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 يعىلبد انزسظٍم انعهًً فً انذساسبد انعهٍب سجم انزغهت عهى 
 "أنموذًجاودراسات الطفولة  تخصصات التربوية والنفسيةمشكالت ال"

 

  يفزبذ يسًذ انشكشي
  جامعة المرقب

 يهخض انجسث: 

انجسث إنى رسذٌذ يعىلبد انزسظٍم انعهًً وطشق انزغهت عهٍهب فً انذساسبد انعهٍب، ورنك اَطاللًب يٍ كىَه  سعى

يٍ خالل االعزًبد عهى رمبء انمبئى عهى أسس عهًٍخ، وأزذ أونىٌبد انذول انُبيٍخ انزً رسعى إنى انزطىٌش واالس

انًمبثالد انشخظٍخ يع عٍُبد يٍ انطهجخ انًزخظظٍٍ فً انذساسبد انُفسٍخ وانزشثىٌخ ودساسبد انطفىنخ ويٍ 

، ويٍ أهى نهب زهىيٍ والع يعبٌش زهىل وأسبنٍت نهزغهت عهى انًشكالدخالل رسهٍم اسزدبثبرهى رى رهخٍض 

، لظىس انًُبهح وانًمشساد انذساسٍخ فً رسمٍك أهذاف انذونخ وانًؤسسخإشكبنٍخ زث ببونهب انجانًعىلبد انزً رُ

ضشوسح انىعً ثبألهذاف واالسرمبء ثًسزىٌبرهب يٍ انًعشفخ وٌأرً هزا َزٍدخ شعىس انطهجخ فً انًدبالد انًزكىسح ث

فً رخشٌح  دفعبد لبدسح  هىيدزًع وطًىذ هىوانفهى إنى انزسهٍم وانزفسٍش وانزشكٍت، ورنك يٍ أخم رهجٍخ طًىز

بعزًبد يُبهح ثعٍذح عٍ انزمهٍذ وانًُطٍخ، ورىظٍف انزسظٍم انعهًً فً ثعهى اإلثذاع واالثزكبس، وهزا ال ٌزسمك إال 

خذيخ انجسث انزي ٌعًم يٍ أخم زم يشبكم يؤسسبد انذونخ وانجٍئخ انًسٍطخ، ورُبول انجسث أًٌضب لظىس طشق 

سكز و، انزذسٌس انسبنٍخ وانسبخخ إنى ًَبرج واسزشارٍدٍبد رًُر انفشص نهطالة نًُبلشخ أفكبسهى وطشذ إثذاعبرهى

انزً يٍ شأَهب أٌ عهى انمظىس فً رفعٍم دوس انسًُبساد وزهمبد انُمبش شكالد زهك انًن هعُذ رُبونانجسث أًٌضب 

ثعض ورُبونذ اسزدبثبد أفشاد انعٍُخ نزح االكزشبف،  نذٌهى عهى انسىاس وانًُبلشخ ورًًُ هىرطىٌش لذسرفً رسهى 

انًشوَخ فٍهب ثًب ٌزٍر انفشص الكزشبف انفشوق انفشدٌخ  ضشوسحعهى انزىطٍخ االَزمبداد نعًهٍبد انزمىٌى و

 انزىطٍخ. وكزنك واردبهبره يٍىل كم طبنت رسهى فً اكزشبفثهب و ىٌانًشرجطخ ثزُىع انمذساد انزكبئٍخ انزً ٌزًزع

نًذخالرهب يٍ انطالة يٍ زٍث انكى وانكٍف؛ فأزدبو انًدًىعبد وَىعٍخ انطهجخ  بد انزعهٍى انعبنًزسذٌذ يؤسسث

يسزىٌبرهى انعهًٍخ وانثمبفٍخ ٌُجغً أٌ رسًر ثزذعٍى أواطش انثمخ ورسهى فً فزر آفبق خذٌذح نهطهجخ ورثٍش و

  انذافعٍخ نذٌهى.
 

 مقدمة:

عد النهوض بمستوى التعلٌم بشكل عام من أولوٌات الدول النامٌة، إذ ال ٌتحقق النمو الشامل إال ٌ  

 فً لٌبٌا ًالتعلٌمٌ لحظ على النظام المراحل التعلٌمٌة، و بتطوٌره واالرتقاء بمستوٌات أهدافه فً مختلؾ

تمكن المسإولٌن  استراتٌجٌات مستقرة معتمدة على أسس علمٌةمنذ عشرات السنٌن عدم وجود خطط و

، مما جعل التخبط هو السمة السابدة على نظمه ومكوناته، والتعلٌم العالً لٌس بمنؤى من العمل وفقها

بل إن التعلٌم العالً ال ٌمكن له النهوض واالرتقاء إال من خالل بٌبة  ؛هعن كل ما ٌحدث فً محٌط

ت عدُّ عملٌة التعلٌم و، مستقرة تشجع البحث العلمً وتإمن بقٌمته فً تطوٌر المجتمع بمختلؾ عناصره

ر األ َمم بمقدار ٌ قاس مدى تطوُّ م البشرٌة، و المعرفة  والتعلُّم واحدًة ِمن أهم المإشرات الدالَّة على تقدُّ

قً والتقدم ها، ودورها فً دفع حركة المجتمع نحو الرُّ ل علٌها أفراد  ومن هنا  .العلمٌة التً ٌتحصَّ

واتخاذ المجاالت النفسٌة ظهرت الحاجة الماسة للبحث فً بعض معوقات التعلٌم العالً فً الداخل 

اقتراح حلول ا فً لٌبٌا من أجل والتربوٌة أنموذجا، باعتبارها من المجاالت الرابدة فً الدراسات العلٌ

ى مشكالتها التً هً ؼالبا ما تنطبق على أؼلب تخصصات العلوم اإلنسانٌة والتطبٌقٌة للتؽلب عل

ٌ عدان من أهم  .عموما وبما أن لكل عمل عناصره ومكوناته فإن جانب التحصٌل والبحث العملً 

كمَّ المفاهٌم العلمٌة لدى ب علمًالتحصٌل الس اٌقو، الجوانب التً ٌنبؽً االهتمام بها فً هذا المجال

م التربوٌة لقٌاس كمٌة التعلُّم، ومن َثم فهو مإشِّر طالبال ، وهو من أهم المإشرات التً تعتمد علٌها النُّظ 

لإلشارة إلى درجة أو علمً مفهوم التحصٌل ال وٌستخدم على مدى تحقُّق األهداؾ التعلٌمٌة والتربوٌة،

ٌ مثِّل اكتساب المعارؾ والمهارات والقدرة  طالبٌ حرزه المستوى النجاح الذي  فً مجال دراسته؛ فهو 

 .)2222)عالم،  .على استخدامها فً مواقؾ حالٌة أو مستقبلٌة"
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 :مشكلة البحث

إذا سلمنا مسبًقا بؤن لكل عمل أهداؾ ٌسعى إلى تحقٌقها؛ فإن أهداؾ التعلٌم العالً فً أّي مجتمع تسعى 

عالٌة تلبً طموح مجتمعاتها للخروج من أزماتها التً تسٌطر علٌها وتعوق عملٌة  إلى بلوغ مستوٌات

تقدمها. وهذا بالطبع ال ٌتحقق إالّ بمعرفة وتحدٌد المعوقات وتحلٌلها من أجل اقتراح الحلول المالءمة 

  ٌ هذه لحظ على الدراسات العلٌا فً النظام التعلٌمً اللٌبً عدم البحث فً جدوى للتؽلب علٌها. و

ومن خالل عمل الباحث فً التدرٌس فً برامج الدراسات العلٌا مع  ،المرحلة وممٌزاتها وخصابصها

التخصصات النفسٌة والتربوٌة ودراسات الطفولة الحظ العدٌد من المشكالت التً تعٌق عملٌات 

 لتحلٌدٌم اهتماًما من اإلدارات المختصة؛ فؤخذ على عاتقه تقلم تلق التحصٌل والبحث العلمً التً 

من للحكم على مدى قدرتها على مساٌرة الظروؾ الراهنة،  هذه المشكلة ظهر بعًضا من خصابصٌ  

أؼلب هذه ، وفٌها المعوقات التً تقؾ فً سبٌل التقدم والنهوض بمستوى التحصٌل خالل حصر

اله دون إهمال الجوانب التطبٌقٌة فً جل التخصصات، فٌكاد ٌتخرج الطالب فً مجتتعلق بت المالحظا

، ناهٌك عن لمعرفة فً مجالهمن اكون له زٌارة مٌدانٌة واحدة ٌّطلع من خاللها على الحد األدنى تأن 

 القصور الواضح فً الكتابة العلمٌة وإجراء البحوث المٌدانٌة.

 اآلتً: ومن هنا فقد تحددت مشكلة البحث فً اإلجابة على السؤال

فً التخصصات التربوٌة  التحصٌل العلمً لدى طلبة الدراسات العلٌا سبل التؽلب على معوقاتما ))

  ((؟والنفسٌة ودراسات الطفولة

 أهداف البحث:

سعى البحث إلى تشخٌص معوقات الدراسات العلٌا فً تخصصات محددة بؽٌة تحلٌلها ومعرفة  

خالل تبصٌر المسإولٌن من سبل التؽلب علٌها ألجل العمل مستقبال على التخفٌؾ من آثاراها السلبٌة 

 والمهتمٌن بها، ومحاولة اقتراح الحلول التً ربما تكون ناجحة فً حالة تطبٌقها.

 أهمٌة البحث:

تفٌد نتابج البحث فً توجٌه المسإولٌن وتوعٌة القابمٌن على الدراسات العلٌا بالمعوقات والمشكالت 

هتها بؽٌة االرتقاء بمستوى التحصٌل التً ٌعانً منها الطلبة من أجل العمل على الحد منها ومواج

 ،والمعرفة العلمٌة لتحقٌق األهداؾ المنشودة وعدم ضٌاع الجهود المبذولة والتخلص من الطرق التقلٌدٌة

والعمل على توافق كفاءة الخرجٌن مع حاجات المجتمع الجدٌدة والمتؽٌرة حتى ٌشعر الطالب بالثقة فً 

 ده ستنتهً بالفابدة وتؤتً بالنتٌجة المطلوبة.مإسسات التعلٌم العالً وٌتؤكد أن جهو

 حدود البحث:

على طلبة الدراسات العلٌا المتخصصٌن فً المجاالت التربوٌة والنفسٌة أجري البحث  

ًْ المرقب ومصراتة وأكادٌمٌة الدراسات العلٌا مصراتة خالل فصل الخرٌؾ  ودراسات الطفولة بجامعت

 .2282/ 2281من العام الجامعً 

 مفاهٌم البحث:

فه قطامً وقطامً إلى دالالت رقمٌة عن  توصلناسٌلة التً : "الو( بؤنه2228) التحصٌل العلمً: عرَّ

فه الشعٌلً والبلوشً .مدى تحقُّق األهداؾ" ( بؤنه: "ما ٌكتسبه الطالب من معارؾ 2222) وعرَّ

 ومهارات وقٌم بعد مروره بالِخبرات والمواقؾ التعلٌمٌة لموضوع معٌن". 

و المدى الذي ٌحقق عنده الطالب أو أحصٌلة التعلم بؤنه: " األداء األكادٌمً أو علمًالتحصٌل الوٌعرؾ 

ٌ حسب التحصٌل أو األداء عادة عن طرٌق الفحوصات أو  .المعلم أو المإسسة األهداؾ التعلٌمٌة و



 معوقات التحصٌل العلمً فً الدراسات العلٌاسبل التغلب على 
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المعرفة اإلجرابٌة  :وأهم خواصه ،على أفضل طرٌقة الختبار ذلك ٌس هناك اتفاقول ،التقٌٌم المستمر

 (Mildred Murray, 1996الحقابق ) :والمعرفة التصرٌحٌة مثل .المهارات :مثل

الدراسات العلٌا: وهً مرحلة ٌلتحق بها الطالب بعد إتمام المرحلة الجامعٌة بهدؾ االرتقاء بمستوى 

واألهداؾ التً  وذلك تبعا لرسالتها مإهالته العلمٌة، ولها ضوابط تختلؾ عن المراحل السابقة لها

 . تسعى لتحقٌقها

 المنطلقات النظرٌة والدراسات السابقة

 : علمًالعوامل المؤثرة فً التحصٌل ال -أوال

ً بمجموعة من العوامل ت إثِّر علٌه سلًبا أو إٌجاًبا، وألهمٌة تلك العوامل ودورها علمٌتؤثَّر التحصٌل ال

منها فً تحدٌد نقاط الضعؾ والقوة فً البرامج التعلٌمٌة والتربوٌة، فقد ورد لها العدٌد ِمن الدراسات 

نجاح فٌها، حول "تحصٌل الطلبة فً العلوم واتجاهاتهم الحالٌة نحوها، ووعٌهم بقدرتهم على الدراسة 

التً أظهرت نتابجها  (2221)كمتنببات فً اتجاهاتهم المستقبلٌة نحوها"، مثل دراسة الوهر والحموري 

"أن  :( إلى2228)وٌشٌر مصطفى أن االتجاه اإلٌجابً نحو التخصص ٌعد منببا بالتفوق فٌه مستقبال. 

ر الدراسً ٌرجع فً األساس إلى عدم مالءمة البرامج التعلٌمٌ ٌرتبط بعدد من وة، وطبٌعة تنفٌذها، التؤخُّ

العوامل البشرٌة المادٌة والبٌبٌة"، كما "ت ظهر نتابج األبحاث وجود عالقة ارتباطٌة موجبة بٌن أنماط 

ٌ إثِّر فً مستوى التحصٌل ٌَّن أن النمط المستخدم فً التعلُّم  فعندما ٌتوافق نمط ، التعلُّم والتحصٌل، وقد تب

ونمط التعلُّم المستخَدم ِمن ِقَبل المعلم، فإن التحصٌل بال شكٍّ ٌرتفع بشكل ملموس، التعلُّم عند المتعلم 

أثرها بشكل ٌزداد وتزداد سرعة المتعلم على االكتساب واالحتفاظ بالمعلومات لفترة أطول من الزمن و

 (2222)الزؼول والمحامٌد،  .فعال"

ٌ لح ن العوامل السابقة فً التحصٌل، وٌحددها حمدان ظ أن الدراسات التربوٌة تشٌر إلى أثر عامل ما مِ و

 ."المعلم والمتعلم والمناهج، وكلها تتفاعل وفق الموقؾ التعلٌمً: ( فٌما ٌل8222ً)

( إلى أن اختٌار طرٌقة التدرٌس المناسبة، 2221)ٌشٌر عابد حٌث ومن تلك العوامل طرٌقة التدرٌس: 

 ".ب التً ت إثِّر على التحصٌلاألسبا واألنماط السلوكٌة التعلٌمٌة هً من أهم

ل فً اختٌار طرابق التدرٌس مجموعة من العوامل منها  :وٌتدخَّ

ست مستوٌات لألهداؾ تسهم فً االرتقاء بمستوى أداء  :وٌحدد بلوم .الهدؾ التعلٌمً التعلُّم1ً- 

 األساتذة والمعلمٌن وٌقتضً منهم معرفتها معرفة دقٌقة وهً:

المتعلم نص نظرٌة أو قانون كما هو واألفعال التً ٌمكن استخدامها فً  مستوى التذكر: وفٌه ٌذكر -

ٌ عرؾ، ٌذكر، ٌسمً، ٌسترجع، ٌكرر، ٌعدد.ا المجالهذا المستوى هذ  : 

مستوى الفهم: وٌتضمن التذكر مع التؽٌٌر )ٌوجد تعدٌل من المتعلم( واألفعال التً ٌمكن استخدامها  -

، ٌوضح، ٌعلل، ة، ٌلخص، ٌعبر عن، ٌعطً مثال، ٌشرحفً هذا المجال هً: ٌترجم، ٌعٌد صٌاؼ

 ٌربط.

التطبٌق: ٌطبق ما تعلمه على مواقؾ مشابه واألفعال التً ٌمكن استخدامها فً هذا المجال: ٌطبق،  -

 ٌستخدم، ٌحسب، ٌعالج، ٌوظؾ، ٌقٌس.

ٌحلل، ٌبرهن،  التحلٌل: وهو أن ٌحلل الموقؾ إلى عناصره األساسٌة واألفعال التً ٌمكن استخدامها: -

 ٌعزل، ٌختبر، ٌكتشؾ، ٌستقرأ، ٌتؤمل.

التركٌب: وهو أن ٌنظم مجموعة معٌنة من المفاهٌم والعالقات واألفعال التً ٌمكن استخدامها: ٌإلؾ،  -

 ٌجمع بٌن.، ٌنشاٌبدع، ٌبتكر، ٌصمم، ٌقترح، ٌنسق، 
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التقوٌم: وٌضم كافة المستوٌات السابقة لمعرفة مدى تعلمه واألفعال التً ٌمكن استخدامها: ٌنقد، ٌقٌم، 

 ٌناقش بالحجج، ٌبٌن التناقض، ٌصدر حكم، ٌدافع عن، ٌتخذ قرار، ٌبرر. 

  كفاٌة المعلم: وتتضمن الكفاٌات اآلتٌة: -2

رات عقلٌة ومهارات فكرٌة ضرورٌة ألداء الكفاٌات المعرفٌة وهً عبارة عن معلومات وعملٌات وقد -

 الفرد لمهامه فً شتى المجاالت واألنشطة المتصلة بهذه المهام.

الكفاٌات الوجدانٌة وهً أداء الفرد واستعداده ومٌوله واتجاهاته وقٌمه ومعتقداته وسلوكه الوجدانً  -

 لمهنة.  حساسٌة الفرد وتقبله لنفسه واتجاهه نحو ا :وهً تؽطً جوانب كثٌرة مثل

الكفاٌات األدابٌة: وهً الكفاٌات التً ٌظهرها الفرد وتتضمن المهارات النفس حركٌة والمواد  -

 المتصلة بالتكوٌن البدنً والحركً.

التً تركز على الكفاٌات  الكفاٌات اإلنتاجٌة: وهً تعنً إثراء الفرد للكفاٌات فً عمله والبرامج -

 الكفاٌة اإلنتاجٌة تشٌر إلى نجاح المتخصص فً أداء مهامه.اإلنتاجٌة تعد لتخرج مإهال كفًبا، و

 (2284)الربٌعً، 

درٌس أن التعلٌم لٌس مجرد تتوضح االتجاهات الحدٌثة فً ال .مالءمة الطرٌقة للمحتوى التعلٌمً -3

نقل المعرفة العلمٌة إلى المتعلم؛ بل عملٌة تهتم بنمو المتعلم من الجوانب المعرفٌة والوجدانٌة 

والمهارٌة، وبذلك أصبحت المهمة األساسٌة فً التدرٌس هً تعلٌم المتعلمٌن كٌؾ ٌفكرون للوصول 

 إلى حل للمشكالت من خالل استخدام طرابق وعملٌات العلم

ال ٌتم اختٌار طرٌقة التدرٌس بصورة عشوابٌة، وإنما ٌتحكم فً  .مالءمة الطرٌقة لمستوى المتعلمٌن -4

ها على نقل الطالب من الموقؾ السلبً إلى الموقؾ اإلٌجابً المتفاعل، ذلك عوامل منها مدى قدرت

)زٌتون،  (2222)الفتالوي،   فالطالب ال ٌصل إلى اإلبداع واالبتكار إال بمقدار تفاعله وتركٌب أفكاره.

8222) 

ا:  ًٌ  علمًتقوٌم التحصٌل الثان

ًٌّا من مقومات العملٌة التعلٌمٌة، فهو العملٌة التً نحكم من خاللها على مدى  دٌ ع" ًما أساس التقوٌم مقوِّ

، ونلجؤ إلى التقوٌم تحقٌق الطلبة لهذه األهداؾنجاح فً تحقٌق األهداؾ التربوٌة التً ننشدها، ومدى ال

ول أو تقصر على انته  (484 :2222)الربٌعً،  ."ابهبعد انتهاء البرنامج وانقضاء فترة زمنٌة قد تط 

ٌُّون بٌن مفهومً القٌاس والتقوٌم ق التربو ٌ فرِّ  :و

ا، ف ًٌّ ٌ عبَّر عنه رقم شٌر القٌاس إلى القٌمة الرقمٌة التً ٌحصل علٌها المتعلِّم، وهذا ٌعنً التحصٌل الذي 

مة وعلٌه فإن القٌاس عملٌة ت عنى بالوصؾ الكمًِّ، بٌنما ٌعرؾ التقوٌم التربوي بؤنه:  عملٌة منهجٌة منظَّ

طة تتضمن إصدار األحكام  (2222)زٌتون،  .وم خطَّ

ا  ًٌّ ٌ عرؾ بمالمح التقوٌم الحقٌقً، التً تجعل منه تقوًٌما حقٌق هنا نجد أنه من الضروري الوقوؾ عند ما 

 :اآلتٌةشاماًل، وهً تعنً أن ٌتصؾ التقوٌم التربوي بالخصابص 

 .ٌشمل نواتج التعلُّم -

 .ع التعلٌمً للتلمٌذٌعكس الوق -

 .ٌ مارس فٌه التلمٌذ مهارات التفكٌر العلٌا -
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 .االستمرارٌة، والعلمٌة، والتعاونتتضح فٌه مجموعة من الخصابص، هً: الواقعٌة، والشمولٌة، و -

 (2222( )زٌتون، 2224)راشد، 

 :وٌهدف التقوٌم إلى تحقٌق أغراض منها

 .التعلٌمٌة والتربوٌة المنشودةتحدٌد مقدار ما تحقَّق ِمن األهداؾ  -

 .التقوٌم عملٌة تشخٌصٌة وقابٌة عالجٌة -

 .معلِّم وفاعلٌة تدرٌسه، والحكم علٌه ألؼراض تربوٌةالالتقوٌم مإشِّر جٌد لقٌاس أداء  -

ٌقدم مخرجات مهمة ألؼراض الدراسة العلمٌة والتقصً فً تدرٌس العلوم ومناهجها بحًثا  -

 (2222)زٌتون،  .وتخطًٌطا"

 :ومن أغراضه

 .التحقُّق من مدى احتفاظ الدارسٌن بنواتج التعلُّم التً سعى البرنامج إلى تحقٌقها --1

 .التحقُّق من مدى قابلٌة نواتج التعلُّم التً اكتسبها الدارسون لالنتقال إلى مواقؾ جدٌدة --2

 .تعرؾ أوجه النقص فً البرنامج --3

 (2222، )حبٌب .الدارسٌن لتطوٌر البرنامج ولتطوٌر كفاٌاتهمتعرؾ مدى حاجة  --4

ا تحقَّق من أهداؾوالواقع أن  ومن  ،أؼراض تقوٌم التحصٌل هً التً ت عطً مإشرات حقٌقٌة عمَّ

ت ساعد فً إٌجاد الخطط العالجٌة لنواحً النقص فً البرنامج التعلٌمً، والطرابق التدرٌسٌة  َثم

الضروري أن تقتصر فقط على نواتج التعلُّم من تحصٌل رقمً، بل ٌجب  المستخدمة، كما أنه لٌس من

ق إلى قٌاس مدى اكتساب التالمٌذ لعملٌات التعلم التً تساعدهم فً امتالك المعرفة العلمٌة  أن تتطرَّ

 .التنبإ والتفسٌر والضبطخالل عملٌات وتحقٌق أهداؾ العلم ِمن 

عبارة عن مجموعة األهداؾ التعلٌمٌة لتربوٌة والنفسٌة علمً والبحثً فً مجال العلوم االتحصٌل الو

التً ٌتم تحقٌقها لدى الطالب أو المإسسة التعلٌمٌة، وٌرتبط ارتباطاً كبٌراً بالقدرة العقلٌة للشخص، 

التً ت عبر عن قدرة الشخص على إنجاز عمل معٌن من خالل أفعال حسٌة وذهنٌة وفطرٌة، هً و

إلى آخر. وهناك مجموعة من العوامل التً تإثر على مقدار التحصٌل وتختلؾ هذه القدرة من شخص 

المجموعة األولى من العوامل  ،، وتصنؾ إلى ثالث مجموعات ربٌسةفً هذه المجاالت للطالبعلمً ال

التً تتعلق بالشخص نفسه، والمجموعة الثانٌة تتعلق بالبٌبة المحٌطة واألسرة، أّما المجموعة هً 

الحالة الصحٌة منها متعلقة بالشخص المتعلم الوامل لعفا. ل فهً التً تتعلق بالمإسسةالعوام األخٌرة من

من أهم التً هً علم وحبه للعلم تلته فً ارؼبوكذلك ، التً ٌتمتع بهاالقدرة العقلٌة واالستٌعابٌة و

ٌق األهداؾ. بقدرتها على تحقو الثقة بالنفس ، وهناكلدٌه علمًالعوامل التً تإدي إلى زٌادة التحصٌل ال

وعلى مناسبة. الصحٌة البٌبة التوفٌر وقدرتها على عوامل متعلقة بالبٌبة المحٌطة واألسرة وهناك 

لدى الطالب، علمً الحرمان والكبت وعدم استقرار العابلة ٌعمل على تراجع التحصٌل الالعكس فإن 

بإدارة المإسسة عوامل متعلقة وهناك نتٌجة التؤثٌر على نفسٌته، وبالتالً زوال الرؼبة فً التعلم. 

تشتٌت و، مما ٌسبب الخوؾ الشدٌد وعرقلة اإلجراءات اإلدارٌة التخوٌؾ والترهٌب للطالبالٌب أسو

  .الجهود وضٌاعها
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  العلمً البحثتعمٌق مسٌرة والدراسات العلٌا ا: ثالثً 

 المجاالت التربوٌة والنفسٌة: -5

هتماما واسعا فً مشكالت المجتمع اتعد الجامعات والدراسات العلٌا فٌها هً أهم القنوات التً تولً 

مختلؾ مجاالت المعرفة، وفً هذا العصر كما العصور السابقة فإن مشكالت التربٌة واألخالق ورعاٌة 

دام تطبٌق القوانٌن الطفولة تعد هً األبرز بسبب التفكك الذي طال المجتمعات وؼٌاب دور األسرة وانع

ها فً حفظ النشء فً أداء أدوارها المنوطة بمإسسات التنشبة االجتماعٌة ألفراد وعدم فاعلٌة لالملزمة 

وتقدٌم الرعاٌة له بؽرض الوصول به إلى المرحلة التً ٌكون فٌها قادرا على أداء دوره من االنحراؾ 

ته. ومن المعروؾ أن البحوث العلمٌة اإلٌجابً فً بناء مجتمعه والحفاظ على ثرواته وممتلكا

والدراسات تعمل ؼالبا من أجل الوصول إلى معرفة السبل التً ٌمكن من خاللها معالجة مشاكل 

  ، إال أن ذلك ٌتطلب توفر مقومات البحث العلمً والباحث المتمٌز فً إعداده وقدراته.المجتمع

 فًالتربوٌة والنفسٌة تعترض دراستها كثٌر من المعوقات منها صعوبة تجاوب المسإولٌن شكالت والم

النفسٌة ورعاٌة ذوي االحتٌاجات الخاصة مع الباحثٌن التربوٌة و المإسسات التً تقدم الخدمات

من برامج عالجٌة أو بما ٌستوجب أحٌانا تؽٌٌر مسار بعض الدراسات واستبدال برامجها  ،والمتدربٌن

رشادٌة إلى دراسات نظرٌة أو وصفٌة وال شك أن هذا ٌقلل من قٌمة تلك البحوث وٌعٌق فرص الطالب إ

 فً معالجةوهذا ٌجعلنا نفكر  .مستقبال أدابه لوظٌفته فًفً عملٌة التعلم والبحث العلمً وٌضعؾ 

للحد من  نٌةجوانب القصور فً وظٌفة ومحتوى المقررات الدراسٌة والبحوث العلمٌة والدراسات المٌدا

 العقبات التً تعترض تنفٌذها بالشكل الذي ٌحقق أؼراضها.

 دور أعضاء هٌئة التدرٌس فً تعمٌق مسٌرة البحث العلمً -0

هٌبة التدرٌس فً الجامعات العالمٌة إلى عدة معاٌٌر، فال ٌصل إلى   ٌخضع اختٌار أعضاء  

جامعات الناجحة عالمٌا هً تلك الجامعات وظٌفة األستاذ الجامعً إال من كان جدٌرا بهذا الشرؾ، وال

التً تفتح أبوابها للمجتمع الموجودة فٌه وتقوم بمعالجة المشاكل التً تواجهه وتصؾ له العالج من 

خالل دراسات المهتمٌن من األساتذة ونتابج بحوثهم وباهتمامهم بتوجٌه طالبهم لطموحات بالدهم ولما 

لنجاة له. واألعضاء األكفاء هم القادرٌن على العمل فً مجال ٌتطلع له مجتمعهم  من أجل رسم طرٌق ا

البحث العلمً وعلى المشاركة فً ربط البحث العلمً بالمجتمع والمشاركة الفعلٌة فً تقدٌم أعمال 

 تعالج مشاكل التنمٌة والقطاعات المرتبطة بها.

 االستفادة من نتائج البحوث: -3

العلمً هً مدى االستفادة من نتابج تلك البحوث سواء كانت نظرٌة القضٌة المهمة التً تواجه البحث 

وكٌفٌة الربط والتنسٌق مع الجهات المختصة والمستفٌدة بحٌث تسهم فً  أم تطبٌقٌة وصفٌة أم عالجٌة

دعم مسٌرة البحث العلمً فً الدراسات العلٌا وعدم ضٌاع جهود الباحثٌن فً أرفؾ المكتبات 

التً تتحمل مسإولٌة التنمٌة فً ، وال شك فإن هذا ٌقع على عاتق الجهات راتوصنادٌق األقسام واإلدا

كافة قطاعات المجتمع والمإسسات التً تهتم بإعداد الكوادر المهنٌة المإهلة فً مواقع العمل وتشخص 

كل هذه المطالب منوطه على االمكانات الالزمة والضرورٌة لمعالجة المشاكل االجتماعٌة. 

وذلك  ،والهٌبة الوطنٌة للبحث العلمً وإدارة الجامعات ،التعلٌم العالً والبحث العلمً مإسسات  عاتق

تحمل مسإولٌتها فً تنمٌة الحركة الفكرٌة والثقافٌة وممارسة البحث العلمً فً كافة المجاالت األدبٌة ل

مشاكل لمعالجة ال بإعداد الكوادر البشرٌة المإهلة والالزمةاالهتمام والفنٌة واالقتصادٌة واإلدارٌة و

المهنٌة فً مواقع العمل المختلفة وتهٌبة الجامعات اللٌبٌة الستقطاب  االجتماعٌة وتحمل المسإولٌات

ولبك الذٌن أثبتوا جدارتهم فً مٌادٌن أ خاصةالباحثٌن المتخصصٌن فً المجاالت العلمٌة المختلفة و

 .ت المحلٌة والعالمٌةالمعرفة والعلم والحاصلٌن على الدرجات العلمٌة من الجامعا
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 تموٌل الدراسات المبتكرة -4

ٌسعى بعض الباحثٌن إلى إٌجاد حلول مبتكرة تفوق الحلول التقلٌدٌة ؼٌر أن ذلك ٌحتاج إلى دعم بشري  

لدٌهم مٌول إبداعٌة ٌنبؽً أن ٌكون األساتذة حرصٌن على  وؼالبا حتى تموٌال مادي، فالمتفوقٌن علمٌا

ا، وؼالبا ما تتم تنمٌة هذه المواهب والقدرات من خالل تشجٌع الطالب على تنمٌتها واالستفادة منه

المشاركة مع األساتذة الذٌن ٌمتلكون الخبرة ومشاركتهم فً الندوات والحلقات العلمٌة على المستوٌات 

المحلٌة والدولٌة، حتى ٌتحرروا من الروتٌن والبٌروقراطٌة التً قد  تعٌقهم فً مسٌرتهم البحثٌة، 

لعمل البحثً ال ٌتحمل الروتٌن والتعقٌدات؛ بل ٌحتاج إلى بٌبة علمٌة ومناخ صالح لٌساعد على فا

   .الوصول إلى أفضل نتاجات علمٌة

 التقوٌم وجودة المخرجات -5

الصعٌد العالمً نظرا آلن  صبحت من المواضٌع المهمة علىأالتعلٌم العالً مخرجات ن قضٌة جودة إ

وال ٌقتصر دور هذه المإسسات على عملٌة  ،البحثٌة تمثل بٌت الخبرة والمعرفةالجامعات والمراكز 

لى النهوض بالمجتمع وقٌادة عملٌات التؽٌٌر والتطوٌر لتحقٌق أهداؾ التنمٌة إبل ٌتعداها  ؛التدرٌس فقط

ظل  اهتماما متزاٌدا خاصة فًلقً جامعات العالم فً   تقٌٌم األداء األكادٌمًو ،الشاملة فً المجتمع

األخذ بنظام االعتماد وضمان الجودة مع بداٌة القرن الحالً وهو ما ٌطلق علٌة عصر مساءلة التعلٌم 

العالً وتقٌٌمه و ٌشمل التقٌٌم جمٌع عناصر النظام الجامعً من مداخالت وعملٌات ومخرجات من 

رٌس والبحث ساسً للجامعة وهو التدز التقٌٌم على األداء الوظٌفً األخر ٌركآجانب ومن جانب 

عضاء هٌبة أمن ناحٌة مكوناته األساسٌة )ٌتضمن تقٌٌم األداء الجامعً والعلمً وخدمة المجتمع 

"المكتبات" والجوانب المالٌة والمبانً    المصادر –مراكز المعلومات ومصادرها  –التدرٌس 

لنشاط البحثً وعلٌنا والمرافق والتسهٌالت المتعلقة بالعملٌة التعلٌمٌة وخدمات الطلبة والعاملٌن وا

 اآلتً:االهتمام بجودة األداء الجامعً عن طرٌق 

بل  ؛اتساع دابرة التنافس بٌن الجامعات والعمل على استقطاب الطلبة لٌس على المستوى المحلً فقط -

استثمار فً مجال تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت إلى على المستوى العربً و االقلٌمً وهذا ٌحتاج 

 التدرٌس عن بعد.فً 

جله والعمل على توافق كفاءة أن مإسسات التعلٌم العالً تقوم بدورها الذي انشبت من أالتؤكد من  -

الخرجٌن مع حاجات المجتمع الجدٌدة والمتؽٌرة حتى ٌشعر الناس بالثقة فً مإسسات التعلٌم العالً 

ٌنتهً بفابدة وٌؤتً بالنتٌجة المطلوبة من  تعلٌمالن ما ٌنفق على أحتى ٌتؤكدوا األجٌال التً تتولى تعلٌم 

 التحصٌل العلمً.

 منهج البحث: 

وهو أحد أهم مناهج البحث العلمً وأكثرها  ،المنهج الوصفً التحلٌلًاختار الباحث إلنجاز هذا العمل 

شٌوًعا، والسبب الربٌسً لشٌوع استخدامه هو المرونة الكبٌرة والشمولٌة الموجودتان فٌه. فمن خالله 

ٌستطٌع الباحث دراسة الواقع بشكل دقٌق للؽاٌة، حٌث ٌتعرؾ الباحث على األسباب التً أدت إلى 

ومن خالل المنهج الوصفً التحلٌلً ٌقوم الباحث  حدوث الظاهرة وٌسهم فً اكتشاؾ الحلول لها.

ا وبٌن بتحلٌل الظاهرة المدروسة، وبعد أن ٌنتهً من دراسة هذه الظاهرة ٌقوم بعقد المقارنات بٌنه

 الظواهر األخرى ومن ثم ٌحللها.

 وعٌنته وأدواته:  بحثمجتمع ال 

مجتمع البحث هو جمٌع العناصر ذات العالقة بمشكلة الدراسة التً ٌسعى الباحث إلى أن ٌعمم علٌها 

له،  نتابج البحث، لذلك سعى الباحث إلى حصر هذا المجتمع، وأخذ عٌنة تمثله تمثٌال دقٌقا وتعد أنموذجا

دراسات الطفولة والعلوم التربوٌة والنفسٌة وكانت هذه العٌنة من طلبة الدراسات العلٌا المتخصصٌن فً 
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جامعتً المرقب ومصراتة، وبحكم طبٌعة  فًاألكادٌمٌة اللٌبٌة مصراتة و الذٌن ٌدرسون حالٌا فً

اسة المٌدانٌة على فقد حرص الباحث قبل البدء فً الدر ؛صرٌحةشفوٌة البحث التً تتطلب إجابات 

تكوٌن عالقات مع أفراد العٌنة لٌضمن صراحتهم فً تناول الموضوع المحدد للبحث، وعلٌه فقد اختار 

الباحث عٌنة الدراسة بطرٌقة العٌنات ؼٌر العشوابٌة )الالاحتمالٌة( من خالل أسلوب العٌنة المتٌسرة أو 

من المقابالت مع أفراد تلك العٌنة، وكانت القصدٌة. ولتقرٌب الدراسة من الواقع قام الباحث بعدد 

المقابالت عبارة عن جلسات مطولة وحوارات جماعٌة لتقرٌب موضوع الظاهرة وتعمٌق فهمها ألفراد 

 العٌنة والخروج بتوصٌات فعالة.

 ٌوضح مجتمع الدراسة والعٌنات التً تمثلها: اآلتًوالجدول 

   مجتمع وعٌنة الدراسة

 النسبة العٌنة العدد المإسسة التخصص

 %24 2 1 جامعة المرقب علم نفس

 %24 2 1 جامعة المرقب تربٌة

 %24 4 82 جامعة مصراتة تربٌة

 %24 4 82 جامعة مصراتة علم نفس

 %24 4 82 اآلكادٌمٌة مصراتة دراسات طفولة

 %22 4 81 األكادٌمٌة مصراتة اإلرشاد النفسً

 %28 4 84 األكادٌمٌة مصراتة اإلدارة التعلٌمٌة

 %81 2 88 األكادٌمٌة مصراتة المناهج وطرق التدرٌس

 %2434 24 828 المجموع

 

 نتائج البحث:

 2281. 88. 21خالل مدة تراوحت بٌن تارٌخ بتحلٌل نتابج اللقاءات والمقابالت المفتوحة التً أجرٌت 

ٌه من أكثر من علركٌز ما تم التذلك من خالل و ،نتابجعدة تم التوصل إلى  م2281. 82. 22إلى 

طرحهم لمشكالتهم  خاللمفردة، حٌث تناولوا  (24التً بلػ حجمها ) العٌنةمن أفراد  (44%)

المقابالت  حرص الباحث على تسجٌلها أثناءعن سبل عالجها قضاٌا متفرقة ومالحظاتهم التحصٌلٌة 

 :هً المجاالتو ،وتحلٌلهابعد أن تم تفرٌؽها مجاالت وذلك  (82ا فً )ثم قام بتبوٌبه ،التً أجرٌت معهم

 أواًل: ما ٌتعلق باألهداف التربوٌة  

ٌصنؾ علماء التربٌة األهداؾ المعرفٌة فً ستة مستوٌات تبدأ بالمعرفة ثم الفهم والتفسٌر ثم التحلٌل 

، مستوى أفرادهالالرتقاء بتسعى والتركٌب والتقوٌم، وهذه األهداؾ ال ؼنى عنها فً كل عملٌة تعلٌمٌة 

  ٌ االرتقاء بمستوى األهداؾ التعلٌمٌة، بحٌث ال  ال زال ٌحتاج إلىالعمل  فً الدراسات العلٌا أنلحظ و

ٌبقى أستاذ المقرر حبًٌسا للمستوٌات الدنٌا، التً تجعل نظام تدرٌسه وتحصٌل طالبه تقلٌدي وؼٌر قادر 

بل علٌه  ؛السابقعلى بلوغ مستوٌات معرفٌة مرتفعة عن ما سبق أن تحصلوا علٌه فً مراحل تعلٌمهم 

أن ٌسعى دابًما إلى إحداث تؽٌرات جوهرٌة لدى طالبه، بحٌث ٌمكن التحقق من هذه التؽٌرات من 
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 واأن ٌرسماألساتذة فً ضوء هذه األهداؾ المحددة ٌستطٌع و خالل تطور قدراتهم األدابٌة والبحثٌة.

قؾ التعلٌمٌة الطاربة وؼٌر استثمار الموا مفً اعتباره والتحقٌقها وأن ٌضع ونخطة وٌسع منفسهأل

المتوقعة خاصة وأن التدرٌس عملٌة إنسانٌة ال ٌمكن صبها فً قوالب جامدة تهمل إنسانٌة اإلنسان وال 

 .استعداداته وقدراتهبتعترؾ 

ا:  ًٌ  مستقبلٌة ىؤ  تقدٌم ر  وقدرتها على والمشكالت البحثٌة  ات الدراسٌةالمقررما ٌتعلق بثان

الدراسٌة بؽٌة إكمال موضوعاتها أو التعمق فً نظرٌاتها دون صٌاؼة هذه إن دراسة المقررات 

الموضوعات فً قضاٌا بحثٌة وتوظٌؾ نظرٌات العلم فً صٌاؼة فروضها وتفسٌر نتابجها ال ٌحقق 

أهداؾ المإسسة وال ٌشبع رؼبات الطالب الذٌن نعدهم لمزاولة مهنة البحث العلمً واالرتقاء به. 

علٌا على الحاضر فقط وما قد ٌتوفر فٌه من إمكانٌات مادٌة وبشرٌة قد ال ٌلبً وتركٌز الدراسات ال

طموحات النهضة العلمٌة المقبلة، فالحلول ذات النظرة الضٌقة مصٌرها الفشل وربما تعمٌق المشاكل 

وترسٌخها، وهنا ٌنبؽً العمل من خالل الموضوعات المقررة والبحوث المقترحة على تحقٌق النظرة 

نٌة للمستقبل، بعًٌدا عن مظاهر السخرٌة واالستهزاء بالموضوعات وضرورة الفهم المعمق ألّي العقال

 موضوع  مع التركٌز على المسبب الحقٌقً لتضمٌنه فً الموضوع أو فً مشكلة البحث.

إن التركٌز على المستقبل ٌجعل من الطلبة باحثٌن متمٌزٌن قادرٌن على النظر إلى الموضوعات 

من زواٌا متعددة، وحٌن تتظافر جهود الطالب، وتدمج أعمالهم بعضها مع بعض ٌتحقق  المنوطة بهم

َإى وطرافة التنوع، وتتحفز أفكارهم لمعالجة مالم ٌدرس من حاضرهم من موضوعات  لهم تكامل الرُّ

برإٌة مستقبلٌة جدٌدة، فٌكتشؾ الطالب بجهوده من جهة، وبجهود رفاقه من جهة أخرى، آفاًقا لم ٌكن 

 ٌكتشفها لو أنه ظل حبٌس الطرق التقلٌدٌة فً معالجة موضوعات المقررات الدراسٌة.ل

وٌبقى أن نقول أن األسالٌب التربوٌة ٌنبؽً أن تتجاوز أسوار المناهج وطرق التدرٌس؛ لتشكل أسلوًبا 

ا خصًبا فً تحصٌل المعلومات، وتوظٌفها، واكتشاؾ العالقات الخفٌة بٌنها، وتَ  ًٌ عها فً بُّ تَ ابتكار

 طالبها بال حدود. ممصادرها المختلفة إلنتاج معرفة قادرة على فتح اآلفاق أما

 ما ٌتعلق بعالقة األقسام العلمٌة بمؤسسات الدولٌة  ثالًثا:

إن الؽرض الربٌس من إجراء األبحاث العلمٌة هو دراسة مشكالت المجتمع والبٌبة المحلٌة واقتراح 

على ذلك تقدٌر جهد الباحث ومنحه الدرجة أو الشهادة التً ٌستحقها  وٌتم بناءً الحلول المناسبة لها، 

ٌ لحظ على هذه األبحاث فً الوقت الحاضر أنها ال  توظؾ فً خدمة مإسسات مقابل هذا العمل، وما 

؛ بل إن الطالب ٌتخرج أحٌاًنا وال الدولة وال تسعى لتلبٌة احتٌاجاتها من الخطط والبرامج اإلصالحٌة

 ن أّي عالقة تربط بٌن الجهة التً ٌدرس فٌها ومإسسات المجتمع. ٌكاد ٌسمع ع

 والمرونة فً عملٌات التقوٌم مع الطالب تفاعلهموما ٌتعلق بآلٌة عمل األساتذة  رابًعا:

ومعرفة المبادئ عمل الآلٌة اإللمام بٌحتاج األساتذة وخاصة المبتدبٌن فً برنامج الدراسات العلٌا إلى 

مراعاتها عند تنفٌذ مهام التدرٌس لٌدركوا من خاللها االتجاه السلٌم الذي ٌجعل من األساسٌة التً ٌنبؽً 

الخطوات المناسبة لألنشطة التعلٌمٌة أو البرامج المزمع  ترحأشبه بالوسٌط أو المرشد الذي ٌق مدوره

وأنشطة تفٌد  ر ما ٌلبً احتٌاجاتهم من موضوعاتلطالب فً اختٌامبدأ التوجٌه ل ملدٌهكد ٌتؤتنفٌذها، و

والمرونة هنا ال تعنً اإلسراؾ فً إعطاء الدرجات ورفع المعدالت؛ بل  المقرر الدراسً. فً إنجاز

المقصود اكتشاؾ الفروق الفردٌة المرتبطة بتنوع القدرات الذكابٌة، فمن المتوقع أن تتباٌن لٌست 

القدرات التً ٌتمتعون بها، وهذا التباٌن ٌتٌح لألساتذة مجاالت مستوٌات الذكاء فقط؛ بل حتى أنواع 

متعددة للتقوٌم واكتشاؾ خصابص ومٌول كل طالب، وهناك ثمرة أ خرى لتنوع طرق التقٌٌم، وهً 

تمكٌن األستاذ من تنمٌة أشكال الذكاء. والتقوٌم هنا ال ٌتعلق بالطلبة فقط؛ بل هو منوط حتى باألساتذة 

وأسالٌب تدرٌسه، فهو سوؾ ٌنطلق من تقوٌم الفرٌق أو المجموعة التً ٌتعامل  وموضوعات المقرر

 معها فً متابعة إعدادهم وتحضٌراتهم وتنفٌدهم وأسلوبهم فً تقدٌم األعمال المكلفٌن بها.
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  واألسالٌبق ائطرما ٌتعلق بالخامًسا: 

حفز الطلبة على وأسالٌب التدرٌس بٌن ما هو مرن وفٌه من عناصر التشوٌق التً ت تتنوع طرابق

وهنا ٌنبؽً توظٌؾ مهارات البحث والمشاركة وبٌن ما هو جامد ٌعتمد على اإللقاء من طرؾ واحد، 

داخل قاعاتهم الدراسٌة وأثناء  الطالب وقدراتهم لكً ٌصبحوا القلب النابض بمشكالت مجتمعهم

روح التعاون  ةنمٌت الجدوى والبحث العلمً الفعال جوانب مهمة لت، فالموضوعات ذالعلمٌةنقاشاتهم ا

والتطوع والعمل من أجل مساعدة اآلخرٌن على تحدٌد مشكالتهم وتعمٌق فهمهم لها. فنقطة البداٌة فً 

رحلة العلم هً ذلك الحٌز المحصور على الورقة البحثٌة، وفً كل مرحلة من مراحل هذه الرحلة 

انً من أجل إتقان العمل لٌتحقق المتتابعة تتزاٌد قدرة الباحث على العطاء وتتجسد لدٌه القدرة على التف

 تواضعرؼبة وله فً النهاٌة مبدأ التحرر واالنطالق لممارسة رسالته فً الدخول فً آفاق المعرفة بكل 

 .من أجل خدمة مجتمعه

  ناراتٌسادًسا: حلقات النقاش والسم

لٌة تقوٌم الذات تفٌد حلقات النقاش فً مالحظة الطلبة للتنوع فً مستوى أداءهم مما ٌجعلهم ٌقومون بعم

وتنمو لدٌهم أشكال التعبٌر والنقد والحوار حسب ما ٌتمتعون به من قدرات وتنمو لدٌهم لذة االكتشاؾ 

ٌ لحظ على برامج الدراسات العلٌا أن عن طرٌق االلتفات إلى زواٌا أخرى لم ٌلتفت إلٌها زمالإهم. ها و

ات البشرٌة؛ فحلقات النقاش تتطلب وجود ٌمكانات فً هذا المجال وخاصة اإلٌتعانً من نقص اإلمكان

لدٌهم من الوقت ما ٌكفً لسماع أفكار الطلبة ومشاهدة منهم، الذٌن متفرؼٌن عدد من األساتذة وربما ال

    ما ٌقومون بعرضه من موضوعات بؽٌة فهم مقترحاتهم وتحدٌد الصعاب التً قد تواجههم مستقبال. 

 عتهاالتدرٌسٌة وطبٌ حجم المجموعاتثامًنا: 

ٌنبؽً أن تتبنى إدارة المإسسة المشرفة على الدراسات العلٌا سٌاسة المجموعات المتخصصة بؤعداد 

الطالب المختلفة وطرح معقولة تساعد األساتذة والطلبة مًعا على المالحظة الجٌدة وتوثٌق أعمال 

األسبلة وتزوٌد كل طالب بما ٌحتاجه من توجٌهات، فهذه السٌاسة تخلق نوًعا من الثقة المشتركة بٌن 

الطالب من ناحٌة، وبٌنهم وبٌن أساتذتهم من ناحٌة أخرى وهذا ٌإكد لدٌهم مفهوم اإلحساس بالجماعة 

ت العلٌا واستقطاب عناصر جادة ومتمٌزة من كما أن تشجٌع التنافس بٌن طلبة الدراسا ونبذ األنانٌة.

 .الطالب ٌعد أمرا ضرورٌا، وهذا ال ٌتم إال باندماج عناصر قادرة على ذلك

 ونقص االمكانات ومحدودٌة دوي االختصاص ا: االنتشار األفقً للدراسات العلٌاتاسعً 

محدودٌة المتخصصٌن، وخاصة مع مستوى التحصٌل ٌنعكس االنتشار األفقً للدراسات العلٌا على 

فالنقص فً المتخصصٌن ٌجعل التدرٌس فً البرنامج الواحد مقتصرا على عدد محدود من األساتذة ال 

ٌ دَ  وهم المشرفون على  سون الطالب فً الفصول المتعاقبةرِّ ٌتجاوز فً األؼلب ثالثة أساتذة هم من 

وعدم  ،ٌكون كل قسم منؽلق على نفسهفحتى المناقشٌن لها،  الرسابل العلمٌة بهذا التخصص؛ بل وربما

التنوع هذا ٌنعكس بآثاره على مخرجات العملٌة التعلٌمٌة وخاصة عندما ٌكون هإالء األساتذة ٌنتمون 

فً  والشخصٌات لمدرسة واحدة ومتفقون فً المنهجٌة المتبعة فً البحث، فتنوع المدارس والمنهجٌات

وجامعات المتخصصٌن من كلٌات  الطلبة واألساتذة هامإسسة مركزٌة تكون هً بٌت الخبرة ٌتوافد علٌ

ٌ  باحثٌن التنافس بٌن الٌفٌد فً خلق متعددة  لدٌهم إلمام واسع وتحلٌل نتج أعمااًل متمٌزة  وخرٌجٌن و

  رصٌنة ذات جودة علمٌة عالٌة. ٌةبحثلمشكالت متعمق 

واألجهزة الحدٌثة الالزمة للبحث العلمً إمكانٌة توفر المختبرات والمعامل وٌعٌق االنتشار األفقً 

 .وٌضعؾ االمكانٌات المادٌةوٌشتت الجهود التً تبذل 
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 وحدات الترجمةالمكتبات العلمٌة وعاشًرا: 

وحدات الترجمة العلمٌة التً تشرؾ على ترجمة البحوث انعدام نقص المراجع والدورٌات الحدٌثة و

وتفعٌل االستفادة من محركات البحث العلمً وذلك بزٌادة الروابط التً  والرسابل العلمٌة وملخصاتها

البحث، وإتاحة ما ٌمكن من أبحاث حدٌثة والعمل على نشر  اتتإدي إلى مواقع الجامعات ومنص

 البحوث التً قدمت للمإتمرات والندوات العلمٌة وملخصات الرسابل العلمٌة.

 التوصٌات:

إسسات العلمٌة بمقومات البحث العلمً من خالل جلب الخبراء العمل الجاد من أجل دعم الم -

 واألساتذة المتفرؼٌن فً مختلؾ فروع المعرفة وتزوٌدهم باإلمكانات الالزمة لالرتقاء بالبحث العلمً.

فرض التعاون والتكامل بٌن الجامعات فً تدرٌس المقررات العلمٌة، فكلما تعامل الطالب مع عدد  -

 كلما توسعت مداركه وتعززت األفكار اإلٌجابٌة لدٌه.أكبر من الخبراء 

العمل على التخلص من فكرة التركٌز على كم المعلومات وكثرتها وتؽطٌة عدد كبٌر من  -

الموضوعات فً فترة زمنٌة قصٌرة واستبدالها بؤسلوب ترسٌخ النقاش المثمر والحوار الجاد والتدرٌب 

  .العملً

توجٌه أساتذة الدراسات العلٌا للتخلص من ممارسات كبت التفكٌر مع طالبهم مثل قولهم: فكرتك  -

ساذجة ومن أٌن حصلت على هذا الكالم الفارغ وال تتكلم إذا كنت ؼٌر متؤكد من صحة إجابتك وؼٌر 

 ى وؼٌرها. ذلك. واستبدالها بمفاهٌم أخرى مثل: فكرتك قابلة للتطوٌر وٌمكن دراستها من جوانب أخر

عدم االستعجال فً الحكم على تقوٌم الطالب من خالل االمتحانات النظرٌة فقط، فهناك من تظهر  -
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