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ور في ظروف استثنائية ، وقد ر هللا ل من المجلة الن  رأى العدد األو  
   وا عالن  ، في غمرة االنتصارات لتشرق شمسهابع ر العدد الر  أن يتأخ

على وجه لترتسم البسمة ، تحرير بنغازي تحريرًا كاماًل غير منقوص 
ر  وتعانق جامعة بنغازي العريقة ال تي  العصية بنغازي ، أصابها الض 
مار، لكن ها ل م تنحِن أمام عواصف اإلرهاب ، ولم ولن تموت ، سيظل  والد 

 بالحيوي ة والت فاؤل واألمل . اً قلبها نابض

ظالم الباطل والجهل واإلرهاب ، د يبد  والعلم  ور الحق  نبلج نلقد ا 
ر والخ  الظ   تأتهي  و  ، األمن واألمان عم  و  لق روف المناسبة من أجل التطو 

م والر قي . ، واإلبداع   وصواًل إلى أعلى درجات التقد 

في ركاب الجودة وحسن األداء ، وتسير  طورمجلتنا تواكب الت   إن  
رجة بالد   نهتم   لذا رأينا أن ؛ ةربوية والعلمي  إلى نشر البحوث الت   وتهدف

ةة العلمي  و ، ربوية األولى بنشر البحوث الت    ربية . تي لها عالقة بالت  ال   بخاص 
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 ملخص الدراسة:                                                                                                

يمية في جامعة بنغازي هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى ممارسة القيادات اإلدارية واألكاد
متغيرات التدريس في ضوء ة أقات تطبيقه من وجهة نظر أعضاء هيومعو اإلستراتيجي للتخطيط 

 الدرجة العلمية .                                                                النوع، والمؤهل العلمي، و 
وائية بسيطة ة تدريس ليبي اُختيرت منه عينة عشأ( عضو هي920ن مجتمع الدراسة من )وتكو 

 .                    2016-2015ة التدريس ، وذلك خالل العام الجامعي أ( عضو هي140قوامها )
كما تم التأكد من  ، ي اسة ، خضعت الختبار الصدق الظاهر لجمع بيانات الدر  ةوُطورت استبان

وتم تحليل بيانات الدراسة باستخدام   ( SPSS )ثباتها، حيث أظهرت نتائج الدراسة انخفاض 
،  كما اإلستراتيجي اإلدارية واألكاديمية للتخطيط ى ممارسة القيادات الحقيبة اإلحصائية  مستو 

تضح عدم وجود فروق ذات ادون تطبيقه في جامعة بنغازي ، و  تبين وجود تحديات ومعيقات تحول
في جامعة بنغازي اإلستراتيجي لدراسة لمعوقات تطبيق التخطيط داللة إحصائية في وصف عينة ا

لمؤهل العلمي ، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية في وصف تلك تعزى لمتغيري النوع ، وا
 المعوقات تعزى لمتغير الدرجة العلمية.                                            

Abstract 
This study aimed to determine the level of the practice of Strategic 
Planning by administrative and academic leaders in Benghazi University 
and obstacles of the practice of Strategic Planning from the viewpoint of 
the faculty members in the light of variables of Gender, academic 
qualification, and scientific degree .The population of the study was (920) 
Libyans faculty members, (140) faculty member has been selected 
randomly during the academic year 2015-2016  .In order to collect useful 
and relevant information to specific issue under research, the 

questionnaire has been carefully developed and Piloted by both  face 
validity and reliability, data collected was analysed by using SPSS 

program  .The results showed a low level of practice of strategic planning 
by the academic and administrative leaders in Benghazi University, as 
well as there are also challenges facing practice of strategic planning in 
Benghazi g University, Furthermore, there have not been any significant 
differences according to gender and scientific  qualification  , While there 
have been  statistically significant differences according to the  variable of 

Academic  degree. 
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 مقدمة                                                                                                               

،   يلمعاصرة في مؤسسات التعليم العالأحد أهم وظائف اإلدارة ااإلستراتيجي عد التخطيط يُ  
ل وعنصرًا أساسيًا من عناصرها، فهو عملية منظمة تعتمد على األسلوب العلمي الدقيق في العم

تتعاطى معها مؤسسات التعليم العالي  .و ذلك عن طريق  يلمواجهة العقبات والتحديات الت
مكان ياته، التفاعل المستمر  مع مشكالت المجتمع، والتقدير السليم والواقعي الحتياجاته وموارده وا 

والعمل على إعداد إطار عام لخطة واقعية قابلة للتنفيذ في ضوء اإلمكانيات المتاحة .حيث ارتبط 
إدارة النظم  يثم الصناعية ،وبدأت استخداماته فبالمفاهيم العسكرية اإلستراتيجي مفهوم التخطيط 

في علم اإلدارة  اإلستراتيجي ( .وظهر التخطيط  2000: يبوية مع بداية التسعينيات)الحسينالتر 
ف المستقبل وتقوم على توقعات تغيير وعدم استشر اتتعلق بفه عملية مستمرة في اآلونة األخيرة بوص

استقرار مكونات البيئة الداخلية والخارجية ، وتحليل مستويات األداء في الماضي والحاضر 
ستراتيجيات والمستقبل ، وتقييم الفرص والمخاطر المحتملة عن طريق تطوير األهداف واال

(.ذلك ألن التغيير أصبح قاعدة وليس استثناء ،جعل من 2005والسياسات ) نصيرات والخطيب:
مناخات غامضة ومتغيرة ، وتتعامل مع ظروف عدم  يوالعشرين تعمل ف يات القرن الحادمنظم

ل (على ضرورة اعتماد التحلي1999اليقين ، وحاالت عدم التأكد وفى هذا السياق يؤكد الهوارى)
تحديد نقاط القوة والضعف ، وعوامل البيئة الخارجية  يالذى يسهم ف يالرباعاإلستراتيجي 

أمامها لتطوير معدالت األداء والتحديات المحتملة ، والقدرات الذاتية للمنظمة والفرص المتاحة 
 يفتتعرض لها  المنظمة   يل المنظمة وللطرقات والصدمات التستجابة الفاعلة للتغيير داخواال

 بيئتها الخارجية.                                                                   

يمثل التخطيط االستراتيجي، أحد النماذج الحديثة للتطوير والتغيير  يوفى إدارة التعليم العال
الجامعي، ألنه يعمل على االنتقال من الممارسات اإلدارية العشوائية والمزاجية والنمطية المقولبة ، 

، فضاًل عن ذلك  إلى الممارسات اإلدارية المعتمدة على المشاركة واالبتكار والتميز، واإلبداع 
تواجه األنظمة  يجهة صعوبات وتحديات المستقبل التموااإلستراتيجي  أحد سبل طيط يمثل التخ

الجديد الذى تشهده المنطقة العربية  يظل المشهد السياس يعربية خصوصا فالتربوية في البالد ال
 ي عوبات ، ولذا يعد التخطيط التربو يكتنفه من غموض واضطرابات و تحديات وص وما

المناسب لتحسين استثمار التكنولوجيا والبحث العلمي، وتحقيق أهداف التنمية البديل  اإلستراتيجي 
    جتماعية.                                                                                                   والتكنولوجية والديموغرافية واال قتصاديةمة ومواجهة التحديات الخارجية االالمستدا
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 مفهوم التخطيط االستراتيجي

على التعليم  يجتماعمع زيادة الطلب االاإلستراتيجي ط التناغم بين التعليم العالي والتخطي ظهر
 يتكاليف التعليم فظروف التوسع السريع، حيث أخذت  يتعزيز الفرص التربوية ف يودوره ف

    والديموغرافية.جتماعية واالقتصادية االرتفاع نتيجة للتغيرات اال

في  relliK ) ,1983القرن الماضي انتشار واسع ألفكار جورج كيلر )شهدت حقبة الثمانينات من 
 يحينه تغييرًا جوهرياً ف يتبر  فالذى اعُ   Academic Planning ياألكاديم كتابه التخطيط

دة من أساليب جديدة أمام الكليات والجامعات لالستفا اً األفكار والممارسات اإلدارية ، وفتح أفاق
( أعلن مجلس التعليم العالي 1998. وبحلول التسعينات وتحديدًا في العام)  اإلستراتيجي التخطيط 

لمعايير التميز عن تصوره للبراهين الخاصة بالسياسات والمنهجيات واألساليب والطرق التي تؤكد 
إحداث  يتسهم ف يستراتيجيات التوضرورة وضع وتنفيذ االي اإلستراتيجعلى أهمية التخطيط 

 ( .   Dooris et al  2004التغيير  )

جراءات تتصل بهوية اإلستراتيجي يعد التخطيط  جهد منظم يهدف إلى اتخاذ قرارات أساسية وا 
المنظمة و تحدد ماهية المؤسسة، وماذا تفعل؟ ولماذا تفعل ذلك ؟ من خالل التركيز على 

تضمن التهيؤ ألفضل الطرق استجابة للظروف البيئية تستراتيجية  إعملية فهو   المستقبل.
يتضمن تحديدًا متعمدًا لألهداف ) اختيار المستقبل المرغوب( وتطوير البديل و المحيطة بالمؤسسة، 

عملية منظمة تشمل ترتيب محدد اإلستراتيجي ن التخطيط إ المناسب  لتحقيق هذه األهداف. 
مجموعة من األسئلة تحقيقها ، فالعملية تثير  ييتم التركيز عليه وعلى فاعليته فلألهداف ونمط 

تساعد المخططين على اختبار الفرضيات وجمع ودمج المعلومات حول المستقبل  يالمتتابعة الت
يجاد ا  الجامعية والمعنية بخدمتها، و  سةوالتنبؤ بالبيئة المستقبلية التي تشكل حاضنة معرفية للمؤس

( . كما أنه " العملية التي يتم من خاللها صياغة تصور 2006حلول فاعلة لمشكالتها )ثابت: 
الممارسات  للمستقبل واختيار الوسائل والعمليات الالزمة لتحقيق هذا المستقبل من خالل جملة من

اختيار  يهم المؤسسة بكل مقوماتها ف، وتسئمتعتمد على تحليل الوضع القا يواألفعال الواعية الت
فالتخطيط  أفضل االحتماالت التي تساعدها في إنجاح مهمتها في ضوء البيئة الخارجية المتغيرة ،

 ( 36: 2012)حلس: عملية تأملية تقييمية"

على المؤسسة الجامعية االستجابة للبيئة الدينامية المتغيرة وليس اإلستراتيجي ويشترط التخطيط 
يؤكد على اإلستراتيجي ن التخطيط إوبالتالي ف البيئة األكثر ثباتًا المفترضة للتخطيط بعيد المدى .
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أهمية اتخاذ القرارات التي تعزز قدرة الجامعة على االستجابة الفاعلة للتغيرات في البيئة التي تعمل 
وب عملي إلدارة أسلكاإلستراتيجي تائج بعض الدراسات أن التخطيط ( . وتؤكد ن2006)ثابت: فيها

وضمان التعاون الفعال مع المكونات السياسية لبيئة  عن تحسين األداء والً المؤسسات يعد مسؤ 
 (. Greenly: 1986الراهن) العمل في العصر
 المؤسسة الجامعية: يفاإلستراتيجي أهمية التخطيط 

 يدين الماضيين فالعق يشاع استخدامها ف يدة لنماذج التخطيط التقليدية التسهمت القدرة المحدو أ
، وأصبحت المنظمات التربوية بصورة خاصة هدفا لمثل هذا اإلستراتيجي تطوير أساليب التخطيط 

 (.2005النوع من التخطيط )غنيمة:

وفقًا لتناوالت  اإلستراتيجية واإلدارة اإلستراتيجي إلى التخطيط  ين توجه مؤسسات التعليم العالإ
تأتي من خالل قدرتها على تخطيط النشاطات المستقبلية لضمان  Chang( ، 2008شانغ)

صادر المتاحة توظيف الم يفضاًل عن دوره ف نجاحها، ومواجهة التحديات المستقبلية المتوقعة،
 وضع خطط شاملة تضمن نجاح عملية اتخاذ القرارات في تلك المؤسسات. يبفعالية، وأهميته ف

لمؤسسات  ً اإلستراتيجي مهمأن التخطيط    Hax & Majluf( 1996ماجلوف) و هاكسويرى 
تسلكها الجامعة ويرسم أهدافها المستقبلية،  يث يضع إطارًا يحدد االتجاهات التالتعليم العالي حي

لمناصري الجامعة  ويمنحها إطار عمل شامل يحقق لها ميزة تنافسية مع الجامعات، ويسمح
المشاركين  كما يوضح من مستوى وضوح الرؤية لدىبالمشاركة والعمل معًا نحو تحقيق أهدافها، 

لعمل الجامعة،  وأكد اإلستراتيجي بشكل إبداعي فى إطار التوجيه  الرئيسيين لتشجيعهم على العمل
وتطبيقه من قبل القيادات اإلدارية اإلستراتيجي ضرورة األخذ بالتخطيط ( إلى  2007الشاعر ) 

 ألسباب اآلتية: فى المؤسسات التعليمية  العربية وذلك ل

ا فضاًل عن التشابك والتعقيد مع األنظمة االجتماعية األخرى، هذ وتشابكه النظام التعليمي تعقد -
ن إدراك هذه العالقات المتشابكة أومكوناته ، و  ي تبادلة بين مؤسسات النظام التربو عتمادية المواال

ن طبيعة التخطيط أو والوعي بها ضروريان لضبط مسارات النظام التربوي وتحقيق أهدافه، 
 وعملياته تؤكد على أهمية بيان تلك العالقات وتحليلها.اإلستراتيجي 

تغيير ه ذلك من التغيير الطبيعي المستمر في أهداف اإلدارة الجامعية وأولوياتها، وما يتطلب -
ستراتيجي، والذي يستجيب يجعلها تأخذ بتقنيات التخطيط اإل أساليبها ووسائلها، يبدرجات متفاوتة ف

 بفاعلية لهذا التغيير .
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تلبية الحاجات التعليمية والمجتمعية، وارتفاع تكاليف  نع يعجز بعض مؤسسات التعليم العال -
قدرة إدارة من القيود والحدود التي تؤثر في  ووجود  العديد ي نفاق التربو ليم ، وزيادة حجم اإلالتع

على تلبية هذه الحاجات كندرة المصادر و محدودية الموارد، والتغيير  يمؤسسات التعليم العال
المستمر في عمليات العرض والطلب، وتأثير ثورة المعلومات واالتصال على النظام التعليمي و   

الف بني وهياكل مؤسسات التعليم وعمليات تنظيمه كان من آثار هذه القيود والحدود تعدد واخت
دارته وتمويله ومستوياته ومعايير األداء والتقييم فيه.  وا 

التغير الجذري في األساليب والتقنيات التخطيطية، حيث اعتمد التخطيط اإلداري للتعليم في  -
تفاقمت بعض المشكالت السنوات السابقة على أساليب لم تحقق ما كان ينبغي عليه أن يحققه، بل 
 والقضايا التربوية بشكل متزايد في ظل اعتماد نماذج التخطيط التقليدي .

نظم التربوية ألساليب التخطيط ستجابة الفاعلة لحاجات المجتمع المتغيرة تبنى إدارة التتطلب اال
ف على الذى يتضمن تقنيات استشراف المستقبل ووسائل التعامل معه ، بهدف التعر اإلستراتيجي 

الفرص واالمكانيات المتاحة ، وحجم التهديدات المحتملة ، وتشخيص جوانب القوة والضعف فى 
تمكنها من تحقيق تطلعات وتوقعات  يتغييرات المناسبة التأداء المؤسسات التربوية ، إلحداث ال

 (.2006مجتمعاتها )بطاح:
 المؤسسات الجامعية يفاإلستراتيجي معوقات التخطيط 

باعتباره   يي نحو تطبيق التخطيط االستراتيجيتوجه العديد من مؤسسات التعليم العال بالرغم من
يحقق الفاعلية التنظيمية من خالل قدرته على مواجهة  التحديات المستقبلية المتوقعة   اً مناسب بديالً 

(2008  :Chang إال أن تطبيقه  .)يواجه معوقات عديدة كعدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل 
بشكل دقيق، والمقاومة الداخلية للتغيير من المؤسسة ألن النظم واألساليب القديمة تكون متجذرة 

مما قد يؤدى إلى نشوب صراعات تنظيمية داخلية،  إلى ظهور كيانات تقاوم التغيير بحيث تؤدي
ن من إ( . فضاًل عن ذلك ف2001)العارف:واعتقاد القيادات الجامعية أن التخطيط ليس مسؤوليتها 

هي: اضطراب البيئة الخارجية المحيطة اإلستراتيجي أبرز العوامل التي تعيق تطبيق التخطيط 
، وصعوبة بالجامعة مما يضعف التخطيط ويجعله متقادمًا قبل بدئه، وضعف الموارد المتاحة

دة وضعف القدرات اإلدارية، كما يحتاج التخطيط   إلى قاع يوالتقن يالحصول على الدعم المال
المجتمعات النامية  يًا ما تفتقدها الجامعة وخصوصًا فغالب ين المعلومات واإلحصائيات التم
عندما اإلستراتيجية النفوذ على إعاقة التخطيط والخطط  و(. وقد يعمل األفراد ذو 2001خطاب:)
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د ت تعن نشر الوعى وتعزيز الحوار لتشكيل القناعاإالقناعة التامة بأهميته ، لذلك فالتتوافر لديهم 
مراحل اإلعداد والتنفيذ  يفاإلستراتيجية ودعم الخطط اإلستراتيجي أفعال ضرورية لنجاح التخطيط 
حالة من التردي واالرتباك، خاصة  ية داخل مؤسسات التعليم العال، وقد  تعتري عملية تنفيذ الخط

إذا لم يتوفر لدى األفراد معرفة مسبقة بكيفية التعامل مع إدارة الصراعات الدائرة داخل المؤسسة. 
كما ركز الكثيرون على أن التنبؤ وتوافر نظم للمعلومات واالتصاالت الداعمة والالزمة لتطوير 

العديد من العوامل تتغير ومن الصعب التنبؤ  بدائل صنع القرار جميعها أمور غير مضمونة ، ألن
(. وبالرغم من تنوع وتعدد وتشابك العوامل التى تعيق تطبيق 2007باتجاه هذا التغير) الشاعر :

 إال أن هناك شبه إجماع حول المعوقات التالية:اإلستراتيجي التخطيط 

 :معوقات متعلقة بالسمات الشخصية للقيادات اإلدارية األكاديمية  -

داخل المؤسسة الجامعية، اإلستراتيجي توجد بعض السلوكيات والعوامل التي تعيق فعالية التخطيط 
خاذ القرار، واعتماد وقد ترتبط تلك المعوقات بالقيادة ذاتها أو بنمطها القيادي وتشمل التردد في ات

نعدام المعرفة افس، و والمجهول، وعدم الثقة بالن التفكير والممارسة ، والخوف من الفشل يالتقليدية ف
، وصراع الدور، وعدم القدرة على مواجهة المشكالت،  والقلق وعدم االستقرار النفسي، وانعدام روح 

العديد من الدول النامية تمنع  ي(. فف2001ة، واالنطواء  )عابدين:المخاطرة والمبادرة ، واالعتمادي
صالحات من تبنى التغيير، ووضع اإل يتحجرة مؤسسات التعليم العالنماذج الحكم واإلدارة الم

،  يمؤسسات التعليم العال ييث تقليدية الممارسات اإلدارية فواالبتكارات موضع التنفيذ ، ح
أمراض البيروقراطية ، وضعف أداء قياداتها ، وغياب واضح لعنصر المرونة اإلدارية ، وانتشار 

 ( . وقد يعزى ذلك إلى  :2003محاوالت لإلصالح والتطوير)البنك الدولي: يمما يكبح أ

 ستراتيجي.م توافر الوقت الكافي للتخطيط االاعتقاد القيادات األكاديمية واإلدارية  بعد -أ
قد تنجز بدون توافر نظم  اإلستراتيجي اعتقاد القيادات األكاديمية بأن عملية  التخطيط    -ب

 (. 2001للمكافأة والتحفيز )العارف:

ذا كان التخطيط على المستوى  لإلدارة يتضمن ترجمة  لرؤية أو رسالة الجامعة إلى اإلستراتيجي وا 
ختزال وتجزئة اتحدث عمليات  مجموعة من الخطط طويلة المدى واألهداف الواسعة، فإنه غالبًا ما

يتم تحويلها من قبل القيادات األكاديمية إلى مجموعة من اإلستراتيجية ، حيث  نجد أن الرؤية 
سطة المدى نتيجة لقلة الخبرة والخوف من المدى البعيد تجنبًا لمواجهة األهداف القصيرة والمتو 
 (.  Townsend and Cheng: 2002المخاطر غير المتوقعة )
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 الجامعية: معوقات ترتبط بعملية مشاركة األفراد داخل المؤسسة

م الخطة تعد عملية اقتناع أفراد المؤسسة الجامعية بأهمية عملية التخطيط خطوة أساسية لدع  
إذ تعكس العالقة بين التخطيط والتنفيذ جانبا من الخالف  خالل مرحلة إعدادها أو تنفيذها، سواء

أم يفضل دمج التخطيط من األفضل أن يتم الفصل بينهما، في وجهات النظر بشأن ما إذا كان 
تخطيط مع التنفيذ. فحيث تسود وجهة النظر الخاصة بالفصل بين التخطيط والتنفيذ نجد أن ال

يكون من اختصاص المستويات القيادية العليا في الجامعة ، وفي ظل حالة الفصل هذه ال يكون 
للمستويات الدنيا القائمة بالتنفيذ في الجامعة إال أن تقدم المعلومات والبيانات التي تتعلق 

رامج أو باإلمكانيات المتاحة والظروف المحيطة بالتنفيذ دون أن يتسع دورها ليتضمن اقتراح ب
سياسات أو أهداف. واألخذ بوجهة النظر هذه قد يفضي إلى عدد من المشكالت، أهمها احتمال 

الممارسة والتنفيذ،  القائمين على وضعها بظروفقعية الخطط الموضوعة لعدم دراية عدم وا
نخفاض دافعية القائمين بالتنفيذ للخطط الموضوعة لعدم اشتراكهم في صياغتها اوضعف حماس و 

( .كما أن التخطيط غالبًا ما يصطدم بمقاومة ومناهضة أولئك الذين يرفضون 2002نصور: )م
أ الجدارة والكفاءة يقاف العمل بمبدا  دم االهتمام بتأهيل العاملين ، و التغيير. فضاًل عن ذلك فإن ع

المواقع القيادية ، واحتكار السلطة ، وحجب المعلومات ، وضعف الثقة  يتول يواالستحقاق ف
يض والتمكين بقدرات اآلخرين ومهاراتهم ، وشيوع القيود البيروقراطية ، وضعف عمليات التفو 

خفض دافعية األفراد وتحد من إقدامهم على المشاركة فى عمليات  يجميعها عوامل تسهم ف
 التخطيط والتنفيذ .

 قاعدة البيانات: تتعلق بمحدودية التنبؤ وقصورمعوقات   

الدول النامية مشكلة ضعف البيانات والمعلومات المتوافرة  يما تواجه المؤسسات التعليمية ف غالباً 
التنبؤات التي تشكل جوهر عملية التخطيط، وقد يكون  يم دقتها بحيث تتمكن من توظيفها فوعد

رة في المجال الذي تعمل فيه المؤسسة بحيث يصعب سبب ذلك التغيرات واألوضاع غير المستق
التنبؤ بها بصفة مسبقة، وفي مثل هذه الحالة يفضل وضع خطط وبرامج مرنة مع تحديد 

 (  .  2002 :استراتيجيات بديلة تناسب الظروف المتغيرة التي تواجهها  )منصور

عن استيعابها أو وضع  تعجز الخطةظهور مشاكل كثيرة غير متوقعة  يفويسهم عدم دقة التنبؤ 
الحلول المناسبة لها بشكل يحول دون االستمرار في تنفيذها . وأحياًنا يؤثر ظهور هذه المشكالت 

متها، لذلك يجب على واضعي غير المتوقعة على فاعلية التخطيط وقد يفقد الخطة أهميتها و قي
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أو التخفيف لخطة لمنع حدوث تنبؤ عند إعداد ااستخدام أفضل الوسائل والبيانات وطرائق الالخطط 
هو اإلستراتيجي (. إن الهدف الرئيسي للتخطيط 2001 :من عدد وحدة المشكالت الطارئة )غنيم

ارد وفقا لعملية التنبوء ، لذا توزيع المو  يسسة والتنبؤ بمستقبلها ، وبالتالتحليل البيئة المحيطة بالمؤ 
عملية التخطيط   من أجل تحقيق  يل فُتصنع من التحليل الحاصاإلستراتيجية ن القرارات إف

ينجز من خالل القدرة على استبصار اإلستراتيجي التخطيط  يومن ثم فإن التنبؤ فاألهداف، 
واستشراف مستقبل البيئة المحيطة بالجامعة،  وهذا يتطلب القدرة على التخطيط بفعالية وممارسة 

ين ظروف البيئة المحيطة بها للتأكد من أن اإلشراف والرقابة الكافية أو التأثير على الجامعة وتحس
 :Teresa et al) النواتج المخطط لها قد تتحقق من خالل توزيع وا عادة توزيع الموارد المتاحة  

ت دقيقة حول المتغيرات البيئية على صعوبة الوصول إلى تنبؤا (2007(. ويؤكد الشاعر)2003
ك بعض األحداث ليس من السهل التنبؤ بها محيط المؤسسات اإلدارية على وجه العموم، فهنا يف

وخاصة المتغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية على وجه الخصوص ، فصعوبة 
 ستراتيجي.ات قد تكون عقبة أمام التخطيط االالحصول على معلومات دقيقة في ظل هذه المتغير 

 

 :معوقات تتعلق باإلدارة العليا والسياسة المتبعة  

أظهرت الدراسات الحديثة أن التحدي الجوهري الذى تواجهه مؤسسات التعليم العالي في تنفيذ 
 ي،وهذا يتطلب استبصار المسؤولين فيقع على عاتق  اإلدارة العليا،  اإلستراتيجية الخطط 
ستعداد  لها  والعمل على مواجهتها ، كما أن الوعي جل االأالعليا لهذه التحديات من  اإلدارات

ستراتيجي، والتي تتضمن ثقافة التخطيط االاإلستراتيجي القضايا التي تهم عملية التخطيط ب
مؤسسات التعليم العالي ، فضاًل عن  يد عقبة تواجهها اإلدارة العليا فوضعف مشاركة األفراد تع

عدم توافر كثرة األعباء التي تلقيها اإلدارة العليا على عاتق القيادات األكاديمية بهذه اإلدارات ، و 
الحوافز المادية والمعنوية للقائمين على إعداد الخطط وتنفيذها وانشغال القيادات في المستويات 

التي تتعلق اإلستراتيجية اإلدارية العليا بالمشكالت اليومية الروتينية دون االهتمام بالمشكالت 
العملية   ياألكاديمية فالقيادات اإلدارية  تركز برؤية الجامعة وعوامل تقدمها ، إذ غالبا ما

التخطيطية  على بعض الجوانب مثل العوامل  االقتصادية  الكمية المتصلة بالتكلفة، وتصرف 
النظر عن العديد من العوامل واالعتبارات  األخرى كالعوامل السياسية واالجتماعية والثقافية 

سياسات اإلجرائية الخاصة (. حيث يالحظ عجز القيادات عن إعداد ال 2005والتعليمية )عطا هللا:
ل اإلداري في بالتخطيط والبرمجة والتنفيذ والمراقبة والمتابعة والتقويم والتحفيز بما يخدم العم
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المجتمعات النامية ، فضاًل عن تقادم األساليب المتبعة في التخطيط  يالجامعات وخصوصًا ف
جتماعية والتقنية والعلمية، و وعدم متابعتها للمستجدات الحضارية والمتغيرات االقتصادية واال

االزدواجية في تنفيذ األعمال اإلدارية، وصراع األدوار ،وعدم التحديد الواضح للصالحيات 
والمسؤوليات وغياب وحدة القيادة مما يؤدي إلى ضياع المسؤولية ، وقلة الموارد المالية والبشرية 

وعدم االهتمام بتدريب القائمين على إعداد  وتنفيذهااإلستراتيجية التي يتم اعتمادها ألعداد الخطط 
التي تخدم العمل اإلداري، وجمود األساليب المتبعة في التخطيط وعدم اإلستراتيجية الخطط 

 (.   :2002تطويرها  )أبو عاشور
 

 مشكلة الدراسة:

دارة النظم التربوية ، وتنوعت مصادر المعرفة ووسائلها بفعل  يظهرت اهتمامات جديدة ف التربية وا 
عه ومراحله نتيجة ، وازداد الطلب على التعليم بمختلف أنوا  ي، والنمو المعرف يتطور التكنولوجال

جات القطاعات من ، وتغيرت حا يوارتفاع معدالت النمو الديموغرافبأهميته ،  يالوعى االجتماع
 أبعادها الكمية والنوعية.  ية فالقوى العامل

وانتشرت الصراعات والتباينات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينية ، األمر الذى 
تحقيق التنمية  يمتعلقة بدور المؤسسات التربوية فأدى إلى ارتفاع سقف التوقعات المجتمعية ال

مجتمعات ذات ثقافات  يوالتعايش السلمى ف  وقيم العدالةالشاملة ، وترسيخ ثقافة التسامح ، 
 متنوعة وأوضاع اقتصادية متباينة .

لقد أصبح التغيير قاعدة وليس استثناء فالثابت هو المتغير، وتقاس فاعلية النظم التربوية بقدرتها 
ر ظل البيئات الداخلية والخارجية المضطربة وغي يطور ، وتحقيق الميزة التنافسية فعلى النمو والت

ومؤسسات  اً نظمأن تكون إدارة النظم التربوية ومؤسساتها  ي المستقرة ، لذلك كان من الضرور 
لومات نفتاحا مسؤواًل ، يمكنها من تأسيس نظام دعم متبادل قائم على المعامنفتحة على بيئاتها 

ظروف عمل تتصف بضعف اليقين ، ومناخات تشوبها حاالت عدم  يالالزمة التخاذ القرارات ف
 التأكد .

تتجاوب النظم التربوية المنفتحة مع حاجات مجتمعاتها وتتأثر بعوامل البيئة الخارجية وتؤثر فيها 
ثراء ممارساتها بهدف انتاج مخرجات تفاعل واالتصال والتواصل المستمرعبر عمليات من ال ، وا 

( . وشهدت ليبيا تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية 2001البيئة ) الطويل: تلك يلها داللتها ف
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العديد من التحديات الناتجة عن  ي لجامعات ، حيث تواجه جامعة بنغاز بنيوية أثرت على عمل ا
الوقت نتيجة للصراعات  لتحاق الطلبة بمختلف كلياتها ، وتوقفت الدراسة بعضات زيادة معدال

مصادر السلطة التربوية ، وضعف نظم  يوحالة التشرذم والتصدع والتعدد فة ، المدين يالدائرة ف
المعلومات البيئية الداخلية والخارجية ، األمر الذى قد يحد من قدرتها على وضع رؤية شاملة 
تحقق بعدي الفاعلية الداخلية والخارجية من خالل تقدير حاجة المجتمع لخدماتها ومخرجاتها 

 جات الراهنة والمقبلة . ونوعية تلك المخر 

دارته ، والتحكم فوتتطلب قي لتحديد  يعتماد استراتيجية التحليل الرباعمساراته ا  يادة التغيير وا 
ة ، ورصد أداء الجامعة ، وتحديد مستويات فاعليتها الداخلية والخارجي يجوانب القوة والضعف ف
وير بدائل للتعامل مع التغييرات المقبلة قد تعيق تحقيقها ألهدافها ، وتط يالتهديدات المحتملة الت

أثناء تنفيذ البرامج  يمكن توفيرها يصادر الذاتية المتوافرة وتلك التفى ضوء المعرفة المعمقة للم
 . اإلستراتيجي ستخدام أساليب االتخطيط اير بتستجيب الستحقاقات التغي يوالخطط الت

 األسئلة التالية :  يتقدم يمكن تحديد مشكلة الدراسة ف وبناء على ما

 

في جامعة بنغازي للتخطيط كاديمية لقيادات اإلدارية واأل ممارسة اما مستوى السؤال األول: 
 ة التدريس  ؟أمن وجهة نظر أعضاء هياإلستراتيجي 

 

معة بنغازي من وجهة نظر في جااإلستراتيجي تطبيق التخطيط ما معوقات السؤال الثاني: 
 ة التدريس؟  أأعضاء هي

تحديد معوقات تطبيق التخطيط  يفروق ذات داللة إحصائية فهل توجد السؤال الثالث: 
لمتغيرات النوع ، والمؤهل العلمي ، و الدرجة العلمية تعزى  ي جامعة بنغاز  يفاإلستراتيجي 

 ة التدريس ؟   أء هيألعضا
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 همية الدراسة أ

ت اواإلجراءات المتصلة بتطبيقه في اإلدار تناوالت المتعددة لمفهوم التخطيط االستراتيجي، إن ال
مية كمستوى اإلداء ، والفاعلية يالمعاصرة تظهر تأثيراتها المتفاوتة في العديد من المتغيرات التنظ

دارة األزمات، والتطوير  ، والقرار الفعال، لذلك يصبح من الضروري تحديد يالتنظيموالكفاءة، ، وا 
وتحديد معوقاته  بصورة مستدامة لصيانة النظم الجامعية اإلستراتيجي مستوى ممارسة التخطيط 

يترتب على ذلك من تداعيات على الفاعلية  األداء وما يف يسلبيات التدن وتمكينها من تجاوز
الداخلية والخارجية للجامعة ،وتنمية القدرة على تحديد الفرص المتاحة  والمخاطر المحتملة لجعلها 

رة على تحقيق الميزة التنافسية الناتجة عن تقديم الجهود اإلضافية قادرة على النمو والتطور وقاد
والنوعية التي تفوق التوقعات، خاصة في إدارة النظم الجامعية التي تعيش حالة التبدل المستمر 

ية واستشراق معنية بتعميق معاني التطور والتنم اً وتواجه تحديات متنامية ، فضاًل عن كونها نظم
لها دالالتها لدى جميع العاملين فيها  يالفعالة التاإلستراتيجية ظل الخطط  يف يالمستقبل المجتمع

                                                 والمتعاملين معها، ولدى كافة المستخدمين في جميع نظم النشاط اإلنساني.                                                          

تشخيص المعوقات  يالمتوقع ف هاساهمإتها النظرية واإلجرائية من خالل هذه الدراسة أهمي وتكتسب
الكشف عن المهارات التصورية لدى  ي، ودورها فاإلستراتيجي تحول دون تطبيق التخطيط  يالت

تحديد احتياجاتهم  ي، وهى بذلك قد تسهم ف ي جامعة بنغاز  يت اإلدارية واألكاديمية فالقيادا
تنمية  يأهميته فالوقت نفسه قضايا جوهرية تتصل بالتأمل و  يتدريب والتنمية المهنية ،وتطرح فلل

 لدى تلك القيادات .                                                      يالتفكير اإلبداع

ة فيما أدوار القيادات الجامعية ، وخاص يج هذه الدراسة األبعاد الحيوية ففضاًل عن ذلك تعال
خدمة المجتمع وقيادة التغيير  يخلية والخارجية للجامعة ودورها فيتعلق بسبل تحقيق الفاعلية الدا

قد يسهم صنع القرارات ، و  ير هذه الدارسة أهمية المعلومات فظروف الهشاشة الشاملة، وتظه يف
امعية ، وقد تعمل اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات  الج يذلك ف

دارية واألكاديمية ، على نشر الوعى بأهمية تطوير معايير يتم تطبيقها أثناء اختيار القيادات اإل
 يفاإلستراتيجي خطيط تحدد مستويات تطبيق الت ياه إجراء المزيد من الدراسات التتجاوقد تدفع ب

 المراحل التعليمية المختلفة .      ي، والمؤسسات التربوية المحلية ف بقية الجامعات الليبية
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 أهداف الدراسة 

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية :                                   

اإلستراتيجي للتخطيط  ي في جامعة بنغاز  لقيادات اإلدارية واألكاديميةممارسة امعرفة مستوى  - 
 ة التدريس بالجامعةأمن وجهة نظر أعضاء هي

 من وجهة نظرفي جامعة بنغازي اإلستراتيجي تواجه تطبيق التخطيط  يمعرفة المعوقات الت - 
 ة التدريس.                                                                                  أأعضاء هي

اإلستراتيجي معوقات تطبيق التخطيط  تحديد يلة الفروق اإلحصائية )إن وجدت( فمعرفة دال - 
العلمية درجة الو لمي ، يمكن أن تعزى لمتغيرات النوع، والمؤهل الع يوالت ي جامعة بنغاز  يف

 ة  التدريس.                                                                               أألعضاء هي

 الدراسات السابقة 

باهتمام كبير من قبل الفكرية، و التطبيقية اإلجرائية أبعاده النظرية  يفاإلستراتيجي التخطيط حظي 
إلدارية .وتزايد االهتمام بهذا الموضوع في بدايات القرن وقيادات النظم ا العديد من الباحثين ،

البيئات الداخلية والخارجية والظروف المحيطة بعمل  يدي والعشرين مع تنامي التحديات فالحا
المنظمات اإلدارية، وأجريت العديد من الدراسات الميدانية التي هدفت إلى تحديد مستويات تطبيقه 

 وعة.                                                                  في بيئات إدارية وتربوية متن

( إلى التعرف على مدى وعي اإلدارات العليا في  2000ضمن هذا السياق هدفت دراسة  الغزالي) 
ودرجة ممارسته في تلك المؤسسات، اإلستراتيجي المؤسسات العامة األردنية بمفهوم التخطيط 

،والعوامل التي تؤخذ بعين االعتبار عند اإلستراتيجية ركة في وضع الخطط وتحديد درجة المشا
الدراسة وضعها .و اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي  وطورت  أداة لجمع بيانات 

( من مجتمع قيادات اإلدارات العليا فى % 75،وشملت الدراسة ) ي باإلفادة من األدب النظر 
وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر من نصف  العينة لديهم فهم ووعي  المؤسسات العامة األردنية

، واتضح أن قيادات المؤسسات العامة األردنية  تمارس  التخطيط اإلستراتيجي بمفهوم التخطيط 
وضع الخطط  يالمدير العام بدرجة عالية جدًا فبدرجة متوسطة ، حيث يشارك اإلستراتيجي 
، بينما وصفت درجة مشاركة اإلستراتيجي التجاهاته اإليجابية نحو االتخطيط  نتيجةاإلستراتيجية 

 رؤساء الوحدات التنظيمية بأنها قليلة.                                                              
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    Kasozi, الداخلية   ( هدفت إلى معرفة العوامل2005نوعية قام بها ك كاسيوزى) وفى دراسة
ت الدراسة للتعليم العالي في أوغندا، ولجمع بيانااإلستراتيجي لخارجية المؤثرة في عملية التخطيط وا

ة تدريس، واستخدم اسلوب تحليل وثائق التعليم أ( عضو هي 25بالت مع ) أُجريت سلسلة من المقا
هرت النتائج العالي، وتمت مراجعة الدراسات األوغندية التي أجريت في مجال التعليم العالي ، وأظ

في التعليم اإلستراتيجي أن الضغط المجتمعي يعد من أهم العوامل المؤثرة في عمليات التخطيط 
العالي األوغندي، باإلضافة إلى القرارات الحكومية والبرلمانية، وتحديات العولمة والمشاكل في 

                                                                                                     إفريقيا،  وضغوطات سوق العمل والمنافسة وظهور أنماط جديدة من  التعليم. 

 يهدفت دراسة الدجنوفق معايير الجودة الشاملة اإلستراتيجي ومن منظور دراسة التخطيط  
في الجامعة اإلسالمية بغزة من خالل الخطة اإلستراتيجي معرفة واقع التخطيط  إلى( 2006)

والجودة ة الوطنية لالعتماد والنوعية أمعايير الجودة التي أقرتها الهي المعدة في ضوءاإلستراتيجية 
صمم  لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين. حيث اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي،   و 

مفهوم التخطيط  يربعة مجاالت تمثلت فموزعة على أ ( فقرة 58استبانة تكونت من ) 
ستراتيجي، ومدى الممارسة جال قياس االتجاه نحو التخطيط االومدى وضوحه ، وماإلستراتيجي 

    للجامعة،اإلستراتيجية ، ومدى توافر معايير الجودة في الخطة اإلستراتيجي الفعلية  للتخطيط 
ستخدام اوحللت البيانات المجمعة بعضوًا، (  117ووزعت االستبانة على عينة شملت ) 

ومعامل ارتباط بيرسون، وتحليل التباين األحادي، وأظهرت  سطات الحسابية والنسب المئوية،المتو 
معة ،الذي ُمورس  بمستوى لدى إدارة الجااإلستراتيجي وضوح المفهوم العام للتخطيط نتائج الدراسة 

خطوة الزمة ومهمة اإلستراتيجي جودة التخطيط فضاًل عن ذلك أكد أفراد العينة على أن  مرتفع ،
ة الوطنية أئها، كما اتضح توافر معايير الهيالجامعة وأدا لتحقيق الجودة الشاملة في سياسات

وذلك بالرغم من  للجامعة بنسبة مرتفعة،اإلستراتيجية لالعتماد والجودة والنوعية في مكونات الخطة 
الرسالة واألهداف من حيث عمومية الرؤية ضعف في صياغة بعض جوانب الرؤية و وجود 

وضعف استشرافها للمستقبل، والصياغة غير المفصلة لبعض األهداف ، وعدم وصف بعض 
 مكونات الرسالة .                                                                     

لدى اإلستراتيجي خطيط (  إلى التعرف على معوقات تطبيق الت2007و هدفت دراسة الشاعر)
 ضوء متغيرات النوع، يافظات غزة، وسبل التغلب عليها، فمديري المدارس الحكومية في مح

والمرحلة التعليمية ، حيث اُستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته  والخبرة المهنية،
( مديًرا ومديرة، سحبت منه عينة عشوائية  353لموضوع الدراسة، وقد تكون مجتمع الدراسة من ) 
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( 5( فقرة، وزعت على ) 50ت من  ) لجمع بيانات الدراسة تكون ةورت استبان( وط 187حجمها )
موضوع الدراسة وُحللت البيانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات مجاالت تتعلق ب

تواجه تطبيق  يقات التعن  وجود جملة من المعو  ، وأسفرت النتائج  (SSSS)االجتماعية
من قبل عينة الدراسة من بينها صعوبة التنبؤ بأثر المتغيرات الخارجية على اإلستراتيجي التخطيط 

المخطط لها في المستقبل، و كثرة انشغال المدير بمشكالت الطلبة وأولياء  النشاطات المدرسية
تواجد المدارس المشتركة في المبنى الواحد ، ونقص اإلمكانات والموارد المتاحة في و  األمور،

المدرسة، و إتباع اإلدارة العليا لسياسة الترفيع اآللي، ونقل مدير المدرسة بشكل مفاجيء، وتأثير 
ظيمات السياسية في ظل األوضاع الراهنة على العملية التعليمية، كما أوضحت نتائج أداء التن

لدى اإلستراتيجي تحديد معوقات تطبيق التخطيط  يالدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف
عينة الدراسة تعزى لمتغيري النوع ،والخبرة المهنية ، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية في 

حديد تلك المعوقات تعزى للمرحلة التعليمية،  ولصالح المرحلة الثانوية ،وحسب متغير وصف وت
 المؤهل العلمي ولصالح حملة الدبلوم العالي .                                                                                 

 (Ford,2008ين ياألكاديمادة شف عن تصورات الرؤوساء والقإلى الكوهدفت دراسة فورد (  
( فرًدا 74والمسؤولين الماليين المتصلة بفاعلية التخطيط االستراتيجي،  وتكونت عينة الدراسة من )

ستخدام  استبانة أعدت لهذا الغرض، وتحليلها اوبعد جمع البيانات ب من جامعة شمال كارولينا،
خلصت الدراسة إلى أن الرؤوساء كانوا متفائلين بخصوص عملية التخطيط االستراتيجي،  ويرون 
ضرورة تطبيق عملية التخطيط ضمن مشاركة جميع المستويات اإلدارية، كما أكد أفراد العينة على 

        عمليات األخرى في   الجامعة.                                                                                                  في جميع الاإلستراتيجي تأثير عمليات التخطيط 

في بعض الجامعات اإلستراتيجية ( دراسة هدفت إلى تحديد واقع اإلدارة  2008و أجرت وهبة ) 
( فقرة موزعة 45لجمع بيانات الدراسة،  تكونت من)الفلسطينية ،و سبل تطويرها ، وطورت أداة 

لها ، والتقييم والرقابة ها ستراتيجية، وتنفيذلت في التحليل البيئي، وتكوين االعلى أربعة مجاالت تمث
(  مفردة من رؤساء األقسام األكاديمية في  الجامعة 88ووجهت االستبانة إلى عينة قوامها ) ،

وبعد تحليل البيانات  امعة األقصى، التابعة لمحافظة غزة ،اإلسالمية، وجامعة األزهر، وج
اإلستراتيجية ستخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة ، أكدت نتائج الدراسة أن اإلدارة االُمجمعة ب

تطبق بدرجة فوق المتوسط في الجامعات الفلسطينية، كما أتضح سعي اإلدارات الجامعية إلى بناء 
فروق ذات داللة إحصائية جامعات المتقدمة تقنيًا، وتبين عدم وجود عالقات إيجابية مع بعض ال

تعزى لمتغيرات التخصص ، والدرجة العلمية ،والخبرة المهنية لعينة  اإلستراتيجية تطبيق اإلدارة  يف
 الدراسة.                                                                    



د. رمضان سعد كريم  ، د. إبتسام على حمزة العبار...  مجلة كلية التربية  ... العدد الرابع ... 
 م 2017يوليو

 

  
16 

 
  

 Al-Omari andدراسة هدفت إلى(  2009)  وضمن الدراسات المقارنة أجرى العمري وسالمه 
Salameh  اإلستراتيجي ة التدريس واألكاديميين حول فعالية التخطيط أمعرفة تصورات أعضاء هي

( فقرة 42في بيئة إصالح التعليم العالي األردني، ولجمع بيانات الدراسة اُستخدمت استبانة شملت )
امعات ، وبعد ( إداريًا في الج 188تدريس و) هيأة ( عضو  338وتكونت عينة الدراسة من )  .

يمارس بمستويات اإلستراتيجي هرت نتائج الدراسة أن التخطيط تم جمعها أظ يتحليل البيانات الت
 من أكثر العوامل المؤثرة يعمليات التطبيق الدقيق والمعمق همتوسطة من الفاعلية ، وأتضح أن 

 ين وجود فروق ذات داللة إحصائية ف، وكشفت نتائج الدراسة عاإلستراتيجي تخطيط فاعلية ال يف
تعزى  ياألردن يالتعليم العال يفاإلستراتيجي راسة المتصلة بفاعلية التخطيط تصورات عينة الد

 ووفقًا لمتغير الجامعة  .                          لمتغير النوع ولصالح الذكور،

المجتمع كما  Oloade التخطيط اإلستراتيجي إلى تحديد مفاهيم  (2011) هدفت دراسة  اولودي 
تحقيق  يف تؤثر مفاهيمهم على مساهماتهم فيدركها أعضاء كلية المجتمع بوالية أريزونا ،وكي

المهام المؤسساتية، واألهداف والغايات التربوية وتحديد مستوى تعاون كل من الكلية واإلدارة 
حيث  يلنوعوصفهم شركاء في اتخاذ القرار للمؤسسة التعليمية، واُستخدمت أساليب البحث اب
ختيرت عينة قصدية تكونت من عشرة رؤساء كليات مجتمع أُجريت معهم مقابالت جماعية معمقة ا

، وكشفت الدراسة عن وجود تواصل ضعيف بين أعضاء الكلية واإلدارة، وأظهرت  الحاجة لوضع 
 يجية وظيفية يتم تقييمها وتعديلها دوريًا.                                          خطة استرات

اإلستراتيجي ( إلى التعرف على معوقات تطبيق التخطيط 2012) ةو هدفت دراسة الكلثم وبدارن  
مجتمع الدراسة من جميع  التدريس فيها، وقد تكون هيأة في جامعة أم القرى من وجهة نظر أعضاء 

تدريس ، هيأة و ( عض 143ة التدريس في كلية التربية بجامعة أم القرى البالغ عددهم) أأعضاء هي
( فقرة. و أظهرت نتائج  18لجمع بيانات الدراسة تكونت بصورتها النهائية من )  ةوأُعدت استبان

معة أم القرى وبدرجة كبيرة، من في جااإلستراتيجي الدراسة وجود معوقات تواجه تطبيق التخطيط 
 يأهمها  الروتين والتعقيد اإلداري في الجامعة، كما أتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف

الرتبة األكاديمية  والخبرة المهنية لعينة  ي تعزى لمتغير اإلستراتيجي تحديد معوقات تطبيق التخطيط 
                              الدراسة.                                     

( إلى معرفة درجة ممارسة عمداء ونواب الكليات 2013وفي السياق نفسه هدفت دراسة الصانع)
وعالقته بمستوى ضمان الجودة من وجهة نظرهم وتكون اإلستراتيجي الجامعية المتوسطة للتخطيط 
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ردنية المتوسطة في المملكة األالجامعية مجتمع الدراسة من جميع العمداء ونوابهم بالكليات 
الهاشمية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية إداريًا وماليًا وأكاديميًا وفنيًا، حيث ضمت عينة الدراسة 

اإلستراتيجي ، وطورت استبانتين: األولى لقياس مستوى ممارسة التخطيط  اً ونائب اً (عميد47)
تهما ، وبعد جمع من صدق األداتين وثبا والثانية لقياس مستوى ضمان الجودة ، وتم التحقق

ستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط، احصائيا باالبيانات ُحللت 
كانت اإلستراتيجي ليات ونوابهم للتخطيط وأوضحت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة عمداء الك
لمتوسط ة نظر العمداء ونوابهم  في المستوى امرتفعة ، بينما كان مستوى ضمان الجودة  من وجه

يجابية  ذات داللة احصائية بين درجة ممارسة عمداء الكليات إ، ووجدت عالقة  ارتباطية 
 و مستوى ضمان الجودة من وجهة نظر العمداء اإلستراتيجي الجامعية المتوسطة للتخطيط 

 ونوابهم   .                                                                                    

دارس العمانية ( فقد هدفت إلى تحديد مستوى ممارسة الم2014أما دراسة عيسان والمهدى )
فضاًل ،والخبرة   ،يتغيرات النوع ، والمستوى التعليمضوء م ي، فاإلستراتيجي لمراحل التخطيط 

، وطورت أداة لجمع اإلستراتيجي تعيق ممارسة مراحل التخطيط  يعن تحديد أهم الصعوبات الت
تخدمت ، واس Allison&Kayeالبيانات اعتمادا على األدبيات النظرية وبما يتفق مع نموذج 

لتحليل بيانات الدراسة ، حيث أظهرت النتائج أن ممارسة  يستنتاجحصاء الوصفي واالأساليب اإل
كان في المستوى المتوسط، كما اإلستراتيجي م بسلطنة عمان لمراحل التخطيط مدارس التعليم العا

يق التخطيط تصورات عينة الدراسة لمراحل تطب يح وجود فروق ذات داللة إحصائية فأتض
ن نة عمان تعزى لمتغير النوع ، بينما لم تسفر الدراسة عمدارس التعليم العام بسلط يفاإلستراتيجي 

والخبرة،  ،  يالمستوى التعليم ي هذه التصورات تعزى لمتغير  يوجود فروق ذات داللة إحصائية ف
 يفاإلستراتيجي  تعيق ممارسة مراحل التخطيط يالنتائج أن من أهم المعوقات الت كما أشارت

ص الدعم من اإلدارات العليا وضبايبة الموقف حيال السلطات نقمدارس التعليم العام العمانية هو 
 يوضعف التنمية المهنية فاإلستراتيجي وعي المعلمين بأهمية التخطيط  العليا ،فضاًل عن قلة

 .يستراتيجمجال التخطيط اال

 

يالحظ من المراجعة المعمقة للدراسات السابقة أنها اهتمت بوصف مستوى ممارسات التخطيط 
في بيئات تربوية متنوعة ، شملت المدارس والجامعات ، واُستخدمت منهجيات اإلستراتيجي 

تضمنت اإلستراتيجي عديدة لوصف تلك الممارسات والمعوقات التي تواجه تطبيق التخطيط 
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انات في جمع الستبمناهج البحث الكمي والنوعي، واُستخدمت المقابالت الجماعية المعمقة وا
ات عمدية قصدية ،وعينات عشوائية بسيطة لغايات الفهم والتعميم ، وتوصلت البيانات من عين

تراوحت بين المتوسطة والمرتفعة اإلستراتيجي هذه الدراسات إلى أن مستويات ممارسة التخطيط 
، فضاًل عن ذلك تبين أن أغلب المتغيرات الديموغرافية كالنوع ، والخبرة ، والتخصص ال أثر لها 

رتبطت ايجابيًا بالفاعلية التنظيمية والجودة الشاملة انخفاض تلك الممارسات التي ع أو افي ارتفا
ها في بعض المؤسسات التربوية من بيناإلستراتيجي ، ووجدت معوقات واجهت تطبيق التخطيط 

فتقار إلى المعرفة المعمقة المتصلة بتقنيات التخطيط صعوبة استشراف المستقبل ، واال
هتمام بالتدريب والتنمية المهنية للعاملين وقيادات النظم وأساليبه ، وضعف االاإلستراتيجي 

 التربوية.
 

 منهج الدراسة 

كاديمية للتخطيط وى ممارسة القيادات اإلدارية واألاستخدم المنهج الوصفي للتعرف على مست
ن وجهة نظر م  ي تحول دون تطبيقه  في جامعة بنغاز  ي، وتحديد أهم المعوقات التاإلستراتيجي 
 ة التدريس.أأعضاء هي

 

 أداة الدراسة 

أُجريت لتحديد مستويات  ي، والدراسات السابقة التاإلستراتيجي بعد مراجعة أدبيات التخطيط 
بيئات تربوية متنوعة ، وباإلفادة من األدوات التي استخدمت في جمع بياناتها، وخاصة  يتطبيقه ف

في الجامعة اإلسالمية في ضوء معايير اإلستراتيجي ( عن واقع التخطيط 2006) يدراسة الدجن
لدى مديري اإلستراتيجي ( عن معوقات تطبيق التخطيط  2007الجودة ، و دراسة الشاعر) 

تكونت من ثالثة أجزاء المدارس الحكومية في محافظات غزة، طورت أداة لجمع بيانات الدارسة 
( فقرة لتحديد 14)  ي، بينما تضمن  الجزء الثانرافية حيث شمل الجزء االول منها البيانات الديموغ

جامعة  ياإلدارية واألكاديمية  العليا ف من قبل القياداتاإلستراتيجي مستوى تطبيق التخطيط 
جامعة  يفاإلستراتيجي بنغازي ، بينما ُخصص الجزء الثالث لتحديد معوقات تطبيق التخطيط 

ستراتيجي،  والمعوقات المتصلة تتعلق بطبيعة التخطيط اال يشملت المعوقات الت يزي والتبنغا
بالجامعة و العاملين فيها)البيئة الداخلية(، ومعوقات تتعلق بطبيعة العالقة وعمل وزارة التربية 
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والتعليم ، ومعوقات تتعلق بالبيئة المحيطة والمجتمع المحلي)البيئة الخارجية( ، واشتمل كل بعد 
 ( فقرات.10على )

التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة، كما تم التأكد من ثباتها باستخدام معامل تم  و
 .α =  0.05( وهو معامل ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.84الفاكرونباخ الذي بلغ )

 

 مجتمع الدراسة وعينتها                      

( منهم درجة التخصص 471، يحمل ) ية تدريس ليبأهي ( عضو 920تكون مجتمع الدراسة من) 
.   )الماجستير( ية التدريس درجة التخصص العالأ( عضو هي449كتوراه( بينما يحمل )الدقيق )الد
وتقنية  والهندسة، والعلوم، والقانون، قتصاد،واال ) اآلداب، ي كليات جامعة بنغاز  ييعملون ف

،   اختيرت منه  عينة  2016-2015 يل العام الجامععالم( خالالمعلومات، والفنون واإل
ة تدريس، وبعد توزيع استمارات االستبانة على العينة أ( عضو هي275ئية بسيطة بلغ حجمها)عشوا

 ( استبانة.140ُجمعت والقابلة للتحليل اإلحصائي ) يبلغ عدد االستبيانات التالمختارة 

 

 عرض نتائج الدراسة وتوصياتها  

 ومناقشتها  ، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:يمكن عرض نتائج الدراسة 
جامعة بنغازى للتخطيط لقيادات اإلدارية واألكاديمية في ممارسة اما مستوى السؤال األول: 

    التدريس ؟هيأة من وجهة نظر أعضاء اإلستراتيجي 

هيأة نحراف المعياري  الستجابات أعضاء واال عن هذا السؤال اُستخراج المتوسط الحسابيلإلجابة  
 (t.test)ختبار التائي لفرضي لهذه األداة ، واُستخدم االالتدريس عن أداة الدراسة ، والمتوسط ا

 (.1لتحديد داللة الفرق بين المتوسطين وذلك كما هو موضح بالجدول )
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الدراسة ، والمتوسط  نحراف المعياري الستجابات عينة المتوسط الحسابي واال (  1جدول  )
 ختبار داللة الفرق بين المتوسطين .             ألداة القياس والقيمة التائية ال الفرضي

(t) الداللة  قيمة
 اإلحصائية

درجة 
 الحرية

المتوسط 
 الفرضي

االنحراف 
 ي المعيار 

المتوسط 
 يالحساب

عدد 
 الحاالت

 المتغير

التخطيط  140 40.14  8.40  42  139  0.01 )*-2.60 (
 االستراتيجي

 0.05) *( قيمة ذات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ∝ 

لدرجة عينة الدراسة على أداة قياس مستوى  ي( أن المتوسط الحساب1من الجدول )يالحظ 
نحراف ا(  ب 40.14قد بلغ)  اإلستراتيجي ة واألكاديمية لوظيفة التخطيط ممارسة القيادات اإلداري

( 42ياس مستوى تلك الممارسات )لفقرات ق يبلغ المتوسط الفرض حين ي( ف8.40قدره )  ي معيار 
(  وهي قيمة ذات داللة   .                                                                    -2.60ختبار داللة الفرق بين المتوسطين بلغت القيمة التائية ) اوب

∝=  ى داللة احصائية عند مستو   0.05

لوظيفة  ي بجامعة بنغاز وتعكس هذه النتيجة ضعف ممارسة القيادات اإلدارية واألكاديمية  
ختلفت هذه النتيجة مع نتائج جميع الدراسات السابقة التي أظهرت أن او اإلستراتيجي التخطيط 

 في البيئات التنظيمية موضع الدراسة تراوحت بين المستوياتاإلستراتيجي ممارسة التخطيط 
قتصادية التغييرات البنيوية السياسية واالالمتوسطة والمرتفعة ، وربما يعزى ذلك إلى عمق 

شهدها المجتمع الليبي والتي ألقت بظاللها على ظروف عمل ومناخات جامعة  يجتماعية التواال
 بنغازي ، وجعلت من قياداتها اإلدارية واألكاديمية تتصرف ضمن ظروف اللحظة الراهنة واآلنية ،
وتوظف جميع امكاناتها إلدارة األزمات المتنامية والمتالحقة ، وتركز كل اهتمامها على تصريف 
 األمور اليومية المعقدة بالجامعة.                                                                 

لوظيفة  ي دارية واألكاديمية بجامعة بنغاز ممارسة القيادات اإل يوظهرت جوانب الضعف ف
ؤية الجامعة ورسالتها في صور عديدة من بينها عدم قيامهم بتوضيح ر اإلستراتيجي التخطيط 
الجامعة والمتعاملين معها ونشر الوعي والقناعة بها لضمان حرص الجميع على  يللعاملين ف

األداء الجامعي ، وتحديد المخاطر  يمامهم برصد مواطن الضعف والقوة فتنفيذها ، وعدم اهت
البيئة الخارجية وذلك نظرًا لعدم تطبيق الجامعة لبرامج التقييم الفردي  يفوالتهديدات المحتملة 
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تضييق الخيارات واألبدال المتاحة أمام الجامعة لتحقيق  يمؤسسي بصفة دورية وأسهم كل ذلك فوال
                                                              أهدافها .                                   

صنع القرارات الجامعية من قبل العاملين  يذلك يالحظ ضعف عمليات المشاركة ففضاًل عن 
قضايا  يع المحلي بوصفهم شركاء حقيقيين فوالجماعات الضاغطة ، والعناصر المؤثرة في المجتم

جات الجامعة نتيجة لضعف التواصل واالنفتاح الداخلي والخارجي ، التربية والتعليم ، وتوظيف مخر 
مكانات الذاتية المتاحة ، األمر الذي جعل من الجامعة غير عدم االهتمام بتحليل المصادر واإلو 

ت على وضع قادرة على االستجابة الفاعلة لحاجات المجتمع المحلي ،وعملت جميع هذه الممارسا
 يمثلة فجاالت مزاولة  الوظائف المركزية والحيوية للجامعة والمتم يحد لما يمكن أن ينجز ف

التدريس ،والبحث العلمي ، وخدمة المجتمع ، وتنمية ثقافة الزمالة المهنية ، حيث يمكن وصف 
دود األفعال اآلنية ممارسات القيادات اإلدارية واألكاديمية بأنها ممارسات طارئة قائمة على ر 

ى تصريف األمور وسلوك اللحظة الراهنة في ظل القدرة المحدودة على تعتمد عل يالعاجلة ،الت
ي المخاطر و استشراف المستقبل وضعف مهارات التقييم والتحليل لمصادر البيئة الداخلية وتنام

البيئة الخارجية وعدم استقراراها ، وفي ظل مناخات أكاديمية منغلقة داخليًا  يالتهديدات السائدة ف
شار التصرفات التقليدية المقولبة والنماذج  المألوفة في الفكر والممارسة وصناعة وخارجيًا ، وانت

 القرارات اإلدارية واألكاديمية .                                          

                                                                                                                

معة بنغازي من وجهة نظر جا يفاإلستراتيجي ما معوقات تطبيق التخطيط :  يالسؤال الثان
 ة التدريس ؟     أأعضاء هي

ستجابات عينة  نحرافات المعيارية الال ُحسبت المتوسطات الحسابية وااللإلجابة عن هذا السؤ 
جامعة بنغازي ،         يفاإلستراتيجي الدراسة والمتوسطات الفرضية لمعوقات تطبيق التخطيط 

  يواُستخدم االختبار التائ(t.test)لتحديد داللة الفرق بين المتوسطات ، وذلك كما هو موضح    
 (.                                                                                                    2بالجدول )
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نحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة  على معوقات المتوسطات الحسابية واال ( 2جدول )
والمتوسطات الفرضية لهذه المعوقات ،  والقيمة التائية إلختبار  اإلستراتيجي تطبيق التخطيط 

 داللة الفرق بين المتوسطات.

معوقات تطبيق التخطيط 
 ستراتيجياال

االمتو 
سط 

الحساب
 ي 

  
نحراف اال 

 المعياري 

المتوسط  
 الفرضي

درجة 
 الحرية

الداللة  
 قيم (t) اإلحصائية 

معوقات البيئة              
 الداخلية     

 
42.49 

4.49  30  139  0.00  
32.39*(

) 

معوقات العالقة مع وزارة  
 التربية والتعليم.                                   

 
38.07 

 2.82 30  139  0.00  
33.89*(

) 

  معوقات البيئة الخارجية .              
37.98 

 5.98 30  139  0.00 15.78*(
) 

معوقات تتعلق بطبيعة  
 ستراتيجي.                             التخطيط اال

 
33.52 

 4.14 30  139  0.00 10.07*(
) 

 0.01) *( قيم  ذات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ∝ 

أداة الدراسة شكلت تحديات حالت دون تطبيق  ي( أن جميع المعوقات الواردة ف2ل)يظهر الجدو 
، حيث كانت جميع اإلستراتيجي جامعة بنغازي ألساليب التخطيط  يادات اإلدارية واألكاديمية فالقي

∝القيم التائية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  النتيجة مع دراسة الكلثم  ، واتفقت هذه0.01
في جامعة أم اإلستراتيجي ( التي أظهرت وجود معوقات تواجه تطبيق التخطيط 2012) ةرانوبد

( التي كشفت عن وجود معوقات تواجه ممارسة مراحل 2014القرى ، ودراسة عيسان والمهدي )
في مدارس التعليم العام العمانية .وجاءت المعوقات المتصلة بالبيئة الداخلية اإلستراتيجي التخطيط 
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ن تلك البيئة يالحظ ضعف دافعية العاملي يولى ،و بوصف المناخات السائدة فالمرتبة األ يف
عات الالزمة للتغيير واالنخراط لعدم توفر القنااإلستراتيجية وضع الخطط  يبالجامعة للمشاركة ف

قدرة القيادات اإلدارية واألكاديمية على إحداث  يالنشاطات ، وضعف ثقة العاملين ف هذه يف
 ظل المناخات المضطربة وغير المستقرة ، يخطط استراتيجية قابلة للتنفيذ ف تغيير ووضعال

الجامعة والمجتمع ، وتراجع وتعدد السلطات التربوية الرسمية ،  يوظروف الهشاشة الشاملة ف
عدم وضوح في رؤية الجامعة ورسالتها لدى العديد من العاملين في الجامعة  فضاًل عن ذلك يوجد

وزعت وحداتها اإلدارية في العديد من المناطق ، وذلك بالرغم من محدودية وشحة المصادر التي ت
 واإلمكانيات الجامعية .

وجاءت المعوقات ذات الصلة بالعالقة مع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم في المرتبة الثانية  
في جامعة بنغازي على ممارسة من حيث دورها في الحد من قدرة القيادات اإلدارية واألكاديمية 

، وتجلى ذلك من خالل ضعف الدعم واالهتمام الالزم من قبل الوزارة اإلستراتيجي التخطيط 
فتقار إلى البرامج والمؤتمرات والندوات العلمية التي ارية واألكاديمية بالجامعة ، واالللقيادات اإلد

من اإلدارة التربوية ، وعدم االهتمام في المستويات العليا اإلستراتيجي تعزز وظيفة التخطيط 
بتصميم البرامج التدريبية لتدريب القيادات اإلدارية واألكاديمية على تقنيات التخطيط التربوي 

فتقار إلى الخبرات ونات إدارة النظم التربوية ، واالنفتاح بين مك، وضعف التواصل واالاإلستراتيجي 
وشيوع على مستوى وزارة التربية والتعليم ، راتيجي اإلستالمتخصصة في مجال التخطيط التربوي 

بحيث تم  ستقرارية الهرمية نتيجة لمناخات عدم االالعالقات التربو  يمظاهر التشويش والضبابية ف
استشراف المستقبل التربوي في ضوء  يفطيات الراهنة بداًل من التفكير التركيز على الظروف والمع
 حاجات المجتمع المحلي .

بجانب ذلك توجد معوقات البيئة الخارجية التي أسهمت في الحد من ممارسة القيادات اإلدارية  
،حيث توصف مالمح البيئة اإلستراتيجي واألكاديمية في جامعة بنغازي ألساليب التخطيط 

الخارجية المحيطة بالجامعة بالتغيير المستمر والذي يصعب معرفة اتجاهاته وآثاره، ويحول ذلك 
القدرة على تحديد المخاطر والتهديدات الناتجة عنه بسبب التبدالت المستمرة في المشهد دون 

السياسي ،وتعدد مصادر السلطة السياسية وتنوع توجهاتها ، والدور غير الفعال للكيانات السياسية 
لقدرة الجامعة على  ية الستشراف المستقبل ، ووضع حدوعمل كل ذلك على تقويض الجهود الرام

تكيف مع تلك األوضاع دائمة التغيير ، وجعل من فرص االستفادة من الخبرات الدولية محدودة ال
قليمية المعنية بالتخطيط التربوي الفعال مع المنظمات التربوية اإل للغاية ، وأصبح التواصل

 الوقت الراهن . يغير مالئمة فاإلستراتيجي 
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حالت دون تطبيق  يالمعوقات المذكورة والت أهمية عنتقل  خرى الأفضاًل عن ذلك توجد معوقات 
وتتصل تلك المعوقات بطبيعة التخطيط اإلستراتيجي القيادات اإلدارية واألكاديمية للتخطيط 

مه من قبل تلك القيادات في ظل وأساليبه ، إذ يوجد غموض وصعوبة في استخدااإلستراتيجي 
ضعف عوامل القدرة واإلرادة ، وانخفاض فتقار لنظم المعلومات ، وقواعد حديثة للبيانات ، و اال

لدى القيادات اإلدارية واألكاديمية في اإلستراتيجي مستوى مهارات التأمل ، والتفكير النظمي و 
ي ظل ستخدام فبوصفه تقنية غير مناسبة لالاإلستراتيجي جامعة بنغازي التي تنظر إلى التخطيط 

ستقرار ، وذلك حسب وصف عينة الدراسة لمستوى ممارسة ظروف الهشاشة وحاالت عدم اال
 ومعوقات تطبيقه في ظروف عمل جامعة بنغازي.اإلستراتيجي التخطيط 

 
في اإلستراتيجي هل توجد فروق ذات داللة إحصائية فى تحديد معوقات التخطيط  السؤال الثالث:

العلمية من وجهة نظر أعضاء جة جامعة بنغازي تعزى لمتغيرات النوع ، والمؤهل العلمي، والدر 
 ة التدريس؟ أهي

في جامعة بنغازي      اإلستراتيجي الختبار داللة الفروق اإلحصائية في معوقات تطبيق التخطيط 
 والتي يمكن أن تعزى لمتغيري النوع ، والمؤهل العلمي اُستخدم االختبار التائي(t.test) . كما تم 

 استخدام تحليل التباين األحادي(One way Anova)لتحديد داللة الفروق اإلحصائية في تلك   
  المعوقات والتى يمكن أن تعزى لمتغير الدرجة العلمية ، وذلك على النحو التالي:

 متغير النوع :      -

عة امفي جاإلستراتيجي لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية في تحديد معوقات تطبيق التخطيط 
   ة التدريس والتي يمكن أن تعزى لمتغير النوع  ، اُستخدم أبنغازي  من وجهة نظر أعضاء هي

 يختبار التائاال (t.test)(.3وذلك كما هو موضح بالجدول)
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نحراف المعياري الستجابات عينة الدراسة على معوقات تطبيق واال  ي( المتوسط الحساب3جدول )
                            ختبار داللة الفرق بين المتوسطين تبعًا لمتغير النوع.                                                                          والقيمة التائية الاإلستراتيجي التخطيط 

  

أن المتوسط الحسابي الستجابات عينة الدراسة من )الذكور( على بعد ( 3يالحظ من الجدول)
نحراف معياري قدره ا( ب39.47ي جامعة بنغازي قد بلغ )فاإلستراتيجي معوقات تطبيق التخطيط 

على البعد نفسه  ستجابات عينة الدراسة من اإلناثفي حين بلغ المتوسط الحسابي ال( 9.48)
.                             بين المتوسطين بلغت القيمة  داللة الفرق  ختبارا( وب6.43نحراف معياري قدره )اب( 41.14)

∝  ( وهي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة -1.15التائية )0.05

ر هذه النتيجة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في وصف معوقات تطبيق التخطيط وتظه
يطلقها  يأن األوصاف والنعوت واألحكام التفي جامعة بنغازي تعزى لمتغير النوع.  اإلستراتيجي 

في اإلستراتيجي التدريس في جامعة بنغازي عن معوقات تطبيق التخطيط هيأة ويصدرها أعضاء 
أداة الدراسة  يإلى وجود تلك المعوقات الواردة فالجامعة جاءت متسقة ومتناغمة ،وتشير 

التدريس في جامعة بنغازي هيأة وبالمستوى نفسه بغض النظر عن متغير النوع حيث أكد أعضاء 
تها على دور عوامل البيئة الداخلية ، والعالقات الهرمية الرأسية ، وظروف البيئة الخارجية وتهديدا

،وضعف اإلستراتيجي ة بتقنيات وميكانزمات التخطيط ، وصعوبة التنبوء ، والتعقيدات المتصل
المهارات التصورية واإلدراكية ، والقدرات   التأملية للقيادات اإلدارية واألكاديمية بوصفها أبعاد 

 في جامعة بنغازي.  اإلستراتيجي معيقة حالت دون تطبيق التخطيط 

 

  

المتوسط  العدد النوع
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية 

(t)   قيمة 

   1.15-    0.25   138  9.48  39.47 84  ذكر

     6.43   41.14  56  أنثى
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 لعلمي :                                                                                             المؤهل ا -  

ة في جامعاإلستراتيجي ختبار داللة الفروق اإلحصائية في تحديد معوقات تطبيق التخطيط ال
     ختبار اُستخدم االلمية لعينة الدراسة ، ختالف المؤهالت العبنغازي ، والتي يمكن أن تعزى ال

    يالتائ(t.test) (.4وذلك كما هو موضح بالجدول )             

الستجابات عينة الدراسة على معوقات  ي نحراف المعيار واال  يالحساب ( المتوسط4جدول ) 
والقيمة التائية لتحديد داللة الفرق بين المتوسطين تبعًا لمتغير اإلستراتيجي تطبيق التخطيط 

 المؤهل العلمي.                                                                                            

المؤهل 
 العلمي

عدد 
 الحاالت

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

(t) قيمة 

  -1.41  0.89  138    9.78   39.24  78 ماجستير

     6.19    41.25  62 دكتوراه

  
لي ستجابات عينة الدراسة من حملة التخصص العا( أن المتوسط الحسابي ال4الجدول )يبين 

الحسابي ( في حين بلغ المتوسط 9.78نحراف معياري قدره )ا( ب39.24)الماجستير( قد بلغ )
نحراف معياري قدره ا( ب41.25ستجابات عينة الدراسة من حملة التخصص الدقيق )الدكتوراه( )ال
( وهي قيمة غير    .                                                                -1.41ختبار داللة الفرق بين المتوسطين بلغت القيمة التائية )ا( وب6.19)

∝  حصائيًا عند مستوى داللة دالة إ 0.05

وتظهر هذه النتيجة أن اختالف المؤهل العلمي لعينة الدراسة لم يسهم في وجود تباينات أو 
امعة بنغازي ، في جاإلستراتيجي اختالفات في أحكامهم الصادرة بشأن معوقات تطبيق التخطيط 

ة التدريس على أن العوائق التي شملتها أداة الدراسة كافة حالت دون تطبيق أحيث وافق أعضاء هي
 في الجامعة .                                                                  اإلستراتيجي التخطيط 

التدريس المشمولين بالدراسة هيأة وربما يعزى ذلك إلى مستوى النضج المعرفي والمهني ألعضاء 
الذي جعل من أحكامهم متسقة ومتناغمة إلى حد كبير بغض النظر عن اختالف مؤهالتهم و 

العلمية ، كما قد يعزى ذلك إلى مستويات الوضوح التي تتصف بها تلك المعوقات والتي شكلت 
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تحديات ظاهرة وبينة في مناخات جامعة بنغازي ، وحالت دون تحقيقها لفاعليتها الداخلية 
التدريس مالحظة هيأة النغالقها الداخلي والخارجي ، بحيث تمكن جميع أعضاء والخارجية نتيجة 

 تلك المعالم والمالمح والعوائق بغض النظر عن مؤهالتهم العلمية .      

            
 الدرجة العلمية : -

ة التدريس  أة إلى خمس مجموعات شملت أعضاء هيوزعت عينة الدراسة وفق متغير الدرجة العلمي
ين يحملون الدرجات العلمية )محاضر مساعد، ومحاضر، وأستاذ مساعد ، وأستاذ مشارك، الذ

التدريس هيأة ستجابات أعضاء نحرافات المعيارية اللحسابية واالوأستاذ ( وحسبت المتوسطات ا
 (.      5، وذلك كما هو مبين بالجدول )اإلستراتيجي على ُبعد معوقات تطبيق التخطيط 

ستجابات عينة الدراسة على ُبعد نحرافات المعيارية الالمتوسطات الحسابية واال ( 5جدول )
 حسب متغير الدرجة العلمية .             اإلستراتيجي معوقات تطبيق التخطيط 

 ي نحراف المعيار اال  يالمتوسط الحساب عدد الحاالت  الدرجة العلمية 

  6.89 57.40  15 محاضر مساعد

 10.36  55.81  49 محاضر

  13.77 58.46  35 أستاذ مساعد

  7.25  49.06 31 أستاذ مشارك

  11.53  49.80 10 أستاذ

 

والتي يمكن     اإلستراتيجي ولمعرفة داللة الفروق اإلحصائية في تحديد معوقات تطبيق التخطيط 
كما  يتباين اآلحادأن تعزى لمتغير الدرجة العلمية، اُستخدم تحليل ال One way Anovaوذلك

 (.            6الجدول ) يهو موضح ف
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( قيمة   6جدول ) (f)لتحديد داللة الفروق اإلحصائية في استجابات عينة الدراسة على ُبعد  
 العلمية. في جامعة بنغازي وفقًا لمتغير الدرجةاإلستراتيجي معوقات تطبيق التخطيط 

 (f)الداللة  قيمة
 اإلحصائية

متوسط  درجة الحرية
 المربعات

 مصدر التباين مجموع المربعات

 
3.98)*( 

 0.004 

  

 بين المجموعات 2341.68  585.42  4

 داخل المجموعات  19857.05 147.08  135

 المجموع  22198.74   139

 = 0.01حصائية عند مستوى داللة إ)*(قيمة ذات دالة  

( وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 3.98قد بلغت ) (f)( أن 6يتضح من الجدول ) 
مستوى إدراك  يإحصائية ف. وتشير هذه النتيجة إلى وجود فروق ذات داللة  =  0.01داللة

من قبل القيادات اإلستراتيجي ة التدريس للمعوقات التي تحول دون تطبيق التخطيط أأعضاء هي
لتباين  إلى ثقة وقناعة أعضاء اإلدارية واألكاديمية تعزى الختالف الدرجة العلمية   ،ويعزى  هذا ا

تغلب ة التدريس الذين يشغلون الدرجات العلمية األعلى في سلم الترقي األكاديمي إلى إمكانية الأهي
ذلك مقارنة و تيجي اإلسترااليرونها تحديًا يعيق ممارسة التخطيط  يعلى تلك المعوقات ، وبالتال

 السلم األكاديمي . ييشغلون الدرجات العلمية األدنى فة التدريس ، الذين أبزمالئهم من أعضاء هي
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 لنتائج والتوصيات:ا

 يمكن إيجاز نتائج الدراسة،   على النحو التالي:                                                       

، اإلستراتيجي انخفاض مستوى ممارسة القيادات اإلدارية واألكاديمية في جامعة بنغازي للتخطيط  - 
 ة التدريس . أوذلك من وجهة نظر أعضاء هي

توجد معوقات تحول دون تطبيق وممارسة القيادات اإلدارية واألكاديمية في جامعة بنغازي للتخطيط  - 
، والعالقة مع وزارة التربية والتعليم ، والبيئة الخارجية ، ومعوقات تتصل بالبيئة الداخلية اإلستراتيجي 

 .اإلستراتيجي أخرى تتصل بأساليب التخطيط 

اإلستراتيجي ال توجد فروق ذات  إحصائية  في وجهات نظر عينة الدراسة لمعوقات تطبيق التخطيط  - 
لة إحصائية في تحديد عينة الدراسة تعزى لمتغيري النوع ، والمؤهل العلمي ، بينما وجدت فروق ذات دال

 تعزى لمتغير الدرجة العلمية . اإلستراتيجي لمعوقات تطبيق التخطيط 

 يمكن تقديم التوصيات التالية: اإلستراتيجي وبناء على نتائج الدراسة ، وباإلفادة من أدبيات التخطيط 

الجامعة ،بوصفه أحد أهم  بين صفوف العاملين  فياإلستراتيجي نشر الوعي بأهمية التخطيط  –  
مداخل التطوير اإلداري والتربوي ، وذلك من خالل إقامة ورش العمل ، وعقد الندوات والمؤتمرات 

 التي تتناول أساليبه وتقنياته واستخداماته في اإلدارة التربوية  المعاصرة.

 

واعتماد مبدأ  ة ،تطوير معايير موضوعية الختبار القدرة على القيادة اإلدارية واألكاديمي  - 
الكفاءة والجدارة واالستحقاق في عمليات المفاضلة بين الراغبين في تولي المواقع القيادية واإلدارية 

 واألكاديمية.                                                                                          

ن خالل توسيع قاعدة المشاركة في وضع الرؤية ، نفتاح على البيئة الداخلية للجامعة ماال - 
نفتاح ، وجعل المشاركة واالاإلستراتيجية والرسالة ، واألهداف الجامعية، وصنع القرارات الروتينية و 

 أحد مكونات الثقافة التنظيمية المميزة لجامعة بنغازي.                                        
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وصنع اإلستراتيجي وقاعدة شاملة للبيانات الداعمة للتخطيط  ،تتصاالتأسيس نظام فاعل لال -
نتقال والتحول التدريجي بإدارة الجامعة إلى اإلدارة الجامعية اإللكترونية ،واالاإلستراتيجية القرارات 

 .                                                   وفق خطة عملية واضحة المعالم والغايات

، وقيادات  ي قيادات التعليم األساسي والثانو  توسيع عضوية مجلس الجامعة بحيث تتضمن - 
القطاعات الحيوية بمدينة بنغازي ، ومديري الشركات الكبرى في المدينة ، والتأسيس لنوع من 

،  ستجابة الفاعلة لحاجاتهاعلى البيئة الخارجية ، وتضمن اال الشراكة الحقيقية التي تعزز االنفتاح
 وتحقق  في الوقت نفسه الوظيفة المركزية للجامعة في خدمة المجتمع.                                 

 فياإلستراتيجي وتوسيع نطاق البحث ليشمل دراسة واقع التخطيط  ،جراء المزيد من الدراساتإ - 
 ، وفي إدارة النظم التربوية. ي مرحلتي التعليم األساسي والثانو 
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                                                                                                       .، كلية التربية بالجامعة اإلسالمية غير منشورة . رسالة  ماجستيرالحكومية في محافظات غزة
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 الملخص
يلعب التعليم التقني والمهني دورًا استراتيجيًا في دفع عجلة التنمية والتقدم في أي مجتمع يتطلع 

م المالي والبشري وذلك ،األمر الذي يفرض على هذا النوع من التعليم التركيز والدع إلى المستقبل
يًا عاليًا في البشرية المؤهلة تأهياًل تقنيًا ومهنم في تزويد المجتمع بالطاقات والقدرات لمهلدوره ا

البد  ممه، ولضمان هذا الدور ال اإلنتاجيةقتصادية والصناعية والخدمية و مختلف المجاالت اال
خال التحسينات دير إ، و ليس الغرض من التطو  التعليم التقني والمهني والنهوض به من تطوير

هو خلق نظام  ى التحتية فحسب ولكن الغرض االسمىنصالح الب  ا  عداد المعلم و ا  على المناهج و 
ة ونوعية وجودة عالية يعمل على تحسين القدرات البشرية لتواكب اءكف ىتعليمي تقني مهني ذ

 المستجدات العالمية وتلبي احتياجات المجتمع التنموية.
وضع تصور مقترح لتطوير التعليم التقني والمهني في  تسعى الىالدراسة الحالية بناًء عليه فإن و 

 -:على النحو اآلتيامت الباحثة بدراسة هذا الموضوع ليبيا، حيث ق
 هدافه .أ تعليم التقني و المهني وأهميته و مفهوم ال (1
 واقع التعليم التقني و المهني في ليبيا و الصعوبات والمشكالت التي تعترضه. (2
قليمية التي تناولت موضوع التعليم التقني اإللعربية و المحلية وا تجاربال استعراض (3

 والمهني.
دبيات والدراسات السابقة التي تناولت موضوع ألل يلتحليلا وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي

 همها :أ التعليم التقني والمهني وخلصت الدراسة بمجموعة من النتائج 
المهني في ليبيا وعدم لبرامج التعليم التقني و لداخلية مستوي الكفاءة الخارجية وا يتدن   .1

 ارتباطها بمتطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية.
النظرة حجام الطالب عن االلتحاق بمؤسسات التعليم التقني والمهني ويرجع ذلك إلي إ .2

 م بالحرف اليدوية.المهني حيث يربط الناس هذا النوع من التعليالدونية للتعليم التقني و 
معظم مؤسسات اإلنتاج بالقطاع الخاص في تمويل برامج التعليم التقني و  إسهامعدم  .3

المهني و تفضيل العمالة م خريجي مؤسسات التعليم التقني و المهني وتردد معظمها في استخدا
 األجور . ى وعية أو مستو الوافدة ألسباب تتعلق بالن

لمراكز التابعة للتعليم التقني االوطنيين في المعاهد والكليات و المدربين قلة عدد المعلمين و  .4
 المدربين الوافدين من بعض األقطار العربية.مادها بنسب عالية على المعلمين و اعتوالمهني و 

المواصفات لتحتية لمؤسسات التعليم التقني والمهني وافتقارها للشروط و تدني البنية ا .5
 العالمية 

البيانات المتعلقة باحتياجات سوق العمل الليبي وكذلك المعلومات لومات و المع فراعدم تو  .6
مكانيات الوطنية وموارد المؤسسة جين وتخصصاتهم وعدم حصر اإليالمتعلقة بأعداد الخر 

 التابعة للتعليم التقني والمهني.
الجودة في مؤسسات التعليم التقني و المهني في ليبيا وعدم وجود برامج  ى تدني مستو  .7

 مان الجودة .فعلية لض
رف وزارتان المهني في ليبيا حيث تشراف على مؤسسات التعليم التقني و شتعدد جهات اإل .8

 المهني في ليبيا دون تنسيق حقيقي أو تعاون يذكر بينهماعلى التعليم التقني و 
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تكون من  تصورًا نظريًا لتطوير التعليم التقني والمهني في ليبياالباحثة  ضعتعلى النتائج و  وبناءً 
 هم المعوقات التي قد تواجهة بعرض أ هداف يتبع كل هدف آليات تحقيقه كما قامت الباحثأ  يةثمان

 .المقترح تنفيذ التصور 
"A Proposal for the Development of Technical and Vocational Education in Libya" 

Prepared by: Dr. Najat Abdulqader Abdullah 

   DrNagat2008@gmail.com 

Faculty of Education - Benghazi University 

 

Abstract 

Technical and vocational education plays a strategic role in the development and 

progress of any society looking to the future ,which requires focus,  financial and 

human support for its important role in providing  the highly qualified technical 

capabilities in the various economic, industrial, and service fields. 

In order to ensure this important role, technical and vocational education must be 

developed . The purpose of the development is not only to improve the curricula, 

prepare the teacher, and rehabilitate the infrastructure, but the main purpose is to 

create a professional technical education system with an efficiency, quality that 

improves human capabilities to meet global and local development. 

Accordingly, this study aims to develop a proposed vision for the development of 

technical and vocational education in Libya, where the researcher studied this subject 

through the following topics: 

1) The concept of technical and vocational education , and its importance and 

objectives. 

2) The reality of technical and vocational education in Libya,  and its   difficulties and 

problems . 

3) Review of local, Arab and regional studies on technical and vocational education. 

The researcher used the descriptive approach in order to analysis of literature and 

previous studies that dealt with the subject of technical, and vocational education. The 

study concluded with a set of results and developed a theoretical perspective for the 

development of technical and vocational education in Libya 
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 ةالمقدم
اء تتمثل في لقى على عاتقة من أعبيعد التعليم بصفة عامة من أهم النظم االجتماعية ، لما ي

 هنتاج بوصفسهام بشكل مباشر في دفع مسيرة العمل و اإلاإلنسان المتطور القادر على اإلبناء 
 إمكاناتهرأس المال البشرى الذي يمكن المجتمع من استثمار جميع طويل األمد ل اً استثمار 

أساسا رئيسيا من التعليم و يشكل  اً االقتصادية و االجتماعية " ويمثل التعليم التقني و المهني جزء
تنمية  ارده البشرية من خالله يمكن المجتمع المعاصر من تنمية مو للحركة التربوية المعاصرة ف

ة برامج مكثفة لتخطيط القوي العاملة وهذه البرامج جزء من أحاجاته على هيو  هتتفق مع مطالب
( ويمثل التعليم التقني و المهني 25:1995برامج التنمية الشامل ال يمكن أغفاله ) الخطيب : 

 عات لمواجهةطااهرة الفنية المدربة لمختلف القدر توفير العمالة المامصدراُ  أساسيا من مص
هي زيادة اإلنتاج و تنمية القدرة على مسايرة التطور لذي نعيش فيه و طموحات المجتمع ا

 ىالعلمية و االقتصادية إلو لثقافية التكنولوجي ومواجهة التغيرات السياسية و االجتماعية و ا
ا يقتضي بذل قصور نظم التعليم في العالم كله عن االستجابة لحاجات األفراد و الشعوب وهذ

 التعليم وتطويره.جهود كبيرة إلصالح 
عداد الكوادر البشرية في مختلف المجاالت إ ة ميدول العربية مجتمعه تتفق على أهوبالرغم أن ال

المطلوب من حيث  ى رتق إلي المستو م تن السياسيات التي تتبعها لفإة التي تتطلبها التنمي
وم و التقنية وما الجدية في تنفيذ خطط واستراتيجيات واضحة الكتساب العل إلىالتطبيق وتفتقر 

ن إعادة النظر في البرامج التعليمية و التدريبية وفق إمن تطبيق و تطوير ، لذلك ف هتتطلب
التطورات العالمية و التقنية أصبح واجبا استراتيجيا يجب التخطيط له بشكل دقيق وتعميق الحوار 

 محددة قابلة للتنفيذ. برامج ىسياسات تعليمية فاعلة وصواًل إل حوله على كافة المستويات لرسم
الثورة  المعرفي و باالنفجارومن هنا تأتي أهمية تطوير التعليم التقني المهني في عصر يتسم 

بيرة أدت إلي تغيرات في طبيعة المهن في سوق العمل و تدفق طالبي ك يالعلمية التكنولوجية الت
ل على حل مالمقترحات للعو  جراء البحوث لتقديم التوصياتا  مما يستدعي عقد المؤتمرات و 

 ( . 23-25: 2010) البنك الدولي :  تها عادة هيكليو مشكالته وتطويره 
  مشكلة الدراسة :

االستخدام التكنولوجي  ى عليم التقني المهني و تحسين مستو لقد أصبحت قضية تطوير الت
كفاية المؤسسات التابعة للتعليم التقني و المهني والتحكم في أعداد الطلبة وحسن  ى ورفع مستو 

استثمارهم من القضايا الرئيسية المثارة في عالمنا المعاصر استجابة للتحديات و التغير 
 تطبيقات استخدام التكنولوجيا .و التكنولوجي السريع و تدفق المعرفة نتيجة للتقدم العلمي 

فهو ينطوي على الرغبة في  اننتقني في ليبيا ال يختلف فيه اثن تطوير التعليم الن الحديث عإ" 
بداع و االبتكار العلمي التي تحتاجها لتحديث المستمر وتوفير مقومات اإلرساء دعائم التطور و اإ

 (.98: 2014المنظومة التعليمة في ليبيا " ) فرحات وآخرون : 
المهني يواجه تحديات تتعلق في مقدرته على تطوير مصادره  وال ريب أن النظام التعليم التقني و

رة الحاصلة نتيجة الثورة يالبشرية و المادية ومناهجه وأنظمته بما يتناسب و التغيرات الكب
هذا التعليم و  يثدية لتحتطوير  ستراتيجياتإ و خطط جية وال يمكن تحقيق ذلك إال بوضعالتكنولو 

 النهوض به . 



 " في ليبيا " تصور مقترح لتطوير التعليم التقني والمهني
 
 

  
39 

 
  

في  وتحليله والمهني مشكلة الدراسة المتمثلة في دراسة واقع التعليم التقني ىإل ىفضأكل ذلك 
 :  يةتاآل ل تناول الدراسة للمحاوروذلك من خال لتطويره يا من أجل وضع تصور مقترحليب
 تشخيص واقع التعليم التقني والمهني في ليبيا والمشاكل التي تعترضه. (1
 االقليمية التي تناولت موضوع التعليم التقني والمهنيالعربية و استعراض الدراسات المحلية و  (3

 .الستخالص مقترحات لتطوير التعليم التقني والمهني في ليبيا
 أهداف الدراسة :

 :تيةتحقيق األهداف اآل ىلإالدراسة الحالية  ىتسع
الصعوبات التعرف عن أهم المشكالت و و التعليم التقني المهني في ليبيا واقع تشخيص  .1

 . هالتي تواجه
 لتطوير التعليم التقني المهني في ليبيا. لوصع تصور أبرز المقترحات ىالوصول إل .2

 أهمية الدراسة :
العالقة بالتعليم  التي ستوفرها لعدد من الجهات ذات تكمن أهمية هذه الدراسة في الفائدة

 التقني و المهني في ليبيا ومنها :
ار في وزارة التعليم صحاب القر أالمهني وذلك من خالل رفد تقني و مؤسسات التعليم ال .1

ة التعليم التقني بالمعلومات و المعطيات التي سوف تمكنهم من وضع أالعالي و هي
 الخطط التطويرية للتعليم التقني والمهني.

 ذلك من أجل معرفة الجوانب التي يجبو المهني  داعمون لمؤسسات التعليم التقني وال .2
 المهني.مخرجات التعليم التقني  ى طويرها في رفع مستو معالجتها و ت

أمام الباحثين و المهتمين بالتعليم التقني و  ةفاق جديدآالباحثون وذلك من خالل فتح  .3
 . وتوصياتها الدراسةلك من خالل متابعة نتائج المهني وذ

 منهج الدراسة :
االدبيات و  على تحليل دي الذي يعتملتحليلااستخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي 

قليماً  بغرض مقارنة واقع  التجارب والخبرات السابقة التي تناولت التعليم التقني و المهني محليا وا 
 .التعليم التقني والمهني في ليبيا بالسياقات التربوية المتنوعة

 الدراسات السابقة
جي التعرف على البرامج المختلفة للتعليم التكنولو  ىإل (1999 )محمد و جالل دراسةهدفت 

معاهد الفنية في مصر و استخدمت فرنسا ومقارنتها بما هو متبع باللمانيا و أفي كل من اليابان و 
سفرت نتائج الدراسة عن وجود فجوة بين البلدان أمنهج الوصفي و المنهج المقارن و الدراسة ال

صناعيا ووضعت الدراسة إطارًا عاما الستراتيجية مقترحة طويلة العربية ودول العالم المتقدمة 
العامة و  بدأ بتطوير الثانويةي اً سار م (21تتم في ثالث مراحل و تضمنت االستراتيجية ) ىمدال

) جالل و محمد:  كليات المقترحة.لتنتهي بال مركزية التنفيذ ، كما اقترحت الدراسة نموذجا تقنيا ل
1999 :44)  
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إلي جعل ماليزيا في مصاف  Abu & Ramlee (2001 )الرملي وأبودراسة بينما هدفت 
سفرت نتائج الدراسة التحليلية إلي أن عنصر الكونية أج التكنولوجيا ، وقد الدول المتقدمة في إنتا

واقتصاد المعرفة يتطلب زيادة مهارات القوي العاملة في استخدام تكنولوجيا الوسائط المتعددة 
ن تأثير الكونية إمؤسس على المعرفة ، وبمعني آخر فدة التنافسية لتحويل ماليزيا إلي مجتمع وزيا

نظمة التعليم التقني والمهني و أصالح إوعي متزايد بالحاجة إلي  ىإل ىأدو االقتصاد المعرفي 
 , VET (  ( Abu & Ramlee :2001 :13التدريب فيها 

هذه الدراسة إلي كيفية تطوير التعليم المهني في هدفت فقد  Liu (2001) ليو  دراسة اما
ه في عدة مستويات تبدأ تالعشرين سنة الماضية و يتدرج هيكليى على مد هوا عادة تشكيل الصين

التي ترتبط بالقطاعات الصناعية و ترتبط بالتعليم األعلى و  ى األول إلي المستو  ى من المستو 
، بينما تم البدء بالتطوير الفعلي للتعليم العالي في نظام  1980الثانوي المهني األعلى منذ عام 

بدأ االهتمام بتسهيل التواصل و االتصال مع  1998، و في عام 1994التعليم المهني منذ 
أظهرت الدراسة عدم رغبة القطاع الخاص في التعاون مع التعليم العالي ، و قد التعليم التقني و 

 هيكليةو خرجات التعليم المهني ألنها ال تلبي احتياجات سوق العمل منظام التعليم المهني و 
  (Liu: 163-157: 2001)  لتعليم المهني غير محكمة التشكيلا

التعرف على واقع التعليم التقني في  ىإل الباحث سعى (2003) يبو عاصأ دراسة وفي
محافظات غزة ومعوقات تطويره وقد أظهرت الدراسة أن هناك معوقات بيئية و اجتماعية موروثة 

في  تتمثل في نظرة المجتمع الدونية لخريجي هذا النوع من التعليم وكذلك ارتباطه بالحرف اليدوية
       ي هيكلية التعليم المهني وبرامجهوقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر ف ذهان الناس ،أ

 .(25: 2003) ابو عاصي :
وضع مقترح لتطوير التعليم  ىإل فقد سعى الباحث(  2004)دراسة عبد العزيز  بينما في 

المحلية وطبيعة قليمية و لدراسة المستحدثات العالمية و اإلالعالي التكنولوجي في مصر وتناولت ا
ماذج عالمية منتقاه و تحديد أهم تأثيرها على منظومة التعليم العالي التكنولوجي ودراسة ن

وأظهرت نتائج الدراسة أن التعليم العالي التكنولوجي بمصر يعاني من قصور في جميع  هشكالياتإ
ق العمل وتهميش عناصر منظومته التعليمية واإلدارية هذا باإلضافة إلي الفصل بينه و بين سو 

   (6-5: 2004) عبد العزيز:  البحث التطبيقي.
يم و أن التعل Vertakon&  Rousseas (  2005) روزيز و فريتاكون   دراسة بينت و

إليه الشاب بالرغم من جهود الدولة المستمرة لرفع التعليم  أخر ما يلجآالتدريب المهني في اليونان 
و التدريب المهني كخيار يساوي غيره من الخيارات األخرى المتاحة للشباب ، فبالرغم من أن 

و المهني يواجهون صعوبات أقل في نتائج األبحاث بينت أن خريجي التعليم والتدريب التقني 
 Vertakon & Rousseas )ي التعليم األكاديمي العام.أكثر من غيرهم من خريجالعمل يجاد إ
 :2005) 

واقع التعليم المهني في األردن الكشف عن الى  هدف الباحث(  2007)دراسة مقدادي وفي  
س يامقاييس : مق ةراسة تم تصميم ثالثهم مشكالته ، واتجاهات تطويره ، و لتحقيق هدف الدأ و 

واقع التعليم في األردن ، و مقياس للمشكالت التي تواجه التعليم المهني في األردن و مقياس 
أبرز نتائج هذه الدراسة أن واقع التعليم  نوم، المستقبلية للتعليم المهني في األردن  لالتجاهات

باختالف  و ال تختلف تقديرات المعلمين لواقع التعليم المهني اً المهني في األردن جاء متوسط
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حورت أهم مشكالت التعليم مت و و تخصصاتهم بينما تختلف باختالف نوعهم )جنسهم( خبراتهم
تعليم مجال االجتماعي و االقتصادي خاصة ما يتعلق بالنظرة الدونية للالالمهني في األردن في 

       ن.ن هناك اتجاهات ايجابية لتطوير التعليم المهني في األردأالمهني ، كما كشف الدراسة 
  (9-8: 2007) مقدادي :

الخروج بآليات لتحسين أداء كليات المهن  ىإل الباحث هدف ( 2012)  الحداد  دراسة وفي 
ية لية تتوافق و االستراتيجية الوطنالتطبيقية في جامعة بوليبكنك بفلسطين في ضوء استراتيجية للك

استخدمت الباحثة المنهج الكيفي في هذه ، حيث  2010للتعليم و التدريب المهني و التقني للعام 
أن عملية  ىلإة و الجماعية وقد خلصت  الدراسة الدراسة والمعتمد على المقابالت الفردي

 التخطيط االستراتيجي المستخدمة في الكلية تعاني من عدم وجود الدعم الكافي لها وبالتالي
الطلبة  اعاني منهيليات التخطيط بشكل عام باإلضافة إلي النظرة الدونية التي آضعف عام في 

  (5-4:  2012) الحداد: تجاه التعليم و التدريب المهني والتقني.
تحديد واقع التعليم التقني في سوريا و الوطن العربي  إلى (2012)  حلبي  دراسةوهدفت  

ا هذا النوع من التعليم وقد اعتمد هبشكل عام وتحديد أهم المشكالت و التحديات التي يواجه
جراء درا سة ميدانية على مدارس التعليم الباحث على المنهج التحليلي في القسم النظري للدراسة وا 

 ىحافظة أدلب وقد توصلت الدراسة إلنوعي( في م –) صناعي  ي المهني و التقني للفرعينالثانو 
 : تيةالنتائج األ
هذا النوع التعليم عن رغبة وقناعة  ىطالب التعليم المهني و التقني إلال ينتسب معظم  .1

و  األكاديمي ، ين التعليم العامالعشري بالفرق لكونهم يشعرون بالحرج وذلك بسبب 
 التعليم التقني و المهني من خالل درجات الشهادة اإلعدادية .

ناء المجتمع سواء من في ب هودور ومفهومه التقني هناك جهل بماهية التعليم المهني و  .2
 نفسهم أم من قبل المجتمع وذلك بسبب غياب التوجيه و اإلرشاد المهني.أقبل الطلبة 

باإلضافة إلي عدم واقع العملي للمهنة ال يوجد ارتباط وثيق للمناهج الدراسية بال .3
عدم قدرة خريج  ىحتياجات سوق العمل ، باإلضافة إلمة البرامج التعليمية الءمال

 (397:  2012) حلبي:  التعليم المهني و التقني على المنافسة مع العامل الحر.
عقد الذي  فلسطين –لتدريب المهني و التقني المؤتمر الوطني الرابع للتعليم و ا وفي 

 خلص الباحثون المشاركون م 15/4/2015الموافق  اوي التكنولوجيفي حرم كلية حج
 :  تيةفي المؤتمر إلي التوصيات األ

تدريب الطلبة وتنظيمها لتتناسب سسه عملية المناهج وا عداد الكتب الالزمة ومأتطوير  .1
تستقبل الطلبة عطاء حوافز للمؤسسات التي ا  احتياجات سوق العمل الفلسطيني و مع 

 كاإلعفاء الضريبي مثاًل.
رشاد التربوي في المدارس األساسية و ضرورة مساهمة المناهج في تغيير تفعيل اإل .2

 التقني .فهوم التعليم و التدريب المهني و الصورة السلبية اتجاه أصحاب المهن لتعزيز م
ناء نظام متكامل المهني وبطار المسؤول عن نظام التعليم والتدريب التقني و توحيد اإل .3

 التدريب.النمط من التعليم و هيكليا لهذا 



 م 2017... يوليو مجلة كلية التربية  ... العدد الرابع... هللا عبد القادر عبد نجاة. د

 

  
42 

 
  

قني و المهني تبين و تحدد م عمل قطاع التعليم و التدريب التسن قوانين و تشريعات تنظ .4
ن من مؤسسات التعليم و التدريب التقني و المهني يوصالحيات المعني ةمسؤولي

 ومؤسسات سوق قطاع العمل .
الكوادر البشرية في مؤسسات التعليم و التدريب التقني و  وضع استراتيجية خاصة بتأهيل .5

ك تدريب المدربين في سوق العمل المهني لمواكبة التطورات التكنولوجية بما في ذل
 الحديثة المستخدمة لنقلها للطلبة .طالعهم على التكنولوجيا ال

لالزمة يجاد التشريعات اا  راض الطلبة لتعزيز فرص التدريب و إنشاء صندوق وطني إلق .6
صحاب العمل و المجتمع المحلي و الخريجين ) أودعمه من خالل مساهمة  هلتفعيل
لالستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني ( و تعزيز متابعة تطبيق  استناداً 

ة لتوفير فرص نوعية ومتخصصة لغير ية و نشر نتائجها و تفعيل المساءلاالستراتيج
 ين .ر المقتد

شراك الشركاء االجتماعيين من ا  دريب التقني و المهني و م التعليم و التتفعيل حوكمة نظا .7
قطاع خاص ونقابات عمالية ومقدمي خدمات التعليم والتدريب التقني و المهني في 
الهياكل و المستويات المختلفة من صناع القرار وتنفيذ القرارات الوطنية ذات العالقة 

 بالحوكمة .
القوانين التلمذة المهنية وسن التشريعات و ب المرتبط بمفهوم التدريتفعيل نظام التعليم و  .8

  لتسهيل عملية تطبيق هذا النظام.  
في توفير بيئة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في مؤسسات التعليم التقني و المهني و  .9

 سوق العمل .
دعم صياغة نتائج التعليم من حيث المؤهالت للمؤهالت ل وتفعيله اإلطار الوطنياعتماد  .10

وفق معايير التصنيف و التوصيف الفلسطيني المبني على أساس التصنيف العربي للمهن 
  (106- 105:  2015المؤتمر الوطني الرابع للتعليم و التدريب المهني و التقني:  ) .
 
 على المستوى المحلي فقدما ، أيتعلق بالدراسات على المستوى العربي واإلقليمي  هذا ما

في هذه الورقة تقارير التنمية و التنمية البشرية حول  (2009)    الودان و المغربي  استعرض
وضاع و المؤشرات العامة لعملية دول النامية وأهداف التدريب و األواقع التدريب المهني في ال

العالي و المشروعات الصغيرة و التدريب في ليبيا كما قام باستعراض معوقات التخطيط للتعليم 
أن اسباب عدم  ىعمل لليبيين وقد توصل الباحث إل المتوسطة في ليبيا ودورها في توفير فرصة

 المواءمة بين مخرجات التعليم و التدريب المهني واحتياجات سوق العمل ما يلي :
جات التعليم االستعداد للزيادة السكانية السنوية مما ينعكس على وفرة مخر و  عدم التنبؤ .1

 . يه األعداد بمؤسسات التعليم العالالعالي كقوة متعلمة أو االستعداد الستقبال هذ
 القصور في وفرة المؤسسات الخدمية كسوق عمل مناسبة لعائد مخرجات التعليم العالي  .2
 تدفق العمالة الوافدة لتحل محل العمالة المحلية دون سياسة تخطيطية محكمة. .3
تستوجب مخرجات التعليم او  ة أو الخدمية أو االستثمارية التيالتنمويود المشاريع جم .4

 التدريب.
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التفاعل مع المرونة و السياسات التي تقوم على الشمول والتكامل و القصور في رسم  .5
غفال دور مجتمع األعمال و القطاع إ اجاته مع خطط التنمية الشاملة و سوق و احتي

 الخاص.
تدريب في ليبيا بالخروج من الشكل التقليدي لمنظومتها و القيام مؤسسات التعليم و عدم  .6

لى ع تعرفوا فرادأتدريب الذي لم يعد يكتفي بتخريج التحول إلي مفهوم التعليم و ال
نما المطلوب امتالك هذه المخرجات المفاهيم األساسية المتعلقة ب المعارف و العلوم وا 

) المغربي و  حاجاتهم وحاجة المجتمع.القدرة على اكتساب المهارات التي تتناسب مع 
  (95-74 :2009الودان : 

جراءات في هذه الورقة اإل استعرض الباحثان( 2014)   الوسيع وعويندراسة وفي 
القصور  هعليم و التدريب المهني وكذلك أوجواللوائح و التشريعات المنجزة في مجال الت

كما  و التحديات و الصعوبات التي تواجه التعليم و التدريب المهني في العالم العربي ،
ثيق العالقة بين الجهود االيجابية التي قامت بها ليبيا لتو قام الباحثان باستعراض 

  (35-1:  2014) الوسيع وعوين :  و التدريب المهني وسوق العمل. مؤسسات التعليم
 

في ليبيا ه مشاكله و التعليم الفني وواقع ضااستعر  (2014)  أبوراوي دراسة كما تم في 
 : تيةقد أوصي الباحث بالتوصيات األو 
 إنشاء نظام تعليم فني وتدريب مهني موجه لسوق العمل المحلي .1
 .إنشاء إطار قانوني ألنظمة التعليم الفني و التدريب المهني .2
 التدريبية.تطوير وتحديث عناصر العملية التعليمية و  .3
 معتبرة من أجل تحسين وضعية االستاذ سياسات التعليم ورصد موارد مالية توضيح .4

 وتوفير المناهج الحديثة الجيدة و المعدات و الوسائل التعليمية .
إدارة قوية و غير مركزية لكي يتمكن التعليم الفني و التقني من التطور والتقدم تأسيس  .5

 ( 131 – 120:  2014) ابوراوي : 
في ورقته البحثية  استهدف الباحثفقد  ( 2014)  دراسة أحميدة و عقيلة  اما في  

  و القطاعات االنتاجية والخدمية العالقة بين منظمات األعمال  شكالأتحديد طبيعة و 
 )القطاع العام و الخاص( ومؤسسات التعليم التقني الحكومية بليبيا وكيف يمكن تعزيز 

لتسهم بشكل فعال في تحقيق جودة التعليم العالي و االرتقاء هذه العالقة و تطويرها 
بأداء مؤسسات التعليم العالي الليبية لتحقيق معايير الجودة و االعتماد األكاديمي و 
تقديم برامج ومخرجات مميزة تواكب تطورات العصر و تلبي احتياجات ومتطلبات 

 (. 95 – 79:  2014سوق العمل ) أحميدة وعقيلة 
الضوء على أهمية التعليم المتوسط (  2014) دراسة  فرحات وآخرون  وسلطت  

 هي :خالل استعراض الباحث لعدة محاور الفني و التعليم العالي وذلك من 
 مؤسسات التعليم الفني و التعليم العالي التقني. .1
 ة التدريس.أالمناهج التعليمية و أعضاء هي .2
 ويل.المتوسط و العالي للتطوير و التم الفنياستراتيجيات التخطيط في التعليم  .3

 ي:تالباحث في ورقته البحثية باآل وقد أوصى
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ستوي اللغة تعليم اللغة االنجليزية المرموقة بهدف رفع مالتعاون مع بعض المراكز ل .1
 ة التدريس بمختلف المستويات.أعضاء هيأ  وين ليزية لدي المدرباالنج

عال تتميز بجودة الكتب العلمية التي تخدم الطالب في  ى إنشاء مكتبات على مستو  .2
 عداد المناهج التعليمية.إ ة التدريس في أم اعضاء هيدإنجاز البحوث العلمية و تخ

جامعات الإنشاء شبكة محلية لمواقع تواصل اجتماعي تربط ما بين المعاهد العليا و  .3
ة يأرفة العلمية ألعضاء هلومات والمعفي ليبيا تمكن الطالب من التواصل وتبادل المع

 تطوير مستوي التعليم في ليبيا. ىس من تبادل األفكار التي تهدف إلالتدري
إعادة النظر في بعض اللوائح و القوانين المختصة بطلبة ونظام التعليم بما يتماشى  .4

 مع النظرة المستقبلية لجودة التعليم . 
 18ساعة إلي  24التدريس من  ةيأعضاء هعدد الساعات التدريسية أل تخفيض .5

تقليل عدد و ة تدريس جدد أهي مع اعضاء يسمح هذا التخفيض بالتعاقدساعة بحيث 
 .المتعاونين

المجتمع وخطط اد مناهج جديدة تتفق واحتياجات اعتمتطوير الخطط الدراسية و  .6
 التنمية ومطابقة لمعايير الجودة من حيث التطوير لمحتواها العلمي.

ة التدريس أعضاء هيبتوفير التأمين الصحي أل وذلك بالجانب الصحياالهتمام  .7
والموظفين والعاملين لتلقي الخدمات الصحية للمحافظة على صحتهم وبالتالي الحد 

جميع العاملين في المنظومة التعليمية  نقطاع عن العمل بحجة المرض ويشعرمن اال
 برضا الهتمام الوزارة بهم و الحفاظ على صحتهم.

هتمام بمشاريع التخرج و توثيقها توثيقا الكترونيا )إنشاء مكتبة رقمية( تحفظ الحقوق اال .8
)  الملكية الفكرية وتمنع تكرار المشاريع واالستفادة من المشاريع ذات الطابع اإلبداعي.

 (103-69: 2014فرحات وآخرون:
تطبيق التخطيط  ىالتعرف على مد اول الباحثح( 2015)   محموددراسة  وفي  

تطبيق  ىني ، كما هدفت إلي التعرف على مداالستراتيجي في كليات التعليم التق
فيها ، ة التدريس أتعليم التقني كما يراها أعضاء هيمحاور الجودة الشاملة بكليات ال

التعرف على أثر تطبيق مفهوم التخطيط االستراتيجي على  ىكما هدفت هذه الورقة إل
ة التدريس فيها ، أعضاء هيأ كليات التعليم التقني كما يراها شاملة بمحاور الجودة ال

ئط التعليمية الوسا يز على المحاور) توصيف المناهج والنظم واللوائح ووذلك بالترك
التعرف على أثر  ىهدفت الدراسة إل ة التدريس( كماأعضاء هيأ وتقنية المعلومات و 

 تطبيق مفهوم التخطيط االستراتيجي على محاور الجودة الشاملة.
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ة التدريس وتم اختيار عينة عشوائية بلغ حجمها أمجتمع الدراسة من جميع أعضاء هي تكون 
توصل الباحث إلي  (SPSS( واستخدم الباحث الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية )90)

 :تيةالنتائج األ
الجودة الشاملة أن كليات التعليم التقني تطبق مفهوم التخطيط االستراتيجي ومحاور إدارة  .1

لمتمثلة في ) توصيف المناهج والنظم واللوائح و التحقق و ا و الخاضعة لالختبار
ة التدريس( حيث كانت نتيجة التطبيق أعضاء هيأ و تقنية المعلومات و  الوسائط التعليمية
 بدرجة متوسطة.

حصائية للتخطيط االستراتيجي على محاور إ ةالدراسة عدم وجود أثر ذي دالل رتأظه .2
 الجودة الشاملة.

إحصائية لمفهوم التخطيط االستراتيجي  ةرت الدراسة عدم وجود أثر ذي داللكما أظه .3
وقد أوصي الباحث في ورقته  تقنية المعلومات.تطبيق محور الوسائط التعليمية و  على
   ي:اآلتبــ

بشكل خاص  التقنيكليات التعليم  ىم بمفهوم التخطيط االستراتيجي لداالهتمازيادة  .1
األهداف و كون هناك وضوح للرؤية و يليم العالي الليبي بشكل عام حتى ووزارة التع

 الغايات المستقبلية لجميع المستفيدين و القائمين على هذا القطاع الحيوي.
ليمية و المتمثلة في )النظم واللوائح ( لكي إجراء تغييرات جوهرية في محور البرامج التع .2

 تتفق مع متطلبات محاور الجودة الشاملة.
توصيفها وفقا لمتطلبات سوق العمل عليا بتصميم البرامج التعليمية و اهتمام اإلدارة ال .3

 المستهدفة في قطاع التعليم.
طنية للتعليم لو ة ايأي الجامعات والكليات التابعة للهإنشاء إدارة للتخطيط االستراتيجي ف .4

ضمان  لتخطيط االستراتيجي وربطها بإدراةالفني لضمان نجاح التطبيق الفعال لالتقني و 
 الجودة وتقييم األداء على العمل المشاركة في صياغة رؤية مشتركة وموحدة.

في تطبيق محاور الجودة  هاالستراتيجي ودور  زيادة اهتمام الباحثين بموضوع التخطيط .5
الشاملة في قطاع التعليم بشكل عام وفي الجامعات الليبية بشكل خاص )محمود : 

2015  :29 – 51   ) 
من خالل استعراض الدراسات السابقة في مجال التعليم التقني و التدريب المهني لوحظ قلة 

ل الدراسات القليلة التي المحلي ، لكن من خال ى ذا المجال خاصة على المستو الدراسات في ه
هتمام و التدريب المهني وعلى حتمية اال وجدت تبين اجماع أغلبها على أهمية التعليم التقني

نتاج والخدمات المهني وربط التخصصات بقطاعات اإلبمؤسسات التعليم التقني والتدريب 
نتاج ا  يع و تأخذ مكانها على أجندة التصنوالمؤسسات االقتصادية حتي تستطيع الدولة أن 

ع التعليم التقني و ت الدراسات السابقة في مجملها واقالتكنولوجيا و تنفيذ خططها التنموية ، وتناول
سفرت نتائجها عن وجود أتدريب و المهني وبرامجه وتطويره و المستجدات الكونية و األعداد و ال

وأن ثمة قصور واضح في  غائرة بين البلدان العربية ودول العالم المتقدم في المجال التقني هوة
 كز التقنية .اجميع مكونات المنظومة التعليمية و اإلدارية للكليات والمعاهد والمر 

ة و توثيق تخلفيعرض مالمح هذه الدراسات في تأكيد أهميته و  من الحاليويستفيد البحث 
    نتائجه.
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 :مفهوم التعليم التقني والمهني 
وبذلك فان التقنية في ها في الالتينية تكنولوجيا و تعني عمل شيء ما بإتقان أصلالتقنية 

ل  ما بمهارة ، و نجاز عمزات و األساليب الفنية الالزمة إلالشامل تمثل التجهيو مضمونها العام 
البرامج و الخطط المنفذة ألجل تحقيق هذه المعرفة المهارية في مجال ما )  التعليم التقني هو

 .( 15:  2001قرمان : 
في الوطن العربي " كما طرح في مؤتمر التعليم التقني و المهني  والمهني التعليم التقنيبقصد ي

كتساب المهارات و المعرفة اي الذي يتضمن اإلعداد التربوي و ذلك النوع من التعليم النظام
ل مهرة في مختلف المهنية و التقنية و الذي تقوم به مؤسسات تعليمية نظامية من أجل إعداد عما

التخصصات الصناعية و الزراعية و الصحية و التجارية لتكون لديهم القدرة على التنفيذ و 
ال اإلنتاج بحيث يكونون حلقة وصل مهمة بين األطر الفنية العالية الذي تعدهم الجامعات و العم

:  1998) طارق  ي نوع من التعليم النظامي الفني و المهني "أغير المهرة الذين لم يكتسبوا 
36.) 

من التعليم الذي يقدم معارف نظرية وتدريبات م التقني و المهني " ذلك النظام كما يقصد بالتعلي
ة لسوق العمل و يشمل على برامج دراسية في كافة مجاالت الصناعة و الزراعة و هعملية موج

 (.1449:  2013:  يالفندقة و االقتصاد المنزلي ويقدم من خالل مؤسسات الدولة " ) الطويس
وقد نصت اتفاقية التعليم التقني و المهني التي اعتمدتها اليونسكو في دورتها الخامسة و العشرين 

أن التعليم التقني و المهني يعني جميع أشكال العملية التعليمية ومستوياتها "على  1989سنة 
المعارف العامة التكنولوجيات و العلوم المتصلة بها واكتساب  ىتتضمن باإلضافة إلالتي 

المهارات العلمية و العملية و الدرايات بالمواقف و المدارك المتصلة بالمهارات المهنية في 
 (.1995) اليونسكو : "قطاعات الحياة االقتصادية و االجتماعية 

 ة( المنعقد31في المؤتمر العام الدورة ) والعلومالثقافة األمم المتحدة للتربية و  وقد عرفت منظمة
التعليمية  العمليةالتعليم التقني بأنه " جوانب  2001سنة  نوفمبر 3 – أكتوبر 15في باريس 

التي تتضمن باإلضافة إلي التعليم العام دراسة التكنولوجيا و العلوم المرتبطة بها و اكتساب 
بالمهن و  المهارات و المواقف وضروب الفهم و المعارف المتسمة بالطابع العملي فيما يتعلق

 . (20: 2002قطاعات الحياة االقتصادية و االجتماعية " ) اليونسكو : ىل في شتالعم
كما ركزت منظمة اليونسكو في إطار تحديد أهداف التعليم التقني على التطورات المرتقبة نظراً  
لضخامة التطورات العلمية و التكنولوجية و االجتماعية الجارية أو المرتقبة في مجال تكنولوجيا 

ة يية التعليمالمعلومات و االتصاالت حيث ينبغي للتعليم التقني أن يكون عنصرا أساسيا في العمل
مة في مختلف أنواع ومراحل التعليم ومجاالته ئدان مع ضرورة إلغاء الحواجز القافي جميع البل

 وبين التعليم التقني وعالم األعمال وبين المدرسة و المجتمع وذلك من خالل:
 المهني في كافة مستويات التعليم الدمج المالئم للتعليم التقني و  -
 القضاء على كافة أشكال التمييز بين أنواع التعليم  -
 ة.ي تعليمة مفتوحة ومرنن  إنشاء ب   -
االعتراف بالخبرة و تطور المهن والوظائف اة احتياجات األفراد التعليمية و مراع -

تحسين نوعية الحياة من خالل إقامة ثقافة من عملية التعليم و  اً العملية باعتبارها جزء
تحسينها عارف مهنية و اكتساب مهارات وممن توسيع أفقهم الفكري و  األفرادللتعليم تمكن 
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مساهمة اإليجابية في المجتمع بهدف استخدام ثمار التقدم العلمي و باستمرار لل
 االقتصادي و التكنولوجي من أجل الصالح العام.

 2001ة نوفمبر سن 2بتاريخ  19وبناء على ذلك اتخذت التوصية في الجلسة العامة رقم 
تحسين التعليم التقني وذلك بدعوة كافة الدول األعضاء باتحاد بضرورة العمل على تطوير و 

في اإلجراءات التشريعية أو غيرها من التدابير الالزمة لوضع المبادئ المنصوص عليها جميع 
 (.764: 2002راضيها )اليونسكو:أهذه التوصية موضع التنفيذ في 
 أهمية التعليم التقني والمهني :

ع تطور التعليم التقني وتبني الخطط التنموية الشاملة التي أظهرت تزايد الحاجة إلي األطر م
 الفنية القادرة على تنفيذ مشاريعها فقد تعاظمت أهمية التعليم التقني و المهني وازدادت الضرورة

   : تيةليه وذلك لألسباب األإ
الشامل يساعد في الحفاظ على التطوير اجات البشرية األساسية للمعرفة و االحتيشبع ي .1

 ريعه.تسو 
ة الماهرة للقطاعات االقتصادية والصناعية يوفر االحتياجات الضرورية لأليدي العامل .2

 تطوير المعرفة و المهارات و القدرات االنتاجية للقوي العاملة.و 
االستثمارات في زيادة ربحية  االجتماعي من خالل تأثيره ومساعدته يؤثر على الرفاه .3

 المادية.األخري االجتماعية و 
عالم العمل وعالم التكنولوجيا  ىسيع آفاق التعليم بجعله مدخال إليعمل على تو  .4

ومنتجاتها وذلك عن طريق دراسة المواد و األساليب التقنية و عملية االنتاج والتوزيع ) 
 (.65:  2007الشويخ : 

 : ىدريب المهني تهدف إلالتقني و التن برامج التعليم إوفي ليبيا ف
 عال. ى تو ين المؤهلين علميا وفنيا على مسيعداد الفنالعلمية إلفير الدراسة النظرية و تو  .1
اكتساب المهارات التقنية في إطار تشغيل وصيانة اآلالت والمعدات المتطورة في  .2

 جميع المجاالت المهنية 
 نتاجية .العاملة لزيادة القدرة اإل ى رفع المهارات الفنية للقو  .3
 توطين التقنية محليا وتطويرها. .4
 الرفع من كفاءتهم إعداد المدربين و  .5
دة المعرفة ومحو األمية المهنية ) عنشر الثقافة المهنية بشكل جماهيري لتوسيع قا .6

 ( . 33: 2002البشتي : 
 المهني:واقع التعليم التقني و 

وي ومكان المستحيث المسميات و الدول العربية من المهني في تتباين هياكل التعليم التقني و 
 :ىلتقني والمهني إلالتوجيه األساسي ويمكن تقسيم مستويات التعليم ااإلعداد وشروط الدخول و 

وقد يسمي تعليما فنيا ويتم عادة في كليات أو معاهد بعد المرحلة الثانوية و  التعليم التقني : 
 و الثانوية المهنية ومدة الدراسة أالعامة نجاح في امتحان الثانوية غالبا ما تكون شروط القبول ال

 ( سنوات وبه مستويان : 3 – 2) 
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 سنوات غالبا  3تقني عال ومدة الدراسة  -
 تقني مدة الدراسة سنتان  -

وقد يسمي التعليم الثانوي التقني أو التكوين المهني و التعليم الفني في  التعليم الثانوي المهني : 
لة الثانوية العليا حيث يقضي الطالب فترة التعليم  و التدريب بعض الدول ويتم عادة ضمن المرح

متفرغا في المدرسة و في أغلب الدول العربية ال تشترط المدراس المهنية التحاق الطالب أثناء 
 العطالت الصيفية في مواقع العمل و االنتاج لتلقي التدريب الصيفي.

كان يجمع التدريب المهني في الدول العربية انماط التدريب المختلفة سواء  التدريب المهني : 
كز التدريب فقط أو التدريب الثنائي الذي يجمع بين المدرسة أو االتدريب داخل المدارس ومر 

 .( 409: 2012المركز ومواقع العمل واالنتاج أو التدريب داخل العمل ) حلبي : 
م أسهمختلف المراحل التعليمية وقد  عدالت نمو متناسبة فيلدول العربية مالقد حققت معظم 

ل عام و التعليم ي اعتماد سيات لتطوير التعليم بشكسعي هذه البلدان لتطوير بنية المجتمع إل
عناية خاصة و تطوراً  وتحسناً  وترقية  هالتقني و المهني بشكل خاص حيث شهدت مؤسسات

جامعات وكليات تكنولوجية و تقنية باالعتماد على لجودته فقد استحدثت خالل العقد الماضي 
الخبرات المتوفرة أو الخبرات الدولية وقد نجحت التجارب التي وضعت لها رؤي واضحة لهذا 

ربط فيها التعليم التقني بالتعليم االكاديمي والزالت  التيالنمط من التعليم و تعثرت بعض التجارب 
القطاع  إسهام يه والزالمل بالرغم من الحاجة المتزايدة إلمخرجات هذا النمط محدودة في سوق الع

نشاء مؤسسات تعليم عال تقني محدودة .  الخاص في استحداث وا 
وعلى الرغم من الجهود المبذولة في مجال تطوير أنظمة التعليم التقني من حيث السياسات و 

ال أنه ال إالتدريب وغيرها  اليب التعليم أواألهداف و البنية المؤسسية و البرامج و الطرق و أس
التعليم التقني حتى تواكب  تزيد من الجهد لتحسين نوعية مخرجابذل الم ىتزال تحتاج إل

المستويات العالمية ويلبي احتياجات سوق العمل من المهن و التخصصات الجديدة ) العطار : 
1994 :58.) 

ن انخفاض في الجانب النوعي من الواقع أن التعليم التقني في العالم العربي عموما يعاني م
التدريب و التأهيل وذلك يستلزم تضافر الجهود و التنسيق لتطوير المناهج و البرامج إدخال تقنية 

ليم التقني في الوطن المعلومات و االتصاالت الحديثة في هذا النوع من التعليم وأن يعمل التع
ستهالكها فحسب خصوصا وأنها تواجه نتاج وصناعة تقنية المعلومات بداًل من اإالعربي على 

معظم المشاريع الصناعية و الزراعية و الخدمات االجتماعية و الصحية و فتحديات جسيمة 
 الطبية وبرامج مكافحة األمية و استغالل الثروات الطبيعية و استثمار العنصر البشري تتطلب

اد تلك التحديات بسب تسارع تأمين الموارد المالية و تزد ىإلأطر تقنية مؤهلة تفوق الحاجة 
  (.   50: 2010التطور التقني و تشعب التخصصات التقنية ) الطاهر : 

 في ليبيا :  والمهني  يالتعليم التقن
تحت مسؤولية  و المهني التقنيالتعليم  ي حيث يأتينتشرف وزارتان في ليبيا على التعليم التق 

كلية تقنية  16مؤسسة موزعة بين  488التعلم التقني على تشرف هيأة و وزارة التعليم العالي حاليا 
:  تيةنح هذه المؤسسات الشهادات األمعهد فني متوسط و تم 381معهد تقني عال و  91و 
        (التقني الفني ى ) المستو  (دبلوم التقني العالي ) العامل المهني( ى لوم متوسط ) مستو ــــــدب
طالب سنة  133418هذه المؤسسات حوالي  تضماالختصاص ( و  ى ) مستو  (بكالوريوس تقني )
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وتقدم لمعاهد التقنية المتوسطة منهم داخل المعاهد العليا و ا % 90أكثر من  2013/  2012
ا و تدريبا في تخصصات عدة مثل الهندسة و اإلنشاءات و الهندسة هذه المؤسسات تعليم

و الصيد   الزراعة و السياحة و الضيافة الميكانيكية و هندسة التحكم اآللي و الحاسوب و
 البحري .

 450حوالي من قبل التدريب يقدم و أما التدريب المستمر فتشرف عليه وزارة العمل و التأهيل 
ات تدريبية في اللغة االنجليزية و تكنولوجيا المعلومات واإلدارة و مؤسسة خاصة تركز على دور 

ات في البناء و المهن الهندسية مراكز تقدم دور  4ر وزارة العمل و التأهيل يفي المقابل تد
 مدن ليبية. 6أكبر هذه المراكز له فروع في ، و وتكنولوجيا المعلومات و اإلدارة 

للمعلومات أو البرامج  وتعمل الوزارتان بشكل منفصل و في الواقع ال وجود لتعاون وال تبادل
          من نفس النظام  اً ليم ال يمثالن جزءالتعليمية المقدمة بين الجانبين وكأن التدريب و التع

 ( .5:  2014) تورينو :
ويمكن القول أن مؤسسات التعليم التقني و التدريب المهني في ليبيا تعاني من بعض التحديات و 

 المشاكل التي أدت إلي تدني مستوي التعليم التقني و المهني بها.
المهني في ليبيا في  و التدريب التقنيالتعليم  ويمكن إيجاز التحديات و المشكالت التي تواجه

 ية : تالنقاط اآل
قبال على التعليم التقني و التدريب المهني نتيجة للثقافة السائدة في المجتمع انخفاض اإل .1

تعليمهم العالي بالكليات الجامعية  هم لمواصلةئأولياء األمور توجيه أبناالليبي حيث يحبذ 
وعدم االقبال على التدريب المهني بالرغم من وجود فيض من العاطلين من خريجي 

 .الجامعات
العليا المعاهد المهنية و اسي و جين من مراكز التدريب األسيكفاءة الخر  ى مستو  يتدن .2

ضعف ألسباب مختلفة تتعلق بضعف الترابط مع احتياجات سوق العمل الفعلية و 
 التدريب العملي أثناء الدراسة وعدم مسايرة التطورات الحديثة في عالم األعمال.

المهني حيث شراف على قطاع التعليم التقني و قرار الهيكلية اإلدارية وجهات اإلعدم است .3
تنفيذ إعاقة إلي  ىمرات مما أد تغيرت جهات اإلشراف خالل السنوات الماضية عدة

 تقييمها ومتابعة تطويرها.الخطط و البرامج و 
 لمعاهد المتوسطة والعليا ومراكز التدريبالحاد في عدد المدربين المؤهلين في االنقص  .4

ربين الوافدين من بعض دعتمد بنسب عالية على الماألساسي ، حيث ال تزال المعاهد ت
ن لم يتم تدريبهم أصال ضمن ياألقطار العربية ، كما أن معظم المدربين الوطني

عداد المدربين في ( معاهد مهنية إل10لرغم من وجود )واصفات المتعارف عليها ، وباالم
داد المعلم و ن برامج هذه المعاهد ال ترتقي إلي المستوي المطلوب في أعأليبيا إال 

ء  الذي يمتلك المعرفة و المهارات في مجال االختصاص المدرب التقني الكف
 التعليمية المطلوبة.باإلضافة إلي المواصفات التربوية 

الكبير في برامج التدريب و التطوير المهني للمدربين و المعلمين التقنين أثناء  صالنق .5
الخدمة وعدم وجود نظام متكامل للتطوير المستمر لكافة المدربين و العاملين في المراكز 

مات و و المعاهد المهنية والتقنية بما يحقق استمرار في رفع الكفاءة و تحديث المعلو 
 المهارات ومتابعة التطورات التكنولوجية في حقل االختصاص .
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وعدم  في كافة االختصاصات بالمعاهد المهنية المتوسطة الدراسية قديمة المناهج  .6
 تحديثها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في ليبيا.

النقض في التدريب الميداني العملي في المصانع و قطاعات العمل قبل التخرج  .7
للمتدربين لضعف العالقة و التنسيق مع أصحاب الورش و المصانع أو مؤسسات الدولة 

 ( .47 – 46:  2013المختلفة ) مجلس التخطيط الوطني : 
تدني البنية التحتية لبعض المؤسسات التعليمية و افتقارها إلي الشروط الصحية الواجب  .8

سسات كانت في األصل مدارس فرها طبقا للمواصفات العالمية ، ألن بعض هذه المؤ اتو 
 ابتدائية .

داء المؤسسات حة المعالم تهدف إلي التحسين من أعدم وضع استراتيجيات واض .9
 التعليمية التابعة للتعليم التقني خالل فترات زمنية معينة.

السالح مما يتسبب  األمني الذي يعد تحديا كبيرا في الوقت الراهن نتيجة انتشار الوضع .10
التهديد في غياب أداء المؤسسات التعليمة و ظهور حاالت الخطف و  ى في تراجع مستو 
 العنصر األساسي في المرحلة الراهنة. داألمن الذي يع

ة التدريس وعدم تطوير مهاراتهم ورفع كفاياتهم التدريسية و يأضعف أداء أعضاء ه .11
 ( . 103 – 100:  2014التدريبية ) فرحات وآخرون : 

لة عن احتياجات سوق العمل الفعلية المالية و صالبيانات المففر المعلومات و اعدم تو  .12
المستقبلية ومواقع االنتاج المطلوبة مما يؤدي إلي ضعف إعداد برامج التعليم و التدريب 

 التقني و المهني وارتجاليتها.
االفتقار للتخطيط العلمي المدروس للتوزيع الجغرافي لمؤسسات التعليم و التدريب من  .13

 .متها لهاءالكيف ووفقا لحاجة كل منطقة ومال حيث الكم و
ضعف اإلدارة التعليمية و التدريبية وقصورها وعدم قدرتها على تطوير وتحسين إدارة  .14

 المؤسسات التابعة للتعليم التقني والمهني.
م والتدريب واإلنتاج انعدام الخدمات االستشارية و االرشادية و التوجيهية التي تدعم التعلي .15

 ( 13:  2014ين : وعو ) الوسيع 
التقني السريع من تغيير في دم العلمي و الوظائف وما يؤديه التقسرعة تغير المهن و  .16

  المهني عن مواكبة هذا التغير.هن وعجز مؤسسات التعليم التقني و داء الممواصفات أ
هات دودية أنواعه وتخصصاته رغم التوجاحة التعليم التقني و المهني ومحسضيق م .17

الجادة في السنوات األخيرة لتوسيع التعليم التقني والمهني من قبل وزارة التعليم ومن قبل 
 ( 10:  2009الكليات كمجهود ذاتي ) المغربي و الودان : 

المشكالت الواردة أعاله و العمل على وضع حلول جذرية لها من الوعي ب األهم من كل ذلكو 
في ضوء  و التدريب المهني في ليبيا  اع التعليم التقنيخالل تحليل الرؤية المستقبلية ألوض

 احتياجاته الحالية و المستقبلية.
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 النتائجرابعا:  
اإلقليمية و المحلية و العربية و دراسة األدبيات النظرية و الدراسات السابقة عرض و بعد 

 تحليلها توصلت الباحثة إلي مجموعة من النتائج أهمهما ما يلي :
المهني في ليبيا وعدم لداخلية لبرامج التعليم التقني و او تدني مستوي الكفاءة الخارجية  .1

 ارتباطها بمتطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية.
حجام الطالب عن االلتحاق بمؤسسات التعليم التقني والمهني ويرجع ذلك إلي النظرة إ .2

 مهني حيث يربط الناس هذا النوع من التعليم بالحرف اليدوية.الدونية للتعليم التقني و ال
معظم مؤسسات اإلنتاج بالقطاع الخاص في تمويل برامج التعليم التقني و  إسهامعدم  .3

المهني وتردد معظمها في استخدام خريجي مؤسسات التعليم التقني و المهني و تفضيل العمالة 
 األجور . ى وعية أو مستو تتعلق بالن ألسبابالوافدة 

لمراكز التابعة للتعليم التقني اين في المعاهد والكليات و يالمدربين الوطنقلة عدد المعلمين و  .4
 المدربين الوافدين من بعض األقطار العربية.بنسب عالية على المعلمين و اعتمادها والمهني و 

اصفات ارها للشروط و المو افتقت التعليم التقني والمهني و تدني البنية التحتية لمؤسسا .5
 العالمية 

البيانات المتعلقة باحتياجات سوق العمل الليبي وكذلك المعلومات عدم توفر المعلومات و  .6
المؤسسة التابعة  مواردصصاتهم وعدم حصر االمكانيات الوطنية و الخرجين وتخ بأعدادالمتعلقة 

 للتعليم التقني والمهني.
الجودة في مؤسسات التعليم التقني و المهني في ليبيا وعدم وجود برامج  ى تدني مستو  .7

 .فعلية لضمان الجودة 
شراف على مؤسسات التعليم التقني و المهني في ليبيا حيث تشرف تعدد جهات اإل .8

 وزارتان على التعليم التقني و المهني في ليبيا دون تنسيق حقيقي أو تعاون يذكر بينهما .
 ح لتطوير التعليم التقني في ليبياالتصور المقتر 

 :أوال : مبررات وضع التصور المقترح
بقة و في ضوء التطورات االقتصادية واالجتماعية و افي ضوء المالحظات و الدراسات الس

الديموغرافية التي حدثت مؤخراً  على الصعيدين المحلي و االقليمي وما رافقها من حراك مهني و 
و الفائضة في أعداد الخرجين من التخصصات األكاديمية ، ونظراً  ألغفال  نظراً  للزيادة الكبيرة

برامج التعليم التقني و المهني لمتطلبات سوق العمل الليبي ونظراً  للتحديات االقليمية و العالمية 
فقد أصبح لزاما على الجهات المعنية أعادة النظر في برامج التعليم بصورة عامة وبرامج 

ني أقدم تصوراً  نظريا شموليا إه فتقني و المهني بصفة خاصة ولذلك كليم الومؤسسات التعل
 للتعليم التقني في ليبيا.

 ثانيا : مرتكزات التصور المقترح 
 اعتمدت الباحثة على مجموعة من المرتكزات األساسية في وضع التصور المقترح أهمها :

اإلقليمية والنظرية إلي أهمية و  شارت الدراسات السابقة المحليةالدراسات النظرية حيث أ .1
 وضرورة تطوير التعليم التقني والنهوض به حتي يستطيع تحقيق أهدافه.
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الحالي في ظل الظروف الراهنة  المهني في ليبيا ووضعهالتقني و  مالمح وواقع التعليم .2
متعددة في ف عضنقاط أوجه قصور و  وجود الدراسات السابقة المحلية نتائجحيث أكدت 

المهني وبرامجه ومعاناته من عدة مشاكل وعمليات مؤسسات التعليم التقني و وظائف 
 وعوائق.

 :ثالثا : أهداف التصور المقترح
 الهدف األول :

ارتباطهما مع متطلبات  تعزيززيادة الكفاءة الخارجية الداخلية لبرامج التعليم التقني والمهني و 
مية التنمية االقتصادية و االجتماعية واحتياجات سوق العمل وبناء القدرات الوطنية النوعية والك

 ية :تيق هذا الهدف اتباع اآلليات اآلتطلب تحقويفي التعليم التقني والمهني 
  في برامج التعليم التقني المهني  المهارات المستحدثة وتضمينهاتطوير 
  ني ويشمل ذلك تعزيز الجوانب المتعلقة بما فيه منظومة التعليم التقني والمهتطوير

 المهني وتفعيل عنصر المساءلة.الالمركزية وتمكين مؤسسات التعليم التقني و 
 االقتصادية للمدربين في التعليم التقني والمهني وتطوير و  تحسين األوضاع التربوية

 لتأكيد على مواصلة نموهم المهني.اتعليمهم وتدريبهم أثناء الخدمة و برامج 
  دتها ويشمل ذلك تعزيز الكفاءة الداخلية لمؤسسات وبرامج التعليم التقني والمهني وجو

التجهيزات و الجوانب الكمية والنوعية المتعلقة بالمدربين واإلداريين والمناهج والمباني و 
 .طرائق التدريس و التدريبالتسهيالت التعليمية و 

 يتها ويشمل ذلك الخارجية لمؤسسات وبرامج التعليم التقني والمهني وفاعل زيادة الكفاءة
المهني من جهة و  التقنيالنوعي بين مخرجات مؤسسات التعليم االرتباط الكمي و 

 .ى قتصادية واالجتماعية من جهة أخر واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية اال
 الهدف الثاني :

المتوسطة و العليا بكافة المستويات األساسية و  التقني و المهنيزيادة االلتحاق بالتعليم 
لك دي عاملة ماهرة وتقنية تلبي احتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية ويتم ذأيلضمان توفير 

 : تيةمن خالل اتباع االليات اآل
  و توفير زيادة الطاقة االستيعابية للمعاهد التقنية و المهنية المتوسطة بصورة تدريجية

المستلزمات المادية و البشرية من معلمين ومدربين تقنيين وأجهزة ومعدات تدريبية 
 طورة .ب و مناهج ووسائل تدريب حديثة ومتوكت

  المهني وأعداد النشرات االرشادية مية مستمرة حول التعليم التقني و عالإ تنظيم حمالت
براز اهمية التعليم التقني حول المهن في سوق العم  المهن في االقتصاد الوطني.و ل وا 

  زالة كل العوائق التي قد اتاحة الفرصة لكافة الراغبين في االلتحاق بالتعليم التقني وا 
ن تمنع البعض من تحقيق رغباتهم وذلك بتبني نظم تعليمية مرنه مع االستفادة م

 كافة المناطق وخاصة النائية منها. الوسائل التقنية الحديثة لنشر التعليم التقني في
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 لهدف الثالث : ا
اعليته في التخطيط وضبط الجودة تحسين كفاءته وف وتوسيعه دور القطاع الخاص رتطوي
الخاص في تمويل خطط وبرامج ومشاريع التعليم التقني والمهني ويتم ذلك إسهام القطاع وترشيد 

 من خالل اآلليات التالية.
 في لجان  هوتفعيل دور اعلة للقطاع الخاص وتعزيز قدراته تشجيع المشاركة الف

 المهني .و  التقنيونشاطات التخطيط ورسم سياسات التعليم 
  الخاص بتأسيس مؤسسات التعليم التقني والمهني.دعوة القطاعين العام و 
 المهنية لعمالة التقنية و ل الجهات المستفيدة من ازيادة قناعة مؤسسات المجتمع بتحم

 عدادها.إ تكلفه 
  اإلعفاءات الضريبية للقطاع الخاص المشارك في تنمية الموارد البشرية منح الحوافز و

 المهني بصفة خاصة.عامة وفي التعليم التقني و صفة ب
 الهدف الرابع : 

 ملذوي كفاءة ومهارة عالية للع ومدربيهالتعليم التقني  عداد معلميتطوير القدرات الوطنية إل
ليا وذلك من خالل اآلليات في مراكز التدريب األساسي و المعاهد المهنية و المتوسطة و الع

 : تيةاآل
 المهنية و  ريجو المعاهدتنظيم برامج خاصة في معاهد إعداد المدربين يقبل فيها خ

عداد المعلمين و المدربين التقنيين للمراكز و المعاهد المتوسطة التقنية العليا بهدف إ 
تماشى مع المناهج المعتمدة في تلك المعاهد وحسب االختصاصات واحدث بما ي

 المستجدات العلمية التقنية.
  المدربين للمعاهد العليا يقبل فيها خريجو الجامعات بما تنظيم برامج خاصة إلعداد

 يتماشى مع المناهج المعتمدة في المعاهد العليا وحسب االختصاصات.
  تقنيين يرتبط بالتطوير المدربين الظيفي للمعلمين و وضع نظام للتدرج المهني والو

 المشاركة في الدورات التدريبية.المستمر و 
 هذه المراكز على أحداث أساليب التدريب باالستعانة بالخبرات في المدريين ب تدري

 العالمية.
 الهدف الخامس :

تطوير البنية التحتية للمراكز و المعاهد المهنية و التقنية المتوسطة و العليا وتوفير المباني و 
 الورش و المختبرات و المكتبات ومواد التشغيل ويتم ذلك من خالل :

  التدريب وسوق العمل لتقييم واقع المعاهد التقنية و تشكيل فرق عمل من قطاع التعليم و
 يا.المهنية المتوسطة والعل

  المعاهد التقنية والمهنية القائمة على أساس غرافي للمراكز و عادة النظر في التوزيع الجإ
 الكثافة السكانية والنشاط االقتصادي واحتياجات التنمية.

 لمهنية بعد الحصول االخاص في فتح المعاهد التقنية و  دراسة أمكانية مشاركة القطاع
 التدريب التقني والمهني.من الجهة المشرفة على التعليم و  االعتمادعلى الترخيص و 
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 الهدف السادس : 

في تطوير نظم معلومات الموارد البشرية و وتطويرها االمكانيات الوطنية والمؤسسية دعم 
استعمالها و االستفادة منها في التخطيط و رسم السياسات واالستراتيجيات واتخاذ القرارات و 

 و المهني ويتم ذلك من خالل : التقنيصة في مجال التعليم التطوير خاالبحث و 
  جوانب المتصلة بقوة العمل الو  الفنيةتعزيز اإلمكانيات المؤسسية و تشمل اإلدارية و

د النظام الوطني بالمعلومات مثل : العاملة و المنظمات التي تزو  ى لقو ة األدي هي
مؤسسة التدريب المهني  والتعليم والتربية مركز االحصاءات العامة و وزارة التعليم 

 ومؤسسة الضمان االجتماعي.
 ها ومعالجتها ونشرها عموصول إلي المعلومات وجتشجيع استعمال التقنيات الحديثة لل

 على المستويات الوطنية و القطاعات المختلفة.
  االستراتيجيات واتخاذ القرارات بناًء على و تعزيز ثقافة رسم السياسات تنمية الوعي و

المعرفة الناجمة عن معلومات موثوقة وخاصة في المجاالت المتصلة بالتعليم و 
 التدريب التقني و المهني.

 الهدف السابع :
 ىارات و المعارف لدالمه ى تقني و المهني من حيث تحقيق مستو ضمان الجودة في التعليم ال

جين من المراكز و المعاهد المتوسطة والعليا المستهدفة و المطلوبة في سوق العمل ير كل الخ
 وذلك من خالل :

  المدربين داء المعلمين و ليب التدريس الحالية وضمان جودة أساأالعمل على تطوير
 العليا.ودة التقويم بالمعاهد المتوسطة و وج

 جهزة الحديثة و األبالتقنيات و لمهني التدريب العمل على تزويد مؤسسات التعليم و ا
 .دربيناعتبارها عنصر اساسيا في أداء المعلمين و الم

 ليت ورفع مهارات استخدام الحاسب اآلاالتصاالا المعلومات و االستفادة من تكنولوجي 
 أعضاء مؤسسات التعليم التقني والمهني. ىلد

 الهدف الثامن : 
تضم بحيث لمؤسسات التعليم التقني والمهني وتطويرها  إلداريةاو  التنظيميةالهياكل  تحديث

والهيئات العليا و القطاع الخاص وبحيث تتفاعل هذه  الوزراءممثلين للقيادة العليا ومجلس 
برام اتفاقيات التعاون الدولي التقني ويتفرع من هذا الهيكل وحدات  الجهات في تنظيم نقل التقنية وا 

التقنية المتوسطة والعليا تدعم االبداع والمبدعين  ومراكز تنظيمية ملحقة بالمعاهد و المراكز
وتعمل على تحويل هذه المؤسسات إلي نظام وطني للتجديد و االبتكار وتزويد المجتمع بما 

يات للتنمية بها وتتم ذلك من خالل اآلا ةلعملي ةمن أطر فنية و تقنية ومهنية داعميحتاجه 
 :تيةاأل

 قبل وزارة  مندارة التعليم التقني والمهني تعديل الهيكل التنظيمي إلوضع تصور ل
 التعليم التقني والمهني.
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 التوصيف وليات و السلطات و ؤ و المس دراسة مفردات الهيكل التنظيمي ) المهام
 تحديد نقاط القوة و الضعف في كل وحدة إدارية.و الوظيفي ( 

 كفاءتهم ي وتحديد حصر جميع العاملين داخل إدارة مؤسسات التعليم التقني والمهن
 احتياجاتهم التدريبية لرفع كفاءتهم. ى عداد برامج تدريبية في مستو ا  أدائهم و  ى ومستو 

  داء الخدمات أكفاءة  ىبشرية الموجودة وتقييم ودراسة مدعداد قاعدة بيانات بالموارد الإ
 التنظيمية داخل إدارة التعليم التقني والمهني.اإلدارية و 

 ي عن طريق توفير األجهزة االلكترونية وتخزين النظام اإلداري الخدمة دخال ميكنإ
 المعامالت اإلدارية الكترونيا

 رابعا : معوقات تنفيذ التصور المقترح :
قد تزول إذا ما وجدت تحول دون تطبيق التصور المقترح و مجموعة من المعوقات قد  توجد

 قيادة قوية جادة قادرة على التغلب عليها من بين هذه المعوقات:
التجديدات مما  بني هذهتالمركزية الشديدة وعدم مشاركة وزارة التربية و التعليم في  .1

 عن مواقع التنفيذ .ة يجعلها تقف بعيد
الفصل التام بينهما وعدم المهني و ن في ليبيا على التعليم التقني و ن تشرفايوجود وزارت .2

 وجود تعاون وتبادل للمعلومات والبرامج بينهما.
راته خاصة في اظام المعلومات في قطاع التعليم بشكل عام و إدضعف في بنية نال .3

 درةب تقليدية في عملياته المحدودة ونعلى أساليه التعليم التقني و المهني واعتماد
 البيانات و المعلومات على نحو دقيق وسريع وذلك لقلة توافر أنظمة معلومات فيه .

 ليبيا. الصراعات فياستمرار لوضع األمني و عدم استقرار ا .4
 الخاتمة
ن التطورات و التغييرات التي حديث سريعا في وقتنا الحاضر تحتم على مؤسسات التعليم إ

ع سوق العمل من خالل مأكثر على مجت االنفتاحضرورة تقني و التدريب المهني في ليبيا ال
 تحقيق هذه المؤسسة ألهدافها و التي من بينها خدمة المجتمع ككل ، وهذا يتطلب من هذه

في السلم االجتماعي و تطوير مناهجها وقياداتها حتي  بأعضائهاالتطوير  و المؤسسات االرتقاء
وتتعرف على مصادر التأخر و التدني فيها  هلتفاعل مع المجتمع و تتحسس مشاكلتتمكن من ا

وحتى تتمكن من وضع استراتيجية واضحة المعالم للتعليم التقني  بالواقع عن طريق ربط األبحاث
رار على تطوير برامجها وتغيير لتدريب المهني وربطها بسوق العمل الليبي و العمل باستموا
 عها الحالي لألفضل.واق
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 ةـــــص الدراســــــملخ
 الريــــــــــاض فاعـــليــة اللـــعـــاب اللـــغــويــة في تنــمـــية مهــــارة االستمـــــــــــاع لدى أطفـــــال 

 ملل  مفلل  ا هت للللللللللللللتد تاميلل  يتمثللا هدفلللر هد في  عد د لللهل   الل مل  لل فا  ال هودةلل   هدا  يلل  ع       
تا  لللللللن  هدةيا   هدم لللللللتفلعين عد راس هدل ه للللللل    لللللللا ه  5-6ف  دلى أطف ل هد ي ض من  لللللللن  هكت للللللل  

عقل  ، هدبةلي –ب دط يق  هدمقص لا    ل تا هاتق ء تصميا هدمجم  تين هدتج ي ي   هدض بط   هدقي   هدق اد 
طفال  طفا   مجم    تج ي ي  تتك ن  20تا تق للللللليا هدةيا  ددل مجم  تينة مجم    ضللللللل بط  تتك ن من 

ي ض هوطف ل بمليا   ا  زي، أ م  را  لللللا ه ل هدماتنقين     6-5طفال  طفا  من أطف ل هد ي ض) 20من
 هتان هر  00 5 لللللا ه ل   ل ت ه س مت  لللللز هدةم  هدزماد دتطف ل )هدمت  لللللز هدن للللل  د   6-5 ين) م 

 دإلج ب   ن ع ضلللي   هدل ه للل  ه لللتحلم  هدب نث  هول ه  هاتي ة   ا مل هودة    ؛ ل 81 0هدمةي  ي   
 ل 2009ه  هدقل ه  هداف ي  هدا  ي  دطفا هد  ض  د لهل )هدف  ها ،بط  ي  هحتب   هدا  ي  )د لهل هدب نث ل    

 ن    مة ما هدثب   بط يقتينةم ه  ا هدحص فص هد يك مت ي  دامقي   بتا 
  ل  اغ مة ما   Pearson  correlation ادك  تط يق مة لد   ي  لللللللللللللل ن  "هدتجزف  هداصللللللللللللللفي "،  1

 مؤش  جيل  ال ثب   هتحتب    يةُل  ر  لهل دنص فيً     ؛ ل دال ج  هدكاي  دامقي  0  92هدثب  )
داللل جلل  هدكايلل   ل0.94)تا ن لللللللللللللللل   مةلل مللا هدثبلل   بط يقلل  "د لل لا هتحتبلل  "   اغ مةلل مللا هدثبلل     2

 مؤش  جيل  ال ثب   هتحتب     ر  لهل دنص فيً   يةُل  دامقي  ،
 abstract 
 The effect of using language games in the development of listening 

skill in preschool 
 The aim objective in the preparation of a program based on the language 
games in the development and acquisition of  listening skills in children 
from the age of  6-5 years of  Targeted in this study. 

  Has been divided the sample into two groups: a control group of 20 
male and female  and the experimental group, consisting of 20 male and 
female  of the children (5-6 years) enrolled in kindergartens in the city of 
Benghazi, the ages of (5-6 years) The median chronological age of 
children (average arithmetic mean = 5.00 standard deviation = 0.81.  
 To answer the hypotheses and purposes of achieving its objectives the 
researcher used the following tools:   Game software language (prepared 
by the researcher).& 2. Mental capacity battery tests language of a child 
kindergarten setting (Alhorana, 2009).  
  Have been calculated stability coefficient in a "re-test", applying the 
equation Pearson, correlation, The value of the correlation 92.0. Formula 
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for correct statistical stability coefficient calculated in a way re-testing has 
reached the stability coefficient (94.0) of the total marks of the scale. 

 
 : ةـــــمقدم
بمازدللل  نج   يةللللُ م ناللل   يللل ض هوطفللل ل دن تة يض هدطفلللا دح  ا هدا للل  هوا عد أط         

هو للللللللللللل   هداي ت ال  ايا محتال هدح  ه  ، ادك أن ت  ي  هدف ل د  ي  تاة  ل  ه مفم  عد تامي  
، داه دا   مف  ه  ه عك س،  تك ين  ال  تا هتجتم  ي ،  ت هصاا هدف  ا مع محتال أا ه  هدمة  ر

عإن هدبنث عد راه هدم ضلللللللللللللل   ينيل بلرمي  متزهيلا دلى هدب نثين من جف ،  دلى هدة ماين عد 
 من جف  ث دث   طف لنقا هدطف د  من جف  ث اي ،  دلى أ دي ء أم   هو

 ، ت لللتحلا عيا هد م ز  هوصللل ه   هدكام   داتة ي  تلهداة  هد ا   منهودة   هدا  ي  تةُل       
 يةتمل  ال هداة  ب دكام    كيفي  دح هج هدصلل   هدمايا  تك ين هدجما،  ي للتحلا هوطف ل عيا 

ث   ت   ل هودة   هدا  ي  هدطفا  ال هداطق هدصنيح  أشك ل هدا    هدق ه ل هدا  ي ،  ،مف لهتا هء ه 
  ل50ة 2006)  ل هدنميل، ت   لس  ال هإلل هك هد مةد  هدتة ي  هدجيل 

 م   ه  ماف ة "دن ألها هت تم    ادك دمجم    ،   مف  ه  هدا   د يمف  ا هت تم   عد أ         
تةما عد جميع هتتج ر  ، ع إلا  ن ي مع من يتكاا   هءس،  من يتكاا أم ما،   ن يمياا،  لهوان)

عد  ي ما ب  لللتم ه    ن شلللم دا، كم  ي لللتطيع أن ي لللمع هدبةض  را عد أم كن أح ى  ت ي هرا؛  تة
ن هإلا للل ن ي لللمع أكث  مم  يق أ أ  يتكاا أ  يكت ،   ن  للل  هد لللمع دلى هإلا للل ن هديقي   هدما ا ،  ه 

ت تبز  تةاا هدكالا،  رد هدن  لللللللللللللل  هدمفم  دتط   هدمل ك   هدةقاي   هدفك ي   ام ر ، عضللللللللللللللال  ن 
 لاقل ا  هدنصلللللللللل ل  ال هدمةا م  ،  دادك داه عقل هدطفا هد للللللللللمع بةل  تلتا مب شلللللللللل ا عقل مةا هد

 ل 156 ة 2003  ل هدف لي ، ") هداطق
و ل الل هدة ا هدا يكت لللل ف  هدطفا ح دلى هدطفا،هدمف  ه  هدا  ي  اشلللل ءه ً  هإلاصلللل   أ ل يةلُ       

  ت جع أرمي  هكت لل   راس ط هل ني ا هإلا لل ن ، أكث  هدمف  ه  هدا  ي  ه للتحلهم ً  من  م س كم  أاا
 هت للللللللللتم   يزيل  ن مج ل هد للللللللللمع ؛ واف  مف  ا هيج  ي    تاقد ،هدمف  ا دك اف  أ لللللللللل   كا تةاا 

 ل  80ة  2006)هدف  ها ،  مع   يص ن ف  دل هك  عفا دم  يُ  اشط  تتطا  هتاتب س ،
 دل هترتم ا بةماي  هت للللللتم   دليفا  تاميتف ه     ،  ه جيلهً اصللللللتددل أن ي طف لينت ج هونيث      

 ادك نتل يتمكا ه من هدةما لهحا مجتمع مةقل  لللللللللللليك ا ن  ،من حالل ت عي  مثي ه   للللللللللللمةي  
 ل 49ة 2003أ ض ء عة دين عيا )  دا،

هت للللللللللللللتملللل    للللل ا هدم للللللللللللللتمع  ال ت جيللللا هاتبلللل رللللا دامةال هدةلللل ا مفلللل  ا  تتطالللل  كفلللل ءا "     
د  من هدمة اد هو للللل  لللللي  دا   هدت ،داكالا)هدنليثلمن حالل مة عتا داكام   هدتد ي لللللتمع دديف  

دح  ا  راه هدتف للللللللللي  تلحا عيا ه ،آح  تف للللللللللي  هدنليث  ماي  اهتي  تحتال من ع ل ددل  ،يففمف 
 ل 56ة 2003) يل،"هدشحصي 
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هدشلل س أ  هد صللل بنيث أن مف  ا هدنليث رد هدقل ا  ال  ددل ل8ة 2006)  يشللي  هد همياد    
 م  يقصلس هدطفا من هداق ط هدمفم  ب دا ب  دا  نل ن)هدم تمة  يةد هاح  

هت تم   مف  ا مفم  من مف  ه  هتتص ل هدتل يشيع ه تحلهمف  عد مةيا م ه ل هدني ا  ل ية" 
م  أاا   ن ك ،هدي مي ؛ ع دا   يتنلث ن دي للللللتمع دديفا  هدتة ما مع هاح ين ب دنليث  هت للللللتم   

 اط يق هت للتم   ان  ل أن اففا  جف   اي  هاح ين  ت تبز مف  ا هت للتم   بشللكا  ثيق بمف   
ا   ا هدافيد،  نتل ي لللتطيع هدطفا هدتنلث   هصلللعفا ك ه لللتقب ل  ه   للل ل عد  ماي  هدت؛هدتنلث 

 ل 50ة 2003)  دا،"يج  أن ي مع  ا    ايم   مف له   هضن   ايم 
عنص هتكت لل   هد لل يع دامف له  رل    طف لدنلى ط ق ل ه لل  تط   د   هو هد هضللن  هدمف له       

اا ،عإن ه تحلهمف  عد عفا تط   هدا   منل ل  ؛هد غا من أن ن    هدمف له  تقلا أ   م  ر م    ال  ،  ه 
يتةاا  لتت  هودف ظدكام   هدتل ي تحلمف  ،من حالل من هدصة  تنليل م  داه ك ن هدطفا يففا نقيق  ه

كام    لطف  لللللللللل  هوتكد  ي  دمة اد هدكام  ،  دق ه ل هدا    اي  هوجزهء هدلهد    مة اد هدكام    طف لهو
كي  هدكام   عد ت  ح  ا  عإافا يتةام ن راس هدق ه ل هدتل تاط ق  ال راس هدكام   ماف ة ؛يففم ن مة ايف 

 ل    174-173ة 2005) ي ل،  هدجما
ل هدتل تفيا هدم ه كملل   ،دتطفلل ل  تبلل لدفلل  دللادللك يجلل  أن تفيا هوج هء دتاميلل  هدح  ه  هدا  يلل         

ديفا ددتنلث ه   ال هدم  ي  ون هدطفا  للللللل يع هدتقايل ،؛    تفتا لهفم  ب دما  شللللللل   هدن ه تةين  ال ادك ،
هدا  يلللل )حطلللل    طفلللل لبلللل دا لللل  هدة  يلللل  هد للللللللللللللايملللل  مع م ه لللل ا محلللل  ج هدن  ر  تصللللللللللللللنيح أحطلللل ء هو

 ل 85ة 1993   ع  ،
 مشكلة الدراسة 

ه للللتل ل هدقيلللل ا  فللللاس هدل ه لللل  جمالللل  مللللن هدم لللل غ   لعةلللل  هدب نثلللل  ددللللل أحللللار  بةللللين هت تبلللل        
 - ال د لهل راس هدل ه    ردة

أرميلللل  م نالللل  هد يلللل ض عللللد  الللل ء هداملللل  عللللد هد للللا ه  هوحيلللل ا أيفلللل   هدل ه لللل   هداف للللي   هدا  يلللل     
شلللللز ،  م ه لللللل مشلللللجة   الللللل  الللللل منللللليز د للللل ي  لللللايا  ا -أصلللللال  -الللللا مت  للللللأ   هدا للللل ي داطفلللللا ،

هدتة يلللللل   هدتنلللللللث  هدطال لللللل   هت تف لللللل    هت للللللتم    هت للللللتةلهل هدمبكلللللل  تكت لللللل   هدمفلللللل  ه  هدا  يلللللل  
هو   لللللي  بصللللل  ا صلللللنين  ،ون هد لللللا ه  هدحمللللل  هو دلللللل رلللللل م ناللللل  هو للللل   علللللد تكللللل ين هدقلللللل ا 

مقت نللللل  دتاميللللل  مفللللل  ه  هدا للللل   من راللللل  ل للللل  هدن جللللل  ددلللللل د للللللهل  للللل همل تل ي يللللل    هكت للللل  ف هدا  يللللل  
ا ل ه لللللل  تلللللللثي  ،دللللللاه  جللللللل  هدب نثلللللل  ضلللللل    ت   يلللللل  جليلللللللا  ت اللللللد ه للللللت هتيجي    ، هد يلللللل ض  طفلللللل لو

  ) 90)أل ة2200مانا،  (مف  ا هت تم  عد هكت    هودة   هدا  ي   ه ت هتيجي  ه تحلها 
،  ر  طف لدتامي  هدتفكي   هدتةاا دلى هو ملحالً صللللل    صلللللفف  ح تزهيل  هدل  ه  دالرتم ا ب دا      ل    

  ل شللللللل  راس هدن ك   ال ن ج  م  ي   هد  ضللللل  داتنقق من أن  ،م  يطاق  ايا ن ك  هدا   هدشللللل ما 
 طف لهدصلللللل    بم  تشللللللماا من دة   ه للللللتكشلللللل ر ،ع و طف لتةاا هدا   يةت   جزءًه ط يةيً  من أاشللللللط  هو

يلدف ن  ال مله  هدي ا هواشلللللللللط  هدمحتاف  هدتل تك ن هدا   متمثا  عيف  بشللللللللللا مثاة هإلاصللللللللل    هدتنلث 
 تةل هد للا ه  هو دل من  م  هدطفا أرا هد للا ه  عد تك ين شللحصلليتا   ا فف  دا تشللكا م نا  ج ر ي  " 

ي تنصلللللللليال   هدطفا هدا   عفد راس هدم نا  يت لللللللل    ام؛  تل للللللللي للللللللي  ت ال  ايف  م هنا هدام  هدتل تايف  
 للللللمةا  ين  ل ج رله أن يك   م  ي، تة ي ه  عفم  ؛عياتقز  عد راس هدم نا  هدا  ي  كا جليل من هدكام   

 ل 159ة 2007)  ر م   هدبشي ،" تك ن شحصيتا رل هدب  زا عد نليثا
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  عد مج ل ح صللللل ؛   ن ام  هدطفا عد راس هدم نا  يك ن  للللل يةً   دليا ه لللللتةلهل داتةاا أ  ت ى هدب نث    
هدتةاا هدافيد نيث تةّل هدا   من أرا هدةا ص  عد  ماي   هتتص ل  ين هوع هل  هكت    هدمةا م   عفد 
أ للللل   تةاا هدةليل من هدمف  ه   تك ين هدمف ريا هدم تبط  ب دةا ا هوح ى،  تكت للللل  هدا   أرمي  ح صللللل  

ادك عإن هدا     يا عد م نا  هدطف د  هدمبك ا ، نيث يك ن دف  هدصللله ا عد هدتةا طف لعد مافل  ي ض هو
ع د  ضلللللل  مج ل حصلللللل  دتامي    لللللل   هدا   ،كد من هدضلللللل   ي  رد أ لللللل   هدةماي   هدةقاي  هدمة عي ،

    ي ض هعتق ب إلضلللللللللللللل ع  ددل ؛عد ل   هد ي ض من حالل هدح  ه  هدمتةام  يتا ادك  هدمف  ه  هدمحتاف ،
ه  للللف م تفم    كت لللل   هدمف  ه    لللليك د جي  هداة  ددل هد  همل هدتد ت للللتال ددل اي ي   ه دي ي عد  طف لهو

 ،يم   مل   لللللل  بشللللللكا  امد دتامي  مف  ه  هدا  عد هدةماي  هدتةايمي  هدتةامي  هدتد تق ا  ال أ لللللل  ما
ملى تنلل   ي  داطفا،   تقي  هدقل ه  هدا دد هضلللللللللح عد هتحتب  ه  هداف لللللللللي  هدتب إلضللللللللل ع  ددل هداقص ه

 س هدقل ه  اتامد ر دن جتا دا  همل هدتل ي ي  هدت
 تصلللللميا أجللللل هء  يفللللل  مالفمللللل  داةللللل  هدطفلللللا رلللللد ضللللل   ا نتميللللل   الللللل أن تكللللل ن عضللللل ء  ه لللللة ً دن    

هتفا بلللللا ه  محتافلللل  يضللللمن هومللللن  هد للللالم  دتطفلللل ل بضللللم افا د يفلللل  آمالللل  تنقللللق أرلللللهر تاميلللل  مفلللل   
ل هكيلللل ً  هوطفلللل ل  اللللل هدللللتةاا دام فيلللل ً  مللللن هداةلللل  تشللللجع ،  رللللاه ملللل  أشلللل    دديللللا م  يلللل  مات لللل  ي بلللللنة   ه 

هوطفلللللل ل بلللللللم  هدن جلللللل  ددللللللل تاميلللللل   يفلللللل  هدللللللتةاا هدتللللللد تصللللللاع ب دتقايلللللل   نيللللللث دافلللللل  م للللللت ن ا مللللللن 
هدم لللللل ن   هدمفت نلللللل  هدتللللللد ت للللللمح دتطفلللللل ل ب داةلللللل   هتحتيلللللل   بملللللل  يتا  لللللل  مللللللع  للللللافا  هواشللللللط  

 ;Angeline S) هوعكلللل    هدمفلللل ريا هدمتةاملللل  مللللن حللللالل هدتللللل ي  هدةماللللد )هامالللل  دتشللللجيع 
Lillard , 2005 كملللل  يؤكللللل  املللل ء هدللللاف   هدت  يلللل  أن هداةلللل  ي للللفا  اللللل انلللل  عةلللل ل عللللد  الللل ء

ملللللن محتالللللل ج ها فللللل ، عقلللللل اكللللل  جللللل ن  ي جيلللللا أن هداةللللل  يةلللللّل   للللليا  داتةاللللليا ،  تاميتفللللل  هدشحصلللللي  
 ه للللتثم  ر  بملللل   مصلللل ل  دتةالللليا هوطفلللل ل  هدةمللللا  اللللل تايلللليا هودةلللل    أن ملللل  يتلللل هع  عللللد هد يفلللل  يةلللللّ 

كملللل  دن ت ييللللل هداةلللل  عللللد هدةمايلللل  هدتةاميلللل  هدتةايميلللل  عللللد م نالللل  هد يلللل ض يةللللّل  ،يللللؤلي دللللتةاا أعضللللا
دتللللللد ت للللللتال ددللللللل اي يلللللل   ي جيللللللا مللللللً  مللللللن أشللللللك ل هدتايلللللليا عللللللد هد لللللل همل هدتةايميلللللل  هفمشللللللكال أ   للللللي    

 اقلللللللللللللي   م  لللللللللللللد  (مللللللللللللل ن ملللللللللللللن حلللللللللللللالل مم   لللللللللللللتفا  لللللللللللللا ك هداةللللللللللللل  أن هوطفللللللللللللل ل يتةا ، للللللللللللليم 
    2002)  هدةا اد،1982،

 تتنلللللللل مشللللللكا  هدل ه لللللل  عللللللد ه للللللتحلها   الللللل مل دتدةلللللل   هدا  يلللللل  عللللللد تاميلللللل  مفلللللل  ا هت للللللتم   دلللللللى 
 أطف ل هد ي ض 
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 أهمية الدراسة
 للل ي  هد ي ض  هدال ا هدا أطف لدلى  ت لللتم  مف  ا هتامي    ل ه للل  –بشلللكا مب شللل   - اي  راس هدل ه للل  

دة   هدا  ي  وه تحلها هدمثا راس هد  همل ؛  تكمن هورمي  هداي ي  دال ه   عد  ةيف  دل ه   ملى ع  اي  
ت ج هدا    ا ء ث  ا د  ي  ك ي ا من أجا دا دع ك ي هً  ل  ه -طف لب دا للب  دت –هد  همل نيث تؤلي مثا راس 

يمكن دات فل هدل ه لللللللل  أن تمفل هدط يق دل ه لللللللل     ،   عفمف ،  ر  ج ا  ي ل   ال  ل  ك ي  من هورمي 
 ف لللللي   ات فل هدل ه للللل   هدت   ي   هدا  هدا  ي   مف  ه  هدا  ؛ عقل أ لللللف  ميلهاي  أح ى عد م ضللللل   هودة 

  هدتلثي  عد   للللللل فا عة د     ي   أن هودة   هدا  ي  تةلُ ،   ياطف لف  ه  دتأرميتف  عد تنقيق تامي  هدم
    ح ص  تامي  مف  ا هت تم   ت يي   ا ك هدمتةاا  هتج ر تا

 أهداف الدراسة
 ملل  مفلل  ا هت للللللللللللللتد تاميلل   ال هودةلل   هدا  يلل  ع  لل فاعد د لللهل   الل مل  يتمثللا هدفلللر هد في         
   هدكشل  ن ملى ع  ايتا هدم تفلعين عد راس هدل ه    ا ه  5-6هد ي ض من  ن  طف لو  هك   ف 

 هورلهر هدف  ي  هاتي ة  ن راه هدفلر هد في تف    ي 
 أرميتف  عد تامي  مف  ه  هدا   ؛  ت  لللليم  مف  ا هت للللتم   دلى هدتة ر  ال م ري  هودة   هدا  ي    1

  طفا هد  ض 
 هدا  ي  دتامي  مف  ا هت تم   بم  يتا     هدم نا  هدةم ي  وع هل هدةيا      ا ء   ا مل هودة  2
  وع هل هدةيا  هدتلكل من عة دي  راه هد  ا مل من حالل هدقي   هدبةلي دمف  ا هت تم    4

 ةـــــــــــــحات الدراســــــمصطلم ـــــــف بأهـــــــــــريــــالتع
      Training  program   .البرنامج 1

بلاا جميع هواشلللللط   هدمم   للللل    هودة    هدم ه ل  هو للللل دي   ةل2006 لللللايم ن)شلللللن تا ية عا  
 هدط هفق هدتل يم   ف  هدطفا  هدمش ع  نيث تقان راس هدمم       تنلل تنليله مةيا  ل يق   ت ت  

غي   ا م جف  متة  ب  أ ملت تيبً  ما  لللللبً  دم لللللت ى ام  هدطفا هداي  ضلللللة  من أجاا  ت  مل عد 
 ل   30ة 2006متة  ب ) ايم ن،

 التعريف اإلجرائي للبرنامج
تضللللللللللللا عد ثا ي ر  هورلهر  هواشللللللللللللط  هدمحطط   هول ه   هدم هل  هد  لللللللللللل فا هدمةلا مجم   اا د

 ف لأط لللللللللليةما هدتل ي   ال تنقيقف  دلى  ،مف  ا هت للللللللللتم     هإلل هك هد للللللللللمةد دتامي   هدمة  ر
 هد ي ض 

     Language Games   . اللعاب اللغوية2 
اشلللللل ط يم   للللللا هدطفللللللا  الللللللم   عفللللللدهدتةايميلللللل  هدف  الللللل  ؛  هت للللللت هتيجي  تةللللللل هودةلللللل   هدا  يلللللل  مللللللن 

 الللللل  هدم لللللتفلر ، ملللللن   للللل فا هدتلللللل ي  ي ن ه لللللا بقصلللللل تاميللللل  هد لللللا ك هدمفللللل    ي لللللتحلا جماللللل  ملللللن
ت للللللللللللللل  ل هدملللللللللللللللتةاا  الللللللللللللللل هداطلللللللللللللللق هدصلللللللللللللللنيح  تثللللللللللللللل ي  دهت لللللللللللللللتةم ل هدا للللللللللللللل ي هد لللللللللللللللايا عفللللللللللللللل

 ل 5ة 2005مف لهتا)هدص ي كد،
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 التعريف اإلجرائي لأللعاب اللغوية
تفلللللللر ددللللللل  دهدتلللللل عللللللد هودةلللللل   هدا  يلللللل  يتا  دفلللللل  هد  الللللل مل هدمتمثللللللا دهدتلللللل مجم  لللللل  هواشللللللط  درلللللل

   مف  ا هإلاص   ،هدت هبز هد مةد د،هدتمييز  هإلل هك هد مة ةتامي 
 Listening Skillمهارة االستماع .3
"ه تقب ل هدص     ص دا ددل هوان  لبلاا156ة 2003هت تم   عد هدا   عية عا   ل هدف لي) 

 بقصل  هاتب س " 
  ي كز هاتب را ددل نليثا، هدمتنلث كا هرتم م تا، مف  ا مةقلا يةطد عيف  هدطفا هدم تمع ر  

يم ءهتا  هت تم   ر  هإلاص   ددل هدمثي ه   ن ك تا ،   كا تا ،  كا   ين  ل تف ي  أص هتا ،  ه 
  هدص تي 

دقلللللل عللللل ق صلللللل بلللللا هإلاصللللل    هدففلللللا  هدتف لللللي     يق،يةللللل هت لللللتم   دنللللللى هدمفللللل  ه  هدا  يللللل   " 
Don Broun ن هت لللللتم   يللللل هلر هإلاصللللل    هدففلللللا د  لللللين هت لللللتم    هد لللللم   ملللللن نيلللللث

 من رالللللل  تلللللللتد ،)هدنللللللليثلهدا لللللل  هدماط    رلللللل  من  دلللللل  دتف للللللي   ل 305ة  1988 هداقل")هد لللللليل،
ديففملللللل ه ملللللل  يجلللللل ي نلللللل دفا  ملللللل  يقلللللل ل دفللللللا)  طفلللللل لأرميلللللل  تاميلللللل  مفلللللل  ه  هت للللللتم   دلللللللى هو

 ل 34ة  2006هد همياد،
 التعريف اإلجرائي لمهارة االستماع

ينصا  ايف  هدطفا هدمفن ص عد بط  ي  هحتب  ه  هدقل ه  هداف ي  هدا  ي  دطفا  درد هدل ج  هدت
   ككالأبة ل هتحتب    )ل ج  هدل ه   راس هدم تحلم  عد هد  ض 
  طفالرياض ال

فيف  داطفا ب دا للللللللللللب  ددل ني تا هدل ه للللللللللللي  هدمق ا  م نا  د لهل  ت طف لم نا   ي ض هو تةلُ       
عتكما هدني ا هتجتم  ي  هدتد ي ع ر  هدمازل ،  هو للللللللل ا  طف لهجتم  ي  ان  هو؛ رد تؤلي  ييف  

،  هدج ه  دكللا طفللا  ت    عيللا  لل له  هجتملل  يلل  مق  دلل  ،  ادللك من حالل هدنيلل ا هدي ميلل  عد 
  إشللل هر م  ي تفا  ال نقيق  هدمجتمع ،   ال م  يل   عد منيطفا من  طف لهد  ضللل  يتة ر هو
ك لللل  فا هدة له  هدصللللني  ، ع د ي ض رد ن دفا من حالل ه ودة   هد لي   هداشلللل ط   هدجم  ي   ه 

  ههمتلهل  مكما دح  ا هدطفا عد هد يف  ،  رد تةما  ال تز يلس  ح  ه  جليلا عضلللللللللاًل  ن هدح   
 ل 34ة 1989) ل   مصاح،هدتد هكت  ف    ا هدتن  ا  ف 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 لأ هترتم ا  ل ه للللل  د   هدطفا بك ع  ج ها ف  مع  لهي  هدن ك  هداشلللللط  دل ه للللل  هدطف د  بصلللللف    م     
رد ل ه       ،دطفا هدمافل من هدا   هد ي غ هعد    اف ي  هدق ن هدم ضد، نيام  ه تحلا عد ل ه   د   ه

نله ت  تصلللا نصلللياتا هدا  ي  نتل  تق ا  ال مج ل مالني   ت لللجيا هدتط   هدا  ي داطفا ماا هد تلا،
 ل  20ة 2004)ك ا هدلين، ي تطيع مةا هدب نث مت بةتف   ت جياف 
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يا     للللللللل  دةا أ ل  م   صلللللللللا دديا هإلا للللللللل ن ك ن هدا  ، عفد ألها تمت ز بكثي  من هإلتق ن  هإلنك ا،   
ني ا  ال ايا هددمجتمع    هدا   عد ج ر ر  متلصلللللا  عد نقيق  ه ،ن  من   للللل فا هدت هصلللللا  ين هوع هلا ج

عد ك اف    لللليا  دام  هدمل ك   هدن للللي   - هوطف ل ح صلللل  - تكمن أرمي  هدا   دلى هوع هل ،كا جم   
 تةل  ،هدةال    هتجتم  ي   ين هوع هل هدقل ه  هدةقاي   م للللللللللللت ى هداضللللللللللللل هدةقاد  رد   لللللللللللليا  دتط ي  

 تتضماا من مف ريا  مة اد ، ماف  تتك ن   رل  م لر  دم  ،ا  ي  من هدمق م   هو   ي  دا  هدنصيا  هد
 ل 162-158ة 2007  ر م   هدبشي ، هد نله  هو   ي  دا   أي ع ل)

عفد   للللللللليا  هتصللللللللل ل  ت هصلللللللللا مع  ؛ينت جف  هإلا للللللللل ن عد ني تا د  هدت تةل هدا   من أ  ز هدج ها   
 ه  ا مةف   ا يتكاا مج ل أصع دطفا ت  ؛ألها داتفكي   هدتة ي   ن أعك  سهدمجتمع هداي يةيش عيا،  رد 

 ت للل  هدقللل ا  ال  ل 1ة 2005)منف ظ،  هفللا  مةتقلللهتللاآتة    ن كيلل اللا  مجتمةللا    د س هدتياقللا دالل  أعكلل 
هدتة ي  هدا  ي عد هولهء هدةقاد هداي يتميز بمة ع  مةال هودف ظ هدمحتاف  ؛  داه عفد تتصللللللللللللا هتصلللللللللللل ًت 

ا  ال هدطال   هدقل    رد تحتال  فاه هدمةال  ن ، هدمة اد هدمحتاف  ي  ن هوعك   مب شلللللللللل ًه ب دتة ي  هدا 
 ل 303ة 1976تق ا عد ج ر ر   ال ن  ر هدكام )هد يل، دهدافيي  هدت

ني ا   رد هدةاص  هدف  ا عد ،هدا   رد ألها هتتص ل  هدت هصا  دقل أصبح من هد ليفد هدق ل بلن     
 ا أعك  س ددل هاح ين ، ألها هدمجتمع داقا ت هثا من جيا ددل جيا،هوع هل  هدمجتمة    رد ألها هدف ل داق

 من را   ل  هدا   مزي  دا للللللللللللل اي  ح دصللللللللللللل   ي ر ا هجتم  ي  ، هدا   أصللللللللللللل ه  ية    ف  كا   ا  ن 
ن هدف ل عد  ماي  هتتصلل ل يك ن ضللمن  هنل  أغ هضللفا؛ ع د ييف  هد في لل  دا   رد هتتصلل ل  هدتة ي  ، ه 

  ة  هاتي ة متنلثً  ،أ  م للللللللللللللتمةً  ،أ     فً ، أ  ك تبً ،  راس هدم ه ل تتطا  من هدف ل أن من هدم ه ل هو
 ل  72ة 2006نتل يك ن هتتص ل ا جنً )هدص ي كد، ، ن مامً  بشكا ك ر بمف  ه  كا عنيك

  ل أكل  اي ي   هكت لللللللل   هدا   دن م للللللللت ى هدكالا دتطف ل مؤشلللللللل  نقيقد دملى ام را هدا  ي،      
 تنت ج ددل مم   للل  نتل يصلللا هدطفا ددل هدتمكن من ألهفف ،  ،ا مف  ا د  ي  مكت لللب  تؤلى شلللففي هدكال  

 ياتقا من ن د  هدتم كز ن ل هداه  ددل ن د  هدجم       ن ط يقف  ياتقا هدطفا ددل هدتمكن من ألهفف  ،
ك للللللللللللللل  فا هدةللليللل من هدمفلل  ه    هدمشللللللللللللللل  كلل ، كملل  أن هدتةزيز هتيجلل  د دللا أث  ك ي  عد تقلللا هوطفلل ل  ه 
 ل  65ة 2004هدا  ي )نم لا،

 للللللللللتمتع عطفا راس هدم نا  ي م نا  هد ي ض م نا  مث دي  دتامي  شللللللللللتل مف  ه  هدطفا   ل هتا؛ تةُل     
با  داه ك ن  ال هدمنيطين ب دماا ؛  تك ه  أي  ما نتل يتمكن من دتق اا  هداج س عيا ل ن أن يشللللللللللللللة 

تل يبا  ال هكت    هدمف  ه  هدن ي   هدمة عي  بم  ي   لس  ال هت تم ل  ال اف ا م تقبال ، يمكاا من 
 ل  30ة 1994هت تف لا من  ل هتا  ن ن ه تحلها ط   تا هداهتي  ) ف ل ،

ن تةاا هدا   دم  عد راس هد  همل م   همل  ي ض هوطف ل يمكن أن ت للللللللللللللفا عد تامي   ل ه  هدطفا د    
 )هدةقا  تصلللقا هدة هطل  هتافة ت  صلللص  أدة   دتل ي  هدن ه   غي  ادك من أ م ل تامد هدج لللا   

ل كم  ت للللللللللللللل  ل  ي ض هوطف ل  ال تط ي   ل ا هدطفا د  يً  دي  عقز من حالل  10)أل ة2002ماناة
د ت للللللللتميا هدطفا ددل هدمشلللللللل  ك  مع هاح ين ع دهدتعي  هدح  ه   هونلهث هدشلللللللليق  هدتنلث دديا ؛دام   ت  

 يا  هدةليل من هدل ه     هدتج      ل  ل 142ة 2007هدتة ي   ن اف ا     ط  ه تةم دا دا تا )هدف س،
؛ 2003ن ن ، هداة  )هدط ه لت هتيجي هدةامي  أنة هدطفا يمتاك  ل ا عط ي  ع فق  تكت ل   هدا   ب  لتحلها 

 ل 1999هدلا ن،  ؛2002يةق  د  آح  ن، 
  تةايمي  ه للللتحلها هداة  كم لا تةامي   ،ع داة  ألها ت   ي     لللليا  تةايمي  تق   هدمف ريا ددل هوطف ل    

 ي للللللللللللفا عد تن للللللللللللين   ى هدطفا   ا فف  هإلل هكد هدمتمثا عد هدا    هدتفكي   هدتمييز  هدتحيا  هدتصلللللللللللل  
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ا هد يف  دطفا من عفهدمة  ر  هدمف  ه  هدتد تمكن ههدتاك   هدتنايا  هدت كي   همتالك ب إلضللللللللللللللل ع  ددل 
 2005: 34).صاي ا، ( هدتكيل مةف 

 رلعف  هدتة ر  ال تلثي    ا مل دتدة    ال هكت ل    ل1997 من راس هدل ه ل   ل ه ل  مصلطفل )  
    عيف  تا هاتق ء  يا  عد جمف  ي  مصل  هدة  ي   لا ه  4-3هدمف ريا هدافيي   هدةللي  دتطف ل من  لن

طفال  طفا    لللللم  ددل مجم  تين دنلهرم  تج ي ي   هوح ى ضللللل بط    ها كا ماف   66 شللللل هفي    همف  
طفال  طفالل  ، تا تةايا هدمجم  لل  هدتج ي يلل  من حالل   الل مل دتدةلل   ، ياملل  ط ق  ال هدمجم  لل   33

 ه للل ة  ج ل ع  ق لهد  دنصللل في ً  ين هدمجم    هدضللل بط    ا مل هد  ضللل  هد للل فل ، ك ن من أرا ات فل هدل
-هدتج ي ي   هدمجم    هدضللللللللل بط  دصللللللللل دح هدمجم    هدتج ي ي  عد هدمف ريا هدافيي )هدتة ر  ال هدكام  

مم  يلل  ال هدتلثي   ملد ت  هو لهلل -هدتة ر  ال هدن  رل  عد هدمف ريا هدةللي )أشللللللللللللللك ل هو لهل
ل عد ل ه للللللتف  هدتد رلع  ددل عنص ط ية  هدةال   2003أكل  هدطن ن )  ل هإليج  د د  ا مل هودة   

د أن هوطف ل ع  ين مف  تد هت لللللتم    هدتنلث دلى أطف ل  ي ض هوطف ل  ال  يا  من أطف ل مصللللل ،
 م  أ  ع  حم   لللللا ه   ال ه لللللتةلهل عط ي دتن لللللين مف  ا هت لللللتم    هدتف  ا مع هدا   عيم  داه  جل 

  ه   ج ل ه تب ط م ج   ين مف  ه  هت تم    مف  شيق     ل  يا  ات فل هدل ه  ة اميهدطفا عد  يف  تة
هدتنلث نيث د نظ أن هوطف ل هداين ه للتط   ه أن ينقق ه ألهء أعضللا عد مف  ه  هدتمييز هد للمةد  هدففا 

 هد م  د ه تط   ه أن ينقق ه ل ج   أعضا عد مف  ه  هدتنلث 
هوطف ل داتل   نيث تن لللللللللللن ألهء هوطف ل عد مف  ه  هدتمييز  ج ل ه لللللللللللتةلهل  هضلللللللللللح دلى  ·

  هإلل هك هد مةد 
  دلى هوطف ل ه لللللللتةلهل ديج  د ت لللللللتحلها هدا   هدفصلللللللنل داه  لم  دفا تل يب   ح صللللللل   فاه 
هدفلر، عقل ه تحلا هوطف ل هدكام   هدفصنل عد هدم ه ل هدتةايمي  هدتد ه تبط   ادك جاب  ددل 

 هدة مي  جا  مع هدافج  
   ج ل ه لتةلهل دلى هوطف ل دتةليا ه لتج ب تفا من حالل د لهء  غ تفا عد هدمشل  ك  ب واشط     

 هدا  ي  بش ل  هاتب س 
 ج ل ه تةلهل دلى هوطف ل داتة ي   ن هدمنت ى هدم م   من حالل ميافا هدمان ظ ددل ه تحلها   ·

 ص هإل ف   عد هد صل  هدتف ي  بم  يتةاق  اق ش هدقص
 ج ل ه لللتةلهل دلى هوطف ل داتةاا  تامي  مف  ه  هدتمييز  هإلل هك هد لللمةد  هد  د هدصللل تد عد  ·

  يف  تةامي  شيق   جاهب   
أن  لللل ل هدقصللللص  ال م لللل مع أطف ل هد ي ض  (Dumbey,1995)  جل  ل ه لللل  لم د دقل    

ل هدا لل   هإلدملل ا بق ه لل   يلل  ، تزيللل من علل فلللا مفلل  هتفا هدا ،هاتبلل رفا  هرتملل مفا ددل نللل ك ي  تجللا 
  زي لا هدما  ش    هدن ه ه   تن ن  ل هتفا عد مف  ه  هدتنلث  هت تم     
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 Listening Skillsمهارة االستماع 
 االستماع 

 تمل ه  تزلهل أرمي  هت تم   عد هد    هدن ض  اتيج  دتط ي   تةلل    فا هإل الا هدتل        
هإلا  ن  ايف  عد تاقد هوحب    هدمةا م    هدةا ا  هدمة  ر هدمحتاف  من مص ل  متةللا مم  

تم   ر  أ  ق ع ت ؛  فا هدشففي   يتة ما مةف  بف  اي ي ت ج   ال هإلا  ن أن يتاقل راس هد   
  ن ط يقا  د ،  هدن ه   أ    داام  هدا  ي ع ت تم   ر  هد  يا هد في  داتةاا عد  ا ه  هدطف

ملحا هدنقيقد هد يةت   ل   ب دة دا هدمنيز با     هدا   عف مم  ي ،ا هدمة  ر  غي ر يكت   هدطف
أرا مف  ه  هت تقب ل   تنصيا أشك ل هدمة  ر  هدةا ا  ر  أيض ً  إلك    هدا  ،

 ل 160ة 2005)أ  ص ه ين،هدمة  ع 
ت   ل هإلا  ن  ال هدتكيل  هدت هعق مع هد يف  هدمنيط   دن    هد مع من أرا هدن ه  هدت تةلُ     
عمن حالل ن    هد مع ي تطيع هإلا  ن أن يففا نليث هاح ين  يتف  ا مةفا  من حالل  با،

ة 2001 ل ،)أنمل   قل  ياقا أا ه  هدمة ع  هدمحتاف هد مع ي تطيع هإلا  ن أيضً  أن يتةاا  يتث
 ل 253

أرمي  هد مع  ن هدبص  دلى هإلا  ن دن هللا  بن اا  تة دل  لا اك    دةا أعضا لديا ي ين دا     
هد مع عد كت با هدك يا  ن اك  هدبص  نيث   ل  بن اا  تة دلة " ا ر  هداي أاشلكا  جةا دكا 

ن ن هت تم    م  نض  ي  ل  23،هوي    ن")   ا هدماكهد مع  هوبص    هوعفلا  اياًل م  تشك
 ا دن هدق آن  ل   ق عد راه هدشلن هدنض  ا هدنليث  بملا    ه  هدنليث ،تل   دديف  كا هدنض

اه   ئ هدق آن ع    ل تة دلة ط يا ،  ل 204ي ةآ )   ا هو  هر، تمة ه دا  أاصت ه دةاكا ت نم ن"" ه 
مع أن  ،   هت تم   يةاد أكث  من هد م   هداي  ل يحتاز با عد ه تةم ت  هدكب    هدص      

أم  هدجزء هدن  ا عيا عف  هدتفكي  أ  تن يا هدم م    ،يمثا أنل مك ا    ماي  هت تم   هد م  
 ي كز  هدمتنلث كا هرتم م تا، ددل مةال ، ع ت تم   مف  ا مةقلا يةطد عيف  هدطفا هدم تمع

يم ءهتا هاتب را ددل نليثا،  كا ن ك تا ،   كا تا)  ش      ين  ل تف ي  أص هتا ،  ه 
 ل  105ة 2005 مقلهلي،

اي ًه ا هء هدت   يين ن ل هت للللللللللتم   من نيث ك اا مف  ا تنت ج ددل م هن  تل ي  م للللللللللتم       
نتل يصلللا هدطفا ددل ل ج  هدم لللتمع هدجيل ؛عفاه يةاد أاا  انت ج ددل أاشلللط  ت للل  ل هدطفا  ال 

   هوح ى دا  ي  مف  ا هت للللللللللللللتم   تؤث  عد تامي  هدمف  ه  هتامي  راس هدمف  ا  ال ه تب   أن تامي
أن أاشللط  هت للتم   وطف ل هد ي ض تةل من هواشللط  هدضلل   ي   هدمفم  دتامي  مف  ه  هوطف ل   

 ر  دمف  ه  ، غيت للل  ل هوطف ل  ال هكت للل   راس ه ددت أن را ك بةض هواشلللط  ه هت لللتم  ي  ،
هكت للل   مف  ه  أح ى ضللل   ي  داتةاا  راس هواشلللط  تتمثا عد ت للل  لرا  ال  دمن هدمف  ه  هدت

ة 2003هدمن لث  هدف لف   ين هوطف ل بةضفا هدبةض  هت تم   ددل هدقصص  هوص ه  )هدطن ن،
    ل 55
م ن ض دقل ه ت   هت تم   ددل ج ا  أاا هدفن هدا  ي هو ل هداي ي لأ با هدطفا أم ًه ض   يً  د    

أن يتا ادك  من را  عإاه م  أ يل تةايا هت تم   عياب د  ،هدتةاا بصف    م هداج س عد 
 ل 273ة 2009)طةيما،مبك هً 
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لةددل أن مف  ا هت تم   يمكن تاميتف   صقاف   ن ط يق   همل تةايمي  2003) تشي  هدطن ن    
 ل 54ة 2003)هدطن ن،يف  أح  من مي ر  هدام  هإلا  ادمقص لا ،شلاف  عد ادك شلن أي م

هوان أ ل   يا  تةما  ال هدجاين  أ ل   تةلُ   هت تم   ر  هإلاص   ددل هدمثي ه  هدص تي ،    
  يا  ي تق ا  ف  هدة دا هدح  جد  ال  تلتا  ادك   ا ن    هدبص ؛ ع د مع ر   ص ل هدص   

هدص     ص دا  "ه تقب ل ل بلاا156ة 2003ددل هوان أم  هت تم   عد هدا    ياك    ل هدف لي )
ل 2005 يتفق مع ادك هدف شمد  هدةزه ي ) ل 2003ددل هوان بقصل  هاتب س "  يضيل   ل هدف لي )

بلن ألها هت تم   هوان هد ه ي  أي أن هت تم   دي  مج ل  م   شدء      يط ق هوان دني  
مف  ه  عد أتقن راس هد هدطفا داه م   ثا يحتفد  يا   صلهس  دكاا ه تم   مقص ل ماشؤس هترتم ا،

راه هدمج ل ،عإاا   ر يتمتع ب دقل ا  ال تمييز هدصف   هدمتةاق  ب وص ه   م ه  ا هدتا يا 
اا ياص  ملا تا    م ت ى هداضل  تجةاا م تمة   هدمص ن  داكالا  أث س عد هدمةال،  ت  يم   ه 

 دمةال مط بق  هدافظ ب  ص ه  عة ت ينقق هدف فلا هدم ج ا من دل هك هدمن      من نيث تمييز هو
 ل   27ة 2005بط يق  مب ش ا )هدف شمد  هدةزه ي،

هإلاص   ر  هت تم   دمن  د  تف ي  هدا   هدماط    )هدنليثل  من را  تلتد أرمي  تامي       
مف  ه  هت تم   دلى هوطف ل ديففم ه م  ج ى ن دفا  م  يق ل دفا ،  را ك أ  ة  أا ه  من 

مشد )  ضدل،تقلي ي )هت تم    ت كيزل،هاتب رد )ت كيز هتاتب سل، تناياد )يزيل ر  هإلاص  ة
هإلاص   هدتناياد  ن هتاتب رد بلن هدطفا مط د    ل عةا كلن ي ل  ال  ؤهل ي جا دديا أ  يافا 
تةايم   مةيا  تصل  دديال   ال هد  ض  أن ت ع  دتطف ل أاشط  تامد هوا ه  هدمحتاف  من 

 ح ص  هدا  ين هوحي ين  تن  ل أن تة ر كا طفا من أطف دف   ال هت تم    هدتمييز  هإلاص  ،
 ل 68ة 2005ل )مصطفل،151 ة 2005   )هدا شل،مهد مةد  تاميتف

هإلاص    هإلص  ء  ب  ا  ن اش ط  قاد م    ق يمكن هدق ل أن هت تم      تل ي ً   ال       
 غي  هدشففي  هدمص نب  دف  عد هدم  ل هدت هصاد مع  يفلر ددل دل هك  عفا هد   د  هدشففي 

ام  من   ا هدمتنلث أيضً  عكالرم  يج  أن  ،اي  هدةقاي  ت تتا من ط ر  هنلهاح ين  راس هدةم  ه 
ة 2005عكا مافم  يج  أن يتةفل هدط ر هوح   قايً  )أ  ص ه ين، يةما   ي ً  بط يق  صنين  ،

 ل 165-166
ا د ،تم   أكث  أ  دي  هدت هصا شي   ً ل ددل أن هت 1999هدل ه    نج ج ) تشي  بةض         

 ل 43ة 1999)نج ج، ماف  عد هت تم   %45ن يقضد أيف   أن هإلا  
ث  ع دشللحص ي للتطيع أن ي للتمع ثال ع ت للتم   ر  أكث  أ لل دي  هتتصلل ل شللي  ً   ه للتحلهمً ؛     

 شلللمد )هدف همل هدمل  للللي  يشللللكا جزءًه ني ي   هد أضللللة ر م  يق أ يضلللل ر ددل ادك أن هت للللتم   عد 
هدتمييز هدص تد عد هت تم   مف  ا من مف  ه  هت تم    رد تتةاق  يةلُ  ل 19ة 2005 هدةزه ي،

 هدتمكن من كف ي   ع  ي   ليلا  رد ن  للللللللللللم  عد تةاا هدطفا هدق هءا  ب دصلللللللللللل    هدتا يا  هدا  ا،
ا من راه هدتمييز ي للللتطيع أن يفنص هدكام   هدتل دا   الم  يتمكن هدطف   صللللفف  اي مً   للللمةيً ،
عمن حالل  ل تا  ال هدمضلللد عد صللل  ا هدن ر ددل صللل تا  من صللل  ا  ي للل ق أن  آر  من   ا،
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 تد   فاه يةتمل هدتة ر عد هدق هءا  ال هدتمييز هدصللل هدكام  ددل صللل تف  ي لللتطيع أن يتة ر دديف ،
عد كثي  من  دتمييز هدبص ي ع دتمييز هدص تد يشبا ه  ،ب  تب  س هدمف  ا هو دل من مف  ه  هت تم 

عكالرم  يتضللللمن مق  ا  هدةا صلللل  هدمتشلللل  ف   هدمتة  ضلللل  عد هدم هل هدم للللم     هدمق  ءا  ؛هد ج س
 هدف ق هو للللل  لللللد  ين هدمثي ه  هدبصللللل ي   هدمثي ه  هد لللللمةي  أن هو دل اه  أبة ل مك اي  ك دط ل 

 ل 26ة 2005)هدف شمد  هدةزه ي،تل ك بن  تد هدبص   هدام  مكن أن هت تف    هدةمق ، أاف  ي
 يا   لل من هدل ه     هدتج    هدةامي  أنة هدطفا يمتاك  ل ا عط ي  ع فق  تكت    هدا        
 ل 2003هدطن ن ،   2002  يةق  د  آح  ن، 1999هدلا ن، )

  ا هدلا ن  ماي   تج    ادك  ال طفايا ب  ا  د ا  عد أ هح  هد بةياي    أ هفا هدثم ايا   ،      
     أن ية ِّض طفايا عد  اد  م رم  هو ل دا   هدة  ي  هدفصنل  م   ً  تنلث  نيث  لأ يح ط  

ةم  ب لل  هدلس ده اا ب دا   هدة  ي  هدفصنل  الم  ك ن عد  ن أ  ة  أشف ،   الم   اغ هدث دث  من ه
 هدتد  لأ  تت هصا 1980هدلا ن تج  تا مع ه اتا   ا هدنليث ب دا   هدفصنل،  كادك هوم  ك   

    ا   اصل  مع  هدلر  ب دا   هدة  ي  هدفصنل ماا أن ك ن  م ر
ياب د تل ي  هوطف ل ه للت هتيجي   هت للتم   بصلل  ا  هضللن  ل داا 2005  شلل    مقلهلي) اك ي  

ت ن  ع ص   جهدمالفم  نتل يمكن هد صلللللل ل ددل ل   هت للللللت هتيجي متةللا تتطا  مافا ه للللللتحلها   ه 
 ل  107ة 2005مقلهلي،  )  ش    هإلتق ن دفاس هدمف  ا هدا  ي 

قصللل  اا من حالل ه لللت هتيجي  هددال من أشلللك ل هدتةايا هد في للل  دا هدقصللل  شلللك ه لللت هتيجي  تةلُ      
   يكت للللل  مف  ه  هدا    هدتفكي هدطفا مف  ا هت لللللتم   ، تام  دلى  يق ي هتتصللللل ل مع هاح ين،

تؤث  هدنك ي    هدقصلللص  ال هدام  هدا  ي تلثي ًه ك ي ًه عد نيث  ؛ل55ة 2005 هإل له  )هدشلللم ي،
ش هك بالاك )هدطفا عد هدم  ل عقل  جل  ل ه   راس هدم نا  ح ص  مع هدتا يع عد ط يق  هإلدق ء  ه 

ددل  لللللللللم   هدقصلللللللللص بمج ل عفمفا  يميا ن  هوطف ل أن ل2005اقال  ن زر هن، 1971 هاك   ع
د هن هدتة ي  رد د ن من أ ع دقص  دا    را مش  ع ن  تتبع ن هلثف   ن ه هتف   تحيا شحصي تف  ؛

يةتمللل  ايفلل  عد تةايا هوطفلل ل ،كملل  أافلل  تملللرا بلل دكثي  من  د من أرا هد  لللللللللللللللل فللا هدت ، هول 
 اف    يا  دتامي  مف  ا هت تم   هدمة  ر  هاله  هد ا كي  زي لا  ال ك  

مع  يك ن راه  ل عةا هدم ت، هت تم   هدجيل ر  أن يتقن هدم تمع   ز هوص ه  ب دص  ا       
يل   ن دا    ز راس هوص ه  بص   عد هدمجتمع تج س هدمتنلث ، ت  يم  أن ي تمع ددل كا م  

هدكالا مفا دتط ي  هت تم      ل؛26ة 2005تجةاا   ل ًه  ال هدتمييز هدص تد)هدف شمد  هدةزه ي،
ون هدمتنلثين هدجيلين يميا ن ددل أن يك ا ه م تمةين جيلين را عد هدنقيق  مةاي ن بم  يق دا 

جيل ن يمتاك ن منت ى ي تنق أن يشت ك عيا هاح  ن  ر  هاح  ن ،ب إلض ع  ددل أن هدمتكام ن هد
 ن غي را ددل يل  أافا عة ل عد ه تحلها مف  ه  هدا   هدشف ي  هدح ص  هدمتةاق  ب دطال    هدتا يا،

 ل  123ة 2005)  ش   مقلهلي،هت تم   دديفا
لة  ال   هت للللللللللتم   ب دتنلث دن مف  ا هدتنلث تمثا هدج ا  هإليج  د 2003)  تاك  هدطن ن    

من هدت هصللللللللا هدا  ي نيث يلتد هدتنلث مق  ا هت للللللللتم   ، يق ا هدطفا عيا  تن يا هدح  ه  هدتل 
 م   عف  يتنلث دتع هل ؛مفف م  تنما   لللللللللل دتا ددل من ن دا تم  با أ  يم   ف  ددل  م ز د  ي 

  م  يشلللللة  با   ل يتنلث دم  ن دا أ  م  عد يليا من أدة  ، أ  أشلللللي ء يفيض ية ر   م  ي يل 
 ايف  ني ي  هوع هل ؛عمف  تد هدتنلث  هت لللتم   ت تقتصللل هن  ال مج ل هدتامي  هدا  ي  بنل اهتف  
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ام  تمتلهن دتشلللللما جا هداشللللل ط عد هد  ضللللل   تتلحا عد ك ع  هدح  ه  هدا  ي  هدمقلم   ف ، راه     ه 
ن هدتنلث  هت لللتم   مف  ت ن اه  أرمي  ك ي ا ب دا لللب  وي م  ل تةايمد  للل هء أك ن ادك يةاد أ

لهحا نج ا هدتةايا أ  ح  جف ، داه ياب د  ال من يق ا  تةايا هدطفا دل هك أن مف  ا هت للللللللللللللتم   
يج  ي  تتطا  جفلًه    تً  دمم   لللللللللتف  بصللللللللل  ا جيلا دكد تنقق هدفلر هدم ج  ماف    ماي  عة د   ه 

كم  أاف  تنت ج ددل جفل عد هحتي   هدمنت ى هدم للللللللللللللم   ، ي  ز راه هدجفل عد كيفي  تةايا هدطفا 
تمييز هوص ه  هدم م     هدمةال هدمقص ل من هدمنت ى هدم م   كم  ي  ز ادك أيضً  من حالل 

هدماتق ا من    جفل من يق ا  تةايا هدطفا اهتا عد ك اا ماصلللتً  جيلًه أ ًت ثا مقلمً  دتاشلللط  هدمحت  ا
عةماي  هت للللللللتم   من نيث ل ج  ه للللللللتث  ا أعك  را  جا  هاتب رفا  كادك م  ل  ج ابا  ل   ث ايً  ؛

كا راس هوم   يت  ل  ايف  تنقيق هدفلر هدم ج  من أاشللللللللط  هت للللللللتم   هدتل  أ للللللللا با   تقليما 
ب  ر  دم  ي  عد ه تتؤث   ل  ر   ال  ماي  هدتنلث هدجيل من ج ا  هوطف ل مع م ه  ا أن تضللللللع ه

أن ت جا راس هواشلللط  د   هدطفا ددل كيفي  ه لللتحلها هدا   هدصلللنين  عد  لللي  ف  هدا  ي هدصلللنيح 
 ل 59ة 2003)هدطن ن،

أن مف  ه  هت تم    هدتنلث ب د تي   هدمتنلا  ل1983  ل أ ضن  ل ه   ي تياد  آح  ن )    
ةين هت تب   دافم  عن ت هصلللاد شلللففد  هنل رد مف  ه   هنلا يج  أت يفصلللا  يافم  مع هوحا ب

  ال ادك نلل  هدمف  ه  هدمشللت ك   يافم  من حالل هدقل ا  ال تب لل هوعك   من حالل هدتنلث 
ح صلللل  عد أثا ء هدما  شلللل   هدن ه ،  هدتة ر  ال هودف ظ  هدقل ا  ال هإلج ب   هدشللللففي   هدت كي  

 ل (Utely&Others,1983: 45-46 هدا  ي 
Fay   ب د تي   هدمتنلا هتم يكي ل 1986)ع ي                            يا  ل ه  

رلع  ددل تامي  مف  ه  هت تم   دلى أطف ل هد ي ض من حالل ه تحلها   ا مل مايا ش ما  دهدت
 طفال  طفا  من أطف ل هد ي ض،  44 اغ   ها  يا  هدل ه لللللللللللل  نيث  تا د لهلس دتنقيق راه هدفلر 

ل  للللل  من   ا مل ه لللللتم   مةل حصللللليصلللللً  دفاه هد  ض أم   30تل ي  هدمجم    هدتج ي ي    ل تا 
هدمجم    هدضللل بط  عقل هشلللت ك  عد أاشلللط  هد  ا مل هدتقايلي دا  ضللل  عقز،   ل تمثا  هواشلللط  

فا  عتح  هدتن    مة  لل ل  صلل  ي ميً  دتطف ل مع هدتلكيل  ال ه للتم   هوطف ل دف  بةا ي   هرتم ا،
هداق ش عيم   لللمة ه بةل هتاتف ء من  للل ل هدقصللل ،   يا  هدات فل ملى ع  اي  ه لللتحلها   ا مل  ب  

هت لللتم   هدمايا هدشللل ما عد مافل  ي ض هوطف ل  ملى جل هس عد تامي  مف  ه  هدتمييز هد لللمةد 
 دتطف ل 

ةايا هدت تق يا ألهء تالميلا هدناقل  هو دل من لة ا هافل ة2001ل ه للللللللللللللل  هدصلللللللللللللل هعد )  جلل       
رلع  هدل ه لللل  ددل تق يا ألهء تالميا هدناق  نيث ) للللاطا   م نل هو لللل  للللد عد مف  ه  هت للللتم  

تاميا  200 تك ا  هدةيا  من   هت للللتم   هدما  للللب  دفا ، هو دل من هدتةايا هو لللل  للللد عد مف  ه
  ددل ب إلضللللللللللللل ع عد مف  ه  هت لللللللللللللتم  ، هوطف ل تامياا،    م  هدب نث    ا ء هحتب   دتق يا ألهء 

 تمثا  أرا ات فل هدل ه للل   لا  ج ل ع  ق اه  لتد   ه لللتب ا  دتنليل مف  ه  هت لللتم   هدما  لللب ،
هافا عد مف  ه  هت تم   هد في   ،  ين م ت ى ألهء هدتالميا  ألهء أ    05 0دنص في   ال م ت ى 

ع مؤما أن ي لللفا عد  ع عد ضللل ء م  كشلللف   اا هدل ه للل  من ات فل تا د لهل تصللل   مقت س من هد
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م للت ى ألهء هدتالميا عد مف  ه  هت للتم      ل أ صلل  هدل ه لل  بضلل   ا هترتم ا  تةايا هت للتم   
ل ي   تل يبا  ال أ للل دي  ت  تامي    د هدمةاا بلرمي  هت لللتم  ، كفن د  ي دا مف  هتا هدح صللل ،

ا كم  أ صللللللل  بضللللللل    هت لللللللتم   ، دم لللللللم    عد   همل تةايا  م ه  ا هدتا يع عد هدم لا ه مف  هتا،
لة ا هاف ة أث    ا مل 2002ل ه للللللللل  أ  غزد  )  يا   تل ي  هدتالميا  ال مف  ا هت لللللللللتم   هدجيل 

رلع  راس هدل ه للللللللل  ددل  ي ن أث    ا مل  نيث )هو لنل الجد عد تن لللللللللين مف  ه  هت لللللللللتم   
طفا  طفا  تا هحتي  را  51  ل تلدف   يا  هدل ه للللللللل  من   الجد عد تن لللللللللين مف  ا هت لللللللللتم  ،

 ه لللتحلا هدب نث ألهتين  رم ة هحتب   مف  ه  هت لللتم      ا مل تن لللين مف  ه   بط يق   صللللي ،
 ين هدمت  لللللز  05 0 ج ل ع  ق لهد  هنصللللل في   ال م لللللت ى هدلتد   هت لللللتم  ،  أيف   هدات فلة

يب   هول ي     م ه ب دتل   هدن للل  د وع هل  يا  هدل ه للل  دتلهء هدبةلي ممن ه لللتمة ه ددل هداصللل ص
عق  هداي ج ء اتيج  ح  هتفا    هدةماي   هداشلللل ط   هدمصلللل نب  هدمتا     مت  للللط   ألهففا هدق اد،

هدمة دج   اه  هدصللا  هد ه لا عد هدكت   هدمل  للد هدمق    ال هحتب   مف  ه  هت للتم    دصلل دح 
  ل أ صل هدب نث   ضع مافل دتةايا مف  ا هت تم   بنيث  أع هل  يا  هدل ه   دالحتب   هدبةلي،

 تك ن دا أرلهعا هدمنللا  منت هس هدح ص  ط ق تل ي ا  تق يمف   
 ا هاف ة تق يا مف  ا هت للللللتم   دلى أطف ل  د هدت ل2003)اطن نأح ى دكم  أ ضللللللن  ل ه لللللل     

هل داق هءا دلى أطف ل م نا  رلع  ددل هدكشللللل  ن هدمف  ه  هدالزم  دال للللتةل  ل   ي ض هوطف ل 
 هحتل    هدبل نثل  مجم  ل  هدل ه للللللللللللللل  من  للل من  يل ض هوطف ل هدتل بةل  د زه ا هدت  ي   هد ي ض 

طفال  30مق للللللللللم  ددل مجم  تينة مجم    تج ي ي    للر   عد جمف  ي  مصلللللللللل  هدة  ي   هدتةايا
طفال  طفا  ممن دا ياتنق ه  30 من   ا  زه ا هدت  ي    هدتةايا  طفا  ممن ل  لللللللل ه هد  همل هدمةلا 
   م  هدب نث    ا ء هحتب   تشحيصد دقي   هدمف  ه  هدالزم     ي ض هوطف ل كمجم    ض بط  

نللللتفلل   تتمثلا  دهدمفلل  ه  هدت  ادللك عد ضلللللللللللللل ء  لل فملل  دال للللللللللللللتةلللهل داق هءا عد  يلل ض هوطفلل ل،
  ه  مف –هد لللللللمةي   هدبصللللللل ي  هدمف  ه   –مف  ه  هداطق  هدكالا  –)مف  ه  هدتمييز هد لللللللمةد عد

 لا ل  صلا  ات فل هدل ه ل  دد ت ،مف  ا هدتا  لق هدن كدل –مف  ا هدا    هدح  ا  –هداهك ا هدبصل ي  
 ج ل ع  ق لهد  دنصلللللل في   ين مت  للللللط   هدمجم  تين هو دل  هدث اي   ال هدمف  ه  هدتل نللتف  

 ل  زه ا هدت  ي    هدتةايا  ال م ت ى هوطف هدب نث  مم  يلل  ال  لا تلثي  هد  همل هدمةلا من   ا
ضللللللللللللللةل هدمف  ه  هدمتةاق  ب داطق  هدكالا  هدا   س هد  همل ددل هدتن للللللللللللللين  هدتةليا ،    ن ج  را

 ل     هدح  ا دلى هدمجم  تين )هدتج ي ي   هدضلللللللللل بط ل  كادك هدمف  ه  هدمتةاق  ب دتمييز هد للللللللللمةد،
م  با هدب نث  مم  يلل  ال  صلللللللللللللل     همل  ي ض يف  ادك من حالل هدتنايا هدكيفد هداي   

 هوطف ل هدمةلا من   ا هد زه ا عد هترتم ا  فاس هدمف  ه    
أث  ه تحلها هدكم ي ت  عد دك    أطف ل هد ي ض بةض هدمف  ه    نل 2003)ل ه    يل  يا      
رلع  ددل تة ر أث  ه تحلها هدكم ي ت  عد دك    أطف ل هد ي ض بةض   ل    جمف  ي  مص  هدا  ي 

هدمف  ه  هدا  ي   ادك من حالل ه تحلها   همل هدكم ي ت  صمم  دتةاا هدا   تنت ي  ال مف  ا 
 ، ي ض  مله   هدا   طفال  طفا  من أطف ل  60هت تم    مف  ا هدنليث   تك ا   يا  هدل ه   من 

 15طفال   15طفا  ،   15طفال   15مجم  تين ة تضما  هدمجم    هدتج ي ي     م  هدةيا  ددل 
 مقي   هدم ت ى هتجتم  د  هت تص لي طفا  دامجم    هدض بط ،  ه تحلم  هدب نث  هول ه  هاتي ة

د دطفا دام  هداف هدمقي   هدف  د هدح م  دمق يي  ههداك ء   ا هد جا دج ل هال ر  ي ،   هحتب     
   همل أاشط  تنت ى  ال هواشط  هدا  ي      )مقي   هدا  ل هدمل   م    ا 



 فاعـــليــة اللـــعـــاب اللـــغــويــة في تنــمـــية مهــــارة االستمـــــــــــاع لدى أطفـــــال الريــــــــــاض
 "" دراسة تجريبية بمدينة بنغازي 

 
 
 

 
 

 

 
73 

 
  

اتلل فل هدللل ه للللللللللللللل ة تكلل عؤ م للللللللللللللت ى هدمفلل  ه  هدا  يلل  دتطفلل ل عد هدمجم  لل  هدتج ي يلل   هدمجم  ل  
 ه تف   م للللت ى هدمف  ه  هدا  ي  دتطف ل ب دمجم    ؛ هدضلللل بط   ال هدقي   هدق اد  ال مقي   هدا  

 اللل هدقيلل   هدبةلللي  ال مقيلل   هدا لل ،  كللادللك ثبلل   م للللللللللللللت ى هدمفلل  ه  هدا  يلل  دتطفلل ل  تج ي يلل هد
 ب دمجم    هدض بط   ال هدقي   هدق اد  هدبةلي  ال مقي   هدا   

 اآلتية: فروض الدراسةوبعد عرض لألطر النظرية والدراسات السابقة تستخلص 
ل ج   أطف ل هدمجم    هدتج ي ي  مت  ز ل ج      ت ت جل ع  ق لهد  دنص فيً   ين مت  ز1       

 هدقي   هدق اد) أطف ل هدمجم    هدض بط  عد بط  ي  هحتب  ه  هدقل ه  هداف ي  هدا  ي    ا تط يق هد  ا مل
 دال ج  هدكاي   ال هدمقي   )

أطف ل هدمجم    هدتج ي ي  عد هدقي   هدق اد ل ج    ت جل ع  ق لهد  دنصللللللل فيً   ين مت  لللللللز -2 
 عد بط  ي  هحتب  ه  هدقل ه  هداف ي  هدا  ي   دال ج  هدكاي   ال هدمقي   هدبةلي 

ت جل ع  ق لهد  دنصلللللللللل فيً   ين مت  للللللللللط   ل ج   أطف ل هدمجم    هدتج ي ي   مت  للللللللللط    -3
ةلي داف لللللللي  هدا  ي  ب دتط يق هدبل ج   أطف ل هدمجم    هدضللللللل بط  عد بط  ي  هحتب  ه  هدقل ه  ه

  عد هوبة ل هاتي )هإلل هك هد مةد ، هدتة ي  هدشف ي ، هدت هبز هد مةدل
جراءاتها الدراسة يةمنهج  وا 

 ادك دمالءمتا  لهدق اد  هدبةليب دقي  لللللين  هدتصلللللميا دمجم  تين)هدب نث  هدمافل هدتج ي دهتبة     
   أرلهعف   ع  ضف دط ية  هدل ه   

 الدراسةمجتمع 
 6-5ملللللن  لللللن) طفللللل لهدم لللللجاين علللللد ل    يللللل ض هو طفللللل ليشلللللما هدمجتملللللع هوصلللللاد جميلللللع هو    

   بمليا   ا  زي  ل ا ه 
  عينة الدراسة

نيث دن هد للم  هو لل  للي  هدمميزا داط يق  هدمقصلل لا أاف   ةيا  ب دط يق  هدمقصلل لا،هدتا  للن      
ل راه هو للللا   عد هحتي   هدةيا   داه ك ن هدةل تق ا  ال هتحتي   هدمقصلللل ل دةيا  هوع هل  يتطا 

   ل108ة 1997)ميح فيا، هدمطا   ضفياًل ا  ي ً 
 ا ء  ايا    هدبةلي  –تا هاتق ء تصللللللللميا هدمجم  تين هدتج ي ي   هدضلللللللل بط   هدقي   هدق اد    ل    

يمكن  صللللللل راه هدتصللللللميا بلاا يتك ن من مجم  تين م ج لتين أصللللللاًل تق  لللللل ن   ايً  ، ثا تتاقل 
 ن  ي    تق   أيدنلهرم  هدمة دج  هدتج ي ي  هدمق  ا،  بةل   ي ن هدملا هدمطا ب  تق   ن م ا أح ى 

 طفا   مجم     طفال 20من  تك ا تا تق لللللليا هدةيا  ددل مجم  تينة مجم    ضلللللل بط     ؛بةلي 
 طفلل لهدماتنقين   يلل ض هو  للللللللللللللا ه ل 6-5) هد يلل ض أطفلل لطفال  طفالل  من  20 ا لل  تج ي يلل  

)هدمت  للز  طف ل  ل ت ه س مت  للز هدةم  هدزماد دت  للا ه ل 6-5)  ين بمليا   ا  زي، أ م  را م 
  ل 81 0هتان هر هدمةي  ي   )  ل00 5هدن   د  
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 أدوات الدراسة
 ع ضي   هدل ه   ه تحلم  هدب نث  هول ه  هاتي ةدإلج ب   ن 

 )إعداد الباحثة( .برنامج اللعاب اللغوية1
 ضلللح كم  ر  م ا  ي   فلر تامي  مف  ا هت لللتم  أ ل  هدب نث  هد  ا مل هدق فا  ال هودة   هد

تلدل هد  ا مل من مجم    من هودة   هدا  ي   هدتل يب    هواشللط  هدت   ي   ل    ،ل1ب دمانق )
هد  ضللل  دمزه د  راس هداشللل ط    هإلج هءه  عد  أطف لهدتل صلللمم   فلر دت ن  هدف صللل  أم ا 

 للللللتة ا    ل تا هت ل يب    هواشللللللط  دةماي  هدتق يا   ل حضللللللة  راس هدت ،هدمجم    هدتج ي ي  
بك ع  هول ي   هداي ي   هدةماي  هدمت ن  دال للللللتف لا من هودة   هدا  ي  هدنليث  هدمفيلا عد تامي  

 نم لا  ل2002هدنيا )ل 1991  لس    لس)  ال  لللللللل يا هدمث ل ت هدنصلللللللل ة هت للللللللتم  مف  ا 
  منف ظهإلمللللل ا ل 2006) هدصلللللللللللللل ي كدل 2005هدصلللللللللللللل ي كد)ل  2005) هدنياللللل  ل 2004)
  ا ء  ايا تا  ضلللع هو للل   هدة ا دا  ا مل هدمقت س  يتاحص ل 2010) ن ك ه   آح   ل 2008)

  عيم  يادة
 تا    هدمنت ى مع حص فص هدم نا  هدةم ي   صف تف   -
بم  عيا هدت كيز  ال هداطق هد للللللللللللللايا دتصلللللللللللللل ه   مف  ا هت للللللللللللللتم   كز هد  ا مل  ال  -

   هدتصنيح هدا  ي دامف له   هوص ه 
 داطفا مال هدصللللللندهد)بم هجة   حا  هدجف ز هد للللللمةد داطفا من أي حاا أ  هضللللللط ه  -

  أثا ء هحتي    يا  هدل ه   ب د  ض ل
  م ه  ا أاشط  هد  ا مل داصي غ  هد ايم  دا   -
   هدمنت ى م تب  مايم  متصال عد جميع  ا لس  حط هتا ك ن -

جا لللللل    3هد  ا مل شللللللف ين   ه ع تط يق ه للللللت     ملا عقل ة هدت زيع هدزماد دا  ا ملأم  
جف ز  -جف ز ت للللجيا  -أ  هص ملمج ة هد  لللل فا أم ؛  لللل     ال هو اأ لللل   يً  ملتف  

 بط     مص  ا   -كم ي ت 
 هنا بةلا م هداف في  م  هدصللللل  اددل    صللللل دا   ا ملهدحالل م نا  د لهل  ةاأا هدجلي  ب داك 

تامي  د عهدة  ي   هوجا ي   هدل ه للللللل   هد للللللل بق   هداة   هول ي   واشلللللللط  لءًه من هوط  هداي ي  
 اد دجا  من هدمنكمين    ض هد  ا مل تا لهل   هإلم نااتف ء من  ال هت  ؛ مف  ا هت للللللللللللللتم  

من أ لل تاا متحصللصللين عد مج ل هدت  ي    اا هداف  ب  ض هت للتف لا من  ل أ ضلل ء7تك ا  من)
    ف مج ت  هدم تفلر  ي اد تمثياا ملى هد أي من نيث ه  لهء  ح  هتفا عد راه هدمج ل، 

 ( 2009)الهورانة، بطارية اختبارات القدرات النفسية اللغوية لطفل الروضة إعداد.2
هدقيم  هدنقيقي  دفاس هدبط  ي  تتمثا عد أاف  ألها تشللللللحيصللللللي  تقلا صلللللل  ا  هضللللللن   ن مف  ه     

بنلهث  هدصلللللللي غ   هد ه ةي  مم  يجةا ات فجف  أكث  ل    صلللللللل   من غي ر ،  هدطفا هدا  ي  ، تتميز
ا  نليل ج ه ت ،تمثا ب دقل ه  هداف ي  هدا  ي هدم طف لألها دقي   هولهء  هدام  هدا  ي دلى هود  ر

هدت هبز     هدتة ي  هدافيد، )هإلل هك هد مةد،  ادك من حالل  ي  هدضةل  هدق ا عد  ل ه  هدطفا 
 تتضللمن  ا ل راه هدمقي    ا له ه للتقب دي   أيضللً   ا له تة ي ي   يتك ن راه هدمقي   من ؛ هد للمةدل

 ثالث  هحتب  ه  ع  ي ة
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 للؤهت دقي    ل ا هدطفا  ال عفا هدكام    20 ب  ه  تتضللمن  8هإلل هك هد للمةد يتك ن من   1
  من هو للفا  هدشللففي هدماط     يطا  هدف نص من هدطفا)أن يجي   اةا أ  ت ل ال مجم   

 ج   تشللي  هدل، يةطل هدمفن ص ل ج   هنلا  ن كا دج ب  صللنين   عق  دمة يي  هدتصللنيح 
 هدم تفة   ال راه هتحتب   ددل ه تف   م ت ى  ل ا هدطفا  ال عفا هدكام   هدماط    

ن  للللللللؤهت  يقي   ل ا هدطفا  ال هدتة ي    20 ب  ا تتضللللللللمن  12هدتة ي  هدافيد يتك ن من   2
أعك  س   ن هوشللي ء هدتل يطا  ماا تف للي ر  عد كام   ماط     تق   من حالل دج ب  هدطفا 
 ن هو لللفا    صلللل هوشلللي ء هدشلللف ي   يةطل هدمفن ص ل ج   هنلا  ن كا دج ب  صلللنين  

 تشللللللللي  هدل ج  هدم تفة   ال راه هتحتب   ددل ه تف   م للللللللت ى  ل ا  ، عق  دمة يي  هدتصللللللللنيح
 ة ي  هدافيد هدطفا  ال هدت

 ؤهت تفلر ددل هدتة ر  ال م ت ى  ل ا  20 ب  ا  يتضمن  20هدت هبز هد مةد يتك ن من   3
هدطفا  ال دكم ل جما متج ا للللللل  عد ت كي ف  هدا  ي  هدقل ا  ال هد  ز  ين هدكام   هدماط    

 ج   تشللي  هدل ،ج ب  صللنين   عق  دمة يي  هدتصللنيح يةطل هدمفن ص ل ج   هنلا  ن كا د
 هدم تفة   ال راه هتحتب   ددل ه تف   م ت ى  ل ا هدطفا  ال هد  ز  ين هدكام   هدماط    

دن للللللل   صللللللللق هتحتب  ه    دقل ه لللللللتحلا هدب نث ط يقتد صللللللللق هدمنت ى  هدصللللللللق هدتالزمد
 ، ط ق د  لا هتحتب    هدتجزف  هداصفي   هتت  ق هدلهحاد دن    ثب   هتحتب  ه   

 على البيئة الليبية وثباتهصدق المقياس 
  م  هدب نث  بة ض هدمقي    ال دجا  من هدمنكمين تك ا  من  لللللبة  أ ضللللل ء من أ للللل تاا 

ضللللللل ع  م  ي  اا ما هت لللللللتم  ف  ا مد لهء هد أي من نيث ملى تمثياا  اا هداف   هدت  ي  إل   لللللللبً   ه 
تد هتفق  نث   تةليا هدفق ه  هدصلللللللل دن      ا  داتةليا  هدتةليا هدمقت س    ل   م  هدب أم ا ح ا  ة

 هدصلق هدي ر ي ر ة هدفنص،  هدتنايا هدم لفد، ل  %71 ايف  حم   من هدمنكمين  ال هو ا)
 ر   ؟ ضة  من أجاا  هدايرا ت ل  هولها ما  ب  دا  ض  يدبنث  م  ي ل  أن هولها تقي ا أ ه

 ل  2002 تقلي س)مانا) ل ،أم  ي جع ددل اهتي  هدف نص
 ة ال هدان  هاتد ن    مة ما هدثب   بط يقتين تا 

،   ل  ا    يم  مة ما  Pearson  correlation ادك  تط يق مة لد   ي   ن  "،هدتجزف  هداصفي "  1
  تا ه للللللللتحلها هدمة لد  هإلنصلللللللل في   لللللللل ي م ن   ه ن  هدف لي  هدز جد، ادق للللللللمي.0)   87هت تب ط)

Spearman Brawn Formula   إلج هء تصللللللللنيح دنصلللللللل فد دمة ما هدثب   هدمن لللللللل   بط يق
 ،ل دال ج  هدكاي  دامقي  0  92  ل  اغ مة ما هدثب  ) ،طفال  طفا  36 ال  هدتجزف  هداصللللللللللللللفي 

 ل ال هدان  هاتدة1 ات فل مة مال  هدثب   م ضن  عد جل ل)
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 ل1جل ل)
 بط  ي  هحتب  ه  هدقل ه  هداف ي  هدا  ي  مة مال  هدثب   د 

مة ما  أبة ل هدمقي  
 هدثب  

 م ت ى هدلتد 

  89 0 هحتب   هإلل هك هد مةد
0 01 
 
 

 90 0 هحتب   هدتة ي  هدافيد

 91 0 هحتب   هدت هبز هد مةد

 94 0 هدل ج  هدكاي  دامقي  

ن للللللل   مة ما هدثب   بط يق  "د  لا هتحتب  "   ل ج ى تط يق هدمقي   بةل عت ا أ للللللل   ين   تا 2
،  ج ى ن لللل   هت تب ط  ين هدتط يقين ب  للللتحلها مة ما  طفا  ل طفال30من هدتط يق هو ل  ال)

 ر  لهل  ،دامقي  دال ج  هدكاي   0.94  اغ مة ما هدثب    person Formulaه تب ط  ي  لللللللللللللل ن 
  مؤش  جيل  ال ثب   هتحتب     دنص في ً 

 الساليب اإلحصائية المستخدمة
 ب و ا   هإلنص فد هحتب  ) ل  spssتا ه تحلها هدنزا هإلنص في  داةا ا هتجتم  ي  دان    هادد 

 عرض النتائج ومناقشتها
 دإلج ب   ن هدف ض هو ل هداي ياصة

هدمجم    هدتج ي ي  مت  ز ل ج   أطف ل  ت ت جل ع  ق لهد  دنص فيً   ين مت  ز ل ج   أطف ل
دال ج  ) ي   هدق ادهدق) هدمجم    هدض بط  عد بط  ي  هحتب  ه  هدقل ه  هداف ي  هدا  ي    ا تط يق هد  ا مل

 ن صن  هدف ض تا دج هء هحتب  ) ل  ، داتنقق مهدكاي   ال هدمقي  ، 

 ل2جل ل)

  هتان هع   هدمةي  ي من هدمت  ط   هدن   ي   ل ج   أع هل هدمجم  تين  ال هدمقي  
    يم ) لب دتط يق هدق اد

 20 هدمجم    هدض بط  ن  20هدمجم    هدتج ي ي  ن   

هدمت  ط    أبة ل هدمقي  
 هدن   ي 

هتان هع   
 هدمةي  ي 

هدمت  ط   
 هدن   ي 

هتان هع   
 هدمةي  ي 

 م ت ى هدلتد   يم ) ل
0 01 

هدل ج  هدكاي  وبة ل 
 هدمقي  

 لهد * 849 3 414 4 156 15 192 2 081 17
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دل ج   هدمجم    هدتج ي ي  ع  ق ج ر ي   ين هد  للللللللللللللز هدن للللللللللللللل  د   ج لل 2من هدجل ل) ين يت
 01 0لهد  دنصلل في   ال م للت ى   ً  هد  للز هدن لل  د دل ج   هدمجم    هدضلل بط ،  أن را ك ع   

نقق تتهدمجم  تين هدتج ي ي   هدضلللللل بط  عد هدل ج  هدكاي  وبة ل هدمقي     فاه  أطف ل ين ل ج   
 صن  هدف ض هو ل 

  ةدإلج ب   ن هدف ض هدث اد هداي ياص
ةلي هدمجم    هدتج ي ي  عد هدقي   هدق اد  هدب أطف لل ج    ت جل ع  ق لهد  دنص فيً   ين مت  ز

هحتب  ه  هدقل ه  هداف للللللللللللللي  هدا  ي    داتنقق من صللللللللللللللن  عد بط  ي   دمقي  ل ها دال ج  هدكاي  
 هدف ض تا دج هء هحتب  ) ل  

 ل3جل ل)
من هدمت  ط   هدن   ي   هتان هع   هدمةي  ي    يم   ل ج   أع هل هدمجم    هدتج ي ي   ال هدمقي   

 ) لب دقي   هدق اد  هدقي   هدبةلي

 20ن   يهدبةلهدقي    20هدقي   هدق اد ن   

هدمت  ط     ل هدمقي  أبة
 هدن   ي 

هتان هع   
 هدمةي  ي 

هدمت  ط   
 هدن   ي 

هتان هع   
 هدمةي  ي 

 م ت ى هدلتد   يم ) ل
0 01 

هدل ج  هدكاي  وبة ل 
 هدمقي  

 لهد * 796 4 943 1 101 20 192 2 081 17

 أطف ل ين ل ج    01 0لهد  دنصللللل في   ال م لللللت ى  ج ر ي  ل  ج ل ع  ق 3يتضلللللح من هدجل ل)
تنقق صلللللللللن    فاه ي ،هدمجم    هدتج ي ي  عد هدقي  لللللللللين هدق اد  هدبةلي عد هدل ج  هدكاي  دامقي  

ل هدتد تشلللللللي  ددل ه تف   م لللللللت ى 2003 تتفق راس هداتيج  مع ات فل ل ه للللللل   يل )؛ هدف ض هدث اد
تيجللل  ا هدتج ي يللل   الللل هدقيللل   هدبةللللي  ال مقيللل   هدا للل هدمفللل  ه  هدا  يللل  دتطفللل ل بللل دمجم  للل  

  ت تحلها   ا مل هودة   هدا  ي 
 ج ب   ن هدف ض هدث دث هداي ياصةدإل

ت جل ع  ق لهد  دنصللللل فيً   ين مت  لللللط   ل ج   أطف ل هدمجم    هدتج ي ي   مت  لللللط   ل ج   
د هدا  ي  ب دتط يق هدبةلي ع أطف ل هدمجم    هدضلللللللللللللل بط  عد بط  ي  هحتب  ه  هدقل ه  هداف للللللللللللللي 

     هدل ج  هدكاي  دامقي هوبة ل هاتي ة )هإلل هك هد مةد ، هدتة ي  هدشف ي ، هدت هبز هد مةدل
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 ل4جل ل)
 ل ج   أع هل هدمجم    هدتج ي ي   ل ج   أع هل هدمجم    هدض بط 

 أطف ل ين ل ج    01 0ل  ج ل ع  ق لهد  دنصلللللللللل في   ال م للللللللللت ى 4يتضللللللللللح من هدجل ل)     
قق صللللللللن    ،   فاه يتنهدل ج  هدكاي  دامقيي   هدضلللللللل بط  عد هوبة ل هدثالث   هدمجم  تين هدتج ي 

 ت صللللللا  ددل دل هدت1986) يل مع ل ه لللللل  ع ف هتفق  راس هدات ،  ع  ضللللللا هدف  ي  هدف ض هدث دث
ع  اي  ه للللتحلها   ا مل هت للللتم   هدمايا هدشلللل ما عد مافل  ي ض هوطف ل  ملى جل هس عد تامي  

هدتل  ل2003هدطن ن ) راس هدات فل دا تتفق مع ل ه للللل عد نين ؛ مف  ه  هدتمييز هد لللللمةد دتطف ل
   ددل ضلللةل هدمف  ه  هدمتةاق  ب داطق  هدكالا  هدا ت صلللا  عد ات فجف  من حالل هدتنايا هدكيفد

 دلى هدمجم  تين )هدتج ي ي   هدض بط ل  كادك هدمف  ه  هدمتةاق  ب دتمييز هد مةد 
دة   هو ه للللللللت هتيجي أن ه للللللللتحلها هد  ا مل هدمقت س هدق فا  ال   ل أ ضللللللللن  ات فل هدل ه لللللللل       

شلللي   راه ي ،ال دلى أطف ل هدمجم    هدتج ي ي  للل  ل  ال زي لا مف  ا هت لللتم    ل ج  أ هدا  ي  
ني ا أح ى من مف  ه  هد  أن راس هدمف  ا كلي مف  ا ،تامي هد  ن ن لللللتهد  ا مل عد أث  هدع  اي  ددل 

يمكن داطفا أن يتةامف   يكت للل ف   يتقاف  داه م  ت هع   دا هو للل دي   هدط ق هدجيلا عد تةامف  من 
   مفيلا حالل   همل تل ي ي  ر لع 

بن ج  ددل ع ص داتف  ا مع هاح ين تكت لللللللللللل    طف ل تف لللللللللللل  هدب نث  راس هدات فل بلنة هو     
   ا ، م   ين ع  ايت  راه م  تضللللللللللللللماا هد  ا مل ، ،هدمف  ه   تاميتف  عد م ه ل هداة  هدمتا    

تيج  دح  ا اقي   هدبةلي دامجم    هدتج ي ي    صللللللللللللللفا  ال مق  ا  ل ج   هدقي   هدق اد ب د جل هس
   متا    نقق  تن اً  مان يً   لهًت دنص في ً   م  يشماا من أاشط  ، هدتة ض دا  ا مل

 نتائج الدراسة
 يا  هدات فل  ج ل ع  ق ج ر ي  دصللللل دح هدمجم    هدتج ي ي   ين هد  لللللز هدن للللل  د  دل ج   هدمجم    
هدتج ي ي   هد  للللللز هدن لللللل  د دل ج   هدمجم    هدضلللللل بط ،  أن را ك ع   ً  لهد  دنصلللللل في   ال م للللللت ى 

ف ل هدمجم  تين هدتج ي ي   هدضللللللللللللللل بط  عد هدل ج  هدكاي  وبة ل هدمقي  ،    ج ل  ين ل ج   أط 01 0

 20ن  هدمجم    هدض بط   20ن   ي ي  هدمجم    هدتج  

 
 أبة ل هدمقي  

هدمت  ط   
 هدن   ي 

هتان هع   
 هدمةي  ي 

هدمت  ط   
 هدن   ي 

هتان هع   
 هدمةي  ي 

 يم  
 ) ل

م ت ى 
 هدلتد 
0 01 

 لهد * 73 3 30 2 30 11 89 2 76 12 هحتب   هإلل هك هد مةد

 لهد * 64 3 69 2 04 35 56 3 65 32 هحتب   هدتة ي  هدافيد

 لهد * 61 5 14 3 49 38 44 3 53 42 هحتب   هدت هبز هد مةد

 لهد * 02 8 36 2 83 15 48 1 93 11 هدل ج  هدكاي  دامقي  
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 ين ل ج   أطف ل هدمجم    هدتج ي ي  عد هدقي  للللللللللين  01 0ع  ق ج ر ي  لهد  دنصلللللللللل في   ال م للللللللللت ى 
 هدق اد  هدبةلي عد هدل ج  هدكاي  دامقي   دصللل دح هدقي   هدبةلي ؛ ب إلضللل ع  ددل  ج ل ع  ق ج ر ي   ين

هد  للز هدن لل  د  دل ج   هدمجم    هدتج ي ي   هد  للز هدن لل  د دل ج   هدمجم    هدضلل بط  ،  أن را ك 
 ين ل ج   أطف ل هدمجم  تين هدتج ي ي   هدضلللللللللل بط  ب دقي    01 0ع   ً  لهد  دنصلللللللللل في   ال م للللللللللت ى 
 ين ل ج   أطف ل  01 0 ج ل ع  ق لهد  دنصللللللللل في   ال م لللللللللت ى   هدبةلي  ال هدل ج  هدكاي  دامقي    

ت هبز هد للللمةد، هد-هدتة ي  هدشللللف ي -هدمجم  تين هدتج ي ي   هدضلللل بط  عد هوبة ل هدثالثة هإلل هك هد للللمةد
  هدل ج  هدكاي  دامقي   

م شلا  دت كيز  ال أرمي  تلريا " هدم  ي  هد  ا ء  ال م  ت صا  دديا ات فل هدل ه   ت صد هدب نث  ب  
هدةما   قل ل  ه  تل ي ي     ش   ي     ا هدحلم )أ  تل  يفن عد أثا ء هدحلم ل" تن ين   همل د لهل هدم  

إلك   فن مف  ه  ه تحلها هودة   هدا  ي   تة يففن بكيفي  تصميمف ،  كيفي  ه تحلهمف ؛ كم  ه ت ن  
 ل     هدب نث  د لهل أل ه   مق يي  دقي   م ت ى مفللللللللللللللل  ا هت تملللللللللللللللللللللل

 Results  
 The presence of significant differences between the mean scores for the 
experimental group and the mean scores of the control group, and that there are 
significant differences at 0.01 children between the degrees of experimental and 
control groups in the total score of the dimensions of the meter. the existence of 
significant differences statistically significant at 0.01 degrees between the 
children in the experimental group pre and post two measures in the overall 
degree of the scale. the presence of significant differences between the mean 
scores for the experimental group and the mean scores of the control group and 
that there are significant differences at 0.01 children between the degrees of 
experimental and control groups compared to sensing the overall degree of 
scale.  
the existence of statistically significant differences at level of 0.01 children 
between the degrees of the experimental group and control group in three 
dimensions: listening comprehension - oral expression - the audio thread, and 
the total degree of the scale. the study recommended a researcher focusing on 
the importance of qualifying "nanny guiding" the development of programs the 
preparation of jams before the service during the, training courses and workshops 
to inform them of how game design language, and how to use them. The study 
suggests the development of tools, and benchmarks to measure the level of 
listening skills.  
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 والتوصيات  المقترحات
   تن ين ما رل  ي ض هوطف ل بل   ا  ي ض هوطف ل بكاي   هدت  ي  1
هدق فم   ال هودة   هدا  ي  هدمفيلا، ب إلضللللللللللللل ع  ددل  هترتم ا ب تج ر   م  ي   هد ي ض ان  هد  همل 2

  كيفي  ه للللللتحلهمف ،  قل ل  ه  تل ي ي     ش هدةما دام  ي   دتة يففن بكيفي  تصللللللميا هودة   هدا  ي ،
  ت ييل هول ه   هإلمك ا   هدةامي  هدم ج لا مع م  تتطابا حط  هإل لهل دتةايا أطف ل هد ي ض 

قيفي  ،  هدمن ضللللللللللل ه  ،  ل  ه  هدت  ي  من   ا هدمحتصلللللللللللين عد مج ل هدطف د  تاييا هدال ه  هدتث - 3
 دم  ي    ي ض هوطف ل دتل  يفن بص  ا  ماي   ال ط ق تط ي  مف  ا هت تم    أ  دي ف  دلى هوطف ل 

  هترتم ا ب دل   هإل المد إليض س   هما تط ي  هدا    ال هدطفا  تاميتف   4
 اق ط هدتد تتمثا عد هاتد ة كم  يثي  هدبنث بةض هد

 تك ه  هدبنث  ال  يا   محتاف  ،  عف    م ي  محتاف     -
 د لهل أل ه  ،  مق يي  دقي   م ت ى مف  ا هت تم     -
 د لهل   همل تل ي ي  متا    دمحتال هدمف  ه  هدا  ي   -
   هدا  ي    هدت   ي   هودةتن للللللللين   همل  ي ض هوطف ل  تط ي ر  عد مليا   ا  زي  ت ايف  هواشللللللللط -

 دتامي  مف  ه  هدطفا هدا  ي  
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 المصادر
 ل 23،هوي الملكل  )   ا 204،آي ةالعرافة )   ا القرآن الكريم
      قائمة المراجع
 المراجع العربية

  ي  هدمصمكتب  هدافض   هدق ر اة  اإلدراك الحسي البصري والسمعيلة2001،ع فق  )  ل     أنمل  هد يل 
لة أث  ه تحلها   ا مل د  ي تل ي د عد 2008  ل هد ؤ ر د م  يا ) منمل ص دح  منف ظ،  هإلم ا،

ج مة    مجلة كلية التربية بالمنصورة مف  ه  هدا   هدتة ي ي  دلى  يا  من ا ي هتضط هب   هدا  ي  
  302 – 273ة  هدجزء هو ل68هدماص  ا  هدةللة

لةهد يف  هتجتم  ي  عد د   طفا م    ا هدمل    عد مليا  2007 ي ل  هدبشي ، أك ا )   ر م ،  
   162-154ةهدث اد  هدةلل  23 هدمجال مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية م ن   

   م نة له  هدف   ن  الميسر قي سيكولوجية اللعب.(1982):    اقي  ،أنمل ؛ م  د، ت عيق
هدطبة   مطبة  هدملاد   المرجع في برامج تربية أطفال ما قبل المدرسةلة 1994ي  )   ف ل ،  ةل

 هدث اي   
 4ةلل   هدلتربيةحولية كلية ا .لةهدت  ي  عد م نا  هدطف د  هدمبك ا1999  ل هدفت س أنمل )   نج ج،

  127- 105ة  ج مة   ط   4 هد ا 
بورتاج لتنمية بعض المهارات المعرفية واللغوية استخدام برنامج لة 2004أم ل   اد )   نم لا،

مةفل هدل ه    هدةاي      د  لكت  هس غي  ماش  ا  سنوات. 6-5واالجتماعية لطفل ما قبل المدرسة من 
 ج مة   ين شم     ا هدل ه    هداف ي   هتجتم  ي   داطف د  
 م ن  سيكولوجيًا وتعليميًا وعملياً اللعاب التربوية وتقنيات إنتاجها (2002):منمل منم ل   هدنيا ،

 ةله  هدم ي ا  
ث  ه لللللللللللتحلها هودة   هدمن  لللللللللللب   هدة لي  عد تنصللللللللللليا ط دب   أ لة2005منمل منم ل )   هدنيا ،

ج مة   مجلة مؤتة للبحوث والدراســات هدصللل هو لل  للد عد م لا هد ي ضللي   مق  ا  ب دط يق  هدتقايلي  
   34 -11ة 20 هدمجال7مؤت  هدةلل
رياض الطفال الهداف والنشـــــطة  لة1993   ع  ، م ع    ل هد ؤ ر ) منمل صلللللللل دح   حط  ،

 مكتب  هدفالس   هدك ي ة التعليمية التعلمية
ـــــال لة1999  هدللللللا ن،   لللللل هللا ) ـــــاض الطف ـــــي ري ـــــة الفصـــــحى ف ـــــة العربي ـــــيم اللغ   هدماتقلللللل  تعل

 هدت   ي هدة  د 
 ن   هدةيســيكولوجية الطفل وتعلمه باللعب في المرحلة الســاســيةلة 2006  هد همياد، ع هز عتح هللا )

 له  هدكت   هدج مةد 
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 هدطبة  هد  ل    هدق ر ا ة  دا هدكت    علم نفس النمو الطفولة والمراهقةلة 2005ن مل )  زر هن 
طفال أفاعلية برنامج في النشطة التعبيرية لتنمية المهارات اللغوية لدى  لة2003  دا، ديم ن )  

      د  لكت  هس غي  ماش  ا   مةفل هدل ه    هدةاي  داطف د   ج مة   ين شم  الروضة
  ه  ماشلل دي ي   هد يضلل ءة  برامج الطفال بين النظرية والتطبيقلة 2006شللن ت   للايم ن )  للايم ن،  

 ج مة   م  هدمحت   
 ة  هدطبة  هد هب  د  له  هدكت   هدنليث له  هدفك  هدة   هدق ر اة   الذكاءلة 1976عؤهل هد فد )   هد يل،

   لمشق  هدمطبة  هدجليلا في طرائق تدريس اللغة العربيةلة 1988منم ل أنمل ) هد يل،  
  دور القصــة في تنمية القدرات والســمات اإلبداعية لدى أطفال الروضــة لة2005 جلهن )  هدشلللم ي،

 هدله  هدة دمي   هدق ر اة
 له  صف ء    م نة  تصميم البرامج التعليمية لطفال ما قبل المدرسة 2005):) صاي ا ،  فل 

ع   هدق ر اة مط بتنمية مهارات التواصل الشفوي التحدث واالستماعلة2005 أ  ص ه ين،  هشل منمل )  
 هدله  هدفال ي  

  ه  لة اللعاب اللغوية ودورها في تنمية مهارات اللغة العربيةلة 2005منمل  اد ) هدص ي كد، 
 مكتب  هدطاب  هدج مةي   

ل ةأث  ه تحلها   ا مل   فا  ال هودة   هدا  ي  عد تامي  هدت هكي  2006منمل  اد )   هدص ي كد،
م التربوية مجلة العلو    هدا  ي   مف  ه  هدتة ي  هدشف ي دلى تالميا هدصل هد هبع هو   د عد هو لن

  93-70ة  3 هدةلل7دمجال ن ين هكاي  هدت  ي   ج مة  هدب  والنفسية
 له  هدفك   م نة   مهارات االستماع والتحدث في الطفولة المبكرة لة2003ط ر ا )   هدطن ن،

  المفاهيم اللغوية عند الطفال أســســها مهاراتها تدريســها تقويمهالة2009) شللللي )من  ل  طةيم ،
 هو لن  له  هدم ي ا   م نة

(:المهارات القرائية والكتابية طرائق تدريســـــها 2005عح ي )منمل   هت     لللللللللا  مقلهلي،    شللللللللل  ،
 له  هدم ي ا   ةهو لن   م ن واستراتيجياتها.

هو لن، له    م نة  المفرداتالول(في لغة الطفل)الجزء  لة1991 ا ى نا  ) له ل    لس،    لس،
 هدطبة  هدث اي  هدك ما  

 له  هدم ي ا   و لنه ة م ن  اللغة والتفكيرمهارات في لة 2003   ل هدف لي، ا يا  آح  ن )
 له  صف ء دااش   هدت زيع   م نة هو لن   ألعاب الطفال الغنائيةلة 2006رب  )    ل هدنميل،

  م ن ةله  هدفك     اللعب عند الطفال السس النظرية والتطبيقية(2002): هدةا اد ، نا ن 
  م ن  له  هدم ي ا    الطفالرياض  1989): (  ل  ،منمل ؛ مصاح،  لا ن 

منهج التعليم في الطفولة المبكرة  لة2005هيف ل  ت جم ة   لللللللللللا هدت جم   هدتة ي  ب دله  )   ي لللللللللللل،
 عا طين  له  هدكت   هدج مةد   غزاة  ومكوناته
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أثر اســـــتخدام الكمبيوتر في إكســـــاب أطفال الرياض بعض المهارات لة2003رب  منمل أمين )   يل،
 مةفل هدل ه    هدةاي  داطف د      د  م ج تي  غي  ماش  ا ج مة   ين شم    اللغوية

أثر برنامج عالجي في تحسين مهارات االستماع لدى طلبة مدارس لة2002  أ   غزد  ،   مد )
      د  م ج تي  غي  ماش  ا   ج مة  هدي م ك  ه  لة هو لن مديرية التربية والتعليم في محافظة جرش

 مله   هد طي  هدح ص    زه ا هدت  ي   هدتةايا   اطا   م ن  التعلم باللعب.لة2009منمل )  غايا،
 مؤ    هد  هق  هو لن    م نة التنشئة االجتماعية لطفل ما قبل المدرسةلة2007 هدف س،  جيا )
ال ا   تدريبات التمييز الســــــمعي لة2010د للللللللللم  يا، زك ي  )     للللللللللة ل ، منم ل     ك ه  ، جم ل

 ال كف ي   تشحيص صة ب   هدق هءا   الجف    تل ي  مةامد هدا   هدة  ي  ب دم نا  هت تلهفي    ا مل
   29/04/2010هدلح ل دام  عة  ت  يخwww.alnemr.com م  هدتةايا م  ع  أ  هن  كاي  هدت  ي  

دفك  له  ه هدق ر اة  عند طفل ما قبل المدرسة نموها السليم وتنميتهااللغة لة 2004 ك ا هدلين، ديال )
 هدة  د  

أثر اســـــــــتخدام برنامج لغوي تدريبي في تنمية المهارات اللغوية لة 2005  منف ظ ،  ل هد ؤ ر )
     لل د  لكت  هس غي  ماشلل  ا  ج مة   م نالتعبيرية لدى عينة من ذوي االضــطرابات اللغوية التعبيرية

  ي  دال ه    هدةاي  هدة  
لةأدة   هدن ك   أث ر  عد هكت للللل   هدمف ريا هدافيي   هدةللي  دتطف ل من 1997 ف ر ) مصلللللطفل،  
 هدمؤتم  هدةامد هدل دد "هد ي ضللللللل   تنلي    المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضــــية  لللللللا ه   3-4

  88-78 ة 2هدمجال  ج مة  نا هن، ق ر ا،هدق ن هدن لي  هدةش ين "كاي  هدت  ي  هد ي ضي  دا اين ب د
 له  هدفك  هدة  د   هدق ر اة الطفل وأساسيات التفكير العلميلة2005عفيا ) ،  مصطفل

أثر خبرة رياض الطفال على تعلم اللغة العربية في الصف الول ل)ألة 2002  مانا ، أنمل )
   ا هدما رل  هدتل ي   هدت  ي  كاي    ج مة  هدي م ك    د  لكت  هس غي  ماش  ا   الساسي
له    م نة هو لن   القياس والتقويم في التربية وعلم النفسل) لة2002  مد منمل )   مانا،
 هدطبة  هدث اي هدم ي ا  

ة  هدطب مكتب  هدة يك    هو لن   م نة  علم النفس التربوي لة2007  ل هدمجيل  آح  ن  )  ماص  ،
 هدح م  

  ي      ماش  ه  ج مة  لمشق  (: القياس والتقويم في التربية الحديثة.1997 )همط اي    ميح فيا،
 له  هدفك  هدة  د    هدق ر اةرياض الطفال لة2005رلى منم ل )  هدا شل،
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مدى فاعلية برنامج لعالج التأخر اللغوي لدى عينة من تالميذ التعليم لة2006مةم  ا هر )  هدف  ها ،
ا هإل ش ل    مةفل هدل ه     هدبن ث هدت   ي    ج مة  هدق ر ا     د  لكت  هس غي  ماش  ا   الساسي
 هداف د 

لديا   القدرات النفسية اللغوية لطفل الروضةبطارية اختبارات  لة2009مةم  ا هر )  هدف  ها ،
  هت تحلها

 هدتةايا  ا  زي  ط     بيان إحصائي لدور رياض الطفال ة   نلا هإلنص ء هدت   ي 
لة ل ه   أ دي  دفنص تلثي  هد  د هدص تد عد هكت    هدمف  ه  2002 يةق  د، غ اا  آح  ن )

  607-587ة  12-11  هدةللمجلة الرسالة   هو   ي  داق هءا  هدكت ب  عد هدا   هدة  ي 
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 (1ملحق )

 برنامج اللعاب اللغوية
 تي:على النحو اآل تدريبات وأنشطة أعدتها الباحثةالبرنامج على أربعة عشر تدريبًا من اشتمل   
 

 ينلل  ل   هدن ر هدمط  ق دن ر  مةا من  ين  لا ن  ر  -
 ينلل  ل    هدن ر هدمحتال  ن ن ر  مةا من  ين  لا ن  ر  -
 ينلل  ل   هدكام  هدمط بق  دكام   مةف  من  ين  لا كام    -
  لا كام   ينلل  ل   هدكام  هدمحتاف   ن كام   مةف  من  ين  -
  مةف  من  ين  لا ن  ر مقلم  دا  دينلل  ل   هدن  ر هدت -
 يميز  ين مقطةين متش  فين  محتافين   -     

 يجي   ن أ فا  دقص  مش     مةف     -  
  مةف   ايك    ص  ص ي    -  
 ي ت  أ  ع ص   دقص  ن   ت ا ا نل ثف   -  
 يميز  ين أا  ا م تفة   أا  ا ماحفض    - 
 يميز  ين كامتين أن عف  متش  ف     -
 دا اا ،  اا ، أ   –يميز  ين كام   تاتفد  ت لأ ب دا م  اف ف  مثاة م ز ، ع ز ، د ز    -
 –يميز  ين أص ه  محتاف  من حال ن جز أ   ت   ة ص   ك مش  )هد  ق أ  هدقصلي ل   - 

 صايا مةلن)هدمف تيحل   
 دات   ي تطيع أن يك   أدف يً   مةف  -  
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 د . يحيى محمود لملوم
 د . إيمان فرج بشير
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 البحث :  ملخص
 تعددو   التدد  والمشددت ا التقنيدد ا الت يويدد  اسددتا ا  واقدد  علدد  التعدد   إلدد  البحدد  يهدد  

 البي ندد ا علدد  للحصددو    ناسددتب الب حثدد   واسددتا   الب نيدد  الت ييدد  بدد    الددتعل  عمليدد  فدد  توظيفهدد 
 النت ئج وأظه ا بنغ زي  بم ين  الب ني  الت يي  معلم  م  ومعلم  " معل 80قوامه  " عين  عل  طبق
 األسدب   أهد  وت ندا الب نيد  الت ييد  بد    التقني ا الت يويد  يستا مو   ال الب ني  الت يي  معلم  أ 
 بيئد  من سدب  وعد   ب لم  سد   المعلد  يحت جهد  التد  التكنولوجيد  الوسد ئ  تدوف  عد   استا امه  لع  

 مد    وجدو  وعد   تعليميد   وسديل  أي إ اد   عن  استا امه  يج  الت  للوس ئ  ومتون ته  الفصو 
 الب ني  .   الت يي  لمعل  المهن  ب إلع ا  الا ص  المق  اا ضم  التقني ا الت يوي 

 
Difficulties in Using of Education Technology in the Physical 
Education Teaching 

 
Yahya Mohmod Lamlom & Eman Farag Abdalla 

 
Abstract: 
This study aims to evaluate the actuality of using the education 
technology and barriers that prevent using such materials in teaching of 
physical education in Benghazi. A questionnaire data of 80 teachers was 
assessed and investigated. Results of this study showed several 
difficulties in using education technology of physical education. Most 
important, lack of material technology needed for teaching staff, 
unsuitability of classroom environment for technology facilities and 
absence of technology education courses in the high education 
programme for physical education teachers. 
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 بدرس التربية البدنية التقنيات التربويةمعوقات استخدام 
 التعليم األساسيفي مرحلة 

 د . يحيى محمود لملوم
 د . إيمان فرج بشير

 البحث :  ومشكلة المقدمة
 فدد  والمتاصصددي  للبدد حثي  قويدد    تحدد ي    األايدد   السددنواا فدد  الكبيدد  العلمدد  التقدد   ُيشددت  
 يعتمد  التد  س  مجد   فد  التقد   هداا ف سدتا ا  التد  س   مجد   فد  وا صد    الماتلفد  العلدو  مج  
  و ا   تلعد  التد  والسدم ا المظد ه  أهد  مد  وهدو الدتعل  عمليد  إلد  يدد ي الاي السلوكتع ي   عل 
 علميد  أسد  علد  الج يد   األجيد   تنشدئ  ف  إيج بي    تأثي ا   يدث  حي  األم   تق   ف  و ئيس    فع ال

 ( 1:1990  ) الف             وح يث  متطو  
 نتيجد  ومتسد  ع  متزايد   تحد ي ا اد   بشدت  الع يد  والمجتمد  عد   بشت  الع ل  وسواجه

 التدد  والتكنولددوج   العلمدد  الميدد ا  الاصددو  وجدده وعلدد  الميدد  ي  شددت  فدد  السدد سع  التطددو اا
 وقدد  تبيدد   بتسدد    اسددتم ا ه  يتوقدد  والتدد  الم ضدد   القدد    مدد  األايدد  ال يدد  ادد   العدد ل  شدده ه 
 الت ييد  تطدو  واكد  والداي الحيد   مند ح  جميد  علد  سديط  الداي والتقند  العلمد  التقد   هاا سّب 
 ت نددا أ  بعد  ضد و   أصدبحا حيد  التعلدي   مجدد   اآللد  و ادو   التد  س  وأسد لي  طد    وتجد  
 والت   . الكم لي  م  نو 

 موا  أنه  عل  له  ينظ  ت   الب اي  ف  الت يوي  التقني ا أ  ( 1:1988  ) بشي   وسات 
 بإيمد   ا تدب  نج حه  أ  إال الم     اب اا وتطو  التعلي  تث ي  الم  س  والكت   للمعل  مس ع  
 معقو   بق   له توف ا م  إاا استا امه  بج وى  المعل 

 الت يددددوي  المجدددد   فدددد   هددددم  و  لهدددد  الت يويدددد  التقنيدددد ا أ  ( 38:1999 ) جدددد م  وسددددات 
 مددتعل  لكدد  المن سدد  التعلددي  زسدد    علدد  المعلدد  تسدد ع  فع لدد  تعليميدد  وسدديل  أصددب  حيدد  التعليمدد  

 مدد  أكثدد  أو وسدديلتي   مددج علدد  الب مجيدد ا تقددو  حيدد  اصوصدد   تدد  س  صددو   فدد  حدد   علدد 
 أقدد ا  فدد  المعلومدد ا لتقدد ي  الكمبيددوت  ط سددق عدد  ومع لجتهدد  ضددبطه  يددت  التدد  االتصدد   وسدد ئ 
 واأللدوا  والحدوا  الصدوتي  والمددث اا الفيد يو ولقط ا والمتح ت  الث بت  الصو  عل  تحتوي  م مج 

 .والاطوط 
 يمت  التعلي  ف  الح يث  التقني ا الت يوي  إ ا   أ  ( 20:1987 ) عب الحلي  يشي  تم 

 ف  منظم    استا ام    استا امه  بش ط األوا  فواا قب  الب لي  التعليمي  األنظم  م  يالصن  أ 
 (20:8به  )  وسنتف  الحق ئق عل  المتعل  يحص  تيف عملي  وه  األس سي  التعلي  عملي 

 تمعل  يستا   أصب  الكمبيوت  بمس ع   التعل  أ  ( 233:1992)س م  /  وس ى 
 المتعلمي  تقوي  عل  يس ع  تمعزز والت  سب ا الش ح ف  استا امه يمث  حي  التعلي  ف  مس ع 
 بيئ  له  يوف  تم  التشوسق بعنص  ويم ه  الا ص  بس عته  للعم  الف ص  له  يتي  حي 

 . الحقيق  التعليم  الموقف إل  تكو   م  أق   تعليمي 
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 تحتوي  الش م  معن ه  ف  التعلي  تكنولوجي  أ  (  17:2001   آا و  ) زغلو  و  وسات 
 لكيفي  الموضوع  الت  سسي  ست اتيجي واال  االه  التعليمي  والموا  واأل واا األجهز  جمي 

 م  مح    تعليمي  أه ا  تحقيق به   معي  تعليم  نظ   ف  المستا م  والتنظيم ا استا امه 
 .وفع ليته  تف ءته و ف  التعلي  وتطوس  تح ي  عل  الوقا نف  ف  تعم  تم  قب  

 
 تأثي   م  له  لم  التعل  عملي  ف   هم  و  ااا أنواعه  بماتلف الت يوي  التقني ا وتع 

 االنتب   ت تيز عل  المتعل  ومس ع   التعليمي   العملي  تنوي  عل  المعل  مس ع   ف  فع  
 م حل  ا   للح ت  ال قيق التصو  واكتس   الع ل  التوافق ااا الح تي  الواجب ا الستيع  
 اإلع ا  .

 اسددتيع   علدد  للمددتعل  ا  مسدد ع  عدد م    الب نيدد  الت ييدد  مجدد   فدد  الت يويدد  التقنيدد ا  تعدد تمدد 
  ال اجعددد  ب لتغايددد  تدددزو   تمددد  عليهددد  قبددد  التددد  س  الح تيددد  للمهددد  اا الفنيددد  للم احددد  الجيددد  األ اء

 ال قيق  .
 ال زمددد  األ واا تدددوفي   يعددد ال أنددده إلددد  ( 6:1999  ) زاهددد  والبهبهددد ن   مددد  تددد  ويشدددي 

 هددو األهدد  ولكدد  التعلددي   ل قدد  المحدد   الع مدد  هددو التعلددي  مجدد   فدد  الح يثدد  التكنولوجيدد  واألجهددز 
 .المنشو    األه ا  تحقيق أج  م  التعليم  الموقف ف  األ واا ها  به  توظف الت  الكيفي 

 البح  بموضو  الم تبط  وال  اس ا العلمي  الم اج  عل   يالب حث اط   ا   وم 
 استا ا  عل  وت تيز اهتم   هن ك أ   اتض  الع لمي  المعلوم ا شبت  عل  ب لبح  وتالك

 العملي  ا م  ف  توظيفه  ومح ول  ال  اسي  والمق  اا المن هج ضم  تبي  بشت  التقني ا الت يوي 
 التعليمي  .

 ت  س  ط    م  ت  العملي  ف  مج   الت  س  اب تهم  ا   م   أالب حث    والحظ
 ف  التقني ا الت يوي  مستح ث ا استا ا  ف  تبي ا   قصو ا   هن ك أ  التعل  وتقني ا الب ني  الت يي 

 التعلي  . تكنولوجي  استا ا  عل  وتطغ  تسيط  التقلي ي  األس لي  تزا  ال حي  الت  س  
 هاا يشه   الاي ف  مج   التقني ا الت يوي  العلم  للتق   ومواكب  المنطلق هاا وم 

 للتع   بنغ زي  م ين  ف  الب ني  الت يي  معلم   أي استط   إج اء إل  الب حث   لجأ فق  العص  
 الب ني . الت يي      ف  التقني ا الت يوي  استا ا   و   تحو  الت  المعوق ا أه  عل 
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 البحث : أهمية
  التعلي  عملي  ف  التقني ا الت يوي  استا ا  موضو  تتن و  الت  ليبي  ف  البحو  . ن    1
 ف  الت يوي التقني ا  استا ا   و   تحو  الت  الصعوب ا ع  الكشف ف  الح ل  البح  . يسه  2

 الب ني  . الت يي     
 التعلي  التقني ا الت يوي  استا ا  عن  الب ني  الت يي  معلم  تواجه الت  المعوق ا عل  التع  _3
 الب ني  . الت يي      ف 
 ف  التقني ا الت يوي  استا ا  بأهمي  الت يوي  النظ   وقي  اا المعلمي  بي  الوع  . نش  4

 والتعل  . التعلي  عملي ا
 البحث : أهداف
 إل  البح  يه  

 الب ني  . الت يي      ت  س  ف  التقني ا الت يوي   استا ا  واق  عل  . التع   1
 الت يي      ف  التعل  عملي  ف  التقني ا الت يوب  توظيف تعو   الت  المشت ا عل  . التع   2

 الب ني  .
 البحث : تساؤالت

 ف  ت  س      الت يي  الب ني  . التقني ا الت يوي . م  واق  استا ا   1
 الت يي  الب ني  . عملي  ت  س  ف  التقني ا الت يوي . م  المشت ا الت  تمن  استا ا   2

 البحث : مصطلحات
 : التقني ا الت يوي .  1

عملي  ه  مجموع  األجهز  واأل واا والموا  والح س  اآلل  الت  يستا مه  المعل  لتحسي       
التعل  والتعلي  وتقصي  م ته  وتوضي  المع ن  وش ح األفت   وت  س  الت ميا عل  المه  اا 

(15:1) 
 معوق ا :ال.  2

مجموع  المشت ا أو الصعوب ا الفني  والم  ي  واإل ا س  الت  تحو   و  استا ا  المعل  لألجهز  
 ئ  ( .واأل واا ف  المواقف التعليمي  الماتلف  ) تع سف إج ا
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 البحث : مجاالت
 المت ن  : بعض م ا   التعلي  األس س  بم ين  بنغ زي . . المج   1
 . 2013 / 2014الزم ن  : الفص  ال  اس  األو  للع   ال  اس   . المج   2
 الب ني  ف  م ا   م ين  بنغ زي  البش ي : معلم  ومعلم ا الت يي  . المج   3
 

 السابقة : الدراسات
 Bitter    (15 )  1982بيت      اس 
تشي  نت ئج ها  ال  اس  إل  أ  أكث  الصعوب ا الت  تواجه توظيف الح س  اآلل  ف  التعلي     

 ال  اس  وأوصا الم  ي  الكوا   ونق  ف  والي  أ سزون  ه  قل  الب مجي ا التعليمي  الجي   
نش ء للم  سي  ت  سبي   و اا عق  بض و    التعليمي  . الب مجي ا لتطوس  و ش وا 
 1986Maurer    (14 )  اس   

ه فا ال  اس  إل  التع   عل  العوائق الت  تمن  تطبيق وتوظيف الح س  اآلل  ف  
التعلي  ف  تلي  المجتم  بوالي  ت ليفو ني  وأع  استبي ن   تضم  مجموع  م  المعوق ا وااتي   عين  
ال  اس  م  منسق  التعلي  بمس ع   الح س  ف  تلي ا المجتم  وأش  ا نت ئج ال  اس  إل  نق  

لهيئ  التعليمي  الماتص  ت   الع م  األو    تم  احت  نق  الموا   الم لي  م تزا  ع لي   بي  ا
 المعوق ا .

 ( 13)   2009أيو   ن فز   اس 
ه فا ال  اس  إل  التع   ع  أه  المعوق ا ف  استا ا  الوس ئ  التعليمي  ب لم ا   

الح س  اآلل  ونق  الب مجي ا  الحتومي  بفلسطي  وتوصلا ال  اس  إل  أ  نق  أجهز 
 الا ص  ب لمنهج ت نا م  أه  المعوق ا .

 ( 12(   ) 1994شقي  ) محم    اس 
ه فا ال  اس  إل  مع ف  الصعوب ا الت  تقف أم   استا ا  المعلمي  والمعلم ا للوس ئ  

الب ح   التعليمي  حي  طبق الب ح    اس  عل  عين  م  المعلمي  والمعلم ا ب لا طو  وتوص 
 إل  

وجو  معيق ا تدث  عل  استا ا  المعل  للوس ئ  مث  استا ا  الصفو  ونص   المعل  
 م  المبن  لع ض الوس ئ  التعليمي  .ءلت  س  وع   وجو  فنيي  وع   م م  س ع ا ا

 ( 5( ) 1998ص ل  ) أحم  ا ل    اس 
ه فا ال  اس  التع   عل  المعيق ا الت  تقل  م  استا ا  الوس ئ  التعليمي  بمح فظ  
الالي  الت  تواجه الم  سي  وتوص  إل  أ  أه  المعوق ا تمثلا ف  وجو  نق  ف  الموا  

 والوس ئ  واألجهز  التعليمي  .
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 ( 9( ) 2003هللا ) عب  ب  محم  بنا فوزس    اس 
التع   عل  واق  استا ا  الوس ئ  التعليمي  واألجهز  التعليمي  م  أج سا ال  اس  به   

وجه  نظ  المعلم ا والموجه ا بم ين  ال س ض وتح ي  أه  المعوق ا الت  تواجه الك االستا ا  
وأش  ا النت ئج إل  أ  استا ا  الوس ئ  التعليمي  ف  الم اح  االبت ائي  يع ن  م  قصو  ش ي  

اا الم لي  الماصص  للوس ئ  التعليمي    تث   المسدولي ا الت  يتلف به  المعل  بسب  قل  اإلم ا 
. 

 الس بق  : ال  اس ا عل  التعليق
 ف  ضوء م  أش  ا إليه ال  اس ا الس بق  استف   الب ح  بم  يل  :

 ال  اس  . إج اء ف  الستا امه المن س  المنهج تح ي  -
 الح تي  . األنشط  تعل  مج   ف  الح يث  التكنولوجي  استا ا  أث  عل  التع   -
 الب ني  . الت يي  ب    المتع    الوس ئ  استا ا  معوق ا عل  التع   -
 المستالص  . النت ئج م  االستف    -

 البحث : إجراءات
 البح  : منهج

 استا   الب حث   المنهج الوصف  لمن سبته أله ا  البح  ولإلج ب  عل  تس دالته .
 البحث : مجتمع

 تكّو  مجتم  البح  م  معلم  ومعلم ا الت يي  الب ني  بم ين  بنغ زي .
 البحث : عينة

( معلم  ت  ااتي  ه  20و )    ( معلم60ومعلم  بواق  )    ( معلم80بلغا عين  البح  )
 ب لط سق  العم ي  .

 
 البيانات : جمع وسائل

 البح  .مس  للم اج  وال  اس ا الس بق  الت  له  ع ق  بموضو   1.
 والصعوب ا الت  تعو  استا امه . التقني ا الت يوي للتع   عل  واق  استا ا     ن. استب2

 :   ناالستب استم    إع ا  اطواا
 الم تبط  الس بق  وال  اس ا العلمي  الم اج  بعض عل   يالب حث اط   ا   م  -

 ث  الب ني  الت يي  ف  الاب اء بعض م  شاصي  مق ب ا إج اء وتاا البح  بموضو 
  مب ئ  تصو  تح ي 
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 يبن  أ  يمت  أس سي  مح و   امس ف  وتتمث    ناالستب استم    تضمنته  الت  للمح و  -
 .   ناالستب عليه 

 ت  س " مج   ف  " اب اء10عل  "   ناالستب الستم    األولي  الصو   بع ض الب حث   ق   -
 م ى عل  التع   به   25/12/2013إل 2013/12/15م  الم   التعلي " ف  تقني 

 أو مفهو  غي  الاب اء ي ا  م  حا  أو ولتع ي  الم  ج  والعب  اا المح و  ها  من سب 
 االستبي   . م  لله   من س  غي 
 

 اآلتي : على الخبراء اتفق وقد
 اآلتي  : المح و  عل  واإلبق ء ب لتوجيه الا ص  المعوق ا محو  حا  -
 الب ني  . الت يي      ف  التقني ا الت يوي  استا ا  واق  -
 . أجهز  التقني ا الت يوي  بتوف  الا ص  المعوق ا -
 التعلي  . عملي  ف  التقني ا الت يوي  م  التع م  بإمت ني  الا ص  المعوق ا -
 الم  س  . بإ ا   الا ص  المعوق ا -

 محو . لك  عب  اا سا بواق  " عب   24تثبيا " ت 
 

 : االستبيان صدق
   ناالستب ع ض ت  حي  المحتمي  ص   عل    ناالستب ص   حس   ف  االعتم   ت ّ 

 عل  ( للحت  و التقني ا الت يوي  الت  س  وط    مج   ) المن هج ف  " محتمي 10عل  "
 وق  إليه تنتم  الاي للمج   مته ءم  وم ى الصي غ  حي  م  الفق اا ص حي  م ى
 الاب اء موافق  النتيج  وت نا الفق   لقبو  الاب اء م  %80اتف   نسب  الب حث   اعتم 
 الفق اا . جمي  عل 

 
 االستبيان : ثبات

لف  " ول  يق  الثب ا ف  جمي  المح و  ع  أب ا االستبي   ب ستا ا  مع م  " تّ  حس   ث
 ( وهو مع م  ع ٍ  ومقبو  إحص ئي   .0.89)

للع    16/1/2014إل  2014/1/10عل  عين  ف  الفت   م     نت  تطبيق االستب
 . 2014/2013ال  اس  

 
 ع ض ومن قش  النت ئج :

:_ ع ض ومن قش  نت ئج محو  واق  استا ا  التقني ا الت يوي  ف      الت يي   أوالا 
 الب ني  
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 ( 1جدول )  

 التقني ا الت يوي تك ا اا استج ب  المعلمي  والنس  المئوي  حو  آ ائه  نحو واق  استا ا  
 ب لم ا   .

 ال نعم العبارة م

 % ت % ت

بشكل مستمر في حصة  التقنيات التربويةهل تستخدم  1
 التربية البدنية

5 6.25 75 93.75 

التقنيات وسائل هل اشتركت في دورة تدريبية الستعمال  2
 في التعليم التربوية

4 5 76 95 

هل كل الوسائل التكنولوجية التي تحتاجها داخل  3
 المدرسة متوفرة

0 0 80 100 

داخل المدرسة في حالة  وسائل التقنيات التربويةهل كل  4
 ممتازة

0 0 80 100 

التي  وسائل التقنيات التربويةهل تحتفظ بملف ألنواع  5
 تستخدمها

5 6.25 75 93.75 

 68.75 55 31.25 25 تقنيات تربويةهل يوجد بالمدرسة فني  6

 
ب لم ا    التقني ا الت يوي ( أ  أ اء المعلمي  نحو واق  استا ا  1يتض  م  ج و  )

  %31.25إل   %0ج ءا مت ني  حي  ت اوحا النسب  م  
ف  م ا   م ين  بنغ زي لي  له   وس ئ  التقني ا الت يوي والنت ئج الس بق  ت   عل  أ  

وس ئ  وجو  يات    حي  أثبتا النت ئج أ  معلم  الت يي  الب ني  ال يستا مو  أي نو  م  
ف      الت يي  الب ني  تم  أظه ا النت ئج ع   اشت اك معلم  الت يي  الب ني  ف   التقني ا الت يوي 

 تقني ا ت يوي أظه ا النت ئج ع   وجو  أجهز   و اا ت  سبي  الستا ا  تكنولوجي  التعلي    تم  
ا ص  ب الستا ا  ف      الت يي  الب ني    وأيض   ع   وجو  فن  يس ع  معل  الت يي  الب ني  ف  

 تشغي  واستا ا  ها  األجهز  
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م  قس  الوس ئ  التعليمي  بوزا    ا  أ  هن ك قصو     وم  ا   ها  النت ئج ي ى الب حث
لي  ف  إم ا  الم ا   ب لموا  التعليمي  م  أجهز  وي امج ا ص  بت  س  الت يي  الب ني  الت يي  والتع

. 
وم   ( 1998( و ) ص ل  /  1999) شقي  / وها  النت ئج تتفق م  نت ئج   اس  ت  م  

بأ  هن ك معوق ا تثي   تمن  استا ا  األجهز   ( 38:1995) الس ئ  و أا و  م  أش   إليه 
 واأل واا التعليمي  ب    الت يي  الب ني  ومنه  قل  الب امج واألجهز  التعليمي  .

ومم  سبق يمت  ت تي  عب  اا المحو  األو  الا   بواق  استا ا  تكنولوجي  التعلي  
 عل  النحو الت ل  :

 الم  س  .  اا  وي  وس ئ  التقني ا الت ي ف  نق  . يوج  1
 الب ني  . الت يي  حص  ف  مستم  بشت  التقني ا الت يوي  تستا   . ال 2
 . ال يوج  ملف ا   بأنوا  وس ئ  التقني ا الت يوي  المستا م  . 3
 . ع   اشت اك معلم  الت يي  الب ني  ف   و اا ت  سبي  . 4

 
 ع ض ومن قش  نت ئج محو  المعوق ا الا ص  بتواف  األجهز  واأل واا : ثانياا 

 (2جدول )
 تك ا اا استج ب  المعلمي  والنس  المئوي  حو  آ ائه  بتوف  أجهز  تقني ا ت يوي .

 ال نعم العبارة م

 % ت % ت

تغطي المقرر  التقنيات التربوية يوجد بالمدرسة أجهزة ومواد 1
 الدراسي

10 12.5  70 87.5 

 37.5 30 62.5 50 يوجد بالمدرسة غرفة وسائل تعليمية 2

 12.5 10 87.5 70 يوجد نقص في تجهيز القاعات واألجهزة 3

قلة اإلمكانات المادية المخصصة لبرامج التعليم باستخدام  4
 التكنولوجيا

75 93.7 5 6.25 

عدم مناسبة بيئة الفصول ومكوناتها عند إدخال أي وسيلة  5
 تعليمية

77 96.25 3 3.75 

يساعد  التقنيات التربويةال يتوفر فني متخصص في  6
 التقنيات التربويةالمعلمين ويوجههم عند استخدام 

60 75.0 20 25.0 
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 ت اوحا التقني ا الت يوي  أ واا توف  نحو المعلمي  ( أ  أ اء 2يتض  م  ج و  ) 
 الفصو  بيئ  من سب  ( ع  5 ق  ) العب    نسب  أعل  وت نا( 12.5إل 96.25م ) المئوي  النس 

  ومتون ته 
 أجهز  ب لم  س  ( يوج 1 ق  ) عب    ت نا نسب  أق  وأ  تعليمي  وسيل  أي إ ا   عن 

 ال  اس  . المق   تغط تقني ا ت يوي   وموا 
 أ  ب لم ا   أجهز  و أ واا التقني ا الت يوي  بتواف  الا   المحو  نت ئج م  يتض 

 عل  الب ني  الت يي  معلم  إج ب ا م  الك وستض  متوف   غي  أنه  التكنولوجي  واأل واا األجهز 
 العب    م  أيض    تبي  تم  المنهج  تغط  تعليمي  وموا  أجهز  وجو  ع   تبي  حي  الث ن  المحو 
 ع   ح ل  ف  توفي   يمت  ش ء أق   وتع ب لم ا   تعليمي  وس ئ  غ ف  وجو  ( ع  2 ق  )

 غي  الفصو  أ  تبي  ( حي 4( )3 ق  ) العب    م  تتفق النتيج  وها  الفصو   ص حي 
 تقني ا ت يوي  . وسيل  أي إل ا   من سب  غي  مجهز  وأنه 
 م  مطل  ألنه  أجهز  تقني ا ت يوي  توفي  بض و     الب حث ي ى  النت ئج ها  ا   وم 

 الفصو  إع ا  ا   م  إال الك يتأت  ول  التعليمي   العملي  ف  الش مل  الجو   متطلب ا
 . األجهز  ها  توفي  وتالك  التقني ا الت يوي  استا ا  م  المعل  ُيمت  بشت  ال  اسي  والق ع ا

 بتواف  الا   الث ن  المحو  عب  اا ت تي  يمت  المحو  هاا نت ئج م  سبق م  وم 
 الت ل  : النحو عل  أجهز  التقني ا الت يوي 

 المق  اا . تغط  تقني ا ت يوي   أجهز  ب لم  س  يوج  . ال 1
 ب لم  س  . تعليمي  وس ئ  غ ف  وجو  . ع   2
 التقني ا الت يوي  . ب ستا ا  التعلي  لب امج الماصص  الم  ي  اإلمت ن ا . قل  3
 واألجهز  . الق ع ا تجهيزاا ف  نق  . يوج  4
 تعليمي  . وسيل  أي إ ا   عن  ومتون ته  الفصو  بيئ  من سب  . ع   5
 استا ا  عن  وسوجهه  المعلمي  يس ع  التقني ا الت يوي  ف  متاص  فن  يتوف  ال_ 6

 التقني ا الت يوي  
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  (3جدول )
 ع ض ومن قش  نت ئج محو  المعوق ا الا ص  بإمت ني  التع م  م  أجهز  التقني ا الت يوي  ثالثاا 

 ال نعم العبارة م

 % ت % ت

أجهزة التقنيات هل أنت على دراية بكيفية التعامل مع  1
 ا في عملية التعليمالتربوية

13 16.25 67 83.75 

ضمن  بالتقنيات التربويةهل كانت المقررات الخاصة  2
 المقررات الدراسية أثناء فترة دراستك

0 0 80 100 

خاص بكيفية  التربويةمواد التقنيات هل كان محتوى  3
 استخدامها لتدريس التربية الرياضية

0 0 80 100 

في تدريس  التقنيات التربويةهل تؤمن بأهمية استخدام  4
 درس التربية البدنية

76 95 4 5 

هل توظف أحد المعامل بالمدرسة في خدمة مادتك  5
 التعليمية

20 25 60 75 

ميكروسفت هل تمتلك القدرة على استخدام برنامج  6
 بوربوينت

10 12.34 70 87.65 

 
 األجهز  م  التع م  إمت ني  محو  نحو المعلمي  ( أ  أ اء 3يتض  م  ج و  ) 

 استج ب  نسب  عل  وت نا(  %0إل  %76م  ) المئوي  النس  ت اوحا التكنولوجي  واأل واا
 الت يي  ت  س  ف  التكنولوجي  الستا ا  ال س ضي  الت يي  معلم  بإيم   ( الا ص 4 ق  ) للعب   
ب لتقني ا  الا ص  المق  اا ت نا ه  ( والا ص 3 2 ق  ) للعب    ت نا نسب   وأق  الب ني 
موا  التقني ا الت يوي  ا    محتوى  ت   وه    استك  فت   أثن ء ال  اسي  المق  اا ضم  الت يوي 

 بتيفي  استا امه  بت  س  الت يي  الب ني  .
 استا ا  بأهمي  مدمني  ال س ضي  الت يي  معلم  أ  المحو  هاا  نت ئج م  يتض 
 المحو  . هاا ف  نسب  أعل  عل  العب    ها  وتحصلا التعلي  عملي  ف  التقني ا الت يوي 

 التعل  تقني  م    تك  ل  البح  هاا ت  سخ حت  ال س ضي  الت يي  معلم  أ  يتض  تم 
 استا ا  ف  العص  هاا يشه   لايا التق   م  ب ل غ  الت  س  لمهن  المهن  اإلع ا  موا  ضم 

 المهن  اإلع ا  مق  اا ضم التقني ا الت يوي  م   موا  تكو   أ  يتطل  وهاا التقني ا الت يوي 
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 هن ك أ  إل  توصلا الت  (Maurer) 1976نت ئج م  النت ئج ها  وتتفق ل س ضي  الت يي  لمعلم 
 فنيي  وجو  ع   أ (  1994)شقي  /    اس  نت ئج أش  ا تم  الماتص  الت  س  هيأ  ف     نقص

 الب ني  . الت يي  ت  س  ف  التقني ا الت يوي  استا ا  قل  إل  أ ى متاصصي  ومعلمي 
 بإمت ني  الا   الث ل  المحو  عب  اا ت تي  يمت  المحو  هاا نت ئج ا   وم 

 الت ل  : النحو عل  واأل واا األجهز  م  التع م 
 فت   أثن ء ال  اسي  المق  اا ضم  ب لتقني ا الت يوي   الا ص  المق  اا ت نا . ه  1
   استك .
 عملي  ف  أجهز  و أ واا التقني ا الت يوي  م  التع م  بتيفي    اي  عل  أنا . ه  2
 التعلي  .

 بوسنا . بو  ميت وسفا ب ن مج استا ا  عل  الق    تمتلك . ه  3
 التعليمي  . م  تك ا م  ف  ب لم  س  المع م   أح  توظف . ه  4

 ( 4جدول )
 تك ا اا استج ب  المعلمي  والنس  المئوي  حو  آ ائه  ع  المعوق ا الا ص  بإ ا   الم  س 

 ال نعم العبارة م

 % ت % ت

هل يوجد تعاون من إدارة المدرسة بتوفير بيئة مناسبة  1
 في درس التربية البدنية التربويةالتقنيات الستعمال 

20 25 60 75 

هل يوجد قصور في إقامة دورات تدريبية إلعدادك مهنياا  2
 في التدريس التقنيات التربويةدوات أجهزة وأعلى استخدام 

75 93.75 5 6.25 

هل تخصص حصة للتربية البدنية بجدول تشغيل حجرة  3
 الوسائل التعليمية

5 6.25 60 93.75 

وسائل هل يوجد تشجيع من إدارة المدرسة الستخدام  4
 في درس التربية البدنية التقنيات التربوية

70 87.5 10 12.5 

 التقنيات التربويةوسائل أدوات و هل توفر المدرسة  5
 الستخدامها في تدريس مادة التربية البدنية

12 15 68 85 

هل يوجد تنسيق بين مدرستك والمدارس األخرى في مجال  6
 في خدمة التعليم التقنيات التربويةتوظيف 

4 5 76 95 
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 ت اوحا الم  س  بإ ا   الا ص  المعوق ا نحو المعلمي  ( أ  أ اء 4يتض  م  ج و  ) 

 ت  سبي   و اا إق م  ف  قصو  ( يوج 2 ق  ) العب    ه  عب    عل وت نا ( %5إل 75) م 
 ( يوج 6 ق  ) عب    ه  عب    وأق  أجهز  وأ واا التقني ا الت يوي  استا ا  عل  مهني    إلع ا ك
 التعلي  . ا م  ف  التقني ا الت يوي   توظيف مج   ف  األا ى  والم ا   م  ستك بي  تنسيق

أجهز  و أ واا  استا ا  أهمي  الم  س  إ ا   إ  اك ع   الس بق الج و  م  يتض 
 الستا ا  الم  س  إ ا   تشجي  ع   ا   م  الك وستض  الب ني  الت يي  في   التقني ا الت يوي  
 الت  س  . ا   الستعم له  للمعلمي  توفي ه  وع   التعلي   ف  التقني ا الت يوي 

 الت  سبي  ال و اا إق م  ف  التعلي  وزا   و الم  س  إ ا   م  قصو ا   هن ك أ  يتض  تم 
 التقني ا الت يوي  . استا ا  مج   ف  الب ني  الت يي  لمعلم 

 الب ني  الت يي  معل  أ  ( 31:2001) عزال ي  /  إليه أش   م  م  الب ح  يتفق وهن 
 ب لقواني  وااللتزا  بعمله االهتم   ا   م  الب ني  الت يي  ج ن  إل  الم  س  م ي  يجع  الن ج 

 ( .31:3الب ني  ) الت يي    و  حس   عل  التع و   هاا يتو   أال م اع   م  واألنظم  
و مم  سبق و م  نت ئج هاا المحو  يمت  ت تي  عب  اا المحو  وفق   لمستوى االع ق  

 عل  النحو الت ل  : 
أجهز   استا ا  عل  مهني    المعلمي  إلع ا  ت  سبي   و اا إق م  ف  قصو  يوج _ 1

 وي  . التقني ا الت ي
 الت يي      ف  وس ئ  التقني ا الت يوي  الستا ا  الم  س  إ ا   م  تشجي  يوج  . ال 2
 الب ني  

 التعليمي  . الوس ئ  حج   تشغي  بج و  الب ني  للت يي  حص  تاصي  . ع   3
 ف التقني ا الت يوي   الستعم   من سب  تعل  بيئ  بتوفي  الم  س  إ ا   م  التع و   ع  _ 4

 الب ني  . الت يي     
 الت يي      ت  س  ف  الستا امه  و و س ئ  التقني ا الت يوي  األ واا توفي  . ع   5

  الب ني 
 التعلي  . ا م  ف التقني ا الت يوي   توظيف مج   ف  الم ا   بي  التنسيق . ع   6
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 االستنتاجات :
 المستا   وم  واق  البي ن ا ف  ح و  أه ا  البح   وعين  البح  واص ئصه  والمنهج  

 توص  الب ح  إل  االستنت ج ا الت لي  :
 الب ني  . الت يي  ت  س  ف  للتقني ا الت يوي  الب ني  الت يي  معلم  استا ا  . ع   1
 الم  س  .  اا  المعل  يحت جه  الت  وس ئ  تقني ا ت يوي  توف  . ع   2
 التقني ا الت يوي  الستا ا  الب ني  الت يي  لمعلم  ت  سبي   و اا وجو  . ع   3
 أق ا  شت  عل  للع ض مع   الب ني  ب لت يي  ا ص  علمي  م    ب لم ا   اليوج . 4
  ممغنط 

 تعليمي  . وسيل  أي إ ا   عن  ومتون ته  الفصو  بيئ  من سب  . ع   5
 الب ني  . الت يي  ب    ا ص  تعليمي  وس ئ  غ ف  توف  . ع   6
 الت يي  لمعل  المهن  ب إلع ا  الا ص  المق  اا ضم  تقني ا ت يوي  م    توج  . ال 7
 الب ني  .

 التقني ا الت يوي  الستا ا  الم  س  إ ا   م  تشجي  يوج  . ال 8
 

 التوصيات :
 الح يث  التقني ا الت يوي  استا ا  بتيفي  تات  للمعلمي  ت  سبي   و اا عق  ض و  _1

 التعليمي  . العملي  ف 
 ب    المن هج لتطو  مواكب  الع   التعلي  م ا   ف  الح يث  التقني ا إ ا   ض و  _ 2

 الب ني  . الت يي 
 فت   أثن ء ال  اسي  المق  اا ف  ب لتقني ا الت يوي   الا ص  الموا  إ  اج ض و  _ 3
 الب ني  . الت يي  لمعل  المهن  اإلع ا 

 م  س  . بت  تعليمي  وس ئ  غ ف  . توفي  4
  ممغنط  . أق ا  شت  عل  للع ض المع   التعليمي  الب امج توفي  . ض و   5
 الب ني  . الت يي      ت  س  ف  المعل  يحت جه  الت  التكنولوجي  الوس ئ  ت  . توفي  6
 ت  س  أثن ء التقني ا الت يوي  ب ستا ا  تسم  الصفي  البيئ  عل  تغيي اا إح ا .7
 الب ني  . الت يي  مق  اا
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Abstract  
Support vector machine (SVM)  is commonly used in IDSs because of its 
robustness and efficiency in the network classification. However, Parameter 
optimization influences the classification accuracy of SVM significantly. In 
order to improve, a hybrid classifier is designed based on a combination of 
the GSA and SVM algorithms to optimize the accuracy of the SVM classifier. 
In the GSASVM classifier, the GSA guides the selection of potential subsets 
that lead to the best detection accuracy. The GSA-SVM algorithm evaluated 
using KDD CUP 99 data set and compared to the outperformance of the 
original SVM algorithms. The results show that the performance of GSA-SVM 
algorithm has higher detection rate with lower false positive rate.  
Keywords: Network Intrusion Detection, Gravitational Search Algorithm 
(GSA), support vector machines (SVM) . 

 الملخص 

للكشف عن عدة أنواع من التصرفات المريبة التي يمكن أن تنتهك  (  IDSنظام كشف التسلل )  يستخدم
نظام الحاسب األمني وتفقده موثوقيته ، هذا يتضمن هجمات الشبكة ضد الخدمات الضعيفة ، البيانات 
التي تدفع الهجمات على التطبيقات ، الهجمات القائمة على استضافة االمتيازات ، الدخول غير المصرح 

الملفات الحساسة ، والبرامج الضارة ) الفيروسات ، حصان طروادة ، والديدان ( به والوصول إلى 
تستخدم في تصميم أجهزة كشف التسلل داخل   Support vector machine ( SVM )خوارزمية 

ي تمثيل فالشبكة ، ألنها تتميز بقدرتها وفاعليتها في تصنيف البيانات على الشبكة ، ولكن هناك صعوبة 
بيانات نظام مما يؤثر على دقة تصنيف   Support vector machine ( SVM )رزمية عوامل خوا

والتغلب  (  IDS) من أجل تحسين دقة تصنيف البيانات في نظام كشف التسلل  (  IDS) كشف التسلل 
، ثم تصميم   Support vector machine ( SVM )على مشكلة صعوبة تمثيل عوامل خوارزمية 

، وقد أثبتت   SVMلتحسين دقة المصنف SVM و  GSAجين يجمع خوارزمية خوارزمية مصنف ه
 (  IDS) لها القدرة على تحسين أداء جهاز كاشف التسلل   GSA – SVMأن الخوارزمية  النتائج

 وتقليل نسبة الخطأ في عملية تحليل البيانات في الشبكة . 
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I. Introduction  

The importance to safeguard computer network against confidentiality, 
integrity and availability breaches is an important issue and intrusion 
detection plays vital role in ensuring a secured network. Security policies 
or firewalls have difficulty in preventing such attacks because of the hidden 
vulnerabilities contained in software applications. Therefore, intrusion 
detection system (IDS) is required as an additional wall for protecting 
systems despite the prevention techniques. Support vector machine (SVM) 
is a powerful technique for solving problems related to learning, 
classification and prediction. It has been extensively applied to provide 
potential solutions for the IDS problem ( Horng et al., 2011). However, one 
of the primary problems is how to select the kernel function and its 
parameter values for SVM. This problem is a crucial step in handling a 
learning task with an SVM since it has a heavy impact on the classification 
accuracy (Ranaee et al., 2010).  

 

II.  Related Work 

Peddabachigari et al. (2007), used two hybrid approaches for modelling 
IDS. Decision trees (DT) and support vector machines (SVM) are combined 
as a hierarchical hybrid intelligent system model (DT– SVM) and an 
ensemble approach combining the base classifiers. In this model, the 
training set is passed through the DT classifier to generate leaf-node 
information. Then, the SVM classifier is trained using the training set 
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together with leaf-node information (as an additional attribute) to produce 
the final output.  

  

Shih et al. (2008), a particle swarm optimization-based approach, capable 
of searching for the optimal parameter values for SVM to obtain a subset 
of beneficial features. The PSO + SVM approach is applied to eliminate 
unnecessary or insignificant features, and effectively determine the 
parameter values, in turn improving the overall classification results.  

 

Wang et al. (2010b) proposed a hybrid approach to the design of an IDS. 
The proposed approach combines the support vector classifier and ABC 
algorithm (ABC-SVM). The ABC algorithm is used to elect the C, and 
parameter parameters and beneficial features for the SVM. The results 
showed that the ABC-SVM approach achieved high accuracy rates. 

 

 Kuang et al. (2014) proposed a new intrusion detection system composed 
of kernel principal component analysis (KPCA) and GA with SVM. The N-
KPCAGA-SVM system consists of two stages. In the first stage, KPCA is 
used to reduce the dataset and extract the features of the normalized data. 
The second stage deals with the detection classifier. The GA is used to 
optimize the accuracy of the SVM classifier by detecting the subset of the 
best values of kernel parameters for the SVM classifier. The results showed 
that the classification accuracy of the proposed system achieved faster 
convergence speed and better detection accuracy compared with a single 
SVM classifier. 
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Dastanpour et al. (2014) presented an approach for an IDS composed of 
the ANN algorithm and GSA optimization. The proposed system consists 
of two stages. In the first stage, the ANN algorithm is executed on the 
training dataset and the recognition results of the ANN are sent to next 
stage. In the second stage, the recognition results of the ANN are classified 
by the hybrid GSA-ANN algorithm. The KDD 99 dataset was used to 
evaluate the proposed system, with the results showing that the GSA-ANN 
hybrid approach achieved high accuracy compared with a single ANN 
algorithm. 

 

Manekar and Waghmare (2014) proposed an IDS based on the machine 
learning technique. The proposed system consists of two machine learning 
algorithms: SVM and PSO. In the first step in the proposed system, the 
PSO algorithm is used to optimize the value of the C and parameters and 
important features for the SVM. In the second step, the parameters and 
features are used to train the SVM. The results showed that the proposed 
system k improved the detection accuracy compared to a single SVM 
classifier. 

 

In this paper, a hybrid classifier is designed based on a combination of the 
GSA and SVM algorithms. The main purpose of designing the GSA-SVM 
classifier is to optimize the accuracy of the SVM classifier by detecting the 
subset of the best values of the kernel parameters for the SVM 
classifier.The performance of the proposed approach has been tested on 
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KDD CUP 99 data set, and the results have been compared with original 
SVM algorithm. The rest of this paper is organized as follows. Review of 
the support vector machines (SVM) algorithm is given in section 3.In 
section 4 present a brief overview of the gravitational search algorithm.  
Section 5 describes proposed approach. Presents Experiment results and 
analysis Section 6. Finally, Section 7 makes conclusions.  

  

III. Support vector machines (SVM)  

 The SVM introduced by Vapnik (1998) is a technique for solving problems 
related to learning, classification and prediction.. The basic idea of SVM is 
mapping the training samples from the input space into a higher 
dimensional feature space via a mapping function Ø. Given a training set 
S = {(xi, yi) |xi ɛ H, yi ɛ {± 1}, i = 1, 2,. . .,l}, where xi are the input vectors 
and yi the labels of the xi, the target function is  

  
 

Where C is a penalty parameter, ξi   are non-negative slack variables. So 
the problem of constructing the optimal hyper plane is transformed into the 
following quadratic programming problem:   
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The decision function can be shown as:  

  
 

IV.   Standard Gravitational Search Algorithm (GSA)  

 The gravitational search algorithm (GSA) is a heuristic optimization 
algorithm based on the gravitational interaction between masses (Rashedi 
et al., 2009). It has the capability to discover the whole search space. The 
GSA avoids entrapment in a local optima by following the best results 
obtained for every individual object. However, in the final steps of the 
search, the process slows down to ensure the exploitation aspect of the 
solution finding. The algorithm looks to find the best possible solution. 
Newtonian gravity laws have been applied to the construction of the GSA. 
The GSA views all entities as objects with masses and these masses are 
attracted to each other by the force of gravity. Objects are drawn to other 
objects with heavier masses. Thus, due to gravitational force, heavier 
masses become heavier (Rashedi et al., 2009). 
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To describe the GSA, consider a system with N masses (agents) in which 
the position of the ith mass is defined as follows:  

  1( ,........, ,..........., )d n

i i i iX x x x                                            
(4)                                                      

The mass of each agent is calculated after computing a current 
population’s fitness as follows:  

  

                  
1

( ) ( )
( )

( ( ) ( ))

i
i N

j

j

fit t worst t
M t

fit t worst t







                                               

(5)  

Where Mi(t) and fiti(t) represent the mass and the fitness value of the agent 
i at t, respectively.  

To compute the acceleration of an agent, the total forces from a set of 
heavier masses that act on it should be considered based on the law of 
gravity (Eq. (6)), followed by the calculation of an agent acceleration using 
a law of motion (Eq. (7)). After that, the next velocity of an agent is 
calculated as a fraction of its current velocity added to its acceleration (Eq. 
(8)). Then, its next position can be calculated using Eq. (9).  

               
, ,

( ) ( )
( ) ( ) ( ( ) ( )

( )

j id d d

i j j i

j kbest j i i j

M t M t
F t rand G t x t x t

R t  

 


                   (6)         

               
, ,

( )( )
( ) ( ) ( ( ) ( )

( ) ( )

d
jd d di

i j j i

j kbest j ii i j

M tF t
a t rand G t x t x t

M t R t  

  


                 (7)  

                   ( 1) ( ) ( )d d d

i i i iv t Rand v t a t                                            
(8) 
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                   ( 1) ( ) ( 1)d d d

i i ix t x t v t                                                                  
(9)   

V. Proposed Approach  

  

In this paper, a hybrid classifier is designed based on a combination of the 
GSA and SVM algorithms. The main purpose of designing the GSA-SVM 
classifier is to optimize the accuracy of the SVM classifier by detecting the 
subset of the best values of the kernel parameters for the SVM classifier. 
In the GSA-SVM classifier, the GSA is introduced as an optimization 
technique to optimize the SVM parameters. The GSA starts with n-
randomly selected agents and searches for the optimal agent iteratively. 
Each agent is an mdimensional vector and represents a candidate solution. 
The SVM classifier is built for each candidate solution to evaluate its 
performance through evaluation of the fitness function. The fitness function 
value is based on the classification accuracy of the SVM classifier. The 
GSA guides the selection of potential subsets that lead to the best 
prediction accuracy. The parameter settings used in the experiment are 
shown in Table 1. The GSA-SVM algorithm is illustrated in Figure 1, and 
the detailed steps of the algorithm are explained in the Algorithm .  
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Table 1: Key parameters values used in GSA-SVM 
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Figure 1: Flowchart of GSA-SVM Hybrid Algorithm 

 
 

VI. Experiment Data  

 This research used the dataset KDD Cup 1999, which was collected by MIT 
Lincoln Lab. IT is the largest publicly available and sophisticated benchmarks 
for researchers to evaluate intrusion detection algorithms or machine learning 
algorithms. The dataset contains 4,940,000 traffic connections consisting of 
normal network traffics and 24 types of attacks from 4 categories of attacks 
which are Probe, DoS, U2R and R2L. Each connection contains 41 features 
available in every connection record in the dataset. This study, as most of the 
literature research, used 10% version of the dataset consisting of 494,020 
traffic connections with similar ratio of attacks as in the full dataset. 
(Mukkamala et al., 2003; Tsai et al., 2009).  
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VII. Experiment Results and Analysis  

 The experiments are performed on KDD99 data set. The training data set 
separated into attack data sets and normal datasets. The training data set 
are feeding into the hybrid GSA-SVM classifier, the GSA algorithm is used 
to seek the optimal parameters C, σ in the SVM. Through the training 
process, the parameter values, and training dataset are used for building 
SVM classifier.  Then feed the test dataset into the GSA-SVM classifier.   

  

Table 2 summarizes the performance of the proposed GSA-SVM classifier 
and SVM in relation to the detection accuracy, false positive rate and 
detection rate. The results showed that the GSA-SVM classifier 
outperformed the SVM  classifier in terms of detection rate and detection 
accuracy in all five traffic classes. The GSA-SVM classifier achieved a 
high detection rate and detection accuracy with an average rate of 96.85 
% and 97.05 %, respectively. However, the SVM classifier achieved 90.10 
% and 77.16 % for the detection rate and detection accuracy, respectively. 
According to the results, the GSA-SVM classifier achieved a lower false 
positive rate compared to the SVM classifier in all  five classes (with an 
average rate of 0.03 %).  
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Table 1: Performance results for GSA-SVM and 
SVM 

 

 
Figure 2 and Figure 3 illustrate the comparison in terms of overall detection 
accuracy and false positive rate for the GSASVM classifier and the SVM 
classifier. The results on the detection accuracy (Figure 2 showed that the 
the GSA-SVM classifier achieved the highest accuracy. The detection 
accuracy for the the GSA-SVM classifier improved by 6.95% as compared 
to the  SVM classifier. The results on the false positive rate (Figure 3) 
showed that the GSA-SVM classifer achieved the lowest false positive 
rate. The false positive rate for the GSA-SVM classifier reduced by 0.07 
% compared to the SVM classifier. The results, as presented in the figures, 
showed that the GSA-SVM classifier outperformed the SVM classifier in 
terms of detection accuracy and false positive rate because it included the 
GSA as an optimization technique to optimize the SVM parameters. The 
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results showed that the detection effectiveness was improved by optimizing 
the accuracy of the SVM classifier to enhance the classification process. 

 

 
Figure 2: Detection accuracy performance of GSA-based AIDS with 

different 

classifiers 
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Figure 3: False positive performance of GSA-based AIDS with different 

classifiers 

 

 
VIII. . Conclusion  

 In this paper, propose a new hybrid GSA-SVM classifier was designed to 
enhance the classification process of the detection classifier.  In the GSA-
SVM classifier, the GSA is used to optimize the accuracy of the SVM 
classifier by detecting the subset of the best values of kernel parameters 
for the SVM classifier. The GSA avoids being trapped in the local optima 
and, by following the best results obtained by every individual object, 
obtains accurate results. Moreover, it has the capability to optimize and 
improve the performance of a classification classifier. In the experiments, 
the detection accuracy improved by 6.95 % while the false positive rate 
reduced by 0.07 % when using the GSA-SVM classifier. In addition, the 
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results showed an improvement in the U2R class and R2L class. This 
occurs because the difficulty of correctly detecting the imbalanced dataset 
is reduced by optimizing the accuracy of the SVM classifier. Thus, the 
detection effectiveness is improved when the GSASVM classifier 
implements the GSA to optimize the kernel function parameters for the 
SVM classifier. 
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Abstract 

           Motivated by the linear operator studied by the author in [2, 3], the 
author introduce and study a new  general integral operator defined on the 
class of normalized analytic function in the unit disc. This operator is motivated 
by many researchers. With this operator univalence conditions for the 
normalized analytic function in the open unit disc are obtained. Indeed, the 
author   present a few conditions of univalency for our integral operator. . 
Having the integral operator, there are interesting properties of normalized 
function in the unit disc for univalent conditions for an integral operator. In 
addition, the author also find some interesting corollaries on the class of 
normalized analytic of functions in the open unit disc.  
 

تكاملي الجديد ال لمؤثروحدة التكافؤ ل  
 عائشة أحمد عامر

 ملخص
س مؤثر تكاملي [، عرض المؤلف ودر 3، 2لمؤلف في ]درسه ا ذيستخدام  المؤثر الخطي الاب            

عديد من الباحثين. لل ا  هذا المؤثر يكون تعميم ، دوال التحليلية في دائرة الوحدةجديد معرف على مجموعة ال
  صول عليها. تم الح  مع هذا المؤثر شروط وحدة التكافؤ للدوال التحليلية في دائرة الوحدة المفتوحة

باإلضافة  ،  ياملكبعض الخواص مثيرة لالهتمام في وحدة التكافؤ للمؤثر الت المؤلف في الواقع عرض  
لوحدة. .ى مجموعة الدوال التحليلية في دائرة اوجد أيضا العديد من النتائج األخرى علأ،   إلى ذلك  
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1   Introduction 
 

Let A  denote the class of functions f  normalized with (0) = (0) 1= 0,f f     in 
the open unit disc in the complex plane  

 ={ :| |<1},z zU C  
given by the normalized power series  

 1

=1

( ) = ( ) ,k

k

k

f z z a z z U


   Let S  be the subclass of A  consisting of all univalent functions f  in 
.U   For two functions f A  and 

=2

( ) = , ( ),k

k

k

g z z b z z


  U  where ,k ka b   are a 
complex number. 
 
 The Hadamard product of two functions (or convolution) is defined by  

   
=2

* = .k

k k

k

f g z z a b z


  
Many authors studied the problem of integral operators, acting on functions in 

,S  to belong to the class .S  In this sense, the following result due to Ozaki and 
Nunokawa [1] is useful to study the univalence of integral operator for certain 
subclass of .S  

 
Theorem 1.1  Let f A  satisfy the following inequality:  

 
2

2

( )
1 1 ( ),

( )

z f z
for all z

f z


  U  (1) 

 then the function f  is univalent in .U   
 

 Let the function ( , ; )a c z  be given by  
 1

=0

( )
( , ; ) = , ( , 0, 1, 2, 3,...),

( )

kk

n k

a
a c z z z c

c



      U  

 where ( )kx  denotes the Pochhammer symbol (or the shifted factorial). 
 
 Corresponding to the function ( , ; ),a c z  Carlson and Shaffer [9] introduced a 
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linear operator ( , )L a c  by  
 1

=0

( )
( , ) ( ) := ( , ; ) ( ) = .

( )

kk
k

n k

a
L a c f z a c z f z a z

c



   

The author [2, 3] has recently introduced a new linear operator , ( , ) ( )m

lD a b f z  
as the following:   
Definition 1.2   Let  

 , 1

=0

( )1
( , ; ) = ,

1 ( )

m

m kk
l

k k

ak l
a b z z

l b

 



  

 
 

  
 where ( , 0, 1, 2, 3,...), 0, , 0,z U b m l       Z  and ( )kx  is the 
Pochhammer symbol. 
We define a linear operator , ( , ) :m

lD a b A A   by the following Hadamard 
product:  

 , , 1

=0

( )1
( , ) ( ) = ( , ; )* ( ) = .

1 ( )

m

m m kk
l l k

k k

ak l
D a b f z a b z f z a z

l b

  



  

 
 

  (2) 
 

Special cases of this operator includes: 
    ,0 0,

0 ( , ) ( ) = ( , ) ( ) = ( , ) ( ).m

lD a b f z D a b f z L a b f z  
   the Ruscheweyh derivative operator [11] in the cases: 

0,0

0 ( 1,1) ( ) = ( ); 1.D f z D f z     
  the Salagean derivative operator [13]: ,1

0 (1,1) ( ).mD f z  
  the generalized Salagean derivative operator introduced by Al-Oboudi 

[12]: ,

0 (1,1) ( ).mD f z  
   the Catas drivative operator [10]: , (1,1) ( ),m

lD f z  and finally 
 The fractional operator introduced by Owa and Srivastava [14] 
 
 0,0

0 (2,2 ) ( ) = ( ) = (2 ) ( );zD f z f z z D f z        
( )zD f z  is the fractional derivative of f  of order ; 2,3,4, .    

 Using the operator , ( , ) ( ),m

lD a b f x  we now introduce the following 
integral operator. 
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Definition 1.3   For if A  for all ( =1,2,... )i n  , and the parameters 
0,l   0,m  N  and   is  a complex number , we define the integral 

operator ,

, 1( ,..., ) :m l n

a b nF f f A A  by 
  
 ,

, 1( ,..., )( ) =m l

a b nF f f z  
     

1

1 1 ( 1) 1

1
0

( ( 1) 1) ( , , , ) ( ) ... ( , , , ) ( ) .
z km m

nk D l a b f t D l a b f t dt
  

  
   

    (3) 
Remark 1.1  It is interesting to note that the integral operators ,

, 1( ,..., )m l

a b nF f f  
generalizes many operators which were introduced and studied recently, for 
example: 
 

 (1) If = 0m  and = =1,b a  then the operator ,

, 1( ,..., )( )m l

a b nF f f z  reduces 
to the integral operator   

     
1

1 1 ( 1) 1

1
0

( ( 1) 1)) ( ) ... ( ) ,
z k

nk f t f t dt
  


   

    
was introduced and studied by Breaz and Breaz [6]. 

 (2) If =1l   and = =1,b a  then we obtain the integral operator  
     

1

1 1 ( 1) 1

, 1
0

= ( ( 1) 1)) ( ) ... ( ) ,
z km m

m nG k D f t D f t dt
  

 
   

    
was introduced and studied by Bulut [7],where mD  is the Al-Oboudi derivative 
operator 

 (3) If = 0,m  = =1,b a  and = 1k  then we obtain the integral operator  
  

1

1

0
= ( ) .

z

G f t dt


  

  
 
We now state the following results which we need to establish our results in the 
sequel. 

  
Lemma 1.4 [5] Let the function f  be regular in the disc  

 = { :| |< },R z z RU C  
 with | ( ) |<f z M  for fixed .M  If ( )f z  has one zero with multiplicity order 
greater than m  for = 0,z  then  
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 | ( ) | | | , ( ).m

Rm

M
f z z z

R
 U  

 The equality can hold only if  
 ( ) = ( ) ,i m

m

M
f z e z

R

  
 where   is a constant.  
  
Lemma 1.5 [4] Let f A  and ,c C  where { }> 0e   and (| | 1, 1).c c    
If 

  
 2 2 ( )

| | (1 | | ) 1,
( )

''zf z
c z z

f z

 


  


 

for all ,z U  then the function  
 

1

1

0
( ) = ( ) ,

z
'F z u f u dt



   
    (4) 

 belongs to .S   
 

Lemma 1.6 [8] Let the function f  satisfy the inequality (1). Also let  
 3

, [1, ] , ,
2

c 
 

   
 

C  
 if  

 3 2
| | ( 1),c c






    

 and  
 | ( ) | 1, ( ).g z z U  

 Then the function G  defined by  
  

1

1

0
= ( ) .

z

G g t dt


  

  
is analytic and univalent in .U   
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2  Main results 
 
 In this section, we first state the main univalent condition involving the 

general integral operator given by (3).  
 
Theorem 2.1  Let ,if A  =1,2,.. , , ,i n c  C R  and 1M  , with  

 1
| | 1 (2 1) ,

( 1) 1
c M k

k






  

 
 (5) 

 
 and  
 (2 1)

1, .
(2 1) 1

M k

M k


 
  

  
 

 If  
 

2 ,

, 2

( ( , ) ( ))
1 1,

( ( , ) ( ))

m

l i

m

l i

z D a b f z

D a b f z






   (6) 

 
 where , 0,l    ,mN  
 and  
 ,| ( ( , ) ( ) | , ( , {1,2,... }),m

l iD a b f z M z i n   U  
then the integral operator ,

, 1( ,..., )m l

a b nF f f defined by (3) is analytic and univalent 
in .U   

 
Proof: Since 1,2,..., , ,ii n f A   we have   

 
1

,

, 1 =2 1

( )( 1) 1

( ,..., )( ) 1 ( )
=

m

kk
m l k

a b n k k

ak l
z a z

F f f z l b

z z






   
  

 


 
 11

=2 1

( )( 1) 1
=1 ,

1 ( )

m

kk
k

k k

ak l
a z

l b






   
  

 
  

 
 and  
 

,

, 1( ,..., )( )
0, .

m l

a b nF f f z
for all z

z
 U  

 Let us consider the function defined by   
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1

, ( 1) 1

0
=1

( , ) ( )
( ) = ,

mn kz
l i

i

D a b f t
F z dt

t

    
 
 

  
  

 
1

, ( 1) 1

=1

( , ) ( )
( ) = .

mn k
l i

i

D a b f z
F z

z

    
  

 
  

 It is clear that (0) = (0) 1= 0.F F    
 A simple computation yields  
 

,

,
=1

( ( , ) ( ))( )
= ( 1) 1 ,

( ) ( , ) ( )

mn
l i

m
i l i

z D a b f zzF z

F z D a b f z






 
  

  
  

 which readily shows that  
 2[ ( 1) 1] 2[ ( 1) 1] ( )

| | (1 | | )
[ ( 1) 1] ( )

''
k k zF z

c z z
k F z

 



    
 

 
  

 
2 , ,

, 2
=1

( ( , ) ( )) ( , ) ( )1
| | 1 .

( 1) 1 ( ( , ) ( ))
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l i l i

m
i l i

z D a b f z D a b f z
c

k D a b f z z

 







  
          

  
 Since  

 ,| ( , ) ( ) | , ( , {1,2,... }),m

l iD a b f z M z i n   U  
 Using inequality (6) and the general Schwarz lemma, we obtain  

 2[ ( 1) 1] 2[ ( 1) 1] ( )
| | (1 | | )

[ ( 1) 1] ( )

''
k k zF z

c z z
k F z
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( ( , ) ( ))1
=| | 1 1

( 1) 1 ( , ) ( )

mn
l i

m
i l i

z D a b f z
c M M

k D a b f z









  
           

  
 1

=| | (2 1) ,
( 1) 1

c M k
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which, by (5), yields  

 2[ ( 1) 1] 2[ ( 1) 1] ( )
| | (1 | | ) 1.

[ ( 1) 1] ( )

''
k k zF z

c z z
k F z

 



     
 

 
 Applying Theorem 1.5, we conclude that the function ,

, 1( ,..., )m l

a b nF f f  defined by 
(3) is in the class .S  
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3  Applications of Theorem 2.1 
 
Putting = 1M  in Theorem 2.1, we get the following result.  
Corollary 3.1  Let ,if A  =1,2,.. , , ,i n c  C R  and 1M  , with  

 1
| | 1 3 .

( 1) 1)
c k

k





 
   

  
 (7) 

  If  
 3

1, ,
3 1

k

k


 
  

 
 and  

 ,| ( ( , ) ( ) | , ( , {1,2,... }),m

l iD a b f z M z i n   U  
then the integral operator ,

, 1( ,..., )( )m l

a b nF f f z defined by (3) is analytic and 
univalent in .U   

 
 If we set = 1k  in Theorem2.1, we  obtain the following result.  
 
Corollary 3.2  Let 1M  ,and suppose f A  and satisfies the inequality  

 1
| | 1 (2 1).c M






    (8) 

 If      (2 1)
1, ,

(2 1) 1

M

M


 
 

  
      and  

 ,| ( , ) ( ) | , ( , {1,2,... }),m

lD a b f z M z i n   U  
then the integral operator ,

, 1( ,..., )( )m l

a b nF f f z defined by (3) is analytic and 
univalent in .U   
 
Remark 3.1 If we set = 0l  and = =1,b a in Theorem 2.1, then we have 
Theorem 1 [7].  

 
Remark 3.2 If we set = 0m and = =1,b a in Corollary 3.1,then we have 
Corollary 1 [6].  
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Abstract 
 

Discovering a causal mechanism to account for detected cycles of 
alluviation in the Mediterranean region during the Holocene has been a 
matter of debate for more than three decades. It is very difficult if not 
impossible to refer Mediterranean erosion and alluviation in Holocene 
times to a monocausal approach; whether to the climatic dominance 
which brought by Vita-Finzi in his pioneering work (Mediterranean 
Valleys, 1969) or to the anthropogenic dominance of later scholars such 
as Van Andel and others. Mediterranean alluviation most probably yield a 
more complex multi-causal explanation between environmental context 
which is ecologically vulnerable environment, Geology and tectonic, 
climate fluctuations and human impact. 

 المستخلص

 

انت والزالت في حوض البحر المتوسط ك رسابإلا إلىدت أسباب التي األلية تبيين آاكتشاف  ن  إ
. عقودثالثة من  كثرللجدل أل ا  مثار   

يات التعرية عمل إلىدت أسباب التي من المستحيل تناول األ م يكن ضربا  ن لأ يعد من الصعب جدا  
وحيد سواء  سبب إلىرجاعها ا  المتوسط في عصر الهولوسين و  رساب النهري في حوض البحرواإل
ودية البحر أ عن ةالرائددراسته فينزي في -كان هذا السبب تغيرات المناخ التي اقترحها فيتاأ

 عدة حت منالبيئة التي اقتر  ىعل وتأثيره نسانسيادة وهيمنة اإل إلىو ، أالمتوسط ومناصروه 
انديل واخرون.-فان  مثالأ  ثينحاب  

مما كان  قيدا  كثر تعأسباب متعددة و رجح يعزي ألاأل ىالمتوسط علي حوض رساب النهري فاإل ن  إ 
 بسبابما تعمل هذه األنسان ولر ثير اإلألجيولوجيا والتغيرات المناخية وتيعتقد سابقا قد تسهم فيها ا

نتاج  هذه الرواسب النهرية.متضافرة إل  
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Introduction  
 

 Since the pioneering work of Vita-Finzi of the Mediterranean valley 
alluviation (Vita-Finzi, 1969) the possible impact of climate change and 
human impact in shaping the Mediterranean environment have been 
debated and argued by Bell (1982), Boardman and Bell (1992) and Hunt 
et al. (1992). 
 

 
Fig. 1: Location map of the concerned localities. 1); Tuscany Italy; 2) North of Rome, 
Southern Etruria; 3) Al Pheus River Olympia; 4) Tripolitania, Libya; 5) South  
Portogal, Agiave; 6) Norhern Sinai, Egypt; 7) Ben Walid, Wadi N’f’d, Wadi Gobeen, 
Libya; 8) Valley of Vasilikos, Cyprus; 9) Epro Valley, Spain; 10)  Basilicata, Southern 
Italy; 11) Feccia Valley; 12) Bifero Valley, Molise Italy; 13) Ebro in Spain; 14) Rhone; 
15) Aigues-Mortws; 16)  Tiber former port of Rome; 17) Arno River; 18) Po River; 
19) Medgrada Valley, Tunisia; 20) Ephesus, West Turkey; 21) Miletus West Turkey; 
22) Kucuk Menderes river; 23) Buyur Menderes Delta; 24) Musandam Peninsula, 
Oman; 25) Henchir Rayada, Tunisia; 26) Wadi Akarit Tunisia; 27) Wadi Faynan, 
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Jordan; 28) Wadi El Hasa, Jordan; 29) Salso Valley, Sicily; 30) Paltani Valley, Sicily; 
31) Dittaino Valley, Sicily. 

 

 Vita-Finzi deducted that the climate change is the major cause for 
the Holocene alluviation throughout the Mediterranean (Fig. 1) in which 
he termed these alluviations by the name of Younger Fill and he dated 
these alluvial deposits based on archaeological features and inclusion of 
Roman potsherd to the early to mid centuries of the first millennium AD. 
(Barker and Hunt, 1995). After that phase of alluviation of the Younger 
Fill another earlier and later episodes of alluviation has been identified by 
geomorphologists in different places of the Mediterranean basin and 
referred to the human impact on environment, these act of human like 
deforestation for cultivation or overgrazing rather than climate change. 

In the Mediterranean countries (Fig. 1) Holocene deposits have been 
used as evidence for climatic change and human activity (Lewin et al., 
1995). There is, however, considerable debate about the origins of the 
terrace deposits of Mediterranean countries. 
 

Previous concepts of the Mediterranean Alluviation 

 Vita-Finzi, 1969 in his pioneering work of the Mediterranean 
valleys used a very large body of evidence from the entire Mediterranean 
region (Fig. 1) to provide a simple history of late Quaternary valley 
depositions and down cutting which has provoked an endless debate. In 
his classic book “The Mediterranean Valleys” he defined two phases of 
Alluviation, the Older Fill and the Younger Fill (Tables 1 and 2). These 
fills can be recognized easily in the field because of its colours and 
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texture, the older fill tends to be red, the younger fills brown and greys. 
These fills are described below. 
 

Origin of The Older Fil 

Alluvia terraces in the Mediterranean area (Table 1) favoured changes in 
the sea-level as a control factor which determined whether the valleys cut 
down or buildup their deposits. This statement is valid for some places 
only and this isn’t always the case. Major alluviation deposits coincided 
with low sea-level (Vita-Finzi, 1969). And nowadays all alluviations has  
taken place during low sea-level .Butzer, based on sedimentological 
evidence suggests that the alluviation in Eurafrican subtropics associated 
with increased rain and the presence of colluvium is indicating a very 
long, intense rain in a seasonal pattern (Vita-Finzi, 1969). In addition, 
there is evidence that flood events rather than climatic changes may have 
played an important role in the phases of alluviation and incision (Macklin 
and Woodward, 2009). This matter is very complex and complicated than 
it was thought to be. In Cyrenaica the frost shattering is the main 
component of source material of the terraces, research revealed that this 
situation of Cyrenaica doesn’t work in Morocco. 
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Table (1) the older valley fill (Vita-Finzi,1969) 
 

 

 

 

Younger fill 

In Antiquity, the older fill erosion was controlled by water and soil erosion 
measures, and as these measures decayed the down cutting continued 
(Table 2). In Tripolitania, Algeria, and Tunisia wadis, they perform the 
down cutting which was very effective and the valley crust was breached 
at many dam localities. 
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Table (2) the Younger valley fill (Vita-Finzi, 1969). Note: E refers to erosion; C14 
refers to radiocarbon dating; Shaded area refers to maximum duration of stream 
aggradation using archaeological remains-Younger fill relationship. 

 

 

 

 

Early studies 
 

The first study of valley alluviation in the Mediterranean region was by 
Judson (1963a) in the Sicilian Gomalunga Valley, a 60 km upstream from 
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Catania. Geological and archaeological studies established that there 
were two historic age deposits, 1st one  begun, after 8th century BC and 
ended prior 325 B.C. with a depth about 8-10 m (Fig. 2, no. 19). The 
second one is probably of medieval times which is a terrace of 4-5 meter 
thick (Fig. 2, no. 20). (Judson, 1963a,b; Judson,1968). In southern Italy, 
two bodies of sediments were investigated, one of (10 meters thick) 
deposited around the middle of Holocene (5000 years BP) and the 
second one (historic fill) is deposited about 500 years only (Neboit, 
1984a). 

In Southern Etruria, 3-8 m of stream deposits buried Roman structures 
and date from either the late Roman or the medieval periods (Fig. 2, no. 
18) Judson (1963 a,b) did not reach a conclusion on the causes of these 
alluviation events, whether these deposits induced by  man or by nature 
or a combination of both, where , human impact on the formation of 
fluvial deposits is clear in Greece as well. The Alpheus river started to 
bury the classical places of Olympia not earlier than AD 500 (Fig. 2, no. 
27) with almost 10 m terrace mainly accumulated during medieval times. 
Budel, (1965,1977) states that the most important reason for several 
changes in fluvial activity was the strong impact of man on nature. 
However, Dufaure (1976), supported the concept of anthropogenic 
initiation of sedimentation in Roman times for Olympia, but credits its 
build-up between the 8th and 15th centuries as mainly due to climatic 
reasons (Fig. 2, no. 28). 
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Modern Research 

Studies of the alluviation patterns in the countries around the 
Mediterranean really started with the work of Vita-Finzi (1969), who 
classified the history of late Quaternary valley deposition into two major 
phases of alluviation, termed the Older Fill and Younger Fill. Each fill 
resulted from the silting up of stream channels, valley floors and coastal 
plains that had been incised during a preceding erosional phase. The 
colour of these two fills was different, the Older Fill colour is tending 
toward red tones and the Younger Fill toward browns and greys. Vita-
Finzi dates the Older Fill to the late Pleistocene (ca. 50,000-10,000 BP), 
and the Younger Fill to late Roman (ca. 400 AD) early medieval time age 
of (Fig. 2, nos. 1-9). Both Fills were based on archaeological finds. Vita-
Finzi (1969), concluded that climatic change was the primary factor 
responsible for the major phase of Holocene Mediterranean alluviation 
and valley sedimentation. Moreover periods of valley infilling, alternating 
with those of erosion in the valleys and simultaneous delta growth, have 
been also recorded by Vita-Finzi (1969, 1972). Between 50,000-10,000 
BP. The older fill was deposited, which is the fill ( I).Then, until 2,000 BP, 
there was an erosion and down cutting, with deposition of deltaic material 
between 5,000 and 2,000 BP. The Younger fill (Fill II) was laid down 
between 1600-300 BP and from 300 BP until the present there was 
erosion and increased deltaic building (Fig. 2, no. 10 and Fig. 3). Since 
Vita Finzi's work (1969) two schools of thought have developed. One 
school follows Vita-Finzi and they suggest that climatic factors caused 
Late Holocene alluviation. Among those who favor the climatic 
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explanation are Leopold (1976), Bintliff (1977), Vita-Finzi (1969, 1972, 
1975, 1976), Devereux (1982) and Hemple (1982, 1984 a,b). The other 
school supports anthropogenic factors. Among early workers who 
preferred the anthropogenic explanation are Bell (1982), Douglas (1967), 
Butzer (1972, 1974), and Dimbleby (1972). Since then valley alluviations 
in the Mediterranean coastlands have been a very important subject with 
much debate. 

 
The "Climatic School"  
 

Bintliff (1976a, 1976b, 1977) found that the model of Vita-Finzi (1969), 
was applicable in the Greek archaeological sites. He suggested that 
aggradation of the Older Fill needed much higher rainfall than occurs at 
present, and he correlated it with the presumed pluvial phase which took 
place in the early-middle part of the last Glaciation. On the other hand, 
he conformed with Vita-Finzi when he related and attributed the Younger 
Fill to climate change, which took place between the middle of the first 
millennium A. D. and late medieval times. Hemple (1982; 1984 ab) is 
considered to be among those who is suggesting that the climatic factor 
is causal in alluviation and he reports that the debris, alluvial fills, and 
terraces of the basins, valleys and coastal plains in Greece and Crete 
were deposited before significant human activity took place. On the other 
hand, Hemple (1982; 1984a, b) suggested that ancient gravels built up 
before the Wurm high glacial, and younger deposits were deposited at the 
end of Wurm, in the Holocene during the "Atlantic phase of the Holocene. 
Meanwhile, he referred only to the most recent phase of sedimentation to 
anthropogenic causes (Fig. 2, nos. 29-30)  He also mentioned that 
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deforestation has not had a big effect because the forests existed in the 
plains and therefore deforestation did not cause soil erosion (since he 
observed the Greeks and Phoenicians settled mainly in the coastal 
plains). Therefore, he considered most recent sedimentation, is initiated 
by human activity. Moreover, he contended that the woods mentioned as 
existing from Antiquity (Mediterranean oaks and conifer) offer little 
protection against soil erosion. Thus, he suggested that many historical 
fills were caused by climate, not by man. Hemple (1982,1984 a, b) gives 
examples from south Greece and Crete, where the valley bottoms filled 
mainly before the cultivation of the land started. Gilbertson in Tripolitania, 
Libya, (in Barker and Jones, 198 1), recognised that in Wadi Merdum and 
Wadi N’f’d there were two phases of fluvial sediments aggradation. 
These are"Older Fill" and "Younger Fill". The Older Fill often contained 
Palaeolithic artifacts, while, the Younger Fill is composed of fine aeolian 
and fluvial sands and loams which are deposited in channels and 
depressions which has been cut in the Older Fill. The age of the Younger 
Fill was proposed as late Holocene. These two units (Older and Younger 
Fills) were considered as equivalent to the upper and lower terrace 
deposits as defined by Vita- Finzi in Wadi Lebda and the Jefara region, 
northwest of Libya. Vita-Finzi (1969) notes the commencement of 
alluviation in Cyrenaica in the first  century CE (Fig. 2, no. 8),but the 
commencement of alluviation in Algeria, Tunisia and Tripoli take place in 
the 3rd or 4th century CE (Fig. 2, nos. 4,5,7).  Alluviation is considered a 
common phenomenon relating to the Roman-Libyan levels in the area of 
the Libyan west, which has been investigated during Libyan Valley Survey 
(Barker, 1996). Radiocarbon ages and pottery date the building-up of 
valley fills in the Agrave (S. Portugal), starting from 2,000 years ago and 
finishing sometime after AD 1400, (Fig. 2, no.11).  Devereux (1982), 
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credited that to the increase in rainfall rather than cultivation practices, 
and he favours the climatic explanation. Northern Sinai experienced an 
alternating periods of deposition and erosion since the early Middle 
Palaeolithic with extensive gravels deposition to a height of about 19 m 
above the present wadi floor till the final period of silt deposition which is 
widely documented in the area; although lack of artifacts; it yielded 
radiocarbon dates of 1755 and 655 BP which Goldberg (1984) suggest 
as pointing to deposition during wetter intervals and erosion during drier 
intervals (Fig. 2, no. 26). In addition, two phases of alluviation has been 
occurred in Negev; the first one linked to agricultural expansion in later 
Roman period and dated to  62-543 CE and continues until around 7th 
century CE., the second one dates to c. 1200 to CE. 1700 and it was 
linked to onset of wetter conditions as suggested by tree-ring data 
(Bruins et al., 1986). 

 

The "Anthropogenic School" 
 

Environmental change in the Mediterranean Basin induced by human 
activity can be traced back to the Neolithic agricultural revolution in the 
Near East around 8000 BC (Macklin et al., 1995). Furthermore, an agro-
ecosystem was established in the entire coast of the Mediterranean in 
areas which were suitable for farming around 5000- 4000 BC, and since 
that time these areas were subjected to human interference (Ammerman 
and Cavalli-Sforza, 1971). The Mediterranean basin is very large and 
has diversity in its human history, bedrock, tectonic activity, climate and 
vegetation. Because of all these, Butzer (1969) raised a criticism of the 
Vita-Finzi model (1969). Furthermore, the interplay between vegetation 
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cover, soil properties, and denudational forces has been neglected 
(Butzer, 1974). Further review of the later Holocene valley alluviation in 
the Mediterranean, by Bell (1982), showed that the valley fills were 
diachronously deposited. Accordingly, the climate factor was argued to be 
unlikely or at least is not as important as anthropogenic factors. Bell 
(1982) stressed that the causal agent for alluviation was human 
disturbance of the landscape. Alluviation occurred at different times at 
different localities, so climatic change was unlikely to be the main reason 
behind the pattern of Mediterranean valley alluviation. Several studies 
have supported Bell (1982), including  Davidson (1971), Davidson 
(1980), Davidson el al., (1976), Wagstaff (1981), Gilbertson et al. 
(1983), Gomez (1987), Pope and van Andel (1984), van Andel et al., 
(1986), Chester and James (1991). Furthermore, even Vita-Finzi (1976) 
has mentioned that Mediterranean valley sedimentation was diachronous 
to an extent. Dating of these sequences is often problematical (Hunt and 
Gilbertson, 1995). In the Platani Valley, Salso Valley and Dottaino Valley 
in eastern Sicily, terraces were studied and classified by Neboit (1984a). 
A terrace was recognised up to 10 m above the river bed, which 
contained pottery from the 3rd century BC. (Greek Epoch), (Fig. 2, 
no.21) and an Older terrace at 15-20 m above the river bed, with no 
archaeological material, but had some on its surface, probably from the 
18th century BC. (Fig. 2, no. 22). A younger terrace of 5 m, was of 
unknown age. It contained reworked artifacts. The main reason behind 
the formation of these terraces was assumed to be human activity. In 
Tripolitania, Libya, the "Younger Fill" at Beni Walid was subjected to a 
study by Gilbertson and Jones (Barker and Jones, 1982), and from this 
study they concluded that the climate in the Romano-Libyan period was 
almost similar to that of today and the intensive farming caused alluviation 



Hwedi El-rishi and Ahmed M. Muftah  ... مجلة كلية التربية  ... العدد الرابع ...
 م 2017يوليو

 

  
146 

 
  

rather than a response to climate change, and attributed to soil erosion 
which may have resulted from over grazing. On the other hand, near Beni 
Walid, in the Wadi N’f’d and on the plateau near Wadi Gobeen, the 
sedimentological changes in the Wadi deposits were thought to be related 
to the irrigation practices in the Romano-Libyan times as well as to 
natural environmental fluctuation (Barker el al., 1983). Gilbertson et al., 
(1984) redefined the Older Fill and Younger Fill as Cobbly Fill and Wadi 
Alluvium respectively, and they found that their first correlation of Older 
and Younger fill to the Older and Younger terrace deposits of Vita-Finzi 
(1969) was not easy and accurate. Alluvial deposits in the lower Vasilikos 
Valley (Cyprus) were investigated by Gomez (1987), and four alluvial 
terraces have been identified at heights of approximately 10 m, 25 m, 55 
m, and 80 m, above the bed rock floor of the Valley. The younger fill in 
the lower Vasilikos Valley differs in two ways from the deposits which 
were described by Vita-Finzi (1969). First, it is composed of two (not 
one) distinct units, a coarse (channel zone) and finer (flood plain) 
deposits. Secondly, radio-carbon dating suggests that the overbank 
sedimentation in the lower Vasilikos Valley was under way by A cerarmic 
Neolithic time (ca. 5800-5250 BC.). In Spain, in the Ebro Valley, three 
valley fills have been recognised by van Zuidam (1975). The two older 
ones, according to van Zuidam, were caused by natural processes and 
the younger fill which was deposited between 700 BC and AD 117, was 
caused by anthropogenic activity (Fig. 2, no. 12). In Basilicata, Southern 
Italy, Bruckner (1986, 1990), identified four periods of accumulation, the 
first one was climatically ”eustatically” caused, whereas the other three 
were dated to the Greek-Roman Epoch (Fig. 2, no. 23), medieval times 
(Fig. 2, no. 24) and the last two centuries (Fig. 2, no. 25), owing their 
origin to human activities such deforestation and farming. In addition to 
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that Barker and Hunt (1995) for example found an early Roman phase of 
alluviation in central Italy and they referred it to land clearance, also 
Carmona and Ruiz (2011) found Roman alluviation cycle in eastern Spain 
and they referred it to land clearance. The vulnerability of the 
environment (Mediterranean subtropics, easily erodible marls and clays as 
well as steep relief), was the main reason why human influence on nature 
had significant effects, including badlands formation in the hinterland and 
on the Valley slopes, and the creation of enormous sediment 
accumulations in the valleys and on the coastal plains (Bruckner, 1986). 
Holocene coarse and fine grained alluvial deposits from the Feccia Valley, 
Tuscany Italy, have been described by Gilbertson et al., (1983), and Hunt 
and Gilbertson (1995). They show that there are two sets of 
palaeochannel fills, and three sets of coarse alluvium. The palaeochannel 
fills contained pollen, molluscs and plant macrofossils reflecting a 
relatively well-vegetated landscape. On the other hand, some of the 
coarse alluvium was laid down after clearance phases. The phases of 
gravel sedimentation may be related to historical and archaeological 
evidence for periods of intensification of human activity and expansion of 
farming in the area. The depositional regime changed very rapidly. Two 
sets of palaeochannel, fill deposits and two sets of coarse sediments 
accumulated since the fifteenth century AD. The early history of the Bifero 
Valley, Molise, Italy predominantly reflects tectonic activity in the lower 
Pleistocene and a mixture of tectonics and climate change in the middle 
and late Pleistocene. In the Holocene, human activity played a very 
important role in shaping sedimentation patterns. The archaeological and 
geomorphological investigation which was carried out by Barker and Hunt 
(1995), defined the major phases of land use expansion and/ or 
agricultural intensification. These human activity phases coincide with 
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aggradation phases. The phase of late Samnite/ early Roman 
aggradation does not compare well with the Vita-Finzi models (1969), of 
a climatically controlled late Roman/early Medieval Younger fill. Instead, 
where palaeoecological evidence is present, signs of cleared landscape 
and soil erosion are evident during aggradation phases. Generally the 
human activity appears to have been the dominant influence on fluvial 
activity in the Holocene. It can be noted that many of these studies are 
extremely simplistic conceptually. For instance, assumptions are made 
that river systems behave similarly from their headwaters to the sea 
(Graf, 1983 b. c,d). In practice, few rivers behave in this way, though 
very few palaeo-fluvial studied have documented this, one notable 
exception by Rose (1995). Very rarely concepts such as threshold 
behaviour are considered (Hunt et al., 1992).  

 
Delta expansion in Historic time 
 

Deltas throughout the Mediterranean underwent rapid expansion in the 
late Holocene. Examples are the deltas of the rivers Ebro, Rhone, 
Aigues-Mortes, (which was a coastal port at the time of the Crusaders), 
Tiber (the former port of Rome, Ostia antica, is now silted completely), 
Arno (Pisa was isolated from the sea in the Medieval periods), and Po (a 
rapid delta growth since the 12th century) (Bruckner, 1986). The Ebro 
delta in Spain hardly existed in Roman times, but underwent rapid 
expansion during 16th an 17th century and by 19th century the growth of 
delta become slow instead of being increase. There is no evidence that 
this delta was created by human interference (Grove and Rackham, 
2001). Rathjens (1979) discussed the causes behind the formation of 
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deltas, and he refers them to anthropogenic action especially the 
deforestation, production of charcoal for fuel, the cultivation of grain and 
olive trees, and over grazing because of widespread goat keeping. In 
Tunisia, due to extensive vegetation clearness and deforestation (in 146 
BC) in the Madgrada, Valley, sedimentation took place in the valley 
bottom and also to sea ward in the river's delta. A fragmentary barrier spit 
began to develop by the 5th century AD (Fig. 2, no. 16)  , by the 13th  
century AD, this barrier spit consisted of distinct islands, then littoral drift 
began to close the passes between the islands during the 13th and 14th 
century (Fig. 2, no. 17). By the 16th century the barrier spit was more or 
less continuous (Fig. 2, no. 17)Thornton et al., (1980). The ancient  
Greek city that exist within the modern day boundaries of Benghazi was 
found around 525 BC.; at that time it was known as Euesperides and 
was located on the edge of lagoon which opened from the sea, it was 
deep enough to receive small vessels. It was deserted in the middle of 
the 3rd century BC. probably because of silting up the lagoons from wadi 
deposits, so the small port became insufficient any more (Kenrick, 1985). 
In west Turkey, phases of delta growth can be precisely dated by 
archaeological findings. Furthermore, there are many coastal 
archaeological sites which were partly covered by alluvial deposits, with 
their harbours silted up. Among these sites are the cities of Ephesus and 
Miletus (Bruckner, 1986). According to Eisma (1978), the delta of Kucuk 
Menderes river progressed slowly between 750 and 300 BC (Fig. 2, no. 
32)  then in the period 300-100 BC (Fig. 2, no. 31)  it moved forward 
rapidly for a distance about 5 km and then with decreasing speed in 
Roman times 100 BC- AD 200 (Fig. 2, no. 34) and finally more slowly in 
Early Middle Ages AD 200-700 (Fig. 2, no. 33)  On the other hand, the 
data which relate to Buyuk Menderes delta (Maiandros) are less 
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complete, but the delta formation seems to have had a similar history up 
to the Early Middle Ages (Bruckner, 1986). 
 

 

 

Figure (2) Selected historical alluviation in the Mediterranean region. 

 

 

Anomalous arid-zone alluviation patterns  
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A number of arid-zone areas show patterns which are not easily related 
to either the climatic explanation put forward by Vita-Finzi (1969) or to 
human influence as suggested by Bell (1982). In the Musandam 
Peninsula of northern Oman, the wadis are floored by the calcrete- 
capped alluvial and colluvial Fills of the Makhus Formation. The 
relationship of this formation to the coastal aeolinites gave indications that 
this formation was deposited during the last major marine regression (15-
20,000 BP). About 10,000 BP incision supervened and outside those 
areas that are affected by the subsidence has persisted until the present 
day, barring a brief depositional episode (represented by the Khasab 
terrace) (Fig. 2, no. 15) which was dated by means of archaeological 
finds to between the fifteenth and 19th centuries A. D. (Vita-Finzi, 1978). 
In Tunisia, two very low post-Islamic Holocene terraces have been 
reported (Ballais, 1995). One of these terraces is at Henchir Rayada 
which contains Islamic pottery from 10th-11th century (Fig. 2, no. 14)  
and the other one at Wadi Akarit which radiocarbon dated to 610 +/-110 
BP (Fig. 2, no. 13). These terraces were thought to be similar to the 
several aggradations, recorded from around the Mediterranean by Vita-
Finzi (1969) but clearly do not conform closely to his model. The 
sedimentological characteristics show stratification which is comparable to 
that forming under the present day conditions. In Tripolitania, re-study of 
the evidence put forward by Barker and Jones (Barker and Jones, 1981, 
1982) and Barker et al., (Barker et al., 1983) showed that the pattern of 
alluviation was not simple and did not conform to the Vita-Finzi model 
(1969) (Gilbertson et al., 1984; Anketell et al.,1995). A major early 
Holocene alluviation phase seems to have accompanied the Neolithic 
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colonisation and agricultural development of the Tripolitanian wadis. The 
Roman-Libyan flood water farming systems were built on stable wadi 
floors, and appears to have functioned without sedimentation and erosion 
problems until the 16th Century AD. During the 16th Century AD, a major 
sedimentation episode deposited up to 8m of alluvium in the wadi floors 
(Gilbertson and Hunt in Barker et al., 1996). Alluviation after the Early 
Holocene was thus clearly not linked with the 1st-4th Centuries AD, or 
with its decline in the 5th  and 6th Centuries AD. Neither does it conform 
to the Vita-Finzi (1969) model.  
 

 

 

Figure 3: chronology of erosion and deposition (after Vita-Finzi, 1972)  and Vita -
Finzi’s model for Mediterranean alluviation ( modified after Bintliff, 1997). 
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Alluviation in Jordan 
 

1- Wadi Faynan 

The Wadi Faynan is a fluvial landscape and a sequence of Holocene and 
Pleistocene terrace deposits was developed (Barker et al., 2007).The 
early Holocene riverine deposits of Wadi Faynan catchment in SW Jordan 
were described. The early Holocene fluvial sediments are predominant 
fine-grained, epsilon cross-bedded and highly fossiliferous, providing 
convincing evidence for meandering perennial rivers in landscape 
characterized by forest steppe and steppe before 6000 years BP. A 
considerable alluviation occurred during the Early Holocene in the Faynan 
catchment: this ascribed to the impact of early farming activities (El-Rishi 
et al., 2007).The causes of the Early Holocene alluviation are likely to be 
the result of partial response to soil erosion brought about by the 
introduction of herding and arable agriculture. Whereas in the late 
Holocene alluviation appears to have taken place as a response to 
extreme aridity. Importantly, in the recent times, desertic conditions 
appear to have  retreated from Wadi Faynan (El-Rishi et al., 2007). 
 

2- Wadi el Hasa  

Near Qal'at el Hasa, the Wadi Hasa is bordered by remains of several 
alluvial fills which contain cultural material. Both middle and upper 
Palaeolithic terraces (alluvial fills) probably a lacustrine deposits situated 
east of Qal’at el Hasa (Table 3). The history of accumulation and erosion 



Hwedi El-rishi and Ahmed M. Muftah  ... مجلة كلية التربية  ... العدد الرابع ...
 م 2017يوليو

 

  
154 

 
  

of these fills must be considered in any account of the regional 
environmental record. Table 3 describes the fills (Copeland and Vita- 
Finzi 1978). 

Deposition in the Wadi Hasa was  still on going at 2883-1988 BCE, and 
seems to be represented in a number of other valleys in the area 
(Frumkin, et al., 1994).  The end of this phase is dated around 2137-
1689 BCE. 

 

Table (3) Summarized alluvial fills (Copeland and Vita Finzi, 1978), fills in 
chronological order. 

Fill 
number 

Description Thickness 

 (m) 

Age based on 
radiocarbon dating 

Age based on 
attribution of artifacts 

Fill IV A well-bedded deposit 
of fine gravel, sand 
and silt 

2 Less than 2000 
years old 

Contains Roman and 
later shreds (one dating 
from AD 1250-1400 
Historical Age 

Fill III well-bedded silty 
sands with basal 
limestone gravel 

5 3950+/- 150 BP Contains Kebaran 
(Epipaleolithic) artifacts 

Fill II Largely water laid 
angular to subangular 
fine gravel and silt. 
This unit cuts into fill I 

1 9200- 8640 to 
6000 BC 

Contains Pre-Kebaran 
(upper paleolithic) 
artifacts 

Fill I Highly calcareous silt 
and clay containing 
bands of gravel, much 
of angular flints 

30 Middle Pleistocene 
to 14000 BC 

Contains Middle 
palaeolithic artifacts 
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The following alluvial chronology as described in (Table 3) was proposed 
by Copeland and Vita Finzi (1978):  

 

 Fill I was deposited and accumulated during or after the Middle 
Palaeolithic occupation and continued up to early Upper 
Palaeolithic.  

 Fill I was incised and the Fill II was deposited during the Late Pre-
Kebaran (Upper Palaeolithic). Incision was renewed and 
accumulation of Fill III took place during or after the Kebaran.   

 Fill III was incised before the Roman period and deposition of Fill 
IV took place during or after Roman times and continued into 
Medieval times.  

 Fill IV was incised after the Medieval period.  

 
3- Wadi Kofrein 

 In the lower Wadi Kofrein, fills which are represented by terraces have 
been described by Vita- Finzi and Dimbleby (1971) as follows in (table 
4). The Wadi Kofrein has an ephemeral regime at the present day. 
Aggradation by streams with different seasonal or even perennial regimes 
are indicated by the well stratified character of the Wadi Kofrein deposits, 
and the peaty material (Table 4). Table 2 summarizes the lower Wadi  
Kofrein fills (Vita Finzi and Dimbleby 1971).  
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Table 4: lower Wadi Kofrein fills have been described by Vita -Finzi and Dimbleby 
(197 1) 

Fill Description Thickness Age 

Younger 
deposit 

Predominantly well bedded clayey silt, 
usually buff in color, with horizons iron 
stained 

4m Medieval 

Lower 
terrace  

 

Bands peaty material in the upper part, one 
of these bands is 0.3 m thick, yielded pollen. 
This Fill contain Roman potsherds 

30m Medieval 

Generally, in Jordan, Cardova et al., (Cardova et al., 2008) suggested 
both climatic and anthropogenic processes were involved in the complex 
history of Holocene alluviation and in some cases their influence 
compliment to each other. 

 
Discussion 
 

From the previous review, it can be recognized that, in the Holocene a 
multicausality is more likely, in many instances, than a simple climatic 
causality of valley alluviation. The influence of human activity and climate 
will vary from area to area, depending on local agricultural and climatic 
history, rock type, vegetation, hydrology etc. (as mentioned earlier by 
Butzer, 1969; Hunt et al., 1992). The pattern of Mediterranean alluviation 
is demonstrably complex (see figure 2.2). Simple explanations are 
therefore unlikely: a view cogently expressed by Cooke and Reeves 
(1976). Those workers studied the cutting and filling of arroyos and 
canyons in California and Arizona. They reached no firm conclusions, but 
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they favoured climatic factors in Arizona and human factors in California. 
These workers point to the possibility of multi-causality and the difficulties 
of linking cause and effect in simple fashion. 

 In the Pleistocene, however, anthropogenic causes are unlikely to be 
significant: climatic and tectonic causes are likely, but the pattern of 
alluviation events is not uniform around the Mediterranean.  

In the Mediterranean most of the deltaic sediments come from erosion via 
rivers rather than the coastal erosion, having said that it seems hard task 
to come to conclusion that reveal the causes for the delta building and 
sedimentations but it looks that both factors contribute to the building up 
these delta, in addition to the geology and tectonic of every region.  

Simply the growth of the human land cultivation, deforestation, grazing, 
etc. the time, played a spectacular rule which can directed towards 
anthropogenic impact beside the climatic one. 
 

Conclusion 
 

One can argue that the Mediterranean basin area is ecologically unstable 
environment (Heavy rain dynamic, steep slopes, often easily erodible 
unconsolidated sediments) All these may lead to an exaggerate the 
impact of man in shaping the Mediterranean area. But also the 
alluviation/sedimentation where dischronous. Climate was also fluctuated 
in the Holocen, by chance these fluctuation of the climate coincide with 
human activities, this situation may drive us to refer these alluviation to 
the climate. But every place has its own characteristics in term of 
geology, vegetation cover, human impact, etc. and we cannot generalize 
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and just draw one picture for the whole basin area, if we want to be 
rationale in this subject, every place has to be treated individually. From 
the reviewed literatures, a large uncertainty covers this issue, however, 
many authors have made it increasingly apparent that eustatic and 
tectonic, climatic and anthropogenic factors interacted together in different 
manners and fashion to produce a much more complex series of controls 
upon Holocene alluviation in the Meditteranean region. Finally, the only 
satisfactory conclusion to this paper is to call for further investigation and 
thorough research and study. 
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Avoir ou être ? Etude des difficultés liées au choix de l’auxiliaire : les 
exemples de « monter » et « passer » en français et en arabe. 
 

 Warida el hamaly, Brigitte Touillet 
 
Résumé  
Au cours d’un exercice de production de phrases pour illustrer le sens de 
quelques verbes de déplacement, des élèves étrangers apprenant le 
français se sont interrogés et ont interrogé leurs enseignants sur les 
nuances sémantiques produites par l’utilisation de l’auxiliaire « être » ou de 
l’auxiliaire « avoir » dans la formation des temps composés.  
Décidées à apporter une réponse à cette question, nous avons donc choisi 
d’étudier 2 verbes de déplacement qui nous semblent concentrer toutes les 
difficultés : « monter » et « passer ».  La confrontation de la norme donnée 
par les dictionnaires et de l’usage, notamment en littérature, révèle des 
contradictions dans les règles énoncées, et un usage en évolution, tendant à 
une simplification. Cependant, l’analyse de quelques énoncés 
problématiques met en évidence la réalité d’une différence sémantique 
induite par le choix de l’auxiliaire, qui affecte non seulement le procès, mais 
dans certains cas, induit une interprétation complètement différente de 
l’énoncé lui-même. La traduction en arabe de quelques-uns de ces 
énoncés permettra d’illustrer les difficultés liées au choix de l’auxiliaire pour 
des étrangers apprenant le français tout en mettant en évidence la nécessité 
d’une norme facilitant l’apprentissage et les risques d’incompréhension ou 
de contre-sens liés à une trop grande implication.  
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Mots –clés : Auxiliaires – temps composés-  transitif/intransitif –– inaccusatif 
– arabe – accompli- 
Some young french learners, who had to produce sentences including 
motion verbs asked their teacher about the difference of meaning according 
to the auxiliary chosen to form french past times. Tey didn’t agree with their 
teacher’s explanation based on the syntactic construction of the verb. They  
ensured that using 2 differents auxilaries provides a difference of meaning. 
Trying to answer their question, we chosed to study 2 motion verbs which 
seems particularly difficult : “monter” and “passer”.  We noticed some 
contradictions between the rules given by different dictionnaries and applied 
by classic french writers, and other contradictions between the rule taught to 
native speakers at school and their practice.  We also noticed an evolution 
towards a simplification of the choice of the auxiliary. But the analysis of 
some problematic statements showed that the meaning of the auxiliary may 
affect the meaning of the process, and even the meaning of the whole 
statement .  Translating these statesments into arabian language makes 
obvious how diffficult it is for a french-learning student to disambiguate 
them. So, if it seems necessary to agree on a clear rule to facilitate the 
learning, it may also prevent the learner to understand the meaning of the 
statement and create misinterpretation. 
 
Key words : Auxiliaries,  past –formed times, transitive/intransitive verbs, 
inaccusative verbs, arabian language, arabian past time. 
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 ملخص

 
تلك األزمنة  أزمنة بسيطة وأزمنة مركبة. األزمنة البسيطة هي إلىسم األزمنة في اللغة الفرنسية تنق  

لمساعدين هي التي تحتاج الي أحد الفعلين اففعل مساعد أما األزمنة المركبة  إلىالتي ال تحتاج   
الكينونة و الملكية.     Avoir، Etre  

قاعدة العامة هي الو منة المركبة. يرتكز موضوع بحثنا على كيفية اختيار أحد هذين الفعلين في األز 
ما األفعال التي الأو  ، فعل الملكية يستعمل في الغالب مع تلك األفعال التي تقبل مفعوال به مباشرا   نأ  

استعماالت  هناك أنال إل الكينونة فعيصح معها استعمال المفعول به المباشر فهي في الغالب مع   
وهي  ا  موذجنبصفتهما خذناهما ألقاعدة وخاصة مع الفعلين اللذين بحسب هذه الدراسة تخالف هذه ا

غير الناطقين  األجانب ن متعلمي اللغة الفرنسية منوفعل يمر وهو موضوع بحثنا هذا أل ،فعل يصعد 
ب .صعوبة في فهم هذه التركي ن بها يجدو   

ى خر أات ت وعبارات تندثر وعبارات وكلمالزمن فهناك كلماتتأثر بعامل  ما نعلم جميعا  كواللغة   
. ماعي للفردن اللغة تتأثر بعامل الزمن وأيضا بالفئة العمرية والثقافية والوضع االجتتستجد أل   

 عربية، صيغةاألفعال المساعدة، األزمنة المركبة، الفعل الالزم والمتعدي، اللغة ال :الكلمات المفتاحية
 الماضي في اللغة العربية. 
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1. Introduction :  

 
A l’origine de notre étude se trouve le constat d’une réelle difficulté pour les 
étrangers  qui apprennent le français à maîtriser notre système temporel, et 
en particulier la formation des temps composés de l’indicatif. En effet, 
beaucoup de langues n’ont pas de temps composés ou bien ceux-ci n’ont 
pas la même valeur aspectuelle et les mêmes emplois que les temps 
français.  
En règle générale, les temps composés se forment avec l’auxiliaire 
« avoir », conjugué à un temps simple, auquel on ajoute le participe passé 
du verbe. Cependant, pour 13 verbes et leurs dérivés, on utilise l’auxiliaire 
« être ». Ces 13 verbes peuvent être considérés comme des verbes de 
déplacement. Ils comprennent 5 paires opposées par leur polarité (initiale ou 
finale) (  On appelle verbes à polarité initiale (sortir) ceux dans lesquels  le 
déplacement prend implicitement le site (localisation spatiale) pour origine, 
verbes  polarité finale (entrer) ceux dans lequel le site constitue la 
destination, et verbes à polarité médiane ceux pour lesquels le site constitue 
le lieu traversé ou parcouru pendant le déplacement.(Borillo 1998, cité par 
Garcia-Debanc) 
 
  Dans cette optique, on considérera ici « naître » et  « mourir » 
comme des verbes téliques indiquant un déplacement d’une polarité (la vie) 
à une autre (la mort). Cependant, la justification du choix de l’auxiliaire 
« être » pour conjuguer ces 2 verbes tient aussi comme nous le verrons au 
sémantisme propre de « être », qui indique le résultat d’une action.  
 : « entrer/sortir, arriver/partir, aller/venir, monter/descendre, naître/mourir »,  
et 3 verbes sans antonymes : « retourner » (quasi synonyme en 
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construction intransitive du dérivé de « venir » : « revenir »),  « passer », 
verbe canonique de polarité médiane  et « rester », seul verbe à désigner un 
état  et non un mouvement.   
 
Parmi ces exceptions, 3 verbes admettent les 2 auxiliaires, y compris en 
construction intransitive :  
« monter/descendre » et « passer ». Nous avons choisi de nous attacher à 
l’examen d’occurrences de « monter » et « passer ». Nous développerons 
les raisons de ce choix et présenterons les corpus dans la seconde partie 
de notre article.  
 
Il conviendra ensuite d’étudier les corpus et de s’interroger à la lumière des 
règles données par les dictionnaires sur les différences sémantiques induites 
ou non par le choix de l’auxiliaire. 
Nous serons ainsi amenées à confronter la norme et l’usage, dans une 
perspective diachronique, y compris en pointant des contradictions entre 
dictionnaires, et les implications sémantiques et syntaxiques liées à une 
éventuelle évolution dans les pratiques langagières des locuteurs natifs.  
Enfin, nous chercherons à éclairer nos conclusions et à dégager les limites 
par l’analyse d’un exercice pratique de traduction français/arabe de 
certaines phrases significatives extraites de nos corpus.  
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 2. La simplicité n’est pas toujours synonyme de facilité :  
 
« Monter » et surtout « passer » sont ce que (Viberg 2002)  définit comme 
« nuclear verbs » ou verbes noyaux, c’est-à-dire des verbes très 
génériques, incontournables, qui font partie du lexique fondamental de la 
langue.  Très polysémiques,  ils offrent l’intérêt de recouvrir un large champ 
sémantique et de pouvoir se substituer plus ou moins précisément à de 
nombreux hyponymes.  
Le sens premier est assez simple, ce sont deux verbes de déplacement, qui 
partagent plusieurs traits sémantiques de la catégorie ( Cadiot,  2004) : 
S1 Progression dans l’espace- S2 verticalité dans le déplacement - S3 
régularité dans le déplacement - S4 rapidité dans le déplacement - S5 
qualité spécifiable.  Cadiot précise: « qualité spécifiable comme « manière », 
« modalité », « instrument » ou autre (voler, skier, zigzaguer). » 
 
 
 S1 : S2 : S3 S4 S5 
mont
er 

+ + 0 0 - 

passe
r 

+ - 0/+ 0 - 

 
Cependant, nous verrons que de nombreux sens sont dérivés de ce sens 
originel, dont certains peuvent sembler très éloignés. Ainsi, « monter » a 
pour hyponymes des termes aussi variés que « grimper, escalader, lever, 
atteindre, hisser... » qui intègrent le trait S1 « déplacement vertical »  mais 
aussi « imaginer (monter une blague) construire (monter une maison), 
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Insérer (monter une pierre sur un bijou) etc...  
Si pour un étranger apprenant la langue, on peut considérer cette 
caractéristique comme un atout puisqu’elle permet d’utiliser le même verbe 
pour exprimer des prédicats extrêmement variés, elle se révèle rapidement 
contre-productive en raison de la complexité des règles syntaxiques 
associées à chaque utilisation : En effet, si l’on s’en tient à la seule 
dimension sémantique du déplacement, la construction transitive/intransitive 
semble constituer un élément de sens indéniable (Fuchs,1996) : la 
distinction entre « Jean monte la valise » et « Jean monte à l’arbre» est 
assez claire . Cependant, « Jean monte l’escalier » est plus proche 
sémantiquement de « Jean monte à l’arbre » que de « Jean monte la 
valise ». (Fuchs, 1996) Il n’est donc pas possible d’associer 
mécaniquement un sens à une construction, puisque, en construction 
transitive, « monter » dans un cas  signifiera plutôt « gravir » et dans l’autre 
« hisser ».  
 
Comme  nous l’avons déjà noté, ce sont aussi des verbes qui admettent la 
double construction  transitive/intransitive, plus la tournure pronominale (Il 
s’est monté la tête, Elle s’est passé la main sur le visage). En construction 
intransitive, ils acceptent les deux auxiliaires. Enfin, ils peuvent être 
complétés par des syntagmes prépositionnels très variés (Aunargue, 2008). 
 
Ces verbes si pratiques peuvent donc se révéler des faux amis, notamment 
à l’écrit, et générer incompréhension et contresens.  
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 3. Etre ou avoir ? Normes et usages 
Dans un corpus constitué de 81 romans français publiés de 80 à 2000, de 
33 romans d’Alexandre Dumas père et de 10 romans d’Emile Zola, nous 
avons recherché les occurrences des flexions « était monté(e) » et « avait 
monté » et celles des flexions « était passé(e) » et « avait passé ».  Le 
passé simple étant le temps privilégié du récit, nous avons préféré le plus-
que-parfait  au passé composé, moins fréquent. Nous nous en sommes 
tenues à la 3ème personne du singulier, la plus fréquente dans le récit, 
estimant obtenir ainsi un corpus relativement significatif de l’usage. 
Nous obtenons les résultats suivants : 
 
Pour « monter »  :  
Base Avait monté  

(+COD) 
Avait monté 
(intransitif) 

Etait 
monté(e) 

Total des emplois 
intransitifs 

Frantext 
(80/2000) 

7 1 29 30 

Dumas (GF) 28 4 74 78 
Zola (GF) 4 1 39 40 
 
Une tendance lourde se dégage pour l’emploi privilégié de la construction 
intransitive.  En emploi intransitif,  tous les auteurs du corpus privilégient 
l’auxiliaire être.  
 
Pour « passer ». Nous avons recensé toutes les occurrences sans 
distinguer les sens, mais avons écarté les occurrences de la tournure 
pronominale « s’était passé(e) » 
 
Base Avait passé Avait passé Etait Total des emplois 
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(+COD) (intransitif) passé(e) intransitifs 
Frantext 
(80/2000) 

70 15 76 91 

Dumas (GF) 185 86 53  139 
Zola (GF) 51 29 20 49 
 
Les résultats sont moins nets : Le nombre de  constructions transitives est 
un peu supérieur à celui des constructions intransitives dans les romans du 
19ème. La tendance se renverse pour le corpus de la fin du 20ème siècle, où 
l’on note aussi une prédominance de conjugaisons avec l’auxiliaire « être ».  
Pour conforter cette première observation, il conviendrait de rechercher plus 
précisément toutes les occurrences de temps composés, mais ces premiers 
résultats nous semblent cependant décider des tendances intéressantes : ils 
suggèrent notamment une évolution dans l’usage, avec raréfaction du choix 
de « avoir » en construction intransitive, au profit de « être ». Nous 
reviendrons  sur ce point dans la partie 4. 
 
Nous nous sommes alors interrogées sur la norme. Pour cela, nous avons 
constitué un  second corpus de phrases exemples extraites des entrées 
« monter » et « passer »  dans les dictionnaires en ligne : « Larousse, 
Wiktionary, Trésor de la Langue française, l’Internaute » 
Le Larousse et le TLF  sont connus pour leur sérieux et la qualité de leurs 
références. L’internaute et Wiktionary, qui intègrent des bases classiques, 
mais dont les articles sont constitués par les internautes eux-mêmes, 
peuvent sembler moins fiables pour attester la norme mais ils nous ont 
semblé justement intéressants dans la mesure où ils témoignent de 
l’admissibilité pour des locuteurs actuels de tournures parfois jugées 
incorrectes par des experts plus institutionnels.  Le Larousse et Wiktionary 
se sont révélés les plus complets. Le TLF donne surtout des exemples au 
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passé simple et au présent.  
A l’exception du TLFI les dictionnaires indiquent aussi des règles de 
formation des temps composés :  
 
 « monter »  transitif intransitif 
Larousse « Se conjugue avec 

l’auxiliaire avoir » 
« Se conjugue avec l’auxiliaire 
« être », sauf quand il signifie 
« atteindre un niveau plus 
élevé » : « l’eau a encore monté 
cette nuit. Les prix ont monté ». 

TLFI /// /// 
Wiktionary « se conjugue de façon 

normale, avec l’auxiliaire 
avoir quand il est 
accompagné d’un 
complément d’objet » 

« se conjugue avec l’auxiliaire 
être pour former les temps 
composés de la voix active 
quand il est employé 
intransitivement. » 

Internaute  Le tableau de conjugaison 
associé à l’entrée donne 
avoir comme seul 
auxiliaire. 

 

 
 « passer »  transitif intransitif 
Larousse « se conjugue toujours 

avec « avoir » » 
« Aujourd'hui, « passer » verbe 
de mouvement, est presque 
toujours conjugué avec l'auxiliaire 
« être » dans son emploi 
intransitif » 

TLFI  « Fonctionne comme un verbe 
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d'état » 
Wiktionary « Il se conjugue de façon 

normale, avec l’auxiliaire 
avoir, quand il est 
accompagné d’un 
complément d’objet » 

 « se conjugue avec l’auxiliaire 
être pour former les temps 
composés de la voix active 
quand il est employé 
intransitivement.. » 

Internaute  Le tableau de 
conjugaison associé à 
l’entrée donne avoir 
comme seul auxiliaire 

 

 
Le Larousse et Wiktionary ajoutent des remarques à propos de la 
conjugaison en emploi intransitif :  

- « La conjugaison avec l'auxiliaire avoir (« la manifestation a passé 
par les boulevards »), sans être incorrecte, paraît vieillie. La 
nuance entre la conjugaison avec avoir, exprimant l'action, et la 
conjugaison avec être, exprimant le résultat de l'action ou le fait 
accompli, est de moins en moins sentie dans la langue 
contemporaine.  « Remarque Cette nuance reste perceptible à la 
lecture des anciens auteurs, par exemple chez Mme de Sévigné : 
« J'ai passé par là, c'est une des choses les plus cruelles du 
monde » ; mais, chez le même auteur : « Je suis passée de 
l'excès de l'insolence à l'excès de la timidité ». (Larousse) 

- « Avec  l’auxiliaire » avoir», désigne seulement l’action de se 
transporter d’un lieu à un autre.  Avec l’auxiliaire « être », il 
désigne en outre le résultat de cette action et signifie que le 
passage est accompli. » (Wiktionary). 

Ainsi le Larousse confirme la tendance des locuteurs contemporains à 
préférer l’emploi de « être » à celui de « avoir » pour conjuguer « passer » 
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à un temps composé. Les deux dictionnaires relèvent en outre des effets 
sémantiques de l’usage d’un auxiliaire ou de l’autre.  
Pour l’entrée « monter », les choses sont cependant moins nettes. Le 
Larousse constate un usage privilégié de « avoir » pour le sens « « atteindre 
un niveau plus élevé », mais sans en avancer d’éléments d’explication.   
 

 4.  Influence du sémantisme de l’auxiliaire sur le sens de 
l’énoncé :  

Pour tenter de dégager une règle plus générale, nous avons donc relevé 
dans le corpus de dictionnaires tous les exemples où le verbe, en 
construction intransitive,  apparaissait conjugué à un temps composé. Nous 
avons également indiqué le sens illustré par la phrase selon le dictionnaire 
concerné  et les annotations éventuelles.  
 
Pour « monter » : Nous n’avons retenu que les constructions intransitives. 
 
N° + avoir  + être Sens  
1. 

 
 T'es déjà monté sur un crevettier 

? - Non, je suis monté sur 
d'autres arbres ! Dialogue du film 
Forrest Gump(L’internaute) 
Je suis monté au 2ème étage 
(Wiktionary) 
Je suis monté me coucher vers 
23 heures. (Larousse) 

grimper 

2. Les prix ont monté 
de dix pour cent 
(Larousse) 

Le dollar est monté à 1,5 euro. 
(Larousse) 

Atteindre un 
niveau supérieur 
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3.  Le pétrole est encore monté à des 
prix faramineux (Wiktionary) 

Figuré : croître 
en valeur. 

4. L’eau a encore 
monté cette nuit. 
(Larousse) 

L’eau est montée d’un mètre à 
cause de la pluie (Wiktionary) 

Atteindre un 
niveau 
supérieur(Larou
sse) 
Augmenter en 
élévation 
((Wiktionary) 

5. Les salades ont 
trop monté. 
(Larousse)  
 Ces laitues ont 
monté, elles ne 
sont plus bonnes  
à manger. (TLF) 

 Les salades sont trop montées. 
(Larousse) 
 

Pousser 
(légumes)  
 (Larousse) 

6. Les larmes lui ont 
monté aux yeux 
(Larousse) 

Les larmes lui sont montées aux 
yeux (Larousse) 

Atteindre une 
partie du corps 
(Larousse) 

7. Il a monté en grade 
(Larousse + 
L’internaute) 

Il est monté en grade (Larousse) S’élever dans la 
hiérarchie(Larou
sse) 

 
Tout d’abord, on notera là encore une prédominance des conjugaisons avec 
« être ».  
Il est remarquable également que pour un même sens, on trouve un 
exemple avec « être »  pour chaque occurrence avec « avoir ». Il semble 
donc y avoir juxtaposition des 2 usages.  Alors que le Larousse indiquait 
« avoir » pour les sens n° 2 et 5  on trouve, y compris dans son propre 
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corpus d’exemples, des phrases avec « être ». 
Si nous examinons les phrases suivantes :  
 

    1.  « L’eau a encore monté cette nuit. » (Larousse)  
vs 2. « L’eau est montée d’un mètre à cause de la pluie. »  

(Wiktionary)  
    1*    Le Nil a encore monté cette nuit. 
vs 2*    Le Nil est monté d’un mètre à cause de la pluie.  

 
Dans la phrase 1  « l’eau » apparaît comme agent de l’action. Si on 
remplace « l’eau » par le nom d’un fleuve, Le Nil par exemple, on obtient 
dans la phrase 1* une personnification du sujet, absente de la phrase 2 *, 
où le Nil conserve un statut d’inanimé. 
Dans la phrase 2, l’attention est bien portée sur le résultat de l’action : le 
niveau est à présent plus haut d’un mètre.  L’interprétation est renforcée 
par la présence d’une cause explicite « à cause de la pluie ». La montée de 
l’eau constitue bien un résultat, et non une action.  
C’est donc le locuteur qui choisit de présenter soit l’action (« avoir ») soit 
son résultat « être ». Nous sommes là dans des mécanismes extrêmement 
fins, dont nous ne sommes pas sûres que les locuteurs soient réellement 
conscients.  
 
Si l’on examine à présent les exemples donnés pour « passer » : 
N° + avoir  + être  Sens  
1  Un avion est passé dans le 

ciel.   
(Larousse) 

Déplacement par 
rapport à qq’un ou 
qqe chose 

2 La balle lui a passé La flèche est passée à côté  Id. 
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bien près de la tête 
(wiktionary) 

de la cible (Larousse) 

3 La manifestation a 
passé par les 
boulevards (vieilli) 

La manifestation est passée 
par les boulevards  (actuel) 

 

4  Pierre est passé à la 
maison hier (Larousse) 

Aller qq part, sans 
intention d’y rester 

5  Il est passé à l’étranger 
(Larousse) 

Quitter un lieu pour 
un autre 

6 Il a passé le long de 
la muraille 
(wiktionary) 

Il est passé de l’autre côté 
de l’eau (wiktionary) 

Aller d’un lieu à un 
autre 

7 Il a passé par Lyon 
((wiktionary) 

Son train est finalement 
passé par Paris. 
(L’internaute) 

Aller d'un endroit à 
un autre, par un 
lieu précis 

8 Il a passé en 
Amérique en tel 
temps. (wiktionary) 

Il est passé en Amérique 
depuis longtemps 
(wiktionary) 

 

9  Il est passé en deuxième 
année sans aucune difficulté 
((L’internaute) 

Changer d'état, de 
fonction, de 
position, 

10  D’apprenti il est passé 
contremaître. (L’internaute) 

Changer d’état (+) 

11 La maladie a passé 
par toutes ses 
périodes (wiktionary) 

 Fig. 

12 « J’ai passé par là, 
c’est une des choses 
les plus cruelles du 

« Je suis passée de l’excès 
de l’insolence à l’excès de 
timidité. »» (Mme de 

Avoir : action 
Etre : résultat ou 
fait accompli. 
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monde. » (Mme de 
Sévigné Larousse) 

Sévigné Larousse) 

 
 
Là encore, sauf pour la phrase 11, on trouve un exemple donné avec 
« être » pour chaque exemple avec « avoir ».   
Le Larousse semble référer le choix d’ « avoir » à un usage « vieilli »  (ex 
3), en suggérant que la distinction de sens entre les 2 auxiliaires, maniée 
par les auteurs classiques (Mme de Sévigné) n’est plus sensible 
aujourd’hui.  
Pour Wiktionary, le choix de l’auxiliaire n’a d’influence que lorsque le verbe 
a son sens premier de « se transporter d’un endroit à un autre », auquel 
cas le choix de « être » ajoute une idée d’achèvement, de résultat.  
 
Pour affiner l’analyse, nous avons donc  extrait du corpus narratif quelques 
exemples d’emploi avec avoir :  

1. « Le Kindia avait passé sans toucher la côte. » (M.  Genevois) 
2. « Un vent froid et vierge, comme s’il avait passé sur les neiges... » 

(Gracq) 
3. « Une brève douceur avait passé ». (Gracq) 
4. « L’interminable file avait passé. » (M.  Genevois) 
5.  « Il ne s’était rien passé : le temps avait passé. » (J. d’Ormesson)  
6.   « Du temps avait passé. » (P. Labro) 

Les phrases 1 à 4 ne remettent pas en cause l’hypothèse selon laquelle 
« avoir » insiste sur l’action, même si elles apparaissent effectivement 
« vieillies » à des locuteurs natifs consultés. Le fait qu’il s’agit d’un corpus 
littéraire plaide aussi dans ce sens : on peut penser que des écrivains 
reconnus  sont au fait des subtilités de la langue et savent les utiliser.  
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Cependant, l’étude des phrases 5 et 6 s’avère plus complexe. En effet, si 
nous comparons :   

« Il ne s’était rien passé : le temps avait passé. » (J. d’Ormesson)  
? Il ne s’était rien passé : le temps était passé.  

Nous constatons que 1 et 2, bien que tous deux syntaxiquement correct ne 
sont cependant pas sémantiquement équivalents :  
En effet, dans la phrase 1, « le temps avait passé » peut se paraphraser : 
« le temps s’était écoulé ». Ici, le déterminant  a valeur générique, il s’agit 
du temps en général.  
En revanche, dans la phrase 2, « le temps était passé » correspondrait 
davantage à « ce n’était plus le moment » : le déterminant désigne ici un 
temps précis, celui dont l’action n’est plus réalisable. On peut alors 
rapprocher cette phrase de l’exemple suivant : « L'heure était passée où le 
cric lui donnait des couleurs.» (Zola). Ici, il y a clairement achèvement : il 
s’agissait d’un moment, d’une « heure » précise, définie par la relative. 
Dans ce sens, on peut admettre l’assimilation de « passer » à un verbe 
d’état. C’est ce sens aussi qui domine dans des expressions comme : « La 
crise était passée ». Le participe passé prend  alors une valeur adjectivale 
caractérisant le Nom Sujet. On peut y voir une des raisons pour expliquer la 
tendance actuelle à privilégier l’emploi de l’auxiliaire « être ». 
 
L’examen de la phrase « 6 », « Du temps avait passé » (Labro) confirme 
l’intrication entre les différents éléments de la phrase dans la construction 
du sens : « du temps » signifie ici : « un certain laps de temps ». Il ne 
s’agit ni du temps en général, ni d’un moment précis. Le choix de 
l’auxiliaire « avoir » permet à Labro d’insister sur le passage de ce temps, 
qui crée une rupture entre un avant ce passage et un après.  
 
Dans un tel contexte, le choix de l’auxiliaire n’est donc pas indifférent : non 
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seulement il affecte le sens de l’énoncé, mais il permet également de 
désambiguïser d’autres termes : sens générique ou défini du déterminant 
« le », significations de la lexie polysémique « temps ». On ne peut pas 
donc se contenter d’énoncer une règle générale indexant le choix de 
l’auxiliaire sur la construction transitive ou intransitive du verbe.  
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 5. la perspective de l’hypothèse inaccusative.  
  
(Cadiot 2004) se réfère  à la théorie de « l’hypothèse inaccusative » ( 
Legendre & Sorace 2004)  selon laquelle « les verbes intransitifs se 
répartissent en :  

 Inergatifs, qui ont pour argument unique un sujet profond 
 Inaccusatifs, qui ont pour argument unique un objet direct promu en 

surface en position sujet. » Cadiot 2004) 
Ainsi,  dans « Paul arrive », « Paul », expérienceur, est un sujet de surface,  
tout comme « le temps », en raison de son rôle de patient,  dans « le temps 
passe »,  qui permettent de classe « arrive »r et « passer » comme 
inaccusatifs  alors que les verbes indiquant une activité, comme 
« marcher », « nager » seront classés comme inergatifs.  Il existe bien 
d’autres critères pour opérer ce classement : voir Talmy : (2000)  « Toward 
a Cognitive Semantics » 2 vols, Cambridge University Press 
 Pour reprendre la formule de (Cadiot 2004), « L’ »activité » polariserait la 
classe des inergatifs, le « changement » celle des inaccusatifs. » 
Dans cette distinction, « avoir » est un indicateur de l’inergatif, « être » un 
indicateur de l’inaccusatif. Cadiot (2004) émet l’hypothèse que « la 
sélection de l’auxiliaire « être » par les inaccusatifs semble indexée avant 
tout sur une phrase résultative, combinée à une forte dimension télique 1».
  La télicité peut être définie comme « l’horizon d’une visée ». (Cadiot 
2004) 
 Il explique les différences entre  

« Il a monté la colline. »  vs « Il est monté sur la colline. »   
« Il a passé par ici »  vs « Il est passé à 8 heures. » 

Par la tension entre ergativité et télicité :  « c’est lorsque la progressivité et 
l’ergativité sont les plus accentuées (« a monté », « a passé ») que la 
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télicité est résorbée ; inversement, ces mêmes progressivité et ergativité 
sont neutralisées par la perspective d’une télicité englobante, dont il faut 
souligner qu’elle n’est pas nécessairement programmée dans une intention 
préalable, mais seulement indexée sur un repère extérieur au procès,  qu’il 
soit local ou temporel (« est monté », « est passé »).  P. Cadiot, F lebas, 
Y-M. Visetti (2004) « Verbes de mouvement, espace et dynamiques de 
constitution »  in Histoire Epistomologie Langage 26-1 (2004)  07-42 
 
 
En conclusion de cette partie, il semble bien que le choix de l’auxiliaire 
influence le sémantisme de l’énoncé, mais d’une façon subtile et 
difficilement discernable pour un étranger même considéré comme locuteur 
expert en français. Nous pointons quelques explications et exemples de 
cette difficulté dans la partie suivante, au travers des problèmes soulevés 
par la traduction en arabe de quelques phrases extraites de notre corpus 
d’exemples. 
 

 6. D’une langue à l’autre : illustration concrète de difficultés 
posées par certaines phrases du corpus à un étudiant arabe :  

 
 6.1. Ressemblances et différences arabe/français :  
 
(Talmy  2000) est à l’origine de la distinction  typologique entre langue à 
cadrage verbal (verb-framed  language) et langue à cadrage satellitaire 
(satellite-framed language ).  Dans  
 
le premier groupe, le sémantisme du procès est pris en charge par le verbe 
lui-même, alors  
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que dans le second groupe, le sémantisme du procès est assumé par le 
satellite (essentiellement une préposition).  
Les langues romanes comme le français sont à cadrage verbal : on dira 
« Antoine monte les escaliers » - « Jean traverse la rivière à la nage », 
alors que les langues germaniques comme l’anglais et l’allemand sont des 
langues à cadrage satellitaires : « Anthony goes upstairs. John swims 
across the river ». 
Il faut noter cependant que les langues à cadrage verbal ne rejettent pas les 
tournures  satellitaires. On dira : «  Il grimpe en haut de la colline. Elle se 
précipita dans la pièce. Je me promenais le long de la rivière. » exemples 
tirés de l’article de Wikipédia :  
 
Tout comme le français, la langue arabe qui appartient aux langues 
sémitiques est une langue à cadrage verbal, qui accepte des constructions 
satellitaires. Cependant, les différences en particulier concernant système 
temporel sont nombreuses, et relèvent d’approches différentes, qui ne 
facilitent pas pour l’étudiant arabe la compréhension et la maîtrise de la 
conjugaison française. Par exemple, en arabe, c’est par la troisième 
personne  du masculin singulier que l’on désigne un verbe et non par 
l’infinitif comme en français. Ainsi, on traduira « passer » par le verbe  
« marra » : « il passe ». 
  
 6.2. Difficultés liées à la différence des systèmes temporels. 
 
Une première difficulté tient au fait que l’arabe est une langue à dérivation. 
Il n’existe pas  de temps composés en arabe, pas plus que d’auxiliaire. Il 
existe simplement deux aspects du verbe, l’un exprime que l’action est 
achevée, c’est l’accompli, et l’autre l’inaccompli.  

L’accompli  (passé) : Il a fait :    فعل 
L’inaccompli  (présent) : Il fait : يفعل 
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L’accompli exprime une action passée, achevée. Il se traduit en français par 
le passé simple et le passé composé, il se conjugue par des suffixes. Nous 
reproduisons ci-dessous un extrait du Bescherelle « Les verbes arabes », 
expliquant la conjugaison de l’accompli, ainsi que le tableau qui en explique 
la formation (Hatier, 1999 :12). 
 
Le Bescherelle indique que « L’accompli s’obtient par la suffixation au 
radical du verbe d’élément pronominaux indiquant la personne, le genre et 
le nombre.  
 Les suffixes de l’accompli sont :  
 

 1re 

Personne 
2e Personne  3e Personne 

 masculin féminin masculin féminin 
 
 
Singulier 

 
 ...ت  
 

 
 ...ت  

 
 ...ت  

 
0 

 

 
 ...ت

 
Duel 
 

 
 
 ...نا

 
 ...ت َما

 

 
 ...ا
 

 
 ...َتا

 Pluriel  
 ...تم

 
 ...تن

 
 ...وا

 ...نَ 

 
La 1re personne du singulier se forme par le suffixe ت, au pluriel et au duel 
par نا. 
La 2e personne est marquée par la consonne ت, T, suivie d’une voyelle 
brève. 
La 3e personne est caractérisé par une absence de marque : la 3e personne 
masculin singulier de l’accompli  ne possède pas de suffixe, la voyelle finale 
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« a » résulte d’un réajustement phonétique. »( Hatier, 1999 :12). 
 
6.3. Difficultés liées au verbe. 
 
6.3.1  Problèmes de construction :  
 
Une autre différence importante tient au fait que les locuteurs apprennent 
l’arabe classique à l’école (langue officielle souvent) mais parlent des 
dialectes. Certains faits de langue acceptés en arabe classique, n’existent 
pas en arabe dialectal. Ainsi, le verbe (« عبر »), « abara» (« passer ») 
accepte la  construction transitive et intransitive  en arabe classique, mais 
pas en arabe dialectal.  
 
Pour traduire : « Le train passe par Toulouse. », on dira : 

     En arabe dialectal  يخطم القطار علي تولوز   
      En arabe classique يعبر القطار تولوز  
Mais pour traduire : « Je te passe la balle. », on utilisera en arabe 
classique  le verbe: يمرر    « youmarr » 

   En arabe dialectal       امد لك الكرة 
    En arabe classique     امرر لك الكرة 
 
5.3.2. Problèmes liés au contexte (exemple de passer) 
 
Le verbe « « عبر », «  abara »,  « passer » a en arabe essentiellement une 
valeur de déplacement : il peut être construit avec des prépositions variées 
(depuis, devant, sur….) mais n’est pas aussi polysémique que le verbe 
français. Avec une valeur temporelle par exemple, même en arabe dialectal, 
on utilisera un verbe différent : on ne traduira pas « Il passe son temps à 
étudier »  en utilisant le verbe « عبر », « abara  »,  mais  à l’aide du  verbe 
 « gada »   signifiant : « dépenser son temps » ,«قضي »
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     يقضي وقته في الدراسة
 
 Si on compare  à présent  les traductions de :  
1. « Il a passé en Amérique en 2000 »   vs 2.  « Il est passé en Amérique 
depuis  2000 »  
ر بأمريكا عام م  .1 2000                    vs 2.       2000ذهب إلي أمريكا منذ العام 
 
On note également l’utilisation de 2 verbes différents : « marra » », « مر » et 
« dahaba », « ذهب ». 
Dans le cas 1, la dimension spatiale est privilégiée, on utilise le verbe 
«  marra ». Dans le cas 2, la dimension temporelle (durée) est privilégié : il 
n’y a plus de déplacement, on utilise alors un verbe spécifique : « dahaba » 
que l’on peut traduire par : «  aller » 
Si l’on se réfère à présent à l’énoncé le plus problématique en français : 
«  Le temps a passé »    vs  « Le temps est passé » : nous avons vu qu’il y 
nécessité d’utiliser le contexte pour être en mesure de désambiguïser 
l’énoncé, en raison de la polysémie de plusieurs de ses termes. C’est une 
difficulté très importante pour un étranger, car ici, il y a une importante 
possibilité de contresens, qui peut gêner considérablement la 
compréhension d’un texte et aboutir à une traduction fautive. Il est de fait 
extrêmement difficile de rendre la nuance en arabe : une proposition de 
traduction serait :  
 

 Le temps est passé                             Le temps a passé 
مضي الوقت                                                                           

 مضت اللحظة
          Le moment est  passé                          Le temps a passé                                   
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5.3.3.  Problèmes liés à la polysémie : exemple de « monter »  
 
Au sens propre de « effectuer un déplacement vertical du bas vers le haut », 
on utilise en arabe le verbe «  monter »  « saada », transitif et intransitif et  
ce verbe se construit avec une préposition indiquant le point d’arrivée :  
 « Jean monte l’escalier. » : يصعد جون السلم 
« Jean  monte au premier étage » : يصعد جون إلي الطابق األول 
« Jean  est monté sur la montagne » : صعد جون إلي الطابق األول 
Mais si l’on veut traduire « Jean a  monté la montagne », on utilisera un 
verbe transitif  تسلق  «  tassalaga » qui correspond au verbe « escalader » 
en français : 
 تسلقت الجبل 
  J’ai escaladé la montagne 
 
Lorsque le verbe « monter » n’a pas son sens propre, on utilise en arabe 
des verbes spécifiques :  
Jean monte la valise au premier 
étage  
= porter 

الطابق األوليحمل جون الحقيبة إلي      
= « Jean porte la valise au premier 
étage » 
 

« Le dollar est monté et les prix ont 
monté. » 
= augmenter 

 تصاعد الدوالر وتصاعدت األسعار
= Le dollar est augmenté et les prix 
ont augmenté 
 

« Avec la pluie, les eaux du fleuve 
ont/sont monté(es) d’un mètre. »  
= s’élever 

ل المطرارتفع منسوب مياه النهر مترا  واحدا  بفع            
= Avec la pluie, les eaux du fleuve se 
sont élevées 

« Les salades ont trop monté. » 
= pousser 

ع دا  تنمو السلطة ص 
= Les salades ont trop poussé 
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« Le sang avait monté à ses joues. » 
= s’élancer 

 اندفع الدم إلي وجنتيه
= Le sang  s’est élancé à ses joues 
 

Les larmes lui ont/ sont monté(es) 
aux yeux. 
= baigner 

 اغرورقت عيناه بالدموع
= Ses yeux ont été baignés de 
larmes 

 
 On note qu’il est impossible de rendre en arabe la nuance sémantique 
(action vs résultat) liée au choix de l’auxiliaire, dans la mesure où celle-ci 
n’influence pas le sémantisme d’autres termes de l’énoncé.  
Remarquons aussi que pour un locuteur arabe, la phrase « Les larmes lui 
ont/ sont monté(es) aux yeux » pose problème dans la mesure où la relation 
entre la cible (les larmes) et le site (les yeux) lui apparaît comme une 
relation d’horizontalité et non de verticalité. On appelle « cible » l’élément 
qui se déplace, et « site » le champ ou le repère de ce déplacement. 
 
 
 Conclusion :  
On le voit, lors de la traduction en arabe, il y a possibilité de désambiguïser 
le sens du verbe. Dans le cas d’énoncés au passé composé utilisant l’un 
ou l’autre auxiliaire, on peut utiliser le contexte pour désambiguïser comme 
dans l’exemple « le temps avait passé/ le temps était passé ». Cependant, 
dans le cas de différences fines « Les eaux ont/sont monté(es) », il est 
pratiquement impossible de rendre la nuance en arabe, en raison des 
différences entre les 2 systèmes temporels. Même pour un locuteur de bon 
niveau, la règle apparaît extrêmement complexe et difficile à appliquer.  
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 6. Conclusion :  
 
Nous avons constaté la difficulté à définir la nuance sémantique apportée 
par le choix de l’auxiliaire dans la formation des temps composés des 
verbes « monter » et « passer » mais aussi la réalité de ces nuances.  
Ainsi, les locuteurs natifs à qui nous avons soumis des phrases exemples 
problématiques de notre corpus en leur demandant, soit de les transposer à 
un temps conjugué, soit d’indiquer pour des couples de phrases conjuguées 
avec les deux auxiliaires lesquelles leur semblaient erronées, ont 
massivement privilégié l’emploi de l’auxiliaire « être », mais ont identifié 
comme correctes les phrases : « les prix ont monté », « les eaux ont 
monté » « le temps a passé ». 
Il s’agit là d’une compétence linguistique propre au locuteur natif, puisque 
les enseignants, pour des raisons évidentes de simplification et 
d’accessibilité de la règle, enseignent massivement aux élèves à utiliser 
exclusivement « être » en construction intransitive pour ces deux verbes.  
On a donc évolution d’une norme fixant les modalités du choix de l’auxiliaire 
en construction intransitive à une règle grammaticale figée, dont les effets se 
ressentent sur l’usage mais sans pour autant effacer complètement dans la 
conscience linguistique des locuteurs natifs les différences induites par le 
sémantisme de l’auxiliaire.  
 
Il conviendrait peut-être alors de réfléchir comment prendre en compte ces 
nuances dans l’enseignement du français à des apprenants étrangers dans 
un but de clarification du système temporel français.  
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Use of study samples as a source and means for search 

We present in this research definitions of the basic parts as well as the 
tools that help in its study, such as the locus and the electronic sources. 
We study the types of the basic parts, explaining the corpus of the types 
such as the basic parts written or text. 
 And we provide examples of the basic parts of the field the language of 
the name “Outreau” and the multiple meaning and locations in the 
sentences. 
In this research we examine the basic parts of the literature through the 
story of the mute to Emile Zola and the indirect speech. 
We find through our study that the basic parts of corpus. 

 
 
كمصدر وأداة للدارسة ةاستخدام عينات الدارس  

. يالبحث العلم يالمراد دراستها ف ةساسيجزاء األهو األ  Corpus 
 يتساعد ف يدوات التاأل البحث وأيضا   يف ةساسيجزاء األالبداية نقدم تعريفات لمصطلح األ فى

. يلشرح الكلمات والمعان ةاالكترونيدارسته كالقاموس والمصادر   
يحتويه كل نوع . ما موضحا   ةساسيجزاء األهذا البحث األ يندرس ف  

ه ومواقعه وتعدد معاني –اوترو  مجال علم اللغة كاسم العلم يف يةساسجزاء األمثله عن األأونقدم 
الجمل . يف  

من  دبألالذى يستخدم ا ي البحث اللغو  يالمراد دراستها ف ةساسيجزاء األلى األإ يضا  أنتطرق 
. همباشر وكيفيه دراستالغير يميل زوال والكالم إ يروايات الكاتب الفرنس حدىإخالل   

لى مضمون تحتوى ع  ةالعين وأن  كوربوس أد دارستها المرا ةساسياألجزاء أللنجد خالل دارستنا 
و ، أ يصادقتا يو تحليل اجتماعأ ي ،و تحليل المدولول اللغو أصوات ما له عالقة بعلم األإيكون 
و نصى وغيرها من العلوم . ألغوى   
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(Utilisation le corpus comme une ressource 

 et des outils de recherche) 

1-Introduction : 

La conception de l’objet corpus est comme une question cardinale pour 
les pratiques linguistiques contemporaines, le corpus constitue d’images, 
de textes, ou de phrases pour l’analyse ou l’étude, et l’auteur propose 
des outils innovants et de source pour l’analyse graphique et l’analyse 
textuelle, il permet aux linguistes et aux chercheurs de comprendre les 
évolutions de l’écriture dans l’environnement multilingue.et dans cette 
étude nous allons présenter le corpus et expliquer son importance. 

A travers cette étude, nous étudions  le corpus dans  la recherche 
scientifique en présentant des exemples du corpus dans la linguistique 
« le nom Outreau » et du corpus dans la grammaire stylistique (le 
discours rapporté indirect dans le roman de Zola « L’Assommoir ») 
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2-Définitions : 

D’abord nous citons certaines définitions du corpus : 

1-J.Sinclair : (Un corpus est une collection de données langagières qui 
sont sélectionnées et organisées selon des critères linguistiques explicites 
pour servir d’échantillon du langage)1.  « Sinclair cité par Habert et a, 
1997 :144 » 

2-Rastier(2004) (Un corpus est un regroupement structuré de texte 
intégraux, documentés, éventuellement enrichis par des étiquetages, et 
rassemblés(i) de manière théorique réflexive en tenant compte des 
discours et des genres, et (ii) de manière pratique en vue d’une gamme 
d’application)2 «Rastier  François, 2004 « Doxa et lexique en corpus-
pour une sémantique des idéologies. 

 3-Le corpus peut se définir comme un recueil de données : 

 -Outils et (corpus outillés) (corpus écrits) : 

-Le dictionnaire en linge TLFI : 

-La linguistique de corpus a été développée pour extraire d’un corpus les 
connaissances linguistiques nécessaires à l’enseignement des langues ; 
un corpus étant un ensemble collecté et ordonné de données langagières 
réelles. 
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3-Types  de  corpus : 

-Il existe plusieurs types de corpus ; 

1-Le corpus (sacs de mots) : généralement utilisé par les lexicographes. 

2-Les corpus des grammairiens : généralement font de phrases hors 
contexte mais attestant de la bonne formation des énoncés. 

3-Les corpus (archives textuelle) : visant l’exhaustivité sans jamais 
l’atteindre, ils rassemblent à des textes originaux. 

-Pour développer les outils de traitement informatique du langage, les 
chercheurs et les industriels ont besoin de recueillir et grandes quantités 
de textes écrits et oraux numérisés et codés pour pouvoir se fonder sur 
l’usage réel de la langue. 
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Les ressources linguistiques sont des recueils de données informatisées 
de production langagières écrits ou parlées. 

Les corpus écrits sont les plus fréquents. 

3-1-Types des  corpus  écrits : 

Les corpus écrits ont les types suivants : 

-Corpus bruts : textes écrits ou transcriptions écrites de productions 
orales comme on en obtient grâce au système de codage TEI (Texte 
encoding initiative). 

-Corpus annotés ou enrichis : avec des indications relatives à la 
structure du texte, aux catégories morphosyntaxiques ou sémantiques. 

-Corpus alignés : avec un contenu traduit en plusieurs langues. 

Pour le concordancier bilingue, il permet à l’utiliseur d’extraire toutes les 
occurrences d’une chaine de caractères déterminée (mot isolé, groupe 
de mots, expressions, etc.) à partir de la base de données d’une 
mémoire de traduction (MT) et de visualiser ces mêmes occurrences 
dans leur contexte immédiat. 

La fonction de concordance fait de la technologie des MT un instrument 
précieux d’aide à la traduction pour les textes qui, contrairement aux 
révisions et aux mises à jour, ne contiennent qu’un nombre très limité de 
segments inférieure à celle de la phrase (propositions, expressions, etc.). 
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-Outil informatique (logiciel) qui permet d’extraire d’un texte des 
occurrences accompagnées de leur contexte : concordances. 

-Un outil n’est pas intelligent, c’est l’utilisateur qui l’est ! 

-Non pertinence de la notion de « mot », de « phrase ». 

-Une phrase est un ensemble de mots concourant à exprimer un 
ensemble d’idées, un sens suivi et complet. Considérée 
grammaticalement, la phrase se compose du sujet et de ses 
dépendances, du verbe et de ses compléments directes, indirects, 
circonstanciels, et peut renfermer des mots appartenant à toutes les 
parties du discours ; ces mots sont soumis à certaines règles de 
construction et de syntaxe. 

Pour les mots, on appelle mot un son ou un ensemble de sons qui 
exprime une idée distincte C.à.d. qui exprime une représentation, une 
sensation ou une conception. 

-Scientext : une base de données de textes scientifiques 
contemporaines ; outillée. 

-Frantext : une base de données (et non un corpus) ; outillée. 

La toponymie est la science qui étudie les noms de lieux ou toponyme. 
Elle propose de rechercher leur signification, leur étymologie, leur 
évolution et leur impact sur les sociétés. 
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5-Comment étudie-t-on le corpus ? 

- Présenter les textes ou les phrases. 

-Lire attentivement tous les phrases du corpus avant de commencer 
étudier. 

- Assurer d’avoir bien compris le sens des phrases, De quoi s’agissent-
ils ? Qui parle ? À qui ? Quel est le type de phrase ? ….etc. 

-Souligner les mots importants. 

- Relire les phrases pour repérer les passages des phrases qui nous 
intéressent pour répondre à la question de départ ou la problématique. 

- Ensuite on commence à analyser les corpus, par exemple le nom 
« Outreau » 

6-Travail sur  le nom  propre « Outreau » : 

Le cas des toponymes ; 

1-Point de départ : certains noms propres (NP) ont plusieurs sens, et 
certains sens de noms propres (NP) changent. 

2-Point de départ (corrolaire) : le NP a du sens. 

Des exemples : 

1-La Martinique s’indigne, crie, se soulève…les Martiniquais veulent 
vivre mieux. Mais surtout, bien. (..)Aujourd’hui, la Martinique et la 
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Guadeloup, aux voix trop souvent ignorées, veulent être entendues. 
(Mireille Fanon-Mendès France, Polities, 5 mars 2009)1. 

2-Un millier des exposés internationaux sont réunis cette semaine à 
Vienne pour faire le point sur les conséquences sanitaires et socio-
économiques de Tchernobyl. (Archives le monde, 1995-1996)2. 

3-Marseille s’incline à Auxerre (Yahoo23/12/09)3. 

4-Le verdict d’Outreau ne confirme-t-il pas l’impression d’un fiasco 
judiciaire ?(le Figaro 3/7/04)1. 

-Projet de recherche : observer en corpus le changement de sens d’un 
NP. 

-Le NP Outreau, nom d’une ville du nord de la France (Pas-de-Calais). 

-Outreau, lieu d’événements dramatiques, rapportés par les médias ; 
littérature abondante (presse, ouvrage de Florence judiciaire)2.  

Ex : pour éviter un nouvel Outreau (les Echos, 2/12/05, en titre)3. 

7-Constitution du corpus : 

Corpus de presse, partition du corpus. 

En 2001-2002 : on parle de réseau de pédophilie. 

Ex : Outreau : un réseau d’ouvriers et de notables viols, meurtres, 
pédophilie : les fantômes d’Outreau (le Figaro, 14/01/02)4. 

8-Les analyses : comment rentrer dans ce corpus ? 
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Utilisation de concordance Antconc : environnement, fréquences et rang 
de fréquence, comparaisons entre sous-corpus. 

-le contexte : 

Syntaxique et distributionnel : palier du syntagme ou de la phrase. 

-après Outreau. 

-habiter Outreau. 

-l’environnement du mot réseau ; environnement des noms « d’actants » 
de l’affaire d’Outreau. 

-le réseau d’Outreau vs un réseau à Outreau. 

 

 

 

 

 

La constitution du corpus, c’est-à-dire sur les possibilités et les 
conséquences de la clôture du champ d’investigation. 

Il est désormais acquis qu’un corpus n’est pas un ensemble de données 
langagières en vrac mais des données qu’on décide de regrouper pour 
une étude particulière. 
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Le travail sur le corpus, qui permet notamment sa viabilisation 
informatisée, consiste donc essentiellement à former un sens à partir des 
manipulations qui font alterner vues analytiques et synthétiques sur les 
significations, multipliant ainsi les aspects de ces dernières tout en leur 
assignant des définies. 

9-Le corpus et la littérature française : 

Le corpus en littérature réfléchit à l’enseignement de la littérature à partir 
de la question du corpus. 

Le corpus consiste à sélectionner des œuvres (lues ou à lire) ; ce qui 
revient à découper, dans le champ infini des œuvres que l’on pourrait 
donner à lire, un espace qui est aussi un miroir réfractant les valeurs de 
la société ou de l’individu, le corpus est établi, suivant les contextes, à 
partir des progressions des enseignants ou formateurs d’enseignants. 

Nous allons présenter un exemple du corpus dans la littérature française 
tiré du roman « Assommoir » d’Emile Zola, ici le corpus compose des 
phrases qui étudient  le discours rapporté au passé indirect de coté  
grammatical (la grammaire stylistique) et  sémantique : 

1-la jeune femme expliqua qu’elle attendait une personne. P94 

Verbe introducteur : expliquer. 

Propos rapportés : qu’elle attendait une personne. 

Type de phrase : déclarative. 
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2-il lui demanda encore si elle voulait. P95 

Verbe introducteur : demander. 

Propos rapportés : elle voulait. 

Type de phrase : interrogative. 

3-elle lui jurait qu’elle ne souffrait plus du tout. P154 

Verbe introducteur : jurer. 

Propos rapportés : elle ne souffrait plus du tout. 

Type de phrase : déclarative. 

4-il racontait qu’elle lui faisait des chatouilles. P200 

Verbe introducteur : raconter. 

Propos rapporté : elle lui faisait des chatouilles. 

Type de phrase : déclarative. 

5-on lui criait que c’était son tour. P277 

Verbe introducteur : crier. 

Propos rapportés : c’était son tour. 

Type de phrase : déclarative. 

6-il raconta comment ils s’étaient rencontrés rue-Rochechouart. P287 

Verbe introducteur : raconter. 
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Propos rapportés : ils s’étaient rencontrés rue-Rochechouart. 

Type de phrase : déclarative. 

7-on lui disait que c’était de bon cœur. P294 

Verbe introducteur : dire. 

Propos rapportés : c’était de bon cœur. 

Type de phrase : déclarative. 

8-Boche disait que Nana et Pauline étaient des femmes. P380 

Verbe introducteur : dire. 

Propos rapportés : Nana et pauline étaient des femmes. 

Type de phrase : déclarative. 

9-il lui demanda furieusement d’où venaient ces rubans. P425 

Verbe introducteur : demander. 

Propos rapportés : où venaient ces rubans. 

Type de phrase : interrogative. 

10-elle déclara qu’elle voulait travailler chez elle. p445 

Verbe introducteur : déclarer. 

Propos rapportés : elle voulait travailler chez elle. 

Type de phrase : déclarative. 
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(Emile Zola, L’Assommoir, paris, Charpentier, 1877.)1 

Le discours rapporté dans la littérature (ou la grammaire stylistique) est 
un objet d’étude, mais les méthodes seront en partie transposables à 
d’autres genres et à d’autres disciplines des sciences humaines (histoire, 
sociologie,…etc.) 

Le corpus permet de poser la question de la représentation du littéraire et 
plus profondément d’une évolution majeure. 

Donc les corpus sont des outils indispensables pour la recherche en tant 
que terrains d’expérimentation, pour tester exhaustivement des 
hypothèses, qu’en tant que terrain de découverte pour en susciter des 
nouvelles. 

                                               

                                                  10-Conclusion                                                                                       

Nous trouvons que le corpus constitue un objet fondamentalement 
nouveau par rapport à celui que l’on dévolut souvent à la linguistique (la 
langue), principalement car il est limité. 

On trouve encore que le corpus est caractérisé par un certain nombre qui 
permet la discussion, il se définit par ordre déterminé. 

Le contenu des corpus est déterminé par l’objectif de la recherche : 
phonétique, phonologie, analyse des interactions, analyse de la syntaxe 
et de la morphologie, analyse des variations en fonction de classements 
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socioéconomiques ou autres ; par les genres et situation de parole, 
parole spontanée ou sollicitée, monologues, dialogue, conversations, 
parole privée ou publique ,formelle ou familière, avec des explications, 
argumentations ou narrations ;et par le type de communication face à 
face ; radio, télévision ou téléphone.  

Donc l’utilisation du corpus se complète de l’emploi de bases de 
données ou de dictionnaires, il donne des pistes sur la manière de 
traduire une référence culturelle et des ressources textuelles dans 
différentes langues. 

  

Bibliographie 
- archive le monde, 1995-1996. 
- Emile Zola, L’Assommoir, paris, charpentier ,1877. 
- François Rastier, Doxa et lexique en corpus-pour une sémantique 
des « idéologies ». 
- Les Echos, 2/12/2005, en titre. 
- Le Figaro, 14/01/2002. 
- Le Figaro 3/7/2004. 
- Mireille Fanon-Mendès France, Politis, 5 mars 2009. 
- Sinclair cité par Habert et a, 1997 :144. 
 
 
 
  


