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  ثقافة التعلم مدى الحياة  لدى طالب كليات التربية بمصر تنمية معوقات

  "دراسة ميدانية"

  حمد محمود دمحم حمودة، دمحم عبد السالم العجمي، عبد الناصر سعيد عطايامحمود أ

  قسم أصول التربية، بكلية التربية بالقاهرة، جامعة األزهر
  mahmoud_hamouda171@yahoo.com :حث الرئ�س�لك
	و�ي للباالبريد 1

  :م$#ص

ئ�ــسة للوقــوف ع8ــ7 أ5ــم املعوقــات ال1ــ0 تحــو دو قيــام (ليـــات   اســة بــصفة  ن5ــدفت الد ل ر ر
5ا TU تنمية ثقافة التعلم مدى اMNياة لدى طالGHا يـق ، مـستخدمة UـT سـWيل تحقرال
	بية بمصر بدو

ذلك املنde الوصفي، ومستعينة بأداة اسaبانة موج^ة لعينة ممثلة من طالب (ليات ال
	بية بمصر، 
اســة امليدانيــة ملعوقـــات تنميــة ثقافــة الــتعلم مـــدى . ًطالبــا وطالبــة) 2511(قوام^ــا  روقـــد أســفرت الد

جــة ا: اMNيــاة لــدى طــالب (ليـــات ال
	بيــة بمــصر عـــن مجموعــة مــن النتــائج، لعـــل أ5م^ــا لتـــوافر رأن د
5ا UــT تنميــة ثقافــة الــتعلم مــدى اMNيــاة  رإلجمــاTo املعوقــات ال1ــ0 تحــو دو قيــام (ليــات ال
	بيــة بــدو ن ل

اســة، بمتوســط حــساsي "متــوفرة"ىجــاءت UــT مــستو  كمــا ، )2.35(ر، وذلــك مــن وج^ــة نظــر عينــة الد
اســـة حـــو معوقـــات  ق ذات داللـــة إحـــصائية UـــT اســـتجابات عينـــة الد لأو}ـــMت النتـــائج وجـــود فـــر ر و

نميـــة ثقافـــة الـــتعلم مـــدى اMNيـــاة لـــدى طـــالب (ليـــات ال
	بيـــة بمـــصر بحـــسب متغ~ـــ	 النـــوع، لـــصاN| ت
ق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة . رالذ(و ىوقد أظ^رت النتائج أيضا عدم وجود فر و ً)0.05 (

 لTU استجابات أفراد العينة حو معوقات تنمية ثقافة التعلم مدى اMNياة لدى طالب (ليات ال
	بية
اسة وفقا لذلك ). النوع، والتخصص، والفرقة، ونوع التعليم: (بمصر بحسب متغ~	ات ًوقدمت الد

ر
 .مجموعة من التوصيات ال01 يمكن أن �س^م �ش�ل فعال TU التغلب ع78 تلك املعوقات

  .طالب (ليات ال
	بية، املعوقات، التعلم مدى اMNياة ثقافة :اللمات املفتاحية
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Development Obstacles of Lifelong Learning Culture among 
Students in Egypt's Colleges of Education: A Field Study 
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1Corresponding author E-mail: mahmoud_hamouda171@yahoo.com 
ABSTRACT: 

The main objective of the current study was to identify obstacles to 
Egypt's education faculties' role in the development of a lifelong 
learning culture among their students. In order to meet such an end, the 
study used the descriptive approach, and a questionnaire was used as 
an instrument was completed by a representative sample of students 
from the faculties of education in Egypt, consisting of (2511) male and 
female students. The field study which tackled the obstacles of the 
development of lifelong learning culture among students in Egypt's 
colleges of education revealed that the degree of availability of all the 
obstacles preventing colleges of education from playing their role in 
the development of a culture of lifelong learning at an "average" level 
from the viewpoint of the sample study with a mean of 2.35. The 
results also showed statistically significant differences in the sample 
responses to the constraints of developing a lifelong learning culture 
among students in Egypt's colleges of education, by gender, in favor of 
males. The results have also shown that there were no statistically 
significant differences at a significant level of (0.05) in the responses 
of sample members to the obstacles of the development of a lifelong 
learning culture among students in Egypt's colleges of education, 
depending on the type of specialization, division, and type of 
education. 

Keywords: Culture of Lifelong Learning, Handicaps, Students of 
Colleges of Education.  
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  : مقدمة

ع املعرفــــة، و�غ~ــــ	ا ســــر�عا ع8ـــــ7  ـــة 5ائلــــة UـــــT شــــ�1 فــــر ة معلوماتيـ ـــاTo ثــــو ً�ــــش^د العــــصر اMNـ ً ُّ و ر
ً ً ً

؛ ف^ـــو العـــصر املوجـــھ نحـــو الـــتعلم، و�قتـــصاد القـــائم ...ىاملـــستو الثقـــاTU و�جتمـــا�T و�قتـــصادي
ة التنافسية �قتصادية �قليمية وا ع78 املعرفة، ومنظمات لعاملية من خالل رالتعلم، و�عز�ز القد

ات  ف وم^ــا ، و5ــذا �ــستلزم التكيــف معــھ عــن طر�ــق اكaــساب معــا أس املــال الWــشر  TــU ثمارaر�ســ ر ير
ات ومواقـــف جديـــدة ــا لـــم يـــصبح متعلمـــا مـــدى حياتـــھ. روقـــد و��نمـــا (انـــت . ًولـــن يـــتمكن الفـــرد م�Gـــا مـ

اسة ا�Nامعية بدايـة لرحلـة �علـم  بم¢¡لة مرحلة التعليم ال�Gائية، أصبحت  ن -عند الكث~	ين–رالد
ًال تـــوفر فرصـــا للـــتعلم مـــدى اMNيـــاة فحـــسب، بـــل أيـــضا م�انـــا أوليـــا م^مـــا لـــھ UـــT مـــدى اMNيـــاة، ف£ـــ0  ً ًً ً

ف أخر ىظر   .و
�ـا UـT تحـس~ن  ا محو ًوالتعلم مدى اMNياة ش�ل مـن أشـ�ال الـسلوك �جتمـا�T، و�ـؤدي دو ر ًر

0 وأسـاليب الـتعلم وطر�قتـھ ىنوعية حيـاة »ªـ#اص، وتلبيـة احتياجـا¨Gم مـن حيـث ا§Mتـو التعلي¦ـ
  . (Yanming, 2011: 199)وما إ7o ذلك

منيـة  ف UـT مرحلـة أو ف
ـ	ة  زومن املعلوم أن التعليم لم �عـد يقتـصر ع8ـ7 تلقـي العلـوم واملعـا ر
جـت لـذلك ال
	بيـة التقليديـة-أو عمـر معـ~ن  . مـدى حيـاة ��ـسان مـستمرة  وإنمـا 5ـو عمليـة-وكمـا ر

مــسئولية تنميــة ثقافـة الــتعلم مــدى اMNيــاة لــدى -خاصـة ا�Nامعــة-تتحمـل (افــة مؤســسات ا§�تمــع 
ات والتغ~	ات السر�عة ال01 تحـدث  رالطالب TU جميع منا·T اMNياة، ح�1 �ستطيعوا مواكبة التطو

ات، قامـــت املؤســـسات التعليميـــة بتغي~ـــ	ات عديـــدة UـــT نظـــام . UـــT ا§�تمـــع روتماشـــيا مـــع 5ـــذه التطـــو
ً

�ب املعلم~ن رتد
 (Hilal KAZU, 2016: 207).  

 TـــU ة مالمحــھ رو�عــد (ليـــات ال
	بيــة مـــن أ5ــم املؤســـسات ال1ــ0 �ـــس^م UــT ت�ـــو�ن ا§�تمــع و�لـــو
ا فر�ـدا UـT إنتـاج املعرفــة، ونقل^ـا، و�ـشر5ا و�ـسو�ق^ا وتطبيق^ــا،  ًاMNاضـر واملـستقبل، وÁـT تــؤدي دو ًر

ًو�ذلك �ش�ل العمـود الفقـر ألي نظـام �علي¦ـ0 مـدى اMNيـاة، حيـث إن ل^ـا تـأث~	ا كب~ـ ً	ا ع8ـ7 أسـلوب ي
 :Yanming, 2011(ى�علـم الطــالب وع8ــ7 ا§Mتــو التعلي¦ــ0 لتلبيــة احتياجــات الــتعلم مــدى اMNيــاة 

الـتعلم  ومنظمـة و�قتـصاد القـائم علGÄـا، مجتمع املعرفةالتوج^ات املعاصرة الداعمة لھ، كـو) 200
ة ع8ـT وغ~	5ـا؛ وال1ـ0 أكـدت �ـد ورضـر ات الطـالب وتز ف وامل^ـا رباملعـا مـة ر العامليـة،  العمـل قلـسو زالال

ســــائل^ا العديــــد مــــن التحـــــديات  وكمــــا فــــرض التطــــو UــــT مجــــال التكنولوجيــــا وتنــــامي مــــستحدثا¨Gا و ر
ة م$Mـة ملواج^ـة تلـك  ات التعلم مدى اMNيـاة ضـر راملرتبطة بمواكبGÇا؛ لذا (ان امتالك الطالب مل^ا ور

¨Gم ع78 التنافس  التحديات،   .تمعا¨Gموخلق فرص النمو املستمر §�رو�عز�ز قد
�ب املعلم~ن لي�ـو لـدGÈم  �ب املعلم~ن TU (ليات ال
	بية بتد نومن املتوقع أن تقوم برامج تد ر ر

ســـة 5ـــذه الكفـــاءة �عـــد التخـــرج UـــT جميـــع مجـــاالت حيـــا¨Gم وGHـــذه . ركفـــاءة الـــتعلم مـــدى اMNيـــاة ومما
�ب مؤ5ـــل قبـــل اN#دمـــة وفقـــا ملف^ـــوم الـــتعلم ًالطر�قـــة، فـــإن املعلمـــ~ن الـــذين يخـــضعو لتـــد

ر  مــــدى ن
�ب »جيــال  ســا¨Gم سـوف تجــدد نفـس^ا، وســيقومو بتـد راMNيـاة س�ـش�لو نظــام التعلـيم، ألن مما نر ن

  . (Hilal KAZU, 2016: 207)القادمة
اسة و�ساؤال��ا   :رمشلة الد

ع8ـ7 الــرغم ممــا تبذلـھ (ليــات ال
	بيــة با�Nامعــات املـصر�ة مــن ج^ــود UـT تنميــة ثقافــة الــتعلم 
نش~	 إoــ7 وجــود العديــد مــن املعوقــات ال1ــ0 تحــو دو القيــام بــذلك مــدى اMNيــاة، إال أن الواقــع �ــ  –ل

اســة  ر إoــ7 العديــد مــن القــصو ونقــاط الــضعف UــT -)296: م2009غــادة، وفاطمــة، (رفقــد توصــلت د
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ى نتج عنھ ضـعف UـT مـستو اN#ـر�ج~ن، و�تمثـل ذلـك UـT -وم�Gا (ليات ال
	بية–املؤسسات ا�Nامعية 
قالتخصـصات ال1ـ0 تaناسـب مـع متطلبـات سـو العمـل، باإلضـافة قلة تطو�ر املناU dËـT العديـد مـن 

اســة نال
	ك~ــ¡ ع8ــ7 الكــم دو الكيــف،  وإoــ7 ضــعف أســاليب تقيــيم الطــالب، مــسيل، (ركمــا توصــلت د
صــفي،  ¨Gم ع8ـــ7 مواكبــة متطلبـــات العـــصر ) 83: م2016وو رإoـــ7 تــد�ي مـــستو اN#ـــر�ج~ن، وعــدم قـــد ى

ـــاء »ولو�ــــــة الحتياجــــــات ا ــــاة، وأن الÍــــــ	امج التعليميــــــة الــــــذي �ع�ــــــشھ، وقلــــــة إعطـــ ـــــتعلم مــــــدى اMNيــ لـ
 TــــــU اMكمــــــا أن 5نــــــاك نقــــــصا وا}ــــــ ،TÎــــو ــــات »ساســــــية للتطــــــو التكنولـ ـــي باملتطلبــ �Wيـــــة ال تفـــ ًوالتد ً ر ر

  . التخصصات اMNديثة واملتقدمة
 TـU ـودة و�عتمـاد�Nع توكيـد ا ووقد ب~ن تقر�ر البنك الدوTU To نتائجھ للمÏ| الـداخT8 ملـشر ّ

ات ª#ـــصية غ~ـــ	 (افيـــة فيمـــا يتعلـــق باملوضـــوعات والعمـــل، ومـــصر أن اN#ـــر�ج~ن ي ن م^ـــا رظ^ـــر أن و
�اب العمل يطلبو %) ٥٠( سو5ا، حيث إن أ نم�Gم ��Óز عن اMNصو ع78 عمل TU ا§�االت ال01 د رل ر

ـــــ  ــــضا بــ ات »وليـــــة"نخـــــر�ج~ن لـــــدGÈم أكÔـــــ	 مــــــن املعرفـــــة املوضـــــوعية الفنيــــــة، و�تمتعـــــو أيـ UــــــT " رامل^ـــــا
ح ة ع78 التكيف، باإلضافة إ7o و�تصاالت، والعمل بر ر الفر�ق، وحل املشكالت، واملوثوقية، والقد

ٍأن الÍـــ	امج »(اديميـــة �ـــش�ل أساســـا غ~ـــ	 (ـــاف للعمـــل  ً) ،Toمـــر ). 192 -189: م2010البنـــك الـــدو«
اســة -ســيؤديالــذي   إoــ7 وجــود فجــوة كب~ــ	ة بــ~ن أفــراد -)745 -744: م2006اN#ب1ــ0، (ر كمــا ذكــرت د

لوال شـك أن 5ـذا يتطلـب الوقـوف ع8ـ7 تلـك املعوقـات ال1ـ0 تحـو . لة ع8ـ7 ا§�تمـععامل~ن وآخر�ن عا
5ا UــT تنميــة ثقافــة الــتعلم مــدى اMNيــاة لــدى طالGHــا، ومحاولــة إيجــاد  ردو قيــام (ليــات ال
	بيــة بــدو ن

̂ــــة تلــــك املعوقــــات ـــ0 يمكــــن مــــن خالل^ــــا مواج اســــة . لاMNلــــو والبــــدائل ال1ـ رو5ــــذا مــــا �ــــس7Ù إليــــھ الد
    .اMNالية

 TUساؤالت التاليةوaال TU اسة   -:رضوء ما سبق يمكن صياغة مش�لة الد

 ما �طار املفا5ي¦0 لثقافة التعلم مدى اMNياة؟ -1
نما أ5م املعوقات ال01 تحو دو  -2 5ا TU تنمية ثقافـة الـتعلم مـدى ل رقيام (ليات ال
	بية بدو

 ؟اMNياة لدى طالGHا
اسة حو املعوقات -3 ل5ل تختلف وج^ات نظر أفراد عينة الد ن ال01 تحو دو ر قيام (ليات ل

5ا TU تنمية ثقافة التعلم مدى اMNياة  ؟رال
	بية بدو
اســة حــو املعوقــات ال1ــ0 تحــو دو  -4 ن إoــ7 أي مــدى تختلــف وج^ــات نظــر أفــراد عينــة الد ل ل ر

5ا UـT تنميـة ثقافــة الـتعلم مـدى اMNيــاة النــوع : ( بحـسب متغ~ـ	اترقيـام (ليـات ال
	بيـة بــدو
ــــر" ـــ�-ذكــ ـــ0"، والتخـــــــصص " أنÜــــ ـــيم " أدsـــــــي-عل¦ــــ ـــــوع التعلــــ ـــــية، ونــ اســ  -عـــــــام"ر، والفرقـــــــة الد

5ر يأ   ؟")ز
نمــا أ5ــم التوصــيات ال1ــ0 �ــس^م UــT مواج^ــة املعوقــات ال1ــ0 تحــو دو  -5 قيــام (ليــات ال
	بيــة ل

5ا TU تنمية ثقافة التعلم مدى اMNياة اسة؟ربدو   ر TU ضوء ما �سفر عنھ نتائج الد

اسة    :ر�دف الد

ئ�سة إoـ7  اسة اMNالية بصفة  ر¨Gدف الد نالوقـوف ع8ـ7 أ5ـم املعوقـات ال1ـ0 تحـو دو ر قيـام ل
5ا TU تنمية ثقافة التعلم مدى اMNياة لدى طالGHا ضع �عض التوصيات ال01 ر(ليات ال
	بية بدو و، و
اسة   .ر�س^م TU مواج^ة تلك املعوقات TU ضوء ما �سفر عنھ نتائج الد

  



  تنمية ثقافة التعلم مدى الحياة  لدى طالب كليات التربية بمصر   معوقات
 "دراسة ميدانية"

  محمود أحمد محمود دمحم/ أ
  دمحم عبد السالم العجمي/ د.أ 
  عبد الناصر سعيد عطايا/ د.أ

 

 

124 

اسة    :رأ�مية الد

اسة من أGßا تaناوتÞبع  لأ5مية الد  الـتعلم و5ـو أال عنھ، وا§�تمع لإل�سان غ0à ال ًمف^وما ر
ُّمـــدى اMNيـــاة، والــــذي لـــم �عــــد مجـــرد شـــعار، بــــل توجـــھ تفرضــــھ مطالـــب اMNيـــاة UــــT مجتمـــع مaــــسارع 

̂ـوم الـتعلم  اسة اMNاليـة مـع التوج^ـات العامليـة املعاصـرة ال1ـ0 ا5تمـت بمف رومتغ~	، كما تتما�ãä الد
 و�تفاقيات، باإلضـافة إoـ7 أGßـا �ـس7Ù للوقـوف مدى اMNياة، وعقدت من أجلھ الندوات واملؤتمرات

ع8ـــ7 أ5ـــم معوقـــات تنميـــة ثقافـــة الـــتعلم مـــدى اMNيـــاة لـــدى طـــالب (ليـــات ال
	بيـــة بمـــصر مـــن وج^ـــة 
نظـر5م، والـذي يمكـن أن يفيـد UـT صـنع القـرار واتخـاذ التـداب~	؛ للتوجـھ نحـو مجتمـع مـتعلم ومفكـر 

  .اد ملا قد يواج^ھ TU املستقبل ع78 مواج^ة مشكالتھ  نية و�ستعدومبدع قادر
 

اسة وأدا��ا   :رمن"! الد

اسة العلمية ع78 طبيعة املش�لة أو القضية البحثية محل  ريتوقف استخدام املنTU de الد
اســـــة  ـــU TـــــT د ـــفي التحلي8ــ اســـــة املـــــنde الوصــ اســـــة، وال^ـــــدف »ساåـــــ0ã ل^ـــــا؛ لـــــذا اســـــتخدمت الد رالد ر ر

ناملعوقـــات ال1ـــ0 تحــــو دو قيـــام (ليـــات ال
	بيــــة  5ال  UـــT تنميــــة ثقافـــة الـــتعلم مــــدى اMNيـــاة لــــدى ربـــدو
  .طالGHا

اسـة ع8ــ7 اسـaبانة موج^ــة لعينـة مــن طـالب (ليــات ال
	بيـة بمــصر، وذلــك  روقـد اعتمــدت الد
5ا TU تنمية ثقافة الـتعلم مـدى  رللوقوف ع78 أ5م املعوقات ال01 تحو دو قيام (ليات ال
	بية بدو ن ل

عـة مـن التوصـيات ال1ـ0 يمكـن أن �ـس^م UـT التغلـب ع8ـ7 اMNياة لدى طالGHا، ثـم القيـام بوضـع مجمو
  .تلك املعوقات

اسة   :رحدود الد

اسة اMNالية TU عينة ممثلة من طالب (ليـات ال
	بيـة UـT �عـض ا�Nامعـات  رتمثلت حدود الد
5ر وع~ن شـمس لتمثـل  زاملصر�ة، مع مراعاة تمثيل^ا للموقع ا�NغراTU، حيث اختار الباحث تر�ية »

�ة لتمثـــل (ليــات الوجـــھ (ليــات ال
	بيــة �ق و�ســكند ر بالعاصـــمة، وتر�يــة كفـــر الــشيخ وطنطــا والزقـــا ز
T80 سو�ف واملنيا وأسيوط لتمثل (ليات الوجھ القبàوتر�ية ب ،  . يالبحر

اسة    :رمصط%$ات الد

  Lifelong learningالتعلم مدى ا($ياة 

ُ�عرف التعلم مدى اMNياة بأنھ �شاط �علم يضطلع بھ طوال اMNي ُّ َّ اة، GHدف تحس~ن املعرفة ُ
ات والكفـاءات UـT إطـار منظـو ª#ـ0ãè أو مـد�ي أو اجتمـا�T، أو متعلـق بالعمـل  ̂ـا روامل  .David J) ر

Redman, 2016: 38- 40).   

  ثقافة التعلم مدى ا($ياة

منظومـة القـيم واملعـاي~	 والكفـاءات : و�قصد بaنمية ثقافة التعلم مدى اMNياة إجرائيا بأGßا
ات ال01  تتWنا5ا (ليات ال
	بية كمنظومة تر�و�ة تحكم العالقات ب~ن مختلف أطراف^ا، إضافة روامل^ا

سات ال01 يتم GHا إنجاز امل^ام   .رإ7o فلسفGÇا تجاه العامل~ن GHا واملما

  معوقات تنمية ثقافة التعلم مدى ا($ياة 

تحــديات ÁــT (ــل ال: ً�عــرف الباحــث معوقــات تنميــة ثقافــة الــتعلم مــدى اMNيــاة إجرائيــا بأGßــا
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5ا UـــT تنميـــة ثقافـــة الـــتعلم مــــدى  روالـــصعو�ات و»ســـباب ال1ـــ0 تحـــو دو قيـــام (ليـــات ال
	بيـــة بـــدو ن ل
اسـية،  ات الد �س أو بـاملقر راMNياة لدى طالGHا، سواء أ(انت متعلقة بالطالب أو عضو 5يئـة التـد رر

�ة �س، وأساليب التقييم املتبعة، والنوا·T �دا رو»�شطة، وطر التد ر   ).ق

اسا   ت السابقة رالد

اسات العر=ية: أوال   رالد

اسة  .1 صـفي، (رد  مـدى الـتعلم لقيـاس املركـب الـتعلم مؤشـر :، �عنـوان)م2016ومـسيل، و
ة أساسـية وضـع تـصو ". مـصر UـT منـھ �فـادة كنـدا وإم�انيـة UـT اMNيـاة اسـة بـصو روقـد 5ـدفت الد ر ر

 TU مصر TU ياةMNح لتصميم مؤشر التعلم املركب لقياس التعلم مدى ا	
ضوء خÍ	ة كندا TU 5ذا مق
sعة الرئ�سية للتعلم،  اسة »�عاد » را§�ال، مستخدمة املنde الوصفي التحليT8، وقد تناولت الد ر

TÁات املـستقلة والر(ـائز »ساسـية : و	5ـا املتغ~ـ ، ولتعمـل، ولنعـ�ش معـا باعتبا ر�علم لتعرف، ولت�و ن
ميــة �قتــصادية و�جتماعيــة، وقــد توصــلت التن: ملؤشــر الــتعلم املركــب، أمــا املتغ~ــ	ات التا�عــة ف£ــ0

اسة إ7o تد�ي مستو التعليم TU مصر، وتخر�ج نوعية من الطالب ال تواكب متطلبات العصر،  ىالد ر
�ب، وقلــة مالءمتــھ  روقلــة إعطــاء »ولو�ــة الحتياجــات الــتعلم مــدى اMNيــاة، وانخفــاض مــستو التــد ى

TـــU اMًملتطلبــات ســو العمـــل، كمــا أن 5نـــاك نقــصا وا}ــ ً  التخصــصات اMNديثـــة واملتقدمــة وتفـــاوت ق
ق TU املؤ5الت   .ووفر

اسة  .2 ردو التعليم ا�NامTU TÙ مصر TU إكساب طالبھ كفايات : ، �عنوان)م1991جاد، (رد
اســـة الكـــشف عـــن أ5ـــم كفايـــات الـــتعلم املـــستمر املـــراد إكـــساGHا  وقـــد". الـــتعلم املـــستمر ر5ـــدفت الد

ة العمــل ع8ـــ7 إكـــساGHا ل^ــم، والوقـــوف ع8ـــ7 لطــالب التعلـــيم ا�NــامTÙ وال1ـــ0 ينـــادي ال
	بو�ــ ورو بـــضر ن
 TÙــام�Nبيــة–واقــع التعلــيم ا	
UــT إكــساب تلــك -كمــا يتمثــل UــT (ليــات ال ه  ر ومعرفــة مــدى قيامــھ بــدو

نالكفايـات لطالبــھ مــن خــالل العمليـة التعليميــة، وأ5ــم املعوقــات ال1ـ0 قــد تحــو دو القيــام بــذلك،  ل
اسـة املـنde الوصـفي، وأد تـم تطبيق^ـا ع8ـ7 عينـة مـن طـالب (ليـات ) اسـaبانة(اة روقـد اسـتخدمت الد

اGïــم UـT مـدى تحقــق تلـك الكفايــات مـن خـالل العمليــة التعليميـة ب�ليــا¨Gم  رال
	بيـة UـT مــصر ملعرفـة آ
5م املــــستفيدين »ساســـي~ن م�Gــــا، وقـــد أظ^ــــرت النتـــائج أن (ليــــات ال
	بيـــة ال تكــــسب طالGHــــا  رباعتبـــا

جــة (افيـــة، بمعàــ� أن 5نــاك ضــعفا UـــT كفايــات الــتعلم املــستمر ال1ــ0 قامـــت ا اســة بتحديــد5ا بد رلد ر
 . مدى 5ذا �كساب بصفة عامة

اسات Bجن@ية: ثانيا   رالد

3.  	Íاســــة مــــام ـــاة : " �عنــــوانMuamber Yılmaz, 2018رد اتجا5ــــات الــــتعلم مــــدى اMNيـ
اسـة تقيــيم اتجا". نللمعلمـ~ن ا§Mتملــ~ن الـذين يتلقــو �علـيم التÞــشئة ال
	بو�ــة 5ــات روقـد 5ــدفت الد

ياملعلم~ن قبل اN#دمة UـT مرحلـة �عـداد ال
	بـو نحـو الـتعلم مـدى اMNيـاة، وقـد اسـتخدمت نمـوذج 
نمــوذج املعلومــات "لالفحـص UــT البحـث، واســتعانت بـأكÔ	 مــن أداة UـT اMNــصو ع8ـ7 البيانــات، مثـل 

مقيـــــاس �علـــــم الـــــتعلم مـــــدى اMNيـــــاة"و" الõ#ـــــصية
ّ

بنـــــد ) 27(نمـــــن نـــــوع ليكـــــرت والـــــذي يت�ـــــو مـــــن " 
ـــة UــــT مرحلــــة Diker-Coşkunســــطة بوا ، وقــــد طبقــــت »داتــــان ع8ــــ7 عينــــة مــــن املعلمــــ~ن قبــــل اN#دمـ

ت~ن وجامعـة مـصطفى كمـال، وال1ـ0 بلغـت  ر�عداد ال
	بو UـT جامعـة بـا 5م ) 210(ي رمعلمـا، تـم اختيـا ً

اســـة إoـــ7 أن اتجا5ـــات املعلمـــ~ن قبـــل اN#دمـــة نحـــو الـــتعلم مـــدى . �ـــش�ل عـــشواúي روقـــد توصـــلت الد
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 TU ياةMNبو (انت مرتفعة �ش�ل عام، عالوة ع78 ذلك، لوحظ وجود فر ذات ا	
قمرحلة �عداد ال ي
ىداللة إحصائية تبعا ملتغ~	ات النوع، والعمر، وا�Nامعة، واMNالة الوظيفية ومستو الدخل ً.  

اســـة ت~ـــ¡ر  .4 أثـــر التعلـــيم ا�NـــامTÙ ع8ــــ7 اتجـــاه الـــتعلم مــــدى : " ، �عنــــوانTezer, 2018رد
اســـة تحليـــل آثـــار التعلـــيم ا�NـــامTÙ ع8ـــ7 اتجا5ـــات املعلمـــ~ن قبـــل اN#دمـــة وقـــد 5ـــدفت ا". اMNيــاة رلد

وأثناء5ـا نحـو الـتعلم مـدى اMNيـاة، واسـتخدمت نمــوذج املـÏ|، ومقيـاس اتجـاه الـتعلم مـدى اMNيــاة 
اسة، والذي تم تطبيقھ ع78 عينة من معل¦0 الصف »و والثا�ي  5ا الباحثو TU 5ذه الد لال01 طو رن ر

0ãå الصف الثا سو TU رومد س~ن الذين يخدمو TU تركيا، واملعلم~ن الذين يد نلث والرا�ع من املد رن ر
 0ãـåا ت النتـائج إoــ7 أن املعلمـ~ن أثنــاء . م2017-2016ر(ليـة  داب UـT جامعــة UـT العــام الد روقـد أشــا

كما أن 5ناك اختالفا . ىاN#دمة لدGÈم مستو أفضل للتعلم مدى اMNياة من املعلم~ن قبل اN#دمة
الÞسبة لإلناث من خالل متغ~	 اÞ�Nس فقط؛ من حيث السن، و»قدمية امل^نية، واملتغ~	ات ًكب~	ا ب

  .الفرعية

اسات السابقة   :ر�عليق عام عCD الد

اســات الــسابقة  اســة–رمــن خــالل عــرض الد  يمكــن مالحظــة أن -رذات الــصلة بموضــوع الد
Nاسـة ا رجميع^ـا قــد ألقــى الــضوء ع8ــ7 كث~ـ	 مــن املعــالم ال1ــ0 تفيــد الد ّيUٍــT ت�ــو�ن أســاس نظــر Mاليــة ٍ ٍ

ّ البحث، كما سaساعده TU الوقوف ع8ـ7 ا�N^ـود ال1ـ0 تمـت UـT ميـدان الـتعلم مـدى اMNيـاة UـT ملش�لة

اســـات مـــصدر �حــــساس  رعالقGÇـــا بال
	بيـــة ح1ـــ� يمكـــن اســـتكمال^ا و�ضــــافة إلGÄـــا، و(انـــت 5ـــذه الد
ياغتھ ملـــش�لة بحثـــھ، وقـــد تبـــ~ن باملــش�لة ال1ـــ0 تتطلـــب البحـــث، وال1ـــ0 اســـتفاد م�Gـــا الباحــث عنـــد صـــ

  .للباحث ما يأ�ي

اســـة واحــدة تناولـــت مــا 5ـــدفت  • اســـات الــسابقة، وإن لـــم تكــن 5نــاك د رتنــوع أ5ــداف الد ر
اسة اMNالية  .رإليھ الد

ـــاة، وتبــــــــاين نتـــــــائج غالبيــــــــة  • ــــوع »دوات ال1ـــــــ0 اســــــــتخدمت لقيـــــــاس الــــــــتعلم مـــــــدى اMNيــــ تنـــ
اسات   .رالد

اسات العر�ية املرتبطة بطالب ا • ملرحلة ا�Nامعية فيما يخص مجال التعلم مدى رقلة الد
 .اMNياة

وايا مختلفة »مر الذي يمكن  • اسات السابقة التعلم مدى اMNياة من أ�عاد و زتناو الد ر ل
اســة اMNاليــة UــT ت�ــو�ن �طــار النظــر وتــصميم »داة، وتحديــد عينGÇــا، باإلضــافة إoــ7  يأن يفيــد الد ر

 . تفس~	 نتائج^ا

  :يJطار النظر

 :التعلم مدى ا($ياةمفLوم 

ً نظرا ال�عدام »من ^مة، من املفا5يم امل�Lifelong learningعد مف^وم التعلم مدى اMNياة 

ات جديدة رTU سو العمل واMNاجة الدائمة الكaساب م^ا ومع ذلك، ال يزال النقاش الدائر حولھ . ق
تبـاك وخلـط UـT �عر�فـھ �ـسWب . ًنابضا للغاية  5ـذا املف^ـوم جعـل مـن شـمولية و�ـشعبرولكن 5نـاك ا

ا�Nميــع، ومــن 5نــا �عــددت �عر�فاتــھ، فقــد أشــار الــبعض الــصعب �تفــاق ع8ــ7 �عر�ــف Gßــاúي يقبلــھ 
ات إ�ـــسانية واســـعة كطر�قــة لتمكـــ~ن النـــاس للمـــشاركة الفعالــة مـــع القـــضايا الõ#ـــصية  رإليــھ �عبـــا

ن يتّبع و. و�جتماعيــــة والعامليــــة امل^مــــة ـــات لدد أونهجًا يحوآخــــر من ؤ5ــــالت لمرات وامهالاتحقيق و�ـ
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ة القاتحسين أجـل   :BAYRAKÇI, M., & Dindar, H., 2015)إلنتاجية واية دالقتصاالتنافسية رد
الســــتخدام^ا UـــT التغي~ــــ	ات �جتماعيــــة " فكـــرة اســــ
	اتيجية"، باإلضــــافة إoــــ7 وصـــفھ بأنــــھ (20 -11

  ).Sahin, Akbasli, and Tugba, 2010: 545- 556(والتكنولوجية و�قتصادية ا�Nديدة 

أي �شاط �علي¦0 لھ 5دف، و�تم �ضطالع بھ ع78 أسـاس : و�عرف التعلم مدى اMNياة بأنھ
ات والكفـــاءات �ـــش�ل فـــردي أو اجتمـــا�T أو م	ـــ0   طـــوالرمـــستمر وGÈـــدف إoـــ7 تحـــس~ن املعرفـــة وامل^ـــا

، كمــا �عàــ0 �ــ�õيع اكaــساب املعرفــة ) Rosanna, 2012: 124( ،)Abdurrahman, 2016(حياتـھ 
ات »ساسية، والتوسع TU فرص التعلم املرنة واملبتكرة بما TU ذلك �سaثمار أكÔـ	 UـT املعرفـة وامل ر^ا

، حيــث عرفتــھ بأنـــھ )24: م2010 ،والء( و�تفــق ذلـــك مــا أكــدت عليــھ ).Akyol, 2016: 29(والWــشر
�ـــشاط معرUـــT، ونمـــط ســـلو(ي، واتجـــاه ª#ـــ0ãè، وأســـلوب حيـــاة يÞت�eـــھ الطالـــب املعلـــم لتحقيـــق "

جة من �يجابية والدافعية ذاتھ ر؛ حيث �س7Ù فيھ إ7o تحصيل العلم مدى حياتھ، وذلك بأق�ãè د
اتھ، بما يحقق النمو املت�امل لõ#ـص�تھ، وذلـك بـدافع ذا�ـي منـھ ألسـباب  رلتنمية استعداداتھ وقد

وكــذلك لتنميــة الديمقراطيــة واMNيــاة �جتماعيــة، ولــضمان التمــسك بــالقيم ، "ª#ــصية، أو م^نيــة
عــن ) Hursen ,2016 :22-23(ولـذلك عÍــ	 . )UNESCO ,2016 :10(سانية UـT اMNيــاة العمليـة��ـ

ات  ـــة لألفــــــراد والتطــــــو ـــتعلم لز�ــــــادة الــــــصفات اMNياتيـــ ـــة مــــــن الـــ رذلــــــك املف^ــــــوم بأنــــــھ مجموعــــــة واعيـــ
 مف^ـوم يـوفر التنميـة �جتماعيـة  ع8ـ7 أنـھ)Beytekin, O. & Kadı, A. 2014: 28- 36(كمـا أكـد . الوظيفيـة

ات وا ف وامل^ــــا ـــول^م، و�علــــم املعــــا رلثقافيــــة وامل^نيــــة لألفــــراد، GHــــدف معرفــــة ذوا¨Gــــم والعــــالم مــــن حـ ر
 TــــU ــــ0 الز�ــــادة املــــستمرةàالعــــالم، كمــــا �ع TــــU ديــــد�N0ء، لي�ــــو مــــدر(ا ل$�مــــال اãــــä ـــق ا�Nديــــدة، N#لـ

ً ن
ة الفرد وحماسھ للتعلم .املعلومات املراد �علم^ا   ). Bruno, L. 2009: 19(ر إ7o جانب قد

ًبقا لذلك يت�| أن التعلم ال يقتصر ع8ـ7 سـن أو مرحلـة معينـة أو مـؤ5الت سـابقة، بـل وط

كمـا لـم �عـد مـن املنطقـي   و�حدث طوال اMNياة وUـT كث~ـ	 مـن املواقـف،»فراد، جميع لمتناو  5TUو
مان الكaساب املعرفـة  عة تقسيم التعلم إ7o م�ان و ات والتغ~	ات املaسا زTU ظل التطو ر سـة(ر ) راملد

مان لتطبيق املعرفة املكaسبة وم�   ).م�ان العمل(زان و

�مـا تم~ـ¡ه عـن غ~ـ	ه مـن املفـا5يم  رو�حظى مف^وم التعلم مدى اMNياة بمجموعة من اN#صائص ال1ـ0 
، م�Gا    ):Tuijnman, A., & Boström, A. K. 2002: 95- 106(ى»خر

  .دى اMNياة والتعلماملصط$Mات »ساسية الثالثة ال01 يقوم علGÄا املف^وم TÁ اMNياة، م .1
  .ال يÞت£0 التعليم Gß TUاية التعليم النظامي ولكنھ عملية �ستمر مدى اMNياة .2
ــار ولكنــــھ �ـــشمل و�وحــــد جميـــع مراحــــل  .3 ال يقتـــصر الــــتعلم مـــدى اMNيــــاة ع8ـــ7 �علــــيم الكبـ
�ــــة . ي مــــا قبــــل �بتــــداúي و�بتــــداúي والثــــانو وا�NــــامTÙ ومــــا إoــــ7 ذلــــك-التعلــــيم  ؤو�التــــاTo �ــــس7Ù إoــــ7 ر

  .لتعليم TU مجملھا
  .�شمل التعلم مدى اMNياة أنماط التعليم الرسمية وغ~	 الرسمية .4
�ة والتواصـــــل ع8ـــــ7 طـــــو أ�عـــــاده الرأســـــية أو  .5 ل�ـــــس7Ù الـــــتعلم مـــــدى اMNيـــــاة إoـــــ7 �ســـــتمرا ر

الطوليــة، كمــا �ــس7Ù إoــ7 تحقيــق الت�امــل بأ�عــاده »فقيــة وعمقــھ UــT (ــل مرحلــة مــن مراحــل اMNيــاة 
  ).الت�امل »فقي(

قـــت يت .6 نتـــھ وتنوعــھ UـــT ا§Mتــو وأدوات الـــتعلم وتقنياتــھ و وم~ــ¡ الــتعلم مـــدى اMNيــاة بمر ىو
  .التعلم
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7. Tـــ �Mيحية، وÁـ ـــT نظـــــام : يقــــوم الـــــتعلم مــــدى اMNيـــــاة بوظيفــــة تـــــ رعايـــــة أوجــــھ القـــــصو Uـ ر
  .التعليم القائم

  .ال^دف ال�Gاúي للتعلم مدى اMNياة 5و اMNفاظ ع78 نوعية اMNياة وتحسي�Gا .8
  . 5و مبدأ منظم �Nميع التعليمالتعلم مدى اMNياة .9

ن(و�ذكر   ,Bryce(ىثالث مم~¡ات أخر تم~¡ه عن غ~	ه من املفا5يم، تتمثل TU) وبرا�س وآخر
Jennifer, et al, 2000: 34(: 

 .(أساس للتعلم الذي �ستمر طوال اMNياة" �علم التعلم" )1
 .ًال
	ك~¡ ع78 التعلم املوجھ ذاتيا واملتطلبات املرتبطة بھ )2
ياجــــات املــــتعلم واملــــتعلم، ال1ــــ0 تــــنعكس UــــT التوجــــھ نحــــو جانــــب الطلــــب UــــT مركز�ــــة احت )3

�ب   .رالتعليم والتد

ىخـصائص أخـر ) (Cropley, DAVE 2014: 13-14) 168 -167: م2016 موåـ�ã،(وأضـاف 
TU ياة، تتمثلMNللتعلم مدى ا:  

ظائفھ، وأ5دافھ، وأساليبھ، باإلضـافة إoـ7 تنـوع ال :التنوع � ^يئـات وTU مجاالتھ، وأش�الھ، و
 .املشرفة عليھ

حيـث يؤكـد مف^ـوم الـتعلم مـدى اMNيـاة ع8ـ7 حـق ا�Nميـع UـT الـتعلم، �غـض  :الديمقراطية �
ق �جتماعية و�قتصادية والثقافية، والعقلية والعمر�ة  .والنظر عن الفر

سة وما �عده، و�شمل : ال�لية � رف^و �شمل جميع مستو�ات التعليم من مرحلة ما قبل املد
علـــيم؛ الرســــ¦0 وغ~ـــ	 الرســــ¦0 وجميــــع الو(ـــاالت ال1ــــ0 يـــتعلم النــــاس مــــن جميـــع أشــــ�ال الت

خالل^ا، كما �غطي عمر الفرد (امال
ً

.  
ىحيــــث يــــر أن جميــــع املؤســــسات التعليميــــة م
	ابطــــة ومت�املــــة، �ــــشمل شــــبكة : الت�امـــل �

س وا�Nامعـات واملؤســسات الرســمية  رأنظمـة الــتعلم امل¢ـ¡ وا§�تمــع وم�ــان العمـل واملــدا ل
  .ى»خر

يـــق الــــذات، وتطو�ر5ــــا، وتحــــس~ن نوعيــــة حيــــاة الفــــرد، ومــــساعدتھ ع8ــــ7 التكيــــف مــــع تحق �
�ـــة؛ لتعظـــيم الثقـــة بـــالنفس واMNيو�ـــة، ح1ـــ�  ات �بت�ا رالتغي~ـــ	، فـــضال عـــن تنميـــة القـــد ر
�ع�ش ع�شة متناسقة مع ما يتطلبھ ا§�تمع والعصر، وتكيفھ مع العوامل ا§Mيطة، بما 

 .لذي ينعكس ع78 ا§�تمع�ساعده ع78 فتح ا§�ال لإلبداع، وا
نة � ة التغي~	؛ ألنھ ذو طا�ع  :واملر ورف^و يتما�ãä مع �غ~	ات العصر ومتطلباتھ، و�ؤمن بضر

دينامي�ي، و�سمح بتكييف املواد التعليمية مع �حتياجات املتغ~	ة واستخدام الوسائط 
 للتعلـــيم، ىا�Nديــدة والتنــوع UــT ا§Mتـــو و»دوات والتقنيــات، كمــا يـــدعم »نمــاط البديلــة

سائل التقو�م بأش�الھ ا§#تلفة  .ووا§Mتو�ات املتعددة، و
ف^و مع الناس حينما تحر(وا، بل و�س7Ù إلGÄم لو (انوا TU أماكن نائية أو  :يانaشار ال¢¡عة �

  .دانية

ا§�تمــع، ومــن 5ــذه  وللـتعلم مــدى اMNيــاة جملـة مــن »5ــداف �ـس^م UــT تنميــة وتقـدم
 ,Tao, W. Cheng, J. Dong, W. Wang) (European Union,2006 Brian,2011: 35)(»5داف ما ذكـره 

J. 2009: 259):(  
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�عز�ـــز إســـ^ام الـــتعلم مـــدى اMNيـــاة UـــT �نـــدماج �جتمـــا�T، وتحقيـــق الـــذات، واملواطنـــة  �
قالÞـــــشطة ال1ـــــ0 �ـــــسaند ع8ـــــ7 التفـــــا5م واح
ـــــ	ام حقـــــو ��ـــــسان والديمقراطيـــــة، و�ـــــ�õيع الaـــــسامح 

 .ىت »خرواح
	ام الشعوب والثقافا
¨Gم  � ـــز قابليــــة تـــــوظيف^م وقـــــد ا¨Gم امل^نيــــة، ممـــــا �عــ رمــــساعدة »فـــــراد ع8ــــ7 تحـــــس~ن م^ـــــا زر

 .قالتنافسية TU سو العمل، و�عميق الف^م الثقاTU ل^م وتحديد 5و�GÇم
لاملـــساعدة UـــT تحــــس~ن ا�Nـــودة وا�Nاذبيـــة وإم�انيــــة الوصـــو إoـــ7 فــــرص الـــتعلم املــــستمر  �

 .مدى اMNياة
ة، و�ـ�õيع »داء العـاTo املساعدة TU �عز�ز � � ح املبـاد ة التنافـسية ونمـو ر ربـداع والقـد ور

 . و�بت�ار
  .ي�عز�ز �علم اللغة والتنوع اللغو �
ات »فـــــراد  � ـــT �قتــــصاد العــــال¦0 مـــــن خــــالل تطــــو�ر م^ــــا ـــة Uـ ربنــــاء مزايــــا تنافــــسية إقليميــ

 . الثقافية TU 5ذا ا§�ال
UــT بنـــاء مجتمــع �علي¦ــU 0ــGß Tايـــة تطــو�ر مف^ــوم الــتعلم مــدى اMNيـــاة وتحقيقــھ، لإلســ^ام  �

  .املطاف، والذي سيحقق »5داف �قتصادية و�جتماعية
ىدعم تطو�ر ا§Mتو املب0à ع8ـ7 تكنولوجيـا املعلومـات و�تـصاالت املبتكـرة، واN#ـدمات،  �

�س للتعلم مدى اMNياة، و�عز�ز التعاو TU مجال ضمان ا�Nودة UـT جميـع قطاعـات  نوأساليب التد ر
�بالتعليم و   .رالتد
 .وا�Nماعات لدى »فراد املسئولية وحس �ستقاللية تطو�ر �

ع78 أن من ب~ن أ5داف التعلم مدى اMNياة جعل »فراد ) 315: م2013الزا·T، (وقد أكدت 
وا�Nماعـات مــستعدين للتغ~ـ	ات ال1ــ0 تـؤثر ع8ــ7 �قتــصاد، والثقافـة وع8ــ7 ا§�تمـع ك�ــل، والــسماح 

 .ص~	5م ومص~	 ا§�تمع، ح�1 �ستطيعوا مواج^ة تحديات املستقبللألفراد وا�Nامعات بتقر�ر م

 TـU والتطـو�ر الـشامل للمجتمـع 	ونـھ أداة وآليـة للتغي~ـ) TـU يـاةMNز أ5ميـة الـتعلم مـدى ا	Íوت
ى(ل مجاالتھ املعرفية و»دائية، وخاصة ع78 مستو التعليم ا�NامTU ،TÙ سد الفجوات TU التعليم 

�Wيـــة املــستجدة للمجتمـــع باســـتمرار UــT (ـــل ميـــادين النظــامي، والتـــصدي ل$Mاجــات  رالتعليميـــة والتد
، كمـــا ) 27: م2006يالعمـــر ،(اMNيـــاة، ليـــصبح ذا�ـــي التغي~ـــ	 بمقوماتـــھ املعرفيـــة والتقنيـــة و�يمانيـــة

اتــــھ الذاتيــــة ال1ــــ0 يمتلك^ــــا، وال1ــــ0  ر�عــــد مــــدخال م^مــــا لتحديــــد م�انــــة الفــــرد وذلــــك اعتمــــادا ع8ــــ7 قد ً ً ً

: م2017ا�Nـــالد، (تحقيـــق م�انــة اجتماعيـــة UـــT البنــاء الـــوظيفي داخــل ا§�تمـــع�ــستطيع مـــن خالل^ــا 
ات داعمة ). 258 رإن التعلم مدى اMNياة وحده كفيل بخلق مجتمعات تتحرك وفق معطيات وتصو

وح العـــــصر وجـــــو5ره ـــب التغي~ـــــ	 والتحـــــديث و ـــية مـــــع مطالــ  ، )39: م2012آدم، (رلالقتـــــصاد ومتماشــ
حيث يمكن مـن التـأقلم مـع عـا

ّ َ اتـب مـن خـالل تـوف~	 ُ ولم سـر�ع التغ~ـ	، واMNـصو ع8ـ7 املز�ـد مـن الر ل
ًاملز�ـد مـن فـرص العمـل، وإثـراء اMNيـاة، فـالتفو UـT (ـل وظيفـة �عتمـد ع8ـ7 (ـو الفـرد متعلمـا مـدى  ن ق

  . )Menekşe, Ilgaz ,2019 : 23(اMNياة
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  :الرSائز الN OPعتمد عل�Mا التعلم مدى ا($ياة

sعــــة دعــــائم تمثـــــل أساســــا للتعلـــــيم -رمــــا أشـــــار ديلــــوك–يرتكــــز الــــتعلم مـــــدى اMNيــــاة  ً ع8ـــــ7 أ ر
 TـــــــU ـــــك الــــــدعائم ـــــدعائم قـــــــد أوصــــــت GHــــــا اليو�ــــــس�و، وتتمثـــــــل تلـ ــــذه الـ ، و5ــ ـــــر ــــذا القــ ـــــتعلم UــــــT 5ــ نوالـ

  :)Delors And Others ,1996 :37( �ي

�علـم لتعــرف  �
َّ

)(Learning to knowالتعليميــة مــن خــالل  و�ــتم عــن طر�ــق املؤســسات 
اسـة املتخصـصة �عمـق لعـدد مـن املوضـوعاتا�Nمع بـ~ن املعرفـة  . رالعامـة الواسـعة مـع إم�انيـة الد

  . ًو5ذا �ع0à أيضا �علم كيفية �ستفادة العملية من الفرص ال01 يوفر5ا التعلم طوال اMNياة
�علم لتعمل  �

�
)Learning to do( ،ات امل^نية املتنوعة ر، و5و التعلم املرتبط بالوظيفة وامل^ا

ات العمليــة املتعلقــة بالنجــاح الــوظيفي للتعامــل مــع ورو�تطلــب ذلــك ضــر رة امــتالك الكفــاءات وامل^ــا
Tمــــا��Nة ع8ـــ7 العمــــل ا ًو�عàــــ0 أيــــضا �علـــم العمــــل UــــT ســــياق اÍ#Nــــ	ات . رالعديـــد مــــن املواقــــف والقــــد

�Wيــة والعمــل  ات تد ســمية، ع8ــ7 شــ�ل دو ر�جتماعيــة والعمليــة املتنوعــة للــشباب وال1ــ0 قــد ت�ــو  رر ن
سمية، نaيجة للسياق ا§T8M أو الوط0àبالتناوب، أو غ  .ر~	 

ن�علـم لت�ـو  �
َّ

)(Learning to beـصية بالتنميـة ، و5ـو الـتعلم الـذي يتعلـق#õو�بـداع،  ال
ة ع8ــ7 التـصرف باســتقاللية وحكمـة ومــسئولية أكÍـ	 وUــT 5ــذا . روذلـك لتطــو�ر ª#ـصية الفــرد والقـد

الـــذاكرة، والتفك~ـــ	، : ات الــõ#صالــصدد، يجـــب أال يتجا5ــل التعلـــيم أي جانــب مـــن جوانــب إم�انـــ
ات �تصال �ستدالل، وقوة ات البدنية وم^ا رواN#يال، واMNس ا�NماTo، والقد  ... ر

�علم لتتعا�ش مع  خر�ن  �
َّ

Learning to live tagether)( ن، من خالل التعـاو مـع  خـر�ن
ح مــن الت ة ال¢¡اعــات بــر �ع مــش
	كة مع^ــم، و�علــم إدا ووف^م^ــم وتنفيــذ مــشا ر ر

ُّ
فــا5م املتبــادل واح
ــ	ام 

 . قيم التعددية

عالوة ع78 ذلك (انت 5ناك دعـوات مـن العديـد مـن العلمـاء وUـT العديـد مـن �جتماعـات، 
ــــستدامة  ــــاة والتنميـــــة املـ ـــل (مثـــــل مـــــؤتمر الـــــتعلم مـــــدى اMNيـ ، واملنتـــــدى )2008ليـــــدن، 5ولنـــــدا، أبر�ــ

�ـــس�و العـــال¦0 للتعلـــيم مـــن أجـــل ؛ ومـــؤتمر اليو)2008أكتـــو�ر (لالعـــال¦0 »و للـــتعلم مـــدى اMNيـــاة 
س / آذار (التنمية املستدامة  رإلعادة النظر TU تقر�ر ديلو من أجل �ستجابة للمطالب ) 2009رما

ا�Nديـــدة للــــتعلم مـــدى اMNيــــاة، وتـــم إضــــافة ثـــالث ر(ــــائز جديـــدة تلــــتقط و�عكـــس التــــدفق املــــستمر 
  ):Ouane, 2011: 35(والزخم »مامي للعالم اMNديث

التعلم م �
ُّ

لن أجل التحو  ُّ(Learning to transform) والذي يمكن املتعلم من إلقاء نظرة ،
ّ

 .نقدية ع78 الوضع الرا5ن، GHدف �غي~	 الوضع اMNاTo لضمان حياة أفضل
التعلم لتصبح  �

ُّ
(Learning to become) تمك~ن Toوالذي �شمل جميع نتائج التعلم، و�التا 

U شموليةراملتعلم~ن من التطو (أفراد و(أعضاء 	Ôمجتمع أوسع وأك T. 
الـتعلم مـن أجــل الـتعلم  �

ُّ ُّ
(Learning to learn) ســيلة و و5ـو أســاس الـتعلم مــدى اMNيـاة و

ة . تحقيقــھ تـــدعم الر(ــائز املتبقيـــة، و�ــ�õع املتعلمــ~ن ع8ـــ7 تحمــل مـــسئولية " قابلــة للنقــل"رإGßــا م^ـــا
TUعلم^م �ضا� .Tا واجب فردي وجما�GÇعاي  .رو

. ىســبع دعــائم ومجــاالت أخــر للــتعلم الفعــال مــدى اMNيــاة) Bruno, L. 2009: 20(وقــد حــدد 
TــU وعالقــات : تتمثــل ،Tاتي�	
نــة، والــو�T �ســ والتغي~ــ	 والــتعلم، والفــضو النقــدي، و�بــداع، واملر ل

�àالتعلم، وصنع املع. 
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  :املقصود بثقافة التعلم مدى ا($ياة

ات ا§#تلفـة ملـا تنطـو ت�عد مراجعة »دبيات ذات الصلة تب~ن وجود عدة �عر�فا ي وتـصو ر
ــا UـــT ذلـــك املفـــا5يم ذات الـــصلة، مثـــل منظمـــة الـــتعلم ومنـــاخ الـــتعلمعليـــھ ثقافـــة الـــتعلم،  وع8ـــ7 . بمـ

الــرغم مـــن عــدم وجـــود �عر�ـــف موحــد أو نظر�ـــة لثقافــة الـــتعلم، إال أن 5نـــاك العديــد مـــن املفـــا5يم 
 تلـك الثقافـة ال1ـ0 :ذلـك �عر�ف^ـا بأGßـامـن رالشاúعة ال01 يمكن العثو علGÄا TU العديد من التعر�فات 

ىتتـضمن الــتعلم UــT كيفيـة إنجــاز »شــياء ع8ـ7 املــستو الفــردي وا�Nمـا�T والتنظي¦ــ0، و�تطلــب ذلــك 
�ــة جماعيـة مـش
	كة، و�غي~ــ	  ؤقـادة أقو�ـاء التبـاع نمــوذج اسـ
	اتي�T للـتعلم، ودعــم املـوظف~ن نحـو ر

د التنظيميـة إيجاsي من خالل اMNـوار املفتـوح والتفك~ـ	، كمـا يت رطلـب مواءمـة »نظمـة والقـيم واملـوا
و�مكن إعادة صياغة العوامل ال01 . مع التعلم مدى اMNياة، وتمك~ن »فراد من التعلم من أخطاGïم

ـــة الــــــتعلم"تــــــدعم ثقافــــــة الــــــتعلم ع8ــــــ7 أGßــــــا  ــــل "ب�ئـــ ــــاكن العمــــــل بــــــر�ط 5ــــــذه العوامــ ــــسمح ألمــ ، ممــــــا �ــ
سات والسلوكيات امللموسة، بدال من باملما

ً
 Green, Mel, and( محاولة اN#ضوع لتغي~	 ثقاTU كب~	ر

Jake Young, 2020 .(  
�| مــن ذلــك أن 5نــاك ثالثــة مــستو�ات لثقافــة الــتعلم فــردي وجمــا�T وتنظي¦ــ0، وأGßــا : و�تــ

د املنظمـة، و�عز�ــز وم�افــأة الــتعلم ع8ــ7 املــستو الفــردي  ىتتطلـب دمــج الــتعلم UــT أنظمــة وقــيم ومــوا ر
ـــة العمــــل وا�Nمــــا�T والتنظي¦ــــ0، كمــــ ـــ7 العمــــل ا�Nمــــا�T الaــــشار(ي UــــT ب�ئـ ا تتطلــــب قيــــادة داعمــــة ع8ـ

سات ملموسة   .روتحو�ل^ا إ7o مما
و�قـــصد بثقافــــة الــــتعلم UــــT ا�Nامعــــة مجموعــــة »5ــــداف، والقــــيم، واملعتقــــدات، والعــــادات 

 يالــــسائدة بـــ~ن طـــالب ا�Nامعـــة، وال1ـــ0 توجـــھ العالقـــات فيمـــا بيــــ�Gم، و�يــــ�Gم و�ــــ~ن محــــيط^م ال
	بـــــو
Tعھ، و�ــساعد ع8ـ7 �ســتفادة ).35: 2006حيـدر وســالم، (و�جتمـا��õف£ـ0 ثقافـة تقــدر الـتعلم و�ـ 

�ـادة �نتاجيــة  وÁـT كــذلك ).Dumesnil, 2019(زمـن إم�انـات العـامل~ن با�Nامعـة؛ مــن مجـرد املـشاركة إoـ7 
 TــU ا وتطبيق^ــا؛ يتج8ــ7 الـتعلمGÇللمعرفــة ومـشارك Tمــا��Nـشاف اaع �ك�õــل جانــب ب�ئـة تــدعم و�ــ)

قمـن جوانـب اMNيــاة التنظيميـة، و�ـتعلم ا�Nميــع باسـتمرار (ــأفراد، UـT فـر ومجموعــات عمـل صــغ~	ة 
، كمنظمـــة بأكمل^ـــا ن و5ـــذا يتطلــــب أن ي�ـــو ال
	ك~ـــ¡ »ساåـــ0ã ل$�امعـــة ع8ــــStephen, 2010: 49(. 7(ىأخـــر

�س والــتعلم، كمــا يجــب أن تÞتقــل مــسئولية أكÍــ	 عــدد ممكــن مــن جوانــب الــتعلم إoــ7  املــتعلم، رالتــد
ــــل  �ـــــسية وتطـــــو�ر أدائـــــھ؛ لaـــــس^يل عمليـــــة الـــــتعلم، مـــــن أجـ ســـــاتھ التد رللـــــتعلم أيـــــضا لتحـــــس~ن مما ر ً

ة تجـسيد ثقافـة الـتعلم UـT القيـادة،  وراMNـصو ع8ـ7 ثقافـة �علـم إيجابيـة وفعالـة، باإلضـافة إoـ7 ضـر ل
جــة أGßــم يتعلمــو بوضــوح UــT م�ــان العمــل، مثــل الطــالب، ع8ــ7 الــرغم مــن أن �علم^ــم يجــب نلد  أن ر

ـــــن (ـــــــــوGßم  ـــــوف مــــ ــــــدم اN#ــــ ـــــوار، وعـــ ـــــــالل اMNــــ ـــــــن خــ ـــــــتعلم مــ ـــار، والــ ــــــو تحـــــــــدي »ف�ــــــ ــــو أكÔـــــــــ	 حـــ لي�ـــــ ن
  ). VINCENT, J. 2004: 43(مخطئ~ن

الثقافــة : "مــن أن ثقافـة الــتعلم ÁـT) 35: م2006 ،حيـدر، وسـالم(و�ؤكـد ذلـك مــا أشـار إليــھ 
�ـ~ن �س، رال01 ت�ـ� الفـرص املناســبة لـتعلم جميـع املنaـسب~ن إoـ7 ا�Nامعـة مـن إدا ر، وأعـضاء 5يئـة تـد

�س ع8ـــ7 . نومتعلمــ~ن، فيـــصبحو متعلمــــ~ن مــــدى اMNيـــاة �ـــو وأعـــضاء 5يئـــة التـــد روفGÄـــا يجمــع �دا نر ِ
ُ

نسـالة وقـيم وا}ــMة تـدعم �علــم املتعلمـ~ن، في�Gم�ــو UـT �علـم �ــشار(ي يوظفـو مــن خاللـھ التفكــر  ن ر
ســا¨Gم امل^نيــة ا ف حـــو مما رو�ستقــصاء ا�Nمــا�T و�aبـــادلو املعـــا لر لõ#ــصية GHــدف تحــس~ن �علــم ن

   " .املتعلم~ن
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  :مما سبق يت�| أن ثقافة التعلم

  .تتطلب قيادة قو�ة تدعم العمل ا�Nما�T واMNوار التفاعT8 والتفك~	 السليم •

•  TU واملواقف واملعتقدات والسلوكيات والقيم والعادات والتقاليد السائدة 	شمل املعاي~�
 .ا�Nامعة

 خــالل �علــم املعلــم واملــتعلم والقــادة وجميــع العــامل~ن UــT �ــ�õع الــتعلم مــدى اMNيــاة، مــن •
 .ا�Nامعة، كما ت�� الفرص ل^م ألن يصبحوا متعلم~ن مدى اMNياة

 .ز�عز �عليم »فراد من التعلم من أخطاGïم •

 .¨Gدف إ7o تبادل املعرفة ال01 تؤدي إ7o �بداع و�بت�ار وتحس~ن أداء املتعلم~ن •

ل��õعھ والذي يتحو إoـ7 �علـم جمـا�T وتنظي¦ـ0، مـن خـالل �عطي قيمة للتعلم الفردي و •
TUك املعر  .رعملية الaشا

¨Gا ع78 �ستمرار •  .رتتم~¡ بقد

 .��õع �كaشاف ا�Nما�T للمعرفة ومشاركGÇا وتطبيق^ا N#لق منظمات عمل نا!Mة •

�س والتعلم متمركزا حو املتعلم • لتتطلب أن ي�و التد ًن  .ر

اســة اMNاليـة فــإن ثقافــ فقـا للد رو منظومـة القــيم واملعــاي~	 : ة الـتعلم مــدى اMNيـاة تتمثــل UــTو
ات ال1ــــ0 تتWنا5ـــا (ليـــات ال
	بيــــة كمنظومـــة تر�و�ـــة تحكــــم العالقـــات بـــ~ن مختلــــف  روالكفـــاءات وامل^ـــا

سات ال01 يتم GHا إنجاز امل^ام   .رأطراف^ا، إضافة إ7o فلسفGÇا تجاه العامل~ن GHا واملما
Nا TـU ـا �ـساعد وتت�| أ5مية ت�و�ن ثقافة �علمGßأ TـU ،يـاةMNامعـة مـن أجـل الـتعلم مـدى ا�

سـات وتأث~	ا¨Gـا ع8ـ7 نتـائج الـتعلم مـن خـالل M, BAYRAKCI, & .H, Poyraz.2015  :(رع8ـ7 ف^ـم املما
116(:  

 .توضيح مدى �عقيد العالقات املتبادلة ال01 تؤثر ع78 التعلم •

جية وا�Nو5ر�ة ع78 التعلم TU أي م •  .�انرتوضيح كيف تؤثر العوامل اN#ا

زتحديد العوائق ال01 تحو دو التعلم الفعال، و�الطبع التآز الذي �عز التعلم الفعال • ر ن  . ل

�$0ã مع~ن •   .رتوضيح أن 5ناك فعالية TU التعلم داخل أو خارج إم�انيات معلم أو فر�ق تد

فع الو�T بالتعلم الذي قد ي�و غ~	 مرغوب فيھ، و�مكن من إصدار »ح�ام ال01 تؤخذ  •
ّ

ن ر
 . لبار حو قيمة التعلم، بما TU ذلك فعالية التعلمTU �عت

ات والــسلوكيات مـــن مجموعــة متنوعـــة مــن املـــصادر، وال1ـــ0  • ر�ــس^يل تبـــادل املعرفــة وامل^ـــا
ــــــة : �ـــــــشمل ــــشطة، وكـــــــذلك، »نظمـ ̂ـــــــام املتنوعـــــــة، و»�ـــ ـــا للـــــــتعلم، وامل ة العليــــ ردعـــــــم �دا

ـــدم أو ال^/ تلــــك اN#اصـــــة بالثقافــــة التنظيميــــة، و: الت�ــــس~	ية، مثــــل زيا(ـــــل ال1ــــ0 �عــــز التقــ
  .و�بت�ار واملنافسة

 :ثقافة التعلم مدى ا($ياة) تكوXن(بناء 

ــة مـــن الر(ـــائز »ساســـية لبنـــاء ثقافـــة الـــتعلم UـــT ا�Nامعـــة، تتمثـــل UـــT القيـــام  5نـــاك مجموعـ
ربتغي~	 الثقافة السائدة TU ا�Nامعة، وت�و�ن مجتمعات �علم لaش�ل وعاء م^ما تaبلو فيـھ الثقافـة  � ً

�Nــــ0 اàس والتقيــــيم املتمركــــز�ن حــــو املــــتعلم، وتب� �d، باإلضــــافة إoــــ7 ال
	ك~ــــ¡ ع8ــــ7 التـــد ديـــدة وتنــــ
ّ َ ل ر

  .ل$Mفاظ ع78 الثقافة ا�Nديدة وتنميGÇا) الaشار(ي/ الÞشط(مف^وم الـتعلم 
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 Kambria )قوفيما يT8 �سعة طر لت�و�ن وتطو�ر ثقافة التعلم مدى اMNياة داخل ا�Nامعة
Dumesnil, 2019):  

حيـــث إن القــيم »ساســية تقـــود عمليــة صــنع القـــرار : لــتعلم قيمـــة تنظيميــة أساســيةجعــل ا -1
ًو�عàــ0 �ل
ـــ¡ام بــالتعلم أيـــضا أن املؤســسة تل
ـــ¡م . وتوجــھ �جــراءات ال1ـــ0 تتخــذ5ا املنظمـــات

مة لدعم التعلم والعامل~ن وتطو�ر5م د الال زبتوف~	 املوا   .ر
لÔـــ	 صـــلة بالعـــامل~ن، و5ـــذا يحـــو َحيـــث تجعـــل الـــتعلم أك:  تطـــو�ر خطـــط الـــتعلم ا§#صـــصة -2

ضع خطة اس
	اتيجية لتحقيق^ا،  حلة، وذلك من خالل تحديد أ5داف التعلم و  7oوالتعلم إ ر
مما يجعل املتعلم~ن أكÔ	 انخراطا TU عملية التعلم

ً
 .  

�ب 0ãè#ª م	0 -3 �با فرديا، يمك�Gا مـساعدة »فـراد : رإعطاء تد ًفعندما تقدم املؤسسات تد ً ر
�ب . الوظيفية وتطو�ر خطط التعلم الõ#صيةع78 تحديد الفرص  رو�مكن أن ي�و التد - ن
 طر�قة فعالة لتوجيھ التعلم الذا�ي TU �تجاه ال�Mيح، واستكشاف -ع78 وجھ اN#صوص

د املتاحة، ومساءلة املتعلم~ن   .راملوا
نغالبــا مــا ي�ــو القــادة التنظيميــو ع8ــ7 جميــع املــستو�ات UــT موقــع مــؤثر، : القيــادة بالقــدوة -4 ن ً

  . زإذا (انوا منخرط~ن ومكرس~ن أنفس^م للتعلم مدى اMNياة، ف^ذا �عز ثقافة التعلمف
عند تقديم امل�افآت �ش�ل %Mيح، يمكن أن تقطع شوطا طو�ال : تقديم امل�افآت املناسبة -5

ً ً

آت �ــسيطة، مثــل إعــالن نجــاح املــتعلم أو . UــT دعــم بنــاء ثقافــة الــتعلم نوقــد ت�ــو 5ــذه امل�افــ
مز�   .ةرتحف~¡ه GHدية 

�&0 5ادف -6 نيجب أن �شعر العاملو بأGßم جزء من 0ãäء أكÍ	 من أنفس^م، : رإ�شاء برنامج تد
ىفعندما �شار(و ع78 مستو أع78، فإنھ يدعم ا�N^ود لبناء ثقافة التعلم   .ن

ً�عــد مــشاركة املعرفــة جــزءا كب~ــ	ا مــن ت�ــو�ن ثقافــة الــتعلم، فعنــدما : �ــ�õيع تبــادل املعرفــة -7 ً

�افــأ¨Gم ع8ــ7 مــشاركة املعرفــة، ســي�ونو أكÔــ	 انخراطــا UــT الــتعلميـتم �ــ�õيع املتعلمــ~ن وم
ً

. ن
ه �ساعد TU بناء ثقافة �علم قو�ة   .رو5ذا بدو

�عـد عمليـة التوظيـف اN#اصـة بـاملتعلم : غـرس الـتعلم UـT عمليـة التوظيـف اN#اصـة بـاملتعلم -8
ليميـة قواحدة من أفضل الطر N#لـق ثقافـة الـتعلم فاملنظمـات ال1ـ0 ثWـت أن لـدGÈا ثقافـة �ع

ىأقو تمتعت بأداء أفضل، من خالل إجراء مناقشات أثناء املقابالت مع املرMª~ن للوظيفة 
نعنــد ذلــك ســيلتحق بالوظيفــة املرªــMو الــذين . لحــو ال
¡امــات الــتعلم اN#اصــة باملؤســسة

لدGÈم نمـو عق8ـT، باإلضـافة إoـ7 جعـل تلـك املؤسـسة أكÔـ	 جاذبيـة ل�وGßـا تتمتـع بثقافـة �علـم 
  .إيجابية

لــذلك يجــب أن . ف^نــاك العديــد مــن املنــصات املتاحــة للــتعلم: تالك ب�ئــة الــتعلم املناســبةامــ -9
ن�ـــس^ل ب�ئـــة الـــتعلم ال1ـــ0 �ـــستخدم^ا املؤســـسة الـــتعلم وتدعمـــھ، كمـــا يجـــب أن ت�ـــو ســـ^لة  َ

ِ
ُ

  .�ستخدام وتوفر الفرصة لتبادل املعرفة والتفاعل ب~ن املتعلم~ن

ة إoـــ7 أن بنـــاء ثقافـــة الـــتعل ن UـــT  خــــر�ن روتجـــدر �شـــا وم يــــتم مـــن قبـــل القـــادة الـــذين يـــؤثر
ـــ^ا  ـــتم قياســـ 5ا يــ ــــوة وال1ـــــ0 بــــــدو ــــو ب�ئـــــة مــــــن التوقعـــــات، ال1ــــــ0 �ـــــش�ل وتــــــدعم النتـــــائج املرجــ رو�خلقـ ن

ر إ�ــشاء ثقافــة الــتعلم مــدى اMNيــاة ال1ــHawkins(. 0 ,2005 :22(وم�افأ¨Gــا ي لــذا فإنــھ مــن الــضر و
واقــــف »فــــراد واملنظمــــات، وتطــــو�ر ا�Nـــــو و5ــــذا يتطلـــــب ف^ــــم م. �ــــ�õع املــــشاركة و�عظــــم الفوائــــد

   .املناسب والبÞية التحتية لدعم �علم »فراد مدى اMNياة



  تنمية ثقافة التعلم مدى الحياة  لدى طالب كليات التربية بمصر   معوقات
 "دراسة ميدانية"

  محمود أحمد محمود دمحم/ أ
  دمحم عبد السالم العجمي/ د.أ 
  عبد الناصر سعيد عطايا/ د.أ

 

 

134 

  :معوقات تنمية ثقافة التعلم مدى ا($ياة لدى طالب Sليات ال\]بية بمصر

5ا UـT تنميـة ثقافـة  ريمكن تصÞيف املعوقات ال01 تحو دو قيام (ليات ال
	بية بمصر بـدو ن ل
  :دى طالGHا TU  �يالتعلم مدى اMNياة ل

ـــــــن ذلــــــــــك -1 ـــــــة بالطالــــــــــب، ومـــ ـــــــات خاصـــ ات : معوقــ ـــة املقــــــــــر ــــــالب بطبيعـــــــ ـــــــام الطــــ رقلـــــــــة إملـــ
وضـــــعف إعــــداد5م UــــT مرحلـــــة مــــا قبــــل ا�Nامعـــــة  ،)253، 2004رمــــضان، (ومتطلبا¨Gــــا

باإلضــافة إoــ7 �عــود الطــالب �عتمــاد ع8ــ7 أســتاذه UــT كث~ــ	 مــن ). 430: 2016حب�ــب، (
تبــــا ر»مـــو املتعلقــــة بتعليمـــھ، وا لط مف^ــــوم الـــتعلم لــــدGÈم باMNــــصو ع8ـــ7 الــــش^ادة UــــT ر

  .لاملقام »و
�س، ومـــــن ذلـــــك افتقـــــاد معظـــــم أعـــــضاء 5يئـــــة  -2 ـــات خاصـــــة بأعـــــضاء 5يئـــــة التـــــد رمعوقــ

ح الفر�ــــق، وقلــــة حــــرص �عــــض^م ع8ــــ7  ح العمــــل ا�Nمــــا�T أو العمــــل بـــر �س لــــر والتـــد و ر
ة معظم^ـــم ع8ــ7 اســـ تخدام رالتطــو�ر املـــستمر ألداGïــم »(ـــادي¦0 والتقàــ0، وضـــعف قــد

وسائل التقنية اMNديثة وتوظيف^ا TU العملية التعليمية، كمـا أن التقـو�م الـذا�ي ألداء 
د TU أذ5اGßم أو ا5تمامـا¨Gم، وقلـة حـرص  �س بال�لية غ~	 وا رمعظم أعضاء 5يئة التد ر
ـــــساعات املكتWيـــــــة أو ح1ـــــــ�  ـــــشطة الطالبيـــــــة أو الــ ــــاعات »�ــ ــــــل ســـ معظم^ـــــــم ع8ـــــــ7 تفعيـ

ـــام با�Nوانــــــب النظر�ــــــة UــــــT العمليــــــة  ).430 :2016حب�ــــــب، (تحديــــــد5ا للطلبــــــة و�5تمـــ
التعليميـــة ع8ــــ7 حــــساب النـــوا·T العمليــــة والتطبيقيــــة، وقلـــة ا5تمــــام �عــــض »ســــاتذة 
بمناقشة طالGHم TU »بحاث ال01 ي�لفوGßم بإعداد5ا، وقلة ��õيع الطالب ع78 إبداء 

ه ح�1 ولو (انت �سيطة ائھ وأف�ا رآ   .ر
ا -3 ات الد رمعوقــــات خاصــــة بــــاملقر ـــديم و�نــــدرج ر ات قـ ـــر 5ــــا أن محتــــو املقـ رســــية، وأبر ىز

�خ العلم  ).430: 2016حب�ب، . (رتحت ما �س¦� بتا
�س والـــــتعلم  -4 ـــة للتـــــد ـــر النظـــــرة التقليديــ �س، حيـــــث تــ ـــات خاصـــــة بطـــــر التـــــد رمعوقــ ىر ق

ــــــالل  ــــــشر5ا مـــــــن خـ ــــــة، و�إم�انـــــــھ �ـ ــــو منبـــــــع املعرفـ ـــم 5ـــ لاملتمركـــــــز حـــــــو املعلـــــــم أن املعلــــ
�جيا بــنde أكÔــ	 ترك~ــ¡ا ع8ـــ7 تــم ا ا§Mاضــرات الرســمية، إال أنــھ ًســaبدال 5ــذا الــرأي تــد ً ر

 TـــU ـــشطةÞيع الطـــالب ع8ـــ7 املـــشاركة ال�õس والـــتعلم، حيـــث يـــتم �ـــ� رالطالـــب UـــT التـــد
 TـــــU ن مــــشار(و اســــة، كمـــــا ينظــــر إلــــGÄم �ـــــش�ل م
¡ايــــد ع8ــــ7 أGßـــــم مبتكــــر نقاعــــات الد و ُ ر
ـــات اMNالــــــة، اســـ ســــــمية، و�حللــــــو د ض تقديميــــــة  ــــر رالــــــتعلم؛ فيقــــــدمو بانتظــــــام عــ نر  ون

ـــة �ــ �و5ات »عمـــــال، و�ناقـــــشو املواقــــف �دا رو�فحــــصو ســـــ�نا نر ـــدما يaبàـــــ� . ن ح1ـــــ� عنــ
ا ســـلبيا، ف^ـــم �ـــشار(و UـــT إ�ـــشاء املعرفـــة مـــن حيـــث إGßـــم �ـــستمعو إoـــ7  نالطـــالب دو ن ً ًر
اســـية، و�ـــدونو املالحظـــات أو �علقـــو علGÄـــا، (ـــل  ات الد ناملعلـــم، و�ـــستوعبو املقـــر ن رن ر

ا¨Gم، ومؤ5 ربطر�قتھ اN#اصة وفقا لقد
 -Brady, 2013: 93(ال¨Gم، ومعرفGÇم الـسابقةً

106(. 
�س، وم�Gـا -5 رمعوقات خاصة بطر التـد �س بال�ليـة : ق راعتمـاد معظـم أعـضاء 5يئـة التـد

�س، املتمثلــــة با§Mاضــــرة التقليديــــة  رع8ــــ7 الطــــر التقليديــــة UــــT التــــد : 2016حب�ــــب، (ق
  .، وكÔ	ة استخدام أسلوب التلق~ن TU العملية التعليمية)430

غيـــاب ثقافـــة ا�Nـــودة : خاصـــة باملنـــاخ الثقـــاTU الـــسائد UـــT ال�ليـــة، ومـــن ذلـــكمعوقـــات  -6
ـــ7 كفــــاءة املؤســــسة موج^ــــة نحــــو الكــــم . ب�ليــــات ال
	بيــــة، فأغلــــب املؤشــــرات الدالــــة ع8ـ

لوال
¡ايد غ~	 ا§Mسوب ألعداد الطلبة امللتحق~ن بال�لية، فقبـو الطلبـة أصـبح وسـيلة 
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7 ضــعف املواءمـة بــ~ن مخرجــات التعلــيم باإلضـافة إoــ. السـتجالب ال
	ضــية �جتماعيــة
ــــل  ف ا§Mـــــصلة والتأ5يـ ــــد�ي مـــــستو املعـــــا ــــل ال1ـــــ0 �عـــــود إoـــــ7 تـ ـــو العمـ رومتطلبـــــات ســ ى ق
�ـة والتطبيقيـة، حيـث إGßـا متطلبـات  ات التحليليـة و�بت�ا راملتخصص، وضعف القـد ر
 ،0àانب التق�Nك~¡ ع78 ا	
أساسية يÞب'T توافر5ا TU ا§#رجات ا�Nامعية، فضال عن ال

الز�ادة الكب~	ة TU أعداد الطلبة TU  ).222: 2019املش^دا�ى، (ي5مال ا�Nانب الWشر وإ
ــــــد�ي معــــــــــدالت  ا لتــــ ــــــــل مــــــــــصد ــــات املاديــــــــــة، تمثــ ــــــــضعف �م�انــــــ �Mو�ة بــ ــــ ـــة، مــــــ رال�ليـــــــ

وا�ــــسام الثقافــــة الــــسائدة UــــT ال�ليــــة بالــــسلبية واMNــــذر، ). 430: 2016حب�ــــب، (»داء
ا5ر الـــنص القـــانو�ي والقواعـــد واللـــوائح وصـــعو�ة تقبـــل »ف�ـــار ا�Nديـــدة و�ل
ـــ¡ام بظـــ

5ا للمناخ ال
	بو السليم يالتعليمية، باإلضافة إ7o افتقا   .ر
ــــــظ الطالــــــــب  -7 ــــصر ع8ـــــــ7 قيـــــــاس حفـ ـــيم، والــــــــذي يقتـــ ـــــاليب التقيــــ ـــة بأســ ـــــات خاصــــ معوقــ

وعدم اع
	اف سياسات التقييم بتعلم الطالـب الـذي يحـدث خـارج . رملوضوعات املقر
ب التقيــيم ال1ــ0 �ــ�õع الــتعلم التقليــدي املعتمــد ا�Nامعــة، و�عــود الطــالب ع8ــ7 أســالي

ع78 الذاكرة، أو تتعامل مع املعرفة ع78 أGßا أجزاء غ~	 مÞسقة من املعلومات، ولذلك 
ــــو صـــــعو�ة UـــــT التكيـــــف مـــــع �عقيـــــد وا�ـــــسيابية الـــــتعلم UـــــT أوضـــــاع العـــــالم  نقـــــد يواج^ـ

  .اMNقيقي
ة -8 ـــوم UــــT (ليــــات : رمعوقــــات خاصــــة بــــاإلدا حيــــث تؤكــــد الثقافــــة ا�Nامعيــــة الــــسائدة اليـ

وال . ال
	بيــة ع8ــ7 العالقــات ال^رميــة، ســواء بــ~ن العــامل~ن فGÄــا، أو بيــ�Gم و�ــ~ن املتعلمــ~ن
ط -بحكم ت�و��Gا ال^رمي-�سمح تلك الثقافة  و بWنـاء ثقافـة للـتعلم، ألGßـا ال تـوفر الـشر

سـخت العديـد مـ مة لذلك، كما أGßا قد  رالال ن القـيم والعادات والتقاليد ال01 تحد من ز
ـــذه الثقافـــــة ع8ــــــ7  ـــــي 5ــ ـــر إعـــــادة النظـــــر فـ قيـــــام ثقافـــــة �علـــــم حقيقيـــــة؛ لـــــذلك لـــــزم »مــ

اســـة : مـــستو�~ن رمـــستو ا�Nامعـــة ك�ـــل، ومـــستو قاعـــة الد ى : 2006حيـــدر، وســـالم، (ى
ىعالوة ع78 ذلك فإن 5ناك انخفاضا TU مستو و�T أكÔ	 العامل~ن TU ال�ليـة). 38 -37 ً 

ـــيم UـــــT ال�ليـــــة  ـــة لنظـــــام جـــــودة التعلــ بثقافـــــة الـــــتعلم، وقلـــــة دعـــــم املؤســـــسات ا�MNوميــ
  ).430: 2016حب�ب، (

اسة امليدانية (   :)رالد

اسة امليدانية: أوال   :رأ�داف الد

5ا  اسة امليدانية التعرف ع78 املعوقات ال01 تحو دو قيام (ليات ال
	بية بدو ر5دفت الد ن ل ر
  .ياة لدى طالGHا التعلم مدى اTUMN تنمية ثقافة

اسة امليدانية: ثانيا  :رأداة الد

اسة، وقد تم إعداد  اسة امليدانية �سaبانة �غرض جمع البيانات من عينة الد ر      استخدمت الد ر
اسات السابقة، و»دبيات  ر5ذه »داة TU ضوء ما أسفر عنھ ا�Nانب النظر من عرض وتحليل للد ي

اســــة،  ومــــن ثـــم قــــام الباحــــث بتحكـــيم تلــــك »داة، والتأكــــد مــــن رالعلميـــة املتخصــــصة UــــT مجـــال الد
  :صالحيGÇا بحساب معامالت الثبات و��ساق الداخT8 ل^ا، ع78 النحو  �ي
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اسة   -أ    رصدق أداة الد

ىتم التأكد من صدق �سـaبانة الظـا5ر وصـدق ا§Mتـو مـن خـالل عرضـ^ا ع8ـ7 مجموعـة  ي
اسة؛ وذلك للقيـام بتحكيم^ـا �عـد �طـالع يمن ا§Mكم~ن من ذو �ختصاص واÍ#N	ة  TU مجال ا رلد

اسة مقياس ليكـرت  اسة، و�ساؤال¨Gا، وأ5داف^ا، وقد استخدمت الد رع78 عنوان الد ثال)ـي Likert  ر
ة مـن وج^ـة نظـر عينــة )  غ~ـ	 متـوفرة- متـوفرة إoـ7 حـد مـا-متـوفرة( جـة تـوافر (ـل عبـا رللتعـرف ع8ــ7 د ر

اسة   .رالد

اسة  -ب    :ر��ساق الداخT8 ألداة الد

ــــدا للمـــــراد قياســــــھ   ات املقيــــــاس تمثـــــيال جيــ ًيقـــــصد باال�ـــــساق الــــــداخT8 مـــــدى تمثيــــــل عبـــــا ً
ر

)618: 2002, Creswell( اســة تـم تطبيق^ــا ميــدانيا ً، فبعـد التأكــد مــن الـصدق الظــا5ر ألداة الد ر ي
من طالب (ليات ال
	بية، وتم التعرف ع78 مدى ا�ساق أداة ) 185(ع78 عينة استطالعية م�ونة من 

اسة م جة ا§Mورالد ة ود جة (ل عبا تباط ب~ن د رن خالل حساب معامالت � ر ر ر ُالبعـد الـذي تÞت¦ـ0 /ر

تبــاط ب~	ســو  نلـھ باســتخدام معامــل ا نتــائج حــساب ) 1(ل، و�و}ــ| ا�Nــدو (Person Correlation)ر
5ا TU تنمية ثقافة التعلم مدى  ر��ساق الداخT8 للمعوقات ال01 تحو دو قيام (ليات ال
	بية بدو ن ل

  .ةاMNيا

  )1(لجدو 

5ا UـــT تنميـــة ثقافـــة   ر��ـــساق الـــداخM§ T8ـــو املعوقـــات ال1ـــ0 تحـــو دو قيـــام (ليـــات ال
	بيـــة بـــدو ن ل ر
  )2511=ن(التعلم مدى اMNياة 

ة را§Mو تباط   رالعبا رمعامل ا
ة با§Mو رالعبا   ر

	Ôالعملية التعليميةك TU 0.69  ة استخدام أسلوب التلق~ن**  

اقتصار أساليب التقو�م ع78 قياس حفظ الطالب ملوضوعات 
  راملقر

0.72**  

ر�عود الطالب �عتماد ع78 أستاذه TU كث~	 من »مو املتعلقة 
  بتعليمھ

0.36**  

قلة ا5تمام �عض »ساتذة بمناقشة طالGHم TU »بحاث ال01 
  وGßم بإعداد5اي�لف

0.67**  

ه ح�1 ولو (انت �سيطة ائھ وأف�ا رقلة ��õيع الطالب ع78 إبداء آ   **0.66  ر

تباط مف^وم التعلم لدى الطالب باMNصو ع78 الش^ادة TU املقام  لا ر
  ل»و

0.63**  

املعوقات ال01 
نتحو دو  ل
قيام (ليات 

5ا  رال
	بية بدو
TU تنمية ثقافة 

التعلم مدى 
  اMNياة

�5تمام با�Nوانب النظر�ة TU العملية التعليمية ع78 حساب 
  النوا·T العملية والتطبيقية

0.60**  

  ).0.01(ى قيمة دالة إحصائيا عند مستو داللة **
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�| مـــن ا�Nــــدو  ــ ات محــــو املعوقـــات ال1ـــ0 تحــــو دو قيـــام (ليــــات ) 1(ليتـ نأن جميـــع عبـــا ل ر ر
تبــاط  جـة ال�ليــة للمحــو بمعامــل ا 5ا UــT تنميــة ثقافـة الــتعلم مــدى اMNيــاة تــرتبط بالد رال
	بيـة بــدو رر ر

ىدال إحـــصائيا عنــــد مـــستو داللــــة  املعوقـــات ال1ــــ0  رؤكـــد ��ــــساق الـــداخM§ T8ــــو، و5ـــو مــــا ي)0.01(ً
5ا UـT تنميــة ثقافـة الــتعلم مــدى اMNيـاة، وUــT ضـوء تلــك النتــائج  رتحـو دو قيــام (ليـات ال
	بيــة بــدو ن ل

T8سم باال�ساق الداخaاسة ت   .رفإن أداة الد

اسة  -ج    رثبات أداة الد

ـــات  ـــاخ Reliabilityتــــم حــــساب الثبـ نبـ ُ�عــــد ، حيــــث Cronbach's alphaو بطر�قــــة ألفــــا كر
نباخ أ�سب الطـر MNـساب ثبـات �سـتWيانات قمعامل ألفا كر مقـاي�س �تجـاه حيـث يوجـد مـدى / و

ة  جات ا§Mتملـــة ل�ـــل مفــــردة أو عبـــا رمحـــدد مـــن الــــد و�ـــتم حـــساب قيمــــة ). 492: 2011أبـــو عــــالم، (ر
  ): Larry, Johnson ,2019 :171(من املعادلة ) =(معامل ألفا 

  

نباثباتمعامل  α حيث ات، وKخ، وو ألفا كر تباط  ر عدد العبا رمتوسط قيم معامالت �
ات    . the average correlation between the itemsرب~ن العبا

اسة امليدانية: ثالثا   رمجتمع وعينة الد

اسة امليدانيـة إoـ7 معوقـات تنميـة ثقافـة الـتعلم مـدى اMNيـاة لـدى  التعـرف ع8ـ7 ر5دفت الد
اســـة يتـــضمن طـــالب (ليـــات ال
	بيـــة وUـــT، صرطـــالب (ليـــات ال
	بيـــة بمـــ ر 5ـــذا �طـــار فـــإن مجتمـــع الد

اسة تم مراجعة �حصائيات الرسمية TU (ليات ال
	بيـة ال1ـ0 تـم بمصر،  رولتحديد -�م مجتمع الد
 0ãåا اسة GHا، TU للعام الد رتطبيق أداة الد اسة 2021/ 2020ر رم، وتب~ن أن إجماTo -�م مجتمع الد

  ). 78673(يبلغ 

ـــ ـــة الطبقيــــــة وقـــــد تـــ ــــة باســــــتخدام أســـــلوب العينـــ اسـ رم حـــــساب العينــــــة املمثلـــــة §�تمــــــع الد
Stratified sample ،ــ7 ثـالث طبقــاتoاســة إ »وoــ7 تـضم (ليــات تمثــل : رحيـث تــم تقــسيم مجتمـع الد

، والثانيـــة تـــضم (ليـــات تمثـــل )أســـيوط، واملنيـــا، و�àـــ0 ســـو�ف: (، وÁـــT)الوجـــھ القب8ـــT(جنـــوب مـــصر 
TــÁ5ـر،: (العاصـمة، و ، )يالوجــھ البحــر(، والثالثــة تـضم (ليــات تمثـل شــمال مـصر ) وعــ~ن شـمسز»

TــÁق، والدق^ليــة: (و� �ة، وكفــر الــشيخ، وطنطــا، والزقــا ز�ســكند ، وتــم حــساب اMNــد »د�ــى للعينــة )ر
جـان  اسـة ل�ـل فئـة باسـتخدام معادلـة ك~	ج�ـ$0ã مو رالعـشوائية املمثلـة §�تمـع الد  Krejcie andر

Morganة التالية وال01 تكتب ع78 ا   ):lodico, 2010: 146(رلصو

  
جة حر�ة واحدة ومستو ثقة X2  -�م العينة، وSحيث  ى قيمة مرsع (اي ا�Nدولية عند د ر

تمثــل �ـــسبة تــوافر اN#اصــية ا§Mايــدة بـــا§�تمع P  -�ــم ا§�تمــع، وN، و)3.841(يو�ــساو ) 0.05(
جة الدقة و�ساو d، و)0.5(يو�ساو  ي TÁ د   ). 0.05(ر
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جــــان تبـــ~ن أن اMNـــد »د�ــــى للعينـــة العـــشوائية املمثلــــة و�اســـتخدام مع رادلـــة ك~	ج�ـــ$0ã مو
اســـــة يبلـــــغ  �ـــــع )382(ر§�تمـــــع الد اســـــة ) 3583(ز، وقـــــد قـــــام الباحـــــث بتو ـــع الد ـــ7 مجتمــ راســـــaبانة ع8ــ

م، مــع مراعــاة متغ~ــ	ات وخــصائص ا§�تمــع »صــT8 والعــدد 2021املــسGÇدف UــT شــ^ر مــايو مــن عــام 
دد �سaبانات ال01 عـادت للباحـث وتـم مراجعGÇـا وخـضعت للتحليـل املسGÇدف ل�ل فئة، وقد بلغ ع

  .اسaبانة) 2511(

 Bساليب واملعا(eات Jحصائية: راdعا

اســة و�جابــة ع8ــ7 �ـساؤال¨Gا تطلــب ذلــك تحليــل البيانــات باســتخدام  رلتحقيـق أ5ــداف الد
T8عض »ساليب �حصائية الوصفية و�ستداللية وال01 تضمنت ما ي�:  

ات والÞسب املئو�ة لالستجاباتالتك -1   .ررا
 .املتوسط اMNساsي -2

 .ي �نحراف املعيار -3
 . معامل �ختالف -4
 : Independent sample t-testاختبار التاء للعينات املستقلة  -5
 One Way ANOVA:   تحليل التباين أحادي �تجاه -6

اسـة باسـتخدام �صـدار اN#ـامس والعـ ن لعــام روقـد تـم تحليـل البيانـات اN#اصـة بالد وشر
، كمـــا تـــم SPSS (Statistical Package for Social Sciences(م مـــن الÍ	نـــامج �حـــصاúي 2017

  .ل TU تÞسيق ا�Nداو والرسوم البيانيةMicrosoft Excelاستخدام برنامج �كسيل 

اسة امليدانية: خامسا   :رعرض وتحليل نتائج الد

اســة امليدانيــة مــن خــالل ت رحليــل النتــائج �جماليــة §Mــو أداة رتـم عــرض وتحليــل نتــائج الد
 TــــــU ق اســـــة الفـــــر ، وكــــــذلك د ــــذا ا§Mـــــو اســـــة، وكـــــذلك عــــــرض وتحليـــــل النتـــــائج التفــــــصيلية ل^ـ والد رر ر

T8ات »ولية كما ي	اسة بحسب املتغ~   :  راستجابات عينة الد

�ا nــm تنميــة ثقافــة الــتعلم مــدى   - أ راملعوقــات الPــO تحــو دو قيــام Sليــات ال\]بيــة بــدو ن ل
  ا($ياة 

ــــ| ـــات ) 2(ل ا�Nـــــــدو يو}ـــ ــــسابية و�نحرافــــ ـــــة واملتوســـــــطات اMNـــ ات والÞـــــــسب املئو�ــ ـــرا رالتكــــ
اسـة ع8ــ7 املعوقــات ال1ـ0 تحــو دو قيــام  ات، بحـسب اســتجابات عينــة الد �ـة وترت�ــب العبــا ناملعيا ل ر ر ر

5ا TU تنمية ثقافة التعلم مدى اMNياة لدى طالGHا   .ر(ليات ال
	بية بدو
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  )2(لجدو 

اسة  5ا TU تنمية ثقافة ر استجابات عينة الد رع78 املعوقات ال01 تحو دو قيام (ليات ال
	بية بدو ن ل
  )2511=ن(التعلم مدى اMNياة 

  �ستجابات

ة م   رالعبا
متوفرة إ7o   متوفرة

  حد ما
  غ~	 

  متوفرة

املتوسط 
  اMNساsي

�نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  التوافر

  ال
	ت�ب

  211  943  1357  ك
1  

كÔـ	ة اسـتخدام أســلوب 
ـــــة  ــــ ـــT العمليــ ـــ~ن Uـــــــ التلقـــــــ

  %8.40  %37.55  %54.04  %  تعليمية ال
  2  متوفرة  0.65  2.46

  294  982  1235  ك

2  

ـــــاليب  ــ ــــــ ــ ــــــــصار أســـــ ــ ـــــــ ــ اقتـ
ــــــاس  ــ ــــــ7 قيــ ـــــو�م ع8ـــ التقــــ
ـــــــب  ـــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــــظ الطالــــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــ حفـــ

  رملوضوعات املقر 
%  49.18%  39.11%  11.71%  

  4  متوفرة  0.68  2.37

  400  1088  1023  ك

3  
�عـــود الطالـــب �عتمـــاد 
ع78 أستاذه TU كث~	 من 

  %15.93  %43.33  %40.74  %  لقة بتعليمھر»مو املتع
2.25  0.71  

 7oمتوفرة إ
  حد ما

6  

  414  913  1184  ك

4  

ـــــــض  ــ ـ ـــــــام �عــ ـــ ــــة ا5تمــ قلـــــــ
ــــــشة  ــ ــــــ ــــاتذة بمناقــ ــــــ ــ »ســـ
طالGHم TU »بحاث ال1ـ0 

  ي�لفوGßم بإعداد5ا 
%  47.15%  36.36%  16.49%  

2.31  0.74  
 7oمتوفرة إ

  حد ما
5  

  595  1002  914  ك
5  

ـــــ ب قلـــــــة �ـــــــ�õيع الطالــ
ه  ائھ وأف�ـا رع78 إبداء آ ر

  %23.70  %39.90  %36.40  %  ح�1 ولو (انت �سيطة 
2.13  0.76  

 7oمتوفرة إ
  حد ما

7  

  243  739  1529  ك
6  

تبــــاط مف^ــــوم الـــــتعلم  را
ــــــب  ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــــدى الطالــ ــ ـــــــ ــ ـــــ لــ
ــــــ7  ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــــصو ع8ــــ ـــــــ ــ ــــــ ــ لباMNــ
  لالش^ادة TU املقام »و 

%  60.89%  29.43%  9.68%  
  1  متوفرة  0.67  2.51

  302  914  1295  ك

7  

ـــــــب  ــــــام با�Nوانــــــ �5تمـــــــ
ـــــة  ـــــT العمليــــ ـــة Uــــ النظر�ــــــ
التعليميــة ع8ـــ7 حـــساب 
ـــــة  ــــــ ــ ـــــــ ـــــــوا·T العمليـــ ــ ــــــ ـ ــ النــــ

  والتطبيقية

%  51.57%  36.40%  12.03%  
  3  متوفرة  0.69  2.40

5ا TU تنمية ثقافة  رإجماTo املعوقات ال01 تحو دو قيام (ليات ال
	بية بدو ن ل
  التعلم مدى اMNياة

ـــ  متوفرة  0.45  2.35   ــ
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ـــن ا�Nــــدو  �| مـ ـــات ) 2(ليتــــ ـــ0 تحــــو دو قيــــام (ليـ جــــة تــــوافر إجمــــاTo املعوقــــات ال1ـ نأن د ل ر
5ا UــT تنميــة ثقافــة الــتعلم مــدى اMNيــاة تقــع UــT مــستو  ىال
	بيــة بــدو ̂ــة نظــر عينــة " متــوفرة"ر مــن وج

اسة بمتوسط حساsي  جة التوافر ع78 مستو )2.35(رالد ى، وقد تراوحت املتوسطات اMNسابية لد ر
ات من  جة توافر5ا جميعـا UـT مـستو )2.51(إ7o ) 2.13(رالعبا ات جاءت د ى، أي أن العبا ر " متـوفرة"ر

جــة التــوافر يالحــظ "متـوفرة إoــ7 حــد مــا"و ليـا بحــسب املتوســط اMNــساsي لد ات تنا ر، و�
	ت�ــب العبــا ز ر
Toت�ب التا	
  :  أGßا جاءت بال

تبـــاط مف^ـــوم الـــتعلم لـــدى الطالـــب باMNـــصو ع8ـــ7 الـــش^ادة Uـــ -  لا ، بمتوســـط ر لT املقـــام »و
كÔـــ	ة اســـتخدام أســـلوب التلقـــ~ن UـــT العمليـــة  ).0.67(ي، وانحـــراف معيـــار )2.51(حـــساsي 

  ).0.65(ي، وانحراف معيار )2.46(التعليمية، بمتوسط حساsي 

ــــوا·T العمليــــــــة  -  ــــ7 حــــــــساب النــــ ـــــة UــــــــT العمليــــــــة التعليميــــــــة ع8ــــ ــــب النظر�ـــ ــــــام با�Nوانــــ �5تمـ
  ).0.69(ي، وانحراف معيار )2.40(والتطبيقية، بمتوسط حساsي 

، بمتوسـط حـساsي  -  راقتصار أساليب التقو�م ع78 قياس حفظ الطالب ملوضوعات املقر
  ).0.68(ي، وانحراف معيار )2.37(

ـــام �عـــــض »ســـــاتذة بمناقـــــشة طالGHـــــم UـــــT »بحـــــاث ال1ـــــ0 ي�لفـــــوGßم بإعـــــداد5ا،  -  قلـــــة ا5تمــ
  ). 0.74(ي، وانحراف معيار )2.31(بمتوسط حساsي 

رلب �عتماد ع78 أستاذه TU كث~	 من »مو املتعلقة بتعليمھ، بمتوسط حساsي �عود الطا - 
  ).0.71(ي، وانحراف معيار )2.25(

ه ح1ــ� ولــو (انــت �ــسيطة، بمتوســط حــساsي  -  ائــھ وأف�ــا رقلــة �ــ�õيع الطالــب ع8ــ7 إبــداء آ ر
  ).0.76(ي، وانحراف معيار )2.13(

5ا املنـوط GHـا UـT تنميـة ثقافـة و�ش~	 5ذه النتائج إoـ7 أن (ليـات ال
	بيـة بمـصر ال ت رقـوم بـدو
ه التقليـــدي، كمـــا أن الÍـــ	امجاMNيـــاةالـــتعلم مـــدى   ر لـــدى طالGHـــا، فاملنـــاخ الـــسائد GHـــا ال يـــزال UـــT طـــو

ات اMNاليـة، مـن أجـل تنميـة ثقافـة  رداخل (ليات ال
	بية تحتاج إ7o املراجعة وفقا للتغ~ـ	ات والتطـو ً

ليب التقو�م ال تتفق مع احتياجات الطلبة، كما أن �عض التعلم مدى اMNياة، باإلضافة إ7o أن أسا
¨Gم ع8ــ7 اســتخدام طــر  �س ال يلمــو بأســاليب التقــو�م اMNديثــة، وضــعف قــد قأعــضاء 5يئــة التــد رن ر
اåـــ0ã والطلبـــة، فـــضال عـــن ضـــعف  �س ا§#تلفـــة ال1ـــ0 تـــتالءم مـــع طبيعـــة املـــنde الد روأســـاليب التـــد ر

املستو العل¦0 أحيانا لبعض^م
ً

 . ى

جـا ع ذلـك إoـ7 غيـاب ثقافـة ا�Nـودة ب�ليـات ال
	بيـة، فأغلـب املؤشـرات الدالـة ع8ـ7 رو�مكـن إ
̂ــة نحــو الكــم، باإلضــافة إoــ7 ال
¡ايــد غ~ــ	 ا§Mــسوب ألعــداد الطلبــة امللتحقـــ~ن  كفــاءة املؤســسة موج
 TـU ىبال�لية، مع ضعف مستو املدخالت التعليميـة ال1ـ0 التحقـت بال�ليـة، حيـث إن إعـداد الطالـب

جة كب~	ة ع78 جودة التعليم باملؤسسة التعليمية ا�Nديدة ال01 املرحلة التعلي رمية السابقة يؤثر بد
م�Mو�ة بضعف �م�انات املادية املتاحة، مع قلة الوقـت ا§#ـصص للمحاضـرة، ف�ـل . التحق GHا

ا لتــــد�ي معــــدالت »داء اســــة . ًرذلــــك يمثــــل مــــصد اســــة ) 2019املــــش^دا�ى، (رو5ــــو مــــا يتفــــق مــــع د رود
  ).2005ردمحم فاطمة، نو الدين سا0ãå، ). (2016حب�ب، (

تباط مف^وم الـتعلم لـدى الطالـب باMNـصو ع8ـ7 الـش^ادة UـT املقـام  لو�مكن تفس~	 سWب ا ر
اسة  ر»و و�تفق ذلك مع د ، وال01 توصلت نتائج^ا أن التعلم مدى اMNياة بالÞسبة )candy, 2000(ل
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	Íقسام وال« TU سوا فيھ، حيث لم يكن 5ناك للعديد من الطالب لم يكن موضع تقدير رامج ال01 د
ة الفكر�ة TU ال�لية رشعو حقيقي باإلثا �مـا يرجـع قلـة ا5تمـام �عـض »سـاتذة بمناقـشة طالGHـم .ر ر و

ىUـــT »بحـــاث ال1ـــ0 ي�لفـــوGßم بإعـــداد5ا إoـــ7 تـــد�ي مـــستو الطـــالب و»بحـــاث ال1ـــ0 يقـــدموGßا و�ـــشاGH^ا 
5ـا ملعــاي~	 الكتابــة العلميــة ومن�eيـات  البحــث الــسليمة، كمــا قــد يرجـع ذلــك إoــ7 كÔــ	ة »عبــاء روافتقا

�س أو  �س ب�ليــات ال
	بيــة، ســواء مـــا يتعلــق م�Gــا بــاألداء التـــد رامللقــاة ع8ــ7 عــاتق أعــضاء 5يئـــة التــد ر
لالبحÜــــ0 أو خدمــــة ا§�تمــــع، واعتبــــار 5ــــذه »بحــــاث مجــــرد تحــــصيل حاصــــل MNــــصو الطــــالب ع8ــــ7 

جات أعمال السنة تطبيقا للوائح املتبعة  ًد
اسـة. TU ال�ليـةر  )Stephen ,2015 :1-رو�تفـق ذلـك مـع د
GHم واحتياجا¨Gم ومق
	حا¨Gم لم تؤخذ TU �عتبار (6 أى الطالب أن تجا رحيث    .ر

اسة بحسب املتغq]ات Bولية   - ب ق mn استجابات عينة الد اسة الفر رد  ور

اســة بحــسب املتغ~ـــ	ات أو اN#ــصائص »وليـــ ق UــT اســتجابات عينـــة الد اســة الفـــر رتــم د ة ور
T8اسة، وجاءت النتائج كما ي  :رلعينة الد

اسة بحسب متغq] النوع  -1 ق mn استجابات عينة الد اسة الفر رد   ور

اســـة حـــو معوقـــات تنميـــة ثقافـــة الـــتعلم مـــدى  ق UـــT اســـتجابات عينـــة الد اســـة الفـــر للد ر ور
اMNيــاة لــدى طـــالب (ليــات ال
	بيــة بمـــصر بحــسب متغ~ــ	 النـــوع تــم اســتخدام اختبـــار التــاء للعينـــات 

  ).3(ل، وقد (انت النتائج كما 5و مو}| با�Nدو Independent sample t-testستقلة امل

  ) 3(لجدو 

اسة بحسب متغ~	 النوع ق TU استجابات عينة الد رالفر   و

 العدد النوع  را§Mو
املتوســـــــط 

 اMNساsي
�نحــــراف 

 ياملعيار
 "ت"قيمة 

ـــــــة  ــــــــ الداللـــــــــ
 �حصائية

لاملعوقـــــات ال1ــــــ0 تحــــــو  0.44 2.38 872 ذكر
ــــــات  ــــــــ ـــــــام (ليـــــــــ ـــــــــ ـــ ندو قيـــ

ــــــــ ــــT ال
	بيـــــ ــــــــ 5ا Uــ ـــــــــدو رة بـــــ
ـــــة ثقافــــــــة الــــــــتعلم  تنميـــ

 مدى اMNياة

�Ü0.46 2.33 1639 أن 
2.86 0.00 

  :ما يT8) 3(لو�ت�| من ا�Nدو 

5ا ) 2.86(أن قيمة التاء  ق ذات ) 0.00(ر(انت بداللة إحصائية قد وو5و ما �ع0à وجود فـر
بمتوســـط ) ذكـــر(ملتوســـطات لفئـــة ، حيـــث (انــت أع8ـــ7 ا)0.05(ىداللــة إحـــصائية عنـــد مـــستو داللـــة 

أي )2.33(بمتوسط حساsي ) أن�Ü(و(انت أقل املتوسطات لفئة ) 2.38(حساsي  ر، وال �عàـ0 ذلـك أن 
�مــا  �ـا، و رالـذ(و بتـوافر تلـك املعوقــات أع8ـ7 مـن �نــاث، حيـث إن املتوسـط اMNــساsي ل�لGÄمـا متقا رً ر

س فGÄــا الطــالب والطا ف ال1ــ0 يــد ريرجــع ذلــك إoــ7 �ــشابھ الظــر ات و رلبــات UــT (ليــات ال
	بيــة مــن مقــر
ــــافة إoــــــ7 �ــــــشابھ معظــــــم اللــــــوائح  �س وأ�ــــــشطة وأســــــاليب تقيــــــيم، باإلضــ روطــــــر واســــــ
	اتيجيات تــــــد ق

ة TU مختلف (ليات ال
	بية   .روالقوان~ن املنظمة لعمل �دا



  تنمية ثقافة التعلم مدى الحياة  لدى طالب كليات التربية بمصر   معوقات
 "دراسة ميدانية"

  محمود أحمد محمود دمحم/ أ
  دمحم عبد السالم العجمي/ د.أ 
  عبد الناصر سعيد عطايا/ د.أ
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اسة بحسب متغq] التخصص  -2 ق mn استجابات عينة الد اسة الفر رد   ور

ق UـــT اســـتجابات عينـــة ال اســـة الفـــر ولد اســـة حـــو معوقـــات تنميـــة ثقافـــة الـــتعلم مـــدى ر لد ر
ـــات ال
	بيــــة بمـــــصر بحــــسب متغ~ـــــ	 التخــــصص تــــم اســـــتخدام اختبــــار التـــــاء  اMNيــــاة لــــدى طـــــالب (ليـ

  ).4(ل، وقد (انت النتائج كما 5و مو}| با�Nدو Independent sample t-testللعينات املستقلة 

  ) 4(لجدو 

اسة بحسب متغ~	  ق TU استجابات عينة الد رالفر   التخصصو

املتوسط  العدد التخصص را§Mو
 اMNساsي

�نحراف 
 ياملعيار

قيمة 
 "ت"

الداللة 
 �حصائية

ــــــــــ0  0.45 2.33 1371 أدsي ـــات ال1ــــــــ ــــــــ املعوقــــــ
ـــــو دو قيــــــــــام  نتحـــــ ل
ــــــــة  ــــــــ ــــــــات ال
	بيـــ ــــــــ (ليـــ
5ا UـــــــT تنميـــــــة  ــــدو ربــ
ثقافة التعلم مدى 

 اMNياة

 0.46 2.36 1140 عل¦0
-1.67 0.09 

  :ما يT8) 4(لو�ت�| من ا�Nدو 

5ا ) 1.67(انــت قيمــة التــاء ( ق ) 0.09(ربداللــة إحــصائية قــد وو5ــو مــا �عàــ0 عــدم وجــود فــر
، و5و ما قد يرجع إ7o أن جميع الطالب من مختلف )0.05(ىذات داللة إحصائية عند مستو داللة 

�ـة، حيـث إن الب�ئـة التعليميـة واحـدة،  رالتخصصات يتفقو ع78 وجـود تلـك املعوقـات بÞـسب متقا ن
ســائل وأســاليب تقيــيم مaــشاGHة، كمــا أن إعــداد أعــضاء 5يئــة يخــضع الطــالب  وفGÄــا لطر�قــة شــرح و

سـا¨Gم سـت�و  ب إoـ7 حـد كب~ـ	، و�التـاTo فـإن أداء5ـم ومما �س TU مختلف (ليات ال
	بية متقـا نالتد ر ر ر
�ة إ7o حد ما   .رمتقا

اسية -3 اسة بحسب متغq] الفرقة الد ق mn استجابات عينة الد اسة الفر رد ر   ور

ق  اســـة الفـــر ولد اســـة حـــو معوقـــات تنميـــة ثقافـــة الـــتعلم مـــدى ر لUـــT اســـتجابات عينـــة الد ر
اسـية تـم اسـتخدام اختبـار التـاء  راMNياة لدى طالب (ليات ال
	بيـة بمـصر بحـسب متغ~ـ	 الفرقـة الد

  ).5(ل، وقد (انت النتائج كما 5و مو}| با�Nدو Independent sample-testللعينات املستقلة 

  ) 5(لجدو 

ق TU استجابا اسيةوالفر اسة بحسب متغ~	 الفرقة الد رت عينة الد   ر

ـــة  را§Mو ـــــــــ الفرقــــــ
اسية  رالد

املتوسط  العدد
 اMNساsي

�نحراف 
 ياملعيار

قيمـــــــة 
 "ت"

ـــــــة  ــــــــ الداللـــــــــ
 �حصائية

ـــــ7  ــــــــ ـــــــــ »وoـــــــ
 والثانية

ــــــــو دو  0.45 2.33 968 ـــــــ0 تحــ ــــــــات ال1ـــ ناملعوقــ ل
 TU 5ا رقيام (ليات ال
	بية بدو
ــــــدى  ــــــتعلم مــ ـــــة الــ تنميــــــــة ثقافـــ

 اMNياة

ـــة  ـــــــــ الثالثـــــــ
 والرا�عة

1543 2.35 0.46 
-1.21 0.22 
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  :ما يT8) 5(لو�ت�| من ا�Nدو 

5ا ) 1.21((انــت قيمــة التــاء  ق ) 0.22(ربداللــة إحــصائية قــد وو5ــو مــا �عàــ0 عــدم وجــود فــر
، و�مكــــن تفـــس~	 ذلـــك بــــأن الطـــالب مـــن مختلــــف )0.05(ىذات داللـــة إحـــصائية عنــــد مـــستو داللـــة 

ن  اسية ب�ليات ال
	بية يقر والفر الد ر نبوجود معوقات تحو دو تنمية ثقافة التعلم مدى اMNيـاة ق ل
اسية ال تزال تحتاج إ7o تحديث وتطو�ر مستمر، كما أن  ات الد رلدGÈم، وقد يرجع ذلك إ7o أن املقر ر
 7oمة ل^ا، باإلضافة إ 5ا �5تمام وتوف~	 �م�انيات الال ز»�شطة ال01 توجھ للطالب والطالبات �عو ز

�س �عتمدو ع78 أسلوب التلق~ن وأGßم املصدر »سا0ãå للمعرفةأن �عض أعضاء 5يئة ا نلتد   .ر

اسة بحسب متغq] نوع التعليم -4 ق mn استجابات عينة الد اسة الفر رد   ور

اســـة حـــو معوقـــات تنميـــة ثقافـــة الـــتعلم مـــدى  ق UـــT اســـتجابات عينـــة الد اســـة الفـــر للد ر ور
م اســــتخدام اختبــــار التــــاء اMNيـــاة لــــدى طــــالب (ليــــات ال
	بيــــة بمــــصر بحــــسب متغ~ــــ	 نــــوع التعلــــيم تــــ

  ).6(ل، وقد (انت النتائج كما 5و مو}| با�Nدو Independent sample t-testللعينات املستقلة 

  ) 6(لجدو 

اسة بحسب متغ~	 نوع التعليم ق TU استجابات عينة الد رالفر   و

ــــوع  را§Mو ــــــــ ــــــــ نــــــــــ
 التعليم

ـــــــط  العدد ـــــــــ ــــــــ املتوســـــ
 اMNساsي

ــــراف  �نحـــــــ
 ياملعيار

ـــــة  ــــــــ ـــــــــ قيمــــــ
 "ت"

ــــــة  ــــــــ ــــــــ الداللـــ
 ئية�حصا

ـــات ال1ــــــــ0 تحــــــــو  0.45 2.35 1789 عام ل املعوقـــــ
ندو قيـام (ليـات ال
	بيــة 
5ا UـــT تنميـــة ثقافـــة  ربـــدو

 التعلم مدى اMNياة
5ر  0.46 2.34 722 زأ

0.15 0.88 

  :ما يT8) 6(لو�ت�| من ا�Nدو 

5ا ) 0.15((انــت قيمــة التــاء  ق ) 0.88(ربداللــة إحــصائية قــد وو5ــو مــا �عàــ0 عــدم وجــود فــر
، وقـد يرجـع ذلــك إoـ7 الب�ئـة التعليميـة و�م�انيــات )0.05(ىإحـصائية عنـد مــستو داللـة ذات داللـة 

�س،  راملتاحـــة ل�ليـــات ال
	بيـــة، وكـــذلك نوعيـــات ومـــستو الطـــالب والطالبـــات، وأعـــضاء 5يئـــة التـــد ى
�ة إ7o حد كب~	   .رو»�شطة املستخدمة متقا

اسة امليدانية   :رخالصة نتائج الد

اســة امليدانيــة  ملعوقـــات تنميــة ثقافــة الــتعلم مـــدى اMNيــاة لــدى طــالب (ليـــات رأســفرت الد
5ا ما يT8ال
	بية بمصر   :ز عن مجموعة من النتائج أبر

5ا UـT تنميـة  -  جة التوافر إلجمـاTo املعوقـات ال1ـ0 تحـو دو قيـام (ليـات ال
	بيـة بـدو رأن د ن ل ر
اســــة " متـــوفرة"ىثقافـــة الـــتعلم مـــدى اMNيـــاة جـــاءت UـــT مـــستو  رمـــن وج^ـــة نظـــر عينـــة الد

 ).2.35(بمتوسط حساsي 

ق ذات  Independent sample t-testأو}ـ| اختبـار التــاء للعينـات املـستقلة  -  ووجـود فــر
ـــوع UــــT اســــتجابات عينــــة ) 0.05(ىداللــــة إحــــصائية عنــــد مــــستو داللــــة  بحــــسب متغ~ــــ	 النـ
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اســــة حــــو  لالد ـــات تنميـــــة ثقافــــة الــــتعلم مــــدى اMNيـــــاة لــــدى طــــالب (ليــــات ال
	بيـــــة ر معوقـ
نة باإلناثبمصر، حيث (ان امل رتوسط اMNساsي الستجابات الذ(و أكÍ	 مقا  .ر

ق  عـدم Independent sample t-testأو}ـ| اختبـار التـاء للعينـات املـستقلة  -  ووجـود فـر
ــــ	 التخـــــصص والفرقــــــة ) 0.05(ىذات داللـــــة إحـــــصائية عنـــــد مـــــستو داللــــــة  ــــسب متغ~ـ بحـ

اسـة حــو  اسـية ونــوع التعلـيم UــT اسـتجابات عينــة الد لالد ر  ثقافـة الــتعلم معوقـات تنميــةر
 .مدى اMNياة لدى طالب (ليات ال
	بية بمصر

اسة: سادسا   :رتوصيات الد

اســــة اMNاليــــة وضــــع عــــدد مــــن  اســــة مــــن نتــــائج ، يمكــــن للد رUــــT ضــــوء مــــا أســــفرت عنــــھ الد ر
 الــتعلم مــدى اMNيــاة لــدى طـــالب ثقافــةالتوصــيات ال1ــ0 يمكــن أن تفيــد UــT مواج^ــة معوقــات تنميــة 

  :(ليات ال
	بية بمصر، وم�Gا

�س، وم�Gا -1  :رتوصيات تتعلق �عضو 5يئة التد
  .أن ي�لف »ستاذ طالبھ بأ�شطة �ساعد5م ع78 التعلم الذا�ي �
  .أن يقدم »ستاذ توقعات عالية إلنجاز طالبھ �
  .أن ير�ط »ستاذ التعلم ا�Nديد باÍ#N	ات السابقة للطالب �
  .أن يوجھ »ستاذ طالبھ لكيفية التعلم مـن أخطاGïم �
ات البحث العلمــي لدى طـالبھأن ين¦0 »س �   .رتاذ م^ا
أن ي�سر »ستاذ عمليــة التعلـم بـدال مــن نقل املعـرفة �

ً
.  

  .أن يناقش »ستاذ املفا5يم »جنWية امل^مة أثناء ا§Mاضرة �
  .أن يطرح »ستاذ ع78 طالبھ الaساؤالت ال01 �سaث~	 تفك~	5م �
  .أن يحرص »ستاذ ع78 التعلم من طالبھ �
اسة م�انا ل$Mوار ال^ادئ املتبادل من أجل التعلمأن يجعل  � »ستاذ -�رة الد

ً
  .ر

�سية مع طالبھ � ساتھ التد رأن يتفكر »ستاذ TU مما   .ر
اسية -2 ات الد رتوصيات تتعلق باملقر   ر

اسية التعلم من أجل التعلم � ات الد رأن تدعم املقر   .ر
اسية باMNيــاة الواقعيـة واملستقبلية ل � ات الد رأن ترتبـط املقر   .لطالبر
ــــو إلـــى النتـــائج املتوقعــة مـــن خــالل خطـــوات  � اســية للوصـ ات الد لأن �ــس7Ù املقـــر ر ر

  .منظمة
ات الفرصــة للطالــب للقيــام �عمليــات البحــث عــن (افــة املعلومــات  � رأن تaــيح املقــر

  .راملطلو�ة للمقر
  توصيات تتعلق باأل�شطة وم^مات التعلم -3

ات الكتابة العلمية  �   .لدى الطالبرأن تن¦0 »�شطة الثقافية م^ا
ب الطـــالب ع8ـــ7 املنـــاظرات العلميـــة مـــن خـــالل �عـــض »�ـــشطة الطالبيـــة  � رأن يتـــد

  .بال�لية
ات ميدانية لب�ئة العمل �   ...رأن تر�ط »�شطة الطالب باMNياة امل^نية (القيام بز�ا

�س  -4 رتوصيات تتعلق بطر واس
	اتيجيات التد   ق
ة ع78  � �س طالبھ القد سات عضو 5يئة التد رأن تكسب مما ر   .�ستكشافر
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  .أن ��õع التعلم التعاو�ي الطالب ع78 مواصلة التعلم �
ب العملية ال01 يقوم GHا الطالب TU استÞتاج املفا5يم والتعميمات �   .رأن تفيد التجا

   توصيات تتعلق بأساليب التقييم -5
� 0ãåا رأن تتاح للطالب فرصة املشاركة TU تقييم املقر الد   .ر
  .¦0 والكيفيالك: أن �شمل عملية التقييم البعدين �
جة �ختبار فقط �  .رأن يركز التقييــم ع78 حدوث التعلم، ول�س ع78 د
  .أن تفيد نتائج التقييم الطالب TU تحس~ن �علم^م �

ة -6   رتوصيات تتعلق باإلدا
ات اN#اصة GHم � رأن يمثل الطالب داخل ال�لية TU عملية صنع القرا

ّ ُ.  
ات الطــــــالب  � �Wيــــــة لتحــــــس~ن م^ــــــا ات تد رأن تــــــوفر ال�ليــــــة دو ر ــــات(اMNياتيــــــة ر  -اللغــ

  ...).التكنولوجيا 
  .يأن تaيح ال�لية لطالGHا فرصة �ش
	اك TU بنك املعرفة املصر �
  .ًأن توفر ال�لية مناخا ديمقراطيا ��õع ع78 التعلم الذا�ي �

اسة: ساdعا   :رمق\]حات الد

اسات أخر م�لمة ل^ا TU 5ذا ا§�ال من أ5م^ا اسة بحوث ود ىتق
	ح الد ر   :ر

 . اMNياة TU التنمية �قتصادية و�جتماعيةردو التعلم مدى -1
 .تطو�ر برامج (ليات ال
	بية بمصر TU ضوء متطلبات التعلم مدى اMNياة -2
  .اتجا5ات طالب ا�Nامعة نحو التعلم مدى اMNياة -3
ات التعلم مدى اMNياة -4   .رو�T طالب ا�Nامعة بم^ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  تنمية ثقافة التعلم مدى الحياة  لدى طالب كليات التربية بمصر   معوقات
 "دراسة ميدانية"

  محمود أحمد محمود دمحم/ أ
  دمحم عبد السالم العجمي/ د.أ 
  عبد الناصر سعيد عطايا/ د.أ

 

 

146 

  قائمة املراجع

  :املراجع العر=ية

جاء محمود دار : ، القـا5رة)6ط(مناdË البحث TU العلوم النفسية وال
	بو�ـة، ). م2011 (رأبو عالم، 
  .الÞشر ل$�امعات

، فاطمـة  ع8ـ7 ةالـشامل ا�Nـودة نظـم تطبيـق). 2009(عبـدالرحمن  يأحمـد، غـادة مـصطفى ، بـدو
 ل�لية ل»و الدوTo - الرا�ع العرsي العل¦0 الفنية، املؤتمر ال
	بية (لية TU يالWشر الرأسمال

 UـT النـو�T العـاTo التعلـيم و�ـرامج ملؤسـسات �عتمـاد »(ـادي¦0: �عنـوان– النوعيـة 
	بيـةال
م، جامعـــة 2009 أبر�ـــل U ،8- 9ـــT الف
ـــ	ة مـــن "لواملـــأمو الواقـــع" العرsـــي والعـــالم مـــصر

ة، مصر، مج    .1راملنصو

 :شر�نوالعـ اMNـادي نالقـر UـT اMNيـاة مـدى التعلـيم اقتـصاديات). 2012(بر�ـر  الـدين آدم، عـصام
اسة �ة رد مان أم بجامعة ال
	بية (لية - ال
	بو�ة العلوم مجلة السودان، رميدانية بجم^و  رد

 .، يونيو13السودان، ع – �سالمية

مراجعـــات لــــسياسات ). م2010(نالبنـــك الـــدوTo ومنظمــــة التعـــاو والتنميــــة UـــT امليـــدان �قتــــصادية 
 Toمـصر" التعلـيم العـا TـU  Toراجعـات لـسياسات التعلـيم الوطنيــة، ، سلـسلة م"التعلـيم العـا

  .نمنظمة التعاو والتنمية TU امليدان �قتصادية
ردو التعليم ا�NامU TÙـT مـصر UـT إكـساب طالبـھ كفايـات الـتعلم ). 1991(جاد، السعيد عT8 السيد 

5ر ة، (لية ال
	بية، جامعة » اه غ~	 مÞشو سالة دكتو زاملستمر،  رر   .ر

̂ـوم ضـوء UـT �جتمـا�T التماسـك تحقيـق آليـات). 2017(إبـرا5يم  أحمـد ا�Nـالد، 5الـة  التعلـيم مف
�ـة :املـستمر  عـ~ن جامعـة- ال
	بيـة (ليـة - ال
	بو�ـة العلـوم UـT ال
	بيـة (ليـة مجلـة، مق
	حـة ؤر

 .3، ج41مصر، ع  – شمس

اق معوقــــات تطبيـــق ا�Nــــودة الــــشاملة UـــT (ليــــة ال
	بيـــة UــــT جامعــــة ). 2016 (زحب�ـــب، أمجــــد عبـــدالر
ؤســاء »قــسام، جامعـــة البــصرة   (ليــة ال
	بيــة للعلـــوم –رالبــصرة مــن وج^ــة نظـــر العمــادة و

  .442 -415): 2(، ع )21(��سانية، مج 

�س ). 2010(حسن، والء صالح  ات التـد راستخدام التعلم الـذا�ي مـدى اMNيـاة UـT تنميـة �عـض م^ـا ر
�خ،  �س لـدى الطالـب معلـم التـا رالفعال TU ضوء ا�Nـودة الـشاملة و�تجـاه نحـو م^نـة التـد ر

اســـات � ، (ليـــة ال
	بيـــة، جامعـــة عـــ~ن شـــمس، 28جتماعيـــة، عرمجلــة ا�Nمعيـــة ال
	بو�ـــة للد
	ÍتمWالقا5رة، س.  

سة كمجتمع �علم م	TU 0 بناء ثقافـة ). 2006(اللطيف، وسالم، دمحم املصيلT3 حيـدر، عبد ردو املد ر
ات العر�ية املتحدة، السنة    .٢٣، ع 21رالتعلم وتنميGÇا، مجلـة (لية ال
	بية، جامعة �ما

Tب1ـ0، ع8ـ#Nبـن ا  |Nمـدى  الـتعلم نمـوذج : للمعلمـ~ن الذاتيـة للتنميـة تطو�ر�ـة نظـرة). 2006(صـا
 ضـوء املتغ~ـ	ات UـT وتطـو�ره املعلـم إعـداد( عـشر الثالـث يالـسنو للمعلمـ~ن، اللقـاء اMNيـاة

  .السعودية، نوفمÍ	 ، الر�اض،)املعاصرة
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شـاد »(ـادي¦U 0ـT (ليـة ال
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