
  6102يناير  اخلامس العدد  البحوث األكادميية جملة 
 

644 

 

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

 د. مسريه دمحم العياطي
 

 املقدمة
إف الغاية البعيدة من تعليم اجلغرافيا ىي أف يدرؾ طالب اليـو ورجل الغد العبلقة بُت الثروات          

نساف ذلذه الثروات، وأف يدرؾ إمكاانت حتسُت ىذه الطرؽ الطبيعية وطرؽ استغبلؿ اإلواىر والظ
كبلت احلاضروادلستقبل تفسَت مشو فاجلغرافيا علم جيب أف ينظر إليو نظرة ديناميكية،  .لتحسُت معيشتو

خر آإال  ىيىذه التطورات نفسها ما ألف تم يف إطار التطورات اليت أدت إىل واقع احلاضر، يجيب أف 
 .  السابقةحلقة يف سلسلة طويلة من التطورات 

حياولوف فيها تقومي منهج حبثهم  ،حيتاج الدارسوف يف أي فرع من فروع ادلعرفة إىل وقفة بُت احلُت واآلخر
، ييمو، فهم زلتاجوف إىل إحداث عملية تطور وإمناء، ويعد علم اجلغرافيا من العلـو احلديثة والقدديةوتق

الت الرايضية دورث مناىج تقومي البلداف والفلك، واستحدث مناىج العمراف والسكاف وادلعافقد 
مناىج التحليل وأحل يف طلب لغة و ج وختطى الدراسة الوصفية اليت كاف يتصف هبا وتقدـ ضلذ والنما

موطن الثروات، و مسرح التاريخ وسجلو، و االرقاـ، فاجلغرافيا ىي دراسة األرض بوصفها وطن لئلنساف؛ 
دمة خل سخرىاىي الثبات والتغَت والتطور، ويتفوؽ اإلنساف إذا أحسن فهم بيئتو وتكيف معها و و 

لعامل وأحسنت ىذا الفهم واستثمرت خرباهتا وترتقي األمم والشعوب إذا فهمت موقعها من ا أغراضو،
 ومكانتها بُت دوؿ العامل. 

لغَت  من ىذا ادلنطلق ستحاوؿ ىذه الدراسة تسليط الضوء على تدريس مادة جغرافية ليبيا     
 استفادة منها وإمكانية تطويرىوتقييم مدى اال جامعة طرابلس طلبة كلية اآلداب ادلتخصصُت من

وذلك يف ضوء اإلجابة على ػػػػػ  ف وجدتمنهاػػػػ إ ستفادةاالسبل تعًتض   اليت للتغلب على ادلشكبلت
 تية7التساؤالت اآل

 مافمر كذلك إف مل يكن األو  ؟حتصل عليها اليتستفادة ومانوع اال ؟اد الطالب من ىذا ادلقررىل استف
 يستفد من ىذا ادلقرر؟ جعلت الطالب ال اليتاألسباب  ىي
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وما اإلضافات  ؟ىذه ادلادة منة دأكثر استفا جتعلهمىل ىناؾ أعماؿ وظيفية يطلبها األستاذ من طبلبو 
 يتطلبها منهج جغرافية ليبيا؟ اليت

وىل زاد االىتماـ  ؟ا من قبلوهنيعرف وانو إىل أي مدى دتكن الطلبة من التعرؼ على مدف ليبية مل يك
 هبذه ادلادة بعد تنزيلها؟

 اختيارىا وأسباب ذلك؟ما ىي درجة إقباؿ الطبلب على ذه ادلادة غَت إجبارية فيما لو كانت ى
ىذه التساؤالت عبارة عن مرآة تعكس اذلدؼ األساسي ذلذه  نجتدر اإلشارة إليو أف اإلجابة عف ما إ

وادلتمثل يف معرفة مدى استفادة طلبة كلية اآلداب من مقرر جغرافية ليبيا وإمكانية تطويره  ،الدراسة
 ىا الطالب أساسية يف مقرر ىذه ادلادة .اضافة موضوعات أخرى ير إب

 7الفرضيات التالية من ىذا ادلنطلق تفًتض ىذه الدراسة     
ستفادة من ىذا إف رغبة الطالب يف التعرؼ على مناطق ببلده أحد األسباب القوية اليت تدفعو لبل

 ادلقرر.
عدـ حب الطالب دلادة اجلغرافيا منذ الصغر أو أف سببها إىل  عودعدـ استفادة الطالب من ادلادة ي

 ىناؾ قصور يف ادلنهج.
 ستفادة من ىذه ادلادةيتوقع أنو لو مت ربط اجلانب النظري مع العملي يف ىذه ادلادة ستكوف نسبة اال

 أكرب شلا ىي عليو يف الواقع.
والتأكد من مصداقية الفرضيات ذات العبلقة مت إعداد  ػػػػ سالفة الذكرػػػ التساؤالت  نلئلجابة ع     

ىذه الدراسة(  يف)ادلستهدفُت  جامعة طرابلسبطلبة كلية اآلداب ىلهتإوج ،ن سؤاالً يتضمن عشر  استبياف
ختيار عينة عشوائية من كل ا، ومت (1)طالب وطالبة 1015والبالغ عددىم  ،5102خبلؿ فصل الربيع 

 .طالب وطالبة( 021)وبلغ قواـ ىذه العينة ابلتساوي،  (2)أقساـ الكلية
 طبيعة علم اجلغرافيا

                                                 

أف ىذه ادلادة عامة وغَت مطالبُت هبا  اعتبارمن ىذا العدد على  كلية اآلداب جامعة طرابلس  طلبة قسم اجلغرافيا استثناءمت ( 0)
 حبكم ختصصهم.

قسم الدراسات االسبلمية، قسم التاريخ، قسم على االقساـ التالية 7 قسم اللغة العربية، جامعة طرابلس حتتوي كلية اآلداب  (5)
فس، قسم االرشاد النفسي، قسم نالسياحة، قسم الفلسفة، قسم علم االجتماع، قسم ادلكتبات وادلعلومات، قسم الًتبية وعلم ال

 اللغة االصلليزية،قسم اخلدمة االجتماعية، قسم اجلغرافيا.
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" ايراتوستُت"ارتبط علم اجلغرافيا قددياً بنشأة اإلنساف على سطح االرض، فقد عرفها الفيلسوؼ اليوانين 
 رض.هنا وصف األأب يف القرف الثالث ؽ. ـ

 7(1)أما اجلغرافية احلديثة فقد مرت بثبلث مراحل أساسية
على وصف األرض وضبط  وفالتأسيس7 وىي فًتة الكشوفات اجلغرافية واليت ركز فيها اجلغرافيمرحلة 

 ادلواقع ودتثيل الكرة األرضية.
نشر يف مرحلة النشأة7 يف هناية القرف التاسع عشر برز العديد من اجلغرافيُت سامهوا من خبلؿ أعماذلم 

 التطور اذلاـ يف الفكر اجلغرايف.
ىذه ادلرحلة مع بداية القرف العشرين، واليت تطور فيها علم اجلغرافيا وتعددت  مرحلة النمو7 جاءت

إىل تعدد تعريفاتو حبكم طبيعة ىذا  ىاألمر الذي أد، فروعو وتنوعت موضوعاتو وازدادت عمقاً وتوسعاً 
غرافيا ال ، إال أف اجلميع أمجع على أف اجلواالجتماعيةالعلم ادلتداخلة مع سلتلف فروع ادلعرفة الطبيعية 

نو لو مت تعريفها أبهنا "وصف ديكن تعريفها مبضموهنا أو منهجها فقط ولكن ابجلمع بُت االثنُت معاً، أل
نساف ببيئتو" فإف ذلك يظل تعريفًا يشوبو العديد رض" أو "علم اجملاؿ وادلكاف" أو "دراسة عبلقة اإلاأل

مد على ادلبلحظة والتجربة والتحليل ف اجلغرافيا أصبحت اليـو علمًا يعتمن القصور والنقصاف أل
 والتعليل.  

ويعد تدريس اجلغرافيا بشكل عاـ من ادلواد اليت تشبع فضوؿ اإلنساف وتطلعاتو ادلعرفية واإلدراكية      
وثيقًا حبياة اإلنساف  ارتباطاً رض ومن يعيش عليها، فهي يف مضموهنا مرتبطة دلا ىو فوؽ سطح األ

للمكاف الذي يعيش فيو ودتكنو من إدراؾ العبلقات  اً بذلك للطالب تصور  يفتعط ،ومشكبلتو احلياتية
 ادلتبادلة بُت ىذا ادلكاف وغَته .

ليبيا وإبراز حدودىا  واسًتاتيجيةإف لتدريس جغرافية ليبيا بشكل خاص دوراً ىامًا يف حتديد موقع      
أمناط التوزيع اجلغرايف دلواردىا  وتنوع تضاريسها ومناخها وسكاهنا ونشاطها االقتصادي، والتعرؼ على
تعًتض الدولة، وإحساس  اليتوكيفية احلفاظ عليها وتنميتها، ىذا إىل جانب التعرج على ادلشكبلت 

الطالب بدوره ادلستقبلي لتنمية بلده وإمكانية تطويرىا بعد دخولو للحياة العملية بعد التخرج على 
يف خدمة احلياة وتفيد ادلشتغلُت ابلتخطيط يف سلتلف عتبار أف اجلغرافيا يف العصر احلديث أصبحت ا

                                                 

، ص (0665، سابقا ػ الفاتحطرابلس ػ  )طرابلس7 منشورات جامعةد. الصغَت ابمحى، اجلغرافيا تعليمها وتعلمها  (0)
03. 
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كانت زراعية أو صناعية أو عمرانية، وعلى ىذا األساس أصبح تدريسها ضرورة من أاجملاالت سواء 
ستفادة طلبة كلية استثمار األرض. ومن خبلؿ ىذه الدراسة نستطيع التعرؼ على مدى اضرورايت 

ية ليبيا والذي يعد من ادلتطلبات األساسية يف الكلية وقد من مقرر جغراف يف جامعة طرابلس اآلداب
تراوحت أعمارىم يف عينة الدراسة  والذيناستهدفت ىذه الدراسة الطلبة الذين قد درسوا ىذه ادلادة، 

 51 – 06سنة وقد قسمت أعمار أفراد العينة إىل فئات عمرية أحتلت الفئة العمرية 15إىل  06 نم
كانت الفئة العمرية ف%، أما أقل الفئات العمرية يف العينة 31.3نسبتهم فبلغت  هانصيب األسد في

% فقط على اعتبار أف ىذه ادلادة يتم تنزيلها من قبل الطالب يف الفصوؿ 1.4بلغت سنة ف 15 –11
التفرغ التاـ  من سوة ببقية ادلواد العامة يف الكلية حىت يتمكن الطالب يف الفصوؿ األخَتةىإالدراسية األول

( يوضح كل الفئات 0عن ذكر أعمارىم والشكل رقم ) اً طالب( 15)واد التخص،، يف حُت امتنع دل
 العمرية ألفراد العينة ونسبتهم.

 
 (0شكل رقم )

 ألفراد العينة الفئات العمرية

 
 

 .   5102الدراسة ادليدانية، ربيع 
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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 
العقلية فمن خبلؿ تدريس  ؾ إحدى ىذه ادليوؿراتوجيهها قدر ادلستطاع، وتعد قوة ادلبلحظة واإلد

اجلغرافيا يتعود الطالب على مبلحظة بيئتو اجلغرافية وإدراؾ معٌت خصائصها الطبيعية وأمهيتها وأنواع 
أنو إبمكاف أستاذ ادلادة أف ينقل إىل النشاط البشري ادلختلف يف تلك البيئة ونتائجو الظاىرة، ابإلضافة 

فبلـ واخلرائط وغَتىا ؿ الطالب عن طريق الصور والرسـو واألئات البعيدة عن متناو يما ىو موجود يف الب
 من الوسائل التعليمية دلساعدة الطالب على تصور ما ال يستطيع أف يشاىده مشاىدة مباشرة.  

غرافيا لو دور كبَت يف زايدة الذاكرة والتخيل لدى الطالب فالظواىر ىذا إىل جانب أف تدريس اجل      
الطالبمع األوصاؼ وادلميزات  تخيلهاي اليتالصورة ، و تطلب جهداً يف التخيلتغرافية الطبيعية لؤلقاليم اجل

صورة يكوف طالب عبللجت ها،يقدمها األستاذ عناليت تحليبلت التفسَتات و اليدرسها ذلذه األقاليم و  اليت
 اليتنيف من خبلؿ ادلقارنة والتحليل والتص االستدالؿيستطيع أف يكتسب مهارة كما انو ،  اذىنية ذل

يتدرب عليها ونتيجة لكل ذلك يعطى علم اجلغرافية الطالب مفهوماً دلا حييط بو من عامل يشاىده وما 
خر حيتاج إىل جهد فكري وخيايل يف فيو من تركيب وترابط وعناصر بعضها حاضر للمشاىدة واآل

عى اجلغرايف وأتصيل روح ، ومن خبلؿ تنمية ادليوؿ العقلية للطالب يستطيع األستاذ تنمية الو االستدالؿ
وبذلك يستطيع األستاذ مساعدة الطالب على إدراؾ  يف ىذا اجملاؿ الطالب عندالبحث اجلغرايف 

 وتقدمي احللوؿ وادلقًتحات حياذلا.              ادلشاكل البيئية
يتحصل عليها طالب كلية اآلداب من مقرر  اليتستفادة قد ركزت ىذه الدراسة على موضوع االل

من ىذا ادلقرر جاءت النتيجة  االستفادةجو سؤاؿ مباشر ألفراد العينة خي، مدى جغرافية ليبيا وهبذا و  
طالبًا فقط   11أف  %، يف حُت45.3طالب أي بنسبة  021طالب من واقع  050إجيابية من قبل 

 دوا من ىذا ادلقرر.أهنم مل يستفي أي% كانت إجابتهم سلبية 50.1
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 
 ة من دراسة ادلقرر.واليت تعترب أحد األمناط الرئيسية اليت تعكس نوع االستفاد
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نة أفادوا من خبلؿ البياانت اليت مت احلصوؿ عليها من الدراسة ادليدانية لوحظ أف غالبية أفراد العي      
مناط االستفادة، وذلذا فإف النسب اليت ترد يف ىذا السياؽ ال تكمل بعضها أبكثر من منط واحد من أ
الذين افادوا ابستفادهتم من ادلقرر وأبف منط  % من رلموع أفراد العينة41.1البعض، حيث لوحظ أف 

االستفادة دتثل يف معرفتهم للعديد من ادلناطق يف ليبيا مل يسبق ذلم معرفتها قبل دراستهم للمقرر، وىذا 
% منهم أف منط االستفادة دتثل يف 11.4يؤكد مصداقية الفرضية ادلشار إليها. إضافة إىل ذلك أفاد 

% 51االختبلفات الطبيعية بُت ادلناطق يف ليبيا، يليهم أولئك الذين شكلوا قدرهتم على ادلقارنة بُت 
كمن يف معرفتهم خلصائ، من رلموع أفراد العينة الذين أفادوا ابستفادهتم من ادلقرر أف منط االستفادة ي

، وقد % منهم أبف منط االستفادة دتثل يف تعلمهم لطريقة رسم اخلريطة51.0خَتًا أفاد السكاف، وأ
رجع ذلك لطبيعة وزلتوى ادلقرر فبل يستطيع أستاذ ادلقرر الًتكيز على تعليم الطالب طريقة رسم اخلريطة ي
ُت إضافة ينصف امتحانُتزلاضرة يتخللها  03مهاؿ العناصر األساسية للمادة يف فصل دراسي حيوى إو 

ة متخصصة كرسم تخص، يف مسألادلمتحاف النهائي، إىل جانب ذلك عدـ إقحاـ الطالب غَت إىل اال
على اعتبار أف اخلريطة ىامة للمتخص، أكثر من غَته فهي أحد األدوات اخلريطة فهو غَت ملـز هبا 

أف  الفنية واألساسية لو واليت أكد عليها )ىارتشورف( يف كتابو "نظرة يف طبيعة اجلغرافيا" حيث ذكر
عظيمة من التفاصيل سلوب الوحيد الذي أرتقى بو اجلغرافيوف مبجموعة اخلريطة "ىي األ

 حتصل عليها الطالب من مقرر جغرافية ليبيا. االستفادةاليت( يبُت كل أنواع 5والشكل رقم )(1)الوفَتة".
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .53(، ص 0661مجعة رجب طنطيش و ادمحم عياد مقيلي، مدخل اىل البحث اجلغرايف ) الكويت 7 مكتبة الفبلح، (0)



  6102يناير  اخلامس العدد  البحوث األكادميية جملة 
 

644 

 

 (5شكل رقم )
 من دراسة مقرر جغرافية ليبيا االستفادة

 
 .  5102الدراسة ادليدانية، ربيع 

 
% من رلموع أفراد العينة عدـ استفادهتم من زلتوايت ىذا ادلقرر، 50.1وعلى النقيض أفاد       

أف % من رلموع أفراد ىذه العينة 15وعندما طلب منهم توضيح لؤلسباب الكامنة وراء ذلك، أفاد 
، وىذا ما ستفادة من ىذا ادلقررالًتكيز على اجلوانب النظرية وإمهاؿ اجلوانب العملية حاؿ دوف اال

ىذه الدراسة يف الفرضية الثالثة واليت تفيد أنو لو مت ربط اجلانب النظري مع العملي يف ىذه  افًتضتو
ع يشجيتمكن منت أف أستاذ ادلادة مل% منهم 11وأفاد كبَتة جداً،   هامن االستفادةادلادة لكانت نسبة 

بناء على ما  ر الًتتيب الثالثسبب عدـ حب ىذه ادلادة منذ الصغ احتلالطالب على حب ادلادة، و 
ستفادة من ادلقرر إىل أف ادلنهج مل يعد سبب عدـ اال هم% من03 رجح ، يف حُتمنهم %51فاد بو أ

ستفادة الطالب من ادلادة اف "عدـ تضمنتهما فرضية الدراسة اليت تفيد أبوىذين السببُت ، اإلعداد اجليد
إضافة إىل منذ الصغر أو أف ىناؾ قصور يف ادلنهج"،  يرجح سببها إىل عدـ حب الطالب دلادة اجلغرافيا

ال وىي أواألمانة العلمية حتتم على الباحثة ذكرىا  أفراد العينة إجابة فريدة من قبل أحدذلك وردت 
لغَت ادلتخصصُت وأنمل أف ال يكوف األمر   س ىذا ادلقرريتدر تقـو بعدـ وجود الكفاءات والكوادر اليت 

 ستفادة. وراء عدـ اال الكامنة ( يوضح األسباب1والشكل رقم ) .كذلك للمتخصصُت ايضاً 
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 (1شكل رقم )
 ستفادةاالوراء عدـ  الكامنةاألسباب 

 .5102الدراسة ادليدانية، ربيع 
 

من رغم على الإف البحوث اجلامعية اليت يقـو هبا الطالب متنوعة ويستفيد منها يف ادلرحلة اجلامعية 
يقـو  ذيالدراسي ال دلقررذلا عبلقة اب ددةيف إعدادىا حوؿ موضوعات زل غلب عليهاي أانلطابع ادلكتيب

ادلكتبة، ومجع ادلعلومات من مصادرىا  استخداـبدراستو، وىدفها تدريب الطبلب على كيفية الطالب 
 التفكَت السليم والنقد احلر، كما يكوف اذلدؼ من وراء ىادلختلفة، وتنمية قدرات ومهارات الطبلب عل

الدراسي، أو قد  لمقررجزءًا متممًا ل ابعتبارىاإعدادىا أيضا تقومي الطبلب على ما بذلوه من جهد، 
 اكتشافاتف أدت إىل إأو تقارير عن جتارب معملية حىت و تكوف على شكل تقارير لزايرات ميدانية، 

 .حتقيق اجلانب التطبيقي من الدراسة النظرية ىعلمية ىدفها تدريب الطبلب عل
أوراؽ ادلقرر  ىذا ادلنطلق مت توجيو سؤاؿ هبذا اخلصوص ألفراد العينة مفاده "ىل يطلب منك أستاذومن 

البياانت  حبثية ورسم خرائط تتعلق ابدلادة لكي تتعلم رسم اخلرائط وتتوسع مداركك ابدلادة" وبعد تفريغ
 أفاد بُت أفراد العينة حيث متقاربة تها جاءت نتائجهاجدولاليت مت احلصوؿ عليها من الدراسة ادليدانيةو 

أوراؽ حبثية ورسم خرائط للمادة لتنمية قدراهتم  هنم مطالبوف إبعدادأ أفراد العينةرلموع % من 13
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% من أفراد العينة أكدوا أف أساتذهتم ال يطلبوف منهم أي عمل، يف حُت 21ومهاراهتم العلمية، أما 
 ( يوضح ذلك. 1الشكل رقم )جابة ىذا السؤاؿ. و عن إ% من أفراد العينة 0متنع ا

 
 (1شكل رقم )

 ادلطالبة إبعداد أوراؽ حبثية

 
 .    5102الدراسة ادليدانية، ربيع    

  
يف جامعة  التعرؼ على مدى استفادة طلبة كلية اآلدابىو ذلذه الدراسة إف أحد األىداؼ األساسية 

ىا الطالب أساسية اموضوعات أخرى ير ابإلضافة إىل وإمكانية تطويره  ،من مقرر جغرافية ليبيا طرابلس
جاء موضوع فيف مقرر ىذه ادلادة، وعلى ىذا األساس مت التعرؼ على ما يتمٌت الطالب إضافتو للمنهج 

ويرتبط ىذا من رلموع أفراد العينة % 13.0 من قبل الًتكيز على اجلوانب العملية يف الًتتيب األوؿ
دة من ادلقرر واليت سبق احلديث عنها سابقاً، فالًتكيز ستفاادلوضوع ابألسباب الكامنة وراء عدـ اال

جيب أف يشمل اجلوانب النظرية والعملية قدر اإلمكاف حىت نصل إىل اذلدؼ األساسي جلعل ىذه ادلادة 
ستفادة القصوى، وىذه النتيجة تؤكد أيضا الفرضية الستفادة منها اغنية ابدلعلومات ومن ادلمكن اال

 .ها سابقاً نوىنا عنالثالثة واليت 

 نعم 
46% 

 ال
53% 

 غٌر مبٌن
1% 
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ادلقرر توفَت األفبلـ  يفوجودىا يرغبونبمة اليت أاثرىا الطبلب يف اإلضافات اليت هومن األمور ادل     
% من الطلبة أف وجود األفبلـ يعد عامبلً 11.1بعض الظواىر الطبيعية حيث أكد  نالواثئقية ع

 بطريقة جتذب وتشوؽ الطبلب. وترسيخها مساعداً إليصاؿ ادلعلومات
أف توفر اخلرائط التعليمية ادلوزعة عليها الظواىر الطبيعية  إىلىذا وأشار الطلبة يف نفس السياؽ      

تعد من األمور اليت ال يستهاف هبا وبلغت نسبة من اندى جتذب الطالب وتثَت فضولو و والبشرية يف ليبيا 
زف و كفيكتور  ة اليت ذكرىا أفراد العينة، وىذا ادلوضوع يذكرين بفوائد اخلريط رلموع % من10.5هبذا 

"Victor Cousin" خريطة لدولة ما ومعلومات وافية عن موقعها ومناخها  عطٍتأ" 7حيث قاؿ
نوع من  أيعلى ضوء ذلك كلو أف أحدد  ومظاىرىا الطبيعية ومواردىا وإمكانياهتا الطبيعية وإبمكاين

. والشكل ( 1)دور ديكن أف تلعبو ىذه الدولة يف التاريخ وأي،اإلنساف ديكن أف يعيش يف ىذه الدولة
 ما يتمناه الطالب يف ىذا ادلقرر.( يوضح جل 2رقم )

 (2شكل رقم )
 اإلضافات اليت يتمناىا الطالب أف تكوف ضمن مقرر جغرافية ليبيا

 .   5102الدراسة ادليدانية، ربيع 

                                                 

، تطور اجلغرافيا احلديثة، )تر( دمحم السيد غبلب و دولت امحد صادؽ، )القاىرة 7 مكتبة االصللو ادلصرية،  روجر ميشل (0)
 .011( ص 0641
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قد تعرفوا على مدف ليبية مل يكونوا يعرفوهنا أفراد العينة أهنم  رلموع % من45أكد  ومن جهة أخرى
 بعد دراسة ىذا ادلقرر. ومواقعها ليبيةالدف ادلعلى زادت رغبتهم يف التعرؼ % 45.4وأف  ،سابقاً 

وأف ،يسبق معرفتهم هبامل  جديدة هنم مل يتعرفوا على مدف ليبيةأب% من الطلبة 11وعلى النقيض أفاد 
عدـ عود ذلكل، وقد يرلتعرؼ على ادلدف الليبية بعد دراسة ىذا ادلقر ايف تراودىم رغبة % أيضا مل 15

أف ىذا قد يكوف من رغم ،على الىتماـ ىؤالء الطلبة بتخصصات أخرى غَت ختصصاهتم األساسيةا
، ولكن ما جتدر اإلشارة إليو غَت الوطن الذي يقطنوف فيو ىمقبواًل لو كاف ىذا ادلقرر حيوي دواًل أخر 

 الدولة يعترب من ضمن ادلتطلبات الدراسية لغَت ادلتخصصُت يف معظم الدوؿ العامل. أف مقرر جغرافية
يف التعرؼ على ادلدف  رلموع أفراد العينة بزايدة اىتمامهم % من45.4إفادة ىذا ويرجع سبب      

طالب أف ىذا  014حيث أكد  ،الليبية بعد دراسة ىذا ادلقرر إىل حبهم للتعرؼ أكثر على ببلدىم
الفرضية األوىل يف ىذه  مصداقية وىذا يؤكد أيضا ،ب أييت يف الًتتيب األوؿ من بُت األسبابالسب

التمكن من رسم يف رغبةالت ستفادة من ادلقرر، يف حُت جاءألسباب الكامنة وراء االادلتعلقة ابالدراسة و 
ف التعرؼ اف اثناتار طالبخا، يف حُت اً طالب 05ختياره من قبل احيث مت  ،خرائط لليبيا يف ادلرتبة الثانية

ىتمامهم للتعرؼ على ادلدف الليبية بعد دراسة اعلى تضاريس ادلناطق من خبلؿ الرحبلت سبباً يف زايدة 
من خبلؿ دراستو ذلذا ادلقرر،وأفاد آخر أبف  على معلومات عامة وؿاحلصأفاد طالب برغبتو يف ادلقرر، و 

 ( يوضح ذلك3. والشكل رقم )لديو ادلفضلة مادة اجلغرافيا من ادلواداىتمامو كاف بسبب أف 
 (3شكل رقم )

 دراسة ادلقررآلاثر ادلًتتبة على ا

 
 .    5102الدراسة ادليدانية، ربيع     
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السؤاؿ الذي يطرح نفسو يف ىذا السياؽ يتعلق إبمكانية رغبة أفراد العينة يف دراسة مقرر  ولكن     
 ومل يكن إجبارايً؟ جغرافية ليبيا إذا ما كاف اختيارايً 

ىذه ادلادة حىت لو كانت  قوموف ابختيارأفراد العينة سي رلموع % من25يف ىذا السياؽ أفاد و      
واالجتماعية يف التارخيية و قومالالطبيعية، والبشرية، ادللتعرؼ على ىذا يعكس رغبتهم يف ا، و اختيارية

الرغبة يف وسلسة وأساسية يف ادلرتبة الثانية، أما  ةىذه ادلادة ألهنا شلتعاختيار دراسة ، يف حُت جاء ليبيا
( 4والشكل رقم ) ،يف ادلرتبة الثالثة فقد جاءت ستطبلعالزايدة ادلعلومات والتثقيف الذايت وحب ا

 جبارية.إادلادة حىت لو مل تكن  دراسة ىذهيف رغبة اليوضح األسباب اليت أدت إلى
 (4شكل رقم )

 يةإجبار ما لو مل تكن مادة جغرافية ليبيا في اختيارأسباب 

 
 .   5102الدراسة ادليدانية، ربيع 
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 ،بعدـ رغبتهم يف دراسة ادلادة فيما لو مل تكن إجبارية أفراد العينة رلموع % من15 وعلى النقيض أفاد
جهة نظرىم، عة من و ألهنا مادة شللة وغَت شلت ؛غرصعدـ حبهم للمادة منذ البوعلل أنصار ىذا االختيار 

إىل جانب أف  ،أف أستاذ ادلادة صعب وشلل يف الشرحرجع السبب إىل أ خراآل همبعضإىل جانب أف 
وجود مواد وأفاد آخروف أنعدـ رغبتهم يعود إىل  ،وحتتاج إىل احلفظ ،وىذه ادلادة صعبة ،ادلنهج متوسع

( يوضح جل األسباب واليت مت حصرىا من إجاابت أفراد 5والشكل رقم ) .هبا فو وملزموهنا أخرى يدرس
 العينة.

 (5شكل رقم )
 ما لو مل تكن إجباريةأسباب عدـ إختيار مادة جغرافية ليبيا في

 
 .   5102الدراسة ادليدانية، ربيع 
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غَت ستفادة من ادلقرر من عدمها بشكل ستطاعت ىذه الدراسة أف تتحرى حوؿ موضوع االاو      
ادلادة، فوائد دراسة ىذه ؤلصدقاءيف ىذه الكلية بلالنصح  وبتوجيو سؤاؿ ألفراد العينة حوؿ توجي ،مباشر

% من أفراد العينة أبهنم من أنصار تدريس 41حيث أكد  ،جاءت نتيجة ىذا السؤاؿ إجيابية ومرضية
يرجع سبب ذلك ابلدرجة و  ،ستفادة منهاوينصحوف أصدقائهم يف ىذه الكلية بتنزيلها لبل ،ىذه ادلادة

خروف آ، يف حُت ركز كافة  الظواىر الطبيعية فيهاعرؼ على ببلدىم وجغرافيتها و لت إىل رغبتهم يف ااألوىل
 أبهنا ىذه ادلادة وصفستفادة بشكل عاـ وزايدة ادلعلومات اجلغرافية، وجاء سبب على موضوع اال

والشكل رقم  ،وأف ذلا خصوصيتها من الناحية العلمية والعملية يف ادلرتبة الثالثة ،شلتعة ومهمة وأساسية
 ( يوضح تلك األسباب بشكل أكثر تفصيبلً.6)

وأف طبلب اجلامعة لديهم من ، ىذه الدراسة أف جل األسباب يف غاية األمهيةوحظفي وقد ل      
عن مواد ختصصاهتم، وأيضًا ذلم القدرة  ةأمهي لتقهنا ال أو  ،ستفادة من ادلواد العامةؾ لبلااخلربة واإلدر 

على ثهم خاصة وأف ىذا ادلقرر يتعلق جبغرافية ببلدىم وحي، على تقدمي النصح لغَتىم حىت تعم الفائدة
 لحفاظ عليو. لحب الوطن وادلثابرة 

 (6شكل رقم )
 مقرر جغرافية ليبيا دراسةصدقائك بألأسباب تقدمي النصح 
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أفراد العينة ليسوا مؤيدين  رلموع % من11البشر فإف  االختبلؼ بُت وكما ىي دائما طبيعة     
أهنا وراء ىذا القرار، وجاء  فادلقرر وألسباب قدموىا يرو دراسة ىذا لفكرة تقدمي النصيحة ألصدقائهم ب

ـ توفر ادلنهج اجليد على موضوع عدخروف آيف حُت ركز  سبب عدـ حب ادلادة يف ادلرتبة االوىل
والًتكيز على اجلوانب النظرية والزايرات ادليدانية  الرحبلت العلمية إلاحةحتل سبب عدـ اوادلتطور، و 

 ادلرتبة الثالثة بُت األسباب.
صعبة وفقَتة، وعدـ وجود األستاذ ادلناسب من بُت النقاط اليت  أبهنا ىذه ادلادة وصفىذا وكاف      

وال جيب أف  ،ها أفراد العينة، ورأى بعض أفراد العينة أف مسألة تنزيل ادلواد مسألة شخصيةركز علي
وقد ال تعجبهم  ،األصدقاء االمتثالآلراءيتدخل فيها األصدقاء خوفًا من وقوع الطالب يف احملظور بعد 

    . صدقاء( يبُت األسباب اليت أدت إىل عدـ تقدمي النصح لؤل01ىذه ادلواد. شكل رقم )
 (01شكل رقم )

 مقرر جغرافية ليبيا دراسةصدقائك بأسباب عدـ تقدمي النصح أل

 
 .   5102الدراسة ادليدانية، ربيع 

0

2

4

6

8

10

12

14

ال أحب 
 المادة

عدم توفر 
المنهج 
الجٌد 

والمتطور 
فهو منهج 
كبٌر وهً 
 مادة عامة

عدم وجود 
الرحالت 
العلمٌة 
فهً 

مقتصرة 
على 

الجانب 
النظري 

 فقط

مادة مملة 
وغٌر 
 ممتعة

عدم وجود 
االستاذ 
 المناسب

مادة صعبة 
 وفقٌرة

لم استفٌد 
منها فً 
تخصصً 
فلن انصح 
 أحد بها 

النها حرٌة 
شخصٌة 
فقد ال 
 تعجبهم

لم تعد 
تعطى مثل 
ما كانت 
تعطً 
 سابقا



  6102يناير  اخلامس العدد  البحوث األكادميية جملة 
 

644 

 

 اخلامتة
يف حُت  ،%  قد استفادوا من مقرر جغرافية ليبيا45.3من خبلؿ ىذه الدراسة أتضح أف نسبة      
مجلة من األمور يف غاية األمهية  استنتاجديكن وىنا  من ىذا ادلقرر، أفادوا بعدـ استفادهتم% 50.1أف 

من قبل األستاذ  استدراكهاستفادة ديكن واليت ينبغي الًتكيز عليها وعدـ إمهاذلا، فجل أسباب عدـ اال
عملية الربط و والكلية وأيضًا اجلامعة، فعملية الًتكيز على اجلوانب العملية أمر ابإلمكاف توفَته ودعمو 

وتشجع  ،العملي يف ىذه ادلادة تعود ابلنفع التاـ على العملية التحصيلية للطلبةو ظري بُت اجلانب الن
دلنهج ادلقرر يف ادلتعلقة اب األسباب معاجلة الطلبة على حب ىذه ادلادة، انىيك على أنو من ادلمكن

يا؛ ألف ادلتخصصُت يف اجلغراف غَت إىل ةعلى ادلراجع العلمية ادلوجه االعتماد ىذه ادلادة من خبلؿ
حتوى العديد من العمق يف التخص، فبلبد من تشكيل جلنة من قبل الكلية  التخصصية راجعادل

ذلذه ادلادة لغَت  منهجي كتابعداد  إلكافة اإلمكانيات  دـ ذلم وتق ،واجلامعة تضم أساتذة يف التخص،
خاصة وأف  ،لل الصعاب أماموذويفيها، حيوى منهجًا مبسطًا حيبب ويشوؽ الطالب  ،ادلتخصصُت

 .منها دواانسبة من مل يستفيدوا من ادلقرر أقل بكثَت من الطلبة الذين استف
ى دفعتو ذىذا وال ننسى أف رغبة الطالب يف التعرؼ على مناطق ببلده أحد األسباب القوية ال     

يكونوا % من أفراد العينة أهنم قد تعرفوا على مدف ليبية مل 45ستفادة من ىذا ادلقرر، وقد أكد لبل
ىتمامهم للتعرؼ على مدف ليبية بعد دراسة ىذا ا% أيضا من الطلبة قد زاد 45.4وأف  ،يعرفوهنا سابقاً 

 ادلقرر.
واليت  ،ومن األمور اذلامة واليت أاثرىا الطبلب يف اإلضافات اليت يتمٌت وجودىا داخل ىذا ادلقرر     

توفَت األفبلـ الواثئقية ،و قساـ العلمية هباع الكليات واألافر جهود اجلامعة مضمن ادلمكن توفَتىا بت
يضع اجلغرافيا يف  عتبار أهنا عاملاعلى  ،الظواىر الطبيعية والبشرية يف ليبيا نواخلرائط التعليمية ع

ئات البعيدةعن طريق األفبلـ يفينقل ما ىو موجود يف الب ،وحيقق أىداؼ تدريسها ،موضعها الصحيح
فيزيد من فضولو وجيعل ادلادة أكثر تشويقا  ،بُت يدي الطالب تعليميةواخلرائط وغَتىا من الوسائل ال

 . ومتعة
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