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                                 الملخص 

ىدفت ىذه الدراسة ادليدانية اىل تقوًن برامج أعضاء ىيئة التدريس اجلامعي بكليات الًتبية بليبيا ومن خالؿ 

استخداـ أداة االستبياف  واألساليب اإلحصائية من تكرارات ونسب مئوية ومتوسطات حسابية توصلت الدراسة 

إىل ضعف برامج ربديث وقبوؿ أعضاء ىيئة التدريس كما توصلت إىل ضعف خربهتم وإمكانياهتم يف استخداـ 

التكنولوجيا  احلديثة والتقنيات والوسائل التعليمية كما توصلت إىل ضعف إعدادىم الًتبوي وادلهين وخرجت 

الدراسة بتوصيات تقًتح حلوؿ دلشاكل أعضاء ىيئة التدريس تقضى بوجوب وجود دورات تدريبية ذلم والتخفيف 
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من أعباءىم الدراسية اىل جانب احلرص على ربديث برامج إعدادىم ووجود معايري صارمة لالختيار تتناوؿ 

. اختبارات وضرورة امتالكهم مقومات العملية التدريسية

 إف جناح العملية التعليمية متوقٌف على ما يتوفر لدى عضو ىيئة التدريس من كفاءة علمية، :مشكلة الدراسة

كذلك، كفاءتو ومهارتو يف استخداـ الوسائل والتقنيات احلديثة، ومسايرة كل ما ىو . ودراية يف رلاؿ زبصصو

جديد ومتطور يف رلاؿ التقنيات والتكنولوجيا التعليمية، غري متغافلني عن ضرورة التأكد من إعداده الًتبوي، 

ومهاراتو يف استخداـ الطرائق التدريسية ادلالئمة حملتوى ادلقرر الدراسي الذي يقـو بتدريسو، وال يتأتى ذلك إال من 

خالؿ دورات تدريبية، من جانب، وربديد معايري مقننة الختيار عضو ىيئة التدريس، من جانب آخر، كذلك، 

. عن طريق ربديث برامج إعداده ومسايرتو كل حديث ومتطور

بالنسبة لعضو ىيئة التدريس  (من إعداد علمي وزبصصي ومهين وتربوي)فتكامل اخلربات ونواحي اإلعداد      

ٌّ وأساسي وذلك ألف عضو ىيئة التدريس ملـز بأداء رلموعة من ادلهاـ؛ ليس التدريس فقط، فهو . لو دور ىا

 . زنتاج إىل مهارات اجتماعية، وتربوية، وعلمية، إضافة إىل مهارة البحث العلمي

   وألذنية الدور الفعاؿ لعضو ىيئة التدريس اجلامعي فقد كاف ذلك دافًعا قويًّا عند الباحثة إلجراء دراسة تقوشنية 

 حيث إف عملية التقوًن تساعد ؛ألعضاء ىيئة التدريس باجلامعات اإلسالمية وبكليات الًتبية كنموذج دبدينة ليبيا 

على الوقوؼ على جوانب القوة والقصور بربامج اعضاء ىيئة التدريس ىف اجلامعات ،ومن منطلق أّف أّي برنامج 

 .تعليمي تربوي، يف أّي مستوى، زنتاج إىل عملية تقوًن دلعرفة مدى ربقيقو لألىداؼ اليت وضع من أجلو

 هتدؼ الدراسة اىل تقوًن اعضاء ىيئة التدريس باجلامعات االسالمية وبكليات :  أهداف وتساؤالت الدراسة

: الًتبية بليبيا وهتدؼ اىل االجابة على التساؤؿ االتى

س ماىى حصيلة تقوًن اعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية بليبا من وجهة نظر طالهبم؟ 



أهمية الدراسة 

عليهم  فهي مهنة سامية ورسالة مقدسة تقًتب من رسالة األنبياء. أذنية مهنة التعليم تنبع أذنية الدراسة من

السالـ، ومن خالؿ عملية تعليمية ناجحة، حنصل على أجياؿ ادلستقبل وأبناء األمة، كما اف الدراسة ستحصل 

على نتائج اف شاء اهلل من شأهنا افادة الًتبويني وادلسئولني ىف الًتبية والتعليم ، كما سيتم تقدًن توصيات 

. ومقًتحات وحلوؿ للتغلب على جوانب القصور لدى اعضاء ىيئة التدريس

: حدود الدراسة

تتحدد احلدود ادلوضوعية للدراسة بعملية تقوًن العضاء ىيئة التدريس اجلامعى بكليات الًتبية بليبيا كنموذج ىف 

.  من وجهة نظر طالب السنة الرابعة بكليات الًتبية بليبيا2011العاـ اجلامعى 

:   منهج الدراسة

اتبعت الدراسة ادلنهج الوصفى التحليلى وذلك دلناسبتو ألىداؼ الدراسة وتكونت عينة الدراسة من طالب 

فقرات من خالؿ  (8)كليات الًتبية وادلقيدين بالسنة الدراسية الرابعة كما سبا بناء اداة استبياف وتكونت من 

االطالع على البحوث والدراسات السابقة وذلك لتحقيق اىداؼ الدراسة وقد اجرى عليها الثبات والصدؽ 

، كما 0.83الالزمني للتحقق من صحة االداة حيث بلغ ثبات االداة  بأستخداـ معادلة الفا كرونباخ حواىل

استخدمت االساليب االحصائية للتحليل الستجابات افراد العينة على االستبياف من تكرارات ونسب مئوية  

. ومتوسطات حسابية واحنراؼ معيارى

: الدراسة النظرية وعرض النتائج



ألذنية الدور الذي شنارسو عضو ىيئة التدريس باجلامعة فالبد من معايري وقوانني تنص على اختيار أفضل 

إذ ترى . فعضو ىيئة التدريس، بصفة عامة، يقع عليو عبء سري العملية التعليمية وتطويرىا. ادلتقدمني للتدريس

الفلسفة الواقعية أف مفتاح الًتبية ىو ادلعلم؛ فهو الناقل للًتاث الثقايف، وعليو رنب أف يكوف متعاونًا مع طالبو، 

وأف يقدـ ذلم ادلساعدة، وأف يعلمهم االعتماد على النفس، وأف يعرض ادلناىج بطريقة علمية بعيداً عن ذاتيتو، 
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 [ .

وحيث يشري كليرب إىل أف العامل األساسي الذي أدى إىل تدين مستوى التدريس يف اجلامعات، راجع إىل أف 

: 2002، مرسي)أغلبية أعضاء ىيئة التدريس غري معدوف إعداداً خاصاً يؤىلهم للقياـ بالتدريس يف اجلامعات 

48 .)

: إف أي زلاولة لالرتقاء بادلستوى اجلامعي البد أف  سبر بركائز أساسية (2008)وكما يقوؿ العازمي وآخروف 

إذ يعد أعضاء ىيئة التدريس عماد العملية الًتبوية، وىم الذين يقوموف بإجراء البحوث . أذنها عضو ىيئة التدريس

التطويرية، ويقع عبء التدريس على عاتقهم؛ من إعداد الربامج وزبطيطها وتنفيذىا، من أجل معلم الغد الذي 

سندـ اجملتمع والتعليم، كما أف عملية التدريس ليست عملية عشوائية؛ إهنا ربتاج إىل من يديرىا بثقة وإتقاف، 

حيث رنب أف تكوف ىناؾ برامج لتحديد صالحية عضو ىيئة التدريس اجلامعي، وأيضا، البد من توفر رلموعة 

. من ادلعايري للمفاضلة وللتأكد ولفرز أعضاء ىيئة التدريس اجلامعي

       ولقد أكدت الكثري من اآلراء على إف الوصوؿ إىل الكفاءة التدريسية ال تأيت من خالؿ امتالؾ عضو ىيئة 

وإدنا رنب أف شنتلك القدرة على إيصاؿ عملو إىل الطالب بسهولة ويسر، وأف يكوف . التدريس للمعلومات فقط

قادراً على التفاعل مع طلبتو بروح علمية، وأف يكوف ملماً بتفاصيل اختصاصو، العاـ والدقيق، وفهمو لعالقتو 
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بأف أىم الصفات  (1998 )باجملتمع واحتياجاتو يف إطار االختصاص الذي يعد الطالب من أجلو، فيقوؿ قنديل

الشخصية اليت ينبغي توفراىا يف ادلعلم القدير ىي الصفات اجلسمية، والصفات العقلية، والصفات اخللقية، 

والصفات االجتماعية، والصفات ادلهارية، إضافة إىل العوامل ادلسلكية، من اإلدلاـ بسياسة التعليم، وإتقاف صياغة 

وفيما يلى عرض ألىم ما توصلت اليو . ادلهارات السلوكية واإلدلاـ بالطرائق التدريسية احلديثة، والتخطيط للدروس

( . 1)الدراسة كما مبني باجلدوؿ رقم 

 

التكرارات وادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية والنسب ادلئوية لكل فقرة من فقرات احملور  (1)اجلػػدوؿ 

 =523Nادلعلمني / من وجهة نظر الطالب (أعضاء ىيئة التدريس التأىيلية )

رقم 

الفق

رة 

 
الفقرات 

االستبيان 

درجات التقويم / مستويات 
المتوسط 

الحسابي 

االنحرا

ف 

المعياري 
ممتاز 

جيد 

جداً 
ضعيف مقبوؿ جيد 

1 .
متوس

طة 

يوجد أعضاء 

ىيئة 

التدريس غري 

ادلؤىلني 

تربوياً 

59 

8.7% 

94 

13.9

% 

127 

18.7

% 

125 

18.4

% 

59 

8.7% 
2.93 1.22 

عالية . 2
يوجد أعضاء 

ىيئة 

106 

15.6% 

115 

17.0

121 

17.8

83 

12.2

39 

5.8% 
3.36 1.25 



التدريس من 

خارج 

الكليات 

 (ادلتعاونني)

% % % 

عالية . 3

يتقيد أعضاء 

ىيئة 

التدريس 

بادلقررات 

الدراسية 

ادلطروحة من 

الكلية 

83 

12.2% 

108 

15.9

% 

116 

17.1

% 

113 

16.7

% 

44 

6.5% 
3.16 1.25 

4 .
متوس

طة 

ربديث 

برامج إعداد 

أعضاء ىيئة 

التدريس 

بكليات 

الًتبية  

 

27 

4.0% 

47 

6.9% 

95 

14.0

% 

147 

21.7

% 

148 

21.8

% 

2.26 1.18 
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ىيئة طة 

التدريس 

دبستويات 

ثقافية ولغوية 

وزبصصية 

وتربوية عالية 

6.6% 9.3% 12.4

% 

23.5

% 

16.7

% 

6 .
متوس

طة 

توجد معايري 

الختيار 

أعضاء ىيئة 

التدريس 

بكليات 

الًتبية 

33 

4.9% 

42 

6.2% 

76 

11.2

% 

159 

23.5

% 

154 

22.7

% 

2.23 1.20 

عالية . 7

ضخامة 

عدد 

احملاضرات 

لعضو ىيئة 

التدريس يف 

األسبوع 

69 

10.2% 

105 

15.5

% 

137 

20.2

% 

104 

15.3

% 

49 

7.2% 
3.09 1.21 

 1.14 2.05 185 156 65 33 25يتمكن ضعي. 8



أعضاء ىيئة فة 

التدريس من 

استخداـ 

التكنولوجيا 

التعليمية 

احلديثة 

3.7% 4.9% 9.6% 23.0

% 

27.3

% 

رلموع ادلتوسطات  (0.64)واالحنراؼ ادلعياري للمحور ( 2.69) للمحورادلتوسط احلسايب

21.58 

 

أعضاء )ادلعلمني على الفقرات ادلتعلقة دبحور / وبالنظر إىل اجلدوؿ جند أف استجابات أفراد العينة من الطالب

على الًتتيب األوؿ  (8)حصلت الفقرة رقم : كانت على النحو اآلتى  (ىيئة التدريس ادلؤىلني علمياً وتربوياً 

يتمكن أعضاء ىيئة التدريس من استخداـ )، وتنص ىذه الفقرة على (2.05)دبتوسط حسايب ضعيف يبلغ 

%(.  50.3)، ونسبتها ادلئوية تبلغ (التكنولوجيا احلديثة

توجد معايري الختيار أعضاء ىيئة التدريس )على الًتتيب الثاىن، والىت تنص على  (6)كما حصلت الفقرة رقم 

( 4)وحصلت الفقرة رقم . (46.2)، ونسبة مئوية (2.23)، دبتوسط حسايب متوسط ويبلغ (بكليات الًتبية 

ربديث برامج أعضاء ىيئة التدريس بكليات )، وىى تنص على (2.26)على الًتتيب الثالث، دبتوسط حسايب 

%(. 43.5)، حيث متوسطها متوسط، ونسبتو ادلئوية بلغت(الًتبية

 



يتسم أعضاء ىيئة التدريس دبستويات ثقافية ولغوية )يف الًتتيب الرابع، وتنص على  (5)وجاءت الفقرة رقم 

وحصلت الفقرة رقم . (%40.2) ، ونسبة مئوية (2.50)، دبتوسط حسايب متوسط (وزبصصية وتربوية عالية

على الًتتيب اخلامس، دبتوسط حسايب ( يوجد أعضاء ىيئة التدريس غري ادلؤىلني تربوياً )والىت تنص على  (1)

على الًتتيب السادس  (7)كما حصلت الفقرة رقم . (%27.1)، ونسبة مئوية تبلغ (2.93)متوسط يبلغ 

على متوسط حسايب  (ضخامة عدد احملاضرات لعضو ىيئة التدريس يف األسبوع)بتقدير عاٍؿ والىت تنص على 

يتقيد أعضاء ىيئة )والىت تنص على  (3)كما حصلت الفقرة رقم . (%27.1)، ونسبة مئوية (3.09)يبلغ 

على الًتتيب السابع، دبتوسط حسايب ودرجة تقوشنية عالية  (التدريس بادلقرارات الدراسية ادلطروحة من الكلية

يوجد أعضاء ىيئة التدريس غري )واليت تنص على  (2)جند الفقرة رقم و%(. 23.2)، ونسبة مئوية (3.16)

، ودرجة تقوشنية عالية، ونسبة مئوية (3.36)حصلت على الًتتيب الثامن، دبتوسط حساىب يبلغ  (ادلؤىلني تربوياً 

%(. 18)تبلغ 

 

، يتضح أف "أعضاء ىيئة التدريس التأىيلية"ادلعلمني على زلور /وباستطالع استجابات أفراد العينة من الطالب

 حيث جاءت الفقرة الثامنة .فقرات احملور ربصلت على تقديرات تقوشنية تقع ما بني ضعيفة ومتوسطة وعالية

أضعف الفقرات، من خالؿ استجابة " يتمكن عضو ىيئة التدريس من استخداـ التكنولوجيا التعليمية احلديثة"

عينات الدراسة، وىذا يدؿ على اتفاؽ العينات على عدـ إمكانية استخداـ عضو ىيئة التدريس للتكنولوجيا 

التعليمية، وإحساسهم بادلشكلة نفسها،  إضافة إىل ذلك، على أفَّ الفقرة السادسة ىي من الفقرات ادلتوسطة، 

توجد معايري الختيار أعضاء ىيئة التدريس بكليات : "، وتنص على"2.23"وجاءت الثانية دبتوسط حسايب 

ربديث برامج إعداد أعضاء ىيئة "، كما اتفق افراد العينة من الطالب ادلعلمني على أف الفقرة الرابعة "الًتبية

(. 2.26)دبتوسط حسايب متوسط " التدريس بكليات الًتبية



( 2.93)دبتوسط حسايب متوسط " يوجد أعضاء ىيئة التدريس غري ادلؤىلني تربوياً "مث جاءت الفقرة االوىل وىي 

أف جناح الًتبية يف بلوغ أىدافها الًتبوية والتعليمية،  (2004)حيث يؤكد ابن محد . وبتقدير تقوشني متوسط

وربقيق دورىا يف تطوير احلياة، يتوقفاف على مقومات عديدة، مثل االذباىات الًتبوية ألعضاء ىيئة التدريس، 

وتوافقهم ادلهين، وأىم الدورات اليت يتلقوهنا خالؿ عملهم، وكذلك زبصصاهتم، إىل جانب التدريبات، سواء 

(. 1: ص)أكانت تربوية أو غري تربوية 

 

الذي يرجع ضعف اإلعداد يف التخصص، واإلعداد ادلهين، إىل  (2002)وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة الشرقي 

عضو ىيئة التدريس، وأنو نتيجًة لعدـ محاس أعضاء ىيئة التدريس؛ فهم مقيدوف خبطة دراسية معينة، كذلك، 

ألهنم سنتلفوف يف مؤسسات إعدادىم، وألنو ال يتوفر لديهم اإلطالع على كل جديد، يف رلاؿ زبصصهم 

ويف ضوء . العلمي، باإلضافة إىل أف أعضاء ىيئة التدريس مل يتلقوا أي دورات تدريبية يف طرائق التدريس ادلختلفة

، واليت توصلت، يف دراستها، إىل وجود اخنفاض (2004)ما سبق فإّف نتائج الدراسة تتفق مع دراسة رقية زلمد 

يف استخداـ احلاسب اآليل وتكنولوجيا ادلعلومات، يف التعليم العايل، لدى أعضاء ىيئة التدريس، سواء يف عملهم 

وترجع ذلك إىل انشغاذلم باحملاضرات الدراسية، ناىيك عن عدـ توفر األساليب من ىذه التقنية . أو يف مكتبهم

(. 1:ص)بالشكل الذي يغطي األعداد اليت ترغب يف استخدامو 

وما توصل إليو من مشكالت أعضاء ىيئة التدريس بكليات  (1994)وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة لطفي 

اإلسكندرية، حيث إف من أبرز مشكالهتم العبء التدريسي الزائد، وحجمو الكبري، وبذلك يصبح أسلوب 

كذلك، فإف من . التدريس ادلتبع يف وجود األعداد الكبرية من الطالب ال يساعد على االبتكار والتجديد



ادلشكالت اليت تواجههم عدـ توافر األجهزة، وادلعامل الالزمة للبحث العلمي، وعدـ توافر ادلراجع العلمية يف 

(. 235- 177: ص)ادلكتبات 

  :التوصيات 

     من خالؿ ما توصلت اليو الدراسة من نتائج من ضعف لإلعداد الًتبوي والعلمي ألعضاء ىيئة التدريس يف 

كليات الًتبية وعدـ خربهتم وكفاءهتم يف القدرة على استخداـ التقنيات والوسائل احلديثة وتكنولوجيا ادلعلومات،  

نقًتح رلموعة من االليات والتوصيات واحللوؿ اليت من شأهنا الرقى بربامج تعيني وتوظيف وتدريب أعضاء ىيئة 

: التدريس يف  كليات للحد من مشكالت اعضاء ىيئة التدريس وضعف إعدادىم وىى كاألتى

وضع معايري وجلاف خاصة الختيار وفرز أعضاء ىيئة التدريس ادلتقدمني للتدريس يف كليات الًتبية، -  1    

والتأكيد على أذنية إعدادىم تربوياً وعلمياً، والتأكيد على اختيار من لديهم الرغبة احلقيقية يف ممارسة مهنة 

التدريس، ولديهم القدرة على إيصاؿ ادلعلومة للطالب، ومن ىم معدوف تربوياً وكذلك شنتلكوف القدر الكافية من 

ادلهارات التدريسية، فادلعلم قدوة طلبتو يف كل شيء ولكي يستطيع إعدادىم للتدريس وممارسة ادلهارات التدريسية 

يتوجب امتالكو ذلا وترغيبهم يف ادلهنة؛ ففاقد الشيء ال يعطيو، ولكي نستطيع أف نتأكد من حسن االختيار 

 :لعضو ىيئة التدريس البد من  إجراء اآليت

 

إجراء ادلقابالت الشخصية والتأكد من حبو دلهنة التدريس، ومهارتو التدريسية، وحضوره الشخصي، . أ

. وثقافتيو العلمية والًتبوية

إجراء االختبارات الًتبوية والنفسية من اختبارات االستعداد وادليوؿ والدافعية للتدريس كشرط من شروط . ب

القبوؿ بالكليات؛ حيث إف األغلبية العظمى من أعضاء ىيئة التدريس ىم خررنو الكليات العلمية، 



والذين ال يتوفر لديهم الدافع وال الرغبة الصادقة يف ممارسة التدريس، وال شنتلكوف اإلعداَدْيِن الًتبوي 

. وادلهين

رنب أف يكوف ىناؾ نسبة زلددة وقليلة من أعضاء ىيئة ادلتعاونني يف كليات الًتبية، ويفضل أال تتجاوز . ت

النصف، وإف كثرت أعدادىم فهذا يؤدي إىل عدـ االستقرار يف الكلية وعدـ تنفيذ خططها وبرارلها؛ 

حيث إف عضو ىيئة التدريس ادلتعاوف ال شنلك أّي صفة ارتباط بالكلية، وإدنا، فقط، يأيت إلعطاء 

احملاضرات ويذىب لكليتو أو إىل مكاف عملو األساسي، وىنا، تفقد الكلية ارتباطها هبذا العضو وال 

. شنكن االستفادة من خرباتو وأعمالو يف الكلية، فهو غري ملـز حبضور نشاطات الكلية وادلساذنة يف رقيها

التأكد من خربة عضو ىيئة التدريس التدريسية، فكفاءة ادلؤسسة وعراقتها تقاس دبا سبلكو من كادر . ث

تدريسي جيد يف كفاءاتو، متنوع يف اختصاصاتو، وذلك عن طريق سريتو الذاتية وسجلو الًتاكمي، 

. والتأكيد على أذنية ذلك من ضمن إجراءات القبوؿ

التقوًن ادلستمر لعضو ىيئة التدريس عن طريق االستبيانات والبحوث والدراسات اليت يعدىا وأوراؽ . ج

. العمل والنشاطات يف الكلية، ومنحو التقادير الشهرية على ذلك

إىل جانب إجراء دورات تدريبية دورية ألعضاء ىيئة التدريس يف رلاؿ التقنيات والوسائل التعليمية . ح

: وتكنولوجيا ادلعلومات، ولتحقيق ذلك البد من ازباذ اإلجراءات اآلتية

التخفيف من العبء الدراسي ومن عدد احملاضرات يف األسبوع الدراسي لعضو ىيئة التدريس، . 1

لضماف مسايرتو ومتابعتو ادلستمرة ذلذه الدورات وكيفية قيامها ومسايرهتا لكل ما ىو جديد 

وحديث، والًتكيز على التطبيق العملي ادليداين لكي ال تكوف زلاضرات نظرية فقط، جلذب 



اىتماـ أعضاء ىيئة التدريس، فإلقاء احملاضرات ال يثري االىتماـ بقدر ما يثري ادللل والنفور من 

. ىذه الدورات

إنشاء ادلعامل وإدخاؿ تكنولوجيا ادلعلومات يف كليات الًتبية لضماف تطبيقو ذلا وعدـ نسياف ىذه . 2

هبا، كذلك ربديث القاعات الدراسية الستيعاب األجهزة التعليمية وتكنولوجيا ادلعلومات هبا،  واالعًتاض الدورات

والتأكيد على ضرورة أال سنلو أي عمل بالكلية منها عن طريق جلاف خاصة متخصصة يف اإلشراؼ والتقوًن 

الًتبوي لتقييم أعضاء ىيئة التدريس ومتابعة عملهم 
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