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مدي استفادة طلبة كلية اآلداب يف جامعة طرابلس من مقرر جغرافية ليبيا وإمكانية
تطويره

د .مسريه دمحم العياطي
املقدمة
إف الغاية البعيدة من تعليم اجلغرافيا ىي أف يدرؾ طالب اليوـ ورجل الغد العبلقة بُت الثروات
والظواىر الطبيعية وطرؽ استغبلؿ اإلنساف ذلذه الثروات ،وأف يدرؾ إمكاانت حتسُت ىذه الطرؽ
لتحسُت معيشتو .فاجلغرافيا علم جيب أف ينظر إليو نظرة ديناميكية ،وتفسَت مشكبلت احلاضروادلستقبل
جيب أف يتم يف إطار التطورات اليت أدت إىل واقع احلاضر ،ألف ىذه التطورات نفسها ما ىي إال آخر
حلقة يف سلسلة طويلة من التطورات السابقة.
حيتاج الدارسوف يف أي فرع من فروع ادلعرفة إىل وقفة بُت احلُت واآلخر ،حياولوف فيها تقومي منهج حبثهم
وتقييمو ،فهم زلتاجوف إىل إحداث عملية تطور وإمناء ،ويعد علم اجلغرافيا من العلوـ احلديثة والقددية،
فقد ورث مناىج تقومي البلداف والفلك ،واستحدث مناىج العمراف والسكاف وادلعادالت الرايضية
والنماذج وختطى الدراسة الوصفية اليت كاف يتصف هبا وتقدـ ضلو مناىج التحليل وأحل يف طلب لغة
االرقاـ ،فاجلغرافيا ىي دراسة األرض بوصفها وطن لئلنساف؛ ومسرح التاريخ وسجلو ،وموطن الثروات،
وىي الثبات والتغَت والتطور ،ويتفوؽ اإلنساف إذا أحسن فهم بيئتو وتكيف معها وسخرىا خلدمة
أغراضو ،وترتقي األمم والشعوب إذا فهمت موقعها من العامل وأحسنت ىذا الفهم واستثمرت خرباهتا
ومكانتها بُت دوؿ العامل.
من ىذا ادلنطلق ستحاوؿ ىذه الدراسة تسليط الضوء على تدريس مادة جغرافية ليبيا لغَت
ادلتخصصُت من طلبة كلية اآلداب جامعة طرابلس وتقييم مدى االستفادة منها وإمكانية تطويرىا
للتغلب على ادلشكبلت اليت تعًتض سبل االستفادة منها ػ ػ إف وجدت ػ ػ ػ وذلك يف ضوء اإلجابة على
التساؤالت اآلتية7
ىل استفاد الطالب من ىذا ادلقرر؟ ومانوع االستفادة اليت حتصل عليها؟ وإف مل يكن األمر كذلك فما
ىي األسباب اليت جعلت الطالب ال يستفد من ىذا ادلقرر؟
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ىل ىناؾ أعماؿ وظيفية يطلبها األستاذ من طبلبو جتعلهم أكثر استفادة من ىذه ادلادة؟ وما اإلضافات
اليت يتطلبها منهج جغرافية ليبيا؟
إىل أي مدى دتكن الطلبة من التعرؼ على مدف ليبية مل يكونوا يعرفوهنا من قبل؟ وىل زاد االىتماـ
هبذه ادلادة بعد تنزيلها؟
فيما لو كانت ىذه ادلادة غَت إجبارية ما ىي درجة إقباؿ الطبلب على اختيارىا وأسباب ذلك؟
إف ما جتدر اإلشارة إليو أف اإلجابة عن ىذه التساؤالت عبارة عن مرآة تعكس اذلدؼ األساسي ذلذه
الدراسة ،وادلتمثل يف معرفة مدى استفادة طلبة كلية اآلداب من مقرر جغرافية ليبيا وإمكانية تطويره
إبضافة موضوعات أخرى يراىا الطالب أساسية يف مقرر ىذه ادلادة .
من ىذا ادلنطلق تفًتض ىذه الدراسة الفرضيات التالية7
إف رغبة الطالب يف التعرؼ على مناطق ببلده أحد األسباب القوية اليت تدفعو لبلستفادة من ىذا
ادلقرر.
عدـ استفادة الطالب من ادلادة يعود سببها إىل عدـ حب الطالب دلادة اجلغرافيا منذ الصغر أو أف
ىناؾ قصور يف ادلنهج.
يتوقع أنو لو مت ربط اجلانب النظري مع العملي يف ىذه ادلادة ستكوف نسبة االستفادة من ىذه ادلادة
أكرب شلا ىي عليو يف الواقع.
لئلجابة عن التساؤالت ػ ػ سالفة الذكر ػ ػ والتأكد من مصداقية الفرضيات ذات العبلقة مت إعداد
استبياف تضمن عشرين سؤاالً ،وجهتإىل طلبة كلية اآلداببجامعة طرابلس (ادلستهدفُت يف ىذه الدراسة)
خبلؿ فصل الربيع  ،5102والبالغ عددىم  1015طالب وطالبة( ،)1ومت اختيار عينة عشوائية من كل
أقساـ الكلية( )2ابلتساوي ،وبلغ قواـ ىذه العينة ( )021طالب وطالبة.
طبيعة علم اجلغرافيا

( )0مت استثناء طلبة قسم اجلغرافيا كلية اآلداب جامعة طرابلس من ىذا العدد على اعتبار أف ىذه ادلادة عامة وغَت مطالبُت هبا
حبكم ختصصهم.
( )5حتتوي كلية اآلداب جامعة طرابلس على االقساـ التالية  7قسم اللغة العربية ،قسم الدراسات االسبلمية ،قسم التاريخ ،قسم
السياحة ،قسم الفلسفة ،قسم علم االجتماع ،قسم ادلكتبات وادلعلومات ،قسم الًتبية وعلم النفس ،قسم االرشاد النفسي ،قسم
اللغة االصلليزية،قسم اخلدمة االجتماعية ،قسم اجلغرافيا.
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ارتبط علم اجلغرافيا قددياً بنشأة اإلنساف على سطح االرض ،فقد عرفها الفيلسوؼ اليوانين "ايراتوستُت"
يف القرف الثالث ؽ .ـ أبهنا وصف األرض.
أما اجلغرافية احلديثة فقد مرت بثبلث مراحل أساسية(7)1
مرحلة التأسيس 7وىي فًتة الكشوفات اجلغرافية واليت ركز فيها اجلغرافيوف على وصف األرض وضبط
ادلواقع ودتثيل الكرة األرضية.
مرحلة النشأة 7يف هناية القرف التاسع عشر برز العديد من اجلغرافيُت سامهوا من خبلؿ أعماذلم يف نشر
التطور اذلاـ يف الفكر اجلغرايف.
مرحلة النمو 7جاءت ىذه ادلرحلة مع بداية القرف العشرين ،واليت تطور فيها علم اجلغرافيا وتعددت
فروعو وتنوعت موضوعاتو وازدادت عمقاً وتوسعاً ،األمر الذي أدى إىل تعدد تعريفاتو حبكم طبيعة ىذا
العلم ادلتداخلة مع سلتلف فروع ادلعرفة الطبيعية واالجتماعية ،إال أف اجلميع أمجع على أف اجلغرافيا ال
ديكن تعريفها مبضموهنا أو منهجها فقط ولكن ابجلمع بُت االثنُت معاً ،ألنو لو مت تعريفها أبهنا "وصف
األرض" أو "علم اجملاؿ وادلكاف" أو "دراسة عبلقة اإلنساف ببيئتو" فإف ذلك يظل تعريفاً يشوبو العديد
من القصور والنقصاف ألف اجلغرافيا أصبحت اليوـ علماً يعتمد على ادلبلحظة والتجربة والتحليل
والتعليل.
ويعد تدريس اجلغرافيا بشكل عاـ من ادلواد اليت تشبع فضوؿ اإلنساف وتطلعاتو ادلعرفية واإلدراكية
دلا ىو فوؽ سطح األرض ومن يعيش عليها ،فهي يف مضموهنا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً حبياة اإلنساف
ومشكبلتو احلياتية ،فتعطي بذلك للطالب تصوراً للمكاف الذي يعيش فيو ودتكنو من إدراؾ العبلقات
ادلتبادلة بُت ىذا ادلكاف وغَته .
إف لتدريس جغرافية ليبيا بشكل خاص دوراً ىاماً يف حتديد موقع واسًتاتيجية ليبيا وإبراز حدودىا
وتنوع تضاريسها ومناخها وسكاهنا ونشاطها االقتصادي ،والتعرؼ على أمناط التوزيع اجلغرايف دلواردىا
وكيفية احلفاظ عليها وتنميتها ،ىذا إىل جانب التعرج على ادلشكبلت اليت تعًتض الدولة ،وإحساس
الطالب بدوره ادلستقبلي لتنمية بلده وإمكانية تطويرىا بعد دخولو للحياة العملية بعد التخرج على
اعتبار أف اجلغرافيا يف العصر احلديث أصبحت يف خدمة احلياة وتفيد ادلشتغلُت ابلتخطيط يف سلتلف
( )0د .الصغَت ابمحى ،اجلغرافيا تعليمها وتعلمها (طرابلس 7منشورات جامعة طرابلس ػ الفاتح سابقا ػ ،)0665 ،ص
.03
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اجملاالت سواء أكانت زراعية أو صناعية أو عمرانية ،وعلى ىذا األساس أصبح تدريسها ضرورة من
ضرورايت استثمار األرض .ومن خبلؿ ىذه الدراسة نستطيع التعرؼ على مدى استفادة طلبة كلية
اآلداب يف جامعة طرابلس من مقرر جغرافية ليبيا والذي يعد من ادلتطلبات األساسية يف الكلية وقد
استهدفت ىذه الدراسة الطلبة الذين قد درسوا ىذه ادلادة ،والذين تراوحت أعمارىم يف عينة الدراسة
من  06إىل  15سنة وقد قسمت أعمار أفراد العينة إىل فئات عمرية أحتلت الفئة العمرية51 – 06
نصيب األسد فيها فبلغت نسبتهم  ،%31.3أما أقل الفئات العمرية يف العينة فكانت الفئة العمرية
 15 –11سنة فبلغت  %1.4فقط على اعتبار أف ىذه ادلادة يتم تنزيلها من قبل الطالب يف الفصوؿ
الدراسية األولىإسوة ببقية ادلواد العامة يف الكلية حىت يتمكن الطالب يف الفصوؿ األخَتة من التفرغ التاـ
دلواد التخص ،،يف حُت امتنع ( )15طالباً عن ذكر أعمارىم والشكل رقم ( )0يوضح كل الفئات
العمرية ألفراد العينة ونسبتهم.
شكل رقم ()0
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أثر تدريس اجلغرافية من الناحية الرتبوية على الطلبة:
تثَت النواحي الوصفية والتحليلية والتفسَتية يف علم اجلغرافية حيوية عقلية يف الطلبة ،وكاف من
أىداؼ تدريس اجلغرافية من الناحية الًتبوية احلرص على تنمية ىذه ادليوؿ واحليوية العقلية وإمكانية
توجيهها قدر ادلستطاع ،وتعد قوة ادلبلحظة واإلدراؾ إحدى ىذه ادليوؿ العقلية فمن خبلؿ تدريس
اجلغرافيا يتعود الطالب على مبلحظة بيئتو اجلغرافية وإدراؾ معٌت خصائصها الطبيعية وأمهيتها وأنواع
النشاط البشري ادلختلف يف تلك البيئة ونتائجو الظاىرة ،ابإلضافة إىل أنو إبمكاف أستاذ ادلادة أف ينقل
ما ىو موجود يف البيئات البعيدة عن متناوؿ الطالب عن طريق الصور والرسوـ واألفبلـ واخلرائط وغَتىا
من الوسائل التعليمية دلساعدة الطالب على تصور ما ال يستطيع أف يشاىده مشاىدة مباشرة.
ىذا إىل جانب أف تدريس اجلغرافيا لو دور كبَت يف زايدة الذاكرة والتخيل لدى الطالب فالظواىر
الطبيعية لؤلقاليم اجلغرافية تتطلب جهداً يف التخيل ،والصورة اليت يتخيلها الطالبمع األوصاؼ وادلميزات
اليت يدرسها ذلذه األقاليم والتفسَتات والتحليبلت اليت يقدمها األستاذ عنها ،جتعبللطالب يكوف صورة
ذىنية ذلا ،كما انو يستطيع أف يكتسب مهارة االستدالؿ من خبلؿ ادلقارنة والتحليل والتصنيف اليت
يتدرب عليها ونتيجة لكل ذلك يعطى علم اجلغرافية الطالب مفهوماً دلا حييط بو من عامل يشاىده وما
فيو من تركيب وترابط وعناصر بعضها حاضر للمشاىدة واآلخر حيتاج إىل جهد فكري وخيايل يف
االستدالؿ ،ومن خبلؿ تنمية ادليوؿ العقلية للطالب يستطيع األستاذ تنمية الوعى اجلغرايف وأتصيل روح
البحث اجلغرايف عند الطالب يف ىذا اجملاؿ وبذلك يستطيع األستاذ مساعدة الطالب على إدراؾ
ادلشاكل البيئية وتقدمي احللوؿ وادلقًتحات حياذلا.
لقد ركزت ىذه الدراسة على موضوع االستفادة اليت يتحصل عليها طالب كلية اآلداب من مقرر
جغرافية ليبيا وهبذا وجو سؤاؿ مباشر ألفراد العينة خي ،مدى االستفادة من ىذا ادلقرر جاءت النتيجة
إجيابية من قبل  050طالب من واقع  021طالب أي بنسبة  ،%45.3يف حُت أف  11طالباً فقط
 %50.1كانت إجابتهم سلبية أي أهنم مل يستفيدوا من ىذا ادلقرر.
ويف السياؽ نفسو طلب من أفراد العينة الذين افادوا ابستفادهتم من مقرر جغرافية ليبيا وذلك
للتأكد من درجة مصداقية الفرضية اليت تفيد برغبة الطالب يف التعرؼ على مناطق سلتلفة من ببلده
واليت تعترب أحد األمناط الرئيسية اليت تعكس نوع االستفادة من دراسة ادلقرر.
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من خبلؿ البياانت اليت مت احلصوؿ عليها من الدراسة ادليدانية لوحظ أف غالبية أفراد العينة أفادوا
أبكثر من منط واحد من أمناط االستفادة ،وذلذا فإف النسب اليت ترد يف ىذا السياؽ ال تكمل بعضها
البعض ،حيث لوحظ أف  %41.1من رلموع أفراد العينة الذين افادوا ابستفادهتم من ادلقرر وأبف منط
االستفادة دتثل يف معرفتهم للعديد من ادلناطق يف ليبيا مل يسبق ذلم معرفتها قبل دراستهم للمقرر ،وىذا
يؤكد مصداقية الفرضية ادلشار إليها .إضافة إىل ذلك أفاد  %11.4منهم أف منط االستفادة دتثل يف
قدرهتم على ادلقارنة بُت االختبلفات الطبيعية بُت ادلناطق يف ليبيا ،يليهم أولئك الذين شكلوا %51
من رلموع أفراد العينة الذين أفادوا ابستفادهتم من ادلقرر أف منط االستفادة يكمن يف معرفتهم خلصائ،
السكاف ،وأخَتاً أفاد  %51.0منهم أبف منط االستفادة دتثل يف تعلمهم لطريقة رسم اخلريطة ،وقد
ي رجع ذلك لطبيعة وزلتوى ادلقرر فبل يستطيع أستاذ ادلقرر الًتكيز على تعليم الطالب طريقة رسم اخلريطة
وإمهاؿ العناصر األساسية للمادة يف فصل دراسي حيوى  03زلاضرة يتخللها امتحانُت نصفيُت إضافة
إىل االمتحاف النهائي ،إىل جانب ذلك عدـ إقحاـ الطالب غَت ادلتخص ،يف مسألة متخصصة كرسم
اخلريطة فهو غَت ملزـ هبا على اعتبار أف اخلريطة ىامة للمتخص ،أكثر من غَته فهي أحد األدوات
الفنية واألساسية لو واليت أكد عليها (ىارتشورف) يف كتابو "نظرة يف طبيعة اجلغرافيا" حيث ذكر أف
اخلريطة "ىي األسلوب الوحيد الذي أرتقى بو اجلغرافيوف مبجموعة عظيمة من التفاصيل
الوفَتة")1(.والشكل رقم ( )5يبُت كل أنواع االستفادةاليت حتصل عليها الطالب من مقرر جغرافية ليبيا.

()0مجعة رجب طنطيش و ادمحم عياد مقيلي ،مدخل اىل البحث اجلغرايف ( الكويت  7مكتبة الفبلح ،)0661 ،ص .53
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شكل رقم ()5
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وعلى النقيض أفاد  %50.1من رلموع أفراد العينة عدـ استفادهتم من زلتوايت ىذا ادلقرر،
وعندما طلب منهم توضيح لؤلسباب الكامنة وراء ذلك ،أفاد  %15من رلموع أفراد ىذه العينة أف
الًتكيز على اجلوانب النظرية وإمهاؿ اجلوانب العملية حاؿ دوف االستفادة من ىذا ادلقرر ،وىذا ما
افًتضتو ىذه الدراسة يف الفرضية الثالثة واليت تفيد أنو لو مت ربط اجلانب النظري مع العملي يف ىذه
ادلادة لكانت نسبة االستفادة منها كبَتة جداً ،وأفاد  %11منهم أف أستاذ ادلادة مل يتمكن منتشجيع
الطالب على حب ادلادة ،واحتل سبب عدـ حب ىذه ادلادة منذ الصغر الًتتيب الثالث بناء على ما
أفاد بو  %51منهم ،يف حُت رجح  %03منهم سبب عدـ االستفادة من ادلقرر إىل أف ادلنهج مل يعد
اإلعداد اجليد ،وىذين السببُت تضمنتهما فرضية الدراسة اليت تفيد أبف "عدـ استفادة الطالب من ادلادة
يرجح سببها إىل عدـ حب الطالب دلادة اجلغرافيا منذ الصغر أو أف ىناؾ قصور يف ادلنهج" ،إضافة إىل
ذلك وردت إجابة فريدة من قبل أحد أفراد العينة واألمانة العلمية حتتم على الباحثة ذكرىا أال وىي
عدـ وجود الكفاءات والكوادر اليت تقوـ بتدريس ىذا ادلقرر لغَت ادلتخصصُت وأنمل أف ال يكوف األمر
كذلك للمتخصصُت ايضاً .والشكل رقم ( )1يوضح األسباب الكامنة وراء عدـ االستفادة.
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شكل رقم ()1
األسباب الكامنة وراء عدـ االستفادة
ال أحب المادة منذ
الصغر
%20

المنهج لم ٌعد
اداء جٌد
%16

عدم وجود الكفاءات
والكوادر التى تعطً
هذا المقرر
%2

التركٌز على الجانب
النظري وإهمال
الجانب العملً
%32

لم أجد التشجٌع من
أستاذ المادة
%30

الدراسة ادليدانية ،ربيع .5102
إف البحوث اجلامعية اليت يقوـ هبا الطالب متنوعة ويستفيد منها يف ادلرحلة اجلامعية على الرغم من
أانلطابع ادلكتيب يغلب عليها يف إعدادىا حوؿ موضوعات زلددة ذلا عبلقة ابدلقرر الدراسي الذي يقوـ
الطالب بدراستو ،وىدفها تدريب الطبلب على كيفية استخداـ ادلكتبة ،ومجع ادلعلومات من مصادرىا
ادلختلفة ،وتنمية قدرات ومهارات الطبلب على التفكَت السليم والنقد احلر ،كما يكوف اذلدؼ من وراء
إعدادىا أيضا تقومي الطبلب على ما بذلوه من جهد ،ابعتبارىا جزءاً متمماً للمقرر الدراسي ،أو قد
تكوف على شكل تقارير لزايرات ميدانية ،أو تقارير عن جتارب معملية حىت وإف أدت إىل اكتشافات
علمية ىدفها تدريب الطبلب على حتقيق اجلانب التطبيقي من الدراسة النظرية.
ومن ىذا ادلنطلق مت توجيو سؤاؿ هبذا اخلصوص ألفراد العينة مفاده "ىل يطلب منك أستاذ ادلقرر أوراؽ
حبثية ورسم خرائط تتعلق ابدلادة لكي تتعلم رسم اخلرائط وتتوسع مداركك ابدلادة" وبعد تفريغ البياانت
اليت مت احلصوؿ عليها من الدراسة ادليدانيةوجدولتها جاءت نتائجها متقاربة بُت أفراد العينة حيث أفاد
 %13من رلموع أفراد العينة أهنم مطالبوف إبعداد أوراؽ حبثية ورسم خرائط للمادة لتنمية قدراهتم
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ومهاراهتم العلمية ،أما  %21من أفراد العينة أكدوا أف أساتذهتم ال يطلبوف منهم أي عمل ،يف حُت
امتنع  %0من أفراد العينة عن إجابة ىذا السؤاؿ .والشكل رقم ( )1يوضح ذلك.
شكل رقم ()1
ادلطالبة إبعداد أوراؽ حبثية
غٌر مبٌن
%1
نعم
%46

ال
%53

الدراسة ادليدانية ،ربيع .5102
إف أحد األىداؼ األساسية ذلذه الدراسة ىو التعرؼ على مدى استفادة طلبة كلية اآلداب يف جامعة
طرابلس من مقرر جغرافية ليبيا ،وإمكانية تطويره ابإلضافة إىل موضوعات أخرى يراىا الطالب أساسية
يف مقرر ىذه ادلادة ،وعلى ىذا األساس مت التعرؼ على ما يتمٌت الطالب إضافتو للمنهج فجاء موضوع
الًتكيز على اجلوانب العملية يف الًتتيب األوؿ من قبل  %13.0من رلموع أفراد العينة ويرتبط ىذا
ادلوضوع ابألسباب الكامنة وراء عدـ االستفادة من ادلقرر واليت سبق احلديث عنها سابقاً ،فالًتكيز
جيب أف يشمل اجلوانب النظرية والعملية قدر اإلمكاف حىت نصل إىل اذلدؼ األساسي جلعل ىذه ادلادة
غنية ابدلعلومات ومن ادلمكن االستفادة منها االستفادة القصوى ،وىذه النتيجة تؤكد أيضا الفرضية
الثالثة واليت نوىنا عنها سابقاً.
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ومن األمور ادلهمة اليت أاثرىا الطبلب يف اإلضافات اليت يرغبونبوجودىا يف ادلقرر توفَت األفبلـ
الواثئقية عن بعض الظواىر الطبيعية حيث أكد  %11.1من الطلبة أف وجود األفبلـ يعد عامبلً
مساعداً إليصاؿ ادلعلومات وترسيخها بطريقة جتذب وتشوؽ الطبلب.
ىذا وأشار الطلبة يف نفس السياؽ إىل أف توفر اخلرائط التعليمية ادلوزعة عليها الظواىر الطبيعية
والبشرية يف ليبيا جتذب الطالب وتثَت فضولو وتعد من األمور اليت ال يستهاف هبا وبلغت نسبة من اندى
هبذا  %10.5من رلموع أفراد العينة ،وىذا ادلوضوع يذكرين بفوائد اخلريطة اليت ذكرىا فيكتور كوزف
" "Victor Cousinحيث قاؿ" 7أعطٍت خريطة لدولة ما ومعلومات وافية عن موقعها ومناخها
ومظاىرىا الطبيعية ومواردىا وإمكانياهتا الطبيعية وإبمكاين على ضوء ذلك كلو أف أحدد أي نوع من
اإلنساف ديكن أف يعيش يف ىذه الدولة،وأي دور ديكن أف تلعبو ىذه الدولة يف التاريخ( . )1والشكل
رقم ( )2يوضح جل ما يتمناه الطالب يف ىذا ادلقرر.
شكل رقم ()2
اإلضافات اليت يتمناىا الطالب أف تكوف ضمن مقرر جغرافية ليبيا
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توفٌر األفالم الخرائط
الوثائقٌة على التعلٌمٌة
بعض الظواهر لتوزٌع
الظواهر
الطبٌعٌة
الموجودة فً الطبٌعٌة
والبشرٌة
لٌبٌا
علٌها

تقدٌم الدعم التعرف على
تنظٌم
االماكن
للطلبة
الرحالت
الراغبٌن فً األثرٌة بشكل
العلمٌة
للمناطق داخل البحث للتعرف دقٌق فً لٌبٌا
على المناطق
لٌبٌا
الجٌولوجبة

غٌر مبٌن
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( )0روجر ميشل  ،تطور اجلغرافيا احلديثة( ،تر) دمحم السيد غبلب و دولت امحد صادؽ( ،القاىرة  7مكتبة االصللو ادلصرية،
 )0641ص .011
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ومن جهة أخرى أكد  %45من رلموع أفراد العينة أهنم قد تعرفوا على مدف ليبية مل يكونوا يعرفوهنا
سابقاً ،وأف  %45.4زادت رغبتهم يف التعرؼ على ادلدف الليبية ومواقعها بعد دراسة ىذا ادلقرر.
وعلى النقيض أفاد  %11من الطلبة أبهنم مل يتعرفوا على مدف ليبية جديدة مل يسبق معرفتهم هبا،وأف
 %15أيضا مل تراودىم رغبة يف التعرؼ على ادلدف الليبية بعد دراسة ىذا ادلقرر ،وقد يعود ذلكلعدـ
اىتماـ ىؤالء الطلبة بتخصصات أخرى غَت ختصصاهتم األساسية،على الرغم من أف ىذا قد يكوف
مقبوالً لو كاف ىذا ادلقرر حيوي دوالً أخرى غَت الوطن الذي يقطنوف فيو ،ولكن ما جتدر اإلشارة إليو
أف مقرر جغرافية الدولة يعترب من ضمن ادلتطلبات الدراسية لغَت ادلتخصصُت يف معظم الدوؿ العامل.
ىذا ويرجع سبب إفادة  %45.4من رلموع أفراد العينة بزايدة اىتمامهم يف التعرؼ على ادلدف
الليبية بعد دراسة ىذا ادلقرر إىل حبهم للتعرؼ أكثر على ببلدىم ،حيث أكد  014طالب أف ىذا
السبب أييت يف الًتتيب األوؿ من بُت األسباب ،وىذا يؤكد أيضا مصداقية الفرضية األوىل يف ىذه
الدراسة وادلتعلقة ابألسباب الكامنة وراء االستفادة من ادلقرر ،يف حُت جاءت الرغبةيف التمكن من رسم
خرائط لليبيا يف ادلرتبة الثانية ،حيث مت اختياره من قبل  05طالباً ،يف حُت اختار طالباف اثناف التعرؼ
على تضاريس ادلناطق من خبلؿ الرحبلت سبباً يف زايدة اىتمامهم للتعرؼ على ادلدف الليبية بعد دراسة
ادلقرر ،وأفاد طالب برغبتو يف احلصوؿ على معلومات عامة من خبلؿ دراستو ذلذا ادلقرر،وأفاد آخر أبف
اىتمامو كاف بسبب أف مادة اجلغرافيا من ادلواد ادلفضلة لديو .والشكل رقم ( )3يوضح ذلك
شكل رقم ()3
اآلاثر ادلًتتبة على دراسة ادلقرر
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حبً للتعرف
أكثر على
ٌالدي

الن مادة
للتمكن من للتعرف على حتى أتحصل
تضارٌس على معلومات الجغرافٌا من
رسم خرائط
المواد المفضلة
عامة
المناطق من
للٌبٌا
لدي
خالل الرحالت
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ولكن السؤاؿ الذي يطرح نفسو يف ىذا السياؽ يتعلق إبمكانية رغبة أفراد العينة يف دراسة مقرر
جغرافية ليبيا إذا ما كاف اختيارًاي ومل يكن إجبارايً؟
ويف ىذا السياؽ أفاد  %25من رلموع أفراد العينة سيقوموف ابختيار ىذه ادلادة حىت لو كانت
اختيارية ،وىذا يعكس رغبتهم يف التعرؼ على ادلقومالالطبيعية ،والبشرية ،والتارخيية واالجتماعية يف
ليبيا ،يف حُت جاء اختيار دراسة ىذه ادلادة ألهنا شلتعة وسلسة وأساسية يف ادلرتبة الثانية ،أما الرغبة يف
زايدة ادلعلومات والتثقيف الذايت وحب االستطبلع فقد جاءت يف ادلرتبة الثالثة ،والشكل رقم ()4
يوضح األسباب اليت أدت إلىالرغبة يف دراسة ىذه ادلادة حىت لو مل تكن إجبارية.
شكل رقم ()4
أسباب اختيار مادة جغرافية ليبيا فيما لو مل تكن إجبارية
لرفع المعدل العام
النها تستحق ان
%1
تدرس فهً مادة
الن تخصصً ٌتطلب ممتعة وتستهوٌنً
وسلسة
أن أكون ملم بجغرافٌة
%14
لٌبٌا
%1

لدي فكرة على الننً أحب بالدي
للتعرف على االختالف محتوى المنهج
وزٌادة حبً
بٌن مناخ وتضارٌس التعرف%1
على المدن وانتمائً لبلدي
المناطق الساحلٌة على الخرائط والتمكن
%4
والصحراوٌة من رسم خرٌطة لٌبٌا
%1
لزٌادة المعلومات
%4
والتثقٌف الذاتً
واالستفادة أكثر من
هذه المادة
%10

للتعرف على مقومات
لٌبٌا (طبٌعٌة ،بشرٌة،
تارٌخٌة ،اجتماعٌة،
حدودها ،مساحتها)
%64
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وعلى النقيض أفاد  %15من رلموع أفراد العينة بعدـ رغبتهم يف دراسة ادلادة فيما لو مل تكن إجبارية،
وعلل أنصار ىذا االختيار بعدـ حبهم للمادة منذ الصغر؛ ألهنا مادة شللة وغَت شلتعة من وجهة نظرىم،
إىل جانب أف بعضهم اآلخر أرجع السبب إىل أف أستاذ ادلادة صعب وشلل يف الشرح ،إىل جانب أف
ادلنهج متوسع ،وىذه ادلادة صعبة ،وحتتاج إىل احلفظ ،وأفاد آخروف أنعدـ رغبتهم يعود إىل وجود مواد
أخرى يدرسوهنا وملزموف هبا .والشكل رقم ( )5يوضح جل األسباب واليت مت حصرىا من إجاابت أفراد
العينة.
شكل رقم ()5
أسباب عدـ إختيار مادة جغرافية ليبيا فيما لو مل تكن إجبارية
أستطٌع التعرف على
لٌبٌا بمفردي
%2

ال أحبها منذ الصغر
فالمادة مملة وغٌر
ممتعة
%34

لوجود مواد أخرى
أدرس فٌها وملزم
بها
%12

اكتفٌت من الدراسة
%1
الن المادة صعبة
وتحتاج إلى لم أجد من ٌشجعنً استاذ المادة شدٌد
تركٌز وحفظ
عند دراستها
وممل فً شرحه
%2
%1
والمنهج متوسع
 %12ال تفٌدنً فً
مجال
تخصصً
ودراستً
%9

ال ٌوجد من ٌجٌد
اعطاء المادة
%11
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اعداد جٌد
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الجوانب النظرٌة
%7
عدم توفر االمكانٌات
لدراسة المادة فال
تتوفر الرحالت
العلمٌة وال تعتمد
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واستطاعت ىذه الدراسة أف تتحرى حوؿ موضوع االستفادة من ادلقرر من عدمها بشكل غَت
مباشر ،بتوجيو سؤاؿ ألفراد العينة حوؿ توجيو النصح لؤلصدقاءيف ىذه الكلية بفوائد دراسة ىذه ادلادة،
جاءت نتيجة ىذا السؤاؿ إجيابية ومرضية ،حيث أكد  %41من أفراد العينة أبهنم من أنصار تدريس
ىذه ادلادة ،وينصحوف أصدقائهم يف ىذه الكلية بتنزيلها لبلستفادة منها ،ويرجع سبب ذلك ابلدرجة
األوىل إىل رغبتهم يف التعرؼ على ببلدىم وجغرافيتها والظواىر الطبيعية فيها كافة ،يف حُت ركز آخروف
على موضوع االستفادة بشكل عاـ وزايدة ادلعلومات اجلغرافية ،وجاء سبب وصف ىذه ادلادة أبهنا
شلتعة ومهمة وأساسية ،وأف ذلا خصوصيتها من الناحية العلمية والعملية يف ادلرتبة الثالثة ،والشكل رقم
( )6يوضح تلك األسباب بشكل أكثر تفصيبلً.
وقد لوحظفي ىذه الدراسة أف جل األسباب يف غاية األمهية ،وأف طبلب اجلامعة لديهم من
اخلربة واإلدراؾ لبلستفادة من ادلواد العامة ،وأهنا ال تقل أمهية عن مواد ختصصاهتم ،وأيضاً ذلم القدرة
على تقدمي النصح لغَتىم حىت تعم الفائدة ،خاصة وأف ىذا ادلقرر يتعلق جبغرافية ببلدىم وحيثهم على
حب الوطن وادلثابرة للحفاظ عليو.
شكل رقم ()6
أسباب تقدمي النصح ألصدقائك بدراسة مقرر جغرافية ليبيا
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وكما ىي دائما طبيعة االختبلؼ بُت البشر فإف  %11من رلموع أفراد العينة ليسوا مؤيدين
لفكرة تقدمي النصيحة ألصدقائهم بدراسة ىذا ادلقرر وألسباب قدموىا يروف أهنا وراء ىذا القرار ،وجاء
سبب عدـ حب ادلادة يف ادلرتبة االوىل يف حُت ركز آخروف على موضوع عدـ توفر ادلنهج اجليد
وادلتطور ،واحتل سبب عدـ إلاحة الرحبلت العلمية والزايرات ادليدانية والًتكيز على اجلوانب النظرية
ادلرتبة الثالثة بُت األسباب.
ىذا وكاف وصف ىذه ادلادة أبهنا صعبة وفقَتة ،وعدـ وجود األستاذ ادلناسب من بُت النقاط اليت
ركز علي ها أفراد العينة ،ورأى بعض أفراد العينة أف مسألة تنزيل ادلواد مسألة شخصية ،وال جيب أف
يتدخل فيها األصدقاء خوفاً من وقوع الطالب يف احملظور بعد االمتثالآلراء األصدقاء ،وقد ال تعجبهم
ىذه ادلواد .شكل رقم ( )01يبُت األسباب اليت أدت إىل عدـ تقدمي النصح لؤلصدقاء.
شكل رقم ()01
أسباب عدـ تقدمي النصح ألصدقائك بدراسة مقرر جغرافية ليبيا
14
12
10
8
6
4
2
0
ال أحب عدم توفر عدم وجود
المنهج الرحالت
المادة
العلمٌة
الجٌد
والمتطور فهً
فهو منهج مقتصرة
كبٌر وهً على
مادة عامة الجانب
النظري
فقط

مادة مملة عدم وجود مادة صعبة لم استفٌد
االستاذ وفقٌرة منها فً
وغٌر
تخصصً
ممتعة المناسب
فلن انصح
أحد بها

الدراسة ادليدانية ،ربيع .5102
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النها حرٌة لم تعد
شخصٌة تعطى مثل
فقد ال ما كانت
تعطً
تعجبهم
سابقا

جملة البحوث األكادميية

العدد اخلامس

يناير 6102

اخلامتة
من خبلؿ ىذه الدراسة أتضح أف نسبة  %45.3قد استفادوا من مقرر جغرافية ليبيا ،يف حُت
أف  %50.1أفادوا بعدـ استفادهتم من ىذا ادلقرر ،وىنا ديكن استنتاج مجلة من األمور يف غاية األمهية
واليت ينبغي الًتكيز عليها وعدـ إمهاذلا ،فجل أسباب عدـ االستفادة ديكن استدراكها من قبل األستاذ
والكلية وأيضاً اجلامعة ،فعملية الًتكيز على اجلوانب العملية أمر ابإلمكاف توفَته ودعمو وعملية الربط
بُت اجلانب النظري والعملي يف ىذه ادلادة تعود ابلنفع التاـ على العملية التحصيلية للطلبة ،وتشجع
الطلبة على حب ىذه ادلادة ،انىيك على أنو من ادلمكن معاجلة األسباب ادلتعلقة ابدلنهج ادلقرر يف
ىذه ادلادة من خبلؿ االعتماد على ادلراجع العلمية ادلوجهة إىل غَت ادلتخصصُت يف اجلغرافيا؛ ألف
ادلراجع التخصصية حتوى العديد من العمق يف التخص ،فبلبد من تشكيل جلنة من قبل الكلية
واجلامعة تضم أساتذة يف التخص ،،وتقدـ ذلم اإلمكانيات كافة إلعداد كتاب منهجي ذلذه ادلادة لغَت
ادلتخصصُت ،حيوى منهجاً مبسطاً حيبب ويشوؽ الطالب فيها ،ويذلل الصعاب أمامو ،خاصة وأف
نسبة من مل يستفيدوا من ادلقرر أقل بكثَت من الطلبة الذين استفادوا منها.
ىذا وال ننسى أف رغبة الطالب يف التعرؼ على مناطق ببلده أحد األسباب القوية الذى دفعتو
لبلستفادة من ىذا ادلقرر ،وقد أكد  %45من أفراد العينة أهنم قد تعرفوا على مدف ليبية مل يكونوا
يعرفوهنا سابقاً ،وأف  %45.4أيضا من الطلبة قد زاد اىتمامهم للتعرؼ على مدف ليبية بعد دراسة ىذا
ادلقرر.
ومن األمور اذلامة واليت أاثرىا الطبلب يف اإلضافات اليت يتمٌت وجودىا داخل ىذا ادلقرر ،واليت
من ادلمكن توفَتىا بتضافر جهود اجلامعة مع الكليات واألقساـ العلمية هبا،وتوفَت األفبلـ الواثئقية
واخلرائط التعليمية عن الظواىر الطبيعية والبشرية يف ليبيا ،على اعتبار أهنا عامل يضع اجلغرافيا يف
موضعها الصحيح ،وحيقق أىداؼ تدريسها ،فينقل ما ىو موجود يف البيئات البعيدةعن طريق األفبلـ
واخلرائط وغَتىا من الوسائل التعليمية بُت يدي الطالب ،فيزيد من فضولو وجيعل ادلادة أكثر تشويقا
ومتعة.
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املراجع
-

ابمحى ،الصغَت عبدالقادر ،اجلغرافيا تعليمها وتعلمها (طرابلس 7منشورات جامعة طرابلس -الفاتح
سابقا.)0665 ، -
غبلب ،دمحم السيد ،البيئة واجملتمع ،ط( 3اإلسكندرية 7مؤسسة شباب اجلامعة.)0656 ،
طنطيش ،مجعة رجب وادمحم عياد مقيلي ،مدخل إىل البحث اجلغرايف ( الكويت  7مكتبة الفبلح،
.)0661
ميشل ،روجر ،تطور اجلغرافيا احلديثة( ،ترمجة) دمحم السيد غبلب و دولت أمحد صادؽ( ،القاىرة 7
مكتبة االصللو ادلصرية.)0641 ،
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