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 مستخلص البحث
 .اجلامعية الدراسة مشكالت دلعاجلة الذاتية ادلهارات تفعيل عنواف الدراسة:
 مشكلة الدراسة:

و كذلك  .باجلامعة األنشطة كافة  يف الطالب لدى الذات تنمية ربقيق وسائل غيابتكمن ادلشكلة يف 
، وتكمن يف اجلامعي للمحاضر التقليدي التعليم مع لديو مالتعل   ضعف بسبب للطالب األكاددييالتحصيل  تدين
 .دراستهاتقبل  يف نفسية صعوبة جيد حيث بالتخصص، اإلصلليزية للغةمع ا معرفياً  اجلامعي الطالب تكيف صعوبة

 أىداؼ الدراسة:
يسهم يف ادلقابل باالرتقاء بادلستوى االكادديي  شلاالذات؛  مهارات تنميةب الرقيسبل  التعرؼ على -ٔ

 للطالب .
وعالقة ذلك بادلعدؿ ، اإلصلليزية اللغة دلقررات التخصص و الذاتيةأسباب الصعوبات  التعرؼ على -ٕ

 . االكادديي
 أف الدراسة احلالية تعتمد ادلنهج الوصفي التحليلي.  منهج الدراسة:
 .مسارات عامة ٖو  متخصصمسار  ٔٔطالب يف  ٜٙمن تتكوف العينة  :عينة الدراسة
 مت استخداـ االستبانة كأداة جلميع ادلعلومات الالزمة ، للحصوؿ على معلومات كمية و نوعية. أداة الدراسة:
 نتائج الدراسة:

ارتباط وثيق بٌن من ديارسوف ادلهارات الذاتية يف دراساهتم اجلامعية، وبٌن قوة  وجودتوصلت الدراسة إىل 
، و يغلب عليهم احلماس يف دراساهتم ، و تكوف ، و تعد صعوباهتم النفسية و ادلعرفية غًن جذريةلديهماألىداؼ 
(. أما من يعتمدوف على الطرؽ التقليدية يف  +B+ : A)  األعلىتوس  ادلهتم عالية جداً ح ى درجة معدال

و يغلب عليهم الرتكيز ألجل حفظ ادلقرر فق ، و شلا يدؿ على دراساهتم اجلامعية فأىدافهم غًن بعيدة ادلدى، 
، شلا يؤدي الكتئاب عند مذاكرة ادلنهج، كثافة ادلنهج كما يروفذلك أف من أكثر الصعوبات ادلعرفية لديهم ىي  

 (. C : Bم بٌن ادلتوسطة إىل ادلنخفضة ) وتكوف معدالهت
 توصيات الدراسة:

اإلصلليزية، من  اللغةعلى الطالب أف يتوجو بأساليبو الذاتية اخلاصة، يف ذباوز صعوبات التخصص و  -ٔ
 .لديو خالؿ تطوير ادلهارات الذاتية

 .مناىج تصمم لذلكيف جيب أف تأخذ اجلامعة بعٌن االعتبار مسألة تطوير ادلهارات الذاتية للطالب  -ٕ
إعادة النظر يف العالقة االكادديية بٌن الطالب و استاذه، وىذا أمر يقتضيو التطور التكنولوجي يف  -ٖ

 الطالب. لدىرلاؿ التعليم العايل و تفعيل ادلهارات الذاتية 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ادلقدمة

ظ أف أساس ذلك ىو حاالكادديي سيال ف الناظر إىل التقدـ الذي ربرزه الدوؿ ادلتقدمة على ادلستوىإ
تواصل . الكل يعرؼ )مثاًل( أف مؤسسي وسائل العلى األخص يف مرحلة البكالوريوس ، والطالب اجلامعي

ىم ذات ، الكل يعرؼ أف مطوري ادلشاريع العمالقة يف اجملاؿ الطبيعي و اإلنساين االجتماعي ىم من ىذه الفئة
 ء ؟ و دلاذا يشًن البعض بأصبعو إىل مرحلة البكالوريوس أكثر من غًنىا ؟إذف أين يكمن سر تفوؽ ىؤال .الفئة

ربدث عنها الكثًن من و قد ، لدى طالب اجلامعات السعودية الدراسة اجلامعية كالتلقد توالت مش
"، " تنمية الذات  تكمن يف برز تلك ادلشاكل،  و أدلرشدين النفسانيٌن و صناع القراراألكاددييٌن و اخلرباء و ا

ا أف عناصر ، إذا ما قلنادلتواضعةقليل من اجلهود  إالاليت مل يتحرؾ باذباه حلها  و؛ تلكم الثروة اليت ال حصر ذلا
 .، و ادلنهج النظري أو التطبيقياضر اجلامعيتنمية الذات تتخلص يف: الطالب، و احمل
  -ـ(ٕٙٔٓكما دلسنا ذلك يف كلمة ىيئة التحرير دبجلة الراصد الدويل )  -الكل يركز يف التعليم اجلامعي

، فمن ف ىؤالء يسًنوف يف خطوط متوازيةأل؛ اضر اجلامعيعلى جودة ادلناىج و مدارؾ الطالب و توجيو احمل
مية ، مع أف حرية تناـ الذايت مضطرب نفسياً و ذىنياً ستجد لديو النظيعانوف من تدين يف التحصيل الدراسي 

 .ادلرحلة الثانويةمن ، بل و أفضل بكثًن يف أقوى مراحلها تعترب  ٔالذات باجلامعات 
، رشد األكادديي و نظاـ ادلكافئاتفلو جئنا إىل سياسة اجلامعات بصدد حل ىذه ادلعضلة لوجدنا أف ادل

 يزاؿ الوضع قائماً مل ، و مع ىذا الراسية عرب خاصية احلذؼ و اإلضافةو اختيار أوقات احملاضرات و ادلواد الد
 ينفك بعد.

الطالب اجلامعي يف زبصصو: ادلعدؿ األكادديي، و اللغة اإلصلليزية صلد أف أبرز زلطتٌن يقف عندىا 
. أما ن يرغب باستكماؿ الدراسات العليا، أو يطمح بوظيفة، فادلعدؿ األكادديي ىو الشاغل لفكر ملتخصصو

. و ال ننسى أف اجلهود إىل اآلف مل تبذؿ من تعد مهمة لكل جامعة يف العامليت اللغة اإلصلليزية فهي لغة العصر ال
شكل مرحلة تادلسؤولٌن يف التعليم الثانوي و اجلامعي إال ما نذر يف إجياد حلوؿ دلشاكل تنمية ذات الطالب حيث 

لك اجلهات سواء ، و تل، و من مث تقـو اجلامعة بإعداده ليصًن من قادة ادلستقبالثانوية جسر لعبوره إىل اجلامعة
 .؛ كطالب ادلنح الدراسية ، أو اجلهات األجنبية اليت يلتحق طالهبا باجلامعات السعوديةالرمسية بادلملكة

و من أجل ىذا جاءت الدراسة اليت نأمل من خالذلا أف نفصل جانب "تنمية الذات" من الناحيتٌن: 
اإلصلليزية و ادلعدؿ االكادديي، و نردؼ ذلك بتجارب النفسية و الذىنية، و نربطهما دبوضوع التخصص و لغتو 

عملية و استبيانات حصرية و حبوث علمية جاءت يف ىذا السياؽ، لكي نقدـ مفهـو " تفعيل ادلهارات الذاتية 

                                                           
1
 11ص  –: انظر كتاب ) عشرة أمور تمنٌت لو عرفتها قبل دخولً الجامعة (  
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" باألسلوب األرقى و األنسب و الذي يسهم يف استيعاب شرائح عريضة من  اجلامعية الدراسة مشكالت عاجلةدل
 السعودية، و تكوف مرحلة البكالوريوس جبامعة طيبة أمنوذجاً. طالب اجلامعات
 مشكلة الدراسة:

 تتلخص مشكلة الدراسة من العناصر اآلتية:
 .باجلامعة صفيةو الال الصفيةيف األنشطة  لدى الطالب تنمية الذاتوسائل ربقيق  غياب -ٔ
و تركيزه على ادلرحلة  للطالب يف ظل عدـ الشعور منو دبا يثًن محاسوالتحصيل األكادديي تدين  -ٕ

 .لتعليم التقليدي للمحاضر اجلامعيلديو مع ا لتعل مبسبب ضعف ا؛ اجلامعية يف رلاؿ زبصصو
، حيث جيد صعوبة يف بناء غة اإلصلليزية بالتخصصمع اللمعرفياً صعوبة يف تكيف الطالب اجلامعي  -ٖ

 .وية لديو ، و تقبل نفسي لدراستهامفاىيم لغ
 أىداؼ الدراسة:

 االكادديي ستوىادلادلقابل باالرتقاء بيسهم يف  شلا؛ الذات مهارات سبل الرقي بتنمية  التعرؼ على -ٔ
 . لطالبل

 مريكيةاألوروبية واألسيوية و من قبل مؤسسات التعليم بالدوؿ اآل ناجحة استعراض ذبارب معممة -ٕ
و ضرب  ،لغتو اإلصلليزيةيف إطار إجياد أسباب الصعوبات ادلعرفية و النفسية دلقررات التخصص و 

 مثل بالنموذج العريب للتجربة ادلعممة. 
 :) تعريفات إجرائية ( مصطلحات الدراسة

 واإلجرائية العلمية التعريفات يلي فيما سنعرض، حيث الدراسة ذههب استخدامها يتكرر مفاىيم عدة ىناؾ
 .الدراسة يف ادلستخدمة ادلفاىيم ألىم
 و التكيف  السرعةىو األداء الذىين و ادلرونة النفسية ادلتسماف ب (: skillsSoft)ادلهارات الذاتية  -ٔ

 .يف التواصل مع اآلخرين  الكفاءة ادلناسبةو 
م للمهارات الذاتية اليت ييعملية تقىو  :(Academic achievement) التحصيل األكادديي -ٕ

 مارسها الطالب خالؿ ادلستوى الدراسي، و عالقتها بالعناصر األخرى؛ كادلنهج و احملاضر. 
ىو عملية قياس مدى ربقيق أىداؼ ادلنهج، ووسيلة للحكم على أداء  :(Evaluation)التقييم   -ٖ

ألجل ربسٌن ذلك  هج، وكلم الطلبة و تفاعلهم مع اخلربات اليت حيتويها ادلن، ومدى تعل  اضراحمل
 العملية الرتبوية.
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 اإلطار النظري للدراسة:
 :التخصص التغلب على مشكالت يف الذاتية تفعيل ادلهارات: اوالً 

 اجلانب عن يعرباف فااللذ ، القدرة و الرغبة:  مهاو يف كل زبصص،  مهماف عامالفعادة أف ىناؾ  نالحظ
  .(ادلنهج) الكتاب ،و اجلامعي واحملاضر ، الطالب:  أساسيات ثالث يضم زلور التخصص أفو ، الذىين و النفسي

( ادلنهج)الرسالة –( اجلامعي احملاضر) ادلرسل:  عناصر مخس ربوي اتصالية عملية التدريس عملية أفكذلك ف
 ىذه نناقش فعندما ،( الطالب استفسار و ذباوب)التغذية الراجعة  –( الطالب)ادلستقبل –( اضرةاحمل)الوسيلة –

 يف كافةبالنسبة  ادلستقبلب مدى االىتماـ معرفة فينبغي ، الفعاؿ لالتصاؿ الوصوؿ هبدؼ االتصالية العناصر
 :ٕكالتايل األخرى، االتصالية العناصر
 رد مث التفكًن، و ،باإلصغاء يقـو فهو االتصاؿ عملية يف ادلرسل أمهية تعادؿ ادلستقبل أمهية أف: ادلرسل -ٔ

 .التجاوب و الفعل
 .ادلرسل مع تفاعلو كيفية و ، ادلستقبل ىو من يعرؼ مامل يعرؼ ال الرسالة تأثًن أف: الرسالة -ٕ
 .للمستقبل التجاوب و االصغاء مدى من يعرؼ الوسيلة تقييم أف: الوسيلة -ٖ
 . االتصاؿ عناصر لكافة ادلستقبل يتفهم مامل يعرؼ ال:  التغذية الراجعة -ٗ

، و بطبيعة احلالة التقليدي االتصاؿ فئة من بأنو الكتاب صنفوا االتصاؿ علماء أف نعرؼ احلاؿ، وبطبيعة
 بل ، الوسيلة لغاءإ ىو ىنا االمر ليس لكن و ، ستكوف احملاضرة على مضموف الكتاب فق  وسيلة تقليدية

 .ادلستقبل مع االتصاؿ بقاء على للحفاظ هبا رتقاءاال
 ،الذىنية و النفسية: ىي و الطالب لدى احملاضر ينميها أف جيب مهاراتٌن توافر يتضمن بالوسيلة االرتقاء اف

 عصر يف الدراسية ادلقررات تتضمنها مل جديدة مستجدات حدوث ىو بالوسيلة لالرتقاء دعوتنا سبب و
 و ادلرسل)  االخر ضلو ملكتهما تطور و االتصاؿ طريف ارتقاء يعين بالوسيلة االرتقاء اف و ادلعرفة، و التكنولوجيا

 يتوقع سلوكي تغًن وصف ىو:  رسالةلل التعليمي اذلدؼ اف ننسى ال و ،(  تغذيتو الراجعة و ادلستقبل ، رسالتو
 – معرفية" خربات حيوي حيث ، تدريسي موقف مع تفاعلو و ، تعليمية خبربة دلروره ادلتعلم شخصية يف حدوثو
 ينقسموف للمعلومات تلقيهم بطبيعة الطالب ألف ؛ للمتعلم التكامل و الشامل النمو لتحقيق" حركية – انفعالية
 " .حركي" حسي  متعلم – مسعي متعلم – بصري متعلم:  إىل

 اليت و تفعيل ادلهارات الذاتية لتجاوز مشكالت التخصص البحوث مراكز و الباحثٌن أكثر تناوؿ فقد
 :كالتايل ذاتو تقّوـ ذاتية مهارات على الطالب تدريب عن عبارة ىي

 
 
 

                                                           
2
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ادلعرفية" الذىنية ادلهارات الرقم النفسية ادلهارات "  
 العقلية اخلرائ  باستخداـ االستداليل التفكًن مهارة ٔ

 اللفظية ادلادة ربويل دعم يف أمهيتها تكمن اليت و
 االفكار تنظيم على يساعد شلا ، شكلية صورة إىل
،  الذاكرة من االستدعاء و التخزين عملية يسهل و

  (.ـٕ٘ٔٓالعتييب ) كما يرى بذلك الدكتور

 :للطالب الداخلية ٖالتحكم عقدة تنمية
أي يتوقف على ما يبذلو الطالب من جهد يف ترقية  

ؿ كل ىذا ادلعتقد حيوّ و  نفسو و ربسٌن أدائو ...
، وىكذا و مع لتغيًندقيقة من حياتو إىل فرصة ل

  .مرور الوقت ذبده يف عمق االحداث فاعل و مؤثر
  ٙ(الرضا – الثقة) كلًن لنموذج النفسي الشق  ٘(الصلة – االنتباه) ٗكلًن لنموذج الذىين الشق ٕ
 يتبىن الذي ادلربمج التعليم عرب للطالب التعلم مركزية ٖ

 ألجل بو، القياـ الطالب يرغب دبا ادلطلق االلتزاـ
 الستعراض ادلوحد االيقاع من ادلتعلمٌن ربرير

.االلكرتوين التعليم عرب، وذلك ادلدرسٌن    

:اجلديد الوضع عم التكيف على القدرة و ادلرونة  
ىناؾ من فشلوا بسبب فقداهنم للمرونة النفسية، 

قبلوا هبا من قبل؛  والقدرة على قبوؿ أشياء مل ي
االلكرتونية التفاعلية. مالتعل   نظمكالتعامل مع    

 تعتمد حيث؛ ٚ "الشخصي" مللتعل   كلًن خطة ٗ
 احليز ضمن و مستقل بشكل الطالب عمل على
 صداىا لكن صعوبتها رغم و ، هبم اخلاص ادلكاين
 .كبًن

: ىو حالة من نسياف الذات، و الشعوري التدفق
. االستغراؽ يف عمل ديلك كل انتباه ادلرء، وحواسو

بالبهجة، و القدرة على الرتكيز، وادلهارة  يشعرحيث 
 .يف األداء، وربوؿ الصعب إىل االمر اليسًن

                                                           
3
 ،"بالذات تحكم" داخلٌة: قسمٌن إلى وتنقسم. حولنا من االحداث فً المغٌرة و المؤثرة القوة رؤٌة هً(: Locus of control) التحكم عقدة:  

 (. 61ص  –كتاب عشرة أمور تمنٌت لو عرفتها قبل دخولً الجامعة  ) انظر  "ألشخاصا و الظروف تحكمه" وخارجٌة
4
        كلمة تجمعها و التعلم، عملٌة فً المتعلم دافعٌة على والحفاظ للتعزٌز خطوات أربع عن عبارة هو:  التحفٌزي للتصمٌم كٌلر جون نموذج:  

ARCS  االنتباه:  هن و Attention) )، بالموضوع والصلة  ((Relevance، والثقة  (Confidence)، والرضا (Satisfaction.)                  
5
،      المؤكدة وغٌر المفاجئة األحداث كاستخدام اإلدراكٌة، اإلثارة: هما بطرٌقتٌن، الدارس انتباه على الحصول وٌمكن: Attention)) االنتباه:  

 .حلها ٌتعٌن التً المشاكل أو الصعبة األسئلة طرح خالل من المتعلم فضول ٌحفز حٌث االستفسارٌة، اإلثارة أو

 .للمتعلمٌن مألوفة ملموسة وأمثلة لغة استخدام ٌتم بذلك، وللقٌام للمتعلم، الدافعٌة زٌادة أجل من مهمة تعتبر : (Relevance) بالموضوع الصلة   
6
 الدراسً. للمقرر تعلمهم خالل من هدفهم تحقٌق فً بالثقة الشعور إلى بحاجة المتعلمٌن: (Confidence) الثقة:  

 .حقٌقً وضع فً حدٌثا   المكتسبة المعارف الستخدام فرص توفٌر خالل من مفٌدة المهارة وكأن ٌشعر المتعلم جعل: ((Satisfaction الرضا    
3
 وسرعته المتعلم على ٌعتمد ذاتً وتعلٌم تعلم نظام هو(: PSI - Personalized system of instruction) الشخصً التعلٌم نظام كٌلر خطة:  

 متعلمٌن قبل من التقٌٌم وٌكون لها، السابقة للوحدة إتقان دون أخرى إلى وحدة من االنتقال ٌمكن وال ، الوحدات من وحدة لكل التعلم، على الذاتٌة

 على كٌلر لخطة األساسٌة المعالم ( حٌث ورد أهم41ص -تغٌٌر التعلٌم العالًانظر كتاب ) لهم السابقة الواجبات أو الوحدة هذه اجتازوا لهم سابقٌن

 : التالً النحو

 .سرعته حسب المقرر فً بالتقدم للطالب ٌسمح حٌث : الذاتٌة بالسرعة الخطو - أ
 

 لإلتقان. كمحكم% 18 أن ٌتم النجاح فٌها  بنسبة و ٌنبغً دراسٌة وحدة كل من االنتهاء عقب تقدم : المرجعٌة االختبارات - ب
 

 .تعلمهم صعوبات تذلٌل فً المحاضر الجامعً الطالب ٌساعد : واإلرشاد التوجٌه - ت
 

 .الالزمة الطالب اإلرشادات لٌعطً،  خاص مرشد ٌستخدم : الخاص المرشد - ث
 

 من أكثر الطالب دافعٌة لزٌادة المحاضر الجامعً قبل من محاضرات أو مناقشات تجرى األحٌان بعض فً: والمحاضرات المناقشات - ج
 .الدراسٌة الوحدات من جزء تشكل ال بأنها علما  ، للمعلومات،  مصادر كونها
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ألف الدراسات تشًن إىل  ؛ادلقاالت و االحباث كتابة ٘
من ىم ادلستفيدوف أف عدد قليل من الطالب 

إمكانيات اجلامعة، ومصادرىا التعليمية؛ كادلكتبة 
البصرية" و قواعد  -السمعية -"اإللكرتونية

   ادلعلومات وغًنىا.

 الطالب نوادي و ادلشاركة يف األنشطة الالصفية
بالنفس مع و العادلية؛ لكسب الثقة  اجلامعية

مهارات قيادية متعددة، اليت تنعكس يف نتاجهم 
  العلمي و الفين، و فعاليتهم االجتماعية و الرياضية.

و لو نظرنا إىل إجيابيات تفعيل ادلهارات الذاتية يف معاجلة مشكالت الدراسة اجلامعية ، فقد قاؿ 
م ادلستمر اإلجيايب، إضافة إىل تنمية التعل   : أف خرائ  العقل تسهم يف تنمية الفكر اجلماعي،ـ(ٕٗٓٓ) جولدبرغ

 واالعتماد على النفس، وبعض ادلهارات االجتماعية.
و ال يوجد يف أي زبصص أكادديي يستعصي على طالبو : ٛم االلكرتوينعن التعل   يقوؿ بوؿ آشرينو 
 ميداف زبصصهم، و ىذا من التفاعل الوثيق مع ادلفاىيم و التفسًنات و النظريات يفمن ىذا النوع االستفادة 

التفاعل ال حيل زلل الكلمة ادلكتوبة، إال أنو يعزز من تفاعلهم معو. إف فكرة توفًن منظومة تعليم شبكية قائمة 
و اكتشافاهتم ربمل يف طياهتا إمكانية الوصوؿ إىل وسيلة  ادلتعلمٌن من مناقشة إبداعاهتم على التفاعل، وسبّكن

 م ناجعة.تعل  
 ـ حوؿ الضغوط اليت تواجو الطالب اجلامعي يف دراستو.ٕٓٔٓاستطالع أجري بعاـ  و قد كاف ىناؾ

% تتعلق ٓ٘طالب و طالبة و كانت أعلى نسبة تصويت ذباوزت  ٖٚ٘ٙ، و قد شارؾ فيو  ٜجبامعة طيبة
بادلشكالت الذاتية "النفسية و الذىنية"، مثل: دراسة مقررات ال عالقة ذلا بادلسار اخلاص بالتخصص، و سوء 

اـ طالب جامعة طيبة التعامل من قبل عضو ىيئة التدريس و كذا بعض األمور اليت صارت دبثابة عقبة مستقبلية أم
 .كما قلنا مسبقاً عامة. لكن مثل ىذه ادلشاكل جيب أف يتم القضاء عليها من خالؿ تفعيل ادلهارات الذاتية  

( Life Sciences Educationولكي نؤكد ما نقولو فقد نشرت اجمللة الدولية لتعليم العلـو احليوية )
طالب دبجهود أكرب، م يف إطار بيئة نشطة يسهم فيها العن مدى تأثًن أسلوب التعلي،  (ـٕ٘ٔٓ)يف تقرير ذلا 

حيث ركزت الدراسة على من اختاروا زبصصهم يف رلاؿ العلـو بشكل رئيسي يف اجلامعة، وأجريت الدراسة على 
طالب البكالوريوس يف زبصص الكيمياء احليوية و البيولوجية، و كذا مرحلة الدكتوراه يف البيولوجيا، جبامعة 

فئة التعليم التقليدي، وكانت تدرس احملتويات يف أسلوب تدريس  االمريكية حيث جاء يف التقرير  ماساتشوستس
ذو التفاعلية اإللكرتونية، حيث أف العدد موحداً نسبياً  ٓٔادلدة الزمنية و باألنشطة نفسها يف بيئة التعليم النشطة

                                                           
1
 .152ص – 151: كتاب تغٌٌر التعلٌم العالً، ص 
9
 http://ta-u.taibahu.edu.sa/vb/showthread.php?t=67077&page=5: أخذ هذا االستطالع من موقع منتدى الجامعة :  
18
التعلٌم : التعلٌم النشط: هو التعلٌم القائم على شبكة المعلومات كواجب منزلً قبل الذهاب إلى الفصل الدراسً، حٌث أثبتت أبحاث علم النفس أن  

ٌعمل الذي ٌطلب مهام أسبوعٌة قبل حضور الفصل الدراسً، و التً تعد ضرورٌة للمشاركة فً بٌئة التعلٌم النشطة، ربما ٌتطلب هٌكال  محددا  
 على دمج الطالب مع محتوى المادة بشكل أكثر اعتماد، بحٌث ٌؤثر ذلك على الوضع إٌجابٌا  فً أداء الطالب، و فً المعدل االكادٌمً. 
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صلاحهم يف أشارت نتائج البحث إىل ربسن أداء الطالب يف االمتحاف، و  خالؿ مخس سنٌن من البحث.
. حيث أظهر الطالب حافز  ،%ٖٔزبصصهم العلمي بنسبة   ىم لالستمرار يف إكماؿ دراسة العلـو

وقد أشار التقرير إىل أف الطالب صاروا أكثر دقة يف الواجبات و ادلهاـ ادلنزلية عرب شبكة االنرتنت من 
 ادلسبق.خالؿ التحضًن 

تفعيل ادلهارات  – سيثمر عن ىذا :آشرينيقوؿ  كل الباحثٌن،  إليو أشارإذف هبذا األسلوب ادلتبع كما 
 )التعليم الرتفيهي(. الدمج الذي طاؿ انتظاره بٌن التعليم و التسلية ربت شعار - الذاتية

 ثانياً: اللغة اإلصلليزية بالتخصص:
أف تعليم اللغة اإلصلليزية مثًن للجدؿ يف الياباف، حيث  :( ـٕٓٔٓ) يكيقوؿ الباحث الياباين ىوسو 

يدعي البعض أف نظاـ التعليم الياباين من أصلح النظم التعليمية العادلية، لكن يستثىن من ذلك مناىجها باللغة 
 حيث يعترب معدؿ التوفل ىو واحد من أدىن ادلعدالت بٌن الدوؿ يف آسيا. اإلصلليزية،

 الياباف، وىي ذات ادلشكلة لدينا، فهل نستصغر ادلشكلة عندنا ذلذه الدرجة؟إذا كاف ىذا ىو حاؿ 
دبا فيها اجلامعية  –ي استعرض تطورات تعليم اللغة اإلصلليزية على كل ادلستويات الدراسية كمع أف ىوسو 

 يف عهد االباطرة اليابانيٌن : ميجي، و تايشو، و ىياسي ، إال أنو يرى أف ادلشكلة مل ربل بعد. –
العادلية ادلستخدمة يف رلاالت  للغةا: و قد تؤدي عودلة اللغة اإلصلليزية لتصبح ٔٔو يقوؿ الباحث آشرين

ادثة و االعماؿ و التعليم إىل طرح برامج جامعية، يصبح فيها عنصر التدريب على استخداـ اللغة اإلصلليزية يف احمل
 ا زلتويات الربنامج االكادديي.التخصص ادلهين على القدر نفسو من األمهية اليت تتمتع هب

 ، حيثاللغة اإلصلليزية بالتخصص من أجل ذلك تداعت الدوؿ ادلتقدمة و النامية إىل تدارس مشكالت
 .هارايت القراءة و الكتابةوجو التحديد دبتركز على 

كوالسوفا التشيكي، و   تشامافك و سلوفاكيا، حيث اجرى الباحثاف: و من مجلة تلك الدوؿ: التشي
دراسة حوؿ "بعض الصعوبات اليت تواجو أصحاب اللغة األصليٌن من  ـ(ٕ٘ٓٓ)ستاسكوفا السلوفاكي 

مجهورييت التشيك و سلوفاكيا يف الكتابة باللغة اإلصلليزية" ، و كاف أمهية حبثهما يف كوف تطوير مهارة الكتابة أمر 
ائج بعد دراسة عينة من طالب اجلامعة بقسم ألجل استعماذلا يف كتابة ادلقررات الدراسية، وتوصال إىل نت؛ مهم

اللغة اإلصلليزية دلسار البكالوريوس بكال الدولتٌن، حيث أف النتائج تشًن إىل عدـ جدوى ادلقررات االكادديية  
كالعب وحيد يف حل ادلشكلة، و أف أخطاء الطالب تلك ىي من أسباب رد رسالة زبرجهم اجلامعية؛ لعدـ 

معرفة  أو الربيطاين يف الكتابة باللغة اإلصلليزية، و ينبغي كذلك دلن يريدوف ربسٌن لغتهم اتباع األسلوب األمريكي
م الفروؽ ادلنهجية بٌن لغتهم و اللغة الثانية؛ كعالمات الرتقيم و النحو، لكن الدراسة بشرت بأمل إجادة التعل  

لطة لغوية يف النصوص من ادلتحدثٌن هبا  للغة، حيث قالت: أف ادلتحدثٌن األصليٌن للغة اإلصلليزية ىم اكثر مغا
 كلغة ثانية.

                                                           
11
 .121ص  -: انظر كتاب تغٌٌر التعلٌم العالً  
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و بالعودة إىل الياباف، فوفق ربليالت يابانية، فأف من أسباب ضعف تدريس اللغة اإلصلليزية، ىو عدـ 
، و بالتحديد يف مهارايت القراءة و الكتابة، إضافة إىل اكتظاظ القاعات غرس مهارات التواصل بٌن الطالب هبا

 ".ةالب فما فوؽ، شلا أدى بالطالب أف يتدرب على اللغة و مهاراهتا بالطرؽ األولية "التقليديبنحو أربعٌن ط
ادلناىج االكادديية ذات اللغة اإلصلليزية،  أو ترمجوا  لكن قد يقوؿ البعض: اختصروا  ادلسافة و عربوا

، وكذلك ذو صيت أليست لغتنا العربية ذو اىتماـ دويل كوهنا أحدى اللغات الستة ادلعتمدة باألمم ادلتحدة
 ؟ أكادديي عادلي

الذي  و شروع،نقوؿ: اسئل رلرب و ال تنسى الطبيب، ىذه وزارة التعليم العايل الفلسطينية تبنت ىذا ادل
بعاـ  جامعي مساؽ ٓٓ٘ من يقارب دلا وذلك،  كلية ٕٕو جامعات ٚ يف العلـو كتب ترمجة يتم هدبقتضا
، ، لكن كانت ردود األفعاؿ ذباىها غًن مشجعة ذلا على ادلضي بذلك من قبل الطالب أو االكاددييٌنـ ٕٗٔٓ

األقصى بقطاع غزة ، حيث  ربقيقاً بذلك مشل اجلامعة اإلسالمية وجامعة  ٕٔفقد نشرت الوزارة يف موقعها الرمسي
 التعريب فإ :صراحةب يقولوف فالطلبة ، كثًنة احملاذير لكن التعريب بفكرة رتحيببالكانت الردود من قبل الطالب 

 يتطلب إتقاف اللغة االصلليزية.  ألنو؛ واجلامعي العملي مستقبلهم عن يتساءلوف لكنهم الدراسة يف يفيدىم أف ديكن
 ومسؤويل التدريسية اذليئات أما، الشرح طريقة تعريب ويؤيد للمناىج التعريب يرفض من الطالب ومن

 ادلعرفة مصدر فإ اعتبار على مهيأة غًن والظروؼ بعيدة ادلسافة أف ويروف بالفكرة يرحبوف فاهنم العلمية الكليات
 وتطوير االساسي العلـو ومصدر الطلبة تتعلق ببعض األمور مثل: مهمة مسائل عدة يطرحوف كما، الغرب ىو

 باجلامعة العلـو كلية عميد نائب" عقيالف بشر. د فقد قاؿ فلسطٌن، يف العلمية البحوث ومستقبل ادلعرفة
 ضلرمو ىنا ومن، ادلرتمجة الكتب على يعتمد بأف الغزي الطالب سنعّود فإننا بالتعريب قمنا إذا أنو :"بغزة اإلسالمية
 ادلتخصصة العلمية واجملالت االنرتنت ومواقع األجنبية والكتب ادلراجع يف بنفسو واإلحبار الذايت مالتعل   مسألة
 .          العلـو يف علينا تقدمةادل

معظم ف إإذف لنعود رلدداً إىل الياباف لنرى ماذا صنعوا كي حيلوا ادلشكلة. فألمهية ىذه اللغة يف الياباف، ف
مناىجها اجلامعية مقررة باللغة اإلصلليزية، على التخصصات الطبيعية و اإلنسانية، بل ح ى غًن اإلصلليزية كاألدب 

 .باللغة االصلليزية خالؿ العامٌن االولٌن من الدراسة اجلامعية الياباين مثاًل، حيث جيب أف تؤخذ
( لتعليم اللغة اإلصلليزية Jetدت مشروع )وجأإذف الياباف مصرة على مواجهة ادلشكلة مهما كانت، بل 

: اف شلا زاد اىتماـ اليابانيٌن  (ـٕٓٔٓ)يكاىتماـ اليابانيٌن هبا، حيث يقوؿ ىوسو  الزديادذلك ؛ و ـٜٚٛٔسنة 
 باللغة اإلصلليزية ىي ادلناسبات الدولية اليت ذبرى ببالدىم. 

إحداث عملية تواصل مع العامل، و ىذا يدعونا إذف التفكًن األوؿ لتعليم ىذه اللغة بادلشروع الياباين ىو 
 و هبا احلرمٌن الشريفٌن.للقوؿ بأف ادلملكة العربية السعودية بطبيعة حاذلا تشارؾ الياباف ىذه اخلصلة، السيما 
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و لقد حاوؿ الكثًن من الرتبويٌن و النفسانيٌن بالعامل تقدًن منوذجاً لتسهيل تعليم ىذه اللغة. فنحن يف 
العريب ضلفل بتجارب فريدة، وشلا أطلعنا عليو منوذج الدكتور السوري حنا حردو، و الذي قاؿ يف مقدمة  العامل 

إف الذين يتفوقوف يف االمتحانات، ويزدىروف يف أعماذلم، ويتقدموف إىل وظائفهم : كتابو )الذاكرة و طرؽ تقويتها(
 الذاكرة اجليدة. فضل شيء واحد، ىوليصلوا إىل أعلى ادلراتب يفعلوف ىذا عادة ب

ديكن  شيءوقاؿ أيضاً: ىناؾ اعتقادات متعلقة بالذاكرة منها: إذا ُوِلَد االنساف بذاكرة ضعيفة فما من 
 .ٖٔواحلقيقة غًن ذلك فعلو لتحسٌن تلك الذاكرة،

بعضها من قبل باحثٌن آخرين  حَ ِر قد طُ  م اللغة اإلصلليزيةمث بعد ذلك تطرؽ إىل بعض ادلهارات الذاتية لتعل  
 ما يلي: ٗٔمسبقاً. فمن تلك ادلهارات مذكورة و آسيويةها أحباث غربية ت، دلعاجلة مشكلة قد طرح

 
 ادلهارات النفسية ادلهارات الذىنية الرقم
 ٘ٔألجل احلفظ؛ لألشياء تعليم طرؽ لتقوية التخيل ٔ

 ادلبالغة، واحلركة، وادلزج غًن ادلألوؼ :يوى
 للفهم و احلفظاحلماس 

عن  دلا حولنا تقوية ادلالحظة البصرية و السمعية ٕ
 طريق سبارين لذلك بشكل متكرر

 التدرب على فن االسرتخاء

شلا  لألشياءوذلك عرب إجياد رواب  حياتية  الرتكيز ٖ
 يسهل التعرؼ عليها

، حيث يقوؿ علماء الصعابالتفاؤؿ عند مواجهة 
 نصف الكوب ادلمتلئالنفس: ادلتفائل من ينظر إىل 

حيث ، ٙٔتقاف اللغة اإلصلليزية يعد من الضغوطات النفسية بالدرجة األوىل على طالب البكالوريوسإف إ
 الطالب، و إشراؼ احملاضر لو. ف يتطلب تفعيل ادلهارات الذاتية لدىتقاف الوصوؿ دلرحلة اإلإ

 ثالثاُ: التحصيل األكادديي:
أو كما ورد يف  ذلكال يطابق ما قيل عن  كادديي للطالبللتحصيل األإف احلقيقة يف واقع التقييم 

حيد الذي حافظ على شلارسة سلطة التقييم ىم احملاضروف اجلامعيوف فق ، غًن ، فاجلانب الو مصطلحات الدراسة 
 ال يعين حرماف الطالب من صنع القرارات عن زلتوى التدريس و طريقة -كما يقوؿ آشرين  –هبا  االعرتاؼأف 

الب، و توجيو كادديية ال يبعث على استجابات يف الطاألناىج ادلالتعّلم و تقييم النتائج بسبب أف تصميم 
 م بشكل مثمر.طاقاهت

 ؟  ناجحة يم كما اوردناىا بالتعريف مسبقاً يإذف، م ى ستكوف عملية التق

                                                           
13
 ص "د" .  –: انظر كتاب الذاكرة و طرق تقوٌتها  
14
        : ٌمكن وفق تجربة الدكتور حردو أن تسهل عملٌة دراسة المواد الجامعٌة عبر طرٌقة السلسلة بنفس المهارات، و إنما خص اللغة اإلنجلٌزٌة 

 كنموذج تطبٌقً لذلك.
15
 علمٌا  أن حفظ األشٌاء الغرٌبة أسرع و أسهل من األشٌاء المعتاد مالحظتها. : ُثِبت   
16
 68ص  –: كتاب )عشرة أمور تمنٌت لو عرفتها قبل دخولً الجامعة(  
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لقد كتب الباحث الغريب لورين ستيفاين ربت عنواف: )ضلو فهم مشرتؾ للتحصيل العلمي يف ادلستوى 
ة ادلعلومات واالتصاالت يف تقنيالتعقيدات النامجة عن الثورة ادلعرفية، والتنامي يف استخداـ أف الدراسي( قاؿ فيو: 

ىا ضلو دعم تطوير ادلهارات األساسية الضرورية ربويل تركيز  التدريس و التعليم، فرضت على ادلؤسسات األكادديية
عرب الوسائ   التعلمهارات مم لدى الطالب، لتشمل بذلك تأكيداً أكرب على الثقافة ادلعلوماتية، وغًنىا من للتعل  

   األخرى.
هبذا الكالـ، مل يعد األمر مسألة درجات و ال سلطة أحادية للمحاضر اجلامعي، بقدر ما صارت تطويراً 

، وىناؾ و لكن يف مسألة التحصيل االكادديي، جيب أف نقر بأف ىناؾ تصنيفات للبحث يف رلاؿ التدريس.
منكرات، فمن ادلنكرات وجود جامعة سهلة و جامعة صعبة، إمنا التصنيف يف وجود طالب رلد و طالب 

 مسوؼ.
ظف حلشو ادلعلومات فمنهم ادلو  -كما يقوؿ الدكتور ياسر عبدالكرًن بكار  –كذلك األساتذة أصناؼ 

العمالؽ الذي يشكل ادلدرسة الفكرية  ىو بذاكرة الطالب، و منهم ادلتكرب الذي حيتقر أمثالو، و منهم و أفضلهم
 ساسٌن: ذىين و نفسي.أ. وكل ىذه التصنيفات جاءت على يف زبصصو
نستشهد بتجربة ف من أسباب تدين ادلعدؿ االكادديي ظاىرة "التهميش لدى طلبة اجلامعة"، و ىنا إ

 عراقية ذكرهتا الدكتورة مىن حبري يف كتاهبا )دراسات تربوية جامعية( ، حيث قالت:
تها ادلعربة عن لإف ىناؾ عوامل عديدة رُبِْدث ظاىرة التهميش لدى الشباب يف اجملتمعات ادلتقدمة و النامية لدال"

الشباب يف رلتمع متغًن كعدـ شلارستو ألدواره الواقعية، و معاناتو من مشكالت الالسيطرة، والالىدفية،   أزمة
ازدياد حرص الكبار على احتواء  والال معيارية، و الالمشاركية يف النشاطات االجتماعية، فمن تلك العوامل:

 . و اليت كما أمساىا آشرين )السلطة األحادية(."الصغار
جعلها أسًنة ال سراح ذلا، فرتى الطالب ال تؤثر على ادلهارات النفسية و الذىنية فتة التهميش ف ظاىر إ

يدخل إىل قاعة الدرس بانتظاـ، وال يركز على احملاضرة، و ال يهتم باألنشطة، وال دبا حولو، فقد يقضي وقتو منفرد 
كل من   قليمي و دويل، فقد أكدت توصياتأو مع زمرة شلاثلة لطباعو، مع أف ىذه الظاىرة أخذت تأخذ اىتماـ إ

ـ، على ٕٕٓٓـ، وادلؤسبر العريب للشباب الذي عقد ببًنوت ٜٜ٘ٔادلؤسبر العادلي للشباب الذي عقد يف براغ 
 خارجها. ضرورة دراسة واقع و سلوؾ الشباب ادلهمش و عالج مشكالتو يف ادلؤسسات التعليمية و

: ٚٔة من طالب الصفوؼ الرابعة يف كليات جامعة بغدادودلا قامت الباحثة بأجراء دراسة على عين
العلمية و  ، توصلت إىل نتائج تعرب عن جوانب التهميش"و الصيدلة ،و الشريعة ،و اللغات ،و الرتبية ،اآلداب"

 ، ودعمها خبط  و إشراؼ مستمر. ماالجتماعية، وجاءت التوصيات بتفعيل ادلهارات الذاتية لديهو  النفسية

                                                           
13
 351إلى ص 349ص  –: كتاب دراسات تربوٌة جامعٌة  
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، و اليت تتوجب أف يتصف الطالب باجلدية يف مرحلة بتعد عن تفعيل ادلهارات الذاتية إذف مل ن
البكالوريوس، وحيرص كل احلرص على مالزمة أستاذ ماجد، و مرافقة طالب مثابر، كي يناؿ نصيبو االوفر من 

 % عرؽ جبٌن.ٜٜ% ،و ٔال ننسى مقولة أديسوف: العبقرية و ادلوىبة و  النجاح الباىر.
 مسألة التفوؽ يف ادلستوى الدراسي ربي  هبا عقبات نفسية منها:أف 
 كل سنة.  ء الطالب، خاصة مع اعتماد ادلعدؿ الرتاكمي ادلتأثر بأداأعلى معدؿ حلصدالتنافس  -ٔ
 التوجس من ادلستقبل الوظيفي عقب التخرج. -ٕ

وسيلة لتحفيز النفس و تميز أىداؼ الطالب بالقوة، فهذه ت أف فينبغي للتغلب على ىذه الضغوطات النفسية
 Yale)شلا يدؿ على ذلك دراسة أجرهتا جامعة ييل االمريكية  و و ربقق اإلصلازات،زيادة اإلنتاجية 

University)  حيث سئل الطالب عمن وضع أىدافاً مستقبلية مكتوبة، فكانت النسبة ما  ،ـٖٜ٘ٔعاـ
%، والبقية ليس لديهم أىداؼ واضحة. تابع الباحثوف ىؤالء الطالب على مدار عشرين سنة، فوجدوا ٖيقارب 

 % من الطالب. ٜٚ يعادؿ إصلازمن الطالب % ٖ نسبة أف إصلاز -شلن استطاعوا الوصوؿ إليو –
 للبحث: اإلطار العملي

، وتتضمن يتناوؿ ىذا الفصل وصفاً إلجراءات الدراسة اليت قاـ هبا الباحث لتحقيق أىداؼ الدراسة
 عينتها، و أداهتا، و التحقق من صدقها و ثباهتا.رلتمعها، و ربديد ادلنهج ادلتبع يف الدراسة، و 

 .ف الدراسة احلالية تعتمد ادلنهج الوصفي التحليليإ الدراسة: اءإجر منهجية 
 جامعة طيبة. –طالب البكالوريوس من كل التخصصات  رلتمع الدراسة:
، كلياتٚ، وذلك يف  مسارات عامة ٖو  متخصص مسار ٔٔ يفطالب  ٜٙتتكوف العينة من  عينة الدراسة:

 ستةطالب يف  ٕٓٔحيث كانت العينة االفرتاضية اليت كنا نتطلع إليها عرب االستبانة االلكرتونية تتكوف من 
 .وسائل التواصل االجتماعيطالب ب ٖٓٓاالستبانة لقرابة  رسلناأ قدو ، كلياتٙاألقل يف ات على مسار 

 السنة التحضًنية كلية الرتبية دارةكلية اإل كلية اآلداب كلية احلاسب كلية اذلندسة كلية الطب
 طب 
 وجراحة

  عاـ
 ميكانيكية
 كهربائية

 نظم معلومات
 علـو حاسب
 ىندسة حاسب

           صحافة
       اصلليزية لغة

 دراسات إسالمية

      عاـ
 اعماؿ دارةإ

 علمي مسار تربوية دارةإ
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 مت استخداـ االستبانة كأداة جلميع ادلعلومات الالزمة ، للحصوؿ على معلومات كمية و نوعية. أداة الدراسة:

 وقد مر إعداد األداة باخلطوات التالية:
مت االسرتشاد بادلراجع و الدراسات السابقة و االحصائيات السابقة جلامعة طيبة اليت تلم بدراسة  -ٔ

احملاور الثالثة: التخصص، واللغة اإلصلليزية  على اجلانب النفسي و الذىين يف مشكالت الدراسة اجلامعية
 كادديي.بالتخصص، والتحصيل األ

 اإلكلينيكي، النفس علم :، عرضت على ثالث خرباء من ثالث زبصصات للتحقق من صدقها و ثباهتا -ٕ
)أستاذ منهج البحث اإلعالمي(، و ذلك للتحكيم  والتلفزيوف االذاعةاسرتاتيجياتو، و  و التعليم وزبطي 

فقرات ، و حصلت كل فقرة على متوس   ٗيف فقراهتا، فأبدوا مالحظاهتم حوذلا، حيث حذؼ منها 
 .%ٖٜاتفاؽ بنسبة 

 آخر االستبانة. اً عطاء بديل للجواب عن كل فقرة، مع ترؾ باب النقاش و السؤاؿ مفتوحإ -ٖ
 نتائج الدراسة:

 :( التخصص)  االوؿ احملور
دراسة عند نفسي أجد  زلب  متساىل طبيعي مركز متحمس 
التخصصية ادلواد أصعب  ٕٕ ٖٕ ٘ ٔ ٜ 
التخصصية ادلواد أسهل  ٕٕ ٕٔ ٕٓ ٕٔ ٖ 

العامة ادلواد أصعب  ٖٔ ٕ٘ ٜٔ ٚ ٘ 
العامة ادلواد أسهل  ٔٚ ٛ ٕٙ ٔٗ ٗ 

 ٕ٘.٘ ٘.ٛ ٘.ٚٔ ٕ٘.ٜٔ ٘.ٛٔ احلسايب ادلتوس 

 عدد ادلستجيبٌن الكليات
 

 عدد ادلستجيبٌن/الرـت الدراسي)ادلستوى الدراسي(
ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ ٚ ٛ ٜ ٔٓ 

       ٔ    ٔ الطب
 ٕ  ٔ ٔ ٘  ٓٔ ٖ   ٕٕ اذلندسة
   ٔ  ٙ ٔ ٔ    ٜ احلاسب
   ٔ  ٕ    ٙ ٕ ٔٔ اآلداب
        ٕ ٘  ٚ دارةاإل

      ٔ     ٔ الرتبية
         ٘ٔ ٖ ٛٔ السنة التحضًنية

 ٖ ٚ.٘ ٚ.ٕٔ ٙ.ٕٗ ٘ٗ النسبة ادلئوية/السنة الدراسية
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يف بتخصصي نفسية صعوبة أواجو بشدة أوافق  ما حلد أوافق  أدري ال  وافقأ ال  طالقاً إ وافقأ ال   
احملاضرة لوقت االرتياح عدـ  ٜٔ ٕٔ ٖٔ ٖٔ ٖ 

ادلنهج مذاكرة عند االكتئاب  ٕٕ ٜٔ ٔٓ ٖٔ ٘ 
ما أمر فهم عدـ عند التذمر  ٖٓ ٕٖ ٜ ٘ ٕ 

 ٖ.ٖ ٖ.ٓٔ ٚ.ٓٔ ٕٔ ٚ.ٖٕ احلسايب ادلتوس 
 
 نفسية :ال الصعوبات يف أخرى آراء

 سبيل للتعصب ضد الطالب. حملاضراتبا بعض احملاضرين خالؽأ، و اإلصلليزية اللغة بسبب نفسية عقدة -ٔ
 .احلفظ من التخوؼ، و بثقة السؤاؿ شرح يف الصعوبة -ٕ
 .ادلطلوب ادلعدؿ ربقيق عدـ من اخلوؼ ، ويـو راحة يوجد وال االختبارات وقت ضغ  -ٖ

 

 طالقاً إوافق أال  وافقأال  ال أدري أوافق حلد ما أوافق بشدة يف بتخصصي معرفية صعوبة أواجو
 ٔ ٜ ٖ ٕٗ ٕٖ ادلنهج كثافة
 ٔ ٗ ٛ ٕٚ ٜٕ احملاضر أسلوب

 عن لدي السابقة اخللفية وجود عدـ
 ادلادة

ٔٚ ٕ٘ ٖٔ ٕٔ ٕ 

 ٚ ٙ ٔٔ ٖٕ ٕٕ لالستيعاب الوقت ضيق
 ٘ٚ.ٕ ٘ٚ.ٚ ٘ٚ.ٛ ٘ٚ.ٕٗ ٕ٘ احلسايب ادلتوس 

 
 :ادلعرفية الصعوبات يف أخرى آراء

 اإلصلليزية.كثافة ادلادة باللغة ، و التطبيقية وشح تفاصيلهالة الساعات ق ، وحفظ الكلمات -ٔ
 .فضلأو موقع يطرح ادلادة بشكل أكتاب   :مثل ،م منهاي وسيلة اخرى للتعل  أعدـ توفًن  -ٕ

 

يف احملاضر أداء جداً  جيد شلتاز  بو بأس ال   ضعيف 
التخصصية ادلواد أصعب  ٔٗ ٕٛ ٔٚ ٔٓ 
التخصصية ادلواد أسهل  ٔٗ ٖٓ ٔٛ ٚ 

العامة ادلواد أصعب  ٕٖ ٕٔ ٕٕ ٖ 
العامة ادلواد أسهل  ٕ٘ ٕٛ ٔٔ ٘ 

 ٕ٘.ٙ ٚٔ ٘ٚ.ٕٙ ٜٔ احلسايب ادلتوس 
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 طالقاً إ وافقأ ال وافقأ ال أدري ال ما حلد أوافق بشدة أوافق احملاضرة غًن أخرى دبصادر االتصاؿ

 ٙ ٙ ٜ ٕٖ ٙٔ مكتبية ساعات
 ٕ ٗ ٔٔ ٕٕ ٖٓ ( نت)  الين وفأ

 ٙٔ ٗٔ ٖٔ ٙٔ ٓٔ معهد
 ٔ ٖ ٘ ٕٗ ٖٙ الزمالء مع تواصل
 ٕ٘.ٙ ٘ٚ.ٙ ٘.ٜ ٘.ٖٕ ٖٕ احلسايب ادلتوس 

 احملور الثاين)اللغة اإلصلليزية بالتخصص(:
االصلليزية اللغة  الردود حوؿ ىذه الفقرة ال نعم 

 اللغة تدرس ما عند فرؽ ذبد ىل
 خارج غًنىا دوف احملاضرة يف اإلصلليزية

؟ اجلامعة  

 اليوتيوب. طريق عن التعلم -ٔ ٜٕ ٓٗ
 اإلصلليزية. اللغة تعليم دلعهد انتسايب -ٕ
 ترمجة. بدوف فالـاأل مشاىدة -ٖ
 دبعانيها. ادلصطلحات فهم -ٗ
 بقراءة التخصص صعوبات ذباوزأ -٘

 بالنت والبحث وفهمو الكتاب
 على لدي الفهم فرضيات واختبار
 .حسابياً  الورؽ

 احلمد، وهلل متوسطة صلليزيةاإل لغيت -ٙ
 االصلليزية اللغة صعوبات ذباوزفأ

 لرتمجة قوقل مرتجم باستخداـ
  .عرفهاأ ال اليت الكلمات

 ذباوز يف" خاص" أسلوب لك ىل
؟ التخصص صعوبات  

ٖٗ ٖ٘ 

 ذباوز يف" خاص" أسلوب لك ىل
؟ صلليزيةاإل اللغة صعوبات  

ٖٓ ٖٜ 

 لتجاوز أخرى طرؽ جربت ىل
؟ التخصص صعوبات  

ٖٓ ٖٜ 

 لتجاوز أخرى طرؽ جربت ىل
اإلصلليزية؟ اللغة صعوبات  

ٖٔ ٖٛ 

 ٖٙ ٖٖ احلسايب ادلتوس 

 
 

 صلليزية مع خلفياتك ادلعرفية ؟ما مدى مناسبة مقررات زبصصك اإل
 ادلستوى متقدـ متوس  مبتدئ ضعيف
 العدد ٜ ٕٗ ٕٔ ٙ
 النسبة ادلئوية %ٖٔ %ٜ.ٓٙ %ٗ.ٚٔ %ٚ.ٛ
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 راء أخرى حوؿ )طرؽ لتدريس اللغة االصلليزية بتخصصك(:آ
 ـ لبعضهم ىي اإلصلليزية. ف اللغة األأل ؛الصداقة مع طالب ادلنح -ٔ
 اللغة. لتعليم اجلواؿ برامج -ٕ

 كادديي(:احملور الثالث)التحصيل األ
 ىل أنت مهتم دبعدلك االكادديي ؟

 أوافق بشدة أوافق حلد ما ال أدري ال أوافق ال أوافق اطالقاً 
 العدد

ٓ ٔ ٔ ٔ٘ ٕ٘ 
 النسبة ادلئوية %٘.ٙٚ %٘.ٕٓ %٘.ٔ %٘.ٔ ٓ%

 
 كم معدلك االكادديي للفصوؿ الدراسية السابقة ) معدؿ تراكمي ( ؟

C C+ B B+ A A+ العدد ٔ ٔٔ ٖٔ ٔ٘ ٔ٘ ٔٗ 
 النسبة ادلئوية %ٗ.ٕٓ %ٚ.ٕٔ %ٚ.ٕٔ %ٛ.ٛٔ %ٙٔ %ٗ.ٔ

 
 طالقاً إوافق أال  وافقأال  ال أدري أوافق حلد ما أوافق بشدة جامعية ألجلريد شهادة أ

 ٔ ٔ ٕٔ ٙٔ ٜٖ استكماؿ الدراسات العليا
 ٓ ٔ ٘ ٚٔ ٙٗ البحث عن وظيفة
 ٘.ٓ ٔ ٘.ٛ ٘.ٙٔ ٘.ٕٗ ادلتوس  احلسايب

 
 

الطريقة ادلناسبة لتدريس اللغة 
 صلليزية بتخصصكاإل

 طالقاً إوافق أال  وافقأال  ال أدري أوافق حلد ما أوافق بشدة

 ٚ ٛ ٔٔ ٘ٔ ٕٛ معهد
 ٕ ٓٔ ٛ ٕٖ ٚٔ وف الين ) نت (أ

 ٘ ٔٔ ٖٕ ٘ٔ ٘ٔ )خريطة/بررلة( لغوية للذىن
 ٕ ٙ ٚ ٖٔ ٔٗ شلارستو مع الزمالء
 ٗ ٘ٚ.ٛ ٕ٘.ٕٔ ٘ٚ.ٛٔ ٕ٘.ٕ٘ ادلتوس  احلسايب
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 ريد شهادة جامعية(:أآراء أخرى حوؿ )

 ."الوساطة" اآلف ادلوجود الفساد من تنقيتو و اجملتمع خلدمة -ٔ
 ة.اجلامع من ةببعث الذىاب األصحب أو ،باخلارج دراسيت كملأ اف ريدأ -ٕ

 ربليل نتائج الدراسة:
 احملور األوؿ )التخصص(:

يغلب على دراسة أصعب ادلواد التخصصية و العامة "الرتكيز" أكثر من "احلماس" يف تلقيها، و ىذا  -ٔ
قيها بسبب انعداـ أىم ادلهارات النفسية، و ال تلادلعارؼ اليت مت  ألغلبشلا يسبب بعد فرتة نسياف 

يأيت احلماس إال بالشعور أف ادلادة مفيدة، فذلك يسهل تعلمها، بينما أسهل ادلواد التخصصية يغلب 
لو بعد زمن طويل؛ ألف عنصر احلماس  وة الباؿ لديو، شاغلفتظل ادلعلومات  عليها "احلماس"

 و العكس غًن صحيح. يتضمن عنصر الرتكيز،
يغلب على رأي الطالب، أف أداء احملاضر يف كل ادلواد )جيدجداً( و تصنيف آخر )شلتاز(، فهذا  -ٕ

الذاتية ، وىذا  مهاراتويدؿ على عمق ادلشكلة من جهة الطالب الذي ربدثنا فيو عن ضرورة تفعيل 
نسبة   كثافة ادلنهج"ما تفسره الفقرة الرابعة )الصعوبات ادلعرفية "الذىنية"( حيث احتلت صعوبة "

 رَ مِ فاألداء ىو أف يقـو الشخص دبا أُ ، األسلوبداء و . و ىنا فرؽ بٌن األبشدة كبًنة من ادلوافقة
ؿ البيانات أف ىناؾ تناسب يف ، وقد الحظنا من خالؿ جداو ىو طريقة األداء بو، بينما األسلوب

 و عدـ وجود خلفية مسبقة لديهم عن ادلادة.يف التدريس بٌن أسلوب احملاضر  طالباً  ٖ٘ اختيارات
اقرتاف بٌن بٌن الصعوبات النفسية و ادلعرفية أوجو تشابو كبًن يف التناسب بالتصويت عليها ، فهناؾ  -ٖ

بٌن االكتئاب عند مذاكرة ادلنهج ، و دلادةعدـ وجود خلفية مسبقة عن او  ضيق الوقت لالستيعاب
. وىذا ناتج عما الحظناه يف الفقرة اخلامسة حوؿ )االتصاؿ دبصادر االرتياح لوقت احملاضرة ـعدو 

 يغلب على الطالب التواصل فيما بينهم أو عرب )أوف الين "نت"(، وىذين، و أخرى غًن احملاضرة( 
 .اتلتلقي ادلعلومثانوية للمنهج، حيث تبدي تذمر الطالب من ادلصادر األساسية الصادر ادل من

 احملور الثاين)اللغة اإلصلليزية بالتخصص(:
يف الفقرة األوىل، ىناؾ توافق بٌن من جيربوف طرؽ أخرى لتجاوز صعوبات التخصص و اللغة  -ٔ

ز صعوبات التخصص و اللغة مع من ذلم طرؽ خاصة يف ذباو  شيئاً ما وفاإلصلليزية، بينما خيتلف
اإلصلليزية. وشلا يدؿ على ىذا ىو الفقرة الثالثة اليت صوت فيها عدد كبًن من الطالب خليارات 

( و ىذه عادة تبدو طرؽ ذبريبية، وليست من  االنرتنت –ادلعهد  –مثل: ) ادلمارسة مع الزمالء 
على األسلوب اخلاص ادلتمثل يف اخلارطة  االكرب ذات الشخص. بينما كانت نسبة التصويت

 ضاؼ الردود اليت وردت يف الفقرة األوىل لتدعيم ىذين االذباىٌن.أدري(. و تُ الذىنية بػػ )ال 
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يف الفقرة الثانية، نالحظ أف ادلستوى اللغوي دلعظم الطالب و تناسبو مع مقرراهتم الدراسية  -ٕ
منهم طالباً  ٖٓتائج االستبياف وجدنا انات لن،  ودلا راجعنا جدوؿ البييصل إىل درجة ادلتوس 

 ادلستوى ادلتقدـ لو أسلوبو اخلاص. كذلك،  يؤيدوف الطرؽ اخلاصة يف فهمهم للغة
 كادديي(:احملور الثالث )التحصيل األ

كادديي ذلؤالء الطالب، وجدنا أف األغلبية موافقة باالىتماـ التحصيل األ عندما استعرضنا -ٔ
بادلعدؿ االكادديي، و لكي نستكشف ذلك وضعنا الفقرة الثانية. حيث وجدنا أف ذو ادلعدؿ   

 (A , A+  ) و ىي نسبة ال تعرب عن مدى االىتماـ الكبًن، ٔ.ٕٗتصل نسبتهم إىل،%
نضع الفقرة الثالثة. حيث وصل نسبة االىتماـ فكاف لزاماً علينا ألخذ كافة االحتماالت أف 

شلا يعين أف التحصيل  بالبحث عن وظيفة أعلى بكثًن شلن يريدوف استكماؿ دراساهتم العليا.
كادديي لو عالقة وطيدة بقوة األىداؼ من ضعفها، ومدى اىتماـ الطالب هبا، كما أشرنا األ

 بذلك يف اإلطار النظري للدراسة.
 حددوا ىدؼ ما بعد احلصوؿ على البكالوريوس: سنجد اختالؼ بٌن منالفقرات السابقة من خالؿ  و

دلاذا تريد شهادة 
 جامعية؟

أغلب صعوبة  عدؿ االكاددييادل
 النفسية

أغلب صعوبة 
 ادلعرفية

يغلب على 
 دراسة ادلواد

يغلب على 
 إىل من مالتعل   طريقة

استكماؿ الدراسات 
 العليا

A+ B+  عند عدـ التذمر
 الفهم

أسلوب احملاضر 
 يف التدريس

 تنمية الذات احلماس

االكتئاب عند  B C البحث عن وظيفة
 مذاكرة ادلنهج

 قليديةطرؽ ت الرتكيز كثافة ادلنهج

 توصيات الدراسة:
على الطالب أف يتوجو بأساليبو الذاتية اخلاصة، معتمداً عليها أكثر من الطرؽ التقليدية، يف ذباوز  -ٔ

 سبيل ذلك.التجارب اليت حولو يف االستفادة من اإلصلليزية، من خالؿ  اللغة التخصص وصعوبات 
جيب أف تأخذ اجلامعة بعٌن االعتبار مسألة تطوير ادلهارات الذاتية للطالب عرب مناىج تصمم لذلك  -ٕ

كما قمنا   م، وكذا التجارب العربية والدولية يف ىذا السياؽ،ربوي ذبارب األساتذة اجلامعيٌن يف التعل  
 باستعراض مجلة من ذلك يف البحث.

، وىذا أمر يقتضيو التطور التكنولوجي يف ستاذهأكادديية بٌن الطالب و إعادة النظر يف العالقة األ -ٖ
اً ربدييبدوف الطالب غًن التقليدين  ألف، و تفعيل ادلهارات الذاتية يف الطالب رلاؿ التعليم العايل

خرباهتم الفنية واستيعاهبم لعامل  يفأعضاء ىيئة التدريس ادلشرفٌن عليهم بأشكاؿ سلتلفة، سواء  ذباه
و و الدمج بٌن مهارات تقنية االتصاالت و ادلعلومات م، مهارات تقنية التعل   يفالعمل احلايل، أو 

 م.موارد التعل  
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