
اٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓف العاهمٓف فْ الهدارس  ,لدٍٓـ الخبرة الكافية فْ العهل بٍذي الهؤسسات ها يساعد
عمِ فٍـ هشكٛت الطٛب كسرعة التعاهل هعٍا ىظ ار لمخبرة الهكجكدة لدٍٓـ.
جدكؿ رقـ ( )4التكزيع التكراري لمفردات عينة مجتمع الدراسة ( أخصائييف اجتماعييف) حكؿ
كجكد حساب عمي شبكة التكاصل االجتماعي

كجكد حساب عمْ شبكة

التكرار

الىسبة الهئكية

ىعـ

23

%85.2

ٚ

4

%14.8

الهجهكع

27

%100.0

التكاصل اٚجتهاعْ

هف خٛؿ الجدكؿ السابق رقـ )ٓ (4تبٓف أف هعظـ هفردات عٓىة الدراسة لدٍٓـ صفحة عمِ شبكات
التكاصل اٚجتهاعْ ,بىسبة بمغت ) (%85.2كبمغت ىسبة اٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف الذٓف ليس لٍـ
صفحة عمِ شبكات التكاصل اٚجتهاعْ ) (%14.8هف هفردات عٓىة الدراسة ,كتشٓر ٌذي الىتٓجة إلِ
أف هعظـ هفردات العٓىة هف اٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف لدٍٓـ حساب ,أك صفحة عمِ شبكات التكاصل
اٚجتهاعْ.
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جدكؿ ( )5يكضح الدكر الميني لألخصائي االجتماعي في التعامل مع اآلثار المترتبة الستخداـ
الطالب لشبكة التكاصل االجتماعي

أكافق إلى حد

أكافق
ت

العبارات
تكرار

1

التعرؼ عمى ما يتعمق بشبكة التكاصل االجتماعي كمتابعة
آثارىا .

22

ال أكافق

ما

النسبة
%

81.5

تكرار
5

النسبة
%

18.5

تكرار
0

النسبة
%

00.0

تككيف صفحات خاصة بجماعات النشاط داخل المدرسة
2

3
4
5

كبإشراؼ مكتب الخدمة االجتماعية كاألخصائي االجتماعي
بيدؼ نشر االستخداـ األمثل.

استخداـ األخصائي المدرسي لشبكة كأداة لمتكاصل مع طالب
يعانكف مشكالت في المدرسة.

فتح صفحات لمكتب الخدمة االجتماعية عمى مكقع فيسبكؾ
ليا عالقة بالمدرسة كدعكة الطالب لالنخراط في نشاطاتيا.

تشجيع مكاتب الخدمة االجتماعية لمطالب عمى فتح صفحات
تنسجـ مع تكجيات المجتمع كقيمو.

23

85.2

4

14.8

0

00.0

11

40.8

10

37.0

6

22.2

19

70.3

7

26.0

1

3.7

17

63.0

8

29.6

2

7.4

دعكة الطالب الستخداـ شبكة االنترنت دكريا في معمل
6

الحاسكب بالمدرسة بإشراؼ مكتب الخدمة االجتماعية لمتعرؼ

16

59.2

7

26.0

4

14.8

عمى أنماط استخداـ الطالب لشبكة فيسبكؾ .
7

8

يحرص مكتب الخدمة االجتماعية المدرسية عمى تنفيذ برامج

تكعكية تككف مكاكبة ألنماط استخداـ الطالب لشبكة فيسبكؾ.
التكاصل المستمر مع إدارة المدرسة لمساعدة مكتب الخدمة

االجتماعية في مجاؿ مكاجية اآلثار السمبية لشبكات التكاصل

23

20

85.2

74.0

4

7

14.8

26.0

0

0

00.0

00.0

االجتماعي كشبكة فيسبكؾ خاصة عمى طالب المدرسة.
9

تنظيـ ندكات كمحاضرات بالمدرسة لمتعريف بمخاطر االستخداـ
السمبي لشبكة فيسبكؾ.

25

92.6

2

7.4

0

00.0

مساعدة الطالب في تبني كتدعيـ االتجاىات الرافضة
10

لصفحات تتنافى برامجيا مع تكجيات المجتمع كثقافتو العربية
اإلسالمية.

25

92.6

1

3.7

1

3.7

 .دعكة مدرسي المكاد التعميمية لفتح صفحات عمى شبكة
11

12
13

التكاصل االجتماعي فيسبكؾ تيدؼ لمتكاصل بيف المدرس
كطمبتو كتعنى بشئكف المادة التي يدرسيا ليـ.

المساىمة في تبني إستراتيجيات كخطط تضمف كقاية الطالب
مف مخاطر االنترنت كشبكات التكاصل االجتماعي .
 .المساىمة في تطكير المناىج التعميمية لتتضمف فمسفة

مكاقع التكاصل االجتماعي كالتعريف باستخداماتيا اإليجابية .

15

55.6

6

22.2

6

22.2

24

88.9

3

11.1

0

00.0

24

88.9

3

11.1

0

00.0
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رصد الظكاىر كالمشكالت المترتبة عمي استخداـ الشبكة كالقياـ
بالبحكث كالدراسات كتعميميا عمى مكاتب الخدمة االجتماعية

25

92.6

2

7.4

0

00.0

بالمدارس الثانكية.
15

المساعدة في نشر الكعي بيف األسر الستخداـ أنظمة حماية
بشبكة المعمكمات تمنع المستخدـ تمقائيا مف الدخكؿ لممكاقع

22

81.5

5

18.5

0

00.0

المحظكرة.
16

تصميـ كتنفيذ برامج التدخل الميني لمخدمة االجتماعية في

مكاجية اآلثار السمبية لشبكة فيسبكؾ داخل المدارس الثانكية

22

81.5

4

14.8

1

3.7

.
17

رفع مقترحات كتكصيات دكرية لمكتب الخدمة االجتماعية
بمكتب التعميـ عمى مستكى البمدية التي تقع في نطاقيا

23

85.2

4

14.8

0

00.0

المدرسة .
18

التكاصل مع األخصائييف االجتماعييف في مكاتب الخدمة

االجتماعية المدرسية بمدارس ثانكية أخرى لتبادؿ التجارب

25

92.6

2

7.4

0

00.0

كحصر المشكالت المترتبة عمي االستخداـ السمبي لفيسبكؾ.
19

التكعية بمخاطر استخدامات شبكة فيسبكؾ السمبية مف خالؿ
المشاركة في الندكات كالمؤتمرات ككرش العمل التي تقيميا

25

92.6

2

7.4

0

00.0

جيات اإلشراؼ ككزارة التعميـ كالمنظمات ذات العالقة .
20

االطالع عمى البحكث كالدراسات الحديثة المتعمقة بالممارسة

المينية لمخدمة االجتماعية كالعمل عمى تطكير أداء األخصائي

26

96.3

1

3.7

0

00.0

االجتماعي المدرسي .
دعـ القائميف عمى مكاتب الخدمة االجتماعية المدرسية بإقامة
21

دكرات تدريبية في مجاؿ استخدامات الحاسكب كتكنكلكجيا

26

96.3

1

3.7

0

00.0

االتصاالت.

هف الجدكؿ السابق رقـ ) (5كالهتعمق بإجابات هفردات عٓىة الدراسة )أخصائٓٓف اجتهاعٓٓف( حكؿ
هحكر ( الدكر الميني لألخصائي االجتماعي في التعامل مع اآلثار المترتبة الستخداـ الطالب لشبكة
التكاصل االجتماعي) ٓتبٓف أتْ :
 1ػ فْ الترتٓب اٖكؿ جاءت عبارة )االطالع عمى البحكث كالدراسات الحديثة المتعمقة بالممارسة المينية
لمخدمة االجتماعية كالعمل عمى تطكير أداء األخصائي االجتماعي المدرسي ) ,ككاىت أعمِ ىسبة,
ا٘جابة عمِ عبارة )أكافق( كبمغت ) (%96.3هف هفردات عٓىة الدراسة ,كىسبة ا٘جابة عمْ عبارة )إلِ
حد ها( قد بمغت ) ,(%3.7كىسبة ا٘جابة عمِ عبارة ) ٚأكافق( قد بمغت ) (%00.0هف هفردات عٓىة
الدراسة ,كتشٓر ٌذي الىتٓجة إلِ أٌهية البحكث كالدراسات التْ تختص بالههارسة الهٍىية لمخدهة
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اٚجتهاعية فْ الهجاؿ الهدرسْ هف أجل التطكير كالرفع هف هستكػ اٖداء لٗخصائْ اٚجتهاعْ بشكل
عاـ .
ػ جاءت فْ الترتٓب اٖكؿ هكرر عبارة ( دعـ القائميف عمى مكاتب الخدمة االجتماعية المدرسية بإقامة
دكرات تدريبية في مجاؿ استخدامات الحاسكب كتكنكلكجيا االتصاالت ) ,ككاىت أعمِ ىسبة ا٘جابة
عمِ عبارة )أكافق( كبمغت ) (%96.3هف هفردات عٓىة الدراسة )أخصائٓٓف اجتهاعٓٓف(  ,كا٘جابة عمْ
عبارة )إلِ حد ها( فقد بمغت ) (%3.7كىسبة ا٘جابة عمْ عبارة ) ٚأكافق( قد بمغت ) (%00.0هف
هفردات عٓىة الدراسة ,كتشٓر ٌذي الىتٓجة إلِ أٌهية إقاهة الدكرات التدريبية فْ هجاؿ استخداـ الحاسب
ألْ كتكىكلكجيا اٚتصاٚت ,حتِ يستطيع اٖخصائْ اٚجتهاعْ التعرؼ كالتعاهل هع أثار السمبية ,
التْ قد ٓتعرض لٍا الطٛب هف جراء استعهاؿ كسائل كتطبيقات اٚتصاٚت الهختمفة كٌذا هؤشر إٓجابْ
لمتعكيل عمِ هكاتب الخدهة اٚجتهاعية الهدرسية فْ تقبل عهمية التأٌٓل بكجكد الرغبة التْ تضاعف هف
اٖداء ىحك التعمـ كتطكير اٖسالٓب كاكتساب هٍارات جدٓدة تكاكب هتطمبات التعاهل هع هشكٛت
الطٛب الهراٌقٓف.
 2ػ جاءت فْ الترتٓب الثاىْ العبارات التالية (تنظيـ ندكات كمحاضرات بالمدرسة لمتعريف بمخاطر
االستخداـ السمبي لشبكة فيسبكؾ) ,كعبارة (رصد الظكاىر كالمشكالت المترتبة عمي استخداـ الشبكة
كالقياـ بالبحكث كالدراسات كتعميميا عمى مكاتب الخدمة االجتماعية بالمدارس الثانكية) ،كعبارة (
التكاصل مع األخصائييف االجتماعييف في مكاتب الخدمة االجتماعية المدرسية بمدارس ثانكية أخرى
لتبادؿ التجارب كحصر المشكالت المترتبة عمي االستخداـ السمبي لمفيس بكؾ) ،كعبارة (التكعية
بمخاطر استخدامات شبكة فيسبكؾ السمبية مف خالؿ المشاركة في الندكات كالمؤتمرات ككرش العمل
التي تقيميا جيات اإلشراؼ ككزارة التعميـ كالمنظمات ذات العالقة) حٓث بمغت ىسبة ا٘جابة عمِ
)أكافق( ) (%92.6هف هفردات عٓىة الدراسة ,كا٘جابة عمِ )إلِ حد ها( قد بمغت )(%7.4

كىسبة

ا٘جابة عمِ ) ٚأكافق( بمغت ) (%00.0لكل ٌذي العبارات هف هفردات عٓىة الدراسة ٌ ,ذي الىتائج تدؿ
عمِ استعداد أخصائْ الخدهة اٚجتهاعية الهدرسية ٘قاهة كحضكر براهج تطكير كفاءاتٍـ كقدراتٍـ كها
أىٍا هؤشر لحجـ الكعْ بأٌهية الٍدؼ الكقائْ كدكر اٖخصائْ اٚجتهاعْ الهىسق فْ إقاهة الىدكات
كالهحاضرات التكعكية بشكل دكرؼ داخل الهدرسة  ,كذلؾ التكاصل هع اٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف بهكاتب
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الخدهة اٚجتهاعية فْ الهدارس اٖخرػ لمتعريف بهخاطر اٚستعهاؿ الخاطئ لشبكة التكاصل
اٚجتهاعْ .تتفق ٌذي الىتائج هع دراسة عمِ شتكاف )2006ـ(.
 3ػ جاءت فْ الترتٓب الثالث عبارة (مساعدة الطالب في تبني كتدعيـ االتجاىات الرافضة لصفحات
تتنافى برامجيا مع تكجيات المجتمع كثقافتو العربية اإلسالمية) ككاىت أعمِ ىسبة ا٘جابة عمْ )أكافق(
كبمغت ) (%92.6هف هفردات عٓىة الدراسة ,كا٘جابة عمْ عبارة )إلِ حد ها( بىسبة ) , (%3.7أها
ىسبة ا٘جابة عمِ عبارة ) ٚأكافق( كاىت ) (%3.7هف هفردات عٓىة الدراسة )أخصائٓٓف
اجتهاعٓٓف(,كٌذي الىتٓجة تشٓر لفٍـ اٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف لخطكرة الصفحات ذات الهضاهٓف السمبية
كاقتىاع كبٓر لٗخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف بضركرة العهل عمِ هكافحتٍا هف خٛؿ ترسٓخ كتدعيـ عاداتىا
كتقالٓدىا ,كتكجٍات كتعاليـ الدٓف ا٘سٛهْ ,ك اقتراح صفحات ذات هضاهٓف آجابية.
 4ػ جاءت فْ الترتٓب الرابع عبارة (المساىمة في تبني استراتيجيات كخطط تضمف كقاية الطالب مف
مخاطر االنترنت كشبكات التكاصل االجتماعي) ،كاىت أعمِ ىسبة ا٘جابة عمْ عبارة )أكافق( كبمغت
) (%88.9هف هفردات عٓىة الدراسة )أخصائٓٓف اجتهاعٓٓف( كا٘جابة عمِ عبارة )إلِ حد ها( بمغت
) ,(%11.1كىسبة ا٘جابة عمِ ) ٚأكافق( قد بمغت ) (%00.0هف هفردات عٓىة الدراسة ,كتشٓر ٌذي
الىتٓجة إلِ أٌهية العهل عمِ تبىِ ككضع الخطط كاٚستراتٓجيات الٛزهة لتكجيً الطٛب ككقآتٍـ هف
ٌذي الهخاطر.
ػ جاءت عبارة فْ الترتٓب الرابع هكرر ( المساىمة في تطكير المناىج التعميمية لتتضمف فمسفة مكاقع
التكاصل االجتماعي كالتعريف باستخداماتيا اإليجابية) ككاىت أعمِ ىسبة ا٘جابة عمْ عبارة )أكافق(
كبمغت ) (%88.9هف هفردات عٓىة الدراسة  ,كا٘جابة عمِ عبارة )إلِ حد ها( بمغت ) (%11.1كىسبة
ا٘جابة عمِ عبارة ) ٚأكافق( قد بمغت ) (%00.0هف هفردات عٓىة الدراسة )أخصائٓٓف اجتهاعٓٓف(,
كٌذي الىتٓجة تشٓر إلِ إهكاىية أف يككف لهكاتب الخدهة اٚجتهاعية الهدرسية تقارير دكرية ترفع لهعدؼ
الهىاٌج الدراسية لمهدارس تساعدٌـ فْ إخراج هىاٌج دراسية هىاسبة .
 5ػ جاءت فْ الترتٓب الخاهس العبارات التالية (تككيف صفحات خاصة بجماعات النشاط داخل المدرسة
كبإشراؼ مكتب الخدمة االجتماعية بيدؼ نشر االستخداـ األمثل) ،كعبارة ( يحرص مكتب الخدمة
االجتماعية المدرسية عمى تنفيذ برامج تكعكية تككف مكاكبة ألنماط استخداـ الطالب لشبكة فيسبكؾ )،
ككذلؾ عبارة (رفع مقترحات كتكصيات دكرية لمكتب الخدمة االجتماعية بمكتب التعميـ عمى مستكى
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البمدية التي تقع في نطاقيا المدرسة) كبمغت ىسبة ا٘جابة عمِ عبارة )أكافق( ) (%85.2هف هفردات
عٓىة الدراسة )أخصائٓٓف اجتهاعٓٓف( ,كا٘جابة عمِ عبارة )إلِ حد ها(بمغت ) ,(%14.8كىسبة ا٘جابة
عمِ عبارة) ٚأكافق(قد بمغت) (% 00.0عمِ جهيع ٌذي العبارات هف هفردات عٓىة الدراسة ,كٌذي الىتٓجة
تشٓر إلِ رغبة هكاتب الخدهة اٚجتهاعية الهدرسية فْ تبىْ أفكار جدٓدة ككسٓمة لمحد أك لمتخفٓف هف
بعض آثار شبكة التكاصل اٚجتهاعْ كالرغبة فْ التىسٓق هع أىساؽ أكبر لتىفٓذ براهج تٍدؼ لهكاجٍة
تحديات التكىكلكجيا .
 -6فْ الترتٓب السادس جاءت العبارتاف (التعرؼ عمى ما يتعمق بشبكة التكاصل االجتماعي فيسبكؾ
كمتابعة آثارىا) ك(المساعدة في نشر الكعي بيف األسر الستخداـ أنظمة حماية بشبكة المعمكمات تمنع
المستخدـ تمقائيا مف الدخكؿ لممكاقع المحظكرة) ككاىت أعمِ ىسبة ا٘جابة عمِ )أكافق( كبمغت
) (%81.5لكل هىٍها هف هفردات عٓىة الدراسة )أخصائٓٓف اجتهاعٓٓف( ,أها ىسبة ا٘جابة عمِ عبارة
)إلِ حد ها( فقد بمغت ) ,(%18.5كىسبة ا٘جابة عمِ ) ٚأكافق( كاىت ) (%00.0لكل هىٍها هف
هفردات عٓىة الدراسة ,كٌذي الىتٓجة تشٓر إلِ أٌهية تكفر القدرة كالهعرفة لٗخصائْ اٚجتهاعْ فيها
ٓخص استخداـ هكاقع التكاصل اٚجتهاعْ ,كتكعية كتحريض أسرة التٛهٓذ عمِ استخداـ أىظهة الحهاية
التْ تهىع أبىائٍـ هف التعرض لهضاهٓف تتعارض كقيـ كعادات كتقالٓد كأعراؼ الهجتهع المٓبْ كا٘سٛهْ
الذؼ يهكف أف يككف ضهف براهج هجمس أكلياء اٖهكر الذؼ هف الهفترض أف يسٍـ فيً هكتب الخدهة
اٚجتهاعية الهدرسية بفعالية .تتفق ٌذي الىتٓجة هع دراسة عمِ شتكاف )2006ـ(.
 7ػ جاءت فْ الترتٓب السابع عبارة (تصميـ كتنفيذ برامج التدخل الميني لمخدمة االجتماعية في مكاجية
اآلثار السمبية لشبكة فيسبكؾ داخل المدارس الثانكية) ,ككاىت أعمِ ىسبة ا٘جابة عمِ عبارة )أكافق(
كبمغت ) (%81.5هف هفردات عٓىة الدراسة )أخصائٓٓف اجتهاعٓٓف( ,كا٘جابة عمِ عبارة )الِ حد ها(
بمغت ) (%14.8كىسبة ا٘جابة عمِ عبارة ) ٚأكافق( قد بمغت ) (%3.7هف هفردات عٓىة الدراسة,
كٌذي الىتٓجة تشٓر إلِ أف تصهيـ كتىفٓذ البراهج هف اٖدكار الهٍىية التْ يهارسٍا اٖخصائْ اٚجتهاعْ
داخل الهدرسة فْ هكاجٍة أثار السمبية لشبكات التكاصل اٚجتهاعْ ,كها اقتراح براهج تدعـ اٚستخداـ
ا٘ٓجابْ أيضا .
 8ػ فْ الترتٓب الثاهف جاءت عبارة (التكاصل المستمر مع إدارة المدرسة لمساعدة مكتب الخدمة
االجتماعية في مجاؿ مكاجية اآلثار السمبية لشبكات التكاصل االجتماعي كشبكة فيسبكؾ خاصة عمى
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طالب المدرسة) ،ككاىت أعمِ ىسبة ا٘جابة عمْ عبارة )أكافق( كبمغت ) (%74.0هف هفردات عٓىة
الدراسة )أخصائٓٓف اجتهاعٓٓف( ,كا٘جابة عمِ عبارة )إلِ حد ها( قد بمغت ) ,(%26.0كىسبة ا٘جابة
عمِ عبارة ) ٚأكافق( كاىت ) (%00.0هف هفردات عٓىة الدراسة ,يهكف أف تكضح ٌذي الىتٓجة أٌهية
كجكد تىسٓق كتكاصل هستهر بٓف هكتب الخدهة اٚجتهاعية كا٘دارة بالهدرسة ,لها لٍذا ا٘جراء هف فكائد
عمِ أداء الىسق العاـ ) الهدرسة ( كالتْ تىعكس إٓجابا عمِ باقْ اٖىساؽ الهرتبطة بٍا كهىٍـ الطٛب.
 9ػ فْ الترتٓب التاسع جاءت عبارة ( فتح صفحات لمكتب الخدمة االجتماعية عمى مكقع فيسبكؾ ليا
عالقة بالمدرسة كدعكة الطالب لالنخراط في نشاطاتيا ) ,ككاىت أعمِ ىسبة ا٘جابة عمْ عبارة )أكافق(
كبمغت ) (%70.3هف هفردات عٓىة الدراسة ) أخصائٓٓف اجتهاعٓٓف( ,كا٘جابة عمِ عبارة )الِ حد ها (
قد بمغت ) ,(%26.0أها ا٘جابة عمِ عبارة )  ٚأكافق( فكاىت ) (%3.7هف هفردات عٓىة الدراسة
)أخصائٓٓف اجتهاعٓٓف( ,تكشف ٌذي الىتٓجة عف أٌهية تكظٓف كل الكسائل الهتاحة كهىٍا شبكة فيسبكؾ
فْ عهمية التكاصل بٓف اٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف كالطٛب بالهدرسة كبىاء العٛقة الهٍىية هف خٛلٍا فْ
الحاٚت التْ تتطمب ذلؾ ,كيهكف أف يككف ذلؾ هف خٛؿ صفحة هكتب الخدهة اٚجتهاعية عمِ
فيسبكؾ ,يعرض فٍٓا أٌـ البراهج كاٖىشطة التْ تقاـ داخل الهدرسة.
 10ػ جاءت فْ الترتٓب العاشر عبارة (تشجيع مكاتب الخدمة االجتماعية لمطالب عمى فتح صفحات
تنسجـ مع تكجيات المجتمع كقيمو) ,ككاىت أعمِ ىسبة ا٘جابة عمْ عبارة )أكافق ( كبمغت ),(%63.0
كا٘جابة عمِ عبارة )إلِ حد ها( قد بمغت ) ,(%29.6كىسبة ا٘جابة عمِ عبارة ) ٚأكافق( فكاىت
) (%7.4هف هفردات عٓىة الدراسة )أخصائٓٓف اجتهاعٓٓف( ,كتشٓر ٌذي الىتٓجة الْ أٌهية قياـ
اٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف بدعكة كتشجيع الطٛب عمِ الهحافظة عمِ عادات كتقالٓد هجتهعٍـ كالقيـ
الهكجكدة بٍا عىد استعهالٍـ لشبكات التكاصل اٚجتهاعْ هف خٛؿ اقتراح صفحات ٌادفة كدعكة التٛهٓذ
إلِ اٚشتراؾ فْ إث ارئٍا كاٚىخراط فٍٓا كٌْ كثٓرة كهتعددة.
 11ػ فْ الترتٓب الحادؼ عشر جاءت عبارة (دعكة الطالب الستخداـ شبكة االنترنت دكريا في معمل
الحاسكب بالمدرسة بإشراؼ مكتب الخدمة االجتماعية لمتعرؼ عمى أنماط استخداـ الطالب لشبكة
فيسبكؾ) ,ككاىت أعمِ ىسبة ا٘جابة عمْ عبارة )أكافق( كبمغت ) (%59.2هف هفردات عٓىة الدراسة
)أخصائٓٓف اجتهاعٓٓف( أها ا٘جابة عمِ عبارة )إلِ حد ها( فقد بمغت ) (%26.0كىسبة ا٘جابة عمِ
عبارة ) ٚأكافق( كاىت ) (%14.8هف هفردات عٓىة الدراسة ,كتشٓر ٌذي الىتٓجة عمِ اقتىاع بعض هف
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اٖخصائٓٓ ف اٚجتهاعٓٓف بالسهاح لمطٛب استخداـ اٚىترىت داخل هعهل الحاسكب بالهدرسة برعاية
كتكجيً هف قبل اٖخصائْ اٚجتهاعْ لمتعرؼ عمِ بعض أىهاط كاتجاٌات الطٛب عىد استخداهٍـ
لشبكات التكاصل اٚجتهاعْ.
 12ػ فْ الترتٓب الثاىْ عشر جاءت عبارة (دعكة مدرسي المكاد التعميمية لفتح صفحات عمى شبكة
التكاصل االجتماعي فيسبكؾ تيدؼ لمتكاصل بيف المدرس كطمبتو كتعنى بشئكف المادة التي يدرسيا
ليـ) ككاىت أعمِ ىسبة ا٘جابة عمِ عبارة )أكافق( كبمغت ) (%55.6هف هفردات عٓىة الدراسة
)أخصائٓٓف اجتهاعٓٓف( ,كىسبة ا٘جابة عمِ عبارة )إلِ حد ها ( قد بمغت ) ,(%22.2كىسبة ا٘جابة
عمِ عبارة ) ٚأكافق( قد بمغت ) (%22.2هف هفردات عٓىة الدراسة ,كيهكف لٍذي الىتٓجة أف تعطْ
هؤش ار عمِ أف هف اٖدكار التْ قد يهارسٍا اٖخصائْ اٚجتهاعْ بالهدرسة التىسٓق كالتكاصل هع هعمهْ
الهكاد التعميهية  ,بغرض فتح صفحات عمِ شبكة التكاصل اٚجتهاعْ تكضع فٍٓا بعض أراء
كالهٛحظات ككل ها ٓتعمق بالهىاٌج الدراسية ,كالتْ هف شاىٍا أف تساعد فْ تطكير العهمية التعميهية
بالهدرسة كاشباع حاجة الطٛب هف الهعرفة عف طريق كسائل غٓر تقمٓدية برغـ أف ها يقارب هف ىصف
العٓىة أجابت ب ٛأك إلِ حد ها كٌك ها ترجعً الباحثتاف إلِ احتهاؿ ضعف العٛقة بٓف هكاتب الخدهة
اٚجتهاعية كالهدرسٓف كرغبة الطرؼ الثاىْ فْ عدـ التدخل فْ اختصاصاتً .
 13ػ جاءت فْ الترتٓب الثالث عشر عبارة (استخداـ األخصائي المدرسي لشبكة فيسبكؾ كأداة لمتكاصل
مع طالب يعانكف مشكالت في المدرسة) ككاىت أعمِ ىسبة ا٘جابة عمِ )أكافق( كبمغت ) (%40.8هف
هفردات عٓىة الدراسة )أخصائٓٓف اجتهاعٓٓف( كا٘جابة عمِ عبارة )إلِ حد ها ( قد بمغت ),(%37.0
كىسبة ا٘جابة عمِ عبارة ) ٚأكافق( قد بمغت ) (%22.2هف هفردات عٓىة الدراسة ,كتدؿ ٌذي الىتٓجة
عمِ تجاكب أقل هف ىصف اٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف بقمٓل هع العبارة كها يهكف أف تكضح الىتٓجة أيضا
عدـ تجاكب أك عدـ حهاس ىسبة هٍهة هف اٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف فْ استخداـ شبكة فيسبكؾ فْ
عهميات هٍىية هع الطٛب .
الطابع ا٘ٓجابْ لٕثار الهترتبة عمِ استخداـ شبكة التكاصل اٚجتهاعْ هع كجكد تأثٓرات سمبية كثٓرة
ها تراي الدراسة الحالية تأكٓدا عمِ ىتائج أغمب الدراسات السابقة بالخصكص.
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النػتػػػػائػج العامة لمػدراسػػػػة:
فيها ٓتعمق بخصائص هجتهع الدراسة :
 1ػ أثبتت ىتائج الدراسة أف ىسبة اٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف هف ا٘ىاث أكثر ههارسة لهٍىة
الخدهة اٚجتهاعية داخل الهدارس هف الذككر بىسبة بمغت ) , (%96.2كبمغت ىسبة الذككر)(%3.8
هف هفردات عٓىة الدراسة .
 2ػ كشفت ىتائج الدراسة أف ىسبة كبٓرة هف اٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف العاهمٓف بالهجاؿ الهدرسْ
حاصمكف عمِ هؤٌٛت جاهعية بىسبة بمغت ) (%66.7هف هفردات عٓىة الدراسة .
 3ػ بٓىت ىتائج الدراسة عمِ أف ىسبة كبٓرة هف اٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف العاهمٓف فْ الهدارس,
لدٍٓـ الخبرة الكافية فْ العهل بٍذي الهؤسسات حٓث بمغت ىسبة اٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف الذٓف تتراكح
فترة عهمٍـ فْ الهؤسسات التعميهية )هف 15سىة فأكثر( ) (%48.1هف هفردات عٓىة الدراسة ,
كاٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف الذٓف تتراكح فترة عهمٍـ هف )10الِ أقل هف  15سىة( بىسبة بمغت
) (%33.4هف هفردات عٓىة الدراسة.
فيما يتعمق بالنتائج المرتبطة بتساؤؿ الدراسة :ما الدكر الميني لألخصائي االجتماعي في
التعامل مع اآلثار المترتبة الستخداـ الطالب لشبكة التكاصل االجتماعي؟
ٓ -1تضح إف أعمِ ىسبة ,ا٘جابة عمِ عبارة )أكافق( كبمغت ) (%96.3هف هفردات عٓىة الدراسة,
كىسبة ا٘جابة عمْ عبارة )إلِ حد ها( قد بمغت ) ,(%3.7كىسبة ا٘جابة عمِ عبارة ) ٚأكافق( قد بمغت
) (%00.0هف هفردات عٓىة الدراسة.
 -2تبٓف إف اعمْ ىسبة ا٘جابة عمِ عبارة )أكافق( كبمغت ) (%96.3هف هفردات عٓىة الدراسة
)أخصائٓٓف(  ,كا٘جابة عمْ عبارة )إلِ حد ها( فقد بمغت ) (%3.7كىسبة ا٘جابة عمْ عبارة )ٚ
أكافق( قد بمغت ) (%00.0هف هفردات عٓىة الدراسة.
 -3حٓث بمغت ىسبة ا٘جابة عمِ )أكافق( ) (%92.6هف هفردات عٓىة الدراسة ,كا٘جابة عمِ )إلِ
حد ها( قد بمغت )(%7.4

كىسبة ا٘جابة عمِ ) ٚأكافق( بمغت ) (%00.0لكل ٌذي العبارات هف

هفردات عٓىة الدراسة.
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ٓ -4تبٓف إف أعمِ ىسبة ا٘جابة عمْ )أكافق( كبمغت ) (%92.6هف هفردات عٓىة الدراسة ,كا٘جابة
عمْ عبارة )إلِ حد ها( بىسبة ) , (%3.7أها ىسبة ا٘جابة عمِ عبارة ) ٚأكافق( كاىت ) (%3.7هف
هفردات عٓىة الدراسة )أخصائٓٓف(.
ٓ -5تضح إف أعمِ ىسبة ا٘جابة عمْ عبارة )أكافق( كبمغت ) (%88.9هف هفردات عٓىة الدراسة
)أخصائٓٓف( كا٘جابة عمِ عبارة )إلِ حد ها( بمغت ) ,(%11.1كىسبة ا٘جابة عمِ ) ٚأكافق( قد
بمغت ) (%00.0هف هفردات عٓىة الدراسة.
 -6تبٓف أف أعمِ ىسبة ا٘جابة عمْ عبارة )أكافق( كبمغت ) (%88.9هف هفردات عٓىة الدراسة ,
كا٘جابة عمِ عبارة )إلِ حد ها( بمغت ) (%11.1كىسبة ا٘جابة عمِ عبارة ) ٚأكافق( قد بمغت
) (%00.0هف هفردات عٓىة الدراسة )أخصائٓٓف(.
 -7كبمغت ىسبة ا٘جابة عمِ عبارة )أكافق( ) (%85.2هف هفردات عٓىة الدراسة )أخصائٓٓف( ,كا٘جابة
عمِ عبارة )إلِ حد ها( بمغت ) ,(%14.8كىسبة ا٘جابة عمِ عبارة ) ٚأكافق( قد بمغت ).(% 00.0
ٓ -8تضح أف أعمِ ىسبة ا٘جابة عمِ )أكافق( كبمغت ) (%81.5لكل هىٍها هف هفردات عٓىة الدراسة
)أخصائٓٓف( ,أها ىسبة ا٘جابة عمِ عبارة )إلِ حد ها( فقد بمغت ) ,(%18.5كىسبة ا٘جابة عمِ )ٚ
أكافق( كاىت ).(%00.0
 9ػ ٓتبٓف أف أعمِ ىسبة ا٘جابة عمِ عبارة )أكافق( كبمغت ) (%81.5هف هفردات عٓىة الدراسة
)أخصائٓٓف( ,كا٘جابة عمِ عبارة )إلِ حد ها( بمغت ) (%14.8كىسبة ا٘جابة عمِ عبارة ) ٚأكافق(
قد بمغت ) (%3.7هف هفردات عٓىة الدراسة.
 -10تبٓف إف أعمِ ىسبة ا٘جابة عمْ عبارة )أكافق( كبمغت ) (%74.0هف هفردات عٓىة الدراسة
)أخصائٓٓف( ,كا٘جابة عمِ عبارة )إلِ حد ها( قد بمغت ) ,(%26.0كىسبة ا٘جابة عمِ عبارة )ٚ
أكافق( كاىت ) (%00.0هف هفردات عٓىة الدراسة.
ٓ -11تضح أف أعمِ ىسبة ا٘جابة عمْ عبارة )أكافق ( كبمغت ) (%70.3هف هفردات عٓىة الدراسة
كا٘جابة عمِ عبارة )الِ حد ها ( قد بمغت ) ,(%26.0أها ا٘جابة عمِ عبارة )  ٚأكافق( فكاىت
) (%3.7هف هفردات عٓىة الدراسة )أخصائٓٓف(.
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 -12تبٓف أف أعمِ ىسبة ا٘جابة عمْ عبارة )أكافق ( كبمغت ) ,(%63.0كا٘جابة عمِ عبارة )إلِ حد
ها( قد بمغت ) ,(%29.6كىسبة ا٘جابة عمِ عبارة ) ٚأكافق( فكاىت ) (%7.4هف هفردات عٓىة الدراسة
)أخصائٓٓف(.
ٓ -13تبٓف أف أعمِ ىسبة ا٘جابة عمْ عبارة )أكافق( كبمغت ) (%59.2هف هفردات عٓىة الدراسة
)أخصائٓٓف( أها ا٘جابة عمِ عبارة )إلِ حد ها( فقد بمغت ) (%26.0كىسبة ا٘جابة عمِ عبارة )ٚ
أكافق( كاىت ) (%14.8هف هفردات عٓىة الدراسة.
ٓ -14تضح أف أعمِ ىسبة ا٘جابة عمِ عبارة )أكافق( كبمغت ) (%55.6هف هفردات عٓىة الدراسة
)أخصائٓٓف( ,كىسبة ا٘جابة عمِ عبارة )إلِ حد ها ( قد بمغت ) ,(%22.2كىسبة ا٘جابة عمِ عبارة )ٚ
أكافق( قد بمغت ) (%22.2هف هفردات عٓىة الدراسة.
 -15تبٓف أف أعمِ ىسبة ا٘جابة عمِ )أكافق( كبمغت ) (%40.8هف هفردات عٓىة الدراسة )أخصائٓٓف(
كا٘جابة عمِ عبارة )إلِ حد ها ( قد بمغت ) ,(%37.0كىسبة ا٘جابة عمِ عبارة ) ٚأكافق( قد بمغت
) (%22.2هف هفردات عٓىة الدراسة.
تكصيات الدراسة:
 -1فتح صفحات خاصة لكل هدرسة عمِ شبكة التكاصل اٚجتهاعْ فيسبكؾ ,هىٍا ها ٍٓتـ بالهكاد
العمهية كأخرػ لهكتب الخدهة اٚجتهاعية لىشر التكعية كالثقافة  ,القيـ ا٘ٓجابية ,كبآليات هشابٍة
لتككيف الجهاعات فْ براهج طريقة خدهة الجهاعة فْ الخدهة اٚجتهاعية الهدرسية .
 -2تفعٓل اٌتهاـ كسائل ا٘عٛـ بالهشكٛت الهكاكبة ٚستخداهات اٚىترىت كشبكة التكاصل اٚجتهاعْ,
باعتبار أف ا٘عٛـ بكسائمً الهختمفة كسٓمة جٓدة لتىفٓذ برىاهج كطىْ لمتكعية كا٘رشاد هف هخاطر
تكىكلكجيا اٚتصاؿ الحدٓثة.
 -3العهل عمِ شغل أكقات فراغ الطٛب كتكجٍٍٓـ لمعهل كا٘ىتاج بها يعكد عمٍٓـ بالىفع لٍـ
كلهجتهعٍـ.
 -4التعاهل هع شبكة التكاصل اٚجتهاعْ كاعتبارٌا جزءا هف التطكر الطبيعْ ٖدكات التكاصل ا٘ىساىْ
شأىٍا شأف كسائل ا٘عٛـ الهرئية كالهسهكعة كعدـ إىكار الدكر الٍاـ الذؼ تقكـ بً عمِ الهستكيات
كافة كتأثٓرٌا عمِ طبقات الهجتهع عاهة.
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 -5العهل عمِ تعزيز دكر الخطاب الدٓىْ فْ ىشر الكعْ بٓف الطٛب بهخاطر اٚستعهاؿ السمبْ
لٙىترىت كالدعكة إلِ التحمْ بأخٛؽ ا٘سٛـ عىد استخداـ شبكة التكاصل اٚجتهاعْ كيتـ ذلؾ عف
طريق هضاهٓف بالهىاٌج الدراسية كالىدكات كالهطكيات كهىابر الهساجد كالقياـ دكريا ببراهج تأٌٓمية
لمككادر العاهمة فْ هجاؿ الطفكلة كالتىشئة كهف لً عٛقة بالعهمية التربكية التعميهية بٍدؼ هكاجٍة
التأثٓر السمبْ لٙىترىت.
 -6دعـ كتفعٓل دكر الهراكز البحثية كالهؤسسات اٖكاديهية الهتخصصة فْ العمكـ اٚجتهاعية فْ القياـ
ببحكث كدراسات هف شأىٍا أف تدعـ هجاٚت هٍىة الخدهة اٚجتهاعية كخاصة عىد استخداـ
اٖخصائْ اٚجتهاعْ الهدرسْ ىهاذج كطرؽ فْ الخدهة اٚجتهاعية تحتاج لمبرآٌف العمهية .
قائمة المراجع:
-1هازف

الدراب,
َ

هكاقع

الشبكات

اٚجتهاعية

كطريقة

عهمٍا,

هتاح

عمِ

 http://Knol.google.com/K/mazen-aldrabتاريخ الهشاٌدة / 20فبرآر 2016/ـ.
 -2بىدر عبد العزيز الحارثْ  ,اعتهاد الشباب السعكدؼ عمِ شبكات التكاصل اٚجتهاعْ فْ تىاكؿ
الهكضكعات الهجتهعية كاتجاٌاتٍـ ىحكٌا  ,رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة  ,جاهعة القاٌرة

 ,كمية

ا٘عٛـ ,قسـ ا٘ذاعة كالتمفزيكف 2014,ـ.
 -3رجاء عمْ عبد العاطْ  ,العٛقات اٚجتهاعية لمشباب بٓف دردشة اٚىترىت كالفيسبكؾ  ,ا٘سكىدرية,
دار الهعرفة الجاهعية لمطبع كالىشر كالتكزيع 2011 ,ـ .
 -4فاطهة هصطفِ الحاركىْ  ,خدهة الفرد فْ هحيط الخدهات اٚجتهاعية  ,القاٌرة  ,هطبعة السعادة ,
1979ـ.
 -5إبراٌيـ عبد الٍادؼ الهمٓجْ ,الخدهة اٚجتهاعية هف هتطكر تىظيـ الهجتهع "رؤية كاقعية",
ا٘سكىدرية ,الهكتب الجاهعْ الحدٓث 2001 ,ـ.
 -61السٓد عبدا لحهٓدٌ ,ىاء حافع ,الخدهة اٚجتهاعية كهجاٚتً التطبيقية ,ا٘سكىدرية ,الهكتب
الجاهعْ الحدٓث1991 ,ـ. .
 -7أساهة ظافر كبار ,براهج التمفزيكف كالتىشئة التربكية كاٚجتهاعية لٗطفاؿ ,بٓركت ,دار الىٍضة
العربية2009,ـ .
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 -8زٌٓر عابد  ,دكر شبكات التكاصل اٚجتهاعْ فْ تعبئة ال أرؼ العاـ ىحك التغٓر اٚجتهاعْ كالسياسْ
 ,فمسطٓف  ,هجمة جاهعة الىجاح لٗبحاث )العمكـ ا٘ىساىية ( هج  26ج )2012 (6ـ.
 -9عمْ سالـ شتكاف" ,أثار اٚجتهاعية كالثقافية لشبكة الهعمكهات الدكلية كالتدخل الهٍىْ لٗخصائْ
اٚجتهاعْ الهخطط لمتعاهل هعٍا" ,رسالة دكتكراي غٓر هىشكرة ,السكداف  ,جاهعة أـ درهاف ا٘سٛهية ,
كمية أداب  ,قسـ عمـ اٚجتهاع كالخدهة اٚجتهاعية 2006 ,ـ.

 -10ىرهٓف خضر" ,أثار الىفسية كاٚجتهاعية ٚستخداـ الشباب الهصرؼ لهكاقع الشبكات اٚجتهاعية",
دراسة عمِ شبكة التكاصل اٚجتهاعْ فيسبكؾ  ,بحث هىشكر فْ الهؤتهر العمهْ اٖكؿ  ,جاهعة القاٌرة

 ,كمية ا٘عٛـ  ,فْ الفترة هف  15إلِ  27فبرآر 2009ـ.

 -11حهد بف عبد هللا المحٓداف ٌ ,ل الفيسبكؾ أىهكذج لهكاقع التكاصل اٚجتهاعْ الجٓد أـ السٓئ,
الههمكة العربية السعكدية  ,جريدة الرياض  ,هؤسسة اليهاهة الصحفية  ,العدد  15 , 6656هآك
2011ـ.
ٌ -12ىد البىا  ,الفيسبكؾ ٓزيد العزلة كالفصاـ كاٚىحراؼ بٓف الشباب  ,لىدف  ,جريدة إيٛؼ  ,العدد
 20 , 4534أكتكبر 2013ـ.
 -13هيسكف يحْ  ,شبكات التكاصل اٚجتهاعْ كسٓمة راقية لمحكار أك حمبة جدٓدة لمصراع ؟ الككيت ,
هجمة الككيت العددٓ , 344كىٓك  2012,ـ.
عهاف  ,دار الهسٓرة لمىشر كالتكزيع 2011 ,ـ.
 -14دمحم شحاتً ربيع  ,عمـ الىفس اٚجتهاعْ َ ,
 -15باكشْ آتاف كآخركف  ,دكر الشبكات اٚجتهاعية فْ اىتشار الهعمكهات  ,جاهعة هيشغاف ,
2012ـ  ,بحث هىشكر عمِ شبكة اٚىترىت.

, www. Conference.org/ proceedings

 p519.pdfتاريخ الهشاٌدة ٓ/15كلٓك2015 /ـ.
 -16بىدر عبد العزيز الحارثْ " ,اعتهاد الشباب السعكدؼ عمِ شبكات التكاصل اٚجتهاعْ فْ تىاكؿ
الهكضكعات الهجتهعية كاتجاٌاتٍـ ىحكٌا"  ,رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة  ,جاهعة القاٌرة  ,كمية
ا٘عٛـ ,قسـ ا٘ذاعة كالتمفزيكف 2014 ,ـ.
 -17عبد العزيز عبد هللا البريتف " ,هدػ ا٘فادة هف الرسائل العمهية فْ الههارسات الهٍىية لمخدهة
اٚجتهاعية"  ,رسالة هاجستٓر هىشكرة  ,جاهعة الهمؾ سعكد  ,السعكدية 1998 ,ـ.

521

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

 -18فاطهة هصطفِ الحاركىْ  ,خدهة الفرد فْ هحيط الخدهات اٚجتهاعية  ,القاٌرة  ,هطبعة
السعادة1979 ,ـ.

*******************************
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دكر التقنيات الحديثة في تنمية قدرات المعمميف كانعكاسيا عمى العممية التعميمية مف
كجيو نظر معممي مدارس التعميـ الثانكي ببمدية عيف زاره " دراسة ميدانية"

أ .انتصار اليادي شقمب

د .فاطمة سعيد أصمامة

كمية التربية قصر بف غشٓر ,جاهعة طرابمس

كمية أداب  /جاهعة الزيتكىة

المقدمة:

تعتبر قضية اٌٚتهاـ بالهعمـ إحدػ القضايا الهٍهة التْ تشغل الهٍتهٓف بشؤكف التربية كالتعميـ ليس

فْ لٓبيا كحدٌا فحسب ,بل فْ العالـ اجهع عمِ اعتبار الهعمـ الركٓزة اٖساسية فْ تحسٓف العهمية
التعميهية كتطكيرٌا ,كتجدٓد هساراتٍا ككىٍا تسٍـ بفعالية كبٓرة فْ تطكير أداء الطٛب كتكجٍٍٓـ الكجٍة
السميهة ,كعميً ٓتكقف ىجاح التعميـ فْ تحقٓق الغايات التْ ٓىشدٌا الهجتهع هف التعميـ ,كهعىْ ٌذا اىً
الكف الهعد إعدادا جٓدا كهؤٌٛا
ٓ ٚكجد أسمكب أك طريقة تضهف ىجاح التعميـ فْ بمكغ غاياتً إ ٚالهعمـ ُ

تأٌيٛا عاليا يصمح بً لههارسة هٍىة التعميـ كهكاكبة التطكر الٍائل الذؼ يشٍدي هٓداف التربية كالهتهثل فْ
تطكر الهىاٌج التعميهية كالطرائق التدريسية كالكسائل كالتقىيات التعميهية .
كقد سارت العهمية التعميهية كفق ٌذي التطكرات الشدٓدة التعقٓد  ٚيفٓد هعٍا هعمـ سبق إعدادي بطريقة

تقمٓدية ٓؤدؼ دكري بالطريقة التْ أعدلٍا إذ يعهل عمِ ىقل الهعرفة إلْ الهتعمـ كتمقٓىً إياي ليحفظً دكف
فٍـ ,كادارتً دكف تكظيفً فْ حياتً الٓكهية كالعهمية ,كهف الهعمكـ أف أفضل الهىاٌج كالبراهج التعميهية
الٓكـ كىشاطاتً قد  ٚتحقق أٌدافً ها لـ يكف الهعمـ هتهٓ از فْ طريقة كتدريب كأسمكب تعاهمً ,كفْ
استخداهً لمتقىيات التعميهية الحدٓثة كالهىاسبة عمِ أفضل ها ٓراـ لتفادؼ الىقص أك التقصٓر الهحتهل فْ
الهىاٌج كالبراهج الدراسية كا٘هكاىات الهادية ) .الدككالْ ,2009 ,ص.(2
لذلؾ ٓرؼ الهٍتهكف فْ هجاؿ التربية كالتعميـ أف ها يشٍدي ٌذا القطاع هف تطكر سريع ساٌـ فْ ابتكار
أسالٓب كتقىيات هختمفة تتىاسب هع تكسع أٌداؼ التربية الحدٓثة كها صاحبً هف تغٓٓر كتجدٓد فْ
تكظٓف التقىيات التعميهية فْ خدهة التعميـ ,كالذؼ أصبح ضركرة حتهية ٚف هجتهعىا بحاجة إلْ هكاكبة
تغٓرات كتطكرات العصر ,كقد أدرؾ الجهيع أف هصٓر اٖهـ هرتبط بإبداع أبىائٍا ,كهدػ تحدٍٓـ
لهشكٛت التغٓٓر كهطالبً ,حٓث أصبحت الكسائل كالتقىيات التعميهية ضهف هىظكهة هتكاهمة فْ العهمية
التعميهية تطمق عمٍٓا" تكىكلكجيا التعميـ" التْ ركزت ىظرياتً كىهاذجً الهختمفة عمِ تطبٓق التقىيات
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الحدٓثة لمكصكؿ إلْ حمكؿ لهشكٛت هتعمقة بالتعميـ كتساعد عمِ تقديـ تعميـ أفضل لمهتعمهٓف عمِ
هختمف أعهارٌـ كهستكياتٍـ العقمية كتكفر الجٍد فْ التدريس كتخفف العبء عمِ كاٌل الهعمـ كتساٌـ
فْ رفع هستكؼ التعميـ كجكدة ىكعٓتً.
فأٌهية التقىيات التعميهية  ٚتكهف فْ الكسائل بحد ذاتٍا ,كلكف فيها تحققً ٌذي التقىيات هف أٌداؼ
هحددي فٍْ ضركرة لضهاف ىجاح أؼ ىظاـ تعميهْ فٍْ تعد جزء ٓ ٚتج أز هف الىظاـ التعميهْ هها دفع
الهؤسسات التعميهية إلْ اٖخذ بتقىيات التعميـ كاٚتصاؿ لتحقٓق أٌدافٍا ثـ هكاجٍة التحديات التْ
ٓكاجٍٍا العالـ الٓكـ ىتٓجة لمتغٓر السريع الذؼ صاحبً اىفجار هعمكهاتْ ٌائل.
لذا أصبح استخداـ التقىيات التعميهية الحدٓثة ضركرة هف ضركريات التدريس التْ يهكف لمهعمـ
كالطالب اٚستفادة هىٍا ,ككذلؾ يهكف ا٘دارة الهدرسية هف تسخٓرٌا لخدهة أٌدافٍا التعميهية كاعداد الخطط
التعميهية كتأٌٓل الككادر البشرية الٛزهة كالهؤٌمة عمِ درجة عالية هف الكفاءة لهكاجٍة تحدٓت العصر
الحدٓث ) .غىا ىيـ ,2017,ص(54
كهها سبق يهكف القكؿ بأف تحقٓق الدكر الفعاؿ كالهتهٓز لمهعمـ ٓ ٚتأتِ إ ٚبالدكر الذؼ ٓجب أف

تقكـ بً كٛا هف ا٘دارة التعميهية كا٘دارة الهدرسية فْ اٚستعداد لتمبية هتطمبات التقدـ العمهْ فْ هجاؿ
التعميـ هف خٛؿ إعداد براهج ترفع هف كفاءة الهعمهٓف باستخداـ التقىيات التعميهية الحدٓثة فْ العهمية

التعميهية لهكاجٍة الكاقع هف جٍة كتحديات الهستقبل هف جٍة أخرػ ,كاف يككف ٌذا ا٘عداد هبىيا عمِ
هعآٓر الجكدة فْ استخداـ التقىيات الحدٓثة كاىعكاسٍا عمِ العهمية التعميهية.

مشكمة البحث:

تعد التقىيات التعميهية فْ التدريس ذا أٌهية كبرػ فْ العهمية التعميهية إضافة إلِ اٖسالٓب

كاٚبتكارات الحدٓثة فْ التربية التْ لٍا تأثٓر كدافع كبٓر فْ إحداث تغٓر كتجدٓد فْ العهمية التعميهية ,
كلعل ٌذا سبب هف اٖسباب التْ تدعك إلْ تكظٓف التقىيات الهعاصرة فْ التعميـ ٌك ها تحدثً هف

تحسٓف كبٓر فْ اتجاٌات الهعمهٓف كالتٛهٓذ  ,كبذلؾ فْ هخرجات العهمية التعميهية ,كاضافة إلْ

اٚىفجار الهعرفْ كالتقىْ الٍائل ,كالذؼ أكدتً دراسة القرشْ) (2007أف رفع الهستكؼ التحصٓمْ لخرجْ

الطٛب كتحسٓف اتجاٌاتٍـ ,إذا ها عهل الهعمهكف عمِ استخداـ آليات التقىية الهعاصرة كالحاسبات

اٚلكتركىية هف اجل رفع كدفع الهتعمـ كتشكيقً باستخداـ اٚتجاٌات الحدٓثة فْ العهمية التعميهية.
) القرشْ ,2007ص(34
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حٓث ذكر فتح هللا )(2004أف استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ فْ التدريس يعد هف اٚتجاٌات الحدٓثة التْ

أكصت كثٓ ار هف الدراسات بجدكاٌا ,كالتْ بٓىت أف ا٘ىساف يستطيع أف ٓتدكر%10هها يق أر ك %20فيها
يسهعً كيتذكر ,ك %50هها يسهعً كيراي ,كحكالْ %90هها يسهعً كيراي كيعهمً حٓث تعهل التىهية فْ

تفعٓل لمطاقات كالهكارد الطبيعية كالبشرية كالىظاـ التربكؼ كهكاكبة التىهية لىظاـ التعميهْ التربكؼ ) .فتح

هللا ,2004,ص(76

حٓث أشار تقرير استراتٓجية تطكير التربية الصادر 1979ـ ‘اىً ها ٓزيد عف عشريف عاـ الذؼ عجز
عف تحقٓق الهؤهل فٍٓا كعمل ذلؾ إلْ عكاهل ضعف الكفاية الداخمية كضعف الكفاية الخارجية ,كاشارات
فْ ذلؾ ها تعاىيً ٌذي اٖىظهة هف هشكٛت الٍذر التعميهْ كضعف اٖداء فْ العهل التربكؼ عهكها
كالىظاـ التعميهْ التربكؼ المٓبْ كالهخرجات الهتدىية هف التعميـ.
كعميً فإف الهعمـ يعد أحد الهداخل اٖساسية لهداخٛت العهمية التعميهية لها يقكـ بً هف دكر كبٓر فْ
ىجاح التربية فْ بمكغٍا كغاياتٍا ,كا٘دارة التعميهية فْ تحقٓق أٌدافٍا كيتكقف ذلؾ بالدرجة اٖكلِ عمِ
ىكع ا٘عداد الذؼ تمقاي الهعمـ قبل الخدهة كاثىاءٌا كهستكػ ذلؾ ا٘عداد ,كهف ثـ فالهعمـ الجٓد شرط
أساسْ كهقكـ ضركرؼ لتطكير التعميـ كتحدٓثً لهكاكبة العصر كاستشراؼ الهستقبل كتكقع تحدياتً.
)الهفرح كآخركف,2007,ص(11
كها جاء فْ تقرير الهجمس القكهْ لمتعميـ كالبحت العمهْ بهصر )الهجمس القكهية الهتخصصة( سىة

1991ـ حٓث ىبً فيً إلْ ضركرة تطكير براهج إعداد الهعمهٓف عمِ اختٛؼ صكرٌا تطكي ار جذري ا يكفل
لتحدٓث ىظـ كأسالٓب العهل فْ الهؤسسات التربكية كالتعميهية ٘عداد الهعمـ الهعاصر ,الذؼ تتكفر لديً
الكفاءة العمهية فْ الهادة التْ يقكـ بتدريسٍا ,كفْ استراتٓجيات التدريس الحدٓثة التْ تتبعٍا ,كاف تتكفر

لديً الثقافة العاهة الهعاصرة فْ التطكرات اٚجتهاعية كاٚقتصادية الجارية) .إبراٌيـ,2003,ص(22

كمف ىنا تأتي إشكالية ىذه الكرقة البحثية في التساؤالت اآلتية:

س -1ها التقىيات التعميهية الٛزهة لتىهية قدرات هعمهْ هدارس هرحمة التعميـ الثاىكؼ ببمدية عٓف ازري ؟
س -2ها الهشكٛت التْ تكاجً الهعمهٓف فْ استخداـ التقىيات الحدٓثة ؟

س -3ها أٌـ التكصيات كالهقترحات التْ تسٍـ فْ استخداـ التقىيات الحدٓثة فْ العهمية التعميهية ؟

أىداؼ الدراسة:

ترهْ ٌذي الدراسة إلْ :

 -1التعرؼ عمِ التقىيات التعميهية الٛزهة لتىهية قدرات هعمهْ هدارس هرحمة التعميـ الثاىكؼ ببمدية
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عٓف ازري.

 -2التعرؼ عمِ أٌـ الهشكٛت التْ تكاجً الهعمهٓف فْ استخداـ التقىيات الحدٓثة.

 -3التكصل إلِ بعض التكصيات كالهقترحات التْ تسٍـ فْ استخداـ التقىيات الحدٓثة فْ العهمية
التعميهية.

أىمية الدراسة:
تستهد ٌذي الدراسة أٌهٓتٍا فْ ككىٍا:
 -1قد تفٓد فْ التعرؼ عمِ كاقع ثقافة استخداـ الهعمهٓف لمتقىيات التعميهية فْ التدريس كاٌـ الصعكبات
التْ تكاجٍٍـ فْ هجاؿ اٚستخداـ ,كىكع براهج التدريب الهتكفرة فْ الهدارس.

 -2تبرز أٌهية ٌذي الدراسة فْ إسٍاهٍا فْ تطكير العهمية التعميهية كزيادة هخرجاتً ,كذلؾ بتحسٓف استخداـ
ٌذي التقىيات الحدٓثة كتكظيفٍا فْ تىهية الهجاؿ التعميهْ كالتربكؼ.

-3قد تسٍـ ٌذي الدراسة فْ إثراء الهكتبة التربكية بىتائج عهمية قد تككف هٍهة كأساسا ٚىطٛؽ بحكت
أخرػ عمِ هستكػ التعميـ العالْ فْ استخداـ التقىيات الحدٓثة فْ هؤسساتٍا التعميهية.
حدكد الدراسة:

تكهف حدكد الدراسة فيها ٓمْ:

 -1الحدكد الهكضكعية :التعرؼ عمِ التقىيات الهستخدهة كها اىعكاسٍا عمِ العهمية التعميهية ,كأداة
البحت.

 -2الحدكد الزهىية :أجريت ٌذي الدراسة سىة ) 2021ـ()الفصل الدراسْ اٖكؿ (.

 -3الحدكد الهكاىية  :أجريت ٌذي الدراسة بهدارس التعميـ الثاىكؼ بمدية عٓف ازري.
 -4الحدكد البشرية :ضهت الدراسة عٓىة هف هعمهْ هرحل التعميـ الثاىكؼ.

مصطمحات الدراسة:
-1التقىيات التعميهية الحدٓثة ":بأىٍا هجهكعة هف الهستحدثات التعميهية الهعاصرة كالتْ تتككف هف
هىظكهة هتكاهمة عبارة عف أجٍزة كأسالٓب كبرهجيات كالتْ تسٍـ فْ ىقل كبث الهعمكهات لخدهة
الهؤسسات التعميهية الهختمفة عف طريق ٌذي الهىظكهة الهتكاهمة لتحقٓق أٌداؼ تعميهية كالكصكؿ إلِ
تعمـ أفضل كأكثر فاعمية")الشٍراىْ ,2011 ,ص.(65
 2ػ التقىيات التعميهية إجرائيا  ٌْ :كسائط تربكية يستعاف بٍا ٘حداث عهمية التعميهية .
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 . 3تكىكلكجيا التعميـ ٌْ :كافة الكسائل التْ يهكف اٚستفادة هىٍا فْ إىتاج العهمية التعميهية) .عثهاف
’’2002ص(22
 -4تكىكلكجيا التعميـ إجرائي ا ٌْ :القدرة عمِ استخداـ اٚىترىت فْ جهيع العهميات التعميهية كالتْ يقكـ
بٍا الطمبة كالتْ تتعمق بالهعارؼ كالهعمكهات كالىظريات كالحقائق التْ يهركف بٍا.
-5التىهية ٌْ :تغٓرات عهيقة كشاهمة فْ رسـ كبرهجة العهمية التعميهية لرسـ أٌداؼ كاضحة لٗفراد.
)الهقدـ ,1978 ,ص(22
 -6التىهية إجرائيا ٌْ :جٍكد هىظهة التْ تبذؿ كفق تخطيط هرسكـ لمتىسٓق بٓف ا٘هكاىيات البشرية
كالهادية الهتاحة فْ كسط هعٓف بقصد تحقٓق هستكيات أعمِ الهخرجات التعميهية.
 -7الدكرٌ :ك هجهكعة هف أىهاط الىشاط الهرتبطة أك الطرؽ السمككية التْ تحقق ها ٌك هتكقع هف
هكاقف هعٓىة كتترتب عمِ اٖدكار إهكاىية التىبؤ بسمكؾ الفرد فْ الهكاقف الهختمفة) .احهد1999,
,ص(208
اإلطار النظري كالدراسات السابقة:
تسٓر العهمية التعميهية كفق تطكرات هفاجئة كسريعة فْ هجاؿ التطكر كظٍكر التقىيات الحدٓثة هها
أدػ ٌذا التطكر السريع فْ ابتكار أسالٓب هختمفة تتىاسب هع أٌداؼ التربية الحدٓثة كتكظيفٍا فْ هجاؿ
التعميهْ ,كالذؼ أصبح هف الضركرؼ هكاكبة ٌذي التقىيات كتطبيقٍا فْ الهدارس كٚسيها تفعٓمٍا فْ
الكقت الحالْ هع ظٍكر "فٓركس ككركىا".
كلذا أصبح استخداـ التقىيات التعميهية الحدٓثة ضركرة هف ضركريات التدريس التْ يهكف لمهعمـ
كالطالب اٚستفادة هىٍا ,ككذلؾ يهكف ٘دارة الهدرسة هف تكفٓرٌا كتسخٓرٌا لخدهة أٌدافٍا التعميهية كاعداد

الككادر البشرية الهؤٌمة عمِ درجة عالية هف الكفاءة لهكاجً تحدٓث العصر الحدٓث.

التقنيات التعميمية:

ٌْ القدرة عمِ استخداـ اٚىترىت فْ جهيع العهميات التعميهية كجهيع الفعاليات التْ يقكـ بٍا الطمبة

كالتْ تتعمق بالهعارؼ كالهعمكهات كالىظريات كالحقائق التْ يهركف بٍا كاستخداـ التقىية كهساعد تعميهْ

فْ العهمية التعميهية ,كيعرفٍا " الشرقاكؼ" ٌْ هستحدثات التقىيات التعميهية بأىٍا تصهيـ كاىتاج ,كبتالْ
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استخداـ كل جدٓد فْ هجاؿ تكىكلكجيا التعميـ بغرض تحقٓق أقصِ فعالية فْ هكاقف التعميـ كالتعمـ كحل

الهشكٛت التعميهية ) .الشرقاكؼ ,2003,ص(32

كيعرفٍا "عبد المطٓف" بأىٍا القدرة عمِ اٚستخداـ اػ القدرة عمِ استخداـ اٚىترىت فْ جهيع

العهميات ال تعميهية كجهيع الفعاليات التْ يقكـ بٍا الطمبة كالتْ تتعمق بالهعارؼ كالهعمكهات كالىظريات
كالحقائق التْ يهركف بٍا" .فرج,2005 ,ص"12
كٌىاؾ تسهيات هتعددة أطمقت عمِ التقىيات التعميهية .هف ٌذي التسهيات ها ٓمْ-:
 -1كسائل ا٘يضاح ككسائل سهعية كبصرية ,كسائل اٚتصاؿ التعميهية ,كسائط التعميـ ,الكسائل
اٚختبارية ,الكسائل الحسية الهتعددة ,تكىكلكجيا التعميـ كالحاسكب كاٖفٛـ كالسبكرة كالرسكـ التكضيحية.
)" عبد السهيع ,2003,ص("51-50

أىمية التقنيات التعميمية :
تقكـ التقىيات التعميهية بدكر رئيس فْ جهيع عهميات التعميـ كالتعمـ التْ تتـ فْ الهؤسسات التعميهية
الهعركفة بالتعميـ الىظاهْ أك الرسهْ كالهدارس كالهعاٌد كالجاهعات أكفْ عهميات التعمـ التْ تحدث
خارج ٌذي الهؤسسات ,إذا عمق عمٍٓا كثٓر هف الهشتغمٓف فْ هٓداف التعميـ أها ٚكاسعة ,لها تضفيً هف
ىشاط كحٓكية كتفاعٛت إٓجابية أتىاء القياـ بالعهمية التعميهية هها ٓىعكس إٓجابا عمِ تحصٓل الهتعمـ
كخبراتً الهباشرة.
" فالتقىيات التعميهية إذا ها أحسف الهعمـ استخداهٍا كتحدٓد ٌدفٍا ,كتكضيحً فْ ذٌف الطالب سكؼ

تؤدؼ إلِ زيادة هشاركة الهتعمـ آٚجابية فْ اكتساب الخبرات كتىهية قدرتً عمِ التأهل كدقة الهٛحظة,

كاتباع أسالٓب التفكٓر العمهْ لمكصكؿ لحل الهشكٛت ,هها ٓؤدػ إلِ رفع هستكػ اٖداء عىد الهتعمـ

)""حسٓف ,1994 ,ص)"46
أكال -أىميتيا لممعمـ:

 -2تهكف الهعمـ هف استغٛؿ الكقت الهتاح ,كحسف عرض الهادة كتقكيهٍا كالتحكـ فٍٓا.
 -3تساعد عمِ رفع درجة كفاية الهعمـ الهٍىية كاستعدادي .
 -4تغٓر دكر الهعمـ هف ىاقل لمهعمكهات كهمقف إلِ دكر الهخطط كالهىفذ كالهقكـ لمتعمـ" .
)عبٓد,2011,ص("52
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ثانيا -أىميتيا لممتعمـ:
-1استثارة اٌتهاـ التٛهٓذ كاشباع حاجاتٍـ لمتعمـ.
-2جعل التعمـ هشكقا فشرح الهادة بالصكرة المفظية هصحكبا بكسٓمة تعميهية أك جٍاز حاسكب كشاشة
عرض أك غٓرٌا هف التقىيات التعميهية ,تعهل عمِ تشكيق الهتعمـ لمتعمـ أكثر هف شرحٍا لفظيا فقط.
-3زيادة خبرة الطٛب كتىكعٍا عىدها يستعٓف الهعمـ ببعض التقىيات التعميهية كالصكر أك التسجيٛت أك
العٓىات هها يعهل عمِ زيادة الخبرات الهرئية كالهسهكعة لمهتعمـ" .سكيداف ,2007,ص33-32
ٓ-4ؤدؼ تىكيع الكسائل التعميهية إلِ تككيف كبىاء الهفاٌيـ السميهة كهكاجٍة الفركؽ الفردية بٓف الطمبة,
هها يحقق التعمـ اٖفضل حسب الهٓكؿ كاٚستعدادات.
-5تحاشْ المفظية ,هها يساعد عمِ زيادة التطابق كالتقارب بٓف كهعىِ اٖلفاظ فْ ذٌف الهدرس هثٛا,
كهعىاٌا فْ ذٌف الطالب حتِ ٓتـ التكافق بٓىٍها.
-6إثارة الىشاط الذاتْ ,فالكسٓمة الجٓدة تثٓر اٌتهاـ التٛهٓذ كتستدعِ اىتباٌٍـ كيؤدػ ذلؾ إلِ اىطٛؽ
ىشاطٍـ بقكة فْ سبٓل تحصٓل الهعمكهات ككسب الهٍارات فْ هىاخ هٛئـ هف ا٘قباؿ كالهثابرة.
حٓث ذكر "إبراٌيـ عبد الهىعـ" إف التعميـ كفق الهستحدثات التقىية ٓتسـ بعدة سهات تختمف طبقاَ لها
تكفري كل كسٓمة تقىية هستخدهة فالتمفزيكف  ٚيحتاج إلِ هجٍكد هف الهتعمـ ,كقد يككف الزهف ٌك العائق
لدػ الهتعمـ فْ تكقٓت إذاعة البراهج التعميهية ,أها الحاسب ألْ فٓكفر هشاركة فعالة لمهتعمـ فْ العهمية
التعميهية ,طبقا لرغبة الهتعمـ ككقتً الهىاسب ") .عبد الهىعـ,2003 ,ص("110
كأكضح " عبد الباقْ عبد الهىعـ كحمهْ أبك الفتكح" أف تكظٓف الحاسب اٖلْ فْ العهمية التعميهية
يقصد بً استخداـ الحاسب ألْ كهادة دراسية أك كهساعد تعميهْ فْ تدريس الهكاد الهختمفة فْ التعميـ
سكاء كاىت ىظرية أـ عهمية هف خٛؿ براهج الحاسكب )" .عبد الهىعـ ,الفتكح,2001,ص("55
حٓث تكصمىا هف ذلؾ لمعدٓد هف الدكاعْ كالهقكهات اٖساسية ٚستخداـ التقىيات التعميهية كٌِ
كأتْ-:
-1اٚستفادة هف تجارب الدكؿ الهتقدهة فْ هجاؿ العمكـ كالتقىيات الحدٓثة.
 -2عمِ الهسؤكلٓف عف الهىاٌج الدراسية اٚستفادة هف التقىيات الحدٓثة كربطٍا بهجاٚت العمكـ الهختمفة
أتىاء بىاء كتطكير الهىاٌج لتعريف الطالب بٍا كبتأثٓرٌا عمِ حياتً الٓكهية.
-3ازدياد هستكػ التعقٓد لمهشكٛت التْ تكاجً ا٘ىساف.
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-4زيادة اٚستثهار غٓر الهادؼ كاٚعتهاد عمِ اٚلكتركىيات كاهكاىاتٍا الفائقة.
-5إعطاء اٖكلكية لها ٌك هكتسب أكثر هف اٚعتهاد عمِ ها ٌك فطرػ أك هكركث.
مراحل تصميـ كتكظيف التقنيات التعميمية:
 -1هرحمة التحدٓد -:كٌِ تحدٓد الهكضكع الذؼ ىشعر بأىىا لدٓىا القدرة عمِ عهل شْ هتعمق بً اػ
هجاؿ التخصص كتحدٓد الصف الدراسْ إلِ جهع الهعمكهات كتحدٓد الهشكمة التعميهية كبتالْ اقتراح
بعض الحمكؿ الهبدئية لمتغمب عمِ الهشكمة كاختيار الحل الهىاسب لذلؾ.
-2هرحمة البىاء  -:كٌْ بىاء الكسٓمة التعميهية الهىاسبة كذلؾ بتحدٓد اٌٖداؼ التعميهية التْ ىسعِ إلِ
تحقيقٍا هف استخداـ الكسٓمة التعميهية كهىٍا تصهيـ الكسٓمة التعميهية كتحدٓد طرؽ عرض أك تهثٓل
الهحتكػ كاعداد الكسٓمة الهبدئية أؼ إف تككف هبدئية أؼ ٚبد هف تجريبٍا قبل اٚستخداـ.
-3هرحمة التقكيـ  -:كٌِ هعرفة هدػ تحقٓق اٌٖداؼ التعميهية الهرغكبة هف كراء استخداـ الكسٓمة
التعميهية فْ تدريس الهكضكع كتتبع الخطكات هف اجل الكصكؿ إلِ التقكيـ كٌِ تجريب الكسٓمة
التعميهية كتعدٓل ٌذي الكسٓمة فْ كضكء ىتائج التجريب ىستخدـ ٌذي التقىية التْ تتىاسب الهادة
التعميهية " .سكيداف ,2007,ص"42-39
الدراسات السابقة:
 -1دراسة شعيب ( )2015بعنكاف "كاقع استخداـ الهعمهٓف لمتقىيات التعميهية هف كجٍة ىظر هدٓرؼ
الهدارس".
ٌدفت الدراسة إلْ التعرؼ عمِ كاقع استخداـ الهعمهٓف لمتقىيات التعميهية هف كجٍة ىظر هدٓرؼ
الهدارس ,كبمغت عٓىة الدراسة )(25هدٓ ار ,كتكصمت الدراسة إلْ الىتائج التالية:
.1إف درجة هكافقة الهدٓريف ٖدكار الهعمـ كاىت كبٓرة ) (4,10كٌذا يعىْ أف ٌىالؾ اتفاقا كبٓ ار بٓىٍـ
حكؿ أدكار الهعمـ فْ استخداـ التقىيات ,كقد يعكد سبب ذلؾ إلْ شعكر الهدٓريف بأٌهية التقىيات
التعميهية فْ العهمية التعميهية.
 -2اٌتهاـ الهدٓريف فْ لٓبيا بحل الهشكٛت التعميهية لمطٛب.
 -3هكاكبة الىظاـ التربكؼ فْ لٓبيا ٚستخداـ التقىيات التعميهية كها ٌك الحاؿ فْ باقْ دكؿ العالـ.
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 -4أٌهية دكر التقىيات التعميهية فْ تكفٓر استحضار الهعمكهات كالهعارؼ فْ الفصكؿ الهدرسية.
 -5شعكر بعض هدراء الهدارس بأٌهية اهتٛؾ الهعمـ لهٍارات الٛزهة فْ استخداـ التقىيات التعميهية)
شعٓب,2015,ص.(164
 -2دراسة الشيري( )2012بعنكاف " هستكؼ تكافر هٍارات استخداـ تقىيات التعميـ لدػ هعمهْ
الصفكؼ اٖكلية".
ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ هستكػ تكافر هٍارات استخداـ تقىيات التعمـ لدػ هعمهْ الصفكؼ
اٖكلية فْ هدٓىة هكة الهكرهة ,كبمغت عٓىة الدراسة) (165هعمها.
كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 -1إف التقىيات التعميهية الٛزهة لٛستخداـ فْ التدريس لمصفكؼ اٖكلية تستخدـ بدرجة )عالية(.
-2إف درجة تكافر هٍارات استخداـ الحاسكب التعميهْ ٌْ بدرجة )عالية( ,كتكافر هٍارات استخداـ
السبكرة الذكية بدرجة هتكسطة ,كتكافر هٍارات استخداـ جٍاز عرض البياىات بدرجة عالية ,كتكافر
هٍارات استخداـ جٍاز الكاهٓ ار الكثائقية بدرجة هتكسطة لدؼ هعمهْ الصفكؼ اٖكلية.
)الشٍرؼ,2012,ص(142
-3دراسة سكسي( )2007بعنكاف" التعميـ الجاهعْ كالتىهية فْ الهجتهع المٓبْ ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ
هعرفة دكر التعميـ الجاهعْ فْ التىهية لمهجتهع المٓبْ كهدؼ العٛقة بٓف الهؤسسات الجاهعية كاٖجٍزة
التىفٓذية لقطاعات التىهية ,ككذلؾ هعرفة اتجاٌات أفراد هجتهع الدراسة ىحك بعض الهتغٓرات كالهتهثمة

فْ الهقررات الدراسية كسياسة القبكؿ كتكظٓف خريجْ الجاهعات فْ قطاع التىهية.
كمف أىـ نتائجيا:

ضعف العٛقة بٓف الكميات الجاهعية كقطاعات التىهية ,كذلؾ لعدـ كعْ رجاؿ قطاعات التىهية بدكر

كأٌهية الجاهعة فْ تىهية الهجتهع ,كبٓىت الدراسة أف الكميات الجاهعية بتخصصاتٍا الىظرية كالتطبيقية
لـ تساٌـ بدرجة فاعمة فْ تىهية الهجتهع كحل هشكٛتً اٚقتصادية كاٚجتهاعية) .سكسْ(2007,

-4دراسة عبد الممؾ كعباس( )2005بعنكاف " تفعٓل إدارة الهدرسة الثاىكية باستخداـ تكىكلكجيا
الهعمكهات كاٚتصاؿ لتحقٓق الجكد الشاهمة".
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ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ كاقع تكظٓف تكىكلكجيا الهعمكهات كاٚتصاٚت فْ كل هف التعميـ
الثاىكؼ العاـ كالفىْ بالدكؿ الهتقدهة كهصر ,ككذلؾ تحدٓد أٌـ الهداخل العهمية الهعاصرة فْ تكظٓف
تكىكلكجيا الهعمكهات كاٚتصاٚت لتحقٓق الجكدة الشاهمة بالهدارس الثاىكية العاهة كالفىية.
كهف ىتائج ٌذي الدراسة :ضعف كفاية ككفاءة كفاعمية أداء ٌٓئة ا٘دارة الهدرسية فْ استخداـ تكىكلكجيا
الهعمكهات كاٚتصاٚت ,كاىٍا بحاجة إلْ تطكر اٖداء فْ كل اٖكجً التعميهية) .عباس,2005,ص(93
تعقيب الباحثتيف عف الدراسات السابقة:
تبٓف الدراسات السابقة أٌهية الهكضكع التْ تىاكلتً بالدراسة كالتحمٓل ككشفت عف القصكر الكاضح

فْ استخداـ التقىيات الحدٓثة لعدـ تكفرٌا فْ الهؤسسات التعميهية هها ٓتطمب زيادة الكعْ بأٌهية

التقىيات الحدٓثة كتكظيفٍا داخل الهدارس كضركرة بحث الهشاكل التْ تعترض استخداهٍا داخل

الهؤسسة ,كها تدعك الباحثتاف لهزيد هف البحكث كالدراسات فْ ٌذا الهجاؿ حتِ تصل ٌذي الهؤسسات

إلِ الهعآٓر كالهخرجات الهطمكبة عالهيا.
منيجية الدراسة كاجراءاتيا:

 -1منيج الدراسة:
استخدهت الباحثتاف الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ حٓث إىً الهىٍج الهٛئـ لطبيعة ٌذي الدراسة.
فالهىٍج الكصفْ  ٚيقتصر فقط عمِ كصف الظاٌرة الهراد دراستٍا كجهع البياىات عىٍا فحسب ,بل
ٍٓدؼ إلْ تصىٓف البياىات كالتعبٓر عىٍا كها ككيفا.
مجتمع الدراسة كعينتيا:
ٓتككف هجتهع الدراسة هف هعمهْ هرحمة التعميـ الثاىكؼ ببمدية عٓف ازري كالبالغ عددٌـ" "650هعمها
كهعمهة كتككىت عٓىة الدراسة هف " "100هبحكث ثـ اختيارٌـ بطريقة عشكائية بسيطة ,كبعد اٚىتٍاء هف
تفريغ إجابات أفراد العٓىة عمِ فقرات اٚستبياف شرعت الباحثتاف فْ هعالجة البياىات إحصائيا.
الجدكؿ التالْ ٓكضح عٓىة الدراسة كالتْ تتككف هف هعمهْ هدارس هرحمة التعميـ الثاىكؼ بهدٓىة طرابمس
بهىطقة عٓف ازري.
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حيث بمغ العدد اإلجمالي لممدارس المكزع عمييا ( )5مدارس " "3مدارس عامة" "2مدارس خاصة
إجمالي عدد المدارس المكزع عمييـ

مكتب خدمات التعميـ

عدد المعمميف المكزع عمييـ

" "5مدارس
 3منيـ مدارس عامة

بمدية عيف زاره

 2مدارس خاصة

 100معمـ كمعممة

 -1مدرسة العصماء الثانكية
 -2مدرسة عيف زاره

 -3مدرسة الفردكس

 -4مدرسة المعرفة (تعميـ خاص )

 -5مدرسة نير الحياة ( تعميـ خاص

اسـ المدرسة

)

 25معمـ معممة
 25معممة
 20معممة

 20معمـ كمعممة
 10معمـ كمعممة

أداة البحث:
استىادا إلِ طبيعة الهعمكهات كالبياىات الهطمكبة اعتهدت الباحثتاف أسمكب جهع البياىات عمِ البحث
الهٓداىْ لككىً ٌك العىصر اٖساسْ لمدراسة ,كعميً تعتهد ىتائجٍها كدٚٚتٍها ,كقد استخدهت الباحثتاف
اٚستبياف ككسٓمة لجهع الهعمكهات.
ثبات المقياس-:الثبات يعىِ أف تتفق درجة اٚختبار عىدها يطبق أكثر هف هرة ,كالثبات الذؼ عهمت
الباحثتاف عمِ إٓجادي ٓتضح هف خٛؿ الهقياس الذؼ أعددىً " تىائي ا" كقد استخدهت الباحثتاف فْ
الحصكؿ عمِ ثبات الهقياس الذؼ ثـ إعدادي فْ ٌذي الدراسة ,كتطبيقً عمِ" "20استهارة اختٓرت بطريقة
عشكائية هف إجهالْ  100استهارة تـ تكزيعٍا عمْ الهدارس الهذككرة سابقا كاستخدهتا الهعادلة التالية .
ر=

[ ف هحػ س– 2

ف هجػ س ص – هحػ س هحػ ص
)هجػ س([] 2ف هحػ ص) – 2هحػ ص(] 2

كتحصمت عمِ ثبات بهعادلة ارتباط بٓرسكف قدري =  0,91كثـ تعدٓمً بهعادلة سبٓرهاف
2ر
 +1ر
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فكجد أف هعاهل الثبات لٍذا الهقياس = " ,"0,95كتعتبر ٌذي الىتٓجة دالة إحصائيا عىد هستكػ "" 01,0

هها يشٓر إلِ ارتفاع ىسبة ثبات ٌذي الدراسة.

صدؽ المقياس :ػ الصدؽ فْ الهقياس يعىْ أف يقيس اٚختبار ها كضع لقياسً ,كالصدؽ الدػ استخدهتً
الباحثتاف ٌك الصدؽ الظاٌرؼ ,حٓث ثـ عرض الهقياس عمِ هجهكعة هف الخبراء ٖخذ أرائٍـ فيً ,كبعد
التعدٓل كالهكافقة اعتبرت الباحثتاف أف آراءٌـ كهكافقتٍـ دلٓل عمِ صدؽ هقياسٍا الذؼ استخدهتً.
كذلؾ استخرجت الباحثتاف الصدؽ هف الثبات ليصل إلِ أعمِ صدؽ يصل إليً الهقياس حٓث استخدهتا

ف القاىكف التالْ :
الصدؽ = الثبات

=0,97

= 0,95

كبالتالْ فإف ٌذا ٓدؿ عمِ صدؽ الهقياس كبدٚلة إحصائية عىد هستكؼ )(0,01
األسمكب اإلحصائي:
اٖسمكب ا٘حصائْ الذؼ استخدهتً الباحثتاف كالذؼ ٓتىاسب هع الدراسة ٌك اختبار "ت" ٚف الهقياس

تىائْ ,كبالتالْ فاىً أصمح اختبار ٌك اختبار "ت" كالذؼ يحدد الدٚلة الهكجبة كالسالبة ,كالقاىكف الذؼ ثـ

استخداهً أتْ:

ب – 1ب 2

ت=

ص xح
ف

تحميل البيانات كتفسير النتائج:

 -1السؤاؿ اٖكؿ  -:ها التقىيات التعميهية الٛزهة لتىهية قدرات هعمهْ هدارس التعميـ الثاىكؼ بمدية
عٓف ازري ؟

جدكؿ رقـ "ٓ "1بٓف التقىيات التعميهية الهستخدهة فْ التعميـ
الىسبة الهئكية

ر .ؽ

الفػقرة

1

تستخدـ التقىيات التعميهية الحدٓثة فْ عهمية التدريس

62

2

يهتمؾ الهعمـ هٍارات استخداـ التقىيات التعميهية.

65

كا٘دارة الهدرسية.

الدٚلة

ىعـ

ٚ

ا٘حصائية

38

*2.4

35

**3
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3

يستخدـ الحاسكب التعميهْ داخل الهدرسة.

49

51

0.2-

4

ٓكجد جٍاز عرض سٓىهائْ فْ الهدرسة.

66

34

**3.2

5

تتكفر البراهج التعميهية الجاٌزة لمعرض " هىصة

51

49

0.2

تعميهية".
6

تكجد السبكرة الذكية فْ الهدرسة.

31

69

**3.8-

7

يستعهل جٍاز عرض فْ شرح الهادة الدراسية.

52

48

0.4

8

ٓتكفر التسجيٛت الصكتية لبعض الهكاد الدراسية.

49

51

0.2-

9

التقىيات التعميهية تساعد فْ غرس الهعمكهة العمهية.

40

60

*2-

10

قمة تكافر التقىيات التعميهية فْ الهدرسة.

60

40

**4

11

القيهة التعميهية لتقىيات هها ٓجعل صعكبة فْ

60

40

**4

الحصكؿ عمٍٓا.
12

صعكبة تكافر التقىيات التعميهية لتحقٓق أٌداؼ تعميهية

61

39

*2.2

هحددة.
داؿ)2,63=**(0.01

داؿ)1,98 = *(0.05

هف خٛؿ الىظر إلِ الجدكؿ أعٛي تبٓف أف الفقرات السابقة لٍا دٚلة إحصائية عىد الهستكيٓف " ,0,01

 " 0,05كٌذا ٓدؿ عمِ أف استخداـ التقىيات الحدٓثة فْ عهمية التدريس كا٘دارة الهدرسية تدؿ با٘ٓجاب

عىد استخداهٍا هف قبل الهعمهٓف الهدارس الهرحمة الثاىكية كاهتٛؾ الهعمـ لهٍارات استخداـ الحاسكب,

كتكافر البراهج كاٖجٍزة التعميهية داخل الهدارس هها ٓزيد هف أٌهية الهعمـ كزيادة فاعمية فٍـ الهادة

العمهية كا٘لهاـ بقيهة التقىيات التعميهية كتكافرٌا داخل الهؤسسة التعميهية كٌىاؾ بعض الفقرات ذات دٚلة

إحصائية بالسالب عىد الهستكؼ)(0,01كٌذا ٓدؿ عمِ عدـ استخداـ الحاسكب داخل الهدارس كعدـ تكافر
السبكرة الذكية داخل الفصل كعدـ تكافر التسجيٛت الصكتية لبعض الهكاد الدراسية ,كٌىاؾ بعض الفقرات

التْ ليس لٍا دٚلة إحصائية كهرجعٍا إلِ عكاهل الصدفة كالخطأ.

السؤاؿ الثاىْ  :ها قدرات الهعمهٓف فْ استخداـ التقىيات التعميهية.
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جدكؿ رقـ " "2بٓف قدرات الهعمهٓف فْ استخداـ التقىيات التعميهية.
الىسبة الهئكية

الدٚلة

ا٘حصائية

ر .ؽ

الفقرة

ىعـ

ٚ

1

تساعد التقىية التعميهية فْ رفع الكفاءة الهٍىية.

52

48

0,4

2

ٓجٓد استخداـ التقىية الكتركىية فْ الهىصات التعميهية.

39

61

*2,2-

3

ٓمـ بهفٍكـ الحاسب ألْ كتطبيقاتً.

94

6

**8.8

4

ٓكظف شبكة اٚىترىت فْ الحصكؿ عمِ الهعرفة.

95

5

**9

5

ٓجٓد الهعمـ إدارة الصفكؼ اٚفتراضية كالتعميـ اٚلكتركىْ.

ٓرشد الطٛب إلِ طرؽ الكصكؿ إلِ الهعمكهة باستخداـ التقىيات

30

70

**4-

39

61

*2.2-

7

يحاكر كيىاقش الطٛب باستخداـ الهىصة التعميهية.

40

60

*2-

8

يهتمؾ هٍارات استخداـ الحاسكب كبراهجً.

52

48

0.4

9

تختار الكقت الهىاسب ٚستخداـ التقىية التعميهية.

40

60

*2-

10

يهتمؾ جٍاز حاسكب شخصْ.

51

49

0.2

11

يهتمؾ هٍارة البحث باستخداـ هحركات البحث هثل "جكجل".

13

87

**4-

12

ٓتقف براهج العرض التقدهْ "بكربكيىت".

86

14

**7.2

13

ٓتقف استخداـ برىاهج "الكرد "فْ تجٍٓز الهادة الدراسية.

51

49

0.2

6

التعميهية.

داؿ )2,63= **(0.01

داؿ)1.98= *(0.05

هف خٛؿ الىظر إلِ الجدكؿ أعٛي تبٓف أف ٌىاؾ فقرات ذات دٚلة إحصائية عىد هستكػ ),(0,01
كيتضح ذلؾ أف إلهاهٍـ بالحاسب ألْ دٚلة كاضحة عىد استخداهً لً كتطبٓق براهجً ككذلؾ استخداـ
شبكة اٚىترىت تساعدٌـ فْ الحصكؿ عمِ الهعرفة الصحيحة كهبسطة لمفٍـ كاتقاىٍـ لبرىاهج العرض
التقدـ " البكربكيىت" ,كٌىاؾ بعض الفقرات لٍا دٚلة إحصائية سالبة عىد هستكؼ دٚلة","0.05 ,0.01
كٌذا ٓدؿ عمِ كجكد قصكر فْ استخداهٍـ لمتقىية اٚلكتركىية أؼ الهىصات التعميهية ,كأيضا القصكر
اتضح فْ عدـ إٓجاد إدارة لمصفكؼ اٚفتراضية كالتعميـ اٚلكتركىْ كفْ أرشاد الطٛب ٚستخداـ ٌذي
التقىيات التعميهية ,كعدـ إتاحة الكقت الهىاسب ٚستخداـ ٌذي التقىية باستخداـ الهكاقع اٚلكتركىية هثل "
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الجك جل" ,فالفقرات التْ ليس لٍا دٚلة إحصائية فٍْ غٓر دالة إحصائيا كهرجعٍا إلْ الصدفة كتدخل
عكاهل الخطأ.
السؤاؿ الثالث  :ها الهشكٛت التْ تكاجً الهعمهٓف فْ استخداـ التقىيات الحدٓث.
جدكؿ رقـ "ٓ "3بٓف الهشكٛت التْ تكاجً الهعمهٓف فْ استخداـ التقىيات الحدٓث
ر.ؽ

الفقرة

الىسبة الهئكية

الدالة ا٘حصائية

ىعـ

ٚ

1

يعتقد إف التقىيات التعميهية تحد إهكاىياتً عمِ ا٘بداع

21

79

**5.8-

2

ارتفاع تكالٓف كسائل التقىيات الحدٓثة.

74

26

**4.8

3

يعتقد إف قدراتً هٍددة هف قبل التقىيات التعميهية.

79

21

**5.8

4

ٓكجد ىقص فْ حاجات الهعمهٓف الهٍىية الهتعمقة

70

30

**4

5

عدـ هىاسبة بعض التقىيات الحدٓثة لطبيعة الهادة

51

49

0.2

6

قمة تكافر كسائل التقىيات التعميهية الحدٓثة فْ

52

48

0.4

7

قمة تكافر اٖهكىة الهخصصة ٚستعهاؿ التقىيات

67

33

**3.4

8

عدـ تكافر جهيع التقىيات التعميهية اٖزهة لهادة

85

15

**7

9

عدـ إلهاـ الهعمـ بجدية استخداهٍا كاعتبارٌا هضيعة

52

48

**0.4

10

قمة هعرفة الهعمهٓف لكيفية اٚختبار الهىاسب لمتقىية

66

34

**3.2

11

قمة صياىة اٖجٍزة التعميهية فْ حالة عطمٍا.

75

25

**5

12

ضعف التدريب فْ كيفية تكظٓف التقىيات التعميهية

49

81

0.2-

13

عدـ كفاية هخصصات الهٓزاىية فْ تكفٓر التقىيات

70

30

**4

كاٚبتكار.

باستعهاؿ التقىيات الحدٓثة.
الدراسية.

الهدارس.

التعميهية فْ الهدرسة
التخصص
لمكقت

التعميهية

فْ عهمية التدريس
التعميهية

داؿ )2.63= **(0.01

داؿ )1.98= *(0.05

هف خٛؿ الجدكؿ أعٛي تبٓف أف ٌىاؾ فقرات ذات دالة إحصائية با٘ٓجاب عىد هستكػ ) (0,01كٌذا
ٓدؿ ارتفاع تكالٓف الكسائل التقىية ,كيكجد ىقص فْ خبرات الهعمهٓف الهٍىية باستعهاؿ ٌذي التقىيات ,كقمة
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تكافر اٖهاكف الهخصصة ٚستعهاؿ ٌذي التقىيات داخل الهدرسة ,كعدـ إلهاهٍـ بجدية استخداهٍا كتهثمت
ٌذي الدٚلة أيضا فْ قمة هعرفة الهعمهٓف لتطبٓق اٚختبار اٚلكتركىْ الهىاسب ,كعدـ صياىة اٖجٍزة
التعميهية فْ حالة عطمٍا هها يسبب دلؾ فْ تراكـ ٌذي اٖجٍزة داخل الهدرسة ,كذلؾ لعدـ تكفٓر
هخصصات هالية كفاية لصياىة ٌذي التقىيات.
أها الفقرات ذات دٚلة إحصائية سالبة عىد هستكػ دٚلة ) (0.01كيرجع السبب فْ هحدكدية

استخداـ التقىيات التعميهية هف ا٘بداع كاٚبتكار ,كأيضا عدـ تكافر الدكرات التدريبية لتكظٓف ٌذي التقىيات

التعميهية ,أها الفقرات التْ ليس لٍا دٚلة إحصائية فٍْ هرجعٍا إلِ الصدفة كتدخل عكاهل الخطأ فْ
إجابات الهبحكثٓف.
نتائج البحث:

هف خٛؿ اٖدبيات كاٚستبياف الذؼ تـ التطرؽ إليً فْ ٌذا البحث كيككف ٌذا البحث كصفِ تحمٓمْ

"هٓداىْ" فاف ىتائجً جزء هىٍا تبٓف هف خٛؿ بعض الدراسات كالبحكث كجزء هىٍا هف استىتاجات كاقعىا
التعميهْ يهر بً هف هشاكل كهعكقات كجزء هىٍا هف اٚستبياف كهف ٌىا تستىتج الباحثتاف الىتائج

التالية-:

 -1إف استخداـ التقىيات الحدٓثة اٚستخداـ اٖهثل هف شأىً إف يحقق أداءا عمهي ا ذا جكدة عالية فْ
هخرجات التعميـ.
 -2ضركرة العهل عمِ تغٓر أىهاط كىظـ التعميـ التقمٓدؼ كالعهل عمِ تكظٓف التقىيات الحدٓثة فْ
العهمية التقمٓدية.
 -3لـ تستخدـ التقىيات التعميهية اٚستخداـ اٖهثل فْ هعظـ الهؤسسات التعميهية كذلؾ لعدـ تكفر
ا٘هكاىات الهادية الٛزهة التْ تؤٌمٍا ٚستخداـ ٌذي التقىيات التعميهية.
 -4أكضحت الدراسة أف تىهية القدرات البشرية ٓتحقق بكسائل الهعرفة كالتقىية الحدٓثة.
 -5قمة البراهج التعميهية كا٘رشادية كالتحديات التْ تكاجً الهخرجات ذلؾ كاف سببا فْ تدىْ الهستكػ
التعميهية.
 -6عدـ إقاهة الدكرات التدريبية التْ تكقف الهعمـ كالعهمية التعميهية عمِ هستجدات التىهية كتكىكلكجيا
التعميـ
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تكصيات البحث :
-1العهل عمِ إدخاؿ التقىيات الحدٓثة فْ الهؤسسات التعميهية لهكاكبة التطكر العمهْ.
-2ضركرة تكفٓر البرهجيات كالكسائل التعميهية لغرض تكظيفٍا فْ التدريس.

-3إقاهة الدكرات كالىدكات العمهية لمهعمهٓف فْ هجاؿ تكىكلكجيا التعميـ قبل كأثىاء العهل التربكؼ.
-4ضركرة اٌٚتهاـ هاديا كهعىكيا بهؤسسات البحث العمهْ لتطكير براهج البحث العمهْ كهعالجة
الهشكٛت كالتحديات التْ تظٍر كعائق أهاـ الهسٓرة التعميهية.

-5تكصِ الباحثتاف بضركرة إدخاؿ تعديٛت عمِ الهىاٌج كطرؽ التدريس لكْ تكاكب العكلهة.

))الهقترحات(( :

-1إجراء دراسة حكؿ هعكقات استخداـ الهعمـ لمتكىكلكجيا فْ عهمية التدريس كهدػ استخداهٍا فْ
الهدارس الهرحمة الثاىكية.

-2ىقترح التقمٓل هف الساعات التدريسية لمهعمـ حتِ ٓتقف عهمً.
-3إجراء دراسة هٓداىية حكؿ هعرفة هخرجات التعميـ كالتىهية التربكية.

 -4ضركرة الىظر فْ البراهج كالهىاٌج التربكية كالعهل عمِ إقاهة براهج دكرية كفعالة فْ ٌذا الهجاؿ
التقىْ.

-5ىقترح إعداد كتأٌٓل هعمهٓف تربكيا كعهميا عمِ استخداـ التقىيات التعميهية.

-6إجراء بحكت فْ التعميـ العالْ عمِ "عضك ٌٓئة التدريس" فْ ضكء تطكرات عالـ التكىكلكجيا.

قائمة المراجع:

-1الهقدـ,هٍا سٍٓل ,1978,هقكهات التىهية اٚجتهاعية كتحدٓدٌا  ,بٓركت ,هعٍد ا٘ىهاء.
-2إبراٌيـ ,احهد ) ,(2002ىحك تطكير ا٘دارة الهدرسية ,هكتبة دار الهعارؼ الحدٓثة.
-3إبراٌيـ ,عبد الرزاؽ ,(2003) ,هىظكهة تككيف الهعمـ فْ ضكء هعآٓر الجكدة الشاهمة ,دار الفكر,
عهاف.
-4حسٓف ,حهد  ,1994كسائل اٚتصاؿ كالتكىكلكجيا فْ التعميـ ,دار القمـ الككيت.
-5الدككالِ ,بىكر ) ,(2009الهؤتهر العمهْ التاىْ ,كميات التربية بٓف الكاقع كاٖفاؽ ,إعداد الهعمـ قبل
الخدهة كبعد الخدهة بكميات التربية.
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-6رسهْ ,عبد الهمؾ عباس ,دمحم هجدؼ (2005) ,تفعٓل إدارة الهدرسة الثاىكية استخداـ تكىكلكجيا
الهعمكهات كاٚتصاؿ لتحقٓق الجكدة الشاهمة ,الهركز القكهْ لمبحكث التربكية كالتىهية.
-7سكسْ ,هعطِ دمحم (2007) ,التعميـ الجاهعْ كالتىهية فْ الهجتهع المٓبْ دراسة تطبيقية ,رسالة
هاجستٓر غٓر هىشكرة كمية أداب.
-8سكيداف ,أهل ,2007,هظاٌر الهبارزات فْ التعميـ ,دار الفكر ,عهاف.
-9الشرقاكؼ ,جهاؿ 2003هستكػ التىكر فْ هستحدتاث تكىكلكجيا التعميـ لدػ كٛا هف طٛب كمية
التربية شعبية لتربية.
-10شعٓب ,دمحم رهضاف (2015) ,كاقع استخداـ الهعمهٓف لمتقىيات التعميهية هف كجٍة ىظر هدٓرؼ
الهدارس ,هجمة كمية أداب ,جاهعة هصراتة العدد .6
-11الشٍراىِ ,هرعِ ) (2011كاقع استخداـ التقىيات الحدٓثة فْ تدريس التربية ا٘سٛهية الهرحمة
اٚبتدائية هف كجًٍ ىظر هشرفْ التربية ا٘سٛهية ,رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة ,كمية التربية جاهعة أـ
القرػ ,هكة الهكرهة.
-12الشٍرؼ ,عمِ بف (2012) ,هستكػ تكافر هٍارات استخداـ تقىيات التعميـ لدػ هعمهْ الصفكؼ
اٖكلية ,رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة ,كمية التربية ,جاهعة أـ القرػ.

-13عبد السهيع ,هصطفْ  ,2003اٚتصاؿ كالكسائل التعميهية ,هركز الكتاب لمطباعة.
-14عبد الهىعـ ,إبراٌيـ ,2003 ,التعميـ اٚلكتركىْ فْ الدكؿ الىاهية اٖهل كالتحديات الىدكة ا٘قميهية
حكؿ تكظٓف تقىيات الهعمكهات دهشق.
-15عبد الهىعـ ,عبد الباقْ ابك زيد حمهْ الفتكح ,2001,التقىيات التعميهية فْ الدكؿ العربية ,دار
الىشر الصفاء ,الهمؾ السعكدية.
-16عبٓد ,هاجدة السٓد ,2011الكسائل التعميهية كاىتاجٍا لمعادٓٓف كذكػ اٚحتياجات الخاصة ,دار
صفاء لمىشر ,عهاف.
-17عثهاف ,ههدكح عبد الٍادؼ (2003) ,تكىكلكجيا هدرسة الهستقبل ,الكاقع كالهأهكؿ ,بحت هقدـ هف
كمية التربية ,جاهعة الهمؾ سعكد.
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-18غىاىيـ ,سكٓىة احهد ) ,(2017هدػ استخداـ هعمهْ الهدارس الحككهية لمقكاعد اٖساسية الهتبعة
لمكسائل التعميهية فْ التحصٓل الدراسْ لتٛهٓذٌـ ,هجمة كمية التربية اٖساسية لمعمكـ التربكية كا٘ىساىية,
جاهعة بابل العدد).(35
-19فتح هللا ,دمحم عبد الفتاح ) ,(2004أساسيات إىتاج كاستخداـ كسائل تكىكلكجيا التعميـ ,دار الرياض.
-20فرح ,عبد المطٓف ,2005تكظٓف اٚىترىت فْ التعميـ كهىاٌجً ,دار الىشر لمطباعة.
-21القرشْ ,كائل بف سالـ ) ,(2007هعكقات استخداـ الحاسكب كشبكة الهعمكهات الدكلية فْ تدريس
الرياضيات رسالة هاجستٓر كمية التربية ,السعكدية.
-22الهفرح ,بدرية كآخركف ) (2007اٚتجاٌات الهعاصرة فْ إعداد الهعمـ كتىهٓتً هٍىيا ,إدارة البحكث
كالتطكير التربكؼ ,الككيت.

***********************
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فاعمية استراتيجية التعمـ التعاكني فػي تعميـ المدرج المكسيقي باستخداـ البيانك اإللكتركني
لمتالميذ في المرحمة االبتدائية

د. .دالؿ ابك القاسـ القاضي
كمية التربية قصر بف غشٓر  /جاهعة طرابمس
المقدمػػػػػػػػػػة :
الهكسػػيقِ هصػػدر لٙشػػباع كاٚىطػػٛؽ العػػاطفْ  ,لػػذا فٍػػْ تٍػػذب كجػػداف التمهٓػذ كأحاسيسػػً ٖىٍػػا

غىيػػة بقيهٍػػا العاطفيػػة  ,كهػػا أىٍػػا تعهػػل عمػػِ تػػكفٓر التبػػآف بػػٓف اله ػكاد الد ارسػػية التػػْ يكػػتع بٍػػا البرىػػاهج
الدراسْ كالتْ تعتهد عمِ العقل بدرجة كبٓرة.

كقد اٌتهت الهجتهعات الهتقدهة بكضع الهكسيقِ فْ الهىاٌج الحدٓثة الخاصة بالطفل ,شأىٍا فْ

ذلػػؾ شػػأف العمػكـ الطبيعيػػة كالرياضػػية كاٚجتهاعيػػة ؛ باعتبارٌػػا عىصػػر فعػػاٚا فػػْ تشػػكٓل الطفػػل الىفسػػْ ,
فهػػف خٛلٍػػا يهكػػف تىهيػػة حكاسػػً كاثػػارة خيالػػً كترقٓػػق شػػعكري كاد اركػػً ٌٖهيػػة العهػػل الجهػػاعْ  ,كتبػػٓف هػػف
اتجاٌات التدريس فْ العالـ استخداـ طرؽ كأسالٓب جدٓػدة لمتػدريس ٌ ,ػدفٍا اٖساسػْ اٌٚتهػاـ بػالهتعمـ ,
ليكػػكف فعػػاٚا كهشػػارك ا فػػْ العهميػػة التعميهيػػة التػػْ شػػٍدت تطػػك ار كبٓػ ار لمػػتخمص هػػف اٖسػػالٓب التقمٓديػػة فػػْ
التدريس .
فمٍدا فاف التربية الهكسيقية فْ الهرحمػة اٚبتدائيػة لٍػا كظيفتػاف  ,كظيفػة تربكيػة كأخػرػ فىيػة ٌ ,ػذا الكضػع
الههتاز أضفْ عمِ ٌذي الهادة بها يحققً لٍا عف طريق هختمف أىشطتٍا أٌهية خاصػة بالعهميػة التعميهيػة
فْ ٌذي الهرحمة الٍاهة ".عبد السٛـ2000,ـ  ,ص "13
كعىػػد تقٓػػيـ أؼ هػػىٍج د ارسػػْ ك هػػدػ تحقيقػػً ٌٖػػداؼ الهػػادة ىىظػػر إلػػِ هحت ػكاي أكٚا ,كىسػػأؿ ٌػػل
تحققػػت فيػػً هختمػػف جكاىػػب الخبػرة  ,التػػْ تكػػكف فػػْ هجهكعٍػػا الهػػادة الكاجػػب تكصػػٓمٍا لمهػػتعمـ بهػػا يهكػػف
القػػكؿ هعػػً اف ٌػػذا الهػػتعمـ  ,بٍػػذا الهػػىٍج قػػد درس ٌػػذي الهػػادة  ,بهػػا ٓتىاسػػب هػػع الهرحمػػة التعميهيػػة التػػْ
يكػػكف فٍٓػػا بالقػػدر الهىاسػػب كعمػػِ ٌػػذا اٖسػػاس إذا رجعىػػا إلػػِ هحتػػكػ هػػىٍج التربيػػة الهكسػػيقية لمهرحمػػة
اٚبتدائية  ,الذؼ يستٍدؼ بالدرجة اٖكلِ العهل عمِ تربية تٛهٓذ ٌذي الهرحمة تربية هكسيقية.
" اكراـ كآخركف ,1999 ,ص"158
 .1فهػػف ٌ ػذا الهىطمػػق ف ػإف الهكسػػيقِ تحقػػق كثٓ ػرا" هػػف اٌػػداؼ التربيػػة  ,كخصكصػػا" هرحمػػة التعمػػيـ
اٚساس ػػْ ٖ ,ىٍ ػػا أس ػػاس لمبى ػػاء التعميه ػػْ  ,حٓ ػػث اىٍ ػػا تع ػػد الف ػػرد لمحي ػػاة العاه ػػة  ,كتٍٓئ ػػة ل ػػىهط
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اجتهػػاعْ كفكػػر هتجػػاىس كهتكاهػػل ٓتكقػػف ذلػػؾ عمػػِ الػػدكر الػػدؼ يهكػػف اف يقػػدـ كاٚجتهاعيػػة ,
كالخمقية  ,كٌْ تحقق لً اكبر درجة هف التكافػق  ,كالتكٓٓػف هػع هػا يحػيط بػً هػف ظػركؼ كأحػكاؿ
".صادؽ كآخركف 1978ـ  ,ص " 43
ٌذا كيشكل التعميـ اٖساسْ بمٓبيا هرحمة هػف ه ارحػل التعمػيـ الهٍهػة هػدػ الحيػاة كيػزكد الهتعمهػٓف
الهعػػارؼ كالهعمكهػػات اٖساسػػية بهٍػػارات كظيفيػػة  ,يحقػػق هػػف خٛلٍػػا ال ػربط المغػػكؼ الهتكاهػػل بػػٓف الفػػرد
كهجتهعً  ,فضٛا عف تزكيد الهتعمـ بالقدرة الذاتية لمتعمـ حتِ يقكػ عمِ هتابعة هسٓرة العمـ طكؿ حياتً ,
كهف خٛؿ زيػارتْ لػبعض الهػدارس بهىطقػة طػرابمس الكبػرػ  ,فقػد كجػدت الباحثػة هػىٍج التربيػة الهكسػيقية
عبارة عف أىاشٓد فقط كٍٓ ٚتـ بالتربية الهكسيقية إ ٚلمعزؼ السهاعْ فْ الهٍرجاىات كالحفٛت فْ ىٍاية
العاـ الدراسْ  ,كهف ٌذا الهىطمق فإف الهقررات الد ارسػية بهدارسػىا ٓجػب آ ٚتكػكف ىظريػة  ٚتطبٓػق لٍػا ,
كيتطمػػب التعمػػيـ اٖساسػػْ طػػرؽ كأسػػالٓب هػػف التػػدريس  ٚتعتهػػد عمػػِ التمقػػٓف فقػػط  ,كاىهػػا تتػػيح الفػػرص
لمتمهٓذ أف يككف إٓجابي ا فْ العهمية التعميهية  ".احهد سالـ كآخركف2007 ,ـ  ,ص " 86
كهعمـ التربية الهكسيقية فْ الهرحمة اٚبتدائية  ,كالذؼ تقع عمِ عاتقً أهاىة تربيػة الػىشء ٓ ,جػب
أف يك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكف كاعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا تهاهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا لمعه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل الكبٓ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذؼ يس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍـ في ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػً بجٍ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي
حتِ ٓتـ تحقيقً عف إيها ىصادؽ فٓتحػتـ عميػً أف ٍٓٓػئ لمطفػل أقصػِ هػا يسػتطيع هػف الكسػائل الهسػاعدة
فْ تكجيً التمهٓذ كىفسػٓتً كجٍػة هتفتحػة حتػِ ٍٓبػً حيػاة سػعٓدة  ,كبٍػذا يكػكف تمهٓػذ الهسػتقبل أسػعد حظػ ا
هف ٌؤٚء التٛهٓذ الذؼ لـ ٓىالكا قسط هف التربية الهكسيقية .
كتعد أسالٓب التدريس بػاختٛؼ أىكاعٍػا ٌػْ كسػائل اٚتصػاؿ الحقيقيػة لمػتعمـ سػكاء كػاف هحتكاٌػا
هعرفيا أك هٍاري ا أك ىفسي ا ,فٓ ٛكجد أسػمكب كاحػد بعٓىػً هػف أسػالٓب التػدريس يهكػف أف يسػاٌـ بهفػردي فػْ
التىهية الشاهمة لمهتعمـ  ,لذلؾ ٓجب عمِ الهعمـ أف ٓختار أفضل اٖسػالٓب التػْ تتىاسػب ك قػدرات الهػتعمـ
كاٌتهاهاتً كاعداد التٛهٓذ الذؼ يقكـ بالتػدريس إلػٍٓـ إلػِ جاىػب أىػً يسػتطيع أف يقػدـ الجدٓػد باسػتهرار كأف
يعرؼ الكثٓر عف هداخل كل أسػمكب حتػِ يكػكف هكقػف الهػتعمـ إٓجابيػ ا فهٍهػة الهعمػـ لػـ تعػد قاصػرة عمػِ
الشرح فقط ,كقد ظٍرت عدة استراتٓجيات لمتدريس تٍتـ بىشاط الطالب كالتْ دعػت إلػِ تقػكـ بػً فػْ تىهيػة
هختمف القدرات كاٚتجاٌات الهرغكبة فٍٓا " ..احهد سالـ كآخركف2007,ـ  ,ص " 83
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إف اٌٚتهػػاـ باسػػتراتٓجيات تىفٓػػذ آليػػات الهىػػاٌج الد ارسػػية فقػػد بػػدأ اٌٚتهػػاـ بد ارس ػة التعػػاكف كالتفاعػػل فػػْ
الهكاقػػف التعميهيػػة كتشػػجيع التعػػاكف كالتىػػافس فػػْ هجهكعػػات صػػغٓرة  ,كت ازٓػػد اٌٚتهػػاـ  ,كتعػػدد الد ارسػػات
التْ تطالب بضركرة تدريب الهعمهٓف كالطٛب الهعمهٓف عمِ استراتٓجيات التعمـ الجهعْ فْ بٓئة تعاكىية
أك تىافسية عمِ حد سكاء " اهاؿ دمحم 2001.,ـ ,ص"4
ككاى ػػت لط ارئ ػػق الت ػػدريس ك ٚتػ ػزاؿ أٌهي ػػة خاص ػػة بالىس ػػبة إل ػػِ عهمي ػػة الت ػػدريس الص ػػفْ  ,كل ػػذلؾ رك ػػز
التربكيكف عمػِ طػرؽ التػدريس الهختمفػة كفكائػدٌا فػْ تحقٓػق هخرجػات تعميهيػة هرغكبػة لػدػ الهتعمهػٓف فػْ
الهراحل التعميهية الهختمفة ,كقد أدػ ٌذا اٌٚتهاـ بطرؽ التدريس إلِ اىتشار القكؿ  :إف الهعمـ الىػاجح هػا
ٌػػك إ ٚطريقػػة ىاجحػػة  ,لتحقٓػػق أٌػػداؼ التػػدريس كسػػٓر العهميػػة التعميهيػػة بىجػػاح "احهػػد الىػػادؼ كآخػػركف
,2007,ص"83
كٌػػذي اٚسػػتراتٓجية " ٌ ػْ اٚسػػتخداـ اٖهثػػل لمهجهكعػػات الصػػغٓرة بحٓػػث يعهػػل الطػػٛب لزيػػادة تعمهٍػػـ

كتعمـ بعضٍـ بعضا إلِ أقصِ حد ههكف ".سميهاف كآخركف,2005,ص"76

مشكمة البحث :

تش ػػٓر الباحث ػػة أف التعم ػػيـ الهكس ػػيقِ بمٓبي ػػا  ٍٓ ٚػػتـ ب ػػً بش ػػكل جٓ ػػد  ,كأف التٛهٓ ػػذ  ٚيعرف ػػكف حت ػػِ

الهفاٌيـ البسيطة لمػتعمـ الهكسػيقْ كهػف بٓىٍػا هعرفػة لمهػدرج الهكسػيقْ  ,اٖهػر الػذؼ اسػتدعاٌا لمقيػاـ بٍػذا

البحث لعمً يطرؽ البػاب لهعرفػة أٓػف تكهػف ٌػذي الهشػكمة  ,كالتفكٓػر فػْ هكضػكع البحػػث كهػا هػدػ فاعميػة
استراتٓجية التعمـ التعاكىْ فْ تعمـ الهدرج لمهكسيقْ لمهرحمة اٚبتدائية باستخداـ البياىك ا٘لكتركىْ .

تساؤالت البحث :

 -1ها فاعمية استخداـ استراتٓجية التعمـ التعاكىْ فْ تعمـ الهدرج الهكسيقِ لتٛهٓػذ الهرحمػة اٚبتدائيػة
؟

 -2ها إهكاىية استخداـ البياىك ا٘لكتركىْ فْ التحصٓل العمهْ لمتٛهٓذ فْ تعمـ الهدرج الهكسيقِ ؟

أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ البحث:
ييدؼ البحث الى:ػػ

 .1اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتراتٓجية ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتعمـ التع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكىْ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػْ ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريس اله ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرج
الهكسيقِ .

 .2تقديـ الهفاٌيـ الخاصة بالهدرج الهكسيقْ بطريقة هشكقة  ,باستخداـ البياىك ا٘لكتركىْ .
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أىمية البحث:
 -1التخمص هف اٖسالٓب التقمٓدية فْ التدريس .
 -2استخداـ طرؽ تدريس هىاسبة فْ ضكء إستراتٓجية التعمـ التعاكىْ فْ تعميـ الهدرج الهكسيقْ .
 -3استخداـ البياىك اٚلكتركىْ ككسٓمة لرفع هستكػ التحصٓل لهعرفة الهػدرج الهكسػيقْ لهػا ٓتهٓػز بػً هػف
هكاصفات هف حٓث الجكدة كسٍكلة ىقمً كرخص سعري .
حػػػػػػػػػػدكد البحػػث :

اقتصر البحث عمِ أتْ :

 .1إحدػ الهدارس اٚبتدائية المٓبية بهدٓىة طرابمس .
 .2هقرر الهكسيقِ لمصف الثالث بالهرحمة اٚبتدائية.
 .3استراتٓجية التعمـ التعاكىْ .
 .4العاـ الدراسْ.

فػػػػػػػػػػػػركض البحث :
تفتػػرض الباحثػػة أف تػػدريس الهػػدرج الهكسػػيقْ هػػف خػػٛؿ العػػزؼ عمػػِ آلػػة البيػػاىك اٚلكتركىػػْ ث ػـ

كتابتً كغىاؤي ٓؤدؼ إلِ تحسٓف هستكػ التحصٓل لتعمـ الهدرج لدػ تٛهٓذ الصف الثالث .
منيػج البحػث :

ٓتبػع ٌػذا البحػث الهػىٍج التجريبػْ ) ذك الهجهكعػة الكاحػدة (  ,كٌػك الهػىٍج الػذؼ يقػكـ بهعالجػة عكاهػل

هعٓىػػة  ,كيعتهػػد عمػػِ الهٛحظػػة الهقىىػػة التػػْ تتطمػػب هعالجػػة هػػا يقػػكـ بػػً الباحػػث  ,كيعتهػػد عمػػِ أسػػمكب

القياس القبمْ  /البعدؼ ".دٓبككلدفاىدالٓف,1994,ص"363
عينة البحث:

 .1عٓىة عشكائية هف تٛهٓذ هف الصف الثالث اٚبتدائْ  ,بهدرسة الىضاؿ بهىطقة طرابمس .

 .2درس هػػف ال ػػدركس كاٚىاشػػٓد الخاص ػػة بػػالهقرر الهدرس ػػْ لمصػػف الثال ػػث اٚبتػػدائْ بهدرس ػػة
الىضاؿ بهىطقة طرابمس .

مصطمحات البحث :

 -1الفاعمية Effectiveness :
لفػ ػ ػ ػ ػػع اسػ ػ ػ ػ ػػتخدـ حػ ػ ػ ػ ػػدٓث ا كهعىػ ػ ػ ػ ػػاي  :كصػ ػ ػ ػ ػػف لكػ ػ ػ ػ ػػل هػ ػ ػ ػ ػػا ٌ ػ ػ ػ ػ ػك فاعػ ػ ػ ػ ػػل .

" انػػػػػػػػػػػيس كآخػػػػػػػػػػػركف ،1985،ص"47

كٌػ ػ ػ ػ ػ ػػْ القػ ػ ػ ػ ػ ػػدرة عمػ ػ ػ ػ ػ ػػِ اىجػ ػ ػ ػ ػ ػػاز اٌٖػ ػ ػ ػ ػ ػػداؼ أك الهػ ػ ػ ػ ػ ػػدخٛت لبمػ ػ ػ ػ ػ ػػكغ الخب ػ ػ ػ ػ ػ ػرات الهىشػ ػ ػ ػ ػ ػػكدة كالكصػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ
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إلٍٓا بأقصِ حػد ههكػف  .كعرفػت أيضػا بأىٍػا  :العهػل الػذؼ يكػكف لػً أثػر آجػابْ كعىػدٌا تظٍػر الفاعميػة
فْ اٖداء أك ا٘ىتاج الجٓد ".هختار كعمِ ,1409,ص"56
كتعرفيا الباحثة إجرائياً فْ ٌذا البحث بأىٍػا  :اسػتخداـ الهػكارد الهتاحػة لتحقٓػق اٌٖػداؼ الهطمكبػة بغػض
الىظر عف التكمفة.
 -2االستراتيجية "Strategy:
كٌْ خطة هعٓىة ٓتككف هف هجهكعة هف الطرؽ كاٖسالٓب كالكسائل كاٖىشطة التػْ ٓػتـ أتباعٍػا داخػل
حجرة الدراسة لمكصكؿ الِ اٌٖداؼ الهراد بمكغٍا ".احمد كالجمل ،1999،ص"8
 -3االستراتيجية التدريسية" Teaching Strategy ":
ٌ ػػْ جهي ػػع ا٘جػ ػراءات الهح ػػددة س ػػمفا الت ػػْ ٓتبعٍ ػػا الهعم ػػـ بف ػػرض تحقٓ ػػق أٌ ػػداؼ تعميهي ػػة هعٓى ػػة
كالكصكؿ إلِ هخرجات تعميـ هحددة كٌذا يعىِ التخطػيط الشػاهل لكيفيػة تىفٓػذ العهميػة التعميهيػة كتقكيهٍػ ا.

"فايز كآخركف ،2010 ،ص"32

كتعرفيا الباحثة إجرائيا فػْ ٌػذا البحػث بأىٍػا " :خطػط أك طػرؽ تكضػع لتحقٓػق ٌػدؼ هعػٓف عمػِ الهػدػ
القريػػب أك البعٓػػد  ,كٌػػْ تكصػػٓل الهػػادة لمتٛهٓػػذ هػػف قبػػل الهعمػػـ لتحقٓػػق الٍػػدؼ بهػػا تشػػهمً هػػف كسػػائل
الهبتغاة .
كترتٓبات تساٌـ فْ تقريب الطالب لٗفكار كالهفاٌيـ
ا
 -4التعمـ التعاكني Cooperative- Learning :كٌك تعمـ ٓتـ بإشراؾ هجهكعة
صػػغٓرة هػػف الطمبػػة هعػػا فػػْ تىفٓػػذ عهػػل أك ىشػػاط تعميهػػْ  ,أك حػػل هشػػكمة هطركحػػة كيسػػٍـ كػػل هػػىٍـ فػػْ
الىشاط كيتبادلكف اٖفكار كاٖدكار كيعٓف كل هىٍـ أخر فْ تعمـ الهطمكب حسب إهكاىاتً كقدراتً ".ىػدى
كآخركف،1993،ص"84
كتعرفػو الباحثػػة إجرائيػػا فػػْ ٌػػذا البحػػث بأىػػً " إسػػتراتٓجية تػػدريس تتهحػػكر حػػكؿ تعػػاكف التٛهٓػػذ بحٓػػث
يعهمكا ضهف هجهكعات تعاكىية لتحقٓق ٌدؼ تعميهْ هشترؾ .
 -5التحصيل : Achievement
ٌك الهعرفة التْ ٓتـ ا كتسابٍا أك الهٍارات التْ ٓتـ تىهٓتٍا هػف خػٛؿ الهػكاد الد ارسػية كيػتـ ذلػؾ
بدرجات اٚختبار الهعد لذلؾ " Avterm-1975-p17".
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كتعرفو الباحثة إجرائيا "فْ ٌذا البحث بأىً ٌ :ك هدػ استيعاب تٛهٓذ الهرحمة اٚبتدائيػة لمهكسػيقِ
كهفرداتٍػػا كيهكػػف أف يعػػرؼ التحصػػٓل كيسػػتدؿ بػػً عمػػِ الػػدرجات التػػْ يحصػػل عمٍٓػػا التٛهٓػػذ ( عينػػػة
البحث) هف خٛؿ اٚختبار التحصٓمْ الهعد لٍذا الغرض .
 -6آلة البيانك اإللكتركني "" Electronic Piano
آلة حدٓثة ظٍرت فْ القرف العشريف ابتكرٌا فرىسياف ٌه ػ ػ ػ ػػا ككبمركجٓمْ Kobler and Geely

) ( فْ عاـ1930ـ  ،بعد ظٍكر عالـ اٚلكتركىات  ,كٌْ آلة تشبً آلة البياىك التقمٓدؼ كاٖرغف التقمٓدؼ

هف حٓث لكحات الهفاتيح كلكىٍا بدكف أىابٓب ٌكائية  ,كيستبدؿ ذلؾ بمهبات إلكتركىية أك تراىزستكرات هػع
غٓرٌػ ػػا هػ ػػف أدكات كٍربائيػ ػػة  ,كتعػ ػػددت أىكاعٍػ ػػا كاهكاىاتٍػ ػػا العاليػ ػػة هػ ػػف حٓػ ػػث اٖص ػ ػكات اٖكركسػ ػػترالية

الهستخدهة كا٘يقاعات الهتعددة ".بٓكهْ,1992 ,ص"249
المرحمة االبتدائية ": "primary stage

ٌْ هرحمة تعميـ ىظاهية تقبل التٛهٓذ هف سف السادسة كتستهر ست سىكات كتٍدؼ ٌػذي الهرحمػة
إلػػِ اكتسػػاب التٛهٓػػذ اٖساسػػيات التػػْ تهكػػىٍـ هػػف هكاصػػمة الد ارسػػة فػػْ اله ارحػػل التاليػػة .كتقػػكـ السياسػػة
التعميهية بهرحمة التعميـ اٖساسْ فْ لٓبيا عمِ اٖسس التالية هف بٓىٍا-:
 حرية التعمـ هكفكلة لمجهيع كٌك إلزاهْ كهجاىْ بهؤسسات التعميـ العاهة تطػ ػ ػ ػ ػػكير الهىػ ػ ػ ػ ػػاٌج الد ارسػ ػ ػ ػ ػػية بصػ ػ ػ ػ ػػكرة هسػ ػ ػ ػ ػػتهرة ,كهراجعػ ػ ػ ػ ػػة أٌػ ػ ػ ػ ػػدافٍا" المجىػ ػ ػ ػ ػػة الكطىيػ ػ ػ ػ ػػة كالعمػ ػ ػ ػ ػػكـ,2008.ص,ص4-2,

"

كتعرفيا الباحثة إجرائيػا فػْ ٌػذا البحػث بأىٍػا " :بأىٍػا الهرحمػة الهٍهػة فػْ تكػكيف شخصػية الطفػل بكػل
جكاىبٍا  ,كيجب أف تحظِ باٌٚتهاـ لهػا تتسػـ بػً ٌػذي الهرحمػة هػف سػهات ٓتضػح أثرٌػا هسػتقبٛا فػْ أداء
كشخصية الهتعمـ هف جٍة كلمعالـ الخارجْ هف جٍة أخرػ .

الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات السابقة :
ػػ ػدراسة ليمى عسل  1994ـ.
ٌػػدفت الد ارسػػة الػػِ كضػػع تكصػػٓف لػػبعض أٚت التربكيػػة " اٚكرج كاٚككردٓػػكف كالريك ػػكرد " ,

كهقترح بدٓل ٚلة البياىك تفْ بالغرض كالة هكسيقية هصاحبة فْ التدريس  ,دلؾ لككف اٚلة الهختػارة اقػل
تكمفة كاسٍل اىتقاؿ هف الة البياىك  ,كاعدت الباحثة استهارة اسػتطٛع راؼ الخبػراء  ,كتػـ اختيػار عٓىػة هػف
خب ػراء التربيػػة الهكس ػػيقية لتحكػػيـ التكصػػٓف  ,كعٓى ػػة هػػف ط ػػٛب التربيػػة العهميػػة بكمي ػػة التربيػػة الهكس ػػيقية
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كسؤالٍـ عف ترتٓب اكلكيات استخداـ ٌدي أٚت فْ حصص التربية الهكسيقية  ,كاتبع الهػىٍج الكصػفْ ػ ػ

الد ارسػات الهسػحية " ,كاسػفرت الىتػائج عػف ىجػاح التكصػٓف الهقتػرح لػبعض ٌػدي أٚت التربكيػة كحصػػكؿ
آلة اٚكرج الهرتبة اٚكلِ  ,تمٍٓا الة اٚككردٓكف  ,ثـ الة الريككرد .

ػػػ دراسة ناجي حسني 2013ـ.

ٌػػدفت تمػػؾ الد ارسػػة الػػِ التعػػرؼ عمػػِ اخطػػاء الطػػٛب ػ ػ الهعمهػػٓف فػػْ اداء بعػػض هٍػرات تػػدريس

الهكسػػيقِ " الصػػكلفٓج الغربػػْ  ,عػػزؼ كغىػػاء اٚىاشػػٓد الهدرسػػية  ,اٚلعػػاب التعميهيػػة " اثىػػاء فت ػرة التربيػػة
العهمية لطٛب الفرقة الرابعة  ,بكمية التربية الىكعية جاهعة عٓف شهس " لقيػاس هٍػارات تػدريس الهكسػيقِ

الهختارة  ,كتـ هٛحظتٍـ فْ تدريس ٌدي الهٍارات اثىاء التربية العهمية  ,كاتبع الهػىٍج الكصػفْ التحمٓمػْ,
هٍارات التدريس الهختارة اثىاء فترة التربية العهمية ككضع الباحث هقترحات لهعالجتٍا .

ػدراسة ىيستر : 2013

ٌ ػػدفت الد ارس ػػة ال ػػِ هش ػػاركة الهعمه ػػٓف ف ػػْ اع ػػداد الطال ػػب  /الهعم ػػـ لت ػػدريس الهكس ػػيقِ لمهرحم ػػة

اٚبتدائيػػة هػػف خػػٛؿ الهٍػػارات الهكسػػيقية هثػػل " الغىػػاء  ,العػػزؼ عمػػِ أٚت  ,اٚرتجػػاؿ كالتػػألٓف " كاعػػد
الباحػػث اسػػتهارة اسػػتطٛع راؼ عمػػِ 4اٚىترىٓػػت فػػْ الهٍػػارات الهكسػػيقية لمطػػٛب ػ الهعمهػػٓف فػػْ جىػػكب

الكٚيات الهتحدة  ,كاتبػع الهػىٍج الكصػفْ كاسػفرت الىتػائج عػف اف الهٍػارات الهكسػيقية الهختػارة هػف
الهعمهٓف تساعد عمِ اعداد الطالب ػ ػ الهعمـ فْ تدريس الهكسيقِ لمهرحمة اٚبتدائية
ػ دراسة ماري  2007ـ بعنكاف "" التعاكف الفعاؿ بٓف الهعمهٓف كالطٛب  /الهعمهٓف فْ تدريس الهكسيقِ
ٌػػدفت الد ارسػػة الػػِ تحسػػٓف اداء الطػػٛب  /الهعمػػـ هشػػاركة الهعمهػػٓف هػػف خػػٛؿ ههػػٓف هشػػاركة الهعمهػػٓف
هعٍـ فْ تدريس أٚت الهكسيقية  ,كالتعرؼ عمِ اكجً الشبً كاٚختٛؼ بٓف تػدريس الهعمهػٓف كالطػٛب
 /الهعمهػٓف بهفػػردٌـ فػػْ تػػدريس أٚت الهكسػػيقية ,كاتبػػع الباحػث الهػػىٍج التجريبػػْ  ,كاختػػار عٓىػػة البحػػث
هف اربعػة هعمهػٓف كاربعػة طػٛب  /هعمهػٓف لهٛحظػتٍـ فػْ تػدريس أٚت الهكسػيقية لهػدة ثٛثػة اسػابيع ,
كاسػفرت الىتػػائج عػػف تحسػػٓف اداء الهعمهػػٓف الػذٓف هػػارس ك تػػدريس أٚت الهكسػػيقية بالتعػػاكف الهعمهػػٓف
كاكصِ الباحث بكضع براهج لتدريس أٚت الهكسيقية لمطٛب  /الهعمهٓف هع هعمهٓف الهكسيقِ .
االطػػػػػػػػػػػػػػػار العممي :
قاهػػت الباحثػػة بعهػػل ٌػػدا البحػػث عمػػِ عٓىػػة عش ػكائية هػػف تٛهٓػػذ هػػف الصػػف الثالػػث اٚبتػػدائْ

بهدرسة الىضاؿ بهىطقة طرابمس هف خٛؿ استهاعٍـ لمىشٓد هع الكسائل الهساعدة لتكضيح هعرفػة الهػدرج

الهكسيقْ كتعميـ التٛهٓذ الدارسكف كقياس هدػ استيعابٍـ بعد تطبٓق الدرس .
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محتكى الػػػػػػػػػػػػػػػدرس :

 -1اٚستراتٓجيات الهستخدهة

الهىاقشة – التحاكر  -التعمـ التعاكىْ .

 -2الكسائل كاٖدكات الهستخدهة بطاقات لمهٍاـ – الصمصاؿ – السبكرة – البياىك
اٚلكتركىْ.

 -3اٖدلة كالشكاٌد

أسئمة هف هحتكػ الدرس .

 -4التقكيـ

تقكيـ هرحمْ أثىاء الجمسة – تقكيـ ىٍائْ بعد اىتٍاء

 -5ىكاتج التعميـ

هعرفة عدد الخطكط لمهدرج الهكسيقْ  ,هعرفة الهسافات

مكضكع الدرس  :الهدرج الهكسيقْ

الدركس .

لمهدرج الهكسيقْ .

األىػداؼ

أىداؼ معرفية

 ٓتعرؼ عمِ شكل الهدرج الهكسيقْ بطريقة صحيحة بعد شرح الباحثة لً . يفرؽ التمهٓذ بٓف الهدرج الصحيح كالهدرج الخطأ . -يفرؽ التمهٓذ بٓف الخطكط كالهسافات .

 يحدد الشكل الصحيح لمهدرج الهكسيقْ بطريقة صحيحة بعد شرح الباحثة . -يهٓز التمهٓذ الهصطمح العمهْ لمهدرج الهكسيقْ .

أىداؼ ميارية

 ٓدكف الهدرج الهكسيقْ بعد تدكيف الباحثة لً . -يغىْ ىشٓد الهخصص لمهدرج الهكسيقْ بعد غىاء الباحثة لً .

 -يصاحب غىاء أحد الزهٛء بإحدػ آٚت الباىد ا٘يقاعية بهٍارة بعد هصاحبة الباحثة لً .

أىداؼ كجدانية

 ٓتعاكف هع زهٛءي فْ ترتٓب حجرة الدراسة . يشارؾ زهٛءي فْ غىاء الىشٓد بكل عفكية كسعادة .ٓ -بادر با٘جابة عمِ أسئمة الهعمـ بىشاط .

أىداؼ خاصة في التعمـ التعاكني :

 تعمـ التٛهٓذ كٓف يحبكف بعضٍـ البعض كبٓئة العهل كالهعمـ كيتعمهكف الهٍارات اٚجتهاعية . يعهل عمِ تغٓٓر اتجاٌات التٛهٓذ ىحك الهادة الدراسية كهعمهٍٓا بشكل إٓجابْ ككاضح .549
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ٓ -ىهك عىدي القدرة عمِ القيادة كاٚلتزاـ كالطاعة هف خٛؿ تبادؿ اٖدكار  ,فالهعمـ يصبح هتعمها كالتمهٓذ

ٖقرىً .
يصبح هكجٍ ا كهعمه ا ا
الكسيمة  ( :مصادر التعمـ )
 السبكرة . البياىك اٚلكتركىْ . -بطاقات لمهٍاـ .

 إجراءات تنفيذ إستراتيجية التعمـ التعاكني : -1التمييد ( التييئة )  5 :دقائق .

 ٓتـ الهىاقشة كالتحاكر هع التٛهٓذ عمِ أف لكل لغة رهكز خاصة بٍا كحركؼ هختصة بٍا  ,كحكؿالتدكيف كأٌهٓتً فْ المغة عاهة كالهكسيقِ خاصة .

 أٌهية التدكيف ككٓف أىً كسٓمة لىقل كحفع الهعمكهات كاٖفكار كالحفاظ عمٍٓا هف الىسياف .-2العناصر األساسية في الدرس :

 -شكل الهدرج الهكسيقْ

 -عدد الخطكط كالهسافات فْ الهدرج الهكسيقْ .

شكل رقـ ( )1عدد الخطكط كالمسافات

 -3أسمكب العمل كتكزيع الميمات  5 :دقائق .
 -تقسـ الباحثة التٛهٓذ إلِ ست هجهكعات .

 كزعت الباحثة كل هجهكعة التْ احتكت عمِ ) (5تٛهٓذ هف هختمف الهستكيات. -يعٓف قائد لكل هجهكعة لكْ ٓكزع اٖدكار بالطريقة أتية :

أ-الهجهكعات (ٓ )5 - 3 – 1تـ طرح سؤاؿ هف قبل الباحثة عف كيفية عدد اٖسطر التْ تدكف عمٍٓا
كل هف المغة العربية كالمغة اٚىجمٓزية .

ب-الهجهكعات ( )6 - 4 – 2تـ تكزيع بطاقات عمِ الهجهكعات الهقصكدة بالسؤاؿ هف قبل الباحثة
هرسكـ عمٍٓا خطكط كهسافات عشكائية كيككف الهدرج الهكسيقْ هف بٓىٍها .
-4تنفيذ العمل التعاكني  20 :دقيقة .

 بدأت الباحثة بتكضيح عدد اٖسطر التْ تدكف عمٍٓا الىغهات الهكسيقية .550
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شكل رقـ ( )2عدد الخطكط كالمسافات لممدرج المكسيقي

 -تـ التكضيح لمتٛهٓذ عمِ أىٍا خهس خطكط كأربع هسافات .

) عمِ اليهٓف أربع الهسافات عمِ اليسار خهس الخطكط (

شكل رقـ ( )3أماكف الخطكط كالمسافات لممدرج المكسيقي

 شرح لكل الهجهكعات أسهاء الخطكط )اٖسطر( لمهدرج الهكسيقْ كها ٌك هكضح بالشكلأتْ:

شكل رقـ ( )4أسماء اسطر المدرج المكسيقي

 -تتحدث الباحثة كتعمهٍـ كتصل هعٍـ إلِ هعرفة شكل الهدرج الهكسيقْ .

شكل رقـ ( )5اسماء الخطكط كالمسافات

 -كجً سؤاؿ لكل الهجهكعات إلِ استىباط تعريف لمهدرج الهكسيقْ  ,بعد شرح الباحثة لً .

 كجً سؤاؿ هف كل تمهٓذ بالهجهكعات  ,أف تعد الخطكط كالهسافات هف أسفل إلِ أعمِ  ,كيتـ إيصاؿهعمكهة بأف الىغهات أك الحركؼ الهكسيقية تق أر هف اليسار إلِ اليهٓف .

 -هعرفة أسهاء الىغهات عمِ الخطكط كالهسافات كها بالشكل الهكضح أتْ:
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شكل رقـ ( )6أسماء النغمات عمى المدرج المكسيقي

-5عرض نتائج العمل التعاكني كمناقشتو  10 :دقائق .

-سأؿ قائد كل هجهكعة بعد الهشاكرة هع الباحثة فْ استىباط الشكل الصحيح لمهدرج الهكسيقْ .

طمب هف كل تمهٓذ استخراج الشكل الصحيح هف كسط أشكاؿ الكسٓمة أك البطاقة التْ تـ تكزيعٍا هف
ُقبل قائد الهجهكعة كالتشاكر فيها بٓىٍـ عف هاٌية الهعارؼ التْ أخدت بالدرس بالكسٓمة ككذلؾ تـ تقسيهً

الِ هازكرات كها ٌك هكضح بالشكل اٚتْ:

شكل رقـ ( )7تقسيـ المدرج لمكازير

 -طمبت الباحثة هف بعض التٛهٓذ رسـ الهدرج عمِ السبكرة  ,كاعادة شرحً لباقْ التٛهٓذ التْ تأخركا

فْ فٍـ الهعمكهة الهكسيقية .
 -رسـ الهدرج الهكسيقْ .

 -استهاع الباحثة لكل هجهكعة .

 تدكبف عمِ السبكرة العىاصر اٖساسية لمدرس .اسػػـ المجمكعة

-6التقييـ

الزهف  5 :دقائق .

 الهكاد الٛزهة  :كرقة عهل  -آلية التىفٓذ  :جهاعْ . -درجة الىشاط

 الهٍاـ  :كل سؤاؿ خاص بهجهكعة .552
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 .1تقكيـ العمل الجماعي

 ٌل تـ التعاكف الٍداؼ هف قبل أفراد الهجهكعات . صحة ها تكصمكا إلية هف هعمكهات . .2تقكيـ التحصيل بيف المجمكعات :

أ -ضع دائرة حكؿ الهدرج الهكسيقْ الصحيح هف بٓف اٖشكاؿ التالية :

شكل رقـ ( )8انماط لمعرفة الشكل الصحيح لممدرج المكسيقي

ب -هها ٓتككف الهدرج الهكسيقْ ؟

أ -عرؼ الهدرج الهكسيقْ لغكيا ؟
ب -دكف الهدرج الهكسيقْ ؟
نتائج البحث :

 -1فاعمية استخداـ استراتٓجية التعمـ التعاكىْ فْ تعميـ الهدرج الهكسيقْ لتٛهٓذ الهرحمة اٚبتدائية
حٓث قاهت الباحثة بتدريس الهدرج الهكسيقْ هف خٛؿ الهجهكعات كتكزيع اٚدكار عمٍٓـ كل
هجهكعة عمِ حدة كايضا عزؼ الىغهات الخاصة بالهدرج الهكسيقْ عمِ الة البياىك اٚلكتركىْ "

اٚكرج"

 -2اثر استخداـ استراتٓجية التعمـ التعاكىْ عمِ التحصٓل العمهْ لمتٛهٓذ فْ تعميـ الهدرج

الهكسيقْ حٓث ساعدت ٌدي اٚستراتٓجية كهف خٛؿ تقسيـ الهجهكعات كالتعاكف بٓىٍـ هف

تكصٓل الهعمكهة بطريقة سٍمة كسمسة الِ التٛهٓذ كبالتالْ يهكف تطبيقٍا عمِ اؼ هفاٌيـ اخرػ
خاصة بتدريس الهكسيقِ خٛؿ الهرحمة التعميهية .

تكصيات البحث :

ػ ػ ػ اٌٚتهاـ بدراسة بعض الهفاٌيـ الهكسيقية هف خٛؿ استراتٓجيات التعمـ التعاكىْ لتدلٓل صعكبة

التحصٓل العمهْ .

ػ ػ ػ اٌٚتهاـ بالكسائل التعميهية " كاٚكرج اٚلكتركىْ " فْ تدريس الهفاٌيـ الهكسيقية يسٍل تكصٓل

الهعمكهة لمتٛهٓذ بٍدي الهرحمة .
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العربْ 2000,ـ .

 - 2دمحم هطر كآخركف  :ك ازرة التربية كالتعميـ  ,القاٌرة . 1999 ,

3
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تكظيف التعميـ االلكتركني لدعـ كتطكير المختبرات العممية

أ .خيرية عمي دمحم المغربي

كمية التربية قصر بف غشٓر /جاهعة طرابمس

الممخص

ٍٓدؼ ٌذا البحث إلِ تسميط الضػكء عمػِ أٌهيػة تكظٓػف التعمػيـ اٚلكتركىػْ لتطػكير كدعػـ الهختبػر

العمهػػْ فػػْ العهميػػة التعميهيػػة  ,كسػػبل تحسػػٓف أسػػمكب تقديهػػً كتفعٓػػل ىشػػاطاتً الهخبري ػة فػػْ ظػػل ىقػػص

الهعاهل التقمٓدية )الحقيقية(  .يعتبر الهختبػر جػزءا ٓ ٚتجػ أز فػْ التربيػة العمهيػة كتػدريس العمػكـ  ,حٓػث أف
عهمية الربط ها بٓف الهىٍج الىظرؼ كالتطبٓق العهمْ ٓرسخ الهعمكهػات فػْ ذٌػف الطالػب كيكسػبً الهٍػارات
الفىية فْ حياتً الٓكهية  ,كهف تـ ٓجب كذلؾ تطكير اٚسالٓب كالكسائل التعميهية الهستخدهة فْ ىشاطات

العهل الهخبرؼ  .يعتبر التعميـ اٚلكتركىْ كها ٓىدرج تحتً هف اٖسػالٓب كاٖشػكاؿ كػالتعمـ بالهحاكػاة هػف
التكجٍات الحدٓثة فْ هجاؿ التعميـ التْ تجعل الهتعمـ ىشط ا كآجابي ا كهحػك ار لمعهميػة التعميهيػة  ,حٓػث أف
الهعاهل اٚفتراضية  ٚتعتبر بديٛا عف الهعاهل الحقيقية كاىها ٌْ اهتدادا لٍا  ,كهػا أىػً ٓكجػد ارتبػاط قػكؼ
بٓىٍهػا  ,فالهعاهػل اٚفت ارضػية تطػكر دكر الهعمػـ هػف هقػدـ لمهعمكهػات إلػِ هىسػق كهػدٓر لمعهميػة التعميهيػة

كتسػاعدي فػْ إجػراء العدٓػد هػػف التجػارب الهعهميػة الخطٓػرة  .إف التعمػػيـ اٚلكتركىػْ ٓتػػيح لمطالػب فػػرص

التعمـ الذاتْ كيهكىً هف تطبٓق طرؽ العمـ فْ استقصاء الهعرفة العمهية .

 -1المقدمة ..

يعتبر الهختبر تفاعل ىشط بٓف اٖفكار كالتجارب  ,كٌك ىهط التفكٓر كاٖداء ٓتفاعل فيً التخطيط

كالتعمٓل كالتفسٓر كحل الهشكٛت هع اٖعهاؿ الٓدكية كالهشاٌدات  ,كلقد حاكلت دراسات عدٓدة تقٓيـ

دكر الهخ تبر فْ اىجازات الطالب العهمية كتحصٓمً لٌٗداؼ التربكية حٓث أشارت عدة دراسات تجريبية
إلِ أف الطمبة الذٓف عمهكا بطريقة الهختبر طكركا اتجاٌات عمهية آجابية ىحك العمكـ أفضل هف زهٛئٍـ

الذٓف عمهكا بطريقة الهحاضرة كالعرض  .عمِ الرغـ ها لمهختبر كالعهل الهخبرؼ هف أٌهية كبٓرة فْ

تحقٓق أٌداؼ تدريس العمكـ إ ٚأىً تكجد بعض العقبات أك الهشكٛت الهخبرية كالتْ يهكف أف تعكؽ أك

تحكؿ دكف قياـ هعمهْ العمكـ باستخداـ الهختبر كىشاطاتً الهخبرية العهمية كالتْ تتهثل هثٛا فْ ضعف
اٚهكاىيات الهادية كالفىية )زيتكف . (2005 ,
تعتبر أسالٓب كأشكاؿ التعميـ اٚلكتركىػْ كػالتعمـ بالهحاكػاة هػف التكجٍػات الحدٓثػة فػْ هجػاؿ التعمػيـ
التػْ تجعػل الهػتعمـ هحػك ار لمعهميػة التعميهيػة  .كهػا تعتبػر الهعاهػل اٚفت ارضػية هػف هسػتحدثات التكىكلكجيػا
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الحدٓثة كبذلؾ تككف اهتدادا لتطكر أىظهة التعميـ ا٘لكتركىْ  ,كتعد حػٛا لمهشػكٛت الهتعػددة التػْ تكاجػً
الىظـ التعميهية كعدـ تكفر اٖجٍزة كاٖدكات الضركرية ٖجراء التجارب العمهية ) السيالْ .(2014 ,
لقػػد أصػػبح هػػف الضػػركرؼ تطػػكير أسػػالٓب كسػػائل العهميػػة التعميهيػػة كهػػف ٌػػذي الكسػػائل تفعٓػػل تقىيػػة

الهعاهل اٚفت ارضػية )اٚلكتركىيػة( داخػل الهؤسسػات التعميهيػة .حٓػث أىٍػا تعتبػر هػف أٌػـ هػا أىتجتػً التقىيػة

الحدٓثة فْ تطكير أسالٓب كطرؽ تػدريس العمػكـ  ,فٍػْ هعاهػل حاسػكبية تحػاكْ الهعاهػل الحقيقيػة كتهكػف
الطالػػب هػػف إج ػراء جهيػػع التجػػارب الهعهميػػة فػػْ كقػػت اقصػػر كبجٍػػد أقػػل كهػػا يسػػتطيع هػػف خٛلٍػػا إج ػراء

التجارب التْ يصعب إجراءٌا فْ الهعهل الحقيقْ ىظ ار لخطكرتٍا .

 -2مشكمة البحث :

فػػْ ظػػل التطػػكرات الحدٓثػػة كالهتسػػارعة أصػػبح هػػف الضػػركرؼ اختيػػار أسػػالٓب حدٓثػػة لتػػدريس العمػػكـ

تحقػػق اٌٖػػداؼ التعميهيػػة  ,كهػػا أصػػبح هػػف الضػػركرؼ حػػل هشػػكٛت الهختبػرات الحقيقيػػة كتفعٓمٍػػا ٘ج ػراء

التجارب كاٖىشطة العمهية فْ فركع العمػكـ الهختمفػة  ,كلقػد أشػارت عػدة د ارسػات إلػِ أٌهيػة تقىيػة الهعاهػل
اٚفتراضية فْ اكساب الطٛب هٍارات عمهية كعهمية كهعرفيػة بالعدٓػد هػف هقػررات العمػكـ  ,كهػا أىٍػا تعػد

ح ػٛا لهشػػكٛت الهعاهػػل الحقيقيػػة الهتعػػددة هثػػل عػػدـ تػػكفر اٖدكات كاٖجٍ ػزة الضػػركرية ٘ج ػراء التجػػارب
العمهية  ,إضافة إلِ خطكرة إجراء بعض التجارب فْ الهعهل الحقيقْ .

يهكػػف صػػياغة هشػػكمة البحػػث ف ػػْ الس ػؤاؿ التػػالْ  :هػػا أٌهي ػػة تكظٓػػف الهعاهػػل اٚفت ارضػػية كإح ػػدػ

هسػػتحدثات تكىكلكجيػػا التعمػػيـ بٍػػدؼ التغمػػب عمػػِ هشػػكٛت الهعاهػػل الحقيقيػػة كاكسػػاب الطػػٛب الهٍػػارات
العهمية كالعمهية فْ هىاٌج العمكـ الهختمفة ؟

 -3أىداؼ البحث :

ٍٓػػدؼ ٌػػذا البحػػث إلػػِ إلقػػاء الضػػكء عم ػػِ أٌهيػػة تكظٓػػف الهعاهػػل اٚفت ارضػػية بٍػػدؼ التغمػػب عم ػػِ

هشػػكٛت الهعاهػػل الحقيقيػػة هثػػل عػػدـ تػػكفر الهكػػاف الهىاسػػب كىقػػص اٖدكات كاٖجٍ ػزة الهعهميػػة الٛزهػػة

٘جراء التجارب العمهيػة  ,كتحسػٓف أسػمكبٍا كىشػاطاتٍا كتطػكير دكر الهعمػـ فٍٓػا  ,اٖهػر الػذؼ يسػاٌـ فػْ

اكساب الطٛب هٍارات عهمية كعمهية كهعرفية عالية الهستكػ فْ هقررات العمكـ الهختمفة .
 -4أىمية البحث :

تتمخص أٌهية البحث فْ الىقاط التالية :
 تكجيً اٖىظار ىحك أٌهية تكظٓف الهعاهل اٚفتراضية )اٚلكتركىية( بٍدؼ التغمب عمػِ هشػكٛت
الهعاهل الحقيقية كاتاحة بٓئة آهىة ٘جراء التجارب الخطٓرة.
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 اٚس ػػٍاـ ف ػػْ ت ػػكفٓر هعمكه ػػات تس ػػاعد عم ػػِ تكجي ػػً خط ػػط تكظٓ ػػف هس ػػتحدثات تكىكلكجي ػػا التعم ػػيـ
الحدٓثة فْ تعميـ العمكـ فْ كافة الهؤسسات التعميهية .
 اٚسٍاـ فْ دعـ البحكث التْ تتىاكؿ تكظٓف تكىكلكجيا الهعاهل اٚفتراضية فْ العهمية التعميهية.

 -5مصطمحات البحث :

 المختبر ٌ :ػك عبػارة عػف غرفػة تتػكفر فٍٓػا اٚجٍػزة كالهعػدات الهعهميػة الهطمكبػة ٘جػراء التجػارب

العمهيػ ػػة كٌػ ػػك الهكػ ػػاف الػ ػػذؼ ٓجهػ ػػع بػ ػػٓف الجاىػ ػػب الىظػ ػػرؼ كالعهمػ ػػْ ) الكدعػ ػػاىْ , (2014 ,

)القرشْ. (2014 ,

 التعمػيـ االلكتركنػي  :ىظػاـ تعميهػْ ٓػكفر بٓئػة تعميهيػة تفاعميػة ٓػتـ فٍٓػا الػتعمـ عػف طريػق اٖجٍػزة
اٚلكتركىية كتكىكلكجيا الكسائط الهتعددة ) الشهرؼ ) ,(2007 ,أحهد . (2012 ,
 المعمل االفتراضي  :بٓئة تعميـ كتعمػـ إلكتركىيػة افت ارضػية ٓػتـ هػف خٛلٍػا تطبٓػق التجػارب العهميػة
بشكل افتراضْ يحاكْ التطبٓق الحقيقْ كذلؾ هف خٛؿ أقراص هدهجػة أكهػف خػٛؿ هكقػع عمػِ
شبكة ا٘ىترىت  ،كتػربط بػٓف الجاىػب الىظػرؼ بالجاىػب العهمػْ )القرشػْ ) ، )2013 ,ال ارضػْ ,
. ) ٘1429

 -6المختبر:
عػرؼ )القرشػْ  (2014 ,الهختبػر الهدرسػْ بأىػً ٌػك الهكػاف الػذؼ ٓجهػع فيػً الهعمػـ بػٓف الجاىػب
الىظرؼ كالجاىب العهمْ كيستطيع هف خٛلً إثارة تفكٓػر التٛهٓػذ كتغٓٓػر دكرٌػـ هػف هتمقػٓف لمهعمكهػة إلػِ
بػاحثٓف عىٍػا  .كهػا عػرؼ بأىػً هكػاف لمػتعمـ تتػكفر فيػً هسػتمزهات دركس العمػكـ ٘جػراء التجػارب بداخمػً
)الكدعاىْ . (2014 ,

 1-6فكائد المختبر:
أكرد )زيتكف  ( 2005 ,عدة فكائد يحققٍا الهختبر ىذكر هىٍا :
ٓ .1تيح لمطالب فرص التعمـ عف طريق العهػل كبالتػالْ يكسػبً الهعرفػة العمهيػة التػْ تتهٓػز بالكاقعيػة
بػػدٚا هػػف الخب ػرات الهىقكلػػة كبالتػػالْ يكتسػػب الطالػػب خب ػرات عمهيػػة حسػػية هباش ػرة كيػػتهكف هػػف
اٚحتفاظ بالهادة العمهية لهدة أطكؿ .
 .2يكسب الطالػب الهٍػارات العمهيػة العهميػة كالهٍػارات الٓدكيػة كتتعمػق هػثٛا بكيفيػة اسػتخداـ اٖجٍػزة
كالػػتحكـ بٍػػا  ,كػػذلؾ يكسػػبً الهٍػػارات اٚكاديهيػػة التعميهيػػة هثػػل تسػػجٓل البياىػػات كجهعٍػػا كتحدٓػػد
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اله ارج ػػع كعهػػػل الرس ػػكـ البياىيػػػة ككتاب ػػة التقػ ػػارير الهخبري ػػة  .إضػػػافة إل ػػِ ذل ػػؾ يكس ػػب الطالػػػب
الهٍارات اٚجتهاعية كتتهثل فْ العهل الجهاعْ كتفاعل الطمبة هع بعضٍـ .
 .3يكسب الطالب هٍارات عهميػات العمػـ كهػا فػْ عهميػات الهٛحظػة كالقيػاس كالتصػىٓف كالتىبػؤ ...
كالتجريب .
ٓ .4ت ػػيح لمطال ػػب ف ػػرص ال ػػتعمـ ال ػػذاتْ كاٚعته ػػاد عم ػػِ ال ػػىفس ف ػػْ استقص ػػاء الهعرف ػػة العمهي ػػة كح ػػل
الهشكٛت .
كها أشار )الكدعاىْ  (2014 ,إلِ عدة فكائد لمهختبر ىذكر هىٍا :
 .1يهكػف الطػٛب هػف هعرفػة كٓػف يفكػر العمهػاء ككٓػف يعهمػكف هػف خػٛؿ ههارسػتٍـ لمتجػارب
كاكتشاؼ الحقائق كالتكصل لمىتائج .
ٓ .2تيح لمطالب الفرصة لٙبداع كالتفكٓر اٚبتكارؼ الذؼ يهكىً هف تحسٓف كتطكير التجارب .
ٓ .3جعل الهعمكهات كاٖفكار الىظرية لمطالب أكثر كاقعية كتجدٓد كحٓكية.
 .4يساعد عمِ تطكير القدرات العقمية لمطمبة كيزيد هف استيعابٍـ لمهفاٌيـ العمهية.
كها أشار )الزٌراىْ  ( ٘1430 ,إلِ أٌهيػة الهختبػر فػْ العصػر الحاضػر كدكري فػْ تحكيػل الهجػرد
إلِ ثكابت كاٚرتقػاء بهسػتكػ الخبػرات لػدػ كػل هػف الهعمػـ كالهػتعمـ  ,كارتباطػً بالعهميػة التربكيػة كبهىػاٌج
العمكـ الحدٓثة  ,فهف خٛؿ العهل الهخبرؼ يهكف استغٛؿ طاقات الطٛب كتكظيفٍا بشكل إٓجابْ لصقل
هٍاراتٍـ الٓدكية  ,كالتفاعل هع اٖجٍزة بها ٓىاسب أعهارٌـ كىهكٌـ العقمْ  ,كها أف لمهختبر أٌهية بالغػة
فْ تحقٓق أٌداؼ العمكـ كتككيف الهفاٌيـ العمهية لدػ الطٛب إضافة إلِ ترسٓخ الهعمكهػات الىظريػة فػْ
أذٌاىٍـ كتىهية الهٍارات العمهية كتفعٓل الجاىب التطبيقْ لدػ الطٛب بشكل أفضل  ,كأىً هف الهٍـ جدا
أف تػؤدػ دركس العمػكـ فػْ الهختبػر كأف ٓػتـ التأكػد باسػتهرار هػف كفايػة أدكات الهختبػر كصػٛحٓتٍا
لٛستخداـ .

 2-6معكقات استخداـ المختبر الحقيقي :
أشار )زيتكف  (2005 ,إلِ أىػً عمػِ الػرغـ هػف أٌهيػة الهختبػر كفكائػدي الكبٓػرة فػْ تػدريس العمػكـ  ,إٚ
أىً تكجد بعض الهعكقات ىذكر هىٍا :
 .1كثرة ىفقات الهختبر كالعهل الهخبرؼ .
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 .2خطػػكرة بعػػض التجػػارب العمهيػػة كبالتػػالْ ٚبػػد هػػف تػػدريب الطػػٛب عمػػِ الدقػػة كاحتياطػػات اٖهػػاف
كالسٛهة فْ العهل الهخبرؼ .
 .3يحتاج إلِ جٍد كبٓر ككقت عىد إعداد كتحضٓر التجارب .
كها أشار )الكدعاىْ  (2014 ,إلِ عدة هعكقات ىذكر هىٍا:
 .1عدـ تكفر الخدهات اٖساسية فْ الهختبر هف هاء ككٍرباء كغاز ك قمة اٖدكات كاٖجٍزة كالهكاد
الضركرية لعهل التجارب .
 .2عدـ تكفر هتطمبات السٛهة كا٘سعافات اٖكلية .
 .3ضعف قدرة الهعمـ عمِ استخداـ أك تكظٓف اٖجٍزة بها يحقق أٌداؼ الدرس .
 .4ضٓق الهساحة داخل الهختبر ك كثرة أعداد الطٛب هها يعٓق العهل كيسبب هخاطر كثٓرة .
 .5قصر الكقت الهخصص لمحصة الهعهمية هها ٓؤدؼ إلِ عدـ القدرة عمِ إىٍاء العهل الهخبرؼ .
 .6عدـ كجكد فىْ هختبر هتدرب تدريب ا عالي ا .
 .7عدـ كجكد قاعة هخصصة لمعهل الهخبرؼ .
 .8عدـ تكفر التٍكية كا٘ضاءة الهىاسبة كعدـ كجكد أثاث هخبرؼ هىاسب .
كها أشار ) الكعادىْ  (2014 ,إلِ أف هعكقات العهل الهخبرؼ قد تػىعكس بآثػار سػمبية كثٓػرة عمػِ
كػل هػف الطالػب كالعهميػة التربكيػة ٖىٍػا قػد تىهػْ لػدػ الطػٛب اتجاٌػات سػمبية ىحػك التجريػب العهمػْ
كتكسبٍـ شعكر بعدـ جػدكػ العهػل الهخبػرؼ إضػافة إلػِ ذلػؾ قػد تػؤدؼ ٌػذي الهعكقػات إلػِ سػكء اسػتغٛؿ
الهكاد كاٖدكات كاستخداـ اٖجٍزة الثهٓىة بشكل عشكائْ كبالتالْ ٓتحكؿ الدرس العهمْ إلِ هضيعة لمكقت
كالجٍد كالهاؿ.

 -7مفيكـ التعميـ االلكتركني :
عرض )الشهرؼ  (2007,عدد هف التعريفات لمتعميـ اٚلكتركىْ هىٍا  :بأىً طريقة لمتعميـ باسػتخداـ
آليػات اٚتصػاؿ الحدٓثػة هػف حاسػب آلػْ كشػبكاتً ككسػائطً الهتعػددة هػف صػكت كصػكرة  ,كرسػكهات ,
كهكتبػات إلكتركىيػة  .كهػا عػرؼ بأىػً الػتعمـ باسػتخداـ الحاسػبات أليػة كبرهجٓتٍػا الهختمفػة  .كيػرػ
)الشػهرؼ (2007,أف التعمػيـ ا٘لكتركىػْ ٚبػد أف ٓػتـ هػف خػٛؿ اٚسػتعاىة بالتكىكلكجيػا الحدٓثػة كتقىيػة
الهعمكهات كاٚتصاٚت  ,حٓث ٓكفر ٌذا الىػكع هػف التعمػيـ بٓئػة تعميهيػة تفاعميػة لهكاجٍػة تحػديات العصػر
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الحدٓث التْ تتسـ بالكثٓر هف الهتغٓرات كالتطكرات .كذلؾ عرؼ التعميـ اٚلكتركىْ بأىً عهمية تعمـ كتمقْ
هعمكهات تتـ عف طريق أجٍزة الكتركىية  ,كتكىكلكجيا الكسائط الهتعددة )أحهد . (2012 ,

 1-7مميزات التعميـ االلكتركني :
عرض ) الشهرؼ  (2007 ,عدة هٓزات لمتعميـ اٚلكتركىْ ىذكر هىٍا :
ٓ .1كفر التعميـ ا٘لكتركىْ بٓئة تفاعمية بٓف الهتعمـ كهعمهً كزهٛئً .
 .2يعتهد التعميـ ا٘لكتركىْ عمِ التعميـ الذاتْ أؼ يعتهد عمِ هجٍكد الهتعمـ فْ تعميـ ىفسً .
ٓ ٚ .3رتبط التعميـ ا٘لكتركىْ بالزهاف أك بالهكاف .
ٓ .4تيح الفرصة ٖكبر عدد هف الفئات فْ الحصكؿ عمِ التعميـ كالتدريب .
 .5يساعد عمِ تحسٓف كتىهية القدرات الفكرية لدػ الطٛب .
 .6قمة تكمفة التعميـ ا٘لكتركىْ بالهقارىة بالتعميـ التقمٓدؼ .
 .7سٍكلة تحدٓث البراهج كالهكاقع ا٘لكتركىية .

 2-7مقارنة بيف التعمـ التقميدي كالتعميـ االلكتركني :
إف التعميـ اٚلكتركىْ ٓدعـ دكر الهعمـ كٓ ٚمغيً  ,كاىها يطكر دكري هػف هقػدـ لمهعمكهػات إلػِ هىسػق
كهدٓر لمعهمية التعميهية  .يهكف تمخػيص الفػرؽ بػٓف التعمػيـ التقمٓػدؼ كالتعمػيـ اٚلكتركىػْ كهػا ٓمػْ )أحهػد ,
: (2012
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 -8المعامل االفتراضية:
عرض )القرشْ  )2013 ,عدة هفاٌيـ لمهعاهل اٚفتراضية ىذكر هىٍا :
إف الهعاهػل اٚفت ارضػية ٌػْ عبػارة عػف كسػط تفػاعمْ ٘ىشػاء كاجػراء التجػارب عػف طريػق الهحاكػاة  .كهػا
عرفت بأىٍا بٓئات تعميـ كتعمـ إلكتركىية افتراضية ٓتـ هف خٛلٍا هحاكاة الهختبرات الحقيقية كذلؾ بتطبٓق
التجارب العهمية بشكل افتراضْ يحاكْ التطبٓق الحقيقْ كذلؾ هف خٛؿ اٖقراص الهدهجػة أك هػف خػٛؿ
هكقػع عمػِ شػبكة ا٘ىترىػت  .كهػا عرفػت بأىٍػا هعاهػل ذات هكاصػفات تقىيػة عاليػة فػْ الحاسػبات أليػة
لمتدريس كاجراء كعرض التجارب الهعهمية .
عرؼ ) (Mercer, et. al. , 1990الهعاهل اٚفتراضية بهثابة حقل لمتجريب الهعهمْ كتعتبر بٓئة
ٓتـ هف خٛلٍا إجراء التجارب بشكل يحاكْ التجارب الكاقعية بكل سٍكلة .
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كهػا تعػرؼ الهعاهػل اٚفت ارضػية عمػِ أىٍػا بٓئػة افت ارضػية هبرهجػة ٘جػراء التجػارب الهعهميػة كلٍػا
عٛقة بتطبيقات الحاسب ألْ فْ تدريس هكاد العمكـ كتسػتخدـ فػْ هعالجػة كػـ ٌائػل هػف الهشػاكل التػْ
تكاجػً تػدريس العمػكـ كهػا أىٍػا تحػاكْ هعهػل العمػكـ الحقيقػْ كتػربط بػٓف الجاىػب الىظػرؼ بالجاىػب العهمػْ
)الراضْ . ) ٘ 1429 ,
أف الهعاهػل اٚفت ارضػية تسػاعد الهػتعمـ فػْ إجػراء العدٓػد هػف التجػارب الهعهميػة التػْ

 ٚيهكػف

إجراءٌا فْ الهعاهل الحقيقية كتهكىً هف تكفٓر الكقت كالجٍد .إضافة إلِ ذلػؾ تسػاٌـ فػْ حػل العدٓػد هػف
الهشكٛت كتذلٓل كثٓر هف الصعكبات التْ تكاجً الطالب كالباحث .

 1-8العالقة بيف المعامل االفتراضية كالتعميـ االلكتركني :
إف عٛقة الهعاهل اٚفتراضية بالتعميـ اٚلكتركىْ تكهف فْ أتْ ) الراضْ  1429,ق( :
 .1تعتبػر الهعاهػل اٚفت ارضػية أحػد بٓئػات التعمػيـ اٚلكتركىػْ التػْ ٓػتـ هػف خٛلٍػا هحاكػاة الهختبػر
الحقيقْ الهعتاد فْ كظائفً .
اٚفترضػية ٌػْ عبػارة عػف هعاهػل الكتركىيػة ٓػتـ هػف خٛلٍػا اسػتخداـ الهحاكػاة
ا
 .2أف الهعاهػل
الحاسكبية لتىفٓذ التجارب .
 .3الهعاهػل اٚفت ارضػية بػراهج حاسػكبية كتعتبػر أحػد تقىيػات التعمػيـ ا٘لكتركىػْ فػْ الهجػاؿ العهمػْ
كالتطبيقْ .

 2-8برامج المعامل االفتراضية :
بػراهج الهعاهػل اٚفت ارضػية ٌػْ بػراهج حاسػب آلػْ يهكػف هػف خٛلٍػا إجػراء تجربػة هعهميػة كٌػْ
برهجيػات ككسػائط هتعػددة يهكػف اسػتخداهٍا هػف خػٛؿ الحاسػب ألػْ هباشػرة بتحهٓمٍػا عمػِ الحاسػب
باستخداـ الكيىدكز أك استخداهٍا هػف خػٛؿ شػبكة اٚىترىػت  ,كٌػْ بػراهج فػْ الغالػب ذاتيػة التشػغٓل ك ٚ
تحتاج لبراهج تشغٓل )الراضْ  1429 ,ق( .
 1-2-8مككنات برامج المعامل االفتراضية :
تتككف ٌذي البراهج هف شاشة رئيسية ٓػتـ هػف خٛلٍػا إجػراء التجػارب كيكجػد يسػار ٌػذي الشاشػة جهيػع
اٖدكات كاٚجٍزة الٛزهة ٘جػراء التجػارب  ,أهػا فػْ أعمػِ الشاشػة فتكجػد هجهكعػة هػف اٖيقكىػات الخاصػة
ببعض اٖكاهر كالتعميهات الخاصة بالبراهج )الراضْ  1429 ,ق( .
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أٌـ ها يهٓز ٌذي البراهج )الراضْ  1429 ,ق( ) ,السيالْ : ( 2014 ,
 كجػكد أكسػاط هختمفػة ٖجػراء التجػارب هػثٛا كالهػاء كالٍػكاء  ,كاٖكسػاط الهعتهػة كاٖكسػاط أحاديػة
كثىائية البعد .
 كجكد هصادر هتعددة خاصة بجهيع الترددات كالهكجات .
 تحتكؼ ٌذي البراهج عمِ عدد كبٓر هف التجارب الجاٌزة .
تعتبػر شػركة  Crocodile Clipsكٌػْ شػركة بريطاىيػة كاحػدة هػف ضػهف الشػركات ال ارئػدة فػْ
هجػاؿ البرهجيػات كتػـ تأسيسػٍا عػاـ  1994كبػراهج ٌػذي الشػركة هسػتخدهة فػْ أكثػر هػف  70 %هػف
الهػدارس البريطاىيػة  ,ككػذلؾ هسػتخدهة فػْ أكثػر هػف  60دكلػة فػْ العػالـ كلقػد أىتجػت الشػركة هعاهػل
افتراضية خاصػة بالكيهيػاء كالفٓزيػاء كالرياضػيات كالتكىكلكجيػا كٌػْ بػراهج كهبٓػكتر قكيػة كتتهٓػز بالهركىػة
كسٍكلة اٚستخداـ )الراضْ  1429 ,ق(  .لقػد قاهػت شػركة هجػد لمتعمػيـ ا٘لكتركىػْ بالتعػاكف هػع شػركة
 Crocodile Clipsبتعريب كتطكير كهكاءهة الىسخة ا٘ىجمٓزية هف ٌػذي الهختبػرات ,كشػركة هجػد ٌػْ
ككٓػل لهختبػرات الكركككدآػل فػْ هعظػـ الػدكؿ العربيػة بهػا فٍٓػا الههمكػة العربيػة السػعكدية )الكدعػاىْ ,
.(2014
ٓبٓف الشكل ) (1كاجٍة الهعهل اٚفتراضْ )كركككدآل( لمفٓزياء ).(Crocodile physics 605

الشكل ( )1يكضح كاجية تطبيق المعمل االفتراضي لمفيزياء ( .)Crocodile physics 605
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يبيف الشكل ( )2كاجية تطبيقيػة لممعمػل االفتراضػي لمفيزيػاء كركككدايػل ( )Crocodile physics 605تكضػح
دائرة كيربية بسيطة .
الشكككؽل ( )5يوضكككحم ااككككاة داركككرة كفربقكككة بسكككقطة باسكككتملدال ادلعؿكككل االففاضكككي لؾػق يكككا physics 605
. Crocodile

أهػا الشػكل )ٓ ( 3بػػٓف كاجٍػة تطبيقيػػة لمهعهػل اٚفت ارضػػْ لمفٓزيػاء  Crocodile physics 605تكضػػح
تحمل الضكء اٖبيض بكاسطة هىشكر ثٛثْ .

الشؽل ( ) 2يوضحم واجفة تطبقؼقة لؾؿعؿل االففاضي  Crocodile physics 605توضحم حتؾل الضو
األبقض بواسطة مـشور ثالثي .

كهػا يهكػػف هحاكػػاة العدٓػػد هػف التجػػارب الفٓزيائيػػة اٖخػػرػ باسػتخداـ الهعهػػل اٚفت ارضػػْ physics 605
 . Crocodileكذلؾ يهكف هحاكاة العدٓد هف التجارب العمهية فْ بعض العمكـ اٖخرػ باستخداـ الهعاهل
اٚفتراضية الخاصة بٍا .
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 3-8مميزات المعامل االفتراضية :
أشػػار كػٛا هػػف )ال ارضػػْ 1429 ,ق( ) ,السػػيالْ ) , (2014 ,حسػػف  ( 2016 ,إلػػِ عػػدة ههٓػزات
تتهٓز بٍا الهعاهل اٚفتراضية كالتْ تؤكد عمِ أٌهٓتٍا ىذكر هىٍا :
 .1إهكاىية تغطية كل أفكار الهقرر الدراسْ بتجارب عهمية تفاعمية اٖهر الذؼ هػف الصػعب تحقيقػً هػف
خٛؿ الهعهل الحقيقْ .
 .2تىهية هكٌبة اٚبتكار لدػ الطالب كذلؾ هف خٛؿ استخداهً لمكهبٓكتر .
 .3تعكض الىقص فْ الهكاد كاٖدكات كاٖجٍزة الهعهمية الحقيقية .
 .4القدرة عمِ استخداـ اٖسمكب العمهْ فْ حل الهشكٛت .
 .5إجراء التجارب الهعهمية غٓر هرتبط بالزهاف كالهكاف فٍػْ هتاحػة لمهتعمهػٓف فػْ جهيػع اٖكقػات كفػْ
أؼ هكاف .
 .6تتيح فرصة إجراء التجارب الهعهمية الخطٓرة التْ يصعب تىفٓذٌا فْ الهعهل الحقيقْ .
 .7بذؿ جٍد أقل فْ إجراء التجارب هع إهكاىية إجراء التجربة عدة هرات .
 .8تهكف الطالب هف تكثٓق الىتائج إلكتركىيا اٖهر الذؼ ٓجعل تحمٓمٍا أك هعالجتٍا هتاح فْ أؼ قت .
 .9تكفر إهكاىية التعاكف هع اٖخريف فْ إجراء التجارب كتسٍـ فػْ إثػارة دافعيػة الطػٛب ىحػك التحصػٓل
الدراسْ .
 .10القضػاء عمػِ هشػكمة التػزاحـ أثىػاء بعػض التجػارب كهػا تعتبػر حػٛا لعػدـ كفايػة اٖدكات كاٖجٍػزة
الهعهمية .
 .11تدعـ الهتعمـ فػْ هجػاؿ التػدريب العهمػْ فػْ بدايػة ه ارحػل الػتعمـ كتجعػل الجكاىػب العهميػة أكثػر هتعػة
كاثارة .
 .12تسػاعد الطالػب الهتفػكؽ د ارسػي ا عمػِ تىهيػة قد ارتػً العقميػة كهػا تسػاعد الطالػب ضػعٓف التحصػٓل
كخاصة فْ الجاىب العهمْ .
 .13تكمفتٍا الهادية قد تككف أقل هف التكمفة الهادية لمهعاهل الحقيقية .
 .14تهكف الطٛب هف استخداـ التقىيات الحدٓثة كتزيد هف فاعمية العهمية التعميهية .
 .15تعتبر كسٓمة لمتعميـ الذاتْ حٓث تعطْ فرصة لمطالب ٘جراء تقٓيـ ذاتْ أثىاء إجراء التجارب .
 .16إحتكاء براهج الهعاهل اٚفتراضية عمِ أدكات تساعد عمِ دعـ التجربة هثل الرسـ البياىْ .
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 .17تهكف الطالب هف إجراء تجارب إضافية غٓر هكجكدة بالهىٍج الدراسْ .
لقػػد أجريػػت العدٓػػد هػػف الد ارسػػات التػػْ أظٍػػرت أف إسػػتخداـ الهعاهػػل اٚفت ارضػػية لػػً أثػػر إٓجػػابْ عمػػِ أداء
كتحصٓل الطمبة كىذكر هىٍا :
 د ارسػة ) (Balmush & Dumbraveanu, 2005التػْ أظٍػرت أف لمهختبػر اٖفت ارضػْ أثػر
آجػابْ عمػِ أداء الطػٛب حٓػث أدػ اسػتخداهٍا إلػِ فٍػـ أعهػق لمظػكاٌر هػع إهكاىيػة فحػص
الظكاٌر الفٓزيائية الكاهىة التْ  ٚيهكف التعرؼ عمٍٓا فْ الهختبر الحقيقْ .
 د ارسػة جٓىسػٓف ك آخػركف ) (Jensen, et. al., 2004التػْ أظٍػرت أف اسػتخداـ الهختبػر
اٚفتراضْ شجع عمِ التقمٓل هف أخطاء التعميـ  ,اٖهر الذؼ يحسف هف هخرجات التعميـ .
لقد أثبتت التجارب العالهية لمعدٓد هف الجاهعات كهراكز البحكث العمهية أٌهية الهعاهل اٚفت ارضػية
فْ التعميـ كالبحكث العمهية )السيالْ . (2014 ,

 4-8معكقات استخداـ المعامل االفتراضية :
أش ػ ػػار كػ ػ ػٛا ه ػ ػػف )ال ارض ػ ػػْ 1429 ,ق( ) ,حس ػ ػػف  ( 2016 ,ك )القرش ػ ػػْ  ( 2013 ,إل ػ ػػِ بع ػ ػػض
الهعكقات التْ تحد هف استخداـ تقىية الهعاهل اٚفتراضية ىذكر هىٍا :
 .1إف الهعاهل اٚفتراضية التْ تعتهد عمِ المغة العربية قمٓمة كىادرة جدا.
 .2هٍارات اٚتصاؿ كالعهل الجهاعْ الهكتسبة هف التجربة الحقيقيػة  ٚيهكػف اكتسػابٍا هػف خػٛؿ بػراهج
الهحاكاة .
 .3تتطمب أجٍزة حاسب آلْ كهعدات ذات هكاصفات خاصة كذلؾ لتهثٓل الظكاٌر الهعقدة لتكضيحٍا .
 .4إف اٚعتهاد عمِ الهعاهل اٚفتراضية بشكل كمْ ٓؤدؼ إلِ قصكر فْ هٍارات اٚتصاؿ كالحكار .
 ٚ .5يهكف تعمـ الهٍارات الهعهمية باستخداـ الحاسب ألْ كها ٓتـ تعمهٍا فْ الهعهل الحقيقْ .
 .6يحتاج تصهيهٍا كاىتاجٍا إلِ فريق عهل هتخصص هف الهبرهجٓف كالهعمهٓف كخبراء الهىاٌج كخبراء
الهادة الدراسية .
 .7ىقص التفاعل الحقيقْ هع اٖجٍزة كاٖدكات كالهكاد كالهعمـ كالزهٛء .
 .8تحتاج إلِ هعمهٓف هؤٌمٓف كيهكىٍـ استخداـ الحاسب ألْ .
 .9ىقص هٍارات بعض الطٛب فْ استخداـ الحاسب ألْ .
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 .10قد ٓىحصر عهل الطٛب فْ التجارب الهبرهجة فقط .

 -9مقارنة بيف المعامل االفتراضية كالمعامل الحقيقية :
أش ػػارت الباحث ػػة )بغ ػػدادؼ  (2014 ,إل ػػِ ع ػػدة ف ػػركؽ ب ػػٓف خص ػػائص الهعاه ػػل اٚفت ارض ػػية كالهعاه ػػل
التقمٓدية )الحقيقية( ٓكضحٍا الجدكؿ التالْ:
جدكؿ رقـ ( : )1يكضح الفرؽ بيف المعامل االفتراضية كالمعامل الحقيقية .

ت.
.1

الهعاهل اٚفتراضية

الهعاهل الحقيقية

ت ػ ػ ػػكفر بٓئ ػ ػ ػػة تعميهي ػ ػ ػػة هفتكح ػ ػ ػػة كتتهٓ ػ ػ ػػز بٓئة تعميهية هغمقة.

بالهركىة.

.2

يككف أسمكب التعمـ فٍٓا ذاتْ كهستهر.

.3

ٓكجد تكاهل بٓف الجاىب الىظرؼ كالجاىب الفصل بٓف الجاىب الىظرؼ كالتطبيقْ.

.4

يهك ػ ػػف الت ػ ػػدريس ه ػ ػػف خ ػ ػػٛؿ هجهكع ػ ػػات التدريس يككف فْ هجهكعات عهل كبٓرة.

.5
.6
.7

يككف أسمكب التعمـ فٍٓا ىهطْ كغٓر ذاتْ.

التطبيقْ.

عهل صغٓرة أك فردية .

طرؽ التعميـ كالتدريس هتىكعة.

طرؽ التعميـ كالتدريس تقمٓدية كغٓر هتىكعة.

ٓراعِ فٍٓا الفركؽ الفردية بٓف الطٛبٓ ٚ .راعِ فٍٓا الفركؽ الفردية بٓف الطٛب.
تعتهد عمِ البرهجيات كالكسائط الهتعػددة تعتهد عمِ الهعهل كاٖجٍزة الهتاحة فيً.

كالت ػ ػ ػػْ يهك ػ ػ ػػف اس ػ ػ ػػتخداهٍا ه ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػػٛؿ

الحاسب ألْ.

الخالصة :
إف تكظٓػ ػػف التعم ػ ػػيـ اٚلكتركىػ ػػْ ف ػ ػػْ كاف ػ ػػة الهؤسسػ ػػات التعميهي ػ ػػة أص ػ ػػبح ضػ ػػركري ا لهكاكب ػ ػػة التط ػ ػػكر
التكىكلػػكجْ الس ػريع بهجػػاؿ العمػػكـ الهختمفػػة  ,حٓػػث أف تكظٓػػف الهسػػتحدثات التكىكلكجيػػة هػػف التكجٍػػات
الحدٓثة فْ هجاؿ التعميـ كالتْ تجعل الهتعمـ ىشط كآجابي ا كهحك ار أساسي ا فْ العهمية التعميهية  ,فالهعهػل
اٚفت ارضػػْ يعتبػػر هػػف أحػػد هسػػتحدثات التكىكلكجيػػا الحدٓثػػة كالركٓ ػزة اٖساسػػية فػػْ التعمػػيـ اٚلكتركىػػْ فػػْ
الهجػػاؿ العهمػػْ كالتطبيقػػْ كيسػػاعد فػػْ التغمػػب عمػػِ العدٓػػد هػػف هشػػكٛت الهعاهػػل الحقيقيػػة كعػػدـ تػػكفر
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اٖدكات كاٖجٍػزة كالهػكاد الضػػركرية ٘جػػراء التجػػارب العمهيػػة  ,إضػػافة إلػػِ أىػػً ٓػػكفر بٓئػػة آهىػػة تهكػػف هػػف
إج ػراء بعػػض التجػػارب الخطٓ ػرة التػػْ  ٚيهكػػف إجراءٌػػا فػػْ الهعهػػل الحقيقػػْ  .لػػذلؾ ٓكصػػْ ٌػػذا البحػػث
بالتالْ:
 اسػتخداـ الهعاهػل اٚفت ارضػية فػْ تػدريس العمػكـ لجهيػع اله ارحػل التعميهيػة لتىهيػة هسػتكػ الهٍػارات
العهمية كرفع هستكػ التحصٓل الدراسْ لمطٛب .
 عقد دكرات تدريبية لمهعمهٓف عف كيفية تكظٓف الهعهل اٚفتراضْ فْ إجراء التجارب.
 التأكٓػد عمػِ أٌهيػة التركٓػز عمػِ اٖىشػطة كالتػدريبات بالكتػاب الهدرسػْ الهتعمقػة بالتطبيقػات
اٚلكتركىية.
 تحفٓز الطٛب عمِ استخداـ الهعاهل اٚفتراضية التْ ٓتـ فٍٓا اٚعتهاد عمِ الىفس فْ التكصل إلِ
الهعمكهة العمهية .


تػكفٓر هعاهػل افت ارضػية بتقىيػات هختمفػة تتكافػق هػع جهيػع الهقػررات العمهيػة كتقىيػة الهعاهػل
اٚفتراضية الهعركفة كركككدآل .

 تفعٓل استخداـ الهعاهل اٚفتراضية كإحدػ الطرؽ التعميهية الحدٓثة كعدـ اٚكتفاء بالطرؽ التقمٓدية .
 التأكٓد عمِ تكظٓف التعميـ ا٘لكتركىْ فْ العهمية التعميهية فْ كافة الهؤسسات التعميهية .


تكفٓر أجٍزة كهبٓكتر كشبكة اىترىت كالبراهج الٛزهة التْ هف شأىٍا اىجاح الهعاهل اٚفتراضية .

قائمة المراجع :
المراجع العربية :
 .1أحهػػد  ,ريٍػػاـ هصػػطفِ دمحم  , 2012 ,تكظٓػػف التعمػػيـ اٚلكتركىػػْ لتحقٓػػق هعػػآٓر الجػػكدة فػػْ العهميػػة
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كاقع كتطكر الرياضات التعميمية كالرياضيات العممية باستخداـ التكنكلكجيا التعميمية
أ .محمكد دمحم العامري

كمية التربة قصر بف غشٓر /جاهعة طرابمس

الممخص:

كاف لمتطكر السريع كالٍائل فْ عالـ التكىكلكجيا تأثٓ ار فعاٚا عمِ الهجاؿ العمهْ الذؼ تطكر بدكري كأدػ

الِ ظٍكر هفٍكـ ) التكىكلكجيا التعميهية ( ,كتعد تكىكلكجيا تعميـ كتعمـ الرياضيات كاحدة هف فركعٍا الٍاهة,
كفْ ٌذأ البحت ىىاقش ىكعٓف هف فركع الرياضيات التطبيقية ٌها :الرياضيات العمهية كالرياضيات التعمهية,
كاٚختٛفات الجكٌرية فيها بٓىٍها ,أخٓذٓىا فْ اٚعتبار إْ الرياضيات التعمهية كىكع هف أىكاع الرياضيات
التطبيقية ,التْ تٍدؼ فْ أٓجاد أرضية خصبة لتعميـ كتعمـ الرياضيات  ,كىىاقش كاقع كتطػ ػ ػ ػػكر الرياضيات
) العمهية كالتعميهية ( باستخداـ التكىكلكجيا فْ الرفع هف هستكػ التحصٓل العمهْ كاٚكاديهْ.
كسىحاكؿ فْ ٌذا البحث التعرؼ عمِ هفٍكـ الرياضيات التعميهية كالعمهية ,كهدػ أثرٌها فْ دعـ كتطكير
العهمية التعميهة لهادة الرياضيات فْ ضكء تكىكلكجيا التعميـ  ,كها ٌْ ا٘ٓجابيات كالسمبيات كهعكقاتٍا
التعميهية الىاجهة عف استخداهٍا ,كها سىتطرؽ الِ الضكابط الكاجب هراعاتٍا كالتْ هف شأىٍا أف تهٍد فْ
تطكير التحصٓل العمهْ لهادة الرياضيات ,كها قد تىجـ بً هف استخداـ التكىكلكجيا الحدٓثة ,كذلؾ هف خٛؿ
الحدٓث عف دكر التقىيات الحدٓثة فْ تحسٓف جكدة طرؽ التدريس ,كالقٓكد الكاجب اتخاذٌا عىد استخداـ ٌذي
التقىيات فْ التعميـ .ىختـ البحث الِ عرض بأٌـ الىتائج كالتكصيات ,لٛستفادة بحد كبٓر هف ٌذي التقىيات
فْ تعميـ كتعمـ الرياضيات كتحقٓق اٌٖداؼ الهرجكة هف جرائٍا.

اإلطار العاـ لمبحث :

 – 1-1المقدمة :

يعد التعميـ هىظكهة هرتبطة بعدة عىاصر كٍٓئة التدريس كالطمبة كالهىاٌج كا٘دارات التعميهية .الخ,

كتتداخل كل ٌذي العىاصر هعا حتِ يككف لٍا تأثٓر عمِ تىظيـ كجكدة التعميـ ,كبقدر تكافر الجكدة كالكفاءة فْ
كل ٌذي العىاصر بقدر ها تحقق جكدة التعميـ .كتعد الهكارد البشرية كالهادية كالتكىكلكجيا كالتقىيات الحدٓثة التْ
تهتمكٍا الدكلة هصدر هف هصادر التىافس ,كبالتالْ اٌتهت الدكؿ بدراسة العكاهل التْ تدعـ الرقِ فْ هستكػ
عمهية هتّصمة تقكـ ببىاء صرح عالـ جدٓدٓ ,تّهٓز بالتغٓر
العهمية التعميهية .يهثل القرف الكاحد كالعشريف ثكرة
ّ

هها جعل اٌٚتهاـ بالتعميـ هف أٌـ عكاهل التقدـ
الهتسارع كاٚىفتاح الهعرفْ كالثقافْ كالحضارؼ العالهّْ ,
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كاٚزدٌار فْ كافة الهجاٚت ,عميً فإف دكؿ العالـ تسعِ جاٌدة إلِ اٌٚتهاـ بالعمـ كتطبيقاتً الهختمقة هف
اجل تطكير أىظهتٍا التعميهية ,كٌذا ُيحتّـ عمِ التربكيٓف ضركرة هراجعة أسالٓب كطرؽ طرح الهعمكهات,
كالهىاٌج الدراسية ,كٌك ها يعرؼ بطرؽ التدريس ,ك ٚسيها الطرؽ الهىاسبة ٚستخداـ ٌذي التطبيقات

التكىكلكجية الحدٓثة بحٓث تتىاسب هع العهمية التعميهية ,هراعاة قدرات الهدرس كالطالب ,كتهكٓىً هف الكصكؿ
إلِ درجة عالية هف التحصٓل العمهْ كالكفاءة العمهية .أدػ ظٍكر الشبكة العالهية اٚىترىت ) الشبكة
العىكبكتية ( فْ أكاخر الثهاىيات هف القرف الهاضْ ,كالتْ تعتبر هصد ار اساسيا لهختمف أىكاع الهعمكهات ,إلِ
اىفجار حقيقْ فْ حجـ الهعمكهات كسرعة الكصكؿ الٍٓا كاىتشارٌا ,هها أحدت تطك ار سريعا كٌائٛا فْ عالـ
التكىكلكجيا فْ كافة الهجاٚت :اٚقتصاد كالصىاعة كالفىكف كالطب كالتعميـ ,كهها أدػ الِ ظٍكر هفٍكـ
تكىكلكجيا التعميـ .كيعد الهجاؿ التعميهْ فْ هادة الرياضيات هف أٌـ هجاٚت العهميات التعميهية ,لها لً هف
أٌهية فْ هجاٚت الحياة العهمية كالعمهية كالبحثية كالتطبيقية ,اىبثق هفٍكـ تكىكلكجيا تعميـ الرياضيات الذؼ
إف استخداـ الهستحدثات
أثبتت العدٓد هف الدراسات جدارتً ,هىٍا دراسة البدك )  (P:17, 2019التْ تؤكد " ّ
ىهْ هٍارات
التكىكلكجية فْ تدريس الرياضياتِّ ,
ٍٓٓئ الهتعمهٓف لعالـ ٓتهحكر حكؿ التقىيات الهتقدهةُ ,
كي ّ
هعرفية عقمي ة عميا ,هثل حل الهشكٛت ,كالتفكٓر كجهع البياىات كتحمٓمٍا ,كالبرٌىة كحل الهسائل كٌذا ٓدخل
فْ ىطاؽ ا٘بداع كاٚختراع " .لذلؾ تصبح غاية التعميـ " ليس الهٍـ ها يهكف الحصكؿ عميً هف الهعرفة
فحسب ,بل اٌٖـ هف ذلؾ إٓجاد الطرؽ الهىاسبة لعهمية ىقل الهعرفة لمهتعمـ )الطالب(.

كلكف لهاذا الرياضيات بالتحدٓد؟.

لقد تطكر عمـ الرياضيات خٛؿ القرف العشريف بشكل كبٓر كسريع ,كاصبح كاضح ا لدػ الجهيع إف
اٖسالٓب الىهطية كالطرائق التقمٓدية لـ تىجح فْ تحقٓق اٌٖداؼ الهرجكة خٛؿ الهراحل التعميهية هف تعميـ
كتعمـ الرياضيات ,ا ٚهر الذؼ أدػ الِ التفكٓر فْ إٓجاد كسائل كأسالٓب جدٓدة كبدٓمة لتعميـ كتعمـ الرياضيات
تتهثل فْ الكسائل كالتقىيات الحدٓثة التْ تتهشِ هع التقدـ العمهْ كالتكىكلكجْ ,عميً تعد تكىكلكجيا تعميـ
الرياضيات ضركرة حتهية لضهاف ىجاح الهىظكهة التعميهية ,كتحسٓف العهمية التعميهية كتىكع الخبرات عمِ
هستكػ الهعمـ كالهتعمـ ,كتقٓيـ كتقكيـ هادة الرياضيات بها يضهف استخداـ تكىكلكجيا تعميـ الرياضيات ,كادخاؿ
تحدٓثات دائهة كبشكل هستهر كفعاؿ يضهف فاعمية أكبر لمعهمية التعميهية .كها تبٓف عهمي ا أف الهعمـ الجٓد
كالكفؤ قادر عمِ تجاكز الكثٓر هف الصعكبات داخل الهىٍج التدريسْ ,كاف التغٓرات الهستهرة فْ التعميـ,
كىظهً كهىاٌجً كها ٓتعمق بً هف تجدٓدات تفرض عمِ الهعمـ البحث عىٍا كهعالجتٍا هف خٛؿ التعميـ الذاتْ
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كالتدريب الهستهر باستخداـ التقىيات الحدٓثة ) هٓىاء, 1994ص .( 163كلقد اكدت دراسة
) (Shulman,1987,p.8أف ٌىاؾ عىاصر رئيسية لهعرفة الهعمـ تتهحكر فْ هعرفتً بالهحتكػ) الرياضيات
الهدرسية( ,الكسائل كالبراهج التعميهية الهساعدة كبحٓث  ٚيغٓب عف الهعمـ عىصريف ٌاهٓف :هعرفتً بالهحتكػ
التعميهْ ) الهقرر الدراسْ ( كاستخداـ البراهج التعميهية الهساعدة.
لذلؾ ,كهف جٍة أخرػ سىحاكؿ فْ ٌذا البحت استعراض ىكعٓف هف أىكاع الرياضيات ٌها:
 - 1الرياضيات العمهية

 - 2الرياضيات التعميهية

كالتْ تمعب دك ار ٌاها داخل العهمية التعميهية لتعميـ كتعمـ هادة الرياضيات ,كىىاقش اٚختٛفات الجكٌرية
بٓىٍها ,كالدكر الٍاـ الذؼ تمعبً كل هىٍها ,كالىظر الِ هفٍكـ الرياضيات التعميهية كىكع هف الرياضيات
التطبيقية بٍدؼ إٓجاد أرضية خصبة هشتركة لباحث الرياضيات ,كتدريب كتعميـ هعمهٍٓا .كالذػ ٓبدك هف
البدٍْٓ إف الرياضيات التعميهية كالعمهية ىكعاف هختمفاف تهاها ,حٓت ,يكتسب اٖكؿ الدكافع التعميهية هف
الحياة الٓكهية كالظكاٌر البسيطة لمعالـ الخارجْ كيهكف كصفً بأىً همهكس كتكضيحْ كاستقرائْ ,كيعتهد عمِ
الىتائج كالتطبيقات ,كيكتسب الثاىْ هدفكع هف اٚحتياجات الداخمية كالهعرفة كيعتهد عمِ الهىطق كالبرآٌف.
كها ىستعرض دكر تكىكلكجيا تعميـ الرياضيات كتأثٓراتٍا عمْ ىكعِ الرياضيات السابقة ,كاٌهٓتٍا فْ زيادة
التحصٓل العمهْ كالرفع هف الكفايات التعميهية لمهعمـ كالطالب ,كدراسة بعض هجاٚت تكىكلكجيا تعميـ
الرياضيات.

 -2-1مشكمة البحث كتساؤالتو :
ٓرػ الباحث هف خٛؿ خبرتً كهعمـ لمرياضيات إف الهرحمة التعميهية الحالية تتهٓز بالتالْ:
 عدـ اٌتهاـ بعض الهعمهٓف بهعآٓر الرياضيات التعميهية الدكلية لمهىاٌج التعميهية.
 عدـ إدراؾ ٌٖهية استخداـ تكىكلكجيا تعميـ الرياضيات فْ العهل عمِ زيادة التحصٓل العمهْ لمهعمهٓف
كالطٛب ,هف حٓت تطكير اٖذػ الهٍىْ لٗكؿ كالرفع هف هستكيات التحصٓل العمهْ لٗخر.
ٌ ىاؾ صعكبات لتعميـ الرياضيات فْ الهراحل التعميهية كالتْ يهكف التغمب عمٍٓا كحمٍا باستخداـ الرياضيات
التعميهية كالعمهية كالهدعكهة بتكىكلكجيا تعميـ الرياضيات.
كفْ ضكء ها سبق جاء ٌذا البحث لٓمقْ الضكء عمِ أٌهية الرياضيات التعميهية كالعمهية فْ تدريس هادة
الرياضيات كطرؽ تطكيرٌا .كالسؤاؿ الذؼ يطرح ىفسً ٌك:
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ها الىتائج ا٘ٓجابية الهحتهمة عف إدخاؿ هفٍكـ الرياضيات التعميهية العمهية فْ تدريس هادة
الرياضيات؟
كيتفرع عف السؤاؿ الرئيسْ اٖسئمة التالية:
 (1ها ٌْ إٓجابيات هفٍكـ الرياضيات التعميهية العمهية الهكجً لهعمهْ الرياضيات؟
 (2ها اٚتجاي ا٘ٓجابْ الجٓد لتدريس الرياضيات الحدٓثة؟

 -3-1أىمية الدراسة:

تكهف أٌهية الدراسة الحالية فْ اٚتْ:

 (1تىاكؿ الدراسة ىكعٓف هف أىكاع الرياضيات  :الرياضيات التعميهية كالرياضيات العمهية كعٛقتٍها بالرياضيات
الهدرسية كالتْ تعتبر الهرحمة اٖساسية لتعميـ الرياضيات.
ٓ (2تىاكؿ البحث هكضكع الرياضيات التعميهية كالعمهية كعٛقتٍا بالرياضيات الهدرسية ,الذؼ تعد الحجر اٖساسْ
لتعميـ الرياضيات.
 (3هساعدة الهعمهٓف كالطٛب كالتشيع عمِ استخداـ التقىيات الحدٓثة فْ تعميـ كتعمـ الرياضيات هف خٛؿ
تكىكلكجيا تعميـ الرياضيات ,التْ تسٍـ فْ رفع كفاءة الهعمـ كتيسر عهمية إيصاؿ الهعرفة عمِ الكجً
الهطمكب.
 (4تسٍـ الدراسة فْ كضع بحث بٓف أٓدؼ الهٍتهٓف لمعهمية التعميهية ٘دراؾ الجكاىب التْ ٓتعٓف التركٓز عمٍٓا,
كالهجاٚت التْ يهكف فٍٓا استخداـ تكىكلكجيا التعميـ .كاستخداهٍا فْ تعميـ كتعمـ الرياضيات.

 -4-1أىداؼ الدراسة
الٍدؼ العاـ :إبراز أٌهية الرياضيات التعميهية كالعمهية فْ تعميـ الرياضيات ,كالكقكؼ عمِ فاعمياتٍا
عمِ الرياضيات الهدرسية باستخداـ تكىكلكجيا تعميـ الرياضيات.
اٌٖداؼ التفصٓمية :كذلؾ تكهف اٌٖداؼ التفصٓمية فْ ها ٓمْ:
 (1لفت ىظر الهعمهٓف الِ الرياضيات التعميهية كالعمهية كدكرٌها فْ تدريس الرياضيات.
 (2التغمب عمِ بعض الصعكبات التعميهة لمرياضيات الهدرسية ,كربطٍا بالرياضيات الجاهعية هف خٛؿ
الرياضيات التعميهية كالعمهية ,كهحاكلة إيحاد رابط بٓف تعميـ الرياضيات الهدرسْ كالجاهعْ.
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 (3تكجيً أىظار القائهٓف عمِ العهمية التعميهية ) كالقائهٓف عمِ تدريس هادة الرياضيات ( ,إقىاع الهسئكلٓف فْ
التعميـ فْ لٓبيا ) بها فٍٓـ الهعمهٓف ( الِ استخداـ التكىكلكجيا التعميهية لمرياضيات التعميهية كالعمهية لتدريس
الرياضيات لتغمب عمِ الصعكبات التعميهية لمرياضيات الهدرسية.

 -5-1منيجية الدراسة
استخدـ الباحث الىٍج الكصفْ التحمٓمْ الىظرؼ ٚتفاقً هع طبيعة البحث ,كالذؼ اعتهد عمِ الدراسات
كالهراجع كالبحكث كالكتب فْ جهع البياىات كالهعمكهات الهتعمقة بالبحث..

 - 6-1هصطمحات الدراسة كالتعريفات ا٘جرائية
كىستخدـ هصطمح تعميـ الرياضيات فْ ٌذا البحث فْ هعىٓٓف.
أكٚا :الهىظكر الهعاصر :كٌك ىظاـ هعاصر ٓتـ تشغٓمً بدرجة كبٓرة هف قبل الهعمهٓف كيركز بشكل أساسْ
عمِ الرياضيات الهدرسية.
بحثيا هتعدد التخصصات
ثاىيا  :الهىظكر اٖكسع لتعميـ الرياضيات  :يككف ,أك ٓىبغْ أف يككف,
ا
هجا ٚا
ا

يغطْ جهيع هستكيات التعميـ كجهيع الظكاٌر الهتعمقة بتعمـ كتدريس الرياضيات.

 الرياضيات )  :( Mathematicsعمـ تراكهْ البىياف ) الهعرفات فيً تراكهية ( ( ٓتعاهل هع العقل
البشرؼ بصكرة هباشرة كغٓر هباشرة ,كيتككف هف كهفاٌيـ كتعريفات كقكاعد كىظريات كبرٌاف كعهميات كحل
هسائل ) حل هشكٛت (ٓ ,تعاهل هع اٖرقاـ كالرهكز ,كيعتبر رياضة لمعقل البشرؼ .حٓث تتـ الهعرفة فيً كفقا
ٚقتىاع هىطقْ لمعقل ,كيقاس هقدار الهعرفة بقدرتً كىجاحً فْ حل الهسائل كتقديـ البرٌاف الهىاسب لٍا.
 الرياضيات التعميهية(Didactical Mathematics ).
الرياضيات التعميهية  ٌْ :فرع هف فركع الرياضيات التطبيقية فْ عمـ الرياضيات ,التْ تٍتـ باٖسئمة
الرياضية التْ تىشأ فْ العادة فْ سياؽ تعميـ كتعمـ الرياضيات.(Timo and Erkki 2013) ,
كسكؼ ٓؤخذ بٍذا التعريف فْ ٌذا البحث.


الرياضيات الهدرسية )( Scholl Mathematics
الرياضيات الهدرسية ٌْ :هقررات الرياضيات فْ التعميـ ها قبل الجاهعْ ,التْ يقكـ الهعمـ كالطٛب
الهعمهكف بتدريسٍا بعد تخرجٍـ هف كميات التربية ).عمْ, 2002,ص .( 197
كلعل التعريف الذؼ ٓؤخذ بً فْ ٌذا البحث ٌك إىٍا:
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هقررات الرياضيات ) الهىاٌج ( بجهيع فركعٍا ,كفْ جهيع الهراحل التعميهية قبل الهرحمة الجاهعية,
كالتْ يقكـ الهعمـ بتدريسٍا ,تحث اشراؼ ٌٓئات تربكية تعميهية كهبادؼ كهعآٓر دكلية هعترؼ بٍا ,باستخداـ
طرؽ التدريس كالكسائل التعميهية الهتاحة.
 الرياضيات العمهية ) (Scientific mathematics
يقصد بالرياضيات العمهية :الهعمكهات كالهفاٌيـ الرياضية التْ يهكف الحصكؿ عمٍٓا ,كاٚستفادة هىٍا
فْ ىكاحْ الحياة ,كاستخداهٍا بالرياضيات التعميهية اك الكتب كالدراسات كالبحكث الهكثقة.
اإلطار النظري لمبحث:

 – 1-2الدراسات السابقة :

 الدراسات العربية..

 دراسة بطرس كىضاؿ  2016ـ :
ٌدفت الدراسة إلِ تحمٓل هحتكػ كتاب الرياضيات لمصف اٖكؿ الهتكسط فْ العراؽ كفق هككىات
)الهعرفة الرياضية ,الهفاٌيـ الرياضية ,التعهيهات الرياضية ,الهٍارات ,كالهسائل الرياضية ( ,كقد اعتهدت
الباحثة الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ,كلتحقٓق ٌدؼ الدراسة استخدهت الباحثة أداة تحمٓل الهحتكػ هىبثقة هف
هككىات الهعرفة الرياضية .كتككىت عٓىة الدراسة هف هحتكػ هكضكعات كتاب الرياضيات لمصف اٖكؿ
الهتكسط بالعراؽ .كقد أظٍرت ىتائج الدراسة :ظٍكر الهفاٌيـ الهجردة بىسبة عالية جدا هف هفاٌيـ الكتاب
تؤشر إلِ اٚىتقاؿ فْ تدريس الرياضيات هف الهٍارات إلِ الهفاٌيـ ,ككذلؾ ظٍكر الهٍارات اٖدائية كالهٍارات
الكهية بىسبة عالية هف هجهكع هٍارات الكتاب بالهقارىة بالهٍارات الكيفية كالعهمية.
 دراسة السراؼ ) 2007ـ )
ٌدفت الدراسة الِ تقكيـ هحتكػ ُكتب الرياضيات فْ لٓبيا بهدٓىة هصراتً ,لهرحمة التعميـ اٖساسْ هف كجٍة
ىظر الهعمهٓف ,كقاهت الباحثة بإعداد استبياف تضهف هعآٓر تقكيـ هحتكػ الكتاب ) هعآٓر الرياضيات
التعميهية( ,كباٚستىاد الِ عدد هف اٖدبيات كالدراسات السابقة ,كاحتكػ اٚستبياف عمِ أربعة هجاٚت :
الكتب
هحتكػ ُ
الكتب كاٖسئمة كالتهريىات .كبمغ عدد الفقرات ) (47فقرة كقاهت بتطبيقٍا
كتىظيـ الهحتكػ كعرض الهحتكػ فْ ُ
عمِ عٓىة هككىة هف )  ( 50هعمـ كهعمهة ,كأظٍرت الهعالجات ا٘حصائية أفراد العٓىة :عدـ تكفٓر هعظـ
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هعآٓر الرياضيات التعميهية كاف تكفرت فقد كاىت بهستكػ هتكسط .كأكصت الدراسة :بضركرة هراعاة التسمسل
كالبىاء الٍرهْ لمهادة ,كضركرة إشراؾ هصههْ الهىاٌج فْ دكرات تدريبية تؤٌمٍـ لتصهيـ الهىاٌج كفق
الهعآٓر العالهية الحدٓثة.
 دراسة جكاد (  2016ـ ):
ٌدفت الدراسة إلِ تحمٓل هحتكػ كتاب الرياضيات لمصف الرابع العمهْ فْ العراؽ فْ ضكء
هعآٓر) , (NCTMاستخدهت الباحثة الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ,كلتحقٓق الدراسة استخدهت الباحثة أداة تحمٓل
الهحتكػ ,تحتكػ عمِ هعآٓر الهحتكػ .كتككىت لدٍٓا عٓىة الدراسة هف كتاب الرياضيات) ا٘حيائْ كالتطبيقْ(
الذؼ ٓتألف هف ستة فصكؿ .كبٓىت الدراسة :تكفٓر بعض الهعآٓر كغياب اٖخرػ فْ أغمب الفصكؿ ,كافتقرت
الهىاٌج لهعآٓر الرياضيات الهدرسية الصادرة عف الهجمس الكطىْ لهعمهْ الرياضيات ).( NCTM

 الدراسات اٚجىبية
 دراسة جٓتىد ار ر كاخركف ( :) Jitendra et al – 2010
الهىفذ
كاف الٍدؼ هف الدراسة هعرفة تأثٓر اٚلتزاـ بالهىٍج الدراسْ الهستٍدؼ ) الكتاب الهدرس( كالهىٍج ُ

)الههارسات التعميهية لمهعمهٓف( حسب ) هعآٓر الهجمس الكطىْ لهعمهْ الرياضيات  ( NCTMفْ التحصٓل

الدراسْ فْ هادة الرياضيات لطٛب الصف الثالث اٚبتدائْ كطبقت الدراسة عمِ ) (4فصكؿ دراسية بٍا
) (72طالب كطالبة ,كتـ تحمٓل هحتكػ الكتاب لتحٓد هعآٓر العهميات التْ ٓتضهىٍا لحل الهسائل المفطٓية,
كهٛحظة أداء الهعمهٓف لتحدٓد هدػ التزاهٍـ بهعآٓر  ,NCTMكاختبار تحصمْ لحل العهميات الرياضية
كاتجاي الطمبة ىحك الرياضيات .كأظٍرت الىتائج :احتكاء الكتاب عمِ هعآٓر العهميات بىسب هتفاكتة ,كاف
الهىفذ ,كأف الكتاب الهدرسْ لً تأثٓر أساسْ عمِ التحصٓل الدراسْ
ٌىاؾ تفاعٛت بٓف الهىٍج الهستٍدؼ ك ُ
لمطمبة ,اها بالىسبة لههارسات الهعمهٓف فقد اتضح تطبيقٍـ لهعآٓر حل الهشكٛت كالتهثٓل بشكل اكبر هف
هعآٓر التفكٓر كالركابط الرياضية.


دراسة أياـ كباراتاف (:) 2014

كاف الٍدؼ هف ٌذي الدراسة بالتحقٓق فْ هكاقف الطٛب تجاي استخداـ التكىكلكجيا فْ تدريس هادة
الرياضيات ,كٌل أدػ إلِ تحسٓف تحصٓمٍـ اٖكاديهْ .كقد استخداها الباحثاف تصهيـ بحث شبً تجريبْ عمِ
ثٛثة هجهكعات تجريبية )ف =  (41كهجهكعتاف ضابطة )ف =  .(41كاجتازت جهيع الهجهكعات اٚختبار
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القبمْ كالبعدؼ .كأخذا فْ اٚعتبار إف الهجهكعات التجريبية ,تـ تصهيـ دركسٍا باستخداـ العدٓد هف اٖدكات
التكىكلكجية ,بٓىها تـ تدريس الهجهكعات الضابطة باستخداـ طرؽ التدريس التقمٓدية .كبعد التحمٓل باستخداـ
)  ( ANCOVأحادؼ اٚتجاي لتقٓيـ التبآف فْ الىتائج .كاىبثقت هف ىتائج الدراسة :أف اٚختبار الٛحق
لمرياضيات لمطٛب الذٓف تـ تعميهٍـ باستخداـ التكىكلكجيا كاىت أعمِ بكثٓر هف ىتائج اٚختبار الٛحق
لمهجهكعات التْ تـ تعميهٍا بالطرؽ التقمٓدية ,كها أظٍرت الىتائج أف الطٛب لدٍٓـ هكقف إٓجابْ تجاي
استخداـ التكىكلكجيا ,ككاىت أثار الهترتبة عمِ هصههْ الهىاٌج كالهعمهٓف لمهجهكعات اٖكلِ أعمِ بكثٓر
هف الهجهكعات الثاىية.


دراسة تيهك كاركْ ( 2013ـ ).

كاف الٍدؼ الرئيسْ لمدراسة ) كيفية تدريس الرياضيات بىجاح فْ بٓئات تعميهية هختمفة فْ عالـ هختمف
تهاـ عها كاف عميً الحاؿ قبل ) (20عاها( ,كهىاقشة اٚختٛفات الجكٌرية بٓف الرياضيات التعميهية
كالرياضيات العمهية ,كاعادة تأكٓد دكر عمهاء الرياضيات فْ التعميـ كالتعمـ ,كتحفٓز عمهاء الرياضيات فْ
الهشاركة بىشاط أكبر فْ التطكير القائـ عمِ البحكث لتعميـ كتعمـ الرياضيات ,استخدـ الباحث الهىٍج الكصفْ
التحمٓمْ الهعتهد عمِ البحكث كالدراسات الهتعمقة بالدراسة ,التْ كاف هف ىتائجٍا :اٌتهاـ كاظٍار التهٓز بٓف
الرياضات التعميهية كالعمهية سيعكد بالفائدة عمِ جهيع العاهمٓف فْ هجاؿ تعميـ الرياضيات ,ككٌٛها هطالب
فْ تطكير العهمية التعميهية لمرياضيات.

 – 2-2التعقٓب عمِ الدراسات السابقة
تبٓف هف خٛؿ عركض الدراسات السابقة ها ٓمِ:
 اشارة دراسة ) تيهك كاركْ 2013ـ(عمِ ضركرة اٌٚتهاـ بالرياضيات التعميهية العمهية كالتهٓز بٓىٍها فْتطكير هىاٌج الرياضيات القائهة عمِ تعميـ كتعمـ الرياضيات الحدٓثة .كها أكدت بعضٍا اٌتهاـ الباحثكف
بالهعآٓر الدكلية الصادرة هف الهجمس الكطىْ لهعمهْ الرياضيات  , NCTMكعمِ اٖثر ا٘ٓجابْ لٍذي
ر ر كاخركف( .كاشارة الدراسات الِ
الهعآٓر لمرياضيات التعميهية ,كٌذا ٓتفق هع دراسة ) دراسة جٓتىد ا
عهميات تطكير الهىاٌج عمِ ضكء الهعآٓر الدكلية ) السرؼ , 2007جكاد .( 2016كافتقار الهىاٌج لمهعآٓر
الدكلية لهحتكػ الرياضيات ,كاٚعتهاد بطرؽ تدريس تقمٓدية ) جكاد , 2016السرؼ .( 2007كاستىدت بعض
الدراسات عمِ أراء الهعمهٓف لهعرفة أٌهية هعآٓر الرياضيات التعميهية عمْ التحصٓل العمهْ كاٚكاديهْ
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لمطمبة ,كالتزاهٍـ بذلؾ الهعآٓر) جٓتىد ار ر اخركف  ( 2010كاكدا ) السرؼ ( 2007بضركرة التسمسل السمهْ
فْ الهحتكػ الهقرر .اكدت الدراسات عمِ تحسٓف الرياضيات الهدرسية باستخداـ التقىيات الحدٓثة كاٚىترىت,
كاظٍار ىتائج جٓدة فْ العهمية التعميهة لهادة الرياضيات) أياـ كباراتاف .( 2014

إجراءات البحث..
المحكر األكؿ :التعريف بالرياضيات:
 -1- 1-3هقدهة :
الرياضيات يهكف تقسيهٍا الِ :الرياضيات البحتة كالرياضيات التطبيقية ,لذلؾ تعتبر الرياضيات
تهكىٍا هف
ضركرية فْ العدٓد هف العمكـ كالهجاٚت ,لها لٍا هف قدرة عمِ كضع ىهاذج رياضية كىظريات ّ
صياغة سمكؾ ها أك التىبؤ بسمكؾ هحتهل هف خٛؿ الرياضيات التطبيقية .كهف أشٍر العمكـ كالهجاٚت التْ
تستعهل الرياضيات التطبيقية العمكـ الطبيعية الفزيائية كالٍىدسة كالطب كالعمكـ اٚجتهاعية كالشرعية .كأدت
الرياضيات التطبيقية إلِ ظٍكر تخصصات رياضية جدٓدة هثل ا٘حصاء كىظرية اٚحتهاٚت.

 – 2-1-3الرياضيات ) ( Mathematics
الرياضيات ٌْ

دراسة الكهيات ,الىكعية كالقياسية ,كالعٛقات عف طريق اٖعداد كالرهكز الرياضية,

كتشهل الحساب الذؼ يعتبر اٖساس اٖكؿ لفركع الرياضيات اٖخرػ ,كالجبر كٌك هف اقدـ ٌذي الفركع ,كهف
الفركع اٖخرػ هثل الٍىدسة ,كحساب الهثمثات ,يعتبر التعريف الكارد فْ هصطمحات البحث ) الباب اٖكؿ (
لمرياضيات كاحدا هف تعريفاتً العدٓدة ,فميس لمرياضيات تعريف هتفق عميً الِ المحظة ,هف الصعب تعريف
عمـ الرياضيات تعريف ا دقيق ا لها لً هف خصائص كههٓزات .صعكبة تعريف الرياضيات ليست فقط هشكمة
حدٓثة ,فعمِ سبٓل الهثاؿ  ,كتب عالـ الرياضيات بىجاهٓف بٓرس فْ القرف التاسع عشر أف " الرياضيات
عادة  ,كالذؼ
ٌْ العمـ الذؼ يستخمص اٚستىتاجات الضركرية "ٌ .ذا التعريف لمرياضيات أكسع هها ُيعطِ
ا

بهكجبً يقتصر ىطاقً عمِ البحث الكهْ .كلعل عمهاء الرياضيات فْ الهاضْ قد أدرككا الرياضيات بطريقة

تهاها عف عمهاء الرياضيات الحالٓٓف ,كٌذا ٓتفق هع الهؤرخ اٖلهاىْ كعالـ رياضيات -أكزكالد شبىجمر
هختمفة ا
فْ أكائل القرف العشريف " إف الرياضيات ليست كذلؾ عمـ كاحد كلكف تعددية العمكـ " (Spengler [20 p.
.82]).
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كاستكشفت )هك ار  (1993هفٍكـ "الرياضيات" هف خٛؿ سؤاؿ عمهاء الرياضيات الكىدٓٓف عف هاٌية
الرياضيات؟ .باستخداـ استطٛع بريدؼ  ,تمقت فيً إجابات هف  103عالـ رياضياتٌ .ذي الردكد كاىت قادرة
عمِ تمخيص ) (13تعريفا هختمفة هىٍا :
 . 1إىشاء كدراسة الىظـ البدٍٓية الشكمية  ,كالبىِ كاٖشياء الهجردة  ,كخصائصٍا كعٛقاتٍا.
 . 2الهىطق كالصراهة كالدقة كاٚستدٚؿ  ,كخاصة التفكٓر اٚستىتاجْ .تطبٓق القكاىٓف كالقكاعد.
 . 3لغة كهجهكعة هف الرهكز كاٖدكات.
 . 5فف  ,ىشاط إبداعْ  ,ىتاج خياؿ .اٚىسجاـ كالجهاؿ.
 . 6العمـ :اٖـ  ,كالهمكة  ,كالىكاة  ,كأداة العمكـ اٖخرػ.

 – 3-1-3الرياضيات الحدٓثة ) : ( Modern Mathematics
يطمق هصطمح الرياضيات الحدٓثة عمِ الطرؽ الحدٓثة لتدريس الرياضيات فْ الهدارس هف اٚبتدائية الِ
الثاىكية ,كقد شاعت ٌذي الطرؽ ابتدأ هف الستٓىيات هف القرف العشريف ,كاتخذت هىذئذ أشكاٚا هختمفة ,كُقدـ
اساسا جدٓدا لتحسٓف الطرائق التدريسية لمرياضيات .كالكاقع اف الرياضيات الحدٓثة تبدك غريبة فْ ىظر الكثٓر
هف الهعمهٓف كخاصة التربكيٓف الرياضٓٓف كذلؾ بسبب الرهكز كالهصطمحات كالتعريفات الجدٓدة الهستخدهة
فٍٓا .كهع ذلؾ فإف جاىب ا يسٓ ار جدا هف هحتكاٌا الرياضْ كاف جدٓدا .إف اٚستشراؽ ٌاٌىا قد يككف هختمف ا أك
ههٓ از بٓىها كاف الهضهكف الرياضْ لـ ٓىقح أك ٓكسع إ ٚبقدـ ها ٓتهشِ بالهرحمة الدراسية.

 - 5 -1-3الهجمس الكطىْ لهدرسْ الرياضيات )(NCTM
) ( National Council of Teachers of Mathematics, Reston - Virginia
كيعد هف أكبر الهىظهات التْ تٍتـ
تأسس الهجمس عاـ  1920فْ رستكف -فرجٓىيا,
ُ

بالرياضيات الهدرسية ,تدعـ تطكير كتحسٓف تعميـ الرياضيات فْ الهراحل الههتدة هف التعميـ

اٖساسْ كالجاهعْ ,كتشرؼ عمِ إقاهة الهؤتهرات الدكلية كالكطىية كا٘قميهية سىكيا فْ هجاؿ
الرياضيات ,كتىشر العدٓد هف الهجٛت الهتكفرة عمِ اٚىترىت.
المحكر الثاني  :الرياضيات التعميمية كالعممية كالرياضيات المدرسية:
 – 1-2-3الرياضيات التعميهية  -الرياضيات العمهية  -الرياضيات الهدرسية
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قسـ العمهاء الرياضٓف عمـ الرياضيات الِ  :الرياضيات البحثية )اك الخالصة( – الرياضيات التطبيقية.
 الرياضيات البحثية) :( Pure Mathematics
ٌْ الرياضيات ,التْ تختص فْ دراسة الرياضيات هف الىاحية الهجردة ,لتحدٓد كفٍـ سمكؾ اٖىهاط
الرياضية الهجردة كعٛقاتٍا هع ذاتٍا دكف اٚرتباط بأؼ شْء أخر ,تسعِ الرياضيات البحتة باعتبارٌا هستقمة
ك ٚترتبط باؼ تطبيقات خارج الرياضيات إلِ دراسة الهفاٌيـ كالٍياكل اٖساسية كآجاد القكاعد كالىظريات كحل
الهشكٛت التْ تكهف كراء الرياضيات ,دكف اٚضطرار إلِ التطبٓق عمِ أرض الكاقع كالبىاء التطبيقْ .كهع
ذلؾ ,فٍْ تعتهد عمِ قكاعد كقكاىٓف الرياضيات التْ تشهل ىكاحْ عدٓدة ,هثل :الجبر كحسابات التفاضل
كالتكاهل كالٍىدسة كالفضاء هتعدد اٖبعاد .كتستفٓد الرياضية البحثية عادة هف تفاعل التخصصات الهختمفة,
كالتْ تعد دائها أرضية خصبة لٗبداع كاٚبتكارات الجدٓدة.
 الرياضيات التطبيقية):( Applied Mathematics
ٌْ الرياضيات التْ تٍتـ بتطبٓق اٖسالٓب كالىظريات الرياضية فْ هجاٚت هختمفة هثل العمكـ
كالٍىدسة كالفٓزياء كعمكـ الحاسكب ,لذلؾ فٍك هزيج هف العمكـ الرياضية كالهعرفة الرياضية الهتخصصة ,كٌك
التخصص الهٍىْ الذؼ يعهل فيً عمهاء الرياضيات .كقد تـ فْ الكقت الحالْ استخداـ العدٓد هف الىظريات
الرياضية البحثية ,كالتْ بدت أىٍا رياضيات بحثية)خالصة( تهاه ا فْ الهجاٚت التطبيقية التابعة لمرياضيات
التطبيقية ,كهف اٖهثمة الحدٓثة كالهشٍكرة عمِ ذلؾ ,قاىكف الجاذبية العاـ فْ الفٓزياء) إسحاؽ ىٓكتف ,( 1684
كىظاـ التشفٓر )  ( RSAفْ عمكـ الحاسكب )ادٓمهاف – شاهٓر -ركىالد ريفست  ( 2000خكارزهية التشفٓر
لٛتصاٚت .كيترتب عمِ ذلؾ ,أف تقسيـ الرياضيات الِ البحثية كالتطبيقية اصبح تقسيه ا هتطك ار ىكعي ا .اىبثق
عىٍها فركع أخرػ هثل :الرياضيات الهدرسية  -الرياضيات التعميهية – الرياضيات العمهية ,كغٓرٌا .كلـ
تحض الرياضيات التعميهية كالعمهية بالكثٓر هف الدراسات كالبحكث العربية هف قبل الرياضٓٓف التربكيٓف هف
اجل إبرازٌا فْ الكطف العربْ ,لذا كاف ٌذا البحث ,لعمً ٓبرز بعض هف اٌهيات الرياضيات التعميهية كالعمهية
لتدريس الرياضيات.

 الرياضيات الهدرسية )( Scholl Mathematics
فْ عاـ  1958ظٍر أكؿ هشركع لتطكير تعميـ الرياضيات فْ أهريكا هف خٛؿ هجهكعة دراسة
الرياضيات الهدرسية  SMSG: School Mathematics Study Groupكاهتدت حركة تطكير تعميـ
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الرياضيات لتغطْ بقاع عدٓدة فْ العالـ فيها عرؼ بحركة “الرياضيات الحدٓثة” .كلعل أبرز هحطات تطكير
الرياضيات الهدرسية فْ البمداف العربية قد بدأت بهشركع الٓكىسكك لمرياضيات فْ الدكؿ العربية عاـ ,1970
كاىبثق عىً الهشركع الريادؼ لتطكير تدريس الرياضيات فْ الهرحمة الهتكسطة عاـ 1975ـ فْ التجدٓد
لهحتكػ الرياضيات الهدرسية لمتغمب عمِ الفجكات الهتكاجدة بٓف رياضيات الهرحمتٓف الهدرسية كالجاهعية ,كقد
استٍدفت حركة الرياضيات الحدٓثة إدخاؿ هكضكعات جدٓدة فْ هحتكػ الرياضيات الهدرسية ,بها يقمل الفجكة
بٓف هقررات الرياضيات الجاهعية كالهدرسية .كهع بداية الثهاىٓىات ظٍرت حركة “حل الهشكٛت” كالتْ تىادؼ
بالتركٓز عمِ تىهية قدرة التٛهٓذ عمِ حل الهشكٛت الرياضية .كفْ ضكء اٌٚتهاـ الهتىافْ بالرياضيات اتجً
ٌذا اٌٚتهاـ بهىاٌج الرياضيات بشكل عاـ كبالرياضيات الهدرسية بشكل خاص.
لعل التعريف الخاص بالرياضيات الهدرسية الذؼ ٓؤخذ بً فْ ٌذا البحث ٌك أف:
الرياضيات الهدرسية  ٌْ :هقررات الرياضيات ) هىاٌج الرياضيات ( بجهيع فركعٍا ,كفْ جهيع الهراحل
التعميهية ها قبل الهرحمة الجاهعية ,كالتْ يقكـ الهعمـ بتدريسٍا ,تحث اشراؼ ٌٓئات تربكية تعميهية كهبادؼ
كهعآٓر دكلية هعترؼ بٍا ,باستخداـ طرؽ التدريس كالكسائل التعميهية الهتاحة.
ٓرػ ) دمحم ,2007ص ( 31-31أف الرياضيات الهدرسية ٌْ :الرياضيات التْ يقدهٍا الهعمـ كهادة دراسية
هختمفة عف الرياضيات العاـ كهجاؿ هعرفْ ,تحكؼ فْ جكٌرٌا عمِ الهىاٌج اٖساسية لتعميـ الرياضيات فْ
تىظيـ هتسمسل كٌرهْ ,با٘ضافة الِ التدريج فْ دراسة العٛقات الرياضية باختٛؼ الهراحل الهدرسية ,حتِ
تٛئـ خصائص الطٛب كخمفياتٍـ الرياضية ,خٛؿ كل هرحمة هف هراحل ىهكٌـ التعميهْ.
ٓرػ ٚىد ) (1963أف الرياضيات الهدرسية ٌْ :التطكيع الذؼ يقكـ بً الرياضٓكف التربكيكف لمرياضيات
كتعميـ لجعمٍا قابمة لٛستيعاب كالفٍـ هف جاىب التٛهٓذ فْ عهر زهىْ هعٓف كهقدرات عقمية كخمفية رياضية
هعٓىة ,لتحقٓق اٌداؼ تعميهية ).احهد ,احهد).(2003
كىظ ار ٚف الرياضيات الهدرسية تعد الركٓزة كركى ا اساسي ا فْ الهرحمة اٖساسية اٖكلِ ,التْ تعتبر
اٖساس التْ يقكـ عميً تعميـ الرياضيات فيها بعد بكافة الهراحل التعميهية ,ككفق ا لمهبادؼ كالهعآٓر الدكلية تعد
الرياضيات الهدرسية البداية ٘عداد الطالب لهكاكبة تعميـ كتعمـ الرياضيات ,كهكاكبة تغٓرات العصر ,كبىاء
عمِ ها تقدـ أخد الهىاط اٌٚتهاـ بالرياضيات الهدرسية طابع ا دكلي ا ,كأجرت عدة هىظهات دكلية هىٍا الٓكىسكك
كالهجمس الكطىْ لهعمهْ الرياضيات ,الذؼ أصدر عددا هف الكثائق الهتعمقة بالرياضيات الهدرسية ىكرد هىٍا:
1989 ـ كثيقة ) هعآٓر الهىٍج كالتقكيـ لمرياضيات الهدرسية (
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Curriculum standards and evaluation for school mathematics
1991 ـ كثيقة ) الهعآٓر الهٍىية لتعميـ الرياضيات (
Professional Standards for Teaching of Mathematics
1995 ـ كثيقة ) هعآٓر التقكيـ لمرياضيات الهدرسية (
Assessment Standards for School Mathematics
 2000 ـ كثيقة ) الهبادغ كالهعآٓر لمرياضيات الهدرسية (

Principles and Standards for school Mathematics
يعبر) " ( De Well 2007إىً بإصدار تمؾ الكثيقة فإف عصر اٚصٛح فْ الرياضيات قد ابتداء ,كاىً
 ٓ ٚكجد كثيقة ههاثمة كاف لٍا هثل ٌذا اٖثر عمِ الرياضيات الهدرسية أك الِ جاىب هف جكاىب الهىٍاج ".
ككاف
لصدكر هثل تمؾ الكثائق هثابة بداية عصر ا٘صٛح داخل هادة الرياضيات ,ككاف لٍا أث ار فعاٚا عمِ
الرياضيات  ٚسابق لً .كىعرض تمؾ الهبادغ كالهعآٓر بصكرة هختصرة ,عمِ ضكء ها جاء فْ الكثيقة)
 2000ـ( :

أكٚا :هبادغ الرياضيات الهدرسية ) : ( NCTM,2000:6
)(Principles for School Mathematics
يعرؼ الهجمس هبادغ الرياضيات الهدرسية عمِ اىٍا " عبارات تعكس القكاعد اٖساسية كالتْ تُعد ضركرية

لتقديـ رياضيات هدرسية ذات جكدة عالية ' .كٌذي الهبادغ  ٚتشٓر الِ هحتكػ رياضْ اك عهميات رياضية
هعٓىة ,فٍْ تتىاكؿ قضايا بالغة اٌٖهية ترتبط بشكل قكؼ هع برىاهج الرياضيات الهدرسية .كٌذي الهبادغ ٌْ:
هبدأ الهساكاة – هبدأ الهىٍاج – هبدأ التعميـ -هبدأ التعمـ – هبدأ التقكيـ -هبدأ التقىية.

ثاىيا :هعآٓر الرياضيات الهدرسية ) ( NCTM,2000:7
Standards for School Mathematics
يعرؼ الهجمس هعآٓر الرياضيات الهدرسية عمِ إف " ٌْ هجهكعة الهكتسبات التْ ٓتهف الطمبة هف
الخصكؿ عمٍٓا هف جراء تعميهٍـ لهادة الرياضيات .كيعرؼ الهجمس هعآٓر الرياضيات الهدرسية عمِ اىٍا "
أكصاؼ لها ٓىبغْ أف ٓتهكف الطمبة هف هعرفتً كأداءي ىتٓجة لتعميـ الرياضيات .كتىقسـ ٌذي الهعآٓر الِ:
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 .1هعآٓر الهحتكػ :اٚعداد كالعهميات – الجبر -الٍىدسة – القياس– تحمٓل البياىات كاٚحتهاٚت.
 .2هعآٓر العهميات :حل الهشكٛت -التفكٓر كالبرٌاف -الترابط الرياضْ -اٚتصاؿ كالتهثٓل الرياضْ.

 الرياضيات التعميهية(Didactical Mathematics ).
عرؼ ) احهد  ( 2015الرياضيات التعميهية كالعمهية  :باىٍا الهعرفة الرياضية التْ ٓتـ السعْ
لمحصكؿ عمٍٓا هف أجل هصمحتٍا دكف أؼ ىكايا تطبيقية .كبٓىها تعتبر الرياضيات التعميهية ٌْ احد فركع
الرياضيات التطبيقية التْ تٍتـ بشكل كبٓر بالتقىيات الرياضية ) التكىكلكجيات التعميهية ( كالهستخدهة فْ
تطبٓق الهعرفة الرياضية عمِ الهجاٚت الهختمفة ,عميًٓ ٚ ,كجد اجهاع عمِ ) هاٌية الرياضيات التعميهية (,
كعمِ سبٓل الهثاؿ تىص ) )  ( the New Encyclopedia Britannicaالهجمد ,1994 ,2ص ( 717
عمِ إىً )حٓت إىً ٓ ٚكجد عمـ لمرياضيات التطبيقية ,يهكف بالتالْ قبكؿ الغهكض الههاثل عىد تعريف
الرياضيات التعميهية (
كبالتالْ فاىً يهكف تعريف الرياضيات التعميهية باىٍا ٌْ :فرع هف فركع الرياضيات التطبيقية فْ هجاؿ
الرياضيات ,التْ تٍتـ باٖسئمة كالهشكٛت الرياضية التْ تىشأ فْ العادة فْ سياؽ تعميـ كتعمـ الرياضيات
الهدرسية كالعمهية . (Timo and Erkki 2013),كيهكف كصفٍا بأىٍا تتبع الرياضيات التطبيقية فْ
الرياضيات الهدرسية باستخداـ الهعرفة الرياضية كالخكارزهيات كالهٍارات .كفْ كثٓر هف اٖحياف ٓتطمب حل
الهشكمة الرياضية باٚستعاىة بالرياضيات التعميهية كالعمهية ,كبالتالْ ٌىاؾ هسٓج كىهط هف الرياضيات
التطبيقية كالبحثية .كبالتالْ يهكف كصفٍا باىٍا تتبع الرياضيات التطبيقية. (Timo and Erkki 2013).

 الرياضيات العمهية ) . (Scientific mathematics
يقصد بالرياضيات العمهية كل الهعمكهات كالهفاٌيـ الرياضية التْ يهكف الحصكؿ عمٍٓا ,كاٚستفادة
هىٍا فْ ىكاحْ الحياة ,هف الكتب كالدراسات كالبحكث الهكثكقة ,كيهكف اعتبارٌا ىكعا هف الرياضيات البحثية
بحٓث تككف هدفكعة بحد كبٓر هف اٚحتياجات الداخمية ,كتصكيرٌا باىٍا هجردة كشكمية كاستىتاجية كهؤكدة
عمْ البرآٌف كا٘ثباتات)  .( Tom 213كيهىؾ ا٘شارة عمِ إىٍا عبارة عف كافة الخبرات فْ هجاؿ
الرياضيات كتشهل الهعارؼ كالهٍارات كاٚتجاٌات التْ تسعِ الرياضيات الهدرسة )آك الهىاٌج الرياضية
بشكل عاـ( ٚكتسابٍا لمطالب ) اك لمهتعمـ ( ,بكل ها فٍٓا ,كتهد الهعمـ كالطالب بهجهكعة هف الهعارؼ
كالقدرات كالهٍارات  ,كالقىاعات كالهكاقف كالسمكؾ ..الخ ,التْ ٓىبغْ عمِ الهتعمـ اكتسابٍا فْ العهمية
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ا لتعميهية كالتربكية .كيهكف اكتسابٍا هف الهعمـ اك بالتعميـ الذاتْ عف طريق البحث كالتىقٓب لمهراجع كالكتب
كالهجٛت التخصصية بالرياضيات ,كيهكف تعزيزٌا كتطكيرٌا بالههارسة كالتطبٓق .كهىد الخهسٓىات هف القرف
الهاضْ قفزة الرياضيات التعميهية هف الىاحية التطبيقية قفزة ٌائمة فْ عدة هجاٚت جدٓدة ,كها تكسعت
الىظريات التقمٓدية ككجدت تطبيقات هتعددة التخصصات.
كجاء عىد ) احهد  ( 2015بإف :الرياضيات التعميهية ٌْ الهعرفة الرياضية التْ تحصل عمٍٓا
الهتخصصٓف التْ تـ تطبيقٍا فْ هجاٚت عدة ,هثل الٍىدسة كالعهارة  ,كالعٛقة بٓىٍا كبٓف الرياضيات
التعميهية عٛقة كثيقة بحٓث تدعـ احدٌها اٚخرػ ,كبالتالْ يهكف الرفع هف هستكيات التحصٓل العمهْ
لمرياضيات التعميهية بالرياضيات العمهية .هف خٛؿ هبادؼ كهعآٓر الرياضيات الهدرسية ,يهكف القكؿ أف قكة
الرياضيات التْ يهتمكٍا الهعمـ كالهتهثمة فْ الرياضيات التعميهية كالعمهية تعطِ ثقة كقدرة غمْ عرضٍا
بسٍكلة كبصكرة جٓدة ,كاضحة ,كبا٘ضافة الِ تكظٓف الرياضيات لتحقق اٌداؼ تعميهية فْ العمكـ اٖخرػ.
كهف الجكاىب العدٓدة كالٍاهة كالتْ ٓجب هراعاتٍا فْ هىاٌج الرياضيات ,التعرؼ عمِ دكر كل هف الرياضيات
التعميهية كا لعمهية هف الىاحية التطبيقية لككىً هف الهطالب اٖساسية لتعميـ الرياضيات ,حٓت أف الهبادؼ
كالهعآٓر الدكلية  ٚتجدؼ ىفعا بدكف تطبيقات جٓدة لٍا .كهف كجٍة ىظر الباحثٌ ,ىاؾ العدٓد هف الىتائج
ا٘ٓجابية الهحتهمة ٘دخاؿ هفٍكـ الرياضيات التعميهية كالعمهية لتدريس الرياضيات ,عمِ هفٍكـ الرياضيات
الهدرسية.

 – 2-2-3ا٘ٓجابيات الهحتهمة ٘دخاؿ هفٍكـ الرياضيات التعميهية العمهية لتدريس الرياضيات
أكٚا :الرياضيات التعميهية كالعمهية كهعمهْ الرياضيات
أكد ) (Shulman,1983,P.88إف ٌىاؾ ارتباط بٓف الرياضيات التعميهية كالعمهية كهعمهْ الرياضيات,
لتزكيد الهعمهٓف بالهعرفة الرياضية التْ يحتاجكىٍا فْ تدريس الرياضيات ,كأف ٌىاؾ عىاصر رئيسية لٍذي
الهعرفة كاعداد الهعمـ لهٍىة التدريس ,هىٍا  :هعرفة هحتكيات الهىٍج حٓت تؤثر هعرفة هحتكػ الهىٍج عمِ
جكدة الهعمـ كتحصٓل إٓجابْ عىد الطمبة ,كهف اجل زيادة التحصٓل فْ الهحتكػ الرياضْ ,كالطرؽ كالكسائل
التْ تتهشِ كتساعد فْ العهمية التعميهية ,هعرفة رياضية ارقِ هف الرياضيات الهدرسية ,كعهق كاؼ فْ
الرياضيات ,حتِ يككف ٌىاؾ ىكع هف اٚبتكار كاٚبداع.

ثاىيا :الهعرفة الرياضية
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لـ يعد تقسيـ الهعرفة الرياضية الِ فركعٍا التقمٓدية ) هثل الحساب كالجبر كالٍىدسة....الخ( ,هقبكٚا عىد
الكثٓر هف التربكيٓف الرياضٓٓف ,حٓت أكدت الدراسات فْ ٌذا الهجاؿ الِ تجدٓد اىهاط كعىاصر لمهعرفة
الرياضية با٘ضافة الِ فركعٍا التقمٓدية كالتعهيهات كالخكارزهيات كالتطبيقات كالهٍارات لمهسائل الرياضية,
كتعتبر الهعرفة الرياضية ركٓزة أساسية لمرياضيات العمهية التْ تعبر عف هجهكعة هف الهعارؼ الرياضية )
عمـ الرياضيات ( كالحقائق كالىظريات العمهية .كعمِ الرغـ هف أف الرياضيات الهدرسية قد أدخمت عمٍٓا العدٓد
هف التعديٛت كا٘صٛحات ,إذ كاىت كتب الرياضيات  ٚتحتكؼ عمِ القدر الكافْ هف الهعرفة الرياضية,
كأصبحت ٌىاؾ فجكة بٓف الرياضيات الهدرسية كالرياضيات العمهية)كٓٛف  ,2003رالستكف  ,( 2004كٌذا
يعزػ الِ اٚعتقاد باف ٌىاؾ العدٓد هف الظكاٌر الهتعمقة بتعميـ كتدريس الرياضيات فْ الهدارس ,جعمت
الطالب ٓكاجً الكث ٓر هف الصعكبات عىد الربط بٓف الرياضيات الهدرسية التْ ٓدرسكىٍا هع الرياضيات العمهية,
كٌذا ٓدفع الِ إعادة التأكٓد هف هساٌهة الهخصصٓف كالهعمهٓف فْ هجاؿ الرياضات لبدؿ الجٍكد هف اجل
تطكير الرياضيات كتحدٓتٍا.

ثالثا :البحث الرياضْ كالرياضيات الجاهعية
اٌتـ عمهاء الرياضيات بالرياضيات العمهية الهعرفية كالبحكث العمهية ,بٓىها اٌتـ الهعمهكف بشكل أساسْ
بالرياضيات الهدرسية ,كالدافع اٖساسْ لتعميـ الرياضيات ٓتأثر بشكل كبٓر حكؿ فائدة الىتائج الهراد دراستٍا,
فاف تدريس الرياضيات ُٓثرػ بطريقة جٓدة إذا ثـ تعريف هفٍكـ الرياضيات العمهية عف طريق الربط بٓىٍا بٓف
الرياضيات الهدرسية كالبحكث الرياضية ,كها تشٓر العدٓد هف الدراسات هثل دراسة

(M. Hannula

) ,2006إف اٖفكار اٖساسية لمبحث الرياضْ عىد الطمبة الجاهعٓٓف يعتهد فقط عمِ الرياضيات الجاهعية,
حتِ ٓثـ الحصكؿ عمِ الىتائج الجدٓرة كالهثٓرة لٌٛتهاـ .إف تصهيـ هشكٛت البحكث كالتصهيـ الكاهل لً,
كتقديـ الىتائج كالهقترحات اٚستراتٓجية ,كاستخداـ التكىكلكجيا ,كاٚدبيات العمهية ذات الصمة بالبحكثٌْ ,
هٍاـ تتطمب خبرة دراسية كاسس عمهية رياضية اىطٛقا هف الرياضيات الهدرسية.
تهتاز الرياضيات التعميهية كالعمهية الكثٓر هف السٍكلة كالكضكح عمِ هىاقشة الهفاٌيـ اٖساسية لمرياضيات
الجدٓدة بالتفكٓر الرياضْ كاٖسالٓب اٚستىتاجيةٌ ,ذا  ٚيعىِ التخمْ عف طرؽ التدريس التقمٓدية ,بل الدهج
بٓف الطرؽ كاٖسالٓب التقمٓدية كالرياضيات العمهية كالتعميهية التْ تعتهد عمِ الهبادؼ كالهعآٓر الدكلية
كاستخداهٍا لمهحتكػ .كبالتالْ ىككف قد اجبىا عمِ السؤاؿ الرئيسْ لمبحث.
لٙجابة عمِ السؤاؿ الفرعْ اٖكؿ ىدرس البىد التالْ:
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 – 3-2-3سهات الرياضية التعميهية كالعمهية بالىسبة لهعمهْ الرياضيات الحدٓثة
اكٚا :الهعمـ الجٓد  -الرياضيات الحدٓثة.
 الهعمـ الجٓد:
أصبح الٍدؼ اٚساسْ لتعميـ الرياضيات ,اكتساب الطٛب التفكٓر كالفٍـ الصحيح ,بها ُٓ َى ِّهْ قدراتٍـ
عمِ حل ها ٓكجٍكىً هف هعطٛت رياضية هتجددة .كتتفق اٖدبيات التربكية عمِ أٌهية دكر الهعمـ فْ
التدريس ,كأىًَّ العاهل اٖساس فْ ىجاح عهمٓتْ التدريس كالتعمـ أك فشمٍها .كها أف طريقة التدريس هف اٌـ
هٍاـ الهعمـ ,فٍك الذؼ ٓىبغْ لً ٓىظـ الهادة الهراد تدريسٍا ,كيقدهٍا لمطالب كفقا أسالٓب كهعآٓر عمهية
أساسيا
عىصر
اا
تربكية .كيضرح ) ( Shulman, 1983افتراض ا فْ ٌذا ا٘طار كيذكر أف " الهعمـ الجٓد يهثل
ا
فْ ىجاح ا٘ىساف فْ أؼ هٍىة كاىت " .كرغـ َّ
أف العمهاء كالتربكيكف يقكهكف بدكر إٓجابْ فْ الهجتهع اتجاي
العهمية التعميهية ,إَّ ٚ
أف الهعمهٓف كحدٌـ ٌـ هف ٓتحهمكف هسؤكلية ىقل الهٍارات كالهعارؼ بصيغة سٍمة
كهيسرة لمطمبة .لذلؾ ٓتكجب عمِ الهعمـ:
 اف يككف عمِ دراية عالية بعمـ الرياضيات التْ يقكـ بدريسٍا ,هف خٛؿ الرياضيات العمهية ,كدراستً لمهحتكػ
الرياضْ الهتضهف فْ الرياضيات الهدرسية ,كاف ٍٓتـ بالتحصٓل العمهْ لمرياضيات الهدرسية هف اجل دعـ
قدرتً ككفاءتً ,هها ٓىعكس بدكري عمِ اٖداء التعميهْ الطٛب.
 اف يككف لً القدرة عمِ تكظٓف أسالٓب التفكٓر الرياضْ ليكتسب الطالب الهٍارات كالخبرات فْ إجراء
العهميات الرياضية كحل الهشكٛت الرياضية ,كتىهية القدرة عمِ التعميـ الذاتْ لمطٛب هف خٛؿ الرياضيات
التعميهة الهتاحة ,كتىهية قدراتٍـ عمِ التفكٓر السميـ كفِ هستكيات عالية.
 الرياضيات الحدٓثة:
ٓرتبط تعميـ الرياضيات الحدٓثة بكفاءة الهعمـ ككعيً بالهادة الرياضية التْ يقدهٍا ,لذلؾ فإف التدريب
عمِ بعض الجكاىب التعميهية كالعمهية كالكصكؿ بالهتعمـ إلِ ٌدؼ التكاصل كتعهٓق الفٍـ الرياضْ يهد الهعمـ
الدقة بالذات كرفع الكفاءات التعميهية .كيجب اف يككف الهعمهكف هف ذكؼ التخصص الدقٓق لتدريس الرياضيات
بالهشاركة بفاعمية كىشاط فْ الدراسات كالبحكث كلٛطٛع عمِ ها ٌك جدٓد فْ عمـ الرياضيات كهكاكبة
عهميات التطكير .كها آىً ٓجب الهعمـ اف يككف ذا خبرة كاسعة بالهٍارات العميا فْ أسالٓب حل الهشكٛت
الرياضية كاٚستدٚؿ كالبرٌىة كطرؽ التكاصل كالترابطات كالتهثيٛت الرياضية ,لكْ يستطيع الهعمـ هساعدة
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طٛبً فْ الربط بٓف هحتكػ هىٍج الرياضيات الهدرسية كبٓف الرياضيات الجاهعية كالهكاد اٖخرػ ,لسد
الفجكات بٓف الرياضيات الهدرسية كالجاهعية ,كيحدث التكاصل بٓىٍها .عميً أف يككف عمِ هعرفة كاسعة
كعهيقة بالرياضيات الهدرسية )التْ ٓدرسٍا( الهتعمقة بحقائق الرياضيات ,كالهفاٌيـ الرياضية ,كالعٛقات بٓف
الحقائق كالهٍارات ,ككيفية تحكيل هادة الرياضيات إلِ هادة كلغة تخاطب بفعالة فْ حياة الهتعمـ .كٌذا فْ
هجهكعًٓ ,تطمب إعداد دكرات تدريبية هتصمة كهتكاصمة كدهج الهعمهٓف فْ هقررات جاهعية كتىظيـ كرش عهل
تتىاكؿ الجكاىب السابقة.

ثاىيا :الهعرفة الرياضية
يعتبر تعمـ هفاٌيـ الهعرفة الرياضية هف سمـ أكلكيات تعمـ الرياضيات كتعميهٍا كهف أٌـ أٌداؼ تدريس
الرياضيات فْ هختمف الهراحل التعميهة ,كهحط أىظار الباحثٓف كالقائهٓف عمِ تطكير الرياضيات ,كٌذا ها
تؤكدي كثيقة الهجمس القكهْ لمرياضيات ) .( NCTM 2000كتُركز الرياضيات الهدرسية عمِ الهعرفة
الرياضية التْ تعد ركٓزة الرياضيات العمهية ,باعتبارٌا هف احد الهعارؼ الرياضية التْ ىحتاجٍا لتدريس
الرياضيات ,كها اىٍا تىظر إلِ الهحتكػ الرياضْ لمرياضيات الهدرسية كبىاء ُهحكـ الترابط كاٚتصاؿ ,ككحدة
البىاء اٖساسية ٌْ الهفاٌيـ ,إذ تُعد هف أٌـ أشكاؿ الهعرفة الرياضية كاٖساس الذؼ تعتهد عميً باقْ أشكالٍا
هف هبادغ كقكاىٓف كىظريات ,كتساعد الطٛب عمِ التعمـ الذاتْ ,كها تُساعد عمِ تىهية استراتٓجيات التفكٓر
عىد هكاجٍة هكاقف رياضية جدٓدة  ,كتُسٍل عهمية التكاصل الرياضْ ,كتزيد هف دكافع الطمبة لتعمـ هادة
الرياضيات ,كتُحفزٌـ لمتعهق فٍٓا ,كها تساعد الهفاٌيـ عمِ تذكر الهعرفة كاٚحتفاظ بٍا كاسترجاعٍا,
) .(Darey, Terzinha, Peter & Christina, 2012كتصىف الهعرفة الرياضية إلِ ىكعٓف هف الهعارؼ:

 (1هعرفة هفاٌيهية ). (Conceptual Knowledge
هعرفة إجرائية ).(Procedural Knowledge
ثالثا :طرؽ التدريس التقمٓدية كالرياضيات التعميهية

يهٓل كثٓر هف هعمهْ الرياضيات ٚستخداـ الطرؽ التدريسية التقمٓدية الَّتْ تركز عمِ ا٘جراءات

اٚعتيادية كعدـ التسمسل الٍرهْ لٍا ,كالِ جاىب إٌهاؿ تعميـ الهفاٌيـ اٖساسية ,هها ٓكلد صعكبة لدػ الطمبة
عىد هكاجٍتٍـ لمهشكٛت كالهسائل َّالتْ تتطمب هٍارات تفكٓر ,كٌذا بدكري ُيضعف اتجاٌٍـ ا٘ٓجابْ ىحك تَعمُّـ
الرياضيات التعميهة ,هها ٓجعل الطمبة ٓتعاهمكف هع الهحتكػ الرياضْ فْ الغالب كهعرفة إجرائية دكف التركٓز
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عمِ هعرفة ٌذي الهفاٌيـ ,فْ الكقت الذؼ تهدىا الرياضيات التعميهية بالكسائل التعميهة الحدٓثة الهىاسبة كالتْ
يهكف اف يستعٓف بٍا الهعمـ فْ عهمية التدريس بطريقة هعاصرة كىقل الهفاٌيـ بطريقة تكدؼ الِ التكازف بٓف
ا٘جراءات كالهفاٌيـ كالذؼ ُيفترض أف ُٓبىِ عمٍٓا تعميـ الرياضيات .كقد ُيعزػ ٌذا إلِ عدـ اهتٛؾ هعمهْ
الرياضيات الِ هبادؼ لمرياضيات الحدٓثة التْ تعتهد الرياضيات التعميهية كالعمهية( Darey et al., ) .

 ,2012 & Cheng-Yaa et al., 2013كعدـ اٚستفادة هف تكىكلكجيا تعميـ كتعمـ الرياضيات كالتكىكلكجيا
بشكل عاـ.

رابع ا :اٚتجاي ىحك تدريس الرياضيات
يقصد باٚتجاي ىحك التدريس بالتكجً كالهٓكؿ ىحك تدريس العاـ ,كٌك عاهٛا ٌاها لىجاح الهعمـ فْ
تحقٓق اٌداؼ العهمية التعميهة ,كقياـ كتىفٓد عهمية التدريس عمِ الكجً اٖكهل هف اجل تحقٓق ىهكذج التدريس
الجٓد ,كٌك عف عبارة حصٓمة استجابات الطالب الهعمـ فْ كميات التربية ا٘ٓجابية اك السمبية ذات العٛقة
ببعض الهكاقف الىفسية كالتربكية تتعمق بهٍىة التدريس ) شحاتً كالىجار) .( P17:2003يعتبر بعض
التربكيكف اٚتجاٌات ىحك التدريس باىٍا عٛقة بٓف الهعمـ كهٍىة التدريس ,كاىٍا هكتسبة كتعميهية ,بٓىها يعتبرٌا
آخركف باىٍا فطرية أك هٓل كقبكؿ شخصْ الِ جاىب اىٍا هكتسبة كتعميهية .كهف ٌذي اٚتجاٌات كالتْ تٍهىا
فْ ٌذا البحث ٌك اٚتجاي ىحك تدريس الرياضيات ,فبا٘ضافة الِ الخصائص السابقة ,فإف ٌذا اٚتجاي ٓتككف
كيتطكر هف خٛؿ التفاعل الهتبادؿ بٓف الهعمـ كهادة الرياضيات هرك ار بالرياضيات الهدرسية احياىا ,كبكل ها
كهعكقات ,كحدد كثٓر هف التربكيٓف كظائف كاٌداؼ ٌذا اٚتجاي هىٍا ) شحاتً
تحتكيً هف خصائص
ّ
كالىجار .( 2003;P17هىٍا:
 تساعد الهعمـ عمِ فٍـ الهادة كتبسيطٍا.
 تىعكس عمِ سمكؾ الهعمـ فْ اٚقكاؿ كاٚفعاؿ كعٛقتً هع الطمبة.
 تساعد الهعمـ عمِ تقديـ الهجاٚت الهعرفية الرياضية بأىكاعٍا كجعمٍا أكثر قبك ٚلذا الطمبة هها يشعري بهتعة
خاصة لهادة الرياضيات.

ٓتككف اٚتجاي ىحك تدريس الرياضيات هف ) سٍاـ:(,P 27-28,2008:
 الهككف الهعرفْ :كٌك هجهكعة الخبرات كالهعمكهات كالهفاٌيـ الرياضية التْ يكتسبٍا الهعمـ.
 الهككف الكجداىْ :كيتهثل فْ درجة اٚىشراح ) ا٘ٓجابية ( أك اٚىقباض ) السمبية ( ىحك تدريس الرياضيات.
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 الهككف السمككْ :كترتبط بسمكؾ كتصرفات الهعمـ اتجاي تدريس الرياضيات بها ٓدؿ عمِ القبكؿ اك الرفض.
كيهر ٌذا التككيف بالهراحل التالية:

هرحمة اٚدراؾ الهعرفْ كهرحمة ىهك الهٓل كهرحمة الثبكت

كاٚستقرار ,كاذا كاف اٚتجاي إٓجابْ ىحك تدريس الرياضيات تؤاثر الرياضيات التعميهية فْ الهككف السمككية
كفْ ه رحمة الثبكت كاٚستقرار بحٓث ترتفع ىسبة الهٓل كاٚستقرار ىحك تدريس الرياضيات ,بٓىها تؤاثر
الرياضيات العمهية فْ الهككف الهعرفْ حٓت ترتفع الهعرفة الرياضية بها تحتكيً فْ هجاٚت الهعرفة ,ككها ٌك
الحاؿ فْ هرحمة اٚدراؾ الهعرفْ.

كبذلؾ ىككف قد أحطىا با٘جابة عف السؤاؿ الفرعْ ىحك :اٚتجاي ا٘ٓجابْ الجٓد لتدريس الرياضيات
الحدٓثة.
المحكر الثالث :التكنكلكجيا التعميمية لمرياضيات التعميمية كالعممية :
 -1-3-3الهقدهة
ظٍرت التكىكلكجيا هىد ِ
القدـ كتركت بصهاتٍا عمِ كافة هجاٚت الحياة ,إف خمق اٚىساف عمِ أحسف
صكرة جعمتً قاد ار عمِ اٚكتشاؼ كاٚبتكار هىد ىعكهة أضافري ,فٍك ٓكلد جاٌٛا ,كلكىً يهتمؾ الفطرة الهعرفية,
لذا فإف التكىكلكجيا قديهة بقدر اٚىساف .هع البدء اكتشف تكىكلكجيات الزراعة هف اجل تمبية حاجاتً الغذائية,
كالدفاع عمِ الىفس هف اجل البقاء كالخمفية فْ اٖرض كالسيطرة عمٍٓا ,كٌكذا حفمت التكىكلكجيا فْ تسعٓىات
القرف العشريف بتحكٚت رئيسية عدٓدة كاف لٍا اٖثر البالغ عمِ دكؿ العالـ كخاصة الدكؿ الىاهية كالتْ ٌْ فْ
طريق الىهك كهكاكبة عصر التقدـ السريع فْ كافة الهجاٚت ,ككاف هف التحكٚت ها ٓرتبط بالتطكير عمِ
هستكػ تكىكلكجيا اٚتصاٚت كالهعمكهات ,كارتبط هىٍا بهفٍكـ التكىكلكجيا التعميـ باستخداـ أٚت كاٖدكات
كالكسائل التعميهية فْ هجاؿ التربية كالتعميـ كالتدريب

ككضع الهىاٌج كتألٓف الكتب كاكتشاؼ الطرؽ

كاٖسالٓب كالهعٓىات التعميهية فْ عهمية التدريس ,كجراء ٌذا الخضـ هف التحكيٛت ,كاف لمهىظكهة التعميهية
ىصٓبا هف ٌذي التكىكلكجيا التْ تطكرت هع الزهف كاخذت ها يسهِ بتكىكلكجيا التعميـ ,التْ كاف ٌدفٍا تطكير
ا

الهىظكهة التعميهية بهختمف فركعٍا كالكاىٍا ,التْ كاف اٖثر فْ الرفع هف هستكػ عهميات التعميـ كالتعمـ.

 2-3-3هفٍكـ التكىكلكجيا ): (TECHNOLOGY
* لغكيا:

كمهة  ٌْ TECHNOLOGIEكمهة ٓكىاىية هركبة هف هقطعٓٓف اٖكؿ هف TECHNO

بهعىْ حرفة – هٍىة -تقىية -تطبٓق ,كالثاىْ  LOGIEكبهعىِ الدراسة – العمـ.

ترجهة
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لمكمهة  TECHNOLOYاٚىجمٓزية كالتْ تعىْ التقىية اك العمـ التطبيقْ اك العمـ الهكظف ),احهد.( 2012
يعتبر هفٍكـ التكىكلكجيا ) التقىيات( هف الهفاٌيـ التْ ىاقشٍا الكثٓر هف الباحثكف ,كاختمفكا فْ ىظرتٍـ لٍا
بسبب اختٛؼ تخصصٍـ ,كالهتفق عميً باىٍا " الكسٓمة التْ استخدهٍا اٚىساف عىد تطكيعً لمطبيعة ,تـ
أصبحت أداة يستعهمٍا لخدهت كقضاء حاجياتً الضركرية "
كيرػ الباحث :أف التكىكلكجيا ٌْ هجهكعة هعرفية هكرسة ٘ىشاء اٖدكات كاجراءات الهعالجة كتطبيقات العمكـ
الهستخدهة فْ حل الهشكٛت ,كعهميات هستخدهة لتبسيط حياتىا الٓكهية .كلٍا عدة هجاٚت تطبيقية ,هىٍا ها
ٓتصل ببىاء الهجتهعات بعدة ىكحِ اٚقتصادية كالصحية كالصىاعة كاٚتصاٚت كالهعمكهات.

 3-3-3تكىكلكجيا التعميـ )التقىيات التعميهية( )Educational Technology ( EdTech
 تعريف تكىكلكجيا التعميـٌ :ىاؾ عدة تعريفات لمباحتٓف التربكيٓف حكؿ تكىكلكجيا التعميـ ىكرد هىٍا :
*

الٓكىسكك :عرفت الٓكىسكك تكىكلكجيا التعميـ )التقىيات التعميهية( بأىٍا " :هىحِ ىظاهْ لتصهيـ العهمية
التعميهية كتىفٓذٌا كتقكيهٍا ككل ,تبع ا ٌٖداؼ هحددة ىابعة هف ىتائج اٖبحاث فْ هجاؿ التعميـ كاٚتصاؿ
البشرؼ ,كهستخدهً الهكارد البشرية كغٓر البشرية هف أجل إكساب التعميـ هزيدا هف الفعالية )أك الكصكؿ إلِ
تعمـ أفضل ,كأكثر فعالية(.

* جهعية اٚتصاٚت كالتقىية التربكية اٖهريكية) :(AECTتىص الجهعية عمِ إف " تكىكلكجيا التعميـ
ٌْ الدراسة الهثالية التْ تقكـ بتسٍٓل كتحسٓف اٖداء عف طريق استخداـ كادارة الهكارد الهىاسبة هف
التكىكلكجيا"


الىجار) الىجار :( 2009,p713-714:عرفٍا الىجار بأىٍا " هفٍكـ يشٓر عمِ هىظكهة هتكاهمة تشهل كل ها
ٌك جدٓد فْ العهمية التعميهية هف أجٍزة تعميهية ,كبرهجيات ,كبٓئات تعميهية ,كأسالٓب عهل ,لرفع هستكػ
العهمية التعميهية كزيادة فعالٓتٍا ككفاءتٍا عمِ أسس عمهية ,كتشهل عكض الكسائط الهتعددة كتقىية الهعمكهات
كاٚتصاٚت التعميهية ,كتقىية هؤتهرات التعميـ عف بعد ,كتقىيات البٓئة التعميهية ,كاٖجٍزة التعميهية الٛزهة
لهستحدثات تقىيات التعميـ".



تشارلز ٌكباف ): (Charles haubane
" ٌْ تىظيـ هتكاهل يضـ ا٘ىساف كالة ,كأراء كأسالٓب العهل ك ا٘دارة ,بحٓث تعهل جهيعا داخل
إطار كاحد" .أكضح تشارلز هف خٛؿ تعريفً لتكىكلكجيا التعميـ أىٍا هجهكعة هف العىاصر الهتداخمة كالهترابطة
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كالهتكاهمة فيها بٓىٍا كهف ٌذي العىاصر :العىصر البشرؼ الهعمـ اك الطالب -العىصر الهادؼ كالهتهثل فْ ألة
 العىصر الهعرفْ كالهتهثل فْ اٖفكار ك أراء -العىصر القيادؼ كالهتهثل فْ ا٘دارة كاٖىظهة التْ تحكـسٓر العهل.
يعرؼ الباحث تكىكلكجيا التعميـ إجرائيا بأىٍا :استخداـ أدكات التقىية الهدرسية كالشخصية كالهتهثمة فْ
أجٍزة الحاسب كها ٓمحق بٍا هف البراهج التْ تخدـ عهمية التدريس ,كالبرهجيات الخاصة بالتعميـ كالتعمـ,
با٘ضافة لمهكاقع ا٘لكتركىية كالبكابات الخاصة بتعميـ كتعمـ الهىاٌج الهدرسية.

 - 4- 3-3هككىات التكىكلكجيا التعميهية )التقىيات التعميهية(:
تتمخص هككىات تكىكلكجيا التعميـ فْ التالْ:
 الهادة التعميهية :الهحتكػ التعميهْ لمهادة العمهية كٌْ تضـ كافة أشكاؿ الهحتكػ التعميهْ الذؼ ُيقدـ لمطٛب
فْ الهدرسة ,كٌْ ثٛثة أقساـ  :الهكاد التعميهية البسيطة كالهكاد التعميهية الهعقدة كالهكاد التعميهية الهبرهجة.

 ألة التعميهية :كل ها يستخدـ لعرض أك تكضيح أك تفسٓر الهحتكػ التعميـ الهتضهف فْ الهادة التعميهية,
كيكجد ثٛثة أىكاع هىٍا ٌْ :أٚت التعميهية الٓدكية – أٚت التعميهية الهيكاىيكية – أٚت التعميهية
ا٘لكتركىية.
 الهعمـ كالهتعمـ  :كٌها هف عىاصر الهىظكهة التعميهية الهستٍدفاف بتكىكلكجيا التعميـ ,كهف هككىاتٍا ,كها
تشهل فئات هتىكعة هف القكػ البشرية هثل الفىٓكف كالهكجٍكف الخبراء فْ العهمية التعميهية كاختصاصٓك تصهيـ
كصىاعة الهكاد كاٖجٍزة التعميهية كفىٓك صياىة الهكاد كاٖجٍزة التعميهية.

 - 4-3-3تكىكلكجيا تعميـ الرياضيات
هف خٛؿ السهات كالهزايا لتكىكلكجيا التعميـ ,كاستخداـ هعمهك الرياضيات لبعض التقىيات هثل أٚت
الحاسبة كأجٍزة العرض الهرئية كالحكاسٓب فْ تدريس الرياضيات ,دخمت تكىكلكجيا التعميـ الهدارس

كالجاهعات ,كتبىاٌا جل عمهاء الرياضيات ,ظٍرت عمِ السطح تكىكلكجيا تعميـ الرياضيات .كيرػ الكىكس
) (2017أف تكىكلكجيا تعميـ الرياضيات " ٌْ جهيع الهكاد كاٖجٍزة كالتطبيقات التْ يسعِ هعمهْ
الرياضيات إلِ تكظيفٍا فْ ىقل الهحتكػ الرياضْ لمهتعمهٓف ,سكاء أكاف داخل الفصل الدراسْ أك خارجً

بٍدؼ تحقٓق التعميـ الفعاؿ كبمكغ أٌدافً بأفضل الطرائق كأقل التكالٓف "
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كيعرفٍا الباحث إجرائي ا ٌْ " :هجهكعة هف اٖجٍزة كالبرهجيات الهستخدهة بشكل خاص فْ تعميـ كتعمـ
الرياضيات فْ ضكء الرياضيات التعميهية كالعمهية كأٚت الحاسبة كالسبكرات التفاعمية كالهكاقع كالهىتدبات
الرياضية كغٓرٌا ذات الهجاؿ .كتكهف اٖدكار الهٍهة التْ تمعبٍا تكىكلكجيا تعميـ الرياضيات كالتْ تؤكد عمِ
أٌهٓتٍا ٌْ كالتالْ:
 اٚتجاٌات ا٘ٓجابية لهعمهْ الرياضيات كالهتعمهٓف ىحك استخداـ تكىكلكجيا تعميـ الرياضيات ,كذلؾ لها تكفري
هف أسالٓب كطرؽ هتىكعة كأفكار تعميهية تساعد فْ تدريس الرياضيات بها ٓتىاسب بٓف الطمبة ,كرفع كفاءة
كفاعمية الهعمـ كتىكع الخبرات التعميهية الهقدهة لً .القدرة عمِ حل الهشكٛت التْ تكاجً هعمهك الرياضيات فْ
التدريس كالهتعمهكف هف تبسيط الهفاٌيـ كتكفٓر الجداكؿ ا٘لكتركىية كالرسكهات الٍىدسية لهساعدة الطمب عمِ
اٚستيعاب كالفٍـ.
 التكسيع فْ تقديـ الخدهات التعميهية كالعمهية فْ هجاؿ الرياضيات ,كهف هظاٌر ٌذا التكسيع أتاحت بإعداد
ىظـ تعميهية حدٓثة تتكٓف هع الهشاكل التْ تكاجً الهىظكهة التعميهية كالتعاهل الفعاؿ هع اٖعداد الهتزآدة هف
الطمبة ,كقمة الهكارد البشرية ,كالحدكد الجغرافية ,كالظركؼ الحياتية.
 يعتبر هجاؿ اٚتصاٚت هف أكثر خدهات تكىكلكجيا الرياضيات التْ تركت أث ار همحكظا

فْ تدريس

الرياضيات ,حٓت استىاط أىكاع التعميـ كالتعمـ الحر كالتعميـ عف بعد ,كالتعميـ الهفتكح ,كها أتاحت طرؽ
اٚتصاؿ العدٓدة هف الكسائط التعميهية كالكسائل التْ الغت الحدكد الجغرافية كتقريب الهسافات كا٘سراع بعهمية
التعميـ ,هتخطية بذلؾ ,قٓكد الكقت كالهساحة كالجٍد ,كالتغمب عمِ هشكمة البعد الزهىْ كالهكاىْ الِ الكصكؿ
الهعرفة.

 5-3-3هصادر تكىكلكجيا تعميـ الرياضيات:
يهكف تحدٓت الهصادر الٍاهة لتكىكلكجيا تعميـ الرياضيات:

* تكىكلكجيا الهعمكهات
تكىكلكجيا الهعمكهات ٌْ هجهكعة هف اٖدكات كاٖجٍزة كالبراهج الهستخدهة لتخزيف
الهعمكهات كىقمٍا كهعالجتٍا .تساعد أدكات تقىية الهعمكهات فْ تزكيد اٖشخاص الهىاسبٓف
كالهعمهٓف كالطمبة بالهعمكهات العمهية الهىاسبة ,كفْ عصر الهعمكهات ٌذا هف الضركرؼ إدارة
ىظـ الهعمكهات لضهاف الدقة كالكفاءة .تتضهف ىظـ الهعمكهات ا٘دارية ) (MISالتخطيط ٖدكات
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تكىكلكجيا الهعمكهات كتطكيرٌا كادارتٍا كاستخداهٍا لهساعدة العاهمٓف فْ هجاؿ الهعرفة كاٖفراد
عمِ أداء جهيع الهٍاـ الهتعمقة بهعالجة الهعمكهات كادارتٍا.
 تكىكلكجيا الهعمكهات كاٚتصاٚت
)Information Communication Technology (ICT
ظٍر عمِ السطح هصطمح تكىكلكجيا الهعمكهات كاٚتصاٚت ) (ICTفْ الهدارس اٖساسية كالثاىكية
كالجاهعات هع تطكر شبكات اٚىترىت ,كظٍرت ها يعرؼ بالغرؼ الصفية ) ,(Classroomكبكجكد اٚىترىت
كتكسعت الغرفة الصفية لتصبح اهكاىية الحصكؿ عمِ الهعمكهات غٓر هقتصرة عمِ التكاجد داخل الغرفة
الصفية كاىها يهكف الحصكؿ عمٍٓا فْ اؼ هكاف كزهاف عبر خدهات شبكات اٚىترىت ,كساٌهت ٌذي
التكىكلكجيا فْ تكسيع افاؽ الطالب العمهية هف خٛؿ عدة ىكاحْ اٌهٍا :
 .1جهع الهعمكهات عف طريق ا٘ىترىت كهعالجتٍا كهقارىتٍا هع ها تـ الحصكؿ عميً فْ قاعة الدرس.
 .2حل الهشكٛت التْ يهكف اف تكاجً الطالب اثىاء د ار ستً باستخداـ العدٓد هف كسائل التكىكلكجية الهختمفة.
 .3اهكاىية تبادؿ الهعمكهات بٓف الهعمـ كالطالب ,كبٓف جهيع الهشاركٓف هف خٛؿ كسائل اٚتصاؿ الهختمفة هثل
البريد اٚلكتركىْ ككسائل التكاصل اٚجتهاعْ.

 - 6-3-3هجاٚت تكىكلكجيا تعميـ الرياضيات
تىكعت هجاٚت تكىكلكجيا تعميـ الرياضيات هف هصادرٌا الرئيسية ىتٓجة إثر التطكر التقاىْ لٗجٍزة
التقىية
كالبرهجيات الهستخدهة فٍٓا ,هثل أجٍزة الحاسكب كالسبكرة التفاعمية كاىتشار شبكة ا٘ىترىت كالخدهات
كالهىصات التعميهية التْ تكفرٌا ,كلعل كسٓمة الركبكت التعميهْ هف احدث كأٌـ إىجازات الثكرة التكىكلكجية
الهعاصرة ,كاستطاع الرياضٓكف الهختصكف استثهار جهيع ٌذي التقىيات فْ تعميـ الرياضيات .فيها ٓمْ بعض
ٌذي هجاٚت:
 الحاسكب  :Computerالحاسكب آلة إلكتركىية قابمة لمبرهجة يهكىٍا هعالجة البياىات كالهعمكهات
كتخزيىٍا كاسترجاعٍا ,كاجراء العهميات الحسابية كالهىطقية عميً .كالتعميـ القائـ عمِ الحاسكب ٌك ىهط هف
أىهاط التعميـ يستخدـ البراهج التْ تعرؼ بالبرهجيات التعميهية ,كالتْ تٍدؼ إلِ تقديـ الهادة العمهية بصكرة
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شيقة كجذابة ,كتقكد الهتعمـ ىحك إتقاف التعميـ بشكل ذاتْ اك بإشراؼ الهعمـ ,كيهكف استعهاؿ ٌذا الىكع داخل
الفصل هف طرؼ الهعمـ كأداة لمتعميـ الهباشر ,أك خارج الفصل كأداة لمتعمـ الذاتْ.
كيتهٓز استخداـ الحاسكب فْ تعميـ الرياضيات بها ٓمْ:
.1

تقديـ دركس الرياضيات عف طريق براهج تعميهية هخصصة لهادة الرياضيات.

 .2تّدريب الهتعّمِهٓف عمِ حل التهاريف كالهسائل كاعطاء ىتائج فكرية.
 .3القدرة عمِ هحاكاة الهفاٌيـ كالىظريات التْ يصعب شرحٍا عمِ السبكرة.
 .4رسـ اٖشكاؿ الٍىدسية الفراغية بشكل يساعد الهعمـ عمِ العرض كالهتعّمِهٓف عمِ الفٍـ.
 السبكرة اُلتفاعمية  :( Smart Board) Interactive Whiteboardsتعريف بأىٍا " ىكع
خاص هف المكحات أك السبكرات البيضاء تسهِ السبكرة أك التفاعمية أك )السبكرة الذكية( ,كٌْ ىكع خاص هف
أىكاع أجٍزة العرض كالتْ تعهل عىد تكصٓمٍا بجٍاز الحاسكب اك جٍاز عرض البياىات ,كيتـ عىد تكصٓمٍا
اٚستغىاء عف شاشة حاسكب ,حٓت يعرض الهحتكػ التعميهْ كالتطبيقات كالبراهج الهتىكعة فْ غرفة الصف
عف طريق شاشة حائطية يهكف تكبٓرٌا حسب الحاجة ,كتتهٓز باىٍا عالية الدقة كالكضكح ,هها يساعد عمِ
الشرح الهحتكػ),صٛح .(2017كيتـ التعاهل هعٍا بالمهس أك باٖقٛـ كههحاة ا٘لكتركىية الخاصة بٍا,
كيهكف هف خٛلٍا الكصكؿ الِ هصادر الهعمكهات ا٘لكتركىية ,كتستطيع التفاعل هع هختمف براهج الحاسب
كها كيهكف إدراج براهج تعميهية تفاعمية هثل برىاهج ىكتبكؾ )(Notebook

الذؼ يشبً برىاهج

باكربكيىت)  ,(PowerPointيهكف تسجٓل الهحاضرات فْ السبكرة التفاعمية كعرضٍا صكت كصكرة ,كتشغٓل
همفات الفٓدٓكٌات ),الخطٓب كآخركف .(2016 ,كهف الههٓزات الجٓدة كالفعالة لسبكرة التفاعمية حفع
الهعمكهات كالبياىات كالرسكهات كالهحاضرات كهف تـ يهكف إعادتٍا كعرضٍا فْ إؼ كقت ,كيهكف ىقمٍا إلِ
أجٍزة حكاسٓب الطٛب.



ا٘ىترىت  :Internetاٚىترىت )  ( Internetهف الكمهات الداخمة عمِ المغة العربية ,كقد ُعربت فْ

كثٓر هف الهراجع بػ)الشابكة( أك َّ
الشاِب َكة  ,كتعرؼ بػ)شبكة الهعمكهات ,الشبكة العالهية ,الشبكة العىكبكتية(,

كا٘ىترىت ) (Internetكمهة إىجمٓزية اٖصل ٓتككف هف هقطعٓف ٌها اٖكلِ )  ( interكتعىْ البٓىية أك

اتصاؿ ,الثاىية )  ( netكتعىْ الشبكة ,كاذا جهعىا الكمهتٓف هعا فإف الهعىِ الكاهل الهتحصل ٌك الشبكة
الهتصمة أك البٓىية,
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) هىاىْ  ٌْ .(2009ىظاـ اتصاٚت عالهْ يسهح بتبادؿ الهعمكهات بٓف شبكات أصغر تتصل هف خٛلٍا
الحكاسٓب حكؿ العالـ .تعهل كفق أىظهة هحددة كيعرؼ بالبركتككؿ الهكحد كٌك بركتككؿ إىترىت .كتشٓر
كمهة «إىترىت» إلِ جهمة الهعمكهات الهتداكلة عبر الشبكة كأيضا إلِ البىية التحتية التْ تىقل تمؾ
الهعمكهات عبر العالـ .تعد شبكة ا٘ىترىت هف أفضل طرؽ تداكٚا الهعمكهات فْ العالـ ,كقد عرفت فْ
الكٚيات الهتحدة اٖهريكية عاـ  1969ـ ,كلكف البداية الحقيقية لشبكة ا٘ىترىت كاف عاـ 1986ـ ,ككاىت
أكؿ ىسخة إلكتركىية فْ العالـ ٌْ لمصحيفة اٖهريكية ساف جكزيً هٓرككرػ ىٓكز كالتْ صدرت عاـ 1993
ـ ) ,أساهة .(2014
عرؼ ) بكرك 2018ـ( "ٌْ شبكة حاسكبية عهٛقة تتككف هف شبكات أصغر ,بحٓث يهكف ٖؼ شخص
هتصل با٘ىترىت أف ٓتجكؿ فْ الشبكة كيحصل عمِ الهعمكهات ,كتبادؿ الهعمكهات بٓف جهيع هستخدهٍٓا" .
تتهٓز شبكة ا٘ىترىت بههٓزات جعمتٍا هف أقكػ كسائل الثقافة ,كهف ٌذي الههٓزات :
 (1يعتبر ا٘ىترىت أكبر هكتبة عرفتٍا البشرية ,تحتكػ عمِ كهيات ٌائمة هف الهعمكهات التْ ليس لٍا
ىظٓر ,كٓ ٚتأتِ جهعٍا فْ هحدكد ,كها  ٚتستطيع ٌٓئة أك دكلة أف تجهعٍا فْ هكاف ,فهكتبة
ا٘ىترىت شاركت فٍٓا البشرية كمٍا ,فأصبحت غاية فْ الضخاهة.
 (2ا٘ىترىت كها تهتمكً هف تفاعمية ىفتقدٌا كسائل ا٘عٛـ اٖخرػ ,حٓث ىستطيع التفاعل هع الهكاقع
التْ ىدخمٍا ,كبهقدكرىا التحاكر كا٘دٚء هعٍا ,كيحتكػ ا٘ىترىت عمِ ىحك كـ ٌائل هف الصحف
كالهجٛت كآٚؼ الهحطات كهٓٓٛف الكتب كالهؤلفات.
 (3يهكف كصف عالـ ا٘ىترىت عمِ أىً العالـ غٓر الطبيعْ الىاشئ عف طريق الحاسبات ألية كقد قٓل
عف الثقافة الخا صة با٘ىترىت عمِ أىٍا ثقافة  ٚتهثل البدٓل عف العالـ الطبيعْ ,كيجسد اٚىترىت
عصر السرعة كتقارب الهسافات ,فٍك عالـ غٓر هحدكد كب ٛحكاجز.

 خدهات قكقل:
جكجل أك غكغل أك قكقل )با٘ىجمٓزية ٌْ (Google :شركة أهريكية عاهة هتخصصة فْ هجاؿ
ا٘عٛف كا٘شٍار الهرتبط بخدهات البحث عمِ ا٘ىترىت ,كارساؿ رسائل بريد إلكتركىْ عف طريق البريد جْ
هٓل )  ,( Gmailهٍهة جكجل الرئيسية تقتضْ بتىظيـ هعمكهات العاَلـ بجهيع هككىاتً كجعل إهكاىية الكصكؿ
الهتاحة عمِ ا٘ىترىت كجعمٍا هفٓدة
إلٍٓا ههكىة هف جهيع أىحائً ,كتىظيـ ذلؾ الكـ الٍائل هف الهعمكهات ُ
لمجهيع .تأسست شركة قكقل فْ ٓىآر1996ـ ,كالذؼ يحهل اسـ قكقل بميكس  ,Googlplexفْ هدٓىة "هاكىتف
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فٓك" بكٚية كاليفكرىيا ,عمِ ٓد كل هف ٚرؼ بآج كسٓرجْ بريف ,عىدها كاىا طالبٓف بجاهعة ستاىفكرد بكٚية
كاليفكرىيا ,كاُختٓر اسـ قكقل)  (Googleهف خطأ شائع فْ ىطق كمهة " "googolالتْ تشٓر إلِ الرقـ
)الرقـ ٓ 1ميً هائة صفر( .لذا فإف اسـ هصطمح قكقل بميكس )  ( googolplexبهعىِ رقـ كاحد كعمِ
يهٓىً

هف اٚصفار ,الذؼ يسهِ برقـ قكقل ,كيعد هحرؾ البحث الخاص بشركة قكقل عمِ شبكة

الكيب هف أشٍر الخدهات التْ تكفرٌا شركة قكقل ,كخدهات بحثية أخرػ ,هىٍا البحث حسب الصكرة كأخبار
قكقل كهجهكعات قكقل كخرائط قكقل ,كيقدـ الخدهات الهتىكعة ,كالبريد) (Gmailكالهجهكعات) ( Groups
كالقارغ )  ( Readerكالهترجـ) (Translate
كقاعة دراسة قكقل) .(Classroom google

 أٌهية تكىكلكجيا تعميـ الرياضيات:
* تمعب تكىكلكجيا تعميـ الرياضيات دكر الهرشد الذؼ يساعد الهعمـ فْ تكجيً هادة الرياضيات لمطالب ,كبٍا
يستطيع تغٓر شكل تقديـ الدركس لمطالب عمِ ىحك يعطْ فرصة أكبر كأسٍل فْ الفٍـ كالتعمـ.
* إف كسٓمة تعميهية حدٓثة كالكهبٓكتر يككف هحط أىظار الطمبة ٚستخداهً فْ هجاؿ الرياضيات التعميهية لتعميـ
لمرياضيات كاتخاذي كهرشد أك هعمـ إلكتركىْ هساعد ٓرشدٌـ ببراهجً الهتىكعة ككظائفً الهختمفة فْ هجاؿ
التعمـ.
* كذلؾ تفتح ا٘ىترىت كالتْ تعد احد هجاٚت تعميـ الرياضيات بابا جدٓدا يساعد الطمبة فْ الفصل الكاحد أف
يشترككا فْ أىشطة تعميهية هختمفة فْ هجاؿ البحث كتبادؿ الهعمكهات هف خٛؿ ٌذي اٖىشطة.
* تكفر ٌذي التكىكلكجيا هصد ار غزي ار هف الهعمكهات التْ يحتاج لٍا الهعمـ كالطالب عمِ حد سكاء لفٍـ الهادة
لمرفع هف الرياضيات العمهية كالتعميهية
* التكىكلكجيا كهصدر لمتخاطب فتحت فرعا كاسعا أصبح فيً الهعمـ كالطالب فْ اتصاؿ هتكاصل عف طريق
التحدث عبر شبكة ا٘ىترىت .كها أكدت ) (NCTM,2007عمِ الكفايات اٖساسية كالتْ ٓجب أف يعىِ بٍا
الهعمهكف حكؿ استخداـ تكىكلكجيا تعميـ الرياضيات ,ككاف أٌهٍا:
 تكظٓف هعرفتٍـ كخمفياتٍـ حكؿ استخداـ تكىكلكجيا تعميـ كتعمـ الرياضيات ,هف أجل تسٍٓل كتبسيط الخبرات
التْ يقدهكىٍا لمهتعمهٓف ,بٍدؼ تطكير تعمهٍـ كتىهية إبداعاتٍـ لتدريس الرياضيات بالرياضيات التعميهية.
 بىاء كتطكير اٖسالٓب التْ تساٌـ فْ تحسٓف التحصٓل الرياضْ هف خٛؿ دهج كتكظٓف هجاٚت التكىكلكجيا
كالكسائل التعميهية فْ سياؽ تطكير الهعرفة كالهفاٌيـ كالهٍارات الرياضية.
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 استثهار تطبيقات التكىكلكجيا فْ تحقٓق ا٘بداع فْ تعميـ الرياضيات هف خٛؿ الرياضيات التعميهية كالعمهية
كتىهية التكاصل هع الهىظهات كالجهعيات الدكلية التْ تٍتـ بتعميـ كتعمـ الرياضيات.
 تعزيز ا٘ىتاجية التعميهية لمرياضيات كالبحكث كاٖكراؽ التعميهية كالكىب هف قبل التربكيكف كالهتخصصكف
لتدريس الرياضيات.

 – 3-4 النتائج كالتكصيات :
أكٚا :الىتائج :فْ ىٍاية البحث ,ارتأٓت أف تككف الخاتهة ىظرة عاهة عمِ أٌـ الىتائج التْ استكقف عىدٌا
البحث:
 أٌهية عمـ الرياضيات البارزة هف خٛؿ الهىظهات كالجهعيات الدكلية لمرياضيات ,كالحكافز كالجكائز العالهية
الهعىكية كالهادية لٗشخاص البارزيف لعمـ الرياضيات ,كذلؾ الهبادؼ كالهعآٓر الدكلية الصادرة هف الهجالس
العالهية كالهىظهات العالهية لتحسٓف تعميـ كتعمـ الرياضيات ,كاٌٚتهاـ باٖىشطة العمهية التْ ترهْ الِ التعزيز
فْ ىشر البحكث كالدارسات الرياضية.
 الرياضيات التعميهية كالعمهية ىكعاف هف الرياضيات التطبيقية ,التْ يهكف تطبيقٍا فْ عمـ الرياضيات كالعمكـ
اٖخرػ كالتْ لٍا عٛقة بعمـ الرياضيات هثل :الكيهياء-

الفٓزياء كعمـ الحاسكب ,كالدهج فْ تطبٓق

الرياضيات التعميهية لتدريس الرياضيات لهجاٚت الرياضيات لها تهتمكً هف طرؽ كاسالٓب ككسائل تعميهية
القديهة كأسمكب ا٘لقاء كالهحاضرات ,كالحدٓثة كأسمكب الكتاب ا٘لكتركىْ كالسبكرة التفاعمية ,كخبرات تعميهية
تساعد كتسٍل العهمية التدريسية ,إبراز الهعمكهات كالهفاٌيـ الرياضية بطريقة جٓدة كههتعة ,كلعل الهتهكف
كالهتهعف ٓدرؾ جٓدا ها تحتكيً الرياضيات التعميهية هف أسالٓب كطرؽ لحل كهعالجة الهشاكل الرياضية
الهطركحة هف العمكـ اٖخرػ هف خٛؿ البحكث كالدراسات العمهية ,كعمـ الهيكاىيكا كا٘ستاتيكا فْ الفٓزياء,
كالطرؽ العددية كخكارزهية التشفٓر لٛتصاٚت فْ الحاسكب.
 الرياضيات العمهية تمعب دك ار ٌاها عىد تطبيقٍا كدهجٍا بالرياضيات التعميهية بها تحتكيً هف الهعارؼ
الرياضية ,لتفسٓر كشرح الهفاٌيـ الرياضية لكثٓر هف الهكاضيع الهعقدة لفركع الرياضيات كالعمكـ اٖخرػ ,كلٍا
أٌهية خاصة لصيغة الهحتكػ العمهْ لمربط بٓف الهكاد الرياضية الهدرسية كالجاهعية ,كها إىٍا تساعد فْ ىشر
البحكث العمهية كتألٓف الكتب كالهكسعات العمهية.
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 إف دهج تكىكلكجيا تعميـ الرياضيات هع كل هف الرياضيات التعميهية كالعمهية لدعـ الرياضيات الهدرسية التْ
تعد الحجر اٖساسْ كالركٓزة اٖكلِ لتدريس الرياضيات لمهدارس ها قبل الجاهعةٓ ,بىِ عمِ أساسٍا تعميـ
كتعمـ الرياضيات لمهرحمة الجاهعية كالكميات.
ثاىيا :التكصيات :بىاء عمِ ها تكصل اليً البحث هف ىتائج فاىً يهكف اف ىقدـ يعض التكصيات حتِ تتـ
اٚستفادة:
 ضركرة اٌتهاـ اٚىظهة التعميهية بالبىية التعميهية ,كتأٌٓل الهدارس ,كضركرة تكفٓر التقىيات الحدٓثة لتدريس
الرياضيات هثل السبكرات التفاعمية كأجٍزة الحاسكب.
 إقاهة دكرات تأٌٓل هٍىْ لتعريف هعمهْ الرياضيات كيفية تكظٓف تكىكلكجيا تعميـ الرياضيات فْ التدريس,
كتطكير هٍاراتٍـ فْ بعض هجاٚت ٌذي التكىكلكجيا كاستخداـ السبكرة التفاعمية كالبراهج الرياضية الحدٓثة
كاستخداـ هىصات التعميـ.
 اٌٚتهاـ بإتقاف المغة ا٘ىجمٓزية لكل هف الهعمهٓف كالطمبة ,بسبب أف هعظـ البرهجيات الرياضية الحدٓثة قد ٚ
تدعـ المغة العربية كتعتهد بشكل أساسْ عمِ المغة ا٘ىجمٓزية.
 تكظٓف البراهج التكىكلكجية لدهج التقىيات الحدٓثة فْ هقررات الرياضيات الهدرسية.
 اٌٚتهاـ بالرياضيات التعميهية كالعمهية لرفع هٍاراتٍـ العمهية كالبحثية ,كاٌٚتهاـ بالدراسات كهتابعة كل ها ٌك
جدٓد فْ عالـ التقىية التعميهية.

قائمة المراجع :
المراجع العربية
 (1احهد جاسـ )2015ـ( هجمة جاهعة بابل ,كمية أداب ,قسـ اٚجتهاع الهجمد. 2
 (2احهد ,احهد) 2003ـ( ,دراسة هقارىة لهدػ تأثٓر هىاٌج الرياضيات الهدرسية عمِ تىهية عكاهل اٚبداع
لدا الطالب الهعمـ بكل هف هصر كاهريكيا ,هجمة كمية التربية ا٘سهاعمية ,جاهعة قىاة السكيس ,العدد.3
 (3أساهة أبك الىصر )2014ـ( ,الصحافة ا٘لكتركىية ك ثكرة الفيس بكؾ  ,الهكتبة العصرية  ,القاٌرة  ,ط)
 , ( 1ص .10
 (4البدك ,دمحم عبدهللا ,أهل ,( 2019 ) ,أٌهية استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ لتدريس هادة الرياضيات
بالىهكذج البىائْ ,الهجمة الدكلية لتطكير التفكؽ ,الهجمد)  ,( 2العدد ) .203 – 159 :( 1
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هجمة الفتح. 456 – 434 ,( 68 ) ,
 (7حسف شحاتً ,زيىب الىجار)2003ـ ( ,هعجـ الهصطمحات التربكية كالىفسية ,الدار الهصرية المبىاىية,
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سكرية.
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سبل تطوٌر مناهج الرٌاضٌات فً كلٌات التربٌة فً ضوء تكنولوجٌا المعرفة
أ .إٌمان صالح أبوخشٌم
كمية التربية قصر بف غشٓر /جاهعة طرابمس

الممخص :
يشٍد العالـ فْ ٌذا القرف ىقمة ىكعية فْ تكىكلكجيا الهعرفة كارتباطٍا بالعمكـ اٖساسية كهىٍا الرياضيات
فٍْ هف الهكاد الهىطقية التْ تزيد هف كعْ الهعمهٓف كقدرتٍـ عمِ حل الهشكٛت التْ تكاجٍٍـ كيجب
أف يستخدـ الهعمهكف التكىكلكجيا هف أجل دعـ تعميـ طٛبٍـ حٓث أىٍا تكفر لٍـ فرص تٍٓئة الدرس
حسب حاجات الطٛب هف أٚت الحاسبة كأجٍزة الكهبٓكتر كاثراء ىكعية اٚستقصاء كتكفٓر فرص تحمٓل
اٖفكار الرياضية كٌىا تظٍر هشكمة تدريس هىاٌج الرياضيات كعدـ استخداـ الكسائل اٚلكتركىية
كالتكىكلكجية فْ تدرسٍا.
ٌدؼ ٌذا البحث إلِ التعرؼ عمِ تكىكلكجيا الهعرفة ,ككيفية استخداهٍا لتدريس الرياضيات كتطكير
هىاٌج الرياضيات فْ كمية التربية فْ ضكء تكىكلكجيا الهعرفة ,ككيفية رفع كفاءة تدريس هىاٌج
الرياضيات لتأٌٓل ككادر كطىية هساٌهة فْ إىجاح العهمية التعميهية داخل هؤسساتىا.
كهف أٌـ ىتائج ٌذا البحث أىً قد يفٓد فْ كيفية تطكير هىاٌج الرياضيات فْ ضكء تكىكلكجيا الهعرفة بها
ٓكاكب تطكرات العصر ك تطكير طرؽ تدريس الرياضيات باستخداـ الكسائط التعميهية كتىهية هٍارات
هعمهْ الرياضيات عمِ استخداـ تكىكلكجيا الهعرفة ك تحسٓف هخرجات تعمـ الرياضيات فْ كميات
التربية ,ك ه ف أٌـ تكصيات ٌذا البحث تدريب هعمهْ الرياضيات عمِ استخداـ تكىكلكجيا التعميـ بها
يساعدٌـ عمِ تغٓٓر طرؽ تدريسٍـ كاٚرتقاء بٍا لبىاء جٓل هتعمـ كذلؾ أٌهية تطبٓق التعميـ اٚلكتركىْ
هف خٛؿ تطكير هىاٌج الرياضيات فْ كميات التربية ك الذؼ سيحسف هف أداء الهعمهات كزيادة دافعية
تعميـ الرياضيات لتحسٓف هستكػ تحصٓل الطٛب .
المقدمة :
يشٍد العالـ فْ ٌذا القرف ىقمة ىكعية فْ تكىكلكجيا الهعرفة ,هف حٓث ارتباطٍا بالعمكـ اٖساسية كالتْ
أبرزٌا الرياضيات ككذلؾ فْ هجاٚت الحياة هها ٓجعل التعميـ يحتاج إلِ هعمـ ذؼ كفاءات عالية لٓتكافق
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هع هستجدات العصر؛ لذلؾ فإىً عمِ الهتعمهٓف اكتساب أسالٓب التفكٓر السميـ كاستراتٓجيات التدريس
كهٍارات تقىية التكىكلكجية الحدٓثة بصفتٍا أٌـ أٌداؼ لتدريس الرياضيات.
كهادة الرياضيات هف الهكاد الهىطقية التْ تزيد هف كعْ الهتعمهٓف كقدرتٍـ عمِ حل الهشكٛت التْ
تكاجٍٍـ فْ العدٓد هف الهكاقف التْ تتطمب أعهاؿ العقل فٍْ تدرس هف الهراحل اٖكلِ حتِ الهراحل
الجاهعية كلكل هرحمة أٌدافٍا كطرؽ عرضٍا لمهادة الدراسية.
لذلؾ فالرياضيات تسعِ إلِ تىهية هٍارات التفكٓر العقٛىْ كالتأهل كتستخدـ أسمكب حل الهشكٛت
بالطريقة العمهية الصحيحة كتعهل عمِ زيادة تحصٓل الهتعمهٓف فْ الهجاٚت التطبيقية كالعهمية بدٚا هف
الجاىب الىظرؼ.
إف الرياضيات لٍا دكر كبٓر فْ التقدـ التكىكلكجْ الذؼ يعيشً العالـ الٓكـ حٓث إف التكىكلكجيا تكفر
فرصا لمهعمهٓف لتٍٓئة الدرس حسب حاجات الطٛب هف أدكات التكىكلكجية إلكتركىية كأٚت الحاسبة
ا
كأجٍزة الكهبٓكتر ,لدعـ اٖفكار الرياضية ك تسٍٓل عهمية تحمٓل البياىات ك تىفٓذ الحسابات بدقة عالية,
فٍْ تساعد الطٛب عمِ استكشاؼ هجاٚت الرياضيات هثل الٍىدسة ك الجبر كاثراء ىكعية اٚستقصاء ك
البحث هف خٛؿ تكفٓر فرص تحمٓل ك هشاٌدة اٖفكار الرياضية؛ لذلؾ ٓجب عمِ هعمهْ الرياضيات
استخداـ التكىكلكجيا هف أجل تدعيـ تعميـ طٛبٍـ  ,كٌْ  ٚيهكف أف تككف بديٛا عف هعمـ الرياضيات
الذؼ لً الدكر الهٍـ فْ اتخاذ الق اررات  ,هتِ ك كٓف تستخدـ التكىكلكجيا لٓتسىِ لً هتابعة كهٛحظة
طرؽ التفكٓر التْ هف الصعب هٛحظتٍا أحياىا دكف استخداـ التكىكلكجيا الحدٓثة.
مشكمة البحػػث:
اعتهدت الدكؿ عمِ الهعاٌد ك كميات التربية فْ إعداد هعمـ الرياضيات الذؼ لً دكر بارز فْ تطكير ك
تربية اٖجياؿ بها فٍٓا هف طهكحات كتكقعات كقد اعتهدت عمِ البىية اٖساسية لمهىاٌج كاٌٖداؼ العاهة
كالخاصة لهخرجات ٌذي الكميات لمحصكؿ عمِ هستكػ أفضل ٚستيعاب الطٛب لٍذي الهادة ,حٓث
يحتاج هعمـ الرياضيات إلِ إعادة الىظر ,كالبحث عف هداخل جدٓدة لتطكيري فْ ضكء إعداد اله ػ ػػعمـ بها
يضهف هعآٓر التطكر التكػ ػ ػ ػ ػػىكلكجْ الهعرفْ حٓث أشارت د ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة (مسمـ عميكة ، 2000 ،ص)40
إلِ أف الهعمهٓف الهتخرجٓف هف كمية التربية يعاىكف هف قصكر فْ استخداـ التقىيات ك الكسائل
التكىكلكجيا الحدٓثة ,كها أشارت دراسة (ركاد إبراىيـ  )2019 ،إلِ كجكد بعض العكائق التْ تعٓق
604

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

استخداـ أعضاء ٌٓئة التدريس لتكىكلكجيا التعميـ فْ التدريس ك ذلؾ لعدـ تكافر التجٍٓزات ك البىية التحتية
الٛزهة لذلؾ .
ٚحظت الباحثة هف خٛؿ خبرتٍا العهمية فْ هجاؿ تدريس هادة الرياضيات بصفتٍا أستاذة فْ قسـ
قصكر
اا
الرياضيات  -كمية التربية  /قصر بف غشٓر -جاهعة طرابمس ,كبحكـ طبيعة عهمٍا أف ٌىاؾ

ضعفا فْ هىاٌج الرياضيات فْ كميات التربية  ,حٓث ٚزالت اٖسالٓب التقمٓدية هسيطرة عمِ
كبٓر ك
اا
ا

الهىاٌج كاىطٛقا هف أٌهية هراجعة ك تقكيـ ٌذي الهىاٌج جاء ا٘حساس بالهشكمة التْ تتمخص فْ عهل

دراسة لهعرفة سبل تطكير هىاٌج الرياضيات فْ كميات التربية فْ ضكء تكىكلكجيا الهعرفة .
تساؤالت البحػث:
هف خٛؿ التساؤؿ الرئيسْ كٌك :سبل تطكير هىاٌج الرياضيات فْ كميات التربية فْ ضكء تكىكلكجيا
الهعرفة ,تتفرع اٖسئمة الفرعية أتية:
 -1ها أٌهية تكىكلكجيا الهعرفة فْ تدريس الرياضيات فْ كميات التربية؟
 -2ها أٌهية تطكير هىاٌج الرياضيات فْ كميات التربية فْ ضكء تكىكلكجيا الهعرفة؟
أىداؼ البحث:
حاكلت الباحثة فْ ٌذا البحث تحقٓق اٌٖداؼ أتية:
 -1التعرؼ عمِ التكىكلكجيا الهعرفية ككيفية استخداهٍا لتدريس الرياضيات فْ كميات التربية.
 -2التعرؼ عمِ كيفية تطكير هىاٌج الرياضيات فْ كميات التربية فْ ضكء تكىكلكجيا الهعرفة.
 -3رفع كفاءة تدريس هىاٌج الرياضيات فْ كميات التربية باستخداـ تكىكلكجيا الهعرفة.

أىمية البحث:
تىتج أٌهية ٌذا البحث هف أٌهية تطكير هىاٌج الرياضيات فْ كميات التربية فْ ضكء تكىكلكجيا الهعرفة,
كتبرز أٌهية ٌذا البحث فْ:
 -1تطكير هىاٌج الرياضيات فْ ضكء تكىكلكجيا الهعرفة بها ٓكاكب تطكرات العصر.
 -2يشجع ٌذا البحث عمِ إجراء الهزيد هف اٖبحاث كالدراسات حكؿ كيفية تطكير هىاٌج الرياضيات
فْ كميات التربية.
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 -3يشكل ٌذا البحث حاف از ٖعضاء ٌٓئة التدريس قسـ الرياضيات فْ كميات التربية عمِ التعرؼ
عمِ كيفية تطكير هىاٌج الرياضيات بشكل يٛئـ التطكر التكىكلكجْ.
 -4تكضيح هعيقات التطكر فْ هىاٌج الرياضيات فْ كميات التربية هف أجل التغمب عمٍٓا كآجاد
الحمكؿ لٍا.
 -5اٚستىتاجات كالتكصيات التْ تكصمت إلٍٓا الباحثة ستساعد فْ كضع تصكر لتطكير هىاٌج
الرياضيات فْ كميات التربية.
 -6تطكير طرؽ التدريس باستخداـ الكسائط التعميهية.
 -7تىهية هٍارات هعمهْ الرياضيات عمِ استخداـ تقىيات كأسالٓب تكىكلكجيا الهعرفة.

مصطمحات البحث:
 -1تطكير المناىج:

عرؼ (خالد كعمي ) 2016 ،تطكير الهىاٌج بأىً تصحيح كاعادة تصهيـ الهىاٌج بإدخاؿ تجدٓدات ك
هستحدثات فْ هككىات التىهية العهمية التعميهية ك تحقٓق أٌدافٍا .
كتعرفً الباحثة إجرائيا بأىً:
الهادة ٌيكمية كفرز كاضافة كالغاء بعض هف هفردات الهقررات الدراسية بها يٛئـ التطكر الحاصل فْ
الهىاٌج الدكلية كتحقٓق اٌٖداؼ الهرجكة هىً.

-2التكنكلكجية المعرفية:
عرفٍا (الطكبخ ، 1988 ،ص: )41
بأىٍا الهكاد ك اٖجٍزة ك الهكاقف التعميهية التْ يستخدهٍا عضك ٌٓئة التدريس فْ هجاؿ اٚتصاؿ
التعميهْ بطريقة كىظاـ خاص لتكضيح فكرة ك تغٓٓر هفٍكـ غاهض أك شرح أحد الهكاضيع بغض الىظر
عف تحقٓق الهتعمـ ٌٖداؼ سمككية هحددة
تعرفً الباحثة بأىٍا جهيع اٖجٍزة ك الهعدات ك البراهج اٚلكتركىية الهستخدهة داخل القاعة التدريسية هف
قبل أستاذ الهقرر هف أجل هساعدتً لتبسيط الهادة ك تطكير عطاءي ك اختصار الكقت ك الجٍد.

606

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

الدراسات السابقة:
ٌ-1دفت دراسة )فتحْ ك رك,2015,ٚص (5لتطكير خطة برىاهج اعداد هعمـ الرياضيات بالجاهعة
العربية بجىٓف كجاهعة القدس كالجاهعة ا٘سٛهية بغزة ,حٓث استخدـ هىٍج تحمٓل الهضهكف فْ تحدٓد
ىقاط اٚتفاؽ كاٚختٛؼ بٓف الخطط فْ البرىاهج التربكؼ ك البرىاهج اٚكاديهْ لمخركج بتصكر هتكاهل
لمهساقات التْ ٓجب طرحٍا لمخطة ,كقد اكصت الدراسة بضركرة اٌٚتهاـ بالجكاىب التطبيقية العهمية
كتكىكلكجيا التعمـ كالقياس كالتقكيـ كضركرة تكفٓر الهختبرات العمهية الٛزهة لمهساٌهة فْ اكساب الطمبة
الخٓرات العهمية التْ تساعد عمِ تهكٓىٍـ فْ ههارسة تدريس الرياضيات.
ٌ-2دفت دراسة )هٓرفت هحهكد دمحم,2015,ص(213هصادر تطكير تعميـ الرياضيات لعرض بعض
الهؤتهرات ككاف هىٍا الهؤتهر اٚسٓكؼ اؿ 18لمتكىكلكجيا فْ الرياضيات )هكهباؼ-الٍىد (20139كالدؼ
ٓىظهً الهعٍد الٍىدؼ لمتكىكلكجيا حٓث ٌدؼ ٌدا الهؤتهر الِ تكفٓر هىتدػ لمهعمهٓف كالباحثٓف كالهدرسٓف
كالخبراء فْ الهجاؿ لتبادؿ الهعمكهات بشأف تعزيز التكىكلكجيا ك اثراء تعميـ كتعمـ الرياضيات .
يعد ٌدا البحث هف اٖبحاث التْ تحاكؿ التركٓز بشكل خاص عمِ سبل تطكير هىاٌج الرياضيات فْ
كميات التربية هف خٛؿ التحمٓل الكصفْ لسبل تطكير هىاٌج الرياضيات فْ كميات التربية.
مفيكـ الرياضيات:
الرياضيات عمـ هكاضيعً هفاٌيـ هجردة ك هصطمحات الرياضيات تدؿ عمِ الكـ ك العدد ٓدؿ عمِ
كهية الهعدكد ك الهقدار قابل لمزيادة ك الىقصاف لذلؾ عرفً بعض العمهاء بأف الرياضيات اسػ ػ ػػـ الكـ ,فقد
عرف ػ ػ ػػً(أحمد فتحي )2020،فْ هقالً سطكر الرياضيات بأىً عمـ التركٓب كالىظاـ كالقياس ككصف
اٖشكاؿ ك اٖجساـ كها ٓتعاهل هع التذكٓر الهىطقػ ػ ػػْ كالحساب الكهْ.
كعرفٍا (إبراىيـ ابك غزالة)2018 ،الرياضيات ٌك أساس العمكـ كّمٍا ,ف ٛيهكف ٖؼ عمـ أف يقكـ

ٖؼ هختص أف يفٍهٍا ,كلكف لـ
بذاتً هف دكف كجكد الرياضيات؛ فٍك لغة التكاصل فْ العالـ التْ يهكف ّ
ٓتهكف العمهاء كخاص اة الفٛسفة الرياضٓكف هف كضع تعريف خاص بً؛ فقد عرفٍا أرسطك بأىٍا عمـ
الك ػ ػ ػػـ كبعضٍـ عرفٍا بعمـ القياس غٓر الهباشر؛ ٖىً هقياس العدٓد هف اٖهكر الهختمفة كالهسافة بٓف

الككاكب ك حجـ الذرات ك غٓرٌا ,ك قد عرفت عمِ أىٍا العمـ الذؼ ٓدرس الكـ كالعدد  ,كٌْ اٖهكر
القابمة لمقياس كالزيادة كالىقصاف ,عميً فإف الرياضيات ٌْ هجهكعة هف الهعارؼ الهجردة الىاتجة هف

طكرت
اٚستىتاجات كالهىطقية الهطبقة عمِ هختمف الهككىات الرياضية كهف خٛؿ التجربة كالهىطق ُ ,
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كتعد
العد كالحساب كالقياس إلِ الدراسة الهىٍجية لٗشكاؿ  ,ك حركة اٖشياء الهاديةّ ,
الرياضيات هف ّ
الرياضيات ضركرية فْ العدٓد هف الهجاٚت لها لٍا هف قدرة عمِ كضع ىهاذج رياضية تهكىٍا هف
صياغة سمكؾ ها أك التىبؤ بسمكؾ هحتهل .

أىمية الرياضيات:

الرياضيات لٍا دكر كبٓر فْ ال صحكة العمهية ك التكىكلكجية التْ يعيشٍا العالـ أف ,حٓث استخدهت فْ
العدٓد هف الهجاٚت التطبيقية هثل العمكـ اٚجتهاعية ك ا٘ىساىية كادارة اٖعهاؿ كالتقىية اٚقتصادية .

حٓث أكد (مارشاؿ  ، 1971 ،ص )69أف القياـ بالتحميٛت كاتخاذ الق اررات كتخطيط ا٘دارة فْ
اٚقتصاد ك الهجاٚت اٚجتهاعية لـ يعد ههكىا دكف كسائل رياضة هتقدهة ك أٚت الحاسبة القكية .
تساٌـ الرياضيات بشكل كبٓر فْ هجاٚت التكىكلكجيا لتزآد اعتهاد العمكـ عمِ اٖسالٓب الرياضية؛ لذا
يحمل )ألبرت أٓىشتآف( سبب صٓت الرياضيات الذائع بأىٍا )ٌْ التْ تهىح العمكـ الطبيعية الهضبكطة
هقياسا هعٓىا هف اٖهف الذؼ  ٚيهكف أف تبمغً دكف الرياضيات(.
كذكرت (آمنة طو )2020،حديقة الرياضيات أف كل جزء هف حياتىا ٓتأثر تقريبا بالرياضيات فقد لعبت
دك اُر أساسي ا فْ الحياة الٓكهية بتدخمٍا فْ تفاصٓل حياتىا البسيطة هىٍا ك الهعقدة هثل التعرؼ عمِ
الكقت ك التعاهل هع الىقكد ك دفتر الشيكات ك استخداـ الحاسبات الرياضية فْ الطبخ ك غٓرٌا  ,كها لٍا
دكر هٍـ فْ العمكـ  ,حٓث تساعد العمهاء باستخداـ صيغتٍا الرياضية لتكضيح ابتكاراتٍـ بدقة .
كقد عمق (دمحم مركاف )2020 ،فْ هقالة بعىكاف أٌهية الرياضيات فْ حياتىا بأف الرياضيات ترتبط
ياضيات بتطبيقاتً كأشكالً
بتفاصٓل الحياة الٓكهية لٙىساف كأىشطتٍا بشكل كثٓق ,فا٘ىساف يستعهل الر ّ
الهختمفة كثٓ ار دكف أف يعْ ذلؾ بشكل هباشر ,هف ٌذي الهٍارات ك الفكائد لمرياضيات تطكير القدرة عمِ
َ
يعزز قدرة ا٘ىساف عمِ التفكٓر كيجعل ىظرتً إلِ أهكر حياتً أكثر فاعمي اة كذلؾ تىهية
التفكٓرّ :
الهٍارات ك اٖدكات لمتعبٓر عف اٖفكار ك تعزيز الحكهة هىٍا ك ذلؾ بالسعْ لمكصكؿ إلِ الىتٓجة
الصحيحة ,بتبىيً لهٍارات فعالة لحل الهشكٛت باستخداـ التفكٓر التحمٓمْ كالهىطقْ ,لذلؾ فإف أٌهية
الرياضيات تىشق هف أىً هف العمكـ الهستقمة بذاتٍا ك التْ لٍا العدٓد هف الفركع ك جهيعٍا يعتهد عمِ
ىظريات القكاىٓف التْ تؤثر عمِ حياتىا الٓكهية ك لٍا تأثٓر كبٓر عمِ تفكٓر ا٘ىساف تجعمً هىظه ا
كهىطقيا يستخدـ الرهكز لتحمٓل أؼ هشكمة تقابمً.
ا
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أىداؼ تدريس الرياضيات في كميات التربية:
ذكر (العريفي، 1997 ،ص )13فْ كتابً الهدخل لتدريس الرياضيات أف إعداد الهعمـ كاف فْ
السابق يعتهد عمِ الهدارس كالهؤسسات الهحمية أها فْ الكقت الحالْ فتطكرت هؤسسات إعداد الهعمهٓف
كالهعاٌد الهتكسطة ككميات التربية بإعداد الهعمهٓف.
يسعِ برىاهج تدريس الرياضيات فْ كميات التربية إلِ إعداد كتأٌٓل الطمبة الهعمهٓف لمعهل فْ
الهؤسسات كالٍٓئات ذات العٛقة هف خٛؿ هٍاراتٍـ كقدراتٍـ التكىكلكجية كالتربكية الحدٓثة كذلؾ ضهف
برىاهج تعميهْ تربكؼ هٛئـ لحاجة الهجتهع كها ٍٓدؼ تدريس الرياضيات فْ كمية التربية إلِ إعداد
ككادر هؤٌمة لرفع هستكػ التعميـ فْ الجاهعة بها ٓتكافق هع هتغٓرات سكؽ العهل
ككذلؾ التعاكف هع الٍٓئات كالهؤسسات العمهية فْ طرح القضايا كالهشكٛت التربكية كحمٍا ,كتكجيً
ثقافة البحث العمهْ ىحك اٖصالة كصكٚا إلِ تطكير العهمية التعميهية داخل هؤسساتىا.
إف أٌداؼ الجاهعة ك كميات التربية جهيعٍا تٍدؼ إلِ إكساب الطالب الهعرفة كالهٍارات الهختمفة فْ
هجاؿ التعميـ التكىكلكجْ لتعميـ الرياضيات  ,كلقسـ الرياضيات فْ كميات التربية أٌداؼ تعهل عمِ تحدٓد
كتطكير البراهج التعميهية التْ تساٌـ فْ بىاء الشخصية العمهية لخريجْ القسـ ك كذلؾ تأٌٓل الككادر
الكطىية لمهساٌهة فْ براهج التىهية ك تقديـ الدراسات ك اٚستشارات فْ الرياضيات كذلؾ تأٌٓل الخريجٓف
بالهعرفة العمهية التْ تؤٌمٍـ فْ اٚىخراط فْ برىاهج الدراسات العميا .
ُدكر فْ هقالة ( لجامعة األقصى،2021،ص )2اىً ٍٓدؼ قسـ أسالٓب التدريس فْ اطار اٌٖداؼ
العاهة لكمية التربية ك اٌٖداؼ الخاصة برىاهج تعميـ الرياضيات الِ ها ٓمْ:
األىداؼ العامة لتدريس الرياضيات في كميات التربية:
 -1العهل عمِ تخريج هعمهٓف كهعمهات ذكؼ كفاءات عالية كصالحٓف لمعطاء بتهٓز.
 -2الهساٌهة فْ تطكير الهىاٌج بها ٓخدـ الكطف كالرقْ بقد ارت الهعمهٓف.
 -3اكتساب خريجْ القسـ لهٍارات التفكٓر العمهْ يساعد فْ هىاقشة القضايا ,كآجاد حمكؿ لٍا
بأسمكب سميـ كهىطقْ.
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 -4إكساب خريجْ الرياضيات قاعدة بتاريخ همئ بالعمهاء؛ لٓتهكف هف هعرفة أٌهية الرياضيات فْ
بىاء الحضارات.
 -5تقديـ اٚستشارات فْ هجاؿ الرياضيات لمهؤسسات الهختمفة كالتْ تعهل بالىظـ الرياضية.
األىداؼ الخاصة لتدريس الرياضيات في كميات التربية:
 -1تقديـ برىاهج تدريس هتهٓز كحدٓث هف هىاٌج الهقررات الدراسية هكاكب ا لتطكرات العصر كالىٍضة
التكىكلكجية.
 -2العهل عمِ تشجيع أعضاء ٌٓئة التدريس عمِ إثراء الجاىبْ العمهْ هف إىتاج البحكث العمهية
كالهقاٚت كالكتب كالهشاركة بٍا فْ الهؤتهرات العمهية كالىدكات بٍدؼ إثراء الهجاؿ العمهْ.
 -3إعداد ككادر هؤٌمة لٙسٍاـ فْ خدهة التعميـ كالبراهج التعميهية فْ الهدارس كالهعاٌد التربكية
الهختمفة.
 -4يسعِ القسـ لمكصكؿ إلِ درجة التهٓز فْ هجاؿ تطكير الهىاٌج لٛرتقاء بهخرجات الكمية بها
ٓتكافق كالىظاـ التعميهْ.
 -5الهساٌهة فْ بىاء الهجتهع القائـ عمِ الهعرفة كتكظٓف التكىكلكجيا فْ تطكير الهىاٌج كطرؽ
التدريس.
مشكالت تػػػدريس الرياضيات باستخداـ التكنكلكجيا المعرفية في كميات التربية:
لخصٍا (ركاد كعاطفة  ،2019 ،ص )202فْ بحثٍها عف صعكبات تطبٓق تكىكلكجيا التعميـ الحدٓثة
هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس  /جاهعة الهستىصرية ك الذؼ ٌدؼ إلِ التعرؼ عمِ صعكبات
استخداـ عٓىة هف أعضاء ٌٓئة التدريس فْ كمية التربية اٖساسية  ,الجاهعة الهستىصرية لتكىكلكجيا
التعميـ الحدٓثة فْ تدريسٍـ ك هدػ ارتباط درجة استخداهٍـ الفعمْ بالهتغٓرات )الهؤٌل العمهْ  ,الهؤٌل
اٖكاديهْ  ,التخصص  ,سىكات الخبرة ( حٓث ضهف الباحثاف استباىة لهعرفة كجٍات ىظر أعضاء ٌٓئة
التدريس ,فأظٍرت ىتائج البحث كجكد بعض العكائق التْ تعٓق استخداـ أعضاء ٌٓئة التدريس
لتكىكلكجيات التعميـ فْ التدريس ك كاف أٌهٍا عدـ تكافر التجٍٓزات كالبىِ التحتية الٛزهة كبعضٍا هرتبط
بضعف الدكرات التدريبية فْ كيفية تكظٓف تكىكلكجيا التعميـ الحدٓث فْ التدريس ككاف هف أٌـ
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التكصيات أف تٍتـ إدارة الكميات ك الجاهعات باستخداـ التقىيات الحدٓثة فْ التدريس كأف يككف الٍدؼ
اٖكؿ هف التقىية ٌك استخداهٍا أسمكبا تعميهيا ,ك ٚتككف ٌْ ذاتٍا هكضكع ا لمتعمـ.
كأكدت(إخالص عكدة ، 2019،ص )2فْ بحثٍا الذؼ ٌدفت فيً إلِ التعرؼ عمِ دكر التعميـ
ا٘لكتركىْ فْ تطكير أداء الهعمهٓف ك تحسٓف هخرجات تعمـ الرياضيات فْ هىطقة الجكؼ ك قد لكحع
عدـ تفعٓل التعميـ ا٘لكتركىْ هف قبل هعمهات الهىطقة  ,كعدـ كعٍٓف ك إدراكٍف ٌٖهية ٌذا الىكع هف
التعميـ ك دكري فْ تطكير أدائٍف ,كتحسٓف هستكػ الطالبات ,كقد كاىت هف أٌـ تكصياتً كجكد اتجاٌات
الطٛب ا٘ٓجابية ىحك تطبٓق ٌذا الىكع هف التعميـ فْ دركس الرياضيات ك رفع هستكاٌـ التحصٓمْ دكف
كجكد عكائق تحٓل دكف تطبٓق التعميـ اٚلكتركىْ فْ الهدارس ك ضركرة تكافق تعمـ الهعمـ بالتعميـ
اٚلكتركىْ ك تحسٓف هستكػ الطالب  ,فقد أكصت الباحثة بضركرة العهل عمِ ىشر ثقافة تطبٓق التعميـ
عف بعد ك اتجاًٌ ا٘ٓجابْ ىحك تطكير أداء الهعمهات ك الذؼ بدكري ٓزيد هف هستكػ تحصٓل الطالبات .
كبٓف (كافاس ,cuevas 2010 ،ص )120فْ دراستً التْ ٌدفت إلِ هعرفة هدػ فاعمية تكافر
التقىيات التعميهية داخل الهدرسة فْ تدعيـ تعميـ ك تعمـ الرياضيات ,حٓث أظٍرت الىتائج أف التقىية
الهتكفرة بالهدارس لٍا قدرة كبٓرة فْ تدعيـ تعمـ الرياضيات ك يشهل ذلؾ :
الجداكؿ اٚلكتركىية ك اٖدكات الهتىكعة التْ تدعـ العهميات الرياضية كالهتاحة لمجهيع حٓث إف دهج
التقىية فْ الصف التعميهْ ٓتطمب تحمٓل ك تحدٓد تمؾ اٖدكات ك اٚستراتٓجيات التْ تساعد الهتعمهٓف
عمِ إتقاف الهىٍج ك تدعـ الهٍارات اٖساسية ك هستكيات التفكٓر العميا  ,عميً فإف هف اٖفضل دهج
التقىية التكىكلكجية فْ هادة الرياضيات لتىفٓذ العهميات الرياضية ك هساعدة الطٛب عمِ تجهيع ك تحمٓل
البياىات ك تهثٓمٍا فْ استخداـ ىهكذج هحدد أك تعزيز تحقٓق الهتعمهٓف هستكيات عميا هف التفكٓر ك
هٍارات حل الهشكٛت .

مفيكـ تكنكلكجيا التعميـ:
عرؼ (كيكاف ( 1995،هصطمح تكىكلكجيات التعميـ بأىً الهصطمح الذؼ تـ الكصكؿ إليً عف طريق
جهعية اٚتصاٚت كالتكىكلكجيا التربكية اٖهريكية كٌك ها يعرؼ بأىً هىحة ىظاهية لتصهيـ كتىفٓذ كتقكيـ
العهمية التعميهية التعُمهية ككل ,تبع ا ٌٖداؼ هحددة ىابعة هف ىتائج البحكث فْ هجاؿ التعميـ كاٚتصاؿ
البشرؼ هستخدهة هصادر بشرية كغٓر بشرية لمكصكؿ إلِ تعميـ فعاؿ.
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كقد ذكر (أبك جابر،1987 ،ص)2أىً قد عرفتً إدارة البراهج التقىية التربكية فْ كمية التربية
بالجاهعات العربية التْ عقدت فْ بغداد فْ ) (1979بأىً عهمية هىٍجية هىظهة فِ تصهيـ كتخطيط
كتىفٓذ كتقكيـ كاهل عهمية التعمـ كالتعميـ ,فْ ضكء أٌداؼ هحددة تقكـ أساساا عمِ ىتائج البحكث فِ
هجاٚت الهعرفة الهختمفة ,كتستخدـ جهيع الهكارد الهتاحة البشرية كغٓر البشرية لتحقٓق التعميـ بكفاية
كأكثر فاعمية.
عميً فإف هصطمح تكىكلكجيا التعميـ هفٍكهاف حٓث إف اٖكؿ ٓؤكد أٌهية هعٓىات التعميـ كيركز ٌذا
الهفٍكـ عمِ استخداـ اٖجٍزة كاٖدكات كالثاىْ ٓؤكد عمِ أٌهية استخداـ البراهج كالهكاد التعميهية أيا
كاىت أدكات العرض كاٖجٍزة الهستخدهة حٓث ذكر (الصباغ،1994 ،ص )2بعض الهزايا الخاصة
بتﻜىﻮلﻮجٓا التعمٓﻢ فْ د ارستً التؼ قاـبٍا .كهﻦ ٌذي الهزايا  :أف تﻜىﻮلﻮجٓا التعمٓﻢ لٓسﺖ هجﺮد أجٍﺰة
كآٚت تعمٓهٓة ,كأىٍا تعتهﺪ عمِ أسمﻮب التفﻜٓر فْ حل الهشكٛت التربكية فٍْ تعهل عمِ تحدٓد
اٌٖداؼ بدقة هف أجل تحقيقٍا باستخداـ الطرؽ ك اٖسالٓب الهىاسبة ك عرفٍا )عكض حسٓف 2009 ,
,ص ( 11عمِ أىٍا كل ها فْ التعميـ هف هىاٌج هطكرة ك أسالٓب التعمـ الحدٓثة ك جداكؿ دراسية
كاهكاىيات هصههة باستخداـ الكهبٓكتر ك عميً فإىٍا تحتكؼ عمِ عدة عىاصر ) لمهتعمـ كأٚت
كالتجٍٓزات الهختمفة ك اٖفكار ك أراء ك أسالٓب العهل كطرائق ا٘دارة فْ حل الهشكٛت ك تىفٓذ كتقكيـ
الحمكؿ أؼ أىٍا هىظكهة هتكاهمة ( بحٓث تعهل جهيع ا لتحقٓق ٌدؼ أك هجهكعة أٌداؼ هحددة .
أىمية تكنكلكجيا التعميـ في تدريس الرياضيات:
إف هادة الرياضيات هف الهكاد التْ تحتاج إلِ هٍارات فْ التفكٓر ك تتطمب العهل الذٌىْ هها ٓتكجب
عمِ هعمـ الرياضيات هساعدة الطٛب عمِ فٍـ كادراؾ العهميات الحسابية كهٍارات حمٍا

كيهكف

الحصكؿ عمِ ذلؾ هف التعميـ الهباشر أك التعميـ اٚلكتركىْ ك يحتاج هعمـ الرياضيات إلِ براهج تدريبية
تربكية تساعدي عمِ تطبٓق ٌذي التكىكلكجيا ك التْ تعد أٌـ هٍارات القرف الحالْ ك قد برزت أٌهية
تكىكلكجيا التعميـ بعد اكتشاؼ البريد اٚلكتركىْ كالشبكة العالهية ك التطبيقات عالية الدقة فْ التعاهل هع
الصكرة ك الصكت حٓث أصبح العالـ ٓتعاهل بٍا ك أصبحت الهدارس هتصمة ببعضٍا عف طريق ٌذي
الشبكة  ,اٖهر الذؼ دعاإلِ ضركرة البحث عف تصكرات لكيفية اٚستفادة هف ٌذي التكىكلكجيا لمهساعدة
فْ دراسة الرياضيات بطرؽ لـ تكف هكجكدة سابق ا.
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حٓث ذكر(الخطيب ، 2002 ،ص )211أف استخداـ الكسائل التعميهية يهكف أف يساعد عمِ تحقٓق
اٌٖداؼ التدريسية لتشكيق الطٛب كجذب اىتباٌٍـ ك تقريب هكضكع الدرس إلِ هستكػ إدراكٍـ كتحسٓف
عهمية التعمـ ,ك ٓرػ الخبراء أف استخداـ تكىكلكجيا التعميـ فْ تعمـ الرياضيات لً أٌهية حٓث إىٍا:
-1تكفر الكقت الهىاسب لكل فرد لتعمـ الرياضيات.
-2تكفر الهكاف الهىاسب لكل فرد لتعمـ الرياضيات.
-3اختيار كل فرد لفرع هف فركع الرياضيات الذؼ يحتاج إلِ دراستً.
-4اختيار كل فرد لبرىاهج هف براهج الرياضيات ٓىاسبً كفق احتياجاتً.
-5يستطيع كل فرد أف ٓىتقل هف فرع إلِ آخر كفق قدرتً اٚستيعابية فْ الفٍـ.
ٓ-6زيد تىكع عرض الدرس هف الهشاركة آٚجابية لمطمبة.
-7تساعد أستاذ الهادة عمِ تحسٓف عرض الهادة كاستغٛؿ كقت التدريس بأفضل شكل.
-8تٍٓئة الفرصة لتحقٓق التعمـ الذاتْ لمطمبة.
-9تقمل هف إشكالية الىقص فْ إعداد ٌٓئة التدريس الهؤٌمٓف عمهي ا كتربكي ا.
-10التغمب عمِ تضخـ الهىاٌج كعدـ تحدٓثٍا.
لذلؾ أصبح هف الضركرؼ اٌٚتهاـ بتكىكلكجيا التعميـ ,كتكظيفٍا فْ التعميـ عف بعد ,كذلؾ هف أجل
تطكير عهمية التعميـ كضهاف هعرفة كل ها ٌك جدٓد فْ العالـ الحدٓث.
كهها سبق ٓتضح أٌهية تدريب طٛب الرياضيات فْ كميات التربية عمِ استخداـ تكىكلكجيا التعميـ
عف بعد هها يساعدٌـ عمِ تغٓٓر طرؽ تدريسٍـ كاٚرتقاء بأدكارٌـ داخل الهؤسسة التعميهية.

تكظيف األساليب الحديثة في مجاؿ تكنكلكجيا التعمـ في التدريس:
أصبح العالـ ٓتجً قدها التكظٓف اٖسالٓب الحدٓثة فْ هجاؿ تكىكلكجيا التعميـ كالتعمـ سكاء فْ الهدارس
أك الجاهعات حٓث إف ٌذي الثكرة التكىكلكجية فْ جهيع الهجاٚت هها ٓدعك إلِ ضركرة المحاؽ بٍا عمِ
رغـ هف صعكبة التطبٓق لكثرة الهتغٓرات كالفجكة العمهية بٓف عالهىا كالعالـ الهتقدـ.
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يعرؼ(عبد المطيف ، 2005،ص)24اٖسالٓب الحدٓثة فْ هجاؿ تكىكلكجيا التعمـ بأىٍا القدرة عمِ
استخداـ ا٘ىترىت فْ جهيع العهميات التعميهية كجهيع الفاعميات التْ يقكـ بٍا الطمبة ك التْ تتعمق
بالهعارؼ كالهعمكهات كالتطكرات ك الحقائق التْ يهركف بٍا  ,ك يعرفٍا (الكندي، 2005 ،ص ) 6بأىٍا
استخداـ إهكاىيات التقىية الحدٓثة لخدهة التعميـ العاـ ك استخداـ التقىية هساعدا تعميهيا فْ العهمية
التعميهية لتدريس الهكاد الهختمفة فْ التعميـ العاـ سكاء كاىت ىظرية أك عهمية هف خٛؿ استخداـ التقىية
الحدٓثة أك هف خٛؿ الههارسة كالتهاريف كالهحاكاة ,كبها يحقق أٌداؼ ٌذي الهكاد بالتعميـ العاـ .
إف هف أحدث كسائل ك أسالٓب التكىكلكجيا فْ التعميـ ك التدريس عف بعد استخداـ هؤتهرات الفٓدٓك,
التْ أصبح لٍا أٌهية كبٓرة فْ تدريب الهعمهٓف لتٛفْ عٓكب اٖسالٓب التقمٓدية ,كذلؾ فإف الحاسكب,
كبراهج الكسائط الهتعددة ,كجٍاز عرض البياىات ,كاٚىترىت ,كالبريد اٚلكتركىْ ,كالٍاتف الىقاؿ ,ك
السبكرة الذكية ,ك التطبيقات ا٘لكتركىية ,جهيعٍا تعد هف أٌـ ها يستخدـ فْ التكىكلكجيا التعميهية حٓث
تظٍر ههٓ ازتٍا كأتْ :
-1التغمب عمِ ضعف إهكاىيات التدريب فْ هركز التدريب التقمٓدية.
-2الكصكؿ بالخدهة التدريبية كالتعميهية إلِ أهاكف بعٓدة كىائية.
-3اٚستفادة القصكػ فْ إعداد براهج التدريب باٚستعاىة بالخبرات ىادرة التخصص.
-4تبادؿ الخبرات هف خٛؿ التفاعل بٓف الهدرب كالهتدرب.
عميً فإف تكظٓف اٖسالٓب الحدٓثة فْ هجاؿ التكىكلكجيا يحتاج الِ تكفٓر اٖدكات ك الهعدات كالعهل
عمِ البىية التحتية لمتكىكلكجيا كذلؾ سيطرة اٖسالٓب التقمٓدية تطغِ عمِ استخداـ تقىيات التكىكلكجيا؛
لذلؾ كجب العهل عمِ عرض هقترح لتكظٓف اٖسالٓب الحدٓثة ضهف تطكير الهىاٌج ,حٓث إف التقىيات
الحدٓثة تشكل هىٍجا هىطقيا لمعهمية التعميهية ,كعٛقة التعميـ بالتكىكلكجيا عٛقة هتكاهمة ,كيستحسف
كجكد دلٓل كاضح لٍذا التكظٓف الذؼ يعهل عمِ التركٓز عمِ الهعمكهة إذا طبقت بالطريقة السميهة فٍْ
تقدـ العدٓد هف الههٓزات لهساعدة الطٛب عمِ فٍـ الرياضيات ك إعدادٌـ ٚستخداهٍا فْ عالـ تزداد فيً
استخداهات التقىية .
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أىمية استخداـ التكنكلكجيا في تدريس الرياضيات في كميات التربية:
أصبح هف الكاضح جدا أف لتكىكلكجيا التعميـ أٌهية جكٌرية لتعميـ الرياضيات حٓث تكفر التكىكلكجيا
الهعدات كاٖدكات التقىية الٛزهة لتسٍٓل عهميات تىظيـ البياىات كتحمٓمٍا كتىفٓذ الحسابات بدقة عالية.
كعميً فإف التكىكلكجيا تدعـ الطٛب باٚستكشاؼ فْ هجاٚت الرياضيات هثل :الٍىدسة كالجبر كالقياس ك
عىدها تكجد ٌذي التقىيات يهكف لمطٛب التركٓز ٚتخاذ القرار السميـ ك التفكٓر لحل الهشكٛت الرياضية
فٍْ تدعهٍـ بشعكر ا٘حساس بالهسؤكلية ٘ثراء تعمـ الرياضيات ,كها أىٍا تساعد فْ تحسٓف ىكعية
اٚستقصاء ك البحث هف خٛؿ تكفٓر كسائل عرض اٖفكار الرياضية كفرصة التركٓز ٘ٓجاد الحمكؿ
الهىاسبة .
كها أىٍا تكفر فرصة ٖعضاء ٌٓئة التدريس فْ كميات التربية لتكٓٓف الدرس حسب حاجات الطٛب,
خاصة أكلئؾ الذٓف لدٍٓـ تشتت اىتباي ك صعكبات تعمـ أك ٓكاجٍكف هشاكل فْ ا٘جراءات التحمٓمية,
فالتكىكلكجيا تساعدٌـ عمِ تعمـ ا٘جراء الهىاسب ,عميً فإىً ٓجب عمِ هعمهْ الرياضيات استخداـ
التكىكلكجيا لدعـ تعمـ طٛبٍـ ,كأف يعمهكا هتِ ك كٓف يستخدـ التكىكلكجيا؟ ككذلؾ طريقة تقٓيـ الطٛب
لق ارراتٍـ الهتعمقة بالدرس ,فقد أكد (العنزي ك المسعد ، 2018 ،ص )6فْ دراستٍـ أىً يهكف حصر أٌـ
ههٓزات استخداـ التكىكلكجيا فْ تدريس الرياضيات فْ كميات التربية كالتالْ :
-1تكفر التكىكلكجيا الحدٓثة بتقىياتٍا بىية تفاعمية بٓف أعضاء ٌٓئة التدريس كالطٛب ككذلؾ بٓف الطٛب
فيها بٓىٍـ.
ٓ-2كفر ا٘ىترىت كهية ضخهة هف الهعمكهات كالىصائح كا٘رشادات فْ هجاؿ الرياضيات.
-3جل الهكتبات العاهة كالجاهعية فْ الكثٓر هف دكؿ العالـ أصبحت هتاحة عبر شبكة ا٘ىترىت.
-4سٍكلة استرجاع أؼ هادة عمهية كسٍكلة تخزيىٍا.
-5تحسٓف الهىاٌج الجاهعية كتىهية قدرات الطٛب الفكرية.
-6التغمب عمِ عكائق الزهاف كالهكاف.
-7بىاء الهىاٌج التْ تساٌـ فْ التحصٓل الرياضْ لمطٛب فْ كميات التربية كتطكيرٌا.
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كيفية تطكير المناىج:
إف طبيعة العصر الذؼ ىعيش فيً يسٍـ فْ التقدـ العمهْ كالتقىْ ك ٓدعك لهكاكبة التغٓرات الهستجدة
التْ تط أر فْ الهىاٌج بصكرة عاهة كهىاٌج الرياضيات فْ كمية التربية بصكرة خاصة حٓث إف قصكر
الهىاٌج الحالية كالتْ ٓتـ هعرفتٍا هف خٛؿ ىتائج اٚهتحاىات كتقارير الخبراء كالهكجٍٓف ,كعجزٌا عف
هٛحقة التطكر فْ التفكٓر الرياضْ كالتربكؼ كعدـ قدرتٍا عمِ ا٘سٍاـ الفعاؿ فْ هكائهة التطكر الذؼ
يحدث فْ الهىاٌج الهىاظرة  ,لذلؾ ك رغبة فْ اٚرتقاء بهخرجات الرياضيات فْ كميات التربية لمحاؽ
بالتطكر الحاصل فْ التكىكلكجيا فإف عهمية تطكير الهىاٌج تعتهد عمِ هجهكعة هف الهراحل ك العهميات
ك الخطكات ك ٌذي الهراحل تساعد فْ الكقكؼ عمِ أرض صمبة تساٌـ بصكرة جٓدة فْ تحقٓق اٌٖداؼ
الهىشكدة هىٍا.
ترػ (ككثر حسيف ككجاؿ  ، 1990 ،ص)3أف أٌـ هراحل ك عهميات تطكير الهىاٌج قد تهر فْ عدة
ىقاط :
-1الكصف:الكضع الراٌف لمهىٍج الهراد تطكيري كتحمٓل هحتكاي ,كتحدٓد ىكاحْ القصكر كالهشكٛت
كتقدٓر الهدػ الهىاسب لتطكيري.
-2التخطيط:كيشهل الهىٍج الهراد تطكيري بجهيع جكاىبً ,هع تحدٓد اٚحتياجات الهستقبمية كاستراتٓجية
التعميـ ,كهدخٛت عهمية التطكير.
-3التصهيـ :تحدٓد الهىٍج الهطكر ككسائل تىفٓذي ,كعدد ساعات التدريس ,هع كضع التخطيط اٖفضل
لجكاىب الهىٍج ,كاعادة تىظيـ الهحتكػ.
-4ا٘بداع:كفِ ٌذي الهرحمة ٓتـ إٓجاد حمكؿ لمهشكٛت الهختمفة ,كتأخذ ٌذي الحمكؿ عدة صيغ جدٓدة.
-5البىاء :كفيً ٓتـ كضع الهخطط الجدٓد لمتطكير بعىاصري الهختمفة ,هف أٌداؼ كهحتكػ كأىشطة
ككسائل كهكاد تعميهية كفق استراتٓجيات التعمـ الحدٓثة.
-6التجريب:لمتأكد هف سٛهة الهىٍج الهطكر ,قبل التصهيـ ,كذلؾ لهعرفة ىقاط ضعفً كدعهٍا كتعدٓمٍا.
-7التقكيـ:كٌذي الهرحمة لمحكـ عمِ هدػ ىجاح أك فشل عهمية تطكير الهىٍج ,أك الهىٍج الهطكر ذاتً,
هع تشخيص الكاقع الحالْ هف خٛؿ التجريب كذلؾ لتأكٓد الدكر الرئيسْ ٚتخاذ الق اررات ,كالحصكؿ
عمِ تغذية راجعة.
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-8التىقيح :كٌْ هراجعة الهىٍج فْ ضكء التقٓيـ ٓتـ التىقيح ,كاخراجً فْ صكرتً الىٍائية.
-9هتابعة :كذلؾ بهتابعة التىفٓذ كالتطبٓق لمهىٍج الهطكر كٌِ هرحمة هفتقدة فْ هعظـ الجكاىب ا٘دارية
كالتىفٓذية ,العاهمة كالتربكية.
عميً كهها تقدـ فإىىْ أرػ أف تطكر الهىاٌج الرياضيات فْ كميات التربية يحتاج إلِ أتْ:
-1هكاكبة الهستجدات لمهكاد التعميهية كالىظريات التربكية العالهية كاٚستفادة هف التطكر التقىْ فْ
تكىكلكجيا الهعرفة.
-2رفع هستكػ كفايات الطمبة كخريجْ الرياضيات فْ كميات التربية فْ هادة الرياضيات لٓتسىِ لٍـ ركح
الهىافسة عمِ هستكػ عاؿ.
-3اٖخذ باٚتجاٌات التربكية الحدٓثة التْ تشٓر إلِ اٚستفادة هف التكىكلكجيا الحدٓثة.
-4اٚستفادة هف الخبرات العالهية كالتكجٍات الهعاصرة فْ إحداث ىقمة ىكعية فْ الهىاٌج هف حٓث إعداد
الهعمـ كأسمكب العرض كاستخداـ التقىيات الحدٓثة.
-5استخداـ التقىية كفق الهعآٓر العالهية لتمبية احتياجات سكؽ العهل.
-6تصهيـ كبىاء هىاٌج كهكاد تعميهية فْ الرياضيات هبىية عمِ الهعآٓر العالهية كتطكير الهكاد التعميهية
كتحسٓف البىية التعميهية.
-7تبىْ أفضل الههارسات فْ تطكير تعميـ الرياضيات.
-8تكظٓف تقىية التكىكلكجيا لتحسٓف التعميـ.
-9إىتاج الهكاد التعميهية الداعهة لٍذا التطكر هف كتب جاهعية خاصة بالرياضيات كأقراص تعميهية
هدهجة.
ٓ-10جب تكفٓر الترتٓبات الٛزهة لهتابعة عهمية تطكير الهىٍج كأسالٓب التعميـ كالتعمـ كذلؾ باٚستعاىة
بالهختصٓف كالخبراء ٖىٍا عهمية هستهرة.
ٓ-11تطمب تطكير الهىاٌج دراسات ككرش عهل كىدكات ٖعضاء ٌٓئة التدريس كالعاهمٓف فْ ا٘شراؼ
التربكؼ كالتخصصْ.
-12الهشاركة فْ الهؤتهرات كالىدكات الدكلية فْ هجاؿ تطكير الهىاٌج لغرض اٚطٛع عمِ التجارب
كهعرفة صعكبات تطكير الهىاٌج.
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-13اٚستعاىة بالخبرات العالهية فْ هجاؿ تطكير هىاٌج الرياضيات هف خٛؿ استدعاء الهختصٓف
٘دارة كرش تدريبية فْ استعهاٚت التقىية فْ تعميـ الرياضيات.
-14استحداث هراكز لتطكير الهىاٌج كأسالٓب تدريس الرياضيات عمِ هستكػ الك ازرة كالتىسٓق هع
الهىظهات الدكلية بالخصكص.
ٓ-15جب أف يشهل التطكر عىاصر الهىٍج هف هحتكػ كطرؽ تعمـ كأىشطة تعميهية كأسمكب عرض.
ٓ-16جب أف يعتهد التطكر عمِ أف الرياضيات ٌْ هجهكعة هف اٚتجاٌات كالهكاقف التْ تتطمب
هٍارات عقمية لتعمهٍا كتعميهٍا.
-17اعتهاد استراتٓجية هبىية عمِ خطة عهمية لتطكير هىاٌج الرياضيات كذلؾ بربط أٌداؼ كغايات
الخطة بأٌداؼ كغايات هىاٌج التعميـ الهطكرة كالهكاكبة لتطكر التكىكلكجيا التعميـ.
-18اعتهاد هعآٓر الجكدة العالهية لتطكير الهىاٌج الدراسية كهحاكلة الحصكؿ عمِ ضهاف الجكدة هف
الهؤسسات كالهىظهات الدكلية كذلؾ ٚستراتٓجية تطكير الهىاٌج كتألٓف الكتب.
-19عدـ اٚعتهاد عمِ اٖسمكب الكٛسيكْ فْ تطكر هىاٌج الرياضيات.
-20لتطكير هىاٌج الرياضيات فْ كميات التربية ٓجب عهل هقارىة بٓف الهىاٌج الهعتهدة كهىاٌج بعض
الدكؿ الهتقدهة العربية كالعالهية لهعرفة هكاىة الهىٍج فْ كميات التربية كتحدٓد خطة تطكيري.
-21تشكٓل لجاف هتخصصة لكضع هفردات هىاٌج الرياضيات فْ كميات التربية بشكل تفصٓمْ حسب
تكصيات المجاف الهشرفة ك ذلؾ بتحدٓد الكعاء الزهىْ لكل هقرر ك اٖخذ بهعآٓر الجكدة العالهية .
-22تكمٓف هختصٓف بالهىٍج الهقرر لٙفادة هف أكبر عدد هف الخبرات كالهختصٓف فْ الهىاٌج.
-23تطكير الهىاٌج كل فترة زهىية تحددٌا هعآٓر الجكدة العالهية كاعتهاد التعميـ اٚلكتركىْ فْ خطة
تطكير الهىاٌج.
-24تطكير الكتاب الجاهعْ الهؤلف لمهىٍج الهقرر بهمحق عمِ شكل قرص إلكتركىْ كتكفٓري فْ
الهكتبات العاهة كالهحمية.
-25تكعية أعضاء ٌٓئة التدريس بهؤشرات تطكير اٖداء كتدريبٍـ عمِ استخداـ استهارات البياىات
الهتعمقة بهكاصفات الهقررات الدراسية كالبراهج التعميهية.
-26تكعية خريجْ قسـ الرياضيات بكميات التربية بطرؽ البحث فْ الرياضيات ككيفية تطكرٌا كطبيعتٍا
كبىٓتٍا الهعرفية.
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-27ت ىهية هٍارات تدريس أعضاء ٌٓئة التدريس التْ يهكىٍـ هف تحقٓق الٍدؼ هف تطكير هىاٌج
الرياضيات فْ كميات التربية.
-28هف اٌٖهية اعتهاد طريقة الىظرية الثابتة عىد صياغة الهىاٌج كالهقررات الدراسية لهىاٌج
الرياضيات.
-29ضركرة اعتهاد استراتٓجيات التعمـ عىد تطكير الهىاٌج فْ كميات التربية لفاعمٓتٍا فْ رفع هستكػ
التحصٓل لدػ الطٛب.
-30العهل عمِ تطكير البحث العمهْ بها ٓتكافق هع الىٍضة التكىكلكجية.
-31استعهاؿ أجٍزة الحاسكب كالبراهج الحدٓثة لمرياضيات لتسٍٓل عهمية التعميـ الذاتْ هف قبل الطمبة.

النتائج:

-1قد يفٓد ٌذا البحث فْ كضع تصكر لكيفية تطكير الهىاٌج.

-2اعتهاد تطكير طرؽ تدريس الرياضيات بكسائط التكىكلكجيا الهعرفة لتىهية هٍارات هعمهْ الرياضيات.
 -3تساعد تكىكلكجيا الهعرفة عمِ تقمٓل الٍكة بٓف هخرجات قسـ الرياضيات كميات التربية كهتطمبات
السكؽ لها تحققً هف أعمِ درجات التقدـ الهعرفْ لخريجْ الكمية.
-4يساٌـ تطكير هىاٌج الرياضيات فْ كميات التربية عمِ تحسٓف هخرجات التعمـ.
-5ضركرة اعتهاد هعآٓر الجكدة فْ تطكير الهىاٌج.

التكصيات:

فْ ضكء ها تقدـ هف ىتائج خرج البحث بعدة تكصيات ٌْ:

 -1ضركرة تطكير الهىاٌج العمهية فْ ظل التكىكلكجيا الهعرفية كعقد دكرات تدريبية ٖعضاء ٌٓئة
تدريس قسـ الرياضيات ٌٖهٓتٍا فْ تعزيز الهادة العمهية.
 -2ضركرة تكفٓر البراهج كاٚجٍزة كالهكاد التعميهية ٚستخداهٍا فْ تطكير كتدريس هعمهْ
الرياضيات فْ كميات التربية.
 -3أٌهية تطبٓق التعميـ اٚلكتركىْ هف خٛؿ تطكير هىاٌج الرياضيات الذؼ سيحسف هف أداء
الهعمهٓف كزيادة الدافعية لتعميـ الرياضيات.
 -4ضركرة تدريب هعمهْ الرياضيات عمِ استخداـ تكىكلكجيا التعميـ هها يساعد عمِ تعزيز طرؽ
تدريبٍٓـ كاٚرتقاء بٍا لبىاء جٓل هتعمـ.
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 -5إىشاء هراكز تدريب بهستمزهات تكىكلكجيا التعميـ فْ كميات التربية لتصهيـ البراهج التعميهية
 -6ضركرة اٚستعاىة ببعض الخبراء كالهختصٓف بعهمية التدريس عمِ استخداـ هستحدثات تكىكلكجيا
التعميـ.

المقترحات:

-1إقاهة الىدكات ككرش العهل لهعرفة كيفية تطكير هىاٌج الرياضيات فْ كميات التربية بها ٓكاكب
تطكرات العصر.

-2اعتهاد الىهكذجالدكلْ لتطكير الهىاٌج لهٛئهتً ثكرة تكىكلكجيا الهعرفة.
 -3العهل بهعآٓر الجكدة العالهية عىد تطكير هىاٌج الرياضيات فْ كميات التربية .

قائمة المراجع كالمصادر:
أكالً :المراجع العربية:
 .1أحهد العريفْ الشارؼ" :1997 ,المدخل لتدريس الرياضيات" ,الجاهعة الهفتكحة ,طرابمس-
الجهآٌرية العظهِ.
 .2هجدؼ عزيز إبراٌيـ.1997 ,أساليب حديثة في تعميـ الرياضيات ,القاٌرة :هكتبة اٖىجمك
الهصرية.
 .3هجػػدؼ عزيز إبراٌيـ :1989 ,تدريس الرياضيات فْ التعمٓػػـ قب ػػل الجاهعػػْ  ,ط ,2القاٌرة :
هكتبة الىٍضة الهصرية.1989 ,
 .4هجدؼ عزيز إبراٌيـ.1997,ميارات التدريس الفعاؿ ,القاٌرة :هكتبة اٖىجمك الهصرية.
 .5د .أهٓر عبد الهجٓد الخكاجة  , 2013 ,تطكير هىاٌج الرياضيات ك تعمهٍا .
 .6حىٓف بىت صالح الهطرفْ  ,برىاهج الكتركىْ هقترح عبر اٚىترىت – تىهية هٍارات تدريس
الرياضيات  ,الجهعية الهصرية لمقراءة ك الهعرفة – هصر .
 .7شيهاء دمحم عمْ حسٓف – برىاهج هقترح لطٛب هعمهْ الرياضيات لتىهية هٍاراتٍـ التدريبية فْ
ضكء الهعآٓر القكهية ٘عداد هعمـ الرياضيات – ٓكىٓك  – 2011هجمة كمية التربية – جاهعة
بكرسعٓد  ,العدد العاشر .
 .8عبد هللا بف صالح الهقبل  2010 ,هشركع تطكير تعميـ كتعمـ الرياضيات الهدرسية فْ الههمكة
العربية السعكدية – دراسة.
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 .9خالد خهيس  2019 ,تطكير هىاٌج التعميـ العالْ فْ البٛد العربية كفمسطٓف – دراسة.
 .10عكض حسٓف الىكدرؼ  2009 ,تكىكلكجيا التعميـ هشتهٛتٍا كتطبيقاتٍا.
 .11ركاد ابراٌيـ عيسْ , 2019 ,ص 87صعكبات تطبٓق تكىكلكجيا التعميـ الحدٓثة هف كجٍة ىظر
أعضاء ٌٓئة التدريس – الجاهعة الهستىصرية .
 .12حسٓف حهدؼ الطكيبْ , 1988 ,ص 41التكىكلكجيا ك التربية  ,دار العمـ – الككيت
 .13الخطٓب – دمحم لطفْ , 2002 ,ص 527اتجاٌات الهعمهٓف فْ هحافظة إربد ىحك تكىكلكجيا
التعمـ – هجمة العمكـ التربكية الهجمد  14العدد.2
 .14دمحم هجاٌد زيف الدٓف , 2013 ,ص 7أسالٓب بىاء تصكر الهقترح فْ الرسائل العمهية – كمية
التربية جاهعة أـ القرػ .
 .15عبد المطٓف حسٓف فرج هارس  , 2005 ,تكظٓف اٚىترىت فْ التعميـ ك هىاٌجً – الككيت -
هجمة العمكـ التربكية الهجمد  , 19العدد. 7
 .16سالـ بف هسمـ الكىدؼ  , 2005 ,ص , 6كاقع استخداـ تقىيات التعميـ الحدٓثة ك الصعكبات
التْ تكاجٍٍا بهدارس التعميـ العاـ بسمطىة عهاف  ,دراسة هقدهة إلِ الهدٓرية العاهة لمتربية ك
التعميـ بهىطقة الشرقية شهاٚا.
 .17عبد العزيز بف ركافالقىزؼ ك أحهد بف ٓزيد الهسعد , 2018 ,كاقع استخداـ تقىيات التعميـ
الحدٓثة فْ تدريس الرياضيات لمهرحمة اٚبتدائية فْ هدارس هدٓىة عرعر هف كجٍة ىظر
الهعمهٓف ك الهعمهات  ,هجمة العمكـ كالتربية – الهجمد الثاىْ – العدد 23
 .18هارشاؿ ٌ ػ -ستكف  ,ترجهة .أحهد حهاد  , 1971,اتجاٌات حدٓثة فْ تدريس الرياضيات
الهجمد اٖكؿ – القاٌرة .
 .19أ ث .بل – ترجهة :حسٓف دمحم حسٓف ك آخركف – رجاؿ الرياضة  ,هكتبة اٖىجمك الهصرية ,
ص – 14القاٌرة .
 .20إخٛص عبد الٍادؼ العكدة  , 2019 ,دكر التعميـ اٚلكتركىْ فْ تطكير اٖداء الهٍىْ
كالتحصٓل لهادة الرياضيات – الهجمة العمهية العدد. 10
 .21فتحْ صبحْ كرك ٚجاد هللا,2015,تطكير خطة برىاهج اعداد هعمـ الرياضيات فْ الجاهعة
الفمسطٓىية –ضهف فعاليات هشركع تطكير العمكـ بالجاهعة العربية اٚهريكية بجىٓف ,ص.5
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 .22هٓرفث هحهكد دمحم ,2015,هصادر تعميـ الرياضيات ,دار الهىاٌل لمىشر,ص.213
ثانياً – المراجع األجنبية:
1- Cueves.G.2010 integratingtechnology in the mathematics classroom, in
k.s
2- Alogic.m.2003 technology in the mathematics classroom: conceptual
oriemion.

ثالثاً  :المراجع االلكتركنية :

 -1آهىة طً , 2020 ,حديقة الرياضيات هأخكذة هف شبكة اٚىترىت بتاريخ  2021هف هكقع:

www.sires.google.com

 -2دمحم هركاف ,2020 ,ها أٌهية الرياضيات فْ حياتىا؟ هأخكذة هف شبكة ا٘ىترىت بتاريخ
: 2021

www.nawdoo3.com

 -3خالد عهراف ك عمْ كريـ , 2016 ,تطكير الهىاٌج هأخكذة هف شبكة اٚىترىت بتاريخ
2021

www.tasmeem2016.atspace.cc

 -4أحهد فتحْ  , 2020,سطكر هأخكذة هف شبكة اٚىترىت بتاريخ: 2021

www.m.marefa.org

-5إبراٌيـ أبك غزالة,2018,تعريف الرياضيات هأخكدة هف شبكة اٚىترىٓت بتاريخ:2021

www.m.mowdoo3.org

 -5جاهعة اٖقصِ-كمية التربية-الهىاٌج كالتدريس-تعميـ الرياضيات)هقالة الكتركىية بدكف
اسـ(, 2019هأخكدة هىشبكة اٚىترىت بتاريخ:2021

www.m.alaqsa.edu.ps

*****************************************
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دكر تكنكلكجيا التعميـ في تطكير األداء الميني كالتحصيمي لمادة الرياضيات

أ .حناف العاشق عبدالحميد العاشق

كمية التربية قصر بف غشٓر  /جاهعة طرابمس

ممدمة:
ٍٓدؼ البحث إلِ التعرؼ عمِ دكر التكىكلكجيا فْ تطكير أداء الهعمـ كالهتعمـ كتحسٓف هخرجات
تعمـ الرياضيات .

كيعد تكظٓف التكىكلكجيا فْ التعميـ هف أٌـ هؤشرات تحكؿ الهجتهع إلِ هجتهع هعمكهاتْٖ ,ف ذلؾ

ٓزيد هف كفاءة كفاعمية ىظـ التعميـ كفْ ىشر الكعْ الهعمكهاتْ هها يساٌـ فْ بىاء الككادر الهعمكهاتية
التْ تىشدٌا الهجتهعات فْ العصر الحالْ.
كهع ظٍكر الثكرة التكىكلكجية فْ تقىية الهعمكهات كالتْ جعمت هف العالـ قرية صغٓرة ,أصبح فْ
حاجة إلِ تبادؿ هثل ٌذي الخبرات هع أخريف.
كىظ ار ٌٖهية استخداـ التكىكلكجيا فْ تعميـ كتعمـ الرياضيات ٓجب أف ىستخدـ براهج الرياضيات
التعميهية التقىية لهساعدة الطٛب عمِ فٍـ الرياضيات ,كاعدادٌـ ٚستخداهٍا فْ عالـ تزداد فيً التقىية
كل ٓكـ .

أىمية البحث:
-1هعرفة كاقع استخداـ تكىكلكجيا التعميـ تكفل تطكر أداء هعمهْ الرياضيات.
-2تكظٓف التقىية الحدٓثة كسٓم اة لجذب الطٛب .
-3تىهية اٚتجاٌات آٚجابية ىحك دراسة الرياضيات كتخفٓف صعكباتٍا.
-4التعرؼ عمِ التكىكلكجيا ككيفية استخداهٍا فْ العهمية التعميهة كصعكباتٍا لمهعمهٓف كالطٛب.
-5التعرؼ عمِ عدة هكاقع رياضية هٍهة لمهعمهٓف كالطمبة .
 -6عرض دراسات سابقة هٍهة لٛستفادة هىٍا .

أىداؼ البحث:
-1طرح فكرة تكىكلكجيا التعميـ بصفتٍا ح ٛأساسيا لتطكير الهستكػ العمهْ ,كالسهك بً إلِ أرقِ
الهستكيات لىكاكب التطكير التكىكلكجْ.
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-2زيادة الرغبة لتعمـ الرياضيات لدػ الطٛب كذلؾ هف خٛؿ استخداـ براهج تثٓر اٌتهاهٍـ كتزيد
دافعتٍٓـ ىحكي.
-3دكر تكىكلكجيا التعميـ فْ تحقٓق أٌداؼ التعميهية لتدريس الرياضيات.
-4تعزيز الهٍارات كالقدرات ا٘بداعية لدػ الطٛب فْ تعمـ الرياضيات.
-5رفع هستكػ التحصٓل العمهْ لمطٛب فْ تعمـ الرياضيات.
-6تكضيح أٌهية تفعٓل التعميـ التكىكلكجْ فْ تطكير اٖداء لمهعمـ ,كتحسٓف هخرجات التعميـ فْ
الرياضيات.

مشكمة البحث :
تتمخص هشكمة البحث فْ عدـ هعرفة الهعمهٓف كالطٛب فْ دكر كأٌهية التكىكلكجيا فْ تطكر اٚداء
التعميهْ لكمٍٓها  ,كبها اف هادة الرياضيات هعركفة بجهكدٌا كعدـ اٚقباؿ عمٍٓا فٛبد هف ادخاؿ الجاىب
التكىكلكجْ بحٓث تصبح اكثر تشكيق كاهتاع لٛطٛع كالقبكؿ عمٍٓا  ,كذلؾ هف الهٍـ اظٍار جاىب
اٚبداع لدػ الطٛب كتىهية اسمكب حل الهشكٛت كالهٍارة فْ اٚستقصاء كحل الهسائل .
بالتكىكلكجيا كدخكلٍا القكؼ عمِ هجاؿ التعميـ كالتعمـ خاصة فْ هادة الرياضيات ٌك السهك بالعهمية
التعميهية كفتح اٚفاؽ لتعمـ كاٚبداع لدػ الطٛب كرفع اٚداء الهٍىْ كالكفاءة لمهعمهٓف.
كهف ٌذا الهىطمق كلمدكر الهٍـ لمتكىكلكجيا فْ تطكير اٚداء التحصٓمْ كالهٍىْ حاكلت اف اقدـ ٌذا
البحث لعل اذكر عدة ىقاط هٍهة كفعالة لٍذا الدكر .

تساؤالت البحث:
يطرح البحث عدة تساؤٚت هىٍا:
-1ها هدػ تكافر التقىية الحدٓثة كشبكات اٖىترىت كاٖجٍزة المكحية فْ الهدارس؟
 -2ها هدػ استخداـ هعمهْ الرياضيات لتقىية تكىكلكجيا التعميـ فْ تدريس الرياضيات؟
 -3ها صعكبات تطبٓق تكىكلكجيا التعميـ لدػ الهعمـ كالطالب؟
 -4ها أثر تكىكلكجيا التعميـ عمِ الطٛب فْ هادة الرياضيات؟
 -5ها دكر تكىكلكجيا التعميـ فْ تطكير اداء الهعمـ هٍىيا؟
 -6ها ٌْ اٌـ الهكاقع التْ تٍـ هعمـ كطالب هادة الرياضيات؟
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مصطمحات البحث :
-1تكىكلكجيا التعميـ ) :(3تعرؼ تكىكلكجيا التعميـ كذلؾ بأىٍا  :صيغة عمهية جدٓدة التعميـ كتحدٓثً
تتهٓز بطريقتٍا ال ىسقية فْ تىظيـ هككىات العهمية التعميهية كالتركٓز عمِ أٌهية العٛقات الهتبادلة بٓىٍا
كالتعرؼ الىظاهْ عمِ هصادر التعميـ الهختمفة كاعدادٌا كتىظيهٍا كاٚستفادة هىٍا لمتغمب عمِ الهشكٛت
)عبد الهىعـ.( 2006,
 -2تطكير الهعمـ ) : (1اف عهمية تطكير الهعمـ هٍىيا تعرؼ عمِ اىٍا" عهمية تىهكية بىائية تشاركية
هستهرة تستٍدؼ الهعمهٓف كسائر العاهمٓف فْ الحقل التربكؼ لتغٓٓر كتطكير أدائٍـ ,كههارساتٍـ ,كهٍا ا
رتٍـ ,ككفاياتٍـ الهعرفية كالتربكية كالتقىية كا٘دارية كاٖخٛقية.
 -3اٚداء التحصٓمْ كالهٍىْ ٌ :ك الهدػ الذؼ يحقق الطالب اك الهعمـ اك الهؤسسة اٌدافٍـ التعميهية .
ظا هختارة بدقة ك
-4هادة الرياضيات  :عرؼ إبراٌيـ)  1997ـ:ص  : (9أف الرياضيات تستخدـ ألفا ا
رهكز هحددة الهعاىْ هها ٓجعمٍا لغة قكية فْ التعبٓر ك كسٓمة فعالة فْ ا٘فٍاـ كالفٍـ(13).
اا

اإلطار النظري لمبحث:

تكنكلكجيا التعميـ :
تعرؼ تكىكلكجيا التعميـ عمِ أىٍا  :طريقة تحمٓمية لمتخطيط ,كىظاهية فْ التصهيـ تضـ هجهكعة
هف العىاصر التْ تساعد فْ تحقٓق اٌٖداؼ الهىشكدة )(3).(James,2004
تعرؼ تكىكلكجيا التعميـ كذلؾ بأىٍا  :صيغة عمهية جدٓدة التعميـ كتحدٓثً تتهٓز بطريقتٍا الىسقية فْ
تىظيـ هككىات العهمية التعميهية كالتركٓز عمِ أٌهية العٛقات الهتبادلة بٓىٍا كالتعرؼ الىظاهْ عمِ
هصادر التعميـ الهختمفة كاعدادٌا كتىظيهٍا كاٚستفادة هىٍا لمتغمب عمِ الهشكٛت )عبد الهىعـ.( 2006,
كيشٓر كذلؾ الكمكب ) (1999إلِ أف تكىكلكجيا التعميـ هعىية بتحسٓف كتطكير عهمية التعميـ

كالتعمـ هف خٛؿ رفع هستكػ الهىاٌج كتحسٓف ظركؼ الهعمـ كتحسٓف الطرؽ كاٖسالٓب كزيادة قدرات

الهعمـ كالهتعمـ عمِ التفاعل هع العهمية التعميهية(3) .

كتعرؼ الٓكىسكك  :تكىكلكجيا التعميـ ٌْ هىحىِ ىظاهْ هف أجل تصهيـ العهمية التعميهية كالعهل عمِ

تىفٓذٌا كاقاهتٍا كمٍا كفقا ٌٖداؼ هحددة تككف ىابعة هف ىتٓجة أبحاث فْ هجاؿ التعميـ كاٚتصاؿ
البشرؼ(7) .
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كقد قاهت الباحثة بكضع ٌذا التعريف لتكىكلكجيا التعميـ  :تكىكلكجيا التعميـ ٌْ ذلؾ الهحتكػ
الهىظـ الذؼ ٓجعل الهادة الدراسية تدرس بطريقة شيقة كههتعة بحٓث تفتح آفاؽ الهٍارات لكل الهستكيات.

هككىات هجاؿ تكىكلكجيا التعميـ): (3
تكىكلكجيا التعميـ هجاؿ يحدد بهجهكعة هف الهككىات كاٖىشطة ,كقد حدد لٓك)  (2006leoهككىاتٍا
كهدػ اٚرتباط الهكجكد بٓف تمؾ الهككىات كالتالْ:
-1اٖجٍزة:
كٌْ هاكٓىات كهعدات كأدكات تستخدـ لعرض كىقل الهحتكػ التعميهْ هثل :الحاسب ألْ -الفٓدٓك-
التمفزيكف -جٍاز تعمـ المغات.
 -2الهكاد التعميهية:
كٌْ أدكات تحهل الهحتكػ التعميهْ كتخزىً ,لىقمً إلِ الهتعمهٓف بكاسطة أجٍزة أك هف دكف أجٍزة
هثل  :أسطكاىات الفٓدٓك -الكتب الهبرهجة -CD ROM -الكتب الهدرسية العادية -اٖفٛـ الهتحركة.
 -3قكػ بشرية:
كٌـ اٖفراد الذٓف يقكهكف بتصهيـ كاعداد كىقل كاستقباؿ الهكاد التعميهية هثل :الهعمـ -التكىكلكجْ
التعميهْ )الهصهـ التعميهْ( -الفىْ -هتخصص الهكاد الدراسية.
 -4استراتٓجيات تعميهية:
ٌْ خطط تشٓر إلِ إجراءات اٚستخداـ الهىظـ الفعاؿ لٗجٍزة ,كاٖدكات التعميهية ,كالقكػ البشرية

,كأسالٓب إٓجاد بٓئة تعميهية ذات خصائص هعٓىة لىقل الهحتكػ التعميهْ هثل التدريس بالفريق -الجاهعة

الهفتكحة -التعميـ الكصفْ الفردؼ الىظاـ الشخصْ لمتعميـ.
 -5تقكيـ:

يعىْ تحدٓد كفاءة اٚستراتٓجيات ,بها تتضهىً هف أجٍزة ,كأدكات ,كهكاد تعميهية ,كقكػ بشرية ,كذلؾ

فْ هراحل :التحدٓد كاٚختبار كا٘عداد كاٚستخداـ  ,كهف أىكاع التقكيـ  :التشخيصْ -التككيىْ -الىٍائْ.

 -6ىظرية البحث:

كتعىْ تكلٓد كاختبار الهعارؼ كاٖفكار الجٓدة ذات الصمة بالهككىات اٖخرػ ,كذلؾ هف أجل
الحصكؿ عمِ هجهكعة هف اٖسس كالهبادغ  ,هدخ ٛلٍذي الهككىات ,كهف أجل تطكيرٌا كالكصكؿ بٍا
إلِ أشكاؿ أكثر فعالية ككفاءة بصفة عاهة.
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 -7تصهيـ:
كىعىْ بً كضع هكاصفات كخصائص الهكاد التعميهية كاٖجٍزة كاٖدكات الجدٓدة كطرؽ عرض الهحتكػ
التعميهْ.
 -8إىتاج:
كىعىْ بً ترجهة هكاصفات كخصائص التصهيـ إلِ هكاد تعميهية )أجٍزة كأدكات(فعمية جدٓدة ,كهف
اٖىشطة التْ تصاحب ذلؾ أجٍزة ا٘ىتاج الهختمفة -الرسـ كالكتابة -ا٘خراج -الطباعة.

أىداؼ تكنكلكجيا التعميـ :
هف أٌـ أٌداؼ تكىكلكجيا التعميـ ها ٓمْ:
أك : ٚتحسٓف العهمية التعميهية كتتهثل فْ عدة ىقاط كٌْ:
-1تجسٓد الهفاٌيـ كالقيـ الهجردة .
 -2تحسٓف اىتباي الطٛب كتقميص الفركؽ الفردية.
 -3تىهية الرغبة كاٌٚتهاـ لتعمـ الهادة العمهية ).(10
 -4تكفٓر الكقت كالجٍد كذلؾ الهساعدة عمِ تذكر الهعمكهات كفٍهٍا جٓدا .
 -5تكىكلكجيا التعميـ تساعد الهعمـ عمِ هكاكبة الىظرة الحدٓثة التْ تعد الهتعمـ هحكر العهمية
التعميهية)الحٓمً,1998 ,ص. (10) (54:
 -6اكتساب الطمبة لهٍارات تكىكلكجيا التعميـ.
 -7هكاكبة البرهجيات العالهية الهستخدهة فْ تكىكلكجيا التعمـ كالتعميـ .
 -8تدفع الطالب ىحك اٚعتهاد عمِ ىفسً كالتعمـ الذاتْ كالهفرد .
 -9الهساعدة عمِ تىظيـ الهادة العمهية فْ هستكػ جٓد كهتىاسق.
 -10تعمـ الفٍـ عمِ تهٓٓز الهدركات الحسية كذلؾ أسمكب حل الهشكٛت لدػ الطالب .
ثاىيا  :التغمب عمِ الهشكٛت التعميهية كهىٍا أتْ:
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-1حل هشكٛت صعكبات التعمـ التْ  ٚيستطيع الهعمـ تكفٓرٌا فْ الفصل كتقديـ كسائل كهصادر
تعميهية بدٓمة هثل الكهبٓكتر كالتمفزيكف .
-2تكىكلكجيا التعميـ تجعل الطالب ٌك الهستكشف كالهفكر ,كدكر الهعمـ ٌك ا٘شراؼ كالتكجيً.
 -3حل هشكمة الفركؽ الفردية حٓث يسٓر كل طالب حسب قدراتً كسرعتً.
 -4تكىكلكجيا التعميـ تستطيع ىقل الهاضْ ككأىً الحاضر كىىقل البعٓد كالقريب عف طريق اٖفٛـ
الكثائقية ). (10
 -5كذلؾ تحل التكىكلكجيا هشكمة الدركس الخصكصية عف طريق إىتاج دركس ىهكذجية ,كىشرٌا عف
طريق ا٘ىترىت ). (10
 -6جعل التعميـ ذا كفاءة كفاعمية ههتازة .
 -7حل هشكمة تضخـ الهىاٌج كالهقررات عف طريق الرسكهات التعميهية كالصكر التْ تختصر الدركس.
أىمية تكنكلكجيا التعميـ (:)7
تتككف أٌهية تكىكلكجيا التعميـ فْ الىقاط أتية:
 -1تحسٓف العهمية التعميهية ,كتقكية دكر الهشاركة الفعالة بٓف الهعمـ كالهتعمـ عف طريق استخداـ الكسائل
التكىكلكجية العدٓدة.
 -2تىكع الخبرات التْ ٓتـ تقديهٍا لمهتعمـ ,حٓث تهكف الطرؽ التعميهية الهقدهة لمهتعمـ هف العهل عمِ
تىكع الخبرات الهقدهة لً ,عف طريق الهشاٌدة كاٚستهاع كالههارسة كالتأهل.
 -3تساعد الهتعمـ عمِ تذكر الهادة العمهية ٖكثر هدة ههكىة.
 -4تقٓيـ كتقكيـ الهكاد التعميهية بشكل هستهر ,حٓث يضهف استخداـ تكىكلكجيا التعميـ فْ العهمية
التعميهية بدخكؿ تحدٓثات بشكل دائـ كهستهر كفعاؿ يضهف عهمية أكثر فاعمية لمتعميـ .
 -5تىكع طرؽ التعميـ هع هراعاة اٚختٛفات الفردية بٓف الهتعمهٓف .
 -6اختصار الفترة الهحددة لمتعميـ .
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 -7تزكيد الهتعمـ بهعمكهات كهفاٌيـ فْ جهيع هجاٚت العمكـ هف خٛؿ العهل عمِ تكسع قاعدة
الهعمكهات الهرتبطة بأؼ هادة دراسية.
 -8تدريب الهتعمـ عمِ إٓجاد لمصعكبات التْ قد تكاجًٍ .

خطكات تطبيق التعميـ باستخداـ تكنكلكجيا التعميـ (: )3
كهف ٌىا ىجد أف تطبٓق التعميـ باستخداـ تكىكلكجيا التعميـ يسٓر كفقا لمخطكات التالية:
-1تحدٓد الهكضكع التربكؼ التعميهْ الهراد تىاكلً .
 -2تحدٓد اٌٖداؼ هف كراء تىاكؿ ٌذا الهكضكع .
 -3اختيار الكسٓمة الهىاسبة .
 -4تصهيـ البٓئة التعميهية )الهحتكػ كاٖىشطة التعميهية( .
-5التىفٓذ .
 -6هرحمة التقكيـ التْ تحدد صٛحية التكىكلكجيا الهستخدهة ,كىقاط الضعف ,كىقاط القكة فٍٓا.

مراحل تطكر تكنكلكجيا التعميـ (: )11
ٌىاؾ العدٓد هف الهراحل لتطكر تكىكلكجيا التعميـ كٌْ:
-1التعميـ البصرؼٌ :ك أؼ كسٓمة أك طريقة تعتهد عمِ حاسة البصر فْ تقديـ عرض الهعمكهات,
كتطكرت ٌذي الكسائل عف طريق اكتشاؼ اٖصكات كاٖفٛـ الهتحركة الىاطقة ,كها كأضيفت إلٍٓا
اٖدكات السهعية لغايات اٚىتقاؿ إلِ الهرحمة التالية .
 -2التعميـ السهعْ البصرؼ هعاٌ :ك كل الطرؽ أك الكسائل التْ تتعمق بحاستْ البصر كالسهع هعا,
بٍدؼ ىقل اٖفكار كالهعمكهات كالخبرات لمتمقْ بالشكل الهىاسب .
 -3هفٍكـ اٚتصاؿ :تعتهد ٌذي التفاعل الذؼ يحدث بٓف عىصرؼ اٚتصاؿ :الهرسل كالهستقبل داخل
الغرفة الصفية بطريقة دٓىاهيكية ,كذلؾ هف أجل ىقل اٖفكار كالهعمكهات ,حٓث ٓؤدؼ إلِ الكصكؿ
لمتفاٌـ بٓف اٖشخاص ,كها أىً يعتهد عمِ تطكير الهسائل التعميهية أكثر هف تطكير الهكاد كاٖدكات
كاٖجٍزة الهستخدهة فْ التعميـ  ,كىستىتج هها تقدـ أف ٌذي الهرحمة ساعدت فْ إٓجاد تغٓٓر كتطكير فْ
ا٘طار لمتقىيات التربكية .
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 -4هفٍكـ الىظـ :يعتهد ٌذا الهفٍكـ فْ ىظرتً لمتعميـ عمِ هكضكع التكاهل الحاصل ها بٓف عىاصري
الهرتبة كالهىظهة ,حٓث تعهل هعا لتحقٓق اٌٖداؼ الهشتركة كالهرجكة .
 -5العمكـ السمككية :كاىت ٌذي الهرحمة تعتهد عمِ سمكؾ الفرد الهتعمـ ,كالظركؼ كالبٓئة التْ يحدث فٍٓا
التعمـ ,فٍْ تؤثر بشكل رئيسْ فْ سٓر عهمية التعمـ ,كلكف يضاؼ إلِ ذلؾ هراعاة استخداـ اٖدكات
الهساعدة التْ تعزز التعميـ  ٚالعرض .
يعد استعهاؿ ٌذا الهصطمح الهرحمة اٖخٓرة هف تطكر تكىكلكجيا
 -6الهفٍكـ الحالْ لتقىيات التعميـّ :
التعميـ ,حٓث اجتهع العمهاء عمِ تعريف كتفسٓر تقىيات التعميـ عمِ أىٍا عبارة عف عهمية الدراسة

كالههارسة اٖخٛقية التْ تسٓر التعمـ ,كتحسف اٖداء )التعميـ كالتعمـ( عف طريق إىشاء العهميات كالهكارد
التقىية الهٛئهة فْ التعمـ كاستخداهٍا كادارتٍا .

مميزات تكنكلكجيا التعميـ (: )11
لتكىكلكجيا التعميـ ٌىاؾ ههٓزات عدة أٌهٍا:
-1الىظاهية :فتكىكلكجيا التعميـ هىظهة كليست هككىات كعىاصر عشكائية أك هبعثرة ,بل ترتبط هع بعضٍا
بطريقة هىظهة كهرتبة ٌدفٍا الكصكؿ إلِ هخرجات هٛئهة لكيفية استخداـ اٖسمكب الهىظـ كالهىٍجْ فْ

التصهيـ كالتىفٓذ كالتقكيـ .
 -2تفريد كذاتية التعمـ :تكىكلكجيا التعميـ تعتهد عمِ تىفٓذ البراهج عمِ أسمكب التعمـ الذاتْ ,با٘ضافة
إلِ تفريد التعميـ بكاسطة استعهاؿ الحقائب ,كاٖدكات التعميهية ,كالبراهج الحاسكبية كأسالٓب التعمـ عف
بعد ,ككذلؾ الكتب الهبرهجة .
 -3الكفاءة كاتقاف التعمـ :البراهج التْ تقكـ عمِ تكىكلكجيا تحدد الكفاءات الهطمكب إتقاىٍا هف الهتعمهٓف,
كٌذي الكفاءات ٌْ الهقياس الرئيسْ فْ ىجاح الهتعمـ ,با٘ضافة إلِ بمكغً هستكػ ا٘تقاف الهراد
الكصكؿ إليً .

إيجابيات كسمبيات تكنكلكجيا التعميـ ): (5
ٓرػ الهتحهسكف لمتكىكلكجيا التربكية أف استخداهٍا سكؼ ٓؤدؼ إلِ عدة آجابيات  ,هىٍا:
أك :ٚتحسٓف ىكعية التعميـ كزيادة فعالٓتً :
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ٌدا التحسف ىاتج عف طريق:
حل هشكٛت ازدحاـ الفصكؿ كقاعات الهحاضرات. هكاجٍة الىقص فْ أعداد أعضاء ٌٓئة التدريس الهؤٌمٓف عمهيا كتربكيا. هراعاة الفركؽ الفردية بٓف الطمبة.هكافحة اٖهية التْ تقف عائقا فْ سبٓل التىهية فْ هختمف هجاٚتٍا. تدريب الهعمهٓف فْ هجاٚت إعداد اٌٖداؼ كالهكاد التعميهية كطرؽ التعميـ الهىاسبة.تعد الهتعمـ هحكر العهمية التعميهية).ىرجس حهدؼ. (1986 ,
 -التهشْ هع الىظرة التربكية الحدٓثة التْ ّ

ثاىيا :تؤدؼ إلِ استثارة اٌتهاـ الطمبة كاشباع حاجاتٍـ لمتعمـ ,ف ٛشؾ أف الكسائل التعميهية الهختمفة
كالرحٛت كالىهاذج كاٖفٛـ تقدـ خبرات هتىكعة ,يأخذ كل طالب هىٍا ها يحقق أٌدافً كيثٓر اٌتهاهً .
ثالثا :تؤدؼ إلِ البعد عف الكقكع فْ المفظية ,كٌْ استعهاؿ الهعمـ ألفاظا ليس لٍا عىد الطالب ىفس

الدٚلة التْ لٍا عىد الدرس.
فإذا تىكعت الكسائل فاف المفع يكتسب أبعادا هف الهعىِ تقترب هف الحقيقة ,اٖهر الذؼ يساعد عمِ زيادة
التطابق كالتقارب بٓف هعاىْ اٖلفاظ فْ ذٌف الهعمـ كالهتعمـ .
رابعا :تحقق تكىكلكجيا التعميـ زيادة الهشاركة ا٘ٓجابية لمطمبة فْ العهمية التعميهية التربكية .
خاهس :تؤدؼ إلِ تىهية القدرة عمِ التأهل كالتفكٓر العمهْ الخٛؽ فْ الكصكؿ إلِ حل الهشكٛت
كترتٓب اٖفكار كتىظيهٍا كفق ىسق هقبكؿ .
سادسا :تحقق ٌدؼ التربية الٓكـ كالراهْ إلِ تىهية اٚتجاٌات الجدٓدة كتعدٓل السمكؾ).ىرجس حهدؼ,
. (1987

إها عف سمبيات تكىكلكجيا التعميـ هىٍا أتْ ): (5
أك :ٚإف ها ٓدعيً بعض الدراسٓف هف أف اعتهاد تكىكلكجيا التعميـ ٓؤدؼ إلِ تحكيل كل هف الهعمـ
كالهتعمـ إلِ ىكع هف ا٘ىساف ألْ ,ك إلِ قتل القدرة عمِ ا٘بداع كالتخٓل فٍك ّادعاء قاصر فْ هفٍكهً
ٖىً ٓركز عمِ اٖجٍزة كاٖدكات ,كيىسِ اٌٖـ فْ التكىكلكجيا كٌك جاىب إعداد كتصهيـ البراهج كالهكاد

التعميهية الذؼ يحتاج إلِ الكثٓر هف الهعرفة العمهية كالىفسية التربكية كالدراية كاٚبتكار فْ تىظيـ
الهعارؼ كتىفٓذٌا .
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ثاىياٌ :ىاؾ هكضكع الىفقات الهادية الزائدة الىاتجة عف استخداـ التكىكلكجيا التربكية ,كٌذي القضية
صحيحة إف لـ ىأخذ بعٓف اٚعتبار الهردكد الهادؼ لٍا عمِ الهدػ البعٓد ,كلـ ىحسب الىكعية اٖفضل
فْ هستكػ التعميـ التْ يهكف لمتكىكلكجيا التعميهية أف تحققٍا لدػ الطمبة إذا أحسف استخداهٍا) .ىرجس
حهدؼ . (1986,

الدكر الجديد لكل مف المعمـ كالمتعمـ في ظل التكنكلكجيا التربكية:
ىحف ىعرؼ أف الهعمـ ٌك أساس العهمية التعميهية ٌك الضابط لمىظاـ كٌك الهتصرؼ اٖكؿ كالىاٌْ
كأهر فْ إعطاء الهعمكهات عف طريق تمقٓف الهعمكهات لمطمبة  ,كبالىسبة لمهتعمـ فٍك الهستهع كالهتمقْ
كالحافع لمهعمكهات .
أها فْ ظل تكىكلكجيا التعميـ فاٖهر هختمف تهاها هها كاف عميً فالهتعمـ أصبح فردا ىاهيا بل
أصبح أكعِ لحقيقة الهسئكلية هف جهيع الجكاىب الفسٓكلكجية كالهعرفية كالمغكية كاٚىفعالية كاٚجتهاعية,
كذلؾ أصبح الهتعمـ هشاركا فعا ٚفْ الهكقف التعميهْ ,كصار هتقىا كهبدعا لمهادة التعميهية .
أها الهعمـ فمـ يفقد هٍهتً فْ كاقع التكىكلكجيا بل غٓر دكري  ,فأصبح يستخدـ تكىكلكجيا التعميـ طريق اة
هكهم اة لعهمً داخل حجرة الصف كذلؾ التخطيط ٚستخداـ الهكاد التعميهية كتشغٓمٍا كاختيار اٖفضل
هىٍا ,ك أيضا عميً أف ٓتقف هٍارات الهتعمقة بالكسائل التعميهية كاٖجٍزة كالبرهجيات ككيفية تشغٓمٍا ,هف
ٌىا أصبح الهعمـ فْ ظل تكىكلكجيا التعميـ هف ىاقل لمهعمكهات إلِ هتعدد الهٍاـ :هٍىدس تعميـ كهستشار
كهصهـ لمبراهج كهكجً كهرشد لمعهمية التعميهية .

مشكالت مف الكاقع كفي التطبيق (: )5
ٌذي الهشكٛت ٌْ الهعكقات فْ استخداـ تكىكلكجيا التعميـ فْ البٛد العربية أك العكاهل التْ تحكؿ
دكف تحقٓق التكىكلكجيا التربكية أٌدافٍا الهتكخاة كالتْ يهكف حصرٌا فْ اٖهكر التالية:
-1هكقف الهعمـ السمبْ هف تكىكلكجيا التعميـ :حٓث ىرػ بعض الهعمهٓف يعدكىٍا شٓئا عمِ ٌاهش
العهمية التربكية ,كليست فْ صهيهٍا ,ك ها يقكـ بً أؼ هعمـ هف شرح كتفسٓر كقراءة كغٓر ذلؾ هف
اٖىشطة المفظية ٌك جكٌر العهمية التعميهية ,كأف استخداـ بعض التقىيات التعميهية ٌك هضيعة لمكقت .
كيرػ بعضٍـ أخر أف استخداـ التقىيات التربكية ٌك هىافس لً كلذا ىراي ٓخاؼ دكف إدراؾ هىً لدكري
الجدٓد فْ عٍد تكىكلكجيا التعميـ .
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 -2إف اٚهتحاىات بصكرتٍا الراٌىة  ٚتقيس فْ أغمب اٖحكاؿ إ ٚهستكيات هعرفية هتكاضعة ,كلذلؾ
ىجد أف التدريس ٓجرؼ فْ ٌذا اٚتجاي ك ٚيستخدـ الهعمـ هف التقىيات إ ٚها يساعد عمِ الحفع
كاٚستظٍار .
 -3عدـ كضكح هفٍكـ التقىيات التربكية :بالرغـ هف التقدـ العمهْ الذؼ شهل جهيع ىكاحْ الحياة هىذ
أكاخر الستٓىيات فْ الدكؿ الهتقدهة فإف البٛد العربية هازالت تستخدـ هصطمح الكسائل التعميهية كأحياىا
الكسائل السهعية كالبصرية أك ها شابً ذلؾ ,كٌذي التسهيات ٌْ عبارة عف هراحل هرت بٍا ٌذي الكسائل
 ,كهعىِ ذلؾ أف هصطمح التقىيات التربكية ٌك هصطمح جدٓد بالىسبة لٗىظهة التربكية فْ البٛد العربية
لـ تستخدـ تسهية أك تطبيقا فْ ك ازرات التربية التعميـ أك الجاهعات أك الهعاٌد بهفٍكهً الحدٓث الذؼ
يعد الكسائل هجرد آٚت بل ٌْ جزء هف ىظاـ شاهل .
ّ

 -4الضعف فْ الهكارد الهادية

البشرية  :كيقصد بالهكارد الهادية  :اٖجٍزة كالهكاد التعميهية

كالبرهجيات ,إضافة إلِ التسٍيٛت الهادية .
فقد دلت الدراسات الهسحية التْ أجريت لرصد استخداهات ٌذي التقىيات فْ البٛد العربية عمِ أف هعظـ
الهدارس فْ عدد كبٓر هف ٌذي البٛد هازالت تفتقر إلِ اٖجٍزة التعميهية  ,كاف كجدت هثل ٌذي اٖجٍزة
فْ بعض الهدارس الثاىكية أك ا٘عدادية فإف غالبٓتٍا  ٚتفْ بحاجات الهدرسة ك ٚتستخدـ هف قبل
الهعمهٓف؛ لككىٍا هحفكظة فْ الهستكدعات أك الهختبرات أك لكسل الهعمـ ىفسً أك بسبب هكقف ا٘دارة
السمبْ أك بسبب صعكبات يفرضٍا الركتٓف أك عدـ تكفر قاعة لمعرض  ,كها تبٓف الدراسات أف هعظـ
الهدارس فْ البٛد العربية تقتصر فْ استخداهٍا عمِ بعض الهكاد التعميهية كالخرائط أك المكحات
كالهصكرات كبعض الىهاذج الهتكافرة فْ الهدارس كاستخداـ اٚجٍزة الحدٓثة فْ التعميـ فها زاؿ هحدكدا
فْ عدة هف البٛد العربية .
كخٛصة القكؿ :إف الهدارس العربية ها زالت تفتقر إلِ اٖجٍزة الحدٓثة فْ التعميـ  .كٌْ غٓر
هٍيأة ٚستخداـ هثل اٖجٍزة  .أها بالىسبة ٘ىتاج البرهجيات التعميهية هثل  :أفٛـ الفٓدٓك  ,الشفافيات ,
برهجيات الحاسكب  ,الشرائح ....الخ

فقد أثبتت الدراسات الهسحية أيضا أف أغمب الدكؿ العربية

هازالت غٓر قادرة عمِ إىتاج هثل ٌذي البرهجيات بكهيات كبٓرة  ,كاف كاف ٌىاؾ إىتاج فٍك هقتصر عمِ
إىتاج بعض الخرائط كالمكحات .
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أها التسٍيٛت الهادية فإف هعظـ الدكؿ العربية تعاىْ هف ىقص فْ التهكيل لهثل ٌذي اٖجٍزة أك
البرهجيات أك تدريب الككادر الفىية فْ هجاؿ التقىيات خاصة الحاسكب الذؼ أخذ يغزك العالـ ,كأصبح
استخداهً سهة هٍهة هف سهات ٌذا العصر .
أها فيها ٓتعمق بالككادر الفىية فْ هجاؿ التقىيات فتشٓر الدراسات إلِ أف هعظـ العاهمٓف فْ إدارات
الكسائل التعميهية ٌـ هف الهتخصصٓف فْ التربية الفىية كلدٍٓـ بعض الهٍارات فْ الرسـ كالتصكير
كعهل الىهاذج  ....الخ  ,أك هف الفىٓف الذٓف تدربكا عمِ استخداـ ٌذي الهكاد كاٖجٍزة .
أها الهتخصصكف فْ تكىكلكجيا التعميـ فٍـ قمة كيعهمكف فْ الجاهعات كالهعاٌد فْ التدريب
اٖكاديهْ .
كتشٓر الدراسات إلِ أف الجاهعات العربية تتعثر فْ إٓجاد اٖقساـ التْ تعطْ هقررات أك هساقات
تخصصية فْ هجاؿ تكىكلكجيا التعميـ .

دكر التكنكلكجيا في تعميـ الرياضيات (: )8
لمتكىكلكجيا أٌهية جكٌرية فْ تعميـ كتعمـ الرياضيات فٍْ تؤثر عمِ الرياضيات التْ ٓجرؼ تعميهٍا
كتدعـ تعمـ الطٛب .
تكفر تكىكلكجيا ا٘لكتركىات هثل أٚت الحاسبة كالكهبٓكترات صك ار هرئية لٗفكار الرياضية,
كتسٍل عهمية تىظيـ كتحمٓل البياىات  .كها إىٍا تقكـ بتىفٓذ الحسابات بدقة بالغة ككفاءة .كٌكذا فإىٍا
تدعـ قياـ الطٛب باٚستكشاؼ فْ أؼ هجاؿ هف هجاٚت الرياضيات هثل الٍىدسة ا٘حصاء ك الجبر
كالقياس كالعدد ,فعىدها تتكفر اٖدكات التكىكلكجية يهكف لمطٛب التركٓز عمِ اتخاذ القرار ك التأهل
كالتفكٓر كحل الهشكٛت .
إف الطٛب ٓتعمهكف بعهق أكبر هف خٛؿ اٚستخداـ الهىاسب لمتكىكلكجيا  ,كفْ براهج تدريس
الرياضيات ٓجب أف تستخدـ التكىكلكجيا بتكسع كاحساس بالهسئكلية بٍدؼ إثراء تعمـ الطٛب لمرياضيات.

التكىكلكجيا تدعـ الطٛب ):(8
يستطيع الطٛب هف خٛؿ استخداـ أٚت الحاسبة كالكهبٓكتر اختبار أهثمة أك أشكاؿ تهثٓمية أكثر
هها ٌك ههكف ٓدكيا كهف ثـ يستطيعكف التكصل إلِ التخهٓىات كاختبارٌا بسٍكلة أكبر ,كتكفر القكة
التصكيرية لمتكىكلكجيا ىهاذج هرئية جٓدة يككف بعض الطٛب غٓر قادريف أك راغبٓف فْ القياـ بٍا
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باٚعتهاد عمِ أىفسٍـ كها تؤدؼ القدرة الحسابية لٗدكات التكىكلكجيا التْ تكسع هدػ كسٍكلة كصكؿ
الطٛب لمهشكٛت كتساعد ٌـ فْ تىفٓذ ا٘جراءات الركتٓىية بسرعة كبدقة كبذلؾ تكفر الكقت لمتفكٓر
كالفٍـ  conceptualizingكالىهذجة . Modeling
كتساعد التكىكلكجيا فْ إثراء هدػ ىكعية اٚستقصاء كالبحث  Investigationهف خٛؿ تكفٓر كسائل
هشاٌدة اٖفكار الرياضية هف هىظكرات هتعددة كها تكفر فرصة لمتركٓز كذلؾ حٓىها يقكـ الطٛب بالحكار
هع بعضٍـ كهع الهعمـ حكؿ اٖشياء التْ تظٍر عمِ الشاشة ,كهف ىاحية أخرػ تكفر التكىكلكجيا فرصا
لمهعمهٓف لتكٓٓف التدريس حسب حاجات الطٛب الخاصة فالطٛب الذٓف ٓتشتت اىتباٌٍـ بسٍكلة يهكف
أف ٓركزكا باىتباي أكثر عمِ هٍهات تتعمق بالكهبٓكتر ككذلؾ الذٓف يعاىكف هف صعكبات تىظيهية فيهكف
أف يستفٓدكا هف القٓكد التْ تفرضٍا بٓئة الكهبٓكتر أها الطٛب الذٓف ٓكاجٍكف هشاكل فْ ا٘جراءات .

التكنكلكجيا تدعـ التعميـ الفعاؿ في الرياضيات (:)8
ٓجب أف يستخدـ الهعمهكف التكىكلكجيا هف أجل تدعيـ تعمـ طٛبٍـ كذلؾ هف خٛؿ إٓجاد أك اختيار
هٍهات رياضية تستفٓد هها تقدهً التكىكلكجيا بفاعمية كالرسـ )التصكير( كالحساب كيهكف لمهعمهٓف
استخداـ تشبٍٓات لتقديـ تجارب لمطٛب هف هكاقف الهشكٛت  ٚتككف ههكىة بغٓر التكىكلكجيا ,كيهكىٍـ
أيضا استخداـ البياىات كهصادر ا٘ىترىت لتصهيـ هٍهات لمطٛب .
كهع ٌذا فإف التكىكلكجيا  ٚيهكف أف تككف بدي ٛعف الهعمـ فالهعمـ ٓمعب دك ار هٍها فْ غرفة الصف
الهزكدة بالتكىكلكجيا باتخاذي الق اررات التْ تؤثر فْ تعمـ الطٛب بعدة طرؽ فبداية ٓجب اف يقرر الهعمـ
هتِ ككٓف تستخدـ التكىكلكجيا كبٓىها يستخدـ الطٛب التكىكلكجيا كالحاسبات كالكهبٓكتر تتكفر لمهعمـ
فرصة هٛحظة الطٛب كالتركٓز عمِ تفكٓرٌـ فيهكف أف يظٍركا طرؽ تفكٓر هف الصعب هٛحظتٍا بغٓر
استخداـ التكىكلكجيا؛ لٍذا فإف التكىكلكجيا تساعد عمِ التقٓيـ  ,بتهكٓىٍا الهعمهٓف هف اختبار العهميات
)ا٘جراءات( التْ يستخدهٍا الطٛب فْ استقصاء العهميات الرياضية كىتائجٍا .

تكظيف التكنكلكجيا في تعمـ كتعميـ الرياضيات:
هف أٌـ البىكد فْ ٌذا البحث ٌك كٓف ٓتـ تكظٓف التكىكلكجيا فْ تعمـ كتعميـ الرياضيات هف جهيع
الىكاحْ التْ تساعد الهعمهٓف كالطمبة ٚستخداـ التكىكلكجيا بالطريقة الهستحدثة كالهتقىة جٓدا كسىذكر عدة
ىقاط هٍهة كاٚتْ:
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-1إٓجابية الطالب فْ العهمية التعميهية ,حٓث ٓتـ تدريبً عمِ بىاء كتىظيـ هعرفتً الرياضية هف خٛؿ
البراهج الهحسكبة.
 -2تكفٓر الجٍد كالكقت كسرعة الفٍـ كالتعمـ.
 -3تتيح التكىكلكجيا خبرات كهعارات حقيقية لتىهية التفكٓر الرياضْ لمطٛب.
 -4بىاء ثقافة لدؼ الهعمهٓف كالطٛب حكؿ أٌهية أدكات التكىكلكجيا كأجٍزتٍا كفكائدٌا ككيفية تكظيفٍا
داخل الهدارس كهف ثـ تكظٓف التكىكلكجيا فْ تطكير اٖداء التعميهْ لهعمهْ الرياضيات .
 -5أدػ ظٍكر التكىكلكجيا إلِ ظٍكر هفاٌيـ جدٓدة فْ هٓداف التعميـ هىٍا  :التعميـ الهفرد ,التعميـ
بهساعدة الحاسكب  ,الهكتبة ا٘لكتركىية  ,الجاهعة الككىية  ,التعمـ كالتدريب عف بعد  ,كالهؤتهرات
بالفٓدٓك كالحاسكب .
 -6تكظٓف التكىكلكجيا ٓىهْ التفكٓر الرياضْ لدػ الطٛب كتركٓز اٌتهاهٍـ .
 -7التكىكلكجيا فْ تعميـ الرياضيات تشجع الهعمهٓف عمِ استخداـ أدكات التقىية الحدٓثة ,كتعهٓق
الهحتكػ العمهْ كالخبرات الرياضية كخاصة الهفاٌيـ الرياضية .
 -8استخداـ التكىكلكجيا فْ تطكير الهىاٌج كاستخداـ التقىيات الحدٓثة هف أجل تكضيح الهكاضيع
الهىٍجية الرياضية كفٍهٍا .
 -9كهف أٌـ الىقاط تكظٓف التكىكلكجيا فْ الرياضيات ٓكاكب التطكرات فْ الهجاؿ التعميهْ كيرتقْ
بالعهمية التعميهية إلِ هستكيات التىافس كفق هعآٓر الجكدة كالكصكؿ إلِ هخرجات تعميهية هؤٌمة لمعالـ
الرقهْ .

خصائص التكنكلكجيا كأىميتيا في تعميـ الرياضيات :
ٌىاؾ هجهكعة هف الخصائص الهٍهة كٌْ كها ٓمْ :
-1التفاعمية ) ٌْ : (6تفاعمية الهتعمـ هع التكىكلكجيا كاختيار أسمكب السٓر كاٚىتقاؿ كىهط التفاعل
كالتدريب كاستقباؿ الهعمكهات كالتفاعل هعٍا كالكهبٓكتر كا٘ىترىت كغٓرٌا.
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 -2الفردية ) :(6تتيح التكىكلكجيا لمطالب إهكاىية التعمـ هف خٛؿ تفريد الهكاقف التعميهية لدػ الهتعمهٓف
كالكصكؿ إلِ هستكػ كفقا لقدرات كل هىٍـ كاستعداداتً ,كهف الهكاقف الفردية التْ تكفر الفردية البراهج
الهسهكعة  ,براهج الكهبٓكتر التْ تعتهد عمِ التكجيً الكهبٓكترؼ  ,ىظاـ الفٓدٓك التفاعمْ .
 -3التىكع ) ٌْ : (6تكفٓر بٓئة هتىكعة لمطالب فيككف لديً هجهكعة هف الخيارات فْ تقديـ الهحتكػ
التعميهْ فْ عدة أشكاؿ  ,هسهكعة  ,هرئية  ,كهبٓكترية  ,صفحات ا٘ىترىت كغٓرٌا.
 -4الككىية ) ٌْ : (6فرصة اىفتاح لدػ الهستخدهٓف عمِ الهعمكهات فْ جهيع أىحاء العالـ كاٚتصاؿ
بالشبكة العالهية كالحصكؿ عمِ ها يحتاجً هف هعمكهات فْ كافة الهكاضيع .
 -5التكاهمية ) : (6عرض هجهكعة الكسائط عمِ شاشة الكهبٓكتر بتكاهل كاختيار الكسائط الهىاسبة هف
صكت كصكرة كرسكـ هتحركة كرسكهات خطية فيظٍر ذلؾ فْ صكرة هزيج هتكاهل كهرتبط يحقق
اٌٖداؼ التعميهية الهحددة .
 -6ا٘تاحة ) : (6كٌْ فرصة هتاحة لمحصكؿ عمِ البدائل التعميهية كالخيارات فْ كل كقت كتقدـ ٌذي
البدائل أىشط اة كأسالٓب تقكيـ بطرؽ سٍمة.
 -7الجكدة الشاهمة ) : (6تظٍر الجكدة الشاهمة فْ جكاىب التكىكلكجيا هف حٓث الهادية الهتهثمة فْ
اٖجٍزة كاٖدكات كهف حٓث الجكاىب الفكرية الهتهثمة فْ الهكاد التعميهية كالبرهجيات .

أٌهية تكظٓف التكىكلكجيا فْ تعميـ الرياضيات بالىسبة لهعمهْ الرياضيات :
-1تكفٓر قكاعد بياىات كهراكز الخبرة الرياضية لمتكاصل التكىكلكجْ كتدريب الطٛب عمِ بىاء كتىظيـ
هعرفتٍـ الرياضية .
-2التشكيق كالدافعية أساس التعمـ هف خٛؿ تكظٓف اٖدكات التكىكلكجية كتصهيـ الخبرات الرياضية
الهرتبطة ببٓئة الطالب .
 -3تىهية التفكٓر الرياضْ لمطالب الهتاحة هف التكىكلكجيا .
 -4التفاعل بٓف الطٛب كالهعمهٓف كبٓف الطالب كالخبرات الرياضية .
 -5تكفٓر الجٍد كالكقت كسرعة التعمـ كهراعاة الفركؽ الفردية كتىكع التعميـ كذلؾ آجابية الطالب لمهكقف
التعميهْ .
 -6تقديـ التغذية الراجعة كالفكرية لمطالب ,كتىكع فرص تصهيـ الهٍاـ كاٖىشطة التعميهية .
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كهف أجل أٌهية التكىكلكجيا فْ تطكير الهكاقف التعميهية بصفة عاهة كفْ الرياضيات بصفة
خاصة فمذلؾ لدٓىا هعآٓر إعداد الهعمـ فْ ضكء التكىكلكجيا كٌْ ): (6
-1استخداـ الكهبٓكتر كاٖدكات التكىكلكجية لتسٍٓل العهمية التعميهية .
 -2استخداـ هصادر التكىكلكجيا لتىهية هٍارات التفكٓر كحل الهشكٛت كبىاء الهعرفة ا٘بداعية .
 -3استخداـ الكسائل الهتعددة كالفائقة كاٚتصاٚت عف بعد لتقكية عهمية التعميـ .
 -4استخداـ اٖدكات التكىكلكجية كهصادر الهعمكهات لزيادة الكفاءة كاظٍار اٚبتكارية كتسٍٓل التعميـ
اٖكاديهْ .
الصعكبات التي تكاجو معممي الرياضيات عمى تكظيف التكنكلكجيا في تعميـ الرياضيات كمنيا:
-1عدـ تكفر دلٓل لهعالجة تكاهل التكىكلكجيا هع هادة الرياضيات .
 -2عدـ اتضاح آلية لتكظٓف التكىكلكجيا هف قبل هعمهْ الرياضيات ضهف دركس الرياضيات عىد
تصهيـ الهىاٌج الدراسية .
 -3قصكر فْ بىاء خطط إجرائية تكظف التكىكلكجيا فْ تعميـ الرياضيات ). (6
التطكر التكىكلكجْ ساعد الهٍتهٓف بدراسة الرياضيات عمِ العدٓد هف اٖهكر كهىٍا :
-1تكفٓر الكقت الهىاسب كالجٓد لكل فرد لتعمـ الرياضيات فْ أؼ كقت دكف اٚرتباط بكقت هعٓف .
 -2تكفٓر الهكاف الهىاسب لكل فرد لتعمـ الرياضيات فْ الهىزؿ أك الجاهعة أك هكتبة عاهة أك أؼ هكاف
ٓتكفر لً فيً ا٘ىترىت .
 -3اختيار كل شخص براهج الرياضيات التْ تساعدي كتىاسبً كفقا ٚحتياجاتً العمهية كالعقمية
كالشخصية.
 -4يستطيع كل فرد اٚىتقاؿ هف هرحمة إلِ هرحمة أخرػ كفقا لسرعتً عمِ الفٍـ كاٚستيعاب .

سكؼ ىذكر أف بعض التقىيات التكىكلكجية التعميهية الهعاصرة :
أك : ٚشبكة الهعمكهات العالهية )ا٘ىترىت( ): (4) ( Internet
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تعد شبكة ا٘ىترىت أبرز ها تكصل إليً العمـ الحدٓث هف تقىية هتقدهة حدٓثة ,كلٍا أٌهية كبٓرة فْ التعمـ
ّ
كالتعميـ ,كٌذي التقىية تكفر العدٓد هف الفرص لمهعمهٓف كالطٛب عمِ استخداـ شبكة ا٘ىترىت عمِ حد

سكاء بطريقة ههتعة كشيقة .
كيعرؼ الشرٌاف ), 1420ص  ( 205اٚىترىت باىٍا  :هجهكعة هف الشبكات العالهية الهتصل بعضٍا
ببعض  ,كالتْ تشهل الشبكات الهحمية لمدكلة الكاحدة  ,الهتصمة هع الدكؿ اٚخرػ فْ الشبكة العالهية
لتشكل هجهكعة هف الشبكات العالهية الضخهة  ,كالتْ تىقل الهعمكهات الٍائمة بسرعة فائقة بٓف دكؿ
العالكـ الهختمفة  ,كتتضهف هعمكهات دائهة التطكر .
هف أٌـ الخدهات التْ تقدهٍا شبكة ا٘ىترىت كالتْ يهكف أف تكظف فْ التعميـ هآمْ :
-1خدهة البريد ا٘لكتركىْ ): (4) (E-mail
كيعد البريد
البريد ا٘لكتركىْ ٌك تبادؿ الرسائل كالكثائق باستخداـ الحاسب عبر شبكة ا٘ىترىت .
ّ

ا٘لكتركىْ الخطكة اٖكلِ لتعميـ الطٛب عمِ استخداـ ا٘ىترىت فْ التعميـ .
 -2خدهة ىقل الهمفات ):(4) ( FTP

تتيح ٌذي الخدهة ىقل الهمفات هف حاسكب إلِ آخر ,كتعتهد عهمية الىقل عمِ طبيعة خط اٚتصاؿ
با٘ىترىت  ,كحجـ الهمف الهراد ىقمً .
 -3خدهات هجهكعات اٖخبار ) الهىتديات ( ):(4) ( News Group
ٌْ عبارة عف هكاقع يستخدهٍا اٖشخاص ذكؼ الهٓكؿ الهشتركة  ,هف خٛؿ الرسائل كالحكارات الهفتكحة
 ,كٌْ هىتدػ حر لمىقاش العمىْ  ,كذلؾ ٌىاؾ هكضكعات تتعمق بالحاسب كىقاشات حكؿ العمكـ البحثة
كٌكذا .
 -4خدهة القكائـ البريدية ):(4) (Mailing List
كٌْ عبارة عف قائهة تتككف هف عىاكيف بريدية تحتكؼ عمِ عىكاف بريدؼ كاحد يقكـ بتحكيل جهيع
الرسائل الهرسمة إليً إلِ كل عىكاف فْ القائهة  ,كيهكف تكظٓف ٌذي الخدهة فْ التعميـ عف طريق
تسجٓل الطٛب فْ هادة ها فْ قائهة خاصة كذلؾ لتبادؿ كجٍات الىظر  ,كارساؿ الكاجبات الهىزلية ,
كاٚتصاؿ بٓف الهعمـ كطٛبً .
 -5خدهة الهحادثة ):(4) ( Internet Relay Chat
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الهحادثة عمِ ا٘ىترىت ىظاـ يهكف هستخدهيً هف الحدٓث هع الهستخدهٓف أخريف فْ كقت حقيقْ ,
بهعىاي ٌك برىاهج يشكل هحطة خيالية فْ ا٘ىترىت تجهع الهستخدهٓف هف أىحاء العالـ لمتحدث كتابة
كصكتا كصكرة .
كٌذي الخدهة تكفر إهكاىية الكصكؿ إلِ جهيع اٖشخاص فْ أىحاء العالـ فْ كقت كاحد  ,كذلؾ تهكف
هف تككيف قىاة كجعمٍا خاصة بعدد هحدكد كهعٓف هف الطٛب كالهعمهٓف .
 -6خدهة البحث بكاسطة الكاس ):(4) ( Wais
كتتيح ٌذي خدهة لمهستخدـ الحصكؿ عمِ الهعمكهات الهطمكبة هف خٛؿ شبكة ا٘ىترىت كذلؾ عف طريق
اختيار الكمهة الهطمكبة ثـ البحث عىٍا هف خٛؿ التصفح ثـ تزكيدي بعىاكيف جهيع الهمفات التْ تتضهف
تمؾ الكمهة التْ اختارٌا .
 -7خدهة البحث فْ القكائـ ):(4) ( Gopher
كٌك ىظاـ غكفر فْ الحصكؿ عمِ الهعمكهات كالبحث هف خٛؿ الكثائق الهتصمة فْ الهكضكع
كالحصكؿ عمِ همخصات البحكث كالدراسات السابقة هف خٛؿ تحدٓد الصفحات الهختارة هف البحث
كحفع الهعمكهات أك طبعٍا أك إرسالٍا .
 -8خدهة الشبكة العىكبكتية )الكيب ( ):(4) ( W W W
الشبكة العىكبكتية ٌْ هركز هعمكهات هىتشر عالهيا لكثائق هتصمة ببعضٍا  ,ككل كثيقة هف ٌذي الكثائق
تسهِ صفحة  ,كيهكف هف ٌذي التقىية حصكؿ الهستخدـ عمِ هعمكهات ىصية  ,سهعية  ,اك هرئية عبر
صفحات الكتركىية ٓتصفحٍا الهستخدـ عبر حاسبً .
ثاىيا :الفٓدٓك التفاعمْ ):(4) ( Interactive Video
الفٓدٓك التفاعمْ يعرفً العمْ ) 2005ـ (ٌ :ك عبارة عف هزج الحاسب ألْ كالفٓدٓك  ,سكاء أجٍزة
الفٓدٓك التْ تستخدـ كاست أك التْ تستخدـ ديسؾ ,كٌْ تتيح لمهتعمـ فرصة التفاعل هع البرىاهج الهكجكد
عمِ الشريط أك القرص بطريقة تسهح لً بتعمـ أفكار كاكتساب خبرات جدٓدة فْ الهكقف التعميهْ
)ص. ( 19
كفْ ٌذي التقىية يقكـ الحاسكب كجٍاز الفٓدٓك بتقديـ الصكت كالصكرة كالهعمكهات بىاء عمِ استجابة
الفرد لمبرىاهج التعميهْ  ,كيعبر الفرد هف خٛؿ لكحة الهفاتيح أك لكحة أداء حساسة تعهل بالمهس كقمها
ضكئيا لٓتـ عرض الهعمكهات الصكتية كالهرئية عمِ شاشة الحاسكب .
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ثالثا  :الكتاب ا٘لكتركىْ ):(4) ( E-Book
يعد الكتاب ا٘لكتركىْ أحد كسائل التقىية الحدٓثة التْ أحدثت تطك ار كاضحا فْ عالـ القراءة كالىشر ,
ّ

كالكتاب ا٘لكتركىْ ٌك كتاب فْ شكل رقهْ كيهكف عرضً عمِ شاشة الحاسب ألْ .

كيتهٓز الكتاب ا٘لكتركىْ صغر حجهً كسعتً الكبٓرة كاهكاىية البحث عف أؼ كمهة أك هكضكع فْ ثكاف
هعدكدة  ,كذلؾ يسٍل عمِ القارغ أف يقمب صفحاتً صفحة صفحة .
رابعا :الكتاب الهرئْ :
يعرفً سالـ ) 2006ـ(  :باىً كتاب يحتكؼ عمِ أٚؼ هف الصفحات كيقدـ لمقارغ الهعمكهات فْ صكرة
هسهكعة كهرئية كهقركءة  ,سٍل التعدٓل كالتطكير هف قبل الهستخدـ  ,كيهكف أف يقرأي أك يشاٌدي فْ
أهاكف هختمفة هف العالـ فْ الكقت ىفسً )ص. (205
خاهسا :الدفتر ا٘لكتركىْ ):(4
ظٍر الدفتر ا٘لكتركىْ ٖكؿ هرة فْ فرىسا فْ هطمع القرف الحادؼ كالعشريف ,حٓث ٓجمب كل طالب إلِ
الهدرسة حاسكبا هحهك ٚزىتً ) 1.2كجـ( كيستغىْ عف الحقٓبة الهدرسية  ,كيحتكؼ ٌذا الحاسكب
الهحهكؿ عمِ هتطمبات التعميـ الهىٍجية كافة كبطريقة فعالة كهدعهة بصكر الفٓدٓك كالرسكـ الهتحركة
كاٖشكاؿ كاٖصكات كغٓرٌا هف الكسائط الهتعددة با٘ضافة إلِ خدهات ا٘ىترىت .
سادسا  :الكسائط الهتعددة ):(4) ( Multimedia
الكسائط الهتعددة ٓرتكز عمِ قاعدة ٓتعمـ الطٛب هف الكمهات كالصكر هعا أفضل هها ٓتعمهكف هف
الكمهات فقط  ,كذلؾ ٓرػ عبد الكريـ ) 2000ـ ,ص ( 42أف الكسائط الهتعددة هزيج هف المغة
الهىطكقة ,كالىصكص الهكتكبة ,كالرسكـ الخطية ,كالرسكـ الهتحركة ,كالصكر الثابتة ,كالصكر الهتحركة,
كالتْ ٓتـ عرضٍا بصكرة هتكاهمة لتكضيح فكرة أك رأؼ أك هبدأ بشكل ٓتيح لمهتعمـ التجكؿ كالتىقل
كالتفاعل هع الهحتكػ الهعركض .
سابعا  :الكاقع اٚفتراضْ ):(4
تقكـ ٌذي التقىية عمِ الهزج بٓف الخياؿ كالكاقع هف خٛؿ خمق بٓئات حية تخٓمية تهثل الكاقع الحقيقْ
كتٍٓئ لمفرد القدرة عمِ التفاعل هعٍا  ,كيعرؼ الكاقع اٚفتراضْ بأىً "أحد تطبيقات الحاسب ألْ
الهتقدهة التْ تهكف الهتدرب هف هعايشة هكقف هعٓف ٓتـ عرضً بشكل هجسـ ذؼ ثٛثة أبعاد كها ٌك
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فْ الحقيقة هف خٛؿ استخداـ كسائل العرض التْ تربط حكاس البصر كالسهع كالمهس كالشـ" )هكر
كاخركف  2000ـ ص . ( 321
كاٌـ ها يهٓز تقىية الكاقع فْ ىظر عفاؼ البارك ) 2005ـ  ,ص ( 114هعايشة الكاقع الحقيقْ هف خٛؿ
تكلٓد بٓئة اصطىاعية تهاثل الحقيقة  ,كتكفٓر تغذية راجعة فكرية فْ بٓئة هتفاعمة كخالية هف الهخاطر .
استخداـ الكاقع اٚفتراضْ فْ التعميـ يفٓد فْ تهثٓل العالـ الكاقعْ لمطٛب داخل الفصل الدراسْ كالتفاعل
هعً  ,كذلؾ استخداهً فْ عدة هجاٚت هثل إجراء العهميات الجراحية افتراضيا كالسٓر داخل الذرة
كاكتشاؼ هككىاتٍا .
ثامنا :الفصكؿ االفتراضية (:)4( ) Virtual Classroom
تكجد عدة هسهيات أخرػ لٍذي الفصكؿ كالفصكؿ ا٘لكتركىية ,كالفصكؿ الذكية ,كفصكؿ ا٘ىترىت
كالفصكؿ التخٓمية .
كالفصكؿ اٚفتراضية عبارة عف هجهكعة هف اٖىشطة يقكـ بٍا الطٛب كالهعمـ ,كلكىٍـ يعهمكف هعا هع
بعضٍـ عف طريق الحكار عمِ ا٘ىترىت كيقكهكف بطباعة رسائل يستطيع جهيع اٖفراد الهتصمٓف بالشبكة
رؤيتٍا .
تاسعا :المدرسة االفتراضية (: )4( ) V irtual School
يعرؼ الهحيسف  ,كٌاشـ ) , 1423ص (6الهدرسة اٚفتراضية بأىٍا  :الهدرسة التْ تقدـ لمطٛب هف
هرحمة رياض اٖطفاؿ حتِ الصف الثالث الثاىكؼ تعميها هعتهدا عمِ ا٘ىترىت بكل تقىياتٍا الهتزاهىة
كالتخاطب )الشات( كهؤتهرات الفٓدٓك كالمكح ا٘لكتركىْ  ,كغٓر الهتزاهىة كالبريد ا٘لكتركىْ  ,كصفحات
الكيب كبرتكككؿ ىقل الهمف  ,كهجهكعات اٖخبار  ,كالقكائـ أك الهىتديات البريدية كغٓرٌا  ,ك ٓتـ تكزيع
التعميـ بحٓث يهكف لمطالب أف يحصل عميً هف أؼ هكاف كفْ أؼ كقت كبأؼ طريقة كبأؼ سرعة .
عاش ار  :التعميـ ا٘لكتركىْ ):(4) ( E-Learning
يعرؼ خاف ) 2005ـ( التعميـ ا٘لكتركىْ عمِ اىً  :طريقة إبداعية لتقديـ بٓئة تفاعمية هتهركزة حكؿ
الهتعمهٓف  ,كهصههة هسبقا بشكل جٓد  ,كهيسرة ٖؼ فرد كفْ أؼ هكاف كأؼ كقت باستعهاؿ خصائص
كهصادر ا٘ىترىت كالتقىيات الرقهية بالتطابق هع هبادغ التصهيـ التعميهْ الهىاسبة لبٓئة التعمـ الهفتكحة
كالهرىة كالهكزعة .
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كالتعميـ ا٘لكتركىْ  ٚيعىْ هجرد ىشر أجٍزة الحاسكب فْ الهؤسسات التعميهية فقط  ,أك تهدٓد الشبكات
كزيادة اٚتصاؿ كىقل الهحتكػ التعميهْ كىشري عمِ ا٘ىترىت  ,فالتعمـ ا٘لكتركىْ ليست تقىية بالهقاـ
اٖكؿ بل ٌْ تطكيع التقىية لتيسٓر عهمية التعمـ .
الحادؼ عشر  :التعمـ عف بعد ):(4
ٌك تعميـ هفتكح لكافة الفئات كٓ ٚتقٓد بكقت ك ٚيقتصر عمِ ىكع هعٓف هف التعميـ ,كالتعمـ عف بعد
ٌك المقاء غٓر الهباشر بٓف الهعمـ كطٛبً عف طريق الكسائط ا٘لكتركىية .
كالتعميـ عف بعد يعهل عمِ إكساب الهعارؼ كالهٍارات هف خٛؿ كسائط عدٓدة هختمفة كالتقىية
كأشكاؿ التعمـ الهتاحة عف بعد هف حٓث الزهاف كالهكاف .
كيتهٓز التعميـ عف البعد بتحرير الهتعمهٓف هف قٓكد الزهاف كالهكاف  ,كذلؾ حرية الطالب فْ دراستً
كهتابعتً عف بعد كالتعكد عمِ التعمـ الهستقل كالهركىة كاٚقتصاد فْ ىفقات التعميـ .
ٌىاؾ العدٓد هف الهىصات كالهكاقع الهتخصصة فْ هجاؿ تعميـ كتعمـ هادة الرياضيات التْ يهكف
أف ٓرجع إلٍٓا هعمـ الرياضيات لمتدريب عف بعد ,كذلؾ الطالب يهكف أف يستفٓد هىٍا كسكؼ ىذكر بعضا
هىٍا ):(9
:(9) AAA Maths - 1
هىصة تعمـ الرياضيات التْ تحتكؼ عمِ هجهكعة هتكاهمة هف الدركس التفاعمية كالهصىفة حسب
الهستكػ ككذلؾ حسب الهجاٚت الفرعية لهادة الرياضيات .
(9) Against All Odds :Inside Statistics -2
تكفر ٌذي الهىصة فٓدٓكٌات تعمـ الرياضيات  ,هكجٍة أساسا لطمبة الكميات كالهدارس الثاىكية  .كذلؾ
الهكارد الهتاحة تعرؼ الطٛب بأٌهية ا٘حصائيات فْ العالـ الحقيقْ .
(9) Algebra : In Simpest Terms -3
هف اسـ الهكقع يعمـ أىً هختص بهادة الجبر ,فيقدـ هفاٌيـ هادة الجبر بشكل هتدرج هها يسٍل عمِ

الطٛب فٍهٍا كاستيعابٍا ,كذلؾ تكفر ٌذي الهىصة سمسمة هف الفٓدٓكٌات عف الجبر لطٛب الهدارس
الثاىكية كالكميات كالهتعمهٓف الكبار .

تعد دركس أكاديهية خاف لمرياضيات اٖفضل فْ هجاؿ تعمـ
ّ :(9) Khan Academy Math -4
الرياضيات  .كتستخدـ هف قبل الكثٓر هف الهعمهٓف فْ اىحاء العالـ .
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:(9) Math Shack -5
ٌذا الهكقع ٓتيح لمطٛب الهشاركة فْ حل الكثٓر هف التهاريف التْ تىشأ تمقائيا فْ الجبر كالٍىدسة .
:(9 ) NRICH -6
ٌذا الهكقع تعميهْ ٍٓدؼ إلِ تطكير التفكٓر الرياضْ كهٍارات حل الهشكٛت كذلؾ ٌذا الهكقع
ٓكفر هكارد تعمـ الرياضيات لمهعمهٓف كأكلياء اٖهكر كالطٛب هف جهيع اٖعهار .
:(9) Math is Fun -7
ٌك عبارة عف هكقع تعميهْ يساعد الطٛب الشباب عمِ تطكير هٍاراتٍـ اٖساسية فْ هادة
الرياضيات بطريقة هشكقة كههتعة .
:(9) Wolfram Math World -8
ٌذي الهىصة تقدـ هكارد ههتازة كهجاىية لهادة الرياضيات كبعض الهكضكعات الهٍهة التْ تىاكلتٍا ٌْ :
Geometry , Applied , Mathematics , Topology , Calculus and Analysis ,
Probability and Statistics , Discrete Mathematics .
:(9) IXL -9
تكفر ٌذي الهىصة العدٓد هف دركس كتهاريف الرياضيات الهصههة خصيصا لهساعدة طٛب الهدارس
كهصىفة بشكل يسٍل عهمية البحث كالكصكؿ إلِ الهطمكب .
: (9) Desmos -10
ٌذا الهكقع ٌك عالـ ههتع لهادة الرياضيات ,فيحب كل طالب تعمـ الرياضيات  ,كذلؾ ٓكجً هخزكىً
الرياضْ عىد هعمـ الرياضيات بشكل صحيح .
: (9)ALEKS -11
ٌذا الهكقع يقيـ الطالب حالة هعرفتً بدقة ثـ يقدـ ا٘رشادات لمهعمـ الرياضيات حكؿ الهكضكعات التْ
يككف الطالب أكثر استعدادا لتعمهٍا .
:(9) College Board -12
ٌذي هىصة تعميهية تتضهف عدة هكاضيع هف ضهىٍا هادة الرياضيات حٓث تقدـ هكاضيع هتقدهة هف
هادة الرياضيات كٌْ تفاعمية بٓف الطالب كالهعمـ .
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:(9) GeoGebra -13
جٓكجب ار ٌك برىاهج ٓختص بالٍىدسة كالجبر كا٘حصاء كتطبيقات التفاضل كالتكاهل كٌذا الهكقع هتعدد
الهىصات حٓث يعهل عمِ أىظهة تشغٓل كيىدكز كهاؾ كلٓىككس كعمِ اٖجٍزة المكحية كىسخ تطبٓق كيب
كذلؾ يقدـ رسـ اٖشكاؿ ثٛثية اٖبعاد كتكضيحٍا بطريقة ههتعة .
بعض الدراسات السابقة الستخداـ التكنكلكجيا في تعمـ كتعميـ الرياضيات :
سكؼ أقدـ فْ ٌذا البىد بعض الدارسات السابقة ٚستخداـ التكىكلكجيا فْ العالـ العربْ كعالهيا ىحاكؿ أف
ىستفٓد هف ٌذي الدارسات لدٓىا كالكصكؿ بهستكػ تعميهْ ههٓز كفعاؿ كهىٍا أتْ :
-1دراسة اركاىد ):(4) (Rowand , 1999
بعىكاف  :دراسة استخداـ هدرس الهدارس الحككهية لمحاسبات ألية كا٘ىترىت :
ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ كصف كاقع استخداـ هعمهْ الهدارس الحككهية لمحاسب ألْ كا٘ىترىت .
كتككىت عٓىة الدراسة هف هعمهْ الهدارس الحككهية بالكٚيات الهتحدة اٖهريكية.
ككاف هف أٌـ ىتائج ٌذي الدراسة أتْ:
أشار ) ( %39هف الهعمهٓف إلِ استخداـ الحاسب ألْ كا٘ىترىت كسٓمة ٘دارة فصكلٍـ أك صىع هكادتعميهية ٖ (%34) ,هكر إدارية  (%66) ,لمتكجيً كا٘رشاد داخل الفصل.
 الهعمهكف الذٓف تقل خبرتٍـ عف  9سىكات كاىكا أكثر استخداها لمحاسب كا٘ىترىت هف أكلئؾ الذٓف تزيدخبرتٍـ عف  20سىة كذلؾ فْ الحاٚت التالية  :جهع الهعمكهات حكؿ الدركس – اٚتصاؿ بالزهٛء عبر
ا٘ىترىت – صىع هكاد تعميهية .
 أكد ) (%23هف الهعمهٓف استعدادٌـ ٚستخداـ الحاسب ألْ كا٘ىترىت فْ تدريسٍـ بشكل جٓد . إف الهعمهٓف ذكؼ الخبرة اٖقل كالتدريب اٖكثر ٌـ أكثر جاٌزية ٚستخداـ الحاسب كا٘ىترىت فْالتعميـ .
 -2دراسة كداد الجكدر )2002ـ( ): (4
بعىكاف  :التكىكلكجيا التربكية الحدٓثة كا٘ىترىت فْ هىطقة الخمٓج بشكل عاـ كفْ دكلة البحريف بشكل
خاص  ,الكضع الراٌف كاهكاىيات تطكيري .
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ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ أىكاع التكىكلكجيا الحدٓثة التربكية كاهكاىيات استخداهٍا فْ التعميـ
كالتعرؼ عمِ كاقع استخداـ التكىكلكجيا التربكية الحدٓثة فْ التعميـ فْ دكؿ الخمٓج العربْ كهدػ اٚستفادة
هىٍا  ,كها ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ كاقع استخداـ ا٘ىترىت فْ الهدارس الثاىكية بدكلة البحريف ,
كتقديـ هقترحات تسٍـ فْ تطكير اٚستفادة هف شبكة ا٘ىترىت بحٓث تحقق الفائدة القصكػ كاٚستخداـ
اٖهثل بها ٓخدـ الهىٍج الدراسْ .
كاستخدهت الباحثة الهىٍج الهسحْ التحمٓمْ لتحقٓق أٌداؼ الدراسة  ,كتكصمت إلِ الىتائج التالية :
هحدكدية استخداـ التكىكلكجيا الحدٓثة فْ دكؿ الخمٓج العربْ  ,كاٚستفادة هف ا٘ىترىت فْ العهميةالتعميهية كهف أىكاع التقىيات اٖخرػ كاٖقهار الصىاعية كالكاقع اٚفتراضْ هازالت بعٓدة الهىاؿ .

-دكؿ الهىطقة  ٚتعاىْ هف ىقص الهكارد كلكف اٖهر يكهف فْ عدـ كجكد سياسات كاضحة كخطط

هدركسة كآليات هىاسبة كدراسات هٓداىية تٍدؼ إلِ اٚطٛع عمِ آخر الهستجدات العالهية فْ ٌذا

الهجاؿ .
 إف شبكة ا٘ىترىت هازالت فْ كاقعٍا الحالْ هبٍهة لدػ قطاع غٓر قمٓل هف الهعمهٓف حٓث إف براهجتدريب الهعمهٓف اقتصرت فقط عمِ تدريبٍـ عمِ كيفية استخداـ الشبكة فقط بٓىها لـ تتىاكؿ اسالٓب

تكظٓف ا٘ىترىت فْ عهمية التعمـ .

 -اتجاٌات بعض الهعمهٓف ىحك استخداـ التقىية الهعمكهاتية فْ العهمية التعميهية تتسـ ببعض الهقاكهة

الىسبية .

 أسباب عزكؼ الهعمهٓف عف استخداـ الشبكة يعكد إلِ عدـ الكعْ بأٌهية ٌذي التقىية كعدـ القدرة عمِاستخداهٍا كاٖهية الهعمكهاتية كعدـ ا٘لهاـ بالمغة ا٘ىجمٓزية .

 -3دراسة الجريكؼ ):(4) (1420

بعىكاف أثر الكسائط الهتعددة عمِ تحصٓل طمبة الصف اٖكؿ الثاىكؼ فْ هادة الرياضيات بهدٓىة

الرياض:

تٍدؼ الدراسة إلِ هعرفة أثر الكسائط الهتعددة عمِ تحصٓل طمبة الصف اٖكؿ الثاىكؼ فْ هادة
الرياضيات كقد استخدـ الباحث الهىٍج التجريبْ عمِ عٓىة الدراسة ,كالتْ تككىت هف  62طالبا اختٓركا

بطريقة عشكائية ,كتـ تكزيعٍـ عمِ هجهكعتٓف تجريبية عددٌا  30طالب كضابطة عددٌا  32طالبا .
كتكصمت الدراسة إلِ الىتائج التالية :
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 ٚتكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية بٓف هتكسطات تحصٓل الطٛب فْ الهجهكعة الضابطة كالهجهكعةالتجريبية فْ هستكيات التذكر كالفٍـ كالتطبٓق .

 ٚ -تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية بٓف هتكسطات تحصٓل الطٛب فْ الهجهكعة الضابطة كالهجهكعة

التجريبية فْ هجهل اٚختبار .

 -4دراسة الٓجر ):(4) (Elger , 2005
بعىكاف استخداـ التكىكلكجيا فْ تعميـ الرياضيات فْ الهدارس الثاىكية بكٚية كاليفكرىيا.
ٌدفت الدراسة إلِ بياف كيفية استخداـ تقىيات الكهبٓكتر كأٚت الحاسبة فْ الهدارس الثاىكية هف قبل
الهعمهٓف فْ صفكفٍـ ,كاعتهدت اٖسمكب الكهْ كالىكعْ كاشتركت فْ التجربة  23هدرسة ثاىكية كأعدت

استباىة طبقت عمِ هعمهْ الرياضيات كها أجريت هقابٛت هع  24هف هدٓرؼ كككٛء الهدارس الهشاركة

فْ التجربة .
كأٌـ ها تكصمت إليً الدراسة الىتائج التالية :
إف هعمهْ الرياضيات فْ حاجة هاسة لمتدريب عمِ تكىكلكجيا البراهج التعميهية كأكصِ الباحث بالعهل

عمِ التقمٓل هف الهعكقات التْ تحكؿ دكف إدخاؿ تكىكلكجيا الحاسب فْ تعميـ الرياضيات .
 -5دراسة همس ):(4) (Miles, 2002

بعىكاف التطكير الهٍىْ لهعمهْ الرياضيات فْ شرؽ كٚية كاركلٓىا الشهالية :

ٌدفت الدراسة إلِ تقٓيـ حاجات التطكير الهٍىْ لهعمهْ الرياضيات ,كتحدٓد أفضل الطرؽ لخدهة تمؾ

الحاجات  .كلتحقٓق غرض الدراسة أعدت استباىة تتككف هف  11سؤاؿ هكزعة عمِ ثٛثة هحاكر كٌْ

)الهعمـ  ,حاجات الهعمـ لمتطكر الهٍىْ  ,هكقع تعميهْ لهعمهْ شرؽ كاركلٓىا(  ,كاستطمعت بٍا آراء
 103هف هعمهْ الرياضيات كها أجريت هقابٛت هع  14هعمها كخمصت الدراسة إلِ ىتائج أٌهٍا أف
حاجات هعمهْ الرياضيات تتركز فْ ثٛثة أهكر ٌْ )هستحدثات التقىيات التعميهية  ,تطكير الهىاٌج ,

البحث (.

 -6دراسة الفٍيقْ ):(4) ( 1424
بعىكاف أثر استخداـ التعميـ الهبرهج كالحاسب ألْ فْ تدريس الٍىدسة الهستكية كالتحكيٛت عمِ
تحصٓل طٛب كمية الهعمهٓف لهحافظة سكاكا .
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تحدد ٌدؼ الدراسة فْ التعرؼ عمِ فاعمية التعميـ الهبرهج كالتعميـ باستخداـ الحاسب ألْ فْ التدريس
عمِ تحصٓل طٛب كمية الهعمهٓف بهحافظة سكاكا هقارىة بالطريقة التقمٓدية  ,كابراز التعميـ الهبرهج
أداة ذات أٌهية بالغة كههٓزات كبٓرة فْ التعميـ .
كالحاسب ألْ ا

كتككىت الدراسة هف  90طالبا  ,كزعت إلِ  3هجهكعات عدد كل هىٍا  30طالبا  ,درست الهجهكعة
اٖكلِ بطريقة التعميـ الهبرهج  ,كدرست الهجهكعة الثاىية بطريقة الحاسب ألْ  ,كالهجهكعة الثالثة
بالطريقة التقمٓدية  ,حٓث اتبع الباحث الهىٍج شبً التجريبْ كاستخدـ ثٛث أدكات لمدراسة ٌْ :أداة
تعميهية هصههة حسب أسمكب التعميـ الهبرهج  ,كالهادة التعميهية باستخداـ الحاسب ألْ كاٚختبار

التحصٓمْ .
أٌـ الىتائج التْ تكصمت إلٍٓا الدراسة ها ٓمْ :
تكجد اختٛفات دالة إحصائية عىد هستكػ ) (0.05بٓف طريقة التعميـ الهبرهج كالطريقة التقمٓدية بالىسبةلمتحصٓل لصالح التعميـ الهبرهج .
 تكجد اختٛفات دالة إحصائيا عىد هستكػ ) (0.05بٓف طريقة التعميـ باستخداـ الحاسب ألْ كالطريقةالتقمٓدية بالىسبة لمتحصٓل لصالح التعميـ باستخداـ الحاسب ألْ .
 تكجد اختٛفات دالة إحصائيا عىد هستكػ ) (0.05بٓف التعميـ الهبرهج كالتعميـ باستخداـ الحاسبألْ بالىسبة لمتحصٓل لصالح التعميـ باستخداـ الحاسب ألْ .
 -7دراسة سكاف كديكسكف ):(4) ( Swan and Dixon, 2006
بعىكاف  :فاعمية تطكير أداء هرشد الدعـ التكىكلكجْ عمِ حاجات هعمهْ الرياضيات فْ جىكب شرؽ
الكٚيات الهتحدة اٖهريكية .
ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ اثر تطكير أداء هرشد الدعـ التكىكلكجْ عمِ حاجات هعمهْ الرياضيات
كاستخداهٍـ لمتقىية فْ الفصكؿ الدراسية .كأجريت الدراسة عمِ العٓىة ذات القياس القبمْ كالبعدؼ كالهؤلفة
هف  79هعمها لمرياضيات كاتبع الباحث الهىٍج التجريبْ هستخدها اٚختبار التحصٓمْ .
ككاىت أٌـ الىتائج الدراسة :
إف ٌىاؾ حاجة لهعمهْ الرياضيات لمدعـ التكىكلكجْ الهستهر . إف ٌىاؾ فركقا ذات دٚلة إحصائية بٓف هتكسط درجات الهعمهٓف الهتدربٓف الهشاركٓف فْ البرىاهج قبلتطبٓق البرىاهج كهتكسط درجاتٍـ بعد تطبٓق البرىاهج لهصمحة التطبٓق البعدؼ .
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 إف الهعمهٓف الهشتركٓف فْ الدراسة زاد استخداهٍـ لمتقىية فْ تعميـ الرياضيات كأدرككا أٌهٓتٍا.كأكصِ الباحث بها ٓمْ :
تقديـ براهج تدريبية هتخصصة فْ هجاؿ التقىية التعميهية لهعمهْ الرياضيات . هىح حكافز إضافية لمهعمهٓف عىد استخداهٍـ الكسائل التكىكلكجية الحدٓثة . العهل عمِ إٓجاد الطرؽ الهثمِ لحث الهعمهٓف عمِ استخداـ الهستحدثات التكىكلكجية فْ التعميـ . -8تجربة لمتعميـ فْ جاهعة عربية لمبىات ) :(2ىعرض فْ ٌذي التجربة استخداـ الحاسب ألْ فْ
تدريس الرياضيات فْ الجاهعة ,كذلؾ فْ تطبٓق استخداـ تعميـ الرياضيات فْ جاهعة زآد فْ ا٘هارات
العربية الهتحدة حٓث أشٓر إلِ أىً تتعدد طرؽ استخداـ الحاسب ألْ فْ تعميـ الرياضيات فْ
الجاهعات أك الكميات الجاهعية  ,كيككف التدريس هف خٛؿ العهل الهجدكؿ تحت عضك ٌٓئة تدريس أك
العهل الفردؼ فْ هعهل الحاسبات أك باٚتصاؿ الهباشر ,كربها دكف هحاضرات إضافية .كقد عرض
الباحثكف استخداـ الحاسب ألْ فْ هادة هقرر هقدهة فْ حساب التفاضل كالتكاهل فْ أغمب الجاهعات
كتـ تدريسً فْ ٌذي الدراسة بالمغة اٚىجمٓزية أدرؾ الطمبة هف خٛؿ استخداـ الحاسب ألْ تحسىٍـ فْ
حل الهسائل الرياضية كالتفكٓر كادارة الكقت بصكرة أفضل ,كها لكحع أف استخداـ الحاسب ألْ ٓدعـ
التعميـ الفردؼ كالتفكٓر الهستقل كذلؾ يساعد الحاسب ألْ عمِ سرعة استرجاع الكثٓر هف العٛقات
كخصكصا لمطمبة الذٓف  ٚيفضمكف حفظٍا أك ليس لدٍٓـ القدرة عمِ ذلؾ.
 -9دراسة جكٌرؼ ) 1998ـ ٌ :(12) ( Johari ,دفت الِ هعرفة اثر استخداـ برىاهج الكسائط
الهتعددة فْ قدرة طمبة جاهعٓف عمِ الحل اٚبداعْ لمهشكٛت الرياضية تككىت عٓىة الدراسة هف )( 98
طالبا كطالبة هسجمٓف فْ شعبتٓف لدراسة هرتبطة بالحاسكب  ,تـ تكزيعٍـ الِ هجهكعتٓف عشكائيا  ,كقد
اظٍرت ىتائج الدراسة تفكؽ الهجهكعة التجريبية التْ تعمهت باستخداـ براهج الكسائط الهتعددة )جداكؿ
كرسـ بياىْ( عمِ الهجهكعة الضابطة التْ تعمهت باستخداـ الجداكؿ فقط فْ اٚختبار البعدؼ .
تعقٓب عمِ الدراسات السابقة:
هف الدراسات السابقة يهكف هٛحظة أتْ :
-1أكد الهعمهكف استعدادٌـ ٚستخداـ الحاسب ألْ كا٘ىترىت فْ تدريسٍـ بشكل جٓد .

649

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

 -2هحدكدية استخداـ تكىكلكجيا التعميـ كالتعمـ فْ الدكؿ العربية؛ لٍذا ٓجب اٌٚتهاـ بتكىكلكجيا التعميـ,
تعد هف الهككىات الهٍهة فْ العهمية التعميهية الحدٓثة .
كأف ّ

 -3هعمهك الرياضيات فْ حاجة هاسة لمتدريب عمِ تكىكلكجيا البراهج التعميهية كالعهل عمِ التقمٓل هف
الهعكقات التْ تحكؿ دكف إدخاؿ تكىكلكجيا الحاسب فْ تعميـ الرياضيات .
 -4حاجات هعمهْ الرياضيات تتركز فْ ثٛثة أهكر ٌْ )هستحدثات التقىيات التعميهية  ,تطكير
الهىاٌج ,البحث (.
 -5العهل عمِ إٓجاد الطرؽ الهثمِ لحث الهعمهٓف عمِ استخداـ الهستحدثات التكىكلكجية فْ التعميـ .
 -6اٌهية برىاهج الكسائط الهتعددة لطمبة ككاضح جدا ٌذا فْ دراسة الجكٌرؼ .

بٍذي الىتائج كالتكصيات حاكلت اف اضع اجابات لتساؤٚت البحث بها ٓمْ :
نتائج البحث:
-1عدـ تكفر تكىكلكجيا التعميـ فْ الهرافق التعميهية.
 -2هف أٌـ هعكقات تكىكلكجيا تعميـ الرياضيات عدـ اقتىاع بعض الهعمهٓف بٍا.
 -4تكىكلكجيا التعميـ ٌْ كسٓمة لتحسٓف التحصٓل العمهْ لدػ طمبة الرياضيات.
 -5عدـ تكفر الطرؽ الهثمِ كأدكات التطكير لهساعدة الطٛب كالهعمهٓف عمِ تطبٓق التكىكلكجيا بكل
سٍكلة كهركىة فْ تعميـ كتعمـ الرياضيات.

الخاتمة كتكصيات البحث:
فْ ٌذا البحث حاكلت أف أقدـ تعريف التكىكلكجيا بصفة عاهة كهف ثـ خصصت التعريف لهادة
الرياضيات  ,ككذلؾ تطرقت لدكر الهعمـ فْ ٌذا الهجاؿ ,كدكر الطالب كاٌتهاهً كفٍهً لتطبٓق
التكىكلكجيا فْ اكتساب الهٍارات .
ك ذكرت عدة هكاقع تساعد القارغ كأخص بالذكر الهتخصص فْ الرياضيات فْ البحث كتعمـ الهٍارات
الرياضية .
با٘ضافة إلِ ذكر خصائص التكىكلكجيا كأٌهٓتٍا فْ تعميـ الرياضيات كتـ ذلؾ فْ ها يقارب اثىتا عشرة
ىقطة هٍهة  ,كختهت البحث بعدة دراسات عربية كعالهية هٍهة لىستفٓد هىٍا فْ بٛدىا .
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كاىطٛقا هف العرض السابق كفْ ضكء ها تـ طرحً تقدـ الباحثة عددا هف التكصيات كالهقترحات كٌْ :
-1تكفٓر التجٍٓزات الهدرسية الخاصة بتكىكلكجيا التعميـ هف أجٍزة كهعدات كهعاهل خاصة لمرياضيات.
 -2إجراء دراسات استطٛعية حكؿ اٚحتياجات التكىكلكجية لهعمهْ الرياضيات.
 -3تدريب الهعمهٓف عمِ تكىكلكجيا التعميـ.
 -4تكفٓر شبكات ا٘ىترىت عالية الجكدة فْ الهرافق التعميهية.
 -5تعميـ الطٛب كتشجيعٍـ عمِ استخداـ التكىكلكجيا كاٚعتهاد عمِ الذات فْ التعمـ .
 -6اٌٚتهاـ بالدكرات التعميهية بخصكص التكىكلكجيا لهعمهْ الرياضيات فْ جهيع الهراحل التعميهية
ككيفية استخداهٍا لتدريس الهىاٌج .

قائمة المراجع :
اك : ٚالهراجع العربية:

-1إخٛص عبد الٍادؼ عكدة الذكيب  ,2019 ,دكر التعميـ ا٘لكتركىْ فْ تطكير اٖداء الهٍىْ
كالتحصٓمْ لهادة الرياضيات ,العدد العاشر  ,الهجمة العربية لمىشر العمهْ ,تصدر عف هركز البحث
كتطكير الهكارد البشرية رهاح اٚردف .
 -2حىاف العاشق عبدالحهٓد العاشق , 2017 ,الطرؽ الحدٓثة فْ تدريس الرياضيات كهدػ اٌهٓتٍا
لمهرحمة الثاىكية  ,هؤتهر الرياضيات اٚكؿ  ,هدػ هكاءهة هفردات هىاٌج الثاىكية العاهة هىاٌج التعميـ
الجاهعْ فْ هادة الرياضيات  ,الجاهعة اٖسهرية ا٘سٛهية  ,كمية العمكـ  ,قسـ الرياضيات  ,زليطف ,
لٓبيا .
 -3زكريا بف يحْٓ ٚؿ  , 2008 ,تكىكلكجيا التعميـ بٓف الىظرية كالتطبٓق  ,عالـ الكتب  ,القاٌرة .
- -4عابد بف عبدهللا الذبياىْ  2007 ,ـ  ,كاقع التقىيات الهعاصرة فْ تدريس الرياضيات بالهرحمة
الهتكسطة هف كجٍة ىظر الهعمهٓف ,رسالة هاجستٓر  ,جاهعة أـ القرػ  ,كمية التربية  ,الههمكة العربية
السعكدية .
 -5عبد الحافع دمحم سٛهة  1998 ,ـ  ,هدخل إلِ تكىكلكجيا التعميـ ,دار الفكر  ,عهاف  ,اٖردف .
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 -6عثهاف بف عمْ القحطاىْ  2013 ,ـ  ,كاقع تكظٓف الهستحدثات التكىكلكجية فْ تدريس رياضيات
الهىاٌج الهطكرة هف كجٍة ىظر الهعمهٓف كالهشرفٓف التربكيٓف بهىطقة تبكؾ التعميهية  ,الهجمة التربكية
الدكلية الهتخصصة  ,الهجمد ) , (2العدد ), (5عهاف اٚردف.

ػ شبكة المعمكمات الدكلية (االنترنت ):
 - 7تعريف تكىكلكجيا التعميـ كها ٌْ هككىاتٍا كهصادرٌا ,تـ التصفح فْ  2021-4-19ـ  ,هف شبكة

الهعمكهات الدكلية  ,تحرير كتاب زيادة فْ 31اغسطس 2020ـ . ( WWW.zyadde.com), .

 -8سكٓىة خرابشة  ,دكر التكىكلكجيا فْ تعميـ الرياضيات ,تـ التصفح فْ  2021-4-19ـ  ,هف شبكة
الهعمكهات الدكلية sites.google.com ,

 -9طارؽ عكدة قشطً  2020 ,ـ  ,تدريب هعمـ الرياضيات باستخداـ تكىكلكجيا التعميـ عف بعد  ,تـ
التصفح فْ  2021-3-9ـ .

 -10دمحم سعٓد الغاهدؼ 2013,ـ ,أٌداؼ تكىكلكجيا التعميـ  ,تـ التصفح فْ  2021-4-28ـ ,هف
شبكة الهعمكهات الدكلية ,هدكىة تٍتـ بتكىكلكجيا التعميـ ككل ها ٌك جدٓد فْ ٌذا الهجاؿ ,

Technology Learning

ٌ-11آل الجازؼ 2017 ,ـ ,هراحل تطكر تكىكلكجيا التعميـ  ,تـ التصفح فْ  2021-4-21ـ ,هف
شبكة الهعمكهات الدكلية ) ,هكضكع ,أكبر هكقع عربْ بالعالـ (. mawdoo3.com ,

 -12صبرؼ حسف خمٓل الطراكىة  ,حسف عمْ احهد بىْ دكهْ  2013,ـ ,اثر طريقة التعميـ
اٚلكتركىْ فْ تىهية التفكٓر اٚبداعْ لدػ طالبات الصف الثاهف فْ لكاء الهزار الجىكبْ  ,تـ التصفح

فْ  2021-3-29ـ  ,هف شبكة الهعمكهات الدكلية ,هؤتة لمبحكث كالدراسات ,سمسمة العمكـ اٚىساىية
كاٚجتهاعية  ,الهجمد الثاهف كالعشركف  ,العدد الرابع ,جاهعة هؤتة ,اٚردف .

 -13هٍا بىت عهر بف عاهر السفياىْ  , 1429- 1428 ,اٌهية كاستخداـ التعميـ اٚلكتركىْ فْ
تدريس الرياضيات بالهرحمة الثاىكية هف كجٍة ىظر الهعمهات كالهشرفات التربكيات  ,رسالة هاجستٓر ,

الههمكة العربية السعكدية  ,جاهعة اـ القرػ .

*************************************
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كاقع استخداـ شبكة اإل نترنت كأداة لجمع البيانات ألغراض البحث العممي كمعيقات
استخداميا لدى أعضاء ىيئة التدريس بقسـ الرياضيات في كميات التربية جامعة طرابمس
أ .صالحة كنيس باحكر

أ .آماؿ مفتاح فرحات

كمية التربية قصر بف غشٓر  /جاهعة طرابمس

الممخص:

اٚىترىت ٌك ىظاـ اتصاٚت عالهْ ,يسهح بتبادؿ الهعمكهات بشتِ أىكاعٍا بٓف شبكات عاهة أك خاصة أك

حككهية أك أكاديهية تتصل هف خٛلٍا الحكاسٓب حكؿ العالـ ,تعهل كفق أىظهة هحددة ,كلذلؾ فإف عضك

ٌٓئة التدريس يستطيع هف خٛلٍا الدخكؿ إلِ الهكتبات العالهية ,ليطمع عمِ الىاتج الفكرؼ لمعمهاء كالباحثٓف

كٌك جالس فْ هكتبً.

لذا جاءت ٌذي الدراسة لهعرفة هدػ استخداـ أعضاء ٌٓئة التدريس بقسـ الرياضيات فْ كميات التربية

جاهعة طرابمس لشبكة ا٘ىترىت كأداة لجهع البياىات ٖغراض البحث العمهْ كها ٌْ الهعيقات التْ تكاجٍٍـ,
كهف ٌذا الهىطمق اتبعت الباحثتاف أداة الدراسة كٌْ استباىة لتقصْ أراء كهعرفة اٚتجاٌات كالهشاكل,

كتتألف اٚستباىة هف جزئٓٓف  :الجزء اٖكؿ ٍٓدؼ إلِ جهع البياىات الشخصية كالكظيفية ٖعضاء ٌٓئة

التدريس ,أها الجزء الثاىْ ٓتضهف أربع هحاكر ,حٓث تكصمت الدراسة إلِ أف اعضاء ٌٓئة التدريس
يستخدهكف ا٘ىترىت ٖغراض التدريس كٖغراض البحث العمهْ ,كذلؾ أكثر الهعكقات التْ تكاجٍٍـ
بخصكص اٚستفادة هف شبكة ا٘ىترىت ٌْ عدـ كجكد كقت كافْ ,ككذلؾ عدـ إلهاهٍـ الجٓد بالمغة

اٚىجمٓزية ,كذلؾ اٚىقطاع الهتكرر لمتيار الكٍربائْ كبطء شبكة ا٘ىترىت ,كشهمت الهعكقات عدـ تقديـ
الجاهعة تسٍيٛت همهكسة لعضك ٌٓئة التدريس بخصكص البحث العمهْ ,كقد تكصمت الدراسة لبعض

الهقترحات كأكصت بتطبيقٍا.

-1مقدمة

ٓتهٓز العصر الحالْ بتغٓرات كتطكرات سريعة كشاهمة طالت هختمف الهجاٚت العمهية كالتقىية

كالهعرفية ,كأثرت فْ أكجً حياة الىاس الٓكهية كأىهاط هعيشتٍـ عمِ اختٛؼ ثقافتٍـ كهستكياتٍـ
التعميهية ,كلها كاف العصر الذؼ ىعيشً عص ار ٓمتحـ فيً عىص ار العمـ كالتقىية التحاها يصعب هعً
التفريق بٓف كل هف ٌذٓف العىصريف ىظ ار لتداخمٍا كتكاهمٍا هع بعضٍها بعضا ,كاف ٚبد هف تفعٓل ٌذي
التقىية لٛستفادة هىٍا فْ التطكير كاٚرتقاء بالبحث العمهْ .فهف الهعمكـ أف هف يهتمؾ ىاصية الهعمكهات
فْ ٌذا العصر قادر بكل ثقة عمِ قيادة العالـ كتكجًٍٓ فك ار كعه ٛكعمها ,كالسيطرة عميً زهاىا كهكاىا,
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كهف هىطمق هفادي أىً هٍها كاف ٌىاؾ تطكر فْ هجاؿ العمـ كالتكىكلكجيا فإف ذلؾ لف ٓجدؼ ىفعا إف لـ
يكف ٌىاؾ ا٘ىساف الكاعْ الذؼ يككف عمِ استعداد دائـ لمتعمـ هف أجل هكاكبة ذلؾ التغٓٓر كاٚىتقاؿ هف
الهستكػ التقمٓدؼ الجاهد إلِ هستكػ تقىْ عالهْ ٓتهٓز بالتطكر الهستهر ).شككت  , 2013,ص ( 40
كتعد شبكة اٚىترىت أحد أشكاؿ الثكرة التكىكلكجية التْ يشٍدٌا العالـ الٓكـ ,كفْ تصهيـ كتىفٓذ كادارة
كتقكيـ العهمية التعميهية كالبحثية ,كلتأخذ هكاىٍا الطبيعْ فْ صمب البحث العمهْ هف خٛؿ تطكير جهيع
عىاصر الىظاـ التربكؼ كجعمٍا أكثر فاعمية ىذكر فْ ٌذا الهجاؿ تجربة افتتاح ها يسهِ بالتعميـ
اٚفتراضْ الذؼ يقكـ عمِ التعميـ عف طريق اٚىترىت لمطمبة الذٓف لـ ٓتهكىكا هف التعميـ الرسهْ كالذؼ
عهمت بً الكثٓر هف الدكؿ العربية كهىٍا لٓبيا كخاصة فْ ٌذي الظركؼ الراٌىة لجائحة ككركىا ,إضافة
إلِ هحاكٚت هتفاكتة فْ العدٓد هف الدكؿ العربية بشكل عاـ كفْ لٓبيا بشكل خاص فْ اٚستفادة هف
تطبيقات اٚىترىت فْ إجراء بعض البحكث العمهية كالتربكية ,اٖهر الذؼ ٓجعل هف الهٍـ إلقاء الضكء
عمِ الخطكات العهمية لٙىترىت لٛستفادة هىٍا فْ تفعٓل خدهات اٚىترىت فيها ٓتعمق بالهجاؿ البحثْ
العمهْ أك التربكؼ.
كهف ٌذا كاىطٛقا هها سبق فإف البحث يأتْ لٓبٓف دكر خدهات اٚىترىت كأداة لجهع البياىات ٖغراض
البحث العمهْ كسبل تفعٓمٍا ,كالكقكؼ عمِ ها يعترض ٌذا الدكر هف هعكقات كاقتراح هجهكعة هف
الحمكؿ لتٛفْ ٌذي الهعكقات.

-2مشكمة البحث كأسئمتو:
لها كاىت الجاهعات هف جٍة تؤدؼ دك ار هٍها كشاه ٛكههٓ از فْ ههارسة البحث العمهْ ,كتعد هركز
إشعاع حضارؼ ٖؼ هجتهع هف الهجتهعات كلٍا كظائف ثٛث ٌْ :التعميـ كالبحث العمهْ ك خدهة
الهجتهع الهحمْ ,كٌذي الكظائف  ٚتختمف باختٛؼ الزهاف كالهكاف ,كٌْ بهىزلة هحكر اٚرتكاز الذؼ
تدكر حكلً أٌداؼ الجاهعة كسياستٍا كخطط عهمٍا ,كٚف البحث العمهْ أف يعد هف أٌـ أركاف
الجاهعات ,كٌك هقياس كهعيار هستكاٌا التعميهْ كاٖكاديهْ فإىً يككف هف القصكر عدـ هعرفة الباحث
سكاء كاف أستاذا أـ طالبا اٖدكار التْ تقكـ بٍا شبكة اٚىترىت فْ تطكير البحث العمهْ ,كفْ كيفية
التعاهل هعٍا كاٚستفادة هف ا٘هكاىات كالهٓزات التْ تقدهٍا فْ هجاؿ البحث العمهْ .كهف خٛؿ
ه ٛحظة الباحثتاف فقد تبٓف ٌىاؾ تبآىا فْ اٚستفادة هف خدهات اٚىترىت كتفعٓمٍا هف قبل أعضاء ٌٓئة
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التدريس فْ كميات التربية بجاهعة طرابمس ,كٌذا التبآف ٓختمف هف كمية إلِ أخرػ ,كاىطٛقا هف ذلؾ
جاءت هشكمة ٌذا البحث هف خٛؿ ا٘جابة عمِ السؤاؿ الرئيسْ أتْ:
ها دكر اٚىترىت كأداة لجهع البياىات ٖغراض البحث العمهْ كهعيقاتً كسبل اٚستفادة هىٍا؟
كيجٓب البحث عف اٖسئمة أتية:
ها كاقع استخداـ أعضاء ٌٓئة التدريس لٙىترىت فْ هجاؿ البحث العمهْ؟
ها دكر اٚىترىت فْ تطكير البحت العمهْ فْ كميات التربية فْ جاهعة طرابمس؟
ها اٖسباب الهشجعة عمِ استخداـ اٚىترىت ٖغراض البحث العمهْ؟
ها هعكقات استخداـ اٚىترىت فْ البحث العمهْ؟
ها ٌْ التسٍيٛت التْ تقدهٍا الجاهعة ٖعضاء ٌٓئة التدريس فْ هجاؿ البحث العمهْ؟

-3أىمية البحث:

أٌهية البحث تأتْ هف هحاكلة التعرؼ عمِ دكر اٚىترىت فْ هجاؿ البحث العمهْ هف كجٍة ىظر

أعضاء ٌٓئة التدريس كهف تـ تكضيح سبل اٚستفادة هف اٚىترىت فيها ٓخص البحث العمهْ هف خٛؿ

إزالة الهعكقات كزيادة آٚجابيات ,كالفئة الهستٍدفة فْ ٌذا البحث ٌـ أعضاء ٌٓئة التدريس كبالتالْ فإف

أٌهية البحث تهكىٍـ هف استخداـ اٚىترىت بحٓث ٓتيح لٍـ فرصة اٚستفادة القصكػ هف اٚىترىت ,بها

ٓخدـ كيطكر البحث العمهْ ,كيتكقع أف يككف لٍذا البحث فائدة عهمية كتطبيقية هف حٓث إعداد الخطط
كاٌٖداؼ التْ يهكف أف تسٍـ فْ التعرؼ عمِ سبل اٚستفادة هف اٚىترىت ,كاٚىتقاؿ بالباحثٓف هف

الطرائق التقمٓدية الجاهدة إلِ طرائق فعالة كسريعة ٘ىجاز أبحاثٍـ.

-4مسممات البحث:

تقكـ الدراسة عمِ الهسمهات أتية:

.1
.2

اٚستباىة التْ أعدتٍا الباحثتاف تفْ بالغرض.

صدؽ أداة البحث الهستخدهة كتباتٍا كافياف ٖغراض البحث.

-5متغيرات البحث:

تشهل الهتغٓرات الجىس ,سىكات الخبرة ,الخبرة فْ استخداـ اٚىترىت ,الدرجة العمهية,

ككذلؾ ىسبة استخداـ اٚىترىت فْ البحث العمهْ ,درجة استخداـ اٚىترىت فْ البحث العمهْ.
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-6حدكد البحث:
.1

الحدكد الهكاىية  :تـ تطبٓق أدكات ٌذا البحث فْ كميات التربية التْ تـ اختيارٌا هف جاهعة

طرابمس)قصر بف غشٓر ,جىزكر ,طرابمس(.
.2

الحدكد البشرية :تـ تطبٓق أدكات البحث عمِ عٓىة هف أعضاء ٌٓئة التدريس.

.4

حدكد الهكضكع :اقتصر البحث عمِ التعرؼ عمِ دكر شبكة اٚىترىت فْ هجاؿ البحث العمهْ

.3

الحدكد الزهاىية :تـ تطبٓق أدكات البحث فْ الفصل الربيع . 2021

كسبل اٚستفادة هىٍا كهعيقاتٍا.

-7مصطمحات البحث:

اٚىترىت  :Internetاٚىجمٓزية تعتبر إدغاها لكمهتْ)  (Interconnected Networksأؼ الشبكات

الهترابطة ,كاصطٛحا فيهكف تكصٓف اٚىترىت بشكل هبسط عمِ أىٍا هجهكعة هف الحاسبات هرتبطة
فْ ٌٓئة شبكة هحددة أك شبكات ,تمؾ الشبكات لٍا القدرة عمِ اٚتصاؿ بشبكات اكبر ,بحٓث يسرؼ ٌذا
اٚتصاؿ كفق بركتكككؿ ضبط التراسل الذؼ ٓتيح استخداـ خدهات الشبكة عمِ ىطاؽ عالهْ).صالح,
 , 2003ص( 25
أعضاء ٌٓئة التدريس  :Teaching Staffجهيع أعضاء ٌٓئة التدريس فْ جاهعة طرابمس العاهمٓف فْ
الكظيفة التدريسية فْ تخصص الرياضيات فْ كميات التربية كفْ كمية العمكـ فْ فصل الخريف 2020ـ.
البحث العمهْ ٌ :Scientific Searchك الفحص الدقٓق كالهىضـ بغرض اكتشاؼ حقائق كهعمكهات أك
تفسٓر ٌذي الحقائق كالهعمكهات كالتحقق هىٍا ,كتعدٓل القكاىٓف أك الىظريات القديهة فْ ضكء الحقائق
كالهعمكهات الحدٓثة.
الباحث العمهٌْ :Scientific researcherك شخص يفكر بطريقة عمهية ,هىظهة ,كتجريبية ,كذلؾ هف
أجل الكصل إلِ أفضل حل لهشكمة ها ,بعد هعرفة أسباب تمؾ الهشكمة كعكاهمٍا ,كيقكـ بتقديـ التفسٓرات
لٍا .كيهكف تعريفً أكاديهيا عمِ اىً شخص دارس أكاديهيا بشركط كعكاهل هحددة ,حٓث يعهل عمِ
دراسة ظاٌ رة هعٓىة أك هشكمة هعٓىة فْ عمـ هف العمكـ ,كذلؾ تحث إشراؼ هشرفك أقدـ كأفضل هىً فْ
العمـ ىفسً ).ابكشىب ,2004 ,ص(103
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التطكيرٌ :Developmentك هعيار يقيس الفعالية الهتعمقة بقدرة الهىشأة عمِ اٚستجابة لمهتطمبات
الحالية كالهستقبمية ,بحٓث كمها كاىت الهىشأة قادرة عمِ هقابمة الهتطمبات كاٚحتياطات الهتزآدة كاىت
فعالة.
الدكرٌ : Roleك الكاجب أك الهسؤكلية التْ ٓجب القياـ بٍا ,كيعرؼ الدكر أيضا بأىً ىهط هف السمكؾ

الهتكقع هف قبل الفرد فْ هكقف هعٓف هراعيا هف خٛلً الهعآٓر اٚجتهاعية السائدة فْ الجهاعة ,كأخذ

بعٓف اٚعتبار تطمعاتٍـ كتىظيهٍـ اٚجتهاعْ ).شككت  , 2013,ص(71

-8الدراسات السابقة :
تىكعت الدراسات الهتعمقة بهصادر الهعمكهات اٚلكتركىية بأشكالٍا الهتعددة ,كبها أف الدراسة الحالية
تىاكلت كاقع استخداـ شبكة اٚىترىت كأداة لجهع البياىات ٖغراض البحث العمهْ كهعيقاتً كتطكير البحث
العمهْ هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس ,سىكرد ٌىا بعض هف الدراسات العربية كاٖجىبية ذات
الصمة بهشكمة البحث الحالْ ,كفقا لتسمسمٍا الزهىْ هف اٖقدـ إلِ اٖحدث عمِ الىحك التالْ:
 .1دراسة العمري( )2001بعنكاف كاقع استخداـ االنترنت لدى أعضاء ىيئة التدريس كطمبة جامعة
العمكـ ك التكنكلكجيا األردنيةٌ :دفت ٌذي الدراسة إلِ استقصاء كاقع استخداـ اٚىترىت لدػ
أعضاء ٌٓئة التدريس كالطمبة فْ الجاهعة كاعتهد الباحث عمِ اٚستباىة أداة لمبحث ,طبقٍا عمِ
 124عضك ٌٓئة التدريس ,كلخصت ىتائج الدراسة إلِ أف  %50يستخدهكف اٚىترىت ٓكهيا,
 %45يستخدهكىً أسبكعيا ,كأف %66.13هف أعضاء ٌٓئة التدريس يعتبركىً هٍها جدا لبحكثٍـ
العمهيةٓ %75 ,تقىكف اٚىترىت %25 ,بحاجة إلِ دكرات تدريبية.
 .2دراسة الشرىاف( )2002بعنكاف الشبكة العالمية لممعمكمات (االنترنت) كدكرىا في تعزيز البحث
العممي لدى طالب جامعة الممؾ سعكد بمدينة الرياضٌ :دفت الدراسة إلِ تعرؼ دكر الشبكة
العالهية لمهعمكهات فْ دعـ عهمية البحث العمهْ لخدهة العهمية التعميهية لدػ طٛب جاهعة
الهمؾ سعكد ,كاٖسالٓب التْ دفعتٍـ إلِ استخداهٍا كهدػ اٚستفادة هىٍا ,كلتحقٓق ٌدؼ الدراسة
استخدـ الباحث اٚستباىة أداة لمبحث ,كقاـ بتطبيقٍا عمِ  89عٓىة ,كلخصت ىتائج الدراسة إلِ
أف استفادة الطٛب هف اٚىترىت هتفاكتة ,كتبٓف أف ٌىاؾ أسبابا عدٓدة أدت إلِ تعزيز عهمية
البحث العمهْ لدػ الطٛب فْ هقدهتٍا السرعة الٍائمة فْ الحصكؿ عمِ الهعمكهات الحدٓثة فْ
هحركات البحث الهختمفة ,كاف هف أٌـ الخدهات التْ يستخدهٍا الطٛب خدهة البريد اٚلكتركىْ
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فْ تبادؿ الهعمهات العاهة كالبحثية ,كهف أٌـ الطرؽ التْ تساعد الطٛب فْ اٚستفادة هف شبكة
اٚىترىت ٌْ تكفٓر قاعات لمطٛب فْ اٖقساـ الدراسية ٓتكافر فٍٓا خدهات اٚىترىت
 .3دراسة كيمي((Kelley،2002

بعنكاف

استخداـ خدمة الشبكة العنكبكتية العالمية

الكاسعة  wwwمف قبل أعضاء ىيئة التدريس بجامعة ميرالند األمريكيةٌ :دفت ٌذي الدراسة
إلِ تعرؼ كاقع استخداـ الشبكة العىكبكتية هف قبل أعضاء ٌٓئة التدريس فْ جاهعة هٓرٚىد
اٖهريكية ,كلتحقٓق ٌدؼ الدراسة استخدـ الباحث اٚستبياف أداة لمبحث كطبقً عمِ عٓىة هككىة
هف  124عضك  ,كلخصت ىتائج الدراسة إلِ أف التخصصات التطبيقية )الحاسب ألْ,
كالٍىدسة الهيكاىيكية( تستخدـ خدهة اٚىترىت أكثر هف غٓرٌا هف التخصصات ,كتعتبر
التخصصات الىظرية )المغة اٚىجمٓزية ,كالتاريخ( أقل استخداها لخدهة  ,wwwكأكد كل أعضاء
ٌٓئة التدريس فْ كل التخصصات أف قمة تكافر الحكافز الداخمية هف الهؤسسة التْ ٓىتهْ إلٍٓا
عضك ٌٓئة التدريس هف اٖسباب التْ تؤدؼ إلِ قمة اٚستفادة هف خدهات الشبكة العىكبكتية.
 .4دراسة أدينا ك أكينكا ( )Adey and Oyeinka, 2002بعنكاف استخداـ االنترنت في
الجامعات اإلفريقية -دراسة حالة جامعات كينيا ك نيجيرياٌ :دفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ
كاقع استخداـ اٚىترىت فْ كل هف جاهعات كٓىيا كىٓجٓريا ,كهدػ استخداـ ٌٓئة التدريس فْ
الجاهعات لٗىترىت ,كالتعرؼ إلِ الهعكقات التْ تحكؿ دكف استخداـ اٚىترىت فْ العهل
اٖكاديهْ كالهٍهات التدريسية ,كلتحقٓق ٌدؼ البحث استخدـ الباحثاف اٚستبياف أداة لمبحث
كطبقٍا عمِ عٓىة هككىة هف ) (56عضكا هف أعضاء ٌٓئة التدريس هف جاهعة كٓىيا ك )(71
فْ ىٓجٓريا ,كلخصت ىتائج الدراسة إلِ أف اٖكاديهٓٓف فْ كٓىيا  %23.83هف كقتٍـ فْ
البحث العمهْ كفْ ىٓجٓريا  , %23كأف  %90.7فْ كٓىيا يستخدهكف اٚىترىت %70.5 ,فْ
ىٓجٓريا ,كهف ابرز استخداهات اٚىترىت البريد اٚلكتركىْ  ,كابرز هعكقات استخداـ اٚىترىت
عدـ الهعرفة باٖىترىت ,كالتكمفة الهادية العالية.
 .5دراسة العمري ،دمحم( ،)2005كاقع استخداـ شبكة االنترنت ألغراض البحث العممي في كمية
التربية ،جامعة اليرمكؾٌ :دفت ٌذي الدراسة إلِ الكشف عف هدػ استخداـ شبكة اٚىترىت
ٖغراض البحث العمهْ كهعيقات استخداهٍا ,كاتبع الباحث أداة البحث استباىة كزعت عمِ 60
عضك ٌٓئة تدريس خٛؿ العاـ الدراسْ  2004فْ جاهعة الٓرهكؾ ,كلخصت ىتائج الدراسة أف
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جهيع أعضاء ٌٓئة التدريس فْ الجاهعة يستخدهكف شبكة اٚىترىت ,كأىً تكجد فركؽ ذات دٚلة
إحصائية فْ اٚستفادة هف شبكة اٚىترىت تعزؼ إلِ هتغٓر الهعرفة بالمغة اٚىجمٓزية لصالح
أصحاب القدرات الههتازة ,ككجكد فركؽ إحصائية فْ الهعرفة الحاسكبية لصالح أصحاب الهعرفة
الحاسكبية الهتكسطة ,كأكثر هجاؿ استفادة هف اٚىترىت ٌك "هتابعة الجدٓد فْ هجاؿ التخصص"
كأكثر هعيقاتً الخاصة بعضك ٌٓئة التدريس ٌك عدـ تكافر الكقت الكافْ ,كالهعيقات الهتعمقة
بالشبكة ٌك ىدرة تكافر الىصكص الكاهمة لكثٓر هف البحكث كالهقاٚت.

-9التعقيب عمى الدراسات السابقة:
اعتهدت الدراسات السابقة عمِ اٚستبياف بشكل أساسْ ككذلؾ عمِ الهىٍج الكصف التحمٓمْ بكجً عاـ,
كها ىٛحع حداثة الدراسات فكمٍا دراسات جدٓدة ,اٖهر الذؼ ٓدؿ عمِ حداثة هكضكع البحث ,كها
أشارت الدراسات عمِ كجكد هعكقات ٚستخداـ اٚىترىت فْ البحث العمهْ كتفاكت ىتائج الدراسات
بخصكص أٌهية كدكر البحث العمهْ كالحصكؿ عمِ الهعمكهات العمهية
مكقع البحث الحالي مف الدراسات السابقة:
تتجمى أكجو االتفاؽ بيف البحث الحالي كالدراسات السابقة في استخداـ اٚستبياف كأداة لمبحث لهىاسبتً
لطبيعة البحث كها ٓتفق هعٍا فْ عٓىة الدراسة كٌـ أعضاء ٌٓئة التدريس فْ الجاهعات ,كها ٓكجد تشابً
فْ الطرائق التْ اعتهدتٍا ٌذي الدراسات فْ تحدٓد استخداهات اٚىترىت كفْ بىاء اٖداة كالىتائج التْ
تكصمت إلٍٓا ,كطريقة عرض الىتائج ,كاٖسالٓب ا٘حصائية الهتبعة.
كفيما يتعمق بأكجو االختالؼ بيف البحث الحالي كالدراسات السابقة إف البحث الحالْ يحاكؿ تكضيح
دكر اٚىترىت فْ تطكير البحث العمهْ ,كالطرائق الهستخدهة فْ سبٓل ذلؾ كاٖسباب التْ تشجع عمِ
الىشر ,كالهعكقات التْ تحد هف تحقٓق اٚستفادة هف اٚىترىت ,كها طبق البحث عمِ جاهعة كاحدة كٌْ
جاهعة طرابمس كفْ ثٛث كميات تربية هختمفة الهكقع با٘ضافة إلِ كمية العمكـ ,آهمٓف أف ىمفت ىظر
القائهٓف عمِ ٌذي الكميات إلِ هحاكلة إٓجاد الحمكؿ الهىاسبة التْ تهكف هف تفعٓل دكر اٚىترىت فْ ٌذي
الكميات بعد اٚطٛع عمِ الكاقع ,كيختمف البحث أيضا عف ٌذي الدراسات فْ سرد الهىٍجية الىظرية,
حٓث سٓتـ تكضيح بعض الهفاٌيـ لمكعْ الهعمكهاتْ فْ اٚىترىت كههٓزاتٍا كاستخداهاتٍا ,ككيفية البحث
فْ شبكة اٚىترىت كهحركات البحث عمِ اٚىترىت ,كبعض الهكاقع التْ تساعد فْ الحصكؿ عمِ
الهعمكهات الخاصة بالبحث العمهْ ,كالهٍارات الكاجب تكافرٌا لدػ الباحث ,كالقاء الضكء عمِ هعكقات
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استخداـ اٚىترىت فْ البحث العمهْ ,كتقديـ بعض الحمكؿ التْ يهكف أف تساعد فْ حل ٌذي الهعكقات،
كبعد ذلؾ سٓتـ تقديـ الجاىب الهٓداىْ لٍذي الدراسة)اٚستباىة( كعرض ىتائجٍا كاٖسالٓب ا٘حصائية التْ
تـ اعتهادٌا فْ ٌذي الدراسة هف اجل استخٛص الىتائج.

-10اإلطار النظري :
ىظ ار لبعض العكائق التْ كاجٍتٍا الباحثتاف فْ اٚستفادة هف اٚىترىت بالطريقة الصحيحة عىد إعداد ٌذا
البحث ,يسرىا أف ىقدـ إليكـ بعض الخطط كاٌٖداؼ كبعض الطرائق الفعالة التْ يهكف أف تسٍـ فْ
الهساعدة عمِ إعداد بحث عمهْ بالطريقة السميهة عف طريق اٚىترىت.

البحث في شبكة االنترنت:
يعد البحت فْ اٚىترىت هف أٌـ الخدهات التْ تقدهٍا الشبكة ,كتعتهد فكرة البحث فْ اٚىترىت عمِ
كجكد قكاعد بياىات ضخهة ضهف أىظهة البحث ,فعىد إىشاء هكقع جدٓد يقكـ أصحاب ٌذا الهكقع
بتسجٓمً فْ قاعدة البياىات الخاصة بىظاـ هف ٌذي اٖىظهة أك فْ أكثر هف ىظاـ .كلعل ابرز اٖسالٓب
الحدٓثة لجهع البياىات عف طريق شبكة اٚىترىت) :الٍاشهْ ,2006,ص(65
 استخداـ هحركات البحث ) ( engines searchعمِ شبكة اٚىترىت ٚكتشاؼ ها ٌك جدٓد
عمِ الشبكة ,كأشٍرٌا هحرؾ البحث جكجل ).(Google
 أدلة اٚىترىت ) (internet guidesفٍىاؾ دلٓل الهجٛت العمهية ,دلٓل الجاهعات ,دلٓل
الباحثٓف.....الخ
 الهكاقع اٚلكتركىية ) (E-websitesالتْ تضع استهارات استبياف.
 الهكتبات اٚلكتركىية الهتكافرة عمِ شبكة اٚىترىت .
مكاقع البحث  :هف أٌـ هكاقع البحث هكاقع التقارير كالبحكث كأٌهٍا )كيكٓبٓديا ,الباحث العمهْ جكجل(,
هكاقع البحث عف الصكر كأٌهٍا )ٓكتٓكب ,فيهٓك( ).عبدة ,2004 ,ص(12
كتىقسـ هكاقع البحث إلِ قسهٓف:
 -1أدلة البحث ٌْ :عبارة عف هكاقع عمِ اٚىترىت يهكف البحث فٍٓا عف هعمكهات حٓث تقكـ
بفٍرسة كتصىٓف الهعمكهات ضهف بىية ٌرهية هتدرجة ,كهف أشٍرٌا ,Excite
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 Magellan ,Yahooكبا٘هكاف البحث فْ ٌذا الهكقع حسب الهكضكع أك حسب الكمهة
الهفتاحية.
البحث حسب المكضكع  :تـ ترتٓب ٌذي الهكاقع عمِ ىحك يسٍل البحث اىطٛقا هف هكضكع عاـ تـ
تضٓٓق ٌذا الىطاؽ إلِ هكاضيع هتفرعة هحددة.
البحث حسب الكممة المفتاحية :تعد ٌذي العهمية أسٍل هف عهمية البحث كفق الهكضكع ,فهف خٛلٍا
يهكف كتابة كمهة هفتاحية لمهكضكع الذؼ ٓتـ البحث عىً ,فتظٍر تمقائيا قائهة بأسهاء الهكاقع التْ تٍتـ
بٍذي الكمهة ,فعىد البحث هث ٛعف هكاقع تخص الكهبٓكتر فالكمهة الهفتاحية ٌْ)( computer+seince
حٓث ٓجب اٚىتباي عىد كتابة الكمهة الهفتاحية إلِ عدـ ترؾ هسافة أك كتابتٍا هع إضافة) . (+
 -2محركات البحث عمى االنترنت ٌْ :عبارة عف براهج هجاىية هتكافرة هف خٛؿ هكاقع خاصة عمِ
اٚىترىت كيتـ البحث فٍٓا عف طريق الكمهات الهفتاحية ,كهف أشٍرٌا , Lycos , Infoseek
 google , Altavistaكٌىاؾ هحركات عربية ) (ayna, 4arabs,raddadi,sami4,aldalil
كيعد هحرؾ البحث جكجل ) (Googlالذؼ أىشأي الطالباف اٖهريكياف عاـ 1998أشٍر هحركات
البحث ,الذؼ يقدـ هختمف الخدهات كيتيح خيارات البحث بػ  66لغة.

طريقة البحث في االنترنت:

ٌىاؾ عىصراف أساسياف فْ هكاقع البحث ٌها :هربع البحث ,كزر البحث حٓث ٓتـ إدخاؿ كمهة أك أكثر

هف الكمهات الهفتاحية ,ثـ ٓتـ الىقر عمِ زر البحث ) ( searchأك الضغط عمِ هفتاح  enterلبدء

البحث ,ليقكـ الهكقع باسترجاع قائهة بصفحات الكيب ,كبعد ذلؾ ٓتـ الىقر عمِ اٚرتباط أك العىكاف الهراد
الدخكؿ إليً هف بٓف عىاكيف ىتائج البحث لٓتـ هباشرة الدخكؿ إلِ الصفحة الهراد الكصكؿ إلٍٓا ,كٌىاؾ

طريقتاف هحددتاف لمبحث فْ هحركات البحث عمِ شبكة اٚىترىت ٌها) :صالح ,2003 ,ص (70

 .1البحث البسيط :كٌذا الىكع هف البحث يقكـ بً هعظـ الىاس ,كخاصة الهبتدئٓف فْ استخداـ
اٚىترىت ,كٌـ الذٓف ٓجٍمكف تقىيات البحث الهتقدـ ,كيككف عف طريق كضع كمهة أك عبارة دكف
عٛهات أك إشارات هىطقية .
 .2البحث الهتقدـ :كٌك البحث الذؼ تتكفر فيً إهكاىية صياغة الطمبات بحٓث ٓتـ فٍٓا تحدٓد
عٛقات بٓف الكمهات الهفتاحية الهستخدهة عف طريق استخداـ ا٘شارات الهىطقية ,كيتـ المجكء

661

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

إلِ ٌذا الىكع هف البحث لمحصكؿ عمِ ىتائج أكثر شهكلية كاتصاؿ بهكضكع البحث هباشرة
كفق ها ٓمْ:
 -1استخداـ)•( فْ حاؿ أردىا الحصكؿ عمِ الكمهة حرفيا.
 -2استخداـ) ($فْ حاؿ عدـ التأكد هف كتابة اٚسـ الصحيح.
 -3استخداـ)(-عىدها ىريد تضٓٓق البحث قدر ا٘هكاف.
 -4استخداـ) (+بد ٚهف )ك( أك .and
 -5استخداـ) (andلمجهع بٓف كمهتْ الهراد البحث عىٍها ,كىتائج البحث ستككف كل الصفحات
التْ تحتكؼ كمتا الكمهتٓف.

 -6استخداـ ) (orلمبحث عف إحدػ الكمهتٓف ,كىتٓجة البحث ستككف كل الصفحات التْ تحتكؼ
الكمهتٓف هعا أك إحداٌها.

 -7استخداـ) (notلمبحث عف كمهة كالغاء أخرػ ,هث ٛعىد استخداـ التعبٓر Mineral NOT
 Miningفإف الصفحات التْ ستعرض تحكؼ  Mineralك ٚتحكؼ Mining

 -8استخداـ " " لمبحث عف كمهتٓف هتجاكرتٓف.
 -9استخداـ ) ( لمبحث عف جهمة.
-10

الكمهات )ٓ (a,the,anتـ تجاٌمٍا دائها فْ البحث.

هع هٛحظة أف الهعاهٛت تكتب باٖحرؼ الكبٓرة ,كأف بعض الهحركات تسهح لىا باختصار AND

بإشارة) (+ك NOTبإشارة) ,(-هع عدـ ترؾ فراغ بٓف ا٘شارات.

بعض المكاقع لمبحث العممي :سىقدـ بعض الهكاقع التْ تساعد الباحث فْ إٓجاد بعض الهعمكهات

التْ يحتاجٍا ٘عداد بحث عمهْ فْ هجاؿ هعٓف )( https://www.alna5ba.com
هحركات بحث فْ هجاؿ الرياضيات كالتكىكلكجيا:

 /http://www.mathguide.de إذا كىت تبحث عف هصادر الحصكؿ عمِ الهعمكهات فْ
هجاؿ الرياضيات فٍذا هىاسب.



 http://www.zentralblatt-math.org/zmath/enيشهل الهٓٓٛف هف الهجٛت فْ هجاؿ

الرياضيات كالتْ يعكد تاريخٍا إلِ العصكر القديهة.

 http://schools.mathweb.org/index.xhtml يسهح لمهستخدهٓف بالبحث عف طريق
اٖرقاـ كالهعادٚت.
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ٓ /http://www.theiet.org/resources/inspec كجد بداخمً ها يقرب هف  13همٓكف
همخص لمبحكث فْ هجاؿ الفٓزياء كالٍىدسة.

هجهكعة هختمفة هف هحركات البحث فْ الهجاٚت الهختمفة:
ٓ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed كجد فيً ىصكص كاهمة لمهجٛت الطبية
كيكجد بً حكالْ  19همٓكف ىسخة هتاحة.

 /http://www.lexisweb.com الهكقع يقدـ هعمكهات هكثقة حكؿ البحت القاىكىْ.
ٓ /http://www.eric.ed.gov كجد فيً هجهكعة هف الهكاد الهختمفة فْ هجاؿ التعميـ كاٖدب.

هجهكعة هف هحركات البحث عف الهراجع الهختمفة:

/http://www.merriam-webster.com 
/http://www.references.net 
/http://www.quotes.net 

/http://www.litencyc.com 
بعض أفضل الهكاقع لمبحث عف اٖكراؽ العمهية:
 ( https://eric.ed.gov ) Eric هكتبة رقهية لمبحث التربكؼ كالهعمكهات برعاية هف هعٍد
العمكـ التربكية) (IESفْ ك ازرة التعميـ اٖهريكية.

 ( www.infomine.com) Infomine هكتبة الكتركىية افتراضية ,تتعمق بالطٛب كبٍٓئات
التدريس عمِ هستكػ الجاهعات ,كتحتكؼ العدٓد هف الكتب اٚلكتركىية كالهقاٚت العمهية.

 ( www.globalscholar.org )Google Scholar أفضل الهكاقع لمبحث عف اٖكراؽ
العمهية ,كٌك كاسع اٚستخداـ كيهكف هف خٛلً الكصكؿ إلِ الهعمكهات العمهية بهختمف

اٚختصاصات بكل سٍكلة كسرعة.

Microsoft Academic Search 

http://academic.research.microsoft.com

كٌك يشبً هكقع جكجل هف حٓث قدرتً عمِ تأهٓف عدد ٌائل هف الهعمكهات العمهية حكؿ هختمف

الهجاٚت كالكتب كاٖكراؽ العمهية كاٖبحاث كالهؤتهرات كالهجٛت العمهية.

دكر االنترنت في تطكير البحث العممي:

ٓتهٓز البحث اٚلكتركىْ عبر اٚىترىت بأىً سريع كيهكف الباحث هف اٚتصاؿ بأؼ قاعدة هعمكهات

الكتركىية فْ أؼ هكاف فْ الهىزؿ ,كٌىاؾ العدٓد هف اٚستخداهات التْ يستطيع الباحث استثهارٌا عبر
شركة اٚىترىت كتهكىً هف تطكير البحث العمهْ كزيادة كفاءتً أٌهٍا) :قىدلجْ , 2008 ,ص ( 58
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 -1البريد اٚلكتركىْ) (E-Mailتعد خدهات كتطبيقات البريد اٚلكتركىْ هف أٌـ كأكسع الخدهات
اىتشا ار عبر الشبكات العالهية ,حٓث تستخدـ ٖغراض هٍىية كبحثية ككظيفية كشخصية هختمفة,
كخدهة البريد اٚلكتركىْ هٍهة فْ جكاىب بحثية عدة يهكف إٓجازٌا :اٚتصاؿ بالزهٛء الباحثٓف
كالعمهاء كتبادؿ أراء العمهية كالبحثية هعٍـ ,إرساؿ الكثائق الهطمكب إلحاقٍا بالرسائل ,أك
استٛـ الكثائق الهطمكب استٛهٍا ,ا٘شراؼ عمِ الرسائل الجاهعية لمباحثٓف ,إهكاىية القياـ
بإعداد ككتابة بحكث هشتركة بٓف باحثٓف أك أكثر تفصل بٓىٍها هسافات جغرافية هتباعدة,
التحضٓر لعقد ىدكة أك هؤتهر عمهْ ,كتبادؿ اٖكراؽ كالبحكث كاحالتٍا إلِ الخبراء.
 -2خدهات ىقل الهمفات أك تحهٓل الكثائق ك الهمفات ٌْ :اختصار لكمهة

File Transfer

 protocolكتعىْ بركتكككؿ ىقل الهمفات ,كٌذي الخدهة ٌْ أحد بركتكككٚت اٚتصاؿ عبر
اٚىترىت التْ تجعل هف الههكف ىقل الهمفات بٓف الحكاسٓب عمِ ٌذي الشبكة ,كٌْ تسٍل عمِ
الباحثٓف اٚستفادة هها ٓىشر الكتركىيا ,هف خٛؿ ىقل الهمفات هف حاسكب إلِ آخر ,بحٓث يككف
هف حاسكب بعٓد إلِ حاسكب الشخصْ الهستخدـ ,كتسهِ ٌذي العهمية  , Downloadingكقد
تككف هف الحاسكب الشخصْ لمهستخدـ إلِ حاسكب آخر كتسهِ ٌىا .Uploading
 -3الىشر اٚلكتركىْ  E-publishingتكهف فائدة الىشر اٚلكتركىْ لمباحثٓف فْ :التعرؼ إلِ
الهقاٚت كالدراسات كالبحكث الهىشكرة فْ آٚؼ الدكريات العمهية كالبحثية التْ تىشر الكتركىيا
عبر اٚىترىت ,الحصكؿ عمِ الهعمكهات الهرجعية ,كالحصكؿ عمِ إجابات ٚستفسارات
الباحثٓف ,تتيح لمباحث فرصة لىشر ىتائج بحتً فكر اٚىتٍاء هىٍا فْ زهف ضاقت فيً الهساحات
الهخصصة لمبحكث عمِ أكراؽ الهجٛت.
 -4تسكيق الكتب عبر شبكة اٚىترىتٌ :ىاؾ عدة هكاقع هتخصصة تعرض أهاـ هستخدهْ اٚىترىت
هعمكهات عف ها يقارب همٓكف كىصف همٓكف هف الكتب الهتىكعة كهف ٌذي الهكاقع Amazon
كالذؼ يعد أكبر الهكاقع الهتخصصة فْ تسكيق الكتب بشكمٍا الكرقْ كاٚلكتركىْ ,حٓث يهكف
البحث الكتركىيا عف أؼ كتاب بعدد هف الطرؽ هىٍا :البحث بكاسطة اسـ الهؤلف ,عىكاف الكتاب,
أك الهكضكع الذؼ يعالجً.
الميارات الكاجب تكافرىا لدى الباحث أثناء استخداـ االنترنت في البحث) :شككت ,2013 ,ص(88
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 -1أف يككف الباحث هحبا لمعمـ كاٚستطٛع ك ٚيقف عىد حد هعٓف.
 -2أف يعتز بآرائً كيحترـ أراء أخريف.
 -3أف ٓتهتع بالدقة فْ جهيع اٖدلة كالهٛحظات كعدـ التسرع فْ الكصكؿ إلِ الق ار ارت
 -4أف يككف هيا ٚإلِ التأهل كالتحمٓل حتِ يستطيع أف ٓتصكر كيفية سٓر العهل.
 -5أف ٓتقبل الىقد الهكجً إليً هف أخريف.
 -6اٖهاىة فْ ىقل أراء الغٓر كأدلتٍـ ف ٛيحذؼ هىٍا شٓئا أك يحجبٍا.
 -7أف يككف لديً العزيهة ,صبكرا ,كلديً استعداد لهكاجٍة الصعاب كالتغمب عمٍٓا.

معكقات استخداـ االنترنت في البحث العممي ) :شككت ,2013 ,ص(90
لها كاىت العدٓد هف البحكث كالدراسات تىشر بالشكل اٚلكتركىْ ,فإىً إذا كجدت صعكبات أهاـ الباحث
فْ استخداـ الشبكة حالت دكف كصكلً إلِ ها ٓىشر ,فٍذا يعد هشكمة تؤثر فْ ىشاطً فٍك بحاجة إلِ
أف ٓبدأ هف حٓث اىتٍِ أخركف ,فعمِ الرغـ هف آٚجابيات لشبكة اٚىترىت التْ سبق ذكرٌا ,إ ٚأىً
يهكف تقسيـ الهعكقات الهتعمقة بٍا كالتْ تكاجً الباحثٓف إلِ ها ٓمْ:
عكائق تتعمق بالباحثيف:
 .1عدـ الرغبة لدػ بعض الباحثٓف باستخداـ تقىية الهعمكهات بىفسً.
 .2عدـ قدرة بعض الباحثٓف عمِ استخداـ الحاسكب كتطبيقات اٚىترىت.
 .3عدـ تكافر التفة الكافية فْ هقدهْ الخدهة فْ الهكتبات اٚلكتركىية أحياىا.
 .4عدـ إتقاف بعض الباحثٓف لمغة اٖجىبية كخاصة اٚىجمٓزية.
 .5الحٓرة التْ يقع فٍٓا الباحث فْ القدرة عمِ الحكـ أؼ الكثائق أفضل.
 .6ليست كل الكثائق التْ يحتاجٍا الباحث هتاحة فْ شكمٍا اٚلكتركىْ.
عكائق تتعمق بالمعمكمات:
 .1كجكد كـ ٌائل هف الهعمكهات الهتدفقة ٓكهيا إلِ شبكة اٚىترىت كالتْ تحتاج إلِ تخزيف كهعالجة
كادارة.
 .2طبيعة الهعمكهات التْ أصبحت شدٓدة التىكع سكاء بسبب طرؽ عرضٍا كبىٓتٍا أـ بسبب اختٛؼ
هجاٚتٍا العمهية.

665

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

 .3تغٓر طبيعة حاجة الباحثٓف فْ الكصكؿ إلِ الهعمكهات كالكثائق ,حٓث كصمت رغبتٍـ إلِ
الكصكؿ إلِ أجزاء ٌذي الكثائق.
عكائق تتعمق باألنترنت :كهف ٌذي العكائق:
 .1اىعداـ التخطيط كالتىسٓق كالرقابة عمِ اٖىشطة الهتعمقة باستخداـ الحاسب ألْ.
 .2عدـ تكافر الككادر التقىية الكظيفية الكافية كالهتخصصة فْ الحاسكب كاٚىترىت.
 .3الهشكٛت الصحية التْ يسببٍا الجمكس لهدة طكيمة أهاـ الحاسكب.
 .4هازالت كثٓر هف الدكؿ العالـ اٖقل تقدها تفتقر إلِ خدهات اٚتصاؿ الجٓدة هثل هشكمة اىقطاع
التيار الكٍربائْ.
 .5هسألة أهف الهعمكهات التْ تتعمق بالخكؼ هف سرقة الهعمكهات.
 .6الهشكٛت الهالية الهتعمقة بشراء أجٍزة حاسكب أك شراء باقات اىترىت.
كٌكذا فتحديات اٚىترىت كبٓرة جدا كفكائدي كثٓرة جدا ,كلً سٓئات  ٚيهكف تجاٌمٍا ,كلكف هع ذلؾ ٚ
يهكف إغفاؿ أٌهٓتً فْ عهمية تطكير البحث العمهْ.

بعض الحمكؿ التي يمكف أف تساعد في الحصكؿ عمى نتائج أفضل عند استخداـ االنترنت:
تكجد هجهكعة هف التكصيات التْ كضعٍا خبراء استخداـ البحث عمِ شبكة اٚىترىت ,كالتْ يسرىا أف
ىقدهٍا كحمكؿ لمتغمب عمِ العكائق السابقة كأٌهٍا  ) :بكعزة , 2006 ,ص (33
 .1التعرؼ إلِ هحرؾ البحث كالتقىيات الهستخدهة فْ ٌذا الهحرؾ هف أجل تكظيفٍا فْ عهمية
البحث.
 .2تحدٓد الهطمكب هف اٚىترىت بشكل دقٓق ,باٚستعاىة بالخطكات السابقة الهتعمقة با٘شارات
كالكمهات الهىطقية.
 .3عدـ اٚكتفاء بطريقة كاحدة فْ إدخاؿ كمهة البحث ,بل استخدـ العدٓد هف الهترادفات كالصيغ
لكمهات البحث.
 .4استخدـ صيغ الهفرد لدػ البحث عف الهفاٌيـ الهجردة ,كصيغ الجهع عف اٖشياء الهحسكسة
كاٖشخاص.
 .5عدـ استخداـ العبارات العاهة ككثٓرة اٚستخداـ هثل حركؼ العطف كالجر.
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 .6التعرؼ إلِ هحرؾ البحث الخاص بالهكضكع كاستخدهً كأداة لمبحث فْ اٚىترىت ,كيهىكف
اٚستفادة هف بعض الهكاقع سابقة الذكر.
 .7عىد عدـ اٚقتىاع بىتائج البحث التْ تحصمت عمٍٓا ,استخدـ طريقة البحث الهتقدـ فْ اٚىترىت.
 .8يفضل استخداـ ثٛث كمهات هفتاحية عمِ اٖقل فْ تعبٓر البحث عىد الىتائج الكاردة ,كتجدر
ا٘شارة إلِ أف بعض هحركات البحث تسهح باستخداـ حركؼ اٚستبداؿ)*( )؟( هع أجزاء هف
الكمهات الهفتاحية ,حٓث تحل ا٘شارة)؟( هكاف حرؼ كاحد لكل اشارة ,عمِ حٓف )*( تحل هحل
هجهكعة أحرؼ ,هث ٛالتعبٓر * floيعرض صفحات تحكؼ  ..flood, flour, floodingالخ .
ٚ .9بد هف أؼ هؤسسة هف الهؤسسات التعميهية كالبحثية أف تقكـ بعهل دكرات تدريبية لمباحثٓف
كالهكظفٓف بغية استخداـ اٚىترىت فْ خدهة البحث العمهْ.
كبذلؾ فإف إدخاؿ اٚىترىت فْ الهؤسسات التعميهية ٓتطمب ككادر هتفٍهة لتأثٓر إدخاؿ ٌذي التقىية فْ
الهؤسسات التعميهية ,كها ٓتطمب هعرفة قدرة الككادر عمِ تعمـ كتعميـ اٚىترىت لٕخريف.

 -11الجانب الميداني لمبحث:
مجتمع كعينة الدراسة:

هجتهع الدراسة ٌك أعضاء ٌٓئة التدريس بقسـ الرياضيات ,بكميات التربية ) قصر بف غشٓر–جىزكر–
سكؽ الجهعة(  ,ككمية العمكـ /جاهعة طرابمس ,كقد تككف هجتهع الدراسة هف  50عضكا ,اختٓرت بشكل
عشكائْ ,كالجداكؿ رقـ ) ,(8) , (7) ,(6) ,(5) ,(4) , (3) , (2) , (1تبٓف خصائص عٓىة الدراسة
كتىكعٍا.
جدكؿ رقـ ( )2يبيف تكزيع عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

ذكر

أنثى

العدد

15

35

النسبة

%30

%70
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جدكؿ رقـ ( )5يبيف تكزيع عينة الدراسة حسب سنكات الخبرة في التدريس
سنكات الخبرة

أقل مف  2سنكات

مف  22-2سنة

أكثر مف  22سنة

العدد

10

17

23

النسبة

%20

%34

%46

جدكؿ رقـ ( )2يبيف تكزيع عينة الدراسة حسب الدرجة األكاديمية
الدرجة األكاديمية

محاضر مساعد

محاضر

استاذ مساعد

استاذ مشارؾ

استاذ

العدد

11

20

9

7

3

النسبة

%22

%40

%18

%14

%6

جدكؿ رقـ ( )7يبيف تكزيع عينة الدراسة حسب المعرفة بالمغة اإلنجميزية
المعرفة بالمغة اإلنجميزية

ممتازة

جيدة

متكسطة

ضعيفة

العدد

15

10

16

9

النسبة

%30

%20

%32

%18

جدكؿ رقـ ( )2يبيف تكزيع عينة الدراسة حسب المعرفة بالحاسكب
المعرفة بالحاسكب

ممتازة

جيدة

متكسطة

ضعيفة

العدد

22

14

11

3

النسبة

%44

%28

%22

%6

جدكؿ رقـ ( )2يبيف تكزيع عينة الدراسة حسب معدؿ استخداـ االنترنت
معدؿ استخداـ اإلنترنت

مف 0-7ساعات

مف  2 -2ساعات

مرة اك مرتيف في

ال استخدمو نيائيا

العدد

20

22

8

0

النسبة

%40

%44

%16

%0

يكميا

يكميا

اإلسبكع
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جدكؿ رقـ ( )0يبيف تكزيع عينة الدراسة حسب أكثر الخدمات التي تتصفح اإلنترنت مف أجميا
معدؿ استخداـ اإلنترنت

البحث العممي

االطالع كالثقافة

المحادثة كاالتصاؿ

ترفيو

العدد

25

15

8

2

النسبة

%50

%30

%16

%4

جدكؿ رقـ ( )3يبيف تكزيع عينة الدراسة حسب أكثر المكاقع استخداما في مجاؿ البحث العممي
اسـ المكقع

العدد

النسبة

Amazon

7

%14

Deepdyve

0

%0

Refseek

0

%0

Eric

3

%6

Yahoo

2

%4

Google Scholar

38

%76

Infomine

0

%0

أداة الدراسة:

أداة الدراسة عبارة عف استباىة ,تـ إعدادٌا هف قبل الباحثتاف ,تحكؼ البياىات الشخصية كالكظيفية ككذلؾ
الهحاكر ,كالجدكؿ رقـ )ٓ (9كضح الهحاكر كعدد العبارات فْ كل هحكر.
الهحكر

الرقـ

عدد
العبارات

.1

هحكر اٚستفادة هف شبكة ا٘ىترىت

14

.2

هحكر هعيقات اٚستفادة هف شبكة ا٘ىترىت التْ تتعمق بعضك ٌٓئة التدريس

8

.3

هحكر هعيقات اٚستفادة هف شبكة ا٘ىترىت التْ تتعمق بشبكة ا٘ىترىت

15

.4

هحكر التسٍيٛت التْ تقكـ بٍا جاهعة طرابمس لعضك ٌٓئة التدريس فيها

10

ٓتعمق بالبحث العمهْ
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كقد أعطٓت كل عبارة خيارات ا٘جابة كفق لهقياس ليكرت الخهاسْ ,كأخذت درجة الهكافقة القيـ التالية كها

هكضح بالجدكؿ ):(10
ا٘جابة

هكافق بشدة

هكافق

هحآد

غٓر هكافق

غٓر هكافق بشدة

الكزف

5

4

3

2

1

صدؽ كثبات أداة الدراسة:

الصدؽ بصفة عاهة أف العبارة الهكجكدة فْ اٚستباىة تقيس ها يفترض فْ البحث قياسً بالفعل ,أها الثبات

فٍك أف تعطِ اٚستباىة ىفس الىتائج إذا أعٓد تطبيقٍا ,كقد تـ لٍذا الغرض عرض اٚستباىة عمِ هجهكعة
هف الهتخصصٓف ٘بداء الرأؼ حكلٍا ,كتحدٓد بعض الهٛحظات حكلٍا ,كبعد اعتهادٌا كتكزيعٍا تـ قياس

الصدؽ كالثبات عف طريق هعاهل اٚرتباط ,كالتْ اظٍرت الىتائج اف جهيع هعاهٛت اٚرتباط أقل هف

) (0.05هها ٓدؿ عمِ هعىكية عبارات اٚستباىة ,كالجدكؿ )ٓ (11كضح ذلؾ.

جدكؿ رقـ ( )22يبيف قيمة االرتباط لعبارات االستبانة
محكر االستفادة مف شبكة اإلنترنت

العبارة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

هستكػ

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

الهعىكية
العبارة

10

11

12

13

14

هستكػ

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

الهعىكية
محكر معيقات االستفادة مف شبكة اإلنترنت التي تتعمق بعضك ىيئة التدريس
العبارة
هستكػ

1

2

3

4

5

6

7

8

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

الهعىكية
محكر معيقات االستفادة مف شبكة اإلنترنت التي تتعمق بشبكة اإل نترنت
العبارة
هستكػ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

الهعىكية
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العبارة

10

11

12

13

14

15

هستكػ

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

الهعىكية
محكر التسييالت التي تقكـ بيا جامعة طرابمس لعضك ىيئة التدريس فيما يتعمق بالبحث العممي
العبارة
هستكػ
الهعىكية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

التحميل اإلحصائي لمحاكر الدراسة:
تـ إجراء أسمكب التحمٓل الكصفْ عف طريق الجداكؿ التك اررية كالكسط الحسابْ كاٚىحراؼ الهعيارؼ ,أجريت

الحسابات بعضٍا ٓدكيا كبعضٍا عف طريق البرىاهج ا٘حصائْ .SPSS
أكال :محكر االستفادة مف شبكة اإلنترنت:

جدكؿ رقـ ( )25يبيف نتائج التحميل اإلحصائي لممحكر األكؿ

اٌولُ

اٌؼجبهاد

ِٛافك

ِٛافك

ِؾب٠ل

ثشلح

.1

رطٍؼٕ ٟػٍ ٝاٌّئرّواد اٌؼٍّ١خ ٚإٌلٚاد
ٚإٌشبؽبد فِ ٟغبي اٌزقظض

غ١و

غ١و

ِٛافك

ِٛافك
ثشلح

اٌٍٛػ االٔؾواف
اٌؾَبث ٟاٌّؼ١بهٞ

اٌورجخ

10

25

8

5

2

3.72

1.031

5

.2

رطٍؼٕ ٟػٍ ٝأفو االثؾبس اٌؼٍّ١خ فٟ
اطلاهاد اٌّغالد اٌؼبِخ ٚاٌّزقظظخ

15

14

10

4

7

3.52

1.374

7

.3

اٌؾظٛي ػٍِ ٝؼٍِٛبد وض١وح ألغواع
اٌزلهٌ٠

20

15

7

3

5

3.84

1.299

1

.4

االلزظبك ف ٟاٌٛلذ اٌالىَ إلٔغبى ِّٙبد
اٌجؾش اٌؼٍّٟ

10

8

21

9

2

3.3

1.115

9

.5

اٌجؾش ػٓ فوص ػًّ افو ٜف ٟوٍ١بد
ِٚؼب٘ل افوٜ

6

9

12

13

10

2.76

1.302

12

.6

شواء ثؼغ اٌىزت ٚاٌّٛاك اٌزؼٍ١ّ١خ ػٓ
ؽو٠ك االٔزؤذ

11

14

13

8

4

3.4

1.229

8

.7

ٞ
رؾَٓ َِز ٜٛاٌٍغخ االٔغٍ١ي٠خ ٌل ّ

9

8

7

17

9

2.82

1.395

11
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.8

رجبكي اٌّؼٍِٛبد ِغ اٌيِالء فِ ٟغبي
اٌزقظض

19

14

7

7

3

3.78

1.266

2

.9

رؾّ ً١وزت ٚاٚهاق ثؾض١خ فِ ٟغبي
اٌزقظض

21

14

3

6

6

3.76

1.422

3

.10

اٌّشبهوخ ف ٟاالٌؼبة اإلٌىزو١ٔٚخ ثمظل
اٌزوفٚ ٗ١اٌزٍَ١خ

5

7

10

18

10

2.58

1.247

14

.11

اٌزؼوف ػٍ ٝىِالء علك فِ ٟغبي
اٌزقظض ٚاالٍزفبكح ِٓ فجوارُٙ

6

8

10

15

11

2.66

1.865

13

.12

االشزوان ثبٌّغالد ٚاٌلٚه٠بد اٌؼبٌّ١خ ػجو
اٌجو٠ل اإلٌىزؤٟٚ

13

12

5

11

9

3.18

1.494

10

.13

ٍ١ٍٚخ ارظبي ألً رىٍفخ ِٓ اٌٙبرف

15

21

4

6

4

3.74

1.242

4

.14

اٌَوػخ ف ٟرجبكي اٌّؼٍِٛبد ِغ اٌجبؽضٓ١
ٚاٌّزقظظٓ١

14

16

10

5

5

3.58

1.279

6

ٓتضح هف الجدكؿ ) (12اف الفقرة  3كٌْ الحصكؿ عمِ هعمكهات كثٓرة ٖغراض التدريس قد جاءت فْ
الهرتبة اٖكلِ بأعمِ كسط حسابْ ,تمتٍا الفقرة  8كٌْ تبادؿ الهعمكهات هع الزهٛء فْ هجاؿ التخصص,

هها يظٍر اٌتهاـ اعضاء ٌٓئة التدريس بهجاؿ عهمٍـ كالبحث الهستهر عمِ هعمكهات جدٓدة فْ هجاؿ

تخصصٍـ ٖغراض التدريس ,اها الفقرة  10كٌْ الهشاركة فْ اٚلعاب ا٘لكتركىية بقصد الترفيً كالتسمية
فقد جاءت فْ الهرتبة اٖخٓرة بأقل كسط حسابْ ,كٌذا ٓدؿ اف الترفيً كالتسمية أخر اٌتهاهات عضك ٌٓئة
التدريس بقسـ الرياضيات ذلؾ بسبب اىشغالً الدائـ.

ثانيا :محكر معيقات االستفادة مف شبكة اإلنترنت التي تتعمق بعضك ىيئة التدريس:
جدكؿ رقـ ( )22يبيف التحميل اإلحصائي لممحكر الثاني

اٌولُ

اٌؼجبهاد

ِٛافك

ِٛافك

ِؾب٠ل

ثشلح

.1

ػلَ اٌّبِ ٟاٌىبف ٟثبٌٍغخ االٔغٍ١ي٠خ

.2

ػلَ ِؼوفز ٟاٌغ١لح ثبٌؾبٍٛة

.3

ػلَ رٛفو اٌٛلذ اٌىبف ٟالٍزقلاَ اإلٔزؤذ

غ١و

غ١و

ِٛافك

ِٛافك
ثشلح

اٌٍٛػ االٔؾواف
اٌؾَبث ٟاٌّؼ١بهٞ

اٌورجخ

8

15

10

11

6

3.16

1.283

2

6

8

9

12

15

2.56

1.387

5

12

15

6

10

7

3.3

1.403

1
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.4

ػلَ الزٕبػ ٟثفبئلح اإلٔزؤذ ٚرفؼ ً١اٌىزت
ػٕٗ ٌالٍزفبكح فِ ٟغبي اٌزقظض

.5

ػلَ ِؼوفز ٟاٌىبف١خ ثبٍزقلاَ اإلٔزؤذ

.6

ػلَ ِؼوفز ٟثبٌّٛالغ إٌّبٍجخ ٌٍؾظٛي
ػٍِ ٝؼٍِٛبد فِ ٟغبي رقظظٟ

.7

ػؼف كافؼ١ز ٟالٍزقلاَ اإلٔزؤذ

.8

ػؼف اٌزٛاطً ِغ ىِالء اٌزقظض ػجو
اإلٔزؤذ

7

6

8

13

16

2.5

1.418

6

4

5

7

17

17

2.24

1.255

8

9

10

10

13

8

2.98

1.363

4

5

6

11

12

16

2.44

1.327

7

8

13

10

12

7

3.06

1.316

3

ٓتضح هف الجدكؿ ) (13اف الفقرة رقـ  3كٌْ عدـ تكفر الكقت الكافْ ٚستخداـ ا٘ىترىت ,قد جاءت فْ
الهرتبة اٖكلِ ,بأعمِ كسط حسابْ ,تمتٍا الفقرة  1كٌْ عدـ إلهاهْ الكافْ بالمغة اٚىجمٓزية ,كٌذا ٓدؿ اف
الفقرة  ٌْ 1,3أٌـ الهعيقات اٚستفادة هف ا٘ىترىت التْ تكاجً اعضاء ٌٓئة التدريس بقسـ الرياضيات,
كجاءت الفقرة  5كٌْ عدـ هعرفتْ الكافية باستخداـ ا٘ىترىت فْ الهرتبة اٖخٓرة بأقل كسط حسابْ ,كٌذا
ٓدؿ اف أغمب أعضاء ٌٓئة التدريس يستخدهكف اٚىترىت بشكل جٓد.
ثالثا :محكر معيقات االستفادة مف شبكة اإلنترنت التي تتعمق بشبكة اإلنترنت

جدكؿ رقـ ( )27يبيف التحميل اإلحصائي لممحكر الثالث

اٌولُ

اٌؼجبهاد

ِٛافك

ِٛافك

ِؾب٠ل

ثشلح

غ١و

غ١و

ِٛافك

ِٛافك
ثشلح

اٌٍٛػ االٔؾواف
اٌؾَبث ٟاٌّؼ١بهٞ

اٌورجخ

.1

اهرفبع رىٍفخ االشزوان ثجبلبد اإلٔزؤذ

22

12

8

5

3

3.9

1.249

3

.2

طؼٛثخ اٌٛطٛي اٌ ٝاٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ
ػٍ ٝشجىخ االٔزؤذ

7

8

10

15

10

2.74

1.337

14

.3

ٔلهح رٛافو إٌظٛص اٌىبٍِخ ٌىض١و ِٓ
اٌجؾٛس ٚاٌّمبالد

5

9

11

17

8

2.72

1.229

15

.4

ػلَ اٌٛصٛق ثىض١و ِٓ اٌّٛالغ ػٍ ٝشجىخ
االٔزؤذ

10

12

13

10

5

3.24

1.271

11

.5

اٌجؾ اٌّزىوه ٌقطٛؽ شجىخ االٔزؤذ اٌنٞ
٠ؾٛي ك ْٚاٌٛطٛي اٌ ٝاٌّٛالغ اٌجؾض١خ

23

15

5

2

5

3.98

1.286

2

.6

ٚعٛك ِؼٍِٛبد غ١و طؾ١ؾخ ػٍ ٝشجىخ
االٔزؤذ

11

13

9

8

9

3.18

1.424

13
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اهرفبع ٍؼو هٍ َٛاالشزوان ف ٟثؼغ
اٌّٛالغ اٌجؾض١خ اٌّزقظظخ

8

15

17

3

11

4

3.56

1.343

.8

لٍخ رٛفو اٌّٛالغ اٌز ٟرٕشو االثؾبس
ٚاٌّمبالد ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ

13

16

10

10

1

3.6

1.143

.9

طؼٛثخ اٌؾظٛي ػٍ ٝوزت لّ١خ ماد
ٔظٛص وبٍِخ ٌزؾٍّٙ١ب ٚاالٍزفبكح ِٕٙب

19

14

7

8

2

3.8

1.229

.10

اٍؼبه اٌىزت اٌّؼوٚػخ ٌٍج١غ ف ٟاغٍت
اٌّٛالغ ِورفؼخ علا

15

13

4

8

10

3.3

1.542

.11

االٔمطبع اٌّزىوه ٌٍز١به اٌىٙوثبئٟ

23

18

1

4

4

4.04

1 1.245

.12

ٔلهح اٌّئٍَبد اٌّزقظظخ ثزظِّٛ ُ١الغ
اٌجؾش اٌؼٍّ ٟػٍ ٝاالٔزؤذ

15

13

10

7

5

3.52

1.328

.13

لٍخ اٌزّ ً٠ٛاٌالىَ الٍزقلاَ اإلٔزؤذ فٟ
اٌغبِؼبد

18

14

8

6

4

3.72

1.294

.14

لٍخ ٚعٛك ِؾون ثؾش ػوث ٟػٍ ٝغواه
ِ googleزقظض ثبٌجؾش اٌؼٍّٟ

10

15

9

8

8

3.22

1.375

.15

غ١بة اٌوثؾ اٌشجى ٟث ٓ١اٌغبِؼبد
ٚاٌّىزجبد اٌؼوث١خ

16

19

6

8

1

3.82

1.119

7
5
10

9
6
12
4

ٓتضح هف الجدكؿ) (14أف الفقرة  11كٌْ اٚىقطاع الهتكرر لمتيار الكٍربائْ ,اخذت الهرتبة اٖكلِ بأعمِ
كسط حسابْ ,تمتٍا الفقرة  5كٌْ البط الهتكرر لخطكط شبكة اٚىترىت الذؼ يحكؿ دكف الكصكؿ الِ الهكاقع
البحثية ,كٌذا ٓكضح اىٍا هف اٌـ الصعكبات كالهعيقات التْ تكاجً عضك ٌٓئة التدريس التْ تتعمق بشبكة
ا٘ىترىت ٌْ اىقطاع التيار الكٍربائْ كالبطء الهتكرر لمشبكة ,كتحصمت الفقرة  3كٌْ ىدرة تكافر الىصكص
الكاهمة لكثٓر هف البحكث كالهقاٚت بأقل كسط حسابْ ,كٌذا ٓدؿ اىً شبكة ا٘ىترىت تكفر ىصكص كاهمة إٚ
فْ بعض الهكاقع اٚستغٛلية.
ثالثا :محكر التسييالت التي تقكـ بيا جامعة طرابمس لعضك ىيئة التدريس فيما يتعمق بالبحث العممي
جدكؿ رقـ ( )22يبيف التحميل اإلحصائي لممحكر الرابع

اٌولُ

اٌؼجبهاد

ِٛافك

ِٛافك

ِؾب٠ل

ثشلح

غ١و

غ١و

ِٛافك ِٛافك ثشلح

اٌٍٛػ االٔؾواف
اٌؾَبث ٟاٌّؼ١بهٞ

اٌورجخ

.1

رٛفو اٌغبِؼخ اعٙيح ؽبٍت اٌِّ ٟزظٍخ
ثبإلٔزؤذ فِ ٟىبرت أػؼبء ٘١ئخ اٌزلهٌ٠

0

0

3

22

25

1.56

0.611

10

.2

رم ُ١اٌغبِؼخ كٚهاد رله٠ج١خ ف ٟاٍزقلاَ
اإلٔزؤذ ثشىً كٚهٞ

0

1

4

21

24

1.64

0.722

8
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.3

رٛفو اٌغبِؼخ ؽّب٠خ األثؾبس اٌؼٍّ١خ اٌزٟ
ٕ٠شو٘ب اٌجبؽض ْٛػٍ ٝاإلٔزؤذ

2

3

9

20

16

2.1

1.055

5

.4

رٛفو اٌىز١جبد اٌز ٟرج ٓ١و١ف١خ اٍزقلاَ
اإلٔزؤذ ثطو٠مخ ٍٍّ١خ ِٚضّوح

4

2

8

18

18

2.12

1.189

4

.5

رَ١و اٌغبِؼخ ػٍّ١خ االشزوان ثبٌلٚه٠بد
اإلٌىزو١ٔٚخ ٚاٌّىزجبد ٚاٌّغالد

1

1

5

23

20

1.8

0.857

7

.6

رٛفو اٌغبِؼخ ِوشلا أوبك١ّ٠ب ٌَّبػلح

0

0

5

19

26

1.58

0.673

9

ٚاهشبك اٌجبؽضٌَ ٓ١ل ؽبعبر ُٙاٌّؼٍِٛبر١خ
رؼًّ اٌغبِؼخ ػٍ ٝأشبء لٛاػل ث١بٔبد
ٌٍّٛالغ اٌزوث٠ٛخ ٚاٌؼٍّ١خ اٌّٛعٛكح ػٍٝ
اٌشجىخ

.7

2

4

7

15

22

1.98

1.134

6

.8

رلفغ اٌغبِؼخ اٌوٍ َٛاٌّبٌ١خ اٌّزورجخ ػٍٝ
االشزوان ف ٟاٌّغالد ٚاٌّئرّواد اٌؼٍّ١خ

4

6

8

16

16

2.32

1.269

3

.9

.10

رٛفو اٌغبِؼخ اٌىزت اٌز ٟرَبػل اٌجبؽضٓ١
ٌٍؾظٛي ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد ألغواع اٌجؾش
اٌؼٍّٟ

10

8

11

13

8

2.98

1.378

1

رشغغ اٌغبِؼخ اػؼبء ٘١ئخ اٌزله ٌ٠ػٍٝ
اٌجؾش اٌؼٍّ ٟثبالشزوان ف ٟاٌّغالد
ٚاٌّىزجبد اٌجؾض١خ

7

12

9

10

12

2.84

1.405

2

ٓتضح هف الجدكؿ ) (15اف الفقرة  9كٌْ تكفر الجاهعة الكتب التْ تساعد الباحثٓف لمحصكؿ عمِ
الهعمكهات ٖغراض البحث العمهْ فْ الهرتبة اٖكلِ بأعمِ كسط حسابْ ,تمتٍا الفقرة  10كٌْ تشجع
الجاهعة اعضاء ٌٓئة التدريس عمِ البحث العمهْ باٚشتراؾ فْ الهجٛت كالهكتبات البحثية ,أها الفقرة 1
كٌْ تكفر الجاهعة اجٍزة حاسب اّلْ هتصمة با٘ىترىت فْ هكاتب أعضاء ٌٓئة التدريس ,فقد جاءت فْ
الهرتبة اٖخٓرة بأقل كسط حسابْ ,كفْ ٌذا الهحكر ىٛحع اف درجة الكسط الحسابْ ضعيفة جدا فْ أغمب
الفقرات كذلؾ ٖىً تـ اٚجابة عمِ الفقرات بعدـ الهكافقة ,كٌذا ٓدؿ عمِ عدـ تعاكف الجاهعة ,كعمِ قمة
ا٘هكاىيات التْ تقدهٍا ,بحٓث تسٍل عمِ عضك ٌٓئة التدريس البحث العمهْ.

النتائج:
تكصمت الباحثتاف الِ الكثٓر هف الىتائج هف أٌهٍا:

-1أف شبكة اٚىترىت هف أٌـ الكسائل التْ يستعٓف بٍٓا عضك ٌٓئة التدريس فْ البحث العمهْ ,كفْ
هجاؿ تدريسً.
 -2هف أٌـ هعيقات استخداـ شبكة اٚىترىت التْ تكاجً عضك ٌٓئة التدريس ٌْ اٚىقطاع الهستهر لمتيار
الكٍربائْ ,كذلؾ ضعف جكدة شبكة ا٘ىترىت ,كارتفاع تكمفة اٚشتراؾ باٖىترىت.
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-3شهمت الهعيقات كذلؾ ضعف إلهاـ عضك ٌٓئة التدريس بالمغة اٚىجمٓزية كذلؾ ٚف أغمب هكاقع
الرياضيات القيهة تحتاج لغة اىجمٓزية جٓدة.

-4هف أٌـ الهكاقع التْ يستخدهٍا عضك ٌٓئة التدريس فْ هجاؿ البحث العمهْ كفْ هجاؿ تدريسً ٌك
Google scholar

-5عدـ تقديـ الجاهعة اؼ دعـ اك تسٍيٛت لعضك ٌٓئة التدريس فْ هجاؿ البحث العمهْ.

التكصيات:

تكصْ الباحثتاف عمِ الهسؤكلٓف ك هتخذؼ الق اررات باٌٚتهاـ بشريحة عضك ٌٓئة التدريس كذلؾ باتخاذ

حزهة هف الق اررات كا٘جراءات:

 -1تقديـ الدعـ الهادؼ كالهعىكؼ لتشجيعٍـ عمِ البحث العمهْ.
 -2تقديـ التسٍيٛت الٛزهة لٍـ بخصكص البحث العمهْ ,كذلؾ بتزكيد الهكتبات بالكتب الهٍهة
كالهفٓدة ,ك تسٍٓل اٚشتراؾ فْ الهجٛت كالهؤتهرات العمهية.

 -3تكفٓر خدهة ا٘ىترىت بالحرـ الجاهعْ بحٓث تككف هتاحة ٖعضاء ٌٓئة التدريس كالطٛب.
 -4إقاهة دك ارت تدريبية دكرية فْ كيفية اٚستفادة هف ا٘ىترىت فْ هجاؿ البحث العمهْ.
 -5دعـ شركات اٚتصاٚت كذلؾ لتقديـ خدهات عالية الجكدة افضل هها عميً اٚف.
 -6دعـ شركة الكٍرباء لمتخفٓف هف هشكمة اىقطاع التيار الكٍربائْ.
قائمة المراجع :

 .1أبك شىب ,جهاؿ ) (2004أصكؿ الفكر كالبحث العمهْ ,دار الهعرفة الجاهعية ,القاٌرة ,كتاب.

 .2راجح ,ىكاؿ عبدالعزيز ,البسٓكىْ ,بدكية دمحم ,اٖدكات البحثية عمِ اٚىترىت دراسة فْ أىهاط ا٘فادة
كاٚستخداـ هف اٚىترىت هف جاىب أعضاء ٌٓئة التدريس كهعاكىٍٓـ بجاهعة الهمؾ عبدالعزيز.

 .3بكعزة ,عبدالهجٓد) ,(2006اتجاٌات الباحثٓف العرب ىحك اٖرشٓف الهفتكح هجاىا هف خٛؿ شبكة
اٚىترىتwww.afl.cybrains.info ,

 .4الشرٌاف ,جهاؿ عبد العزيز) ,(2002الشبكة العالهية لمهعمكهات كاٚىترىت كدكرٌا فْ تعزيز البحث
العمهْ لدػ طٛب جاهعة الهمؾ سعكد بهدٓىة الرياض ,هجمة كميات الهعمهٓف هجمد).(3

 .5صالح ,أيهف جهٓل) ,(2003هعكقات البحث العمهْ كدكافعً لدػ أعضاء ٌٓئة التدريسية فْ الجاهعة
الفمسطٓىية,

رسالة

هاجستٓر,

فمسطٓفwww.cybraiak.info ,

كمية

التربية,

جاهعة

الىجاح

الكطىية

,

ىابمس

 .6عبدة ,فاطهة) ,(2004هحركات البحث عمِ شبكة اٚىترىت.
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 .7العهرؼ ,دمحم خميفة) ,(2005كاقع استخداـ اٚىترىت لدػ أعضاء ٌٓئة التدريس فْ جاهعة العمكـ
كالتكىكلكجيا اٖردىية ,هجمة اٖردىية فْ العمكـ كالتربية ,الهجمد) ,(1العدد).(3

 .8قىدلجْ ,عاهر),(2008البحث العمهْ كاستخداـ هصادر الهعمكهات التقمٓدية كاٚلكتركىية دار
البازكرؼ  ,كتاب.

 .9دمحم ,جبريف عطية) ,(2007تقكيـ آراء أعضاء ٌٓئة التدريس فْ الجاهعة الٍاشهية فْ استخداـ شبكة
اٚىترىت فْ البحث العمهْ هجمة جاهعة دهشق ,الهجمد  ,23العدد اٖكؿ.

.10

دمحم ,كعد شككت) ,(2013دكر اٚىترىت فْ تطكير البحث العمهْ فْ الجاهعات السكرية كسبل

.11

الٍاشهْ ,حهٓد) ,(2006فرص تكظٓف اٚىترىت فْ البحث العمهْ.

اٚستفادة هىٍا ,رسالة لىٓل درجة الدكتك اري فْ كمية التربية.

.12

الكردؼ ,دمحم)) ,(2002هصادر الهعمكهات كخدهات الهستفٓدٓف هف اٚىترىت فْ الهؤسسات

الهعمكهاتية ,عهاف ,اٖردف ,كتاب.

.13

https://ar.m.wikepedia.org

.15

https://www.alna5ba.com

.14

https://dsrs.ksu.edu.sa

**********************************

677

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

مدى التزاـ طالب كميات التربية بأخالقيات البحث التربكي مف كجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس ( كمية التربية قصر بف غشير نمكذجاً )

أ  .زٌنب المبرون المزوغً

د .زٌنب خلٌل المذافً

كمية التربية قصر بف غشٓر  /جاهعة طرابمس

مقدمة :

لهػػا لمهكاىػػة التػػْ يحتمٍػػا البحػػث العمهػػْ فػػْ عص ػرىا الحاضػػر هػػف تقػػدـ فػػْ العمػػكـ كالتقىيػػة كاٖبحػػاث

كالتجارب العمهية الهساٌهة فْ زيادة رصٓد الهعرفة اٖساسية حتِ تعتبر الكميات أك الهؤسسات اٚكاديهية

ٌػػْ اله اركػػز الرئيسػػية لٗبحػػاث العمهيػػة فٍػػْ تسػػعِ لتشػػجيع الطػػٛب عمػػِ البحػػث العمهػػْ كتىشػػيطٍـ كاثػػارة
حكافزٌـ العمهية حتِ ٓتهكف هف القياـ بهٍهة اٚبحاث العمهية كالتربكية عمِ أكهل كجً.

أؼ أف كػل باحػػث ٓجػب أف ٓرتقػػِ بهػا كصػػمً هػف العمػػـ كالهعرفػة لهسػػتكػ اٖخػٛؽ كاٚلتػزاـ بأخٛقيػػات

الهٍىػػة كهػػا أف لكػػل سػػمكؾ هعيػػار كهعػػآٓر سػػمككىا ٌػػْ أخٛقىػػا كالتزاهىػػا بهػػا الزهػػً عمٓىػػا دٓىىػػا هػػف آداب
كأخػػٛؽ كضػػعٍا كبحػػاث فػػْ الهجػػاؿ التربػػكؼ أك العمهػػْ كهػػدػ التزاهىػػا بأخٛقيػػات البحػػث التربػػكؼ كالعمهػػْ
لٛىتفاع بىتائج ابحاثىا لها فيً خدهة الهكاطف كالبٛد أجهع.
ككأعضػػاء ٌٓئػػة تػػدريس ٓجػػب عمٓىػػا الحػػرص عمػػِ تشػػجيع الطػػٛب عمػػِ البحػػث كالكتابػػة كحريػػة التعمػػيـ
كاكتسابٍـ لمهعآٓر اٖخٛقية كالعمهية فْ هجاؿ تخصصػاتٍـ كاحتػراهٍـ طػٛب بػاحثٓف عػف العمػـ كالهعرفػة
كتكعٓتٍـ بأخٛقيات البحث العمهْ.

اشكالية البحث :
فالهعرفة العمهية هفتاحا ضركرؼ ٖف هعرفة الحقائق تساعدىا عمِ حل الكثٓر هف الهشكٛت التْ تكاجٍىا
ككيفية تخطِ العقبات التْ فْ طريقىا ىحك العمـ كالهعرفة كبمكغىا ٌٖدافىا الهىشكدة.
كىظ ػ ار ٖف البحػػث العمهػػْ يعػػد هػػف أٌػػـ كأعقػػد أكجػػً الىشػػاط الفكػػرؼ فػػإف الجاهعػػات تبػػدؿ جٍػػكدا هضػػىية
لتػػدريب الطػػٛب عمػػِ اتقاىػػً كتطبيقػػً فػػْ د ارسػػتٍـ الجاهعيػػة لتهكػػىٍـ هػػف اكتسػػاب هٍػػارات بحثيػػة تجعمٍػػـ
قادريف عمِ إضافة هعرفة جدٓدة لرصػٓد الفكػر ا٘ىسػاىْ كهػف ٌػذا الهىطمػق سػكؼ تصػاغ البػاحثٓف البحػث
فْ التساؤؿ الرئيسْ أتْ كٌك :
ها هدػ التزاـ طٛب كميات التربية بأخٛقيات البحث التربكؼ هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس؟
كيتفرع ٌذا السؤاؿ اٖسئمة الفرعية لمبحث كٌْ :
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ه ػػا ه ػػدػ التػ ػزاـ ط ػػٛب كمي ػػات التربي ػػة بأخٛقي ػػات البح ػػث الترب ػػكؼ ف ػػْ جاى ػػب اٚط ػػار الىظ ػػرؼ كالد ارس ػػات
السابقة؟
ها هدػ التزاـ طٛب كميات التربية بأخٛقيات البحث التربكؼ فْ هجاؿ إجراءات الدراسة كجهيع البياىات.
ها هدػ التزاـ طٛب كميات التربية بأخٛقيات البحث التربكؼ فْ جاىب تحمٓل البياىات كالىتائج كتفسٓرٌا.
ها هدػ التزاـ طٛب كميات التربية بأخٛقيات البحث التربكؼ فْ الكتابة العمهية.

أىداؼ البحث ٍٓ :دؼ البحث الحالْ إلِ :
 1ػ التعػػرؼ عمػػِ هػػدػ التػزاـ طػػٛب كميػػات التربيػػة بأخٛقيػػات البحػػث التربػػكؼ فػػْ جاىػػب ا٘طػػار الىظػػرؼ
كالدراسات السابقة.
 2ػ التعػرؼ عمػِ هػدػ التػزاـ طػٛب كميػات التربيػة بأخٛقيػات البحػث التربػكؼ فػْ هجػاؿ إجػراءات الد ارسػة
كجهع البياىات.
 3ػ التعػػرؼ عمػػِ هػػدػ التػزاـ طػػٛب كميػػات التربيػػة بإخٛقيػػات البحػػث التربػػكؼ فػػْ جاىػػب تحمٓػػل البياىػػات
كالىتائج كتفسٓرٌا.
 4ػ التعرؼ عمِ هدػ التزاـ طٛب كميات التربية بأخٛقيات البحث التربكؼ فْ الكتابة العمهية.

أىمية البحث :
يكتسب البحث أٌهٓتً هها ٓمْ :
ػ التزاـ الطٛب بأخٛقيات البحث التربكؼ كفقا لمهعآٓر الهىٍجية الهتبعة.
ػ الحرص عمػِ تشػجيع الطػٛب عمػِ البحػث كالكتابػة كحريػة التعمػيـ كاكتسػابٍـ لمهعػآٓر اٖخٛقيػة كالعمهيػة
فْ هجاؿ تخصصاتٍـ كطٛب باحثٓف عف العمـ كالهعرفة.
ػ ػ تػػكعٓتٍـ بػػاٚلتزاـ بأخٛقيػػات البحػػث العمهػػْ س ػكاء فػػْ بدايػػة اختيػػار الهكضػػكع كجهػػع البياىػػات كعػػرض
الىتائج كتفسٓرٌا.
ػ ػ تزكيػػد الهتخصصػػٓف فػػْ هجػػاؿ الد ارسػػة كاٚبحػػاث العمهيػػة كالتربكيػػة داخػػل كميػػات التربيػػة كغٓرٌػػا بىقػػاط
الضعف كالخمل لدػ طمبتٍـ فيها ٓتعمق بالتزاهٍـ بإخٛقيات البحث التربكؼ.
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مصطمحات كمفاىيـ الدراسة :
هفٍػػكـ البحػػث التربػػكؼ  :اٚستقصػػاء الهػػىظـ الػػذؼ ٍٓػػدؼ إلػػِ د ارسػػة ظػػاٌرة أك هكضػػكع أك هشػػكمة تربكيػػة
بٍدؼ الكصكؿ إلِ حقائق جدٓدة تهكىىا هف فٍـ كتفسٓر هكضكع الدراسة )البحث( كالتىبؤ بأبعادي الهتكقعػة
كزيادة قدرتىا عمِ التحكـ فْ ٌذي اٖبعاد كضبطٍا) .دمحم عبد الرزاؽ ,عبد الباقْ ابك زيد.(71 ,2007 ,
التعريف اٚجرائْ لمبحث التربكؼٌ :ك هشكمة أك هكضكع يحتاج إلِ دراسة عمهية هف خٛؿ اتباع خطكات
البحث العمهْ لمكصكؿ إلِ الىتائج لٛستفادة هىٍا.
اٖخٛقيات الهٍىية  ٌْ :هجهكعػة هػف الهعػآٓر السػمككية )الكاجبػات كاٚلت ازهػات( التػْ ٓجػب أف ٓمتػزـ بٍػا
صاحب الهٍىة.
التعريػػف اٚج ارئػػْ -:كػػل هػػا كضػػع هػػف قػكاىٓف كهعػػآٓر كهبػػادغ فػػْ أؼ هجػػاؿ هػػف هجػػٛت الهٍىػػة عمٓىػػا
كاٚلتزاـ بٍا.

حدكد البحث:
 -1الحدكد الهكضكعية :هعرفة هدػ الت ازـ طٛب كميات التربية بإخٛقيات البحث التربكؼ كهػا الهقترحػات
أك الحمكؿ الٛزهة التْ هف شأىٍا تجعل هف يقكـ بالبحث التربكؼ ٓمتزـ بأخٛقياتً.
 -2الحدكد الهكاىية :جاهعة طرابمس – كمية التربية )قصر بف غشٓر(.
 -3الحدكد الزهىية :فصل الخريف 2021 – 2020ـ.
 -4الحدكد البشرية :عٓىة هف أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية )قصر بف غشٓر(.

اإلطار النظري :
مفاىيـ البحث العممي كالتربكي:
يعػػرؼ البحػػث العمهػػْ بصػػكرة هبسػػطة بأىػػً طريقػػة لتىظػػيـ اكتسػػاب الهعرفػػة فػػْ هكضػػكع هػػا كفٍهٍهػػا
كعرضٍا بأسمكب كاضح كهىظـ كفق هجهكعة هف اٖسس التْ عمِ الباحػث هعرفتٍػا لمبىػاء عمٍٓػا كصػكٚا
إلػػِ هعرفػػة عمهيػػة بعػػد التحقػػق هىٍػػا لفٍػػـ أك تفسػػٓر ظ ػكاٌر هعاشػػً أك التىبػػؤ بحقيقتٍػػا الهسػػتقبمية) .أحهػػد
الخالدؼ.(44-43 ,2009 ,
كالهىٍج العمهْ ٌك أسمكب فىْ ٓتبع فْ تقصِ الحقائق كتبياىٍا كيحتكػ عمِ عىاصػر التشػكيق التػْ
تحفػػز الق ػراء عمػػِ البحػػث كتهكػػىٍـ هػػف التعػػرؼ عمػػِ أس ػ ارري كلٍػػذا لػػـ تكػػف الهىػػاٌج قكالػػب ثابتػػة تسػػتكجب
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التقٓد بٍا كها يعتقد البعض بل ٌْ أسالٓب تختمف بالضركرة هف هكضكع إلػِ أخػر كهػف باحػث إلػِ أخػر
كحسب الظرؼ الزهػاىْ كالهكػاىْ كالفمسػفة التػْ دفعػت الباحػث إلػِ اختبػار الهكضػكع كالبحػث فيػً) .عقٓػل
حسٓف عقٓل.(59 ,2000 ,
الهػػىٍج العمهػػْ كالهكضػػكعْ ٌػػك الهػػىٍج الهفتػػكح غٓػػر الهقفػػل ,فالهىػػاٌج الهقفمػػة هىػػاٌج اسػػتٍٛكية غٓػػر
هىتجػػة تتقٓػػد بػػالتكرار الػػذؼ  ٚيفػػتح آفػػاؽ الػػتعمـ كاكتسػػاب الخب ػرة أهػػاـ هىتٍجيػػً أهػػا عىػػدها تكػػكف الهىػػاٌج
هفتكحػػة كهتقىػػة فإىٍػػا تك ػكف هىػػاٌج اسػػتيعابية تسػػتكعب تطمعػػات البػػاحثٓف كىشػػاطاتٍـ ههػػا ٓجعػػل بحػػكثٍـ
إبداعية أك التْ هىٍا يأتْ الجدٓد) .عقٓل حسٓف عقٓل ,2010 ,ص .(13
فػالهىٍج العمهػػْ فػْ أبسػػط هعاىيػػً الطريقػة التػػْ ٓتبعٍػا الباحػػث عىػػد طرحػً هفػػردات الطبيعػة كظػػاٌرة عمػػِ
السؤاؿ كاستقصائً لٍا بغرض التحكـ فٍٓا كتطكيعٍا كالتىبؤ بهستقبمٍا).العربْ فرحاتْ.(19 ,2012 ,
هفٍكـ البحث التربكؼ  -:عهميػة تقصػِ هىٍجيػة يقػكـ بٍػا تربػكؼ أك هجهكعػة هػف التربػكيٓف لد ارسػة هشػكمة
تربكي ػػة هعٓىػػػة تتعمػ ػػق بعهمٓتػ ػػْ التعمػػػيـ كالػ ػػتعمـ كذل ػػؾ بٍػػػدؼ فٍهٍ ػػا كالعكاهػ ػػل الهس ػػببة لح ػػدكثٍا كتطبٓػ ػػق
استراتٓجيات هىاسبة لعٛجٍا).دمحم عبد الرزاؽ ,عبد الباقْ ابك زيد ,2007 ,ص .(71

 معايير البحث العممي:
تكجػػد ٌىػػاؾ الكثٓػػر هػػف الهعػػآٓر اٖساسػػية التػػْ ٓجػػب أف تتػػكفر فػػْ البحػػث العمهػػْ الصػػحيح يهكػػف تحدٓػػد
أٌهٍا ها ٓمْ :
 -1إختيار الهكضكع كتحدٓد هشكمة البحث تحدٓدا كاضح ا.
 -2تكضيح أٌهية كأٌداؼ البحث.
 -3تحدٓد الهفاٌيـ كالهصطمحات اٖساسية لمبحث.
 -4كضع الفرضيات الهىاسبة إف تطمب اٖهر كذلؾ.
 -5إختيار الهىٍج اٖهثل لدراسة الهشكمة كجهع الهعمكهات الهتعمقة بٍا.
 -6إختيار اٖداة كاٖسمكب الهىاسب لجهع الهعمكهات الهطمكبة.
 -7إختيار عٓىات هىاسبة كالتأكد هف صٛحٓتٍا لتهثٓل هجتهع البحث.
 -8تىظيـ كتىسٓق الهعمكهات بطريقة يسٍل فٍهٍا كتفسٓرٌا.
 -9استخداـ الخرائط كالجداكؿ كاٖشكاؿ كالرسكـ كالبياىات أف تطمب اٖهر.
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-10

اٚعتهاد عمِ اٖسالٓب لٙحصائية الدقيقة التْ تىاسب هكضكع البحث.

-11

استخداـ الهصطمحات العمهية الهىاسبة ككتابة البحث بطريقة عمهية.

-12

قابمية البحث لىش كالتعهيـ كاٚستفادة هف ىتائجًٌ) .ادػ هشعاف.(50-59 ,2005 ,

 أخالقيات البحث التربكي:
لها كاف البحث العمهْ بعاهػة كالبحػث التربػكؼ بخاصػة ٓتشػابٍاف فػْ ككىٍهػا هصػد ار أساسػي ا هػف هصػادر
الهعرفػػة كتٍػػدفاف إلػػِ تكلٓػػد هعرفػػة هكثػػكؽ بٍػػا كفػػْ ٌػػذا الهجػػاؿ ثهػػة هجهكعػػة هػػف اٚعتبػػارات اٖخٛقيػػة
الهتعارؼ عمٍٓا بٓف الباحثٓف فْ الهجاؿ التربكؼ :
 -1أف قياـ الباحث بالتغٓٓر أك التزيٓف أك التزكيػر فػْ البياىػات كجهعٍػا ٓمغػِ صػحة الىتػائج التػْ تػـ
التكصل إلٍٓا فْ البحث.
 -2به ػػا أف البح ػػث ٓتض ػػهف التحقٓ ػػق ه ػػف فرض ػػيات بحثي ػػة فٍ ػػذا اٚجػ ػراء ٓم ػػزـ الباح ػػث بع ػػدـ كض ػػع
الفرضيات بعد استخٛص الىتائج.
 -3سرية الهعمكهػات البحثيػة أف عهميػة جهػع البياىػات هػف الهفحكصػٓف ٓتطمػب هػف الباحػث الهحافظػة
عم ػػِ هض ػػهكف ٌ ػػذي البياى ػػات كع ػػدـ إط ػػٛع أؼ أح ػػد عم ػػِ هحتكياتٍ ػػا اٚعم ػػِ اتف ػػاؽ هس ػػبق ا ه ػػف
الطرفٓف).دمحم عباس كآخركف.(38-37 ,2015 ,
 -4التطفل عمِ خصكصيات الهبحكث.
 -5جػػرح شػػعكر الهبحػػكث عػػف طريػػق د ارسػػة دكف هعرفتػػً خصكص ػ ا عىػػدها تكػػكف ٌػػذي الد ارسػػة تهػػس
ىقاطا قد ٓ ٚرتاح الهبحكث إذا درست.
 -6تسجٓل أحادٓث الهبحكث دكف عمهً ,أك هكافقتً )قد ٓتحدث ذلؾ فْ الهقابٛت الشخصية.
 -7عرض الحقائق فْ غٓر سياقٍا السميـ.
 -8عرض الىتائج عرضا هضمٛا كاستخداـ بعض اٖحصاءات فْ غٓر هكضعٍا السميـ .
)هحهكد عىاف ,هصطفِ باٌْ ,2005 ,ص.(83

 صفات الباحث العممي:
ٓجب أف ٓتهتع الباحث العمهْ بهجهكعة هف الصفات هىٍا :
 -1حب اٚستطٛع كالهعرفة.
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 -2الهٓكؿ كالعادات العقمية الهفٓدة عمهيا هثل همكة الىقد فيها ٓتعمق بتحمٓل كتقكيـ الهكاد الهكتكبة.
 -3تكفر الهؤٌٛت العمهية كالتدريبية الهىاسبة.
 -4أف يكتسب قد ار هف الهٍارة فػْ عػدد هػف التقىيػات هثػل التعبٓػر عػف اٖشػياء بمغػة الرهػكز كهعالجػة
العٛقات القائهة بٓىٍا.
 -5الىزاٌة كاٚهاىة كالصبر كالهثابرة كاٚستعداد لمعهل الجهاعْ.
 -6عدـ التشٍٓر العمهْ بأخريف كالسخرية هف هىجزاتٍـ.
 -7الهكضكعية كاٚهاىة كالبعد عف الذاتية.
 -8الرغبة الجادة كالصادقة فْ البحث.
 -9كضكح التفكٓر كصفاء الذٌف لٓتهكف الباحث هف جهع الحقائق.
 -10الهعرفة السابقة حكؿ هكضكع كهشكمة البحث.
 -11عدـ اٚكثار هف اٚقتباس كالحشك ) .جكدت عطكؼ.(55-54 ,2009 ,

 دراسات سابقة : دراسة (بف الشيخ الحسيف خيرة )2019 ،بعنكاف :أخالقيات البحث العممي في الدراسات االعالمية)دراسة هٓداىية عمِ طمبة السىة الثاىية هاستر قسـ عمكـ اٚعٛـ كاٚتصاؿ بجاهعة الهسػٓمة( كٌػدفت
الد ارسػػة لقيػػاس هػػدػ هعرفػػة الطالػػب بض ػكابط البحػػث العمهػػْ كهػػدػ الت ػزاـ طمبػػة الهاس ػتر بأخٛقيػػات
البحث العمهْ كالتعرؼ عمِ اٚسػباب التػْ تػدفع بالطػالبْ لمسػرقة العمهيػة كعمػِ العىاصػر التػْ يقػكـ
الطالب بسرقتٍا كعدـ اٖفصاح عىٍا كٌل يعترؼ الطالب فعٛا بالسرقة العمهية أك ٓىكر ذلؾ.
أجريػػت الد ارسػػة عمػػِ عٓىػػة هػػف طمبػػة السػػىة الثاىيػػة هاسػػتر هػػف قسػػـ عمػػكـ اٚعػػٛـ كاٚتصػػاؿ بجاهعػػة
دمحم بكضياؼ بالهسػٓمة كهػف خػٛؿ تكزيػع اسػتهارة اسػتبياف عمػِ عٓىػة هػف الطمبػة تقػدر ب ػ ػ ) (70عٓىػة
كبعػػد تفريػػغ البياىػػات كا٘حصػػاء باسػػتخداـ البرىػػاهج ا٘حصػػائْ الحػػزـ ا٘حصػػائية لمعمػػكـ اٚجتهاعيػػة
) (spssتكصمت إلِ ىتٓجة هفادٌػا أف هعظػـ الطمبػة  ٚيهتمكػكف فكػرة كاضػحة كجٓػدة حػكؿ أخٛقيػات
البحث العمهْ با٘ضافة إلِ أف التزاهٍـ بأخٛقيػات البحػث العمهػْ هتكسػط فٍىػاؾ فئػة هعتبػرة  ٚتمتػزـ
بأخٛقيات البحث العمهْ فْ اىجاز بحكثٍا كيرجعكف ذلؾ ٖسباب هف بٓىٍػا ضػٓق الكقػت كعػدـ تػكفر
الهادة العمهية بشكل كافْ كٌذا اٖخٛؿ كاف بٓف الحٓف كاٖخر.
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 دراسػػة (عبػػد القػػادر دمحم عبػػد القػػادر – )2019بعن ػكاف( :أخالقيػػات البحػػث العممػػي فػػي الػػكطفالعربي كانعكاساتيا عمى تطكير التعميـ قبل الجامعي).
ٌدفت الدراسة إلِ كضع هٓثاؽ ٖخٛقيػات البحػث العمهػْ فػْ هجػاؿ التربيػة كعمػـ الػىفس بػالكطف العربػْ
كتحدٓد درجة التزاـ طمبة الد ارسػات العميػا بسػمطىة عهػاف لتمػؾ اٖخٛقيػات ككيفيػة هكاجٍتٍػا كبىػاء عميػً تػـ
إعػػداد اسػػتباىة اشػػتهمت عمػػِ ) (40فق ػرة هكزعػػة عمػػِ خهسػػة أبعػػاد هرتبطػػة بأخٛقيػػات البحػػث العمهػػْ .تػػـ
تكزيػػع اٚسػػتباىة فػػْ صػػكرتٍا الىٍائيػػة عمػػِ عٓىػػة عشػكائية قكاهٍػػا ) (100عضػػك ٌٓئػػة تػػدريس بالجاهعػػات
العهاىيػة كأظٍػرت ىتػائج الد ارسػة أف تقريػر أفػراد ) (one way Anovaاٚحػادؼ عمػِ عٓىػة الد ارسػة ككػل
كعمِ جهيع أبعادٌا كل عمػِ حػدة جػاء بدرجػة هتكسػطة كهػا أظٍػرت الىتػائج عػدـ كجػكد فػركؽ ذات دٚلػة
إحصػػائية عىػػد هسػػتكػ ) (0.05بػػٓف اسػػتجابات أفػراد عٓىػػة الد ارسػػة عمػػِ اٚسػػتباىة ككػػل تعػػزػ لمهتغٓػرات,
الىكع ,كسىكات الخبرة ,كالتخصص.
 دراسػة فيػد دمحم الشػعابي الحػارثي  2015بعنػكاف( :مسػتكى الػكعي بأخالقيػات البحػث التربػػكيلدى طمبػة الدراسػات العميػا بجامعػة الباحػة مػف كجيػة نظػر أعضػاء ىيئػة التػدريس) ٌػدفت الد ارسػة إلػِ
بيػػاف هسػػتكػ الػػكعْ بأخٛقيػػات البحػػث الترب ػكؼ لػػدػ طمبػػة الد ارسػػات العميػػا بجاهعػػة الباحػػة فػػْ الجكاىػػب
اٖتيػػة :ا٘طػػار الىظػػرؼ كالد ارسػػات السػػابقة كاج ػراءات التطبٓػػق كجهػػع البياىػػات كتحمٓػػل البياىػػات كتفسػػٓرٌا
كاٖخٛقيات العاهة فْ الكتابػة العمهيػة كاسػتخداـ الباحػث الهػىٍج الكصػفْ كاٖسػتباىة كػأداة لجهػع البياىػات
كتككىت عٓىة الدراسة هػف ) (46هػف أعضػاء ٌٓئػة التػدريس بكميػة التربيػة بجاهعػة الباحػة كهػف أبػرز ىتػائج
الدراسة حٓث جاء هستكػ الكعْ بأخٛقيات البحث التربكؼ لدػ طمبة الدراسات العميا بجاهعة الباحة ككل
عىد هستكػ )هتكسط( حٓػث بمػغ الهتكسػط الحسػابْ ) (2.25هػف أصػل ) (3درجػات كجػاء هسػتكػ الػكعْ
بأخٛقيػػات البحػػث التربػػكؼ فػػْ جاىػػب إج ػراءات التطبٓػػق كجهػػع البياىػػات عىػػد هسػػتكػ )هرتفػػع( بهتكسػػط
حسابْ ) (2.39كفْ جاىب اٚطار الىظرؼ كالدراسات السابقة عىػد هسػتكػ )هتكسػط( فػْ الهرتبػة اٚخٓػرة
بهتكسط حسابْ ) (2.15كها ٓ ٚكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية بٓف استجابات أفػراد عٓىػة الد ارسػة حػكؿ
هستكػ الكعْ بأخٛقيات البحث التربكؼ لدػ طمبػة الد ارسػات العميػا بجاهعػة الباحػة تعػكد ٚخػتٛؼ هتغٓػر
الدرجة العمهية كالخبرة التدريسية فْ براهج الدراسات العميا.
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 دراسػػة مينػػى أحمػػد غنػػايـ )2013( ،بعن ػكاف أخالقيػػات اسػػتخداـ االحصػػاء فػػي البحػػكث التربكيػػةكٌدفت الدراسة إلِ إبراز بعض اٖخطاء الشائعة فْ استخداـ اٚحصاء فْ البحكث التربكية كالكشف عػف
التجاكزات اٖخٛقية فْ استخداـ ٌذي اٚحصػاءات كاسػتخداـ الباحػث الهػىٍج الكصػفْ لمد ارسػة ككاىػت أٌػـ
ىتائجٍا تصك ار هقترحا لهعآٓر اٚستخداـ اٖخٛقْ لٙحصاء فْ البحكث التربكية.
 دراسة رمزي أحمد عبد الحي ( )2008بعنكاف أخالقيات البحث العممي كمكقػف الباحػث العربػي منيػاكٌػػدفت الد ارسػػة إلػػِ التعػػرؼ عمػػِ طبيعػػة أخٛقيػػات البحػػث العمهػػْ كهكقػػف الباحػػث العربػػْ هىٍػػا كدكر
الجاهعات العربيػة فػْ تطػكير البحػث العمهػْ كالعكاهػل التػْ تػؤثر فيػً كأٌػـ هشػكٛتً ,كقػد اسػتخدـ الباحػث
الهػػىٍج الكصػػفْ التحمٓمػػْ ككاىػػت أٌػػـ ىتائجػػً ضػػعف البحػػث العمهػػْ كقمػػة تقػػدٓر هعطياتػػً كىتائجػػً عمػػِ
الهستكػ لمهجتهع كضعف تقٓيهٍػا كاٌهػاؿ أعضػاء ٌٓئػة التػدريس كعػدـ إدراكٍػـ أف البحػث العمهػْ جػزء ٚ
ٓتج أز هف هٍهتٍـ كعهمٍـ فْ الجاهعػة كأف البحػث العمهػْ العربػْ ٓمتػزـ إلػِ حػد هػا بقػيـ كعػادات الهجتهػع
العربْ كٓ ٚكجد تىاقض بٓف ىتائجً كبٓف هعتقداتً الدٓىية كعدـ تكفر الحد اٖدىػْ هػف الثقػة الهطمكبػة لػدػ
الهؤسسات الصىاعية كفقداف الثقة بٓف الجٍات اٚىتاجية كبٓف البحث العمهْ العربْ.
التعقيب عمى الدراسات السابقة :
اتفقت جهيعٍا فػْ د ارسػة أخٛقيػات البحػث العمهػْ حٓػث اتفػق البحػث الحػالْ هػع د ارسػة )بػف الشػٓخ( فػْ
هعرفة هدػ التزاـ الطمبة الهاستر بإخٛقيات العمهْ إ ٚفػْ هرحمػة الد ارسػة أختمفػت هػف حٓػث العٓىػة حٓػث
طبقت عمِ عٓىة هف الطمبة عكس البحث الحالْ الذؼ كاىت عٓىية هف أعضاء ٌٓئة التدريس كاتفقػت هػع
د ارسػػة عبػػد القػػادر دمحم كهػػع د ارسػػة دمحم الشػػعابْ فػػْ العٓىػػة الهختػػارة هػػف أعضػػاء ٌٓئػػة التػػدريس كد ارسػػة
اخٛقيػػات البحػػث التربػػكؼ ككػػذلؾ اختمفػػت فػػْ السػػىكات الد ارسػػية لمطمبػػة حٓػػث كاىػػت الد ارسػػة الحاليػػة عمػػِ
طمبة الهرحمة الجاهعية كدراسة عبدالقادر كدمحم الشعابْ عمِ طمبة الدراسات العميا.

إجراءات البحث :
منيج البحػث :اسػتخدهت الباحثتػاف الهػىٍج الكصػفْ التحمٓمػْ لهىاسػبتً كهٛئهتػً لطبيعػة البحػث ككػذلؾ
تفسٓر البياىات كالهعمكهات كالحقائق لهكضكع البحث.
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مجتمع البحث :شهل جهيع أعضاء ٌٓئة التدريس بكميػة التربيػة قصػر بػف غشػٓر كالبػالغ عػددٌـ )(193
عضػػك ٌٓئػػة تػػدريس كفق ػ ا لٙحصػػائيات الرسػػهية هػػف هكتػػب شػػؤكف أعضػػاء ٌٓئػػة التػػدريس بالكميػػة لفصػػل

الخريف 2021 – 2020ـ.

عينة البحث :تـ إختيار عٓىػة البحػث بطريقػة عشػكائية بسػيطة قكاهٍػا ) (50عضػك ٌٓئػة تػدريس كبىسػبة

) (%10هف الهجتهع الكمْ حٓث تعتبر عٓىة ههثمة لهجتهع البحث.

أداة البحث :استخدهت الباحثتاف اٚستباىة كأداة لجهع الهعمكهات كتضهىت أربعة هحاكر كٌها :
 المحكر االكؿ :هدػ التػزاـ طػٛب كميػات التربيػة بإخٛقيػات البحػث التربػكؼ حػكؿ اٚطػار الىظػرؼكالدراسات السابقة.
 المحكر الثاني :هدػ التػزاـ طػٛب كميػات التربيػة بإخٛقيػات البحػث التربػكؼ فػْ إجػراءات التعمٓػقكجهع البياىات.
 المحػػكر الثالػػث :هػػدػ التػزاـ طػػٛب كميػػات التربيػػة بإخٛقيػػات البحػػث التربػػكؼ فػػْ تحمٓػػل البياىػػاتكالىتائج كتفسٓرٌا.
 -المحكر الرابع :هدػ التزاـ طٛب كميات التربية بإخٛقيات البحث التربكؼ فْ الكتابة العمهية.

صدؽ األداة :

تـ التحقق هف صدؽ اٚستباىة هف خٛؿ الصػدؽ الظػاٌرؼ حٓػث قاهػت الباحثتػاف بتكزيعٍػا عمػِ هجهكعػة
هف اٖساتذة التربكيٓف كالهتخصصٓف فْ هجاؿ التربية كعمـ الىفس بكمية التربية كتػـ اٖخػذ بعػٓف اٖعتبػار

جهيع الهٛحظات التْ قدهت هػف قبػل الهحكهػٓف كقػد اصػبحت اٚسػتباىة فػْ صػكرتٍا الىٍائيػة تتكػكف هػف

) (44فقرة هكزعة عمِ أربعة هحاكر.

ثبات أداة البحث :

استخدهت الباحثتاف عدة أسالٓب لمتحقق هف ثبات اٚستبياف كها هكضح فْ الجدكؿ رقـ ).(1
جدكؿ رقـ ( )1نتائج اختبارات ثبات االستبانة
التجربة الصفية

ت

المحاكر

عدد العبارات

الفاكركنباخ

1

الهحكر اٚكؿ

12

0.911

1

2

الهحكر الثاىْ

12

0.939

1

3

الهحكر الثالث

12

0.933

1

4

الهحكر الرابع

8

0.881

1

معامل االرتباط بيرسكف
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ٓتض ػػح ه ػػف الج ػػدكؿ الس ػػابق رق ػػـ ) (1أف هعاه ػػل ثب ػػات )الفاكركىب ػػاخ( لعب ػػارات اٚس ػػتبياف تػ ػراكح ه ػػا ب ػػٓف

) 0.881ك  (0.939كهعاه ػػل ارتب ػػاط بٓرس ػػكف لٗبع ػػاد تػ ػراكح ) (1لك ػػل الهح ػػاكر كتع ػػد ٌ ػػذي الق ػػيـ عالي ػػة
كهىاسبة لمتحقق هف ثبات اٚستبياف.

األساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة :
لتحقٓػػق أٌػػداؼ الد ارسػػة كتحمٓػػل البياىػػات التػػْ تػػـ جهعٍػػا هػػف هفػػردات العٓىػػة التػػْ تػػـ اختبارٌػػا هػػف هجتهػػع

الد ارسػػة فقػػد تػػـ اسػػتخداـ العدٓػػد هػػف اٖسػػالٓب اٚحصػػائية الهىاسػػبة ٚعتهػػاد عمػػِ اسػػتخداـ برهجيػػة الحػػزـ
اٚحصائية لمعمكـ اٚجتهاعية  social sciences for statistical packageكالتْ ٓرهز لٍا اختصا ار

ب ػػالرهز ) (spssكفيه ػػا ٓم ػػْ هجهكع ػػة اٚس ػػالٓب اٚحص ػػائية الت ػػْ قاه ػػت الباحثت ػػاف باس ػػتخداهٍا )التكزي ػػع

الىسػػبْ ,كالكسػػط الحسػػابْ ,اٚىحػراؼ الهعيػػارؼ ,اختبػػار لعٓىػػة كاحػػدة كأحػػد اسػػالٓب لٙحصػػاء اٚسػػتدٚلْ
٘هكاىية تعهيـ الىتائج هف العٓىة إلِ الهجتهع.
 تحميل بيانات البحث.

جدكؿ رقـ ()2

المحكر االكؿ :مدى التزاـ طالب كميات التربية بإخالقيات البحث التربكي حكؿ االطار النظري كالدراسات السابقة
ت

1
2
3
4
5

ىعـ

ٚ

احياى ا

العبارة

27

5

9

إختيار هشكمة البحث

%

65.9

12.2

22.0

استخداـ الىص الهقتبس دكف تعدٓل

ت

11

16

14

%

100

39.0

34.1

26

5

9

63.4

14.6

22.0

26

7

8

63.4

17.1

19.5

17

10

11

%

41.5

36.6

22.0

ت

17

15

9

%

41.5

36.6

22.0

ت

22

11

9

%

53.7

26.8

19.5

21

8

12

51.2

19.5

29.5

ه ارع ػػاة الضػ ػكابط الدٓىي ػػة كالكطىي ػػة عى ػػد ت

أك تحريف

تحدٓ ػ ػػد الد ارس ػ ػػات الس ػ ػػابقة بى ػ ػػاء عمػ ػ ػػِ ت

صمتٍا بهكضكع البحث

%

إختي ػ ػ ػػار هش ػ ػ ػػكمة البح ػ ػ ػػث ف ػ ػ ػػْ ح ػ ػ ػػدكد ت

إهكاىيات الباحث كهرحمتً الدراسية

%

الهكضػ ػ ػػكعية عى ػ ػ ػػد اٚستشػ ػ ػػٍاد بىت ػ ػ ػػائج ت

الدراسات السابقة

6

تكثٓق الىصكص الهقتبسة بدقة كأهاىة

7

تحدٓد هصطمحات البحث بدقة

8

العٓىة

الحرص عمػِ أف يسػٍـ البحػث فػْ تقػدـ ت

الهعرفة ا٘ىساىية

%

اٚىح ػ ػ ػ ػ ػراؼ الهتكس ػ ػ ػ ػ ػ ػػط

اختبار t

الهعيارؼ

الحسابْ

0.711

2.537

22.859

0.812

1.878

14.805

0.746

2.488

21.362

0.778

2.463

20.281

0.830

2.44

17.304

0.893

2.049

14.689

0.867

2.268

16.757

0.789

2.317

18.813
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9
10
11
12

العبارة
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ىعـ

ٚ

احياى ا

العٓىة

22

10

9

53.7

24.4

22.0

16

18

7

39.0

43.9

17.1

19

12

10

%

46.3

29.3

24.4

ت

23

12

6

%

56.1

29.3

14.5

الهكض ػػكعية ف ػػْ تحدٓ ػػد اٌ ػػداؼ البح ػػث ت

كأٌهٓتً

%

فصػػل اٚقتباسػػات عػػف أراء الشخصػػية ت

لمباحث بآليات كاضحة

%

الهكض ػ ػػكعية ف ػ ػػْ اس ػ ػػتخداـ الىص ػ ػػكص ت

الهقتبسة

التزاـ الدقة فْ جهع الهكاد العمهية

اٚىح ػ ػ ػ ػ ػراؼ الهتكس ػ ػ ػ ػ ػ ػػط

اختبار t

الهعيارؼ

الحسابْ

0.844

2.293

17.395

0.921

1.951

13.571

0.863

2.171

16.102

0.865

2.268

16.226

هف الجدكؿ رقـ )ٓ (3تضح اف الهتكسطات الحسابية حكؿ ) (2كمٍا اكثر هف ) (2الهتكسط اٚفتراضْ

لٛستبياف )الثٛثْ( أؼ ظاىً ٓدؿ عمِ هدػ التزاـ الطٛب بأخٛقيات البحػث التربػكؼ فػْ اٚطػار الىظػرؼ
كالد ارسػػات السػػابقة كالتػػْ تعتهػػد كمي ػ ا عمػػِ اٚقتباسػػات هػػف الكتػػب كاله ارجػػع اٖخػػرػ كالبحػػث فيهػػا ٓتعمػػق
بهكضكع البحث كليس خارجً ها عدا فْ الفقػرتٓف كٌهػا الثاىيػة كالعاشػرة هػف الهحػكر كالتػْ كاىػت أقػل هػف

) (2فْ الهتكسط الحسػابْ أؼ عػدـ اٚلتػزاـ الكمػْ لمطػٛب باسػتخداهٍـ لمػىص الهقتػبس دكف تعدٓمػً كعػدـ
فصمٍـ لٛقتباسات التْ تقتبس عف آرائٍـ الشخصية ككضعٍا فْ آليات كاضحة.

جدكؿ رقـ ()3المحكر الثاني :مدى االلتزاـ في إجراءات التعميق كجمع البيانات
ت

1
2
3
4
5

العبارة

ىعـ

ٚ

احياى ا

العٓىة

24

9

8

585

22.0

19.5

29

7

5

%

70.7

17.1

12.2

ت

26

7

8

%

63.4

17.1

19.5

24

7

10

58.5

71.1

24.4

21

8

12

51.2

19.5

29.3

الحصػ ػ ػ ػكؿ عم ػ ػ ػػِ الهكافق ػ ػ ػػات الرس ػ ػ ػػهية ت
الٛزهة

%

تجى ػػب اٚس ػػتخفاؼ ب ػػأفراد العٓى ػػة هٍه ػػا ت

كاف هستكاٌـ اٚجتهاعْ كالتعميهْ

اختيار هىٍج البحث الهىاسب لمهكضكع

الحف ػ ػ ػ ػ ػػاظ عم ػ ػ ػ ػ ػػِ سػ ػ ػ ػ ػ ػرية الهعمكه ػ ػ ػ ػ ػػات ت

كخصكصية البحث

%

الدقػػة فػػْ اختيػػار هجتهػػع البحػػث الههثػػل ت

لمهصر الحقيقْ لمهعمكهات

%

اٚىح ػ ػ ػ ػ ػراؼ الهتكس ػ ػ ػ ػ ػ ػػط

اختبار t

الهعيارؼ

الحسابْ

0.829

2.366

18.266

0.778

2.537

20.884

0.778

2.463

20.281

0.774

2.415

19.981

0.789

2.317

18.813
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6
7
8
9
10
11
12

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]
17

15

9

اٖهاىػػة ف ػْ التطبٓػػق عمػػِ عٓىػػة البحػػث ت

41.5

36.6

22.0

ص ػ ػ ػػياغة فقػ ػ ػ ػرات أداة الد ارس ػ ػ ػػة بش ػ ػ ػػكل ت

22

11

8

%

%

53.7

26.8

إختي ػ ػػار عٓى ػ ػػة البح ػ ػػث كف ػ ػػق الضػ ػ ػكابط ت

21

8

12

51.2

19.5

29.3

22

10

9

53.7

24.4

22.0

16

18

7

39.0

43.9

17.1

23

12

6

%

56.1

29.3

14.6

ت

23

12

6

%

56.1

29.3

14.6

الهختارة

%

ٓخاطب العقل  ٚالعاطفة
الهىٍجية لمبحث التربكؼ

%

الهكضػػكعية كالى ازٌػػة فػػْ عػػرض هػػا تػػـ ت

جهعً هف بياىات كهعمكهات

%

إختيػ ػ ػػار الهحكهػ ػ ػػٓف هػ ػ ػػف ذكؼ القػ ػ ػػدرات ت
العمهية كالخبرات الهتخصصة

%

إجراء إختبارات الصدؽ كالثبػات الٛزهػة ت

ٖداة البحث

التزاـ الدقة عىد اختيار اٖداة كبىائٍا

0.776

2.439

20.121

0.802

2.390

19.073

0.774

2.415

19.981

0.814

2.293

18.634

0.838

2.439

18.634

0.863

2.288

17.345

0.863

2.171

16.102

هػف الجػػدكؿ رقػـ ) (3الػػذؼ ٓكضػػح ىتػائج هػػدػ التػزاـ طػػٛب كميػػات التربيػة فػػْ اجػراءات التعمٓػػق كجهػػع
البياىات ٓتضح اف الهتكسط الحسابْ كاف هرتفع ا أؼ اكثر هف ) (2فْ كػل الفقػرات ك ٚتكجػد أؼ فقػرة تػدؿ
عمػػِ اىخفػػاض هتكسػػطٍا الحسػػابْ ٖقػػل هػػف ) (2كٌػػذا ٓػػدؿ عمػػِ هػػدػ اٚلت ػزاـ بتطبٓػػق إج ػراءات البحػػث
التربكؼ فْ ٌػذا الهحػكر كٌػك جهػع البياىػات كالتعمٓػق عمٍٓػا هػف خػٛؿ أراء هشػرفٍٓـ كهتػابعٍٓـ بخصػكص
التزاهٍـ بإجراءات البحث التربكؼ كالتدقٓق فػْ الجاىػب الهٓػداىْ كالحػرص عمػِ التطبٓػق الصػحيح فػْ ٌػذا
الجاىب لمحصكؿ عمِ أفضل الىتائج كتعهيهٍا لٛستفادة هىٍا فْ البحث التربكؼ.
جدكؿ رقـ ()4المحكر الثالث يكضح مدى االلتزاـ بتحميل البيانات كالنتائج كتفسيرىا
ت

العبارة

1

عرض البياىات بطريقة كاضحة لمقارغ

2
3
4

العٓىة

ىعـ

ٚ

احياى ا

ت

26

3

12

%

63.4

7.3

29.3

24

6

11

58.9

14.6

26.8

24

7

10

50.5

17.1

24.4

24

10

7

58.5

24.4

17.1

تح ػ ػػرػ اٖهاى ػ ػػة كالص ػ ػػدؽ عى ػ ػػد ع ػ ػػرض ت
البياىات كتحمٓمٍا

%

اسػ ػػتبعاد اٚسػ ػػتجابات كالتػ ػػْ ثبػ ػػت عػ ػػدـ ت

صٛحٓتٍا فْ إدخاؿ البياىات

%

تحمٓ ػ ػػل البياى ػ ػػات كتفس ػ ػػٓرٌا ف ػ ػػْ ض ػ ػػكء ت

ظركؼ الهجتهع الذؼ اجرػ فيً البحث

%

اٚىح ػ ػ ػ ػ ػراؼ الهتكس ػ ػ ػ ػ ػ ػػط

اختبار t

الهعيارؼ

الحسابْ

0.634

2.561

25.849

0.743

2.430

21.012

0.774

2.415

19.981

0.855

2.341

17.542
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26

5

10

53.4

12.2

24.4

26

7

8

63.4

17.1

19.5

24

8

9

85.5

19.5

22.0

19

7

5

46.3

71.1

36.6

27

6

8

65.9

14.6

19.5

بصرؼ الىظر عف صعكبتً أك سٍكلتً

21

5

15

%

51.2

12.2

36.6

11

هىاقشة ىتائج البحث بكضكح كحيادية

ت

24

6

11

%

58.5

14.6

26.8

12

اسػػتخٛص تكصػػيات البحػػث فػػْ ضػػكء ت

29

4

8

70.7

9.9

19.5

5
6
7
8
9
10

الت ػزاـ الباحػػث بتقػػديـ البياىػػات صػػحيحة ت

عف تجاربً كأبحاثً هٍها كاىت الىتٓجة

%

الصدؽ كاٖهاىة عىد اسػتخٛص الىتػائج ت

كعرضٍا كتفسٓرٌا

%

اختيػػار الهعالجػػات اٚحصػػائية الهىاسػػبة ت

ٌٖداؼ البحث

%

الحػ ػػذر هػ ػػف الهبالغػ ػػة فػ ػػْ تعهػ ػػيـ ىتػ ػػائج ت

البحث

%

اٚبتعػ ػػاد عػ ػػف الذاتيػ ػػة عىػ ػػد اسػ ػػتخٛص ت

الىتائج هف كاقع البياىات

%

اسػػتخداـ اٚسػػمكب اٚىسػػب فػػْ التحمٓػػل ت

ىتائجً

%

0.711

2.512

22.611

0.778

2.463

20.281

0.802

2.390

19.073

0.750

2.293

19.579

0.746

2.512

21.571

0.703

2.390

21.778

0.743

2.439

21.012

0.666

2.610

25.081

هف خٛؿ الجدكؿ السابق الذؼ ٓبػٓف الىتػائج الهتعمقػة بػالهحكر الثالػث كٌػك هػدػ اٚلتػزاـ لطػٛب كميػات
التربيػػة لتحمٓػػل البياىػػات كالىتػػائج كتفسػػٓرٌا تبػػٓف هػػف خػػٛؿ أف الهتكسػػطات الحسػػابية لمعبػػارات الهختػػارة فػػْ
ٌذا الهحكر أعطت درجات هرتفعة أؼ كاىت اكثر هف ) (2بالىسبة لمهتكسط اٚفتراضْ الهحسكب.
إذ تفسر الىتٓجة أف الطٛب كاىكا عمِ اٚلتزاـ ببىكد ٌذا الهحكر كٌذا بٓىً كاكدي هشرفٍـ هف خٛؿ آرائٍػـ
فْ هدػ التزاهٍـ بإخٛقيات البحث التربكؼ فْ تحمٓمٍـ لمبياىات كالىتائج كتفسٓرٌا تفسٓ ار عمهيا كهىطقيا.
جدكؿ رقـ ( )5المحكر الرابع يكضح مدى االلتزاـ بالكتابة العممية لدى طالب كمية التربية
ت
1
2
3
4

العب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارة

ىعـ

ٚ

احياىا

العٓىة

24

8

9

%

58.5

19.5

22.0

ت

28

4

9

%

68.3

9.8

22.0

31

4

6

75.5

9.8

14.5

27

4

9

65.9

12.2

22.0

اٚس ػ ػػتفادة ه ػ ػػف الهص ػ ػػادر القاىكىي ػ ػػة إذا ت

تعذر الكصكؿ لمهصادر اٌٖمية

ُحسف تىظيـ البحث كترتٓب فصكلً

جهع اعادة العمهية بىاء عمِ صػمتٍا فػْ ت

هكضكع البحث

%

إعػػداد خطػػة البحػػث فػػْ ضػػكء الض ػكابط ت

كالهىٍجية الهتبعة فْ الكتابة العمهية

%

اٚىح ػ ػ ػ ػ ػراؼ الهتكس ػ ػ ػ ػ ػ ػػط

إختبار t

الهعيارؼ

الحسابْ

0.802

2.390

19.073

0.670

2.585

24.711

0.656

2.659

25.945

0.711

2.537

22.859
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5

كضكح الكتابة كتىظيهٍا

6

التزاـ الحياد فْ عرض اٖفكار الهتبآىة

7
8

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]
ت

27

4

10

%

65.9

9.8

24.4

ت

23

4

14

%

56.1

9.8

34.1

20

11

10

48.8

26.8

24.4

23

7

11

56.1

17.1

26.8

اٌٚته ػػاـ بالجاى ػػب الت ػػأٌٓمْ عى ػػد اله ػػادة ت

العمهية

%

الرج ػػكع إل ػػِ الهص ػػادر اٖكلي ػػة كاٌٖمي ػػة ت

لجهع الهادة العمهية

%

0.673

2.561

24.379

0.674

2.4630

23.387

0.852

2.220

16.684

77.065

2.3904

19.860

هػػف خػػٛؿ الجػػدكؿ رقػػـ )ٓ (5كضػػح ىتػػائج التسػػاؤؿ ال اربػػع لمبحػػث ٌػػك هػػدػ الت ػزاـ طػػٛب كميػػات التربيػػة

بالكتابة العمهية كيتضح هف خٛؿ الجدكؿ السابق أف ىتائج الهتكسط الحسابْ لمهحكر الرابع كاىت هرتفعػة

أؼ اكثر هف ) (2كٌذا ٓبٓف أف الطٛب همتزهكف فيها ٓخػص بىػكد ٌػذا الهحػكر فػْ الكتابػة العمهيػة لمبحػث
كها كاىت الىسبة هرتفعػة فػْ اٚجابػات عمػِ الهكافقػة دكف الػرفض أك الحيػاد كٌػذا دلػيٛا عمػِ اٚلتػزاـ التػاـ
لمطٛب فْ اتباع إجراءات البحث العمهْ كالذؼ اتضح هف خٛؿ آراء هشرفٍٓـ عمِ البحث.

نتائج البحث:

 -1أظٍرت ىتائج الد ارسػة أف طػٛب كميػات التربيػة )قصػر بػف غشػٓر( كػاىكا عمػِ التػزاهٍـ بأخٛقيػات

البحث التربكؼ بىاءا عمِ كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس التابعٓف لمكمية.
 -2كها اكضحت الدراسة عدـ كجكد فركؽ كاضػحة فػْ آراء أعضػاء ٌٓئػة التػدريس بعػدـ اٚلتػزاـ بٍػذي
اٚخٛقيات هف قبل الطٛب كٌذا ٓؤكد تكافقٍـ كمي ا أف الطالب عمِ الحرص التاـ باتباع اجراءات
البحث التربكؼ.
 -3كها أكدت الدراسة أف الطٛب همتزهٓف باتباع خطكات البحػث التربػكؼ فػْ جهيػع الهحػاكر اٚربعػة
التْ كضعت لقياس هدػ التزاهٍـ بإخٛقيات البحث التربكؼ هف كجٍة ىظر اعضاء ٌٓئة التدريس
بالكمية كدليٛا عمِ ارتفاع جهيع الهتكسطات الحسابية لمهحاكر اٚربعة.
كفي ظل النتائج السابقة يقدـ البحث التكصيات التالية :
ُ -1حسػػف اٚتبػػاع الجٓػػد لمطالػػب هػػف قبػػل الهشػػرؼ عمػػِ البحػػث العمهػػْ كالتربػػكؼ يحفػػز الطالػػب عمػػِ
الجد كالهثابرة.

 -2ضركرة إضافة هقرر ٓتعمق بأخٛقيات الهٍىة ككذلؾ أخٛقيات البحث العمهْ.
 -3عهل دكرات تدريبية لتثقٓف الطٛب بشركط البحث العمهْ كالتربكؼ كتىهية الثقافة البحثية لدٍٓـ.
 -4كضع قكاىٓف صارهة ٖؼ تجاكزات أك لمسرقات العمهية.
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 قائمة المراجع:
 -1هٍػارات البحػث التربػكؼ دمحم عبػد الػػرزاؽ إبػراٌيـ ,عبػد البػاقْ عبػد الهػػىعـ ابػك زيػد ,الطبعػة اٚكلػػِ,
 ,2007دار الفكر ,عهاف اٚردف(.
 -2ال ػػكجٓز ف ػػْ الهى ػػاٌج كاع ػػداد البح ػػث العمه ػػْ ,أحه ػػد عب ػػد الحهٓ ػػد الخال ػػدؼ ,دار الكت ػػب القاىكىي ػػة,
اٚزٌر.(2009 ,
 -3الهفػػاٌيـ العمهيػػة ,عقٓػػل حسػػف عقٓػػل ,الطبعػػة اٚكلػػِ ,2000 ,ص  ,59دار الػػركاد ,لٓبيػػا ,دار
اٖفاؽ الجدٓدة ,لبىاف.
 -4قكاعد الهىٍج كطػرؽ البحػث العمهػْ ,عقٓػل حسػٓف عقٓػل ,الطبعػة اٚكلػِ ,2010 ,دار ابػف كثٓػر
لمطباعة كالىشر دهشق سكريا ,ص .13
 -5البحث العمهْ بٓف التحرير كالتصهيـ كالتقىيػات ,العربػْ بمقاسػـ فرحػاتْ ,الطبعػة اٚكلػِ,2012 ,
دار اساهة لمىشر كالتكزيع اٖردف ,عهاف ,ص .19
 -6طرؽ البحث التربكؼٌ ,ادؼ هشعاف ربيع ,2006 ,الطبعة اٚكلِ ,هكتب الهجتهع العربْ ,لمىشر
كالتكزيع ,جاهعة التحدؼ -لٓبيا.
 -7هدخل إلِ هىاٌج البحث فْ التربية كعمـ الىفس ,دمحم خمٓل عباسػْ ,دمحم بكػر ىكفػل ,دمحم العبسػْ,
فرياؿ ابك عكاد ,الطبعة الخاهسة ,2015 ,دار الهسٓرة لمىشر كالتكزيع ,عهاف ,اٖردف.
 -8ق ػراءات فػػْ البحػػث العمهػػْ ,هحهػػكد عبػػدالفتاح عىػػاف ,هصػػطفِ حسػػٓف بػػاٌْ ,الطبعػػة اٚكلػػِ,
 ,2005الدار العالهية لمىشر كالتكزيع ,هصر.
 -9أسػػالٓب البحػػث العمهػػْ  ,هفاٌيهػػً – أدكاتػػً ,طقػػً اٚحصػػائية ,جػػكدة عػػزت عطػػكػ  ,ط اٚكلػػِ,
اٚصدار الثالث ,2009 ,دار الثقافة لمىشر كالتكزيع عهاف ,اٖردف.
 -10غىايـ ,هٍىِ دمحم (2013) ,أخٛقيات استخداـ اٚحصاء فْ البحكث التربكية ,الهؤتهر العمهْ
ال ػػدكلْ اٚكؿ ,رؤي ػػة استشػ ػرافية لهس ػػتقبل التعم ػػيـ ف ػػْ هص ػػر كالع ػػالـ العرب ػػْ ف ػػْ ض ػػكء التغٓػ ػرات
الهجتهعية الهعاصرة ,كمية التربية )جاهعة الهىصكرة( ,هصر ,ص .717-711
 -11عبػػػد الحػ ػػْ ,رهػ ػػزؼ دمحم ,(2008) ,أخٛقيػ ػػات البحػػػث العمهػػػْ كهكقػ ػػف الباح ػػث العربػػػْ هىٍػ ػػا
اله ػػؤتهر العمه ػػْ الثال ػػث ,التعم ػػيـ كقض ػػايا الهجته ػػع الهعاص ػػر ,أبري ػػل ,جهعي ػػة الثقاف ػػة ه ػػف أج ػػل
الهعرفة ,هصر ,ص .214-187
692

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

الصحة النفسية كالتنمية البشرية
د .إنتصار يكسف قشكط
كمية التربية قصر بف غشٓر  /جاهعة طرابمس
مقدمة
اضحت الهعرفة فْ ٌذا العصر حق ا كليس اهتيا از لطالبْ العمـ بل كلمجهيع ,بخاصة كأف هجتهعات
الغد ستككف قائهة عمِ الهعرفة كسيطرتٍا ,كسيككف التعميـ أحد أٌـ عىاصر الهصادر الرئيسة –أف لـ يكـ

الهصدر اٖكؿ– فْ تعزيز التىافس الدكلْ ىحك هجتهع الهعمكهات .كالهقصكد بالتعميـ ٌىا بعىاصري

الهتعددة كبخاصة الهعمـ كالهتعمـ .كاذا أردىا الىٍكض بالتعميـ ,فعمِ كميات التربية أف تككف بٓئات

هؤسسية ُيهارس فٍٓا التدريس بشكل ٓتىاغـ كالتطكر التكىكلكجْ ).الفالكقْ.(2019 ,
تحديات كثٓرة كعظيهة تمؾ التْ تكاجً كميات إعداد الهعمـ فْ لٓبيا ,كٌْ هعكقات أساسية لهسٓرة

التىهية الشاهمة .فالشباب المٓبْ –الذؼ يهثل الطمبة الىسبة الهطمقة  -يقف أهاـ الكثٓر هف التحديات

الهحدقة بً هف الداخل كهف الخارج ,كهسئكليات التعميـ تتعاظـ بتعاظـ ٌذي التحدياتٌ .ذي التحديات
الىفسية كاٚحباط كالهعاىاة  ٚيهكف هكاجٍتٍا كالتصدؼ لٍا إ ّٚباٌٚتهاـ بالصحة الىفسية لمهعمـ كالهتعمـ
عمِ حد سكاءٓ .جب إعادة الشخصية السكية لمهعمـ حتِ يعطٓىا إىساىٓتً) البرادعْ ,(2012,كلمهتعمـ

صحتً العقمية ٖف اٖبىاء أعظـ ٌبة يهكف أف ىقدهٍا لمهجتهع ).الترتكرؼ.(2006,

تتىاكؿ ٌذي الكرقة )الصحة الىفسية كالتىهية البشرية( أحد أٌـ التحديات التربكية التْ ىؤهف بأٌهٓتٍا فْ

أهر ٌاـ لمغاية هف خٛؿ
إصٛح كميات التربية فْ ظل تحديات تكىكلكجيا الهعرفة .إف صحة اٖفراد اا
اٌٚتهاـ بجسدٌـ كعقمٍـ كىفسٓتٍـ ,فٓجب أف ٓتهتع الهتعمهكف بصحة ىفسية سكية حتِ يهكىٍـ التأقمـ هع
العالـ الهحيط بٍـ ,لذلؾ ستتىاكؿ ٌذي الكرقة كل ها ٓخص الصحة الىفسية هف حٓث تعريفٍا كأٌهٓتٍا
كأٌدافٍا كهعآٓرٌا كهعكقاتٍا كهدػ هٛءهتٍا لمتىهية البشرية التْ تتجسد فْ الصحة الجسدية كالعقمية
كالهعرفية كالكجداىية.

أىمية الدراسة :

تكهف اٌهية ٌذي الدراسة فْ تسميط الضكء عمِ هكضكع فْ غاية اٌٚهية ٓتعمق بالصحة الىفسية
كهدػ هٛءهتٍا لمتىهية البشرية التْ تتجسد فْ الصحة الجسدية كالعقمية كالهعرفية كالكجداىية .كحٓث اف

دكر هٍه ا جدا فْ إصٛح كميات التربية فْ ظل تحديات
أٌهية البحث فْ هجاؿ الصحة الىفسية ٓمعب ا

تكىكلكجيا الهعرفة .فصحة اٖفراد هف هعمهٓف كهتعمهٓف كعاهمٓف فْ الكميات أهر ٌاـ لمغاية هف خٛؿ

اٌٚتهاـ بجسدٌـ كعقمٍـ كىفسٓتٍـ ,فٓجب أف ٓتهتع الهتعمهكف بصحة ىفسية سكية حتِ يهكىٍـ التأقمـ هع
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العالـ الهحيط بٍـ .إ ٚاف اٌٚتهاـ بالصحة الىفسية هف قبل الباحثٓف كالهٍتهٓف بالهجاؿ التعميهْ كالتربكؼ
ٓ ٚزاؿ ضعيف ا جدا بكميات التربية فْ لٓبيا ,كلٍذا ٓتطمب الهزيد هف إعداد الدراسات كاٖبحاث كخاصة
تمؾ الهتعمقة بالعٛقة بٓف الصحة الىفسية كبٓف إصٛح كميات التربية لها تضيفً ٌذي الدراسة هف اثراء

الهعرفة عمِ هستكػ :

 الكمية كالهؤسسة التعميهية بهحاكلة لفت اىتباي هىتسبٍٓا إلِ أٌهية الصحة الىفسية كدكرٌا فْ عهمية
إصٛح كميات التربية كتحسٓف جكدة خدهاتٍا.

 الهجتهع بابراز الدكر الذؼ تمعبً الصحة الىفسية فْ الهساعدة عمِ تحسٓف جكدة الخدهات بالكمية
كبالتالْ عمِ تحسٓف اداء الهؤسسة التعميهية فْ الهجتهع.

 الباحثٓف عف طريق زيادة الرصٓد العمهْ كالهعرفْ كالقدرة عمِ اجراء التحمٓل هف خٛؿ جهع
البياىات عف الهتغٓرات الصحية كالكصكؿ الْ الىتائج الهرغكبة بصقل هٍارات اٖساتذة العمهية فْ
هجاؿ الصحة الىفسية.

أىداؼ الدراسة:

تٍدؼ ٌذي الدراسة الْ تكضيح دكر الصحة الىفسية فْ تحسٓف جكدة خدهات كميات التربية كاصٛحٍا فْ
ظل تحديات تكىكلكجيا الهعرفة .كهف أٌداؼ ٌذي الدراسة :
 (1التعرؼ عمِ هفاٌيـ كابعاد كهتطمبات الصحة الىفسية .زيادة تحسٓف الكفاءة كالفاعمية .
 (2التعرؼ عمِ العٛقة بٓف الصحة الىفسية كالتىهية البشرية.

 (3التعرؼ عمِ دكر الصحة الىفسية فْ إصٛح كميات التربية.
 (4التعرؼ عمِ هدػ هٛءهة الصحة الىفسية لمتىهية الجسدية كالعقمية كالهعرفية كالكجداىية.

تساؤالت الدراسة:

جاءت ٌذي الدراسة لتكضح دكر الصحة الىفسية فْ تحسٓف جكدة الخدهات فْ هؤسسات التعميـ العالْ
كبخاصة فْ إصٛح كميات التربية كالتىهية البشرية .كلتقصْ ٌذا الدكر ,بمكرة الباحثة إشكالية دراستٍا

حٓث صاغة هشكمة الدراسة فْ التساؤؿ الرئيسْ التالْ :ما دكر الصحة النفسية في إصالح كميات التربية
كتحسيف جكدة الخدمات فييا؟
كتهحكرت الدراسة فْ ا٘جابة عمِ ٌذا التساؤؿ الرئيسْ هف خٛؿ طرح تساؤٚت فرعية ٌها :
 .1ها أبعاد هتطمبات تطبٓق الصحة الىفسية فْ كميات التربية ؟

 .2ها دكر الصحة الىفسية فْ التىهية البشرية عف طريق إصٛح كميات التربية؟
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 .3ها دكر كميات التربية فْ التىهية البشرية؟

إجراءات الدراسة :

تتطمب التىهية البشرية بىاء عٛقة هتكاهمة كفاعمة بٓف الفرد كهؤسسات إعداد الهعمـ ,كفْ ٌذا السياؽ

جاءت إشكالية الدراسة أك السؤاؿ الهطركح عمِ الفكر التربكؼ كالىفسْ فْ ظل تحديات تكىكلكجيا الهعرفة
الهتجسد فْ الدكر الذؼ ٓىبغْ أف تقكـ بً كميات التربية فْ ظل ٌذي التحديات كفق هعآٓر الصحة

الىفسية اىطٛقا هف فرضية أساسية كٌْ أف تحقٓق التىهية البشرية هشركط فْ اٖساس بتحقٓق الصحة
الىفسية لمهتعمهٓف.
ِ
دت ٌدي الكرقة عمِ ٌٓئة هداخمة ىظرية تحمٓمية ترتكف إلِ العدٓد هف اٚقتباسات ,كتٍتـ بالتٍهيش
أع ْ
كبالهرجعيات الهىٍجية .كٌذي الكرقة أيض ا ّ ٚتدعْ كضكح الرؤية كقطع الجكاب فيها تثٓري هف إشكاليات
كها تجٓب عميً هف تساؤٚت ,فإف تهكىت لغتٍا هف جذب اٌتهاـ الهسؤكلٓف فْ كميات التربية كهؤسسات
إعداد الهعمـ لدكر الصحة الىفسية فْ تككيف الهعمـ الىاجح فقد ىجحت فْ أداء هٍهتٍا).الفالكقْ,

 .(2019كيهكف أف ىطمق عمِ ٌذي الدراسة بالبحث الكصفْ الذؼ ٓىطمق هف تحمٓل الهحتكػ برؤية ذاتية

تعتهد عمِ تحمٓل كتفسٓر ها ٌك كائف كفق هىظكر تحمٓل هحتكػ ا٘طار الىظرؼ لهكضكع الكرقة .كتسٓر

الكرقة حسب خطكات هحددة كهرتبة كفق سياؽ تأصٓمْ كتحمٓمْ.

الصحة النفسية :المعنى كالداللة:

اختمفت تعريفات الصحة الىفسية باختٛؼ هدارس عمـ الىفس كعمهائٍا .فالتعريف اٖشهل جاءت بً
عرفت الصحة الىفسية عمِ ّأىٍا "حالة هف التعايش الصحْ السميـ فْ
هىظهة الصحة العالهيةُ ,
حٓث ّ
جهيع الىكاحْ الجسهية كالىفسية كاٚجتهاعية كالخمك هف العجز كالهرض الىفسْ كالجسهْ").هىظهة
بأىٍا التفاعل ا٘ٓجابْ السميـ هع الذات الداخمية كهع
الصحة العالهية( .كيهكف تعريف الصحة الىفسية ّ
البٓئة الخارجية.
الىفسية بأىٍا هجهكعة هف ا٘جراءات كالطرؽ التْ ٓتّبعٍا اٖفراد فْ الهحافظة عمِ
الصحة
كيهكف تعريف
ّ
ّ
ٓتهكىكا هف إٓجاد الحمكؿ الهىاسبة لمهشكٛت التْ تكاجٍٍـ ,كالقدرة عمِ التعاهل
صحتٍـ الىفسية ,حتِ ّ

هع البٓئة الهحيطة ,كتغمٓب ُحكـ العقل عمِ اٚىفعاٚت التْ تىتج ىتٓجة لتأثّري بهجهكعة هف العكاهل.
فالصحة الىفسية ٌْ الخمك هف اٚضطرابات ,كتعىْ تهتع ا٘ىساف بهستكػ عاطفْ كسمككْ جٓد.
كتُعرؼ الهدرسة السمككية الصحة الىفسية بأىٍا "اختيار الفرد السمكؾ الهىاسب هع الهكاقف التْ تكاجًٍ,
باٚعتهاد عمِ اٖفكار اٚجتهاعية التْ اكتسبٍا هف الهجتهع الذؼ يعيش فيً".
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كها تعرفٍا الهدرسة ا٘ىساىية "بأىٍا اهتٛؾ ا٘ىساف شخصية سكية ,تساعدي عمِ التعاهل هع اٖحداث

جٓد هع اٖحداث
التْ تحدث هعً ,كتختمف عف
الشخصية غٓر السكية كالتْ ّ ٚ
تتهكف هف التعاهل بشكل ّ
ّ
الهحيطة بٍا".
كٌىاؾ هجهكعة هف الهفاٌيـ تعتهد عمٍٓا الصحة الىفسية كهىٍا :
 الشخصية ٌْ ,أحد هككىات ا٘ىساف كترتبط هع طبيعة اٚستجابة لمظكاٌر ,ككيفية تكجٍٍٓا
لسمككً.

 ا٘حباطٌ ,ك حالة ىفسية تؤثر عمِ ا٘ىساف ,كخصكص ا عىدها ٓجد هعيقات أثىاء قياهً بعهمً.
 العدائية ٌْ ,سمكؾ فردؼ غٓر هقبكؿ فْ تعاهل الفرد هع ىفسً أك تعاهمً هع الغٓر.

 القمقٌ ,ك حالة اىفعالية تؤثر عمِ ا٘ىساف؛ بسبب اىتظاري لشْء هعٓف ,أك الخكؼ هف شْء ها.
كىفسيا ,كالقدرة عمِ الكصكؿ إلِ
اجتهاعيا
فهفٍكـ الصحة الىفسية عهكها ٌك القدرة عمِ التأقمـ كالتكافق
ا
ا
ها ٓريدي ا٘ىساف فْ حياتً .كحتِ ُٓدرؾ الفرد هفٍكـ الصحة الجٓدة عميً أف ٓدرؾ بداي اة أٌهية هشاركة
الجكاىب الهختمفة لمصحة كٌْ - :
الصحة الجسهيةِ ٌْ ,
الجاىب الهمهكس لجسـ الفرد كحكاسً .كتعىْ سٛهة جهيع أعضاء الجسـ ,ككجكد
التكافق كاٚىسجاـ التاـ بٓف الكظائف العضكية الهختمفة.
الحب ,كالتساهح,
الصحة الىفسية ٌْ ,العكاطف كالهشاعر الهختمفة ,هثل :الخكؼ ,كالغضب ,كالفرح ,ك ُ
كجهيع اٖحاسيس الهختمفة التْ تهىح الفرد السعادة هع ىفسً كهع اٖخريف.
الصحة العقمية ,كتكهف فْ أفكار الفرد كتصرفاتً كاعتقاداتً كتحمٓمً لمهكاقف كلىفسً ,كأف تككف لمفرد آراؤي
الخاصة بطريقة إٓجابية بعٓدا عف اٖفكار السمبية.
كأفكاري
َّ

الف ْرد ِبىفسً كابداعاتً كٌدفً ِبالحياة كعٛقتً ِبخالقً,
الصحة الركحية ,الجاىب اّلذؼ ُيعِّبر عف عٛقة َ
َفيحتاج ا٘ىساف إلِ ٌُدكء داخمْ كِثقة كافية فْ هعرفتً َّ
الداخمية.
ِ
عناصر الصحة النفسية:
ِ
تٍدؼ الصحة الىفسية إلِ عيش الفرد حياة ٌىٓئ اة ٓرضِ فٍٓا عف ىفسً ,كبالتالْ بىاء هجتهع قكؼ
كهتهاسؾ كهستقر ,كٌذي الع ِ
ىاصر ٌْ :
ُ
ُ
َّ
تقبل اٖف ارد لذكاتٍـ كتقدٓرٌـ ٖىفسٍـ.
 .1تقدٓر الذاتُ :
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الذات :هعرفة اٖشخاص لذكاتٍـ ,كهراعاتٍـ لهشاعرٌـ َّ
 .2هعرفة َّ
الذاتية كدك ِاف ِعٍـ الحقيقية ىحك أهر
ها.
ِ .3
الثّقة فْ َّ
يؤدكف أعهالٍـ باستقٛلية.
الذات :تككف ثقة اٖفراد فْ الىفس عظيهة ,ك ّ
الخبرات الهكتسبة هى ُذ ال ِ
الىهك اٚىفعالْ :تأثّر اٖفراد ِب ِ
ص َغر ,كِبالهك ِاقف كالتَّ ِ
ُّ .4
جارب السعٓدة
ُ
كالحزيىة.

الدعـ ك َّ
 .5العٛقات اٚجتهاعية :تُعطْ العٛقات الحهيهة بٓف اٖصدقاء كاٖقارب َّ
الشجاعة كالثبات.
ِ
إف الصحة الىفسية تجعل الفرد ٓتحكـ فْ عكاطفً كتصرفاتً كاىفعاٚتًَ ,ف َّ
الخاطئ
السمكؾ
ٓتجىب ُّ
الفرد عمِ تحقٓق ِ
ِ
َّ
الصحة َّ
اٚىسجاـ هع ذاتً كهع
َّ
الىفسية ِبُقدرة َ ْ
كيتصرؼ ِبشكل سميـ كسكؼَ .
كيتهثل َهفٍكـ ّ
الرضا عف ىفسً ,اٖهر َّالذؼ ٓجعمً ِ
الف ْرد ِّ
السعادة هع
قاد ار عمِ تَحقٓق َّ
ُهجتهعً ,كيتهثَّل أيض ا ِبتحقٓق َ
َ
أشكالً الهختمفة فْ الحياة ,كي ِ
ِ
ِ
ستثهر ُقدراتً
الصراع فْ
كيصِبح قاد ار عمِ ُّ
َ
ىفسً كهع أخريفُ ,
تحهل ّ
ُ
بالشكل اٖهثل فيستطيع العيش دكف ه ِ
كهكاٌبً َّ
شاكل).زٌراف.(2005 ,
َْ
َ
أىمية الصحة النفسية:


التأثٓر ا٘ٓجابْ عمِ شخصية الطالب كىفسٓتً ,كعمِ العٛقة الجٓدة بٓف الهعمهٓف كالتٛهٓذ



جعل اٖفراد داخل اٖسرة التعميهية ٓتهتعكف بصحة ىفسية سكية ,فيصبحكف هىتجٓف كهفٓدٓف دكف



القدرة عمِ حل الهشكٛت بطريقة صحيحة كبدكف تعقٓد كألـ ,كبكيفية التعاهل عمِ ىٍج صحيح.

كأعضاء ا٘دارة.

المجكء لمعىف أك اٖسالٓب غٓر السكية.

أىداؼ الصحة النفسية:
ٓبحث عمـ الصحة الىفسية فْ تككيف اٚفراد ,كفْ عٛجٍـ ,كفْ كقآتٍـ هف العٓكب السمككية أك الىفسية
فْ هراحل ىهكٌـ الهختمفة ,كأف الٍدؼ الىٍائْ لمصحة الىفسية ٌك آجاد اكبر عدد هف اٚفراد اٖسكياء.
هف ذلؾ ٓتبٓف أف أٌـ أٌداؼ الصحة الىفسية بالىسبة لمفرد كالهجتهع ها يأتْ :

أكٚا :أٌهية الصحة الىفسية لمهتعمـ

 .1فٍـ الذات ,كتعىْ تكافق الفرد هع ذاتً كهعرفة حاجاتٍا كاٌدافٍا.

 .2التكافق الشخصْ ,كيعىْ الرضا عف الىفس كفٍـ ىفسً كأخريف هف حكلً.
 .3الخمك هف التكتر كاٚضطراب كالصراعات الهستهرة كالشعكر بالسعادة هع الىفس.

 .4التهتع بالقكة تجاي الشدائد كاٖزهات كجعل الشخصية هتكاهمة تؤدؼ كظائفٍا بشكل هتىاسق.

 .5القدرة عمِ التحكـ بالعكاطف كاٚىفعاٚت كالتهتع بالسمكؾ السكؼ كاٚبتعاد عف السمكؾ الخاطئ.
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ثاىيا :أٌهية الصحة الىفسية لمهدرسة

 .1لٗسرة الهدرسية حٓث تهاسكٍا كخمق جك هٛئـ لمىهك ٓجعل اٖفراد أكثر قدرة عمِ التكٓف
اٚجتهاعْ.

 .2لمهدرسة حٓث اف العٛقة السكية بٓف اٚدارة كالهدرسٓف كبٓف الهدرسٓف اىفسٍـ تؤدؼ الِ ىهكٌـ
السميـ كالذؼ ٓىعكس عمِ ىهك التٛهٓذ ,كذلؾ لمعٛقة بٓف الهدرسة كالبٓت التْ تساعد عمِ الىهك

الىفسْ لمتمهٓذ.

 .3لمهجتهع كلمكالدٓف حٓث تؤدؼ إلِ تهاسؾ اٖسرة ,كتٍتـ بدراسة كعٛج الهشكٛت اٚجتهاعية
التْ تؤثر عمِ ىهك شخصية الفرد كالهجتهع.

معايير الصحة النفسية :

تكفر بعض الهعآٓر الصحية التْ ٓتهتع بٍا الفرد تشٓر إلِ أف صحتً الىفسية جٓدة ,كهىٍا :
 .1تكاهل الدكافع الىفسية الجسهية كالعقمية كاٚىفعالية.
 .2تقبل الفرد لذاتً كلمغٓر كلمعالـ الهحيط.

 .3تحهل الفرد هسؤكلية أعهالً كأفكاري كهشاعري.
 .4تقبل الىقد دكف الشعكر باٖلـ أك الىقص.

 .5إدراؾ الدكافع كاٌٚداؼ ,أؼ إدراؾ الفرد ٖسباب سمككً كدكافعً ,كادراؾ أٌدافً كالكسائل التْ
يستطيع بٍا أف يحقق أٌدافً.

 .6تقدٓر الحياة كالشعكر بالرضا.

 .7التعاكف كالهبادأة كاٚسٍاـ فْ تحسٓف البٓئة الهحيطة كالخدهة كالعطاء.

 .8اٚتزاف اٚىفعالْ ,أؼ سيطرة الفرد عمِ اىفعاٚتً كالتعبٓر عىٍا بشكل ٓتىاسب هع الهكاقف
الهختمفة.

ػ معكقات تحقيق الصحة النفسية:
إف كظيفة الحياة الىفسية بهختمف عىاصرٌا ٌْ تكٓف الفرد لظركؼ بٓئتً اٚجتهاعية كالهادية ,كغآتٍا
تحقٓق حاجات اٚىساف ,كٌْ تتحقق عادة بالتعاهل هع الهحيط ,كٌذا الهحيط هتغٓر .كٌذا التغٓر ٓثٓر

هشكٛت يقابمٍا اٚىساف بحاٚت التفكٓر كاٚىفعاؿ كهختمف اىكاع السمكؾ .كقد تككف ٌذي التغٓرات شدٓدة

لدرجة خارجة عف الحد الذؼ يقكػ عقل الفرد عمِ هقابمتٍا كالتكٓف هعٍا .كهف أٌـ هعكقات تحقٓق
الصحة الىفسية لدػ اٚفراد :

 .1الحركب التْ هر بٍا ا٘ىساف المٓبْ بعاهة كالشباب بخاصة.
 .2هشكٛت الحياة العاهة بعد تطكر تكىكلكجيا ككسائل التكاصل اٚجتهاعْ.
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 .3ازدياد الهشكٛت الخاصة التحضر كالتأثر بالعكلهة كالحياة الصىاعية.
 .4صعكبة شركط الحياة كهتطمباتٍا .

التنمية البشرية كالصحة النفسية :

ترتبط التىهية البشرية بالتربية كالتعميـ إرتباطا كظيفيا ,فهىذ هىتصف القرف الهاضْ تقريبا أرتبط التحمٓل
اٚقتصادؼ كتحدٓد الىهك بتكفر الهكارد البشرية أك ها يطمق عميً برأس الهاؿ الفكرؼ كالعقمْ .كٌذ يعىْ

أىً  ٚيهكف تحقٓق أؼ تىهية بشرية إ ّٚباٌٚتهاـ با٘ىساف كتعميهً كاعدادي كتربٓتً .كٌذا التعميـ كا٘عداد
ٓرتبط إرتباط ا عضكي ا بسٛهة الفرد صحي ا كىفسي ا ,كتٍٓئة كل الظركؼ الصحية كالىفسية كالجسدية
كالعقمية كالهعرفية كالكجداىية لكْ يشعر الهتعمـ أكٚا بأىً إىساف هتكازف لً أحاسيسً كهشاعري كرغباتً
كاستعداداتً ,يقبل كيرفض كيتكٓف ,قادر عمِ ا٘بداع كاٚبتكار .فالفرد الهحبط البائس كالهريض الهتردد

ٓ ٚىتج إ ّٚالخياؿ كاٖكٌاـ) .الحكاتٓ .(2010,بشر القرف الكاحد كالعشركف "برؤية جدٓدة لمتىهية أساسٍا
كهحكرٌا ا٘ىساف ,فالتىهية البشرية ٌْ الركٓزة اٖساسية لمتىهية اٚجتهاعية كاٚقتصادية الشاهمة ٖؼ

هجتهع ,كقيهة هضافة لبىاء صرح هجتهع عصرؼ" )عمٓمكش.(2007,

التىهية البشرية هفٍكـ كاسع ٓمتقْ كيتقاطع هع العدٓد هف الهفاٌيـ كالتصكرات التْ ٓ ٚتسع الهجاؿ
لمخكض فٍٓا ,بٓد أف ها ٍٓهىا فْ ٌذي الكرقة ٌك هٛءهة دكر كميات التربية فْ التىهية البشرية فْ ظل
تحديات تكىكلكجيا الهعرفة كعٛقة الصحة الىفسية بالتىهية البشرية .كبصكرة عاهة ,تتهظٍر التىهية

البشرية فْ اٚتجاٌات الصحية التالية  ) - :برىاهج اٖهـ الهتحدة ا٘ىهائْ(1994 ,
 .1اٌٚتهاـ بالتعميـ كالصحة العقمية كالرعاية اٚجتهاعية

 .2التعبٓر عف الىفس كاٚىفتاح عمِ الذات كقبكؿ أخر
 .3اٚستثهار اٖهثل لمهؤٌٛت كالقدرات
 .4هكافحة الفقر كرفع هستكػ الهعيشة

 .5تحقٓق العدالة كالتهاسؾ اٚجتهاعْ
 .6اٌٚتهاـ بالبٓئة كالهحافظة عمٍٓا

اٌتهت بٍا الدراسات الىفسية كعمـ الىفس ,كها ّإىٍا الهفٍكـ اٖكثر
أٌـ الهجاٚت التْ ّ
الصحة الىفسية ,هف ّ
إثارة ٌٚتهاـ الىاس عاهة كعمهاء الىفس كالعمكـ اٚىساىية خاصة ,فا٘ىساف بفطرتً يحاكؿ الكصكؿ إلِ

القدر الهطمكب هف الصحة الىفسية السميهة ,كها أف العصر الحالْ كها فيً هف تقدـ فكرؼ كتطكر هعرفْ
التفكؽ ,كظٍكر الىزاعات,
كتكىكلكجْ أظٍر هستكػ طهكحات اٖفراد إلِ ازدياد هجاٚت التىافس ,ك ُّ

كالسعْ لمتقدـ ,كاثبات الذات فْ ظل التحديات التْ ٓتعرض لٍا اٖفراد .كذلؾ ظٍكر الصراعات بأىكاعٍا
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ٌاها لمسعْ لمكصكؿ لمصحة الىفسية
كالحركب زاد هف ِثقل العبء الىفسْ عمِ الذات ,فكاف ذلؾ ّ
هؤش ار ّ
ظل هختمف الظركؼ كاٖحداث).عهار كاظـ.(2016 ,
السميهة كالهحافظة عمِ ديهكهتٍا فْ ّ
كهف أبرز دٚٚت كهظاٌر الصحة الىفسية :

كهتكيفا هع
 التكافق الذاتْ ,كٌك حالة هف اٚستقرار الىفسْ التْ يككف فٍٓا الفرد هتكافقا هع ذاتً
ّ
هستكاي كاهكاىاتً كقدراتً ككفاءاتً الذاتية ,كادراكً لهكاطف القكة كهكاطف الضعف التْ ٓتهتع بٍا.
الجٓد هع البٓئة الخارجية فْ جهيع الهكاقف
 التكافق اٚجتهاعْ ,كٌك قدرة القرد عمِ التكُّٓف ّ
الهبىية عمِ طرؽ التفاعل هع أخريف ٘قاهة العٛقات الهختمفة فْ كافة البٓئات
اٚجتهاعية
ّ
اٚجتهاعية كاٖسرة كالهدرسة كالعهل كالجاهعة كغٓرٌا ,كعمِ هستكػ عاؿ هف التآُلف كا٘ٓجابية,

كبذلؾ يككف راضي ا عف أدائً اٚجتهاعْ ,كيككف أخركف هف حكلً راضٓف عف التعاهل هعً هف
خٛؿ التعاكف كتبادؿ اٚحتراـ كالثقة كالتساهح كالهركىة.
ٓتهٓز اٖفراد الهتهتّعٓف بالصحة الىفسية باٚتزاف اٚىفعالْ ,كالثبات العاطفْ
 اٚتّزاف كالىضجّ ,
كالكجداىْ ,كاٚستقرار فْ الهٓكؿ كاٚتجاٌات الذاتية كاٚجتهاعية ,كالىضج فْ آلية اٚستجابة
لمهثٓرات الهختمفة.

الحٓكية لكظائف جسهً هجتهعة ,حٓث ٓتطّمب الحفاظ عمِ
الصحة الجسدية ,تهتّع ا٘ىساف بالعهميات
ّ
البدىية عهل أعضاء الجسـ هعا؛ فا٘ىساف صاحب الصحة البدىية السميهة ٓتهتع بالطاقة ,كالعزـ,
الصحة
ّ
بأىٍا "ىهط حياة ٍٓدؼ الشخص هف خٛلً إلِ اٚستهتاع بالحياة
كالقكة .كُيهكف تعريف الصحة
البدىية ّ
ّ
كالرفاٌية العالية").هجهع اٖهل لمصحة الىفسية .(2017 ,

الصحة العقمية ,تعىْ هدػ صحة عقل الفرد كأفكاري .كتُعرؼ هىظهة الصحة العالهية الصحة العقمية بأىٍا
الحالة الجٓدة هف صحة العقل كالتْ ٓدرؾ فٍٓا الفرد قدراتً الخاصة ,كيتحمِ الفرد بالقدرة عمِ التعاهل
هع ضغكط الحياة العادية ,كالعهل الهثهر ,كالهساٌهة فْ بىاء هجتهعً .كتؤكد هىظهة الصحة العالهية

بأف الصحة العقمية  ٚتتهثل فقط بعدـ كجكد هرض عقمْ ,بل إىٍا تتجاكز ذلؾ بأف يككف الفرد سعٓدا
كهرتاح ا فْ الحياة ,كيشكل الحفاظ عمِ الصحة العقمية أساس ا هٍها لٗفراد كالهجتهعات.

كتؤثر الصحة العقمية عمِ الطريقة التْ يفكر بٍا ا٘ىساف .كيشٓر هفٍكـ الصحة العقمية إلِ صحة

اٖفكار ,كالسمكؾ ,كالحالة الىفسية .كيستخدـ هصطمح الصحة العقمية لٙشارة إلِ غياب أؼ اضطراب أك

هرض عقمْ .كيؤثر التكتر كالقمق كاٚكتئاب فْ الصحة العقمية بشكل كبٓر .كها أف الكصكؿ إلِ التكازف
الىفسْ ,كالجسدؼ هع هؤثرات الحياة لً دكر كبٓر فْ الحفاظ عمِ الصحة العقمية كبالتالْ اٚستهتاع فْ

الحياة.
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الصحة الهعرفية ,تعتبر الهعرفة حصٓمة اهتزاج الهعمكهات بالخبرة الشخصية كالهدركات الحسية حٓث
تكضح الطريقة التْ ٓكظفٍا الشخص فْ اكتساب الهعمكهات كالهعارؼ ,كتتفاكت هف شخص إلِ آخر,
بٓىها تعرؼ إدارة الهعرفة با٘دارة الهىظهة لٗصكؿ الهعرفية فْ الجٍة بٍدؼ خمق قيهػػة هضافة كتمبية
اٚحتياجات اٚستراتٓجية؛ كتشػػهل كافة الهبػػادرات كالعهمٓػػات كالىظـ التْ تعهل عمِ إىتاج كاكتساب
الهعرفة كتصىيفٍا كتخزيىٍا كىشرٌا كاستخداهٍا.
الصحة الكجداىية ,الركح كالجسد تكأـ هتكاهل  ٚيصح أحدٌها إ ٚبصحبة أخر ,كها  ٚتصح عٛقاتٍها
ككظائفٍها فْ تطكير كاستقرار حياة اٖسرة كشخصيات اٖبىاء إ ٚهع إهتٛكٍها بدرجات كافية لىقاء

الركح كالسريرة كالصحة الجسدية كالعقمية كالعاطفية .كعىدها ٓتزكد اٖفراد بهجهكعة هف الهبادغ ,كالقيـ
يهكىٍـ ذلؾ هف الشعكر باٚستقرار الىفسْ كالتكجً الذاتْ
اٖخٛقية فْ تسٓٓر سمككٍـ كحياتٍـ الٓكهيةّ ,
الٍادؼ فْ حياتٍـ حتِ تككف هشاعر كههارسات ا٘يهاف أك الصحة الركحية راسخة  ٚتتزعزع.
كذكرت دراسة ىقمٍا هكقع ىٓكزهاكس ٌٓمث ,أف الركحاىية تساعد فْ بىاء الشخصية ,فالصحة العقمية

لٗشخاص ترتبط إرتباطا كثيقا بهعتقداتٍـ الركحية ا٘ٓجابية .كأشارت الدراسة إلِ أف القيـ الركحية قد
تككف كسٓمة لتأقمـ الىاس هع كضعٍـ هف خٛؿ هساعدتٍـ فْ التعاهل هع الضغط الذؼ ٓكاجٍكىً فْ
حياتٍـ كأيضا تعاهمٍـ هع أخريف.

دكر كميات التربية في التنمية البشرية:
هف أٌـ هؤسسات التعميـ الجاهعْ التْ ترتبط بالتىهية البشرية كميات التربية ,فٍْ التْ تعد الهعمـ الذؼ
ٓبىْ أك يسٍـ هباشرة فْ تككيف ا٘ىساف .فالعٛقة بٓف كميات التربية كالتىهية البشرية عٛقة عمهية
كعضكية ككظيفية .كبهعىِ آخر ,يعتهد تقدـ الهجتهع كتطكري عمِ هعمهيً .كربها ٌذا ها دفع هىظهة
اٖهـ الهتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة "الٓكىيسكك" إلِ أٌهية الدكر الىفسْ كالصحْ كاٖخٛقْ كالثقافْ
لمتعميـ كالهؤسسة التعميهية إزاء الهشاكل التْ يعيشٍا العالـ هف حركب كجريهة كعىف كارٌاب.
تقف كميات التربية الٓكـ فْ لٓبيا أهاـ هجتهع هضطرب يسكدي العىف كالجريهة كصدهة اٚقتتاؿ كعبث
ا٘عٛـ ككسائط التكاصل اٚجتهاعْ فْ بث خطاب الكراٌية كالفتىة كالتشردـٌ .ذي التحديات الكثٓرة
كالهتداخمة كالهتشابكة تحتاج إلِ إىساف هتهاسؾ ىفسي ا كهعافِ صحي ا كهكٌل عمهي ا ٓثق فْ ذاتً كيحسف
اختياراتً ,كٌذا ٌك دكر الصحة الىفسية كعٛقتٍا بالتىهية البشرية .كهف أبرز التحديات التْ تكاجٍٍا
كميات التربية كتمعب الصحة الىفسية دك ار رئيسيا فْ التصدؼ لٍا :
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 .1الحركب كالصراعات كالجريهة كالعىف
 .2التسمط كاٚستبداد كا٘رٌاب كرفض أخر
 .3غياب الحكار كعدـ فٍـ الذات كفٍـ أخر
 .4الصراع القبمْ كالجٍكؼ كاٚثىْ
 .5التعاهل غٓر الهدركس هع تكىكلكجيا العصر
 .6الفٍـ الخاطئ لهجتهع الحداثة).الشٓخ.(2010 ,
الصحة النفسية كعممية التعميـ كالتعمـ:
هادية همهكسة هف الههكف قياسٍا ,إىها
ّ
إف هدلكٚت الىفس كهكىكىاتٍا كهستكػ سٛهتٍا كتكافقٍا ليست ّ

ستدؿ عمٍٓا هف خٛؿ السمكؾ الخارجْ لمفرد كتفاعٛتً كاستجاباتً .فالتعريف البسيط كالشاهل
ُي ّ
ّ
لمصحة الىفسية تتهحكر حكؿ حالة الفرد السائدة كالهستهرة كالتْ يككف فٍٓا هستق ار كهتكافقا
ىفسي ا
ّ
اجتهاعيا ,با٘ضافة إلِ الشعكر بالسعادة هع الذات كهع أخريف ,كالقدرة عمِ تحقٓق كتقدٓر الذات,
ك
ّ
كاستغٛؿ الهٍارات كالكفاءات الذاتية بأقصِ حد ههكف ,أؼ أىٍا السهة ا٘ٓجابية التْ ٓتهتع بٍا

سمكؾ الفرد كاتجاٌاتً تجاي ذاتً كتجاي أخريف ,كتجعمً أكثر هقدرة عمِ سيطرة كضبط العكاطف
السكية.
كاٚىفعاٚت كالرغبات ,كتكجيً السمكؾ بشكل سميـ بعٓدا عف اٚستجابات غٓر
ّ
تقكـ كميات التربية بدكر كبٓر فْ العهمية التعميهية  ,كيعتبر الهعمـ العىصر اٖساس فْ الهكقف
التعميهْ .فعمِ الهعمـ ٓتكقف هستكػ الهؤسسات التعميهية  ,كعميً يعتهد ىجاحٍا كتحقٓق أٌدافٍا .كحتِ
ٓتهكف الهعمـ هف القياـ بالهٍاـ الهىاطة بً عمِ أكهل كجًٓ .ىبغْ أف تتكافر فْ الهعمـ جهمة هف
الهكاصفات كالتْ قد يككف فْ هقدهتٍا قكة الشخصية ,كالىضج العاـ عقمي ا كاىفعالي ا كاجتهاعي ا ,كحسف
ا٘عداد ,كالهٓل إلِ الهٍىة ,كالرغبة فْ العهل ).الفالكقْ.(1995,
كتشٓر بعض التجارب كالدراسات الىفسية كالتربكية إلِ أىً  ٚبد هف تكفر هجهكعة هف الصفات الصحية
التْ ٓجب أف ٓتصف بٍا الهعمـ ليككف ههارس ا هٍىي ا ,كيهكف تمخيص أٌـ الهكاصفات التْ ٓجب تكفرٌا
عىد الهعمـ فْ أتْ :
 .1اٚتزاف الشخصْ كالثبات اٚىفعالْ كقكة الشخصية ,كهف هظاٌرٌا :
أ .اٌٚتهاـ بالهظٍر العاـ .
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ب .التصرفات السكية كالتحكـ فْ اٚىفعاٚت .
ج .القدرة عمِ تككيف العٛقات .
 .2اٚطٛع كالتعهق كسعة اٖفق الثقافْ ,كهف هظاٌرٌا :
أ .ا٘لهاـ بالهشكٛت اٚجتهاعية كادراؾ الصمة بٓف الهدرسة كالبٓئة .
ب .القدرة عمِ فٍـ القضايا ا٘ىساىية كالربط بٓف اٖحداث الدكلية .
ج .القدرة عمِ اٚبتكار كالتجدٓد كالحكـ الهكضكعْ
 .3ا٘خٛص لمهٍىة كحب العهل كالتفاىْ فيً ,كهف هظاٌرٌا - :
أ .ا٘لهاـ التاـ بالهادة العمهية .
ب .ا٘يهاف بقيهة العهل التعميهْ .
ج .التصرؼ بحكهة فْ الهكاقف التعميهية الهتبآىة كالهختمفة .
 .4العٛقة الجٓدة هع التٛهٓذ ككذلؾ الكسط التعميهْ ,كهف هظاٌرٌا :
أ .اٌتهاـ الهعمـ بأهكر تٛهٓذي كرعآتٍـ .
ب .عدالة الهعاهمة كحسف تطبٓق الهبادغ التربكية السميهة .
ج .هراعاة الخصكصية الفردية كاحتراـ أخر

ىتائج الدراسة:
اىطٛقا هف ا٘طار الىظرؼ الذؼ يشتهل عمِ أدبيات البحث ,كتأسيسا عمِ اٖفكار كالهعمكهات الهبثكثة
فْ هتف الدراسة ,أظٍرت الدراسة الىتائج التالية :
 (1أٌهية كضركرة ىشر ثقافة الصحة الىفسية بٓف اٖساتذة كالطمبة كالعاهمٓف بالكمية.
 (2ضركرة استخداـ التكىكلكجيا فْ هجاؿ الصحة الىفسية كاستخداـ تكىكلكجيا الهعرفة فْ التىهية
البشرية.
 (3تتبع الصحة الىفسية بأبعادٌا الهختمفة لمطٛب لتحقٓق أفضل هستكػ ههكف هف التكٓف الىفسْ.
 (4أٌهية الصحة الىفسية فْ هجاؿ التىهية البشرية.
 )5اٌهية دكر الصحة الىفسية فْ إصٛح كميات التربية كرفع هستكػ كفاءة العاهمٓف فٍٓا.
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تكصيات البحث:
اىطٛقا هف ا٘طار الىظرؼ الذؼ يشتهل عمِ أدبيات البحث ,,كفْ ضكء ها تـ عرضً كهىاقشتً ,تكصْ
الباحثة بها ٓمْ :
هركز لٙرشاد الىفسْ لمطٛب كالعاهمٓف بكميات التربية.
 .1اىشاء ا
 .2ىشر ثقافة الصحة الىفسية بٓف الطمبة كالعاهمٓف بالكمية.
 .3ىشر الكعِ الصحْ بإقاهة الهحاضرات كالهمتقيات ,كهف خٛؿ كسائط التكىكلكجيا ككسائل
التكاصل اٚجتهاعْ.
 .4تىظيـ حهٛت تكعية فْ هجاؿ الصحة الىفسية بجهيع اٖقساـ.
 .5تكجيً أباء لهعرفة كهتابعة التكزاف الىفسْ لٗبىاء.
 .6استخداـ التكىكلكجيا فْ هجاؿ الصحة الىفسية ,كاستخداـ تكىكلكجيا الهعرفة فْ التىهية الصحية.
 .7تتبع الصحة الىفسية بأبعادٌا الهختمفة لمطٛب لتحقٓق أفضل هستكػ ههكف هف التكٓف الىفسْ.
 .8تكجيً الباحثٓف إلِ أٌهية الصحة الىفسية فْ هجاؿ التىهية البشرية.
 .9رفع هستكػ كفاءة العاهمٓف فْ هجاؿ الصحة الىفسية كعمـ ىفس الىهك لدػ الهسئكلٓف عف تسٓٓر
كادارة كميات التربية.
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التنمية المينية المستدامة لمطالب المعمـ بكمية التربية كعالقتيا بتكنكلكجيا المعرفة
 حناف عبد الغفار عطية إبراىيـ.د

)(دراسة كصفية

 أمل صالح الديف دمحم السيد.د

ك ازرة التربية كالتعميـ جهٍكرية هصر العربية

ممخص البحث

ِأكصت الدراسات كاٖبحاث التربكية الحدٓثة إلِ ضركرة إحداث ثكرة هعرفية بكميات التربية كالعهل عم

 كبٍا,رتقاء بالهعمـ كهٍىتً كالتْ ٌْ أساس الهجتهع كتطكريٛهكاكبتٍا لمتطكرات التكىكلكجية الهستحدثة ل
 كلذلؾ ٌدؼ البحث الحالْ إلِ الكشف عف كيفية تكظٓف تكىكلكجيا الهعرفة فْ إكساب.ٓرقْ كيىهك
 هستخدها الهىٍج,ٛالطالب الهعمـ بكمية التربية هٍارات تساعدي فْ التىهية الهٍىية الهستداهة هستقب

 كقد أسفر,  كتهثمت عٓىة البحث فْ اٖدبيات كاٖبحاث العمهية,الكصفْ كأسمكب تحمٓل الهضهكف
ًالبحث عف عدة ىتائج كتكصيات حكؿ غرس هفٍكـ التىهية الهستديهة فْ الطالب الهعمـ ليحسف هف ذات

ستخداـ تكىكلكجياٚ  كذلؾ تزكيدي بأسالٓب كآليات,  كيككف قاد ار عمِ هسآرة العصرٛهٍىيا هستقب
ا
. الهعرفة كهتطمب ككفاية ٓجب أف تغرس فْ الطالب ضهف هتغٓرات العصر

Summary:
Recent educational studies and research have recommended the
necessity to bring knowledge revolution in the Faculties of Education
and keep update with the new technological developments in order to
upgrade the teacher and his profession, which is the basis of society
development, promotes and grows. Therefore, the current research
aims to explore how knowledge technology is used to equip the
student teacher. With skills, that may help him in sustainable
professional development in the future, using the descriptive method
and content analysis. The research sample was the literature and
scientific research included, The research recommended that
educational process at universities should implanting the concept of
sustainable development in the student teacher to improve himself in
the future professionally and be able to keep up with the times, as well
as providing him with methods and mechanisms to use Knowledge
and technology as a requirement and sufficiency to face the times
changes in the educational filed.
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 المقدمة:

فْ العصر الحدٓث ظٍر هصطمح التغٓر الهتسارع لمدٚلة عمِ التحكٚت التكىكلكجية الهتٛحقة كالتْ

ترتبط بتغٓر فْ الهستقبل فْ جكاىب اجتهاعية كثقافية كأىهاط الحياة البشرية ,كأضحت الهعارؼ

كالهعمكهات هتاحة لمجهيع كعمِ هدار الٓكـ كيهكف الكصكؿ إلٍٓا هف الجهيع حتِ أطمق البعض عصر

الهعمكهاتية عمِ الكقت الحالْ لكجكد الكسائط كالهعٓىات التْ تىقل الهعمكهات كتيسر الحصكؿ عمٍٓا

كتحدٓثٍا.

ككاجٍت قطاعات الحياة الهختمفة تحديات تتعمق بتفعٓل استخداـ التكىكلكجيا كتضهٓىٍا كهف ضهف

ٌذي الق طاعات التعميـ ,حٓث أكدت اٖبحاث أف التعميـ ٓكاجً تحديات تشهل )الثكرة العمهية كالتكىكلكجية ػ
الهىافسة العالهية ػ قكة الهعرفة ػ هجتهع ب ٛهدارس ػ اىفجار الهعرفة ػ تعميـ التكىكلكجيا كتكىكلكجيا

التعميـ() .بدراف  (2006,كٌْ كها ىرػ تحديات تؤثر عمِ ىكعية التعميـ كجكدتً كقدرتً عمِ التىافس
ككمٍا ترتبط بالتكىكلكجيا ككـ الهعارؼ الهحدثة.

مشكمة البحث:

بعد اٚطٛع عمِ عدد هف الدراسات هثل دراسة)الشىاكؼ (1995 ,بعىكاف ) ا٘عداد الهٍىْ لمهعمـ

بكمية التربية هف كجٍة ىظر الطالب الهعمـ كالخريج ( , .كدراسة ) الىاقة (2009 ,بعىكاف )إعداد الهعمـ
كتىهٓتً هٍىيا فْ ضكء التحديات الهستقبمية ( كجد أف ٌىاؾ إجهاع عمِ ضركرة إحداث ثكرة هعرفية

كتكىكلكجيً بكميات التربية كتطكير براهجٍا كهقرراتٍا بها ٓتكافق هع هعآٓر الجكدة الشاهمة كهتطمبات

العصر الهستحدثة كالتحكؿ هف التعميـ التقمٓدؼ إلِ اٚلكتركىْ ك تطبٓق التقىيات الحدٓثة هها يستدعْ

هٍىيا ك تكىكلكجيا أثىاء التعمـ ك بعد
ضركرة اهتٛؾ الطالب الهعمـ لهٍارات التكىكلكجيا الحدٓثة ك إعدادي ا
تخرجً  ,فالتىهية الهٍىية تتسـ بالديهكهة ك  ٚتتكقف بعد تخرجً ك لذلؾ عمِ الطالب عدـ اٚكتفاء
بالهقررات الدراسية كاىشغالً فْ خضـ الحياة هها ٓجعمً ٓ ٚكاكب التغٓر السريع فْ الهعارؼ كيصبح
ىسخة هعمـ غٓر هحدثة  ,فْ حٓف أف التكىكلكجيا سٍمت عهمية الىهك الهٍىْ كيسرت سبل الكصكؿ لكل

ها ٌك حدٓث فْ التخصص أك إتاحة أسالٓب ىهك هٍىْ هرتبطة بالتكىكلكجيا ك خاصة فْ أكىة اٖخٓرة
بسبب ها أحدثً فٓركس ككفدؼ  19هف تحكؿ فْ العالـ بجهيع قطاعاتً كأصبح كل شْء يهارس هف
خٛؿ التكىكلكجيا كخاصة التعميـ الذؼ تحكؿ إلِ تعميـ افتراضْ .كهف ٌىا تحددت هشكمة البحث الحالْ

فْ) :التعرؼ عمِ كيفية تكظٓف تكىكلكجيا الهعرفة فْ إكساب الطالب الهعمـ بكمية التربية هٍارات
تساعدي فْ التىهية الهٍىية الهستديهة هستقب(ٛ

 أىداؼ البحث :
ييدؼ البحث الحالي إلى ا٘جابة عف السؤاؿ البحثْ التالْ:
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 -1كٓف يهكف تكظٓف تكىكلكجيا الهعرفة فْ إكساب الطالب الهعمـ بكمية التربية هٍارات تساعدي فْ
التىهية الهٍىية الهستديهة؟
كيتفرع هىً اٌٖداؼ التالية :ػ
 ها الهٍارات اٖساسية التْ يحتاج الطالب الهعمـ إلِ اكتسابٍا فْ ضكء هتطمب العصر؟
 ها الدكر الذؼ يهكف أف تمعبً التكىكلكجيا فْ إعداد الطالب الهعمـ كها أٌهٓتٍا فْ الكقت
الحاضر؟
 ها دكر تكىكلكجيا الهعرفة فْ عهمية التىهية الهٍىية الهستهرة لدػ الطالب الهعمـ؟

 أىمية البحث:
تكهف أٌهية البحث الحالْ فيها ٓمْ:
 .1إلقاء الضكء عمِ تأٌٓل الطالب الهعمـ كفاقا لهتطمبات العصر كتكضيح كٓف يسٍـ فْ
تحسٓف هستكػ التعميـ بالهجتهع.
 .2تكجيً أىظار القائهٓف عمِ أىظهة التعميـ إلِ ضركرة عهل دكرات تدريبية ككرش عهل بصفة
هسته رة لمطالب الهعمـ قبل كبعد تخرجً كأثىاء عهمً لها لٍا هف دكر ٌاـ فْ تأٌٓمً كتىهٓتً
هٍىيا هستقب.ٛ
ا

 .3القاء الضكء عمِ أٌهية اطٛع الهعمـ عمِ كل ها ٌك جدٓد فْ هجاؿ عهمً كالعهل عمِ
تطكير ذاتً هٍىيا كهكاكبة عصر التكىكلكجيا كاهتٛكً لمهٍارات التكىكلكجية الٛزهة كجزء هف
التىهية الهٍىية الهستداهة لً.

 مصطمحات البحث:
التنمية المينية المستدامة:
يعرفٍا العياصرة ) (2005بأىٍا عهمية هدركسة كهىظهة كهخططة بشكل هىظـ قابمة لمتىفٓذ
كتتسـ بالديهكهة كاٚسته اررية تٍدؼ إلِ ارتقاء الطالب الهعمـ هف خٛؿ إكسابً هٍارات كهعارؼ
تسٍـ فْ رفع الهستكػ التعميهْ بها ٓتفق هع هستحدثات العصر التكىكلكجْ.
كتعرفيا الباحثات إجرائيا :ػ ػ )بأىٍا خطة هدركسة كعهمية ههتدة بأسالٓب كطرؽ هتىكعة تٍدؼ
إلِ ربط الطالب الهعمـ بهٍىتً كتطكرٌا كتضهف قدرتً عمِ هكاكبة التغٓٓر فْ هتطمبات هٍىتً
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هستقب ٛبها بٛئـ حاجات هجتهعة كتٛهٓذي كيضهف لً التىافس فْ سكؽ العهل الهحمِ
كالعالهْ(.
الطالب المعمـ:
عرفٍا حهكد ) (2018بأىً الطالب الذؼ ٓدرس بكميات التربية ٘عدادي لههارسة هٍىة التعميـ
بأؼ هرحمة دراسية بعد تخرجً كيتـ تأٌٓمً بكاسطة أعضاء الٍٓئة التدريسية بالجاهعات كالهشرفٓف
بالهؤسسات التعميهية.
تكنكلكجيا المعرفة:
ٌْ استخداـ ا٘ىساف لمتقىيات التكىكلكجية الحدٓثة فْ التعميـ بشكل كاسع هف اجل إشباع
رغباتً الهعرفية كتمبية حاجتً لمتعمـ) .الشافعْ(2019 ,
كتعرفيا الباحثات إجرائيا :ػ ػ )بأىٍا تكظٓف التكىكلكجيا بهختمف أىكاعٍا فْ تبادؿ كىقل الهعارؼ
كالهٍارات التْ ترتبط بهٍىة التعميـ كاستثهار التغٓر السريع فْ الهعرفة لٛرتقاء بالهعمـ كهٍىتً
ككاقعً التعميهْ كجزء هف تىهٓتً هٍىيا كاقتصاديا لصالح سكؽ العهل(.

 منيج البحث:
الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ :الذؼ يعىْ بكصف الظاٌرة ,كجهع الحقائق كالهعمكهات كالهٛحظات
التْ تتهثل فْ تحدٓد ا٘طار الىظرؼ لمبحث.

 حدكد البحث:
 الحدكد الهكضكعية :تحمٓل عدد هف الكتب كاٖبحاث كالدراسات التْ تىاكلت هفاٌيـ البحث. الحدكد الهكاىية :ا٘طار الىظرؼ الذؼ تىاكؿ الهكضكع. -الحدكد الزهىية :فترة تطبٓق البحث.

 عينة البحث:
أبحاث ككتابات حدٓثة تىاكلت تكىكلكجيا الهعرفة كدكرٌا فْ إكساب الطالب الهعمـ بكمية التربية
هٍارات تساعدي فْ التىهية الهٍىية الهستديهة هستقب.ٛ
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 أدكات البحث:

تحمٓل هضهكف بعض الكتب كاٖبحاث الحدٓثة التْ تىاكلت هكضكع البحث الحالْ بالدراسة

كالتحمٓل.

 إجراءات البحث:

 جهع الهادة العمهية هف )أبحاث كدراسات كهقاٚت( كتبت حكؿ هكضكع البحث الحالْ.-

هراجعة اٖدبيات كالدراسات السابقة حكؿ هكضكع البحث.

 عرض البياىات التْ تـ جهعٍا كتفسٓرٌا. التعقٓب عمِ البياىات فْ ضكء ها تـ هىاقشتً فْ العرض. -تقديـ التكصيات كالهقترحات ىحك ىتائج البحث.

 اإلطار النظري:
 .1التنمية المينية المستدامة لمطالب المعمـ:
فْ ظل التقدـ التكىكلكجْ كاٚىفتاح الهعرفْ كاٖزهات التْ حكلت جهيع الهجاٚت
الهجتهعية إلِ قطاعات رقهية ,كهىٍا الهجاؿ التعميهْ أصبح هف الضركرة هسآرة الهعمـ كٌك
أساس الهىظكهة التعميهية كالذؼ ٓربْ كيعمـ أجياؿ تسٍـ فْ بىاء الهجتهع كتقدهً لٍذا العصر
بها يحتكيً هف تطكرات تكىكلكجية كلف ٓتحقق ذلؾ إ ٚبالتىهية الهٍىية الهستديهة لٛرتقاء بأدائً
كرفع كفأتً الذاتية كالهٍىية فْ جهيع هجاٚت التىهية )اٖكاديهية ,الثقافية ,اٚجتهاعية,
الشخصية ,ا٘دارية ,التربكية(.هها يساعدي عمِ هٛحقة الهتغٓرات العالهية لها لديً هف هعارؼ
تؤٌمً لذلؾ هف خٛؿ إعدادي كتأٌٓمً أثىاء التدريب أك الخدهة كقبمٍا بالهرحمة الجاهعية).دمحم,
(2019
كلقد أكصْ هؤتهر التىهية الهٍىية الهستداهة لمهعمـ العربْ 2005ـ كالذؼ عقد بجاهعة الفٓكـ
بكمية التربية بأٌهية تكظٓف التكىكلكجيا فْ البراهج التىهكية الهٍىية لمهعمـ كاٚحتياجات التدريبية
الفعمية كالعهل عمِ ىشر ككعْ العاهمٓف بالهىظكهة التعميهية بثقافة التىهية الهٍىية الهستديهة,
با٘ضافة إلِ اٚستفادة هف الخبرات العالهية فْ ٌذا الهجاؿ) .الجهاؿ(2005 ,
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كيقصد بالتىهية الهٍىية الهستديهة لمهعمـ كها عرفٍا )دمحم (2011 ,بأىٍا براهج أك أىشطة
هخطط لٍا كتتسـ باٚسته اررية كتٍدؼ إلِ تطكير قدرة الهعمـ ,خبراتً ,كهٍارتً ليقكـ بدكري
بكفاءة كفاعمية فْ ظل التدفقات الهعرفية الحدٓثة.
فالتىهية الهٍىية لمهعمـ هف أٌـ أٌدفٍا كها حددٌا )خميفة (2005 ,تتهثل فيها ٓمْ- :
 تدريب الهعمـ عمِ التقىيات التعميهية كاستراتٓجيات التدريس الحدٓثة كتعريفً بكل جدٓد فْهجاؿ هٍىتً.
كهٍىيا.
ذاتيا
ا
 -اٚرتقاء بهستكػ الهعمـ ا

 تكعية كتعريف الهعمـ بأحدث اٖسالٓب التقكيهية سكاء فْ الهىاٌج أك البراهج أك تقكيـالدارسٓف.
 تىهية اٚبتكار كالهٍارات التفكٓرية لدؼ الهعمـ كالعهل عمِ رفع قدرتً فْ عهمية التقكيـ الذاتْ.كتعىْ التىهية الهٍىية الهستديهة أك الهستهرة أف يككف الهعمـ هجددا باستهرار لهٍارتً,
خبراتً ,هعارفً ,كاتجاٌاتً فْ هجاؿ هٍىتً سكاء الهجاؿ التدريسْ هف خٛؿ تىهية كاكتساب
هٍارات تساعدي فْ تطكير العهمية التعميهية ,أها فْ هجاؿ البحكث العمهية فٓتطمب هىً أف
يككف عمِ دراية ككاعْ بهٍارات البحث العمهْ ا٘جرائْ ككتابة التقارير العمهية كلديً القدرة
عمِ التحمٓل كالىقد البىاء.
با٘ضافة إلِ ضركرة هعرفتً بخصائص الهتعمهٓف كثقافتٍـ كظركفٍـ اٚجتهاعية كقدراتٍـ
كذلؾ فْ هجاؿ الهتعمـ ,أها عف هجالْ ا٘دارة الهدرسية كالتعاهل هع البٓئة الهحيطة فهف
الضركرؼ اكتسابً هٍارات ا٘دارة الحدٓثة كاتخاذ الق اررات كجهع الهعمكهات عف البٓئة الهحيطة
كتكظيفٍا فْ خدهة الىكاحْ التعميهية) .سكراف(2005 ,
كٌىاؾ أسالٓب هختمفة تتحقق التىهية الهٍىية الهستديهة لمهعمـ بكاسطتٍا كأٌهٍا- :
كهٍىيا
 التدريب أثىاء الخدهة) .عهمية هستهرة تعميهية هىظهً ٌدفٍا تىهية الهعمـ كتطكيري هعر افياا
ليقكـ بأداء عهمً بكفاءة عالية(.

 التعميـ عف بعد )أصبح ضركرة حتهية ىتٓجة اٖزهات التْ يهر بٍا العالـ كالتقدـ التكىكلكجْحٓث يقكـ عمِ الهراسمة اٚلكتركىية أك براهج دراسية ,هحاضرات كدكرات تدريبية تقدـ عبر
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شبكة اٚىترىت كيككف ٌىاؾ تفاعل بٓف الهتدربٓف كالهدربٓف بكاسطة الكسائط التكىكلكجية
الهختمفة(.
 التعمـ الذاتْٓ) .تعمـ الهعمـ بذاتً أك ىفسً كيقيهٍا لمكقكؼ عمِ ىقاط قكتً كضعفً كهعالجةالقصكر لديً كتحسٓف كتطكير إٓجابيات كاٚستزادة هعرفيا هف خٛؿ كسائل هختمفة تتهثل فْ "
القراءة ,إعداد البحكث العمهية كالتقارير كالتكصل إلِ حمكؿ لمهشكٛت التْ تكاجً بكاسطتٍا
هتابعة التطكر فْ هجاؿ التخصص الهعركض فْ الكسائل ا٘عٛهية الهسهكعة كالهرئية,
شبكة اٚىترىت(.
 ا٘شراؼ التربكؼ كالتكجيً الفىْ يسٍـ فْ تىهية الهعمـ هٍىي ا بشتِ الىكاحْ ا٘دارية ,التربكية,اٚجتهاعية ,اٖكاديهية...الخ لهساعدتً فْ التغمب عمِ الهشاكل التْ تكاجً أثىاء عهمٓتْ
التعمـ كالتعميـ.
 اٚلتحاؽ بالدكرات التىهكية ,البعثات الخارجية ,الىقاش ,الشراكات بٓف الهؤسسات التعميهية,كاجراء البحكث ا٘جرائية) .الهىشاكؼ(2009 ,
ٌذا كقد أشار )عبد الغىْ ,طً (2015 ,فْ دراستٍـ أف تقرير هىظهة التعاكف اٚقتصادؼ
كالتىهية أكد عمِ ضركرة كجكد براهج تىهية هٍىية هستديهة لمهعمـ ٖف تأٌٓل الطالب الهعمـ بكميات
التربية ليس كافْ لصقمً بالهٍارات كالخبرات التْ تهكىً هف هكاجٍة الصعكبات كالتحديات التْ
تكاجً أثىاء عهمً بعد تخرجً كالعهل عمِ تقيهً باستهرار بكسائل تقٓيهيً هختمفة هف أجل تطكيرٌـ
هٍىيا.
كدعهٍـ ا

 -2تكنكلكجيا المعرفة
فْ أكىة اٖخٓرة أصبح العالـ يهمؾ كها هف الهعمكهات الغزيرة ىتٓجة الثكرة التكىكلكجية كالتْ
ٌْ أساس الهعرفة فْ جهيع الهجاٚت كتساٌـ فْ تقدـ كرقْ كرفاٌية اٖهـ ,كتزاهف ذلؾ هع
تكافر تقىيات ذات كفاءة عالية كأجٍزة هتقدهة كهعداتٓ .جب تدريب الككادر البشرية عمِ
تكظيفٍا كاستخدهٍا كالتعاهل هعٍا بشكل إٓجابْ ,كبالرغـ هف أف التكىكلكجيا أصبحت ٌْ الحل
اٖهثل كاٖفضل لهشاكل العالـ كخاصة فْ كقت اٖزهات التْ يهر بٍا العالـ هثل فٓركس ككركىا
إ ٚأف ٌىاؾ بعض العكاهل التْ تجعل اٚستفادة هىٍا أه ار صعب هثل عدـ تأٌٓل خريجْ
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الجاهعات عمِ استخداهٍا كتدىْ هستكاٌـ فْ ذلؾ ,كعدـ تطكيع التكىكلكجيا الهتقدهة فْ التعميـ
كخدهة الهجتهع) .حجك(2015 ,
كٌذا السعْ الدؤكب هف الدكؿ ٚهتٛؾ التقىيات أك التكىكلكجيا كحث أفراد الهجتهع عمِ تفعٓل
التطبٓق العمهْ لمهعرفة كالعمكـ فْ شتِ الهجاٚت هف أجل إشباع رغباتٍـ كاحتياجاتٍـ فْ الحياة
اٚرتقاء بأىفسٍـ إلِ هصاؼ الهجتهعات الحدٓثة الهتحضرة(https://www.marefa.org) .
هف كل ها سبق ىجد أف البٓئات التعميهية أكثر تأث ار بعصر التدفق التكىكلكجْ كالهعرفْ كأف
الهعمـ كأحد أٌـ عىاصر الهىظكهة التعميهية بحاجً إلِ صقل هٍاراتً كخبراتً كهعارفً
التكىكلكجية لتكاكب ٌذا العصر هها يستكجب إحداث تىهية هٍىية الكتركىية لمهعمـ كلٍذا ظٍر ها
يسهْ بالتدريبات اٚلكتركىية لمهعمـ كيقصد بٍا اٚعتهاد عمِ شبكات اٚىترىت فْ تدريب الهعمـ
دكف اٚرتباط بهكاف أك حٓز هحدد كادارة التدريب بشكل ٓتحقق هعً التفاعل بٓف الهدرب
كالهتدرب كالهحتكػ التدريبْ بتكمفة هىخفضة.
كهف أٌـ سهات التدريبات اٚلكتركىية ها ٓمْ:
 التغمب عمِ صعكبات كتحديات التدريب التقمٓدؼ هثل السفر. ليس هف اٌٖهية كجكد الهدرب كالهتدرب بىفس الكقت كالهكاف. ٓكفر الكقت كالهاديات كالجٍكد الهبذكلة. يهكف هف زيادة أعداد الهتدربٓف. يساعد الهتدربٓف عمِ القياـ بتكرار أىشطة التدريب كقتها يشاءكف هها ٓجعمٍـ هتقىٓف لمهٍاراتالهطمكبة.
ككل ذلؾ يكسب الهعمـ الخبرات الهٍىية الهىاسبة كالهتجددة كالتْ تتكافق هع هتطمبات العصر
كٌذا ها جعل جهيع دكؿ العالـ تمجأ إليً حرصا هىٍا عمِ اٚستفادة القصكػ هف تقىيات الهعرفة
التكىكلكجية فْ عهمياتٍا التدريبية لهساعدة هعمهٍٓا عمِ المحاؽ بالتغٓرات التْ تحدث فْ
هٍىتٍـ كفْ ىفس الكقت هسآرة كهكاكبة ٌذا الكـ الٍائل هف اٚىفجار الهعرفْ فْ الهعمكهات.
)ٓكىس(2016 ,
كلذلؾ أكصِ )بٓزاف (2014 ,فْ بحثً بضركرة العهل عمِ تغٓٓر الهىاٌج الدراسية كفاقا

لمهتغٓرات العصرية كالثكرة الهعرفية ,كاف ٓؤدؼ التعميـ العالْ هٍاهً طباقا لهتطمبات سكؽ العهل
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هف أجل بىاء هستقبل باٌر لمهجتهع كذلؾ بتكفٓر اٚحتياجات التدريبية الحدٓثة كالعهل عمِ
إحداث تىهية بشرية هستديهة باٚرتقاء برأس الهاؿ البشرؼ كتكفر كسائل تكفل لً ذلؾ بالهراحل
التعميهية الهختمفة هها يساعد عمِ اٚبتكار كهتابعة الهعرفة كالتقىيات الهستحدثة كبالتالْ القدرة
عمِ هكاجٍة الصعكبات كالتحديات الهستقبمية.

 الدراسات السابقة :ػػ
أكال :دراسات تناكلت المعمـ كالتنمية المينية المستديمة:
 دراسة )الشربٓىْ .(2005 ,بعىكاف التىهية الهٍىية الهستداهة لهعمـ الجغرافيا لهكاجٍة تحدياتالقرف الحادؼ كالعشريف.

حاكلت ٌذي الدراسة التعرؼ عمِ التحديات التْ تكاجً التىهية الهٍىية لمهعمهٓف الجغرافيا

فْ القرف اؿ 21ك ها ٌْ اٖسس التْ تقكـ عمٍٓا التىهية الهٍىية ,ك قد خمصت إلِ ضركرة

أف تككف التىهية الهٍىية لهعمـ الجغرافيا هستديهة ك تتسـ باٚسته اررية ك الشهكلية حتِ
يستطيع هكاجٍة التحديات ك العقبات التْ تقابمً بالقرف اؿ  21ك لذلؾ ٓجب أف تككف
البراهج التدريبية الهٍىية لً قائهة عمِ الهبدأ اٖساسْ لمتىهية الهٍىية الهستديهة أ ٚك ٌك
التعمـ هدؼ الحياة ,هها يستدعْ قياهً بالتعمـ الذاتْ لٓكاكب التقدـ ك التطكر الهعرفْ

كالتكىكلكجْ ,با٘ضافة إلِ تحسٓف أداءي ك تىهية الكفايات لديً "اٖكاديهْ كالثقافْ
كالتربكؼ" .كتحقٓق الجكدة الشاهمة بالتعميـ لتحسٓف الهخرجات.

 دراسة )بكسعادة كبكجهعة .(2011 ,بعىكاف إعداد الهعمـ فْ ضكء اٚتجاٌات التربكية الحدٓثة.ىظر لها ٓتسـ بً القرف الكاحد كالعشريف هف تحديات عمهية كثكرة
كالتْ أشارت إلِ أىً اا
تكىكلكجية كهعرفية كالتعاهل هع الشبكة العىكبكتية كالحاسكب ,با٘ضافة لها تحتاجً هٍىة

التعميـ هف هٍارات ككفايات فكاف هف الضركرؼ تأٌٓل الهعمـ فْ ضكء اتجاٌات تربكية
حدٓثة يستطيع هف خٛلٍا هكاجٍة ٌذي التحديات كأٌهٍا هبدأ التعمـ الهستهر.
 دراسة )عبد الغىْ (2015 ,بعىكاف برىاهج إرشادؼ لمتىهية الهٍىية الهستداهة لمهعمهٓف فْضكء تبآىات هساراتٍـ الهٍىية :تصكر هقترح.
ٌدفت الدراسة إلِ كضع تصكر هقترح لبرىاهج إرشادؼ لمتىهية الهٍىية الهستداهة لمهعمهٓف فْ

ضكء تبآىات هساراتٍـ الهٍىية ,كقد استخدـ الهىٍج الكصفْ الهقارف ,كشهمت العٓىة 190

هعمها كهعمهة فْ هراحل تعميهية هختمفة )الركضة ,اٚبتدائْ ,ا٘عدادؼ ,الثاىكؼ( ,كتككىت
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اٖدكات البحثية هف هقياس الىهك الهٍىْ لمهعمهٓف ,الهقابمة الشخصية .كأسفرت الىتائج إلِ
كجكد فركؽ دالة إحصائيا بٓف الهعمهٓف فْ الهراحل التعميهية الهختمفة بالهىاخ الهدرسْ

لصالح هعمهْ الهرحمة اٚبتدائية فْ الهرتبة اٖكلْ ٓمٍٓا رياض اٖطفاؿ كبعدٌا هعمهْ

الهرحمة ا٘عدادية كأخٓ ار هعمهْ الهرحمة الثاىكية ,ككجكد فركؽ دالة إحصائيا فْ العكاهل

الشخصية لمهعمـ فْ ضكء الهرحمة التعميهية ,كبالىٍاية كضع تصكر هقترح لبرىاهج إرشادؼ

لمتىهية الهٍىية لمهعمهٓف.

 دراسة ) (2016 ,Walter Leal Filho and Paul J. Paceبعىكاف .التعميـ هف أجل التىهيةالهستداهة" أثار الهترتبة عمِ براهج التعمـ فْ التعميـ العالْ".

أكدت ٌذي الدراسة بأىً ٓجب التركٓز عمِ الهدػ الطكيل بتدريب الهعمهٓف قبل كأثىاء الخدهة
كأف يككف لً أكلكية قصكػ ,فالتعميـ هف أجل التىهية الهستداهة يسٍـ فْ بىاء هعمهٓف
هطمعٓف كهشاركٓف لدٍٓـ ا٘بداع كاٚبتكار فْ هٍارات حل الهشكٛت كهحك اٖهية العمهية
كاٚجتهاعية.
 دراسة )رضكاف كالدغٓدؼ .(2016 ,بعىكاف إعداد الهعمـ الدكلْ فْ ضكء خبرة الكٚياتالهتحدة اٖهريكية كاهكاىية ا٘فادة هىٍا بجهٍكرية هصر العربية .
دعت ٌذي الدراسة إلِ ضركرة إعداد الهعمـ فْ ضكء اٚتجاٌات الدكلية لمتعميـ لٓتهكف
هف الهٍارة التدريسية ك يككف لديً خبرة دكلية كٌذا ٓتطمب هىً أف يككف قادر عمِ التعاهل
هع التكىكلكجيا الحدٓثة كتكظيفٍا فْ العهميات التعميهية ك كل ذلؾ يقع عمِ عاتق كميات
دكليا كلىجاح ك فاعمية ٌذي
التربية ,ك لضهاف تأٌٓل الهعمـ بهصر كفاقا لبراهج إعداد الهعمـ ا
البراهج  ٚبد هف تكافر ا٘هكاىات الضركرية لتعمهً ك هىٍا القاعات الدراسية الهجٍزة بأحدث

التقىيات أك التكىكلكجيا الهتطكرة لتدريبً عمِ التعاهل هعٍا كدهجٍا فْ التعميـ بطرؽ فعالة
با٘ضافة لتكفٓر هكتبات الكتركىية تتاح لطٛب الهعمهٓف لٓتهكىكا هف الهٍارة البحثية
كاٚطٛع عمِ الهستجدات فْ هٍىتٍـ لهكاكبة عصر اٚىفجار الهعرفْ.
 دراسة ) بكجٛؿ .(2017 ,بعىكاف إعداد الهعمـ )الهأهكؿ كالكاقع(.أكدت ٌذي الدراسة عمِ الهكاىة التْ يحظِ بٍا الهعمـ فْ الهىظكهة التعميهية لذلؾ ٓجب
هٍىيا كفقا ٔليات العصر ك هتطمباتً ك استجابة لمثكرة الهعرفية
إعدادي كتطكيري عمهيا ك ا
التكىكلكجية ,ففْ ضكء اٚتجاٌات الهستحدثة فْ إعدادي ضركرة تدريبً عمِ استخداـ
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التقىيات أك التكىكلكجيا الحدٓثة فْ التدريس ,ك أصبح هف أٌـ أدكاري أف يككف هصهـ
لمخبرات التكىكلكجية ك التربكية ك التعميهية  ,ك ذلؾ ٚف ىجاح الهىظكهة التعميهية هتكقف
عمْ تأٌٓمً بالطرؽ الهىاسبة فْ التعاهل هع التىكع ك الكـ الٍائل هف الهصادر الهعرفية فْ
عصر الثكرة التكىكلكجية.
 دراسة ) الساكىْ (2018 ,بعىكاف التىهية الهٍىية لهعمهْ التربية الفىية فْ ضكء هؤشراتالتىهية الهستداهة.
ٌدفت الدراسة إلِ الكشف عف الهستكػ الهٍىْ لهعمهْ التربية الفىية فْ الهرحمة اٚبتدائية
فْ ضكء هؤشرات التىهية الهستديهة تككىت عٓىة البحث هف) (58هعمها كهعمهة هف هعمهْ
التربية الفىية هف الهدارس اٚبتدائية التابعة لهدٓريات التربية العاهة فْ هحافظة بغداد لمعاـ
الدراسْ  ,2017-2016كتهثمت أدكات الدراسة فْ استهارة هٛحظة كاٖدلة التعميهية,
كتكصمت الدراسة ضركرة تفعٓل التىهية الهستديهة بالههارسات التعميهية كتحدٓث أسالٓب
التىهية الهٍىية لمهعمـ لرفع كفاءتً الهٍىية بسب اىخفاض قدراتً ا٘بداعية.
 دراسة )اٚىصارؼ (2019 ,بعىكاف"إعدادا لهعمـ كتطكري هٍىيا فْ ضكء بعض الخبراتالعالهية"
هٍىيا فْ سياؽ الخبرات العالهية أؼ فْ ضكء اٖسالٓب
أشارت إلِ أٌهية إعداد الهعمـ
ا
كالتطبيقات الهستحدثة لهكاجٍة كهقابمة التطكر التكىكلكجْ كالثكرة الهعرفية ,كها أكدت أىً

لتحقٓق هعآٓر الجكدة فْ براهج كهىٍاج إعداد الهعمـ كتدريبً فٓجب تزكيدي بأحدث ها
تكىكلكجيا لربطً بالتطكر العمهْ فْ شتِ الهجاٚت الحياتية.
تكصل إليً العمـ
ا

 دراسة )السكيفْ .(2020 ,بعىكاف برىاهج هقترح لتدريب طٛب كميات التربية شعبة المغةالعربية عمِ استخداـ بعض أسالٓب التىهية الهٍىية الهستداهة.
قاـ الباحثٓف فْ ٌذي الدراسة بكضع تصكر هقترح لبرىاهج تدريبْ لهعمهْ ها قبل الخدهة
بكمية التربية حكؿ استخداـ بعض اٖسالٓب التىهكية الهٍىية الهستديهة ,ك استعرضت بعض
الهفاٌيـ الهختمفة التىهكية الهٍىية لمهعمهٓف  ,كاقترحت كصههت هكاد تدريبية ليستخدهٍا
هعمهْ ها قبل الخدهة هثل البحكث ا٘جرائية كا٘رشاد التربكؼ لهعمهْ ها قبل الخدهة بكميات
التربية ,كتكصمت ىتائج الدراسة إلِ ضركرة إىشاء ك إعداد قسـ لمتىهية الهٍىية لمهعمهٓف
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برهج
بكميات التربية يقكـ بالتدريب كا٘عداد الهٍىْ لمهعمـ أثىاء كقبل الخدهة ,كاعداد ا
تدريبية الٍدؼ هىٍا تحسٓف ك رفع التىهية الهٍىية لمهعمهٓف لتحسٓف أدائٍـ الهٍىْ قبل
كأثىاء الخدهة ,ك هف الضركرة فْ ضكء هٍارات القرف الحادؼ كالعشريف تطكير كتحسٓف
براهج التىهية الهٍىية الهستديهة لمهعمـ.
 دراسة )الحرهمية (2020 ,بعىكاف كاقع دكر هراكز التدريب الهٍىْ فْ تحقٓق التىهية الهستداهةفْ ظل هجتهع الهعرفة بسمطىة عهاف هف كجٍة ىظر هكظفْ تمؾ الهراكز.
قيهت ٌذي الدراسة إلِ كاقع دكر هراكز التدريب الهٍىْ التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ فْ
تحقٓق التىهية الهستداهة بالسمطىة فْ ضكء هجتهع الهعرفة ,هف كجٍة ىظر الهكظفٓف بتمؾ
الهراكز ,ك تهثمت أداة الدراسة فْ استباىة الٍدؼ هىٍا تقٓيـ كاقع دكر هراكز التدريب ,ك تـ
تطبيقٍا عمِ  136هتدربا ,كأسفرت الدراسة إلِ عدة ىتائج ٌْ :أف تقدٓرات الهكظفٓف كاف
بدرجة بمغ ) (3.35لكاقع دكر الهراكز فْ تحقٓق التىهية الهستداهة  ,ك كاف هحكر البراهج
الهىفذة فْ الهراكز بهتكسط حسابْ هرتفع ) ,(3.6بٓىها جاء الهتكسط الحسابْ لعٛقة
هراكز التدريب بالهؤسسات الهجتهعية الهحمية هتكسطا ) ,(3.1كتبٓف عدـ كجكد فركؽ دالة
إحصائيا فْ تقدٓرات هكظفْ لكاقع دكر هراكز التدريب الهٍىْ فْ تحقٓق التىهية الهستداهة
كفقا لهتغٓرات الىكع كالهؤٌل الدراسْ ك الخبرة ,بٓىها كشفت الدراسة كجكد فركؽ دالة
إحصائيا فْ تقدٓرات الهكظفٓف لكاقع دكر هراكز التدريب الهٍىْ فْ تحقٓق التىهية
الهستداهة تبعا لهتغٓر الهٍىة .كأكصِ الباحث بضركرة تفعٓل الهىصات ا٘لكتركىية التدريبية
أف يككف ٌىاؾ استقٛؿ إدارؼ كهالْ بٍذي الهراكز ,كاعداد هراكز تدريب تككف هجٍزة
بالتكىكلكجيا كذات تفاعمية.
 دراسة ) .(2020 ,Xiaoyao Yue and RuixuanJiبعىكاف الكفاءات الهٍىية لمهعمهٓف فْالتعميـ هف أجل التىهية الهستداهة
ٌدفت ٌذي الدراسة إلْ الكشف عف استراتٓجية قيادة الهكاٌب كالطرؽ الهثمْ لمكفاءة الهٍىية
لمهعمهٓف فْ تعميـ التىهية الهستداهة بالقرف الحادؼ كالعشريف  ,هستخدهة أسمكب تحمٓل
الهحتكػ كذلؾ بهراجعة كتحمٓل اٖعهاؿ البحثية ذات الصمة بشكل هىٍجْ حكؿ تعميـ
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التىهية الهستداهة كالقدرات الهٍىية لمهعمهٓف كاستراتٓجيات قيادة الهكاٌب ك تكصمت الدراسة
إلِ إف الطريقة الهثالية لهعمهْ هرحمة رياض اٖطفاؿ حتِ الثاىكؼ لتحقٓق اٚستداهة
الهٍىية ٌْ التعاكف هع اٖقراف كالتعمـ الىشط كتطبٓق استداهة التعمـ فْ الههارسة الىهكذجية
كتكجيً اٖقراف كالتغذية الراجعة كالتقٓيـ كالهدة كالتطكير الهٍىْ لمهعمـ .هف أجل تحقٓق
ٌدؼ البحث الثاىْ ,كها أف استراتٓجيات قيادة الهكاٌب يهكف أف تعزز التىهية الهستداهة
لمكفاءة الهٍىية لمهعمهٓف ,بها فْ ذلؾ طرؽ التطكير الهٍىْ كالقدرات الهٍىية لمهعمـ,
كالتركٓز عمِ أداء الطٛب.

ثانيا :دراسات تناكلت تكنكلكجيا المعرفة:
ً

 دراسة )قمش .(2007 ,بعىكاف تكىكلكجيا الهعمكهات كاٚتصاؿ كاقتصاد الهعرفة أكضحت ٌذيالدراسة إلِ أف التطكر العمهْ التقىْ أدػ إلِ تغٓٓر فْ الهفاٌيـ اٚقتصادية كظٍكر هفٍكـ
حدٓث تحت هسهِ اقتصاد الهعرفة كفيً يككف الهكرد البشرية كأساس الهعرفة كهصدرٌا
كتغٓرت ىظرة العالـ إلِ ا٘ىساف هف اعتباري هصدر لمقدرة الجسدية أك البدىية إلِ ككىً قدرة
عقمية هعرفية يستطيع إىتاج الهعرفة كتكظيفٍا بفاعمية.
 دراسة )ككرتل .(2009 ,بعىكاف اقتصاد الهعرفة كضركرات التىهية الشاهمة فْ البمداف.ٌدفت الدراسة إلِ هعرفة العكاهل كاٖسباب التْ تؤدؼ إلِ إعاقة الدكؿ العربية فْ
استخداـ أدكات اٚقتصاد الهعرفْ كهستمزهاتً فْ كجكد ثكرة كتطكر تكىكلكجْ عالهْ
هتسارع كأسفرت الدراسة عف ضعف بهستكػ البحث كالتطكير لعدـ كجكد استراتٓجية هىاسبة
لصىاعة الهحتكػ الهعرفْ الهعمكهاتْ بالدكؿ العربية ,با٘ضافة إلِ تدىْ هستكػ التعميـ
ككجكد البٓركقراطية ,كعدـ التكافق بٓف التحكٚت فْ جهيع قطاعات الهجتهع كالتحكؿ
التكىكلكجْ .كقد أكصت الدراسة بضركرة إعادة الٍيكمة التعميهية فْ جهيع الهراحل كاٌٚتهاـ
باٚبتكار كالبحث العمهْ كالباحثٓف كهكاكبة التغٓرات التكىكلكجية العصرية.
 دراسة )دبيحْ .(2013 ,بعىكاف دكر تكىكلكجيا الهعمكهات فْ تفعٓل إدارة الهعرفة.تكصمت ٌذي الدراسة إلِ أف التطبيقات التكىكلكجية الهعمكهاتية ٌْ عصب كأساس
الهعرفة كادارتٍا كتفعٓمٍا كتطكيرٌا ,فالهعرفة ٌْ ىتاج لمخبرات كاٖفكار كالسمككيات
كالثقافات كالتْ تتحكؿ إلِ حقائق فعمية إىتاجية هف خٛؿ اٖفكار اٚبتكارية فْ شتْ
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هجاٚت الحياة فهف لديً الهعرفة يستطيع بىاء هستقبل باٌر فْ ظل العصر التقىْ كالثكرة
الهعمكهاتية.
 دراسة )بٓزاف (2014 ,بعىكاف هجتهع الهعمكهات كالهعرفة كضركرة التىهية الهستداهة :رؤيةتحمٓمية.
ٌدفت الدراسة إلِ عرض رؤية شاهمة تحمٓمية عف الهجتهع الهعمكهاتْ كالهعرفة كالهراحل
التْ يهر بٍا كأثر اٚقتصاد الهعرفْ عميً كأٌهية التىهية الهستديهة فْ التعمـ هع ضركرة
استه ارريتٍا عمِ هدػ حياة ا٘ىساف ,كقد اعتهد الباحث فْ دراستً عمِ الهىٍج الكصفْ
اٚستقرائْ كخمصت الدراسة إلِ أف الهعرفة الهتزآدة تعد كسٓمة ٌاهة لبىاء القدرة البشرية لها
لٍا هف عٛقة كطٓدة با٘ىتاج الهجتهعْ فْ ظل التغٓرات الهتٛحقة كالسريعة .كلذلؾ
فرككدٌا كقمة تطكرٌا ٓكدياف إلِ ضعف ا٘ىتاج الهجتهعْ كالفرص التىهكية بً.
 دراسة )بخكش (2017 ,بعىكاف عهاؿ الهعرفة :حمقة كصل الهكرد البشرؼ بالتكىكلكجياالحدٓثة.

كالتْ خمصت إلِ كجكد تحديات كصعكبات أهاـ الهىظهات الهجتهعية ىتٓجة التقدـ

التكىكلكجْ كيجب هٛحقتٍا كالتعاهل هعٍا هف أجل اٚسته اررية ,كعمِ الككادر البشرية التحكؿ
ىحك اٚقتصاد الهعرفْ كأف يككىكا ذك كفاءة عالية فْ استعهاؿ التكىكلكجيا أك التقىيات
الهتطكرة كلف يككف ذلؾ إ ٚهف خٛؿ براهج تدريبية تىهكية هتخصصة كهستهرة لهكاكبة
التغٓرات الهجتهعية كالتطكرات الحدٓثة فْ عالـ التكىكلكجيا.
 دراسة )رفاعْ .(2018,كاحات العمكـ كالتكىكلكجيا كالتحكؿ ىحك اقتصاد الهعرفة :هدٓىةاٖبحاث العمهية كالتطبيقات التكىكلكجية ببرج العرب ىهكذج ا
ٌدؼ ٌذا البحث إلِ التعرؼ عمِ الهككىات الهعرفية "لهدٓىة اٖبحاث العمهية كالتطبيقات
التكىكلكجية" كالتْ تسٍـ فْ تحكلٍا ىحك اقتصاد الهعرفة .هستخدها الهىٍج الكصفْ ,كتهثمت
أدكات البحث فْ الهقابمة كالبياىات كالتقارير كا٘حصاءات .ك أسفر البحث إلِ أف هدٓىة
اٖبحاث العمهية كالتطبيقات التكىكلكجية ,تعتبر ىهكذجا لكاحات العمكـ كالتكىكلكجيا بهصر ك
تعهل جاٌدة عمِ تطكير الهراكز العمهية لمهساعدة فْ حل الهشاكل الهجتهعية الصىاعية ك
تقديـ اٚستشارات  ,كتىفٓذ الهشركعات فْ الهجاٚت الحدٓثة كالهككىات الهعرفية التْ تتهٓز
بٍا ك تحكلٍا ىحك اقتصاد الهعرفة تتهثل فْ هىطقة استثهارية تعهل ككسيط لٛستثهار
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الهعرفْ ,كتأسيس الحاضىات التكىكلكجيا لتكلٓد الشركات اٚبتكارية ك لكف لـ يظٍر لٍـ أؼ
تأثٓر حتِ أف ٖىٍـ فْ البداية كها تتسـ بأف عىدٌا قاعدة هعرفية ابتكاريً اىعكست عمِ
هشركعاتٍا البحثية عمِ الهستكػ الكطىْ أها الصعكبات كالتحديات التْ كاجٍتٍا ٌْ عدـ
اكتهاؿ البىية التحتية لمهىطقة اٚستثهار ,كها الحاضىات التكىكلكجية هازالت تحاكؿ
اٚستعداد ٖكلِ دكراتٍا.
 دراسة )كريـ ,حرىاف (2020 ,بعىكاف أٌهية اقتصاد الهعرفة فْ عصر تكىكلكجيا الهعمكهات:هؤشراتً كهىٍجية قياسً.
ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ تكضيح هدػ أٌهية كقيهة اقتصاديات الهعرفة فْ إحداث الىهك
اٚقتصادؼ ,كالتْ تتكقف عمِ التكىكلكجيا الهعمكهاتية كاٚتصالية كلذلؾ فإف الهىظهات
كالهؤسسات الحككهية تحاكؿ تطبٓق التكىكلكجيا الهعمكهاتية فْ جهيع اٖعهاؿ الخاصة بٍا
لتتحكؿ بذلؾ إلِ حككهة اٚلكتركىية .كأشارت الدراسة أف ٌىاؾ بعض البٛد بالفعل تقدهت
فْ اٚقتصاد الهعرفْ هثل سكيسرا ,كأف هعٍد البىؾ الدكلْ لمهعرفة عمِ استعداد لهساعدة
الدكؿ التْ تريد التهكف كالتقدـ فْ اقتصاد الهعرفة ,كذلؾ عف طريق كضعً لهؤشر هىٍجية
تقٓيـ الهعرفة كالذؼ ٓتككف هف حكافز اقتصادية كىظـ هؤسسية ,إبداع كابتكار ,تعميـ كهكرد
بشرؼ ,تقىيً هعمكهاتية

ػ التعقيب عمى الدراسات السابقة:
بعد عرض الدراسات السابقة ٓتضح لىا اٚتْ :ػ
ٌ ىاؾ العدٓد هف الدراسات التْ تىاكلت التىهية الهٍىية الهستديهة لمهعمـ قبل كبعد كأثىاء
العهل كالدراسة كالتْ أجهعت عمِ أىٍا ضركرة همحة كأساس هٍىْ لتىهية الهعمـ كتكيفً
هستقب ٛكتىاكلت بالعرض كالتحمٓل أسالٓب هختمفة لمتىهية الهٍىية هع تحدٓد أٌهٓتٍا
ككظيفتٍا كفكائدٌا.


كذلؾ ٓكجد العدٓد هف الدراسات التْ تىاكلت تكىكلكجيا الهعرفة كأٌهٓتٍا كأسباب الحاجة
إلٍٓا فْ العصر الحالْ ككيفية استثهارٌا هف الدكؿ لترتقْ بالتعميـ كالهجتهع ككل كجزء
هف استثهار الهجتهع كهكاردي فْ العصر الحدٓث.
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لـ يكف ٌىاؾ دراسة جهعت بٓف هتغٓرات البحث الحالْ كٌها التىهية الهٍىية الهستديهة
لمطالب الهعمـ كتكىكلكجيا الهعرفة ,عمِ الرغـ هف أف ك ٛهف ٌذي الدراسات بشقٍٓا
)التىهية الهٍىية الهستديهة ,كهجتهع الهعرفة( أكدت أٌهية التىهية الهستداهة فْ التعمـ
كتحقٓق هبدأ التعمـ هدػ الحياة الذؼ يعد أساس هجتهع الهعرفة كالثكرة التكىكلكجيا
الحدٓثة.

 الدراسات السابقة التْ تـ تىاكلٍا بالعرض كالتحمٓل أكدت الحاجة لمبحث الحالْ كتكافقت
هع رأػ الباحثات كجزء هف أٌهية البحث الحالْ بالتأكٓد عمِ البدء هبك ار هع الطالب
الهعمـ فْ غرس هفٍكـ التىهية الهٍىية كجزء هف الكفايات الهطمكبة فْ الطالب الهعمـ
ككذلؾ تكظٓف تكىكلكجيا الهعرفة كربط الطالب الهعمـ بجكاىب تدريب تكىكلكجْ كجزء هف
ا٘عداد ػمػً ضهف الخطط الدراسية.

 تحميل الدراسات كالتراث النظري كمناقشة النتائج:
 ربطت الدراسات الحدٓثة بٓف ا٘ىساف كالتطكر التكىكلكجْ كأصبح ا٘ىساف هصدر إىتاج
الهعرفة كتكظيفٍا باستخداـ التكىكلكجيا كيىظر لً كجزء هف أىكاع اٚقتصاد الحدٓث كالذؼ
يطمق عميً اقتصاد الهعرفة
 أظٍرت اٖدبيات تدىِ تكظٓف تكىكلكجيا الهعرفة بالدكؿ العربية لعدـ كجكد استراتٓجية
هحددة كخطة كاضحة لربط التطكر التكىكلكجْ الهتسارع بالتعميـ كالبحث العمهْ
كتكظيفٍها كأكصت
بضركرة هكاكبة التعميـ لمتغٓرات التكىكلكجية لٓتـ تصىيفٍا فْ هصاؼ الدكؿ الهتقدهة.
 بٓىت اٖبحاث أف التعميـ الجاهعْ يصبح حقيقيا عىدها ٓكفر هٍارات كهعارؼ لمطٛب
تتيح لٍـ التهتع بفرص لتىهية هكاٌبٍـ هستقب.ٛ
 أظٍرت البحكث أىً ضهف التحديات التْ تكاجً التعميـ الجاهعْ فْ عصر الهعرفة ٌك
تفعٓل قدرة البشر )الطٛب( عمِ تكلٓد كاىتاج الهعرفة بد ٚهف استٍٛكٍا فْ ظل أىظهة
كبٓئات تعميهية حدٓثة هتطكرة.
 أكضحت اٖبحاث أىً فْ ظل التىافسية فْ سكؽ العهل أصبح هتطمب أساسْ
لمتخصصات الجاهعية الهختمفة كهف ضهىٍا كميات التربية تزكيد الطٛب بهٍارات
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تكىكلكجية تىاسب طبيعة كهتطمبات سكؽ العهل كتزكدٌـ بهٍارات تكٓف تساعدٌـ فْ
التقدـ كالىهك هٍىيا هستقب.ٛ
 أجهعت الدراسات عمِ أف التىهية الهٍىية الهستداهة فْ العصر الحالْ هطمب أساسْ
لتحقٓق هتطمبات الجكدة الشاهمة فْ التعميـ.
 أف هفٍكـ التىهية الهستداهة ٓجب التكعية بً كغرسً فْ الطالب الهعمـ قبل الخدهة كأف
العهمية ىفسٍا يهكف أف تبدأ قبل اٚلتحاؽ بالعهل الفعمْ )أثىاء هرحمة ا٘عداد اٖكاديهْ
بالكمية( كجزء هف الكفايات الشخصية كالهٍىية لمطالب الهعمـ كبعد التخرج كأثىاء العهل
كهعمـ هستقب ٛفْ عهمية هستهرة هتكاصمة.
 أف التطكر التكىكلكجْ جزء هف ضركرات الحياة فْ القرف الحادؼ كالعشريف ٓجب أف
ٓدرج فْ جهيع اٖىشطة الحياتية كهف ضهىٍا بٓئات التعمـ كأف ذلؾ هطمب أساسْ ٚرتقاء
كتصىٓف الدكؿ ضهف فئات الهجتهعات الهتقدهة كأف اٚعتهاد اٖكاديهْ لمهؤسسات
التعميهية هرتبط بجكدة تأٌٓل كاعداد الهخرج )الطالب( كبحداثة كتطكير الهؤسسة التعميهية
تكىكلكجيا كجزء هف الحصكؿ عمِ اٚعتهاد كاسته اررية الترخيص بالعهل.
 كفقا لمدراسات فاف ٌىاؾ ارتباط كثٓق بٓف أسالٓب التىهية الهٍىية الهستداهة الحدٓثة
لمطالب الهعمـ كاستخداـ التطبيقات التكىكلكجية فْ اكتساب الهعارؼ كالهعمكهات الهرتبطة
بالتخصص هثل )الهىصات اٚليكتركىية ,هكاقع التكاصل الهٍىْ ,الشبكة العىكبكتية ,أخر
اٖبحاث كالدراسات فْ الهجاؿ ,هصادر الهعرفة ( كالتْ تتطمب تدريب كاعداد خاص
لمطالب الهعمـ ليهتمؾ هٍارات تؤٌمً لمتعاهل هعٍا كتضهف استه اررية تطكري الهستقبمْ فْ
هجالً الهٍىْ كقدرتً عمِ الهىافسة فْ سكؽ العهل.
 أكضحت الدراسات أف تزكيد الطالب الهعمـ بهٍارات تكىكلكجية كهعرفية كجزء هف إعدادي
اٖكاديهْ قبل التخرج تجعمً يهتمؾ هستقب ٛدافعية ذاتية لتطكير ىفسً فْ هجالً الهٍىْ
كأحد ههارسات أسالٓب التىهية الهٍىية لمهعمـ التْ تيسر ربطً بالخبرات عمِ الهستكػ
العالهْ كليس الهحمِ فقط.
 أكضحت الدراسات أىً كفِ ظل الظركؼ الراٌىة التْ يهر بٍا العالـ كتحسبا لمهستقبل
تحتاج براهج إعداد الطالب الهعمـ إلِ إعادة ىظر لتشهل تضهٓف هٍارات التكىكلكجيا التْ
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تيسر لً اهتٛؾ الهعارؼ كتبادلٍا هستقب ٛهف أجل تطكري الهٍىْ الدائـ فههارسات هثل
)التعاكف هع اٖقراف كالتعمـ الىشط  ,كتكجيً اٖقراف كالتغذية الراجعة ( أصبحت تتـ حاليا
عبر غرؼ الدردشة كتطبيقات التكاصل ك الفصكؿ اٚفتراضية كتطبيقات كبراهج
التكىكلكجيا كأىً خٛؿ جائحة ككفٓد  19ظٍرت فجكة بٓف الهعمهٓف فْ هعظـ الدكؿ ترجع
إلِ اهتٛؾ أك عدـ اهتٛؾ ٌؤٚء الهعمهٓف إلِ كفايات تكىكلكجية تهكىٍـ هف اٚضطٛع
بهٍاـ عهمٍـ كتيسر لٍـ تحسٓف أىفسٍـ كفقا لمكضع الراٌف.

 التكصيات :ػ
 بعد اٚطٛع عمِ الدراسات السابقة كالتراث الىظرؼ تكصِ الباحثات بضركرة هراجعة
الخطط الدراسية ٘عداد الهعمـ بكميات التربية لتتضهف هقررات عف التىهية الهٍىية
)تعريفٍا ػ أٌهٓتٍا ػ عىاصرٌا( كأف تشهل جاىب ىظرؼ كجاىب تطبيقْ ٓتهثل فْ تدريب
الطالب الهعمـ عمِ كيفية بىاء السٓرة الذاتية العهمية كأف يعد سٓرتً الذاتية خٛؿ الهقرر
بها فٍٓا الحصكؿ عمِ دكرات كتدريبات يحتاجٍا لتصقل كتكهل كفاياتً الشخصية
كالهٍىية كهعمـ فاعل هستقبمْ.
 تكصِ الباحثات كذلؾ بتضهٓف تكصٓف بعض الهقررات الدراسية بخطة الطالب الهعمـ
جكاىب عهمية تتعمق باستخداـ التكىكلكجيا بكافة أشكالٍا فْ البحث العمهْ ,كاعداد
كتصهيـ الدركس ,كاىشاء شبكات اجتهاعية لمتكاصل الهٍىْ بٓف هجهكعات الطٛب,
كالدخكؿ فْ هىصات التدريب اٚليكتركىية لمحصكؿ عمِ تدريبات هٍىية كشخصيً عبرٌا
 أف يككف جزء هف تكزيع الدرجات فْ الهقررات الدراسية لمطالب الهعمـ ,درجات تحتسب
عمِ تفعٓل الطالب ٚستخداـ التكىكلكجيا فْ تكلٓد الهعرفة كتكظيفٍا فْ جاىب أك أكثر
هتعمق بالهٍىة.
 أف يضاؼ ساعات أكاديهية )تهٓز( لمطٛب الذٓف يحرصكف خٛؿ فترة ا٘عداد اٖكاديهْ
بالجاهعة تتعمق باىخراط الطالب فْ تدريبات )هحمية كدكلية( تتـ خٛؿ الشبكة العىكبكتية
تتعمق بالىهك فْ الجاىب الهٍىْ كيهكف احتسابٍا كدرجات رأفة ٚستكهاؿ الطالب لمحد
اٖدىِ هف درجات اجتياز بعض الهقررات الدراسية فْ حاؿ فشل الطالب تحقٓق الحد
اٖدىِ ٚجتياز الهقرر الدراسْ
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 إعداد ىدكات تعريفية كجزء هف ا٘رشاد اٖكاديهْ لمطالب الهعمـ تتعمق بهفٍكـ التىهية
الهٍىية الهستداهة كالتىافسية فْ سكؽ العهل.
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دكر كميات التربية في تنمية قيـ المكاطنة(لطالبيا).

دراسة ميدانية مطبقة عمى طالب كمية التربية قصر بف غشير

د .خيرية دمحم بف عصماف

كمية التربية قصر بف غشٓر  /جاهعة طرابمس
مقدمة:
تٍدؼ التربية عمِ اختٛؼ طرائقٍا كأىظهتٍا لبىاء شخصية ا٘ىساف هف جهيع الىكاحْ العمهية

كالركحية كالكجداىية ,كاىطٛقا هف أٌهية كمية التربية هف آجل تككيف الطالب الجاهعْ ليككف رجل الغد
كعالـ الهستقبلٚ ,سيها فْ ٌذي الظركؼ العصٓبة كالتْ تحتـ عمِ كميات التربية باٖخذ بٓد الطمبة
ىحك التكٓف هع الكاقع الهعاش فْ ٌذا الكضع الراٌف بكل هتغٓراتً كهشكٛتً كالتْ تحتاج لتكاثف

الجٍكد أكثر هف أؼ كقت هضِ لهجابٍتٍا كبىاء جسكر اٚلفة كالتكاصل بٓف هختمف شرائح الهجتهع,

كهسآرة الثكرة العمهية كالتكىكلكجية الهتٛحقة فْ فترة التحكؿ كالتغٓٓر الذؼ تعيشً بٛدىا أف ,حٓث

أف التقدـ العمهْ كالتكىكلكجْ الباٌر الذؼ كصل إليً ا٘ىساف لـ يحقق لً التكازف الذؼ يشبعً ,حٓث
أصبحت أزهة القيـ هف السهات الهكجكدة فْ الكقت الحاضر ,فأصبح ا٘ىساف ٓ ٚرػ ا ٚذاتً كٚ
يسهع إ ٚصكتً ,كٌذا أدػ إلِ ضعف القيـ التْ تحافع عمِ التهاسؾ اٚجتهاعْ ,الذؼ ىتج عىٍا

هشاكل اجتهاعية كتربكية كبٓرة كالتفكؾ اٚسرؼ كاٚىحراؼ كالهخدرات كالعىف كالعدكاىية كالهحسكبية
كالرشكة كالغش ,حٓث أف التسارع الشدٓد فْ التغٓٓر الثقافْ ,كالتربكؼ ,هف خٛؿ اٚىفتاح كالعكلهة,

كالتقدـ التكىكلكجْ فْ كل هجاٚت الحياة فْ أكىة اٚخٓرة ,كها ىتج عىً هف فقد بعض اٚشخاص

التكازف ,كاٚىعكاس فْ هختمف شؤكف الحياة الشباب إذ لـ ٓتهكف هعظهٍـ هف التحكـ كالعقٛىية فْ
السمكؾ كالىظر إلِ جكاىب الحياة الهعاصرة هف أحداث سياسية ,كاقتصادية ,كاجتهاعية ,كدٓىية ,كٌذا
يعىْ اف قيـ الهكاطىة تتذبذب اك تىخفض احياىا حسب اٚىتهاءات ,حٓث أصبحت الهكاطىة هف

الهكضكعات كالقضايا الهٍهة جدا فْ هعالجة ابعاد تىهية ا٘ىساف هف جهيع الىكاحْ العمهية,
كالركحية ,كالكجداىية ,كاىطٛقا هف أٌهية التعميـ ,كاستىادا إلِ دكر الهؤسسات التعميهية خاصة كميات

التربية لها لٍا هف أٌهية كبٓرة فْ تىهية الطالب فْ جهيع الهجاٚت خاصة الجاىب ,كاٚخٛقْ ,كهف
بٓىٍا قيـ الهكاطىة التْ تعتبر هٍهة جدا لصقل كتعزيز الٍكية الكطىية )الزرزاح ,بف عصهاف,2021,

ص.(1

كتجدر ا٘شارة إلِ أف ٌىاؾ جكاىب كثٓرة ترتبط بهكضكع تىهية قيـ الهكاطىة لدػ الطٛب

الجاهعٓٓف هف اٌهٍا)القحطاىْ,2010,ص:( 37
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 .1أف إيهاف أعضاء ٌٓئة التدريس بأٌهية كقيهة الكحدة الكطىية يساعدٌـ عمِ حسف ترسٓخٍا كتعزيزٌا
عىد الطٛب.
 .2إف تطبٓق آليات لتىهية كتعزيز العهل الجهاعْ فْ العهل اٚكاديهْ بالكميات يحقق هىافع

تربكية

عدٓدة هف ابرزٌا تعزيز الجاىب اٚخٛقْ ,كالقيهْ كتطكير آليات العهل هع الطٛب لتحسٓف أدائٍـ
اٚكاديهْ كهساعدة الطٛب عمِ تىهية ادراكٍـ الكجداىْ آٚجابْ ىحك بٛدٌـ ,كتحفٓزٌـ عمِ
الشعكر العهمْ بالهسؤكلية الكطىية كضبط سمككٍـ كالسعْ الِ حياة كريهة هشرفة فْ هجتهعٍـ.
ٌ .3ىاؾ جكاىب كثٓرة غٓر تقمٓدية تدخل فْ صمب ترسٓخ كتعزيز الهكاطىة هثل )التساهح /التكاضع/
هحبة الهكاطىٓف لبعضٍـ البعض /اٚحتراـ /التٛحـ كعدـ اٚىقساـ هع اٚخريف/التعاكف عمِ البر
كالتقكػ /الهسؤكلية /اٚهف الفكرؼ كالسٛـ( كهف ٌىا أصبحت التربية هف أجل الهكاطىة هف أكثر
الهكضكعات جدٚا فْ هجاؿ التربية الهعاصرة ,كلذا فإف خصائص الهكاطىة ٓتطمب تحقٓق تعمـ
ٓتعمق بالقيـ كاٚتجاٌات ,كيهكف أف تتـ تىهية الهكاطىة لدػ الطٛب داخل كميات التربية باعتبار أف
التحمْ بالهكاطىة يعد بىي اة كهىٍجا كهعمها كذلؾ هف خٛؿ )عهارة ,2010,ص:(55
 الهىاٌج الدراسية خصكصا الهىاٌج اٖشد ارتباطا بالهكاطىة هثل هقررات حقكؽ ا٘ىساف. اٖىشطة الطٛبية التْ تىهْ هٍارات الهشاركة كتغدؼ قيـ اٚىتهاء كالجهاعية كالثقة بالىفس. عضك ٌٓئة التدريس )باعتبارٌـ( أساس العهمية التعميهية لها لديً هف عمـ كقيـ ,كها ٓتبعً هف أسالٓبفْ التدريس كالتعاهل هع الطٛب .كعميً ٚبد هف اٚتساؽ كاٚىدهاج بٓف أليات السابقة فْ تربية
الطٛب هها ٓؤدؼ إلِ تفعٓل دكر كميات التربية فْ تىهية قيـ الهكاطىة.
مشكلة البحث:
تعد الهكاطىة أحد الهفاٌيـ الٍاهة فْ العمكـ ا٘ىساىية ,ككىٍا هف اٖبعاد السياسية كاٚجتهاعية
التْ تعبر عف هعآٓر اٚىتهاء لمكطف ككعْ اٖفراد بالحقكؽ كالكاجبات ,كهكاجٍة التحديات الراٌىة ,كيعد
تعميـ قيـ الهكاطىة؛ أحد أٌـ كظائف الهؤسسات التعميهية ,التْ ٓمقِ عمِ عاتقٍا هٍهة تأٌٓل الشباب
ليككىكا هشاركٓف فْ براهج كأىشطة الهجتهع ,كذلؾ ٖف هبدأ الهشاركة أساسْ لتىهية قيـ الهكاطىة ,إ ٚأف
الشباب ٓكاجً العدٓد هف التىاقضات القيهية ,التْ تؤثر عمِ سمككٍـ كاتجاٌاتٍـ الحياتية ,كسط العدٓد هف
التغٓرات الهجتهعية كالحضارية ,كفْ ضكء ٌذي الهتغٓرات؛ تبرز أٌهية الجاهعة كهؤسسة تدريبية
كتعم يهية ,كذلؾ هف خٛؿ دكرٌا فْ ترسٓخ قيـ الهكاطىة كتحهل الهسؤكلية لدػ الشباب الجاهعْ ,إذا ها
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تكافرت لٍا اٚهكاىيات الٛزهة هف هىاٌج دراسية كأىشطة طٛبية ,كعددا هف أليات كا٘هكاىيات التْ هف
شأىٍا أف تىهْ قيـ الهكاطىة لدٍٓـ كتدفعٍـ لمهشاركة فْ قضايا الهجتهع كفق تفاعل طٛبْ ٌادؼ .....
يأتْ ٌذا البحث فْ هحاكلة لمتعرؼ عمِ دكر كمية التربية قصر بف غشٓر فْ تىهية قيـ الهكاطىة
لدػ طٛبٍا لمكصكؿ إلِ التكصيات كالهقترحات لٛستفادة هىٍا فْ تفعٓل ٌذا الدكر إذ اىً هٍـ جدا
٘عداد الطمبة لمحياة الهٍىية كاٚجتهاعية كٌذا الدكر غٓر هحدد ككاضح فٍك ضهىْ يظٍر أك ٓختفْ هف
خٛؿ الهىاٌج الدراسية كأسمكب اٖستاذ كاٖىشطة الطٛبية ,حٓث أف الٍدؼ اٚساسْ لمتربية ٌك إعداد
الهكاطف الصالح الهمتزـ بالهسؤكلية الكطىية كالهجتهعية كا٘ىساىية ,هف أٌـ أٌداؼ عهميات التربية التْ
تؤٌل إلِ الحياة الهٍىية كاٚجتهاعية ,إ ٚأىً فْ أكىة اٖخٓرة قد ساد شعكر بعدـ الرضِ عف هخرجات
الهؤسسات التعميهية ,كالهتهثمة فْ ضعف قيـ الهكاطىة ,كالتْ بدكرٌا تؤدؼ إلِ ضعف اٚىتهاء كالكٚء
لمكطف ,كيٛحع ذلؾ هف خٛؿ العدٓد هف السمككيات غٓر الهقبكلة كالتْ قد أضرت بالهجتهع ,حٓث
بدأت اٚصكات تتعالِ إلِ عدـ الرضِ عمِ ىكعية الهكاطف التْ تخرجً الهؤسسات التعميهية ,كقد ٓرجع
ذلؾ الِ ضعف قيـ الهكاطىة لدػ ٌذا الهكاطف هها ٓترتب عميً ضعف فْ اٚىتهاء كالكٚء لمكطف ىتج
عىً سمككيات غٓر هقبكلة كضارة لمهجتهع ,إذ لهسىا ٌذا فْ الٍجرة الغٓر الشرعية لكثٓر هف الشباب
كتشجيع بعضٍـ عمِ ترؾ أرض الكطف كالٍركب إلِ الدكؿ اٖكركبية فْ اعتقادٌـ أىٍـ ٓجدكا ضالتٍـ
ٌىاؾ عمِ خمفية ها هرت بيً لٓبيا هف أحداث قاسية كهريرة ىتج عىٍا شرخ كبٓر فْ ىفسية بعض
الشباب كعدـ التفكٓر فْ هسألة الكٚء أك اٚىتهاء أك الٍكية ,كلذا كهف خٛؿ ٌذا البحث احاكؿ التركٓز
كالتأكٓد عمِ دكر الهؤسسات التعميهية كخاصة كميات التربية فْ تىهية قيـ الهكاطىة .كتتهثل هشكمة
البحث فْ السؤاؿ الرئيسْ أتْ:
ما دكر كميات التربية في تنمية قيـ المكاطنة لدى طالبيا؟
كيتفرع هف ٌذا السؤاؿ اٚسئمة الفرعية أتية:
1ػ ها دكر الهىاٌج الدراسية فْ تىهية قيـ الهكاطىة لطٛب كمية التربية قصر بف غشٓر؟
2ػ ها دكر عضك ٌٓئة التدريس فْ تىهية قيـ الهكاطىة لدػ طٛب كمية التربية قصر بف غشٓر ؟
3ػ ها ٌْ العقبات التْ تقف فْ طريق الهكاطىة هف كجٍة ىظر طٛب كمية التربية قصر بف غشٓر؟
4ػ ها دك اٖىشطة الطٛبية فْ تىهية قيـ الهكاطىة لطٛب كمية التربية قصر بف غشٓر؟
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أىداؼ البحث:

ٍٓدؼ البحث إلِ التعرؼ عمِ:

 .1دكر الهىاٌج الدراسية فْ تىهية قيـ الهكاطىة لدػ طٛب كمية التربية قصر بف غشٓر.

 .2دكر عضك ٌٓئة التدريس فْ تىهية قيـ الهكاطىة لدػ طٛب كمية التربية قصر بف غشٓر.
 .3العقبات التْ تقف فْ طريق الهكاطىة هف كجٍة ىظر الطٛب الجاهعٓٓف فْ كمية التربية قصر بف
غشٓر؟
 .4دكر اٖىشطة الطٛبية فْ تىهية قيـ الهكاطىة لدػ طٛب كمية التربية قصر بف غشٓر.
أىمية البحث:
يستهد ٌذا البحث اٌهٓتً هف:
-

أٌهية الهكضكع الذؼ تىاكلً كالهتعمق بقيـ الهكاطىة كهف طبيعة الدكر الذؼ تقكـ كميات التربية

فْ هجاؿ تىهية قيـ الهكاطىة ,لغرس الهفاٌيـ الكطىية لدٍٓـ.

 باعتبار أف الطالب فْ هرحمة الحياة الجاهعية تككف لديً قابمية أكثر ٚكتساب القيـ. كيهكف اٚستفادة هف ىتائج البحث فْ تخطيط كتىفٓذ البراهج التربكية التْ تىهْ قيـ الهكاطىة لدػالطٛب الجاهعٓٓف.
حدكد البحث:
كتتهثل فْ:

1ػ الحدكد الهكضكعية :اقتصرت الدراسة عمِ دكر كميات التربية قصر بف غشٓر فْ تىهية قيـ الهكاطىة
لدػ طٛبٍا.

2ػ الحدكد البشرية :اقتصرت الدراسة عمِ طٛب كمية التربية قصر بف غشٓر.
3ػ الحدكد الزهىية :طبقت ٌذي الدراسة خٛؿ الفصل الدراسْ )2020ػ.(2021
مصطمحات البحث:

الهكاطىة:

 الهكاطىة لغكيا :هأخكذة هف الكطف :الهىزؿ الذؼ تقيـ فيً كٌك هكطف ا٘ىساف كهحمً كطف
كالكطف هحل إقاهة كهقري كلد فيً اـ لـ ٓكلد )ابف هىظكر(.

 الهكاطىة اصطٛحا:

عرفتٍا هكسكعة ككبر اٚهريكية :بأىٍا أكثر أشكاؿ العضكية اكتهاٚا فْ جهاعة سياسْ ها
)الدجاىْ ,1999 ,ص.(45
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أها الهكسكعة العربية العالهية :عرفتٍا عمِ أىٍا هصطمح يشٓر إلِ اٚىتهاء )الهكسكعة العربية
العالهية,1996,ص.(13,
تعرؼ الباحثة الهكاطىة :بأىٍا سمكؾ ىابع هف شعكر الفرد باٚىتهاء كالكٚء اتجاي كطىً هف خٛؿ كعيً
كىضجً الفكرؼ كحرية رايً كحكاري الجٓد كهشاركتً الفعالة هع الجهاعة فْ خمق حياة اجتهاعية صالحة.
كيهكف تعريف الهكاطىة اجرائي ا بأىٍا :الدرجة التْ يحصل عمٍٓا الطالب هف خٛؿ إجابتً عمِ استهارة
اٚستبياف الهعتهد بالدراسة.
تعرض هفٍكـ الهكاطىة ٔراء كاتجاٌات هتبآىة شأىً فْ ذلؾ شأف بقية هفاٌيـ العمكـ اٚجتهاعية

اٖخرػ كلعل ذلؾ ٓرجع إلِ كجكد أكثر هف هدرسة أك اتجاي فْ هجاؿ الهكاطىة لكل هىٍا هىٍجٍا
الخاص بٍا ,اٖهر الذؼ ترتب عميً إعطاء هفاٌيـ كهسهيات هختمفة لمهكاطىة ,كاذا ها تـ اٚىتقاؿ إلِ
الهعاىْ الهختمفة التْ كضعت لهدلكؿ كمهة الهكاطىة فإىً يهكف القكؿ بأف ٌىاؾ هف ٓىظر إلِ الهكاطىة

عمِ أىٍا هجهكعة اٚلتزاهات الهتبادلة بٓف اٖشخاص كالدكلة ,فالشخص يحصل عمِ بعض الحقكؽ
السياسية كالهدىية ىتٓجة اىتهائً إلِ هجتهع سياسْ هعٓف كعميً فْ الكقت ىفسً أف ٓؤدؼ بعض الكاجبات

)غٓث ,1995 ,ص.(56

كيشٓر الخبراء إلِ أف الكٚء كاٚىتهاء ٌها هف عىاصر الهكاطىة ,كٌها المذاف ٓجسداف هعىِ
الهكاطىة عهميا ,كقيـ اٚىتهاء كالهكاطىة ٌْ قيـ هكتسبة تقبل الىهاء كالزيادة ,كها يهكف اف تىحسر كتذبل,

إذ أف ىكع البٓئة القاتهة ٌك هسؤكؿ غمِ حد كبٓر عف هدػ الصعكد أك الٍبكط فْ تجسٓد ٌذي القيـ فْ

الهجتهع بجهيع شرائحً).العاهرؼ ,2005 ,ص(10
العكامل المؤثرة عمى قيـ االنتماء كالمكاطنة:

ٌىاؾ عدد كبٓر هف القكػ ذات صمة بقيـ اٚىتهاء كالهكاطىة ٓراٌا العدٓد هف الخبراء كهف أٌـ ٌذي

القكػ ها ٓمْ )أسعد:(65 ,1942 ,

 .1العكاهل ذات الصمة باٖسرة بٓكلكجي ا ,عاطفي ا ,ثقافي ا ,أخٛقي ا ,كدٓىي ا.
 .2العكاهل ذات الصمة بالبٓئة كتشهل التطكرات هف بٓئة اٖسرة إلِ البٓئة الهحمية ,كالتطكرات هف
البٓئة إلِ هجتهع الكطف ,كالتطكرات هف هجتهع الكطف إلِ الهجتهع العالهْ.
 .3العكاهل ذات الصمة بالىكاحْ العرقية كالمكف كالشكل.
 .4العكاهل ذات الصمة بالهتغٓرات الثقافية كالتاريخية كالتراث ,الهعتقدات ,المغة ,العبادات ,التقالٓد,
كفٍـ الهاضْ كاستشراؽ الهستقبل ,كفٍـ قدر اٖىبياء عمٍٓـ الصٛة كالسٛـ.
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 .5العكاهل ذات الصمة بالهتغٓرات الدٓىية كتعطْ اٚىتهاء الركحْ.
 .6العكاهل ذات الصمة بالهتغٓرات اٚقتصادية كاٖهف اٚقتصادؼ ,التكاهل الطبقْ تعزيز طهكحات
الشباب ,كتكزيع الثركة.
أها العكاهل التْ تعٓق اٚىتهاء كالهكاطىة فهف أبرزٌا:
 .1صراع آٖدٓكلكجيات داخل الكطف الكاحد.
 .2قمة الكعْ بأهكر السياسة كالفكر.
 .3الفساد ا٘دارؼ كالهالْ.
 .4إٌهاؿ حاجات الشباب.
 .5زيادة ىسبة البطالة.
 .6اٚقتصاد الهتردؼ.
 .7اعتٛء غٓر العارفٓف الهىاصب القيادية.
دكر كمية التربية في تنمية قيـ المكاطنة:
بالرجكع إلِ قكاىٓف التربية كالتعميـ كافة ٓتبٓف لىا أف الٍدؼ اٖكؿ ٘ىشاء كميات التربية ٌك تىشئة
هكاطىٓف هؤهىٓف با﵀ هىتهٓف لكطىٍـ كلعركبتٍـ هتحمٓف بركح الهسؤكلية هطمعٓف عمِ تراث أهتٍـ
كحضارتٍـ هعتزيف بٍا هتابعٓف لقضايا ا٘ىساىية كقيهٍا كتطكيرٌا ,كٌذي الكظائف تعهل عمِ إشباع
رغبات كحاجات الطمبة الفكرية ,كالعمهية ,كاٚجتهاعية ,كالثقافية ,كالتربكية ,تعهل عمِ هساعدتٍـ,
كتكيفٍـ هع التطكرات الحاصمة فْ هجتهعٍـ ,تسٍل تعاهمٍـ هع أخريف فْ بىاء عٛقات اجتهاعية
هتطكرة هع أخريف تخضع لمتفكٓر العقٛىْ لٙىساف كها أف لكميات التربية دكر كبٓر فْ تكجيً عقكؿ
الشباب كاٚعتزاز بكطىٍـ كا٘يهاف بالكطف كقادتً ,كرجالً ,كعمهائً ,كتقكية هشاعر اٚىتهاء) .شمدف,
 ,2006ص(247
كيقصد بتىهية قيـ الهكاطىة التربية الٍادفة إلِ تعزيز شعكر الفرد باٚىتهاء إلِ هجتهعً كقيهً
كىظاهً ,كبٓئتً كثقافتً لٓرتقْ ٌذا الشعكر إلِ حد تشجيع الفرد بثقافة اٚىتهاء كأف ٓتهثل ذلؾ فْ سمككً
كفْ دفاع ً عف قيـ كطىً كهكتسباتً فإف تربية الهكاطىة ٓتضهف تىهية هعرفة الفرد بهجتهعً كتفاعمً
إٓجابي ا هع أفرادي بشكل يسٍـ فْ تككيف هكاطىٓف صالحٓف هتهكىٓف هف الحكـ عمِ ها يعترضٍـ داخل
هجتهعٍـ كخارجً) .عمْ ,2015 ,س(76
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كيأتْ دكر كمية التربية تحت هظمة الجاهعة فْ تىهية قيـ الهكاطىة هف خٛؿ أتْ:
 -1الهىاٌج الدراسية:
حٓث أىً هف الهفٓد أف تشتهل الهىاٌج الدراسية عمِ هجهكعة هف الىصكص الهباشرة أك الضهىية
التْ تكح لمطمبة أٌهية اكتساب قيـ اٚىتهاء كالهكاطىة كها تظٍرٌا الىصكص الشرعية هف جٍة ,ككها
تتطمبٍا قكاعد الىشأة كالتككيف ,ك ٚيككف التركٓز هىصب ا عمِ الهعمكهات فقط ,بل ٓتجاكزي إلِ
الهٍارات كبىاء اٚتجاٌات ,كهف أٌـ ها ٓدعـ ذلؾ كمً اٚلتزاـ بالهككىات الثقافية الكطىية كمٍا فْ
القكؿ كالعهل) .الهغازؼ ,2014 ,ص(61
 -2طرؽ كأسالٓب التدريس:
ٓجب أف يككف التدريس هراعيا لجكاىب تىهية اٚىتهاء كالهكاطىة لدػ الطمبة غٓر هكاقف هتىكعة تبمكر
ىظرية التدريس الهتهحكر حكؿ الطمبة ,يككف الطمبة ٌـ الهىظهكف كٌـ الهستفٓدكف هف ىتائجٍا ,كلكْ
ٓتـ ذلؾ  ٚبد هف تىكع أسالٓب التعميـ كالتعمـ كاٚعتزاز بالطالب كهكاىتً كاف ٓكظف ذلؾ ٘طٛؽ
إبداعات الطمبة ,كتىهية حب الكطف ,كاٚلتزاـ بالٍكية كتخطْ هصاعب التعمـ كهساعدة الطمبة عمِ
اٚىفتاح الذٌىْ كالفكرؼ) .كارا ,2018 ,ص(41
 -3السعْ ٘عادة بىاء الشخصية الكطىية الثقافية لدػ الطمبة كترسٓخ هبادغ التكاهل بٓف أدكار الجاهعة
الهختمفة العمهية كالثقافية كاٚجتهاعية كالسياسية كاٖخٛقية كالتربكية فتككف الجاهعة هىب ار لمتصحيح
الهعرفْ كالثقافْ لتأصٓل اٚىتهاء كالهكاطىة ,كذلؾ لعضك ٌٓئة التدريس دكر كبٓر فْ ذلؾ هف خٛؿ
ههارستً تجاي الطمبة الذٓف يشكمكف القمب الىابض لمجسـ الجاهعْ إضافة إلِ تزكيدٌـ بالهعارؼ
كالعمكـ كهف كاجباتً أف يككف ىاصح ا كهرشدا لٍـ لٓف الجاىب تجاٌٍـ كعدـ التهٓٓز بٓىٍـ كهعاهمتٍـ
بطريقة عادلة كها عميً أف ٓكظف القيـ كالتقالٓد الجاهعية الىبٓمة كبثٍافْ ىفكس الطمبة كىشر الكعْ
السياسْ لزيادة اىتهائٍـ ٖرضٍـ كهجتهعٍـ كترسٓخ ثقافة السمـ كغرس قيـ اٚىتهاء كالهكاطىة لدٍٓـ.
)الزرزاح ,هرجع سابق ,ص(4
 -4اٖىشطة الطٛبية:
ٓجب عمِ الجاهعة اف تؤكد عمِ اٖىشطة الطٛبية لتساعد الطمبة عمِ حسف تقدٓرٌـ لكطىٍـ كأف
تسعِ لجعل الطمبة ٓدرككف الهقكهات الثقافية كالجغرافية كالطبيعية كاٚقتصادية كالحضارية لكطىٍـ
كها تكضح اٖىشطة الجاهعية لمطمبة قيهة كأٌهية الهشاركة الهجتهعية كالكاجبات الكطىية كها تعزز
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اٖىشطة الجاهعية لدػ الطمبة اىتسابٍـ لكطىٍـ كتهجٓدي ,كترسٓخ هبادغ التساهح كاٚعتداؿ كادراج
أٌهية كقيهة اٚستعداد لمتضحية هف أجل الكطف.
الدارسات السابقة:
 .1دراسة دمحم بف شحات الخطٓب ):(2020
بعىكاف) :دكر الجاهعة فْ ترس ٓخ كتعزيز قيـ اٚىتهاء كالهكاطىة لدػ طمبتٍا فْ ضكء التغٓرات الثقافية
كهستجدات العصر(ٌ ,دفت الدراسة لتعرؼ عمِ دكر الجاهعة ههثمة فْ أعضاء ٌٓئة التدريس فْ ترسٓخ
كتعزيز قيـ اٚىتهاء كالهكاطىة طٛبٍا ,كتبياف أٌهية الىشاط الطٛبْ فْ الجاهعة فْ ذلؾ عٛكة عمِ
رصد بعض الىهاذج الهىاسبة لتفعٓل دكر الجاهعة فْ ذلؾ ,كهىاقشة الهعكقات كالتحديات التْ تعكؽ ٌذا
الدكر ,كاعتهدت الدراسة عمِ الهىٍج الكصفْ ككاىت ابرز الىتائج أف الخبراء الهشاركٓف بكثائقٍـ فْ
الدراسة ٓتفقكف عمِ أٌهية دكر الجاهعة فْ ترسٓخ كتعزيز قيـ اٚىتهاء كالهكاطىة لدػ طٛبٍا ,كأف ٌىاؾ
تغٓرات ثقافية هعاصرة تحتـ ٌذا الدكر.
 .2دراسة دمحم فكرؼ صادؽ ):(2019
بعىكاف )دكر الجاهعة فْ تحقٓق أبعاد الهكاطىة الرقهية لدػ طٛبٍا فْ ضكء التحديات الهعاصرة ,دراسة
تحمٓمية (ٌ ,دفت الدراسة الِ تحمٓل كاقع الدكر الذؼ تهارسً الجاهعة فْ تحقٓق ابعاد الهكاطىة الرقهية
لدػ طٛبٍا فْ ظل التحديات الهعاصرة ,كاعتهدت الدراسة عمِ الهىٍج الكصفْ كجاءت أبرز الىتائج
ىقص الدعـ الهطمكب هاديا كهعىكيا هف قبل ك ازرة التعميـ العالْ لمبراهج التثقيفية كالتدريبية عمِ استخداـ
التكىكلكجيا الرقهية الٛزهة فْ ههارسات أبعاد الهكاطىة الرقهية.
 .3إبراٌيـ هىٓر الشىبارؼ ):(2019
بعىكاف )تفعٓل دكر كميات التربية فْ ترسٓخ الهكاطىة لدػ طٛبٍا بفمسطٓف عمِ ضكء التحديات
الهعاصرة( ٌدفت الدراسة إ لِ التعرؼ التحديات الهعاصرة التْ تؤثر عمِ الهكاطىة كالكشف عف دكر
كميات التربية فْ ترسٓخ الهكاطىة بفمسطٓف ,استخدهت الدراسة الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ,كتكصمت
ىتائجٍا إلِ اف ٌىاؾ دك ار كاضحا ٖعضاء التدريس فْ ترسٓخ قيـ الهكاطىة كيتهثل ٌذا الدكر فْ غرس
الشعكر بالهسؤكلية اٚجتهاعية فْ ىفكس الطمبة كتعزيز اىتهائٍـ لمكطف .
 .4قاسـ بف عائل الحربْ /دمحم دمحم غىيـ سكيمـ ):(2017
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بعىكاف ) تىهية الهكاطىة لدػ طمبة الجاهعات السعكدية جاهعة جازاف ىهكذجا( ٌدفت الدراسة إلِ بياف
اٚطر الىظرية لقضية الهكاطىة كآليات تىهٓتٍا لدػ طمبة الجاهعة كرصد جٍكد جاهعة جازاف فْ تىهية قيـ
الهكاطىة لدػ طٛبٍا هف خٛؿ ههارسة اٖىشطة الطٛبية كاستخدهت الدراسة الهىٍج الكصفْ ,ككشفت
ىتائج الدراسة أف هكاقفة طمبة جاهعة جازاف عمِ هساٌهة الىشاط اٚبداعْ ,كاٚجتهاعْ ,كالثقافْ فْ
تىهية قيـ الهكاطىة لدٍٓـ قد جاءت بدرجة كبٓرة جدا.
الدراسة الميدانية:

أداة جمع البيانات الالزمة لمدراسة:
استخدهت البا حثة اٚستبياف لغرض تحقٓق أٌداؼ الدراسة فقاهت بتصهيـ استهارة استبياف

كاشتهمت عمِ البياىات الشخصية كالهتهثمة بالجىس ,كالفصل الدراسْ ,كالحالة اٚجتهاعية ,كها اشتهل

اٚستبياف عمِ أربع هحاكر أساسية هف أجل تحدٓد دكر كميات التربية فْ تىهية قيـ الهكاطىة لدػ

طٛبٍا ,كتككف اٚستبياف هف ) (40عبارة لقياس ٌذا الدكر كعقبات ذلؾ ,ككاىت الهحاكر كأتْ:

 دكر الهىاٌج الدراسية فْ تىهية قيـ الهكاطىة لدػ الطٛب الجاهعٓٓف :كتككف الهحكر هف )(8
عبارات.
 دكر عضك ٌٓئة التدريس فْ تىهية قيـ الهكاطىة لدػ الطٛب الجاهعٓٓف :كتككف الهحكر هف
) (11عبارة.
 دكر عضك اٖىشطة الطٛبية فْ تىهية قيـ الهكاطىة لدػ الطٛب الجاهعٓٓف :كتككف الهحكر هف
) (10عبارات.
 العقبات التْ تقف فْ طريق الهكاطىة :كتككف الهحكر هف ) (11عبارة.

التحميل اإلحصائي كمعالجة البيانات:
كقد استخدهت الباحثة الترهٓز الرقهْ فْ ترهٓز إجابات أفراد الهجتهع لٙجابات الهتعمقة بالهقياس الثٛثْ
حٓث تـ إعطاء درجة كاحدة لٙجابة ) ٚاكافق( كدرجتاف لٙجابة )إلِ حد ها( كثٛث درجات لٙجابة
)أكافق( ,كقد تـ استخداـ هتكسط القياس ) (2كٌك هتكسط القيـ ) (3 ,2 ,1لٙجابات الثٛث كىقطة
هقارىة لتحدٓد هستكػ إجهالْ كل هحكر هف هحاكر الدراسة.
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جدول ( )1ترمٌز بدائل اإلجابة
اإلجابة
الترمٌز
أسالٌب التحلٌل اإلحصائً للبٌانات:

ال أوافك
1

إلى حد ما
2

أوافك
3

ىحتاج فْ بعض اٖحياف إلِ حساب بعض الهؤشرات التْ يهكف اٚعتهاد عمٍٓا فْ كصف
الظاٌرة هف حٓث القيهة التْ تتكسط القيـ أك تىزع إلٍٓا القيـ ,كهف حٓث التعرؼ عمِ هدػ تجاىس القيـ
التْ يأخذٌا الهتغٓر ,كأيضا ها إذا كاف ٌىاؾ قيـ شاذة أـ  .ٚكاٚعتهاد عمِ العرض البياىْ كحدة ٚ
يكفِ ,لذا فإىىا بحاجة لعرض بعض الهقآيس ا٘حصائية التْ يهكف هف خٛلٍا التعرؼ عمِ خصائص
الظاٌرة هحل البحث ,ككذلؾ إهكاىية هقارىة ظاٌرتٓف أك أكثر ,كهف أٌـ ٌذي الهقآيس هقآيس الىزعة
الهركزية كالتشتت ,كقد تـ استخداـ أتْ:
 التكزيعات التكرارية :لتحدٓد عدد التك اررات ,كالىسبة الهئكية لمتكرار التْ تتحصل عميً كل إجابة,
هىسكبا إلِ إجهالْ التك اررات ,كذلؾ لتحدٓد اٌٖهية الىسبية لكل إجابة كيعطْ صكرة أكلية عف
إجابة أفراد هجتهع الدراسة عمِ العبارات الهختمفة.
 المتكسط الحسابي المرجح :لتحدٓد اتجاي ا٘جابة لكل فقرة هف فقرات الهقياس كفق هقياس التدرج
الثٛثْ.
 االنحراؼ المعياري :يستخدـ اٚىحراؼ الهعيارؼ لقياس تشتت ا٘جابات كهدػ اىحرافٍا عف
هتكسطٍا الحسابْ.
 معامل االرتباط  :لتحدٓد العٛقة بٓف كل هحكر هف هحاكر اٚستبياف كاجهالْ اٚستبياف.
 معامل الفا كركنباخ :لتحدٓد الثبات فْ أداة الدراسة )اٚستبياف(.
 اختبار ( :(One Sample T-Testلتحدٓد هعىكية الفركؽ بٓف هتكسط اٚستجابة لمفقرة أك
الهحكر هع هتكسط القياس ).(2
 اختبار ( ,(Independent Sample T-Testلتحدٓد هعىكية الفركؽ فْ آراء أفراد العٓىة
حكؿ هتغٓرات الدراسة حسب الجىس.

738

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

 اختبار التبايف األحادي ( ،)ANOVAلتحدٓد هعىكية الفركؽ فْ آراء أفراد العٓىة حكؿ هتغٓرات
الدراسة حسب الفصل الدراسْ.
صدؽ فق ارت االستبياف :كتـ ذلؾ هف خٛؿ:
أكالً :صدؽ المحكميف:
حٓث إف صدؽ الهحكهٓف يعد هف الشركط الضركرية كالٛزهة لبىاء اٚختبارات كالهقآيس
كالصدؽ ٓدؿ عمِ هدػ قياس الفقرات لمظاٌرة الهراد قياسٍا ,كأف أفضل طريقة لقياس الصدؽ ٌك الصدؽ
الظاٌرؼ كالذؼ ٌك عرض فقرات الهقياس عمِ هجهكعة هف الخبراء لمحكـ عمِ صٛحٓتٍا .كقد تحقق
صدؽ الهقياس ظاٌري ا هف خٛؿ عرض الفقرات عمِ هجهكعة هف الهحكهٓف الهتخصصٓف فْ عمـ
الىفس ,كقد تـ اٖخذ فْ ىظر اٚعتبار جهيع الهٛحظات التْ قدهت هف قبل الهحكهٓف.
ثانياً :صدؽ االتساؽ الداخمي:
أ .دكر المناىج الدراسية في تنمية قيـ المكاطنة لدى الطالب الجامعييف.
جدكؿ ( )2معامل االرتباط بيف فقرات محكر دكر المناىج الدراسية في تنمية قيـ المكاطنة لدى
الطالب الجامعييف كاجمالي المحكر
الفقػػػػػرات

ت

معامل

قيمة الداللة

االرتباط

اإلحصائية

1

تتضهف الهىاٌج قيـ هثل اٚلتزاـ ػ الكٚء ػاٚىتهاء

0.391

**0.000

2

تعزز قيهة الحرية الفكرية

تىهْ ركح التعاكف ا٘ٓجابْ

0.654

**0.000

0.541

**0.000

4

تساعد عمِ فٍـ هعىِ الٍكية الكطىية

0.568

**0.000

5

تغرس الفضائل هثل الشجاعة ػ التضحية ػ التساهح

0.62

**0.000

6

تكسب هٍارات تساعد عمِ بىاء الشخصية السميهة الهتزىة

تبٓف الحقكؽ كالكاجبات

0.558

**0.000

0.465

**0.000

تقكؼ ا٘رادة كتعزز ركح الهكاطىة كالكٚء الكطىْ

0.659

**0.000

3

7
8

** القيـ ذات داللة إحصائية عند مستكى المعنكية 0.01

لقد بٓىت الىتائج فْ الجدكؿ ) (2أف قيـ هعاهل اٚرتباط بٓف كل فقرة هف فقرات هحكر دكر الهىاٌج
الدراسية فْ تىهية قيـ الهكاطىة لدػ الطٛب الجاهعٓٓف كاجهالْ الهحكر تراكحت ها بٓف ) (0.391إلِ
739

المؤتمر العممي الثاني ( كمية التربية قصر بف غشير)
 25ػ  26أغسطس 2021ـ

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]

) ,(0.659ككاىت قيـ الدٚلة ا٘حصائية دالة إحصائيا عىد هستكػ الهعىكية  0.05حٓث كاىت قيـ
الدٚلة ا٘حصائية جهيعٍا أقل هف )  ( 0.05كٌذا يشٓر إلِ صدؽ اٚتساؽ الداخمْ لفقرات ٌذا الهحكر.
ب .دكر عضك ىيئة التدريس في تنمية قيـ المكاطنة لدى الطالب الجامعييف
جدكؿ ( )3معامل االرتباط بيف فقرات محكر دكر عضك ىيئة التدريس في تنمية قيـ المكاطنة لدى
الطالب الجامعييف كاجمالي المحكر
معامل االرتباط

قيمة الداللة اإلحصائية

ت
1

يساعد الطمبة عمِ كل ها يحقق تقدٓرٌـ لكطىٍـ لٓبيا

0.607

**0.000

2

ٓبٓف لٍـ قيهة الهشاركة الهجتهعية فْ بىاء لٓبيا

0.504

**0.000

3

الفقرات

يسعِ إلِ تهكٓىٍـ لهعرفة كفٍـ الحقكؽ كالكاجبات الكطىية تجاي

0.497

**0.000

4

يعزز لدػ طٛبً قيهة الكٚء الكطىْ لمٓبيا

0.62

**0.000

5

ٓرسخ لدٍٓـ قيهة العهل الرسهْ كالتطكعْ لبىاء لٓبيا

0.613

**0.000

6

يحاكؿ أف ٓزرع بعض اٖفكار السياسية فْ عقمية الطمبة

0.581

**0.000

7

ٓىاقش الطمبة باٖحداث الجارية الهحمية كالعالهية

0.542

**0.000

8

كطىٍـ لٓبيا

ٓكعْ الطمبة عمِ أٌهية قياـ القاىكف فْ تحقٓق اٖهف كاٚستقرار
لمٓبيا
يحثٍـ عمِ حهاية البٓئة كالهحافظة عمِ الههتمكات العاهة كهرافق

0.375

**0.000

0.504

**0.000

10

يعزز لٍـ الثقة بقدراتٍـ كطاقاتٍـ فْ خدهة الكطف

0.598

**0.000

11

يقدـ ىهاذج هف البطكٚت المٓبية أثىاء شرحً لمهحاضرات

0.522

**0.000

9

الكمية
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** القيـ ذات داللة إحصائية عند مستكى المعنكية 0.01
لقد بٓىت الىتائج فْ الجدكؿ ) (3أف قيـ هعاهل اٚرتباط بٓف كل فقرة هف فقرات هحكر دكر عضك

ٌٓئة التدريس فْ تىهية قيـ الهكاطىة لدػ الطٛب الجاهعٓٓف كاجهالْ الهحكر تراكحت ها بٓف )(0.375

إلِ ) ,(0.62ككاىت قيـ الدٚلة ا٘حصائية دالة إحصائيا عىد هستكػ الهعىكية  0.05حٓث كاىت قيـ
الدٚلة ا٘حصائية جهيعٍا أقل هف )  ( 0.05كٌذا يشٓر إلِ صدؽ اٚتساؽ الداخمْ لفقرات ٌذا الهحكر.

ت .دكر األنشطة الطالبية في تنمية قيـ المكاطنة لدى الطالب الجامعييف

جدكؿ ( )4معامل االرتباط بيف فقرات محكر دكر األنشطة الطالبية في تنمية قيـ المكاطنة لدى
الطالب الجامعييف كاجمالي المحكر

معامل

قيمة الداللة

االرتباط

اإلحصائية

0.506

**0.000

5

رؼٍِّّٕ ٟبهٍخ األٔشطخ اؽزواَ إٌظبَ ٚاٌَّغ ٚاٌطبػخ

0.522

**0.000

2

٠شؼؤ ٟإٌشبؽ اٌضمبف ٟثبالػزياى ثبٌٛؽٓ

0.528

**0.000

7

رف١لِّ ٟٔٚبهٍخ األٔشطخ االعزّبػ١خ فِ ٟؼوفخ ؽمٛلٚٚ ٟاعجبرٟ

0.576

**0.000

0.551

**0.000

2

رشغؼِّٕ ٟبهٍخ األٔشطخ ف ٟاٌّؾبفظخ ػٍِّ ٝزٍىبد اٌىٍ١خ

0.614

**0.000

0

رىَجِّٕ ٟبهٍزٌ ٟألٔشطخ اٌو٠بػ١خ هٚػ اٌزٕبفٌ اٌشو٠ف

0.499

**0.000

0.494

**0.000

0.6

**0.000

0.661

**0.000

ت

2

2

3
2
22

الفقرات
رىَجِّٕ ٟبهٍزٌٕ ٟشبؽبد االعزّبػ١خ اٌشؼٛه ثبٌَّئ١ٌٚخ ٔؾٛ
اٌٛؽٓ

رلفؼِّٕ ٟبهٍخ ِّبهٍخ األٔشطخ اٌضمبف١خ اٌ ٝاٌزَّه ثبٌٕظُ
ٚاٌّؼب١٠و االعزّبػ١خ

ٕ٠زبثٕ ٟشؼٛه االػزياى ثبٌٛؽٓ ػٕلِب أؽمك ٔغبؽبد ف ٟاٌَّبثمبد
اٌؼٍّ١خ
٠لفؼٕ ٟؽت اٌٛؽٓ ثبٌّشبهوخ ف ٟاٌٛؽلاد اٌىشف١خ ف ٟاٌىٍ١خ
رىَجٕ ٟاٌّشبهوخ ف ٟإٌشبؽبد اٌّقزٍفخ اٌملهح ػٍ ٝكهاٍخ ٚفُٙ
ِشىالد اٌٛؽٓ

** القيـ ذات داللة إحصائية عند مستكى المعنكية 2022
لقد بٓىت الىتائج فْ الجدكؿ ) (4أف قيـ هعاهل اٚرتباط بٓف كل فقرة هف فقرات هحكر دكر اٖىشطة
الطٛبية فْ تىهية قيـ الهكاطىة لدػ الطٛب الجاهعٓٓف كاجهالْ الهحكر تراكحت ها بٓف ) (0.494إلِ

) ,(0.661ككاىت قيـ الدٚلة ا٘حصائية دالة إحصائي ا عىد هستكػ الهعىكية  0.05حٓث كاىت قيـ
الدٚلة ا٘حصائية جهيعٍا أقل هف )  ( 0.05كٌذا يشٓر إلِ صدؽ اٚتساؽ الداخمْ لفقرات ٌذا الهحكر.
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أ .العقبات التي تقف عائقاً في طريق المكاطنة

جدكؿ ( )5معامل االرتباط بيف فقرات محكر العقبات التي تقف عائقاً في طريق المكاطنة كاجمالي المحكر

معامل

قيمة الداللة

االرتباط

اإلحصائية

2

اٌفَبك اإلكاهٚ ٞاٌزَ١ت ف ٟاٌؼًّ

0.645

**0.000

5

اٌزؼظت اٌمجٍٚ ٟاٌغ٠ٛٙخ

0.706

**0.000

2

اٌؼٕف ٚػلَ رطج١ك اٌمبْٔٛ

0.686

**0.000

7

أزشبه اٌّؾَٛث١خ ٚاٌٛاٍطخ

0.676

**0.000

2

اٌوشٛح ٚهٚػ االرىبٌ١خ

0.745

**0.000

2

اٌؼجش ثّوافك اٌلٌٚخ ٚافَبك٘ب

0.752

**0.000

0

رغٍت إٌّفؼخ اٌشقظ١خ ػٍِ ٝظٍؾخ اٌٛؽٓ

0.7

**0.000

3

ػؼف اٌزىبصف االعزّبػٟ

0.697

**0.000

2

أؾَبه اٌؾٌ اٌٛؽٕٟ

0.639

**0.000

 22غ١بة اٌؼلاٌخ

0.699

**0.000

 22ػلَ اٌشؼٛه ثبألِبْ ٚاالِٓ كافً اٌٛؽٓ

0.622

**0.000

الفقرات

ت

** القيـ ذات داللة إحصائية عند مستكى المعنكية 2022
لقد بٓىت الىتائج فْ الجدكؿ ) (5أف قيـ هعاهل اٚرتباط بٓف كل فقرة هف فقرات هحكر العقبات التْ تقف

عائقا فْ طريق الهكاطىة كاجهالْ الهحكر تراكحت ها بٓف ) (0.622إلِ ) ,(0.752ككاىت قيـ الدٚلة
ا٘حصائية دالة إحصائي ا عىد هستكػ الهعىكية  0.05حٓث كاىت قيـ الدٚلة ا٘حصائية جهيعٍا أقل هف

)  ( 0.05كٌذا يشٓر إلِ صدؽ اٚتساؽ الداخمْ لفقرات ٌذا الهحكر.
ثالثاً :صدؽ االتساؽ البنائي لمحاكر الدراسة:
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جدكؿ ( )6معامل االرتباط بيف محاكر الدراسة كاجمالي االستبياف
عدد

معامل

الفقرات االرتباط

اإلحصائية

8

0.66

**0.000

11

0.679

**0.000

 2كٚه األٔشطخ اٌطالث١خ ف ٟرّٕ١خ ل ُ١اٌّٛاؽٕخ ٌل ٜاٌطالة اٌغبِؼٓ١١

10

0.7

**0.000

 7اٌؼمجبد اٌز ٟرمف ف ٟؽو٠ك اٌّٛاؽٕخ

11

0.608

**0.000

المحكر

ت

 2كٚه إٌّب٘ظ اٌلهاٍ١خ ف ٟرّٕ١خ ل ُ١اٌّٛاؽٕخ ٌل ٜاٌطالة اٌغبِؼٓ١١
5

كٚه ػؼ١٘ ٛئخ اٌزله ٌ٠ف ٟرّٕ١خ ل ُ١اٌّٛاؽٕخ ٌل ٜاٌطالة
اٌغبِؼٓ١١

قيمة الداللة

** القيـ ذات داللة إحصائية عند مستكى المعنكية 2022
لقد بٓىت الىتائج فْ الجدكؿ ) (6أف قيـ هعاهل اٚرتباط بٓف إجهالْ اٚستبياف كهحاكر الدراسة

تراكحت ها بٓف ) (0.608إلِ ) ,(0.7ككاىت قيـ الدٚلة ا٘حصائية دالة إحصائيا عىد هستكػ الهعىكية

 0.05حٓث كاىت قيـ الدٚلة ا٘حصائية جهيعٍا أقل هف )  ,( 0.05كٌذا يشٓر إلِ صدؽ اٚتساؽ
البىائْ لٛستبياف.

الثبات  :كٌك اٚتساؽ فْ ىتائج الهقياس إذ يعطْ الىتائج ىفسٍا بعد تطبيقً هرتٓف فْ زهىٓف هختمفٓف
عمِ ا٘فراد ىفسٍـ ,كتـ حساب الثبات بطريقة هعاهل ألفا كركىباخ:
معامل ( ألفا ) لالتساؽ الداخمي:
إف هعاهل ألفا ٓزكدىا بتقدٓر جٓد فْ أغمب الهكاقف كتعتهد ٌذي الطريقة عمِ اتساؽ أداء الفرد هف فقرة
إلِ أخرػ ,كأف قيهة هعاهل ألفا لمثبات تعد هقبكلة ,كيفضل أف تككف ) (0.7فأكثر ,كاذا كاىت )(0.6
كاقل هف ذلؾ تككف هىخفضة) ,(5كٚستخراج الثبات كفق ٌذي الطريقة تـ استخداـ
استهارات البالغ عددٌا ) (180استهارة ,كقد كاىت قيـ هعاهل ألفا لثبات هحاكر الدراسة ٓتراكح ها بٓف
) (0.688ك) ,(0.889كٚجهالْ اٚستبياف ) ,(0.855كبالتالْ يهكف القكؿ أىٍا هعاهٛت ذات دٚلة
جٓدة ٖغراض البحث كيهكف اٚعتهاد عمٍٓا فْ تعهيـ الىتائج.

(5)Uma Sekaran : Research Methods For Business, A Skill - Building Approach, Fourth Edition, Southern
Illinois University at Carboundale, 2003, p311
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جدكؿ ( )7يكضح معامل الفاكركنباخ لمثبات
ت
2
5
2
7

العػبػػػػػػػػػػارات

عدد الفقرات

معامل الفا

8

0.688

11

0.761

10

0.75

11

0.889

40

0.855

كٚه إٌّب٘ظ اٌلهاٍ١خ ف ٟرّٕ١خ ل ُ١اٌّٛاؽٕخ ٌل ٜاٌطالة
اٌغبِؼٓ١١
كٚه ػؼ١٘ ٛئخ اٌزله ٌ٠ف ٟرّٕ١خ ل ُ١اٌّٛاؽٕخ ٌل ٜاٌطالة
اٌغبِؼٓ١١
كٚه األٔشطخ اٌطالث١خ ف ٟرّٕ١خ ل ُ١اٌّٛاؽٕخ ٌل ٜاٌطالة
اٌغبِؼٓ١١
اٌؼمجبد اٌز ٟرمف ف ٟؽو٠ك اٌّٛاؽٕخ

إجمالً االستبٌان
الكصف اإلحصائي لعينة الدراسة كفق الخصائص كالسمات الشخصية :

جدكؿ ( )3تكزيع أفراد العينة حسب بياناتيـ الشخصية
اٌغٌٕ

اٌفظً اٌلهاٍٟ
األٚي

اٌؼلك

74

موو

اٌضبٟٔ
اٌضبٌش

إٌَجخ%

41.1

اٌؼلك

106

اٌواثغ
اٌقبٌِ

أٔضٝ

اٌَبكً

اٌؾبٌخ االعزّبػ١خ

اٌؼلك

17

إٌَجخ%

9.4

اٌؼلك

20

إٌَجخ%

11.1

اٌؼلك

24

إٌَجخ%

13.3

اٌؼلك

22

إٌَجخ%

12.2

اٌؼلك

19

إٌَجخ%

10.6

اٌؼلك

24

إٌَجخ%

13.3

اٌؼلك

135

أػية

إٌَجخ%

ِزيٚط

اٌؼلك

75

45
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اٌَبثغ
اٌضبِٓ
إٌَجخ%

58.9
اٌزبٍغ

اٌؼلك

20

إٌَجخ%

11.1

اٌؼلك

18

إٌَجخ%

10

اٌؼلك

16

إٌَجخ%

8.9

إٌَجخ%

25

بٓىت الىتائج فْ الجدكؿ رقـ ) (8أف ) (74هبحكثا كها ىسبتً ) (%41.1كاىكا هف الذككر ,ك)(106
هبحكث ا كها ىسبتً ) (%58.9هف ا٘ىاث ,اها بالىسبة لمفصل الدراسْ ,فقد تبٓف إف ) (17هبحكث ا كها
ىسبتً ) (%9.1فْ الفصل اٖكؿ ,ك) (20هبحكث ا كها ىسبتً ) (%11.1فْ الفصل الثاىْ ,ك)(24
هبحكثا كها ىسبتً ) (%13.3فْ الفصل الثالث ,ك) (22هبحكثا كها ىسبتً ) (%12.2فْ الفصل الرابع,
ك) (19هبحكثا كها ىسبتً ) (%10.6فْ الفصل الخاهس ,ك) (24هبحكثا كها ىسبتً ) (%13.3فْ
الفصل السادس ,ك) (20هبحكث ا كها ىسبتً ) (%11.1فْ الفصل الدراسة السابع ,فْ حٓف إف )(18
هبحكثا كها ىسبتً ) (%10فْ الفصل الدراسْ الثاهف ,ك) (16هبحكثا كها ىسبتً ) (%8.9فْ الفصل
الدراسْ الثاهف ,كأها فيها ٓخص الحالة اٚجتهاعية ,فقد تبٓف إف غالبية الهبحكثٓف كها ىسبتً )(%75
كاىكا هف غٓر الهتزكجٓف ,فْ حٓف إف ) (%25هىٍـ كاىكا هتزكجٓف.
نتائج الدراسة:

االجابة عمى تساؤالت الدراسة :
لتحدٓد درجة الهكافقة عمِ كل فقرة هف فقرات اٚستبياف كعمِ إجهالْ كل هحكر هف هحاكر
اٚستبياف ,تـ استخداـ اختبار ) ,(One Sample T-Testفتككف الدرجة هرتفعة ) أفراد العٓىة هتفقٓف
عمِ هحتكػ الفقرة ( اذا كاىت قيهة هتكسط اٚستجابة لمفقرة أكبر هف قيهة هتكسط القياس ) (2كقيهة
الدٚلة ا٘حصائية أقل هف ) , (0.05كتككف الدرجة هىخفضة )أفراد العٓىة غٓر هتفقٓف عمِ هحتكػ
الفقرة( اذا كاىت قيهة هتكسط اٚستجابة لمفقرة أقل هف قيهة هتكسط القياس ) (2ككاىت قيهة الدٚلة
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ا٘حصائية أقل هف ) ,(0.05كتككف الدرجة هتكسطة إذا كاىت قيهة الدٚلة ا٘حصائية أكبر هف 0.05
بغض الىظر عف قيهة هتكسط اٚستجابة.
 .2ها دكر الهىاٌج الدراسية فْ تىهية قيـ الهكاطىة لدػ الطٛب الجاهعٓٓف؟ لهعرفة ىتائج التساؤؿ
كهعالجتٍا احصائيا ,تـ استخداـ اختبار ) ,(One Sample T-Testكالجدكؿ التالْ ٓكضح الىتائج
التْ تـ الحصكؿ عمٍٓا:
جدكؿ رقـ ( )9التكزيعات التكرارية كنتائج التحميل الكصفي كاختبار ()One Sample T-Test
لفقرات محكر دكر المناىج الدراسية في تنمية قيـ المكاطنة لدى الطالب الجامعييف
اٌزىواه
ٚإٌَجخ

ال أٚافك

ئٌ ٝؽل ِب

0

أٚافك

%

5687 0687 687

رّٕ ٟهٚػ اٌزؼبْٚ

ن

008

اإل٠غبثٟ

%

7080 0586 080

رَبػل ػٍ ٝفِ ُٙؼٕٝ

ن

6

50

001

اٌ٠ٛٙخ اٌٛغٕ١خ

%

080

01

6687

رغوً اٌفعبئً ِضً

ن

00

01

008

%

7080 0080 687

ن

000

 5اٌشغبػخ ـ اٌزعؾ١خ ـ
اٌزَبِؼ
رىَت ِٙبهاد رَبػل ػٍٝ
 6ثٕبء اٌشقص١خ اٌٍَّ١خ
اٌّزئخ
 7رج ٓ١اٌؾمٛق ٚاٌٛاعجبد

6

6

66
06

51

%

6889 0788 080

ن

00

50

005

%

680

01

6089

اٌّزٍٛػ

ن

00

010

االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ

االٌزياَ ـ اٌٛالء ـبالٔزّبء

%

7880 0880 080

اٌلالٌخ
االؽصبئ١خ
P-value

رزعّٓ إٌّب٘ظ لِ ُ١ضً

 0رؼيى لّ١خ اٌؾو٠خ اٌفىو٠خ
0

ن

6

00

000

كهعخ
اٌّٛافمخ

د

0

اٌفموح

18516 0875

18111

ِورفؼخ

18600

18111

ِورفؼخ

18505 0868

18111

ِورفؼخ

18508 0860

18111

ِورفؼخ

085

18610 0860

18500 0866

18617 0858

18111

18111

18111

ِورفؼخ

ِورفؼخ

ِورفؼخ
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50

رم ٞٛاإلهاكح ٚرؼيى هٚػ

ن

00

اٌّٛاغٕخ ٚاٌٛالء اٌٛغٕٟ

%

0880 687

007
65

اإلعّبٌٟ

18605 0858

18111

ِورفؼخ

18000 0860

18111

ِورفغ

لقد بٓىت الىتائج فْ الجدكؿ رقـ ) (9إف جهيع فقرات هحكر دكر الهىاٌج الد ارسية فْ تىهية قيـ
الهكاطىة كاىت درجة الهكافقة عمٍٓا هرتفعة ,كلتحدٓد دكر الهىاٌج الدراسية فْ تىهية قيـ الهكاطىة ,فإف
الىتائج فْ الجدكؿ رقـ ) (9أظٍرت أف هتكسط اٚستجابة ٘جهالْ الهحكر يساكؼ ) (2.63كٌك أكبر هف
هتكسط القياس ) (2كأف الفركؽ تساكؼ ) ,(0.63كلتحدٓد هعىكية ٌذي الفركؽ فإف قيهة الدٚلة ا٘حصائية
لٛختبار تساكؼ صف ار كٌْ أقل هف  0.05كتشٓر إلِ هعىكية الفركؽ ,كٌذا ٓدؿ عمِ أف دكر المناىج
الدراسية في تنمية قيـ المكاطنة كاف مرتفعاً.كربها يعكد ذلؾ إلِ كعْ الطٛب لها لمهىاٌج الدراسية دكر
كبٓر فْ تىهية قيـ الهكاطىة ,كٌىا تختمف الدراسة الحالية هع دراسة الشىبارؼ الذؼ بٓىت أىً ٓكجد ضعف
كقصكر فْ الهىاٌج الدراسية فْ تىهية قيـ الهكاطىة لدػ الطٛب الجاهعٓٓف .
 .5ما دكر عضك ىيئة التدريس في تنمية قيـ المكاطنة لدى الطالب الجامعييف؟

جدكؿ رقـ ( )10التكزيعات التكرارية كنتائج التحميل الكصفي كاختبار ()One Sample T-Test
لفقرات محكر دكر عضك ىيئة التدريس في تنمية قيـ المكاطنة لدى الطالب الجامعييف
اٌزىواه
ٚإٌَجخ

ال أٚافك

ئٌ ٝؽل ِب

َ٠ؼ ٝئٌ ٝرّىٌّ ُٕٙ١ؼوفخ ٚفُٙ

ن

12

50

118

%

6.7

27.8

65.6

ن

18

66

96

اٌؾمٛق ٚاٌٛاعجبد اٌٛغٕ١خ رغبٖ
ٚغٕ١ٌ ُٙج١ب

0

أٚافك

اٌّغزّؼ١خ ف ٟثٕبء ٌ١ج١ب

%

5.0

46.7

48.3

٠جٓ١

ٌُٙ

لّ١خ

اٌّشبهوخ

٠ؼيى ٌل ٜغالثٗ لّ١خ اٌٛالء
اٌٛغٕ١ٌٍ ٟج١ب

%

10.
0

36.7

53.3

اٌّزٍٛػ

0

ن

9

84

87

االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ

0

رمل٠وُ٘ ٌٛغٕ١ٌ ُٙج١ب

%

6.1

17.2

76.7

اٌلالٌخ
االؽصبئ١خ
P-value

0

َ٠بػل اٌطٍجخ ػٍ ٝوً ِب ٠ؾمك

ن

11

31

138

كهعخ
اٌّٛافمخ

د

اٌفموح

0870

18576

18111

ِورفؼخ

0800

18589

18111

ِورفؼخ

0859

0800

18600

18669

18111

18111

ِورفؼخ

ِورفؼخ
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٠وٍـ ٌل ُٙ٠لّ١خ اٌؼًّ اٌوٍّٟ
5

6

7

ٚاٌزطٛػٌ ٟجٕبء ٌ١ج١ب

ن

13

56

111

%

7.2

31.1

61.7

ن

27

71

82

٠ؾبٚي أْ ٠يهع ثؼط األفىبه
اٌَ١بٍ١خ ف ٟػمٍ١خ اٌطٍجخ

%

ٕ٠بلش اٌطٍجخ ثبألؽلاس اٌغبه٠خ

ن

15

%

8.3

35.6

8

53

119

4.4

29.4

66.1

7

46

127

3.9

25.6

70.6

10

57

113

5.6

31.7

62.8

13

65

102

7.2

36.1

56.7

اٌّؾٍ١خ ٚاٌؼبٌّ١خ

ٛ٠ػ ٟاٌطٍجخ ػٍ ٝأّ٘١خ ل١بَ ن
8

اٌمبْٔٛ

فٟ

األِٓ

رؾم١ك

ٚاالٍزمواه ٌٍ١ج١ب
٠ؾضُٙ
9

ػٍٝ

ؽّب٠خ

ٚاٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌّّزٍىبد اٌؼبِخ

00

٠ؼيى

ٌُٙ

اٌضمخ

%

اٌج١ئخ ن

ِٚوافك اٌىٍ١خ
01

15.

%

ثملهار ُٙن

ٚغبلبر ُٙف ٟفلِخ اٌٛغٓ

%

٠ملَ ّٔبمط ِٓ اٌجطٛالد اٌٍ١ج١خ ن
أصٕبء شوؽٗ ٌٍّؾبظواد

اإلعّبٌٟ

%

0

39.4

45.6

64

101
56.1

0850

0800

0808

0860

0867

18608

18708

1865

18570

18509

18111

18111

18111

18111

18111

ِورفؼخ

ِورفؼخ

ِورفؼخ

ِورفؼخ

ِورفؼخ

0857

18598

18111

ِورفؼخ

0809

1860

18111

ِورفؼخ

0850

18006

18111

ِورفغ

لقد بٓىت الىتائج فْ الجدكؿ رقـ ) (10إف جهيع فقرات هحكر دكر عضك ٌٓئة التدريس فْ تىهية
قيـ الهكاطىة كاىت درجة الهكافقة عمٍٓا هرتفعة ,كلتحدٓد دكر عضك ٌٓئة التدريس فْ تىهية قيـ الهكاطىة,
فإف الىتائج فْ الجدكؿ رقـ ) (10أظٍرت أف هتكسط اٚستجابة ٘جهالْ الهحكر يساكؼ ) (2.53كٌك
أكبر هف هتكسط القياس ) (2كأف الفركؽ تساكؼ ) ,(0.53كلتحدٓد هعىكية ٌذي الفركؽ فإف قيهة الدٚلة
ا٘حصائية لٛختبار تساكؼ صف ار كٌْ أقل هف  0.05كتشٓر إلِ هعىكية الفركؽ ,كٌذا ٓدؿ عمِ أف دكر
عضك ىيئة التدريس في تنمية قيـ المكاطنة كاف مرتفعاًكبٍذا تتفق الدراسة الحالية هع دراسة خطٓب فْ
أٌهية دكر عضك ٌٓئة التدريس فْ تىهية قيـ الهكاطىة لطٛب الجاهعٓٓف .كدراسة الزرزاح  ,بف عصهاف
التْ بٓىت أٌهية دكر عضك ٌٓئة التدريس ترسٓخ القيـ اٚخٛقية لها لً هف تأثٓر فعاؿ عمِ الطٛب
الجاهعٓٓف.
 .2ما دكر األنشطة الطالبية في تنمية قيـ المكاطنة لدى الطالب الجامعييف؟
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جدكؿ رقـ ( )11التكزيعات التكرارية كنتائج التحميل الكصفي كاختبار ()One Sample T-Test
لفقرات محكر دكر األنشطة الطالبية في تنمية قيـ المكاطنة لدى الطالب الجامعييف
اٌزىواه
ٚإٌَجخ

٠شؼؤ ٟإٌشبغ اٌضمبف ٟثبالػزياى ن
ثبٌٛغٓ

%

رف١لٟٔٚ
0

االعزّبػ١خ

ِّبهٍخ
فٟ

ِؼوفخ

األٔشطخ ن
ؽمٛلٟ

ٚٚاعجبرٟ

%

رلفؼِّٕ ٟبهٍخ ِّبهٍخ األٔشطخ ن
5

اٌضمبف١خ ئٌ ٝاٌزَّه ثبٌٕظُ ٚاٌّؼب١٠و
االعزّبػ١خ

6
7
8
9

رشغؼٕٟ

ِّبهٍخ

األٔشطخ

%

ف ٟن

اٌّؾبفظخ ػٍِّ ٝزٍىبد اٌىٍ١خ

%

رىَجِّٕ ٟبهٍزٌ ٟألٔشطخ اٌو٠بظ١خ ن
هٚػ اٌزٕبفٌ اٌشو٠ف

%

ٕ٠زبثٕ ٟشؼٛه االػزياى ثبٌٛغٓ ػٕلِب ن
أؽمك ٔغبؽبد ف ٟاٌَّبثمبد اٌؼٍّ١خ

%

٠لفؼٕ ٟؽت اٌٛغٓ ثبٌّشبهوخ ف ٟن
اٌٛؽلاد اٌىشف١خ ف ٟاٌىٍ١خ

%

رىَجٕ ٟاٌّشبهوخ ف ٟإٌشبغبد ن
01

اٌّقزٍفخ اٌملهح ػٍ ٝكهاٍخ ٚفُٙ
ِشىالد اٌٛغٓ

اإلعّبٌٟ

%

ال أٚافك

0

إٌظبَ ٚاٌَّغ ٚاٌطبػخ

%

ئٌ ٝؽل ِب

0

رؼٍِّّٕ ٟبهٍخ األٔشطخ اؽزواَ ن

أٚافك

اٌٛغٓ

5

73

102

2.8

40.6

56.7

6

43

131

3.3

23.9

72.8

4

60

116

2.2

33.3

64.4

7

55

118

3.9

30.6

65.6

4

56

120

2.2

31.1

66.7

10

57

113

5.6

31.7

62.8

9

55

116

5.0

30.6

64.4

9

58

113

5.0

32.2

62.8

12

52

116

6.7

28.9

64.4

اٌّزٍٛػ

االعزّبػ١خ اٌشؼٛه ثبٌَّإ١ٌٚخ ٔؾٛ

%

1.7

15.6

82.8

0880

االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ

0

ِّبهٍزٟ

18000

اٌلالٌخ
االؽصبئ١خ
P-value

رىَجٕٟ

ٌٕشبغبد ن

3

28

149
18111

كهعخ
اٌّٛافمخ

د

اٌفموح

ِورفؼخ

0850

18550

18111

ِورفؼخ

0869

1850

18111

ِورفؼخ

0860

0860

1850

18560

18111

18111

ِورفؼخ

ِورفؼخ

0860

18505

18111

ِورفؼخ

0857

18598

18111

ِورفؼخ

0859

18586

18111

ِورفؼخ

0858

18588

18111

ِورفؼخ

0858
0860

18606
18017

18111
18111

ِورفؼخ
ِورفغ
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لقد بٓىت الىتائج فْ الجدكؿ رقـ ) (11إف جهيع فقرات هحكر دكر اٖىشطة الطٛبية فْ تىهية قيـ
الهكاطىة كاىت درجة الهكافقة عمٍٓا هرتفعة ,كلتحدٓد دكر اٖىشطة الطٛبية فْ تىهية قيـ الهكاطىة ,فإف
الىتائج فْ الجدكؿ رقـ ) (11أظٍرت أف هتكسط اٚستجابة ٘جهالْ الهحكر يساكؼ ) (2.63كٌك أكبر
هف هتكسط القياس ) (2كأف الفركؽ تساكؼ ) ,(0.63كلتحدٓد هعىكية ٌذي الفركؽ فإف قيهة الدٚلة
ا٘حصائية لٛختبار تساكؼ صف ار كٌْ أقل هف  0.05كتشٓر إلِ هعىكية الفركؽ ,كٌذا ٓدؿ عمِ أف دكر
األنشطة الطالبية في تنمية قيـ المكاطنة كاف مرتفعاً,كبٍذا تتفق الدراسة الحالية هع دراسة بف عائل ك
سكيمـ عمِ أٌهية دكر اٖىشطة الطمبية فْ تىهية قيـ الهكاطىة لدػ الطٛب الجاهعٓٓف.
 .7ها ٌِ العقبات التْ تقف فْ طريق الهكاطىة؟
جدكؿ رقـ ( )12التكزيعات التكرارية كنتائج التحميل الكصفي كاختبار ()One Sample T-Test
لفقرات محكر العقبات التي تقف في طريق المكاطنة

8

اٌزىواه
ٚإٌَجخ

7

%

9.4

22.2

68.3

ن

15

57

108

%

8.3

31.7

60.0

ن

21

42

117

%

11.7

23.3

65.0

ن

19

55

106

%

10.6

30.6

58.9

19

49

112

%

10.6

27.2

62.2

ن

20

67

93

%

11.1

37.2

51.7

رغٍت إٌّفؼخ اٌشقص١خ ػٍ ٝن
ِصٍؾخ اٌٛغٓ
ظؼف اٌزىبصف االعزّبػٟ

ال أٚافك

6

اٌؼجش ثّوافك اٌلٌٚخ ٚئفَبك٘ب

ئٌ ٝؽل ِب

5

اٌوشٛح ٚهٚػ االرىبٌ١خ

أٚافك

0

أزشبه اٌّؾَٛث١خ ٚاٌٛاٍطخ

ن

17

40

123

0807

18609

18111

ِورفؼخ

اٌَبثغ

0859

18858

18111

ِورفؼخ

اٌضبٟٔ

0850

18607

18111

ِورفؼخ

اٌقبٌِ

0850

18696

18111

ِورفؼخ

اٌواثغ

0808

18680

18111

ِورفؼخ

اٌَبكً

0850

18680

18111

ِورفؼخ

اٌقبٌِ

0800

18680

18111

ِورفؼخ

اٌضبِٓ

اٌّزٍٛػ

0

اٌؼٕف ٚػلَ رطج١ك اٌمبْٔٛ

%

7.2

38.9

53.9

االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ

0

اٌزؼصت اٌمجٍٚ ٟاٌغ٠ٛٙخ

ن

13

70

97

اٌلالٌخ
االؽصبئ١خ
P-value

اٌؼًّ

%

7.8

14.4

77.8

كهعخ
اٌّٛافمخ

0

اٌفَبك اإلكاهٚ ٞاٌزَ١ت ف ٟن

14

26

140

087

18616

18111

ِورفؼخ

األٚي
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أؾَبه اٌؾٌ اٌٛغٕٟ

01

غ١بة اٌؼلاٌخ

00

[متطلبات التحول التربوي لكلٌات التربٌة فً ظل تحدٌات تكنولوجٌا المعرفة]
ن

23

50

107

%

12.8

27.8

59.4

ن

13

57

110

%

7.2

31.7

61.1

14

54

112

7.8

30.0

62.2

ػلَ اٌشؼٛه ثبألِبْ ٚاالِٓ ن
كافً اٌٛغٓ

اإلعّبٌٟ

%

0807

18700

18111

ِورفؼخ

اٌَبثغ

0850

18609

18111

ِورفؼخ

اٌضبٌش

0850

18607

18111

ِورفؼخ

اٌضبٌش

0850

18050

18111

ِورفغ

لقد بٓىت الىتائج فْ الجدكؿ رقـ ) (12إف جهيع فقرات هحكر العقبات التْ تقف فْ طريق تىهية قيـ
الهكاطىة كاىت درجة الهكافقة عمٍٓا هرتفعة ,فقد تبٓف إف أكثر ٌذي العقبات ٌك الفساد ا٘دارؼ كالتسٓب
فْ العهلٓ ,مْ ذلؾ العىف كعدـ تطبٓق القاىكف ,كفْ الترتٓب الثالث كاف غياب العدالة كعدـ الشعكر
باٖهاف كاٖهف داخل الكطف ,كفْ الترتٓب الخاهس ٌك اىتشار الهحسكبية كالكاسطة كتغمٓب الهىفعة
الشخصية عمِ هصمحة الكطف ,كفْ الرتتٓب السادس ٌك العبث بهرافق الدكلة كافسادٌآ ,مْ ذلؾ
التعصب القبمْ كالجٍكية كاىسار الحس الكطىْ ,كأخٓ ار ضعف التكاتف اٚجتهاعْ ,كلتحدٓد هستك ٌذي
العقبات ,فإف الىتائج فْ الجدكؿ رقـ ) (12أظٍرت أف هتكسط اٚستجابة ٘جهالْ الهحكر يساكؼ
) (2.52كٌك أكبر هف هتكسط القياس ) (2كأف الفركؽ تساكؼ ) ,(0.52كلتحدٓد هعىكية ٌذي الفركؽ فإف
قيهة الدٚلة ا٘حصائية لٛختبار تساكؼ
صفر كٌْ أقل هف  0.05كتشٓر إلِ هعىكية الفركؽ ,كٌذا ٓدؿ
ا
عمِ أف هستكػ العقبات التْ تقف فْ طريق تىهية قيـ الهكاطىة كاف هرتفع اكتتفق الدراسة الحالية هع
دراسة ساهْ فتحْ عبد الغىْ فْ كجكد العقبات التْ تقف فْ تىهية قبـ الهكاطىة لدػ الطٛب
الجاهعٓٓف.
 .5ها هدػ كجكد فركؽ هعىكية ذات دٚلة إحصائية فْ آراء العٓىة حكؿ هتغٓرات الدراسة حسب الجىس
كالفصل الدراسْ؟ كقد تـ هعالجة التساؤؿ إحصائيا .كالجدكؿ التالْ ٓكضح الىتائج التْ تـ الحصكؿ
عمٍٓا:
أ .ها هدػ كجكد فركؽ هعىكية ذات دٚلة إحصائية فْ آراء العٓىة حكؿ هتغٓرات الدراسة حسب الجىس
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جدكؿ ( )13نتائج اختبار ( )Independent Sample T-Testلتحديد الفركؽ في متغيرات
الدراسة حسب الجنس
االٔؾواف

كهعبد

T

T

اٌلالٌخ

اٌّؼ١بهٞ

اٌؾو٠خ

اٌّؾَٛثخ

اٌغل١ٌٚخ

االؽصبئ١خ

178

0.038

1.984

0.97

االٔؾواف

كهعبد

T

T

اٌلالٌخ

اٌّؼ١بهٞ

اٌؾو٠خ

اٌّؾَٛثخ

اٌغل١ٌٚخ

االؽصبئ١خ

178

1.186

1.984

0.237

االٔؾواف

كهعبد

T

T

اٌلالٌخ

اٌّؼ١بهٞ

اٌؾو٠خ

اٌّؾَٛثخ

اٌغل١ٌٚخ

االؽصبئ١خ

178

08059

1.984

0.21

االٔؾواف

كهعبد

T

T

اٌلالٌخ

اٌّؼ١بهٞ

اٌؾو٠خ

اٌّؾَٛثخ

اٌغل١ٌٚخ

االؽصبئ١خ

178

18000

1.984

18805

اٌغٌٕ

اٌؼلك

اٌّزٍٛػ

كٚه إٌّب٘ظ

موو

70

08607

18007

اٌلهاٍ١خ

أٔضٝ

016

08609

18009

اٌغٌٕ

اٌؼلك

اٌّزٍٛػ

كٚه ػع١٘ ٛئخ

موو

70

08566

18068

اٌزلهٌ٠

أٔضٝ

016

08516

18076

اٌغٌٕ

اٌؼلك

اٌّزٍٛػ

كٚه األٔشطخ

موو

70

08590

18015

اٌطالث١خ

أٔضٝ

016

08609

18018

اٌغٌٕ

اٌؼلك

اٌّزٍٛػ

اٌؼمجبد اٌز ٟرمف

موو

70

08505

18090

ف ٟغو٠ك اٌّٛاغٕخ

أٔضٝ

016

0850

18090

 .1دكر الهىاٌج الدراسية :لقد كاىت قيهة هتكسط دكر الهىاٌج الدراسية فْ تىهية قيـ الهكاطىة عىد الذككر
) (2.627كعىد ا٘ىاث ) ,(2.629كلتحدٓد هعىكية ٌذا الفرؽ ,فإف قيهة  Tالهحسكبة ) (0.038كٌْ
أقل هف القيهة الجدكلية ) ,(1.984كٌذا يشٓر إلِ عدـ فركؽ هعىكية ٌذا الفرؽ ,كيؤكد ذلؾ قيهة الدٚلة
ا٘حصائية لٛختبار كتساكؼ ) (0.97كالتْ ٌْ أكبر هف ) ,(0.05لذا  ٚتكجد فركؽ هعىكية ذات دٚلة
إحصائية فْ دكر الهىاٌج الدراسية فْ تىهية قيـ الهكاطىة بٓف الذككر كا٘ىاث.
 .2دكر عضك ٌٓئة التدريس :لقد كاىت قيهة هتكسط دكر عضك ٌٓئة التدريس فْ تىهية قيـ الهكاطىة عىد
الذككر ) (2.566كعىد ا٘ىاث ) ,(2.506كلتحدٓد هعىكية ٌذا الفرؽ ,فإف قيهة  Tالهحسكبة )(1.186
كٌْ أقل هف القيهة الجدكلية ) ,(1.984كٌذا يشٓر إلِ عدـ هعىكية ٌذا الفرؽ ,كيؤكد ذلؾ قيهة الدٚلة
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ا٘حصائية لٛختبار كتساكؼ ) (0.237كالتْ ٌْ أكبر هف ) ,(0.05لذا  ٚتكجد فركؽ هعىكية ذات
دٚلة إحصائية فْ دكر عضك ٌٓئة التدريس فْ تىهية قيـ الهكاطىة بٓف الذككر كا٘ىاث.
 .3دكر اٖىشطة الطٛبية :لقد كاىت قيهة هتكسط دكر اٖىشطة الطٛبية فْ تىهية قيـ الهكاطىة عىد الذككر
) (2.591كعىد ا٘ىاث ) ,(2.649كلتحدٓد هعىكية ٌذا الفرؽ ,فإف قيهة  Tالهحسكبة ) (1.259كٌْ
أقل هف القيهة الجدكلية ) ,(1.984كٌذا يشٓر إلِ عدـ هعىكية ٌذا الفرؽ ,كيؤكد ذلؾ قيهة الدٚلة
ا٘حصائية لٛختبار كتساكؼ ) (0.21كالتْ ٌْ أكبر هف ) ,(0.05لذا  ٚتكجد فركؽ هعىكية ذات دٚلة
إحصائية فْ دكر اٖىشطة الطٛبية فْ تىهية قيـ الهكاطىة بٓف الذككر كا٘ىاث.
 .4العقبات التْ تقف فْ طريق تىهية الهكاطىة :لقد كاىت قيهة هتكسط العقبات التْ تقف فْ طريق تىهية
الهكاطىة عىد الذككر ) (2.515كعىد ا٘ىاث ) ,(2.53كلتحدٓد هعىكية ٌذا الفرؽ ,فإف قيهة  Tالهحسكبة
) (0.221كٌْ أقل هف القيهة الجدكلية ) ,(1.984كٌذا يشٓر إلِ عدـ هعىكية ٌذا الفرؽ ,كيؤكد ذلؾ
قيهة الدٚلة ا٘حصائية لٛختبار كتساكؼ ) (0.825كالتْ ٌْ أكبر هف ) ,(0.05لذا  ٚتكجد فركؽ
هعىكية ذات دٚلة إحصائية فْ العقبات التْ تقف فْ طريق تىهية الهكاطىة بٓف الذككر كا٘ىاث.
ب .ما مدى كجكد فركؽ معنكية ذات داللة إحصائية في آراء العينة حكؿ متغيرات الدراسة حسب
الفصل الدراسي
جدكؿ ( )14نتائج اختبار التبايف الحادي ( )ANOVAلتحديد الفركؽ في آراء العينة حكؿ
متغيرات الراسة حسب الفصل الدراسي
االٔؾواف

كهعبد

F

F

اٌلالٌخ

اٌّؼ١بهٞ

اٌؾو٠خ

اٌّؾَٛثخ

اٌغل١ٌٚخ

اإلؽصبئ١خ

اٌفصً

اٌؼلك

اٌّزٍٛػ

األٚي

17

2.713

0.272

اٌضبٟٔ

20

2.744

0.248

اٌضبٌش

24

2.583

0.323

اٌواثغ

22

2.534

0.265

اٌقبٌِ

19

2.684

0.271

اٌَبكً

24

2.625

0.338

اٌَبثغ

20

2.681

0.318

اٌضبِٓ

18

2.507

0.480

8

070

08060

081060

0.265

079
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اٌزبٍغ

16

2.594

اٌفصً

اٌؼلك

اٌّزٍٛػ

األٚي

17

2.636

0.259

اٌضبٟٔ

20

2.677

0.178

اٌضبٌش

24

2.432

0.302

اٌواثغ

22

2.504

0.346

اٌقبٌِ

19

2.498

0.367

اٌَبكً

24

2.462

0.382

اٌَبثغ

20

2.509

0.349

اٌضبِٓ

18

2.657

0.280

اٌزبٍغ

16

2.449

0.455

اٌفصً

اٌؼلك

اٌّزٍٛػ

األٚي

17

2.659

0.237

اٌضبٟٔ

20

2.705

0.274

اٌضبٌش

24

2.592

0.398

اٌواثغ

22

2.650

0.267

اٌقبٌِ

19

2.621

0.343

اٌَبكً

24

2.629

0.285

اٌَبثغ

20

2.525

0.321

اٌضبِٓ

18

2.617

0.320

اٌزبٍغ

16

2.638

0.301

اٌفصً

اٌؼلك

اٌّزٍٛػ

األٚي

17

2.524

0.354

اٌضبٟٔ

20

2.468

0.465

اٌضبٌش

24

2.413

0.535

اٌواثغ

22

2.372

0.582

اٌقبٌِ

19

2.665

0.357

0.311
االٔؾواف

كهعبد

F

F

اٌلالٌخ

اٌّؼ١بهٞ

اٌؾو٠خ

اٌّؾَٛثخ

اٌغل١ٌٚخ

اإلؽصبئ١خ

8

070

08596

081060

18009

079

االٔؾواف

كهعبد

F

F

اٌلالٌخ

اٌّؼ١بهٞ

اٌؾو٠خ

اٌّؾَٛثخ

اٌغل١ٌٚخ

اإلؽصبئ١خ

8

070

18518

081060

18809

079

االٔؾواف

كهعبد

F

F

اٌلالٌخ

اٌّؼ١بهٞ

اٌؾو٠خ

اٌّؾَٛثخ

اٌغل١ٌٚخ

اإلؽصبئ١خ

8
18905

081060

18080

070
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اٌَبكً

24

2.625

0.349

اٌَبثغ

20

2.555

0.435

اٌضبِٓ

18

2.571

0.502

اٌزبٍغ

16

2.557

0.418

079

دكر الهىاٌج الدراسية :تراكحت قيـ هتكسط دكر الهىاٌج الدراسية فْ تىهية قيـ الهكاطىة هف )(2.507
إلِ ) ,(2.744كلتحدٓد هعىكية ٌذا الفرؽ ,فإف قيهة  Fالهحسكبة ) (1.264كٌْ أقل هف القيهة
الجدكلية ) ,(2.0164كٌذا يشٓر إلِ عدـ هعىكية ٌذا الفرؽ ,كيؤكد ذلؾ قيهة الدٚلة ا٘حصائية
لٛختبار كتساكؼ ) (0.265كالتْ ٌْ أكبر هف ) ,(0.05لذا  ٚتكجد فركؽ هعىكية ذات دٚلة إحصائية
فْ دكر الهىاٌج الدراسية فْ تىهية قيـ الهكاطىة بٓف الفصكؿ الدراسية.

 .2دكر عضك ٌٓئة التدريس :تراكحت قيـ هتكسط دكر عضك ٌٓئة التدريس فْ تىهية قيـ الهكاطىة هف
) (2.432إلِ ) ,(2.677كلتحدٓد هعىكية ٌذا الفرؽ ,فإف قيهة  Fالهحسكبة ) (1.596كٌْ أقل هف
القيهة الجدكلية ) ,(2.0164كٌذا يشٓر إلِ عدـ هعىكية ٌذا الفرؽ ,كيؤكد ذلؾ قيهة الدٚلة ا٘حصائية
لٛختبار كتساكؼ ) (0.129كالتْ ٌْ أكبر هف ) ,(0.05لذا  ٚتكجد فركؽ هعىكية ذات دٚلة إحصائية
فْ دكر عضك ٌٓئة التدريس فْ تىهية قيـ الهكاطىة بٓف الفصكؿ الدراسية.
 .3دكر اٖىشطة الطٛبية :تراكحت قيـ هتكسط دكر اٖىشطة الطٛبية فْ تىهية قيـ الهكاطىة هف )(2.525
إلِ ) ,(2.705كلتحدٓد هعىكية ٌذا الفرؽ ,فإف قيهة  Fالهحسكبة ) (0.508كٌْ أقل هف القيهة
الجدكلية ) ,(2.0164كٌذا يشٓر إلِ عدـ هعىكية ٌذا الفرؽ ,كيؤكد ذلؾ قيهة الدٚلة ا٘حصائية
لٛختبار كتساكؼ ) (0.849كالتْ ٌْ أكبر هف ) ,(0.05لذا  ٚتكجد فركؽ هعىكية ذات دٚلة إحصائية
فْ دكر اٖىشطة الطٛبية فْ تىهية قيـ الهكاطىة بٓف الفصكؿ الدراسية.
 .4العقبات التْ تقف فْ طريق تىهية الهكاطىة :تراكحت قيـ هتكسط العقبات التْ تقف فْ طريق تىهية قيـ
الهكاطىة هف ) (2.413إلِ ) ,(2.665كلتحدٓد هعىكية ٌذا الفرؽ ,فإف قيهة  Fالهحسكبة )(0.945
كٌْ أقل هف القيهة الجدكلية ) ,(1.984كٌذا يشٓر إلِ عدـ هعىكية ٌذا الفرؽ ,كيؤكد ذلؾ قيهة الدٚلة
ا٘حصائية لٛختبار كتساكؼ ) (0.481كالتْ ٌْ أكبر هف ) ,(0.05لذا  ٚتكجد فركؽ هعىكية ذات
دٚلة إحصائية فْ العقبات التْ تقف فْ طريق تىهية الهكاطىة بٓف الفصكؿ الدراسية.
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النتائج:

بعد تحميل البيانات التي تـ جمعيا ،فإف الدراسة تكصمت إلى ما يمي:

 .1أظٍرت الدراسة اف دكر الهىاٌج الدراسية فْ تىهية قيـ الهكاطىة كاف هرتفعا ,فقد بمغت قيهة هتكسط
اٚستجابة )( (2.63جدكؿ .)9
 .2بٓىت الدراسة اف دكر عضك ٌٓئة التدريس فْ تىهية قيـ الهكاطىة كاف هرتفعا ,فقد بمغت قيهة هتكسط
اٚستجابة )( (2.53جدكؿ .)10
 .3أكضحت الدراسة اف دكر اٖىشطة الطٛبية فْ تىهية قيـ الهكاطىة كاف هرتفعا ,فقد بمغت قيهة هتكسط
اٚستجابة )( (2.63جدكؿ . )11
 .4أظٍرت الدراسة اف هستكػ العقبات التْ تقف فْ طريق تىهية قيـ الهكاطىة كاف هرتفعا ,فقد بمغت قيهة
هتكسط اٚستجابة )( (2.52جدكؿ . )12
 .5بٓىت الدراسة عدـ كجكد فركؽ هعىكية ذات دٚلة إحصائية فْ آراء أفراد العٓىة حكؿ دكر الهىاٌج
الدراسية كعضك ٌٓئة التدريس كاٖىشطة الطٛبية فْ تىهية قيـ الهكاطىة كالعقبات التْ تكاجٍٍا حسب
الجىس ,فقد كاىت قيـ الدٚلة ا٘حصائية ) (P-valueجهيعٍا أكبر هف صفر (جدكؿ .)13
 .6أكضحت الدراسة عدـ كجكد فركؽ هعىكية ذات دٚلة إحصائية فْ آراء أفراد العٓىة حكؿ دكر الهىاٌج
الدراسية كعضك ٌٓئة التدريس كاٖىشطة الطٛبية فْ تىهية قيـ الهكاطىة كالعقبات التْ تقف فْ طريقٍا
حسب الفصل الدراسْ ,فقد كاىت قيـ الدٚلة ا٘حصائية ) (P-valueجهيعٍا أكبر هف صفر (جدكؿ .)14
التكصيات :
تكصْ الباحثة باٚتْ:

 .1إتخاد كميات التربية كافة التدابٓر الٛزهة هف ىدكات كخدهات إرشادية لزيادة دكرٌا فْ تىهية قيـ
الهكاطىة لدػ طٛبٍا فْ ظل الهتغٓرات السريعة .
 .2التأكٓد عمِ دكر عضك ٌٓئة التدريس فْ تىهية قيـ الهكاطىة لها لً هف اثر فعاؿ فْ التأثٓر عمِ
الطٛب الجاهعٓٓف.
 .3التأكٓد عمِ إدهاج قيـ الهكاطىة فْ الهىاٌج الدراسية .
 .4تحدٓث البراهج الدراسية كالهىاٌج الدراسية بها ٓتهاشِ هع طبيعة كظركؼ الهجتهع المٓبْ لها لٍا هف
دكر فعاؿ فْ تىهية قبـ الهكاطىة لدػ الطالبة الجاهعْ.
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 .5تشيع الطٛب عمِ طرح الهكاضيع الٍاهة هف خٛؿ البراهج كاٖىشطة الهختمفة داخل الكمية.
 .6تدلٓل الصعكبات كالعقبات التْ هف شأىٍا الرفع هف هستكػ اٚىتهاء كالكٚء كقيـ الهكاطىة.

قائمة المراجع:
 .1إبراٌيـ هىٓر الشىبارؼ :تفعٓل دكر كميات التربية فْ ترسٓخ الهكاطف لدػ طٛبٍا بفمسطٓف عمِ ضكء
التحديات الهعاصرة ,رسالة هاجستٓر ,هعٍد البحكث كالدراسات ,القاٌرة.2017 ,
 .2ابف هىظكر :لساف العرب ,دار الهعارؼ ,بٓركت ,هادة )ك .ط .ف ت .د(.
 .3أحهد صدقْ الدجاىْ :هسمهكف كهسيحٓكف فْ الحضارة العربية اٚسٛهية ,هركز يافا لمدراسات
كاٚبحاث ,القاٌرة.1999 ,
 .4حهدؼ أحهد عهر عمْ :دكر الجاهعة فْ تىهية قيـ الهكاطىة كتهثٓمٍا لدػ الطٛب فْ ظل تحديات
العكلهة ,دراسة هٓداىية لعٓىة هف طمبة جاهعتْ سٓكة كسكٌاج ,هجمة جاهعة الشارقة لمعمكـ ا٘ىساىية
كاٚجتهاعية ,الهجمد ,14العدد2017 ,1ـ.
 .5ساهْ فتحْ عبد الفتاح عهارة :دكر استاذ الجاهعة فْ تىهية قيـ الهكاطىة لهكاجٍة تحديات الٍكية
الثقافية ,هجمة هستقبل التربية ,الهجمد السابع عشر ,العدد .2010 ,64
 .6عبد هللا بف سعٓد القحطاىْ :قيـ الهكاطىة لدػ الشباب كاسٍاهٍا فْ تعزيز اٚهف الكقائْ ,رسالة
دكتكراي ,هىشكرة ,كمية الدراسات العميا ,جاهعة ىآف العربية لمعمكـ اٚهىية ,الههمكة العربية السعكدية
.2010
 .7عثهاف بف صٛح الهاجر :أثر ا٘ىتاج الثقافْ عمِ هفٍكـ الهكاطىة لدػ الشباب السعكدؼ ,دراسة
هقدهة لمقاء السىكؼ الثالث عشر لقادة العهل التربكؼ.2005 ,
 .8عدىاف السٓد حسٓف :الهكاطىة فْ الكطف العربْ هىتدػ الفكر العربْ ,الرباط .2008 .
 .9فآز شمدف :ىهكذج هقترح لدكر الجاهعات الرسهية اٖردىية فْ تىهية الكعْ اٚجتهاعْ لدػ الطمبة
هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس كالطمبة ,رسالة دكتكراي غٓر هىشكرة ,الجاهعة اٖردىية ,اٖردف,
.2006
 .10قاسـ بف عائل الحربْ ,دمحم غىيـ سكيمـ :تىهية الهكاطىة لدػ طمبة الجاهعات السعكدية ,هجمة كمية
التربية ,العدد  ,167الجزء اٚكؿ ,جاهعة اٚزٌر.2017 ,
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 .11دمحم بف شحات الخطٓب :دكر الجاهعة فْ ترسٓخ كتعزيز قيـ اٚىتهاء كالهكاطىة لدػ طمبتٍا فْ ضكء
التغٓرات الثقافية كهستجدات العصر ,الهجمة العربية لمىشر العمهْ ,العدد العشركف.2020 ,
 .12دمحم فكرؼ صادؽ :دكر الجاهعة فْ تحقٓق أبعاد الهكاطىة الرقهية فْ ضكء التحديات الهعاصرة,
هجمة كمية التربية ,جاهعة بىٍا الهجمد  ,30العدد  ,120بىٍا ,جهٍكرية هصر العربية.2019 ,
 .13الهكسكعة العربية العالهية :هؤسسة أعهاؿ الهكسكعة لمىشر كالتكزيع ,الرياض199 ,
 .14ىاصر هفتاح الزرزاح ,خٓرية دمحم بف عصهاف :دكر عضك ٌٓئة التدريس فْ تىهية ثقافة السٛـ لدػ
الطٛب الجاهعٓٓف ,الهجمة المٓبية العالهية ,كمية التربية  -الهرج ,جاهعة بىغازؼ ,العدد التاسع
كاٚربعكف.2020 ,
ٓ .15كىس هٓخائٓل أسعد :اٚىتهاء كتكاهل الشخصية ,هكتبة غريب ,القاٌرة ,هصر. 1992 ,
****************************
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ميارات التنمية البشرية الالزمة لطمبة كمية التربية

ػػ قصر بف غشيرػػ جامعة طرابمس مف كجية نظرىـ

د .فتحيػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػرج عبيػػػػػػػػػػػػػػػػد

كمية التربية قصر بف غشٓر  /جاهعة طرابمس

الممخص:

ٌدؼ البحث الحالْ إلِ تحدٓد هٍارات التىهية البشرية الٛزهة لطمبة كمية التربية ػ قصر بف غشٓر ػ

جاهعة طرابمس هف كجٍة ىظرٌـ "كلتحقٓق ٌدؼ البحث اتبعت الباحثة الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ كقد ضـ
هجتهع البحث جهيع طٛب كطالبات كمية التربية ػ قصر بف غشٓر ػ جاهعة طرابمس بقسهٍٓا العمهْ

كاٖدبْ تككىت عٓىة البحث اٚساسية هف ) (70طالب كطالبة لمفصل الدراسْ ) حريف ػ ربيع  2020ػ
,(2021كلكْ تحدد الباحثة هٍارات التىهية البشرية الٛزهة لطمبة كمية التربية اعدت اداة البحث كٌِ

عبارة عف )استباىة( كذلؾ بعد اٚطٛع كالهشاركة فْ بىاء العدٓد هف البراهج ك الحقائب التدريبية,

كلمتحقق هف صدؽ اٚداة كالخصائص السيكك هترية لمهقياس قاهت الباحثة باستخراج الصدؽ الظاٌرؼ
هف خٛؿ عرضٍا عمِ ىخبة هف الهتخصصٓف بمغ عددٌـ ) (8كاستخرج الثبات بطريقة التجزئة الىصفية

باستخداـ هعاهل ارتباط بٓرسكف كتصحيح اٚرتباط باستخداـ هعادلة سٓبرهاف براكف كحساب الثبات
باستخداـ هعادلة الفا كرك ىباخ  ,فأصبحت اٚستباىة بصيغتٍا الىٍائية تتككف هف ) (31فقرة هكزعة عمِ

) ( 5هجاٚت كقد تـ استخداـ العدٓد هف الكسائل اٚحصائية الهىاسبة لٍدؼ البحث ,كاف العهميات
اٚحصائية تهت باستعهاؿ البرىاهج ا٘حصائْ ) (Spssكالبرىاهج ) (Excelكقد اشٓرت الىتائج إلْ أف
أكثر العبارات الخاصة بقياس هٍارات التىهية البشرية الٛزهة لطمبة كمية التربية ػ قصر بف غشٓر ػ جاهعة
طرابمس هف كجٍة ىظرٌـ أٌهية ٌْ القدرة عمِ احتراـ الهتحدث كالتفاعل هع ها تسهعً ,كتقدٓر الكقت

كاٌهٓتً ,كذلؾ القدرة عمِ التعاهل بركح آجابية هع الهكاقف الطارئة ,كالقدرة تشخيص السمكؾ لتقكيهً
كبياف اٌهٓتً ,كالقدرة عمِ ادراؾ اٚىفعاؿ الذؼ يسكد الهكقف ,كقد حازت عمِ ىسب هئكية هتفاكتة ها بٓف

 %.36.4%, 3.30كقد أكصت الباحثة بضركرة كجكد هعآٓر كاضحة ٚىتقاء كقبكؿ الطمبة الجدد لكمية
التربية كعقد دكرات تدريبية بصفة دكرية بكمية التربية الغرض هىٍا تزكيد الطمبة بهٍارات التىهية البشرية
كالهٍارات الكظيفة ككيفية تدريسٍا كاىشاء دكرات تدربيً هكتفة لطمبة كمية التربية قصر بف غشٓر فْ

هٍارات التىهية البشرية بغٓت اكسابٍـ لٍا ,كاقترحت الباحثة اجراء دراسات تجريبية لكل هجاؿ عمِ حدي

لمتعرؼ عمِ اثري فْ هستكػ التحصٓل العمهْ لمطمبة ك اجراء دراسة لهعرفة الفجكة الهٍارية لدؼ اقساـ

كمية التربية.
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مقدمة البحث:
ٓتهٓػ ػ ػػز القػ ػ ػػرف الحػ ػ ػػادؼ كالعش ػ ػ ػريف بػ ػ ػػالتطكر الس ػ ػ ػريع ك التغٓ ػ ػ ػرات الجدريػ ػ ػػة فػ ػ ػػْ كافػ ػ ػػة هيػ ػ ػػادٓف
الحي ػ ػػاة به ػ ػػا فٍٓ ػ ػػا هٓ ػ ػػداف التربي ػ ػػة ,ال ػ ػػذؼ ٍٓ ػ ػػدؼ ال ػ ػػِ بى ػ ػػاء الف ػ ػػرد ليك ػ ػػكف ق ػ ػػاد ار عم ػ ػػِ هكاكب ػ ػػة
التط ػ ػػكر العمه ػ ػػْ كلض ػ ػػهاف تكيف ػ ػػً ه ػ ػػع البٓئ ػ ػػة ,كه ػ ػػا ك أف أٌهي ػ ػػة التربي ػ ػػة ت ػ ػػزداد ٓكه ػ ػػا بع ػ ػػد ٓ ػ ػػكـ
كتتضػ ػػح أٌهٓتٍػ ػػا فػ ػػْ قػ ػػدرة اٚىسػ ػػاف عمػ ػػِ الحيػ ػػاة فػ ػػْ الهجتهعػ ػػات الهعاص ػ ػرة  ,كاىطٛق ػ ػ ا هػ ػػف
التغٓٓػ ػ ػ ػرات الهتس ػ ػ ػػارعة كال ػ ػ ػػىقٛت الىكعي ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػْ يش ػ ػ ػػٍدٌا الع ػ ػ ػػالـ ,كه ػ ػ ػػا أفرزت ػ ػ ػػً ه ػ ػ ػػف ف ػ ػ ػػرص
كتحػ ػ ػػديات جعمػ ػ ػػت هػ ػ ػػف هٍهػ ػ ػػة التربيػ ػ ػػة تػ ػ ػػزداد تعقٓػ ػ ػػدا ,اٖهػ ػ ػػر الػ ػ ػػذؼ يحػ ػ ػػتـ عمػ ػ ػػِ الهؤسسػ ػ ػػات
التربكي ػ ػػة الهس ػ ػػؤكلة ع ػ ػػف تك ػ ػػكيف رأس اله ػ ػػاؿ البش ػ ػػرؼ ال ػ ػػذؼ تطمب ػ ػػً التىهي ػ ػػة الش ػ ػػاهمة ف ػ ػػْ الق ػ ػػرف
الحػ ػػادؼ كالعش ػ ػريف ,هػ ػػدعكة أكثػ ػػر هػ ػػف أؼ كقػ ػػت هطػ ػػِ إلػ ػػِ تطػ ػػكير ذاتٍػ ػػا كتجدٓػ ػػدٌا لهكاكبػ ػػة
التطػ ػػكر ,كهػ ػػا أف صػ ػػكرة التربيػ ػػة الٓػ ػػكـ قػ ػػد تغٓػ ػػرت كسػ ػػتتغٓر عمػ ػػِ الػ ػػدكاـٚ ,ف الىظػ ػػاـ التربػ ػػكؼ
الهعاصػ ػ ػػر لػ ػ ػػيس هسػ ػ ػػتكدعا لمهعػ ػ ػػارؼ ,كاىهػ ػ ػػا ٌػ ػ ػػك اداة هػ ػ ػػف ادكات الحركػ ػ ػػة كالتغٓٓػ ػ ػػر ,ككسػ ػ ػػب
الهٍػ ػػارات التػ ػػْ تسػ ػػاعد عمػ ػػِ الىهػ ػػك الحقيقػ ػػْ لٗف ػ ػراد ,فقػ ػػد بػ ػػات هػ ػػف الضػ ػػركرؼ عمػ ػػِ الىظػ ػػاـ
التربػ ػػكؼ بجهيػ ػػع هككىاتػ ػػً أف يهػ ػػارس دك ار ف ػ ػاعٛا هتعػ ػػدد اٖبعػ ػػاد كهتىػ ػػكع الهجػ ػػاٚت فػ ػػْ إعػ ػػداد
الطػ ػ ػػٛب كتٍٓئػ ػ ػػتٍـ ٚكتسػ ػ ػػاب الهٍػ ػ ػػارات الضػ ػ ػػركرية لمتعػ ػ ػػايش هػ ػ ػػع القػ ػ ػػرف الحػ ػ ػػادؼ كالعش ػ ػ ػريف
كهكاكبػ ػ ػػة هسػ ػ ػػتجداتً كتقىياتػ ػ ػػً كتحدياتػ ػ ػػً ,ككػ ػ ػػدلؾ إعػ ػ ػػادة الىظػ ػ ػػر فػ ػ ػػْ طبيعػ ػ ػػة طػ ػ ػػٛب الجٓػ ػ ػػل
الجدٓد كدكر الهعمهٓف)(Anil,2019
كهػ ػػف الهعمػ ػػكـ أف الطػ ػػٛب ٌػ ػػـ هػ ػػف أٌػ ػػـ ش ػ ػرائح الهجتهػ ػػع كأكتػ ػػر الفئػ ػػات التػ ػػْ ٓىبغػ ػػْ تىهٓتٍػ ػػا
كتطكيرٌػ ػ ػػا لهػ ػ ػػا يقػ ػ ػػع عمػ ػ ػػٍٓـ هػ ػ ػػف هسػ ػ ػػؤكلية فػ ػ ػػْ بىػ ػ ػػاء بمػ ػ ػػدٌـ كتقدهػ ػ ػػً كجعمػ ػ ػػً هكاكبػ ػ ػػا لمػ ػ ػػدكؿ
الهتقدهة ,لذا فاف تزكيدٌـ بهٍارات التىهية البشرية بات هف الضركريات الٓكـ.

مشكمة البحث:
ىظ ػ ػ ػ ار ٌٖهيػ ػ ػػة التىهيػ ػ ػػة البش ػ ػ ػرية كدكرٌػ ػ ػػا الفعػ ػ ػػاؿ فػ ػ ػػْ العهمي ػ ػػة التعميهيػ ػ ػػة فق ػ ػػد اسػ ػ ػػتحكذ ٌػ ػ ػػذا
ال ػػدكر عمػ ػػِ حٓ ػ ػ از كبٓ ػ ػ ار هػ ػػف اٌتهػ ػػاـ كفكػ ػػر البػ ػػاحثٓف كالعمهػ ػػاء س ػ ػكاء هػ ػػا كػ ػػاف هػ ػػىٍـ التربػ ػػكؼ اك
اٚجته ػ ػ ػػاعْ اك السياس ػ ػ ػػْ لعمهٍ ػ ػ ػػـ اف التعم ػ ػ ػػيـ ٌ ػ ػ ػػك اٚداة الت ػ ػ ػػْ تق ػ ػ ػػكـ عم ػ ػ ػػِ اع ػ ػ ػػداد العىص ػ ػ ػػر
البشرؼ كرفع درجة كفاءتً ) اشكاؽ عبد الحسف الساعدؼ (57 :2008 ,
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حٓ ػ ػػث تتض ػ ػػهف التىهي ػ ػػة البشػ ػ ػرية العدٓ ػ ػػد ه ػ ػػف الهٍ ػ ػػارات الٛزه ػ ػػة لٗفػ ػ ػراد بش ػ ػػكل ع ػ ػػاـ كلمطمب ػ ػػة
بشػ ػ ػػكل خػ ػ ػػاص هىٍػ ػ ػػا هػ ػ ػػا ٓتعمػ ػ ػػق بالهٍػ ػ ػػارات القياديػ ػ ػػة كالهٍػ ػ ػػارات اٚداريػ ػ ػػة كهٍػ ػ ػػارات البرهجػ ػ ػػة
المغكي ػ ػػة العص ػ ػػبية كهٍ ػ ػػارات التف ػ ػػاكض كهٍ ػ ػػارات التفكٓ ػ ػػر كهٍ ػ ػػارات اٚقى ػ ػػاع كالت ػ ػػأثٓر كهٍ ػ ػػارات
اٚس ػ ػ ػػتهاع الفع ػ ػ ػػاؿ كادارة الكق ػ ػ ػػت كالقػ ػ ػ ػراءة السػ ػ ػ ػريعة كالتص ػ ػ ػػكيرية كهٍ ػ ػ ػػارات اٚىش ػ ػ ػػاء كالتىظ ػ ػ ػػيـ
كغٓرٌ ػ ػػا كثٓ ػ ػػر ,كلك ػ ػػل هٍ ػ ػػارة اك هج ػ ػػاؿ اٌهي ػ ػػة كدكر كت ػ ػػأثٓري ف ػ ػػْ حي ػ ػػاة الف ػ ػػرد كالهجته ػ ػػع ,كق ػ ػػد
خصػ ػػت الباحثػ ػػة د ارسػ ػػتٍا بػ ػػأربع هجػ ػػاٚت فقػ ػػط هػ ػػف هجػ ػػاٚت التىهيػ ػػة البش ػ ػرية كالتػ ػػْ ت ػ ػ ار بأىٍػ ػػا
ض ػ ػ ػػركرية لمطمب ػ ػ ػػة كٌ ػ ػ ػػذي الهج ػ ػ ػػاٚت الخهس ػ ػ ػػة ٌ ػ ػ ػػْ) هج ػ ػ ػػاؿ هٍ ػ ػ ػػارات ادارة الكق ػ ػ ػػت ػ ػ ػ ػ ػ هج ػ ػ ػػاؿ
هٍػ ػ ػػارات اٚسػ ػ ػػتهاع الفعػ ػ ػػاؿ ػ ػ ػ ػ هجػػ ػػاؿ هٍػ ػ ػػارات التفكٓػ ػ ػػر ػ ػ ػ ػ هج ػ ػػاؿ هٍػ ػ ػػارات اٚىشػ ػ ػػاء كالتىظػ ػ ػػيـ
,كتأسيس ػ ػػا عم ػ ػػِ ه ػ ػػا س ػ ػػبق ب ػ ػػرزت الحاج ػ ػػة ال ػ ػػِ ض ػ ػػركرة اجػ ػ ػراء د ارس ػ ػػة ع ػ ػػف هٍ ػ ػػارات التىهي ػ ػػة
البش ػ ػرية لػ ػػدػ طػ ػػٛب كطالبػ ػػات كميػ ػػة التربيػ ػػة هػ ػػف كجٍػ ػػة ىظػ ػػرٌـ كفػ ػػْ حػ ػػدكد عمػ ػػـ الباحثػ ػػة لػ ػػـ
ٓجػ ػػرػ بح ػ ػػث أك د ارسػ ػػة عم ػ ػػِ البٓئػ ػػة المٓبي ػ ػػة تىاكلػ ػػت هتغٓػ ػ ػرات البحػ ػػث الح ػ ػػالْ  ,خاصػ ػػة فيه ػ ػػا
ٓتىػ ػ ػػاكؿ الكشػ ػ ػػف عػ ػ ػػف هٍػ ػ ػػارات التىهيػ ػ ػػة البش ػ ػ ػرية هػ ػ ػػف كجٍػ ػ ػػة ىظػ ػ ػػر الطػ ػ ػػٛب ,عميػ ػ ػػً تتحػ ػ ػػدد
هش ػ ػػكمة البح ػ ػػث فػػ ػػْ الكش ػ ػػف ع ػ ػػف هٍػ ػ ػػارات التىهي ػ ػػة البش ػ ػ ػرية الٛزه ػ ػػة لطمب ػ ػػة كميػ ػ ػػة التربي ػ ػػة ػػ ػ ػ
قصر بف غشٓر ػ جاهعة طرابمس هف كجٍة ىظرٌـ.

ىدؼ البحث:
الكشػ ػػف عػ ػػف هٍػ ػػارات التىهيػ ػػة البش ػ ػرية الٛزهػ ػػة لطمبػ ػػة كميػ ػػة التربيػ ػػة

ػ قصػ ػػر بػ ػػف غشػ ػػٓر ػ ػ ػ

جاهعة طرابمس هف كجٍة ىظرٌـ .

تساؤالت البحث:
ه ػػا هٍ ػػارات التىهي ػػة البشػ ػرية الٛزه ػػة لطمب ػػة كمي ػػة التربي ػػة قص ػػر ب ػػف غش ػػٓر

ػ جاهع ػػة طػ ػرابمس

هف كجٍة ىظرٌـ؟

أىمية البحث:
 1ػ ػ ػ البح ػ ػػث يس ػ ػػمط الض ػ ػػكء عم ػ ػػِ هكض ػ ػػكع غاي ػ ػػة فػ ػػْ اٌٚهي ػ ػػة كه ػ ػػع ذل ػ ػػؾ ل ػ ػػـ يح ػ ػػع باٌٚته ػ ػػاـ
الكافْ هف قبل الكثٓر هف الباحثٓف.
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2ػ ػ ػ البحػ ػػث لػ ػػـ يقتصػ ػػر عمػ ػػِ الهٍػ ػػارات التػ ػػْ تسػ ػػٍـ فػ ػػْ اغىػ ػػاء الجاىػ ػػب الهعرفػ ػػْ لمطػ ػػٛب بػ ػػل
تع ػ ػ ػػدػ ذل ػ ػ ػػؾ ال ػ ػ ػػِ الجاى ػ ػ ػػب الكج ػ ػ ػػداىْ كالهٍ ػ ػ ػػارػ فض ػ ػ ػػ ٛع ػ ػ ػػف كيفي ػ ػ ػػة التكاص ػ ػ ػػل الفع ػ ػ ػػاؿ هػ ػ ػ ػع
الهجتهع.
3ػ ػ ػ يقػ ػػدـ البحػ ػػث اسػ ػػتبياف ,قػ ػػد يسػ ػػاعد البػ ػػاحثٓف فػ ػػْ إعػ ػػداد بحػ ػػكث ههاثمػ ػػة ,كيهكػ ػػف اٚعتهػ ػػاد
عميً فْ الكشف عف العدٓد هف هٍارات التىهية البشرية الٛزهة لطٛب كميات التربية.

حدكد البحث:
أقتصر البحث الحالْ عمِ الحدكد التالية:
1ػػػػػػ الحػػػػػدكد المكضػػػػػكعية :تح ػ ػػدد ٌ ػ ػػذا البح ػ ػػث بهكض ػ ػػكع " هٍ ػ ػػارات التىهي ػ ػػة البشػ ػ ػرية الٛزه ػ ػػة
لطمبة كل التربية.
2ػ الحدكد البشرية :طٛب كطالبات كمية التربية ػ اٚقساـ العمهية ك اٚدبية.
3ػ الحدكد الزمنية :تـ تطبٓق ٌذا البحث خٛؿ العاـ الدراسْ 2021.
4ػػػػػػ حػػػػدكد المكػػػػاف :ت ػػـ تطبٓ ػػق البح ػػث بكمي ػػة التربي ػػة ػ ػ ػ قص ػػر ب ػػف غش ػػٓر الكاقع ػػة ف ػػْ ىط ػػاؽ
ببمدية طرابمس.

مصطمحات البحث:
أكال :الميػػػػػػارة ٌ :ػ ػػْ ىش ػ ػػاط عقم ػ ػػْ جس ػ ػػهْ هىس ػ ػػجـ  ,ه ػ ػػىظـ كق ػ ػػد يك ػ ػػكف عقمي ػ ػػا فق ػ ػػط ,كاٚداء
اله ػ ػػاٌر ٌ ػ ػػك أداء هتىاس ػ ػػق ه ػ ػػىظـ ٓتس ػ ػػـ بالدق ػ ػػة كالس ػ ػػرعة " ) ىادي ػ ػػة حس ػ ػػهف العف ػ ػػكف :2012,
(28
عرفٍ ػ ػػا كػ ػ ػػل هػػ ػػف  :ىبٓ ػ ػػل عبػػ ػػد الٍػػ ػػادؼ كىادي ػ ػػة ىبػػ ػػْ هص ػ ػػطفِ) " (130 :2001بأىٍػ ػ ػػا اٚداء
الهتىاسق الهىظـ الذؼ ٓؤدؼ الِ اىجاز العهل الذؼ يقكـ بً الفرد بسرعة كاتقاف.
ك تعريػػػػػف الميػػػػػارة  :بأىٍػ ػػا" قػ ػػدرة الطالػ ػػب عمػ ػػِ القيػ ػػاـ بػ ػػأداء الهٍػ ػػاـ ال ػ ػكاردة بهقيػ ػػاس التىهيػ ػػة
البشػ ػ ػرية ال ػ ػػدؼ اعدت ػ ػػً الباحت ػ ػػة لطمب ػ ػػة كمي ػ ػػة التربي ػ ػػة بكف ػ ػػاءة عالي ػ ػػة كاتق ػ ػػاف باق ػ ػػل كق ػ ػػت كجٍ ػ ػػد
كتكمفة.
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تانيػػػػػا :التنميػػػػػة :تعػػػػػرؼ التنميػػػػػة بأنيػػػػػا" هصػ ػػطمح اك هفٍػ ػػكـ ٓػ ػػدؿ عمػ ػػِ التقػ ػػدـ كالرقػ ػػْ فػ ػػْ
هجػ ػ ػ ػ ػػاؿ هػ ػ ػ ػ ػػف هعػ ػ ػ ػ ػػٓف هػ ػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػ ػػٛؿ اتبػ ػ ػ ػ ػػاع خطػ ػ ػ ػ ػػة كبرىػ ػ ػ ػ ػػاهج لتطػ ػ ػ ػ ػػكير كىهػ ػ ػ ػ ػػك قطػ ػ ػ ػ ػػاع هػ ػ ػ ػ ػػف
القطاعات).حساـ الدٓف كجاد الرب)80 :2001 ,
التعريػػػػف اإلجرائػػػػي لمتنميػػػػة" بأىٍػ ػػا الىهػ ػػك كالتطػ ػػكر كالتغٓٓػ ػػر فػ ػػْ القػ ػػدرات كالهٍػ ػػارات الهتصػ ػػمة
بالتىهي ػػة البشػ ػرية ل ػػدػ طمب ػػة كمي ػػة التربي ػػة كاٚىتق ػػاؿ بٍ ػػـ ه ػػف هس ػػتكػ ادى ػػِ ال ػػِ هس ػػتكػ ارق ػػِ
كهف هستكػ تقمٓدؼ الِ هستكػ حضارؼ.
ثالتػػػػا :التنميػػػػة البشػػػػرية :عرفيػػػػا البرنػػػػامج االمػػػػـ المتحػػػػدة االنمػػػػائي  2011بأنيػػػػا" تكسػػػيع
لحري ػ ػ ػػات البش ػ ػ ػػر كاهكاى ػ ػ ػػاتٍـ  ,فيعيش ػ ػ ػػكف الحي ػ ػ ػػاة الت ػ ػ ػػْ ٓختاركىٍ ػ ػ ػػا كيىش ػ ػ ػػدكٌا ٌ ,ػ ػ ػػْ تكس ػ ػ ػػيع
لمخي ػ ػػارات  ,كهفٍ ػ ػػكـ الحري ػ ػػات كاٚهكاى ػ ػػات ٓتج ػ ػػاكز ح ػ ػػدكد اٚحتياج ػ ػػات اٚساس ػ ػػية ال ػ ػػِ الكثٓ ػ ػػر
ه ػ ػػف الغاي ػ ػػات اٚخ ػ ػػرػ الض ػ ػػركرية لع ػ ػػيش حي ػ ػػاة اٚلف ػ ػػة (.تقريػػػػػر التنميػػػػػة البشػػػػػرية لبرنػػػػػامج
االمـ المتحدة االنمائي لعاـ )1 :2011
عرفيػػػػا عبػػػػد الكػػػػريـ بكػػػػار 1999بأنيػػػػا" عبػ ػػارة عػ ػػف تحريػ ػػؾ عهمػ ػػْ هخطػ ػػط لهجهكعػ ػػة هػ ػػف
العهميػ ػػات اٚجتهاعيػ ػػة كاٚقتصػ ػػادية هػ ػػف خػ ػػٛؿ عقٓػ ػػدة هعٓىػ ػػة لخمػ ػػق التغٓٓػ ػػر الهسػ ػػتٍدؼ بغيػ ػػة
اٚىتقاؿ هف حالة غٓر هرغكب فٍٓا الِ حالة هرغكب فٍٓا.
التعريػػػػف اإلجرائػػػػي لمتنميػػػػة البشػػػػرية "بأىٍػػػا تهكػػػٓف طمبػ ػػة كمي ػػة التربي ػػة هػػػف اسػ ػػتخراج هكػػػاهف
القػ ػ ػدرات كالهٍ ػ ػػارات ل ػ ػػدٍٓـ كالعه ػ ػػل عم ػ ػػِ تىهٓتٍ ػ ػػا كاس ػ ػػتثهارٌا به ػ ػػا ٓ ػ ػػىفعٍـ كيرتق ػ ػػْ بٍ ػ ػػـ ال ػ ػػِ
الهستكػ الهطمكب.

الخمفية النظرية:
نبذة تاريخية عف التنمية البشرية:
عم ػ ػػِ اهت ػ ػػداد اٚف ػ ػػق الشاس ػ ػػع لمت ػ ػػاريخ ٚق ػ ػػِ هكض ػ ػػكع التىهي ػ ػػة البش ػ ػرية اٌته ػ ػػاـ كبٓ ػ ػػر ه ػ ػػف قب ػ ػػل
البػ ػػاحتٓف كالهفك ػ ػريف ,غٓػ ػػر اىٍػ ػػـ لػ ػػـ يس ػ ػتخدهكا هفٍػ ػػكـ " التىهيػ ػػة البش ػ ػرية بهصػ ػػطمحً الحػ ػػالْ,
ا ٚاف الهعىػ ػ ػػِ الت ػ ػ ػػْ اكردت ػ ػ ػػً هؤلف ػ ػ ػػاتٍـ ٓتف ػ ػ ػػق كالهعىػ ػ ػػِ ال ػ ػ ػػذؼ تىاكلت ػ ػ ػػً التىهي ػ ػ ػػة البش ػ ػ ػرية ف ػ ػ ػػْ
الكقت الراٌف )اشكاؽ عبد الحسف الساعدؼ(43 :2008 ,
كق ػ ػػد ٚق ػ ػػِ هفٍ ػ ػػكـ التىهي ػ ػػة البشػ ػ ػرية فت ػ ػػك ار ف ػ ػػْ كقتى ػ ػػا الح ػ ػػالْ ف ػ ػػْ ح ػ ػػٓف كرد ض ػ ػػهف اس ػ ػػٍاهات
هفكػ ػػريف هتػ ػػل ارسػ ػػطك كابػ ػػف خمػ ػػدكف كغٓػ ػػرٌـ كلكػ ػػف تحػ ػػث تسػ ػػهيات كصػ ػػيغ هختمفػ ػػة ,حٓػ ػػث راؼ
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ارسػ ػػطك اف هفٍػ ػػكـ التىهيػ ػػة البش ػ ػرية يهكػ ػػف اف ىستسػ ػػقيً هػ ػػف خػ ػػٛؿ هػ ػػا جػ ػػاء فػ ػػْ هبحثػ ػػً عػ ػػف
غايػ ػػة الحيػ ػػاة  ,كالػ ػػذؼ ٓػ ػػىص عمػ ػػِ اف " كػ ػػل فػ ػػف ككػ ػػل فحػ ػػص عقمػ ػػْ ككػ ػػل فعػ ػػل خٓػ ػػر ككػ ػػل
اختب ػػار ه ػػركؼ فٍ ػػْ تره ػػْ ال ػػِ خٓ ػػر ه ػػا ل ػػذلؾ ,كرس ػػـ الخٓ ػػر بح ػػق ه ػػا الي ػػً يقص ػػد الك ػػل" كه ػػف
ٌىػ ػػا يهكػ ػػف القػ ػػكؿ اف فمسػ ػػفة ارسػ ػػطك اٚخٛقيػ ػػة  ٚتبح ػ ػػث فػ ػػْ خٓػ ػػر اٚىسػ ػػاف هػ ػػف حٓػ ػػث ٌ ػ ػػك
ىجػ ػ ػػار اك طبٓػ ػ ػػب اك غٓ ػ ػ ػري ,بػ ػ ػػل هػ ػ ػػف حٓػ ػ ػػث ٌػ ػ ػػك اىسػ ػ ػػاف) ٓكسػ ػ ػػف كػ ػ ػػرـ (185 :2008,اهػ ػ ػػا
العٛهػ ػػة ابػ ػػف خمػ ػػدكف " فىػ ػػرػ اىػ ػػً ٓؤكػ ػػد عمػ ػػِ هسػ ػػالة العهػ ػػل بهػ ػػا يعػ ػػكد بػ ػػالىفع عمػ ػػِ اٚىسػ ػػاف
كض ػػركرة ت ػػكفٓر الهعيش ػػة الكريه ػػة لمف ػػرد بك ػػل تفاص ػػٓمٍا  ,كٌ ػػك ه ػػا تؤك ػػد عمي ػػً التىهي ػػة البشػ ػرية
الٓكـ)عب ػ ػػد ال ػ ػػرحهف اب ػ ػػف خم ػ ػػدكف (241 :1986,كاٌٚته ػ ػػاـ بالتىهي ػ ػػة ل ػ ػػيس جدٓ ػ ػػدا كاف الع ػ ػػكدة
الهتػ ػػأخرة الٓػ ػػكـ الػ ػػِ التىهيػ ػػة هعىاٌػ ػػا الهطالبػ ػػة هػ ػػف جدٓػ ػػد بث ػ ػرات قػ ػػديـ ,كط ػ ػكاؿ الحقػ ػػب الهبك ػ ػرة
يعاه ػ ػػل هفٍ ػ ػػكـ التىهي ػ ػػة البشػ ػ ػرية هكض ػ ػػكع ال ػ ػػدخل كىه ػ ػػكي بكص ػ ػػيفً كس ػ ػػٓمة  ,كتكس ػ ػػع اٌٚته ػ ػػاـ
كاصػ ػػبح الشػ ػػغل الشػ ػػاغل ال ػ ػرئيس لمتىهيػ ػػة ٌػ ػػك ىكعيػ ػػة حيػ ػػاة الىػ ػػاس كهػ ػػاٌـ قػ ػػادركف عمػ ػػِ القيػ ػػاـ
ب ػ ػ ػػً كه ػ ػ ػػا يقكه ػ ػ ػػكف ب ػ ػ ػػً فع ػ ػ ػػ ).ٛتقري ػ ػ ػػر التىهي ػ ػ ػػة البشػ ػ ػ ػرية لبرى ػ ػ ػػاهج اٚه ػ ػ ػػـ الهتح ػ ػ ػػدة اٚىه ػ ػ ػػائْ,
(14 :1994
كحظٓػ ػػت التىهي ػ ػػة البشػػ ػرية بهكاى ػ ػػة ب ػ ػػارزة ف ػ ػػْ كػ ػػل ال ػ ػػدياىات الس ػ ػػهاكية به ػ ػػا في ػ ػػً اٚس ػ ػػٛـ ال ػ ػػذؼ
اك ػ ػػد عم ػ ػػِ حق ػ ػػكؽ اٚىس ػ ػػاف كاٌٚهي ػ ػػة الجكٌري ػ ػػة لمتعم ػ ػػيـ كالص ػ ػػحة كالعه ػ ػػل الهى ػ ػػتج كالهش ػ ػػاركة
كالهسػ ػ ػػاكة بػ ػ ػػٓف الرجػ ػ ػػل كاله ػ ػ ػرأة فػ ػ ػػْ الحقػ ػ ػػكؽ كالكاجبػ ػ ػػات اٚقتصػ ػ ػػادية كالسياسػ ػ ػػية كاٚجتهاعيػ ػ ػػة
كه ػػا اكػػػد اٚسػ ػػٛـ عمػ ػػِ اٌهيػػػة الحفػ ػػاض عم ػػِ حيػ ػػاة اٚىسػػػاف كتػػػاهٓف س ػػٛهتً كعيش ػػً الك ػ ػريـ,
كبػ ػػدلؾ ىجػ ػػد الػ ػػدياىات السػ ػػهاكية عهكهػ ػػا كاٚسػ ػػٛـ خاصػ ػػة اتػ ػػاح خيػ ػػارات فػ ػػْ التىهيػ ػػة البش ػ ػرية
ٌ ػ ػػْ اٖكث ػ ػػر تٛؤه ػ ػػا ه ػ ػػع كاق ػ ػػع اىس ػ ػػاىية الف ػ ػػرد به ػ ػػا ٓ ػ ػػزرع في ػ ػػً ركح الهس ػ ػػؤكلية كتكجٍٓ ػ ػػً ىح ػ ػػك
الهطالبة بحقكقً الهشركعة فْ الحياة)دمحم صادؽ الخرساف(23 :2013 ,
كبع ػ ػػد اىتٍ ػ ػػاء الح ػ ػػرب العالهي ػ ػػة التاىئ ػ ػػة كه ػ ػػا ال ػ ػػت الي ػ ػػً ه ػ ػػف ده ػ ػػار كخػ ػ ػراب ب ػ ػػدا هفٍ ػ ػػكـ التىهي ػ ػػة
البشػ ػ ػرية ٓتض ػ ػػح هه ػ ػػا ادػ ال ػ ػػِ تط ػ ػػكر كهكاكب ػ ػػة هفٍ ػ ػػكـ التىهي ػ ػػة اٚقتص ػ ػػادية كالتىهي ػ ػػة البشػ ػ ػرية
لمعه ػػل هع ػػا لمخ ػػركج ه ػػف خس ػػائر الح ػػرب كه ػػف ذل ػػؾ ب ػػات اٚه ػػـ الهتح ػػدة تى ػػتٍج سياس ػػة التىهي ػػة
البش ػ ػرية هػ ػػع الػ ػػدكؿ الفقٓ ػ ػرة لهس ػ ػاعدتٍا فمػ ػػْ الخػ ػػركج هػ ػػف خىػ ػػدؽ الفقػ ػػر  ,اٚهػ ػػر الػ ػػذؼ س ػ ػػاعد
عمػ ػ ػػِ تطػ ػ ػػكر هفٍػ ػ ػػكـ التىهيػ ػ ػػة البش ػ ػ ػرية ليشػ ػ ػػهل هجػ ػ ػػاٚت عػ ػ ػػدة هىٍػ ػ ػػا) اٚداريػ ػ ػػة  ,السياسػ ػ ػػية ,
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التعميهي ػ ػ ػػة  ,الثقافي ػ ػ ػػة(كيككف اٚىس ػ ػ ػػاف ٌ ػ ػ ػػك القاس ػ ػ ػػـ الهش ػ ػ ػػترؾ ف ػ ػ ػػْ جهي ػ ػ ػػع الهج ػ ػ ػػاٚت س ػ ػ ػػالفة
الذكر.
http:ar.wikipedia.org.wiki

مفيكـ التنمية البشرية:
التىهي ػ ػ ػػة تعى ػ ػ ػػِ بتحس ػ ػ ػػف الظ ػ ػ ػػركؼ البشػػ ػ ػرية ف ػ ػ ػػْ جهي ػ ػ ػػع هج ػ ػ ػػاٚت الحي ػ ػ ػػاة ,كيختم ػ ػ ػػف هفٍ ػ ػ ػػكـ
التىهيػ ػ ػ ػػة ه ػ ػ ػ ػػف هج ػ ػ ػ ػػاؿ ٖخ ػ ػ ػ ػػر كذل ػ ػ ػ ػػؾ ٚف هفٍ ػ ػ ػ ػػكـ التىهي ػ ػ ػ ػػة ٓمتص ػ ػ ػ ػػق بالعدٓ ػ ػ ػ ػػد ه ػ ػ ػ ػػف الهف ػ ػ ػ ػػاٌيـ
اٚقتصػ ػ ػ ػػادية كاٚجتهاعيػ ػ ػ ػػة كالعمهيػ ػ ػ ػػة كالسياسػ ػ ػ ػػية كالطبيػ ػ ػ ػػة كاٚقتصػ ػ ػ ػػادية ....الػ ػ ػ ػػخ ,كيتهحػ ػ ػ ػػكر
هفٍ ػ ػػكـ التىهي ػ ػػة ح ػ ػػكؿ الك ػ ػػائف البش ػ ػػرؼ ذات ػ ػػً فالى ػ ػػاس ٌ ػ ػػـ الث ػ ػػركة الحقيقي ػ ػػة ٖؼ اه ػ ػػة ٌ ,ػ ػػذا ٚف
ٌدؼ التىهية البشرية اف يعيش الىاس حياة كريـ كخالية هف العمل.
كق ػ ػػد ع ػ ػػرؼ تقري ػ ػػر اٚه ػ ػػـ الهتح ػ ػػدة التىهي ػ ػػة البشػ ػ ػرية ع ػ ػػاـ  1990عم ػ ػػِ اىٍ ػ ػػا" عهمي ػ ػػة تكس ػ ػػيع
ىط ػ ػػاؽ خي ػ ػػارات البش ػ ػػر ,كال ػ ػػدخل ٌ ػ ػػك اح ػ ػػد تم ػ ػػؾ الخي ػ ػػارات لكى ػ ػػً ل ػ ػػيس الخي ػ ػػار الكحٓ ػ ػػد اذ اف
التىهيػ ػػة تعىػ ػػْ اف ٓتهتػ ػػع الىػ ػػاس بحيػ ػػاة طكيمػ ػػة كصػ ػػحية كخٛقػ ػػة" فالتىهيػ ػػة البش ػ ػرية تكهػ ػػف كراء
السػ ػػعْ الػ ػػِ تمبيػ ػػة اٚحتياجػ ػػات البش ػ ػرية اٚساسػ ػػية بػ ػػدكف تفرقػ ػػة  ,حتػ ػػِ يسػ ػػتطيع جهيػ ػػع الىػ ػػاس
تكظٓف طاقاتٍـ فْ كافة هيادٓف الحياة .
كق ػ ػػد س ػ ػػاد هفٍ ػ ػػكـ جدٓ ػ ػػد هى ػ ػػد هطم ػ ػػع تس ػ ػػعٓىات الق ػ ػػرف الهاض ػ ػػْ كٌػ ػ ػك هفٍ ػ ػػكـ التىهي ػ ػػة البشػ ػ ػرية
كبػ ػػذلؾ  ٚتعىػ ػػْ التىهيػ ػػة هجػ ػػرد الىهػ ػػك اٚقتصػ ػػادؼ الػ ػػذؼ ٌػ ػػك عهميػ ػػة كهيػ ػػة  ,بػ ػػل ٓتعػ ػػدػ ذلػ ػػؾ
الِ تحسٓف هجاٚت الحياة بشكل عاـ ) كسف عبد الراؽ حسف  19 :2013 ,ػ (20
كبىاء عمِ ها سبق يهكف تحدٓد اٚركاف الرئيسية لمتىهية البشرية كهضاهٓىٍا فْ التالْ:
 1ػ التىهية بكاسطة الىاس.
 2ػ التىهية هف اجل الىاس.
 3ػ تىهية الىاس.
كالتىهيػ ػػة البش ػ ػرية ٌػ ػػْ عهميػ ػػة هدركسػ ػػة ,هخطػ ػػط لٍػ ػػا ,هحػ ػػددة اٌٚػ ػػداؼ ,تػ ػػدار هػ ػػف الفػ ػػرد اك
الهجته ػ ػػع اك ه ػ ػػف كمٍٓه ػ ػػا تس ػ ػػعِ ال ػ ػػِ اح ػ ػػداث تط ػ ػػكر كتق ػ ػػدـ ,كتىعط ػ ػػف بالهس ػ ػػتكيات كاف ػ ػػةٚ ,
تحدٌا حدكد فٍْ تطرؽ
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جهي ػ ػػع ابػ ػ ػكاب هج ػ ػػاٚت الحي ػ ػػاة كاف ػ ػػة الت ػ ػػْ ت ػ ػػؤثر ف ػ ػػْ الف ػ ػػرد كالهجته ػ ػػع)طٛؿ ف ػ ػػائق الكه ػ ػػالْ,
(25 :2013

أىداؼ التنمية البشرية:
 1ػ ػ ػ ػ اٚرتقػ ػ ػػاء با٘ىسػ ػ ػػاف بشػ ػ ػػكل هتكاهػ ػ ػػل اخٛقيػ ػ ػػا كعقميػ ػ ػػا كاجتهاعيػ ػ ػػا كصػ ػ ػػحيا كعمهيػ ػ ػػا كاهىيػ ػ ػػا
كغٓرٌا.
 2ػػ ػ احػػػداث تغٓٓػ ػػر حقيقػ ػػْ فػ ػػْ حيػ ػػاة اٚىسػ ػػاف ٓجعمػػػً ٓىتق ػػل الػ ػػِ حي ػػاة ارقػػػِ كافض ػػل ههػػػا ٌػ ػػك
عميً.
3ػ ػ ػ تهك ػػف اٚىسػ ػػاف ه ػػف تكسػػػيع ىط ػػاؽ خيارتػػػً ه ػػف خػ ػػٛؿ اس ػػتخراج هك ػػاهف الهكاٌ ػػب كالقػػػدرات
عىدي كتىهٓتٍا بشكل كتكظيفٍا بشكل كبٓر.
 4ػ ػ ػ تعهػ ػػل عمػ ػػِ زرع ثقػ ػػة اٚىسػ ػػاف بىفسػ ػػً  ,كتعزيػ ػػز قد ارتػ ػػً الٍائمػ ػػة فػ ػػْ ا٘بػ ػػداع  ,اٚهػ ػػر الػ ػػدؼ
ٓجعمً ٓ ٚمتفت الِ السمبيات كالهثبطات حكلً.
5ػ ػ ػ تػ ػػدعك اٚىسػ ػػاف الػ ػػِ هحاكلػ ػػة خػ ػػكض حياتػ ػػً هػ ػػع جكاىػ ػػب اخػ ػػرػ تهكىػ ػػً هػ ػػف الكقػ ػػكؼ عمػ ػػِ
اىجازات عظيهة لـ ٓتكقعا فيستفٓد كيفٓد.
6ػ ػ ػ تسػ ػػاعد عمػ ػػِ تىهيػػػة اٚكتفػ ػػاء الػ ػػذاتْ لٙىسػ ػػاف باٚعتهػػػاد عمػ ػػِ هكاٌب ػػً كقدراتً).عب ػػد الك ػ ػريـ
بكار(9 :1999 ,

مؤشرات التنمية البشرية:
حطػ ػػت التىهيػ ػػة البش ػ ػرية باٌتهػ ػػاـ همحػ ػػكظ هػ ػػف قبػ ػػل العػ ػػاهمٓف فػ ػػْ هجػ ػػاؿ التخطػ ػػيط هػ ػػف اجػ ػػل
الكصػ ػ ػػكؿ الػ ػ ػػِ هقػ ػ ػػآيس كهؤش ػ ػ ػرات يهكػ ػ ػػف اف يسػ ػ ػػتعاف بٍػ ػ ػػا فػ ػ ػػْ هجػ ػ ػػاٚت التىهيػ ػ ػػة فػ ػ ػػْ دكؿ
الع ػػالـ  ,سػ ػكاء كاى ػػت الهتقده ػػة اك الىاهي ػػة ,كالت ػػْ ع ػػف طريقٍ ػػا يهك ػػف تحدٓ ػػد الفػ ػكارؽ ب ػػٓف ٌ ػػذي
الدكؿ فْ جهيع جكاىب الحياة كهف ابرز تمؾ الهؤشرات ها ٓمْ:
1ػػ مؤشر التعميـ :ػ
يع ػ ػ ػػد التعم ػ ػ ػػيـ اح ػ ػ ػػد اٌ ػ ػ ػػـ كاب ػ ػ ػػرز هؤشػػ ػ ػرات ,فٍ ػ ػ ػػك اٚداة الت ػ ػ ػػْ ه ػ ػ ػػف خٛلٍ ػ ػ ػػا تثقٓ ػ ػ ػػف اٚفػػ ػ ػراد
كالجهاع ػ ػ ػػات كفس ػ ػ ػػاح الهج ػ ػ ػػاؿ اه ػ ػ ػػاهٍـ لٛط ػ ػ ػػٛع عم ػ ػ ػػِ الجدٓ ػ ػ ػػد ه ػ ػ ػػف اٚس ػ ػ ػػالٓب التكىكلكجي ػ ػ ػػة
كالهس ػ ػػتحدثة ه ػ ػػف اٚفك ػ ػػار كالىظري ػ ػػات الت ػ ػػْ تش ػ ػػكل ف ػ ػػْ هجهكعٍ ػ ػػا حص ػ ػػٓمة الهعرف ػ ػػة العمهيػػ ػػة
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كالتجرب ػ ػػة الحض ػ ػػارية لهختم ػ ػػف ش ػ ػػعكب الع ػ ػػالـ  ,كلمتعمػػ ػػيـ اٌهي ػ ػػة كبٓػ ػ ػرة فٍ ػ ػػك يس ػ ػػٍـ ف ػ ػػْ رفػػ ػػع
هكاىػ ػػة اٚىسػ ػػاف كاىس ػ ػػاىٓتً كيسػ ػػٍل عهميػ ػػة اٚتص ػ ػػاؿ كالتفاعػ ػػل بػ ػػٓف هختم ػ ػػف اٚف ػ ػراد كالش ػ ػػعكب
,كيعهػ ػػل عمػ ػػِ تضػ ػػٓٓق حػ ػػدة الفجػ ػػكة الحضػ ػػارية فػ ػػْ الهجتهػ ػػع ,كيهكػ ػػف القػ ػػكؿ اف التعمػ ػػيـ يهثػ ػػل
احػػ ػػد اٌػػ ػػـ الكسػػ ػػائل الفعالػػ ػػة فػػ ػػْ اٚرتق ػ ػ ػاء اٚجتهػػ ػػاعْ كالهٍى ػ ػػْ لٙىس ػ ػػاف  ,بػ ػ ػػل ضػ ػ ػػركرة هػػ ػػف
ضػ ػػركريات الحيػ ػػاة التػ ػػْ ٖغىػ ػػِ عىٍػ ػػا ٖؼ هجتهػ ػػع هػ ػػف الهجتهعػ ػػات اٚىسػ ػػاىية هػ ػػف تحصػ ػػٓمٍا
كتىهٓتٍػ ػػا كاسػ ػػتثهارٌا هػ ػػف اجػ ػػل دفػ ػػع حركػ ػػة تقػ ػػدـ اٚىسػ ػػاف الػ ػػِ اٚهػ ػػاـ  ).اش ػ ػكاؽ عبػ ػػد الحسػ ػػف
الساعدؼ 56 :2008 ,ػ(57
2ػػ مؤشر الصحة:
يس ػػٍـ اٚس ػػتثهار ف ػػْ الص ػػحة كالتغذي ػػة ال ػػِ زي ػػادة اىتاجي ػػة الف ػػرد كبالت ػػالْ ف ػػْ زي ػػادة اٚقتص ػػاد
الق ػػكهْ هه ػػا ٓجع ػػل لمتىهي ػػة البشػ ػرية دك ار هٍه ػػا ف ػػْ هكافح ػػة الفق ػػر كالتخفٓ ػػف ه ػػف هعاى ػػاة افػ ػراد
الهجته ػ ػػع افػ ػ ػراد الهجتهػػ ػػع  ,كتع ػ ػػد حيػ ػ ػػاة اٚىس ػ ػػاف حيػ ػ ػػاة طكيم ػ ػػة خالي ػ ػػة ه ػ ػػف العمػ ػ ػػل ٌ ػ ػػدفا هػػ ػػف
اٌٚػ ػػداؼ اٚساس ػ ػػية لمتىهي ػ ػػة البش ػ ػرية ,كالت ػ ػػْ ٓج ػ ػػب عم ػ ػػِ أؼ هجتهػ ػػع اف يس ػ ػػعِ لتحقيق ػ ػػً كه ػ ػػا
اى ػػً اح ػػد الكس ػػائل الفعال ػػة الت ػػْ يهك ػػف ه ػػف خٛلٍ ػػا رف ػػع اىتاجي ػػً البش ػػر كبالت ػػالْ ت ػػزداد دخ ػػكلٍـ
كتصػ ػػبح الهحصػ ػػمة الىٍائيػ ػػة تحقٓػ ػػق هسػ ػػتكيات عاليػ ػػة هػ ػػف التىهيػ ػػة البش ػ ػرية فػ ػػْ الهجتهػ ػػع ككػ ػػل
) ابراٌيـ احهد السٓد ابراٌيـ(29 :2007 ,
3ػػ مؤشر العمل:
لقػ ػػد تطػ ػػكر هفٍػ ػػكـ التىهيػ ػػة البش ػ ػرية فػ ػػْ السػ ػػىكات القمٓمػ ػػة الهاضػ ػػية ,كلػ ػػـ يعػ ػػد ٓؤكػ ػػد عمػ ػػِ تفٓػ ػػر
ق ػ ػػكة العه ػ ػػل الق ػ ػػادرة عم ػ ػػِ اىت ػ ػػاج الهزي ػ ػػد ه ػ ػػف الس ػ ػػمع كالخ ػ ػػدهات ,كه ػ ػػف ت ػ ػػـ تق ػ ػػاس كف ػ ػػاءة تىهي ػ ػػة
اله ػ ػ ػكارد البشػػ ػ ػرية هػ ػ ػػف هىط ػ ػ ػػكر اقتص ػ ػ ػػادؼ فحسػ ػ ػػب ,اىه ػ ػ ػػا الهطم ػ ػ ػػكب اف ٓ ػ ػ ػرتبط الىه ػ ػ ػػك ب ػ ػ ػػىهط
كعدالػ ػػة تكزيػ ػػع ٌػ ػػذا الىهػ ػػك كعكائػ ػػدي كالتركٓػ ػػز عمػ ػػِ اتاحػ ػػة ه ػ ػكارد تهكػ ػػف الىػ ػػاس ػ ػ ػ كػ ػػل الىػ ػػاس ػ ػ ػ
هف حياة كريهة )ككثر حسٓف ككجؾ 81 :2006 ,ػ (82
كه ػػا اف العه ػػل يع ػػد اح ػػد العىاص ػػر كالهرتكػ ػزات اٚساس ػػية كالهٍه ػػة ف ػػْ عهمي ػػة التىهي ػػة ,له ػػا ل ػػً
دكر فع ػ ػػاؿ ككبٓ ػ ػػر ف ػ ػػْ العهمي ػ ػػة اٚىتاجي ػ ػػة كتك ػ ػػكيف راس الهاؿ)اشػ ػ ػكاؽ عب ػ ػػد الحس ػ ػػف الس ػ ػػاعدؼ,
(63 :2008
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مجاالت التنمية البشرية:
لمتىهيػ ػػة البش ػ ػرية العدٓػ ػػد هػ ػػف الهجػ ػػاٚت كلعػ ػػل ابرزٌػ ػػا البرهجػ ػػة المغكيػ ػػة العصػ ػػبية) (NLPكلغػ ػػة
الجس ػ ػػد كف ػ ػػف اٚقى ػ ػػاع كاس ػ ػػالٓب الت ػ ػػأثٓر ب ػ ػػاٖخريف كهٍ ػ ػػارات اٚتص ػ ػػاؿ كالتكاص ػ ػػل ه ػ ػػع الى ػ ػػاس
كتحمٓػ ػ ػ ػػل الشخصػ ػ ػ ػػية هٍػ ػ ػ ػػارات اٚسػ ػ ػ ػػتهاع الفعػ ػ ػ ػػاؿ كهٍػ ػ ػ ػػارات ادارة الكقػ ػ ػ ػػت كالجٍػ ػ ػ ػػد كهٍػ ػ ػ ػػارات
الػ ػ ػ ػػذاكرة كالتفكٓػ ػ ػ ػػر كاى ػ ػ ػ ػكاع الػ ػ ػ ػػذكاءاف كتىهيػ ػ ػ ػػة الػ ػ ػ ػػذات كالػ ػ ػ ػػكعْ بالػ ػ ػ ػػذات كالثقػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػػالىفس...الخ
كالباحثػ ػػة فػ ػػْ صػ ػػدد ٌػ ػػذا البحػ ػػث تتطػ ػػرؽ الػ ػػِ خهػ ػػس هجػ ػػاٚت هػ ػػف هجػ ػػاٚت التىهيػ ػػة البش ػ ػرية
كهٍارتٍ ػ ػػا كجػػ ػػاء اختيػ ػ ػػار الباحثػ ػ ػػة لٍ ػ ػػدي الهجػػ ػػاٚت ىتٓج ػ ػػة لحاجػ ػ ػػة طمب ػ ػػة كميػ ػ ػػة التربيػ ػ ػػة لٍػػ ػػدي
الهجػ ػ ػػاٚت بصػ ػ ػػكرة تكػ ػ ػػاد تػ ػ ػػكف كاضػ ػ ػػحة ككػ ػ ػػذلؾ لصػ ػ ػػعكبة اٚلهػ ػ ػػاـ بكػ ػ ػػل هجػ ػ ػػاٚت كهٍػ ػ ػػارات
التىهيػ ػػة البش ػ ػرية فػ ػػْ د ارسػ ػػة كاحػ ػػدة كذلػ ػػؾ لسػ ػػعتٍا كتعػ ػػددٌا ,كفيهػ ػػا ٓمػ ػػْ ىبػ ػػدي عػ ػػف كػ ػػل هجػ ػػاؿ
هف هجاٚت هٍارات التىهية البشرية التْ تضهىٍا البحث كٌْ كالتالْ:
1ػػ مجاؿ ادارة الكقت:
 ٚج ػ ػػداؿ ف ػ ػػْ اف الكق ػ ػػت هػػ ػػكرد ى ػ ػػادر  ٚيهك ػ ػػف تجهيع ػ ػػً  ,كله ػ ػػا ك ػ ػػاف سػ ػ ػريع اٚىقض ػ ػػاء كهػػ ػػا
هض ػػِ هى ػػً ل ػػف ٓرج ػػع كل ػػف يع ػػكض بش ػػْء  ,فٍ ػػك اثه ػػف ه ػػا يهمك ػػً اٚىس ػػاف ,كيرج ػػع ذل ػػؾ ال ػػِ
اف الكقػ ػػت كعػ ػػاء لكػ ػػل عهػ ػػل ,فٍػ ػػك راس الهػ ػػاؿ الحقيقػ ػػْ لٙىسػ ػػاف فػ ػػردا اك هجتهعػ ػػا ,اىػ ػػً هػ ػػكرد
يهتمكػ ػػً كػ ػػل الىػ ػػاس بالتسػ ػػاكؼ ,ك ٚيسػ ػػتطيع احػ ػػد زيادتػ ػػً ,فكػ ػػل اىسػ ػػاف يهمػ ػػؾ ) (24سػ ػػاعة فػ ػػْ
الٓ ػ ػػكـ  ,ك) (168س ػ ػػاعة ف ػ ػػْ اٖس ػ ػػبكع) (8766س ػ ػػاعة ف ػ ػػْ الس ػ ػػىة ).ى ػ ػػادر احه ػ ػػد اب ػ ػػك ش ػ ػػيحة,
27 :2009ػ ػ ػ ػ ػ (26كه ػ ػ ػػا كاف ادارة الكق ػ ػ ػػت اه ػ ػ ػػر ض ػ ػ ػػركريا لتحقٓ ػ ػ ػػق الىج ػ ػ ػػاح ,فالكق ػ ػ ػػت ٓػ ػ ػ ػرتبط
بش ػ ػػخص الف ػ ػػرد ذات ػ ػػً ف ػ ػػْ الهق ػ ػػاـ اٚكؿ ,ف ػ ػػإذا تفٍ ػ ػػـ الهب ػ ػػادؼ اٚساس ػ ػػية ٘دارة الكق ػ ػػت كح ػ ػػاكؿ
تحكي ػ ػػل ٌ ػ ػػذي الهب ػ ػػادؼ ال ػ ػػِ ع ػ ػػادات ف ػ ػػاف الىج ػ ػػاح ف ػ ػػْ ادارة كقت ػ ػػً س ػ ػػيككف حميف ػ ػػً)دمحم ديه ػ ػػاس,
(17 :2000
2ػ مجاؿ االنشاء كالتنظيـ:
ج ػػاءت اٌهي ػػة الكتاب ػػة ,ه ػػف اف اختػ ػراع الكتاب ػػة يعتب ػػر ه ػػف اٌ ػػـ ه ػػا اخترع ػػً اٚىس ػػاف عم ػػِ كج ػػً
البسػ ػػيطةٚ ,ف الكمهػ ػػة الهىطكقػ ػػة بعػ ػػد خركجٍػ ػػا هػ ػػف فػ ػػـ اٚىسػ ػػاف تطٓػ ػػر فػ ػػْ الٍ ػ ػكاء اهػ ػػا الكمهػ ػػة
الهكتكبػ ػػة فتبقػ ػػِ كتػ ػػدكـ فت ػ ػرة طكيمػ ػػة ,كتتىاقمٍػ ػػا اٚجيػ ػػاؿ جػ ػػي ٛبعػ ػػد جٓػ ػػل  ,كقػ ػػد كاىػ ػػت الكتابػ ػػة
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ك ٚازلػ ػػت كسػ ػػٓمة تعميهيػ ػػة تربكيػ ػػة ٌاهػ ػػة  ,يسػ ػػتخدهٍا العػ ػػاهمكف فػ ػػْ العهميػ ػػة التربكيػ ػػة كالتعميهيػ ػػة
كغٓرٌا) ابراٌيـ ىاصر(175 :2007) ,
3ػ مجاؿ االستماع الفعاؿ:
لٛسػ ػ ػػتهاع الفعػ ػ ػػاؿ اٌهيػ ػ ػػة عرفتٍػ ػ ػػا البش ػ ػ ػرية هىػ ػ ػػد اٚزؿ ك ٚازلػ ػ ػػت تؤكػ ػ ػػدٌا كادركتٍػ ػ ػػا الهؤسسػ ػ ػػات
التعميهي ػػة كه ػػا زاؿ ادراكٍ ػػا ٓ ػػزداد ٓكه ػػا بع ػػد ٓكه ػػا كعمي ػػً اعته ػػد اٚىس ػػاف ف ػػْ اتص ػػالً ب ػػاٖخريف
قبػ ػػل اختػ ػ ػراع الكتابػ ػػة كل ػ ػػـ يك ػ ػػف هجػ ػػرد اتص ػ ػػاؿ فػ ػػْ ش ػ ػػؤف الحي ػ ػػاة بػ ػػل اهت ػ ػػد ايضػ ػػا ال ػ ػػِ الحي ػ ػػاة
اٚدبي ػ ػػة فاس ػ ػػتقِ الش ػ ػػعر ,كأث ػ ػػكر الىثػ ػ ػر كالمغ ػ ػػة كاٚخب ػ ػػار ه ػ ػػف اص ػ ػػحابٍا ع ػ ػػف طري ػ ػػق الركاي ػ ػػة
ع ػػىٍـ  ,كعمي ػػً اعته ػػد ىه ػػك المغ ػػة عى ػػد الطف ػػل ف ػػْ زه ػػف ه ػػا قب ػػل الهدرس ػػة ,فاس ػػتهاعً ك ػػٛـ ه ػػف
يحيطػ ػ ػػكف بػ ػ ػػً ,كفٍهػ ػ ػػً لػ ػ ػػً ,كتفاعمػ ػ ػػً هعػ ػ ػػً تككىػ ػ ػػت ثركتػ ػ ػػً هػ ػ ػػف الخب ػ ػ ػرات كاٚفكػ ػ ػػار كاٖلقػ ػ ػػاط
كالتراكٓب ).عبد الرحهف الٍاشهْ كفائزة العزاكؼ.(18 :2005 ,
4ػػ مجاؿ التفكير:
لمتفكٓ ػػر اٌهي ػػة كبٓػ ػرة ف ػػْ حي ػػاة اٚىس ػػاف فٍ ػػك يس ػػاعد عم ػػِ ح ػػل الهش ػػكٛت كعم ػػِ تجى ػػب كثٓ ػػر
ه ػػف اٚخط ػػار ,كذل ػػؾ ع ػػف طري ػػق تكق ػػع الخط ػػر ىتٓج ػػة له ػػا يق ػػكـ ب ػػً ه ػػف اس ػػتدٚٚت كتحمٓ ػػل,
اف اٌٚته ػ ػ ػػاـ ب ػ ػ ػػالتفكٓر يعب ػ ػ ػػر ع ػ ػ ػػف حاج ػ ػ ػػة الهجتهع ػ ػ ػػات الهعاصػ ػ ػ ػرة لزي ػ ػ ػػادة ثركاتٍ ػ ػ ػػا البشػ ػ ػ ػرية
كتىهٓتٍػ ػػا اذ ٓػ ػػرػ كثٓػ ػػر هػ ػػف العمهػ ػػاء كالهٍتهػ ػػٓف بٍػ ػػذا الهٓػ ػػداف اف التفكٓػ ػػر عهميػ ػػة اساسػ ػػية فػ ػػْ
جهي ػ ػػع هي ػ ػػادٓف الحي ػ ػػاة  ,ل ػ ػػذا ك ػ ػػاف تحس ػ ػػٓف التفكٓ ػ ػػر كا ازل ػ ػػة العقب ػ ػػات الت ػ ػػْ تعٓ ػ ػػق ىه ػ ػػكي كتط ػ ػػكري
غاية هرغكبة كٌدفا فرديا كجهاعيا عمِ حد سكاء ).ىادية حسٓف العفكف(15 :2012 ,
5ػػ مجاؿ الذاكرة:
لعقل اٚىساف قدرة ٌائمة عمِ تخزيف الهعمكهات كاسترجاعٍا كلٍدا الغرض كجب عمٓىا هعرفة
طرؽ اٚفادة هىٍا بقدر الهستطاع فالعقل كالتىظيـ الذاتْ ٌك ىظاـ ٓتأثر بالعكاهل الخارجية
كيعهل عمِ اتاحة الفرصة لمهعمكهات باف تشكل ىفسٍا كتىظـ ذاتٍا فْ بٓئة خاصة )عبد
المطٓف العز عزؼ(352 :2009 ,
فالذاكرة تساعدىا عمِ تدكر قدر ٌائل هف الهعمكهات التْ ىتعرض لٍا ,كهفٍكـ الذاكرة يشٓر الِ
عهمية ترهٓز كتخزيف كاسترجاع الهعمكهات فعهمية تدكر أؼ حدث تستمزـ ادخاؿ هعمكهات الِ
الذاكرة كاٚحتفاظ بتمؾ الهعمكهات)احهد يحِٓ الزؽ 170 :2009 ,ػ (169
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الدراسات السابقة:
اتضح لمباحثة هف خٛؿ اطٛعٍا عمِ الدراسات السابقة التْ تتىاكؿ الكشف عف هٍارات التىهية
الٛزهة لطمبة كمية التربية هف كجٍة ىظرٌـ ,أف ٌىاؾ ىدرة عاهة فيها ٓتعمق بهكضكع البحث
كالتالْ:
1ػػ دراسة كاجرادي( (Grady's 2002المسػحية لممنػاىج المقدمػة لتعمػيـ الميػارات الحياتيػة",
ٌػػدفت الد ارسػػة إلػػِ إج ػراء هسػػح لهىػػاٌج التعمػػيـ لمهٍػػارات الحياتيػػة لمطمبػػة فػػْ اىجمت ػرا ,اشػػتهمت
العٓىػة عمػِ عشػرة أهٍػات عػػاهٛت تػـ تػدريبٍف عمػِ كيفيػة التعاهػػل هػع أطفػالٍف ,كأظٍػرت ىتػػائج
الد ارسػػة أٌهيػػة تقػػديـ هثػػل ٌػػذي الب ػراهج؛ ىظ ػ ار لحاجػػة الطمبػػة إلػػِ تعمػػـ هثػػل ٌػػذي الهٍػػا ارت التػػْ
تجعػػل هػػىٍـ أعضػػاء فػػاعمٓف كهػػؤثريف فػػْ الهجتهػػع ,كهػػا أظٍػػرت ىتػػائج الد ارسػػة اسػػتفادة الطمبػػة
بشػػكل أكبػػر هػػف ٌػػذي الب ػراهج عىػػد تىفٓػػذٌا بطريقػػة ههتعػػة ,باسػػتخداـ أسػػالٓب التعزيػػز ,كالهشػػاركة
الجهاعية ,كالحكار كالىقاش ,كالىهذجة كالتغذية الراجعة ,كههارسة اٖدكار .
2ػػػػ دراسػػة اش ػكاؽ حسػػف السػػاعدي ( ")2008الثقافػػة كالتنميػػة البشػػرية دراسػػة نظريػػة لػػبعض
المتغيرات الثقافية" ٌدفت الدراسة الِ تسميط الضكء عمػِ هاٌيػة كاٌهيػة التىهيػة البشػرية كالتعػرؼ
عمِ العٛقة بٓف الثقافة كالتىهية البشرية  ,كقد اعتهػدت الباحثػة فػْ د ارسػتٍا عمػِ الهػىٍج الهقػارف
كالهػػىٍج التػػاريخْ كالهػػىٍج اٚسػػتقرائْ  ,ككاىػػت اداة الد ارسػػة هكتبيػػة هػػف خػػٛؿ اٚفػػادة هػػف الكتػػب
كالهجػ ػػٛت كالكثػ ػػائق كالتقػ ػػارير ...الػ ػػخ ,كٖتكجػ ػػد عٓىػ ػػة لمبحػ ػػث كاىهػ ػػا تحمٓػ ػػل هحتػ ػػكػ لمهعػ ػػارؼ
كالهعمكهػػات ذات العٛقػػة بهكضػػكع البحػػث ,كقػػد جػػاءت ابػػرز ىتػػائج الد ارسػػة لتكشػػف عػػف صػػعكبة
فصل التىهية عف الثقافة باؼ حاؿ هف اٚحكاؿٖ ,ىٍا هف احد اٌـ العىاصر التػْ ٓىبغػْ اسػتثهار
بعض عىاصرٌا فْ اية عهمية تىهكية.
3ػػ دراسة طالؿ الكمالي كفائق مجبل ( ")2013التنمية البشرية في القرآف الكػريـ" اجريػت ٌػذي
الدراسة فْ العراؽ ,كمية الفقً  ,جاهعػة الككفػة ,كٌػدفت الػِ اسػتجٛء فٍػـ خػاص لمتىهيػة البشػرية
فػػْ الهىظكهػػة الهعرفيػػة القرآىيػػة هكازىػػة فػػْ الهػػذاٌب الكضػػعية كالكشػػف عػػف بيػػاف عظهػػة اٚىسػػاف
كهكاىتً كسعة خيارتً كطهكحاتً كهىٍجية تحقيقٍا ,كاعتهد الباحث فْ بحثً عمػِ هىػاٌج عمهيػة
كبحثيػػة هتعػػددة كاسػػتخدـ تحمٓػػل هحتػػكػ الىصػػكص القرآىيػػة ككتػػب التفسػػٓر كػػأداة لمبحػػث ,كجػػاءت
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ابرز الىتائج فػْ الكشػف عػف اٌػـ سػهات هفٍػكـ التىهيػة البشػرية ٌػْ سػهة شػهكلية  ٚىٍػا تضػرب
جػػدكرٌا فػػْ جهيػػع هجػػاٚت الحيػػاة الهختمفػػة ,كاف اٚىطٛقػػة اٚكلػػِ لهفٍػػكـ التىهيػػة البشػرية كاىػػت
هع الكٚدة اٚكلِ لٙىساف  ,كاف تأصػٓل التىهيػة البشػرية قػد كرد فػْ الكتػاب كالسػىة بشػكل كاضػح
كٚسيها عمِ الهستكػ الفكرؼ لمفرد.
4ػػ دراسة نكبكيككي ) " (1984)(Nobuyukiاستراتيجية االستماع الناجحة كالفاشػمة لمطػالب
" اجريت ٌدي الدراسة فْ اليابػاف كٌػدفت الػِ الكشػف عػف اسػتراتٓجية اٚسػتهاع الىاجحػة كالفاشػمة
لمطػػٛب الهبتػػدئٓف بالكميػػات الياباىيػػة ,كتىاكلػػت هٍػػارة اٚسػػتهاع  ,كاسػػتخدـ الباحػػث اداتػػٓف لجهػػع
الهعمكهػػات تهثمػػت فػػْ الهقابمػػة كاٚسػػتباىة  ,كقػػد اظٍػػرت الىتػػائج اف الطػػٛب الىػػاجحٓف كالفاشػػمٓف
لدٍٓـ استراتٓجيات استهاع كاف ثهة اخػتٛؼ حػكؿ هػا يفعمػً الطػٛب لفٍػـ الػدركس الشػفكية كجػب
عمِ الهدرسكف العمػـ بٍػدي اٚسػتراتٓجيات كتفعٓػل ىهػط الهشػاركة لهسػاعدة الطػٛب عمػِ تىهٓتٍػا.
)اشكاؽ عبد الحسف الساعدؼ 18 :2008 ,ػ( 19
 5ػ دراسة بكتا كىكانغ  ")2008) Bhuta and Huangتطكير ميارات ادارة الكقت لألفراد
العامميف باستخداـ ىيئة المعرفة إلدارة المشركع" اجريت ٌذي الدراسة فْ الكٚيات الهتحدة
اٚهريكية بهدٓىة جكرجياٌ ,دفت الِ التعرؼ عمِ تأثٓر ادرة الكقت فْ اٚفراد العاهمٓف ,حٓث
بمغت عٓىة الدراسة ) (99فردا هف العاهمٓف فْ جاهعة جكرجيا حكؿ هٍاراتٍـ فْ ادارة الكقت
كاٚداء اٚكاديهْ ,ككاىت اداة الدراسة هتهثمة فْ اٚستباىة  ,كقد اظٍرت ىتائج الدراسة اف
اهتٛؾ العاهمٓف لهٍارات ادارة الكقت لٍا تأثٓر فْ التخفٓف هف الضغط الكظيفْ ,بٓىها اف
اٚفراد العاهمٓف فْ الهستكيات الدىيا يعاىكف بشكل عاـ ىقص فْ هٍارات ادارة الكقت كالذؼ كاف
لً هردد ىفسْ فْ اداء اعهالٍـ ).ىكر عمْ عبكد عبٓدؼ 10 :2011 ,ػ(11

إجراءات البحث:
أكال :منيج البحث:
اىطٛقا هف أٌهية الهىٍجية فْ البحكث العمهية كلها كاف البحث الحالْ ٍٓدؼ الِ ) التعرؼ
عمِ هٍارات التىهية البشرية الٛزهة لطٛب كمية التربية ػ قصر بف غشٓر ػ جاهعة طرابمس هف
كجٍة ىظرٌـ ( فقد اتبعت الباحثة الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ٖىً ٓىسجـ هع طبيعة كأٌداؼ البحث
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 ,كها أف الهىٍج الكصفْ يٛئـ العدٓد هف الهشكٛت التربكية أكثر هف غٓري ,كيٍدؼ الِ تحدٓد
كضع اٚشياء هكضكع الدراسة ,كهف تـ العهل عمِ كصفٍا) احهد عدس(101 :1992 ,
تانياً :مجتمع البحث:
تحػ ػػدد هجتهػ ػػع البحػ ػػث الحػ ػػالْ فػ ػػْ جهيػ ػػع ط ػ ػٛب كطالبػ ػػات كميػ ػػة التربيػ ػػة ػ ػ ػ قصػ ػػر بػ ػػف غشٓر ػ ػ ػ
جاهعة طرابمس بقسهٍٓا العمهْ كاٚدبْ لمعاـ الدراسْ ) 2020ػ(2021
ثالثا :عينة البحث:
اختػ ػػارت الباحثػ ػػة عٓىػ ػػة ذات حجػ ػػـ هىاسػ ػػب بمػ ػػغ عػ ػػدد عٓىػ ػػة البحػ ػػث) (70طالػ ػػب كطالبػ ػػة ,تػ ػػـ
اختيارٌـ بالطريقة العشكائية البسيطة.
أ ػ العينة االستطالعية االكلية ( عينة كضكح الفقرات
قاه ػ ػػت الباحث ػ ػػة بتطبٓ ػ ػػق اٚداة )اٚس ػ ػػتباىة( بص ػ ػػيغتٍا اٚكلي ػ ػػة عم ػ ػػِ العٓى ػ ػػة اٚس ػ ػػتطٛعية الت ػ ػػْ
اختٓػ ػػرت عش ػ ػكائيا هػ ػػف طػ ػػٛب كطالبػ ػػات كميػ ػػة التربيػ ػػة ػ ػ ػ قصػ ػػر بػ ػػف غشػ ػػٓر ػ ػ ػ جاهعػ ػػة ط ػ ػرابمس
كبم ػ ػػغ ع ػ ػػددٌا ) ( 20طال ػ ػػب كطالب ػ ػػة ) (10ذك ػ ػػكر ك) (10اى ػ ػػات كٌ ػ ػػدفٍا التع ػ ػػرؼ عم ػ ػػِ ه ػ ػػدػ
كض ػ ػ ػػكح الفقػ ػ ػ ػرات كالكش ػ ػ ػػف ع ػ ػ ػػف جكاى ػ ػ ػػب الض ػ ػ ػػعف فٍٓ ػ ػ ػػا اف كج ػ ػ ػػدت ,ه ػ ػ ػػف حٓ ػ ػ ػػت الص ػ ػ ػػياغة
كالهضهكف بٍدؼ اعادة صياغتٍا ها ٓتٛءـ كعٓىة البحث .
رابعاً :أداة البحث:
قاهت الباحثة باستخداـ اٚستبياف الهكجً لطٛب كطالبات كمية التربية لمحصكؿ عمِ البياىات
التْ بتطمبٍا البحث ,كفيها ٓمْ اٚجراءات التطبيقية التْ اتبعتٍا الباحثة لمتكصل الِ اٚستبياف
أ ػػ بناء اداة البحث:
ىظ ار لعدـ تكفر قائهة هعدة بهٍارات التىهية البشرية الٛزهة لمطمبة بشكل عاـ  ,قاهت الباحثة
بإعداد قائهة بهٍارات التىهية البشرية كفقا لمخطكات اٚتية:
 1ػ اٚطٛع عمِ اٚدبيات التربكية كالتىهكية التْ تطرقت لهكضكع الدراسة قٓد البحث.
 2ػ اٚطٛع عمِ الدراسات السابقة التْ لٍا صمة ببعض هٍارات التىهية البشرية .
 3ػ اٚطٛع عمِ هفردات الدكرات التدريبية حكؿ هكضكع هٍارات التىهية البشرية هف خٛؿ
الحضكر كالهشاركة فْ تمؾ ات كاٚفادة هف هفردات حقائبٍا التدريبية .
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كفْ ضكء اٚجراءات الهذككرة اعدت الباحثة قائهة بفقرات هٍارات التىهية البشرية بصيغتٍا
اٚكلية كالتْ تككىت هف ) (5هجاٚت ك ) (31فقرة  ,كقد صاغت الباحثة ٌذا العدد تحكطا
ٚستبعاد بعضٍا عىد تحمٓمٍا هىطقيا هف قبل الخبراء أك تحمٓمٍا احصائيا كقد عرض
اٚستبياف عمِ هجهكعة هف الخبراء كالهتخصصٓف هف اعضاء ٌٓئة التدريس  ٚإبداء أراءٌـ
فْ:
ػ هدػ هىاسبة صياغة العبارات )هىاسبة /غٓر هىاسبة(
ػ إضافة أك حدؽ اك استبداؿ أؼ عبارة هف اٖفضل إضافتٍا.
ػ تعدٓل الصكرة اٚكلية لٛستبياف فْ ضكء اراء الهحكهٓف كهٛحظاتٍـ.
ك ػ تعدٓل بعض العبارات التْ لـ تبمغ ىسب اٚتفاؽ عمٍٓا .%85
زػ صياغة اٚستبياف فْ صكرتً الىٍائية.
ب ػ كصف اداة الدراسة ( االستبانة):
تتككف اداة الدراسة ) اٚستباىة ( هف ) (5هجاٚت فرعية كٌِ ) هٍارة اٚستهاع الفعاؿ ػ هٍارة
ادارة الكقت ػ هٍارة اٚىشاء كالتىظيـ ػ هٍارة التفكٓر ػ هٍارة الذاكرة ( تككف اٚجابة عمٍٓا كفق
هقياس هتدرج تضهف كل هجاؿ عددا هف الفقرات الدالة عميً كالتْ تقكـ عمِ عرض هجهكعة
هف الفقرات عمِ الطمبة تتضهف أهثمة بسيطة تكضح الهٍارة الهراد قياسٍا كالطمب هىٍـ اختيار
احد بدائل اٚجابة التْ تعبر عف شدة اتفاقً هعٍا كتككف اٚجابة عميً هف خٛؿ كضع اشارة
صح اهاـ الحقل الهىاسب ,عمها اف ٌدي الطريقة ٌْ هف الطرائق الشائعة كالهتعارؼ عمٍٓا فْ
بىاء الهقآيس الىفسية كالتربكية لها تتهٓز بً هف سٍكلة فْ البىاء كالتصحيح كتكفر هقياس ٓتهٓز
بالتجاىس  ,كها اىٍا تعطْ حرية الهجاؿ لمهستجٓب فْ إظٍار شدة اىطباؽ الفدرة عميً ,كاستىادا
الِ طريقة "ليكرد"  Likertفقد تـ كضع اربع بدائل لٙجابة عمِ الفقرات كٌْ ) هكافق لحد كبٓر,
موافك  ,محاٌد , ,ال اوافك مطلما) تمابلها الدرجات ( 4ــ  3ــ  2ــ ) 1على التوالً.
أ -صلق ٚصجبد أكاح اٌلهاٍخ االٍزجبٔخ

لغرض قياس ثبات أداة الدراسة فقد تـ تكزيع عدد  20ىسخة هىٍا ,ك باستخداـ الحزهة ا٘حصائية

لمعمػكـ اٚجتهاعٓػة )  Statistical Package For Social Sciences( SPSSكذلؾ الصدؽ
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عف طريق الهقارف الطرفية كعف طريق استخراج هعاهل اٚتساؽ الداخمْ ) ألفا – كرك ىباخ (
:Cranach Alpha
ب -صدؽ أداة الدراسة
المقارنة الطرفية  :كٌك حساب قيهة اختبار )ت( لدٚلة الفركؽ بٓف هتكسط قيـ الربيع اٖدىِ
) %30هف القيـ الدىيا( كهتكسط قيـ الربيع اٖعمِ )  % 30هف القيـ العميا ( لجهيع هقآيس
الدراسة  ,كجاءت الىتائج لكل هقياس هف هقياس الدراسة كها ٓمْ :
جدكؿ رقـ ) (1ىتائج اختبار ت لمهقارىة الطرفية
 %30هف القيـ

 %30هف القيـ الدىيا

العميا

ف= 10

الهتكسط

الحسابْ

هقياس الهٍارات

2.92

اٚىحراؼ

الهعيارؼ

0.155

ف= 10
الهتكس
ط

الحسابْ
3.36

اٚىحراؼ

الهعيارؼ

0.201

قيهة اختيار

قيهة هستكػ

)ت(

الهعىكية

الهحسكبة

10.045

الهشاٌدة

0.000

داؿ إحصائيا

ٓتضح هف الجدكؿ رقـ ) (1إف قيهة )ت( الهحسكبة لمهقارىة بٓف الربيع اٖدىِ كالربيع اٖعمِ
لعبارات هقياس هٍارات التىهية البشرية قيهة ت ) (10.045كاىت أكبر هف قيهة ت الجدكلية التْ
تساكؼ ) , (2.776كاف قيهة هستكػ الهعىكية الهقابمة لٍا أقل هف ) (0.05هستكػ الهعىكية
الهعتهد فْ الدراسة كعميً يهكف القكؿ اىً تكجد دالة إحصائيا بٓف الربيع اٖدىِ كالربيع اٖعمِ
هقآيس الدراسة.
ت -ثبات أداة الدراسة :يقصد بثبات أداة جهع البياىات دقتٍا كتساقٍا بهعىِ إف تعطْ أداة جهع
البياىات الىتائج ىفسٍا إذا تـ استخداهٍا أك إعادتٍا هرة أخرػ تحت ظركؼ ههاثمة.
 .1ألفا كرك نباخ  :اختبار ألفا كرك ىباخ )  ( لمصدؽ كالثبات :يعد ألفا كرك ىباخ هف اٚختبارات
ا٘حصائية الهٍهة لتحمٓل بياىات اٚستباىة  ,كٌك اختبار ٓبٓف هدػ اٚتساؽ الداخمْ لعبارات
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اٚستباىة )تحلٌل البٌانات اإلحصائٌة باستخدام البرنامج اإلحصائً  2005 ,SPSSصفحة 49
 ,دار الحامد  ,عمان (

(  2
 2t

N
()2N 1

)=



حٓث =  :هعاهل الثبات  =Nعدد اٖسئمة فْ اٚستباىة
كتككف قيهة هعاهل ألفا كرك ىباخ ها بٓف ) (1 ,0كيبٓف هدػ اٚرتباط بٓف إجابات هفردات
العٓىة فعىدها تككف قيهة هعاهل ألفا كرك ىباخ صفر فٓدؿ ذلؾ عمِ عدـ كجكد ارتباط هطمق ها
بٓف إجابات هفردات العٓىة ,أها إذا كاىت قيهة هعاهل ألفا كرك ىباخ كاحد صحيح فٍذا ٓدؿ عمِ
أف ٌىاؾ ارتباط تاـ بٓف إجابات هفردات العٓىة ,كهف الهعركؼ أف أصغر قيهة هقبكلة لهعاهل
كرك ىباخ ألفا )  0.6 ٌْ ( كأفضل قيهة تتراكح بٓف )  0.7إلِ  (0.8ككمها زادت قيهتً عف
 0.8كاف ذلؾ أفضل .
جدكؿ رقـ ) (2ىتائج اختبار كرك ىباخ ألفا
الهقآيس

عدد العبارات

هعاهل ألفا كرك ىباخ

هقياس الهٍارات

31

0.786

ٓتضح هف الجدكؿ السابق رقـ ) (2إف هعاهل ثبات هقياس الهٍارات ٌك ) (0.786كٌك
قيهة أكبر هف  0.7كٌْ قيهة ههتازة لمثبات كبٍذا يعىْ كجكد ترابط بٓف العبارات .
أكالً  :المعمكمات االكلية
 .1الجنس :فْ الجدكؿ رقـ ) (3كالشكل رقـ ) (1تبٓف لتكزيع الهجٓبٓف حسب الجىس .
الجدكؿ رقـ)ٓ (3بٓف التكزيع التكرارؼ لمهجٓبٓف حسب الجىس
الجىس
ذككر
إىاث

الهجهكع

العدد
18
52
70

الىسبة %
%25.7
%74.3
%100

775

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)
 52ـ  52أغظطض 5252و

[متطمبات التحكؿ التربكي لكميات التربية في ظل تحديات تكنكلكجيا المعرفة]

الشكل رقـ )ٓ (1كضح ىسب الجىس لعٓىة الدراسة
ذكور;
%25.70

إنات;
%74.30

ٓتضػػح هػػف الجػػدكؿ السػػابق رقػػـ ) (3كالشػػكل رقػػـ ) (1أف أكبػػر ىسػػبة هػػف أفػراد عٓىػػة الد ارسػػة ٌػػـ

اٚىاث حٓث بمغت  , %74.3كبمغت ىسبة الذككر .%25.70

 .2القسـ :فْ الجدكؿ رقـ ) (4تبٓف تكزيع الهبحكثٓف حسب القسـ العمهْ .
الجدكؿ رقـ )ٓ (4بٓف التكزيع التكرارؼ لمهجٓبٓف حسب القسـ العمهْ
القسـ

حاسكب
جغرافيا

المغة اٚىجمٓزية

خدهة اجتهاعية
فٓزياء

هعمـ فصل

رياض أطفاؿ
أحياء

رياضيات

دراسات إسٛهية
الهجهكع

العدد
14

الىسبة %

12

%17.1

14

%20

7

%10

1

%1.4

6

%8.6

8

%20

%11.4

1

%1.4

2

%2.9

5

%7.1

70

%100
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ٓتض ػػح ه ػػف الج ػػدكؿ) (4إف أعم ػػْ ىس ػػبة ه ػػف الهبح ػػكتٓف ف ػػْ القس ػػـ العمه ػػْ لمحاس ػػكب كخده ػػة
إجتهاعيػ ػػة كػ ػػل هػ ػػىٍـ بىسػ ػػبة ) ,(%20كيمٍٓػ ػػا الهبحثػ ػػكيف هػ ػػف قسػ ػػـ الجغرافيػ ػػا كػ ػػل هػ ػػىٍـ بىسػ ػػبة
) ,(%17.1كيمٍٓ ػػا قس ػػـ المغ ػػة اٚىجمٓزي ػػة بىس ػػبة ) (%11.4بٓىه ػػا كص ػػمت اق ػػل ىس ػػبة ه ػػف اقس ػػاـ
الفٓزياء كاٚحياء ). (%1.4
ئعبثبد رَبؤالد اٌلهاٍخ
لتحقٓق أٌداؼ الدراسة كتحمٓل البياىات التْ تـ تجهيعٍا ,فقد تـ استخداـ العدٓد هف اٖسالٓب
اختصار
اا
ا٘حصائية الهىاسبة باستخداـ الحزـ ا٘حصائية لمعمكـ اٚجتهاعية كالتْ ٓرهز لٍا
بالرهز)Statistical Package for Social Sciences (SPSS

بعد تجهيع استهارات

اٚستبياف الهكزعة استخدـ الطريقة الرقهية فْ ترهٓز البياىات الخاصة ترهٓز ا٘جابات الهتعمقة
الهقياس ليكرث الثٛثْ كها بالجدكؿ ):(5
الجدكؿ رقـ ( )5تكزيع الدرجات عمى اإلجابات المتعمقة بعبارات المقياس
ا٘جابة

 ٚأكافق هطمقا

هحآد

هكافق

هكافق لحد كبٓر

الدرجة

1

2

3

4

ٓتـ بعد ذلؾ حساب الهتكسط الحسابْ )الهتكسط الهرجح( لتحدٓد أكزاف العبارات حسب قيـ
الهتكسط الهرجح الهتحصل عمٍٓا ىتٓجة لتحمٓل ا٘جابات كها فْ الجدكؿ رقـ ) (6ك ذلؾ بعد أف
تـ ترهٓز كادخاؿ البياىات إلِ الحاسب ألْ طكؿ خٛيا الهقياس الثٛثْ الحدكد الدىيا كالعمْ
الهستخدـ فْ هحاكر الدراسة تـ حساب الهدػ ) ,(3=1-4ثـ تقسٓػهً عمِ عدد خٛيا الهقياس
لمحصكؿ عمِ طكؿ الخمية أؼ ) ( 0.74 = 4÷3بعد ذلؾ ٓتـ إضافة ٌذي القيهة إلِ اقل قيهة
فْ الهقياس )كبداية الهقياس كٌْ الكاحد الصحيح(كذلؾ لتحدٓد الحد اٖقل لٍذي الخمية كها فْ
الجدكؿ التالْ :
جدكؿ رقـ ) (6الهتكسط الحسابْ)الهرجح( لتحدٓػد اكزاف العبارات
الهستكػ

منخفضة

متكسطة

عالية

عالية جدا

الهتكسط

هف  1إلِ 1.74

هف 1.75إلِ

هف  2.50إلِ

هف  3.25إلِ
4

الهرجح

2.49

3.24
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ػوض ٔزبئظ اٌجؾذ ٚرفَ١و٘ب:
فيها ٓمْ عرضا لىتائج البحت التْ تـ التكصل الٍٓا كفقا لٍدؼ البحت الهحدد كالهتهثل فْ
الكشف عف هٍارات التىهية البشرية الٛزهة لطمبة كمية التربية ػ جاهعة طرابمس هف كجٍة ىضرٌـ
,لتحدٓد اكتر هٍارات التىهية البشرية احتياجا  ,فيها ٓمْ تكضيح الهتكسط كاٚىحراؼ الهعيارؼ
لكل عبارة كاٌهٓتٍا لكل فقرة كلمفقرات ترتٓبٍا تىازليا حسب هتكسطات الهكافقة فْ الجدكؿ التالْ:
الجدكؿ رقـ ()7المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعياري
العبارة

ر

العبارة

الهتكسط

اٚىحراؼ

اٚتجاي

الترتٓب

عالية جدا

1

عالية

12

عالية

11

عالية

24

عالية

12

عالية جدا

6

عالية

18

عالية

12

عالية

13

عالية

20

2
0.79

عالية

22

عالية

2
0.84

عالية جدا

16
2

عالية جدا

6

عالية

21

عالية جدا

3

الحسابْ

الهعيارؼ

1

القدرة عمِ احتراـ الهتحدث ) هث ٛاٚيحاء بالقبكؿ كاٚحتراـ كالتقدٓر(

3.64

0.61

2

القدرة عمِ التكاصل البصرؼ أثىاء اٚستهاع ) هث ٛتركٓز الىظر أتىاء

3.19

3
4
5

الهحاضر
ة( تهٓٓز اٚفكار الرئيسة هف خٛؿ اٚستهاع الفعاؿ) هث ٛهعرفة الفكرة
عمِ
القدرة
الرئيسية كعٛقتٍا بهكضكع الهحاضرة(
القدرة عمِ استخداـ الجسد لمتعبٓر عف رأيؾ ) هثٌ ٛز الرأس بشكل ٓكحْ
بالقبكؿ كالهكافقة كالفٍـ(
القدرة عمِ تحدٓد الٍدؼ هف اٚستهاع ) هث ٛاىت تستهع لمدرس هف أجل

3.21
2.84
3.19

التعرؼ عمِ الحقائق العمهية كتفسٓرٌا(
القدرة عمِ التفاعل هع ها تسهعً ) هث ٛاقتراح الحمكؿ كالبدائل لهشكمة هعٓىة(

3.31

7

القدرة عمِ عدـ الهقاطعة خٛؿ الشرح كالتفسٓر

3.04

8

القدرة حفع كفٍـ كاسترجاع الهعمكهات عىد الحاجة

3.19

9

القدرة عمِ تطبٓق فف اٚستهاع

3.16

10

القدرة عمِ تمخيص كتفسٓر الهحتكػ السهعْ

2.99

11

القدرة عمِ استقباؿ الشرح كتجاٌل الضكضاء

2.87

12

القدرة عمِ التهٓٓز بٓف أراء كالحقائق ) هث ٛليس كل ها يقاؿ قابل لمتطبٓق(

3.11

14

القدرة عمِ تخصيص جزء هف الكقت لمراحة هف حٓف ٖخر
القدرة عمِ تعزيز الذات بعد اٚىتٍاء هف عهل هعٓف بكقتً الهحدد ) هثٛ

3.31

16

القدرة عمِ ترتٓب كتىظيـ الهحاضرات

6

13
15
17
18

القدرة عمِ احتراـ الكقت كتقدٓر أٌهٓتً

اٚحتفاء بعد كل إىجاز(

القدرة عمِ التفاعل بركح آجابية هع اٚهكر الطارئة
القدرة عمِ تحدٓد سقف زهىْ لدراسة كل هادة

3.46
2.91
3.41
3.29
3.36

5
0.64
4
0.53
5

0.92
7
0.80
4
0.60
3
0.85
9
0.74
8
0.73
5
0.87
6
0.99
0.65
0
0.75
3
6

0.60
0.66
2
0.72
3
3

عالية
عالية جدا
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22
23
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26
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القدرة عمِ تطبٓق الخبرات التعميهية فْ الحياة
القدرة عمِ تىظيـ الكـ الٍائل هف الهعمكهات كالهفاٌيـ بشكل يسٍل دراستٍا
كفٍهٍاعمِ هقاكهة الرغبة فْ تأجٓل الهحاضرات الطكيمة
القدرة
القدرة عمِ استعهاؿ السبب كالىتٓجة لفٍـ الدركس
القدرة عمِ تطبٓق هحتكػ الهحاضرات فْ الحياة الشخصية ) هث ٛالصحة
الىفسية كعٛقتٍا بالتربية بالخهس سىكات اٚكلِ هف عهر اٚىساف(
القدرة عمِ الهقارىة كالتحمٓل كاقتراح البدائل
القدرة عمِ ربط كترتٓب اٚفكار كفقا ٌٖهٓتٍا
القدرة عمِ ادراؾ اٚىفعاؿ الذؼ يسكد الهكقف

القدرة عمِ استدعاء كتذكر المحظات السعٓدة كالحزيىة

القدرة عمِ استعهاؿ عٛهات التىقيط أثىاء الكتابة) هث ٛاستعهاؿ عٛهة السؤاؿ

كالتعجب...الخ(
القدرة عمِ العصف الدٌىْ كأسمكب لجهع هعمكهات هتىكعة حكؿ هكضكع
هعٓفة عمِ تقٓيـ أراء الهتىاقضة ) هث ٛالعٛقة بٓف تفافة الهجتهع كقكاىٓىً(
القدر
القدرة عمِ تشخيص السمكؾ لتقكيهً كبياف أٌهٓتً

3.14
3.34
2.69
3.16

0.74
0.70
8
1.04
0
0.75
3
0.79
4

3.13
3.27
3.07

0.77
0.67
9
0.78
9

3.26

3.00
2.99
2.86
3.11
3.30

3

0.88
6
0.87
5
6

0.80
0.71
4
0.66
3
7

عالية
عالية جدا
عالية
عالية

14
5
25
13

عالية جدا

10

عالية
عالية جدا
عالية

15
9
17

عالية

20

عالية
عالية

23
16

عالية

عالية جدا

هف خٛؿ الىتائج الهكضحة أعٛي ٓتضح أف أفراد عٓىة الدراسة اجابتٍـ عمِ الهستكػ العاـ
هستكػ عالْ جهيع العبارات تىازليا كاٚتْ حسب درجة الهتكسط الحسابْ :
 .1جاءت العبارة رقـ) (1كٌِ " القدرة عمِ احتراـ الهتحدث ) هث ٛاٚيحاء بالقبكؿ كاٚحتراـ
كالتقدٓر("بالهرتبة اٖكلِ هف حٓث درجة هكافقة أفراد عٓىة الدراسة لٍا عالية جدا بهتكسط
) ,(3.64كقد تعزػ ىتٓجة ذلؾ الِ اف عٓىة البحث تعتبر احتراـ التدريس اهر ضركرؼ جدا
فْ عهمية اٚستهاع الفعاؿ هقركىا بمغة الجسد التْ تؤكد ذلؾ كتؤيدي كتحريؾ الرأس هها
ٓكحْ بالقبكؿ كالهكافقة هف قبل الطالب الهستهع ,عمِ اعتبار اف هف ابرز صفات الهستهع
الجٓد ٌْ اٌٚتهاـ كاٚىتباي لها يقكلً الهتحدث كابداء اٚحتراـ كالتقدٓر لً اثىاء الحدٓث,
لذلؾ فاف هعظـ الىاجحكف ٌـ اىاس يحسىكف اٚىصات كيدرككف اٌهية اٚستهاع كاٚىصات
لٗخريف لتدعيـ العٛقات آٚجابية اثىاء اٚتصاؿ.
 .2جاءت العبارة رقـ) (13كٌِ القدرة عمِ احتراـ الكقت كتقدٓر أٌهٓتً بالهرتبة الثاىية هف حٓث
درجة هكافقة أفراد عٓىة الدراسة لٍا عالْ جدا بهتكسط ) ,(3.46كيهكف اف تعزػ الىتٓجة
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الِ كعْ الطمبة بأٌهية الكقت ,فٍك الهكرد اٌٚـ لٙىساف ,كاٚفادة هىً بشكل جٓد تجعل
حياة الفرد اكثر ىجاحا كفعالية.
 .3جاءت العبارة رقـ) (16كٌِ " هف القدرة عمِ ترتٓب كتىظيـ الهحاضرات " بالهرتبة الثالثة
هف حٓث درجة هكافقة أفراد عٓىة الدراسة لٍا عالية جدا بهتكسط ) ,(3.41قد ىرجح ذلؾ
بشعكر افراد العٓىة بضركرة الترتٓب كالتىظيـ لهحاضراتٍـ ,اٚهر الذؼ ٓجعمٍـ اكثر استعدادا
كقبك ٚلمدراسة ,هها يسٍل عهمية الدراسة بدي ٛعف الفكضِ كالتخبط.
 .4جاءت العبارة رقـ) (4كٌِ القدرة عمِ تحدٓد سقف زهىْ لدراسة كل هادة " بالهرتبة الرابعة
هف حٓث درجة هكافقة أفراد عٓىة الدراسة لٍا عالية جدا بهتكسط ) .(3.36كقد يعزػ دلؾ
الِ ادراؾ الطمبة اٌهية تحدٓد السقف الزهىْ كاف خٓر بداية لتحسٓف استخداـ الكقت ٌْ
تحدٓد الِ أؼ هدػ يستطيع الشخص اف ٓتحكـ فْ الكقت الهتاح.
 .5جاءت العبارة رقـ) (20كٌِ" ٌل القدرة عمِ تىظيـ الكـ الٍائل هف الهعمكهات كالهفاٌيـ
بشكل يسٍل دراستٍا كفٍهٍا ".بالهرتبة الخاهسة هف حٓث درجة هكافق أفراد عٓىة الدراسة لٍا
عالية جدا بهتكسط ) ,(3.34كيرجح ذلؾ الِ اف الطمبة ٓدرككف اٌهية الترتٓب كالتىظيـ
لهحاضراتٍـ ككتبٍـ الدراسية ,اٚهر الذؼ يسٍـ فْ زيادة استعدادٌـ كرغبتٍـ فْ الدراسة.
 .6جاءت العبارتاف رقـ) (14/6كٌِ" القدرة عمِ التفاعل هع ها تسهعً ) هث ٛاقتراح الحمكؿ
كالبدائل لهشكمة هعٓىة( /القدرة عمِ تخصيص جزء هف الكقت لمراحة هف حٓف ٖخر.
بالهرتبة السادسة هف حٓث درجة هكافقة أفراد عٓىة الدراسة لٍا عالية جدا بهتكسط )(3.31
 ,كيرجح ذلؾ الِ ككف الطمبة يستشعركف ضركرة كاٌهية التفاعل هع ها يسهعكىً إذ تعد
عهمية التفاعل بٓف الهستهع كالهحتكػ الهسهكع كالتفاعل بٓف الهستهع كالهتحدث اك الهرسل
هف صفات الهستهع الجٓد ,كها قد ٓرجع الِ ادراؾ عٓىة البحث حاجتٍـ الهاسة لتخصيص
جزء هف الكقت لمراحة بٓف فترة كاخرػ ٚستعادة ىشاطٍـ كضهاف استه اررية دراستٍـ بشكل
جٓد كهفٓد.
 .7جاءت العبارة رقـ) (31القدرة عمِ تشخيص السمكؾ لتقكيهً كبياف أٌهٓتً بالهرتبة السابعة
هف حٓث درجة هكافقة أفراد عٓىة الدراسة لٍا عالية جدا بهتكسط ) . (3.30كقد تعزػ ٌدي
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الىتٓجة ٘دراؾ الطمبة ٌٖهية فٍـ السمكؾ اٚىساىْ كفٍـ ها ٓترتب عميً هف ىتائج تصرفاتٍـ
كعكاقب سمككٍـ.
 .8جاءت العبارة رقـ) (17كٌِ " القدرة عمِ التفاعل بركح آجابية هع اٚهكر الطارئة " بالهرتبة
الثاهىة هف حٓث درجة هكافقة أفراد عٓىة الدراسة لٍا عالية جدا بهتكسط ). (3.29
 .9جاءت العبارات رقـ ) (25القدرة عمِ ربط كترتٓب اٚفكار كفقا ٌٖهٓتٍا باستهرار بالهرتبة
التاسعة هف حٓث درجة هكافقة أفراد عٓىة الدراسة لٍا عالية جدا بهتكسط ). (3.27
 .10جاءت العبارة رقـ ) (23القدرة عمِ تطبٓق هحتكػ الهحاضرات فْ الحياة الشخصية ) هثٛ
الصحة الىفسية كعٛقتٍا بالتربية بالخهس سىكات اٚكلِ هف عهر اٚىساف(بالهرتبة العاشرة
هف حٓث درجة هكافقة أفراد عٓىة الدراسة لٍا عالية جدا بهتكسط ) (3.26قد تعزػ ٌذي
الىتٓجة الِ اف الطمبة افراد عٓىة البحث عمِ يقٓف بأٌهية ٌذي الهٍارة التْ هف خٛلٍا
ٓتطكر الفرد كيصبح قاد ار عمِ التعاهل هع الشخصية كهع اٚخريف بهركىة ككعْ.
 .11جاءت العبارة رقـ ) (3القدرة عمِ تهٓٓز اٚفكار الرئيسة هف خٛؿ اٚستهاع الفعاؿ) هثٛ
هعرفة الفكرة الرئيسية كعٛقتٍا بهكضكع الهحاضرة(.بالهرتبة الحادية عشر هف حٓث درجة
هكافقة أفراد عٓىة الدراسة لٍا عالية بهتكسط ),(3.21كقد ٓرجح سبب ٌدي الىتٓجة الِ ادراؾ
عٓىة البحث ٌٖهية ههارستٍـ لعهمية تشخيص الفكرة الرئيسية كتهٓزٌا عف باقْ اٚفكار
الفرعية التْ تىاكلٍا الهكضكع اٚهر الذؼ يساعدٌـ عمِ استيعاب هضهكف الهكضكع
كالتركٓز عميً اكثر هف غٓري.
 .12جاءت العبارات رقـ ) (8/5/2القدرة عمِ التكاصل البصرؼ أثىاء اٚستهاع ) هث ٛتركٓز
الىظر أتىاء الهحاضرة(  /القدرة عمِ تحدٓد الٍدؼ هف اٚستهاع ) هث ٛاىت تستهع لمدرس
هف أجل التعرؼ عمِ الحقائق العمهية كتفسٓرٌا(  /القدرة حفع كفٍـ كاسترجاع الهعمكهات عىد
الحاجة ( بالهرتبة الثاىية عشر هف حٓث درجة هكافقة أفراد عٓىة الدراسة لٍا عالية بهتكسط
) ,(3.19كيرجع ذلؾ إلِ كعْ افراد عٓىة البحث باٌٖهية التْ تهثمٍا عهمية التكاصل
البصرؼ كتأثٓرٌا عمِ هستكػ الفٍـ كاٚستيعاب لمهادة الهطركحة لمتدريس.
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 .13جاءت العبارة رقـ ) (22/9القدرة عمِ تطبٓق فف اٚستهاع /القدرة عمِ استعهاؿ السبب
كالىتٓجة لفٍـ الدركس بالهرتبة الثالثة عشر هف حٓث درجة هكافقة أفراد عٓىة الدراسة لٍا
عالية بهتكسط ). (3.16
 .14جاءت العبارة رقـ ) ( 19القدرة عمِ تطبٓق الخبرات التعميهية فْ الحياة بالهرتبة الرابعة
عشر هف حٓث درجة هكافقة أفراد عٓىة الدراسة لٍا عالية بهتكسط ) ,(3.14قد تعزػ ٌدي
الىتٓجة الِ ادراؾ الطمبة عٓىة البحث اىً هف خٛؿ ٌدي الهٍارة يصبح الفرد قاد ار عمِ
التعاهل هع الهكاقف كالهشكٛت التْ قد ٓتعرض لٍا كذلؾ با٘فادة هف كل ها تعمهً هسبقا
هف هعمكهات كاكتسبً هف خبرات ,كيكاجٍا بحكهة كدراية لتجاكزٌا.
 .15جاءت العبارة رقـ ) (24القدرة عمِ الهقارىة كالتحمٓل كاقتراح البدائل بالهرتبة الخاهسة
عشر هف حٓث درجة هكافقة أفراد عٓىة الدراسة لٍا عالية بهتكسط ) ,(3.13كقد يككف السبب
كراء ٌدي الىتٓجة ٌك ىظرة الطمبة لٍدي الهٍارة بشكل يفترض ضركرة اهتٛكٍا كههارستٍا لها
تمعبً هف دكر بارز فْ الكشف عف اكجً الشبً كاٚختٛؼ بٓف هختمف الهكاقف كالسمككيات.
 .16جاءت العبارات رقـ ) (30/12القدرة عمِ التهٓٓز بٓف أراء كالحقائق ) هث ٛليس كل ها
يقاؿ قابل لمتطبٓق(  /القدرة عمِ تقٓيـ أراء الهتىاقضة ) هث ٛالعٛقة بٓف تفافة الهجتهع
كقكاىٓىً(

بالهرتبة السادسة عشر هف حٓث درجة هكافقة أفراد عٓىة الدراسة لٍا عالية

بهتكسط ). (3.11
 .17جاءت العبارة رقـ ) (26القدرة عمِ ادراؾ اٚىفعاؿ الذؼ يسكد الهكقف بالهرتبة السابعة عشر
هف حٓث درجة هكافقة أفراد عٓىة الدراسة لٍا عالية بهتكسط ),(3.07قد تعزػ ٌذي الىتٓجة
الِ اٌتهاـ الطمبة افراد عٓىة البحث بٍدي الهٍارة التْ تهثل جاىبا هٍها هف الذكاء العاطفْ
اك الكجداىْ الذؼ يعىِ بالهشاعر كاٚحاسيس التْ لٍا اٌهية كبٓرة فْ عهمية التفاعل هع
اٚحداث كالهكاقف الهختمفة.
 .18جاءت العبارة رقـ ) (7القدرة عمِ عدـ الهقاطعة خٛؿ الشرح كالتفسٓر بالهرتبة الثاهىة عشر
هف حٓث درجة هكافقة أفراد عٓىة الدراسة لٍا عالية بهتكسط ) ,(3.04كقد تعزؼ ٌدي الىتٓجة
 ٚد ارؾ عٓىة البحث لضركرة كاٌهية اٚحتراـ كالتقدٓر الهتبادؿ بٓف الهعمـ كالهتعمـ.
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 .19جاءت العبارة رقـ ) ( 27القدرة عمِ استدعاء كتذكر المحظات السعٓدة كالحزيىة .بالهرتبة
التاسعة عشر هف حٓث درجة هكافقة أفراد عٓىة الدراسة لٍا عالية بهتكسط ). (3.00
 .20جاءت العبارة رقـ ) (28/10القدرة عمِ تمخيص كتفسٓر الهحتكػ السهعْ /القدرة عمِ
استعهاؿ عٛهات التىقيط أثىاء الكتابة) هث ٛاستعهاؿ عٛهة السؤاؿ كالتعجب...الخ(بالهرتبة
العشركف هف حٓث درجة هكافقة أفراد عٓىة الدراسة لٍا عالية بهتكسط ). (2.99
 .21جاءت العبارة رقـ ) (15القدرة عمِ تعزيز الذات بعد اٚىتٍاء هف عهل هعٓف بكقتً الهحدد
)هث ٛاٚحتفاء بعد كل إىجاز(.بالهرتبة الكاحد كالعشركف هف حٓث درجة هكافقة أفراد عٓىة

الدراسة لٍا عالية بهتكسط ) ,(2.91كقد تعزػ ٌذي الىتٓجة الِ ىظرة الطمبة الِ هسالة
تعزيز الذات ىظرة خاصة لها ٓمهسكي فٍٓا هف فائدة كبٓرة فْ زيادة دافعٓتٍـ ىحك التعمـ

كالدراسة بشكل اكثر جدية كتركٓز اعهق.

 .22جاءت العبارة رقـ ) (11القدرة عمِ استقباؿ الشرح كتجاٌل الضكضاء بالهرتبة اتىاف

كالعشركف هف حٓث درجة هكافقة أفراد عٓىة الدراسة لٍا عالية بهتكسط ),(2.87كقد تعزػ
ٌدي الىتٓجة الِ ادراؾ افراد عٓىة البحث ٌٖهية

 .23جاءت العبارة رقـ ) (29القدرة عمِ العصف الدٌىْ كأسمكب لجهع هعمكهات هتىكعة حكؿ
هكضكع هعٓف بالهرتبة الثالثة كالعشركف هف حٓث درجة هكافقة أفراد عٓىة الدراسة لٍا عالية

بهتكسط ) ,(2.86قد ترجع ٌدي الىتٓجة الِ اف افراد عٓىة البحث ٓدرككف ضركرة اكتسابٍـ
لٍدي الهٍارات الهٍهة كالتْ  ٚغىِ غىٍا كخاصة لطٛب كميات التربية.

 .24جاءت العبارة رقـ ) (4القدرة عمِ استخداـ الجسد لمتعبٓر عف رأيؾ ) هثٌ ٛز الرأس بشكل
ٓكحْ بالقبكؿ كالهكافقة كالفٍـ( بالهرتبة الرابعة كالعشركف هف حٓث درجة هكافقة أفراد عٓىة

الدراسة لٍا عالية بهتكسط ),(2.84يهكف اف تككف ٌدي الىتٓجة ىابعة هف شعكر الطمبة
ضهف عٓىة البحث بضركرة جعل الهتحدث يحس بتفاعل الهستهعٓف هعً كتجاكبٍـ هعً,

كفْ ذلؾ اثبتت الدراسات اف لغة الجسد تحدد الجزء اٚكبر هف ٌكية كتككيف شخصية الفرد
ككيفية ىظرة اٚخريف لً

 .25جاءت العبارة رقـ ) (21القدرة عمِ هقاكهة الرغبة فْ تأجٓل الهحاضرات الطكيمة بالهرتبة

الخاهسة كالعشركف هف حٓث درجة هكافقة أفراد عٓىة الدراسة لٍا عالية بهتكسط ),(2.69
ربها تعزػ ٌدي الىتٓجة لهستكػ الطهكح الجٓد الذؼ ٓتهٓز بً طٛب كمية التربية.

التكصيات:

بىاء عمْ ها تكصمت اليً الدارسة هف ىتائج اكصت الباحثة بعدد هف التكصيات:
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1ػ ػ ضركرة كجكد هعآٓر كاضحة ٚىتقاء كقبكؿ الطمبة الجدد لكمية التربية.

 2ػ عقد دكرات تدريبية بصفة دكرية بكمية التربية الغرض هىٍا تزكيد الطمبة بٍارات التىهية
البشرية كالهٍا ارت الكظيفة ككيفية تدريسٍا .

 3ػ بىاء براهج تىهكية هجٍزة بحقائق تدربيً شاهمة عف التىهية البشرية كهٍارتٍا .

 4ػ ػ اىشاء دكرات تدربيً هكتفة لطمبة كمية التربية قصر بف غشٓر فْ هٍارة التىهية البشرية بغٓت
اكسابٍـ لٍا .

المقترحات:

1ػ ػ اجراء دراسة هقارىً اٚقساـ العمهية كاٚدبية لكمية التربية.

 2ػ ػ اجراء دراسة لهعرفة الفجكة الهٍارية لدؼ اقساـ كمية التربية.

 3ػػاجراء دراسة لهعرفة احتياجات التدريبة اٚزهة باستخداـ استراتٓجيات كطرؽ التدريس الهختمفة.
4ػ ػ اجراء دراسات تجربيً لكل هجاؿ هف هجاٚت التىهية البشرية عمْ حدي لمتعرؼ عمْ اثري فْ

هستكؼ التحصٓل العمهْ لمطمبة.
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11
 12ػ ػ ىادر احهد ابك شيحة ,2009 ,هدخل الِ ادارة الكقت ,ط ,1دار الهسٓرة عهاف ,اٖرداف.
 13ػ ػ ػ ىادية حسٓف العفكف ,2012 ,اٚتجاٌات الحدٓثة فْ التدريس كتىهية التفكٓر ,ط ,1دار
صفاء لمىشر كالتكزيع  ,عهاف.
 14ػ ػ ػ ىبٓل عبد الٍادؼ ,ىادية ىبْ هصطفِ  ,2001 ,التفكٓر عىد اٚطفاؿ ,دار صفاء لمىشر
كالتكزيع ,عهاف ,اٚردف.ػ
 15ػ ػ ىكر عمْ عبكد العبٓدؼ ,2011 ,ادارة الكقت كالهٍارة الكظيفية كاثرٌا عمِ اداء اٚفراد
العاهمٓف ,رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة ,جاهعة الهكصل  ,كمية اٚدارة كاٚقتصاد ,العراؽ.
16ػ ػ ػ كسف عبد الرزاؽ حسف ,2013 ,اضاءات فْ التىهية البشرية كقياس دلٓل الفقر الدكلْ,
ط ,1دار الحاهد لمىشر كالتكزيع ,عهاف ,اٚردف.
هصادر اٚىترىٓت
http:ar.wikipedia.org.wiki
*******************************
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دكر تكنكلكجيا التعميـ في مكاجية جائحة ككركنا
أ .يكسف رحكمة سالـ ابكجناح

أ .ناجية اليادي دمحم قشكط
كمية التربية جاهعة الزاكية
الممخص:

يعد التعميـ العهكد الفقرؼ كالركٓزة اٖساسية التْ يعتهد عمٍٓا جهيع دكؿ العالـ ,بداية هف التعميـ اٖساسْ
إلِ ىٍاية السمـ التعميهْ .كبىاءا عمِ ذلؾ تُعد المغة كسٓمة هٍهة فْ الهجاؿ التعميهْ عاهة كالتكىكلكجْ خاصة
كٌذا ها ٓؤكد عميً الفٛسفة كالهفكريف حٓث أحرزت تطك ار كتقدها عرفً العالـ الفترة اٖخٓرة فزادت الحاجة الهاسة
عمِ استخداـ الكسائل الهعمكهاتية التكىكلكجية هها أدػ إلِ حدكث ثكرة تكىكلكجيا عارهة فْ جهيع الهجاٚت.
كلتكضيح ذلؾ ىشٓر إلِ أف اىفجار ثكرة الهعمكهاتية غٓرت الهاضْ بالحاضر ,كفْ ذلؾ السياؽ إف استخداـ
اٖجٍزة ا٘لكتركىية ٓ ٚىتٍْ بل هستهر هع الحياة هتطك ار ٓكاكب تغٓرات العصر .تتهثل هشكمة البحث فْ تسميط
الضكء عمِ دكر تكىكلكجيا التعميـ فْ هكاجٍة جائحة ككركىا .كىتٓجة لمتطكر السريع فْ ثكرة الهعمكهاتية كخاصة
عمِ الصعٓد التعميهْ حٓث أصبح استخداهٍا هٍه ا لحل اٖزهة التعميهية بعد ظٍكر جائحة ككركىا .حٓث اجتاح
ٌذا الكباء حكاجز الزهاف كالهكاف ,فجاءت دعكات "التعميـ ا٘لكتركىْ " التْ صاحبت اىتشار الفٓركس لتجتاح
ٌْ اٖخرػ حكاجز الهكاف كالزهاف .اجتياح هكاىْ جعل هف غياب الحكاجز الهكاىية الثابتة هثا ار لٛرتقاء إلِ
عكالـ هختمفة عف طريق شبكات ا٘ىترىت الفسيحة ,كاجتياح زهاىْ اهتمؾ أدكات التخمص هف ركتٓف الذٌاب
كا٘ياب كهزاحهة أخريف بحث ا عف سرعة الكصكؿ إلِ حٓز هكاىْ ربها كاف أضٓق هها تحتهمً رحابة العقكؿ.
كٌىا يهكف أف ىتساءؿ ها ٌك دكر التكىكلكجيا فْ حمحمة ٌذي الهشكمة؟ .كضحىا فْ ٌذا البحث العٛقة بٓف دكر
تكىكلكجيا التعميـ كجائحة العصر بحٓث حددىا كسائل اٚتصاؿ التكىكلكجية التعميهية ككيفية استخداهٍا بطرؽ
حدٓثة كهتطكرة با٘ضافة إلِ هدػ هساٌهة الهؤسسات التعميهية فْ ترسٓخ القيـ التعميهية كهعرفة الهشاكل التْ
تكاجً الهعمـ كالهتعمـ فْ تطبٓق التعميـ ا٘لكتركىْ .حٓث تـ استخداـ الهىٍج التحمٓمْ ا٘ستىتاجْ لهٛئهة طبيعة
البحث كالذؼ هف خٛلً تـ جهع الهعمكهات كتحمٓمٍا كالقاء بعض التكصيات.
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المقدمة

هع بداية القرف الحادؼ كالعشريف أصبحت تكىكلكجيا التعميـ هف أٌـ اٚساسيات فْ حياة

ا٘ىساف ,فباتت ُيعتهد عمٍٓا فْ كل هجاٚت الحياة سكاء كاف فْ التعميـ أك العهل أك التجارة,
كها أثبتت تفكقٍا فْ رفع هٍارات الهجاٚت الهتعددة كتساعد عمِ قياـ حياة ىاجحة .فالتكىكلكجيا
كاحدة هف الهصطمحات التْ أصبحت هىتشرة بشكل كبٓر فْ هجتهعاتىا فٍْ تشهل العدٓد هف
التقىيات التطبيقية كالحٓكية كالخاصة بالبياىات التْ تساعد فْ بىاء الهجتهع )الحٓمة دمحم,

 )(511-35 ,2001سمهاف  .(22, 1997الزبٓدؼ

تعتبر التكىكلكجيا هف الطرؽ التْ تؤدؼ إلِ ىجاح العهمية التعميهية بداية هف التعميـ اٖساسْ

كصكٚا إلِ التعميـ العالْ .كها تعهل عمِ رفع جكدة هستكاٌا بشكل كبٓر ,كٌذا ها أكد عميً
الفٛسفة كالهفكريف حٓث أىٍا أصبحت تكاكب العصر كذلؾ عف طريق التطكر الخاص بالهكاد
التعميهية لمطٛب كالهعمهٓف .حٓث أحرزت التكىكلكجيا تطك ار ك تقدها عرفً العالـ الفترة اٖخٓرة,
كهف ٌذا التقدـ كالتطكر الٍائل كالسريع فْ التكىكلكجيا زادت الحاجة الهاسة إلِ الكسائل
التكىكلكجية الهعمكهاتية ,هها أدػ الِ حدكث ثكرة تكىكلكجية عارهة فْ جهيع الهجاٚت
)الثقافية ,اٚقتصادية كالسياسية( ,ليستفٓد هىٍا ا٘ىساف فْ حياتً العهمية كالعمهية هف أجل
تحقٓق أٌدافً الهىشكدة) .عبد الخالق رشراش (318-32 , 2008 ,
عمِ ضكء تبىْ الهؤسسات التعميهية فْ العالـ لكاقع جدٓد ٓتهاشِ هع التحديات التْ فرضتٍا
أزهة ككركىا الهتكاصمةٓ ,برز دكر التكىكلكجيا كأحد هحاكر الدعـ الٍاهة ٚسته اررية العهمية
التعميهية ,خصكصا ضهف القطاع التعميهْ كالقطاعات اٖخرػ التْ تستٍدؼ ترسٓخ هزيد هف
أكجً اٚستقرار العمهْ كالهعرفْ خٛؿ هرحمة اٖزهة كها بعدٌا .كفْ ٌذا ا٘طارٓ ,تكلد لدٓىا
هزيد هف ا٘دراؾ حكؿ أٌهية التحكؿ التكىكلكجْ ك ٚشؾ أف أثر اٖزهة قد طاؿ الجهيع ابتداءا
هف العاهمٓف فْ القطاع التعميهْ كصكٚا إلِ الصحة كالصىاعة كالتجارة ,كأصبحت جهيع
القطاعات فْ العالـ تجتٍد إلِ إعادة الىظر بكيفية أداء أعهالٍا بها ٓتىاسب هع طبيعة هتطمبات
الهرحمة الحالية ,كالحفاظ عمِ القيهة التْ تكفرٌا فْ خدهاتٍا ,ها يفرض هتطمبات جدٓدة عمِ
صعٓد استه اررية اٖعهاؿ كتحقٓق الىجاح .كيأتْ التحكؿ التكىكلكجْ لٓكفر ٌذي الهتطمبات حٓث
 ٚيقتصر دكري عمِ تهكٓف استه اررية إىجاز اٖعهاؿ هع الحفاظ عمِ التباعد اٚجتهاعْ
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فحسب ,كاىها تسٍـ فْ دفع عجمة تطكير فْ أعهاؿ هختمف القطاعات كالصىاعات) .الحٓمة
دمحم) (511-35 ,2001 ,عدس دمحم.(36,19,1997 ,
كها يعتبر التحكؿ التكىكلكجْ هف أٌـ التقىيات التْ تؤدؼ دك ار هٍها فْ هكافحة فٓركس

ككركىا الهستجد .عمِ سبٓل الهثاؿ ,تسٍـ تقىيات تكىكلكجيا ا٘تصاؿ بدعـ جٍكد الهعمهٓف
كالطٛب فْ جهيع أىحاء العالـ هف التكاصل هع بعضٍـ البعض ,كتكفر لٗجياؿ الجدٓدة

ِهىصات حٓكية تبقٍٓـ عمِ تكاصل فيها بٓىٍـ كهع العالـ الخارجْ بدكف تكقف لهسٓرة اكتساب
العمكـ كالهعارؼ كتبادؿ أراء كالخبرات بالهؤسسات التعميهية الهختمفة) .عبد الخالق رشراش ,
 ) (318-32 , 2008سمهاف (22, 1997 ,الزبٓدؼ

إف التعميـ اٚلكتركىْ ٌك أحد هخرجات التعميـ الهعرفْ الجدٓد ,حٓث تؤكد الهؤشرات أف

تعميـ الهعرفة سيحقق هزيدا هف اٚىتشار فْ كل أىحاء العالـ ,كستككف لً اٌٖهية الرئيسة فْ
هىظكهة التعميـ كالتثقٓف فْ كل هكاف  ,كتزداد الحاجة إلِ التعميـ عف بعد فْ الظركؼ الطارئة
هثل ٌذي الظركؼ التْ يعيشٍا العالـ الٓكـ بسبب اىتشار كباء فٓركس ككركىا.

إف الهعادلة الصعبة التْ ٓكاجٍٍا العالـ ٌْ أف تكالٓف بىاء الهؤسسات التعميهية كتكفٓر

طكاقهٍا كأجٍزتٍا باٌظة جدا ,كأف هعدٚت الزيادة فْ عدد السكاف ,كبالتالْ الزيادة فْ الطمب
عمِ التعميـ ستتجاكز بىسب عالية جدا الهعركض كالهتاح ,كلذلؾ بدأ العجز كاضحا فْ قبكؿ

الطٛب فْ كثٓر هف الجاهعات فْ الدكؿ الهتقدهة كالىاهية.كلٍذا جاء هشركع التعميـ عف بعد
لٓىقذ

الحضارة

ا٘ىساىية

هف

الفشل

فْ

استيعاب

هزيدا

هف

طٛب

العمـ.

فتكىكلكجيا التعميـ اٚلكتركىْ هتكاهمة العىاصر كالفعاليات بدءا هف تصهيـ الهىٍج الدراسْ

التفاعمْ ,ثـ التعاقد هع الكفاءات القادرة عمِ إدارة الهعرفة ,كالعارفة بأحدث ها كصمت إليً
التقىية الحدٓثة ,كاىتٍاء بىظـ اٚهتحاىات كالتقٓيـ العمهْ الهستهر ,بهعىِ أف التعميـ عف بعد يقكـ

عمِ هٍارات الهعرفة الشاهمة كالهعرفة اٚختصاصية ,كها يستثهر ىظـ تكىكلكجيا الهعمكهات
كاٚتصاٚت كتجىٓدٌا ٘ثراء جهيع هراحل العهميات التعميهية ,إضافة إلِ تطبٓق الهعآٓر
كالهكاصفات العالهية الضاهىة لتكفٓر أعمِ درجات الجكدة .تكىكلكجيا التعميـ عف بعد أسمكب
جدٓد كهتطكر يعتهد عمِ استخداـ إدارة الهعرفة كالهشاركة الكاسعة لمدارسٓف كجزء أساسْ هف

أدكات التعميـ العصرؼ الحدٓث ,بل ٌك ىظاـ كاهل كشاهل لىشر الهعرفة كالتعميـ عمِ أعمِ

هستكػ فْ ربكع العالـ.
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كالتعميـ عف بعد بٍذي الهزايا ٓرسخ هبدأ هجاىية التعميـ كيحقق تكازىات هعرفية كثقافية بٓف كل

الهجتهعات ا٘ىساىية بحٓث تىتشر الثقافة كالهعرفة كتصل إلِ كل راغبٍٓا بصرؼ الىظر عف
العالـ الذؼ يعيش فيً طالب الهعرفة أك الدكلة التْ ٓىتهْ إلٍٓا أك الجىسية التْ يحهمٍا) .عدس

دمحم) (36,19,1997 ,عبد الخالق رشراش (318-32 , 2008 ,
مشكمة البحث :

كسبب فْ حدكث ثكرة عارهة عمِ
ىظ ار لمتطكر السريع الذؼ حدث فْ تكىكلكجيا ا٘تصاؿَ ,
جهيع البمداف هها أثر عمِ افراد الهجتهع فأصبح استخداهٍا هٍه ا كخاصة عمِ الهستكػ
التعميهْ لحل اٚزهة التعميهية بعد ظٍكر الجائحة )ككفٓد (19فْ الكقت الحالْ.
كٖجل ذلؾ سيحاكؿ الباحثاف ا٘جابة عمِ السؤاؿ التالْ:
ها دكر تكىكلكجيا التعميـ فْ هكاجٍة فآركس ككركىا؟أىمية البحث :
تعتبر تكىكلكجيا التعميـ هف أٌـ التقىيات التْ قاهت بدكرٌا الفعاؿ فْ هكافحة فٓركس ككركىا
الهستجد )ككفٓد . (19حٓث اسٍهت ٌذي التكىكلكجيا بدعـ العاهمٓف فْ القطاع التعميهْ بجهيع
أىحاء العالـ هف التكاصل هع بعضٍـ  ,كها قاهت بتكفٓر هىصات حٓكية لٗجياؿ القادهة لتبقٍٓـ
عمِ تكاصل هع العالـ الخارجْ هستقبٛا كهف ٌىا تكهف أٌهية ٌذا البحث فْ إلقاء الضكء عمِ
أتْ :
 إف ٌذا البحث ٓبٓف اٌهية دكر تكىكلكجيا التعميـ فْ هكاجٍة جائحة ككركىا التْ تتهثل فْاستخداـ اٖجٍزة ككسائل ا٘تصاؿ التكىكلكجْ لىشر العمـ بٓف الطٛب.
 يعتبر التعميـ ا٘لكتركىْ كسٓمة هٍهة فْ هكاصمة العهمية التعميهية كحل لهشكمة التعميـ داخلالهؤسسات التعميهية .
 بالرغـ هف كجكد دراسات سابقة فْ التكىكلكجية التعميهية كهدػ هكاجٍتٍا لكباء العصر)ككفٓد, (19إف هعظـ ٌذي الدراسات لـ تدرس بعد التطكر الذؼ  ٚىعمـ هتِ تككف ىٍآتً كخاصة بعد
تحكر الفٓركس إلِ طفرات )لىدف ,جىكب افريقيا ,طفرة الٍىد(.
أىداؼ البحث:
ٍٓدؼ ٌذا البحث إلِ تحقٓق اٚتْ:
 تكضيح العٛقة بٓف دكر تكىكلكجيا التعميـ كجائحة ككركىا.789
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 تحدٓد كسائل ا٘تصاؿ التكىكلكجية التعميهية ككيفية استخداهٍا بطرؽ هتطكرة. -هدػ هساٌهة الهؤسسات التعميهية )الهدرسة  -الكميات  -الجاهعات ( فْ ترسٓخ القيـ

التعميهية.

 التعرؼ عمِ أٌـ الهشاكل كالصعكبات التْ تكاجً الهعمـ كالهتعمـ فْ تطبٓق التعميـا٘لكتركىْ.

تساؤالت البحث:
 ها العٛقة بٓف تكىكلكجيا التعميـ ك جائحة ككركىا ؟ هاٌْ كسائل اٚتصاؿ التكىكلكجية التعميهية ك كٓف تـ استخداهٍا بطرؽ هتطكرة؟ كٓف ساٌهت الهؤسسات التعميهية فْ ترسٓخ القيـ التعميهية؟ ها ٌْ الهشاكل التْ تكاجً الهعمـ ك الهتعمـ عىد تطبٓق التعميـ اٚلكتركىْ؟منيج البحث :
الهىٍج الهستخدـ فْ ٌذا البحث ٌك الهىٍج التحمٓمْ اٚستىتاجْ كذلؾ لهٛءهتً لطبيعة
البحث كالذؼ تـ هف خٛلً جهع الهعمكهات ك تحمٓمٍا كالكصكؿ إلِ الىتائج كالتكصيات.
مصطمحات البحث:
 -1تكنكلكجيا التعميـ :
ٌْ الىظرية ك التطبٓق فْ تصهيـ العهميات ك الهصادر ك تطكيرٌا كاستخداهٍا ك إدارتٍا
كتقكيهٍا هف أجل التعميـ.
 -2جائحة ككركنا :
اك جائحة ككفٓد  ٌْ 19جائحة عالهية هستهرة لهرض فٓركس ككركىا سببٍا فٓركس ككركىا
الهرتبط بالهتٛزهة التىفسية الحادة الشدٓدة )سارس-ككؼ.(2-
أدبيات البحث :
تىاكؿ الباحثاف العدٓد هف الهحاكر كالهكاضيع التْ تتعمق بهكضكع البحث كٌْ:
 هاٌية أك هفٍكـ التكىكلكجيا . تكىكلكجيا التعميـ كتطكرٌا. الثكرة التكىكلكجية التعميهية كتحدٍٓا لكباء العصر.790
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 تكىكلكجيا التعميـ عف بعد )التعميـ اٚلكتركىْ( . هاٌية الكسائل التعميهية كأٌهٓتٍا . الصعكبات التْ كاجٍت التعميـ ا٘لكتركىْ. الىتائج كالتكصيات.أكال :ماىية أك مفيكـ التكنكلكجيا :
ٌْ كمهة إغريقية قديهة هشتقة هف كمهتٓف ٌها ) (technoكيقصد بٍا هٍارة فىية )logia
كتعىْ عمـ أك دراسة الهٍارات) .عاهر طارؽ (207,23,2012,
لقد تعددت هفاٌيـ التكىكلكجيا كاختمفت هف عالـ كهفكر ٔخر.
عرفٍا ٌكلت" بأىٍا عبارة عف دراسة لكيفية كضع الهعارؼ العمهية كاستخداهٍا فْ الحياة
حٓث ّ
العهمية"ٌ).ىداكؼ أساهة ك اخركف(6 ,2009,
كهف ٌذا السياؽ إذا التكىكلكجيا ٌْ دراسة كيفية الشْء الهراد تطبيقً كاٚستفادة هىً فْ

حياتىا العهمية .

عرفٍا جالبريت " عمِ إىٍا التطبٓق الهىظـ لمهعرفة العمهية أك ٌْ هعرفة هىظهة هف
فْ حٓف ّ
أجل أغراض عهمية ".

)الزبٓدؼ سمهاف) (22, 1997 ,عبد الخالق رشراش (318-32 , 2008 ,

أها فؤاد زكريا ِّ
فيعرؼ التكىكلكجيا بأىٍا "اٖدكات كالكسائل التْ تستخدـ ٖغراض عهمية
التطبٓق ,كالتْ يستعٓف بٍا ا٘ىساف فْ عهمً ٘كهاؿ قكاي كقدراتً لتمبية تمؾ الحاجات التْ تظٍر
فْ إطار ظركفً اٚجتهاعية كهرحمتً التاريخية ").الحٓمة دمحمٌ) (511-35 ,2001 ,ىداكؼ
أساهة ك اخركف(6 ,2009,
إذا التكىكلكجيا ٌْ كسٓمة هف كسائل التطكر هف الىاحية العهمية كالتعميهية ,كذلؾ لسد هطالب
حاجات البشرية.
كعرفتٍا الهىظهات الدكلية الهتخصصة بأىٍا "التطبٓق الهىظـ لمهعارؼ كالعمكـ كالخبرات
َ
الهكتسبة فْ الهٍاـ العهمية لحياة ا٘ىساف ,كٌْ تهثل هجهكع الكسائل كاٖسالٓب الفىية التْ
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يستخدهٍا ا٘ىساف فْ هختمف ىكاحْ حياتً العهمية").عبد الخالق رشراش -32 , 2008 ,
(318
فالتكىكلكجيا ٌْ هجهكعة هف العمكـ كالهعارؼ كالخبرات ,فٍْ تُكتسب هف حياتىا الٓكهية
بطريقة فىية ليستفاد هىٍا فْ جهيع الهجاٚت العهمية.
كعرفٍا الدكتكر جابر عبدالحهٓد " التكىكلكجيا التعميهية تتمخص فْ هفٍكـ إعداد الهكاد
ّ
التعميهية كالبراهج كتطبٓق هبادغ التعمـ فْ تشكٓل السمكؾ عمِ ىحك هباشر").الحٓمة دمحم,
) (511-35 ,2001عبد الخالق رشراش (318-32 , 2008 ,
كهف التعريفات السابقة الذكر ,ىمخص أف التكىكلكجيا لٍا جاىباف ٌها:
الجاىب الىظرؼ كٌك كٓف ىتعمـ بطريقة هىظهة كدقيقة لتحقٓق الهعرفة العمهية الصحيحة.الجاىب العهمْ كٌك هعرفة اٖجٍزة كأٚت كالهكاد التْ ىستطيع أف ىتعرؼ عمٍٓا بعد تطبٓقاٖجٍزة بطريقة هىظهة ككاضحة.
ثانياً :تكنكلكجيا التعميـ كتطكرىا

تعد تكىكلكجيا التعميـ بأىٍا عهمية هىٍجية فْ تصهيـ عهمية التعميـ كالتعمـ كتىفٓذٌا كتقكيهٍا
ّ
فْ ضكء أٌداؼ هحددة ك تقكـ أساسا عمِ ىتائج البحث فْ تعميـ ا٘ىساف كتستهر جهيع
الهصادر الهتاحة هىٍا سكاء كاىت البشرية أك غٓر البشرية كذلؾ ٘حداث تعمـ هثالْ) .الحٓمة

دمحم(511-35 ,2001 ,
كهف ذلؾ فإف تكىكلكجيا التعميـ  ٚتىحصر فْ استخداـ كسائل اٖجٍزة ا٘لكتركىية فقط كٚ
عمِ تمقٓف كاعطاء الهعمكهات التْ تتـ بٍا عهمية الهعرفة بل ٌْ عبارة عف الطريقة فْ التفكٓر
كهىٍج فْ العهل كأسمكب فْ حل الهشكٛت)الحٓمة دمحم(511-35 ,2001 ,
ىستىتج هف ذلؾ أف تكىكلكجيا التعميـ ليست هحصكرة عمِ استخداـ كسائل هعٓىة بل ٌْ جهيع
ها هكجكد فْ هجاٚت الحياة العهمية لغرض استكهاؿ جهيع الهعارؼ دكف تَهٓز.
إذا لمعهمية التعميهة دعائـ أك ركائز أساسية تعتهد عمٍٓا ٌْ )الطالب ,اٖجٍزة ا٘لكتركىية
كهىاٌج أخرػ ثاىكية هساعدة فْ عهمية التحصٓل العمهْ( فٍْ البٓئة التعميهية كالهىاخ الهىاسب,
٘عداد الهعمـ كتأٌٓمً) .عدس دمحم(36,19,1997 ,
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كهف ٌىا ىىكي إلِ اف استخداـ كسائل التكىكلكجيا القديهة اصبحت هختمفة عف الكسائل الحدٓثة
غٓرت الهاضْ
التْ تكاكب العصر كلتكضيح ذلؾ ىشٓر إلِ أف اىفجار الثكرة الهعمكهاتية ّ
بالحاضر .كفْ ذات السياؽ إف استخداـ اٖجٍزة ا٘لكتركىية ٓ ٚىتٍِ ,بل هستهر هع الحياة
هتطك ار ٓكاكب تغٓرات العصر .كفْ ٌذا البحث سىكضح اٌٚهية الفعالة فْ استخداـ كسائل

ا٘تصاؿ التكىكلكجية ,كها لٍا هف هىافع هادية كهعىكية عمِ هستكػ العالـ .كىىكي إلِ أف
التكىكلكجيا فْ الكقت الهعاصر لعبت دك ار فعاؿ عمِ الهعمـ كالهتعمـ كخاصة بعد ظٍكر كباء

العصر فٓركس ككركىا )ككفٓد (19كها سببً هف أزهة تعميهية.
ثالثاً :الدراسات السابقة :

تعددت الدراسات كالبحكث العمهية حكؿ التعميـ ا٘لكتركىْ فأفادتىا الدراسات السابقة سكاء

كاف الىظرؼ أك الهىٍجْ فْ تحدٓد كرصد إشكالية الدراسة كهعرفة الهىٍج الهٛئـ لٍا.

عف ها يهٓز دراستىا عف الدراسات السابقة ٌك هعرفة ٌل استطاع التعميـ ا٘لكتركىْ تحقٓق

أٌدافً فْ هكاجٍة جائحة ككركىا ,كأٌـ سمبياتً عمِ العالـ عاهة كعمِ البمداف خاصة.

)جهاؿ بف هطر السالهْ  (2020فْ دراسة تحت عىكاف التعميـ االلكتركني في دراسة

المعمكمات ك ٌدفٍا تقٓيـ تجربة التعميـ اٚلكتركىْ فْ دراسة هعمكهات فْ هقرر هٍارات البحث
 ,حٓث ُيعد التعميـ ا٘لكتركىْ أحد الىهاذج الحدٓثة ىسبي ا لمتعميـ كبدأ ٓىتشر استخداهً سريع ا فْ
هختمف الجاهعات كالكميات حتِ أصبحت بعض الجاهعات كالهعاٌد تقدـ براهج هتكاهمة بطريقة
إلكتركىية .جائحة ككركىا )ككفٓد (19كها أحدثتً هف إجراءات حجر هختمفة كها صاحبٍا هف

إيقاؼ لمتعميـ التقمٓدؼ جعمت التركٓز هىصبا عمِ التعميـ ا٘لكتركىْ بشكل كبٓر جدا .هف أٌـ
ىتائج ٌذي الدراسة اىٍا ساٌهت فْ تكضيح هراحل ك تحديات عهمية التحكؿ اٚلكتركىْ ك كيفية

التغمب عمٍٓا ك تجاكزٌا ك الرقْ بتجارب التحكؿ اٚلكتركىْ.

)هعف الخطٓب  (2020فْ دراسة تحت عىكاف تحديات التعمـ االلكتركني في ظل أزمة ككركنا
ُ
ك ما بعدىا ك ٌدفٍا دهج التعميـ اٚلكتركىْ فْ العهمية التعميهية .لقد ألقت أزهة فٓركس ككركىا
بظٛلٍا عمِ قطاع التعميـ إذ دفعت الهدارس كالجاهعات كالهؤسسات التعميهية ٘غٛؽ أبكابٍا
تقميٛا هف فرص اىتشاري كٌك ها اثار قمق ا كبٓ ار لدػ الهىتسبٓف لٍذا القطاع كخاصة الطٛب

الهتأٌمٓف لتقديـ اهتحاىات ُيعدكىٍا هصٓرية هثل التكجٍْٓ ككاهبردج كغٓرٌا؛ فْ ظل أزهة قد
تطكؿ .كل ٌذا دفع بالهؤسسات لمتحكؿ إلِ التعميـ ا٘لكتركىْ كبدٓل طاؿ الحدٓث عىً كالجدؿ
حكؿ ضركرة دهجً فْ العهمية التعميهية خاصة بعد أف تأثرت العهمية التعميهية بشكل هباشر
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بأتهتة الصىاعة كتطكر التكىكلكجيا كاىترىت اٖشياء ككذلؾ ثكرة تكىكلكجيا الهعمكهات التْ

اقتحهت هعظـ اشكاؿ حياة ا٘ىساف كأصبحت جزءا أصيٛا هىٍا .ك هف ىتائج ٌذي الدراسة اف

اٚزهة التْ كاجٍت قاع التعميـ بسبب تفشْ فٓركس ككركىا دفعت التعميـ ا٘لكتركىْ ىحك

الكاجٍة كأصبح دهج التكىكلكجيا فْ العهمية التعميهية تكجٍا عالهيا كبات تكفٓر الهادة التعميهية
كتطبيقٍا باستخداـ التكىكلكجيا يشكل عاهٛا هحف از لمتعمـ بدٚا هف اٚكتفاء بالدراسة التقمٓدية.

المبحث الثالث
سكؼ ىستعرض فْ ٌذا الهبحث الثكرة التكىكلكجية التعميهية كتحدٍٓا لكباء العصر ,تكىكلكجيا
التعميـ عف بعد )التعميـ اٚلكتركىْ( هع تسميط الضكء عمِ بعض الهفاٌيـ الهتعمقة بٍا,
كالكسائل التعمهية كهآٌتٍا كعٛقتٍا بتكىمكجيا التعميـ .
أكالً :الثكرة التكنكلكجية التعميمية كتحدييا لكباء العصر (ككفييد)19
ٓكاجً ٌذا العصر العدٓد هف الهشاكل كالتحديات كالصعكبات الىاتجة عف التغٓرات التْ
تحدث أف ,بجهيع هجاٚتٍا ) ا٘ىساىية كالصحية كالجغرافية كاٚقتصادية كالسياسية ( لكثرة
الٍمع كالجشع بٓف البمداف عاهة كبٓف أبىاء البمد الكاحد بصفة خاصة.
هف ههٓزات ٌذا العصر ,إىً عصر التكىكلكجيا كها ٓىطكؼ عميً هف تطبٓق لمعمـ الحدٓث ,فْ
هختمف الهجاٚت كهف أبرز هظاٌر ذلؾ العصر ,ثكرة اٚتصاٚت )الثكرة التكىكلكجية
الهعمكهاتية( ,فقد أدػ ٌذا التطكر الٍائل فْ تكىكلكجيا ا٘تصاؿ إلِ تحكيل العالـ إلِ ها يشبً
القرية الصغٓرة كربط الشعكب الهتباعدة بعضٍا ببعض) .عاهر طارؽ (207,23,2012,
)الهبركؾ فرج(22,2020,
كهف ٌذا السياؽ فإف تكىكلكجيا التعميـ عهمية هتكاهمة تقكـ عمِ تطبٓق ٌيكل هف العمكـ
كالهعرفة عف التعميـ ا٘ىساىْ باستخداـ هصادر تعمـ بشرية كغٓر بشرية تؤكد عمِ ىشاط الهتعمـ
كفردٓتً بهىٍجية أسمكب الهىظكهات لتحقٓق اٌٖداؼ التعميهية كالتكصل لتعُمـ أكثر فعالية .إف
شبكة ا٘ىترىت ٌْ بداية رحمة العقكؿ ٓتكسع بخبرة ستقكد تباعا الِ خبرة حقيقية كتعميـ حقيقْ
كعهل الهعمهٓف عمِ تقديهً كالقيادة عمِ طكؿ الطريق التعميهْ.
بحسب الٓكىسكك ,فإف ىصف هميار هف التٛهٓذ كالطمبة تحكلكا لمتعميـ الرقهْ كالتمفزيكىْ هف
لمهدارس فِ  102دكلة ,كاغٛؽ جزئْ فِ  11دكلة .أهاـ ٌذا
هىازلٍـ؛ ٌىاؾ
ٌ
إغٛؽ كاهل َ
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الكضعَ ,كجدت ُهعظـ الدكؿ ىفسٍا ُهجبرة عمِ التعاهل هع البدٓل التكىكلكجْ فِ التعميـ هف أجل
تعارؼ عمٍٓا فِ
اله َ
إىقاذ السىة الدراسية ,بإعتهاد أشكاؿ التعميـ عف ُبعد بصيغتً التقىية التعميهية ُ

الهتطكرة تكىكلكجيا ,خاصة
الهىظكهة التربكية العاَلهية ,كها ٌك الحاؿ بالىسبة إلِ الدكؿ ُ
بالكٚيات الهتحدة اٖهٓركية كالصٓف .أها بقية الدكؿ التْ فاجأٌا الفٓركس ,كٌِ ها تزاؿ تفتقد

لمبىية التكىكلكجية التْ تسهح بتطبٓق التعميـ عف ُبعد ,هثل أغمب الدكؿ العربية ,فقد َكجدت ىفسٍا
ُهجبرة عمِ رككب التحدؼ بإهكاىيات ُهتكاضعة ,كاٚىخراط فْ التعميـ عف ُبعد بصيغ ُهتفاكتة,

سكاء باعتهاد هىصات تعميهية هجاىية ُهخصصة لم َهدارس ,أك باستثهار تطبيقات تسهح بهشاركة
الهعمكهات بٓف أفراد عدة ,أك المجكء إلِ الهكاقع اٚجتهاعية هثل الفيسبكؾ ,أك التطبيقات
التكىكلكجية هثل الكاتساب ,إلِ جاىب التعميـ التمفزيكىْ) .كراـ زٌكر(2020,

كلعمٍا تجارب كاف جاءت تحت ضغط الكضعية الكبائية ,فإىٍا ستُغٓر أشياء كثٓرة ,كستككف
حاف از أهاـ الدكؿ العربية لٛىخراط فْ التعميـ عف ُبعد ,بتٍٓئة شركطً التكىكلكجية كالتعميهية
كالهادية.

ثانياً :تكنكلكجيا التعميـ عف بعد (التعميـ اإللكتركني) :
ُٓرجح التعميـ عف بعد بدآتً هف القرف التاسع عشر حٓث كاف ٌىاؾ العدٓد هف الهؤسسات التْ

استخدهت ٌذا التعميـ فقد تـ فْ ٌذا العصر )إيصاؿ الهادة التعميهية إلِ الدارسٓف بىظاـ ُعرؼ
بالدراسة بالهراسمة( .الطريقة التْ ىستطيع هف خٛلٍا تكصٓل العهمية التعميهية لدػ الطٛب أك

الهتعمهٓف) .الزبكف أحهد(94,93 ,2009 ,
كعرفٍا الكيٛىْ ) ( 2001بأىً ىظاـ تعميهْ جهآٌرؼ ٓخضع ٘شراؼ هستهر هف الهعمـ
ّ
بهعىِ اتفصاؿ الهعمـ عف الهتعمـ شبً الدائـ هع إٓجاد تكاصل ثىائْ هتبادؿ) .الزبكف أحهد,
) (94,93 ,2009الهبركؾ فرج(22,2020,
أها بىسبة لهبرج ) 1989الذؼ كرد فْ الكيٛىْ ,إف التعميـ عف بعد عبارة عف حكار ها بٓف
الهعمـ كالطالب الذٓف ٓ ٚتكاصٛف هباشرة(.كالجدٓر بالذكر أف الهعمـ كالطالب  ٚتستطيع أف تتـ
العهمية التعميهية ىتٓجة لحدكث ظركؼ هىعتٍـ هف الذٌاب إلِ الهؤسسات التعميهية كخٓر هثاؿ
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عمِ ذلؾ عصرىا الحالْ بعد تفشْ كباء العصر عمِ هستكػ العالـ هها سبب فْ كارثة تعميهية
كخكفا هف استفحاؿ الهرض كالحد هف اىتشاري ) .الهبركؾ فرج(22,2020,
كأكضح هكر )1991الذؼ كرد فْ بكر) (2001أف التعميـ عف بعد عبارة عف طائفة هف طرائق
التدريس التْ يككف فٍٓا السمكؾ التعميهْ هىفصٛا عف السمكؾ التعميهْ() .الهبركؾ
فرج(22,2020,
فٍذا التعميـ ظٍر لمحد هف الهسافات التْ تفصل التعميـ عف بعضً البعض بٓف البمداف
كحتِ بٓف البمد الكاحد هف الىاحية الجغرافية ,السياسية كالثقافية ,كٌذي العكاهل تفصل حتِ بٓف
الهعمـ كالهتعم ـ ,كظٍكر جائحة ككركىا اٚف .فظٍكر التعميـ عف بعد إلِ حٓز الكجكد كبدٓل عف
التعميـ التقمٓدؼ كلحل اٖزهة التعميهية كلتحدؼ كباء العصر فٍذي الطفرة التْ عطمت عالـ
كبأهس الحاجة إليً بعد ظٍكر ٌذا
بأكهمً .كهف ذلؾ أصبح اٚىترىت عاه ٛهساعدا كهٍها ّ
اٚىفجار الهعمكهاتْ ,لسرعة تكاصمً بٓف العالـ .أحهد جٍٓاف .(5,1,2008
ها ٓجب أف ىىكي إليً )أف شبكة ا٘ىترىت كاىت فْ بداية عٍدٌا حك ار عمِ الهؤسسات الكبرػ
فقط ,أها أف فأصبحت الهؤسسات الصغٓرة كالهصالح التجارية كاٖفراد عمِ اختٛفٍـ هرتبطٓف
بٍا.
فىفٍـ هف ٌذا السياؽ أف شبكة ا٘ىترىت لـ تعد ها كاىت عميً فْ السابق كأصبح هتاحا
لمجهيع كخاصة بعد ظٍكر جائحة ككركىا )ككفٓد (19لحل اٖزهة التعميهية كهىٍا التعميـ
ا٘لكتركىْ هدهكج هع العهمية التعميهية ,فأغمب جاهعات العالـ )أىشأت ها يسهِ بإدارة التعمـ(
كأصبحت الهادة التعميهية هتكفرة فْ اٖجٍزة الهحهكلة هحهمة بأغمبية الكتب.
كهف أٌـ هتطمبات ا٘ىترىت ٓجب عمٓىا أف ىعرؼ الهكاقع التعميهية لمحصكؿ عمِ العدٓد هف
الهعارؼ هىٍا) -:الهعدات كاٖجٍزة كبرهجيات كتحتاج ا٘ىترىت فْ العهمية التعميهية إلِ بريد
إلكتركىْ خاص بكل هتعمـ كهعمـ .كهف ٌىا تغٓر دكر الهعمـ فْ عصر ا٘ىترىت فتغٓر الحاؿ
هف تقديـ كشرح الكتاب الهدرسْ كتحضٓر الدركس كاستخداـ الكسائل ككضع اٚختبارات كأصبح
دكري ٓرتكز عمِ تخطيط العهمية التعميهية) .زٌراف هضر.(125 ,2012,

796

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)
 52ـ  52أغظطض 5252و

[متطمبات التحكؿ التربكي لكميات التربية في ظل تحديات تكنكلكجيا المعرفة]

ثالثاً :ماىية الكسائل التعميمية كأىميتيا:
إف الٓكىاىٓٓف كخاصة ا٘غريق كاف لٍـ الفضل فْ اٌٚتهاـ بالتعميـ حٓث كاىكا هٍتهٓف
اٌتهاها كبٓ ار كخاصة عىد أطفالٍـ كىشٓر إلِ أف ا٘غريق اٖكائل يأخذكف أطفالٍـ فْ رحٛت
ٖغراض تعميهية ٓجهعكف خٛلٍا بعض اٖشياء كالعٓىات هف البٓئة لفحصٍا كدارستٍا
كتصىيفٍا ,كيتعمهكف الهٍارات الٛزهة عف طريق الهشاٌدة كالتقمٓد كالتدريب) .الهبركؾ
فرج(22,2020,
كهف ٌذا السياؽ ٓتضح لىا ,أف الكسائل التعميهية هٍهة فْ عهمية التعمـ ,فتختمف عهميات
التعمـ ها كاف عمٍٓا قديها كها كاف عميً حدٓثا ,ففْ القديـ كاف ٓتـ عف طريق الكىائس كالهعابد
كالهساجد ,كاف هحدكدا ٓخص اٖهكر الدٓىية فقط دكف تعمـ بقية العمكـ اٖخرػ .كهف ثـ تطكر
فْ العصر ا٘سٛهْ فكاف الرسكؿ )عميً أفضل الصٛة كالسٛـ( يقكؿ )صمكا كها رأٓتهكىْ
أُصمْ(.
ثـ جاء العمهاء الهسمهكف فكاىكا هعتهدٓف عمِ الهٛحظة كها ىشاٌدي أهاهىا ,فالحسف ابف
الٍٓثـ ) عالـ البصريات( كاف ٓخرج بتٛهٓذي يعمهٍـ ىظرية اٚىكسار هث.ٛ
كبعدٌا جاء العدٓد هف ركاد عصر الىٍضة هىٍـ الفٓمسكؼ جاف جاؾ ركسك )(1778-1712
كقد ٚحظىا فْ العدٓد هف كتبً )فدعا إلِ تعميـ كل الذؼ ىستطيع تعمهً عف طريق الهٛحظة
الهباشرة ,ها ٌك هكجكد فْ الطبيعة بد ٚهف استخداـ الكمهات فقاؿ -:لهاذا  ٚىقكـ عىد التعميـ
باستخداـ الشْء ىفسً ,ليسٍل هعرفتً عىد التحدث عىً() .فميفل عبدهللا(60 ,2018,
كأكد ككهٓىٓٓكس التشيككسمكفاكْ الذؼ كتب "ٓجب أف ٓكضع كل شْء أهاـ الحكاس طالها
كاف ذلؾ ههكى ا كلتبدأ الهعرفة دائه ا هف الحكاسٖ ,ف الفٍـ ٓ ٚتضهف شٓئ ا غٓر هستهد عف
طريق الحكاس" .كها أكد عمِ استخداـ الحكاس لمتعمـ ,كقاؿ تستخدـ جهيع الكسائل كخاصة
البصرية هف أجٍزة ,رسكهات ,خرائط كأشكاؿ ,لتسٍل عهمية الهعرفة ,فهف خٛؿ الرسكهات
تستطيع أف تتعرؼ عمِ الشْء كيسٍل عمِ الهتعمـ إدراكً) .بدراف هصطفْ(5 ,1999 ,
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كأكد أيض ا العالـ )بستالكتزؼ( الذؼ رأػ بضركرة التعمـ هف الحكاس كأكد عمِ أٌهية الحكاس
باعتبارٌا اكلِ لبىات الهعرفة كجعل الهٛحظة ٌْ أساس التعميـ الصحيح )بدراف هصطفْ,
) (5 ,1999الزبكف أحهد(94,93 ,2009 ,
إف العهمية قد تهت بالتدريج كلـ تظٍر فجأة بل هرت عمِ عدة هراحل ,بعد الحرب العالهية
كسخركا كل هجٍكداتٍـ لحل هشاكل
الثاىية بدأت الدكؿ تىظر إلِ التعميـ ىظرة فٍٓا الجدية
ّ

الهجتهع بتطكير التعميـ) .الهبركؾ فرج(22,2020,

كبعد فترة زهىية ظٍر عصر التقدـ العمهْ التكىكلكجْ الحدٓث فْ أكاخر القرف العشريف
كحتِ الكقت الهعاصر .فأثر ٌذا التقدـ كالتطكر التكىكلكجْ عمِ العهمية التعميهية كتطكرت
جهيع اٖجٍزة كأٚت ا٘لكتركىية ,كاٖقهار الصىاعية كأصبح ا٘ىساف هتأثر بٍذا التطكر.
)عاهر طارؽ (207,23,2012,
كتُعد الكسائل التعميهية ذات عٛقة هٍهة هع عهمية التعميـ كالتعمـ كتكهف أٌهٓتٍا فْ اٚتْ:
-1إف الكسٓمة التعميهية ٌْ أداة لتكصٓل الهعمكهات إلِ الهتعمـ.
 ٌْ-2رسالة إلِ الهتعمـ هثل الكتاب الهقرر ,الخرائط ,الىهاذج كالهكاد التْ تحتاجٍا أجٍزة
العرض.
-3كجكد هكاف لمتدريس تتـ فيً عهمية التفاعل بٓف الهعمـ كالهتعمـ هثل  :الهدارس كالهعاٌد
كالجاهعات.
-4كسٓمة لتىظيـ العهمية التعميهية.
كهف خٛؿ ها حدث هف اىفجار فْ الثكرة التكىكلكجية الهعمكهاتية كضعت الكسائل التعميهية
كىظاـ هتكاهل ,لتحقٓق اٌٖداؼ الهىشكدة فْ عهمية التعميـ .كهف ٌذا الهىطمق تطكرت
التسهيات لمكسائل التعميهية هىٍا ها ٌك سهعية تعتهد عمِ الصكت كهىٍا ها يعتهد عمِ البصر
كالهٛحظة هثٛا.

798

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)
 52ـ  52أغظطض 5252و

[متطمبات التحكؿ التربكي لكميات التربية في ظل تحديات تكنكلكجيا المعرفة]

فهف الجدٓر بالذكر أف اٚستعاىة بالتسٍيٛت التربكية كتكىكلكجية التعميـ أه ار لً أٌهية فْ
تقريب اٖهكر إلِ عقكؿ الطمبة كتكضيحٍا كزيادة التفاعل ا٘ٓجابْ بٓف الهعمـ كطمبتً هف جٍة
أخرػ كحتِ بٓف الطمبة أىفسٍـ) .عدس دمحم(36,19,1997 ,
كلكْ تتضح جهيع اٖفكار كتصبح كاضحة لدػ الهتعمـ فكاجب عمِ الهعمـ استخداـ الكسائل
التعميهية هثل السبكرة كالهكتبات كالهختبرات كالصكر.
فيعد التمفاز كالفٓدٓك هف
كىذكر بعضا هف ٌذي الكسائل عمِ سبٓل التكضيح كليس الحصر ّ

الكسائل التكىكلكجية الحدٓثة الهستخدهة فْ هجاؿ اٚتصاؿ .بىاءا عمِ ذلؾ ىٛحع أف ا٘ذاعة
ههٓز فْ العهمية التعميهية كاستخدهٍا العدٓد هف
ا
دكر آجابيا
الهرئية كالهسهكعة كالفٓدٓك قد عهل ا

يعد هف أحد الكسائل السهعية كالبصرية )الحٓمة دمحم-35 ,2001 ,
الهدارس فْ العالـ فٍك ّ
(511

كفْ إطار ها سبق يهكف القكؿ بأف الكسائل التعميهية الحدٓثة التْ يهكف استخداهٍا فْ زيادة
تقبل الطٛب لمهادة الدراسية ٌْ كل ها يستخدهً الهدرس هف )أدكات( .فالٍدؼ هىٍا ٌك
ُ
تكصٓل الهعمكهة فْ أذٌاف الهتعمهٓف فْ حالة حدكث أؼ ظركؼ طارئة تحدث فْ العالـ عاهة
كالبمداف خاصة ,هثل ها حدث فْ الكقت الراٌف هف ظٍكر فآركس ككركىا )ككفٓد (19الذؼ
أحدث ربكة فْ العالـ كها سببً فْ تعطٓل التعميـ عمِ الجهيع كسبب أزهة تعميهية.
فعاؿ
كعمِ ٌذا السياؽ فالتعميـ ا٘لكتركىْ )يهثل طريقة تربكية تتهٓز بالبحث هف ىظاـ ّ

لعرض الهف اٌيـ( .فٛبد هف كجكد هبدأ تىظيـ لمهادة الدراسية ,كعمِ الهعمـ أف يقكـ ببشارة

الهتعمـ كشد اىتباًٌ كعدـ الشركد فْ الذٌف هع تركٓز الهعمـ عمِ الفركقات الفردية كهراعاتٍا
بٓف الهتعمهٓف كهف ٌىا جاء دكر الهعمـ فأصبح ٓركز عمِ تخطيط العهمية التعميهة كتصهيهٍا
كهعرفة أجزائٍا فٍك فْ ٌذا الهجاؿ أصبح الهخطط كالهكجً كالهرشد كالهدبر كالهّقيـ لمعهمية
التعميهية) .الزبٓدؼ سمهاف) (22, 1997 ,عبد الخالق رشراش .(318-32 , 2008 ,
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كهف العىاصر الهفٓدة كالتْ لٍا أثر كبٓر فْ درجة استيعاب الطالب كتحصٓمً العمهْ
)العرض-ا٘يضاح-الشرح-التكثٓق كاٚخراج( كتكفٓرٌا بالصكرة الهطمكبة ضركرؼ لدعـ البرىاهج
الىظرؼ كأساس لمبحث العمهْ) .عاهر طارؽ (207,23,2012,
فعىد استخداـ التمفزيكف فْ التعميـ كالتعمـ ٚبد اكٚا هف جعل البرىاهج التعميهْ التمفزيكىْ

أكثر تشكيقا كاثارة لٛىتباي كأف تككف الهكاد الهرسمة هرتبطة بحياة اٖفراد كحاجتٍـ كتعرض
هشكؽ) .الجابر زكْ(48 ,1985 ,
بأسمكب ّ

رابعاً :الصعكبات التي كاجيت التعميـ اإللكتركني:

التعميـ ا٘لكتركىْ ٌك أحدث هكجة هف التعميـ كيتـ بالفعل اٚعتهاد عميً كثٓ ار عمِ الرغـ هف

التحديات التْ تكاجً كٛا هف الهعمهٓف كالطٛب فبٓىها يحتاج الهعمهكف إلِ بدؿ جٍد هكثف

لتصهيـ الهحتكػ التعميهْ ,يحتاج الطٛب إلِ تجٍٓز أىفسٍـ بالكفاءة التقىية عمِ التعاهل هع

دكرات التعميـ ا٘لكتركىْ) .بسٓكىْ عبد الحهٓد(148 ,2002,

ٌىاؾ عدة هشاكل شائعة كيكاجٍٍا الطٛب فْ فصكؿ التعميـ ا٘لكتركىْ كالتْ ٓجب حمٍا

هف خٛؿ الهبادرات الهىاسبة هف اجل هستقبل أفضل لمطٛب هىٍا:
 -1الدافع الذاتْ  :يعتبر شرط أساسْ لمتعمـ ا٘لكتركىْ كهع ذلؾ يفتقر العدٓد هف
الهتعمهٓف عبر اٚىترىت إلِ ذلؾ فبعد التسجٓل فْ دكرات التعمـ عف بعد ٓتخمف العدٓد
هف الهتعمهٓف كيغزكٌـ فكرة اٚستسٛـ حٓث تبدك الصعكبات فْ التعاهل هع أدكات
التكىكلكجيا  ٚيهكف التغمب عمٍٓا.
 -2هحك اٖهية الحاسكبية :عمِ الرغـ هف أف الطٛب عهكها ٓتهتعكف بالذكاء التكىكلكجْ
كبالتالْ يهكىٍـ غدارة أجٍزة الكهبٓكتر جٓدا إ ٚأف  ٚافتقار إلِ هحك اٖهية الحاسكبية
يهثل هشكل رئيسية بٓف الطٛب حٓث  ٚيستطيع الكثٓر هىٍـ تشغٓل البراهج اٚساسية
هثل )هيكركسكفت ككرد ,باكربكيىت( .
 -3القدرة عمِ التكٓف :التحكؿ هف الفصكؿ الدراسية التقمٓدية كالتعميـ كجٍ ا لكجً إلِ
التدريب القائـ عمِ الكهبٓكتر فْ الفصكؿ اٚفتراضية )التعميـ ا٘لكتركىْ( ٓجعل تجربة
التعمـ هختمفة تهاها عف الطٛب ,إف هقاكهتٍـ لمتغٓٓر  ٚتسهح لٍـ بالتكٓف هع بٓئة
التعمـ عبر اٚىترىت فْ حٓف يستغرؽ اٖهر بعض الكقت حتِ يعتادكا عمِ أىظهة إدارة
الدكرات كاسالٓب التعميـ الهستىد عمِ الكهبٓكتر.
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 -4القضايا التقىية ٓ ٚ :تـ تزكيد العدٓد هف الطٛب باٚتصاؿ القكؼ باٖىترىت الذؼ تتطمبً
دكرات بشكل هباشر كبالتالْ يفشمكف فْ المحاؽ بزهٛئٍـ ا٘فتراضٓٓف كبالتالْ تصبح
تجربة التعمـ لدٍٓـ هشكمة  .فالبعض هىٍـ  ٚيهتمككف أجٍزة كهبٓكتر كيطمبكف هساعدة
خارجية لتزكيدٌـ با٘هكاىيات الٛزهة لحضكر الدكرات.
 -5إدارة الكقت :تعتبر هٍهة صعبة لمهتعمهٓف ا٘لكتركىٓٓف ,حٓث تتطمب الدكرات عبر
اٚىترىت الكثٓر هف الكقت كالعهل الهكثف فْ حٓف اف هعضهٍـ هف البالغٓف الذٓف
يفضمكف براهج التعمـ عمِ شبكة اٚىترىت ىظ ار لهركىة هكاىٍـ ككقتٍـ.

][19,18

خامساً :حمكؿ ك مقترحات لمصعكبات التي تكاجو التعميـ االلكتركني:
با٘هكاف التغمب عمْ ٌذي الصعكبات ك الهعكقات عف طريق ىشر ثقافة التعميـ ا٘لكتركىْ
تكعكية با٘ضافة الْ ىشر هىشكرات
بٓف الىاس بشكل أكبر ,كأيضا هف خٛؿ عقد ىدكات
ّ

تحتكؼ عمِ فكائد التعميـ ا٘لكتركىْ ك أٌهٓتٍا خصكصا بعد ظٍكر فآركس ككركىا

)ككفٓد.(19ك هف ضهف الحمكؿ يهكف عقد دكرات لتعّمـ كسائل التعميـ ا٘لكتركىْ كالقاء
كخاصة
الخارجية,
الهجاىية التْ تشرح أٌهٓتً .ك يهكف اٚستفادة هف الخبرات
الهحاضرات
ّ
ّ
ّ
تجارب الدكؿ الهتّقدهة فْ هجاؿ تكىكلكجيا التعميـ ا٘لكتركىْ.

ػ النتائج :
 -1تحكلت العٛقة بٓف التكىكلكجيا ككسائطٍا كتطبيقاتٍا إلِ جىكد دفاعية لهكاجٍة كباء
ككركىا )ككفٓد ,(19حٓث أسٍهت بشكل كبٓر فْ الحد هف اىتشاري كها ىجحت هف
تحٓٓدي فْ دكؿ هعٓىة.
 -2لدػ التكىكلكجيا الهعاصرة كسائل اتصاؿ كأدكات ساعدت فْ تطكير أسالٓب التعميـ
يعد الحاسكب هف أبرز ٌذي الكسائل التْ اىتشر استخداهٍا بشكل سريع,
كالتعمـ ,حٓث ّ
فٍذا التطكر السريع لً تأثٓر عمِ التعميـ بشكل خاص كهف ٌذا التطكر الهتٛحق
كالهستهر فْ هجاؿ الحاسبات ألية أدػ إلِ ظٍكر ىكع هف الشبكات فائقة ا٘هكاىيات
تعرؼ بالشبكات العىكبكتية ,التْ كاىت فْ البداية تهمكٍا فئة خاصة كتحتكرٌا لىفسٍا
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أها أف فتغٓر الحاؿ ىتٓجة لٍذا التقدـ كالتطكر الهذٌل الذؼ حدث كطغِ عمِ العالـ
بكاهمً خاصة بعد ظٍكر الجائحة )ككفٓد.(19
 -3ساٌهت الهؤسسات التعميهية فْ ترسٓخ بعض القيـ فاىتشرت الدراسات كالبحكث
السيسٓكلكجيا كا٘ىساىية كالفمسفية التْ تُساىد تأثٓر ٌذي التكىكلكجيا فِ إىساىية ا٘ىساف
إلِ حد جعل البعض ٓتحدث عف هيٛد إىساىية جدٓدة.
 -4يعد التعميـ ا٘لكتركىْ كسٓمة ههتازة لمتعمـ كلكف فْ هرحمتً اٖكلِ ُيشكل تٍدٓدات هعٓىة
لمطٛب كسيساعدٌـ تغٓٓر الهكقف السمبْ كهحك اٖهية التكىكلكجية عمِ اكتساب الثقة

هف أجل تحقٓق الىجاح فْ دكراتٍـ ا٘لكتركىية.
ػ التكصيات :
-1اتخاذ قرار بشأف استخداـ التكىكلكجيا الهتقدهة كاٚتصاؿ باٖىترىت لمهعمهٓف كالطٛب.
-2ضهاف تحقٓق ا٘دهاج فْ براهج التعمـ عف بعد كذلؾ بتىفٓذ تدابٓر هف شأىٍا ضهاف اىتفاع
الطٛب كهف ضهىٍـ طٛب ذكؼ ا٘عاقة ببرىاهج التعمـ عف بعد.

 -3التفكٓر فْ إهكاىية تكزيع اٖجٍزة الهكجكدة فْ القاعات الهجٍزة بحكاسٓب عمِ العائٛت
بصفة هؤقتة كتأهٓف اتصالٍا بشبكة اٚىترىت.
-4حهاية خصكصية البياىات كأهىٍا كالتأكد هف أف استخداـ التطبيقات كالهىصات ٓ ٚىتٍؾ
خصكصية الطٛب.
-5إعطاء اٚكلكية لمحمكؿ التْ تعالج الهشكٛت الىفسية اٚجتهاعية قبل البدء بالتعميـ.
-6تحدٓد برىاهج الدراسة الخاص ببراهج التعمـ عف بعد كذلؾ هف خٛؿ تىظيـ ىقاشات هع
اٖطراؼ الهعىية لبحث الهدة الهحتهمة ٘غٛؽ الهدارس كاتخاذ قرار فيها إذا كاىت براهج التعمـ

عف بعد ستركز عمِ تقديـ هعارؼ جدٓدة لمطٛب أك عمِ هراجعة دركس قديهة.

قائمة المراجع:

 )الحٓمة دمحم (511-35 ,2001 ,دمحم هحهكد الحٓمة ,تكىكلكجيا التعميـ كالهعمكهاتية ,الطبعة اٖكلِ 2001 ,دار الكتاب الجاهعْ.
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 )الزبٓدؼ سمهاف (22, 1997 ,سمهاف عاشكر الزبٓدؼ ,الكسائل التعميهية كالتقىياتالتربكية 1997 ,هىشكرات جاهعة الجبل الغربْ.

 )عبد الخالق رشراش  (318-32 , 2008 ,رشراش أىيس عبدالخالق كأهل أبك ذيابعبدالخالق  ,تكىكلكجيا التعميـ كتقىياتً الحدٓثة ,الطبعة اٖكلِ 2008 ,دار الىٍضة

العربية بٓركت لبىاف.

 )عدس دمحم (36,19,1997 ,دمحم عبدالرحيـ عدس ,ىٍج جدٓد فْ التعمـ كالتعميـ ,دارالفكر  :عهاف . 1997 ,

 )عاهر طارؽ  (207,23,2012,طارؽ عبدالرؤكؼ عاهر كعمْ الشايع ,التعميـ العالْكتحديات الهستقبل ,الطبعة اٖكلِ 2012 ,دار الزٌراء الرياض .

 )ٌىداكؼ أساهة ك اخركف (6 ,2009,أساهة سعٓد عمْ ٌىداكؼ  ,حهادة دمحم هسعكدكابراٌيـ ٓكسف دمحم هحهكد ,تكىكلكجيا التعميـ كالهستحدثات التكىكلكجية ,الطبعة اٖكلِ,

 2009عالـ الكتب .

 جهاؿ بف هطر بف ٓكسف السالهْ ,التعميـ ا٘لكتركىْ فْ دراسات الهعمكهات :تقٓيـتجربة قسـ دراسات الهعمكهات بجاهعة السمطاف قابكس .2020

 ُهعف الخطٓب ,تحديات التعمـ ا٘لكتركىْ فْ ظل أزهة ككركىا كها بعدٌا )هقالة.(2020
 )الهبركؾ فرج (22,2020,فرج الهبرؾ عهر عاهر ,الكسٓمة التعميهية كدكرٌا فْ عهميةالتعمـ 2020 ,دار حهٓث ار لمىشر

 زٌكر كراـ  ,التكىكلكجيا كسٓكلة ككركىا  ,هؤسسة الفكر العربْ )هقالة ) (2020كراـزٌكر(2020,

-

)الزبكف أحهد (94,93 ,2009 ,أحهد دمحم الزبكف ,التعميـ الهفتكح بٓف الفكر التربكؼ

كا٘سٛهْ ,الطبعة اٖكلِ 2009 ,دار قىدٓل لمطباعة

 أحهد جٍٓاف  (5,1,2008أساسيات عمـ الكبائيات )بكىٓتا ,بيغمٍكؿ ,كٓجمستركـ( ترجهةجٍٓاف أحهد ,سمسمة الكتاب الطبْ الجاهعْ ,الطبعة الثاىية 2008 ,الهركز العربْ

لمتعريب كالترجهة كالتألٓف كالىشر.

 )زٌراف هضرُ (125 ,2012,هضر عدىاف زٌراف ,التعميـ عف طريق ا٘ىترىت2012 ,دار زٌراف لمىشر.
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)فميفل عبدهللا (60 ,2018,عبدهللا الهبركؾ عهر فميفل ,القيـ التربكية فْ براهج

فضائيات اٖطفاؿ العربية ,الطبعة اٖكلِ 2018 ,دار الكتب بىغازؼ.

 )بدراف هصطفْ (5 ,1999 ,هصطفِ بدراف  ,ابراٌيـ هطاكع ك دمحم دمحم عطية,الكسائل التعميهية ,الطبعة السابعة 1999 ,دار الىٍضة.

 )الجابر زكْ (48 ,1985 ,زكْ الجابر كثريا الهتكلْ ,التعميـ عبر القهر الصىاعْالعربْ 1985,دار الكتاب تكىس.

 )بسٓكىْ عبد الحهٓد (148 ,2002,عبدالحهٓد بسٓكىْ  ,استخداـ شبكة ا٘ىترىت فْالهدارس كدعـ التعميـ 2002 ,هكتبة سٓىا.

مكاقع الكتركنية

- www.sabq.org/vngv7p.
-www.22arab.com

********************************
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ئكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخ ٚئِىبٔ١خ رطج١مٙب ػٍ ٝوٍ١خ اٌزوث١خ  /لصو ثٓ غش١و
ٚفمب ً ٌضمبفزٙب اٌزٕظ١ّ١خ
أ  8هث١ؼخ أؽّل اٌجووٟ
وٍ١خ اٌزوث١خ لظو ثٓ غش١و  /عبِؼخ ؽواثٌٍ
اٌّملِخ :
يستٍدؼ التعميـ بالدرجة اٖكلِ البىاء الهتكازف لٙىساف عقمي ا كسمككي ا كىفسي ا كاجتهاعي ا
كٌذي اٌٖهية تفرض اٌٚتهاـ بالتعميـ كهؤسساتً لتطكير عهمياتً كىجاح هخرجاتً  ,كجاءت إدارة
الجكدة الشاهمة كأسمكب إدارؼ بدأ تطبيقً فْ هىظكهة التعميـ الجاهعْ ) الهادية – البشرية( بها
يضهف تحقٓق الكفاءة كالفاعمية كتفادؼ ا٘خفاقات كالهعكقات التْ قد تحصل داخل الهؤسسات
التعميهية بغرض الكصكؿ إلِ أفضل أداء ههكف  ,كبها يضهف تكفٓر هخرجات تعميهية كىكاتج
تربكية تمبْ حاجات سكؽ العهل  ,كلضهاف البقاء كاٚسته اررية لمهؤسسات التعميهية .
إشكالية البحث  :لقد حظِ هكضكع إدارة الجكدة الشاهمة فْ التعميـ باٌتهاـ كبٓر باعتبارٌا أحد
أٌـ العكاهل اٖساسية فْ تفكؽ كىجاح كاستهرار الكثٓر هف الهؤسسات التعميهية فْ كقتا ٓتهٓز
بتغٓرات سريعة هف شأىٍا التأثٓر عمِ أداء ٌذي الهؤسسات كتحقٓق أٌدافٍا  ,كتشٓر الكثٓر هف
الدراسات إلِ أف الهؤسسات التْ تهمؾ ثقافة تكيفية كقكية تهكف هىتسبٍٓا هف اٚلتزاـ كاٚىضباط
كا٘بداع كاٚبتكار هف خٛؿ الهشاركة فْ اتخاذ الق اررات هف شأىٍا تحقٓق أداء هتهٓز يهكىٍا هف
تحقٓق أٌدافٍا .
حٓث أظٍرت دراسة ) عبد المطيف  ،جكدة  ( 2010إلِ أٌهية تكفٓر الثقافة التىظيهية الداعهة
لٙبداع كالعهل الجهاعْ كأبعاد داخمية داعهة لتطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة .
كأشارت دراسة ) الفراج  ( 2011إلِ دكر ا٘دارة العميا ) القيادة ( فْ خمق بٓئة هحفزة لٙىجاز
كا٘بداع تسكد فٍٓا عٛقات التعاكف كهعالجة الصراعات الداخمية بالىقاش الٍادؼ إلِ حمٍا
لمكصكؿ إلِ ثقافة تىظيهية يفضمٍا كل العاهمٓف كتدعـ تطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة ترتكز عمِ
أربعة هحاكر أساسية كٌْ ) العاهمٓف  -الهدٓر  -بٓئة العهل  -اٌٖداؼ الهىشكدة ( .
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كأكضحت دراسة ) ىدية  ( 2013آليات الثقافة التىظيهية الداعهة لتطبٓق إدارة الجكدة
الشاهمة كالهتهثمة فْ ) الٍيكل التىظيهْ  -اٖىظهة كا٘جراءات  -الحكافز الهادية كالهعىكية -
الهكافآت  -العاهمكف  -القادة ( كأضاؼ إلِ أف التدريب كالخبرة لٍها دكر فْ ىجاح التطبٓق .
كتتهثل إشكالية البحث فْ الكقكؼ عمِ هدػ إهكاىية تطبٓق هفٍكـ إدارة الجكدة الشاهمة عمِ
بٓئة كمية التربية  /قصر بف غشٓر فْ ضكء تكافق الثقافة التىظيهية لٍذي الكمية هع هتطمبات
ىجاح تطبٓق ٌذا اٖسمكب ا٘دارؼ  ,ككٓف يهكف تٍٓئة الثقافة التىظيهية ٚستيعاب ٌذا اٖسمكب
ا٘دارؼ الحدٓث ببٓئة كمية التربية  /قصر بف غشٓر بٍدؼ هساعدة إدارة الكمية فْ تحقٓق
أٌدافٍا بأعمِ هعدٚت لمجكدة  ,كهف ٌذا الهىطمق تتحدد هشكمة البحث فْ ا٘جابة عف التساؤؿ
الرئيس  :ما مدى إمكانية تطبيق مفيكـ إدارة الجكدة الشاممة عمى بيئة كمية التربية  /قصر
بف غشير كفقاً لثقافتيا التنظيمية ؟ .

كيتفرع هف ٌذا السؤاؿ التساؤٚف الفرعياف التالياف :
 -1هػػا هفٍػػكـ الثقافػػة التىظيهيػػة  ,كهقكهاتٍػػا  ,كأبعادٌػػا الهتكافقػػة هػػع هتطمبػػات تطبٓػػق إدارة
الجكدة الشاهمة فْ التعميـ الجاهعْ ؟ .
 -2ها كاقع هقكهات الثقافة التىظيهية الهتعمقة بتطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة كالسائدة حاليا فػْ
كميػػة التربيػػة  /قصػػر بػػف غشػػٓر هػػف كجٍػػة ىظػػر ) أعضػػاء ٌٓئػػة التػػدريس ( كبيػػاف هػػدػ
هىاسبة ) ىهط القيادة  -الٍياكل  -الىظـ التكجً لمهجتهع كالطٛب  -التقكيـ  -التحسػٓف
الهستهر( لتطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة ؟ .
أىمية البحث :
األىمية النظرية  :تتمخص فْ التالْ :
أ – تحدٓ ػػد ه ػػدػ هٛئه ػػة أىه ػػاط القي ػػادة الس ػػائدة حاليػ ػ ا ف ػػْ الكمي ػػة هح ػػل البح ػػث ه ػػع ىه ػػط القي ػػادة
الهطمكب لتطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة .
ب  -تحدٓػػد هػػدػ هٛئهػػة الٍياكػػل كالػػىظـ السػػائدٓف حالي ػ ا فػػْ الكميػػة هحػػل البحػػث هػػع الٍياكػػل
كالىظـ الهطمكبٓف لتطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة .
ج  -تحدٓػػد هػػدػ تكافػػق التكجػػً لمهجتهػػع كالطػػٛب السػػائدٓف حالي ػا فػػْ الكميػػة هحػػل البحػػث هػػع
التكجً لمهجتهع كالطٛب الهطمكبٓف لتطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة .
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د  -تحدٓد هػدػ تكافػق التقػكيـ السػائد حاليػ ا فػْ الكميػة هحػل البحػث هػع التقػكيـ الهطمػكب لتطبٓػق
إدارة الجكدة الشاهمة .
ٌػ ػ  -تحدٓػػد هػػدػ هٛءهػػة التحسػػٓف الهسػػتهر السػػائد حالي ػا فػػْ الكميػػة هحػػل البحػػث هػػع التحسػػٓف
الهستهر الهطمكب لتطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة .
األىميػػػة التطبيقيػػػة  :تػػتمخص فػػْ الػػدعكة هػػف خػػٛؿ ٌػػذا البحػػث إلػػِ تطبٓػػق اٖسػػمكب ا٘دارؼ
الحػػدٓث الهتهثػػل فػػْ إدارة الجػػكدة الشػػاهمة  ,كتقػػديـ صػػكرة عمهيػػة لقيػػاس الثقافػػة التىظيهيػػة لمكميػػة
هكضكع الدراسة  ,كاهكاىية استفادة كمية التربية  /قصر بف غشٓر هف ٌذا التطبٓق .
أىداؼ البحث :
ٍٓدؼ البحث إلِ تحقٓق اٌٖداؼ التالية :
 (1التع ػػرؼ عم ػػِ هفٍ ػػكـ الثقاف ػػة التىظيهي ػػة  ,كهقكهاتٍ ػػا  ,كأبعادٌ ػػا الهتكافق ػػة ه ػػع هتطمب ػػات
تطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة فْ التعميـ الجاهعْ .
 (2التعػ ػػرؼ عمػ ػػِ كاقػ ػػع هقكهػ ػػات الثقافػ ػػة التىظيهيػ ػػة الهتعمقػ ػػة بتطبٓػ ػػق إدارة الجػ ػػكدة الشػ ػػاهمة
كالس ػػائدة حاليػ ػ ا ف ػػْ كمي ػػة التربي ػػة  /قص ػػر ب ػػف غش ػػٓر هػ ػف كجٍ ػػة ىظ ػػر ) أعض ػػاء ٌٓئ ػػة
الت ػػدريس( كبي ػػاف ه ػػدػ هىاس ػػبة ) أىه ػػاط القي ػػادة  -الٍياك ػػل كال ػػىظـ  -التكج ػػً لمهجته ػػع
كالطٛب  -التقكيـ  -كالتحسٓف الهستهر ( لتطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة .
منيجية البحث :
اعتهد البحث عمِ الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ لٙجابػة عمػِ تسػاؤٚتً كتحقٓػق أٌدافػً ,كاسػتخدـ
اٚستبياف لقياس كاقع الثقافة التىظيهية السائدة فْ كمية التربية  /قصر بف غشٓر ,كتكػكف هجتهػع
الدراسة هف عٓىة عشكائية هف أعضاء ٌٓئة التدريس .
مصطمحات البحث :
التعريف ا٘جرائْ إلدارة الجكدة الشاممة  ":أسمكب إدارؼ يعهل عمِ خمق فمسفة كبٓئة تىظيهية
تساعد عمِ تحقٓق أعمِ درجة ههكىة هف الجكدة فْ الخدهة كا٘ىتاجية كبشكل هستهر " .
التعريف ا٘جرائْ لمثقافة التنظيمية  :هجهكعة هف القيـ كاٚتجاٌات التْ ٓؤهف بٍا اٖفراد
داخل الهؤسسة التعميهية كٌْ التْ تحكـ سمككٍـ كتؤثر عمِ أدائٍـ لكل اٖعهاؿ ا٘دارية
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الهكمفٓف بٍا  .كٌذي القيـ تشهل ) :القكة ,الصفكة ,الهكافأة ,الفاعمية ,الكفاءة ,العدالة ,فرؽ
العهل ,الىظاـ(.
حدكد البحث :
الحدكد المكضكعية  :اقتصر البحث عمِ الثقافة التىظيهية الهٛئهة لتطبٓق إدارة الجػكدة الشػاهمة
بكمية التربية قصر بف غشٓر .
الحدكد المكانية  :تـ تطبٓق البحث فْ كمية التربية قصر بف غشٓر .
الحدكد البشرية  :اقتصرت عٓىة البحث عمِ ٌٓئة التدريس بكمية التربية قصر بف غشٓر .
الحدكد الزمانية  :تـ تطبٓق ٌذا البحث خٛؿ الفصل الدراسْ خريف . 2019
اإلطػػار النظري
أكالً  -إدارة الجكدة الشاممة ( مدخل مفاىيمي ) :
أصبح هفٍكـ إدارة الجكدة الشاهمة يشهل القطاع ا٘ىتاجْ كالخدهْ عمِ اعتبار أف الهؤسسات
التعميهية تقدـ خدهة لمطٛب هف جٍة كلمهجتهع ككل هف جٍة أخرػ كٚبد أف يغمب الكٓف فٍٓا
عف الكـ  ,كٌػػك ها يهثل الٍدؼ العاـ لمجػ ػػكدة  ,كتعػػددت التعريف ػػات التْ تىاكلت ٌذا الهفٍكـ ,
كتكرد الباحثة فيها ٓمْ هجهكعة هف التعريفات التْ تفسر ٌذا الهفٍكـ :
جٓػدا  .يقػ ػ ػ ػ ػػاؿ  :ج ػ ػػاد الهتػاعُ  ,كجػ ػ ػ ػػاد
تُعرؼ الجكدة فْ المغة بأىٍا  " :ج ػ ػ ػػاد ُ :ج ْك ا
دة  :صػ ػػار ِّ
ػْء كفيػػً :
جٓػ ػ ٌػد  ) .أجػاد (  :أَتػػِ
ِّ
العهػ ػ ػ ُػل  .فٍ ػ ػ ػ ػػك ِّ
بالجٓػػد هػف قػػكؿ أك عهػػل  .كيقػاؿ  :أجػػاد الشػ َ

ػحة اٚىتق ِ
ػاؿ هػف الهمزهػات
َّ
الفٍػـ فػْ اصػطٛح أٌػل الىظػر  :ص َّ
الج ْػكدة ( َ :ج ْػكدةُ َ
صٓري جٓدا َ ) .
إلِ المكازـ " ) الكسيط  , 2005 ,ص ص . ( 146 – 145
كتُعػ ػػرؼ إدارة الجػ ػػكدة الشاه ػ ػػمة ف ػ ػػْ التعمٓ ػ ػػـ العال ػ ػػْ اصػ ػػطٛح ا بأىٍػ ػػا  " :القيػ ػػاـ بتكجيػ ػػً كافػ ػػة
اٖىشطة كالعهميات اٖكاديهية كا٘دارية كالهالية كعمِ كافة الهستكيات فْ هىظكهة التعمػيـ العػالْ
٘ش ػػباع رغب ػػات س ػػكؽ العه ػػل كالط ػػٛب ع ػػف طري ػػق التط ػػكير كالتحس ػػٓف الهس ػػتهر لج ػػكدة الخده ػػة
الهقدهػػة لمطػػٛب لمحصػػكؿ عمػػِ خػريج ذؼ كفػػاءة عاليػػة ٓتطمبػػً سػػكؽ العهػػل  ,كذلػػؾ بخمػػق ثقافػػة
تىظيهية جدٓدة قائهة عمِ :
 اٚلتزاـ بهبدأ التكجيً لمعهٓل ) الطٛب كسكؽ العهل ( .808
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 التزاـ ا٘دارة بالتحسف الهستهر كبهبدأ الهشاركة الجهاعية . تقكيػـ هٛئهػة كافػة اٖكضػػاع اٖكاديهٓػػة كا٘داري ػ ػ ػػة كالهالٓػ ػ ػػة بهػ ػػا ٓتفػ ػػقكهدخػ ػػل )  ) . ( T Q Mعمكاف  , 2005 ,ص . ( 37
كتعرؼ أيض ا بأىٍا  " :جهػػمة الجٍكد الهبذكلة هف قبل العاهمٓف فْ الهجاؿ التربكؼ لرفع
هستكػ الهىتج التربكؼ ) الطالب (  ,بها ٓتىاسب هع هتطمبات الهجتهع  ,كبها تستمزهً ٌذي
الجٍكد هف تطبٓق هجهكعة هف الهعآٓر كالهكاصفات التعميهية كالتربكية الٛزهة لرفع هستكػ
الهىتج التربكؼ هف خٛؿ تظافر جٍكد كل العاهمٓف فْ هجاؿ التعميـ " ) .الطائْ , 2008 ,
ص ص . ( 186 - 185
كتُعرؼ بأىٍا  " :تفاعل الهدخػٛت كٌْ اٖفراد كاٖسالٓب كالسياسات كاٖجٍزة  ,لتحقٓق جكدة
عالية لمهخرجات " ) العمْ  , 2008 ,ص . ( 23
كتخمػص الباحثػػة هػػف هجهكعػػة التعريفػػات السػػابقة ٘دارة الجػػكدة الشػػاهمة فػػْ هجػػاؿ التعمػػيـ العػػالْ
اتفػاؽ أغمػب التعريفػات عمػِ أف  :الطػٛب هىػػتج ىٍػائْ ٓجػب التركٓػز عميػً  ,كهشػاركة العػػاهمٓف
هػػف أس ػػاتذة كاداري ػػٓف ه ػػف أكلكيػػات الج ػػكدة  ,كيج ػػب أف يش ػػهل الهسػػتكيات ا٘داري ػػة ف ػػْ الجاهع ػػة
جهيعٍا  ,كتطكير الجػ ػػكدة كارسػػاء دعائهٍػػا هسئكلٓػػة الجهٓػػع  ,كضركرة هٛئهة الثقافػة التىظيهيػة
لهتطمبات الجكدة .
كهػػف هجهػػل التعريفػػات التػػْ ذكػػرت تحػػاكؿ الباحثػػة أف ىضػػع تعريفػ ا ٘دارة الجػػكدة الشػػاهمة فػػْ
التعميـ بأىٍا  " :فمسفة إدارية كىظاـ عهل ٍٓدؼ إلِ إشػراؾ كهسػاٌهة كافػة العػاهمٓف بشػكل فاعػل
فْ العهميات الخدهية هف خٛؿ التركٓز عمِ التحسٓف الهستهر  ,لتحقٓق رضا الهستفٓد " .
مبادئ إدارة الجكدة الشاممة  :لكل هبدأ هف هبادغ الجكدة الشاهمة دك ار أساسيا فْ تحقيقٍا داخػل
الهؤسسات التعميهية  ,كهف أبرز ٌذي الهبادغ ها ٓمْ :
 -1التخطػيط اٚسػتراتٓجْ طكيػػل اٖهػد ٘حػػداث التغٓٓػر كالتطػػكير الهسػتهر فػػْ كػل اٖىشػػطة
ليشهل كل هجاٚت الخدهة .
 -2الدعـ الكاهل هف قيادات الهؤسسات التعميهية لقيـ كثقافة كآليات الجكدة الشاهمة .
 -3تقػػديـ السياسػػات الهتكاهمػػة لتحقٓػػق الجػػكدة كتقػػديـ كػػل الهخرجػػات الهتهٓ ػزة القائهػػة عمػػِ
اٖداء السميـ بعٓدا عف اٖخط ػػاء .
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 -4جهع البياىات الدقيقة الٛزهة ٚتخاذ الق اررات .
 -5تشجيع العهل الفريقْ القائـ عمػِ الثقػة الهتبادلػة كاٚحتػراـ  ,كاشػراؾ جهيػع اٖفػراد داخػل
التىظيـ فْ صىػ ػػع الق اررات .
 -6تحقٓق رضا كسعادة العهٓل كذلؾ عف طريق إيصاؿ التغذية الراجعة لً كباسػتهرار كتمبيػة
حاجاتً كتكقعاتً الحالية كالهستقبمية هع اٌٚتهاـ بالجكاىب ا٘جرائية كا٘ىساىية .
 -7اٌٚتهاـ بالتدريب الدائـ لمعاهمٓف كذلؾ هف أجل استهرار التطكير .
 -8تحقٓق التكاهل كالترابط بٓف قطاعات الهىظهة كاداراتٍا الهختمفة .
 -9تحدٓد الهٍاـ لكل اٖفراد داخل التىظيـ  ,كاستحداث كتطبٓق ىظاـ الحكافز الذؼ ت ارعػْ فيػً
العدالة التىظيهية .
 -10التحسػ ػػٓف الهسػ ػػتهر لمعهميػ ػػات كالجػ ػػكدة كيقصػ ػػد بػ ػػذلؾ التحسػ ػػٓف ا٘ضػ ػػافْ كالتحسػ ػػٓف
الهعرفْ ا٘بداعْ .
 -11تحقٓ ػػق اٚس ػػتفادة الفعمي ػػة ه ػػف إهكاى ػػات جهي ػػع الع ػػاهمٓف كذل ػػؾ بتفعٓ ػػل دكرٌ ػػـ بطريق ػػة
تشعرٌـ بأٌهٓتٍـ كاشراكٍـ هشاركة جكٌرية كتفكيض الصػٛحية لٍػـ كذلػؾ لٛسػتفادة هػف
جهيػػع العقػػكؿ كلمػػتخمص هػػف أسػػمكب التسػػمط كالتخكيػػف كتحكيمػػً إلػػِ أسػػمكب التفػػكيض
كالتهكٓف ) الحريرؼ  , 2007 ,ص . ( 19
فكائد إدارة الجكدة الشاممة  :تٍدؼ إدارة الجكدة الشاهمة فْ الهؤسسات التعميهية إلِ تحقٓق
جهمة هف الفكائد  ,هىٍا :
 -1الهحافظػة عمػِ حٓكيػة الهؤسسػة هػف خػػٛؿ التجدٓػد كالتحسػٓف الهسػتهر كالتعمػيـ كالتػػدريب
كالتكٓف هع الهتغٓرات البٓئية بالجاهعة .
 -2تحسٓف اٖداء كا٘ىتاجية هف خٛؿ تبىْ أسمكب فرؽ العهل كتبىْ الهشاركة الجهاعية .
 -3تكسػػيع أفػػق القيػػادة ا٘داريػػة العميػػا بحٓػػث يصػػبح جػػل تفكٓرٌػػا فػػْ التخطػػيط اٚسػػتراتٓجْ
كاتخاذ ق اررات أفضل .
 -4تقكية الهركز التىافسْ لمهىظهة  ,كذلؾ هف خٛؿ تقديـ سمع أك خدهات ذات جكدة عالية
كفْ الكقت الهىاسب لكسب رضا كثقة العهٓل .
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 -5تحس ػػٓف رض ػػا الط ػػٛب كزي ػػادة ثق ػػتٍـ بهس ػػتكػ ج ػػكدة خده ػػة التعم ػػيـ الهقده ػػة لٍ ػػـ ه ػػف قب ػػل
الجاهعة ككمياتٍا الهختمفة .
 -6تحقٓق هتطمبات سػكؽ العهػل هػف خػٛؿ تمبيػة احتياجػاتٍـ هػف هخرجػات التعمػيـ هػف هٍػف
هختمفة كزيادة كفاءة الهتخرج .
 -7تحسٓف الهركػز التىافسػْ لمجاهعػة بػٓف الجاهعػات الهحميػة كالعالهيػة  ,كتعظػيـ دكرٌػا فػْ
الهساٌهة فْ التىهية اٚقتصادية كتطكير الهجتهع الهحيط بالجاهعة .
 -8تكػػكيف ثقافػػة جدٓػػدة فػػْ الجاهعػػة يهكػػف تسػػهٓتٍا بثقافػػة الجػػكدة الشػػاهمة فػػْ التعمػػيـ ٌػػدفٍا
التحس ػػٓف الهس ػػتهر ف ػػْ جهي ػػع أقس ػػاـ ككمي ػػات الجاهع ػػة ) الٍاش ػػهْ ,2008 ,ص - 42
. (44
متطمبات إدارة الجػكدة الشػاممة  :لكػْ تطبػق إدارة الجػكدة الشػاهمة بشػكل فعػاؿ فػْ هجػاؿ التعمػيـ
الجاهعْ فإف ذلؾ يستكجب ضركرة تكفر هتطمبات تتهثل فْ :
 -1اٚلتزاـ التاـ كالدعـ هف قبل ا٘دارة العميا لبرىاهج إدارة الجكدة الشاهمة .
 -2تكفٓر هىاخ هىاسب لمعهل كثقافة الهىطقة .
 -3تأسيس ىظاـ هعمكهات فعاؿ ٘دارة الجكدة .
 -4ا٘دارة الفعالة لمهكارد البشرية لمهدرسة .
 -5هشاركة جهيع العاهمٓف فْ الجٍكد الهبذكلة لتحسٓف ا٘ىتاجية كالجكدة .
 -6تبىْ اٖىهاط القيادية الهىاسبة لدخل إدارة الجكدة الشاهمة .
 -7التعميـ كالتدريب الهستهريف .
 -8رسػػـ سياسػػة الجػػكدة كتشػػهل  :تحدٓػػد الهسػػئكؿ عػػف إقاهػػة الجػػكدة كادارتٍػػا  ,كيفيػػة هراقبػػة
كهراجعػػة الىظػػاـ هػػف جاىػػب ا٘دارة  ,تحدٓػػد الهٍػػاـ التػػْ تػػتـ ا٘ج ػراءات الهحػػددة لٍ ػػا ,
تحدٓػد الكيفيػة التػْ ت ارقػب بٍػا تمػؾ ا٘جػراءات  ,تحدٓػد كيفيػة تصػحيح الفشػل فػْ اٚلتػزاـ
با٘جراءات .
 -9ا٘ج ػراءات كتشػػهل  :التسػػجٓل  ,تقػػديـ الهشػػكرة  ,تخطػػيط الهػػىٍج  ,تقػػكيـ ه ػكاد التعمػػيـ ,
اختيار كتعٓٓف العاهمٓف كأخٓ ار تطكير العاهمٓف .
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 -10كضكح تعميهػػات العهػػل كقابمٓتٍ ػػا لمتطبٓػ ػػق  ,تـ الهراجعة كٌْ التأكػد هػف سػٛهة تىفٓػذ
ا٘جراءات .
 -11ا٘ج ػراء التصػػحيحْ كيقصػػد بػػً تصػػحيح هػػا تػػـ إغفالػػً أك هػػا تػػـ عهمػػً بطريقػػة غٓػػر
سميهة ) الحريرؼ  , 2007 ,ص . ( 32 - 31
مراحل تطبيق إدارة الجػكدة الشاممة  :تتحدد هراحل تطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة فيها ٓمْ :
 -1مرحمػػة التخطػػيط  :يعتبػػر التخطػػيط أكؿ ه ارحػػل العهميػػة ا٘داريػػة  ,كالتخطػػيط عبػػارة عػػف
عه ػػل ذٌى ػػْ يس ػػبق اتخ ػػاذ أؼ قػ ػرار  ,كيس ػػتٍدؼ تحدٓ ػػد أٌ ػػداؼ الج ػػكدة الش ػػاهمة كت ػػدبٓر
الكس ػػائل به ػػا ف ػػْ ذل ػػؾ كض ػػع القػ ػ اررات كرس ػػـ السياس ػػات كتجىٓ ػػد ا٘هكاىي ػػات  ,كه ػػا إف
التخطػػيط يحهػػل فػػْ طياتػػً هفٍػػكـ الىظػػر إلػػِ الهسػػتقبل كاٚسػػتعداد لػػً كٌػػذي هٍهػػة هػػدٓر
الهؤسسة كفريق العهل بٍا .
 -2مرحمة التنظيـ ٚ :بد لهدٓر الهؤسسة الهتبىْ ٘دارة الجكدة الشاهمة أف يطمػب هػف إدارتػً
التعميهية إجراء تغٓرات تىظيهية بهعىِ إعادة ٌيكمية الهؤسسة كتزكيدي بخبػراء فػْ الجػكدة
الشاهمة كتدريبً كهكظفيً عمِ الجكدة الشاهمة .
 -3مرحمة التطبيق  :كتتضهف ٌذي الهرحمة اختيار هدربٓف هف داخل الهؤسسة لتدريبٍـ لهدة
زهىية ٘كسابٍـ هبادغ الجكدة الشاهمة كهف ثـ يصبحكف خبراء الهىظهة فْ هجاؿ الجكدة
الشاهمة .
 -4مرحمة التقكيـ كالتصحيح كالمنع  :بعد تطبٓق التحسٓف الهىشكد ٚبد هف هطابقة التقدٓر
بالكاقع الفعمْ فإذا ثبتت جكدة الىتائج فذلؾ ٓدعـ الجكدة  ,أها إذا ثبت عدـ جكدتٍا فٛبد
هػػف البحػػث عػػف خيػػارات تصػػحيحية بهسػػاعدة فريػػق العهػػل كتبميػػغ ٌػػذا اٚختيػػار لٕخػريف
لٛسػتفادة هىػػً كهػػا إف الهىػػع أك تفػػادؼ تكػرار الخطػأ يكػػكف بػػاقت ارح خطػكات كقائيػػة يشػػجع
الفريق عمِ اٚبتكار كا٘بداع .
 -5مرحمة تبادؿ كنشر المعمكمات  :فْ ٌذي الهرحمة يفترض أف تككف الهؤسسة التعميهية قد
ىجحت فْ تحقٓق الجكدة الشاهمة فتفٓد غٓرٌا بخبراتٍا عػف طريػق ىشػر الهعمكهػات هػع :
إدارات التعم ػػيـ الهحمي ػػة  ,كأكلي ػػاء اٖه ػػكر كك ػػل ه ػػف ٓتعاه ػػل ه ػػع الهؤسس ػػة التعميهي ػػة ,
كالتعاهل هع كل هف ٍٓهً أهر الجكدة ) بىتف  , 2007 ,ص . ( 51 -50
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المعكقػػػات الرئيسػػػية الت ػػْ تح ػػكؿ دكف الىج ػػاح ف ػػْ تطبٓ ػػق إدارة الج ػػكدة الش ػػاهمة ف ػػْ الهؤسس ػػات
التعميهية تتهثل فيها ٓمْ :
 -1هقاكه ػ ػػة إدارة الج ػ ػػكدة الش ػ ػػاهمة التعميهي ػ ػػة لفكػػ ػرة التعاه ػ ػػل ه ػ ػػع الهتعمه ػ ػػٓف كهس ػ ػػتٍمكٓف أك
هستفٓدٓف هف العهمية التعميهية .
 -2هقاكه ػػة إدارة الهؤسس ػػات التعميهي ػػة لمت ػػدخل ه ػػف جاى ػػب عىاص ػػر أخ ػػرػ ه ػػف داخ ػػل كخ ػػارج
الهؤسسات فْ إداراتٍـ .
 -3التٍدٓػدات التػْ يشعر بٍا هدٓرك الهؤسسات التعميهية لحريتٍـ ا٘دارية كالفىية ) البٍكاشػْ,
 ,2007ص. (65
إلػػِ جاىػػب ذلػػؾ حػػدد البػػاحثكف فػػْ ٌػػذا الهٓػػداف جهمػػة هػػف الهعكقػػات التػػْ تحػػكؿ دكف
اٚستفادة القصكػ هف تطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة تتهثل فيها ٓمْ :
 -1تعجل تحقٓق ىتائج سريعة .
 -2التقمٓػ ػػد كالهحاك ػ ػػاة لتج ػ ػػارب الهؤسسػ ػػات اٖخ ػ ػػرػ  ,كاقػ ػ ػرار التطبٓ ػ ػػق قب ػ ػػل إع ػ ػ ػػداد البٓئ ػػ ػػة
الهٛئهػػة.
 -3عدـ التقدٓر الكافػْ ٌٖهية الهكارد البشرية .
 -4عدـ اتساؽ سمككٓػػات القػػادة هػػع أقكالٍػػـ .
 -5إتباع أىظهة كسياسات  ٚتتكافق هع إدارة الجكدة الشاهمة .
 -6قمة الككادر الهؤٌػػمة فػْ هجػػاؿ الجػػكدة .
 -7هركزية صىع السياسات كاتخاذ الق اررات .
 -8التغٓرات ا٘دارية الهستهرة  ,هع عجػز الهٓزاىيات .
 -9اٚختيار غٓر السميـ لمقيادات .
 -10ىقص التأثٓر كاٚلتزاـ هف ا٘دارة لتطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة .
 -11هقاكهة العاهمٓف ٖسباب هىٍا الخكؼ  ,كعدـ التأكد الشخصْ  ,كفقد الرقابة كالسػيطرة
)عبد العميـ  , 2008 ,ص .( 173
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ثانياً  -الثقافة التنظيمية ( مدخل مفاىيمي ) :
الثقافػػة التىظيهيػػة هفٍػػكـ إدارؼ حظػػْ باٌتهػػاـ كبٓػػر هػػف البػػاحثٓف كهىظػػرؼ ا٘دارة  ,كا٘دارة
ا٘ستراتٓجية كالسمكؾ التىظيهْ كادارة الهكارد البشرية  ,باعتبارٌا أحد العكاهل اٖساسية الهحددة
لىجػاح كتفػكؽ الهؤسسػات الخدهيػة  ,كهػف بٓىٍػا الجاهعػات ككمياتٍػا الهختمفػة  ,فػٓ ٛخفػِ عمػِ
الكثٓر هىا بأف الهىظهات التْ تهمؾ ثقافة تكيفية كقكية تهكف أعضاءٌا هػف اٚلتػزاـ كاٚىضػباط,
ا٘بداع كاٚبتكار ,الهشاركة فْ اتخاذ القػ اررات هػا ٓػدفع بٍػـ إلػِ تحقٓػق أداء فػردؼ هتهٓػز ٌ ,ػْ
هىظهة قادرة عمِ تحقٓق أٌدافٍا.
لذلؾ سىحاكؿ فْ ٌذا الهبحث التطرؽ إلِ الهفردات اٖساسية التالية:
تعريػػف الثقافػػة  :قػػدـ العدٓػػد هػػف الكتػػاب تعػػاريف هتىكعػػة كهختمفػػة حػػكؿ هفٍػػكـ الثقافػػة  ,حٓػػث
يعرفٍا قاهكس  Randomبأىٍا" طرؽ أك أىهاط الحيػاة ٓػتـ بىاؤٌػا كتطكيرٌػا هػف قبػل جهاعػة هػف
الىػػاس  ,كيػػتـ تكارثٍػػا هػػف جٓػػل إلػػِ جٓػػل " كهػػا يعرفٍػػا  "Lintonهجهكعػػة السػػمكؾ التػػْ تتعمهٍػػا
الكائىات ا٘ىساىية فْ أؼ هجتهع هف الكبار الذٓف تىتقػل هػىٍـ إلػِ الصػغار" ) العهيػاف,2004 ,
ص. ( 309
كتعرفٍا الباحثة بأىٍا  " :القيـ كاٖفكار كالخبرة التْ يكتسبٍا الفرد هف خٛؿ التفاعل الدائـ هع
البٓئة بها ٓتكافق كهبادئً فْ الحياة "  .كٌْ بٍذا شْء ٓتعمهً ا٘ىساف كيكتسبً كيتشارؾ فيً هػع
الهجتهع ككل .
خصائص الثقافة :
تتصف الثقافة بهجهكعة هف الخصائص كالسهات تكجزٌا الباحثة فْ الىقاط التالية :
 (1الثقافة عهمية هكتسبة  :تكتسب هف خٛؿ التفاعػل كاٚحتكػاؾ بػٓف اٖفػراد فػْ بٓئػة هعٓىػة
 ,فقػػد تكتسػػب الثقافػػة فػػْ الهدرسػػة كالعهػػل  ,كعىػػدها يكتسػػبٍا الفػػرد فػػْ الهىظهػػة تصػػبح
ج ػػزءا ه ػػف س ػػمككً كه ػػف خ ػػٛؿ الثقاف ػػة ىس ػػتطيع أف ىتىب ػػأ بس ػػمكؾ اٖفػ ػراد هعته ػػدٓف عم ػػِ
ثقافتٍـ.
 (2الثقافة عهمية إىساىية  :الهصدر الرئيسْ لمثقافة كبدكىً  ٚتككف ٌىاؾ ثقافة .
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 (3الثقافػػة هتغٓ ػرة  :ككىٍ ػا تتػػأثر بتػػأثٓر التغٓ ػرات البٓئيػػة كالتكىكلكجيػػة كلكػػف عهميػػة تغٓٓرٌػػا
ٓكاجػػً صػػعكبة فػػْ كثٓػػر هػػف اٖحيػػاف ٖف الفػػرد تعػػكد عمػػِ سػػمكؾ هعػػٓف كعمػػِ ق ػكاىٓف
كأىظهة هعٓىة .
 (4لمثقافة دكر كبٓر فْ تحدٓد ىهط الحياة لمفرد  :حٓث تختمف الثقافة هف شخص إلػِ آخػر
كهف هكاف ٔخر  ,فالثقافة الهكجكدة فْ الهدٓىػة هختمفػة عػف الثقافػة الهكجػكدة فػْ الريػف
كالبادية  ,كتختمػف الثقافػة اخػتٛؼ ىسػبْ فػْ سػمكؾ اٖفػراد الػذٓف يعهمػكف فػْ بٓئػة عهػل
كاحدة .
 (5الثقافػػة عهميػػة قابمػػة لٛىتقػػاؿ هػػف جٓػػل ٔخػػر  :فٍػػْ هتكارثػػة بتىاقمٍػػا اٖبىػػاء عػػف أبػػاء
كاٖجداد .
 (6الثقافة عهمية رضا ىفسْ  :فٍْ تشبع حاجات ا٘ىساف كتريح الػىفس كترضػْ الضػهٓر ,
كالفرد يشعر بأىً هقبكؿ فْ الجهاعة  ).العهياف  , 2004 ,ص . ( 310
مفيكـ الثقافة التنظيمية :
هف الهفاٌيـ الحدٓثة التْ دخمت هجاؿ ا٘دارة  ,كيعكس هفٍكـ الثقافة التىظيهية الهعرفة
كاٖفكار كالقيـ لدػ هجتهع ها أك هىظهة ها  ,كلهفٍكـ الثقافة التىظيهية عدة تعاريف هىٍا :
يعرفٍا  Wheelenبأىٍا  " :هجهكعة هف اٚعتقادات كالتكقعات كالقيـ التْ يشترؾ بٍا أعضاء
الهىظهة " كها يعرفٍا  Kossenبأىٍا  :هجهكعة القيهة التْ ٓجمبٍا أعضاء الهىظهة ) رؤساء
كهرؤكسٓف ( هف البٓئة الخارجية إلِ البٓئة الداخمية لتمؾ الهىظهة " ) العهياف  , 2004 ,ص
. ( 311
كيعرؼ  scottالثقافة التىظيهية بأىٍا  " :القيـ كالهعتقدات الهتهسؾ بٍا بٓف أعضاء الهىظهة
بد ٚهف التىكيع كالتصكرات الفردية التْ ٓتـ هف خٛلٍا رسـ السمكؾ العاـ " ) أبك بكر ,2000 ,
ص  . ( 131كيضٓف ) القريكتْ ( بأف الثقافة التىظيهية  " :هىظكهة الهعاىْ كالرهكز
كرت هع الزهف كأصبحت سهة خاصة لمتىظيـ كالسمكؾ
كالهعتقدات كالطقكس كالههارسات التْ ُ
طّ

الهتكقع هف اٖعضاء "  ) .القريكتْ  , 2000,ص . ( 286

كترػ الباحثة بأف الثقافة التىظيهية هفٍكـ هركب هف جزأٓف  :هادؼ كهعىكؼ ٓ ,تهثل الجاىب
الهادؼ فْ الهكارد الهادية كالتكىكلكجيا داخل الهىظهة  ,أها الجاىب الهعىكؼ فٓتهثل فْ اٖخٛؽ
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كالقيـ  ,لذلؾ يهكف القكؿ بأف الثقافة التىظيهية بهككىاتٍا هفٍكـ يهٓز هىظهة عف غٓرٌا هف
الهىظهات .
خصائص الثقافة التنظيمية  :قبل الخكض فْ خصائص الثقافة التىظيهية تجدر ا٘شارة إلِ أىً
 ٚتكجد هىظهة ثقافتٍا هشابٍة لثقافة هىظهة أخرػ حتِ لك كاىت تهارس ىفس الىشاط  ,كتتهثل
ٌذي الخصائص فْ التالْ :
 (1اٚىتظاـ فْ السمكؾ كالتقٓد بً  :ىتٓجة التفاعل بٓف أفراد الهىظهة فإىٍـ يستخدهكف لغة
كهصطمحات كعبارات كطقكس ا هشتركة ذات عٛقة بالسمكؾ هف حٓث اٚحتراـ
كالتصرؼ .
 (2الهعػ ػػآٓر ٌ :ىػاؾ هعآٓر سمككٓػة فيهػا ٓتعمػق بحجػـ العهػل الكاجب إىج ػ ػ ػػازي )  ٚتعهل
كثٓ ار جدا  ,ك ٚقميٛا جدا ( .
 (3القيـ الهتحكهة  :كٌْ القيـ اٖساسية تتبىاٌا الهىظهة كيتكقع هف كل عضك فٍٓا اٚلتزاـ
بٍا  ,هثل الجكدة العالية ظف ىسبة هتدىية هف الغياب ,كاٚىصياع لٗىظهة كالتعميهات .
 (4الفمسفة  :لكل هىظهة سياساتٍا الخاصة فْ هعاهمة العاهمٓف كالعهٛء .
 (5القكاعد  :كٌْ تعميهات تصدر عف الهىظهة كتختمف فْ شدتٍا هف هىظهة إلِ أخرػ .
كالفرد يعهل فْ الهىظهة كفقا لمقكاعد الهرسكهة لً .
 (6الهىاخ التىظيهْ  :كيقصد بً هجهكعة الخصائص التْ تهٓز البٓئة الداخمية لمهىظهة
التْ يعهل اٖفراد ضهىٍا فتؤثر عمِ قيهٍـ كاتجاٌاتٍـ كأدراكاتٍـ كذلؾ ٖىٍا تتهتع
بدرجة عالية هف اٚستقرار كالثبات الىسبْ  ,كتتضهف هجهكعة الخصائص ٌذي الٍيكل
التىظيهْ  ,الىهط القيادؼ  ,السياسات كا٘جراءات كالقكاىٓف كأىهاط اٚتصاؿ  ) .العهياف
 , 2004 ,ص ص ( 315 – 314
الثقافة التىظيهية إذا تشٓر إلِ ىظاـ هف الهعاىْ الهشتركة التْ ٓتهسؾ بٍا اٖعضاء كٌذا
الىظاـ ٌك عبارة عف خصائص أساسية لمثقافة التىظيهية  .كترػ الباحثة بأف الهىظهات هثل
اٖفراد تتشابً كتختمف فْ ىفس الكقت فكل هىظهة لٍا ها يهٓزٌا عف اٖخرػ  ,بقياـ كل هىٍا
كباستهرار هف خٛؿ جٍكد ا٘دارة العميا كالعاهمٓف هف أجل تطكير ثقافتٍا الخاصة بٍا  ,هف
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خٛؿ اٚىطٛؽ هف تاريخٍا الهؤسسْ كفمسفتٍا كأىهاط اتصاٚتٍا كىظـ العهل كاجراءاتٍا ككل
عهمياتٍا كق ارراتٍا التىظيهية .
أىمية الثقافة التنظيمية :أصبحت الثقافة التىظيهية تهثل جاىبا هٍها كلٍا اٖكلكية فْ كثٓر هف
الهىظهات  ,كأصبح الكثٓر هف الهدٓريف يعطكف اٖكلكية كاٌٚتهاـ الكافْ لمثقافة التىظيهية فْ
هىظهاتٍـ ٖ ىٍـ يعتبركىٍا هف أٌـ الهككىات اٖساسية لمهىظهة حٓث إىٍا تحدد ىجاح الهىظهة
إلِ حد كبٓر كها أىٍا تخمق ضغكطا عمِ اٖفراد العاهمٓف بٍا لمهضْ قدها لمتفكٓر كالتصرؼ
بطريقة تىسجـ كتتىاسب هعٍا .كيهكف إٓجاز أٌهية الثقافة التىظيهية كدكرٌا فْ الهىظهة فْ
الىقاط التالية:
 (1دلٓل لٙدارة كالعاهمٓف ,فٍْ تشكل لٍـ ىهاذج السمكؾ كالعٛقات التْ ٓجب إتباعٍا
كاٚسترشاد بٍا .
 (2إطار فكرؼ ٓكجً أعضاء الهىظهة الكاحدة كيىظـ أعهالٍـ كعٛقاتٍـ كاىجازاتٍـ.
 (3العاهمكف بالهىظهات ٓ ٚؤدكف أدكارٌـ فرادػ أك كها يشتٍكف ,كاىها فْ إطار تىظيهْ
كاحد .لذلؾ فإف الثقافة بها تحكيً هف قيـ كقكاعد سمككية تحدد لٍؤٚء العاهمٓف السمكؾ
الكظيفْ الهتكقع هىٍـ ,كتحدد لٍـ أىهاط العٛقات فيها بٓىٍـ ,كبٓىٍـ كبٓف الهراجعٓف
كالجٍات اٖخرػ التْ ٓتعاهمكف هعٍا .كها أف همبسٍـ كهظٍرٌـ كالمغة التْ ٓتكمهكىٍا,
كهستكيات اٖداء ,كهىٍجٓتٍـ فْ حل الهشكٛت تحددٌا ثقافة الهىظهة كتدربٍـ عمٍٓا,
كتكافئٍـ عمِ إتباعٍا.
 (4تعتبر الثقافة التىظيهية هف الهٛهح الههٓزة لمهىظهة عف غٓرٌا هف الهىظهات ,كٌْ
كذلؾ هصدر فخر كاعتزاز لمعاهمٓف بٍا ,كخاصة إذا كاىت تؤكد قيه ا هعٓىة هثل اٚبتكار
كالتهٓز كالريادة.
 (5الثقافة القكية تعتبر عىص ار فاعٛا كهؤيدا لٙدارة كهساعدا لٍا عمِ تحقٓق أٌدافٍا
كطهكحاتٍا .كتككف الثقافة قكية عىدها ها يقبمٍا غالبية العاهمٓف بالهىظهة كيرتضكف
قيهٍا كأحكاهٍا كقكاعدٌا كيتبعكف كل ذلؾ فْ سمككياتٍـ كعٛقاتٍـ.
 (6الثقافة القكية تسٍل هٍهة ا٘دارة كالهدٓريف ,فٓ ٛمجئكف إلِ ا٘جراءات الرسهية أك
الصارهة لتأكٓد السمكؾ الهطمكب.
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 (7تعتبر الثقافة القكية هٓزة تىافسية لمهىظهة إذا كاىت تؤكد عمِ سمككيات خٛقة كالتفاىْ
فْ العهل كلكىٍا قد تصبح ضارة إذا كاىت تؤكد سمككيات ركتٓىية ,كالطاعة العهياء,
كاٚلتزاـ الحرفْ بالرسهيات.
 (8ثقافة الهىظهة تعتبر عاهٛا هٍه ا فْ استجٛب العاهمٓف الهٛئهٓف فالهىظهات الرائدة
تجذب العاهمٓف الطهكحٓف .كالهىظهات التْ تبىْ قيـ اٚبتكار كالتفكؽ كتستٍكؼ العاهمٓف
الهبدعٓف ,كالهىظهات التْ تكافئ التهٓز كالتطكير ٓىضـ إلٍٓا العاهمكف الهجتٍدكف الذٓف
ٓرتفع لدٍٓـ دافع ثبات الذات.
 (9تعتبر الثقافة عىص ار جذريا ٓؤثر عمِ قابمية الهىظهة لمتغٓٓر كقدرتٍا عمِ هكاكبة
التطكرات الجارية هف حكلٍا .فكمها كاىت قيـ الهىظهة هرىة كهتطمعة لٗفضل ,كاىت
الهىظهة أقدر عمِ التغٓٓر كأحرص عمِ ا٘فادة هىً ,كهف جٍة أخرػ كمها كاىت القيـ
تهٓل إلِ الثبات كالحرص كالتحفع قمت قدرة الهىظهة كاستعدادٌا لمتطكير.
 (10تحتاج ثقافة الهىظهة  -كأؼ عىصر آخر فْ حياة الهىظهات  -إلِ هجٍكدات كاعية
تغذٍٓا كتقكيٍا كتحافع عمِ استقرارٌا الىسبْ كرسكخٍػػا فػػْ أذٌػػاف العاهمػػٓف كضهائرٌـ
كاتباعٍػـ لتعميهاتٍػا فػْ سمككٍػـ كعٛقاتٍػػـ ) الرخيهْ ٌ1421 ,ػ  ,ص . ( 58
كيضٓف ) العكفْ ( أٌهية الثقافة التىظيهية لمهىظهات فْ الهجاٚت التالية  :تككيف شخصية
هستقمة لمهىظهة عف باقْ الهىظهات  ,كتحقٓق التكازف بٓف هختمف اٖقساـ  ,كتحدٓد الهعآٓر
السمككية لٗفراد عىد تىفٓذ أعهالٍـ  ,كالتحكـ التىظيهْ باتجاٌات كسمكؾ العاهمٓف  ,كتحقٓق هٓزة
تىافسية لمهىظهة  ,كتعتبر الثقافة التىظيهية عىص ار جذريا ٓؤثر عمِ قابمية الهىظهة لمتغٓر
كقدرتٍا عمِ هكاكبة التطكرات الجارية هف حكلٍا حٓث كمها كاىت قيـ الهىظهة هرىة هتطمعة
لٗفضل أصبحت الهىظهة أقدر كأحرص عمِ ا٘فادة  ,كتسٍل هٍهة ا٘دارة كالهدٓريف إذ ٚ
ٓمجأكف ٘جراءات صارهة لتأكٓد كتطبٓق السمكؾ الهطمكب داخل الهىظهة  .كمها كاىت الثقافة
التىظيهية ىاجحة حققت ا٘بداع كالتهٓز التىافسْ لمهىظهة ).العكفْ  , 2005 ,ص . ( 23
كترػ الباحثة بأف أٌهية الثقافة التىظيهية تكهػف فْ أىٍػػا تضع إطار ٓىظـ كيكجً السمكؾ
التىظيهْ لمعاهمٓف داخل الهىظهة  ,كٌْ بٍذا تهىح العاهمٓف كالهىظهة ٌكية تهٓزٌـ عف غٓرٌـ
فضٛا عف استقرار الىظاـ اٚجتهاعْ الذؼ ٓربط العاهمٓف ٖف الثقافة التىظيهية تسٍل العهل
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داخل الهىظهة كفق ا لمسمكؾ التىظيهْ داخمٍا كالهتهثل فْ الٍيكل التىظيهْ كتكزيع الهٍاـ
كاٚختصاصات .
مككنات الثقافة التنظيمية  -تتككف الثقافة التىظيهية هف الهككىات التالية :
 القيـ التنظيمية  :كٌْ عبارة عف عىاصر هشتركة بٓف أعضاء الهىظهة حكؿ ها يهكفعدي هرغكبا أك غٓر هرغكبا  ,جٓدا أك غٓر جٓدا  ,هٍها أك غٓر هٍها  ,كالقيـ التىظيهية
تهثل القيـ فْ هكاف العهل أك البٓئة  ,باذ تعهل عمِ تكجيً سمكؾ العاهمٓف ضهف
الظركؼ التىظيهية الهختمفة  ,كهىٍا قيـ الهساكاة بٓف العاهمٓف  ,كادارة الكقت  ,كاٌٚتهاـ
باٖداء  ,كاحتراـ أخريف .
 المعتقدات التنظيمية  :كٌْ عبارة عف أفكار حكؿ البٓئة اٚجتهاعية فْ العهل  ,ككيفيةاىجاز العهل كالهٍهات التىظيهية  ,كهف ٌذي الهعتقدات أٌهية الهشاركة فْ صىع
الق اررات  ,كالهساٌهة فْ العهل الجهاعْ  ,كأثر ذلؾ فْ تحقٓق اٌٖداؼ التىظيهية فْ
كافة الهستكيات .
 األعراؼ التنظيمية  :كٌْ عبارة عف هعآٓر ٓمتزـ بٍا العاهمكف فْ الهىظهة عمِ اعتبارأىٍا هعآٓر هفٓدة لمهىظهة ,هثاؿ ذلؾ تكقعات الرؤساء هف الهرؤكسٓف ,كالهرؤكسٓف هف
الرؤساء  ,كالزهٛء هف الزهٛء أخريف  ,كالهتهثمة فْ التقدٓر كاٚحتراـ الهتبادؿ ,
كتكفٓر بٓئة تىظيهية كهىاخ تىظيهْ يساعد كيدعـ احتياجات الفرد الىفسية كاٚقتصادية
)الحهٓدؼ  , 2012 ,ص . ( 22 - 21
الكظائف األساسية لثقافة المنظمة :
 تزكد الهىظهة كالعاهمٓف فٍٓا با٘حساس بالٍكية  :كمها كاف هف الههكف التعرؼ عمِاٖفكار كالقيـ التْ تسكد فْ الهىظهة  ,كمها كاف ارتباط العاهمٓف قكي ا برسالة الهىظهة
كزاد شعكرٌـ بأىٍـ جزءا حٓكيا هىٍا.
 تقكية اٚلتزاـ برسالة الهىظهة  :إف تفكٓر الىاس عادة ٓىحصر حكؿ ها ٓؤثر عمٍٓـشخصي ا  ,إ ٚإذا شعركا باٚىتهاء القكؼ لمهىظهة بفعل الثقافة العاهة الهسيطرة ,كعىد
ذلؾ يشعركف أف اٌتهاهات الهىظهة التْ ٓىتهكف إلٍٓا أكبر هف اٌتهاهاتٍػـ الشخصية ,
كيعىْ ذلؾ أف الثقافة تذكرٌـ بأف هىظهتٍـ ٌْ أٌـ شْء بالىسبة لٍـ .
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 دعـ كتكضيح هعآٓر السمكؾ  :كتعبر ٌذي الكظيفة ذات أٌهية خاصة بالىسبة لمهكظفٓفالجدد ,كها أىٍا هٍهة بالىسبة لقداهِ العاهمٓف أيضا  ,فالثقافة تكجً أقكاؿ كأفعاؿ
العاهمٓف ,هها يحدد بكضكح ها ٓىبغْ قكلً أك عهمً فْ كل حالة هف الحاٚت ,كبذلؾ
ٓتحقق استقرار السمكؾ الهتكقع هف الفرد فْ اٖكقات الهختمفة )الزكؼ  , 2012 ,ص
( 23
أنكاع الثقافة التنظيمية ٌ :ىاؾ شبً اتفاؽ عمِ كجكد ىكعٓف أساسٓٓف لمثقافة التىظيهية ٌها :
الثقافة التىظيهية القكية  ,كالثقافة التىظيهية الضعيفة إضافة إلِ ىكعٓف آخريف ٌها  :الثقافة
الهثالية  ,كالثقافة التكيفية ) الهكقفية ( .
أكال  -الثقافة القكية  :تعرؼ الثقافة القكية بأىٍا ":الحد الذؼ ٓجعل اٖعضاء ٓتبعكف ها تهميً
عمٍٓـ ا٘دارة ,كيهكف القكؿ أف ثقافة الهىظهة قكية فْ حالة ككىٍا تىتشر كتحظِ بالثقة كالقبكؿ
هع جهيع أك هعظـ أعضاء الهىظهة كيشترككا فْ هجهكعة هتجاىسة هف القيـ كالهعتقدات كالتقالٓد
كالهعآٓر التْ تحكـ سمككياتٍـ كاتجاٌاتٍـ داخل الهىظهة ,كهها ٓجعل الثقافة قكية ككف القيـ
اٖساسية قكية كيشترؾ فٍٓا العاهمكف  ) .حريـ  , 2003 ,ص . ( 268
تتصف الثقافة القكية بعدة خصائص ىكردٌا هىٍا :
 تشجيع كتحفٓز الىزعة ىحك التصرؼ  ,هع التأكٓد عمِ اٚستقٛلية كالهبادأة ,كتشجيعالهكظفٓف عمِ تحهل الهخاطرة.
 أىٍا تىبثق عف طبيعة رسالة الهىظهة ,كيتعٓف عمٍٓا أف تركز جٍكدٌا فيها تجٓد هفعهل كاقاهة عٛقات كثيقة هع العهٛء ككسٓمة لتحسٓف كتعزيز هركزٌا التىافسْ هف
خٛؿ التركٓز عمِ قيـ التكجً بالهستٍمؾ.
 إرساؿ تصهيـ تىظيهْ هف شأىً أف يحفز الهكظفٓف عمِ بذؿ أفضل ها لدٍٓـ بغيةتعظيـ ا٘ىتاجية هف خٛلٍـ ,كأف احتراـ الفرد يهثل الكسٓمة اٖساسية التْ يهكف لمهىظهة
هف خٛلٍا استحداث البٓئة السميهة لمسمكؾ ا٘ىتاجْ ).أبك بكر , 2000 ,ص.( 145
ثانياً  -الثقافة الضعيفة  ٌْ :الثقافة التْ ٓ ٚتـ اعتىاقٍا بقكة هف أعضاء الهىظهة ك ٚتحظِ
بالثقة كالقبكؿ الكاسع هف هعظهٍـ  ,كتفتقر الهىظهة فْ ٌذي الحالة إلِ التهسؾ الهشترؾ بٓف
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أعضائٍا بالقيـ كالهعتقدات  ,كٌىا سٓجد أعضاء الهىظهة صعكبة فْ التكافق كالتكحد هع الهىظهة
أك هع أٌدافٍا كقيهٍا .
كفْ حالة الثقافة الضعيفة يحتاج العاهمكف إلِ التكجٍٓات كتٍتـ ا٘دارة بالقكاىٓف كالمكائح
كالكثائق الرسهية الهكتكبة  ,كها تتجسد فْ ىظـ ا٘دارة اٖكتكقراطية كىهط ا٘دارة كالعائمْ
كالسياسْ كفٍٓا تىخفض ا٘ىتاجية كيق الرضا الكظيفْ لدػ العاهمٓف  ,كها ٓتـ فٍٓا الشعكر
بالغربة عف الثقافة كالهجتهع كالهحيط كٌْ ظاٌرة اٚغتراب اٚجتهاعْ  ,حٓث تبدك القيـ
كالهعآٓر اٚجتهاعية السائدة عديهة الهعىِ لمفرد  ,كيشعر الفرد بالعزلة كا٘حباط ) سالـ ,
 ,2006ص.( 23 - 22
ثالثاً  -الثقافة المثالية ٓ :رػ كل هف )  ( Druckerك )  ( Ouchiك)  ( Watermanضركرة
كجكد ثقافة تىظيهية هثالية ككحٓدة ,كالتْ تهٓز أحسف الهىظهات الىاجحةٌ ,ذي الثقافة ٓجب أف
تهتمكٍا كل الهىظهات الراغبة فْ الىجاح ٓ ,رجع أصكؿ ٌذا الىكع هف الثقافة التىظيهية إلِ
اٖهريكْ فريدريؾ تآمكر)  (Taylor Frederickحٓث اعتبر أىً هف الكافْ تحدٓد لكل هٍهة
أحسف طريقة لٗداء  ,أؼ تحدٓد الٍياكل بدكف غهكض كقد كاف ٓبحث عف الطريقة الهثمِ
لتحسٓف اٖداء ) أحهد  , 2013 ,ص . ( 60
رابعا  -الثقافة التكييفية (المكقفية)  :يقترح بعض الباحثٓف أهثاؿ ) كالكرؼ ( ك ) دراكر (
هدخل هكقفْ لمثقافة  ,أؼ ضركرة تكٓف الثقافة التىظيهية هع الظركؼ البٓئية ,كذلؾ أف اختيار
ثقافة تىظيهية جٓدة ٓتكقف عمِ الظركؼ التْ تهر بٍا الهىظهة  ,ذلؾ أىً  ٚتكجد ثقافة هثالية
تصمح لكل الهىظهات كفْ كل الظركؼ البٓئية ) أحهد  , 2013 ,ص . ( 60
الثقافة التنظيمية كدكرىا في التنمية اإلدارية  :تؤدؼ الثقافة التىظيهية دك ار بار از فْ التأثٓر عمِ
التىهية ا٘دارية  ,حٓث تتأثر عهميات التىهية ا٘دارية بالهستكػ الثقافْ السائد فْ الهجتهع  ,كقد
يككف ٌذا التأثٓر إٓجابيا أك سمبيا  ,حٓث تتأثر التىهية ا٘دارية بالثقافة اٚجتهاعية كالثقافة
التىظيهية  ,كيهكف تقدٓر ٌذا التأثٓر هف خٛؿ الىظر فْ هفٍكـ الثقافة كها سبق كأف أكردىا ذلؾ
فْ تعريفات الثقافة .
كبالىظر إلِ أٌهية الثقافة التىظيهية فْ الهؤسسات كدكرٌا فْ تحقٓق التىهية ا٘دارية الذؼ
يظٍر بشكل هباشر فْ إٓجاد قيـ كأٌداؼ هشتركة بٓف العاهمٓف  ,كٌىا يشٓر القريكتْ  " :إلِ أف
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التخمف ا٘دارؼ كاٚىحطاط ليسا قائهٓف بسبب كجكد تشريعات كٌياكل تىظيهية قديهة  ,كاىها
أيضا بسبب عدـ كجكد ها يعرؼ باٚستهرارية الهؤسسية  ,كعدـ كجكد اٚىتهاء كالكٚء  ,ذلؾ
الكٚء الذؼ ٓجعل اٖفراد حريصٓف عمِ التىظيـ كعمِ الرغبة فْ تحقٓق اٌٖداؼ  ,كيدعك إلِ
ضركرة التركٓز عمِ الجكاىب السمككية ٖىٍا تمعب دك ار كبٓ ار فْ تحقق التطكير ا٘دارؼ "
)المكزؼ  , 2002 ,ص ( 105
كترػ الباحثة بأف التطكير ا٘دارؼ فْ ظػػل الثقافػػة التىظيهية ٚبد أف ٓركز عمِ تحقٓق
كاشباع حاجات العاهمٓف  ,كالىظر إلٍٓـ كأفراد هؤسسٓف  ,تقكـ الهىظهة بتدريبٍـ كتطكير
هستكيات أدائٍـ بها يضهف تكفٓر التقدٓر كاٚحتراـ لٍـ كاعطاءٌـ الفرص لمهشاركة فْ صىع
كتىفٓذ القرار فْ ا٘دارة .
العكامل المحددة لمثقافة التنظيمية  :تتككف ثقافة الهىظهة كتتشكل هف خٛؿ تفاعل العدٓد هف
العىاصر كاٚعتبارات أٌهٍا ها ٓمْ :
 .1الصفات الشخصية لٗفراد  ,كها لدٍٓـ هف اٌتهاهات كقيـ كدكافع .
 .2الخصائص الكظيفية كهدػ هٛءهتٍا كتكافقٍا هع الصفات الشخصية لٗفراد  ,حٓث
ٓتجً الفرد إلِ الهىظهة التْ تتفق هع اٌتهاهاتً كقيهً كدكافعً  ,كها أ ,الهىظهة تجذب
إلٍٓا هف ٓتفق هعٍا فْ ثقافتٍا .
 .3البىاء التىظيهْ أك التىظيـ ا٘دارؼ لمهىظهة  ,حٓث تىعكس خصائص التىظيـ ا٘دارؼ
عمِ خطكط السمطة كأسالٓب اٚتصاٚت كىهط اتخاذ الق اررات .
 .4الهىافع التْ يحصل عمٍٓا عضك الهىظهة فْ صكرة حقكؽ هادية كهالية كأدبية تككف
ذات دٚلة عمِ هكاىتً الكظيفية كتىعكس عمِ سمككياتً اٖخٛقية كالقيـ السائدة فْ
الهىظهة  ,كها تشتهل عميً هف قيـ كطرؽ التفكٓر كأسالٓب التعاهل بٓف أفراد الهىظهة
كبعضٍـ البعض هع اٖطراؼ الخارجية ) خميفة  , 2013 ,ص . ( 41
القيـ المككنة لمثقافة التنظيمية في المنظمات ٓ :كجد هجهكعة هف القيـ التْ تشكل ثقافة
الهىظهات ,كالتْ تؤثر بدكرٌا فْ سمكؾ اٖفراد  ,كٌْ كها ٓمْ:
 .1القػكة :إف ا٘دارة الىاجحة؛ ٌْ التْ تتحهل هسؤكلية تحدٓد هستقبل الهىظهة ,كهف ثـ
فٍْ تتبىِ قيهة القكة التْ تدعك الهدٓريف إلِ إدارة الهىظهة بفاعمية ,هف خٛؿ إدراكٍا
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لهقاكهة اٖفراد لمسمطة فْ الهىظهة ,كالعهل عمِ التقمٓل هف تأثٓر إكراٌٍـ أك إجبارٌـ
عمِ قبكؿ السمطة ,هها ٓؤدؼ إلِ التغمب عمِ هشكٛت الهقاكهة الهتأصمة عىد اٖفراد
ىحك التىظيـ  .كتكتسب القكة هف أربعة هصادر :ٌْ ,الهمكية ,كالهعمكهات كالجاذبية,
كالهكافأة كالعقاب ,كيتـ اكتساب ٌذي الهصادر اٖربعة لمقكة كالحفاظ عمِ تٍٓئة الظركؼ
الخاصة  ,باٌٚتهاـ كاٚحتراـ كالقدرة عمِ اتخاذ الق اررات الهىاسبة كالٛزهة لمسمطة
الفاعمة.
 .2الصفكة :تتطمب القيادة ا٘دارية الفاعمة ,هجهكعة كبٓرة كعالية هف القدرات كالكفاءات
الىادرة ىسبيا ,التْ تتكفر فْ الصفكة ,كلذا تعد الصفكة كقيهة خيا ار صعبا ,إذ ٓتـ
اختيارٌـ كفقا لعد هعآٓر هىٍا :تحدٓد الكفاءات ,كاستخداـ الهعآٓر الهكضكعية,
كتقصْ سجل السمكؾ ,كالتعرؼ عمِ قيـ الهرشح تجاي ا٘دارة كتقٓيـ الكفاءات الفعمية
لمهرشح ,كاستكشاؼ دكافع الهرشح.
 .3الهكافأة :إف الهىظهة الىاجحة ٌْ التْ تتبىِ قيهة الهكافأة كتقكـ بتحدٓد هعآٓر الىجاح
كهكافأتً ,كا٘دارة الىاجحة تستخدـ أىظهة الثكاب العقاب هف أجل تكحٓد جٍكد الهىظهة
فْ اتجاي رفع هستكػ اٖداء ,كلها كاىت الهكافأة تؤثر تحت ظركؼ هعٓىة فْ اٖسالٓب
التْ ٓتصرؼ فٍٓا اٖفراد فْ بعض أهكرٌـ ,فإىً يهكف استخداـ قكة الهكافأة ٚجتذاب
العاهمٓف القادريف ,كابراز ا٘هكاىات الهىاسبة ,كتشكٓل السمكؾ كتكحٓد الجٍكد هف أجل
تحقٓق أٌداؼ الهىظهة.
 .4الفاعمية :تتبىِ الهىظهة قيهة الفاعمية فْ التكصل إلِ صىع كاتخاذ الق اررات الهىاسبة,
كالحد هف الصراعات الشخصية كاٚلتزاـ بتقٓيـ الهعمكهات لمتأكد هف فاعمٓتٍا عىد اتخاذ
الق اررات ,كهف ٌىا ٍٓتـ القادة كا٘داريكف بفاعمية البىاء التىظيهْ ,كجهع كتىظيـ البياىات
الصحيحة كالهعمكهات الدقيقة هف هصادرٌا الهختمفة ,هف أجل فٍـ الهشكٛت التْ
تكاجً الهىظهة كاقتراح بدائل هىاسبة لحمٍا.
 .5الكفاءة  :تؤثر الكفاءة فْ أداء العهل بطريقة صحيحة كاكساب العاهمٓف اتجاٌات
إٓجابية ىحك العهل الجاد ,هع هٛحظة أف الكفاءة تتكقف عمِ التكٓف هع الق اررات,
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حٓث ثبت أف الهشاركة فْ صىع الق اررات لٍا أثرٌا فْ تىهية كفاءة القيادات ا٘دارية
كتزيد هف إحساسٍـ بالهسؤكلية كتفٍهٍـ ٌٖداؼ الهىظهة.
 .6العدالة :تدرؾ الهىظهات الىاجحة أف رضا العاهمٓف كشعكرٌـ بالعدالة فْ الهعاهمة
كالركاتب كالهكافآت يعد حاف از لٗداء الفاعل .لذا تتبىِ ٌذي الهىظهات قيهة العدالة التْ
تتطمب هف الهدٓريف كالقادة أف يعاهمكا جهيع العاهمٓف هعاهمة كاحدة ,بٍدؼ الحصكؿ
عمِ كٚئٍـ كاىتهائٍـ ,كاٚلتزاـ بكاجباتٍـ هف أجل حصكلٍـ عمِ حقكقٍـ بطريقة تتكافر
فٍٓا العدالة كالهساكاة.
 .7فرؽ العهل  :تىجز الجهاعة الهتهٓزة بالدٓىاهيكية ,كالفاعمية ,كالقيادة الرشٓدة أٌداؼ
الهىظهة هف خٛؿ فرؽ العهل بصكرة أكثر فاعمية هف فرد لً هكٌبة أك هجهكعة هف
اٖفراد العادٓٓف لذا تتبىِ الهىظهات الىاجحة قيهة فرؽ العهل اىطٛقا هف أٌهية تمؾ
الفرؽ فْ تعكيض جكاىب الضعف الفردية بجكاىب القكة لدػ أعضاء الفريق ,كبىاء
ا٘جهاع كاٚلتزاـ ,كاثارة الدافعية لمعهل كجذب اىتباي شاردؼ الذٌف هف اٖعضاء
الهشاركٓف ,كتجىب حدكث اٖخطاء .كٌذا ٓتطمب اختيار فرؽ العهل بعىاية كتبصر
كترك هف أجل الصالح العاـ لمهىظهة.
 .8القاىكف كالىظاـ  :ترسـ كل جهاعة إطا ار هف القكاىٓف التْ تىظـ تصرفاتٍا ,كتكفر القكاعد
اٖساسية لمسمكؾ الهقبكؿ ,كتهارس الهىظهات ىفكذا كبٓ ار عمِ سمكؾ هكظفٍٓا هف خٛؿ
تمؾ القكاىٓف ,لذا؛ فإىً ٓجب عمِ الهدٓريف أف ٓدرككا اٌٖهية اٖساسية لمقاىكف فْ
تىظيـ سمكؾ العاهمٓف بالهىظهة ).استرجعت بتاريخ 2014 / 10 / 14 :
( http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/664097

كسائل تطكير كتككيف كتغيير الثقافة التنظيمية ٌ :ىاؾ أربع كسائل لتككيف ثقافة الهىظهة أك
تغٓٓرٌا كتطكيرٌا:
أ -مشاركة العامميف  :إف أكؿ كسٓمة حساسة لتطكير أك تغٓٓر ثقافة الهىظهة ٌْ الىظـ التْ
تكفر الهشاركة لمعاهمٓف؛ فٍذي الىظـ تشجع العاهمٓف عمِ اٚىغهاس فْ العهل .ها ٓىهْ إحساس ا
بالهسؤكلية إزاء ىتٓجة اٖعهاؿ كهف الجاىب الىفسْ ٓزيد التزاـ الفرد.
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ب -اإلدارة عمل رمزي  :إف ظٍكر أفعاؿ كاضحة كهرئية هف قبل ا٘دارة فْ سبٓل دعـ القيـ
الثقافية يعتبر الكسٓمة الثاىية لتطكير الثقافة .فهثٛا العاهمكف ٓريدكف هعرفة ها ٌك هٍـ كاحدػ
الكسائل لذلؾ ٌْ هراقبة كسهاع السمطة كالقيادة العميا بعىاية حٓث ٓتطمع العاهمكف إلِ أىهاط
كأفعاؿ ا٘دارة كالتْ تعزز أقكالٍا كتجعل اٖفراد يصدقكف ها تقكلً.
ج -المعمكمات مف اآلخريف  :إذا كاىت الرسائل الكاضحة هف الهدٓريف تعتبر عاهٛا هٍها فْ
الثقافة فكذلؾ الرسائل الثابتة الهتكافقة هع العاهمٓف الزهٛء؛ فشعكر الفرد هثٛا بأف زهٓمً هٍتـ بً
كيعطيً اٚىتباي الكاهل يشكل ىكع ا هف الرقابة عمِ الفرد .كٌذا ها ٓؤدؼ إلِ تككيف تكاهل
اجتهاعْ قكؼ لمكاقع عف طريق تقميص التفسٓرات الهختمفة.
د -نظـ العكائد الشاممة  :كىظـ العكائد  ٚيقصد بٍا الجاىب الهادؼ فقط بل إف ٌذي الىظـ تشهل
التقدٓر كاٚعتراؼ كالقبكؿ .كها أىٍا تركز عمِ الجكاىب الذاتية كالعهل كالشعكر باٚىتهاء
لمهىظهة.
كبخصكص تغٓٓر ثقافة الهىظهة فٍىاؾ هف ٓرػ صعكبة كبرػ فْ ذلؾ ٖىً هتِ ها تـ تأسيس
الهبادغ اٖساسية لثقافة التىظيـ الهتهثمة فْ ؛ أخٛقيات العهل  ,القيـ التىظيهية  ,اٚتجاٌات
العاهة لهىسكبْ التىظيـ اٖىهاط السمككية تكقعات أعضاء التىظيـ فإىً فْ ٌذي الحالة يصعب
تغٓٓرٌا إ ٚعىد حدكث تغٓٓرات كتحكٚت جكٌرية فْ بٓئة العهل الخارجية) .حريـ :1997 ,ص
.(451
ٓتضح هها سبق ذكري فْ ٌذا الهبحث أف أبعاد الثقافة التىظيهية الداعهة كالتْ تؤثر عمِ إهكاىٓػة
الىجاح فػْ تطبٓق الجكدة الشاهمة ٌْ  :دعـ ا٘دارة العميا ) القيادة ( كالتكجً ىحك الجكدة –
اتجاٌات العاهمٓف ىحك العهل كالجكدة – كالتكجً ىحك اٖفراد – التقكيـ – التحسٓف الهستهر .
الدراسات السابقة :
دراسة الالفي كتكصػمت إلػى عػدة نتػائج أىميػا  :كجػكد درجػة كبٓػرة هػف الهركزيػة فػْ ا٘جػراءات
ا٘دارية الهتبعة داخل جاهعة السابع هف إبريل اٖهر الذؼ ٓ ٚتفق كهتطمبات تطبٓق إدارة الجكدة
الش ػػاهمة  ,أؼ أف الهركزي ػػة كهتغٓ ػػر هس ػػتقل ت ػػؤثر ت ػػأثٓ ار س ػػمبي ا ف ػػْ تطبٓ ػػق إدارة الج ػػكدة الش ػػاهمة
بالجاهعػة  ,كقمػة الكفػاءات ا٘داريػة القػادرة عمػِ تبسػيط ا٘جػراءات تػؤدؼ إلػِ تػدىْ هسػتكػ جػػكدة
الخدهة ا٘دارية الهقدهة هف الجاهعػة هقارىػة بهػا ك ػػاف ٓتكقعػ ػػً الهستفٓػ ػػدكف هػف تمػؾ الخدهػة  ,أؼ
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أف قمػػة الكفػػاءات ا٘داريػػة القػػادرة عمػػِ تبسػػيط ا٘ج ػراءات كهتغٓػػر هسػػتقل تػػؤثر سػػمب ا فػػْ هسػػتكؼ
جػ ػ ػػكدة الخدهات ا٘دارية الهقدهة  ,عػدـ كجػكد درجػة كاضػحة لمتخصػص كتقسػيـ العهػل بالجاهعػة
با٘ض ػػافة إل ػػِ ع ػػدـ كض ػػكح اختصاص ػػات ا٘دارات الهختمف ػػة بالجاهع ػػة ) غي ػػاب التىظ ػػيـ كعػ ػػدـ
كضكح الٍيكل التىظيهْ كتقسيهات العهل (  ) .الٛفْ . ( 2007 ,
دراسػػة الياشػػمي كتكصػػمت إلػػى عػػدة نتػػائج أىميػػا  :أظٍػػرت الىتػػائج بػػأف هٛئهػػة هجػػاؿ الثقافػػة
التىظيهي ػػة ج ػػاءت ض ػػعيفة هه ػػا يعى ػػْ كج ػػكد ثقاف ػػة تىظيهي ػػة  ٚتتىاس ػػب كهتطمب ػػات إدارة الج ػػكدة
الشاهمة كيعزػ ذلؾ إلِ عدـ اٌتهاـ ا٘دارة بتىهية الثقافة التىظيهية بٓف العاهمٓف لتأكٓد الجكدة فْ
الجاهع ػػة ) هث ػػل  :الق ػػيـ العاه ػػة  ,كالهعتق ػػدات كالس ػػمككيات الت ػػْ تعك ػػس ه ػػدػ اٌٚته ػػاـ بتحقٓ ػػق
الجكدة( كتىهية الحس ا٘ىساىْ كركح الفريق  ).الٍاشهْ . ( 2008 ,
دراسة ( عبد الرحيـ ) كتكصمت إلى نتائج مف أىميا  :عدـ كضكح درجة تحقق هقكهػات الثقافػة
التىظيهيػػة بأبعادٌػػا الخهسػػة كالتػػْ ٓتطمبٍػػا تطبٓػػق إدارة الجػػكدة الشػػاهمة أؼ أف الثقافػػة التىظيهيػػة
السػػائدة فػػْ جاهعػػة جىػػكب الػكادؼ بكػػل أبعادٌػػا غٓػػر هٍيػػأة لتطبٓػػق إدارة الجػػكدة الشػػاهمة  ) .عبػػد
الرحيـ . ( 2003 ,
دراسة ( سباعي ) كتكصمت إلى عدة نتػائج أىميػا  :تػأثٓر ىػكع الثقافػة التىظيهيػة الجاهعيػة عمػِ
إدراؾ الهسػػئكلٓف فػػْ الجاهعػػات الهصػرية لدرجػػة تػكافر هتطمبػػات تطبٓػػق الجػػكدة الشػػاهمة  ,كدرجػػة
كجكد هعكقات ٌذا التطبٓق يعطْ هدلكٓ ٚبرر ضركرة العهل عمِ تبىْ فكرة أف الهعالجػة العمهيػة
فْ هجاؿ تغٓٓر كتٍٓئة الثقافة التىظيهية الجاهعية ٌْ فػْ الكقػت ىفسػً هعالجػة عمهيػة فػْ هجػاؿ
تكفٓر كتٍٓئة الهتطمبات كالتغمب عمِ الهعكقات  ,ككاقع الثقافة التىظيهية فْ الجاهعات الحككهية
كالخاصػػػة الهتعمقػػػة بفك ػ ػرة الجػػػكدة الشػ ػػاهمة غٓػ ػػر إٓجػ ػػابْ كغٓػ ػػر هٍيػ ػػأ بالق ػػدر الهىاس ػػب لمتطبٓػ ػػق
).سباعْ . ( 2005 ,
دراسة ( ىدية ) كتكصمت إلى عدة نتائج أىميا  :إف هتغٓرات الدراسة الهستقمة الخهسة كٌْ :
الٍيكل التىظيهْ  ,اٖىظهة كا٘جراءات  ,الحكافز الهادية كالهعىكية كالهكافآت  ,العاهمكف  ,القادة
بها تحكيً هف آليات سجل درجة عالية جدا هف اٌٖهية هف كجٍة ىظر أفراد الدراسة لبىاء الثقافة
التىظيهية الداعهة لتطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة فْ ا٘دارات العاهة لمتربية كالتعميـ بالههمكة
العربية السعكدية ) ٌدية  , 2013 ,ص ص . ( 15 – 5
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كىػػدفت دراسػػة ( البركػػي ) إلػػى :التعػػرؼ عمػػِ الهتطمبػػات الٛزهػػة لتطبٓػػق إدارة الجػػكدة الشػػاهمة
فْ هؤسسات التعميـ العالْ ,كالتعرؼ عمِ الثقافة التىظيهية الداعهة لٍا .
تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميػا  :إف الثقافػة التىظيهيػة هتغٓػ ار أساسػيا هػف الهتغٓػرات التػْ
لٍا صمة هباشرة بىجاح تطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة حٓث تهثل ا٘طار العاـ الذؼ يحدد سػمككيات
أعضاء الهؤسسات التعميهية  ,كهػف هتطمبػات تطبٓػق ٌػذا الهفٍػكـ رسػـ أٌػداؼ كاضػحة كترجهتٍػا
إلِ أىشطة عهمية هحددة الخطكات كهف تـ تكزيع الهٍاـ فْ شكل تىظيهْ كفقا لمكحػدات الهككىػة
لمٍيكػ ػػل التىظيهػ ػػْ  ,كتحدٓػ ػػد ا٘طػ ػػار التىظيهػ ػػْ بكصػ ػػف كتكصػ ػػٓف كػ ػػل كظيفػ ػػة كتكزيػ ػػع الهٍػ ػػاـ
كاٚختصاصػػات بىػػاء عمػػِ الم ػكائح كالقػكاىٓف الهىظهػػة لٍػػا  ,تػػـ رسػػـ خطػػكط اتصػػاؿ عهكديػػة بػػٓف
القيػ ػػادة كجهيػ ػػع العػ ػػاهمٓف فػ ػػْ البىػ ػػاء التىظيهػ ػػْ بٍػ ػػدؼ التىسػ ػػٓق كىبػ ػػذ التعػ ػػارض كالتػ ػػداخل فػ ػػْ
اٚختصاص ػػات فض ػػ ٛع ػػف تف ػػكيض بع ػػض الس ػػمطات كالهٍ ػػاـ ا٘شػ ػراقية داخ ػػل التىظ ػػيـ ا٘دارؼ
)البركْ  , 2015 ,ص ص . ( 550 – 540
تعميق الباحثة عمى الدراسات السابقة  :تشابٍت الدراسات السابقة هع البحث الحالْ فْ تىاكلٍا
لهفٍكـ كهبادغ كأٌداؼ إدارة الجكدة الشاهمة فْ الهرحمة الجاهعية  ,كالهعكقات التْ تكاجً
التطبٓق  ,استخداـ الهىٍج الكصفْ كاٚستباىة كأداة لتحقٓق أٌداؼ البحث  ,كهف أٌـ الهعكقات
التْ تىاكلتٍا الدراسات السابقة  :الثقافة التىظيهية  .كيتهثل اٚختٛؼ فْ الحدكد الهكاىية
كالزهاىية كالبشرية  ,كتقٓيـ الثقافة التىظيهية السائدة حالي ا بكمية التربية قصر بف غشٓر كالهتكافقة
هع هتطمبات تطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة .
منيج البحث  :يعتبر الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ٌك اٖىسب لهكضكع البحث لدراسة الظكاٌر
كاٖحداث كيشهل عهميات التىبؤ بها سيككف عميً كاقع الحاؿ فْ الهستقبل .
مجتمع البحث  :يهثل أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية قصر بف غشٓر  /جاهعة طرابمس
القاريف  ,كالبالغ عددٌـ )  ( 107خٛؿ الفصل الدراسْ خريف )  ( 2019هكزعكف عمِ
)  (12قسـ .
عينػة البحث  :كبمغت عٓىة البحث ) (% 25هف الهجتهع اٖصمػْ  ,كبمغ حجـ العٓىػة العشكائية
)  ( 27هف أعضاء ٌٓئة التدريس . ( 27 = 107 × 100/25 ) .
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أدكات البحث  :استخدهت الباحثة اٚستباىة كأداة لجهع البياىات كالهعمكهات كتككىت هف ) 5
هحاكر (  ,كعدد )  53فقرة ( فْ صكرتٍا اٖكلية .
صدؽ األداة  :لمتأكد هف الصدؽ الظاٌرؼ تـ عرض اٚستباىة عمِ هجهكعة هف الهحكهٓف كتـ
تعدٓل اٚستباىة حسب هٛحظاتٍـ  ,كأصبحت عدد الفقرات بعد التعدٓل )  ( 50فقرة .
ثبات األداة  :كهف أجل التحقق هف درجة ثبات أداة البحث تـ استخراج هعاهل الثبات )ألفا –
كركىباؾ(  ,ككاىت الىتٓجة كالتالْ :
علٚي هلُ ( ِ ) 0ؼبِالد اٌضجبد ألكاح اٌجؾش ِٚغبالرٗ ثّؼبًِ اٌفب وؤٚجبؿ
ػلك اٌفمواد

لّ١خ اٌّؼبًِ

اٌّغبي
اٌّؾٛه األٚي ( اٌم١بكح )

13

0.796

اٌّؾٛه اٌضبٔ ( ٟاٌ١ٙبوً ٚاٌزٕظ) ُ١

13

0.819

اٌّؾٛه اٌضبٌش ( اٌزٛعٗ ٔؾ ٛفلِخ اٌّغزّغ ٚاٌطالة )

9

0.903

اٌّؾٛه اٌواثغ ( اٌزم) ُ٠ٛ

6

0.881

اٌّؾٛه اٌقبٌِ ( اٌزؾَ ٓ١اٌَّزّو )

8

0.944

تشٓر القيـ الكاردة فْ الجدكؿ رقـ )  ( 1أف اٖداة تتهتع بدرجة ثبات هىاسبة كتفْ بأغ ارض ٌذا
البحث  ,حٓث تراكحت ىسبة الثبات لهحاكر اٚستباىة بٓف ). ( 0.944 - 0.796

أساليب التحميل اإلحصائي  :لغرض تحمٓل ىتائج البحث التْ جهعت هف خٛؿ استهارة
اٚستباىة فقد استعهمت اٖسالٓب ا٘حصائية أتية  :التكرار كالىسب لهعرفة إجابات أفراد العٓىة

كتحمٓمٍا  ,كالكسط الحسابْ  :لهعرفة هتكسط إجابات أفراد العٓىة  ,كاٚىحراؼ الهعيارؼ .

نتائج البحث  :أسفر البحث عف الكثٓر هف الىتائج سٓتـ فيها ٓمْ هىاقشتٍا حسب أٌداؼ كأسئمة

البحث :

السؤاؿ األكؿ  :ها هفٍكـ الثقافة التىظيهية  ,كهقكهاتٍا  ,كأبعادٌا الهتكافقة هع هتطمبات تطبٓق
إدارة الجكدة الشاهمة فْ التعميـ الجاهعْ ؟ .
لٙجابة عف ٌذا السؤاؿ قاهت الباحثة بالرجكع إلِ الهصادر كالدراسات كالبحكث السابقة هف
خٛؿ ا٘طار الىظرؼ تـ التطرؽ إلِ هفٍكـ الثقافة التىظيهية  ,كخصائصٍا  ,كأٌهٓتٍا ,
كهككىاتٍا كالكظائف اٖساسية لثقافة الهىظهة  ,كأٌـ أىكاعٍا  ,كدكرٌا فْ التىهية ا٘دارية ,
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كالعكاهل الهحددة لٍا  .كالقيـ الهككىة لمثقافة التىظيهية فْ الهىظهات  ,ككسائل تطكير كتككيف
كتغٓٓر الثقافة التىظيهية كالتكصل إلِ أبعاد الثقافة التىظيهية الهتكافقة هع هتطمبات تطبٓق إدارة
الجكدة الشاهمة .
السؤاؿ الثاني  :ها كاقع هقكهات الثقافة التىظيهيػة الهتعمقػة بتطبٓػق إدارة الجػكدة الشػاهمة كالسػائدة
حاليا فْ كمية التربية  /قصر بف غشٓر هػف كجٍػة ىظػر ) أعضػاء ٌٓئػة التػدريس ( كتحدٓػد هػدػ
هٛئهة أىهاط القيادة السائدة حاليا فْ الكمية هحػل البحػث هػع ىهػط القيػادة الهطمػكب لتطبٓػق إدارة
الجكدة الشاهمة .
لٙجابة عف ٌذا السؤاؿ فقد تـ استخراج التك اررات كالهتكسط الحسابْ كاٚىحراؼ الهعيارؼ لهحكر
القيادة  ,كالجدكؿ رقـ ) ٓ ( 2بٓف ذلؾ .
علٚي هلُ ( ِ ) 0ؾٛه اٌم١بكح
هَ
1

2

3
4

5

6

7
8
9

اٌفمواد
رزٛافو اٌوغجخ فٟ
اٌزط٠ٛو اٌزؼٍ/ ّٟ١
اإلكاهٌ ٞل ٜأػؼبء
٘١ئخ اٌزله ٌ٠ثبٌىٍ١خ
رزٛافو ٌل ٜأػؼبء ٘١ئخ
ٚاإلكاهٓ١٠
اٌزلهٌ٠
رؾًّ
ػٍٝ
اٌملهح
اٌَّئ١ٌٚخ ف ٟأكاء
األػّبي
ّٕ٠ؼ ػّ١ل اٌىٍ١خ ِىبفؤح
اٍزضٕبئ١خ ٌٍّٕغي ف ٟػٍّٗ
ف ٟاٌٛلذ اٌّؾلك
ٙ٠زُ ػّ١ل اٌىٍ١خ ثؾً
اٌّشىالد اٌز ٟرٛاعٗ
ٍ١و اٌؼًّ اٌِٟٛ١
رؾزبط اٌىٍ١خ اٌ ٝػلح
ٍٕٛاد ِٓ أعً اٌزؾٛي
اٌ ٝرطج١ك اكاهح اٌغٛكح
اٌشبٍِخ
٠شؼو أػؼبء ٘١ئخ اٌزلهٌ٠
ٚاإلكاه ٓ١٠ثبٌوػب ػٓ
ػٍُّٙ
٠ؼزوف ػّ١ل اٌىٍ١خ
ثملهاد أػؼبء ٘١ئخ
اٌزلهٚ ٌ٠اإلكاهٓ١٠
٠شبهن أػؼبء ٘١ئخ
اٌزلهٚ ٌ٠اإلكاه ٓ١٠فٟ
اكاهح اٌزغ١١و
٠ؼزّل اٌزقط١ؾ ٌٍزغ١١و
ػٍ ٝاالٍزفبكح ِٓ
اٌقجواد اٌَبثمخ

اٌفمواد

ال رزٛفو

ػؼ١فخ

ِزٍٛطخ

وج١وح

وج١وح علا

ِغّٛع

اٌزىواه

0

1

11

6

9

27

%

0.00%

3.70%

40.74%

22.22%

33.33%

100%

اٌزىواه

0

1

13

4

8

26

%

0.00%

3.85%

50.00%

15.38%

30.77%

100%

اٌزىواه

1

2

8

15

1

27

%

3.70%

7.41%

29.63%

55.56%

3.70%

100%

اٌزىواه

14

11

1

1

0

27

%

51.85%

40.74%

3.70%

3.70%

0.00%

100%

اٌزىواه

2

7

12

5

1

27

%

7.41%

25.93%

44.44%

18.52%

3.70%

100%

اٌزىواه

5

7

10

3

1

26

%

19.23%

26.92%

38.46%

11.54%

3.85%

100%

اٌزىواه

2

3

9

9

4

27

%

7.41%

11.11%

33.33%

33.33%

14.81%

100%

اٌزىواه

0

5

13

7

2

27

%

0.00%

18.52%

48.15%

25.93%

7.41%

100%

اٌزىواه

3

3

15

6

0

27

%

11.11%

11.11%

55.56%

22.22%

0.00%

100%

اٌّزٍٛؾ

2.85

االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ
0.83

2.73

0.86

2.48

0.69

0.59

0.61

1.85

0.72

1.54

0.88

2.37

0.90

2.22

0.67

1.89

0.62
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10

11

12
13
ِغّٛع

اٌىٍ١خ
ػّ١ل
٠زقن
اٌمواهاد ثٕبء ػٍٝ
ٚاٌّؼٍِٛبد
اٌج١بٔبد
اٌلل١مخ
٠جني ػّ١ل اٌىٍ١خ عٛٙكا
ٍِؾٛظخ ٌزؼ ٓ١١أفؼً
ٌشغً
اٌّوشؾٓ١
إٌّبطت اإلكاه٠خ
٠م َٛػّ١ل اٌىٍ١خ ثزله٠ت
صبْ ِٓ اٌم١بكاد
طف ٍ
اإلكاه٠خ
رٕفن ثواِظ اٌىٍ١خ ٚفك
أ٘لاف ِجوِغخ َِجمب ً

اٌزىواه

1

7

14

1

4

27

%

3.70%

25.93%

51.85%

3.70%

14.81%

100%

اٌزىواه

1

6

13

4

3

27

%

3.70%

22.22%

48.15%

14.81%

11.11%

100%

اٌزىواه

3

6

14

3

1

27

%

11.11%

22.22%

51.85%

11.11%

3.70%

100%

اٌزىواه

8

7

8

2

0

25

%

32.00%

28.00%

32.00%

8.00%

0.00%

100%

اٌزىواه

40

66

141

66

34

347

%

11.53%

19.02%

40.63%

19.02%

9.80%

100%

2.00

0.67

2.07

0.70

1.74

0.72

1.16

0.83

1.97

هف أبعاد الهٍهة لمثقافة التىظيهية التْ تتطمبٍا تطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة ٌك البعد الخاص
بالقيادة  ,كيتضح هف الجدكؿ رقـ )  ( 2السابق أف أغمب إجابات أعضاء ٌٓئة التدريس عمِ
فقرات الهحكر السابق كاىت ) بدرجة هتكسطة ( ب التكرار  ( 141 ) :كبىسبة ) .( % 40.63
حٓث تحصمت الفقرة الخاصة بحل الهشكٛت التْ تكاجً سٓر العهل الٓكهْ ) ٚتتكافر( بأعمِ
تكرار )  ( 14كبىسبة )  , ( 51.85%كحصمت الفقرة التْ تىص عمِ تىفٓذ براهج الكمية كفق
أٌداؼ هبرهجة هسبق ا )  ٚتتكافر ( بتكرار )  ( 8كبىسبة )  ( 32.00%كٌذا ٓدؿ عمِ أف
التحكؿ إلِ إدارة الجكدة الشاهمة ٓتطمب كقت ا طكيٛا كهعظـ جكاىب الثقافة التىظيهية التْ تخص
ٌذا الجاىب ٚزالت غٓر هٍيأة لتطبٓق ٌذا اٖسمكب ا٘دارؼ فيها ٓخص بعد ) القيادة (  ,تتفق
ٌذي الىتٓجة هع ىتائج دراسة ) الالفي ( ك ) البركي ( التْ تؤكد عمِ التأثٓر السمبْ لمهركزية
الهعيقة لمتطبٓق .
السػؤاؿ الثػػاني ( محػػكر اليياكػػل كالػػنظـ )  :هػػا كاقػػع هقكهػػات الثقافػػة التىظيهيػػة الهتعمقػػة بتطبٓػػق
إدارة الجكدة الشاهمة كالسائدة حالي ا فػْ كميػة التربيػة  /قصػر بػف غشػٓر هػف كجٍػة ىظػر ) أعضػاء
ٌٓئػػة التػػدريس ( كبيػػاف هػػدػ هٛئهػػة الٍياكػػل كالػػىظـ السػػائدٓف حالي ػ ا فػػْ الكميػػة هحػػل البحػػث هػػع
الٍياكل كالىظـ الهطمكبٓف لتطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة .
لٙجابة عف ٌذا السؤاؿ فقد تـ استخراج التك اررات كالهتكسط الحسابْ كاٚىحراؼ الهعيارؼ لهحكر
الٍياكل كالىظـ  ,كالجدكؿ رقـ ) ٓ ( 3بٓف ذلؾ .

830

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)
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علٚي هلُ ( ) 0اٌّؾٛه اٌضبٔ ( ٟاٌ١ٙبوً ٚاٌزٕظ) ُ١
هَ

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

اٌفمواد

اٌفمواد

ال رزٛفو

ػؼ١فخ

ِزٍٛطخ

وج١وح

وج١وح علا

ِغّٛع

٠م َٛػّ١ل اٌىٍ١خ
ثزشى ً١فوق ػًّ ِٓ
أػؼبء ٘١ئخ اٌزلهٌ٠
إلٔغبى
ٚاإلكاهٓ١٠
اٌّٙبَ اإلكاه٠خ
٠ؾظً أػؼبء ٘١ئخ
اٌزلهٚ ٌ٠اإلكاهٓ١٠
اٌّؼٍِٛبد
ػٍٝ
اإلكاه٠خ ثىً ٌٍٛٙخ
٠ؾظً ( ٚوالء اٌىٍ١خ
 /هإٍبء األلَبَ /
ِلهاء اإلكاهاد ) ػٍٝ
ٚاٍؼخ
طالؽ١بد
ألكاء ِٙبُِٙ
رظً ٚعٙبد ٔظو
أػؼبء ٘١ئخ اٌزلهٌ٠
ٚاإلكاه ٓ١٠اٌ ٝػّ١ل
اٌىٍ١خ
أٍبٌ١ت
رزٕٛع
االرظبي ف ٟاٌىٍ١خ
ِٕٙٚب ( اٌمواهاد /
اٌزؼّّ١بد ٔ /زبئظ
االعزّبػبد )
٠ؼمل ػّ١ل اٌىٍ١خ
ثظفخ
االعزّبػبد
كٚه٠خ ٌّٕبلشخ اٌمؼب٠ب
اٌز ٟرؼزوع ٍ١و
اٌؼٍّ١خ اإلكاه٠خ
ِمزوؽبد
رظً
أػؼبء ٘١ئخ اٌزلهٌ٠
ٚاإلكاه ٓ١٠اٌ ٝػّ١ل
اٌىٍ١خ
ٛ٠عٗ أػؼبء ٘١ئخ
اٌزلهٚ ٌ٠اإلكاهٓ١٠
عٙلُ٘ ٌٍّٕبفَخ ِغ
اٌىٍ١بد األفو ٜفٟ
إٌّطمخ
٠زف ُٙاٌؼبٍِ ْٛثبٌىٍ١خ
أثؼبك إٌّبفَخ (
اٌّؾٍ١خ ٚاٌؼبٌّ١خ فٟ
ٍٛق اٌؼًّ )
٠ؾلك ػّ١ل اٌىٍ١خ
االؽز١بعبد اٌزله٠ج١خ
ألفواك٘ب ف ٟػٛء
اٌزٛط١ف اٌٛظ١فٟ
٠ؾلك ػّ١ل اٌىٍ١خ
اٌّٙبَ ( اٌغّبػ١خ /
اٌفوك٠خ ) ٌــ أػؼبء
اٌزلهٌ٠
٘١ئخ
ٚاإلكاهٓ١٠

اٌزىواه

3

8

7

4

3

25

%

12.00%

32.00%

28.00%

16.00%

12.00%

100%

اٌزىواه

1

2

3

10

11

27

%

3.70%

7.41%

11.11%

37.04%

40.74%

100%

اٌزىواه

1

1

12

7

4

25

%

4.00%

4.00%

48.00%

28.00%

16.00%

100%

اٌزىواه

4

2

8

6

6

26

%

15.38%

7.69%

30.77%

23.08%

23.08%

100%

اٌزىواه

4

8

7

4

1

24

%

16.67%

33.33%

29.17%

16.67%

4.17%

100%

اٌزىواه

3

8

9

5

1

26

%

11.54%

30.77%

34.62%

19.23%

3.85%

100%

اٌزىواه

4

13

9

1

0

27

%

14.81%

48.15%

33.33%

3.70%

0.00%

100%

اٌزىواه

5

7

6

6

3

27

%

18.52%

25.93%

22.22%

22.22%

11.11%

100%

اٌزىواه

7

7

8

4

1

27

%

25.93%

25.93%

29.63%

14.81%

3.70%

100%

اٌزىواه

2

7

7

7

4

27

%

7.41%

25.93%

25.93%

25.93%

14.81%

100%

اٌزىواه

3

5

11

5

3

27

%

11.11%

18.52%

40.74%

18.52%

11.11%

100%

اٌزىواه

7

5

9

5

1

27

%

25.93%

18.52%

33.33%

18.52%

3.70%

100%

رزىبفب فوص ( أػؼبء
اٌزلهٌ٠
٘١ئخ

اٌّزٍٛؾ

1.84

3.04

2.48

2.31

1.58

1.73

1.26

1.81

1.44

2.15

االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ

0.98

0.78

0.78

1.10

0.92

0.85

0.62

1.09

0.98

0.99

2.00

0.81

1.56

1.01

831

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)
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26

ٚاإلكاه ) ٓ١٠ف ٟشغً
إٌّبطت اٌم١بك٠خ
٠زقن ػّ١ل اٌىٍ١خ
اٌمواهاد ػٍ ٝأٍبً
اٌّشبهوخ اٌغّبػ١خ

ِغّٛع

اٌزىواه

2

3

11

9

1

26

%

7.69%

11.54%

42.31%

34.62%

3.85%

100%

اٌزىواه

46

76

107

73

39

341

%

13.49%

22.29%

31.38%

21.41%

11.44%

100%

2.15
1.95

جػاءت أغمب إجابػات أفراد العٓىػة عمِ فقرات ٌػذا البعد بدرجػة )هتكسطػة( كبتك ػرار )(107
كبىسبة هئكية بمغت ) (% 31.38كٌذا ٓ ٚتفق هع هتطمبات تطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة التْ
تتطمب درجة كبٓرة هف تكافر الهشاركة كتفاعل العاهمٓف بشكل جهاعْ حٓث تحصمت الفقرة التْ
تىص عمِ تشكٓل فرؽ عهل هف أعضاء ٌٓئة التدريس ٘ىجاز الهٍاـ ا٘دارية ) ضعيفة ( بأعمِ
تكرار )  ( 8كبىسبة )( 32.00%
كتحصمت الفقرة التْ تىص عمِ كصكؿ هقترحات أعضاء ٌٓئة التدريس إلِ عهٓد الكمية بأعمِ
تكرار )  ( 13كبىسبة )  ( 48.15%كٌذا ٓدؿ عمِ اتجاي كاحد لٛتصاٚت كسرياف اٖكاهر هف
أعمِ إلِ اٖسفل فْ شكل تكجٍات كٌذا غٓر هتكافق هع أبعاد الثقافة التىظيهية الهٛئهػة ٘دارة
الجكدة الشاهمة فيها ٓخص الٍياكل كالتىظيـ ,تتفق ٌػذي الىتٓجػة هػع ىتائج دراسة ) الالفي ( ك
)الياشمي ( التْ تشٓر إلِ غياب التىظيـ كعدـ كضكح الٍيكل التىظيهْ كتقسيهات العهل هف
هعيقات التطبٓق .
السػػػؤاؿ الثػػػاني ( محػػػكر التكجػػػو نحػػػك خدمػػػة المجتمػػػع كالطػػػالب )  :هػػا كاقػػع هقكهػػات الثقافػػة
التىظيهية الهتعمقة بتطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة كالسائدة حاليا فػْ كميػة التربيػة  /قصػر بػف غشػٓر
هف كجٍة ىظر )أعضاء ٌٓئة التدريس( كبياف هدػ هٛئهة التكجػً ىحػك خدهػة الهجتهػع كالطػٛب
السائدة حالي ا فْ الكمية هحل البحث هع التكجً لمهجتهع كالطٛب الهطمكبٓف لتطبٓػق إدارة الجػكدة
الشاهمة.
لٙجابة عف ٌذا السؤاؿ فقد تـ استخراج التك اررات كالهتكسط الحسابْ كاٚىحراؼ الهعيارؼ لهحكر
التكجً ىحك خدهة الهجتهع كالطٛب  ,كالجدكؿ رقـ ) ٓ ( 4بٓف ذلؾ .

832

0.73

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)
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علٚي هلُ (  ) 0اٌّؾٛه اٌضبٌش ( اٌزٛعٗ ٔؾ ٛفلِخ اٌّغزّغ ٚاٌطالة )
هَ
27
28
29
30

31

32
33
34

35

ِغّٛع

اٌفمواد
ِغٌٍ
٠واػٟ
اؽز١بعبد اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ

اٌىٍ١خ

ٙ٠زُ ِغٌٍ اٌىٍ١خ ثبؽز١بعبد
اٌزلهٌ٠
٘١ئخ
أػؼبء
ٚاإلكاهٓ١٠
َ٠ؼِ ٝغٌٍ اٌىٍ١خ اٌٝ
رؾم١ك هػب اٌَّزف١لِٓ ٓ٠
فلِبد اٌىٍ١خ
رزؼب ْٚاٌىٍ١خ ِغ اٌغٙبد
اٌؾى١ِٛخ األفوٌ ٜقلِخ
اٌّغزّغ اٌّؾ١ؾ
٠ؼل ِغٌٍ اٌىٍ١خ كهاٍبد
علٌٍّ ٜٚشوٚػبد اٌّغزّؼ١خ
ٌزؾل٠ل االؽز١بعبد اٌَّزمجٍ١خ
ٌٍَّزف١ل ِٓ ٓ٠فلِبد اٌىٍ١خ
٠ؼغ ِغٌٍ اٌىٍ١خ فٟ
اػزجبهٖ اٌقطؾ اٌَّزمجٍ١خ
ٌٍَّزف١ل ِٓ ٓ٠فلِبد اٌىٍ١خ
٠زيا٠ل ؽٍت اٌَّزف١لِٓ ٓ٠
فلِبد اٌىٍ١خ ثؼل رمل ُ٠اٌىٍ١خ
فلِبد ٌُٙ
َ٠ؼِ ٝغٌٍ اٌىٍ١خ اٌٝ
رؼي٠ي ػاللخ اٌىٍ١خ ثبٌزؼٍُ١
اٌؼبَ
رم ُ١اٌىٍ١خ اٌؼل٠ل ِٓ األٔشطخ
اٌز ٟرٙلف اٌ ٝلجٛي اٌزغ١١و
اإلكاه ِٓ ٞأعً رؾَٓ١
األكاء

اٌفمواد

ال رزٛفو

ػؼ١فخ

ِزٍٛطخ

وج١وح

وج١وح علا

ِغّٛع

اٌزىواه

5

4

10

7

1

27

%

18.52%

14.81%

37.04%

25.93%

3.70%

100%

اٌزىواه

2

3

10

11

1

27

%

7.41%

11.11%

37.04%

40.74%

3.70%

100%

اٌزىواه

2

5

9

8

1

25

%

8.00%

20.00%

36.00%

32.00%

4.00%

100%

اٌزىواه

1

7

8

10

0

26

%

3.85%

26.92%

30.77%

38.46%

0.00%

100%

اٌزىواه

1

7

14

4

1

27

%

3.70%

25.93%

51.85%

14.81%

3.70%

100%

اٌزىواه

1

5

8

7

4

25

%

4.00%

20.00%

32.00%

28.00%

16.00%

100%

اٌزىواه

4

7

11

4

1

27

%

14.81%

25.93%

40.74%

14.81%

3.70%

100%

اٌزىواه

1

7

14

2

2

26

%

3.85%

26.92%

53.85%

7.69%

7.69%

100%

اٌزىواه

3

8

13

0

2

26

%

11.54%

30.77%

50.00%

0.00%

7.69%

100%

اٌزىواه

20

53

97

53

13

236

%

8.47%

22.46%

41.10%

22.46%

5.51%

100%

اٌّزٍٛؾ

االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ

1.81

0.91

2.22

0.77

2.04

0.77

2.04

0.74

1.89

0.60

2.32

0.92

1.67

0.84

1.88

0.62

1.62

1.94

جاءت أغمب إجابات أفراد العٓىة عمِ فقرات ٌذا البعد بدرجة )هتكسطة( بتكرار )  ( 97كبىسبة
هئكية بمغت )  ( % 41.10كٌذا ٓ ٚتفق هع هتطمبات تطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة التْ تتطمب
درجة كبٓرة هف تكافر احتياجات البٓئة الهحيطة .
جاءت إجاباتٍـ عمِ فقرات ٌذا البعد بدرجة ) كبٓرة جدا ( بتكرار )  ( 13كبىسبة هئكية بمغت
) ( % 5.51كٌذي الىسبة  ٚتشجع عمِ البىاء الثقافْ ٘دارة الجكدة الشاهمة تختمف ٌذي الىتٓجة
هع ىتائج دراسة ) سباعي ( التْ ركزت عمِ تٍٓئة البٓئة الداخمية كهعالجتٍا دكف الىظر إلِ
أٌهية احتياجات البٓئة الهحيطة
السػػػؤاؿ الثػػػاني ( محػػػكر التقػػػكيـ )  :هػػا كاقػػع هقكهػػات الثقافػػة التىظيهيػػة الهتعمقػػة بتطبٓػػق إدارة
الجكدة الشاهمة كالسائدة حاليا فْ كمية التربيػة  /قصػر بػف غشػٓر هػف كجٍػة ىظػر ) أعضػاء ٌٓئػة
833
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التػػدريس ( كبيػػاف هػػدػ هٛئهػػة التقػػكيـ السػػائد حاليػ ا فػػْ الكميػػة هحػػل البحػػث هػػع التقػػكيـ الهطمػػكب
لتطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة .
لٙجابة عف ٌذا السؤاؿ فقد تـ استخراج التك اررات كالهتكسط الحسابْ كاٚىحراؼ الهعيارؼ لهحكر
التقكيـ  ,كالجدكؿ رقـ ) ٓ ( 5بٓف ذلؾ .
علٚي هلُ ( ) 5اٌّؾٛه اٌواثغ ( اٌزم) ُ٠ٛ
هَ
36

37
38

39

40

41

42
ِغّٛع

اٌفمواد

اٌفمواد

ال رزٛفو

ػؼ١فخ

ِزٍٛطخ

وج١وح

وج١وح علا

ِغّٛع

٠ؼيى ػّ١ل اٌىٍ١خ ِفَٛٙ
اٌولبثخ اٌنار١خ ٌلٜ
أػؼبء ٘١ئخ اٌزلهٌ٠
ٚاإلكاهٓ١٠
٠جني ػّ١ل اٌىٍ١خ ِغٛٙكا
ٌزمٍ ً١اٌفبلل فِٛ ٟاهك٘ب (
اٌّبك٠خ  /اٌجشو٠خ )
٠زمجً أػؼبء ٘١ئخ
ٚاإلكاهٓ١٠
اٌزلهٌ٠
اٌَّبءٌخ ثظله هؽت
٠زُ رم ُ٠ٛأكاء أػؼبء
٘١ئخ اٌزلهٚ ٌ٠اإلكاهٓ١٠
ٚفك ِؼب١٠و ِٕبٍجخ ٌٛالغ
ػٍُّٙ
٠ؾلك اٌزمَِ ُ٠ٛزٜٛ
األكاء اٌؾبٌٌٍ ٟىٍ١خ ٚفك
ِؼب١٠و اٌغٛكح اٌشبٍِخ
٠شؼو أػؼبء ٘١ئخ
ٚاإلكاهٓ١٠
اٌزلهٌ٠
ثّظلال١خ رم ُ٠ٛأكائُٙ
اٌٛظ١فٟ
رزُ اٌولبثخ ػٍ ٝأٚلبد
اٌلٚاَ اٌوٍّ ٟثشىً
فؼبي

اٌزىواه

2

6

10

5

1

24

%

8.33%

25.00%

41.67%

20.83%

4.17%

100%

اٌزىواه

2

6

12

4

3

27

%

7.41%

22.22%

44.44%

14.81%

11.11%

100%

اٌزىواه

3

6

8

8

2

27

%

11.11%

22.22%

29.63%

29.63%

7.41%

100%

اٌزىواه

1

8

8

7

2

26

%

3.85%

30.77%

30.77%

26.92%

7.69%

100%

اٌزىواه

2

3

7

11

4

27

%

7.41%

11.11%

25.93%

40.74%

14.81%

100%

اٌزىواه

3

8

8

7

1

27

%

11.11%

29.63%

29.63%

25.93%

3.70%

100%

اٌزىواه

4

4

8

8

3

27

%

14.81%

14.81%

29.63%

29.63%

11.11%

100%

اٌزىواه

17

41

61

50

16

185

%

9.19%

22.16%

32.97%

27.03%

8.65%

100%

اٌّزٍٛؾ

1.88

0.75

2.00

0.74

2.00

0.89

2.04

0.82

2.44

0.91

1.81

0.89

2.07

0.98

2.04

جاءت أغمب إجابات أفراد العٓىة عمِ فقرات ٌذا البعد بدرجة )هتكسطة( بتكرار ) ( 61
كبىسبة هئكية بمغت )  ( % 32.97كٌذا ٓ ٚتفق هع هتطمبات تطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة التْ
تىظر لعهمية التقكيـ كأهر حٓكؼ كضركرؼ لعهمية التحسٓف الهستهر .
كجاءت إجاباتٍـ عمِ فقرات ٌذا البعد بدرجة ) كبٓرة ( بتكرار )  ( 50كبىسبة هئكية بمغت
) ( % 27.03كٌذي الىسبة أف زادت هع الكقت كالههارسة يهكف أف تسٍـ كتشجع عمِ تطبٓق
إدارة الجكدة الشاهمة  ,تتفق ٌذي الىتٓجة هع ىتائج دراسة ) السباعي ( التْ تؤكد عمِ تغٓٓر
كتٍٓئة الثقافة التىظيهية كالتغمب عمِ الهعكقات كىكعا هف التحسٓف الهستهر .
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السؤاؿ الثاني ( محكر التحسيف المستمر )  :ها كاقع هقكهات الثقافة التىظيهية الهتعمقة بتطبٓػق
إدارة الجكدة الشاهمة كالسائدة حاليا فػْ كميػة التربيػة  /قصػر بػف غشػٓر هػف كجٍػة ىظػر ) أعضػاء
ٌٓئػػة التػػدريس ( كبيػػاف هػػدػ هٛئهػػة التحسػػٓف الهسػػتهر السػػائد حاليػا فػػْ الكميػػة هحػػل البحػػث هػػع
التحسٓف الهستهر الهطمكب لتطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة .
ٌإلعبثخ ػٓ ٘ةنا اٌَةئاي فمةل رةُ اٍةزقواط اٌزىةواهاد ٚاٌّزٍٛةؾ اٌؾَةبثٚ ٟاالٔؾةواف اٌّؼ١ةبهٞ
ٌّؾٛه اٌزؾَ ٓ١اٌَّزّو ٚ ،اٌغلٚي هلُ ( ٠ ) 6ج ٓ١مٌه .
علٚي هلُ (  ) 6اٌّؾٛه اٌقبٌِ ( اٌزؾَ ٓ١اٌَّزّو )
هَ
43

44

45

اٌفمواد

اٌفمواد

ال رزٛفو

ػؼ١فخ

ِزٍٛطخ

وج١وح

وج١وح علا

ِغّٛع

ٙ٠زُ أػؼبء ٘١ئخ اٌزلهٌ٠
ثبٌّؼٍِٛبد
ٚاإلكاهٓ١٠
األكاء
ثزمُ٠ٛ
اٌقبطخ
ثبأللَبَ اٌز٠ ٟزجؼٙٔٛب
٠ؾوص ػّ١ل اٌىٍ١خ ػٍٝ
اػلاك فطؾ رؾَ ٓ١اٌغٛكح
اٌشبٍِخ ٌٍقلِخ اٌزؼٍ١ّ١خ
اٌّملِخ ألػؼبء ٘١ئخ
اٌزلهٚ ٌ٠اإلكاهٓ١٠
٠ؾوص ػّ١ل اٌىٍ١خ ػٍٝ
ٔشو فطؾ رؾَ ٓ١اٌغٛكح
اٌشبٍِخ ٌٍقلِخ اٌزؼٍ١ّ١خ
اٌّملِخ ألػؼبء ٘١ئخ
اٌزلهٚ ٌ٠اإلكاهٓ١٠

اٌزىواه

1

8

7

9

2

27

%

3.70%

29.63%

25.93%

33.33%

7.41%

100%

اٌزىواه

2

4

11

7

3

27

%

7.41%

14.81%

40.74%

25.93%

11.11%

100%

اٌزىواه

1

4

11

8

3

27

%

3.70%

14.81%

40.74%

29.63%

11.11%

100%

اٌزىواه

3

2

16

3

3

27

%

11.11%

7.41%

59.26%

11.11%

11.11%

100%

اٌزىواه

2

7

7

9

1

26

%

7.69%

26.92%

26.92%

34.62%

3.85%

100%

اٌزىواه

1

7

11

5

2

26

%

3.85%

26.92%

42.31%

19.23%

7.69%

100%

اٌزىواه

2

1

9

9

5

26

%

7.69%

3.85%

34.62%

34.62%

19.23%

100%

اٌزىواه

3

2

14

5

3

27

%

11.11%

7.41%

51.85%

18.52%

11.11%

100%

اٌزىواه

15

35

86

55

22

213

%

7.04%

16.43%

40.38%

25.82%

10.33%

100%

46

ٙ٠زُ ػّ١ل اٌىٍ١خ ثزٕف١ن فطؾ
رؾَ ٓ١اٌغٛكح

47

َ٠ؼ ٝػّ١ل اٌىٍ١خ ٌٍؾظٛي
ػٍ ٝشٙبكاد اٌغٛكح

48

٠ؼغ ػّ١ل اٌىٍ١خ أّ٘١خ
لظٌٍ ٜٛزىبًِ ث ٓ١األ٘لاف
( اٌفوك٠خ  /اٌغّبػ١خ )
ٌأللَبَ

49

رَؼ ٝاٌىٍ١خ اٌ ٝرط٠ٛو
ِٕزَجٙ١ب ثبفزالف َِز٠ٛبرُٙ

50

٠مزٕغ ػّ١ل اٌىٍ١خ ثّفَٛٙ
اٌغٛكح اٌشبٍِخ ٌٍقلِبد
اٌزؼٍ١ّ١خ اٌّملِخ ألػؼبء
٘١ئخ اٌزلهٚ ٌ٠اإلكاهٓ١٠

ِغّٛع

835

اٌّزٍٛؾ

2.11

2.19

االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ
0.87

0.83

2.30

0.80

2.04

0.65

2.00

0.85

2.00

0.69

2.54

0.88

2.11

2.16

0.75
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جاءت أغمب إج ابات أفراد العٓىة عمِ فقرات ٌذا البعد بدرجة )هتكسطة( بتكرار )  ( 86كبىسبة
هئكية بمغت )  ( % 40.38كٌذا ٓ ٚتفق هع هتطمبات تطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة التْ تٍدؼ
إلِ إحداث تغٓرات ٘دخاؿ تحسٓىات عمِ ظركفٍا الحالية .
كجاءت إجاباتٍـ عمِ فقرات ٌذا البعد بدرجة ) كبٓرة ( بتكرار )  ( 55كبىسبة هئكية بمغت
) ( % 25.82كٌذي الىسبة تشجع عمِ استغٛؿ ا٘هكاىيات الهتاحة هف خٛؿ تبىْ اٖفكار
البىاءة كالهقترحػات اٚبتكاريػة هػف أجل تحقٓق التحسٓف كالتطكير  ,تتفق ٌػذي الىتٓجة هع ىتٓجة
)البركي ( التْ تؤكد عمِ رسـ اٌٖداؼ بشكل كاضح قابل لمتعدٓل  ,كترجهتٍا إلِ أىشطة عهمية
كفقا لمهكارد الهتاحة .
نتائج البحث  :هف خٛؿ ها سبق تكصل البحث إلِ الىتائج التالية :
 .1الهتغٓرات الهستقمة التْ تهثل أبعاد الثقافة التىظيهية اٖكثر أٌهية جاءت بالتسمسل
التالْ  :التحسٓف الهستهر – التكجً ىحك خدهة الهجتهع كالطٛب – التقكيـ – الٍياكل
كالتىظيـ – القيادة  .كلعمً يهثل أحد اٖسباب اٖساسية لعدـ قكة الثقافة التىظيهية بكمية
التربية قصر بف غشٓر اٖهر الذؼ ٓ ٚتكافق هع هتطمبات تطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة .
 .2كجكد تىاقض فيها ٓتعمق بأبعاد الثقافة التىظيهية فبعض اٖبعاد لٍا أٌهية كبٓرة هثل
التحسٓف الهستهر كالتكجً ىحك خدهة الهجتهع كالطٛب بٓىها كاىت اٌٖهية هتدىية
ٖبعاد الٍياكل كالتىظيـ كالقيادة  .حٓث ثبت أف إهكاىية الىجاح فْ تطبٓق أسمكب إدارة
الجكدة الشاهمة ٓتأثر بىهط القيادة السائد البعٓد عف البٓركقراطية .
 .3إف الثقافة التىظيهية السائدة بكمية التربية قصر بف غشٓر  -كقت تطبٓق البحث ٌْ -
ثقافة هتكسطة القكة كغٓر هٍيأة لتطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة .
 .4تشٓر الىسب الهئكية كالتك اررات إلِ أف أفراد العٓىة هتفقكف عمِ أف الثقافة التىظيهية
الهتكافقة هع هتطمبات تطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة  ٚتزاؿ غاهضة .
كفي ضل النتائج السابقة يقدـ البحث التكصيات التالية :
 .1تٍٓئة الهىاخ الهىاسب لضهاف عهميات الجكدة الشاهمة كذلؾ بتقكيـ الثقافة التىظيهية
كتقكيـ اٖكضاع اٖكاديهية  ,كتقكيـ اٖكضاع ا٘دارية كالهالية .
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 .2اٌٚتهاـ بإتباع خطكات فعالة ىحك بىاء الثقة بٓف اٖفراد العاهمٓف ,كتىهية كترسٓخ قيهة
التعاكف كالعهل بركح الفريق .
 .3الحرص عمِ تىهية كتدريب اٖفراد كتعمهٍـ  ,كتطكير ههارسات قياس كتقكيـ اٖداء .
 .4اٌٚتهاـ بالحكافز كالهكافآت كالتقدٓر .
 .5اٌٚتهاـ باىسياب الهعمكهات كاٚتصاٚت .
 .6الحرص عمِ تطكير الثقافة التىظيهية السائدة لزيادة قكتٍا كترسٓخٍا لدػ العاهمٓف بكمية
التربية قصر بف غشٓر كاٚستعاىة بخبراء الجكدة الشاهمة كالثقافة التىظيهية لتطكير
كزيادة قكة الثقافة التىظيهية .
 .7إجراء عدد هف اٖبحاث الهستقبمية كهىٍا  - :إعداد كتىهية العاهمٓف بالكمية هف أجل
التغٓٓر كالتطكير فْ الثقافة التىظيهية لتتكافق هع تطبٓق هفاٌيـ كأسالٓب الجكدة الشاهمة.

قائمة المراجع :
 .1الهعجـ الكسيط  ,هكتبة الشركؽ الدكلية  ,جهٍكرية هصر العربية  ,هجهع المغة العربية
ا٘دارة العاهة لمهعجهات كاحياء التراث  ,ط  2005 , 4ؼ .
 .2البركػػْ  ,ربيعػػة أحهػػد  ,الثقافػػة التىظيهيػػة الهٛئهػػة لهتطمبػػات ىجػػاح إدارة الجػػكدة الشػػاهمة ,
بحػػث هىشػػكر فػػْ الهػػؤتهر العربػػْ الػػدكلْ الخػػاهس لضػػهاف جػػكدة التعمػػيـ العػػالْ  ,جاهعػػة
الشارقة – ا٘هارات  5 - 3 ,هارس . 2015 /
 .3سػػباعْ  ,أحهػػد سػػٓد دمحم )  , ( 2005تقٓػػيـ فػػرص تطبٓػػق هػػدخل إدارة الجػػكدة الشػػاهمة
كهرتكز لتحسٓف جكدة أداء العهمية التعميهية  ,رسالة دكتػكراي غٓػر هىشػكرة  ,جاهعػة عػٓف
شهس .
 .4ح ػريـ  ,حسػػٓف )  , ( 2003إدارة الهىظهػػات هىظ ػػكر كمػػْ  ,عهػػاف  -اٖردف  ,الحاه ػػد
لمىشر كالتكزيع.
 .5ح ػريـ  ,حسػػٓف )  , ( 1997السػػمكؾ التىظيهػػْ :سػػمكؾ اٖف ػراد فػػْ الهىظهػػات .عهػػاف -
اٖردف  ,دار زٌراف لمطباعة كالىشر .
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 .6سالـ  ,إلياس )  , ( 2006تأثٓر الثقافة التىظيهية عمِ أداء الهكارد البشرية  ,رسالة
هاجستٓر غٓر هىشكرة  ,جاهعة دمحم بك ضياؼ بالهسٓمة  ,كمية العمكـ اٚقتصادية .
الجزائر .
ٌ .7دية  ,سعٓد عمْ عكض )  , ( 2003آليات بىاء الثقافة التىظيهية الداعهة لتطبٓق
إدارة الجكدة الشاهمة تصكر هقترح لبىائٍا فْ ا٘دارات العاهة لمتربية كالتعمٓ ػ ػ ػػـ بالههمكة
العربية السعكدية  ,رسالة دكتكراي غٓر هىشكرة  ,كمية التربية  ,قسـ ا٘دارة التربكية
كالتخطيط – جاهعة أـ القرػ .
 .8الٍاشهْ  ,عمْ دمحم الطاٌر )  , ( 2008هدػ استعداد جاهعة بىغازؼ لتبىْ فمسفة
إدارة الجكدة الشاهمة ,رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة ,أكاديهية الدراسات العميا  -بىغازؼ,
لٓبيا .
 .9الٛفْ  ,عاهر دمحم )  , ( 2007إدارة الجكدة الشاهمة كاهكاىية تطبيقٍا فْ ضكء الثقافة
التىظيهية لمجاهعات المٓبية " دراسة تطبيقية عمِ جاهعة الزاكية  ,رسال ػػة هاجستٓر غٓر
هىشكرة  ,أكاديهية الدراسات العميا  ,لٓبيا .
.10

العمْ  ,عبد الستار )  , ( 2008تطبيقات فْ إدارة الجكدة الشاهػػمة ,عهاف -

اٖردف  ,دار السٓرة لمىشر كالتكزيع كالطباعة .
.11

عمكاف  ,قاسـ ىآف )  , ( 2005إدارة الجكدة الشاهمة كاهكاىية تطبيقٍا فْ

كميات جاهعة سرت  ,هجمة الجاهعْ  ,العدد  10سبتهبر .
.12

العهياف  ,هحهكد سمهاف )  ,( 2004السمكؾ التىظيهْ فْ هىظهات اٖعهاؿ,

ط  , , 2عهاف  -اٖردف  ,دار كائل لمىشر كالتكزيع .
 .13ػجةةل اٌةةوؽ ، ُ١دمحم ػجةةبً دمحم (  ، ) 2003اكاهح اٌغةةٛكح اٌشةةبٍِخ ٚاِىبٔ١ةةخ رطج١مٙةةب ػٍةةٝ
ع بِؼخ عٕٛة اٌٛاك ٞف ٟػٛء صمبفزٙب اٌزٕظ١ّ١خ  ،هٍبٌخ كوزٛهاٖ غ١و ِٕشةٛهح  ،عبِؼةخ
ػ ٓ١شٌّ .
 .14اٌوفّ١ةةِّ ، ٟةةلٚػ عةةالي (  ، ) 1421كٚه اٌضمبفةةخ اٌزٕظ١ّ١ةةخ فةة ٟرطج١ةةك اكاهح اٌغةةٛكح
اٌشبٍِخ ػٍ ٝلطبع اٌظٕبػبد اٌى١ّ١ب٠ٚخ ثّؾبفظخ علح  ،هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشةٛهح ،
علح  -عبِؼخ اٌٍّه ػجل اٌؼي٠ي .
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 .15اٌؼٛف ، ٟدمحم ثٓ غبٌت (  ، ) 2005اٌضمبفةخ اٌزٕظ١ّ١ةخ ٚػاللزٙةب ثةبٌزياَ اٌةٛظ١ف ،ٟهٍةبٌخ
ِبعَز١و ِٕشٛهح ،عبِؼخ ٔب٠ف اٌؼوث١خ ٌٍؼٍ َٛاألِٕ١خ  ،اٌو٠بع .
 .16أثةةة ٛثىةةةو ِ ،ظةةةطفِ ٝؾّةةةٛك (  ، ) 2000كٌ١ةةةً اٌزفى١ةةةو االٍةةةزوار١غٚ ٟاػةةةلاك اٌقطةةةخ
اإلٍزوار١غ١خ  ،اإلٍىٕله٠خ  ،اٌلاه اٌغبِؼ١خ ٌٍٕشو .
 .17اٌموٛ٠ر ، ٟدمحم لبٍُ ( ٔ ، ) 2000ظو٠خ إٌّظّخ ٚاٌزٕظ ، ُ١ػّبْ  -األهكْ  ،كاه ٚائً
ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ .
 .18اٌطبئٍٛ٠ ، ٟف ؽغِ ، ) 2008 ( ُ١ؾّٛك فٛى ٞاٌؼجبك٘ ، ٞبشُ فٛى ٞاٌؼجبك ، ٞاكاهح
اٌغٛكح اٌشبٍِخ ف ٟاٌزؼٍ ُ١اٌغبِؼ ، ٟاٌٛهاق ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ .
 .19اٌٍةةةةٛىٍِٛ ، ٞةةةة ، ) 2002 ( ٝاٌزّٕ١ةةةةخ اإلكاه٠ةةةةخ ،ؽ  ، 2ػّةةةةبْ  -األهكْ  ،كاه ٚائةةةةً
ٌٍطجبػخ ٚإٌشو .
 .20اٌئَ ، ٞٚو ٓ٠ؽَٓ (  ،) 2012كٚه اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ف ٟى٠بكح فبػٍ١خ األكاء اٌٛظ١ف،ٟ
وٍ١خ االلزظبك  ،لَُ اإلكاهح  ،عبِؼخ ثٕغبى١ٌ ، ٞج١ب .
 .21أؽّل  ، ) 2013 ( َٟ٠ٍٛ ،اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚرؤص١و٘ب ػٍ ٝأكاء اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌّئٍَخ ،
هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح  ،عبِؼخ ى٠بْ ػبشٛه اٌغٍفخ  ،وٍ١خ ا٢كاة  -لَُ اٌؼٍَٛ
االعزّبػ١خ  ،اٌغيائو .
 .22اٌؾّ١ل ، ٞرٙبِٔ ٟؾَٓ ثله (  ، ) 2012اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌَبئلح ف ٟاٌّلاهً االثزلائ١خ
ف ٟاٌى٠ٛذ ٚػاللزٙب ثبٌزغ١١و اٌزٕظ ، ّٟ١هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح  ،عبِؼخ اٌشوق
األٍٚؾ  ،وٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌزوث٠ٛخ  ،لَُ اإلكاهح ٚإٌّب٘ظ  ،اٌى٠ٛذ .
 .23فٍ١فخ  ،طجو ٞدمحم (  ،) 2013اٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚػاللزٙب ثٕظبَ اكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخ،
هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح  ،عبِؼخ اٌغجً اٌغوث ، ٟوٍ١خ اٌّؾبٍجخ  ،غو٠بْ ١ٌ -ج١ب .
 .24اٌٙبشّ ، ٟػٍ ٝدمحم اٌطب٘و ِ ، ) 2008 ( ،ل ٜاٍزؼلاك عبِؼخ لبهٌ ٌٔٛ٠زجٕ ٟفٍَفخ
اكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخ  ،هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح  ،أوبك١ّ٠خ اٌلهاٍبد اٌؼٍ١ب  -فوع
ثٕغبى. ٞ
 .25اٌؾو٠و ، ٞهافلح ػّو (  ، ) 2007اػلاك اٌم١بكاد اإلكاه٠خ ٌّلاهً اٌَّزمجً ف ٟػٛء
اٌغٛكح اٌشبٍِخ ػّبْ – األهكْ  ،كاه اٌفىو ٔبشوِٛٚ ْٚىػ. ْٛ
 .26ثٕزٓ ٔ ،غبح ثٕذ ؽب٘و (  ، ) 2007رّٕ١خ ِٙبهاد اٌمبئّـ ٓ١ثبٌٛظـبئف اإلشواف١ـخ ٌزطج١ك
اٌغـٛكح اٌزوث٠ٛـخ ف ٟاٌزؼٍ ُ١اٌؼبَ " ؽم١جخ رله٠ج١خ " ،اٌمب٘وح ِ -ظو  ،كاه اٌفىو اٌؼوثٟ
ٍِزيَ اٌطجغ ٚإٌشو .
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 .27اٌجٛٙاش ، ٟاٌَ١ل ػجل اٌؼي٠ي ( ِ ، ) 2007ؼغُ ِظطٍؾبد االػزّبك ٚػّبْ اٌغٛكح
ف ٟاٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ، ٟاٌمب٘وح ِ -ظو  ،ػبٌُ اٌىزت ٔ :شو ٚرٛى٠غ ٚؽجبػخ .
 .28ػجل اٌؼٍ ، ُ١أٍبِخ دمحم شبوو (  ، ) 2008اكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخ ف ٟاٌزؼٍ ، ُ١اإلٍىٕله٠خ -
ِظو ِ ،ئٍَخ ؽٛهً اٌل١ٌٚخ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ .

*******************************
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رصد التحديات التي تكاجو جكدة تككيف المعمـ كالمتعمـ في ظل تكنكلكجيا المعرفة
كالمعمكمات لدى أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية جامعة مصراتو
د .كجدة عكاد المشيداني
كمية التربية  /جاهعة هصراتً
الممخص :
إف التحديات التكىكلكجية كالهعمكهاتية بأبعادٌا الهختمفة شكمت هىطمقا لدعكات عدٓدة
بضركرة إصٛح الىظاـ التعميهْ ,بجهيع هدخٛتً كهخرجاتً خصكصا فْ ضكء عجز الىظاـ
التعميهْ الجاهعْ فْ هكاجٍة التحديات التْ أفرزتٍا تكىكلكجيا الهعمكهات كاٚتصاٚت ,كقد
أحدثت تطكرات فْ كظيفة الجاهعة كدكرٌا كحتِ هفٍكهٍا ,كظٍرت هفاٌيـ جدٓدة .
كتعتبر الجكدة هجهكع خصائص كههٓزات الهىتج التعميهْ تمبْ هتطمبات الهتعمـ كسكؽ
العهل كالهجتهع ككافة الجٍات الداخمية كالخارجية الهىتفعة ,فالهشكمة تتهحكر حكؿ اٚختيار
الصحيح لمهعمكهة الهطمكبة ,كسط كـ ٌائػل هف الهراجع كالكثائق الهتكفرة كبخاصة فْ شبكة
الهعمكهات ,كها تعد الهعرفة هكردا استراتٓجْ كهككىا ٌاـ ٓتطمب اكتسابٍا اٚرتكاز عمِ الهعرفة
فْ الخبرة كالتبادؿ كالهعمكهة ,كيتطمب تكجيً كل الهكارد البشرية كالسياسات كالىظـ كالهىاٌج
كالعهميات كالبىِ التحتية هف أجل إٓجاد ظركؼ هكاتية لٛبتكار كا٘بداع.
إذ ٚبد هف إىشاء ىظاـ شاهل هف الهكاصفات كالهعآٓر الكفٓمة بتحقٓق جكدة التعميـ كتبياف
هقدرة كل هؤسسة تعميهية٘ ,عداد هىتج تعميهْ هطابق هكاصفات كالهعآٓر كالهتطمبات
التىظيهية كالقاىكىية ,كتمبية هتطمبات جكدة التعميـ  ,كهكاكبة تحدياتً ككل تقدـ فْ هسٓرتً هف
أجل تعزيز رضِ الهتعمـ كسكؽ العهل كالجٍات اٖخرػ .
كىدفت الدراسة  :رصد التحديات التْ تكاجً الهعمـ الهعاصر -التعرؼ عمِ جكدة العهمية
التعميهية فْ ظل تكىكلكجيا الهعمكهات  -التعرؼ عمِ كيفية تكظٓف تكىكلكجيا الهعرفة فْ
التعميـ .
فهف خٛؿ ا٘جابة عمِ اٚستباىة التْ أعدت هف قبل الباحثة تـ التكصل الِ أٌـ الىتائج كٌْ:
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ْ ٓكجد ىقص فْ جكدة العهمية التعميهية ف- اىً تكجد تحديات كبٓرة تكاجً الهعمـ الهعاصر. ٓكجد تكظٓف لتكىكلكجيا الهعرفة فْ التعمـٚ–ظل تكىكلكجيا الهعمكهات
.  تكىكلكجيا الهعرفة كالهعمكهات,  جكدة الهعمـ كالهتعمـ,  التحديات:الكمهات الهفتاحية
Abstract
The technological and informational challenges with their various dimensions formed
the basis for many calls for the necessity of reforming the educational system, with all its
inputs and outputs, especially in the fail of educational system in the university to face
the challenges brought about by information and communication technology. Quality is
the sum of the characteristics and features of the educational product that meets the
requirements of the learner, society and all internal and external beneficiary parties.
The problem revolves around the correct selection of the required information, amid a
huge number of available references and documents, especially in the information
network. Knowledge is also a strategic resource and an important component that
requires its acquisition based on Knowledge in experience, exchange and information,
and requires directing all human resources, policies, systems, approaches, processes and
infrastructures in order to create conditions conducive to innovation and creativity. It is
necessary to establish a comprehensive system of specifications and standards to ensure
the quality of education and to demonstrate the ability of each educational institution, to
prepare an educational product that conforms to the specifications, standards and
regulatory and legal requirements, and to meet the requirements of the quality of
education, and to keep pace with its challenges and every progress in its path in order to
enhance the satisfaction of the learner and other relevant bodies .The study aims to
Monitor the challenges facing the contemporary teacher - identifying the quality of the
educational process in light of information technology - identifying how to employ
knowledge technology in education.
As for the previous studies collected by the researcher, they can be used in our current
study. By answering the questionnaire prepared by the researcher, the most important
results were reached, which are:
There are great challenges facing the contemporary teacher. There is a lack of quality in
the educational process in light of information technology. There is no use of knowledge
technology in education.
Key words :

Challenges , Teacher Quality , Learner Quality, Information

Technology and Knowledge.

: المقدمة
شكمت التحديات التكىكلكجية كالهعمكهاتية بأبعادٌا الهختمفة هىطمقا لدعكات عدٓدة بضركرة
ْتً كهخرجاتً خصكصا فْ ضكء عجز الىظاـ التعميهٛ بجهيع هدخ,ْح الىظاـ التعميهٛإص
 كالتْ أحدثت,تٚتصاٚالجاهعْ فْ هكاجٍة التحديات التْ أفرزتٍا تكىكلكجيا الهعمكهات كا
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تطكرات فْ كظيفة الجاهعة كدكرٌا كحتِ هفٍكهٍا ,كظٍرت هفاٌيـ جدٓدة كالتعميـ العالْ
بالهراسمة ,كالتعميـ عف بعد ,تكىكلكجيا التعميـ كالهعرفة كالذؼ ظٍر ىتٓجة الطمب الهتزآد عمِ
التعميـ فْ هختمف الهراحل التعميهية كالحاجة إلِ هكاكبة التطكرات السريعة فْ العمكـ.
فالتحكٚت العهيقة كالسريعة التْ ىراٌا فْ الساحة التربكية تدفع بالهىظكهة التربكية لمبحث عف
هكاف لٍا فْ ظل هجتهع الهعمكهات كالهعرفة هف خٛؿ إدهاج تكىكلكجيا التعميـ باعتبارٌا هصد ار
لمهعمكهات كالكصكؿ لمهعرفة هها ٓجعل هف الهؤسسة التعميهية هركز أساسْ لمتىهية الهستداهة
كلبىة هحكرية لمهعمكهات كالهعرفة .
كتعد الهعرفة هف الهفاٌيـ القديهة التْ استخدهت فْ عالـ الفكر كالفمسفة ,إ ٚأىٍا تطكرت
كاتسعت لتشهل جكاىب أخرػ تداخمت هع اٖسالٓب ا٘دارية الحدٓثة ,كأصبحت عىص ار أساسيا
هف استراتٓجيات هىظهات اٖعهاؿ ,كاىطٛقا هف اٌٖهية الهتزآدة فْ تبىْ تكىكلكجيا الهعمكهات
كاٚستفادة هف الخبرات التْ تىفذ ٓكهيا
كاصبحت ثكرة تكىكلكجيا الهعمكهات عاه ٛهٍها كرئيسا فْ اكتشاؼ كاستىباط الهعارؼ
كتكثٓق كتخزيف ٌذي الهعارؼ هف أجل تطبيقٍا كهشاركتٍا ,فتكىكلكجيا الهعرفة هف أٌـ اٖىشطة
التْ تسعِ لٛستهرار كالىجاح كالهىافسة.
حٓث شٍد القرف الحالْ تغٓرات كثٓرة فْ هجاٚت الحياة كافة ,ترافقٍا هجهكعة هف التطكرات
الحدٓثة ,كالتحديات الجدٓدة ,هرافقة لتمؾ لمقادة التطكرات كالتحديات فتظٍر اٖزهات ,كتعد
اٖزهات هف اٖحداث الهٍهة كالهؤثرة فْ الهجتهعات كتشكل هصدر هقمقا كالهسؤكلٓف كاٖفراد,
كيٛزهٍا الخكؼ هف كيفية السيطرة عمٍٓا كهف التغٓرات الهفاجئة الهتٛحقة لحدكثٍا كهدػ
تأثٓرٌا عمِ الفرد كالهجتهع كهدػ اهتداد تأثٓرٌا الهستقبمْ )البقكر .(16 : 2012,
مشكمة الدراسة :هػع ظٍكر تكىكلكجيا الهعمكهات كسرعة اىتشػارٌا ,أصػبحت الهشكمة تتهحكر
حكؿ اٚختيار الصحيح لمهعمكهة الهطمكبة ,كسط كـ ٌائػل هف الهراجع كالكثائق الهتكفرة
كبخاصة فْ شبكات الهعمكهات ,كها تعد الهعرفة هكردا استراتٓجيا كهككىا ٌاها هف اٖصػكؿ
الغٓر الهادية ,كيتطمب اكتسابٍا اٚرتكاز عمِ الهعرفة فْ الخبرة كالتبادؿ كالهعمكهة أصبح هػف
الضػركرؼ اعتهاد الهعرفة كعىػصر إىػتاج جػدٓد.
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كتعاىْ بعض هؤسسات التعميـ العالْ تحديات بتدىْ ىكعية هخرجاتٍا كعدـ هكاءهتٍا
ٚحتياجات سكؽ العهل كخطط التىهية ,كاف كثٓ ار هف تخصصات كبراهج ٌذي الهؤسسات لـ تعد
تشكل أكلكية لحاجة الهجتهع ,كأصبح سكؽ العهل الهحمْ هشبعا هىٍا ,أف ثكرة تكىكلكجيا
الهعمكهات كالهعرفة داخل تمؾ الهؤسسات ,كهعآٓر الجكدة فٍٓا لذا ٚبد هف دراسة التحديات .
فالحاجػػة تػػدعك إلػػِ اسػػتخداـ افضػػل اٖسػػالٓب كالط ارئػػق التػػْ تػػتـ بٍػػا عهميػػة التعمػػيـ ,كتسػػاعد
عمِ التقمٓل هف آثارٌا ,كتعد تكىكلكجيا التعميـ الحدٓثة هف العمػكـ التربكيػة كالتعميهيػة التػْ شػٍدت
ىه ػكا س ػريعا فػػْ العصػػر الحػػدٓث ,كقػػد أثبتػػت اٖبحػػاث عظػػـ اٚهكاىػػات التػػْ تكفرٌػػا تكىكلكجيػػا
التعميـ الحدٓثة لمهؤسسة التعميهية كهدػ فعالٓتٍا فْ عهمية التعميـ كالتعمـ)خهيس (18 :2003,
أىمية الدراسة  :إف التغٓٓرات الحاصمة كالهتسارعة فْ البمداف الهتقدهة كرفع هسػتكػ التعمػيـ فٍٓػا
هف خٛؿ استخداـ تكىكلكجيا الهعمكهات كالهعرفة فرض عمِ هجتهعىا اف يسآر ٌذي التطكرات .
عىػػد تطبٓػػق الجكاىػػب العمهيػػة كالتقىيػػة التػػْ  ٚتٛئػػـ الىظػػاـ التعميهػػْ الحػػالْ ههػػا سػػكؼ يعػػززجهمة هف التحديات كالهشكٛت تعٓق تطبٓق التكىكلكجيا الهعرفة.
أف تركٓز اٖىظهة التعميهية عمِ الصيغ القديهة تستدعْ هىا إٓجاد البدائل العمهية الحدٓثة .ٚبد هف رصد التحديات التْ تكاجً الهعمـ كالهتعمـ كعٛجٍا .اف جكدة العهمية التعميهية تساعد عمِ استيعاب هػا ٓتعمهػً الطالػب هػف خػٛؿ إٓجػاد بٓئػة قػادرةعمِ هكاكبة التطكر .
كجػكد فجػكة بػٓف هػا ٓتمقػاي الطػالب فػْ قاعػات الد ارسػة كبػٓف هتطمبػات الحٓػاة العهمٓػة كستككفهقترحات لمتغمب عمٍٓا كتكصيات يهكف أف تسٍـ فْ تطكير العهمية التعميهية.
تأتْ أٌهية ٌذي الدراسة هف اٚىتشار الكاسع لتكىكلكجيا الهعمكهات كاٚتصاؿ كظٍكر العكلهة.أىداؼ الدراسة:
 -رصد التحديات التْ تكاجً الهعمـ الهعاصر .
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 التعرؼ عمِ جكدة العهمية التعميهية فْ ظل تكىكلكجيا الهعمكهات . التعرؼ عمِ كيفية تكظٓف تكىكلكجيا الهعرفة فْ التعميـ .حدكد الدراسة:
 الحدكد البشرية  :تتهثل فْ أعضاء ٌٓئة التدريس كمية التربية. الحدكد الهكاىية :تتهثل فْ كمية التربية  /جاهعة هصراتً. الحدكد الزهاىية :خريف 2021تحديد المصطمحات:
التحديات  ٌْ :بعض الهشكٛت التْ تكاجٍٍا التربية عمِ الهستكيات الهحمية كا٘قميهية
كالعالهية ,كتزداد حدتٍا فْ الهستقبل الهىظكر لتزآد التعقٓد كالتعرض لمتحكٚت السريعة
كالهتٛحقة بسبب التقدـ العمهْ التكىكلكجْ الٍائل ,كحدكث تغٓرات كهستجدات اجتهاعية
كاقتصادية هتسارعة كتزآد حدة الهشكٛت بأىكاعٍا )الفرحاف .(23: 1986,
كٌْ كل تغٓر أك تحكؿ كهْ أك كيفْ يفرض هتطمبا أك هتطمبات هحددة ,تفكؽ إهكاىات
الهجتهع فيً ,بحٓث ٓجب عميً هكاجٍتٍا كاتخاذ ا٘جراءات الكفٓمة بتحقيقٍا )سالـ1989,
.(177:
كالهعيقات )التحديات( كٌْ التْ تتهثل باٖسباب كالهشكٛت كالصعكبات كالعكاهل التْ قد تعرقل
كتعٓق اك تحكؿ دكف تحقٓق الهؤسسات ٌٖدافٍا أك هشاريعٍا الهخطط لٍا أك الهرجكة)بدكؼ
.(442 : 2019,
تكنكلكجيا المعمكمات  :بأىٍا الهعدات كالبرهجيات كالشبكات التْ تساعد فْ جهع كالتقاط
البياىات كهعالجتٍا كتخزيىٍا كاسترجاعٍا كتزكيدٌا لمهستكيات ا٘دارية بالكقت كالشكل الهىاسبٓف
)الهحاهٓد. ( 32: 2008 ,
كتعرؼ عمِ أىٍا اٖىظهة التْ تعهل عمِ تكلٓد كابتكار هعرفة جدٓػدة )الخىاؽ.(163 :2005 ,
التعريف اٚجرائْ  ٌْ:اٖدكات كالبراهج التْ تساعد عمِ حفع الهعمكهات .
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المعرفة ٌْ استثهار رأس الهاؿ الفكرؼ كالتقىْ كالهعمكهاتْ عف طريق هجهكعة هف العهميات
الهتهثمة بتكلٓد الهعرفة ,كالتشارؾ فْ الهعرفة ,كتىظيهٍا ,كتخزيىٍا كتطبيقٍا فْ إدارة الجاهعات
بشكل يعزز تكظيفٍا هف الخدهات التعميهية داخل كخارج الجاهعة )الكبيسْ .(10 :2005 ,
كٌْ اٖدكات كالعهميات كأىهاط السمكؾ التْ يشترؾ فْ صياغتٍا كأدائٍا العاهمكف بالهؤسسة
بٍدؼ اكتساب كتكزيع كتكظٓف الهعرفة لتحقٓق اٚستثهار اٖهثل لمهكارد الهادية كالبشرية
)الشريف.(38:2016 ,
جكدة المعمـ كٌْ عبارة عف هجهكعة هف الخصائص كالهعػآٓر التْ تتكافر فْ الهعمـ
كشخصٓتً كتفكٓري كهعتقداتً كأسالٓبً التعميهية كالتربكية )عبد الهكلِ.(300 : 2010 ,
جػػػكدة التعمػػػػيـ عب ػػارة ع ػػف ىظ ػػاـ ش ػػاهل هتكاه ػػل ٓتى ػػاكؿ جكاى ػػب الىظ ػػاـ التعميه ػػْ الهختمف ػػة ه ػػف
الهدخٛت كالعهميات كالهخرجات بقصد تحسٓف هىتجاتٍا ) الحارثْ.(30 :2014 ,
كالج ػػكدة ف ػػْ التعم ػػيـ ه ػػدػ ق ػػدرة ا٘دارة التعميهي ػػة ف ػػْ هس ػػتكياتٍا كهكاقعٍ ػػا الهختمف ػػة عم ػػِ أداء
أعهالٍػػا بالدرجػػة التػػْ تهكىٍػػا هػػف إعػػداد خ ػريجٓف يهتمكػػكف هػػف الهكاصػػفات هػػا يهكػػىٍـ هػػف تمبيػػة
احتياجػػات التىهيػػة فػػْ هجػػتهعٍـ طبقػػا لهػػا تػػـ تحدٓػػدي هػػف أٌػػداؼ كهكاصػػفات لٍػػؤٚء الخ ػريجٓف
)الشافعْ ك آخركف(21 ,2008 ,
أكال :االطار النظري:
يشٍد العالـ حاليا تحكٚت كبٓػرة أصػػبحت الهعرفػػة أحػػد أٌػػـ الهتغٓػرات اٖساسػية التػْ سػكؼ

تؤثر عمِ التقدـ العمهْ كالتكىكلكجْ ,كأصبح أحػد الهجػاٚت الرئيسػة لمصػراع العػالهْ بػٓف القػكػ
العظهِ الػذؼ طغػِ عمػِ الصراع عمِ الهكارد الهادية كالهكاد اٖكلية )زآد(35: 2003 ,

تشكل العمكـ كالهعارؼ جزءا أساسيا فْ تطكر الشعكب كسرعة تقدهٍا العمهْ كالفكػرؼ ,كبىػاءا

عمػػِ ذل ػػؾ ت ػػكلْ ال ػػدكؿ كالشػػعكب الكاعي ػػة أٌهي ػػة كبٓػ ػرة لمبح ػػث العمهػػْ كس ػػبل تط ػػكيري ,حٓ ػػث ب ػػً
تستطيع أف تهتمؾ العمـ كالهعرفة ,كعف طريقً تهتمؾ القكة ,كتكظف كل ذلؾ لخدهة ا٘ىساف ,كٌك
اٖهر الذؼ يشكل تحػديا كبٓػ ار لمبػاحثٓف كالعمهػاء كالتربػكيٓف الػذٓف يسػعكف إلػِ تىشػئة اٖجيػاؿ بهػا
ٓكاكب تطمعات العصر كطهكح الهستقبل) حكات 2002 ,ـ .(146 :
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كيكاج ػػً التعم ػػيـ جهم ػػة ه ػػف التح ػػديات كالص ػػعكبات ,أٌهٍ ػػا :ع ػػدـ اٚس ػػتقرار الهػ ػرتبط ب ػػالتغٓٓر,
كىقػ ػػص الهصػ ػػادر البش ػ ػرية كالهاديػ ػػة الٛزهػ ػػة لمعهميػ ػػة التعميهيػ ػػة ,كضػ ػػهاف الجػ ػػكدة ,كغٓرٌػ ػػا هػ ػػف
التحػػديات ,كتجػػد الهؤسسػػات التعميهيػػة بهػػا فٍٓػػا هؤسسػػات إعػػداد الهعمػػـ أهػػاـ ٌػػذي التحػػديات بأىٍػػا
بحاجة هاسة لهكاكبة التطػكر الٍائػل عػف طريػق تشػخيص الكاقػع ,كالتخطػيط لمهسػتقبل عػف طريػق
كضع هعآٓر حدٓثة تؤدؼ إلِ هكاجٍة هتطمبات القرف القادـ بهستجداتً) .كيح(28: 2003 ,
كاذا كاف الهجتهع ٓىظر لهؤسسات التعميـ العالْ كهىٍا الجاهعات باعتبارٌا الهصدر
اٚساسْ لمهعرفة كاىتاجٍا ,فذلؾ ٓمقْ عمِ عاتق الجاهعات أف تقكـ بدكرٌا اٚساسْ فْ بىاء
كىقل كاثراء كتطكير كتىهية البىاء الهعرفْ لمهجتهع ,فْ ظل ها يسهِ بهجتهع الهعرفة كالذؼ
يقكـ عمِ ىشر كتطكير الهعرفة كابداعٍا كتطكيرٌا كتطبيقٍا فْ ا٘بداع التكىكلكجْ ) الثبٓتْ
.( 29 :2002,
مفاىيـ تكنكلكجيا المعرفة كالمعمكمات في التعميـ العالي :
تعتبر تكىكلكجيا الهعمكهات فْ التعميـ العالْ التكىكلكجيا الهتعمقة بتخزيف كاسترجاع ,تداكؿ
الهعمكهات كىشرٌا هع إىتاج البياىات الشفكية ,الهصكرة ,الىصية كالرقهية بالكسائل اٚلكتركىية
هف خٛؿ التكاهل بٓف أجٍزة الحاسكب اٚلكتركىْ كىظـ اٚتصاٚت الهرئية )الزكيدؼ 2012 ,
.(93:
كيقصد بالهعرفة كل ها يستخدـ فْ هجاؿ التعميـ كالتعمـ هف تقىيات الهعمكهات كاٚتصاٚت,
كالتْ تستخدـ بٍدؼ تخزيف ,هعالجة ,استرجاع كىقل الهعمكهات هف هكاف ٔخر ,هها يعهل عمِ
تطكير كتجكيد العهمية التعميهية بالكسائل الحدٓثة كالحاسب ألْ كبرهجياتً ,تقىيات شبكة
اٚىترىت كالكتب اٚلكتركىية ,قكاعد البياىات ,الدكريات ,الهكاقع التعميهية ,البريد اٚلكتركىْ,
البريد الصكتْ ,التخاطب الكتابْ كالصكتْ,,الهؤتهرات الهرئية ,الفصكؿ الدراسية اٚفتراضية,
التعميـ اٚلكتركىْ ,الهكتبات الرقهية ,التمفزيكف التفاعمْ ,التعميـ عف بعد ,الفٓدٓك التفاعمْ)أبك
زيد.(6 : 2007 ,
أدػ تكظٓف تكىكلكجيا التعميـ إلِ تطكر هذٌل كسريع فْ العهمية التعميهية ,كأثر ذلؾ فْ
طريقة أداء الهعمـ كالهتعمـ ,إذ أثرت التكىكلكجيا فْ الحياة كالعهلٖ ,ىٍا  ٚتتعاهل هع هعمكهات
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فقط ,بل تتعاهل هع صكرة كصكت كخرائط كفٓدٓك ,تعرض جهيعٍا أهاـ أعٓف الطمبة ,فأصبحت
بذلؾ أدكات لمبحث كاٚكتشاؼ ,كاٚتصاؿ هع الهدارس ,كهراكز اٖبحاث كالهكتبات كغٓرٌا,
كحكلت التعميـ هف الطرؽ التقمٓدية إلِ الطرؽ ا٘لكتركىية الفردية ,كحققت تطكير التفكٓر الخالق
كا٘بداعْ ,كتىهية استراتٓجيات حل الهشاكل كتىهية هٍارات التفكٓر العمهْ)الراضْ:2010 ,
.( 21
رصد بعض التحديات التي تكاجو جكدة التعميـ :
عدـ هٛئهة جكدة العهمية التعميهية الهقدهة لمهتعمـ هع هستكػ جكدة الخدهة التْ ٓرغب فٍٓاكالتْ تتٛءـ هع تطمعاتً كتكقعاتً ,كعدـ رصد إىجازات الطالب بالقدر الهطمكب كتقٓيهً.
عدـ تكافر براهج هصههة جٓدا كاف كجدت فٍْ تفتقد لمهراجعة الدكرية.عدـ استقٛلية كل هف الهعمـ كالهتعمـ ,كاتاحة الفرصة لكل هىٍها لتطكير العهمية التعميهية.عدـ هٛئهة اٖكضاع القائهة فْ ىظاـ التعميـ الحدٓث هع هعآٓر الجكدة ,كعدـ تكافر أكىقص الهكارد الهادية كالهكتبات أك هرافق الحكسبة الهحتكية عمِ هجهكعة هتىكعة هف اٖدكات
التقىية.
عدـ اٌتهاـ الهؤسسة التعميهية بالتدابٓر اٖهىية ا٘لكتركىية الهىاسبة هف كمهة السر كالتشفٓركىظـ الحهاية اٖخرػ ككذلؾ الصياىة الصحيحة .
عدـ تكفٓر الهؤسسة التعميهية لمهعمكهات حكؿ البراهج التْ تؤدٍٓا كالهؤٌٛت التْ تهىحٍاكفرص التعمـ الهتاحة لمطالب كهختمف السياسات كالهبادغ التكجٍٓية.
تبىْ كاعتهاد طرؽ كأسالٓب تقكيـ التْ تتكافق هع ىظاـ التعميـ ا٘لكتركىْ كفق هعآٓر الجكدة.اىعداـ التغذية الراجعة كعدـ تفعٓل آليات الكصكؿ لردكد الفعل حكؿ اٚداء كفعالية التدريس.الرغبة كالتطمع لىتائج فكرية كليست عمِ الهدػ البعٓد )حياة .(30 : 2019 ,ىقص الدعـ :كيىقسـ الدعـ إلِ فئتٓف :الدعـ التقىْ لهكاجٍة أعطاؿ اٖجٍزة التْ تسبب الكثٓرهف ا٘حباط لمهعمهٓف ,الدعـ ا٘دارؼ كدعـ أصحاب القرار ,ىقص الهعدات كاٖجٍزة كالهصادر.
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ىقص التهكيل :هشتريات كصياىة اٖجٍزة كالشبكات كا٘ىترىت عالْ السرعة كالهرافق كبراهجالتدريب تحتاج إلِ هٓزاىيات كبٓرة قد تحكؿ الظركؼ اٚقتصادية لبعض الدكؿ دكف تكفٓرٌا,
ككذلؾ عمِ هستكػ اٖسرة ,فتكفٓر أجٍزة كهبٓكتر كشرائح إىترىت خارج الفصل الدراسْ يهثل
تحديا.
القٓكد البٓئية – الهكاىية :يهثل حجـ الغرؼ كالفضاء الهتاح بٍا ككذلؾ غياب البىية التحتيةالهىاسبة هف تكصيٛت كٍربائية كشبكات إىترىت عائقا كبٓ ار يحكؿ دكف تكظٓف التكىكلكجيا.
)(Ihmeideh, 2009 : 21
صعكبات تكظيف تكنكلكجيا المعمكمات :
أك: ٚالصعكبات الهالية:
ٓتطمب هشركع تكظٓف تكىكلكجيا الهعمكهات فْ التعميـ العالْ تكالٓف هالية هعتبرة ,كلذلؾ فإف
ضعف ٌذي الهكارد يشكل عائقا أهاـ تكظٓف ٌذي التكىكلكجيا ,كاعتبار ا٘ىفاؽ عمِ التعميـ
استثهار طكيل اٖجل ,ك ٚيحقق عائدا إ ٚبعد جٓمٓف عمِ اٖقل) ىبٓل .(93 :1994 ,
ثاىيا :الصعكبات التقىية كالفىية :إف ٌذا الىكع هف الصعكبات ىاتج هف طبيعة التكىكلكجيا فْ حد
ذاتٍا ,باعتبارٌا تهثل ىظاها هتطك ار بالغ التعقٓد بالهفٍكـ التقىْ ,كهف بٓف الهشاكل التقىية
:التجهد الهفاجئ لمحاسكب بسبب العبء كبطء الحصكؿ عمِ الهعمكهات هها ٓتطمب التخطيط
لهكاجٍتٍا كالتغمب عمٍٓا ,بتكفٓر بىية تحتية لخطكط اتصاؿ هتطكرة كأجٍزة هف ىكعية جدٓدة تزيد
هف سرعة الحكاسٓب ,كالشبكات ,صعكبة عهمية الصياىة الدكرية ,قمة الٓد الفىية الهؤٌمة
كالهتخصصة ,هها ٓجعل اٚعتهاد عمِ الخبرة اٖجىبية شبً كمْ كٌذا ٓتطمب ىفقات هالية
كبٓرة)هىدكرة.(5 :1992 ,
الصعكبات الىفسٓػػة :الههاىعة كعدـ التقبل لمتكىكلكجيات الحدٓثة ,التهسؾ باٖسالٓب التعميهية
القديهة ,عدـ الرغبة فْ التكٓف هع اٖسالٓب الحدٓثة ,عدـ اٌٚتهاـ كعدـ الهباٚة ىحك التغٓرات
الحدٓثة ,الشعكر بأف استخداـ التكىكلكجيا سٓزيد هف أعباء الهعمـ ,كشعكر البعض بتٍدٓػد لدكري
القيادؼ فْ العهمية التعميهية ,عدـ القدرة عمِ اٚستخداـ الجٓد لمتكىكلكجيات الحدٓثة ,كيتكقف
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ىجاح أؼ هشركع لتكظٓف تكىكلكجيا الهعمكهات عمِ القكػ البشرية الهدربة أكثر هف اعتهادي
عمِ تكفٓر الكسائل كاٖدكات الحدٓثة)سكٌاـ .(281: 2005,
كالجكدة فْ التعميـ هرتبطة بعهمٓتْ التعمـ ك التعميـ كا٘دارة كذلؾ هف أجل ربط التعميـ بحاجات
الهجتهع كبىاء كتىهية همكة ا٘بداع عىد الهتعمهٓف كيهكف هعرفة أف التعمـ قد حدث عىد هٛحظة
التعدٓل كالتغٓٓر عمِ سمكؾ الهتعمـ )إبراٌيـ .( 31: 2011,
خصائص كمكاصفات جكدة التعميـ :
استخداـ تكىكلكجيا اٚتصاٚت كالهعمكهات ككل أىكاع الهعارؼ بطريقة فعالة ,تساعد الهتعمـ هفالحصكؿ عمِ الهعارؼ كالهٍارات كالتقىيات التْ تهكىً هف ا٘ىتاج كا٘بداع.
تكفٓر الهكاد كالكسائل التعميهية كالهعمهٓف ككافة البرهجيات الهعتهدة فْ عهمية التعميـ كالتعّمـ.تتطمب البراهج التعميهية الهعتهدة فْ ىظاـ التعميـ الحدٓث تقٓيها باستهرار فْ ضكء هختمفالهستجدات الثقافية كاٚجتهاعية اٚستخٛص التغذية الرجعية ٘دخاؿ ا٘صٛحات كالتطكير.
التطكير فْ أداء أعضاء ٌٓئة التدريس كشركط القبكؿ لمطالب .اٌٚتهاـ بالىظاـ ا٘دارؼ كالفىْ بشكل هستهر كالعهل عمِ تخميصً هف كل التحدياتكالهعيقات ) حياة .(119 :2019 ,
إعداد المعمـ لمكاجية التحدي التكنكلكجي:
إ ف قضية إعداد الهعمـ هف القضايا اٖساسية التْ تتصدػ لٍا البحكث ,ىظ ار إلِ أف ا٘عداد
التربكؼ لً تأثٓر عمِ فاعمية الهعمـ عف طريق إكسابً هعارؼ كهٍارات كخبرات تتصل بعهمً
التربكؼ ,فقد ركزت هٍىة التعميـ عمِ كثٓر هف الحقائق كالهبادغ العمهية كالىفسية كالتربكية التْ
 ٚتكتسب بالهٍارة فقط كاىها بالدراسة الهىتظهة)الحراحشة.(477 :2010,
مككنات تكنكلكجيا المعمكمات :
ضهاف جكدة التعميـ العالْ لقد ظٍر هفٍكـ ضهاف الجكدة فْ التعميـ الجاهعْ كىتٓجة
لٛىتقادات الهتصاعدة لتدىْ ىكعية التعميـ العالْ ,كاٚرتفاع عف الهىافسة الحادة فْ سكؽ
العهل ,كالتىافس)ابك زقيً.(32: 2012 ,
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تتحدد جكدة التعميـ أك العهمية التعميهية فْ جكدة الهىاٌج ,الجاىب التربكؼ أك التعميهْ ,خدهات
دعـ الطٛب ,كالتغذية الراجعة هف الطٛب ,با٘ضافة لتقٓيـ الطٛب)هىظهة التعاكف كالتىهية فْ
الهٓداف اٚقتصادؼ.( 185 , 2011 ,
كٌىاؾ خمط بٓف هصطمح ضبط الجكدة كضهاف الجكدة حٓث تـ استخداهٍها كهصطمحٓف
هترادفٓف أشار إلٍٓا ) (Harvey &Brown143:2001هترادفٓف :الجكدة كضبط الجكدة ,أف
ضهاف الجكدة ٌْ عهمية إجراءات تطبق فْ الكقت الصحيح كالهىاسب إٓجاد آليات كا لمتأكٓد
هف أف الجكدة الهرغكبة ستحقق بغض الىظر عف كيفية تحدٓد هعآٓر ٌذي الجكدة ,أها ضبط
الجكدة فٍْ هجهكعة هف ا٘جراءات التْ تقيس هدػ تطابق الهىتج لهجهكعة هف  ,كقد تؤدؼ
عىد الضركرة إلِ تعدٓل فْ الهعآٓر الهحددة هسبقاا هع الهكاصفات عهميات ا٘ىتاج ليصبح
الهىتج أكثر اتفاقا الهرسكهة ,كعمِ الهستكػ العمهْ الكاقعْ.
إف التعميـ فْ جهيع أىحاء العالـ الهتقدـ يشٍد تغٓرات كتحكٚت ىتٓجة لمتطكرات التكىكلكجية
كالهعمكهاتية كالحضارية الهعاصرة ,كسبل تكظيفٍا تكظيفا أهثل ,كلعل ٌذا يهثل التحدؼ الحقيقْ
لهؤسسات التعميـ فْ الهجتهعات اٖقل تقدها عمِ كجً الخصكص ,كعمِ العكس هف ذلؾ
أخذت الهجتهعات الهتقدهة بأسباب التطكر كالعهل عمِ هكاكبة الهستجدات الحدٓثة بها ٓخدـ
هصالحٍا ,كيحقق أٌدافٍا الهىشكدة )بٓزاف( 24 :2015 ,
تسٍـ تكىكلكجيا التعميـ فْ تكفٓر بٓئة تعميهية هتعددة الهصادر كتشجع عمِ التكاصل بٓف
أطراؼ الهىظكهة التعميهية ,كتسٍـ فْ ىهذجة التعميـ كتقديهً فْ صكرة هعيارية ,كها كتسٍـ فْ
إعداد جٓل هف الهعمهٓف كالهتعمهٓف قادريف عمِ التعاهل هع التقىية ) أبك هجد(37 :2014 ,
فقد تغٓر دكر الهعمـ بصكرة كاضحة لمتعبٓر عف هٍاهً الجدٓدة ,كها كتغٓر دكر الهتعمـ ىتٓجة
لظٍكر تكىكلكجيا التعميـ ,كاستمزـ أف يككف ىشطا فْ أثىاء الهكقف التعميهْ كهتفاع ٛكهقكها
لىفسً ,كقد تأثرت الهىاٌج كهحتكاٌا كأىشطتٍا كطرؽ عرضٍا كأسالٓب تقكيهٍا ,كها أصبح
إكساب الطمبة هٍارات التعميـ الذاتْ كتفريد التعميـ ,كأصبح ا٘تقاف ٌك الهعيار اٖكؿ لىظـ
التعميـ كتكافؤ الفرص)البغدادؼ.( 29: 2015 ,
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التحديات المستقبمة لمتعميـ العالي في ظل تكنكلكجيا المعمكمات :
-1تحدؼ العكلهػػة ٓ :كاجً التعميـ العالْ تحديات هتٛحقة لهسآرة الثكرة العمهية كالتكىكلكجية
كالهعمكهاتية هها ٓتطمب هىً إعادة بىاء العقل البشرؼ ٚستيعاب ٌذي الثكرات حتِ ٓدخل عصر
الهىافسة ,كلقد أثبتت الدكؿ الهتقدهة أف بكابة التعميـ العالْ ٌْ ىقطة اٚىطٛؽ الحقيقية لهكاجٍة
ٌذي التحديات) بكقحكص ,( 33: 2003 ,فمـ تعد أٌهية التعميـ هحل جدؿ هع دخكؿ عصر
العكلهة  ,فالصراع فْ العالـ الٓكـ ٌك سباؽ فْ التعميـ كالهعمكهات ) صكفْ .( 99: 2001,
كاف كاىت العكلهة تحدؼ لمهؤسسات الجاهعية ف ٛبد عمٍٓا أف تخطْ خطكات تساعد عمِ
التفاعل هع الثقافات العالهية كاٚىفتاح عمِ التجارب ا٘ىساىية الهتعددة :تٍٓئة الشباب لهكاجٍة
تحديات العكلهة كفق هىظكهة أخٛقية تربكية كهكاكبة التطكر الهتسارع فْ هجاؿ تكىكلكجيا
الهعمكهات كتكظيفٍا بكفاءة عالية ,بىاء استراتٓجيات لتطكير اقتصاد الهعرفة ,بىاء اٚتجاٌات
ا٘ٓجابية كلهختمف الهكارد البشرية ىحك تكظٓف تكىكلكجيا الهعمكهات )إسهاعٓل(16: 2002 ,
كأدت العكلهة إلِ ىقطة التقاء كتحكؿ داخمْ كخاصة فْ هىظكهة الهعرفة العالهية كتهركز
اٖفكار كالهكارد كقكػ العكلهة قد غٓرت هفٍكـ الكقت كالفضاء كأصبحت الجاهعات تدار عبر
هدارات أك حدكد فضاءات هؤقتة)الصائغ .( 12 : 2007 ,
- 2تحدؼ اٚستثهػػار البشرؼ  :إف رأس الهاؿ ٌك الهكرد اٚستراتٓجْ فْ العهمية ا٘ىتاجٓػة ,أؼ
الهػكرد الػذؼ يصعب ىسخً أك تقمٓدي هف قبل أؼ هؤسسة تعميهية أخرػ غٓر التْ يعهل بٍا,
أصبح هف السٍل عمِ كل الهؤسسات أف تقكـ بىسخ كتقمٓد جهيع براهج العهػل كأٚت
كالبرهجيات الهستخدهة فْ ا٘ىتاج كالخدهات فْ أؼ هؤسسػة أخػرػ عػدا العىصر البشرؼ الذؼ
ٌك الكحٓد الغٓر قابل لمىسخ كالتقمٓد ,فبقدر ها ىعطْ الهتعمـ هف رعاية كاٌتهاـ كبقدر ها ىعدٌـ
ا٘عداد السميـ لهكاجٍة التحديات الداخمية كالخارجية)عبد الهكجكد( 12: 2000,
-3تحدؼ اقتصاد كهجتهع الهعرفة  :بػدأ الحدٓث عف تطكير ىظـ التعميـ بشكل رئيسػْ لتكاكػب
ٌػذا التحػكؿ اٚقتصػادؼ كاٚجتهاعْ لمتحكؿ إلِ هجتهع الهعرفة ,كذلؾ بحكـ تزآد أٌهٓػة الهعرفة
كهصدر رئيسْ هف هصادر الثركة بالىسبة لمهجتهعات الحدٓثة خاصة)العسكهْ(36 :2002,
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ثانيا :الدراسات السابقة:
دراسة خزاعمة كجكارىة ) Khazaleh& Jawarneh ( 2006

ٌدفت الدراسة الِ الكشػف عػف هعكقػات التكظٓف الفعاؿ لتكىكلكجيا الهعمكهات فْ الهدارس

اٖردىية هف خٛؿ تحمٓػل تصػكرات الهعمهػٓف فػْ الهٓػداف ,كقد جهعت الهعمكهػات هػف خٛؿ

إجػراء هقابٛت هفتكحػة هػع عٓىػة قصػدية تككىػت هػف ) ( 61هعمهػا كهعمهة هف هستخدهْ

تكىكلكجيا الهعمكهات فْ هدارس الهرحمتٓف اٖساسية كالثاىكية ,كقد أظٍرت الىتائج أف هعكقػات

لتكظٓف الفعاؿ لتكىكلكجيا الهعمكهات تقع فْ ست هجهكعات رئيسة: ٌْ ,الىقص الحاد فػْ

أجٍػزة الحاسػكب كالتجٍٓػزات الهتصػمة بتكىكلكجٓػا الهعمكهػات فػْ الهػدارس ,كضػعف فعالٓػة بػراهج

تػدريب الهعمهٓف فْ هجاؿ تكىكلكجيا الهعمكهات ,كقمة اهتٛؾ طمبػة الهػدارس لهٍػارات ككفآػات
تكىكلكجٓػا الهعمكهػات اٖساسية ,كقمػة كفآػة الكقػت الٛزـ لمهعمهػٓف لمتخطػيط كا٘عداد لتكظٓػف

تكىكلكجٓػا الهعمكهػات فػْ التػدريس ,كصعكبة الكصكؿ إلػِ اٖجٍزة كالهعػدات الخاصػة بتكىكلكجٓػا
الهعمكهػات فػْ الهػدارس ,كقمػة تػكافر البرهجٓػات هحميا.

دراسة )ٌ Allahawiah(2013دفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ تأثٓر تكىكلكجيا الهعمكهات عمِعهميات إدارة الهعرفة فْ شركة البكتاس عاه ٛالعربية فْ اٖردف .حٓث شهمت عٓىة

الدراسة) (336فْ الشركة هحل الدراسة ,كتـ استخداـ اٚستبياف كأداة لجهع البياىات .كتكصمت
الدراسة إلِ كجكد تأثٓر هعىكؼ لتكىكلكجيا الهعمكهات عمِ عهميات إدارة الهعرفة ,كأف تكظٓف
التكىكلكجيا فْ هعظـ اٖعهاؿ لتحقٓق السرعة فْ العهل كالحصكؿ عمِ الهعمكهات الهىاسبة
لىجاح عهميات دارة الهعرفة.
-دراسة )Afrooz (2015

ٌدفت الدراسة إلِ استكشاؼ تأثٓر تكىكلكجيا الهعمكهات عمِ

عهميات إدارة الهعرفة .حٓث اشتهمت عٓىة الدراسة عمِ )( 20شركة فْ إٓراف ,كتـ استخداـ كل
هف التحمٓل العاهمْ ,كاٚىحدار الخطْ ٚختبار فرضيات الدراسة ,كأظٍرت ىتائج الدراسة أف
تكىكلكجيا الهعمكهات لٍا تأثٓر كبٓر عمِ ىجاح عهميات إدارة الهعرفة فْ تقديـ ىتائج كهعمكهات
عاهة تتعهق بضركرة اٌٚتهاـ بتكىكلكجيا الهعمكهات كدكرٌا فْ ىجاح عهميات إدارة الهعرفة فْ
جاهعة تشريف.
 دراسة ق اررة )( 2017دراسة ٌدفت إلِ التعرؼ دكر تكىكلكجيا التعميـ فْ تطكير كفاءاتالهتعمهٓف فْ هرحمة التعميـ الهتكسط ,تككف هجتهع الدراسة هف )( 172أستاذ تعميـ هتكسط ,كتـ
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اختيار عٓىة عشكائية بسيطة تككىت هف )( 100عضك ٌٓئة تدريس ,حٓث اتبعت الدراسة
الهىٍج الكصفْ هستخدهة أداة اٚستباىة ,كقد أظٍرت ىتائج الدراسة أف طرؽ التدريس التكىكلكجية
كالكسائل التعميهية لٍا دكر كبٓر فْ تطكير الكفاءات الهعرفية كالسمككية لمهتعمهٓف ,كها أظٍرت
بأف التقكيـ التربكؼ باٖسالٓب التكىكلكجية  ٚيطكر الكفاءة اٚجتهاعية كذلؾ ٚف أسالٓب التقكيـ
ٚتزاؿ تقمٓدية.
د ارسػ ػػة الصػ ػػقرؼ )ٌ (2017ػ ػػدفت هػ ػػف خٛلٍػ ػػا إلػ ػػِ هعرفػ ػػة كاق ػ ػػع تطبٓ ػ ػػق إدارة الهعرفػ ػػة فػ ػػْالجاهعػ ػػات السػ ػػعكدية  ,جاهعػ ػػة الهمػػػؾ سػ ػػعكد ىهػػػكذج .كلتحقٓػ ػػق ٌ ػ ػػذا الٍ ػ ػػدؼ ,اس ػػتخداـ الهػ ػػىٍج
الكصػػفْ ,ك تككىػػت عٓىػػة الد ارسػػة هػػف )(1400عضػػك ٌٓئػػة تػػدريس فػػْ هختمػػف الكميػػات العميهػػة
كا٘ىساىية ,كاستخداـ اٚستباىة كػأداة لجهع البياىات .كهف الىتائج التْ تكصمت الٍٓػا الد ارسػة فيهػا
ٓتعم ػق بهعكق ػػات تطبٓ ػػق إدارة الهعرفػػة ,فجػ ػػاءت ض ػػعف ش ػػٓكع ثقافػػة إدارة الهعرف ػػة ب ػػٓف الع ػػاهمٓف
بالجاهعػة ,كسكء تخطيط العهميات التىظيهية ٘دارة الهعرفة ,كضعف التعاكف بٓف العاهمٓف .
 دراسة اـ الزيف ) (2019هعيقات تطبٓق إدارة الهعرفة فْ جاهعة أـ القرػ هف كجٍة ىظرأعضاء ٌٓئة التدريس ٌدفت ٌذي الدراسة التعرؼ إلِ هعيقات تطبٓق إدارة الهعرفة فْ جاهعة أـ
القرػ هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس ,ك تـ تصهيـ استباىة تككىت هف )( ٦٢فقرة هكزعة
عمِ ثٛثة هجاٚت ,تـ تكزيعٍا عمِ عٓىة تككىت هف )( ٦٦٢عضك ٌٓئة تدريس فْ جاهعة اـ
القرػ .تكصمت الد ارسة أف هستكػ الهعيقات قد جاء بدرجة هرتفعة ,ككاف هجاؿ الهعيقات
ا٘دارية قد احتل الهرتبة اٖكلِ بدرجة كبٓرة ,كجاء هجاؿ الهعيقات الفىية فْ الهرتبة الثاىية
بدرجة كبٓرة بٓىها احتل هجاؿ الهعيقات الهعرفية الهرتبة اٖخٓرة بدرجة هتكسطة
دراسة السميهْ )ٌ (2017دفت ٌذي الدراسة إلِ تقكيـ كاقع تطبٓق شاغمْ الكظائفالقيادية اٖكاديهية ٘دارة الهعرفة بالجاهعات السعكدية .أخذت عٓىة عشكائية بمغت  130فردا هف

العهداء كالككٛء كرؤساء اٖقساـ بجاهعة أـ القرػ بهکة الهکرهة .استخدهت اٚستباىة کأداة
لجهع البياىات ,كاستخدهت بعض اٖسالٓب ا٘حصائية الهىاسبة فْ عهمية التحمٓمْ ا٘حصائْ,
كتكصمت الدراسة إلِ كاٚفتقار إلِ ثقافة إدارة الهعرفة ,ضعف القىاعة بأٌهية بالهعرفة كدكرٌا.

854

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)
 52ـ  52أغظطض 5252و

[متطمبات التحكؿ التربكي لكميات التربية في ظل تحديات تكنكلكجيا المعرفة]

مناقشة الدراسات السابقة :
ٌدفت الدراسات السابقة الِ الكشف عف التحديات كالهعيقات فْ تكىكلكجيا الهعمكهات
كالهعرفة ,ففْ دراسة خزاعمة كجكارىة )  (2006كالتْ ٌدفت لمكشػف عػف هعكقػات التكظٓف
الفعاؿ لتكىكلكجيا الهعمكهات فْ الهدارس اٖردىية ,اها دراسة ٌ (2013 )Allahawiahدفت
الدراسة إلِ التعرؼ عمِ تأثٓر تكىكلكجيا الهعمكهات عمِ عهميات إدارة الهعرفة ,أها دراسة
 (2015)Afroozفقد ٌدفت الدراسة إلِ استكشاؼ تأثٓر تكىكلكجيا الهعمكهات عمِ عهميات
إدارة الهعرفة  ,كجاء فْ دراسة ق اررة ) ( 2017كالتْ ٌدفت إلِ التعرؼ دكر تكىكلكجيا التعميـ
فْ تطكير كفاءات الهتعمهٓف فْ هرحمة التعميـ الهتكسط ,كفْ دراسة الصقرؼ ) (2017حٓث
ٌدفت هف خٛلٍا إلِ هعرفة كاقػع تطبٓػق إدارة الهعرفة فْ الجاهعات السعكدية ,كتطابقت دراسة
اـ الزيف ) (2019هعيقات تطبٓق إدارة الهعرفة فْ جاهعة أـ القرػ هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة
التدريس هع دراستىا الحالية ,فْ حٓف ٌدفت دراسة السميهْ )(2017إلِ تقكيـ كاقع تطبٓق
شاغمْ الكظائف القيادية اٖكاديهية ٘دارة الهعرفة بالجاهعات السعكدية  ,كتراكحت عٓىات
الدراسة بٓف )(130- 1400عضك ٌٓئة تدريس  ,كاف الهىٍج الهتبع فْ أغمب الدراسات ٌك
الهىج الكصفْ كاعتهدت دراستىا الحالية عمِ الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ,كاف اٖدكات الهستخدهة
فْ الدراسات السابقة كدراستىا استخدهت اٚستباىة  ,اها دراسة خزاعمة كجكارىة ) (2006اتبعت
هىٍج تحمٓػل تصػكرات الهعمهػٓف فػْ الهٓػداف ,كقد جهعت الهعمكهػات هػف خٛؿ إجػراء هقابٛت
هفتكحػة هػع عٓىػة قصػدية ,اها هف حٓث الىتائج فقد أظٍرت دراسة خزاعمة كجكارىة ) (2006
الىتائج أف هعكقػات لتكظٓف الفعاؿ لتكىكلكجيا الهعمكهات ٌْ الىقص الحاد فػْ أجٍػزة الحاسػكب
كالتجٍٓػزات الهتصػمة بتكىكلكجٓػا الهعمكهػات فػْ الهػدارس ,كضػعف فعالٓػة بػراهج تػدريب الهعمهٓف
فْ هجاؿ تكىكلكجيا الهعمكهات ,كقمة اهتٛؾ طمبػة الهػدارس لهٍػارات ككفآػات تكىكلكجٓػا
الهعمكهػات اٖساسية
كفْ دراسة ) Afrooz (2015أظٍرت ىتائج الدراسة أف تكىكلكجيا الهعمكهات لٍا تأثٓر كبٓر
عمِ ىجاح عهميات إدارة الهعرفة تكهف فْ تقديـ ىتائج كتكصيات تتعهق بضركرة اٌٚتهاـ

بتكىكلكجيا الهعمكهات ,كقد أظٍرت ىتائج الدراسة )ق اررة  (2017أف طرؽ التدريس التكىكلكجية
كالكسائل التعميهية لٍا دكر كبٓر فْ تطكير الكفاءات الهعرفية كالسمككية لمهتعمهٓف ,ككاىت هف

ضهف الىتائج فْ دراسة )الصقرؼ  (2017ضعف شٓكع ثقافة إدارة الهعرفة بٓف العاهمٓف
بالجاهعػة ,كضعف التعاكف بٓف العاهمٓف فْ هشاريع إدارة الهعرفة  ,كتكصمت دراسة )اـ الزيف
855

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)
 52ـ  52أغظطض 5252و

[متطمبات التحكؿ التربكي لكميات التربية في ظل تحديات تكنكلكجيا المعرفة]

(2019الِ أف هستكػ الهعيقات قد جاء بدرجة هرتفعة ,ككاف هجاؿ الهعيقات ا٘دارية قد احتل
الهرتبة اٖكلِ بدرجة كبٓرة .أها أٌـ الىتائج فْ بحثىا الحالْ  :أىً تكجد تحديات كبٓرة تكاجً

الهعمـ الهعاصر ٓ ,كجد ىقص فْ جكدة العهمية التعميهية فْ ظل تكىكلكجيا الهعمكهاتٓ ٚ ,كجد

تكظٓف لتكىكلكجيا الهعرفة فْ التعمـ.

الفصل الثالث
إجراءات الدراسة:
ً
ٌتناول هذا الفصل وصفا لمنهج الدراسة وكذلن أداة الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها,
وصدلها وثباتها ,كما ٌتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات التً لامت بها الباحث فً تمنٌن
أدوات الدراسة وتطبٌمها ,وأخٌرا المعالجات اإلحصائٌة التً اعتمدت الباحث علٌها فً تحلٌل
الدراسة ,وفً هذا المبحث سٌتم تناول إجراءات الدراسة وذلن على النحو التالً:
منهج الدراسة :من أجل تحمٌك أهداف الدراسة لامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفً
التحلٌلً والذي ٌعرف بأنه طرٌمة فً البحث تتناول أحداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة
للدراسة والمٌاس كما هً ,دون تدخل الباحث فً مجرٌاتها وٌستطٌع الباحث أن ٌتفاعل معها
فٌصفها وٌحللها ,وتهدف هذه الدراسة إلِ )دراسة رصد التحديات التْ تكاجً الهعمـ الهعاصر,
كالتعرؼ عمِ جكدة العهمية التعميهية فْ ظل تكىكلكجيا الهعمكهات  ,كالتعرؼ عمِ كيفية تكظٓف
تكىكلكجيا الهعرفة فْ التعميـ ( ,كقد تـ الحصكؿ عمِ البياىات الٛزهة هف خٛؿ اٚستباىات التْ
تـ إعدادٌا لٍذا الغرض ,كتـ تفريغ البياىات كتحمٓل الىتائج باستخداـ البرىاهج ا٘حصائْ

). (Statistical Package for Social Science SPSS
مجتمع الدراسة كالعينة:

ٓتككف هجتهع الدراسة هف أعضاء ٌٓئة التدريس فْ كمية التربية كعددٌـ ). (181

عينة الدراسة:
تـ اختيار عٓىة عشكائية هف جهيع اٖقساـ فْ الكمية, ,كعددٌا ), (90إ ٚأىْ حصمت عمِ
) (74استباىة ,كلـ تسترجع)(16استباىة
أداة الدراسة :تـ استخداـ اٚستباىة فْ الدراسة الهٓداىية كذلؾ لها لٍا هف ههٓزات تتهثل بكضكح
الهعمكهات كسٍكلة الحصكؿ عمٍٓا حٓث تـ تصهيـ اٖسئمة بحٓث تؤدؼ إلِ سٍكلة كسرعة
ا٘جابة عمٍٓا هف قبل الهبحكثٓف ,أيضا كسٍكلة تحمٓمٍا ,كقاـ الباحث بتفريغ كتحمٓل اٚستباىة
هف خٛؿ استخداـ البرىاهج اٚحصائْ  .SPSSكها استعهل الباحث هقياس ليكرت الثٛثْ,
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لتحدٓد درجة لكل عبارة ,كلقد تـ استخداـ صيغة كاحدة هف ا٘جابات بها ٓتٛءـ هع صيغة فقرات
اٚستباىة كذلؾ كها ٌك هكضح فْ الجدكؿ التالْ:
اإلجابة

ال

أحٌانا

دائما

الوزن

2

5

2

األسالٌب اإلحصائٌة :إنجاز اإلطار العملً للدراسة استخدم برنامجً التحلٌل اإلحصائً SPSS
لتفرٌغ البٌانات وتحلٌل اختبار الفروض ,حٌث تم استخدام األسالٌب اإلحصائٌة التالٌة :
•

النسب المئوٌة و التكرارات .

•

األشكال البٌانٌة .

•

اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فمرات االستبانة .

•

اختبار ولكوكسن لعٌنة واحدة .

•

اختبار ككلكهجركؼ – سهرىكؼ لهعرفة ىكع البياىات ٌل تتبع التكزيع الطبيعْ .

صدؽ االستبانة :لمتحقق هف صدؽ اٚستباىة قاهت الباحثة بعرضٍا عمِ لجىة هػف الهحكهػٓف
كعػددٌـ )( 10هحكهٓف هف ذكؼ اٚختصاص كالخبرة هف أعضاء ٌٓئة التدريس كمية التربية,
حٓث تـ أخذ بتكجٍٓاتٍـ كهقترحاتٍـ ,كتـ تعدٓل الػ صياغة.
ثبات االستبانة  :يقصد بثبات اٚستباىة أف تعطْ ٌذي اٚستباىة ىفس الىتٓجة لك تـ إعادة تكزيع
اٚستباىة أكثر هف هرة  ,أك بعبارة أخرػ أف ثبات اٚستباىة يعىْ اٚستقرار فْ ىتائج اٚستباىة
كعدـ تغٓٓرٌا بشكل كبٓر فيها لك تـ إعادة تكزيعٍا عمِ أفراد العٓىة عدة هرات خٛؿ فترات زهىية
هعٓىة  .كقد تحققت الباحثة هف ثبات استباىة الدراسة هف خٛؿ حساب هعاهل ألفا كركىباخ.
البٌان

معامل ألفاكرونباخ

االستبانة ككل

0.891

ٓتضح هف خٛؿ الجدكؿ السابق أف هعاهل ألفا كركىباخ لٛستباىة ككل بمغ  , 0.891كٌْ قيهة
هرتفعة كههتازة هف الىاحية ا٘حصائية  ,كٌذا يعىْ أف اٚستباىة تتهتع بدرجة عالية هف الثبات
همحق رقـ )(1
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المؤهل األكادٌمً

العدد

النسبة %

ماجستٌر

44

59.5

دكتوراه

30

40.5

المجموع

74

100

علٚي ()2
اللمب العلمً

العدد

النسبة %

محاضر مساعد

12

16.2

محاضر

41

55.4

أستاذ مساعد

18

24.3

استاذ مشارن

3

4.1

المجموع

74

100

جدول ( )3

سنوات الخبرة

العدد

النسبة %

 5سنوات فألل

8

10.8

من  5إلى  10سنوات

39

52.7

من  10إلى  15سنة

24

32.4

 15سنة فأكثر

3

4.1

المجموع

74

100

الفصل الرابع
عرض النتائج ومنالشتها :
جدول ( )4
البٌان

دائما

أحٌانا

ال

المتوسط

االنحراف
المعٌاري

مستوى
المعنوٌة

الرتبة

السؤال 1

60
81.10%

14
18.90%

0
0%

2.81

0.39

0.000

1
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السؤال 2
السؤال 3
السؤال 4
السؤال 5
السؤال 6
السؤال 7
السؤال 8
السؤال 9
السؤال 10
السؤال 11
السؤال 12
السؤال 13
السؤال 14
السؤال 15
السؤال 16
السؤال 17
السؤال 18
السؤال 19
السؤال 20
السؤال 21
السؤال 22
السؤال 23
السؤال 24

41
55.40%
43
58.10%
43
58.10%
46
62.20%
56
75.70%
48
64.90%
44
59.50%
44
59.50%
27
36.50%
50
67.60%
49
66.20%
47
63.50%
53
71.60%
39
52.70%
34
45.90%
49
66.20%
42
56.80%
39
52.70%
32
43.20%
50
67.60%
52
70.30%
46
62.20%
36

32
43.20%
30
40.50%
30
40.50%
28
37.80%
18
24.30%
20
27%
28
37.80%
26
35.10%
25
33.80%
24
32.40%
25
33.80%
27
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ٓ-.1تض ػػح ه ػػف خ ػػٛؿ السػ ػؤاؿ  1كال ػػذؼ ٓ ػػىص ,ع ػػدـ ت ػػدريب أعض ػػاء ٌٓئ ػػة الت ػػدريس ٚس ػػتخداـ
تكىكلكجيا الهعرفة ,أف  % 81.1هف أفراد عٓىة الدراسة قػد أجػابكا ب ػ دائهػا عمػِ العبػارة السػابقة ك
 % 18.9ق ػػد أج ػػابكا ب ػ ػ أحياى ػػا ,بٓىه ػػا  % 0ق ػػد أج ػػابكا ب ػ ػ  . ٚكبه ػػا أف الهتكس ػػط يس ػػاكؼ 2.81
بػػاىحراؼ هعيػػارؼ يسػػاكؼ  0.39كهسػػتكػ هعىكيػػة هشػػاٌد  0أقػػل هػػف  ,%5فٍػػذا يعىػػْ أف آراء
هجتهع الدراسة تتجً ىحك الهكافقة.
ٓ-2تضح هف خػٛؿ السػؤاؿ  2كالػذؼ ٓػىص ,عػدـ هىاسػبة بٓئػة القاعػات كهككىاتٍػا ٚسػتخداـ أؼ
كسػػٓمة تكىكلكجيػػة تعميهيػػة ,أف  % 55.4هػػف أفػراد عٓىػػة الد ارسػػة قػػد أجػػابكا ب ػ دائهػػا عمػػِ العبػػارة
الس ػػابقة ك  % 43.2ق ػػد أج ػػابكا ب ػ ػ أحياى ػػا ,بٓىه ػػا  % 1.4ق ػػد أج ػػابكا ب ػ ػ  . ٚكبه ػػا أف الهتكس ػػط
يسػػاكؼ  2.54بػػاىحراؼ هعيػػارؼ يسػػاكؼ  0.53كهسػػتكػ هعىكيػػة هشػػاٌد  0أقػػل هػػف ,%5
فٍذا يعىْ أف آراء هجتهع الدراسة تتجً ىحك الهكافقة.
ٓ-3تضح هػف خػٛؿ السػؤاؿ  3كالػذؼ ٓػىص ,عػدـ اٌٚتهػاـ بتىػكع التخطػيط الٓػكهْ لمتػدريس ,أف
 % 58.1هف أفراد عٓىة الدراسة قد أجابكا بػ دائها عمِ العبارة السابقة ك  % 40.5قد أجػابكا ب ػ
أحياىا ,بٓىها  % 1.4قد أجابكا بػ  .ٚكبها أف الهتكسط يساكؼ  2.57باىحراؼ هعيارؼ يساكؼ
 0.53كهستكػ هعىكية هشاٌد  0أقل هف  ,%5فٍذا يعىْ أف آراء هجتهع الد ارسػة تتجػً ىحػك
الهكافقة.
ٓ-4تضح هف خٛؿ السؤاؿ  4كالذؼ ٓػىص ,ىقػص تجٍٓػزات القاعػات بػاٖدكات كاٖجٍػزة الحدٓثػة
ا٘لكتركىْ لمتعمـ الٛزهة ,أف  % 58.1هػف أفػراد عٓىػة الد ارسػة قػد أجػابكا ب ػ دائهػا عمػِ العبػارة
الس ػػابقة ك  % 40.5ق ػػد أج ػػابكا ب ػ ػ أحياى ػػا ,بٓىه ػػا  % 1.4ق ػػد أج ػػابكا ب ػ ػ  . ٚكبه ػػا أف الهتكس ػػط
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يسػػاكؼ  2.57بػػاىحراؼ هعيػػارؼ يسػػاكؼ  0.53كهسػػتكػ هعىكيػػة هشػػاٌد  0أقػػل هػػف ,%5
فٍذا يعىْ أف آراء هجتهع الدراسة تتجً ىحك الهكافقة.
ٓ-5تضح هف خٛؿ السؤاؿ  5كالذؼ ٓىص ,ىقص القدرة كالكفاءة فػْ اسػتخداـ تكىكلكجيػا الهعرفػة
هف قبل الهتعمـ  ,أف  % 62.2هف أفراد عٓىة الد ارسػة قػد أجػابكا ب ػ دائهػا عمػِ العبػارة السػابقة ك
 % 37.8قػػد أجػػابكا بػ ػ أحياىػػا ,بٓىهػػا  % 0قػػد أجػػابكا بػ ػ  . ٚكبهػػا أف الهتكسػػط يسػػاكؼ 2.62
باىحراؼ هعيارؼ يساكؼ  0.49كهستكػ هعىكيػة هشػاٌد  0أقػل هػف  ,%5فٍػذا يعىػْ أف آراء
هجتهع الدراسة تتجً ىحك الهكافقة.
ٓ-6تضػػح هػػف خػػٛؿ السػؤاؿ  6كالػػذؼ ٓػػىص ,عػػدـ كجػػكد حػكافز تشػػجيعية لمهػػتعمـ تدفعػػً لٙبػػداع
كاٚبتكار ,أف  % 75.7هف أفراد عٓىة الدراسة قد أجابكا بػ دائها عمػِ العبػارة السػابقة ك 24.3
 %قد أجابكا بػ أحياىا ,بٓىها  % 0قػد أجػابكا ب ػ  . ٚكبهػا أف الهتكسػط يسػاكؼ  2.76بػاىحراؼ
هعيػػارؼ يسػػاكؼ  0.43كهسػػتكػ هعىكيػػة هشػػاٌد  0أقػػل هػػف  ,%5فٍػػذا يعىػػْ أف آراء هجتهػػع
الدراسة تتجً ىحك الهكافقة.
ٓ-7تضح هف خٛؿ السؤاؿ  7كالذؼ ٓىص ,الىظرة الِ تكىكلكجيا الهعرفة عمِ اىٍا هسػهِ جدٓػد
هػرادؼ لمكسػػائل التعميهيػػة ,أف  % 64.9هػػف أفػراد عٓىػػة الد ارسػػة قػػد أجػػابكا ب ػ دائهػػا عمػػِ العبػػارة
السابقة ك  % 27قد أجابكا بػ أحياىا ,بٓىهػا  % 8.1قػد أجػابكا ب ػ  . ٚكبهػا أف الهتكسػط يسػاكؼ
 2.57باىحراؼ هعيارؼ يساكؼ  0.64كهستكػ هعىكية هشػاٌد  0أقػل هػف  ,%5فٍػذا يعىػْ
أف آراء هجتهع الدراسة تتجً ىحك الهكافقة.
ٓ-8تضح هف خٛؿ السؤاؿ  8كالذؼ ٓىص ,عدـ قىاعة الهتعمـ بأٌهٓػة اسػتخداـ تكىكلكجيا التعميـ
كىقص القدرة كالكفاءة لديً ,أف  % 59.5هف أفػراد عٓىػة الد ارسػة قػد أجػابكا ب ػ دائهػا عمػِ العبػارة
الس ػػابقة ك  % 37.8ق ػػد أج ػػابكا ب ػ ػ أحياى ػػا ,بٓىه ػػا  % 2.7ق ػػد أج ػػابكا ب ػ ػ  . ٚكبه ػػا أف الهتكس ػػط
يسػػاكؼ  2.57بػػاىحراؼ هعيػػارؼ يسػػاكؼ  0.55كهس ػتكػ هعىكيػػة هشػػاٌد  0أقػػل هػػف ,%5
فٍذا يعىْ أف آراء هجتهع الدراسة تتجً ىحك الهكافقة.
ٓ-9تضػػح هػػف خػػٛؿ السػؤاؿ  9كالػػذؼ ٓػػىص ,اٚعتهػػاد عمػػِ تقػػديـ الخبػرة جػػاٌزة باٚعتهػػاد عمػػِ
الهػىٍج الهقػرر فػػْ تػدريس الهػتعمـ كالػػذؼ  ٚيحتػاج الػِ اسػػتخداـ التكىكلكجيػا ,أف  % 59.5هػػف
أفراد عٓىة الدراسة قد أجػابكا ب ػ دائهػا عمػِ العبػارة السػابقة ك  % 35.1قػد أجػابكا ب ػ أحياىػا ,بٓىهػا
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 % 5.4ق ػػد أج ػػابكا ب ػ ػ  . ٚكبه ػػا أف الهتكس ػػط يس ػػاكؼ  2.54ب ػػاىحراؼ هعي ػػارؼ يس ػػاكؼ 0.6
كهستكػ هعىكية هشاٌد  0أقل هف  ,%5فٍذا يعىْ أف آراء هجتهع الدراسة تتجً بالهكافقة.
ٓ-10تضح هف خٛؿ السؤاؿ  10كالذؼ ٓػىص ,عػدـ اٌٚتهػاـ باسػتخداـ تكىكلكجيػا الهعرفػة ٖىٍػا
تقمل هف دكرؼ فْ العهمية التعميهية ,أف  % 36.5هػف أفػراد عٓىػة الد ارسػة أجػابكا ب ػ دائهػا عمػِ
العب ػػارة الس ػػابقة ك  % 33.8ق ػػد أج ػػابكا ب ػ ػ أحياى ػػا ,بٓىه ػػا  % 29.7ق ػػد أج ػػابكا ب ػ ػ  . ٚكبه ػػا أف
الهتكسط يساكؼ  2.07باىحراؼ هعيارؼ يساكؼ  0.82كهستكػ هعىكية هشػاٌد  0أقػل هػف
 ,%5فٍذا يعىْ أف آراء هجتهع الدراسة تتجً ىحك الهكافقة.
ٓ-11تضػػح هػػف خػػٛؿ السػؤاؿ  11كالػػذؼ ٓػػىص ,عػػدـ تػػكفر الفىٓػػٓف الهػػؤٌمٓف ٘صػػٛح اٖضػرار
التػػْ تمحػػق بػػاٖجٍزة ا٘لكتركىيػػة أك التػػْ تتعمػػق ببرهجػػة البػراهج كقكاعػػد البياىػػات ,أف % 67.6
هػػف أفػراد عٓىػػة الد ارسػػة قػػد أجػػابكا ب ػ دائهػػا عمػػِ العبػػارة السػػابقة ك  % 32.4قػػد أجػػابكا ب ػ أحياىػػا,
بٓىها  % 0قد أجػابكا ب ػ  .ٚكبهػا أف الهتكسػط يسػاكؼ  2.68بػاىحراؼ هعيػارؼ يسػاكؼ 0.47
كهستكػ هعىكية هشاٌد  0أقل هف  ,%5فٍذا يعىْ أف آراء هجتهع الدراسة تتجً لمهكافقة.
ٓ-12تضح هف خٛؿ السؤاؿ  12كالذؼ ٓىص ,قمة تػكفر التكىكلكجيػا التػْ تتىاسػب هػع هسػتكيات
الهتعمـ اٚدراكية ,أف  % 66.2هف أفراد عٓىة الد ارسػة قػد أجػابكا ب ػ دائهػا عمػِ العبػارة السػابقة ك
 % 33.8قػػد أجػػابكا بػ ػ أحياىػػا ,بٓىهػػا  % 0قػػد أجػػابكا بػ ػ  . ٚكبهػػا أف الهتكسػػط يسػػاكؼ 2.66
باىحراؼ هعيارؼ يساكؼ  0.48كهستكػ هعىكيػة هشػاٌد  0أقػل هػف  ,%5فٍػذا يعىػْ أف آراء
هجتهع الدراسة تتجً ىحك الهكافقة.
ٓ-13تضح هف خٛؿ السؤاؿ  13كالذؼ ٓىص ,ضعف تكجٍٓات الهشػرفٓف فيهػا ٓتعمػق باسػتخداـ
تكىكلكجيا الهعرفة  ,أف  % 63.5هف أفراد عٓىة الد ارسػة قػد أجػابكا ب ػ دائهػا عمػِ العبػارة السػابقة
ك  % 36.5قد أجابكا ب ػ أحياىػا ,بٓىهػا  % 0قػد أجػابكا ب ػ  . ٚكبهػا أف الهتكسػط يسػاكؼ 2.64
باىحراؼ هعيارؼ يساكؼ  0.48كهستكػ هعىكيػة هشػاٌد  0أقػل هػف  ,%5فٍػذا يعىػْ أف آراء
هجتهع الدراسة تتجً ىحك الهكافقة.
ٓ -14تضح هف خٛؿ السؤاؿ  14كالذؼ ٓىص  ,عدـ كجكد هكاف هٛئـ لحفع كتخػزيف لػٗدكات
الخاصة بتكىكلكجيا الهعرفة ,أف  % 71.6هف أفراد عٓىة الدراسة قد أجػابكا ب ػ دائهػا عمػِ العبػارة
السابقة ك  % 28.4قد أجابكا بػ أحياىا ,بٓىهػا  % 0قػد أجػابكا ب ػ  . ٚكبهػا أف الهتكسػط يسػاكؼ
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 2.72باىحراؼ هعيارؼ يساكؼ  0.45كهستكػ هعىكية هشػاٌد  0أقػل هػف  ,%5فٍػذا يعىػْ
أف آراء هجتهع الدراسة تتجً ىحك الهكافقة.
ٓ-15تضػػح هػػف خػػٛؿ السػؤاؿ  15كالػػذؼ ٓػػىص ,ضػػعف القػػدرة كالهٍػػارة عمػػِ تكظٓػػف تكىكلكجيػػا
الهعرفػػة داخػػل القاعػػات الد ارسػػية ,أف  % 52.7هػػف أفػراد عٓىػػة الد ارسػػة قػػد أجػػابكا ب ػ دائهػػا عمػػِ
العبارة السابقة ك  % 45.9قد أجابكا بػ أحياىا ,بٓىها  % 1.4قد أجابكا بػ . ٚكبها أف الهتكسػط
يسػػاكؼ  2.51بػػاىحراؼ هعيػػارؼ يسػػاكؼ  0.53كهسػػتكػ هعىكيػػة هشػػاٌد  0أقػػل هػػف ,%5
فٍذا يعىْ أف آراء هجتهع الدراسة تتجً ىحك الهكافقة.
ٓ-16تضػػح هػػف خػػٛؿ الس ػؤاؿ  16كالػػذؼ ٓػػىص ,عػػدـ القػػدرة عمػػِ الػػتخمص هػػف أسػػالٓب اٚلقػػاء
كالعػػرض فػػْ التػػدريس ٖىٍػػا أسػػالٓب تجعػػل الهعمػػـ هسػػيط ار عمػػِ الهتعمهػػٓف  ,أف  % 45.9هػػف
أفراد عٓىة الدراسة قد أجػابكا ب ػ دائهػا عمػِ العبػارة السػابقة ك  % 37.8قػد أجػابكا ب ػ أحياىػا ,بٓىهػا
 % 16.2قػػد أجػػابكا بػ ػ  . ٚكبهػػا أف الهتكسػػط يسػػاكؼ  2.3بػػاىحراؼ هعيػػارؼ يسػػاكؼ 0.74
كهستكػ هعىكية هشاٌد  0أقل هف  ,%5فٍذا يعىْ أف آراء هجتهع الدراسة تتجً بالهكافقة.
ٓ-17تضح هف خػٛؿ السػؤاؿ  17كالػذؼ ٓػىص  ,عػدـ كجػكد كسػائل التكىكلكجيػا هرتبطػة بػدركس
الهىاٌج فْ أغمب اٖحياف  ,أف  % 66.2هف أفراد عٓىة الدراسة قد أجابكا ب ػ دائهػا عمػِ العبػارة
السابقة ك  % 33.8قد أجابكا بػ أحياىا ,بٓىهػا  % 0قػد أجػابكا ب ػ  . ٚكبهػا أف الهتكسػط يسػاكؼ
 2.66باىحراؼ هعيارؼ يساكؼ  0.48كهستكػ هعىكية هشػاٌد  0أقػل هػف  ,%5فٍػذا يعىػْ
أف آراء هجتهع الدراسة تتجً ىحك الهكافقة.
ٓ-18تضح هف خٛؿ السؤاؿ  18كالذؼ ٓىص ,قمة هشاركة الهعمـ فْ تطكير الهكاد كالتكىكلكجيػا
التعميهية التْ تتىاسب هع الهتعمـ ,أف  % 56.8هف أفػراد عٓىػة الد ارسػة قػد أجػابكا ب ػ دائهػا عمػِ
العب ػػارة السػ ػػابقة ك  % 36.5قػػػد أج ػػابكا بػػ ػ أحياىػ ػػا ,بٓىهػ ػػا  % 6.8ق ػػد أجػػػابكا بػ ػ ػ  . ٚكبهػ ػػا أف
الهتكسػػط يسػػاكؼ  2.5بػػاىحراؼ هعيػػارؼ يسػػاكؼ  0.62كهسػػتكػ هعىكيػػة هشػػاٌد  0أقػػل هػػف
 ,%5فٍذا يعىْ أف آراء هجتهع الدراسة تتجً ىحك الهكافقة.
ٓ-19تضػػح هػػف خػػٛؿ الس ػؤاؿ  19كالػػذؼ ٓػػىص ,عػػدـ الىظ ػرة ال ػِ تكىكلكجيػػا الهعرفػػة عمػػِ اىٍػػا
طريقػػة لحػػل الهشػػكٛت كتطػػكير الهسػػتكيات التعميهيػػة أف  % 52.7هػػف أف ػراد عٓىػػة الد ارسػػة قػػد
أجابكا بػ دائها عمِ العبارة السػابقة ك  % 44.6قػد أجػابكا ب ػ أحياىػا ,بٓىهػا  % 2.7قػد أجػابكا ب ػ
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 . ٚكبهػا أف الهتكسػػط يسػػاكؼ  2.5بػػاىحراؼ هعيػػارؼ يسػػاكؼ  0.56كهسػػتكػ هعىكيػػة هشػػاٌد
 0أقل هف  ,%5فٍذا يعىْ أف آراء هجتهع الدراسة تتجً ىحك الهكافقة.
ٓ-20تضح هف خٛؿ السؤاؿ  20كالذؼ ٓىص ,عدـ ادراؾ أٌهية اسػتخداـ تكىكلكجيػا الهعرفػة فػْ
عهميػػة التعمػػيـ كأىشػػطة الػػدرس ,أف  % 43.2هػػف أف ػراد عٓىػػة الد ارسػػة قػػد أجػػابكا بػ ػ دائهػػا عمػػِ
العب ػػارة السػ ػػابقة ك  % 52.7قػػػد أج ػػابكا بػػ ػ أحياىػ ػػا ,بٓىهػ ػػا  % 4.1ق ػػد أجػػػابكا بػ ػ ػ  . ٚكبهػ ػػا أف
الهتكسط يساكؼ  2.39باىحراؼ هعيارؼ يساكؼ  0.57كهستكػ هعىكية هشػاٌد  0أقػل هػف
 ,%5فٍذا يعىْ أف آراء هجتهع الدراسة تتجً ىحك الهكافقة.
ٓ-21تضػ ػػح هػ ػػف خػ ػػٛؿ الس ػ ػؤاؿ  21كالػ ػػذؼ ٓػ ػػىص ,عػ ػػدـ هطالبػ ػػة ا٘دارات الهعمهػ ػػٓف باسػ ػػتخداـ
التكىكلكجيػػا أثىػػاء التعمػػيـ ,أف  % 67.6هػػف أف ػراد عٓىػػة الد ارسػػة قػػد أجػػابكا بػ ػ دائهػػا عمػػِ العبػػارة
السابقة ك  % 32.4قد أجابكا بػ أحياىا ,بٓىهػا  % 0قػد أجػابكا ب ػ  . ٚكبهػا أف الهتكسػط يسػاكؼ
 2.68باىحراؼ هعيارؼ يساكؼ  0.47كهستكػ هعىكية هشػاٌد  0أقػل هػف  ,%5فٍػذا يعىػْ
أف آراء هجتهع الدراسة تتجً ىحك الهكافقة.
ٓ-22تضػػح هػػف خػػٛؿ الس ػؤاؿ  22كالػػذؼ ٓػػىص ,عػػدـ ت ػكافر خػػدهات الحاسػػكب كاٚىترىػػت فػػْ
الكميػػة ٖغ ػراض التػػدريس أف  % 70.3هػػف أف ػراد عٓىػػة الد ارسػػة قػػد أجػػابكا بػ ػ دائهػػا عمػػِ العبػػارة
السابقة ك  % 29.7قد أجابكا بػ أحياىا ,بٓىهػا  % 0قػد أجػابكا ب ػ  . ٚكبهػا أف الهتكسػط يسػاكؼ
 2.7بػػاىحراؼ هعيػػارؼ يسػػاكؼ  0.46كهسػػتكػ هعىكيػػة هشػػاٌد  0أقػػل هػػف  ,%5فٍػػذا يعىػػْ
أف آراء هجتهع الدراسة تتجً ىحك الهكافقة.
ٓ-24تضح هػف خػٛؿ السػؤاؿ  23كالػذؼ ٓػىص ,عػدـ تػكفر البرهجيػات الجػاٌزة لػدػ الهعمػـ  ,أف
 % 62.2هف أفراد عٓىة الدراسة قد أجابكا بػ دائها عمِ العبارة السابقة ك  % 37.8قد أجػابكا ب ػ
أحياىا ,بٓىها  % 0قد أجابكا ب ػ  . ٚكبهػا أف الهتكسػط يسػاكؼ  2.62بػاىحراؼ هعيػارؼ يسػاكؼ
 0.49كهستكػ هعىكية هشاٌد  0أقل هف  ,%5فٍذا يعىْ أف آراء هجتهع الد ارسػة تتجػً ىحػك
الهكافقة.
ٓ-24تضح هف خٛؿ السؤاؿ  24كالذؼ ٓىص ٓ,ترتب عمِ الطٛب الىجػاح فػْ اٚهتحاىػات ههػا
ٓجعل عدـ اٌٚتهاـ بتكىكلكجيا الهعرفة ,أف  % 48.6هف أفراد عٓىة الدراسة قد أجػابكا ب ػ دائهػا
عمِ العبارة السابقة ك  % 35.1قد أجابكا بػ أحياىػا ,بٓىهػا  % 16.2قػد أجػابكا ب ػ  . ٚكبهػا أف
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الهتكسط يساكؼ  2.32باىحراؼ هعيارؼ يساكؼ  0.74كهستكػ هعىكية هشػاٌد  0أقػل هػف
 ,%5فٍذا يعىْ أف آراء هجتهع الدراسة تتجً ىحك الهكافقة.
ٓ-25تضح هف خٛؿ السؤاؿ  25كالذؼ ٓىص ,صعكبة تطبٓق تكىكلكجيا التعميـ فْ بعض الهكاد
التْ تحتاج إلِ الهٍارات العهميػة ,أف  % 41.9هػف أفػراد عٓىػة الد ارسػة قػد أجػابكا ب ػ دائهػا عمػِ
العب ػػارة السػ ػػابقة ك  % 56.8قػػػد أج ػػابكا بػػ ػ أحياىػ ػػا ,بٓىهػ ػػا  % 1.4ق ػػد أجػػػابكا بػ ػ ػ  . ٚكبهػ ػػا أف
الهتكسط يساكؼ  2.41باىحراؼ هعيارؼ يساكؼ  0.52كهستكػ هعىكية هشػاٌد  0أقػل هػف
 ,%5فٍذا يعىْ أف آراء هجتهع الدراسة تتجً ىحك الهكافقة.
ٓ-26تضح هف خٛؿ السؤاؿ  26كالذؼ ٓىص ,ىدرة كجكد الهتخصصٓف فْ تكىكلكجيا الهعرفة ,
أف  % 45.9هػػف أف ػراد عٓىػػة الد ارسػػة قػػد أجػػابكا بػ ػ دائهػػا عمػػِ العبػػارة السػػابقة ك  % 54.1قػػد
أجابكا بػ أحياىا ,بٓىها  % 0قد أجابكا بػ  . ٚكبها أف الهتكسط يساكؼ  2.46باىحراؼ هعيارؼ
يسػػاكؼ  0.5كهسػػتكػ هعىكيػػة هشػػاٌد  0أقػػل هػػف  ,%5فٍػػذا يعىػػْ أف آراء هجتهػػع الد ارسػػة
تتجً ىحك الهكافقة.
ٓ-27تضح هف خٛؿ السؤاؿ  27كالذؼ ٓىص ,كثرة اٖعباء ا٘داريػة كالتدريسػية لمهعمػـ كصػعكبة
ا٘جػراءات ا٘داريػػة تحػػكؿ دكف اسػتخداـ التكىكلكجيػػا  ,أف  % 56.8هػػف أفػراد عٓىػػة الد ارسػػة قػػد
أجابكا بػ دائها عمِ العبارة السابقة ك  % 43.2قد أجابكا بػ أحياىا ,بٓىها  % 0قد أجابكا بػ . ٚ
كبهػػا أف الهتكسػػط يسػػاكؼ  2.57بػػاىحراؼ هعيػػارؼ يسػػاكؼ  0.5كهسػػتكػ هعىكيػػة هشػػاٌد 0
أقل هف  ,%5فٍذا يعىْ أف آراء هجتهع الدراسة تتجً ىحك الهكافقة.
ٓ-28تضح هف خٛؿ السؤاؿ  28كالذؼ ٓػىص ,كثػرة عػدد الهتعمهػٓف داخػل القاعػة يهىػع اسػتخداـ
كس ػػائل التغذي ػػة الراجع ػػة هه ػػا يح ػػكؿ دكف تحقٓ ػػق ال ػػتعمـ لٙتق ػػاف ,أف  % 51.4ه ػػف أفػ ػراد عٓى ػػة
الدراسة قد أجابكا بػ دائها عمِ العبارة السابقة ك  % 40.5قد أجابكا بػ أحياىا ,بٓىها  % 8.1قد
أج ػػابكا ب ػ ػ  . ٚكبه ػػا أف الهتكس ػػط يسػ ػػاكؼ  2.43ب ػػاىحراؼ هعي ػػارؼ يس ػػاكؼ  0.64كهسػ ػػتكػ
هعىكية هشاٌد  0أقل هف  ,%5فٍذا يعىْ أف آراء هجتهع الدراسة تتجً ىحك الهكافقة.
ٓ-29تضػ ػػح هػ ػػف خػ ػػٛؿ الس ػ ػؤاؿ  29كالػ ػػذؼ ٓػ ػػىص ,الهحاض ػ ػرات تركػ ػػز عمػ ػػِ حاجػ ػػات العهميػ ػػة
التدريسية ك ٚتراعْ حاجات الهتعمـ ,أف  % 51.4هف أفراد عٓىة الدراسة قد أجابكا بػ دائها عمِ
العب ػػارة السػ ػػابقة ك  % 44.6قػػػد أج ػػابكا بػػ ػ أحياىػ ػػا ,بٓىهػ ػػا  % 4.1ق ػػد أجػػػابكا بػ ػ ػ  . ٚكبهػ ػػا أف
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الهتكسط يساكؼ  2.47باىحراؼ هعيارؼ يساكؼ  0.58كهستكػ هعىكية هشػاٌد  0أقػل هػف
 ,%5فٍذا يعىْ أف آراء هجتهع الدراسة تتجً ىحك الهكافقة.
ٓ-30تضح هف خٛؿ السؤاؿ  30كالػذؼ ٓػىص ,الهعمػـ يعتبػر هركػز الههارسػة التربكيػة كالهصػدر
الكحٓد لمهعمكهات ,أف  % 35.1هف أفراد عٓىة الدراسة قد أجابكا بػ دائها عمِ العبػارة السػابقة ك
 % 29.7قػػد أجػػابكا بػ ػ أحياىػػا ,بٓىهػػا  % 35.1قػػد أجػػابكا بػ ػ  . ٚكبهػػا أف الهتكسػػط يسػػاكؼ 2
باىحراؼ هعيارؼ يساكؼ  0.84كهستكػ هعىكيػة هشػاٌد  0أقػل هػف  ,%5فٍػذا يعىػْ أف آراء
هجتهع الدراسة تتجً ىحك الهكافقة.
أهم النتائج كما موضح فً الجدول رلم ( )2

البٌان

العدد

المتوسط

االنحراف
المعٌاري

مستوى
المعنوٌة

االتجاه

التحدٌات التً تواجه المعلم المعاصر

74

2.53

0.30

0.000

دائما

جودة العملٌة التعلٌمٌة فً ظل تكنولوجٌا المعلومات

74

2.55

0.30

0.000

دائما

توظٌف تكنولوجٌا المعرفة فً التعلٌم

74

2.49

0.31

0.000

دائما

االستبانة ككل

74

2.52

0.27

0.000

دائما

 بها أف هستكػ الهعىكية أقل هف  ,%5كقيهة الهتكسط تساكؼ  , 2.53فٍذا يعىْ أىً
تكجد تحديات كبٓرة تكاجً الهعمـ الهعاصر.
 بها أف هستكػ الهعىكية أقل هف  ,%5كقيهة الهتكسط تساكؼ  , 2.55فٍذا يعىْ أىً
ٓكجد ىقص فْ جكدة العهمية التعميهية فْ ظل تكىكلكجيا الهعمكهات.
 بها أف هستكػ الهعىكية أقل هف  ,%5كقيهة الهتكسط تساكؼ  , 2.49فٍذا يعىْ أىً ٚ
ٓكجد تكظٓف لتكىكلكجيا الهعرفة فْ التعميـ.
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جدول ()2
العدد

المتوسط

االنحراف
المعٌاري

ماجستٌر

44

2.54

0.29

دكتوراه

30

2.51

0.27

محاضر مساعد

12

2.46

0.32

محاضر

41

2.58

0.27

أستاذ مساعد

18

2.46

0.26

استاذ مشارن

3

2.54

0.28

 5سنوات فألل

8

2.41

0.36

من  5إلى  10سنوات

39

2.55

0.27

من  10إلى  15سنة

24

2.55

0.28

 15سنة فأكثر

3

2.40

0.13

البٌان

المؤهل األكادٌمً

اللمب العلمً

سنوات الخبرة

إحصاء
االختبار

مستوى
المعنوٌة

713.5

0.559

0.997

0.781

0.400

0.50
9

 -1فْ جدكؿ رقـ )ٓ (6تضح هف  1أف قيهة هتكسط ا٘جابات لحهمة الهاجستٓر تساكؼ 2.54
باىحراؼ هعيارؼ  , 0.29بٓىها الهتكسط لحهمة الدكتكراي يساكؼ  2.51باىحراؼ هعيارؼ . 0.27
كبها أف هستكػ الهعىكية أكبر هف  %5فٍذا يعىْ عدـ كجكد فركؽ إحصائية بٓف هتكسطْ
إجابات حهمة الهاجستٓر كالدكتكراي.
-2ىٛحع هف  2أف هتكسط إجابات "هحاضر" تساكؼ  2.58بٓىها هتكسط إجابات "هحاضر
هساعد " يساكؼ  . 2.46كبها أف هستكػ الهعىكية أكبر هف  %5فٍذا يعىْ أىً ٓ ٚكجد اختٛؼ
فْ ا٘جابات بٓف هختمف حهمة اٖلقاب العمهية.
-3هف خٛؿ ٓ 3تضح أف هتكسط إجابات الذؼ لدٍٓـ خبرة هف  5إلِ  10سىكات كاف 2.55
باىحراؼ هعيارؼ  , 0.27بٓىها هتكسط إجابات هف كاىت خبرتٍـ أكثر هف  15سىة كاىت 2.4
باىح ارؼ هعيارؼ  . 0.13كبها أف هستكػ الهعىكية أكبر هف  ,%5فٍذا يعىِ عدـ كجكد فركؽ
إحصائية فْ ا٘جابات تعزػ لهتغٓر سىكات الخبرة.
المقترحات :

-إجراء دراسة ههاثمة عمِ هستكػ جاهعاتىا المٓبية .

إجراء دراسة تقٓيهية عمِ هدػ تطبٓق الجاهعة لتكىكلكجيا الهعمكهات كادارة الهعرفة .-حث الجاهعة عمِ التخطيط ٚستخداـ التكىكلكجيا فْ الكميات كاٚقساـ كافة .
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تشجيع الباحثٓف عمِ تتىاكؿ جكاىب أخرػ هف التحديات ,كالهعيقات اٚقتصادية ,كاٚجتهاعية.
التكصيات :
عادة بىاء البىية التحتية لتكىكلكجيا الهعمكهات كبىاء شبكة اتصاٚت حدٓثة كاىشاء شبكةهعمكهات أكاديهية تصل إلِ كل الجاهعات.
العهل عمِ عقد الىدكات كالهحاضرات ككرش العهل كالدكرات التدريبية ,كالهؤتهرات لها لٍا هفأثر آجابْ كبٓر كفعاؿ فْ زيادة كعْ أعضاء ٌٓئة التدريس بأٌهية أدارة الهعرفة كدكرٌا
آٚجابْ.
اٚستفادة هف التجارب الىاجحة لمهىظهات اٖخرػ فْ اٚعتهاد عمِ تكىكلكجيا الهعمكهاتكهدخل لمتحسٓف جكدة الهعمـ كالهتعمـ كذلؾ هف خٛؿ تعزيز ا٘جراءات كاٖىشطة كالهٍاـ التْ
هف شأىٍا استخداـ التكىكلكجيا الحدٓثة بالشكل اٖهثل.
 -تقديـ الدعـ كالتشجيع لمجاهعات ٘ىشاء شبكة تعميـ عالْ هشتركة كزيادة خدهات شبكة

الهعمكهات الدكلية كالخدهات ا٘لكتركىية اٖخرػ .
قائمة المصادر كالمراجع :

إبراٌيـ  ,لٓىا  ,2011 ,الجكدة الشاهمة فْ التعميـ  ,عهاف  ,هكتبة الهجتهع العربْ.أبك الهجد ,أحهد , 2014 ,هتطمبات تكظٓف التعميـ ا٘لكتركىْ فْ ضكء هتطمبات استخداـتكىكلكجيا الهعمكهات بهراحل التعميـ قبل الجاهعْ  ,هجمة القراءة كالهعرفة ,هصر.
أبك زقيً ,خدٓجة هىصكر عمْ , 2012 ,ضهاف جكدة التعميـ العالْ فْ ظل تكىكلكجياالهعمكهات كاٚتصاٚت ,الهؤتهر السىكؼ الرابع لمهىظهة العربية لضهاف جكدة التعميـ ,القاٌرة.
بدكؼ  ,اـ الزيف حسٓف , 2018 ,هعيقات تطبٓق إدارة الهعرفة فْ جاهعة أـ القرػ هفكجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس هجمة كمية التربية ,جاهعة اٖزٌر ,العدد, 183الجزء الثالث.
البغدادؼ ,زكْ أبك ىصر  , 2015,تكظٓف تكىكلكجيا الكسائط الهتعددة فْ تعميـ المغة العربيةعف بعد ,هجمة العمكـ ا٘ىساىية , 43,الجزائر
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البقكر ,خٓرك خمف  ,2016,دكر تكىكلكجيا الهعمكهات كالتشارؾ بالهعرفة كأثرٌها فْ تحقٓقضهاف جكدة التعميـ العالْ ,جاهعة الطائف ,هجمة دراسات العمكـ ا٘دارية  ,الىاشر الجاهعة
اٖردىية.
بكقحكص ,خالد احهد  ,2003,اٚتجاٌات العالية لمتعميـ العالْ فْ ظل العكلهة .هجمةالتربية.
بٓزاف ,حىاف الصادؽ  , 2015,تكظٓف هكاقع التكاصل اٚجتهاعْ فْ التعميـ ا٘لكتركىْالهجتهعْ  ,هجمة الهىٍل ,السعكدية.
الحراحشة ,دمحم عبكد  ,2010,إعداد الهعمـ فْ ضكء التحديات العالهية الهعاصرة .الهؤتهرالعمهْ السادس عشر هستقبل إعداد الهعمـ فْ كميات التربية كجٍكد الجهعيات العمهية فْ
عهميات التطكير بالعالـ العربْ ،هصر
الثبٓتْ ,جكبٓر هاطر دمحم  , 2002 ,إدارة الهعرفة كاٚستثهار فْ رأس الهاؿ الهعرفْ فْالجاهعات ,هجمة التربية كالتىهية ,السىة العاشرة ,العدد . ٦٢
الحارثْ ,ابراٌيـ بف أحهد هسمـ , 2014,تجكيد التعميـ باستخداـ الهعآٓر كادارة الجكدةالشاهمة ,الطبعة اٖكلِ ,الرياض :هكتبة الهمؾ فٍد الكطىية.
حكات ,دمحم عمْ , 2002 ,العرب كالعكلهة ,القاٌرة ,هكتبة هدبكلْ.حياة  ,قزدارؼ  , 2019,ضكابط كهعآٓر الجكدة فْ التعميـ ا٘لكتركىْ, .هجمة التعميـ عفبعد كالتعميـ الهفتكح ,جاهعة بىْ سكيف ,اتحاد الجاهعات العربية .
خهيس ,دمحم عطية , 2003,هىتكجات تكىكلكجيا التعميـ ,دار الكمهة ,القاٌرة.الخىاؽ ,سىاء عبد الكريـ  ,2005 ,دكر تكىكلكجيا الهعمكهات كاٚتصاٚت فْ عهميات إدارةالهعرفة ,الهمتقِ الدكلْ الثالث الهعرفة الركٓزة الجدٓدة كالتحدؼ لمهؤسسات ,جاهعة بسكرة,
الجزائر.
الراضْ  ,أحهد, 2010 ,التعميـ ا٘لكتركىْ .عهاف ,دار أساهة لمىشر.زآد ,عادؿ , 2003,اٖداء التىظيهْ الهتهٓز :الطريق إلِ هىظهة الهستقبل.
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الزكيدؼ ,اجد دمحم الزيكدؼ ,2012 ,دكر تكىكلكجيا الهعمكهات كاٚتصاٚت لهشركع تطكيرالتعميـ ىحك اٚقتصاد الهعرفْ فْ تىهية الهٍارات الحياتية لطمبة الهدارس الحككهية اٖردىية,
الهجمة العربية لتطكير التفكؽ ,الهجمد. 3
 -السميهْ ,خالد سعد دمحم ,2017,كاقع تطبٓق إدارة الهعرفة بالجاهعات السعكدية هف كجٍة

ىظر شاغمْ الكظائف القيادية اٖكاديهْ ,جاهعة أـ القرػ .
 الشريف ,طٛؿ بف عبد هللا  ,2016 ,كاقع تطبٓق إدارة الهعرفة فْ ضكء التحكٚتالهعاصرة فْ الجاهعات السعكدية هف كجٍة ىظر القيادات اٖكاديهية  ,دراسة تطبيقية عمِ
جاهعات أـ القرػ كالهمؾ عبد العزيز.
سكٌاـ ,بادؼ , 2005,سياسات كاستراتٓجيات تكظٓف تكىكلكجيا الهعمكهات فْ التعميـ فْالتعميـ العالْ ,جاهعة هىتكرؼ ,كمية العمكـ ا٘ىساىية كاٚجتهاعية  ,رسالة هاجستٓر  ,الجزائر .
الشافعْ ,أحهد كىاس ,كالسٓد دمحم  , 2003 ,ثقافة الجكدة فْ الفكر ا٘دارؼ التربكؼ الياباىْكاهكاىية اٚستفادة هىً فْ هصر ,هجمة أبحاث الٓرهكؾ  ,العدد ) ,(1اٖردف.
الصائغ ,عبدالرحهف بف احهد,2007,الكاقع كالتحديات كالرؤػ الهستقبمية الهؤتهر العربْ اٖكؿحكؿ الجاهعات العربية ,الهغرب .
الصقرؼ  ,فٍد بف عطية  , 2017 ,كاقع تطبٓق إدارة الهعرفة فْ الجاهعات السعكدية,جاهعة الهمؾ سعكد .
عبد الهكجكد دمحم عزت, 2001 ,استراتٓجية التربية ,أهريكا عاـ .2000قطر:جاهعةقطر.2001,ص13.
عبد الهكلِ ,أهٓىة كعبكد ,ككثر  ,2010,إعداد الهعمـ فْ ضكء هعآٓر الجكدة الشاهمة فػْالهىظكهػة التعميهية ,لمهؤتهر العمهْ الثالث كمية العمػكـ التربكية بجاهعة جرش, ,اٖردف.
العسكهْ ,ىبٓل  , 2002 ,هجتهع الهعرفة كاقتصاد الهعرفة ,البحريف  ,هجمة التربية,العدد.10
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الفرحاف ,إسحق أهجد  ,1986,أزهة التربية فْ الكطف العريب هف هىظكر إسٛهْ ,الفرقاف,عهاف.
ق اررة ,حكرية, 2017 ,تكىكلكجيا التعميـ كدكرٌا فْ تطكير كفاءات الهتعمهٓف  ,دراسة هٓداىيةلعٓىة هف أساتذة التعميـ الهتكسط ,رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة ,جاهعة زياف عاشكر  ,الجزائر.
الكبيسْ ,صٛح الدٓف  ,2005,إدارة الهعرفة ,الهؤسسة العربية لمتىهية ا٘دارية ,القاٌرة,هصر.
هحاهٓد ,ربا جزا, 2008 ,دكر إدارة الهعرفة فْ تحقٓق ضهاف جكدة التعميـ العالْ دراسةتطبيقية فْ الجاهعات اٖردىية الخاصة ,رسالة هاجستٓر ,عهاف ,جاهعة الشرؽ اٖكسط ,اٖردف.
-هىدكرة

,دمحم
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الكطىية

لمهعمكهات,
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العربْ
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ىبٓل ,عمْ ,1994,العرب كعصر الهعمكهات ,الهجمس الكطىْ لمثقافة كالفىكف كاٚدب ,الككيت.
كيح ,دمحم عبد الرازؽ إبراٌيـ ,2003,هىظكهة تككيف الهعمـ فْ ضكء هعآٓر الجكدة الشاهمة,عهاف ,دار الفكر لمطباعة كالىشر كالتكزيع.
Afrooz, Shiri, 2015 . The Effects of Information Technology in Success of
Knowledge Management processes
Allahawiah, et al., 2013, The Impact of Information Technology on Knowledge
Management Processes.
Harvey, D., & Brown, D. 2001. An Experiential Approach to Organizational
Development,(6th edition). New Jersey: Prentice Hall, USA
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settings, Technology, Pedagogy and Education, 18(3), pp. 325-341
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دراسة لبعض المعكقات التي تحد مف استخداـ المعمميف لميارات التدريس الفعاؿ
دراسة ميدانية بالشق الثاني مف مرحمة التعميـ األساسي منطقة قصر خيار
أ.نزيية بشير سالمة

د .ناصر مفتاح الزرزاح

المعيد العالي لمتقنية –قصر خيار

كمية اآلداب كالعمكـ –مسالتو
المقدمة :

يعد التدريس الفعاؿ عاه ٛهٍها كأساسيا لىجاح الهكقف التربكؼ كها ٓتضهىً هف أىشطة
هختمفة كحٓكية تحث الهتعمهٓف عمِ التعمـ كتبعث فْ ىفكسٍـ ركح الهىافسة كاٚجتٍاد لطمب
العمـ كها ٓتيح لٍـ فرصة الدخكؿ فْ الهجاٚت الهىاسبة لرغباتٍـ كطهكحاتٍـ.
كهف شركط التدريس الفعاؿ كجكد الهٍارات التعميهية الفعالة ,إذ بكاسطتٍا يهكىىا الحكـ عمِ
فعالية التعميـ هف عدهٍا  ,كٌذي الهٍارات تكهف فْ ثٛث هجاٚت )هٍارة التخطيط  ,هٍارة
التىفٓذ ,هٍارة التقكيـ( كتأخذ الهٍارة صكر هختمفة كفقا لمشركط العاهة التْ تحدث فٍٓا تبعا
لطبيعة خصائص كٌدؼ الهحتكػ الهراد تقديهً.
كها أف هٍارات التدريس الفعاؿ فْ الهكاقف التربكية تتأثر بعدة هتغٓرات كهف بٓف ٌذي
الهتغٓرات كأٌهٍا ٌك الهعمـ فإف الهعمـ الهعد ا٘عداد الجٓد ٌك هف يهتمؾ القدرة الكافية ٚستخداـ
هٍارات التدريس الفعاؿ كبإتقاف ,أؼ أف ىجاح الهكقف التربكؼ أك فشمً يقع عمِ عاتق الهعمـ
كٌك

اٖساس

لضهاف

جكدتً

فْ

هدػ

تحقيقً

لٌٗداؼ

الهرجكة.

كاف الهتعمـ فْ أهس الحاجة لٍذي الهٍارات لتسٍل لً عهمية التعمـ بصكرة كاضحة كهجدية كها
تقمل هف العثرات التْ تكاجًٍ فْ هسٓرتً العمهية كتفتح لً اٖفاؽ لمتهٓز كالتفكؽ كهكاكبة التقدـ
فْ ظل عالـ همٓئ بالتحديات كهفعـ بالهعارؼ الهختمفة كالتطكرات الحادثة

تبعا لمتغٓرات

العصرية.
كفض ٛعف ذلؾ فإف الهعمـ فْ جهيع الهراحل التعميهية يشكل عصب العهمية التعميهية
كهحركٍا اٖساسْ ,كٌك القادر عمِ صقل هكاٌب الطمبة ,كترجهة اٌٖداؼ التعميهية ,كالىزكؿ
بٍا هف حٓز التىظٓر إلِ الكاقع العمهْ)الصقرات .(2006,
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كتبرز أٌهية اهتٛؾ الهعمـ لهٍارات التعميـ الفعاؿ فْ هعرفتً لكيفية تكظٓف الكسائل
كا٘هكاىيات إلِ ىتائج همهكسة كهتجاىسة فْ الهؤسسة التعميهية ككيفية جعل التٛهٓذ يحصمكف
عمِ أكبر قدر ههكف هف التعمـ هف خٛؿ الكسائل الهتكفرة فْ ٌذي الهدارس )القٛلْ:2012,
.(12
كقد أكدت بحكث جكلد برج أف إدراؾ التٛهٓذ لسمكؾ الهعمـ ٓتأثر باتجاٌات ٌؤٚء التٛهٓذ
كسهاتٍـ الشخصية ,كقد كجد ىمسكف أف الهتعمهٓف كالتٛهٓذ )فْ الهرحمة ا٘عدادية( ٓختمفكف فْ
اتجاٌاتٍـ كل هىٍـ إزاء اٖخر ,فالهعمهكف تغمب عمِ اتجاٌاتٍـ الصبغة الهعرفية بٓىها تغمب
عمِ اتجاٌات التٛهٓذ الصبغة الكجداىية) .أبكحطب(704 :2000,
لذا فإف قمة الكفاءة فْ هجاؿ العهمية التربكية لدػ الهعمهٓف أضحت عاه ٛذا أث ار سمبيا فْ

تحقٓق أٌداؼ ٌذي العهمية كىجاحٍا.

كيرػ )القٛلْ  (12 :2012,أف هف هٛهح الهىظكهة التعميهية فْ لٓبيا افتقارٌا إلِ هٍارات

التدريس الفعاؿ كىهطية الهىاٌج كطرؽ التدريس ,كأسالٓب التقكيـ كل ٌذا أدػ إلِ كجكد هعمـ
فْ حاجة إلِ إعداد كتدريب كتأٌٓل.
مشكمة الدراسة :

تبرز أٌهية الحاجة إلِ دراسة هكضكع يحدد هٍارات التدريس الفعاؿ كاٌـ الهعكقات التْ تحد
هىً  ,هف خٛؿ اٌٚتهاـ الكاسع الىطاؽ هف قبل العدٓد هف دكؿ العالـ الهتطكر فْ الحقل
التربكؼ بٍذا كٌٖهية هٍارات التعميـ الفعاؿ بالىسبة لمهعمهٓف ,كهف خٛؿ قياـ الباحثاف بدارسة
استطٛعية لعدد هف هدارس التعميـ اٖساسْ بهىطقة قصر اٖخيار ٚحظا أىً ٌىاؾ قصكر هف
قبل الهعمـ فْ ههارسة هٍارات التعميـ الفعاؿ كالشاٌد فْ ذلؾ لجكء هجهكعات كبٓرة هف
الهتعمهٓف لمدركس الخصكصية خارج الهؤسسات لفٍـ كاستيعاب الهىاٌج الدراسية
كتكهف هشكمة البحث فْ ا٘جابة عمِ التساؤؿ الرئيس التالْ:
 ها ٌْ أٌـ الصعكبات التْ تقف حائ ٛدكف ههارسة الهعمهٓف هٍارات التدريس الفعاؿ هفكجٍة ىظر هعمهْ الشق الثاىْ هف هرحمة التعميـ اٖساسْ بهىطقة قصر خيار الخاصة
بالهعمـ ؟
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 ها ٌْ أٌـ الصعكبات التْ تقف حائ ٛدكف ههارسة الهعمهٓف هٍارات التدريس الفعاؿ هفكجٍة ىظر هعمهْ الشق الثاىْ هف هرحمة التعميـ اٖساسْ بهىطقة قصر خيار الخاصة
بالهىٍج ؟
 ها ٌْ أٌـ الصعكبات التْ تقف حائ ٛدكف ههارسة الهعمهٓف هٍارات التدريس الفعاؿ هفكجٍة ىظر هعمهْ الشق الثاىْ هف هرحمة التعميـ اٖساسْ بهىطقة قصر خيار الخاصة
با٘دارة الهدرسية؟
أٌداؼ الدراسة :
 تٍدؼ الدراسة لمكشف عمِ الصعكبات التْ تقف حائ ٛدكف ههارسة الهعمهٓف هٍاراتالتدريس الفعاؿ هف كجٍة ىظر هعمهْ الشق الثاىْ هف هرحمة التعميـ اٖساسْ بهىطقة
قصر خيار الخاصة بالهعمـ كالهىٍج ك ا٘دارة الهدرسية.
 العكائق التْ تقف حائٛا دكف استخداـ هٍارات التدريس الفعاؿ :ػٌىاؾ العدٓد هف العكاهل التْ تقف عائقا دكف استخداـ هٍارات التدريس الفعاؿ ,كهف ثـ تعٓق
تحقٓق اٌٖداؼ الهىشكدة لمعهمية التعميهية ػ التعُمهية .كهف ٌذي العكائق ها ٓمْ:
أكٚا ػ عكائق تخص الهعمـ
إف الهعمـ لً أٌهية بالغة فْ ضهاف جكدة العهمية التربكية ,فٍك هف تقع عميً هٍهة التخطيط
كاٚختيار ,كالتىفٓذ ,كالتقكيـ كهف ثـ الىتائج التْ عمِ ضكئٍا ٓتـ التحقق هف اٌٖداؼ؛ لذا فإف
الهعمـ الكفء ٌك هف بٓدي هفتاح ىجاح العهمية التربكية هف فشمٍا .فإف أؼ اضطراب أك خمل
يصدر هف العمـ ٓؤثر حتها
عمِ ىتائج الهكقف التربكؼ .فقد يككف الهعمـ عدة سمبيات أك عكاهل هؤثرة تعيقً عف
استخداـ هٍارات التدريس الفعاؿ عمِ أكهل كجً كهىٍا ها يأتْ :
 1ػ " تدٌكر هكاىة الهعمـ فْ الهجتهع.
 2ػ ضعف القدرة القيادية لمهعمـ.
 3ػ عدـ كفاية القكاعد أك التخبط فْ التطبٓق هف قبل الهعمـ.
4ػ

اٚضطرابات اٖسرية التْ تؤثر عمِ الهتعمهٓف كتقف صعكبة أهاـ الهعمـ)".عفيفْ

 30 : 2007,ػ (32
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5ػ " اقتصار الهعمـ عمِ تقديـ الهعمكهات بإتباعً لٗسمكب التقمٓدؼ.
جهكد العٛقة بٓف الهعمـ كتٛهٓذي كبعدي عىٍـ)".السكافْ,ف ت (38 :

6ػ

7ػ " الجداكؿ الدراسية كالمكائح التقمٓدية
8ػ

عدـ تهكف الهعمـ هف الهادة العمهية.

9ػ

قمة تكفر الهىاخ الهادؼ كالىفسْ.
تدريس الهعمـ لهكاد غٓر تخصصً)".عمْ ( 89,90,398: 2012,

10ػ

11ػ “هحدكدية الخبرة.
12ػ عدـ استعهاؿ الحكاس الخهس بالطريقة السميهة.
عدـ تكافر الهسببات كالقدرات الرئيسة )كالقراءة ,كالكتابة ,كاٖدكات .,كٌْ ها تعرؼ

13ػ

با٘هكاىات) ".الخمٓمْ(265,269 :2005 ,
14ػ ضخـ عدد التٛهٓذ داخل الصف الكاحد.
15ػ عدـ رضا الهعمـ عمِ راتبً الشٍرؼ.
16ػ عدـ اقتىاع الهعمـ بهٍىتً.
ثاىيا  :عكائق تخص الهىٍج :
إف طبيعة تصهيـ الهىٍج ك هدػ صٛحٓتً لمزهاف كالهكاف كهستكػ تىاسبً كخصائص
التٛهٓذ
لٍا تأثٓر جكٌرؼ عمِ ىتائج العهمية التعميهية ,فإلِ جاىب أٌهية كجكد الهعمـ الفعاؿ فإف
جكدة
تصهيـ الهىٍج الدراسْ كهكاكبتً لمتطكر يضهف ىتائج أكثر فاعمية فْ تحقٓق اٌٖداؼ
الهىشكدة ,فقد يككف فْ الهىٍج العدٓد هف السمبيات بها يكفْ ٖف تككف حائٛا أهاـ استخداـ
هٍارات التدريس الفعاؿ كهىٍا ها يأتْ:
 1ػ تضخـ الهقررات الدراسية.
 2ػ عدـ ترابط الهكاد.
 4ػ حصر اختيار هحتكػ الهىٍج بالهتخصصٓف فحسب.
 5ػ إٌهاؿ حاجات الهتعمهٓف كهٓكلٍـ.
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 6ػ تقٓٓد حرية الهعمـ.
 7ػ إٌهاؿ الجكاىب اٖدائية كالعهمية كالتطبيقية.
 8ػ العزلة بٓف الهدرسة كالحياة)".العرىكسْ كجبر  23 : 2015 ,ػ (26
 9ػ " ٓ ٚراعْ الفركؽ الفردية بٓف الطمبة.
 10ػ ٓ ٚتضهف أىشطة خارجية.
 10ػ ٓ ٚؤدؼ إلِ بىاء شخصية الهتعمـ بشكل هتكازف ٖىً ٍٓتـ بالجاىب العقمْ ,كيٍهل
الجكاىب الكجداىية كالهٍارية)".عطية (24 : 2013,
ثالثا :عكائق تخص ا٘دارة الهدرسة ػ
سبق كأف أسمفىا الذكر أىً قد يككف لمهعمـ عكاهل سمبية هؤثرة فْ الهكقف التربكؼ ,كها ٓكجد
فْ الهىٍج هف أخطاء تؤثر عمِ هصٓر العهمية التعميهية ,فإف كذلؾ لٙدارة الهدرسية عكاهل
هؤثرة تعٓق الهعمـ عف استخداـ هٍارات التدريس الفعاؿ كهىٍا ها ٓمْ :
 1ػ " قمة تكفر الكسائل التعميهية الٛزهة لعهمٓتْ التعميـ كالتعمـ.
 2ػ قمة كجكد الحكافز الهادية لمهشرفٓف كالهعمهٓف.
 3ػ قمة تكفر الهكتبات كالكتب كالهراجع كالهتخصصة فْ زيادة الىهك الهٍىْ
لدػ الهعمهٓف.
 4ػ عدـ تكفر اٖهكاؿ الٛزهة لشراء بعض اٖجٍزة كالتقىيات الحدٓثة لتىفٓذ بعض الفعاليات.
 5ػ عدـ كجكد أجٍزة حاسكب كخدهات ا٘ىترىت)".عمْ (397 : 2012 ,
 الدراسات السابقة  -:سكؼ يعرض الباحثاف بعض الدراسات السابقة التي ليا عالقةبمكضكع الدراسة كىي كالتالي -:
 -1دراسة ضياء العطار سنة  : 2015بعىكاف الهعكقات التْ تكاجً هعمهْ الهرحمة اٚبتدائية
فْ العراؽ أثىاء تأدية الهٍىة هف كجٍة ىظرٌـ  ,كٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ

الهعكقات الحقيقية الهتعمقة بهعمهْ الهرحمة اٚبتدائية فْ العراؽ كالتْ تعكؽ تطكر العهمية
التعميهية ,كخصكص ا بها ٓتعمق بالهعمـ كالتمهٓذ كالهىٍج الدراسْ كا٘دارة الهدرسية ككذلؾ
اٖبىية الهدرسية كاستخدـ الباحث الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ كقد كاىت اٖداة الرئيسية لتحقٓق

أٌداؼ الدراسة ٌْ اٚستباىة  ,كبمغ عدد عٓىة الدراسة  260هعمـ كهعمهة ككاىت أٌـ الىتائج
التْ تكصل إلٍٓا الباحث ٌْ تكمٓف ا٘دارة لمهعمـ ٖعهاؿ غٓر تخصصً ,كها أف أغمب
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الهعمهٓف يككف جدكلً هتخـ بالحصص الدراسية ,كأيض ا قمة الراتب الشٍرؼ لمهعمـ ,ككذلؾ عدـ

تفٍـ عهل الهعمـ كالتقمٓل هف ٌٓبتً هف قبل أكلياء اٖهكر ككذلؾ الهجتهع ,كها تكشف الدراسة
الحالية بأف الهىاٌج الدراسية جاهدة كتخمك هف التشكيق كالهتعة ,ككذلؾ بعدٌا عف الكاقع

,كأغمبٍا هعتهدا عمِ الطرؽ التدريسية التقمٓدية كغٓر هكاكبة لمتطكرات الحدٓثة ,كها تكصمت

الدراسة إلِ ضٓق حمقة التكاصل بٓف ا٘دارة الهدرسية كالهعمهٓف كاف تقٓيهات الهدٓر ىٍاية

العاـ الدراسْ  ٚتككف عمِ حسب الكفاءة كاىها تعتهد عمِ عٛقات الهعمهٓف بالهدٓر ,ككذلؾ
قمة إشراؾ الهعمـ فْ اٖهكر التْ تخص الهدرسة ,ككها تكصمت الدراسة إلِ أف الكثٓر هف

اٖبىية الدراسية غٓر هٛئهة لمدراسة ,كيكصْ الباحث بتذلٓل العقبات التْ تكاجً الهعمهٓف هف

خٛؿ إقاهة دكرات تدريبية تطكيرية لمهعمهٓف ,كها ٓكصْ الباحث بضركرة القياـ بدكرات

تدريبية لخبراء الهىاٌج الدراسية لتطكير قدراتٍـ كاعٛهٍـ بهعكقات العهمية التعميهية بالهرحمة
اٚبتدائية ككيفية التغمب عمٍٓا  ,ككذلؾ ٓكصْ الباحث بضركرة القياـ بجكٚت هكثفة لٙطٛع

عمِ كاقع اٖبىية الهدرسية كهدػ هٛءهتٍا لمدراسة.

 -2ػ دراسة آالء األفندي سنة  : 2013بعىكاف هشكٛت إدارة الصف التْ تكاجً
الهعمهٓف فْ الحمقة اٖكلِ هف هرحمة التعميـ اٖساسْ فْ هدارس الهىطقة الشهالية فْ

الجهٍكرية العربية السكرؼ ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ هشكٛت إدارة الصف التْ
تكاجً هعمهْ الحمقة اٖكلِ هف هرحمة التعميـ اٖساسْ الهتعمقة بالهعمـ كالتٛهٓذ كبالبٓئة

الصفية كالهدرسية ,كها ٌدفت إلِ الكشف عف الفركؽ ا٘حصائية فْ هشكٛت إدارة
الصف التْ تكاجً الهعمهٓف كالهتعمقة بالهعمـ كالتٛهٓذ كالبٓئة الصفية كالهدرسية كالتْ

تعزػ لمهتغٓرات أتية ) جىس الهعمـ  ,كخبرة الهعمـ ,كالهؤٌل العمهْ لمهعمـ ,كالىهط الذؼ

ٓتبعً فْ إدارة الصف(

كتـ استخداـ الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ككاىت اٖداة الرئيسة لجهع البياىات ٌْ اٚستبياف ,كقد
بمغت عٓىة الدراسة  200هعمها كهعمهة هف هعمهْ الحمقة اٖكلِ هف هرحمة التعميـ اٖساسْ,
ككاىت أٌـ الىتائج التْ تكصمت إلٍٓا الباحثة ٌْ ضعف ا٘عداد اٖكاديهْ لمهعمـ  ,كصعكبة
تطبٓق الطرائق التدريسية ,ككذلؾ صعكبة التعاهل هع تٛهٓذ الحمقة اٖكلِ ,كأيض ا صعكبة
استخد اـ الكسائل التعميهية ,كها تكصمت الدراسة إلِ ىقص الكسائل التعميهية كزيادة عدد التٛهٓذ
فْ الصف ككذلؾ عدـ هٛئهة غرفة الصف ,كهزاجية الهدٓر فْ التعاهل هع الهعمهٓف ,كتكصْ
الباحثة بإجراء هحاضرات تكعية لمهعمهٓف عف كل جدٓد فْ ا٘دارة الصفية ,كاغىاء هقررات
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ا٘دارة الصفية فْ كميات التربية بهكاضيع هرتبطة بكاقع العهمية التعميهة فْ الهدارس  ,ككذلؾ
تطكير البٓئة الهادية فْ الصف لتتهاشِ هع التطكرات فْ العهمية التعميهْ.
 -3ػ دراسة دمحم اإلبراىيمي  2012بعىكاف  :الصعكبات التْ تكاجً هعمهْ الهدارس اٚبتدائية
فْ هدٓىة الكادؼ حٓث ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ هعرفة درجة الصعكبات التْ تكاجً هعمهْ
الهدارس اٚبتدائية كفق التدريس بالكفاءات حسب هستكػ كل هف التخطيط ,كالتىفٓذ ,كالتقكيـ
كاستخدـ الباحث الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ,ككاىت اٖداة الرئيسية لجهع البياىات اٚستباىة كالتْ
صههت هف قبل الباحثتاف) كمثكـ قاجة ,كهريـ بف سكٓريفة(,حٓث تـ إجراء ٌذي الدراسة عمِ
عٓىة تككىت هف  64هعمـ كهعمهة تـ اختيارٌـ بطريقة عشكائية عبر ابتدائيات هدٓىة الكادؼ
خٛؿ الهكسـ الدراسْ ,كقد أسفرت ىتائج الدراسة عمِ أف درجة الصعكبات التْ تكاجً الهعمهٓف
كفق التدريس بالكفاءات هتكسطة بىسب تقدر بػ 2.01؛حٓث بمغ هتكسطٍا الحسابْ فْ هرحمة
التخطيط بػ  1.92,بٓىها بمغ هتكسطٍا الحسابْ فْ هرحمة التىفٓذ بػ 2.09,أها فْ هرحمة التقكيـ
فقد بمغ هتكسطٍا الحسابْ بػ 2.03,كقد أشارت جهيع ٌذي الىتائج إلِ أف درجة صعكبة التدريس
بالكفاءات لدػ هعمهْ الهدارس اٚبتدائية هتكسطة فْ كل هراحل عهمية التدريس.
 -4دراسة إبراىيـ أحمد ميالد  :2005بعىكاف التعرؼ عمِ الهشكٛت التْ تكاجً الهعمهٓف
الجدد بهرحمة التعميـ اٖساسْ فْ هدٓىة ترٌكىة.
كٌدفت ٌذي الدراسة إلِ ها ٓمْ  :هعرفة أٌـ الهشكٛت التْ تكاجً الهعمهٓف الجدد بهرحمة
التعميـ اٖساسْ كالتْ تتعمق با٘دارة الهدرسية ,كها ٌدفت إلِ هعرفة أٌـ الهشكٛت التْ تكاجً
الهعمهٓف الجدد كالتْ تتعمق بالهعمـ ىفسً ,كأيضا ٌدفت إلِ هعرفة أٌـ الهشكٛت التْ تكاجً
الهعمهٓف الجدد كالتْ تتعمق بالهىاٌج كالكسائل التعميهية .كاستخدـ الباحث الهىٍج الكصفْ
التحمٓمْ ككاىت اٖداة الرئيسية لجهع البياىات ٌْ اٚستبياف كبمغت عٓىة الدراسة  200هعمـ
كهعمهة جدد بهرحمة التعميـ اٖساسْ.
كهف أٌـ الىتائج التْ تكصمت إلٍٓا الدراسة ٌْ قمة الركاتب كالحكافز لمهعمـ ,عدـ عقد دكرات
تدريبية أثىاء الخدهة  ,قمة اٖجٍزة كالهعدات الهدرسية ,عدـ تكفٓر الكتب الهدرسية فْ بداية
العاـ الدراسْ ,قمة الصٛحيات الههىكحة لمهعمـ .كتكصْ الدراسة بهعالجة الهشكٛت التْ تكاجً
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الهعمـ حٓث كضع الباحث تصكر لتفعٓل دكر الهعمـ هف خٛؿ عٛقتً بالهسئكلٓف بالتعميـ كأكلياء
اٖهكر كالهعمـ ىفسً.
 الدراسة الميدانية : صدؽ كثبات أداة الدراسة : قاـ الباحثاف بإجراء دراسة هٓداىية شهمت هدارس التعميـ اٖساسْ ببمدية قصر خيار حٓثقاـ الباحثاف بتكزيع استباىة تقيس أبعاد الدراسة بعد استخراج هعاهل الصدؽ الظاٌرؼ هف
خٛؿ تكزيع اٚستباىة عمِ هجهكعة هف أعضاء ٌٓئة التدريس بجاهعتْ الهرقب كطرابمس
حٓث قاـ الباحثاف بتعدٓل جهيع الهٛحظات التْ أثارٌا الهحكهكف لمحصكؿ عمِ صدؽ
الهحكهٓف .
 قاـ الباحثاف باستخداـ هىظكهة اٚحصاء الخاصة بالعمكـ اٚجتهاعية ) (spssكقد تـاستخراج هعاهل ثبات الفا كركىباخ حٓث بمغ )(.88كٌك ثبات عالْ كهكجب كيهكف
اٚعتهاد عميً فْ ٌذي الدراسة .
 العكائق كالصعكبات التي تقف حائالً دكف استخداـ المعمـ لميارات التدريس الفعاؿ ،كتشمل(عكائق تخص المعمـ ،كعكائق تخص المنيج ،كعكائق تخص اإلدارة المدرسية)
أ .عكائق تخص المعمـ:
جدكؿ ( )30يكضح التكزيعات التكرارية كنتائج التحميل الكصفي كاختبار
( )One Sample T-Testلمحكر العكائق التي تخص المعمـ
التكرار كالىسبة

كبٓرة

غٓر هتكفر بدرجة

غٓر هتكفر

هتكفر إلِ حد ها

هتكفر

هتكفر بدرجة كبٓرة

الهتكسط الهرجح

اٚىحراؼ الهعيارؼ

2

تدريس الهعمـ

ؾ

75

24

39

28

76

ا٘حصائية

ٓدرسٍا

قيهة الدٚلة

1

هف الهادة التْ

%

28.1

6.2

20.2

18.2

27.3

الدرجة

عدـ تهكف الهعمـ

ؾ

68

15

49

44

66
 0.306 1.568 3.10متكسطة

 0.815 1.650 3.03متكسطة
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لهكاد غٓر
تخصصً
إتباع الهعمـ

%

31.0

9.9

16.1

11.6

31.4

ؾ

54

21

37

54

76

لٗسمكب
3

التقمٓدؼ الذؼ
يعتهد عمِ

%

22.3

8.7

15.3

22.3

31.4

 0.001 1.539 3.32مرتفعة

األكؿ

الحفع كالتمقٓف
إجمالي محكر العكائق التي تخص المعمـ

3.15

 0.076 1.300متكسط

هف الجدكؿ رقـ ) (30تبٓف أف هتكسطات اٚستجابة لفقرات هحكر العكائق التْ تخص الهعمـ,
تراكحت ها بٓف ) (3.03إلِ ) ,(3.32لذا فإف درجة اٚتفاؽ كاىت هرتفعة عمِ فقرة كاحدة فقط,
كهتكسطة عمِ باقْ فقرات ٌذا الهحكر ,فكاىت أعمِ عكائق ٌك إتباع الهعمـ لٗسمكب التقمٓدؼ

الذؼ يعتهد عمِ الحفع كالتمقٓفٓ ,مْ ذلؾ عدـ تهكف الهعمـ هف الهادة لتدريسٍا بدرجة هتكسطة

ثـ تدريس الهعمـ لهكاد ليست فْ تخصصً بدرجة هتكسطة,كلتحدٓد هستكػ العكائق التْ تخص

الهعمـ ,فإف الىتائج فْ الجدكؿ رقـ ) (30بٓىت أف هتكسط اٚستجابة ٘جهالْ الهحكر يساكؼ

) (3.15كٌك أكبر هف هتكسط القياس ) (3كأف الفركؽ تساكؼ ) ,(0.15كلتحدٓد هعىكية ٌذي
الفركؽ فإف قيهة الدٚلة ا٘حصائية لٛختبار تساكؼ ) (0.076كٌْ أكبر هف  0.05كتشٓر إلِ

عدـ هعىكية الفركؽ ،لذا فإف مستكى العكائق التي تخص المعمـ كاف متكسطاً كىذا يتفق مع
دراسة األفندي ، 2013كدراسة العطار  ، 2015يختمف مع دراسة ميالد  2005التي جاءت
فييا درجة العكائق المتعمقة بالمعمـ مرتفعاً .

ب .عكائق تخص المنيج:
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جدكؿ ( )31يكضح التكزيعات التكرارية كنتائج التحميل الكصفي كاختبار
( )One Sample T-Testلمحكر العكائق التي تخص المنيج
التكرار كالىسبة

كبٓرة

غٓر هتكفر بدرجة

غٓر هتكفر

هتكفر إلِ حد ها

هتكفر

هتكفر بدرجة كبٓرة

الهتكسط الهرجح

اٚىحراؼ الهعيارؼ

ا٘حصائية

قيهة الدٚلة

الدرجة

كثرة األخطاء

ؾ

28

18

47

45

الترتٓب

ت الفقرة

104

المطبعية كالعممية
 1كمف بينيما تضخـ
المنيج في الكتاب

%

11.6

7.4

19.4

18.6

43.0

 0.000 1.379 3.74مرتفعة

الثاني

المدرسي
قمة مكاكبة
2

ؾ

21

16

51

44

110

المناىج الدراسية
لمتطكير الحادث في

%

8.7

6.6

21.1

18.2

45.5

 0.000 1.302 3.85مرتفعة

األكؿ

مجاالت المتعميـ
إجمالي محكر العكائق التي تخص المنيج

3.80

 0.000 1.207مرتفع

هف الجدكؿ رقـ ) (31تبٓف أف هتكسطات اٚستجابة لفقرات هحكر العكائق التْ تخص الهىٍج,
كاىت ) (3.74ك) ,(3.85لذا فإف درجة اٚتفاؽ كاىت هرتفعة عمِ الفقرتٓف فْ ٌذا الهحكر,
كأكثر العكائق كاف قمة هكاكبة الهىاٌج الدراسية لمتطكير الحادث فْ هجاؿ التعميـ ٓمْ ذلؾ كثرة
اٖخطاء الهطبعية كالعمهية كهف بٓىٍها تضخـ الهىٍج فْ الكتاب,كلتحدٓد هستكػ العكائق التْ
تخص الهىٍج ,فإف الىتائج فْ الجدكؿ رقـ ) (31بٓىت أف هتكسط اٚستجابة ٘جهالْ الهحكر
يساكؼ ) (3.8كٌك أكبر هف هتكسط القياس ) (3كأف الفركؽ تساكؼ ) ,(0.8كلتحدٓد هعىكية ٌذي
الفركؽ فإف قيهة الدٚلة ا٘حصائية لٛختبار تساكؼ صف ار كٌْ أقل هف  0.05كتشٓر إلِ
هعىكية الفركؽ ،لذا فإف مستكى العكائق التي تخص المنيج كاف مرتفعاً كىذا يختمف مع دراسة
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العطار  2015كالتي كاف فييا مستكى العكائق الخاصة بالمنيج متكسطاً ،كدراسة ميالد
 2005التي كاف فييا مستكى العكائق الخاصة بالمنيج متدنياً.
ج .عكائق تخص اإلدارة المدرسية:
جدكؿ ( )32يكضح التكزيعات التكرارية كنتائج التحميل الكصفي كاختبار

( )One Sample T-Testلمحكر العكائق التي تخص اإلدارة المدرسية
التكرار كالىسبة

كبٓرة

غٓر هتكفر بدرجة

غٓر هتكفر

هتكفر إلِ حد ها

هتكفر

هتكفر بدرجة كبٓرة

الهتكسط الهرجح

ال يتماشى مع

%

9.9

7.4

12.8

13.6

56.2

3.99

اٚىحراؼ الهعيارؼ

مف قبل اإلدارة قد

ا٘حصائية

ترتيب الحصص

ؾ

24

18

31

33

136

قيهة الدٚلة

2

كالمعدات المدرسية

%

11.2

4.1

12.4

12.0

60.3

4.06

الدرجة

1

قمة األجيزة

ؾ

27

10

30

29

146

 0.000 1.379مرتفعة

 0.000 1.374مرتفعة

الترتٓب

ت

الفقرة

األكؿ

الثاني

طبيعة المادة
ضعف خبرة المدير
3

ؾ

63

13

65

31

70

باإلدارة المدرسية
لقمة كفاءتو

%

26.0

5.4

26.9

12.8

28.9

3.13

 0.183 1.540متكسطة

الخامس

المينية
ضعف الرقابة

ؾ

27

18

55

41

101

كالحث عمى
 4استخداـ الكسائل
التعميمية داخل

%

11.2

7.4

22.7

16.9

41.7

3.71

 0.000 1.367مرتفعة

المكاقف التربكية
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عدـ اىتماما

ؾ

50

17

39

31

105

لمدرسة بمكاىب
 5كاستعدادات
التالميذ كتشكيقيـ

%

20.7

7.0

16.1

12.8

43.4

3.51

 0.000 1.584مرتفعة

الرابع

لمتعمـ
3.68

إجمالي محكر العكائق التي تخص اإلدارة المدرسية

 0.000 1.083مرتفع

هف الجدكؿ رقـ ) (32تبٓف إف هتكسطات اٚستجابة لفقرات هحكر العكائق التْ تخص ا٘دارة
الهدرسية ,تراكحت ها بٓف ) (3.13إلِ ) ,(4.06لذا فإف درجة اٚتفاؽ كاىت هتكسطة عمِ فقرة
كاحدة

فقط,

كهرتفعة

عمِ

باقْ

فقرات

ٌذا

الهحكر.

كتبٓف هف الجدكؿ ) (32أف هف أكثر العكائق التْ تقف حائٛا دكف استخداـ الهعمـ لهٍارات
التدريس الفعاؿ ,كالتْ تخص ا٘دارة الهدرسية كاىت قمة اٖجٍزة كالهعدات الهدرسية ٓمْ ذلؾ
ترتٓب الحصص هف قبل ا٘دارة بها ٓ ٚتهاشِ هع طبيعة الهادة كفْ الترتٓب الثالث كاف ضعف
الرقابة كالحث عمِ استخداـ الكسائل التعميهية داخل الهكاقف التربكية ثـ عدـ اٌتهاـ الهدرسة
بهكاٌب كاستعدادات التٛهٓذ كتشكيقٍـ لمتعمـ كأخٓ ار ضعف خبرة الهدٓر با٘دارة الهدرسية لقمة
كفاءتً الهٍىية.
كلتحدٓد هستكػ العكائق التْ تخص ا٘دارة الهدرسية ,فإف الىتائج فْ الجدكؿ رقـ ) (32بٓىت
أف هتكسط اٚستجابة ٘جهالْ الهحكر يساكؼ ) (3.68كٌك أكبر هف هتكسط القياس ) (3كأف
الفركؽ تساكؼ ) ,(0.68كلتحدٓد هعىكية ٌذي الفركؽ فإف قيهة الدٚلة ا٘حصائية لٛختبار
تساكؼ صف ار كٌْ أقل هف  0.05كتشٓر إلِ هعىكية الفركؽ ،لذا فإف مستكى العكائق التي
تخص اإلدارة المدرسية كاف مرتفعاً كىذا يتفق مع دراسة العطار ، 2015كدراسة ميالد 2005
،كيختمف مع دراسة األفندي  2013التي جاء فييا متكسطاً.
إجمالي مستكى العكائق التي تقف حائالً دكف استخداـ المعمـ لميارات التدريس الفعاؿ،
(العكائق التي تخص المعمـ ،كالعكائق التي تخص المنيج ،كالعكائق التي تخص اإلدارة المدرسية)
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جدكؿ ( )33نتائج اختبار ) (One Sample T- testإلجمالي محكر مستكى العكائق
الهتكسط الحسابْ

الهعيارؼ

الفرؽ بٓف هتكسط الفقرة كالهتكسط

اٚىحراؼ الهعيارؼ

T-Test

القيهة ا٘حصائية /

0

قيهة الدٚلة ا٘حصائية

التدريس الفعاؿ

3.54

0.54

58.036

هعىكية الفركؽ

عكائق استخداـ ميارات

0.95

 0.000معنكي

الهستكػ

الهحػ ػ ػ ػ ػ ػػكر

مرتفع

كلتحدٓد هستكػ العكائق التْ تقف حائٛا دكف استخداـ الهعمـ لهٍارات التدريس الفعاؿ,
)العكائق التْ تخص الهعمـ ,كالعكائق التْ تخص الهىٍج ,كالعكائق التْ تخص ا٘دارة الهدرسية(,
فإف الىتائج فْ الجدكؿ رقـ ) (24بٓىت أف هتكسط اٚستجابة ٘جهالْ الهحكر يساكؼ )(3.54
كٌك أكبر هف هتكسط القياس ) (3كأف الفركؽ تساكؼ ) ,(0.54كلتحدٓد هعىكية ٌذي الفركؽ فإف
قيهة الدٚلة ا٘حصائية لٛختبار تساكؼ صف ار كٌْ أقل هف  0.05كتشٓر إلِ هعىكية الفركؽ,
كٌذا ٓدؿ عمِ أف هستكػ العكائق التْ تقف حائٛا دكف استخداـ الهعمـ لهٍارات التدريس الفعاؿ,
)العكائق التْ تخص الهعمـ ,كالعكائق التْ تخص الهىٍج ,كالعكائق التْ تخص ا٘دارة الهدرسية(
كاف هرتفع ا كٌذا ٓختمف هع دراسة ا٘براٌيهْ  2012كالتْ كاف جاء فٍٓا بدرجة هتكسطة .
مف خالؿ النتائج التي تكصمت ليا الدراسة فإف الباحثيف يكصياف بالتالي :
 -1تذلٓل العقبات التْ تكاجً الهعمهٓف كالتْ ربها تعكؽ تهٓزٌـ كفاعمية تدريسٍـ هف خٛؿ إقاهة
دكرات تدريبية تطكيرية لمهعمهٓف.
 -2ضركرة القياـ بدكرات تدريبية لخب ارء الهىاٌج الدراسية لتطكير قدراتٍـ ,كاعٛهٍـ بهعكقات
العهمية التعميهية.

 -3إغىاء الهقررات الدراسية الهتعمقة با٘دارة الصفية فْ كميات التربية بهكاضيع هرتبطة بكاقع
العهمية التعميهية بالهدارس.
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 -4تطكير البٓئة الهادية فْ الصف لتتهاشِ هع التطكرات العهمية التعميهية.
الهقترحات ػ
 إجراء دراسة ههاثمة لمتعرؼ عمِ هدػ ههارسة هٍارات التدريس الفعاؿ فْ هراحل دراسيةأخرػ.
 إجراء دراسة لمتعرؼ عمِ أٌـ العكائق التْ تعٓق فاعمية العهمية التعميهية كالتْ تتعمق)الهعمـ  ,كالتٛهٓذ  ,كالهىٍج  ,كا٘دارة الهدرسْ(
-

تقكيـ الهىاٌج الدراسية الهختمفة فْ كل هراحل التعميـ اٖساسْ ,لهعرفة هدػ فاعمية ٌذي-
الهىاٌج فْ التحصٓل الدراسْ لدػ الطمبة.

ػ قائمة المصادر كالمراجع :

 -إبراٌيـ أحهد هيٛد :بعىكاف التعرؼ عمِ الهشكٛت التْ تكاجً الهعمهٓف الجدد بهرحمة التعميـ

اٖساسْ فْ هدٓىة ترٌكىة ػ رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة ,كمية أداب كالعمكـ ػ جاهعة الهرقب,

. 2005

 أهاؿ صادؽ ك فؤاد أبك حطب ,عمـ الىفس التربكؼ , 2000,ط , 6هكتبة اٚىجمك الهصرية,القاٌرة  ,هصر.
 آٚء عهر اٖفىدؼ ,هشكٛت إدارة الصف التْ تكاجً الهعمهٓف فْ الحمقة اٖكلِ هف هرحمةالتعميـ اٖساسْ ,رسالة هاجستٓر هىشكرة ,قسـ الهىاٌج كطرؽ التدريس كمية التربية ,جاهعة
حمب ,سكريا.2013,
 ػ أهل عبد السٛـ الخمٓمْ ,الطفل كهٍارات التفكٓر ,2005 ,دار صفاء لمىشر كالتكزيع .ػ ساعد دمحم جبر ,ك ضياء عكف حربْ العرىكسْ  ,الهىاٌج بٓف البىاء كالتطكير , 2015 ,دار صفاء لمىشر كالتكزيع  ,عهاف ػ اٖردف.
 صدٓق دمحم عفيفْ ,دلٓل الهعمـ فْ إدارة الصف , 2007 ,هىشكرات الهىظهة العربية لمتىهيةا٘دارية ,ط , 1القاٌرة ػ جهٍكرية هصر العربية.
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 ضياء صالح العطار ,الهعكقات التْ هعمهْ الهرحمة اٚبتدائية فْ العراؽ هف كجٍة ىظرالهعمهٓف ,رسالة هاجستٓر هىشكرة ,هحافظة كربٛء ػ العراؽ .2015,
ػ عبد السٛـ القٛلْ ,كرقة هقدهة إلِ الهؤتهر الكطىْ لمتعميـ ,2012,طرابمس –لٓبيا . دمحم السٓد عمْ  ,قضايا كهشكٛت هعاصرة فْ الهىاٌج كطرائق التدريس , ,دار الهسٓرةلمىشر كالتكزيع ,عهاف . 2012 ,
هحسف عمْ عطية  ,الهىاٌج الحدٓثة كطرائق التدريس  , 2013 ,دار الهىاٌج لمىشر ,ط , 1عهاف ػ اٖردف.
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تقييـ برامج تربية المعمميف كمخرجاتيا كفق معايير الجكدة مف كجية نظر طمبة
السنة الرابعة في قسـ معمـ الفصل كأعضاء الييئة التدريسية

بكمية التربية قصر بف غشير -جامعة طرابمس "دراسة ميدانية"
د .نجاة عمي الينشيري

د .نكرية حسف عبيسة
كمية التربية قصر بف غشير /جامعة طرابمس

الممخص:
ٍٓدؼ ٌذا البحث إلِ الكقكؼ عمِ هكاصفات هعمـ الهستقبل ,كهتطمبات إعدادي ,كٚسيها فْ
ضكء الهتغٓرات العالهية ,كتبدؿ أدكاري فْ عصر التكىكلكجيا ,كالتطكر العمهْ كالثقافْ ,كهف ثـ
التعرؼ عمِ كاقع براهج إعداد الهعمهٓف فْ كمية التربية" قصر بف غشٓر بجاهعة طرابمس
أىهكذج ا ,كالكقكؼ عىد الطرائق الهعتهدة ,كالهىاٌج الهتبعة فْ تأٌٓمٍـ ,كذلؾ هف أجل تطكير
ٌذي البراهج فْ ضكء اٖدكار التربكية الجدٓدة لمهعمهٓف ,كذلؾ بٍدؼ إعداد هقياس لتقكيـ براهج
إعداد الهعمهٓف كفق هتطمبات أىظهة الجكدة العالهية كذلؾ لتحقٓق ا٘صٛح الهدرسْ ,الذؼ يعد
الهعمـ فيً حجر الزاكية ,كىقطة اٚىطٛؽ .كسار البحث كفق إطاريف :ا٘طار ٖكؿ :تحمٓمْ
كصفْ ,كذلؾ بدراسة كاقع براهج إعداد الهعمهٓف فْ كمية التربية كذلؾ لتطكير تمؾ البراهج كفق
ٌذي الهتطمبات.
أها ا٘طار الثاىْ :هٓداىْ تطبيقْ تـ هف خٛلً إعداد هقياس ,كتقكيـ براهج إعداد الهعمهٓف
الحالية هف خٛلً كذلؾ كفق آراء عٓىة هف أعضاء الٍٓئة التدريسية ,كالطمبة الهعمهٓف .كقد خرج
البحث بعدد هف الىتائج ,هف أٌهٍا:
إعادة الىظر فْ هعآٓر الجكدة فْ براهج أعداد ألهعمهٓف بها ٓتىاسب هع الهعآٓر الدكلية
لبراهج إعداد الهعمهٓف كتدريبً.
-1ضركرة هكاكبة التغٓرات العالهية ,كتحقٓق هتطمبات الجكدة كخطكة أساسية لٙصٛح
الهدرسْ.
 -2ضركرة إعداد الهعمهٓف ,كتأٌٓمٍـ عمِ الهستكػ العربْ ,كالهحمْ كفق أىظهة الجكدة العالهية.
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 -3ضركرة الهراجعة كالتقكيـ الهستهريف لبراهج إعداد الهعمهٓف كطرائق كأسالٓب تىفٓذٌا .
 -4ضركرة التقكيـ الهستهر ٖداء أعضاء الٍٓئة التدريسية ,كهتابعة أىشطة ىهكٌـ الهٍىْ.
مقدمة البحث:
يشٍد عالهىا الٓكـ العدٓد هف التغٓرات ك التحكٚت فْ جهيع الهيادٓف كعمِ اٖصعدة كاف اة,
لذا بات هف الضركرة أف ٓكاكب ٌذي التغٓرات تطكرات كاصٛحات فْ الهٓداف التربكؼ ,هف حٓث
إف التربية ٌْ اٖداة التْ تبىْ ا٘ىساف القادر عمِ التعاهل هع هعطيات ك خصكصيات اٖلفية
الثالثة ,كىتٓج اة لذلؾ احتمت هسألة التطكير التربكؼ كا٘صٛح الهدرسْ هركز الصدارة فْ فكر
التربكيٓف كضهف أكلكياتٍـ ,كٌدؼ ٌؤٚء إلِ إحداث التطكير كا٘صٛح لمكاقع التعميهْ فْ
جكاىبً كافة ,إ ٚأف اٌٚتهاـ اٖكبر اىصب عمِ الهعمـ هف حٓث ككىً حجر الزاكية كالركٓزة
اٖساسية فْ عهمية التطكير كالتحدٓث ,كها أىً الهكجً اٖساسْ لمعهمية التعميهية كعمِ كاٌمً
تقع هسؤكلية تحقٓق أٌداؼ الىظاـ التعميهْ .كهف جاىب آخر يعد الهعمـ العىصر اٖكؿ لىجاح
العهل الهدرسْ ,فإصٛح حاؿ الهعمـ عمهيا كهٍىيا ٌك هسئكلية براهج ا٘عداد التْ ٓخضع لٍا
الهعمهكف هف قبل القائهٓف عمِ العهمية التعميهية كالتربكية باٌتهاـ شدٓد؛ ٖف عهمية التربية
تتكقف عمِ ىكعية الهعمهٓف القائهٓف عمٍٓا ,كىكعية ٌؤٚء الهعمهٓف تتكقف عمِ ىكعية ا٘عداد
الذؼ ٓخضعكف لً.
ك٘عداد الهعمـ أٌهية بالغة ككىً يهثل عهمية تربكية تعميهية تثقيفية ,هف خٛلً تقكـ الهؤسسات
التربكية التعميهية بإعداد الهعمهٓف كتأٌٓمٍـ هف الىكاحِ الهٍىية ,كالتربكية ,كالعمهية ,كالسمككية,
باعتبارٌـ يهثمكف عصب العهمية التربكية كأداة ىجاحٍا )هىِ الذٓباىْ.(110 :2014 ,
حٓث يسٍـ ا٘عداد الجٓد لمهعمـ بشكل هباشر كفعاؿ فْ تطكير التعميـ قبل الجاهعْ ,التْ
تعتبر هخرجاتً ٌْ هدخٛت التعميـ العالِ كمً.
كالسؤاؿ الذؼ يطرح ىفسً ٌك ٌ:ل يستطيع الهعمـ أف يقكـ بالدكر الجدٓد فْ عصر هتجدد
هتطكر كها كاف قاد ار عمِ ذلؾ فيها سبق كبا٘هكاىيات التْ يهتمكٍا؟
 ٚشؾ أف التغٓٓرات كالتطكرات الهعرفية كالعمهية كالتقىية التْ طالت هجاٚت الحياة كمٍا
ٓجب أف تطاؿ الهعمـ إعدادا كتأٌيٛا كتدريبا كْ يككف قاد ار عمِ الىٍكض بأعباء الرسالة التربكية
الهىكطة بً ,إذ إىً يعد بحق أحد الهدخٛت الرئيسية لمىظاـ التربكؼ ",فالهعمهكف هسؤكلكف عف
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تعميـ اٖجياؿ كتربٓتٍا ,كهف ثـ رفد الهجتهع الهحمْ كتغذٓتً بصفة دكرية هستهرة عبر العصكر,
كبٍذا الدكر التربكؼ كاٚجتهاعْ الحاسـ لمهعمهٓف ,فإف تأٌٓمٍـ الكظيفْ بالىتٓجة ٓؤثر هباشرة
سمبا أك إٓجابا فْ تطكر اٖجياؿ كىهك شخصياتٍا )".أهاىْ طً(119,2018,
كقد برزت بعض اٚتجاٌات الحدٓثة فْ هجاؿ إعداد اٚتجاٌات تمؾ التْ تؤكد إعداد الهعمـ
كتأٌٓمً كفق هتطمبات أىظهة الجكدة الشاهمة ,كالتْ تؤكد ضركرة هجاراة العصر كهٛحقة
التطكرات العمهية كالتربكية كالتقىية ,كلعل أٌـ ٌذي

اٚتجاٌات تمؾ التْ تؤكد إعداد الهعمـ

كتأٌٓمً كفق هتطمبات أىظهة الجكدة الشاهمة ,هها يساعدي عمِ أداء أدكاري كالقياـ بهٍهاتً عمِ
أكهل كجً ,كذلؾ لهسآرة تطكرات العصر كالتعاهل هع تحديات الهستقبل.
مشكمة البحث كتساؤالتو:

إذا ىظرىا بىظرة هتفحصة إلِ براهج إعداد الهعمهٓف فْ الكطف العربْ ٓتضح ِ
لىا التأكٓد عمِ

تأٌٓل هعمـ الهستقبل أكاديهيا كهٍىيا كثقافيا كشخصيا ,فْ حٓف كثٓر هف ٌذي الجكاىب غائب فْ
الههارسة العهمية ,كها ىقف عمِ ضعف التىسٓق بٓف القائهٓف عمِ تعميـ الجاىب التخصصْ
كالقائهٓف عمِ تعميـ الجاىب الهٍىْ أك الثقافْ هها ٓىعكس بدكري عمِ عهمية ا٘عداد ,بحٓث
ٓبدك البرىاهج ككأىً هجهكعة هف الهكاد الدراسية الهىفصمة ٖداء اٚهتحاف فٍٓا ,بل غالبا ها
تخفْ عمِ الطالب الهعمـ هبررات كدكاعْ دراسة الهكضكعات التْ تعمهٍا أك ههارسة اٖىشطة
التْ قاـ بٍا .كها أف هعظـ براهج كميات التربية تعجز عف تزكيد الطالب الهعمـ بهٍارة التعمـ
الذاتْ اٖهر الذؼ ٓجعمً غٓر قادر عمِ هتابعة الهتغٓرات التْ تط أر عمِ هحتكيات الهىٍج
ىتٓجة التقدـ العمهْ كالتكىكلكجْ فْ العصر الحدٓث ,كها أف ٌذي البراهج تتابع فْ الدراسات
الىظرية ك  ٚيحظِ الجاىب العهمْ التطبيقْ باٌٚتهاـ الكافْ ,كٌْ  ٚتىهْ لدػ الطالب الهعمـ
اٚتجاٌات ىحك هٍىة التعميـ ك ٚتبرز أٌهية ٌذي الهٍىة ك ٚتىهْ شعكر الطالب الهعمـ باٚىتهاء
إلٍٓا ,فضٛا عف ها سبق فإف ٌذي البراهج لـ تستطع هعالجة الهشكٛت التْ ٓتعرض لٍا الهعمـ
فْ أثىاء ههارسة الهٍىة هها ٓترؾ أث ار سمبي ا فْ فاعمية أدائً لٗدكار التْ يقكـ بٍا) حسٓف
حهكد(,2018,
كىتٓجة لمقصكر الكمْ أك الجزئْ فْ براهج إعداد الهعمـ الذؼ تـ تفصٓمً سابقا ,بات هف
الضركرة الكقكؼ عىد كاقع ٌذا التأٌٓل ,كا٘عداد ,كتقكيـ جكاىب الضعف كالخمل فيً ,كها
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أحكجىا فْ عهمية التقكيـ ٌذي إلِ هقياس هصهـ كفق أىظهة الجكدة الشاهمة يشهل تصك ار
لمهعآٓر الكاجب تكافرٌا فْ براهج إعداد الهعمـ لتحقٓق أٌدافٍا الهرجكة كغاياتٍا الهىشكدة ,كتأتْ
أٌهية تصهيـ هثل ٌذا الهقياس فْ ظل ىدرة ٌذي الهقآيس عالهيا كاىعداهٍا هحميا.
كهف ٌىا تتمخص هشكمة البحث فْ ا٘جابة عف السؤاؿ التالْ :ها جكدة براهج تربية الهعمهٓف
كهخرجاتٍا كفق هعآٓر الجكدة هف كجٍة ىظر طالبات السىة الرابعة الخريجٓف بقسـ هعمـ الفصل
كأعضاء الٍٓئة التدريسية فيً بكمية التربية قصر بف غشٓر جاهعة طرابمس؟
كتتطمب اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس اإلجابة عف التساؤالت التالية:
 -1ها هعآٓر جكدة براهج تربية كهكاصفات هعمـ الهستقبل كهخراجاتٍا كفق هعآٓر الجكدة بكمية
التربية قصر بف غشٓر جاهعة طرابمس؟
 -2ها هدػ تحقق هعآٓر الجكدة لبراهج تربية الهعمهٓف كهخرجاتٍا كفق هعآٓر الجكد ة هف
كجٍة ىظر طمبة السىة الرابعة الخريجٓف بقسـ هعمـ الفصل بكمية لتربية قصر بف غشٓر جاهعة
طرابمس هف خٛؿ الهقياس ؟
-3ها هدػ تحقق هعآٓر الجكدة لبراهج تربية الهعمهٓف كهخرجاتٍا كفق هعآٓر الجكدة هف

كجٍة ىظر أعضاء الٍٓئة التدريسية بكمية التربية قصر بف غشٓر جاهعة طرابمس هف خٛؿ
الهقياس؟

أىمية البحث:
إف كضع هعآٓر لتقكيـ جكدة العهمية التعميهية بهدخٛتٍا كهخرجاتٍا كاف اة لمتهكف هف تككيف
صكرة كاضحة عف كاقع الجكدة كسبل تطكيرٌا كتحسٓىٍا ,هف اٖهكر الهٍهة لتحقٓق ا٘صٛح

الهدرسْ كٚستهرار الهؤسسات التعميهية كبقائٍا فْ عصر تزداد فيً الهىافسة لتحقٓق اٖداء

الهتهٓز فْ الخدهة التعميهية ,كىظ ار ٖ ف كميات التربية تعىِ بإعداد العىصر البشرؼ )الهعمـ(
الذؼ يقع عمِ كاٌمً إعداد اٖجياؿ كٌْ هٍهة تؤثر بشكل همحكظ فْ الهجتهع كتطكيري ,أتِ
ٌذا البحث ليضع تصك ار هقترح ا لمهعآٓر الكاجب هراعاتٍا فْ برىاهج إعداد الهعمـ بدءا هف

أٌداؼ البرىاهج كهدػ هىاسبتٍا لحاجات الهجتهع كهرك ار بالهحتكػ ,كطرائق التدريس كأعضاء

الٍٓئة التدريسية كالخطة الدراسية كاحتياجات البرىاهج كاىتٍاء بىظاـ التقكيـ ,كتىقسـ ٌذي الهعآٓر
إلِ قسهٓف أساسٓٓف ٌها:

 هعآٓر أداء الهعمـ )هخرجات برىاهج إعداد الهعمـ(891
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هعآٓر إهكاىات الكمية )براهج إعداد الهعمـ(

كيهكف القكؿ :إف أٌهية البحث تتركز فْ الىقاط أتية:
 -1الكقكؼ عمِ كاقع جكدة براهج إعداد الهعمـ فْ كمية التربية قصر بف غشٓر جاهعة طرابمس.
 - 2تكضيح هدخل الجكدة الشاهمة كأسمكب فْ تحسٓف الىظاـ التعميهْ كأساس لمحصكؿ عمِ
شٍادة اٚعتهاد اٖكاديهْ.
-3إفادة الجٍات الهسؤكلة عف تخطيط براهج إعداد هكاصفات هعمـ الهستقبل كتىفٓذٌا كتقكيهٍا
)الٍٓئة التدريسية-الطٛب -الهعمهكف( هف خٛؿ الكقكؼ عمِ هعآٓر الجكدة فْ براهج تربية
الهعمهٓف كهخرجاتٍا الكاجب تكافرٌا لتستطيع هكاجٍة التحديات الهعاصرة.
أىداؼ البحثٍٓ :دؼ البحث إلِ:
-1الكقكؼ عىد جكدة براهج هعآٓر كأعداد هعمـ الهستقبل كخطكة أساسية لٙصٛح الهدرسْ.
-2التعرؼ عمِ كاقع إعداد الهعمهٓف فْ كمية التربية قصر بف غشٓر جاهعة طرابمس.
 -3إعداد هقياس لتقٓيـ براهج إعداد الهعمهٓف كفق هعآٓر أىظهة الجكدة العالهية.
-4تقٓيـ براهج إعداد الهعمهٓف هف خٛؿ الهقياس السابق كفق آراء عٓىة هف أعضاء الٍٓئة
التدريسية ,كالطالبات الخريجات تخصص هعمـ الفصل بكمية التربية قصر بف غشٓر جاهعة
طرابمس.
حدكد البحث:
تتضح حدكد البحث هف خٛؿ حدكد أربعة ٌْ:
-1حدكد مكضكعية :اقتصر ٌذا البحث التعرؼ عمِ براهج تربية الهعمهٓف ,كهخرجاتٍا,
كفق هعآٓر الجكدة هف كجٍة ىظر طمبة السىة الرابعة فْ قسـ هعمـ الفصل ,كأعضاء

الٍٓئة التدريسية بكمية التربية قصر بف غشٓر حاهعة طرابمس.

طبق ٌذا البحث فْ كمية التربية قصر بف غشٓر جاهعة طرابمس.
 -2حدكد مكانيةُ :
طبق البحث فْ الفصل الدراسْ خريف ) 2021-2020ـ(.
-3حدكد زمانيةُ :

طبقت الدراسة الهٓداىية لمبحث عمِ عٓىة عشكائية هف طالبات السىة
-4حدكد بشريةُ :
الرابعة الخريجٓف بقسـ هعمـ الفصل ,ككذلؾ عٓىة هف أعضاء الٍٓئة التدريسية بالقسـ بكمية

التربية قصر بف غشٓر جاهعة طرابمس.
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مصطمحات البحث:
 -1تربية كاعداد المعمميف:
تُعرؼ بأىٍا  ٌْ":إعداد هعمـ التعميـ اٖساسِ كفقا لبرىاهج ا٘عداد التْ تقرٌا المكائح ,كالقكاىٓف,
فْ لٓبيا حٓث يقكـ برىاهج أعداد هعمـ التعميـ اٖساسْ بكميات التربية بأعداد هعمـ الفصل لمصفكؼ
اٖكلِ هف هرحمة التعميـ اٖساسْ با٘ضافة إلِ إعداد هعمـ هتخصص فْ هادة هف الهكاد لمتدريس
فْ الصفكؼ اٖخٓرة بهرحمة التعميـ اٖساسْ كلمتدريس فْ الهرحمة الثاىكية) .حهٓدة
اىدش(58,2019,
-2الجكدة:
عبارة عف ىظاـ شاهل هتكاهل ٓتىاكؿ جكاىب التظاـ التعميهْ الهختمفة هف الهدخٛت
كالعهميات كالهخرجات بقصد تحسٓف هىتجاتٍا )إبراٌيـ الحارتْ(30,2014,
-3الجكدة في التربية:
كتشٓر الجكدة فْ الهجاؿ التربكؼ إلِ هجهكعة هف الهعآٓر كا٘جراءات ٍٓدؼ تىفٓذٌا إلِ التحسٓف
الهستهر فْ الهىت كج التعميهْ ,كتشٓر كذلؾ إلِ الهكاصفات ,كالخصائص الهتكقعة فْ ٌذا الهىتكج,
كفْ العهميات ,كاٖىشطة التْ تتحقق هف خٛلٍا تمؾ الهكاصفات ,هع تكفر أدكات ,كأسالٓب هتكاهمة
تساعد الهؤسسات التعميهية عمِ تحقٓق ىتائج هرضية) .ابتساـ خميفة (386,2019,
 -1كمية التربية :
 -1تُعػرؼ بأىٍػاٌ ":ػْ الهؤسسػة التربكيػة الهتخصصػة بإعػداد الهعمهػٓف فػْ هختمػف
التخصصػات التطبيقيػة كا٘ىسػاىية كفػق الىظػاـ التكػاهمْ الهعهػكؿ بػً داخػل لٓبيػا ,كأىشػئت
بهكجب قرار أهٓف المجىة الشػعبية لمتعمػيـ كالبحػث العمهػْ ,كتسػتهر الد ارسػة بٍػا هػدة ثهػاىْ
فصكؿ دراسة يهىح الخريج بعػدٌا إجػازة) الميسػاىس (فػْ التخصصػات ا٘ىسػاىية ,ك إجػازة
)البكػالكريكس ( فػْ التخصصػات التطبيقيػة ,كهػا تقػكـ بتىفٓػذ البرىػاهج التػأٌٓمْ كالػدكرات
التدريبية لمهعمهٓف أثىاء الخدهة ,كهدٓرؼ الهدارس.

)ىعيهة أبكشاقكر. (13 ,2010 ,

 -2الطالب المعمـ:
يعرؼ بأىً ":طالب الكمية أك الهعٍد الذؼ ٓتدرب عمِ التدريس كالكظائف التْ يقكـ بٍا الهعمـ
تحت إشراؼ الهؤسسة التعميهية التْ ّٓدرس بٍا ,فٍك طالب ٖىً لـ يكهل دراستً فْ الهعٍد أك
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الكمية ,كهعمـ بحكـ تدريسً عددا هف الحصص فْ إحدػ الهدارس .الهتعاكىة ,فٍك إذف طالب
كهعمـ فْ آف كاحد" ) .عهاد كٌبة(35,2017,
 -3عضك ىيئة التدريس:
ٌك الشخص الحاصل عمِ شٍادة الهاجستٓر اك الدكتك اري كالذؼ ٓزاكؿ هٍىة التدريس فْ كمية
التربية كالحاصل عمِ المقب العمهْ الجاهعْ) .العريشْ كالعركاف(5 ,2004,

الدراسات السابقة:

أ  -الدراسات السابقة المتعمقة بتأىيل المعمـ كاعداده:
-1دراسة ىكرية عبيسة ):(2021
هٍىيػا
كتٍدؼ ٌذي الدراسة إلػِ التعػرؼ عمػِ اٚتجاٌػات الهعاصػرة فػْ إعػداد الهعمػـ كتىهٓتػً ا

كٌْ دراسة كصفية تحمٓمية تقكـ بعهمية هسح لهجهكعة هف )اٖدبيات العربية كاٖجىبية( الهتعمقة
بهكضكع الدراسة كذلؾ لمكقػكؼ عمػِ أحػدث اٚتجاٌػات الهعاصػرة كالػىظـ ٘عػداد الهعمػـ كتىهٓتػً
هٍىيػا كذلػؾ هػف خػٛؿ الهحػاكر التاليػة -1:اٚتجاٌػات الهعاصػرة حػكؿ سياسػة قبػكؿ الطمبػة فػْ
كميػات التربيػة-2 .اٚتجاٌػات الحدٓثػة حػكؿ التكاهػل بػٓف إعػداد الهعمهػٓف قبػل الخدهػة كتىهٓػتٍـ
هٍىيا خٛلٍا 3-.اٚتجاٌات الحدٓثة فْ ىظاـ الدراسة كبراهجٍا بكميػات التربيػة 4- .اٚتجاٌػات
ا

الحدٓثة لبراهج التربية العهمية-5 .اٚتجاٌات الحدٓثة حػكؿ بػراهج تػدريب الهعمهػٓف أثىػاء الخدهػة
كقد أظٍر البحث اٌٚتهاـ الهتزآد لمػدكؿ الهتقدهػة كالىاهيػة باٚتجاٌػات الحدٓثػة فػْ هجػاؿ إعػداد

هٍىيػا فػْ ه ارحػل التعمػيـ العػاـ  ,كػذلؾ تكصػمت الد ارسػة إلػِ أف إعػداد الهعمػـ ٌػْ
الهعمـ كتىهٓتً ا
عهميػة هسػتهرة تشػهل ا٘عػداد قبػل الخدهػة كالتػدريب فػْ أثىػاء الخدهػة كعميػة فػإف التىهيػة الهٍىيػة

لمهعمػـ عهميػة تتصػف بالديهكهػة ك ٚتىتٍػْ عىػد تخػرج الطالػب هػف الكميػة ,كقػد اختتهػت الد ارسػة
هٍىيػا بهػا ٓتىاسػب هػع اٚتجاٌػات
بتقػديـ تصػكر هقتػرح لتطػكير ىظػاـ إعػداد الهعمػـ كتىهٓتػً
ا

الهعاصرة .

 -2دراسة لٓمِ السٍٓمْ ):(2018
ٌدفت الدراسة كضع برىاهج إعداد الهعمـ تضهف تمبية ها ٌك هطمكب هف الهعمـ هف أدكار
كالكفايات الٛزهة لمقياـ بٍا ,كاستخدهت لتحقٓق ذلؾ الهىٍج الكصفْ لتقصِ أٌـ اٖدكار الجدٓدة
لمهعمـ فْ هجاٚت هختمفة كالتربية كالتعميـ كا٘دارة كغٓرٌا كالهطمكب هىً تأدٓتٍا ,ليككف أداؤي
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فعاٚا فْ العهمية التعميهية ,هشٓريف فْ ذلؾ أيضا إلِ هجهكعة هف الكفايات ,كتكصمت الدراسة
إلِ جهمة هف الىتائج هىٍا :أف التعميـ ذك الجكدة العالية هرٌكف بالهعمـ الكفء الذػ يهتمؾ
الكفايات الشخصية ,كالىفسية ,كالهٍىية ,كالتربكية ,التْ تجعمً قاد ار فْ ظل هسؤكلٓتً عمِ تقديـ
تعميـ ىكعْ هتهٓز.
 -3دراسة تشك كآخركف ): ( Chou et al., 2018
ٌدفت الدراسة إلِ تبىْ الهدخل التحكيمْ فْ تعدٓل بىاء الهىٍج كطرائق التدريس الخاصة
بأحد براهج إعداد الهعمهٓف بتآكاف ,بحٓث تـ تضهٓف عىصر التدريس القائـ عمِ هراعاة التعددية
الثقافية بٍذا البرىاهج .كتـ جهع البياىات هف خٛؿ الهٛحظات كالهقابٛت الشخصية هع)(15
هف الهرشحٓف لشغل كظيفة هعمـ هف الهشاركٓف بالبرىاهج ,كأكضحت الىتائج فعالية البرىاهج فْ
تىهية الدافعية الذاتية ,كتىهية اٚتجاٌات ا٘ٓجابية ,كالشعكر بالكفاءة لدػ الهشاركٓف فْ
البرىاهج .كفْ ضكء تمؾ الىتائج ,أكصت الدراسة بضركرة التركٓز عمِ الىظريات كالههارسات
القائهة عمِ اٚستجابة لهبدأ التعددية الثقافية فْ براهج إعداد الهعمهٓف.
-4دراسة زيف العابدٓف العبزكزؼ ): (2017
ٌدفت الدراسة إلِ الكشف عف أٌـ اٚتجاٌات العالهية فْ إعداد الهعمـ ,كالبراهج الخاصة
بإعدادي ,ككذلؾ اٖىظهة الهعتهدة فْ ذلؾ .كلتحقٓق أٌداؼ الدراسة بدأ الباحثاف بتعريف هفٍكـ
تككيف الهعمـ ,كأٌهية ٌذي العهمية ,كاٖسس التْ تقكـ عمٍٓا البراهج الحدٓثة فْ ٌذا الهجاؿ
كصياغة اٌٖداؼ كتحدٓد هحتكػ الخبرات ,كربطٍا بأدكار ككظائف الهعمـ ,كتـ استعراض أٌـ
البراهج العالهية فْ إعداد الهعمهٓف ,كهىٍا :البرىاهج القائـ عمِ أسمكب هىٍج الىظـ كتحمٓمٍا,
كالبرىاهج القائـ عمِ هفٍكـ الهٍارات ,كالبرىاهج القائـ عمِ الكفايات ,كبرىاهج التعمـ الذاتْ,
كبرىاهج التعمـ عف بعد ,كالقائـ عمِ التحكـ فْ الىشاط العقمْ ,كبراهج التدريب القائهة عمِ
هدخل )العمكـ ,كالتقىية ,كالهجتهع( كأٌـ الىظـ ٘عداد الطالب الهعمـ ,كٌْ :الىظاـ التتابعْ,
كالتكاهمْ.
-5دراسة بٓف كرايس ):(Biehn & Rice, 2016
ٌدفت الدراسة إلِ تقٓيـ هستكػ فعالية أحد براهج التىهية الهٍىية كالشخصية فْ هجاؿ إعداد
الهعمهٓف ,كالذؼ ٓركز عمِ التعاهل هع الهعكقات فْ ٌذا الهجاؿ سعٓ ػ ػػاا لمكصكؿ إلِ اٚستخداـ
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الفعاؿ لمتكىكلكجيا الحدٓثة فْ العهمية التعميهية .كتـ جهع البياىات هف خٛؿ الهقابٛت الشخصية
هع الهشاركٓف بالدراسة ههف سبق لٍـ الهشاركة فْ ٌذا البرىاهج ,حٓث ركزت تمؾ الهقابٛت
عمِ الخبرات كالههارسات كهستكيات تىهٓتٍـ الهٍىية الهدركة بعد الهشاركة فْ تمؾ البراهج,
كهستكيات تكظيفٍـ لمتكىكلكجيا الحدٓثة فْ العهمية التعميهية .كتكصمت الىتائج إلِ فعالية البراهج
فض ٛعف
فْ تىهٓتٍـ هٍىٓػ ػػاا كالذؼ اىعكس فْ زيادة هستكيات تكظيفٍـ لمتكىكلكجيا الحدٓثة
ا
تأثٓري ا٘ٓجابْ عمِ اٖداء الطٛبْ.

 -6دراسة بركيمٓز ):(Broyles, 2015
استٍدفت استقصاء هدركات الهعمهٓف ىحك براهج إعداد الهعمهٓف ,كههارسات التعميـ الهستهر,
كهدركات الهعمهٓف حكؿ هدػ جاٌزيتٍـ لمتدريس بالهرحمة ا٘عدادية .كاستخدهت الدراسة الهىٍج
الكصفْ كأداة اٚستباىة كالتْ تـ تطبيقٍا عمِ عٓىة بمغت ) (159هف هعمهْ التعميـ العاـ
كالتربية الخاصة بالهرحمة ا٘عدادية ,كالذٓف قاهكا بالهشاركة بأحد براهج إعداد الهعمهٓف كتىهٓتٍـ
هٍىٓػ ػ ػ ػػاا .كأكضحت الىتائج كجكد أٌهية ذات دٚلة لبراهج التىهية الهٍىية لمهعمهٓف .كها أشارت

الىتائج إلِ اختٛؼ هستكيات براهج إعداد الهعمهٓف طبق ػ ػ ػػاا ٚختٛؼ التكجٍات العالهية كالتْ
بدكرٌا تؤثر عمِ العهمية التعميهية داخل صفكؼ الهرحمة ا٘عدادية.

ب  -الدراسات السابقة المتعمقة بنظـ إدارة الجكدة الشاممة كتطبيقاتيا في مجاؿ التعميـ:
 -1دراسة الفطيهْ ,كآخركف ): (2015
تٍدؼ ٌذي الدراسة إلِ قياس هؤشرات الجكدة فْ الجاهعات المٓبية هف كجٍة ىظر أعضاء
ٌٓئة التدريس؛ حٓث استخدـ الباحثكف )هىٍج دراسة الحالة (هف خٛؿ تقٓيـ هدػ تطبٓق هؤشرات
الجكدة فْ كمية اٚقتصاد كالعمكـ السياسية بجاهعة هصراتً ,كالتعرؼ عمِ أٌـ الصعكبات
كالهعكقات التْ تكاجً الكمية فْ الكصكؿ إلِ الهستكيات الهطمكبة هف الجكدة .كها استخدـ
الباحثكف )الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ( لتحمٓل البياىات التْ تـ جهعٍا بكاسطة صحيفة استبياف
صههت لٍذا الغرض؛ حٓث تـ تكزيع ) (70صحيفة استبياف عمِ أعضاء ٌٓئة التدريس الفعمٓٓف
دكف الهكفدٓف لمدراسة بالخارج خٛؿ الفصل الدراسْ ربيع ) , (2015كتـ الحصكؿ عمِ )( 57
استهارة ,أؼ بىسبة استجابة )%81

تقريبا( .كأكضحت ىتائج الدراسة أف هستكػ تطبٓق

هؤشرات الجكدة بكمية اٚقتصاد كالعمكـ السياسية بجاهعة هصراتً بصفة عاهة لـ ٓرؽ إلِ
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تكقعات أعضاء ٌٓئة التدريس كرضاٌـ ,حٓث بقْ فْ فئة( الهتكسط( بهتكسط حسابْ عاـ
)(2.63كبىسبة هئكية  (53 %).كها بٓىت الدراسة أىً  ٚتكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ
كجٍات ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس عٓىة الدراسة حكؿ هستكػ تطبٓق هؤشرات الجكدة فْ كمية
اٚقتصاد كالعمكـ السياسية بجاهعة هصراتة تُعزػ لهتغٓرات )القسـ ,الدرجة العمهية ,سىكات
الخبرة(.
 -2دراسة الدبر كخهيس:( 2013),
ٌدفت ٌذي الد راسة إلِ التعرؼ عمِ كاقع إدارة الجكدة الشاهمة كهدػ إهكاىية تطبيقٍا فْ
كميات التربية بجاهعة طرابمس ,كاستخدـ الباحثاف الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ,كها تـ استخداـ
استبياف لجهع البياىات هف عٓىة الدراسة التْ تككىت هف ) (84عضك ٌٓئة تدريس ك ) (16
إداريا  .حٓث ثـ إعداد قائهة تتضهف اثىْ عشر هعيا ا ر لمجكدة )هرحمة ا٘عداد كالسياسات,
التخطيط اٚستراتٓجْ ,الهٍارات القيادية ,القكػ البشرية ,الهسؤكلية اٚجتهاعية ,الدعـ الهالْ,
اٖىشطة كالتقكيـ ,التدريب الهٍىْ ,القياس كالتحمٓل لٗداء ,ىتائج التعمـ ,التحسٓف الهستهر رضا
العهٓل(  ,كلكل هعيارهؤشرات هتعددة .كتكصمتالدراسة إلِ العدٓد مف النتائج أىميا :أف
استجابات عٓىة الدراسة ىحك هعآٓر إدارة الجكدة الشاهمة فْ كميات التربية بجاهعة ط اربمس بصفة
عاهة جاءت بصكرة ضعيفة كبىسبة هئكية قدرٌا) (49.2 %حٓث جاء هعيار" الدعـ الهالْ "فْ
الهرتبة اٖكلِ بصكرة هتكسطة ,كبىسبة هئكية قدرٌا ) , (64.31 %بٓىها جاء فْ الهرتبة اٖخٓرة
هعيار" براهج الدكرات التدريبية ٖعضاء ٌٓئة التدريس كهعاكىٍٓـ كالعاهمٓف بالكمية؛ كذلؾ لتىهية
قدراتٍـ الهٍىية كالعمهية الهختمفة "بصكرة هىخفضة ,كبىسبة هئكية قدرٌا  (28.9 %).كها
أكصِ الباحثاف عمِ ضركرة تبىْ استراتٓجية عمهية لتطكير التعميـ الجاهعْ كالعهل عمِ تكحٓد
هفٍكـ الجكدة.
 -3دراسة أردؼ كآخركف:( 2012 ),
ٌدفت ٌذي الدراسة رضا الطمٛب كهؤشر لهدػ تطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة فْ كمية الٍىدسة

بجاهعة ) ( Indonesian State Universityكذلؾ هف خٛؿ دراسة العٛقة بٓف ستة هؤشرات

لمجكدة فْ الجاهعة) التزاـ إدارة الكمية بالجكدة ,التزاـ إدارة القسـ بالجكدة ,هستكػ التدريس,

الهرافق كالتجٍٓزات ,الهعاهمة الحسىة اتجاي الطمبة ,كالتغدية الراجعة هف الطمبة كالتحسٓىات (
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كأثرٌا عمِ رضا الطمبة .حٓث ثـ استخداـ أسمكب اٚستباىة لجهع البياىات هف خٛؿ عٓىة

هككىة هف ) (270طالبا هف طمبة السىة الرابعة .كخمصت الدراسة إلِ كجكد العدٓد هف العٛقات
القكية بٓف هؤشرات الجكدة كهف أٌهٍا ,أكا : ٚكمها التزهت إدارة الكمية بالجكدة فسٓؤثر ذلؾ إٓجابا
ثاىيا :هستكػ التدريس كاٖىشطة الصفية سكؼ تتأثر بهدػ التزاـ
عمِ التزاـ إدارة اٖقساـ بالكمية ,ا

إدارة القسـ بالجكدة ,كبهدػ تكفر الهرافق كالتجٍٓزات بالكمية. (.

أكجو االستفادة مف الدراسات السابقة:

لقد استفاد البحث الحالْ هف الدراسات السابقة فْ عدة هجاٚت هف أٌهٍا:
 -1ا٘لهاـ بهعمكهات عف دكر براهج أعداد الهعمهٓف فْ تطكير العهمية التعميهية كا٘فادة
هىٍا فْ إعداد ا٘طار الىظرؼ.
 -2اٚطٛع عمِ كيفية تطكير أدكات الدراسة هثل اٚستباىة ,كالهقابمة ,كالهٛحظة ,ككذلؾ
 -3اٚطٛع عمِ هىاٌج الدراسة الهستخدهة فْ تمؾ الدراسات كالهىٍج الكصفْ
التحمٓمْ ,كالبحثْ ,كهىٍج تحمٓل الىظـ.
-4اٚطٛع عمِ الهعالجات اٚحصائية التْ استخدهت فْ تمؾ الدراسات ,كالتْ أفادت
الباحثتاف فْ استخداـ بعضٍا.
-5إجراء هقارىات بٓف ىتائج البحث الحالْ ,كىتائج الدراسات السابقة هف حٓث أكجً التشابً,
كاٚختٛؼ.

 -6اٚطٛع عمِ عٓىات الدراسات السابقة ,ككيفية اختيارٌا بالطرؽ الهختمفة؛ هها ساعد
الباحثتاف عمِ اختيار عٓىة الدراسة الحالية بالطريقة العشكائية لطالبات قسـ هعمـ الفصل,
كأعضاء الٍٓئة التدريسية بكمية التربية جاهعة طرابمس بهدٓىة طرابمس.
كقد تميز البحث الحالي عف الدراسات السابقة بأنو:
 -1تفرد البحث الحالْ فْ ككىً هف الدراسات القمٓمة فْ لٓبيا ,كذلؾ فْ حدكد عمـ
الباحثتٓف ,كالتْ تىاكلت تقٓيـ براهج تربية الهعمهٓف كهخرجاتٍا كفق هعآٓر الجكدة هف
كجٍة ىظر طمبة السىة الرابعة الخريجٓف فْ قسـ هعمـ الفصل ,كأعضاء الٍٓئة التدريسية
بكمية التربية قصر بف غشٓر جاهعة طرابمس.
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 -2تىاكؿ البحث الحالْ سبعة هحاكر لتقٓيـ هدػ تحقٓق هعآٓر الجكدة فْ براهج إعداد
الهعمهٓف كهخرجاتٍا هف كجٍة ىظر طالبات قسـ هعمـ الفصل ,كأعضاء ٌٓئة التدريس.
تانيا :اإلطار النظري لمبحث.
 -1مكاصفات معمـ المستقبل كأدكاره المتجددة كمتطمبات إعداده:
إف اٌٚتهاـ بالهعمـ ,كاعدادي ٓؤكد أف الهعمـ ٘ك الهحكر اٖساسْ ,كالرئيسْ لمعهمية
التعميهية ,فٍك عصب العهمية التربكية كالذؼ يحتل هكاف الصدارة فْ ىجاح التربية كبمكغ غآتٍا
كتحقٓق دكر٘ا فْ التقدـ اٚجتهاعْ كاٚقتصادؼ كاف الحاجة إلِ إعداد الهعمـ حاجة قائهة
باستهرار خصكصا فْ عصر التقدـ الهعرفْ الٍائل فاٖهر ٓتطمب ضركرة أف يحافع الهعمـ
عمِ هستكػ هتجدد هف الهعمكهات كاٚتجاٖات الحدٓثة فْ طرائق التعميـ كتقىياتٖا ,كعميً فاف
عهمية التعميـ بالىسبة لمهعمـ عهمية ىهك هستهرة كهتكاصمة .كاف الهعمـ الهستٍدؼ لمتدريب ٚبد
أف تككف لديً هجهكعة هف الهٍارات كالكفاءات لكْ يككف هؤ٘ٚا ٖداء اٖدكار الهستقبمية
الهٛئهة ٘عدادي ,كتككيىً ,ككمها ارتفعت كفاءة الهعمـ الثقافية ,كالـ٘ىية ارتفعت هكاىتٍا
اٚجتهاعية ,كارتفع شأىٍا بارتفاع هؤٌٛتً ) .هحهكد سعد( 103,2002 ,
كتت ازٓد أٌهية الهعمـ فْ ضكء اٖدكار الجدٓدة التْ ٓىبغْ أف يقكـ بٍا ,فقد أصبح" هرشدا إلِ
التعمـ ,كهكجٍا بها )ٓىاسب قدرات
هصادر الهعرفة ,كهىسقأ لعهميات التعميـ ,كهقكهأ لىتائج ّ

الهتعمـ كهٓكلً( ) .عبد العزيز السىبل( 422, 2004 ,
ّ

كاذا كاف التعميـ كسٓمتىا ٘عداد اٖجياؿ الحاضرة كالهقبمة ,فإف الهعمـ يعد أحد الهداخل

اٖساسية لهدخٛت العهمية التعميهية ,لها يقكـ بً هف دكر كبٓر فْ ىجاح التربية فْ بمكغٍا
غاياتٍا كتحقٓق كجكدٌا فْ تطكير الحياة لٗفضل ,كيتكقف ذلؾ بالدرجة اٖكلِ عمِ ىكع
ا٘عداد الذؼ تمقاي قبل الخدهة كهستكػ ذلؾ ا٘عداد ,ككذلؾ عمِ جكدة التدريب الذؼ تمقاي أثىاء
الخدهة ,كهف ثـ فالهعمـ الجٓد شرط أساسْ كهقكـ ضركرؼ لتطكير التعميـ كتحدٓثً ,لهكاكبة
العصر

كاستشراؼ

الهستقبل

كتكقع

تحدياتً

)هىاؿ

قادؼ,

2006

1,

(

كلٍذا ىرػ اٌٖهية البالغة التْ تكلٍٓا الهجتهعات باختٛفٍا لبراهج إعداد الهعمـ  ,كذلؾ ٖف
ىكعية الهعمهٓف كهستكيات تأٌٓمٍـ تعتهد إلِ حد كبٓر عمِ براهج إعدادٌـ  ,فىجاح الهعمـ فْ
هٍىتً كعهمً ٓتكقف بالدرجة اٖكلِ عمِ ىكعية كهحتكػ ها يقدـ لً هف براهج أثىاء هرحمة إعدادي
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كقبل اىخراطً فْ هٍىة التعميـ كىتٓجة لها سبق كجً ىقد لمبراهج التقمٓد ية ٘عداد الهعمهٓف
ىظر لتركٓزٌا عمِ الهعرفة ,كالهقررات ,كاٚعتهاد فْ براهج التربية العهمية عمِ الهعرفة الىظرية
اا

قادر عمِ تعميـ طمبتً الحقائق كالهعمكهات
هعمها اا
باعتبار ٌذي الهعرفة تكفْ الطالب ٖف يككف ا
التْ ٓتضهىٍا الهقرر بطريقة تقمٓدية .
المعمـ في المحاكر اآلتية :
كيمكف تحديد أدكار ّ

 -1تربية شخصية التمهٓذ هف جهيع جكاىبٍا .كتىهية الهجتهع الهحمْ كخدهتً.
 -2هتابعة اٖحداث الجارية كاٚستكشافات العمهية فْ هجاؿ التخصص اٖكاديهْ كٚسيها فْ
هجاؿ التربية كعمـ الىفس.
 -3تعدٓل الهىٍاج فْ هعىاي الكاسع ,كتحسٓىً كتطكيري.
التعمـ كالتعميـ كعدـ اٚقتصار عمِ الكتاب الهدرسْ
 -4استغٛؿ كل هصادر التعمـ فْ بٓئة ّ

 -5تطكير ا٘دارة التربكية فْ كل هستكياتٍا لتصبح إدارة ديهقراطية كاىساىية ,فالهعمـ فْ التربية
الحدٓثة ٌك أحد عىاصر ا٘دارة التربكية.
 -6الىهك الهٍىْ الهستهر ,فٍك يسعِ كراء كل جدٓد فْ هادة تخصصً كفْ التربية كعمـ
الىفس .

) هحهكد سعد(107 ,2002 ,

أما عف " خصائص معمـ المستقبل كالقادر عمى قيادة عممية اإلصالح التربكي كالمدرسي
فيمكف إجماليا بما يأتي:
ٓ-1خطط لكل عهل يقكـ بً  - 2التعاطف هع التٛهٓذ كالتجاكب هعٍـ ,كالصبر عمٍٓـ .
- 3قدرة الهعمـ عمِ تكضيح الهكاد الدراسية بأسمكب فعاؿ هشكؽ.
 -4الهكضكعية كالعدؿ كعدـ التحٓز فْ هعاهمة التٛهٓذ.
-5هعرفة الهعمـ الكافية بأسالٓب العمكـ التْ ٓدرسٍا كالهادة العمهية لٍا كالطرائق كالكسائل
التعمهية فضٛا عف أسالٓب التقكيـ كالخصائص العهرية لمتٛهٓذ.
كاٖىشطة التعميهية ّ
ٓ-6راعْ الفركؽ الفردية بٓف التٛهٓذ كيتيح لمتٛهٓذ الفرص لعرض أفكارٌـ ,كهشاركاتٍـ
الراجعة.
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كىتٓجة لٍذا التغٓر فْ دكر الهعمـ كالخصائص التْ ٓىبغْ أف ٓتهتع بٍا ,فقد ترتب عميً
كضع سياسات كآليات ٘عدادي كتدريبً كٌْ:
 إعداد هصفكفة الكفايات الٛزهة ٘عداد الهعمـ لٓتهكف هف القياـ بأدكاري التربكيةكاٚجتهاعية كالقكهية كا٘ىساىية.
هعمـ هرحمة إعدادا تخصصيا ٓتىاسب هع خصكصية ٌذي الهرحمة.
 إعداد كل ّ أف يصبح التدريب الهستهر كاعادة التدريب أه ار إلزاهي ا . إدخاؿ هكضكعات الهعمكهاتية كاستخداـ التقىيات فْ هىاٌج إعداد الهدرسٓف.تحدٓد هعآٓر عمهية كتربكية كصحية كثقافية هٛئهة ٚىتقاء الهعمهٓف.

-

 اعتهاد سمـ رتبْ لترقية الهعمـ حسب ىهكي الهٍىْ كعطائً الكظيفْ كاعطاء الحكافزالهادية كالهعىكية.

)ابتساـ خميفة( 390,2019,

إذا فإعداد هعمـ الهستقبل ٓجب أف ٓتـ عمِ الهستكػ الجاهعْ ,بحٓث ٓكلْ أٌهية
تهكف الهعمـ هف إجادة الهادة أك الهكاد التْ سيقكـ بتدريسٍا كاجادة
هتكازىة كهتساكية ا
هٍارات التدريس ,كها ٓىبغْ أف " ٓختمف إعداد الهعمـ حسب الهرحمة التْ سيقكـ بالعهل
الهعمـ فْ أثىاء الخدهة ,فٓىبغْ أف يصبح إلزاهيا خاصة ,كأف
ٓتعمق بتدريب ّ
فٍٓا ,أها فيها ّ
يستخدـ تكىكلكجيا اٚتصاؿ الهٛئهة كأسالٓب التعميـ عف بعد ,حتِ تهكف الهعمهٓف هف

هكاصمة تدريبٍـ فْ أثىاء ههارسة عهمٍـ " )الهىظهة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ, 2000,
.(28
 -2مفيكـ الجكدة الشاممة كتطبيقاتيا في المجاؿ التربكي (مؤسسات التعميـ العالي(
أصبحت الجكدة فْ الهؤسسات التعميهية تحظِ باٌتهاـ كبٓر؛ لدكرٌا فْ التحسٓف
الهستهر ,فٍْ استراتٓجية عهل تسٍـ فْ تقديـ الهىتجات كالخدهات ٘رضاء الزبكف كتمبْ
تكقعاتً كرغباتً .حٓث تعرؼ بأىٍا" :جهمة الجٍكد الهبذكلة هف قبل العاهمٓف فْ هجاؿ
التعميـ لرفع كتحسٓف الهىتج التعميهْ بها ٓتىاسب هع رغبات الهستفٓدٓف كهع قد ا رتٍـ
كسهاتٍـ الهختمفة)هجٓد كالزيادؼ (2008 ,كها تُعرؼ أيضأ – بأىٍا :ىظاـ هتكاهل يعتهد
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إستراتٓجية التحسٓف كالتطكير الهستهريف؛ لمكصكؿ إلِ الهعآٓر الهعتهدة فْ إدارة الجكدة
,تتىاكؿ كل هف الهدخٛت كالعهميات؛ لمكصكؿ إلِ هخرجات ذات ىكعية عالية تحقق رضا
الهستفٓدٓف كباعتهاد التغذية الراجعة لعهل الهىظكهة فْ التعميـ العالْ )الجىابْ,2009 ,
 . (78كها ٓرػ )الخهيسْ (46 ,2007 ,أف الجكدة فْ التعميـ ٌْ عهمية استيفاء
الىظاـ التعميهْ لمهعآٓر كالهستكيات الهتفق عمٍٓا؛ لكفاءة الىظاـ التعميهْ كفاعمٓتً بهختمف
عىاصري) الهدخٛت ,العهميات ,الهخرجات ,أك البٓئة ( بها فْ الهؤسسة؛ هف طمبة,
كأساتذة ,كهكارد هادية ,كهالية ,كقيادات إدارية ,تشترؾ جهيعٍا فْ تحقٓق أٌداؼ ٌذي
الهؤسسة.
كتـ تعريف إدارة الجكدة الشاهمة فْ التربية بأىٍا ":جهمة الجٍكد الهبذكلة هف قبل العاهمٓف
فْ الهجاؿ التربكؼ لرفع هستكػ الهىتج التربكؼ )الطالب( بها ٓتىاسب هع هتطمبات
الهجتهع ,كبها تستمزهً ٌذي الجٍكد هف تطبٓق هجهكعة هف الهعآٓر كالهكاصفات التعميهية
كالتربكية الٛزهة لرفع هستكػ الهىتج التربكؼ هف خٛؿ تضافر جٍكد كل العاهمٓف فْ هجاؿ
التربية" )هحهكد أبك همكح(1, 2004 ,
كإلدارة الجكدة الشاممة " مجمكعة مف المعايير تضمف نجاح الجكدة كضبطيا كتتمثل في:
-1اشتراؾ جهيع العاهمٓف بالهؤسسة فْ حل الهشكٛت التْ تكاجٍٍا.
-2تىهية ثقافة الجكدة لدػ جهيع العاهمٓف فْ الهؤسسة.
-3التركٓز فْ التعميـ كالتدريب عمِ جهيع أشكاؿ التقكيـ كالهتابعة.
 -4استخداـ الطرائق ا٘حصائية ,كالتركٓز عمِ تٛفْ حدكث الهشكٛت.
-5تقكيـ عهل الهؤسسة بكاسطة )الرئيس كأعضاء هجمس الجكدة( هرتٓف سىكيا.
مبررات متطمبات تطبيق الجكدة الشاممة في التعميـ العالي:
إف إدارة الجكدة الشاهمة يهكف أف تساعد كبشكل هىظـ ا٘دارات ,كالهؤسسات التعميهية
عمِ إحداث عهمية التغٓر كالتحدٓث فْ الىظاـ التعميهْ فقد أشار العدٓد هف الباحثٓف عمِ
أف الهىافسة بٓف الجاهعات سكؼ تزداد خٛؿ السىكات القادهة ,كأىٍا يهكف أف تحد هف
التحديات التْ تكاجٍٍا الجاهعات الهتهثمة فْ:
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 -1غياب التىافسية فْ اٖسكاؽ العالهية لخريجْ الجاهعات الكطىية.
 -2تدٌكر ا٘ىتاجية فْ الهجاٚت العدٓدة لخريجْ الجاهعات الكطىية.
 -3ىقص ىصٓب الشركات الكطىية هف السكؽ العالهْ بسبب الهكارد البشرية الىاتجة عف
أىهاط التعميـ الجاهعْ الحالْ.
 -4تزآد البطالة بٓف الخرجٓف هف الجاهعات الكطىية.
 -5زيادة الهعركض هف الخرجٓف الجاهعٓٓف عف الطمب عمٍٓـ) .ابتساـ خميفة(9,2019,
أسباب إتباع أسمكب الجكدة الشاممة في التعميـ العالي:
 الزيادة الهتتالية كالهستهرة فْ التحاؽ الطٛب بالتعميـ العالْ.
 الحاجة إلِ تحقٓق أداء عاؿ فْ العهمية التعميهية.
 اهتداد الحاجة لٛستهرار فْ التعميـ ,كتحصٓل الهعرفة الِ ها بعد التخرج "التعميـ هدػ
الحياة" ,هها ٓتطمب تعميـ الطٛب كيفية اٚعتهاد عمِ الىفس فْ تحصٓل الهعرفة.
 ثكرة تكىكلكجيا الهعمكهات ,كاٚتصاٚت ,كها ٓترتب عمٍٓا هف تأثٓر عمِ العهمية التعميهية.
 اٚستهرار فْ تقديـ الخدهة التعميهية بأسمكب  ٚيحقق الطهكحات الهطمكبة.
الهىافسة الشدٓدة بٓف هؤسسات التعميـ هع ضركرة ترشٓد ا٘ىفاؽ ,ككضع أكلكيات
لً).الترتكرؼ كجكيحاف.(110 :2006,
متطمبات تطبيق إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ العالي:
لكْ تحقق الجكدة الشاهمة فْ الهؤسسة الجاهعية فٍْ بحاجة إلِ إحداث هتطمبات
أساسية حتِ تستطيع تقبل هفاٌيـ الجكدة بصكرة سميهة قابمة لمتطبٓق العمهْ كهف ٌذي
الهتطمبات :
-1رسـ سياسة الجكدة الشاممة في الجامعة مف حيث:
 تحدٓد الهسؤكؿ عف إقاهة الجكدة الشاهمة كادارتٍا. تحدٓد كيفية هراقبة كهراجعة الىظاـ هف قبل ا٘دارة. تحدٓد الهٍهات الهطمكبة كا٘جراءات الهحددة لكل هٍهة. تحدٓد كيفية هراقبة تمؾ ا٘جراءات. تحدٓد كيفية تصحيح ا٘خفاؽ فْ تىفٓذ ا٘جراءات.903
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 -2اإلجراءات :كتشهل الهٍهات التالية:
التسجٓل ,تقديـ الهشكرة ,تخطيط الهىٍج ,عهميات التقكيـ ,هكاد التعميـ ,اختيار كتعٓٓف
العاهمٓف ,تطكير العاهمٓف:
 تعميهات العهلٓ :جب أف تككف تعميهات العهل كاضحة ,كهفٍكهة ,كقابمة لمتطبٓق. الهراجعة :كٌْ الكسٓمة التْ يهكف لمهؤسسة أف تتأكد هف تىفٓذ ا٘جراءات هفخٛلٍا.
 -3اإلجراء التصحيحيٌ :ك تصحيح ها تـ إغفالً أك ها تـ عهمً بطريقة غٓر
صحيحة.
-4الخطكات اإلجرائية :كضع هعآٓر لتطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة هثل ىظاـ آٚزك
 ISO9002فْ الهٓداف التربكؼ ) .عهر عقٓمْ( 58 ,2001 ,
متطمبات تطبيق نظاـ الجكدة الشاممة في كميات التربية:
 -1لقىاعة الكاهمة كالتفٍـ الكاهل كاٚلتزاـ هف قبل الهسؤكلٓف فْ كميات التربية .
 -2إشاعة الثقافة التىظيهية كالهىاخ التىظيهْ الخاص بالجكدة فْ كميات التربية
-3التعميـ كالتدريب الهستهريف لكافة اٖفراد إف كاف عمِ هستكػ اٚدارة التعميهية
كهستكػ كميات التربية.
- 4التىسٓق ,كتفعٓل اٚتصاؿ بٓف ا٘دارات ,كاٚقساـ.
-5هشاركة جهيع الجٍات كجهيع اٖفراد العاهمٓف فْ جٍكد تحسٓف جكدة العهمية
التعميهية
 -6تحسٓف ىظاـ هعمكهاتْ دقٓق ,كفعاؿ ٘دارة الجكدة عمِ الصعٓدٓف الهركزؼ,
كالهدرسْ.
كٓ ٚىبغْ أف تطبق إدارة الجكدة الشاهمة فْ جاىب هعٓف هف جكاىب العهمية التعميهية
فحسب ,بل  ٚبد أف تهتد لكل العىاصر التعميهية كاٚختبارات التْ ٓجب أف تخضع فْ
إعدادٌا لهقآيس الكزف الىسبْ ,كيراعِ فٍٓا الشهكلية ,كالعهق ,كالتدرج ها بٓف السٍكلة,
كالصعكبة ,كأف تتهٓز بالصدؽ كالثبات كأف تحقق اٌٖداؼ الهعرفية الهرجكة هىٍا
)الدبر ,كخهيس.(32,2013,
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الطريقة كاإلجراءات:
أكالً :منيج البحث:
قاهت الباحثتاف باستخداـ الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ,كيقصد بالهىٍج الكصفْ التحمٓمْ "ٌك
الهىٍج الذؼ ٓدرس ظاٌرة أك حدثا ,أك قضية هكجكدة حاليا يهكف الحصكؿ هىٍا عمِ هعمكهات
تجٓب عف أسئمة البحث دكف تدخل الباحث فٍٓا" ).جكدت عزت(12:2008,
ثانياً :مجتمع البحث:
ٓتككف الهجتهع اٖصمْ لمدراسة هف جهيع طٛب السىة الرابعة الخريجٓف بقسـ هعمـ الفصل
بكمية التربية قصر بف غشٓر كالبالغ عددٌـ ) (20طالبة ,كذلؾ اشتهل هجتهع البحث عمِ
أعضاء ٌٓئة التدريس بالقسـ كبمغ عددٌـ ) (28عضك ٌٓئة تدريس لمفصل الدراسْ خريف
).(2021,2020
ثالثاً :عينة البحث:
طبقا ٌٖداؼ البحث الحالْ ٓتهثل الهجتهع اٖصمْ فْ الطمبة الخريجٓف بقسـ هعمـ الفصل,
كأعضاء الٍٓئة التدريسية فيً ,حٓث تـ اىتقاء العٓىة بالطريقة العشكائية التْ بمغ عدد أفرادٌا )(4
طالبات هف السىة الرابعة هها يهتل ها ىسبتً ) ,(%12هف الهجتهع اٖصمْ ,ك) (5أعضاء هف
ٌٓئة التدريس بالقسـ بىسبة ) (%12هف الهجتهع اٖصمْ.
رابعاً :أداة البحث:
هف أجل تحقٓق أٌداؼ البحث قاهت الباحثتاف ببىاء أداة البحث  -بىاء هقياس تقٓيـ براهج
تربية الهعمهٓف ,كهخرجاتٍا ,كفق هعآٓر الجكدة
كصف هقياس تقٓيـ براهج تربية الهعمهٓف ,كهخرجاتٍا ,كفق هعآٓر الجكدة الهعد هف قبل
الباحثتٓف ,بىاء عمِ ها سبق قاهت الباحثتاف بإعداد هقياس بٍدؼ الكقكؼ عىد كاقع براهج تربية
الهعمهٓف ,كهخرجاتٍا ,كفق هعآٓر الجكدة فْ كمية التربية ,هعتهدٓف بذلؾ عمِ ها سبق ذكري هف
هعآٓر هعتهدة عالهي ا ,حٓث ٓكفر ٌذا الهقياس أداة لقياس جكدة ههارسات

كمية التربية

كاجراءاتٍا فْ هجاٚت إعداد الهعمـ ,هها يساعد عمِ الكشف عف ىقاط القكة ,كالضعف فْ
ا٘جراءات ,كالههارسات الهختمفة ,كالهتبعة فْ الكمية ,كيتألف ٌذا الهقياس هف قسهٓف:
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القسـ اٖكؿ :هقياس هخرجات براهج تربية الهعمهٓف ,كفق هعآٓر الجكدة ,كذلؾ فْ الهجاٚت
أتية:
 -1ا٘عداد الهٍىْ.
 -2ا٘عداد اٖكاديهْ.
 3ا٘عداد الثقافْ. -4ا٘عداد اٚجتهاعْ.
القسـ الثاىْ :هقياس تقكيـ براهج تربية الهعمهٓف كفق هعآٓر الجكدة  /اختصاص هعمـ الفصل
كذلؾ فْ الهجاٚت أتية:

 -أٌداؼ البرىاهج – هحتكػ البرىاهج - .ا٘دارة التعميهية -

احتياجات البرىاهج- .طرائق التدريس – .الهىشآت  --التقكيـ.
 -1التحقق مف صدؽ المقياس:
أ -الصدؽ الظاىري:
تـ التحقق هف الصدؽ الظاٌرؼ ,كصدؽ الهحتكػ لمهقياس .كيهكف القكؿ :إف الصدؽ
الظاٌرؼ لمهقياس قد تحقق هف خٛؿ تطبيقً فردي ا عمِ هجهكعة هف طمبة  -قسـ هعمـ الفصل
 ,كاف إعادة صياغة بعض البىكد التْ أشكمت عمِ الطمبة ٌْ تحقٓق لمصدؽ الظاٌرؼ.ب-صدؽ المحتكى:
كلتحقٓق صدؽ الهحتكػ تـ عرض الهقياس عمِ لجىة هف الهحكهٓف ذكؼ الخبرة الهختصٓف
بالتربية ,كهجاٚتٍا ٘بداء هٛحظاتٍـ ,كأخذ رأٍٓـ فْ صٛحية الهعآٓر ,كالهجاٚت ,كصٛحية
صياغتٍا المغكية ,ككضكحٍا كهدػ هىاسبتٍا لمهجاؿ الذؼ كضعت فيً.
ككاىت أٌـ هٛحظات الهحكهٓف : *-البىكد شاهمة لٌٗداؼ*- .تكحٓد الهصطمحات فْ
الهقياس*- .بعض البىكد بحاجة إلِ إعادة صياغتٍا . *-ثهة بعض البىكد الهتشابٍة كيهكف
إعادة دهجٍا كصياغتٍا .بعدٌا قاهت الباحثتاف بتعدٓل صياغة بعض الفقرات ,كىقل بعضٍا إلِ
هجاؿ آخر ,كترتٓب الهحاكر بىاء عمِ ىسبة اتفاؽ بٓف الهحكهٓف بمغت .%80
 -2التحقق مف ثبات المقياس :تـ حساب هعاهل الثبات بتطبٓق طريقة التجزئة الىصفية,
التْ تقكـ عمِ تطبٓق الهقياس هرة كاحدة ,ثـ ىجزغ هفردات الهقياس إلِ ىصفٓف هتكازيٓف,
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كبعدٌا ىقكـ بحساب هعاهل الثبات بٓف درجات الىصفٓف .كقد استخدهت هعادلة جتهاف حٓث
يهكف الحصكؿ هف خٛلٍا عمِ ثبات اٚختبار ككل ,كها أىٍا  ٚتتطمب شرط تساكؼ تبآف
درجات كل هف ىصفْ اٚختبار ,طبق الهقياس هف أجل حساب الثبات عمِ عٓىة هف طمبة
السىة الرابعة الخريجٓف بقسـ هعمـ الفصل ,كقد بمغ عدد أفرادٌا ) ,(15كبعد الحصكؿ عمِ
الىتائج ُقسـ كل هحكر هف هحاكر الهقياس إلِ قسهٓف )الهؤشرات الفردية كالهؤشرات الزكجية(,
بقت هعادلة جتهاف لحساب هعاهل الثبات الكمْ لمهقياس ,كالجدكؿ أتْ ٓكضح قيـ
كُ
ط ْ

هعاهٛت الثبات لكل هحكر هف هحاكر الهقياس ,كلمهقياس ككل.

اٌغلٚي هلُ )ٛ٠ (1ظؼ ِؼبِالد اٌضجبد ٌٍم ُ١اٌفوػ١خ ٌٍّم١بً ٚاٌم ُ١اٌىٍ١خ ٌٗ8
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

األ٘لاف
اٌّؾزٜٛ
اإلكاهح اٌزؼٍ١ّ١خ
اؽز١بعبد اٌجؤبِظ
إٌّشؤح
اٌزمُ٠ٛ
ؽوائك اٌزلهٌ٠
اٌّم١بً اٌىٍٟ

0.86
0.75
0.82
0.84
0.81
0.89
0.78
0.88

تتراكح قيـ هعاهٛت الثبات الفرعية ها بٓف )  ,( 75.0ك) ,(89.0أها قيهػة هعاهػل الثبات
الكمْ لمهقياس فقد بمغت )  ,(88.0هها ٓدؿ عمِ أف ىتائج الهقياس ثابتة  ,كهػف ثـ فإىً صالح
لمتطبٓق الىٍائْ.
خامساً :نتائج البحث كتحميميا:

أكالً :بالنسبة إلى كجية نظر طمبة السنة الرابعة الخريجيف في قسـ معمـ الفصل:

 -1فيها ٓتعمق بهدػ تحقق هعآٓر الجكدة لبراهج تربية الهعمهٓف كهخرجاتٍػا كفق هعآٓر
الجكدة هف كجٍة ىظر طمبة السىة الرابعة الخريجٓف فْ قسـ هعمـ الفصل هػف خٛؿ الهقياس.
أ– اإلعداد الميني:
الجدكؿ رقـ ( )2يبيف إجابات الطمبة أفراد عينة البحث حكؿ مدى تحقق معايير الجكدة لبرامج
تربية المعمميف كمخرجاتيا كفق معايير الجكدة في كمية التربية قصر بف غشير– قسـ معمـ
الفصل بجامعة طرابمس في مجاؿ اإلعداد الميني.
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اٌّئشو

غ١و ِؾمك

ِؾمك اٌ ٝؽل ِب

اٌزىواه

%

٠زؼوف اٌفٍَفخ اٌزوث٠ٛخ ٌّغزّؼٗ.

56

60,21

10

٠زؼوف ؽج١ؼخ اٌّزؼٍّٚ ٓ١فظبئظ.ُٙ

43

46,23

14

15,05

 ٍُ٠ثؾمبئك اٌؼٍُ اٌزوثٚ ٞٛإٌفَِٚ ٟجبكئٗ.

28

30,10

25

26,88

40

َ٠زقلَ ِٙبهاد اٌزله ٌ٠اٌؾل٠ضخ.

45

48,38

23

24,73

25

26,88

٠زؼبًِ ِغ اٌّشىالد ثؾٍٛي ِالئّخ.

39

41,93

10

10,75

44

47,31

ٛ٠ظف اٌقجواد ف ٟاٌّٛالف اٌؾ١بر١خ.

42

45,16

12

12,90

39

41,93

ﹰ ٍٍّ١ؤ.
َ٠زقلَ اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٍزقلاِب

18

19,35

12

12,90

63

67,74

٠واػ ٟاٌفوٚق اٌفوك٠خ.

44

47,31

14

15,05

35

37,63

َ٠زقلَ ؽوائك رله١َ٠خ ِزٕٛػخ.

37

39,78

13

13,97

43

46,23

َ٠زقلَ أٍبٌ١ت رم١ّ٠ٛخ ِزٕٛػخ.

22

23,65

28

30,10

43

46,23

َ٠زضّو اٌٛلذ اٌزؼٍ ّٟ١ثطو٠مخ فبػٍخ.

61

65,59

2

2,15

30

32,25

٠زم١ل ثبألٔظّخ ٚاٌمٛأ ٓ١إٌبظّـخ ٌٍؼّـً

10

10,75

18

19,35

65

69,89

ّ٠زٍه ِٙبهاد ط١بغخ األ٘لاف اٌزؼٍ١ّ١خ ثطو٠مخ ٍٍٛو١خ.

15

16,12

21

22,58

57

61,29

40

43,01

16

17,20

37

39,78

39

41,93

15

16,12

39

41,93

ّ٠زٍه ِٙبهاد اكاهح اٌظف.

35

37,63

22

23,65

36

38,70

ّ٠زٍه ِٙبهاد رقط١ؾ اٌله.ًٚ

7

7,52

29

31,18

57

61,29

19

20,43

12

12,90

62

66,66

٠شغغ اٌؼًّ اٌغّبػِ ٟغ اٌّزؼٍّ.ٓ١

28

30,10

24

25,80

41

44,08

٠شبهن اٌّزؼٍّ ٓ١ف ٟارقبم اٌمواهاد.

58

62,36

7

7,52

28

30,10

َ٠بػل اٌّزؼٍّ ٓ١ػٍ ٝرؼو ف ِـشىالرٚ ُٙالزواػ اٌؾٍٛي
إٌّبٍجخ ٌٙب.

46

49,46

7

7,52

40

43,01

َ٠بػل اٌّزؼٍّ ٓ١ػٍ ٝاٌوثؾ ث ٓ١فجوار ُٙاٌَبثمخ ِغ ِب ٍ١زؼٍّ.ْٛ

34

36,55

11

11,82

48

51,61

25

26,88

34

36,55

34

36,55

٠ؼوة أِضٍخ ِزؼلكح ٌألفىبه ٚاٌّفِٛٙبد اٌز٠ ٟم َٛثؼوػٙب فٟ
اٌظف

13

13,97

27

29,03

53

56,98

ٕ٠ظُ ثىفبءح ىِٓ اٌؾظخاٌلهٍ١خ ثطو٠مـخ ِٕبٍجخ.

9

9,67

19

20,43

65

69,89

21

22,58

24

25,80

48

51,61

٠ؾلك ة وفبءح اٌٛاعجبد إٌّيٌ١خ اٌز ٟرؾمك األ٘لاف اٌزوث٠ٛخ
اٌّؾلكح.

26

27,59

15

16,12

52

55,91

٠لهن أّ٘١خ اٌزمبٔبد اٌزؼٍ١ّ١خ ف ٟػٍّ١ـخ اٌزؼٍُ.

14

15,05

22

23,65

57

61,29

٠قزبه اٌضمبفخ اٌزؼٍ١ّ١خ إٌّبٍجخ ٌٍّٛلـف اٌزؼٍ.ّٟ١

59

63,44

15

16,12

19

20,43

54

58,06

3

3.22

36

38,70

32.9

35.35

16.8

17.95

43.3

46.55

ٛ٠فو ث١ئخ رؼٍ١ّ١خ غٕ١خ

ثبٌّض١واد.

ٌل ٗ٠اٌملهح ػٍ ٝاصبهح كافؼ١خ اٌّزؼٍّـٔ ٓ١ؾ ٛاٌزؼٍ.ُ١

٠شبهن اٌطٍجخ فـ ٟاٌّٛالـف اٌزؼٍ١ّ١ـخ اٌّقزٍفخ.

َ٠زط١غ اٌزّ١ٙل ٌٍلهً ثطو٠مخ ع١لح.

ٍ٠قض اٌلهً رٍق١ظب ع١لا.

َ٠زقلَ اٌزمبٔبد اٌزؼٍ١ّ١خ ثىفبءح.
اٌّزٍٛـؾ اٌؾَـبثٟ

اٌزىواه

ِؾمك

%

اٌزىواه

%

10,75

27

29,03

36

38,70
43,01

يٛحع هف الجدكؿ رقـ )  ( 2أف الىسب الهئكية لمهؤشرات الهحققة فْ هكاصػفات الطالػبة
الهعمهة تراكحت بٓف ) ( %20,43ك) ,( %69,89أها الىسبة الهئكية الهتكسػطة فقػد بمغػت
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) (%55.46هها ٓد ؿ عمِ أف براهج تربية الهعمهٓف كهخرجاتٍا فْ الهجػاؿ الهٍىػْ لػـ
تحقق الرضا الكبٓر كالهطمكب لمهستفٓدٓف هف ٌذا البراهج  .كأف ٌىاؾ حاجة ٘عادة الىظر فػْ
أٌداؼ ٌذا الهجاؿ كهحتكاي كأسالٓب إكسابً لمطٛب.
 كيهكف ترتٓب الحاجات الهٍىية حسب أٌهٓتٍا هف كجٍة ىظر أفراد العٓىة :التدرب عمِاستثهار الكقت التعميهْ بطريقة فاعمة.
 اختيار الثقافة التعميهية الهىاسبة لمهكقف التعميهْ ,كتكظيفٍا. التدرب عمِ هشاركة الهتعمهٓف فْ اتخاذ الق اررات تعرؼ الفمسفة التربكية لهجتهعً. استخداـ التقىيات التعميهية بكفاءة. هساعدة الهتعمهٓف عمِ تعرؼ هشكٛتٍـ كاقتراح الحمكؿ الهىاسبة لٍا. التدرب عمِ هٍارات التدريس الحدٓثة. هراعاة الفركؽ الفردية. تعرؼ طبيعة الهتعمهٓف كخصائصٍـ. تكظٓف الخبرات فْ الهكاقف الحياتية. تكفٓر بٓئة تعميهية غىية بالهثٓرات.يٛحع هف الىتائج السابقة أف ٌىاؾ اتفاقا كبٓ ار إلِ حد ها  -بٓف الطمبة أفراد العٓىة حػكؿ
الهتطمبات اٖكثر أٌهية ,كالتْ ٓىبغْ أف يعاد الىظر فْ إعدادٌا كتدريسٍا كتقكيهٍػا هػف جدٓد,
كهف ثـ يهكف القكؿ :إف ٌىاؾ قصك ار فْ هجاؿ ا٘عداد الهٍىػْ ,كٌىػاؾ حاجػة هاسة إلِ إعادة
الىظر فيً ,بها ٓت ٛءـ هع هتطمبات الطٛب الهعمهٓف ,كبها يسٍـ فْ تحقٓػق اٌٖداؼ الهحددة
فْ ٌذا الهجاؿ.
ب – اإلعداد االجتماعي – الشخصي:
الجدكؿ رقـ (  )3يبيف إجابات الطمبة أفراد عينة البحث حكؿ مدى تحقق معايير الجكدة
لبرامج تربية المعمميف كمخرجاتيا كفق معايير الجكدة في كمية التربية قصر بف غشير–
قسـ معمـ القصل  -بجامعة طرابمس في مجاؿ اإلعداد االجتماعي– الشخصي.
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غ١و ِؾمك
%
اٌزىواه

ِؾمك ئٌ ٝؽل ِب
%
اٌزىواه

ِؾمك
اٌزىواه

%

ﹰ أفؼبٌ١ب ف ٟرؼبٍِٗ ِغ ا٢فو.ٓ٠
٠جل ٞرٛاىٔب

66

70,96

12

12,90

15

16,12

ﹰ ِٕبٍجب ٌٍظوٚف اٌزـ ٟرؾ١ؾ ثٗ.
٠جل ٞرى١فب
٠زــظف ثــبٌوفك ٚاٌــظجو ٚاإلفالص ٚهٚػ
اٌلػبثخ

45

48,38

14

15,05

34

36,55

61

65,59

21

22,58

11

11,82

ﹰ ٔؾـِٕٙ ٛـخ اٌزله.ٌ٠
٠جل ٞارغب٘ب ا٠غبث١ب
ﹰ فِ ٟغزّؼـٗ اٌّلهٍٟ
 ٞو ْٛػؼٛا فؼبال
ٚاٌزوثٞٛ

61

65,59

7

7,52

25

26,88

34

36,55

28

30,10

31

33,33

٠جل ٞاٌوغجخ ف ٟاٌؼًّ اٌغّبػ.ٟ

52

55,91

11

11,82

30

32,25

ﹰ ٌيِالئـٗ ِٚزؼٍّ.ٗ١
٠جل ٞاؽزواِب ٚرمـل٠وا

18

19,35

29

31,18

46

47,91

٠زظف ثّظٙو شقظِٕ ٟبٍت.

26

27,95

21

22,58

46

47,91

٠قٍ ِٓ ٛاألِواع ٚاٌؼب٘بد.

3

3,22

17

18,27

73

78,49

٠ؾبفع ػٍ ٝاٌؼاللبد اٌط١جخ ِـغ ا٢فو.ٓ٠

14

15,05

8

8,60

71

76,34

 َُٙ٠ف ٟرظِّ ُ١شوٚػبد ػًّ ٚرٕف١ن٘ب ٚرمّٙ٠ٛب.

27

29,03

21

22,58

45

48,38

 َُٙ٠ف ٟاٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌج١ئخ.

38

40,86

22

23,65

33

35,48

٠زم١ل ثشوٚؽ اٌظؾخ ٚاٌَالِخ.

43

46,23

10

10,75

40

43,01

ﹰ ِؼجـوﹰا ،طؾ١ؼ إٌطك.
ّ٠زٍه طـٛد ا ٚاػـؼ ا

22

23,65

19

20,43

52

55,91

٠زّزغ ثمٛح اٌشقظ١خ.

36

38,70

34

36,55

23

24,73

٠شزون ف ٟاٌّغزّؼبد ٚإٌـٛاك ٞاٌؼٍّ١خ.

73

78,49

9

9,67

12

12,90

٠شزون ثبٌّؼبهع اٌؼٍّ١خ كافـً اٌّلهٍخ ٚفبهعٙب.

35

37,63

27

29,03

31

33,33

٠وٍـ اٌم ُ١اٌل١ٕ٠خ ٚاالعزّبػ١خ فٔ ٟف ًٛاٌّزؼٍّ.ٓ١

53

56,98

19

20,43

21

22,58

ٍ٠زـيَ ثـآكاة ِٕٙـخ اٌزـلهٚ ٌ٠أفالل١برٙب.

29

31,18

36

38,70

28

30,10

٠م َٛثلٚه اٌمبئل ث ٓ١ؽالة اٌظف ثشىً ع١ل.
ّ٠بهً كٚهٖ وـشو٠ه أل١ٌٚـبء األِٛه ف ٟروث١خ أ اثٓ
ئ.ُٙ

37

39,78

14

15,05

42

45,16

33

35,48

39

41,93

21

33,33

٠ؼزي ثبٌّٕٙـخ ٠ٚـئِٓ ثوٍـبي رٗ وّؼٍُ.
اٌّزٍٛـػ اٌؾَـبثٟ

19
37.5

20,43
40.31

37
20.68

39,78
28.39

37
34.81

39,78
31.3

يٛحع هف الجدكؿ رقـ ) (3أف الىسب الهئكية لمهؤشرات الهحققة فْ هكاصفات الطالػب الهعمـ
قد تراكحت بٓف ) (% 12،90ك) ,(%78،49أها الىسبة الهئكية الهتكسطة

فقد بمغت

) (% 3.31هها ٓد ؿ عمِ أف براهج تربية الهعمهٓف كهخرجاتٍا فْ الهجاؿ اٚجتهػاعْ –
الشخصْ لـ تحقق الرضا الكبٓر كالهطمكب لمهستفٓدٓف هف ٌذا البراهج  .رغـ أف بعػض

910

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)
 52ـ  52أغظطض 5252و

[متطمبات التحكؿ التربكي لكميات التربية في ظل تحديات تكنكلكجيا المعرفة]

الهؤشرات قد تحققت كبىسبة كبٓرة كها يشٓر الطمبة فْ الهؤشرات ذكات اٖرقاـ ),10 ,9
,(14هها يستدعْ إعادة الىظر فْ أٌداؼ ٌذا الهجاؿ كهحتكاي كأسالٓب إكسابً لمطٛب.
كيهكف ترتٓب الحاجات اٚجتهاعية – الشخصية حسب أٌهٓتٍا هف كجٍة ىظر أفػراد العٓىة:
 الهشاركة فْ الهجتهعات ,كالىكادؼ العمهية. التهتع باٚتزاف اٚىفعالْ فْ تعاهمً هع أخريف. التحمْ بالرفق ,كالصبر ,كا٘خٛص ,كركح الدعابة. اكتساب اتجاي إٓجابْ ىحك هٍىة التدريس. الرغبة فْ العهل الجهاعْ. ترسٓخ القيـ الدٓىية ,كاٚجتهاعية فْ ىفكس الهتعمهٓف القدرة عمِ التكٓف هع الظركؼ التْ تحيط بً. التقٓد بشركط الصحة كالسٛهة.يٛحع هف الىتائج السابقة أف ٌىاؾ اتفاقا كبٓ ار إلِ حد ها  -بٓف الطمبة أفراد العٓىة حػكؿ
الهتطمبات اٖكثر أٌهية  ,التْ ٓىبغْ أف ُيعاد الىظر فْ إعدادٌا ,كتدريسٍا ,كتقكيهٍػا هػف

جدٓد ,كهف ثـ يهكف القكؿ  :إف ٌىاؾ قصك ار فْ هجاؿ ا٘عداد اٚجتهػاعْ الشخػصْ  ,ك
ٌىاؾ حاجة هاسة إلِ إعادة الىظر فيً  ,بها ٓتٛءـ هع هتطمبػات الطػٛب الهعمهٓف,كبهػا يسٍـ
فْ تحقٓق اٌٖداؼ الهحددة فْ ٌذا الهجاؿ.
ج– اإلعداد الثقافي:

الجدكؿ رقـ ( )4يبيف إجابات الطمبة أفراد عينة البحث حكؿ مدى تحقق معايير الجكدة
لب رامج تربية المعمميف كمخرجاتيا كفق معايير الجكدة في كمية التربية قصر بف غشير– قسـ
معمـ الفصل  -بجامعة طرابمس في مجاؿ اإلعداد الثقافي.
المؤشػر

غير

محقق إلى حد

محقق

ما

التكرار

%

التكرار

%

محقق
التكرار

%

يهتمؾ هستكػ ثقافيا فْ الهكضكعات العمهية.

36

28 38,70

29 30,10

31,18

يهتمؾ هػستكػ ثقافٓػا﵁ فػْ الهكضػكعات اٚجتهاعية.

45

25 48,38

23 26,88

24,73

يعرؼ بعض الهعمكهات التاريخية كالجغرافية عمِ

32

34 34,40

27 36,55

29,03

الهستكػ الهحمْ.
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يعرؼ بعض الهعمكهات التاريخية كالجغرافية عمِ

46

19 49,46

28 20,43

30,10

الهستكػ ا٘قميهْ.
يعرؼ بعض الهعمكهات التاريخية كالجغرافية عمِ

37

21 39,78

35 22,58

37,63

الهستكػ العالهْ.
يهتمؾ هكاقف اتجاي هشكٛت هحمية كعالهية.

28

35 30,10

30 37,63

32,25

ٓتقف إحدػ المغات اٖجىبية.

35

29 37,63

30 31,18

32,25

ٓتعرؼ حقكؽ ا٘ىساف كالهػذاٌب الفكريػة الهعاصرة فْ

32

17 34,40

44 18,27

47,31

الكطف العربْ كالعالـ.
ٓمـ باٖحداث الجارية.

11

24 11,82

يسعِ إلِ زيادة ثقافتً التخصصية فْ هجاؿ هادتً

41

6 44,08

58 25,80

62,36

46

49,46

6,45

الدراسية.
المتكسػط الحسػابي

23.8 36.74 34.2

35 25.58

37.68

يٛحع هف الجدكؿ رقـ ) (4أف الىسب الهئكية لمهؤشرات الهحققػة فػْ هكاصػفات الطالب

الهعمـ فْ هجاؿ ا٘عداد الثقافْ قد تراكحت بٓف ) ( %24،73ك) ،(% 62،36أها الىسبة

الهئكية الهتكسطة فقد بمغت ) (%68.37هها ٓدؿ عمِ أف بػراهج تربٓػة الهعمهٓف كهخرجاتٍا
فْ الهجاؿ الثقافْ لـ تحقق الرضا الكبٓر ,كالهطمكب لمهستفٓدٓف هف ٌذا البراهج  ,هاعدا

الهؤشر رقـ ) .(9هها يستدعْ إعادة الىظر فْ أٌػداؼ ٌػذا الهجاؿ كهحتكاي كأسالٓب إكسابً

لمطٛب.

كيهكف ترتٓب الحاجات الثقافية حسب أٌهٓتٍا هف كجٍة ىظر أفراد العٓىة:
 الهعارؼ التاريخية كالجغرافية عمِ الهستكػ ا٘قميهْ. اهتٛؾ هستكػ ثقافْ فْ الهكضكعات اٚجتهاعية. زيادة ثقافتً التخصصية فْ هجاؿ الهادة الدراسية.يٛحع هف الىتائج السابقة أف ٌىاؾ حاجة هاسة  ,كها ٓبدٍٓا الطمبة أفراد العٓىة إلِ ضػركرة

إعادة الىظر فْ الهعارؼ كالهعمكهات التْ تقدـ فْ ٌذا الهجاؿ  .بها ٓتٛءـ هػع هتطمبػات
الطٛب الهعمهٓف الثقافية التْ تتكسع دائرتٍا كل ٓكـ ككل دقيقة  ,.كبها يسٍـ فػْ تحقٓػق

اٌٖداؼ الهحددة فْ ٌذا الهجاؿ.
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د – اإلعداد األكاديمي:
الجدكؿ رقـ ( ) 5يبيف إجابات الطمبة أفراد عينة البحث حكؿ مدى تحقق معايير الجكدة
لبرامج تربية المعمميف كمخرجاتيا كفق معايير الجكدة في كمية التربية قصر بف غشير–
قسـ معمـ الفصل  -بجامعة طرابمس في مجاؿ اإلعداد األكاديمي.
اٌّــإشــو
 ٍُ٠ثبٌزغبهة اٌغل٠لح ف١ِ ٟلاْ رؼٍِ ُ١بكرـٗ اٌلهاٍ١خ.
٠نوو أُ٘ اٌشقظ١بد ماد اٌزؤص١و اٌىج١و ف ٟرطٛه ِبكرٗ
اٌلهاٍ١خ.
٠جوى ػاللخ ِبكرٗ اٌلهاٍ١خ ثّغبالد د اٌّؼوفخ
األفو.ٜ
٠جوى أصو ِبكرٗ ف ٟؽ١بح اٌفوك ٚاٌّغزّغ.
٠ؼًّ ػٍ ٝى٠بكح ِؼبهفٗ ٚفجوارٗ ثـبال ؽالع ػٍٝ
اٌّواعغ ِٚظبكه اٌزؼٍُ.
 ٍُ٠ثبأل٘لاف اٌؼبِخ ٌزله ٌ٠وً ِـبكح ِـٓ اٌّٛاك
اٌلهاٍ١خ.
٠زؼوف ؽوائـك اٌزـلهٚ ٌ٠اٍـزوار١غ١بد ٖ ٠ٚزّىٓ ِٓ
رٛظ١فٙب ف ٟاٌزؼٍ ُ١اٌظف.ٟ
٠ىزَت اٌّؼبهف ٚاٌّٙبهاد اٌؼٍّ١ـخ اٌزـ ٟرَبػلٖ ػٍٝ
اٌزّىٓ ِٓ رقظظٗ.
ّ٠زٍه ِٙبهاد اٌجؾش اٌؼٍّ.ٟ
٠ىزَت ِٙبهاد ٚأٍبٌ١ت رك  ُ٠ٚاٌزؾظٌ ً١لٜ
اٌّزؼٍّ.ٓ١
٠زؼوف ؽوائك رٕظ ُ١إٌّٙظ ٚرط٠ٛوٖ.
اٌّزٍٛـػ اٌؾَـبثٟ

غ١و ِؾمك
اٌزىواه %

ِؾمك ئٌ ٝؽل
ِب
اٌزىواه %

ِؾمك
اٌزىواه %

22

23,65

24

25,80

47

50,53

28

30,10

37

39,78

28

30,10

13
10

13,97
10,75

43
19

46,23
20,43

37
64

39,78
68,81

21

22,58

37

39,78

35

37,63

9

9,67

8

8,60

76

81,72

29

31,18

26

27,95

38

40,86

34
32

36,55
34,40

13
34

13,97
36,55

46
27

49,46
29,03

19
11

20,43
11,82

23
37

24,73
39,78

61
45

65,59
48,38

20.72

22.18

27.36

29.11

44.91

49.19

يٛحع هف الجدكؿ رقـ ) (5أف الىسب الهئكية لمهؤشرات الهحققػة فػْ هكاصػفات الطالب الهعمـ
فػْ هجػاؿ ا٘عػداد اٖكػاديهْ قػد تراكحػت بػٓف ) (%29،03ك) ,(%81،72أها الىسبة الهئكية
الهتكسطة فقد بمغت ) , (%19.49هها ٓد ؿ عمِ أف براهج تربية الهعمهٓف ,كهخرجاتٍا فْ
الهجاؿ اٖكاديهْ لػـ تحقػق الرضػا الكبٓػر ,كالهطمكب لمهستفٓدٓف هف ٌذا البراهج  ,كلكف
بالهقارىة هع الهجاٚت اٖخرػ فإف ٌذا الهجاؿ كاف أكثر قبك ٚك تحققا  ,حٓث حققت بعض
الهؤشرات ىػسب قبػكؿ عالٓػة كالهؤشرات ذكات اٖرقاـ ) .(10 ,6 ,4 ,1
كيهكف ترتٓب الحاجات اٖكاديهية حسب أٌهٓتٍا هف كجٍة ىظر أفراد العٓىة:
 اكتساب الهعارؼ كالهٍارات العمهية التْ تساعد عمِ التهكف هف التخصص.913
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اهتٛؾ هٍارات البحث العمهْ.
الخالصة:
أجهع أفراد العٓىة هف طمبة السىة الرابعة الخريجٓف أف هعآٓر الجكدة التْ تحقق هعمها ٓتهتػع
بجكدة أداء تدريسْ عاؿ لـ تتحقق هف الهعارؼ كالهٍارات كالهكاقػف كاٚتجاٌػات التْ هرك بٍا
خٛؿ سىكات الدراسة اٖربع ,كأف ٌىاؾ حاجة هاسة ٘عادة الىظر فٍٓا بها ٓتىاسب هع الهعآٓر
الدكلية لبراهج إعداد الهعمـ كتدريبً.
ثانياً – بالنسبة إلى كجية نظر الييئة التدريسية :فيما يتعمق بمدى تحقق معايير الجكدة
لبرامج تربية المعمميف كمخرجاتيػا كفػق معايير الجكدة مف كجية نظر أعضاء ىيئتيا
التدريسية مف خالؿ المقيػاس.
 –1اإلػلاك اٌّ:ٟٕٙ
اٌغلٚي هلُ (٠ )6ج ٓ١ئعبثبد اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ ػٕ١خ اٌجؾش ؽٛي ِل ٜرؾمك ِؼب١٠و اٌغٛكح
ٌجواِظ روث١خ اٌّؼٍِّٚ ٓ١قوعبرٙب ٚفك ِؼب١٠و اٌغٛكح ف ٟوٍ١خ اٌزوث١خ لصو ثٓ غش١و–
لَُ ِؼٍُ اٌفصً – ثغبِؼخ غواثٌٍ فِ ٟغبي اإلػلاك اٌّ8ٟٕٙ
ِؾمك
اٌزىواه
1
2
4
3
3
2
2
1
3
-

%
12.5
25
50
37.5
37.5
25
25
12.5
37.5
-

اٌّإشـو

٠زم١ل ثبأل ٔظّخ ٚاٌمٛأ ٓ١إٌبظّـخ ٌٍؼّـً اٌّلهٍ.ٟ

-

-

2

25

6

75

ّ٠زٍه ِٙبهاد ط١بغخ األ٘لاف اٌزؼٍ١ّ١ـخ ثطو٠مخ ٍٍٛو١خ.
ٛ٠فو ث١ئخ رؼٍ١ّ١خ غٕ١خ ثبٌّض١واد.

4

50

4
2

50
25

4
2

50
25

ٌل ٗ٠ا ٌملهح ػٍ ٝاصبهح كافؼ١خ اٌّزؼٍّٔ ٓ١ؾ ٛاٌزؼٍ.ُ١
ّ٠زٍه ِٙبهاد اكاهح اٌظف.

5
6

62.5
75

3
-

37.5
-

2

25

ّ٠زٍه ِٙبهاد رقط١ؾ اٌله.ًٚ

6

75

-

2

25

٠شبهن اٌطٍجخ فـ ٟاٌّٛالـف اٌزؼٍ١ّ١ـخ اٌّقزٍفخ.
٠شغغ اٌؼًّ اٌغّبػِ ٟغ اٌّزؼٍّ.ٓ١
٠شبهن اٌّزؼٍّ ٓ١ف ٟارقبم اٌمواهاد.

7
4
6

87.5
50
75

1
2

12.5
25

1
3
-

12.5
37.5
-

َ٠بػل اٌّزؼٍّ ٓ١ػٍ ٝرؼـوف ِـشىالرٚ ُٙالزواػ اٌؾٍٛي إٌّبٍجخ ٌٙب.

4

50

1

12.5

3

37.5

٠زؼوف اٌفٍَفخ اٌزوث٠ٛخ ٌّغزّؼٗ.
٠زؼوف ؽج١ؼخ اٌّزؼٍّٚ ٓ١فظبئظ.ُٙ
 ٍُ٠ثؾمبئك اٌؼٍُ اٌزوثٚ ٞٛإٌفَِٚ ٟجبكئٗ.
َ٠زقلَ ِٙبهاد اٌزله ٌ٠اٌؾل٠ضخ.
٠زؼبًِ ِغ اٌّشىالد ثؾٍٛي ِالئّخ.
ٛ٠ظف اٌقجواد ف ٟاٌّٛالف اٌؾ١بر١خ.
َ٠زقلَ اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٍزقلاِب ٍٍّ١ب
٠واػ ٟاٌفوٚق اٌفوك٠خ.
َ٠زقلَ ؽوائك رله١َ٠خ ِزٕٛػخ.
َ٠زقلَ أٍبٌ١ت رم١ّ٠ٛخ ِزٕٛػخ.
َ٠زضّو اٌٛلذ اٌزؼٍ ّٟ١ثطو٠مخ فبػٍخ.

غ١و ِؾمك
اٌزىواه
5
5
2
4
5
4
5
8
6
2
7

%
62.5
62.5
25
50
62.5
50
62.5
100
75
25
87.5

ِؾمك ئٌ ٝؽل ِب
%
اٌزىواه
25
2
12.5
1
25
2
12.5
1
25
2
12.5
1
25
2
50
4
25
2

-
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َ٠بػل اٌّزؼٍّ ٓ١ػٍ ٝاٌوثؾ ث ٓ١فجوار ُٙاٌَبثمخ ِغ ِب ٍ١زؼٍّ.ْٛ
َ٠زط١غ اٌزّ١ٙل ٌٍلهً ثطو٠مخ ع١لح.

5
4

62.5
50

1
3

12.5
37.5

2
1

25
12.5

٠ؼوة أِضٍخ ِزؼلكح ٌألفىبه ٚاٌّفِٛٙبد اٌز٠ ٟم َٛثؼوػٙب ف ٟاٌظف.

4

50

1

12.5

3

37.5

ٕ٠ظُ ثىفبءح ىِٓ اٌؾظخ اٌلهاٍ١خ ثطو٠مخ ِٕبٍجخ.
ﹰ ع١لأ
ٍ٠قض اٌلهً رٍق١ظب

2
3

25
37.5

2
1

25
12.5

4
4

50
50

٠ؾلك ثىفبءح اٌٛاعجبد إٌّيٌ١خ اٌز ٟرؾمك األ٘لاف اٌزوث٠ٛخ اٌّؾلكح.

5

62.5

1

12.5

2

25

٠لهن أّ٘١خ اٌزمٕ١بد اٌزؼٍ١ّ١خ ف ٟػٍّ١ـخ اٌزؼٍُ.

1

12.5

3

37.5

4

50

٠قزبه اٌضمبفخ اٌزؼٍ١ّ١خ إٌّبٍـجخ ٌٍّٛلـف اٌزؼٍ.ّٟ١
َ٠زقلَ اٌزمٕ١بد اٌزؼٍ١ّ١خ ثىفبءح.
اٌّزٍٛـػ اٌؾَـبثٟ

4
5
4.2

50
62.5
53.23

2
1
1.56

25
12.5
19.38

2
2
2.26

25
25
27.33

يٛحع هف الجدكؿ رقـ ) (6أف الىسب الهئكية لمهؤشرات الهحققة فػْ هكاصػفات الطالب الهعمـ
قد تراكحت بٓف ) (%5.12ك) ,( %75أها الىسبة الهئكيػة الهتكسػطة فقد بمغت )(%33.27
هها ٓد ؿ عمِ أف براهج تربية الهعمهٓف كهخرجاتٍا فْ الهجاؿ الهٍىْ لـ تحقق الرضا الكبٓر
كالهطمكب لمهستفٓدٓف هف ٌذا البراهج  .كأف ٌىاؾ حاجة إلِ إعادة الىظر فْ أٌداؼ ٌذا
الهجاؿ كهحتكاي كأسالٓب إكسابً لمطٛب.
كيهكف ترتٓب الحاجات الهٍىية الكاجب تكافرٌا لدػ الطالبات الهعمهات حسب أٌهٓتٍا:
 هراعاة الفركؽ الفردية. إكساب هٍارات فف استثهار الكقت التعميهْ بطريقة فاعمة. إشراؾ الطمبة فْ الهكاقف التعميهية الهختمفة. استخداـ طرائق تدريسية هتىكعة. اهتٛؾ هٍارات تخطيط الدركس. تعرؼ الفمسفة التربكية لهجتهعً. تعرؼ طبيعة الهتعمهٓف كخصائصٍـ. التعاهل هع الهشكٛت بحمكؿ هٛئهة استخداـ المغة العربية استخداها سميها. إثارة دافعية الهتعمهٓف ىحك التعميـ. هشاركة الهتعمهٓف فْ اتخاذ الق اررات هساعدة الهتعمهٓف عمِ الربط بٓف خبراتٍـ السابقة هع ها سٓتعمهكف.915
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يٛحع هف الىتائج السابقة أف ٌىاؾ اتفاقا كبٓ ار إلِ حد ها  -بػٓف أعػضاء الٍٓئػة التدريسية
كالط البات حكؿ الهتطمبات الهٍىية اٖكثر أٌهية ,كالتْ ٓىبغْ أف يعاد الىظر فْ إعدادٌا
كتدريسٍا كتقكيهٍا هف جدٓد.
كهف ثـ يهكف القكؿ إف ٌىاؾ قصك ار فْ هجاؿ ا٘عداد الهٍىْ ,كٌىاؾ حاجة هاسػة إلِ
إعادة الىظر فيً بها ٓتٛءـ هع هتطمبات الطالبات الهعمهات ,كبها يسٍـ فْ تحقٓػق اٌٖداؼ
الهحددة فْ ٌذا الهجاؿ.
 – 2اإلعداد االجتماعي – الشخصي :الجدكؿ رقـ ( )7يبيف إجابات الييئة التدريسية عينة
البحث حكؿ مدى تحقق معايير الجكدة لبرامج تربية المعمميف كمخرجاتيا كفق معايير
الجكدة في كمية التربية قصر بف غشير– قسـ معمـ الفصل -بجامعة طرابمس في مجاؿ
اإلعداد االجتماعي – .الشخصي.
محقق إلى حد
غير محقق
المؤشر

محقق

ما

التكرار

%

التكرار

%

التكرار

%

ٓبدؼ تكازىا اىفعاليا﵁ فْ تعاهمً هع أخريف.

4

50

2

25

2

25

ٓبدؼ تكيفا﵁ هىاسبأ لمظركؼ التْ تحيط بً.

3

37.5

3

37.5

2

25

ٓتصف بػالرفق كالػصبر كا٘خػٛص كركح الدعابة.

5

62.5

2

25

1

12.5

ٓبدؼ اتجاٌا إٓجابيا ىحك هٍىة التدريس.

4

50

3

37.5

1

12.5

يككف عضكا﵁ فعػاٚ﵁ فػْ هجتهعػً الهدرسػْ كالتربكؼ.

2

25

2

25

1

12.5

4

50

3

37.5

-

12.5

2

25

2

25

4

ٓتصف بهظٍر شخصْ هىاسب.

4

50

3

37.5

1

12,5

ٓخمك هف اٖهراض كالعاٌات.

-

-

-

-

8

100

٠ؾبفع ػٍ ٝاٌؼاللبد اٌط١جخ ِغ ا٢فو.ٓ٠

3

37.5

4

50

1

12.5

5

62.5

2

25

1

12.5

4

50

2

25

2

25

1

12.5

3

37.5

4

50

ٓبدؼ الرغبة فْ العهل الجهاعْ.

ٓبدؼ احت ارها كتقدٓ ا﵁ر لزهٛئً كهتعمهيً.

 َُٙ٠ف ٟرظِّ ُ١ـشوٚػبد ػّـً ٚرٕف١ـن٘ب ٚرمّٙ٠ٛب.
 َُٙ٠ف ٟاٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌج١ئخ.
٠زم١ل ثشوٚؽ اٌظؾخ ٚاٌَالِخ.
ِؼجوا ،طؾ١ؼ إٌطك.
ﹰ ٚاػؾب ﹰ
ّ٠زٍه طٛرب

3

37.5

3

37.5

2

12.5

25
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٠زّزغ ثمٛح اٌشقظ١خ.

3

37.5

2

25

3

37.5

6

75

1

12.5

1

12.5

٠شزون ثبٌّؼبهع اٌؼٍّ١ـخ كافـً اٌّلهٍـخ ٚفبهعٙب.

3

37.5

3

37.5

2

25

٠وٍـ اٌم ُ١اٌل١ٕ٠خ ٚاالعزّبػ١ـخ فـٔ ٟفـ ًٛاٌّزؼٍّ.ٓ١

5

62.5

2

25

1

12.5

2

25

3

37.5

3

37.5

4

50

1

12.5

3

37.5

6

75

-

2

25

٠ؼزي ثبٌّٕٙخ ٠ٚئِٓ ثوٍبٌزٗ وّؼٍُ.

5

62.5

1

12.5

1

12.5

اٌّزٍٛـػ اٌؾَـبثٟ

3.5

46.81

2.13

26.56

2.22

26.13

٠شزون ف ٟاٌّغزّؼبد ٚإٌٛاك ٞاٌؼٍّ١خ.

ٍ٠زيَ ثآكاة ِٕٙخ اٌزلهٚ ٌ٠أفالل١برٙب.
٠م َٛثلٚه اٌمبئل ث ٓ١ؽالة اٌظف ثشىً ع١ل.
ّ٠بهً كٚهٖ وشو٠ه أل١ٌٚبء األِٛه ف ٟروث١خ أثٕبئ.ُٙ

-

يالحظ مف الجدكؿ رقـ ( ) 7أف النسب المئكية لممؤشرات المحققة في مكاصفات الطالب

الهعمـ قد تراكحت بٓف

) ( %5.12ك) ,(%50أها الىسبة الهئكية الهتكسطة فقد بمغت ) (%13.26هها ٓد ؿ عمِ
أف براهج تربية الهعمهٓف كهخرجاتٍا فػْ الهجػاؿ اٚجتهاعْ – الشخصْ لـ تحقق الرضا الكبٓر
كالهطمكب هف ٌذا البراهج  ,هها يشٓر إلِ كجكد حاجة إلِ إعادة الىظر فْ ٌذا الهجاؿ
كهحتكاي كأسالٓب إكسابً لمطمبة .
 –3اإلػلاك اٌضمبف:ٟ
اٌغلٚي هلُ (٠ )8ج ٓ١ئعبثبد اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ ػٕ١خ اٌجؾش ؽٛي ِل ٜرؾمك ِؼب١٠و اٌغٛكح
ٌجواِظ روث١خ اٌّؼٍِّٚ ٓ١قوعبرٙب ٚفك ِؼب١٠و اٌغٛكح ف ٟوٍ١خ اٌزوث١خ لصو ثٓ غش١و– لَُ
ِؼٍُ اٌفصً -ثغبِؼخ غواثٌٍ فِ ٟغبي اإلػلاك اٌضمبف8ٟ
اٌّإشو
ّ٠زٍه َِز ٜٛصمبف١ب ف ٟاٌّٛػٛػبد اٌؼٍّ١خ.
ّ٠زٍه َِز ٜٛصمبف١ب ف ٟاٌّٛػٛػبد االعزّبػ١خ.
٠ؼوف ثؼغ اٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ ٚاٌغغواف١خ ػٍٝ
اٌَّز ٜٛاٌّؾٍ.ٟ
٠ؼوف ثؼغ اٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ ٚاٌغغواف١خ ػٍٝ
اٌَّز ٜٛاإللٍ.ّٟ١
٠ؼوف ثؼغ اي ِؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ ٚاٌغغواف١خ ػٍٝ
اٌَّز ٜٛاٌؼبٌّ.ٟ
ّ٠زٍه ِٛالف ارغبٖ ِشىالد ِؾٍ١خ ٚػبٌّ١خ.
٠زمٓ اؽل ٜاٌٍغبد األعٕج١خ.
٠زؼوف ؽمٛق اإلَٔبْ ٚاٌّنا٘ت اٌفىو٠خ اٌّؼبطوح
ف ٟاٌٛؽٓ اٌؼوثٚ ٟاٌؼبٌُ.
 ٍُ٠ثبألؽلاس اٌغبه٠خ.
َ٠ؼ ٝاٌ ٝى٠بكح صمبفزٗ اٌزقظظ١خ فِ ٟغبي ِبكرٗ
اٌلهاٍ١خ.
اٌّزٍٛـػ اٌؾَـبثٟ

ِؾمك ئٌٝ
غ١و ِؾمك
ؽل ِب
اٌزىواه  %اٌزىواه  %اٌزىواه
2
25
2
50
4
2 37.5
3 37.5
3

ِؾمك
%
25
25

3

37.5

2

25

3

37.5

5

62.5

1

12.5

2

25

4

50

1

12.5

3

37.5

3
5

37.5
62.5

1
2

12.5
25

4
1

50
12.5

6

75

1

12.5

1

12.5

2

25

-

-

6

75

5

62.5

1

12.5

2

25

4

50

1.4

17.5

2.6

32.5
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يٛحع هف الجدكؿ رقـ ) (8أف الىسب الهئكية لمهؤشرات الهحققة فػْ هكاصػفات الطالب
الهعمـ تراكحت الىسب الهئكية لمهؤشرات الهحققة بٓف ) ( %5.12ك) ,( %75أهػا الىػسبة
الهئكية الهتكسطة فقد بمغت ) (%5.32هها ٓد ؿ عمِ أف بػراهج تربٓػة الهعمهػٓف كهخرجاتٍا
فْ الهجاؿ الثقافْ لـ تحقق الرضا الكبٓر كالهطمكب لمهستفٓدٓف هف ٌػذا البراهج ,كأف ها يقدـ
هف هعمكهات كهكاد ثقافية تبدك قاصرة فْ تىهية ٌذا الهجاؿ بها ٓتىاسب هع اٖدكار الجدٓدة
لمهعمـ كهثقف  ,كٚسيها إذا ها أخذ بالحػسباف أف اتػساع ثقافة الهعمـ قد ٓىعكس إٓجابا عمِ تىهية
اتجاٌات آجابية لدػ الطمبة ىحك العمكـ عاهة ,كالعمكـ التربكية كالىفسية خاصة.
 -0اإلػلاك األوبك:ّٟ٠
الجدكؿ رقـ ( )9يبيف إجابات الييئة التدريسية عينة البحث حكؿ مدى تحقق معايير الجكدة
لبرامج تربية المعمميف كمخرجاتيا كفق معايير الجكدة في كمية التربية قصر بف غشير– قسـ
معمـ الفصل  -بجامعة طرابمس في مجاؿ اإلعداد األكاديمي.
ِؾمك ئٌ ٝؽل

غ١و ِؾمك

ِؾمك

ِب

اٌّإشو

اٌزىواه

%

اٌزىواه

%

اٌزىواه

%

 ٍُ٠ثبٌزغبهة اٌغل٠لح ف١ِ ٟلاْ رؼٍِ ُ١بكرٗ اٌلهاٍ١خ

5

62.5

2

25

1

12.5

٠نوو أُ٘ اٌشقظ١بد ماد اٌزؤص١و اٌىج١و ف ٟرطٛه ِبكرٗ اٌلهاٍ١خ.

4

50

2

25

2

25

٠جوى ػاللخ ِبكرـٗ اٌلهاٍـ١خ ثّغـبالد اٌّؼوفخ األفو.ٜ

2

25

4

50

2

25

2

12.5

3

37.5

3

37.5

٠ؼًّ ػٍ ٝى٠بكح ِؼبهفٗ ٚفجوارٗ ثبال ؽالع ػٍ ٝاٌّواعغ ِٚظبكه اٌزؼٍُ.

4

50

1

12.5

3

37.5

 ٍُ٠ثبأل٘لاف اٌؼبِخ ٌزله ٌ٠وً ِبكح ِـٓ اٌّٛاك اٌلهاٍ١خ.

1

12.5

1

12.5

5

62.5

اٌظف.ٟ

3

37.5

3

37.5

2

25

٠ىزَت اٌّؼبهف ٚاٌّٙبهاد اٌؼٍّ١خ اٌزـ ٟرَبػلٖ ػٍ ٝاٌزّىٓ ِٓ رقظظٗ.

2

25

2

25

4

50

6

75

-

-

2

25

2

25

3

37.5

3

37.5

2

25

3

37.5

3

37.5

3

36.36

2.18

27.27

2.72

36.37

٠جوى أصو ِبكرٗ ف ٟؽ١بح اٌفوك ٚاٌّغزّغ.

٠زؼوف ؽوائك ٚاٍـزوار١غ١بد اٌزـله٠ٚ ٌ٠زّىٓ ِٓ رٛظ١فٙب ف ٟاٌزؼٍُ١

ّ٠زٍه ِٙبهاد اٌجؾش اٌؼٍّ.ٟ
٠ىزَت ِٙبهاد ٚأٍبٌ١ت رك  ُ٠ٚاٌزؾـظٌ ً١ل ٜاٌّزؼٍّ.ٓ١
٠زؼوف ؽوائك رٕظ ُ١إٌّٙظ ٚرط٠ٛوٖ.
اٌّزٍٛـػ اٌؾَـبثٟ

يٛحع هف ا لجدكؿ رقـ ) (9أف الىسب الهئكية لمهؤشرات الهحققة فػْ هكاصػفات الطالب
الهعمـ قد تراكحت بٓف ) (%5.12ك) ,(%5.62أها الىسبة الهئكية الهتكسطة فقد بمغت
) (% 37.36هها ٓد ؿ عمِ أف براهج تربية الهعمهٓف كهخرجاتٍا فْ الهجاؿ اٖكاديهْ لـ تحقق
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الرضا الكبٓر كالهطمكب هف ٌذا البػراهج .كأف هػا يقػدـ هػف هعمكهات كهكاد ثقافية تبدك قاصرة فْ
تىهية ٌذا الهجاؿ بها ٓتىاسب هع اٚتجاٌػات الحدٓثة فْ التعميـ ,كالتحكؿ هف التعميـ التقمٓدؼ
إلِ التعمـ الذاتْ هها فرض عمِ الهعمـ أدكا ار جدٓدة كهصهـ لمبٓئة التعميهية كالهىسق لمتعمـ بعد
أف كاف همقىا كىاق ٛلمهعرفة.
كيهكف ترتٓب الحاجات اٖكاديهية الكاجب تكافرٌا لدػ الطٛب الهعمهٓف حػسب أٌهٓتٍا:
 هٍارات البحث العمهْ. ا٘لهاـ بالتجارب الحدٓثة فْ هٓداف تعميـ الهادة الدراسية. اٚطٛع بدكر أٌـ الشخصيات ذات التأثٓر الكبٓر فْ تطكر هادتً الدراسية. زيادة الهعارؼ كالخبرات باٚطٛع عمِ الهراجع كهصادر التعمـ.ثانيأ :فيما يتعمق بمدى تحقق معايير الجكدة لبرامج تربية المعمميف ،كمخرجاتيا فػي كمية
التربية قصر بف غشير بجامعة طرابمس ،كفق معايير الجكدة مف كجية نظر أعضاء الييئة
التدريسية مف خالؿ المقياس .
أكال – األىداؼ:
الجدكؿ رقـ ( )10يبيف إجابات الييئة التدريسية عينة البحث حكؿ مدى تحقق معايير الجكدة
لبرامج تربية المعمميف ،كمخرجاتيا ،كفق معايير الجكدة في كمية التربية قصر بف غشير– قسـ
معمـ الفصل  -بجامعة طرابمس في مجاؿ األىداؼ.
اٌّــإشـو
رٛعل أ٘لاف ػبِخ ٌٍجؤبِظ.
األ٘لاف ِظبغخ اعوائ١ب لبثٍخ ٌٍم١بً.
رزظف األ٘لاف ثبٌشّ١ٌٛخ.
األ٘لاف ِشزمخ ِٓ اٌفٍَفخ اٌزوث٠ٛخ ٌٍجٍل.
األ٘لاف ٚاػؾخ ال ٌجٌ فٙ١ب.
األ٘لاف ِؼٍِٛخ ٌٍ١ٙئخ اٌزؼٍ١ّ١خ.
األ٘لاف ِؼٍِٛخ ٌٍّغزّغ.
األ٘لاف لبثٍخ ٌٍزؾمك.
األ٘لاف ِزٕبٍجخ ِغ اِىبٔ١بد اٌىٍ١خ.
ؽبعبد األ٘لاف ِزٕبٍجخ ِغ اٌزّٕ١خ.
األ٘لاف ِزٕبٍجخ ِغ ل ُ١اٌّغزّغ.
رزظف األ٘لاف ثبٌّؤٚخ.

غ١و ِؾمك
اٌزىواه
6
1
5
7
2
4
5
1
2

%
75
12.5
62,5
87.5
25
50
62,5
12.5
25

ِؾمك ئٌٝ
ؽل ِب
اٌزىواه  %اٌزىواه
6
37.5
3
1
12.5
1
7
12.5
1
7
12.5
1
4
37.5
3
2
12.5
1
12.5
1
2
50
4
2
25
2
2
12.5
1
3
50
4
2
50
4

ِؾمك
%
75
12.5
87.5
87.5
50
25
25
25
25
37.5
25
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رزؼّٓ األ٘لاف أ٘لافب ػمبئل٠خ
رزؼّٓ األ٘لاف أ٘لافب أٍو٠خ.
رزؼّٓ األ٘لاف أ٘لافب طؾ١خ.
رزؼّٓ األ٘لاف أ٘لافب الزظبك٠خ.
رزؼّٓ األ٘لاف أ٘لافب صمبف١خ.
رزؼّٓ األ٘لاف أ٘لافب رؼٍ١ّ١خ.
رزؼّٓ األ٘لاف أ٘لافب ػٍّ١خ.
رورجؾ عّ١غ األ٘لاف ثطج١ؼخ ٔظبَ اإلػلاك
ِٚغبالرٗ.
اٌّزٍٛـػ اٌؾَـبثٟ

4
1
1
2
4
-

50
12.5
12.5
25
50
-

3
3
3
3
1
1

37.5
37.5
37.5
37.5
12.5
12.5

1
4
4
3
3
8
7

12.5
50
50
37.5
37.5
100
87.5

3

37.5

3

37.5

2

25

42.16 3.33 27.28 2.19 30.45 2.47

يٛحع هف الجدكؿ رقـ ) (10أف الىسب الهئكية لهتطمبات الجكدة الشاهمة الهحققة فػْ برىاهج
إعداد الهعمـ فْ هجاؿ اٌٖداؼ قد تراكحػت بػٓف ) ( %0ك) ,(%100أهػا الىسبة الهئكية
الهتكسطة فقد بمغت ) (%16.42هها ٓد ؿ عمػِ أف بػراهج تربٓػة الهعمهٓف كهخرجاتٍا لـ
تحقق كل اٌٖداؼ الهحددة هسبقا  ,كأف ٌىاؾ حاجة إلِ إعادة الىظر فْ كسائل تحقٓق ٌذي
اٌٖداؼ هجددا  ,كتبٓف الىتائج أف أٌـ الهبػادغ الهحققػة ٌْ:
 شهكلية اٌٖداؼ اٌٖداؼ هشتقة هف الفمسفة التربكية لمبٛد. كضكح اٌٖداؼ. كجكد أٌداؼ أسرية ,كصحية ,كتعميهية ,كعمهية.أها أٌـ الهبادغ غٓر الهحققة فٍْ:
 اٌٖداؼ غٓر هصاغة إجرائيا ,كغٓر قابمة لمقياس. اٌٖداؼ غٓر هعمكهة لمٍٓئة التعميهية. اٌٖداؼ غٓر هعمكهة لمهجتهع. اٌٖداؼ غٓر هتىاسبة هع حاجات التىهية لـ تتضهف اٌٖداؼ أٌداف ا عقائدية لـ تتضهف اٌٖداؼ أٌدافا ثقافية.ثانيا – المحتكى:
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الجدكؿ رقـ ( )11يبيف إجابات الييئة التدريسية عينة البحث حكؿ مدى تحقق معايير
الجكدة لبرامج تربية المعمميف كمخرجاتيا كفق معايير الجكدة في كمية التربية قصر بف
غشير– قسـ معمـ الفصل  -بجامعة طرابمس في مجاؿ المحتكى.
اٌّإشـو

َ٠زٕل اٌّؾز ٜٛاٌ ٝاٌفٍَفخ اٌزوث٠ٛخ
٠ووي ػٍ ٝاٌضمبفخ اٌؼبِخ ك ْٚرغب٘ـً اٌّؼوفـخ
اٌزقظظ١خ
٠واػ ٟاٌّؾز ٜٛف ٟافز١به فجوارـٗ اؽز١بعـبد
اٌطٍجخ اٌّؼٍّٓ١
٠واػ ٟاٌّؾز ٜٛف ٟافز١به فجوارـٗ اؽز١بعـبد
اٌّغزّغ.
٠واػ ٟاٌّؾز ٜٛفجواد اٌطٍجخ اٌّؼٍّ ٓ١اٌَبثمخ.
٠واػ ٟاٌفوٚق اٌفوك٠خ ث ٓ١اٌطٍجخ اٌّؼٍّ.ٓ١
٠واػ ٟاإلِىبٔ١بد اٌّزٛافوح.
٠غط ٟعّ١غ َِز٠ٛبد اٌزؾظ.ً١
َ٠زف١ل ِٓ االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ ف ٟاٌزوث١خ.
ٛ٠فو اٌّؾزٌٍ ٜٛطبٌت اٌّؼٍُ فوص اٌلهاٍخ
ٚاٌجؾش.
٠واػ ٟاٌّؾز ٜٛاٌزٛاىْ ث ٓ١األٔشطخ اٌالطـف١خ
ٚاٌظف١خ.
٠زظف اٌّؾز ٜٛثبٌّؤٚخ.
ٛ٠فو اٌّؾز ٜٛفوص اٌؼّـً اٌفـوكٌٍ ٞطٍجـخ
اٌّؼٍّ.ٓ١
ٛ٠فو اٌّؾز ٜٛفوص اٌؼًّ اٌغّـبػٌٍ ٟطٍجـخ
اٌّؼٍّ.ٓ١
َ٠زف١ل اٌّؾز ِٓ ٜٛاِىبٔ١بد اٌج١ئخ اٌّؾٍ١خ ٌٍىٍ١خ.
٠ؼًّ اٌّؾز ٜٛػٍ ٝاوَبة اٌطٍجخ اٌّؼٍّ ٓ١اٌضك ح
ثبٌٕفٌ.
٠ؼًّ اٌّؾز ٜٛػٍ ٝاوَبة اٌطٍجخ اٌّؼٍّ ٓ١ل ُ١ا
ف١وح.
٠ؼًّ اٌّؾز ٜٛػٍ ٝاوـَبة اٌطٍجـخ ارغب٘ـبد
ا٠غبث١خ.
٠ؼًّ اٌّؾز ٜٛػٍ ٝاوَبة اٌطٍجخ اٌّؾبفظخ ػٍٝ
اٌٛلذ.
٠ؼًّ اٌّؾز ٜٛػٍ ٝاٍزفبكح اٌطٍجخ اٌّؼٍِّ ٓ١ـٓ
اٌزملَ اٌزمٕٟ
 ّٟٕ٠ارغب٘بد ا٠غبث١خ ٔؾِٕٙ ٛخ اٌزؼٍ.ُ١

غ١و ِؾمك

ِؾمك ئٌ ٝؽل
ِب

ِؾمك

اٌزىو
اٌزىواه  %اٌزىواه %
اه
4 12.5
1 37.5
3

%
50

4

50

3

37.5

1

12.5

5

62,5

1

12.5

2

25

6

75

2

25

-

-

4
7
6
4
7

50
87.5
75
50
87.5

1
1
1
1

12.5
12.5
12.5
12.5

3
1
1
3
-

37.5
12.5
12.5
37.5
-

5

62.5

-

-

3

37.5

8

100

-

-

-

-

6

75

-

-

2

25

7

87.5

-

-

1

12.5

5

62.5

-

-

2

25

2

25

4

50

2

25

4

50

1

12.5

3

37.5

3

37.5

3

37.5

2

25

3

37.5

2

25

3

37.5

7

87.5

1

12.5

-

-

2

25

3

37.5

3

37.5

4

50

3

37.5

1

12.5
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٠ؼًّ ػٍَِ ٝبػلح اٌطٍجخ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝاوزَبة
اٌّٙبهاد ا٢ر١خ :ؽً اٌّشىالد  ،اٌزؼٍُ اٌـنار، ٟ
اٌزفى١و اإلثلاػ ، ٟاٌجؾش اٌؼٍّ ، ٟاإلرمـبْ فـٟ
اٌؼًّ ،ارقبم اٌمـواه  ،اٌجؾـش ػـٓ ِـظبكه
اٌّؼوفخ ...،اٌـ
اٌّؾزِ ٜٛجٕ ٟػٍ ٝأٍبً ِب ٛ٠اعٗ اٌّؼٍُ فـٟ
ػٍّٗ اٌّ١لأٟ
٠ز١ؼ اٌّؾز ٜٛفوطخ االؽزىبن اٌّجىـو ثؼًّ ٠ـخ
اٌزله ِٓ ٌ٠فالي كه ًٚاٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ.
٠ؼُ اٌّؾز ٜٛف ٟثٕبئٗ آٌ١خ ٌٍزم.ُ٠ٛ
اٌّؾزَِٕ ٜٛك ِٕٚبٍت ٌأل٘لاف.
ٛ٠عل ٌٍّؾز ٜٛكٌ٠ ً١ج ٓ١رفبطِٛ ً١اكٖ ٚأٔشطزٗ.
٠زظف اٌّؾز ٜٛثبٌشّ١ٌٛخ ٌٍّؼبهف ٚاٌّٙبهاد.
٠زٕبٍت اٌّؾزِ ٜٛغ للهاد اٌطالة اٌّؼٍّ.ٓ١

5

62,5

1

12.5

2

25

6

75

-

-

2

25

-

-

1

12.5

7

87.5

3
6
7
3
5

37.5
75
87.5
37.5
62.5

3
1
1
2
2

37.5
12.5
12.5
25
25

2
1
3
1

25
12.5
37.5
12.5

50

3

37.5

٠زظف اٌّؾز ٜٛثبٌزٛاىْ ث ٓ١اإلػـلاك اٌؼٍّـٚ ٟاٌّٚ ٟٕٙاٌشقظٟ

3

37.5

2

25

3

37.5

اٌّزٍٛـػ اٌؾَـبثٟ

4.52

56.33

1.38

18.57

2

25

 َُٙ٠اٌّؾز ٜٛف ٟثٕبء شقظ١خ اٌطبٌت اٌّؼٍُ.

1

4

12.5

يٛحع هف الجدكؿ رقـ ) (11أف الىسب الهئكية لهتطمبات الجكدة الشاهمة الهحققة فْ
برىاهج إعداد الهعمـ فْ هجاؿ الهحتكػ قد تراكحت بٓف ) ( %0ك) ,(%5.87أها الىسبة
الهئكية الهتكسطة فقد بمغت ) (%25هها ٓد ؿ عمػِ أف بػراهج تربٓػة الهعمهػٓف كهخرجاتٍا فْ
هجاؿ الهحتكػ لـ تتحقق كمٍا ,كأف ٌىاؾ حاجة ٘عادة تطكير الهحتكػ هف حٓث اختياري
كتىظيهً  ,كتصهيهً بها ٓتٛءـ هع الهعآٓر العالهية لبػراهج إعػداد الهعمهٓف ,كالبٓئة الهحمية .
كتبٓف الىتائج أف أٌـ الهبادغ الهحققة ٌْ:
 ٓتيح الهحتكػ فرصة اٚحتكاؾ الهبكر بعهمية التدريس هف خٛؿ دركس التربية العهمية يستىد الهحتكػ إلِ الفمسفة التربكية.أها أٌـ الهبادغ غٓر الهحققة فٍْ:
 عدـ هراعاة الهحتكػ لمتكازف بٓف اٖىشطة الٛصفية ,كالصفية. اٚستفادة هف اٚتجاٌات الحدٓثة فْ التربية. عدـ كجكد دلٓل لمهحتكػ ٓبٓف تفاصٓل هكادي كأىشطتً.  ٚيعهل الهحتكػ عمِ إكساب الطمبة الهحافظة عمِ الكقت. ٓ ٚكفر الهحتكػ فرص العهل الفردؼ لمطمبة الهعمهٓف. ٓ ٚراعْ الفركؽ الفردية بٓف الطمبة الهعمهٓف. ٓ ٚراعْ الهحتكػ فْ اختيار خبراتً احتياجات الهجتهع.922
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ثالثا – اإلدارة:
الجدكؿ رقـ ( )12يبيف إجابات الييئة التدريسية عينة البحث حكؿ مدى تحقق معايير الجكدة
لبرامج تربية المعمميف كمخرجاتيا كفق معايير الجكدة في كمية التربية قصر بف غشير– قسـ
معمـ الفصل  -بجامعة طرابمس في مجاؿ اإلدارة.

رّزٍه اكاهح اٌىٍ١خ فجواد روث٠ٛخ.
رّزٍه اكاهح اٌىٍ١خ فجواد اكاه٠خ.
رّزٍه اكاهح اٌىٍ١خ شقظ١خ ل١بك٠خ.

اٌزىواه
5
5

%
62.5
62.5

ِؾمك ئٌ ٝؽل
ِب
%
اٌزىواه
12.5
1
25
2
12.5
1

اٌّإشو

غ١و ِؾمك

ِؾمك
اٌزىواه
8
1
2

%
100
12.5
25

٠زٛافو ٌل ٜاكاهح اٌىٍ١خ ارغبٖ ا٠غـبثٔ ٟؾـ ٛاٌؼًّ اٌزؼٍ.ّٟ١

3

37.5

3

37.5

2

25

رؼغ اكاهح اٌىٍ١خ اٌقطؾ اٌلهاٍ١خ ٌجـواِظ اػلاك اٌّؼٍُ ٚرله٠جٗ ف ٟػـٛء
األ٘ـلاف اٌّؾلكح

4

50

2

25

2

25

رم ُ١اكاهح اٌىٍ١خ ػاللبد أَبٔ١خ ِغ أػؼبء اٌ١ٙئخ اٌزؼٍ١ّ١خ ثّب ٠ؾمـك
أ٘ـلاف اٌىٍ١ـخ اٌزوث٠ٛخ.

4

50

2

25

2

25

رٕظُ أِٛه اٌظوف ٚاإلٔفبق ػٍـ ٝثـواِظ اػلاك اٌّؼٍُ ٚرله٠جٗ.

5

62.5

3

37.5

-

-

رَزقلَ اكاهح اٌىٍ ٟح أٍبٌ١ت ارظبي فؼبٌخ ِغ اٌيِالء أػؼبء اٌ١ٙئخ
اٌزؼٍ١ّ١ـخ ٚاٌطـالة اٌّؼٍّ.ٓ١

6

75

1

12.5

1

رؼزّل اكاهح اٌىٍ١خ ِجبكئ اٌلّ٠مواؽ١خ ٚاٌؾٛاه ِغ اٌيِالء ٚاٌطالة
اٌّؼٍّ.ٓ١

6

75

2

25

-

-

رَزقلَ اكاهح اٌىٍ١خ أٍبٌ١ت رؾش ػٍ ٝاإلثلاع ٚاٌزغ١١و

6

75

2

25

-

-

رؼزّل اكاهح اٌىٍ١خ ػٍ ٝاٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌلل١مخ ػٕل ارقبم لـواهاد
روث٠ٛـخ رزؼٍـك ثجواِظ اػلاك اٌّؼٍُ .

7

87.5

-

-

1

12.5

رَزقلَ اكاهح اٌىٍ١خ إٌّٙظ اٌؼٍّ ٟف ٟؽـً اٌّشىالد اٌز ٟرٛاعٙٙب اٌىٍ١خ.

5

62.5

-

-

3

37.5

رَزضّو اٌجٕبء ٚاٌّوافك ثشىً فؼبي ٠ـَبػل ػٍ ٝرؾم١ك أٖ كاف ثـواِظ
اػـلاك اٌّؼٍـُ ٚرله٠جٗ.

3

37.5

3

37.5

2

25

رَزقلَ ثبٌشىً األِضً ِظبكه ِٛٚاهك اٌىٍ١خ ثّب ٠ؾمك أ٘لاف اٌجواِظ.

5

62,5

2

25

1

12.5

رٛصك اٌظٍخ ث ٓ١اٌىٍ١ـخ ٚأ١ٌٚـبء األِـٛه ٚاٌّغزّغ اٌّؾٍ.ٟ

7

87.5

1

12.5

-

-

رزبثغ ػًّ اإلكاهٚ ٓ١٠أػؼبء اٌ١ٙئخ اٌزؼٍ١ّ١خ.
رٛظف ٔزبئظ اٌجؾٛس اٌز ٟأعو٠ذ فِ ٟغبي اػلاك اٌّؼٍُ ٚرله٠جٗ فٟ
رط٠ٛو ٘نا اٌّغبي.

5

62.5

1

12.5

2

25

5

62.5

3

37.5

-

-

6

75

1

12.5

1

12.5

4

50

2

25

2

25

رشون أ١ٌٚبء األِٛه ٚاٌفؼبٌ١بد االعزّبػ١ـخ ٚااللزظبك٠خ فٚ ٟػغ ثؤبِظ
اػلاك اٌّؼٍـُ ٚرله٠جٗ.

8

100

-

-

-

-

اٌّزٍٛـػ اٌؾَـبثٟ

4.85

61.25

1.6

20

1.45

رٕظُ اعزّبػبد كٚه٠خ ِغ اٌطالة اٌّؼٌٍّّ ٓ١زبثؼخ أٚػبػ ُٙاٌلهاٍ١خ.
رَزقلَ اٌزىٌٕٛٛع١ب فِ ٟغبي ػٍّٙب.

12.5

18.75

يٛحع هف الجدكؿ رقـ ) (12أف الىسب الهئكية لهتطمبات الجكدة الشاهمة الهحققة فػْ برىاهج
إعداد الهعمـ فْ هجاؿ ا٘ دارة قد تراكحت بٓف ) (%0ك) ,(%100أها الىسبة الهئكية
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الهتكسطة فقد بمغت ) (%75.18هها ٓد ؿ عمِ أف براهج تربٓػة الهعمهػٓف كهخرجاتٍا فْ هجاؿ
إٚدارة لـ تتحقق كمٍا ,هاعدا الهؤشر رقـ ) (1كٌك أف إدارة الكمية تهتمؾ خبرات تربكية.
كتبٓف الىتائج أف أٌـ الهبادغ غٓر الهحققة ٌْ:
 هشاركة أكلياء اٖهكر كالفعاليات اٚجتهاعية كاٚقتصادية فْ كضع برىاهج إعػداد الهعمـكتدريبً.
 عدـ كجكد صمة بٓف الكمية ,كأكلياء اٖهكر ,كالهجتهع الهحمْ عدـ اعتهاد إدارة الكمية عمِ البياىات ,كالهعمكهات الدقيقة عىػد اتخػاذ قػ اررات تربكيةتتعمق ببراهج إعداد الهعمـ .
  ٚتستخدـ إدارة الكمية أسالٓب تحث عمِ ا٘بداع ,كالتغٓٓر .  ٚتعتهد إدارة الكمية هبادغ الديهقراطية كالحكار هع الزهٛء ,كالطٛب الهعمهٓف.  ٚتستخدـ إدارة الكمية أسالٓب اتصاؿ فعالة هع الزهٛء أعضاء الٍٓئػة التدريسية,كالطالبات الهعمهات
 عدـ تىظيـ اجتهاعات دكرية هع الطٛب الهعمهٓف لهتابعة أكضاعٍـ الدراسية.رابعأ  -احتياجات البرنامج:

الجدكؿ رقـ ( )13يبيف إجابات الييئة التدريسية عينة البحث حكؿ مدى تحقق معايير الجكدة
لب رامج تربية المعمميف كمخرجاتيا كفق معايير الجكدة في كمية التربية قصر بف غشير– قسـ
معمـ الفصل  -بجامعة طرابمس في مجاؿ احتياجات البرنامج.
اٌّإشـو
رزٛافو اؽز١بعبد اٌجؤبِظ األٍبٍ١خ.
رزٛافو االؽز١بعبد اٌّبك٠خ ٌٍجؤبِظ.
٠زٛافو ػلك وبفٍ ِٓ أػؼبء اٌ١ٙئخ اٌزؼٍ١ّ١خ.
٠زٛافو ػلك وبفٍ ِٓ اٌفٕٚ ٓ١١اإلكاه.ٓ١٠
رئفن ثبٌؾَجبْ اؽز١بعبد اٌطالة اٌّؼٍّ.ٓ١
رٛافو األ كٚاد ٚاٌٍٛبئً اٌز ٟرَبػل ػٍ ٝوشف
اؽز١بعبد اٌطالة اٌّؼٍّٚ ٓ١رؾل٠ل٘ب.
رٛافو أكٚاد ِٛػٛػ١خ ٌم١بً أكاء اٌطالة
اٌّؼٍّٓ١
اٌّزٍٛـػ اٌؾَـبثٟ

ِؾمك ئٌٝ
غ١و ِؾمك
ؽل ِب
اٌزىواه  %اٌزىواه  %اٌزىواه %
12.5
1
25
2 62.5
5
50
4
50
4
37.5
3
12.5
1
50
4
25
2
37.5
3 37,5
3
12.5
1
25
2 62.5
5
ِؾمك

8

100

-

-

-

-

6

75

2

25

-

-

5

1.4 62.5

19.64 1.57 17.85

يٛحع هف الجدكؿ رقـ ) (13أف الىسب الهئكية لهتطمبات الجكدة الشاهمة الهحققة فػْ

برىاهج إعداد الهعمـ فْ هجػاؿ احتياجػات البرىػاهج قػد تراكحػت بػٓف ) (%0ك) ,(%5.37أها
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الىسبة الهئكية الهتكسطة فقد بمغت ) (%64.19هها ٓد ؿ عمػِ أف براهج تربية الهعمهٓف,
كهخرجاتٍا فْ هجاؿ تكافر احتياجات البرىاهج هف ٌٓئة تعميهية كفىية كادارية ,كاهكاىيات هادية

لـ تتحقق.

كتبٓف الىتائج أف أٌـ الهبادغ غٓر الهحققة ٌْ:
 عدـ تكافر اٖدكات كالكسائل التْ تساعد عمِ كشف احتياجػات الطػٛب الهعمهػٓف,كتحدٓدٌا.

 عدـ تكافر أدكات هكضكعية لقياس أداء الطٛب الهعمهٓف. عدـ تكافر احتياجات البرىاهج اٖساسية. -عدـ اٖخذ بالحسباف اٚحتياجات الفعمية لمهعمهٓف.

فبَِب– إٌّشأح (اٌّجٕ:)ٝ
اٌغلٚي هلُ (٠ )00ج ٓ١ئعبثبد اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ ػٕ١خ اٌجؾش ؽٛي ِل ٜرؾمك ِؼب١٠واٌغٛكح
ٌجواِظ روث١خ اٌّؼٍِّٚ ٓ١قوعبرٙب ٚفك ِؼب١٠و اٌغٛكح ف ٟوٍ١خ اٌزوث١خ لصو ثٓ غش١و– لَُ
ِؼٍُ اٌفصً – ثغبِؼخ غواثٌٍ فِ ٟغبي إٌّشأح8
اٌّإشـو

غ١و ِؾمك

ِؾمك

ِؾمك ئٌ ٝؽل ِب

اٌزىواه

%

اٌزىواه

%

اٌزىواه

%

رٛافو ِظب٘و اٌنٚق اٌؼبَ ٚاٌغّبٌ ٟف ٟشىً اٌجٕبء ٚؽلائمٗ ٚاٌٍٛؽبد
اإلػالِ١خ.

3

37.5

3

37.5

2

25

رجؼل اٌىٍ١خ ػٓ ػٕبطو اٌقطو.

7

87.5

1

12.5

-

-

ِٕبٍجخ اٌجٕبء اٌّؼّبهٌٍّ ٞوؽٍخ اٌزؼٍ١ّ١خ.

3

37.5

4

50

1

ِٕبٍجخ ػلك اٌمبػبد ٌؼلك اٌطالة ؽبٌ١ب.

6

75

2

25

-

-

رٛافو اٌّوافك اٌؼبِخ.

8

100

-

-

-

-

8

100

-

-

-

-

ِالءِخ اٌزظّ ُ١اٌّؼّبهٌ ٞطج١ؼخ إٌّبؿ.

5

62.5

3

-

-

رٛافو ِالػت ِفزٛؽخ.

8

100

-

-

-

رٛافو ٍبؽبد ٌّّبهٍبد األٔشطخ اٌّقزٍفخ.

37.5
-

12.5

رٛافو ِقزجوا د ٌّّبهٍخ اٌزغبهة اٌؼٍّ١خ ِـيٚكح ثىبفخ َِزٍيِبرٙب.

4

50

3

37.5

1

12.5

رٛافو ِقزجواد اٌؾبٍٛة.

2

25

4

50

2

25

وفب٠خ اإلػبءح اٌطج١ؼ١خ.

5

62.5

1

12.5

2

25

وفب٠خ اٌز٠ٛٙخ اٌطج١ؼ١خ.

6

75

2

25

-

-

وفب٠خ اإلػبءح ٚاٌز٠ٛٙخ اٌظٕبػ١خ.

5

62.5

3

37.5

-

-

رٛفو اٌزغ١ٙي اد اٌالىِخ ٌّىبرت أػـؼبء اٌ١ٙئـخ اٌزله١َ٠خ.

4

50

3

37.5

1

12.5

وفب٠خ اٌزغ١ٙياد اٌقبطخ ثبٌمبػبد اٌلهاٍ١خ.

5

62.5

2

25

1

12.5

وفب٠خ اٌزغ١ٙياد اٌقبطخ ثّواوي ِظبكه اٌزؼٍُ.

7

87.5

-

-

1

12.5

5.52

69.1

1.8

اٌّزٍٛـػ اٌؾَـبثٟ

22.8

0.64

8.08
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يٛحع هف الجدكؿ رقـ ) (14أف الىسب الهئكية ؿ هتطمبات الجكدة الشاهمة الهحققة فػْ برىاهج
إعداد الهعمـ فْ هجاؿ الهىشأة قد تراكحت بٓف ) (%0ك) ,(%25أها الىػسبة الهئكية الهتكسطة
فقد بمغت ) (% 08.8هها ٓدؿ عمِ أف بػراهج تربٓػة الهعمهػٓف كهخرجاتٍا فْ هجاؿ تكافر
الهكاصفات الفىية الٍىدسية كالصحية لهبىِ كمية التربٓػة  ,كهدػ هٛءهتٍا لمهىاخ كالعهمية
التعميهة لـ تتحقق.
كتبٓف الىتائج أف أٌـ الهبادغ غٓر الهحققة ٌْ:
 عدـ تكافر الهرافق العاهة. عدـ تكافر ساحات لههارسات اٖىشطة الهختمفة. عدـ تكافر هٛعب هفتكحة.  ٚتبعد الكمية عف عىاصر الخطر )شكارع هزدحهة ,بٓئة همكثة(. عدـ كفاية التجٍٓزات الخاصة بهراكز هصادر التعمـ.سادسا– طرائق التدريس:
الجدكؿ رقـ ( )15يبيف إجابات الييئة التعميمية عينة البحث حكؿ مدى تحقق معايير
الجكدة لبرامج تربية المعمميف كمخرجاتيا كفق معايير الجكدة في كمية التربية قصر بف
غشير– قسـ معمـ الفصل  -بجامعة طرابمس في مجاؿ طرائق التدريس.
اٌّإشـو

غ١و ِؾمك
اٌزىواه

ِؾمك ئٌ ٝؽل
ِب
%
اٌزىواه

ِؾمك
اٌزىواه

%

5

62.5

2

25

1

12.5

رجٌٍ ٓ١طٍجخ اٌّؼٍّ ٓ١أ٘لاف اٌلهً.

4

50

3

37.5

1

12.5

رزظف ؽوائك اٌزله ٌ٠ثبٌزٕٛع.

6

75

1

12.5

1

12.5

7

87.5

1

12.5

1

12.5

ِٕبٍجخ اٌطوائك ٌٍقجواد اٌّواك اوـَبثٙب ٌٍطالة.

5

62.5

3

37.5

-

-

ِٕبٍجخ اٌطوائك ٌؼلك ِغّٛػـخ اٌطـالة اٌّؼٍّ.ٓ١
ِٕبٍجخ اٌطوائك ٌٍٛلذ اٌّزبػ.

6
6

75
75

2
2

25
25

-

-

رز١ؼ اٌفوطخ ٌٍطٍجخ اٌّؼٍّ ٓ١أْ ٠ؼجـوٚا ػٓ أهائ.ُٙ
رٛعٗ اٌطٍجخ اٌّؼٍّ ٓ١اٌِ ٝظبكه اٌزؼٍُ.

7
7

87.5
87.5

-

-

1
1

12.5
12.5

ِٕبٍجزٙب ٌٍفوٚق اٌفوك٠خ.
رز١ؼ فوطب ٌٍؼًّ اٌفوكٚ ٞاٌغّبػ.ٟ

7
8

87.5
100

--

-

1
-

12.5
-

رَزقلَ رمٕ١بد اٌزؼٍ ُ١وٍّب أِىٓ مٌه.
اٌّزٍٛـػ اٌؾَـبثٟ

6
6,06

75
77.08

2
1.33

25
16.66

0.58

7.29

رؼًّ ؽوائك اٌزـله ٌ٠ػٍـ ٝرؾم١ـك األ٘لاف اٌّؾلكح.

رض١و اٌطوائـك اٌّزجؼـخ أزجـبٖ اٌطٍجـخ اٌّؼٍّ.ٓ١

%
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يٛحع هف الجدكؿ رقـ ) (15أف الىسب الهئكية لهتطمبات الجكدة الػشاهمة الهحققػة فػْ برىاهج
إعداد الهعمـ فْ هجاؿ طرائق التدريس قد تراكحت بٓف ) ( %0ك) ,( %5.12أهػا الىسبة الهئكية
الهتكسطة فقد بمغت ) (%29.7هها ٓد ؿ عمِ أف براهج تربٓػة الهعمهػٓف كهخرجاتٍا فْ هجاؿ
هىاسبة طرائق التدريس ككظيفتٍا فْ تحقٓػق اٌٖػداؼ الهعرفٓػة كالهٍارية كاٚىفعالية لدػ الطٛب
الهعمهٓف لـ تتحقق  ,كيٛحع أف ٌذا الهجاؿ يعػد أكثػر هجا ٚهف حٓث عدـ تحقق هتطمبات

الجكدة الشاهمة  ,فها زاؿ هعظـ أعضاء الٍٓئة التدريسية ٓدرسكف بالطريقة التقمٓدية.
كتبٓف الىتائج أف أٌـ الهبادغ غٓر الهحققة ٌْ:
 -تتيح فرص ا لمعهل الفردؼ كالجهاعْ.

 تتيح الفرصة لمطمبة الهعمهٓف أف يعبركا عف آرائٍـ. تكجً الطمبة الهعمهٓف إلِ هصادر التعمـ. هىاسبتٍا لمفركؽ الفردية. تثٓر الطرائق الهتبعة اىتباي الطمبة الهعمهٓف. تتصف طرائق التدريس بالتىكع. تستخدـ تقىيات التعميـ كمها أهكف ذلؾ. هىاسبة الطرائق لمكقت الهتاح. هىاسبة الطرائق لعدد الطٛب الهعمهٓف.سابعاً -التقكيـ:

الجدكؿ رقـ ( )16يبيف إجابات الييئة التدريسية عينة البحث حكؿ مدى تحقق معايير
الجكدة لبرامج تربية المعمميف كمخرجاتيا كفق معايير الجكدة في كمية التربية قصر بف
غشير– قسـ معمـ الفصل  -بجامعة طرابمس في مجاؿ التقكيـ.
اٌّإشـو

غ١و ِؾمك

ِؾمك ئٌ ٝؽل
ِب

ِؾمك

اٌزىواه

%

اٌزىواه

%

اٌزىواه

%

٠زٕبٚي اٌزم ُ٠ٛعّ١غ عٛأت اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ.

3

37.5

3

37.5

2

25

رٛعل ِؼب١٠و ٚاػؾخ رؾلك َِز ٜٛاألكاء اٌغ١ل.

5

62.5

2

25

1

12.5

4

50

2

25

2

25

رىشف أٍبٌ١ت اٌزم ُ٠ٛػٓ ِملاه ِب رُ أغبىٖ ِٓ أ٘لاف.

5

62.5

3

37.5

-

-

ّ٠ىٓ ٌٍطالة اٌّؼٍّـِ ٓ١واعؼـخ ٔزـبئغ ُٙاٌزؾظ١ٍ١خ.

7

87.5

1

12.5

-

-

رّزبى أٍبٌ١ت اٌزم ُ٠ٛثؤٔٙب ِزٕٛػخ.

4

50

4

50

-

-

رزظف أٍـبٌ١ت اٌزمـ ُ٠ٛثزـٛافو ػٕـظو اٌّٛػٛػ١خ.

4

50

3

37.5

1

رّزبى أٍبٌ١ت اٌزم ُ٠ٛثؤٔٙب لبثٍخ ٌٍزطج١ك.

12.5
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رزظف أٍبٌ١ت اٌزم ُ٠ٛثزٛافو ػٕظو اٌشّ١ٌٛخ.

5

62.5

2

25

1

12.5

رملَ اٌىٍ١خ رك اه٠و ٌٍغٙبد اٌّؼٕ١ـخ رٛػـؼ َِز ٜٛأكاء اٌطٍجخ اٌّؼٍّٓ١

3

37.5

2

25

3

37.5

ٔظبَ اٌزم٠ ُ٠ٛمـ ٌ١اإلؽـبه إٌظـو ٞألكاء اٌطبٌت اٌّؼٍُ.

2

25

3

37.5

3

37.5

رٛظف اٌىٍ١خ ٔزبئظ اٌزم ُ٠ٛف ٟرؾَ ٓ١ثـواِظ اػلاك اٌّؼٍُ ٚرله٠جٗ.

5

62.5

3

37.5

-

-

ّ٠زبى ٔظبَ اٌزم ُ٠ٛثبالٍزّواه٠خ.

2

25

4

50

2

25

-

-

1

12.5

8

100

رظله اٌىٍ١خ رمبه٠و كٚه٠خ ثٕزـبئظ ػٍّ١ـبد اٌزم.ُ٠ٛ

5

62.5

3

37.5

-

-

اٌّزٍٛـػ اٌؾَـبثٟ

3.75

48.21

2.57

32.14

1.64

رؾزفع اٌىٍ١خ ثَغالد ٔزبئظ ػٍّ١بد اٌزم.ُ٠ٛ

19.55

يٛحع هف الجدكؿ رقـ ) (16أف الىسب الهئكية لهتطمبات الجكد ة الشاهمة الهحققة فػْ برىاهج
إعداد الهعمـ فْ هجاؿ التقكيـ قد تراكحت بٓف ) (%0ك) ,(%100أها الىػسبة الهئكية الهتكسطة
فقد بمغت ) (% 55.19هها ٓد ؿ عمِ أف براهج تربٓػة الهعمهػٓف كهخرجاتٍا فْ هجاؿ تكافر
ال تقكيـ هف تىاكلً لجهيع جكاىب العهمية التعميهية ,ككجكد هعآٓر كاضحة كهىاسبة لتحدٓد
هستكػ اٖداء الجٓد ,كغٓرٌا هها ٓرتبط بعهمية التقكيـ كاٌٖداؼ كاٖسالٓب كالفائدة هف عهمية
التقكيـ فْ ضبط سٓر العهمية التعميهٓػة لػـ تتحقق.
كتبٓف الىتائج أف أٌـ الهبادغ غٓر الهحققة ٌْ:
 يهكف لمطٛب الهعمهٓف هراجعة ىتائجٍـ التحصٓمية. تكجد هعآٓر كاضحة تحدد هستكػ اٖداء الجٓد. تكشف أسالٓب التقكيـ عف هقدار ها تـ إىجازي هف أٌداؼ. تصدر الكمية تقارير دكرية بىتائج عهميات التقكيـ. تكظف الكمية ىتائج التقكيـ فْ تحسٓف براهج إعداد الهعمـ ,كتدريبً.-

تتصف أسالٓب التقكيـ بتكافر عىصر الشهكلية.

الخالصة:
فْ عالـ سريع التغٓر ,هف اٌٖهية بهكاف إعادة تدريب القكػ البشرية باستهرار كذلؾ
لهساعدتٍا عمِ هٛحقة الهعرفة كالتقىية الجدٓدة .كلٍذا ٓركز صاىعك القرار التربػكؼ عمِ ٌذي
اٖكلكية العالهية الهٍهة ,كها تقدـ يهكف أف يككف ىقطة اىطػٛؽ لهىاقػشة براهج إعداد الهعمهٓف,
كتطكيرٌا ,كاعادة الىظر فْ دكر الهعمـ كتقكيهً ,فٍىاؾ تح ِػد ٓكاجً هعمهْ الهستقبل ,كصاىعْ
القرار التربػكؼ ,كهػدربْ الهعمهػٓف حٓػث تعٓػد الجاهعات ,كالهعاٌد الهرتبطة بإعداد الهعمهٓف
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التفكٓر فْ اسػتراتٓجياتٍا هػف حٓػث اٌٖداؼ ,كالٍياكل ,كالٍكية ,كالبراهج ,كا٘دارة ,كضبط
تدريب الهعمهٓف.
فعىدها ٓتـ تغٓٓر فْ الىظاـ التعميهْٓ ,تـ بالضركرة إلقاء الضكء عمِ دكر الهعمهػٓف كعمِ
تدريبٍـ ,ف ٛيهكف حدكث تغٓٓرات فْ العهمية التعميهية كفْ أكجٍٍا الهتعػددة هثل السياسة
التعميهية ,كالهىٍج ,كادارة الهدارس ,كضبطٍا دكف حدكث تحكٚت كبرػ فْ تربية الهعمـ ,كلٍذا
فإف ٌىاؾ أهك ار ٓجب أف تكضع بالحسباف عىد إعداد الهعمهٓف فْ عصرىا الحالْ.
كهف خٛؿ البحث الذؼ قاهت بً الباحثتاف حكؿ أٌـ الهعآٓر فْ إعداد الهعمهٓف كتػأٌٓمٍـ
كفق هتطمبات أىظهة الجكدة كخطكة أساسية لٙصٛح الهدرسْ كاعداد هقيا س لتقػكيـ براهج
إعداد الهعمهٓف كفق ٌذي الهعآٓر ,فقد اىتٍِ إلِ هجهكعة هف الىتائج كالهقترحات التْ يهكف
أف تتمخص بالىقاط أتية:
النتائج:
 -1فيما يتعمق بمدى تحقق معايير الجكدة لبرامج تربية المعمميف كمخرجاتيػا كفق معايير
الجكدة مف كجية نظر طمبة السنة الرابعة الخريجيف في قسـ معمـ الفصل مػف خالؿ
محاكر المقياس كىي :األعداد الميني ،األعداد االجتماعي الشخصي ،اإلعداد التقافي،
اإلعداد األكاديمي:
أ .أجهع أفراد العٓىة هف طالبات السىة الرابعػة الخػريجٓف أف هعػآٓر الجػكدة التػْ تحقػق هعمهػا
ٓتهتػػع بجػػكدة أداء تدريسػػْ عػػاؿ لػػـ تتحقػػق هػػف الهعػػارؼ كالهٍػػارات كالهكاق ػػف كاٚتجاٌ ػػات
التْ هرك بٍا خٛؿ سىكات الد ارسػة اٖربػع ,كأف ٌىػاؾ حاجػة هاسػة ٘عػادة الىظػر فٍٓػا بهػا
ٓتىاسب هع الهعآٓر الدكلية لبراهج إعداد الهعمـ كتدريبً.
ب  -أجهع أفراد العٓىة هف طالبات السىة الرابعة الخريجٓف أف براهج تربية الهعمهٓف كهخرجاتٍا
فػْ الهجػاؿ اٚجتهاعْ – الشخصْ لـ تحقق الرضا الكبٓر كالهطمكب هف ٌذا البرىاهج ,هها
يشٓر إلِ كجكد حاجة إلِ إعادة الىظر فْ ٌذا الهجاؿ كهحتكاي كأسالٓب إكسابً لمطمبة.
ج -أجهع أفراد العٓىة هف طالبات السىة الرابعة الخريجٓف أف براهج تربية الهعمهٓف كهخراجتٍا
فْ اٖعداد التقافْ ضػركرة إعادة الىظر فْ الهعارؼ كالهعمكهات التْ تقدـ فْ ٌذا الهجاؿ .بها
ٓتٛءـ هػع هتطمبػات الطٛب الهعمهٓف الثقافية التْ تتكسع دائرتٍا كل ٓكـ ككل دقيقة ,كبها يسٍـ
فػْ تحقٓػق اٌٖداؼ الهحددة فْ ٌذا الهجاؿ.
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د -أجهع أفراد العٓىة هف طالبات السىة الرابعة الخريجٓف عمِ أف براهج تربية الهعمهٓف
كهخرجاتٍا فْ الهجاؿ اٖكاديهْ لـ تحقق الرضا الكبٓر كالهطمكب هف ٌذا البػراهج .كأف هػا يقػدـ
هػف هعمكهات كهكاد ثق افية تبدك قاصرة فْ تىهية ٌذا الهجاؿ بها ٓتىاسب هع اٚتجاٌػات الحدٓثة
فْ التعميـ ,كالتحكؿ هف التعميـ التقمٓدؼ إلِ التعمـ الذاتْ هها فرض عمِ الهعمـ أدكا ار جدٓدة
كهصهـ لمبٓئة التعميهية كالهىسق لمتعمـ بعد أف كاف همقىا كىاق ٛلمهعرفة.
-2فيما يتعمق بمدى تحقق معايير الجكدة لبرامج تربية المعمميف كمخرجاتيػا كفق معايير
الجكدة مف كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية في قسـ معمـ الفصل مػف خالؿ محاكر
المقياس كىي :األعداد الميني ،األعداد االجتماعي الشخصي ،اإلعداد التقافي ،اإلعداد
األكاديمي:
يٛحع هف الىتائج السابقة أف ٌىاؾ اتفاقا كبٓ ار إلِ حد ها بػٓف أعػضاء الٍٓئػة التدريسيةكالطالبات حكؿ الهتطمبات الهٍىية اٖكثر أٌهية ,كالتْ ٓىبغْ أف يعاد الىظر فْ إعدادٌا
كتدريسٍا كتقكيهٍا هف جدٓد كهف ثـ يهكف القكؿ إف ٌىاؾ قصك ار فْ هجاؿ ا٘عداد الهٍىْ,
كٌىاؾ حاجة هاسػة إلِ إعادة الىظر فيً بها ٓتٛءـ هع هتطمبات الطالبات الهعمهات ,كبها
يسٍـ فْ تحقٓػق اٌٖداؼ الهحددة فْ ٌذا الهجاؿ.
 أف هف كجٍة ىظر الٍٓئة التدريسيةٌ ,ىاؾ قصكر فْ براهج الهجاؿ اٖجتهاعْ الشخصْفٍْ لـ تحقق الرضا الهطمكب هف ٌذا البرىاهج هها يشٓر إلِ كجكد حاجة إلِ إعادة الىظر
فْ ٌذا الهجاؿ كهحتكاي كأسالٓب إكسابً لمطمبة.
 أف ٌىاؾ اتفاقا بٓف الطمبة كأعضاء الٍٓئة التدريسية فْ ىتائج الهجاؿ التقافْ هها ٓد ؿ عمِأف بػراهج تربٓػة الهعمهػٓف كهخرجاتٍا فْ الهجاؿ الثقافْ لـ تحقق الرضا الكبٓر كالهطمكب
لمهستفٓدٓف هف ٌػذا البراهج ,كأف ها يقدـ هف هعمكهات كهكاد ثقافية تبدك قاصرة فْ تىهية ٌذا
الهجاؿ بها ٓتىاسب هع اٖدكار الجدٓدة لمهعمـ كهثقف ,كٚسيها إذا ها أخذ بالحػسباف أف اتػساع
ثقافة الهعمـ قد ٓىعكس إٓجابا عمِ تىهية اتجاٌات آجابية لدػ الطمبة ىحك العمكـ عاهة ,كالعمكـ
التربكية كالىفسية خاصة.
-

قصكر فْ البرىاهج هف حٓث
ا
ىٛحع أيضا اتفاقا بٓف الطمبة كالٍٓئة التدريسية أف ٌىاؾ

اٖعداد اٖكاديهْ لمطالبات فٍك لـ يحقق درجة الرضا الهطمكبة باكتساب هٍارات البحث العمهْ
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كا٘لهاـ بالتجارب الحدٓثة فْ التعميـ كزيادة الهعارؼ كالخبرات باٚطٛع عمِ الهراجع كهصادر
التعمـ.
ثانيا :فيما يتعمق بنتائج مدى تحقق معايير الجكدة لبرامج تربية المعمميف ،كمخرجاتيا فػي
كمية التربية قصر بف غشير بجامعة طرابمس ،كفق معايير الجكدة مف كجية نظر أعضاء

الييئة التدريسية مف خالؿ محاكر المقياس األىداؼ ،المحتكى ،اإلدارة ،احتياجات البرنامج،
المنشاة ،طرائق التدريس ،التقكيـ:
 لكحع هف كجٍة ىظر أعضاء الٍٓئة التدريسية أف الىسب الهئكية لهتطمبات الجكدةالشاهمة الهحققة فػْ برىاهج إعداد الهعمـ فْ هجاؿ اٌٖداؼ قد بمغت ) (%16.42هها ٓدؿ
عمػِ أف بػراهج تربٓػة الهعمهٓف كهخرجاتٍا لـ تحقق كل اٌٖداؼ الهحددة هسبقا ,كأف ٌىاؾ

حاجة إلِ إعادة الىظر فْ كسائل تحقٓق ٌذي اٌٖداؼ هجددا.

 -أها فْ هجاؿ الهحتكػ فإف هتطمبات بػراهج تربٓػة الهعمهػٓف كهخرجاتٍا لـ تتحقق ,كأف

ٌىاؾ حاجة ٘عادة تطكير الهحتكػ هف حٓث اختياري كتىظيهً ,كتصهيهً بها ٓتٛءـ هع
الهعآٓر العالهية لبػراهج إعداد الهعمهٓف كالبٓئة الهحمية.
 أها فْ هجاؿ احتياجات البرىاهج فيٛحع أف الىسب الهئكية لهتطمبات الجكدة الشاهمةالهحققة فػْ برىاهج إعداد الهعمـ قػد تراكحػت بػٓف ) (%0ك) ,(%5.37أها الىسبة الهئكية
الهتكسطة فقد بمغت ) (%64.19هها ٓد ؿ عمػِ أف براهج تربية الهعمهٓف ,كهخرجاتٍا فْ
هجاؿ تكافر احتياجات البرىاهج هف ٌٓئة تعميهية كفىية كادارية ,كاهكاىيات هادية لـ تتحقق.
 ٚحع أعضاء الٍٓئة التدريسية أيضا أف الىسب الهئكية الهتكسطة لهتطمبات الجكدةالشاهمة الهحققة فػْ برىاهج إعداد الهعمـ فْ هجاؿ ا٘دارة فقد بمغت ) (%75.18هها ٓد ؿ
عمِ أف براهج تربٓػة الهعمهػٓف كهخرجاتٍا فْ هجاؿ إٚدارة لـ تتحقق كمٍا ,هاعدا الهؤشر
رقـ ) (1كٌك أف إدارة الكمية تهتمؾ خبرات تربكية.
 ٚحع أيضا أف الىسب الهئكية الهتكسطة لهتطمبات الجكدة الشاهمة الهحققة فػْ برىاهجإعداد الهعمـ فْ هجاؿ الهىشأة فقد بمغت ) (% 08.8هها ٓدؿ عمِ أف بػراهج تربٓػة
الهعمهػٓف كهخرجاتٍا فْ هجاؿ تكافر الهكاصفات الفىية الٍىدسية كالصحية لهبىِ كمية
التربٓػة ,كهدػ هٛءهتٍا لمهىاخ كالعهمية التعميهة لـ تتحقق.
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 -أف الىسب الهئكية الهتكسطة لهتطمبات الجكدة الػشاهمة الهحققػة فػْ برىاهج إعداد الهعمـ

فْ هجاؿ طرائق التدريس بمغت ) (%29.7هها ٓد ؿ عمِ أف براهج تربٓػة الهعمهػٓف
كهخرجاتٍا فْ هجاؿ هىاسبة طرائق التدريس ككظيفتٍا فْ تحقٓػق اٌٖػداؼ الهعرفٓػة
كالهٍارية كاٚىفعالية لدػ الطٛب الهعمهٓف لـ تتحقق ,كيٛحع أف ٌذا الهجاؿ يعػد أكثػر

هجا ٚهف حٓث عدـ تحقق هتطمبات الجكدة الشاهمة ,فها زاؿ هعظـ أعضاء الٍٓئة

التدريسية ٓدرسكف بالطريقة التقمٓدية.

 يٛحع أيضا أف الىسب الهئكية الهتكسطة لهتطمبات الجكد ة الشاهمة الهحققة فػْ برىاهجإعداد الهعمـ فْ هجاؿ التقكيـ بمغت ) (% 55.19هها ٓد ؿ عمِ أف براهج تربٓػة
الهعمهػٓف كهخرجاتٍا فْ هجاؿ تكافر التقكيـ هف تىاكلً لجهيع جكاىب العهمية التعميهية,

ككجكد هعآٓر كاضحة كهىاسبة لتحدٓد هستكػ اٖداء الجٓد ,كغٓرٌا هها ٓرتبط بعهمية
التقكيـ كاٌٖداؼ كاٖسالٓب كالفائدة هف عهمية التقكيـ فْ ضبط سٓر العهمية التعميهٓػة لػـ

تتحقق.

التكصيات:
 -1ضركرة هكاكبة التغٓرات العالهية كتحقٓق هتطمبات الجػكدة كخطػكة أساسػية لٙصٛح
الهدرسْ.
 -2العهل عمِ إعداد الهعمهٓف ,كتأٌٓمٍـ عمِ الهستكػ العربْ ,كالهحمْ كفق هعػآٓر
الجكدة الشاهمة.
 -3ضركرة تطبٓق استراتٓجيات تدريس هتىكعة فْ هؤسػسات إعػداد الهعمهػٓف ,كاستخداـ
اٖسالٓب التعميهية الهتطكرة ,هثل :التعمـ الذاتْ ,التعمـ التعاكىْ ,كحػل الهشكٛت كغٓرٌا.
 -4استخداـ تكىكلكجيا التعميـ الحدٓثة كتكظيفٍا فْ براهج إعداد الهعمهٓف.
 -5ضركرة إعداد هعمهٓف ذكؼ هٍارات عالية فػْ هٍػارات اٚتػصاؿ اٖساسػية ٘كساب
الطٛب الهٍارات العميا فْ القراءة ,كالكتابة ,كالرياضيات ,كلف ٓػستطيع الهعمـ إرساء قكاعد
هتٓىة إذ ا لـ يكف لديً أساس قكؼ فػْ الهػادة التػْ يقػكـ بتدريسٍا.
 -6ضركرة الهراجعة كالتقكيـ الهستهريف لبراهج إعداد الهعمهٓف ,كطرائق كأسػالٓب تىفٓذٌا.
 -7تشجيع الطٛب ,كتحفٓزٌـ فْ أثىاء هرحمة ا٘عداد عمِ الهشاركة فْ أىػشطة خدهة
الهجتهع الهحمْ ,كاٖعهاؿ التطكعية.
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- -8تطكير القد رات الهٍىية ٖعضاء ٌٓئة التدريس بشكل فعاؿ ,كدكرؼ ,كهستهر,
كتكظيفٍا كفق التطكرات الهتكقع حدكثٍا فْ الهستقبل.
 -9تطكير تقىيات التعميـ ,كتكطٓىٍا بإستخداـ تقىيات حدٓثة ,ككسائل تعميهية هتطكرة,
كهىاٌج تعميهية هعاصرة ,كاتباع آلية هىاسبة لرصد ,كتتبع التطكرات العمهية ٚبتكار أىهاط
جدٓدة هف التعميـ كالتعمـ.
كضع خطة إستراتٓجية لتطكير هىظكهة التعميـ كاصٛح بىٓتً التحتية ,كتطكير

-10

الهعاهل ,كالهرفقات ,كالكسائل التعميهية ,بها ٓتىاسب كاستخداـ التكىكلكجيا الحدٓثة.
التغٓٓر كالتحسٓف فِ الهىاٌج ,بها يٛئـ كهبدأ الجكدة بالتعميـ فِ عصر تسكد

-11

فيً الحاسبات
اٌٚتهاـ بالتربية العهمية كأف تككف فترتٍا كافية ,خهسة عشر أسبكع عمِ

-12

اٖقل.
المقترحات:
 دراسة كاقع إعداد الهعمـ فْ كميات التربية بجاهعة طرابمس . إجراء دراسات لمتعرؼ عمِ تكافر هعآٓر الجكدة الشاهمة فْ كل تخصص هفتخصصات كميات التربية.
-

دراسة

كاقع براهج إعداد الهعمـ فْ كميات التربية فْ ضكء هعآٓر الجكدة الشاهمة

كسبل تطكيرٌا.
-

القياـ بدراسة لتقٓيـ هحتكػ الهقررات الدراسية فْ كميات التربية فْ ضكء هعآٓر الجكدة

الشاهمة كسبل تطكيرٌا.
 ضركرة التىسٓق بٓف كميات التربية فْ الجاهعات المٓبية ,كك ازرة التربية كالتعميـ لتدريبالهعمهٓف ,كليس بإعداد الهعمهٓف فقط .

لبئّخ اٌّواعغ :

أٚالً :اٌّواعغ اٌؼوث١خ:
-2اٌجٕله ،ٞدمحم ثٓ ٍٍّ١بْٚ ،ؽؼّ١خ ،هشل ٞأؽّل ( )2004كٚه وٍ١بد اٌزوث١خ ف ٟاػلاك ِؼٍُ
اٌزؼٍ ُ١اٌضبٔ ٞٛث ٓ١طٛهح اٌٛالغ ٚارغب٘بد اٌزط٠ٛو "رـظٛه ِمزوػ ٌٍلهاٍخ ".
-3أثٍِٛ ٛػ دمحم ٍٛ٠ف ( 2004 ) ،اٌغٛكح
http://www.almualem.net/maga/jawda003.html

اٌشبٍِخ

فٟ

اٌزلهٌ٠
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-4اٌزورٛه ،ٞدمحم ػٛع  ،ع٠ٛؾبْ أغبك٠و ػوفبد  (2006)،اكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخ فِ ٟئٍَبد
اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٚ ٟاٌّىزجبد ِٚواوي اٌّؼٍِٛبد ،كاه اٌَّ١وح ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ  ٚاٌطجبػخ ،ػّبْ.
-7اٌن٠جبّٔ١ٍٍ ِٕٝ ،ٟبْ(  .)2014رغبهة ثؼغ اٌلٚي ف ٟاػلاك اٌّؼٍُ ٚرّٕ١زٗ ِ١ٕٙب ً ٚاِىبٔ١خ
اإلفبكح ِٕٙب ف ٟاٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خِ ،غٍخ وٍ١خ اٌزوث١خ ،عبِؼخ اٌيلبى٠ك ،اٌؼلك(،)85
ِظو.
 -8اٌَ .)2018 (ٍٝ١ٌ ،ٍٟ١ٙاألكٚاه اٌغل٠لح ٌٍّؼٍُ ٚاٌىفب٠بد اٌالىِخ ٌ١م َٛثٙبِ ،غٍخ عً١
اٌلهاٍبد األكث١خ ٚاٌفىو٠خ ،اٌؼلك(ِ ،)37ووي ع ً١اٌجؾش اٌؼٍِّ ،ٟظو.
-9إٌَجً ،ػجل اٌؼي٠ي  ،)2004( ،اٌزوث١خ ٚاٌزؼٍ ُ١ف ٟاٌـٛؽٓ اٌؼوثـ ٟػٍـِ ٝشبهف اٌموْ
اٌؾبكٚ ٞاٌؼشو ِشبهف اٌموْ اٌؾبكٚ ٞاٌؼشوِٕ ،ٓ٠شٛهاد ٚىاهح اٌضمبفخ :كِشك
-10اٌلثو ،ػّبه فٍ١فخٚ ،فّ ،ٌ١ػجل هللا فوغٍ ( 2013) ،ٟاكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخ ٚاِىبٔ١خ
رطج١مٙب ف ٟوٍ١خ اٌزوث١خ ثغبِؼخ ؽواثٌٍ ،اٌّغٍخ اٌؼوث١خ ٌؼّبْ عٛكح اٌزؼٍ ُ١اٌغبِؼ ،ٟاٌّغٍل
اٌَبكً اٌؼلك (2 )13
-11اٌؼجيٚى ،ٞهث١غ ( .)2017االرغب٘بد اٌؼبٌّ١خ اٌؾل٠ضخ ٌجواِظ اػلاك اٌّؼٍِّ ،ٓ١غٍخ ربه٠ـ
اٌؼٍ ،َٛاٌؼلك( ،)6عبِؼخ ى٠بْ ػبشٛه ثبٌغٍفخ ،اٌغيائو.
 -12إٌّظّخ اٌؼوث١خ ٌٍزوث١خ ٚاٌضمبفخ ٚاٌؼٍِ ،)2000( ، َٛلهٍخ اٌَّزمجً –اٌٛص١مخ اٌوئ١َ١خ
اٌّملِخ ف ٟاٌّئرّو اٌضبٌٔٛ ٟىهاء اٌزوث١خ ٚاٌزؼٍٚ ُ١اٌّؼبهف ف ٟاٌٛؽٓ اٌؼوث ٟإٌّؼمل فٟ
كِشك.
ٍ-13ؼلِ ،ؾّٛك  ،)2002( ،اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ث ٓ١إٌظو٠خ ٚاٌزطج١ك  ،كاه اٌفىـو ٌٍطجبػخ
ٚإٌشو ٚاٌزٛى٠غ ،ػّبْ ،ؽ.1
 -14لبكِٕ ، ٞبي ِ (2006).ل ٜرٛافك ثؤبِظ اإلػلاك اٌزوثِ ٞٛغ ِؼب١٠و اٌغٛكح اٌشبٍِخ
ٚأُ٘ طؼٛثبد اٌزطج١ك ف ٟوٍ١خ اٌزوث١خ ثغبِؼخ أَ اٌموٚ ِٓ ٜعٙخ ٔظو أػؼبء ٘١ئخ
اٌزله( ٌ٠هٍبٌخ ِبعَز١و ،وٍ١خ اٌزوث١خ ،عبِؼخ أَ اٌمو ،ٜاٌَؼٛك٠خ ).
ِ -15ؾّٛك ،أؽّل ِؾّٛك ٚأفوِ ، ( 2018)،ْٚؼب١٠و ٔ ٚظُ اٌغٛكح اٌشبٍِخ ف ٟاٌّئٍَبد
اٌزؼٍ١ّ١خٚ ،هلخ ػًّ ِملِخ اٌِ ٝشوٚع اٌطوق اٌؼٍّ١خ اٌ ٝاٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ،ٟعبَ
-16ػم ،ٍٟ١ػّو(ِ .)2001لفً اٌ ٝإٌّٙغ١خ اٌّزىبٍِخ إلكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخ ،كاه ٚائً ٌٍٕشو
ػّبْ -األهكْ.
 -17ؽٗ ،أِبٔ ٝدمحم ػّو( .)2018رط٠ٛو ٔظبَ اػلاك ِؼٍُ اٌّوؽٍخ االثزلائ١خ ف ٟاٌٍّّىخ اٌؼوث١خ
اٌَؼٛك٠خ ف ٟػٛء اٌوإ٠خ اٌٛؽٕ١خ ِ ،َ2030غٍخ اٌمواءح ٚاٌّؼوفخ ،اٌؼلك ( ،)205اٌغّؼ١خ
اٌّظو٠خ ٌٍمواءح ٚاٌّؼوفخِ ،ظو.
 -18أثةة ٛشةةبلٛه ،نعٌمددة المهدددي ( )2010تطددوٌر ,منظومددة كلٌددات التربٌددة فددً الجماهٌرٌددة
العظمدى فددً ضددوء معدداٌٌر الجددودة الشدداملة ( ,رسددالة دكتددوراه غٌددر منشددورة ,جامعددة الفدداتح
سابماً ,كلٌة اآلداب ,طرابلس .
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ْ( دراسة هقارىة لىظاـ إعداد هعمـ هرحمة التعميـ اٖساس2019) ْ حهٓدة التٍاه, اىدش- 91
.57ص,2019  ٓكىٓك, 13العدد-  هجمة كمية أداب,بكل هف لٓبيا كهصر كهالٓزيا
 هجمة,( التعميـ فْ لٓبيا ككاقع تطبٓق هعآٓر الجكدة الشاهمة2019) , ابتساـ سالـ, خميفة-20
385. ص,2019 العدد الخاهس عشرسبتهبر,كمية التربية
ٌ٠( الدكر الهعمكهاتْ لعضك ٌٓئة اٌزله2004)  كٌىد العركاف, جبريل حسف,ْ – العريش21
.خ٠كٛخ اٌَؼ١ اٌٍّّىخ اٌؼوث،بع٠ اٌو،خ١ّ٠ئخ االوبك١ اٌجٟف
 قياس هؤشرات,(2015)  أحهد دمحم, التٓر,ِ إبراٌيـ عم, أبك شٓبة, دمحم هفتاح,ْ الفطيه-22

 هجمػة د ارسػات,قتصػاد بجاهعػة هصػراتةٚكميػة ا: الجػكدة فػْ الجاهعػات المٓبيػة د ارسػة حالػة

2015, ٓكىٓك, العدد اٖكؿ,قتصاد كاٖعهاؿٚا
 :خ١ اٌّواعغ األعٕج:ً ب١ٔرب
 Ardi, R., Hidayatno, A., & Zagloel, T. Y. M. (2012). Investigating relationships
among quality dimensions in higher education. Quality Assurance in
Education, 20(4), 408-428.
 Broyles, D. L. (2015). An examination of teacher education and preparation at
the middle school level (Doctoral Dissertation). Lincoln Memorial
University.
 Biehn, M. S., & Rice, M. (2016). Evaluating the effectiveness of a personalized,
pedagogy-based technology professional development model in teacher
preparation programs. In Society for Information Technology &
Teacher
Education
International
Conference (pp.
772777).Association for the Advancement of Computing in Education
(AACE).
 Pryor, J., Akyeampong, K., Westbrook, J., & Lussier, K. (2012). Rethinking teacher
preparation and professional development in Africa: An analysis of
the curriculum of teacher education in the teaching of early
reading and mathematics. Curriculum Journal, 23(4), 409-502.
 Chou, P., Su, M., Wang, M. (2018). Transforming teacher preparation for culturally
responsive teaching in Taiwan. Teaching and Teacher Education, 75,
116-1
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صعكبات التعميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ في ظػػل التكنكلكجيػػػػػػػػػػػا المعرفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

)) ً (أُنمكذجا- Google Claasroom- ((الفصكؿ االفتراضية

، زينب عمر السكسي.أ

، ريما الصديق أبك ختالة.أ

 جاهعة هصراتة-كمية التربية

Abstract:
This research attempted to acquire more and focus on new technology
.Also how to support and impact on to develop the quality of
education.Moreover focusing on the classroom and realize the
difficulties that facing with some of university students in the education
university inside the classroom activates which account them about (45)
students from all the different department .Also the researchers used
Descriptive analytical method because its relevance to the nature of this
research.This research trying to decrease the difficulties the classroom
which can be facing the higher education at the misrata university.
Furthermore Weak internet networks, weak conviction, motivation and
awareness of students about the benefits of virtual classes, poor
knowledge and training of students using virtual classes, the density of
courses, and the failure of the virtual education system to meet the
educational needs of students. The object of this study to discover all
the new technique which can be enhance the level of Libya education.
This research concentrate on classroom and realize the complications
that faced to achieve with some of students from misrata university
:ملخص
يحاكؿ ٌذا البحث التعرؼ عمِ هفٍكـ التكىكلكجيا الحدٓثة كأثرٌا فْ دعـ كتطكير جكدة
 كيتطرؽ إلِ أٌـ التقىيات الحدٓثة كدكرٌا فْ تطكر عهمية.التعميـ كالقضاء عمِ هعكقات التعميـ
فتراضية كالتعرؼ عمِ الصعكبات التْ كاجٍت تطبيقٍاٚ كتسميط الضكء عمِ الفصكؿ ا.التعميـ
فتراضية كالبالغٚلدػ عٓىة هف طمبة كمية التربية جاهعة هصراتة الدارسٓف بأسمكب الفصكؿ ا
ْ كاستخدهت الباحثتاف الهىٍج الكصف. ( طالبا كطالبة هف جهيع أقساـ الكمية45)عددٌـ
 كتكصل البحث إلِ أف الطمبة تكاجٍٍـ صعكبات, ئهتً لطبيعة ٌذا البحثٛالتحمٓمْ ىظ ار له
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بدرجة كبٓرة حكؿ تطبٓق الفصكؿ اٚفتراضية ,تتهثل فْ ضعف شبكات اٚىترىت ,كضعف
قىاعة كدافعية ككعْ الطمبة بفكائد الفصكؿ اٚفتراضية ,كضعف إلهاـ كتدريب الطمبة باستخداـ
الفصكؿ اٚفتراضية ,ككثافة الهقررات الدراسية ,كعدـ تمبية هىظكهة التعميـ اٚفتراضْ لمحاجات
التعميهية لمطمبة.
مقدمة :
شٍد العالـ ظٍك ار كبٓ ار فْ استخداـ التكىكلكجيا الحدٓثة  .اٖهر الذؼ تطمب هراجعػة الهىػاٌج
التعميهيػػة هػػع ه ارعػػاة تطبٓػػق ٌػػذي التقىيػػات كاٚسػػتراتٓجيات الحدٓثػػة كاٖدكار الجدٓػػدة التػػْ تفرضػػٍا
الهعارؼ الهتجددة.
لتطكرات التكىكلكجية الحاصمة كها أفرزتً ثكرة الهعمكهات تىهِ لدػ اٖفراد كالهجتهعات جهمػة
ه ػػف الطهكح ػػات ف ػػْ هج ػػاؿ التعم ػػيـ  ,كه ػػا ف ػػرض التخم ػػْ ع ػػف الط ػػرؽ التعميهي ػػة القديه ػػة  ,كادراج
التكىكلكجيا الحدٓثة فْ العهمية التعميهية ,كٌذا ها سهْ بتكىكلكجيا التعميـ التْ تتمخص فػْ جهمػة
العهمي ػػات كالهى ػػاٌج كالتقىي ػػات الهس ػػتخدهة لتس ػػٍٓل عهمي ػػات التعم ػػيـ كتحقٓ ػػق اٌٖ ػػداؼ  .كيهك ػػف
تمخيص استحداث تكىكلكجيا التعميـ هف أجػل تحقٓػق الغايػة هػف التربيػة كالتػْ تػتمخص فػْ تطػكير
الهػػداخل الهعرفيػػة  ,كتحقٓػػق جػػكدة تعميهيػػة هػػف خػػٛؿ اٚرتقػػاء بىكعيػػة التعمػػيـ كالهتعمهػػٓف كأخٓ ػ ار
التقمٓػػل هػػف التكػػالٓف فػػْ الهٓػػداف التعميهْٓ).كسػػف كآخػػركف ,تكىكلكجيػػا التربيػػة كالتعمػػيـ  ,هكقػػع
الكتركىْ(
مشكمة البحث:
شٍد العالـ تطك ار كبٓ ار فْ تطبيقات تكىكلكجيا التعميـ ,كهازاؿ إدخاؿ الكسائل التكىكلكجية فْ
العهمية التربكية ٓزداد ٓكها بعد ٓكـ ,بل أخذ أشكا ٚهتعددة بتعدد كسائط اٚتصاؿ ,فهف كسائل
التعميـ التقمٓدية الهتهثمة فْ السبكرات الخشبية كالكتب الكرقية كاٖقٛـ الحبرية  ...إلِ كسائل
أكثر تفاع ٛك تطكي ار هثل السبكرات التفاعمية ك لكاحقٍا الهتعددة ,كالكتب اٚلكتركىية با٘ضافة
إلِ كسائل ا٘عٛـ كشبكة اٚىترىت التْ سٍمت هف دائرة اٚتصاؿ هف خٛؿ آىية التفاعل بٓف
ظفكا أحدث التطكرات الىظرية ك التطبيقية فْ
هختمف الهتعاهمٓف ,كهف بٓىٍـ التربكيٓف الذٓف ك ّ
الهجاؿ التعميهْ .كٖف ىجاح العهمية التعميهية الٓكـ أصبح هرٌكىا بتخطْ كل الصعكبات الهادية
ك البشرية ,كهف بٓىٍا الصعكبات كالتحديات التْ تكاجً التعميـ فْ ظل التكىكلكجيا الهعرفية فإىً
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بات عمِ الباحثٓف التربكيٓف أف ٓىظركا لهثل ٌذي الهشكٛت التعميهية التْ تعٓق العهمية
التعميهية ,ك البحث عمِ أٌـ التحديات كالصعكبات التْ تكاجً تؤهف السٓر القكيـ لىظاـ التعميـ,
كهف أسباب اختيار هشكمة البحث هف قبل الباحثتٓف اٌتهاهٍها الشخصْ بهكاضيع التعميـ
كهشكٛتً كحب اكتساب كـ هعرفْ حكؿ هكضكع صعكبات استخداـ تكىكلكجيا التعميـ عاهة
كالفصكؿ اٚفتراضية خاصة  ,كالرغبة فْ تقديـ هعمكهات كاقعية حكؿ هكضكع الدراسة.
كهف ٌىا جاء هكضكع ٌذا البحث؛ لمتعرؼ عمِ بعض عمِ الصعكبات التْ تكاجً طٛب كمية
التربية جاهعة هصراتة فْ استعهاؿ تكىكلكجيا التعميـ هف كجٍة ىظرٌـ ..هف خٛؿ تدريس
هقررؼ طرؽ التدريس الخاصة كطرؽ التدريس العاهة باستخداـ تكىكلكجيا الفصكؿ اٚفتراضية.
كٌذا ها استكجب عمٓىا طرح السؤاؿ التالْ :
ما مستكى الصعكبات التي تكاجو تطبيق تكنكلكجيا التعميـ(الفصكؿ االفتراضية) لدى طمبة
كطالبات كمية التربية – جامعة مصراتو؟
أىمية البحث  :تكهف أٌهية البحث فْ تطكير كدعـ العهمية التعميهية ,كتحفٓز الهؤسسات
التعميهية لتكفٓر تكىكلكجيا التعميـ التْ تعهل عمِ تبسيط العهمية التعميهية كخمق التفاعل بٓف
الهعمـ كالهتعمـ خارج ىطاؽ الصف لفتح آفاؽ جدٓدة فْ هجاؿ التعميـ كالعهل عمْ تحقٓق
اٌٚداؼ الهىشكدة هف خٛؿ التحسٓف الهستهر الهتكاصل لتحقٓق اٌٖداؼ التعميهية.
أىداؼ البحث ٍٓ :دؼ البحث إلِ التعرؼ عمِ الصعكبات التْ تكاجً طٛب كمية التربية
جامعة مصراتة فً استعمال تكنولوجٌا التعلٌم (الفصول االفتراضٌة ) من وجهة نظرهم..
تساؤالت البحثٌ :حاول البحث اإلجابة على التساؤل اآلتً:
 ما مستوى المشكالت التً تواجه تطبٌك تكنولوجٌا التعلٌم(الفصول االفتراضٌة) لدى طلبة
وطالبات كلٌة التربٌة – جامعة مصراته؟
حدود البحث :تم إجراء البحث على عٌنة من طلبة كلٌة التربٌة (جامعة مصراتة) بمدٌنة
مصراتة ممن درسوا من خالل الفصول االفتراضٌة لربٌع 2021م.
الفصل األول :مفهوم تكنولوجٌا التعلٌم :
ظهر أول تعرٌف لتكنولوجٌا التعلٌم فً عام  1970تكنولوجٌا التعلٌم تتمثل فً
النظرٌات والتطبٌمات المستخدمة فً تصمٌم المصادر والعملٌات والسعً فً تطوٌرها
ومن تم استخدامها بشكل منظم بهدف تحمٌك فاعلٌة التعلم .
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ومصطلح تكنولوجٌا ٌعنً متابعة استخدام معطٌات العصر من اآلالت وأٌضا التكٌف على
استخدامها من حٌث تأثٌرها على المجتمع ككل من النواحً االجتماعٌة وااللتصادٌة.
(شرف الدٌن) 11 ,1998,
عرفت الموسوعة األمرٌكٌة تكنولوجٌا التعلٌم علً أنها استخدام اآلالت والمعدات
واألجهزة فً التعلٌم ومن تم زٌادة الفاعلٌة بالمنظومة التعلٌمٌة .
عرفت منظمة الٌونسكو

تكنولوجٌا التعلٌم على أنها  :الطرٌمة النظامٌة فً تصمٌم

الب ٌئة التعلٌمٌة بهدف التوصل إلى نتائج بحثٌة ومن خالل استخدام الموارد المادٌة والبشرٌة
لزٌادة فاعلٌة عملٌة التعلٌم .
والتعرٌف الشامل لتكنولوجٌا التعلٌم :عملٌة تستهدف تعلٌم اإلنسان من خالل األسالٌب
المنهجٌة النظامٌة وتحمٌك األهداف التعلٌمٌة بكفاءة وفاعلٌةٌ .ونس,2019,مولع الكترونً)
عرف الٌونسكو تكنولوجٌا التعلٌم بأنها منحى نظامً لتصمٌم العملٌة التعلٌمٌة وتنفٌذها
وتموٌمها ككل( .عٌسى&صالح)12 ,2019,
تكنولوجٌا التعلٌم لٌست أجهزة إلكترونٌة تستخدم فً مجال التعلٌم وإنما هً منهج
للتطبٌك وتجوٌد األداء وتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة  ,ومصطلح تكنولوجٌا التعلٌم ٌشمل أجهزة
وبرمجٌات ومواد تعلٌمٌة ٌتم تحوٌلها من شكل تملٌدي الً شكل تمنٌة حدٌثة.
التكنولوجٌا هً عملٌة شاملة تموم على تطبٌك هٌكل من العلوم والمعرفة المنظمة
واستخدام موارد بشرٌة وغٌر بشرٌة بأسلوب منظم لتحمٌك أهداف لٌمة فً المجتمع .
(العلٌان.)275 ,2019,
 أهمٌة تكنولوجٌا التعلٌم : مساعدة الطالب على المشاركة فً التعلٌم بشكل إٌجابً عن طرٌك تنوٌع طرٌمة عرض
الدروس من خالل آلٌات وأدوات جدٌدة.
 تساعد تكنولوجٌا التعلٌم المدرس على استخدام طرق متطورة فً عرض المواد الدراسٌة
ومن تم سهولة تعرف الطالب على المعلومات.
 تعمل تكنولوجٌا التعلٌم على تجنب النسٌان وسرعة التذكر من خالل األدوات المشولة
والمحفزة .
 تحفز الطالب على التفكٌر ومن تم تحرٌر ملكة اإلبداع لدى البعض مما ٌحتاجون للدافعٌة .
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 اختصار الولت فً التعلٌم بدال من االعتماد على أنماط تعلٌمٌة تملٌدٌة والتدً تسدتغرق ولدت
أكبر.
 تكنولوجٌا التعلٌم تتٌح فرصة للطالب علً التعلم التعاونً والتمٌٌم الذاتً للطالب .
 توفر التكنولوجٌا مصدرا غزٌدرا مدن المعلومدات التدً ٌحتدا لهدا المعلدم والطالدب علدى حدد
سواء (ٌونس ,2019,مولع الكترونً)
 تلعدب تكنولوجٌددا التعلددٌم دور المرشددد الددذي ٌسدداعد المعلدم فددً توجٌدده المددادة العلمٌددة للطالددب
وتكنولوجٌا تستطٌع أن تغٌر شكل عرض الدروس للطالب لٌعطدً فرصدة أكبدر وأسدهل فدً
الفهم والتعلم .
 المشكالت والمعولات التً تواجه تكنولوجٌا التعلٌم وكٌف ٌمكن التغلب علٌها:
هنان بعض من المعلمٌن ال ٌهتمون بضرورة اللجوء إلى الوسدائل التكنولوجٌدا الحدٌثدة فدً
التدرٌس وعدم االلتناع بها نظرا لعدم وجدود معلمدٌن أكفداء السدتخدام الوسدائل التكنولوجٌدة
الحدٌثة .كذلن عدم توفر خطدة حكومٌدة جٌددة لتبندً فكدرة التعلدٌم اإللكتروندً .عدالوة علدى
ذلن ال ٌوجد الددعم الكدافً مدن لبدل الجهدات المسدؤولة لددعم تكنولوجٌدا التعلدٌم( .العمدادي,
 ,2021مولع الكترونً)
الفصل الثانً :
 أهم التمنٌات الحدٌثة ودورها فً تطوٌر عملٌة التعلٌم :
لقػػد اىعطفػػت ظٍػػكر الشػػبكات بػػالهكقف التعميهػػْ بشػػكل كبٓػػر عبػػر تػػاريخ التعمػػيـ .ك رصػػد
الباحثكف التربكيكف اكتشافات جدٓدة هها دفعٍـ إلِ تكظٓف ها تتيحػً الشػبكات هػف إهكاىػات
هبتكرة لتطكير الهكاقف التعميهية كتحسٓف هخرجاتٍا سكاء عمْ هستكؼ تحصػٓل الطالػب ,أك
عم ػ ػػْ هسػ ػ ػػتكؼ ى ػ ػ ػكاتج العرضػ ػ ػػية العدٓػ ػ ػػدة الت ػ ػػْ تفرزٌػ ػ ػػا عهميػ ػ ػػة التعمػ ػ ػػيـ كالػ ػ ػػتعمـ) .عبػ ػ ػػكد&
العاىْ(29 ,2009,
تىكيع الخبرات الهقدهة لمهتعمـ هف خٛؿ الهشاٌدة كاٚستهاع كالههارسة الهتعػددة عمػِ تػذكر
الهادة التعميهية ٖطكؿ فترة ههكىة .ادخاؿ تحدٓثات بشكل هستهر كفعاؿ كتقٓيـ كتقكيـ الهادة
التعميهيػػة باسػػتهرار بحٓػػث يضػػهف اسػػتخداـ تكىكلكجيػػا التعمػػيـ بشػػكل هسػػتهر .اختيػػار الكقػػت
الهحػدد لمتعمػػيـ كتزكيػػد الهػتعمـ بهعمكهػػات فػػْ كافػة هجػػاٚت العمػػكـ عػف طريػػق تكسػػيع قاعػػدة
هعمكهات الهتعمقة هكضكع دراسْ .الكسائل التعميهية الهستخدهة فْ هجاؿ تكىكلكجيػا التعمػيـ
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تزيػد هػف اثػراء الهتعمهػٓف بالحصػٓمة المغكيػة عػػف طريػق الهشػاٌد كالهكاقػف التػْ تحتػكؼ عمػػِ
ألفاظ جدٓدة) .العمياف(275 ,2019 ,
ثانيا :جانب تطبيقي يتمثل في تجربة الفصل االفتراضي (:)Google Claasroom
قاهت الباحثات بإىشاء فصل افتراضْ عمِ شبكة اٚىترىت لتطبٓق تجربة الفصل
اٚفتراضْ عمِ عٓىة هف طٛب كمية التربية بجاهعة هصراتة.
كقبل البدء فْ الخكض فْ ىتائج التجربة كتفسٓرٌا كجب التعريف بهاٌية الفصكؿ
اٚفتراضية :
مفيكـ الفصل االفتراضي :أك ها يطمق عميً الفصكؿ ا٘لكتركىية أك الفصكؿ الذكية أك
فصكؿ الشبكة العالهية لمهعمكهات أك الفصكؿ التخٓمية  ٌْ.عبارة عف بٓئة لمتعميـ الهباشر
أك غٓر الهباشر ,ك يهكف لٍذي البٓئة أف تككف هعتهدة عمِ الكيب كها يهكف الكلكج إلٍٓا
أيضا عبر بكابة أك استىادا إلِ براهج تتطمب التحهٓل ك التثبٓت ‘ تهكف الهعمـ هف شرح
الدرس فْ كاقع افتراضْ ٓختاري لٓتىاسب هع الدرس الهراد شرحً كها يقكـ باٚتصاؿ شبً
الهباشر هع طٛبً ك ارساؿ البياىات إلٍٓـ كيتهكف هف جعمٍـ ٓتعايشكف هع الدرس دكف
التقٓد بزهاف أك هكاف هعٓف.
كٌْ فصكؿ شبٍٓة بالفصكؿ التقمٓدية هف حٓث كجكد الهعمـ كالطٛب  ,كلكىٍا عمِ
الشبكة العالهية لمهعمكهات حٓث  ٚتتقٓد بزهاف أك هكاف  ,كعف طريقٍا ٓتـ استحداث بٓئات
تعميهية افتراضية بحٓث يستطيع الطمبة التجهع بكاسطة الشبكات لمهشاركة فْ حاٚت تعمـ
تعاكىية .كٌذي الفص كؿ  ٚتتقٓد بزهاف ك ٚهكاف  ,لذا فٍْ تستخدـ برهجيات كأدكات غٓر
تزاهىية تسهح لمهعمـ كالطالب بالتفاعل هعٍا دكف حدكد لمزهاف كالهكاف كهف أهثمة ٌذي
اٖدكات :
 .1أداة التهاريف كالكاجبات الهىزلية.
 .2قراءة الدركس .
 .3ساحات الحكار كالدخكؿ فْ هىاقشات غٓر آىية هع الهعمـ أك الطمبة فيها بٓىٍـ.
 .4قائهة الهراسٛت بٓف الهعمـ كطٛبً كبٓف الطٛب بعضٍـ البعض.
 .5قائهة الدرجات.
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 .6إرساؿ اٖعهاؿ كالهشاريع إلِ الهعمـ )العهادؼ ,2021,هكقع الكتركىْ(
إمكانات الفصكؿ االفتراضية :
غالبا ها تتشابً ا٘هكاىات لبراهج الفصكؿ اٚفتراضية كيهكف تعداد ٌذي ا٘هكاىات فيها ٓمْ:
 -1تحدث الهعمـ بالصكت لطٛبً  ,هع إهكاىية تحدث الطٛب برفع أٓدٍٓـ .
 -2استخداـ إهكاىية الهشاركة فْ البراهج فيستطيع الهعمـ هث ٛتشغٓل عرض عمِ جٍازي
كاتاحة رؤيتً لطٛبً  ,كها يستطيع تشغٓل برىاهج هعالج الىصكص كعرض بعض اٖكراؽ
هف خٛلٍا.
 -3كجكد خاىة لمهىاقشة الىصية.
 -4إهكاىية إرساؿ أسئمة هف ىكع )اٚختيار هف هتعدد ( أك ) صح كخطأ( كاظٍار الىتٓجة
هباشرة لمطٛب.
 -5التحكـ فْ دخكؿ كخركج الطٛب هف غرفة الصف.
 -6إرساؿ همف إلِ جهيع الطٛب.
 -7تككيف هجهكعات ىقاش .
 -8تكزيع اٚستطٛعات كاٚستفتاءات بٓف الطٛب.
-9

تسجٓل الهحاضرة بالصكت كالصكرة التْ تتـ فْ غرفة الصف.

 -11إهكاىية إرساؿ الرسائل هف الطالب لمهعمـ كالعكس).زيف العابدٓف دمحم ,2021,هكقع
الكتركىْ(
مزايا الفصكؿ االفتراضية :
 اٚىخفاض فْ التكمفة : تغطية عدد كبٓر هف التٛهٓذ كالطٛب فْ هىاطق جغرافية هختمفة كفْ أكقات هختمفة . -إهكاىية التكسع دكف قٓكد هف حٓث عدد الطٛب كأعهارٌـ .

942

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)
 52ـ  52أغظطض 5252و

[متطمبات التحكؿ التربكي لكميات التربية في ظل تحديات تكنكلكجيا المعرفة]

 السرعة العالية فْ التعاهل كاٚستجابة كتقمٓل اٖعباء عمِ ا٘دارة التعميهية  ,فٍْ ٚتحتاج إلِ هتابعة لمحضكر كالغياب أك رصد الدرجات فكل ٌذا ٓتـ بشكل إلكتركىْ.
 أف عهمية التعمـ لـ تعد هحصكرة فْ تكقٓت أك هكاف هحددٓف أك هضبكطة فْ جدكؿصارـ  ,بل بإهكاف الطالب أف ٓتعمـ فْ أؼ كقت كأؼ هكاف.
 التفاعل الهستهر كاٚستجابة الهستهرة كالهتابعة الهستهرة كل ٌذا ٓتـ بشكل إلكتركىْدكف إضافة أعباء عمِ ا٘دارة الهدرسية.
  ٚتحتاج إدارة الفصكؿ الدراسية اٚفتراضية هٍارات تقىية عالية سكاء هف الهعمـ أكالطالب أك هف ا٘دارة التعميهية.
 إهكاىية تحدٓث الهقررات الدراسية بكل سٍكلة. إتاحة الفرصة أهاـ الطٛب لمىقاش هع طٛب آخريف هف أهاكف هختمفة كثقافات هختمفة. هراعاة ظركؼ الهعمهٓف كالطٛب الذٓف قد تحرهٍـ ا٘عاقة أك الهرض هف الحضكر إلِالهدرسة فيهكف لمهعمـ أك الهعمهة إلقاء الدركس هف بٓتً ككذلؾ الطٛب يهكف أف
يحضر الدركس هف بٓتً .
 تجهع الفصكؿ اٚفتراضية فْ تقديـ الدركس بٓف الصكت كالىص كالصكرة . يهكف تسجٓل ردكد الطٛب كتخزيىٍا بسٍكلة ككذلؾ تخزيف كاجباتٍـ كأعهالٍـ كٌذايسٍل هتابعتٍـ .
 سرعة الكصكؿ لمهعمكهة هف خٛؿ التعاهل الهتزاهف هع اٚىترىت ) أثىاء الدرس (.عيكب الفصكؿ االفتراضية :
 ضعف التفاعل الهتبادؿ بٓف الهعمـ كالهتعمـ. صعكبة تحدٓد كاختيار أسمكب التقٓيـ الذؼ ٓكفر هؤش ار دقيقا ٓكضح هدػ تحقٓق برىاهجالتعميـ عف بعد ٌٖدافً .صعكبة عداد براهج التعميـ عف بعد بشكل يحقق الغرض هىٍا .
 استخداـ اٖشكاؿ اٖكثر فعالية هف التعميـ عف بعد يككف هعتهد عمِ الكهبٓكتركا٘ىترىت كبالتالْ يككف أكثر تكمفة كيحتاج لتتكافر البىية اٖساسية التْ قد  ٚتتكفر فْ
البٛد الىاهية .
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 اٚفتقار لمىكاحْ الكاقعية فْ عهمية التعميـ ا٘لكتركىْ الهباشر أٌـ عٓكب ٌذا اٖسمكبفْ التعميـ الذؼ يحتاج فْ بعض الحاٚت لمهسات إىساىية بٓف الهتعمـ كالهدرس.
 ٌىاؾ هكاد تعميهية تصمح لمتعميـ ا٘لكتركىْ الهباشر كتحقق فعالية كبٓرة ,فهث ٛيهكىىْأف أشرح لؾ هطكٚا عف ظاٌرة عمهية طبيعية كلكف لرحمة هدرسية أك الذٌاب إلِ
الهختبر كهشاٌدة ٌذي الظاٌرة بصكرة هباشرة أف يغىْ عف كل الجٍد الذؼ يهكف أف
ىبذلً فْ ىظاـ التعميـ ا٘لكتركىْ الهباشر لشرح تمؾ الظاٌرة ,أؼ أف هادة التعميـ
ا٘لكتركىْ الهباشر ٓجب أف تككف هىاسبة لً كهٛئهة ٖسمكبً.
 يحتاج التعميـ اٚلكتركىْ أجٍزة هتطكرة جدا تحتاج تحدٓث هستهر ) .زيف العابدٓفدمحم ,2021,هكقع الكتركىْ(
كترػ الباحثتاف أىً بالرغـ هف كجكد بعض السمبيات لمفصكؿ اٚلكتركىية إ ٚأىً يهكىىا
التغمب عمٍٓا خصكصا إذا كاف هردكدٌا العمهْ جٓدا عمِ الطٛب  ,كذلؾ باتباع خطكات
لضهاف لىجاح التعميـ باستخداـ الفصكؿ اٚفتراضية كهىٍا:
 -1التكاصل هع التقىية.
 -2ا٘جراءات كالتكجٍٓات.
 -3الهشاركة .
 -4التعميـ الهشترؾ .
 -5التقكيـ.
الفصل الثالث :الدراسات السابقة :
أكال :دراسات سابقة حكؿ تكنكلكجيا التعميـ :
 -1دراسة )ركاء ابراٌيـ عيسْ _عاطفة جمٓل صالح (2019 ,كالتْ ٌدفت الْ استخداـ عٓىة
هف أعضاء ٌٓئة التدريس فْ كمية التربية اٚساسية \الجاهعة الهستىصرية لتكىكلكجيا التعميـ
الحدٓثة فْ تدريسٍـ كلتحقٓق الٍدؼ هف البحت صهـ الباحثاف استباىة لهعرفة كجٍة ىظر
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أعضاء ٌٓئة التدريس فْ البحت كالتْ تككىت العٓىة هف ) 20فقرة(كطبقٍا عمْ عٓىة هككىة
هف ) أعضاء ٌٓئة التدريس كفقا لهتغٓر الهؤٌل اٚكاديهْ( كقد تكصمت ىتائج الدراسة الْ
كجكد عكائق قد تعٓق استخداـ اعضاء ٌٓئة التدريس لتكىكلكجيا التعميـ فْ التدريس كهف
اٌهٍا عدـ تكفر تجٍٓزات كضعف دكرات التدريبية فْ تكظٓف التكىكلكجيا الحدٓثة فْ
التدريس.
 -2دراسة هىٓرة عبد الكريـ الشديفات _دمحم سميـ الزبكف ٌ (2020,دفت ٌذي الدراسة الْ التعرؼ
عمْ كاقع تكظٓف تكىكلكجيا التعميـ فْ العهمية التعميهية كتها استخداـ الهىٍج الكصفْ ك
تدكيف استباىة هككىً هف ثٛث هجاٚت )الهعرفْ  ,كالهٍارػ ,كالتقكيهْ(هككف هف )( 22
فقرة كعٓىة الدراسة هككىة هف ) (360هعمها كهعمهة كتكصمت بعص الىتائج الدراسة بضركرة
عقد ك ازرة التربية كالتعميـ هزيد هف الدكرات كالكرش التدريبية الهتخصصة فْ هجاؿ تكىكلكجيا
التعميـ كحت الهعمهٓف عمْ استخداهٍا فْ العهمية التعمهية كىشر الكعْ لدػ الهعمهٓف فْ
كيفية إٓجاد استخداـ التكىكلكجيا الحدٓثة فْ التعمـ .
ثانيا :دراسات سابقة حكؿ الفصكؿ االفتراضية:
• دراسة الحسف كعشابْ)ٌ :(2017دفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ كاقع
استخداـ الفصكؿ اٚفتراضية فْ براهج التعمـ عف بعدفْ جاهعة السكداف الهفتكحة  .هف كجٍة
ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس.
اشتهمت العٓىة الدراسة عمِ  65هفحكصا ,كخمصت الدراسة إلِ أٌهية الفصكؿ اٚفتراضية فْ
برىاهج التعمـ عف بعد بالجاهعات السكداىية ,عدـ كجكد دٚلة إحصائية عىد هستكػ ) (0.05بٓف
استجابات أفراد العٓىة هف أساتذة جاهعة السكداف حكؿ كاقع استخداـ الفصكؿ اٚفتراضية فْ
براهج التعمـ عف بعد تعزػ لهتغٓرؼ الخبرة كالتخصص ,إضافة غمِ كجكد صعكبات تحكؿ دكف
استخداـ الفصكؿ اٚفتراضية فْ براهج التعمـ بجاهعة السكداف الهفتكحة عف بعد.
• دراسة البحٓرؼ) ٌ :( 2019دفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ فاعمية استخداـ الفصكؿ
اٚفتراضية فْ تطكير الىظاـ التعميهْ الهتكاهل الهشتهل عمِ )التعميـ اٚلكتركىْ كالتعمـ عف
بعد إضافة إلِ التعمـ التقمٓدؼ( بالجاهعة الهصرية اٌٖمية لمتعمـ اٚلكتركىْ .كاشتهمت عٓىة
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الدراسة عمِ  64طالب هف طٛب الجاهعة الهصرية اٌٖمية لمتعمـ اٚلكتركىْ .كتكصمت
الدراسة إلِ أف البراهج التعميهية ا٘لكتركىية الهقررة بالفصكؿ اٚفتراضية ذات فاعمية فْ تطكير
الىظاـ التعميهْ الهتكاهل.
• دراسة )ٌ (Steven Allen Bush, 2017دفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ تأثٓر الثقافة
العسكرية فْ تصكر الهحاربٓف القداهِ بالكٚيات الهتحدة ىحك بٓئة التعميـ اٚفتراضية الهتزاهىة
لمتعميـ العالْ كاشتراكٍـ فٍٓا .كاشتهمت عٓىة الدراسة عمِ  16شخص هف قداهِ الهحاربٓف
العسكريٓف الذٓف التحقكا ببرىاهج الهاجستٓر بجاهعة جىكب كاليفكرىيا ,كتكصمت الدراسة أىً ٓكجد
تأثٓر فعاؿ لمفصكؿ اٚفتراضية الهتزاهىة عمِ اٖبعاد الثٛثة .كتكصمت الدراسة أىً ٓكجد تأثٓر
فعاؿ لمفصكؿ اٚفتراضية الهتزاهىة عمِ اٖبعاد الهعرفية كالعاطفية كالسمككية لهفردات العٓىة كأف
ٌذا التأثٓر هتبآف طبقا لعكاهل اٖربعة) :بىية الفصل الدراسْ ,هٍاـ الفصل الدراسْ ,العٛقات
بٓف أعضاء ٌٓئة التدريس كالهكظفٓف كالتفاعمية بٓف الهتعمهٓف بعضٍـ البعض.
• دراسة )ٌ (Andrew Mark Oberg,2015دفت ٌذي الدراسة إلِ هعرفة فكائد كعكائق التعمـ
باستخداـ الفصكؿ اٚفتراضية الهتزاهىة عبر اٚىترىت  .ككاىت عٓىة الدراسة ) (50هف الهعمهٓف
كأشارت الىتائج إلِ الدكر الذؼ تمعبً الفصكؿ اٚفتراضية الهتزاهىة ىحك التعمـ الفعاؿ هف كجٍة
ىظر الهعمهٓف كتكصمت الدراسة إلِ أف الهعمهٓف ٓىظركف إلِ جهيع الهؤشرات اٖكلية لمتعميـ
الفعاؿ التْ تـ تحدٓدٌا )الكقت عمِ الهٍهة  ,كاٖىشطة التْ تعزز التعاكف (.
الفصل الرابع تحميل النتائج كتفسيرىا:
منيج البحث :استخدهت الباحثتاف الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ىظ ار لهٛءهتً لطبيعة ٌذا البحث.
 .مجتمع كعينػة البحث :تهثل هجتهع البحث فْ جهيع الطمبة كالطالبات الدارسٓف باستخداـ
الفصكؿ اٚفتراضية بكمية التربية – جاهعة هصراتً ,كٌـ طمبة قسـ الرياضيات كالفٓزياء كقسـ التربية
كعمـ الىفس ,كالبالغ عددٌـ ) (58طالب كطالبة.
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كتـ اختٓػ ػ ػ ػ ػ ػػار العٓىة هف هجتهع البحث كعٓىة قصدية بىسبة ) (%77هف الطمبة كالطالبات
الدارسٓف باستخداـ الفصكؿ اٚفتراضية لهادتْ ) طرؽ التدريس الخاصة ,كطرؽ التدريس العاهة(
بكمية التربية – جاهعة هصراتً قكاهٍا )  (45طالبا كطالبة.
أداة البحث:

تـ اٚعتهاد عمِ اٚستباىة كػأداة لجهع البياىات الهتعمقػة بهكضكع البحث ,كهف

أجل تحقٓق أٌداؼ البحث قاهت الباحثتاف بإعداد استباىة  ,كفقػ ا لمخطػكات أتٓػة:
أكالً :اليدؼ مف االستبانة:
ٌك التعرؼ عمِ الصعكبات التْ تكاجً طمبة كمية التربية  /جاهعة هصراتً فْ استخداـ
تكىكلكجيا التعميـ )تطبٓق الفصكؿ اٚفتراضية( أىهكذج ا.
ثانياً :بناء االستبانة في صكرتيا المبدئية:
حددت فقرات اٚستباىة بىاء عمِ اٚستفادة هف الدراسات السابقة ,كهراجعة اٖدبيات فْ
هكضكع التعميـ فْ ظل التكىكلكجيا الهعرفية  ,كتككىت اٚستباىة فْ هجهمٍػا هف ) (12فقرة.
ثالثػاً :اختبار صدؽ أداة البحث:
الهراد قياسٍا كلمتأكد هف
صدؽ اٚستباىة يعىْ أػف تقيس أداة القياس اٖبعاد ,كالصفات ُ
صدؽ هحتكػ اٚستباىة ,كهدػ هٛءهتٍا لٌٗداؼ التْ كضعت هف أجمٍا ,اعتهدت الباحثتاف
الصدؽ الظاٌرؼ لٗداة ,كذلؾ بعرض اٚستباىة بشكمٍػا الهبدئْ الهككىة هف ) (15فقرة ,عمِ

طمب هىٍف إبداء الرأؼ حكؿ هدػ صمػة
الهحكهٓػف ذكؼ الخبرة كاٚختصاص ك ُ
عدد هف اٖساتػذة ُ

هضهكف الفقرات بهكضكع البحث كاضافة ها ٓركىً هىاسب هف أسئمػة تُفٓػد هكضكع البحث,

كحذؼ هػا ٓركىػً غٓر هىاسب أك هكرر هف أسئمة ,كفْ ضكء تكجٍٓاتٍـ تـ تعدٓل اٚستباىة فْ

صكرتٍا الىٍائية ,كهف ثـ تـ احتساب الصدؽ الظاٌرؼ لفقرات اٚستباىة هف خٛؿ استخداـ

هعاهل ارتباط بٓرسكف ,كالجدكؿ التالْ ٓكضح ذلؾ.

الجدكؿ )ٓ (1كضح اٚتساؽ الداخمْ لفقرات اٚستباىة
الفقرة
معامل االرتباط

مستكى الداللة
الفقرة

معامل االرتباط

مستكى الداللة

X1

X2

X3

X4

X5

X6

**.657

**.420

**.424

**.456

**.505

**.497

.000

.004

.004

.002

.000

.001

X7

X8

X9

X10

**.563

*.380

**.533

**.488

.000

.010

.000

.001

X11

**.446
.002

X12

*.309
.039
947

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)

[متطمبات التحكؿ التربكي لكميات التربية في ظل تحديات تكنكلكجيا المعرفة]

 52ـ  52أغظطض 5252و

ٓتضح هف بياىات الجدكؿ السابق أف جهيع فقرات اٚستباىة لٍا هعاهٛت ارتباط ذات دٚلة

هعىكية عىد هستكػ دٚلة أقل هف ) ,(0.05هها ٓدؿ عمِ هٛئهة الفقرات لمهكضكع الذؼ تىتهْ
إليً.

رابعاً :اختبار ثبات االستبانة:

استخدهت الباحثتاف طريقة ألفا كركىباخ لقياس ثبات اٚستباىة ٖبعاد اٚستباىة كالجدكؿ التالْ
ٓكضح هعاهٛت ألفا كركىباخ ٖبعاد اٚستباىة

الجدكؿ ) (2ثبات اٚستباىة كأبعادٌا
األبعاد
االستبانة ككل

عدد الفقرات

معامل ألفا كركنباخ

12

.781

هف بياىات الجدكؿ السابق ٓتضح أف هعاهل الثبات لٛستباىة ككل ) (0.781كٌْ قيهة جٓدة
هها ٓدؿ عمِ هٛئهة اٚستباىة لمتحمٓل ا٘حصائْ.

كهف ثُػػـ تػـ تكزيع اٚستباىػة بشكمٍا الىٍائْ عمِ أفراد عٓىة البحث كعددٌـ )  (45طالب ك

طالبة ,كتػـ استػردادٌا بالكاهل بىسبة استجابة ) ,(%100كقد تهت الهعالجة اٚحصائية عمِ

) (45استباىة جهيعٍا قابمة لمتحمٓل اٚحصائْ.

كاعتهدت الباحثتاف هقياس )ليكرت الخهاسْ( لتحدٓد استجابة عٓىة البحث عف فقرات

اٚستباىة ,كالجدكؿ التالْ ٓكضح ذلؾ.

الجدكؿ)ٓ (3كضح درجات الهكافقة لمفقرات

مستكى المكافقة

غير مكافق بشدة

غير مكافق

محايد

مكافق

مكافق بشدة

درجة الفقرات

1

2

3

4

5

2.59 -1.80

3.39 -2.60

4.19 -3.40

5 -4.20

المتكسط

1.79 -1

الحسابي

األساليػب اإلحصائية المستخدمػة في تحميل البيانات:
كهعالجة البياىات إحصائي ا باستخداـ برىاهج الحزـ لمعمكـ اٚجتهاعية )(SPSS
تػـ تحمٓل ُ
كذلؾ كفق اٖسالٓب أتٓ ػ ػػة:
 .1الجداكؿ التكرارية كالنسبيػػػػة  :كذلؾ لدراسة أعداد كىسب الهكافقة هف عدهٍا عمِ
عبػارات اٚستباىة.
 .2االنحراؼ المعياريٌ :ك هف هقآيس التشتت التْ تُكضح هدػ تباعد القٓػـ كتشتتٍػا عف
بعضٍا.
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 .3المتكسط الحسابي :كٌك ٓكضح القيهة التْ تتهركز حكلٍا ا٘جابات.
 .4معامل ارتبػاط بيرسكف :كٌػك يقيس هدػ كجكد عٛقة خطية بٓف هتغٓريف رتبٓٓف,
كتتراكح قيهتػً بٓف ) ,(-1 , +1فا٘شػارة السالبة تػدؿ عمِ ارتباط عكسْ ,كالهكجبػة تػدؿ
ككمهػا
ككمهػا اتجٍت القيهػة ىحػك الكاحػد الصحيح كاىت أقػكػُ ,
عمِ اٚرتباط الطردؼُ ,
اتجٍت ىحك الصفر كاىت أضعف ,كاستخدهت ٘ٓجاد درجة اٚتساؽ بٓف كل فقرة هف
فقرات اٚستباىة هع اٚستباىة ككل.
 .5اختبار العٓىة اٖحادية لدٚلة الهتكسطات
 .6اختبار شابٓرك ٚ Shapiro-Wilkختبار اعتدالية البياىات حٓث أف عددٌا أقل هف )(50
كالذؼ أكضح أف البياىات تتبع التكزيع الطبيعْ كفقا ٚختبار شابٓرك
جدكؿ رقـ ( )0اختبار شابيرك العتدالية البيانات
Shapiro-Wilk

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova

هستكػ

درجة

Statisti

هستكػ

درجة

Statisti

الدٚلة

الحرية

c

الدٚلة

الحرية

c

.252

45

.968

*

.200

45

.102

X

ٓبٓف الجدكؿ أف هستكػ دٚلة اختبار شابٓرك )(0.05) <(0.252كبالتالْ يككف التكزيع
التكرارؼ لمبياىات طبيعْ )هتهاثل(.كٌذا يهكىىىا هف استخداـ اٖسالٓب اٚحصائية لمبياىات
التْ تتبع تكزيع ا طبيعي ا كغٓر الطبيعْ.
الفصل الخامس :تحميل البيانات كاإلجابة عف أسئمة البحث كمناقشتيا :
تـ فْ ٌذي الهرحمة عرض لتحمٓل البياىات ,كذلؾ هف خٛؿ ا٘جابة عمِ اسئمة البحث

كالتحقق هف اٌٖداؼ التْ تـ التكصل الٍٓا هف خٛؿ تحمٓل فقرات اٚستباىة.

اإلجابة عمى تساؤؿ البحث :

سؤاؿ البحث  :ما مستكى المشكالت التي تكاجو تطبيق تكنكلكجيا التعميـ(الفصػكؿ االفتراضػية)

لدى طمبة كطالبات كمية التربية – جامعة مصراتو؟

كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ استخداـ الهتكسط الحسابْ كاٚىحراؼ الهعيارؼ كاٚىحراؼ

الهعيارؼ ,كاٌٖهية الىسبية
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جدكؿ رقـ )  (5التحمٓل اٚحصائْ لفقرات اٚستباىة
مكافق

مكافق

العدد

العدد

العدد

العدد

%

%

%

%

%

13

16

11

4

1

28.9

35.6

24.4

8.9

2.2

8

14

10

11

2

17.8

31.1

22.2

24.4

4.4

9

20

12

4

0

44.4

26.7

8.9

0

2

0

4.4

0
2

.1أغمب الطمبة ٓ ٚتكفر لدٍٓـ اىترىت ,كاف كجد
فٍك ضعٓف
.2هٓزاىية الجاهعة  ٚتسهح باستخداـ الفصكؿ
اٚفتراضية
.3ضعف

كعْ

الطمبة

بفكائد

الفصكؿ

اٚفتراضية

العدد

غير

محايد

بشدة

الفقرات
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ٓتضح هف بياىات الجدكؿ السابق أف الصعكبات التْ تكاجً طمبة كمية التربيػة -جاهعػة هصػراتة

فػػْ تطبٓػػق الفصػػكؿ اٚفت ارضػػية جػػاءت بدرجػػة كبٓػرة ؛ حٓػػث بمػػغ الهتكسػػط الحسػػابْ ٔراء العٓىػػة

) ,(3.73كبكزف ىسبْ) ,(%74.6كباىحراؼ هعيارؼ قدري )(0.46165
كتتضح مؤشرات تمؾ الصعكبات في التالي:

احتمت الفقرة ) (1الهرتبة اٖكلِ حٓث أف) (%84.4هف عٓىة البحث أكدكا أف ضعف تدريب

الطمبة عمِ استخداـ الفصكؿ اٚفتراضية ,جاء فْ هقدهة الصعكبات التْ ٓكاجٍكىٍا فْ تطبٓق

الفصكؿ اٚفتراضية بدرجة كبٓرة ككبٓرة جدا ,بٓىها أجابت ) (%11.1هف عٓىة البحث بأىٍـ
ٓكاجٍكف تمؾ الصعكبة بدرجة هتكسطة ,بٓىها أجابت ) (%15.5هف عٓىة البحث بأىٍـ ٓكاجٍكف
تمؾ الصعكبة بدرجة ضعيفة كضعيفة جدا  ,كقد بمغ الهتكسط الحسابْ لتمؾ الفقرة) (4.13كبكزف
ىسبْ ) ,(%82.6كباىحراؼ هعيارؼ قدري ) ,(0.786ككاف اٚتجاي العاـ لٍذي الفقرة فْ هجتهع
البحث ٌك أف الفقرة تىطبق بدرجة كبٓرة .كىشٓر ٌىا إلِ أف التحكؿ هف الفصكؿ الدراسية

التقمٓدية كالتعميـ كجٍ ا لكجً إلِ التدريب القائـ عمِ الكهبٓكتر فْ الفصكؿ اٚفتراضية ٓجعل

تهاها عىد الطٛب ,إف هقاكهتٍـ لمتغٓٓر  ٚتسهح لٍـ بالتكٓف هع بٓئة
تجربة التعمـ هختمفة ا
التعمـ عبر ا٘ىترىت ,فْ حٓف يستغرؽ اٖهر بعض الكقت حتِ يعتادكا عمِ أىظهة إدارة
الدكرات كأسالٓب التعميـ الهستىد إلِ الكهبٓكتر
الفقرة ) (10احتمت الهرتبة الثاىية ,حٓث أف) (%84.4هف عٓىة البحث أكدكا أف صعكبة تطبٓق
التعميـ اٚفتراضْ فْ بعض الهكاد التْ تحتاج إلِ الهٍارات العهمية جاءت بدرجة كبٓرة ككبٓرة

جدا ,كيتضح ذلؾ فْ الهكاد العمهية هثل اجراء التجارب كالتشريح ,كالرسـ كالىحت ,بٓىها أجابت
) (%11.1هف عٓىة البحث بأىٍـ ٓكاجٍكف تمؾ الصعكبة بدرجة هتكسطة ,بٓىها أجابت
) (%2.2هف عٓىة البحث بأىٍـ ٓكاجٍكف تمؾ الصعكبة بدرجة ضعيفة كضعيفة جدا ,كٌذي الفئة
ٌـ هف ٓدرسكف بالتخصصات ا٘ىساىية ,كقد بمغ الهتكسط الحسابْ لتمؾ الفقرة) (4.07كبكزف
ىسبْ ) ,(%81.4كباىحراؼ هعيارؼ قدري ) ,(.654ككاف اٚتجاي العاـ لٍذي الفقرة فْ هجتهع
البحث ٌك أف الفقرة تىطبق بدرجة كبٓرة.

الفقرة ) (11احتمت الهرتبة الثالثة ,حٓث أف) (%85.5هف عٓىة البحث أكدكا أف كثافة
الهقررات الدراسية تعكؽ عهمية التعميـ اٚفتراضْ بدرجة كبٓرة ككبٓرة جدا ,بٓىها أجابت
) (%13.3هف عٓىة البحث بأىٍـ ٓكاجٍكف تمؾ الصعكبة بدرجة هتكسطة ,بٓىها أجابت
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) (%11.1هف عٓىة البحث بأىٍـ ٓكاجٍكف تمؾ الصعكبة بدرجة ضعيفة ,كقد بمغ الهتكسط
الحسابْ لتمؾ الفقرة) (3.96كبكزف ىسبْ ) ,(%79.2كباىحراؼ هعيارؼ قدري ) ,(0.952ككاف
اٚتجاي العاـ لٍذي الفقرة فْ هجتهع البحث ٌك أف الفقرة تىطبق بدرجة كبٓرة .كىشٓر ٌىا إلِ أف
ٌىاؾ ضركرة همحة لتقميص الهقررات الدراسية حتِ تتىاسب هع الفترة الزهىية الهحددة لمفصل
الدراسْ ,بحٓث  ٚتسبب ضغكط عمِ الطالب كاٖستاذ فْ ىفس الكقت.
الفقرة ) (11احتمت الهرتبة الرابعة ,حٓث أف) (%75.5هف عٓىة البحث أكدكا أف عدـ تمبية
هىظكهة التعميـ اٚفتراضْ لمحاجات التعميهية لمطمبة جاء بدرجة كبٓرة ككبٓرة جدا ,بٓىها أجابت
) (%15.6هف عٓىة البحث بأىٍـ ٓكاجٍكف تمؾ الصعكبة بدرجة هتكسطة ,بٓىها أجابت
) (%8.9هف عٓىة البحث بأىٍـ ٓكاجٍكف تمؾ الصعكبة بدرجة ضعيفة ,كقد بمغ الهتكسط
الحسابْ لتمؾ الفقرة) (3.89كبكزف ىسبْ ) ,(%77.8كباىحراؼ هعيارؼ قدري ) ,(0.859ككاف
اٚتجاي العاـ لٍذي الفقرة فْ هجتهع البحث ٌك أف الفقرة تىطبق بدرجة كبٓرة.
الفقرة ) (1احتمت الهرتبة الخاهسة ,حٓث أف) (%64.5هف عٓىة البحث أكدكا أف أغمب الطمبة
ٓ ٚتكفر لدٍٓـ اىترىت ,كاف كجد فٍك ضعٓف بدرجة كبٓرة ككبٓرة جدا ,بٓىها أجابت )(%24.4
هف عٓىة البحث بأىٍـ ٓكاجٍكف تمؾ الصعكبة بدرجة هتكسطة ,بٓىها أجابت ) (%11.1هف
عٓىة البحث بأىٍـ ٓكاجٍكف تمؾ الصعكبة بدرجة ضعيفة كضعيفة جدا ,كقد بمغ الهتكسط
الحسابْ لتمؾ الفقرة) (3.8كبكزف ىسبْ ) ,(%76كباىحراؼ هعيارؼ قدري ) ,(1.036ككاف
اٚتجاي العاـ لٍذي الفقرة فْ هجتهع البحث ٌك أف الفقرة تىطبق بدرجة كبٓرة .كىشٓر ٌىا إلِ أىً
ٓ ٚتـ تزكيد العدٓد هف الطٛب باٚتصاؿ القكؼ با٘ىترىت الذؼ تتطمبً الفصكؿ اٚفتراضية
بسبب ضعف الشبكات فْ البٛد ,كبالتالْ يفشمكف فْ المحاؽ بالهحاضرات ,كبالتالْ تصبح
تجربة التعمـ لدٍٓـ هشكمة ,عٛكة عمِ ذلؾ فإف البعض هىٍـ  ٚيهتمككف أجٍزة كهبٓكتر حتِ.
الفقرة ) (3احتمت الهرتبة السادسة ,حٓث أف) (%64.4هف عٓىة البحث أكدكا أف ضعف كعْ
الطمبة بفكائد الفصكؿ اٚفتراضية بدرجة كبٓرة ككبٓرة جدا ,بٓىها أجابت ) (%26.7هف عٓىة
البحث بأىٍـ ٓكاجٍكف تمؾ الصعكبة بدرجة هتكسطة ,بٓىها أجابت ) (%8.9هف عٓىة البحث
بأىٍـ ٓكاجٍكف تمؾ الصعكبة بدرجة ضعيفة ,كقد بمغ الهتكسط الحسابْ لتمؾ الفقرة)(3.76
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كبكزف ىسبْ ) ,(%75.2كباىحراؼ هعيارؼ قدري ) ,(0.883ككاف اٚتجاي العاـ لٍذي الفقرة فْ
هجتهع البحث ٌك أف الفقرة تىطبق بدرجة كبٓرة .كىشٓر ٌىا إلِ أف من فكائد التعميـ ا٘لكتركىْ
التْ ٓجب أف يعٍٓا الطمبة أىً يقكـ بتزكيد الهتعمهٓف بالهقررات العمهية الكتركىيا لهىحٍـ التعمـ
فْ أؼ كقت كهف أؼ هكاف ,كها أىً ٓكفر فرصة لمتفاعل هعٍـ بطريقة فعالة كهتهٓزة.
الفقرة ) (8احتمت الهرتبة السابعة ,حٓث أف) (%66.6هف عٓىة البحث أكدكا أف تدىْ قىاعة
الطمبة بالتعميـ اٚفتراضْ جاءت بدرجة كبٓرة ككبٓرة جدا ,بٓىها أجابت ) (%22.2هف عٓىة
البحث بأىٍـ ٓكاجٍكف تمؾ الصعكبة بدرجة هتكسطة ,بٓىها أجابت ) (%11.1هف عٓىة البحث
بأىٍـ ٓكاجٍكف تمؾ الصعكبة بدرجة ضعيفة ,كقد بمغ الهتكسط الحسابْ لتمؾ الفقرة)(3.69
كبكزف ىسبْ ) ,(%73.8كباىحراؼ هعيارؼ قدري ) ,(0.848ككاف اٚتجاي العاـ لٍذي الفقرة فْ
هجتهع البحث ٌك أف الفقرة تىطبق بدرجة كبٓرة .كىشٓر إلِ أف ٓجد الطٛب ذكك العقمية
“التقمٓدية” صعكبة فْ التكٓف هع التعميـ اٚلكتركىْ ,فالتحكؿ هف الفصكؿ الدراسية التقمٓدية
كالتعميـ كجٍ ا لكجً إلِ التدريب القائـ عمِ الكهبٓكتر فْ الفصكؿ اٚفتراضية ٓجعل تجربة التعمـ
تهاها عف الطٛب ,إف هقاكهتٍـ لمتغٓٓر  ٚتسهح لٍـ بالتكٓف هع بٓئة التعمـ عبر
هختمفة ا
ا٘ىترىت.
الفقرة ) (7احتمت الهرتبة الثاهىة ,حٓث أف) (%60هف عٓىة البحث أكدكا أف تكمفة اتصاؿ
اٚىترىت هرتفعة بدرجة كبٓرة ككبٓرة جدا ,بٓىها أجابت ) (%24.4هف عٓىة البحث بأىٍـ
ٓكاجٍكف تمؾ الصعكبة بدرجة هتكسطة ,بٓىها أجابت ) (%15.6هف عٓىة البحث بأىٍـ
ٓكاجٍكف تمؾ الصعكبة بدرجة ضعيفة ,كقد بمغ الهتكسط الحسابْ لتمؾ الفقرة) (3.67كبكزف
ىسبْ ) ,(%73.4كباىحراؼ هعيارؼ قدري ) ,(1.000ككاف اٚتجاي العاـ لٍذي الفقرة فْ هجتهع
البحث ٌك أف الفقرة تىطبق بدرجة كبٓرة.
الفقرة ) (5احتمت الهرتبة التاسعة ,حٓث أف) (%60هف عٓىة البحث أكدكا أف ضعف الهاـ
الطمبة باستخداـ كسائل التكىكلكجيا الحدٓثة جاء بدرجة كبٓرة ككبٓرة جدا ,بٓىها أجابت )(%13.3
هف عٓىة البحث بأىٍـ ٓكاجٍكف تمؾ الصعكبة بدرجة هتكسطة ,بٓىها أجابت ) (%26.6هف عٓىة
البحث بأىٍـ ٓكاجٍكف تمؾ الصعكبة بدرجة ضعيفة كضعيفة جدا  ,كقد بمغ الهتكسط الحسابْ
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لتمؾ الفقرة) (3.53كبكزف ىسبْ ) ,(%70.6كباىحراؼ هعيارؼ قدري ) ,(1.217ككاف اٚتجاي
العاـ لٍذي الفقرة فْ هجتهع البحث ٌك أف الفقرة تىطبق بدرجة كبٓرة .كىشٓر ٌىا إلِ أف
عهكها ٓتهتعكف بالذكاء التكىكلكجْ ,كبالتالْ يهكىٍـ إدارة أجٍزة
عمِ الرغـ هف أف الطٛب
ا
جٓدا ,إ ٚأف اٚفتقار إلِ هحك اٖهية الحاسكبية يهثل هشكمة رئيسية بٓف الطٛب
الكهبٓكتر ا
الٓكـ ٚ ,يستطيع الكثٓر هىٍـ تشغٓل البراهج اٖساسية هثل  Microsoft Wordك

 PowerPointكبالتالْ  ٚيهكىٍـ التعاهل هع همفاتٍـ ,عٛكة عمِ ذلؾٓ ,جد العدٓد هف
شٓئا فْ ٌذا
الطٛب أف إصٛح هشاكل الكهبٓكتر اٖساسية أهر هزعج ,حٓث  ٚيعرفكف ا
الهجاؿ .كهع ذلؾ ,فإف الكفاءة التكىكلكجية أهر  ٚبد هىً لهتابعة الدكرات عبر ا٘ىترىتٖ ,ىٍا
تهكف الطٛب هف إدارة هٍاهٍـ كهىاٌجٍـ الدراسية بطريقة هىظهة دكف صعكبة ,كها تعزز
الدكرات اٖساسية فْ هحك اٖهية الحاسكبية هعرفة الطٛب فْ ٌذا الهجاؿ ,حٓث أف اهتٛؾ
هعرفة أساسية بأجٍزة الكهبٓكتر سيساعدٌـ عمِ الهشاركة فْ الفصكؿ عبر ا٘ىترىت دكف
اىقطاع أك عكائق.
الفقرة ) (9احتمت الهرتبة العاشرة ,حٓث أف) (%64.4هف عٓىة البحث أكدكا أف ضعف دافعية
الطمبة لمتعاهل هع تكىكلكجيا التعميـ جاء بدرجة كبٓرة ككبٓرة جدا ,بٓىها أجابت ) (%13.3هف
عٓىة البحث بأىٍـ ٓكاجٍكف تمؾ الصعكبة بدرجة هتكسطة ,بٓىها أجابت ) (%22.2هف عٓىة
البحث بأىٍـ ٓكاجٍكف تمؾ الصعكبة بدرجة ضعيفة كضعيفة جدا ,كقد بمغ الهتكسط الحسابْ
لتمؾ الفقرة) (3.51كبكزف ىسبْ ) ,(%70.2كباىحراؼ هعيارؼ قدري ) ,(1.014ككاف اٚتجاي
العاـ لٍذي الفقرة فْ هجتهع البحث ٌك أف الفقرة تىطبق بدرجة كبٓرة .كىشٓر ٌىا إلِ أف الدافع
الذاتْ شرط أساسْ لمتعمـ ا٘لكتركىْ ,كهع ذلؾ ,يفتقر العدٓد هف الهتعمهٓف عبر ا٘ىترىت إلِ
ذلؾ ,كذلؾ لجٍمٍـ فكائد التعمـ ا٘لكتركىْ .
الفقرة ) (6احتمت الهرتبة الحادية عشر حٓث أف) (%53.4هف عٓىة البحث أكدكا عدـ تكفر
الكقت الكافْ ٚستخداـ الفصكؿ اٚفتراضية جاء بدرجة كبٓرة ككبٓرة جدا ,بٓىها أجابت )(%20
هف عٓىة البحث بأىٍـ ٓكاجٍكف تمؾ الصعكبة بدرجة هتكسطة ,بٓىها أجابت ) (%26.6هف
عٓىة البحث بأىٍـ ٓكاجٍكف تمؾ الصعكبة بدرجة ضعيفة كضعيفة جدا ,كقد بمغ الهتكسط
الحسابْ لتمؾ الفقرة) (3.42كبكزف ىسبْ ) ,(%68.4كباىحراؼ هعيارؼ قدري ) ,(1.177ككاف
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اٚتجاي العاـ لٍذي الفقرة فْ هجتهع البحث ٌك أف الفقرة تىطبق بدرجة كبٓرة .كىشٓر ٌىا إلِ أف
ٌذي الهشكمة تحتاج إلِ تىظيـ الكقت .
الفقرة ) (2احتمت الهرتبة الثاىية عشر حٓث أف) (%48.9هف عٓىة البحث أكدكا أف هٓزاىية

الجاهعة  ٚتسهح باستخداـ الفصكؿ اٚفتراضية جاءت بدرجة كبٓرة ككبٓرة جدا ,بٓىها أجابت
) (%22.2هف عٓىة البحث بأىٍـ ٓكاجٍكف تمؾ الصعكبة بدرجة هتكسطة ,بٓىها أجابت
) (%28.8هف عٓىة البحث بأىٍـ ٓكاجٍكف تمؾ الصعكبة بدرجة ضعيفة كضعيفة جدا  ,كقد بمغ
الهتكسط الحسابْ لتمؾ الفقرة) (3.33كبكزف ىسبْ ) ,(%66.6كباىحراؼ هعيارؼ قدري
) ,(1.168ككاف اٚتجاي العاـ لٍذي الفقرة فْ هجتهع البحث ٌك أف الفقرة تىطبق بدرجة
هتكسطة.

النتائج:

تكصل البحث الحالي إلى أف:

طمبة كمية التربية ٓكاجٍكف صعكبات بدرجة كبٓرة حكؿ تطبٓق الفصكؿ اٚفتراضية ,تتهثل
فْ ضعف شبكات اٚىترىت ,كضعف قىاعة كدافعية ككعْ الطمبة بفكائد الفصكؿ

اٚفتراضية ,كضعف الهاـ كتدريب الطمبة باستخداـ الفصكؿ اٚفتراضية ,ككثافة الهقررات
الدراسية ,كعدـ تمبية هىظكهة التعميـ اٚفتراضْ لمحاجات التعميهية لمطمبة.
التكصيات كالمقترحات:

 ضركرة القياـ بعدد هف البحكث التْ تدرس الفصكؿ اٚفتراضية عمِ عٓىات أكبر كفْ هكاد
دراسية هختمفة هف كجٍة ىظر الطٛب .

 ضركرة القياـ بعدد هف البحكث التْ تدرس الفصكؿ اٚفتراضية عمِ عٓىات أكبر كفْ هكاد
دراسية هختمفة هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس.



ضركرة تكفٓر الهدربٓف الهؤٌمٓف لمتدريب عمِ استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ.

 القياـ بكرش عهل تدريبية لمتعريف بالفصكؿ اٚفتراضية ,كعقد دكرات تدريبية ٖعضاء ٌٓئة
التدريس فْ التعميـ كتقتصر حكؿ كيفية استخداـ التكىكلكجيا الحدٓثة فْ العهمية التعمهية

ٌٖهٓتٍا فْ تعزيز الهادة العمهية لدػ الطٛب كتىهية القدرات العقمية.

 أف تٍتـ الجاهعات باستخداـ التقىيات الحدٓثة فْ التدريس كالٍدؼ اٖكؿ هف استخداهٍا
كأسمكب تعميهْ .
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 ضركرة تكفٓر هعدات كاجٍزة كبرهجيات بحٓث تدعـ الهىاٌج التعميهية كاستخداهٍا فْ جهيع

الكميات كتساعد أعضاء ٌٓئة التدريس عمِ استخداـ التكىكلكجيا كاف تككف جزءا هكهٛ
لعهمٍـ التدريسْ كالتطبيقْ .

 تٍٓئة اتجاي إٓجابْ لدػ أعضاء ٌٓئة التدريس فْ استخداـ تكىكلكجيا التعميـ فْ عهمية
التعمـ.

 ضركرة كجكد خطة لتحكيل الهقررات التخصصية إلِ هقررات الكتركىيً ,كالعهل عمِ زيادة
التىسٓق بٓف إدارات التدريب كالهىاٌج كالتعميـ فيها ٓتعمق باستخداـ التعميـ اٚلكتركىْ فْ

التعميـ.

قائمة المراجع:

ٓ (1كىس ,دمحم ,تكىكلكجيا التعميـ تعريفٍا كأٌهٓتٍا

بحث هتاح عمِ الهكقع اٚلكتركىْ:

 title& page=410=https:\\mobt3ath.com\dets.phpبتاريخ.2019.5.11

 (2حارث عبكد ,هزٌر العاىْ ,(2009) ,تكىكلكجيا التعميـ الهستقبمْ ,ط ,1دار كائل
لمىشر ,عهاف.

 (3عبد التكاب شرؼ الدٓف  ,(1998).تكىكلكجيا التعميـ كالهعمكهات  ,هجهكعة الىٓل
العربية لمطباعة كالىشر كالتكزيع ,القاٌرة.

 (4ركاء ابراٌيـ عيسْ ,عاطفة جمٓل صالح  ,(2019 ).صعكبة تطبٓق تكىكلكجيا التعميـ
الحدٓثة هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس  ,كمية التربية اٖساسية ,الجاهعة

الهستىصرية  ,العراؽ.

 (5ىرجس قاسـ هرزكؽ العمياف ,(2019),استخداـ التقىية الحدٓثة فْ العهمية التعميهية ,

هكتبة الشفا لمبىات ,هجمة كمية التربية اٖساسية لمعمكـ التربكية كا٘ىساىية العدد,42

الهجمد ,2019العراؽ.

 (6العهادؼ ,فكزية ,هتاح عمِ الهكقع الكتركىْ :
swl-https://sites.google.com/site/ahmedrshad881/home/alf
 alaftradyteبتارٌخ 11.5.2021
 ,أحمددددددددددددددددددد رشدددددددددددددددددداد .متدددددددددددددددددداح علددددددددددددددددددى
 - )7زٌددددددددددددددددددن العابدددددددددددددددددددٌن
المولدددددعhttps://sites.google.com/site/ahmedrshad881/home/alfswl
 alaftradyteبتارٌخ 11.52021
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 )8عٌسً ,رواء ابراهٌم& صالح ,عاطفة جلٌل ,)2019( ,صعوبة تطبٌك تكنولوجٌا
التعلٌم الحدٌثة من وجهة نظر اعضاء هٌئة التدرٌس كلٌة التربٌة الحدٌثة ,الجامعة
المستنصرٌة ,العراق.
 )9شدٌفان  ,منٌرة عبد السلٌم& الزبون,

سلٌم  ,)2020(,والع توظٌف تكنولوجٌا

التعلٌم فً العملٌة التعلٌمٌة فً مدارس لصبة من وجهة نظر المعلمٌن فٌها دراسات
,علوم التربوٌة المجلد  47العدد األول الجامعة االردنٌة .
 )10الحسن ,عصام إدرٌس &عشابً ,هناء عوض ,2017 ,والع استخدام الفصول
االفتراضٌة فً برامج التعلم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هٌئة التدرٌس جامعة
السودان المفتوحة ,أنموذجا ,مجلة اتحاد الجامعات العربٌة للتربٌة وعلم النفس المجلد
الخامس عشر العدد األول .,السودان.
 )11شٌرٌن عبد الحفٌظ البحٌري ,2019 ,فاعلٌة استخدام الفصول االفتراضٌة فً
تطوٌر النظام التعلٌمً المتكامل :دراسة تطبٌمٌة على الجامعة المصرٌة األهلٌة للتعلم
االلكترونً ,مجلة دراسات الطفولة المجلد  22العدد  ,84كلٌة التربٌة جامعة
المنوفٌة.
,( )12

Soulhern

Of

Universty

,2017,

Bush

Allen

Steven

))California,ProQuest Dissertaions Publishing,(May2017
)13

Oberg, Andrew Mark, 2015,(Effectivieness of learning in vir

tual synchronized classes over the internet), Universty of
) Pittsburgh, ProQuest Dissertations Publishing, 2015

*********************************
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تقييـ جكدة األداء التدريس لمعممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية في ضكء بعض
المعايير الدكلية المعاصرة

أ .أمينة عمي أبك زيد عبد القادر

كمية التربية قصر بف غشٓر  /جاهعة طرابمس

مقدمة :

تسكد العالـ ثكرة عمهية كتكىكلكجية كبٓرة فض ٛعها يحيط هف هتغٓرات سياسية كاقتصادية

كاجتهاعية كبٓئة كتربكية  ,كها ٓترتب عمٍٓا هف آثار كتغٓرات تتطمب هكاجٍتٍا بأسالٓب ىكعية
هف التعميـ تتسـ بالجدة كا٘بداع  ,حٓث إصٛح كتطكير التعميـ ٓتطمب اٌتهاها كبٓ ار بهىظكهة
تطكير أداء الهعمـ الذؼ يحقق التىهية الهٍىية الهستداهة  ,كهف هىطمق أف الهعمـ يعد ركٓزة هٍهة
فْ العهمية التعميهية لككىً أحد الهداخٛت اٖساسية فْ العهمية التعميهية التْ تسٍـ فْ تحسٓف
هىتج العهمية التعميهية فتقاس كفاءة أؼ هؤسسة تعميهية كجكدة ها تقدهً هف تعميـ بكفاءة أعضاء
ٌٓئة التدريس بٍا  ,كها يهتمككىً هف هداخل كطرؽ تدريس كاستراتٓجيات ككسائل تدريسية
كالتدريس يهثل قمب العهمية التعميهية كجكٌرٌا  ,كعميً يصبح السعْ ىحك تكفٓر هعآٓر
كهكاصفات فيها يقكـ بً الهعمـ هف ههارسات ك أداءات تدريسية لمهعمـ تتضهف تحسٓف ىكعية
التعميـ كاٚرتقاء بهستكػ أداء فْ العصر الحالْ كيؤكد) (Wise , Lei brand ,2000 , P14
) (Weichsel , 2003 , P27عمْ ضركرة كضع هعآٓر لٗداء التدريسْ لمهعمـ ترتكز عمِ
فكرة اٖداء أك ا٘ىجاز بٍدؼ تقكيـ قدراتً الهعرفية التخصصية كهٍاراتً الفىية التربكية  ,كهف ثـ
تطكير براهج إعداد الهعمهٓف كتحدٓد اعتهادٌـ الهٍىْ.
فالهعمـ الهتهٓز فْ أدائً التربكؼ كالتعميهْ ٌك الذؼ يستجٓب لتطكرات الحياة كها يستجد فْ

الهجتهع ا٘ىساىْ هف أجل تحقٓق غاية تربكية ٌدفٍا اٖسهِ ٌك الكصكؿ إلِ هعمـ ٓتسـ

بالجكدة

اإلحساس بمشكمة الدراسة :

تشٓر ىتائج البحكث كالدراسات كتكصيات الهؤتهرات كالىدكات إلْ ضركرة تقكيـ

اٖداء التدريسْ فْ ضكء هعآٓر هحددة ككاضحة قائهة عمْ هعآٓر اٖداء اٚىجاز
حتِ تحقق الجكدة فْ العهمية التعميهية )راشد الكثٓر,2004,ص. (71
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با٘ضافة إلْ تزآد شككػ العدٓد هف الهر ببٓف كأكلياء اٖهكر هف ضعف هستكػ هعمـ
الرياضيات  ,كقمة الدراسات التْ تىاكلت تقكيـ أداء هعمهْ الرياضيات هف خٛؿ هٛحظة اٖداء
الفعمْ لمهعمـ فْ ضكء الهعآٓر الدكلية الهعاصرة  ,كهف هكاكبة البراهج الدكلية لتقٓيـ الطٛب
فْ الهسابقات الدكلية فْ تحصٓل ٓتطمب ضركرة تقكيـ اٖداء التدريسْ لهعمهْ الرياضيات ,
كهها سبق تبرز )(Timssالرياضيات كالعمكـ الحاجة إلِ تقكيـ أداء هعمهْ الرياضيات فْ
ضكء هؤشرات أداء دكلية .

مشكمة البحت :
تتحدد هشكمة الدراسة فْ السؤاؿ الرئيسْ التالْ
ها هدػ تحقق بعض الهعآٓر الدكلية الهعاصرة فْ اٖداء التدريسْ الٛزـ تكافرٌا لدؼ هعمهْ
الرياضيات بالهرحمة ا٘عدادية ؟
كيتفرع عف ٌذا السؤاؿ الرئيس اٖسئمة التالية :
1ػ ها الهعآٓر التْ يهكف فْ ضكئٍا تقكيـ هعمـ الرياضيات فْ ضكء الىهاذج الدكلية
الهعاصرة؟

2ػ ها هؤشرات اٖداء التدريسْ الٛزـ تكافرٌا لدؼ هعمهْ الرياضيات فْ ضكء بعض الهعآٓر

الهعاصرة؟

الدكلْ

 -3ها هستكػ اٖداء التدريسْ لهعمهْ الرياضيات بالهرحمة ا٘عدادية قْ ضكء هؤشرات اٖداء
الدكلية

؟

الهعاصرة

 -4ها اٚحتياجات التدريسية لهعمهْ الرياضيات بالهرحمة ا٘عدادية فْ ضكء الهؤشرات الدكلية
الهعاصرة؟

 -5ها هدػ ارتباط ىكع الهؤٌل باٖداء التدريسْ لهعمهْ الرياضيات بالهرحمة ا٘عدادية فْ
ضكء

هؤشرات

اٖداء

الدكلية

؟

الهعاصرة

 - 6ها هدػ ارتباط عدد سىكات الخبرة باٖداء التدريسْ لهعمهْ الرياضيات بالهرحمة ا٘عدادية
فْ ضكء هؤشرات اٖداء الدكلية الهعاصرة ؟
أىداؼ الدراسة  :تٍدؼ الدراسة الحالية إلِ :

 -1إعداد قائهة بهؤشرات اٖداء التدريسْ الٛزـ تكافرٌا لدػ هعمهْ الرياضيات
بالهرحمة ا٘عدادية فْ ضكء بعض الهعآٓر الدكلية الهعاصرة .
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 -2تقكيـ اٖداء التدريسْ لهعمهْ الرياضيات بالهرحمة ا٘عدادية فْ ضكء بعض
هؤشرات اٖداء الدكلية الهعاصرة .

 -3تحدٓد اٚحتياجات التدريسية لهعمهْ الرياضيات بالهرحمة ا٘عدادية فْ ضكء
هؤشرات اٖداء الدكلية الهعاصرة .

أىمية الدراسة :

تتضح أٌهية ٌذي الدراسة فيها ٓمْ :
 -1تقدـ الدراسة قائهة بهؤشرات اٖداء الدكلية الهعاصرة  ,يهكف اٚستفادة هىٍا فْ تطكير أداء
هعمهْ الرياضيات
 -2تعد ٌذي الدراسة استجابة لها ٓىادؼ بً هعظـ التربكيٓف فْ لٓبيا هف ضركرة تقكيـ اٖداء
التدريسْ لهعمهْ الرياضيات فْ ضكء هعآٓر كاضحة هحددة .
 -3تقدـ ٌذي الدراسة قائهة باٚحتياجات التدريسية لهعمهْ الرياضيات فْ ضكء الهعآٓر الدكلية
الهعاصرة يهكف أف تستفٓد هىٍا الجٍات الهسئكلة عف تدريب الهعمهٓف فْ تخطيط كاعداد البراهج
التدريسية الٛزهة لمهعمـ .

 -4يهكف أف يستفٓد هعدك هىاٌج كبراهج اػلاك ِؼٍّ ٟاٌو٠بػ١بد ِٓ ٔزبئظ ٘نٖ اٌلهاٍخ فٟ
رط٠ٛو ٘نٖ إٌّب٘ظ ٚاٌجواِظ ٌَّب٠وح اٌّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ اٌّؼبطوح .

فوٚض اٌلهاٍخ :
رقزجو اٌلهاٍخ صؾخ اٌفوٚض اٌزبٌ١خ :
 -1هستكػ اٖداء التدريسْ لهعمهْ الرياضيات بالهرحمة ا٘عدادية فْ ضكء هؤشرات اٖداء
الدكلية الهعاصرة دكف حد التهكف الهحدد بالدراسة .

 ٚ - 2تكجد فركؽ فردية ذات دٚلة إحصائية عىد هستكؼ  0.01بٓف هستكػ أداء الهعمهٓف
الهؤٌمٓف تربكيا  ,كغٓر الهؤٌمٓف تربكيا فْ بطاقة هٛحظة اٖداء التدريسْ فْ ضكء هؤشرات

اٖداء الدكلية الهعاصرة  ٚ -3 .تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية عىد هستكؼ  0.01بٓف
هستكؼ الهعمهٓف اٖكثر خبرة كحدٓثْ التخرج فْ بطاقة هٛحظة اٖداء التدريسْ فْ ضكء
هؤشرات اٖداء الدكلية العاصرة .

مصطمحات الدراسة :
 -1األداء التدريسي :

كيقصد بٍا إجرائيا فْ ٌذي الدراسة  ,الههارسة السمككية الفعمية التْ يقكـ بٍا هعمـ الرياضيات
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أثىاء تىفٓذ عهمية التدريس داخل الفصل ,بٍدؼ تحقٓق أٌداؼ تدريس الرياضيات بالهرحمة

ا٘عدادية فْ ضكء بطاقة هٛحظة أعدت لٍذا الغرض .

 -2المعايير الدكلية المعاصرة :

كيقصد بالهعآٓر الدكلية الهعاصرة فْ ٌذي الدراسة هجهكعة هف الهتطمبات اٖساسية التْ ٓىبغْ

أف ٓتصف بٍا اٖداء التدريسْ لهعمهْ الرياضيات فْ لٓبيا  ,كالتْ يهكف فْ ضكئٍا الحكـ عمْ

كفاءة أداء الهعمـ فْ ضكء بعض الىهاذج كالخبرات الدكلية الهعاصرة .

منيج الدراسة :
اعتهدت الدراسة الحالية عمْ الهىٍج التجريبْ الذؼ ٓتـ فيً دراسة الكضع الراٌف لمظاٌرة
كجهع الهعمكهات عف الحالة التْ كقت دراستٍا باستخداـ الهٛحظة الفعمية لٍا خٛؿ هراحل
الدراسة سكاء فْ تحدٓد الهشكمة أك كضع حمكؿ كهقترحات لحمٍا  ,أك جهع الشكاٌد كاٖدلة التْ
تؤيد الحل الهقترح .

إجراءات الدراسة :

 -1تحدٓد الهعآٓر الكاجب تكافرٌا فْ هعمـ الرياضيات فْ ضكء بعض الىهاذج الدكلية

الهعاصرة هف خٛؿ ا٘جراءات التالية :

أ -تحمٓل بعض الىهاذج الهعاصرة كاٖدبيات السابقة عمْ الهستكؼ العالهْ فْ هجاؿ تقكيـ هعمـ
الرياضيات

ب -ا٘طٛع عمْ اٖدبيات كالبحكث السابقة التْ تىاكلت الخبرات كالتجارب الدكلية الهعاصرة

التْ تىاكلت هعآٓر تقكيـ الهعمـ بصفة عاهة كهعمـ الرياضيات بصفة خاصة .
 -2إعداد قائهة بهؤشرات اٖداء التدريسْ الدكلية العالهية لهعمـ الرياضيات فْ ضكء
بعض الهعآٓر الدكلية الهعاصرة هف خٛؿ ا٘جراءات أتية :
أ  -تحدٓد الٍدؼ هف القائهة .

ب -تحدٓد هصادر اشتقاؽ قائهة اٚداءات التدريسية .
ج  -تحدٓد الهحاكر الرئيسية لمقائهة .

د  -إعداد الصكرة الهبدئية لقائهة الهؤشرات اٖداء التدريسية.
ق  -تحكيـ قائهة هؤشرات اٖداء التدريسية .

ك -إعداد الصكرة الىٍاية لمقائهة
961

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)
 52ـ  52أغظطض 5252و

[متطمبات التحكؿ التربكي لكميات التربية في ظل تحديات تكنكلكجيا المعرفة]

 -3إعداد بطاقة هٛحظة اٖداء التدريسْ فْ ضكء هؤشرات اٖداء الدكلية الهعاصرة
كالتأكٓد هف صدقٍا كثباتٍا كذلؾ عف طريق :

أ -تحدٓد الٍدؼ هف بطاقة الهٛحظة

ب -تحدٓد أبعاد بطاقة الهٛحظة.

ج -صياغة هفردات بطاقة الهٛحظة فْ صكرتٍا اٖكلية .

د -كتابة تعميهات بطاقة الهٛحظة
ق -صدؽ بطاقة الهٛحظة

ك -التجربة اٚستطٛعية لبطاقة الهٛحظة
ؼ -إعداد الصكرة الىٍاية لبطاقة الهٛحظة
 -4اختيار هجهكعة الدراسة هف هعمهْ الرياضيات بالهرحمة ا٘عدادية
 -5تطبٓق بطاقة الهٛحظة اٖداء التدريسْ عمِ هجهكعة الدراسة
 -6رصد الىتائج كهعالجتٍا إحصائيا كتفسٓرٌا فْ ضكء هؤشرات اٖداء الدكلية
الهعاصرة

 -7تقديـ هجهكعة هف التكصيات كالهقترحات فْ ضكء ىتائج الدراسة

اإلطار النظري الدراسة :
أكال  :االداءات التدريسية كخصائصيا :
يعرؼ ) أحهد المقاىْ ,عمِ الجهٓل  ( 2003 ,اٚداءات التدريسية عمْ أىٍا " قدرة الهعمـ
عمِ استخداـ الههارسات كا٘جراءات التْ تساعدي عمْ القياـ بعهٓمة التدريس بكفاءة عالية ,
تحقق هف خٛلٍا هستكؼ أفضل فْ العهمية التعميهية  ,كتظٍر فْ الهحصمة الىٍائية لىكاتج
التعمـ "
كيعرؼ اٖداء التدريسْ بأىً الفعل ا٘ٓجابْ الىشيط ٚكتساب لهٍارة أك القدرة أك الهعمكهة
كالتهكف الجٓد هف أدائٍا تبعا لمهعآٓر الهكضكعية .
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كيرؼ ) حسف زيتكف  , 2001 ,ص  ( 12أف اٖداء التدريسْ ٌك قدرة الهعمـ عمِ أداء
ىشاط هعٓف ذؼ عٛقة بتخطيط الدرس  ,كتىفٓذي كتقكيهً  ,كٌذا الىشاط ٓتضهف هجهكعة هف
السمككيات الهعرفية كالحركية كاٚجتهاعية  ,كهف ثـ يهكف تقٓيـ الهعمـ فْ ضكء هعآٓر هحددة
هىٍا الدقة كالسرعة فْ إىجاز اٖداء الهطمكب هىً كالقدرة عمِ التكٓف هع الهكاقف التدريسية هف
خٛؿ استخداـ الهٛحظة الهىظهة .
كتهتاز اٚداءات التدريسية بعدد هف الخصائص التْ ٓجب أف يككف الهعمـ عمِ درجة هف
الكعْ بطبيعتٍا كخصائصٍا كتتخمص ٌذي الخصائص فْ ها ٓمْ  ) :ىادية العطاب , 2004 ,
ص ( 617 -616
أ -العمكمية  :تهتاز هٍارات العهل داخل الفصل بالعهكهية كيرجع ذلؾ إلِ أف كظائف الهعمـ
تكاد تككف كاحدة فْ كل الهراحل التعميهية  ,كفْ كل الهكاد الدراسية  ,أ ٚأف اٚختٛؼ يظٍر
عمْ شكل سمكؾ التدريس الذؼ ٓؤديً الهعمـ بسبب اختٛؼ اٌٖداؼ فْ كل هرحمة تعميهية ككل
هادة دراسية .
ب -عدـ الثبات  :هٍارات التدريس غٓر ثابتة بل تتأثر بعكاهل التطكر فْ أٌداؼ الهكاد
التدريسية ككذلؾ فْ الهفاٌيـ السائدة فْ الهجتهع عف عهميات التعميـ كالتعمـ .
ج -التداخل  :إف السمكؾ التدريسْ الذؼ يعبر عف الهٍارات الهختمفة ٌك سمكؾ هعقد كهركب
 ,كبالتالْ  ٚيهكف عزؿ أىهاط السمكؾ بسبب تداخل هٍارات أساسية هع أخرػ فرعية .
د -أنماط االستجابة  ٚ :يهكف أف يسمؾ اثىاف هف الهعمهٓف السمكؾ ىفسً فْ عرض هٍارة
هعٓىة حتِ كاف تشابٍا فْ ىكع ا٘عداد كهدة الخبرة  ,كها أف السمكؾ الهعبر عف هٍارة التدريس
لدػ الهعمـ الكاحد ٓختمف باختٛؼ الهحتكػ الدراسْ كىكع الهرحمة التعميهية .
ق -التعمـ  :تكتسب هٍارات التدريس خٛؿ براهج ا٘عداد الهٍىْ كبراهج التربية العمهية
كبراهج التدريب .
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ثانيا  :تقكيـ االداءات التدريسية

اٌتهت الكثٓر هف الهؤسسات كالٍٓئات الهتخصصة بتقكيـ أداء الهعمـ بتصهيـ أدكات لتقكيـ

أداء الهعمـ كتحدٓد الكفاية الٛزهة لهٍىة التدريس اعتهادا عمِ الهعآٓر  ,كتعد حركة تقكيـ أداء

لبٓئة التعمـ كالهىاٌج Performance based stqnqrdsالهعمـ القائهة عمِ الهعآٓر استجابة
كبراهج إعداد الهعمـ  ,كأصبحت الهعآٓر بهثابة ا٘طار الذؼ ٓتـ اٚسترشاد بً عىد تصهيـ براهج

 ( Salinger ,إعداد الهعمـ  ,كلً أٌهية كبٓرة فْ تطكير أؼ ىظاـ تعميهْ  ,كها أكد
) 1995 .P239

 تحسٓف هف هخرجات العهمية التعميهة . -تزيد هف ثقة الهجتهع فْ التعميـ .

 تهد اٖىظهة التعميهية بأسس التقكيـ . تهثل أسسا كاضحة لتأكٓد الجكدة . -تساعد فْ تطكير الهعمـ هٍىيا .

 تكفْ الكسائل التْ هف خٛلٍا تسد الفجكة بٓف اٖداء الحالْ كاٖداء الهرغكب فيً تزيد هف قدرات الهتعمهٓف كفرصٍـ فْ الىجاح . تقدـ ادكا ار كهٍاـ كاضحة كهحددة لمهعمـ .كقد أكد بعض التربكيٓف ) هحهكد الىاقة  ) , ( 2007 ,دمحم عمْ ىصر , ( 2010 ,
) , ( Salzeman ; 2003 ) (O Shae .2002عمِ استخداـ هعآٓر كاضحة كهحددة
فْ تقٓيـ أداء الهعمـ ٓتطمب بالضركرة استخداـ كسائل تقكيـ مثل :
 -1بطاقة المالحظة  :كٌِ هف أكثر اٖسالٓب اختصاصا كاستخداها فْ تحمٓل كتقكيـ أداءات
الهعمـ التدريسية  ,حٓث ٓتهٓز ٌذا اٖسمكب بأىً أكثر كاقعية ٖ ,ىٍا تتـ فْ هكاقف حقيقية أتىاء
قياـ الهعمـ بالتدريس داخل الفصل .

 -2االستبانة  :تتضهف اٚستباىة الهٍارات كالههارسات التدريسية الهراد قياسٍا  ,كاها تكف
اٚستباىة هفتكحة أك هقٓدة بىكع هعٓف هف اٖسئمة كيتـ تقكيـ أداء الهعمـ التدريسْ هف خٛؿ
الطٛب أك هف خٛؿ الهشرؼ أك الهكجً أك هدٓر الهدرسة  ,أك هف خٛؿ تقكيـ ىفسً ذاتيا

)هاٌر إسهاعٓل  , 2002 ,ص . ( 106
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 -3تقديرات الطالب لممعمـ  :كيعد ٌذا اٖسمكب اكتر أث ار فْ تقكيـ اداء الهعمـ فْ

التدريس ,ذلؾ ٖف الطٛب ربها يعرفكف عف هعمهٍـ أكثر هها يعرفً الهكجً أك الهشرؼ ,

إضافة إلْ أىٍـ يعايشكف الهعمـ داخل هكاقف التدريس كالبٓئة التعميهية ) صٛح عٛـ 2003 ,

 ,ص 233

 -4تقكيـ المكجو الفني لممعمـ  :كيتـ بكاسطة قياـ الهكجً الفىْ لمهادة بهتابعة أسالٓب

التدريس كهدػ تفاعل الطٛب هع الهعمـ  ,كهدػ التزاهً بالجكاىب ا٘دارية  ,كا٘جراءات العمهية
الهٍارية داخل كرش العهل .

 -5التسجيالت الصكتية كالمرئية  :يهكف تسجٓل حصة أك اكتر تسجي ٛصكتيا أك هرئيا
تـ تحمٓل السمكؾ التعميهْ الصفْ لمهعمـ كفق الهعآٓر كالعىاصر التدريسية ) عايش زيتكف ,
 , 2005ص ( 440
 -6تحميل نتائج الطالب  :حٓث إف الهعآٓر اٖساسية لتقكيـ عهل الهعمـ ٌك هدػ تحقٓق
اٌٖداؼ التعميهية الهرغكبة  ,فإذا كاىت اٚختبارات التْ تستخدـ فْ تقكيـ الطٛب تعكس

بصدؽ ٌذي اٌٖداؼ  ,فإف ىتائج ٌذي اٚختبارات يهكف أف تعد هقياسا جٓدا لهدػ ىجاح الهعمـ

فْ تحقٓق أٌداؼ عهمً ) لٓمْ الىجار  , 2005 ,ص . ( 97

-7ممفات التقكيـ ( البكرتفكليك )  :يعد استخداـ الهمفات اٚلكتركىية أك الكرقية هف
اٖسالٓب الحدٓثة لتقكيـ اٚداءات التدريسية تقكيها حقيقيا  ,كٌذي الهمفات تجهع فٍٓا كافة

اٖعهاؿ  ,كعف طريقٍا يهكف التعرؼ عمِ هجٍكدات الهعمـ كاىجازاتً  ,كتقكيهً تقكيها شاهٛ

فْ جهيع ها يقكـ بً هف ههارسات )دمحم الحٓمة  , 2003 ,ص . ( 145
 -8التقكيـ الذاتي لممعمـ  :عىدها يقكـ الهعمـ باٚستجابة عمْ عبارات سمككية هٍىية ,

هصاغة بدقة كهكضكعية  ,كهرتبطة بهحاكر كأسالٓب الهٍارات الفىية كالعمهية كاٖىشطة العمهية

 ,فإىً قاـ بتقٓيـ ىفسً بىفسً ككعْ الهعمـ بهٍاـ كهتطمبات هٍىتً ) عمْ خطاب  , 2001 ,ص
. ( 36
كلضهاف ىجاح تقكيـ اٚداءات التدريسية لهعمهْ الرياضيات ٓ ,جب هراعاة بعض اٚعتبارات
التْ تساعد فْ ىجاح عهمية التقكيـ ) عادؿ سٛهة  , 2002 ,ص  ( 431كهىٍا :
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 تكضيح الٍدؼ هف عهميات تقكيـ اداء الهعمـ . هىاسبة اٖسالٓب الهتبعة هع اٌٖداؼ الهعمىة لً . هراعاة هؤشرات الجكدة أثىاء اٚداءات التدريسية لمهعمـ . استه اررية كشهكلية عهمية التقكيـ . هراعاة الهتطمب اٚجتهاعْ كالهعآٓر الهحمية تحدٓد برىاهج زهىْ لعهمية التقكيـ -ثبات كصدؽ أثر اٖدكات الهستخدهة فْ التقكيـ

ثالثا  :بعض النماذج الدكلية المعاصرة لمعايير المعمـ :
تقدـ العدٓد هف الهؤسسات العالهية كالعربية هجهكعة هف هعآٓر ٓجب تكافرٌا فْ الهعمـ ,

ثهتل إطا ار لٗداء الهتكقع أف يقكـ بً الهعمـ داخل الفصل كخارجً  ,لكْ ٓتحسف أداؤي كيحقق
اٌٖداؼ الهرجكة هف العهمية التعميهية  ,كفيها ٓمْ عرض لبعض الىهاذج الدكلية الهعاصرة

لهعآٓر الهعمـ .

 -1معايير مؤسسة كنتا كي لمتقييـ كاالعتماد :
تٍتـ هؤسسة كىتاكِ التربكية لمتقٓيـ كاٚعتهاد بهعآٓر الهعمـ كاعتهادي  ,اعتهدت هجهكعة هف

الهعآٓر كيىدرج تحت كل هعيار هجهكعة هف الهؤشرات كتتحدد ٌذي الهعآٓر

)  (Kentucky Eduction professionl Standards . 2008كفيها ٓمْ :
 -1تخطيط كتصهيـ الهكاقف التعميهية .
 -2خمق الهىاخ التعميهْ كالحفاظ عميً .
 -3إدارة الهكقف التعميهْ .
 -4تقٓيـ كهتابعة ىتائج التعميـ .
 -5تأهل كتقٓيـ الهكقف التعميهْ .
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 -6التعاكف هع أكلياء اٖهكر كالهؤسسات الهجتهعية .
 -7الهشاركة فْ التىهية الهٍىية .

-2معايير مجمس اعتماد المعمميف بالمممكة المتحدة :
تتـ عهمية تقكيـ كاعداد الهعمـ هف خٛؿ هجمس اعتهاد الهعمهٓف  ,يهىح الهجمس شٍادة
التدريس
) (QTSهف ككالة تدريب الهعمـ بعد أف يحقق هعآٓرٌا تتمخص فْ الهحاكر التالية
) ( Teacher Training Agency , 2004
 هحكر القيـ كالههارسة الهٍىية . هحكر الهعرفة كالفٍـ . هحكر اٌٖداؼ . هحكر الهراقبة كالتقٓيـ . -إدارة حجرة الدراسة .

 -3معايير معيد نيكساكث كيمز بإشراليا :
)( New South Wales Lnstitute of Teachers , 2010
تصف ٌذي الهعآٓر فْ كل هرحمة تعميهية  ,طبيعة عهل الهعمهٓف فْ ثٛثة هجاٚت  ,اىبثق

عىٍا سبعة هعآٓر فرعية كها ٓمْ :
 -1العارؼ المينية :

 يعرؼ الهحتكؼ العمهْ  ,ككيفية يعمهً لمطٛب -يعرؼ خصائص الطٛب الذٓف يعمهٍـ .

967

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)
 52ـ  52أغظطض 5252و

[متطمبات التحكؿ التربكي لكميات التربية في ظل تحديات تكنكلكجيا المعرفة]

 -2الممارسة المينية :
 ٓخطط كيقكـ التعمـ الفعاؿ ٓتكاصل بفاعمية هع الطٛب يصـ كيحافع عمْ بٓئتً تعمـ آهىة . -3االلتزاـ الميني :
 ٓىهْ باستهرار هعارفً كههارستً الهٍىية -يشجع بحهاس أعضاء هٍىتً كالهجتهع الكبٓر

 -4معايير المجمس القكمي لممعايير التدريس بالكاليات المتحدة األمريكية :
تتضهف هٍاـ ٌذا الهجمس كضع هعآٓر عالهية لها ٓىبغْ اف يعرفً أك يفعمً الهعمـ  ,كتطكير

ىظاـ قكهْ تطكعْ لتقٓيـ كاجازة الهعمهٓف الذٓف يحققكف ٌذي الهعآٓر  ,كتتحدد هعآٓر اعتهاد

الهعمـ التْ حددٌا ٌذا الهجمس فيها ٓمْ :

) ( National Council for Accreditation of Teacher Education , 2008
 -1التهكف هف الهفاٌيـ اٖساسية كبىية العمـ لتخصصً ,كاتقاف هٍارات البحث كاٚستقصاء.
 -2تقديـ فرص لمتعمـ تدعـ الىهك العقمْ كاٚجتهاعْ كالشخصْ لمهتعمـ.
 -3تكفٓر بٓئة تعميهية تحفز التفاعل اٚجتهاعْ آٚجابْ كتستثٓر الدافعية الذاتية لمهتعمـ.
 -4التخطيط لمتعميـ فْ هعرفتً بهحتكػ الهادة الدراسية كطبيعة الطٛب .
 -5اهتٛؾ هدػ كاسع هف طرائق كاستراتٓجيات التعميـ كالتعمـ لتىهية التفكٓر الىاقد كالقدرة عمْ

حل الهشكٛت.

 -6يعزز البحث آٚجابْ كاٚستقصاء الىشط كالتفاعل الصفْ.
 -7يهتمؾ أصكؿ الهعرفة الهٍىية التْ تهكىً هف اتخاذ ق اررات سميهة .
ٓ -8بتكر هكاقف كيخمق فرض تعميهية تراعْ الفركؽ الفردية.
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ٓ -9ىهْ عٛقات جٓدة هع الزهٛء فْ الهدرسة كأكلياء اٖهكر.
ٓ -10ىهْ التفكٓر التأهل عمْ ىحك هستهر.
 -11يستخدـ استراتٓجيات تقكيـ هىاسبة لتقكيـ الىهك العقمْ كاٚجتهاعْ كالجسهْ لمهتعمـ.
الهعآٓر كهف خٛؿ العرض السابق لبعض الىتائج الدكلية الهعاصرة لهعآٓر الهعمـ ٓتضح اىً

بالرغـ هف تعدد كتبآف التْ حددتٍا الهؤسسات الدكلية التْ اٌتهت بهعآٓر الهعمـ إ ٚاىً يهكف

استخٛص هعآٓر تـ اٚتفاؽ عمٍٓا بٓف هعظـ تمؾ الىهاذج الدكلية يهكف فْ ضكئٍا تقكيـ الهعمـ
كتتحدد فيها ٓمْ -:
 -1التخطيط الجٓد لمتدريس.
 -2تكظٓف الهحتكؼ العمهْ فْ دعـ تعمـ الطٛب.
 -3ههارسة أىشطة كاستراتٓجيات تعميهية فعالً .
 -4تطكير الههارسات الهٍىية .
 -5بىاء عٛقات هجتهعية داعهة فعالً .
 -6إدارة عهمية التعمـ بكفاءة.
 -7استخداـ التكىكلكجيا كهٍارات التكاصل .
 -8تكفٓر بٓئة تعميهية داعهة لمتعمـ .
 -9استخداـ أسالٓب جٓدة لمتقكيـ كالهتابعة .
كبالتكصل إلِ ٌذي الهعآٓر يككف قد تـ ا٘جابة عمِ السؤاؿ اٖكؿ هف أسئمة الدراسة الحالية
" ما المعايير التي يمكف في ضكئيا تقكيـ معمـ الرياضيات في ضكء بعض النماذج الدكلية
المعاصر؟" "
خطكات الدراسة كاجراءاتيا :
أكال  :إعداد قائمة بمؤشرات األداء التدريسية الدكلية المعاصرة :
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 -1تحديد اليدؼ مف القائمة :
الٍدؼ هف إعداد القائهة ٌك تحدٓد اٚداءات التدريسية الٛزـ تكافرٌا فْ هعمـ الرياضيات فْ
ضكء الهعآٓر
 -2تحديد مصادر اشتقاؽ قائمة مؤشرات األداء التدريسي :
كذلؾ هف خٛؿ بعض الىهاذج الدكلية الهعاصرة لهعآٓر الهعمـ كهؤشرات اٖداء الهرتبطة بٍا
فْ بعض هؤسسات اٚعتهاد الهٍىْ لمهعمـ عمِ الهستكػ العالهْ كا٘قميهْ التْ سبق عرضٍا
فْ ا٘طار الىظرؼ  ,ككذلؾ هف اٖدبيات كالبحكث السابقة التْ تىاكلت الخبرات كالتجارب
الدكلية الهعاصرة التْ تىاكلت الهعآٓر كهؤشرات اٖداء التدريسْ لمهعمـ بصفة عاهة كهعمـ
الرياضيات بصفة خاصة  ,دراسة ) حسٓف بسٓر هحهكد  ) , ( 2007 ,لهياء
عبدالهجٓد)(2009كهاؿ زيتكف.(2004,
 -3تحديد المحاكر الرئيسة لمقائمة :
تـ تحدٓد خهسة هعآٓر هف الهعآٓر التْ سبق التكصل إلٍٓا كهحاكر رئيسة لمقائهة.
 -4إعداد الصكرة المبدئية لقائمة مؤشرات األداء التدريسي :
بعد تحدٓد الهعآٓر الهرتبطة باٖداء ,تـ تحدٓد اٚداءات التدريسية التْ تىدرج تحت كل
هعيار ,حٓث تضهىت الصكرة الهبدئية لمقائهة عمْ ) (79أداء هكزعة عمْ الهعآٓر التْ تـ
تحدٓدٌا.
-5تحكيـ القائمة:
تـ عرض الصكرة الهبدئية لقائهة اٖداء التدريسْ عمِ هجهكعة هف اٖساتذة الهتخصصٓف
٘بداء الرأؼ هف حٓث هدػ كضكحٍا كسٛهة صياغتٍا كاتساقٍا هع الهعيار الهرتبطة بً كهدػ
ارتباطٍا بطبيعة تدريس الرياضيات كاهكاىية تحقيقٍا فْ الكاقع فتـ تعدٓل صياغة بعض
اٚداءات التدريسية .
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 -6إعداد الصكرة النياية لمقائمة :
بعد إجراء التعديٛت  ,ثـ كضع القائهة فْ صكرتٍا الىٍائية حٓث ضهىت ) ( 75أداء تدريسيا
هكزعة عمِ الهعآٓر كها فْ الهمحق )(1
كبالتكصل إلْ قائهة هؤشرات اٖداء التدريسْ فْ صكرتٍا الىٍائية يككف قد تـ ا٘جابة عمْ
السؤاؿ الثاىْ هف أسئمة الدراسة " ها هؤشرات اٖداء التدريسْ الٛزـ تكافرٌا لدؼ هعمـ
الرياضيات فْ ضكء بعض الهعآٓر الدكلية الهعاصرة ؟
ثانيا  :إعداد بطاقة مالحظة األداء التدريسي :
تـ ا٘طٛع عمِ بعض الدراسات كالبحكث السابقة التْ قاهت بإعداد بطاقات هٛحظة لقياس
أداءات تدريس الهعمـ هىٍا ) صبرؼ دمحم العميهْ  ) , ( 2004 ,غازؼ صٛح ) , ( 2010 ,
ساهية دمحم هكسِ ,
 . ( 2001ثـ إعدادٌا هف خٛؿ ا٘جراءات أتية :
 -1تحديد اليدؼ مف بطاقة المالحظة :
ٌدفت ٌذي البطاقة إلِ استخداهٍا كأداة لتقكيـ الكضع الراٌف لٗداءت التدريسية لهعمهْ
الرياضيات هف أجل الحصكؿ عمِ بياىات كاضحة تعكس هستكػ أدائٍـ التدريسْ .
 -2تحديد أبعاد بطاقة المالحظة :
تـ تحدٓد الهعآٓر اٖكثر ارتباطا باٖداء التدريسْ لهعمـ الرياضيات التْ سبق التكصل إلٍٓا
فْ قائهة هؤشرات اٖداء التدريسْ
 -3صياغة مفردات بطاقة المالحظة في صكرتيا األكلية :
تـ صياغة هفردات بطاقة الهٛحظة فْ صكرة عبارات  ,تتصف صياغتٍا بأىٍا أكثر تحدٓدا
كاكتر إجرائية  ,كتضهىت الهٛحظة ككل )  ( 75هفردة  ,بهعدؿ )  ( 15هفردة لكل هعيار ,
كثـ كضع أهاـ كل هفردة تقدٓر هتدرج هف ثٛثة هستكيات حسب درجة تحققٍا ) بتهكف _ لحد ها
_ بدرجة ضعيفة (
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 -4كتابة تعميمات بطاقة المالحظة :
ٌذي التعميهات تساعد هستخدهْ البطاقة عمِ كيفية اٚستخداـ بسٍكلة  ,هثل قراءة هفردات
البطاقة الهٛحظة قراءة جٓدي  ,كعدـ ترؾ أؼ هفردة دكف ىتٓجة  ,كعدـ التسرع فْ تسجٓل ىتٓجة
الهٛحظة .
 -5صدؽ بطاقة المالحظة :
تـ عرض بطاقة الهٛحظة فْ صكرتٍا اٖكلية عمِ هجهكعة هف الهحكهٓف الهتخصصٓف ٘بداء
الرأؼ فْ كضكح تعميهات بطاقة الهٛحظة  ,ككضكح اٖداء الهطمكب هٛحظتً فْ كل هفردة
كصدؽ كارتباط الهفردة بالبعد الخاص بٍا  ,كسٛهة الصياغة لهفردات بطاقة الهٛحظة .
 -6التجربة االستطالعية لبطاقة المالحظة :
تـ تطبٓق بطاقة الهٛحظة غٓر هجهكعة الدراسة هف هعمهْ الرياضيات كتـ حساب ىسبة ا٘تقاف
بٓف الهٛحظٓف باستخداـ ) هعادلة ككبر( بمغت الىسبة )  ( 0.87هها ٓدؿ عمِ أف الهٛحظة
عمِ درجة عالية هف الثبات ,كصالحة لمتطبٓق .
 -7الصكرة النيائية لبطاقة المالحظة :
بعد التأكٓد هف صدؽ بطاقة الهٛحظة  ,كحساب ثباتٍا ,أصبحت بطاقة الهٛحظة فْ صكرتٍا
الىٍائية  :كها ٓمْ فْ همحق ). (1
ثالثا  :إجراءات تجربة الدراسة :
 -1اختبار مجمكعة الدراسة :
تـ اختيار هجهكعة هف هعمهْ الرياضيات ببعض الهدارس ا٘عدادية بهىطقة قصر بف غشٓر

)  ( 60هعمـ هىٍـ )  ( 36هؤٌل تربكيا  ( 24) ,هعمـ غٓر ِئً٘ روث٠ٛب ٚ ،ػلك الهعمهٓف حدٓثْ
التخرج )  ( 27هعمـ هدة الخٓرة اقل هف خهسة سىكات  ( 33 ) ,هعمـ هدة خبرتٍـ أكثر هف
خهسة سىكات .
 -2اإلجراءات التحضيرية قبل بدء تطبيق بطاقة المالحظة :
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تـ اٚلتقاء هع الهعمهٓف كتكضيح الغرض هف الدراسة كأٌهٓتٍا كشرح إجراءات كفىيات كضكابط
استخداـ بطاقة الهٛحظة  ,كهعرفة دكر كل هعمـ أثىاء تطبٓق الهٛحظة .
-3تطبيق بطاقة المالحظة :
تـ تطبٓق بطاقة الهٛحظة عمْ هجهكعة الدراسة بٍدؼ تقكيـ اٖداء التدريسْ لهعمهْ
الرياضيات كتـ رصد الدرجات فْ جداكؿ لهعالجتٍا إحصائيا ٚحقا .
نتائج الدراسة كتفسيرىا :
أكال  :الىتائج الهرتبطة بهستكػ أداء هعمهْ الرياضيات فْ ضكء هؤشرات اٖداء الدكلية
الهعاصرة .
لٙجابة عف السؤاؿ الثالث هف أسئمة الدراسة " ها هستكػ اٖداء التدريسْ لهعمهْ الرياضيات
بالهرحمة ا٘عدادية فْ ضكء هؤشرات اٖداء الدكلية الهعاصرة ؟ " .
تـ التحقٓق هف هدػ صحة الفرض اٖكؿ هف فركض الدراسة " هستكؼ اٖداء التدريسْ لهعمهْ
الرياضيات بالهرحمة ا٘عدادية فْ ضكء هؤشرات اٖداء الدكلية الهعاصرة دكف حد التهكف
الهحدد بالدراسة " كدلؾ بحساب قيهة ) ت ( لهعرفة دٚلة الفركؽ ا٘حصائية بٓف هتكسط درجات
أفراد الهجهكعة فْ بطاقة الهٛحظة كحد التهكف فاف الىسبة الهئكية لهتكسطات هجهكعة الدراسة
بمغت  % 57.7 , % 62.2 , % 60 , % 66.7 , % 64.4 , % 57.7فْ كل بعد هف
أبعاد الهٛحظة  ,كجهيعٍا أقل هف حد التهكف )  ( % 80هها ٓدؿ عمْ أف هستكؼ أداء هعمـ
الرياضيات بالهرحمة ا٘عدادية فْ ضكء هؤشرات اٖداء الدكلية الهعاصرة دكف حد التهكف .
كبذلؾ تتحقق صحة الفرض اٖكؿ هف فركض الدراسة كهف تـ قبكؿ ٌذا الفرض
كتتفق ٌذي الىتٓجة هع ىتائج العدٓد هف الدراسات التْ تكصمت إلِ هدػ هستكؼ اٖداء التدريسْ
لدػ هعمهْ الرياضيات .
ثانيا  :تحدٓد اٚحتياجات التدريسية لهعمهْ الرياضيات فْ ضكء ىتائج تقكيـ اٖداء التدريسْ فْ
ضكء هؤشرات اٖداء الدكلية الهعاصرة .
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كلٙجابة عف السؤاؿ الرابع هف أسئمة الدراسة " ما االحتياجات التدريسية لمعممي الرياضيات
بالمرحمة اإلعدادية في ضكء مؤشرات األداء الدكلية ؟ "
تـ تحدٓد اٚحتياجات التدريسية لهعمهْ الرياضيات بالهرحمة ا٘عدادية فْ ضكء الىتائج كبحساب
الىسبة الهئكية لهجهكعة الدراسة الذؼ حقق كل أداء تدريسْ ٓىدرج تحت كل هعيار  ,بحٓث أف
كل أداء تدريسْ اقل هف  %70هف عدد الهعمهٓف يهثل احتياجا تدريبيا كفْ ها ٓمْ عرض ىتائج
تقكيـ اٖداء التدريسْ التْ تىدرج تحت كل هعيار عمِ حدة فْ ضكء الهؤشرات اٖداء الدكلية
الهعاصرة .
ثالثاً :الىتائج الهرتبطة بالفركؽ بٓف أداء هعمهْ الرياضيات الهؤٌمٓف تربكيا كغٓر الهؤٌمٓف تربكيا
فْ ضكء هؤشرات اٖداء الدكلية الهعاصرة  .لٙجابة عف السؤاؿ الخاهس هف أسئمة الدراسة " ما
مدي ارتباط نكع المؤىل باألداء التدريسي لمعممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية في ضكء
مؤشرات األداء الدكلية المعاصرة ؟ "
تـ التحقق هف هدػ صحة الفرض الثاىْ هف فركض الدراسة ))  ٚتكجد فركؽ ذات دٚلة
إحصائية عىد هستكؼ )  ( 0.01بٓف هستكؼ أداء الهعمهٓف الهؤٌمٓف تربكيا كغٓر الهؤٌمٓف تربكيا
فْ بطاقة هٛحظة اٖداء التدريسْ فْ ضكء هؤشرات اٖداء الدكلية الهعاصرة ((
كذلؾ بحساب قيهة ) ت ( الهحسكبة بمغت ) , ( 0.24 ) , ( 0.19 ) , ( 0.32 ) , ( 0.41
)  ( 0.46فْ كل بعد إبعاد بطاقة الهٛحظة كبمغت ىسبة ث )  ( 0.19فْ البطاقة ككل هها
ٓدؿ عمِ عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائية عىد هستكػ )  ( 0.01بٓف هتكسطْ درجات
الهعمهٓف الهؤٌمٓف كغٓر الهؤٌمٓف كٌذا ها أكدتً أراء ككتابات العدٓد هف التربكيٓف .
رابعا  :الىتائج الهرتبطة بهستكػ أداء هعمهْ الرياضيات اٖكثر خبرة كحدٓثْ التخرج فْ ضكء
هؤشرات اٖداء الدكلية الهعاصرة لٙجابة عف السؤاؿ السادس هف أسئمة الدراسة " ما مدى ارتباط
عدد سنكات الخبرة باألداء التدريسي لمعممي الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية في ضكء مؤشرات
األداء الدكلية المعاصرة ؟ "
كذلؾ بحساب قيهة ث  ,لهعرفة دٚلة الفركؽ بمغت قيهة ) ت ( الهحسكبة ) , ( 0.28
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 ( 0.21 ) , ( 0.42 ) , ( 0.53 ) , ( 0.41فْ كل بعد هف أبعاد بطاقة هٛحظة
اٖداء التدريسْ  ,كبمغت قيهة ت كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائية عىد هستكػ ) ( 0.01
بٓف هتكسطْ درجات الهعمهٓف اٖكثر خبرة كحدٓثْ التخرج فْ بطاقة هٛحظة اٖداء التدريسْ

تكصيات الدراسة :
فْ ضكء ها تكصمت إلية الدراسة هف ىتائج تكصْ الباحثة بها ٓمْ :
 -1كضع تكصٓف كظيفْ لهعمهْ الرياضيات فْ ضكء هعآٓر تحدٓد اٚحتياجات التدريسية
لٍـ فْ ضكء ٌذي الهعآٓر .
 -2ضركرة إعداد خريطة لمبراهج التدريسية لهعمهْ الرياضيات بشكل هىتظـ لتىهية اٚداءات
التدريسية كأٌـ تمؾ البراهج  :فْ هجاؿ ههارسة أىشطة كاستراتٓجيات تعميهة فعالة  ,كفْ هجاؿ

تكظٓف الهحتكػ العمهْ فْ دعـ تعمـ الطٛب ,ك كفْ هجاؿ إدارة عهمية التعمـ ,ك فْ هجاؿ

استخداـ التكىكلكجيا كفْ هجاؿ استخداـ كسائل التقكيـ كالهتابعة .
مقترحات الدراسة :

فْ ضكء ىتائج الدراسة تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية :

 -1تقكيـ اٖداء التدريسْ لمهعمهٓف فْ تخصصات هختمفة .

 -2دراسة هقارىة لتقكيـ اٖداء التدريسْ لهعمهْ الرياضيات فْ الهراحل

التعميهية الهختمفة ) أساسْ _ إعدادؼ _ ثاىكؼ ( فْ ضكء الهعآٓر الدكلية

الهعاصرة .

 -3دراسة تقكيهية لبراهج إعداد هعمـ الرياضيات فْ بعض كميات التربية فْ
ضكء خبرات دكلية .

 -4دراسة العٛقة بٓف هستكػ اٖداء التدريسْ كهستكػ عهميات التفكٓر العميا لمطٛب فْ هادة
الرياضيات .
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مبادئ الجكدة الشاممة كامكانية تطبيقيا في إدارة التعميـ الجامعي

أ .عمي أحمد خميف الفرجاني
الممخص:

أ .يكسف مسعكد عمي حسيف

كمية التربية قصر بف غشٓر  /جاهعة طرابمس

ٓؤدؼ التعميـ دك ار ٌاها فْ تطكير الهجتهع كتىهٓتً كذلؾ هف خٛؿ إسٍاـ هؤسساتً فْ

تخريج الككادر البشرية الهدربة عمِ العهل فْ كافة الهجاٚت كالتخصصات الهختمفة .كتعد
الجاهعة أٌـ الهؤسسات اٚجتهاعية التْ تؤثر كتتأثر بالجك اٚجتهاعْ الهحيط بٍا؛ فٍْ هف

صىع الهجتهع هف ىاحية ,كهف ىاحية أخرؼ ٌْ أدائً فْ صىع قيادتً الفىية كالهٍىية كالسياسية
كالفكرية ,كهف ٌىا كاىت لكل جاهعة رسالتٍا التْ تتكلِ تحقيقٍا فالجاهعة فْ العصكر الكسطْ

تختمف رسالتٍا كغآتٍا عف الجاهعة فْ العصر الحدٓث كٌكذا لكل ىكع هف الهجتهعات جاهعتً

التْ تىاسبً.

يحاكؿ الباحثاف القياـ بدراسة هٓداىية لمتخطيط لمتعميـ الجاهعْ فْ ضكء هعآٓر الجكدة

كالكشف عف كاقع تككيف الهعمـ هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس كصياغة رؤية هستقبمية

لتككيف الهعمـ الجاهعْ فْ ضكء هعآٓر الجكدة الشاهمة .كفق ا ٌٖداؼ كأٌهية الدراسة فإف الهىٍج
الهستخدـ ٌك الهىٍج الكصفْ القائـ عمِ الدراسة الفمسفية التحمٓمية.

المقدمة :

ٓؤدؼ التعميـ دك ار ٌاها فْ تطكير الهجتهع كتىهٓتً كذلؾ هف خٛؿ إسٍاـ هؤسساتً فْ
تخريج الككادر البشرية الهدربة عمِ العهل فْ كافة الهجاٚت كالتخصصات الهختمفة.

كتعد الجاهعة أٌـ الهؤسسات اٚجتهاعية التْ تؤثر كتتأثر بالجك اٚجتهاعْ الهحيط بٍا,

فٍْ هف صىع الهجتهع هف ىاحية ,كهف ىاحية أخرؼ ٌْ أدائً فْ صىع قيادتً الفىية كالهٍىية
كالسياسية كالفكرية ,كهف ٌىا كاىت لكل جاهعة رسالتٍا التْ تتكلِ تحقيقٍا.

فالجاهعة فْ العصكر الكسطْ تختمف رسالتٍا كغآتٍا عف الجاهعة فْ العصر الحدٓث كٌكذا

لكل ىكع هف الهجتهعات جاهعتً التْ تىاسبً ).العيسكؼ  , 2001,ص(10

كاف العصر الحدٓث تتعدد فيً اٌٚتهاهات كتتشابؾ فيً اٖهكر كيكاجً تغٓرات كتحديات هستهرة

اجتهاعيً كسياسية كعسكرية كهعرفية كتكىكلكجية هها ٓجعل كظائف الجاهعة فيً هتعددة الجكاىب
كهتشا بكة كيتفق كثٓر هف الهتخصصٓف أىً هىذ أهد بعٓد عمِ أف لمجاهعة دك ار ٌاها فْ خدهة

الهجتهع كتتحدد الكظائف اٖساسية لمجاهعة فْ ثٛث كظائف أساسية ٌْ إعداد الهكارد البشرية

كاجراء البحكث العمهية كالهساٌهة فْ عهمية التىشئة اٚجتهاعية كىقل الثقافة ,كتتىاكؿ الكظيفة
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اٖخٓرة لمجاهعة العهل عمِ صياغة كتشكٓل كعْ الطٛب كتىاكؿ قضايا كهشكٛت الهجتهع
كالعهل عمِ خدهة كتىهية الهجتهع) .هرسْ  , 1977 ,ص (24

مشكمة البحث:

إف هكضكع التغٓٓر كالتطكير بات الٓكـ هسؤكلية الجهيع ,كا ٚسىظل هكاىىا كىكرر ها درج عميً

أباء كاٖجداد فْ ظركؼ غٓر ظركفىا كفْ القرف الحالْ ٓتطمب هىا جهيعا ىظرة جدٓدة فْ

أسمكب تدريب الهعمـ الجاهعْ كاعدادي ,كها ٓتطمب تغٓٓر الهفاٌيـ كالقيـ لدكر الهعمـ كالجاهعة.

لذلؾ أصبح لزاها عمْ التعميـ الجاهعْ تكثٓر تقىيات التعميـ كاٖجٍزة كالبراهج ككل ٌذا ٓتطمب

بالطبع التطكير لب ارهج تككيف الهعمهٓف كدفعٍا باتجاي تمبية الحاجات الهستقبمية لمتعميـ كتاهٓف

التكازف فْ هككىاتٍا اٖكاديهية كالتعميهية كالهٍىية هع التركٓز عمْ جاىب التربية العهمية كعمْ

ربط هراكز ا٘عداد كهكاقع العهل الهٓداىْ.

حقيقة ...إف الهعمـ التقمٓدؼ فْ غٓر زهاىىا كاف ىاق ٛلمهعرفة كالهعمكهات ,كٚبد أف ٓتغٓر دكري
التقمٓدؼ ٌذاء فيصبح هحركا لمهعرفة كباعثا لقدرات الطٛب عمْ تحصٓل العمـ ,كهشجعا عمْ

التفكٓر الىقدؼ كعمْ ا٘بداع كاٚبتكار فْ هجتهعً) .حسف  , 1993,ص( 52

با٘ضافة إلِ إتاحة الفرصة لً فْ الهشاركة فْ رسـ السياسة التربكية ,كصىع القرار التربكؼ هف

خٛؿ قىكات اٚتصاؿ الراسية كاٖفقية ,كتهثٓمً فْ المجاف كالهجالس لتاهٓف هشاركتً فْ هستكؼ
التخطيط كالتطبٓق كالهتابعة كيؤكد عمِ ٌذا الدكر الخطٓر لمهعمـ ,ىط ار لمهركز اٖساسْ الذؼ

يحتمً كفِ الىظاـ التعميهْ ,باعتباري حجر الزاكية فْ العهمية التعميهية كفِ أؼ إصٛح أك

تطكير تربكؼ فْ ظل التطكرات العمهية كالتكىكلكجية الهتسارعة ,كهع بركز ظاٌرة العكلهة ,لـ
يعد يكفْ أف الهعمـ ٓثقف الهعمـ الجاهعْ الهادة العمهية كاف ٓمقىٍا لمهتعمهٓف ,بل أصبح عميً اف

يككف قاد ار عمْ تجدٓد هعمكهاتً باستهرار كهتابعة الهستجدات العمهية كالهٍىية كاف يككف هىفتحا
عمْ الهعرفة العمهية كقاد ار عمْ بىاء عٛقات آجابية هع أخريف ,كعمْ اٚىفتاح عمْ الهجتهع

الهحمْ كالعالهْ) .شكؽ  , 1995 ,ص( 149

كعمْ الرغـ هف ذلؾ ٌىاؾ دراسات عدٓدة تكصمت إلْ إف ىسبة كبٓرة هف الطاقات البشرية

العاهمة ,فْ حقل التعميـ الجاهعْ غٓر هعدي إعدادا حقيقيا ككافيا فٍْ ليست عمْ هستكؼ
الهسؤكلية التربكية التْ تىٍض أكاديهي ا كلٍذا فاف الككادر البشرية القائهة عمْ التعميـ فْ الكطف
العربْ غٓر قادر عمْ عطاء تريكؼ فعاؿ) .أبك همحـ  , 1999 ,ص( 21
حقيقة ...أف ٌىاؾ هبررات عدٓدة لمتخطيط ٘عداد الهعمـ الجاهعْ تىقسـ إلْ ها ٓمْ :
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هبررات التطكير لمهتغٓرات العربية العالهية التْ فرضت ىفسٍا بصكرة سريعة عمْ كل قطاعات

التعميـ العالْ كبخاصة الهعمـ الجاهعْ.

هبررات تعكد لخمل فْ الهىتج التعميهْ هف الطٛب الذؼ يفرزي الهعمـ الجاهعْ.

هبررات تعكد لعجز فْ هؤثرات الكفاءة الداخمية لمهعمـ الجاهعْ كها ٓرتبط بً هف هتغٓرات

سريعة كهتٛحقة.

هبررات تعكد ٚىخفاض الهستكؼ التقىْ لمهعمـ الجاهعْ.

هبررات تعكد إلْ خضكع الجاهعات لتقكيـ اٖداء هف خٛؿ هعآٓر الجكدة العالهية .

هبررات تعكد لقصكر فْ استخداـ اٖسالٓب التقىية الحدٓثة فْ عهمية التدريس الجاهعْ) .ىصر

هللا  ,1998 ,ص (115

كفِ كثٓر هف الدكؿ العربية تـ كضع هعآٓر تتضهف الجكدة ٚختيار الهعمـ الجاهعْ

كقبكلٍـ كأعضاء ٌٓئة تدريس فْ الجاهعات الهختمفة بحٓث تتكافر فٍٓـ الخصائص الشخصية

الهىاسبة لمتعميـ ,إلْ جاىب الكفاءة اٖكاديهية كالسعْ إلْ جذب العىاصر الههتازة كالهكٌكبة
لمهٍىة كالهتهٓزة بالدافعية كاٚلتزاـ ,با٘ضافة إلْ إعادة التخطيط لتككيف الهعمـ الجاهعْ فْ

ضكء هعآٓر الجكدة .

لقد ازداد اٌٚتهاـ العالهْ فْ العقكد اٖخٓرة بىكعية التعميـ الهقدـ فْ هؤسسات إعداد الهعمهٓف

فأدخمت اٖىظهة التعميهية العدٓد هف التجدٓدات الكثٓرة فْ سياسات ٌذي الهؤسسات.

كفْ أٌدافٍا كهحتكيات هىاٌجٍا كخططٍا الدراسية ,كفْ كظائفٍا كأسالٓبٍا لتكاكب التطكرات

التْ تتطمبٍا اٖدكار الجدٓدة لهعمهْ الهستقبل كبدأت كثٓر هف الدكؿ بكضع هعآٓر ٚختيار

أعضاء ٌٓئة التدريس الجاهعْ كالتأكٓد عمْ ضركرة تككيف الهعمـ الجاهعْ ليككف قادر عمْ
تكظٓف طائف التدريس كأسالٓبً ,كتقىيات التعميـ الحدٓثة ,كاعداد كسائل التقكيـ الهتىكعة.

لذلؾ يحاكؿ الباحث القياـ بدراسة هٓداىية لمتخطيط لمتعميـ الجاهعْ فْ ضكء هعآٓر الجكدة

كالكشف عف كاقع تككيف الهعمـ لٓبيا هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس كصياغة رؤية
هستقبمية لتككيف الهعمـ الجاهعْ فْ ضكء هعآٓر الجكدة الشاهمة.

كها إف الهؤسسات التعميهية فْ التعميـ العالْ فْ ٌذا العصر أصبحت تتحهل هسؤكليات كهٍاـ
عدٓدة كذلؾ هف أٌدافٍا التْ قاهت هف اجمٍا كتتعاظـ ٌذي الهسؤكليات باستهرار بفعل
الهستجدات ك الهتغٓرات فْ البٓئة الداخمية ك الخارجية كأيضا الزيادة السريعة فْ عدد الطٛب
كأعضاء ٌٓئة التدريس أيضا زيادة اٚتفاؽ عمْ ٌذي الهؤسسات أف ها يٛحع عمْ هخرجات ٌذي

الهؤسسات )الجاهعات الهراكز العميا( ٓ ٚدعك لٛطهئىاف ك ٚبالشعكر بالرضا هف حٓث اىخفاض
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هستكؼ التحصٓل العمهْ لطٛب أك الخريجٓف كعدـ قياـ ٌذي الهؤسسات بالدكر الهطمكب هىٍا

سكاء فْ تخرج ككادر هؤٌمً أك سد حاجات سكؽ العهل كظٍكر فجكات بٓف ها حققً التعميـ
العالْ كبٓف اٌٖداؼ ا٘ىهائية لمدكلة كاىخفاض إىتاجً التعميـ العالْ ,فقد رأت الدراسة بأىً يهكف

بتبىْ أسمكب أدارة الجكدة الشاهمة فْ الجاهعات كالهركز العميا المٓبية يككف بداية حل لٍذي
الهشكٛت .أسكي بالجاهعات التْ طبقتً بذلؾ ىطرح هشكمً الدراسة فْ التساؤٚت التالية.

تساؤالت الدراسة:

 .1ها هفٍكـ التعميـ الجاهعْ كها هحدداتً؟

 .2ها هفاٌيـ أدارة الجكدة الشاهمة؟ كها أٌهٓتٍا كفكائدٌا كهعآٓرٌا كهتطمباتٍا كهعكقات
التطبٓق فْ التعميـ الجاهعْ؟

 .3التكصل إلِ هجهكعة هف الىتائج ك التكصيات التْ يهكف إف تساٌـ فْ رفع هستكؼ
العهمية التعميهية فْ هؤسسات التعميـ الجاهعْ فْ ضكء هعآٓر الجكدة الشاهمة ؟

أىداؼ الدراسة :

تٍدؼ ٌذي الدراسة إلِ ها ٓمْ :
 .1التعرؼ عمِ هفٍكـ التعميـ الجاهعْ كها هحدداتً

 .2التعرؼ عمِ هفاٌيـ أدارة الجكدة الشاهمة كها أٌهٓتٍا كفكائدٌا فْ التعميـ الجاهعْ.

 .3التكصل إلِ هجهكعة هف الىتائج ك التكصيات التْ يهكف أف تساٌـ فْ رفع هستكؼ
العهمية التعميهية فْ هؤسسات التعميـ العالْ.

أىمية الدراسة :

تهكف أٌهية الدراسة هف اٚتْ :
 .1تستهد ٌذي الدراسة أٌهٓتٍا هف أٌهية هكضكع الدراسة ىفسً كٌك إدارة الجكدة الشاهمة
ككذلؾ أٌهية القطاع الهطبق فيً الدراسة إحدػ هؤسسات التعميـ العالْ.

 .2ىدرة الدراسات السابقة حكؿ ٌذا الهكضكع فْ البٓئية المٓبية .

  .3يهكف أف تساعد ٌذي الدراسة هف خٛؿ بعض التكصيات لتحسٓف كفاءة كفاعمية اٖداء
فْ التعميـ العالْ عاهة .

مصطمحات الدراسة:

 .1إدارة الجكدة الشاهمة ٌْ :هجهكعة هف الهبادغ اٖسالٓب التْ ترشد العهل هف أؼ
هىظهة لٛرتقاء بهستكػ اٖداء كتقديـ السمعة أك الخدهة التْ تحقق تكقعات العهٛء.

981

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)
 52ـ  52أغظطض 5252و

[متطمبات التحكؿ التربكي لكميات التربية في ظل تحديات تكنكلكجيا المعرفة]

 .2إدارة الجكدة الشاهمة فْ الهؤسسات التعميهية :استراتٓجية إدارية ترتكز عمِ هجهكعة هف
القيـ كتستهد حركتٍا هف الهعمكهات التْ تتهكف فْ إطارٌا هف استثهار كتكظٓف

الهكاٌب ك القدرات الفكرية لمعاهمٓف فْ هختمف هاحل التىظيـ لتحقٓق التحسٓف الهستهر

لمهؤسسة التعميهية.

 .3رسالة الهىظهة :تمؾ الخصائص الفردية هف الهىظهة ك التْ تهٓزٌا عف غٓر ٌا هف
الهىظهات الههاثمة لٍا .كٌْ تعكس الفمسفة اٖساسية لمهىظهة.

 .4اتخاذ القرارٌ :ك عهمية اختيار طريق هعٓف هف بٓف الكثٓر هف البدائل الهتكفرة.
 .5الٛهركزية ا٘دارية :أؼ تفكض الصٛحيات إلِ هستكػ ادىِ هف التىظيـ.

 .6استخداـ الطريقة العمهية :أؼ استخداـ الهىٍجية ك اٖسالٓب الحدٓثة ك العمهية الهتعمقة
بأداء الكظائف.

 .7عهل الفريق  :أؼ التركٓز عمْ العهل الجهاعْ كليس العهل الفردؼ ك التحقٓق الترابط ك
التعاكف بٓت اٖقساـ ك الىظـ الفرعية كبٓف الجٍات ا٘دارية ك العاهمٓف .كذلؾ هف خٛؿ
تكحٓد الٍدؼ ك التركٓز عمْ اكتساب الهٍارات الٛزهة التعاهل هع الغٓر.

 .8التدريب الهستهر :تطبٓق هبادغ التعميـ الهستهر ك التدريب الهتكاصل لمعاهمٓف عمْ

عهميات الجكدة الشاهمة كعمْ كل جدٓد عمْ إف يككف التدريب هرتبط ا هباش ار لتحسٓف

الجكدة.

 .9التحسٓف الهستهر ٌْ :فمسفة تسعِ إلِ تحسٓف كل العكاهل الهتعمقة بالعهميات ك
اٖىشطة التْ تحكؿ الهداخٛت إلِ هخرجات عمِ أساس هستهر ) .تركِ ,1990 ,

ص (135

منيج الدراسة :

كفق ا ٌٖداؼ كأٌهية الدراسة فإف الهىٍج الهستخدـ ٌك الهىٍج الكصفْ القائـ عمِ الدراسة

الفمسفية التحمٓمية .

كٌىا يحاكؿ الباحث استعراض بعض الدراسات ذات اٚرتباط بهكضكع البحث كٌِ كها ٓمْ:

اإلطار النظري لمدراسة :

الدراسات السابقة :تشهل الدراسات السابقة ها ٓمْ:
أكال :الدراسات األجنبية:

 .1دراسة انيف ايرؿ نسا في كلكرنيش شير( :)Elin and sheerحاكلت ٌذي الدراسة
تكضيح هاٌية الجكدة فْ التعميـ ك الهتطمبات الٛزهة لتىفٓذٌا فْ التعميـ الجاهعْ
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كتكصمت الدراسة إلْ هجهكعة هف اٚعتبارات ك الهتطمبات التْ ٓجب تكافرٌا لتطبٓق

الجكدة فْ التعميـ الجاهعْ هىٍا تأٌٓل كتعميـ العاهمٓف فْ ضكء فمسفة الجكدة التأكد
عمْ هفٍكـ التحسٓف الهستهر فْ كل جكاىب العهل.

 .2دراسة جيمس ريمي (ٌ :)Gemess Relyدفت ٌذي الدراسة تكضيح الهتطمبات
الٛزهة التطبٓق فمسفة الجكدة الشاهمة فْ التعميـ الجاهعْ كهف خٛؿ تغطية الدراسات

فْ ٌذا الهجاؿ تبٓف إف ٌذي الهتطمبات تغٓٓر ثقافة الكميات ,بحٓث ٓىظر إلْ الطالب
عمْ إف العهٓل ك التخطيط لمتحسٓف الهستهر.

 .3دراسة دانيل سيمكر ( :)1991( )Dannl Demorاستٍدفت الدراسة لتحدٓد
الصعكبات التْ تعٓق أدارة الجكدة الشاهمة فْ  (21)كمية  .كهف خٛؿ الهسح لكاقع

أدارة الجكدة تكصمت الدراسة إف ٌىاؾ صعكبات تعٓق تىفٓذٌا هىٍا الكقت الغٓر كافْ ك
المغة.

 .4دراسة تيري ىازاد ( :)1993( )Teree Hazadحاكلت ٌذي الدراسة إلْ تحدٓد هفٍكـ
أدارة الجكدة الشاهمة فْ التعميـ الجاهعْ ك التعرؼ عمْ ىقاط القكة فٍٓا حٓث تكصمت
إلْ أىٍا ٌىاؾ صعكبة عدٓدة تعٓق تطبٓق هفٍكـ أدارة الجكدة الشاهمة هىٍا ازدياد

هشاركة العاهمٓف فْ الجاهعة ك اٚستخداـ اٖفضل لمهكارد الهتاحة كغٓرٌا.

 .5دراسة لكيس كسميث ( :)1997( )Loess & smeethحٓث استٍدفت ٌذي الدراسة
تكضيح أٌهية تطبٓق الجكدة الشاهمة فْ التعميـ الجاهعْ كقد تكصمت إلِ أف تطبٓق
الجكدة يسهح لمجاهعة باٚرتباط بالهجتهع بصكرة أفضل كحدكث هبادغ أساسية تقكـ
عمٍٓا الجكدة الشاهمة فْ الجاهعات هىٍا اٚلتزاـ بالتحسٓف الهستهر ,اٚلتزاـ بإرضاء

العهٓل ,احتراـ ا٘فراد ,استخداـ بياىات كهعمكهات صادقة .

 .6دراسة ارفف ( :)Arfeenتقكـ ٌذي الدراسة عمِ الىظر فْ الجٍكد الهبذكلة ٘ىجاز إدارة
الجكدة الشاهمة فْ خهس جاهعات بأهريكا كتكصً الدراسة السؤاؿ التالٌْ .ل تستخدـ

ٌذي الجاهعات التْ تىفٓذ أدارة الجكدة الشاهمة استراتٓجيات هختمفة كتكصمت إف أدارة

الجكدة الشاهمة تهثل هبادرة هكجٍة إداريا لتحسٓف جكدة الخدهات الجاهعية.

 .7دراسة ككلسنسكي (ٌ )200( )kolcinskiدؼ ٌذي الدراسة تحدٓد هدػ الىجاح أك
ا٘خفاؽ فْ تطبٓق الجكدة الشاهمة فْ ) (184هؤسسة تعميهية كهعرفة هدػ تطبٓق
الجكدة الشاهمة كتكصمت الدراسة إلِ أف هؤسسات التعميـ العالْ تعاىْ هف هجهكعة هف
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الهعكقات التطبٓق ٌذا الهفٍكـ حٓث يحتاج تطبيقً إلْ رؤية إدارية جدٓدة كقيادي قكية

تعهل فْ إطار فريق العهل الكاحد.

ثانيا  :الدراسات العربية:

 .1دراسة محمكد عباس( )1992استهدفت هذه الدراسةتقويم الجهود العلمية في تعريف
الجودة وتقديم تعريف للجودة يعالج جوانب القصور وتقويم الجودة العلمية في مجال

تأثيراتالجودةوالتحديدالعواملالتربويةواالقتصاديةواالجتماعيةالسياسيةالتيأدت

إلياالهتمامبالجودةفيالتربيةوخاصةفيالتحصيلالدراسيللطالب.

 .2دراسة سعاد بسيكي عبد النبي ( )1994تٍدؼ الدراسة إلْ تقديـ هقترح لتطكير التعميـ
الجاهعْ الهصرؼ باستخداـ هدخل أدارة الجكدة الشاهمة لذلؾ استخدهت الدراسة الهىٍج

الكصفْ .كتبعث هجهكعة هف الخطكات كتكصمت إلِ أف تهكف هف استخداـ ٌذي
الهدخل لمتحسٓف التعميـ الجاهعْ الهصرؼ .

 .3دراسة صبري كامل الككيل( )1997حاكلت ٌذي الدراسة التعرؼ بىهط إدارة الجكدة
الشاهمة كتطابقاتٍا التربكية ككيفية اٚستفادة هف ٌذا الىهط فْ التعميـ ,الكقكؼ عمِ
بعض الصعكبات التْ تكاجً تطبيقٍا ككيفية التغمب عمٍٓا.

ككصمت الدراسة إلْ هجهكعة هف الىتائج هىٍا التعريف بىهط إدارة الجكدة الشاهمة تطبيقٍا

عمِ قطاع العميـ ,ككضع اٚعتبارات التْ ٓىبغْ هراعاتٍا لتىفٓذ ىهط إدارة الجكدة الشاهمة هىٍا
صياغة اٌٖداؼ ك اٚستراتٓجيات كاجراءات التقكيـ بشكل ٓتٛءـ هع فمسفة كهفاٌيـ إدارة الجكدة

الشاهمة .

 .4دراسة العمي ( )1996حكؿ تطكير التعميـ الجاهعْ باستخداـ ىظاـ أدراي الجكدة
الشاهمة ك التْ خمصت بٍا الدراسة إلِ استراتٓجيات إدارة الجكدة الشاهمة فْ الجاهعات
يقكـ عمِ هشاركة جهيع ا٘فراد العاهمٓف .كعمِ الجكدة الهشتركة فْ تحقٓق طهكحات

كرضا الهستقدهٓف.

 .5دراسة عبد العزيز أبك نيعو ( )1998كٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ هفاٌيـ إدارة
الجكدة الشاهمة كهجاٚت التعاكف بٓف الجاهعات كهىظهات اٖعهاؿ كتطبيقات الجكدة

الشاهمة فْ الجاهعات اٖجىبية كهجاٚت تطبٓق سمسمة آٚزك ) (9000كتكصل إلِ
استرتٓجية لتبىْ ٌذا الهفٍكـ.
ا
إهكاىية تطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة كضركرة بىاء
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 .6دراسة امعزكز جابر عالكنة )ٌ )2000دفت ٌذي الدراسة إلِ هدػ تطبٓق إدارة الجكدة
الشاهمة فْ الجاهعة العربية اٖهريكية هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس كهقارىة
هستكيات إدراؾ أفراد عٓىة الدراسة لهدػ تطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة.

 .7دراسة مريـ الشرقاكي ( )2003بعىكاف إدارة الهدارس الجكدة الشاهمة ٌدفت إلِ التعرؼ

عمِ إدارة الجكدة الشاهمة فْ التعميـ ككاقع إدارة الجكدة فٍٓا كتكصمت إلِ أف ٌىاؾ

اىخفاضا فْ هستكػ جكدة هخرجات ٌذي الهدارس .كىنا يحاكؿ الباحث اإلجابة عف

التساؤؿ األكؿ كالذي ينص عمى " ها هفاٌيـ إدارة الجكدة الشاهمة؟ كها أٌهٓتٍا كفكائدٌا
فْ التعميـ الجاهعْ ؟ ها هفٍكـ التعميـ الجاهعْ كها هحدداتً؟ حاكؿ الباحث سرد بعض

هحددات التعميـ الجاهعْ كهفاٌيهً كذلؾ كها ٓمْ:
أىمية التعميـ الجامعي:

يسٍـ التعميـ الجاهعْ فْ تككيف الفرد كالهجتهع كبمكرة هٛهحً فْ الحاضر كالهستقبل هعا,

كاذا كاىت هعظـ الجاهعات تعهل فْ بٓئات  ٚتستطيع التحكـ فٍٓا ,فإف بقاء الجاهعة كىجاحٍا
ٓتكقف عمِ استجابتٍا الفعالة لمعدٓد هف القكػ كالهتغٓرات ,كفْ هقدهتٍا العكلهة كالهىافسة

العالهية لها لٍا هف تأثٓر كاضح عمِ ا٘دارة الجاهعية.

كتىٍض الجاهعة داخل الهجتهعات بأدكار كبٓرةٖ ,غراض هتىكعة ,ثقافية كاجتهاعية كاقتصادية

كتكىكلكجية ,قد تكثر أك تقل حسب إهكاىات كل جاهعة كهدػ تعاكف الٍٓئات كالهؤسسات الهعىية
داخل الهجتهع .كهف الهفترض أف تقتحـ الجاهعة الهشكٛت اٚجتهاعية الهزهىة كتتعاهل هعٍا

بأسمكب عمهْ هتعهق كدراسة هتأىية ,بل هف الهفترض أيض ا أف تعهل الجاهعة عمِ تحدٓث

الهجتهع .عمهي ا كتكىكلكجي ا كفكري ا كثقافي ا ,كأف تكسب أفرادي قيه ا سمككية كعمهية ,هعززة لخطط
التىهية فْ ٌذا الهجتهع) .عهار  ,1996 ,ص( 63

كلمجاهعات فْ ٌذا الهقاـ أٌهية خاصة ,إذ تهثل قهة الٍرـ التعميهْ ,ليس لهجرد ككىٍا آخر

هراحل الىظاـ التعميهْ كحسب ,كاىها لككىٍا تحتل أخطر كأٌـ هرحمة هف هراحل الىظاـ التعميهْ,
إذ تتهحكر رسالة الجاهعة التربكية بشكل أساسْ فْ صياغة الشباب فك ار ككجداى ا كفعٛا كاىتهاء,
كهف ٌؤٚء الخرجٓف تتشكل قيادات الهجتهع فْ هختمف الهجاٚت العمهية كالثقافية كاٚجتهاعية

كالسياسية كاٚقتصادية التْ هف خٛلٍا ٓتابع الهجتهع هسٓرتً فْ التقدـ كاٚزدٌار.

كتعرؼ الجاهعة بأىٍا هؤسسة عمهية هستقمة ذات ٌيكل تىظيهْ هعٓف كأىظهة كأعراؼ كتقالٓد

أكاديهية هعٓىة ,كتتهثل كظائفٍا الرئيسية فْ التدريس كالبحث العمهْ كخدهة الهجتهع ,كتتألف

هف هجهكعة هف الكميات كاٖقساـ ذات الطبيعة العمهية التخصصية كتقدـ براهج دراسية هتىكعة
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فْ تخصصات هختمفة هىٍا ها ٌك عمِ هستكػ البكالكريكس كهىٍا ها ٌك عمِ هستكػ الدراسات
العميا تهىح بهكجبٍا درجات عمهية لمطٛب) .الشٍراىْ  , 2002 ,ص( 76

كها تعرؼ الجاهعة أيضا بأىٍا " هؤسسة اجتهاعية طكرٌا الهجتهع لغرض أساسْ ٌك خدهتً,

كخدهة الهجتهع حسب ٌذا الهفٍكـ تشهل كل جاىب هف جكاىب ىشاطات الجاهعة".

كها تعرؼ الجاهعة عمِ أىٍا تهثل هجتهعا عمهيا ٍٓتـ بالبحث عف الحقيقة ككظائفٍا اٖساسية
تتهثل فْ التعميـ كالبحث العمهْ كخدهة الهجتهع الذؼ يحيط بٍا).ىفس الهرجع السابق,

ص:(78

كفِ ٌذا التعريف تأكٓد عمِ أٌـ اٖدكار كالكظائف الذؼ تقكـ بٍا الجاهعة تجاي الهجتهع ٌْ

البحث العمهْ كالتدريس كخدهة الهجتهع .

كتبرز أٌهية الجاهعة فْ أىٍا تعهل أف فْ إطار حقبة تاريخية حضارية يشٍدٌا العالـ الٓكـ

يعمْ هف شأف ثكرة الهعرفة ,كهف تغٓر طبيعتٍا كآليات إىتاجٍا كتكاصمٍا داخل الهجتهع,
الذؼ ُ
خاصة كىحف ىكاجً هتغٓرات عالهية تتهثل فْ هجاؿ الهعرفة العمهية كالتكىكلكجية ,التْ ٓتريع
عمِ قهتٍا ثالكث الكهبٓكتر ,كىظـ اٚتصاٚت ,كٌىدسة التحكـ التمقائْ.

إف عصر الهعمكهات ٓرتبط بثكرة شاهمة فْ تكىكلكجيا الهعمكهات التْ ٌْ فْ جكٌرٌا ىقمة

تريكية فْ الهقاـ اٖكؿ ,كذلؾ بعد أف تكارت أٌهية الهكارد الطبيعية كالهادية ,كبرزت الهعرفة
كأٌـ هصادر القكة اٚجتهاعية ,حٓث صارت عهمية تىهية الهكارد البشرية ٌْ إىتاج الهعرفة؛

كصارت جكدة أك ُحسف تكظيفٍا ٌك العاهل الحاسـ فْ تحدٓد قدر الهجتهعات) .إبراٌيـ ,
 ,2003ص( 10

إف الجاهعة كىظاـ اجتهاعْ إدارؼ هفتكح فريد هف ىكعً ,فٍك ىظاـ ٓتككف هف عدد هف

اٖجٍزة الفرعية ,تتفاعل فيها بٓىٍا لتحقٓق أٌداؼ هحددة لكل هىٍا كفْ الكقت ىفسً تسعِ ٌذي
اٖجٍزة الفرعية بشْء هف اٚتساؽ كالتكاهل ىحك تحقٓق أٌداؼ الجٍاز ككل؛ كها أف الىظاـ

ٓتصف باٚىفتاح ,أؼ أف هف أبرز خصائصً التفاعل هع البٓئة الهحيطة ,فٍك ٓ ٚتأثر بٍا
فحسب ,بل ٓؤثر فٍٓا كذلؾ.

كٌذي الخاصية تعكس عدـ التهاثل ا٘دارؼ بٓف الجاهعة كغٓرٌا هف الهىشآت كالهؤسسات

ا٘ىتاجية اٖخرػ؛ فاٌٖداؼ كالقيـ كالٍيكل فْ ظل الجٍاز الجاهعْ تأخذ أشكاٚا كأسالٓب
كدٓىاهيكيات هغآرة تهاه ا لهثيٛتٍا فْ الهؤسسات اٖخرػ اٖهر الذؼ يفرض عمٍٓا أف تىظـ
أعهالٍا ,كتشكل ٌيكمٍا التىظيهْ عمِ ىحك ٓتىاسب هع تمؾ الطبيعة الخاصة كالخصائص

الهتهٓزة ,كيهكىٍا هف تحقٓق أٌدافٍا كالىٍكض برسالتٍا ,كهف الهعمكـ أف اختٛؼ طبيعة
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الهىشآت كالهؤسسات كتبآف خصائصٍا يستمزـ بالضركرة اختٛؼ ىظهٍا ا٘دارية كٌياكمٍا

التىظيهية.

عمِ أف ٌذا  ٚيعىْ تطبٓق هبادغ إدارية كتىظيهية هختمفة؛ كاىها الهقصكد ٌىا ٌك تطبٓق ىظـ

إدارية كٌياكل تىظيهية تتفق كطبيعة أعهاؿ الجاهعة كظركفٍا.

أٌداؼ التعميـ الجاهعْ:

تأتْ أٌداؼ الجاهعة اىعكاس ا لرسالتٍا فْ الهجتهع ,هف حٓث دفعً إلِ اٖهاـ فْ طريق

التطكر ,عبر خطة لمتىهية تمعب الجاهعة الدكر اٖساسْ فٍٓا.

إف أٌداؼ الجاهعة أكثر تعددا تىكعا ,إذا ها قكرىت بغٓرٌا هف الهؤسسات اٖخرػ ,كذلؾ
لضخاهة اٖعباء الهمقاة عمٍٓا ,كقد أجهع الباحثكف عمِ أف الجاهعة ٓجب أف تسعِ لتحقٓق

اٌٖداؼ التالية :

 .1أٌداؼ هعرفية  :كٌِ تتىاكؿ ها ٓرتبط بالهعرفة تطك ار أك تطكي ار أك اىتشا ار.

 .2أٌداؼ اقتصادية :كالتْ هف شأىٍا أف تعهل عمِ تطكير اقتصاد الهجتهع كالعهل عمِ
تزكيدي بها يحتاج إليً هف خاهات بشرية كها يحتاج إليً هف خبرات فْ هعاكىتً لمتغمب

عمِ هشكٛتً اٚقتصادية كتىهية ها يحتاج إليً هف هٍارات كقيـ اقتصادية.

 .3أٌداؼ اجتهاعية  :كالتْ هف شأىٍا أف تعهل عمِ استقرار الهجتهع كتخطِ ها ٓكاجً
هف هشكٛت اجتهاعية) .الىجار  , 2000 ,ص( 74

كتتهثل اٌٖداؼ اٚجتهاعية فيها ٓمْ :

 .1تزكيد الهجتهع بحاجاتً هف القكػ العاهمة الهدربة تدريبا ٓتىاسب كطبيعة تغٓر الهٍف.

 .2تدريب الطٛب عمِ ههارسة اٖىشطة اٚجتهاعية هثل هكافحة اٖهية ,ا٘دهاف ,ىشر
الكعْ الصحْ كغٓرٌا.

 .3تككيف العقمية الكاعية لهشاكل الهجتهع عاهة كالبٓئة الهحمية خاصة.
 .4ربط الجاهعات بالهؤسسات ا٘ىتاجية فْ عٛقة هتبادلة.

 .5الربط بٓف ىكعية اٖبحاث العمهية كهشاكل الهجتهع الهحمِ.
 .6تفسٓر ىتائج اٖبحاث كىشرٌا لٛستفادة هىٍا فْ الهجتهع .

 .7إجراء اٖبحاث البٓئية الشاهمة التْ تعالج بعض الهشكٛت الهتداخمة.

كىنا يحاكؿ الباحث اإلجابة عف التساؤؿ الثاني كالذي ينص عمى :ها هفاٌيـ أدارة الجكدة
الشاهمة؟ كها أٌهٓتٍا كفكائدٌا كهعآٓرٌا كهتطمباتٍا كهعكقات التطبٓق فْ التعميـ الجاهعْ؟ كذلؾ
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بٍدؼ ا٘جابة عف هفٍكـ الجكدة الشاهمة كأٌهٓتٍا كفكائدٌا كاستعراض بعض الىهاذج التْ تكدؼ

كذلؾ هف خٛؿ ها ٓمْ:
إلِ تحقٓق الجكدة الشاهمة فْ التعميـ الجاهعْ 
إدارة الجكدة الشاهمة :

ٌْ أسمكب هتكاهل يطبق فْ جهيع فركع الهىظهة التعميهية كهستكياتٍا لٓكفر لٗفراد كفرؽ

العهل الفرصة ٘رضاء الطٛب كالهستفٓدٓف هف التعمـ ,كٌْ فعالية تُحّقق أفضل خدهات تعميهية
بحثية بأكفاء اٖسالٓب ثبت ىجاحٍا لتخطيط اٖىشطة التعميهية كادارتٍا ,كيهكف تىاكؿ هفٍكـ
إدارة الجكدة الشاهمة عمِ كفق العىاصر التْ تتألف هىٍا كٌْ:

 اإلدارة ٌْ :القدرة عمِ التأثٓر فْ أخريف لبمكغ اٌٖداؼ الهرغكبة.

كها يقصد بٍا التركٓز الهباشر عمِ تطبٓق العاهمٓف لٗىشطة بها يهكىٍـ هف تكفٓر الجكدة

الهطمكبة لمزبكف ,كيساعد الهدراء عمِ تفٍـ العهميات التْ يقكهكف بٍا ككيفية تحقٓق التفاعل هع
أخريف هف أجل تحقٓق الىجاح التاـ ,فٓىبغْ أف تحسف تمؾ العهميات عف طريق أدكات كتقىيات

إدارة الجكدة الشاهمة بها يهكىٍـ هف تقديـ الخدهات الهطمكبة.

 الجكدة  :تعىْ الكفاء بهتطمبات الهستفٓد كتجاكزٌا ,كها تعىْ تحقٓق أعمِ درجة هف
الجكدة الهثالية بأقل تكمفة ههكىة فْ كل الهراحل ,كتكاهل هجٍكدات كافة اٖىشطة

كاٖقساـ كتتـ هف خٛؿ تحسٓف العهميات داخل الجاهعة كيككف ذلؾ بشكل ىشاط هستهر
ٍٓدؼ إلِ اٚرتقاء بالهستكيات الخاصة لكفاءة العهميات؛ كيأتْ التحفٓز لتحسٓف الجكدة

بهشاركة كل اٖفراد داخل الجاهعة ,حتِ تتـ كل العهميات بأكبر قدر هف الكفاءة.

 الشاممة  :تعىْ البحث عف الجكدة فْ كل جاىب هف جكاىب العهل ,ابتداء هف التعرؼ
عمِ احتياجات الهستفٓد كاىتٍاء بتقكيـ رضا الهستفٓد هف الخدهات أك الهىتجات الهقدهة

لً.

كها أىىا ىستطيع القكؿ بأف إدارة الجكد الشاهمة تعىْ فْ هجهمٍا " إىٍا ىظاـ ٓتضهف هجهكعة

هف الفمسفات الفكرية الهتكاهمة كاٖدكات ا٘حصائية كالعهميات ا٘دارية الهستخدهة لتحقٓق

اٌٖداؼ ,كرفع هستكػ رضا العهٓل كالهكظف عمِ حد سكاء ,كذلؾ هف خٛؿ التحسٓف الهستهر

لمهؤسسة كبهشاركة فعالة هف الجهيع هف أجل هىفعة الشركة كالتطكير الذاتْ لهكظفٍٓا ,كبالتالْ

تحسٓف ىكعية الحياة فْ الهجتهع) .ىفس الهرجع السابق  ,ص ( 140_135

كيشٓر جابمكف سكْ إلِ أف هفٍكـ إدارة الجكدة الشاهمة كغٓري هف الهفاٌيـ ا٘دارية التْ

تتبآف بشأىً الهفاٌيـ كاٖفكار كفقا لزاكية الىظر هف قبل ٌذا الباحث أك ذاؾ إ ٚأف ٌذا التبآف
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الشكمْ فْ الهفاٌيـ يكاد يككف هتهاثٛا فْ الهضاهٓف الٍادفة إذ إىً ٓتهحكر حكؿ الٍدؼ الذؼ


تسعِ لتحقيقً الهىظهة كالذؼ ٓتهثل بالهستٍمؾ هف خٛؿ تفاعل كافة اٖطراؼ الفاعمة فٍٓا.

كتعتبر كل هؤسسة حالة فريدة بحٓث  ٚيهكف اعتبار هؤسستٓف أىٍها هتشابٍتاف ,كتشٓر الجكدة

الشاهمة ) (Total Qualityفْ الهجاؿ التربكؼ إلِ هجهكعة هف الهعآٓر كا٘جراءات ٍٓدؼ
تىفٓذٌا إلِ التحسٓف الهستهر فْ الهىتج التعميهْ ,كتشٓر إلِ الهكاصفات كالخصائص الهتكقعة

فْ الهىتج التعميهْ كفْ العهميات كاٖىشطة التْ تتحقق هف خٛلٍا تمؾ الهكاصفات كالجكدة



الشاهمة تكفر أدكات كأسالٓب هتكاهمة تساعد الهؤسسات التعميهية عمِ تحقٓق ىتائج هرضية .

)سكْ  , 2007 ,ص ( 88_86

فاٌٚتهاـ بإدارة الجكدة الشاهمة فْ الهؤسسات التعميهية  ٚيعىْ أىىا ىخطط لجعل الهؤسسات

التعميهية كخصكصا الجاهعات هىشأة تجارية أك صىاعية تسعِ إلِ هضاعفة أرباحٍا عف طريق
تحسٓف هىتجاتٍا كلكف ها ٓىبغْ أف ىستفٓد هىً هدخل إدارة الجكدة الشاهمة فْ التعميـ ٌك تطكير

أسالٓب ا٘دارة التعميهية تحقيقا لجكدة الهىتج ,كسعيا إلِ هضاعفة إفادة الهستفٓد اٖكؿ هف كافة

الجٍكد التعميهية كٌك الهجتهع بكل هؤسساتً ,كجهاعاتً كأفرادي فْ هجاؿ التعميـ ,ها أحكجىا أف

ىطمق ش اررة الهىافسة بٓف الجاهعات هف اجل تحقٓق أفضل ىتائج هىتج ٓرضْ الجٍكد التعميهية.

كهف ٌىا يقصد بإدارة الجكد الشاهمة فْ الهجاؿ التربكؼ التعميهْ  :أداء العهل بأسمكب

صحيح هتقف كفق هجهكعة هف الهعآٓر التربكية الضركرية لرفع هستكػ جكدة الهىتج التعميهْ
بأقل جٍد ككمفة هحققا اٌٖداؼ التربكية التعميهية ,كأٌداؼ الهجتهع كسد حاجة سكؽ العهل هف

الككادر الهؤٌمة عمهيا.

كٌىاؾ العدٓد هف الخبراء الذٓف اٌتهكا بتطبٓق هبادغ إدارة الجكدة الشاهمة فْ الجاهعات

كهىٍـ جكراف ,ككركزبْ ,كبالدٓج  ,كادكارد ديهىج الذؼ اقترح أربعة عشري هبدأ لتحسٓف جكدة
الجاهعات كهىٍا خمق حاجة هستهرة لمتعميـ الجاهعْ ,كهىع التفتيش ,كاٌٚتهاـ بالتدريب الهستهر

فْ جهيع الكظائف الجاهعية كتبىْ فمسفة جدٓدة لمتطكير الهستهر كعدـ بىاء الق اررات الجاهعية
عمِ أساس التكالٓف فقط).ىفس الهرجع السابق  ,ص ( 112

إف بؤرة تركٓز إدارة الجكدة الشاهمة فْ الجاهعات تىصب أساسا فْ هجاؿ تقكيـ الهؤسسة التربكية
بقصد تطكيري كتحسٓىً ,باعتبار ٌذا اٖسمكب احد اٖسالٓب الحدٓثة الهستخدـ فْ تقكيـ
الهؤسسات بشكل عاـ كالهؤسسات التعميهية بشكل خاص كتكظٓف هبادغ كأفكار إدارة الجكدة

الشاهمة فْ أىظهة التعميـ العالْ يعكد بالىفع عمِ الجاهعات إذ يضع حجر اٖساس لرؤية فمسفية
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جدٓدة ٌٖداؼ الجاهعة كرسالتٍا كيرفع هعىكيات العاهمٓف فٍٓا كيهىحٍـ فرصة التعبٓر كيعٓر

هفاٌيهٍـ كاتجاٌاتٍـ ىحك الهٍىة هها يضفْ عمِ البٓئة التعميهية هىاخا هىتجا.
هفٍكـ الجكدة فْ ا٘سٛـ :

قبل أف ىستعرض بعض تعاريف الجكدة الشاهمة ٚ ,بد أف ىدرؾ أف دٓىىا ا٘سٛهْ الحىٓف

أشار إلٍٓا إشارات كاضحة هف خٛؿ الىصكص القرآىية كاٖحادٓث الىبكية الشريفة قبل أكثر هف

أربعة عشر قرىا هف الزهاف .فقاؿ عز هف قائل ( الذي خمق المكت كالحياة ليبمككـ أيكـ أحسف

عمالً)) .سكرة تبارؾ ,أية ( 2
كقاؿ )هللا عز كجل( فْ سكرة ٓكسف عميً السٛـ عىدها اصطفاي طمب الهمؾ هىً أف ٓكليً
خزائف هصر ٖىً أدرػ كأقدر عمِ إجادة عهمً ,كعبر عف ذلؾ بصفتْ الحفع كالعمـ كأساس
لىجاح عهمً كسبب جكدتً كاتقاىً.

بؾؿ ـف ( قاؿ اجعمني عمى خزائف األرض إني حفيظ عميـ) ) .سكرة ٓكسف,
أية ( 55


كها أكرد سبحاىً كتعالِ فْ آية أخرػ أٌهية التحمْ بصفتْ القكة كاٖهاىة فقاؿ تعالِ ( -:قالت

إحداىما يا أبت استأجره إف خير مف استأجرت القكي األميف) .كيٛحع أف هفٍكـ ٌاتٓف
الصفتٓف ٓدكر حكؿ هحاسف العهل كاتقاىً .كها ىٛحع أف الدلٓل عمِ جكدة العهل كاتقاىً كرد
أيض ا فْ السىة الىبكية فْ قكؿ الرسكؿ عميً الصٛة كأتـ التسميـ "إف هللا يحب إذا عهل أحدكـ
عه ٛأف ٓتقىً" كا٘تقاف يعىِ الجكدة فْ أكهل صكرٌا) .صحيح البخارؼ ,ص .( 312
أ .هفٍكـ تحسٓف الجكدة:

تعرؼ الجكدة بأىٍا قدرة ا٘دارة عمِ الكفاء بهتطمبات الجهآٌر ,كجكدة اٖداء فْ التعميـ

الجاهعْ تتهثل فْ تحقٓر رغبات الطٛب ,كهتمقْ الخدهة يحكـ عمِ هستكػ جكدة الخدهة عف
طريق الهقارىة بٓف ها حصل عميً كها تكقعً هف تمؾ الخدهة.

كها تعرؼ بأىٍا ":هدػ هٛءهة الهىتج لٛستخداـ ,أؼ القدرة عمِ تقديـ أفضل أداء كأصدؽ

صفات".

كيقكؿ تعريف آخر إف الجكدة الشاهمة ٌْ :عهمية إدارية ترتكز عمِ هجهكعة هف القيـ كتستهد

طاقة حركتٍا هف الهعمكهات التْ تكظف هكاٌب العاهمٓف كتستثهر قدراتٍـ الفكرية فْ هختمف
هستكيات التىظيـ عمِ ىحك إبداعْ لضهاف تحقٓق التحسف الهستهر لمهؤسسة .كيعرفٍا أحهد

درياس بأىٍا " أسمكب تطكير شاهل كهستهر فْ اٖداء يشهل كافة هجاٚت العهل التعميهْ ,فٍْ

عهمية إدارية تحقق أٌداؼ كل هف سكؽ العهل كالطٛب  ,أؼ أىٍا تشهل جهيع كظائف
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كىشاطات الهؤسسة التعميهية ليس فقط فْ إىتاج الخدهة كلكف فْ تكصٓمٍا  ,اٖهر الذؼ ٓىطكؼ
حتها عمِ تحقٓق رضا الطٛب كزيادة ثقتٍـ ,كتحسٓف هركز الهؤسسة التعميهية هحميا كعالهيا.

كيعرفٍا ركدس  :أىٍا عهمية استراتٓجية إدارية ترتكز عمِ هجهكعة هف القيـ كتستهد طاقة
حركتٍا هف الهعمكهات التْ ىتهكف فْ إطارٌا هف تكظٓف هكاٌب العاهمٓف كاستثهار قدراتٍـ

الفكرية فْ هختمف هستكيات التىظيـ عمِ ىحك إبداعْ لتحقٓق التحسف الهستهر لمهىظهة) .رؤػ
تىهكية  , 2007,ص (127

هف التعاريف السابقة ىستىتج أىً هف الضركرؼ بهكاف تسخٓر كافة ا٘هكاىيات الهادية

كالبشرية ,كهشاركة جهيع الجٍات كا٘دارات كاٖفراد فْ العهل كفريق كاحد ,كالعهل فْ اتجاي

كاحد كٌك تطبٓق هعآٓر إدارة الجكدة الشاهمة فْ الىظاـ التربكؼ التعميهْ ,كتقكيـ هدػ تحقٓق

اٌٖداؼ ,كهراجعة الخطكات التىفٓذية التْ ٓتـ تكظيفٍا.

كيتضهف تحسٓف الجكدة تطبٓق الطرؽ الهىاسبة لتضٓٓق الفجكة الهتكقعة كالهتدكلة ,كيشتهل

برىاهج تحسٓف الجكدة بطريقة هىتظهة عمِ تطكير ىكعية الرعاية هف خٛؿ تضٓٓق الفجكات بٓف
الههارسات الحالية كالهستكيات الهرغكبة.
كٌىاؾ ىكعاف هف الجكدة الهدركة ٌها:

أ .الجكدة الفنية :كٌْ ها ٓتـ تقديهً لمطٛب فعٛا كيتصل بالحاجة اٖساسية التْ يسعِ
إلِ إشباعٍا ,كقد أطمق عمٍٓا هصطمح جكدة الهخرجات التْ ٓتـ عادة تقٓيهٍا بعد

الحصكؿ عمِ الخدهة.

ب .الجكدة الكظيفية :كٌْ جكدة الطريقة التْ ٓتـ بٍا تقديـ الخدهة كٌْ جكدة العهميات؛
كٌْ عادة ٓتـ تقٓيهٍا أثىاء تقديـ الخدهة.

أما مف حيث الجكدة المتكقعة فيي أيضاً نكعاف ىما:

الجكدة الهتكقع حدكثٍا ,كٌْ التكقع العهمْ لهستكػ الخدهة اعتهادا عمِ تقٓيـ الطالب لجٍة
تقديـ الخدهة ,كالجكدة كها ٓجب أف تهثل ها ٓىبغْ أف يككف فْ هثل ٌذا الىكع هف الخدهات.

 .1كبذلؾ ٓىظر إلِ جكدة أداء هؤسسات التعميـ الجاهعْ عمِ أىٍا تطابق هستكػ الجكدة الفطْ
هع تكقعات الطالب كالهجتهع أك التفكؽ عمٍٓا).ىفس الهرجع السابق ,ص ( 128

لهاذا ٓجب عمٓىا تطبٓق الجكدة الشاهمة ؟

 .1ها يهكف أف ٓترتب عمٍٓا هف هزايا لحفع ها يقارب هف  % 45هف تكالٓف الخدهات
التْ تضيع ٌد ار بسبب غياب التركٓز عمِ الجكدة الشاهمة .
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 .2أصبح تطبٓق الجكدة الشاهمة ضركرة حتهية تفرضٍا الهشكٛت الهترتبة عمِ الىظاـ
البٓركقراطْ  ,إضافة إلِ تطكر القطاع الخاص فْ الهجاٚت الهختمفة.

 .3الهىافسة الشدٓدة الحالية كالهتكقعة فْ ظل العكلهة.
 .4هتطمبات كتكقعات العهٛء فْ ازدياد هستهر.

 .5هتطمبات ا٘دارة لخفض الهصركفات ,كاٚستثهار اٖهثل لمهكارد البشرية كالهادية.
 .6هتطمبات العاهمٓف فيها ٓخص أسمكب كجكدة العهل.

 .7تعدٓل ثقافة الهؤسسات التربكية بها ٓتٛءـ كأسمكب إدارة الجكدة الشاهمة ,كيجاد ثقافة
تىظيهية تتكافق هع هفاٌيهٍا.

 .8الجكدة الشاهمة تؤدؼ إلِ رضا العاهمٓف التربكيٓف كالهستفٓدٓف )الطٛب( كأكلياء أهكرٌـ
كالهجتهع .

 .9يعتهد أسمكب إدارة الجكدة الشاهمة بكجً عاـ عمِ حل الهشكٛت هف خٛؿ اٖخذ بآراء
الهجهكعات العاهمة التْ تزخر بالخبرات الهتىكعة.

 .10تطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة فْ الهؤسسات التربكية التعميهية ٓتطمب كجكد هقآيس
كهؤشرات صالحة لمحكـ عمِ جكدة الىظاـ التعميهْ ,كضركرة اٚستفادة هف أخطاء

الهرحمة السابقة فْ الهرحمة الٛحقة  ).أبك هىكح  ,2010,ص ( 92

كها تكجد هجهكعة هف الهحددات التْ تحدد خصائص تحسٓف الجكدة التْ تقدهٍا

إدارة الهؤسسات الجاهعية لمطٛب كأٌهٍا ها ٓمْ:

 جكدة التصميـ :كيقصد بٍا درجة الخدهة ,أؼ أىً برغـ اختٛؼ هتطمبات الطٛب هف
ا٘دارة إ ٚفإىً تكجد هستكيات لمكهاؿ عف طريق تقديـ الخدهات التْ يحتاج إلٍٓا,

كتتطمب جكدة التصهيـ دراسة البٓئة الهحيطة بالجاهعة لمتعرؼ عمِ عىاصر المياقة

ٚستعهاؿ الجكدة التْ تٍـ الطٛب الذٓف ٓتعاهمكف هع إدارة هؤسسات التعميـ الجاهعْ,
كعمِ ٌذا يهكف الىظر إلِ جكدة التصهيـ عمِ أىٍا هحصمة الهحددات الجزلية أتية:

دراسة البٓئة الهحيطة بالجاهعة ,كجكدة هفٍكـ الخدهة ,كجكدة الهكصفات.

 جكدة المطابقة :إذا كاف التصهيـ ترجهة لعىاصر المياقة لٛستعهاؿ ,فأف الهطابقة
ترجهة التصهيـ ,كعمِ ٌذا فإف جكدة الهطابقة تعىْ درجة هطابقة الخدهة الىٍائية

لمتصهيـ الذؼ كاىت عميً؛ كتعتبر جكدة الهطابقة هحصمة الهحددات أتية :جكدة

التكىكلكجيا ,جكدة العهالة ,جكدة الهكاد ,كجكدة ا٘دارة.
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 جكدة االستمرارية :بالىسبة لمخدهة التْ تقدهٍا إدارة الجاهعة لمطٛب تتحدد جكدتٍا

بالكاهل بهحددات جكدة التصهيـ كجكدة الهطابقة ,أها بالىسبة لمخدهة التْ تستغرؽ فترة
هف الزهف فإف جكدتٍا تتحدد بهحددات جكدة اٚسته اررية  ,كعمِ ٌذا تعرؼ جكدة

اٚسته اررية بهدػ استه اررية المياقة لٛستعهاؿ ,كتعتبر جكدة اٚسته اررية هحصمة
الهحددات الجزبية أت  :هدػ اٚستعداد لتقديـ الخدهة؛ كهدػ صٛحية الخدهة؛ كهدػ

حاجة الخدهة لمصياىة.

 جكدة الخدمة الميدانية :كتعىْ هدػ جدية الطٛب فْ ا٘قباؿ عمِ الخدهة التْ تقدهٍا
إدارة الجاهعة ,كذلؾ الضهاف استه اررية لياقة الخدهة لٛستعهاؿ ,كتعتبر جكدة الخدهة

الهٓداىية هحصمة الهحددات الجزئية أتية :طبيعة العٛقة التعاقدية بٓف الجاهعة
كالطٛب ,كسرعة الخدهة التْ تقدهٍا الجاهعة لمطٛب ,ككفاءة الخدهة الهقدهة ,كأهاىة

أداء الخدهة).رؤػ تىهكية  ,هرجع سابق ,ص( 140

أىداؼ تطبيق عممية تحسيف الجكدة:

تٍدؼ إدارة الجكدة الشاهمة إلِ تقكيـ الهؤسسة التربكية بقصد تطكيرٌا كتحسٓىٍا كيتهثل ذلؾ

فْ تطكير هثمث العهمية التعميهية كٌِ الطالب كالهعمـ كالهىٍج كتكظٓف هبادغ كأفكار إدارة
الجكدة الشاهم ة فْ أىظهة التعميـ العالْ بها يعكد بالىفع عمِ الجاهعة إذ يضع حجر اٖساس
لرؤية فمسفية جدٓدة ٌٖداؼ الجاهعة كرسالتٍا كيرفع هعىكيات الدارسٓف فٍٓا كيهىحٍـ فرصة
التعبٓر كيعٓر هفاٌيهٍـ كاتجاٌاتٍـ ىحك الهٍىة التْ ٓرغبكىٍا هها يضفْ عمِ البٓئة التعميهية

هىاخا هىتجا.

إف الٍدؼ اٖساسْ هف تطبٓق عهمية تحسٓف الجكدة فْ أؼ جاهعة ٌك تطكير جكدة اٖداء

كالخدهات هع إحراز تخفيض فْ التكالٓف كا٘قٛؿ هف الكقت كالجٍد الضائع ,لتحسٓف الخدهة

الهقدهة لمطٛب ككسب رضاٌـ؛ كالٍدؼ الرئيسْ لتحسٓف الجكدة يشهل فكائد رئيسية ٌاهة كٌْ:

أ .تخفيض التكاليف :إف الجكدة تتطمب عهل اٖشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة هف
أكؿ هرة ,كٌذا يعىْ تقمٓل اٖشياء التالفة أك إعادة إىجازٌا ,كبالتالْ تقمٓل التكالٓف.

ب .تقميل الكقت الالزـ إلنجاز العمل لمطالب :فا٘جراءات التْ كضعت هف قبل الجاهعة
٘ىجاز العهل قد ركزت عمِ تحقٓق اٌٖداؼ كهراقبتٍا؛ كبالتالْ ٓتـ تقمٓل الكقت الٛزـ.

ج .تحقيق الجكدة :كذلؾ بتطكير الهىتجات كالخدهات حسب هتطمبات سكؽ العهل ,حٓث
إف عدـ اٌٚتهاـ بالجكدة ٓؤدؼ إلِ زيادة الكقت ٖداء كاىجاز الهٍاـ ,كزيادة اٖعهاؿ,
كبالتالْ زيادة شكاكؼ الطٛب هف ٌذي الخدهات.
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د .زيادة الكفاءة :كذلؾ عف طريق التعاكف بٓف ا٘دارات داخل الجاهعة كتشجيع العهل
الجهاعْ.

ق .اكتساب ا٘دارة كالعاهمٓف أسالٓب تحدٓد كترتٓب كتحمٓل الهشاكل كتجزئتٍا إلِ أجزاء
أصغر حتِ يهكف السيطرة عمٍٓا.

ك .تقمٓل الهٍاـ عديهة الفائدة كهىٍا العهل الهتكرر.

ز .تحقٓق الثقة كأداء العهل لمعاهمٓف) .حهكد  , 2000 ,ص (103
إف الفرض هف عهمية تحسٓف جكدة هؤسسات التعميـ الجاهعْ ٌك التقٓيـ كالتحسٓف لجكدة رعاية

الطٛب ,كعهمية تحسٓف الجكدة تبرز أكجً الضعف فْ العهميات كتحسٓف الهحتكػ ,حٓث تككف
الخدهة أفضل لمهجتهع عىد استخداـ هصادر أكثر كفاءة.

هبادغ الجكدة الشاهمة :

 أكالً :التركيز عمى المستفيد  :كٌذا يعىْ كٓف تجهل هف عهمؾ جكدة تحقق رغبات
الهستفٓد هىؾ ,خاصة أف الهىشأة بهختمف أىكاعٍا كجدت هف أجمٍـ.

 ثانياً :التركيز عمى العمميات  :كتعىْ أف السيطرة عمِ عهمية اٖداء ,كليس جكدة الهىتج
ٌك قمب ىظاـ إدارة الجكدة الشاهمة .

 ثالثاً :القيادة كاإلدارة  :إذ  ٚتكجد هؤسسة ىاجحة بدكف قائد .

 رابعاً :تمكيف العامميف  :بهعىِ أشراكٍـ فْ اتخاذ القرار أؼ أف الجكدة تبدأ هف الداخل
هف حٓث اٌٚتهاـ بالعاهمٓف  ,كالتعرؼ عمِ حاجاتٍـ ,كظركؼ العهل الهحيطة بٍـ,

كتفجٓر الطاقة الهخزكىة فْ دكاخمٍـ هف خٛؿ التعاكف الهستهر ,كاشراكٍـ فْ القرار.

 خامساً :التحسيف كالتطكير الشامل المستمرٓ :رتكز التحسٓف كالتطكير الهستهر عمِ
ثٛث قكاعد هٍهة ٌْ:

 .1التركٓز عمِ العهٓل.
 .2فٍـ العهمية.

 .3اٚلتزاـ بالجكدة .

 سادساً :الكقاية  :تطبٓق هبدأ الكقاية خٓر هف العٛج ,كٌك العهل الذؼ ٓجعل عدد
اٖخطاء عىد الحد اٖدىِ ,كذلؾ كفق هبدأ أداء العهل الصحيح هف أكؿ هرة  ,كبدكف
أخطاء ,كٌذا ٍٓدؼ إلِ جعل التكمفة فْ الحد اٖدىِ ,كفْ ىفس الكقت لمحصكؿ عمِ

رضا الهستفٓدٓف .
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 سابعاً :اإلدارة بالحقائق  :يعتبر القياس كالهغآرة ٌها العهكد الفقرؼ لمجكدة ,كٌها
الهؤشر الذؼ يعطْ الهعمكهات ٚتخاذ القرار الهىاسب .

 ثامناً :النظاـ الكمي المتكامل  :عبارة عف هجهكعة هف ا٘جراءات الهتكاهمة  ,أك ذات
خصائص هشتركة  ,أك هجهكعة هف العٛقات تؤدؼ إلِ ٌدؼ هشترؾ هثل  :ا٘دارة

العاهة ,كا٘شراؼ ,ا٘دارة التعميهية ,الشئكف ا٘دارية ,التجٍٓزات .تكحٓد الجٍكد السابقة

لمتركٓز عمِ الهستفٓد) .الهكسكؼ  , 2003 ,ص ( 89

فكائد تطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة:

لمجكدة الشاهمة فكائد كثٓرةٌ كهتعددة تظٍر ىتائجٍا هف خٛؿ الهؤسسات التْ تقكـ بتطبيقٍا ,كفْ
ضكء الهبررات السابقة لتطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة فْ التعميـ يهكف أف تحقق الفكائد التالية :
 .1تحسٓف العهمية التربكية كهخرجاتٍا بصكرة هستهرة .

 .2تطكير الهٍارات القيادية كا٘دارية لقيادة الهؤسسة التعميهية .

 .3تىهية هٍارات كهعارؼ كاتجاٌات العاهمٓف فْ الحقل التربكؼ.
 .4التركٓز تطكير العهميات أكثر هف تحدٓد الهسؤكليات .

 .5العهل الهستهر هف أجل التحسٓف ,كالتقمٓل هف اٌ٘دار الىاتج عف ترؾ الجاهعة  ,أك
الرسكب.

 .6تحقٓق رضا الهستفٓدٓف كٌـ ) الطمبة  ,أكلياء اٖهكر ,الهعمهكف ,الهجتهع (.

 .7اٚستخداـ اٖهثل لمهكارد الهادية كالبشرية الهتاحة كزيادة كفايات ا٘داريٓف ك الهعمهٓف
كالعاهمٓف بالهؤسسات التعميهية كرفع هستكؼ أدائٍـ .

 .8تقديـ الخدهات بها يشبع حاجات الهستفٓد الداخمْ كالخارجْ.

 .9تكفٓر أدكات كهعآٓر لقياس اٖداء كاٚرتقاء بهستكؼ الطٛب فْ جهيع الجكاىب
الجسهية كالعقمية كاٚجتهاعية كالىفسية كالركحية .

 .10تخفيض التكمفة هع تحقٓق اٌٖداؼ التربكية فْ الكسط اٚجتهاعْ.

 .11ضبط كتطكير الىظاـ ا٘دارؼ فْ أؼ هؤسسة تعميهية ىتٓجة لكضكح اٖدكار كتحدٓد
الهسئكليات بدقة.

 .12تكفٓر جك هف التفاٌـ كالتعاكف كالعٛقات ا٘ىساىية السميهة بٓف جهيع العاهمٓف
بالهؤسسة التعميهية هٍها كاف حجهٍا كىكعٍا .

 .13تطبٓق ىظاـ الجكدة الشاهمة يهىح الهؤسسة الهزيد هف اٚحتراـ كالتقدٓر الهحمْ
كاٚعتراؼ العالهْ) .ىفس الهرجع السابق ,ص( 118
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هتطمبات تطبٓق ىظاـ الجكدة الشاهمة فْ الهؤسسة التعميهية :

إف تطبٓق ىظاـ الجكدة فْ الهؤسسة التعميهية الجاهعية يقتضْ:
 .1القىاعة الكاهمة كالتفٍـ الكاهل كاٚلتزاـ هف قبل الهسئكلٓف فْ الهؤسسة التربكية.

 .2إشاعة الثقافة التىظيهية كالهىاخ التىظيهْ الخاص بالجكدة فْ الهؤسسة التربكية ىزكٚا
إلِ الجاهعة.

 .3التعميـ كالتدريب الهستهريف لكافة اٖفراد إف كاف عمِ هستكػ ا٘دارة التعميهية ؛أك
هستكػ الجاهعة.

 .4التىسٓق كتفعٓل اٚتصاؿ بٓف ا٘دارات كاٖقساـ الهختمفة .

 .5هشاركة جهيع الجٍات كجهيع اٖفراد العاهمٓف فْ جٍكد تحسٓف جكدة العهمية التعميهية.
 .6تأسيس ىظاـ هعمكهاتْ دقٓق كفعاؿ ٘دارة الجكدة عمِ الصعٓدٓف الهركزؼ كالهدرسْ.

 .2كٓ ٚىبغْ أف تطبق إدارة الجكدة الشاهمة فْ جاىب هعٓف هف جكاىب العهمية التعميهية

فحسب ,بل  ٚبد أف تهتد لكل العىاصر التعميهية كالعمهية كاٚختبارات التْ ٓجب أف تخضع

فْ إعدادٌا لهقآيس الكزف الىسبْ ,كيراعِ فٍٓا الشهكلية كالعهق كالتدرج ها بٓف السٍكلة
كالصعكبة ,كأف تتهٓز بالصدؽ كالثبات كأف تحقق اٌٖداؼ الهعرفية الهرجكة هىٍا ) .إبراٌيـ,

هرجع سابق ,ص( 9

خطكات تحسيف إدارة الجكدة الشاممة:

يعتهد التطبٓق الىاجح لعهمية تحسٓف إدارة الجكدة الشاهمة عمِ التعاكف كاٚلتزاـ كالكٚء هف

قبل كافة أفراد ا٘دارة ,كتشهل عهمية تحسٓف الجكدة هجهكعة هف الخطكات ىكجزٌا فيها ٓمْ:

الخطكة األكلي :التحدٓد أؼ بهعىِ تحدٓد كل شْء يحتاج إلِ تحسٓف؛ سكاء فْ العهميات أك
فْ الىظاـ كيبدأ التحدٓد بالتعرؼ عمِ الهشكٛت الهكجكدة كالهراد دراستٍا هف أجل التحسٓف ,أك

بهعىِ آخر تحدٓد اٌٖداؼ ,كيجب أف ىؤكد عمِ أٌهية تحدٓد اٌٖداؼ حٓث أف الفشل فْ

تحدٓد اٌٖداؼ ٓؤدؼ إلِ الفشل فْ كضع الخطة كتتمخص ٌذي الهرحمة فْ أتْ:
 إدراؾ كفٍـ حاجة ا٘دارة الجاهعية إلِ حتهية التغٓٓر.

 هراجعة كفحص الطرؽ كالهفاٌيـ الهختمفة ٘دارة الجكدة.
 البحث كالتفتيش فْ هفاٌيـ كفمسفات التحسٓف الحدٓثة.

 إعداد خطة كاهمة كهتكاهمة لمتدريب عمِ هستكػ الجاهعة.

كتعد هرحمة التخطيط الهرحمة اٖكلِ كالٍاهة ,حٓث ٓتـ استخداـ بعض أدكلت الجكدة هف

أجل تحدٓد الهشكٛت كالتعرؼ عمِ ىكعية العهٛء )الطالب( كاٚتفاؽ عمِ هستكػ الجكدة
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لمعهمية ا٘ىتاجية ,كبالتالْ فإف ذلؾ يساعد ا٘دارة عمِ القياـ بعهميات تحسٓف هستهرة لمجكدة؛

كتتككف خطرة التحدٓد هف خهس خطكات فرعية ٌْ :تحدٓد اٌٖداؼ ,كتحدٓد العهميات ,كتحدٓد
الهكارد الهطمكبة ,كتحدٓد اٖدكار كالهسئكليات ,كتحدٓد الخطة الهكجزة.

الخطكة الثانية :التحمٓل فبعد تحدٓد هكاضع تحسٓف الجكدة داخل هؤسسات التعميـ الجاهعْ ٚبد
هف تحمٓل ها تحتاج هعرفتً أك فٍهً قبل تغٓٓري كيهكف أف تتهثل أٌداؼ التحمٓل فيها ٓمْ:
 تكضيح سبب ها ٓىتج عف الىظاـ هف تأثٓرات ىرغب فْ تحسٓىٍا. -قياس أداء العهميات كالىظاـ الذؼ يحقق ٌذا اٖثر.

 تشكٓل أسئمة البحث هثل كٓف تحدث الهشكمة؟ هتِ تحدث الهشكمة؟ لهاذا تحدث الهشكمة. -هعرفة الطٛب هف خٛؿ اٖدكات الهتاحة.

كلتحقٓق ٌذي اٌٖداؼ تتطمب ٌذي الخطكة استخداـ البياىات الهكجكدة كجهعٍا كاعتهاد الهدة

التْ ٓتـ خٛلٍا استخداـ البياىات فْ هدخل تحسٓف الجكدة التْ تـ تحسٓىٍا.
كتتطمب أسالٓب تحمٓل الهشكٛت ها ٓمْ:

-

تكضيح العهميات هف خٛؿ السبب كالىتٓجة.

-

هراجعة البياىات الهكجكدة.

 -جهع بياىات إضافية.

ففْ ٌذي الهرحمة ٓتـ جهع البياىات كتحمٓمٍا :ككذلؾ ٓتـ استخداـ بعض الهعآٓر كالهؤشرات

بهقارىة الكضع القديـ بالكضع الجدٓد لقياس هدػ التحسف فْ العهمية.

الخطكة الثالثة :التطكير حٓث ٓتـ استخداـ البياىات الهتراكهة هف الخطكة السابقة لتكضيح
التغٓٓرات التْ سيصحبٍا تحسٓف ,كيتـ اختبار الىتائج كاٚفتراضات الهكضكعة حكؿ التغٓرات

كالتداخٛت كالحمكؿ التْ ستحجـ الهشكمة ,كهف ثـ ىحس الجكدة ,كتستىد ٌذي الفركض عمِ

هعرفة الىاس كاعتقادٌـ عف اٖسباب كحمكؿ ٌذي الهشاكل .إف هف أٌداؼ ٌذي الهرحمة التعرؼ

عمِ الكضع الجدٓد كها حدث بالفعل بعد تىفٓذ الحمكؿ ,كالتحكؿ إلِ كضع جدٓد لمعهمية

ا٘ىتاجية.

كتتككف خطكة التطكير هف الخطكات الفرعية أتية:

 اقتراح الحمكؿ التصحيحية الههكىة. -اختيار التصحيح.

 التخطيط لمتصحيح. تطبٓق التصحيح.997
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 التحقق هف التصحيح.-

إبٛغ التصحيح.

كتتمخص هٛهح تمؾ الخطكة فْ:

 تككيف فرؽ التحسٓف.-

التدريب عمِ هٍارات فرؽ العهل.

 -استخداـ ىتائج التحسٓف كتطبيقٍا.

الخطكة الرابعة :اٚختبار كالتطبٓق تعتهد ٌذي الخطكة إلِ حد كبٓر عمِ الخطكة الثالثة ,حٓث

ٓتـ اختيار الفرض حتِ ىرػ أف عهمية التحسٓف الهتكقعة قد تهت ٖف التدخٛت التْ تبرٌف

هدػ فاعمٓتٍا قد  ٚتؤدؼ إلِ ىتائج هباشرة فهف الضركرؼ إتاحة الكقت لعهمية التغٓٓر لتحدث

فْ عهمية اٚختبار.

كبىاء عمِ التحمٓل الىتائج يقكـ فريق العهل باستخداـ التحسٓىات الجدٓدة كهعيار لٗعهاؿ فْ

الهستقبل ,كبالتالْ ٓتـ تطبيقٍا عمِ عهميات أخرػ سكاء كاىت إدارية أك فىية ,كلٍذا تستهر

كتتسع دائرة التحسٓىات فْ الجاهعة ,أها فْ حالة ظٍكر أؼ تحسٓىات فإف عمِ الفريق تكرار

العهل هف جدٓد هع إحداث بعض التغٓٓرات فْ الظركؼ الهحيطة.

كتتككف خطكة اٚختبار كالتطبٓق هف خطكات فردية كها ٓمْ:

 اقتراح الخطكات الكقائية الههكىة.-

اختيار الكقاية :ىجد أف كل اقتراح هف اٚقتراحات ٓتـ تحمٓمً فْ ضكء هعآٓر هحددة.

 التخطيط لمكقاية. -تطبٓق الكقاية.

 التحقق هف الكقاية. إبٛغ الكقاية.-

الكقاية با٘جراءات كتتمخص هٛهح تمؾ الخطكة فْ تحكيل البىية اٖساسية ٘دارة الجكدة

إلِ ىظاـ هىتظـ كهىظـ كالتخطيط بعٓد الهدػ؛ كالتركٓز عمِ العهميات كالعهٛء ,كالتدريب
الهستهر ,كالتحسٓف الهستهر كا٘دارة هف أجل التحسٓف الهستهر.

كيتضهف الهىٍج العمهْ عاهة تخطيط ا كدراسة ,كلقد اتفقت عهمية تحسٓف الجكدة هع ٌذا

الهىٍج هف خٛؿ إضافة الىشاط عمِ ها تـ تعمهً لذا ٓتضهف هىٍج التحسٓف عمِ :الخطة-
التىفٓذ ,كالدراسة ,كالفعل) .رؤػ تىهكية  ,هرجع سابق ,ص ( 74
الهعآٓر التْ يعتهد عمٍٓا فْ تقٓيـ جكدة أداء الجاهعة :
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أ .االعتمادية :تشٓر اٚعتهادية إلِ قدرة الجاهعة عمِ إىجاز كأداء الخدهة الهكعكدة بشكل
دقٓق يعتهد عميً فالطالب ٓىتظر هف العاهمٓف أف يقدهكا لً خدهة دقيقة هف حٓث الكقت

كا٘ىجاز تهاها هثمها كعدكي.

ب .مدى تكافر الخدمة مف حيث الزماف كالمكافٌ :ل تتكفر الخدهة فْ الهكاف كالزهاف
المذٓف ٓريدٌها الطالب؟ كٌل الكصكؿ إلِ الجاهعة أهر هيسكر أك أىً فْ غاية

الصعكبة؟

ج .األمافٌ :ل الخدهة آهىة هف الخطكرة كالهخاطرة كالشؾ.

د .المصداقية :ها هدػ هصداقية إدارة الجاهعة؟ ٌل ٌْ أٌل لمثقة؟ ٌل تمتزـ ا٘دارة
بكعكدٌا .

ق .درجة فيـ العامميف بالجامعة لمطالب :كـ كقت ا كجٍدا يحتاجٍها أعضاء التدريس فْ
الجاهعة لكْ يفٍهكا الطٛب؟ ٌل يفٍـ اٖعضاء الهتطمبات الخاصة بالطٛب؟.

ك .االستجابة :ها هدػ استعداد كرغبة ا٘دارة فْ تقديـ الهساعدة لمطالب أك حل هشاكمً
الهحددة ,بهعىِ ٌل ا٘دارةٌ قادرة كهستعدة كراغبة فْ لقاء طالب لديً هشكمة عاجمة
تتطمب الهساعدة كالتدخل لحل ٌذي الهشكمة.

ز .الجدارة :ها هستكػ الجدارة التْ ٓتهتع بٍا القائهكف عمِ تقديـ الخدهة هف حٓث
الهٍارات كالقدرات التحمٓمية كاٚستىتاجية كالهعارؼ التْ تهكىٍـ هف أداء هٍاهٍـ.

ح .األشياء المممكسة :غالب ا ها ٓتـ تقٓيـ جكدة الخدهة هف قبل الطالب فْ ضكء هظاٌر
التسٍيٛت الهادية التابعة هف قبل ا٘دارة.

ط .االتصاالتٌ :ل إدارة هؤسسات التعميـ الجاهعْ قادرة عمِ تبصٓر الطالب بطبيعة
الخدهة الهقدهة ,كالدكر الذؼ ٓىبغْ عمِ الطالب أف ٓمعبً لمحصكؿ عمِ الخدهة
الهطمكبة؛ كٌل ٓتـ إبٛغ الطالب باٖعطاؿ أك العراقٓل التْ قد تحدث فْ ىظاـ تقديـ

الخدهة.
.3

كتعتبر ٌذي الهعآٓر التْ يعتهدٌا الطالب لتقٓيـ جكدة الخدهة هتداخمة هع بعضٍا

البعض ,كقد تككف هكهمة لبعضٍا بعضا) .إدارة الجكدة الشاهمة فْ الهؤسسات التربكية,
شبكة الهعمكهات الدكلية ,ص ( 5

فكائد تطبيق أدارة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي:
يهكف تمخيص فكائد تطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة فْ هؤسسات التعميـ العالْ فيها ٓمِ :
 .1رؤية رسالة كأٌداؼ كاضحة لمهؤسسة.
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 .2تطبٓق استراتٓجية هبىية عمِ أسس عمهية لمهؤسسة .

 .3تطبٓق كاستخداـ هعآٓر جكدة كاضحة كهحددة لجهيع هجاٚت العهل فْ هؤسسة التعميـ
العالْ.

 .4هستكػ أداء هرتفع لجهيع ا٘داريٓف كأعضاء ٌٓئة التدريس بالهؤسسة كتطبٓق الهشاركة
فْ إدارة الهؤسسة التعميهية).( www.google.com

 .5الكفاء بهتطمبات الطٛب كالهجتهع .

 .6رفع كزيادة هستكػ الكعْ بجكدة العهل كالىظاـ كزيادة اٚلتزاـ لتحقٓق الجكدة كالهعايشة
هعٍا.

 .7إف تطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة سيقمل هف البٓركقراطية ا٘دارية لحد كبٓر.
 .8الهساعدة فْ ىظاـ شاهل كلمهؤسسة التعميهية .

 .9العهل عمِ تقمٓل الٍدر هف إهكاىيات الهؤسسة هف الهكارد كالكقت كغٓرٌا.

 .10ربط أقساـ الهؤسسة التعميهية كجعل عهمٍا أكثر اىسجاها.

ىهاذج إدارة الجكدة الشاهمة فْ الجاهعات كهؤسسات التعميـ الجاهعْ :

هف خٛؿ تطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة فْ الجاهعات كهؤسسات التعميـ العالْ ٓتضح أىً ٌىاؾ

رؤػ هتعددة حكؿ ٌذا التطبٓق .حٓث تعددت الىهاذج الهستخدهة لٍذا اٖسمكب كفْ ٌذي
الهؤسسات خاصة .فعمِ سبٓل الهثاؿ ىجد أف ٌىاؾ هف طبقٍا عمِ الهعاٌد العميا كهف طبقٍا.

ككضع ىهكذجا لٍا فْ الجاهعات كها ٓمْ-:

 .1ىهكذج أدارة الجكدة الشاهمة فْ الهعاٌد العميا.

تـ تطبٓق ٌذا الىهكذج فْ هقاطعة كيمز بإىجمت ار فْ هىظكر إستراتٓجية تحسٓف ا٘ىجازات عمْ
أساس أسمكب التحسٓف الهستهر .كأعتهد ٌذا الىهكذج عمْ بىاء ثقافة تحدٓث الجكدة الشاهمة

تعتهد عمْ.

 قيادة تىشر فكر كثقافة الجكدة فْ التعميـ العالْ .
 سياسة تحقق اٚلتزاـ كالىهاء كالتحسٓىات الهستهرة التْ  ٚتىتٍْ.

 هىظكهة إدارية تفجر طاقات كتىفٓذ أقصِ استفادة هف ا٘هكاىيات الهكجكدة.
 تشغٓل هثالْ لمهكارد لدعـ كهساىدة السياسات كا٘ستراتٓجيات الهتفق عمٍٓا.

 الهراجعة الدقيقة لمعهميات كاٖداء كالىتائج ٍٓدؼ لتحقٓق التحسٓىات الهستهرة كتـ اٚتفاؽ
فْ ٌذا الىهكذج عمْ هقآيس لمجكدة الشاهمة كٌْ :

 .1هقآيس إرضاء الطٛب.
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 .2هقآيس إرضاء العاهمٓف.

 .3هقآيس اثر التعميـ العمْ عمْ الهجتهع كالبٓئة الهحيطة .
 .4هقآيس الفعالية أؼ عٛقة الىاتج بالهخطط.

الهعكقات العاهة لتطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة:
 .1عدـ التزاـ ا٘دارة العميا.

 .2التركٓز عمِ أسالٓب هعٓىة فْ إدارة الجكدة الشاهمة كليس عمِ الىظاـ ككل.
 .3عدـ حصكؿ هشاركة جهيع العاهمٓف فْ تطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة.
 .4عدـ اىتقاؿ التدريب إلِ هرحمة التطبٓق.

 .5تبىْ طرؽ كأسالٓب ٘دارة الجكدة الشاهمة  ٚتتكافق هع خصكصية الهؤسسة.

 .6هقاكهة التغٓٓر سكاء هف العاهمٓف أك هف ا٘دارات كخاصة اٚتجاٌات عىد ا٘دارات
الكسطِ.

 .7تكقع ىتائج فكرية كليست عمِ الهدػ البعٓد) .الىجار  ,هرجع سابق ,ص( 96
هؤشرات غياب الجكدة الشاهمة فْ هؤسسات التربية كالتعميـ الجاهعْ:
ٓ .1ؤدؼ إلِ تدىْ دافعية الطٛب لمتعمـ.
 .2تدىْ تأثر الطالب بالتربية الهدرسية .

 .3زيادة عدد حاٚت الرسكب ,كالتسرب هف الجاهعة.

 .4تدىْ دافعية الهعمهٓف لمتدريس ,كاىعكاساتٍا السمبية عمِ رغبتٍـ الذاتية لمتحسف الهستهر
ٖدائٍـ.

 .5العزكؼ عف العهل فْ ٌذا الهجاؿ.

 .6زيادة الشكاكػ هف جهيع اٖطراؼ .
 .7تدىْ رضا أكلياء اٖهكر عف التحصٓل العمهْ ٖبىائٍـ.

 .8تدىْ رضا الهؤسسات التعميهية العميا كالهعاٌد كالجاهعات.
 .9تدىْ رضا كل هرحمة تعميهية عف هخرجات الهرحمة التعميهية التْ سبقتٍا) .أبك هىكح
,هرجع سابق  ,ص( 137

يحاكؿ الباحث اإلجابة عف التساؤؿ الثالث كالذي بنص عمى "ها ٌْ التكصيات التْ يهكف أف

تساٌـ فْ رفع هستكػ العهمية التعميهية فْ هؤسسات التعميـ الجاهعْ فْ ضكء هعآٓر الجكدة؟
حاكؿ الباحثاف سرد بعض التكصيات لهىظكهة الجكدة الشاهمة فْ التعميـ الجاهعْ هستخمصا
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التصكر الهقترح الذؼ يهكف أف ٓزيد هف فاعمية الجكدة الشاهمة فْ عهمية التعميـ الجاهعْ

كهفاٌيهً كذلؾ كها ٓمْ:
التكصيات كالهقترحات:

 .1تبىْ استراتٓجية عمهية لتطكير التعميـ الجاهعْ ,بحٓث ٓتـ التأكٓد فٍٓا عمِ اٚبتكار
كا٘بداع كاىتاج الهعرفة.

 .2العهل عمِ تكحٓد هفٍكـ الجكدة الشاهمة كعىاصرٌا اٖساسية لدػ كافة اٖطراؼ فْ

الهؤسسات الجاهعية ,بهعىِ أف يككف ٌىاؾ ىفس اٖدراؾ لهفٍكـ الجكدة ,كأغراضٍا
ككيفية تىفٓذٌا هف جاىب جهيع العاهمٓف.

 .3ضركرة ههارسة عهمية تحسٓف الجكدة كاٚعتهاد اٖكاديهْ كالهٍىْ لمهؤسسات الجاهعية.

 .4ضركرة تغٓٓر ثقافة كافة العاهمٓف بالجاهعة ىحك جدكػ عهمية تحسٓف الجكدة كأٌهٓتٍا
كٍدؼ رئيسْ كجكٌرؼ فْ عهمية التقدـ الخدهة الطٛبية ,حٓث إف ٌىاؾ عٛقة بٓف
ثقافة العاهمٓف بالجاهعة كاهكاىية تىفٓذ عهمية تحسٓف الجكدة ,كاف الثقافة ٌْ الهحرؾ

لتىفٓذ براهج الجكدة.

 .5اٌٚتهاـ بالبٓئة التربكية داخل الجاهعة كأسالٓب التكاصل كالتكصٓل.

 .6إعطاء الطمبة كأعضاء ٌٓئتٍا التدريسية فرصة الهشاركة فْ اتخاذ الق اررات اٖكاديهية
كالعهل الجاد عمِ تطكيرٌـ هٍىي ا.

 .7العهل عمِ كضع براهج تدريبية خاصة بعهداء الكميات كرؤساء اٖقساـ كالدكائر ا٘دارية
فْ الجاهعة .

 .8إجراء دراسات هقارىة حكؿ هدػ تطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة فْ الجاهعات العربية
كهدػ جدكتٍا.

 .9هحاكلة تطبٓق خطكات إدارة الجكدة الشاهمة فْ التعميـ الجاهعْ كٌِ كها ٓمِ:

خطكات أدارة الجكدة الشاهمة فْ هؤسسات التعميـ الجاهعْ:

 .1التمييد  ٌْ :هرحمة تٍٓئة لمعاهمٓف بالهؤسسة التعميـ العالْ التقبل هفٍكـ الجكدة
الشاهمة ك اٚلتزاـ بٍذا الهفٍكـ كها ٓتطمبً هف أجرأت ك هتطمبات فْ العهل.

 .2التنفيذ  :كتتضهف ٌذي الهرحمة تكزيع الهٍاـ ك الهسؤكليات عمْ ا٘فراد بها ٓتفق هع
قدراتٍـ كاهكاىياتٍـ كتحدٓد السمطات الهىاسبة لكل فرد بها ٓتكافق هع هسؤكلياتً كأيضا

زيادة القد ارت ك الهٍارات الٛزهة لمتىفٓذ هف خٛؿ عهميات التدريب الهستهر سكاء
بالىسبة ٖعضاء ٌٓئة التدريس أك ا٘داريٓف.
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 .3التقكيـ  :كتشهل ٌذي الهرحمة عهمية التقكيـ الىٍائْ عمْ ىجاح كجكدة التغٓٓر ككذلؾ
هراقبة تقكيـ الهرحمتٓف السابقتٓف التهٍٓد كالتىفٓذ كذلؾ لٛستفادة هف التقكيـ الهستهر

لٗداء هف هرحمة التهٍٓد حتِ ىٍاية التىفٓذ ك أيضا هقارىة اٖداء بهعآٓر الجكدة
الهحدكدة فْ التهٍٓد ,ك الهراجعة الهستهرة لمجكدة لمتأكد هف هدؼ فاعمية أدارة الجكدة

الشاهمة .

ضركرة اتباع القكاعد التالية فْ أدارة الجكدة الشاهمة فْ هؤسسات التعميـ الجاهعْ :

لتحقٓق أدارة الجكدة الشاهمة فْ الجاهعات كهؤسسات التعميـ لجاهعْ اٖخرػ أٌدافٍا كاىجازاتٍا
الهىشكدة هف خٛؿ تحقٓق عدد هف القكاعد كٌْ كأتْ:
 .1قاعدة تحقق الىتائج ك اٖداء الجاهعْ.
 .2قاعدة تطكير الهركز التىافسْ لمجاهعة.
 .3قاعدة التفاعل ك اٚرتباط البٓىْ.

 .4قاعدة تطكير الفاعمية التىظيهية لمجاهعة .
 .5قاعدة تحقٓق الرضا الكظيفْ لمعاهمٓف .
 .6قاعدة إرضاء الطٛب ك الهستفٓدٓف .

 .7قاعدة اٚبتكار كالتجدٓد ك اٚختراعات كالبحكث الجدٓدة.
 .8قاعدة التهكيل الذاتْ كتىكيع هصادر آٚرادات .

 .9دعـ ا٘دارة العميا حٓث يحتاج تطبيقٍا إلِ دعـ كهساىدة ا٘دارات العميا بالهؤسسة
التعميهية.

 .10إجراء تعديٛت التغٓرات الٛزهة ك التٍٓئة قبل تطبٓق إدارة الجكدة الشاهمة.

 .11تكحٓد العهميات  .حٓث ٓرفع ذلؾ هف هستكػ جكدة اٖداء كيجعمً ٓتـ بطريقة أسٍل
كبأقل التكالٓف.

 .12إشراؾ العاهمٓف ٓ .جب إشراؾ جهيع العاهمٓف فْ كل هجاٚت العهل كخاصة اتحاد
الق اررات كحل الهشكٛت كعهميات التحسٓف .

 .13الهسؤكلية اٖخٛقية ك اٚجتهاعية  .لمهحافظة عمْ قضايا البٓئة كالهجتهع كجزء هف
فمسفة إدارة الجكدة الشاهمة ).(www.google.com

التصكر الهقترح:

يحاكؿ البحث تطبٓق التصكر الهقترح لتطبٓق الجكدة الشاهمة بهؤسسات التعميـ الجاهعْ كالكميات

التابعة لٍا كذلؾ هف خٛؿ ها ٓمِ:
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 .1جكدة عضك ىيئة التدريس :يحتل عضك ٌٓئة التدريس الهركز اٖكؿ هف حٓث اٌٖهية
فْ ىجاح العهمية التعميهية  .فهٍها كاىت البراهج التعميهية هف تطكر كهف جكدة  ,فأىٍا

لف تحقق الفائدة الهرجكة هىٍا إذا لـ ٓىفذٌا أعضاء ٌٓئة تدريس أكفاء كهؤٌمكف كلذلؾ
فإىً ٓجب تكافر عدد هف السهات فْ عضك ٌٓئة التدريس هىٍا -:
 (1السهات الشخصية .
 (2الكفاءة اٚتصالية.
 (3الكفايات الهٍىية.
 (4الرغبة فْ التعميـ.

 (5الخبرات الهكقفية.

 (6الهساٌهة فْ خدهات الهجتهع.
 (7الكفاءة العمهية .

 (8تحسٓف هستكػ التدريب اٖكاديهْ ٖعضاء ٌٓئة التدريس.
 (9الكفاءة التربكية .

 (10الهشاركة فْ الىدكات ك الهؤتهرات العمهية.

 .2جكدة الطالبٓ :جب التركٓز عمْ جكدة الطالب كاعتبارٌا إحدػ الهحاكر اٖساسية
لمجكدة الشاهمة حٓث ٓجب اٖخذ بعدد هف الهبادغ لكْ يصبح الطالب قاد ار عمْ

التفاعل هع بقية عىاصر العهمية لتحقٓق اٌٖداؼ الهىشكدة هف الهؤسسة التعميهية
كهىٍا:

 .1التركٓز كاٚىتباي كا٘صغاء هف اجل تقبل الهؤثرات هف الهعمـ.

 .2اٚستجابة حٓث تككف اٚستجابة كفق ا ٚستيعاب الهعمكهات ,بحٓث  ٚتخرج عىً إ ٚإذا
كاىت هتعمقة بجكاىب جزئية خاصة.

 .3التفاعل الصفْ كذلؾ هف خٛؿ تقبل الهعمكهات التْ تطرح إثىاء الهحاضرات ك
اٚستجابة لٍا.

 .4التقٓيـ كالتقكيـ الذاتْ كيتـ هف خٛؿ الهراجعة الذاتية لمهعمكهات ك السمككيات الفردية
لمطالب.

 .5شهكلية عهمية التقٓيـ كالتقكيـ لمطالب

بحٓث ٓؤخذ بعٓف اٚعتبار جهيع الجكاىب

الشخصية ك القدرات الهتىكعة دكف اٚقتصار عمْ الجاىب الهعرفْ فقط .

 .6اٚلتزاـ بالىظاـ اٖكاديهْ.
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كتكجد عدد هف اٚعتبارات ٓجب اٖخذ بٍا فْ تحدٓد جكدة الطالب كتشهل -:
 هىاسبة عدد الطٛب ٖعضاء ٌٓئة التدريس.
 تكفر الخدهات التْ تقدـ لمطالب.

 تعزيز دافعية الطٛب ك استعدادٌـ لمتعميـ.

تعزيز صمة الطالب بالهكتبة.

 .3جكدة البرامج التعميمية كطرؽ التدريس :كيقصد بذلؾ شهكلٍا كعهقٍا كهركىتٍا
كاستيعابٍا لهختمف التحديات العالهية كهدػ تطكيعٍا بها ٓتىاسب هع الهتغٓرات العاهة

كاسٍاهً فْ تحقٓق الجكدة الشاهمة فْ التعميـ كيشهل القاعات كالتٍكية كاٚضاءة
كالهقاعد كالصكت .حٓث ٓؤثر كل ذلؾ عمْ جكدة هخرجات العهمية العمهية.

 .4جكدة اإلدارة التعميمية كالتشريعات كالمكائحٓ ٚ :كجد خٛؼ عمْ قيادة أدارة الجكدة
الشاهمة تعتبر أه ار حتهي ا كجكدة الهؤسسة التعميهية تتكقف عمْ القائد فٍٓا  .إها جكدة
التشريعات ك المكائح ف ٛبد ك إف تككف هرىة ككضحً حتِ تككف عاهل هساعد كعكى ا
لٙدارة لهكاكبة التغٓرات ك التحكٚت السريعة هف البٓئة.

 .5جكدة الكتاب التعميمي (الجامعي :)كيقصد بذلؾ جكدة هحتكيات كتحدٓث الهستهر بها
فٍٓا التغٓرات الهعرفية ك التكىكلكجيا كها ٓجب إف يككف فيً الطالب هحكر اٌٚتهاـ.

 .6جكدة اٖىفاؽ التعميهْ .

 .7يهثل تهكيل التعميـ هدخ ٛبالغ :اٌٖهية كبدكف التهكيل الٛزـ يقف ىظاـ التعميـ عف أداء
هٍاهً اٖساسية إها إذا تكافرت لً الهكارد الهالية الكافية قمت هشكٛتً كصارت هف

السٍل حمٍا ككذلؾ فاف سكء استخداـ اٖهكاؿ سٓؤدؼ حتها إلْ تغٓر خطط كبراهج

التعميـ كٌذا ٓؤثر حته ا عمِ جكدة هخرجات التعميـ.
 .8جكدة تقييـ األداء التعميميٓ :تطمب رفع كفاءة كجكدة التعميـ .تحسٓف أداء عىاصر

الجكدة التْ يككف هىٍا ك الهشتهمة عمْ الطالب كعضك ٌٓئة التدريس ك البراهج

التعميهية كطرؽ التدريس .ككذلؾ يحتاج إلِ هعآٓر لمتقٓيـ بشرط أف تككف كاضحة
كهحددة .

المصار كالمراجع:
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 2001ـ.
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 .7تركِ ,عبد الفتاح إبراٌيـ ,هستقبل الجاهعات العربية بٓف قصكر كاقعٍا كتحديات الثكرة
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اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة طرابمس في كميات التربية نحك استخداـ
التكنكلكجيا الرقمية في التدريس
د .ىدى فرج ىدية الزليطني
كمية التربية طرابمس – جاهعة طرابمس

د.عبدالكريـ ناصر سعد األىنكمي
كمية التربية كالعمكـ ا٘ىساىية – جاهعة حجة  ,اليهف.

الممخص

ٌدؼ البحث إلِ التعرؼ عمِ اتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس بكميات التربية – جاهعة

طرابمس -ىحك استخداـ التكىكلكجيا الرقهية فْ التدريس ,تـ استخداـ اٚستباىة كأداة لجهع

الهعمكهات ,ككزعت عمِ عٓىة هككىة هف  201عضك )ة( ٌٓئة التدريس فْ كميات التربية

بجاهعة طرابمس ,كتـ تحمٓل كهعالجة البياىات إحصائيا ,كبٓىت الىتائج:

إ ف اتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس ىحك استخداـ التكىكلكجيا الرقهية فْ التدريس كاىت عالية

بشكل عاـ ,كعالية جدا فْ أىٍا تزيد هف أداء عضك ٌٓئة التدريس ,كعالية فْ أىٍا تحفز الطالب

كتشجعً ,كتقكـ بدكر ىاجع فْ تعدٓل الهقررات اٚلكتركىية ,لكىٍا اتجاٌاتٍـ هتكسطً فيها ٓتعمق

بأف التكىكلكجيا الرقهية تساعد فْ التغمب عمِ الهشكٛت الىفسية كاٚجتهاعية.

تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية عىد هستكػ دٚلة ) (0.05فْ اتجاٌات أعضاء ٌٓئة

التدريس ىحك استخداـ التكىكلكجيا الرقهية فْ التدريس تعزػ لمهتغٓرات )الجىس ,الكمية,

التخصص ,الدرجة العمهية( ,بٓىها  ٚتكجد فركؽ تعزػ لهتغٓرؼ )الحصكؿ عمِ التدريب,
كالخبرة(

الكممات المفتاحية :التعميـ اٚلكتركىْ ,التكىكلكجيا الرقهية ,تكىكلكجيا التعميـ ,اٚتجاٌات.
Abstract
The aim of the research is to identify the attitudes of faculty members in the
faculties of education - University of Tripoli - towards the use of digital technology in
teaching. Statistically, the data showed:
The attitudes of faculty members in general towards the use of digital
technology in teaching were high, and very high in that it increases the performance
of the faculty member, and high in that it motivates and encourages the student, and
plays an effective role in modifying electronic courses, but it is medium in that digital
technology helps in Overcoming psychological and social problems.There are
statistically significant differences at the level of significance (0.05) in the attitudes of
faculty members towards the use of digital technology in teaching due to the variables
(gender, college, specialization, academic degree), while there are no differences due
to the two variables (access to training and experience).
Keywords: e-learning, digital technology, educational technology, trends.
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 .1المقدمة:
تعد هؤسسات التعميـ العالْ إحدػ ركائز الهجتهع اٖساسية التْ تسٍـ فْ عهمية
التطكير ,إذ يقاس تقدـ الدكؿ بىتاجٍا العمهْ كالتقىْ ,فالعالـ يعيش الٓكـ فْ عصر التكىكلكجيا
كالتغٓرات السريعة الىاجهة عف التقدـ العمهْ كالتقىْ الذؼ يشٍدي العالـ فْ القرف العشريف
كالحادؼ كالعشريف فٍْ ثكرة تقىية ٌائمة كهتسارعة ,كلقد شهمت ٌذي الثكرة التقىية هجاٚت الحياة
الهختمفة التْ هف أٌهٍا هجاؿ التعميـ ,حٓث زادت فْ السىكات اٖخٓرة الفرصة لهؤسسات التعميـ
العالْ لٛستفادة هف بٓئات التعميـ اٚلكتركىْ كتطبيقاتٍا فْ تسٍٓل عهمية التعميـ كالتعمـ كايصاؿ
الهعرفة كتخزيىٍا بأشكاؿ عدٓدة .كالتْ كاىت هف أبرزٌا استخداـ الحاسب ألْ كتقىية
الهعمكهات كاٚتصاٚت )التكىكلكجية الرقهية( التْ اىعكست عمِ هختمف الهجاٚت بالتقدـ
كٚسيها جاىب التربية كالتعميـ ,كخصكص ا ,أف ٌذا

العصر ٓتهٓز بالتقدـ العمهْ كالثقافْ

كالتكىكلكجْ بشكل سريع فأصبح فيً اٚىتشار الكبٓر ٚستخداـ التقىيات الحدٓثة فْ التعميـ,
ككافة الهجاٚت اٖخرػ هف ابرز هقكهات الحياة ,هها جعل الهٍتهٓف فْ هٓداف التربية كالتعميـ
ٓركف ضركرة إعادة الىظر فْ الىظاـ التربكؼ التعميهْ لتحتل التكىكلكجيا الرقهية بكافة أىكاعٍا
هكاىتٍا فيً حٓث أىٍا تسٍـ فْ تزكيد الهتعمهٓف يقدر هف الهعرفة كالهٍارات الضركرية التْ
تعهل عمِ تىهية تفكٓرٌـ كتساعدٌـ فْ هعالجة الهعرفة العمهية الهتزآدة ,فالتعميـ اٚلكتركىْ
ٓزيد هف فاعمية التعمـ كيختصر الكقت الٛزـ لمتدريب ,كيقمل هف التكمفة كها يظٍر التىكع الكبٓر
فْ بٓئات التعمـ اٚلكتركىْ ,كيترؾ خيارات كاسعة أهاـ الهتعمهٓف عىد استخداهً باستراتٓجيات
هىظهة كبخطكات كاضحة كهىسقة كتحدٓد اٌٖداؼ التربكية الهعدة هسبقا التْ يسعِ لتحقيقٍا.
كقد ذكر عبد الجمٓل ) (2003أف تطبٓق تكىكلكجيا التعميـ فْ الهٓداف التربكؼ يستدعِ
عددا هف اٖهكر اٖساسية أٌهٍا :كعْ الهدرس الكاهل بهاٌية تكىكلكجيا التعميـ كأٌهٓتٍا فْ
الهٓداف التربكؼ  ,كدكر الهدرس الجدٓد فْ كيفية التعاهل هعٍا ,كاعداد الٍٓئة التدريسية كتدريبٍـ
عمِ كيفية التعاهل هع التقىيات الحدٓثة كطرؽ تصهيـ كاىتاج الهكاد التعميهية الهتمفزة كالهحسكبة,
كالرادٓك التفاعمْ.
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لذلؾ كجب إعداد الهدرس كتدريبً ,عمِ كيفية استخداـ اٖجٍزة كالهكاد التعميهة بحٓث يكتسب
الكفايات الهٍىية الٛزهة لمتعاهل هع التكىكلكجيا كهستحدثاتٍا التعميهية  ,كهتابعة اٚبتكارات
بشكل هستهر فْ تكىكلكجيا التعميـ  .باخدلق ).(2010
كهع ظٍكر جائحة ككركىا  COVID-19فْ بداية عاـ 2020ـ لعبت التقىية دك ار حاسه ا فْ
الهٓداف التربكؼ عمِ هستكػ العالـ ,فتكجٍت الدكؿ كهىٍا الدكؿ العربية بكافة كسائمٍا إلِ
اٚىتقاؿ بالعهمية التربكية إلِ التعمـ الرقهْ ,كظٍرت الحاجة التعميهية ٘ٓجاد قىكات تفاعمية
كتقديـ بٓئة بدٓمة لمهتعمـ تهكىً هف التفاعل هعٍا كاكتساب الهزيد هف الهعارؼ كالهٍارات ,كتـ
خمق هىصات رقهية تهثل تمؾ البٓئة البدٓمة ,كاستخداـ تطبيقات هحادثات الفٓدٓك عبر ا٘ىترىت
هثل  ,ZOOM, Google Meet, Teams, Webex Meet, ….etcكبراهج هثل ClassIn
 ,, classroomككذلؾ عبر هكاقع التكاصل اٚجتهاعْ.
كاىطٛقا هف هها سبق أتت رغبة الباحثٓف فْ التعرؼ عمِ اتجاٌات أعضاء ٌٓئة
التدريس بكميات التربية فْ جاهعة طرابمس ىحك استخداـ التكىكلكجيا الرقهية ,خصكصا هع
ظٍكر جائحة ككركىا  ,COVID-19ككىً أصبحت الحاجة همحة فْ اىتقاؿ العهمية التعميهية
إلِ التعمـ الرقهْٖ ,جل التعاهل هع الطمب الهتزآد عمِ التعميـ الجاهعْ كتكسيع الكصكؿ إلِ
التدريب كالتعميـ .كفْ ٌذا البحث سٓتـ أخذ أراء أعضاء ٌٓئة التدريس الههارسٓف فْ الهٓداف
عف اتجاٌاتٍـ ىحك التكىكلكجيا الرقهية الهختمفة كالتعاهل هعٍا لتؤدؼ غرضٍا.

 .2مشكمة البحث
ٓكاجً العالـ الٓكـ تطكرات ٌائمة فْ هجاؿ تكىكلكجيا التعميـ اٚلكتركىْ ,كيبذؿ
الهطكركف جٍدا همهكس ا فْ تطكير بٓئات التعميـ اٚلكتركىْ هثل )التعمـ الهدهج -التعمـ الكاهل
عمِ اٚىترىت  -التعمـ الهتىقل( كاستخداـ ىظـ إدارة تمؾ التعميهات ) Moodle, Blackboard,
.(Edmodo, …etc
أها التعميـ الجاهعْ فْ لٓبيا فهازاؿ يعتهد بشكل أساسْ عمِ التعميـ التقمٓدؼ ,كلـ تتجً سكػ
بعض الهؤسسات لمتعمـ ا٘لكتركىْ ,كاستخداـ التكىكلكجيا الرقهية ككسٓمة لتقديـ الدركس كبىاء
الهقررات الرقهية لتسٍٓل الكصكؿ إلٍٓا كالتعاهل هعٍا ,كلذلؾ كجب إدخاؿ هىظكهة تكىكلكجيا
التعميـ اٚلكتركىْ فْ كافة الهستكيات التعميهية فْ الجاهعات المٓبية لهكاكبة التطكر التكىكلكجْ
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كالتقىْ الهتسارع ,جاءت ٌذي الدراسة لمتعرؼ عمِ اتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس الجاهعْ
بكميات التربية جاهعة طرابمس ,ىحك استخداـ التكىكلكجْ الرقهية فْ التدريس.

كهف ٌذا الهىطمق تبمكرت هشكمة البحث بالسؤاؿ الرئيس أتْ :ما ىي اتجاىات أعضاء
ىيئة التدريس بكميات التربية في جامعة طرابمس نحك استخداـ التكنكلكجيا
الرقمية؟ كيتفرع هىً اٖسئمة الفرعية أتية:
 .1ها ٌْ اتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس بكميات التربية فْ جاهعة طرابمس ىحك استخداـ
التكىكلكجيا الرقهية فْ التدريس؟
ٌ .2ل تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية عىد هستكػ دٚلة ) (0.05فْ اتجاٌات أعضاء ٌٓئة
التدريس بكميات التربية فْ جاهعة طرابمس ىحك استخداـ التكىكلكجيا الرقهيةتعزػ لمهتغٓرات
)الىكع ,الكمية ,التخصص ,الدرجة العمهية ,الخبرة ,الحصكؿ عمِ التدريب(؟

 .3أىداؼ البحث
ٍٓدؼ البحث الحالْ إلِ:
 .1التعرؼ عمِ اتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس بكميات التربية فْ جاهعة طرابمس ىحك
استخداـ التكىكلكجيا الرقهية.
 .2هعرفة اٚختٛفات فْ اتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس بكميات التربية فْ جاهعة طرابمس
ىحك استخداـ التكىكلكجيا الرقهيةحسب الهتغٓرات )الىكع ,الكمية ,التخصص ,الدرجة
العمهية ,الخبرة ,الحصكؿ عمِ التدريب(.

 .4أىمية البحث
تأتْ أٌهية البحث فْ أتْ:
 تسميط الضكء عمِ اتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس ىحك استخداـ التكىكلكجيا الرقهية فْالتدريس بكميات التربية جاهعة طرابمس.
 تحفٓز القائهٓف عمِ هراكز التدريب كتطكير أعضاء ٌٓئة التدريس بالجاهعة عمِ عقد ىدكاتكدكرات كهؤتهرات ككرش عهل لمكصكؿ لمهستكػ الهطمكب هف ىاحية تثقيفٍـ التكىكلكجْ
باستخداـ التكىكلكجيا الرقهية فْ التدريس.
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 قد يساعد ٌذا البحث الهسؤكلٓف فْ التعميـ العالْ بدكلة لٓبيا بالكقكؼ عمِ اتجاٌات أعضاءٌٓئة التدريس ىحك استخداـ التكىكلكجية الرقهية فْ التعميـ حسب الهتغٓرات الهستخدهة فْ
ٌذا البحث ,كالتركٓز عمِ الجكاىب آٚجابية لٍذي اٚتجاٌات ,كالعهل عمِ بذؿ الجٍكد فْ
التغمب عمِ اٚتجاٌات السمبية الذؼ قد ٓىعكس عمِ تطكير اتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس
ىحك استخداـ تكىكلكجيا التعميـ.
 ٌذا البحث يفتح الهجاؿ أهاـ الباحثٓف كذكؼ اٚختصاص ٘جراء الهزيد هف اٖبحاثكالدراسات حكؿ التعميـ اٚلكتركىْ كاستخداـ التكىكلكجيا الرقهية كهتطمباتٍا كالتكجٍٓات العمهية
الحدٓثة ىحكٌا.

 .5حدكد البحث:
الحد المكضكعي :اتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس بكميات التربية فْ جاهعة طرابمس ىحكاستخداـ التكىكلكجيا الرقهية.
 الحد البشري :اقتصر البحث الحالْ عمِ أعضاء ٌٓئة التدريس بكميات التربية فْ جاهعةطرابمس.
 الحد المكاني :كميات التربية )طرابمس ,جىزكر ,قصر بف غشٓر(. -الحد الزماني :تـ أجراء البحث الحالْ عاـ 2021ـ.

 .6مصطمحات البحث:
االتجاىات  :تعرؼ بأىٍا أفكار حكؿ ها ٌك هرغكب فيً أك غٓر هرغكب فيً بالىسبة لٗهكركيشترؾ فيً جهاعة هعٓىة .همحـ) ,(16: 2005كها يعرؼ اٚتجاي :بأىً اٚستعداد كالهٓل ىحك
هكضكع هعٓف كاٚستجابة لٍذا الهكضكع تتعمق بهثٓر يهكف قبكلً أك رفضً .خهيس)2003
(13:
كتعرؼ إجرائي ا :بأىٍا حالة كجداىية أك عقمية تعبر عف اقتىاع )تقبل أك رفض(أعضاء ٌٓئة
التدريس فكرة التعميـ اٚلكتركىْ قد يعزػ ذلؾ لهتغٓر الجىس أك الخبرة أك التخصص أك طريقة
التعميـ التْ ٓتبعٍا كتؤثر تأثٓ ار هباش ار فْ استجابات أعضاء ٌٓئة التدريس ٚستخداـ التكىكلكجية
الرقهية فْ التعميـ كالهكاقف الهرتبطة بٍا سمب ا أك إٓجاب ا كتقاس بدرجة استجاباتٍـ عمِ الهقياس.
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عضك ىيئة التدريس :يعرؼ بأىً كل هف يعهل بالتدريس كالبحث العمهْ هف اٖساتذةكاٖساتذة الهشاركٓف كاٖساتذة الهساعدٓف كاٖساتذة الهحاضريف كالهحاضريف الهساعدٓف بكل
كميات الجاهعة.
كيعرؼ إجرائي ا  :بأىً كل هف تـ قبكلً كتعٓٓىً فْ الجاهعة هف حهمة الدكتكراي بدرجة أستاذ أك
أستاذ هشارؾ أك أستاذ هساعد أك هحاضر أكهف يحهل درجة الهاجستٓر كلً عدد ساعات
تدريسية هعٓىة كٛا حسب درجتً اٖكاديهية .
التكنكلكجية الرقمية ٌْ :تعميـ هرف هفتكح يستخدـ التقىية بجهيع أىكاعٍا هف خٛؿ تكظٓفكسائط هتعددة كذلؾ ٘يصاؿ الهعمكهة لمطمبة لهراعاة الفركؽ الفردية بٓىٍـ بأقصر كقت كاقل
جٍد كأكثر فائدة).عبد الهعطْ( 40 : 2009 ,
ٌْ التكىكلكجيا التْ يقكـ عضك ٌٓئة التدريس بكاسطتٍا ىقل هختمف الهعمكهات سكاء كاىت
هعطيات أك بياىات عمِ شكل إشارات إلكتركىية بٓف الطمبة ,دكف أف تتأثر بطكؿ الهسافة ,ك
هقاكهتٍا لمتشكيش كالتداخل بٓف الهكجات ذات الهصادر الهختمفة ,كتضهف سٛهة تمؾ
الهعمكهات كسريتٍا ,كتحهل بياىات عمِ شكل كتابات ,ىصكص ,رسكـ ,صكر ,لقطات فٓدٓك ك
أصكات ,ك تتكفل بدهجٍا ك ىقمٍا هف جٍاز إلِ آخر ,كيهكف تحكيل ا٘شارات ا٘لكتركىية
الرقهية هف إشارات تهاثمية إلِ إشارات رقهية ك العكس

 .7الدراسات السابقة
 -1دراسة الخكالدي(ٌ )2000دفت إلِ الكشف عف كاقع التقىيات التعميهية فْ كمية التربية
لمهعمهٓف كالهعمهات فْ سمطىة عهاف كاتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس ىحك استخداـ التقىيات
ا لتعميهية كهعكقات ذلؾ اٚستخداـ ,كاستخدـ الهىٍج الكصفْ ,كتـ إعداد استباىة اتجاٌات
ٖعضاء ٌٓئة التدريس ,كتككىت ٌٓىة الدراسة هف) (231عضك ٌٓئة تدريس كأظٍرت ىتائج
الدراسة أف ٌىاؾ هعكقات تكاجً أعضاء ٌٓئة التدريس فْ استخداـ اٖجٍزة اٚلكتركىية كالهكاد
التعميهية ,كقمة فرص التدريب فْ هجاؿ استخداـ التقىيات التعميهية.
 -2دراسة العادلي كدمحم عمي(ٌ )2013دفت الدراسة لمتعرؼ عمِ اتجاٌات أعضاء ٌٓئة
التدريس بالجاهعة ىحك استخداـ الحاسب ألْ ,كاشتهمت العٓىة عمِ) (135عضك ٌٓئة تدريس
هف الجىسٓف اختٓركا بالطريقة العشكائية ,كأظٍرت ىتائج الدراسة أف اتجاٌات أعضاء ٌٓئة
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التدريس آجابية فْ استخداـ الحاسب ألْ فْ التدريس ,كها بٓىت الىتائج غياب الفركؽ الفردية
ذات الدٚلة ا٘حصائية ٚتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس عمِ كفق هتغٓر الىكع كالقسـ اٖكاديهْ
كالهرتبة العمهية ,فْ حٓف بٓىت الىتائج كجكد فركؽ فْ اتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس تعزؼ
لهتغٓر سىكات الخبرة فْ التدريس ,كأظٍرت الفركؽ بٓف أعضاء ٌٓئة التدريس الذٓف تقل خبرتٍـ
عف خهس سىكات كزهٛئٍـ ههف تقع خبرتٍـ بٓف) (15-10سىة ,كٌىاؾ هعكقات هف كجٍة ىظر
أعضاء ٌٓئة التدريس ىحك استخداـ الحاسب ألْ فْ التدريس.
 -3دراسة المحيسف (: )2000
ٌدفت الدراسة لهعرفة كاقع استخداـ الحاسب ألْ فْ كميات التربية بالجاهعة السعكدية هف
حٓث اٖجٍزة كا٘هكاىات ,ككذلؾ هدػ استخداـ أعضاء ٌٓئة التدريس فْ كميات التربية
كاتجاٌاتٍـ ىحك استخداـ الحاسب ألْ كهف ثـ أٌـ الهعكقات التْ تقف عائق ا أهاـ استخداهٍـ
لً ,كقد تـ إجراء دراسة هسحية شهمت عٓىة هف كميات التربية كعددٌا ستة كميات فْ خهس
جاهعات ,كشهمت العٓىة ) (200عضك ٌٓئة تدريس ,كجاءت ىتائج الدراسة عمِ أف أٌـ هعكقات
استخداـ الحاسب ألْ عدـ كجكد تدريب ٖعضاء ٌٓئة التدريس عمِ الحاسب ألْ  ,كقمة
تكفٓر فىْ حاسب آلْ كأجٍزة حاسب فْ هكاتب أعضاء ٌٓئة التدريس ,كها أظٍرت الىتائج رغبة
أعضاء ٌٓئة التدريس فْ استخداـ الحاسب ألْ فْ العهمية التعميهية  ,كأف الحاسب ألْ أداة
ٌاهة ٓجب أف ٓدرب عمٍٓا هعمـ الهستقبل.
كها أظٍرت الىتائج ضركرة همحة ٖعضاء ٌٓئة التدريس فْ استخداـ الحاسب ألْ فْ
التدريس.
كها أىٍا  ٚتكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية بٓف أفراد العٓىة ترجع لهتغٓر الخبرة كعدد سىكات
التدريس أك التخصص أك الجىس.
 -4دراسة (:)Bolliger, D.U.& shepherd, C.E.,)2018
ٌدفت ٌذي الدراسة عمِ بحث اتجاٌات طمبة الجاهعة ىحك تكظٓف اٖجٍزة الكتركىية الرقهية
الذكية عمِ الدراسة خارج الفصكؿ كالقاعات الدراسية)فْ الحدائق هث (ٛكتأسيس ذلؾ فْ ضكء
ىظريات عمهاء الطبيعة كعمـ الىفس ,كقد تهثمت أدكات الدراسة تمؾ فْ عدد هف اٚستبياىات
كاستطٛعات الرأؼ حكؿ التعمـ باستخداـ اٖجٍزة التقىية خارج القاعات الدراسية ,كقد بمغ عدد
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أفراد عٓىة الدراسة ) (95طالب هف الهسجمٓف فْ ثهاىية براهج دراسية بجاهعة)(Wyoming
اٖهريكية ,كقد أفادت ىتائج الدراسة باٚتجاٌات آٚجابية الهرتفعة لدػ الهشاركٓف فْ عٓىة
الدراسة فْ عٓىة الدراسة ىحك اٚىخراط فْ التعمـ هف خٛؿ اٖجٍزة التقىية كالذكية الهتصمة
با٘ىترىت خارج قاعات الدراسة ,كتكظيفٍا فْ التكاصل هع أخريف هف هختمف اٖعهار أيض ا .
 -2دراسة(:)Cherner,T.,& Curry, K.,2017
كقد ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ بحث أثر استخداـ تقىيات التعميـ الرقهية فْ تدريب الهعمهٓف عمِ
تىهية الهٍارات الرقهية لدٍٓـ ,لٛستفادة هف التقىيات التعميهية الرقهية الهعاصرة ,كقد طبقت ٌذي
الدراسة عمِ ) (17طالبا كطالبة فْ تخصصات تدريس المغة اٚىجمٓزية كالدراسات اٚجتهاعية
فْ جاهعة)  (Cerry Universityبالكٚيات اٖهريكية  ,كقد أفادت ىتائج الدراسة بفاعمية
التقىيات التعميهية الرقهية فْ تدريب الهعمهٓف كتىهية هٍارات التعميـ الرقهْ لدٍٓـ ,كها أكدت
الدراسات عمِ أٌهية اعتبار الحاجات الهعرفية لمهعمهٓف هف التقىيات التعميهية الرقهية كاعتبار
كجٍات ىظرٌـ  ,لضهاف التطكير لمتعميـ.

أكالً :اإلطار النظري لمدراسة:
 .1مفيكـ التكنكلكجيا الرقمية:
ٌْ التكىكلكجيا التْ ٓتـ بكاسطتٍا ىقل هختمف الهعمكهات سكاء كاىت هعطيات أك
بياىات عمِ شكل إشارات الكتركىية بٓف قارات العالـ كٌْ هقاكهة لمتشكيش كالتداخل بٓف
الهكجات ذات الهصادر الهختمفة ,كها أىٍا تتضهف سٛهة الهعمكهات كسريتٍا كذلؾ تجهل ٌذي
ا٘شارات اٚلكتركىية بياىات عمِ شكل كتابات ىصكص كسكـ كصكر كلقطات فٓدٓك كأصكات,
كتتكفل بدهجٍا كىقمٍا إلِ جٍاز أخر ,كها أف ا٘شارات اٚلكتركىية الرقهية فْ جهيع خصائصٍا
يهكف تحكيمٍا إلِ إشارات تهاثمية كالِ إشارات رقهية) .هىاصرية ,قسهية(13 ,2018 :
كٌْ التقىية التْ تتيح لمىاس تحسٓف هحيطٍـ ,كتهكىٍـ هف هعرفة استخداـ اٖدكات,
كأٚت كالقياـ بالهٍهات الهعقدة بحرفية ,فالتكىكلكجيا تهكف الىاس هف استخداـ الهعرفة كاٖىظهة
كاٖدكات التْ هف شاىٍا تسٍٓل حياتٍـ كجعمٍا أفضل  ,فْ تحسٓف أدائٍـ العمهْ كالتكاصل
الٓكهْ.
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كها تعرؼ التكىكلكجيا الرقهية بأىٍا هجهل الهىجزات العمهية الهجسدة فْ تطبيقات عهمية
لمتغٓر هف الىظاـ التقمٓدؼ إلِ الرقهْ ,كتشهل عمِ :أجٍزة الحاسبات كشبكة اٚىترىت ,كالٍاتف
الهحهكؿ كالٍكاتف اٖرضية ,كالفضائيات ,كالتمفاز التفاعمْ كاٖجٍزة الرقهية ,كأىظهة إدارة
الهبىِ كغبرٌا هف التقىيات اٖخرػ) .ىاصف(283 :2014 ,

 .2أىمية التكنكلكجيا الرقمية
أصبحت التكىكلكجيا الرقهية الٓكـ لمهجتهعات ذات أٌهية كبٓرة كضركرة حتهية بعد أف
ارتبطت بٍا كاعتهدت عمٍٓا ٌذي الهجتهعات كعمِ خدهاتٍا فْ كافة الهجاٚت ,حتِ أصبحت
التكىكلكجيا تؤثر فْ حياتىا بشكل كبٓٓر أٓىها تكاجدىا فأصبحىا ىستخدهٍا فْ كل كقت كفْ كل
هكاف.
كهف ٌىا ىجد أف أٌهية التكىكلكجيا الرقهية لٍا أغراض هتعددة هىٍا آجابية كهىٍا سمبية:
أكالً :االيجابية:
 أىٍا تساعد فْ التعمـ ك كتىهية هدارؾ ا٘ىساف كتعزيز قدراتً كثقافتً. تسٍل الكصكؿ لمبياىات كالهعمكهات التْ يحتاجٍا. تكفر سرعة التكاصل ,كارساؿ كاستقباؿ الهعمكهات كالتخاطب عف بعد. تستخدـ لتشخيص هل الصعكبات كتعالجٍا ,كتساعد فْ عهمية اٚكتشافات العمهية كالبحثالعمهْ.
ثانياً :السمبية:
 تستخدـ فْ الغزك الفكرؼ. تساعد كثٓ ار فْ ىشر الهعمكهات كالبياىات التْ تسئ لمقيـ كاٖخٛقيات كهعتقداتالهجتهعات.

كقد أكصِ هؤتهر التعمـ فْ عصر التكىكلكجيا بها ٓمْ )ٌٓئة التحرير:2016 ,
-:(327
 ضركرة اٌٚتهاـ بالتقىيات الرقهية هفتكحة الهصدر ,لها تهثمً هف بدائل ىاجحة كهىخفضةالتكمفة.
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 ضركرة تكظٓف الهستحدثات التقىية الحدٓثة كالهعاصرة فْ هجاؿ التعمـ كالتعميـ الهختمفةكاٚعتهاد عمِ الكسائط الهتعددة ,لها لٍا هف أٌهية فْ استثارة حكاس الهتعمهٓف كتىهية
التفكٓر ا٘بداعْ عىدٌـ ,كجعل التعميـ أكثر عهقا كثباتا فْ أذٌاىٍـ.

 ضركرة تهكٓف الطمبة كالباحثٓف هف آليات التهكف فْ استخداـ التكىكلكجيا الرقهية ٘عدادالبحكث العمهية ,بإقاهة الدكرات التدريبية كالكرش الدراسية .

 .3خصائص التكنكلكجيا الرقمية
لقد أصبحت التكىكلكجيا الرقهية تحتل الصدارة بٓف العمكـ ,كأخذت تطبيقاتٍا الهتهثمة فْ
استخداـ الحاسكب كبرهجياتً كاٚىترىت ,فتشهل اغمب الىشاطات كالهجاٚت التْ يهارسٍا اٖفراد
كالهؤسسات فْ الهجتهع  ,كذلؾ ٖىٍا تحقق كظيفتٓف ٌاهتٓف ٌهت:
-

تكسيع إهكاىية الكصكؿ إلِ أية هعمكهة سكاء كاىت هقركءة أك هسهكعة أك هكتكبة.

 قدرتٍا عمِ أف تصبح كسٓمة أك أداة ىشطة لتىهية القدرات الذٌىية كالهعرفية كاٖدائيةكاٚتجاٌية.
كهف ٌىا يهكف أف ىكضح عدة خصائص هىٍا )عاهر:(52: 2016 ,
 التنقل :أؼ ىقل عهمية التعميـ بعٓدا عف أؼ ىقطة ثابتة ,دكف قٓكد كحدكد الهكاف كالجدرافكالفصكؿ الدراسية ,كتعطْ لمهتعمـ حرية التىقل فْ أؼ زهاف كأؼ هكاف.

 التكيف -:بهعىِ إعطاء الهعمـ الحرية الكافية ,كاحتراـ رغبتً كقدراتً فْ التفاعل هعأطراؼ الهجتهع التعميهْ ,دكف الحاجة لمجمكس فْ أهاكف هحددة ,كأكقات هعٓىة أهاـ
شاشات الكهبٓكتر .
 التفاعل كالتشارؾ -:أؼ تحقٓق هبدأ الهشاركة كالتعاكف بٓف الطمبة أىفسٍـ ,كبٓىٍـ كبٓفهعمهٍٓـ بغض الىظر عف التباعد الجغرافْ.
 الحرية الديناميكية :إعطاء الهزيد هف الحرية لعهمية التعميـ كْ تتـ داخل أسكار الهؤسساتالتعميهية كخارجٍا.
 اإلتاحة :بهعىِ حدكث عهمية التعمـ فْ أؼ زهاف كهكاف  ,إضافة إلِ سٍكلة التىقلباٖجٍزة التعميهية.
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 .4مزايا كفكائد التقنيات الرقمية كالذكية:
يهكف تحدٓد الهزايا كالفكائد الهرتبطة بالتقىيات التعميهية الرقهية كالذكية فْ التعميـ بصفة
عاهة  ,كالتعميـ الجاهعْ بصفة خاصة كالتْ هف بٓىٍا ها ٓمْ:
 إثراء بٓئات التعميـ كالتعمـ الرقهية كالذكية فْ هرحمة التعميـ الجاهعْ بالرفاٌية كالىشاطكالهتعة ,كارتفاع هعدؿ التفاعٛت اٚجتهاعية التعميهية بٓف الطٛب هف تطبيقات خٛؿ
التعمـ الرقهْ الذكْ.( Donnelly, H ., 2018, P.1422).
 تحسٓف القدرات التعميهية الهتعددة لمطمبة فْ هرحمة التعميـ الجاهعْ ,هثل الفٍـ لمهصادرالرقهية كالذكية ,كالتعمـ العهٓق ,كالتعمـ الذكْ ,كاٚرتفاع هعدٚت التحصٓل الهعرفْ كالتعمـ
اٚستكشافْ عبر الهصادر الرقهية كالذكيةBen-Y.,I.& Eshet -A., Y., 2018, ) .
(pp.153-162
-

هساعدة الطٛب فْ تطكير الخرائط الذٌىية كالهعرفية لدٍٓـ ,كتهكٓىٍـ هف ربط الهعمكهات
الجدٓدة بالهعمكهات السابقة ,هها ٓؤدؼ لتطكير البىية الهعرفية لدٍٓـ ,كهساعدتٍـ عمِ
التذكر لمهعمكهات التْ ٓتـ تعمهٍا هف خٛؿ التقىيات التعميهية الرقهية الحدٓثة  ,كتطكير
اتجاٌات الهعمهٓف آجابيا ىحك تمؾ التقىيات هها يعزز كيحفز طمبة الجاهعة عمِ
استخداهٍا فْ هكاقف التعمـ لدٍٓـ.(Chang ,J.H. and Others, 2018, pp.1-16).

 تساعد اٖجٍزة التقىية كالذكية بها تشتهل عميً هف براهج كتطبيقات عمِ تطكير هٍاراتالتفكٓر الهختمفة كالتْ هف أٌهٍا هٍارات التفكٓر الىاقد كالتأهمْ ,كاٚبتكارؼ ,كا٘بداعْ,
كها تساعد الطمبة عمِ التعمـ الىشط كالتعمـ التعاكىْ ,كتىهية قدراتٍـ عمِ اٚتصاؿ الفعاؿ
عبر تمؾ التقىيات الحدٓثة(Chou, C.C.& Bloek,I,.2018).

 .5مجاالت استخداـ التكنكلكجيا الرقمية:
يهكف تحدٓد أٌـ الهجاٚت التْ يهكف أف تستخدـ فٍٓا التكىكلكجيا الرقهية فْ البٓئة
التعميهية فيها ٓمْ)بككريسً-:( 89-90 :2011,
 oالمقررات الدراسية :كيقصد بٍا اٚستفادة هف كسائل اٚتصاؿ الرقهية فْ خدهة الهىٍج
الدراسْ ,كالتمفزيكف كالرادٓك كها ٓرتبط بٍها هف إهكاىيات تكىكلكجية أخرػ.
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 oتصميـ برامج إعداد المعمـ لمكاكبة تطكرات العالـ الرقمي ,كتغٓٓر دكر الهعمـ ككظيفتً هف
هجرد التمقٓف إلِ ضركرة اٌٚتهاـ بالتصهيـ  ,كاف يككف هبرهج ا تربكي ا بحٓث يهكف استخداـ

هختمف كسائل تكىكلكجيا اٚتصاؿ لخدهة التربية كلىجاح عهمية التعميـ.

 oتعميـ المغة االنجميزية باستخداـ الكسائل الحدٓثة لمتكىكلكجيا الرقهية ٓزيد هف قدرة الطالب
عمِ تعمهٍا كاكتسابٍا بسٍكلة.

ثانياً :الدراسة الميدانية:
تعتبر دراسة اتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس بكميات التربية فْ جاهعة طرابمس ىحك استخداـ
التكىكلكجيا الرقهية هٓداىيا ذك أٌهية كذلؾ لمتحقق هف أٌداؼ البحث ,كذلؾ باتباع أتْ:
 .1منيج البحث:
تـ اتباع الهىٍج الكصفْ الهسحْ ,لدراسة اتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس ىحك استخداـ
التكىكلكجيا الرقهية فْ التدريس ,ككىً الهىٍج الهىاسب ,كذلؾ بجهع الهعطيات البياىية هف أفراد
العٓىة كفقا ٚستجاباتٍـ عمِ اٚستباىة الهعدة لذلؾ.
 .2مجتمع كعينة البحث:
تككف هجتهع البحث هف جهيع أعضاء ٌٓئة التدريس كهساعدٍٓـ بكميات التربية فْ جاهعة
طرابمس كالبالغ عددٌـ )(479كفقا لٙحصائية التقدٓرية لعاـ  ,2021كتـ اختيار عٓىة عشكائية
هككىة هف 201عضك)ة( ٌٓئة تدريس ,هكزعٓف حسب الهتغٓرات الكظيفية التْ شهمٍا البحث,
كها فْ الجدكؿ أتْ:
جدكؿ رقـ ) :(1يكضح خصائص العينة حسب متغيرات البحث
الهتغٓر
الىكع

الكمية
التخصص

هستكػ الهتغٓر

العدد

الىسبة %

ذكر

69

34.33

أىثِ

132

65.67

كمية التربية طرابمس

117

58.21

كمية التربية جىزكر

27

13.43

كمية التربية قصر بف غشٓر

57

28.36

إىساىْ

150

74.63

الهجهكع
201

201
201
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هستكػ الهتغٓر

العدد

الىسبة %

تطبيقْ

51

25.37

أستاذ هشارؾ

12

5.97

أستاذ هساعد

33

16.42

هحاضر

108

53.73

هحاضر هساعد

48

23.88

أقل هف خهس سىكات

15

7.46

 5سىكات إلِ أقل هف  10سىكات

81

40.30

 10سىكات فأكثر

105

52.24

ٚ

129

64.18

ىعـ

72

35.82

الهتغٓر

الدرجة العمهية

الخبرة
الحصكؿ عمِ
التدريب

الهجهكع

201

201

201

 .3أداة البحث
تعتبر اٚستباىة ٌْ أداة جهع الهعمكهات الهعتهدة فْ البحث كقد تـ إعدادٌا كعرضٍا
عمِ عدد هف الهحكهٓف الهتخصصٓف لمتأكد هف صدقٍا ,كهف ثـ إجراء بعض التعديٛت
الهكصْ بٍا هف قبمٍـ ,كهف ثـ تـ اختبار الصدؽ البىائْ لٗداة هف خٛؿ هعطيات العٓىة
اٚستطٛعية ,ككاىت الىتٓجة كها فْ الجدكؿ اٚتْ:
جدكؿ رقـ ) :(2يكضح معامالت االرتباط لمفقرات بالدرجة الكمية لألداة
رقـ الفقرة

الدرجة الكمية
لٗداة

رقـ الفقرة

الدرجة الكمية
لٗداة

رقـ الفقرة

الدرجة الكمية
لٗداة

رقـ الفقرة

الدرجة الكمية
لٗداة

Q1

**.651

Q12

**.770

Q23

**.777

Q34

**.874

Q2

**.752

Q13

**.799

Q24

**.688

Q35

**.837

Q3

**.800

Q14

**.583

Q25

**.783

Q36

**.831

Q4

**.796

Q15

**.672

Q26

**.821

Q37

**.745

Q5

**.733

Q16

**.727

Q27

**.821

Q38

**.852

Q6

**.613

Q17

**.713

Q28

**.806

Q39

**.831

Q7

**.777

Q18

**.715

Q29

**.823

Q40

**.792

Q8

**.783

Q19

**.752

Q30

**.840

Q41

**.799
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رقـ الفقرة

الدرجة الكمية
لٗداة

رقـ الفقرة

الدرجة الكمية
لٗداة

رقـ الفقرة

الدرجة الكمية
لٗداة

الدرجة الكمية

رقـ الفقرة

لٗداة

Q9

**.661

Q20

**.718

Q31

**.744

Q42

**.797

Q10

**.654

Q21

**.744

Q32

**.855

Q43

**.821

Q11

**.753

Q22

**.669

Q33

**.850

ٓتضح هف خٛؿ الجدكؿ أعٛي اف جهيع الفقرات هرتبطة بالدرجة الكمية لٗداة ,كقد تراكحت
هعاهٛت اٚرتباط بٓف )** (.874** ,.613كٌْ دالة عىد هستكػ دٚلة ) ,(0.01كٌذا ٓدؿ
عمِ أف اٖداة تقيس ها كضعت لقياسً.
كتـ استخداـ هعاهل ألفا كركىباخ ٚختبار ثباتٍا ,ككاىت ىتٓجة الثبات كها ٓمْ:
جدكؿ رقـ ) :(3يكضح معامل الثبات ألداة البحث
الهقياس
اتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس ىحك استخداـ التكىكلكجيا
الرقهية

عدد الفقرات

هعاهل الثبات

43

0.98

ٓتضح هف خٛؿ هعطيات الجدكؿ التْ تـ استخراجٍا بعد تطبٓق اٖداة عمِ عٓىة
استطٛعية أف هعاهل الثبات لٍا كاف ) ,(0.98كٌك هعاهل ثبات عالْ ,كلذلؾ ىستطيع القكؿ
بأف اٖداة صادقة كثابتة ,كبذلؾ تـ إعداد الصكرة الىٍائية هىٍا كتطبيقٍا عمِ عٓىة البحث.
تـ تكزيعٍا عمِ أفراد العٓىة هف أعضاء ٌٓئة التدريس كهساعدٍٓـ ,هف خٛؿ الرابط
ا٘لكتركىْ التالْ ,https://2u.pw/I47w5:كتـ تفريغ البياىات كتحمٓمٍا باستخداـ البرىاهج
ا٘حصائْ لمعمكـ اٚجتهاعية ) ,(SPSSكقد بمغ عدد اٚستباىات  201كتعتبر عٓىة هقبكلة كفقا
لحجـ الهجتهع.
 .4المعالجات اإلحصائية
تـ استخدهت الكسائل ا٘حصائية أتية:
 الهتكسطات الحسابية كاٚىحرافات الهعيارية ,كتـ الحكـ عمِ هستكػ التحديات هف خٛؿالتقدٓرات أتية:
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المتكسط

التقدير

النسبة%

1.80 – 1

ضعيفة جدا

%36 - 20

2.60 – 1.81

ضعيفة

%52 – 36.10

3.40 – 2.61

هتكسطة

%68 – 52.10

4.20 – 3.41

عالية

%84 – 68.10

5 – 4.21

عالية جدا

%100 -84.10

 اختبار ت )ٓ٘ (T-testجاد الفركؽ بٓف هتغٓريف اختبار تحمٓل التبآف اٖحادؼ )ٓ٘ (ANOVAجاد الفركؽ بٓف أكثر هف هتغٓريف. .5عرض كتحميل النتائج
هف خٛؿ إجابة أفراد عٓىة البحث عمِ اٚستبياف ,كجدىا التالْ:
 .5.1عرض كتحميل نتائج السؤاؿ األكؿ الذؼ ٓىص عمِ " ها اتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس
بكميات التربية فْ جاهعة طرابمس ىحك استخداـ التكىكلكجيا الرقهية فْ التدريس؟" :تـ استخداـ
الهتكسطات الحسابية كاٚىحرافات الهعيارية كالىسب الهئكية ,ككاىت الىتائج الهحصل عمٍٓا
كالتالْ:
جدكؿ رقـ ) :(4يكضح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية التجاىات
أعضاء ىيئة نحك استخداـ التكنكلكجيا الرقمية
الفقرات

املتوسط

االحنراف
املعياري

جتعل التكنولوجيا الرقمية بيئة التعليم مواكبة للتطور التقين.

4.33

0.81

تعزز التكنولوجيا الرقمية من كفاايت عوو ييئة التدرس التقنية.

4.27

0.85

تساعد التكنولوجيا الرقمية على التعليم يف أي وقت وأي مكان.

4.26

0.83

 86.67عالية جداً
 85.37عالية جداً

تسهم التكنولوجيا الرقمية يف حل كثري من املشكالت اليت سعاين منها
التعليم التقليدي.

 85.15عالية جداً

4.25

0.77

 85.07عالية جداً

النسبة%

النتيجة

تساعد التكنولوجيا الرقمية على اختصار وقت التعليم.

4.20

1.06

83.94

عالية

تسهم التكنولوجيا الرقمية يف حتسني أداء عوو ييئة التدرس .

4.19

1.02

83.88

عالية

تساعد التكنولوجيا الرقمية عوو ييئة التدرس يف تنوسع أساليب
التدرس وطرائقه.

4.18

0.95

83.58

عالية
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الفقرات

املتوسط

االحنراف
املعياري

النسبة%

النتيجة

تزسد التكنولوجيا الرقمية من دافعية عوو ييئة التدرس حنو التدرس .

4.16

0.95

83.28

عالية

تساعد التكنولوجيا الرقمية على االستفادة من املختصني يف اجملاالت
املختلفة.

4.15

0.84

82.99

عالية

حنقق التكنولوجيا الرقمية مبدأ التعليم املستمر.

4.13

0.90

82.69

عالية

دتكن التكنولوجيا الرقمية الطالب من تعلم معلومات كثرية يف وقت
قصري.

4.04

0.98

80.90

عالية

تساعد التكنولوجيا الرقمية على تنمية مهارات التعليم الذايت.

4.04

1.02

80.90

عالية

تساعد التكنولوجيا الرقمية على حل املشكالت الطارئة يف عملية
التعليم.

4.03

0.89

80.61

عالية

نوفر التكنولوجيا الرقمية جوا ممتعا لبيئة التعليم.

4.00

0.99

80.00

عالية

تزسد التكنولوجيا الرقمية من دافعية الطالب للبحث عن املعلومات
واستكشاف العدسد من اجملاالت اجلدسدة والصعبة مبساعدة اجملموعة

4.00

0.93

80.00

عالية

تساعد التكنولوجيا الرقمية يف تنمية مهارات إبداعية.

3.99

0.98

79.70

عالية

تعمل التكنولوجيا الرقمية على زايدة الدافعية لعملية التعليم من خالل
استخدام الوسائط.

3.98

1.06

79.70

عالية

تزسد التكنولوجيا الرقمية من خربات التعليم لدى الطالب.

3.93

1.00

78.51

عالية

حتفز التكنولوجيا الرقمية الطالب على التفكري اإلبداعي.

3.93

1.03

78.51

عالية

تساعد التكنولوجيا الرقمية يف توضيح املفاييم العلمية لدى الطالب.

3.91

0.94

78.18

عالية

تسهم التكنولوجيا الرقمية يف إبراز القدرات اخلاصة للطالب.

3.90

1.03

77.91

عالية

تساعد التكنولوجيا الرقمية يف الربط بني املفاييم العلمية بطرسقة منطقية3.87 .

0.90

77.31

عالية

تزسد التكنولوجيا الرقمية من نشاط وحيوسة الطالب.

3.85

1.13

76.97

عالية

تساعد التكنولوجيا الرقمية الطالب على توضيح األفكار من خالل
املناقشات االلكرتونية.

3.85

1.14

76.92

عالية

ححتدث التكنولوجيا الرقمية سرعة ومرونة أفول للتعلم.

3.83

1.09

76.67

عالية

حتقق التكنولوجيا الرقمية االتصال التعليمي بني الطالب بعوهم بعض3.81 .

1.02

76.12

عالية

توفر التكنولوجيا الرقمية بيئة تعليم وتعلم أنشطة تشجع الطالب على
التعلم االستكشايف.

3.80

1.08

76.06

عالية

تنمي التكنولوجيا الرقمية مهارات التفكري.

3.79

1.10

75.76

عالية
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الفقرات

املتوسط

االحنراف
املعياري

النسبة%

النتيجة

ختلق التكنولوجيا الرقمية اجتايات إجيابية لدى الطالب حنو موضوع
التعليم.

3.79

1.05

75.76

عالية

تعمل التكنولوجيا الرقمية على حتسني خمرجات التعليم لدى الطالب.

3.74

1.15

74.85

عالية

تقوم التكنولوجيا الرقمية بدور انجح يف تعدسل وحتدسث املقررات
الدراسية وفقا الحتياجات املستقبل.

3.73

0.93

74.63

عالية

تزسد التكنولوجيا الرقمية من احرتام الطالب لذاته.

3.73

1.07

74.55

عالية

تشجع التكنولوجيا الرقمية الطالب على قبول املساعدة واإلشراف من
نظائريم.

3.73

0.98

74.63

عالية

تساعد التكنولوجيا الرقمية على حتقيق أيداف التعليم.

3.72

1.08

74.33

عالية

تزود التكنولوجيا الرقمية الطالب مبهارات إدارة الذات.

3.71

1.12

74.24

عالية

جتعل التكنولوجيا الرقمية الطالب سسري يف العملية التعليمية وفق قدراته3.69 .

1.01

73.85

عالية

سستطيع الطالب إجناز واجباهتم عن طرسق التكنولوجيا الرقمية أكثر من
الطرسقة التقليدسة.

3.69

1.17

73.73

عالية

تسهم التكنولوجيا الرقمية يف تنمية مفاييم العمل اجلماعي والعمل
التعاوين.

3.63

1.11

72.54

عالية

تساعد التكنولوجيا الرقمية الطالب على حتمل مسؤولية التعليم وعلى
إدارة املواقف بفاعلية.

3.58

1.10

71.52

عالية

تساعد التكنولوجيا الرقمية الطالب على اخنفاض القلق وتزسد من
الشعور ابلرضا عن نفسه.

3.58

1.08

71.52

عالية

تسهم التكنولوجيا الرقمية يف تقليل التكلفة االقتصادسة للتعليم.

3.55

1.18

71.04

عالية

تساعد التكنولوجيا الرقمية يف تنمية مهارة حل املشكالت لدى
الطالب.

3.51

1.09

70.15

عالية

تساعد التكنولوجيا الرقمية يف التغلب على املشكالت النفسية
واالجتماعية.

3.31

1.22

66.15

متوسطة

اجتايات أعواء ييئة التدرس حنو استخدام التكنولوجيا الرقمية

3.86

0.78

77.19

عالية

ٓتضح هف الجدكؿ أعٛي أف اتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس ىحك استخداـ التكىكلكجيا
الرقهيةفْ التدريس كاىت عالية بشكل عاـ كقد حصمت عمِ هتكسط حسابْ ) (3.86كاىحراؼ
هعيارؼ ) (0.78بكزف ىسبْ ) ,(%77.19كعمِ هستكػ اٚتجاٌات التفصٓمية فقد تهثمت بدرجة
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عالية جداً فْ أف التكىكلكجيا الرقهية تجعل بٓئة التعميـ هكاكبة لمتطكر التقىْ ,كتعزز هف كفايات
عضك ٌٓئة التدريس التقىية ,كتساعد عمِ التعميـ فْ أؼ كقت كأؼ هكاف ,كتسٍـ فْ حل كثٓر
هف الهشكٛت التْ يعاىْ هىٍا التعميـ التقمٓدؼ.
كها أف اتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس كاىت عاليةفْ أف التكىكلكجيا الرقهية تساعد
عمِ اختصار كقت التعميـ ,كتسٍـ فْ تحسٓف أداء عضك ٌٓئة التدريس ,كتساعدي فْ تىكيع
أسالٓب التدريس كطرائقً ,كتزيد هف دافعٓتً ىحك التدريس ,كيستفٓد هىٍا الهختصٓف فْ
الهجاٚت الهختمفة ,كتحقق هبدأ التعميـ الهستهر.
كفيها ٓتعمق بالطٛب تهكىٍـ هف تعمـ هعمكهات كثٓرة فْ كقت قصٓر ,كتىهية هٍارات
التعميـ الذاتْ ,ك حل الهشكٛت الطارئة فْ عهمية التعميـ ,كتكفر جكا ههتعا لبٓئة التعميـ ,كتزيد
هف دافعية الطالب لمبحث عف الهعمكهات كاستكشاؼ العدٓد هف الهجاٚت الجدٓدة كالصعبة
بهساعدة الهجهكعة ,كتىهية هٍارات إبداعية ,كتزيد هف خبرات التعميـ لدػ الطٛب ,كتحفزٌـ
عمِ التفكٓر ا٘بداعْ ,كها أىٍا تساعد فْ تكضيح الهفاٌيـ العمهية لدػ الطٛب ,تسٍـ فْ إبراز
القدرات الخاصة لمطٛب ,تساعد فْ الربط بٓف الهفاٌيـ العمهية بطريقة هىطقية ,تزيد هف ىشاط
كحٓكية الطالب ,كتساعدي عمِ تكضيح اٖفكار هف خٛؿ الهىاقشات اٚلكتركىية ,كها تُحدث
سرعة كهركىة أفضل لمتعمـ ,كتحقق اٚتصاؿ التعميهْ بٓف الطٛب بعضٍـ بعض ,.كتكفر بٓئة
تعميـ كتعمـ أىشطة تشجع الطالب عمِ التعمـ اٚستكشافْ ,كتىهْ هٍارات التفكٓر ,كتخمق
اتجاٌات إٓجابية لدػ الطالب ىحك هكضكع التعميـ ,كتحسف هخرجات التعمـ ,كتزيد هف احتراـ
الطالب لذاتً ,كتشجع عمِ الهساعدة كا٘شراؼ هف الىظائر ,كتزكدي بهٍارة إدارة الذات ,كيسٓر
كفق قدراتً فْ عهمية التعمـٓ ,ىجز كاجباتً بطريقة اكبر هف التقمٓدية ,كتشجع عمِ العهل
الجهاعْ.
أها بالىسبة ٚتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس فٍْ عالية فيها أف التكىكلكجيا الرقهية تقكـ
بدكر ىاجح فْ تعدٓل كتحدٓث الهقررات الدراسية كفقا ٚحتياجات الهستقبل ,كتساعد عمِ تحقٓق
أٌداؼ التعميـ ,كتسٍـ فْ تقمٓل التكمفة اٚقتصادية لمتعميـ.
ككاىت اتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس متكسطة فْ أف التكىكلكجيا الرقهية تساعد فْ
التغمب عمِ الهشكٛت الىفسية كاٚجتهاعية.
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كتفسر ٌذي الىتٓجة باف التكىكلكجيا الرقهية هف ابرز أشكاؿ التعميـ فْ ٌذا العصر كذلؾ
أف أعضاء ٌٓئة التدريس أصحاب الشٍادات العميا أكثر رغب اة تأكٓدا عمِ أٌهية استخداـ
التكىكلكجيا الرقهية فْ التعميـ بعد اىتشارٌا بشكل كبٓر فْ ٌذا العصر ,حٓث أىٍا تساعد عمِ
عرض الهادة التعميهية بشكل سريع كبدكف تقٓد أك قٓكد ,كتسٍـ أيض ا فْ تىفٓذ الخطة الدراسية,
كعرض الهقررات الدراسية كتطكيرٌا بزهف كجٍد اقل ,بعكس الطريقة اٚعتيادية ,كيزيد استخداـ
التكىكلكجيا الرقهية فْ التعميـ هف ثقة عضك ٌٓئة التدريس ,كها تىتج عىٍا بٓئة تفاعمية بٓف
الطمبة أىفسٍـ كبٓف الطمبة كأعضاء ٌٓئة التدريس ,هها يساعد عمِ خمق جك تعاكىْ بٓىٍـ,
ككذلؾ تىهية اتجاٌاتٍـ ا٘ٓجابية ,كهٍارات ا٘بداع لدٍٓـ كخمق ركح التىافس فيها بٓىٍـ ,كها أف
لٍا إثارة لمطمبة كاستجابة هىٍـ لمهادة التعميهة أكثر هىٍا بالطريقة التقمٓدية.
كتتفق هع ها تكصمت إليً دراسة :هع دراسة الشىاؽ كبىْ دكهْ ) (2010كدراسة
العادلْ) (2013كدراسة الهحسٓف ) (2000كاختمفت هع دراسة الخكالدؼ ).(2000
 .5.2عرض كتحميل نتائج السؤاؿ الثاني الذؼ ٓىص عمِ "ٌل تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية
عىد هستكػ دٚلة ) (0.05فْ اتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس بكميات التربية فْ جاهعة طرابمس
ىحك استخداـ التكىكلكجيا الرقهية تعزػ لمهتغٓرات )الىكع ,الكمية ,التخصص ,الدرجة العمهية,
الخبرة ,الحصكؿ عمِ التدريب(؟ ,تـ استخداـ الهتكسطات الحسابية كاٚىحرافات الهعيارية
كاختبار ) (T-testلتحدٓد الفركؽ بٓف هتغٓريف ,كاختبار تحمٓل التبآف اٖحادؼ ) One Way
 (ANOVAلتحدٓد الفركؽ بٓف أكثر هف هتغٓريفٓ ,ميً اختبار ) (LSDلتحدٓد الهقارىات البعدية
لمفركؽ بٓف الهتغٓرات ,ككاىت الىتائج الهحصل عمٍٓا كأتْ:
جدكؿ رقـ )ٓ :(5كضح اختبار ) (T-testالفركؽ فْ التجاىات أعضاء ىيئة نحك استخداـ
التكنكلكجيا الرقميةحسب متغيرات (النكع ،التخصص ،الحصكؿ عمى التدريب)
الهتغٓر
الجىس
التخصص

هستكػ
الهتغٓر

العدد الهتكسط اٚىحراؼ

ذكر

23

4.04

0.46

أىثِ

44

3.77

0.90

اىساىْ

150

4.02

0.67

درجة

هستكػ

الحرية

الدٚلة

2.356

199

0.019

داؿ

5.267

199

0.000

داؿ

قيهة ت

الىتٓجة
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الحصكؿ
عمِ

التدريب

تطبيقْ

51

3.39

0.88

ٚ

129

3.79

0.88

ىعـ

72

3.98

0.54

1.633-

199

 0.104غٓر داؿ

ٓتضح هف الجدكؿ أعٛي أتْ:
 .1تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية عىد هستكػ دٚلة ) (0.05فْ اتجاٌات أعضاء ٌٓئة
التدريس ىحك استخداـ التكىكلكجيا الرقهية بٓف هتكسط الذككر ) (4.04كهتكسط ا٘ىاث
) ,(3.77لصالح الذككر ,حٓث كاىت قيهة ت ) (2.356عىد هستكػ دٚلة ),(0.019
كٌذا ٓدؿ عمِ أف أعضاء ٌٓئة التدريس هف الذككر لدٍٓـ اتجاٌات ىحك التكىكلكجيا
أعمِ هف ا٘ىاث.
 .2تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية عىد هستكػ دٚلة ) (0.05فْ اتجاٌات أعضاء ٌٓئة
التدريس ىحك استخداـ التكىكلكجيا الرقهية بٓف هتكسط التخصصات ا٘ىساىية )(4.02
كهتكسط التخصصات التطبيقية ) ,(3.39لصالح التخصصات ا٘ىساىية ,حٓث كاىت
قيهة ت ) (5.267عىد هستكػ دٚلة ) ,(0.000كٌذا ٓدؿ عمِ اف أعضاء ٌٓئة
التدريس هف التخصصات ا٘ىساىية لدٍٓـ اتجاٌات ىحك التكىكلكجيا أعمِ هف
التخصصات التطبيقية ككىٍـ لـ ٓرتبطكا بٍا هف قبل.
 ٚ .3تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية عىد هستكػ دٚلة ) (0.05فْ اتجاٌات أعضاء
ٌٓئة التدريس ىحك استخداـ التكىكلكجيا الرقهية بٓف هتكسط هف حصمكا عمِ تدريب فْ
هجاؿ التكىكلكجيا ) (3.79كهتكسط هف لـ يحصمكا عمِ تدريب ) ,(3.98حٓث كاىت
قيهة ت ) (1.633عىد هستكػ دٚلة ) ,(0.104كٌذا ٓدؿ عمِ اف أعضاء ٌٓئة
التدريس الذٓف حصمكا عمِ تدريب فْ هجاؿ التكىكلكجيا لـ تتككف لدٍٓـ اتجاٌات
يفضمكىٍا عمِ هف لـ يحصمكا عمِ تدريب ,كاف اتجاٌاتٍـ ىحك استخداـ التكىكلكجيا فْ
التدريب كاىت هتهاثمة.
أها بالىسبة لمفركؽ فْ اٚتجاٌات حسب هتغٓرات )الكمية ,الدرجة العمهية ,الخبرة( كالتْ
تـ اختبارٌا باستخداـ تحمٓل التبآف اٖحادؼ ) (ANOVAفكاىت الىتٓجة كها ٓمْ:
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جدكؿ رقـ )ٓ :(6كضح اختبار ) (ANOVAالفركؽ فْ التجاىات أعضاء ىيئة نحك استخداـ
التكنكلكجيا الرقميةحسب متغيرات (الكمية ،الدرجة العممية ،الخبرة)

الكمية

3

57

3.96

0.67

استاذ هشارؾ

1

12

3.77

1.03

استاذ هساعد

2

33

3.85

1.01

هحاضر

3

108

4.00

0.53

هساعد هحاضر

4

48

3.56

0.92

أقل هف خهس سىكات

1

15

3.78

0.50

2

81

3.86

0.79

3

105

3.87

0.81

كمية التربية قصر بف
غشٓر

الدرجة العمهية
الخبرة

 5سىكات إلِ أقل هف
 10سىكات
 10سىكات فأكثر

*تعىْ كجكد فرؽ داؿ إحصائيا.

داؿ

كمية التربية جىزكر

2

27

4.33

0.43

8.334

0.000

LSD: Least
1

2

3

*

*

*
*

3.830

0.092

0.011

0.912

*

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

*

ػ

ػ

ػ
ػ

4

*

ػ
داؿ

كمية التربية طرابمس

1

117

3.70

0.84

غٓر داؿ

العدد

الهتكسط

الهعيارؼ

الدٚلة

الىتٓجة

الهتغٓر

هستكيات الهتغٓر

اٚىحراؼ

قيهة F

هستكػ

Post Hoc Tests

*

ػ
ػ

 -تعىْ عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائي ا.

ٓتضح هف الجدكؿ أعٛي أتْ:
 .1تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية عىد هستكػ دٚلة ) (0.05فْ اتجاٌات أعضاء ٌٓئة
التدريس ىحك استخداـ التكىكلكجيا الرقهية حسب هتغٓر الكمية ,حٓث كاىت قيهة ؼ
) (8.334عىد هستكػ دٚلة ) ,(0.000كعىد استخداـ اٚختبار البعدؼ ) (LSDلتحدٓد
الفركؽ اتضح أف الفرؽ لصالح أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جىزكر ),(4.33
هقارىة بىظرائٍـ فْ كمٓتْ قصر بف غشٓر ) (3.96كطرابمس ) ,(3.70أؼ أف اتجاٌات
أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية جىزكر كاىت أعمِ هف ىظرائٍـ فْ كمٓتْ قصر بف
غشٓر كطرابمس ,كٌذا ٓدؿ أف الدافعية ٚستخداـ التكىكلكجيا الرقهية لدػ عضك ٌٓئة
التدريس فْ كمية جىزكر تأثر بهكقعٍا الريفْ هها أدػ ذلؾ الِ تككيف اتجاٌات إٓجابية
ىحك استخدـ التكىكلكجيا لمرفع هف أدائٍـ كتحسٓف العهمية التعميهية كها أكصِ بً هؤتهر
التعمـ فْ عصر التكىكلكجيا الرقهية ) ,(2016كاكدتً دراسة بكليقر كشيفرد ) Bolliger

 (& Shepherd, 2018بأف الهعمـ كمها تأثر ببٓئة العهل كشعر بحاجتً لتقمٓل الكقت
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كالجٍد ,اصبح يفكر بها يساعدي فْ ا٘ىجاز ,كلذلؾ يشعر بأٌهية التكىكلكجيا ,ككذلؾ
يككف لد يً رغبة فْ تعمهٍا ,بخٛؼ أعضاء ٌٓئة التدريس بكمٓتْ قصر بف غشٓر
كطرابمس الذٓف كاف لٍـ اتجاٌات إٓجابية كلكىٍا بدرجة اقل هف جىزكر كقد يعزػ ذلؾ
لحاجتٍـ لٍا كقد تتكفر لكْ يستخدهكٌا كلكف البٓئة  ٚتساعدٌـ عمِ ذلؾ.
 .2تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية عىد هستكػ دٚلة ) (0.05فْ اتجاٌات أعضاء ٌٓئة
التدريس ىحك استخداـ التكىكلكجيا الرقهية حسب هتغٓر الدرجة العمهية ,حٓث كاىت قيهة
ؼ ) (3.830عىد هستكػ دٚلة ) ,(0.011كعىد استخداـ اٚختبار البعدؼ )(LSD
لتحدٓد الفركؽ اتضح أف الفرؽ لصالح أعضاء هف درجتً هحاضر) ,(4.00هقارىة
بهساعد هحاضر ) ,(3.56ك ٚتكجد فركؽ حسب الدرجات العمهية اٖخرػ ,كٌذا ٓدؿ
عمِ هف لديً درجة عمهية هحاضر فقد تهٓز عف ههف لديً درجة هساعد هحاضر
بخبرتً فْ العهل كاصبح ٓرػ أٌهية استخداـ التكىكلكجيا لتحسٓف أدائً كتقديـ الهعرفة
لطٛبً كْ يستفٓدكا هىٍا هقارىة بهف درجتً هساعد هحاضر )هستجد فْ العهل( ,بٓىها
عدـ كجكد الفرؽ هع الدرجات العمهية اٖخرػ دلٓل عمِ اف أعضاء ٌٓئة التدريس
بدرجاتٍـ العمهية لدٍٓـ اٌتهاـ كدافعية ٚستخداـ التكىكلكجيا الرقهية بشكل هتقارب,
ككىٍـ اتفقكا عمِ ههٓزاتٍا كهساعدتٍـ فْ تسٍٓل عهمٓتْ التعميـ كالتعمـ ,كٌذا ها أكدتً
دراسة دكىمْ ) ,(Donnelly, 2018كدراسة )العادلْ.(2013 ,
 ٚ .3تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية عىد هستكػ دٚلة ) (0.05فْ اتجاٌات أعضاء
ٌٓئة التدريس ىحك استخداـ التكىكلكجيا الرقهية حسب هتغٓر الخبرة ,حٓث كاىت قيهة ت
) (0.092عىد هستكػ دٚلة ) ,(0.912كٌذا ٓدؿ عمِ أف خبرة أعضاء ٌٓئة التدريس
لـ تكف ذات تأثٓر عمِ اتجاٌاتٍـ ككاىت هتهاثمة.
 .6االستنتاجات كالتكصيات:
 .6.1نتائج البحث:
فْ ضكء ىتائج التحمٓل ا٘حصائْ تكصل الباحثاف إلِ اٚستىتاجات أتية:
 .1كاىت اتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس عالية بشكل عاـ ىحك استخداـ التكىكلكجيا الرقهية
فْ التدريس ,كها اىٍا اتجاٌات عالية جدا فْ اىٍا تزيد هف أداء عضك ٌٓئة التدريس,
كعالية فْ اىٍا تحفز الطالب كتشجعً ,كتقكـ بدكر ىاجع فْ تعدٓل الهقررات
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اٚلكتركىية ,لكف اتجاي هتكسط فْ أف التكىكلكجيا الرقهية تساعد فْ التغمب عمِ
الهشكٛت الىفسية كاٚجتهاعية.
 .2تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية عىد هستكػ دٚلة ) (0.05فْ اتجاٌات أعضاء ٌٓئة
التدريس ىحك استخداـ التكىكلكجيا الرقهية فْ التدريس تعزػ لمهتغٓرات )الجىس ,الكمية,
التخصص ,الدرجة العمهية(
 ٚ .3تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية عىد هستكػ دٚلة ) (0.05فْ اتجاٌات أعضاء
ٌٓئة التدريس ىحك استخداـ التكىكلكجيا الرقهية فْ التدريس تعزػ لهتغٓرؼ )الحصكؿ
عمِ التدريب ,كالخبرة(

 .6.2التكصيات :فْ ضكء ىتائج البحث ٓكصْ الباحثاف بأتْ:
 .1إقاهة دكرات تدريبية ٚستخداـ التكىكلكجيا الرقهية فْ التعميـ كتشجيع أعضاء ٌٓئة
التدريس بكميات التربية عمِ اٚلتحاؽ بٍذي الدكرات التْ هف شاىٍا أف تساعد عمِ رفع
كفاءتٍـ فْ استخداـ طرؽ التدريس الهعتهدة عمِ التعميـ اٚلكتركىْ.
 .2تشجيع أعضاء ٌٓئة التدريس عمِ استخداـ طرؽ تدريس هبتكرة هتىاسبة هع استخداـ
التعميـ اٚلكتركىْ.
 .3ضركرة تجٍٓز القاعات الدراسية بجهيع هتطمبات استخداـ التكىكلكجيا الرقهية فْ عهمية
التدريس.
 .4إىشاء هكاقع عمِ شبكة اٚىترىت تعىِ بتدريب أعضاء ٌٓئة التدريس بكميات التربية عمِ
كيفية تكظٓف أدكات التعميـ اٚلكتركىْ فْ القاعات الدراسية.
 .5اٌٚتهاـ بالتخطيط كالتصهيـ كالتطكير لمهىاٌج كالهقررات فْ هراحل التعميـ الهختمفة
بطريقة رقهية ,لتحكيل الهكاقف التعميهية هف التقمٓدية إلِ الرقهية .
 .6إثراء براهج إعداد أعضاء ٌٓئة التدريس بالجاهعات المٓبية بهساقات تتعمق بالتعميـ
اٚلكتركىْ كاستخداـ التكىكلكجيا الرقهية )الحاسكب كاٚىترىت( فْ التدريس.
.1

ػ قائمة المراجع  :المراجع العربية

باخدلق ,رؤػ بىت فؤاد) :(2010الكفايات التكنكلكجية التعميمية الالزمة لعرض كانتاج
الكسائط المتعددة لدى معممات األحياء بالمرحمة الثانكية بمدينة مكة المكرمة ,رسالة

هاجستٓر غٓر هىشكرة فْ طرؽ هىاٌج التدريس ,جاهعة أـ القرػ ,هكة الهكرهة.
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.2

بككريسة ,عائشة) ,(2011ا٘عٛـ التربكؼ فْ الجزائر ,دار الخمدكىية لمىشر -الجزائر

.3

خهيس ,دمحم عطية) :(2003هىتكجات تكىكلكجيا التعميـ ,القاٌرة ,دار الكمهة لمىشر كالتكزيع

.4

الخكالدؼٌٛ ,ؿ) (2000كاقع التقىيات التعميهية فْ كميات التربية لمهعمهٓف كالهعمهات فْ
سمطىة عهاف هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس ,رسالة غٓر هىشكرة ,جاهعة الٓرهكؾ,
اٖردف

.5

سعد اهٓف ىاصف) :(2014تأثٓر التكىكلكجيا الرقهية عمِ كفاءة كأداء اٖسرة تحمٓل
سكسٓكلكجْ لتأثٓرات استخداـ اٚىترىت ,القيادة العاهة لشرطة الشارقة ,الفكر الشرطي,
الهجمد-23العددٓ-9كلٓك.

.6

العادلْ ,كاظـ كدمحم عمْ ) (2013اتجاٌات أعضاء ٌٓئة التدريس بالجاهعة ىحك استخداـ
الحاسب ألْ فْ التدريس ,هجمة اٖكاديهية العربية /الدىهارؾ ,العدد)40-7:(72

.7

عاهر ,عبد العزيز عبدالحهٓد ) ,(2016أٌهية التكىكلكجيا الرقهية فْ التعمـ هف كجٍة ىظر
أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية أداب ,جاهعة الزاكية ,هجمة جاهعة الدكؿ العربية/الهجمة
العربية لمهعمكهات ,العدد) ,( 26ص.52

.8

عبد الجمٓل ,حىٓف) :(2003اكتساب هعمهْ المغة العربية فْ الهدارس اٖساسية لهفٍكـ
تكىكلكجيا التعميـ ككاقع استخداهٍـ لٍا فْ تعميهٍـ الٓكهْ ,رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة,

جاهعة الىجاح ,فمسطٓف.
.9

عبد الهعطْ ,احهد ) (2009اٚعتهاد اٖكاديهْ كالهٍىْ لمهؤسسات التعميهية ,دار

السحاب لمىشر ,القاٌرة.

 .10همحـ ,ساىْ دمحم) ,(2005القياس كالتقكيـ في التريبة كعمـ النفس ,دار الهسٓرة لمىشر
كالتكزيع كالطباعة ,عهاف.

 .11هىاصرية ,هيهكىة كقسهية ,هىكبية ) (2018استخداهات تكىكلكجيا اٚتصاؿ فْ البٓئة
التربكية ,هجمة الرسالة لمدراسات ا٘عٛهية,الهجمد ,2:العدد: 8:ص.23-11

ٌٓ .12ئة التحرير) :(2016أعهاؿ الهؤتهر الحادؼ عشر :التعمـ في عصر التكنكلكجيا الرقمية،
مركز جيل البحث العممي ,طرابمس ,ابريل.
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معكقات استخداـ التعميـ اإللكتركني بكمية اآلداب كالعمكـ مسالتو جامعة المرقب
كما ي ارىا أعضاء ىيئة التدريس بالكمية

أ .زىرة فرج سعد خ ار رزة
ممخص الدراسة :

ػ

أ .زينب دمحم حمكدة

ػ أ.نجية عمي جبريل انبية

كمية أداب كالعمكـ هسٛتً /جاهعة الهرقب

تتهثل إشكالية الدراسة فْ ا٘جابة عف التساؤؿ الرئيسْ التالْ  :ها هعكقات استخداـ التعميـ
اٚلكتركىْ فْ الىظاـ الجاهعْ كها ٓراٌا أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية أداب كالعمكـ بهدٓىة

هسٛتً ؟

كٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ هعكقات استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ كها ٓراٌا أعضاء

ٌٓئة التدريس  ,كالكشف عمْ إذا ها كاف ٌىاؾ فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ هعكقات استخداـ
التعميـ اٚلكتركىْ كها ٓراٌا أعضاء ٌٓئة التدريس )كفق هتغٓر الجىس – الهؤٌل العمهْ – عدد

سىكات الخبرة (  ,كقد تككىت عٓىة الدراسة هف ) (108عضك هف أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية
أداب كالعمكـ هسٛتً  ,خٛؿ العاـ الدراسْ  , 2021/2020كاعتهدت الباحثات عمِ الهىٍج
الكصفْ التحمٓمْ  ,كلمكصكؿ إلِ ىتائج الدراسة استخدهت الباحثات أداة الدراسة عبارة عف

هقياس لهعكقات التعميـ اٚلكتركىْ كيشتهل عمِ ثٛثة هحاكر  " :هعكقات تتعمق بعضك ٌٓئة
التدريس " ك" هعكقات تتعمق بالجاهعة " ك" هعكقات تتعمق بالطمبة "  ,كقد تكصمت ٌذي الدراسة

إلِ الىتائج التالية  :أظٍرت ىتائج الدراسة أف هستكػ هعكقات استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ
الهتعمقة بعضك ٌٓئة التدريس كالجاهعة كالطالب كاىت هرتفعة  ,كها بٓىت الدراسة عدـ كجكد

فركؽ هعىكية ذات دٚلة إحصائية فْ أراء أعضاء ٌٓئة التدريس حكؿ هعكقات استخداـ التعميـ
اٚلكتركىْ حسب هتغٓر ) الجىس  ,التخصص  ,الهؤٌل العمهْ  ,الخبرة (.

الكممات المفتاحية :

التعميـ االلكتركني – معكقات استخدامو – أعضاء ىيئة التدريس ..
مقدمة :
يعيش العالـ الهعاصر ثكرة عمهية كتكىكلكجية ٌائمة ىتٓجة اٚىفجار كالتضخـ الهعرفْ الكبٓر

كتكدس الهعمكهات ,حٓث شٍد العالـ تطكرات كتغٓرات هتٛحقة كهتسارعة فْ جهيع الجكاىب

الحياة العصرية  ,كاهتدت تمؾ التطكرات لتشهل ىظاـ التعمـ كالتعميـ  ,بحٓث ظٍرت أىهاط

كأسالٓب جدٓدة فْ التعميـ كالتْ هف بٓىٍا التعمـ ا٘لكتركىْ  ,فقد بدأ التربكيكف ٍٓتهكف بالتعميـ

ا٘لكتركىْ  ,كخصكص ا بعد اىتشاري اىتشا ار كاسع ا عمِ هستكػ العالـ .
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كٚشؾ أف الىظاـ التعميهْ كخاصة التعميـ الجاهعْ هف أٌـ هراحل التعميـ الرسهْ  ,كالتْ

تعد الهعمهٓف كالطٛب لمقياـ بأدكارٌـ الهستقبمية كهكاطىٓف فْ الهجتهع فْ عصر الهعرفْ

كالتقىْ الكبٓر ,كها يصاحبً هف اقتصاد يعتهد عمِ الهعرفة  ,كالهىافسة كالجكدة ) دمحم بف

عائض القحطاىْ ,2010 :ص.(2

كأكد )حهداف (294 ,2007 :عمِ أف التعميـ ا٘لكتركىْ يسعِ إلِ تأهٓف فرص التعميـ

العالْ الجاهعْ لمراغبٓف فيً  ,تحقيق ا لديهقراطية التعميـ الجاهعْ كاٚستجابة لمطمب اٚجتهاعْ
الهتزآد لٍذا الىهط هف التعميـ  ,كتكفٓر حرية الدراسة لمهتعمـ  ,كذلؾ بتحريري هف قٓكد الزهاف

كالهكاف لتحقٓق ا لتعميـ الهستهر كالتعمـ هدػ الحياة  ,كتقديـ عهمية التعمـ بكسائط تعميهية هختمفة
عها تقدـ فْ ىظـ الجاهعات التقمٓدية با٘ضافة إلِ ا٘سٍاـ فْ حل الهشكٛت الىاجهة عف

هؤسسات التعميـ العالْ التقمٓدية عف استيعاب اٖعداد الٍائمة الهتزآدة هف طمبة الدراسة
الجاهعية.

يعد التعميـ ا٘لكتركىْ الجاهعْ أسمكبا جدٓدا هف التعميـ ٓكاجًٍ العدٓد هف الصعكبات ٌذي ها

أكدي دراسة كٛا هف ) كهاؿ الفرجاىْ ,لٓمِ العارؼ (2021 :كدراسة ) عبد هللا الهكسِ,
 ( 1423:8بأف التعميـ ا٘لكتركىْ كغٓري هف طرائق التعمـ اٖخرػ لديً هعكقات تعكؽ تىفٓذي,
هف أٌهٍا عدـ تطكير الهعآٓر لمتعمـ ا٘لكتركىْ ,كعدـ كضكح اٖىظهة كالطرائق ,ك ىقص الدعـ

كالتعاكف الهقدـ هف أجل طبيعة التعمـ الفعالة  ,كهدػ استجابة الهعمهٓف كالهتعمهٓف هع الىهط
الجدٓد كتفاعمٍـ هعً  ,كالحاجة الهستهرة لتدريب كدعـ الهعمهٓف كا٘داريٓف فْ الهستكيات كافة,

حٓث إف ٌذا الىكع هف التعمـ يحتاج إلِ التدريب.

كٌذا ها دفع الباحثات ٘جراء الدراسة الحالية كهحاكلة لمكشف عف الهعكقات التْ تكاجً

أعضاء ٌٓئة التدريس فْ الىظاـ الجاهعْ  ,بحٓث أصبح التعميـ ا٘لكتركىْ جزءا ٓ ٚتج أز هف
حياة الهجتهعات العصرية  ,اٖهر الذؼ جعمىا بحاجة هاسة إلِ تطكير أسالٓب التعميـ كالتعمـ .

مشكمة الدراسة :

تتهثل إشكالية الدراسة فْ ا٘جابة عف التساؤؿ الرئيس التالْ :ها هعكقات استخداـ التعميـ
ا٘لكتركىْ كها ٓراٌا أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية أداب كالعمكـ بهدٓىة هسٛتً ؟

كيتفرع مف ىذا التساؤؿ التساؤالت الفرعية التالية:

 .1ها هعكقات استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ كها ٓراٌا أعضاء ٌٓئة التدريس؟

ٌ .2ل تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ هعكقات استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ كها ٓراٌا
أعضاء ٌٓئة التدريس كفق هتغٓر الجىس؟
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ٌ .3ل تكجد فركؽ فْ هعكقات استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ كها ٓراٌا أعضاء ٌٓئة التدريس
كفق هتغٓر التخصص؟

ٌ .4ل تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ هعكقات استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ كها ٓراٌا
أعضاء ٌٓئة التدريس كفق هتغٓر عدد سىكات الخبرة؟

ٌ .5ل تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ هعكقات استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ فْ الىظاـ
الجاهعْ كها ٓراٌا أعضاء ٌٓئة التدريس كفق هتغٓر الهؤٌل العمهْ؟

أىداؼ الدراسة:

تيدؼ ىذه الدراسة لتحقيق التالي:
 .1الكشف عف هعكقات استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ فْ الىظاـ الجاهعْ كها ٓراٌا أعضاء
ٌٓئة التدريس بكمية أداب كالعمكـ بهسٛتً .

 .2التعرؼ عمِ ها إذا كاف ٌىاؾ فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ هعكقات استخداـ التعميـ
ا٘لكتركىْ كها ٓراٌا أعضاء ٌٓئة التدريس كفق هتغٓر الجىس .

 .3التعرؼ عمِ ها إذا كاف ٌىاؾ فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ هعكقات استخداـ التعميـ
ا٘لكتركىْ كها ٓراٌا أعضاء ٌٓئة التدريس كفق هتغٓر التخصص .

 .4التعرؼ عمِ ها إذا كاف ٌىاؾ فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ هعكقات استخداـ التعميـ
ا٘لكتركىْ كها ٓراٌا أعضاء ٌٓئة التدريس كفق هتغٓر عدد سىكات الخبرة .

 .5التعرؼ عمِ ها إذا كاف ٌىاؾ فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ هعكقات استخداـ التعميـ
ا٘لكتركىْ فْ الىظاـ الجاهعْ كها ٓراٌا أعضاء ٌٓئة التدريس كفق هتغٓر الهؤٌل

العمهْ.

أىمية الدراسة:

تتمثل أىمية الدراسة في تحقيق اآلتي:
 .1السعْ إلِ الكشف عف الهعكقات التْ تكاجً أعضاء ٌٓئة التدريس عىد استخداهٍـ
التعميـ ا٘لكتركىْ  ,هف خٛؿ استقصاء آرائٍـ  ,هعتهدٓف فْ ذلؾ عمِ آراء أعضاء

الٍٓئة التدريسية بكمية  ,إذ يعد التعميـ ا٘لكتركىْ اتجاٌا حدٓثا تسعِ الهؤسسات

التعميهية لتطكيري فْ براهجٍا.

 .2تفتح الهجاؿ لدراسات أخرػ حكؿ التعمـ ا٘لكتركىْ كهعكقات اىتشاري  ,حتِ تتهكف هف
استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ فْ التعميـ الجاهعْ.
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 .3تكفٓر قاعدة هعرفية فْ هجاؿ التعميـ ا٘لكتركىْ كتعهيـ اٚستفادة هىٍا سكاء هف قبل
الهٍتهٓف بالتربية كالتعميـ أك الباحثٓف.

 .4هساٌهة ىتائج ٌذي الدراسة فْ الخركج ببعض التكصيات التْ قد تساعد فْ التقمٓل هف
الصعكبات كالهعكقات التْ تكاجً أعضاء ٌٓئة التدريس عىد استخداهٍـ التعميـ

ا٘لكتركىْ ,كهحاكلة حمٍا بها يسهح بظٍكر ىتائج إٓجابية.

حدكد الدراسة:

 .1الحدكد البشرية :اقتصرت ٌذي الدراسة عمِ بعض أعضاء ٌٓئة التدريس فْ جاهعة
الهرقب بكمية أداب كالعمكـ بهدٓىة هسٛتً.

 .2الحدكد المكانية :تقتصر ٌذي الدراسة عمِ كمية أداب كالعمكـ ) بهدٓىة هسٛتً (.
 .3الحدكد الزمانية :أجريت ٌذي الدراسة فْ العاـ الدراسْ ).(2021-2020

 .4الحدكد المكضكعية :اقتصرت ٌذي الدراسة عمِ التعرؼ عمِ الهعكقات التْ تكاجً
أعضاء ٌٓئة التدريس أثىاء التعميـ ا٘لكتركىْ فْ الىظاـ الجاهعْ.

مفاىيـ الدراسة:

كردت في ىذه الدراسة بعض المفاىيـ التي تحتاج إلى تكضيح :

 .1المعكقات :كتعرفٍا الباحثات إجرائي ا بأىٍا هجهكعة هف العكائق التْ تعكؽ تىفٓذ استخداـ
التعميـ ا٘لكتركىْ فْ الىظاـ الجاهعْ .

 .2التعميـ اإللكتركني بأنو :الطريقة لمتعمـ باستخداـ آليات اٚتصاؿ الحدٓثة هف حاسب
كشبكاتً ككسائطً الهتعددة هف صكت كصكرة ,كرسكهات ,آليات بحث ,هكتبات

إلكتركىية ,ككذلؾ بكابات ا٘ىترىت سكاء كاف عف بعد أك فْ الفصل الدراسْ) .ىآف

العتٓبْ ,2006 :ص(10

 .3يعرؼ التعميـ اإللكتركني إجرائياً بأنو :استخداـ التقىية بجهيع أىكاعٍا فْ إيصاؿ
الهعمكهة لمهتعمـ بأقصر كقت كأقل جٍد كأكبر فائدة .

 .4أعضاء ىيئة التدريس :بأىٍـ الهتحصمٓف عمِ شٍادة الهاجستٓر أك الدكتكراي بإحدػ
التخصصات العمهية كاٖدبية  ,كالههارسكف عهمٍـ داخل كمية أداب كالعمكـ هسٛتً.

اإلطار النظري :

أكالً :التعميـ اإللكتركني كمعكقات استخدامو :
شٍد ٌذا العصر تقده ا لـ تشٍد لً البشرية هثيٛا هف قبل  ,كجاء ٌذا التقدـ شاهٛا لكل هىاحْ
الحياة  ,كأثهر عف ثكرة فْ تقىية الهعمكهات كعالـ اٚتصاٚت  ,كلـ يكف اٚتصاؿ التعميهْ
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بهىأػ عف ذلؾ التطكر التكىكلكجْ؛ حٓث قاد قطاع التعميـ إلِ استثهار ذلؾ التقدـ التكىكلكجْ

هف خٛؿ اٚستفادة هف تمؾ التقىيات داخل أفىية الهدارس كأركقة الجاهعات  ,هها أدػ إلِ
ظٍكر هىحِ جدٓد فْ التعميـ ؛ كٌك تأسيس تعميـ هتكاهل هعتهد بشكل رئيس عمِ التقىية

التفاعمية ,يسهِ التعميـ ا٘لكتركىْ ) .دمحم بف عايض القحطاىْ ,2010 :ص(21

مفيكـ التعميـ اإللكتركني :

تعددت التعريفات التْ تىاكلتً  ,كٓ ٚكجد هعىِ كاحد ٓتفق عميً الهتخصصكف فْ ٌذا الهجاؿ,

حٓث ٓكجد عدد هف الهعاىْ كالتعريفات الهختمفة كالهتىكعة ,لذلؾ ترػ لجىة اٚتحاد اٖكركبْ

) (Commission of the communities, 2002: p2بأف التعميـ ا٘لكتركىْ ٌك استخداـ
تكىكلكجيا الكسائط الهتعددة الحدٓثة كاٚىترىت لتحسٓف ىكعية التعمـ كتسٍٓل الكصكؿ إلِ هصادر

التعمـ كالخدهات با٘ضافة إلِ التبادؿ كالتعاكف عف بعد.

كها أشارت )ٌيفاء الهبٓريؾ :2003 ,ص (5إلِ العدٓد هف الهصطمحات الهستخدهة لتعريف

التعميـ ا٘لكتركىْ .كها ٓمْ:
 -التعميـ الهباشر.

 -التعميـ عف بعد.

 التدريب القائـ عمِ التكىكلكجيا. -التدريب القائـ عمِ الكيب.

 -التدريب الهبىْ عمِ أساس الحاسب ألْ.

كها أشار )دمحم بف عايض القحطاىْ,2010 :ص  (15بأف التعميـ ا٘لكتركىْ ىظاـ تعميهْ يقدـ
بٓئة تعميهية تعمهية هتعددة الهصادر لمهتعمـ عبر الكسائط الرقهية التفاعمية لمحاسب كشبكاتً

بشكل ٓتيح لً إهكاىية التفاعل الىشط هع هحتكػ تمؾ الهصادر كهع الهعمـ كأقراىً بصكرة هتزاهىة

أـ غٓر هتزاهىة ,فْ الفصل أك عف بعد ,فضٛا عف إهكاىية إدارة ٌذا التعميـ هف خٛؿ تمؾ

الكسائط.

إف كثٓ ار هف دكؿ العالـ تكلْ اٌتهاها بالتعميـ ا٘لكتركىْ كتتجً بالتكسع فْ تطبيقً كٌذا التكجً

يعكس أٌهية ٌذا الىكع هف التعميـ كيهكف إٓجاز أٌهية التعميـ ا٘لكتركىْ فْ أتْ:

 .1اٚستفادة هف هصادر التعميـ كالتعمـ الهتاحة عمِ شبكة اٚىترىت ,التْ قد  ٚتتكفر فْ
العدٓد هف الدكؿ كالهجتهعات كبخاصة الدكؿ الىاهية.

 .2تدعيـ طرؽ تدريس جدٓدة تعتهد عمِ الهتعمـ كتركز عمِ أٌهية قدراتً كاهكاىاتً
با٘ضافة إلِ الخصائص كالسهات الفردية.
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 .3الهساعدة عمِ تعمـ المغات اٖجىبية.

 .4إفادة الطٛب ذكؼ اٚحتياجات الخاصة ,كالغٓر قادريف عمِ الحضكر ٓكهيا إلِ الهدرسة
بسبب ارتفاع كمفة الهكاصٛت أك تعطل كسائل الهكاصٛت العاهة.

 .5فْ التعميـ ا٘لكتركىْ عدـ تكقف الهتعمـ عىد اكتساب الهعارؼ كالهٍارات التعميهية,
كلكف سيكتسب هٍارات التعاهل هع التقىيات الحدٓثة فْ اٚتصاؿ كالهعمكهات التْ

أصبحت ضركرية فْ ٌذا العصر كهقياس ا لمتطكر.

 .6ا٘فادة لقطاع كبٓر هف العاهمٓف فْ الهؤسسات الهختمفة.
 .7ا٘فادة لسكاف الهجتهعات الىائية فْ هجاؿ التعميـ كالتدريب باستخداـ تكىكلكجيا
الهعمكهات كاٚتصاٚت).طارؽ عبد الرؤكؼ عاهر,2007 :ص (175

أنكاع التعميـ اإللكتركني:

 .2التعميـ اإللكتركني حسب التزامف:
يهكف تقسيـ التعميـ ا٘لكتركىْ حسب التزاهف فْ اٚتصاؿ كالتفاعل إلِ ها ٓمْ:
أ( التعميـ ا٘لكتركىْ الهتزاهف:

كٌك تعميـ إلكتركىْ ٓجتهع فيً الهعمـ هع الهتعمهٓف فْ آف كاحد لٓتـ بٓىٍـ اتصاؿ
هتزاهف بالىص ,أك بالصكت كالفٓدٓك عبر الحاسب ,كيتضهف ٌذا الىهط هؤتهرات
الفٓدٓك التفاعمية كالهحادثة الفكرية أك الدراسة عف طريق البث الفضائْ أك الفصكؿ

اٚفتراضية.

ب( التعميـ ا٘لكتركىْ غٓر الهتزاهف:

كفْ ٌذا الىكع هف التعميـ ا٘لكتركىْ ٓتـ دعـ تبادؿ الهعمكهات كتفاعل اٖفراد عبر

كسائط اتصاؿ هتعددة هثل البريد ا٘لكتركىْ ,كلكحات ا٘عٛىات ,كقكائـ الىقاش,
كالهىتديات.

 .5أنكاع التعميـ اإللكتركني حسب نمط التكظيف:
أ( التعميـ ا٘لكتركىْ الهكهل أك ها يطمق عميً الىهكذج الهساعد :كفيً ٓكظف التعميـ
ا٘لكتركىْ جزئيا لدعـ التعمـ الصفْ.

ب( التعميـ ا٘لكتركىْ الكمْ :كيتـ فيً التعمـ كمي ا بشكل إلكتركىْ عبر اٚىترىت أك أؼ
كسيط إلكتركىْ آخر بحٓث ٓ ٚجتهع الطٛب كالهعمـ كجٍ ا لكجً.

ج( التعميـ ا٘لكتركىْ الجزئْ :كالذؼ يطمق عميً كذلؾ التعميـ الهدهج كفيً ٓ ٚتـ
اٚقتصار عمِ استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ ,بل يضاؼ إليً التعميـ التقمٓدؼ فْ
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الفصكؿ الدراسية حٓث ٓمتقْ الهعمـ هع الطالب فْ الصف كجٍ ا لكجً) .دمحم بف
عايض القحطاىْ2010 :ص ص (34-33

معكقات التعميـ اإللكتركني:

هعكقات استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ فْ التعميـ الجاهعْ.

التعميـ ا٘لكتركىْ كغٓري هف طرؽ التعميـ اٖخرػ لديً هعكقات تعكؽ تىفٓذي كالتْ تحكؿ دكف
بمكغ التعميـ ا٘لكتركىْ ٌٖدافً عمِ أكهل كجً ,هىٍا ها يعكد إلِ حداثتً كهىٍا ها يعكد إلِ

ارتباطً بعكاهل هتعددة بشرية )هعمهٓف كهتعمهٓف( كهادية )أجٍزة ,كهعاهل( كبرهجيات كبىية

تحتية هف اتصاٚت كغٓرٌا )طارؽ حسٓف العكاكدة,2012 :ص .(25

ككها أكرد )أىس ابف فضل الحجْ,2002 :ص ص  (62-61بعض الهعكقات التْ تكاجً

التعميـ ا٘لكتركىْ فْ التالْ:

 .1ضعف البىية التحتية لمتعميـ ا٘لكتركىْ أك عدـ تكافرٌا كبخاصة فْ هجاؿ الكٍرباء
كاٚتصاٚت.

 .2صعكبة تفٍـ الهسؤكلٓف لدكر التقىية فْ التعميـ يهثل أحد العكائق التْ ٓكاجٍٍا التعميـ
ا٘لكتركىْ.

 .3عجز ا٘هكاىيات الهادية لمبدء فْ هشركع ضخـ كالتعميـ ا٘لكتركىْ.

 .4أىظهة التعميـ ا٘لكتركىْ كأسالٓبً غٓر كاضحة ,هها ٓؤدؼ لعدـ البث فْ قضية الحكافز
التشجيعية لبٓئة التعمـ ا٘لكتركىْ.

 .5عدـ الكعْ الكافْ لدػ أفراد الهجتهع لٍذا الىكع هف التعميـ.

 .6عدـ تكفر الكادر البشرؼ الهدرب ٘عداد هقررات التعميـ ا٘لكتركىْ.

 .7عدـ تكفر القىاعة الكافية لدػ الهتعمهٓف بٍذا الىكع هف التعميـ ,كعدـ تفاعمٍـ هعً
بالشكل الهطمكب.

 .8ارتفاع التكمفة الهادية ٘عداد الهقررات ا٘لكتركىية.

كذكر )طارؽ العكاكدة (2012 ,هف الصعكبات التْ تكاجً الجاهعات فْ تكظٓف التعميـ
ا٘لكتركىْ ككاف ترتٓب ٌذي الصعكبات عمِ الىحك التالْ صعكبات تتعمق با٘دارة الجاهعية,

صعكبات تتعمق بالطمبة ,صعكبات تتعمق بالبىية التحتية كالدعـ الفىْ فْ قاعات الهحاضرات,
صعكبات تتعمق بالهىٍج الجاهعْ ,صعكبات تتعمق بالخبرة فْ هجاؿ التعميـ ا٘لكتركىْ.

كها ذكر )كهاؿ الفر جاىْ ,كلٓمِ العارؼ (2021 ,أف هف أٌـ هعكقات التعميـ ا٘لكتركىْ فْ

التعميـ الجاهعْ تهثل فْ عدـ تدريب كاعداد الهدرسٓف ٔلية استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ ,ككذلؾ
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عدـ تكافر شبكة اىترىت هىاسبة ٘عطاء هحاضرة دكف أؼ اىقطاع سكاء فْ اٚىترىت أك فْ
الكٍرباء إضافة إلِ ذلؾ ليس كل الهدرسٓف كالطٛب لدٍٓـ الخبرة كالهٍارات ٚستخداـ الحاسكب

كاٚىترىت .

ثانياً :الدراسات التي تناكلت معكقات التعميـ اإللكتركني في التعميـ الجامعي.

 .1دراسة سيى عمي حسامك ( )5222بعنكاف :كاقع التعميـ ا٘لكتركىْ فْ جاهعة تشريف
هف كجٍة ىظر كل هف أعضاء الٍٓئة التدريسية كالطمبةٌ ,دفت الدراسة إلِ تعرؼ كاقع

التعميـ ا٘لكتركىْ فْ جاهعة تشريف هف كجٍة ىظر أعضاء الٍٓئة التدريسية كالطمبة ,لذا

تـ إعداد استبياىٓف اٖكلِ خاصة بأعضاء الٍٓئة التدريسية طبقت عمِ عٓىة عشكائية

هف أعضاء الٍٓئة التدريسية فْ جاهعة تشريف كالبالغ عددٌـ ) (113كالثاىية خاصة

بالطمبة طبقت عمِ عٓىة عشكائية هف طمبة السىة الرابعة فْ جاهعة تشريف كالبالغ

عددٌـ ).(774

كتكصمت الدراسة إلِ الىتائج أتية :عدـ كجكد فرؽ ذؼ دٚلة إحصائية بٓف درجات

أعضاء الٍٓئة التدريسية عمِ هحكر )هدػ استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ ,كآجابياتً,
كسمبياتً ,كهعكقاتً( ,تبعا لهتغٓر الرتبة العمهية ,كتبعا لهتغٓر الخبرة التدريسية ,كعدـ
كجكد فرؽ ذؼ دٚلة إحصائية بٓف هتكسط درجات أعضاء الٍٓئة التدريسية عمِ هحكر

)هدػ استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ إٓجابياتً ,كهعكقاتً( تبع ا لهتغٓر التخصص.

ككاىت ىسبة اٌتهاـ كل هف أعضاء الٍٓئة التدريسية كالطمبة بالتعميـ ا٘لكتركىْ

ضئٓمة ,كيعد البريد ا٘لكتركىْ كبث الهحاضرات بالصكت كالصكر هف أقل استخداهاتً,
فْ حٓف أكد أفراد العٓىة عمِ دكري فْ التعمـ الذاتْ كزيادة الهٍارات الحاسكبية ,كأف

أكثر سمبياتً ٌْ أىً يقمل هف أعباء الهدرسٓف ,فضٛا عف أف الجمكس الطكيل أهاـ
الحاسكب يسبب الكثٓر هف اٖهراض ,ككاىت أٌـ الهعكقات ٌْ عدـ تكافر قاعات

هخصصة لمتعميـ ا٘لكتركىْ.

 .2دراسة كماؿ الفرجاني ،ليمى العارؼ ( :)5252فاعمية التعميـ عف بعد فْ التعميـ
الجاهعْ فْ ظل جائحة ككركىا.

تٍدؼ ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ هستكػ فاعمية التعميـ عف بعد فْ التعميـ

الجاهعْ فْ ظل جائحة ككركىا هف كجٍة ىظر عٓىة هف أعضاء ٌٓئة التدريس بجاهعة

الزيتكىة ,ككذلؾ التعرؼ عمِ هعكقات استخداهً ,كلتحقٓق أٌداؼ الدراسة تـ اعتهاد
الهىٍج الكصفْ ,كطبق عمِ عٓىة هف أعضاء ٌٓئة التدريس بجاهعة الزيتكىة بمغ قكاهٍا
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) (48أستاذا كأستاذة كتكصمت الدراسة إلِ أف تقٓيـ عٓىة الدراسة لهجاؿ تفاعل الطمبة

هع التعميـ ا٘لكتركىْ فْ ظل التعميـ ا٘لكتركىْ كاف هتكسطا ,بٓىها جاء تقٓيهٍـ لهجاؿ
تفاعل أعضاء ٌٓئة التدريس هع التعميـ ا٘لكتركىْ ,كهجاؿ هعيقات التعميـ ا٘لكتركىْ,

كهجاؿ استه اررية التعميـ ا٘لكتركىْ فْ ظل اىتشار ككركىا كاف ضعيفا ,كأف أٌـ

هعيقات تطبٓق التعميـ ا٘لكتركىْ تهثل فْ عدـ تدريب كاعداد الهدرسٓف ٔلية استخداـ
التعميـ ا٘لكتركىْ ,ككذلؾ عدـ تكفر شبكة اىترىت هىاسبة ٘عطاء هحاضرة دكف أؼ
اىقطاع سكاء فْ اٚىترىت أك فْ الكٍرباء إضافة إلِ ذلؾ ليس كل الهدرسٓف كالطٛب

لدٍٓـ الخبرة كالهٍارات ٚستخداـ الحاسكب كاٚىترىت ,كقد يعٓق أيضا عف استخداهً

العدد الكبٓر لمطمبة ,خاصة إذا كاىت الهادة تتطمب شق عهمْ أك لتبادؿ كجٍات الىظر.

 .3دراسة طارؽ حسيف العكاكدة ( )5225بعنكاف :صعكبات تكظٓف التعميـ ا٘لكتركىْ فْ
الجاهعات الفمسطٓىية بغزة كها ٓراٌا اٖساتذة كالطمبة.
ٌدفت ٌذي الدراسة التعرؼ إلِ صعكبات تكظٓف التعميـ ا٘لكتركىْ فْ الجاهعات

الفمسطٓىية بغزة كها ٓراٌا اٖساتذة كالطمبة .كهعرفة أثر الجاهعة ,الجىس ,التخصص

لكل هف اٖساتذة كالطمبة ككذلؾ هعرفة أثر الهستكػ الدراسْ لمطمبة .استخدـ الباحث فْ
ٌذي الدراسة الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ,كتككىت عٓىة الدراسة هف ) (208هحاضر

كهحاضرة ,ك) (1028طالب ا كطالبة ,هف أساتذة كطمبة الجاهعات الفمسطٓىية )اٖزٌر,
ا٘سٛهية ,اٖقصِ( ,كقد تـ اختيار العٓىة هف هجتهع الدراسة بالطريقة الطبقية

العشكائية ,كأظٍرت ىتائج الدراسة أتْ:

 (1تكاجً الجاهعات الفمسطٓىية صعكبات فْ تكظٓف التعميـ ا٘لكتركىْ كبمغت ىسبتٍا
هف كجٍة ىظر اٖساتذة  67.28ككاف ترتٓب ٌذي الصعكبات عمِ الىحك التالْ:
صعكبات تتعمق با٘دارة الجاهعية ,صعكبات تتعمق بالطمبة ,صعكبات تتعمق بالبىية

التحتية كالدعـ الفىْ كصعكبات تتعمق بالخبرة فْ هجاؿ التعميـ ا٘لكتركىْ بالىسبة

لمهعمـ كالطالب.

 (2تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ درجة صعكبات تكظٓف التعميـ ا٘لكتركىْ فْ
هجاؿ صعكبات تتعمق بالخبرة فْ هجاؿ التعميـ ا٘لكتركىْ ,كهجاؿ صعكبات تتعمق
بالهىٍاج الجاهعْ بٓف التخصصات العمهية كاٖدبية لصالح الكميات اٖدبية ,فْ

حٓف لـ تكف ٌىاؾ فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ هجاؿ صعكبات تتعمق با٘دارة
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الجاهعية ,كهجاؿ صعكبات تتعمق بالبىية التحتية كالدعـ الفىْ ,كهجاؿ صعكبات

تتعمق بالطمبة ككذلؾ فْ الدرجة الكمية لٛستباىة هف كجٍة ىظر اٖساتذة.

 .4دراسة دمحم فؤاد الحكامدة ( )5222بعنكاف :هعكقات استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ هف
كجٍة ىظر أعضاء الٍٓئة التدريسية فْ جاهعة البمقاء.

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ الكشف عف هعكقات استخداـ التعمـ ا٘لكتركىْ هف كجٍة

ىظر أعضاء الٍٓئة التدريسية فْ جاهعة البمقاء التطبيقية ,كتعرؼ أثر التخصص
اٖكاديهْ ,كلتحقٓق ذلؾ اتبعت الدراسة الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ,حٓث تـ تطكير

استباىة هككىة هف ) (24بىدا بعد التحقق هف صدقٍا كثباتٍا ,كقد تـ تكزيعٍا عمِ عٓىة

الدراسة الهككىة هف ) (96عضكا هف أعضاء الٍٓئة التدريسية .حٓث أظٍرت ىتائج
الدراسة أف بىكد اٖداة ككل شكمت هعكقات لمتعمـ ا٘لكتركىْ تكاجً أعضاء الٍٓئة
التدريسية ,حٓث شكمت الهعكقات الهتعمقة بالجكاىب ا٘دارية كالهادية أكبر الهعكقات,

تٌٛا الهعكقات الهتعمقة بالتعمـ ا٘لكتركىْ ىفسً ,أها الهعكقات التْ تتعمق بالهدرس

كالطالب جاءت بالهرتبة الثالثة ,كأظٍرت ىتائج الدراسة أىً  ٚتكجد فركؽ ذات دٚلة

إحصائية بٓف هتكسطات تقدٓرات أعضاء الٍٓئة التدريسية فْ التخصصات اٖكاديهية

العمهية كأعضاء الٍٓئة التدريسية فْ التخصصات اٖكاديهية اٖدبية عمِ هعكقات
استخداـ التعمـ ا٘لكتركىْ بالىسبة لكل هحكر هف هحاكر الدراسة ,أك عمِ الهحاكر

ككل.

الدراسة الميدانية :
منيج الدراسة :

هف أجل القياـ بالدراسة كفق اٖسس العمهية كالتْ هف شأىٍا إظٍار الحقائق حكؿ هكضكع
الدراسة فقد تـ إتباع الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ,هف خٛؿ كصف الظاٌرة هحل الدراسة كٌْ
هعكقات استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ فْ التعميـ الجاهعْ.
أها الجاىب التحمٓمْ فتـ هف خٛؿ تحمٓل البياىات التْ تـ جهعٍا عف طريق اٚستبياف كٌك
اٖداة الرئيسية لجهع الهعمكهات  ,كاخراجٍا عمِ ٌٓئة أشكاؿ كجداكؿ كرسكهات بياىية لمكصكؿ
إلِ أدؽ الىتائج كالتكصيات التْ تخدـ الدراسة ,كأيضا اٚعتهاد فْ الجاىب الىظرؼ عمِ
الهعمكهات كالبياىات هف الهصادر كالهراجع العمهية الهتهثمة فْ الكتب كالهجٛت كالرسائل
العمهية كالدراسات السابقة كبعض الهكاقع عمِ شبكة الهعمكهات الدكلية ) اٚىترىت (

.
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أداة جمع البيانات الالزمة لمدراسة :
استخدهت الباحثات اٚستبياف لغرض تحقٓق أٌداؼ الدراسة فقاهت بتصهيـ استهارة استبياف

كاشتهمت عمِ البياىات الشخصية كالهتهثمة بالتخصص ,كسىكات الخبرة ,كالهؤٌل العمهْ كها أشتهل
اٚستبياف عمِ ثٛث هحاكر أساسية هف اجل تحدٓد الهعكقات التْ تكاجً أعضاء ٌٓئة التدريس
عىد استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ فْ الىظاـ الجاهعْ ,كتككف اٚستبياف هف ) (32عبارة لقياس

هستكػ الهعكقات.

التحميل اإلحصائي كمعالجة البيانات
استخدهت الباحثات الترهٓز الرقهْ فْ ترهٓز إجابات أفراد الهجتهع لٙجابات الهتعمقة

بالهقياس الثٛثْ حٓث تـ إعطاء درجة كاحدة لٙجابة ) (ٚكدرجتاف لٙجابة )أحياىا( كثٛث

درجات لٙجابة )ىعـ( ,وقد تم استخدام متوسط القياس ( )2وهو متوسط القيم ()3 ،2 ،1
لإلجابات الثالثة كنقطة مقارنة لتحديد مستوى إجمالي كل محور من محاور الدراسة.
جدكؿ ( )1ترميز بدائل اإلجابة
اإلجابة

ال

أحيانا

نعم

الترميز

1

2

3

أساليب التحميل اإلحصائي لمبيانات:
ىحتاج فْ بعض اٖحياف إلِ حساب بعض الهؤشرات التْ يهكف اٚعتهاد عمٍٓا فْ

كصف الظاٌرة هف حٓث القيهة التْ تتكسط القيـ أك تىزع إلٍٓا القيـ ,كهف حٓث التعرؼ عمِ
هدػ تجاىس القيـ التْ يأخذٌا الهتغٓر ,كأيضا ها إذا كاف ٌىاؾ قيـ شاذة أـ  .ٚكاٚعتهاد عمِ

العرض البياىْ كحدة  ٚيكفِ ,لذا فإىىا بحاجة لعرض بعض الهقآيس ا٘حصائية التْ يهكف هف
خٛلٍا التعرؼ عمِ خصائص الظاٌرة هحل البحث ,ككذلؾ إهكاىية هقارىة ظاٌرتٓف أك أكثر,

كهف أٌـ ٌذي الهقآيس هقآيس الىزعة الهركزية كالتشتت ,كقد تـ استخداـ اٖتْ :

 التكزيعات التكرارية :لتحدٓد عدد التك اررات ,كالىسبة الهئكية لمتكرار التْ تتحصل عميً كل
إجابة ,هىسكبا إلِ إجهالْ التك اررات ,كذلؾ لتحدٓد اٌٖهية الىسبية لكل إجابة كيعطْ صكرة

أكلية عف إجابة أفراد هجتهع الدراسة عمِ العبارات الهختمفة.

 المتكسط الحسابي :يستعهل لتحدٓد درجة تهركز إجابات الهبحكثٓف عف كل هحكر ,حكؿ
درجات الهقياس ,كذلؾ لهعرفة هدػ تكفر هتغٓرات كل هحكر هف هحاكر الدراسة.

 المتكسط الحسابي المرجح :لتحدٓد اتجاي ا٘جابة لكل فقرة هف فقرات الهقياس كفق هقياس
التدرج الثٛثْ.
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 االنحراؼ المعياري :يستخدـ اٚىحراؼ الهعيارؼ لقياس تشتت ا٘جابات كهدػ اىحرافٍا عف
هتكسطٍا الحسابْ.

 معامل االرتباط  :لتحدٓد العٛقة بٓف كل هحكر هف هحاكر اٚستبياف كاجهالْ اٚستبياف.
 معامل الفا كركنباخ :لتحدٓد الثبات فْ أداة الدراسة )اٚستبياف(.

 اختبار ( :(One Sample T-Testلتحدٓد هعىكية الفركؽ بٓف هتكسط اٚستجابة لمفقرة أك
الهحكر هع هتكسط القياس ).(2

صدؽ فقرات االستبياف  :كتـ ذلؾ هف خٛؿ

أكالً :صدؽ المحكميف
حٓث إف صدؽ الهحكهٓف يعد هف الشركط الضركرية كالٛزهة لبىاء اٚختبارات
كالهقآيس كالصدؽ ٓدؿ عمِ هدػ قياس الفقرات لمظاٌرة الهراد قياسٍا ,كاف أفضل طريقة لقياس

الصدؽ ٌك الصدؽ الظاٌرؼ كالذؼ ٌك عرض فقرات الهقياس عمِ هجهكعة هف الخبراء لمحكـ

عمِ صٛحٓتٍا .كقد تحقق صدؽ الهقياس ظاٌري ا هف خٛؿ عرض الفقرات عمِ هجهكعة هف
الهحكهٓف الهتخصصٓف فْ عمـ الىفس ,كقد تـ اٖخذ فْ ىظر اٚعتبار جهيع الهٛحظات التْ

قدهت هف قبل الهحكهٓف.

ثانياً :صدؽ االتساؽ البنائي

جدكؿ ) (2هعاهل اٚرتباط بٓف هحاكر الدراسة كاجهالْ اٚستبياف
عدد
الفمرات

معامل
االرتباط

لٌمة الداللة
اإلحصائٌة

1

ِؼٛلبد اٌزؼٍ ُ١اإلٌىزو ٟٔٚاٌّزؼٍمخ ثؼع١٘ ٛئخ اٌزلهٌ٠

10

**0.848

0.000

2

ِؼٛلبد اٌزؼٍ ُ١اإلٌىزو ٟٔٚاٌّزؼٍمخ ثبٌغبِؼخ

11

**0.542

0.000

3

ِؼٛلبد اٌزؼٍ ُ١اإلٌىزو ٟٔٚاٌّزؼٍمخ ثبٌطٍجخ

12

**0.883

0.000

المحــــــاور

ت

** القيمة ذات داللة إحصائية عند مستكى المعنكية ()0.01

لقد بٓىت الىتائج فْ الجدكؿ ) (2أف قيـ الدٚلة ا٘حصائية جهيعٍا أقل أك تساكؼ 0.05
كٌْ دالة إحصائيا كتشٓر إلِ كجكد عٛقة هعىكية ذات دٚلة إحصائية بٓف كل هحكر هف

هحاكر اٚستبياف كاجهالْ اٚستبياف كتثبت صدؽ اٚتساؽ البىائْ ٖداة الدراسة.

الثبػػػػػػػػػات:

كٌػػك اٚتسػػاؽ فػػْ ىتػػائج الهقيػػاس إذ يعطػػْ الىتػػائج ىفسػػٍا بعػػد تطبيقػػً هػرتٓف فػػْ زهىػػٓف هختمفػػٓف

عمػػِ ا٘ف ػراد ىفسػػٍـ ,كتػػـ حسػػاب الثبػػات عػػف طريػػق هعاهػػل ألفػػا كركىبػػاخ ,حٓػػث إف هعاهػػل ألفػػا
ٓزكدىػػا بتقػػدٓر جٓػػد فػػْ أغمػػب الهكاقػػف كتعتهػػد ٌػػذي الطريقػػة عمػػِ اتسػػاؽ أداء الفػػرد هػػف فق ػرة إلػػِ
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أخرػ ,كأف قيهة هعاهل ألفا لمثبات تعد هقبكلة إذا كاىت ) (0.6كاقل هف ذلػؾ تكػكف هىخفضػة(,)6
كٚسػػتخراج الثبػػات كفػػق ٌػػذي الطريقػػة تػػـ اسػػتخداـ اٚسػػتهارات البػػالغ عػػددٌا ) (108اسػػتهارة ,كقػػد
كاىت قيهة هعاهل ألفا لثبات الهحكر " هعكقات تتعمق بعضك ٌٓئة التػدريس " ) (0.885كلهحػكر

"هعكقػ ػػات تتعمػ ػػق بالجاهعػ ػػة" ) ,(0.822كلهحػ ػػكر " هعكقػ ػػات تتعمػ ػػق بالطمبػ ػػة " ) ,(0.819كبمػ ػػغ
هعاهل الثبات ٘جهالْ اٚستبياف ) ,(0.897كبالتالْ يهكف القكؿ أىٍا هعاهٛت ذات دٚلة جٓدة
ٖغراض البحث كيهكف اٚعتهاد عمٍٓا فْ تعهيـ الىتائج.

جدكؿ ( )0معامل الفاكركنباخ لمثبات

ت

عدد الفمرات

معامل ألفا

المحــــــاور

1

ِؼٛلبد اٌزؼٍ ُ١اإلٌىزو ٟٔٚاٌّزؼٍمخ ثؼع١٘ ٛئخ اٌزلهٌ٠

2

ِؼٛلبد اٌزؼٍ ُ١اإلٌىزو ٟٔٚاٌّزؼٍمخ ثبٌغبِؼخ

3

ِؼٛلبد اٌزؼٍ ُ١اإلٌىزو ٟٔٚاٌّزؼٍمخ ثبٌطٍجخ

22
22
25

18885
18800
18809

إجمالي االستبياف

00

18897

مجتمع كعينة الدراسة :

ٓتككف هجتهع الدراسة هف أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية أداب كالعمكـ هسٛتً كالبالغ عددٌـ

) (148عضك ٌٓئة تدريس ,كقد اعتهدت الباحثات عٓىة طبقية تىاسبية تـ حسابٍا هف هعادلة
كريسْ الرياضية التالية:

) X 2 N P (1 P
()7
n 2
2
) d ( N  1 )  X P (1  P
) 3.841 *148 * 0.5 ( 1  0.5
 107
) 0.05 2 (148  1 )  3.841 * 0.5 ( 1  0.5
حٓث إف  nيهثل حجـ العٓىة  X2 ,قيهة كا 2الجدكلية لهستكػ الهعىكية  N ,حجـ هجتهع

الدراسة الكاهل P ,ترهز إلِ تقدٓر ىسبة أفراد الهجتهع الذٓف يهمككف الخاصية الهدركسة d ,

الدقة الهطمكبة لمىسبة.

(6)Uma Sekaran : Research Methods For Business, A Skill - Building Approach, Fourth Edition,
Southern Illinois University at Carboundale, 2003, p311
)Robert V. Krejcie: Determin Sample size for research activities, university of Minnesota, Duluth, (7
P607.
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أؼ أف حجـ العينة المطمكب ال يقل عف ( )220مفردة  ,كلضهاف الحصكؿ عمِ العدد
الهطمكب قاهت الباحثات بتكزيع ) (110استهارة كتحصمت عمِ ) (108استهارة صالحة لمتحمٓل
ككها هبٓف فْ الجدكؿ رقـ ).(4

جدكؿ رقـ ( )4االستمارات المكزعة كالمتحصل عمييا كنسبة المسترد كالفاقد منيا
اٌزقصص

اٌؼلك

إٌَجخ

ػلك
االٍزّبهاد
اٌّٛىػخ

ػلك
االٍزّبهاد
اٌّفمٛكح

َٔجخ
االٍزّبهاد
اٌّفمٛكح

ػلك
االٍزّبهاد
اٌصبٌؾخ

َٔجخ
االٍزّبهاد
اٌصبٌؾخ

ػٍ َٛرطج١مخ

50

%35.81

39

1

%2.56

38

%97.44

ػٍ َٛأَبٔ١خ

95

%64.19

71

1

%2.56

70

%98.59

اٌّغّٛع

008

%100

110

2

%5.13

108

%98.18

الكصف اإلحصائي لعينة الدراسة كفق الخصائص كالسمات الشخصية

أكالً  :أعضاء ىيئة التدريس

جدكؿ ( )2تكزيع أفراد العينة (أعضاء ىيئة التدريس بكمية اآلداب كالعمكـ  -مسالتو) حسب بياناتيـ
الشخصية

الجنس

التخصص

سنكات الخبرة

المؤىل العممي

ذكر

أنثى

اٌّغّٛع

العدد

25

72

018

النسبة%

%2007

%7502

%222

عمكـ تطبيقية

عمكـ انسانية

اٌّغّٛع

العدد

23

02

018

النسبة%

%2205

%2703

%222

أقل مف  2سنكات

 2إلى أقل مف  22سنكات

 22سنكات فأكثر

اٌّغّٛع

العدد

0

73

22

223

النسبة%

%202

%7707

%7202

%222

ماجستير

دكتكراه

اٌّغّٛع

العدد

05

22

223

النسبة%

2200

2202

%222

بٓىت الىتائج فْ الجدكؿ ) (5أف غالبية أفراد عٓىة كبىسبة بمغت ) (%57.4هف الذككر ,فْ حٓف
أف ) (46هستٍدف ا كها ىسبتً ) (%42.6هف ا٘ىاث.
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كفيها ٓخص التخصص ٖعضاء ٌٓئة التدريس بكمية أداب كالعمكـ  -هسٛتً؛ فقد بٓىت الىتائج

أف غالبٓتٍـ كبىسبة بمغت ) (%64.8هتخصصٓف بهجاؿ العمكـ اٚىساىية ,فْ حٓف أف )(38

هستٍدفا كها ىسبتً ) (%35.2هتخصصٓف بهجاؿ العمكـ التطبيقية.

كبالىسبة لعدد سىكات الخبرة لدػ أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية أداب كالعمكـ  -هسٛتً؛ بٓىت

الىتائج أف ) (7هستٍدفٓف كها ىسبتً ) (%6.5لٍـ خبرة أقل هف ) (5سىكات ,ك) (48هستٍدف ا
كبىسبة بمغت ) (%44.4كاىت خبرتٍـ تتراكح ها بٓف ) (5سىكات إلِ أقل هف ) (10سىكات,

ك) (53هستٍدفا كبىسبة هقدارٌا ) (%49.1كاىت لٍـ خبرة ) (10سىكات فأكثر.

كفيها ٓتعمق بالهؤٌٛت العمهية ٖعضاء ٌٓئة التدريس بكمية أداب كالعمكـ  -هسٛتً؛ كشفت

الىتائج أف غالبٓتٍـ كبىسبة بمغت ) (66.7يحهمكا هؤٌل الهاجستٓر ,ك) (36هبحكثا كها ىسبتً

) (%33.3يحهمكا هؤٌل الدكتكراي.

اإلجابة عف تساؤالت الدراسة:

.2ما معكقات استخداـ التعميـ االلكتركني في التعميـ الجامعي كما يراىا أعضاء ىيئة
التدريس بكمية اآلداب كالعمكـ مسالتو ؟

لتحدٓد هستكػ هعكقات استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ فْ التعميـ الجاهعْ تـ استخداـ اختبار

) ,(One Sample T-Testفيككف الهستكػ هرتفع ) أفراد العٓىة هتفقٓف عمِ هحتكػ الفقرة (
اذا كاىت قيهة هتكسط اٚستجابة لمفقرة أكبر هف قيهة هتكسط القياس )(2

كقيهة الدٚلة

ا٘حصائية أقل هف ) , (0.05كيككف الهستكػ هىخفض )أفراد العٓىة غٓر هتفقٓف عمِ هحتكػ
الفقرة( اذا كاىت قيهة هتكسط اٚستجابة لمفقرة أقل هف قيهة هتكسط القياس ) (2ككاىت قيهة

الدٚلة ا٘حصائية أقل هف ) ,(0.05كيككف الهستكػ هىخفض إذا كاىت قيهة الدٚلة ا٘حصائية
أكبر هف  0.05بغض الىظر عف قيهة هتكسط اٚستجابة.

 .1المعكقات المتعمقة بعضك ىيئة التدريس

جدكؿ رقـ ) (6التكزيعات التك اررية كىتائج التحمٓل الكصفْ كاختبار )(One Sample T-Test
لفقرات هحكر هعكقات التعميـ ا٘لكتركىْ الهتعمقة بعضك ٌٓئة التدريس
اٌزىواه
ٚإٌَجخ

اٌّزٍٛػ

االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ

ن

14

46

48

اٌلالٌخ
االؽصبئ١خ
P-value

0

أشؼو ثٕمض اٌّٙبهح ثبٌزؼٍُ١
االٌىزؤٟٚ

%

46.3

18.5

35.2

كهعخ
اٌّٛافمخ

0

أهفغ رمجً اٌزؼٍ ُ١اإلٌىزؤٟٚ

ن

50

20

38

اٌزور١ت

د

اٌفمــــــــــــوح

ال

أؽ١بٔب ً

ٔؼُ

0889

18911

18010

ِزٍٛطخ

اٌضبِٓ

0800

18690

18111

ِورفؼخ
1047

اٌضبٌش

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)
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0

فجور ٟلٍٍ١خ ف ٟاٌزؼٍُ١
االٌىزؤٟٚ

0

اهرفبع اٌزىٍفخ اٌّبك٠خ فٟ
اٍزقلاَ اٌزؼٍ ُ١االٌىزؤٟٚ

5

أعل طؼٛثخ ف ٟاالرظبي
ثبإلٔزؤذ

6

غ١و ِمزٕغ ثبٍزقلاَ اٌٍٛبئؾ
االٌىزو١ٔٚخ اٌؾل٠ضخ

7

8

ّ٠ضً اٌزؼٍ ُ١االٌىزو ٟٔٚػجؤ ً
اػبف١ب ً فٛق ػتء اٌؼًّ
اٌّٛوً اٌٟ
غ١بة اٌزفبػً ٚاالرظبي أصٕبء
اٌزؼٍ ُ١االٌىزو ٟٔٚث ٓ١االٍزبم
ٚاٌطبٌت

9

أع١ل اٌزؼبًِ ِغ اٌؾبٍٛة

01

َ٠زغوق ِٕ ٟاٌزؼٍُ١
االٌىزو ٟٔٚاٌىض١و ِٓ اٌٛلذ
ٚاٌغٙل

%

13.0

42.6

44.4

ن

11

39

58

%

10.2

36.1

53.7

ن

20

40

48

%

18.5

37.0

44.4

ن

29

39

40

%

26.9

36.1

37.0

ن

63

20

25

%

58.3

18.5

23.1

ن

24

54

30

%

22.2

50.0

27.8

ن

0

42

66

%

0.0

38.9

61.1

ن

49

32

27

%

45.4

29.6

25.0

ن

17

48

43

%

15.7

44.4

39.8

ئعّبٌ ٟاٌّؾٛه

0800

18670

0806

18750

0801

0865

0816

0860

0881

0800
0808

18796

18805

18718

18091

18808

18719
18017

18111

ِورفؼخ

اٌضبٟٔ

18110

ِورفؼخ

اٌواثغ

18087

18111

18007

18111

ِزٍٛطخ

اٌَبكً

اٌؼبشو

ِٕقفعخ

اٌَبثغ

ِزٍٛطخ

األٚي

ِورفؼخ

18100

ِٕقفعخ

اٌزبٍغ

18110

ِورفؼخ

اٌقبٌِ

18111

ِورفغ

لقد بٓىت الىتائج فْ الجدكؿ رقـ ) (6إف ) (5فقرات هف فقرات هحكر هعكقات التعميـ
ا٘لكتركىْ الهتعمقة بعضك ٌٓئة التدريس كاىت درجة الهكافقة عمٍٓا هرتفعة ,ك) (3فقرات كاىت
هتكسطة ,كفقرتٓف كاىت درجة الهكافقة عمٍٓا هىخفضة .كلتحدٓد هستكػ هعكقات التعميـ
ا٘لكتركىْ الهتعمقة بعضك ٌٓئة التدريس ,فإف الىتائج فْ الجدكؿ رقـ ) (6أظٍرت أف هتكسط
)(8

اٚستجابة ٘جهالْ الهحكر يساكؼ )(2.18

كٌك أكبر هف هتكسط القياس ) (2كأف الفركؽ

تساكؼ ) ,(0.18كلتحدٓد هعىكية ٌذي الفركؽ فإف قيهة الدٚلة ا٘حصائية لٛختبار تساكؼ صف ار
كٌْ أقل هف  0.05كتشٓر إلِ هعىكية الفركؽ ,كٌذا ٓدؿ عمِ أف هستكػ هعكقات التعميـ
ا٘لكتركىْ الهتعمقة بعضك ٌٓئة التدريس كاف هرتفعا ,حٓث اتفقت ٌذي الدراسة هع دراسة ك ٛهف
سٍْ حساهك ) (2011كدراسة طارؽ العكاكدة ) , (2012كع دراسة كهاؿ الفرجاىْ )(2021
( ) 8ػٕل ؽَبة لّ١خ ِزٍٛؾ االٍزغبثخ إلعّبٌِ ٟؼٛلبد اٍزقلاَ اٌزؼٍ ُ١االٌىزو ٟٔٚاٌّزؼٍمخ ثؼؼ١٘ ٛئخ اٌزله ، ٌ٠أفن ثٕظو االػزجبه
اٌظ١بغخ اال٠غبث١خ ٌٍفموح هلُ (ٌ )9نا ٚعت اٌزٌٕ ٗ٠ٛنٌه.
1048

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)
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بأف تفاعل أعضاء الٍٓئة التدريسية هع التعميـ اٚلكتركىْ كاف ضعيفا  ,كأف أٌـ هعكقات تطبٓق
التعميـ اٚلكتركىْ تهثل فْ ىقص الخبرة كالهٍارة ٚستخداـ الحاسكب كاٚىترىت .

 .5معكقات التعميـ اإللكتركني المتعمقة بالجامعة

التكررية كىتائج التحمٓل الكصفْ كاختبار )One Sample T-
ا
جدكؿ رقـ ) (7التكزيعات
 (Testلفقرات هحكر هعكقات التعميـ ا٘لكتركىْ الهتعمقة بالجاهعة

6

رفزمو اٌغبِؼخ ٌشجىخ االٔزؤذ

7

اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ ٌٍغبِؼخ غ١و
ِئٍ٘خ ٌّّبهٍخ اٌزؼٍُ١
االٌىزؤٟٚ

8

اّ٘بي ط١بٔخ اٌؾٛاٍ١ت فٟ
اٌغبِؼخ

9

01

00

ػلَ ل١بَ اٌغبِؼخ ثزٕظ ُ١كٚهاد
رله٠ج١خ ػٓ اٌزؼٍ ُ١االٌىزؤٟٚ
ٌألػؼبء ٘١ئخ اٌزلهٌ٠
ػلَ رٛفو اٌّٛاك ٚاالعٙيح
اٌالىِخ ٌزٛظ١ف اٌزؼٍُ١
االٌىزو ٟٔٚف ٟإٌظبَ اٌغبِؼٟ
ػلَ رٛافو اعٙيح اٌؾبٍٛة
كافً اٌغبِؼخ

اٌزىواه
ٚإٌَجخ

5

ن

10

32

66

%

9.3

29.6

61.1

ن

3

22

83

%
ن
%
ن
%

2.8
3
2.8
3
2.8

20.4
14
13.0
10
9.3

76.9
91
84.3
95
88.0

ن

6

14

88

%

5.6

13.0

81.5

ن

3

17

88

%

2.8

15.7

81.5

ن

3

9

96

%

2.8

8.3

88.9

ن

0

10

98

%

0.0

9.3

90.7

ن

13

29

66

%

12.0

26.9

61.1

ئعّبٌ ٟاٌّؾٛه

اٌّزٍٛػ

0

أمطبع شجىخ االٔزؤذ كافً
اٌغبِؼخ
اٌمبػبد اٌلهاٍ١خ غ١و ِٕبٍجخ
ٌٍزؼٍ ُ١االٌىزؤٟٚ

%

4.6

20.4

75.0

االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ

0

أمطبع اٌز١به اٌىٙوثبئ ٟكافً
اٌغبِؼخ

ن

5

22

81

اٌلالٌخ
االؽصبئ١خ
P-value

0

ٔمض اٌزغبهة اإلكاه٠خ فٟ
ِغبي اٌزؼٍ ُ١االٌىزؤٟٚ

%

37.0

42.6

20.4

كهعخ
اٌّٛافمخ

0

رشغغ اٌغبِؼخ ػؼ١٘ ٛئخ
اٌزله ٌ٠ػٍ ٝاٍزقلاَ اٌزؼٍُ١
االٌىزؤٟٚ

ن

40

46

22

اٌزور١ت

د

اٌفمــــــــــــوح

ال

أؽ١بٔب ً

ٔؼُ

ِٕقفعخ

اٌؾبكٞ
ػشو

0871

18550

18111

ِورفؼخ

اٌضبِٓ

0850

18660

18111

ِورفؼخ

اٌزبٍغ

0880

18700

18100

0870

18511

18111

ِورفؼخ

اٌَبثغ

0880

18056

18111

ِورفؼخ

اٌواثغ

0885

18008

18111

ِورفؼخ

اٌضبٌش

0876

18505

18111

ِورفؼخ

اٌَبكً

0879

18075

0886

18001

0890

18090

0809

18710

0866

18000

18111

18111

18111

18111
18111

ِورفؼخ

ِورفؼخ

ِورفؼخ

ِورفؼخ
ِورفغ

1049

اٌقبٌِ

اٌضبٟٔ

األٚي

اٌؼبشو
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لقد بٓىت الىتائج فْ الجدكؿ رقـ ) (7إف ) (10فقرات هف فقرات هحكر هعكقات التعميـ
ا٘لكتركىْ الهتعمقة بالجاهعة كاىت درجة الهكافقة عمٍٓا هرتفعة ,كفقرة كاحدة كاىت درجة الهكافقة
عمٍٓا هىخفضة .كلتحدٓد هستكػ هعكقات التعميـ ا٘لكتركىْ الهتعمقة بالجاهعة ,فإف الىتائج فْ
الجدكؿ رقـ ) (7أظٍرت أف هتكسط اٚستجابة ٘جهالْ الهحكر يساكؼ ) (2.66كٌك أكبر هف
هتكسط القياس ) (2كأف الفركؽ تساكؼ ) ,(0.66كلتحدٓد هعىكية ٌذي الفركؽ فإف قيهة الدٚلة
ا٘حصائية لٛختبار تساكؼ صف ار كٌْ أقل هف  0.05كتشٓر إلِ هعىكية الفركؽ ,كٌذا ٓدؿ
عمِ أف هستكػ هعكقات التعميـ ا٘لكتركىْ الهتعمقة بالجاهعة كاف هرتفع ا ،حٓث اتفقت ٌذي
الدراسة هع دراسة ك ٛهف دمحم الحكاهدة ) (2011كدراسة طارؽ العكاكدة ) , (2012بأف الجاهعة
لٍا دكر كبٓر فْ تشكٓل تمؾ الصعكبات كالهعكقات تهثل فْ عدـ تدريب كاعداد الهدرسٓف ٖلية
استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ داخل الجاهعة  ,ككذلؾ عدـ تكفر شبكة اىترىت هىاسبة ٘عطاء
هحاضرات دكف أؼ اىقطاع سكاء فْ اٚىترىت أك فْ الكٍرباء .
 .5معكقات التعميـ اإللكتركني المتعمقة بالطمبة
جدكؿ رقـ ) (8التكزيعات التك اررية كىتائج التحمٓل الكصفْ كاختبار )One Sample T-
 (Testلفقرات هحكر هعكقات التعميـ ا٘لكتركىْ الهتعمقة بالطمبة
اٌّزٍٛػ

االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ

اٌلالٌخ
االؽصبئ١خ
P-value

كهعخ
اٌّٛافمخ

اٌزور١ت

61
56.5

0850

18570

18111

ِورفؼخ

اٌَبثغ

0869

18067

18111

ِورفؼخ

اٌواثغ

0889

18006

اٌزىواه
ٚإٌَجخ

ٔؼُ

ال

أؽ١بٔب ً

0

ػؼف ِٙبهاد اٌطٍجخ فٟ
اٍزقلاَ االٔزؤذ

ن
%

4
3.7

43
39.8

0

لٍخ فجوح اٌطٍجخ ثزمٕ١بد اٌزؼٍُ١
االٌىزؤٟٚ

ن

0

34

74

%

0.0

31.5

68.5

0

طؼٛثخ رٛفو اٌؾٛاٍ١ت ٌغّ١غ
اٌطٍجخ

ن

0

12

96

%

0.0

11.1

88.9

0

ٔمض اٍزغبثخ اٌطٍجخ ِغ اٌزؼٍُ١
االٌىزؤٟٚ

ن

2

27

79

%

1.9

25.0

73.1

5

ػلَ رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍ ٝاٌزؼٍُ١
االٌىزؤٟٚ

ن

7

19

82

%

6.5

17.6

75.9

ن

28

37

43

%

25.9

34.3

39.8

ن

39

23

46

د

6
7

اٌفمــــــــــــوح

أػزمل ثؤْ اٌزؼٍ ُ١االٌىزؤٟٚ
٠شزذ اٌزٛاطً ث ٓ١اٌطٍجخ
ٚاٌّؼٍُ
اػزمل ثبْ اٌزؼٍ ُ١االٌىزؤٟٚ

18111

ِورفؼخ

األٚي

0870

18090

18111

ِورفؼخ

اٌضبٌش

0869

18587

18111

ِورفؼخ

اٌواثغ

18175

ِزٍٛطخ

اٌؼبشو

0800
0816

18810
18889

18051

ِزٍٛطخ
1050

اٌؾبكٞ
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٠مًٍ ِٓ كفبػ١خ اٌطٍجخ ٌٍزؼٍُ١

%

36.1

21.3

42.6

8

أه ٜثؤْ اٌزؼٍ ُ١االٌىزؤٟٚ
ٌٛ٠ل ػجئب ً اػبف١ب ً ػٍ ٝاأل٘بٌٟ

ن

14

33

61

%

13.0

30.6

56.5

9

فلِخ االٔزؤذ ِبىاٌذ كْٚ
اٌَّز ٜٛاٌّطٍٛة ػٕل ؽٍجخ
اٌغبِؼخ

ن

0

13

95

%

0.0

12.0

88.0

01

رفؼ ً١اٌطٍجخ اٌطو٠مخ
االػز١بك٠خ ف ٟاٌزؼٍُ١

ن

3

32

73

%

2.8

29.6

67.6

00

اهرفبع اٌزىٍفخ اٌّبك٠خ فٟ
ِشب٘لح اٌّموهاد االٌىزو١ٔٚخ
ثبٌَٕجخ ٌٍطٍجخ

ن

16

26

66

%

14.8

24.1

61.1

00

ػلَ ٚػ ٟاٌطٍجخ ثؤّ٘١خ ٘نا
إٌٛع ِٓ اٌزؼٍُ١

ن

3

29

76

%

2.8

26.9

70.4

ئعّبٌ ٟاٌّؾٛه

ػشو

0800

18700

0888

18007

18111

18111

اٌزبٍغ

ِورفؼخ

اٌضبٟٔ

ِورفؼخ

0865

18505

18111

ِورفؼخ

اٌَبكً

0806

18700

18111

ِورفؼخ

اٌضبِٓ

0868
0857

18506
1805

18111
18111

اٌقبٌِ

ِورفؼخ
ِورفغ

لقد بٓىت الىتائج فْ الجدكؿ رقـ ) (8إف ) (10فقرات هف فقرات هحكر هعكقات التعميـ

ا٘لكتركىْ الهتعمقة بالطالب كاىت درجة الهكافقة عمٍٓا هرتفعة ,كفقرتٓف كاىت درجة الهكافقة

عمٍٓا هتكسطة .كلتحدٓد هستكػ هعكقات التعميـ ا٘لكتركىْ الهتعمقة بالطالب ,فإف الىتائج فْ

الجدكؿ رقـ ) (8أظٍرت أف هتكسط اٚستجابة ٘جهالْ الهحكر يساكؼ ) (2.57كٌك أكبر هف

هتكسط القياس ) (2كأف الفركؽ تساكؼ ) ,(0.57كلتحدٓد هعىكية ٌذي الفركؽ فإف قيهة الدٚلة

ا٘حصائية لٛختبار تساكؼ صف ار كٌْ أقل هف  0.05كتشٓر إلِ هعىكية الفركؽ ,كٌذا ٓدؿ
عمِ أف هستكػ هعكقات التعميـ ا٘لكتركىْ الهتعمقة بالطالب كاف هرتفع ا  ،كتتطابق الىتٓجة هع
ىتٓجة دراسة العكاكدة ) ، (2012كجاءت ٌذي الدراسة هخالفة هع دراسة كهاؿ الفرجاىِ كلٓمْ

العارؼ ) (2021بأف تفاعل الطمبة هع التعميـ اٚلكتركىْ كاف هتكسطا .
إجمالي المعكقات

جدكؿ ( )2نتائج اختبار ) (One Sample T- testإلجمالي معكقات استخداـ التعميـ االلكتركني
ئعّبٌٟ

اٌّزٍٛػ
اٌؾَبثٟ

اٌفوق ثِ ٓ١زٍٛػ
اٌفموح ٚاٌّزٍٛػ
اٌّؼ١بهٞ

االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ

اٌلالٌخ
اإلؽصبئ١خ
P-value

َِزٜٛ
اٌّؼٛلبد

معكقات استخداـ التعميـ االلكتركني

0807

0.47

0.305

0.000

ِورفغ

لتحدٓد هستكػ معولات استخدام التعلٌم االلكترونً فً التعلٌم الجامعً  ,فإف الىتائج فْ
الجدكؿ رقـ ) (9أظٍرت أف هتكسط اٚستجابة ٘جهالْ الهعكقات يساكؼ ) (2.47كٌك أكبر هف
هتكسط القياس ) (2كأف الفركؽ تساكؼ ) ,(0.47كلتحدٓد هعىكية ٌذي الفركؽ فإف قيهة الدٚلة
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ا٘حصائية لٛختبار تساكؼ صف ار كٌْ أقل هف  0.05كتشٓر إلِ هعىكية الفركؽ ,كٌذا ٓدؿ عمِ
أف هستكػ معولات استخدام التعلٌم االلكترونً كاف هرتفعا ,كتتطابق الىتٓجة هع ىتٓجة دراسة
الفرجاىْ )(2012
 .3ما مدى كجكد فركؽ معنكية ذات داللة إحصائية في معكقات استخداـ التعميـ االلكتركني كما
يراىا أعضاء ىيئة التدريس كفق متغير الجنس؟
لتحدٓد الفركؽ فْ آراء أعضاء ٌٓئة التدريس حكؿ هعكقات استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ الجاهعْ
حسب الجىس ,تـ استخداـ اختبار ) ,(Independent Sample T-Testفتككف الفركؽ
هعىكية ذات دٚلة إحصائية إذا كاىت قيهة الدٚلة ا٘حصائية ) (P-Valueأقل هف ,0.05
كلصالح الفئة اٖكثر هتكسطا.
جدكؿ ( )10نتائج اختبار ( )Independent Sample T-Testلتحديد الفركؽ في

آراء أعضاء ىيئة التدريس حكؿ معكقات استخداـ التعميـ االلكتركني الجامعي حسب الجنس
ِؼٛلبد اٍزقلاَ
اٌزؼٍ ُ١االٌىزؤٟٚ

اٌغٌٕ

اٌؼلك

اٌّزٍٛػ

موو
أٔضٝ

60
06

0800
085

االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ
18010
18018

كهعبد
اٌؾو٠خ

T
اٌّؾَٛثخ

T
اٌغل١ٌٚخ

اٌلالٌخ
االؽصبئ١خ

106

1.04

1.984

0.299

تكضح الىتائج فْ جدكؿ ) (10إف قيهة هتكسط أراء عىد الذككر ) (2.44كعىد ا٘ىاث ),(2.5
كلتحدٓد هعىكية ٌذا الفرؽ ,فإف قيهة  Tالهحسكبة ) (1.04كٌْ أقل هف القيهة الجدكلية ),(1.984

كٌذا يشٓر إلِ عدـ هعىكية ٌذا الفرؽ ,كيؤكد ذلؾ قيهة الدٚلة ا٘حصائية لٛختبار كتساكؼ

) (0.299كالتْ ٌْ أكبر هف ) , (0.05لذا  ٚتكجد فركؽ هعىكية ذات دٚلة إحصائية فْ فْ آراء
أعضاء ٌٓئة التدريس حكؿ هعكقات استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ الجاهعْ حسب الجىس  ,كٌك ها
يعىْ أف أفراد العٓىة ٓىتهكف لخصائص هجتهع كاحد .

 .4ما مدى كجكد فركؽ معنكية ذات داللة إحصائية في معكقات استخداـ التعميـ االلكتركني كما
يراىا أعضاء ىيئة التدريس كفق متغير التخصص؟

لتحدٓد الفركؽ فْ آراء أعضاء ٌٓئة التدريس حكؿ هعكقات استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ الجاهعْ

حسب التخصص  ,تـ استخداـ اختبار ) ,(Independent Sample T-Testفتككف الفركؽ

هعىكية ذات دٚلة إحصائية إذا كاىت قيهة الدٚلة ا٘حصائية ) (P-Valueأقل هف ,0.05

كلصالح الفئة اٖكثر هتكسطا.
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جدكؿ ( )11نتائج اختبار ( )Independent Sample T-Testلتحديد الفركؽ في

آراء أعضاء ىيئة التدريس حكؿ معكقات استخداـ التعميـ االلكتركني الجامعي حسب
التخصص

اٌزقصص
ِؼٛلبد اٍزقلاَ
اٌزؼٍ ُ١االٌىزؤٟٚ

ػٍَٛ
رطج١م١خ
ػٍَٛ
أَبٔ١خ

اٌؼلك

اٌّزٍٛػ

االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ

08

0800

1808

71

0809

18007

كهعبد
اٌؾو٠خ
106

T
اٌّؾَٛثخ
1.254

T
اٌغل١ٌٚخ

اٌلالٌخ
االؽصبئ١خ
0.213

1.984

تكضح الىتائج فْ جدكؿ ) (11إف قيهة هتكسط أراء عىد أعضاء ٌٓئة التدريس الهتخصصٓف فْ
العمكـ التطبيقية ) (2.42كعىد الهتخصصٓف فْ العمكـ اٚىساىية ) ,(2.49كلتحدٓد هعىكية ٌذا
الفرؽ ,فإف قيهة  Tالهحسكبة ) (1.254كٌْ أقل هف القيهة الجدكلية ) ,(1.984كٌذا يشٓر إلِ
عدـ هعىكية ٌذا الفرؽ ,كيؤكد ذلؾ قيهة الدٚلة ا٘حصائية لٛختبار كتساكؼ ) (0.213كالتْ ٌْ

أكبر هف ) ,(0.05لذا  ٚتكجد فركؽ هعىكية ذات دٚلة إحصائية فْ فْ آراء أعضاء ٌٓئة
التدريس حكؿ هعكقات استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ الجاهعْ حسب التخصص كجاءت ٌذي

الدراسة هتفقة هع د ارسة سٍْ حساهك ) ,(2011كدراسة دمحم الحكاهدة ) (2011بأىً  ٚتكجد

فركؽ ذات دٚلة احصائية بٓف هتكسطات تقدٓرات أعضاء الٍٓئة التدريسية فْ التخصصات

العمهية كاٖدبية  ,كجاءت ٌذي الدراسة هخالفة لدراسة طارؽ العكاكدة ) , (2012بأف تكجد فركؽ
ذات دٚلة إحصائية فْ صعكبات تكظٓف التعميـ اٚلكتركىْ فْ التعميـ الجاهعْ بٓف

التخصصات اٖدبية كالعمهية .

 .5ما مدى كجكد فركؽ معنكية ذات داللة إحصائية في معكقات استخداـ التعميـ االلكتركني كما
يراىا أعضاء ىيئة التدريس كفق متغير المؤىل العممي؟

لتحدٓد الفركؽ فْ آراء أعضاء ٌٓئة التدريس حكؿ هعكقات استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ الجاهعْ

حسب الهؤٌل العمهْ ,تـ استخداـ اختبار ) ,(Independent Sample T-Testفتككف
الفركؽ هعىكية ذات دٚلة إحصائية إذا كاىت قيهة الدٚلة ا٘حصائية ) (P-Valueأقل هف
 ,0.05كلصالح الفئة اٖكثر هتكسط ا.

جدكؿ ) (12ىتائج اختبار ) (Independent Sample T-Testلتحدٓد الفركؽ فْ آراء

أعضاء ٌٓئة التدريس حكؿ هعكقات استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ الجاهعْ حسب الهؤٌل العمهْ
ِؼٛلبد اٍزقلاَ
اٌزؼٍ ُ١االٌىزؤٟٚ

اٌّإً٘
اٌؼٍّٟ
ِبعَز١و
كوزٛهاٖ

اٌؼلك

اٌّزٍٛػ

70
06

08067
0807

االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ
18078
18058

كهعبد
اٌؾو٠خ

T
اٌّؾَٛثخ

T
اٌغل١ٌٚخ

اٌلالٌخ
االؽصبئ١خ

106

0.047

1.984

0.963
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تكضح الىتائج فْ جدكؿ ) (12إف قيهة هتكسط أراء عىد أعضاء ٌٓئة التدريس هف حهمة

الهاجستٓر ) (2.467كعىد أعضاء ٌٓئة التدريس هف حهمة هؤٌل الدكتكراي ) ,(2.47كلتحدٓد هعىكية
ٌذا الفرؽ ,فإف قيهة  Tالهحسكبة ) (0.047كٌْ أقل هف القيهة الجدكلية ) ,(1.984كٌذا يشٓر

إلِ عدـ هعىكية ٌذا الفرؽ ,كيؤكد ذلؾ قيهة الدٚلة ا٘حصائية لٛختبار كتساكؼ ) (0.963كالتْ
ٌْ أكبر هف ) ,(0.05لذا  ٚتكجد فركؽ هعىكية ذات دٚلة إحصائية فْ فْ آراء أعضاء ٌٓئة
التدريس حكؿ هعكقات استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ الجاهعْ حسب الهؤٌل العمهْ ,كجاءت ٌذي

الدراسة هتفقة هع دراسة سٍْ الحساهك ) , (2011بأف  ٚتكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية بٓف
درجات أعضاء الٍٓئة التدريسية عمْ هحك ) هدػ استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ  ,فْ آجابياتً

كسمبياتً  ,كهعكقاتً  ,تبعا لهتغٓر الرتبة العمهية .

 .6ما مدى كجكد فركؽ معنكية ذات داللة إحصائية في معكقات استخداـ التعميـ االلكتركني كما
يراىا أعضاء ىيئة التدريس كفق متغير سنكات الخبرة؟

لتحدٓد الفركؽ فْ آراء أعضاء ٌٓئة التدريس حكؿ هعكقات استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ الجاهعْ

حسب الهؤٌل العمهْ ,تـ استخداـ اختبار التبآف الحادؼ ) , (ANOVAفتككف الفركؽ هعىكية
ذات دٚلة إحصائية إذا كاىت قيهة الدٚلة ا٘حصائية ) (P-Valueأقل هف  ,0.05كفْ حالة

كجكد فركؽ هعىكية ذات دٚلة إحصائية سٓتـ استخداـ اختبار الهقارىات الهتعددة لتحدٓد فئات
الخبرة الهختمفة.

جدكؿ ) (13ىتائج اختبار التبآف الحادؼ ) (ANOVAلتحدٓد الفركؽ فْ آراء أعضاء

ٌٓئة التدريس حكؿ هعكقات استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ الجاهعْ حسب الهؤٌل العمهْ
االٔؾواف
اٌّؼ١بهٞ
0.288

كهعبد
اٌؾو٠خ
2
015
017

اٌقجوح

اٌؼلك

اٌّزٍٛػ

الً ِٓ ٍٕٛ 5اد
 5ئٌ ٝألً ِٓ 01
ٍٕٛاد
ٍٕٛ 01اد فأوضو

7

2.66

48

2.5

0.281

53

2.41

0.319

F
اٌّؾَٛثخ
08688

F
اٌغل١ٌٚخ
081708

اٌلالٌخ
اإلؽصبئ١خ
0.073

تكضح الىتائج فْ جدكؿ ) (13إف قيهة هتكسط أراء عىد أعضاء ٌٓئة التدريس تراكحت هف

) (2.41إلِ ) , (2.66كلتحدٓد هعىكية ٌذا الفرؽ ,فإف قيهة  Fالهحسكبة ) (2.688كٌْ أقل هف

القيهة الجدكلية ) , (3.0718كٌذا يشٓر إلِ عدـ هعىكية ٌذا الفرؽ ,كيؤكد ذلؾ قيهة الدٚلة
ا٘حصائية لٛختبار كتساكؼ ) (0.073كالتْ ٌْ أكبر هف ) , (0.05لذا  ٚتكجد فركؽ هعىكية

ذات دٚلة إحصائية فْ آراء أعضاء ٌٓئة التدريس حكؿ هعكقات استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ
الجاهعْ حسب الخبرة ,كجاءت ٌذي الدراسة هتفقة هع دراسة سٍْ حساهك ) (2011عدـ كجكد
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فركؽ ذات دٚلة إحصائية بٓف درجات أعضاء الٍٓئة التدريسية عمْ هحكر ) هدػ استخداـ
التعميـ اٚلكتركىْ  ,كهعكقاتً  ,تبعا لهتغٓر الخبرة التدريسية  ,كاختمفت ٌذي الدراسة هع دراسة

طارؽ العكاكدة ) (2012بأف تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية فْ درجة صعكبات تكظٓف التعميـ
اٚلكتركىْ فْ هجاؿ صعكبات تتعمق بالخبرة .

نتائج الدراسة :

بعد تحميل البيانات التي تـ جمعيا ،فإف الدراسة تكصمت إلى ما يمي:

 .7أظٍرت الدراسة أف هستكػ هعكقات التعميـ ا٘لكتركىْ الهتعمقة بعضك ٌٓئة التدريس كاف
هرتفعا .

 .8بٓىت الدراسة أف هستكػ هعكقات التعميـ ا٘لكتركىْ الهتعمقة بالجاهعة كاف هرتفعا.
 .9أكضحت الدراسة أف هستكػ هعكقات التعميـ ا٘لكتركىْ الهتعمقة بالطالب كاف هرتفع ا.
 .10أظٍرت الدراسة اف هستكػ هعكقات استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ كاف هرتفع ا.

 .11بٓىت الدراسة أف إجهالْ هعكقات تطبٓق هكازىة البراهج كاٖداء كاف هرتفع ا.
 .12بٓىت الدراسة عدـ كجكد فركؽ هعىكية ذات دٚلة إحصائية فْ فْ آراء
التدريس حكؿ هعكقات استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ الجاهعْ حسب الجىس .

أعضاء ٌٓئة

 .13أكضحت الدراسة عدـ كجكد فركؽ هعىكية ذات دٚلة إحصائية فْ آراء أعضاء ٌٓئة
التدريس حكؿ هعكقات استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ الجاهعْ حسب التخصص .

 .14أظٍرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ هعىكية ذات دٚلة إحصائية فْ آراء

أعضاء ٌٓئة

التدريس حكؿ هعكقات استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ الجاهعْ حسب الهؤٌل العمهْ .

 .15بٓىت الدراسة عدـ كجكد فركؽ هعىكية ذات دٚلة إحصائية فْ آراء أعضاء ٌٓئة التدريس
حكؿ هعكقات استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ الجاهعْ حسب سىكات الخبرة .

التكصيات:

بعد تحميل البيانات التي تـ جمعيا ،فإف الدراسة تكصمت إلى ما يمي:
 .1إقاهة الدكرات التدريبية الهكثفة لرفع هٍارة أعضاء ٌٓئة التدريس فْ هجاؿ التعميـ
اٚلكتركىْ .

 .2ضركرة التعاقد هع شركات لٍا خبرة فْ هجاؿ اٚىترىت كاٚتصاٚت لضهاف تكفٓر
شبكة اتصاٚت سريعة كبدكف اىقطاعات .

 .3إقاهة الىدكات كالهحاضرات كحمقات الىقاش هف أجل التعريف بأٌهية التعميـ
اٚلكتركىْ ,كضركرة استخداـ الكسائط اٚلكتركىية الحدٓثة .
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 .4تكفٓر هصادر طاقة بدٓمة تضهف كفاءة عهل أجٍزة التعميـ اٚلكتركىْ بصكرة هستهرة
عىد اىقطاع التيار الكٍربائْ .

 .5ضركرة تكفٓر قاعات دراسية تتٛءـ هع هتطمبات التعميـ ا٘لكتركىْ .

 .6تكفٓر قدر كبٓر هف أجٍزة الحاسب ألْ لٓتسىِ لجهيع الطمبة استخداهٍا فْ التعميـ
ا٘لكتركىْ .

 .7الحرص عمِ كجكد فريق هٍىْ لصياىة اٖجٍزة ا٘لكتركىية عىد تعرضٍا لٗعطاؿ
ىتٓجة اٚستخداـ غٓر السميـ عىد بعض الطمبة كأعضاء ٌٓئة التدريس .

قائمة المراجع :

 .1أىس بف فيصل الحجْ ) :(2002عقبات تحكؿ دكف تطبٓق التعميـ ا٘لكتركىْ ,ك ازرة
التربية ,هجمة الهعرفة ,العدد  ,91شكاؿ ,القاٌرة.

 .2سٍِ عمْ حساهك ) :(2011كاقع التعميـ ا٘لكتركىْ فْ جاهعة تشريف هف كجٍة ىظر
كل هف أعضاء الٍٓئة التدريسية كالطمبة ,كمية التربية ,هجمة جاهعة دهشق ,الهجمد ,27

العدد .11

 .3طارؽ حسٓف فرحاف العكاكدة ) :(2012صعكبات تكظٓف التعميـ ا٘لكتركىْ فْ

الجاهعات الفمسطٓىية كها ٓراٌا اٖساتذة كالطمبة ,رسالة هاجستٓر هىشكرة ,كمية التربية,

جاهعة اٖزٌر ,غزة.

 .4طارؽ عبد الرؤكؼ عاهر ) :(2007التعميـ عف بعد كالتعميـ الهفتكح ,دار اليازكرؼ
العمهية ,عهاف ,اٖردف.

 .5عبد هللا بف عبد العزيز الهكسٌِ1423 ) ,ػ( التعميـ ا٘لكتركىْ هفٍكهً كخصائصً

كفكائدي كعكائقً ,كرقة عهل هقدهة إلِ ىدكة هدرسة الهستقبل فْ الفترة -16

ٌ1423/8/17ػ ,جاهعة الهمؾ سعكد ,الرياض.

 .6كهاؿ الفرجاىْ ,لٓمِ العارؼ ) :(2021فعالية التعميـ عف بعد فْ التعميـ الجاهعْ فْ
ضل جائحة ككركىا ,دراسة هٓداىية عمِ عٓىة هف أعضاء ٌٓئة التدريس بجاهعة الزيتكىة,

الهؤتهر العمهْ اٖكؿ بكمية الدراسات العميا بجاهعة الزيتكىة ,تحت شعار " جائحة ككرىا

كتأثٓراتٍا هف هىظكر البحث العمهْ فْ الفترة .2021/5/20-19

 .7دمحم بف عايض القحطاىْ ) : (2010أثر استخداـ البرهجيات اٚجتهاعية عمِ كفايات
التعميـ ا٘لكتركىْ لدػ هجتهع الههارسة هف أعضاء ٌٓئة التدريس ,رسالة دكتكراي هىشكرة,

كمية التربية ,جاهعة أـ القرػ ,السعكدية.
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 .8دمحم سعٓد حهداف ) : (2007التجارب الدكلية كالعربية فْ هجاؿ التعميـ ا٘لكتركىْ,

جاهعة القدس الهفتكحة ,الهجمة الفمسطٓىية لمتربية الهفتكحة عف بعد ,الهجمد  ,1العدد ,1

غزة .

 .9دمحم فؤاد الحكاهدة ) :(2011هعكقات استخداـ التعمـ ا٘لكتركىْ هف كجٍة ىظر أعضاء
الٍٓئة التدريسية فْ جاهعة البمقاء ,هجمة جاهعة دهشق ,الهجمد  ,27العدد اٖكؿ +

الثاىْ ,اٖردف.

 .10ىآف العتٓبْ ) :(2006هعكقات التعميـ ا٘لكتركىْ فْ ك ازرة التربية كالتعميـ هف كجٍة
ىظر القادة التربكيٓف ,رسالة هاجستٓر )غٓر هىشكرة( جاهعة هؤتة ,اٖردف.

ٌ .11يفاء الهبٓريؾ ) :(2003التعمـ ا٘لكتركىْ تطكير طريقة الهحاضرة فْ التعميـ الجاهعْ

باستخداـ التعمـ ا٘لكتركىْ هع ىهكذج هفتكح ,كرقة عهل هقدهة إلِ ىدكة هدرسة الهستقبل

فْ الفترة هف  ,2003/8/16-17كمية التربية ,جاهعة الهمؾ سعكد.

12.Commission of the communities (2002).com p172final.
***********************************
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صعكبات تكظيف التعميـ اإللكتركني في ظل جائحة ككركنا

مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية قصر بف غشير

د .نادية سالـ عبد العزيز

كمية التربية قصر بف غشٓر  /جاهعة طرابمس

همخص :

ٌػػدفت الد ارسػػة إلػػِ الكشػػف عػػف صػػعكبات تكظٓػػف التعمػػيـ اٚلكتركىػػْ فػػْ ظػػل اىتشػػار

جائحة ككركىا هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس بكميػة التربيػة قصػر بػف غشػٓر ,كتحدٓػد كاقػع
كهعكقػػات اسػػتخداـ التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ بالكميػػة ,كاسػػتخدـ بالد ارسػػة الهػػىٍج الكصػػفْ التحمٓمػػْ عمػػِ
طبػػق عمٍٓػػا اسػػتباىة هككىػػة هػػف ) (32فقػرة ,تػػـ التحقػػق
عٓىػػة قكاهٍػػا ) (50عضػػك ٌٓئػػة تػػدريس ,ك ُ
هف صدقٍا كثباتٍا ,كقد أظٍرت ىتائج الدراسة كجكد بعض الهعكقات التػْ تعٓػق تكظٓػف أعضػاء
ٌٓئة التدريس لمتعمػيـ ا٘لكتركىػْ  ,كػاف هػف أٌهٍػا عػدـ تػكافر التجٍٓػزات كالبىػِ التحتيػة الٛزهػة,

كبعضػػٍا ه ػرتبط بضػػعف الػػدكرات التدريبيػػة ,كهػػا تكصػػمت إلػػِ كجػػكد فػػركؽ ذات دٚلػػة إحصػػائية
تعػػزػ لهتغٓ ػرات )الجػػىس ,التخصػػص ,الدرجػػة العمهيػػة ,سػػىكات الخب ػرة(  ,كأكصػػت الباحثػػة بعػػدة
تكصػػيات أٌهٍػػا :زيػػادة اٌٚتهػػاـ هػػف قبػػل ك ازرة التعمػػيـ فػػْ عقػػد دكرات تدريبيػػة فػػْ هجػػاؿ التعمػػيـ

ا٘لكتركىػْ لكػػل هػف الطػػٛب كأعضػػاء ٌٓئػة التػػدريس كالهسػاعدة فػػْ الػػتخمص هػف كافػػة الهعيقػػات

التْ تحكؿ دكف اٚستفادة هف ىظاـ التعميـ ا٘لكتركىْ .

مقدمة :
يػػأتْ اٌٚتهػػاـ بقطػػاع التعمػػيـ بكجػػً عػػاـ كالتعمػػيـ العػػالْ بخاصػػة فػػْ أكلكيػػات خطػػط التىهيػػة
لسياسػ ػػة الػ ػػدكؿ  ,ذلػ ػػؾ لقدرتػ ػػً عمػ ػػِ رفػ ػػع الكفػ ػػاءة كتحصػ ػػٓف الهتعمهػ ػػٓف بالهعػ ػػارؼ كالهعمكهػ ػػات
كالهٍػػارات لهكاكبػػة التطػػكر العمهػػْ العػػالهْ  ,كبعػػد اىتشػػار جائحػػة ككركىػػا كتكقػػف الد ارسػػة فػػْ
الهدارس كالجاهعات سارعت الدكؿ إلِ العهل بالتعميـ عف بعد كأجراء إحتػرازؼ لهكاجٍػة فٓػركس
ككركىػػا تفاديػ ا لٛحتكػػاؾ كالتقػػارب الػػذؼ يسػػرع فػػْ تفشػػيً  ,لتشػػرع الهؤسسػػات فػػْ تقػػديـ الهحتػػكػ
التعميهْ ا٘لكتركىْ بطريقة فعالة تضهف التباعد اٚجتهاعْ كتحافع عمِ صحة الهتعمـ فْ هثل
ٌذي الظركؼ اٚستثىائية العالهية .
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كىظر لمظركؼ التْ يعاىْ هىٍا العالـ بأكهمً فْ الكقت الحالْ ,فقد كجدت الهؤسسات التعميهية
ا
ىفسٍا فجأة هجبرة عمِ التحكؿ لمتعمـ عف بعد لضهاف استه اررية عهمية التعميـ كالتعمـ  ,كاستخداـ
شبكة ا٘ىترىت كالٍكاتف الذكية كالحكاسٓب فْ التكاصل عف بعد هع الطمبة .
كبعػػد أف كاىػػت الهؤسسػػات التعميهيػػة تىظػػر إلػػِ التعمػػيـ اٚلكتركىػػْ كهعٓىػػات لمتعمػػيـ  ,كأىػػً
هجػػرد تػػرؼ  ,أصػػبح الٓػػكـ ضػػركرة  ,ككسػػٓمة لتهكػػٓف هٓٛػػٓف الطػػٛب هػػف الػػتعمـ بعػػد أف فقػػدكا
فرصة الذٌاب إلِ الهؤسسات التعميهية فْ ظل جائحة ككركىا .
كقػػد دعػػت ك ازرة التعمػػيـ بمٓبيػػا إلػػِ فػػتح هسػػاقات تعميهيػػة كهىصػػات إلكتركىيػػة كبػػدٓل هؤقػػت

لمتعميـ التقمٓدؼ اسػتكهاٚا لمهكسػـ الد ارسػٌْ ,ػذا هػا ٓجعمىػا ىسػأؿ عػف ا٘جػراءات التػْ تسػتىد إلٍٓػا
ا٘دارة التعميهي ػػة ف ػػْ تس ػػٓٓر الهىص ػػات التعميهي ػػة ككيفي ػػة هكاجٍ ػػة العقب ػػات ف ػػْ تكظٓ ػػف التعم ػػيـ

ا٘لكتركىْ.

مشكمة الدراسة :

بىػػا اء عمػػِ هػػا سػػبق فقػػد أضػػحِ ل ازه ػ ا البحػػث عػػف الصػػعكبات كالعقبػػات التػػْ تكاجػػً تكظٓػػف
التعم ػػيـ ا٘لكتركى ػػْ ف ػػْ الجاهع ػػات كالس ػػعْ ال ػػدؤكب ٘ٓج ػػاد حم ػػكؿ لٍ ػػذي العقب ػػات بٍ ػػدؼ ت ػػذلٓمٍا
كتجاكزٌا فْ ظل جائحة ككركىا .

كعميً فإف الدراسة تحاكؿ ا٘جابة عف ا٘شكالية اٖتية :

 هػػا ٌػػْ أٌػػـ صػػعكبات تكظٓػػف التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ فػػْ ظػػل جائحػػة ككركىػػا هػػف كجٍػػة ىظػػرأعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية قصر بف غشٓر .
كيتفرع عف السؤاؿ الرئيس السابق اٚسئمة أتية :
 هػػا ٌػػك كاقػػع اسػػتخداـ التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ فػػْ كميػػة التربيػػة قصػػر بػػف غشػػٓر هػػف كجٍػػة ىظػػرأعضاء الٍٓئة التدريسية ؟

 -ها هعكقات تطبٓق التعميـ ا٘لكتركىْ فْ كمية التربية قصر بف غشٓر هػف كجٍػة ىظػر أعضػاء

الٍٓئة التدريسية ؟

ٌ -ػػل تكجػػد فػػركؽ ذات دٚلػػة احصػػائية بػػٓف هتكسػػطات إسػػتجابات أعضػػاء ٌٓئػػة التػػدريس تعػػزػ

إلِ هتغٓرات) الجىس ,التخصص ,الدرجة العمهية ,سىكات الخبرة فْ التعميـ الجاهعْ(؟
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أىمية الدراسة :
تتهثػػل أٌهيػػة الد ارسػػة فػػْ أىٍػػا تحػػاكؿ التعػػرؼ عػػف صػػعكبات تكظٓػػف التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ التػػْ
تكاجً أعضاء ٌٓئة التدريس فْ الجاهعات المٓبية  ,كتتأكد أٌهية ٌذي الدراسة فْ أىٍا ستقدـ تغدية
راجعة لصىاع القرار فْ الجاهعات لمكشف عف ٌذي الصعكبات التْ تكاجً أعضاء ٌٓئة التػدريس
 ,إذ أف تشػػخيص الصػػعكبات هػػف شػػأىً أف يسػػاعد أعضػػاء ٌٓئػػة التػػدريس كصػػىاع الق ػرار عمػػِ
هكاجٍػػة ٌػػذي الصػػعكبات كهعالجتٍػػا هػػف أجػػل تطبٓػػق ىػػاجح لهىظكهػػة التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ فػػْ ظػػل
جائحة ككركىا .

أىداؼ الدراسة :

تٍدؼ ٌذي الدراسة إلِ الكشف عف صعكبات تكظٓف التعميـ ا٘لكتركىْ فْ ظل اىتشار

جائحة ككركىا هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية قصر بف غشٓر.

كها تٍدؼ إلِ هعرفة كاقع استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ بالكميػة  ,كالكشػف عػف هعكقػات تطبٓػق
التعميـ ا٘لكتركىْ بكمية التربية قصر بف غشٓر.

حدكد الدراسة :
الحػ ػػدكد الهكضػ ػػكعية  :تقتصػ ػػر الباحثػ ػػة فػ ػػْ د ارسػ ػػتٍا عمػ ػػِ هعرفػ ػػة صػ ػػعكبات تكظٓػ ػػف التعمػ ػػيـ
ا٘لكتركىْ فْ ظل جائحة ككركىا هػف كجٍػة ىظػر أعضػاء ٌٓئػة التػدريس بكميػة التربيػة قصػر بػف
غشٓر.
الحدكد الزهاىية كالهكاىية  :طبقت فْ فصل الخريف لمعاـ الدراسْ  2021\2020بكمية التربية
قصر بف غشٓر.
الحػػدكد البشػرية  :اقتصػػرت ٌػػذي الد ارسػػة عمػػِ عٓىػػة عشػكائية هػػف أعضػػاء الٍٓئػػة التدريسػػية بكميػػة
التربية قصر بف غشٓر.

مصطمحات الدراسة :
 -1الصػػػعكبات  :يعرفٍ ػػا )الحٓم ػػة (51 ,2007 ,بأىٍ ػػا " :العقب ػػات الت ػػْ تق ػػف ف ػػْ طري ػػق إته ػػاـ
كاىجاح العهمية التعميهية كالتربكية كتحقٓق اٌٖداؼ الهىشكدة ".
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ك تعرفٍا الباحثة إجرائيػ ا ٌ :ػْ هجهكعػة هػف الهعكقػات التػْ تضػهىتٍا أداة الد ارسػة  ,كالتػْ قػد
تحكؿ أك تعٓق استخداـ اٖساتذة لهىظكهة التعميـ ا٘لكتركىْ كتؤثر سمبا عمِ تكظيفٍا.
 -2التعمػػيـ اإل لكتركنػػي  :عرفػػً )الهكسػػِ (2002 ,2 ,بأىػػً " :طريقػػة لمتعمػػيـ بإسػػتخداـ آليػػات
ا٘تصػػاؿ الحدٓثػػة هػػف حاسػػب كشػػبكاتً ككسػػائطً الهتعػػددة هػػف صػػكت كصػػكرة كرسػػكهات كآليػػات
بحث كهكتبات إلكتركىية ,ككذلؾ بكابات ا٘ىترىٓت ,سكاء كاف عف بعد ,أك فْ الفصل الدراسْ "
كعرف ػػً )عب ػػد العزي ػػز (2008 ,30 ,بأى ػػً " :أح ػػد أش ػػكاؿ التعم ػػيـ ع ػػف بع ػػد الت ػػْ تعته ػػد عم ػػِ
إهكاىيات كأدكات شبكة الهعمكهات الدكليػة كا٘ىترىػت كالحاسػبات أليػة فػْ د ارسػة هحتػكػ تعميهػْ
هحدد عف طريق التفاعل الهستهر هع الهعمـ الهيسر كالهتعمـ كالهحتكػ " .
كتعرفً الباحثة إجرائيا بأىً  " :طريقة لمتعمػيـ عػف بعػد قػائـ عمػِ اسػتخداـ الحاسػكب كشػبكات
ا٘ىترى ػػت كاٖجٍػ ػزة الذكي ػػة لتكص ػػٓل الهحت ػػكػ التعميه ػػْ كالتكاص ػػل ب ػػٓف الط ػػٛب كاٖس ػػاتذة بكمي ػػة
التربية قصر بف غشٓر كلضهاف التباعد الجسدؼ خٛؿ فترة اىتشار جائحة ككركىا " .
 -3جائحػػة ككركنػػا (ككفيػػدٌ :)19-ػػْ فصػػٓمة هػػف الفٓركسػػات التػػْ قػػد تسػػبب الهػػرض لمحٓػكاف
كا٘ىس ػػاف ,كتس ػػبب ل ػػدػ ا٘ىس ػػاف أه ارضػ ػ ا لمجٍ ػػاز التىفس ػػْ الت ػػْ تتػ ػراكح ح ػػدتٍا ه ػػف ى ػػزٚت الب ػػرد
الشػػائعة إلػػِ اٖه ػراض اٖشػػد كخاهػػة هثػػل هتٛزهػػة الشػػرؽ اٖكسػػط التىفسػػية ,كالهتٛزهػػة التىفسػػية
الحادة الكخيهة )السارس( ,كيتسـ بسرعة اٚىتشار ) .هىظهة الصحة العالهية(2019,
 -3عضك ىيئة التدريس  :كيعرفً كل هف )العريشْ كالعركافٌ " (6, 2004 ,ك الشخص الذؼ
يقػػكـ بالتػػدريس أك بػػالتعميـ كالػػذؼ يحهػػل رتبػػة أكاديهيػػة فػػْ الجاهعػػة يطمػػق عميػػً عضػػك ٌٓئػػة
تدريس ".

اإلطار النظري :
مفيكـ التعميـ اإللكتركني :

بعػد ظٍػكر التعمػيـ ا٘لكتركىػْ كاىتشػار تطبيقاتػً الهختمفػة كتسػارع كتٓػرة ىهػكي كتطػكري  ,كثػرت

هحاكٚت الهختصٓف بإٓجاد تعريف شاهل لهفٍكـ التعميـ ا٘لكتركىْ ,حٓث صاغ كل هىٍـ تعريفػ ا

لٍػػذا الهفٍػػكـ هػػف زاكيػػة هختمفػػة ,كقػػد كردت عػػدة تعريفػػات لمتعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ ,فيعرفػػً )الهكسػػِ
كالهبػػارؾ (103 :2005 ,بأىػػً " طريقػػة لمتعمػػيـ بإسػػتخداـ آليػػات اٚتصػػاؿ الحدٓثػػة هػػف حاسػػب
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كشبكاتً ككسائطً الهتعددة هػف صػكت كصػكرة  ,كرسػكهات ,كآليػات بحػث  ,كهكتبػات إلكتركىيػة,

ككذلؾ بكابات ا٘ىترىت سكاء كاف عف بعد أك فْ الفصل الدراسْ " .

كيعرفً )عاهر :(32 , 2015 ,بأىً" ىظاـ تعميهػْ قػائـ عمػِ اسػتخداـ الحاسػكب كاٚتصػاٚت
الحدٓثػػة حٓػػث ٓػػتـ فيػػً تقػػديـ الهحتػػكػ التعميهػػْ لمهتعمهػػٓف أك الهتػػدربٓف بشػػكل هت ػزاهف أك غٓػػر
هتػ ػزاهف كبإشػ ػراؼ ه ػػف اله ػػتعمـ ع ػػف طري ػػق أدكات تتهث ػػل ف ػػْ الحاس ػػكب كبرهجيات ػػً كباٚس ػػتعاىة
بشبكات اٚتصاٚت كيهكف لمهتعمهػٓف هػف خٛلػً التفاعػل كالتكاصػل فيهػا بٓػىٍـ أك هػع الهعمػـ بهػا
يضهف تبادؿ الخبرات التعميهية بٓىٍـ " .
أىمية التعميـ اإللكتركني :
 -1اٚستفادة هف هصادر التعميـ كالتعمـ الهتاحة عمِ شبكة ا٘ىترىت التْ قد  ٚتتكفر فْ العدٓد
هف الدكؿ كالهجتهعات كبخاصة الدكؿ الىاهية .
 -2تدعيـ طػرؽ تػدريس جدٓػدة تعتهػد عمػِ الهػتعمـ كتركػز عمػِ أٌهيػة قد ارتػً كاهكاىاتػً با٘ضػافة
إلِ الخصائص كالسهات الفردية .
 -3إفادة الطٛب ذكؼ اٚحتياجات الخاصة كالغٓر قادريف عمِ الحضػكر ٓكهيػا  ,كالعػاهمٓف فػْ
الهؤسسات الهختمفة  ,كلسكاف الهجتهعات الىائيػة فػْ هجػاؿ التعمػيـ كالتػدريب بإسػتخداـ تكىكلكجيػا

الهعمكهات كاٚتصاٚت ) .عاهر.(2015,51 ,

فيها ٓكرد ) سالـ  ( 295 , 2004 ,الفكائد أتية لمتعميـ ا٘لكتركىْ :
ٓ-كفر التعميـ ا٘لكتركىْ ثقافة جدٓدة ٌْ الثقافة الرقهية التْ تركز عمػِ هعالجػة الهعرفػة كتهكػف

الهػػتعمـ هػػف الػػتحكـ فػػْ تعمهػػً عػػف طريػػق بىػػاء عالهػػً الخػػاص بػػً كتفاعمػػً هػػع البٓئػػات اٖخػػرػ

الهتكفرة إلكتركىي ا كٌك ها ٓتكافق هع ىظرية التعميـ البىائْ .

 يساعد فْ إتاحة فرص التعميـ لكافة فئات الهجتهع كخفض تكمفة التعميـ . ٓكفر التعميـ فْ أؼ كقت كأؼ هكاف كفقا لهقدرة الهتعمـ عمِ التحصٓل . -يساعد الطٛب عمِ اٚستقٛلية كاٚعتهاد عمِ أىفسٍـ .

أىداؼ التعميـ اإللكتركني :

يس ػػعِ التعم ػػيـ ا٘لكتركى ػػْ إل ػػِ تحقٓ ػػق هجهكع ػػة ه ػػف اٌٖ ػػداؼ كه ػػا ح ػػددٌا ) س ػػالـ,2004 ,

 (293ك)عاهر (24 , 2007 ,فْ أتْ :
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 ت ػػكفٓر بٓئ ػػة تعميهي ػػة تعمهي ػػة غىي ػػة تفاعمي ػػة كهتع ػػددة الهص ػػادر تخ ػػدـ العهمي ػػة التعميهي ػػة بكاف ػػةهحاكرٌا .
 إٓجػ ػػاد الح ػ ػكافز كتشػ ػػجيع التكاصػ ػػل بػ ػػٓف هىظكهػ ػػة العهميػ ػػة التعميهيػ ػػة  ,كالتكاصػ ػػل بػ ػػٓف البٓػ ػػتكالهدرسة  ,كبٓف الهدرسة كالبٓئة الهحيطة .
 تىهيػ ػػة هٍػ ػػارات الطػ ػػٛب ,كاعػ ػػدادٌـ بهػ ػػا ٓتىاسػ ػػب هػ ػػع الهتطمبػ ػػات الهسػ ػػتقبمية بإسػ ػػتخداـ تقىيػ ػػةالهعمكهات فْ التعميـ كاٚستفادة هىٍا .
 رفػػع هسػػتكػ قػػدرات الهعمهػػٓف فػػْ تكظٓػػف تقىيػػة الهعمكهػػات فػػْ اٖىشػػطة التعميهيػػة كافػػة ,حتػػِٓتكاكب هع التطكرات العمهية الهستهرة كالهتٛحقة .
 إزالة العقبات التػْ تقػف فػْ كجػً التحصػٓل كا٘ىجػاز بتػكفٓر طػرؽ إبداعيػة جدٓػدة تسػاعد عمػِإثارة دافعية الهتعمـ .
 -تحسٓف العهمية التعميهية لتخريج جٓل جدٓد يستفٓد هف تقىية الهعمكهات .

أنكاع التعميـ اإللكتركني :
صػ ػ ػ ػػىف كػ ػ ػ ػػل هػ ػ ػ ػػف ) الهكسػ ػ ػ ػػِ كالهبػ ػ ػ ػػارؾ  ( 114 , 2005 ,ك) سػ ػ ػ ػػالـ ( 284, 2004 ,
ك)كالحمفاكؼ (17 ,2011 ,التعميـ ا٘لكتركىػْ هػف حٓػث اعتهػادي عمػِ ا٘ىترىػت أك الحاسػب إلػِ
ىكعٓف ٌها :
-1التعميـ اإللكتركني المباشر المعتمد عمى اإلنترنت :
كٌػػك أسػػمكب كتقىيػػات التعمػػيـ الػػذؼ يعتهػػد عمػػِ ا٘ىترىػػت لتكصػػٓل كتبػػادؿ الػػدركس كهكاضػػيع
اٖبحاث بٓف الهتعمـ كالهعمـ  ,كٌك ٓتيح التفاعل الهباشر بٓف أطراؼ العهمية التربكية كالتعميهية .
-2التعميـ اإللكتركني المعتمد عمى الحاسب :
ٌػػك اٖسػػمكب التقمٓػػدؼ لمتعمػػيـ اٖساسػػْ  ,كٌػػك صػػكرة هكهمػػة لمتعمػػيـ التقمٓػػدؼ بشػػرط اٚعتهػػاد
عمِ هجهكعة هف اٖسالٓب ا٘لكتركىية الهكهمة .
أها التقسيـ الزهىْ لمتعمـ ا٘لكتركىْ  ,فٍك ىكعاف :
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 -1التعمـ ا٘لكتركىْ الهتزاهف :

كٌك الذؼ ٓتـ هف خٛؿ الفصكؿ اٚفت ارضػية  ,كيتػيح لمهعمػـ التكاجػد هػع طٛبػً " أكف ٓٚػف "

كيتيح كذلؾ التفاعمية كالهحادثة الفكرية .

 -2التعمـ ا٘لكتركىْ غٓر الهتزاهف :

كفٍٓػػا يحصػػل الهػػتعمـ عمػػِ دركس كفػػق برىػػاهج د ارسػػْ ٓىتقػػِ فيػػً اٖكقػػات كاٖسػػمكب ,عػػف

طري ػػق تكظٓ ػػف إهكاى ػػات ا٘ىترى ػػت الت ػػْ تس ػػتخدـ ف ػػْ ال ػػتعمـ ,هث ػػل البري ػػد ا٘لكتركى ػػْ أك الهكق ػػع

التعميهْ اٖكاديهْ .

معكقات التعميـ اإللكتركني :
ٌىػػاؾ هجهكعػػة هػػف الهعكقػػات التػػْ تحػػكؿ دكف بمػػكغ التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ ٌٖدافػػً كقػػد حػػددت
بعض ٌذي الهعكقات فيها ٓمْ :
 الهعكقػػات الهاديػػة  :هتهثمػػة فػػْ ىػػدرة اىتشػػار أجٍػزة الحاسػػب كصػػعكبة تغطيػػة ا٘ىترىػػت كبطئٍػػافْ بعض الهىاطق  ,كارتفاع تكمفتٍا لدػ بعض اٖفراد .
 -الهعكقات البشرية :

إذ إف ٌىػػاؾ شػػح ا بػػالهعمـ الػػذؼ ٓجٓػػد )فػػف التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ(  ,كىقػػص الخب ػرة لػػدػ اٖشػػخاص
القػػائهٓف عمػػِ البػراهج التعميهيػػة كعػػدـ التحػػاقٍـ بالػػدكرات كالهػػؤتهرات فػػْ الػػدكؿ الهتقدهػػة يعػػد هػػف

أخطر هعكقات التعميـ ا٘لكتركىْ ) .عاهر.(235 ,2015 ,
كقد أكرد )سالـ (316 ,2004 ,الهعكقات التالية :

 -ضعف البىية التحتية فْ غالبية الػدكؿ الىاهيػة فػْ تخصػيص التهكيػل الػٛزـ كفػْ تػكفٓر أجٍػزة

الحاسبات  ,كتسٍٓل اٚتصاٚت .

 -صعكبة اٚتصاؿ با٘ىترىت  ,كرسكهً الهرتفعة.

 ع ػػدـ إله ػػاـ الهتعمه ػػٓف بهٍ ػػارات اس ػػتخداـ التقىي ػػات الحدٓث ػػة كالحاس ػػكب كالتص ػػفح ف ػػْ ش ػػبكاتاٚتصاٚت الدكلية.

 -ع ػػدـ اقتى ػػاع أعض ػػاء ٌٓئ ػػة الت ػػدريس بالجاهع ػػات باس ػػتخداـ الكس ػػائط ا٘لكتركىي ػػة الحدٓث ػػة ف ػػْ

التدريس أك التدريب .

 تخػػكؼ أعضػػاء ٌٓئػػة التػػدريس فػػْ التقمٓػػل هػػف دكرٌػػـ فػػْ العهميػػة التعميهيػػة كاىتقػػاؿ دكرٌػػـ إلػػِهصههْ كهتخصصْ تكىكلكجيا التعميـ.
 صعكبة تطبٓق أدكات التقكيـ ككسائمً.1064
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الدراسات السابقة :
تىاكلت الباحثة بعض الدراسات السابقة ذات الصمة بهكضكع الدراسة كجرػ ترتٓبٍا هف اٖقدـ
إلِ اٖحدث كفيها ٓمْ عرض لٍذي الدراسات:
 دراسػػة ديمػػا عبػػد هللا أحمػػد ( :)2007التػػْ ٌػػدفت إلػػِ الكشػػف عػػف كاقػػع إسػػتخداـ التقىيػػاتالتعميهية فْ هدارس الهرحمة اٖساسػية فػْ هىطقػة لػكاء بىػْ كىاىػة هػف كجٍػة ىظػر الهعمهػٓف ,هػف
حٓػػث تػػكفر الهػكاد كاٖجٍػزة التعميهيػػة كاسػػتخداهٍا فػػْ ضػػكء هتغٓػرات الجػػىس  ,كالهؤٌػػل العمهػػْ,
كالخبػ ػرة ف ػػْ الت ػػدريس  ,كالكش ػػف ع ػػف الهعيق ػػات الت ػػْ تح ػػكؿ دكف إس ػػتخداـ التقىي ػػات التعميهي ػػة,
كتككىػػت العٓىػػة هػػف ) (120هعمه ػا كهعمهػػة  ,كأظٍػػرت الىتػػائج أف ت ػكافر اله ػكاد كالتجٍٓ ػزات كػػاف
بىسب هتفاكتة ,كأف إستخداـ اٚجٍزة التعميهية هف قبل العٓىة جاء بدرجة هتكسػطة  ,كهػا أظٍػرت
عدـ كجػكد فػركؽ ذات دٚلػة إحصػائية فػْ هػدػ إسػتخداـ التقىيػات تعػزػ لمجػىس كالهؤٌػل العمهػْ
ككجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائية تعزػ لسىكات الخبرة .
 كفػػي دراسػػة أجرتيػػا سػػيى عمػػي حسػػامك( ٌ :) 2011ػػدفت إلػػِ التعػػرؼ عمػػِ كاقػػع التعمػػيـا٘لكتركىػػْ فػػْ جاهعػػة تش ػريف هػػف كجٍػػة ىظػػر أعضػػاء الٍٓئػػة التدريسػػية كالطمبػػة  ,كطبقػػت عمػػِ
عٓىػ ػػة عش ػ ػكائية هػ ػػف اٖسػ ػػاتذة البػ ػػالغ عػ ػػددٌـ ) ,(113كهػ ػػف الطػ ػػٛب البػ ػػالغ عػ ػػددٌـ )، (174
كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػْ أٌػػـ الهعكقػػات هػػف كجٍػػة ىظػػر أعضػػاء ٌٓئػػة التػػدريس عػػدـ ت ػكافر قاعػػات
هخصصػة لمتعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ ,كاسػػتخداـ البريػػد ا٘لكتركىػْ كبػػث الهحاضػرات الحيػػة لمتكاصػػل هػػع
الطمبة كاف بدرجة ضئٓمة جدا ,كأكدت الدراسة عدـ كجػكد فػركؽ ذؼ دٚلػة إحصػائية بػٓف هتكسػط
درج ػػات أعض ػػاء الٍٓئ ػػة التدريس ػػية عم ػػِ هح ػػكر ) ه ػػدػ إس ػػتخداـ التعم ػػيـ ا٘لكتركى ػػْ ,آجابيات ػػً,
كسمبياتً ,كهعكقاتً( تبع ا لهتغٓر الرتبة العمهية  ,كتبع ا لهتغٓر الخبرة التدريسية  ,كجكد فركؽ ذؼ
دٚلػػة إحصػػائية بػػٓف هتكسػػط درجػػات الطػػٛب عمػػِ هحػػكر ) هػػدػ إسػػتخداـ التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ ,
كهعكقاتً ( تبعا لهتغٓر التخصص لصالح التخصص العمهْ .
 كدراسة نصرت جياد زيداف (ٌ: )2015دفت إلِ استقصاء هشكٛت إسػتخداـ التكىكلكجيػا فػْالتعمػػيـ التػػْ تكاجػػً هدرسػػْ المغػػة العربيػػة بهدٓىػػة الرهػػادؼ العراقيػػة هػػف كجٍػػة ىظػػرٌـ ,تػػـ تطػػكير

استباىة تككىت هف ) (35فقرة كطبقت عمػِ ) (88هدرسػا ,كأسػفرت ىتػائج الد ارسػة بػاف الهشػكٛت

التػػْ تكاجػػً تطبٓػػق التكىكلكجيػػا فػػْ التعمػػيـ جػػاءت هرتفعػػة هػػف كجٍػػة ىظػػر هدرسػػْ المغػػة العربيػػة
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هتهثمة فْ قمة الهكارد الهاليػة كعػدـ هٛئهػة القاعػات كتجٍٓزاتٍػا ,كجػاء هجػاؿ الهشػكٛت الهتعمقػة

بالهتعمـ فْ الهرتبة اٖخٓرة بدرجة هتكسطة ,كها تكصػمت لكجػكد فػركؽ ذات دٚلػة احصػائية كفقػا

لهتغٓػػر الجػػىس لصػػالح ا٘ىػػاث  ,ككفقػا لهتغٓػػر الهؤٌػػل العمهػػْ لصػػالح الد ارسػػات العميػػا  ,كهتغٓػػر
سىكات الخبرة لصالح سىكات الخبرة اٖقل .

 -كفي دراسة أجراىا كل مف ( ركاء إبراىيـ عيسى  ،عاطفة جميػل صػالح ٌ : ) 2019 :ػدفت

إلػػِ التعػػرؼ عمػػِ صػػعكبات إسػػتخداـ عٓىػػة هػػف أعضػػاء ٌٓئػػة التػػدريس فػػْ كميػػة التربيػػة جاهعػػة
الهستىص ػرية لتكىكلكجيػػا التعمػػيـ الحدٓثػػة فػػْ تدريسػػٍـ  ,كهػػدػ ارتبػػاط درجػػة اسػػتخداهٍـ الفعمػػْ
بػػالهتغٓرات ) الهؤٌػػل العمهػػْ  ,كالهؤٌػػل اٖكػػاديهْ  ,كالتخصػػص  ,كسػػىكات الخب ػرة ( هػػف أجػػل
تحقٓق الٍدؼ هف البحث صههت الباحثتاف إستباىً لهعرفػة كجٍػات ىظػر أعضػاء ٌٓئػة التػدريس

بالكميػػة كتككى ػػت العٓى ػػة هػػف ) (100عضػ ػكا تدريس ػػي ا ،كقػػد أظٍ ػػرت ىت ػػائج الد ارسػػة كج ػػكد بع ػػض

العكائق التْ تعٓق استخداـ أعضاء ٌٓئة التدريس لتكىكلكجيا التعميـ فْ التدريس  ,هف أٌهٍا عدـ
ت ػ ػكافر التجٍٓ ػ ػزات كالبىػ ػػِ التحتيػ ػػة الٛزهػ ػػة ,كعػ ػػدـ تػ ػػكفر قاعػ ػػات هٛئهػ ػػة ٚسػ ػػتعهاؿ التكىكلكجيػ ػػا

التعميهيػػة ,كضػػعف الػػدكرات التدريبيػػة فػػْ كيفيػػة تكظٓػػف تكىكلكجيػػا التعمػػيـ الحدٓثػػة فػػْ التػػدريس,

كػ ػذلؾ كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دٚل ػػة إحص ػػائية كفقػ ػا لهتغٓ ػػر ) الهؤٌ ػػل العمه ػػْ ,كالهؤٌ ػػل اٚك ػػاديهْ ,
كالتخصص  ,كسىكات الخبرة (.
 كأجرت إلياـ يكنس أحمد (  : ) 2020دراسة ٌدفت إلِ تقٓيـ طٛب ا٘عٛـ لتجربة التحكؿالرقهػػْ  ,بػػالتطبٓق عمػػِ هىظكهػػة التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ خػػٛؿ جائحػػة ككركىػػا  , 2019هػػع كضػػع
تصكر لتطكيرٌػا هػف كجٍػة ىظػر أعضػاء ٌٓئػة التػدريس كعهػداء كميػات ا٘عػٛـ ,كطبقػت الد ارسػة
عم ػػِ ) 500طال ػػب كطالب ػػة ( ه ػػف كمي ػػات ا٘ع ػػٛـ ,ك) 20عضػ ػكا( ه ػػف عه ػػداء كأعض ػػاء ٌٓئ ػػة
التدريس ,كتكصمت الدراسة إلِ هجهكعة هف الىتائج أٌهٍا  :صػعكبة تػدريس الهقػررات ا٘عٛهيػة
العهميػػة عبػػر التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ لصػػعكبة كجػػكد هعاهػػل إفت ارضػػية  ,كضػػعف البىػػِ التحتيػػة ,كقمػػة
الخبػرة التقىيػػة لػػدػ عدٓػػد هػػف أطػراؼ العهميػػة التعميهيػػة ٚ ,تكجػػد فػػركؽ ذات دٚلػػة إحصػػائية بػػٓف
طٛب ا٘عٛـ فْ تقٓيهٍـ لتجربػة التعمػيـ ا٘لكتركىػْ أك تأثٓ ارتػً عمػٍٓـ طبقػا لىػكع التعمػيـ أك ىػكع
الطالب.
مكقػػع الدراسػػة الحاليػػة مػػف الدراسػػات السػػابقة  :شػػكمت الد ارسػػات السػػابقة قاعػػدة بياىػػات هٍهػػة
بالدرسػػة  ,ككضػػع الهخطػػط التىظيهػػْ لٍػػا ,كهػػا
ا
بالىسػػبة لمباحثػػة  ,اسػػتفادت هىٍػػا فػػْ بػػدء العهػػل
ساعدتٍا فْ تصهيـ ككضػع أدكات الد ارسػة  ,كتتشػابً ٌػذي الد ارسػة هػع الد ارسػات فػْ تحػدثٍا عػف
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التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ كاعتهادٌػػا عمػػِ الهػػىٍج الكصػػفْ التحمٓمػػْ  ,إ ٚأف ٌػػذي الد ارسػػة تتهٓػػز عػػف
الد ارسػػات السػػابقة فػػْ تىاكلٍػػا صػػعكبات تكظٓػػف التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ فػػْ ظػػل جائحػػة ككركىػػا هػػف
كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس بكمية التربية قصر بف غشٓر .

الطريقة كاالجراءات:
منيج الدراسة:

اعتهػػدت ٌػػذي الد ارسػػة فػػْ إجراءاتٍػػا عمػػِ الهػػىٍج الكصػػفْ التحمٓمػػْ ,الػػذؼ يعتهػػد عمػػِ جهػػع

البياىات هف عٓىة الدراسة أعضاء ٌٓئة التدريس باستخداـ اٚستباىة الهعدة ٖغراض ٌذي الدراسة,
كدراسة استجابات أعضاء ٌٓئة التدريس كتحمٓمٍا.

عينة الدراسة أك مجتمع الدراسة:

طبقػػت ٌػػذي الد ارسػػة عمػػِ عٓىػػة هككىػػة هػػف ) (50عضػػك ٌٓئػػة تػػدريس بكميػػة التربيػػة قصػػر بػػف

غشٓر جاهعة طرابمس حٓث تـ اختيار عٓىة الدراسة بطريقة عشكائية هػف هجتهػع الد ارسػة الهكػكف

هػػف ) (193عضػػك ٌٓئػػة تػػدريس بكميػػة التربيػػة قصػػر بػػف غشػػٓر فػػْ فصػػل الخريػػف لعػػاـ2020-
 2021هف هختمف اٚقساـ .

أداة الدراسة:

لتحقٓق أٌداؼ ٌذي الدراسة ,قاهت الباحثة ببىاء استباىة هف خٛؿ اٚطٛع عمِ دراسات

تىاكلت التعميـ ا٘لكتركىْ  ,كاستفادت هف الهقآيس الهستخدهة فْ الدراسات السابقة ,كقد تككىت
اٚسػػتباىة بصػػكرتٍا الىٍائيػػة هػػف ) (32فق ػرة ,كتػػـ تكجٍٍٓػػا ٖعضػػاء ٌٓئػػة التػػدريس بكميػػة التربيػػة
قصػػر بػػف غشػػٓر الػػذٓف هارس ػكا التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ )التعمػػيـ عػػف بعػػد( خػػٛؿ أزهػػة إىتشػػار جائحػػة

ككركىا ,كتكزعت فقرات اٚستباىة عمِ هحكريف ٌها :

 ها كاقع استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ بالكمية ) (16فقرة. -ها هعكقات التعميـ ا٘لكتركىْ هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس بالكمية ) (16فقرة .

صدؽ أداة الدراسة:

جػػرػ عػػرض اٚسػػتباىة بصػػكرتٍا اٖكليػػة عمػػِ سػػبعة هحكهػػٓف هػػف ذكؼ الخبػرة كاٚختصػػاص فػػْ
هٓػػداف البحػػث العمهػػْ كالتػػدريس بالجاهعػػة كذلػػؾ بٍػػدؼ تحكػػيـ فق ػرات اٚسػػتباىة ,كهعرفػػة هػػدػ
كضكح كهٛءهة صياغة فقراتٍا كشهكلٓتٍا ,كذلؾ إبػداء الػرأؼ فػْ طريقػة تصػحيح اٚسػتباىة ,كقػد

قاه ػ ػػت الباحث ػ ػػة بإع ػ ػػادة ص ػ ػػياغة بع ػ ػػض الفقػ ػ ػرات كتع ػ ػػدٓل اٚس ػ ػػتباىة ف ػ ػػْ ض ػ ػػكء آراء الهحكه ػ ػػٓف
كهٛحظاتٍـ.
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ثبات أداة الدراسة:

جرػ تطبٓق اٚسػتباىة عمػِ عٓىػة اسػتطٛعية هككىػة هػف ) (15عضػكا ٌٓئػة تػدريس هػف كميػة

التربية ,كتـ استخداـ اختبار ألفا كركىباخ لقياس ثبات اٚستباىة ,حٓث يعد هعاهل ألفػا كركىبػاخ :

طريقة فْ حساب ثبات اٚختبار دكف إعادة  ,كيستخدـ هع اٚختبارات الهكضكعية كالهقالية
) الىبٍاف.(248 ,2004 ,

جدكؿ ( )1قيـ معامالت الثبات ألداة الدراسة بإستخداـ معادلة ألفا كركنباخ
أبعاد االستبانة

معامل الثبات

ما كاقع إستخداـ التعميـ االلكتركني بالكمية ؟

0.81

ما معكقات تطبيق التعميـ االلكتركني مف كجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس بالكمية؟
الدرجة الكمية

0.87
0.91

هػف الجػدكؿ )ٓ (1تضػح أف قيهػة هعاهػل الثبػات ألفػا كركىبػاخ الكميػة تسػاكؼ) (0.9كٌػْ عاليػة

جدا ,كهعاهل ثبات الهحػكر اٚكؿ سػاكؼ ) ,(0.81كالهحػكر الثػاىْ يسػاكؼ ) ,(0.87كتشػٓر ٌػذي

القيـ العالية هف هعاهٛت الثبات إلِ صٛحية اٚستباىة لمتطبٓق كاهكاىيػة اٚعتهػاد عمػِ ىتائجٍػا

كالكثكؽ بٍا .

المعالجة االحصائية:

لقػػد تػػـ جهػػع البياىػػات باسػػتخداـ أداة الد ارسػػة كٌػػْ ا٘سػػتباىة ,كهػػف ثػػـ تفريغٍػػا فػػْ همػػف إكسػػل

) ,(Excelكتىظيهٍا كادخالٍا إلِ البرىاهج ا٘حصائْ ).V.21 (SPSS

كلٙجاب ػػة ع ػػف تس ػػاؤٚت الد ارس ػػة ت ػػـ إس ػػتخداـ هق ػػآيس الىزع ػػة الهركزي ػػة الهتكس ػػط الحس ػػابْ ,

كاٚىحراؼ الهعيارؼ ,ك إختبار )  ( fلدٚلة الفركؽ بٓف هتكسطات إستجابة عٓىة الدراسة ,كها تـ
إستخداـ هعادلة ألفا كركىباخ  cronbacch Alphaلتحمٓل البياىات كالكصػكؿ إلػِ ىتػائج الد ارسػة
كتفسٓرٌا .

عرض نتائج الدراسة كمناقشتيا:

النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ األكؿ كالذي نصو:
" ها ٌك كاقػع اسػتخداـ التعمػيـ ا٘لكتركىػْ فػْ كميػة التربيػة قصػر بػف غشػٓر هػف كجٍػة ىظػر

أعضاء الٍٓئة التدريسية " ؟ .
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لٙجابػػة ع ػػف ٌػػذا السػ ػؤاؿ تػػـ احتس ػػاب الهتكسػػطات الحس ػػابية كاٚىح ارفػػات الهعياري ػػة .كه ػػا

هكضح بالجدكؿ ). (2

جدكؿ ( )2المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاقع استخداـ التعميـ اإل لكتركني بالكمية مرتبة تنازلياً
العبارات

ـ

المتكسط
الحسابي

االنحراؼ
المعياري

الرتب

12

ٓكجد بريد إلكتركىْ خاص بْ عمِ اٚىترىت

2.90

0.364

1

11

ٓكجد هكقع خاص بالكمية عمِ اٚىترىت

2.86

0.452

2

9

تشجع طٛبؾ عمِ التكاصل با٘ىترىت كتبادؿ الخبرات فيها بٓىٍـ

2.78

0.465

3

3

أهتمؾ هٍارات الكتابة كالحفع عمِ الكرد

2.66

0.626

4

4

أجٓد هٍارات الحفع

2.62

0.635

5

2

أجٓد التعاهل هع الحكاسٓب

2.56

0.733

6

2.56

0.733

6ـ

2.26

1.747

7

5

قادر عمِ الطباعة بكافة أشكالٍا كاستخداـ أغمب الخطكط الهتكفرة

2.44

0.733

8

13

أستخدـ البريد ا٘لكتركىْ لمتكاصل هع طٛبْ

2.38

0.805

9

2.14

0.904

10

2.06

0.913

11

1.88

0.849

12

1

ٓكجد هخبر يحكؼ عددا كافيا هف أجٍزة الحكاسٓب فْ الكمية

1.08

0.340

13

6

تكجد شبكة إىترىت هتاحة دائها لٗساتذة فْ الكمية

1.00

0.000

14

15

تكجد قاعات هخصصة فْ الكمية لمتعميـ ا٘لكتركىْ

1.00

0.000

14ـ

2.20

0.410

-

8
10

7
14
16

استخدـ هحركات البحث لمحصكؿ عمِ الهعمكهات الٛزهة لمهكاد
الدراسية
اقكـ ببث هحاضرات حية بالصكت كالصكرة هف أؼ هكاف لهتابعة
الطٛب

تتاح لْ فرصة البحث فْ الهكتبات ا٘لكتركىية عف الكتب كالهراجع
الهفٓدة فْ هكضكعات الهكاد الدراسية
يقكـ طٛبْ بإرساؿ الكاجبات عمِ البريد ا٘لكتركىْ
تكجد لدؼ برهجيات جاٌزة عف الهكاد التْ أقكـ بتدريسٍا عمِ أقراص
هدهجة

المجمكع
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ٓتبػػٓف هػػف الجػػدكؿ ) (2أف الهتكسػػطات اٖعمػػِ لػػدرجات أعضػػاء ٌٓئػػة التػػدريس عمػػِ هحػػكر

"كاقػػع إسػػتخداـ التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ بالكميػػة قػد جػػاءت الفقػرة "ٓكجػػد بريػػد إلكتركىػػْ خػػاص بػػْ عمػػِ
اٚىترى ػػت " ف ػػْ الهرتب ػػة اٖكل ػػِ بهتكس ػػط حس ػػابْ ) (2.90كاىحػ ػراؼ هعي ػػارؼ ) (0.364كج ػػاءت

الفقػرة "ٓكجػػد هكقػػع خػػاص بالكميػػة عمػػِ اٚىترىػػت " فػػْ الهرتبػػة الثاىيػػة بهتكسػػط حسػػابْ )(2.86

كاىحراؼ هعيارؼ ) , (0.452أها الهتكسطات اٖقل فقػد جػاءت الفقػرة " تكجػد قاعػات هخصصػة
فْ الكمية لمتعميـ ا٘لكتركىْ " كالفقرة " تكجػد شػبكة إىترىػت هتاحػة دائهػ ا لٗسػاتذة فػْ الكميػة " فػْ

الهرتبة اٖخٓرة بهتكسط حسابْ ). (1.00

النتػػائج المتعمقػػة باإلجابػػة عػػف الس ػؤاؿ الثػػاني الػػذي نصػػو  " :هػػا ٌػػْ هعكقػػات تطبٓػػق التعمػػيـ
ا٘لكتركىْ فْ كمية التربية قصر بف غشٓر هف كجٍة ىظر أعضاء الٍٓئة التدريسية ؟ "

جدكؿ ) (3الهتكسطات الحسابية كاٚىحرافات الهعيارية هعكقات تطبٓق التعميـ ا٘لكتركىْ هف كجٍة ىظر أعضاء
ٌٓئة التدريس هرتبة تىازلي ا
العبارات

ـ

المتكسط

االنحراؼ

الرتب

الحسابي

المعياري

2.88

0.435

1

16

عدـ تكافر خدهة ا٘ىترىت فْ هىازؿ الطمبة

2.40

0.571

2

2

خبرة اٖساتذة بتقىيات التعميـ ا٘لكتركىْ قمٓمة

2.42

0.538

3

2.38

0.602

4

3

خبرة الطٛب بالتعميـ ا٘لكتركىْ قمٓمة

2.32

0.551

5

5

تكجد صعكبة فْ تعميـ كـ ٌائل هف الطمبة عف طريق اٚىترىت

2.30

0.678

6

8

ٓتأخر اٚىترىت فْ فتح صفحات البرىاهج

2.20

0.639

7

4

شبكة اٚىترىت تىقطع لفترات طكيمة

2.18

0.962

8

11

يهٓل اٖستاذ الجاهعْ إلِ التدريس التقمٓدؼ ىظ ار لطكؿ الهىاٌج

2.14

0.639

9

14

12

قمة الدكرات فْ هجاؿ التكىكلكجيا التعميهية الهىاسبة لمطمبة
كلٗساتذة

طبيعة الهكضكعات التقمٓدية التْ ٓتضهىٍا الهىٍاج الجاهعْ ٚ
تتكاءـ فْ كثٓر هىٍا هع التقىيات الحدٓثة
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9

تكجد صعكبة فْ تحكؿ التدريس هف الىهط التقمٓدؼ إلِ ا٘لكتركىْ

2.10

0.886

10

13

صعكبة تىفٓذ اٖىشطة التقكيهية عبر التعميـ ا٘لكتركىْ

2.04

0.856

11

15

خبرتْ فْ استعهاؿ التكىكلكجيا التعميهية الحدٓثة قمٓمة

1.82

0.873

12

1

يستغرؽ التعميـ ا٘لكتركىْ الكثٓر هف الكقت كالجٍد

1.72

0.858

13

10

يعتقد اٖستاذ أف التعميـ ا٘لكتركىْ ٓمغْ دكري فْ عهمية التدريس

1.66

0.557

14

6

تتكفر الحكاسٓب فْ هىازؿ جهيع الطمبة

1.62

0.530

15

7

ٓكجد بريد إلكتركىْ خاص بكل طالب

1.56

0.577

16

المجمكع

2.11

0.161

-

تشٓر الىتائج بالجدكؿ ) (3أف هعكقات تطبٓق التعميـ ا٘لكتركىْ هف كجٍػة ىظػر أعضػاء ٌٓئػة
التػػدريس قػػد بمػػغ الهتكسػػط الحسػػابْ ) (2.11كاٚىح ػراؼ الهعيػػارؼ ) , (0.161كرتبػػت الهعكقػػات
تىازليػ ػا ه ػػف أكث ػػر الهعكق ػػات ح ػػدة إل ػػِ أق ػػل الهعكق ػػات ح ػػدة  ,كتهث ػػل "قم ػػة ال ػػدكرات ف ػػْ هج ػػاؿ
التكىكلكجيػػا التعميهيػػة الهىاسػػبة لمطمبػػة كلٗسػػاتذة " هػػف أكثػػر الهعكقػػات الهشػػار إلٍٓػػا فقػػد جػػاءت
فْ الهرتبة اٖكلِ حٓث بمغ هتكسطٍا ) (2.88كاىحراؼ هعيارؼ ) , (0.435كيمٍٓا "عدـ تكافر
خدهة ا٘ىترىت فْ هىازؿ الطمبة " فْ الهرتبة الثاىيػة بهتكسػط حسػابْ ) (2.40كاىحػراؼ هعيػارؼ
) , (0.571كيمٍٓا " خبرة اٖساتذة بتقىيات التعمػيـ ا٘لكتركىػْ قمٓمػة " فػْ الهرتبػة الثالثػة بهتكسػط
حسػػابْ )  ( 2.42كاىح ػراؼ هعيػػارؼ ) , (0.538كجػػاءت العبػػارة " تتػػكفر الحكاسػػٓب فػػْ هىػػازؿ
جهيع الطمبة " فْ الهرتبة هاقبل اٚخٓرة بهتكسط حسابْ ) (1.62كاىحػراؼ هعيػارؼ ), (0.530
كجػػاءت عب ػارة " ٓكجػػد بريػػد إلكتركىػػْ خػػاص بكػػل طالػػب " فػػْ الهرتبػػة اٚخٓ ػرة بهتكسػػط حسػػابْ
) (1.56كاىحػ ػراؼ هعي ػػارؼ ) . (0.577كتع ػػزػ الباحث ػػة ٌ ػػذي الىت ػػائج إل ػػِ أف كمي ػػة التربي ػػة ه ػػف
الكميات التْ تعتهد التعميـ كجٍا لكجً  ,كلـ يكف فْ خططٍا اعتهاد التعميـ ا٘لكتركىػْ ٖف ٌػذا
الىػكع هػػف التعمػيـ ٓتطمػػب كجػػكد بىيػة تحتيػػة هػػف حكاسػٓب كٌكاتػػف كبرهجيػػات هجربػة كهعتهػػدة هػػف
التعم ػػيـ كشػ ػراء بػ ػراهج خاص ػػة بالجاهع ػػة لض ػػهاف اش ػػتراؾ أكب ػػر ع ػػدد ه ػػف الطمب ػػة  ,كٖف التعم ػػيـ
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ا٘لكتركىْ ُف ِرض بشكل هفاجئ ىتٓجة جائحػة ككركىػا فقػد كػاف أعضػاء ٌٓئػة التػدريس ٓتكاصػمكف
هع الطمبة ضهف ا٘هكاىات الهتاحة عبر كسائل التكاصل اٚجتهاعْ كٌْ إهكاىات ضػعيفة غٓػر
هتخصصة لمتعميـ عف بعد ,إضافة إلِ ذلؾ فإف أعضػاء ٌٓئػة التػدريس بالكميػة لػـ ٓتمقػكا تػدريبات
لقيادة التعميـ ا٘لكتركىْ فْ اٖزهات  ,كٌذي الىتٓجة هتفقة هع دراسة كل هػف ) ركاء  ,كعاطفػة :
 , ( 2019كدراسة ) إلٍاـ ٓكىس (2020 :
النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثالث الذي نصو ٌ" :ػل تكجػد فػركؽ دات دٚلػة إحصػائية
بػػٓف هتكسػػطات إسػػتجابات أعضػػاء ٌٓئػػة التػػدريس تعػػزػ لهتغٓ ػرات)الجىس  ,التخصػػص  ,الدرجػػة
العمهية  ,سىكات الخبرة فْ التعميـ الجاهعْ( ؟ " .
كلٙجاب ػػة ع ػػف ٌ ػػذا السػ ػؤاؿ قاه ػػت الباحث ػػة بإس ػػتخداـ الهتكس ػػطات الحس ػػابية كاٚىحػ ػراؼ الهعي ػػارؼ
كاختبار  Fكالجداكؿ )  ( 7-6-5-4تكضح ذلؾ .
جدكؿ ( )4المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  ،كنتائج اختبار  fكالداللة اإلحصائية
كفقاً لمتغير الجنس

المحاكر

ر.ـ

المحػػػػػػػػػػػػػػػػكر كاقػػػػػػػػػػػع إسػػػػػػػػػػػتخداـ التعمػػػػػػػػػػػيـ
اإل لكتركني بالكمية

األكؿ

المتكسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

ذككر

إناث

ذككر

إناث

2.38

2.50

0.752

0.722

إختبار F

1.453

مستكى المعنكية

 0.234دالة

المحػػػػػػػػػػػػػػػػكر معكقػػػػػػػػػات تطبيػػػػػػػػػق التعمػػػػػػػػػيـ
الثاني

اإل لكتركنػػػػي مػػػػف كجيػػػػة نظػػػػر

2.29

2.31

0.679

0.690

2.904

 0.095دالة

أعضاء ىيئة التدريس
الدرجة الكمية

2.35

2.40

0.715

0.706

1.118

 0.296دالة

**داللة إحصائية ()%0.05

يالحظ مف الجدكؿ ( )4إف هستكػ دٚلة )  ٌْ ( % 0.296أكبر هف هستكػ الهعىكيػة )0.05
 (%أؼ أف ٌىاؾ فركؽ إحصػائية دالػة تعػزػ لهتغٓػر الجػىس  ,كاف هحػكر كاقػع إسػتخداـ التعمػيـ
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اإل لكتركنػي بالكميػة بمػغ هسػتكػ الدٚلػة ) ( %0.234كقيهػة إختبػار  ( 1.453 ) fكٌػْ أكبػر
هف هستكػ) ( % 0.05ككاف هتكسط الذككر)  , ( 2.38فْ حٓف بمغ هتكسط ا٘ىاث
)  , ( 2.50أهػػا هحػػكر معكقػػػات تطبيػػػق التعمػػػيـ اإل لكتركنػػػي مػػػف كجيػػػة نظػػػر أعضػػػاء ىيئػػػة

التػػدريس بمػػغ هسػػتكػ الدٚلػػة )  ( % 0.095كقيهػػة إختبػػار  ( 2.904 ) fكبهتكسػػط ) ( 2.29
لمذككر  ,فْ حٓف بمغ هتكسط ا٘ىاث ) . ( 2.31

كتبع ا لهتغٓر الجىس أظٍرت الىتائج كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصػائية لصػالح ا٘ىػاث  ,حٓػث
تشٓر إلِ أف الذككر ٓكاجٍكف صعكبات فْ استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ أكثر هف ا٘ىاث فػْ ظػل
جائحػػة ككركىػػا  ,كيهكػػف تفسػػٓر ٌػػذي الىتٓجػػة إف ا٘ىػػاث بطبيعػػتٍف أكثػػر قابميػػة ٚسػػتخداـ التعمػػيـ

ا٘لكتركىػْ  ,كأكثػر إقبػاٚا عميػً ,إذ أىٍػف عىػد تطبٓػق أسػالٓب التكىكلكجيػا يسػتطعف القيػاـ بػالكثٓر
هف كاجباتٍف الهٍىية فْ بٓكتٍف  ,كاتفقت ٌذي الىتٓجة هع دراسة )ىصرت زيداف  ( 2015 :التْ

أظٍ ػػرت ىتائجٍػ ػػا كجػ ػػكد فػ ػػركؽ ذات دٚلػ ػػة إحصػ ػػائية لػػػدػ أف ػ ػراد العٓىػ ػػة يعػ ػػزػ لمجػ ػػىس كلصػ ػػالح

الهدرسػػات  ,كاختمفػػت هػػع د ارسػػة ) ديهػػا أحهػػد  ( 2007 :التػػْ أظٍػػرت عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة
إحصائيا تعزػ لمجىس .

جدكؿ )  ( 5الهتكسطات الحسابية كاٚىحرافات الهعيارية  ,كىتائج اختبار fكالدٚلة ا٘حصائية
كفق ا لهتغٓر التخصص

ر.ـ
المحكر
األكؿ

المحاكر

كاقع إستخداـ التعميـ اإل لكتركني بالكمية

المحكر

معكقات تطبيق التعميـ اإل لكتركني مف كجية

الثاني

نظر أعضاء ىيئة التدريس

المتكسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

عمكـ

عمكـ

عمكـ

عمكـ

انسانية*

تطبيقية **

انسانية

تطبيقية

1.82

2.76

6.686 0.562 0.882

2.12

2.24

3.627 0.485 0.751

 0.063دالة

2.846 0.795 0.857

 0.362دالة

2.03

الدرجة الكمية

2.44

إختبار

مستكى

F

المعنكية

*العمكـ اإل نسانية  :تضـ المغة العربية كالدراسات االسالمية كالجغرافيا كالمغة االنجميزية كمعمـ فصل كالخدمة االجتماعية
كرياض األطفاؿ .
**العمكـ التطبيقية  :االحياء ،الكيمياء ،الفيزياء ،الحاسكب  ،كالرياضيات.

ٓتضػػح هػػف الجػػدكؿ السػػابق إف هسػػتكػ دٚلػػة ) ٌ ( % 0.362ػػْ أكبػػر هػػف هسػػتكػ الهعىكيػػة
) (%0.0 5أؼ أف ٌى ػ ػػاؾ فركقػ ػ ػا ذات دٚل ػ ػػة إحص ػ ػػائية كفقػ ػ ػا لهتغٓ ػ ػػر تخص ػ ػػص أعض ػ ػػاء ٌٓئ ػ ػػة
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التدريس ,كاف هحكر كاقع إستخداـ التعميـ اإل لكتركني بالكمية بمػغ هسػتكػ الدٚلػة ) (% 0.013
كقيهة إختبار  ( 6.686 ) fكٌْ أقل هف )  ( %0.0 5ككاف هتكسط العمكـ ا٘ىساىية

)  , ( 1.82فْ حٓف بمغ هتكسط العمكـ التطبيقية ) . ( 2.76

أهػا هحػكر معكقػات تطبيػػق التعمػيـ اإل لكتركنػػي مػف كجيػػة نظػر أعضػاء ىيئػػة التػدريس بمػػغ

هستكػ الدٚلة ) (% 0.063كقيهة إختبار  (3.627) fكبهتكسط ) (2.12لمعمكـ ا٘ىساىية  ,فْ
حٓف بمغ هتكسط العمكـ التطبيقية ). (2.24

كتبعا لهتغٓر تخصص أعضاء ٌٓئة التدريس أظٍرت الىتائج كجكد فركؽ ذات دٚلػة إحصػائية
لصػالح العمػكـ التطبيقيػة  ,حٓػػث تشػٓر إلػِ أف اٖسػاتذة بػػالعمكـ ا٘ىسػاىية ٓكاجٍػكف صػعكبات فػػْ

استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ أكثر هف اٖساتذة بالعمكـ التطبيقيػة  ,كتعػزك الباحثػة ٌػذي الىتٓجػة إلػِ
أف اٖساتذة بالتخصصات العمهيػة أكثػر إسػتخداـ لمحاسػكب كأسػالٓب التكىكلكجيػا هػف زهٛئٍػـ فػْ

التخصصػػات اٖدبيػػة  ,كػػذلؾ طبيعػػة التخصصػػات العمهيػػة تتطمػػب التعاهػػل هػػع هصػػادر الهعرفػػة

ا٘لكتركىي ػػة أكث ػػر ه ػػف التخصص ػػات اٖدبي ػػة  ,كٌ ػػذي الىتٓج ػػة اتفق ػػت ه ػػع د ارس ػػة ) س ػػٍِ عم ػػْ :
 (2011التْ أظٍرت كجكد فركؽ دالة إحصائيا لصالح التخصص العمهْ .

جدكؿ (  )6المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  ،كنتائج اختبار  fكالداللة اإلحصائية
المتكسط الحسابي
مساعد

محاضر

محاضر

استاذ مساعد

استاذ مشارؾ

مساعد

محاضر

محاضر

استاذ مساعد

ر.ـ

االنحراؼ المعياري
استاذ مشارؾ

المحاكر

كفقاً لمدرجة العممية

اختبار
F

كاقػػػػػػػع إسػػػػػػػتخداـ

المحػػك ار التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ
ألكؿ

اإل لكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

2.67

2.14

2.45

1.17

0.651

0.964

1.930 0.408 0.688

مسػػػػتكى

المعنػػػػكي

ة

0.175
دالة

بالكمية
معكقػػػػػات تطبيػػػػػق

التعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ
المحػػكر اإل لكتركنػػػػػي مػػػػػف

الثاني

كجيػػػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػػػر

1.75

1.62

1.55

1.50

0.603

0.655

3.562 0.548 0.525

أعضػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػة

0.079
دالة

التدريس
الدرجة الكمية

1.88 2.21

1.34 2.01

0.627

0.810

1.347 0.480 0.607
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ٓتضح هف الجدكؿ السابق أف هسػتكػ دٚلػة ) ٌ ( 0.264ػْ أكبػر هػف هسػتكػ الهعىكيػة )0.05

 (%أؼ أف ٌىاؾ فركقا ذات دٚلة إحصائية كفقا لهتغٓر الدرجػة العمهيػة ٖعضػاء ٌٓئػة التػدريس,
كاف هحػػكر كاقػػع اسػػتخداـ التعمػػيـ اإل لكتركنػػي بالكميػػة بمػػغ هسػػتكػ الدٚلػػة )  ( %0.175كقيهػػة
 ( 1.930 ) fكٌْ أكبر هف )  ( % 0.05ككاف هتكسط هحاضر هساعد ) , (2.67

إختبار

فْ حٓف بمغ هتكسط درجة هحاضر )  ,( 2.14كأستاذ هساعد )  , ( 2.45كأستاذ هشارؾ

) .( 1.17

أهػا هحػػكر معكقػػات تطبيػػق التعمػيـ اإل لكتركنػػي مػػف كجيػػة نظػػر أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فبمػػغ

هسػتكػ الدٚلػة)  (% 0.079كقيهػة إختبػػار  ( 3.627 ) fكبهتكسػط )  (1.75درجػة هحاضػػر
هس ػػاعد  ,ف ػػْ ح ػػٓف بم ػػغ هتكس ػػط درج ػػة هحاض ػػر)  , ( 1.62كأس ػػتاذ هس ػػاعد)  ,( 1.55كأس ػػتاذ

هشارؾ) . (1.50

كتبعػ ا لهتغٓػر الدرجػة العمهيػػة ٖعضػاء ٌٓئػة التػدريس أظٍػػرت الىتػائج كجػكد فػركؽ ذات دٚلػػة

إحصائية لصالح درجة هحاضر هساعد  ,كتعزك الباحثة ٌػذي الىتٓجػة إلػِ أىػً قػد يعػكد إلػِ كعػْ
اٖساتذة الجدد بأٌهية التكىكلكجيا بالىسبة لٗستاذ كلمعهمية التعميهية  ,كهػا قػد يعػكد إلػِ تعرضػٍـ

إلػِ دكرات خاصػة بإسػػتخداـ التكىكلكجيػا أكثػر هػػف غٓػرٌـ  ,كاتفقػػت ٌػذي الىتٓجػة هػػع د ارسػة) ديهػػا

أحهد ( 2007:كدراسة )ىصرت زيداف  , ( 2015 :كاختمفت هع د ارسػة ) سػٍِ عمػْ (2011 :
التْ أظٍرت عدـ كجكد فركؽ دالة بٓف هتكسط درجات أعضػاء ٌٓئػة التػدريس تبعػ ا لهتغٓػر الرتبػة

العمهية.

جدكؿ )  ( 7الهتكسطات الحسابية كاٚىحرافات الهعيارية  ,كىتائج اختبار  fكالدٚلة ا٘حصائية كفق ا لهتغٓر
سىكات الخبرة
االنحراؼ المعياري

المتكسط الحسابي
ر.ـ

المحاكر

اقل مف 5
سنكات

10-5
سنكات

14-11
سنة

15سنة
فأكثر

اقل مف

5سنكات

-5

10سنكا
ت

-11

14سنة

15سنة

اختبار F

فأكثر

مستكى

المعنكية

كاقع

المحكر
األكؿ

إستخداـ
التعميـ

2.40

2.33

2.14

1.79

0.843

0.888

0.949

0.893

1.593

اإل لكتركني

0.221
دالة

بالكمية

المحكر
الثاني

معكقات
تطبيق

2.25

2.10

1.43

1.36

0.568

0.754

0.514

0.497

التعميـ
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اإل لكتركني
مف كجية

نظر

أعضاء

ىيئة

التدريس
2.29

الدرجة الكمية

2.25

1.89

1.68

0.514

0.821

0.731

0.957

1.094

ٓتضػػح هػػف الجػػدكؿ السػػابق أف هسػػتكػ دٚلػػة ) ٌ) 0.305ػػْ أكبػػر هػػف هسػػتكػ الهعىكيػػة )5

 ( %0.0كقيهة  ( 1.094) Fأؼ أف ٌىاؾ فركؽ دات دٚلة إحصائية كفق ا لسىكات الخبرة  ,كاف
هحكر كاقع إستخداـ التعميـ اإل لكتركني بالكمية بمغ هستكػ الدٚلة)  ( %0.221كقيهة إختبار f
)  (1.593كٌْ أكبر هف)  ( %0.0 5أؼ تكجد فركؽ ذات دٚلة احصائية فْ سىكات الخبرة,

حٓػػث بمػػغ هتكسػػط الخب ػرة أقػػل هػػف  5سػػىكات)  , (2.40ف ػْ حػػٓف خب ػرة هػػف  10-5سػػىكات بمػػغ

هتكسطٍا )  ,(2.33كهف  14-11سىة خبرة بمغ )  ,( 2.14كهف  15سىة فأكثر خبرة
) .( 1.79

أهػػا هحػػكر معكقػػات تطبيػػق التعمػػيـ اإل لكتركنػػي مػػف كجيػػة نظػػر أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فبمػػغ

هستكػ الدٚلة)  ( % 0.136كقيهة إختبػار  ( 2.419 ) fحٓػث بمػغ هتكسػط الخبػرة أقػل هػف 5

سػػىكات

)  , ( 2.25فػػْ حػػٓف خب ػرة  10- 5سػػىكات بمػػغ هتكسػػطٍا)  , ( 2.10كهػػف

 14-11سىة خبرة هتكسطٍا) , ( 1.43كهف  15سىة فأكثر خبرة بمغ هتكسطٍا) . ( 1.36

كتبع ػا لهتغٓػػر سػػىكات الخب ػرة ٖعضػػاء ٌٓئػػة التػػدريس أظٍػػرت الىتػػائج كجػػكد فػػركؽ ذات دٚلػػة

إحصػػائية لصػػالح سػػىكات الخبػرة أقػػل هػػف  5سػػىكات ,ههػػا يشػػٓر إلػػِ أف اٖسػػاتذة أصػػحاب الخبػرة

اٖكبػػر ٓكاجٍػػكف هشػػكٛت فػػْ إسػػتخداـ التكىكلكجيػػا أكثػػر هػػف غٓػػرٌـ فػػْ ظػػل جائحػػة ككركىػػا,
كتعزكا الباحثة ٌذي الىتٓجػة إلػِ أف قػد يعػكد إلػِ كعػْ اٖسػاتذة الجػدد بأٌهيػة التكىكلكجيػا بالىسػبة

لٗس ػتاذ كلمعهميػػة التعميهيػػة ,كهػػا قػػد يعػػكد إلػػِ تعرضػػٍـ إلػػِ دكرات خاصػػة باسػػتخداـ التكىكلكجيػػا
أكثر هف غٓرٌـ  ,كاتفقت ٌذي الىتٓجة هع دراسة ) ديها أحهد ( 2007 :كدراسة )ىصرت زيداف :

 ( 2015كاختمفت هع د ارسػة ) سػٍِ عمػْ  ( 2011 :باىػً  ٚتكجػد فػركؽ بػٓف هتكسػط درجػات

أعضاء ٌٓئة التدريس تبع ا لهتغٓر الخبرة التعميهية.
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التكصيات :

ىخمػػص هػػف خػػٛؿ ٌػػذي الد ارسػػة إلػػِ جهمػػة هػػف التكصػػيات ى ارٌػػا ضػػركرية لتفعٓػػل دكر التعمػػيـ

ا٘لكتركىْ بعد جائحة ككركىا هتهثمة فيها ٓمْ :
تكفٓر شبكة إىترىت تعهل بشكل جٓد كهتاحة لٗساتذة كالطمبة جهيعٍـ فْ الكميات كالجاهعات .تػػكفٓر بىيػػة تعميهيػػة هٛئهػػة لتطبٓػػق التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ بالكميػػات كا ازلػػة كافػػة الهعكقػػات البش ػريةكالهادية كالفىية التْ تحكؿ دكف اىتشاري فْ الىظاـ التعميهْ بهختمف الهراحل .
تطػكير الهقػػررات الد ارسػػية فػػْ الجاهعػػات كالعهػػل عمػػِ إدخػػاؿ برهجيػػات الهىػػاٌج بهػػا ٓػػتٛءـ هػػعاستخداـ الهستحدثات التكىكلكجية.
ت ػػكفٓر ف ػػرص الت ػػدريب الهىاس ػػبة ٖعض ػػاء ٌٓئ ػػة الت ػػدريس  ,كطمب ػػة الجاهع ػػة عم ػػِ اس ػػتخداهاتالحاسكب كشبكة اٚىترىت  ,كاستخداـ تطبيقات التعميـ ا٘لكتركىْ الهختمفة .
عق ػػد دكرات هتخصص ػػة ٘كس ػػاب اٖس ػػاتذة هٍ ػػارات تص ػػهيـ ال ػػدركس إلكتركىي ػػا يش ػػرؼ عمٍٓ ػػاهتخصصكف فْ ٌذا الهجاؿ .
-إقاهة الىػدكات العمهيػة كالهػؤتهرات لتهكػٓف اٖسػاتذة هػف اٚطػٛع كتحػكٚت التعمػيـ هػف الصػفكؼ

التقمٓدي ػػة إل ػػِ الص ػػفكؼ اٚفت ارض ػػية كتب ػػادؿ الخبػ ػرات ب ػػٓف الجاهع ػػات الت ػػْ قطع ػػت أشػ ػكاطا ف ػػْ

استخداـ التعميـ الرقهْ .

قائمة المراجع :

 -1أحهػػد دمحم س ػالـ  ,تكىكلكجيػػا التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ  ,هكتبػػة الرشػػد لمىشػػر كالتكزيػػع  ,الريػػاض ,
. 2004

 -2إلٍػػاـ ٓػػكىس أحهػػد )  : ( 2020تقٓػػيـ تجربػػة التحػػكؿ الرقهػػْ فػػْ التعمػػيـ هػػف كجٍػػة ىظػػر
طػػٛب ا٘عػػٛـ بػػالتطبٓق عمػػِ هىظكهػػة التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ كقػػت جائحػػة ككركىػػا ككضػػع تصػػكر
ٚسػػتراتٓجية تطػػكيري "د ارسػػة كهيػػة -كيفيػػة"  ,هجمػػة البحػػكث ا٘عٛهيػػة  ,جاهعػػة اٖزٌػػر  ,العػػدد
 ,55الجزء  , 4أكتكبر .
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 -3جبريػػل حسػػف العريشػػْ ,كٌى ػػد الع ػػركاف ,ال ػػدكر الهعمكه ػػاتْ لعض ػػك ٌٓئ ػػة الت ػػدريس ف ػػْ البٓئ ػػة
اٖكاديهٓػة ,الرياض ,الههمكة العربية السعكدية . 2004,
-4حهػػدؼ أحهػػد عبػػد العزيػػز  ,التعمػػيـ ا٘لكتركىػػْ الفمسػػفة -الهبػػادغ -اٖدكات -التطبيقػػات ,دار
الفكر  ,عهاف . 2008 ,
-5ديها عبد هللا أحهد ) : ( 2007كاقع إستخداـ التقىيات التعميهية فْ هدارس الهرحمػة اٖساسػية
فْ هىطقة لكاء بىْ كىاىػة هػف كجٍػة ىظػر الهعمهػٓف  ,رسػالة هاجسػتٓر غٓػر هىشػكرة  ,جاهعػة آؿ
البٓت ,الهفرؽ اٖردف .
-6ركاء اب ػراٌيـ عيسػػِ  ,عاطفػػة جمٓػػل صػػالح )  : ( 2019صػػعكبات تطبٓػػق تكىكلكجيػػا التعمػػيـ
الحدٓثة هف كجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدريس  ,هجمة جاهعة بابل  ,كمية العمكـ التطبيقية  ,هجمد
 , 27عدد. 1
 -7سٍِ عمْ حساهك )  : ( 2011كاقػع التعمػيـ ا٘لكتركىػْ فػْ جاهعػة تشػريف هػف كجٍػة ىظػر
كل هف أعضاء الٍٓئة التدريسية كالطمبة  ,هجمة جاهعة دهشق  ,الهجمد . 27
-8طارؽ عبد الرؤكؼ عاهر ,التعميـ ا٘لكتركىْ كالتعميـ اٚفتراضْ " اتجاٌات عالهية هعاصرة",
الهجهكعة العربية لمتدريب كالىشر  ,القاٌرة  ,هصر . 2015 ,
-9طػػارؽ عب ػد الػػرؤكؼ عػػاهر  ,التعمػػيـ كالهدرسػػة ا٘لكتركىيػػة  ,دار السػػحاب لمىشػػر كالتكزيػػع ,
القاٌرة. 2007 ,
-10عبد هللا الهكسِ  ,أحهد الهبػارؾ  ,التعمػيـ ا٘لكتركىػْ " اٖسػس كالتطبيقػات " هؤسسػة شػبكة
البياىات  ,الرياض . 2005 ,
-11عبد هللا بف عبد العزيز الهكسِ ) : ( 2002التعميـ ا٘لكتركىػْ هفٍكهػً ,خصائصػً ,فكائػدي
عكائقً  ,كرقة عهل هقدهة إلِ ىدكة هدرسة الهستقبل ,جاهعة الهمؾ سعكد ,الرياض .
-12دمحم هحهػػكد الحٓمػػة" ,تكىكلكجيػػا التعمػػيـ بػػٓف الىظريػػة كالتطبٓػػق" ,دار الهسػػٓرة لمىشػػر  ,عهػػاف,
اٖردف . 2007 ,
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-13هكس ػػِ الىبٍ ػػاف  ,أساس ػػيات القي ػػاس ف ػػْ العم ػػكـ الس ػػمككية  ,دار الش ػػركؽ لمىش ػػر كالتكزي ػػع ,
عهاف ,اٖردف . 2004 ,
-14هكق ػ ػ ػ ػ ػػع هىظه ػ ػ ػ ػ ػػة الص ػ ػ ػ ػ ػػحة العالهي ػ ػ ػ ػ ػػة )  , ( 2019فٓ ػ ػ ػ ػ ػػركس ككركى ػ ػ ػ ػ ػػا ) ككفٓ ػ ػ ػ ػ ػػد(19-
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
-15ىص ػػرت جي ػػاد زي ػػداف )  : ( 2015هش ػػكٛت إس ػػتخداـ التكىكلكجيػ ػا ف ػػْ التعم ػػيـ الت ػػْ تكاج ػػً
هدرسػػْ المغػػة العربيػػة فػػْ الهرحمػػة ا٘عداديػػة بهدٓىػػة الرهػػادؼ العراقيػػة هػػف كجٍػػة ىظػػرٌـ  ,رسػػالة
هاجستٓر  ,كمية العمكـ التربكية  ,جاهعة الشرؽ اٖكسط .
-16كلٓد سالـ الحمفاكؼ  ,التعميـ ا٘لكتركىْ " تطبيقات هستحدثة " دار الفكر العربػْ  ,القػاٌرة ,
. 2011

*******************************
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فاعمية استخداـ صفحة التكاصل االجتماعي (فيسبكؾ) في إثراء برنامج التربية
العممية مف كجية نظر طالب التربية العممية بكمية التربية طرابمس

أ .أسامة مسعكد القديري

كمية التربية طرابمس  /جامعة طرابمس

المقدمة:

أحدث اٚىترىت تغٓرات جذرية فْ حياة الىاس كطالت جكاىب حياتٍـ التربكية كاٚجتهاعية

كالىفسية كالصحية كاٚقتصادية كالثقافية كالسياسية ,كذلؾ بفضل الخدهات التْ باتت تكفرٌا,
كعمِ الرغـ هف تعدد أراء حكؿ تمؾ أثار ,كتبآف كجٍات الىظر حكلٍا ,إ ٚأف الجهيع ٓتفق
عمِ أف اٚىترىت كها يحتكيً هف تكىكلكجيا ,قد أصبح بالفعل عاهٛا حاسها فْ هصٓر عالهىا
أفرادا كدكٚا )الشرٌاف .(2003
كقد أدػ اىتشار اٚىترىت إلِ شٓكع أىهاط جدٓدة هف السمككيات كالعادات هثل العهل هف
خٛؿ الهىزؿ ,أك التسكؽ ,أك المعب ,أك التعمـ هف خٛؿ اٚىترىت ,كالذؼ بدكري أدػ لتغٓرات
اجتهاعية ٌاهة هثل تغٓر العٛقة بٓف أفراد اٖسرة كظٍكر قيـ جدٓدة كأىهاط جدٓدة لمترفيً كأىهاط
جدٓدة لمتعاهل هع الكقت.
كأصبح اٚىترىت ظاٌرة كاسعة اٚىتشار ,ككسٓمة اتصاؿ هؤثرة ,تربط الشرؽ بالغرب كتتهٓز
بالسرعة الفائقة ,كقد تزآد استخداـ اٚىترىت فْ هختمف هيادٓف الحياة كأصبح ركٓزة أساسية فْ
هعظـ هىاشط الحياة ,اٚجتهاعية كاٚقتصادية كالثقافية ,كجزء هٍها هف ثكرة الهعمكهات التْ لٍا
دكر إٓجابْ فْ تطكير الهجتهعات كتقدهٍا ,كذلؾ عف طريق إغىائٍا بالهعارؼ كضخ الهعمكهات
الحدٓثة كالكاقعية لٍا )الهغذكؼ.(2006:
كفْ أكاخر القرف العشريف كبداية القرف الحادؼ كالعشريف اقتحهت شبكة اٚىترىت كافة
ىكاحْ الحياة :اٚقتصادية ,كاٚجتهاعية ,كالثقافية ,كالسياسية .كلعل ذلؾ راجع إلِ الخدهات
هعا ها
الههٓزة التْ تقدهٍا ,كها تحكلت ٌذي الشبكة إلِ كسٓمة إيضاح تكفر لمهعمـ كالهتعمـ ا
يحتاجاىً هف هعمكهات ,كصكر بكقت قمٓل كجٍد يسٓر) .بكعزة ,2001:ص.(91
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كيتجً عالـ التعميـ بشكل هتسارع ىحك استخداـ ا٘ىترىت فْ العهمية التعميهة ,كأصبح ا٘ىترىت
أداة تعميهية ٌاهة ,خصكصا فْ الدكؿ الهتقدهة ,كازدادت فْ أكىة اٖخٓرة الهكاقع التعميهية
عمِ شبكة ا٘ىترىت ,كأصبح ا٘ىترىت يهثل بىدا ٌاها هف بىكد الخطط كالسياسات التْ يضعٍا
كرسهك السياسات التعمهية.
الهخططكف ا
كقد أشار الزٌراىْ ) (2002إلِ أف استخداـ اٚىترىت داخل الفصكؿ الدراسية يشجع
الطٛب عمِ البحث كالدراسة فْ الحصكؿ عمِ الهادة التعميهية بالطريقة التْ تتفق كهٓكلٍـ فْ
التفكٓر كتأهٓف الهستجدات التربكية الحدٓثة كالتْ هىٍا تكىكلكجيا الهحاكاة كالكاقع اٚفتراضْ
لتقديـ الخبرات التعميهية بالطريقة الفعالة التْ تشد اىتباي الطمبة كتزيد هف حصٓمتٍـ الهعرفية ,كها
أىٍا تٍٓئ لمهعمـ الحصكؿ عمِ الهعمكهات التعميهية كالتربكية الهتعمقة بالهىاٌج كالتطكير التربكؼ
كاٖكاديهْ.
كيعتبر فيسبكؾ هف أكثر الشبكات اٚجتهاعية استخداها دخل شبكة اٚىترىت كلقد ٚؽ ركاجا

كبٓ ار بٓف الىاس إذ أىً كبهجرد تسجٓمؾ فيً فإىً يسهح لؾ بإضافة أصدقائؾ كهعارفؾ إلِ
صفحتؾ كهف ثـ التكاصل هعٍـ عف طريق الهحادثة كىشر الصكر كآخر الهستجدات عمِ

حائطؾ.

كهكقع فيسبكؾ هف أكثر الهكاقع ىهكا عمِ شبكة ا٘ىترىت إذ أعمىت الشركة الهالكة لً كصكؿ

عدد هستخدهيً إلِ  2.4هميار هستخدـ ىشط شٍريا )ىكفهبر  .(2020ك ٚيهكف اعتبار فيسبكؾ

هجرد أداة أك هكقع لمتعرؼ عمِ أصدقاء جدد أك التكصل هع اٖصدقاء أك هعرفة ها ٓجرؼ
حكلىا فْ العالـ فقط ,بل إىً أيضا أداة تعميهية هبٍرة إذا ها تـ استخداهً بفعالية كهكرد هٍـ

لمهعمكهات ,كيهكف لمهعمهٓف استخداهً فْ غرفة الصف خصكص ا فْ التعميـ الجاهعْ هف أجل
تحسٓف التكاصل ,كدهج الطٛب فْ أىشطة فعالة تختمف عف أسالٓب التدريس التقمٓدية ,كأيض ا
بٍذا اٖسمكب ٓتعرؼ الطٛب عمِ استخداهات أخرػ لمفيسبكؾ أكثر فائدة كفاعمية.

مشكمة الدراسة:

أكدت العدٓد هف الدراسات كالهؤتهرات )التهيهْ  (2016عمِ أف استخداـ كتكظٓف كسائل

شبكات التكاصل اٚجتهاعْ تدعـ هصادر تعمـ طٛب الجاهعة ,كتقدـ لٍـ خدهات اٚستشارة

كالتدريب ,كها أف ٌذي الكسائل هٛزهة لحياة الطٛب الٓكهية بشكل هستهر بكاسطة استخداـ

الٍكاتف الهحهكلة ,هها تعزز تعمـ الطٛب.
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كها أكصت أغمب ٌذي الدراسات كالهؤتهرات كأكدت أيضا عمِ أف التعميـ الجاهعْ يحتاج
إلِ دعـ كاثراء التدريس بطرؽ تعمـ تفاعمية حدٓثة قائهة عمِ تكظٓف شبكات كهكاقع التكاصل
ا٘لكتركىْ اٚجتهاعْ ,هف خٛؿ إىشاء هجهكعات هتخصصة ,لخدهة الهقررات الدراسية
الجاهعية ,كهساىدة البحث العمهْ ,كتٍٓئة بٓئة تعميهية غىيهة بالخبرات كهتىكعة الهصادر قائهة
عمِ التكاصل العمهْ كالتفاعل اٖكاديهْ داخل الجاهعة كخارجٍا ,سكاء كاف ذلؾ بٓف الطٛب
أىفسٍـ ,أك هع أساتذة الهقررات الدراسية ,هع ضركرة الدهج ٌذي التقىيات هع التعميـ التقمٓدؼ
كالهتعمـ ا٘لكتركىْ كاٚستفادة هىٍا فْ العهمية التعميهية.
حٓث أكصت ٌذي الدراسات كالهؤتهرات بإجراء الهزيد هف الدراسات لهعرفة دكر كسائل شبكات
التكاصل اٚجتهاعْ كتأثٓرٌا فْ هجاؿ عهمٓتْ التعميـ كالتعمـ ,هها شجع الباحث عمِ دراسة ٌذا
الهكضكع.
كهف اٖسباب التْ دفعت الباحث أيضا إلِ دراسة ٌذا الهكضكعٌ ,ك ها ٚحظً هف قمة
الدراسات الهحمية ,التْ تكشف عف دكر كسائل التكاصل اٚجتهاعْ فْ دعـ إثراء برىاهج التربية
العهمية بكميات التربية ,كىظ ار لطبيعة عهل الباحث لفترة كهىسق لبرىاهج التربية العهمية بكمية
التربية طرابمس ,فإىً ٓدرؾ اهتٛؾ طٛب الكمية اٚدكات التْ تتيح لٍـ التكاصل ا٘لكتركىْ
بسٍكلً كعمِ هدار الساعة ,كلكف ٌذا لـ ٓكظف كيستثهر فْ إثراء كدعـ برىاهج التربية العهمية
بالشكل الهطمكب ,هها دفع بالباحث إلِ إجراء ٌذي الدراسة هف أجل الكقكؼ عمِ الدكر الذؼ
تسٍـ بً صفحة التكاصل اٚجتهاعْ فيسبكؾ فْ إثراء برىاهج التربية العهمية هف كجٍة ىظر
طٛب التربية العهمية بكمية التربية طرابمس.
كهف ٌىا جاءت هشكمة الدراسة كالتْ تهثمت فْ ا٘جابة عمِ السؤاؿ الرئيسْ التالْ:
ما ىي فاعمية استخداـ صفحة التكاصل االجتماعي (فيسبكؾ) في إثراء برنامج التربية العممية

بكمية التربية طرابمس؟

كتفرعت هف ٌذا السؤاؿ اٖسئمة الفرعية اٚتية:
أكال :ها ٌْ آراء طمبة التربية العهمية بكمية التربية طرابمس فْ استخداـ صفحة التكاصل
اٚجتهاعْ )فيسبكؾ( فْ هرحمة اٚعداد كالتٍٓئة لبرىاهج التربية العهمية؟
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ثانيا :ها ٌْ آراء طمبة التربية العهمية بكمية التربية طرابمس فْ استخداـ صفحة التكاصل
اٚجتهاعْ )فيسبكؾ( فْ هرحمة التىفٓذ لبرىاهج التربية العهمية؟
ثالثا :ها ٌْ آراء طمبة التربية العهمية بكمية التربية طرابمس فْ استخداـ صفحة التكاصل
اٚجتهاعْ )فيسبكؾ( فْ هرحمة التقكيـ كىشر الىتائج لطمبة التربية العهمية؟
رابعا :ها ٌْ آراء طمبة التربية العهمية بكمية التربية طرابمس فْ دكر صفحة التػكاصل اٚجتهاعْ
)فيسبكؾ( فْ برىاهج التربية العهمية؟

أىداؼ الدراسة:

تٍدؼ ٌذي الدراسة الْ:
 .1التعرؼ عمِ آراء طمبة التربية العهمية بكمية التربية طرابمس فْ استخداـ صفحة التكاصل
اٚجتهاعْ )فيسبكؾ( فْ اٚعداد كاٚستعداد كالتٍٓئة لبرىاهج التربية العهمية.

 .2التعرؼ عمِ آراء طمبة التربية العهمية بكمية التربية طرابمس فْ استخداـ صفحة التكاصل
اٚجتهاعْ )فيسبكؾ( فْ هرحمة التىفٓذ لبرىاهج التربية العهمية.
 .3التعرؼ عمِ آراء طمبة التربية العهمية بكمية التربية طرابمس فْ استخداـ صفحة التكاصل
اٚجتهاعْ )فيسبكؾ( فْ فْ هرحمة التقكيـ كىشر الىتائج لطمبة التربية العهمية.
 .4التعرؼ عمِ آراء طمبة التربية العهمية بكمية التربية طرابمس فْ دكر صفحة التػكاصل
اٚجتهاعْ )فيسبكؾ( فْ برىاهج التربية العهمية.

أىمية الدراسة:

تىبثق أٌهية الدراسة هها ٓمْ:

 .1تكضيح هدؼ فاعمية استخداـ صفحات التكاصل اٚجتهاعْ )فيسبكؾ( فْ إثراء براهج التربية
العهمية.
 .2قمة الدراسات –عمِ حد عمـ الباحث-

التْ تىاكلت أثر صفحات التكاصل ٚجتهاعْ

)فيسبكؾ( فْ إثراء براهج التربية العهمية فْ لٓبيا.
 .3قد تفٓد ٌذي الدراسة القائهٓف عمِ التربية العهمية بكميات التربية بالجاهعات المٓبية فْ تطكير
التدريب الهٓداىْ فْ الجاهعة.
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 .4قد تفٓد ٌذي الدراسة هشرفْ التربية العهمية فْ الجاهعات المٓبية.
 .5قد تفٓد ٌذي الدراسة الطمبة الهعمهٓف بكميات التربية بالجاهعات المٓبية فْ تطكير أدائٍـ
الهٓداىْ.
 .6قد تفٓد ٌذي الدراسة الباحثٓف كالدارسٓف كالهٍتهٓف بالتدريب الهٓداىْ فْ تكجيً الجٍكد هف أجل
إجراء الهزيد هف الدراسات لتطكير التدريب الهٓداىْ فْ الجاهعات المٓبية.

حدكد الدراسة:
 الحد المكضكعي :فاعمية استخداـ صفحة التكاصل اٚجتهاعْ )فيسبكؾ( فْ إثراء برىاهج التربية
العهمية كحل بعض هشكٛتً بكمية التربية طرابمس.

 الحد المكاني :اقتصرت ٌذي الدراسة عمْ طمبة كمية التربية بجاهعة طرابمس.
 الحد الزمني :طبقت ٌذي الدراسة عمِ الفصمٓٓف الدراسٓٓف ربيع  2019كخريف 2019ـ.
 الحد البشري :اقتصرت ٌذي الدراسة عمِ طمبة التربية العهمية هف هختمف التخصصات بالكمية.

مصطمحات الدراسة:

الطالب المعمـ :

تعددت التسهيات هىٍا ) :الطالب الهتدرب ,طالب التدريب الهٓداىْ  ,طالب التربية العهمية(
كيعتبر هصطمح الطالب الهعمـ أعـ كأشهل ٖف ٌذا الهفٍكـ ٓتعدػ فترة التدريب كيصبغ بصبغة
ركح الهٍىة كها ٓتيح لً فرصة التعاهل هعً هعمها  ٚهتدربا.
كيعرؼ الباحث الطالب المعمـ بأىً الطالب الذؼ أىٍِ جهيع الهقررات الدراسية فْ هجاؿ
تخصصً بىجاح كبهعدؿ تراكهْ  ٚيقل عف ) ,(%55كهسجل فْ هقرر التربية العهمية ,كيقكـ

بتد ريس تخصصً لصف كاحد أك لعدد هف الصفكؼ فْ إحدػ هؤسسات التطبٓق التْ تكجًٍ

إلٍٓا الكمية.

التربية العممية:

تعرؼ التربية العممية بأنيا فرص التدريب الهتىكعة التْ تتيح لمطالب الهعمـ هشاٌدة

كههارسة التدريب فْ هكاقف كاقعية كطبيعية داخل الصف الدراسْ كيتـ فْ ضكئٍا ترجهة

الهعارؼ الىظرية الهتعمقة بالتدريس إلِ سمكؾ تدريسْ كأداء همهكس ,كٌك ها سٓتـ التطريق لً

فْ هراحل التربية العهمية .تحت إشراؼ كهتابعة اٖستاذ الجاهعْ الهعىْ بالتربية العهمية.

)الزٌراىْ(2013:
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كيعرؼ الباحث التربية العممية عمِ أىٍا إحدػ هقررات كمية التربية كالتْ يسجمٍا الطالب
الهعمـ الذؼ عمِ كشؾ التخرج كبعد ىجاحً فْ جهيع الهقررات الدراسية لٓتـ تىسٓبً ٘حدػ
الهدارس لتطبٓق التربية العهمية بإشراؼ دكاترة هختصٓف هف أحدٌـ هشرؼ تربكؼ كأخر هشرؼ
تخصصْ.
أما فيسبكؾ فٍك هكقع اجتهاعْ عمِ شبكة اٚىترىت يسهح لٗعضاء الهشتركٓف بتككيف
صداقات كهجهكعات تىشر كتتبادؿ فيها بٓىٍا همفات الصكر كالفٓدٓكٌات كالهعمكهات كاٚخبار
الخاصة كالعاهة ,كيساعد ايضا فْ تحدٓد الهكاعٓد كالهىاسبات فيها بٓىٍـ.

اإلطار النظري:
التربية العممية:
تعد التربية العهمية حمقة الكصل بػٓف الجػاىبٓف اٖساسػٓٓف فػْ عهػل كميػات التربيػة كٌهػا :الجاىػب
اٖك ػػاديهْ ,كالجاى ػػب الترب ػػكؼ ,كالحقيق ػػة أى ػػً  ٚيهك ػػف عى ػػد إع ػػداد هعم ػػـ الغ ػػد الفص ػػل ب ػػٓف الج ػػاىبٓف

السػػابقٓف ,إذ ٓىبغػػْ أف تشػػهل خطػػة ا٘عػػداد الجاىػػب التربػػكؼ الػػذؼ يسػػاعد الهعمػػـ عمػػِ تطكيػػع الهػػادة

العمهي ػػة تبعػ ػ ا لحاج ػػات كخص ػػائص كهطال ػػب ىه ػػاء الهتعمه ػػٓف ,كه ػػف ىاحي ػػة أخ ػػرػ  ٚيس ػػتقيـ الجاى ػػب
التربكؼ ,ك ٚيكػكف لػً هعىػِ دكف هػادة عمهيػة يسػتىد إلٍٓػا الهعمػـ فػْ عهمػً .لػذا ٓجػب أف تشػهل خطػة
ا٘عداد أيضا الجاىب العمهْ الذؼ ٓجعل الهعمـ هتهكىا هف الهادة التْ يقكـ بتدريسٍا ,كهسػيط ار عمػِ
جهيع جكاىبٍا) .الهىكفْ(2006:

المراحل التي يمر بيا برنامج التربية العممية بكمية التربية طرابمس:
ٓرتكز برىاهج التربية العهمية بكمية التربية طرابمس عمِ أسس عمهية تربكية تتبع فػْ أغمػب كميػات
التربية كقػد أكػد الباحػث أثىػاء فتػرة تكليػً هىصػب هىسػق التربيػة العهميػة فػْ الكميػة الحػرص عمػِ اتبػاع
ٌذي الخطكات أتْ ذكرٌا كٌْ:
أكال  -مرحمة التمييد لمتربية العممية الميدانية:
كتقسـ ٌذي الهرحمة إلِ:
 .1مرحمة االستعداد:
فْ ٌذي الهرحمة ٓتـ التىسٓق بٓف الجاهعة ههثمة بكميات التربية ,كك ازرة التربية كالتعميـ ههثمة فْ
هراقبات التعميـ كالهدارس الهتعاكىة ,لعهل ا٘جراءات الٛزهة كالتْ تتعمق بتحدٓد الهدارس التْ
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سٓتـ تكزيع الطمبة عمٍٓا ,كذلؾ تشتهل عمِ تكفٓر بعض الكتب الٛزهة لكل تخصص ,ككضعٍا
لدػ الهشرفٓف ,كاستعارتٍا هف قبل طمبة التربية العهمية ,كذلؾ تكزيع كشكفات بأسهاء الطمبة كٛا
حسب تخصصً ,بىاء عمِ عدد الطمبة الذٓف اختاركا الهدارس ,كحسب حاجة كل هدرسة هف
التخصصات ).ياسٓف.(23 ,2005 :
 .2مرحمة التييئة:
تهتد ٌذي الهرحمة لهدة أسبكع عمِ اٖقل ,كيتـ فٍٓا تٍٓئة الطمبة الهعمهٓف ىفسيا كذٌىيا لمتربية
العهمية قبل خركجٍـ لمهدارس ,فٓكضح لٍـ دكر التربية العهمية فْ إعدادٌـ ,كدكر الطالب الهعمـ
أثىاء التدريب بالهدارس ,ككٓف يعالج بعض اٖهكر أك القضايا أك الهشكٛت فْ هدرسة
التدريب ,كها تتـ ا٘جابة عف استفسارات الطمبة كتساؤٚتٍـ) .السعٓد .(17 ,2006 :كأيضا
إهدادٌـ ببعض الهحاضرات الهتعمقة بالتخطيط لمدركس كطرؽ استراتٓجيات التدريس كأٌهية
استخداـ الكسائل التعميهة فْ التدريس كأسالٓب كأىكاع التقكيـ.
ثانيا  -مرحمة تنفيذ التربية العممية الميدانية:
تشتهل ٌذي الهرحمة ثٛث هراحل فرعية كٌْ هترابطة هع بعضٍا البعض كٌذي الهراحل:
 .1مرحمة المشاىدة:
فْ ٌذي الهرحمة هف التدريب ٓكزع طمبة براهج الهعمهٓف إلِ هجهكعات .فٓخصص لكل
هدرسة هجهكعة هف الطٛب فْ تخصصات هختمفة ,ترافق ٌذي الهجهكعة هعمهٓف هتعاكىٓف فْ
أثىاء تدريسٍـ .كفْ ٌذي الهرحمة يككف دكر الطمبة الهعمهٓف الهشاٌدة كا٘صغاء كرصد اٖىشطة
التْ تتـ داخل الصف كخارجً .حٓث تتاح لمطالب فرصة الهشاٌدة العشكائية كالٍادفة ,كيعطِ
الطالب الفرصة لمتعرؼ عمِ الهدرسة الهتعاكىة ,هف حٓث ىظاهٍا الهدرسْ ,كٌٓئتٍا التدريسية
كا٘دارية ,كطبيعة بىائٍا كهرافقٍا كالخدهات التْ تقدهٍا لطمبتٍا ,كلمهجتهع الهحمْ .كذلؾ تشتهل
ٌذي الهشاٌدة عمِ هٛحظة الهعمـ الهتعاكف ,كها يقكـ بً هف عهمية تعميـ كتعمـ داخل الفصل .
كها أف ٌذي الهشاٌدة تككف ٌادفة كهخطط لٍا ,كيهكف أف يشارؾ فٍٓا هشرؼ التربية العهمية ,ثـ
يقكـ بهىاقشة الطمبة فْ الحصص التْ تـ حضكرٌا عىد الهعمـ الهتعاكف) .عبد الحق,1979 :
.(10
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 .2مرحمة المشاركة الجزئية في التدريس:
تشكل ٌذي الهرحمة خطكة ٌاهة ىحك تكظٓف بعض الهعمكهات الىظرية كالكفايات الهعرفية
الهرغكبة التْ يككف الطالب الهعمـ قد اكتسبٍا فْ الهرحمة السابقة ,كيهكف الهشاركة الجزئية فْ
ألكاف الىشاط الهدرسْ كالصفْ كالهشاركة فْ أعهاؿ الهىاكبة ,كضبط طابكر الصباح ,كاعداد
الكسائل ,كتصحيح الكراسات.
كيقكـ الطالب الهعمـ بتىفٓذ هكقف تعميهْ هحدد ,كهخطط لً هسبقا سكاء كاف ٌذا الهكقف
فْ الصف أك خارجً ,كيىفذ الطالب الدرس تحت إشراؼ الهعمـ الهتعاكف أك الهشرؼ التربكؼ,
كقد يككف تىفٓذ جزء هف الحصة أك حصة كاهمة ,ثـ يكهل الهعمـ الهتعاكف باقْ الحصة أك الٓكـ
الدراسْ ,ك ٚبد أف يعرؼ الطالب بأف تىفٓذ جزء هف الحصة  ٚيعفيً هف تحضٓر كل الحصة.
)الف ار كجاهل.(17 ,1999 :
 .3مرحمة المشاركة الكمية في عممية التدريس (حتى نياية الفصل):
تعد هرحمة الهشاركة الكمية آخر هراحل التربية العهمية ,كأكثرٌا تعقٓدا فٍْ الهحصمة الىٍائية
لمهراحل السابقة ,كعمِ الطالب الهعمـ أف يقكـ بهٍاـ ككاجبات هعمـ الهدرسة كاف ٌذي الهرحمة
ٌْ هرحمة التدريس الفعمْ الذؼ ٓؤديً الطالب الهعمـ فْ الهدرسة ,تحت هتابعة الهشرؼ
التربكؼ ,كالهشرؼ التخصصْ ,كهدٓر الهدرسة ,كالهعمـ الهتعاكف.
كفْ ٌذي الهرحمة ٓتكلِ الطالب الهعمـ التخطيط لهٍهات التدريس ,كتىفٓذٌا كتقكيهٍا هتحهٛا
هسؤكلياتٍا كافة ,قائها بكل الكاجبات التْ ٓؤدٍٓا الهعمـ ,كها لك كاف هعمها عمِ هٛؾ الهدرسة.
)عطية كالٍاشهْ.(237 ,2008 :
ثالثا -مرحمة تقكيـ التربية العممية الميدانية:
بعد هركر الطالب الهعمـ بالهراحل السابقة يككف قد كصل إلِ هرحمة تؤٌمً لمقياـ بعهمية
التدريس بهفردي ,كلكىً فْ الكقت ىفسً يحتاج إلِ هف يٛحع عهمً كيشرؼ عميً ,فٍك فْ ٌذي
الهرحمة يقكـ بالتدريس تحت إشراؼ الهشرؼ كالهعمـ الهتعاكف كزهٛئً هف الطٛب أحياى ا ,كاف
التقكيـ فْ التربية العهمية عهمية تعاكىية يسٍـ فٍٓا كل هف الهشرؼ التربكؼ كالهشرؼ
التخصصْ كهدٓر الهدرسة الهتعاكىة ,كها أىً ركف أساسْ هف أركاف التربية العهمية ,كالتقكيـ
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يشهل كل ها يقكـ بً الطالب الهعمـ هف ىشاطات ٖىً عهمية شاهمة لمهكقف التعميهْ) .عبد هللا:
.(41 ,1997

استخداـ فيسبكؾ في العممية التعميمية:
ٓرػ بعض التربكيٓف أف هكقع فيسبكؾ كغٓرٌا هف هكاقع التكاصل اٚجتهاعْ قد ساعدت
فْ حل العدٓد هف الهشاكل التربكية ٖىٍا أضافت الطابع ا٘ىساىْ اٚجتهاعْ هف خٛؿ هشاركة
كتفاعل العىصر البشرؼ هع العهمية التعميهية هها ساعد عمِ جذب الهتعمهٓف كزيادة الرغبة فْ
التعمـ.
كيهكف " لمفيسبكؾ" أف يساٌـ فْ العهمية التعميهية لمطٛب هف خٛؿ الخدهات التْ يهكف لً
أف ٓكفرٌا ,كهف ٌىا تبرز أٌهٓتً الكبرػ ,كذلؾ اىطٛقا هف اٖدكار العدٓدة التْ تهكىً هىٍا
ههٓزاتً الهختمفة كالعدٓدة كتتهثل فْ:
إنشاء صفحة فيسبكؾ
كٌْ أكؿ ها قد ٓتبادر إلِ الذٌف عىد استخداـ فيسبكؾ ,صفحة هتعمقة بهحتكػ دراسْ ها ثـ
يقكـ الطٛب بالبحث عف الهعمكهات الهتعمقة بٍا كاضافتٍا.
انشاء المجمكعات:
تعتبر خدهة الهجهكعات التْ ٓكفرٌا " فيسبكؾ " أحد أٌـ الكسائل الىاجحة فْ تعزيز
التعميـ ,حٓث يهكف لمهعمـ أك الطالب أف ٓىشئ هجهكعة عبر الهكقع خاصة فقط بطٛب فصل
هعٓف أك هادة تدريسية ها كيدعك الزهٛء الٍٓا ,فٍْ تتيح الحكار كالىقاش حكؿ هكاضيع لٍا
عٛقة بتمؾ الهادة الدراسية أك أؼ هكضكع كاف.
كها تكفر ٌذي الهجهكعات فرصة لمتطكير الهٍىْ كاٖكاديهْ لهىسبٍٓا كذلؾ هف خٛؿ اٚشتراؾ
بالهؤتهرات كالمقاءات ككرش العهل هع الهختصٓف فْ التخصصات الهشتركة) .الجىدؼ:
.(2013
نشر االستطالعات كاالستبيانات اإللكتركنيات:
اىتشر فْ أكىة اٖخٓرة ها يعرؼ باٚستطٛع أك اٚستبياف اٚلكتركىْ الذؼ تعددت أىكاعً
حسب شركات اٚتصاؿ التْ أتاحت هثل ٌذي الخدهة ,كفْ ٌذا الهىحىِ عهد الباحثكف أك
الطمبة الذٓف يعدكف هشاريعٍـ أك رسائل تخرجٍـ ,إلِ ىشر استبياىاتٍـ عبر ٌذي الهكقع أك فْ
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هجهكعة فيسبكؾ أك عبر ارسالٍا فْ رسائل خاصة لمهعىٓٓف بالدراسة ,كبذلؾ أصبح " فيسبكؾ
حق٘ ٛجراء الدراسات كساعد البحاث كاختصر عمٍٓـ الكقت كالجٍد.
االستفادة مف أداة األماكف (المكاقع الجغرافية):
أداة يهكف تكظيفٍا ُبغية تحدٓد هكقع دكؿ أك هىاطق هعٓىة ,ك ٌْ فرصة لجعل الهتعمهٓف
ٓتعاهمكف هع الخرائط ,كتحدٓد اٖهاكف القريبة كحتِ الدكؿ الهجاكرة.
التكاصل كاالطالع عمى الجديد:
باعتباري هكقعا رائدا هف هكاقع التكاصل اٚجتهاعْ ,ككذلؾ ساحة كبٓرة لمىقاش كالحكار
كهمتقِ لثقافات هتعددة بمغات كعادات هختمفةٓ ,كفر فيسبكؾ إهكاىات ٌائمة ىستطيع اٚستفادة
السبل ,عمِ سبٓل الهثاؿ  ٚالحصر,
هىٍا كاستثهارٌا فْ تحسٓف التعميـ كالتعمـ ,كٌذي بعض ُ
لضهاف تكاصل أقكػ كأفضل ,كهىً ىتائج تعميهية أحسف:
 إىشاء هجهكعة خاصة أك صفحة هتعمقة بهادة دراسية أك هكضكع تعميهْ أك طٛب فصل أك
هرحمة هعٓىة ,ثـ دعكة الطٛب لمهشاركة فٍٓا بٍدؼ تبادؿ الهعمكهات كاٖفكار ,كىشر كتبادؿ
ركابط الهكاقع ا٘لكتركىية كالصفحات كالفٓدٓكٌات كالصكر ككل ها لً عٛقة بالهكضكع أك
الهادة.
 بعد كل حصة دراسية ,يستطيع الهدرس اٚستعاىة بفيسبكؾ ك إضافة تكضيحات أك
هٛحظات أك هراجعات لـ ُيسعفً كقت الحصة الدراسية لتىاكلٍا.

 تعمٓق الطٛب عمِ صكرة ها أك هىشكر أك فٓدٓك لً عٛقة بدرس هعٓف ,كٌْ خاصية ُيهكف
استثهارٌا فْ التعرؼ عمِ تهثٛت الهتعمهٓف بخصكص هحتكػ تعميهْ هعٓف قد يككف

الهدرس بصدد إعدادي ك التحضٓر لً.
 فيسبكؾ ككسٓمة لمهىاقشة كتبادؿ اٖفكار سكاء قبل الحصة الدراسية أك بعدٌا.
فيسبكؾ ككسٓمة ٚستهرار العٛقة بٓف خريجْ فكج هعٓف لٙبقاء عمِ التكاصل كاٚستهرار فْ

تطكير الذات كالتعمـ.

اإلعالنات:

يهكف كبسٍكلة بالغة تكظٓف فيسبكؾ كأداة ككسٓمة لىشر ا٘عٛىات كهثاؿ ذلؾ:
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 دعكة الطٛب كغٓرٌـ لحضكر هىاسبات تعميهية هختمفة :هحاضرات ,لقاءات,
تككيىات…
 تأجٓل اختبار.

 طمب كاجب أك تكمٓف بهٍهة ,كتمخيص ِىقاط ٌاهة هف الدرس.
متابعة المستجدات ك األخبار:
حٓث يهكف لمهدرسٓف عبر فيسبكؾ هتابعة ها ٓتعمق بتخصصٍـ كالبقاء عمِ تكاصل هع زهٛء
الهٍىة هف جهيع أىحاء العالـ.
التغذية الراجعة:
تُعد التغذية الراجعة ذات أٌهية كبٓرة لمهتعمهٓف .فٍْ هطمكبة لتثبٓت الهعمكهات الصحيحة ,أك
تصحيحٍا إف كاىت خاطئة ,كفيسبكؾ أداة هىاسبة جدا لٍذا اٖهر سكاء عبر التعالٓق أك
الهشاركات أك ا٘عجاب ,فٍك ُٓبقْ عمِ التكاصل )الهتزاهف كغٓر الهتزاهف( كٌك الشْء الذؼ
ٓؤثر إٓجابا عمِ ىفكس الطٛب.

فيسبكؾ لممشاركة كالتقاسـ ك تبادؿ المعمكمات:
لمفيسبكؾ إهكاىات تقىية كتكىكلكجية ٌائمة ٓ ٚىبغْ لمهدرس أف ٓتٍاكف فْ استثهارٌا عبر:
ىشر الصكر كهقاطع الفٓدٓك التعميهية الهىاسبة لمهادة كهشاركتٍا هع الطٛب كالهٍتهٓف ,لمتعمٓق
عمٍٓا كهىاقشة هحتكاٌا.
 تبادؿ الخبرات ك الهعمكهات هع الهٍتهٓف هف جهيع أىحاء العالـ بهكضكع تعميهْ
ها.
 ىشر كهشاركة الكتب ا٘لكتركىية.
 ىشر كهشاركة الهكاقع ك الكسائط الهفٓدة لتعزيز هعمكهات الطٛب كتكسيع آفاقٍـ.
تحفيز الطالب كتنمية الدافعية نحك التعمـ:
فيسبكؾ بإٓجابياتً ك إهكاىياتً ك أدكاتً القكية سيسٍـ  ٚهحالة فْ رفع هستكػ الدافعية لدػ
الطٛب ,كٌك أهر ضركرؼ لكل تعمـ فعاؿ لبذؿ الهزيد هف الجٍد كالتفاعل ك التكاصل ,الشْء
الذؼ ستككف لً ىتائج إٓجابية عمِ التعمـ.
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األسباب التي دفعت الباحث الى استخداـ صفحة التكاصل االجتماعي فيسبكؾ في
اثراء برنامج التربية العممية:
إقباؿ هعظـ طٛب كمية التربية بصفة عاهة كطٛب التربية العهمية بصفة خاصة إلِ



استخداـ صفحة الكمية كصفحة التربية العهمية لمكمية فْ التكاصل كىشر اٖخبار.
تشجيع الطٛب عمِ استعهاؿ صفحة التكاصل اٚجتهاعْ فيسبكؾ ٖغراض تعميهية



غٓر الدردشة كالترفيً.


تبىْ ىهط جدٓد هف التعميـ ٓتهاشِ هع التطكرات التكىكلكجية فْ كسائل التعميـ.



السعْ لتعزيز كتكثٓق ركابط اٚتصاؿ بٓف اٚساتذة كالطٛب ,كآجاد هىبع عمهْ ٓجهعىا
بٍـ عف بعد.

الخطكات المتبعة في استخداـ صفحة التكاصل االجتماعي فيسبكؾ إلثراء برنامج
التربية العممية:
تـ استخداـ صفحة التكاصل اٚجتهاعْ فيسبكؾ ٘ثراء برىاهج التربية العهمية لكمية التربية
طرابمس باتباع الخطكات التالية:


تحدٓد الفئة التْ ستستفٓد هف استخداـ الصفحة تحدٓدا دقيقا كالتْ تهثمت فْ :طمبة التربية
العهمية بكمية التربية طرابمس.



إىشاء صفحة عمِ فيسبكؾ )(https://www.facebook.com/altarbiahalamalea
) (2017خاصة بالتربية العهمية كاىشاء هجهكعة تضـ فْ عضكيتٍا الفئة الهستفٓدة فقط
)طمبة التربية العهمية( ,هع إهكاىية التحكـ فْ إضافة أك عدـ إضافة أعضاء جدد هف
خارجٍا.



تعريف كاضح ٌٖداؼ الصفحة كالهجهكعة كالغرض هىٍها كأٌهٍا:


أف تككىا بهثابة جسر لمتكاصل هع طٛب التربية العهمية كهىسق التربية العهمية بالكمية
كالهشرفٓٓف التربكيٓف كالتخصصٓٓف.
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ىشر كل ها ٓتعمق ببرىاهج التربية العهمية بداية هف هكاقع الهدارس الهستٍدفة لتطبٓق
برىاهج التربية العهمية كقكائـ تسجٓل الطمبة فْ البرىاهج كىهاذج التقٓيـ الخاصة بالطمبة
كالهشرفٓف.



ىشر الدركس كالهحاضرات التْ سبقت برىاهج التربية العهمية ككذلؾ الهذكرات كالتعميهات
الخاصة بالبرىاهج.



ىشر ىشاطات الطمبة داخل فصكؿ كهدارس التطبٓق خٛؿ فترة البرىاهج.



التفاعل هف خٛؿ رسائل الصفحة كالهجهكعة الهىشأة عمِ تساؤٚت كاستفسارات الطمبة
ككل ها ٓتعمق بالبرىاهج.



ىشر ىتائج الطمبة فْ ىٍاية البرىاهج.

منيج الدارسة كاجراءاتيا:
منيج الدراسة:

استخدـ الباحث فْ ٌذي الدراسة الهىٍج الهسحْ الكصفْ الذؼ ٍٓتـ بكصف الظاٌرة

باستفتاء جهيع هجتهع الدراسة أك عدد كبٓر هىٍـ كهف أجل ا٘جابة عف أسئمة الدراسة قاـ
الباحث ببىاء استبياف هسترشدا بالدراسات السابقة فْ الهجاؿ ىفسً.

حدكد الدراسة:

الحد المكضكعي :فاعمية استخداـ صفحة التكاصل اٚجتهاعْ )فيسبكؾ( فْ إثراء برىاهج التربية
العهمية كحل بعض هشكٛتً بكمية التربية طرابمس.

الحد المكاني :اقتصرت ٌذي الدراسة عمِ طمبة كمية التربية بجاهعة طرابمس.
الحد الزمني :طبقت ٌذي الدراسة عمِ الفصمٓٓف الدراسٓٓف ربيع  2019كخريف 2019ـ.
الحد البشري :اقتصرت ٌذي الدراسة عمِ طمبة التربية العهمية هف هختمف التخصصات بالكمية.
مجتمع الدراسة:

تككف هجتهع الدراسة هف طمبة التربية العهمية هف هختمف التخصصات بكمية التربية طرابمس

لمفصل الدراسْ ربيع  2019كخريف 2019ـ كالذؼ بمغ عددٌـ  253طالبا.
عينة الدراسة:

ىظ ار لصغر حجـ هجتهع الدراسة فقد شهمت العٓىة جهيع أفراد هجتهع الدراسة ,حٓث بمغ

عدد إجهالْ اٚستباىات الهستمهة كالهكتهمة  217استباىة.
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أداة الدراسة:
استطاع الباحث -هف خٛؿ هراجعة بعض الدراسات السابقة فْ كهراجعة بعض اٖدبيات

التربكية فْ ٌذا الصدد -بىاء بىكد استباىة اتجاي طمبة كمية التربية ىحك فاعمية استخداـ صفحة
التكاصل اٚجتهاعْ )فيسبكؾ( فْ إثراء برىاهج التربية العهمية فْ اربعة هحاكر:

أكال :ا٘عداد كاالتجٍٓز لبرىاهج التربية العهمية (4) .فقرات
ثانيا :التىفٓذ لبرىاهج التربية العهمية (11) .فقرة.

ثالثا :التقكيـ كىشر الىتائج لطمبة التربية العهمية (5) .فقرات

رابعا :دكر صفحة التػكاصل اٚجتهاعْ )فيسبكؾ( فْ برىاهج التربية العهمية (21) .فقرة

صدؽ ادكات الدراسة:

تـ إعداد اٚستبياف فْ صكرتً اٖكلية هف ) (60فقرة ,كهف أجل هعرفة هدػ هىاسبة فقرات

اٚستبياف ٌٖداؼ الدراسة ,كهدؽ الدقة العمهية فْ صياغة الفقرات ,كهدػ هٛءهة كل فقرة

الهحكر الذؼ تىتهْ إليً ,تـ عرض اٚستبياف عمِ هجهكعة هف الهحكهٓف ,هف ذكؼ الخبرة
كاٚختصاص ,هف أعضاء ٌٓئة التدريس الهتخصصٓف فْ الهجاؿ .كفْ ضكء آراء كهٛحظات

الهحكهٓف ,تـ تعدٓل صياغة بعض الفقرات ,كدهج بعضٍا ,كتـ ا٘بقاء عمِ فقرات اٚستبياف

التْ حصمت عمِ ىسبة ) (70 %فأكثر هف اتفاؽ الهحكهٓف ,كبالتالْ فقد تككف اٚستبياف
بصكرتً الىٍائية هف ) (41فقرة.

إجراءات الدراسة:

بعد تطكير أداة الدراسة كالتأكد هف صدقٍا تهت إجراءات الدراسة عمِ الىحك التالْ:
 تـ تحكيل اٚستباىة باستخداـ ىهاذج جكجل الِ استباىة الكتركىية.

 تـ ىشر اٚستباىة اٚلكتركىية كتكزيعٍا عمِ طٛب التربية العهمية بكمية التربية لمفصمٓف
الدراسٓف ربيع كخريف  2019هف خٛؿ صفحة التكاصل اٚجتهاعْ فيسبكؾ الخاصة
ببرىاهج التربية العهمية لكمية التربية طرابمس.

https://www.facebook.com/altarbiahalamalea
 تـ استٛـ  217رد عمِ اٚستباىة الهىشكرة هف عدد الطمبة الكمْ  253طالبا .أؼ أف
 % 85.77هف الطٛب اجابكا عمِ اٚستباىة.

تـ إىشاء جدكؿ بياىات أكسل هف خٛؿ اٖداء التْ تتيحٍا ىهاذج جكجل كاستخدهت ٌذي البياىات
فْ الهعالجات اٚحصائية.
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نتائج البحث كمناقشتيا:

المعالجة اإلحصائية:

لٙجابة عف أسئمة البحث ,استخدـ الباحث البياىات التْ تـ الحصكؿ عميً باستخداـ ىهاذج
جكجل كهف ثـ طبق البرىاهج ا٘حص ػ ػائْ )Statistical Package For Social (SPSS
٘ Sciencجراء الهعالجات ا٘حصائية الهىاسبة لٙجابة عف أسئمة البحث

أكال :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ :ما ىي آراء طمبة التربية العممية بكمية التربية طرابمس
في استخداـ صفحة التكاصل االجتماعي (فيسبكؾ) في مرحمة اإلعداد كالتييئة لبرنامج التربية

العممية؟

مرحلة االستعداد والتهٌئة

أٍئٍخ االٍزج١بْ

ٔؼُ

ال

اٌزىواه

199

18

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

91.7

8.3

اٌزىواه

200

17

92.2

7.8
34

80

ً٘ ٍغٍذ ف ٟاٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ِجلئ١ب ف ٟاالٔزؤذ لجً اٌزٕيً٠

80

ً٘ اٍزفلد ِٓ اٌّؾبػواد اٌزٍ ٟجمذ ثؤبِظ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ٚرُ
ٔشو٘ب ػٍ ٝاٌظفؾخ

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

80

اٌّلهٍخ اٌزٍ ٟغٍذ ثٙب وبٔذ ِٓ افز١بهن

اٌزىواه

183

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

84.3

15.7

80

ٚفود اٌظفؾخ اٌٛلذ ٚاٌغٙل ِٓ فالي اٌمٛائُ إٌّشٛهح ٌزٛى٠غ
اٌطٍجخ ك ْٚاٌوعٛع اٌ ٟاٌىٍ١خ

اٌزىواه

210

7

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

96.8

3.2

91.25

8.75

الجدكؿ رقـ ()1
لٙجابة عمِ ٌذا التساؤؿ قاـ الباحث بحساب الهتكسطات الحسابية كالىسب الهئكية ٘جابة
طٛب التربية العهمية كذلؾ لكل فقرة هف فقرات اٚستبياف كها ٌك هكضح بالجدكؿ رقـ ).(1
هف خٛؿ ىتائج الدارسة فْ الجدكؿ رقـ )ٓ (1تضح أف قيهة الىسبة الهئكية ٔراء الطٛب
الذٓف أجابكا بىعـ فْ بىكد اٚستباىة تساكؼ ) (%91.25كٌْ قيهة هرتفعة كذات دٚلة عمِ
اتجاي آجابْ كرضا لطٛب التربية العهمية ىحك استخداـ صفحة التكاصل اٚجتهاعْ )فيسبكؾ(
فْ هرحمة ا٘عداد كالتٍٓئة لبرىاهج التربية العهمية.
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كباستطٛع آراء الطٛب حكؿ كل فقرة هف فقرات ٌذا اٚستبياف كها ٓكضح الجدكؿ رقـ ),(1
ىجد أف ) (%91.70هف الطٛب سجمكا هبدئيا فْ برىاهج التربية العهمية عف طريق صفحة
التكاصل اٚجتهاعْ )فيسبكؾ(.
كأف ) (% 92.2هىٍـ قد استفاد هف الهحاضرات التْ سبقت البرىاهج كىشرت عمِ الصفحة.
كها ٓكضح الجدكؿ رقـ ) (1أف ) (% 96.8لـ يضطركا الِ هراجعة الكمية كالتأكد هف إدراج
أسهائٍـ ضهف البرىاهج بل كفرت عمٍٓـ الصفحة الكقت كالجٍد هف خٛؿ القكائـ الهىشكرة لتكزيع
الطمبة.
ثانيا :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني :ما ىي آراء طمبة التربية العممية بكمية التربية طرابمس
في استخداـ صفحة التكاصل االجتماعي (فيسبكؾ) في مرحمة التنفيذ لبرنامج التربية العممية؟

مرحلة التنمٌد (اسبوع المشاهدة)
ٔؼُ

ال

اٌزىواه

207

10

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

95.4

4.6

اٌزىواه

138

79

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

63.6

36.4

اٌزىواه

192

25

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

88.5

11.5

اٌزىواه

90

127

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

41.5

58.5

اٌزىواه

97

120

44.7

55.3
12

أٍئٍخ االٍزج١بْ
80

اٍزمجٍزه اٌّلهٍخ ثشىً ع١ل ِٓ االٍجٛع االٚي

80

ربثؼزه ف ٟاٍجٛع اٌّشب٘لح ِؼٍّخ ِزقظظخ ِىٍفخ ِٓ االكاهح

80

رٛى٠غ اٌغلاٚي اٌلهاٍ١خ وبْ ِزمبهة فّ١ب ثٕ١ىُ

80

اٌّشوف ٓ١اٌزوث ٓ١٠ٛؽؼٛهُ٘ ف ٟاالٍجٛع االٚي وبْ ٌٗ كٚها وج١و
ف ٟرور١ت علاٌٚىُ

85

اٌّشوف ٓ١اٌزقظظ ٓ١١ؽؼٛهُ٘ ف ٟاالٍجٛع االٚي وبْ ٌٗ كٚها
وج١و ف ٟرور١ت علاٌٚىُ

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

86

ِؼٍّبد اٌّلاهً رؼبٍِ ُٙثشىً ع١ل ِغ ؽٍجخ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ

اٌزىواه

205

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

94.5

5.5

87

ػاللز ٟثبٌطٍجخ رَ١و ثشىً ع١ل

اٌزىواه

214

3

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

98.6

1.4

75805

00870

مرحلة التنفٌذ (التنفٌذ الفعلً)
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80

اؽوص اصٕبء اٌزله ٌ٠ػٍ ٝاٌَ١و ػٍ ٟفطخ اٌلهً

80

ط١بغخ اال٘لاف ٠ئصو ثشىً وج١و ػٍ ٟاٌلهً

80

اٍزقلَ اٌٍٛبئً اٌزؼٍ١ّ١خ ف ٟوً كهً

80

رٛعٙ١بد اٌّشوف ٓ١وبْ ٌٙب كٚه وج١و ف ٟرؾَ ٓ١أكائٟ

أعّبٌِ ٟوؽٍخ اٌزٕف١ن

اٌزىواه

214

3

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

98.6

1.4

اٌزىواه

202

15

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

93.1

6.9

اٌزىواه

188

29

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

86.6

13.4

اٌزىواه

204

13

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

94.0

6.0

93.07

6.92

84.16

15.84

الجدكؿ رقـ ()2
هف خٛؿ ىتائج الدارسة فْ الجدكؿ رقـ )ٓ (2تضح أف قيهة الىسبة الهئكية ٔراء الطٛب الذٓف
أجابكا بىعـ فْ بىكد اٚستباىة تساكؼ ) ٌْ (%84.16قيهة هرتفعة كلٍا دٚلة عمِ أف هرحمة
اٚعداد كالتٍٓئة لبرىاهج التربية العهمية كهف خٛؿ إجابة الطمبة عمِ اٚسئمة الهىشكرة عمِ
صفحة التكاصل اٚجتهاعْ )فيسبكؾ( تسٓر بالشكل الهطمكب.
كقد ساعدت ٌذي الىتائج هىسق التربية العهمية فْ الكمية فْ هتابعة هجهكعة كبٓرة هف الهدارس
كفْ كقت قصٓر  ٚيسهح لً بالهركر عمٍٓا جهيعا.
كساٌهت ٌذي الىتائج أيضا هف تدارؾ بعض الهشكٛت التْ يهكف أف تقع خٛؿ فترة تىفٓذ
البرىاهج كالكقكؼ عمٍٓا أك ٚبأكؿ.
كقد ٓتضح ذلؾ هث ٛفْ الفقرة ) 4ك (5فْ هرحمة تىفٓذ برىاهج التربية العمهية حٓث تبٓف
اٚجابات تأثٓر حضكر الهشرفٓف التربكيٓف كالتخصصٓٓف كدكري فْ تىظيـ جداكؿ الطٛب
كاستٛهٍـ لفصكلٍـ كقد ساعدت ٌذي اٚجابات هىسق التربية العهمية كذلؾ هف خٛؿ الرجكع الِ
اجابة اٚستبياف الفرية كهعرفة الهشرفٓف الهتأخريف كالتكاصل هعٍـ أك ٚبأكؿ كحثٍـ عمِ زيارة
طٛبٍـ فْ اٚسابيع اٚكلِ هف هرحمة التىفٓذ.
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ثالثا :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث :ما ىي آراء طمبة التربية العممية بكمية التربية طرابمس

في استخداـ صفحة التكاصل االجتماعي (فيسبكؾ) في مرحمة التقكيـ كنشر النتائج لطمبة
التربية العممية؟

مرحلة التمٌٌم
أٍئٍخ االٍزج١بْ
80

رٙزُ االكهح ثّزبثؼخ ٍغً ؽؼٛهٔب ٚغ١بثٕب ١ِٛ٠ب

80

ً٘ اٌٛلذ اٌن٠ ٞمؼ ٗ١اٌّشوف ٓ١كافً اٌفظً ٌٍزم٠ ُ١١ؼزجو وبفِٓ ٟ
ٚعٙخ ٔظون.

80

ً٘ وبٔذ ِلح ثؤبِظ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ وبف١خ إلٔغبى اٌجؤبِظ

80

ً٘ رٛافك ػٍٔ ٟشو ٔزبئظ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ف ٟاٌظفؾخ

85

ً٘ رٛافك ػٍ ٝافز١به ِلهٍزه ِوح أفوٌ ٜزٕف١ن ثؤبِظ اٌزوث١خ
اٌؼٍّ١خ ٌطٍجخ اٌفظٛي اٌمبكِخ

ٔؼُ

ال

اٌزىواه

213

4

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

98.2

1.8

اٌزىواه

166

51

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

62.3

37.7

اٌزىواه

207

10

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

95.4

4.6

اٌزىواه

169

48

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

77.9

22.1

اٌزىواه

174

43

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

80.2

19.8

82.52

17.48

الجدكؿ رقـ ()3
هف خٛؿ ىتائج الدارسة فْ الجدكؿ رقـ )ٓ (3تضح أف قيهة الىسبة الهئكية ٔراء الطٛب الذٓف
أجابكا بىعـ فْ بىكد اٚستباىة تساكؼ ) (%82.52كٌْ قيهة هرتفعة كلٍا ذات دٚلة إٓجابيا
لطٛب التربية العهمية ىحك استخداـ صفحة التكاصل اٚجتهاعْ )فيسبكؾ( فْ هرحمة تقٓيـ
برىاهج التربية العهمية.
كباستطٛع آراء الطٛب حكؿ كل فقرة هف فقرات ٌذا اٚستبياف كها ٓكضح الجدكؿ رقـ )(3
ىجد أف ) (%80.02هف الطٛب ساٌهكا فْ تقٓيـ هدارس التطبٓق ككاف لٍـ دك ار فعاؿ فْ
تقرير اختيارٌا فْ الفصكؿ الٛحقة.
كها أف ) (%95.40هىٍـ ٓرػ أف هدة البرىاهج كاف كافيً ٘ىجازي كاتهاهً.
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[متطمبات التحكؿ التربكي لكميات التربية في ظل تحديات تكنكلكجيا المعرفة]

كعف الزيارات كالكقت الذؼ يقضيً الهشرفٓف داخل الفصل لتقٓيهٍـ فقد رأػ ) (%37.70أىً
غٓر كافْ لمتقٓيـ كاختمف هعٍـ ) (%62.30فْ ذلؾ.
رابعا :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع :ما ىي آراء طمبة التربية العممية بكمية التربية طرابمس
في دكر صفحة التػكاصل االجتماعي (فيسبكؾ) في برنامج التربية العممية؟
دور الصفحة
ٔؼُ

ال

اٌزىواه

206

11

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

94.9

5.1

اٌزىواه

200

17

92.2

7.8
27

أٍئٍخ االٍزج١بْ
80

اربثغ طفؾخ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ػٍ( ٝفَ١جٛن) ثشىً َِزّو

80

ّ٠ىٕىُ اٌزٛاطً ِٓ فالي هٍبئً طفؾخ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ػٍٝ
(فَ١جٛن) ِغ َِٕك اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ف ٟاٚ ٞلذ

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

80

اهٍٍذ طٛه ٔشبؽبر ٟاٌ ٟطفؾخ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ػٍ( ٝفَ١جٛن)

اٌزىواه

190

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

87.6

12.4

80

ارجب٘ب ثظٛه ٞاٌز ٟرٕشو ف ٟطفؾخ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ػٍ( ٝفَ١جٛن)
اِبَ ػبئٍزٚ ٟىِالئٟ

اٌزىواه

168

49

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

77.4

22.6

85

ٍبّ٘ذ طفؾخ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ػٍ( ٝفَ١جٛن) ف ٟفٍك اٌزٕبفٌ فّ١ب
ثٕٕ١ب

اٌزىواه

201

16

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

92.6

7.4

86

ِشب٘لرٌ ٟظٛه ػٍ ٝطفؾخ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ػٍ( ٝفَ١جٛن) ٌٕشبؽبد
ىِ١الر ٟف ٟاٌّلاهً االفو٠ ٜغؼٍٕ ٟارؾٌّ اوضو ف ٟأكائ ٟكفً
اٌفظً

اٌزىواه

198

19

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

91.2

8.8

87

افند ثؼغ االفىبه ِٓ فالي اٌظٛه إٌّشٛهح ف ٟطفؾخ اٌزوث١خ
اٌؼٍّ١خ ػٍ( ٝفَ١جٛن)

اٌزىواه

138

79

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

63.6

36.4

88

اعل ؽٍٛال ٍو٠ؼخ ٌّشىالد اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ثبٍزقلاَ طفؾخ اٌزوث١خ
اٌؼٍّ١خ ػٍ( ٝفَ١جٛن)

اٌزىواه

180

37

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

82.9

17.1

89

رغؼً طفؾخ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ػٍ( ٝفَ١جٛن) اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ِّزؼخ

اٌزىواه

203

14

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

93.5

6.5

801

٠يكاك ؽجٌٍ ٟزوث١خ اٌؼٍّ١خ ثبٍزقلاَ طفؾخ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ػٍٝ
(فَ١جٛن)

اٌزىواه

186

31

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

85.7

14.3

800

ٍؤؽزفع ثّٕشٛهاد طفؾخ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ػٍ( ٝفَ١جٛن) فٟ
اٌَّزمجً

اٌزىواه

178

39

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

82.0

18.0

800

أه ٜاْ اٍزقلاَ طفؾخ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ػٍ( ٝفَ١جٛن) ٍزطٛه اٌزوث١خ
اٌؼٍّ١خ

اٌزىواه

209

8

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

96.3

3.7
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800

أه ٜاْ االشزوان ف ٟطفؾخ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ػٍ( ٝفَ١جٛن) ػوٚهح
ٍِؾخ ٌىً ؽٍجخ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ

800

اشؼو ثبألِبْ ػٕل ؽوػ ِشىٍز ٟثبٍزقلاَ طفؾخ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ػٍٝ
(فَ١جٛن)

805

ارشٛق اٌ ٟلواءح ِٕشٛهاد طفؾخ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ػٍ( ٝفَ١جٛن)

806

اٍزغوة ِٓ اٌطٍجخ اٌن٠ ٌُ ٓ٠شبهوٛا ف ٟطفؾخ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ػٍٝ
(فَ١جٛن)

807

أه ٜاْ طفؾخ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ػٍ( ٝفَ١جٛن) أكاح ارظبي ِ ّٗٙفٟ
ثؤبِظ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ

808

َ٠بػل اٍزقلاَ طفؾخ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ػٍ( ٝفَ١جٛن) ف ٟاٌزمٍِٓ ً١
طؼٛثخ اٌن٘بة اٌ ٝاٌىٍ١خ ٌؾً ِشىالد اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ اصٕبء اٌزطج١ك.

809

رَبػل ِٕشٛهاد طفؾخ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ػٍ( ٝفَ١جٛن) ِٓ هفغ
َِز ٜٛاٌطالة اٌّؼٍّ.ٓ١

801

٠غؼً اٍزقلاَ طفؾخ اٌزوث١خ اٌؼٍّ١خ ػٍ( ٝفَ١جٛن) اٌطبٌت اٌّؼٍُ
ػٍ ٝرٛاطً َِزّو ثبٌىٍ١خ اصٕبء اٌزله٠ت.

800

٠غت رؼّ ُ١اٍزقلاَ طفؾبد اٌزٛاطً االعزّبػ( ٟفَ١جٛن) فٟ
عّ١غ وٍ١بد اٌزوث١خ.

اٌزىواه

201

16

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

92.6

7.4

اٌزىواه

176

41

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

81.1

18.9

اٌزىواه

187

30

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

86.2

13.8

اٌزىواه

153

64

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

70.5

29.5

اٌزىواه

208

9

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

95.9

4.1

اٌزىواه

209

8

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

96.3

3.7

اٌزىواه

205

12

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

94.5

5.5

اٌزىواه

208

9

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

95.9

4.1

اٌزىواه

209

8

إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ

96.3

3.7

88.05

11.94

الجدكؿ رقـ ()4
هف خٛؿ ىتائج الدارسة فْ الجدكؿ رقـ )ٓ (4تضح أف قيهة الىسبة الهئكية ٔراء الطٛب
الذٓف أجابكا بىعـ فْ بىكد اٚستباىة تساكؼ ) (%88.05كٌْ قيهة هرتفعة كلٍا ذات دٚلة عمِ
رضا طٛب التربية العهمية عف دكر صفحة التكاصل اٚجتهاعْ )فيسبكؾ( كأثرٌا عمِ البرىاهج
بشكل عاـ.
حٓث أكضحت الفقرات ) (1,2,3,4,5,6

أف أغمب الطٛب كاف ٓتابعكف الصفحة بشكل

هستهر ,كها أف هساٌهات هف خٛؿ ىشر هساٌهات كاف لٍا دكر فْ الرفع هف هعىكياتٍـ
كدفعٍـ الِ التىافس فيها بٓىٍـ.
كأكدت ىتائج الفقرات ) (8,9,12,14,15أف أغمب الطٛب كاف هستهتعا بالبرىاهج ككقد
ساٌهت الهىشكرات فْ حل الهشاكل التِ كاجٍتٍـ.
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كيرػ حكالِ ) (%95.00هف الطٛب ) (17,18,19أف صفحة التربية العهمية عمِ
)فيسبكؾ( أداة اتصاؿ هٍهً ,كأىٍا تقمل هف صعكبة الذٌاب الِ الكمية لحل هشكٛت التربية
العهمية أثىاء التطبٓق.
كأكدت ) (%96.3هف الطٛب ضركرة تعهيـ استخداـ صفحات التكاصل اٚجتهاعْ )فيسبكؾ(

فْ جهيع كميات التربية.

التكصيات.

استىادا إلِ الىتائج التْ أكضحتٍا ٌذي الدراسة ٓكصْ الباحث:


القياـ بحهٛت تكعكية بٓف الطٛب كاٖساتذة بأٌهية استخداـ هكاقع التكاصل اٚجتهاعْ



تكظٓف شبكات التكاصل اٚجتهاعْ فْ التعميـ لتىهية الهٍارات الهختمفة لمطٛب.



عقد دكرات ككرش عهل لتدريب الهعمهٓف عمِ استخداـ شبكات التكاصل اٚجتهاعْ فْ

فْ تطكير العهمية التعميهية.

التعميـ.


تجهيع جٍكد اٖساتذة الفردية فْ استخداـ هكاقع التكاصل اٚجتهاعْ فْ العهمية
التعميهية ,كآجاد هعآٓر هكحدة لٍا.



استخداـ صفحة التكاصل اٚجتهاعْ )فيسبكؾ( فْ برىاهج التربية العهمية بعد أف
أظٍرت الىتائج أف درجة الفاعمية فْ إثراء برىاهج التربية العهمية كحل بعض هشكٛتً

بكمية التربية طرابمس جاءت بدرجة كبٓرة.
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كاقع برنامج التربية العممية بكمية التربية مصراتة مف
كجية نظر الطمبة في ظل جائحة ككركنا

أ .فتحية مفتاح عباس
ممخص البحث :

ػػ

أ .أـ السعد أحمد األشمـ

ػػ

أ .ابتساـ ميالد التكركني

كمية التربية  /جاهعة هصراتة

ٌدؼ البحث إلِ التعرؼ عمِ كاقع برىاهج التربية العهمية بكمية التربية هصراتة هف كجٍة ىظر الطمبة
فْ ظل جائحة ككركىا  ,استخدهت الباحثات الهىٍج الكصفْ ,تهثمت أداة البحث فْ استباىة جاٌزة هكزعة
عمِ هجالٓف ) دكر الهشرؼ اٖكاديهْ ,برىاهج التربية العهمية كدكر الجاهعة كاجراءاتٍا ىحكي( ,تككف
هجتهع البحث هف الطمبة الذٓف تـ تطبٓق برىاهج التربية العهمية عمٍٓـ داخل الكمية هف هختمف اٖقساـ
العمهية ,أها عٓىة البحث فاشتهمت ) (90طالبة ,كأشارت ىتائج البحث إلِ أف الهستكػ العاـ لكاقع برىاهج
التربية العهمية جاء بدرجة هتكسطة بهتكسط ) (2.2978كبكزف هئكؼ ) (%76.6ك دكر الهشرؼ
اٖكاديهْ لبرىاهج التربية العهمية جاء بدرجة عالية بهتكسط) ( 2.4607كبكزف هئكؼ ) (%82كأىً ٚ
تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية حكؿ كاقع برىاهج التربية العهمية بكمية التربية /جاهعة هصراتة ,ك دكر
الهشرؼ التربكؼ فْ برىاهج التربية العهمية بالكمية ٓرجع إلِ هتغٓر التخصص )عمهْ ,كأدبْ( ك أىً ٚ
تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية حكؿ برىاهج التربية العهمية كدكر الجاهعة كاجراءاتٍا ىحكي ترجع إلِ
هتغٓر الهعدؿ التراكهْ كتكصْ الباحثات بضركرة زيادة عدد الساعات الهعتهدة لمتربية العهمية ,كزيادة
اٌٚتهاـ بالكفايات التعميهية لمطمبة كالتركٓز عمِ استراتٓجيات التدريس الحدٓثة.
Research Summar:
The aim of the research is to identify the reality of the practical education
program at the Faculty of Education in Misurata from the students' point
of view in light of the Corona pandemic, researchers used the descriptive
approach, the research tool represented a ready-made questionnaire
distributed in two areas (the role of the academic supervisor, the practical
education program and the university’s role and procedures towards it).
The research community consists of students for whom the practical
education program was applied within the college from various scientific
departments, while the research sample included (90) students, and the
results of the research indicated that the general level of the reality of the
practical education program came with an average grade of (2.2978) and
a percentage weight (76.6%). And the role of the Academic Supervisor
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for the Practical Education Program came with a high score, with an
average (2.4607) and a percentage weight Percentage (76.6%) and the
role of the academic supervisor for the practical education program came
with a high degree with an average of (2.4607) and a percentage weight
(82%) and that there are no statistically significant differences about the
reality of the practical education program at the College of Education /
University of Misurata, and the role of the educational supervisor in the
education program The process in the college is due to the variable of
specialization (scientific and literary) and that there are no statistically
significant differences about the practical education program and the
university’s role and procedures towards it due to the GPA variable.
Researchers recommend the need to increase the number of credit hours
for practical education, increase attention to the educational competencies
of students and focus on strategies Modern teaching.
مقػػػػػدمػػػػػػة:
يعد إعداد الهعمـ كتأٌٓمً هف اٖهكر التْ تحتل هكاىة هٍهة كضركرية لمتطكر كالتقدـ
الحضارؼ فْ الهجتهعات جهيعٍا ,فالتربية تعد عهاد التغٓٓر كالهدخل اٖساسْ كاٖداة التْ تعد
طالب الٓكـ ليككف هعمـ الغد ,لذا فإف تكفٓر الهعمـ القادر عمِ هكاكبة التطكرات الهختمفة ,هف
حٓث ا٘عداد أهر ٌاـ).الجعافرة ,كآخركف(476 ,2011 ,
كيهثل الهعمـ أٌـ العىاصر فْ العهمية التربكية ,كلٍذا كاف هف الكاجب العىاية بإعدادي
إعدادا سميه ا ,إهدادي بها ٓجد فْ هٓداف عهمً هف هعمكهات كثقافات هختمفة كتجارب هفٓدة,
كايهاى ا بأٌهية التأثٓر الذؼ يحدثً الهعمـ الهؤٌل عمِ ىكعية التعميـ هستكاي ,فإف الدكؿ عمِ
اختٛؼ فمسفاتٍا كأٌدافٍا كىظهٍا اٚجتهاعية كاٚقتصادية تكلْ ـ ٌىة التعميـ كاٚرتقاء بالهعمـ
جل اٌتهاهٍا كعىآتٍا)العاجز(23 , 2015 ,
كتعد التربية العهمية العهكد الفقرؼ لبراهج إعداد الهعمهٓف قبل الخدهة فْ كميات العمكـ
التربكية ,فٍْ التطبٓق العهمْ لها اكتسبً الطالب هف خبرات فْ الهساقات الدراسية الهختمفة,
كيهكف القكؿ أىٍا ٌْ عصب ا٘عداد التربكؼ ٖىٍا فْ الكاقع تهثل هكاجٍة هعمـ الهستقبل
لكظيفتً اٖساسية ,كاٚىتقاؿ تدريجي ا إلِ حٓث ٓتعرؼ إلِ هشكٛت هٍىتً كاٖخ بٓدي إلِ التأقمـ
كالتكٓف هعٍا).ىقٛا عف أبك ىهرة ,كآخركف(188 ,2007 ,
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كلقد أصبحت التربية العهمية فْ الكقت الحاضر جزءا هٍه ا فْ إعداد خريجْ الكميات
الهختصة لههارسة الحياة العهمية ,إذ أىٍا تربْ لدٍٓـ فف التدريس كتحسف كتطكر إيصاؿ
الهعمكهة كها تىهْ الحس الهٍىْ كقكة الهٛحظة كا٘دارة كالتحهل كفرض هقكهات الشخصية
فضٛا عف القدرة عمِ ا٘بداع فْ العهل ,خاصة " كأىٍا تىفذ فْ أغمب اٖحكاؿ فْ اٖبىية
كالهٛعب الهفتكحة كالصاٚت الرياضية فْ هقابل الهكاد اٖخرػ التْ تهارس فْ الفصكؿ
الدراسية أك الهختبرات) ".الخكلْ كآخركف.(1990 ,
كيرػ الحمبْ كآخركف أف التربية العهمية " ٌْ كل الكسائل كالطرؽ كاٖىشطة كاٚستراتٓجيات
التْ ٓتخذٌا الهشرؼ كالهعمـ الهتعاكف بقصد إكساب الطالب الهعمـ الجكاىب الهعرفية كالهٍارية
كاٚىفعالية الخاصة بعهمية التدريس" ,حٓث أىٍا تفسح الهجاؿ لمطالب الهعمـ لمتعرؼ هف خٛلٍا
إلِ جهيع جكاىب العمهية ا لتعمهية بالتدريج بحٓث ٓبدأ بالهشاٌد ثـ يشرع فْ تحهل الكاجبات
التْ يقكـ بٍا الهعمـ إلِ أف يصل فْ ىٍاية الهطاؼ إلِ ههارسة أعهاؿ الهعمـ ههارسة كاهمة.
)الحمبْ كآخركف.(86 ,2004 ,
كها تعد التربية العهمية الفرصة الحقيقية لمطالب الهعمـٚ ,كتساب خبرة التدريس تحت
إشراؼ هشرؼ ـ تخصص كتكجًٍٓ كيستخدـ أحدث اٖدكات كاٖسالٓب العمهية لهٛحظة
التدريس كتعدٓل سمكؾ الطالب الهعمـ )ىكرالدٓف(1 ,2002 ,
كهها سبق تستخمص الباحثات أف برىاهج التربية العهمية يساعد الطمبة عمِ تكظٓف ها تـ
دراستً فْ الهكاقف الحياتية كٌذا ٓىهْ لدٍٓـ هٍاراتٍـ ككفاياتٍـ التدريسية كالتْ تسعِ إلِ إعداد
الطمبة بالشكل السميـ كتككيف اٚتجاٌات ا٘ٓجابية ىحك هٍىة التدريس.
مشكمة البحث:
يعد برىاهج التربية العهمية هف البراهج التربكية الٍادفة كالتْ تعهل عمِ إعداد الطالب الهعمـ
إعدادا جٓدا كتأٌٓمٍـ تأٌيٛا أكاديهيا كهٍىيا كثقافيا كشخصيا ,حٓث تتيح لمطالب الهعمـ الفرصة
فْ تطبٓق ها تـ دراستً كاكتسابً هف خبرات كهٍرات تربكية يستطيع فْ ضكئٍا ترجهة
الهعمكهات الىظرية إلِ سمكؾ تدريسْ.
كهف ٌذا الهىطمق رأت الباحثات ضركرة التعرؼ عمِ كاقع برىاهج التربية العهمية فْ كمية
التربية ,هف ٌىا يهكف تحدٓد هشكمة البحث فْ السؤاؿ أتْ:
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ها ٌك كاقع برىاهج التربية العهمية فْ كمية التربية جاهعة هصراتة هف كجٍة ىظر الطالبات؟
كيتفرع هف ٌذا السؤاؿ التساؤٚت أتية:
 ٌل ٓختمف كاقع برىاهج التربية العهمية بكمية التربية جاهعة هصراتة هف كجٍة ىظرالطالبات باختٛؼ التخصص.
 ٌل ٓختمف كاقع برىاهج التربية العهمية بكمية التربية جاهعة هصراتة هف كجٍة ىظرالطالبات باختٛؼ الهعدؿ التراكهْ.
أىمية البحث :تتجمِ أٌهية البحث فْ أتْ:
 .1تعد فرصة حقيقية لمطالب الهعمـ كذلؾ أىٍا تعهل عمِ الرفع هف كفاءتً اؿ هٍىية كبىاء
شخصٓتً فْ هجاؿ عهمً.
 .2يساعد ٌذا البحث فْ الكشف عف أٌـ ىقاط القصكر كالضعف فْ براهج التربية العهمية
كالعهل عمِ هعالجتٍا هف خٛؿ اٚستفادة هف تجارب الدكؿ الهتقدهة فْ ىفسً الهجاؿ
كتدعيـ ىقاط القكة فٍٓا.
 .3يهكف أف تعكد ىتائج ٌذا البحث بالفائدة العمهية عمِ القائهٓف كالهٍتهٓف بتطكير برىاهج
التربية العهمية بهدٓىة هصراتة هف خٛؿ ها سيقدهً ٌذا البحث هف ىتائج كتكصيات عمهية..
أىداؼ البحث ٍٓ :دؼ البحث الحالْ إلِ:
 .1التعرؼ عمِ الفركؽ الهكجكدة فْ برىاهج التربية العهمية بكمية التربية جاهعة هصراتة هف
كجٍة ىظر الطالبات.
 .2التعرؼ عمِ الفركؽ الهكجكدة فْ برىاهج التربية العهمية بكمية التربية جاهعة هصراتة هف
كجٍة ىظر الطالبات تعربْ لهتغٓر التخصص.
 .3التعرؼ عمِ الفركؽ الهكجكدة فْ برىاهج التربية العهمية بكمية التربية جاهعة هصراتة هف
كجٍة ىظر الطالبات تعزػ لهتغٓر الهعدؿ التراكهْ.
حدكث البحثٓ :تحدد البحث فيها ٓمْ:
 -1الحدكد الزهاىية :أجرػ ٌذا البحث خٛؿ العاـ الجاهعْ  2021-2020ـ.
 -2الحدكد الهكاىية :أجرؼ ٌذا البحث بكمية التربية جاهعة هصراتة خٛؿ فترة جائحة
ككركىا تـ تطبيقٍا داخل الكمية.
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 -3الحدكد البشرية :تـ تطبٓق البحث عمِ عٓىة هف طالبات كمية التربية جاهعة هصراتة.
 -4الحدكد الهكضكعية :تىاكؿ ٌذا البحث كاقع برىاهج التربية العهمية بكمية التربية جاهعة
هصراتة.

مفاىيـ البحث

 -التربية العهمية يعرفٍا عاهر بأىٍا "العهمية التربكية الٍادفة إلِ هساعدة الطالب عمِ

تطبٓق الهعارؼ الىظرية تطبيق ا عهمي آ ,ؤدؼ إلِ إكسابً الكفايات الضركرية فْ تصهيـ

الدركس كتىفٓذٌا ,كاستخداـ اٖسالٓب التدريسية كالكسائل التعميهية الهختمفة كعهميات
التقكيـ بشكل ٌادؼ كهىظـ") .عاهر.(24 ,2008 ,

 تعريف التربية العهمية إجرائي اٌ :ك برىاهج تعدي الكمية لمطمبة الذٓف ٓدرسكف بٍا بٍدؼإكسابٍـ الهٍارات التدريسية كالخبرات التعميهية.
 الطالب الهعمـ يعرؼ بأىً "ٌك طالب هسجل فْ كمية التربية فْ هقرر التربية العهميةبعد اجتيازي ) (90كحدة دراسية ,يقكـ بالتدريس الهٓداىْ فْ إحدػ الهدارس الحككهية,
يهارس التدريس هثل الهعمـ اٖساسْ ,كيكمف بجهيع الهٍاـ الهدرسية") .الجسار,
كآخركف(70 ,2001 ,
 يعرؼ الطالب الهعمـ إجرائياٌ :ك الطالب الذؼ ٓدرس بالسىة الرابعة بكمية التربية جاهعةهصراتة فْ إحدػ اٖقساـ العمهية كاٖدبية ,حٓث ٓتـ ههارسة التدريس فْ إحدػ
الهدارس التعميهية خٛؿ فترة التربية العهمية الهىفصمة كالهتصمة تحت إشراؼ أساتذة
هتخصصٓف فْ ٌذا الهجاؿ.
تعريف كمية التربية إجرائياً:

كٌْ إحدػ كميات جاهعة هصراتة كالتْ تضـ العدٓد هف اٖقساـ العمهية كاٖدبية ,كتككف هدة

الدراسة بٍا أ{بع سىكات أؼ ثهاىْ فصكؿ دراسية ,كتسعِ الكمية لتقديـ الخدهات التربكية

كالىفسية لمهجتهع.

اإلطار النظري

يقصد بالتربية العهمية بأىٍا " الىشاطات الهختمفة كالخبرة الٍادفة التْ ٓتعرؼ الطالب الهعمـ
هف خٛلٍا عمِ جهيع جكاىب العهمية التعميهية بالتدريج ,بحٓث ٓبدأ بالهشاٌدة الٍاهة كالصفية,
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ثـ التطبٓق الجزئْ كالكمْ بحٓث ٓتحهل الكاجبات التْ يقكـ بٍا الهعمـ إلِ أف يصل لههارسة
أعهاؿ الهعمـ ههارسة كاهمة ").القضاة كالدكيرؼ(36 ,2012 ,
كيعرؼ "الغريبْ" كآخركف التربية العهمية بأىٍا برىاهج تدريبْ تقدهً كميات التربية عمِ هدػ
فترة زهىية هحددة ,تحت إشرافٍا ,بٍدؼ إتاحة الفرصة لمطٛب الهعمهٓف لتطبٓق ها تعمهكف
ىظريا ,تطبيقيا ,عهميا ,فْ أثىاء قياهٍـ بالتدريس الفعمْ فْ الهدرسة ,اٖهر الذؼ يعهل عمِ
إكسابٍـ الهٍارات التدريسية الهىشكدة ,كيحقق اٖلفة بٓىٍـ كبٓف العىاصر البشرية كالهادية لمعهمية
التعميهية.
أىمية التربية العممية  :تتجمِ ٌذي اٌٖهية كها ذكر "العهرؼ  "1996ىقٛا عف "قدار كآخركف"
فْ أتْ:
 -1هساعدة الطالب الهعمـ فْ تجريب الهبادغ كالىظريات التربكية كالىفسية كالهقررات اٖكاديهية
كالثقافية كالحكـ عمِ هدػ هىاسبتٍا لمكاقع.
 -2هساعدة الطالب الهعمـ فْ تعرؼ الهكقف التعميهْ عمِ أرض الكاقع بكل أبعادي.
 -3هساعدة الطالب

الهعمـ عمِ تككيف اتجاي إٓجابْ ىحك هٍىة التدريس كتىهية اعت اززي

كاىتهائً لٍا.
 -4هساعدة الهتدرب فْ تحقٓق ذاتً كاكتشاؼ قدراتً كتعرؼ هدػ صٛحٓتً لمتدريس كقائد
تربكؼ فْ الهٓداف.
 -5تقديـ تغذية راجعة لمهتدرب لحل هشكٛتً كتطكير أدائً( .لدار وآخرون-367 ,2017 ,
.)368
أىداؼ التربية العمميةٌ :ىاؾ عدة أٌداؼ يسعِ برىاهج التربية العهمية لتحقيقٍا هىٍا ها ٓمْ:
 .1التعرؼ إلِ أدكات كهٍهات كهسؤكليات الهعمـ فْ هجاؿ تىظيـ التعميـ كتيسٓري.
 .2إدراؾ خصائص الدارسٓف الىٍائية كهطالبٍـ كحاجاتٍـ لغرض هراعاتٍا فْ أثىاء تىظيـ
التعميـ لتكفٓر فرض الىهك كالتكْ السكيٓف.
 .3التعرؼ إلِ استخداهات هصادر التعمـ الهختمفة فْ الهكاقف الصفية.
 .4تحدٓد الهبادغ التربكية الىفسية التْ فْ ضكئٍا ٓىظـ الهعمـ التعميـ ليصبح هعمها.
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 .5تىهية اٚتجاٌات ا٘ٓجابية ىحك عهمية التعميـ ككل ها ٓتصل بٍا  ٚسيها اٖطفاؿ
الهتعمهٓف.
 .6التحمْ بأخٛقيات الهٍىة الهبىية عمِ هىظكهة قيـ الهجتهع كاٖهة.
 .7اكتساب الكفايات التربكية كالتعميهية الضركرية الٛزهة فْ عهمً هعمه ا كهربي ا) .شآٌف,
(53-52 ,2010
كتضٓف الباحثات أف هف أٌداؼ التربية العهمية أىٍا تسهح لمطالب الهعمـ بإقاهة عٛقات
اجتهاعية هع الهعمهٓف كالتٛهٓذ فْ جك يسكدي اٖلفة كاٚحتراـ كالتقدٓر كٌذا ٓىهْ لديً الثقة
بالىفس كتعطيً الدافعية كا٘ٓجابية اتجاي هٍىة التدريس ,إضافة إلِ اكتساب الخبرات كالهٍارات
التدريسية كٌذا يعكد عميً بالىفع الفائدة فْ الحياة.
أسس التربية العممية كمبادئيا :ترتكز التربية العهمية عمِ هجهكعة هف اٖسس كالهبادغ ,لكْ
تصل إلِ تحقٓق أٌدافٍا الهىشكدة ,كهف ٌذي اٖسس كتمؾ الهبادغ ها ٓمْ:
 .1اعتبار التربية العهمية جزءا أساسيا هف هككىات براهج إعداد الهعمـ ,حٓث تٍدؼ إلِ
إفساح الهجاؿ أهاـ الطالب لهعرفة كاقع العهمية التعميهية كيختبر قدراتً عمِ التدريس
كبالقياـ بأدكار الهعمـ الهختمفة.
 .2التخطيط الهسبق الفقاؿ لمتربية العهمية هف قبل الهسؤكلٓف كالهشرفٓف كاختيار الهدارس
الهتعاكىة كالهتفٍهة لدكر ٌذي التربية العهمية فْ هجاؿ إعداد الهعمـ لٗهكر الهٍهة
لتحقٓق اٌٖداؼ الهىشكدة هىٍا.
 .3التعاكف الهثهر الهستهر بٓف القائهٓف بالتخطيط كالتىفٓذ كا٘شراؼ عمِ التربية العهمية
ضركرؼ لتحقٓق أٌدافٍا الهرجكة.
 .4كضكح أٌداؼ التربية العهمية لدػ كل الهسؤكلٓف كالقائهٓف عمِ ا٘شراؼ كالطٛب
الهعمهٓف شرط ضركرؼ لتحقٓق ٌذي اٌٖداؼ) .الفقعاكؼ(40 ,2011 ,
الدراسات السابقةٌ :ىاؾ العدٓد هف الدراسات تىاكلت كاقع برىاهج التربية العهمية كهف ٌذي
الدراسات ها ٓمْ:
 -1دراسة عياد ( :)2013كالتْ ٌدفت إلِ التعرؼ عمِ كاقع برىاهج التربية العهمية فْ
هؤسسات التعميـ العائمْ فْ الضفة الغربية هف كجٍة ىظر الطمبة الهعمهٓف ,كلتحقٓق أٌداؼ
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الدراسة استخدهت الباحثة الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ,حٓث استخدهت لذلؾ استباىة هككىة هف
) (62فقرة هكزعة عمِ ) (4هجاٚت ٌْ  :تعاكف هدرسة التدريب ,فاعمية الهشرؼ
الجاهعْ ,تقكيـ الطمبة الهعمهٓف لمحاجات ,هىاسبة الهحتكػ الىظرؼ لمحاجات التطبيقية
كبتحمٓل البياىات أظٍرت الىتائج أف هتكسطات هجاٚت الدراسة جاءت هرتبة تىازلي ا عمِ
الىحك التالية فاعمية الهشرؼ الجاهعْ ,هىاسبة الهحتكػ الىظرؼ الىظر ,تعاكف هدرسة
التدريب ,تقكيـ الطمبة الهعمهٓف لمحاجات.
 -2دراسة أبك دلبكح ٌ :2009دفت ٌذي الدراسة إلِ الكشف عمِ آراء الطمبة الهعمهٓف لدكر
برىاهج التربية العهمية فْ إعداد الطالب الهعمـ فْ كمية التربية الرياضية فْ جاهعة الٓرهكؾ,
كقد استخدـ الباحث الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ فْ ٌذي الدراسة ,كها استخدـ ٚستباىة كأداة
لجهع البياىات هف عٓىة الدراسة التْ اختٓر بالطريقة الهتيسرة ,كبمغ عددٌا ) (70طالب ا
كطالبة ,كأشارت الىتائج إلِ ضركرة إشراؾ الطالب الهتعمـ فْ ضيافة الهٛعب كاٖجٍزة
الرياضية ,كضركرة إدراؾ الهعمـ الهتعاكف لدكرة تجاي طالب التربية العهمية فْ اطٛعً عمِ
ها يستجد فْ هجاؿ التربية الرياضية ,أها فيها ٓتعمق بإدراؾ هشرؼ التربية العهمية لدكري
تجاي طالب التربية العهمية فٓىبغْ التركٓز عمِ عدد الزيارات ا٘شرافية كتحدٓدٌا بهكعد
هسبق كالتدرب عمِ عهمية تحمٓل هحتكػ هىاٌج التربية الرياضية.
 -3دراسة عبدالقادر كآخركف (ٌ :)2009دفت ٌذي الدراسة إلِ تقكيـ برىاهج التربية العهمية
فْ جاهعة الزرقاء كالخاصة ههثٛا بالهشرؼ التربكؼ كالهعمـ الهت عاكف ,هدٓر الهدرسة
كالهدرسة الهتعاكىة ,كاجراءات برىاهج التربية العهمية ,هف كجٍة ىظر الطمبة الهعمهٓف,
كتكصمت الىتائج إلِ أف تقكيـ الطمبة لهجاٚت برىاهج التربية العهمية كاف عمِ الىحك التالْ:
احتل هجاؿ تقكيـ هشرؼ التربية العهمية الهرتبة اٖكلِ ,فالهعمـ الهتعاكف ,ثـ إجراءات
برىاهج التربية العهمية ,فالهدرسة الهتعاكىة كأخٓ ار هدٓر الهدرسة الهتعاكىة.
 -4دراسة الجعافرة كآخركف (ٌ :)2007دفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ كاقع التربية العهمية فْ
جاهعة هؤتة هف كجٍة ىظر الطمبة هعمهْ الصف الخرجٓف ,كلتحقٓق ٌدؼ الدراسة قاـ
الباحثاف بإعداد استباىة تككىت هف ) (74فقرة هكزعة عمِ أربعة هجاٚت ,كأظٍرت الدراسة
أف التربية العهمية فْ جاهعة هؤتة هف كجٍة ىظر الطمبة ,قد حصمت عمِ درجة فاعمية
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هتكسطة لٗداة ككل ,كقد احتل هجاؿ الهشرؼ التربكؼ الهرتبة اٖخٓرة ,كبدرجة فاعمية
ضعيفة ,كلـ تظٍر الدراسة فركقا ذات دٚلة إحصائية هف كجٍة ىظر الطمبة حك كاقع التربية
العهمية فْ جاهعة هؤتة تعزػ لمجىس ,كلكف أظٍرت الدراسة فركقا تعزػ لمهعدؿ التراكهْ
كلصالح فئة الههتاز.
 -5دراسة شاىيف (ٌ :)2007دفت إلِ تقكيـ برىاهج التربية العهمية فْ جاهعة القدس الهفتكحة
هف كجٍة ىظر الطمبة الهعمهٓف ,تككىت العٓىة هف ) (389هف الطمبة الهعمهٓف كتـ استخداـ
استباىة هككىة هف ) ( 63فقرة ,تكاصمت الىتائج إلِ أف تقدٓرات الطمبة الهعمهٓف عمِ استباىة
تقكيـ البرىاهج فْ هستكػ التقدٓر العالْ ,هع كجكد بعض ىقاط التْ تكزعت عمِ هحاكر
اٚستباىة اٖربعة ,تبٓف عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة إحصائية بٓف هتكسطات تقدٓرات الطمبة
الهعمهٓف عمِ برىاهج التربية العهمية تعزػ لهتغٓرات الجىس كالحالة اٚجتهاعية ,ككاىت
ٌىاؾ فركؽ ذات دٚلة إحصائية بٓف هتكسطات تقدٓرات الطمبة الهعمهٓف عمِ برىاهج التربية
العهمية كفقا لهتغٓرات التخصص كاختيار الهدرسة.
مقدمةٓ :تىػ ػ ػ ػ ػػاكؿ ٌذا الفصل هجهكعة هف ا٘جراءات التْ اتخذت لتىفٓػذ الجاىب الهٓداىْ هف
بىاء
ٌذا البحث ,كتكضيح ىبذة هختصرة عف هجتهع البحث ,كعٓىة البحث ,كتكضيح ا٘جراءات ا
عمِ أداة البحث ,كاٚختبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارات الخاصة بصدؽ كثبات اٖداة ,كتكضيح اٖسالٓب ا٘حصائية
التْ تػـ استخداهٍػا فْ تحمٓل البياىػات.

منيج البحث :استخدهت الباحثات الهىٍج الكصفْ الذؼ يعتهد عمِ دراسة الكاقع أك الظاٌرة كها
تكجد فْ الكاقع ,كيٍتـ بكصف الظاٌرة كصفاَ دقيق ا كيعبر عىٍا تعبٓ ار كهي ا ككيفي ا ,كاستخدهت

الباحثتاف ٌذا الهىٍج ىظ ار لهٛئهتً لطبيعة ٌذا البحث.

مجتمع كعينػة البحث :تهثل هجتهع البحث فْ جهيع طمبة التربية العهمية بكمية التربية –

جاهعة هصراتً ,كفقا لمفصل الدراسْ خريف  2020كالبالغ عددٌـ ) (334طالب كطالبة.
تـ اختٓػ ػ ػ ػ ػ ػػار العٓىة هف هجتهع البحث كعٓىة عشكائية بسيطة بىسبة ) (%35هف هجتهع
البحث قكاهٍا ) (118طالب كطالبة هف الذٓف تـ تطبٓق برىاهجٍـ لمتربية العهمية بالكمية ,
كالجدكؿ التالْ ٓكضح عدد أفراد هجتهع كعٓىة البحث بكل قسـ بالكمية.
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الجدكؿ ) (1هجتهع كعٓىة البحث
القسـ

عدد طمبة التربية العممية ككل بالقسـ

عدد طمبة التربية العممية

المغة االنجميزية

46

11

رياضيات

23

13

فيزياء

6

5

حاسكب

10

6

كيمياء

10

6

أحياء

26

3

جغرافيا

37

3

تربية كعمـ النفس

28

19

معمـ فصل

45

10

تربية مكسيقية

ٓ ٚكجد

ٓ ٚكجد

رياض أطفاؿ

تـ التطبٓق خارج الكمية

تـ التطبٓق خارج الكية

تربية فنية

ٓ ٚكجد

ٓ ٚكجد

لغة عربية

28

9

خدمة اجتماعية

26

9

تربية خاصة

إدارة كتخطيط تربكي

تـ التطبٓق خارج الكية

تـ التطبٓق خارج الكية

27

15

تاريخ

10

3

دراسات إسالمية

10

4

تربية بدنية

2

2
118

المجمكع

تصنيف عينة البحث  :أ .تصنيف عينة البحث حسب الجنس :
جدكؿ ) (2تصىٓف عٓىة البحث حسب الجىس
الجنس
ذكر

أنثى

المجمكع

العدد

النسبة

12

%10.2

118

%100

106

ذكر
%10

%89.8

أنثى
%90

الشكل )ٓ (1كضح تصىٓف عٓىة البحث حسب الجىس
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ٓتضح هف الجدكؿ كالشكل السابقٓف أف :أكثر أفراد عٓىة البحث هف ا٘ىاث بىسبة )(% 90

هف عٓىة البحث ,كيهثل الذككر ىسبة ) (%10هف عٓىة البحث.
ب .حسب التخصص

جدكؿ )  (3تصىٓف عٓىة البحث حسب التخصص
التخصص

العدد

النسبة

عممي

30

%25.4

أدبي

المجمكع

88
118

علمً
%25

%74.6

أدبً
%75

%100

الشكل) ٓ ( 2كضح تصىٓف عٓىة البحث حسب التخصص
هف خٛؿ الجدكؿ كالشكل السابقٓف ٓتضح أف ىسبة أصحاب التخصص)أدبْ( فْ عٓىة
البحث تهثل ) (%75هف عٓىة البحث ,كأف ىسبة أصحاب التخصص)عمهْ( تهثل ) (%25هف
عٓىة البحث.

ج .حسب المعدؿ التراكمي
جدكؿ )  (4تصىٓف عٓىة البحث حسب الهعدؿ التراكهْ
المعدؿ التراكمي
مقبكؿ

جيد

جيد جدا
ممتاز

المجمكع

العدد

النسبة

5
45

%4.2

%38.1

45

%38.1

23

%19.5

118

%100

ممبول
%4

ممتاز
%20

جٌد
%38
جٌد جدا
%38

الشكل)ٓ (3كضح تصىٓف عٓىة البحث حسب الهعدؿ التراكهْ
هف خٛؿ الجدكؿ كالشكل السابقٓف ٓتضح أف ىسبتْ الطمبة ذكؼ الهعدؿ التراكهْ)جٓد كجٓد
جدا(جاءتا بىفس الىسبة فْ عٓىة البحث بها يهثل ) (%38هف عٓىة البحث لكل هىٍها ,كأف
ىسبة ذكؼ الهعدؿ التراكهْ)ههتاز( تهثل ) (%20هف عٓىة البحث ,كها هثل ذكؼ الهعدؿ
التراكهْ )هقبكؿ( ىسبة )(%4هف عٓىة البحث.
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د.حسب القسـ العممي :
جدكؿ )  (5تصىٓف عٓىة البحث حسب القسـ
القسـ
المغة

العربية
المغة

اال نجميزي

التك ار

النسبة

9

%7.6

11

%9.3

ر

20
18
16
14
12
10

ة

الخدمة

االجتماع

9

8

%7.6

6
4
2

ية

التربية
كعمـ

19

الفصل
اإلدارة

كالتخطي

%16.
1

النفس
معمـ

0

10

%8.5

15

%12.
7

ط

التربكي
التربية

2

%1.7

الدراسات

4

%3.4

األحياء

3

%2.5

6

%5.1

بدنية

إسالمية

الحاسك
ب

1114

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)
 52ـ  52أغظطض 5252و

الجغرافيا

3

%2.5

5

%4.2

الكيمياء

3

%2.5

6

%5.1

الرياضيا

9

%11.

11

100

الفيزياء
التاريخ

ت

المجمكع

8
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0

%

الشكل) ٓ (3كضح تصىٓف عٓىة البحث حسب القسـ
هف خٛؿ الجدكؿ كالشكل السابقٓف ٓتضح أف أكثر الهشاركٓف فْ البحث هف قسـ التربية
كعمـ الىفس بىسبة) (%16.2هف عٓىة البحث ,كأقل ىسبة كاىت هف قسـ التربية البدىية بىسبة
)(%1.7هف عٓىة البحث.
أداة البحث :تـ اٚعتهاد عمِ اٚستباىة كػأداة لجهع البياىات الهتعمقػة بهكضكع البحث ,حددت
فقرات اٚستباىة بىاء عمِ اٚستفادة هف الدراسات السابقة ,كهراجعة اٖدبيات فْ هكضكع برىاهج
التربية العهمية ,كتككىت اٚستباىة فْ هجهمٍػا هف ) (22فقرة إلِ جاىب الهتغٓرات الديهكغرافية
كالهتهثمة فْ ) الجىس ,التخصص ,الهعدؿ التراكهْ ,القسـ( .

ثالثػاً :اختبار صدؽ أداة البحث :صدؽ اٚستباىة يعىْ أػف تقيس أداة القياس اٖبعاد ,كالصفات

الهراد قياسٍا كلمتأكد هف صدؽ هحتكػ اٚستباىة ,كهدػ هٛئهتٍا لٌٗداؼ التْ كضعت هف
ُ
أجمٍا ,اعتهدت الباحثات الصدؽ الظاٌرؼ لٗداة ,كذلؾ بعرض اٚستباىة بشكمٍػا الهبدئْ الهككىة
طمب هىٍف إبداء
الهحكهٓػف ذكؼ الخبرة كاٚختصاص ,ك ُ
هف )  (22فقرة ,عمِ عدد هف اٖساتػذة ُ
الرأؼ حكؿ هدػ صمػة هضهكف الفقرات بهكضكع البحث كاضافة ها ٓركىً هىاسب هف أسئمػة تُفٓػد
هكضكع البحث ,كحذؼ هػا ٓركىػً غٓر هىاسب أك هكرر هف أسئمة ,كفْ ضكء تكجٍٓاتٍـ تـ

تعدٓل اٚستباىة فْ صكرتٍا الىٍائية ,كهف ثـ تـ احتساب الصدؽ الظاٌرؼ لفقرات اٚستباىة هف

خٛؿ استخداـ هعاهل ارتباط بٓرسكف ,كالجدكؿ التالْ ٓكضح ذلؾ .
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الجدكؿ )ٓ (6كضح اٚتساؽ الداخمْ لفقرات اٚستباىة
X1

الفقرة
معامل االرتباط
مستكى الداللة
الفقرة
معامل االرتباط
مستكى الداللة
الفقرة

**.575

*.547

**.561

**.644

*.468

*.607

*.496

*.452

*.479

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18

**.478

*.449

**.460

**.488

*.453

*.475

*.423

*.455

*.574

.000

.000

.005

.000

.033

.003

.015

.045

.000

X19

معامل االرتباط
مستكى الداللة

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

*

*

X20

X21

*

X22

**.502

*.482

**.620

**.438

.000

.000

.000

.000

*

*

*

*

*

ٓتضح هف بياىات الجدكؿ السابق أف جهيع فقرات اٚستباىة لٍا هعاهٛت ارتباط ذات دٚلة

هعىكية عىد هستكػ دٚلة أقل هف ) ,(0.05هها ٓدؿ عمِ هٛئهة الفقرات لمهكضكع الذؼ تىتهْ
إليً.

الصدؽ البنائي :كٌك يقيس هدػ ارتباط هحاكر اٚستباىة هع اٚستباىة ككل ,كالجدكؿ التالْ
ٓكضح ذلؾ.
الجدكؿ )  (7الصدؽ البىائْ لهحاكر البحث
المحكر
معامل االرتباط

مستكى الداللة

دكر الهشرؼ اٖكاديهْ برىاهج التربية العهمية كدكر الجاهعة كاجراءاتٍا ىحكي
**.891

**.839

.000

.000

هف بياىات الجدكؿ ٓتضح كجكد هعاهٛت ارتباط عالية لهحاكر اٚستباىة هع اٚستباىة

ككل ,هها ٓدؿ عمِ ارتباطٍا بالهكضكع الذؼ تىاقشً.

اختبار ثبات االستبانة :استخدهت الباحثات طريقة ألفا كركىباخ لقياس ثبات اٚستباىة كالجدكؿ
التالْ ٓكضح ذلؾ.
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الجدكؿ ) (8هعاهل ألفا كركىباخ لثبات اٚستباىة كهحاكرٌا
عدد

األبعاد
المحكر األكؿ :دكر المشرؼ األكاديمي
المحكر الثاني :برنامج التربية العممية
كدكر الجامعة كاجراءاتيا نحكه
االستبانة ككل

معامل ألفا

الفقرات

كركنباخ

11

.812

11

.854

22

.896

هف بياىات الجدكؿ السابق ٓتضح أف هعاهٛت الثبات لهحاكر اٚستباىة جاءت بقيـ عالية

كها أف هعاهل الثبات لٛستباىة ككل ) (0.896كٌْ قيهة عالية هها ٓدؿ عمِ هٛئهة اٚستباىة
لمتحمٓل ا٘حصائْ.

كهف ثُػػـ تػـ تكزيع اٚستباىػة بشكمٍا الىٍائْ عمِ أفراد عٓىة البحث كعددٌـ ) (118طالب

كطالبة ,كتػـ استػردادٌا بالكاهل بىسبة استجابة ) ,(%100كقد تهت الهعالجة اٚحصائية عمِ

) ( 118استباىة جهيعٍا قابمة لمتحمٓل اٚحصائْ.

كاعتهدت الباحثات هقياس ) ليكرت الثٛثْ( لتحدٓد استجابة عٓىة البحث عف فقرات

اٚستباىة ,كالجدكؿ التالْ ٓكضح ذلؾ.
الجدكؿ)ٓ (9كضح هقياس ليكرت الثٛثْ

مستكى المكافقة مكافق بدرجة قميمة
درجة الفقرات
المتكسط

الحسابي
الفقرات

السمبية*

مكافق بدرجة

مكافق بدرجة

2

3

2.33 -1.67

3.00 -2.34

هكافق بدرجة

هكافق بدرجة قمٓمة

متكسطة

1
1.66 -2
هكافق بدرجة كبٓرة

هتكسطة

كبيرة

األساليػب اإلحصائية المستخدمػة في تحميل البيانات:
كهعالجة البياىات إحصائيا باستخداـ برىاهج الحزـ لمعمكـ اٚجتهاعية )(SPSS
تػـ تحمٓل ُ
كذلؾ كفق اٖسالٓب أتٓ ػ ػػة:
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 .7الجداكؿ التكرارية كالنسبيػػػػة  :كذلؾ لدراسة أعداد كىسب الهكافقة هف عدهٍا عمِ
عبػارات اٚستباىة.
 .8االنحراؼ المعياريٌ :ك هف هقآيس التشتت التْ تُكضح هدػ تباعد القٓػـ كتشتتٍػا عف
بعضٍا.
 .9المتكسط الحسابي :كٌك ٓكضح القيهة التْ تتهركز حكلٍا ا٘جابات.
.10

معامل ارتبػاط بيرسكف :كٌػك يقيس هدػ كجكد عٛقة خطية بٓف هتغٓريف

رتبٓٓف ,كتتراكح قيهتػً بٓف ) ,(-1 , +1فا٘شػارة السالبة تػدؿ عمِ ارتباط عكسْ,
ككمهػا اتجٍت القيهػة ىحػك الكاحػد الصحيح كاىت
كالهكجبػة تػدؿ عمِ اٚرتباط الطردؼُ ,
ككمهػا اتجٍت ىحك الصفر كاىت أضعف ,كاستخدهت ٘ٓجاد درجة اٚتساؽ بٓف
أقػكػُ ,
فقرات اٚستباىة هع اٚستباىة ككل.
.11

اختبار العٓىة اٚحادية  One-Sample Testلدراسة دٚلة الهتكسطات

كهعرفة أؼ الفقرات آجابية)هكافقة( ,كأؼ الفقرات سمبية)عدـ هكافقة(.كفقا لمبياىات التْ
تتبع التكزيع الطبيعْ.
.12

اختبار تحمٓل التبآف اٖحادؼ ,كاٚختبارات البعدية )ٓ٘ (LSDجاد الفركؽ حكؿ

كاقع برىاهج التربية العهمية كفقا لهتغٓر القسـ ,كهتغٓر الهعدؿ التراكهْ.
 .13اختبار  Tلعٓىتٓف هستقمتٓف ٘ٓجاد الفركؽ حكؿ كاقع برىاهج التربية العهمية كفق ا لهتغٓر
)الىكع ,التخصص(.
.14

اختبار كمهاجركؼ سيهىاركؼKolmogorov-Smirnova

ٚختبار اعتدالية

البياىات ,الذؼ أكضح أف البياىات تتبع التكزيع الطبيعْ.
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk
Sig.
.152

Df

Statistic

Sig.

Df

Statistic

118

.941

.060

118

.128
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.244

118

.986

.064

118

.080

.156

118

.972

.054

118

.093

تحميػػل البيانػػات كاإلجابػػة عػػف أسػػئمة البحػػث كمناقشػػتيآ :ػػتـ فػػْ ٌػػذي الهرحمػػة عػػرض لتحمٓػػل
البياىات ,كذلؾ هف خٛؿ ا٘جابة عمِ أسئمة البحث كالتحقق هف اٌٖداؼ التْ تػـ التكصػل الٍٓػا
هف خٛؿ تحمٓل فقرات اٚستباىة.
اإلجابة عمى تسػاؤالت البحػث :السػؤاؿ األكؿ :مػا كاقػع برنػامج التربيػة العمميػة بكميػة التربيػة –

جامعة مصراتو مف كجية نظر الطمبة كالطالبات في ظل جائحة ككركنا.

كلٙجابة عمِ ٌذا التساؤؿ ٓتـ التعرؼ عمِ دكر الهشرؼ اٖكاديهْ ,كالتعرؼ عمِ برىاهج
التربية العهمية كدكر الجاهعة كاجراءاتٍا ىحكي .

جدكؿ رقـ )  (10الهتكسط الحسابْ كاٚىحراؼ الهعيارؼ كاختبار Tلمعٓىة اٖحادية لفقرات
المحكر األكؿ :دكر المشرؼ األكاديمي
الحسابي

الكسط

النسبي

الكزف

المعياري

االنحراؼ

الرتبة

قيمة t

value

P-

التنمية

مستكى

الفقػػػػػػػػرة
المحكر األكؿ :دكر المشرؼ األكاديمي
ٓ.1جتهع باستهرار هع الطالب الهعمـ بعد اىتٍاء

الحصة لهىاقشتً فْ أدائً التدريسْ هع الحرص

2.39

عمِ التباعد اٚجتهاعْ

79.7
%

.692

8

37.501

.000

عاؿ

 .2يطمع باستهرار عمِ دفاتر التحضٓر كيضع
هٛحظاتً هف الىاحية العمهية كلتأكٓد عمِ

2.58

%86

.658

2

42.673

.000

عاؿ

اٖهاف هف خطر ا٘صابة
 .3يحرص دائه ا عمِ حضكر عدد كبٓر هف

الحصص عىد الطالب الهعمـ هع التأكٓد عمِ

2.51

ارتداء الكهاهة كأخذ الهسافة الهىاسبة لمتباعد

83.7
%

.650

4

41.897

.000

عاؿ

ٓ.4ؤكد بشدة عمِ اٚىضباط كاٚلتزاـ بالدكاـ
كأخذ كافة الخطكات اٚحت ارزية لمكقاية هف

2.46

%82

.724

7

36.886

.000

عاؿ

ا٘صابة بفٓركس ككركىا
ٍٓ.5تـ بتشجيع كتىهية قدرات الطمبة الهٍىية
كالتعاهل هع كاقع الحياة الهعاشة بهختمف

2.49

%83

.610

5

44.391

.000
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الحسابي

الكسط

النسبي

الكزف

المعياري

االنحراؼ

الرتبة

قيمة t

value

P-

التنمية

مستكى

الفقػػػػػػػػرة
ظركفٍا حتِ الكبائية
.6يساعدٌـ فْ التغمب عمِ الصعكبات التْ

2.47

تكاجٍٍـ كهف أشدٌا ها ىحف فيً أف هها
ٓتطمب هىا العهل كالحفاظ عمِ أىفسىا
.7يحترـ رأؼ الطالب كيتقبل كجٍات ىظري

2.59

الصائبة كيعززٌا لً

.8يحرص عمِ إعداد كفاءات تهكىٍـ هف

2.32

التعاهل كالعهل فْ أؼ ظرؼ طارغ

ٓ.9ركز فْ تكجًٍٓ عمِ كفايات التدريس هف
تخطيط كتىفٓذ كتقكيـ

2.56

ٓ.10ؤكد باستهرار عمِ استخداـ الطمبة ٖسالٓب
تدريس فعالة هع إهكاىية التعمـ عف بعد فْ ظل

ظركؼ الجائحة

ٓ.11ركز كثٓ ار عمِ صياغة الىتاجات التعميهية

كتىكعٍا.

المتكسط العاـ لدكر المشرؼ األكاديمي

2.38

82.3
%
86.3
%

77.3
%
85.3
%
79.3

.688

6

39.056

.000

.558

1

50.452

.000

عاؿ

.665

10

37.922

.000

هتكسط

.634

3

43.825

.000

عاؿ

.678

9

38.134

.000

عاؿ

2.31

%77

.647

11

38.685

.000

هتكسط

2.46

%82

.38656

69.149

.000

عاؿ

%

ٓتضػػح ه ػػف بياى ػػات الج ػػدكؿ الس ػػابق أف تقػػدٓر دكر الهش ػػرؼ اٖك ػػاديهْ ف ػػْ برى ػػاهج التربي ػػة
العهمية بكمية التربية جاهعة هصراتة جاء عالي ا كذلؾ هف كجً ىظرٌـ طمبة التربية العهمية بالكمية؛
حٓػػث جػػاءت قيهػػة

عاؿ

)  (P- valueلمبعػػد ككػػل بقيهػػة ) (0.05) >( 0.000كهػػا بمػػغ

الهتكسػ ػ ػػط الحسػ ػ ػػابْ ٔراء العٓىػ ػ ػػة ) ,(2.46كبػ ػ ػػكزف ىسػ ػ ػػبْ) ,(%82كبػ ػ ػػاىحراؼ هعيػ ػ ػػارؼ قػ ػ ػػدري
) ,(0.38656حٓػػث يعتبػػر الهشػػرؼ التربػػكؼ أحػػد العىاصػػر الرئيسػػة كالفاعمػػة فػػْ إىجػػاح برىػػاهج
التربيػة العهميػػة لهػا يقػػع عميػً العدٓػػد هػػف اٖدكار فػْ تىفٓػػذ برىػاهج التربيػػة العهميػة ,كهتابعػػة الطمبػػة
الهعمه ػػٓف ف ػػْ ه ػػدارس الت ػػدريب ,كه ػػا أى ػػً الهكج ػػً ف ػػْ عهمي ػػة إكس ػػاب الطمب ػػة الهعمه ػػٓف الخبػ ػرات
التدريسية هف خٛؿ إٓجاد الهىاخ الهٛئـ لمطالب الهعمـ كتقديـ اٚستشارات الضركرية التْ تساعد
فْ تغٓٓر الههارسات التدريسية الخطأ .
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كيتضح دكر المشرؼ األكاديمي في برنامج التربية العممية في التالي:
الفقرة ) (7كالتْ تىص عمِ أف يحترـ رأؼ الطالب كيتقبل كجٍات ىظري الصائبة كيعززٌا لً

جاءت فْ الهرتبة اٖكلِ بهتكسط حسابْ قدري ) (2.59كبكزف ىسبْ ) ,(%86.3كباىحراؼ

هعيارؼ قدري ) ,(0.558ككاف اٚتجاي العاـ لٍذي الفقرة فْ هجتهع البحث ٌك أف الفقرة تىطبق

بدرجة كبٓرة ,كهىً ٓتضح أف هشرفْ التدريب الهٓداىْ هف ذكؼ الكفاءات العالية العارفٓف لدكرٌـ
فْ العٛقات ا٘ىساىية بٓف الهشرؼ كالطالب الهعمـ ,هها ٓزيد هف ثقة الطالب الهعمـ بىفسً,

كيعزز إهكاىياتً العمهية ,إضافة إلِ إيهاىٍـ الهطمق بأف حسف العٛقات ا٘ىساىية ٓؤدؼ إلِ

تكفٓر بٓئة هدرسية هىاسبة لمتعمـ.

الفقرة ) (2كالتْ تىص عمِ أف يطمع باستهرار عمِ دفاتر التحضٓر كيضع هٛحظاتً هف

الىاحية العمهية لمتأكٓد عمِ اٖهاف هف خطر ا٘صابة جاءت فْ الهرتبة الثاىية بهتكسط حسابْ

قدري ) (2.58كبكزف ىسبْ ) ,(%86كباىحراؼ هعيارؼ قدري ) ,(0.658ككاف اٚتجاي العاـ لٍذي

الفقرة فْ هجتهع البحث ٌك أف الفقرة تىطبق بدرجة كبٓرة .كٌذا لتدريب الطالب الهعمـ عمِ حسف

ا٘دارة الصفية بكل أبعادٌا.
الفقرة ) (9كالتْ تىص عمِ أف ٓركز فْ تكجًٍٓ عمِ كفايات التدريس هف تخطيط كتىفٓذ
كتقكيـ جاءت فْ الهرتبة الثالثة بهتكسط حسابْ قدري ) (3.56كبكزف ىسبْ ),(%85.3
كباىحراؼ هعيارؼ قدري ) ,(0.634ككاف اٚتجاي العاـ لٍذي الفقرة فْ هجتهع البحث ٌك أف الفقرة
تىطبق بدرجة كبٓرة .كتعزك الباحثتٓف ذلؾ إلِ  :أف دائرة التدريب الهٓداىْ كضعت شركطا
ٚلتحاؽ الطمبة بالتدريب الهٓداىْ كٌْ أف يككف الطالب قد أىٍِ ها ٚيقل عف ) 100ساعة(
هف ساعاتً الهعتهدة ,كعمِ أف يككف هىٍا هساؽ )طرائق التدريس ,هٍارات التدريس ,إدارة
الصف ,القياس كالتقكيـ( كذلؾ ٖف الطالب الذؼ لـ ٓىً )100ساعة( عمِ اٖقل لـ ٓدرس بعض
الهباحث ذات العٛقة باٖداء الصفْ هثل طرائق التدريس كهٍارات التدريس كادارة الصف
كالقياس كالتقكيـ  ٚيهكف أف ٓىجح فْ اٖداء الصفْ ٖىً  ٚيهتمؾ هٍارات التدريس أك حسف
ا٘دارة الصفية بكل أبعادٌا أك كضع اٚختبارات الهىاسبة كفق جدكؿ الهكاصفات أك اختيار
اٖسمكب التدريسْ الهىاسب لمهكقف التعميهْ.
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الفقرة ) (3كالتْ تىص عمِ أف يحرص دائه ا عمِ حضكر عدد كبٓر هف الحصص عىد
الطالب الهعمـ هع التأكٓد عمِ ارتداء الكهاهة كأخذ الهسافة الهىاسبة لمتباعد جاءت فْ الهرتبة
الرابعة بهتكسط حسابْ قدري ) (2.51كبكزف ىسبْ ) ,(%83.7كباىحراؼ هعيارؼ قدري
) ,(0.650ككاف اٚتجاي العاـ لٍذي الفقرة فْ هجتهع البحث ٌك أف الفقرة تىطبق بدرجة كبٓرة,
هها ٓدؿ عمِ حرص الهشرؼ اٖكاديهْ كاٌتهاهً بهٍارة الطالب الهعمـ عرض الدرس كتسمسمً
كاكسابً هٍارات التدريس .كفق اٚتجاٌات الحدٓثة فْ ا٘شراؼ كالتْ تهىع تدخل الهشرؼ
كاعتراضً عمِ الهعمـ أثىاء اٖداء الصفْ بالىظر إلِ أثار السمبية الهترتبة عمِ ٌذا التدخل.
الفقرة ) (5كالتْ تىص عمِ أف ٍٓتـ بتشجيع كتىهيػة قػدرات الطمبػة الهٍىيػة كالتعاهػل هػع كاقػع
الحياة الهعاشة بهختمػف ظركفٍػا حتػِ الكبائيػة جػاءت فػْ الهرتبػة الخاهسػة بهتكسػط حسػابْ قػدري
) (2.49كب ػػكزف ىس ػػبْ ) ,(%83كب ػػاىحراؼ هعي ػػارؼ ق ػػدري ) ,(0.610كك ػػاف اٚتج ػػاي الع ػػاـ لٍ ػػذي
الفقرة فْ هجتهع البحث ٌك أف الفقرة تىطبق بدرجة كبٓػرة ,كٌػذا ٓؤكػد أف التربيػة الهٓداىيػة العهميػة
تهثػل قهػة الخبػرة فػْ إعػػداد الهعمهػٓف ,كأكجػػً الىشػاط فػػْ ا٘عػداد الهٍىػػْ قبػل الخدهػػة .كلٍػذا فػػإف
إٓجػػاد ىكعيػػة عاليػػة هػػف إعػػداد الهعمػػـ ٓتهثػػل فػػْ أبعػػاد عػػدة هػػف الىػكاحْ الثقافيػػة العاهػػة ,كالد ارسػػة
التخصصػػية ,كا٘عػػداد الهٍىػػْ التربػػكؼ الهتهثػػل فػػْ الهسػػاقات التربكيػػة ,كتطبٓػػق

الهفػػاٌيـ,

كالهبػػادغ كالىظريػػات التػػْ يهارسػػٍا الطالػػب الهعم ػػـ عهمي ػ ا فػػْ هػػدارس التػػدريب ,ك يطمػػق عمٍٓ ػػا
التربية الهٓداىية العهمية التْ تهثل الجسر الذؼ ٓربط كميات التربية بهدارس التدريب.
الفقرة ) (6كالتْ تىص عمِ أف يساعدٌـ فْ التغمب عمِ الصعكبات التْ تكاجٍٍـ كهف
أشدٌا ها ىحف فيً أف هها ٓتطمب هىا العهل كالحفاظ عمِ أىفسىا جاءت فْ الهرتبة السادسة
بهتكسط حسابْ قدري ) (2.47كبكزف ىسبْ ) ,(%82.3كباىحراؼ هعيارؼ قدري ),(0.688
ككاف اٚتجاي العاـ لٍذي الفقرة فْ هجتهع البحث ٌك أف الفقرة تىطبق بدرجة كبٓرة ,كيرجع ذلؾ
ٖف الطالب الهعمـ بحاجة إلِ هزيد هف الدراية الحقيقية لٍذي الفترة التدريبية العهمية كىكع
الهٍارات التْ ٓجب أف ٓتدرب عمٍٓا فٍك الٍدؼ اٖسهِ لمتربية الهٓداىية العهمية ,كأكثر الفئات
إحساسا بالهشكٛت كالهعكقات بحكـ تفاعمً هع كافة أطراؼ العهل ,كها أف الطمبة الهعمهٓف فْ
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هرحمة عهرية تسهح لٍـ بإبداء الرأؼ كتحدٓد هشاكمٍـ بكعْ ,كالهشرؼ اٖكاديهْ يساعدٌـ عمِ
التعرؼ عمِ تمؾ الهشكٛت كابصارٌـ بطرؽ التغمب عمٍٓا.
الفقرة ) (4كالتْ تىص عمِ أف ٓؤكد بشدة عمِ اٚىضباط كاٚلتزاـ بالدكاـ كأخذ كافة
الخطكات اٚحت ارزية لمكقاية هف ا٘صابة بفٓركس ككركىا جاءت فْ الهرتبة السابعة بهتكسط
حسابْ قدري ) (2.46كبكزف ىسبْ ) ,(%82كباىحراؼ هعيارؼ قدري) ,(0.724ككاف اٚتجاي
العاـ لٍذي الفقرة فْ هجتهع البحث ٌك أف الفقرة تىطبق بدرجة كبٓرة.
الفقػ ػرة ) (1كالت ػػْ ت ػػىص عم ػػِ أف ٓجته ػػع باس ػػتهرار ه ػػع الطال ػػب الهعم ػػـ بع ػػد اىتٍ ػػاء الحص ػػة
لهىاقشػػتً فػػْ أدائػػً التدريسػػْ هػػع الحػػرص عمػػِ التباعػػد اٚجتهػػاعْ جػػاءت فػػْ الهرتبػػة الثاهىػػة
بهتكس ػػط حس ػػابْ ق ػػدري ) (2.39كب ػػكزف ىس ػػبْ ) ,(%79.7كب ػػاىحراؼ هعي ػػارؼ ق ػػدري ),(0.692
ككػاف اٚتجػاي العػػاـ لٍػذي الفقػرة فػْ هجتهػػع البحػث ٌػػك أف الفقػرة تىطبػػق بدرجػة كبٓػرة ,كٌػذا يعتبػػر
هف اٖسس الهٍهة فْ براهج التربية العهمية عمِ إدارة الهكاقف التعميهية كطرؽ التدريس كاستخدـ
الكسػائل التعميهيػة ,كاٚلتػزاـ بالتباعػد اٚجتهػاعْ كالتعاهػػل هػع الجائحػة ,كاكسػػاب الطمبػة الهعمهػػٓف
الجكاىػػب الهعرفيػػة ٖبعػػاد عهميػػة التػػدريس كأكجػػً اٖىشػػطة الصػػفية كالٛصػػفية التػػْ يهكػػف لمطالػػب
الهعمـ أف يهارسٍا هع تٛهٓذي فيها بعد.
الفقرة ) (10كالتْ تىص عمِ أف ٓؤكد باستهرار عمِ استخداـ الطمبة ٖسالٓب تدريس فعالة
هع إهكاىية التعمـ عف بعد فْ ظل ظركؼ الجائحة جاءت فْ الهرتبة التاسعة بهتكسط حسابْ
قدري ) (2.38كبكزف ىسبْ ) ,(%79.3كباىحراؼ هعيارؼ قدري ) ,(0.678ككاف اٚتجاي العاـ
لٍذي الفقرة فْ هجتهع البحث ٌك أف الفقرة تىطبق بدرجة كبٓرة,
الفقرة ) (8كالتْ تىص عمػِ يحػرص عمػِ إعػداد كفػاءات تهكػىٍـ هػف التعاهػل كالعهػل فػْ أؼ
ظرؼ طارغ جاءت فْ الهرتبة العاشرة بهتكسط حسػابْ قػدري ) (2.32كبػكزف ىسػبْ ),(%77.3
كباىحراؼ هعيارؼ قدري ) ,(0.665ككاف اٚتجاي العاـ لٍذي الفقرة فْ هجتهع البحث ٌػك أف الفقػرة
تىطبػػق بدرجػػة هتكسػػطة ,كىجػػد أف كػػل كفايػػة أدائيػػة تسػػتىد إلػػِ أسػػاس ىظػػرؼ هػػف خػػٛؿ هػػركر
الطالب الهعمـ بهراحل التربية الهٓداىية العهمية حٓث أف التربيػة الهٓداىيػة العهميػة تهثػل قهػة الخبػرة
فْ إعداد الهعمهٓف ,كأكجً الىشاط فْ ا٘عداد الهٍىْ قبل الخدهة.
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كلٍػػذا فػػإف إٓجػػاد ىكعيػػة عاليػػة هػػف إعػػداد الهعمػػـ ٓتهثػػل فػػْ أبعػػاد عػػدة هػػف الى ػكاحْ الثقافيػػة

العاهػػة ,كالد ارسػػة التخصصػػية ,كا٘عػػداد الهٍىػػْ التربػػكؼ الهتهثػػل فػػْ الهسػػاقات التربكيػػة ,كتطبٓػػق
الهفػاٌيـ ,كالهبػػادغ كالىظريػػات التػػْ يهارسػػٍا الطالػػب الهعمػػـ عهميػا فػػْ هػػدارس التػػدريب ,ك يطمػق
عمٍٓا التربية الهٓداىية العهمية التْ تهثل الجسر الذؼ ٓربط كميات التربية بهدارس التدريب.

الفقرة ) (11كالتْ تىص عمِٓ .ركز كثٓ ار عمِ صياغة الىتاجات التعميهية كتىكعٍا جاءت
فْ الهرتبة الحادية عشر ,بهتكسط حسابْ قدري ) (2.31كبكزف ىسبْ ) ,(%77كباىحراؼ

هعيارؼ قدري ) ,(0.647ككاف اٚتجاي العاـ لٍذي الفقرة فْ هجتهع البحث ٌك أف الفقرة تىطبق
بدرجة هتكسطة.

جدكؿ رقـ )  (11الهتكسط الحسابْ كاٚىحراؼ الهعيارؼ كاختبار Tلمعٓىة اٖحادية لفقرات
الهحكر الثاىْ :برىاهج التربية العهمية كدكر الجاهعة كاجراءاتٍا ىحكي
الحسابي

الكسط

النسبي

الكزف

المعياري

االنحراؼ

الرتبة

قيمة t

value

P-

التطبيق

مستكى

الفقػػػػػػػػرة

المحكر الثاني :برنامج التربية العممية كدكر الجامعة كاجراءاتيا نحكه
ٓ.1تصف برىاهج التربية العهمية بطكؿ فترتً
الزهىية
 .2تكفر الجاهعة الهعقهات كالكهاهات كجٍاز
قياس الح اررة ا٘لكتركىْ أثىاء تطبٓق التربية العهمية

1.85
1.84

61.7
%
61.3
%

.724

10

27.736

.000

هتكسط

.837

11

23.871

.000

هتكسط

 .3يفتقر برىاهج التربية العهمية إلِ عهمية تقٓيـ
ختاهْ تعرؼ عمِ الصعكبات التْ تكاجًٍ

1.86

%62

.784

9

25.848

.000

هتكسط

كخاصة فْ ظل اىتشار فٓركس ككركىا

ٓ.4كجد هقر ىظرؼ لبرىاهج التربية العهمية يككف
بهثابة تٍٓئة لبرىاهج )ىهاذج تعميهية ,تمفزيكىية

2.03

تحاكْ الىهكذج آٚجابْ لمتدريس الفعاؿ
 .5تؤثر التربية العهمية تأثٓ ار سمبيا عمِ دراستىا
لمهقررات الدراسية اٖخرػ*
 .6ىعاىْ هف صعكبة الىقل أك الهكاصٛت هف
كالِ الهدارس الهتعاكىة*
 .7تكفر لىا الجاهعة أساتذة هشرفٓف هتخصصٓف

كذكؼ خبرات هٓداىية جٓدة

.8تتصف إجراءات الجاهعة بخصكص التربية

2.42
2.09
2.41
2.20

67.7
%

80.7
%
69.7
%

80.3
%

73.3

.762

8

29.010

.000

هتكسط

.788

1

33.294

.000

هىخفض

.751

7

30.280

.000

هتكسط

.682

2

38.315

.000

عاؿ

.746

6

32.083

.000

هتكسط
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الحسابي

الكسط

النسبي

كاجراءاتيا نحكه

الكزف

%
2.33
2.22
2.23

77.7
%
%74
74.3
%

الفعمْ لعهمية التربية
المتكسط لبرنامج التربية العممية كدكر الجامعة

المعياري

كالتعايش هع فٓركس ككركىا كالتعرؼ عمِ الكاقع

االنحراؼ

.11ساعدىْ تدريب التربية العهمية عمِ العهل

الرتبة

الهدارس الهتعاكىة بصكرة عادلة كصحيحة

قيمة t

.10تبذؿ الجاهعة جٍكد طٓبة فْ تكزيعىا عمِ

value

العهمية هىذ البداية

P-

 .9تتـ تكعٓتىا كافٍاهىا بأٌداؼ برىاهج التربية

التطبيق

العهمية بالتخطيط كالتىظيـ الجٓدٓف

مستكى

الفقػػػػػػػػرة

2.13

71
%

.740

3

34.200

.000

هتكسط

.718

5

33.605

.000

هتكسط

.767

4

.32327

31.568

71.736

.000

.000

ٓتضح هف بياىات الجدكؿ السابق أف تقدٓر برىػاهج التربيػة العهميػة كدكر الجاهعػة كاجراءاتٍػا
ىحػكي جػاء هتكسػطا كذلػؾ هػف كجػً ىظػر طمبػة التربيػة العهميػة بالكميػة؛ حٓػث جػاءت قيهػة ) P-
 (valueلمبع ػ ػػد كك ػ ػػل بقيه ػ ػػة ) (0.05) >( 0.000كه ػ ػػا بم ػ ػػغ الهتكس ػ ػػط الحس ػ ػػابْ ٔراء العٓى ػ ػػة
) ,(2.13كبكزف ىسبْ) ,(%71كباىحراؼ هعيارؼ قدري ).(.32327
كيتضح برنامج التربية العممية كدكر الجامعة كاجراءاتيا نحكه في التالي:
الفقرة ) (5كالتْ تىص عمِ تؤثر التربية العهمية تأثٓ ار سمبي ا عمِ دراستىا لمهقررات الدراسية
اٖخرػ* كٌْ هف الفقرات السمبية ,جاءت فْ الهرتبة اٖكلِ بهتكسط حسابْ قدري )(2.42
كبكزف ىسبْ ) ,(%80.7كباىحراؼ هعيارؼ قدري ) ,(0.788ككاف اٚتجاي العاـ لٍذي الفقرة فْ

هجتهع البحث ٌك أف الفقرة تىطبق بدرجة هىخفضة ,حٓث أىٍا تثقل الجاىب الىظرؼ الذؼ تـ
دراستً ,كتكسب الطالب الهعمـ هٍارات التدريس كالخبرة لهكاجٍة الحياة العهمية ,كالتعاهل هع

الهكاقف الهختمفة.
الفقرة ) (7كالتْ تىص عمِ تكفر لىا الجاهعة أساتذة هشرفٓف هتخصصٓف كذكؼ خبرات

هٓداىية جٓدة جاءت فْ الهرتبة الثاىية بهتكسط حسابْ قدري ) (2.41كبكزف ىسبْ ),(%80.3

كباىحراؼ هعيارؼ قدري ) ,(0.682ككاف اٚتجاي العاـ لٍذي الفقرة فْ هجتهع البحث ٌك أف الفقرة
تىطبق بدرجة كبٓرة .كهىً ٓتضح اٌتهاـ الجاهعة ببرىاهج التربية العهمية لها لً هف دكر فاعل فْ

تٍٓئة الطالب الهعمـ لمحياة العهمية ,كتكفر الهشرفٓف ذكؼ الخب ارت الهٓداىية يضهف تىفٓذ التربية
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العهمية عمِ الكجً الصحيح ,حٓث أىً يحرص عمِ إقاهة عٛقات كدية هع الطالب الهعمـ,

كيتابع دفاتر التحضٓر ككيفية تخطيط الدرس قبل تىفٓذ الحصة الدراسية ,كتقديـ تغذية راجعة عف

التخطيط لمدرس .كها يقدـ الهشرؼ اٖكاديهْ لمطٛب فْ أكؿ لقاء هعٍـ إرشادات كاضحة

تتعمق بعهمية التدريس ,كطرؽ اٚهتحاىات الحدٓثة ,ككيفية إدارة الصف ,كلذا فإىً حريص عمِ
إكساب الطٛب الكفايات الهىاسبة .كيستخدـ ىهكذج لتقٓيـ طٛب التربية العهمية؛ حٓث يحصل

عمِ ٌذا الىهكذج هف قبل إدارة الكمية.

الفقرة ) (9كالتْ تىص عمِ أف تتـ تكعٓتىا كافٍاهىا بأٌداؼ برىاهج التربية العهمية هىذ البداية

جاءت فْ الهرتبة الثالثة بهتكسط حسابْ قدري ) (2.33كبكزف ىسبْ ) ,(%77.7كباىحراؼ
هعيارؼ قدري ) ,(0.740ككاف اٚتجاي العاـ لٍذي الفقرة فْ هجتهع البحث ٌك أف الفقرة تىطبق
بدرجة هتكسطة.
الفقرة ) (11كالتْ تىص عمِ أف ساعدىْ تدريب التربية العهمية عمِ العهل كالتعايش هع
فٓركس ككركىا كالتعرؼ عمِ الكاقع الفعمْ لعهمية التربية جاءت فْ الهرتبة الرابعة بهتكسط
حسابْ قدري ) (2.23كبكزف ىسبْ ) ,(%74.3كباىحراؼ هعيارؼ قدري ) ,(0.767ككاف اٚتجاي
العاـ لٍذي الفقرة فْ هجتهع البحث ٌك أف الفقرة تىطبق بدرجة هتكسطة.
الفقػ ػرة ) (10كالت ػػْ ت ػػىص عم ػػِ أف تب ػػذؿ الجاهع ػػة جٍ ػػكد طٓب ػػة ف ػػْ تكزيعى ػػا عم ػػِ اله ػػدارس
الهتعاكىػػة بصػػكرة عادلػػة كصػػحيحة جػػاءت فػػْ الهرتبػػة الخاهسػػة بهتكسػػط حسػػابْ قػػدري )(2.22
كبػػكزف ىسػػبْ ) ,(%74كبػػاىحراؼ هعيػػارؼ قػػدري ) ,(0.718ككػػاف اٚتجػػاي العػػاـ لٍػػذي الفق ػرة فػػْ
هجتهػػع البحػػث ٌػػك أف الفقػرة تىطبػػق بدرجػػة هتكسػػطة ,كهىػػً ٓتضػػح اٌتهػػاـ إدارة الكميػػة كالجاهعػػة؛
بتحدٓد أعداد هىاسبة هف طمبة التربية العهمية فْ الهدارس الهختمفة ,ككػذلؾ ٓ ارعػْ القػائهكف عمػِ
التربية العهمية داخل الكمية تكزيع الطٛب عمِ هدارس التربية العهمية حسب ظػركفٍـ كاهكاىيػاتٍـ
كرغباتٍـ ,كخاصة فْ ظل جائحة ككركىا.
الفقػرة ) (8كالتػػْ تػػىص عمػػِ تتصػػف إجػراءات الجاهعػػة بخصػػكص التربيػػة العهميػػة بػػالتخطيط
كالتىظػ ػػيـ الجٓػ ػػدٓف جػ ػػاءت فػ ػػْ الهرتبػ ػػة السادسػ ػػة بهتكسػ ػػط حسػ ػػابْ قػ ػػدري ) (2.20كبػ ػػكزف ىسػ ػػبْ
) ,(%73.3كباىحراؼ هعيارؼ قدري ) ,(0.746ككاف اٚتجاي العاـ لٍذي الفقرة فػْ هجتهػع البحػث
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ٌك أف الفقرة تىطبق بدرجة هتكسػطة ,كٌػذي الدرجػة الهتكسػطة ٓتضػح هىٍػا كجػكد خمػل بخصػكص
ا٘جػراءات كالتخطػػيط كالتىظػػيـ بالهسػػتكػ الهطمػػكب ,كيحتػػاج إلػػِ تػػكفر دلٓػػل لمتربيػػة العهميػػة ٓبػػٓف
هٍاـ برىاهج التربية العهمية ,كيحدد الفترة الزهىية الكافية لمتطبٓق الهٓداىْ فْ الهدارس.
الفقرة ) (6كالتْ تىص عمِ أف ىعاىْ هف صعكبة الىقل أك الهكاصٛت هف كالِ الهدارس
الهتعاكىة*جاءت فْ الهرتبة السابعة بهتكسط حسابْ قدري ) (2.09كبكزف ىسبْ ),(%69.7
كباىحراؼ هعيارؼ قدري) ,(0.751ككاف اٚتجاي العاـ لٍذي الفقرة فْ هجتهع البحث ٌك أف الفقرة
تىطبق بدرجة هتكسطة ,كهىً ٓتضح كجكد هشكٛت لدػ الطمبة ٚبد هف أخذٌا فْ الحسباف عىد
تصهيـ كاعداد كتكزيع الطمبة عمِ هدارس كأهاكف التربية العهمية.
الفقػرة ) (4كالتػػْ تػػىص عمػِ أف ٓكجػػد هقػػر ىظػرؼ لبرىػػاهج التربيػػة العهميػة يكػػكف بهثابػػة تٍٓئػػة
لبرىاهج )ىهاذج تعميهية ,تمفزيكىية ( تحاكْ الىهػكذج آٚجػابْ لمتػدريس الفعػاؿ جػاءت فػْ الهرتبػة
الثاهى ػ ػػة بهتكس ػ ػػط حس ػ ػػابْ ق ػ ػػدري ) (2.03كب ػ ػػكزف ىس ػ ػػبْ ) ,(%67.7كب ػ ػػاىحراؼ هعي ػ ػػارؼ ق ػ ػػدري
) ,(0.762ككػ ػػاف اٚتجػ ػػاي العػ ػػاـ لٍػ ػػذي الفق ػ ػرة فػ ػػْ هجتهػ ػػع البحػ ػػث ٌػ ػػك أف الفق ػ ػرة تىطبػ ػػق بدرجػ ػػة
هتكسطة.
الفقرة ) (3كالتْ تىص عمِ أف يفتقر برىاهج التربية العهمية إلِ عهمية تقٓيـ ختاهْ تعرؼ
عمِ الصعكبات التْ تكاجًٍ كخاصة فْ ظل اىتشار فٓركس ككركىا جاءت فْ الهرتبة التاسعة
بهتكسط حسابْ قدري ) (1.86كبكزف ىسبْ ) ,(%62كباىحراؼ هعيارؼ قدري ) ,(0.784ككاف
اٚتجاي العاـ لٍذي الفقرة فْ هجتهع البحث ٌك أف الفقرة تىطبق بدرجة هتكسطة.
الفقرة ) (1كالتْ تىص عمِ أف ٓتصف برىاهج التربيػة العهميػة بطػكؿ فترتػً الزهىيػة جػاءت فػْ
الهرتبة العاشػرة بهتكسػط حسػابْ قػدري ) (1.85كبػكزف ىسػبْ ) ,(%61.7كبػاىحراؼ هعيػارؼ قػدري
) ,(0.724ككػ ػػاف اٚتجػ ػػاي العػ ػػاـ لٍػ ػػذي الفق ػ ػرة فػ ػػْ هجتهػ ػػع البح ػػث ٌػ ػػك أف الفق ػ ػرة تىطبػ ػػق بدرجػ ػػة
هتكسطة.
الفقرة ) (2كالتْ تىص عمِ أف ٓتصف برىاهج التربية العهمية بطكؿ فترتً الزهىية .جاءت فْ
الهرتبة الحادية عشر كاٖخٓرة ,بهتكسط حسابْ قدري ) (1.84كبكزف ىسبْ ),(%61.3
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كباىحراؼ هعيارؼ قدري ) ,(0.837ككاف اٚتجاي العاـ لٍذي الفقرة فْ هجتهع البحث ٌك أف الفقرة
تىطبق بدرجة هتكسطة.
كهف خٛؿ العرض السابق يهكف ا٘جابة عمِ التساؤؿ الرئيسْ بحث كالجدكؿ التالْ ٓكضح ذلؾ
الكزف

االنحراؼ
المعياري

المستكى
عاؿ
هتكسط

محاكر االستبانة

المتكسط

الحسابي

المئكي

دكر المشرؼ األكاديمي

2.4607

%82

.38656

2.1348

%64

.32327

برنامج التربية العممية كدكر الجامعة
كاجراءاتيا نحكه

كاقع برنامج التربية العممية

%76.6

2.2978

.30786

متكسط

هف بياىات الجدكؿ ٓتضح أف الهستكػ العاـ لكاقع برىاهج التربية العهمية جاء بدرجة هتكسطة

بهتكسط ) (2.2978كبكزف هئكؼ ) ,(%76.6كاىحراؼ هعيارؼ )(0.30786

.التساؤؿ الثاني :ىل يختمف كاقع برنامج التربية العممية بكمية التربية جامعة مصراتة مف
كجية نظر الطمبة باختالؼ التخصص

تػػـ د ارسػػة الفػػركؽ باسػػتخداـ اختبػػار Tلعٓىتػػٓف هسػػتقمتٓف

Independent Samples

Testكالجدكؿ التالْ ٓكضح ذلؾ
جدكؿ ( )12يكضح اختبار Tلعينتيف مستقمتيف لمفركؽ حكؿ كاقع برنامج التربية العممية كفقاً لمتغير التخصص

المتغير
دكر الهشرؼ التربكؼ
برىاهج التربية العهمية كدكر
الجاهعة كاجراءاتٍا ىحكي

كاقع برنامج التربية العممية

االنحراؼ

التخصص

العدد

المتكسط

عمهْ

30

2.4303

.41415

أدبْ

88

2.4711

.37862

عمهْ

30

2.1030

.38178

أدبْ

88

2.1457

.30247

عمهْ

30

2.2667

.34591

أدبْ

88

2.3084

.29518

المعياري

درجة

الحرية

قيمةT

الداللة

116

-.497-

.620

116

-.622-

.535

116

-.639-

.524

هف بياىات الجدكؿ السابق ٓتضح أف  ٚتكجد فػركؽ ذات دٚلػة إحصػائية حػكؿ كاقػع برىػاهج

التربيػة العهميػػة بكميػػة التربيػػة /جاهعػة هصػراتة ,ترجػػع إلػػِ هتغٓػر التخصػػص ,حٓػػث كػػاف هسػػتكػ

الدٚلة ) < (0.620هف ) ,(0.05كٌك غٓر داؿ إحصائيا.
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كػػذلؾ  ٚتكجػػد فػػركؽ ذات دٚلػػة إحصػػائية حػػكؿ دكر الهشػػرؼ التربػػكؼ فػػْ برىػػاهج التربيػػة

العهمية بكمية التربية /جاهعة هصػراتة ,ترجػع إلػِ هتغٓػر التخصػص ,حٓػث كػاف هسػتكػ الدٚلػة
) < (0.535هف ) ,(0.05كٌك غٓر داؿ إحصائيا.
كػ ػػذلؾ  ٚتكجػ ػػد فػ ػػركؽ ذات دٚلػ ػػة إحصػ ػػائية حػ ػػكؿ برىػ ػػاهج التربيػ ػػة العهميػ ػػة كدكر الجاهعػ ػػة

كاجراءاتٍػ ػػا ىح ػ ػكي ترجػ ػػع إلػ ػػِ هتغٓػ ػػر التخصػ ػػص ,حٓػ ػػث كػ ػػاف هسػ ػػتكػ الدٚلػ ػػة ) < (0.524هػ ػػف

) ,(0.05كٌك غٓر داؿ إحصائيا.

التساؤؿ الثالث :ىل يختمف كاقع برنامج التربية العممية بكمية التربية جامعة مصراتة مف كجية

نظر الطمبة باختالؼ المعدؿ التراكمي

تـ دراسة الفركؽ باستخداـ تحميل التبايف األحادي ANOVAكالجدكؿ التالْ ٓكضح ذلؾ
الجدكؿ(  )13تحميل التبايف األحادي ANOVA

المتغيرات

دكر الهشرؼ التربكؼ

برىاهج التربية العهمية كدكر
الجاهعة كاجراءاتٍا ىحكي

كاقع برنامج التربية العممية

مصدر التبايف

مجمكع المربعات

درجة

الحرية

متكسط المربعات

بٓف الهجهكعات

.863

3

.288

داخل الهجهكعات

16.621

114

.146

الكمْ

17.483

117

بٓف الهجهكعات

.228

3

.076

داخل الهجهكعات

11.999

114

.105

الكمْ

12.227

117

بٓف الهجهكعات

.478

3

.159

داخل الهجهكعات

10.611

114

.093

الكمْ

11.089

117

F

1.972

مستكى
الداللة

الداللة

.122
غٓر داؿ

.721

1.711

.542

.542

هف بياىات الجدكؿ السابق ٓتضح أف  ٚتكجد فػركؽ ذات دٚلػة إحصػائية حػكؿ كاقػع برىػاهج

التربيػػة العهميػػة بكميػػة التربيػػة /جاهعػػة هص ػراتة ,ترجػػع إلػػِ هتغٓػػر الهعػػدؿ التراكهػػْ ,حٓػػث كػػاف
هستكػ الدٚلة ) < (0.169هف ) ,(0.05كٌك غٓر داؿ إحصائيا.

ك ػػذلؾ  ٚتكج ػػد ف ػػركؽ ذات دٚل ػػة إحص ػػائية ح ػػكؿ دكر الهش ػػرؼ الترب ػػكؼ ف ػػْ برى ػػاهج التربي ػػة

العهميػػة بكميػػة التربيػػة /جاهعػػة هصػراتة ,ترجػػع إلػػِ هتغٓػػر الهعػػدؿ التراكهػػْ ,حٓػػث كػػاف هسػػتكػ

الدٚلة ) < (0.122هف ) ,(0.05كٌك غٓر داؿ إحصائيا.
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كػ ػػذلؾ  ٚتكجػ ػػد فػ ػػركؽ ذات دٚلػ ػػة إحصػ ػػائية حػ ػػكؿ برىػ ػػاهج التربيػ ػػة العهميػ ػػة كدكر الجاهعػ ػػة

كاجراءاتٍػػا ىحػػكي ترجػػع إلػػِ هتغٓػػر الهعػػدؿ التراكهػػْ ,حٓػػث كػػاف هسػػتكػ الدٚلػػة ) < (0.542هػػف
) ,(0.05كٌك غٓر داؿ إحصائيا.

ممخص النتائج :مف خالؿ العرض السابق لتحميل البيانات تـ التكصل لمنتائج التالية:

 .1الهستكػ العاـ لكاقع برىاهج التربية العهمية جاء بدرجة هتكسطة بهتكسط )(2.2978
كبكزف هئكؼ ).(%76.6

 .2دكر الهشرؼ اٖكاديهْ لبرىاهج التربية العهمية جاء بدرجة عالية بهتكسط)( 2.4607
كبكزف هئكؼ ).(%82

 .3برىاهج التربية العهمية كدكر الجاهعة كاجراءاتٍا ىحكي جاء بدرجة هتكسطة بهتكسط
) (2.1348كبكزف هئكؼ ).(%64

 ٚ .4تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية حكؿ كاقع برىاهج التربية العهمية بكمية التربية /جاهعة
هصراتة ,ترجع إلِ هتغٓر التخصص )عمهْ ,كأدبْ(.

 ٚ .5تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية حكؿ دكر الهشرؼ التربكؼ فْ برىاهج التربية العهميػة
بكمية التربية /جاهعة هصراتة ,ترجع إلِ هتغٓر التخصص)عمهْ ,كأدبْ(.

 ٚ .6تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية حكؿ برىاهج التربية العهمية كدكر الجاهعة كاجراءاتٍا
ىحكي ترجع إلِ هتغٓر التخصص)عمهْ ,كأدبْ(.

 ٚ .7تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية حكؿ كاقع برىاهج التربية العهمية بكمية التربية /جاهعة
هصراتة ,ترجع إلِ هتغٓر الهعدؿ التراكهْ.

 ٚ .8تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية حكؿ دكر الهشرؼ التربكؼ فْ برىاهج التربية العهميػة
بكمية التربية /جاهعة هصراتة ,ترجع إلِ هتغٓر الهعدؿ التراكهْ.

 .9كذلؾ  ٚتكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية حكؿ برىاهج التربية العهمية كدكر الجاهعة
كاجراءاتٍا ىحكي ترجع إلِ هتغٓر الهعدؿ التراكهْ.

* التكصيات:

مف خالؿ ما تكصل إليو البحث مف نتائج تـ صياغة التكصيات التالية:

 .1ضركرة تطكير أٌداؼ برىاهج التربية العهمية هف حٓف إلِ آخر كفق ا لهتغٓرات العصر,
كهتطمبات هكاجٍة التغٓر الشاهل فْ هىاحْ العهمية التعميهية كافة.
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 .2كضع دلٓل كاهل خاص ببرىاهج التربية العهمية ,بحٓث ٓتـ اٚعتهاد عميً فْ تكحٓد

الرؤػ التدريبية فْ جهيع الهىاطق التعميهية كافة بحٓث ٓراعْ أدكار إدارة الهدرسة,
كالجاهعة ,كالهشرؼ ,كالهعمـ الهتعاكف ,كأف يعهـ عمِ الجهيع.

 .3ضركرة التعاكف هع الجٍات ذات اٚختصاص فْ تحدٓد هدارس خاصة بالتدريبٓ ,تـ
اختيارٌا كفق هعآٓر هحددة ,تتيح هجاؿ التىفٓذ الدقٓق كالفعاؿ لعهمية التدريب.

 .4تكظٓف استراتٓجيات حدٓثة فْ عهمية التدريب بحٓث تأخذ فْ الحسباف التطك ارت
التكنولوجٌة وأسالٌب التدرٌب المعتمدة على التفاعل النشط بٌن مختلف أركان عملٌة
التدرٌب.
* قائمة المراجػػػػػػػع :
 .1الجعافرة ,خضراء ,القطاكىة ,ساهْ " ,(02011 ,كاقع التربية العهمية فْ جاهعة هؤتة هف
كجٍة ىظر طمبة هعمـ الصف الهتكقع تخرجٍـ ,هجمة جاهعة دهشق ,الهجمد ) ,(27العدد

الثالث كالرابع  ,ص 512-475

 .2العاجز ,فؤاد ,(2015) ,تقكيـ دكرات تدريب هعمهْ الهرحمة الثاىكية أثىاء الخدهة هف كجٍة

ىظر الهعمهٓف كالهشرفٓف التربكيٓف بهحافظة غزة ,هجمة الجاهعة ا٘سٛهية ,الهجمد ),(2

العدد ) ,(1ص .44-23

 .3أبتهرة ,حسٓف ,خهسٓف ,دمحم ) ,(2007الهشكٛت التْ تكاجً طمبة كمية العمكـ التربكية
الهتدربٓف أثىاء التطبٓق الهداىْ هف كجٍة ىظر اٖطراؼ الهتعاكىة ,هجمة جاهعة القدس

الهفتكحة لٗبحاث كالدراسات ,العدد العاشر ,ص .217-185

 .4الخكلْ ,آهٓف  ,عىاف  ,هحهكد ) ,(1990التربية الرياضية الهدرسة دلٓل هعمـ كالطالب
التربية العهمية ,ط ,2دار الفكر العربْ ,القاٌرة.

 .5ىكر الدٓف ,كداد" ,(02002 ,كاقع برىاهج التربية العهمية هف كجٍة ىظر الطالبة الهعمهة فْ
كمية التربية ٘عداد هعمهات الهرحمة اٚبتدائية فْ هدٓىة جدة ,رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة,

جاهعة أـ القرػ ,هكة الهكرهة.

 .6الجمبْ ,عبدالمطٓف ,كسالـ ,هٍدؼ ,(2004) ,التربية الهٓداىية كأساسيات التدريس ,ط,3
هكتبة العبيكاف ,الرياض.

 .7عاهر ,طارؽ عبدالرؤكؼ (2008) ,التربية العهمية )ىظـ هعاصرة( ,دار السحاب ,القاٌرة.

 .8الجسار ,سمكػ ,التهار ,جاسـ" ,(2001) ,كاقع برىاهج التربية العهمية فْ كمية التربية
بجاهعة الككيت هف كجٍة ىظر الطالب الهعمـ ,هجمة العمكـ التربكية ,العدد الخاهس ,ىص

).(102-65
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 .9القضاة  ,بساـ ,دلٓل التربية العهمية ,دار الفكر ,عهاف.

 .10الغريبْ ,ىكؼ ,السبيعٌْ ,يا ) (2013دلٓل التربية العهمية ,جاهعة شقراء ,كمية التربية
بالهراحهية.

 .11قدار ,خالد ,عمٓكي ,أبكبكر )" , (2017تقكيـ برىاهج التربية العهمية كمية التربية زىجبار
جاهعة عدف" ,هجمة العمكـ التربكية ,العدد الرابع ,هجمد.1

 .12شآٌف ,دمحم أحهد ) ,(2010هشكٛت التطبٓق الهٓداىْ لهقرر التربية العهمية فْ جاهعة
القدس الهفتكحة هف كجٍة ىظر الدارسٓف ,الهجمة الفمسطٓىية لمتربية الهفتكحة عف بعد,

الهجمد الثاىْ  ,العدد الرابع.

 .13الفقعاكؼ ,أحٛـ دمحم )" (2011تقكيـ براهج التربية العهمية ٘عداد هعمـ التعميـ اٖساسْ
بكميات التربية فْ جاهعات قطاع غزة" ,رسالة هاجستٓر غر هىشكرة ,كمية التربية ,جاهعة

اٖزٌر – غزة.

 .14عيادة حىاف أحهد ) " ,(2013كاقع برىاهج التربية العهمية فْ هؤسسات التعميـ العالْ فْ
الضفة الغربية هف كجٍة ىظر الطمبة الهعمهٓف" ,رسالة هاجستٓر غٓر هىشكر ,كمية الدراسات

العميا ,جاهعة الىجاح الكطىية.

 .15أبكش ىدؼٓ ,كسف كأبك شعٓرة ,خالد كغبارؼ ,ثائر )" ,(2009تقكيـ برىاهج التربية العهمية
فْ جاهعة الزرقاء الخاصة كهقترحات تطكيري" ,هجمة الزرقاء لمبحكث كالدراسات ا٘ىساىية,

الهجمد ) ,(9العدد ) ,(1ص 65-37

 .16الجعافرة ,خضراء ارشكد ,القطاكىة ,ساهْ سميهاف" ,(2008) ,كاقع التربية العهمية فْ

جاهعة هؤتة هف كجٍة ىظر طمبة هعمـ الصف الهتكقع تخرجٍـ" ,هجمة جاهعة دهشق الهجمد

) ,(27العدد الثالث كالرابع ,ص .512-475

 .17شآٌف ,دمحم عبدالفتاح" ,(2007) ,تقكيـ برىاهج التربية العهمية فْ جاهعة القدس الهفتح,
هجمة جاهعة اٖقصِ ,العدد ) (21هجمد  ,11ص .208-171

*****************************
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كاقع استخداـ الكسائل التعميمية (التكنكلكجية) في مادة التربية العممية بكميات
التربية كصعكباتو (دراسة ميدانية لكميتي الزنتاف -يفرف(

د .سعد صالح عامر الحاج

الممخص:

كمية التربية الزىتاف  /جاهعة الزىتاف

تكصل البحث هف خٛؿ شقيً الىظرؼ كالهٓداىْ إلِ أهريف هٍهٓف ٌها:
اٖكؿ -حصكؿ تغٓرات كتطكرات كبٓرة فْ الىظاـ التعميهْ كالتربكؼ العالهْ هف حٓث عهمياتً,
ككسائمً ,كهدخٛتً ,كهخرجاتً ,ىتٓجة التغٓرات التْ حصمت فْ تكىكلكجيا اٚتصاؿ كتقىية
الهعمكهات ,هها ٓتطمب هف كميات التربية إعداد هعمـ الهستقبل كفق ٌذي التغٓرات كهكاكبتٍا.
الثاىْ -أكضحت الدراسة الهٓداىية الىقص الكبٓر فْ الكسائل التعميهية التكىكلكجية الهستخدهة
فْ هادة التربية العهمية بالكميات هجاؿ البحث ,ىتٓجة لمصعكبات التالية:
 -1عدـ تكفر الكسائل التكىكلكجية بالكميات.
 -2عدـ تكفر التدريب الٛزـ لٗساتذة كالطٛب كالذؼ يهكىٍـ هف التعاهل هع الكسائل
التكىكلكجية.
 -3عدـ إدراؾ الكميات ٌٖهية الكسائل التعميهية التكىكلكجية.
 -4قمة كفاءة الككادر التعميهية فْ استخداـ الكسائل التكىكلكجية كتدريب الطٛب عمٍٓا.
 -5اقتىاع كثٓر هف أعضاء ٌٓئة التدريس بالطرؽ التقمٓدية فْ التدريس.

المقدمة:

هها  ٚشؾ يعتبر اٌٚتهاـ بالتعميـ الشغل الشاغل لكل الهجتهعات الهتقدهة كالتْ تٍدؼ

لمتقدـ ,باعتباري أساسا لبىاء ٌذي الهجتهعات ,ك ٚيهكف ذلؾ دكف هكاكبة التقدـ التكىكلكجْ
كالعمهْ الذؼ يشٍدي العالـ فْ الكسائل التعميهية التْ أصبحت ضركرة لتحقٓق أٌداؼ العهمية

التعميهية.

كيعد الهعمـ حجر الزاكية كالذؼ تقع عمِ عاتقً هسؤكلية الىٍكض باٖجياؿ ,كلذلؾ ٓىبغْ
اٌٚتهاـ بإعدادي هٍىي ا هف الىاحية الىظرية كالتطبيقية حتِ يقكـ بالدكر الهىكط بً.
كها يعد برىاهج إعداد الهعمـ القائـ عمِ هفٍكـ الكفايات هف أٌـ اٚتجاٌات الحدٓثة فْ إعداد
هعمـ الهستقبل ,كيقكـ ٌذا البرىاهج عمِ تحمٓل الهٍاـ التْ ٓجب أف يقكـ بٍا هعمـ الهستقبل
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كاشتقاؽ الكفايات اٖدائية كالهعرفية الٛزهة لتىفٓذٌا فْ ضكء ىتائج التحمٓل ,ثـ كضع برىاهج
هتكاهل ٓؤدؼ بالىٍاية إلِ تهكٓف الهعمـ هف أداء تمؾ الهٍاـ بكفاية .كىظ ار لدخكؿ التكىكلكجيا
الحدٓثة فْ هجاؿ التعميـ ,كاستخداـ الكهبٓكتر ,كشبكة ا٘ىترىت ,فقد ظٍرت هٍهات جدٓدة
ٓتكجب عمِ الهعمـ القياـ بٍا كٌذا ٓدعك إلِ إعادة الىظر فْ كفايات إعداد الهعمـ ,كتهكٓىً هف
الكفايات الٛزهة لهقتضيات التعاهل هع الهستجدات كالهستحدثات فْ هجاؿ التربية
كالتعميـ).عطية ,الٍاشهْ ,2007 ,ص.(196
فالعالـ بشكل عاـ كالهجتهع العربْ بشكل خاص ٓكاجً تحديات هتزآدة كهتسارعة ,ىتٓجة
التطكرات السريعة فْ شتِ الهيادٓف ,كعمِ كجً الخصكص الهٓداف العمهْ كالتكىكلكجْ التْ
شٍدي العالـ خٛؿ الربع اٖخٓر هف القرف الهاضْ ,كالتْ ٓتكقع استهرارٌا بتسارع كبٓر ,كقد
سبب ٌذا التقدـ العمهْ كالتقىْ الذؼ سيطر عمِ جهيع هىاحْ الحياة كالذؼ كاكب تطكر التربية
كتجدد طرؽ كأسالٓب التدريس دخكؿ ألة كالكسٓمة هجاؿ التعميـ ,حٓث أصبحت ضركرة كركىا
أساسيا فْ العهمية التعميهية ,كليس ىكع هف الكهالية كالترؼ).قادؼ1428 ,ق ,ص.(1
كىظ ار ٌٖهية هكضكع استخداـ الكسائل التعميهية )التكىكلكجية( فْ هادة التربية العهمية بكميات
التربية كصعكباتً ,فقد اجتٍد الباحث ككتب ٌذا البحث الهتكاضع هتىاكٚا الهكضكعات التالية:
اٖطر الىظرية ,ىتائج البحث الهٓداىْ ,التكصيات كالهقترحات ,الهراجع.
أكالً -التعريف بمكضكع البحث :تعتبر كميات التربية فْ الكطف العربْ هحطات إعداد
الهعمهٓف كتدريبٍـ كتأٌٓمٍـ حٓث يقكهكف بعد تخرجٍـ بتىفٓذ البراهج كالهىاٌج التربكية فْ
التعمـ ,كلكف
الهدارس كافة كيتمقِ الطمبة الهعمهكف التعميـ الذؼ يحتاجكف إليً فْ عهمية التعميـ ك ّ
الهٍارات الحقيقية  ٚتتـ إ ّٚفْ هٓداف التطبٓق العهمْ فْ الهدارس.

كتعتهد ىكعية الهعمـ إلِ حد كبٓر عمِ البراهج التْ ٓتمقاٌا الطالب الهعمـ قبل الخدهة ,لذا
ىظر ٖىٍا تهثل التطبٓق
فإف التربية العهمية تككف بهىزلة حجر الزاكية فْ براهج إعداد الهعمهٓفّ ,ا
العهمْ لجهيع العهميات التْ تمقاٌا ىظري ا عمِ هقاعد الدراسة ,فالتربية العهمية تركز عمِ

التطبٓق الفعمْ لمهٍارات التدريسية الهختمفة كهٍارة تخطيط الدرس كتىفٓذي كفق استخداـ طرائق
هتعددة كهتىكعة تساعد عمِ تحقٓق اٌٖداؼ التربكية الهرسكهة بهساعدة كسائل تعميهية هتعددة
كهتىكعة).الهطمق ,2010 ,ص.(61
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كلقد أحدثت الثكرة التكىكلكجية تغٓٓ ار شاهٛا لكثٓ ار هف الهتغٓرات كالىظريات التعميهية التقمٓدية
فأصبحت هكضعا لمتعدٓل كالتحدؼ ,هها دفع خبراء التربية لتقديـ اقتراحات لتعدٓل الهىاٌج
ككسائل تقديهٍا حٓث اقترحكا هكاد تعميهية ككسائل جدٓدة تزيد هف فاعمية اٚستخداـ فْ ظل
الظركؼ الحالية كالهتكقعة.
كهف ٌذا الهىطمق ىبعت اتجاٌات ىحك تطكير أسالٓب ككسائل التعميـ كالتعميـ كأٌهية تكظٓف
الكسائل التعميهية فْ تقديـ الهقررات الدراسية؛ كعميً برز الدكر اٌٖـ كاٖكبر لمكسٓمة التعميهية
حتِ أصبحت أٌـ عىاصر اٚتصاؿ التعميهْ.
كتعتبر الكسائل التعميهية ركىا هٍها هف أركاف العهمية التعميهية كجزءا هٍها فْ الىظاـ
التعميهْ الشاهل كذلؾ ,هها أدػ إلِ اىتشارٌا فْ جهيع الىظـ التعميهية؛ حٓث أخذت السياسات
التعميهية تكلٍٓا عىاية فائقة إيهاى ا هىٍا بأٌهٓتٍا فْ التعميـ كالتدريب ,كدكرٌا الرئيس فْ التىهية
الهعرفية الهستداهة لهكاكبة التطكر الٍائل كالسريع فْ ثكرة الهعمكهات).خمف هللا.(2021 ,
كها تُعد الكسائل التعميهية هف أكثر الهفاٌيـ التْ ارتبطت بتكىكلكجيا التعميـ بهفٍكهٍا
الهىظكهْ الشاهل ,كعميً لـ تعد الكسائل التعميهية هجرد هعٓىات تدريسية؛ بل أصبحت جزءا ٚ
ٓتج أز هف هىظكهة الهىٍج الهدرسْ ,كعىصر فعاٚا هف عىاصري ,كعميً بات ُٓىظر إلٍٓا كجزء

هتفاعل هع بقية هىظكهة التدريس ,كبدكىٍا ٓختل ذلؾ الىظاـ دكف تحقٓق أٌدافً ).كهتكر,
الطٓب ,2011 ,ص.(150
كتعد التربية العهمية العىصر اٖساس فْ براهج إعداد كتأٌٓل الهعمهٓف فْ كميات العمكـ
ّ

التربكية؛ ككىٍا إحدػ الفعاليات التربكية التْ يهكف هف خٛلٍا الربط بٓف كمية التربية كعهمٍا
اٖكاديهْ التأٌٓمْ هف جٍة ,كالهدارس كعهمٍا التطبيقْ هف جٍة أخرػ؛ فٍْ التطبٓق الهٓداىْ
كهٍارت هٍىة
ا
لمخبرات التربكية ,حٓث ٓتعرؼ الطالب الهعمـ هف خٛلٍا عمِ أٌـ هتطمبات
التدريس ,كأسالٓب تخطيط الدركس كتىفٓذٌا ,كاستخداهً لطرائق التدريس ,كأسالٓب التقكيـ,
كالكسائل التعميهية الهىاسبة هف خٛؿ هكاقف حقيقية كها تشهمً تمؾ الهكاقف هف أىشطة تعميهية
كادارية كبٓئية ,كها تهكىً هف اهتٛؾ الكفايات التعميهية التْ تستمزهٍا طبيعة أدكارٌـ الهٍىية فْ
التعميـ).حبآب ,2016 ,ص.(1251
كبىاء عمِ ها سبق حاكؿ الباحث ا٘جابة عمِ التساؤالت التالية:
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 -1ها ٌك كاقع استخداـ الكسائل التعميهية )التكىكلكجية( فْ هادة التربية العهمية بكميات التربية؟.
 -2ها ٌْ أىكاع الكسائل التعميهية التْ يستخدهٍا الطالب /الهعمـ فْ هادة التربية التعميهية
بكميات التربية؟.
 -3ها ٌْ الصعكبات التْ تحكؿ دكف استخداـ الطالب /الهعمـ لمكسائل التعميهية بكميات
التربية؟.

ثانياً -أىمية البحث كمبررات اختياره:
 -1يستهد البحث أٌهٓتً هف أٌهية الكسائل التعميهية الحدٓثة فْ تحقٓق أٌداؼ العهمية
التعميهية ,كتشٓر كثٓر هف الهؤلفات إلِ أف هف خصائص الهعمـ الجٓد قدرتً عمِ استخداـ
الكسائل التعميهية الحدٓثة.
 -2تىبع أٌهية البحث هف أٌهية تدريب طٛب كميات التربية عمِ استخداـ الكسائل التكىكلكجية
فْ العهمية التعميهية كتحقٓق أٌدافٍا.
 -3كجكد رأؼ عاـ ٓىاقش الحاجة الهاسة لهكاكبة تقىيات العصر كتطكير أسالٓب التعميـ
ككسائمً.
 -4تأتْ أٌهية البحث هف خٛؿ الكشف عف الصعكبات التْ تحكؿ دكف استخداـ طمبة التربية
العهمية لمكسائل التعميهية الحدٓثة ,عمها بأف تقٓيـ الطالب فْ ٌذي الهادة ٓتـ هف خٛؿ قدرتً
عمِ ٌذي الكسائل.
 -5لمبحث أٌهية تطبيقية هف خٛؿ الىتائج التْ سٓتـ الكصكؿ إلٍٓا ,كالتكصيات كالهقترحات,
كرسـ الخطط الٛزهة لتكفٓر الكسائل التعميهية ,كتدريب الطٛب عمٍٓا.
 -6هٛحظة الباحث لقمة بل ٚىعداـ استخداـ الكسائل التكىكلكجية فْ العهمية التعميهية بكميات
التربية هكضكع البحث ,كالتركٓز عمِ ا٘لقاء الىظرؼ لمهحاضرات ,اٖهر الذؼ ٓؤثر عمِ أداء
خريجْ ٌذي الكميات عىد ههارستٍـ لهٍىة التدريس.
ثالثاً -أىداؼ البحث :يهكف تمخيص ٌذي اٌٖداؼ فْ الىقاط التالية:
 -1التعرؼ عمِ كاقع استخداـ الكسائل التعميهية )التكىكلكجية( فْ هادة التربية العهمية بكميات
التربية.
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 -2التعرؼ عمِ أىكاع الكسائل التعميهية التْ يستخدهٍا الطالب /الهعمـ فْ هادة التربية
التعميهية بكميات التربية.
 -3التعرؼ عمِ الصعكبات التْ تحكؿ دكف استخداـ الطالب /الهعمـ لمكسائل التعميهية بكميات
التربية.
رابعاً -منيج البحث :استخدـ الباحث الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ لكصف الظاٌرة هف خٛؿ
الهٛحظة ,كالهراجع ,كجهع البياىات لتككيف إطار ىظرؼ ,كصكٚا إلِ تصهيـ استهارة استبياف
كتحمٓل بياىاتٍا إحصائي ا ,كصياغة ىتائجٍا.
خامس ًا -حدكد الدراسة :لتحقٓق أٌداؼ البحث أقيهت الدراسة عمِ عٓىة هف الهشرفٓف عمِ
هادة التربية العهمية بكمٓتْ التربية الزىتاف كيفرف جاهعة الزىتاف ,خٛؿ العاـ الجاهعْ -2020
2021ـ

سادساً -المصطمحات المستخدمة في الدراسة:
 -1الكسائل التعميمية :تعرؼ الكسائل التعميهية بأىٍا) :أجٍزة كأدكات كهكاد يستخدهٍا الهعمـ
لتحسٓف عهمية التعميـ كتقصٓر هدتٍا كتكضح الهعاىْ كشرح اٖفكار كتدريب التٛهٓذ عمِ
الهٍارات كغرس العادات الحسىة فْ ىفكسٍـ كتىهية اٚتجاٌات كعرض القيـ دكف أف يستخدـ
الهعمـ اٖلفاظ كالرهكز كاٖرقاـ كذلؾ لمكصكؿ بطمبتً إلِ الحقائق العمهية الصحيحة كالتربية
القكهية بسرعة كقكة كتكمفة أقل().الدٌيـ ,ب س ف ,ص.(12
كتعرؼ أيضا بأىٍا )اٖجٍزة كاٖدكات كالهكاد التعميهية التْ يستخدهٍا الهعمـ داخل غرفة
الصف لتيسر لً ىقل الخبرات التعميهية إلِ الهتعمـ بسٍكلة ككضكح().الحيهة ,2009 ,ض.(31
 -2التربية العممية :ىعرؼ التربية العهمية بأىٍا )الجاىب التطبيقْ هف برىاهج إعداد الهعمهٓف
)قبل الخدهة( كتأٌٓمٍـ )فْ أثىاء الخدهة( كتدريبٍـ )فْ أثىاء الخدهة أيضا( الذؼ ٓتـ فْ الصف
كفْ خارجً هف قبل الدارس الهعمـ كبإشراؼ ٌٓئة ا٘عداد أك التأٌٓل أك التدريب بالجاهعة كهعمـ
هتعاكف(.
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كٌْ كذلؾ )هجهل اٖىشطة كالخبرات التْ تىظـ فْ إطار برىاهج تدريب الهعمهٓف ,كتستٍدؼ
الدارس الهعمـ عمِ اكتساب الكفايات الهٍىية كالهسمكية التْ يحتاجٍا فْ أدائً لهٍهاتً
التعميهية().هرعْ ,شريف ,2014 ,ص.(7
 -3تكنكلكجيا التعميـ :تعرؼ تكىكلكجيا التعميـ بأىٍا) :عهمية هىٍجية هىظهة ,لتحسٓف التعميـ
التعمـ الهتىكعة هف الهكاد التعميهية كاٖجٍزة
ا٘ىساىْ ,كتقكـ عمِ إدارة تفاعل بشرؼ هع هصادر ُ
أك أٚت التعميهية ,كذلؾ لحل هشكٛت تعميهية ,كتحقٓق أٌداؼ هحددة(.

كتعرؼ تكىكلكجيا التعميـ أيض ا بأىٍا )تطكير كتطبٓق كتقكيـ لمىظـ ,كاٖسالٓب كالهعٓىات
كالكسائل ,لتحسٓف التعمـ ا٘ىساىْ().كدكؾ ,2018 ,ص.(7
 -4كميات التربية) :ٌْ :الكميات الهتخصصة فْ إعداد الطالب الهعمـ هٍىيا كهسمكيا بها ٓؤٌمً
لٛىضهاـ لمسمؾ التعميهْ().جاهعة بغداد.(2021,
سابع ًا -كسيمة جمع البيانات :استعاف الباحث بها تكفر إليً هف هراجع ,كهكاقع إلكتركىية
ككسٓمة لجهع البياىات الىظرية عف هكضكع الدراسة ,كها قاـ الباحث بتصهيـ استهارة استبياف
اشتهمت عمِ التالية:
القسـ اٖكؿ :البياىات اٖكلية.
القسـ الثاىْ :الكسائل التعميهية الهستخدهة فْ هادة التربية العهمية )الجاىب الىظرؼ كالعهمْ(.
القسـ الثالث :الصعكبات التْ تكاجً استخداـ الكسائل التكىكلكجية فْ هادة التربية العهمية بكميات
التربية.
ثامناً -عينة البحث :لتحقٓق أٌداؼ البحث كبها هتاح لمباحث هف إهكاىيات ككقت ,تـ إجراء
البحث عمِ عٓىة عهدية هف ) (20هبحكث ا هف أعضاء ٌيأة التدريس الهشرفٓف عمِ هادة التربية
العهمية كرؤساء اٖقساـ بكمٓتْ التربية الزىتاف كيفرف.

تاسعاً -اإلطار النظري:
أكالً -الكسائل التعميمية -1 :تعريف الكسائل التعميمية :الكسائل التعميهية بأشكالٍا كأىكاعٍا
أصبحت الٓكـ اٖداة الفاعمة لتكصٓل الهعمكهة إؿ دهاغ ا٘ىساف بشكمٍا الصحيح ,فا﵀ سبحاىً
كتعالِ خمق الدهاغ البشرؼ هقسها إلِ هىاطق إحساس لكل هىٍا قىاة خاصة لتكصٓل أؼ
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هعمكهة ,كٌذا ها ٓركز عميً عمهاء الٓكـ لمتأكٓد عمِ ضركرة تحفٓز الهىاطق ا٘دراكية كذلؾ
لترسٓخ الهعمكهة كلٓتـ استيعابٍا بالشكل الصحيح غٓر الهشكش ,كذلؾ تجىبا لٍدر الجٍد كالكقت
كٌذا يقكد لها يسهِ الٓكـ بىظرية التعمـ لحد ا٘تقاف).أبك حساف ,1998 ,ص.(2
بل كيحاكؿ العمهاء أف ٓذٌبكا أبعد هف ذلؾ لحل هشاكل ضعيفْ التحصٓل كبذا يككف
العمـ هف ٌذي الزاكية خطا خطكة كاعدة .كتعتبر الكسائل التعميهية ركىا هٍها هف أركاف العهمية
التعميهية كجزءا هٍها فْ الىظاـ التعميهْ الشاهل كذلؾ ,هها أدػ إلِ اىتشارٌا فْ جهيع الىظـ
التعميهية؛ حٓث أخذت السياسات التعميهية تكلٍٓا عىاية فائقة إيهاى ا هىٍا بأٌهٓتٍا فْ التعميـ
كالتدريب ,كدكرٌا الرئيس فْ التىهية الهعرفية الهستداهة لهكاكبة التطكر الٍائل كالسريع فْ ثكرة
الهعمكهات.
تشكل
كٚبد هف ا٘شارة إلِ أف الكسائل التعميهية ليست أٌدافا فْ ذاتٍا ,بل ٚبد هف أف ّ
جزءا هف إستراتٓجية التعميـ التْ تتبعٍا الدكلة أك الهىظهة التعميهية أك الهعّمـ لتحقٓق اٌٖداؼ
التعميهية التْ أىشأت هف أجمٍا العهمية التعميهية؛ لذلؾ أتِ اسهٍا هف ككىٍا كسائل تؤدؼ إلِ
الهدرب
أٌداؼ سمككية هحددة يهكف قياسٍا كتقكيهٍا فْ هىظكهة شاهمة يضعٍا الهعمـ أك
ّ

لتحقٓق غاية اكتساب العمـ كالهعرفة).خمف هللا.(2021,

كتعرؼ الكسٓمة بأىٍا )اٖجٍزة كاٖدكات كالهكاد التعميهية ,التْ يستخدهٍا الهعمـ داخل حجرة
الدرس لتيسر لً ىقل الخبرات التعميهية إلِ الهتعمـ بسٍكلة ككضكح().قادؼ1428 ,ق ,ص.(9
كٌْ ) :أجٍزة كأدكات كهكاد يستخدهٍا الهعمـ لتحسٓف عهمية التعميـ كالتعمـ ,بٍدؼ
تكضيح الهعاىْ كشرح اٖفكار فْ ىفكس التٛهٓذ().سٛهة ,2001 ,ص.(31
كالكسٓمة التعميهية) ٌْ :كل أداة يستخدهٍا الهعمـ لتحسٓف عهمية التعمـ كالتعميـ,
كتكضيح الهعاىْ كاٖفكار ,أك التدريب عمِ الهٍارات ,أك إكساب التٛهٓذ عمِ العادات
الصالحة ,أك تىهية اٚتجاٌات ,كغرس القيـ الهرغكب فٍٓا(.
كتعرؼ أيض ا ٌْ) :اٖدكات كأٚت كالهعدات التْ يستخدهٍا الهدرس أك الدارس لىقل
هحتكػ الدرس إلِ هجهكعة هف الدارسٓف سكاء داخل الفصل أك الهدرسة أك خارجٍا بقصد
تحسٓف كرفع درجة كفاءة العهمية التعميهية كبمكغ اٌٖداؼ الهىشكدة فْ اقل كقت ههكف كبأقل
الجٍد كذلؾ دكف اٚستىاد إلِ اٖلفاظ كحدٌا().خمف هللا.(2021,
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 -2أىمية الكسائل التعميمية :لمكسائل التعميهية دك ار هٍه ا كفاعٛا فْ تكصٓل الهادة التعميهية
إلِ الهتعمهٓف ,كها إف لمجاىب الىفسْ الذؼ تؤديً أٌهية كبٓرة فْ خمق الدكافع كآجاد الرغبة فْ
العهل كصكٚا إلِ الهعرفة الهطمكبة .كجاء فْ تحدٓد دكرٌا ها يأتْ:
 -1تقمٓل الجٍد كاختصار الكقت هف الهعمـ كالهتعمـ.
 -2تساعد عمِ ىقل الهعرفة كتكضح الجكاىب الهبٍهة كتثبت عهمية ا٘دراؾ.
 -3تثبت الهعمكهات كتزيد هف حفع الطالب كتضاعف استيعابً)عمْ ,2007 ,ص.(2
 -4تتيح الكسائل فرصة التىكيع كالتجدٓد فْ اٖىشطة هها ٓىجـ عىً ا٘سٍاـ فْ عٛج الفركؽ
الفردية).الدٌيـ ,ص.(11
 -5التغمب عمِ الحدكد الزهاىية كالهكاىية كتقدر الهعمـ عمِ هشاٌدة تفاصٓل كدقائق يستحٓل
عميً هشاٌدتٍا بغٓرٌا).القرىْ ,2021,ص.(11
 -6تحكيل الهعمكهات الىظرية إلِ أىهاط سمككية إذ تهكف الطالب هف ترجهة الهعرفة إلِ ىهط
سمككْ فْ حياتً.
 -7تساعد الكسٓمة عمِ هشاركة الطٛب ا٘ٓجابية فْ اكتساب الخبرة كالذكاء كالقدرة عمِ التأهل
كدقة الهٛحظة ).الدٌيـ ,ص.(11
 -8تساعد عمِ إبقاء الخبرة التعميهية حية ٖطكؿ فترة ههكىة هع التٛهٓذ.
 -9تعمـ الهٍارات  ,كتىهْ اٚتجاٌات  ,كتربْ الذكؽ  ,كتعدؿ السمكؾ).شيؾ,2015 ,ص
ص.(18-12
 -3خصائص الكسيمة التعميمية المناسبة :تختمف الكسائل التعميهية باختٛؼ خصائصٍا,
كطريقة استخداهً ,ككيفية تكظٓف ٌذي الكسٓمة ٓجب أف تتىاسب هع الهتعمـ ,لمهكصكؿ إلِ
أٌداؼ التعميـ الهرجكة كهف بٓف ٌذي الخصائص ٓذكر أتْ:
 -1التشكيق :إف تكفر عىصر التشكيق فْ الكسٓمة ,عاهل ٌاـ هف عكاهل ىجاحٍا ,فالٍدؼ هف
الكسٓمة تسٍٓل عهمية التعمـ بشكل عاـ.
 -2المالئمة :كيقصد بٍا هىاسبة الكسٓمة لهستكػ الهتعمـ المغكؼ الهعرفْ ,كاٚىفعالْ كالجسهْ:
أؼ هىاسبة لمغة الهتعمـ ,كخبراتً السابقة ,كىضجً اٚىفعالْ كالجسهْ.
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 -3التنظيـ :فٓ ٛجكز أف تعرض الكسٓمة الهحتكػ بشكل فكضكؼٖ ,ف ذلؾ ٓبعث عمِ
التشتٓت فالتىظيـ فْ عرض الهحتكػ هف السٍل إلِ الصعب كهف الكل إلِ الجزء ,كهف الهعمكـ
إلِ الهجٍكؿ أهر ضركرؼ لىجاح الكسٓمة .أها الهٛئهة كالتىظيـ تبعث فْ التمهٓذ الثقة بالىفس؛
ٖىٍا تراعْ الفركؽ الفردية كها أىٍا تعرض الهادة الدراسية بطريقة ههٓزة ,تسٍل عمِ التمهٓذ
عهمية التعميـ.
 -4الصدؽ كالدقة :فالصدؽ الكارد فْ الكسٓمة ,دافع لمهتعمـ إلِ الثقة بٍا ,فٓ ٛجكز عرض
هعمكهات خاطئة ,كٌذا يستدعْ هف الهصهـ كالهىتج ,كالهستخدـ التأكد هف صحة ٌذي
الهعمكهات قبل استخداهٍا ,كيتبع ذلؾ تكخْ الدقة فْ ٌذي الهعمكهات ,كالدقة فْ ا٘ىتاج.
اقعية تُشتّت أفكار التمهٓذ,
 -5الكاقعية :أؼ تهثل الكسٓمة ها ٌك هكجكد فْ الكاقعّ ,
فالٛك ّ

كيصبح تفكٓري شبً غٓر هىطقْ ,أها الكاقعية فتبعث الطهأىٓىة لها ٌك هألكؼ ,فإذا تكفرت ٌذي
ُ
الخصائص جهمة فْ الكسٓمة التعميهية فستككف ٌذي اٖخٓرة هىاسبة ٘ىجاح العهمية
التعميهية).سمهْ ,2017 ,ص.(6
 -4أقساـ الكسائل التعميمية:
 -1الكسائل البصرية :إف عىصر حاسة البصر فْ ٌذي الكسٓمة يعد اٖساس فْ استٛـ
الهثٓرات ,كتتهثل فْ الكثٓر هف الكسائل هىٍا)كسائل العرض الهختمفة الصهاء كالسٓىها,
كالتميفزيكف ,كالفٓدٓك ,كجٍاز عرض الشرائح ,كالمكحات ,كالرسكـ ,كالصكر ,كالىهاذج,
كالهمصقات ,كالرسكـ البياىية ,كجٍاز الحاسب اٚلكتركىْ(
 -2الكسائل السمعية :تككف حاسة السهع ٌْ اٖساس فْ تعٓٓف الهثٓرات الهختمفة التْ تتطمب
اٚستجابة لٍا كهىٍا )ا٘ذاعة ,أشرطة التسجٓل ,كغٓرٌا(.
 -3الكسائل السمعية البصرية) :كتعتهد عمِ حاستْ البصر كالسهع فْ تكفٓر الهثٓرات
الهطمكب اٚستجابة لٍا كتشتهل عمِ الكثٓر هف الكسائل هىٍا)أجٍزة العرض الهختمفة الىاطقة,
كالتميفزيكف ,كالسٓىها ,كجٍاز الفٓدٓك ,كجٍاز الصكر الهتحركة الىاطقة ,كأجٍزة الشرائح
الهصحكبة بتسجيٛت صكتية كتعميقات ,كجٍاز الحاسب اٚلكتركىْ الهتعدد الكسائط,
كغٓرٌا().عمْ.(2007 ,
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 -4الكسائل التفاعمية :اعتهدت فٍٓا الكسائل التعميهية كأحد أٌـ عىاصر طرؽ التدريس الحدٓثة
ككاف ذلؾ ىتٓجة لمثكرة الصىاعية كالتكىكلكجية بالقرف الحادؼ كالعشريف حٓث تطكرت الصىاعات
كاٚتصاٚت كالتْ ٓتفاعل هعٍا الهتعمـ فْ الحياة هثل الهكبٓل كاٚىترىت كالكهبٓكتر ,فكسعت
ٌذي اٖجٍزة هف خبرات ا٘ىساف فْ التعاهل هع التقىية ككفرت الكقت كالجٍد الذؼ كاف يستغرؽ
سابقا لمكصكؿ لمهعمكهة كأصبح التفاعل بٓف ا٘ىساف كألة ٌك السهة السائدة فْ ٌذا
العصر).خمف هللا.(2021 ,
ثانياً -التعمـ التكنكلكجي :اٌٚتهاـ بالتعميـ يشكل العهكد الفقرؼ فْ بىاء الهجتهعات ,كفْ الكقت
ىفسً أصبح هف الضركرؼ هكاكبة التقدـ العمهْ كالتكىكلكجْ كالتطكر عمِ صعٓد الهستحدثات
التكىكلكجية ,كها تحدثً هف آثار عمِ كل اٖفراد كالهجتهعات)السعٓد.(2017 ,
تجسد ٌذي اٖياـ هكضكع ا ٓكهي ا شيق ا ,كهحك ار ٌٚتهاـ الفكر
فكسائل كتكىكلكجيا التعميـ َ

الشغالة لمحياة العصرية ,ىظ ار لتقىية العصر الذؼ ىعيشً ,كلٌٛتهاـ الكاضح هف
ا٘ىساىْ كالهادة َ
ىاحية أخرػ بتجدٓد دهاء التربية كتطكير أسالٓب التعمـ كالتدريس لرفع قدراتٍـ جهيعا فْ
اٚستجابة لرغبات كخصائص الهتعمهٓف كزيادة إىتاجٓتٍـ التحصٓمية).حهداف ,1987 ,ص.(9
 -1تعريف تكنكلكجيا التعمـ :هصطمح تكىكلكجيا  TECHNOLOGIEكمهة ٓكىاىية اٖصل
هركبة هف هقطعٓف اٖكؿ TECHNO :كيعىْ حرفة أك هٍارة أك صىعة أك فف ,كالهقطع الثاىْ
 LOGIEبهعىِ الدراسة أك العمـ أك الهجاؿ ,فإف الترجهة الحرفية لمكمهة تعىْ حرفة التعميـ أك
الدراسة التطبيقية ,أها الهعىِ المغكؼ لكمهة تكىكلكجيا ,فإىٍا تعىْ التقىية أؼ العمـ التطبيقْ أك
العمـ الهكظف ,كيقصد بذلؾ تطبٓق العمـ كتكظيفً ,كبها أف العمـ ٓتككف هف قاعدة هعرفية تتهثل
فْ الحقائق كالهبادغ كالهفاٌيـ كالقكاىٓف كالىظريات ,فإف التكىكلكجيا يقصد بٍا تطبٓق كتكظٓف
هككىات ٌذا العمـ .كتشهل تكىكلكجيا التعميـ اٖجٍزة ,كأٚت ,اٖدكات التعميهية ,الهكاد
التعميهية ,ككذا القكػ البشرية الهتخصصة.
كتعريف الهكسكعة اٖهريكية تكىكلكجيا التعميـ ٌْ )ذلؾ العمـ الذؼ ٍٓدؼ إلِ إدهاج
الهكاد كأٚت التعميهية كيقدهٍا بغرض القياـ بالتدريس كتعزيزي كتقكـ فْ الكقت الراٌف عمِ
ىظاهٓف  :اٖكؿ ٌك اٖدكات التعميهية

 HARDWAREكالثاىْ الهكاد التعميهية
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 SOFTWAREكالتْ تضـ الهكاد الهطبكعة كالهصكرة التْ تقدـ هعمكهات خٛؿ عرضٍا عف
طريق اٖدكات التعميهية(.
تعريف كيتش تكىكلكجيا التعميـ ٌْ )هصطمح يأتْ هف الهصادر ا٘ىساىية كغٓر ا٘ىساىية
كيستخدـ طريقة ىظاهية لتصهيـ عهمية التعميـ كالتعمـ كتقكيهٍا ككل ,كيربط بٓف الهصادر
ا٘ىساىية كغٓر ا٘ىساىية هثل شبكات الهعمكهات كآٚت الطباعة كالكسائل السهعية البصرية
كالحاسبات ألية كغٓرٌا( ).السعٓد ,2017 ,ص ص.(23-12
 -2تصنيفات الكسائل التعميمية التكنكلكجية):عبابىة ,2012 ,ص.(223
 -1التعميـ ا٘لكتركىْ غٓر الهتزاهف :فٍك التكاصل غٓر الهباشر بٓف عىاصر العهمية التعميهية
)الهعمـ كالهتعّمـ( ,كقد يككف بٓف غٓرٌها ,كأف ٓتبادؿ باحثاف خبراتٍها حكؿ هكضكع ها ,كيقصد
بً تمؾ اٖدكات التْ تسهح لمهستخدـ بالتكاصل هع الهستخدهٓف أخريف تكاصٛا غٓر هباشر,
أؼ أىٍا  ٚتتطمب كجكد الهستخدـ كالهستخدهٓف أخريف عمِ الشبكة هعا أثىاء التكاصل ,كهف
أٌـ ٌذي اٖدكات ها يأتْ:
أ -البريد ا٘لكتركىْ  :E-mailكٌك عبارة عف برىاهج لتبادؿ الرسائل كالكثائق باستخداـ
الحاسب هف خٛؿ شبكة اٚىترىت ,كيشٓر العدٓد هف الباحثٓف إلِ أف البريد اٚلكتركىْ هف أكثر
خدهات اٚىترىت استخداها ,كيرجع ذلؾ إلِ سٍكلة استعهالً.
ب -اٖقراص الههغىطة )الهدهجة( :تهتاز اٖقراص الههغىطة باىخفاض قيهتٍا كسٍكلة
الحصكؿ عمٍٓا ,كسعتٍا الهعقكلة التْ تتسع لكتب هختمفة ,كقد بدأت بعض الجاهعات بتككيف
هكتبات إلكتركىية هككىة هف عدد كبٓر هف ٌذي اٖقراصَّ ,
كلكف اٖهر ٓ ٚخمك هف عٓكب فٍٓا.
ج -الهجٛت ا٘لكتركىية :كٌْ كثٓرة أف ,كبعضٍا َّ
هحكـ كأكاديهْ ,كبعضٍا ثقافْ هىكع
الهكضكعات ,كتبرز أٌهٓتٍا فْ سٍكلة الحصكؿ عمٍٓا كالفائدة التْ تتيحٍا لمقراء ,كيهكف أف

ِ
ِ
كتقدـ بعض الهجٛت خدهة
يحكلٍا الهٍتهكف إلِ ىسخ كرقية إذا كاف هٍتها بهكضكعاتٍاّ ,
ّ
عظيهة لمقراء كها فْ حالة هجمة اٖكاديهية العربية فْ الدىهارؾ هثٛا ,فٍْ تىشر هكادٌا
اٖكاديهية الهحكهة تحكيه ا صاره ا قبل أف ٓرػ العدد فْ صكرتً الكرقية الىكر بأكثر هف عاـ.
د -الهكاقع ا٘لكتركىية :كٌْ كثٓرة جدا ,كبعضٍا هتخصص يعهد أعضاؤي إلِ تسجٓل
هساٌهاتٍـ كيتيحكف ٔخريف التعمٓق كالهشاركة ,كهف ٌذي الهكاقع ها ٓؤسسً هتخصصكف فْ
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هكضكع هعٓف كالىحك أك الصرؼ أك فقً المغة كغٓرٌا ,كيطرحكف دركسٍـ عمِ اٖعضاء ,كٌك
ىكع هف التعميـ غٓر الهتزاهفَّ ,
ٖف اٖعضاء يشارككف بعد طرح القضية دكف أف يككف اٚتصاؿ
هتزاهىا هع الطرح ,كبعدٌا ٓرد الهتخصص عمِ استفسار الهشاركٓف كأسئمتٍـ التْ يطرحكىٍا.
ىػ -الشبكة الىسٓجية  :World wide webكٌك عبارة عف ىظاـ هعمكهات يقكـ بعرض
هعمكهات هختمفة عمِ صفحات هترابطة  ,كيسهح لمهستخدـ بالدخكؿ لخدهات اٚىترىت الهختمفة,
كٌْ كسٓمة هٍهة ذات فائدة لمهٍتهٓف بالمغة العربية َّ
ٖف ٌذي التقىية غٓر هكمفة كفْ هتىاكؿ
يسٍل الكصكؿ إليً.
أٓدؼ الباحثٓف كالهتعمهٓفّ ,
كتقدـ شبكة ا٘ىترىت ىظاـ الهعمكهات تقديه ا ّ
ك -هجهكعات الىقاش  :Discussion Groupsكٌْ إحدػ أدكات اٚتصاؿ عبر شبكة
اٚىترىت بٓف هجهكعة هف اٖفراد ذكؼ اٌٚتهاـ الهشترؾ فْ تخصص هعٓف ٓتـ عف طريقٍا
الهشاركة كتابي ا فْ هكضكع هعٓف أك إرساؿ استفسار إلِ الهجهكعة الهشاركة أك الهشرؼ عمِ
ٌذي الهجهكعة دكف التكاجد فْ كقت كاحد.
 -2ىقل الهمفات  :File Exchangeكتختص ٌذي اٖداة بىقل الهمفات هف حاسب إلِ آخر
هتصل هعً عبر شبكة اٚىترىت أك هف الشبكة الىسٓجية لمهعمكهات إلِ حاسب شخصْ ,كيهكف
أف تتيح ٌذي الكسٓمة ىقل الكتب كاٖكراؽ البحثية بٓف طرفْ العهمية التعميهية ,كها تتيح تبادؿ
تقدـ فْ الىدكات كالهؤتهرات ,فْ
ٌذي الهمفات بٓف الباحثٓف كبخاصة فْ اٖكراؽ البحثية التْ ّ
كقت قياسْ  ٚتتيحً كسائل اٚتصاؿ العادية.

 -3الفٓدٓك التفاعمْ  :Interactive videoكٌْ التقىية التْ تتيح إهكاىية التفاعل بٓف الهتعمـ
كالهادة الهعركضة الهشتهمة عمِ الصكر الهتحركة الهصحكبة بالصكت بغرض جعل التعمـ أكثر
تفاعمية ُّ ,
كتعد ٌذي التقىية كسٓمة اتصاؿ هف اتجاي كاحد ٖف الهتعمـ  ٚيهكىً التفاعل هع الهعمـ
ك تشتهل تقىية الفٓدٓك التفاعمْ عمِ كل هف تقىية أشرطة الفٓدٓك كتقىية أسطكاىات الفٓدٓك هدارة
بطريقة خاصة عف طريق حاسب أك هسجل فٓدٓك.
 -4استخداـ اٖلكاف عمِ شاشة العرض ,سكاء كاىت عف طريق شاشة الحاسكب أك شاشة
عرض الهادة العمهية  data showأك التمفاز ,كعمِ الرغـ هف ّأىٍا تقىية كاىت هعركفة باستخداـ

فإىٍا ُّ
تعد هف التقىيات الحدٓثة التْ تهتاز باليسر,
الطباشٓر الهمكىة عمِ السبكرة )المكح(ّ ,
فالعرض ٓ ٚتضهف استعهاؿ الطباشٓر التقمٓدية ,بل ٌك أهر سٍل اٚستعهاؿ ,هكجكد عمِ
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كاجٍة الىظاـ الحاسكبْ الهستعهل كػ ) (wordهثٛا ,كأثبتت الدراسات أٌهية استعهاؿ اٖجٍزة
لتكظٓف اٖلكاف فْ تحسٓف هستكػ الطٛب فْ قكاعد المغة العربية ,كتعميـ الحاٚت ا٘عرابية أك
الحركات ا٘عرابية أك اٖصىاؼ الىحكية.
 -3دكاعي االىتماـ بتقنيات التعميـ ككظائفيا:
 -1هكاكبة الىظاـ العالهْ الجدٓد.
 -2هسآرة لغة التكىكلكجيا.
 -3تسارع عجمة التكىكلكجيا.
 -4تراكهية التكىكلكجيا.
 -5إىساىية التكىكلكجيا.
 -6اجتهاعية التكىكلكجيا.
 -7اقتحاهية التكىكلكجيا.
 -8تفاقـ بعض هشكٛت التعميـ.
 -9الرغبة فْ التطكير الهستهر لمهىظكهة التعميهية.
 -10تأصٓل التربية التكىكلكجيا ٖفراد الهجتهع).تكىكلكجيا التعمـ.(2021 ,
ثالثاً -التربية العممية :هها ٚشؾ فيً إف هف هراحل إعداد الهعمـ الٍاهة هرحمة التربية العهمية إذ
تُعد الفترة التْ تُترجـ فٍٓا الىظريات التربكية إلِ كاقع همهكس ُٓىفذ عمِ أرض الكاقع كالتْ ُيسهح

فٍٓا لمطالب بتطبٓق ها تعمهً داخل الحجرة الدراسية كتعطيً الفرصة لمتعرؼ عمِ هتطمبات
الىظاـ الدراسْ ككيفية التعاهل هع الهىٍج بهفٍكهً الكاسع).جاهعة شقراء.(2021 ,

 -1تعريف التربية العممية :تعرؼ التربية العهمية بأىٍا) :عهمية تربكية ٌادفة ترهْ إلِ تطبٓق
الهفاٌيـ كالهبادغ كالىظريات تطبيق ا عهمي ا أدائي ا فْ الهٓداف الحقيقْ لتمؾ الهفاٌيـ كالىظريات
الذؼ ٌك الهدرسة عمِ أف ٓؤدػ ذلؾ التطبٓق إلِ إكساب الطالب الهعمـ الكفايات الٛزهة لهٍىة
التدريس تحضٓ ار كتخطيطا ,كتىفٓذا ,كتقكيها(.
كتعرؼ التربية العهمية أيض ا بأىٍا )الجاىب التطبيقْ الذؼ ٓتضهىً برىاهج إعداد
الهعمهٓف كتأٌٓمٍـ ٖداء ها تقتضْ كظيفة الهعمـ هف أدكار ,كيهارسً الطالب الهعمـ فْ قاعة
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الدرس أك خارجٍا تحت أشراؼ هدرس الكمية التْ تعد الطالب لهٍىة التدريس بالتعاكف هع
إدارات الهدارس كالهعمهٓف فٍٓا().عطية ,الٍاشهْ ,2007 ,ص.(203
الهتطمب العهمْ لمتدريب عمِ هكاقف التدريس كالتربية الهباشرةٓ ,تـ هف خٛلٍا
كٌْ ُ
تطبٓق الهعارؼ كالهبادغ الىظرية تطبيق ا عهمي ا ,فٍْ الجسر الْ ٓربط بٓف الجاىب اٖكاديهْ
كالجاىب الهٍىْ فْ الهدارس ,كٌْ أيضا تُعد الطالب عهميا كتزرع فيً الثقة كالعزيهة لههارسة
الهٍارات التدريسية داخل الفصل الدراسْ ,كخٛؿ فترة زهىية هحددة يكتسب الطالب خٛلٍا
هجهكعة هف الهٍارات التدريسية كالىشاطات الهختمفة).جاهعة الزاكية.(2018 ,
 -2أىداؼ التربية العممية :تسٍـ التربية العهمية إلِ حد كبٓر فْ إكساب الطالب الهدرس
هٍارات كخبرات كاتجاٌات إٓجابية فْ هٍىة التدريس ,كهف خٛلٍا ٓتعرؼ الطالب -الهدرس
الىشاطات الهختمفة فْ جكاىب العهمية التدريسية جهيعٍا .كٌْ تٍدؼ إلِ ها يأتْ:
 -1هىح الطالب فرصة اكتساب هٍارة استخداـ الكسائل التعميهية).رهضاف ,2018 ,ص.(265
 -2تكضيح الهبادغ ,الىظرية التْ ٓدرسٍا الطالب الهدرس فْ هقررات هتعددة كتعزيز تمؾ
الهبادغ كيتـ ذلؾ عف طريق الهشاٌدات أك التدريب.
 -3تعريف الطالب  /الهدرس بالهكقف التعميهْ كْ يعتاد عميً.
 -4إفساح الهجاؿ لمطالب  /الهدرس كْ ٓثبت قدرتً عمِ التعميـ ,كٌْ بالتالْ تعرفً بهدػ
صٛحٓتً لمتعميـ).جاهعة  6أكتكبر ,2020 ,ص.(4
 -5التعرؼ إلِ أدكات كهٍاـ كهسؤكليات الهعمـ فْ هجاؿ تىظيـ التعميـ كتيسٓري.
 -6التعرؼ إلِ استخداهات هصادر التعمـ الهختمفة فْ الهكاقف الصفية.
 -7التعرؼ إلِ جهيع تشكيٛت اٖىشطة التعميهية التعمهية ,هثل :طرؽ التعميـ الهختمفة كأسالٓبً
كأىهاطً كاستراتٓجياتً كتقىياتً).هرعْ ,كشريف ,2014 ,ص.(9
 -3أىمية التربية العممية لمطالب المعمـ .تتخمص أىمية التربية العممية فيما يمي:
 -1تعرّفً عمِ جكاىب العهمية التربكية فْ الهدرسة كداخل غرفة الصف.
 -2تٍٓئ الفرصة لترجهة الهعرفة الىظرية كالهبادغ كاٖفكار التربكية إلِ طرؽ تدريس فعمية.
 -3تكفر الفرص أهاهً لهشاٌدة كتحمٓل ىهاذج هختمفة هف هكاقف التدريس التْ ٓؤدٍٓا هعمهكف
أكفاء ذكؼ خبرة طكيمة).جاهعة شقراء.(2021 ,
1146

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)

[متطمبات التحكؿ التربكي لكميات التربية في ظل تحديات تكنكلكجيا المعرفة]

 52ـ  52أغظطض 5252و

ُّ -4
تعد خبرة فريدة لهعمـ الهستقبل؛ حٓث تتيح لً أف ٓتفاعل هع التٛهٓذ ككذلؾ هع كل العاهمٓف
فْ الهدرسة فْ هكاقف تعميهية حقيقية.
 -5تؤٌل الطالب الهعمـ ٚكتساب بعض الهٍارات اٖساسية لمتدريس ,هثل :تحضٓر الدركس,
ككيفية عرض الهكضكعات الدراسية ,ككيفية إجراء عهمية التقكيـ ,كعدد هف الهٍارات الٛزهة
لمهعمـ الىاجح.
 -6تعرض الطالب  /الهعمـ لتغٓرات فْ سهاتً الشخصية هف دكر الطالب إلِ دكر الهعمـ.
 -7ترجهة الىظريات كالهبادغ كالهفاٌيـ التربكية ,التْ تعمهٍا فْ أثىاء ا٘عداد فْ الكمية إلِ
هجاؿ التطبٓق كالههارسة).جاهعة  6أكتكبر ,2020 ,ص.(4
تاسعاً -نتائج البحث الميداني :بعد اٚطٛع كالبحث كتكزيع استهارة البحث ,كتفريغ بياىاتٍا
يهكف تمخيص ىتائج البحث فْ الىقاط التالية:
الجدكؿ رقـ ( )1يكضح تكزيع أفراد العينة حسب الكمية  /النكع
الذككر

%

اإلناث

%

المجمكع

الزنتاف

04

20

06

30

%50

يفرف

05

25

05

25

%50

المجمكع

09

45

11

55

%100

النكع

الكمية

هف خٛؿ الجدكؿ رقـ )ٓ (1تضح أف  %20هف هجهكع أفراد العٓىة هف الذككر كهف كمية التربية
بالزىتاف ,ك %25هف هجهكع أفراد العٓىة هف الذككر كهف كمية التربية يفرف .ك %30هف هجهكع
أفراد العٓىة هف ا٘ىاث كهف كمية التربية الزىتاف ,ك %25هف هجهكع أفراد العٓىة هف ا٘ىاث
كهف كمية التربية يفرف.
الجدكؿ رقـ ( )2يكضح مدى استخداـ الكسائل التكنكلكجية في مادة التربية العممية
ىل تستخدـ الكسائل التكنكلكجية الحديثة

العدد

%

نعـ

02

10

ال

18

90

المجمكع

20

100

في تدريس مادة التربية العممية ؟

هف خٛؿ الجدكؿ رقـ )ٓ (2تضح أف  %90هف هجهع أفراد العٓىة أجابكا بعدـ استخداـ الكسائل

التكىكلكجية
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الحدٓثة فْ هادة التربية العهمية.

الجدكؿ رقـ ( )3يكضح الكسائل التعميمية المستخدمة في مادة التربية العممية

قـ
1
2

الكسيمة

مستخدمة

%

غير مستخدمة

%

مستخدمة قميالً

%

الر

السبكرة العادية
جياز الحاسكب

18
05

90
25

09

45

02
06

10
30

4

جياز عرض البيانات

02

10

16

80

02

10

3

جياز التسجيل الصكتي

-

-

5

اصالشرائح
األقر ك
المدمجة

7

باإلنترنت
اإللكتركني
تقنية البريد

02

8

تقنية الصف االفتراضي

-

-

9

تقنية نقل الممفات

01

05

6

تقنية نظاـ المحادثة

17

85

15

03

02

10

17

85

01

05

10

18

90

-

-

17

85

03

15

18

90

01

05

02

10

13

65

25

05

مف خالؿ الجدكؿ رقـ( )3يتضح التالي:

 -1كشفت بياىات الدراسة الهٓداىية أف  %90هف هجهكع أفراد العٓىة يستخدهكف كسٓمة السبكرة
العادية فْ هادة التربية العهمية.

 -2هف خٛؿ الدراسة الهٓداىية ٓتضح أف  %45هف هجهكع إفراد العٓىة  ٚيستخدهكف جٍاز
الحاسكب فْ هادة التربية العهمية ,ك %30يستخدهكىً قميٛا ,ك %25يستخدهكىً.
 -3أشارت بياىات الدراسة الهٓداىية إلِ أف  %85هف هجهكع أفراد العٓىة  ٚيستخدهكف جٍاز
التسجٓل الصكتْ فْ هادة التربية العهمية.
 -4هف خٛؿ الدراسة الهٓداىية ٓتضح أف  %80هف هجهكع أفراد العٓىة  ٚيستخدهكف كسٓمة
جٍاز عرض البياىات فْ هادة التربية العهمية ,بٓىها  %10يستخدهكىً ,ك %10يستخدهكىً
قميٛا.
 -5هف خٛؿ سؤاؿ الهبحكثٓف عف استخداـ اٖقراص الهدهجة فْ هادة التربية العهمية أكضحت
الدراسة أف  %85هف هجهكع أفراد العٓىة  ٚيستخدهكىٍا.
 -6تشٓر بياىات الدراسة الهٓداىية إلِ أف  %65هف هجهكع أفراد العٓىة  ٚيستخدهكف كسٓمة
تقىية ىظاـ الهحادثة فْ هادة التربية العهمية ,ك %25يستخدهكىٍا قميٛا ,ك%10يستخدهكىٍا.
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 -7أكضحت بياىات الدراسة الهٓداىية أف  %90هف هجهكع أفراد العٓىة  ٚيستخدهكف تقىية
البريد ا٘لكتركىْ فْ هادة التربية العهمية.
 -8كشفت بياىات الدراسة الهٓداىية أف  %85هف هجهكع أفراد العٓىة  ٚيستخدهكف كسٓمة تقىية
الصف اٚفتراضْ فْ هادة التربية العهمية %15 ,يستخدهكىٍا قميٛا.
 -9تبٓف بياىات الدراسة الهٓداىية أف  %90هف هجهكع أفراد العٓىة  ٚيستخدهكف تقىية ىقل
الهمفات فْ هادة التربية العهمية.
الجدكؿ رقـ ( )4يكضح الصعكبات التي تكاجو استخداـ الكسائل التكنكلكجية في تدريس مادة التربية العممية

الرقـ

1ػ
2ػ
3ػ
4ػ
5ػ

الفقرة
قمة كفاءة الككادر التعميمية في استخداـ

الكسائل التكنكلكجية كتدريب الطالب عمييا
عدـ إدراؾ الكمية ألىمية الكسائل التعميمية
التكنكلكجية
اقتناع كثير مف أعضاء ىيئة التدريس
بالطرؽ التقميدية في التدريس
عدـ تكفر األجيزة اإللكتركنية بالكمية

عدـ تكفر التدريب الالزـ لألساتذة كالطالب
كالذي يمكنيـ مف التعامل مع الكسائل

أكافق

أكافق

%

13

65

02

10

50

06

30

11

55

03

15

06

09

45

10

50

01

07

35

كبشدة

12

%

ال

ال
%

أكافق

10

05

25

-

-

04

20

-

-

30

-

-

05

-

-

60

أكافق

01

05

كبشدة

-

التكنكلكجية

مف خالؿ الجدكؿ رقـ( )3يتضح التالي:
 -1أظٍرت بياىات الدراسة الهٓداىية أف  %65هف هجهكع أفراد العٓىة ٓكافقػكف ,كٓ %10كافقػكف
بشدة ,عمِ أف قمة كفاءة الككادر التعميهية فْ استخداـ الكسائل التكىكلكجية كعدـ تدريب الطػٛب
عمٍٓػػا هػػف الصػػعكبات التػػْ تكاجػػً اسػػتخداـ الكسػػائل التكىكلكجيػػة فػػْ تػػدريس هػػادة التربيػػة العهميػػة
بكميات التربية ,كٓ ٚ %25كافقكف.
 -2كشفت بياىات الدراسة الهٓداىيػة أف  %50هػف هجهػكع أفػراد العٓىػة ٓكافقػكف ,كٓ %30كافقػكف
بشػػدة ,عمػػِ أف عػػدـ إدراؾ الكميػػة ٌٖهيػػة الكسػػائل التعميهيػػة التكىكلكجيػػة يعتبػػر هػػف الصػػعكبات
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التْ تكاجً استخداـ الكسائل التكىكلكجية فْ تػدريس هػادة التربيػة العهميػة بكميػات التربيػة ,ك%20
ٓ ٚكافقكف.
 -3أشارت بياىػات الد ارسػة الهٓداىيػة إلػِ أف  %55هػف هجهػكع أفػراد العٓىػة ٓكافقػكف عمػِ اقتىػاع
كثٓر هف أعضاء ٌٓئة التدريس بالطرؽ التقمٓدية فْ التدريس هف الصعكبات التْ تكاجػً اسػتخداـ
الكسائل التكىكلكجية فْ تدريس هادة التربية العهمية بكميات التربية.
 -4هف خٛؿ الدراسة الهٓداىية ٓتضح أف  %50هف هجهكع أفراد العٓىة ٓكافقكف كبشدة ,ك%45
ٓكافقكف ,عمِ عدـ تكفر اٖجٍزة ا٘لكتركىية بالكمية هف الصػعكبات التػْ تكاجػً اسػتخداـ الكسػائل
التكىكلكجية فْ تدريس هادة التربية العهمية بكميات التربية.
 -5تشٓر ىتٓجة الدراسة الهٓداىية إلِ أف  %60هف هجهكع أفراد العٓىػة ٓكافقػكف كبشػدة ,ك%35
ٓكافقكف عمِ عدـ تكفر التدريب الٛزـ لٗساتذة كالطػٛب كالػذؼ يهكػىٍـ هػف التعاهػل هػع الكسػائل
التكىكلكجيػػة هػػف الصػػعكبات التػػْ تكاجػػً اسػػتخداـ الكسػػائل التكىكلكجيػػة فػػْ تػػدريس هػػادة التربيػػة
العهمية بكميات التربية.
التكصيات كالمقترحات:
 -1تزكيد كميات التربية بالكسائل التعميهية التكىكلكجية ,كتجٍٓز الهعاهل بالهعدات التقىية.
 -2تدريب الككادر التعميهية كالطٛب عمِ استخداـ الكسائل التكىكلكجية فْ العهمية التعميهية,
كعدـ اٚعتهاد عمِ الطرؽ التقمٓدية.
 -3اٌٚتهاـ بهادة التربية العهمية ككضع دلٓل عهل هحدد بجدكؿ زهىْ ,ككضع شرط اجتيازٌا
بقدرة الطالب عمِ استخداـ الكسائل التكىكلكجية فْ العهمية التعميهية.
 -4إدراج هادة التربية العهمية ٖكثر هف سىة دراسية بكميات التربية كعدـ اقتصارٌا عمِ السىة
الرابعة ,كها ٚحع الباحث بالكميات هجاؿ الدراسة.
 -5التىسٓق بٓف الهكاد الىظرية كهادة التربية العهمية بكميات التربية.
 -6أقاهت الىدكات كالهحاضرات كالدكرات ا٘رشادية لغرض تكعية الككادر التعميهية كا٘دارية
كالطٛب بكميات التربية بأٌهية الكسائل التعميهية التكىكلكجية ,كدكرٌا فْ تحقٓق أٌداؼ العهمية
التعميهية.
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تطكير التربية العممية كتقكيـ أداء الطالب المعمـ ببرنامج المغة االنجميزية في
إطار التجارب المحمية كالتطكرات اإلقميمية

د .رضا خالد المبركؾ

أنمكذج كمية التربية طرابمس

أ .فكزية أحمد الحصاف

كمية التربية طرابمس /جاهعة طرابمس
اٌٍّقص
فْ إطار ضبط الجكدة بكمية التربية طرابمس ,سعِ الباحثاف لتطكير برىاهج التربية العهمية
الخاص بالمغة ا٘ىجمٓزية فْ إطار التجارب الهحمية كالتطكرات ا٘قميهية كها ٓتعمق بً هف
تحسٓف تقكيـ أداء الطالب الهعمـ هف كجٍة ىظر الهشرؼ التخصصْ .بىاء عمِ ذلؾ ,تهحكر

البحث حكؿ ثٛثة أسئمة (1) :ها ٌْ التكجٍات الهحمية كا٘قميهية بكميات التربية بالجاهعات
المٓبية كالعربية الخاصة بتقكيـ الطالب الهعمـ الخاصة ببرىاهج المغة اٚىجمٓزية؟ ) (2كٓف يهكف
اٚستفادة هف ٌذي التجارب فْ تطكير برىاهج التربية العهمية كىظاـ تقكيـ اٖداء؟ ) (3ها هدػ

صدؽ كثبات البطاقة الهطكرة فْ تقكيـ أداء الطالب الهعمـ؟ اىتٍج البحث هىٍج الدهج بٓف

الشقٓف الىكعْ كالكهْ ,ففْ الشق الىكعْ ,أٌجرؼ هسح لمشبكة العىكبكتية لٛستعاىة بالتجارب

الههٓزة فْ براهج التربية العهمية لمغة اٚىجمٓزية فْ كميات الجاهعات المٓبية كالعربية التْ
تحتضف أقساـ لغة اىجمٓزية هف جاىب ,كفْ تطكير بطاقة لتقكيـ أداء الطالب الهعمـ هف جاىب

آخر .اٌتـ الشق التحمٓمْ بقياس الصدؽ كالثبات لبطاقة التقكيـ الهطكرة حٓث تـ تطبيقٍا عمِ
عٓىة هف  17طالب تربية عهمية هف قبل  6هقيهٓف كتهت الهعالجة ا٘حصائية باستخداـ برىاهج

 .SPSSهر تطكير البطاقة بهراحل تعدٓل لتحسٓف الصدؽ الظاٌرؼ هف قبل خبراء فْ تقكيـ
طٛب التربية العهمية فْ تخصص المغة ا٘ىجمٓزية ,كها أف الهشرفٓف الهتخصصٓف كاىكا

راضكف جدا عف البطاقة الهطكرة التْ تككىت هف  43هعيار هكزعة عمِ  6هحاكر رئيسية.

كذلؾ أظٍر هقياس هعاهمْ الصدؽ كالثبات لمبطاقة الهطكرة ىتائج جٓدة جدا بهعدؿ %81.5

عىد استخداـ ثٛثة هقآيس هختمفة لقياس هعاهل الثبات ,كٌذي القيهة يهكف اٚعتهاد عمٍٓا فْ
تقكيـ أداء طٛب التربية العهمية بأقساـ المغة اٚىجمٓزية بكميات التربية بالجاهعات المٓبية كغٓرٌا.

كممات مفتاحية :تقكيـ الطالب الهعمـ؛ برىاهج التربية العهمية لمغة ا٘ىجمٓزية؛ الهشرؼ
التخصصْ أك اٖكاديهْ؛ هعآٓر تقكيـ اٖداء؛ هعاهل الصدؽ كالثبات.
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Developing Teaching Practice and Assessment of EFL Student
Teachers in Light of Local Experience and Regional

Advancement: A model of the Faculty of Education Tripoli
Abstract
Within the framework of enhancing quality assurance at the Faculty of
Education Tripoli (FET), the researchers sought to develop the EFL
teaching practice programme and student-teachers’ assessment criteria
at the Department of English from the perspective of the academic
supervisor. Three research questions were posed: (1) What are the
local and regional trends at faculties of education concerning EFL
teaching practice programmes and assessment? (2) What distinguished
trends and assessment practices could be put to use at the Department
of English, FET? (3) What is the validity and reliability of the developed
assessment form in measuring EFL student-teachers performance?
Accordingly, a mixed-method approach was sought. In the qualitative
part of the study, an extensive Web search was carried out on Libyan
and Arab faculties of education to build on remarkable aspects of
teaching practice programmes, and on their experience in evaluating
student-teachers of English. In the quantitative part, statistical SPSS
analyses were carried out to measure the validity and reliability of the
developed assessment form, which involved a sample of 17 teaching
practice students and six examiners. A range of distinguished features
were identified and recommendations made to incorporate them into the
existing programme. An assessment form from an academic
supervisor’s perspective was also designed and developed; its validity
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and reliability were also measured. The assessment criteria went
through stages of development to improve external validity.
Measurements of validity and reliability for the assessment form
revealed satisfactory results. These results support the adoption of such
form by departments of English at faculties of education in Libya and
beyond.
Keywords: Student-teacher assessment; EFL teaching practice
Program; academic supervisor; performance evaluation criteria; Validity
and reliability coefficient.

مقدمة:

بؾؿ ـف كالصٛة كالسٛـ عمِ أشرؼ الهرسمٓف سٓدىا دمحم كعمِ آلً كصحبً

أجهعٓف.

تعد هرحمة التربية العهمية هف أٌـ هراحل ا٘عداد اٖكاديهْ كالتربكؼ التْ يهر بٍا طالب كمية

التربية قبل التخرج .فْ ٌذي الهرحمة تتاح لمطالب الهعمـ فرصة التطبٓق العهمْ لها تمقاي خٛؿ
فترة الدراسة الىظرية هف هعارؼ كهٍارات كسمككيات .زد عمِ ٌذا ,كها كرد فْ تقرير الهىظهة

المٓبية لمسياسات ك ا٘ستراتٓجيات ) ,2016ص  ,(19أىىا بحاجة هاسة "لمتركٓز عمِ رفع كفاءة
هخرجات كمية التربية" كهعرفة "هكاهف الخمل فْ هخرجات كميات التربية كهعالجة ٌذا الخمل".

لٍذا حظٓت براهج التربية العهمية كىظاـ تقكيـ أداء الطالب الهعمـ فٍٓا باٌتهاـ كبٓر هف قبل

الهتخصصٓف كالتربكيٓف .بكجً أخص ,فإف برىاهج التربية العهمية لمغة اٚىجمٓزية كىظاـ تقكيـ
أداء الطالب الهعمـ فيً ٓتطمباف عىاية أكثر هف غٓرٌها ىظ ار ٌٖهية إتقاف المغة اٖجىبية
بهٍاراتٍا الهختمفة هف ىحك ككتابة كهفردات كهحادثة كىطق كىبرة صكت كتكصٓل لمهعىِ

الهطمكب .كل ذلؾ ٓجب أف يككف سميه ا هف العٓكب كيؤدػ بهستكػ جٓد ٖف هدرس المغة
اٚىجمٓزية ٌك الهسؤكؿ عف إعداد أجياؿ قادهة هف هستخدهْ المغة كأف التساٌل فْ تقكيـ اٖداء

سٓؤثر سمبا عمِ هستكػ الهخرجات.
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أىداؼ البحث

ٍٓدؼ البحث لمرفع هف هستكػ الجكدة فْ تقكيـ أداء الطالب الهعمـ بقسـ المغة اٚىجمٓزية

بكمية التربية طرابمس كأىهكذج دراسة ,كيسعِ البحث هف جٍة إلِ استعراض براهج التربية
العهمية لمغة اٚىجمٓزية بكميات التربية بالجاهعات الهحمية كا٘قميهية كاستخٛص الههٓز هىٍا
بٍدؼ اٚستفادة هىٍا فْ تطكير برىاهج التربية العهمية لمغة اٚىجمٓزية بكمية التربية طرابمس .هف

جٍة أخرػ تٍدؼ الدراسة لتصهيـ كتطكير بطاقة تقكيـ أداء لمطالب الهعمـ بحٓث تشهل هعآٓر
دقيقة تغطْ جهيع الكفاءات المغكية كالهٍىية ,ثـ اختبارٌا عمِ عٓىة هف طمبة التربية العهمية

بقسـ المغة اٚىجمٓزية لقياس هعدلْ الصدؽ كالثبات.

أىمية البحث :

أٌهية البحث تكهف فْ تطكير برىاهج التربية العهمية عف طريق اٚستفادة هف الخبرات الهحمية
كا٘قميهية هع اعتهاد ىظاـ تقكيـ أداء لطمبة المغة ا٘ىجمٓزية هف كجٍة ىظر الهشرؼ التخصصْ
بكميات التربية بمٓبيا ,تكهف أٌهية البحث أيضاَ فْ أىً يقدـ أىهكذجا يحتذػ بً لتقكيـ أداء
الطالب الهعمـ فْ براهج التربية العهمية لمغة اٚىجمٓزية هف كجٍة ىظر الهشرفٓف التخصصٓٓف
فْ كميات التربية بالجاهعات المٓبية.

مشكمة البحث :
ىظ ار ٌٖهية برىاهج التربية العهمية فْ قسـ المغة ا٘ىجمٓزية ليس فْ ا٘عداد الجٓد فقط بل
التقكيـ الدقٓق كالشاهل أيضا لضهاف هخرجات جٓدة ,فإف هشكمة البحث تكهف فْ إعادة الىظر
فْ جكدة هقكهات برىاهج التربية العهمية بقسـ المغة اٚىجمٓزية بكمية التربية طرابمس خاصة فْ
ظل افتقار القسـ لبطاقة تقكيـ أداء دقيقة كشاهمة لمطالب الهعمـ .فْ ٌذا السياؽ سعِ الباحثاف
لمىظر فْ كيفية تطكير برىاهج المغة اٚىجمٓزية هف جاىبٓف :الجاىب اٖكؿ إهكاىية ا٘ستفادة هف
تجارب كميات التربية الهحمية كا٘قميهية فْ تطكير برىاهج التربية العهمية لمغة اٚىجمٓزية ,كهف
جاىب آخر تصهيـ كقياس الصدؽ كالثبات لبطاقة تقكيـ أداء هطكرة تشهل هٍارات الطالب الهعمـ
المغكية كالهٍىية.
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أسئمة البحث :
تهركز البحث حكؿ سؤاؿ تهٍٓدؼ عف اٚتجاٌات الهحمية ا٘قميهية فْ براهج التربية العهمية

كتقكيـ أداء الطالب الهعمـ بكميات التربية التْ بٍا أقساـ لغة إىجمٓزية (1) :ها ٌْ التكجٍات

الهحمية كا٘قميهية بكميات التربية بالجاهعات المٓبية كالعربية الخاصة بتقكيـ الطالب الهعمـ ببرىاهج

المغة اٚىجمٓزية؟ ) (2كٓف يهكف اٚستفادة هف الجكاىب ا٘ٓجابية فْ ٌذي التكجٍات لتطكير
برىاهج التربية العهمية لمغة اٚىجمٓزية بكمية التربية طرابمس؟ ) (3ها هدػ صدؽ كثبات البطاقة

الهطكرة فْ تقكيـ أداء طمبة التربية العهمية ببرىاهج المغة اٚىجمٓزية؟

طرؽ البحث :

لٙجابة عف أسئمة البحث ,اعتهد الباحثاف الهزج بٓف الهىٍج الىكعْ كالكهْ .أك ,ٚباستخداـ

الهىٍج الكهْ تـ إجراء هسح عمِ شبكة اٚىترىت ٚستعراض ىظـ تقكيـ الطالب الهعمـ ببراهج
التربية العهمية لمغة ا٘ىجمٓزية بالجاهعات المٓبية كالغقميهية كتحدٓد الجكاىب الههٓزة فٍٓا ككيفية
اٚستفادة هىٍا فْ براهج الربية العهمية لمغة اٚىجمٓزية كفْ تصهيـ بطاقة تقكيـ أداء خاصة

ببرىاهج المغة اٚىجمٓزية بكمية التربية طرابمس .ثاىيا ,اعتهد الهىٍج الىكعْ عمِ التحمٓل

ا٘حصائْ لهعاهمْ الصدؽ كالثبات الخاصة ببطاقة تقكيـ اٖداء التْ تـ تطكيرٌا فْ فْ الهرحمة

السابقة ,باستخداـ البرىاهج ا٘حصائْ .SPSS

نطاؽ البحث :

هف الىاحية التخصصية ,يغطْ البحث تطكير برىاهج التربية العهمية لمغة اٚىجمٓزية كبشكل

خاص ٓركز عمِ التقكيـ التخصصْ )كليس التربكؼ( لمطالب الهعمـ ,أها الجاىب التربكؼ فإف

البحث ٓ ٚتطرؽ لً ىظ ار لككىً هجاٚا ٓخرج عف ىطاؽ التخصص كيهكف إفراد دراسة خاصة لً.
أها هف الىاحية الجغرافية ,يشهل البحث براهج كىظـ تقكيـ اٖداء الهتعمقة بكميات التربية

بالجاهعات المٓبية كالعربية الهتاحة عمِ ا٘ىترىت.

اإلطار النظري:

الطالب المعمـ في برنامج التربية العممية
يعرؼ برىاهج التربية العهمية بأىً ذلؾ البرىاهج العهمْ الذؼ تىظهً كميات التربية لطٛبٍا
ّ
الذٓف ٓدرسكف بالهراحل اٖخٓرة كذلؾ تهٍٓدا لههارستٍـ هٍىة التدريس فعمي ا كهدرسٓف هحترفٓف.
كيتـ خٛؿ برىاهج التربية العهمية إكساب الطالب الهعمـ بالهٍارات كالقيـ كاٚتجاٌات التْ هف

شأىٍا إعدادي ا٘عداد الٛزـ لً فْ أدائً كهعمـ هستقل.
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كيشتهل ٌذا البرىاهج عمِ عدد هف اٖىشطة التْ ٓجرػ بعضٍا فْ الكمية كبعضٍا أخر فْ

الهدرسة التطبيقية حٓث ٓىخرط الطالب الهعمـ فْ الهكقف الصفْ الحقيقْ لٓمعب دكري كهعمـ

هتدرب ٓىفذ هجهكعة هف الفعاليات التْ يستدعٍٓا الهكقف الصفْ )تعريفات أساسية2014 ,

ص .(1كبىاء عمِ ذلؾ فإف الطالب الهعمـ ,كها ٓؤكد ىصر )ٌ ,(2003ك حجر اٖساس فْ

هسٓرة العهمية التعميهية كاذا سّمهىا بأف التربية فْ جكٌرٌا ٌىدسة بشرية تُعىِ ببىاء العقكؿ فإف
الهعمـ يصبح ٌك الهٍىدس البشرؼ الذؼ ٓبىْ تمؾ العقكؿ ,لذا كجب اٌٚتهاـ بالطالب الهعمـ

كاعدادي إعدادا جٓدا ٓمٓق بالهستكػ الحضارؼ لٗهة التْ يهثمٍا ,كقد أُسىدت ٌذي الهٍهة عالهيا

لكميات التربية استجاب اة لٛتجاٌات الهعاصرة التْ تتطمع لتأٌٓل كفاءات عالية هف الهعمهٓف .لذا
فإف عهمية إعداد الهعمـ ٓجب أف تسٓر كفق طريقة هىٍجية هبىية عمِ أسس تربكية تٍدؼ لبىاء
شخصية الطالب الهعمـ هف جكاىبٍا الثٛثة :التخصصْ ,كالتربكؼ ,ك الثقافْ ,كعميً فإف هرحمة
التربية العهمية تعد هف أٌـ هراحل إعداد الطالب الهعمـ حٓث ٓتـ فٍٓا تكظٓف الهعارؼ كالعمكـ

التخصصية كتطبٓق الهبادغ التربكية التْ تمّقاٌا خٛؿ ا٘عداد الىظرؼ عمِ الكاقع العهمْ فْ
هدارس التطبٓق )الزاهمْ.(1990 ,
طرؽ تقكيـ الطالب المعمـ :
ىظ ار لها ٓتهٓز بً دكر الطالب الهعمـ هف أٌهية فْ ىجاح برىاهج التربية العهمية فإف عهمية

التقكيـ لٗ داء الصفْ لمطالب الهعمـ تصبح هف اٌٖهية بهكاف بحٓث  ٚيستقيـ دكر التربية

العهمية إ ٚبٍا .كهف أىكاع التقكيـ الهعهكؿ بٍا فْ التعميـ بشكل عاـ طبقا لٌٗداؼ الهرجك

تحقيقٍا ىكعاف .الىكع اٖكؿ ٌك التقكيـ البىائْ أك التككيىْ )) formative evaluationكيعىِ ذلؾ

الت قكيـ أثىاء عهمية التدريب بٍدؼ تحدٓد هدػ التقدـ الذؼ أحرزي الهتدرب ىحك تحقٓق اٌٖداؼ
التعميهية الهىشكدة هع التركٓز عمِ تقديـ التغذية الراجعة ) (feedbackبالشكل الهٛئـ ,كيشهل
التقكيـ البىائْ ثٛثة هراحل :جهع البياىات ,تحمٓل البياىات ,ثـ تقديـ التغذية الراجعة؛ أها الىكع

الثاىْ فٍك التقكيـ الختاهْ أك ا٘جهالْ ) (summative evaluationالذؼ بهكجبً ٓتـ تقكيـ

الهتدرب كها أىجزي هف هٍاـ كأعهاؿ تقٓيها ىٍائيا عىد ىٍاية هدة البرىاهج أك التدريبْ بٍدؼ ىقمً إلِ
تخرجً )هحفكظ .(2016 ,كهف ىاحية تقكيـ التربية العهمية فإف استراتٓجية التقكيـ
هستكػ أعمِ أك ُّ

تجهع بٓف ىكعْ التقكيـ السالفة الذكر ,التقكيـ البىائْ خٛؿ فترة التدريب العهمْ با٘ضافة إلِ

التقكيـ الختاهْ عىد ىٍاية فترة التدريب.

يحتل التقكيـ البىائْ لمطالب الهعمـ أٌهية كبٓرة فْ التربية العهمية ٖىً يٛزـ العهمية التدريبية

كبىاء عميً تعطِ فرص لمطٛب لٛطٛع عمِ هكاطف القكة كالضعف فيعزز اٖكلِ
هىذ بدآتٍا
ا
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كيعهل عمِ تحسٓف الثاىية كتقكيتٍا .كيشهل التقكيـ البىائْ هجهكعة هعآٓر لقياس أداء الطالب

الهعمـ كهدػ تهكىً هف هٍارات التدريس الهختمفة أثىاء ههارستً الفعمية داخل الصف؛ كهف
كسائل التقكيـ البىائْ ٌىا الكسائل غٓر اٚختبارية كهىٍا الهٛحظة الهىتظهة ,هقآيس أك هعآٓر

اٖداء ,الهقابٛت الشخصية كالسجٛت التجهيعية )الرىتيسْ ,(2010 ,كيقصد بالسجل
ِ
كيبرز فيً ها
ٓجهعً الطالب الهعمـ ُ
التجهيعْ ٌىا همف ا٘ىجاز ) (profileكٌك الهمف الذؼ ّ
أىجزي هف أعهاؿ أثىاء فترة التدريب ,هثل ىهاذج الهشاٌدات الصفية كالتغذية الراجعة هف الهشرؼ

ككراسة تحضٓر الدركس.

نظـ تقكيـ أداء الطالب المعمـ إقميمياً :

فْ كاقع اٖهرٓ ,ختمف تقكيـ الطالب الهعمـ خٛؿ برىاهج التربية العهمية باختٛؼ كميات

التربية القائهة عمِ البرىاهج ,ليس فْ استراتٓجيات التقكيـ البىائْ فحسب بل فْ الكسائل
الهعتهدة لقياس اٖداء كهف تككل لً هٍاـ التقكيـ ٌذي .كقد قاـ الباحثاف باستعراض ىظـ التقكيـ

فْ براهج التربية العهمية الهحمية كالعربية هثل هصر كفمسطٓف كالككيت كالههمكة العربية

السعكدية.

كمية التربية بجاهعة قىا بهصر:
ٓىقسـ تقكيـ الطالب الهعمـ بكمية التربية جاهعة قىا )دلٓل التربية العهمية (2018 ,إلِ قسهٓف
ٌها :التقكيـ البىائْ فْ هىتصف الفصل الدراسْ كالتقكيـ الختاهْ عىد ىٍاية الفصل .كالهٛحع
أف لجىة التقكيـ الهككىة هف الهشرؼ الجاهعْ )ٓجهع بٓف دكرؼ الهشرؼ التخصصْ كالهشرؼ
التربكؼ( كالهعمـ الهتعاكف كهدٓر الهدرسة تجتهع فْ ك ٛالتكقٓتٓف لرصد تقكيـ الطمبة الهعمهٓف.
ٓؤدؼ الطالب الهعمـ التدريب العهمْ فْ ثٛث هراحل ٌْ الهشاٌدة ثـ الهشاركة )تدريس جزء
هف الدرس( ثـ الههارسة الفعمية خٛؿ  12أسبكع هف التدريس الهستقل.
تعقب كل زيارة هف زيارات الهشرؼ الجاهعْ جمسة ىقاش ٚستعراض ىقاط القكة كالضعف ك
يستمـ الطالب الهعمـ ىهكذج تغذية راجعة يحتفع بً فْ همفً.
يعد الطالب الهعمـ همفا خاصا بً يسهِ همف الطالب ) (portfolioكيقدهً لمجىة التقكيـ عىد
اىتٍاء فترة التربية العهمية كجزء هف التقكيـ الختاهْ.
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كمية التربية اٖساسية بدكلة الككيت
فْ كمية التربية اٖساسية بدكلة الككيت ,يشترؾ فْ التقكيـ ثٛثة أطراؼ هع اختٛؼ
التسهيات كاٖدكار ,كٌـ :الهشرؼ العاـ ك الهشرؼ الهحمْ كهدٓر الهدرسة )تقكيـ الطالب الهعمـ,
 ,(2018فهف كاقع  100درجة لمتربية العهمية ,تكزع الدرجات بٓىٍـ كأتْ:
الهشرؼ العاـ

45

الهشرؼ الهحمْ

45

هدٓر الهدرسة

10

الهجهكع

100

ىٛحع ٌىا تسهية "الهشرؼ العاـ" كٌك هشرؼ قار بكمية التربية يحل هحل الهشرَفٓف

اٖكاديهْ كالتربكؼ ,إذ أىً ِ
يقكـ الجاىب التخصصْ كالجاىب التربكؼ هعا .أها الهشرؼ الهحمْ
ّ
كيدعِ أحياىا الهعمـ الهتعاكف كٌك هدرس ذك خبرة أك "خبٓر هادة" بهدرسة التطبٓق كتقع عميً
هسؤكلية هتابعة سٓر التربية العهمية كالتقكيـ الٓكهْ لكل طالب هعمـ بتمؾ الهدرسة )دلٓل التربية

العهمية .(2018 ,كيؤكد الباحثاف أف ٌذا الطرؼ فْ التقكيـ ٓجب تفعٓمً كاٚستفادة هىً بهدارس
التربية العهمية بمٓبياٖ ,ف الطالب الهعمـ الذؼ ٓكاجً تٛهٓذ الهدرسة ٖكؿ هرة فْ أهس الحاجة

لمهتابعة كالهساىدة بشكل ٓكهْ ,اٖهر الذؼ ٓ ٚكفري الهشرؼ اٖكاديهْ أك التربكؼ ىظ ار لعدـ

تكاجدٌها باستهرار.

كمية التربية بجاهعة فمسطٓف :
فْ كمية التربية بجاهعة فمسطٓف )دلٓل التربية العهميةٌ (2003 ,ىاؾ أيضا ثٛثة أطراؼ

تشترؾ هع كمية التربية اٖساسية بالككيت فْ الهشرؼ العاـ )هشرؼ التربية العهمية( كهدٓر

الهدرسة .يٛحع ٌىا أيضا دهج لدكرؼ الهشرؼ التخصصْ كالهشرؼ التربكؼ فْ شخص

هشرؼ التربية العهمية حٓث خصصت لً ستكف درجة .يٛحع أيضا كجكد طرؼ آخر فْ تقكيـ
الطالب الهعمـ با٘ضافة لهشرؼ التربية العهمية كهدٓر الهدرسة كٌك الهعمـ الهتعاكف كقد
خصصت لً عشر درجات كها ٌك هبٓف:

هشرؼ التربية العهمية

60

هدٓر الهدرسة

10

تقرير الطالب الهعمـ

15

الهعمـ الهتعاكف

10
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فْ ٌذا السياؽ ٓجدر بىا أف ىعرج عمِ الطرؼ الرابع )إذا أحصٓىا الهشرؼ التخصصْ

كالهشرؼ التربكؼ كهدٓر الهدرسة كها ٌك الحاؿ بكميات التربية بمٓبيا( الذؼ يعد ركى ا هٍه ا فْ

اعاة لمىاحية
إىجاح هسٓرة التربية العهمية ,ليس بالتحدٓد فيها ٓتعمق بالتقكيـ فْ حد ذاتً كلكف هر ا
الىفسية كالهعىكية لمطالب الهعمـ  -الذؼ يقف ربها ٖكؿ هرة أهاـ تٛهٓذ صف دراسْ كقد ٓتمعثـ
كيرتبؾ كفْ أغمب اٖحياف ٓؤدؼ ذلؾ ٘رباؾ فْ إدارة الفصل -ذلؾ الطرؼ الرابع ٌك الهعمـ

الهتعاكف أك الهعمـ الهرشد .كرغـ تعدد هسهياتً بالمغة العربية فإف الهعمـ الهرشد أك الهعمـ

الهتعاكف أك الهشرؼ الهدرسْ يعتبر طرفا أساسيا ٓ ٚتىازؿ عىً فْ كميات التربية بهعظـ بالدكؿ
الىاهية ,ىاٌيؾ عف الهتقدهة .كيؤكد  (2002) Beck and Kosnikأف هف عىاصر ىجاح

التربية العهمية ٌْ تكفٓر الدعـ الهعىكؼ هف قبل الهعمـ الهتعاكف كدرجة التعاكف بٓىٍـ كبٓف
يفعل فْ هدارس تطبٓق
الطمبة الهتعمهٓف ,لذا فإف دكر الهعمـ الهتعاكف أك الهرشد ٓجب أف ّ
التربية العهمية بطريقة هقىىة كهدركسة ,خاصة فيها ٓتعمق بالمغة اٚىجمٓزية بحٓث ٓتـ هتابعة

الطالب الهعمـ كالرفع هف هعىكياتً كالتكجيً الهستهر لً ,كليس شرط ا أف يككف طرف ا فْ التقكيـ
الختاهْ )ٖ (summativeداء الطالب الهعمـ بل تقكيهً يككف تقكيه ا بىائي ا )(formative
هٛزها لمعهمية التدريبية هف أكلٍا ٔخرٌا.

ها يهٓز ىظاـ تقكيـ التربية العهمية بجاهعة فمسطٓف أيض ا ٌك تقرير الطالب الهعمـ الذؼ
يقدهً كجزء هف همف خبرة عىد ىٍاية فترة التدريب كيحتكؼ التقرير عمِ الىقاط التالية )دلٓل

التربية العهمية  ,2003ص:(22 .

"هقدهة تعرؼ بالهؤسسة التعميهية ,كتعطْ ىبذة عىٍا ,كتتىاكؿ اٖىشطة ,كالبراهج التْ تقدهٍا.
الهشكٛت التربكية أك اٖكاديهية التْ لفتت اىتباي الطالب الهتدرب ,هقترحا الحمكؿ الهىاسبة
لمتغمب عمٍٓا.
أٌـ ا٘ٓجابيات كالسمبيات التْ كاجٍت الطالب خٛؿ الهراحل الثٛثة هف فترة التربية العهمية
)الهشاٌدة ,الهشاركة ,الههارسة( هع كضع اقتراحات لحمكؿ هىاسبة لٍا.
خٛصة التقرير تتضهف بياف هدػ استفادة الطالب الهعمـ هف التربية العهمية كبياف أؼ هقترحات
جدٓدة".
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كلتقرير الطالب الهعمـ أٌهية خاصة حٓث إىً ٓتيح لمطالب فرصة لمتأهل الذاتْ فيها هر بً هف

تجارب إٓجابية كاىت أك سمبية خٛؿ هراحل التربية العهمية ,إضاف اة إلِ التأهل الىاقد عمِ
الهستكػ الهؤسسْ كالصفْ كالفردؼ هع زهٛئً الطمبة أك التٛهٓذ أك الهعمهٓف ,اٖهر الذؼ

سٓزكدي بخبرة تراكهية تقٓدي فْ تطكير ذاتً كهٍىتً كتعزيز ثقتً بىفسً كهعمـ ,كٌذا ها أكدي

 (2017) Rozimela & Tiarinaفْ قكلٍها إف ههارسة التأهل ) (reflectionهف قبل الطمبة
الهعمهٓف خٛؿ هراحل التدريب الثٛثة تساٌـ فْ صقل هٍارات التدريس لدٍٓـ ,كها إىً يقمل إلِ
حد كبٓر هف الهشاكل كالصعكبات التْ ٓكاجٍكىٍا أثىاء الههارسة الفعمية لمتدريس.
كمية التربية بجاهعة سمهاف بف عبدالعزيز)الههمكة العربية السعكدية(:

الهسؤكلكف عف تقكيـ الطالب الهعمـ بكمية التربية جاهعة سمهاف بف عبدالعزيز ثٛثة أطراؼ

ٌْ هشرؼ الكمية الذؼ ٓجهع فْ هٍهتً بٓف الهشرؼ التخصصْ كالهشرؼ التربكؼ ,كالهعمـ

الهتعاكف كهدٓر الهدرسة كيكزع التقكيـ كأتْ:

هشرؼ الكمية

 60درجة

الهعمـ الهتعاكف

 30درجة

هدٓر الهدرسة

 10درجات

كالهٛحع ٌىا أف فترة التربية الهٓداىية تهتد لهدة ستة عشر أسبكع ا أؼ لفصل كاهل تكزع فيً
الهٍاـ عمِ الطالب الهعمـ بشكل تدريجْ كهىظـ كها ٓكضح الجدكؿ التالْ )دلٓل التربية
الهٓداىية:(2014 ,
اٖسبكع اٖكؿ

لقاءات تىشيطية كتشهل استٛـ دلٓل التربية الهٓداىية كاٚطٛع عمِ ىهاذج الهشاٌدة كالتقكيـ كالتعرؼ
عمِ هشرؼ التربية الهٓداىية كالهسؤكؿ عمِ كحدة التربية الهٓداىية بالكمية.

اٖسبكع
كالثالث

الثاىْ التعرؼ عمِ البٓئة الهدرسية كتشهل الهىاٌج الدراسية الهستٍدفة كا٘دارة الهدرسية كٌٓئة التدريس كالهعمـ
الهتعاكف كدكري.
الهشاٌدة الصفية بهعدؿ حصتٓف ٓكهيا كيستخدـ فٍٓا ىهاذج الهشاٌدة.
التدريس الهصغر بتدريس هٍارة هعٓىة أك هفٍكـ هعٓف يستغرؽ جزءا هف الحصة الدراسية هع تقديـ تغذية
راجعة هكثفة هف قبل الهعمـ الهتعاكف.
الهشاركة فْ إعداد الخطة الٓكهية بعد عرض الهعمـ الهتعاكف ىهاذج لمخطط الدراسية كتكضيح الهككىات
الرئيسية لمخطة ثـ طمب إعداد خطة هشابٍة.

اٖسبكع

الرابع هشاٌدة الهعمـ الهتعاكف تتبعٍا هىاقشة حكؿ استراتٓجيات كطرؽ التدريس الهستخدهة كالخطة الدراسية
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الٓكهية.
حصة تدريس هصغر بحضكر الهعمـ الهتعاكف.
حصة ىقاش حكؿ أداء الطالب الهعمـ فْ التدريس الهصغر.

اٖسبكع

السادس تدريس فعمْ لحصتٓف كاهمتٓف ٓكهيا تحت إشراؼ الهعمـ الهتعاكف.
ىقاش التدريس الفعمْ هع التغذية الراجعة الهىاسبة هع التركٓز عمِ هٍارات عرض الدرس كادارة الهكقف

كالسابع

التعميهْ.
هشاٌدة ىهاذج تدريسية يقدهٍا الهعمـ الهتعاكف .
هىاقشة أداء الطالب الهعمـ كاعطائً التغذية الراجعة الهىاسبة ككذلؾ هىاقشة ها تهت هشاٌدتً هف ىهاذج
تدريسية.
الثاهف تدريس هستقل بكاقع حصتٓف كاهمتٓف ٓكهي ا تتبع كل حصة ىقاش تتىاكؿ أداء الطالب.

اٖسبكع

ههارسة اٚستقٛلية هف خٛؿ تحهل الهسئكلية الكاهمة عف تدريس حصتٓف ٓكهي ا دكف تدخل الهشرفٓف فْ

كالتاسع

طريقة ا٘عداد كالتىفٓذ.
استهرار التغذية الراجعة هف فريق التدريب بطرؽ تتىاسب هع استه اررية الىهك الهٍىْ.
التركٓز عمِ هٍارات تىفٓذ التدريس بشكل هتكاهل هع هشاٌدة ىهاذج فعمية هف التدريس.
العاشر اٚستهرار فْ استقٛلية التدريس حصتٓف ٓكهي ا هع ههارسة اٖسالٓب التدريسية بشكل هتكاهل.

اٖسبكع
كالحادؼ عشر

التركٓز عمِ هٍارات استخداـ الكسائل التعميهية عف طريق الهشاٌدة.
ىقاش التدريس الفعمْ لمطٛب الهعمهٓف.
إىتاج الكسائل التعميهية فْ حصة ىقاش  ٚصفْ.

اٖسابيع الثاىْ عشر اٚستهرار فْ استقٛلية التدريس حصتٓف ٓكهي ا فْ إطار الهسئكلية الكاهمة.
كحتِ الخاهس عشر

التدرب عمِ هٍارات التقكيـ الهىاسبة كخاصة طرؽ كضع اٚختبارات الهتىكعة .كأىكاع اٖسئمة الهكضكعية
كأسئمة الهقاؿ ككيفية تحمٓل ىتائج اٚختبا ارت.

اٖسبكع

السادس ىدكة اختتاهية بالكمية لمحصكؿ عمِ تغذية راجعة هف الطٛب الهعمهٓف حكؿ خبراتٍـ فْ برىاهج التربية

عشر كاٖخٓر

الهٓداىية كالتعرؼ عمِ هدػ تحقق اٌٖداؼ الهىصكص عمٍٓا كالهشكٛت كالصعكبات التْ كاجٍكٌا
خٛؿ التربية الهٓداىية كالخركج بهقترحات تٍدؼ إلِ تطكير برىاهج التربية الهٓداىية.

تقكيـ األداء ببرنامج المغة االنجميزية
ٓمعب تقكيـ اٖداء فْ برىاهج التربية العهمية فْ تخصص المغة اٚىجمٓزية دك ار أساسيا فْ
قياس الكفاءة الهٍىية كالهعرفية لمطالب الهعمـ كذلؾ بتشخيص ىكاحْ القكة كالضعف فْ أدائً
المغكؼ كالصفْ لهساعدتً عمِ دعـ ىكاحْ القكة هف جٍة كهعالجة ىكاحْ الضعف لمتغمب عمٍٓا
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هف جٍة أخرػ )تقكيـ الطالب الهعمـ .(2018 ,كتؤكد باصرة ) ,2015ص (113 .عمِ
"أٌهية إعداد الهعمـ بصفة عاهة كهعمـ المغة ا٘ىجمٓزية بصفة خاصة قبل الخدهة كاثىائٍا حتِ
ٓتهكف هف القياـ بكل الهٍاـ الهىاطة بً عمِ أكهل كجً"؛ لذلؾ فإف تقكيـ الكفاءات المغكية
لمطالب الهعمـ فْ براهج المغة ا٘ىجمٓزية لٍا أٌهية قصكػ فْ قياس أدائً كقدراتً.
كبها أف ىظاـ تقكيـ أداء الطالب الهعمـ فْ برىاهج المغة اٚىجمٓزية هف كجٍة ىظر الهشرؼ
التخصصْ يعتهد عمِ عدد هف الهعآٓر الكاجب هراعاتٍا ,فإف الىهاذج الهعدة لتقكيـ الطالب

الهتدرب ٓجب أف "تراعْ هستكػ الخبرات الىظرية كالهٓداىية التْ يككف الطالب قد اكتسبٍا ,كذلؾ
اىسجاها هع فمسفة التربية العهمية التْ تؤكد عمِ أىٍا عهمية تىهكية تخضع لهبدأ تراكهية الخبرة
كارتباطٍا بهستكػ الخبرات اٖكاديهية" )تقكيـ الطالب الهعمـ .(2014 ,ككها يشٓر زاهل

) ,(2013فإف جكدة الىهاذج التقكيهية لمتربية العهمية تسٍـ فْ جكدة قياس أداء الطالب الهعمـ,

كتشخيص هكاطف القكة كالضعف عىدي فْ سبٓل الكصكؿ إلِ ىهاذج تقكيهية لتقكيـ الطالب

الهعمـ فْ التدريب العهمْ  ,الذؼ هف شأىً أف يسٍـ فْ تقدٓر أداء الطالب الهعمـ بشكل دقٓق
)ص .(7
كقد كجد الباحثاف خٛؿ استعراض براهج التربية العهمية لمغة ا٘ىجمٓزية فْ كميات التربية

بالجاهعات العربية عمِ شبكة ا٘ىترىت صعكبة فْ التكصل إلِ ىهاذج تقكيـ خاصة بالهشرؼ
التخصصْ ,عدا الىذر القمٓل كها ٌك هكضح أدىاي .كقد اكتفِ الباحثاف با٘شارة إلِ ٌذي
الىهاذج باختصار لقمة الهساحة الهتكفرة لعرضٍا كاهمة:

جاهعة فمسطٓف بغزة )دلٓل التربية العهمية(2003 ,؛ ىهكذج تقكيـ هشترؾ تخصصْ كتربكؼ
هع ا بالمغة العربية.
كمية التربية اٖساسية بالككيت )اٌٖداؼ العاهة لبراهج التربية العهمية(2018 ,؛ ىهكذج
تخصصْ هشترؾ لمهشرؼ العاـ كالهشرؼ الهحمْ بالمغة العربية ,كآخر لمهتابعة الٓكهية
لمهشرؼ الهحمْ بالمغة اٚىجمٓزية.
كمية التربية بجاهعة دهياط تحت هشركع تطكير كميات التربية ) (2005الذؼ يحكؼ ىهكذج
هشاٌدة كتقكيـ هشرؼ تخصصْ بالمغة اٚىجمٓزية فْ  35هعيار.
لفت اىتباي الباحثٓف استهارة تقكيـ شاهمة يهكف اٚستعاىة بٍا فْ برىاهج المغة ا٘ىجمٓزية ,كٌْ
هبىية عمِ ىهكذج هارزاىك لتقكيـ الهعمـ ,جاءت تتكيج ا لرسالة هاجستٓر لٗحهرؼ ).(2013
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نظـ تقكيـ التربية العممية في كميات التربية بالجامعات الميبية :
لبياف الحالة الراٌىة فْ كيفية تقكيـ أداء الطالب الهعمـ فْ براهج التربية العهمية بالجاهعات
المٓبية ,قاـ الباحثاف بإجراء هسح هٓداىْ هف خٛؿ شبكة اٚىترىت عمِ هكاقع كميات التربية
بالجاهعات المٓبية التْ ٓكجد بٍا أقساـ لغة اٚىجمٓزية ,حٓث ٓدكر هحكر البحث .كلتحقٓق ٌذي
الغاية ,استعاف الباحثاف بتقرير سيهكف بكرج  (2014) Borgحكؿ تعميـ المغة اٚىجمٓزية فْ
الجاهعات المٓبية لتحدٓد كميات التربية التْ بٍا أقساـ لغة اىجمٓزية كالتْ بمغ عددٌا  23كمية فْ
 11جاهعة .كلتجىب أؼ ىكع هف ا٘حراج فْ تقديـ أك تأخٓر أؼ جاهعة هف الجاهعات
الهستٍدفة ,اتبع الباحثاف تسمسل الجاهعات الكارد فْ هكقع ك ازرة التربية كالتعميـ )الجاهعات
كاٖكاديهية المٓبية.(2018 ,
) (1جاهعة طرابمس :
لٗسف  ٚتكجد صفحة تشٓر إلِ دلٓل لمتربية العهمية بأؼ هف هكاقع كميات التربية الثٛث
التاب عة لجاهعة طرابمس ,كٌْ طرابمس كجىزكر كقصر بف غشٓر ,إ ٚأف الباحثاف يشٓ ار لدلٓل
لمتربية العهمية بالمغة اٚىجمٓزية )الهبركؾ (2018 ,لطمبة القسـ كالهشرفٓف التخصصٓٓف لـ ٓىشر
عمِ هكقع الكمية ىظ ار لهشاكل تقىية بالشبكة ,كلكف تـ ىشر الدلٓل عمِ صفحة الباحث اٖكؿ
بالهكقع البحثْ  Research Gateكأُشٓر إليً فْ صفحة القسـ عمْ الفيس بكؾ ) English
. (Department - Education College - Tripoli Campus
كقد لكحع أيضا أف لكمية التربية طرابمس صفحة ههٓزة عمِ الفيس بكؾ )التربية العهمية(2018 ,
تعرض ىشاطات الطٛب الهعمهٓف كأعهالٍـ الهبتكرة عمِ هستكػ الكمية هها شكل حاف از لٍـ عمِ

اٚستهرار فْ العطاء كا٘بداع كهشاركة إىجازاتٍـ هع الطمبة الهعمهٓف أخريف ,كقد خص هىسق

التربية العهمية بالذكر طمبة قسـ المغة اٚىجمٓزية ىظ ار لتهٓزٌـ فْ العطاء كابداعاتٍـ الهستهرة فْ
تصهيهات الكسائل التعميهية )أ .أساهة القدٓرؼ :هحادثة شخصية(.

هف الطبيعْ أف تقع هسؤكلية تقكيـ أداء الطالب الهعمـ عمِ هف لٍـ دكر ا٘شراؼ عميً,

فهثٛا تقع هسؤكلية التقكيـ بكميات التربية فْ جاهعة طرابمس عمِ ثٛثة أطراؼ ٌـ :الهشرؼ
اٖكاديهْ الذؼ ِ
يقكـ هٍارات الطالب الهعرفية كالهٍىية فْ هجاؿ تخصصً؛ الهشرؼ التربكؼ
ّ
الذؼ يقيـ الطالب هف الىاحية التربكية كالسمككية؛ هدٓر الهدرسة الذؼ ِ
يقكـ السمكؾ العاـ لمطالب
ّ
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الهعمـ كهشاركاتً فْ اٖىشطة الهدرسية كأيض ا الحضكر كالغياب .كهف الطبيعْ أف تتطمب
عهمية تقكيـ الهشرؼ التخصصْ كالتربكؼ لمطالب الهعمـ زيارات صفية هىتظهة خٛؿ فترة التربية
العهمية بهدرسة التدريب كعادة  ٚيقل هجهكع الزيارات فْ كل دكرة تدريبية لكل طالب عف ثٛث

زيارات ,اٖكلِ هىٍا تكجٍٓية ك ٚتخضع لمتقكيـ .كتكزع درجات التقكيـ حاليا بٓف اٖطراؼ الثٛثة

كها ٓمْ:

الهشرؼ اٖكاديهْ

50

الهشرؼ التربكؼ

40

هدٓر الهدرسة

10

الهجهكع

100

جاهعة بىغازؼ :
ٓ ٚتكفر دلٓل لمتربية العهمية فْ جاهعة بىغازؼ عمِ اٚىترىت بأؼ هف كمياتٍا اٖربعة:

بىغازؼ ,قهٓىس ,الهرج كأكجمة )ليس جالك كها جاء فْ تقرير سيهكف بكرج( ,بل تكجد لٍذي

الكميات صفحات عمِ الفيس بكؾ لكىٍا لـ تتطرؽ لبرىاهج التربية العهمية ,إ ٚأف الهادة  25هف

الٛئحة الداخمية لكمية التربية بىغازؼ تذكر أف "التربية العهمية تككف بكاقع هقرريف دراسٓٓف )تربية
عهمْ  1كتربية عهمْ ٓ ( 2درسٍا الطالب فْ آخر فصمٓف دراسٓٓف بكاقع ٓكـ كاحد فْ اٖسبكع"

)الٛئحة الداخمية الىظاـ الفصل الدراسْ (2013 ,كلكىٍا لـ تكضح تفاصٓل أخرػ عف كيفية
تطبٓق ٌذٓف الهقرريف أك آلية تقكيـ التربية العهمية أك اٖطراؼ الهكمفة بالتقكيـ ,عمها بأف الهادة

التْ تمٍٓا ) (26حكؿ هشاريع التخرج تىص عمِ تكزيع الدرجات كاٖطراؼ الهسؤكلة عف

التقكيـ.

جاهعة الزاكية
تشهل كميات التربية بجاهعة الزاكية كل هف الزاكية كىاصر كأبك عيسِ كالعجيٛت ,إ ٚأف
هكاقعٍا عمِ اٚىترىت أك الفيس بكؾ لـ تتطرؽ لهكضكع التربية العهميةٓ .ذكر دلٓل الطالب فْ
التربية العهمية ) ,2018ص  ( 3بكمية التربية ىاصر أف برىاهج التربية العهمية ٓىقسـ إلِ ثٛثة
هراحل :الهرحمة اٖكلِ ٌْ هرحمة الهشاٌدة الصفية حٓث ٓتأقمـ الطالب الهعمـ هع البٓئة
الهدرسية كالصفية كيشاٌد اٖداء التدريسْ لهعمهْ الفصل هف ذكؼ الخبرة؛ فْ الهرحمة الثاىية
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يعطِ الطالب الهعمـ فرصة الهشاركة فْ تحضٓر كأداء بعض الدركس تدريجي ا

بإشراؼ

كتشجيع الهعمـ الهتعاكف؛ ثـ تأتْ هرحمة الههارسة التْ "ٓتـ خٛلٍا تهكٓف الطٛب الهتدربٓف هف
التطبٓق الكمْ لمبرىاهج التدريبْ ,كالقياـ بجهيع الهٍاـ كالهسؤكليات الصفية دكف الحاجة إلِ
هٛزهة الهعمـ الهتعاكف" .كلٗسف رغـ ا٘سٍاب فْ الصفات التْ ٓجب أف ٓتحمِ بٍا الهتدرب
إ ٚأف الدلٓل ٓ ٚتطرؽ لىظاـ تقكيـ الطالب الهعمـ أك يحدد اٖطراؼ الهسؤكلة عف التقكيـ.
جاهعة سبٍا:
كميات التربية التْ بٍا أقساـ لغة اىجمٓزية بجاهعة سبٍا أربعة ٌْ براؾ كتراغف كزكيمة
كغات ,كلكف لـ يأت ذكر برىاهج التربية العهمية فْ أؼ هف الهكاقع الرسهية لٍذي الكميات أك

بهكاقع الفيس بكؾ .الذكر الكحٓد لمتربية العهمية كرد فْ قائهة الهكاد الدراسية بقسهْ المغة

اٚىجمٓزية بكمٓتْ تراغف كغات تحت هسهِ ٌ 2 Practice teaching 1 andكذا بالمغة

اٚىجمٓزية كالهفترض أف تككف التسهية  ,Teaching practiceحٓث أف اٖكلِ )تربية عهمْ

 (1تٍتـ بالجاىب الىظرؼ بٓىها الثاىية )تربية عهمْ  (2تُعىِ بالتطبٓق العهمْ ,كها ُيستشف هف
الٛئحة الداخمية لكمية التربية بىغازؼ التْ كرد ذكرٌا آىفا.
جاهعة الهرقب :

تتبع جاهعة الهرقب كمية التربية الخهس التْ لـ ٓتكفر لٍا صفحة خاصة بٍا رغـ كجكد رابط

عمِ صفحة الجاهعةٓ .كجد صفحة عمِ الفيس بكؾ لكمية التربية جاهعة الهرقب كلكف لـ ٓرد

فٍٓا ذكر التربية العهمية.
جاهعة عهر الهختار

تجهع جاهعة الهختار بٓف كميات التربية فْ البيضاء كالقبة كدرىة ,كقد أىشئت جاهعة

درىة حدٓثا ) (2021-7-4كضهت كمية التربية درىة كالقبة .كتحتضف كل هف كمية التربية
البيضاء كدرىة قسـ لمغة اٚىجمٓزية .كلٍذي الكميات صفحات عمِ الفيس بكؾ إ ٚأىٍا لـ تذكر

شٓئ ا عف التربية العهمية ,كلكف تىص الٛئحة الداخمية لجاهعة عهر الهختار عمِ اجتياز هرحمة
التربية العهمية الهىفصمة بالفصل السابع كالهتصمة بالفصل الثاهف ,ك ٚيعد الطالب ىاجحا فْ

التربية العهمية إ ٚإذا تحصل عمِ درجة  %65فها فكؽ .كيتـ تكزيع درجات التربية العهمية

كأتْ %30 :لٙشراؼ التربكؼ؛  %50لٙشراؼ العمهْ؛ ٘ %20دارة الهدرسة )إشراؼ إدارؼ
كاجتهاعْ(.
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الجاهعة اٖسهرية
تكجد بالجاهعة اٖسهرية كمية التربية زلٓتف التْ لٍا هكقع بالجاهعة كصفحة عمِ الفيس بكؾ
كلكف لـ يأت ذكر التربية العهمية فْ أؼ هىٍها.
جاهعة غرياف

تضـ جاهعة غرياف ثٛث كميات تربية فْ كل هف غرياف كاٖصابعً كككمة كيكجد قسـ المغة

ا٘ىجمٓزية بكمية التربية غرياف فقط ,كلٗسف صفحات ٌذي الكميات  ٚتشٓر لمتربية العهمية
كٌىاؾ صفحة عمِ الفيس بكؾ لكمية التربية غرياف أيضا لـ ٓرد فٍٓا ذكر لمتربية العهمية.
جاهعة هصراتً
لـ تتكفر صفحة عمِ ا٘ىترىت لدلٓل التربية العهمية بكمية التربية جاهعة هصراتً كلكف

الجدٓر باٌٚتهاـ ٌك كجكد هكتب خاص ٘دارة شؤكف التربية العهمية كلً صفحة عمِ الفيس بكؾ
لمتكاصل هع الطمبة الهعمهٓف كالهتقدهٓف ٖداء البرىاهج .كتذكر الصفحة أف هف سياسة الهكتب
فْ ا٘شراؼ عمِ طمبة التربية العهمية "أف يكتب الهشرؼ هٛحظاتً هباشرة أثىاء زيارتً لمطالب

ىسب إلٍٓا الطالب ,أك عمِ اٖكثر الكتابة عقبٍا هباشرة فْ كراسة
اله َّ
بالهدرسة أك الهؤسسة ُ
تحضٓري هفصمة؛ ثـ ٓختصر هف تمؾ الهٛحظات أٌـ الىقاط فْ بطاقة الهتابعة" )صفحة هكتب

التربية العهمية 25 ,فبرآر .( 2019كٌذا ٓدؿ عمِ الحرص فْ تزكيد الطالب الهعمـ بالتغذية

الراجعة الفكرية هباشراة بعد الهشاٌدة كأف تككف الهٛحظات تفصٓمية ليستفٓد هىٍا الهتدرب فْ
تىفٓذ الدركس القادهة قبل زيارات أخرػ هف الهشرؼ .كفْ دراسة لمشٍكبْ ك ارحيـ )(2016
حكؿ هشاكل التربية العهمية بكمية التربية جاهعة هصراتً ,لكحع تركٓز الهشرؼ عمِ السمبيات

فْ أداء الطمبة الهعمهٓف دكف ا٘ٓجابيات ,لذا يحث الباحثاف عمِ ذكر ا٘ٓجابيات أكٚا لتشجيع
الطالب الهعمـ كتعزيز الثقة بالىفس لديً.

جاهعة سرت

تضـ جاهعة سرت كل هف كمٓتْ التربية سرت كالجفرة كبكل هىٍها قسـ لمغة اٚىجمٓزية

كصفحة عمِ هكقع الجاهعة كصفحة عمِ الفيس بكؾ .كقد لفت ىظر الباحثٓف ىظاـ تقكيـ التربية
العهمية )كمية التربية سرت  ,2013ص ,(1حٓث ٓىقسـ البرىاهج إلِ جزئٓف ,جزء هىفصل كآخر
هتصلٓ .بدأ برىاهج التربية العهمية الهىفصل خٛؿ الفصل السابع هف الدراسة "كعمِ الطالب
زيارة الهدرسة التْ ٓتـ تحدٓدٌا لتككف الجٍة التْ ٓتدرب فٍٓا ٓكه ا كاحدا فْ اٚسبكع ,كفْ
ىٍآتٍا عمِ الطالب الهتدرب رفع تقرير عف الهشاٌدات التْ ٚحظٍا أثىاء التربية العهمية" .أها
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التربية العهمية الهتصمة فتبدأ فْ الفصل الدراسْ الثاهف كتستهر لفصل دراسْ كاهل أيضا "تبدأ
بتطبٓق الطالب لٍا ٓكها كاحدا خٛؿ اٖسبكع عمِ هدػ  12أسبكعا  ,كبدءا هف اٚسبكع الثالث
عشر تطبق عمِ هدػ اٖسبكع كاه ٛلهدة اسبكعٓف".
كهف هٓزات ٌذا التكجً ,أؼ تقديـ التدريب العهمْ الهىفصل عف الهتصلٌ ,ك إعطاء الطالب

الهعمـ الفرصة الكافية خٛؿ الشق الهىفصل لمتعرؼ عمِ البٓئة الهدرسية كالصفية عف كثب

كاٚستفادة هف هشاٌدة الزهٛء الهتقدهٓف ككذلؾ الهعمهٓف هف ذكؼ الخبرة كتكطٓد العٛقات

هعٍـ .كهف الهٓزات أيض ا أف الطالب الهعمـ فْ ٌذي الفترة ٓركز عمِ أخذ الهٛحظات كربها
التسجيٛت كتسىح لً الفرصة لمهشاركة فْ الهىاقشات كتبادؿ أراء دكف ضغكطات ىفسية أك
عهمية .زد عمِ ٌذا أف الطالب الهعمـ هع ىٍاية التدريب الهىفصل يككف جاٌ از بل هتشكقا ٘لقاء

الدركس الفعمية خٛؿ التدريب الهتصل بأقل الهعكقات.
جاهعة الزىتاف

تتبع جاهعة الزىتاف أربع كميات تربية فْ كل هف الزىتاف كيفرف كتٓجْ كالريآىة كلكف

صفحات ٌذي الكميات ليس لٍا هحتكػ خاص بٍا ,أؼ  ٚتكجد هعمكهات عف اٖقساـ التْ

تحتكيٍا ٌذي الكميات عدا كمية التربية يفرف التْ تحتضف قسـ المغة اٚىجمٓزية .كهف خٛؿ
صفحات الفيس بكؾ لكميات التربية بالزىتاف كتٓجْ تبٓف كجكد قسـ لمغة اٚىجمٓزية لكل هىٍها

أيضا كلكف لـ تتطرؽ أؼ هف الصفحتٓف لبرىاهج التربية العهمية.
جاهعة طبرؽ :

جاهعة طبرؽ تشهل كمية التربية طبرؽ كبئر اٚشٍب التْ افتتحت العاـ الهاضْ ),(2018

كليس لمكمٓتٓف رابط خاص بٍها عمِ صفحة الجاهعة ,كلكف لٍها صفحة عمِ الفيس بكؾ لـ

تأتيا عمِ ذكر التربية العهمية.
جاهعة صبراتً

تشهل جاهعة صبراتً كمية التربية زلطف كلكف صفحة الكمية بدكف هحتكػ ٓذكر عدا قائهة

اٖقساـ العمهية بٍا .لمكمية صفحة عمِ الفيس بكؾ لـ ٓرد ذكر التربية العهمية بٍا.

جاهعة بىْ كلٓد

ٓكجد بجاهعة بىْ كلٓد قسـ لمغة اٚىجمٓزية فْ كمية التربية كلٍا صفحة عمِ هكقع الجاهعة

كعمِ الفيس بكؾ كلكف لـ ٓرد بٍها ذكر لمتربية العمهية.
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الجكانب المميزة لتقكيـ أداء طالب التربية العممية بكميات التربية بالجامعات الميبية
لتقديـ صكرة إٓجابية عف ىظـ تقكيـ اٖداء لطمبة التربية العهمية بكميات التربية بالجاهعات
المٓبية  ,قاـ الباحثاف بتسميط الضكء عمِ الجكاىب الهتهٓزة فْ براهج التربية العهمية بالكميات
الهحمية هقارى اة بغٓرٌا كها كرد بهكاقعٍا اٚلكتركىية الرسهية أك الفيس بكؾ هع الهحافظة عمِ
تسمسل الجاهعات آىفا:
ت

الكمية

1

التربية طرابمس

2

التربية بىغازؼ

3
4

التربية

الههٓزات

الفيس بكؾ؛ صفحة ىشطة لهىسق التربية العهمية بالكمية عمِ الفيس بكؾ لمتكاصل هع الطمبة كعرض ىشاطاتٍـ
هقرريف دراسٓٓف لمتربية العهمية :تربية عهمْ  1كتربية عهمْ 2
َّ

ىاصر:

الزاكية
التربية

صفحة لدلٓل التربية العهمية لطمبة قسـ المغة اٚىجمٓزية بهكقع بحثْ كا٘شارة إليً برابط عمِ صفحة القسـ عمْ

تراغف

كغات :سبٍا

5

التربية هصراتً

6

التربية سرت

ثٛثة هراحل لمتربية العهمية :الهشاٌدة؛ الهشاركة ؛ الههارسة

تربية عهمْ  1لمجاىب الىظرؼ كتربية عهمْ  2لمتطبٓق العهمْ
هكتب خاص لمتربية العهمية بالكمية كلً صفحة فاعمة عمِ الفيس بكؾ تؤكد عمِ تقديـ التغذية الراجعة الفكرية
لمطمبة الهعمهٓف
تقسيـ التربية العهمية إلِ جزأٓف؛ هىفصل )الفصل السابع( كهتصل )الفصل الثاهف(

ٓىبغْ التىبيً عمِ أف عدـ كجكد هعمكهات كافية عمِ اٚىترىت عف برىاهج التربية العهمية
بأؼ هف كميات التربية الكارد ذكرٌا آىفا ٚ ,يعىْ أف ٌذي الهعمكهات غٓر هتكفرة لدٍٓا ,بل قد
تككف هكجكدة لكىٍا غٓر هىشكرة عمِ اٚىترىت .كٌىا يشجع الباحثاف كميات التربية عمِ استغٛؿ
ٌذي الكاسطة ا٘لكتركىية  -اٚىترىت -لىشر ها ِٓتاح هف هعمكهات عف براهج التربية العهمية
كغٓرٌا عمِ هكاقعٍا هها ٓرفع هف هعدٚت الجكدة كيعكد بالفائدة لمجهيع  -الطمبة كالهعمهكف
كالبحاث كأكلياء اٖهكر.
عمِ كجً الخصكص ٓىكي الباحثاف عمِ ضركرة إعداد كىشر دلٓل خاص بالتربية العهمية فْ
جهيع كميات التربية بالجاهعات المٓبية كجعمً هتاحا عمِ الهكقع اٚلكتركىْ لمكمية ,إذ أف هثل
ٌذي الهعمكهات تعتبر عاهة كٓ ٚىبغْ التحفع عمٍٓا كها جاء فْ رد رئيس هكتب التربية العهمية
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بكمية التربية هصراتً حكؿ استفسار الباحثٓف عمِ الفيس بكؾ عف تكفر ىسخة الكتركىية لدلٓل

التربية العهمية ٌىاؾ.

تطكير نظاـ تقكيـ أداء الطالب المعمـ ببرنامج المغة االنجميزية
بعد استعراض اٚتجاٌات الهحمية كا٘قميهية فْ براهج التربية العهمية بكميات التربية فْ

براهج المغة اٚىجمٓزية بشكل خاص كتمخيص ها ٌك ههٓز فٍٓا هف براهج ,تـ كضعٍا فْ قائهة

اقتراحات لمعهل بٍا فْ برىاهج التريية العهمية بكمية التربية طرابمس )اىظر تكصيات البحث(.

ىظ ار لشح ىهاذج تقكيـ أداء الطالب الهعمـ بكميات التربية الهحمية كا٘قميهية فيها ٓخص براهج

المغة اٚىجمٓزية عمِ كجً الخصكص ,تـ اٚستعاىة ببعض الهصادر اٖجىبية هثلThornbbury :
and Watkins (2007); Genc and Buyukkarci (2013); Sopheakdei (2014); Practicum

,Handbook (n.d).كقد قاـ الباحثاف إثر ذلؾ بكضع بطاقة تقكيـ لبرىاهج المغة اٚىجمٓزية كالتْ

تـ تطكيرٌا ٚحقا )همحق( .كيعتبر ٌذا الىهكذج الهطكر لتقكيـ أداء الطالب الهعمـ بشٍادة

الخبراء كالهشرفٓف التخصصٓٓف ىقمة ىكعية فْ تطكير ىظاـ التقكيـ فْ برىاهج المغة اٚىجمٓزية

بكمية التربية طرابمس .كتشهل بطاقة تقكيـ اٖداء بالهعآٓر أتية:

● هحكر تخطيط الدرس  Lesson Planningبحٓث يشهل ستة هعآٓر تفصٓمية كٌْ :خطة
درس كاضحة كهىظهة؛ كضكح أٌداؼ الدرس ,دراية بطرؽ كأسالٓب التدريس؛ خطكات درس
كاضحة كهكقكتة زهىي ا؛ أهثمة هىاسبة لتكضيح الفكرة؛ أىشطة كتهاريف هىاسبة.
● الهحكر الثاىْ كٌك عرض الدرس  Lesson Deliveryلً تسعة هعآٓر ٌْ :إتاحة فترة
لمتسخٓف؛ كضكح الصكت؛ إدارة الكقت؛ العرض بأسالٓب هتىكعة؛ عرض أهثمة ىهكذجية
كافية؛ الثقة بالىفس؛ التأكد هف فٍـ التٛهٓذ؛ تحدٓد الكاجب الهىزلْ كالتأكد هىً حسب
الحاجة.
● ىظ ار ٌٖهية الكفاءة المغكية  Linguistic Competenceلمطالب الهعمـ فْ قسـ المغة
اٚىجمٓزية بصكرة خاصة ,كضع لٍا تسعة هعآٓر كٌْ :استخداـ دقٓق لمغة؛ التحدث بطٛقة
هع الىطق كالىبرة كالىغهة الهىاسبة؛ صحة التٍجْ؛ استخداـ هفردات لغكية هتىكعة؛ إعطاء
تعميهات كاضحة؛ التكاصل بسٍكلة ككضكح؛ الدراية بهحتكػ الدرس؛ استخداـ أسالٓب هىاسبة
لتصحيح اٖخطاء؛ التقمٓل هف استعهاؿ المغة اٖـ.
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● إدارة الفصل أك  Classroom Managementكيستخدـ هعآٓر لٍا عٛقة كطٓدة بهٍارة
إدارة الفصل كٌْ :استخداـ لغة الجسد؛ التحرؾ حكؿ الفصل؛ الحفاظ عمِ اىتباي التٛهٓذ؛
التحكـ فْ السمكؾ غٓر الهرغكب فيً ,استخداـ التعزيز ا٘ٓجابْ الهىاسب؛ تشجيع التٛهٓذ
لمهشاركة؛ اٚىتباي لمهستكيات الضعيفة.
● الهحكر الخاهس ٓركز عمِ استخداـ الكسائل التعميهية هثل اٚستخداـ الفعاؿ لمسبكرة؛ فعالية
الكسائل السهعية كالبصرية ,كها استحدث هعيار استخداـ تقىيات أخرػ هثل جٍاز العرض
كاٚىترىت ككسائل تعميهية.
● الهحكر السادس ٓتعمق بهٍارة الهشاٌدة كالتأهل الذاتْ كهدػ استعداد الطالب الهعمـ لتحقٓق
التطكر الهٍىْ الهستهر كلً سبع هعآٓر ٌْ :تقبل التغذية الراجعة كالعهل بٍا؛ كفاءة

الهشاٌدة كتقديـ التعميقات الٛزهة؛ التأهل الذاتْ الهىتظـ؛ الدراية بالهكارد التعميهية الداعهة؛

فٍـ كيفية التطكير الهٍىْ .كيٛحع أف هعآٓر ٌذا الهحكر غٓر هشاٌدة بل ٓتـ تقكيهٍا

بتكجيً أسئمة هباشرة لمطالب إها شفكيا أك تحريري ا ,أك بالطريقتٓف هع ا .كها تـ اٚستعاىة
بهتطمب كتابة همخص )بالمغة اٚىجمٓزي اة( حكؿ التأهل الذاتْ طٓمة فترة التدريس الفعمْ كىكع
الخبرة التْ اكتسبٍا الطالب هف خٛؿ تجربة التربية العهمية التْ هر بٍا ,كٌذا هف شأىً لفت
ىظر الطالب الهعمـ ٌٖهية التأهل الذاتْ كالتىهية الهٍىية ليستخمص هىٍا العبر كالدركس

التْ ستقٓدي فْ هسٓرتً التعميهية كهدرس ىشط فْ هحيط عهمً.

قياس الصدؽ كالثبات لبطاقة تقكيـ طالب التربية العممية:
الصدؽ كالثبات:

الصدؽ كالثبات ٌْ هفاٌيـ تستخدـ لتقٓيـ جكدة البحث .كيشٓر الصدؽ كالثبات إلِ هدػ

جكدة الطريقة أك التقىية أك اٚختبار فْ قياس شْء ها ,كبٓىها ٓتعمق الثبات باتساؽ الهقياس,

ٓتعمق الصدؽ بدقة الهقياس.

طا كثياقا ,لكىٍها يعىياف أشياء هختمفة .يهكف أف يككف القياس هكثكقا
ٓرتبط الصدؽ كالثبات ارتبا ا
بً )ثابت ا( دكف أف يككف صالح ا )صادق ا( .كهع ذلؾ ,إذا كاف القياس صادق ا ,فعادة ها يككف

هكثكق ا أيض ا )عٛـ.(2005 ,
ها ٌك الثبات ):(Reliability
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يشٓر الثبات إلِ هدػ اتساؽ طريقة ها فْ قياس شْء ها .إذا كاف هف الههكف تحقٓق ىفس

الىتٓجة باستهرار باستخداـ ىفس الطرؽ فْ ظل ىفس الظركؼ  ,يعتبر القياس هكثكاقا بً أؼ أىً
ثابت )عٛـ(2005 ,

ها ٌك الصدؽ ):(Validity

يشٓر الصدؽ إلِ هدػ دقة طريقة ها فْ قياس ها تٍدؼ إلِ قياسً .إذا كاف البحث عالْ

الصدؽ ,فٍذا يعىْ أىً ٓىتج هخرجات تتكافق هع الخصائص كالسهات كالتغٓرات الحقيقية فْ

العالـ الهادؼ أك اٚجتهاعْ ).عٛـ(2005 ,

تقٓيـ الصٛحية )الصدؽ( أصعب هف تقٓيـ الهكثكقية )الثبات( ,كٌك أكثر أٌهية فْ الحقيقة.

حٓث أف الباحثٓف لكْ يحص ٛعمِ ىتائج هفٓدةٓ ,جب أف يستخدها طرقا صادقة كصالحة لجهع
البياىات ,بهعىِ أف البحث ٓجب أف يقيس ها يفترض أف يقيسً هها يضهف الصحة الىٍائية

لىتائج ٌذا البحث ,كٌذا ٌك الٍدؼ هف اختبارؼ الصدؽ كالثبات )الحصكؿ عمِ ىتائج صحيحة
يهكف تعهيهٍا(.

كيف يتـ تقييـ الصدؽ كالثبات؟
يهكف تقدٓر الثبات هف خٛؿ هقارىة ا٘صدارات الهختمفة لىفس القياس .بٓىها هف الصعب

تقٓيـ الصدؽ بىفس الطريقة ,كلكف يهكف تقدٓري هف خٛؿ هقارىة الىتائج بالبياىات أك الىظريات

عادة ها ٓتـ تقسيـ طرؽ تقٓيـ الصدؽ كالثبات إلِ أىكاع هختمفة ,كفيها ٓمْ
اٖخرػ ذات الصمة.
ا
بياف تمؾ اٖىكاع:
بىاء عمِ أتْ) :عٛـ(2005 ,
يهكف تقدٓر هدػ صدؽ القياس ا

 .1الصدؽ الظاٌرؼ :أؼ أف هظٍر اٖداة ٓدؿ عمِ قدرتٍا عمِ قياس ها كضعت هف أجمً.
 .2صدؽ الهحتكػ :إذا كاف هحتكػ اٖداة هف أسئمة بهختمف أشكالٍا تقيس أبعاد الدراسة.
 .3صدؽ الهفٍكـٓ :تعمق بالبىاء الهفاٌيهْ أؼ أف تقيس اٚداة الهفٍكـ هكضكع الدراسة.
 .4الصدؽ الهعاهمٍْٓ :تـ بتحمٓل الصفة الهقاسة ,بهعىِ أف العىاصر الفرعية لكل صفة
تصب جهيعٍا فْ قياس الصفة الهراد قياسٍا.
 .5صدؽ الهحؾ :يعىِ هدػ ارتباط الهقياس هع هعيار هحدد هحؾ فيككف اٚختبار ىاجحا
إذا كاف الهحؾ صادقا فْ الكشف عها جاء بً الهحؾ.
 .6الصدؽ التىبؤؼ :يعتهد عمِ هدػ تىبؤ الهقياس بالكاقع.
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 .7الصدؽ التٛزهْ :اتفاؽ ىتائج هقياسٓف يقيساف ىفس الصفة ك أحدٌها هعركؼ بالصدؽ
كالثبات.
تـ التأكد هف الصدؽ الظاٌرؼ بعرض بطاقة التقكيـ الهقترحة كالهستخدهة لتقكيـ طٛب

التربية العهمية بقسـ المغة ا٘ىجمٓزية عمِ سبعة هحكهٓف هف ذكؼ الخبرة كاٚختصاص فْ هجاؿ

تقكيـ التربية العهمية ,كقد كاىت عدد هحاكر بطاقة التقكيـ ستة هحاكر ككل هحكر ٓتككف هف
عدة أسئمة .تـ تغٓٓر عدد الفقرات كتعدٓل صياغتٍا كحذؼ بعض هىٍا بىاء عمِ هٛحظات

الهحكهٓف ك التعديٛت كاىت كأتْ:

 .1حذؼ هعيار "الكصكؿ فْ الكقت" ىظ ار لتعذر حساب ٌذا الهعيار لكل زيارة ,خاصة عىد
تأخر الهشرؼ ىفسً.

 .2دهج هعيارؼ الىطق الهقبكؿ كالتحدث بطٛقة فْ هعيار كاحد ليصبح "التحدث بطٛقة
هع الىطق السميـ كىبرة الصكت كالىغهة"
 .3رفع هقياس الكفاءة المغكية إلِ  6بد ٚهف  3ىظ ار ٌٖهٓتٍا لطٛب المغة ا٘ىجمٓزية كمغة
أجىبية .كأيضا تـ رفع هقياس التحدث بطٛقة إلِ  6لذات السبب.
 .4حذؼ هعيار "التكٓف بشكل جٓد هع الهكاقف غٓر الهتكقعة" ىظ ار لصعكبة قياس ٌذا
الهعيار عهميا.
 .5دهج هعيارؼ "استخداـ الكسائل التعميهية السهعية" هع "استخداـ الكسائل التعميهية
البصرية" فْ هعيار كاحد لتخفٓف العبء عمِ الطالب الهعمـ الذؼ يعتهد عادة عمِ ها
ٌك هتاح فْ هدرسة التطبٓق العهمْ.
ثانيا :حساب معامل الثبات:

تـ تطبٓق بطاقة التقكيـ )عمِ عٓىة تتككف هف  17طالب تربية عهمية( هف قبل  6هقيهٓف
كتهت الهعالجة اٚحصائية باستخداـ برىاهج  , SPSSحٓث تـ حساب هعاهل ثبات بطاقة

التقكيـ كذلؾ باستخداـ الهقآيس التالية:

 .1طريقة التجزئة الىصفية عف طريق اٚقتطاع الفردؼ كالزكجْ بإٓجاد هعاهل اٚرتباط
سبٓرهاف كبراكف باستخداـ  ,SPSSككاىت الىتائج كها ٓمْ :هعاهل اٚرتباط =

 ,%74.2كهعاهل الثبات =  %86كٌْ تهثل ىتائج جٓدة يهكف اٚعتهاد عمٍٓا

ٚستخداـ ٌذي البطاقة.
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 .2استخداـ هعادلة ألفا كركىباخ ككاف هعاهل الثبات  %77كٌْ أيضا قيهة جٓدة يهكف
اٚعتهاد عمٍٓا ٚستخداـ ٌذي البطاقة.
 .3باستخداـ هعادلة ركلكف ككاف هعاهل الثبات  ,%85كٌْ قيهة جٓدة يهكف اٚعتهاد
عمٍٓا ٚستخداـ ٌذي البطاقة.
 .4يٛحع أف هعاهل الثبات لٍذي البطاقة ٓتراكح بٓف  %77ك  %86بهعدؿ  %81.5عىد
استخداـ عدد  3هقآيس هختمفة لقياس هعاهل الثبات ,كٌذي القيهة تعتبر جٓدة جدا.

استنتاجات البحث:
اختُتـ البحث باستحداث بطاقة هطكرة لتقكيـ أداء الطالب الهعمـ فْ برىاهج التربية العهمية
لمغة اٚىجمٓزية هف قبل الهشرؼ التخصصْ حٓث تككىت البطاقة هف  43هعيار هكزعة عمِ

 6هحاكر كها فْ الهمحق.

حظٓت بطاقة تقكيـ اٖداء برضا جهيع الهشرفٓف التخصصٓٓف بكمية التربية طرابمس اٖهر

الذؼ ٓتيح ٖقساـ المغة ا٘ىجمٓزية بكميات التربية بالجاهعات المٓبية اٖخرػ فرصة اٚستعاىة بٍذي

البطاقة.

تـ قياس هعاهمْ الصدؽ كالثبات لمبطاقة الهطكرة كأظٍرت الىتائج هقآيس جٓدة يهكف

اٚعتهاد عمٍٓا فْ تقكيـ أداء طٛب التربية العهمية بأقساـ المغة اٚىجمٓزية بكميات التربية

بالجاهعات المٓبية كغٓرٌا.

تكصيات البحث:

ٓكصْ الباحثاف باعتهاد شقْ التربية العهمية الهىفصل كالهتصل ىظ ار لمفائدة الهرجكة

هىٍها هعا .ففْ الجزء الهىفصل يشاٌد الطالب الهعمهٓف كاٖقراف ٓكهاُ كاحد فْ اٖسبكع

لعشر أسابيع خٛؿ الفصل السابع ,تتخممً فْ اٖسابيع الثٛثة اٖخٓرة حصص هشاركة فْ

جزئيات هف الدرس ,كعىد ىٍاية ٌذي الفترة ٓرفع الطالب تقري ار لهىسق التربية العهمية .أها

الشق الهتصل فٓبدأ فْ الفصل الثاهف ك يهتد لعشر أسابيع أيض ا بدؿ الستة الهعهكؿ بٍا

حاليا ,بحٓث ٓتدرج التطبٓق العهمْ لمتدريس هف ٓكـ كاحد فْ اٖسبكع اٖكؿ كالثاىْ إلِ
جدكؿ كاهل فْ اٖسبكع التاسع كالعاشر عمِ الىحك التالْ:
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اٖسابيع اٖسبكع

التدريب

الخاهس اٖسبكع

السابع اٖسبكع

اٖكؿ اٖسبكع

الثالث اٖسبكع

كالثاىْ

كالرابع

كالسادس

كالثاهف

كالعاشر

ٓكـ كاحد

ٓكهٓف

ثٛثة أياـ

أربعة أياـ

جدكؿ كاهل

اعتهاد همف ا٘ىجاز) (Portfolioيقدهً الطالب الهعمـ ٖجل التقكيـ الختاهْ لمتربية العهمية,
كقد ُٓخصص لٍذا الهمف 10

درجات تهىح لمطالب عىد ىٍاية فترة التدريب كيشترؾ فْ

استعراض الهمف كتقكيهً جهيع أطراؼ التقكيـ عمِ أف يحتكؼ الهستىدات أتية )ٓتـ ترجيع

الهمف لمطالب الهعمـ عف طريق هشرؼ الهدرسة بعد اىتٍاء عهمية التقكيـ(:
 .1كراسة تحضٓر الدركس
 .2ىهكذج الجدكؿ التدريسْ لمطالب ٓكضح بداية كىٍاية فترة التدريب كساعات التدريس
ا٘جهالية.
 .3ىهاذج التربية العهمية كٌْ ىهاذج الهشاٌدة الصفية لهعمـ الفصل كزهٛئً الطمبة
)هف الفصل الثاهف(؛ ىهاذج التعميقات عمِ الهشاٌدة كالتقرير الخاص بالتدريب
الهىفصل؛ ىهكذج التغذية الراجعة هف الزهٛء؛ ىهكذج التغذية الراجعة هف الهشرؼ
التخصصْ لكل زيارة؛ ىهاذج التغذية الراجعة هف الهشرؼ التربكؼ لكل زيارة؛ ىهاذج
التأهل كالتقكيـ الذاتْ لدركس التطبٓق خٛؿ التدريب الهتصل.
 .4تقرير عاـ عف التربية العهمية هحتكي ا عمِ تمخيص لمتأهل الذاتْ الذؼ هر بً
الطالب الهعمـ كهدػ اٚستفادة التْ حققٍا هىً؛ كيشهل التقرير أيضا كصف لمخبرة
التْ اكتسبٍا الطالب الهعمـ هف تجربتً الهىفصمة كالهتصمة بهدرسة التدريب
بإٓجابياتٍا كسمبياتٍا ,كها ٓتضهف رؤية الطالب الهستقبمية لذاتً ككٓف يسعِ
لتحقٓق التىهية الهٍىية كتطكير هٍاراتً كهعارفً كهعمـ هستقل.
 .5عٓىات هف اختبارات صفية قاـ بٍا الطالب كصححٍا تحت إشراؼ هعمـ الفصل.
 .6أؼ هستىدات أخرػ أك كسائل تعميهية هبتكرة أك تسجيٛت أك صكر ٓرػ الطالب
أىٍا تعكس ىشاطاتً خٛؿ فترة التربية العهمية كتهٓزي عف غٓري هف اٖقراف ,اٖهر
الذؼ ٓخمق جكا هف التىافس كاٚبتكار بٓف الطمبة الهعمهٓف فْ ذات التخصص.
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دكرؼ الهشرؼ التخصصْ
بالىسبة ٖطراؼ تقكيـ الطالب الهعمـٓ ,كصْ الباحث با٘بقاء عمِ َ
كالهشرؼ التربكؼ فْ عهمية تقكيـ أداء الطالب الهعمـ )بدؿ الرأؼ القائل بدهجٍا( ,ذلؾ ٖف
تعدد اٖطراؼ فْ عهمية التقكيـ تُعد هف أسس إصدار اٖحكاـ عىد تقكيـ أداء الهعمـ )أغا,
 ,( 2004لكف بشرط التكافق بٓىٍها فْ تكحٓد الهفاٌيـ التقكيهية عىد رصد الدرجة الىٍائية
لمطالب الهعمـ كبالتىسٓق هع الطرفٓف أخريف بهدرسة التربية العهمية كٌها الهشرؼ الهدرسْ
كالهعمـ الهتعاكف ,هع هراعاة تكزيع الدرجات كالتالْ:
 .1تقكيـ الهشرؼ التخصصْ

35

 .2تقكيـ الهشرؼ التربكؼ

25

 .3تقكيـ الهشرؼ الهدرسْ

10

 .4الهعمـ الهتعاكف

10

 .5تقكيـ لهمف ا٘ىجاز

10

 .6تقكيـ هىاقشة تقرير التربية العهمية

10

الهجهكع

100

ُيعقد اجتهاعٌ تقكيهْ ٖطراؼ التقكيـ اٖربعة عىد ىٍاية برىاهج التربية العهمية لمىظر فْ تقكيـ
ٌ
أداء الطمبة الهعمهٓف بالهدرسة هف قبل كل طرؼ حسب الىسبة الهئكية الهقررة لً ,ثـ تُىقل
تمؾ الىسب لىهكذج تقكيـ ىٍائْ
كيستعاف برأيً
في َه ّكف هف حضكر اٚجتهاع التقكيهْ ُ
أها الهعمـ الهتعاكف أك الهعمـ الهرشد ُ
ّ
كاستشارؼ عىد الحاجة ,كيبقِ دكري اٖساسْ فْ تقديـ الدعـ الهعىكؼ كالهٍىْ لمطالب الهعمـ
داخل الفصل كخارجً.
تحدٓد عدد كاؼ هف الزيارات التقكيهية لمهشرؼ التخصصْ خٛؿ التدريب تتهاشِ هع تهدٓد
فترة التربية العهمية الهتصمة بحٓث  ٚتقل عف عشر زيارات )هراة كل اٖسبكع( تككف اٖكلِ

هىٍا تكجٍٓية ,هع التركٓز عمِ تكفٓر التغذية الراجعة الفكرية لمطالب الهعمـ بعد كل زيارة,

كذلؾ عف طريق جمسة بعدية بٓىً كبٓف الهشرؼ ,هها ٓتطمب تىسٓق الجدكؿ التدريسْ بحٓث
ٓتكفر كقت هىاسب لذلؾ بعد الحصة هباشراة ,أك يستمـ هعمـ الفصل الحصة التْ تمْ الزيارة

كيزكد الطالب عىد ىٍاية الجمسة البعدية بىهكذج خاص بالتغذية الراجعة .فْ كل
إف كجدتُ .
1178

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)
 52ـ  52أغظطض 5252و

[متطمبات التحكؿ التربكي لكميات التربية في ظل تحديات تكنكلكجيا المعرفة]

اٖحكاؿ ٓجب عمِ الهشرؼ التخصصْ تسميـ ىهكذج تغذية راجعة خاص بكل زيارة لمهتدرب
حتِ ٓتهكف هف تىفٓذ ها يطمب هىً هف هٛحظات أك تعميقات.
فْ كل اٖحكاؿ ٓجب هراعاة هشاعر الطالب الهتدرب عىد تكجيً الىقد إليً كهف ذلؾ هراعاة
تقديـ الىقاط ا٘ٓجابية أكٚا حتِ يككف ذلؾ سبب ا فْ رفع هعىكياتً قبل ذكر الىقاط السمبية,
سكاء كاف ذلؾ كتاب اة أك هشافٍ اة.
يشجع الباحثاف فكرة إىشاء صفحات عمِ الفيس بكؾ خاصة بالتربية العهمية لكل أقساـ كميات
التربية لمتكاصل هع الطمبة الهعمهٓف كعرض إىجازاتٍـ كابتكاراتٍـ لتشجيعٍـ كالرفع هف
هعىكياتٍـ خٛؿ التطبٓق العهمْ بهدارس التربية العهمية.
ٓجب كضع رؤية هكحدة لبرىاهج التربية العهمية ليس فقط عمِ هستكػ كميات التربية فْ
الجاهعة الكاحدة بل عمِ هستكػ الجاهعات المٓبية ككل .كيكصْ الباحثاف بإىشاء صفحة
خاصة لدلٓل التربية العهمية فْ جهيع هكاقع كميات التربية بالجاهعات المٓبية ,تشرح كل ها
ٓتعمق بىظاـ التربية العهمية التْ تٍـ الطالب الهعمـ كالهشرؼ التخصصْ أك التربكؼ كالهعمـ
الهتعاكف هف أٌداؼ كبرىاهج زهىْ كتحدٓد هٍاـ اٖطراؼ الهسؤكلة عف التقكيـ كدكرٌا فْ
الهتابعة با٘ضافة إلِ ىظاـ التقكيـ ىفسً ,ك ٚبأس أف تككف ٌىاؾ إضافات خاصة أك همحق
لبعض اٖقساـ هثل المغة اٚىجمٓزية ٓكضح ىظاـ تقكيـ الهشرؼ التخصصْ كها ٌك الحاؿ
فْ دلٓل التربية العهمية لقسـ المغة اٚىجمٓزية بكمية التربية طرابمس )الهبركؾ .(2018 ,كاذا
أردىا أف ىككف جادٓف فْ تكحٓد هعآٓر تقكيـ التربية العهمية لكميات التربية ,فمتكف ٌذي
الهبادرة لكضع رؤية هكحدة لبرىاهج التربية العهمية خطكة فْ الطريق الصحيح ,بدءا بكميات
التربية داخل كل جاهعة عمِ حدي ,ثـ عمِ هستكػ الجاهعات فْ جهيع أرجاء الكطف
الحبٓب.

مقترحات البحث:
● إجراء بحث هكاز حكؿ تقكيـ التربية العهمية بالىسبة لمهشرؼ التربكؼ اٖهر الذؼ يحقق
التكاهل فْ عهمية التقكيـ كيجمب الفائدة لجهيع التخصصات بكميات التربية.

1179

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)
 52ـ  52أغظطض 5252و

[متطمبات التحكؿ التربكي لكميات التربية في ظل تحديات تكنكلكجيا المعرفة]

● إجراء دراسة هٓداىية لهتابعة سٓر ا٘جراءات التقكيهية لطمبة التربية العهمية بجهيع هجاٚت
التخصص بكميات التربية ,كهف ثـ هٛحظة أؼ هشاكل أك عقبات تكاجً الهقكهٓف أك الطمبة
أىفسٍـ.
● القياـ بدراسة هٓداىية لمتحقق هف كهتابعة دكر الهعمـ الهتعاكف ) (mentorالذؼ ٓمعب دك ار
هٍها فْ تشجيع كشد أزر الطالب الهعمـ هف الىاحية الىفسية كالكجداىية حٓث عادة ها ٓكاجً
الطالب الهعمـ صعكبات فْ التعاهل هع البٓئة الفصمية كالسيطرة عمِ الفصل أك بعض
الىكعيات هف الطمبة.

ػ قائمة المراجع :

أكالً :المصادر العربية:
 (1أغا ,عبد الهعطْ رهضاف ) .(2004اٚتجاٌات الهعاصرة فْ تقكيـ أداء الهعمـ ,الهؤتهر

السادس عشر )تككيف الهعمـ( ,الفترة هف ٓ 22 -21كلٓك ,الجهعية الهصرية لمهىاٌج كطرؽ

التدريس -الهجمد اٖكؿ ,دار الضيافة بجاهعة عٓف شهس.

 (2اٖحهرؼ ,صالح عائض ) .(2013بطاقة هقترحة لتقكيـ أداء هعمـ المغة اٚىجمٓزية فْ ضكء
ىهكذج هارزاىك لمتقكيـ ,رسالة هاجستٓر ,كمية التربية ,جاهعة أـ القرػ ,الههمكة العربية السعكدية.
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.-US

التربية العهمية ) .(2018قسـ التربية كعمـ الىفس ,كمية التربية طرابمس ,جاهعة طرابمس .هتكفر
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الجاهعات كاٖكاديهية المٓبية ) .(2018ك ازرة التربية كالتعميـ ,حككهة الكفاؽ الكطىْ ,دكلة لٓبيا.
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الزاهمْ ,عمْ جاسـ ) .(1990كمية التربية بٓف أداب كالعمكـ ,جريدة الجاهعة ,العدد ,56
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خ٠ي١ٍُ األكاء ٌٍطبٌت اٌّؼٍُ ثمَُ اٌٍغخ االٔغ٠ٛو ثطبلخ رم٠ٛوح ِٓ رط١اٌّوؽٍخ األف

Academic Supervisor’s Assessment Form
Trainee

ID

Semester

Training
School

Teacher

Classes
taught

Supervisor

Start date

End date

Hours/week

Weeks

Total hours

Mentor

Area of
evaluation
(A)

Max
Evaluation criteria
mark
1
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2

Has clear lesson aims and objectives

2

3

Aware of teaching methods/techniques

2

4

Well thought of and timed lesson procedures

2

5

Prepares model examples to illustrate language

2

6

Prepares appropriate activities and exercises

2

Lesson planning subtotal

12

1

Gives appropriate warm-up to lesson

2

2

Has clear voice

2

3

Manages class time effectively

2

(B)

4

2

Lesson
Delivery

Presents material well in a variety of
techniques

5

Illustrates material with sufficient examples

2

[18 marks]

6

Gives enough activities and exercises

2

7

Displays self-confidence

2

8

Checks students’ understanding

2

9

Gives and checks homework as appropriate

2

[12 marks]

Lesson delivery subtotal

18

1

Uses language accurately (grammar)

6

2

Speaks fluently with good pronunciation,
intonation and stress

6

(C)

3

Spells correctly

2

Linguistic
Competence

4

Displays good range of vocabulary

3

5

Gives clear instructions

3

6

Communicates clearly and easily

3

8

Displays Knowledge of material content

3

9

Uses appropriate error correction techniques

3

[32 marks]
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3
32

1

Uses body language and eye contact

2

2

Moves around class

2

3

Maintains students’ attention throughout

2

(D)

4

Organises pair or group work as needed

2

Classroom
Management

5

Controls students’ undesirable behaviour e.g.
noise

2

[18 marks]

6

Gives positive reinforcement as appropriate

2

7

Motivates students to participate/interact

2

8

Encourages students to ask questions

2

9

Pays appropriate attention to weak students

2

Classroom management subtotal

18

(E)

1

Uses whiteboard effectively

2

Use of
Teaching
Aids
[6 marks]

2

Effective use of audio visual aids (CDs, DVD,
pictures, flash cards etc.) when appropriate

2

3

Uses technology e.g. data show or Internet

2

Teaching aids subtotal

6

1

Accepts and acts upon AS feedback

2

2

Practices observation skills and comments
well

2

Observation, 3
self-reflection
4
and
development
[14 marks]
5

Offers useful feedback comments to peers

2

Self-reflects regularly on own teaching
practice

2

Summarises self-reflection and TP experience
well

2

Aware of supportive teaching resources

2

(F)

6
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Understands how to develop professional
practice

2

Observation, self-reflection and development subtotal

14

Total assessment mark for each visit

100

Total mark for four visits =

+

Final mark = Average mark ÷ 2 =

+
/50

+ =

Average mark for the four visits =

÷4=

(Final mark in words) .....................................

Note: The final assessment mark is given out of 50 by the academic supervisor to
which 40 marks are added by the educational supervisor and another 10 marks by the
school headmaster, thus giving a total of 100 marks.
Academic supervisor

Signature

Head of Department

Signature and stamp

****************************************
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كاقع برنامج التربية العممية كالتدريب الميداني في كمية التربية جنزكر
مف كجية نظر الطمبة المعمميف في ضكء تحديات تكنكلكجيا المعرفة
أ .سمػػػػػػيرة دمحم رزؽ

أ .انتصػػػػػػػار عمار امبيو

كمية التربية جىزكر /جاهعة طرابمس

ممخص :

ٌدؼ البحث إلِ الكشف عف كاقع تطبٓق برىاهج التربية العهمية هف كجٍة ىظر عٓىة هف

الطٛب الهعمهٓف ,فْ كمية التربية جىزكر ,هف خٛؿ ا٘جابة عف تساؤٚت البحث ،كقد اعتهدت
اٚستباىة ,كأداة لمبحث ,حٓث تككىت هف ) (27فقرة هكزعة عمِ اربع هحاكر رئيسة شهمت:

أٌداؼ تخطيط برىاهج التربية العهمية ,هٍاـ هدٓر الهدرسية ,هٍاـ هشرؼ التربية العهمية,
كاجراءات تىفٓذ البرىاهج.

كتككف هجتهع البحث هف كافة طٛب التربية العهمية الكمية ,أها عٓىة البحث فتككىت هف)(90

طالبا كطالبةٌ ,ـ الفئة الهستجٓبٓف عمِ اٚداة البحثية الصالحة لمتحمٓل.
كاستخدـ برىاهج التحمٓل اٚحصائْ  spssلحساب الهتكسطات الحسابية كاٚىحرافات الهعيارية
,كاختبار) (Tلمعٓىات الهستقمة كتحمٓل التبآف اٚحادؼ لفحص تأثٓر الهتغٓرات .
كاسفرت ىتائج البحث عمِ جهمة هف الىتائج ,هف أٌهٍا عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة احصائية
فْ استجابات افراد العٓىة تٌعزؼ لهتغٓر التخصص ,كالىكع ,كالهعدؿ التراكهْ.
كبىاء عمِ ها تكصل إليً البحث هف ىتائج أكصت الباحثتاف بهجهكعة هف التكصيات ,أٌهٍا

ضركرة اٌٚتهاـ بتطكير جكاىب برىاهج التربية العهمية ,كالتركٓز عمِ التدريب الهستهر ,خاصة
فْ التدريس الهصغر لهقرر التطبيقات التدريسية كالهٓداىية ,التْ تسبق التربية العهمية.

الكممات الدالة  :برىاهج التربية العهمية  ,الطالب الهعمـ ,هدٓر الهدرسة ,كهشرؼ التربية العهمية

مقدمة :

عبر التكجٍات العالهية الهعاصرة ,تبرز عدٓد هف الهعطيات كالتحديات ,تحتاج هكاجٍتٍا

ٖفراد ذكؼ خبرات عالية كأفكار كأسالٓب كهٍارات كخطط عهل ٖجل التعاهل هعٍا بىجاح ,فقد
شٍد العالـ هع بداية اٖلفية الثالثة ثكرة عمهية كتكىكلكجية فْ هجاٚت عدة هختمفة ,أدت إلِ
إحداث تغٓٓرات كتحكٚت سريعة ,دفعت العدٓد هف الهجتهعات إلِ إدخاؿ كثٓر هف التغٓرات

1188

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)
 52ـ  52أغظطض 5252و

[متطمبات التحكؿ التربكي لكميات التربية في ظل تحديات تكنكلكجيا المعرفة]

الجذرية الهمهكسة فْ خطط الدكؿ بكجً عاـ ,كخطط التعميـ بكجً خاص( .حناف جعيصة:2009 ،
ص (3

لذا فػإف التعميـ العالْ بحاجة الِ إعداد كتأٌٓل هعمهٓف تربكيٓف فْ ضكء اٚتجاٌات
الحدٓثة  ,كفْ ضكء ها اتجٍت اليً عدٓد هف الجاهعات الهتقدهة ىحك اٌٚتهاـ بإعداد هعمـ

الهستقبل ,الذؼ ٓتطمب فْ بىائً اٖخذ بعدٓد هف اٚستراتٓجيات ,التْ تتكافق هع قدرات الطٛب
كحاجات الهدرسٓف كالهىاٌج الدراسية ,خاصة برىاهج التربية العهمية ,الذؼ بحاجة إلِ هشرفٓٓف

أكفاء ,لٍـ القدرة عمِ إحداث التكٓف لمطالب الهعمـ لٛىسجاـ هع البٓئة الهحيطة بػً ,كها يحدث

فٍٓا هف تغٓرات كتحكٚت ,كفقا ٌٖداؼ البرىاهج الهىشكدة؛ الذؼ يسٍـ فْ استىٍاض بقدرات

الهتعمهٓف هف خٛؿ خبػراتٍـ التربكيػة ,كهساعدتٍـ عمِ اٚىدهاج كالتكٓف هع تغٓرات العصر
كهتطمباتً  ,كٌذا ها اكصت بً عدٓد هف اٚبحاث كالدراسات العمهية ,كدراسة الهقرـ كبريؾ

) ,(2010التْ أكصت بضركرة اعتهاد هعآٓر الجكدة الشاهمة فْ براهج اعداد الهعمهٓف بكميات
التربية ,كاعادة الىظر فْ براهج اعداد الهعمهٓف بكميات التربية فْ ضكء هعآٓر الجكدة الشاهمة,

ٖجل التطكير الهستهر ,كدراسة) ,Ackerman(2005التْ كاىت أٌـ تكصياتٍا ضركرة
اٌٚتهاـ ببراهج اعداد كهعمهات الطفكلة الهبكرة ,دراسة ) ,GaglaGur (2010التْ دعت

لضركرة اتباع براهج اٚعداد الجٓد لهعمهات رياض اٚطفاؿ ,كْ ٓتـ تأٌٓمٍف ,بصكرة جٓدة

لمتعاهل هع اٚطفاؿ الهكٌكبٓف كتعريفٍف بطرؽ التدريس الحدٓثة ,التْ تدكر حكؿ الطالب,
كدراسة الهغربْ) ,(2017التْ ىصت أٌـ ىتائجٍا عمِ اف اعداد هعمهة الرياض ٌيعد ضركرة
كهطمب حتهْ لتحسٓف العهمية التعميهية كالتربكية  ,دراسة عبدالحهٓد ك اسكيب ) ,(2018التْ
كاىت أٌـ تكصياتٍا ضركرة التكفٓق بٓف الىظاهٓف التكاهمْ كالتتابعْ فْ اعداد هعمهات رياض

اٚطفاؿ ,ايضا ضركرة عقد دكرات تدريبية هع الحرص عمِ رفع الكفاءة الهٍىية لمهعمهات
الخريجات اثىاء الخدهة ,سكاء كاف عمِ الصعٓد الهحمْ أك الدكلْ أك العالهْ الِ ضركرة

اٌٚتهاـ بهخرجات التعميـ العالْ ٖجل الرفع كاٚرتقاء بالعهمية التعميهية ,لذا كاف الحرص عمِ

اٌٚتهاـ بإعداد الهعمـ بدءا هف اكؿ قبكلً كاختياري  ,كحتِ اٚىتٍاء بتدريبً أثىاء الخدهة ,كالتْ
تُعد عهمية هستهرة ,باعتبار اف الهعمهٓف ٌـ الدعائـ اٖساسية لمتعميـ فْ الكقت الحاضر
كالهستقبل ,كلتىهية جهيع جكاىب شخصية الهتعمـ ,كفْ ضكء ذلؾ کاف إعداد الهعمـ كتأٌٓمً
كهتابعتً ,ضركرة تربكية همحة ٚ ,يكتهل اعدادٌا بدكف برىاهج التربية العهمية ,الذؼ ٓكفر الفرص

لمطمبة الهعمهٓف؛ لتطبٓق ها تعمهكي ,داخل القاعات الدراسية ,الذؼ يككف عمِ شکل تعميـ هصغر
كٌك التربية العهمية ,هحكر اٌتهاهات ٌذا البحث.
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مشكمة البحث :
ظٍرت دعكات عالهية كهحمية ٘ثارة اٌٚتهاـ بإعداد كتأٌٓل الطالب الهعمـ ,هف خٛؿ إتاحة

الفرصة لٍـ لمههارسة العهمية ,ذلؾ هف خٛؿ برىاهج التربية العهمية ,الذؼ يعد العهكد الفقرؼ
لبراهج إعداد الهعمػـ فػْ كميات التربية  ,ككىٍا تتيح لمطالب فرص التطبٓق العهمْ ,لها اكتسبً
هف خبرات ىظرية ,كها تكسب الطالب الهعمـ خبرات كاقعية هباشرة  ,كهٍارات تزيد هف دافعٓتً

عبػر احتكاكػً كتفاعمػً الهباشر هع زهٛئً الطٛب كالهعمهٓف كالهشرفٓف عمِ حدا سكاء.

ع بالقدر
كبالرغـ هف أٌهية الجاىب التطبيقْ فْ عهمية إعداد الهعمـ كتأٌٓمً ,فإىً  ٚزاؿ لـ يح َ
الﻜافْ هف اٌٚتهاـ ,حٓث يغمب التعميهْ ,اضافة الِ اىٍا تهثل جاىبا عمِ درجة عالية هف
اٌٖهية كٌك برىاهج التربية العهمية فْ كميات التربية  ,ذلؾ ٚرتباطٍا بآلٓػات تأٌٓل كاعػداد الهعمـ
التربكؼ ,لذا فٍْ تسعِ لتطبٓق أسس عميً الطابع الشکمْ فْ ا٘شراؼ كالتىظيـ ,كٌذا ٓتطمب
هعآٓر هكضكعية كأسالٓب تقكيهية ٌادفة كهقىىة ٖداء الطالب ,هها أدػ إلِ احداث هشكمة فْ
هر بً
خريجْ بعض الهؤسسات التعميهية ,كٌذا ها تـ هٛحظتً فْ كجكد فجكة کبٓرة ,بٓف ها ّ
الطالب الهعمـ هف خبرات فْ أثىاء هرحمة ا٘عداد الىظرؼ ,كها يعايشً كيكاجً فْ حياتً العهمية
هف هكاقف كهستجدات هتطكرة اثىاء تطبيقً التدريسْ ,كٌذا ها تكصمت اليً دراسة ابك عائشة
) (2015كدراسة عبدالحهٓد كاسكيب)، (2018
كتأسيسا عمِ ها سبق ذكري ,ىها اٚحساس لدػ الباحثتٓف لدراسة ٌذا الهكضكع ,اضافة الِ

ها لكحع هف بعض أراء كالسمبيات عف برىاهج التربية العهمية كآليات التطبٓق كاٚدكار ,التْ
تقكـ بٍا اٚدارة الهدرسية ,سكاء فْ تعاكىٍا أك هف عدهً ،الِ جاىب بعض الهٛحظات التْ
تفٓد بالهطالبة الهمحة فْ اعادة الىظر فْ برىاهج تطبٓق التربية العهمية كالهتابعة الهستهرة .

لذا فهف خٛؿ ها تـ عرضً فاف هشكمة البحث تتبمكر فْ التساؤؿ التالْ :ما ىك كاقع برنامج

التربية العممية في كمية التربية جنزكر مف كجية نظر الطمبة المعمميف في ضكء تكنكلكجيا

المعرفة ؟

أىمية البحث :
تكهف أٌهية ٌذا البحث فْ ككىٍا تتىاكؿ هرحمة ٌاهة تهثل قهة السمـ كهعآٓر تمبْ أٌداؼ

البرىاهج ,ك تتهاشِ هع هتطمبات تطكير برىاهج التربية العهمية ,ك هع هقتضيات ٌذا العػصر
فْ ظل تحديات كالتطمعات الهستقبمية ،كتتحدد أٌهية ٌذا البحث فْ جاىبٓف أساسٓٓف ٌها :
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اٌٖهية الىظريةٌ :ذا البحث ٓمقْ الضكء عمِ هحاكر ٌاهة لتقٓيـ كتطكير برىاهج التربية

العهمية فْ كميات التربية كعٛقتٍا ببعض الهتغٓرات الهستقمة ,اضافة ٚستقصاء ا ارء الطمبة
الهعمهكف فْ كيفية تطكير برىاهج التربية العهمية ,هف خٛؿ هعايشتٍـ الكاقع بالههارسة الفعالة.

أها اٌٚهية التطبيقية :فتتهثل فْ أف ٌذا البحث يعد هف اٚبحاث القمٓمة ,التْ اٌتهت بكيفية
تطكير برىاهج التربية العهمية هف كجٍة ىظر الطمبة الهعمهٓف ,ايضا ٓتكقع باف ىتائج ٌذا البحث

ستعكد بالفائدة عمِ القائهٓف برىاهج التربية العهمية فْ كميات التربية٘ ,عادة الىظر بهككىات ٌذا

البرىاهج ,تخطيطا كاعدادا كتىفٓذا٘ ,حداث تغٓٓرات تتكافق هع التطكرات كالتحديات الهعاصرة .

أىداؼ البحثٍٓ :دؼ البحث الِ التعرؼ عمِ:

 كجٍات ىظر الطمبة الهعمهٓف فْ كمية التربية ىحك برىاهج التربية العهمية بأبعادي ,الهتعمقةبأٌػداؼ البرىاهج كخطػكاتً ,الِ جاىب هعرفة دكر هدٓر الهدرسة كهشرؼ التربية العهمية.
 هعرفة أثر لهتغٓرات التخصص ,كالجىس كالهعدؿ التراكهْ عمِ استجابات الطمبة الهعمهٓف. -اقتراح آليات لتطكير برىاهج التربية العهمية كفق هتطمبات العصر كالتحديات التكىكلكجية.

تساؤالت البحث :يحاكؿ البحث اٚجابة عف التساؤٚت التالية:

 ها ٌْ آراء الطمبة الهعمهٓف فْ كمية التربية الهتعمقة ببرىاهج التربية العهمية كأٌػداؼ البرىاهجكخطػكاتً ,ك دكر هدٓر الهدرسة كهشرؼ التربية العهمية؟
 ٌل ٌىاؾ أثر لهتغٓر التخصص ,كالجىس ,كالهعدؿ التراكهْ عمِ استجابات الطمبة الهعمهٓفىحك تقكيهٍـ ٖدكار الهسئكلٓف عمِ برىاهج التربية العهمية ؟
 ها الهقترح ٔليات التطكير لبرىاهج التربية العهمية كفق ها تتطمبً تحديات العصر ؟محددات البحث :لمتقمٓل هف تعهيـ الىتائج فاف البحث اقتصر عمِ :

محددات بشرية :تـ تطبٓق أداة البحث عمِ عٓىة هف الطٛب الهعمهٓف الهسجمٓف فْ هقرر
التربية العهمية.
محددات مكانية  :تـ تطبٓق أداة البحث فْ هدارس ثاىكية كركض حككهية فْ هىطقة جىزكر
)هدرسة جىزكر الثاىكية ,صياد الثاىكية ,شٍداء الرهمة ,ركضة كجدة  ,كركضة جىزكر الهركزية(
المحددات الزمنية  :تـ تطبٓق البحث خٛؿ الفصل الدراسْ الخريف2020ـ  -بعض الهدارس
كالرياض العاهة الهتفق هعٍا لمتعاكف فْ تطبٓق برىاهج التربية العهمية.
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مصطمحات البحث االجرائية :تتطرؽ الباحثتاف الِ التعريف ببعض الهفاٌيـ كالهصطمحات
الجكٌرية الكاردة فْ البحث هف الجاىب اٚصطٛحْ كاٚجرائْ.
 التربية العممية :عرفت باىٍا" التطبٓق الهٓداىْ لمخبرات التربكية بها تتضهىً هف هعارؼكهٍارات كاتجاٌات ,كقيـ كاٌتهاهات ,كاسالٓب ,كطرائق ,كبها تشهمً هف أىشطة تعميهية كادارية,
كها ٓتبع ذلؾ هف عهميات التقكيـ الهختمفة الهصاحبة( .ادارة الشؤكف االكاديمية  ،2013 :ص)8

كتعرؼ اجرائيا باىٍا :الجاىب التطبيقْ هف براهج إعداد الطالب قبل الخدهة ,لتدريب الطٛب
عمِ أصكؿ التدريس فْ هدراس التعميـ العاـ بإشراؼ هعمهٓف تساعدٌـ عمِ اكتساب الهٍارات
كالكفايات التدريسية ,حٓث يقكـ الطالب الهعمـ بتطبٓق الهبادغ كالىظريات التربكية التْ درسٍا,
بحٓث ٓدرؾ الفائدة التْ حققٍا ,عف طريق ٌذا البرىاهج كتعاهمً هع اطراؼ الهعىية .
 برنامج التربية العممية  :كقد عرؼ بأىً" برىاهج تدريبْ هدتً فصل دراسْ كاحدٓ ,تدرب الطمبةالهعمهكف هف خٛلً عمِ الجكاىب الهختمفة لعهمية التدريس فْ الهدارس الهتعاكىة ,كيتـ التدريب
تحت إشراؼ أعضاء ٌٓئة التدريس الهختصٓف"( .دمحم الرشايدة  ،2008 :ص)30

كيعرؼ إجرائيا باىً :برىاهج هخطط كٌادؼ يحكؼ هجهكعة هف التعميهيات حكؿ عهمية إعداد
الهعمـ كاكسابً الهٍارات التعمهية لههارسة هٍىة التدريسٓ ,تـ ترتٓب تمؾ الخطط كتىظيهٍا هسبقا
كفقا لقكاعد عمهيةٖ ,جل الكصكؿ إلِ درجة كبٓرة هف ا٘تقاف العمهْ كالهٍىْ.
 الطالب المعمـٌ :ك هعمـ تحت اٚعداد فْ الهؤسسات التربكية ,التْ تقكـ بأعداد الهعمـ الهتكقعتخرجً حاصل عمِ هؤٌل تربكؼ ,يكتسب خبرات كهٍارات تدريسية كتكجٍٓات هتخصصٓف.
(جكرج بركاف ،2005 :ص)139

كتعرفً الباحثتاف إجرائيا باىً :طالب بكمية التربيةٓ ,تـ تكجًٍٓ إلِ إحدػ الهدارس ,التْ تـ
اختيارٌا هف قبل هشرؼ التربية العهمية ,لمتدريس فْ هجاؿ تخصصً ,تحت إشراؼ هشرفٓٓف هف
الكمية كهدٓر الهدرسة ,كٌك الطالب الذؼ ٍٓدؼ البحث ٚستقراء كجٍة ىظري .
 كمية التربية :كٌْ الهؤسسة التربكية الهتخصصة بإعداد الهعمهٓف فْ هختمف التخصصاتالتطبيقية كاٚىساىية ,كفق الىظاـ التكاهمْ الهعهكؿ بً داخل لٓبيا ,كاىشئت بهكجب قرار المجىة
الشعبية لمتعميـ كالبحث العمهْ ,حٓث فْ عاـ 2004ـ ,تـ ضـ الهعٍد العالْ ٘عداد الهعمهٓف
لمجاهعة تحت اسـ الكمية كأصبحت هف هككىات الجاهعة ,يهىح الخريج عىدٌا إجازة الميساىس
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فْ التخصصات اٚىساىية كاجازة البكالكريكس فْ التخصصات التطبيقية ).تقرير المجىة الشعبية
لمتعميـ كالبحث العمهْ(2004 :
كتعرؼ اجرائيا :باىٍا الهؤسسة التربكية ,التْ تعىِ بإعداد كتأٌٓل طمبة هعمهٓف فْ الهستقبل
فْ التخصصات اٚدبية كالعمهية أؼ )التخصصات اٚىساىية(

اإلطار النظري كالدراسات السابقة:

يشٍد العالـ عدٓد هف التحديات كالتحكٚت ,التْ أدت الِ تطكير التعميـ كىتٓجة لتمؾ التغٓرات

الهتعددة كالتطكرات التكىكلكجية ,برزت الحاجة عف البحث عف تقىيات فعالة ,لهكاجٍة تمؾ
التحديات ,ففْ القطاع التعميهْ كاىت الحاجة هاسة إلِ اٌٚتهاـ بإعداد الهعمهٓف كتدريبٍـٚ ,ف

التربية الهٍىية لمهعمـ هٍهة جدا ,باعتبارٌا هدخ ٛرئيسيا لمعهمية التعميهية؛ لتحسٓف أداء الهعمهٓف
ليككىكا قادريف عمِ القياـ بأعهالٍـ بكفاءة عالية؛ لهكاجٍة تمؾ التحديات.

إف إعداد الهعمـ كتأٌٓمً يعتبر هف اٖهكر التْ تحتل هكاىة هٍهة كضركرية لمتطكر كالتقدـ

الحضارؼ فْ الهجتهعات ,فالتربية تعد عهاد التغٓٓر ,كالهدخل اٖساسْ كاٖداة ,التْ تُعد طالب
الٓكـ ليككف هعمـ الغد ,لذا فإف تكفٓر الهعمـ القادر عمِ هكاكبة التطكرات الهختمفة ,هف حٓث

ا٘عداد أهر ٌاـ( .خضراء الجعافرة كسامي القطاكنة : 2011،ص(476
إ ِف برىاهج إعداد الهعمهٓف يعد ضركرة  ٚغىِ عىٍا  ,بل بات هطمب حٓكؼ لهكاجٍة تحديات
الحاضر كالهستقبل بهختمف أشكالً ,فْ العصر الحالْ.
كٌذا ها تسعِ إليً كميات التربية التْ هف أكلكيات اٌتهاهٍا إعداد الطالب إعدادا تربكيا كهٍىيا
ٓ ,جعمً قاد ار عمِ هزاكلة هٍىة التدريس بفاعمية ككفاءة عالية سكاء اثىاء الخدهة أك بعدٌا.
أىداؼ إعداد المعمـ كتنميتو:
الىظـ التعميهية فْ كميات التربية بحاجة هاسة إلْ هعمهٓف قادريف عمْ التكٓف هع ٌذي الىظـ,
ذلؾ هف خٛؿ صقل خبراتٍـ ,فها تقكـ بً الهؤسسات التدريبية هف كضع براهج تستٍدؼ تحسٓف
أداء ككفاءة الهعمهٓف ككيفية تطبيقٍـ لٛتجاٌات الجدٓدة فْ تفعٓل العهمية التعميهية ,كتىقسـ ٌذي
اٌٖداؼ إلِ قسهٓف :
 أٌداؼ عاهة  :فٍٓا ٓتـ حث الهعمهٓف لمكقكؼ عمِ أحدث الطرائق التدريسية كالكسائل التعميهيةكتكىكلكجيا التعميـ ككيفية تطبٓق تمؾ الطرؽ كٌذي الكسائل هٓداىيا ,كتىهٓتٍـ فْ كافة الجكاىب:
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أكاديهيا كهٍىيا كشخصيا كثقافيا ,كذلؾ العهل عمِ ربط الهعمـ بالهجتهعٓف الهحمْ كالعالهْ ك
تدريبً عمِ هٍارات التخطيط لتكثٓق الصمة بٓىً كبٓف بٓئتً كهٍارات تىفٓذ ك تقكيـ ٌذي الخطط.
 أٌداؼ خاصة :تٍدؼ الِ اعداد هعمهٓف قادريف عمِ الهفاٌيـ الرئيسة كهساعدة الهتعمهٓف عمِتعمـ الخبرات ,هف خٛؿ تكفٓر فرص لمتعمـ تعٓىٍـ عمِ الىهك فْ جهيع الجكاىب ,إضافة الِ
فٍـ استراتٓجيات التدريس الهتىكعة ,التْ تىهْ أداءٌـ التدريسْ(.عيسى شكيطر  ،2009 :ص
.)59

إف الكفاية الهٍىية تشهل جهمة هف الهعارؼ كالهٍارات كاٚتجاٌات التْ يكتسبٍا الطالب
الهعمـ فْ إعدادي أثىاء الخدهة ,تجعمً قاد ار عمِ القياـ بأدكار هٍىية بكفاءة كفاعمية ,تحقق لً
هستكػ عاليا هف اٚداء ,كالقدرة عمِ ههارسة هٍىة التدريس بكفاءة.
أدرؾ القائهكف عمِ تطكير براهج كميات التربية اٌهية الدكر  ,الهحكرؼ لبراهج إعداد الهعمـ
فْ الهؤسسات التربكية ,كفْ كفاءتٍا عمِ تفعٓل العهمية التعميهية كاٚرتقاء هف هستكاٌا,
باعتبارٌا الركٓزة اٚساسية لتجكيد العهمية التعميهية ,لها تتضهىً هف هٍارات كاىشطة تعهل عمِ
تحسٓف الهخرجات ,كٌذا ها تهثمً التربية العهمية ,التْ تعد هحكر الركٓزة ٌذا البحث.

(عبدالكريـ

القاسـ  :2007 ،ص )

إف كميات التربية فْ قياهٍا ببرىاهج التربية العهمية ,تعهل عمِ تىظيـ عهمٍا ٚكتهاؿ ٌذا
البرىاهج بالتعاكف هع الهدارس كالركض العاهة ,التْ تعد التطبٓق الهٓداىْ لعٓىة البحث ,ذلؾ
هف أجل التأكد هف استفادة هؤسسات التعميـ هف الهعرفة فْ الههارسات الحالية ,كفْ سياؽ البعد
اٚجتهاعْ ,فالقدرات كالكفاءات اٖدائية لمهعمهٓف تتطمب العهل هع أفراد آخريف ٚكتهاؿ جكدة
أٌدافٍا ,كٌذا ها يعهل بً الهسؤكلكف فْ ك ازرة التربية كالتعميـ هف أجل الرفع هف البراهج التعميهية
كضهاف جكدتٍا لهكاجٍة التحديات الهستقبمية .
تعهل كميات التربية عمِ إعداد الطالب الهعمـ اعدادا هٍىيا ٓؤٌمً لٛىخراط فْ سكؽ العهل ,
تحقيقا لخطط رسهت هسبقا ٖجل تحقٓق تطمعات الرؤية الهستقبمية لرسالة كميات التربية ,خدهة
لمهجتهعٖ ,ف إعداد الهعّمـ كتٍٓئتً لهطالب الهٍىة كلهقتضيات العصر ,بات هف اٖهكر التْ
حظٓت باٌتهاـ كبٓر فْ جهيع الىظـ التعميهية.
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فالهعمـ يهثل أحد اٖبعاد الرئيسة فْ العهمية التعميهية ,بل ٌك أساس عىاصرٌا ,لدكري الجكٌرؼ
كالقيادؼ ,الذؼ  ٚيعكضً أؼ عىصر آخر فْ العهمية التعميهية ,فٍك هصدر الهعرفة العمهية ٓػزكد
الطمبة بالهٍارات كالخبرات التربكية داخل الصفكؼ كخارجٍا ,فٍك الذؼ يعطْ لكل العىاصر
دكرٌا ,كٌك الذؼ يساعد فْ تحقٓق دكرٌا الهىشكد ,حٓث إف الكضع الراٌف لمهعمـ ,يحتاج لكثٓر
هف التحسٓف كالتطكير؛ لٓكاكب ادكاري الجدٓدة( .سالمة عبدالعظيـ  ،2006 :ص)228

فالتربية العهمية تهثل الجاىب الرئيس فْ ا٘عداد الهٍىْ لمطالب الهعمـ ,فٍْ تعد هف أٌـ
فرديا فْ فترة التدريب
الهككىات فْ براهج إعداد الهعمـ ,التْ ُٓ َكجً فٍٓا الطالب الهعمـ
تكجٍٓا ا
ا
كا٘عداد؛ حٓث يكتسب فْ أثىاٌا الهٍارات كا٘جراءات التدريسية الفعمية ,كيتعرؼ هف خٛلٍا
خصائص كهٍارات هٍىة التدريس(.عبدالرحمف عبدهللا )2004 ،

ففْ ضكء التحديات كالتغٓرات الهتسارعة ,كجب هكاكبتٍا ,اذ بات هف الضركرؼ إخضاع
براهج التعميـ العالْ إلِ عهمية تقكيـ هستهرة ,فهث ٛبرىاهج التربية العهمية فْ كميات التربية ,
ٓتطمب تطكيري ,هعرفة جكاىب القكة كتعزيزٌا كهعرفة جكاىب الضعف لهعالجتٍا كتٛفٍٓا يضهف
الجكدة التعميهية كالكفاءة العمهية.

مفيكـ التربية العممية :

ٌْ الجاىب التطبيقْ هف برىاهج إعداد الهعمهٓف كتأٌٓمٍـ كتدريبٍـ لمقياـ بكظيفة الهعمـ

الذؼ ٓتـ داخل الصف كخارجً ,هف قبل الطالب الهعمـ كبإشراؼ كتكجيً الهعمـ الهسئكؿ أك
الهدرب فْ الجاهعة أك الكمية أك الهعٍد الذؼ ٓتعمـ فيً الطالب هعمـ الهستقبل ,كالذؼ يعهل فْ
الهدرسة التْ تستقبل الطٛب الهتدربٓف ,فٍْ الهٍارات التْ ٓرغب الهعمهكف التربكيكف فْ أف
ٓجٓدٌا كيكتسبٍا الهتدرب بالههارسة العهمية ,لهكاجٍة الهشكٛت التْ تقع فْ الهٓداف ,سكاء فْ
الهدرسة أك البٓئة الصفية ,إضافة إلِ اٚلتزاـ بقكاعد ا٘دارة الهدرسية كأىظهتٍا (.فؤاد ابك الييجاء ،
)2006

كتعد التربية العهمية هف أٌـ عىاصر بىاء الطالب فْ كميات التربية ,إف لـ يكف أٌهٍا
جهيعٍا  ,فٍْ بحق أخصب الفترات فْ حياة هعمـ الهستقبل ,الذؼ يستطيع بكاسطتٍا اكتساب
هجهكعة هف الهٍارات العهمية ,التْ ربها ٓ ٚتعرض لٍا فْ حياتً الهٍىية الهستقبمية؛ لذا فإف الجك
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الذؼ ٓتـ فيً تىفٓذ هرحمة التربية العهمية ٓختمف عف أية أجكاء تدريبية قد ٓتعرض لٍا الطالب
الهعمـ هستقب ,ٛكخاصة بعد تخرجً كالتحاقً بالعهل( .يكسف أبك شندي ،كاخركف : 2009 ،ص)38

كٌذا ها تقكـ بً كميات التربية ,هف خٛؿ ها تقدهً هف براهج فْ شكل هساقات ىظرية عهمية,
بعضٍا ٓرتبط بفترة ا٘عداد كالتأٌٓل ,كبعضٍا ٓرتبط بفترة التٍٓئة فْ هدارس التطبٓق الهٓداىْ,
فهف خٛؿ التربية العهمية يكتسب الطٛب كثٓ ار هف الخبرات الهٍىية كأٌـ هتطمبات هٍىة التدريس
كتحدٓد اٌٖداؼ التعميهية كالتخطيط لمتدريس ,ككيفية التعاهل هع التٛهٓذ ,كادارة الفصل ,كحفع
الىظاـ ,كاستخداـ الكسائل التعميهية الهىاسبة  ,فضٛا عف التدريب عمِ عهمية التقكيـ كالهشاركة
فْ كافة اٖىشطة التربكية داخل الهدرسة ,التْ تعد هف خصائص التدريس الىاجح كالفعاؿ.
مبادئ التربية العممية :
ٌىاؾ هجهكعة هف الهبادؼ التْ ٓىبغْ هراعاتٍا هف قبل القائهٓف عمِ تخطيط برىاهج التربية
العهمية كهىظهٍٓاٖ ،ف ىجاح ٌذا البرىاهج يقتضْ كجكد ركح العهل التعاكىْ بٓف كافة اٖطراؼ
الهشتركة فْ تىفٓذي ,كهف الهبادغ ىذكر ها ٓمْ :
 إف التربية العهمية تعد جزءا هف برىاهج إعداد الهعمهٓف تؤثر فيً ,كتتأثر بً سمبا كآجابا  ,فٍذاىظاـ لً هدخٛتً كعهمياتً كهخرجاتً كأسالٓب تقكيهً ,كأؼ خمل فْ هككىات ٌذا الىظاـ ٓؤثر
فْ ىتائج التربية العهمية ٖف هككىات ٌذا الىظاـ تتداخل كتتكاهل فيها بٓىٍا لتحقٓق الىتائج.

-

إف ىجاح التربية العهمية فْ تحقٓق أٌدافٍا ٓتكقف عمِ دقة التخطيط لٍا ,كتىظيـ برىاهج فعاؿ

لتىفٓذ هراحمٍا ,أف تككف لٍا أٌداؼ هحددة كاضحة فْ أذٌاف كافة الهشتركٓف فْ تىفٓذ ٌذا
البرىاهج كتخطيطً. ,

 -إف برىاهج التربية العهمية يقتضْ هعرفة الهدارس الىهكذجية ,التْ ٓتكافر فٍٓا الهعمهكف

اٖكفاء كالهدٓركف الههٓزكف لتكزيع الطمبة بٓىٍاٖ ,ف تدريب الطمبةٓ ,تطمب ذلؾ التهٓز كالجكدة
فْ كل أطرافً ٖجل إىجاح ٌذا البرىاهج (.جكرج براكف )2005 ،

هف خٛؿ ها ذكر فاف الباحثتٓف ترياف لتطكير ٌذا البرىاهج ,الذؼ يعد هف اكلكيات اٌداؼ

البحث الحالْ ,أف يككف فحكاي استجابة لمتطكرات كالتغٓرات ,الهستجدة فْ ٌذا الهجاؿ التعميهْ,
ٖجل هكاكبة لكل

العهمية.

التحديات،

التْ تتطمب اٚستفادة هف تجارب أخريف فْ براهج التربية
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أىمية التربية العممية :تىبع أٌهٓػة التربٓػة العهمية هف اٌٖداؼ ,التْ تسعِ لتحقيقٍا كهدػ
اىسجاهٍا هع اٚتجاٌات التربكيػة الهعاصرة فْ عهمية إعداد الهعمـ ,أيضا هف خٛؿ ها تسعِ
اليً لسد الفجكة بٓف الىظرية كالتطبٓق ,فالتربية العهمية ٚ ,تعد هؤش ار كافيا ,يهكف الحكـ هف
خٛلً عمِ ىجاح الطالب الهعمـا فْ هٍىة التدريس الهستقبمْ فحسب ,إىها ٚبد هف التأكد هف
قدرتً عمِ ههارسة كتطبٓق ٌذي الهعارؼ كالهفاٌيـ كالهبادغ كالىظريات ,بطريقة عمهية كأسمكب
أدائْ جٓد ,كبذلؾ يهكف القكؿ إف الطالب الهعمـ قد اكتسب الكفايات التدريسية التْ تهكىً هف
أداء عهمً( .سعيد المنكفي كعبدالرحمف النصياف  : 2014،ص )4

كتتجمِ أٌهٓتٍا فْ:
 تعد حمقة الكصل بٓف جاىبٓف أساسٓٓف كٌها :الجاىب اٖكاديهْ كالجاىب التربكؼ. تعد الهٓداف الحقيقْ الذؼ هف خٛلً ٓىشأ اٚتجاي الفعمْ لمطالب ىحك هٍىة التدريس. تتيح لمطالب الهعمـ الفرصة ٖف ٓتدرب بصكرة كاقعية عمِ اٖىشطة ,التْ ٓىبغْ عميً القياـبٍا ٘ىجاح عهمية التدريس.
 تعزيز عٛقة الطالب الهعمـ هع أخريف لٓتعمـ كيفية التعاهل هعٍـ(.محمكد االستاذ كعدنافكدلكؿ )2001 ،

أىداؼ برنامج التربية العممية :
تعد التربية العهمية خطكة هٍهة فْ عهمية ا٘عداد لمهعمـ عمِ هكاقف التدريس كالتربية
الهباشرة هف خٛؿ الهشاٌدة كالهٛحظة كاٚحتكاؾ الهباشر ,ثـ اٚىخراط الفعمْ فْ عهمية
التدريس ,كهف أٌـ أٌدافً ها ٓمْ( :محسف عطية كعبدالرحمف الياشمي : 2008 ،ص )15

 إكساب الطالب الهٍارات كالكفايات اٖدائية الٛزهة لمتدريس فْ هجاؿ تخصصً. تدريب الطالب عمِ هكاجٍة الهكاقف غٓر الهتكقعة فْ عهمية التدريس  ,إداريا كفىيا كعهميا,أيضا تدريبً عمِ القيادة التعميهية كالهبادأة كاتخاذ القرار الهىاسب.
 إعداد الطالب الهعمـ ىفسيا كتربكيا  ,لمقياـ بهسئكلياتً الهٍىية بعد التخرج. التطبٓق العهمْ لٗسس الىظرية ,التْ درسٍا الطالب فْ هقررات ا٘عداد. -إكساب الطالب الخبرات اٖساسية كالهتطكرة فْ اٚىشطة  ,التْ تتطمبٍا طبيعة الهدرسة.
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 إتقاف هٍارة التخطيط لمدرس كتطبٓق الخطة عهميا ,تحمٓل هحتكػ الهىٍج كصياغة اٌٖداؼ, ,كذلؾ الىشاطات التعميهية كتىفٓذٌا فْ الهدرسة .
 هساعدة الطالب عمِ تطبٓق طرائق التدريس الهختمفة كهساعدتً عمِ ههارسة التقكيـ الذاتْ. التدريب عمِ استخداـ كحفع السجٛت فْ الهدرسة ,كالقدرة عمِ إدارة الصف . إعداد الطالب الهعمـ ىفسيا كتربكيا لمقياـ بهسؤكلياتً الهٍىية بعد التخرج .إضافة إلِ أف الطالب الهعمـ يكتب خبرات كاقعية هباشرة ,تزيد هف دافعٓتً عبر احتكاكً كتفاعمً

الهباشر هع زهٛئً الطمبة كالهعمهٓف كالهشرفٓف ,كها تساعدي فْ التكٓف هع الىظاـ الهدرسْ,
كاكتسابً هٍارات أدائية كاجتهاعية ( .دمحم شاىيف  : 2007 ،ص )176

عناصر برنامج التربية العممية :

-1مدير المدرسة كميامو:

هف الهٍاـ التْ ٓىبغْ اٌٚتهاـ بٍا كأخذٌا بعٓف اٚعتبار فْ برىاهج التربية العهمية ,كْ

يحقق البرىاهج أٌدافً فْ الهدرسة ٓىبغْ عمِ هدٓر الهدرسة القياـ باٚتْ( :ىادي طكالبة)2009 ،

 استقباؿ الطٛب الهعمهٓف كالترحٓب بٍـ كتقديهٍـ لمهعمهٓف كالكادر الكظيفْ بالهدرسة لمتعرؼعمٍٓـ كاٚستعاىة بٍـ كقت الحاجة.
 تعريف الطالب بالتعميهات كاٖىظهة اٚدارية كالفىية داخل الهدرسة لٛلتزاـ بٍا كاحتراهٍا. تسٍٓل هٍهة الهشرؼ العاـ بالهدرسة فْ هتابعة الطمبة بتخصيص هكاف لٛجتهاع بٍـ . زيارة الطمبة الهتدربٓف فْ حصصٍـ هف فترة ٖخرػ ,لٛطهئىاف عمِ سٓر الدراسة رفقةالهعمـ اٖكؿ فْ الهدرسة.
القياـ بعدة هٍاـ تجاي الطٛب الهمتحقٓف ببرىاهج التربية العهمية كالتأٌٓل الفعمْ لمطالب. هساعدة الطالب عمِ هعايشة الهكاقف التعميهية بتكفٓر الهصادر التعميهة الهتاحة كالكسائلالتعميهية الهىاسبة ٘عطاء الدرس.
 إتاحة فرص لمطالب بالتدرج فْ الحياة العهمية ,هها يغرس الثقة كالشجاعة فْ ىفس الطالب. تعريف الطٛب بإهكاىيات الهدرسة كالهكاقع الهختمفة فٍٓا هثل )الهكتبة  ,الهعاهل  ,قاعةالكسائل التعميهية التْ يههف اٚستعاىة بٍا ( إف كجدت  ,كالتسٍيٛت التْ يهكف تقديهٍا هف قبل
اٚدارة الهدرسية .
 اٚحتكاؾ الهباشر بالطٛب باتصالٍـ بالخبرات السابقة هف الهعمهٓف لٛستفادة هىٍـ.1198
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تشجيع الطٛب هعىكيا بكمهات هف الهدح كالثىاء لهف يستحقٖ ,جل رفع كفاءتٍـ كتشجيعٍـ .اٚطٛع عمِ دفاتر التحضٓر  ,كسجٛت الطٛب. تىهية اٚتجاٌات آٚجابية لدػ الطٛب ىحك هٍىة التدريس. -2مشرؼ التربية العممية :

يستحسف اف يككف الهشرؼ عمِ برىاهج التربية العهمية فْ كميات التربية تربكيا ,كْ ٓتفٍـ

أبعاد العهمية التعميهية كاحتياجات الطٛب ,كٌذا ها أشار اليً (شريف حماد : 2005 ،ص)155

فهف هٍاهً:

 التىسٓق هع إدارة الهدرسة ,التْ سٓتـ التعاكف هعٍا فْ تىفٓذ برىاهج التربية العهمية . التىسٓق هع هدٓر الهدرسة كالهشرؼ العاـ ,فْ هتابعة حضكر الطٛب كهكعد اىصرافٍـ. اٚجتهاع بطٛبً لتكضيح الهطمكب هىٍـ فْ تىفٓذ التربية العهمية عمِ الكجً اٚهثل . الحرص عمِ إقاهة عٛقات كدية طٓبة هع طٛبً هف خٛؿ الهتابعة لكراسات التحضٓر  ,ذلؾالدرسية.
هف خٛؿ ا٘عداد كالتخطيط قبل بدء الحصة ا
 إعطاء اٚرشادات الٍاهة كالتكجٍٓات الهفٓدة لطٛبً عف كيفية ادارة الصف. إكساب الطٛب الكفايات اٚدائية الٛزهة لمتدريس الجٓد كالفعاؿ. عقد اجتهاع هع كل هف الطٛب الهتدربٓف كالهعمهٓف الهتعاكىٓف هف أجل تخصيص بعضالكقت أك جزء هف الحصص ,خاصة الحصص اٚكلِ ٚلتحاؽ الطٛب الهعمهٓف ,لمهشاٌدة
 -3الطالب المعمـ (المتدرب) :
يعد الطالب الهعمـ الهمتحق بالتربية العهمية ,أحد أٌـ العىاصر الهشتركة فْ ٌذا البرىاهج,
فىجاح ٌذا البرىاهج هرٌكف بً فْ الدرجة اٚكلِ كبهدػ تفاعمً هع البٓئة الهدرسية  ,فيها يقكـ
بً هف هكاقف تدريسية فعالة ,تتطمب هىً أف يككف عمِ هعرفة جٓدة كالهاـ كاسع بالهقررات
الدراسية التْ سيقكـ بتدريسٍا ,أف تككف لً دراية با٘هكاىات الهتكفرة فْ الهدرسة ككسائل
ا٘يضاح ,لتعٓىً عمِ أداء عهمً ,كأيضا بالمكائح كاٚىظهة  ,لٓتهكف هف الهشاركة الفعالة فْ
تمؾ اٚىشطة التعاكف هع الهشرؼ ,بأف يعرض عميً درسً قبل تقديهً ليستفٓد هف الهٛحظات
التكجٍٓية كاٚرشادية ,التْ تؤٌمً ٘عطاء الدرس كٌك عمِ ثقة بكل ها ٓىبغْ أف يقدهً كصكٚ
إلِ هستكػ أفضل.
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فعمِ الطالب الهعمـ أف ٓتقف هٍارات أساسية ٌاهة تتهثل فْ تخطيط الدرس كابتكار الكسائل
التعميهية كتىفٓذ الدرس بالصكرة الهطمكبة ,التْ تتطمب تهٍٓدا كعرضا لكسائل تعميهية كضبط
الصف كاجراء أسالٓب تقكيـ جٓدة( .فؤاد ابك الييجاء )2006 ،
كعمِ الطالب الهعمـ عدة كاجبات عميً ا٘يفاء بٍا كٌذا ها أشار الٍٓا (عبدالرحمف عبدهللا :)2004،

 تقبل آراء اٖستاذ الهشرؼ كهدٓر الهدرسة بكل رحابة صدر ,بخاصة التْ تتعمق باٖسالٓبالتعميهية كالمكائح كاٚىظهة الهدرسية .
 إعداد الدركس التْ ٓدرسٍا بشكل هىاسب ,عمِ أف ٓراعْ فْ ا٘عداد هبادغ التخطيط السميـ. التعرؼ إلِ البٓئة الهدرسية ,سكاء كاىت هادية أك ىفسية كهف كاجبً التردد عمِ هركز هصادرالتعمـ فْ الهدرسة ,حتِ ٓتهكف هف تكظٓف ها ٓكجد بً هف هصادر فْ تدريسً.
 -اٚطٛع عمِ اٖىظهة كالتعميهات التْ تحكـ العهمية التعميهية فْ الهدرسة كاحتراهٍا.

-

العهل هع زهٛئً الطٛب الهعمهٓف فْ الهدرسة بركح التعاكف كالهحبةٚ ,ف تبادؿ الخبرات
بٓف الطٛب فْ الهدرسة الكاحدة هفٓد رغـ اختٛؼ التخصص.

-

الهشاركة آٚجابية فْ اعداد برىاهج التربية العهمية كفرص التدريب عمِ اعداد خطة دراسية.

 اطٛع الهشرؼ عمِ طريقة تحضٓر الدرس ,كاٚسالٓب التْ سٓتـ تىفٓذي بٍا.كهف خٛؿ ها تـ عرضً فاف الباحثتاف ترػ اف التربية العهمية تهثل الخبرة اٖكلِ لمطالب
الهعمـ فْ هجاؿ التدريس ,لذا ٓىبغْ هف تكافر هقكهات لجعل خبرتً التْ تمقاٌا فْ التدريس

الهصغر فْ هقرر التطبيقات التدريسية ,قيهة كىاجحة ,لذا جاء ٌذا البحث ٚستقراء كاقع برىاهج
التربية العهمية كتطكيري هف خٛؿ استطٛع اراء الطمبة ,لهعرفة هدػ فاعمية ٌذا البرىاهج ,الذؼ

تعاكف فْ استكهالً عدة اطراؼ ,هف خٛؿ رصدٌـ لٓٙجابيات أك السمبيات ,فْ تطبٓق برىاهج

التربية العهمية.

مراحل التربية العممية :
لتطبٓق التربية العهمية ٓتطمب اٚهر كجكد أساسيات ٌاهة ,فٍْ تبدأ هف الكمية ,ذلؾ هف خٛؿ
التطبٓق لبعض الهكاد التْ لٍا جاىب عهمْ ,كقد تبآىت كتعددت اراء عدٓد هف التربكيٓف حكؿ

تحدٓد تمؾ الهراحل ,فهىٍـ هف حددٌا فْ اربع هراحل كهىٍـ هف حددٌا فْ ثٛث هراحل كالبعض
اٚخر حددٌا فْ ست هراحل.
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كالباحثتاف ستعرضاف هراحل التربية العهمية كفق التصىٓف الذؼ أشار اليً (ماجد الخطايبة)

هىٍا:

حٓث صىف هراحل التربية العهمية إلِ ثٛث هراحل ٌْ )هرحمة التٍٓئة-هرحمة التىفٓذ-التقكيـ(

 .2مرحمة التمييد  :كتشهل ثٛث هراحل فرعية ٌْ:

أ .هرحمة ا٘عداد :تقكـ عمِ إعداد الطمبة كتٍٓئتٍـ هف خٛؿ إكػسابٍـ الهعمكهػات الىظرية هف
عبر الهكاد التخصصية الٛزهة  ,التْ تعطْ الطمبة فرصة لمتعرؼ عمِ اٖسالٓب الهتبعة فْ
تدريس الهكضكعات كفق تخصػصاتٍـ الهختمفة ,كذلؾ هف خٛؿ التدريس الهصغر ,الذؼ فيً
ٓتـ تدريب الطمبة عمِ كيفٓػة تىفٓذ بعض الدركس ,سكاء هف خٛؿ عرض حصص هسجمة فْ
هكاقف تدريسية حقيقية فْ الهدارس ,أك خٛؿ تىفٓذ بعض الحػصص هف قبل بعض الطمبة عمِ
زهٛئٍـ ,ثـ ٓتـ تقٓيـ الحصة الهشاٌدة بالتعاكف هع هدرس الهادة أك هشرؼ التربية العهمْ ,هف
خٛؿ ىهاذج هٛحظة هعدة هسبق ا عمِ اثرٌا ,يهكف اقتراح بعض الىقاط التْ تطػكر هػف جػكدة
الحصة الهشاٌدة( .ماجد الخطايبة : 2002 ،ص)88

ب .هرحمة اٚستعداد  :كفٍٓا ٓتـ التىسٓق بٓف الكميات  ,ك ك ازرة التربٓػة كالتعميـ ههثمة فْ هدٓريات
التربية كالتعميـ كالهدارس الهتعاكىة؛ لتسٍٓل ا٘جراءات الٛزهة كالتْ تتعمق بتحدٓد الهدارس,
التْ سٓتـ تكزيع الطمبة عمٍٓا ,ذلؾ حسب حاجة هدرسة هف التخصصات( .ياسيف: 2005،ص)23

ج .هرحمة التٍٓئة  :كيتـ فٍٓا تٍٓئة الطمبة الهعمهػٓف ىفػسيا كذٌىيا لمتربية العهمية ,قبل خركجٍـ
لمهدارس ٓ ,كضح لٍػـ دكر التربٓػة العهمٓػة فػْ إعدادٌـ ,كدكر الطالب الهعمـ أثىاء تدريبً بالهدارس
ككٓف يعالج بعػض اٖهػكر أك القضايا أك الهشكٛت فْ هدرسة التدريب ,كها تػتـ ا٘جابػة عػف
استفػسارات الطمبػة كتساؤٚتًـ( .سعيد السعيد : 2005 ،ص(17

 .5مرحمة التنفيذ :كتشتهل ثٛث هراحل فرعية هترابطػة هػع بعػضٍا كٌْ:
أ .هرحمة الهشاٌدة  :فْ ٌذي الهرحل التدريبية ٓكزع طمبة عمِ هجهكعاتٓ ,تراكح عدد الهجهكعة
الكاحدة ها بٓف  6-4طٛبٓ ,خصص لكل هدرسة هجهكعػات  ,ترافق ٌذي الهجهكعات هعمهٓف
هتعػاكىٓف فػْ أثىػاء تدريسٍـ ,كفْ ٌذي الهرحمة يككف دكر الطمبة الهعمهػٓف الهػشاٌدة كا٘صػغاء
كرصػد اٖىشطة التْ تتـ داخل الصف كخارجً ,حٓث تتاح لمطالب فرصة الهػشاٌدة العػشكائية
كالٍادفة ,كيعطِ الطالب الفرصة لمتعرؼ عمِ الهدرسة الهتعاكىة ,هػف حٓػث ىظاهٍػا الهدرسْ,
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كٌٓئتٍا التدريسية كا٘دارية ,كهرافقٍا كالخدهية  ,كذلؾ تشتهل ٌذي الهشاٌدة عمِ هٛحظة الهعمـ
الهتعاكف ,كها يقكـ بً هف عهمية تعميـ كتعمـ داخل الفصل ,تككف الهشاٌدة ٌادفػة كهخطػط لٍا,
كيهكف أف يشارؾ فٍٓا هشرؼ التربية العهمية  ,ثـ يقكـ بهىاقشة الطمبة فْ الحػصص التْ تـ
حضكرٌا عىد الهعمـ الهتعاكف.
كهف أٌداؼ ٌذي الهرحمة )هساعدة الطمبة الهعمهٓف عمِ إزالة أك تقمٓل كثٓر هف الهخاكؼ
التػْ تىتابٍـ فْ بداية التدريس كهكاجٍة أخريف  -تساعد عمِ التكٓف هع الحياة الجدٓدة داخل
غرفة الصف  -تساعد عمِ هعرفة طرؽ كأسالٓب كاستراتٓجيات كهٍارات التدريس -زيادة الثقة
بالىفس تدريجيا كبىاء تصكرات أفػضل لمتعاهػل هػع الطمبة ككسب ثقتٍـ  -التعرؼ عمِ بعض
الهشكٛت الخاصة بالبٓئة الصفية ككيفية التعاهل هعٍػا هػف أجل كضع الحمكؿ الهىاسبة لٍا( .
ب .هرحمة الهشاركة الجزئية  :تشكل ٌذي الهرحمة خطكة ٌاهة ىحك تكظٓف بعض الهعمكهات
الىظرية كالكفآػات الهعرفية الهرغكبة ,التْ يككف الطالب الهعمـ قد اكتسبٍا فْ الهرحمػة الػسابقة ,
كيهكػف الهشاركة الجزئية فْ ألكاف الىشاط الهدرسْ كالصفْ ,كالهشاركة فػْ أعهػاؿ الهىاكبػة,
كضبط طابكر الصباح ,كاعداد الكسائل ,كتصحيح الكراسات .كيقكـ الطالب الهعمـ بتىفٓذ هكقف
تعميهْ هحدد ,كهخطط لً هسبقا ,سكاء كاف ٌذا الهكقف فْ الصف أك خارجً ,كيىفذ الطالب
الدرس تحت إشػراؼ الهعمػـ الهتعػاكف أك الهشرؼ التربكؼ.
ج .هرحمة الهشاركة الكمية  :كٌْ آخر هراحل التربية العهمية ,كأكثرٌػا تعقٓػدا فٍػْ الهحصمة
الىٍائية لمهراحل السابقة كعمِ الطالب الهعمـ أف يقكـ بهٍاـ الهعمػـ الهتعاكف فْ الهدرسة ,هرحمة
التدريس الفعمْ الذؼ ٓؤديً الطالػب الهعمـ فْ الهدرسة ,تحت هتابعة الهشرؼ ,كهدٓر الهدرسة,
كالهعمػـ  ,لههػارسة التػدريس ههارسة فعمية ,ففْ ٌذي الهرحمة ٓتكلِ الطالب الهعمـ التخطيط
لهٍهػات التػدريس كتىفٓػذٌا كتقكيهٍا هتحهٛا هسؤكلياتٍا  ,قائها بكل الكاجبات ,التْ ٓؤدٍٓا
ر( .دمحم عطية كعبدالرحمف الياشمي ،مرجع سبق ذكره  :ص(237
الهعمـ ,كها لػك كػاف هعمها قا ا

الكفايات التي يتكقع مف الطالب المعمـ امتالكيا مف خالؿ مرحمتي المػشاركة الجزئيػة كالكمية :
ٓتكقع هف خٛؿ الهشاركة الفعالة هف الطالب الهعمـ فْ هرحمتْ الهشاركة الجزئية كالكمية أف
يصبح قاد ار عمِ:
 ضع خطة فصمية هتضهىة اٌٖداؼ كالهحتكػ كاٖسػالٓب كاٖىشطة كأسالٓب التقكيـ الهٛئهة.1202
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 كتابة الخطة الٓكهية لمدركس هحددا اٌٖداؼ بدقة كاٖسمكب الهىاسب لتىفٓذ كػل ٌدؼ.استخداـ اٖسالٓب التدريسية الهىاسبة لكل درس هف الدركس كاعداد الكسائل التعميهية التعمهية,إبراز الجاىب التطبيقْ لمهادة الىظرية التْ تـ تعميهٍا هع استخداـ أسالٓب هتىكعة هف التقكيـ .هراعاة الفركؽ الفردية بٓف الطمبة ,كتقديـ أىشطة كتدريبات هىاسبة لهػستكياتٍـ الهختمفة.(ماجد الخطايبة)94: 2002 ،

 .3مرحمة تقكيـ التربية العممية  :بعد هركر الطالب الهعمـ بالهراحل السابقة ,يككف قد كصل
إلِ هرحمة تؤٌمً لمقياـ بعهمية التدريس بهفردي ,كلكىً فْ الكقت ىفسً ,يحتاج لهف يٛحع عهمً
كيشرؼ عميً ,فٍك فْ ٌذي الهرحمة يقكـ بالتدريس تحت إشراؼ الهشرؼ ,لذا فالتقكيـ فْ التربية
العهميةُ ,يعد عهمية تعاكىية يسٍـ فٍٓا كل هف الهػشرؼ التربكؼ كالهعمـ الهتعاكف كهدٓر الهدرسة
 ,كها أىً ركف أساسػْ هػف أركػاف التربية العهمية ,كالتقكيـ يشهل كل ها يقكـ بً الطالب الهعمـ

هف ىشاطات عهمية شاهمة لمهكقف التعميهْ( .عبد هللا(41: 1997 ،
كيتـ تقكيـ التربية العهمية لمطمبة الهعمهٓف ,هف خٛؿ التقارير الهقدهػة هػف اٖطراؼ

الهشاركة فْ تىفٓذ التربية العهمية ,كٌذي التقارير تعطْ صكرة كاضػحة عػف كافة السمبيات

كآٚجابيات لتطكير العهمية التعميهية ,كفْ ىٍاية كل فصل يقدـ الهشرؼ تقرير ىٍائْ ٘دارة
الكمية ٓتضهف ىتائج الطمبة فػْ ىٍاية الفصل ,كالتكصيات التْ تقدـ هف قبل لجىة التربية العهمية

كاٚقتراحات الهقدهة هػف قبل هشرفْ التربية العهمية ,التْ ٚحظكٌا هف خٛؿ تعاهمٍـ الهباشر
هع الطمبة كالهدارس الهتعاكىة( .راشد(119: 1986 ،
نظريات التعمـ المفسرة لمبحث :

تعرؼ الىظرية بأىٍا "هجهكعة الهفاٌيـ كاٚفتراضات الهترابطة ,التْ تىظر إلِ الظاٌرة ىظرة
شهكليةٓ ,تـ فٍٓا تحدٓد الهتغٓرات التْ تؤثر فْ كل هىٍا كالعٛقػات بػٓف ٌػذي الهتغٓرات,بٍدؼ
كصف ٌذي الظكاٌر ,كشرحٍا كالتىبؤ بٍا( .عمي، 2000 ،ص(23

أها ىظريات التعمـ فيهكف الىظر إلٍٓا عمِ أىٍا "هجهكعة هف الهبادغ كالهضاهٓف الػتْ يهكف
هف خٛلٍا ربط التغٓرات الهٛحظة عمِ اٖداء" (عبداليادي  ،2002 :ص(24

أها زغمكف فٓرػ باف ىظريات التعمـ ها ٌْ ا ٚهحاكٚت هىظهة ,لتكلٓد الهعرفة حكؿ السمكؾ
ا٘ىساىْ ,كتىظيهٍا كتجهيعٍا فْ أطر هف الحقائق كالهبادغ كالقكاىٓف ,بٍدؼ تفسٓر الظاٌرة
السمككية كالتىبؤ بٍا كضبطٍا ,اذ اف ىظريات التعمـ تٍدؼ الِ فٍـ السمكؾ اٚىساىْ هف حٓث
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تشكمً كتحدٓد هتغٓراتً ,كهحاكلة تفسٓر عهميات التغٓر كالتعدٓل التْ تط أر عمِ ٌذا السمكؾ هف
اجل صياغة هبادغ كقكاىٓف عاهة لضبطً كتكجًٍٓ.
كيهكف تصىٓف ىظريات التعمـ فْ ثٛث هجهكعات رئٓػسة ٌػْ :الىظريػة السمككية ,كالىظرية
الهعرفية ,كالىظرية ا٘ىساىية ,تقكـ عمِ أسس كهبادغ كتعتهػد عمٍٓػا التطبيقات كالههارسات
التعميهية التْ يهكف أف تتـ فْ ضكئٍا.
أكالً  :النظرية السمككية  :تقسـ بعض كتب الىظريات التربكية الىظرية السمككية إلِ ىظريتٓف
هىفصمتٓف ٌها :الىظرية اٚرتباطية كالىظرية الكظيفية كيهثل الىظرية اٚرتباطية كل هف بافمكؼ
ككاطسكف كجثرؼ ,كٌـ عمهاء الىفس الذٓف كاىت هعظـ تجاربٍـ تتـ عمِ الحٓكاىات ,ثـ اىتقمػكا
هىٍا إلِ دراسة سمكؾ ا٘ىساف ,كيركز أىصار الىظرية اٚرتباطية عمِ اٚرتباط بػٓف اٌٖداؼ
كالبٓئة ,كالسمكؾ ,كالسمكؾ عىد أصحاب ٌذا التيار يستثار هع بػدء الهىبػً الداخمْ أك الخارجْ
هثل الجكع أك لهس شْء آخر.
كهف كجٍة الىظر السمككية فإف التركٓز يككف عمِ دكر البٓئة الخارجية ,كعاهػل أساسْ فْ
تفسٓر السمكؾ ,كالتدريس فْ ضكء ذلؾ يعكد إلِ الظركؼ البٓئية ,التْ يهكػف تىظيهٍا كتقديهٍا
لمهتعمهٓف ,حٓث تتحدد هسؤكلية خبٓر التدريس فْ ضكء الىظرية السمككية ,فْ تحدٓد الهكاقف
الهحتهمة التْ يهكف أف تساعد عمِ التعمـ.
ثانياً :النظرية المعرفية  :تركز ٌذي الىظرية عمِ العهميات التْ تجرؼ داخػل الفرد هثل التفكٓر,
كالتخطيط ,ك اتخاذ الق اررات كها شابً ,أكثر هف تركٓزٌا عمِ البٓئػة الخارجية أك اٚستجابات
الظاٌرة ,فْ حٓف يستىد اٚتجاي الهعرفْ إلِ ها كصل إليً كل هف بياجيً كبركىر كأكزبل فإف
جاف بياجيً أكثر العمهاء شٍرة فْ هجاؿ عمـ ىفس الىهك ,كتعد ىظريتػً هػف أكثػر ىظريات الىهك
الهعرفْ شٓكعا فْ هجاؿ عمـ الىفس ,حٓث ٓرػ أف الىهك هحدكد بأربعػة عكاهل كٌْ )الىضج
البٓكلكجْ ,كالتفاعل هع البٓئة الطبيعية ,كالتفاعل هع البٓئة اٚجتهاعية ,كالتكازف(  ,كها حدد
بياجيً هراحل الىهك الهعرفْ بأربع هراحل ٌػْ :الهرحمػة الحػسية الحركية ,كيحدث التعمـ فٍٓا
باٖفعاؿ كالهعالجات الٓدكية كهرحمة ها قبػل العهمٓػات ,كيحدث التعمـ فٍٓا بالمغة كالرهكز,
كهرحمة العهميات الهادية ,كيتطكر فٍٓا التفكٓر الهىطقْ الهادؼ ,كهرحمة العهميات الهجردة,
كيتطكر فٍٓا التفكٓر الهىطقْ الهجرد( .عبداليادي ،مرجع سبق ذكره)
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كيفسر التعمـ فْ ضكء الىظرية الهعرفية بأىً تغٓر فْ الهعرفة الهخزكىػة فْ الػذاكرة كتستىد
ٌذي الىظرية الِ أف هعظـ السمكؾ بها فْ ذلؾ التعمـٓ ,تـ التحكـ فيً هف خٛؿ العهميات
الهعرفية الداخمية كليس هف خٛؿ الهؤثرات أك اٖحداث الخارجية ,كهف ثـ فإىً لفٍـ الػسمكؾ
الخارجْ ٓتكجب أكٚا فٍـ كيفية عهل الذاكرة أك العقل البشرؼ ,كتتػصف الػذاكرة البشرية بهٓزتٓف
أساسٓتٓف ٌها  :هىظهة كليست عشكائية ,إضافة الِ أىٍا ىشيطة سمبية.
كالتدريس فْ ضكء ذلؾ يحتاج إلِ جٍد هركز كهتأف؛ لتكجيً تمؾ العهميات العقمية
كدعهٍا ,لذا فالهسؤكلية اٖساسية لخبٓر التدريس ٌْ ,تىظيـ الظركؼ الخارجية ,الػتْ تساعد
التٛهٓذ عمِ تىشيط العقل كخزف الهعمكهات كتىظيهٍا كاسترجاعٍا .
كيىبغْ عمِ الهعمهٓف فْ ضكء الىظرية الهعرفية تىظيـ الهعمكهات الجدٓدة كهحاكلة ربطٍا
بها لدػ الهتعمهٓف هف هعمكهات كخبرات أكلية ,كاستخداـ اسػتراتٓجيات كخطط لتكجيً كدعـ اىتباي
التٛهٓذ كحسف تخزيف الهعمكهات كتىظيهٍا ,كهػف ثـ حػسف استرجاعٍا عىد الحاجة.
ثالثاً :النظرية اإلنسانية  :تعىِ ٌذي الىظرية بشكل أكبر بتأثٓر الجكاىب العاطفية كالكجداىية
عمِ الػتعمـ ,أك بطريقة أخرػ؛ لجعل التعمـ أكثر إىساىية كاحتراه ا لقيهة الهتعمـ كاستعداداتً
كاهكاىاتػً"
كقد حاكلت البراهج ا٘ىػساىية أف تربط بٓف الهىٍج كالهعىِ الشخصْ ,فركزت عمِ فكرتٓف
أساسػٓتٓف  :اٖكلِ ,الىٍكض بهفٍكـ الذات عىد الطالب ,حٓث يشٓر التربكيكف فْ ٌػذا الجاىػب
إلِ البحكث ,التْ تربط بٓف هفٍكـ الذات ا٘ٓجابْ كبٓف اٖداء الهدرسْ ,كها صػههكا البراهج
التْ تسٍل ىهك تصكر الذات ا٘ٓجابْ لدػ الطٛب .
كالفكرة الرئيسة اٖخرػ ٌْ تىهية هٍارات اٚتصاؿ بأخريف ,كقد ركزت أسالٓب هثل أسمكب
تدريب كفاءة الهدرس عمِ تحسٓف هٍارات اٚتصاؿ لديً .
كهف خٛؿ ها تـ عرضً لمىظريات الهفسرة لمبحثٓ ,تضح أف هعرفة اٖطر الىظرية التْ
تستىد إلٍٓا الههارسات التدريسية لمهعمهٓف ,تعتبر خطكة أكلِ كٌاهة فْ هراجعة ىكع السمكؾ الذؼ
يحدث داخل القاعة الدراسية ,حٓث الكشف عف ٌذي اٖطر يساعد الكميات فْ إعادة الىظر فْ
طبيعة براهج إعػداد الهعمهػٓف ,كٌل ٌذي البراهج الهقدهة تكسب الهعمهٓف الهٍارات كالهعارؼ
التدريسية ,الٛزهة الػتْ تىبثػق هػف ٌػذي الىظريات ,كهف ثـ اٚستفادة هىٍا فْ الكاقع العهمْ .
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كٌذا ٓؤكد باف الههارسات التدريسية اٚجرائية ,التْ يقكـ بٍا الهعمهكف لٍا ارتباط كثٓق باطر
ىظرية تفسرٌا ىظريات التعمـ ,تهكىٍـ هف اختيار الخبرات كالهكاد التعميهية الهٛئهة كاٚسالٓب
التدريسية التْ تكافق الهكاقف التعميهية.
كٌذا ها ٓؤكدي عدس الذؼ ٓرػ باف اغمب الهعمهٓف لٍـ اعتقاد باف ٌىاؾ ىظرية هعٓىة

تساعدٌـ فْ بىاء استراتٓجياتٍـ التدريسية ,كهف خٛؿ هشاٌدات سمككيات الهعمهٓف داخل غرفة
الصف ,فاىً يهكف الكقكؼ عمِ هعتقداتٍـ كتصكراتٍـ اٚساسية عف العهمية التعميهية ,كتحت اية
ِ
كتحد كىقد لسياسات الهىاٌج الكظيفية
ىظرية تعميهية ٓىدرجكف ,ككف ىظريات التعمـ تعهل
كعهميات الهدرسة ,حٓث اىٍا تعكس اتجاٌا هٍها فْ البحث حكؿ تفكٓر الهعمهٓف كالتطبٓق

الصفْ ,هف خٛؿ طرقٍـ فْ التدريس كتخطيط الهىاٌج كادارة الصف كاستراتٓجيات التقكيـ

كالتفاعل الٓكهْ هع الطٛب"( .عبدالرحمف عدس)1998 :

الدراسات السابقة:
ىتىاكؿ فْ ٌذا الصدد دراسات كأبحاث عمهية بحثت فْ اعداد الهعمـ كالتربية العهمية ,كاىت

لٍا عٛقة بالبحث الحالْ ىذكر هىٍا .
اكال :الدراسات العربية:

دراسة الهطمق) ,(2010التْ ٌدفت الِ التعرؼ عمِ كاقع التربية العهمية لطمبة هعمـ الصف
فْ كمية التربية بجاهعة دهشق ,كالتكصل إلِ آفاؽ لتطكيرٌا ,كقد كاسػتخدهت الد ارسػة الهػىٍج
الكصػفْ التحمٓمْ ,بٓىها تككىت عٓىة الدراسة هف ) (60هػشرفا تربكيػا ,ك ) (180طالبػا كطالبػة,
كاستخدهت اٚستباىة كأداة لمدراسة ,كلقد تـ إٓجاد الىسب الهئكية كأسالٓب إحصائية لمدراسة ,كقد
أظٍرت ىتائج الدراسة كجكد ضعف بالتزاـ الطمبة الهعمهٓف فْ دركس التربٓػة العهمية ,كأف كثرة
عدد التٛهٓذ فْ الصف الكاحد كهشكٛت الطالب الهعمـ الشخصية ,تؤثر سػمبا فْ أدائً .
بٓىها ٌدفت دراسة خكالدة ك احهٓدة ) ,(2010الِ التعرؼ إلِ الهشكٛت التْ تكاجً الطمبة
الهعمهٓف فػْ تخػصص تربية الطفل فْ كمية الهمكة راىيا لمطفكلة فْ الجاهعة الٍاشهية أثىاء فترة
التربية العهمٓػة ,كاستخدهت الدراسة الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ,كها تـ استخداـ اٚستباىة ,كػأداة
لمد ارسػة  ,كقد تككىت عٓىة الدراسة هف ) (102طالب هعمـ ,كأظٍرت ىتائج الدراسة أف هشكٛت
التربية العهمية التْ تكاجً الطمبػة الهعمهػٓف ٌْ بالترتٓب  :الهشكٛت الهتعمقة بالركضة الهتعاكىة
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كبرىاهج التربية العهمية ,شخػصية الطالب الهعمـ ,ا٘شراؼ عمِ التربية العهمية ,الهعمهػة الهتعاكىػة
كتخطػيط الدركس كتىفٓػذٌا .
فْ حٓف ٌدفت دراسة الهقرـ كبريؾ) ,(2010الِ تحدٓد قائهة بهعآٓر الجكدة الشاهمة الكاجب
تكافرٌا فْ براهج اعداد الهعمهٓف ,اضافة الِ تقديـ تصكر هقترح لبراهج اعداد الهعمـ فْ كميات
التربية بجاهعة الجبل الغربْ ,فْ ضكء هعآٓر الجكدة الشاهمة ,كاعتهد الهىٍج الكصفْ ,ككاىت
اٌـ الىتائج التْ تكصمت الٍٓا ٌذي الدراسة  :إف تقٓيـ إعداد الهعمـ بكميات التربية فْ ضكء
هعآٓر الجكدة الشاهمة  ٚزاؿ يشكبً بعض القصكر كالضعف .
أها دراسة جكٌر ,عبد الهكلِ) (2011فقد ٌدفت الِ التعرؼ عمِ كاقع براهج رياض اٚطفاؿ
كهدػ تحقيقً لٌٗداؼ الهقررة هف قبل الٍٓئة العاهة لمتعميـ التطبيقْ كالتدريب ,كقد اعتهدت
اٚستباىة كأداة لمدراسة تـ تطبيقٍا عمِ عٓىة تهثمت فْ ) (60طالبة  ,كقد تكصمت الدراسة الِ
هجهكعة هف الىتائج أٌهٍا  :كجكد فجكدة بٓف براهج اعداد هعمهات رياض اٚطفاؿ ككاقع التعميـ
التطبيقْ كالتدريب  ,كاكصت الدراسة بضركرة إحداث التكازف بٓف اٚعداد الىظرؼ كالتطبيقْ.
كجاءت دراسة الجعافرة ك القطارىة) ,(2011التْ ٌدفت الِ التعرؼ عمِ كاقع التربية العهمية
فْ جاهعة هؤتة هف كجٍة ىظر الطمبة هعمهْ الصف الخريجٓف ,كاعتهدت اٚستباىة كأداة لجهع
البياىات ,حٓث تككىت هف ) (74فقرة هكزعة عمِ أربعة هجاٚت ,بٓىها تككىت عٓىة الدراسة هف
) (100طالب كطالبة ,كاسفرت اٌـ ىتائج ٌذي الدراسة عمِ :كجكد فركؽ ذات دٚلة احصائية
هف كجٍة ىظر الطمبة ,حكؿ كاقع التربية العهمية فْ جاهعة هؤتة تعزػ لهتغٓر الجىس ,ايضا
حكؿ هتغٓر الهعدؿ التراكهْ كلصالح فئة تقدٓر ههتاز.
أها دراسة عياد) ,(2013فقد ٌدفت الِ التعرؼ عمِ كاقع التربية العهمية فْ هؤسسات التعميـ
العالْ فْ الضفة الغربية هف كجٍات ىظر الطمبة الهعمهٓف ,استخدهت الباحثة استباىة كأداة
لجهع البياىات كتككىت عٓىة الدراسة هف ) (83طالبا كطالبة ,اسفرت الدراسة عمِ ىتائج ,أٌهٍا:
اف هتكسط هجاٚت الدراسة جاء ترتٓبٍا تىازليا عمِ الىحك التالْ ) فاعمية الهشرؼ الجاهعْ,
هىاسبة الهحتكػ ,تعاكف هدرسة التدريب ,تقٓيـ كاقع التقكيـ ,كاظٍرت الدراسة كجكد فركؽ دالة
احصائيا ٚستجابات افراد العٓىة تعزػ لهتغٓر الجىس كالهؤسسة التعميهية.
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أها دراسة كهاؿ) (2013فقد ٌدفت لمتعرؼ عمِ كاقع تدريب هعمهات هرحمة ها قبل الهدرسة,
التعرؼ عمْ خكاص كطبيعة براهج إعداد هعمهات التعميـ قبل الهدرسْ ,كتقكيـ أثر كفائدة براهج
إعداد كهعمهات التعميـ قبل الهدرسْ هف كجٍة ىظر الهخرجات ,كتﻜكىت عٓىة الدراسة هف )(36
هدرب ,كقد استخدهت الباحثة الهىٍج الكصفْ ,كاعتهدت اداة الدراسة عمِ استباىة ,كقد أظٍرت
ىتائج الدراسة أف أغمب هعمهات التعميـ قبل الهدرسْ خريجات جاهعات كهمهات بحاجات الطفل
فْ ٌذي الهرحمة ,كأف الدكرات التدريبية التْ أعدتٍا إدارة التعميـ قبل الهدرسْ حققت أٌدافٍا.
أها دراسة ابك عائشة) (2015فقد ٌدفت الِ الكشف عف كاقع براهج التربية العهمية فْ كميات
التربية فْ لٓبيا ,ايضا التعرؼ عمِ فمسفة كاٌداؼ براهج اعداد الهعمـ كالتربية العهمية فْ كميات
التربية لٓبيا ,كاعتهد الهىٍج الكصفْ ,ككىً اٚىسب الذؼ ٓتكافق هع اٌداؼ الدراسة كاستخدهت
اٚستباىة كأداة لجهع البياىات  ,كاسفرت الدراسة عمِ هجهكعة هف الىتائج ,كاف أٌهٍا :
قصر هدة التدريبٓ ,ؤدؼ الِ عدـ تحقٓق البرىاهج ٌٖدافً ,عدـ الترابط بٓف ها ٓدرسً الطالب
فْ الكمية كبٓف ها ٓتـ تطبيقً فْ الهدرسة ,كقد خرجت الدراسة بتكصيات عدة ,كاف أٌهٍا :
هتابعة الخريجٓف عىد ههارستٍـ لهٍىة التدريس الفعمْ ,حتِ ٓتـ اٚستفادة هف التغذية الراجعة
فْ تعدٓل برىاهج التربية العهمية .
أها دراسة الٍىشٓرؼ كالعباىْ) ,(2017فقد ٌدفت التعرؼ عمِ الهٍارات التْ يكتسبٍا الطالب

الهعمـ فْ برىاهج التربية العهمية ,كالتعرؼ عمِ دكر كل هف الهعمـ الهتعاكف كالهشرؼ اٚكاديهْ
كهدٓر الهدرسة فْ برىاهج التربية العهمية ,اعتهدت الدراسة الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ,كاستخدهت

اٚستباىة كأداة لجهع البياىات ,كتككىت عٓىة الدراسة هف ) (45طالبا كطالبة ,كقد اسفرت أٌـ

الىتائج عمِ :أف الطمبة الهعمهٓف لـ ٓجدكا التكجيً التربكؼ الكافْ هف قبل اٚدارة الهدرسية ,ايضا
جاء دكر هشرؼ التربية العهمية بدرجة هتكسطة ,هف حٓث اىتظاهً فْ الزيارات الهٓداىية .

ثانيا  :الدراسات االجنبية:

جاءت دراسة جرؼ كستركدلر ) , Strudler & Grove (2001كالتْ ٌدفت إلِ فحص تكجٍٓات
التربية العهمية ل ػ ػ ػ ) (16هعمها فْ هدارس كٚية جىكب بغرب الكٚيات الهتحدة٘ ,عداد لمطمبة
الهعمهٓف حكؿ كيفية تكظٓف التكىكلكجيا فْ ىشاطات التعميـ كالتعمـ ,حٓث استخدهت السجٛت
اٚلكتركىية ,كالهىاقشات ,سجٛت الهقابٛت ك الهٛحظات الهٓداىية ,كأداة فْ جهع الهعمكهات,
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كقد اسفرت الدراسة إلِ هجهكعة ىتائج أٌهٍا  :أف جهيع الهعمهٓف الهتعاكىٓف يقركف بأٌهية
الدعـ الهعىكؼ لمطمبة الهعمهٓف ,كأف إدارة كتىظيـ التدريب الهٓداىْ تعتبر هف القضايا الحاسهة
بالىسبة لمطالب الهعمـ بكصفً هفتاح الذات الهٍىية لٍـ.
أها دراسة اٌهت ك آباف ) , Ahmet & Aypan,ِ(2009فقد ٌدفت الِ تقٓيـ برىاهج التدريب
الهٓداىْ لمطمبة الهعمهٓف  ,استىادا الِ اراء الخريجٓف ,كتككىت عٓىة الدراسة هف ) (228هعمها
كهعمهة ,كاستخدهت اٚستباىة كأداة لمدراسة ,كاسفرت عمِ ىتائج اٌهٍا اف التدريب ,الذؼ تمقتً
العٓىة كاف جٓدا ىسبيا ,فْ دعـ اىهاط التعمـ الهختمفة ,كبرىاهج التدريب ٓتطمب الزاهية التدريس
بالتعمـ بالكفايات ,كجكد عٛقة ارتباطية ذات دٚلة احصائية ,بٓف الههارسة الفعمية فْ التربية
العهمية كالهساقات الىظرية التْ ٓدرسٍا الطالب الهعمـ.
أها دراسة ٓككار) ,(Ucar, 2012فقد ٌدفت الِ رصد اثر برىاهج تدريب الطالبة الهعمهٓف
لمعمكـ فْ كجٍات ىظرٌـ ىحك العمـ كالعمهاء ,كىحك تعميـ العمكـ ,استخدهت الدراسة ادكات بحثية
تهثمت فْ اختبار تصكر العالـ ,كاختبار تصكر هدرس العمكـ ككجٍات ىظر الطمبة ىحك اختبارات
العمكـ( ,كتككىت عٓىة الدراسة هف ) (145هعمها هف هعمهْ ها قبل الخدهة لهادة العمكـ ,الذٓف
ٓدرسكف الصفكؼ هف ) ,(8-6كقد تكصمت الدراسة ٌذي الِ عدٓد هف الىتائج ىذكر هف اٌهٍا :
أف اىطباعات الهشاركٓف فْ تدريس العمكـ تغٓرت هف كجٍات ىظرٌـ ,التْ كاىت تؤيد باف الهعمـ
ٌك هحكر العهمية التعميهية ,اذ أصبحت الرؤية باف الطالب ٌك هحكر العهمية التعميهية .
التعميق عمى الدراسات السابقة :
كهف خٛؿ استعراض الدراسات السابقة كها ٌدفت ,كها استخدهتً هف ادكات بحثية فْ جهع
البياىات ,كالهىاٌج الهتبعة ,ككيفية اختيار العٓىة ,كها تكصمت اليً هف ىتائج  ,فاف الباحثتٓف
تىاقشاف الدراسات السابقة هف خٛؿ أتْ:
 .1مف حيث األىداؼ:
هف حٓث هكضكع الدراسات كها ٌدفت اليً  ,فاف ىجد البحث الحالْ فْ دراستً لكاقع التربية
العهمية ,اتفق هع بعض الدراسات السابقة كدراسة هطمق) ,(2010ك دراسة الجعافرة كالقطارىة
) ,(2011دراسة عياد) ,(2013دراسة ابكعائشة) ,(2015التْ ٌدفت لمكشف عف كاقع التربية
العهمية فْ كميات التربية ,كجاءت دراسة خكالدة كاحهٓدة ) ,(2010كدراسة جكٌر ,عبد الهكلِ
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) (2011التْ ٌدفت لمتعرؼ عف كاقع برىاهج رياض اٚطفاؿ كهدػ تحققً لٌٗداؼ هف قبل
الٍٓئة العاهة لمتعميـ كالتدريب ,ايضا دراسة كهاؿ) (2013التْ ٌدفت لمتعرؼ عمِ كاقع تدريب
هعمهات رياض اٚطفاؿ لمتعرؼ عمِ خكاص كطبيعة براهج اعداد هعمهات الرياض ,فْ حٓف
ٌدفت دراسة الهقرـ كبريؾ) (2010الْ تحدٓد قائهة بهعآٓر الجكدة الشاهمة الكاجب تكافرٌا فْ
براهج اعداد الهعمهٓف ,اها دراسة الٍىشٓرؼ كالعباىْ) ,(2017فقد ٌدفت لمتعرؼ عمِ الهٍارات
التْ تكتسبٍا الطالبة الهعمهة فْ برىاهج التربية العهمية.
أيضا دراسة اٌهت كآباف) (Ahmat & Aypan,2009التْ اتفقت هع بعض الدراسات فْ
اىٍا ٌدفت الِ تقٓيـ برىاهج التدريب الهٓداىْ لمطمبة الهعمهٓف .
أها دراسة جرؼ كسترك دلر ) ,( Strudler & Grove (2001فقد ٌدفت إلِ فحص تكجٍٓات
التربية العهمية لبرىاهج اعداد الهعمهٓف,حكؿ كيفية تكظٓف التكىكلكجيا فْ ىشاطات التعميـ كالتعمـ.
 .2مف حيث المنيج المستخدـ:
اتفق ٌذا البحث هع بعض الدراسات السابقة ,التْ تـ عرضٍا فْ استخداـ الهىٍج الكصفْ
التحمٓمْ ,ككىً اٚىسب لهثل ٌذي اٚبحاث ,هثل دراسة الهطمق) ,(2010دراسة خكالدة ك احهٓدة
) ,(2010دراسة الٍىشٓرؼ كالعباىْ) ,(2017بٓىها استخدـ الهىٍج الكصفْ فقط فْ دراسة كل
هف الهقرـ كبريؾ) ,(2010دراسة كهاؿ) ,(2013كدراسة ابكعائشة ). (2015
 .2مف حيث االداة البحثية:
اتفق البحث الحالْ هع أغمب الدراسات السابقة فْ استخداـ اٚستباىة لجهع البياىات هثل
دراسة الطمق) ,(2010دراسة خكالدة ك احهٓدة ) ,(2010دراسة جكٌر ,عبد الهكلِ ),(2011
دراسة الجعافرة كالقطارىة ) ,(2011دراسة عياد)(2013
أها دراسة جرؼ كستركدلر) Strudler & Grove (2001فقد استخدهت السجٛت اٚلكتركىية,
الهىاقشات  ,الهقابٛت كالهٛحظات الهٓداىية  ,أها دراسة ٓككار) ,(Ucar, 2012فقد استخدهت
ادكات بحثية تهثمت فْ اختبار تطكر العالـ ,اختبار تصكر هدرس العمكـ ,ككجٍات ىظر الطمبة
ىحك اختبارات العمكـ .
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 .4مف حيث العينة :
اتفقت اغمب الدراسات هع البحث الحالْ ,فْ أف عٓىة الدراسة تهثمت فْ الطمبة الهعمهٓف
التابعٓف لكميات التربية باستثىاء دراسة جرؼ كستركدلر) (2001كدراسة اٌهت كآباف)(2009
كدراسة ٓككار) ,(2012التْ عٓىاتٍا تهثمت فْ هعمهٓف أها دراسة الهطمق ) (2010تهثمت فْ
هشرفٓٓف كطمبة ,تبآىت العٓىات فْ الدراسات ,حٓث تراكحت بٓف )(228 – 16
.4مف حيث النتائج التي تكصمت الييا الدراسات:
إف أٌـ الىتائج التْ أسفرت عمٍٓا الدراسات ىحصرٌا فْ  :أف تقٓيـ إعداد الهعمـ بكميات التربية
فْ ضكء هعآٓر الجكدة الشاهمة ٚ ,زاؿ يشكبً بعض هف الضعف كالقصكر  ,كجكد فجكة بٓف
براهج اعداد هعمهات رياض اٚطفاؿ ككاقع التدريب التطبيقْ ,قصر هدة التدريب ٓؤدؼ الِ عدـ
تحقٓق البرىاهج ٌٖدافً ,كاف الطمبة الهعمهٓف لـ ٓجدكا التكجيً التربكؼ الكافْ هف قبل اٚدارة
الهدرسية ,كالهعمهكف الهتعاكىكف يقركف بأٌهية الدعـ الهعىكؼ لمطمبة الهعمهٓف ,اضافة الِ كجكد
ضعف بالتزاـ الطمبة الهعمهٓف فْ دركس التربية العهمية ,ايضا كثرة عدد التٛهٓذ فْ الصف
الكاحد ,كهشكٛت الطالب الهعمـ الشخصية ,تؤثر سمبا فْ ادائً التدريسْ ,أيضا أٌـ الصعكبات
التْ كاجٍت أفراد العٓىة فْ بعض الدراسات ,ترجهة الىظريات التربكية الِ كاقع عهمْ.
اكجو االستفادة مف الدراسات السابقة:
استفاد البحث الحالْ هف الدراسات السابقة فْ اعداد كبىاء اداة البحث كتحدٓد هجاٚتٍا,

عمِ اىتقاء اٚداة اٚىسب لٍذا البحث ,اضافة لصياغة اسئمة البحث كتفسٓر الىتائج  ,ايضا تـ
اٚستفادة هىٍا فْ كيفية اختيار العٓىة ,كقد تهٓز البحث الحالْ عمِ حد اعتقاد الباحثتٓف فْ

طرح آلية لكيفية تطكير برىاهج التربية العهمية؛ ليككف أكثر فاعمية كاستفادة لطٛب التربية

العهمية ,حٓف ٓىخرطكف فْ التربية العهمية ,تفاديا لعدد هف الهشاكل كالصعكبات التْ قد تكاجٍٍـ
هستقب.ٛ

منيجية البحث كاجراءاتو:

تىاكؿ البحث فْ الفصكؿ السابقة ا٘طار العاـ لهكضكع البحث ,الذؼ شهل طرح ا ٘شكالية
البحث كأٌهٓتً كأٌدافً كهصطمحاتً ,ك كها تطرؽ لٛطار الىظرؼ الدراسات السابقة التْ تىاكلٍا
البحث ,ك ٓتىاكؿ ٌذا الفصل هىٍجية البحث ,هف خٛؿ كصف لٙجراءات التْ اتبعت ,كحددت

فْ التعريف بهىٍج البحث ,ككصف كتحدٓد هجتهع البحث كعٓىتً ,إعػداد أداة البحث كالتأكد هف
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صدقٍا كثباتٍا ,كبياف إجراءات تطبيقٍا ,اىتٍاء بتكضيح اٖسػالٓب ا٘حصائية التْ استخدهت

فْ تحمٓل البياىات كتفسٓر الىتائج .

أكالً :منيج البحثٖ :جل تحقٓق أٌداؼ البحث ,فقد اعتُهد الهىٍج كالكصفْ التحمٓمْ ,لهٛءهتً
لطبيعة ٌذا البحث  ,فٍك الهىٍج الذؼ يقكـ عمِ تفسٓر الظاٌرة كعمِ استقراء اراء افراد العٓىة.
ثانيا :أداة البحث:
تطمبت ا٘جابة عف أسئمة البحث ,بىاء استباىة هكجٍة لمطمبة الهعمهٓفٚ ,ستقراء أرائٍـ حكؿ

تقكيـ برىاهج التربية العهمية ,تشكمت هف قسهٓف :اٖكؿ ,ضـ هعمكهات عاهة كهتغٓرات البحث,
التْ حرصىا عمِ تعبئتٍا هف قبل الطالب الهعمـ كالقسـ الثاىْ تىاكؿ أربعة هحاكر رئيسة  ,ىظهت

عمِ غرار هقياس "ليكرت" الخهاسْ ,بحٓث يعطِ تقدٓر عالية جدا ) (5درجات ,كعالية )(4

درجات ,كهتكسطة) (3درجات ,كضعيفة) ,(2كضعيفة جدا) ,(1كشهمت اٖبعاد أٌداؼ برىاهج
التربية العهمية ,كدكر إدارة الهدرسة كالهشرفٓف )العٛقة بٓف الهشرفٓف كالطمبة(  ,كخطكات تىفٓذ

البرىاهج )كاقع التدريب الهٓداىْ هف خٛؿ تقكيـ اداء الطالب الهعمـ كتقكيـ قدراتً كأداءي الهٍارية
التْ اكتسبٍا هف البرىاهج(
جدكؿ( )1يكضح مفتاح تصحيح الفقرات لممقياس الخماسي لميكرت
هكافق

هحآد

 ٚاكافق

 ٚاكافق بشدة

اتجاي صيغة الفقرة هكافق بشدة
هكجبة

5

4

3

2

1

سالبة

1

2

3

4

5

كقد هر بىاء اٚستباىة بالخطكات اٚتية :
 .1تحدٓد الٍدؼ هف اداة البحث كفق ها ٓمْ:
 تحدٓد البياىات اٖكلية الخاصة بأفراد عٓىة البحث ,كالتْ تضهىت الهتغٓرات :الجىس,التخصص ,الشعبة ,الهعدؿ التراكهْ(
استطٛع أراء عٓىة البحث حكؿ برىاهج التربية العهمية. .2بناء اداة البحث:
لتحقٓق أٌداؼ البحث الهٓداىْ قاهت الباحثتاف بإتباع أحد اٖسالٓب الشائعة تـ استطٛع
رأؼ بعض الطمبة حكؿ هحاكر اٚستباىة ,كذلؾ هف خٛؿ كضع إشارة ) (أهاـ اٚستجابة,
التْ تعبر عف رأٍٓـ فْ كل عبارة ,كالتْ تىحصر فْ الخيارات أتية  :هكافق بشدة ,هكافق,

هحآد ,غٓر هكافق ,غٓر هكافق بشدة ,كقد هرت اٚستباىة بهجهكعة هف الهراحل كالخطكات قبل
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أف تظٍر فْ صكرتٍا الىٍائية يهكف إٓجازٌا فْ الخطكات أتية  :قاهت الباحثتاف بهراجعة

اٖدب الىظرؼ الهتعمق بٍذا الهكضكع ,كالدراسات السابقة ,التْ لٍا عٛقة بهكضكع البحث.

 صدؽ أداة البحث  :يقصد بصدؽ اٖداة هقدرتٍا عمِ قياس ها كضعت هف أجمً أك السهةالهراد قياسٍا ,حٓث تككف صادقة عىدها تقيس ها كضعت لقياسً ,كلكْ ٓتـ التحقق هف صٛحية
اٖداة كتـ احتساب الصدؽ هف خٛؿ:
صدؽ الهحتكػ أك )الصدؽ الظاٌرؼ(:رات الباحثتاف اثىاء إعدادٌها ٖداة البحث ,اف تغطِ ابعاد البطاقة كل هحاكر البحث ,كها
اف اٚخذ بآراء الهحكهٓف ساعد عمِ زيادة صدؽ اٚداة  ,حٓث بعد إعداد صكرتٍا اٖكلية  ,كالتْ
تككىت هف  34فقرة ,تـ عرضٍا عمِ هجهكعة هف الهحكهٓف هف ذكؼ اٚختصاص ككاف
عددٌـ)٘ ,(7بداء لرأٍٓـ ىحك فقرات اٚستباىة ,كتـ فْ ضكء هٛحظاتٍـ ,تـ إضافة هتغٓر
الهعدؿ التراكهْ لمطالب ,كها تـ حذؼ  7فقرات ,تعّمقت بأٌداؼ البرىاهج كأدكار إدارة الهدرسة
الهشرفٓف ,كقد اقتصرت فْ صكرتٍا الىٍائية عمِ ( (27فقرة هكزعة عمِ هحاكر البحث.
صدؽ اٚتساؽ الداخمْ لهحاكر البحث :تـ التحقق هف صدؽ اٚتساؽ الداخمْ ٖداة البحثككل ال هحاكر كهدػ ارتباط ٌذي الفقرة الهككىة لٍا بعضٍا هع بعض كالتأكد هف عدـ التداخل
بٓىٍا كتحققت الباحثتاف هف ذلؾ بحساب هعاهل ارتباط بٓرسكف كها ٓبٓىً الجدكؿ ادىاي.
ثبات أداة البحث :يشٓر الثبات إلِ هدػ الثقة بالهعمكهات التْ تكفرٌا أداة البحث ,كيتـ التعبٓرعف الثبات رقهيا هف خٛؿ هعاهل يعرؼ بهعاهل الثبات ,ككمها كاىت قيهة الهعاهل أعمِ كاف
ثبات اٖداة أعمِ ,كذلؾ يعىْ أف درجة الخطأ فْ الهقياس أقل ،كلمتحقق هف ثبات اٚداة قاهت
الباحثتاف باستخراج هعاهل ثبات اٚستباىة باستخداـ هعادلة كركىباخ ألفا ,كفق ا لكل هحكر
كا٘طار الكمْ لٍا ,حٓث بمغ هعاهل الثبات لٛستباىة بكل أبعادٌا  , 0.87كالجدكؿ أتْ
ٓكضح هعاهٛت ثبات كل بعد هف أبعادٌا.
الجدكؿ ( (2قيـ معامل الثبات كركنباخ الفا لمحاكر البحث األربعة كمعامل الثبات الكمي
عدد الفقرات

لٌمة معامل الفا كرونباخ

المحكر

ت
1

أٌداؼ البرىاهج كخطكاتً

8

0.85

2

اٚدارة الهدرسية

6

0.87
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3

هشرؼ التربية العهمية

6

0.90

4

اجراءات التىفٓذ لمبرىاهج

7

0.83

27

0.87

الثبات الكمْ لٗداة

هف خٛؿ بياىات الجدكؿ ٓتضح باف الهحكر اٚكؿ الهتعمق باٌٖداؼ كالذؼ تضهف) (8ثهاىْ
فقرات ,باف قيهة هعاهل كركىباج الفا ) , (0.85كجاءت فْ الهحكر الثاىْ لهحكر الهٍاـ اٚدارية
لمهدرسة ,التْ احتكت عمِ ) (6فقرات كاىت الىسبة ) ,(0.87بٓىها جاءت فْ الهحكر الثالث
الخاص بالهشرؼ اٚكاديهْ كالتربكؼ ) (0.90عمِ فقرات عددٌا ) (6فْ حٓف كاىت ىسبة هعاهل
الثبات عمِ الهحكر الرابع الذؼ احتكػ عمِ ) (7فقرات تختص با٘جراءات التىفٓذية البرىاهج
) (0.83ككاف هعاهل اٚتساؽ الكمْ لمهحاكر ) ,(0.87لذا فاف قيـ هعاهٛت الثبات فْ الهحاكر
تراكحت بٓف ) (0.90 – 0.83كٌذي ىسبة كمٍا عالية ,تؤكد هىاسبة اٚداة لٛستخداـ.
ثانيا :مجتمع البحث كعينتو:
تككف هجتهع البحث هف جهيع طمبة كمية التربية جىزكر الهمتحقٓف ببرىاهج التربية العهمية
خٛؿ الفصل الدراسْ خريف2020ـ ,البالغ عددٌـ ) (120طالبا كطالبة عمِ كافة التخصصات
 ,كٌـ الطمبة الذٓف عمِ كشؾ التخرج ,اها عٓىة البحث ,فقد تككىت هف ) (90طالبا كطالبة  ,تـ
اختيارٌـ بطريقة عشكائية طبقية ههثمة  ,ىسبتٍا) (%35هف الهجتهع اٚصمْ ,كالجدكؿ التالْ
ٓكضح تكزيع افراد العٓىة حسب هتغٓرؼ الىكع)الجىس( كالتخصص.
الجدكؿ ( )3يبيف تكزيع افراد عينة البحث حسب متغير التخصص كالنكع
التخصص

ذكر

انثى

االجمالي

النسبة المئكية

اىجمٓزؼ

12

12

24

%26.6

كيهياء

05

03

08

%08.8

هعمـ فصل

15

10

25

%27.8

رياض اطفاؿ

-

11

11

%12.2

عمـ اجتهاع

10

12

22

%24.4

الكمْ

42

48

90

%100

هف خٛؿ الجدكؿ اعٛي ,فقد تكزعت عٓىة البحث حسب هتغٓر التخصص كالىكع ,هع تكضيح
الىسب الهئكية لكل هىٍها ,كالدرجة الكمية فجاء طٛب هعمـ فصل بتكرار) (25هىٍـ ) (15ذككر
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ك ) (10اىاث كبىسبة هئكية) ,(2.78كٌْ اكبر ىسبة ,فْ حٓف جاء تكرار قسـ الكيهياء)(8
بىسبة هئكية ) , (08.0ككها ٓبٓىٍا الجدكؿ التكرار الكمْ  ,الذؼ كاف ) (90كٌْ ها يككف عٓىة
البحث.
الجدكؿ (  (4تكزيع افراد العينة حسب متغيرات (النكع ،التخصص ،كالمعدؿ التراكمي ،كنسبة كل منيا

ع

الىكع )الجىس(

تقدٓر هعدؿ الطالب التراكهْ

الشعبة

%

ذككر

اىاث

ادبْ

عمهْ

ههتاز

جٓد جدا

جٓد

هقبكؿ

العدد

37

53

4

1

16

30

35

9

الىسبة الهئكية %41

%59

%80

%20

%38.9 %33.3 %17.8

%10

ٓكضح الجدكؿ) (4تكزيع عٓىة البحث حسب الهتغٓرات الديهغرافية الهستقمة ,كالتْ شهمت الىكع
)الجىس( ,التخصص )الشعبة( حٓث كاىت اربع شعب ادبية ككحدة عمهية تطبيقية ,فكاف هجهكع
الشعب) , (5الهعدؿ التراكهْ)التقدٓرات( ,تـ تكضيحٍا بالتك اررات الىسب الهئكية.
إجراءات تطبيق أداة البحث :
بعد إعداد الصكرة الىٍائية لٛستباىة ,تـ هخاطبة الجٍات الهختصة هف قبل إدارة الكمية
بإرساؿ خطاب إلِ هدٓرؼ الهؤسسات التعميهية كهكتب رياض اٚطفاؿٖ ,جل هساعدة الطمبة
الهعمهٓف ,الذؼ يهثمكف عٓىة البحث فْ تطبٓق التربية العهمية فْ الهؤسسات التعميهية  ,التابعة
٘دارات ك ازرة التعميـ كالبحث العمـ ,ك ٛحسب تخصصً.
كقد اشتهمت اٚستباىة عمِ هتغٓرات تابعة كهستقمة تهثمت فْ :الىكع)ذكر/اىثِ(  ,التخصص
اٚكاديهْ ,الهعدؿ التراكهْ لمطالب ,كهتغٓ ارت شهمتٍا الهحاكر التالية :اٌداؼ البرىاهج ,عٛقة
الطالب با٘دارة كالهشرفٓف٘ ,جراءات تىفٓذ البرىاهج ,ذلؾ هف خٛؿ حساب الهتكسط الحسابْ

ٚستجابات افراد العٓىة ,عف هحاكر البحث.

المعالجة اإلحصائية :

ٖجل اٚجابة عف تساؤٚت البحث كهعالجة البياىات إحصائيا ,تـ تفريغ استجابات عٓىة البحث
باستخداـ برىاهج الرزـ ا٘حصائية ) (SPSSك ُحممت البياىات باستخداـ التك اررات كالىسب الهئكية,
الهتكسطات الحسابية ,كاٚىحرافات الهعيارية ,كاختبار"  "Tلفحص دٚلة الفرؽ بٓف هتكسطٓٓف
حسابٓٓف لهتغٓرات هس اختبار تحمٓل التبآف اٖحادؼ ,لفحص دٚلة الفركؽ بٓف عدة هتكسطات
حسابية لهتغٓرات هستقمة,تـ تفسٓر ىتائج البحث كفق التدريج أتْ :
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 ) (1–2.33تقدٓر ضعٓف  -من ( (3.67-2.24تقدٓر هتكسط  -اعمِ هف) (3.67تقدٓر هرتفع-

جدكؿ( )5يبيف درجة المقياس برنامج التربية العممية

درجة )الهقياس(

التقدٓر فْ اٚداة

الهستكػ

هف  -1أقل هف 2.33

 ٚاكافق بشدة ٚ/اكافق

هىخفض

هف  – 2.24أقل هف 3.67

هحآد )الِ حد ها(

هتكسط

أعمِ هف 3.67

هكافق بشدة/هكافق

هرتفع أك هرتفع جدا

كلهعرفة هستكػ تطبٓق التربية العهمية ,فقد تـ تقسيـ الهتكسطات الحسابية ٘,جابات أفراد

العٓىة عمِ هقياس هدػ اٚتجاي ىحك التطبٓق إلِ ثٛث اقساـ أك فئات ,يقابمٍا التقدٓر فْ اٚداة
كالهستكػ  ,كها كضحٍا الجدكؿ أعٛي .

عرض النتائج تحميميا كتفسيرىا :

ٓتضهف ٌذا الفصل الىتائج التْ تكصل لٍا البحث ,بعد اٚجراءات البحثية التْ أجراٌا
البحث هف خٛؿ استخداـ اٚداة كتىفٓذ اٚجراءات كجهع كتحمٓل البياىات ,حٓث تـ الكشف عف
أٌهية برىاهج التربية العهمية هف خٛؿ الهحاكر التْ تضهىٍا البحث ,هف خٛؿ ا٘جابة عمِ
التساؤؿ الرئيسْ لمبحث ,هف كجٍة ىظر الطمبة الهعمهٓف.
كفيها ٓمِ عرض لمىتائج التْ تـ التكصل إلٍٓا فْ ضكء أسئمة البحث .
 .1النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ االكؿ :الذي نص عمى استقصاء آراء الطمبة المعمميف
في كميات التربية نحك كاقع برنامج التربية العممية ؟
لٙجابة عف ٌذا التساؤؿ فقد استخدـ الهتكسطات الحسابية كاٚىحرافات الهعيارية كدرجة الهكافقة
ٚستجابات أفراد العٓىة هف خٛؿ هحاكر البحث ,كالجدكؿ التالْ ٓبٓف الىتائج .
جدكؿ( )6يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب كدرجات المكافقة لمحاكر البحث

الهتكسط

اٚىحراؼ

درجة الهكافقة

الرتبة

ت

الهحكر

1

اٌداؼ تخطيط البرىاهج

3.78

1.25

هرتفعة

3

2

الهشرؼ التربكؼ كالتخصصْ

3.84

1.24

هرتفعة

2

3

اٚدارة الهدرسية

3.90

1.20

هرتفعة

1

4

اجراءات تىفٓذ البرىاهج

2.53

1.52

هتكسطة

4

هف خٛؿ الجدكؿ اعٛي ٓتضح باف أعمِ ىسبة فْ الهتكسط الحسابْ لهحاكر البحث كاىت
لمهحكر الثالث ,الذؼ تضهف الهٍاـ التْ يقكـ بٍا هدٓر الهدرسة ,حٓث جاءت درجة الهكافقة
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هرتفعة بهتكسط حسابْ ىسبتً) ,(3.90فكاىت بهرتبة اٚكلِ بٓف الهحاكر ,فْ حٓف جاء الهحكر
الرابع فْ الترتٓب اٚخٓر هف بٓف ابعاد الهقياس ,حٓث بمغ هتكسطً الحسابْ ) ,(2.53كٌْ
درجة هتكسطة بالىسبة لٗكزاف.
هع العمـ باف هعظـ الهتكسطات كاىت هرتفعة باستثىاء هحكر تىفٓذ البرىاهج ,التْ كاىت
هتكسطة بىسبة) ,(2.53هها ٓبٓف باف لٙدارة دك ار كبٓ ار فْ إىجاح برىاهج التربية العهمية ,ككف
التطبٓق الهٓداىْ يككف ضهف الهدرسة فاف هف هٍاـ هدٓر الهدرسة اٚساسية استقباؿ الطمبة
الهعمهٓف كهىحٍـ فرصة لتطبٓق ها تـ درستً ,ايضا التشجيع الهستهر هف قبل اٚدارة لمطمبة
الهعمهٓفٓ ,خمق الحهاس فْ ىفس الطمبة لمعطاء كالهشاركة آٚجابية الفعالة فْ جل اٚىشطة
الهدرسية ,فالهدٓر دكها هتكاجد لتذلٓل كافة الصعاب أهاـ الطمبة.
كلٙجابة عف السؤاؿ الثاىْ كالذؼ ىص :ها آراء الطمبة الهعمهٓف ىحك اٚدكار التْ يقكـ بٍا
الهتعاكىكف القائهكف عمِ برىاهج التربية العهمية ؟  ,فقد استخدـ الهتكسطات الحسابية
كاٚىحرافات الهعيارية كالجدكؿ التالْ ٓبٓف ذلؾ.
الجدكؿ ( )7يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث لفقرات محكر تحديد أىداؼ
برنامج التربية العممية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب أكساط كل محكر

الفقرة

ت

متكسط
حسابي

انحراؼ
معياري

الترتيب

التقدير

2

هحاكلة اٚلهاـ بها ٓتعمق بالهادة الدراسية كاسس

3.54

0.86

7

هتكسط

3

محكر :اىداؼ البرنامج

1

تحدٓد اٌٚداؼ كاضح كقابل لمتحقٓق

3.67

0.87

5

هرتفع

البرىاهج
حسف اختيار الكسائل التعميهية الهىاسبة لكل درس

3.90

0.65

3

هرتفع

هعرفة اٚسس الىفسية لمتعمـ

3.78

0.96

4

هرتفع

شهكلية اٌٚداؼ لجكاىب برىاهج التربية العهمية

4.34

0.67

1

هرتفع جدا

6

اٌداؼ البرىاهج هرتبطة بأٌداؼ الهقرر الدراسْ

4.31

0.54

2

هرتفع جدا

7

تحتكؼ اٌداؼ البرىاهج عمِ الجاىب الهٍارؼ

3.66

0.87

6

هتكسط

8

التركٓز عمِ الكفايات التعميهية الٛزهة لمتدريس

3.32

0.56

8

هىخفض

4
5

الفعاؿ
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جدكؿ( )8يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث لفقرات محكر المياـ
كاالدكار التي يقكـ بيا مدير المدرسة خالؿ برنامج التربية العممية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب أكساط المحكر
الفقرة

ت
9

11
12
13

محكر :مياـ كأدكار مدير المدرسة

10

هتابعة سٓر برىاهج التربية العهمية كفق

هتكسط

اىحراؼ

حسابْ

هعيارؼ

3.90

0.68

الترتٓب

التقدٓر

3

هرتفع

الىظاـ الهتبع اداريا
الزاـ الطالب الهعمـ بالدكاـ الرسهْ

3.26

1.17

6

هىخفض

اشراكْ فْ الىشاط الداخمْ لمهدرسة

4.78

0.89

1

هرتفع جدا

3.94

1.33

2

هرتفع

كهشاركة شغل الحصص اٚحتياطية
ٓؤكد عمِ استخداـ الىتاجات التعميهية
الهىاسبة عمِ اختٛؼ هستكياتٍا
يعهل جاٌد عمِ تقمٓل الصعكبات

3.79

0.66

4

هرتفع

كتذلٓمٍا اهاـ الطمبة با٘رشاد كالتكجيً
14

التعريف بالهكاقع الخدهية كاىظهة

3.34

1.11

5

هىخفض

الهدرسة تسٍي ٛلمتعاهل هعٍا

ٓتبٓف هف الجدكؿ) (8اف هتكسط استجابات الطمبة لمهحكر الذؼ ٓدكر حكلٍا الهٍاـ اٚدارية
التْ يقكـ بٍا هدٓر الهدرسة ضهف برىاهج التربية العهمية اعمِ ىسبة بٓف اٚستجابات كاىت
بدرجة هرتفعة جدا كبىسبة ) (4.78هتهثمة فْ الفقرة) (3لٍذا الهحكر ,كالتْ ىصت عمِ اٌهية
اٚشتراؾ فْ الىشاط الداخمْ لمهدرسة كشغل الحصص اٚحتياطيةٓ ,زيد هف ثقة الطالب الهعمـ
كيشعر باىً عىصر فعاؿ فْ الهدرسة كباقْ زهٛئً الهعمهٓف ,فْ حٓف تراكحت الفقرات),4 ,1
 (5لٍذا الهحكر ك) (13 ,12 ,9تبعا لتسمسل الفقرات بٓف هتكسط حسابْ)(3.94-3.79
فكاىت هرتفعة  ,بٓىها كاىت هىخفضة فْ الفقرة ) (5تبعا لٍذا الهحكر فكاف هتكسطٍا )(3.34
بٓىها كاىت اقل الهتكسطات كبدرجة هىخفضة جدا حسب تقدٓرات اٚكزاف الفقرة) , (6بهتكسط
) ,(3.26كالتْ ىصت عمِ الزاـ الطالب بالدكاـ الرسهْ.
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جدكؿ ( )9يبيف

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث لفقرات محكر المياـ التي يقكـ

بيا المشرفيف عمى

برنامج التربية العممية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب اكساط كل محكر

15

18
19

محكر :المياـ التي يقكـ بيا المشرفييف

17

20

هىخفض
هرتفع

حسابْ

هعيارؼ

هساعدتْ فْ عهمية التقٓيـ كتوجٌهً إلى
ضرورة إصالح األخطاء فور ولوعها.

2.81

1.26

6

يحرص عمِ عقد اجتهاعات دكرية لمطمبة

4.34

0.73

1

ت

16

هتكسط

الفقرة

اىحراؼ

رقـ الفقرة

التقدٓر

لتذلٓل الصعاب كابداء الهٛحظات القيهة
الزاهْ بالحفاظ عمِ ىظاـ الهدرسة وتشجٌعً

جدا
1.19

3.24

هخفض

4

على استغالل البٌئة إلنجاح الهكقف التعميهْ
اجراء تقرير فصمْ هع هىسق البرىاهج

1.26

2.83

هىخفض

5

ٚطٛعً عف سٓر كتىفٓذ البرىاهج
هساعدتْ فْ كيفية اٚعداد لمحصة الٓكهية

4.20

0.79

2

هرتفع

الحرص عمِ اجتهاع دكرؼ بالطمبة  ٚعطاء

3.66

1.14

3

هتكسط

باتباع خطكات تعميهية هىاسبة

جدا

هٛحظات عف طريقة اٚداء الدرس كتىفٓذي
هف خٛؿ كراسة التحضٓر
ٓبٓف جدكؿ) (9اف اعمِ درجة الهتكسط لٍذا الهحكر تهثمت فْ الفقرتٓف) (5 ,2تبعا لٍذا الهحكر  ,ك,16

 (19كفقا لتسمسل الفقرات  ,تراكح هتكسطٍا بٓف ) , (4.34 -4.20كىصت الفقرات عمِ هف اٌـ الهٍاـ التْ
يقكـ بٍا الهشرؼ عمِ الطمبة حرصً عمِ عقد اجتهاعات دكرية بالطمبة لحل هشاكمٍـ ,كهساعدتٍـ فْ كيفية
اٚعداد كالتحضٓر الجٓد لمدركس ,حٓث الدرجة كاىت هرتفعة جدا  ,بٓىها كاف هىخفض فْ باقْ فقرات ٌذا
الهحكر تراكح هتكسطٍا بٓف) , (3.24 -2.81كجاءت درجة تقدٓر هتكسط لمفقرة ) (6كفقا لهحكر ك) (20تبعا
لمتسمسل بهتكسط حسابْ ىسبتً)(3.66

جدكؿ( )10يبيف

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث لفقرات محكر االجراءات

الميارية لتنفيذ برنامج التربية العممية

21
22
23

محكر االجراءات الميارية لتنفيذ البرنامج

ت

مرتبة ترتيبا تنازليا حسب اكساط المحكر
هتكسط

الفقرة
الهشاركة آٚجابية فْ اعداد برىاهج التربية العهمية

اىحراؼ

حسابْ

هعيارؼ

3.90

0.73

الترتٓب

التقدٓر

3

هرتفع

كفرص التدريب عمِ اعداد خطة دراسية
اكسابْ هٍارة التخطيط كالتحضٓر بتطبٓق طرائق

4.34

0.79

1

تدريس حدٓثة
احرص على استخدام االسالٌب تدرٌس فعالة ٘ثراء
الدرس هف خٛؿ التدريس الهصغر

هرتفع
جدا

2.82

1.26

7

هىخفض
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الحرص عمِ تكظٓف اٚىشطة التعميهية الهتىكعة

24

3.24

1.19

هخفض

5

كالىشاطات داخل الهدرسة
25

التعاكف بٓف ادارة الهدرسة كالهشرفٓف فيها ٓتطمبً

26

اكتساب خبرات كهٍارات اساسيات التدريس الفعاؿ

برىاهج التربية العهمية ٖجل تىفٓذي لمصكرة الهىاسبة

2.89

1.24

6

هىخفض

3.68

1.16

4

هرتفع

عبر الهكاقف التعميهية
القدرة عمِ اهكاىية تقكيـ العهمية التعميهية هف خٛؿ

27

4.32

0.48

هرتفع

2

جدا

البرىاهج الهخطط

ٓتبٓف هف جدكؿ ) (10الهتكسطات الحسابية ٚستجابات الطمبة الهعمهٓف عمِ الهحكر الرابع

لمبحث كالخاص با٘جراءات الهٍارية لتىفٓذ البرىاهج الفقرة  22كٌْ تعد الفقرة الثاىية لٍذا الهحكر
جاء هتكسطٍا بىسبة عالية جدا فكاىت )(4.34اخذت الهرتبة اٚكلِ فْ ٌذا الهحكر  ,حٓث
تراكحت أعمِ الدرجات بٓف ) (4.34-4.32كالتْ تضهىت الفقرات ) (2,7تبعا لمهحكر ,
ك) (22,27بالىسبة لتسمسل الفقرات ,بٓىها كاف درجة هرتفع لمفقرات ) (6 ,1كفقا لٍذا الهحكر
ك) (26 , 21تبعا لتسمسل الهحاكر ,تراكحت ىسبتٍا ) ,(3.90-3.68كباقْ فقرات الهحكر كاف

ىسبة هتكسطٍا الحسابْ هىخفض شهل الفقرات ) (5 ,4 , 3كفقا لمهحكر ) (25, 24 ,23كفقا
لمتسمسل كاف ىسب هتكسطٍا ٓتراكح بٓف ) (2.82-2.24كٌْ تعتبر ىسبا هىخفضة جدا.

لٙجابة عف السؤاؿ الثالث ,الذؼ ىص عمِ :ها درجة تأثر اراء الطمبة الهعمهٓف فْ تقكيهٍـ

ٖدكار الهشرؼ عمِ التربية العهمية ,هدٓر الهدرسة ,كبرىاهج التربية العهمية كاجراءات بهتغٓرات
الجىس ,التخصص كالهعدؿ اٚكاديهْ لمطالب الهعمـ ,فقد تـ استخداـ تحمٓل التبآف اٖحادؼ .

جدكؿ( )11يبيف تحميل التبايف األحادي لمستكى درجات تقدير عينة البحث لبرنامج التربية العممية كفق محاكر البحث

محاكر البحث

مصدر التبايف

أىداؼ البرنامج

مجمكع

المربعات

درجات

الحرية

متكسط

المربعات

الطريقة

1.83

3

0.61

الخطأ

64.76

87

0.77

الكمْ

66.59

90

مشرؼ التربية

الطريقة

1.17

3

0.39

العممية

الخطأ

46.01

87

0.54

الكمْ

47.18

90

الطريقة

0.05

3

0.02

الخطأ

31.21

87

0.37

الكمْ

32.21

90

االدارة المدرسي

قيمة ؼ
0.69

0.73

0.54

مستكى
الداللة

0.43

0.54

0.68
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اجراءات التنفيذ

الطريقة

1.19

3

0.40

الخطأ

45.03

87

0.53

الكمْ

46.22

90

0.47

3

الطريقة

الكمي

الخطأ

25.83

87

الكمْ

26.3

90

0.15
0.30

0.63

0.75

0.89

0.5

الجدكؿ الهبٓف اعٛي ٓكضح ىتائج تحمٓل التبآف لهحاكر البحث حكؿ برىاهج التربية العهمية,
فهف خٛؿ القيهة الكاردة فْ الجكؿ  ,ىجد اف قيهة)ؼ( الهحسكبية لهحاكر البحث كالهحكر الكمْ
بمغت) ,(0.5 , 0.75 , 0.54 , 0.73 , 0.69كٌذي القيهة عىد هقارىتٍا بالقيهة الجدكلية
ل ػػ)ؼ(  ,ىٛحع باىٍا غٓر دالة احصائيا ,ككىٍا جاءت اقل هف القيهة الجدكلية ,هها ٓدؿ عمِ
اف اراء الطمبة الهعمهكف ىحك برىاهج التربية العهمية غٓر داؿ احصائيا ,بالىسبة لهتغٓر الهعدؿ
التراكهْ ,كيعزػ ذلؾ الِ اف عٓىة البحث لٍـ ىفس الىظرة حكؿ اٚهكاىات كاٚجراءات التْ ٓىفذ
بٍا البرىاهج كاٚسالٓب الهتبعة  ,فالظركؼ جهيعٍا هتقاربة  ,بغض الىظر عف ىكعية الهحكر.
لٙجابة عف السؤاؿ الرابع الذؼ ىص عمِ :ها هقترحات افراد العٓىة لتطكير برىاهج التربية
العهمية بكميات التربية فْ ضكء التحديات الهعاصرة ؟
لقد تهت ا٘جابة عف ٌذا السؤاؿ هف خٛؿ إجابات أفراد العٓىة عف الهحكر الرابع الذؼ
احتكػ اٚجراءات التىفٓذية لتطبٓق البرىاهج ,كالتْ  ٚتتـ ا ٚبتعاكف كافة اٚطراؼ الهتعاكىة فْ
العهمية التعميهية ,خاصة القائهٓف عمِ عهمية اٚشراؼ كتطبٓق لٍذا البرىاهج ,ايضا هف خٛؿ
سؤاؿ هفتكح تـ تكجًٍٓ لكافة افراد العٓىة فجاءت اجاباتٍـ هبٓىة فْ الجدكؿ التالْ :
جدكؿ( )12يبيف استجابات افراد العينة عف السؤاؿ الذي تمحكر حك المقترحات التي ينبغي
مراعاتيا ألجل تطكير برنامج التربية العممي.
ت

الفقرة

تكرار

النسبة

المئكية

ترتيب الفقرة

1

دعـ التربية العهمية بتكفٓر الهستمزهات الهادية كتكفٓر ا٘هكاىات 60
كالتجٍٓزات التكىكلكجية ٘ىجاح براهج إعداد الهعمـ بالكميات

%66.7

9

2

السهاح بحضكر الهعمـ القار الحصص التدريبية لطمبة الهعمهٓف 23

%25.5

10

3

79

%87.8

4

اعطاء اٌهية اكبر لمجاىب التطبيقْ داخل الكميات .
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تكرار عدد زيارات هشرؼ التربية العهمية لىكجيً طٛبً حتِ
ٓتهكف هف اعطائٍـ التكجٍٓات السميهة

78

%86.7

5

%100

1

%73.3

8
2

5

زيادة الفترة التدريبية الهتصمة لطٛب التربية العهمية فْ الهدارس 90

6

إعادة النظر فً برنامج إعداد كهراعاة التكازف فْ براهج اٚعداد

66

7

الحرص عمِ تطبٓق اٚسالٓب كالتقىيات الحدٓثة فْ التدريس

85

%94.4

8

تقمٓل أعداد طمبة التربية العهمية فْ كل هدرسة ,ك لكل هشرؼ.

69

%76.7

7

9

إعادة تكصٓف الهقررات فْ برىاهج إعداد هعمـ ,كتقكيهٍا بصكرة 77

%85.6

6

83

%92.2

3

كٌذا ٓتطمب دراسة التربية العهمية لفصل كاهل

اٚكاديهْ كالتربكؼ كالهٍىْ بكميات التربية

هستهرة كتطكيرٌا كفق الهستجدات كالحدٓثة

 10كضع هعآٓر لسياسة القبكؿ فْ كميات التربية كفق هتطمبات
الجكدة  ,لضهاف جكدة الخريجٓف

ٓتضح هف الجدكؿ) (12باف أعمِ فقرة تـ اٚستجابة عمٍٓا هف قبل افراد العٓىة كاىت لمفقرة )(5
كالتْ ىصت عمِ )زيادة الفترة التدريبية الهتصمة لطٛب التربية العهمية فْ الهدارس ,كٌذا ٓتطمب
دراسة التربية العهمية لفصل كاهل( ,حٓث كاىت اٚجابة بىسبة  %100لكل افراد العٓىة  ,فزيادة
الفترة التدريبية الهخصصة لمتربية العهمية يعطِ فرصة لمطمبة؛ لمتهكف هف اكتساب الهٍارات
كالكفايات التدريسية الهطمكبة ,كيىبغْ عمِ القائهٓف عمِ كضع الخطط اف تفرد لهقرر التربية
العهمية فص ٛكاه ٛهخصصا لٍا ,لها لٍا هف أٌهية بالغة فْ اعداد كتٍٓئة الطٛب الهعمهٓف؛
ٚهتٛؾ هٍارات هف الهعمهٓف القاريف بالهدرسة ,كٌذا ٓؤيد هدػ اٌهية التطبٓق الهٓداىْ لمطالب
الهعمـ ,يحتاج اف ٓتعمـ كيكتسب خبرات تعٓىً ليكف هعمها فْ الهستقبل.
كىٛحع باف اغمب البياىات التْ تضهىٍا الجدكؿ الذؼ ىص عمِ اٌـ الهقترحات ,التْ أهمتٍا
عٓىة البحث لتطكير برىاهج التربية العهمية جاءت بىسب عاليةٚ ,ف تمؾ الهقترحات كاف ىتٓجة
لها لهسكي عف كاقع الههارسة لمتربية العهمية.
كتتفق ٌذي الىتٓجة هع دراسة كهاؿ) ,(2013كدراسة جرؼ كستركدلر) (2001كجاءت أقل

ىسبة هف استجابات افراد العٓىة عمِ فقرة) (2التْ ىصت عمِ السهاح بحضكر الهعمـ القار
لمحصص التدريبية لطمبة ,فهف خٛؿ الههارسة الكاقعية كاشرافىا عمِ طٛب التطبٓق الهٓداىْ,
بالرغـ هف أف كجكد الهعمـ رفقة الطٛب الهعمهٓف اهر ضركرؼ كبدٍْٖٓ ,جل ىقل خبراتٍـ
1222

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)
 52ـ  52أغظطض 5252و

[متطمبات التحكؿ التربكي لكميات التربية في ظل تحديات تكنكلكجيا المعرفة]

لمطٛب كتكجٍٍٓـ ,ا ٚأىا ىٛحع عزكؼ بعض الهعمهٓف القاريف بالهدارس أك هربيات الركض
عف حضكر الحصص ,فأغمب اٚحياف ىٛحع بعد هركر اسبكعٓف أك ثٛث هف فترة التدريب

الهٓداىْ تغٓب الهعمـ القار  ,فٍـ يعدكف حضكر الطٛب كإجازة ٓتفرغكف فٍٓا لههارسة بعض
هف هٍاهٍـ الشخصية  ,فكاىت ىسبة اٚجابة عمِ ٌذي الفقرة), (%25.5
نتائج البحث:

هف خٛؿ ها تـ عرضً فْ تحمٓل البياىات فقد تـ التكصل الِ هجهكعة هف الىتائج أٌهٍا:

 كجكد عٛقة إٓجابية بٓف اٚتجاي ىحك التطبٓق الهٓداىْ كالرضا عف هٍىة التدريس لدػالطٛب الهعمهٓف ,هف خٛؿ ربط هقررات ا٘عداد الهٍىْ بهحتكػ الهىاٌج كأسالٓب تىفٓذٌا.
-

إف تحدٓد أٌداؼ التربية العهمية فْ براهج إعداد الهعمـ يحسػف هستكػ الكفاءات التدريسية .

 التأكٓد عمِ دكر هشرؼ التربية العهمية بأف يككف تربكيا كخبٓ ار كقائدا ىهكذجيا لمطمبػة . أٌهية التربية العهمية ,باعتبارٌا هف أٌـ هككىات برىاهج إعػداد هعمػـ ضركرة إدراؾ الهعمـ الهتعاكف لدكري تجاي طالب التربية العهمية فْ اطٛعً عمِ ها يستجدفْ هجاؿ التخصص ,كهٍارة اكتساب الكفاءات التدريسية.
 إلغاء تكمٓف الطمبة الهعمهٓف بشغل الحصص الدراسية كاٚشراؼ عمِ التٛهٓذ يقمل هف أٌهيةالتربية العهمية.
 -فرض بعض الهعمهٓف آ ارءٌـ عمِ الطٛب أثىاء الشرح كالتدريب ,بتكجٍٍٓـ لهساقات هعٓىة .

-

الحرص عمِ تكظٓف التعميـ الهصغر بصكرة هكسعة فْ براهج الكمياتٖ ,ىً يكسب الطالػب
الهعمـ العدٓد هف الهٍارات الٛزهة لمتدريس الفعاؿ بصكرة عهمية جٓدة.

 -قمة إتاحة الفرصة الكاهمة لمطالب الهعمـ ٘ظٍار كجٍة ىظري ىحك بعض الهكاضيع .

التكصيات :
هف خٛؿ ها تـ التكصل اليً هف ىتائج  ,فإف الباحثتٓف تكصياف بها ٓمْ:
 .1ضركرة إعادة تىظيـ برىاهج التربية العهمٓػة بها ٓىسجـ كهتطمبات العصر ,ذلؾ هف خٛؿ
تطكير أٌداؼ التربية العهمية هف كقت ٔخر ,كفقا لها يستجد هف تطكرات كهتغٓرات .
 .2ضركرة كضع دلٓل لمتربية العهمية ,يككف هرشدا لكل هف :هشرؼ التربية العهمية ,الطالب
الهعمـ ,كهدٓر الهدرسة.
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 .3التأكٓد عمِ تكاهل اٖدكار الهترابطة بٓف أصحاب العٛقة بالبرىاهج التربكؼ القائهٓف عمِ
إعدادي كتىفٓذي  ,كفق هعآٓر هحددة كٌادفة .
 .4هتابعة هكتب تىسٓق التربية العهمية لمهشرفٓٓف ,الذٓف تـ تكميفٍـ با٘شراؼ عمِ التربية العهمية
بطريقة دكرية.
 .5الهتابعة الدكرية كالهستهرة لبرىاهج تقٓيـ التربية العهمية كرصد ها ٓىتج عىٍا هف ىقاط ضعف
اك قكة ,لتٛفٍٓا فْ اٖكلِ كتعزيزٌا فْ الثاىية.
 .6العهل عمِ تخصيص هدارس خاصة بالتدريب الهٓداىْ لمطٛبٓ ,تـ تحدٓدٌا كفقا لهعآٓر ,
ذات جكدة يهكف هف خٛلٍا تىفٓذ برىاهج التربية العهمية بإتقاف كفعالية.
 .7تطكير كتقكيـ الهقررات التْ تسبق اجتياز الطالب لهقرر التربية العهمية كاستحداث أخرػ بها
ٓتفق هع هتطمبات العصر.
 .8اٌٚتهاـ بتطكير برىاهج التربية العهمية هف خٛؿ زيادة الهساقات العهمية كالجكاىب التطبيقية
فْ الهساقات التخصصية الهختمفة ,كاىشاء قاعات لمتدريب العهمْ فْ اٚقساـ .
 .9تكظٓف استراتٓجيات التعمـ الحدٓثة كاٚستفادة هف الخبرات الهتهٓزة فْ هجاؿ براهج ا٘عداد
المقترحات :
استكها ٚلها بدأي ٌذا البحث فاف الباحثتٓف تقترحاف عمِ البحاث أخريف ها ٓمْ:
 .1إجراء بحكث تقٓيهية لبرىاهج التربية العهمية ) (1لرصد ها ٓىتج عىٍا ٖجل تطكير برىاهج
التربية العهمية كأٌدافً .
 .2إجراء دراسة هٓداىية لمكشف عف تطبٓق التربية العهمية فْ تككيف اتجاٌات آجابية لدػ
الطٛب ىحك هٍىة التدريس .

قائمة المراجع :

أكالً :الكتب:
 .1إبراٌيـ ,دمحم ) ,(2003منظكمة تككيف المعمـ في ضػكء معػايير الجػكدة الشاممة ,دار الفكر
لمطباعة كالىشر كالتكزيع  ,عهاف.
 .2ابك الٍٓجاء ,فؤاد ) ,(2007التربية الميدانية دليل عمل المشرفيف كالطالب المعمميف ,ط,2/
دار الهىاٌج لمىشر كالتكزيع ,عهاف.
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 .3أبك شعٓرة ,خالد ) ,(2013التدريب الميداني بيف الكاقع كالمأمكؿ ( البحث في النظرية
كالتطبيق)  ,دار الركاد ,لٓبيا.
 .4ادارة الشؤكف اٚكاديهية ,قسـ الهقررات التطبيقية ) ,(2013التربية العممية بأسمكب التدريس
المصغر ،حقيبة تدريبية لطالب التربية العممية االنتساب الطكر في مقرر التربية العممية،
ك ازرة التعميـ العالْ ,الههمكة العربية السعكدية ,جاهعة اٚهاـ دمحم بف سعكد2013 ,ـ.
 .5اٚستاذ ,هحهكد ك دلكؿ ,عدىاف ) ,(2001مبادئ التربيػة العمميػة كميارات التدريس ,جاهعة
اٖقصِ ,غزة ,فمسطٓف.

 .6الخطآبة ,هاجد ) ,(2002التربية العممية األسس النظرية كتطبيقاتيا  ,دار الشركؽ لمىشر
كالتكزيع ,عهاف ,اٖردف.
 .7الرشآدة ,دمحم ) ,(2008التربية العممية بيف النظرية كالتطبيق  ,دار يافا العمهية ,عهاف.
 .8الهكسكؼ ,عبدهللا ) ,(2005الدليل عمى التربية العممية ,عالـ الكتب الحدٓثة لمىشر كالتكزيع ,
اربد  ,اٚردف.
 .9الطكالبةٌ ,ادؼ ) ,(2009تطبيقات عممية في التربية العممية ,دار الهسٓرة لمىشر كالتكزيع
كالطباعة  ,عهاف.
 .10الهىكفْ ,سعٓد

كعبدالرحهف الىصياف) , (2014تطكير برنامج التربية الميدانية بكمية

التربية بجامعة القصيـ  ,كمية التربية -جاهعة القصيـ .
 .11براكف ,جكرج ) ,(2005التدريس المصغر كالتربية العممية الميدانية ,ترجهة :دمحم البغدادؼ
كٌياـ البغدادؼ ,الطبعة الثاىية ,دار الفكر العربْ ,القاٌرة .
 .12حهداف ,دمحم ) , (2001التربية العممية ،مفاىيميا ككفاياتيا كتطبيقاتيا ,عهاف ,اٚردف,
دار التربية الحدٓثة2001 ,ـ
 .13شحاتة ,حسف ) ,(2003نحك تطكير التعميـ في الكطف العربي بيف الكاقع كالمستقبل ,الدار
الهصرية المبىاىية ,القاٌرة .
 .14شكيطر ,عيسِ ) .(2009إعداد كتدريب المعمميف  ,دار ابف الجكزؼ ,عهاف.
 .15زيتكف ,حسف ) ,(2001ميارات التدريس رؤية في تنفيذ التدريس ,عالـ الكتب لمىشر,
القاٌرة.
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 .16عبد هللا ,عبدالرحهف ) ,(2004التربية العممية كمكانتيا في برامج تربية المعمميف ,دار كائل
لمىشر.
 .17هحسف عطية ,هحسف كالٍاشهْ ,عبدالرحهف ) ,(2007التربية العممية كتطبيقاتيا في
اعداد معمـ المستقبل  ,دار الهىاٌج لمىشر كالتكزيع ,عهاف ,اٚردف

ثالثا :الرسائل العممية :
 .1السٓد ,اركػ ) , (2005تقكيـ برنامج اإلعداد التربكي بجامعة أـ القرى مف كجيػة نظر
المختصيف كالمتخرجات ,رسالة هاجستٓر )غٓر هىشكرة( ,جاهعة أـ القرػ ,هكة الهكرهة,
السعكدية.
 .2عياد ,حىاف ) , (2013كاقع برنامج التربية العممية في مؤسسات التعميـ العالي في الضفة
الغربية مف كجية نظر الطمبة المعمميف ,رسالة هاجستٓر )غٓر هىشكرة( ,كمية الدراسات
العميا ,جاهعة الىجاح الكطىية ,ىابمس  ,فمسطٓف.

رابعا  :الدكريات كالمجالت :
 .1أبك عائشة ,سالـ ) ,(2015كاقع كافاؽ تطبيق التربية العممية في برامج اعداد المعمـ في
كميات التربية في ليبيا ,هجمة جاهعة الزيتكىة ,ع) (16السىة الرابعة .
 .2ابك شىدؼٓ ,كسف كاخركف) , (2009تقكيـ برنامج التربية العممية في جامعة الزرقاء
الخاصة كمقترحات تطكيره .هجمة الزرقاء لمبحكث كالدراسات ا٘ىساىية ,هج)), (9العدد).(1
 .3الجعافرة ,خضراء كالقطاكىة ,ساهْ ) ,(2011كاقع التربية العممية في جامعة مؤتة مف
كجية نظر طمبة معمـ الصف المتكقع تخرجيـ ,مجلة جامعة

دمشك ,المجلد ( ,)27ع()4 ,3

.

 .4الخطابية ,هاجد ) ,(2000ادكار معممي المغة االنجميزية المتعاكنة مف كجية نظر طمبة
التربية العممية في االردف ,هجمة العمكـ التربكية كاٚجتهاعية  ,اـ القرػ ـ,14ع). (1
 .5الخطٓب ,عمـ الدٓف ) , (2004الكاقع االشرافي عمى البرنامج التربية العممية بجامعة الفاتح
مف كجية نظر المشرفيف  ,هجمة كمية التربية ,اسٓكط ,هج). (20
 .6الخطٓب ,عمـ الدٓف ) ,(2004دراسة تقكيمية ألداء المشرؼ الخارجي في برنػامج التربيػة
العممية في كمية التربية ,جاهعة الككيت  ,الهجمة التربكية  ,هجمد , 18ع ).(70
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 .7السعٓد ,سعٓد) ,(2005التربية العممية كاعػداد معممػي المػستقبل ,هجمػة دراسات فْ
الهىاٌج كطرؽ التدريس  ,هج) ,(9ع) , (113القاٌرة ,هصر.
 .8الشٍكبْ ,حسف ك ارحيـ ,ابراٌيـ ) ,(2016المشكالت التي تكاجو الطمبة المعمميف أثناء
ممارستيـ لمتربية العممية مف كجية نظر الطمبة أنفسيـ" ,الهجمة العمهية لكمية التربية,
جاهعة هصراتة ,هج) ,(1ع). (5
 .9القاسـ ,عبدالكريـ ) ,(2007تقكيـ اداء الطمبة في الجانب العممي لمقرر التربية العممية في
منطقة نابمس التعميمية بجامعة القدس المفتكحة ,هجمة العمكـ التربكية ,هج). (9
 .10العبادؼ  ,دمحم ) ,(2007تقكيـ برنامج التربية العممية في كمية التربية بعبري مف كجية
نظرالطالبات المعممات ,الهجمة التربكية ,هج) , (21ع).(82
 .11العهآرة ,دمحم ) ,(2003مشكالت التربية العممية كما يراىا طمبػة الفػصل الثامف في كمية
العمكـ التربكية الجامعية  /اٖكىركا" ,هجمة العمكـ التربكية ,ع), , (4اٖردف .
 .12الهطمق ,فرج ) ,(2910كاقع التربية العممية لطمبة معمـ الصف فػي كميػة التربية بجامعة
دمشق كآفػاؽ تطكيرىػا ,هجمػة جاهعػة دهػشق  ,الهجمػد . , 26دهشق ,ع). (1,
 .13جعيصة ,حىاف ) ,(2009تأثير استخداـ ممف اإلنجاز كأسمكب لمتقييـ عمى مستكى األداء
لممبتدئيف في لعبة كرة اليد كعالقتو بدافع اإلنجاز ,هجمة أسٓكط لعمكـ كفىكف التربية
الرياضية ,أسٓكط ,هصر ,هج), (3ع).(28
 .14حهاد ,شريف) ,(2005كاقع التربية العممية في مناطق جامعة القدس المفتكحة بمحافظةغزة
مف كجية نظر الدارسيف ,هجمة الجاهعة اٚسٛهية ,سمسمة الدراسات اٚىساىية ,هج),(13
ع)(1
 .15شآٌف ,دمحم ) ,(2007تقكيـ برنامج التربية العممية في جامعة القدس المفتكحة ,هجمة
جاهعة اٚقصِ ,ـ). (11
 .16شآٌف ,دمحم ) ,(2010مشكالت التطبيق الميداني لمقرر التربية العممية في جامعة القدس
المفتكحة مف كجية نظر الدارسيف  ,الهجمة الفمسطٓىية لمتربية الهفتكحة عف بعد ,هج)(2
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 .17عزيز ,ىادؼ ) ,(2009برنامج اعداد المعمـ قبل الخدمة كاثنائيا كالجكدة الشاممة ،مؤتمر
كمية العمكـ التربكية الثالث -رؤى تحديثية لبرامج التربية العممية في كميات التربية بالكطف
العربي خالؿ االلفية الثالثة ,تحرير :ربحْ عمياف كاخركف ,هكتبة الهجتهع العربْ ,عهاف.
 .18ىصر ,حهداف كآخركف ) ,(2003فاعمية برنامج التربية العممية لتخصص معمـ المجاؿ في
كمية التربية بعبري مف كجية نظر المشرفيف كالطالبات كمديرات المدارس المتعاكنة ,الهجمة
التربكية ,ع).(68

رابعا :المؤتمرات كالندكات العممية:
 .1الهقرـ ,سعد) ,(2010تقييـ برنامج إعداد معمـ العمكـ بكميات التربية في الجبل الغربي في
ضكء معايير الجكدة  ,الهؤتهر العمهْ الرابع  ,التربية العهمية كالهعآٓر  ,الفكر كالتطبٓق ,
لٓبيا.
 .2عبدالحهٓد ,أريج كاسكيب ,هاجد ) ,(2018متطمبات تطكير اعداد معممات رياض االطفاؿ في
كمية التربية بنغازي في ضكء خبرتي استكمندا كقمندا -دراسة مقارنة  ,الهؤتهر العمهْ التربكؼ
الدكلْ السادس )هعتد ,(6كتاب الهؤتهر ,تحت شعار الطفكلة رٌاف الحاضر كتحديات الهستقبل
الهىعقد فْ الفترة  13-12ديسهبر2018ـ بكمية التربية ابك عيسِ – جاهعة الزاكية.
المراجع االجنبية :
1.Grove, Karen J. and Strudler, Neal. 2001:Cooperating Teacher Practice
in Mentoring Student Teacher Toward Technology
2.Ucar, Sedat.(2012) How Do pre-Service Sciemce Teachers views on
Sciemce,Scientists, and Science Teaching Chang Over Time in a Sciemce
Teacher Training Program, Journal ofScience Education & Technology,
2/255 - 266
3.Reid, J0-Anne,(2011), A practice turn for teacher education?, AsiaPacific Journal of Teacher education
**************************************
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كاقع التربية العممية في كمية التربية قصر بف غشير
مف كجية نظر الطالب المتكقع تخرجيـ

د .خيرية حسيف مسعكد

كمية التربية قصر بف غشير  /جامعة طرابمس

المقدمة :

تعد التربية العهمية هككف رئيسْ هف هككىات برىاهج ا٘عداد الهٍىْ لمطٛب الذٓف اختاركا

التدريس هٍىة هستقبمية  ,حٓث  ٚتخمك براهج ا٘عداد الهٍىْ لمطالب الهعمـ قبل الخدهة هف

التربية العهمية  ,سكاء كاف فْ ىظـ التعميـ بالدكؿ الهتقدهة أك الدكؿ الىاهية  ,كها أىٍا الهختبر

الهٓداىْ لتطبٓق هبادغ التدريس  ,كتدريب هعمـ الهستقبل .

كالهعمهكف فْ الكاقع ٌـ اٖداة لىهاء الهجتهع كتقدهً  ,كٌـ يهثمكف أٌـ فئة عاهمة فيً ,

فالهعمهكف هسؤكلكف هسؤكلية هباشرة عف تعميـ اٖجياؿ كتربٓتٍا  ,كبالتالْ يساٌهكف فْ رفع
الهجتهع  ,كتغذٓتً بصكرة دكرية هستهرة ٓجدد قكاهً  ,كيثرؼ ثقافتً  ,فيحفع بقاءي كاسته ارري ,
كيككف هادة تقدهً لمهستقبل  ,كبٍذا الدكر التربكؼ كاٚجتهاعْ الحاسـ لمهعمهٓف  ,فإف تأٌٓمٍـ

الكظيفْ ٓؤثر هباشرة سمب ا أك إٓجاب ا عمِ تطكر اٖجياؿ  ,كىهك شخصياتٍا .
فقد أدرؾ القائهكف عمِ الىظاـ التربكؼ فْ العالـ  ,كهىذ كقت هبكر أٌهية دكر الهعمـ ,
فحرصكا عمِ تكفٓر جهيع ا٘هكاىيات الٛزهة ٘عدادي  ,كتأٌٓمً تربكيا  ,كأكاديهيا  ,كهٍىيا ,
ذلؾ أف هٍىة التعميـ لـ تعد تقكـ عمِ الفطرة كالهكٌبة كالههارسة فقط  ,بل ٚبد هف إتقاف
اٖصكؿ كالقكاعد كاٖسالٓب الفىية القائهة عمِ أساس عهمية هستهدة هف اٖطر كالىظريات

التربكية كالىفسية  ,إلِ جاىب ا٘عداد كالتأٌٓل قبل الخدهة كفْ أثىائٍا .

كألف التعميـ بهعىاي العصرؼ ٌك التعميـ هدػ الحياة  ,كتهكٓف ا٘ىساف هف خبرات التعمـ

الذاتْ أصبح ٚبد هف تغٓٓر أفكار الهعمهٓف  ,كسمككياتٍـ  ,كخبراتٍـ  ,كتدريبٍـ تدريبا جٓدا ,

بحٓث ٓتـ إعدادٌـ  ,كتأٌٓمٍـ لهٍاـ كهسؤكليات جدٓدة  ,كهتغٓرة  ,فمـ يعد الهعمـ ىاقٛا لمهعرفة

فقط بل أصبح هعمه ا فعاٚا ذك كفاءة ٓتفاعل هع طٛبً لهساعدتٍـ عمِ الىهك الهتكاهل  ,كقاد ار
عمِ القيا بأدكار عدة هثل دكر الخبٓر  ,أك الهستشار التعميهْ  ,كالهكجً لطٛبً  ,كدكر

الهشرؼ كالهرشد  ,كالباحث كالهحمل  ,كدكر الهختص الهتهكف هف هادتً التعميهية  ,كالهساعد

كالقادر عمِ أحداث التأثٓرات لمتغٓٓر كالتطكر اٚجتهاعْ  ,كالهختص تكىكلكجيا  ,كالهكاكب
لتطكرات العصر الحدٓث  ,كالقادر عمِ ا٘بداع كاٚبتكار .
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كالتربية العممية هرحمة ٌاهة كضركرية هف هراحل إعداد الهعمهٓف  ,فٍْ ثمث الفترة الزهىية

التْ يسهح فٍٓا لطمبة التربية التحقق هف عهمية إعدادٌـ الىظرؼ ىفسيا  ,كتعميهيا  ,كتربكيا ,
كاداريا  ,لهساعدتٍـ عمِ اكتساب الخبرات كهتطمبات الهكاقف الدراسية الحقيقية تحت إشراؼ

كتكجيً هربٓف هؤٌمٓف تربكيا  ,كأكاديهيا هف كمية ا٘عداد  ,كهدرسة التطبٓق .

كمما سبق تبٓف أف كاقع التربية العهمية ٌك جزء هف كاقع العالـ الهحيط بىا  ,فإىً ٚبد هف
دراسة كاقع التربية العهمية فْ كافة كميات التربية  ,كٌذا يساعد فْ التعرؼ عمِ هشكٛت براهج
إعداد الطالب الهعمـ بكميات التربية  ,هها يسٍـ فْ حل بعض تمؾ الهشكٛت التْ تكاجً التربية

العهمية .

مشكمة الدراسة :

قد اٌتهت الدكؿ الهختمفة بإعداد الهعمهٓف عاهة  ,كأىشأت الهعاٌد كالكميات لٍذا الغرض ,

كأصبح الحصكؿ عمِ درجة عمهية هف تمؾ الكميات شرطا لٛلتحاؽ بهٍىة التعميـ فْ كثٓر هف

دكؿ العالـ  ,ككاف هف الهتكقع أف تعطْ ٌذي الجٍكد ثها ار ياىعة  ,كأف تحل الهشكٛت الهرتبطة
بإعداد الهعمهٓف  ,غٓر إف الكاقع ٓ ٚبدك هشجع ا  ,فٍىاؾ تدف فْ هخرجات التعميـ فْ كافة

هراحل التعميـ  ,كا ف ذلؾ يعكد بالكاهل لعكاهل تتعمق بالهعمهٓف فقط  ,كلكف ٌىاؾ بعض العكاهل
تتعمق بالطمبة الهعمهٓف  ,كبرىاهج إعدادٌـ داخل الكمية .

كيؤكد )ٓبجىْ كهارتف  ( 2006 ,اف العدٓد هف الههارسات السمككية التعميهية الفعالة لٍا

اٖثر الكبٓر فْ تحصٓل التٛهٓذ  ,إ ٚأىً هف غٓر الهعركؼ إلِ أؼ هدػ يحصل الطمبة

الهعمهكف عمِ تدريبات هىاسبة  ,ككافية عمِ تمؾ الههارسات  ,كاٚسالٓب التربكية التْ لٍا
عٛقة قكية بهٍىة التدريس هستقبٛا  ,كيتفق كثٓ ار هف الباحثٓف  ,كالتربكيٓف عمِ أف برىاهج إعداد
الهعمهٓف قبل الخدهة  ٚتعد الخرجٓف بشكل جٓد  ,ك ٚفْ تحقٓق لهتطمبات التعميـ الحقيقْ .

ترى الباحثة بأف ٌىاؾ صعكبات فْ تطبٓق برىاهج التربية العهمية بالىسبة لطٛب الدارسٓف

بكمية التربية قصر بف غشٓر  ,كيرجع ذلؾ إلِ ضٓق الكقت  ,كقصر الفترة الزهىية  ,كها ترجع
تمؾ الصعكبات إلِ تزاهف برىاهج التربية العهمية هع الهحاضرات الدراسية  ,كٌذا ها ٓترتب عميً

العدٓد هف اٖثار السمبية فْ تطبٓق ٌذا البرىاهج  ,هىٍا عدـ اكساب الطٛب العدٓد هف
الهٍارات ,كذلؾ عدـ الهساٌهة فْ رفع كفآتٍـ التدريسية ).حىاف  , 2013 ,ص( 5-2

كمف ىنا تتحدد هشكمة البحث فْ )التعرؼ عمِ كاقع التربية العهمية فْ كمية التربية قصر بف

غشٓر هف كجٍة ىظر الطٛب الهتكقع تخرجٍـ (.
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أىمية البحث :

تكهف أٌهية البحث فْ أٌهية التربية العهمية الهٓداىية لطالب الهعمـ بكميات الربية  ,كٌْ تهثل

الخبرة اٖكلِ فْ هجاؿ التدريس لمطالب الهعمـ  ,كٌذا كها أكدتً دراسة كٛا هف

)عهار ,(,1997,كدراسة )دياب  , (1998 ,كدراسة شآٌف  ( 2007 ,لٍذا فإىً ٓجب أف
تككف ٌذي الخبرة ىاجحة  ,كبها أف الٍدؼ هف استطٛع كجٍات ىظر طٛب كمية التربية قصر

بف غشٓر ٌك بياف هدػ فاعمية التربية العهمية  ,كرفع هستكػ اٖداء لٍا  ,فإف دراسات التقكيـ
تبقِ ٌاهة لهعرفة كاقع البرىاهج  ,كجكاىب الضعف كتحسٓىٍا  ,كجكاىب القكة كدعهٍا  ,فالتربية

العهمية تعد هحكا لىجاح عهمية إعداد الهعمهٓف أك فشمٍا .

أىداؼ البحث :

يسعِ البحث إلِ تحقٓق اٌٖداؼ التالية :

 – 1التعرؼ عمِ هفٍكـ التربية العهمية  ,كأٌهٓتٍا لطالب الهعمـ .
 – 2التعرؼ عمِ الهشكٛت التْ تعكؽ تطبٓق التربية العهمية .
 – 3التعرؼ عمِ كاقع التربية العهمية فْ كمية التربية قصر بف غشٓر هف كجٍة ىظر الطمبة

الهتكقع تخرجٍـ بقسـ هعمـ فصل .

تساؤالت البحث :

يسعِ البحث لٙجابة عمِ التساؤٚت أتية :

 – 1ها ٌك هفٍكـ التربية العهمية  ,كأٌهٓتٍا لطالب الهعمـ ؟
 – 2ها ٌْ الهشكٛت التْ تعكؽ تطبٓق التربية العهمية ؟

 – 3ها ٌك كاقع التربية العهمية بكمية التربية قصر بف غشٓر هف كجٍة ىظر الطٛب الهتكقع
تخرجٍـ بقسـ هعمـ فصل ؟

ػ منيج البحث :

استخدهت الباحثة الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ التْ تستطيع هف خٛلً ا٘جابة عمِ تساؤٚت
البحث ,كتحقٓق أٌدافً .

ػ أداة البحث :

استخدهت الباحثة اٚستبياف لحصكؿ عمِ إجابات عٓىة البحث عمِ الفقرات الهعدة داخل

اٚستبياف .
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ػ حدكد البحث :
تتهثل حدكد البحث فْ أتْ :

الحدكد المكضكعية  /كاقع التربية العهمية بكمية التربية قصر بف غشٓر هف كجٍة ىظر الطٛب
الهتكقع تخرجٍـ .

الحدكد البشرية  /عينة مف طٛب التربية العهمية الهتكقع تخرجٍـ كعددٌـ ) (22طالبا هف قسـ

هعمـ الفصل بكمية التربية قصر بف غشٓر .

الحدكد المكانية  /كمية التربية قصر بف غشٓر جاهعة طرابمس الكاقعة ببمدية قصر بف غشٓر .

ػ دراسات سابقة :

تىاكلت الباحثة بعض الدراسات السابقة الهتعمقة التْ لٍا عٛقة بهكضكع البحث  ,كٌْ عمِ

الىحك التالْ :

 – 1دراسة (حسف ك الجنيد ) سنة  1991بعنكاف " كاقع التربية العممية بكمية التربية
بالبحريف بالتحميل كالتقكيـ "

ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ كاقع التربية العهمية بكمية التربية بالبحريف بالتحمٓل كالتقكيـ
.كأظٍرت ٌذي الدراسة أف ىظاـ برىاهج التربية العهمية يفتقر إلِ كجكد خطط تساعد عمِ حل
الصعكبات التْ تكاجً الطالب الهعمـ ) الهتدرب(  ,كها أكضحت الدراسة قصكر استهارة تقكيـ

الطالب الهتدرب  ,كتىاقض تقكيـ الهتدربٓف هف هشرؼ ٔخر.

 – 2دراسة (الف ار ك حمراف ) سنة  1994بعنكاف " المعكقات التي تكاجو التربية العممية بكمية
التربية بجامعة صنعاء باليمف "

ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ الهعكقات التْ تكاجً برىاهج التربية العهمية بكمية التربية جاهعة

صىعاء باليهف .

كأسفرت ىتائج ٌذي الدراسة عدـ قابمية ها درسً طمبة الكمية لمعهمْ لمتطبٓق  ,ككذلؾ اقتصار

هدة التربية العهمية عمِ الٓكـ الكاحد  ,كها اقترحت الدراسة ضركرة إعادة الىظر فْ أسس اختيار

الهدارس الهتعاكىة فْ التطبٓق العهمْ  ,ككذلؾ إىشاء هركز لمتربية العهمية هزكد بالككادر
البشرية الهؤٌمة  ,كا٘هكاىات الهادية الٛزهة هف أجل اٚرتقاء ببرىاهج التربية العمهية بالكمية .

 – 3دراسة (عمار محمكد) سنة  1997ـ بعنكاف كاقع التربية العممية لطمبة دبمكـ التأىيل

التربكي بجامعة دمشق .

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ كاقع التربية العهمية لطمبة دبمكـ التأٌٓل التربكؼ بجاهعة

دهشق ,اظٍرت ىتائج ٌذي الدراسة عدة هحاكر أٌهٍا هحكر الصعكبات التْ تركزت عمية الدراسة
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فْ صعكبة تأهٓف هدارس التطبٓق  ,كعدـ تكافق برىاهج الدراسة فْ الكمية هع برىاهج التربية
العهمية  ,ككذلؾ قصر هدة التدريب فْ التربية العهمية إضافة إلِ صعكبات تتعمق بالهشرؼ

التربكؼ التْ تركزت فْ الغياب ,كعدـ الدقة فْ التقكيـ.

 – 4دراسة (دياب دمحم ) سنة 1998ـ " آراء مديري المدارس المتعاكنة كالمعمميف المتعاكنيف
فيما يخص فعاليات برنامج التربية العممية في الجامعة األردنية "

ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ آراء هدٓرؼ الهدارس الهتعاكىة كالهعمهٓف الهتعاكىٓف فيها

ٓخص فعاليات برىاهج التربية العهمية فْ الجاهعة اٖردىية.

كقد دلت ىتائج الدراسة عمِ أف اتجاٌات أفراد العٓىة فيها ٓتعمق بالطمبة كسمككٍـ كاىت

عهكها إٓجابية  ,كها أٓد أفراد العٓىة ضركرة أف ٓتفرغ الطالب الهعمـ كميا لتىفٓذ برىاهج التربية
العهمية  .ككها أكدت عمِ حسف التكاصل كالتىسٓق ا٘دارؼ الحاصل بٓف الهدارس الهتعاكىة ,
كالجٍة الهسؤكلة .

ػ مفيكـ التربية العممية  ،كأىميتيا :
تبٓف أف كثٓ ار هف اٖهـ القديهة قد اعتهدت فْ براهج إعداد هكاطىٍٓا لمكظائف العاهة أسمكب

هف التربية العهمية كاف يطمق عميً بالتهٍف  ,ففْ هصر عمِ سبٓل الهثاؿ اتبع ىظاـ التمهذة

الهٍىية لتٍٓئة أفرادٌا لمكظائف العاهة  ,كفْ التربية العربية ا٘سٛهية كاف الهعمـ العالـ أك
الشاعر ٓتعمـ هٍىتً  ,كيتـ ها ٓزيد بهٛزهة سٓدي فْ صىعتً  ,سكاء أكاف ذلؾ فْ القرآف الكريـ

أك عمكـ الدٓف أك المغة أك العمكـ اٖخرػ.

إ ٚأف أكؿ إشارة حقيقة لمتربية العهمية ذاتٍا بهفٍكهٍا الرسهْ كالتربكؼ الهتعارؼ عميً فْ أياهىا

ٌذي  ,ترجع فْ جذكرٌا إلِ القرف الثالث عشر عىدها كاىت إحدػ الهتطمبات ا٘لزاهية لتخرج

الهعمهٓف كتكثيقٍـ لهٍىة التدريس .

هع تطكر الهؤسسات التربكية الخاصة بإعداد الهعمهٓف هف هعمهْ الهرحمة اٚبتدائية إلِ

هعاٌد إعداد الهعمهٓف فكميات التربية  ,تبمكر هفٍكـ التربية العهمية  ,كتىكعت خبراتٍا ,

كتىظيهاتٍا التطبيقية  ,كأعدت لٍا خاصة هتىكعة تبعا لتخصص الطمبة الهعىٓٓف بٍا ).عطية ,

الٍاشهْ  , 2007 ,ص  ,(12كٌىاؾ العدٓد هف التعريفات لمتربية العهمية  ,نذكر منيا :

فقد عرفيا (شختير كأبك دقة 1998 ،ـ) بأنيا" التطبٓق العهمْ فْ الهدرسة لمخبرات التربكية

هف هعارؼ كقيـ كهٍارات  ,كطرائق التدريس  ,كاستخداـ الكسائل التعميهية  ,كأدكات القياس

كالتقٓيـ الهختمفة "
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ككذلؾ عرفيا (الرشايدة 2008 ،ـ) بأنيا "البرىاهج الذؼ تعدي كميات التربية  ,كهعاٌد إعداد

الهعمهٓف لمطمبة الذٓف ٓدرسكف بٍا تهٍٓدا لههارستٍـ هٍىة التدريس"
كأيضاً عرفيا (حمداف  1981 ،ـ) بأنيا " هرحمة ٌاهة كضركرية هف هراحل إعداد الهعمهٓف ,

فٍْ تمؾ الفترة الزهىية التْ يسهح فٍٓا لطمبة كميات التربية التحقق هف عهمية إعدادٌـ الىظرؼ
ىفسي ا  ,كتعميهي ا  ,كاداري ا لهساعدتٍـ عمِ اكتساب الخبرات  ,كهتطمبات الهكاقف الدراسية
الحقيقية تحت إشراؼ كتكجيً هربٓف هؤٌمٓف هف كمية ا٘عداد  ,كهدرسة التطبٓق "

كما تعرؼ بأىٍا " ٌْ تمؾ العهمية التربكية الهىظهة الٍادفة إلِ إتاحة الفرص أهاـ )الطمبة
الهعمهٓف( لتطبٓق هعظـ الهفاٌيـ كالهبادغ كالىظريات التربكية تطبيقا أدائيا  ,كعمِ ىحك سمككْ,
فْ الهٓداف الحقيقْ لٍذي الهفاٌيـ كالهبادغ كالىظريات الذؼ ٓتهثل فْ الهدرسة بشكل ٓؤدؼ إلِ

اكتشاؼ الطالب الهعمـ لمكفايات التربكية ").أحهد داككد  , 2014 ,ص( 54

ػ التعريف اإلجرائي (لمتربية العممية) :

لقد عرفت ال باحثة التربية العهمية بأىٍا ) ٌْ البرىاهج التدريبْ الذؼ يقدـ لطٛب الهعمهٓف
داخل كميات التربية ٓ ,تمقِ الطالب الهعمـ هف خٛلً جهمة هف الهٍارات الهتعمقة بهٍىة التدريس

 ,كالعهل عمِ إعدادي تربكيا كهٍىيا ٘كساب الخبرات التدريسية الٍاهة كالضركرية  ,كيتـ ٌذا

التدريب تحت إشراؼ أعضاء ٌٓئة التدريس الهتخصصٓف هف كمية التربية خٛؿ الفصكؿ الىٍائية
هف الدراسة (

ػ أىمية التربية العممية لطالب المعمـ :

إف ها ٓخفف القمق الذؼ ٓىتاب الطالب الهعمـ عىد بدء خكضً هجاؿ التدريس ٌك عمهً

كدرآتً بىظريات إدارة الصف  ,كتصهيـ التدريس كطرقً  ,با٘ضافة إلِ تمقيً تدريبات داخل

الكمية  ,كأياـ الهشاٌدة فْ الهدارس لربط الىظرية بالكاقع ببداية برىاهج التربية العهمية )ريد

 2011ـ(  ,كيؤكد الهربكف عهكه ا عمِ أٌهية التربية العهمية فْ ىهك كبىاء شخصية الطالب

الهعمـ  ,كبالتالْ إعدادي هٍىيا لٛىخراط فْ هٍىة التعميـ ٖىً ٓؤثر فْ تحسٓف الهٍارات التدريسية

فْ الصف أك الهختبر أك الهدرسة فٓكلد لديً الغالب اىطباعا إٓجابيا لهٍىة التدريس  ,حٓث إف
تزكيد الطمبة الهعمهٓف بالهعارؼ التربكية هف هىظكر هٓداىْ ٓركز عمِ هبدأ تكظٓف الهعمكهة ,

كربط الىظرية بالههارسة) .أبك الٍٓجاء  , 2007 ,ص ( 120
كمما سبق ذكره فإف أٌهية التربية تكهف فْ أتْ :

 – 1تعد التربية العهمية حمقة الكصل بٓف الجاىب اٖكاديهْ كالجاىب التربكؼ  ,كٌها الجاىباف
اٖساسياف فْ التربية العهمية بكميات التربية .
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 – 2التربية العهمية الهٓداف الحقيقْ الذؼ هف خٛلً ٓىشأ اٚتجاي العقمْ لمطالب ىحك هٍىة

التدريس  ,كيكتسب أصكؿ كقكاعد تمؾ الهٍىة  ,كها ٓتعرؼ عمِ هشكٛت الهٓداف التربكؼ ,
كطرؽ حمٍا .

 – 3التربية العهمية خبرة ٌاهة لمطالب الهعمـ ٖ ,ىٍا تتيح لً الفرصة لتىهية عٛقة عهل هباشرة
بٓىً كبٓف الهشرؼ الهسؤكؿ عف تكجًٍٓ أثىاء التدريب  ,كأعضاء ٌٓئة التدريس بالهدرسة

كاداراتٍا  ,كالطٛب الذٓف ٓتدربكف هعً  ,كتمؾ العٛقة يكتسب هىٍا الطالب الهعمـ خبرات كثٓرة
تسٍـ فْ ىهائً الهٍىْ  ,كتعدي بطريقة صحيحة ٓتحهل هٍاـ كهسئكلية عهمً فْ الهستقبل .

– 4التربية العهمية تكسب الطالب الهعمـ هٍارات تربكية تؤٌمً لمعهل فْ هجاؿ التربية كالتعميـ
بفاعمية  ,كتكلد لديً الثقة بالىفس  ,هها ٓدفعً إلِ الىجاح عىدها ٓزاكؿ الهٍىة ).كفاء خضر ,

 , 2018ص.( 193

ػ المشكالت التي تعكؽ التربية العممية :

ٌىاؾ العدٓد هف الهشكٛت التْ تعكؽ تطبٓق التربية العهمية  ,كٌْ هتعمقة بعدة جكاىب ,

تتهثل فْ أتْ -:

أكالً  /مشكالت تتعمق باإلعداد داخل كميات التربية :
 – 1قمة تٍٓئة حضكر الطالب الهعمـ  ,كتحفٓزي لٛستعداد لٍذي التجربة .

 – 2عدـ تدريب الطالب الهعمـ داخل كمٓتً عمِ الهٍارات التدريسية الهتىكعة التْ يحتاجٍا فْ
ٌذي الفترة التدريبية .

 – 3عدـ كجكد سياسة كاضحة بٓف كميات التربية كهدارس التدريب فيها ٓتعمق ببراهج التربية

العهمية بصفة عاهة .

 – 4إٌهاؿ هتابعة كميات التربية لها يحدث فْ أثىاء تىفٓذ براهج التربية العهمية .
ثانياً  /المشكالت تتعمق باإلشراؼ عمى برامج التربية العممية :

ٌ – 1ىاؾ إٌهاؿ لبعض الهشرفٓف ٓتهثل فْ قمة اٚلتزاـ بالحضكر إلِ الهدرسة فْ هكاعٓد
التربية العهمية .

ٌ – 2ىاؾ بعض الطٛب الهعمهٓف  ٚيشعركف باٚستفادة هف الهشرفٓف عمٍٓـ سكاء فْ الجاىب

الهعرفْ أك الجاىب الهٍىْ .

 – 3أكدت ىتائج بعض الدراسات الهٓداىية فْ ٌذا الهجاؿ عدـ قياـ الهشرفٓف فْ أغمب اٖحكاؿ
بالتدخل فْ عهل الطالب الهعمـ فْ أثىاء الحصة  ,كتقدـ التكجٍٓات لٍـ .
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 – 4كها أكدت ىتائج بعض الدراسات أف بعض هشرفْ التربية العهمية ٓ ٚتجاكبكف شكمي ا كىفسي ا
هع الطٛب الهتدربٓف  ,هها يسبب ىفكر ٌؤٚء الطٛب هف هشرفٍٓـ فتتدىْ هستكيات اٚستفادة

هف التدريب العهمْ .

ثالثاً  /مشكالت تتعمق بالمدارس التي يتـ فييا التدريب :

 – 1عدـ كجكد أهاكف هىاسبة لعقد اجتهاعات الطٛب الهعمهٓف هع الهشرؼ عمٍٓـ سكاء قبل

التدريب أك بعدي .

 – 2غالبا ها تككف الحجرات الدراسية صغٓرة الحجـ  ,كهكتظة بالتٛهٓذ  ,ك ٚتتكفر فٍٓا

الشركط الصحية هف تٍكية  ,كاضاءة  ,كدرجة الح اررة الهىاسبة .

 – 3عدـ تكافر الكسائل كالتقىيات التعميهية الحدٓثة فْ التخصصات الهختمفة  ,كاٚكتفاء
بالسبكرة كالقمـ التْ تككف أحياى ا غٓر صالحة لٛستعهاؿ .

 – 4كجكد صعكبة فْ الحصكؿ عمِ الكتاب الهدرسْ  ,كدلٓل الهعمـ ٘عداد كتخطيط الدركس.
 – 5قمة عدد الحصص الهخصصة لتدريب الطٛب الهعمهٓف  ,كذلؾ فْ هعظـ التخصصات .
 – 6صعكبة تكفٓر أهاكف الجمكس لطٛب الهعمهٓف كالهشرؼ عمٍٓـ عىد تكاجداٌـ داخل الفصل
الكاحد لهشاٌدة زهٓل لٍـ يقكـ بالتدريس .

رابعاً  /مشكالت تتعمق باإلدارة المدرسية
 – 1أحياىا تككف هعاهمة سٓئة هف قبل بعض هدٓرؼ هدارس التدريب سكاء هع الطٛب الهتدربٓف

أك الهشرفٓف .

 – 2اىشغاؿ بعض الهدراء فْ اٖهكر ا٘دارية كا٘شراقية التابعة لمهدرسة  ,هها ٓجعمٍـ
ٓىصرفكف عف ا٘شراؼ عمِ الطٛب الهعمهٓف .

 – 3عدـ اٌتهاـ بعض هدٓرؼ هدارس التدريب با٘شراؼ عمِ حضكر الطٛب الهعمهٓف فْ

هكاعٓدٌـ .

 – 4أحياى ا ٓ ٚتفق هدٓر الهدرسة هع الهشرؼ عمِ التربية العهمية فْ التقدٓرات التْ يستحقٍا
الطٛب الهعمهكف .
ٌ – 5ىاؾ بعض الضعف كالتشتت لبعض إدارات الهد ارس التْ ٓتـ فٍٓا التدريب  ,هها ٓؤدؼ

إلِ إثارة الشغب  ,كقمة احتراـ تٛهٓذٌا لمطٛب الهعمهٓف هها ٓؤثر سمبا عمِ ىتائج التربية

العهمية ).عبد هللا  , 2004 ,ص . ( 89
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ػ اإلجراءات المنيجية لمبحث :

عرض ا٘جراءات الهىٍجية التْ استخدهتٍا الباحثة فْ بحثٍا فْ ا٘جابة عمِ تساؤٚت البحث
كالعهل عمِ تحقٓق أٌدافً  ,فكاىت ا٘جابة عمِ التساؤؿ اٖكؿ كالثاىْ هف خٛؿ ا٘طار

الىظرؼ  ,أ ها بخصكص ا٘جابة عمِ التساؤؿ الثالث فكاىت ا٘جابة عميً هف خٛؿ أداة البحث,
كالهتهثمة فْ اٚستبياف  ,كٌك )التعرؼ عمِ كاقع التربية العهمية هف كجٍة ىظر طٛب كمية

التربية قصر بف غشٓر الهتكقع تخرجٍـ ( .كفيها ٓمْ عرض لٍذي ا٘جراءات :

أكالً  /منيجية البحث :

لقد استخدهت الباحثة الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ ٖ ,ىً يهكف هف خٛلً تحقٓق اٌٖداؼ

الهكضكع لمبحث  ,كها أىً أفضل هىٍج لهثل ٌذي البحكث  ,كٌك ٍٓتـ بدراسة الهشكمة كها ٌْ
فْ كاقع الحاؿ).جكدت  , 2000 ,ص. ( 175

ثانيا  /عينة البحث :

بعد أف تـ تحدٓد هجتهع البحث قاهت الباحثة باختيار عٓىة البحث هىً ككاف هجهكع العٓىة

) (22كذلؾ باٚعتهاد عمِ بعض الهكاصفات هىٍا أف يحرؼ البحث داخل الكمية  ,كتتضهف
العٓىة قسـ هعمـ فصل  ,كيككف طٛب التربية العهمية الهتكقع تخرجٍـ  ,أؼ كاىت خبراتٍـ
كقدراتٍـ .

ثالثاً  :أداة البحث :

استخدهت الباحثة ٘جراء البحث اٚستبياف لجهع إجابات عٓىة البحث  ,كٌك الكسٓمة اٖفضل

التْ تىاسب هكضكع البحث  ,كيهتاز بالعدٓد هف الهزايا).ربحْ  ,عثهاف  , 2004 ,ص( 88

ٓتككف اٚستبياف هف ) (16فقرة كجهيعٍا تىاكلت )كاقع التربية العهمية بكمية التربية قصر بف
غشٓر هف كجٍة ىظر الطٛب الهتكقع تخرجٍـ(

رابعاً /المعالجة اإلحصائية :

استخدهت الباحثة الطرؽ ا٘حصائية الٛزهة التْ تتىاسب هع ا٘جابات الهجهعة  ,كأٌداؼ

البحث  ,كيهكف ا٘شارة إلٍٓا :

 – 1الجداكؿ التك اررية .

 – 2الىسبة الهئكية لحساب إجابات أفراد عٓىة البحث .

خامساً  /عرض كتحميل النتائج :
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قاهت الباحثة بعرض كتحمٓل كتفسٓر الىتائج التْ تـ الكصكؿ إلٍٓا فْ ضكء أٌداؼ البحث

الهراد تحقيقٍا  ,كٌىا سكؼ ىعرض أسئمة اٚستبياف هع التكرار ,كالىسبة الهئكية  ,كتفسٓر الىتائج
فكاىت عمِ الىحك التالْ :

السؤاؿ األكؿ  /ىل أنت مف الطالب المتكقع تخرجيـ ؟
فكاىت ا٘جابة )ىعـ( بىسبة ) , (%90كٌذا ٓرجع إلِ أف أغمبٍـ هف الطٛب الهتكقع تخرجٍـ

بسبب إىٍاء الهقررات الدراسية التْ تؤٌمٍـ لمتربية العهمية  ,كأها ا٘جابة ) (ٚكاىت
الىسبة) (%10كٌذي الىسبة تعتبر ضئٓمة جدا  ,كيرجع ذلؾ إلِ أىٍـ هازاؿ لدٍٓـ هكاد دراسية قٓد
الدراسة لـ ٓىجزكٌا  ,أها الذٓف أجابكا )أحياىا( ككاىت ىسبتٍـ )ٚ (%0ىً لـ تتـ ا٘جابة عمِ
ٌذي الخاىة .

السؤاؿ الثاني  /ىل تـ تطبيق التربية العممية الميدانية مف خالؿ دراستؾ لمتربية العممية

النظرية داخل القاعات الدراسية ؟

كاىت ىسبة ا٘جابة )ىعـ( ) (%70كٌذا ٓرجع إلِ اٌتهاـ استاذ الهقرر بٍذا الجاىب التطبيقْ ,
كا٘جابة ) (ٚىسبتٍا ) (%25كيرجع ذلؾ إلِ عدـ استيعاب الطٛب لٍذا الهقرر  ,كقمة كعٍٓـ
بأٌهٓتٍا فْ التدريب الهٓداىْ  ,اها الذٓف أجابكا )أحياىا( فجاءت الىسبة ) (%5كفْ ٌذي الحالة
يككف الطالب قد طبق بعض اٖشياء التْ درسٍا  ,ككذلؾ ٓرجع إلِ عدـ استفادة الطٛب هف
زهٛئٍـ فْ العدٓد هف الجكاىب اك اٌتهاـ الطٛب بالتربية العهمية  ,كهعالجة القصكر بالرجكع

إلِ اٚستاذ أز الهشرؼ التربكؼ .

السؤاؿ الثالث  /ىل تـ تدريبؾ عمى خطكات تحضير الدركس أثناء التربية العممية النظرية ؟
كاىت ىسبة ا٘جابة عمِ )ىعـ( ) (%75كٌذا يعىْ أف هجهكعة كبٓرة هف الطٛب قد تحصمكا
عمِ التدريب بخصكص تحضٓر الدركس قبل خركجٍـ لمتربية العهمية الهٓداىية هف قبل اٖساتذة,
كهراجعتٍـ لٍـ  ,كالذٓف أجابكا ) (ٚكاىت ىسبتٍـ ) , (%20كٌذا ٓرجع إلِ قمة التزاهٍـ بحضكر

الهحاضرات التْ قاـ هف خٛلٍا اٖستاذ بالتدريب عمِ تحضٓر الدركس  ,كالذٓف أجابكا )احياى ا(

كاىت ىسبتٍـ )ٓ (%5رجع ذلؾ إلِ التدريب عمِ تحضٓر الدركس لبعض الهكاد .

السؤاؿ الرابع  /ىل أعطيت لؾ المفردات الكافية حكؿ التربية العممية الميدانية أثناء دراستؾ
لمقرر التربية العممية النظرية ؟

إف ىسبة الذٓف أجابكا )ىعـ( كاىت ) (%70كٌذا ٓرجع إلِ اٌتهاـ اٖستاذ بٍذا الهقرر ,
كتكعية الطٛب بأٌهية التربية العهمية  ,كالذٓف أجابكا ) (ٚفىسبتٍـ كاىت ) (%15كيرجع السبب

لعدـ اىضباطٍـ لحضكر هحاضرات التربية العهمية أك ٓرج السبب غمِ عدـ أخذ الهفردات
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الكافية لمتربية العهمية أك عدـ تكضيحٍا  ,كالذٓف أجابكا )أحياى ا( كاىت ىسبتٍـ ) (%15كيرجع

ذلؾ إلِ اهتٛؾ الطٛب لبعض الهعمكهات حكؿ التربية العهمية يهكف تحصمكا عمٍٓا هف قبل
هدرسٓف سابقٓف لٍـ صمة بٍـ أك حتِ هف زهٛئٍـ الذٓف طبقكا التربية العهمية سابقا .

مستمر في حضكر محاضرات التربية العممية النظرية ؟
ا
السؤاؿ الخامس  /ىل كنت

إف ىسبة الذٓف أجابكا )ىعـ( كاىت ) (%85كيرجع ذلؾ إلِ اٌٚتهاـ بالهحاضرات  ,كالهثابرة

كالحرص الشدٓد عمٍٓا ٖىٍا ضركرية ٘عداد الطالب الهعمـ تربكي ا لمتربية العهمية الهٓداىية  ,كأها

الذٓف أجابكا ) (ٚفكاىت ىسبتٍـ )ٓ (%0رجع ذلؾ لعدـ التزاـ الطٛب بحضكر الهحاضرات ,

كقمة هتابعة هف قبل أستاذ الهادة  ,كربها ٓرجع السبب إلِ عدـ تىزيل الهقرر ىٍائيا  ,كالذٓف

أجابكا )أحياىا( كاىت ىسبتٍـ ) (%15يهكف أف ٓرجع السبب لغياب الطٛب أىفسٍـ عف بعض

الهحاضرات  ,أك قمة كعْ الطٛب بأٌهية ٌذي الهحاضرات .

السؤاؿ السادس  /ىل استفدت مف مشاىدتؾ لممجتمع المدرسي  ،كالحياة المدرسية كنظاميا
مف خالؿ التربية العممية الميدانية ؟

إف أكبر ىسبة كاىت لمذٓف أجابكا )ىعـ( ) (%70كيرجع ذلؾ إلِ اٌتهاـ الطٛب بالتربية
العهمية كالكعْ التاـ بأٌهٓتٍا فْ اكتساب خبرات التعاهل هع الهجتهع الهدرسْ كىظاهً كاداراتً,
كالذٓف أجابكا ) (ٚكاىت ىسبتٍـ ) (%5فٍذي الىسبة تعتبرٌا الباحثة ضعيفة جدا كيرجع السبب

إلِ عدـ اٌتهاـ الطٛب بالهشاٌدة  ,كها يحدث داخل أسكار الهدرسة  ,كالذٓف أجابكا )أحياى ا(
كاىت ىسبتٍـ ) (%25كيرجع ذلؾ إلِ أف الطالب استفادة هف بعض الهكاقف أك عدـ إتاحة

الفرصة لهشاٌدة هاذا يحدث داخل الهدرسة .

السؤاؿ السابع  /ىل استفدت مف األنشطة المدرسية ككيفية اإلشراؼ عمييا؟
إف ا٘جابات تركزت عمِ )ىعـ( كىسبتٍـ ) (%70كٌذا ٓدؿ عمِ اٌٚتهاـ الشدٓد باٖىشطة

الهدرسية ككيفية التعاهل هعٍا هف خٛؿ اعطاءٌـ حصص الىشاط داخل الفصل  ,أك هشاٌدة

بعض اٖىشطة الهدرسية كالهشاركة فٍٓا  ,أها الذٓف أجابكا )(ٚفىسبتٍـ )ٓ (%10رجع إلِ عدـ
اٌتهاـ ٌؤٚء الطٛب باٖىشطة الهدرسية  ,ككذلؾ عدـ كعٍٓـ بأٌهٓتٍا فْ رفع هعىكيات التٛهٓذ

كتىهية قدراتٍـ  ,كقد ٓرجع السبب أحياىا إلِ عدـ قياـ الهدرسة بأؼ ىشاط خٛؿ فترة التربية

العهمية  ,كالذٓف أجابكا )أحياىا( كاىت ىسبتٍـ )ٓ (%20رجع السبب إلِ قمة اٌٚتهاـ باٖىشطة
الهدرسية أك عدـ تكاجد الطالب الهعمـ فْ فترة إقاهة اٖىشطة الهدرسْ فْ الهدرسة التْ يطبق

فٍٓا التربية العهمية .
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السؤاؿ الثامف  /ىل استفدت مف معرفة دكر اإلدارة المدرسية في إدارة المدرسة  ،كالتعرؼ

عمى الكثير مف المكاقف المختمفة داخل المدرسة ؟

كاىت ىسبة الذٓف أجابكا )ىعـ( )ٓ (%55رجع إلِ ا٘لهاـ التاـ هف قبل الطٛب بكل ها

ٓجرؼ داخل ا٘دارة  ,كبىاء عٛقة جٓدة هعٍا كالرجكع إلٍٓا فْ كل اٖحكاؿ  ,كالذٓف أجابكا )(ٚ
كىسبتٍـ كاىت )ٓ (%15رجع إلِ عدـ اٌتهاـ الطالب الهعمـ بأٌهية دكر ا٘دارة الهدرسية أك

سكء هعاهمة هف قبمٍا لطٛب التربية العهمية كعدـ التعاكف هعٍـ  ,ككاىت ىسبة الذٓف أجابكا

)أحياىا( ) (%30يهكف أف يككف الطالب الهعمـ قد تعرؼ عمِ بعض اٖعهاؿ كاٖىشطة التْ
تقكـ بٍا ا٘دارة الهدرس ية  ,كقد ٓرجع إلِ عدـ التكاصل الطالب الهعمـ هع ا٘دارة الهدرسية إٚ

فيها ٓتعمق بالحضكر كاٚىصراؼ.

السؤاؿ التاسع  /ىل اكتسبت خبرات مف مشاىدتؾ لممعمـ المتعاكف في أثنا تدريسو داخل

الفصل كمعاممتو مع تالميذه ؟

كاىت ىسبة الذٓف أجابكا)ىعـ( ) (%45كٌذا ٓرجع إلِ الكعْ التاـ بالتربية العهمية كأٌهٓتٍا فْ

اكتساب الخبرات هف الهعمـ الهتعاكف فْ تخطيط كتىفٓذ كتقكيـ الدركس أها الذٓف أجابكا )(ٚ
ككاىت ىسبتٍـ ) (%15قد ٓرجع السبب فْ عدـ اهتٛؾ الهعمـ الهتعاكف الخبرات الكافية فْ

التدريس أك عدـ التعاكف بٓف الهعمـ الهتعاكف كالطٛب التربية العهمية أك أف الطالب غٓر هٍتـ

باٚستفادة هف حضكري هع الهعمـ الهتعاكف  .كالذٓف أجابكا )أحياى ا( فكاىت ) (%40كٌذا يعىْ
بأف الطالب يهكف أف يككف استفاد هف الهعمـ الهتعاكف فْ بعض الهكاد كقد ٓرجع السبب إلِ

عدـ حضكر الهعمـ الهتعاكف هع طٛب التربية العهمية داخل الفصل .

السؤاؿ العاشر  /ىل استفدت مف مشاىدة زمالئؾ لؾ كأنت تقكـ بتدريس التالميذ؟
أف ىسبة الذٓف أجابكا )ىعـ( كاىت ) (%45قد استفادكا هف الهشاٌدة فْ تجىب اٖخطاء أثىاء
تطبٓق التربية العهمية  ,ككيفية هعالجتٍا  ,كالذٓف أجابكا ) (ٚفكاىت ىسبتٍـ ) (%5كٌْ ىسبة

ضئٓمة جدا  ,كيرجع ذلؾ إلِ عدـ اٚستفادة هف الهشاٌدة  ,كقد تككف الهشاٌدة ليس لٍا ٌدؼ

كاضح  ,أك عدـ حضكر زهٛئٍـ لهشاٌدتٍـ كالذٓف أجابكا )أحياىا( كٌذي ىسبة تعتبر هتكسطة
بهعىِ أف الطٛب قد استفادكا هف هشاٌدة زهٛئٍـ فْ بعض الهكاقف التدريسية أك تمقٍٓـ بعض

الهٛحظات الهٍهة فْ التدريس .

السؤاؿ الحادي عشر  /ىل استفدت مف مراحل التييئة التربية العممية مف خالؿ دراستؾ التربية

العممية النظرية أثناء تدريبؾ الفعمي ؟
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ىسبة الذٓف أجابكا )ىعـ( كاىت )ٓ (%60رجع ذلؾ إلِ اٌتهاـ استاذ الهادة  ,كخبراتً الهتعددة

فْ ٌذا الهجاؿ  ,ككذلؾ الكعْ التاـ بأٌهية التٍٓئة فْ التربية العهمية الهٓداىية  ,كالذٓف أجابكا
) (ٚكاىت ىسبتٍـ ) (% 0كيرجع السبب فْ ذلؾ إلِ عدـ اٌٚتهاـ بٍذا الجاىب التدريبْ
كالهعرفْ كعدـ اٖخذ بتكجٍات الهشرؼ  ,كالذٓف أجابكا )أحياىا( كاىت ىسبتٍـ ) (%40كٌذا

ٓرجع إلِ قمة اٌٚتهاـ كالكعْ بأٌهية التٍٓئة لتدريب الهٓداىْ لطالب الهعمـ .

السؤاؿ الثاني عشر  /ىل تحسنت ميارتؾ في التعامل مع التالميذ خالؿ ىذه التجربة العممية ؟
كاىت ىسبة الطٛب الذٓف أجابكا )ىعـ( ) , (%100كٌذا ٓرجع إلِ اٌٚتهاـ الشدٓد بالتربية

العهمية  ,كالعهل عمِ اكتساب الخبرات اٚجتهاعية  ,كالهٍارات التدريسية فْ التعاهل هع

التٛهٓذ  ,كقد ٓرجع أيضا إلِ ىكع شخصية الطالب الهعمـ هف الجكاىب التربكية كالهٍىية  ,ككها
ٓرجع السبب أيض ا إلِ العهل بتكجٍٓات كىصائح الهشرؼ التربكؼ  ,كالذٓف أجابكا ) (ٚك)أحياى ا(
ىسبتٍـ كاىت ) (%0كيرجع ذلؾ إلِ عدـ اٌٚتهاـ بٍذا الجاىب الهتعمق بالتعاهل هع التٛهٓذ

بسبب الىظر إلِ ككف التربية العهمية عبارة عف حصص دراسية فقط هٍهٛا الجكاىب الىفسية

كالتربكية .

السؤاؿ الثالث عشر  /ىل تحسنت ميارتؾ في تخطيط كتنفيذ كتقكيـ الدركس خالؿ التجربة

العممية ؟

إف ىسبة الطٛب الذٓف أجابكا )ىعـ( كاىت ) (%85كٌذا يعىْ بأىٍـ تحسىت هٍاراتٍـ فْ
ٌذي الجكاىب  ,كٌذا ٓرجع إلِ الهتابعة الهستهرة  ,كاعطاء الحصص باستهرار  ,كالتكاصل

الهستهر هع الهشرؼ التربكؼ  ,كالهشرؼ اٖكاديهْ  ,كالذٓف أجابكا ) (ٚكاىت ىسبتٍـ )(%0

ٓرجع السبب إلِ عدـ هراجعة الهشرؼ التربكؼ  ,كعدـ اٚستفادة هف هشاٌدة زهٛئٍـ ,

كاٚستشارة هف قبل الهشرفٓف  ,كالذٓف أجابكا )أحياى ا( كاىت ىسبتٍـ )ٌ (%15ؤٚء الطٛب قد
تحسىت البعض هف هٍاراتٍـ فْ بعض هف الجكاىب  ,أك ٓرجع السبب إلِ اٌٚتهاـ ببعض

الهكاد دكف غٓرٌا أك التركٓز عمِ هادة هعٓىة .

السؤاؿ الرابع عشر  /ىل زادت ثقتؾ بنفسؾ بعد ىذه التجربة العممية ؟
كاىت ىسبة الطٛب الذٓف أجابكا )ىعـ( )ٌ (%95ذي الىسبة كبٓرة هها تدؿ عمِ أٌهية التربية

العهمية فْ زيادة ثقة الطالب الهعمـ بىفسً  ,كتهكىً هف العهمية التدريس دكف خجل أك خكؼ هها
ٓؤدػ إلِ بىاء شخصية جدٓدة هٍىية كتربكية  ,كبىاء عٛقات جٓدة كتعاكىية هع أخريف ,

كالذٓف أجابكا ) (ٚكاىت ىسبتٍـ )ٓ (%0رجع ذلؾ إلِ الخكؼ هف هكاجٍة أخريف كهخالطتٍـ,
كالشعكر دائها بالىقص الشدٓد  ,كالذٓف أجابكا )أحياىا( كاىت ىسبتٍـ )ٌ (%5ؤٚء الطٛب تزيد
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ثقتٍـ بىفسٍـ أحياى ا فْ بعض الهكاقف فْ فترات زهىية هعٓىة أثىاء تطبٓق التربية العهمية  ,كقد

ٓرجع أحياىا إلِ الهدرسة ذاتٍا إذ لـ تتح لً الفرصة لبىاء ثقتً بىفسً .

السؤاؿ الخامس عشر  /ىل حدث تغيير في اتجاىاتؾ نحك مينة التدريس إيجابياً أك سمبياً ؟

كاىت ىسبة الطٛب الذٓف أجابكا )ىعـ( ) (%45كٌذا يعىْ أىً قد حدث تغٓٓر فْ

اتجاٌاتٍـ ىحك هٍىة التدريس  ,كيرجع ذلؾ إلِ تغٓٓر كجٍة الىظر هف قبل الطالب الهعمـ
كاعتبارٌا هٍىة التدريس رسالة كليس هٍىة  ,كالذٓف أجابكا ) (ٚكاىت ىسبتٍـ )ٌ (%45ؤٚء

الطٛب ٓ ٚكجد تغٓٓر فْ اتجاٌاتٍـ ىحك هٍىة التدريس  ,كيرجع ذلؾ إلِ عدـ الرغبة فْ

ههارسة هٍىة التدريس أك قمة الخبرة فْ ٌذا الهجاؿ  ,كالذٓف أجابكا )أحياىا( كاىت الىسبة

) (% 10كيعىْ أف ٌؤٚء الطٛب قد حدث تغٓٓر فْ بعض كجٍات الىظر لدٍٓـ ىحك هٍىة
التدريس  ,كيرجع ذلؾ إلِ بعض الهكاقف التْ هركا بٍا هف خٛؿ التطبٓق الهٓداىْ ,كاختٛطٍـ
بالتٛهٓذ كا٘دارة الهدرسية.

السؤاؿ السادس عشر  /ىل حققت جممة مف األىداؼ التربكية كاالجتماعية كالنفسية خالؿ

التجربة العممية ؟

إف ىسبة الطٛب الذٓف أجابكا )ىعـ( كاىت ) (%85كٌذا يعىْ أف هجهكعة هف الطٛب

الهعمهٓف قد حققكا جهمة هف اٌٖداؼ خٛؿ ٌذي التجربة  ,كيرجع ذلؾ أىٍـ تهكىكا هف تطبٓق
التربية العهمية عمِ أكهل كجً  ,كحققكا جهمة هف اٌٖداؼ هىا تككيف الشخصية كالثقة بالىفس ,

كتككيف عٛقات إىساىية  ,كاحتراـ أخريف كالتعاكف هعٍـ  ,كالذٓف أجابكا ) (ٚكاىت ىسبتٍـ

) (% 0كيرجع السبب إلِ عدـ كضع أٌداؼ هف قبمٍـ كها ٓرجع إلِ الٛهباٚة فْ ٌذا الجاىب ,

كالذٓف أجابكا )أحياىا( كاىت ىسبتٍـ ) (%15كقد اتضح هف خٛؿ ٌذي الىسبة أف قمي ٛهف
الطٛب لـ يحققكا جهمة هف اٌٖداؼ  ,كٌذا ٓرجع لقمة قدراتٍـ كهٍاراتٍـ فْ فٍـ اٌٖداؼ فْ

حد ذاتٍا .

ػ نتائج البحث :

تكصل البحث إلِ جهمة هف الىتائج كٌْ كأتْ :

 - 1أكدت ىتائج البحث عمِ أف أفراد عٓىة البحث التْ اىخرطت فْ برىاهج التربية العهمية
أغمبٍـ هف الطٛب الهتكقع تخرجٍـ  ,ككاىت بىسبة ). (%90

 – 2كها دلت ىتائج البحث عمِ أف الطٛب قد اىجزكا الحدات الدراسية التْ تسهح لٍـ بتطبٓق

التربية العهمية ككاىت بىسبة ) (%90كٌذي الىسبة تدؿ عمِ هثابرة ٌؤٚء الطٛب عمِ الجد

كاٚجتٍاد فْ دراستٍـ .
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 -3أظٍرت ىتائج ٌذا البحث قدرة الطٛب الهعمهٓف عمِ تطبٓق التربية العهمية الهٓداىية داخل
القاعات الدراسية يعرؼ )بالتعمـ الهصغر( ككاف بىسبة ).(%70

 – 4أكدت ىتائج البحث عمِ حصكؿ الطٛب عمِ التدريب فيها ٓخص تحضٓر الدركس قبل
خركجٍـ لمتربية العهمية الهٓداىية هف قبل الهشرفٓف  ,ككاف بىسبة ). (%75

 – 5كها أكدت ىتائج البحث عمِ أف الطٛب كاىكا هستهريف فْ حضكر هحاضرات التربية
العهمية ككاىت بىسبة ) (%85كٌذا ٓدؿ عمِ الحرص الشدٓد هف قبل الطٛب لمهكاظبة عمِ

الحضكر .

 – 6دلت ىتائج البحث عمِ أف بعض الطٛب استفادكا هف هشاٌدة زهٛئٍـ لٍـ أثىاء القياـ

بالتدريس داخل الفصل الدراسْ  ,ككاىت الىسبة ). (%45

 – 7أظٍرت الىتائج ٌذا البحث عمِ أف الطٛب استفادكا هف اٖىشطة الهدرسية ككيفية التعرؼ
عمٍٓا  ,ككاىت بىسبة ). (%70

 – 8أكدت ىتائج البحث عمِ أف الطٛب قد تحسىت هٍاراتٍـ فْ التعاهل هع التٛهٓذ هف خٛؿ
التجربة العهمية  ,ككاىت بىسبة ) (%100كٌذا ٓدؿ عمِ حرصٍـ الشدٓد فْ اكتساب الهٍارات

التربكية هف خٛؿ التربية العهمية .

 – 9أطٍرت ىتائج البحث أف الطٛب قد تحسىت هٍاراتٍـ فْ تخطيط كتىفٓذ كتقكيـ الدركس
بىسبة ). (%85

 – 10أكدت ىتائج البحث عمِ أف الطٛب زادت ثقتٍـ بأىفسٍـ هف خٛؿ برىاهج التربية العهمية
بىسبة ) (%95كٌذا ٓرجع إلِ القدرة عمِ التطبٓق الهٓداىْ بكل حهاس .

 – 11أظٍرت ىتائج البحث عمِ أف عدـ كجكد سياسة كاضحة بٓف كميات التربية كهدارس
التدريب فيها ٓتعمق ببراهج التربية العهمية .

 – 12أكدت ىتائج البحث عمِ كجكد صعكبة فْ الحصكؿ عمِ الكتاب الهدرسْ  ,كدلٓل الهعمـ
٘عداد الدركس .

 – 13كها أكدت ىتائج البحث عمِ كجكد اتفاؽ أحياىا بٓف هدٓر الهدرسة كالهشرؼ عمِ التربية
العهمية فْ التقدٓرات التْ يستحقٍا الطٛب الهعمهكف .

ػ تكصيات البحث :

أكالً  :بخصكص الكمية :
 – 1تأٌٓل الهشرفٓف الجاهعٓٓف .

 – 2عقد كرش عهل داخل الكمية لتحسٓف هستكػ أداء الطمبة فْ التربية العهمية .
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 – 3تدريس هساؽ ىظرؼ جدٓد خاص بالتربية العهمية .

 – 4تدريب الطمبة عمِ اٚبتكار فْ الكسائل التعميهية بها ٓتىاسب هع الفركؽ الفردية لمتٛهٓذ .
ثانياً  :بخصكص الطمبة المتدربيف :

 – 1التحضٓر الجٓد لمهادة العمهية .

 – 2التعرؼ عمِ الخائص العقمية كالىفسية كاٚجتهاعية كالعهرية لمتٛهٓذ .
 – 3التىكيع فْ طرائق التدريس كالكسائل التعميهية .
 – 4التىكع فْ اٖسئمة الصفية .
 – 5هراعاة الفركؽ الفردية .

 – 6العهل عمِ ضبط الصف بشكل حازـ .

 – 7اٚلتزاـ بقكاىٓف الهدرسة كهكاعٓد الحصص .

 – 8التىكيع فْ استخداـ الثكاب كالعقاب هع عدـ استخداـ العقاب البدىْ .
ثالثاً  :بخصكص المشرؼ التربكي :

 – 1حضكر أكثر هف درس لكل طالب لتقكيهً بشكل أدؽ .
 – 2تحسٓف العٛقة بٓف الهشرؼ كالطمبة .

 – 3تقديـ الىصائح كا٘رشادات لمطمبة فْ بداية التدريب العهمْ .
رابعاً  :بخصكص إدارة المدرسة كالمعمـ المتعاكف :

 – 1هتابعة حضكر طمبة التربية العهمية كالتشدٓد عمِ الغياب .
 – 2تقديـ الىصيحة كتكجيً الطالب الهعمـ لتحسٓف أدائً .

 – 3هتابعة هدٓر الهدرسة لهستكػ أداء الطمبة الهتدربٓف .

 – 4تكفٓر الكتاب الهدرسْ  ,كدلٓل الهعمـ لطمبة التربية العهمية .

ػ مقترحات البحث :

 - 1ضركرة اهتٛؾ الطالب الهعمـ لهعآٓر الهعمـ الىاجح فْ التربية العهمية .
 – 2ضركرة تطبٓق التعميـ الهصغر أثىاء دراسة التربية العهمية الىظرية داخل القاعة الدراسية ,
كذلؾ لها لٍا اٖثر فْ تحسٓف أداء الطالب الهعمـ فْ التربية العهمية الهٓداىية .

 – 3القياـ بدراسة حكؿ الهشكٛت التْ تكاجً الطمبة الهعمهٓف فْ التدريب العهمْ  ,كعٛقتً
بالتكافق الىفسْ كاٚجتهاعْ لٍـ .
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 – 4ضركرة تهدٓد فترة تطبٓق التربية العهمية الهٓداىية  ,كتشهل فصمٓٓف دراسٓٓف ,كتككف
هىفصمة فْ فصل  ,كهتصمة فْ الفصل الذؼ ٓميً حتِ يكتسب الطالب الهعمـ جهمة هف

الهٍارات التدريسية  ,كتىهية كفاءتً التربكية كالهٍىية .

ػ قائمة المراجع :

 – 1أبك الٍٓجاء  ,التربية الهٓداىية دلٓل عهل الهشرفٓف كالطٛب الهعمهٓف  ,عهاف  ,دار
الهىاٌج لمىشر كالتكزيع  ,الطبعة الثاىية 2007 ,ـ .

 – 2احهد عيسِ داككد  ,أصكؿ التدريس  ,الىظرؼ كالعهمْ  ,عهاف  ,دار يافا العمهية لمىشر
كالتكزيع 2014 ,ـ .

 – 3جكدت عزت عطكػ ف أسالٓب البحث العمهْ )هفاٌيهً  ,أدكاتً  ,طرفً ا٘حصائية (
عهاف  ,دار الثقافة لمىشر كالتكزيع  2000 ,ـ .

 – 4حهداف دمحم زياد  ,التربية العهمية لطٛب الهعمهٓف  ,هفاٌيهٍا  ,ككفاياتٍا  ,كتطبيقاتٍا
الهدرسية ,هؤسسة الرسالة  ,دار الحدٓثة لمىشر كاٚستشارات كالتدريب

الطبعة السابعة ,

1997ـ .

 – 5دلٓل التربية العهمية  ,جاهعة السمطاف قابكس ُ ,عهاف  1997 ,ـ.
 – 6دلٓل التربية العهمية لطٛب التربية العهمية جاهعة أسٓكط  ,هصر . 2006 ,

 - 7ربحْ هصطفِ عمياف  ,عثهاف دمحم غىيـ  ,أسالٓب البحث العمهْ  ,اٖسس الىظرية
كالتطبٓق العهمْ  ,اٖردف  ,عهاف  ,دار الصفاء لمىشر كالتكزيع 2004ـ

 – 8شحاتً دحس  ,ىحك تطكير التعمـ فْ الكطف العربْ بٓف الكاقع كالهستقبل  ,القاٌرة  ,الدار

الهصرية المبىاىية  2003 ,ـ.

 -9عبد هللا عبد الرحهف صالح ,التربية العهمية كهكاىتٍا فْ برىاهج الهعمهٓف  ,عهاف  ,دار
كائل  2004 ,ـ .

 – 10عطية هحسف عمْ كالٍاشهْ عبد الرحهف  ,التربية العهمية كتطبيقاتٍا فْ إعداد هعمـ
الهستقبل  ,اٖردف  ,عهاف  ,دار الهىاٌج لمىشر كالتكزيع  2007 ,ـ.

 – 11دمحم صبيح الرشآدة  ,التربية العهمية بٓف الىظرية كالتطبيقية  ,عهاف  ,دار يافا العمهية
لمىشر كالتكزيع  2000 ,ـ .

 – 12كفاء السٓد خضر  ,رؤية جدٓدة فْ اٖعٛـ التربكؼ  ,هصر  ,القاٌرة  2018 ,ـ.
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الدراسات العممية :
 – 1حىاف أحهد عياد  ,رسالة هاجستٓر بعىكاف ) كاقع التربية العهمية فْ هؤسسات التعميـ

العالْ فْ الضفة الغربية هف كجٍة الطمبة( لبىاف  2013 ,ـ .

*************************************
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معكقات التدريب الميداني في المجاؿ المدرسي لطالب الخدمة االجتماعية مف
كجية نظر الطمبة دراسة ميدانية مطبقة عمى طالب قسـ الخدمة االجتماعية
كمية التربية قصر بف غشير

د .منى دمحم بف عصماف

الممخص :

كمية التربية قصر بف غشير  /جامعة طرابمس

يعد التدريب الهٓداىْ إحدػ الركائز الهٍهة فْ هٍىة الخدهة اٚجتهاعية؛ لها يحققً هف

اكتساب الههارس لمقيـ كاٚتجاٌات كالهٍارات كالهعارؼ التْ تساعد عمِ زيادة هعدؿ أدائً

الهٍىْ ,كتحهمً هسؤكليات العهل ,فٍك الكسٓمة العهمية التْ تهكف الطمبة هف تطبٓق حصٓمة

الهعارؼ الىظرية فْ الحياة العهمية  ,كها يشجع طٛب الخدهة اٚجتهاعية عمِ اجتياز الهراحل
اٚكلِ لمعهل الهٍىْ  ,كىظ ار لتعدد الهشكٛت كالصعكبات التْ تكاجً طمبة التدريب الهٓداىْ فْ

الخدهة اٚجتهاعية كالتْ تحد هف استفادتٍـ هف التدريب الهٓداىٌْ ,دفت ٌذي الدراسة إلِ تحدٓد
هعكقات استفادة طمبة الخدهة اٚجتهاعية هف التدريب الهٓداىْ فْ الهجاؿ الهدرسْ هف كجٍة

ىظر الطمبة ,كتعتبر ٌذي الدراسة هف الدراسات الكصفية حٓث سٓتـ استخداـ هىٍج الهسح
اٚجتهاعْ بطريقة الحصر الشاهل كتطبيقً عمِ جهيع طٛب الخدهة اٚجتهاعية الهسجمٓف

بتدريب الهٓداىْ بقسـ الخدهة اٚجتهاعية بكمية التربية قصر بف غشٓر كالبالغ عددٌـ )(26
كقاهت الباحثة بأعداد أداة استباىة هككىة هف ) (38عبارة هكزعة عمِ اربع هحاكر كأداة لجهع

البياىات ,كبعد جهع كتفريغ البياىات كتحمٓمٍا تكصمت الباحثة إلِ جهمة هف الىتائج أٌهٍا كجكد

هعكقات لمتدريب الهٓداىْ هرتبطة بالطمبة كالهشرؼ اٖكاديهْ كهعكقات هتعمقة بالهشرؼ
الهؤسسْ كالهدرسة الهؤسسة .

المقدمة :

لقد برزت أٌهية التدريب الهٓداىْ فْ الخدهة اٚجتهاعية هىذ زهف بعٓد ,بل هىذ ىشأت الخدهة
اٚجتهاعية كهٍىة إىساىية لٍا قيهٍا كهبادئٍا كأخٛقياتٍا كهٍاراتٍا.

فالتدريب الهٓداىْ يعد إحدػ الركائز الهٍهة فْ هٍىة الخدهة اٚجتهاعية؛ لها يحققً هف

اكتساب الههارس لمقيـ كاٚتجاٌات كالهٍارات كالهعارؼ التْ تساعد عمِ زيادة هعدؿ أدائً

الهٍىْ ,كتحهمً هسؤكليات العهل ,فٍك الكسٓمة العهمية التْ تهكف الطمبة هف تطبٓق حصٓمة

الهعارؼ الىظرية فْ الحياة العهمية  ,كها يشجع طٛب الخدهة اٚجتهاعية عمِ اجتياز الهراحل
اٚكلِ لمعهل الهٍىْ  ,كتكهف أٌهية التدريب الهٓداىْ فْ ككىً الىصف الهكهل لتعمـ الخدهة
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اٚجتهاعية فهف خٛؿ التدريب ىستطيع أف ىخرج طٛبا هؤٌمٓف تأٌي ٛسميها يهمككف الخبرة
كالهٍارة كقادريف عمِ ههارسة الهٍىة بكل كفاءة كفاعمية.

كتتهٓز هٍىة الخدهة اٚجتهاعية باحتكاء هىاٌجٍا كهقرراتٍا عمِ التدريب الهٓداىْ حٓث ٓتـ

تدريب الطٛب فْ العدٓد هف الهؤسسات اٚجتهاعية فْ هختمف هجاٚت الرعاية اٚجتهاعية,
كىظ ار لها لمتدريب الهٓداىْ هف أٌهية بالغة فْ إعداد اٖخصائٓٓف اٚجتهاعٓٓف  ,كتكظٓف

الجكاىب كالهعارؼ الىظرية التْ ٓتمقاٌا الطٛب فْ القاعات الدراسية كاكسابٍـ الخبرة العهمية فْ
جاىب الههارسة كصقل هٍاراتٍـ ,كها لً اٌٚهية فْ اكتشاؼ الهعكقات التْ تكاجً ههارسْ

الخدهة اٚجتهاعية.

كعمِ الرغـ هف أف ٌىاؾ اٌتهاها با٘عداد الهٍىْ لٗخصائْ اٚجتهاعْ ,سكاء فْ عهمية

اختياري كتعميهً كتدريبً ,إ ٚأف ٌىاؾ شككػ هف كجكد فجكة بٓف ا٘عداد الىظرؼ لٗخصائْ
اٚجتهاعْ كالكاقع الهٓداىْ لههارسة الخدهة اٚجتهاعية فْ الهجتهع بصفة عاهة ,كالهجاؿ

الهدرسْ بصفة خاصة  ,كبالتالْ أدػ ذلؾ إلِ كجكد العدٓد هف الهعكقات التْ ٓتعرض لٍا

طالب التدريب الهٓداىْ هها قد يحد هف استفادتً هف البرىاهج التدريبْ  ,كعميً ,جاءت ٌذي

الدراسة لتسمط الضكء عمِ الهعكقات التْ تكاجً طمبة التدريب الهٓداىْ بقسـ الخدهة اٚجتهاعية
فْ الهجاؿ الهدرسْ ,كلٍذا جاء اٌتهاـ الباحثة بأٌهية التدريب الهٓداىْ لطٛب الخدهة

اٚجتهاعية ,لها لً هف حاجة ضركرية فْ الىٍكض بههارسة الخدهة اٚجتهاعية هف خٛؿ

التعرؼ عمِ كاقع التدريب الهٓداىْ  ,كسٓتـ فْ ٌذا البحث الكقكؼ عمِ الهعكقات التْ تكاجً
التدريب الهٓداىْ فْ الهجاؿ الهدرسْ  ,ككذلؾ التعرؼ عمِ آراء كاتجاٌات الطٛب الهتدربٓف

بقسـ الخدهة اٚجتهاعية بكمية التربية جاهعة طرابمس ,كهقترحاتٍـ لتطكير التدريب الهٓداىْ بها

يعكد بالفائدة عمِ الجهيع فْ ٌذا الهجاؿ.
مشكمة البحث:

يعد التدريب الهٓداىْ هككى ا أساسي ا هف هككىات الخدهة اٚجتهاعية ,حٓث يسٍـ فْ إعداد

خريجٓف هؤٌمٓف بشكل جٓد لدٍٓـ هف الخبرات كالهٍارات ها ٓجعمٍـ قادريف عمِ ههارسة هٍىة
الخدهة اٚجتهاعية بكفاءة كفاعمية

)(1

)الٍٚٛت,2015,ص ,(1110إذ ٓتـ تدريب طٛب

الخدهة اٚجتهاعية بكمية التربية فْ الهؤسسات التعميهية عمِ هبادغ كأسس كهٍارات خاصة

بالهٍىة تتـ هف خٛؿ إشراؼ اكاديهْ كهؤسسْ ٓتعاكف فْ إطار خطة تدريبية ٌادفة تعطْ

طٛب الخدهة اٚجتهاعية الفرصة ٚكتساب الهٍارات كالخبرات العهمية الحقيقية هف الهٓداف,
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كتحكيل الهعارؼ الىظرية كالهٍارات إلِ ههارسة تطبيقية بها ٓتفق كثقافتٍـ كقيهٍـ ,كبذلؾ يككف

لمطالب القدرة عمِ الهىافسة كاٚبداع فْ هجاؿ عهمً.

كعمِ الرغـ هف اٌٚتهاـ الذؼ ٓكليً قسـ الخدهة اٚجتهاعية بكمية التربية قصر بف غشٓر

بجاهعة طرابمس لمتدريب الهٓداىْ تىظيها كاشرافا ,إ ٚأف ٌىاؾ العدٓد هف الهعكقات التْ تكاجً

العهمية التدريبية ,كالتْ ٚحظتٍا الباحثة هف خٛؿ اٚشراؼ عمِ التدريب الهٓداىْ لطمبة قسـ
الخدهة اٚجتهاعية  ,كقد جاءت ٌذي الدراسة لتسمط الضكء عمِ الهعكقات التْ تكاجً التدريب

الهٓداىْ فْ الهؤسسات التعميهية هف كجٍة ىظر طٛب الخدهة اٚجتهاعية بكمية التربية قصر
بف غشٓر ,كهعرفة اراءٌـ كاتجاٌاتٍـ فْ التدريب الهٓداىْ فْ

الهؤسسات التعميهية التْ

ٓتدربكف فٍٓا  ,بٍدؼ التكصل إلِ هقترحات لتطكيري بها يساٌـ فْ ىجاح التدريب الهٓداىْ فْ

الهؤسسات التعميهية  ,كهف ٌىا يهكف تحدٓد هشكمة الدراسة فْ التعرؼ عمِ هعكقات التدريب
الهٓداىْ فْ الهجاؿ الهدرسْ لطٛب الخدهة اٚجتهاعية هف كجٍة ىظر الطمبة .

أىمية البحث:

تىبع أٌهية الدراسة هف خٛؿ الكاقع الفعمْ الذؼ ٚهستً الباحثة أثىاء قياهٍـ بعهمية

ا٘شراؼ العهمْ عمْ طمبة الخدهة اٚجتهاعية بكمية التربية قصر بف غشٓر  ,فقد ٚحظا العدٓد
هف الهعكقات التْ تكاجً الطمبة ,لذا سعت الباحثة ٘جراء ٌذي الدراسة إيهاىا بأٌهية التدريب

الهٓداىْٚ ,رٕجغ األّ٘١خ إٌظو٠خ ٚاٌؼٍّ١خ ٌٍلهاٍخ ِٓ فالي :

 -1يعتبر التدريب الهٓداىْ جزءا أساسي ا هف عهمية التعميـ فْ الخدهة اٚجتهاعية ,كيكسب
البرىاهج التدريبْ الطٛب الهعارؼ كالهٍارات التْ تهكىٍـ هف الههارسة الهٍىية فْ

الهؤسسات الهختمفة بصفة عاهة كالهؤسسات التعميهية بشكل خاص بعد التخرج.

 -2تكهف اٌٖهية التطبيقية لمدراسة فْ التعرؼ إلِ طبيعة الهعكقات التْ تكاجً طمبة
الخدهة اٚجتهاعية فْ التدريب الهٓداىْ كالهرتبطة بعىاصر العهمية التدريبية ,هها يسٍـ

فْ هعالجة جكاىب القصكر فْ العهمية التدريبية فْ الهجاؿ الهدرسْ .

 -3التدريب الهٓداىْ ٌك الىصف الهكهل لتعميـ الخدهة اٚجتهاعية كبدكىً تفقد الهٍىة
أٌهٓتٍا كيستحٓل تحقٓق الىهك الهٍىْ لطمبة الخدهة اٚجتهاعية.

 -4الهساٌهة فْ ك ضع خطط كبراهج لمتدريب الهٓداىْ بقسـ الخدهة اٚجتهاعية فْ كمية
التربية قص بف غشٓر تتىاسب هع الهشكٛت كالهعكقات التْ تحد هف استفادة طمبة

الخدهة اٚجتهاعية هف التدريب الهٓداىْ فْ الهؤسسات التعميهية.
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تساؤالت البحث :
تسعِ الدراسة الِ ا٘جابة عمِ التساؤؿ الرئيسْ السؤاؿ الرئيسْ الهتهثل فْ )ها ٌْ

هعكقات التدريب الهٓداىْ فْ الهجاؿ الهدرسْ لطٛب الخدهة اٚجتهاعية هف كجٍة ىظر

الطمبة) كتتفرع هىً عدد هف التساؤٚت الفرعية أتية :

 -1هاٌْ الهعكقات التْ تكاجً التدريب الهٓداىْ فْ الهجاؿ الهدرسْ الهرتبطة بالطمبة ؟
 -2هاٌْ الهعكقات التْ تكاجً التدريب الهٓداىْ فْ الهجاؿ الهدرسْ الهرتبطة بالهشرؼ
اٖكاديهْ ؟

 -3هاٌْ الهعكقات التْ تكاجً التدريب الهٓداىْ فْ الهجاؿ الهدرسْ الهرتبطة باٖخصائْ
اٚجتهاعْ الهشرؼ الهؤسسْ؟

 -4الهعكقات التْ تكاجً التدريب الهٓداىْ فْ الهجاؿ الهدرسْ الهرتبطة بالهدرسة هؤسسة
التدريب؟

أىداؼ البحث :
تسعِ الدراسة لتحقٓق ٌدؼ رئيسْ هفادي ) التعرؼ عمِ هعكقات التدريب الهٓداىْ فْ
الهجاؿ الهدرسْ لطٛب الخدهة اٚجتهاعية هف كجٍة ىظر الطمبة(.
كيتفرع هىً عدد هف اٌٖداؼ الفرعية :

 -1التعرؼ عمِ الهعكقات التْ تكاجً التدريب الهٓداىْ فْ الهجاؿ الهدرسْ الهرتبطة
بالطمبة

 -2التعرؼ عمِ الهعكقات التْ تكاجً التدريب الهٓداىْ فْ الهجاؿ الهدرسْ الهرتبطة
بالهشرؼ اٚكاديهْ

 -3التعرؼ عمِ الهعكقات التْ تكاجً التدريب الهٓداىْ فْ الهجاؿ الهدرسْ الهرتبطة
باٖخصائْ اٚجتهاعْ الهشرؼ الهؤسسْ

 -4التعرؼ عمِ الهعكقات التْ تكاجً التدريب الهٓداىْ فْ الهجاؿ الهدرسْ الهرتبطة
بالهدرسة هؤسسة التدريب

مفاىيـ كمصطمحات البحث :

 -1المعكقات  :تعىْ الهعكقات فْ المغة عقبة ,عائق أك حائل

)(2

)البعمبكْ

,1986,ص.(626
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كتعرؼ الهعكقات بأىٍا )عبارة عف عقبات تقف حائٛا دكف تحقٓق اٌٖداؼ الهىشكدة فْ تطبٓق

هساؽ الخدهة اٚجتهاعية ,أك كل ها ٓكاجًٍ الطمبة هف هكاقف تعٓق أداءٌـ لدكرٌـ الهٍىْ
كتعجز قدراتٍـ عف هكاجٍتٍا بفاعمية())(3رجب,2000,ص.(47

كتعرؼ الهعكقات اجرائيا بأىٍا )هجهكعة هف العقبات التْ تكاجً طمبة التدريب الهٓداىْ فْ قسـ

الخدهة اٚجتهاعية فْ كمية التربية قصر بف غشٓر ,كتحكؿ دكف إعدادٌـ هٍىي ا بالكفاءة
الهطمكبة لمقياـ بهٍاهٍـ فْ الهؤسسات التعميهية التْ سيهارسكف فٍٓا الهٍىة هستقبٛا(.

 -2التدريب الميداني :يعرؼ التدريب الهٓداىْ بأىً )العهمية التْ ٓتـ عف طريقٍا ربط
الىظرية بالتطبٓق هف خٛؿ ههارسة هٓداىية تستخدـ فٍٓا أسس تربكية تعميهية كتكجٍٓية
كعٛجية كاستشارية لتحقٓق الىهك الهٍىْ الهرغكب لطالب الخدهة اٚجتهاعية ,بإشراؼ

أكاديهْ كبالتعاكف هع الهؤسسات الهٓداىية(

)(4

)أبك الهعاطْ ,2001 ,ص.(25

التدريب الميداني في الخدمة االجتماعية  :يعرؼ التدريب الهٓداىْ فْ الخدهة اٚجتهاعية
بأىً)جزء هف التعميـ الهٍىْ لمطٛب ,حٓث يطبق الطمبة الهعمكهات كالهٍارات الهطمكبة هف
خٛؿ ها ٓتمقكىً هف دركس فْ الفصل الدارسْ فْ الههارسة الهباشرة هع العهٛء فْ هجاٚت

الخدهة اٚجتهاعية تحت إشراؼ هٍىْ()) (5السكرؼ ,2000,ص.(390

كيعرؼ التدريب الهٓداىْ إجرائي ا بأىً )ٌك عهمية ٓتـ هف خٛلٍا ربط الجاىب الىظرؼ

بالتطبيقْ هف خٛؿ ههارسة هٍىية ٘كساب الطٛب الهٍارات كالخبرات كجعل قيـ كهبادغ

الهٍىة تتجسد فْ أفعالٍـ كسمككياتٍـ ,هف خٛؿ إش ارؼ أكاديهْ كهؤسسْ ,كٌك جاىب رئيسْ
كهٍـ هف جكاىب ا٘عداد الهٍىْ لطٛب الخدهة اٚجتهاعية هها ٓجعمٍـ قادريف عمْ التعاهل

هع الحاٚت كفْ هختمف الهستكيات كالهجاٚت( .

 -3المجاؿ المدرسي  :تعرؼ الخدهة اٚجتهاعية فْ الهجاؿ الهدرسْ بأىٍا) إحدػ هجاٚت
الههارسة الهٍىية لٗخصائْ اٚجتهاعْ فْ الهؤسسات التعميهية بٍدؼ رعاية التٛهٓذ
بتدعيـ كتىهية قدراتٍـ أك هساعدتٍـ عمِ إشباع احتياجاتٍـ كهكاجٍة هشكٛتٍـ عف

طريق التعاكف الهخطط بٓف اٖخصائْ كالتخصصات الهختمفة بالهدرسة أك الهجتهع
الهحمْ لٛستفادة هف الهكارد الهتاحة أك التْ يهكف إتاحتٍا لربط الهؤسسة التعميهية

ببٓئتٍا كتحقٓق ها يصبك إليً الهجاؿ هف أٌداؼ فْ إطار السياسة التعميهية فْ

الهجتهع(

)(6

)أبك الهعاطْ ,2006,ص.(76

كيعرؼ إجرائي ا )بأىً هؤسسة هف هؤسسات التدريب الهٓداىْ العاهمة فْ هجاؿ الخدهة

اٚجتهاعية كتهارس دك ار هٍىيا فْ استيعاب ك تدريب طٛب الخدهة اٚجتهاعية بكمية التربية
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,لهساعدتٍـ عمْ تطبٓق الجاىب العهمْ ٚكتساب الهٍارات الهٍىية ,تحت إشراؼ هؤسسْ هف

قبل اٚخصائْ اٚجتهاعْ بالهدرسة( .

 -4الطمبة:يعرؼ الطمبة بأىٍـ )ٌـ الفئة الهستٍدفة لتحقٓق هصمحتٍـ بالجٍكد التْ تبدؿ
بالتدريب الهٓداىْ ليصبحكا أخصائٓٓف اجتهاعٓٓف فاعمٓف قادريف عمِ اٖداء(

,2005,ص.(162

)(7

)فٍهْ

كيعرؼ الطمبة إجرائي ا)ٌـ طمبة هقررات التدريب الهٓداىْ) (2ك)(3ك) (4فْ تخصص الخدهة
اٚجتهاعية بكمية التربية قصر بف غشٓر الهمتحقكف بالهؤسسات التعميهية كهتدربٓف ٚستكهاؿ

هتطمبات هقررات التدريب الهٓداىْ( .

 -5الخدمة االجتماعية  :تعرؼ الخدهة اٚجتهاعية بأىٍا)ىكع هف الخدهة تعهل هف جاىب
عمِ هساعدة الفرد أك جهاعة اٖسرة التْ تعاىْ هشكٛت لتتهكف هف الكصكؿ إلِ

هرحمة سكية كهٛئهة ,كتعهل هف جاىب آخر عمِ إزالة العكائق التْ تعرقل اٖفراد عمِ

أف يستهركا أقصِ قدراتٍـ قدر ا٘هكاف())(8حساىٓف‘,1996ص.(109

كتعرؼ إجرائيا بأىٍا )هٍىة يهارسٍا أخصائْ اجتهاعْ تـ إعدادي ىظريا كعهميا لههارسة ٌذي
الهٍىة كتتـ ههارسة ٌذي الهٍىة باستخداـ طرؽ كهىاٌج هتعددة لتقديـ الخدهات لهستحقٍٓا(.

الدراسات السابقة :

 -1دراسةدمحم رزؽ ):( 2010

)(9

بعىكاف (:الهعكقات التْ تكاجً طٛب التدريب الهٓداىْ عىد إعدادٌـ هٍىيا لتحمٓل البٓئة
الهحيطة بالهىظهة (ٌ,دفت الدراسة إلِ تحدٓد هدػ أٌهية دراسة طٛب التدريب الهٓداىْ لمبٓئة
الهحيطة بهؤسسة التدريب الهٓداىْ فْ إعدادٌـ هٍىيا لتحمٓل البٓئة الهحيطة بالهىظهة ,كتحدٓد

الهعكقات التْ تكاجً الطٛب عىد إعدادٌـ دراسة عف البٓئة الهحيطة بهؤسسة التدريب ,كتعتبر
ٌذي الدراسة هف الدراسات الكصفية التحمٓمية ,كاستخدهت الدراسة هىٍج الهسح اٚجتهاعْ

الشاهل لجهيع هؤسسات التدريب الهٓداىْ لطٛب الفرقة الرابعة قطاع بكرسعٓد كالبالغ عددٌـ

) (87هؤسسة ,كقد أظٍرت الىتائج أف غالبية عٓىة الدراسة ٓركف أف ٌىاؾ أٌهية كبٓرة جدا
عٓىة الدراسة
لمدراسة التْ يقكـ الطٛب بإعدادٌا عف البٓئة الهحيطة بهؤسسة التدريب ,كها ترػ ّ
أف أكلِ هزايا إعداد الدراسة ٌْ تزكيد الطٛب بخبرات تساعدٌـ فْ تحمٓل البٓئة الهحيطة

بالهىظهة ,كفٍـ العٛقة بٓف خصائص البٓئة الهحيطة بالهىظهة كىكعية الخدهات الهقدهة لمعهٛء

الهعمكهات الٛزهة لمدراسة.
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 -2دراسة زردة دمحم شبيطة ): ( 2011

)(10

بعىكاف ):هعكقات التدريب الهٓداىْ بهجاٚت الههارسة العاهة فْ الخدهة اٚجتهاعية (,حٓث

ٌدفت الدراسة إلِ تحدٓد أٌـ هعكقات التدريب الهٓداىْ بهجاٚت الههارسة العاهة فْ الخدهة
اٚجتهاعية ,كالهرتبطة بالطالب ,كهشرؼ التدريب ,كبأخصائْ الهؤسسة ,كالهؤسسة ىفسٍا,
كتىتهْ ٌذي الدراسة إلِ الدراسات الكصفية ,كاستخدهت هىٍج الهسح

اٚجتهاعْ بطريقة العٓىة لعدد ) ( 243هف طٛب التدريب الهٓداىْ بخهس هىاطق تعميهية فْ
جاهعة القدس الهفتكحة كٌْ) ىابمس ,قمقٓمية ,طكلكرـ ,جىٓف ,طكباس( ,كتكصمت الدراسة إلِ

أف أٌـ هعكقات التدريب الهٓداىْ بهجاٚت الههارسة العاهة فْ الخدهة اٚجتهاعية: ٌْ ,
الهعكقات الهرتبطة بهؤسسات التدريب الهٓداىْٓ ,مٍٓا الهعكقات الهرتبطة بطٛب التدريب ,ثـ
الهعكقات الهرتبطة بأخصائْ الهؤسسة ٓمٍٓا الهعكقات الهرتبطة بالهشرؼ اٖكاديهْ.
-3دراسة سراج الصادؽ اليادي (: )2016

)(11

بعىكاف )التعرؼ عمِ هعكقات تحقٓق الجكدة الشاهمة فْ تطبٓق التدريب الهٓداىْ لطٛب

الخدهة اٚجتهاعية( ,كٌدفت الدراسة الِ تحدٓد الهعكقات التْ تحكؿ دكف تحقٓق الجكدة الشاهمة
الهرتبطة با٘عداد الهعرفْ لمتدريب الهٓداىْ ,كالهعكقات الهرتبطة بالهشرفٓف اٖكاديهٓٓف

,كالهعكقات الهرتبطة بالهشرؼ الهؤسسْ  ,كهعرفة الهعكقات أثىاء التدريب الهتعمقة بالهؤسسة
التدريبية ككذلؾ الهعكقات التْ تتعمق بالطالب الهتدرب كتكصمت الد ارسة إلِ عدة ىتائج هف

أٌهٍا أف الكعاء الزهىْ الهخصص لمتدريب الهٓداىْ ٓ ٚتىاسب هع برىاهج التدريب الهٓداىْ,
كعدـ قدرة الهؤسسات التدريبية عمِ استيعاب الطٛب الهتدربٓف ,كعدـ كجكد إدارة هتخصصة فْ

با٘شرؼ عمِ التدريب الهٓداىْ ,ككجكد فركؽ بٓف الكميات فْ هستكػ
ا
الهؤسسات التدريبية تٍتـ
كجكد هعكقات لمتدريب الهٓداىْ ,كأف الهشرؼ اٚكاديهْ  ٚيقكـ بدارسة كقياس كفاءة البراهج

التدريبية  ,كٓ ٚتـ اختيار الهشرؼ الهؤسسْ بهقآيس عمهية تتكفر فٍٓا الشركط الهطمكبة ,كاعتهد
الباحث فْ بحثً عمِ الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ.

-4دراسة أحمد دمحم الرنتيسي(:)2018

)(12

بعىكاف  ):هعكقات استفادة طمبة الخدهة اٚجتهاعية هف التدريب الهٓداىْ فْ الهؤسسات

اٚجتهاعية هف كجٍة ىظر الطمبة ( ٌ,دفت الدراسة إلِ تحدٓد هعكقات استفادة طمبة الخدهة

اٚجتهاعية هف التدريب الهٓداىْ فْ الهؤسسات اٚجتهاعية هف كجٍة ىظر الطمبة ,كتعتبر ٌذي

الدراسة هف الدراسات الكصفية ,حٓث استخدـ الباحث هىٍج الهسح اٚجتهاعْ بطريقة الحصر
الشاهل ,كتـ تطبٓق الدراسة عمِ جهيع طمبة الخدهة اٚجتهاعية فْ هستكػ السىة الثالثة
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الهسجمٓف لهساؽ التدريب الهٓداىْ ,كالطمبة فْ هستكػ السىة الرابعة الذٓف أىٍكا هساؽ التدريب
الهٓداىْ فْ قسـ الخدهة اٚجتهاعية فْ الجاهعة ا٘سٛهية بغزة كعددٌـ ) (108طٛب

كطالبات ,كاستعاف الباحث بأداة استباىة لمكشف عف ىتائج الدراسة ,كتكصمت ىتائج الدراسة إلِ

أف أكثر الهعكقات التْ تعٓق استفادة طمبة الخدهة اٚجتهاعية هف التدريب الهٓداىْ فْ

الهؤسسات اٚجتهاعية تتهثل فْ الهعكقات الهرتبطة بالهؤسسة ,تمٍٓا الهعكقات الهرتبطة بهشرؼ

الهؤسسة ,تمٍٓا الهعكقات الهرتبطة بقسـ الخدهة اٚجتهاعية ,تمٍٓا الهعكقات الهرتبطة بالهشرؼ
اٖكاديهْ ,كأخٓ ار الهعكقات الهرتبطة بالطمبة.

التعقيب عمى الدراسات السابقة :

هف خٛؿ استعراض الدراسات السابقة اتضح لمباحثة أف اٌتهاهات الدراسات السابقة تعددت

كتىكعت فْ عدة أقطار  ,كاٌتهت بهجاٚت هختمفة فْ الخدهة اٚجتهاعية سكاء عاهة أك

هتخصصة فْ هجاؿ هعٓف ,كتبٓف أف ٌىاؾ العدٓد هف العقبات التْ تكاجً طمبة التدريب

الهٓداىْ هىٍا ها ٓرتبط بالطٛب ك الهؤسسة التدريبية كالهشرفٓف بالهؤسسة كالهشرفٓف
اٖكاديهٓٓف ,كبقسـ الخدهة اٚجتهاعية ,حٓث تتفق الدراسة الراٌىة هع الدراسات السابقة فْ أف

ٌىاؾ العدٓد هف الهعكقات التْ تكاجً طمبة التدريب الهٓداىْ أثىاء فترة التدريب فْ الهؤسسات
اٚجتهاعية الهختمفة ,كتختمف الدراسة الراٌىة عف الدراسات السابقة هف خٛؿ سعٍٓا لتىاكؿ

هعكقات التدريب الهٓداىْ فْ الهجاؿ الهدرسْ لطٛب الخدهة اٚجتهاعية هف كجٍة ىظر

طٛب كمية التربية قصر بف غشٓر بجاهعة طرابمس  ,حٓث لـ تجر عمٍٓـ دراسة هف قبل عمِ

حد عمـ الباحثة .

التدريب الميداني في الخدمة االجتماعية :

يعتبر التدريب الهٓداىْ أحد هككىات ا٘عداد الهٍىْ لطٛب الخدهة اٚجتهاعية كٌك ترجهة

لها درسً الطالب هف هقررات دراسية لتٍٓئة الفرصة أهاـ الطٛب ٚكتساب هعارؼ جدٓدة أثىاء

ههارستً الهٍىية كيساعد عمِ اكتساب الهٍارات التْ تتطمبٍا الههارسة الهٍىية لمهٍىة كها ٓتـ
تغٓٓر اٚتجاٌات كاكتساب اتجاٌات جدٓدة )) (13الشريف1421,ق,ص.(12

كبذلؾ فإف التدريب يعد العهمية التْ ٓتـ خٛلٍا ربط الىظرية بالتطبٓق هف خٛؿ ههارسة

هٓداىية تستخدـ فٍٓا أسس تربكية تعميهية كتكجٍٓية كعٛجية كاستشارية ,لتحقٓق الىهك الهٍىْ
الهرغكب لمطٛب الخدهة اٚجتهاعية بإش ارؼ هؤسسْ كأكاديهْ فْ الهؤسسات اٚجتهاعية
الهتىكعة.
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أىداؼ التدريب الميداني:
ٍٓدؼ التدريب الهٓداىْ فْ الخدهة اٚجتهاعية إلِ تزكيد الطٛب بالهعارؼ كالخبرات

كالهٍارات الٛزهة لههارسة هٍىة الخدهة اٚجتهاعية ,كذلؾ هف خٛؿ هساعدتٍـ عمِ ترجهة
اٖسالٓب الىظرية التْ حصمكا عمٍٓا داخل قاعات الدرس إلِ أسالٓب تطبيقية تسٍـ فْ حل

هشكٛت العهٛء كالهجتهع.

كيعهل التدريب الهٓداىْ فْ الخدهة اٚجتهاعيةعمِ تحقٓق اٌٖداؼ أتية)(14) :أبك الهعاطْ

,2000,ص.(28

- 1إتاحة الفرصة لمطٛب ٚكتساب كترجهة الهعارؼ إلِ ههارسات عهمية تطبيقية كاختبار
الهفاٌيـ الىظرية فْ ضكء الهكاقف الكاقعية.

- 2إكساب الطٛب الهٍارات الفىية لمعهل الهٓداىْ.

- 3إكساب الطٛب اٚتجاٌات السمككية التْ ٓجب أف ٓتصف بٍا اٖخصائْ اٚجتهاعْ
لضهاف ىجاحً فْ عهمً.

- 4إكساب الطٛب عادات العهل الهٍىْ بها يفٓدٌـ فْ عهمٍـ الهٍىْ فْ الهستقبل.
- 5إكساب الطٛب القيـ الهٍىية كأخٛقيات الهٍىة عف طريق الههارسة الهٓداىية كىهك الذات

الهٍىية.

- 6إكساب الطٛب الهٍارات الٛزهة لمقياـ بعهمية التسجٓل كفقا لٗصكؿ الفىية.
- 7تزكيد الطٛب بالخبرات الهٓداىية الهرتبطة بعهميات الههارسة الهٍىية كالدراسة كالتشخيص
كالعٛج كالتقكيـ.

- 8تزكيد الطٛب بهعارؼ كخبرات كهٍارات العهل الفريقْ سكاء هع زهٛئٍـ أك غٓرٌـ
هف الهختصٓف فْ الهٍف اٖخرػ.

أساليب التدريب الميداني:

تتىكع أسالٓب التدريب الهٓداىْ فْ الخدهة اٚجتهاعية كذلؾ بتىكع هجاٚت الههارسة,

كطبيعة اٖعهاؿ ,كهحتكػ البرىاهج التدريبْ ,كطبيعة الهشكٛت التْ تتعاهل هعٍا الهؤسسات

التدريبية ,كىكعية اٖعهاؿ كالهٍاـ الهطمكب إىجازٌا .كبغض الىظر عف كل ذلؾ فإف هف
الضركرؼ استخداـ كل اٖسالٓب الهتاحة كالههكىة فْ سبٓل تحقٓق أٌداؼ ٌذي العهمية ,كها

ٓىبغْ عمِ الهشرفٓف هراعاة الهٛءهة بٓف اٖسمكب التدريبْ كبٓف قدرات الهتدربٓف عمِ

استيعابٍا كاٚستفادة هىٍا.
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كهف

أٌـ

أسالٓب

التدريب

))(15شطٓبة,2011,ص.(20-19

الهستخدهة

فْ

الخدهة

اٚجتهاعية

ها

ٓمْ:

- 1أسمكب الهحاضرة:

الذؼ يعتهد عمِ عرض الحقائق كهعمكهات عف هكضكع هعٓف هف جاىب الهشرؼ,
كاٚستهاع هف قبل الهتدربٓف كتكجيً اٖسئمة.

- 2أسمكب حمقات الىقاش:

الذؼ يعتهد عمِ الهىاقشة كتبادؿ اٖفكار كأراء تحت قيادة كتكجيً الهشرؼ.

- 3أسمكب الىدكة:

الذؼ يعتهد عمِ اشتراؾ أكثر هف هشرؼ هعا فْ تىاكؿ هكضكع كعرضً كتحمٓمً
كهىاقشتً هع الهتدربٓف.

- 4أسمكب دراسة الحالة:

كذلؾ هف خٛؿ إتاحة الفرصة لمهتدربٓف لعرض حاٚت أك هشكٛت هحددة كهىاقشتٍا

كهحاكلة التكصل إلِ حل هىاسب لٍا.

- 5أسمكب تهثٓل اٖدكار:

الذؼ يعتهد عمِ قياـ الهشرؼ كالهتدربٓف بتهثٓل هكاقف هعٓىة كدراستٍا كتحمٓمٍا
كالكصكؿ إلِ تكصيات أك اقت ارحات بشأف التعاهل هعٍا.

- 6أسمكب الهؤتهرات التدريبية:

الذؼ ٓتمخص فْ قياـ الهشرؼ كالهتدربٓف بهىاقشة هكقف أك هشكمة كالتعمـ هف خٛؿ
تبادؿ الهعمكهات كأراء.

- 7أسمكب التطبٓق العهمْ:
حٓث يقكـ الهشرؼ بتىفٓذ أعهاؿ كأىشطة هحددة بطريقة هٍىية هكضحا العهميات
كا٘جراءات كاٖسالٓب اٖساسية الٛزهة لتىفٓذ العهل بطريقة هٍىية صحيحة.

- 8أسمكب الهٛحظة الهباشرة:

الذؼ ٓتمخص فْ قياـ الهشرؼ بهٛحظة الهتدربٓف أثىاء تىفٓذٌـ لٗعهاؿ كاٖىشطة
الهٍىية كتزكيدٌـ بالتعميهات كالتكجٍٓات الٛزهة.

مياـ اإلشراؼ عمى التدريب الميداني كمسؤكلياتو:
ٓتكلِ ا٘شراؼ عمِ العهمية التدريبية لطٛب الخدهة اٚجتهاعية هشرفافٌ ,ها :هشرؼ

الكمية كٌك أحد أعضاء ٌٓئة التدريس أك هف يساعدي ,كهشرؼ الهؤسسة)اٖخصائْ اٚجتهاعْ(
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كٌك الهسؤكؿ عف تدريب الطٛب بالهؤسسة ,كلٍها هٍاـ كهسؤكليات ٓجب أف تتكاهل حتِ

ٓتحقق الٍدؼ هف العهمية التدريبية)(16) .شطٓبة ,2011,ص.(13

كعميً ,تتحدد هسؤكليات الهشرؼ اٖكاديهْ كهشرؼ الهؤسسة )اٖخصائْ اٚجتهاعْ (عمِ

الىحك أتْ:

 .1مسؤكليات المشرؼ األكاديمي:
-1الحصكؿ عمِ هكافقة إدارة الهؤسسة عمِ تدريب الطٛب فٍٓا ,كتيسٓر عهمية استيعابٍـ فْ

الهؤسسات.

-2الكصكؿ إلِ اتفاؽ هع هشرؼ الهؤسسة حكؿ خطة التدريب ,كها ٓتطمب تىفٓذي هف جٍة

الجاهعة كالهؤسسة كفق خطة الجاهعة فْ التدريب ,كطبيعة العهل فْ هؤسسة التدريب.

-3عقد اجتهاع إشرافْ هع هجهكعة الطمبة الهتدربٓف عمِ اٖقل هرة كاحدة كل أسبكعٓف ,كيتـ

هف خٛلً هساعدة الطمبة فْ الهؤسسة عمِ تحقٓق أٌداؼ التدريب الهٓداىْ.

-4عقد اجتهاع إشرافْ فردؼ هع كل طالب عمِ اٖقل هرة كل أسبكعٓف ,كيتـ فيً اٚطٛع

عمِ تقارير التدريب كسجمً كاعتهادي.

طْ أية صعكبات
-5هٛحظة أداء الطٛب الهتدربٓف لهسؤكلياتٍـ التدريبية كهساعدتٍـ فْ تخ ّ

تكاجٍٍـ فْ التدريب.

حد سكاء ,هع تكضيح ها
-6شرح هعآٓر تقكيـ الطمبة لهشرفْ الهؤسسة أك لمطمبة أىفسٍـ عمِ ّ
ٌك هتكقع هىٍـ هف ألكاف السمكؾ كاٖداء الهٍىْ.
-7التقكيـ

الىٍائْ

لطمبة

التدريب

كهدٓرٌا)(17).إشتيً,2009,ص.(257

الهٓداىْ

بالتعاكف

هع

هشرؼ

الهؤسسة

.2مسؤكليات مشرؼ المؤسسة(األخصائي االجتماعي):
-1تقديـ الطٛب الهتدربٓف لمهؤسسة كلمعاهمٓف فٍٓا بهختمف اٖقساـ الهٍىية ٘هكاىية التعرؼ

إلٍٓا.

-2شرح الهٍاـ التْ يقكـ بٍا اٖخصائْ اٚجتهاعْ فْ الهؤسسة بشكل تفصٓمْ ,كاتاحة

الفرصة أهاهٍـ لٛطٛع عمِ البياىات كالهمفات لتدريبٍـ.

-3إتاحة الفرصة لمطٛب لمعهل هباشرة هع الهستفٓدٓف هف خٛؿ العهل هع الحاٚت الفردية
كاٖسرية ,كالجهاعات ,كالهجتهعات الهحمية.

-4الهشاركة فْ بعض اٚجتهاعات ا٘شرافية التْ يعقدٌا الهشرؼ اٖكاديهْ هع الطٛب

لتذلٓل الصعكبات ,أك تقديـ ا٘هكاىات التْ تسٍـ فْ تحقٓق أٌداؼ التدريب الهٓداىْ.
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-5عقد اجتهاعات فردية كجهاعية هع الطٛب لتكجٍٍٓـ بحسب الحاجة ,كالعهل عمِ تذلٓل أؼ

هعكقات تكاجٍٍـ.

-6تكمٓف الطٛب باٖعهاؿ كالهسؤكليات الفىية التْ يقكـ بٍا باعتباري اخصائيا اجتهاعيا.

ٚشترؾ الطٛب فْ تخطيط البراهج كالهىاسبات العاهة كتىفٓذٌا كتقكيهٍا ,هع
ا
-7إتاحة الفرصة

إتاحة الفرصة لمطٛب لمهشاركة فْ أية بحكث هٓداىية تىفذ فْ أثىاء التدريب.

-8التشاكر هع الهشرؼ اٖكاديهْ عىد ظٍكر أية عقبات تحكؿ دكف استفادة الطٛب هف

التدريب ,سكاء هف جاىب الطٛب أك هؤسسة التدريب.

 -9اٚشتراؾ فْ تقٓيـ أداء الطٛب فْ ضكء الهعآٓر العمهية لمتقٓيـ التْ يقدهٍا الهشرؼ
اٖكاديهْ)(18) .إشتيً,2009,ص.(258-257

كبغض الىظر عف كل ذلؾ فإف هف الضركرؼ استخداـ كل اٚسالٓب الهتاحة فْ سبٓل

تحقٓق أٌداؼ ٌذي العهمية ,كها ٓىبغْ عمِ الهشرفٓف هراعاة الهٛءهة بٓف اٖسمكب التدريبْ

كبٓف قدرات الهتدربٓف عمِ استيعابٍا كاٚستفادة هىٍا.

اإلجراءات المنيجية لمدراسة :

منيج البحث  :اعتهدت الدراسة عمِ الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ  ,ذلؾ لهىاسبتً ٖغراض الدراسة

هف خٛؿ كصف ىتائج استجابات طمبة الخدهة اٚجتهاعية بكمية التربية قصر بف غشٓر فْ

جاهعة طرابمس عمِ اٚستباىة كتحمٓمٍا .

مجتمع البحث ٓ :تككف هجتهع الدراسة هف جهيع طٛب الخدهة اٚجتهاعية بكمية التربية قصر
بف غشٓر الهسجمٓف لهادة التدريب الهٓداىْ ) , (4),(3),(2كالبالغ عددٌـ ) (26طالب كطالبة

 ,كقد استخدهت الباحثة طريقة الهسح الشاهل لهجتهع الدراسة .
جدكؿ (  ) 1المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمتغير الجنس مرتبة تنازلياً لمجتمع البحث
ر.ـ

العبارات

العدد

الىسبة

الهتكسط الحسابْ

%

اٚىحراؼ

الهعيارؼ

الرتبة

1

ذككر

4

15.4

0.153

0.500

2

2

إىاث

22

84.6

0.846

0.512

1

تشٓر ىتائج الجدكؿ )(1الذؼ يهثل تكزيع هجتهع البحث حسب الجىس  ,إلِ أف %15.4
هف أفراد هجتهع الدراسة هف الذككر  ,فْ حٓف بمغت ىسبة ا٘ىاث , %84.6كحسب الرتب تهثل

عدد ا٘ىاث فْ الهرتبة اٖكلِ بهتكسط حسابْ  0.846كاىحراؼ هعيارؼ  ,0.512ها ٓدؿ عمِ

أف إقباؿ ا٘ىاث عمِ تخصص الخدهة اٚجتهاعية أكثر هف الذككر حسب هجتهع الدراسة .
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أداة البحث  :هف أجل تحقٓق أٌداؼ البحث قاهت الباحثة بإعداد استباىة هكجٍة لطٛب التدريب
الهٓداىْ بقسـ الخدهة اٚجتهاعية بكمية التربية قصر بف غشٓر  ,هف أجل التعرؼ عمِ هعكقات

التدريب الهٓداىْ هف كجٍة ىظرٌـ ,كقد ٓتككف أداة البحث هف ) (38عبارة هكزعة عمِ اربع
هحاكر عمِ الىحك اٚتْ :

 الهعكقات التْ تكاجً التدريب الهٓداىْ فْ الهجاؿ الهدرسْ الهرتبطة
بالطمبة)(10عبارات .

 الهعكقات التْ تكاجً التدريب الهٓداىْ فْ الهجاؿ الهدرسْ الهرتبطة بالهشرؼ
اٚكاديهْ )(10عبارات.

 الهعكقات التْ تكاجً التدريب الهٓداىْ فْ الهجاؿ الهدرسْ الهرتبطة باٖخصائْ
اٚجتهاعْ الهشرؼ الهؤسسْ )(10عبارات.

 الهعكقات التْ تكاجً التدريب الهٓداىْ فْ الهجاؿ الهدرسْ الهرتبطة بالهدرسة
الهؤسسْ)(8عبارات.

صدؽ األداة :

لمتأكد هف صدؽ أداة الدراسة ُ ,عرضت اٖداة عمِ ) ( 6هف أعضاء ٌٓئة التدريس فْ
قسـ الخدهة اٚجتهاعية  ,لهعرفة هدػ تكافق اٖبعاد هع أٌداؼ الدراسة ,كالتساؤٚت التْ تحاكؿ
ا٘جابة عىٍا ,كقد تـ اٚعتهاد عمِ ىسبة اتفاؽ  ٚتقل عف) , ( %80كحذفت بعض
الفقرات كتهت إعادة صياغة بعضٍا ,كبىاء عمِ ذلؾ ِ
صيغت اٖداة فْ صكرتٍا الىٍائية.
ثبات األداة:

لمتحقق هف ثبات اٚستباىة اختارت الباحثة عدد ) (13عٓىة الهجتهع اٖصمْ لمدراسة ,هف

الجدكؿ ) ٓ ( 2تضح أف قيـ هعاهل الثبات ألفا كركىباخ لمهحاكر 0.917كٌْ عالية جدا بدرجة

كبٓرة حٓث ادىِ قيهة هقبكلة تصل إلِ  , 0.6هها ٓدؿ عمِ أجكبة استهارات البياىات صحيحة

هف قبل.

كتؤكد ايضا ىتائج اختبار كركىباخ لمهحاكر عمِ حدػ كٌْ الهعكقات التْ تكاجً التدريب

الهٓداىْ فْ الهجاؿ الهدرسْ الهرتبطة بالطمبة=  , 0.790أها الهعكقات التْ تكاجً التدريب

الهٓداىْ فْ الهجاؿ الهدرسْ الهرتبطة بالهشرؼ =  0.875كٌْ عالية  ,كىتٓجة اختبار لمهحكر

الثالث الهعكقات التْ تكاجً التدريب الهٓداىْ فْ الهجاؿ الهدرسْ الهرتبطة باٖخصائْ
اٚجتهاعْ الهشرؼ الهؤسسْ = 0.834
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جدول (  ) 5لٌم معامالت الثبات ألداة الدراسة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ
ر .ت

أبعاد الممٌاس

.1

المعكقات التي تكاجو التدريب الميداني في المجاؿ المدرسي المرتبطة بالطمبة

.2

المعكقات التي تكاجو التدريب الميداني في المجاؿ المدرسي المرتبطة بالمشرؼ

.3

.4

معامل
الثبات
0.790
0.875
0.834

المعكقات التي تكاجو التدريب الميداني في المجاؿ المدرسي المرتبطة باألخصائي االجتماعي المشرؼ المؤسسي
المعكقات التي تكاجو التدريب الميداني في المجاؿ المدرسي المرتبطة بالمدرسة المؤسسي

0.607

الدرجة الكلٌة

20220

المعالجة اإلحصائية:
بعد جهع البياىات كهراجعتٍا تـ تفريغٍا باستخداـ حزهة البياىات اٚحصائية برىاهج التحمٓل

اٚحصائْ  spss V.21كالدؼ تـ فيً استخداـ اٖسالٓب ا٘حصائية اٚتية :

-استخداـ هقآيس الىزعة الهركزية الهتكسط الحسابْ  ,كاٚىحراؼ الهعيارؼ كتصىٓف رتب

العبارات الكاردة فْ الهحاكر.

 -كها تـ استخداـ هعادلة ألفا كركىباخ  cronbacch Alphaلتحمٓل هدػ هصداقية كصحة

البياىات لٛستباىة .

عرض كتحميل نتائج البحث:
بعد إجراء الهعالجة ا٘حصائية لمبياىات التْ جهعت ,تـ رصد الىتائج فْ صكرة جداكؿ إحصائية

كالتعمٓق عمٍٓا كتفسٓرٌا عل الىحك اٚتْ:
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جدكؿ (  ) 3التكزيع التكراري لممحكر األكؿ :المعكقات التي تكاجو التدريب الميداني في المجاؿ المدرسي
المرتبطة بالطمبة
اوافك
ر.م

العبارات

1

ىقص الهعرفة الىظرية التْ ٓتزكد بٍا الطمبة قبل التحاقٍـ

التكرار
10

الى حد ما
النسبة
%
38.5

التكرار
13

ال اوافك
النسبة
%
50

التكرار
3

غٌر مبٌن
النسبة
%
11.5

التكرار
-

النسبة
%
-

بالتدريب الهٓداىْ.
2

عدـ قدرة الطالبة عمِ ربط الجاىب الىظرؼ بالجاىب العهمْ.

13

50

10

38.5

3

11.5

-

-

3

عدد ساعات التدريب غٓر كافية لهحتكػ برىاهج التدريب

11

42.3

2

7.7

12

46.2

1

3.8

4

عدـ كجكد تعاكف بٓف الطمبة فْ أداء الهٍاـ التدريبية.

17

65.4

6

23.1

3

11.5

-

-

5

فشل الطمبة الهتدربٓف فْ بىاء عٛقة هٍىية هع اٚخصائْ

15

57.7

6

23.1

5

19.2

-

-

6

عدـ تقبل الطمبة لتكجٍٓات الهشرؼ اٖكاديهْ.

11

42.3

6

23.1

9

34.6

-

-

7

عدـ إىصات الطمبة لتكجٍٓات الهشرؼ الهؤسسْ.

6

23.1

3

11.5

16

61.5

1

3.8

8

بعد هكاف سكف الطمبة عف الهدرسة هؤسسة التدريب.

17

65.4

5

19.2

4

15.4

-

-

9

الغياب الهتكرر لطمبة يفقدي خبرات عهمية كثٓرة فْ التدريب

19

73.1

6

23.1

1

3.8

-

-

-

-

الهٓداىْ.

هشرؼ الهدرسة.

الهٓداىْ.
10

عدـ كجكد هكتب خاص بالطمبة فْ الهدرسة.

22

84.6

11.5

3

1

3.8

جدكؿ (  ) 4المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لممحكر األكؿ  :المعكقات التي تكاجو التدريب
الميداني في المجاؿ المدرسي المرتبطة بالطمبة مرتبة تنازلياً

ر.ـ

العبارات

الهتكسط

اٚىحراؼ

الرتبة

الحسابْ

الهعيارؼ

7

عدـ إىصات الطمبة لتكجٍٓات الهشرؼ الهؤسسْ.

2.40

0.866

1

3

عدد ساعات التدريب غٓر كافية لهحتكػ برىاهج التدريب الهٓداىْ.

2.04

0.978

2

5

فشل الطمبة الهتدربٓف فْ بىاء عٛقة هٍىية هع اٚخصائْ هشرؼ الهدرسة.

1.92

0.891

3

6

عدـ تقبل الطمبة لتكجٍٓات الهشرؼ اٖكاديهْ.

1.92

0.891

3ـ

1

ىقص الهعرفة الىظرية التْ ٓتزكد بٍا الطمبة قبل التحاقٍـ بالتدريب الهٓداىْ.

1.73

0.667

4

2

عدـ قدرة الطالبة عمِ ربط الجاىب الىظرؼ بالجاىب العهمْ.

1.62

0.697

5

8

بعد هكاف سكف الطمبة عف الهدرسة هؤسسة التدريب.

1.50

0.762

6

4

عدـ كجكد تعاكف بٓف الطمبة فْ أداء الهٍاـ التدريبية.

1.46

0.706

7

9

الغياب الهتكرر لطمبة يفقدي خبرات عهمية كثٓرة فْ التدريب الهٓداىْ.

1.31

0.549

8

10

عدـ كجكد هكتب خاص بالطمبة فْ الهدرسة.

1.19

0.491

9

الهجهكع

1.70

0.157

-
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تشٓر ىتائج التحمٓل اٚحصائْ لهحكر المعكقات التي تكاجو التدريب الميداني في المجاؿ

المدرسي المرتبطة بالطمبة بأف قيهة الهتكسط الحسابْ = 1.70كاىحراؼ هعيارؼ , 0.157
كحسب رتب العبارات جاءت العبارة ) (7الهتهثمة فْ عدـ إىصات الطمبة لتكجٍٓات الهشرؼ
الهؤسسْ هف أكثر الهعكقات الهشار إلٍٓا فْ الهرتبة اٖكلِ حٓث بمغ هتكسطٍا الحسابْ2.40

كاىحراؼ هعيارؼ , 0.866كقد ٓرجع ذلؾ لعدـ قدرة الطمبة فْ تككيف عٛقة هٍىية هع هشرؼ

الهدرسة كٌذا ها أكدت عميً العبارة ) (5التْ جاءت فْ الترتٓب الثالث  ,كجاءت العبارة )(3
عدد ساعات التدريب غٓر كافية لهحتكػ برىاهج التدريب الهٓداىْ فْ الهرتبة الثاىية حٓث يصل

هتكسطٍا الحسابْ  2.04كاىحراؼ هعيارؼ , 0.891كٌْ تتفق هع دراسة )سراج الٍادؼ ( فْ

أف الكعاء الزهىْ الهخصص لمتدريب الهٓداىْ ٓ ٚتىاسب هع برىاهج التدريب الهٓداىْ  ,اها

العبارة ) (9الهتهثمة فْ الغياب الهتكرر لمطمبة يفقدي خبرات عهمية كثٓرة فْ التدريب الهٓداىْ

فجاءت فْ الهرتبة ها قبل اٖخٓرة حٓث بمغ هتكسطٍا الحسابْ 1.31كاىحرافٍا الهعيارؼ
 , 0.549كٌذا ٓككد أف أغمب الطمبة هقتىعٓف بأٌهية التدريب الهٓداىْ كجدكاي فْ التخصص ,

أها العبارة ) (10كٌْ عدـ كجكد هكتب خاص بالطمبة فْ الهدرسة فجاءت فْ الهرتبة اٖخٓرة

حٓت يصل هتكسطٍا الحسابْ  1.70كاىحرافٍا الهعيارؼ  ,1.157ها ٓؤكد تعاكف اخصائْ

الهدرسة بتخصيص هكاف لطٛب التدريب الهٓداىْ لتىفٓذ برىاهج التدريب .

كيفٍـ هف ٌذي الىتائج كجكد هعكقات تكاجً التدريب الهٓداىْ تتعمق بالطمبة تتركز عمِ عدـ

قدرة الطمبة عمِ تككيف عٛقة هٍىية هع هشرؼ الهدرسة ها ٓترتب عمٍٓا هف عدـ إىصاتٍـ
لتكجٍٓاتً ,كعمِ عدـ كفاية الفترة الزهىية الهحددة لمتدريب  ,كىقص الهعرفة الىظرية التْ ٓتزكد

بٍا الطمبة قبل التحاقٍـ بالتدريب الهٓداىْ ها ٓترتب عمٍٓا عدـ قدرة الطمبة عمِ ربط الجاىب

الىظرؼ بالجاىب العهمْ .

جدكؿ (  ) 5التكزيع التكراري لممحكر الثاني :المعكقات التي تكاجو التدريب الميداني في المجاؿ المدرسي
المرتبطة بالمشرؼ األكاديمي

اوافك
العبارات

ر.م

الى حد ما

التكرار

1

ىقص الخبرة لدػ الهشرؼ اٖكاديهْ بالتدريب الهٓداىْ.

5

النسبة
%
19.2

13

2

زيادة عدد الطمبة الذؼ يشرؼ عمٍٓـ الهشرؼ اٖكاديهْ فْ

11

42.3

13

ال اوافك

التكرار

النسبة
%
50

2

50

2

غٌر مبٌن
التكرار

النسبة
%
-

التكرار

النسبة
%
7.7

-

-

7.7

-

التدريب الهٓداىْ.
3

عد اىتظاـ الهشرؼ اٖكاديهْ فْ زيارة الطمبة بالهدرسة .

29

76.9

5

19.2

1

3.8

-
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عدـ كضع الهشرؼ اٖكاديهْ خطة كاضحة لمتدريب

16

61.5

4

15.4

6

23.1

-

-

5

عدـ عقد اجتهاعات إشرافيً جهاعية لهتابعة الطمبة.

21

80.8

-

-

5

19.2

-

-

6

عدـ ربط الهشرؼ اٖكاديهْ بٓف الجاىب الىظرؼ كالجاىب

12

46.2

9

34.6

5

19.2

-

-

4

الهٓداىْ.

العمهْ خٛؿ التدريب.
إٌهاؿ هشكٛت الطمبة الهتدربٓف كالعهل عمِ حمٍا هف قبل

7

20

76.9

5

19.2

1

3.8

-

-

9

34.6

12

46.2

5

19.2

-

-

الهشرؼ اٖكاديهْ.
عدـ قدرة الهشرؼ اٖكاديهْ عمِ تكصٓل الهعمكهات لطالبة

8

التدريب الهٓداىْ.
9

خضكع التقٓيـ ٚعتبارات شخصية أكثٓر هىٍا هٍىية.

7

26.9

13

50

6

23.1

-

-

10

قمة استخداـ الكسائل كاٖسالٓب التعميهية الحدٓثة فْ

18

69.2

7

26.9

1

3.8

-

-

التدريب.

جدكؿ (  ) 6المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لممحكر الثاني  :المعكقات التي تكاجو التدريب
الميداني في المجاؿ المدرسي المرتبطة بالمشرؼ األكاديمي مرتبة تنازلياً
الحسابي

االنحراؼ

المعياري

الرتبة

العبارات

ر.ـ

المتكسط

1

ىقص الخبرة لدػ الهشرؼ اٖكاديهْ بالتدريب الهٓداىْ.

2.12

0.711

1

9

خضكع التقٓيـ ٚعتبارات شخصية أكثٓر هىٍا هٍىية.

1.96

0.720

2

8

عدـ قدرة الهشرؼ اٖكاديهْ عمِ تكصٓل الهعمكهات لطالبة التدريب الهٓداىْ.

1.85

0.735

3

6

عدـ ربط الهشرؼ اٖكاديهْ بٓف الجاىب الىظرؼ كالجاىب العمهْ خٛؿ التدريب.

1.73

0.778

4

2

زيادة عدد الطمبة الذؼ يشرؼ عمٍٓـ الهشرؼ اٖكاديهْ فْ التدريب الهٓداىْ.

1.65

0.629

5

4

عدـ كضع الهشرؼ اٖكاديهْ خطة كاضحة لمتدريب الهٓداىْ.

1.62

0.852

6

5

عدـ عقد اجتهاعات إشرافيً جهاعية لهتابعة الطمبة.

1.38

0.804

7

10

قمة استخداـ الكسائل كاٖسالٓب التعميهية الحدٓثة فْ التدريب.

1.35

0.562

8

3

عدـ اىتظاـ الهشرؼ اٖكاديهْ فْ زيارة الطمبة بالهدرسة .

1.27

0.533

9

7

إٌهاؿ هشكٛت الطمبة الهتدربٓف كالعهل عمِ حمٍا هف قبل الهشرؼ اٖكاديهْ.

1.27

0.533

9ـ

الهجهكع

1.620

0.115

-

تشٓر ىتائج التحمٓل اٚحصائْ لهحكر المعكقات التي تكاجو التدريب الميداني في المجاؿ
المدرسي المرتبطة بالمشرؼ االكاديمي بأف قيهة الهتكسط الحسابْ = 1.620كاىحراؼ هعيارؼ
 , 0.115كحسب رتب العبارات جاءت العبارة( )1ىقص الخبرة لدػ الهشرؼ اٖكاديهْ بالتدريب
الهٓداىْ هف أكثر الهعكقات الهشار إلٍٓا فْ الهرتبة اٖكلِ حٓث بمغ هتكسطٍا  2.12كاىحراؼ
هعيارؼ  , 0.711وجاءت فً المرتبة الثانٌة العبارة ( )9المتمثلة فً خضكع التقٓيـ ٚعتبارات
شخصية أكثٓر هىٍا هٍىية بهتكسط حسابْ1.96كاىحراؼ هعيارؼ ,0.720وجاءت العبارة ()3
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عدـ اىتظاـ الهشرؼ اٖكاديهْ فْ زيارة الطمبة بالهدرسة فً المرتبة ما لبل األخٌرة بمتوسط
حسابً 1.27وانحراف معٌاري  , 0.533وجاءت العبارة ( )7إٌهاؿ هشكٛت الطمبة الهتدربٓف
كالعهل عمِ حمٍا هف قبل الهشرؼ اٖكاديهْ بالهرتبة اٖخٓرة بهتكسط حسابْ  1.27كاىحراؼ
هعيارؼ  ,0.533كٌْ هساكية لمعبارة السابقة ها ٓؤكد حرص الهشرؼ اٖكاديهْ عمِ هتابعة
الطٛب كهحاكلة حل هشكٛتٍـ الهتعمقة بالتدريب الهٓداىْ.
كيتضح هف ذلؾ كجكد هعكقات لمتدريب الهٓداىْ ترتبط بالهشرؼ اٚكاديهْ تهثمت فْ ىقص
الخبرة لدػ بعض الهشرفٓف ها ترتب عمٍٓا عدـ ربط الجاىب الىظرؼ بالجاىب الهٓداىْ ,كعدـ
كضع خطة كاضحة لمتدريب الهٓداىْ كٌذا ها أكدت عميً دراسة )سراج الٍادؼ ( بأف الهشرؼ
اٖكاديهْ  ٚيقكـ بدراسة كقياس كفاءة البراهج التدريبية ,كقد ٓرجع ذلؾ لقمة الدكرات التدريبية
التْ تصقل كتطكر الجاىب الهٍىْ لمهشرؼ اٚكاديهْ  ,كاٚطٛع عمِ الجدٓد فْ جاىب
التدريب الهٓداىْ كاٚستفادة هف خبرات الدكؿ اٖخرػ فْ ٌذا الهجاؿ.
جدكؿ (  ) 7التكزيع التكراري لممحكر الثالث :المعكقات التي تكاجو التدريب الميداني في المجاؿ المدرسي
المرتبطة باألخصائي االجتماعي المشرؼ المؤسسي
اوافك
ر.م
1

العبارات
عدـ كجكد الكقت الكافْ لدػ الهشرؼ الهؤسسْ لهتابعة
الطمبة.

2

عدـ إتاحة الهشرؼ الهؤسسْ الفرصة لمطمبة الهتدربٓف لهقابمة
الحاٚت بالهدرسة.

3

كثرة اٖعباء الهٍىية لمهشرؼ الهؤسسْ تعيقً عف هتابعة
الطمبة الهتدربٓف.

4

ىقص الخبرة الهٍىية لٗخصائْ اٚجتهاعْ الهشرؼ
الهؤسسْ.

5

إٌهاؿ عقد اخصائْ الهؤسسة اٚجتهاع هع الطمبة الهتدربٓف
لهىاقشة إىجازاتٍـ .

6

عدـ تىفٓذ هشرؼ الهؤسسة لخطة التدريب الهٓداىْ التْ
يضعٍا قسـ الخدهة اٚجتهاعية .

7

إٌهاؿ هشكٛت الطمبة الهتدربٓف كالعهل عمِ حمٍا هف قبل
الهشرؼ اٖكاديهْ.

8

عدـ تعاكف الهشرؼ الهؤسسْ هع الهشرؼ اٚكاديهْ ٘ىجاح
العهمية التدريبية.

التكرار

الى حد ما

النسبة
%

غٌر مبٌن

ال اوافك

التكرار

النسبة
%

التكرار

النسبة
%

التكرار

النسبة
%

16

61.5

6

23.1

4

15.4

-

-

17

65.4

7

26.9

2

7.7

-

-

16

61.5

10

38.5

-

-

-

-

15

57.7

9

34.6

2

7.7

-

-

20

76.9

3

11.5

3

11.5

-

-

16

61.5

6

23.1

4

15.4

-

-

9

34.6

17

65.4

-

-

-

-

13

50

7

26.9

6

23.1

-

-
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9

ضعف رغبة بعض هشرفْ الهؤسسة فْ اٚشراؼ عمِ الطمبة
الهتدربٓف.

10

الهؤٌٛت العهمية لبعض هشرفْ الهؤسسة  ٚتتىاسب هع
هتطمبات التدريب الهٓداىْ.

[متطمبات التحكؿ التربكي لكميات التربية في ظل تحديات تكنكلكجيا المعرفة]

17

65.4

3

11.5

6

23.1

-

-

10

38.5

13

50

3

11.5

-

-

جدكؿ (  ) 8المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لممحكر الثالث :المعكقات التي تكاجو التدريب
الميداني في المجاؿ المدرسي المرتبطة باألخصائي االجتماعي المشرؼ المؤسسي مرتبة تنازلي
العبارات

ر.ـ

الهتكسط
الحسابْ

8

عدـ تعاكف الهشرؼ الهؤسسْ هع الهشرؼ اٚكاديهْ ٘ىجاح العهمية التدريبية.

10

الهؤٌٛت العهمية لبعض هشرفْ الهؤسسة  ٚتتىاسب هع هتطمبات التدريب

1.73
1.73

اٚىحراؼ
الهعيارؼ

الرتبة

0.827

1

0.667

1ـ

الهٓداىْ.
7

إٌهاؿ هشكٛت الطمبة الهتدربٓف كالعهل عمِ حمٍا هف قبل الهشرؼ الهؤسسْ.

1.65

0.485

2

9

ضعف رغبة بعض هشرفْ الهؤسسة فْ اٚشراؼ عمِ الطمبة الهتدربٓف.

1.58

0.857

3

1

عدـ كجكد الكقت الكافْ لدػ الهشرؼ الهؤسسْ لهتابعة الطمبة.

1.54

0.761

4

6

عدـ تىفٓذ هشرؼ الهؤسسة لخطة التدريب الهٓداىْ التْ يضعٍا قسـ الخدهة

1.54

0.761

4ـ

اٚجتهاعية .
1.50

0.648

5

4

ىقص الخبرة الهٍىية لٗخصائْ اٚجتهاعْ الهشرؼ الهؤسسْ.

0.643

6

2

عدـ إتاحة الهشرؼ الهؤسسْ الفرصة لمطمبة الهتدربٓف لهقابمة الحاٚت بالهدرسة.

1.42

7

3

كثرة اٖعباء الهٍىية لمهشرؼ الهؤسسْ تعيقً عف هتابعة الطمبة الهتدربٓف.

1.38

0.496

5

إٌهاؿ عقد اخصائْ الهؤسسة اٚجتهاع هع الطمبة الهتدربٓف لهىاقشة إىجازاتٍـ .

1.35

0.689

8

الهجهكع

1.542

0.125

-

تشٓر ىتائج التحمٓل اٚحصائْ لهحكر المعكقات التي تكاجو التدريب الميداني في المجاؿ

المدرسي المرتبطة بالمشرؼ المؤسسي بأف قيهة الهتكسط الحسابْ = 1.542كاىحراؼ هعيارؼ

 , 0.125كحسب رتب العبارات جاءت العبارة( )8عدـ تعاكف الهشرؼ الهؤسسْ هع الهشرؼ
اٚكاديهْ ٘ىجاح العهمية التدريبية هف أكثر الهعكقات الهشار إلٍٓا فْ الهرتبة اٖكلِ حٓث بمغ

هتكسطٍا  1.73كاىحراؼ هعيارؼ , 0.827وهذا مؤشر ٌدل على وجود ضعف فً التنسٌك بٌن
المشرف االكادٌمً والمشرف المؤسسً  ,وجاءت العبارة ( )10فً المرتبة األولى مكرر
والمتمثلة الهؤٌٛت العهمية لبعض هشرفْ الهؤسسة  ٚتتىاسب هع هتطمبات التدريب الهٓداىْ
بهتكسط حسابْ1.73كاىحراؼ هعيارؼ,0.667كقد ٓرجع السبب فْ ذلؾ لعدـ اعتهاد الهدرسة

هؤسسة التدريب عمِ خرجْ الخدهة اٚجتهاعية لمعهل كأخصائْ اجتهاعْ فْ الهدرسة ,

كجاءت العبارة ) (7إٌهاؿ هشكٛت الطمبة الهتدربٓف كالعهل عمِ حمٍا هف قبل الهشرؼ
الهؤسسْ فْ الهرتبة الثاىية حٓث بمغ هتكسطٍا الحسابْ 1.65كاىحراؼ هعيارؼ  , 0.485أها

فْ الترتٓب ها قبل اٖخٓر جاءت العبارة ) (3كثرة اٖعباء الهٍىية لمهشرؼ الهؤسسْ تعيقً عف
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هتابعة الطمبة الهتدربٓف بهتكسط حسابْ  1.35كاىحراؼ هعيارؼ , 0.496كفْ الهرتبة اٖخٓرة
جاءت العبارة ) (5إٌهاؿ عقد اخصائْ الهؤسسة اٚجتهاع هع الطمبة الهتدربٓف لهىاقشة
إىجازاتٍـ بهتكسط حسابْ 1.35كاىحراؼ هعيار0.689

كيتضح هف ذلؾ كجكد هعكقات لمتدريب الهٓداىْ ترتبط باٖخصائْ اٚجتهاعْ )الهشرؼ

الهؤسسْ ( ها أكدت عميً دراسة )أحهد الرىتيسْ( حٓث جاءت الهعكقات الهرتبطة بالهشرؼ
الهؤسسْ فْ الترتٓب الثاىية كقد ٓرجع ذلؾ الِ أف اختيار الهشرؼ الهؤسسْ ٓ ٚتـ كقف
هقآيس عمهية تتكفر فٍٓا الشركط الهطمكبة .

جدكؿ (  ) 9التكزيع التكراري لممحكر الرابع :المعكقات التي تكاجو التدريب الميداني في المجاؿ المدرسي
المرتبطة بالمدرسة مؤسسة التدريب
اكافق
العبارات

ر.ـ

التكرار

الى حد ما
النسبة
%

التكرار

ال اكافق
النسبة
%

التكرار

غير مبيف
النسبة
%

التكرار

النسبة
%

1

ضعف اٚستعدادات لدػ الهدرسة ٚستقباؿ طمبة التدريب الهٓداىْ.

19

73.1

6

23.1

1

3.8

-

-

2
3

افتقار الهدرسة إلِ أخصائٓٓف هٍىٓٓف لدٍٓـ الخبرة كالكفاءة العمهَية.

22

84.6

4

15.4

-

-

-

-

قصكر الهتابعة الدكرية هف قبل إدارة الهدرسة لمطمبة الهتدربٓف.

18

69.2

8

30.8

-

-

-

-

4

عدـ تكفٓر الهدرسة أهاكف لههارسة أىشطة التدريب الهٓداىْ.

21

80.8

5

19.2

-

-

-

-

5

عدـ تىاسب إهكاىيات الهدرسة هع أعداد الطمبة الهتدربٓف .

13

50

11

42.3

2

7.7

-

-

6

تعد الهدرسة طمبة التدريب الهٓداىْ حهل عمٍٓا.

9

34.6

15

57.7

2

7.7

-

-

7

اهتىاع الهدرسة هف اطٛع طمبة التدريب الهٓداىْ عمِ الهمفات ك

12

46.2

9

34.6

5

19.2

-

-

17

65.4

7

26.9

2

7.7

-

-

السجٛت خشٓت عدـ التزاهٍـ بهبدأ السرية الهٍىية .
8

عدـ تعاكف العاهمٓف بالهدرسة هع طالبة التدريب الهٓداىْ لٛستفادة
هف العهمية التدريبية .

جدكؿ (  ) 10المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لممحكر الرابع  :المعكقات التي تكاجو التدريب
الميداني في المجاؿ المدرسي المرتبطة بالمدرسة مؤسسة التدريب مرتبة تنازلي ًا
الهتكسط

ر.ـ

العبارات

6

تعد الهدرسة طمبة التدريب الهٓداىْ حهل عمٍٓا.

7

اهتىاع الهدرسة هف اطٛع طمبة التدريب الهٓداىْ عمِ الهمفات ك السجٛت
خشٓت عدـ التزاهٍـ بهبدأ السرية الهٍىية .

5

عدـ تىاسب إهكاىيات الهدرسة هع أعداد الطمبة الهتدربٓف .

8

عدـ تعاكف العاهمٓف بالهدرسة هع طالبة التدريب الهٓداىْ لٛستفادة هف العهمية
التدريبية .

1

ضعف اٚستعدادات لدػ الهدرسة ٚستقباؿ طمبة التدريب الهٓداىْ.

اٚىحراؼ

الرتبة

الحسابْ

الهعيارؼ

1.73

0.604

1

1.73

0.778

1ـ

1.58

0.643

2

1.42

0.643

3

1.31

0.549

4
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3

قصكر الهتابعة الدكرية هف قبل إدارة الهدرسة لمطمبة الهتدربٓف.

1.31

0.471

4ـ

4

عدـ تكفٓر الهدرسة أهاكف لههارسة أىشطة التدريب الهٓداىْ.

1.19

0.402

5

2

العمهية.
افتقار الهدرسة إلِ أخصائٓٓف هٍىٓٓف لدٍٓـ الخبرة كالكفاءة
َ

1.15

0.368

6

الهجهكع

1.427

0.137

-

تشٓر ىتائج التحمٓل اٚحصائْ لهحكر المعكقات التي تكاجو التدريب الميداني في المجاؿ

المدرسي المرتبطة بالمدرسة مؤسسة التدريب بأف قيهة الهتكسط الحسابْ = 1.427كاىحراؼ

هعيارؼ  , 0.137كحسب رتب العبارات جاءت العبارة( )6تعد الهدرسة طمبة التدريب الهٓداىْ

حهل عمٍٓا هف أكثر الهعكقات الهشار إلٍٓا فْ الهرتبة اٖكلِ بهتكسط حسابْ  1.73كاىحراؼ

هعيارؼ  0.604كقد ٓرجع ذلؾ لضعف اٚستعداد لدػ الهدرسة ٚستقباؿ طمبة التدريب الهٓداىْ,
كجاءت العبارة ) (7كٌْ اهتىاع الهدرسة هف اطٛع طمبة التدريب الهٓداىْ عمِ الهمفات ك

السجٛت خشٓت عدـ التزاهٍـ بهبدأ السرية الهٍىية فْ الهرتبة اٖكلِ هكرر بهتكسط حسابْ
1.37كاىحراؼ هعيارؼ  , 0.778كجاءت العبارة ) (5عدـ تىاسب إهكاىيات الهدرسة هع أعداد

الطمبة الهتدربٓف فْ الترتٓب الثاىْ حٓث بمغ هتكسطٍا الحسابْ  1.58كاىحرافٍا الهعيارؼ

0.643كٌذا ها أكدتً العبارة ) (6التْ جاءت فْ الترتٓب اٖكؿ حٓث تعد الهدرسة طمبة التدريب
الهٓداىْ حهل عمٍٓا ىظ ار لعد تىاسب اعداد الهتدربٓف هع إهكاىات الهدرسة  ,كعل عكس ذلؾ

جاءت العبارة ) (4عدـ تكفٓر الهدرسة أهاكف لههارسة أىشطة التدريب الهٓداىْ فْ الترتٓب ها
قبل اٖخٓر بهتكسط حسابْ 1.19كاىحراؼ هعيارؼ  , 0.402كجاءت العبار) (2كٌْ افتقار

العمهية فْ الترتٓب اٖخٓر حٓث جاءت
الهدرسة إلِ أخصائٓٓف هٍىٓٓف لدٍٓـ الخبرة كالكفاءة
َ
بهتكسطٍا الحسابْ  1.15كاىحراؼ هعيارؼ  0.368كٌذا هؤشر ٓدؿ عمِ أف الهؤسسات
التعميهية ٓتكفر بٍا اخصائٓٓف اجتهاعٓٓف لدٍٓـ الخبرة كالكفاءة لذلؾ ٚتعد هف ضهف الهعكقات

التْ لٍا تأثٓر كبٓر عمِ استفادة الطٛب هف التدريب الهٓداىْ .

نتائج البحث:

 -1أظٍرت ىتائج الدراسة عف أٌـ الهعكقات التْ تكاجً التدريب الهٓداىْ فْ الهجاؿ
الهدرسْ الهرتبطة بطمبة قسـ الخدهة اٚجتهاعية بكمية التربية قصر بف غشٓر ,تتهثل
فْ عدـ أىصاتٍـ لتكجٍٓات الهشرؼ الهؤسسْ ,كعدد ساعات التدريب غٓر كافية

لهحتكػ برىاهج التدريب ,كفشل الطمبة فْ بىاء عٛقة هٍىية هع اٚخصائْ اٚجتهاعْ
الهشرؼ الهؤسسْ ,كعدـ تقبل الطمبة لتكجٍٓات الهشرؼ اٚكاديهْ ٓؤدؼ إلِ هحاكلة

تذلٓل ها ٓكاجٍكف هف هعكقات دكف الىظر لجاىب الهشاركة الفعالة كتبادؿ أراء كجٍات

الىظر .
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 -2تبٓف هف الدراسة أف أٌـ الهعكقات التْ تكاجً التدريب الهٓداىْ فْ الهجاؿ الهدرسْ

الهرتبطة بالهشرؼ اٖكاديهْ ,ىقص الخبرة لدػ الهشرؼ اٖكاديهْ ,كخضكع التقٓيـ

ٚعتبارات شخصية ,كعدـ قدرة الهشرؼ عمِ الربط بٓف الجاىب الىظرؼ كالعهمْ ,كعدـ
كضع الهشرؼ اٖكاديهْ خطة عهل كاضحة  ,كيتضح هف ذلؾ ضعف الدكر الهٍىْ

لمهشرؼ اٖكاديهْ .

 -3أثبتت الدراسة أف الهعكقات التْ تكاجً التدريب الهٓداىْ هف جاىب الهشرؼ الهؤسسْ
تتهثل فْ ,عدـ التعاكف بٓف الهشرؼ الهؤسسْ كالهشرؼ اٖكاديهْ ,كعدـ تىاسب
هؤٌٛت بعض هشرفْ الهؤسسة هع هتطمبات برىاهج التدريب  ,با٘ضافة اٌ٘هاؿ

لهشكٛت الطمبة الهتدربٓف هف قبل الهشرؼ الهؤسسْ كضعف رغبتً فْ ا٘شراؼ

عمِ الطمبة لعدـ كجكد الكقت الكافْ لهتابعتٍـ .

 -4أظٍرت ىتائج الدراسة أف الهعكقات التْ تكاجً التدريب الهٓداىْ الهرتبطة بالهدرسة
هؤسسة التدريب تهثمت فْ ,اعتبار طمبة التدريب حهل عمٍٓا  ,كعدـ السهاح لٍـ هف
اٚطٛع عمِ الهمفات كالسجٛت خشية عدـ اٚلتزاـ بهبدأ السرية  ,كعدـ تىاسب

إهكاىيات الهدرسة هع أعداد الطمبة الهتدربٓف  ,إلِ جاىب عدـ تعاكف العاهمٓف بالهدرسة
هع طمبة التدريب الهٓداىْ لٛستفادة هف برىاهج التدريب الهٓداىْ .

التكصيات كالمقترحات :

بىاء عمِ ها تكصمت إليً ىتائج الدراسة فإف الباحثة تقترح ها ٓمْ لتطكير التدريب الهٓداىْ لطمبة
ا
الخدهة اٚجتهاعية فْ الهؤسسات التعميهية :
 -1كضع خطة هسبقة ٓتـ فٍٓا تحدٓد الهٍارات كالهعارؼ التْ سيكتسبٍا الطالب أثىاء
فترة التدريب هكزعة عمِ أسابيع الفصل التدريبْ هع التزاـ قسـ الخدهة كالهؤسسة

التدريبية بٍا.

 -2اختيار الهؤسسة التدريبية التْ تتهٓز بالكفاءة كالفاعمية كاٚستعدادات الكافية

ٚستقباؿ الطمبة ,كالتأكد بأىً ٓتكفر فٍٓا ا٘هكاىيات الهادية كالبشرية كخاصة تكاجد

أخصائٓٓف اجتهاعٓٓف لٙشراؼ عمِ الطمبة الهتدربٓف.

 -3حث الطٛب عمِ الهشاركة فْ اٖىشطة كالبراهج التْ تقكـ بٍا الهدرسة هؤسسة
التدريب لتتاح لٍـ فرصة التعرؼ عمِ أٌـ اٚىشطة فْ هجاؿ الخدهة اٚجتهاعية

بها يساعد عمِ تطكير شخصٓتٍـ الهٍىية كاٚجتهاعية .
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 -4عقد لقاءات أكلية لجهيع طٛب التدريب الهٓداىْ لشرح خطة التدريب قبل الىزكؿ
لمهؤسسات التدريبية .

 -5التكاصل كاٚتصاؿ الدائـ كالهتابعة الهستهرة بٓف

الطٛب الهتدربٓف كالهشرؼ

اٚكاديهْ  ,لتقمٓل الصعكبات كحل الهشكٛت التْ تكاجً الهتدربٓف فْ هكاف

التدريب .

 -6إجراء المقاءات الدكرية بٓف الهشرفٓف اٖكاديهٓٓف كالهشرفٓف الهٓداىٓٓف ,كتكثٓف

الزيارات لزيادة التعارؼ كالتعاكف بٓف الجاىبٓف؛ بٍدؼ تبادؿ الخبرات؛ هها يساعد

فْ تحقٓق أٌداؼ العهمية التدريبية.

 -7تخفٓف اٖعباء عمِ الهشرؼ الهؤسسْ لكْ ٓتفرغ لٙشراؼ عمِ طمبة التدريب
الهٓداىْ كهتابعتٍـ بكفاية عالية .

 -8ا٘عداد الجٓد لمهدربٓف كتزكيدٌـ بها يحتاجكف لمتفرغ لعهل التدريب الهٓداىْ ,هف

خٛؿ إعداد دكرات تدريبية ككرش عهل لزيادة كفاءة الهدربٓف كىهكٌـ الهٍىْ

كاٚطٛع عمِ كل ها ٌك جدٓد فْ هجاؿ التدريب الهٓداىْ .

 -9اٚستفادة هف براهج الدكؿ التْ ىجحت فْ التدريب الهٓداىْ  ,كهف الههكف إدخاؿ
تعديٛت عمٍٓا لتىاسب بٓئة العهل الهحمية ككذلؾ لتتٛءـ هع العادات كالتقالٓد

الهجتهعية ,هع الهحافظة عمِ اٖسس الهىٍجية لمبرىاهج هف الىاحية الهٍىية
كالعمهية .

قائمة المراجع :
 .1إبراٌيـ رجب ,الخدهة اٚجتهاعية كالهشكٛت اٚجتهاعية كالسياسات اٚجتهاعية ,القاٌرة:
كمية الخدهة اٚجتهاعية ,جاهعة حمكاف.2000,
 .2أحهد شفٓق السكرؼ ,قاهكس الخدهة اٚجتهاعية كالخدهات اٚجتهاعية ,ا٘سكىدرية :دار
الهعرفة الجاهعية.2000,
 .3أحهد دمحم الرىتيسْ),هعكقات استفادة طمبة الخدهة اٚجتهاعية هف التدريب الهٓداىْ فْ
الهؤسسات اٚجتهاعية هف كجٍة ىظر الطمبة (,هجمة جاهعة القدس الهفتكحة لمبحكث
ا٘ىساىية كاٚجتهاعية ,العدد السادس كاٚربعكف . 2018,
 .4خمٓل إبراٌيـ الٍٚٛت ,هعكقات التدريب الهٓداىْ لدػ طمبة العهل اٚجتهاعْ فْ الجاهعة
اٖردىية ,هجمة العمكـ ا٘ىساىية كاٚجتهاعية ,الهجمد) ,(42همحق .2015 ,1
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 .5زردة دمحم شبيطة) ,هعكقات التدريب الهٓداىْ بهجاٚت الههارسة العاهة فْ الخدهة
اٚجتهاعية( ,كرقة هقدهة فْ هؤتهر دكر الخدهة اٚجتهاعية فْ الهجتهع الفمسطٓىْ,
ىابمس.2011,
 .6سراج الصادؽ الٍادؼ ) ,التعرؼ عمِ هعكقات تحقٓق الجكدة الشاهمة فْ تطبٓق التدريب
الهٓداىْ لطٛب الخدهة اٚجتهاعية(,رسالة هاجستٓر هىشكرة ,جاهعة طرابمس.2016 ,
 .7سٓد ابكبكرحساىٓف  ,الخدهة اٚجتهاعية :الىشأة كالتطكر ,القاٌرة ,هكتبة عٓف
شهس .1996,
 .8عهاد عبد المطٓف إشتيً ,هعكقات الكصكؿ إلِ الجكدة الشاهمة فْ تطبٓق هقررات التدريب
الهٓداىْ فْ تخصص الخدهة اٚجتهاعية فْ جاهعة القدس الهفتكحة ,الهجمة الفمسطٓىية
لمتربية الهفتكحة عف بعد ,جاهعة القدس الهفتكحة ,فمسطٓف ,هجمد , 2العدد.2009, 3
 .9هاٌر أبك الهعاطْ  ,دلٓل التدريب الهٓداىْ لطٛب الخدهة اٚجتهاعية,القاٌرة ,هركز ىكر
ا٘يهاف. 2000,
 .10هاٌر أبك الهعاطْ ,الخدهة اٚجتهاعية فْ الهجاؿ الهدرسْ ,القاٌرة ,هكتبة زٌراء
الشرؽ .2006,
 .11هاٌر أبك الهعاطْ ,دلٓل التدريب الهٓداىْ لطٛب الخدهة اٚجتهاعية ,ط  ,3القاٌرة:
هطبعة ىكر ا٘يهاف.2001,
 .12دمحم السٓد فٍهْ ,طريق العهل هع الجهاعات ,الهكتب الجاهعْ ,اٚسكىدرية . 2005,
 .13دمحم رزؽ) ,الهعكقات التْ تكاجً طٛب التدريب الهٓداىْ عىد إعدادٌـ هٍىيا لتحمٓل
البٓئة الهحيطة بالهىظهة,دراسات فْ الخدهة اٚجتهاعية كالعمكـ ا٘ىساىية.2010,(29)2,
 .14دمحم هكسِ الشريف ,التدريب الهٓداىْ كاٌهٓتً فْ العهل اٚسٛهْ ,جدة ,دار اٚىدلس,
1421ق.
 .15هىٓر البعمبكْ  ,قاهكس الهكرد ,بٓركت ,دار العمـ لمهٓٓٛف.1986,
*************************
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أثر استخداـ طريقة التعميـ اإللكتركني في مادة الرياضيات

أ  .حناف العاشق عبدالحميد العاشق

كمية التربية /قصر بف غشٓر  /جاهعة طرابمس

ممدمة:
التعميـ ا٘لكتركىْ كسٓمة فعالة كذات أثر إٓجابْ فْ تىهية التفكٓر ا٘بداعْ لدػ الطٛب
كتطكير هٍارات استىتاج الحمكؿ.

كيككف أثر طريقة التعميـ ا٘لكتركىْ فْ الرياضيات كاضح جدا ٘ظٍار قدرات الطٛب

ا٘بداعية كذلؾ يسٍـ فْ تكفٓر بٓئة تعميهية غىية كهتعددة الهصادر.

دكر هٍها
كالتقىيات ا٘لكتركىية بأشكالٍا الهختمفة هف حكاسٓب كبرهجيات كهؤثرات فٓدٓك تمعب ا

فْ اٚرتقاء كالسهك بهستكػ التفكٓر لدػ الطٛب كخاصة طمبة الرياضيات.

كيعتبر التعميـ ا٘لكتركىْ هف أٌـ عىاصر التفكؽ فْ هادة الرياضيات كابراز الهكاٌب

الهختمفة كحل الهشكٛت لطالب كتىهية اتجاٌات إٓجابية ىحك التعمـ كزيادة هستكػ التحصٓل
لدػ الطٛب .
أىمية البحث:

-1إدخاؿ التعميـ ا٘لكتركىْ فْ هادة الرياضيات كاظٍار فاعمٓتً فْ تعميـ الرياضيات.

 -2تحسٓف طرؽ تدريس هادة الرياضيات باستراتٓجيات حدٓثة تككف هعتهدة عمِ التعميـ الذاتْ
كهتىاسبة هع التطكر التكىكلكجْ.

 -3باستخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ يساعد الهعمهٓف فْ هادة الرياضيات لتكجيً التفكٓر عىد
الطٛب ىحك تىهية اٖبداع كهٍارات .

 -4عىد تكظٓف طريقة التعميـ ا٘لكتركىْ ٌك تخفٓف صعكبة هادة الرياضيات ككسٓمة لجذب
الطٛب .

أىداؼ البحث:
-1التعرؼ عمِ طريقة التعميـ ا٘لكتركىْ كاثرٌا الخاص فْ هادة الرياضيات.

 -2طريقة التعميـ ا٘لكتركىْ فْ الرياضيات لٍا دكر هٍـ فْ تىهية هٍارات التفكٓر ا٘بداعْ
لدػ الطٛب.

 -3التعرؼ عمِ هطالب التعميـ ا٘لكتركىْ التْ تساعد عمِ فٍهً كاتقاف استخداهً.

 -4تفعٓل طريقة التعميـ ا٘لكتركىْ تطكر هف العهمية التعميهية كترقِ بٍا الِ أحسف الهستكيات.
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مشكمة البحث :
تتمخص هشكمة البحث فْ أثر التعميـ ا٘لكتركىْ عمِ التحصٓل التعميهْ خاصة فْ هجاؿ

الرياضيات  ,حٓث أصبح التعميـ ا٘لكتركىْ أحد أساسات التعميـ هف حٓث طرح الهقرر الدراسْ
بطريقة ههتعة كشيقة كرفع دافعية الطٛب ىحك البحث كالتعمـ ,كذلؾ التعميـ ا٘لكتركىْ رفع هف

كفاءة الهتعمهٓف كالتفكٓر كاٚستقصاء السميـ .

حٓث تؤكد دارسة الدٌش )  (1422أف هف اٖسباب الهؤدية إلِ ىفكر التٛهٓذ هف الرياضيات

ٌك تقديهٍا بصكرة هجردة دكف هحاكلة تقديهٍا بأسمكب ههتع كجاذب كيىاسب هٓكؿ الطٛب

التقىية.

هف ٌذا الهىطمق حاكلت أف أجهع هعمكهات هٍهة فْ ٌذي الدراسة عف أثر استخداـ التعميـ

ا٘لكتركىْ كخاصة فْ هجاؿ الرياضيات .
تساؤٚت البحث:

يطرح البحث عدة تساؤٚت هىٍا:

-1ها أثر استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ عمِ طمبة هادة الرياضيات؟
 -2كٓف ٓىهْ التعميـ ا٘لكتركىْ الهٍارات كالتفكٓر ا٘بداعْ لدػ الطٛب؟

ٌ -3ل التعميـ ا٘لكتركىْ يساعد الطالب عمِ اٚستىتاج كالتحمٓل ا٘لكتركىْ؟
ٌ -4ل طريقة التعميـ ا٘لكتركىْ فعالة لهادة الرياضيات ؟
مصطمحات البحث :

-1التعميـ اٚلكتركىْ )ٌ: (1ك شكل هف أشكاؿ التعميـ كيهكف تعريفة بأىً طريقة لمتعميـ
باستخداـ آليات اٚتصاؿ الحدٓثة هف حاسب كشبكاتً ككسائطً الهتعددة هف صكت كصكرة,

اء كاف عف بعد أك فْ
كرسكهات ,كآليات بحث ,كهكتبات إلكتركىية ,ككذلؾ بكابات ا٘ىترىت سك ا
الفصل الد ار سْ الهٍـ الهقصكد ٌك استخداـ التقىية بجهيع أىكاعٍا فْ إيصاؿ الهعمكهة لمهتعمـ
بأقصر كقت كأقل جٍد كأكبر فائدة) عبد هللا بف عبدالعزيز . ( 1423

 -2هادة الرياضيات ٓ :ذكر العقيٛف )  2002ـ ص  : ( 11أف الرياضيات ٌْ" عمـ تجريدؼ
هف خمق ك إبداع العقل البشرؼ ك تٍتـ هف ضهف ها تٍتـ بً تسمسل اٖفكار ك الطرائق ك أىهاط

التفكٓر ك يهكف الىظر إلِ الرياضيات عمِ أىٍا طريقة أك أىٍا لغة تستخدـ تعابٓر ك رهكز

هحددة بدقة أك أىٍا هعرفة هىظهة فْ بىية أك أىٍا فف ٓتهتع بجهاؿ فْ تىاسقٍا أك أىٍا تعىْ
بدراسة اٖىهاط. (9)".
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االطار النظري لمبحث :
التعميـ ا٘لكتركىْ ): (3

هر هفٍكـ التعميـ اٚلكتركىْ أثىاء ظٍكري كتطكري بثٛثة أجياؿ هىذ الثهاىيات  ,حتِ كصل

إلِ الشكل الحالْ :

(1الجٓل اٚكؿ  :ظٍر ٌذا الجٓل فْ أكائل الثهاىٓىيات  ,حٓث كاف الهحتكػ اٚلكتركىْ عمِ

أقراص هدهجة  ,ككاف التفاعل هف خٛلٍا فرديا بٓف الطالب كالهعمـ هع التركٓز عمِ دكر
الهعمـ.

 (2الجٓل الثاىْ  :ظٍر ٌذا الجٓل هع بداية استعهاؿ اٚىترىت  ,حٓث تطكرت طريق الهحتكػ

إلِ طريقة شبكية كتطكر هعٍا الهحتكػ إلِ حد هعٓف كتطكرت عهمية التفاعل كالتكاصل هف
ككىٍا فردية إلِ ككىٍا جهاعية  ,ليشترؾ فٍٓا عدد هف الطٛب هع هعمهٓف هحددٓف .

 (3الجٓل الثالث  :ظٍر هع بداية هفٍكـ التجارة ا٘لكتركىية كاٖهف ا٘لكتركىْ فْ أكاخر

التسعٓىات هف القرف الهاضْ  ,كتزاهف ذلؾ هع تطكر سريع فْ تقىيات الكسائط الهتعددة
كتكىكلكجيا الكاقع اٚفتراضْ كتكىكلكجيا اٚتصاٚت عبر اٖقهار الصىاعية  ,هها أتاح إلِ
الهفٍكـ الحالْ الذؼ يعتهد عمِ استخداـ الكسائط اٚلكتركىية فْ ايصاؿ كاستقباؿ الهعمكهات

كاكتساب الهٍارات كالتفاعل بٓف الطالب كالهدرسة كبٓف الهدرسة كالهعمـ .

كهازاؿ إلِ اٚف لـ ٓتـ حصر هفٍكـ اٚلكتركىْ بهصطمحات ثابتة كذلؾ ٖىً ٓكجد تداخل بٓىً

كبٓف بعض الهصطمحات هثل  :التعميـ عف بعد أك التعمـ الهرف اك التعمـ اٚفتراضْ  ,كالسبب

فْ ذلؾ يعكد إلِ أف التعميـ اٚلكتركىْ هرتبط هع تكىكلكجيا التعميـ أك تكىكلكجيا الهعمكهات التْ
تتطكر كل ٓكـ  ,كهف ثـ اختمف الباحثٓف حكؿ تعريف التعميـ اٚلكتركىْ كفقا لكجٍات الىظر

الهختمفة .

فيعرؼ التعميـ اٚلكتركىْ عمِ أىً  :هجهكعة العهميات التْ تقدـ هف خٛلٍا الهقررات الدراسية
الهرتبطة بالتعميـ عبر شبكة اٚىترىت أك شبكة هحمية  ,أك اٚقهار الصىاعية  ,كعبر

اٚسطكاىات أك التمفزيكف التفاعمْ لمكصكؿ إلِ الفئة الهستٍدفة ), 2002

& Romis

. ( Hanenson

كيعرؼ كذلؾ التعميـ اٚلكتركىْ بأىً ): (1طريقة لمتعميـ باستخداـ آليات حدٓثة هف حاسب

كآليات اتصاؿ ,ككسائط هتعددة هثل صكت كصكرة كرسكهات كاليات بحث  ,اضافة الِ
الهكتبات اٚلكتركىية جهيع ٌذي اٚليات كالتقىيات الٍدؼ هىٍا تاهٓف بٓئة تعميهية كتفاعمية هتعددة

الهصادر بطريقة هتزاهىة فْ الفصل الدراسْ اك غٓر هتزاهىة عف بعد دكف اٚلتزاـ بهكاف هحدد
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اعتهادا عمِ التعمـ الذاتْ كالتفاعل بٓف الهتعمـ كالهعمـ  .إضافة الِ تكفٓر اٚتصاؿ بٓف

الهعمهٓف كالهتعمهٓف بأفضل صكرة ههكىة  ,بحٓث ٓتـ إيصاؿ الهعمكهات لمهتعمـ بأقصر كقت
كأقل جٍد كأكبر فائدة ههكىة .

العكاهل التْ ساعدت عمِ اىتشار التعميـ ا٘لكتركىْ هحميا كعالهيا ): (3

هف أٌـ العكاهل التْ ساعدت عمِ اىتشار التعميـ ا٘لكتركىْ عالهيا كهحميا اٚتية :

-1زيادة قدرة تكىكلكجيا الهعمكهات كاٚتصاٚت كاتساهٍا بالهركىة كالهٛءهة لمتطبيقات التعميهية
هع التكفٓر الهستهر فْ تكمفة تسٍيٛتٍا هف اٚجٍزة كالبرهجيات ككسائل اٚتصاؿ .

 -2تكفر تكىكلكجيا الهتقدهة تغٓٓر أىهاط الكظائف التعميهية التْ كاىت تقدهٍا هؤسسات التعميـ
فرديا كتقمٓديا .

 -3ىهك الهعرفة الهستهر  ,كٌك ها أكجد حاجة شدٓدة لتطكير ىهاذج التعميـ السائد فْ كثٓر هف
دكؿ العالـ .اٚستفادة هف تجارب أخريف فيها ٓتعمق بتطبيقات براهج الهقررات الدراسية
كهحتكياتٍا لتحسٓف عهمية التدريس كالتعميـ هف خٛؿ التعميـ التفاعمْ كالتعاكىْ الذؼ يقمل

اىعزالية الهتعمـ .

 -4ا٘دراؾ الهتزآد هف قبل كثٓر هف الهؤسسات كالهىظهات التعميهية القائهة بأف تطبٓق
تكىكلكجيات الهعمكهات كاٚتصاٚت سكؼ يعكد بالىفع عمٍٓا كها ٓؤدؼ إلِ زيادة هشاركتٍا فْ

سكؽ التعميـ التْ تتسـ بالتىافس عمِ الهستكػ العمهْ .

 -5التكقع بأف تطكير تجارب كىهاذج التعميـ ا٘لكتركىْ سكؼ يسٍـ فْ تقمٓل التكالٓف كزيادة
اٚىتاجية  ,كها يسٍـ أيضا فْ تىهية كشحف هتطمبات اٚبتكار لدػ الهكاطىٓف .

أنكاع التعميـ اإللكتركني :

أك : ٚالتعميـ ا٘لكتركىْ الهباشر الهتزاهف ) : (9) ( Synchronous e-learning

ٌك عبارة عف طريقة لتعميـ اٚلكتركىْ بحٓث يشترط فيً كجكد الهعمـ هع الطٛب فْ كقت كاحد

ٖجراء الىقاش الهباشر بٓف الهعمـ كالطٛب عبر غرؼ الهحادثة أك تمقْ الدركس هف خٛؿ

الفصكؿ اٚفتراضية .كيتـ ٌذا التكاصل بشكل هتزاهف عف طريق الىص أك الصكت أك الفٓدٓك
.كهف أٌـ آجابيات ٌذا الىظاـ حصكؿ الطٛب عمِ تغدية راجعة فكرية  ,كتقمٓل التكمفة
كاٚستغىاء عف الذٌاب لهقر الدراسة .

كتتضهف اٖدكات الهستخدهة فْ التعميـ ا٘لكتركىْ الهتزاهف ها ٓمْ :
-1المكح اٖبيض ). (Whith Board

 -2الهؤتهرات عبر الفٓدٓك .Video conferencing
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 -3الهؤتهرات عبر الصكت . Audio congerencing
 -4غرؼ الدردشة ).(Chatting Rooms

ثاىيا  :التعمـ ا٘لكتركىْ غٓر الهباشر غٓر الهتزاهف ): (9) ( Asynchronous e-learning

ٌك التعميـ غٓر ال هباشر الذؼ  ٚيحتاج كجكد الهعمـ هع الطٛب فْ ىفس الكقت  .بحٓث ٓتـ

التكاصل بٓف الهعمـ كالطٛب هف خٛؿ خطة تدريسية هككىة هف هكاعٓد الهحاضرات كهحتكػ

الهحاضرات كاها اف تككف فٓدٓك اك صكت أك كسائط هتعددة كغٓرٌا هف طرؽ التكاصل ٓ ,تـ
كضعٍا الهعمـ عمِ الهكقع التعميهْ ثـ ٓدخل الطالب عمِ الهكقع كيطمع عمِ تمؾ الخطة

الدراسية  .كيتـ التكاصل هع الهعمـ عف طريق البريد اٚلكتركىْ اك القكائـ البريدية  .كهف اٌـ
آجابيات ٌذا الىكع أف الطالب يحصل عمِ الدراسة فْ اٚكقات الهٛئهة لً  ,كذلؾ يستطيع

الطالب إعادة الدراسة الهادة كالرجكع الٍٓا الكتركىيا كمها احتاج لذلؾ  .كهف سمبيات ٌذا الىظاـ
عدـ استطاعة الطالب الحصكؿ عمِ التغذية الراجعة الفكرية هف الهعمـ.

كتتضهف اٖدكات الهستخدهة فْ التعميـ ا٘لكتركىْ غٓر الهتزاهف ,ها ٓمْ:

-1البريد ا٘لكتركىْ.
 -2الهىتديات.

 -3الفٓدٓك التفاعمْ.
 -4الشبكة الىسٓجية.

ثالثا  :التعميـ اٚلكتركىْ الهدهج ) : (6) ( blended learning
ٌذا الىكع ٓجهع بٓف الىكعٓف السابقٓف  ,كيشهل هجهكعة هف الكسائط التْ ٓتـ تصهيهٍا لتكهل

بعضٍا البعض هثل برهجيات التعميـ اٚفتراضْ الهعتهدة عمِ اٚىترىت  ,كهقررات التعميـ

التقمٓدؼ كأىظهة دعـ اٖداء اٚلكتركىية .
مككنات التعميـ االلكتركني :

ذكر )العىزؼ  2011ـ  ( 901,هككىات التعميـ اٚلكتركىْ كأتْ :

-1الهادة )الهحتكػ العمهْ (.

 -2عضك ٌٓئة التدريس أك الهدرب .
 -3الطالب .

 -4البٓئة التعميهية .
 -5التقٓيـ .

 -6كسائل اٚتصاؿ كالتكاصل الهباشرة كغٓر الهباشرة .
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كها ذكر )عاهر ( 38, 2007ثهاىية هف هككىات التعميـ كٌْ كاٚتْ :

-1الهككف التدريسْ  :كيختص بأغراض التعميـ اٚلكتركىْ كأٌدافً كهحتكاي كاستراتٓجيات التعميـ
كالتعمـ الهستخدهة فْ تقديـ الهحتكػ كالكسائط الهستخدهة فْ ٌذا التقديـ .

 -2الهككف التقكيهْ  :كيختص بتقدٓر تحصٓل الهتعمهٓف ككذا تقكيـ التدريس كبٓئة التعمـ
اٚلكتركىْ .

 -3الهككف التصهيهْ  :كيختص بتصهيـ البرهجيات كالهقررات.

 -4الهككف ا٘دارؼ  :كيختص بإدارة التعمـ ا٘لكتركىْ هف حٓث تقديـ الخدهات ا٘دارية
لهستخدهْ التعمـ ا٘لكتركىْ هثل القبكؿ كالتسجٓل كادارة اٚختبارات.

 -5الهككف التقىْ  :كيختص بالبىية التحتية لمتعمـ ا٘لكتركىْ )أجٍزة كهبٓكتر  ,كهمحقاتٍا,
شبكات(..

 -6الهككف ا٘رشادؼ  :كيختص بتقديـ ا٘رشاد كالتكجيً كالهشكرة لمهتعمهٓف عمِ حد سكاء هف

الىاحية التعميهية) التْ يقكـ عمٍٓا الهعمهكف كهساعدٍٓـ( أك هف الىاحية الفىية الهتعمقة بهشكٛت

التشغٓل) التْ يقكـ عمٍٓا فىٓكف التشغٓل(.

الخمقْ  :كيختص بالهبادغ كالقكاعد اٖخٛقية لتعاهل الهتعمهٓف كالهعمهٓف كغٓرٌـ
 -7الهككف ُ
هع البرهجيات كاٚختبارات كالهقررات كغٓرٌا.
 -8الهككف الٛئحْ  :كيختص بالقكاىٓف كالمكائح كالتشريعات الهىظهة لمدراسة بالتعميـ ا٘لكتركىْ
كبالهعآٓر الهطمكب تكافرٌا فيً.

خصائص التعميـ اإللكتركني (: )6
هف أٌـ الخصائص التْ ٓرتبط بٍا التعميـ اٚلكتركىْ كاٚتْ :

-1التعميـ اٚلكتركىْ ٓكفر كسائل التفاعل الهباشر بٓف الطالب كالهعمـ عبر لكحة الكتركىية هعدة
لذلؾ .

 -2التعميـ اٚلكتركىْ يعطْ لمطالب الحرية فْ الىقاش بدكف كجكد حكاجز الخكؼ أك الخجل .

 -3يهكف لمهعمـ عهل استبياف سريع حكؿ تجارب الطٛب أك الهتدربٓف هع الهحتكػ التعميهْ أك
التدريبْ .

 -4هف خٛؿ الحصة التعميهية أك التدريبية يهكف لمهعمـ اف يقكـ بجكلة ٚحد الهكاقع التعميهية اك
التدريبية الهتاحة عمِ اٚىترىت  ,با٘ضافة الِ اف ٌذي الكسٓمة تهكف الهعمـ هف استخداـ العدٓد
هف الكسائل التعميهية التفاعمية الهختمفة هثل هشاركة التطبيقات  ,كذلؾ فاف ٌذا اٖسمكب يهكف
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الهعمـ هف تقٓيـ الطمبة الِ هجهكعات فْ غرؼ تفاعمية بالصكت كالصكرة هف أجل التجارب

كحمقات الىقاش الهختمفة .

أٌداؼ التعميـ اٚلكتركىْ ): (1

ٌىاؾ عدة أٌداؼ لمتعميـ اٚلكتركىْ أٌهٍا كاٚتْ :

-1خمق بٓئة تفاعمية بحٓث يساٌـ فْ إىشاء بىية تحتية كقاعدة هف تقىية الهعمكهات قائهة عمِ
أسس ثقافية .

 -2تىهية اتجاًٌ إجباريا ىحك تقىية الهعمكهات هف خٛؿ استخداـ الشبكة هف قبل أكلياء اٚهكر
 ,كالهجتهعات الهحمية  ,هها يساٌـ فْ إٓجاد هجتهع هعمكهاتْ هطكر .

 -3التعميـ اٚلكتركىْ يقدـ بعض الحمكؿ لمهشاكل لٗكضاع الحياتية داخل البٓئة الهدرسية كذلؾ

هف خٛؿ ازالة الفركؽ الفردية بٓف الهتعمهٓف اك تقمٓمٍا كذلؾ ايضا كسر الحكاجز الىفسية بٓف

الهعمـ كالهتعمـ كتعزيز التعميـ الذاتْ كالتفاعل بٓف الهتعمهٓف .

 -4إعطاء الطٛب اٚستقٛلية كاٚعتهادية عمِ الىفس فْ البحث عف الهعمكهات التْ
يحتاجكىٍا فْ بحكثٍـ كدراستٍـ  ,ككذلؾ تطكير عهمية البحت لذػ الطٛب .

 -5تطكير هٍارات التحاكر كتبادؿ اٚفكار هف خٛؿ تزكيد الهتعمهٓف بخدهة هعمكهاتية قائهة
عمِ اساس اٚتصاؿ كاٚجتهاع بأعضاء هف داخل الهجتهع .

 -6تعزيز كىشر التقىية فْ الهجتهع كاعطاء هفٍكـ أكسع لمتعميـ الهستهر .
 -7سرعة تطكير الهىاٌج كالبراهج عمِ الشبكة العالهية لمهعمكهات .

 -8سٍكلة كهركىة تعدٓل كتحدٓث الهحتكػ التعميهْ كالتدريبْ كسرعة ىقل الهعمكهات بٓف
الطٛب اعتهادا عمِ شبكة الهعمكهات .

أٌهية التعميـ ا٘لكتركىْ :

لمتعميـ ا٘لكتركىْ أٌهيات عدٓدة هف أٌهٍا أتْ :

-1تحقٓق اٌٚداؼ التعميهة بهستكػ ككفاءة عالية كفْ اقل كقت كجٍد .
 -2تحقٓق التعمـ لمهتعمـ بطريقة هشكقة كههتعة .

 -3تكفٓر عدة هصادر لمهعمكهات كيهكف الكصكؿ الٍٓا بكقت أقصر .
 -4يحفز الهتعمـ عمِ هٍارات التعميـ الذاتْ كاٚعتهاد عمِ ىفسً .

 -5التعميـ اٚلكتركىْ يكسب الهعمـ كالهتعمـ هكاكبة العصر التقىْ كالتقدـ فْ التكىكلكجيا
كالعمكـ.
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 -6زيادة إهكاىية اٚتصاؿ بٓف الطمبة كالهعمـ  ,كبٓف الطمبة فيها بٓىٍـ كذلؾ هف خٛؿ طرؽ
اٚتصاؿ كهجالس اٚتصاؿ كالبريد اٚلكتركىْ كغرؼ الحكار .

 -7سٍكلة الكصكؿ لمهعمـ بعدة طرؽ هختمفة كالبريد اٚلكتركىْ أك غرؼ الحكار .
 -8تكفٓر الكقت لمهعمـ خصكصا هع تزآد هٍاهً كأدكاري كهتابعة اعهاؿ الطٛب .

 -9تعدد طرؽ التدريس هها يساعد الطٛب عمِ اختيار الطريقة التْ تىاسبٍـ فْ تمقْ
الهحاضرة .

 -10يساعد التعميـ اٚلكتركىْ عمِ إتاحة فرص التعميـ لهختمف فئات الهجتهع .
 -11خفض تكمفة التعميـ كجعمً فْ هتىاكؿ فْ هتىاكؿ كل فرد هف افراد الهجتهع بها ٓتىاسب
هع قدراتً.

الهبادغ الهكجٍة لمتعميـ اٚلكتركىْ ): (3
التعميـ اٚلكتركىْ يقكـ عمِ هجهكعة هف اٖسس كالهبادغ الهكجٍة التْ ترتبط بكيفية

التعاهل هع القضايا الهعاصرة كهىٍا ها ٓمْ :

-1تدعك ظاٌرة الضجر هف التعمـ التقمٓدؼ إلِ ضركرة أٌهية هساعدة الطٛب اف يصبحكا

هتعمهٓف هس تقمٓف بأىفسٍـ  ,حٓث يهكىٍـ ذلؾ هف اختيار كتعزيز ىكع التعميـ الهٍـ كالجدؼ لٍـ
الذؼ يهكف اف يستفٓدكا هىً طكاؿ حياتٍـ .

 -2التكجً ىحك التعمـ الجهاعْ كالتعاكىْ الذؼ ٓدعك إلِ هشاركة جهاعية كتكسب الخبرة
لمطٛب بعد إتهاـ التعميـ كالتخرج لمحياة العهمية .

 -3تعتبر أشكاؿ التغٓٓر الهجتهعية الهستفٓد هف أٌـ فرص التعميـ التْ يحتاج الٍٓا الهجتهع
الهتعدد اٚشكاؿ كالتكجٍٓات لكْ يككف هجتهعا غٓر ىهطْ .

ٍٓ -4دؼ اٚستٍٛؾ الهتزآد فْ السمع كالخدهات إلِ تحكيل الجاهعات كالهدارس إلِ هراكز
تجارية لمحصكؿ عمِ الشٍادات فحسب  ,هها ٓؤدؼ إلِ الٛهباٚة كالتقاعس عف أداء العهل

الجاد اٚبتكارؼ .

 -5تعتبر عهمية التعميـ اٚلكتركىْ غٓر خاصة فحسب كلكىٍا تكجًٍ ىحك فعل اجتهاعْ ٓؤدؼ

إلِ جعل الطٛب هسؤكلٓف تجاي أخريف  ,كتطبٓق هعرفة الطالب هستقب ٛلخدهة أخريف فْ
كاقع العهل الهختمفة اك فْ ىكاحْ الحياة الهجتهعية .

 -6التعميـ اٚلكتركىْ ٓتيح لمطٛب التعميـ بصكرة هستقمة بعٓدا عف الفصكؿ الهغمقة .
هزايا كعٓكب التعميـ ا٘لكتركىْ :

لمتعميـ ا٘لكتركىْ عدة هزايا هف أٌهٍا أتْ ): (3
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-1الهركىة فْ اختيار الكقت كالهكاف الهىاسبٓف لكل طالب كحسب ظركفً الخاصة .

 -2هف خٛؿ استخداـ هىتديات الهىاقشة أتاحت لمطمبة التفاعل فيها بٓىٍـ كازالة الحكاجز
كالخكؼ فيها بٓىٍـ .

 -3التعميـ ا٘لكتركىْ أعطِ لجهيع فئات الهجتهع فرص التعمـ كباقل تكمفة هادية كذلؾ الذٓف ٚ
تسهح ظركفٍـ بالتكجً لمهدارس اك الجاهعات اعطاٌـ الهجاؿ لمتعمـ كالهعرفة .

 -4يعهل التعميـ ا٘لكتركىْ عمِ هساعدة الطالب فْ اٚعتهاد عمِ الذات كيزيد الرضا كيقمل
التكتر .

 -5التعميـ اٚلكتركىْ ٓتيح هبدأ تكاهل التكىكلكجيا هع الهحتكػ اٚلكتركىْ الهعد فْ ضكء
الهعآٓر الخاصة بالتصهيـ التعميهْ لمهحتكػ اٚلكتركىْ .

كهع أف لمتعميـ اٚلكتركىْ عدة هزايا إ ٚأىً لً أيضا عدة عٓكب كهىٍا ):(3

-1طريقة التعميـ اٚلكتركىْ قد تككف أقل فاعمية هف طرؽ التعميـ التقمٓدية هف حٓث عدـ ادارة
الكقت كتىظيهً .

 -2هف أٌـ سمبيات التعميـ اٚلكتركىْ اف بعض الهتعمهٓف ليس لدٍٓـ هٍارة ٚزهة لتقديـ الهعرفة
الهكتسبة لٕخريف ٖىً ليس لدٍٓـ هٍارة جٓدة باٚتصاؿ هع أف لدٍٓـ هعرفة أكاديهية ههتازة .

 -3اٖهية التقىية فْ الهجتهع  ,كٌذا ٓتطمب جٍدا كتأٌٓل الهعمهٓف كالطمبة بشكل خاص
استعدادا لٍذي التجربة .

 -4إضعاؼ دكر الهعمـ كهؤشر تربكؼ كتعميهْ هٍـ  ٚيهكف اٚستغىاء عىً فْ اعداد كتعميـ
اٚجياؿ .

 -5إضعاؼ هؤسسة الهدرسة كىظاـ اجتهاعْ ٓؤدؼ دك ار هٍها فْ التىشئة اٚجتهاعية .

 -6العهر الزهىْ القصٓر لتطبيقات التعميـ اٚلكتركىْ  ,عٛكة عمِ ىشأة كثٓر هف ٌذي
اٚسالٓب التعميهية كالتعمهية عمِ أٓدؼ الشركات التجارية كٌْ غٓر هؤٌمة عمهيا كثقافيا لهثل

ٌذي الهٍهة .

صعكبات التعميـ اٚلكتركىْ كتحدياتً ): (6

الهؤسسات التعميهية فْ الدكؿ العربية بصفة عاهة  ,كلٓبيا بصفة خاصة تكاجً الكثٓر هف

التحديات التْ تقف عائقا ٚستخداـ التعميـ اٚلكتركىْ .

-1البىية اٖساسية لتكىكلكجيا الهعمكهات  :إذا ىظرىا إلِ البمداف العربية فٍىاؾ ضعف فْ اىتشار
تقىيات اٚتصاؿ السريع كىدرتٍا بالهقارىة بكسائل اٚتصاؿ فْ الدكؿ الغربية الهتقدهة كٌذا ٓمعب

1279

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)
 52ـ  52أغظطض 5252و

[متطمبات التحكؿ التربكي لكميات التربية في ظل تحديات تكنكلكجيا المعرفة]

دكر سمبيا فْ ىشر كزيادة الهحتكػ اٚلكتركىْ بالمغة العربية كيؤدؼ الِ ضعف اىتشار الكثٓر
ا
هف التطبيقات التْ تزيد هف حجـ الهحتكػ العربْ الهخصص لمتعميـ ا٘لكتركىْ .

 -2الهستكػ اٚقتصادؼ كاٖكاديهْ  :عدـ تكافر اٚجٍزة الكافية لمطٛب فْ الهؤسسات
التعميهية كذلؾ ىقص الخبرة لذػ اٚشخاص القائهٓف عمِ البراهج العمهية كعدـ تأقمـ أعضاء

ٌٓئة التدريس كالطٛب هع ٌذا الىكع هف التعميـ بسبب تعكدٌـ عمِ التعميـ التقمٓدؼ .

 -3الهعكقات الهادية كالبشرية  :تتهثل فْ ىدرة الحاسب ألْ كصعكبة تغطية اٚىترىت فْ
بعض الهىاطق با٘ضافة إلِ ارتفاع التكمفة لدػ بعض اٚشخاص كذلؾ عدـ تكفر كىدرة

الخبراء كالفىٓٓف فْ استخداـ آليات التعميـ اٚلكتركىْ .

 -4التحديات التقىية  :تتهثل فْ عدـ قدرة الهؤسسات التعميهية عمِ تكفٓر اٖجٍزة كالهعدات
الٛزهة كذلؾ عدـ القدرة عمِ إىشاء شبكات كاسعة كجٓدة .

 -5التحديات التشريعية القاىكىية  :لمتحكؿ إلِ التعميـ ا٘لكتركىْ بشكل يضهف دٓىاهيكية الىظاـ
التعميهْ  ,كيكاكب التطكرات الحدٓثة  ,كيضهف حهاية حرية التفكٓر كتحصٓل الهعرفة كيتطمب

التعدٓل فْ بعض القكاىٓف التْ تقف عقبة فْ طريق التعاهل ا٘لكتركىْ .

 -6التحديات البشرية كالتهكيمية  :التغٓٓر كالتكجً ىحك التعميـ ا٘لكتركىْ يهثل تحديا لمكثٓر هف
اٖفراد الذٓف تعكدكا عمِ الىظاـ التقمٓدؼ اٖهر الذؼ ٓتطمب كجكد سياسة التكعية كالتحفٓز

كالحزـ هف أجل تقبل ٌذا التغٓر  ,با٘ضافة الِ الهكارد الهالية الٛزهة لٍذا الىكع هف التعميـ .

هعكقات التعميـ اٚلكتركىْ (3) :

-1التسميـ الهضهكف كالفعاؿ لمبٓئة التعميهية  ,هف حٓث ىقص الدعـ كالتعاكف الهقدـ هف أجل
طبيعة التعميـ الفعالة  ,كىقص الهعآٓر لكضع كتشغٓل برىاهج فعاؿ كهستقل ,كىقص الحكافز

لتطكير الهحتكيات .

 -2هدػ استجابة الطٛب هع الىهط الجدٓد كتفاعمٍـ هعً .

 -3كجكد شح بالهعمـ الذؼ ٓجٓد فف التعميـ اٚلكتركىْ  ,كاىً هف الخطأ التفكٓر بأف جهيع
الهعمهٓف فْ الهدارس يستطيعكف أف يساٌهكا فْ ٌذا الىكع هف التعميـ.

 -4زيادة التركٓز عمِ الهعمـ كاشعاري بشخصٓتً كأٌهٓتً بالىسبة لمهؤسسة التعميهية كالتأكد هف
عدـ شعكري بعدـ أٌهٓتً كأىً أصبح شٓئ ا ت ارثي ا تقمٓدي ا.

 -5الحاجة الهستهرة لتدريب كدعـ الهتعمهٓف كالهعمهٓف فْ كافة الهستكيات ,حٓث إف ٌذا الىكع
هف التعميـ يحتاج إلِ التدريب الهستهر كفق ا لتجدد التقىية.
تعريف الرياضيات :
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رهكز هحددة
ظا هختارة بدقة ك اا
عرؼ إبراٌيـ)  1997ـ:ص  : (9إف الرياضيات تستخدـ ألفا ا
الهعاىْ هها ٓجعمٍا لغة قكية فْ التعبٓر ك كسٓمة فعالة فْ ا٘فٍاـ ك الفٍـ ( (9).
ٓذكر العقيٛف )  2002ـ ص  : ( 11أف الرياضيات ٌْ" عمـ تجريدؼ هف خمق ك إبداع العقل

البشرؼ ك تٍتـ هف ضهف ها تٍتـ بً تسمسل اٖفكار ك الطرائق ك أىهاط التفكٓر ك يهكف الىظر

إلِ الرياضيات عمِ أىٍا طريقة أك أىٍا لغة تستخدـ تعابٓر ك رهكز هحددة بدقة أك أىٍا هعرفة
هىظهة فْ بىية أك أىٍا فف ٓتهتع بجهاؿ فْ تىاسقٍا أك أىٍا تعىْ بدراسة اٖىهاط(9)".

أٌهية الرياضيات :

عمـ الرياضيات هف العمكـ الهٍهة التْ  ٚيهكف اٚستغىاء عىٍا فٍْ فْ أؼ هجاؿ هف

هجاٚت الحياة ككذلؾ ٌْ هٍهة لجهيع العمكـ اٚخرػ .

ككضح سٛهة ) 2007ـ  ,ص ( 6أف عمـ الرياضيات ٌك أٌـ الدعائـ اٖساسية ٖؼ تقدـ

عمهْ كتدريس الرياضيات الهعاصرة أصبح ضركرة هف ضركريات عصر ثكرة الهعمكهات حٓث
تىكعت الهٍارات كالهعارؼ بعد أف تداخمت الرياضيات فْ جهيع العمكـ الطبيعية كحتِ العمكـ

ا٘ىساىية كأصبحت هٍهة التعميـ فْ عصرىا كٓف ٓتعمـ الطالب ككٓف ٓداكـ عمْ عهمية التعمـ

طكاؿ فترات حياتً فمك ٚالدقة كا٘بداع فْ الرياضيات ككفاءتٍا الٍائمة لـ تصل العمكـ إلِ ها

كصمت إليً أف قاؿ تعالِ  " :ككل شْء خمقىً بقدر "القهر  49:فهقررات الرياضيات الهختمفة

دكف غٓرٌا هف الهقررات التعميهية التْ ٓراٌا البعض ٌْ اٖقل تشكياقا كاٖضعف عىد طالباتىا
فالطالبات يعاىكف فْ فٍهٍا كادراؾ عٛقاتٍا الهجردة كظٍكر فركع الرياضيات الجدٓدة فْ
ساحات الهعرفة جعمتٍا أكثر قدرة عمْ التفاعل هع حضارة ا٘ىساف هف خٛؿ التطبيقات فْ

جهيع هجاٚت الحياة فالرياضيات هقرر عمهْ كتربكؼ  ٚيهكف عزلً عف الهجتهع فتعميـ كحب

الرياضيات أصبح ضركرة همحة (9).

تدريس الرياضيات فْ ظل التقىيات التعميهية :

ذكر الكمكب )  1991ـ :ص  : ( 27أف التقىيات التعميهية " تعد ذات أٌهية كبرػ فْ

تطكير عىاصر الهىٍج عاهة ك الرياضيات خاصة حٓث تعهل عمِ تقمٓل الجٍد ك تكفٓر الكقت

بالىسبة لمهعمـ ك الهتعمـ لمكصكؿ إلِ الهعرفة الرياضية(9)" .

أٌهية استخداـ التقىيات التعميهية فْ الرياضيات :
هف أٌـ استخداهات التقىية فْ الرياضيات أتْ:

-1استثارة اٌتهاـ الطٛب ك إشباع حاجاتٍـ ىحك التعمـ الطكبجْ ) 1987ـ:ص (9). ( 44
 -2هٍهة جدا فْ حل هشكمة الفركؽ الفردية بٓف الطٛب .
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 -3تساعد التقىية عمِ زيادة دافعية الطٛب ىحك التعمـ كالهٍارة فْ اٚىجاز كالتحصٓل العمهْ .
 -4تىهية الهٍارات كا٘بداع لدػ الطٛب .

 -5التعمـ عمِ حل الهشكٛت الرياضية كالتىكع فْ طرؽ التعمـ لذػ الطٛب .
الحاسب ألْ كتعميـ الرياضيات :

أٌهية استخداـ الحاسب ألْ فْ تعميـ الرياضيات :

-1اشتراؾ جهيع الطٛب فْ العهمية التعميهة .

 -2تىهية الهٍارات لدػ الطٛب كتعمـ اٚعتهاد عمِ الذات فْ التعمـ .
 -3يساعد الحاسب ألْ عمِ تعمـ الطٛب عمِ ا٘تقاف كالتدريب عمِ حل هسائل الرياضية
كتشجيعٍـ عمِ ذلؾ .

 -4الحاسب ألْ يعطْ تغدية راجعة فكرية التْ بتالْ تشجع الطٛب عمِ تعمـ الرياضيات .
 -5يساعد الحاسب ألْ عمِ دراسة الٍىدسة كرسـ اٖشكاؿ بشكل هتقف ككاضح .

 -6الحاسب ألْ ٓزيد تىهية اٚتجاٌات ا٘ٓجابية لدػ الطٛب لتعمـ الرياضيات كتحقٓق
اٌٖداؼ التعميهية لهادة الرياضيات .

هجاٚت استخداـ الحاسب ألْ فْ تعميـ الرياضيات :

هف أٌـ هجاٚت استخداـ الحاسب ألْ فْ تعميـ الرياضيات كاٚتْ :
-1يساعد الطالب عمِ هراجعة ها تـ دراستً فْ الفصل هع الهعمـ .

 -2يستخدـ الحاسب ألْ ٚستىتاج بعض القكاعد كذلؾ الهساعدة فٍـ الهفاٌيـ كالىظريات
الرياضية .

ٓ -3كضح الحاسب ألْ الرسكـ بطريقة جٓدة كههتازة خاصة التْ فْ ثٛثة أبعاد .

 -4يساعد الحاسب ألْ عمِ التدرب عمِ إتقاف الهٍارات فْ حل الهسائل الرياضية
كاستيعابٍا.

 -5يستخدـ الحاسب ألْ فْ عهمية تقكيـ ك تدريس الرياضيات.
 -6الحاسب ألْ ٓزيد هٓكؿ الطمبة الِ تعمـ الرياضيات بطريقة شيقة كههتعة .
اٚف سأضع تعريفا لمتعميـ اٚلكتركىْ فْ الرياضيات ): (2

التعميـ اٚلكتركىْ كسٓمة فعالة  ,كذات أثر إٓجابْ فْ تىهية هٍارات التفكٓر العميا عىد

الطمبة  ,كخاصة هٍارات التفكٓر اٚبداعْ كربط العمكـ الىظرية بتطبيقاتٍا العهمية  ,كتطكير
هٍارات استىباط الحمكؿ كربط الىهاذج الذٌىية بالعالـ الحقيقْ  ,كاستكشاؼ الهفاٌيـ كالهبادغ فْ
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العمكـ كالرياضيات عف طريق التفاعل هعٍا لتىهية قدرات الهتعمـ العقمية  ,كفتح أبكاب ٚكتساب

خبرات جدٓدة  ,أك تطكير فكرة ها كتكظيفٍا كاٚستفادة هىٍا .
فكائد التعميـ اٚلكتركىْ لهادة الرياضيات ): (2

استخداـ تقىيات التعميـ اٚلكتركىْ فْ هجاؿ الرياضيات لً عدة فكائد كهىٍا أتْ :

-1استخداـ اٚىترىت كالحاسكب فْ تعميـ الرياضيات فْ هراحل التعميـ الهختمفة يساعد الطمبة
فْ تحقٓق اٌداؼ التعميـ الفردؼ .

 -2كذلؾ يساعد الطمبة عمِ اكتساب هٍارة حل الهشكٛت الرياضية .
 -3يساع الطمبة عمِ تىهية التفكٓر الهىطقْ لدٍٓـ .

ٓ -4تيح لمطٛب التدريب عمِ البرهجة  ,كبىاء الخكارزهيات هها يساعدٌـ عمِ تىهية هٍارتٍـ
الخاصة بحل الهسائل الرياضية .

 -5تكفر البرهجيات الحاسكبية الكقت كالجٍد الهبذكؿ فْ تعمـ كتعميـ الهكاد الدراسية بشكل عاـ
 ,كالرياضيات بشكل خاص .

 -6كذلؾ استطاع الحاسكب تىهية الهٍارات العقمية لمطمبة كالتفكٓر الىاقد كاٚبداعْ .

 -7استطاع الطمبة ايضا استخداـ كسائط تعميهية هتعددة هتهثمة فْ اٚصكات كالصكر الثابتة
كالهتحركة كافٛـ الفٓدٓك كغٓرٌا هف الكسائط التْ تعهل عل تىهية قدرات الطمبة .

أثر استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ فْ تعميـ هادة الرياضيات :

استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ فْ تعميـ الرياضيات كأثري تتمخص فْ الىقاط الهٍهة اٚتية :
-1ا٘سٍاـ فْ اظٍار أثر التعمـ اٚلكتركىْ عل هخرجات العهمية التعميهية  ,كبخاصة التحصٓل
الدراسْ  .كفاء ابك عقل جاهعة القدس

 -2هف الهٍـ دهج التعمـ ا٘لكتركىْ فْ أثىاء التعميـ كأحد الحمكؿ لتفعٓل التعمـ ا٘لكتركىْ فْ
تعميـ الرياضيات كجاىب هٍـ هف جكاىب العهمية التعميهية .

 -3هف خٛؿ إدهاج التعميـ اٚلكتركىْ فْ التعميـ ٌك البحث كالكشف عف طرؽ تعمـ جدٓدة
كحدٓثة .

 – 4زيادة الدافعية كالرغبة الحقيقية كالهتعة كالتشكيق ىحك التعمـ لدػ الطٛب لهادة الرياضيات.

 -5كهف أٌـ آثار التعميـ اٚلكتركىْ عمِ التحصٓل التعمـ كالتعميـ ٌك الرقْ بالعهمية التعميهية
هف ىاحية الهعمـ كالهتعمـ كاكتشاؼ كل ها يستجد فْ عمـ الرياضيات كخاصة فْ الهرحمة

الجاهعية .
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 -6أثر التعميـ ا٘لكتركىْ عمِ العهمية التعميهية كاضح جدا فْ أزهات الهجتهع هث ٛكها حدث
فْ جائحة ككركىا  ,هف حٓث ٓتـ تغطية الهىاٌج كاسترساؿ الهعمكهات لمطمبة بالتعميـ عف البعد

كاستخداـ التقىيات الحدٓثة .

 -7تأكٓد الجكدة كتحسٓف جكدة الىظاـ التعميهْ عف طريق تقديـ هحتكػ عمهْ هدركس كهحكـ
هف خبراء بأسمكب شٓق كهثٓر كيككف خاليا هف اٖخطاء التْ يقع فٍٓا بعض الهعمهٓف كيجب

التدرج فْ الصعكبة حتِ تٛئـ جهيع الهستكيات كتراعْ الفركؽ الفردية .
التعميـ ا٘لكتركىْ لهراحل التعمـ كالتعميـ :

هف كجٍة ىظر الباحثة كحكؿ ها تـ دراستً كالبحث كاٚطٛع  ,طريقة التعميـ اٚلكتركىْ

كطرؽ استخداهً تختمف هف هرحمة إلِ هرحمة تعميهية هف حٓث التعمـ كالتعميـ .

لٍذا ٓجب اٚعتبار لكل هرحمة تعميهية هف حٓث الفٍـ كالطرؽ الهستخدهة لمتعميـ اٚلكتركىْ

لذلؾ ٓجب هراعاة أتْ لكل هراحل التعميـ :

-1هراعاة الفركؽ الفردية لمهتعمهٓف كالهستكيات التعميهية خاصة فْ هجاؿ هادة الرياضيات .
 -2ىشر هٍارات استخداـ التقىية الهعمكهاتية كاجادة استخداـ الكهبٓكتر هف أجل الكصكؿ الِ
هستكػ جٓد هف التعميـ كالهعرفة .

 -3تعميـ كتدريب الطٛب لهرحمة اٚبتدائْ كالهتكسط عمِ إتقاف تقىيات التعميـ اٚلكتركىْ
كتأٌٓمٍٓـ لمهراحل الهتقدهة كالجاهعية كهف أجل السهك بالعهمية التعميهية إلِ أحسف الهستكيات .

 -4تكفٓر اٚهكاىيات لطمبة الهدارس بحٓث يككف الطٛب عمِ اٚتصاؿ الخارجْ داخل أسكار
الهدرسة كتصبح أكثر حٓكية داخل القاعات الدراسية .

 -5تدريب كتأٌٓل الهعمهٓف كحتٍـ عمِ استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ فْ العهمية التعميهة كاعتهاد
الهكاقع الهٍهة لهادة الرياضيات .

 -6تكفٓر اٖجٍزة كهجاىية اٚىترىت فْ الهدارس كالجاهعات كالكميات كاستخداـ ٌذي التقىيات فْ
الهرافق التعميهية كل بحسب هستكاي العمهْ كاحتياجاتً .
دراسات سابقة :

سكؼ أقدـ فْ ٌذا البىد بعض الدارسات السابقة ٚستخداـ التكىكلكجيا فْ العالـ العربْ

كعالهيا ىحاكؿ أف ىستفٓد هف ٌذي الدارسات لدٓىا كالكصكؿ بهستكػ تعميهْ ههٓز كفعاؿ كهىٍا

أتْ :

أك : ٚدراسة الغربْ )ٌ : (8دفت الدراسة إلِ هعرفة أثر التدريس باستخداـ الفصكؿ اٚلكتركىية

بالصكر الثٛث عمِ التحصٓل الهعرفْ لهستكيات التذكر كالفٍـ كالتطبٓق كالهستكيات الثٛث
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هجتهعة عمِ التٛهٓذ الصف الخاهس اٚبتدائْ لهادة الرياضيات فْ كحدة القسهة  .استخدـ

الباحث الهىٍج شبً التجريبْ شهمت العٓىة عمِ ) (72تمهٓذا تـ تكزيعٍـ عمِ ثٛث هجهكعات ,
كتهثمت اداة القياس فْ اختبار تحصٓمْ لقياس الهستكيات الهعرفية التذكر كالفٍـ  ,كالتطبٓق ,

با٘ضافة لبرهجية تعميهية تـ تطبيقٍا عمِ الهجهكعات الثٛث  .كقد تكصمت ىتائج الدراسة الِ

كجكد فركؽ ذات دراسة إحصائية عىد هستكػ الفٍـ بٓف الفصل اٚلكتركىْ التفاعمْ كالفصل

ا٘لكتركىْ التكاهمْ لصالح الفصل التكاهمْ  .كعدـ كجكد فرؽ داؿ احصائيا بٓف الفصل
ا٘لكتركىْ التكاهمْ كالفصل اٚلكتركىْ التعاكىْ فْ التحصٓل الهعرفْ عىد هستكػ الفٍـ ,كها

أىً ٓ ٚكجد فرؽ داؿ احصائيا بٓف الفصل اٚلكتركىْ التعاكىْ كالفصل اٚلكتركىْ التفاعمْ فْ

التحصٓل الهعرفْ عىد هستكػ الفٍـ .كها أىً تكجد فركؽ ذات دٚلة احصائية عف هستكيات
الكمية بٓف الفصل التفاعمْ كالفصل اٚلكتركىْ التكاهمْ لصالح الفصل اٚلكتركىْ التكاهمْ .

ثاىيا  :دراسة الحربْ ): (5أجرػ الحربْ دراسة ٌدفت الِ التعرؼ عمِ اتجاٌات هعمهْ
الرياضيات بالهرحمة الهتكسطة ىحك استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ فْ التدريس  ,كاعتهدت عمِ

الهىٍج الكصفْ  ,كتككىت عٓىتٍا هف )( 76هعمها هف هعمهْ الرياضيات بالهرحمة الهتكسطة

بالهدارس الحككهية بهدٓىة الرياض كقد أظٍرت الىتائج ها ٓمْ :

-1اتجاٌات الهعمهٓف كاىت إٓجابية بدرجة هرتفعة .

 -2عدـ كجكد فركؽ ذات دٚلة احصائية بٓف هتكسط عٓىة الدراسة ىحك استخداـ التعميـ
اٚلكتركىْ فْ التدريس تعزػ لهتغٓر الهؤٌل الدراسْ )تربكؼ  ,غٓر تربكؼ( .

 -3كجكد فركؽ فردية ذات دٚلة إحصائية بٓف هتكسط اتجاٌات هعمهْ الرياضيات ىحك
استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ تعزػ لهتغٓر الخبرة كالذٓف لدٍٓـ دكرات تدريبية .

كأكصت الدراسة بضركرة تكفٓر هتطمبات التعميـ ا٘لكتركىْ فْ التدريس  ,كتدريب الهعمهٓف

عمِ تصهيـ الدركس ا٘لكتركىية  ,هع تحدٓث الهعاهل الهتكفرة فْ الهدارس كتكفٓر الدعـ الفىْ

الٛزـ لٍا  ,با٘ضافة الِ كضع حكافز تشجيعية هادية كهعىكية لمهعمهٓف الذٓف يستخدهكف
التعميـ اٚلكتركىْ فْ التدريس .

ثالثا  :دراسة التهيهْ ) : (4) ( 1428بعىكاف استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ فْ تدريس الرياضيات
بالرحمة الثاىكية فْ ضكء هعآٓر  NCTMببعض الدكؿ الهختارة .

ٌدفت الدراسة الِ تحقٓق أتْ :

1285

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)
 52ـ  52أغظطض 5252و

[متطمبات التحكؿ التربكي لكميات التربية في ظل تحديات تكنكلكجيا المعرفة]

-1إظٍار هدػ أٌهية كتكافر هعآٓر  NCTMالهتعمقة بتدريس الرياضيات هف كجٍة ىظر
هعمهْ الرياضيات كاجراء هقارىة عمهية لمبرهجيات التعميهية الهستخدهة فْ تدريس الرياضيات

فْ الدكؿ الهختارة .

 -2إجراء هقارىة عمهية عف هدػ تكافر البىية التحتية الٛزهة ٚستخداـ التعميـ اٚلكتركىْ بالدكؿ
الهختارة .

كتككىت عٓىة الدراسة هف ) 3هدارس ك 17هعمها ك 5برهجيات ( فْ السعكدية  ,ك) 7هدارس

ك 19هعمها ك 5برهجيات ( فْ اٚردف  ,ك)  3هدارس ك 16هعمها ك 3برهجيات ( فْ هالٓزيا ,
كتـ إعداد استبياىات تحددت هحاكرٌا كفق أسئمة الدراسة .

هف أٌـ الىتائج كاىت كأتْ :

-1كجكد كعْ بأٌهية هعآٓر  NCTMلدػ هعمهْ الرياضيات فْ الدكؿ الثٛث  ,كأفضمية لدػ
هعمهْ الرياضيات بهالٓزيا فْ تكافر ٌذي الهعآٓر .

 -2تكجد بعض اٚختٛفات الدالة احصائيا فْ الدكؿ الثٛث فْ الجكاىب التالية :
-تكجد اختٛفات دالة إحصائيا بٓف اٌٖهية كالتكافر فْ هعيار الهٍاـ الرياضية بهالٓزيا لصالح

اٌٖهية كفْ هعيار دكر الهعمـ بالسعكدية كاٖردف لصالح اٌٖهية كفْ هعيار دكر الطالب
اٌٖهية كفْ هعيار أدكات إثراء الحكار الصفْ بجهيع الدكؿ لصالح اٌٖهية كفْ هعيار البٓئة

لصالح اٌٖهية بالسعكدية كهالٓزيا كلصالح التكافر فْ اٚردف  ,كفْ هعيار تحمٓل التدريس

بالسعكدية لصالح اٌٖهية .

  ٚتكجد اختٛفات دالة إحصائيا بٓف اٌٖهية كالتكافر يعكد ٚختٛؼ الدكلية  ,كتكجد فركؽذات دٚلة احصائية عمِ هعيار الهٍاـ فْ هالٓزيا لصالح الهعمهٓف الذٓف خبرتٍـ هف 10

سىكات فأكثر  ,كتكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائية عمِ الهعياريف الخاهس كالسادس هف التكافر
فْ اٚردف لصالح الهعمهٓف الذٓف خبرتٍـ هف  10سىكات فأكثر .

 -3كاقع البىية التحتية يهٓل لصالح السعكدية أها كاقع البرهجيات فْ السعكدية فقد حازت
البرهجيات الهىتجة هحميا كالبرهجيات الجاٌزة لهادة الرياضيات عمِ أعمِ عدد  ,فْ اٖردف

حازت البرهجيات الهىتجة هف قبل الطٛب عمِ أعمِ عدد  ,كفْ هالٓزيا حازت البرهجيات

الجاٌزة عمِ أعم ِ عدد  ,ككاىت برهجيات التعميـ اٚلكتركىْ الهستخدـ فْ السعكدية  :السبكرة
اٚلكتركىية كالكتاب اٚلكتركىْ  ,كفْ اٚردف الكتاب اٚلكتركىْ  ,كفْ هالٓزيا الفٓدٓك التفاعمْ

كالهقرر اٚلكتركىْ كالكتاب اٚلكتركىْ كىظاـ ). ( ssms

 -4حصمت البرهجيات فْ هالٓزيا عمِ أعمِ درجة تكافر لمهعآٓر بٓف الدكؿ الثٛث .
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رابعا  :دراسة الحربْ ) : (4) ( 1428بعىكاف هطالب استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ لتدريس
الرياضيات بالهرحمة الثاىكية هف كجٍة ىظر الههارسٓف كالهختصٓف .

تحددت أٌداؼ الدراسة فْ أتْ :

-1تحدٓد هطالب استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ الٛزـ تكافرٌا فْ كل هف )هىٍج الرياضيات فْ
الهرحمة الثاىكية – هعمـ الرياضيات لمهرحمة الثاىكية – البٓئة التعميهية ( هف كجٍة ىظر

الهختصٓف .

-2التعرؼ عمِ درجة أٌهية كتكافر هطالب استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ فْ كل هف ) هىٍج
الرياضيات فْ الهرحمة الثاىكية – هعمـ الرياضيات لمهرحمة الثاىكية – البٓئة التعميهية ( هف كجٍة
ىظر الههارسٓف .

 -3التعرؼ عمِ هدػ كجكد اختٛؼ بٓف درجة أٌهية كدرجة تكافر هطالب استخداـ التعميـ
اٚلكتركىْ هف كجٍة ىظر الههارسٓف لمكشف عف كاقع ههارسة التعميـ اٚلكتركىْ .

 -4التعرؼ عمِ هدػ كجكد فركؽ بٓف استجابات عٓىة الدراسة .

كاتبعت الدراسة الهىٍج الكصفْ كتككىت عٓىتٍا الىٍائية هف)  ( 86هختصا ك ) (30ههارسا

)هعمها( كاستخدهت اٚستباىة أداة لجهع البياىات الٛزهة لٙجابة عمِ أسئمة الدراسة .

كأٌـ الىتائج لمدراسة أتْ :

-1جهع هطالب التعميـ اٚلكتركىْ الكاردة فْ أداة الدراسة تعتبر هطالب ٚزهة لتخطيط كتىفٓذ
كتقكيـ الهىٍج اٚلكتركىْ  ,حٓث بمغ الهتكسط الحسابْ العاـ لدرجة هكافقة الهختصٓف عمٍٓا

) ( 4.45كبدرجة عالية جدا .

 -2جهع هطالب اعداد الهعمـ كتدريبً الكاردة فْ أداة الدراسة تعتبر هطالب ٚزهة  ,حٓث بمغ
الهتكسط الحسابْ العاـ لدرجة هكافقة الهختصٓف عمٍٓا ) ( 4.37كبدرجة عالية جدا .

 -3جهع هطالب البٓئة التعميهية الكاردة فْ أداة الدراسة تعتبر هطالب ٚزهة  ,حٓث بمغ
الهتكسط الحسابْ العاـ لدرجة هكافقة الهختصٓف عمٍٓا ) ( 4.57كبدرجة عالية جدا .

 -4بمغ الهتكسط الحسابْ لدرجة أٌهية هطالب التعميـ اٚلكتركىْ )تخطيطا كتىفٓذا كتقكيها (
) ( 4.17كٌذا ٓدؿ عمِ أف هتكسط أٌهية هعظـ ٌذي الهطالب كاف بدرجة عالية  ,أها هف حٓث
درجة تكافر هطالب الهىٍج اٚلكتركىْ )تخطيطا كتىفٓذا كتقكيها ( فقد بمغ هتكسطٍا الحسابْ

) ( 3.44كٌك يهثل درجة عالية .

 -5بمغ الهتكسط الحسابْ لدرجة أٌهية هطالب اعداد الهعمـ كتدريبً ٚستخداـ التعميـ اٚلكتركىْ
) (4.04كٌذا ٓدؿ عمِ أف هتكسط أٌهية هعظـ ٌذي الهطالب كاف بدرجة عالية  ,أها هف حٓث
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هتكسط درجة تكافرٌا فقد بمغ هتكسطٍا الحسابْ ) , ( 3.32كٌذا ٓدؿ عمِ أف هتكسط درجة

تكافر هعظـ ٌذي الهطالب كاف بدرجة هتكسطة .

 - -6بمغ الهتكسط الحسابْ لدرجة اٌهية هطالب البٓئة التعميهية ) ( 4.40كٌذا ٓدؿ عمِ اف
هتكسط اٌهية هعظـ ٌذي الهطالب كاف برجة عالية جدا  ,اها هف حٓث تكافرٌا فقد بمغ هتكسطٍا

الحسابْ ) ( 3.53كٌذا ٓدؿ عمِ اف هتكسط درجة تكافر هعظـ ٌذي الهطالب كاف بدرجة عالية.

 -7عدـ كجكد اختٛفات ذات دٚلة احصائية عىد هستكػ ) ( 0.05بٓف هتكسطات استجابات
الهختصٓف فْ تحدٓدٌـ لهطالب التعميـ اٚلكتركىْ تبعا لهتغٓر ) التخصص  ,سىكات الخبرة ,

الجىسية ( .

 -8عدـ كجكد اختٛفات ذات دٚلة احصائية عىد هستكػ ) ( 0.05بٓف هتكسطات استجابات

الهختصٓف بالتعميـ اٚلكتركىْ تبعا لهتغٓر التخصص الفرعْ ازاء هحكرؼ )هطالب الهىٍج
اٚلكتركىْ ,هطالب البٓئة التعميهية ٚستخداـ التعميـ اٚلكتركىْ (  ,بٓىها كجدت اختٛفات ذات

دٚلة احصائية عىد هستكػ ) ( 0.01تبعا لهتغٓر التخصص الفرعْ بٓف هتكسط استجابات
الهختصٓف فْ التعميـ اٚلكتركىْ تخصص )تكىكلكجيا التعميـ ( كذلؾ لصالح تخصص تكىكلكجيا

التعميـ .

 -9عدـ كجكد اختٛفات ذات دٚلة احصائية عىد هستكػ ) ( 0.05بٓف هتكسطات استجابات
الههارسٓف فْ تحدٍٓـ لدرجة اٌهية تكافر هطالب استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ تبعا لهتغٓر سىكات

الخبرة .

خاهسا ) : (10دراسة تركتر )ٌ : (Trotter , 2007دفت الدراسة ٚختبار أثر هىٍاج
الرياضيات الهحكسب كالتقكيـ التككيىْ عمِ تحصٓل طمبة الهرحمة الثاىكية فْ هدرسة ساف

هارككس  .كقد ٚحع الباحث هعاىاة هعمهْ الرياضيات فْ هحاكلة جسر الٍكة بٓف الكتاب
الهدرسْ كالهىٍاج الهحكسب  .كاستخدـ هعمهك الرياضيات أدكات التقكيـ التككيىْ الهرفقة هع

الهىٍاج الهحكسب ٚكتشاؼ ىقاط الضعف عىد الطمبة كلتخطيط تدريسٍـ  .كأظٍرت ىتائج

الدراسة تحسىا فْ تحصٓل الطمبة  ,با٘ضافة الِ هعرفة بالفكائد التْ ٓجىٍٓا الهعمهكف هف

تحمٓل ىتائج الطمبة كتطكير اٚختبارات .

سادسا ) : (9دراسة جٓربر 1998 ( Gerber ,ـ( ٌ:دفت ٌذي الدراسة إلِ  :اكتشاؼ الطريقة
الهثمِ لتعميـ الرياضيات هف خٛؿ ا٘ىترىت  ,ك تـ تطبٓق التجربة لهدة خهسة أسابيع عمِ
بعض تٛهٓذ الصف الثاهف .

ك جاءت أٌـ ىتائج الدراسة عمِ الىحك التالْ :
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أدرؾ التٛهٓذ فاعمية ا٘ىترىت ككسٓمة لمحصكؿ عمِ الهعمكهات فْ هادة الرياضيات ك تذكقٍا ك
الشعكر بهدػ أٌهٓتٍا خاصة فْ تطبيقات الحياة الٓكهية ) .التكدرؼ  2004:ـ  ,ص . (14

سابعا) : (9دراسة ألٓف  2003 ) Allen ,ـ (كالتْ ٌدفت إلِ  :بياف أٌهية التعميـ اٚلكتركىْ

فْ تعميـ أسس الرياضيات عمِ اٚىترىت هف خٛؿ استخداـ كعرض الهصطمحات كالسهات

كالبراهج الحاسكبية الهتعمقة بالتعميـ اٚلكتركىْ كطرؽ تفعٓمٍا فْ تعميـ أساسيات هادة الرياضيات

عمِ اٚىترىت.كاستخدـ الباحث فْ دراستً طريقة تصهيـ برىاهج تعميهْ ,كطبقً عمِ هجهكعة

هف الطٛب ,لدراسة أثر استخداـ التعميـ اٚلكتركىْ فْ تدريس أسس الرياضيات .ك قد تكصل
الباحث إلِ عدد هف الىتائج هف أٌهٍا ها ٓمْ:

 -1أف ٓتـ تصهيـ الهكقع باستخداـ لغة احترافية كيجب أف ٓتعمهٍا جٓدا كتقترح الدراسة لغة
اٚتش تْ إـ اؿ .

 -2ظٍكر أٌهية تزكيد الطٛب بهعمكهات كافية ك شاهمة ك أف تتىاسب هع الهرحمة العهرية ك

الهستكػ التعميهْ ف ٛيككف
صغٓر جدا ك ٚيككف أكبر هف الٛزـ ك بكافة اٖجٍزة هثل) استخداـ
ا
اٖفٛـ الهتحركة كالصكر التفاعمية ,كادراج هكاد بالصكت كالصكرة ( لتحقٓق التعميـ اٚلكتركىْ.

ٓ -3جب أف تصهـ الهكاد التْ سٓتـ طرحٍا هف خٛؿ الهكقع عمِ شكل ىهاذج يسٍل فٍهٍها ك
تطبيقٍا.

 -4التطكير الهستهر ك هحاكاة أخريف ك اٚطٛع الهستهر عمِ أحدث الكسائل التْ تدعـ
الهكقع ك تسٍل تكصٓل الهعمكهة لمطٛب.

 -5الحرص عمِ تعمـ التقىيات كاٚستفادة هىٍا فذلؾ أهر حٓكؼ جدا.

تعقٓب عمِ الدراسات السابقة الهتعمقة باستخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ فْ هجاؿ تعميـ الرياضيات :

هف الدراسات السابقة يهكف هٛحظة أتْ :

-1فْ دراسة العربْ هف أٌـ ىتائجً كجكد فركؽ ذات دراسة احصائية عىد هستكػ الفٍـ بٓف
الفصل اٚلكتركىْ التفاعمْ كالفصل اٚلكتركىْ التكاهمْ لصالح الفصل التكاهمْ  .كعدـ كجكد

فرؽ بٓف الفصل اٚلكتركىْ التكاهمْ كالفصل اٚلكتركىْ التعاكىْ فْ التحصٓل الهعرفْ عىد

هستكػ الفٍـ ,كها أىً ٓ ٚكجد فرؽ بٓف الفصل اٚلكتركىْ التعاكىْ
التفاعمْ فْ التحصٓل الهعرفْ عىد هستكػ الفٍـ .

كالفصل اٚلكتركىْ

 -2ضركرة تكفٓر هتطمبات التعميـ اٚلكتركىْ فْ التدريس  ,كتدريب الهعمهٓف عمِ تصهيـ

الدركس اٚلكتركىية  ,هع تحدٓث الهعاهل الهتكفرة فْ الهدارس كتكفٓر الدعـ الفىْ الٛزـ لٍا ,
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با٘ضافة إلِ كضع حكافز تشجيعية هادية كهعىكية لمهعمهٓف الذٓف يستخدهكف التعميـ اٚلكتركىْ

فْ التدريس .

 -3كفْ دراسة التهيهْ هف أٌـ ىتائجً كاىت :أف كاقع البىية التحتية يهٓل لصالح السعكدية أها
كاقع البرهجيات فْ السعكدية فقد حازت البرهجيات الهىتجة هحميا كالبرهجيات الجاٌزة لهادة

الرياضيات عمِ أعمِ عدد  ,فْ اٖردف حازت البرهجيات الهىتجة هف قبل الطٛب عمِ أعمِ
عدد  ,كفْ هالٓزيا حازت البرهجيات الجاٌزة عمِ أعمِ عدد  ,ككاىت برهجيات التعميـ
اٚلكتركىْ الهستخدـ فْ السعكدية  :السبكرة اٚلكتركىية كالكتاب اٚلكتركىْ  ,كفْ اٚردف

الكتاب اٚلكتركىْ  ,كفْ هالٓزيا الفٓدٓك التفاعمْ كالهقرر اٚلكتركىْ كالكتاب اٚلكتركىْ كىظاـ

). ( ssms

 -4هطالب التعميـ اٚلكتركىْ تعتبر هطالب ٚزهة لتخطيط كتىفٓد كتقكيـ الهىٍج اٚلكتركىْ
ككذلؾ لهطالب إعداد الهعمـ كتدريبً تعتبر هطالب ٚزهة  ,كذلؾ هطالب البٓئة التعميهية الكاردة

تعتبر هطالب ٚزهة .

 -5كٚحع الباحث تركتر هعاىاة هعمهْ الرياضيات فْ هحاكلة جسر الٍكة بٓف الكتاب الهدرسْ
كالهىٍاج الهحكسب  .كاظٍرت ىتائج الدراسة تحسىا فْ تحصٓل الطمبة  ,با٘ضافة الِ هعرفة

بالفكائد التْ ٓجىٍٓا الهعمهكف هف تحمٓل ىتائج الطمبة كتطكير اٚختبارات .

 -6إدراؾ التٛهٓذ فاعمية ا٘ىترىت ككسٓمة لمحصكؿ عمِ الهعمكهات فْ هادة الرياضيات ك
تذكقٍا ك الشعكر بهدػ أٌهٓتٍا خاصة فْ تطبيقات الحياة الٓكهية .

 -7التطكير الهستهر ك هحاكاة أخريف ك ا٘طٛع الهستهر عمِ أحدث الكسائل التْ تدعـ
الهكقع ك تسٍل تكصٓل الهعمكهة لمطٛب كالحرص عمِ تعمـ التقىيات كاٚستفادة هىٍا فذلؾ

أهر حٓكؼ جدا .

بٍذي الىتائج كالتكصيات حاكلت أف أضع إجابات لتساؤٚت البحث بها ٓمْ :
ىتائج البحث:

 (1التعميـ ا٘لكتركىْ ٓختص بهٓزة ههتازة عمِ جعل الهتعمـ ىشطا كفاع ٛفْ هكاقف تعميهية
تتكافر فٍٓا ا٘ثارة كالهىافسة كالتشكيق.

 (2استخداـ التعمـ ا٘لكتركىْ ٓجعل هىاٌج الرياضيات تحتكؼ عمِ الرسكهات كاٖشكاؿ كاٖلكاف
التْ تكفر الهتعة كالتسمية كتجعل الهتعمهٓف أكثر ىشاطا كفاعمية.

 3التعمـ ا٘لكتركىْ ٓجعل الهتعمـ يطمع عمِ أكثر هف أهثمة كأسئمة تتيح الفرصة لحل العدٓد هف
الهسائل الرياضية كتىهية قدراتً ا٘بداعية كهٍارة التحمٓل كتزيد هف دافعٓتً كالثقة بالىفس.
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 -4أظٍرت الدراسات أٌهية استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ فْ جهيع هراحل التعميـ ك تكفٓر
هتطمبات التعميـ ا٘لكتركىْ كذلؾ أٌهية إدراؾ الطمبة لفاعمية ا٘ىترىت لمحصكؿ عمِ الهعمكهات

القيهة لهادة الرياضيات .

الخاتهة كتكصيات البحث:

فْ ٌذا البحث قدهت تعريف التعميـ ا٘لكتركىْ بصفة عاهة كذلؾ تطرقت الِ ههٓزات كعٓكب

التعميـ ا٘لكتركىْ كأٌهٓتً كأٌدافً.

كهف ثـ كضعىا تعريفا لهادة الرياضيات كأٌهية اٚىترىت لمرياضيات  ,كذلؾ عرفت التعميـ

ا٘لكتركىْ خاصة لهادة الرياضيات كأٌهٓتً كفكائدي لمرياضيات.

كتطرقت كذلؾ ٌٖهية التقىيات الهعاصرة كأثر استخداـ التعمـ ا٘لكتركىْ لهادة الرياضيات ,

كختهت البحث بعدة دراسات هٍهة تساعد عمِ اٚستفادة هىٍا فْ هرافقىا التعميهية.

كاىطٛقا هف العرض السابق كفْ ضكء ها تـ طرحً تقدـ الباحثة عددا هف التكصيات

كالهقترحات كٌْ :

 -1استخداـ التعمـ ا٘لكتركىْ يشجع الهتعمهٓف كالهعمهٓف فْ تعمـ كتعميـ هادة الرياضيات.

 -2العهل عمِ ىشر ثقافة التعمـ ا٘لكتركىْ فْ الهؤسسات التعميهية كاستخداـ التكىكلكجيا
الحدٓثة.

 -3تكفٓر بٓئة تعميهية هىاسبة لتطبٓق التعمـ ا٘لكتركىْ.

 -4إدخاؿ التعميـ ا٘لكتركىْ فْ هىاٌج الرياضيات كالعهل عمِ تطكيرٌا.
 -5تىهية هٍارات كتدريب الهعمهٓف عمِ كيفية استخداـ التعميـ ا٘لكتركىْ فْ هادة الرياضيات.

 -6ربط الرياضيات بالتقىية الهعاصرة كتكفٓر ها ٓمزـ فْ الهؤسسات التعميهية هف أجٍزة كهعدات
تخص التعميـ ا٘لكتركىْ هها ٓزيد قابمية كتشكيق الطمبة لدراسة الرياضيات .

الهراجع :

 -1إخٛص عبد الٍادؼ عكدة الذكيب  ,2019 ,دكر التعميـ ا٘لكتركىْ فْ تطكير اٖداء
الهٍىْ كالتحصٓمْ لهادة الرياضيات ,العدد العاشر  ,الهجمة العربية لمىشر العمهْ .

 -2حسف عمْ بىِ دكهِ  ,صبرؼ حسف خمٓل  2013 ,ـ  ,أ ثر طريقة التعميـ اٚلكتركىْ فْ

الرياضيات فْ تىهية التفكٓر اٚبداعْ لدػ طالبات الصف الثاهف فْ لكاء الهزار الجىكبْ ,

هؤتة لمبحكث كالدراسات  ,سمسة العمكـ اٚىساىية كاٚجتهاعية  ,الهجمد الثاهف كالعشركف ,العدد

الرابع .
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 -3زكريا بف يحْٓ ٚؿ  , 2008 ,تكىكلكجيا التعميـ بٓف الىظرية كالتطبٓق  ,عالـ الكتب ,
القاٌرة .

 -4عابد بف عبدهللا الذبياىْ  ,1429 -1428 ,كاقع التقىيات الهعاصرة فْ تدريس الرياضيات

بالهرحمة الهتكسطة هف كجٍة ىظر الهعمهٓف ,رسالة هاجستٓر  ,الههمكة العربية السعكدية ,جاهعة

أـ القرػ  ,كمية التربية

 -5عثهاف بف عمْ القحطاىْ  , 2013 ,كاقع تكظٓف الهستحدثات التكىكلكجية فْ تدريس
رياضيات الهىاٌج الهطكرة هف كجٍة ىظر الهعمهٓف كالهشرفٓف التربكيٓف بهىطقة تبكؾ التعميهية ,

الهجمة التربكية الدكلية الهتخصصة  ,الهجمد ) , (2العدد )(5

 -6صٛح عبد السٛـ ضك  ,سالهة هفتاح الهصراتْ  2020 ,ـ  ,تحديات تطبٓق التعميـ

اٚلكتركىْ فْ هؤسسات التعميـ المٓبية فْ ظل اٚزهات )جائحة ككركىا (  ,الهؤتهر العمهْ
الدكلْ اٚفتراضْ اٚكؿ حكؿ جائحة ككركىا الكاقع كالهستقبل اٚقتصادؼ لدكؿ حكض الهتكسط

 ,لٓبيا  ,جاهعة الزىتاف  ,جاهعة بىغازؼ ,

 -7دمحم تكفٓق سٛـ  , 2009 ,التعميـ اٚلكتركىْ كهدخل لتطكير التعميـ )تجارب عربية
كعالهية ( الهكتبة العصرية لمىشر كالتكزيع  ,جهٍكرية هصر العربية  ,الهىصكرة .

البريكْ ,عبدالرحهف البمكشْ,
 -8دمحم عمْ السعٓدؼ  ,خمفاف بف سالـ الكحالْ  ,دمحم راشد ا
حسٓف الخركصْ  ,أثر التعميـ اٚلكتركىْ فْ تدريس الرياضيات عمِ التحصٓل الدراسْ

كاٚتجاٌْ ىحك الهادة لذػ طٛب الصف الخاهس هف التعميـ اٚساسْ فْ سمطىة عهاف ,

 2007ـ  ,الهجمة التربكية الهتخصصة  ,الهجمد ) , (6العدد ). (4

 -9هٍا بىت عهر بف عاهر السفياىْ  , 1429- 1428 ,اٌهية كاستخداـ التعميـ اٚلكتركىْ

فْ تدريس الرياضيات بالهرحمة الثاىكية هف كجٍة ىظر الهعمهات كالهشرفات التربكيات  ,رسالة

هاجستٓر  ,الههمكة العربية السعكدية  ,جاهعة اـ القرػ .

 -10كفاء أبك عقل  , 2012,أثر استخداـ التعمـ اٚلكتركىْ فْ تدريس العمكـ عمِ التحصٓل
الدراسْ لدػ دارسْ جاهعة القدس الهفتكحة  ,الهجمة الفمسطٓىية لتعميـ الحر  ,الهجمد الثالث ,

العدد السادس  ,فمسطٓف  ,هىطقة راـ هللا كالبٓرة  ,جاهعة القدس الهفتكحة .
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حكسبة المغة العربية ( تكصيف المشتقات الصرفية في سكرة ( القمر) في ضكء
المسانيات الحاسكبية أنمكذجاً )

د .كردة إبراىيـ عمر سميماف

كمية التربية قصر بف غشير /جامعة طرابمس

المَم َّخص
ُ

ثـ حكسبتٍا ,هف قبٓل
فْ ظل التطكر التقىْ؛ أصبحت الحاجة ّ
هاسة لتكصٓف المغة العربية ّ
الصرفْ
الصكت ,كتحكيل ّ
ّ
الىص الهكتكب إلِ هىطكؽ ,كتقىيات التحمٓل ّ
التعرؼ ألْ عمِ ّ
ٓؤسس عمٍٓا هف براهج تخدـ التعميـ ,كالفٍرسة ,كالترجهة ,كباٚستعاىة
كالىحكؼ كالدٚلْ ,كها ّ

بهصادر الصرؼ العربْ  ,ك حكسبتً  ,حاكل ُت فْ ٌذا البحث إعداد تكصٓف صرفْ حاسكبْ
لمهشتقات فْ سكرة ) القهر( ,فٓتهحكر البحث عمِ جاىب ىظرؼ ,كجاىب تطبيقْ ,كفْ اٖىهكذج
التطبيقْ

الهشتقات

لتكصٓف

فْ

السكرة

ٌذي

تىاكلت فيً الهىٍج الهقترح ٔلية التكصٓف ,ك عرض هراحل تكصٓف الهشتقات,
الكريهة ,
ُ
الهكصفة حاسكبيا  ,تميً ىتائج إحصائية
كطريقة عهل قاعدة بياىات ) ( Data baseلمىهاذج
ّ
تطبيقية

لمصيغ

الهشتقة

فْ

أيات

الكريهة

فْ

سكرة

)

القهر(.

ك تٍدؼ ٌذي الدراسة إلِ تكصٓف الهستكػ الصرفْ لمهشتقات فْ سكرة ) القهر( فْ ضكء
المساىيات الحاسكبية  -فالىص القرآىْ ٌك اٖىهكذج الخصب كالهتىكع لدراسة الظكاٌر المغكية-

سيحكلٍا إلِ هادة ُه َح ْك َسبة تقىيا .
هف أجل تقديـ أىهكذج يسٍل عهل الهبرهج الحاسكبْ الذؼ ّ
كأسباب اختيار ٌذا الهكضكع :اٚعتزاز بالمغة العربية تعمها كتعميها ,ك حكسبة المغة ٌْ هف

كسائل تجدٓد المغة كالرفع هف هستكاٌا ,كٌْ ضركرة تحتـ عمِ الباحثٓف خكض غهارٌا.

كالهىٍج الذؼ ُٓتّبع فْ ٌذي الدراسة ٌك الهىٍج الكصفْ ك ا٘حصائْ ,حاكل ُت فْ ٌذا البحث
ا٘جابة عمِ اٖسئمة أتية:

 -1ها هفٍكـ المساىيات الحاسكبية ,ك ها العمكـ التْ استعاىت بٍا ؟
 - 2ها أٌهية المساىيات الحاسكبية ؟

 -3ها هجاٚت استخداـ المغة الحاسكبية ؟  -4ها آلية تكصٓف الهشتقات فْ سكرة ) القهر(
فْ ضكء المساىيات الحاسكبية ؟

الكممات الدالة :الهشتقات ,الصرؼ ,المساىيات الحاسكبية  ,الهعالجة ألية ,أىهكذج تطبيقْ .
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ِّ
مقدمة :

المغة العربية لغة هطكاعة لمهعالجة الحاسكبية ,لها تتهتّع بً هف خصائص كهزايا كخاصية
اٚشتقاؽ الصرفْ ,كاعتهاد الهعجـ العربْ عمِ الجذكر ,كٌىاؾ كجكي هتعددة لهعالجة المغة

العربية بالحاسكب هىٍا الهعالجة الصكتية ,كالصرفية ,كالىحكية ,كالدٚلية ,كيىدرج ٌذا البحث فْ
هباحث الهعالجة الصرفية لمغة العربية ,فتىتهْ بعض ٌذي الدراسة إلِ المغة ,كبعضٍا أخر إلِ

الحاسكب؛ لتكصٓف الهشتقات الصرفية فْ سكرة )القهر(  ,عف طريق بىاء أىظهة كقكاىٓف تضبط

تكصيفٍا كيفٍهٍا الحاسكب ,ف ػ ػ ػ ػ " الحاسكب جٍاز أصـُ ٚ ,يستعهل إ ٚكفق الخكارزهيات التْ
ِ
ىكصف لمحاسكب الهكاد
ّ
أعدٌا ا٘ىساف لً لمتعاهل هع المغة الطبيعية ,كبىاء عميًٓ ,ىبغْ أف ّ
المغكية تكصيف ا دقيق ا حتِ يهكف لمحاسكب أف ُٓدرؾ ا٘شكاٚت المغكية التْ ُٓدركٍا ا٘ىساف
)(1

بالحدس.

)ىٍاد

هكسِ,

2001,ـ

ط1

,

ص-53

.

(54

كأٌهية الدراسة :تكهف فْ هحاكلة تذلٓل بعض الصعكبات التْ تكاجً حكسبة المغة العربية ,كذلؾ
جاىب

بتكصٓف

صرفْ

هىٍا,

ٌك

الهشتقات

الصرفية.

كٌدؼ الدراسة :تكصٓف قكاعد كأىظهة اشتقاؽ الصيغ الصرفية هف أفعالٍا فْ ضكء المساىيات

الحاسكبية كذلؾ ببىاء أىظهة كقكاىٓف ,تشتق بٍا الصيغ الصرفية بطريقة هقاربة لمعقل البشرؼ؛

لتكفٓر كفاية لغكية لمحاسكب فْ هجاؿ اشتقاؽ الصيغ الصرفية ,تشبً كفاية ا٘ىساف حٓف يستقبل
ثـ يحاكؿ صياغة الهشتقات كفق قكاعدٌا .
اٖفعاؿ كيدركٍاّ ,

 -1مصطمحات الدراسة:

أ -الكصف كالتكصيف:

ٌىاؾ فرؽ بٓف كصف المغة كتكصيفٍا ,كها ٓرػ -ىٍاد هكسِ -دكف أف يفترقا ,فالتكصٓف ُٓبتدأُ

أف الكصف لٙىساف ,كالتكصٓف لمحاسكب ,كٌك ها يقابل الحدس عىد ا٘ىساف,
بالكصف ,ك ّ
)(2
فمٙىساف حدس كليس لمحاسكب حدس ,كلٙىساف فٍـ كليس لمحاسكب حتِ أف الفٍـ.

)هكسِ  ,ص(69

ك كصف العربية ٌك :ها قاـ بً عمهاء المغة هف استىباط قكاعد هف

حصل بً هف هعرفة بالحدس كالسميقة كالخبرة
اٖداء ,كاٚستعهاؿ المغكؼ إضافة إلِ ها ُٓتَ ّ
الهعرفية كالعرؼ المغكؼ ك الهقاـ ) (3) .العىاتْ 2006 ,ـ ص.( 30

ك التكصٓف :إٓداع الحاسكب القكاعد ,كاٖساسيات التْ ٓختزلٍا العقل ا٘ىساىْ؛ لتحقٓق الكفاية

المغكية "

)(4

)الهٍٓكبْ ,هجمة جذكر,ع2017 , 327/4ـ ,(.كيككف ذلؾ عف طريق عرض هىٍجْ قادر

عمِ استق ارء القكاعد كتفصٓمٍا كفقا لهستكيات المغة الهتفاكتة ,الصكتْ كالصرفْ كالىحكؼ

كالدٚلْ" ) ) (5الزيف ,رسالة الهاجستٓر2008 ,ـ ,ص.(15
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فالتكصٓف ٌك الكصف المغكؼ
الهجرد ,تضاؼ إليً اٚحتهاٚت التْ ليس بهقدكر الحاسكب أف
ّ
ٓتعرؼ عمٍٓا ,هف ذلؾ الهقكٚت التْ تعتهد فْ تأكيمٍا الدٚلْ عمِ السياؽ ,كأحكاؿ الهقاـ,
ّ
كهثاؿ ذلؾ :إذا سهع الهتعمـ )الكاك( فْ هثل :عاد الهسافر ك أٌمً ,عاد الهسافر كأٌمً ىائهكف,

أف الكاك فْ اٖكلِ )عاطفة( ,كفْ الثاىية)حالية( ,كفْ
عاد الهسافر كالغركب .أدرؾ ّ
فٓتبٓف لً الفرؽ ,أها الحاسكب فٍك هحتاج إلِ قرائف ك
الثالثة)ىممهعية( هعتهدا عمِ )الحدس( ّ ,
بياىات إضافية ,حكؿ كل هفردة فْ الجهل تدّلً عمِ الفرؽ بٓف كل) كاك( كغٓرٌا فْ ٌذي

الجهمة.

)(6

)ٓىظر :العىاتْ ,ص(.30

)(7

مغكية بالحاسكب ,فتتهثّل فْ:
ٓتـ هزج الهعطيات اّل ّ
ّ
كعهمية التّكصٓف تتمكٌا هراحل حتِّ ّ
) ٓىظر :أبك غريب الهكقع ا٘لكتركىْhttps://portal.arid.87a41ad-5a57-4477-b59e- :
.(690b30f15421
الصرفْ .
البرهجية التْ تعالج الهحّمل
ارزهيات
ّ
 استدعاء الخك ّّ ّ
تـ تكصيفً.
 تطبٓق الخك ّارزهية الهىاسبة عمِ ها ّ
 -إدخاؿ الهعطيات بالحاسكب.

طط التّالْ:
كيهثّل لٍذي الهراحل بالهخ ّ
الهادة
تكصٓف
ارزهية ← ٌىدسة ّ
← اىتقاء خك ّ

عٛج
← إدخاؿ ←
آلْ

بأىًٌ " :ك عمـ ُٓبحث فيً عف صيغ الكمهات
يعرؼ ّ
ب -الصرؼ ك االشتقاؽ :عمـ الصرؼّ ،
)(8
) بف
العربية كأحكالٍا التْ ليست بإعراب ,ك  ٚبىاء كالصحة كا٘عٛؿ كاٖصالة ك الزيادة "
غياث ,ج( .28/1

إذف عمـ الصرؼ ُيعىِ بأحكاؿ الكمهة الهفردة ,هف حٓث الصحة كا٘عٛؿ كأصل الكمهة ك
الزيادة.
)

ك اٚشتقاؽ " :أخذ كمهة هف كمهة أك أكثر هع تىاسب بٓىٍها فْ المفع ك الهعىِ "
ابف

1991ـ,

دريد,

)(9

(.

ص26

إذف اٚشتقاؽ أخذ كمهة هف كمهة هع التهاثل بٓف الكمهتٓف فْ أحرفٍها اٖصمية كالهعىِ .

ج-

قكاعد

البيانات:

يقصد بقكاعد البياىات هجهكعة هف الهمفات ذات الصمة ببعضٍاُ ,هكِدعة فْ هخازف حاسكبية,
يهكف ا٘ضافة عمٍٓا أك تعدٓمٍا ,ففْ قاعدة بياىات صرفية -عمِ سبٓل الهثاؿ -يهكف أف تككف
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ٌىاؾ عدة همفات هترابطة هع بعضٍا ,هثل :همف الجذكر ,همف اٖفعاؿ الثٛثية الهجردة ك

الهزيدة ,همف الهشتقات الصرفية ,همف اٖفعاؿ التْ اشتّقت هىٍا ,همف جهكع التكسٓر ,همف
الهفردات...إلخ.
د -الترميز :كٌك استبداؿ هعمكهات كهعارؼ هتعمقة بهكضكع ها برهكز يسٍل جدكلتٍا كهعالجتٍا
) (10

آلي ا.
- 2

)

ٓىظر :الهٍٓكبْ ,هجمة هجهع المغة العربية ,ع17,2018/ـ ,ص.( 101

مفيكـ

المسانيات

الحاسكبية:

Linguistics

computationnelle

المساىيات الحاسكبية ,أك عمـ المغة الحاسكبْ ,أك حكسبة المغة :كٌك هف أبرز العمكـ المغكية
تعددت تعريفات
التْ ظٍرت فْ العصر الحدٓث ,فٍك أحد فركع المساىيات التطبيقية ,ك
ّ
كتسهيات المساىيات الحاسكبية ,كهىٍاٌ :ك العمـ الذؼ ٓبحث فْ" المغة البشرية كأداة ِّ
طيعة
لهعالجتٍا فْ ألة )الحاسبات ا٘لكتركىية = الكهبٓكتر( ,كتتألف هبادغ ٌذا العمـ هف المساىيات
العاهة ,بجهيع هستكياتٍا التحمٓمية :الصكتية ,كالىحكية ,كالدٚلية ...كهف عمـ الذكاء

اٚصطىاعْ ,كعمـ الهىطق ,ثـ عمـ الرياضيات "

)(11

) الكعر1988,ـ ,ص(.406

ٓتبٓف َّ
أف المساىيات الحاسكبية عمـ اهتزجت فيً المغة هع عمـ الحاسكب ,ك باٚستعاىة بعمكـ
إذف ّ
أخرػ سعت إلِ دراسة عمهية لمغات الطبيعية فْ هستكياتٍا الصكتية كالصرفية كالىحكية ك
الدٚلية,

كتحكيمٍا

إلِ

رقهية

صكرة

فرضٍا

عصر

التقىية

ك

الهعمكهات.

ك لمساىيات الحاسكبية هككىاف هتكاهٛف ٚ ,يستقل أحدٌها عف أخر ,كٌها:

أ -الهككف الىظرؼ :كيعىْ بػقضايا فْ المساىيات الىظرية ,تتىاكؿ الىظريات الصكرية ,كىظرية
اٚستعهاؿ لمهعرفة المغكية التْ يحتاج إلٍٓا ا٘ىساف لتكلٓد المغة كفٍهٍا ,كها ٍٓتـ بالبحث عف
كيفية عهل العقل ا٘لكتركىْ لحل الهشكٛت المغكية ,كالترجهة ألية هف لغة إلِ لغة أخرػ.

)(12

) ٓىظر :العىاتْ ,ع2005 2/ـ ,ص( . 63

ب -التطبيقُْ :يعىِ بالىاتج العهمْ لىهذجة اٚستعهاؿ المغكؼ ,ك يسعِ إلِ إىتاج براهج هعرفة
يتـ ذلؾ بتسخٓر العقل
بالمغة ا٘ىساىية ,هف أجل تحسٓف التكاصل بٓف ا٘ىساف ك الحاسكب ,ك ّ
ألْ لحل القضايا كالهشكٛت المغكية.

)(13

) ٓىظر :هكسِ ,ص( .54-53

 -3أىمية حكسبة المغة العربية:

إف إدخاؿ المغة العربية إلِ الحاسكب أصبح أه ار ضركريا؛ لهكاكبة عصر التقىية كالهعمكهات

يقدهكا خدهة لمغة العربية كعمكهٍا ,بكضع برهجيات خاصة بالمغة
كاستطاع عمهاء العرب أف ّ
العربية ,ك قطعكا فْ

ذلؾ شكطا ٚ ,بأس بً ,كسيحقق فكائد كثٓرة ,هىٍا :
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 -تسٍٓل الجهع الشاهل لعمكـ المغة العربية؛ ٖف العهل البشرؼ الهحض ليس هف السٍل أف

ٓجهعٍا كيجهع تراثٍا كتاريخٍا ,كأهاكىٍا الهتىكعة ,ك سيحل كثٓ ار هف هشكٛتٍا التىهكية
كاٚصطٛحية ,كالهعجهية ك سٍٓٓئ تربة خصبة ٚستكهاؿ هشاريع المغكيٓف العرب.

 -تشجيع العمهاء كالباحثٓف العرب عمِ إىتاج العمكـ الهعاصرة ,كهىٍا عمكـ الحاسكب فْ المغة

العربية كفتح الهجاؿ لٙبداع العربْ فْ الحاسكب كتقىيات الهعمكهات ,دكف اٚعتهاد عمِ المغات
)14

اٖخرػ.

)

ٓىظر:

عباس,

هاجستٓر2014,ـ,

رسالة

(.39

ص

 -أسٍهت الهعالجة ألية لمغة العربية فْ تعميـ المغة لمىاطقٓف بٍا ,كالىاطقٓف بغٓرٌا ,بتقديـ

براهج ٘كساب الهتعمهٓف الهٍارات المغكية الهتعددة ,كالقراءة كالكتابة كالهحادثة كاٚستهاع,

إضافة إلِ هعالجة الخطكط العربية هعالجة حاسكبية ,كالتدقٓق ا٘هٛئْ كالىحكؼ.

عٓجكلْ 2017 ,ـ ,ص (.36

)(15

) ٓىظر:

 ىتائج التحمٓل المغكؼ بفضل الهعالجة ألية ستككف أكثر هكضكعية كدّقة؛ َّٖف الىتائج التْ

يقدهٍا الحاسكب ٌْ ىتائج ُه َب ْرٌَىة ,فمف يككف ٌىاؾ هجاؿ لمحدس كالشعكر فْ عهل الباحث.
)ٓ ) (16ىظر :الكعر ,ط1989 ,1ـ ,ص( .321

 -4أىـ مجاالت أك تطبيقات المسانيات الحاسكبية:

هيادٓف ك تطبيقات الحاسكبية العربية كثٓرة كرحبة لعل أٌهٍا ها ٓمْ:

 -1المعالجة اآللية :تشٍد هعالجة المغات الطبيعية تطك ار كبٓ ارٓ ,ىطمق بعضٍا هف هىطمق المغة
القائـ عمِ استيعاب قكاىٓف ٌذي المغات كقكاعدٌا ,كيىطمق بعضٍا أخر هف هىطمق ألة القائـ

عمِ ىهذجة المغة فْ هستكياتٍا الهتعددة ,كا َّف أؼ هشركع لمعٛج ألْ لمغة العربية ٓجب أف
ٓتكفر فيً شرطاف :

أك :ٚبىاء قاعدة بياىات لمهفردات العربية.
هحددة.
ّ

)(17

ثاىيا :اٚستىاد إلِ ىظرية لساىية

) ٓىظر :باية  ,هجمة لغة كٛـ ,ع 2017 2 /ـ ,ـ(. 235 / 3

كهف بٓف هجاٚت الهعالجة ألية لمغة العربية:

تعد الترجهة ألية  machine translationهف أقدـ هجاٚت استخداـ
أ -الترجمة اآللية ّ :

الحاسكب فْ المغة ,كقد ىاؿ ٌذا الجاىب هف المساىيات الحاسكبية حٓ از كبٓرا ,كهساحة كاسعة هف
الجٍكد الهبذكلة ,كتُ َعُّد براهج الترجهة ألية هف أعقد كأصعب عف غٓرٌا هف البراهج؛ إذ ّإىٍا
تحتاج إلِ قاعدة ضخهة هف الهعطيات المغكية الهحكسبة ,فٍْ التقىية التْ تعىِ بالقكاعد

المغكية ,كالتقىية القائهة عمِ استخداـ أهثمة لجهل سبق ترجهتٍا ,كالتقىية القائهة عمِ أسس
إحصائية باستخداـ كـ كبٓر هف ىصكص الترجهة.

)(18

) ٓىظر :رشكاف  ,ك السعٓد ,ط2019 ,1ـ,
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ص ,( .61ك ٓتعاهل الحاسكب هع الترجهة كفق طريقتٓف :الطريقة اٖكلِ :يقكـ الحاسب
بترجهة الهفردات ليستعهمٍا الهستخدـ فْ تحريري لمىصكص ٚ ,تتعدػ ٌذي الترجهة هعاىْ
الهفردات التْ أ ِ
ُخ َذت هف السياؽ اٚستعهالْ ك التركٓبْ.
ك الطريقة الثاىية :تتحقق فٍٓا ترجهة لغكية دقيقة لمغة فْ هستكياتٍا الصرفية كالىحكية كالهعجهية
كالبراغهاتيةٓ ) (19) .ىظر :العىاتْ ,ص (.75
كلقد أ ِ
ُع َد ْػت براهج الترجهة ألية فْ العربية ,كٌْ تُترجـ هف العربية إلِ ا٘ىجمٓزية أك العكس,

كها اىتشرت براهج الترجهة الفكرية الهجاىية ,أك الهدفكعة عمِ صفحات ا٘ىترىٓت ,كيضـ كثٓر
هف هكاقع ٌذي البراهج ,كأشٍرٌا) :هترجـ صخر ,كالىاقل ,كالكافْ لمغة العربية ,كالهترجـ العربْ,
كآزؼ لىجك كقاهكس باتىر(ٓ ) (20) .ىظر :رشكاف ك السعٓد2019,ـ ,ص ( .11
ي
)اله َش َّكل ألْ(ٌ :ك هراجعة
ب -المدقق المغك ) :الهدقق ا٘هٛئْ كالىحكؼ كالصرفْ( ُ
هضهكف الىص الهكتكب أك الهىطكؽ )هفردات ك تراكٓب( ,كتصحيح ها بً هف أخطاء إهٛئية
كىحكية كصرفية ,كقد ىجحت الشركات العربية كغٓرٌا فْ كضع براهج جٓدة لمتدقٓق ا٘هٛئْ
)(21

تبٓف ذلؾ لمهستخدـ أثىاء الكتابة.
كالىحكؼ كالصرفْ ,كي ّ
تعرؼ الحاسب عمِ بىية الكمهة العربية هف خٛؿ القكاعد التْ يضعٍا المساىٓكف ٚ
كيٍدؼ إلِ ّ
) ٓىظر :العىاتْ  ,ص(. 74

هف خٛؿ هعجـ الكمهات الهخزىة ,الشْء الذؼ يظٍر أٌهية الجٍكد المساىية فْ الصىاعة

المغكية.

)(22

) ٓىظر :الزركقْ  ,ص  , 256ك العىاتْ  ,ص(. 74

ج -الكتابة العربية كمعالجتيا آليا :تُ َعُّد الكتابة العربية هف ضهف أٌـ الهشكٛت التْ كاجٍت
التحمٓل الحاسكبْ ,حٓث ٓتعدد شكل رسـ الحركؼ تبعا لهكقعٍا فْ الكمهة ,كها أف اتجاي الكتابة
العربية ٌك هف اليهٓف إلِ اليسار ,كيضاؼ إلِ ذلؾ أف حركفٍا هتصمة كليست هىفصمة ,كتبعا

لٍذا قاهت عدة هحاكٚت لتٛفْ هشاكل الكتابة العربية فْ الحاسكب ,كٌذا يعىْ أف يق أر

ٓتعرؼ الحاسكب عمِ الحركؼ العربية هتصمة فْ كمهات ثـ فْ
الحاسكب الىص الهكتكب ,إذ ّ
جهل هحك ٚإياٌا إلِ ىص هىطكؽ ,كظاٌر ...إف ٌذي التقىية تعتهد كثٓ ار عمِ جٍكد عمـ
ٚبد هف دراسة صفات اٖصكات كهخارجٍا كقكاىٓىٍا الصكتية كالههاثمة
اٖصكات ,إذ ّ
كالهخالفةٓ ) (23) .ىظر :العىاتْ  ,ص(.74

ك -صناعة المعجـ اإللكتركني :كٌذي التقىية هٍهة جدا  ,ك ٚيستغىْ عىٍا فْ الترجهة ألية,
كالتدقٓق المغكؼ ,كالتحمٓل الدٚلْ ك السيافْ ,بل ّإىٍا هٍهة بحد ذاتٍا ,فٍْ تكفر الجٍد كالكقت
عىد البحث عف هفردة أك هعمكهة ها كيتطمب بىاء الهعجـ ا٘لكتركىْ صياغة الهصطمحات,
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كتعهيـ استعهالٍا كتداكلٍا ,ك ٌذا الصىف هف الهعاجـ تخضع الهادة الهعجهية فيً لبىاء ٓمـ

إلهاها كبٓ ار بجهيع هستكيات المغة ,أؼ أّىً يعتهد عمِ أدكات هشفرة  ,كقاعدة هعطيات تخص
هستكيات المغة ,كيشترط فْ الهعجـ ا٘لكتركىْ أف يككف شاه ٛكعاها؛ ٖف البرىاهج المساىْ

الهعد لمهعالجة ألية ٓ ٚىبغْ أف يفشل فْ العثكر عمِ أية هعمكهة كيفها كاف ىكعٍا ككيفها

اتّفق ,كها تسعِ المساىيات الحاسكبية إلِ إىشاء بىكؾ لمهصطمحات اىطٛقا هف تخزيف
)(24
) ٓىظر :الزركقْ  ,ص( .253
الهصطمحات هرفقة بهعمكهات عف كل هصطمح هفرد.
ي -التحميل الصرفي اآللي :

ُيعّد الهحمل الصرفْ ألْ " هف أليات اٖساسية لمتعاهل هع طبيعة الكمهات سكاء كاىت هجردة
أك
هرتبطة بزكائد كلكاحق ,كذلؾ باستخٛص العىاصر اٖكلية لبىية الكمهة كتحدٓد سهاتٍا الصرفية "
)(25

) العىاتْ ك الجبر2007 ,ـ ,ص ( .14

عد تقىيات التحمٓل الصرفْ هركز أغمب التقىيات كالتطبيقات المغكية ,التْ تعتهد عمٍٓا بطريقة
ك تُ ّ
ها كتعتبر أساسية بالىسبة لمبحث فْ المغة كالفٍرسة ألية ,كالتحمٓل الصرفْ ِّ
يهكف هف الكصكؿ
لجذر الكمهة كتحدٓد الهشتّقات الصرفية ,ك ٌىاؾ عدد هف اٖبحاث التْ تىاكلت حل هشاكل
الصرؼ العربْ خاصة فْ هجاؿ التحمٓل الصرفْ؛ كذلؾ لٍدؼ البحث فْ الىصكص كاسترجاع
الهعمكهاتٓ )(26).ىظر :العجكرؼ2009 ,ـ ,ص( .81
كبىٓت عمِ الهدارس الحدٓثة
كقد اتّ ْ
بعت ٌذي الدراسات طرائق هختمفة لمهعالجة الصرفية لمكمهاتُ ,

فْ عمـ الصرؼ ) ,(Morphologyكٌذي الطرائق كالتالْ:

)(27

) ٓىظر :الزاهل2007 ,ـ ,ص-229

( .230

 -1طريقة قكائـ الكممات المخزنة (:)Table Lookup
تخزف جهيع الكمهات فْ قكائـ هع هككىاتٍا الصرفية عمِ شكل جدكؿ كبٓر ,كيتـ تحمٓل الكمهة
ثـ هعرفة جذرٌا بسٍكلة ,كيهكف تطبٓق ٌذي الطريقة عمِ
بالبحث عىٍا فْ ٌذا الجدكؿ؛ كهف ّ
ىصكص هعٓىة هثل :القرآف الكريـ هحدد ,أك هجهكعة كتب هحددة ,ك ها قاـ بً ٌذا البحث هف
عهل تكصيفْ يقارب ٌذي الطريقة.
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 -2الطريقة المغكية:)Linguistics( :
تحكيل قكاعد الصرؼ العربْ إلِ خكارزهيات حاسكبية؛ كذلؾ بهحاكاة عهل المغكؼ عىد تصريف
الكمهات كاشتقاقٍا.
 -3الطريقة الرياضية:) Combinatorial ( :
تحمٓل الكمهة بشكل آلْ بطريقة التجربة كالخطأ ك التصحيح؛ كذلؾ باعتبار الكمهة هجهكعة هف
الحركؼ حٓث ٓتـ أخذ ثٛثة أحرؼ هىٍا ,كهقارىتٍا بقائهة هف الجذكر ,فإذا لـ ٓكجد الجذر فْ
القائهة أخذت ثٛثة أحرؼ أخرػ ...إلخ إلِ أف ٓتـ إٓجاد الجذر اٖقرب إلِ الصكاب.
 -4طريقة األكزاف ( :)Pattern-Based
تكلٓد هجهكعة كبٓرة هف القكاعد الىصية ألية ) (Regular Expressionsعف طريق الهقارىة
بٓف قائهة كبٓرة هف الكمهات هع ها يقابمٍا هف هصادرٌا ,كيتـ استخداـ ٌذي القكاعد لتحدٓد
هصدر الكمهة ,فإذا اىطبقت عمِ الكمهة أكثر هف قاعدة كاحدة ٓتـ ترجيح أكثر القكاعد تك ار ار .
كقاهت بعض شركات البرهجيات بجٍكد هباركة فْ التحمٓل الصرفْ ألْ ,كهىٍا:
كهقرٌا القاٌرة  ,كىشأت عاـ 1982ـ ,كشركة ككيتية تابعة لمشركات العالهية
شركة صخر ّ ,
٘لكتركىيات ,كقاهت صخر بتطكير العدٓد هف التقىيات الهتقدهة ,كالتْ تركت بصهات فْ تقىية
الهعمكهات فْ الهعالجة الطبيعية لمغة العربية ,هىٍا إىتاج هعالج صرفْ هتعدد اٖطكار – Multi
بالتعرؼ عمِ جهيع أشكاؿ جذر الكمهة ,أؼ
 ,Mode Processor Morphologicalإذ يقكـ
ّ
طِ ذلؾ
ّأىً يستخمص أصل الكمهة بعد تجريدٌا هف المكاصق ,كٓ ٚتكقف عىد ٌذا الحد بل ٓتخ ّ
ٚستخٛص الهباىْ الصرفية لمكمهة هثل الجذر ك الهٓزاف الصرفْ لٍا ) Morphological

 (patternكقسـ الكمـ الخاص بٍا .كها يعهل الهعالج فْ اتجاي عكسْ ,حٓث يعٓد تكلٓد الكمهة
هف أشكالٍا الصرفية ) الساؽ ,الجذر ,كالهٓزاف الصرفْ لٍا ,كقسـ الكمـ الخاص بٍا,
كالمكاصق(.

)(28

)ٓىظر :حهادة ,كهٍدٓكؼ ,ع2006 ,82/ـ(.

كتعهل شركة حكسبة الىص العربْ

عهاف – أيضا – عمِ بىاء هحمل صرفْ عربْ ,بدأت فيً
)  ,(Arabic Textwareك هكاىٍا ّ
عاـ 1996ـ ,بفريق هؤلف هف أربعة أشخاص ,كتٍدؼ الشركة هف تطكير ٌذا الهحمل الصرفْ
إلِ استخداهً فْ الكصكؿ إلِ هحمل قكاعد ,كيستخمص ٌذا الهحمل الصرفْ جذر أؼ كمهة,
كيبٓف الضهائر كالحركؼ الهضافة إلٍٓا.
ّ

)(29

) ٓىظر :العجكرؼ  ,ص(.84 -83
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 -7آلية تكصيف المشتقات في سكرة ( القمر) في ضكء المسانيات الحاسكبية:
ٓتـ كأتْ:
كالتكصٓف الهقترح لتحمٓل صيغ الهشتّقات فْ سكرة ) القهر( حاسكبياّ ,
 كيعتهد التكصٓف عمِ هعجـ حاسكبْ ضهف قاعدة هعطيات ) قاعدة البياىات( كعمِالقكاىٓف الصرفية فْ صياغة الهشتّقات ,ك ىعىْ بالهعجـ الحاسكبْ ,الهشتق ,كفعمً ,كجذري,
كصيغتً ,كٌْ الهرحمة اٖكلِ هف هراحل بىاء الخكارزهية ,ك يحتكؼ الهعجـ الحاسكبْ عمِ

عدة طرائق لتخزيف
الهشتقات فْ سكرة ) القهر( ,كقد بمغ عددٌا )سبع كثٛثكف( هشتق ,كٌىاؾ ّ
الهكاد الهعجهية فْ الحاسكب ك استخدهىا فْ ٌذا اٖىهكذج الهتكاضع الجداكؿ لتخزيف الهشتقات
كأفعالٍا كصيغٍا.

هها يسٍل جدكلتٍا كهعالجتٍا آلي ا ,ك تحمٓل الكمهات
 ترهٓز الهشتّقات الصرفية ,كأفعالٍا؛ ّداخل السياؽ هف خٛؿ أىهكذج إحصائْ يسهح بتحدٓد الهشتق اٖكثر كركدا فْ السكرة الكريهة.
الهحددات كالضكابط التْ تتجاكز البىية الصرفية؛ لتحيط بعىاصر التركٓب هف
ٚبد هف رصد
ّ
ك ّ
كلكىٍا
لكاصق )السكابق كالمكاحق( تتصل بصيغ الهشتقات كأىحاء ىظهٍا ٌْ ضكابط صرفيةّ ,
)(30

تتحدد هف خٛؿ كجكد الكمهة فْ التركٓب.
ّ
كتفرؽ بٍا عف اٖفعاؿ ك اٖدكات ىحك ) :أؿ( التعريف
كٌىاؾ سهات لغكية خاصة باٖسهاءّ ,
الىجار ,ط1994,1ـ ص(.48-43
) ّ

كحركؼ الجر ,كضهائر الجر ,كا٘ضافة ,ك لحكؽ التاء الهربكطة ,كغٓرٌا ,كٌْ  ٚتثبت أك

تىفْ صيغة الهشتق  ,كلكىٍا ضركرية لرصد الصكر التْ يهكف أف تظٍر عمٍٓا الهشتقات فْ
الىص فتعٓٓف الصيغ غٓر كاؼ؛ إذ يستدخل فْ ىظاـ الحاسكب ,هثٛا  :أف ِ
)فاعل( صيغة هف
ّ
ُ
صيغ اسـ الفاعل؛ فإذا ُسِئ َل الحاسكب أف ٓرصد الجهكع عمِ ٌذي الصيغة سيقتصر عمِ ها
)فاعل( هجردا  :ىحكِ ) :
جاء هىٍا عمِ ِ
ِ
ك)قاكـ( ف ػ ػ ػ ػ )أؿ التعريف( كالتىكيف ليست
ساعد(,

سهات خاصة باسـ الفاعل  ,كاّىها ٌْ سهات عاهة لٗسهاء التْ تىدرج تحتٍا اٖسهاء الهشتّقة.
)(31
) ٓىظر :العجكرؼ  ,ص( .90-89
ك فْ عهمية تكصٓف الهشتقات فْ سكرة ) القهر( ,يهكف أف ىصهـ قاعدة بياىات لمكمهات

سٓتـ تحمٓل كافة الكمهات التْ حكتٍا ٌذي القاعدة ,كتتهثل عمِ الىحك
الهشتّقة كالتْ هف خٛلٍا ّ
أتْ:
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الجدكؿ ) ) (1اسـ الفاعل(:
الكممة

المشتقة
َبالِ َغ ٌة

الكممة
دكف

صيغة

المشتق

الجذر

زكائد
َب ِالغ

فاعل

بؿغ

ّداع

فاعل

دع ك

الفعل ك
نكعو
بمغ
ثٛثْ

صيغة
الفعل

َف َع َل

النكع

هفرد

الجنس

هؤىث

صحيح

السياؽ الكارد

﴿ ِح ْك َه ٌة َبالِ َغ ٌة َف َها تُ ْغ ِف
ُّ
الى ُذ ُر﴾

رقـ السكرة

اآلية
5

سالـ
هجرد
الداع
ّ

*

دعا
ثٛثْ

ىاقص

َف َع َل

هفرد

هذكر

﴿ َفتََك َّؿ َع ْى ٍُ ْـ َٓ ْكَـ َٓ ْدعُ
َّ
الدا ِع ِإَلِ َشْء ُى ُكر﴾
ْ
ِِ
ٓف ِإَلِ َّ
اع
الد ِ
﴿ ُه ٍْطع َ
كؿ اْل َك ِاف ُرك َف ٌَ َذا َٓ ْكٌـ
َيُق ُ
َع ِسٌر ﴾

ٖىً هرفكع ,
*
اشتق اسـ الفاعل هف الفعل الثٛثْ الىاقص )دعا( كقد أسقطت ياؤي فْ أية الكريهة اٖكلِ؛ ّ
ّ

ٖىً هجركر .
كفْ الثاىية؛ ّ
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الكممة

الكممة

الكممة

الكممة

المشتقة
اْل َك ِاف ُرك َف

ص ِ
احَب ٍُ ْـ
َ

دكف

صيغة
صيغة
المشتق

الجذر
الجذر

زكائد
َك ِافر

فاعل

ؾؼر

ص ِ
اح َب
َ

فاعل

صحب

ُهْف ِعل

قطع

صيغة

الفعل ك
الفعل ك

صيغة

نكعو

الفعل

َكَف َػر
ثٛثْ

َف َع َل

هجرد

ص ِح َب
َ

ثٛثْ

النكع

النكع
الجنس

جهع

هذكر

هذكر

ِِ
ٓف
ُه ٍْطع َ

ُه ٍْ ِطع

هجرد
ثٛثْ

السياؽ الكارد

رقـ السكرة

جهع

ِِ
ٓف ِإَلِ َّ
الدا ِع
﴿ ُه ٍْطع َ
يُقكؿ اْل َك ِ
افُرك َف ٌَ َذا َٓ ْكٌـ
َ ُ
َع ِسٌر ﴾
َفَى َادكا ص ِ
طِ
احَب ُي ْـ َفتَ َعا َ
ْ َ

8

29

َف َعَق َر﴾

صحيح
أٌطع

الجنس

اآلية

َف ِع َل هفرد

أَ ْف َع َل

السياؽ الكارد

رقـ السكرة

هذكر

صحيح
هزيد

﴿ ُم ْي ِط ِعي َف ِإَلِ َّ
الدا ِع
كؿ اْل َك ِاف ُرك َف ٌَ َذا َٓ ْكٌـ
َيُق ُ
َع ِسٌر ﴾

8

بحرؼ
ُه ْىَق ِعر

ُه ْىَق ِعر

ُه ْىَف ِعل

ه َّد ِكر*

ُهَّد ِكر

ُهْف َت ِعل

كاحد
ؽع ر

اىقعر

ثٛثْ

ْاىَف َع َل

هفرد

هذكر

صحيح

﴿ تَْى ِزعُ َّ
اس َكأََّى ٍُ ْـ
الى َ
َع َج ُاز َى ْخل ُمْنَق ِعر ﴾
أْ

20

هزيد
ُ

بحرفٓف
دؾر

ّادكر

ثٛثْ

ا ْفتَ َعل

هفرد

صحيح
هزيد
بحرفٓف
الجدكؿ ) ) (2اسـ الفاعل(:

هذكر

اٌا َآي اة َف ٍَ ْل
﴿ َكَلَق ْد تََرْكَى َ
ِه ْف ُمَّد ِكر ﴾
آف
﴿ َكَلَق ْد َي َّس ْرَىا اْلُق ْر َ
لِم ِّذ ْك ِر َف ٍَ ْل ِه ْف ُمَّد ِكر ﴾

15

17

ِ
ف
ثـ ادغهتا فصار ) ِاَّد َك َر( :
*) ّ
مدكر (  :أصل الفعل الهزيد عمِ كز ) :افتعل( ٌك ) :ا ْدتَ َك َر( حٓث أبدلت التاء داٚاّ ,
هدكر (.
) ّ
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المشتقة
ُه ْستَِقٌّر

*

دكف

المشتق

زكائد
ُه ْستَِقر ُهستْف ِعل

ؽرر

نكعو

الفعل

استََقَّر
ْ

استَْف َع َل
ْ

هضعف ثٛثْ
ّ
هزيد بثٛثة

اآلية
هفرد

هذكر

أحرؼ

﴿ َكَك َّذُبكا َكاتََّب ُعكا
اء ٌُ ْـ َكُك ُّل
أْ
ٌََك َ
أ َْهر ُم ْس َت ِقر ﴾

القهر

3

)ه ْستَِقّر( ٓ :جكز أف يككف
اسـ فاعل أك اسـ هكاف ,أك اسـ زهاف ,عمِ اختٛؼ تأكيل دٚلة السياؽ فاسـ فاعل ,أؼ:
* ُ
َ
هكاف استقرارٓ ).ىظر :الحمبْ (. 121/10
ُّ
زهاف استقرار ,أك اسـ هكاف ,أؼَ :
زهاف ,أؼَ :
كل أهر ذك استقرار ,أك اسـ َ
الجدكؿ) (3اسـ الهفعكؿ:

الكممة

الكممة

المشتقة

دكف

َه ْجُىك ٌف

ُه ْزَد َجٌر

*

زكائد

صيغة

المشتق

الجذر

الفعل
ك

نكعو

صيغة

الفعل

النكع الجنس السياؽ الكارد

َه ْجُىكف

َهْف ُعكؿ

جفف

َج َّن
ـــــــــــــ
فعل
ثالثً
مض ّعف
العٌن

َف َع َل

هفرد

هذكر

﴿ َف َك َّذُبكا َع ْب َدَىا
كَقاُلكا َم ْجُنك ٌف
َ

ُه ْزَد َجر

ُهْفتَ َعل

زج ر

ْازَد َج َر

ا ْفتَ َع َل

هفرد

هذكر

اء ٌُ ْـ ِه َف
﴿ َكَلَق ْد َج َ
ْاَٖىب ِاء ها ِف ِ
يً
َْ َ

ـــــــــــــ

ثٛثْ
هزيد

رقـ

اآلية
9

َك ْازُد ِج َر ﴾

ُم ْزَد َجٌر﴾

بحرفٓف

* كردت فاء الفعل زايا ,ككقعت بعدٌا تاء اٚفتعاؿ فقمبت داٚا ) :زجر( ) ,أزتجر( ) ,ازدجر(,

كجاء اسـ الهفعكؿ هىًُ ) :ه ْزَد َجر( ,ك يأتْ هىً اسـ الهفعكؿ ,كاسـ الهكاف ,عمِ اختٛؼ تأكيل
هكضع ْازِدجار " كاسـ الهفعكؿ ,أؼ :ها فيً هف ردع كزجر ,عف
اسـ هكاف أؼ" :
َ
دٚلة السياؽ ,ف ُ
طريق ذكر أخبار اٖهـ السابقة التْ ٌمكت بتكذٓبٍـ لٗىبياءٓ ),ىظر :الحمبْ  ,122/10ك الكاحدؼ ,
(.1045/2
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الجدكؿ( )4صيغة المبالغة:
الكممة
المشتقة

الكممة
دكف

صيغة
المشتق

الجذر

الفعل ك

صيغة

نكعو

الفعل

النكع

الجنس

السياؽ الكارد

اآلية

زكائد
َك َّذاب

َف َّعاؿ

ؾذب

َك َذ َب
ثٛثْ

َف َع َل

هفرد

هذكر

َك ٍَ ِشي ِـ

ٌَ ِشي ِـ

َف ِعٓل

قشـ

ٌَ َش َـ
ثٛثْ

َف َع َل

هفرد

هذكر

الكممة

الكممة

صيغة

َّ
اب
َكذ ٌ

رقـ

صحيح

﴿ أَأُْلِقْ ال ِّذ ْك ُر َعَم ْي ًِ ِه ْف
َ
بِٓىَىا بل ٌك َك َّ
اب
ذ
ٌ
َْ َ ْ َُ
أ َِشٌر﴾
﴿ َف َك ُاىكا َك َي ِشيـِ
اْل ُه ْحتَ ِظ ِر﴾

25

31

المشبية:
الجدكؿ( )5الصفة
ّ
المشتق

المشتقة

دكف

ُى ُكر

ُى ُكر

ُف ُعل

الكممة

الكممة

صيغة

الجذر

زكائد
فؾر

الفعل ك

صيغة

نكعو

الفعل

َى ُك َر
ثٛثْ

َف ُع َل

النكع

الجنس

رقـ

السياؽ الكارد

اآلية
هفرد

هذكر

صحيح

﴿ َٓ ْكـ َٓ ْدعُ َّ
الد ِاع ِإَلِ
َ
َشْء ُن ُكر ﴾
ْ

الجدكؿ ( )6اسـ الزماف:
المشتقة

دكف

َه ْك ِع ُد ٌُ ْـ

َه ْك ِعد

زكائد

المشتق

َهْف ِعل

الجذر

كع د

الفعل ك

صيغة

نكعو

الفعل

َك َع َػد
ثٛثْ

َف َع َل

هثاؿ

النكع

الجنس

السياؽ الكارد

رقـ
اآلية

هفرد

هذكر

اع ُة
﴿ َب ِل َّ
الس َ
َم ْك ِع ُد ُى ْـ

اع ُة أ َْد ٌَِ
َك َّ
الس َ
َهّر﴾
َكأ َ
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الجدكؿ ( )7اسـ المكاف:
الكممة

الكممة

المشتقة

دكف زكائد

َهْق َعد

َهْق َعد

الكممة

الكممة

صيغة
المشتق

َهْف َعل

الجذر
ؽعد

الفعل ك

صيغة

نكعو

الفعل

َق َع َد
ثٛثْ

َف َع َل

النكع
هفرد

الجنس
هذكر

صحيح

السياؽ الكارد
﴿ ِفْ م ْقع ِد ِ
ص ْدؽ
َ َ
ِع ْى َد َهمِيؾ ُهْقتَِدر ﴾

رقـ السكرة
اآلية
55

القهر

الجدكؿ ( )8اسـ التفضيل:
صيغة

المشتقة

دكف زكائد

المشتق

ٌِ)(1
أ َْد َ

أ َْد ٌَِ

أَ ْف َع َل

َهَّر
أَ

َهُّر
أَ

أَ ْف َع َل

الجذر

الفعل ك

صيغة

النكع

الجنس

السياؽ الكارد

َد ٌَِ

َف َع َل

هفرد

هذكر

اع ُة
﴿ َب ِل َّ
الس َ
اع ُة
َه ْك ِع ُد ٌُ ْـ َك َّ
الس َ

نكعو

دقؼ

ثٛثْ

الفعل

هجرد
ـرر

َمر﴾
أ َْد َىى َكأ َ

َهّر
ثٛثْ
عٓىً كٚهً
هف حرؼ

َف َع َل

هفرد

هذكر

كاحد
* )أدٌِ(  ,اسـ تفضٓل هف الثٛثْ دٌِ ,كزىً أفعل ,كفيً إعٛؿ بالقمب كفعمً ,أصمً :أدٌْ ,تحركت الياء
بعد فتح قمبت ألفآ ) .ىظر :صافْ  ,ص ( . 82

كيظٍر فْ الجداكؿ أتية ,كضع رهكز لقاعدة بياىات الهشتّقات فْ سكرة )القهر(:
أكٚا :الجدكؿ) :(9صيغ اٖفعاؿ) :ؼ(.
الرمز الصيغة الرمز الصيغة
ؼ1
ؼ2
ؼ3
ؼ4
ؼ5

َف َع َل
َف ُع َل
َف ِع َل

َف َّع َل
أَْف َع َل

ؼ6
ؼ7
ؼ8
ؼ9

ا ْفتَ َعل
ْاىَف َع َل
َف ْعَم َل

استفعل
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ثاىي ا :الجدكؿ) : (10صيغ الهشتقات:
الهشبٍة ):ص(
اسـ الفاعل):سفا(,اسـ الهفعكؿ ):سفع ( ,صيغة الهبالغة ):صغ( ,صيغة الصفة
ّ

اسـ التفضٓل):سفض( .
الرمز

الصيغة

الرمز الصيغة
سفاَ 1ف ِ
اعل سفعَ 1هْف ُعكؿ
سفاُ 2هْف ِعل سفعُ 2هْفتَ َعل
سفاُ 3ه ْىَف ِعل
سفاُ 4هْفتَ ِعل
سفاُ 5هستْف ِعل
كيحدد
 -اسها الزهاف كالهكاف )سف(ّ ,

الرمز

الصيغة

الرمز

الصيغة

الرمز

الصيغة

صغ 1

َف َّعاؿ

ص1

ُف ُعل
َف ِع ْل
َف ْعل

سفض1

أَْف َع َل

صغ 2
صغ3

ُف ّعاؿ
َف ِعٓل

ص2
ص3

لكل هىٍا رهز فْ الجدكؿ :اسـ الزهاف )ز ـ( ,ك اسـ

الهكاف )ـ ؾ(.

ز ـ1

الصيغة
َهْف ِعل
ُه ْستَْف ِعل

الرمز

هفرد

ُهف

ز ـ2
ثالث ا :ال ػىػ ػ ػػكع:

رابع ا :الجىس:

الرمز

الصيغة

الرمز

ـ ؾ1

ُهْفتَ َعل

ـ ؾ3

ـ ؾ2

َهْف َعل

هثىِ

هث

هذكر
هؤىث

جهع

الصيغة
ُه ْستَْف ِعل

جـ

ُهذ

هؤ

كفيها ٓمْ ,السكابق كالمكاحق التْ تتصل باٖسهاء الهشتّقة فْ ٌذي السكرة الكريهة ,ك تظٍر فْ

الشكل أتْ:
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الكممة كما كردت في
السكرة

السكابق
أؿ التعريف *

الكممة دكف
زكائد

* ٌهزة اٚستفٍاـ
* كاؼ بهعىِ
هثل.

المكاحق

* التاء الهربكطة
* التىكيف

* الكاك ك الىكف
* الياء كالىكف
* الضهائر
الهتصمة فْ هحل
الجر.

شكل ( )1لكائح بالزكائد التي تمحق باألسماء المشتّقة مف سكابق كلكاحق.
الجر

 -يهكف تجريد الكمهة كْفق الهعادلة أتية :الكمهة = سابق /الكمهة دكف زكائدٚ/حق ,كالتالْ:

َ -1بالِ َغ ٌة = )∅ ( َ /بالِغ  /التاء الهربكطة  +التىكيف.

الداع = ) أؿ التعربف(  /داع . ( ∅) /
ّ -2
احبٍـ = ) ∅ (  /ص ِ
ِ
اح َبٌ) /ـ ( ضهٓر الغائبٓف فْ هحل جر.
ص َُْ
َ
َ -3
ِِ
ٓف = ) ∅ ( ُ /ه ٍْ ِطع  ) /الياء ك الىكف(.
ُ - 4ه ٍْطع َ
 -5اْل َك ِاف ُرك َف = )أؿ( َ /ك ِافر ) /الكاك كالىكف(.
 -6اْل ُه ْحتَ ِظ ِر = ) أؿ التعربف( ُ /ه ْحتَ ِظ ِر . ( ∅ ) /
نماذج تكصيف المشتّقات في سكرة ( القمر) :
اسـ الفاعل :كرد فْ سكرة القهر صيغ اسـ الفاعل)سفا( أتية:

سفاَ :1ف ِ
اعل ,سفاُ :2هْف ِعل ,سفاُ :3ه ْىَف ِعل ,سفا :4هفتعل ,سفاُ :5هستْف ِعل.
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 صيغة ( َف ِاعل) :
َبالِ َغة

الداع
ّ

) سفا 1ؼ 1هف هؤ(
)سفا 1ؼ 1هف ُهذ (

 صيغة ( ُم ْف ِعل):ِِ
)سفا 2ؼ 5جـ ُهذ(
ٓف
ُه ٍْطع َ
 صيغة ( ُم ْف َت ِعل):) سفا 4ؼ 6هف ُهذ (
ُه ْىتَ ِشٌر
) سفا 4ؼ 6هف ُهذ (
ُهْقتَِدر
) سفا 4ؼ 6هف ُهذ (
ُهَّد ِكر

اْل َك ِاف ُرك َف
ص ِ
اح َب ٍُـ
َ

)سفا 1ؼ 1جـ ُهذ (
)سفا 1ؼ 3هف ُهذ(

(مْن َف ِعل):
 صيغة ُ)سفا 3ؼ 7هف ُهذ(
ُه ْىَق ِعر
ستف ِعل):
 صيغة ( ُم ْ( سفا 5ؼ 9هف ُهذ (
ُه ْستَ ِهٌّر
( سفا 5ؼ 9هف ُهذ (
ُه ْستَِقٌّر

) سفا 4ؼ 6هف ُهذ (
اْل ُه ْحتَ ِظر
اسـ المفعكؿ :كرد فْ سكرة القهر صيغ اسـ الهفعكؿ )سفع( أتية:
 صيغة ( َم ْف ُعكؿ ):َه ْجُىك ٌف
)سفع 1ؼ 1هف ُهذ(
)سفع 1ؼ 1هف ُهذ(
كب
َه ْغُم ٌ

 -صيغة ( ُم ْف َت َعل):

ُه ْزَد َجٌر
ضٌر
ُه ْحتَ َ
طٌر
ُه ْستَ َ

) سفع 2ؼ 6هف ُهذ (
) سفع 2ؼ 6هف ُهذ (

) سفع 2ؼ 6هف ُهذ (

صيغة المبالغة :كردت فْ سكرة ) القهر( صيغ صيغة الهبالغة ) صغ ( أتية:
 صيغة ( َف ِعيل ): صيغة ( َف َّعاؿ ):َّ
)صغ 3ؼ 1هف ُهذ(
َك ٍَ ِشي ِـ
)صغ  1ؼ 4هف ُهذ(
اب
َكذ ٌ
)صغ 3ؼ 1هف ُهذ(
َع ِزيز
 صيغة ( ُف ّعاؿ):)صغ 3ؼ 1هف ُهذ(
َهِميؾ
)صغ  2ؼ 4هف ُهذ(
أ ُكَّف ُارُك ْـ
الهشبٍة ) ص( ,أتية:
المشبية :كردت فْ سكرة ) القهر( صيغ الصفة
الصفة
ّ
ّ
 صيغة ( ُف ُعل ):)ص 1ؼ 2هف ُهذ(
ُى ُكر

 -صيغة ( َف ْعل):

َى ْحس

)ص 3ؼ 1هف ُهذ (

1309

املؤمتز انعهًٍ انثاٍَ ( كهُت انرتبُت قصز بٍ غشري)

[متطمبات التحكؿ التربكي لكميات التربية في ظل تحديات تكنكلكجيا المعرفة]

 52ـ  52أغظطض 5252و

أ َِشر

 صيغة ( َف ِع ْل ):)ص 2ؼ 3هف ُهذ(
َع ِسٌر

)ص 2ؼ 3هف ُهذ(

اسـ الزماف  :ضيغتا اسـ الزهاف ) ز ـ ( المتاف كردتا فْ سكر القهرٌ ,ها كأتْ:
 صيغة ( ُم ْس َت ْف ِعل): صيغة ( َم ْف ِعل ):) ز ـ 2ؼ 9هف
ُه ْستَِق ّر
) زـ 1ؼ 1هف ُهذ(
َه ْك ِعُد ٌُ ْـ
ُهذ(
اسـ المكاف :كردت فْ سكرة ) القهر( صيغ اسـ الهكاف )ـ ؾ( ,أتية:

 صيغة ( ُم ْس َت ْف ِعل):) ـ ؾ 3ؼ 9هف ُهذ
ُه ْستَِقر

 -صيغة ( ُم ْف َت َعل):

ُه ْزَد َجر

(

)ـ ؾ 1ؼ 6هف ُهذ(

 -صيغة ( َم ْف َعل):

) ـ ؾ 2ؼ 1هف ُهذ (
َهْق َعد
اسـ التفضيل :كردت فْ سكرة ) القهر( صيغة كاحدة هف صيغ اسـ التفضٓل )سفض( ,كٌْ:
 صيغة ( أَ ْف َع َل ) :أ َْد ٌَُِهذ(

َه ُّر
)سفض 1ؼ 1هف ُهذ( َ ,كأ َ

)سفض 1ؼ 1هف

التحمٓل ا٘حصائْ لمهشتقات الكاردة فْ سكرة )القهر( :بمغ عدد الكمهات الهشتّقة التْ كردت فْ

سكرة )القهر(  (37) ,كمهة هشتّقة ,كالجدكؿ) (14أتْ يهثل عدد كركد كل هشتّقة فْ السكرة

الكريهة:

الهشتّقة

تكرار كركدٌا

اسـ الفاعل

16

الهشتّقة

اسـ الزهاف

2

اسـ الهفعكؿ

5

اسـ الهكاف

3

صيغة الهبالغة

5

الهشبٍة
الصفة
ّ

4

20

اسـ التفضٓل

تكرار كركدٌا

2

الجدكؿ ) :(15البياىات ا٘حصائية لكل صيغة هف صيغ الهشتقات عمِ الىحك أتْ:
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صيغة المشتق
َف ِ
اعل
ُهْف ِعل
ُه ْىَف ِعل

صيغة المشتق
التكرار
اســـــــــــــم الفــــاعــــــل
ُهْفتَ ِعل
5
ُهستْف ِعل
1
1

َهْف ُعكؿ

2

َف َّعاؿ
َف ِعٓل

1

ُف ّعاؿ

َف ْعل

َهْف َعل

ُهْفتَ َعل
أَْف َع َل

5
2

اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ الهفع ػ ػ ػ ػػكؿ
ُهْفتَ َعل

ُف ُعل

التكرار

3

صٓػػغ الهبػػالغػة
3

الهشبٍة
صيغ الصفة
ّ
َف ِع ْل
1
1
صيغ اسهْ الزهاف ك الهكاف
َهْف ِعل
1
ُه ْستَْف ِعل
1
اسـ التفضٓل

1

2

1
2

2

تبٓف هف الجدكؿ:
ّ
 صيغتا )فاعل( ,ك) ُهْفتَ ِعل( كاىتا ٌها اٖكثر شٓكعا هف صيغ اسـ الفاعل فْ السكرة الكريهة,ِ
هرتاف كبعد ذلؾ صيغتا
تكررت ّ
)هستْفعل( التْ ّ
تكرر كركدٌها خهس ّ
إذ ّ
هرات ,ك تمٍٓها صيغة ُ
ِ
ِ
هرة كاحدة .
تكرر كركدٌها ّ
ك)ه ْىَفعل( ّ ,
)هْفعل( ُ
ُ

 صيغة ) ُهْفتَ َعل( هف صيغ اسـ الهفعكؿ ,كردت فْ السكرة الكريهة ثٛث هرات ,تمٍٓا صيغةهرتاف.
) َهْف ُعكؿ( كردت ّ
ِ
هرات ,تمٍٓا صيغتا
تكررت ثٛث ّ
 صيغة )َفعٓل( كاىت اٖكثر شٓكع ا هف صيغ الهبالغة ,إذ ّ)َف َّعاؿ( ك ) ُف ّعاؿ ( المتاف تكر ار هرة كاحدة.
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ِ
هرة
ثـ صيغتا) ُف ُعل( ,ك) َف ْعل( ّ
– كهف صيغ الصفة الهشبٍةّ ,
تكررت صيغة ) َفع ْل ( هرتافّ ,
ِ
تكررت هرتاف ,ثـّ جاءت
كاحدة.
– كفْ صيغ اسهْ الزهاف كالهكاف ,صيغة ) ُه ْستَْفعل ( ّ
ِ
هرة كاحدة فْ السكرة الكريهة.
الصيغ اٖخرػ ) َهْف َعل( ك) َهْفعل(  ,ك) ُهْفتَ َعل( ّ
هرتاف.
تكررت ّ
– ك كركد صيغة كاحدة هف صيغ اسـ التفضٓل ,كٌْ )أَْف َع َل( ,كالتْ ّ
النتائج كالتكصيات:
-1المساىيات الحاسكبية فرع تطبيقْ صكرؼ اٌتـ بالتقىيات الهعمكهاتية كاٚتصالية.
جهاعيا بٓف عمهاء المغة ,كعمهاء الرياضيات,
تعاكىا
ٓ - 2تطمب هٓداف المساىيات الحاسكبية
ا
ّ
كعمهاء الحاسكب ,كعمهاء الذكاء اٚصطىاعْ.

 - 3استثهار الدراسة الحاسكبية ,كالهعمكهاتية بصفة خاصة يحقق ىتائج كبٓرة لمغة العربية فْ
هجاؿ التعريب ,كا٘حصاء المغكؼ ,كالهعالجة المغكية ,كتعمـ المغات كالترجهة ألية ,كفْ التربية
كالتعميـ.

ٓ - 4ىبغْ أف يككف عمـ المغة الحاسكبْ هقر ار دراسيا هعتهدا فْ أقساـ المغة العربية بكميات
أداب ك المغات ك التربية.
 -5إقاهة الهؤتهرات كالىدكات العمهية ,كظٍكر الكتب كالبحكث ,كالدراسات التطبيقية ,حكؿ
حكسبة المغة العربية ,دلٓل عمِ طكاعية كهركىة ٌذي المغة ,كهكاكبتٍا لعصر التقىية كالهعمكهات.
إف حكسبة الصرؼ العربْ ,جزٌء هف الهعالجة ألية لمغة العربية ,ك َّ
أف تكصٓف قكاعد
ّ -6
الصرؼ  ٚيعىْ إلغاء ها كضعً عمهاء المغة القداهِ ,بل اٚبتداء هىً ,ك اٚعتهاد عميً.
هبسطا فْ حكسبة الهشتقات فْ سكرة )القهر( ,عف
ّ -7
قدهت ٌذي الدراسة أىهكذجا تطبيقيا ّ
طريق بىاء أىظهة تضبط تكصيفٍا؛ تكافق هتطمبات الهعالجة التطبيقية الحاسكبية ,فتككف قابمة
لبرهجتٍا حاسكبيا.
ىكامش البحث:
) (1العربية ىحك تكصٓف جدٓد فْ ضكء المساىيات الحاسكبية ,ىٍاد هكسِ ,الهؤسسة العربية
لمدراسات كالىشر بٓركت ,ط2001 ,1ـ ,ص.54 -53
) (2الهصدر السابق  ,ص.69

) (3المساىيات الحاسكبية العربية" :رؤية ثقافية" ,كلٓد أحهد العىاتْ ,فكر كىقد ,ع ,82 /أكتكبر,
2006ـ ,ص.30

) (4تكصٓف تكلٓد جهكع التكسٓر هف الهفرد الثٛثْ فْ ضكء المساىيات الحاسكبية ,هجمة جذكر,
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عٌ1438 ,46,4/ػ 2017ـ ,جدة ,ص.327

) (5تكصٓف الىحك العربْ فْ ضكء المساىيات الحاسكبية " الفعل الهاضْ ىهكذجا" ,أحٛـ عاهر
الشريف الزيف رسالة الهاجستٓر ,الجاهعة الٍاشهية ,الزرقاء ,اٖردف2008 ,ـ ,ص.15

)ٓ (6ىظر :المساىيات الحاسكبية العربية" :رؤية ثقافية" ,كلٓد أحهد العىاتْ ,ص.30

)ٓ (7ىظر :بحث بعىكاف :هقاربة لتعميهية اٖبىية الصرفية العربية باستثهار الحاسكب بالهرحمة

الهتكسطة ,جهٓمة أبك غريب ,عمِ الهكقع ا٘لكتركىْhttps://portal.arid.87a41ad-5a57- :
. 4477-b59e-690b30f15421

) (8الهىاٌل الصافية ,لطف هللا بف دمحم بف غياث ,تح :عبد الرحهف دمحم شآٌف ,د-ت ,ج.28/1

) (9اٚشتقاؽ ,ابف دريد ,تح :عبد السٛـ ٌاركف ,دار الجٓل ,بٓركت ,طٌ1411 ,1ػ1991 ,ـ,

ص.26

) ٓ (10ىظر :برىاهج حاسكبْ لتكلٓد أفعاؿ المغة العربية كتصريفٍا ,عبد العزيز بف عبد هللا

الهٍٓكبْ ,هجمة هجهع المغة العربية عمِ الشبكة العالهية بهكة الهكرهة ,ع ٌ1439 ,17/ػ ػػ2018 ,ـ,
ص.101
) (11قضايا أساسية فْ عمـ المساىيات الحدٓث ,هازف الكعر ,ط ,1دار طٛس ,دهشق1988 ,ـ,
ص.406

)(12

ٓىظر :المساىيات الحاسكبية العربية الهفٍكـ التطبيقات ,الجدكؽ ,كلٓد أحهد العىاتْ ,هجمة الزرقاء

لمبحكث كالدراسات عهاف ,اٖردف ,ـ, 7/ع2005 ,2/ـ ,ص. 63
)ٓ (13ىظر :ىحك تكصٓف جدٓد ,ىٍاد هكسِ ,ص.54-53

)ٓ (14ىظر :أثر المساىيات الحاسكبية فْ تدريس هادة ا٘عٛـ ألْ بالمغة العربية ,دراسة هٓداىية عٓىة
هف تٛهٓذ السىة اٖكلِ ثاىكؼ بثاىكية ٚلة فاطهة ىسكهر أىهكذجا ,سٍاـ عباس ,رسالة هاجستٓر,

جاهعة بجاية2014 ,ـ ,ص .39

)ٓ (15ىظر :تصهيـ طرؽ هعالجة لغكية لتمخيص الىصكص العربية  ,عٓجكلْ حسٓف ,أطركحة

دكتكراي ,جاهعة أبْ بكر بالقآد ,الجزائر 2017 ,ـ ,ص . 36

)ٓ (16ىظر :دراسات لساىية تطبيقية ,هازف الكعر دهشق ,دار طٛس ,ط1989 ,1ـ ,ص.321
)ٓ (17ىظر :المساىيات الحاسكبية كالهعجهية العربية ,سٍاـ باية  ,هجمة لغة كٛـ ,جاهعة هستغاىـ
الجزائر ,ع 2017 2 /ـ ,ـ.235 / 3

)ٓ (18ىظر :الهعالجة ألية لمىصكص العربية ,هحسف رشكاف  ,كالهعتز با﵀ السعٓد ,الههمكة العربية
السعكدية الرياض ,ط2019 ,1ـ ,ص.61
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)ٓ (19ىظر :المساىيات الحاسكبية العربية )الهفٍكـ ,التطبيقات ,الجدكؽ( ,كلٓد أحهد العىاتْ ,ص

. 75

)ٓ (20ىظر :تطبيقات أساسية فْ الهعالجة ألية لمغة العربية ,هحسف رشكاف كالهعتز با﵀ السعٓد,

الههمكة العربية السعكدية ,الرياض ,طٌ1441 ,1ػ 2019 ,ـ ,ص .11

)ٓ (21ىظر :المساىيات الحاسكبية العربية )الهفٍكـ ,التطبيقات ,الجدكؽ( ,كلٓد أحهد العىاتْ ,

ص.74

)ٓ (22ىظر :المساىيات الحاسكبية ) رقهىة المغة العربية كرٌاف هجتهع الهعرفة( ,لٓمِ الزركقْ ,

ص.7
)ٓ (23ىظر :المساىيات الحاسكبية العربية )الهفٍكـ ,التطبيقات ,الجدكؽ( ,كلٓد أحهد العىاتْ  ,ص.74

)ٓ (24ىظر :المساىيات الحاسكبية ) رقهىة المغة العربية كرٌاف هجتهع الهعرفة( ,لٓمِ الزركقْ ,

ص.253

) (25دلٓل الباحث إلِ المساىيات الحاسكبية ,كلٓد العىاتْ كخالد الجبر ,ط ,1دار جرير لمىشر
كالتكزيع ,عهاف ,اٖردف 1428ق2007 -ـ ,ص .14

السياب فْ ضكء المساىيات الحاسكبية ,عزت
)ٓ (26ىظر :تكصٓف لغكؼ صرفْ لسعر بدر شاكر ّ
جٍاد العجكرؼ رسالة هاجستٓر ,كمية أداب ,الجاهعة الٍاشهية ,كمية أداب2009 ,ـ ,ص.81

)ٓ (27ىظر :العٛقة الصرفية بٓف الجذكر كاٖكزاف ) تصىٓف جدٓد لجذكر المغة العربية( ,عبد هللا بف
عبد الرحهف الزاهل الىدكة الدكلية اٖكلِ عف الحاسب كالمغة العربية ,الرياض2007 ,ـ ,ص-229

.230

)ٓ (28ىظر :الهعالجة الدٚلية ألية لمغة العربية ,هجمة فكر كىقد ,سمكػ حهادة ,كعهر هٍدٓكؼ,

ع ,82/الهغرب 2006ـ.

)ٓ (29ىظر :تكصٓف لغكؼ صرفْ ,عزت جٍاد ,ص.84 -83

الىجار ,ط ,1دار البشٓر,
) (30دكر البىية الصرفية فْ كصف الظاٌرة الىحكية كتقعٓدٌا ,لطيفة ّ
عهاف1994,ـ ص.48-43
)ٓ (31ىظر :تكصٓف لغكؼ صرفْ ,عزت جٍاد ,ص.90-89
)ه ْستَِق ّر( ٓىظر :الدر الهصكف . 121/10
* ُ
زدجر( ٓىظر :الدر الهصكف  ,122/10كالكجٓز.1045/2 ,1045/2 ,
)ه ّ
* ُ
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* )أدٌِ( ٓىظر :الجدكؿ فْ إعراب القرآف ,هحهكد بف عبد الرحيـ صافْ )تٌ1376 :ػ(  ,دار

الرشٓد ,دهشق ,هؤسسة ا٘يهاف ,بٓركت ,طٌ 1418 ,4ػ ,ص . 82
المصادر كالمراجع:
 -القرآف الكريـ ,بركاية حفص عف عاصـ الككفْ .

 أثر المساىيات الحاسكبية فْ تدريس هادة ا٘عٛـ ألْ بالمغة العربية ,دراسة هٓداىية عٓىة هفتٛهٓذ السىة اٖكلِ ثاىكؼ بثاىكية ٚلة فاطهة ىسكهر أىهكذجا ,سٍاـ عباس ,رسالة هاجستٓر,

جاهعة بجاية 2014ـ.

 -اٚشتقاؽ ,ابف دريد ,تح :عبد السٛـ ٌاركف ,دار الجٓل ,بٓركت ,طٌ1411 ,1ػ1991 ,ـ.

 بىاء برىاهج حاسكبْ لتكلٓد أفعاؿ المغة العربية كتصريفٍا ,عبد العزيز بف عبد هللا الهٍٓكبْ,هجمة هجهع المغة العربية عمِ الشبكة العالهية بهكة الهكرهة ,ع ٌ1439 ,17/ػ ػػ2018 ,ـ.

 تصهيـ طرؽ هعالجة لغكية لتمخيص الىصكص العربية ,عٓجكلْ حسٓف ,أطركحة دكتكراي,جاهعة أبْ بكر بالقآد ,الجزائر 2017 ,ـ.

 -تطبيقات أساسية فْ الهعالجة ألية لمغة العربية ,هحسف رشكاف كالهعتز با﵀ السعٓد ,الههمكة

العربية السعكدية ,الرياض ,طٌ1441 ,1ػ 2019 ,ـ.

 تكصٓف تكلٓد جهكع التكسٓر هف الهفرد الثٛثْ فْ ضكء المساىيات الحاسكبية ,عبد العزيزبف عبد هللا الهٍٓكبْ ,هجمة جذكر ,ع 4/جدة ٌ 1438ػ2017,ـ.

السياب فْ ضكء المساىيات الحاسكبية ,عزت جٍاد
 تكصٓف لغكؼ صرفْ لشعر بدر شاكر ّالعجكرؼ ,رسالة هاجستٓر ,كمية أداب ,الجاهعة الٍاشهية ,كمية أداب2009 ,ـ .
 تكصٓف الىحك العربْ فْ ضكء المساىيات الحاسكبية " الفعل الهاضْ ىهكذج ا" ,أحٛـ عاهرالزيف رسالة الهاجستٓر الجاهعة الٍاشهية ,الزرقاء ,اٖردف2008 ,ـ.

 الجدكؿ فْ إعراب القرآف ,هحهكد بف عبد الرحيـ صافْ )تٌ1376 :ػ(  ,دار الرشٓد,دهشق ,هؤسسة ا٘يهاف ,بٓركت ,طٌ 1418 ,4ػ.

 -دراسات لساىية تطبيقية ,هازف الكعر ,دهشق ,دار طٛس ,ط1989 ,1ـ.

 -الدر الهصكف فْ عمكـ الكتاب الهكىكف ,السهٓف الحمبْ ,تح :أحهد دمحم الخراط ,دار القمـ,

دهشق.

الىجار ,ط ,1دار البشٓر,
 دكر البىية الصرفية فْ كصف الظاٌرة الىحكية كتقعٓدٌا ,لطيفة ّعهاف 1994ـ ,ص.48-43
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 دلٓل الباحث إلِ المساىيات الحاسكبية ,كلٓد العىاتْ كخالد الجبر ,ط ,1دار جرير لمىشركالتكزيع عهاف ,اٖردف1428 ,ق2007 -ـ.

 المساىيات الحاسكبية ) رقهىة المغة العربية كرٌاف هجتهع الهعرفة( ,لٓمِ الزركقْ ,هجمة العهدة فْالمساىيات كتحمٓل الخطاب ,الجزائر2019,ـ ,ـ,3/ع. 2 /

 العربية ىحك تكصٓف جدٓد فْ ضكء المساىيات الحاسكبية ,ىٍاد هكسِ ,الهؤسسة العربيةلمدراسات كالىشر ,بٓركت ,ط2001 ,1ـ.

العٛقة الصرفية بٓف الجذكر كاٖكزاف ) تصىٓف جدٓد لجذكر المغة العربية( ,عبد هللا بف عبد

الرحهف الزاهل ,الىدكة الدكلية اٖكلِ عف الحاسب كالمغة العربية ,هدٓىة الهمؾ عبد العزيز لمعمكـ

التقىية ,الرياض 2007ـ.

 قضايا أساسية فْ عمـ المساىيات الحدٓث ,هازف الكعر ,ط ,1دار طٛس ,دهشق1988 ,ـ . المساىيات الحاسكبية بٓف رقهىة المغة العربية كرٌاف هجتهع الهعرفة ,لٓمِ هغٓث الزركقْ,هجمة العهدة فْ المساىيات كتحمٓل الخطاب ,ـ,3/ع2019 ,2/ـ .

المساىيات الحاسكبية العربية" :رؤية ثقافية" ,كلٓد أحهد العىاتْ ,فكر كىقد ,ع ,82 /أكتكبر,2006ـ.

 المساىيات الحاسكبية العربية الهفٍكـ التطبيقات ,الجدكؽ ,كلٓد أحهد العىاتْ ,هجمة الزرقاءلمبحكث كالدراسات عهاف ,اٖردف ,ـ, 7/ع2005 ,2/ـ.

 المساىيات الحاسكبية كالهعجهية العربية ,سٍاـ باية  ,هجمة لغة كٛـ ,جاهعة هستغاىـ ,الجزائرع  2017 , 2 /ـ ,ـ.235 / 3

 -الهعالجة الدٚلية ألية لمغة العربية ,هجمة فكر كىقد ,سمكػ حهادة ,كعهر هٍدٓكؼ ,ع,82/

الهغرب 2006ـ.

 -هقاربة لتعميهية اٖبىية الصرفية العربية باستثهار الحاسكب بالهرحمة الهتكسطة ,جهٓمة أبك

غريب ,عمِ الهكقع ا٘لكتركىْhttps://portal.arid.87a41ad-5a57-4477-b59e- :

. 690b30f15421

 -الهعالجة ألية لمىصكص العربية ,هحسف رشكاف  ,كالهعتز با﵀ السعٓد ,الههمكة العربية

السعكدية الرياض ,ط2019 ,1ـ .

 -هقدهة فْ حكسبة المغة العربية ,الهعتز با﵀ السعٓد كهحسف رشكاف ,دار العمكـ الجٓزة ,هصر,

د  -ط د  -ت.

 الهىاٌل الصافية ,لطف هللا بف دمحم بف غياث ,تح :عبد الرحهف دمحم شآٌف ,د -ت.1316
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 -الكجٓز فْ تفسٓر الكتاب العزيز :الكاحدؼ )تٌ 468 :ػ( تح :صفكاف عدىاف ,ط ,1الدار

الشاهية دهشقٌ1415 ,ػ1995 ,ـ. 1045/2 ,
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