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 ملخص البحث:
يف ظل  الرتبية التحرريةلتعزيز جلامعة مصراتة  تربوي   دور  اقرتاح إىل بحث ال هدفي   

داة للبحث مكونة فاتتخدام االتتبانة ومت  .ب اتتاادا إىل ففكار ببولو فريريثقافة التغيري
البحث  وتكون جمتمع .موزعة على األبعاد الثالثة ( فقرة30)عاد، وفبثالثة  من
وطالبة لفصل  ( طالبا  341) بلغت وطالبة، ومت اختيار عياة عشوائية البا  ( ط12541)من

راد عياة ففن درجة توقع فظهرت نتائج البحث ف من جامعة مصراتة. (2019) الربيع
متوتطة على بُعد  تة التحررية لدى طلبتها كانالبحث لدور جامعة مصراتة لتعزيز الرتبي

ويف  .قد وفتلوب حل املشكالت(دي )التفكري الااعلى بعُ  ماخفضة)األتلوب احلواري( و 
الرتبية التحررية يف ظل ثقافة التغيري  عزيزلتمصراتة  وء الاتائج مت اقرتاح دور تربوي جلامعةض

جامعة مصراتة  وصى البحث ابعتماده من قبلفالذي  ،فكار بولو فريريفىل إاتتاادا 
 . وتعميمه على اجلامعات الليبية
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Abestract 
The aim of the research is to suggest a role for Libyan universities to 

promote emancipatory education in light of the culture of change, 

based on the ideas of "Polo Freire". The questionnaire was used as a 

research tool consisting of three dimensions, and it consisted of (30) 

paragraphs, and the research community consisted of (12541) male 

and female students, A random sample of (341) male and female 

students for the spring semester (2019) was selected. From the 

University of Misurata, and to analyze the research data,The results of 

the research showed that the degree to which members of the research 

sample expected the role of the University of Misurata to promote 

emancipatory education among its students was low on the two 

dimensions (critical thinking and problem-solving style), and medium 

on the dimension (the dialogue method). Under the culture of change 

based on the ideas of Polo Freire universities. 

Key words: Role, Emancipatory Education, Culture of Change, Polo 

Freire, the University 

 .املقدمة1
اتتثمارا  طويل فيه ثمار االتتكما يعد د التعليم قطاعا  اترتاتيجيا  ماتجا ،  عيُ    

، لوعي والقااعات الفكرية الالزمةتزويد األجيال ابلثقة وااملدى، والتعليم اجلامعي من مهامه 
املواهب براز تعزز التحرر الفكري الذي يؤتس إلوهذا يستدعي أتتيس بيئة تعليمية 

ب اإلنسان فغياب احلرية ياتج غيا. د التغيري وتوجهه الوجه الصحيحةالفكرية اليت تقو 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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األتلوب التلقيين جيعل املتعلمني يف حالة اغرتاب ف .(2006 ،وشوحيات )انصر والفكر
تعليم ال يعرب عن احتياجاهتم وعن حقيقة مشاكلهم، وإمنا يقتصر األمر على نقل و ثقايف، 

دور املتعلم قتصر ي بجهةبجمتمعات مو   يطل  عليها فريرييتخربات اجملتمعات املتقدمة، ال
  .تعديل فو تطويرهار بدون نقد فو لى دور احلفظ واالتتظعفيها 

 واحلل الذي يقدمه فريري هو التخلص من التلقني ابعتباره من بقااي التبعية الفكرية         
بل الشخص الذي  ؛فال يصبح املدرس الشخص الذي يقوم ابلتدريس .(2005)جاد، 

يشاركون يف عملية يامون  نيواملتعلم لتالميذ، في فن املعلميتعلم فيضا خالل حواره مع ا
  .(2008يري، فر ) فيها مجيعا

جيابية يف البحث، يم يتيح للطلبة فرصة للمشاركة اإلفاألتلوب احلواري يف التعل
وحل  والرفي، وطرح التساؤالت مما يزيد من مقدرهتم على الفهم واإلدراك والاقد

 الوارد يف الرتكاوي ويرى تبز .(2010 ،)اخلوالدة التغيريمع متطلبات  للتكيف ؛املشكالت
قومات ثقافة فخرى كسبيل مب ة احلاليةيقومات الثقافمزج املعين تثقافة التغيري فن ( 2014)

  .(Tibbs, 2011, p. 20)والتطوير للتغيري 

تس تعليمية تامي ألبرامج تربوية تؤتس  التحررية إبجيادفلسفة فريري  واندت
تاليب التدريس اليت ف احلتمي وتواءمه خلدمة اجملتمع ابتبا  القدرة على التكيف مع التغيري

الواقع ف .(2015 ،والزبونانصر ) جل احلريةفمن خالل تعليم من ، التفكري السليم تعزز
قافة ث تغيري تؤمن بطاقات اإلنسان ومقدرته علىفلسفة إنسانية جعله يطرح  الذي عاىن ماه

 املسلحة الثوراتالذي جتره نبذ العاف والدماء ودعا إىل  ،القهر املولدة لثقافة الصمت
 (.2008فريري، )

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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اتتاادا إىل ما تب  وابالطال  على نتائج تصايفات اجلامعات عامليا ؛ كتصايف 
 ،ميلالعيصدر عن اجمللس العايل للبحث الذي اإلتباين للجامعات العاملية  ببويبوميرتكس

ية ومن ضماها اجلامعات الليبية، إذ يتضح الوضع املأزوم الذي تعيشه اجلامعات العرب
على وجود فزمات عديدة فدت إىل هذه الاتيجة يف  يف مراتب متدنية مما يدل جاءت

ويتطلب من اجلامعات ، اجه جمرايت التغيري العارمحدث تغيري يو إاملراتب العاملية؛ تستدعي 
املرونة يف التفكري  يف هتيئة األفراد وإكساهبم كبريا    جهدا  وماها جامعة مصراتة الليبية 

املمارتات البعيدة عن احرتام حرية لتغيري  ، وهتيئة اإلمكانيات التكاولوجيةواالختيار
تدريس. وإمياان  بضرورة الرتبية التحررية اليت الاألتلوب التلقيين يف اليت يكرتها اآلخرين، 

يعرف إىل كائن تدعم التطور وتعززه، وتعلم املتعلم كيف يتعلم، ويتحول من كائن يتعلم ل
 . لتغيرييتعلم ليكون، وكيف خيرج من صمته إىل براح احلوار اهلادف يف ظل ثقافة ا

 داجلهود املاظمة واملركزة لتزوي من ن ذلك يستدعي مزيدا  فالباحثة رفت ومن هاا 
أبتس الرتبية  -حمل البحث احلايل-جامعة مصراتة طلبة وماهم الليبية ات امعاجلطلبة 

لتعزيز الرتبية مصراتة  ةامعالبحث يف دور تربوي مقرتح جلدد حُ يه فقد وعل، التحررية
  .التحررية لدى طلبتها يف ظل ثقافة التغيري اتتاادا إىل ففكار ببولو فريريب

 أسئلتهو  مشكلة البحث  1.1

جبامعة واقع اخنراط الباحثة يف التدريس اجلامعي ن وم ،أتتيسا  على ما تب 
فقد الحظت فن التعليم اجلامعي الراهن يوجه اهتمامه  ،ت ابلقصريةبفرتة زماية ليسمصراتة 

الرئيس حنو صب احلقائ  والتفاصيل بذاكرة املتعلم، وضعف خماطبة آلية التفكري لديه، 
وفصبح الطالب يقدس   ،كرب من دعوته إلعمال العقلفودعوته للحفظ واالتتظهار بصورة 

يف املكتبات قبل األتتاذ تبا  كل ما هو جاهز من ملخصات ومذكرات معدة من 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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، دون فن يبذل في جهد للحصول على املعلومة ونقدها وفهمها وتوظيفها، مما )التجارية(
رتكاوي واتفقت نتيجة دراتة ال .توت للتعليم امل منطيا   التعليم اجلامعي امتدادا  جعل 

تتمثل يف ن مشكلة البحث احلايل إف على ما تب  وبااء   ،( مع مالحظة الباحثة2014)
لتعزيز الرتبية التحررية يف ظل مصراتة  ةما الدور الرتبوي املقرتح جلامعالسؤال الرئيس التايل: 

ويتفر  من هذا التساؤل الرئيس التساؤالت ؟ ثقافة التغيري اتتاادا إىل ففكار ببولو فريريب
 الفرعية التالية:

بية التحررية يف ظل ثقافة ما درجة توقع طلبة جامعة مصراتة لدورها يف تعزيز الرت  - 1
 التغيري؟ 

ما الدور الرتبوي املقرتح جلامعة مصراتة لتعزيز الرتبية التحررية يف ظل ثقافة التغيري  -2
 اتتاادا إىل ففكار بولو فريري؟

ما درجة مالءمة الدور الرتبوي املقرتح جلامعة مصراتة لتعزيز الرتبية التحررية يف ظل  -3
 ا إىل ففكار بولو فريري من وجهة نظر اخلرباء واملختصني؟ ثقافة التغيري اتتااد

 أهداف البحث  2.1

التعرف على درجة توقع طلبة جامعة مصراتة لدورها يف تعزيز إىل سعى البحث ي
اقرتاح دور تربوي جلامعة مصراتة لتعزيز الرتبية التحررية و  .الرتبية التحررية يف ظل ثقافة التغيري

درجة مالءمة معرفة كذلك و  .التغيري اتتاادا إىل ففكار بولو فريريالالزمة يف ظل ثقافة 
الدور الرتبوي املقرتح جلامعة مصراتة لتعزيز الرتبية التحررية لدى طلبتها من وجهة نظر 

 .اء واملختصنياخلرب 
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 أمهية البحث   3.1
بية التحررية دورا تربواي جلامعة مصراتة لتعزيز الرت  نه يقرتحفيف فمهية البحث تكمن         

يد من لدى طلبتها يف ظل ثقافة التغيري اتتاادا إىل ففكار ببولو فريريب، ويؤمل فن يستف
املقرتح، كل من: الباحثني، وصاا  القرار يف وزارة التعليم دور نتائج البحث والتوصيات وال

 الليبية، ورؤتاء اجلامعات، وفعضاء هيئة التدريس والطلبة.
  مصطلحات البحث  4.1
: املهام واألعمال واإلجراءات اليت تقوم هبا اجلامعة يف العملية يعرف إجرائيا   الدور:

 هناأطار جمموعة من اخلربات والدروس واألنشطة املخط  هلا اليت من شإالتعليمية ضمن 
ومت بااؤه على اتتجابة ففراد عياة البحث على األدوات املعدة  ،إحداث تطوير فكري تربوي

 .هلذا اهلدف
هي الرتبية اليت ميارس من خالهلا املتعلمون احلرية وهم يتعلمون ويكتسبون  :لرتبية التحرريةا

 (.2004، ي)ترك. الوعي الااقد الذي يوصلهم إىل رفض كافة فشكال التسل  واخلضو 
 حتليال   القائمة وحتليلهاماهجية يف التفكري تفيد يف اتتيعاب املشكالت  :عرف إجرائيا  وت  

إلبدا  يف اقرتاح حلول ملعاجلتها من خالل ما تقّدم من حماضرات ومصادر تّعلم ، واانقدا  
وار فتلوب احلمتبعة  االلكرتونية، عرب املاصاتّتعلم فخرى؛ كاملراجع، ونتائج البحوث، وال

 اتتاادا على ففكار بولو فريري التحررية الرتبوية.واملااقشة 
ة التاظيمية اليت تؤتس الاشاط الفكري الااقد السلوك لتشكيل الثقاف تغيري :التغيريثقافة 

الشكل  واملهارية، ليختفياملبد ، وحتسن األداء الفعال واملستمر يف القدرات العقلية 
 :عرف إجرائيا  وت   (.Chigbu , 2015) التاافسج األكادميية اليت تضعف الامطي للربام

وار يف كافة اجملاالت ابجملتمع مجيع التحوالت اليت تطرف على قواعد السلوك واألفكار واألد
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ومواكبة  مما حيتم على اجلامعات تغيري منطها التقليدي ،اليت تؤثر على اجملال التعليمي اللييب
ابملتعلم التتشراف التغيري واالتتعداد له وهتيئ   تاطل يتاالبتكار الالتحليل و  بفتالي

 للتأثري فيه.
 حدود البحث  5.1

ن هم يف الفصل الدراتي السابع لة اجلامعية مماقتصر البحث على طلبة املرح
 امعة مصراتة.جب واهلادتة ،والرتبية ،م يف كليات اآلداب2019والثامن ربيع 

 لدراسات السابقةا  6.1
مناذج املعرفة اإلنسانية اليت تعني األفراد على فداء فدوارهم التحرري التعليم يقدم 

وجه املتعلمني إىل التفكري بطريقة ماهجية وهو التعليم الذي ي ،وفهم ذواهتم وعالقاهتم
 (.2010، اخلوالدة) الااقدماظمة، ويدعم التفكري 

 وينيالرتب طنيحتظى ابهتمام املخطوال شك فن طرائ  وفتاليب التعليم املختلفة 
يوصل إىل املعاين الكبرية، وحيل املشكالت،  خالقا   لتظهر فكرا   ؛الذين عملوا على تطويرها

 .، تتيح للمتعلم حرية االختيار الفكريةات ابتتخدام اترتاتيجيات تفكري بااءويصاع القرار 
 اجلامعة يف( يف دور 2016) الزبون والوريكاتفقد حبث  ،على ما ذكر بااء  و 

 نظام التقييم،إىل  وصوال  تعزيز الرتبية التحررية لدى طلبتها، ابتداء من املقررات الدراتية 
من وجهة اجلامعات األردنية الرمسية يف تعزيز الرتبية التحررية  وفظهرت الاتائج: فن واقع دور

ن ربح رهان تاشئة اجتماعية تليمة وتكوين متعلم ميارس . وفنظر الطلبة كان متوتطا  
تئلة وتوجيه الاقد البااء التفكري حبرية ويابذ العاف يف تدبري اخلالفات، قادر على طرح األ

( فن اجلامعات فضحت آلية تربير 2016) لكريينوفكد  على حرية املعرفة والتعليم. يتوقف
جنحت و  .وتكريس السياتات واخلطاابت الرمسية؛ بدل االنفتاح على قضااي اجملتمع احلقيقية
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يف اتتقالليتها  فثرالكثري من األنظمة يف نقل مظاهر االتتبداد واالنغالق إىل اجلامعات مما 
وم التعليم احملرر الذي يتكون من عمليات مفه (2008) بولو فريريومصداقيتها. ويطرح 

 جيابيتهم، يقضي هذا األتلوب على الثاائيةإمعرفية إدراكية، تعتمد على فاعلية املتعلمني و 
عن طري  احلوار خيتفي ف .بياهما)فو االنفصال( بني املعلم واملتعلم، وحيطم العالقة الرفتية 

 طالبالب وبالطالبجديد باملعلم  مفهومبمعلم التالميذب وبتالميذ املعلمب ويظهر  مفهوم
ن امتالك املتعلم إ .ويربز فهم املشكالت وطرحها وبااء االتتاتاجات واألحكام ،باملعلم

فشارت و  ،جيابيةيرقى بعمله ويتفاعل مع احلياة إب انقدا  هلذه القدرات يعين فن لديه تفكريا   
 (2010) اخلوالدةردة يف الوا (Ballwens&Gerhard)بولونز وجريهارد  كال من  ةدرات
مبستوى التفكري الااقد لدى  جيابيا  ارتباطا  إارتب   فن مستوى جناح الدراتة اجلامعيةإىل 

من احلرية  مااتبا   بيئة اتصالية تتيح قدرا  فن توفر لذا فاجلامعة عليها  ،طالبات التمريض
 .(2010، )اخلوالدةواالحرتام 
هبذا الام   ن للجامعة دورال يكو  قد التغريتريع ويف عامل ما تب  اتتاادا  على و 

مما حيتم عليها جتاوز واقعها التقليدي ابنتهاج األتاليب  ،التقليدي يف نقل املعلومات
إىل ( 2014) اويــهدفت دراتة الرتكذلك احلديثة الداعمة لإلبدا  واالبتكار، ومن 

ىل إفن اتتجابة العياة  اهوكشفت نتائج، قع التغيري يف جامعة عمر املختاروا علىالتعرف 
عد االبتكار كانت نتيجته ضعيفة، مما اتتدعى الباحث عدا بُ  جاء متوتطا   فبعاد الدراتة

 .اجلامعة الاظر يف فداء كافة مكوانهتاإعادة فن يوصي بضرورة إىل 
ومن هذا املاطل  فاجملتمع يعول على اجلامعات يف بااء فجيال واعية، تاهض 

لذلك تعى  ،ومتاحهم فرص املشاركة يف اإلنتاج مراتب الرقي والتطوروتوصله إىل ابجملتمع 
دراتة واقع اجلامعات اليماية يف ظل ثقافة التغيري دراتة حتليلية نقدية إىل  (2012) اهلبوب

ابتتقصاء  فما املسار الثاين فُيعىن ،الفكريعرب مسارين متكاملني: يُعىن األول ابلتأصيل 
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ليماية تواجه العديد فن اجلامعات ا إىل وتوصلت الدراتة .التغيري ليلي نقدي ألبعاد ثقافةحت
تتمثل يف هيماة املااهج واألتاليب التدريسية التقليدية اليت انتقدها ها فبرز ، من التحدايت

طمس الوعي، وهيماة القهر والتسل ، وعرقلة فرص  نفريري واعتربها املسؤول األول عبولو 
هم ما مييز فكر ففن ( 2013) الرقيب وردتفو  دى املتعلمني.اإلبدا  واالبتكار والتميز ل

تبا  اندى بولو فريري اب إذ ،عن فوضا  اجملتمعات يف العامل الثالث نه جاء تعبريا  فبولو فريري 
 .وعرض املشكالت اليت تشكل معاانة للمجتمع األتلوب احلواري يف التدريس

 راءاتجاإلو نج  امل .2
 بحثمنج  ال 1.2

 املاهج الوصفي التطويري نظرا  ملالءمتـه ألغراض البحث.  حث احلايلاعتمد الب
 وعينته بحثجمتمع ال  2.2

امعة جب لبحث من مجيع طلبة كليات اآلداب والرتبية واهلادتةتكون جمتمع ا
قبول والتسجيل حصائيات قسم الوطالبة حسب إ ( طالبا  12541) غ عددهمالبال ،مصراتة

طريقة لابت اختري فقد  عياة البحثفما  .م2019 عام بيعر الفصل ابلكليات الثالث ل
بلغ إذ ( واهلادتة ،اآلداب، الرتبية)الثالث كليات الالاسبية من طلبة  طبقيةالعشوائية ال

لستيفن  املااتب حجم العياة جدولاتتاادا  إىل ك وذل طالبا  وطالبة، (373)فرادها فعدد 
 ،االتتباانت على عياة البحث وبعد توزيع .(StevenThompso, 2003) تومسون

بلغت عياة طلبة كلية  وبذلك ( اتتبانة.32) بلغ الفاقد حيث اتتبانة، (341مت اتتالم )
( 91وطالبة وكلية اهلادتة ) ( طالبا  120داب )وطالبة، وكلية اآل ( طالبا  130) الرتبية
 وطالبة. طالبا  
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 بحثأداة ال  3.2
الاظري  ابلرجو  لألدبحث )االتتبانة( لبلتحقي  فهداف البحث مت إعداد فداة ا

الكيالين و ، (2014) والرتكاوي ،(2016) مثل دراتة الزبون والوريكات ،والدراتات السابقة
واشتملت  وقراءة شروح بولو فريري عن الرتبية التحررية وتربية املقهورين، (،2018) والصانع

حل  فتلوبد بعُ ، اقدبُعد التفكري الا ،اري)بُعد األتلوب احلو  هي: فبعاد ةثالثاالتتبانة على 
عطي فعلى تدرج حيث )فُ  ،لسلم ليكرت اخلماتي ا  عطي لكل فقرة وزن متدرج وفقوفُ  املشكالت(

لالتتجابة مخس درجات، فواف  بدرجة كبرية جدا ، وفدىن درجة لالتتجابة درجة واحدة، وهي 
املقياس التايل لغرض د عتم  ذلك فُ  بعد (.1،2،3،4،5الرتتيب ) غري مواف  إطالقا(. ومتثل رقميا  

، من ماخفض 2.33 -1، متوت ، ماخفض( من مرتفع)مستوايت  ةحتليل الاتائج: تقدير ثالث
 بحثعرض فداة ال مت . وللتأكد من صدق االداةمرتفع 5 -3.68متوت ، من  2.34-3.67
 ُبعدتمائها للنالرفي حول مدى وضوحها وا وابدففقرات األداة و  راجعواحيث خبري ا ( 11) على

%( 80ويف ضوء مقرتحاهتم مت تعديل بعض الفقرات وحذف الفقرات اليت فمجع ) .املتضمن هلا
مت حساب معامل الثبات بطريقة البحث للتحق  من ثبات فداة و فها. حذعلى من احملكمني 

قيم ( فن 1ويبني اجلدول ) .االتتبانةفبعاد من د عبُ لفا( لكل ف –االتساق الداخلي )كرونباخ 
         .توتطةمعامالت فلفا كرونباخ جملاالت االتتبانة جاءت بدرجة م

 عد من فبعاد األداةقيم معامالت فلفا لألداة ككل لكل بُ   (1ل)جدو 
 قيمة معامل فلفا ألبعادا

 .73 األتلوب احلواري
 .80 التفكري الااقد
 .71 حل املشكالت
 .82 األداة ككل
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ثالثة ( فقرة موزعة على 30ورهتا الاهائية قد أتلفت من )يف ص وبذلك تكون االتتبانة
 (.2فبعاد كما يظهره اجلدول )

 

 توزيع فقرات االتتبانة على األبعاد  (2)جدول

 فقرات االبعاد ألبعادا
 11-1 األتلوب احلواري
 20-12 التفكري الااقد
 30-21 حل املشكالت

 نتائ  البحث ومناقشتجا  3

درجة توقع طلبة جامعة مصراتة لدورها هي ما : ال األول ونصهلإلجابة على السؤ  1.3
مت اتتخدام ؟ تعزيز الرتبية التحررية يف ظل ثقافة التغيري اتتاادا إىل ففكار بولو فريرييف 

 يظهر ذلك:  3اجلدولو  املتوتطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
ر جامعة مصراتة يف تعزيز الرتبية التحررية يف ظل ثقافة املتوتطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدو  (3جدول)

 التغيري من وجهة نظر الطلبة مرتبة تاازليا  
رقم 
 البُعد

عدد  األبعاد
 الفقرات

املتوت  
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 التقدير الرتتيب

 متوت  1 0.58 2.67 11 األتلوب احلواري 1
 ماخفض 2 0.50 2.01 9 التفكري الااقد 2
 ماخفض 3 0.55 1.85 10 فتلوب حل املشكالت 3

 ماخفض                                     0.93           2.18األبعاد ككل                                   

( فن درجة توقع ففراد عياة البحث لدور جامعة مصراتة يف تعزيز 3) يتبني من اجلدول 
 (0.93) ( واحنراف معياري2.18)  مبتوت  حسايبو اخفض تقدير مبالرتبية التحررية جاء 
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 ( واحنراف معياري2.67) األول مبتوت  حسايب د األتلوب احلواري الرتتيبعتل بُ واح
وجود توجه لتقدمي اخلربات التعليمية أبتلوب تعين هذه الاتيجة  .وبتقدير متوت  (،0.58)

احملاضرة من التلقني إىل طريقة عرض لتدريس حواري، واليت رمبا تعود إىل تغيري بعض فعضاء هيئة ا
( واحنراف 1.85) مبتوت  حسايبفتلوب حل املشكالت عد احلوار. فيما جاء بُ 

عدم وجود على هذه الاتيجة تدل واألخري. و  ثالث( وبتقدير ماخفض وابلرتتيب ال0.55معياري)
ة هتيئ القائمني على ي، ورمبا يعزى ذلك إىل عدم توفر بيئة تعليمأبتلوب حل املشكالتاهتمام 

التعليم التتخدام هذا األتلوب التعليمي الذي يامي فتس التفكري. واختلفت نتيجة البحث 
تة اعياة الدر (، إذ جاءت درجات اتتجابة 2016) احلايل مع دراتة الزبون والوريكات

 . بتقديرات متوتطة

  سلوب احلوارياألعد ب   . أ
 عدفقرات بُ املتوتطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية لدرجات  (4)بني اجلدول ي

 –3.20)وتقديرها مرتبة تاازليا ، حيث تراوحت قيم املتوتطات احلسابية بني األتلوب احلواري 

عد يف ، وجاءت فقرات هذا البُ (0.74 -0.93)وتراوحت االحنرافات املعيارية بني  (1.51
يعتمد املاهج ب (1)جاءت يف الرتتيب األول الفقرة حيث  تطة واملاخفضة،الدرجات املتو 
 (1.51) ( واحنراف معياري3.20) وت  حسايبتب مبى فتاليب التلقني يف التدريسالتعليمي عل

ممارتة السلطوية من قبل عضو هيئة التدريس بعدم  إىلقد تعزى هذه الاتيجة و  .متوت تقدير ب
وحصلت الفقرة  .ة نظره، واعتماد األتلوب التلقيين يف التدريسإببداء وجهللطالب السماح 

تبعة إىل القضاء على ثقافة الصمتبعلى فدىن متوت  ( بتسعى األتاليب التدريسية امل11)
فن وتفسر الباحثة هذه الاتيجة  ماخفض.وبتقدير ( 0.74) ( واحنراف معياري1.51)حسايب
ماذ الطفولة وتستمر متصاعدة مع احلياة، فلم يتعود ثقافة الصمت  تربية تعززنشأ يف ظل  الطالب

 يف ظل تاشئته االجتماعية على إبداء رفيه. واتفقت هذه الاتيجة مع نتيجة دراتة كل من الزبون
 (.2016) والوريكات
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( املتوتطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لواقع دور جامعة مصراتة يف تعزيز األتلوب احلواري من 4ل )جدو 
 جهة نظر الطلبة مرتبة تاازلياو 

رقم 
 الفقرة

املتوت   نص الفقرة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 التقدير الرتتيب

يعتمد املاهج التعليمي على فتاليب التلقني  1
 يف التدريس

 متوت  1 930. 3.20

تعزز األتاليب التدريسية االنفتاح على  3
 الثقافات وتقبل ثقافة األخر. 

 وت مت 2 0.78 2.79

احرتام التاو  و ترتخ األتاليب التدريسية  10
 العرقي. 

 متوت  3 0.81 2.75

يبدي املاهج التعليمي املرونة الكافية يف تياتة  9
 التعامل مع معطيات العوملة وإفرازاهتا.

 متوت  4 0.92 2.68

تعمل األتاليب التدريسية على ترتيخ الوعي  5
 بقيمة احلوار. 

 ماخفض 5 970. 1.96

 ماخفض 6 0.86 1.83 جيايب. م األتاليب التدريسية التاافس اإلتدع 8
تتيح األتاليب التدريسية من خالل احلوار  2

 الوعي مبشكالت اجملتمع واملظاهر السلبية
 ماخفض 7 0.80 1.80

ترتخ األتاليب التدريسية تقبل وجهات  6
 الاظر.

 ماخفض 8 0.76 1.74

ية، واإلقليمية تطرح الاقاش يف األحداث احملل 4
 من حيث املسببات، والاواتج، واحللول. 

 ماخفض 9 0.76 1.53

يفتح املاهج الدراتي اآلفاق للطلبة لالخنراط  7
يف الاشاطات التطوعية اليت يطلقها اجملتمع 

 املدين.

 ماخفض 10 0.74 1.51

تسعى األتاليب التدريسية املتبعة إىل القضاء  11
 على ثقافة الصمت.

 ماخفض 11 0.74 1.51

 متوت   0.58 2.67 البعد ككل 
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 (5)جلدولا ويظهرها د التفكري الناقدعب   . ب
( املتوتطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لواقع دور جامعة مصراتة يف تعزيز التفكري الااقد من وجهة  5جدول ) 

 نظر الطلبة مرتبة تاازليا  

رقم 
 الفقرة

املتوت   نص الفقرة
 احلسايب

اف االحنر 
 املعياري

 بتيالرت 

 1 1.09 2.60 يوضح األتتاذ اهلدف من املعلومات املقدمة للطالب 12
 2 0.79          2.36 يعتمد املاهج التعليمي التمييز بني احلقيقة والرفي 20
يسمح املاهج للطالب تقرير ما إذا كانت نتائج  13

 املعلومات مقبولة فم ال.
2.12 0.87 3 

 4 0.86 2.11 تتخالص نتيجة من حقائ  مقدمة.القدرة على ا 16
تعمل األتاليب التدريسية على بااء قاعدة معلوماتية  14

 تاتج تلوكا  مااتبا  
1.83 0.93 5 

تدعم األتاليب التدريسية القدرة على بااء توقعات  19
 جديدة تتجاوز املعلومة املقدمة.

1.80 0.80 6 

لى رب  األفكار يف تتيح األتاليب التدريسية القدرة ع 15
 عميمات.ت شكل

1.74 0.76 7 

متاح األتاليب التدريسية إصدار حكم على كفاءة  18
 املعلومات

1.53 0.76  

 8 0.76 1,53 تتيح األتاليب التدريسية اجملال لقبول األحكام ونقدها. 17
  0.50 2.01 الكلي 

 عدفقرات بُ رية لدرجات املتوتطات احلسابية، واالحنرافات املعيا (5)يبني اجلدول  
 -2.60)حيث تراوحت قيم املتوتطات احلسابية بني ، وتقديرها مرتبة تاازليا  التفكري الااقد 

، وجاءت درجات فقرات هذا (0.76-1.09)وتراوحت االحنرافات املعيارية بني  (1.53
ح بيوض (12)وجاءت يف الرتتيب األول الفقرة  ،اخفضوامل املتوت  تقديرعد يف الالبُ 

 واحنراف معياري (2.60) توت  حسايباألتتاذ اهلدف من املعلومات املقدمة للطالبب مب
بعض فعضاء هيئة التدريس  فنقد تعزى هذه الاتيجة إىل و  .متوت  بتقديرو  (1.09)
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واتفقت هذه الاتيجة مع نتيجة دراتة  .ن الطلبة ابخلطة الدراتية للمادةيزودو 
لقبول  األتاليب التدريسية اجملال تيحتب (17)وحصلت الفقرة (، 1995)الكيالين

تقدير وب (0.76) معياري واحنراف (1.53)األحكام ونقدهابعلى فدىن متوت  حسايب
ورمبا يعزى ذلك إىل تلطوية بعض اهليئة التدريسية يف إدارة احملاضرة حيث تقدم  .ماخفض

واختلفت  ومضموهنا، مااقشة ونقد ألبعادها اخلربة التعليمية يف شكل معلومة جاهزة بدون
إذ ميتلك الطلبة القدرة على حتليل األحكام  ((Cupps 2014 هذه الاتيجة مع دراتة كبز

 ونقدها واملقدرة على تصور حلول للمشكالت اليت قد تصادفهم.  

 أسلوب حل املشكالت دب ع ج. 

عد فقرات بُ  تقديراملتوتطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية ل(6) يبني اجلدول
 بني ث تراوحت قيم املتوتطات احلسابيةحي.وتقديرها مرتبة تاازليا  فتلوب حل املشكالت 

، وجاءت درجات (0.73 -0.74)وتراوحت االحنرافات املعيارية بني  (1.50 -2.67)
 (23) وجاءت يف الرتتيب األول الفقرة ،واملاخفض املتوت  تقديرد يف العفقرات هذا البُ 

 (2.67) توت  حسايبد من حل املشكلة بشكل واضحب مبحيدد الطالب املستفيب
وتفسر هذه الاتيجة فن عملية حتديد الفئة  .متوت  تقدير( وب0.74) واحنراف معياري

املستفيدة تهلة وواضحة من خالل رتم معامل القضية املطروحة. واتفقت هذه الاتيجة مع 
شكلة بااء على اتتدعاء بحيدد امل (26)الفقرة  ت. وحصل(2016)زبون دراتة النتيجة 

ذلك إىل افتقار األتاليب  رجعوي.فضماخ بتقديرو ترتيب على فدىن  خربات تابقةب
بااء إىل املاهيات الكاماة على ففكار تابقة، وحتليل ال توليد األفكار اجلديدة بااء  لالتدريسية 

 ، فاألتلوب الباائي يف التدريس من ضرورايت الرتبية احلديثة.وراءه
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املتوتطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لواقع دور جامعة مصراتة يف تعزيز فتلوب حل املشكالت   (6)جدول
 من وجهة نظر الطلبة مرتبة تاازليا  

رقم 
 الفقرة

املتوت   نص الفقرة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 التقدير الرتتيب

حيدد الطالب املستفيد من حل املشكلة بشكل  23
 واضح.

 متوت  1 0.74 2.67

 متوت  2 0.74 2.64 رائيةإثصبغة ذات يعرض الطالب الفكرة اليت  22
يطلع على حماوالت فخرى حلل مشكالت  21

 مشاهبة.
2.50 0.87 3  

يساعد املاهج التعليمي الطالب فن خيتار احلل  27
 األمثل

 متوت  4 0.79 2.45

 ماخفض 5 0.93 1.92 يتقبل األفكار املطروحة فثااء العصف الذهين. 25
يتدرب الطالب على التقايات املساعدة حلل  28

 املشكلة.
 ماخفض 6 0.86 1.82

 ماخفض 7 0.79 1.97 يااقش احللول املطروحة ويوث  األنسب ماها. 30
 ماخفض 8 0.74 1,72 يضع حدود زماية لتقييم املشكلة. 24
 ماخفض 9 0.76 1.53 يقدم نقدا بااء  إزاء القضية املطروحة للاقاش. 29
 ماخفض 10 0.73 1.50 حيدد املشكلة بااء على اتتدعاء خربات تابقة. 26

 ماخفض  0.55 1.85 الكلي 

   

الدور الرتبوي املقرتح جلامعة مصراتة لتعزيز  ام :ونصهلإلجابة على السؤال الثاين  2.3
على هذا السؤال  جابةلإل؟ الرتبية التحررية يف ظل ثقافة التغيري اتتاادا إىل ففكار بولو فريري

مقرتح لتعزيز الرتبية التحررية يف ظل ثقافة التغيري اتتاادا إىل ففكار بولو  دورمت تصميم 
فريري الرتبوية، بااء  على نتائج البحث اليت مت التوصل إليها من حتليل إجاابت عياة البحث 

دراتات العرضت يف عن السؤال األول، إضافة إىل ما مت عرضه من دراتات وحبوث 
كل الاهائي السابقة، وما مت التوصل إليه من مقرتحات مقدمة من اخلرباء الرتبويني حول الش
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جلامعة مصراتة الدور الرتبوي املقرتح ) :التايلعداد املقرتح وف  إمت لتصميم الدور املقرتح 
لو تعزيز الرتبية التحررية لدى طلبتجا يف ظل ثقافة التغيري استنادا إىل أفكار "بو يف 

فقد ، احمللية واإلقليمية والعاملية تنظرا للتغريات املتسارعة اليت حتدث على املستواي.(فريري
، خلصت البالد من عرقلة الفكرعارمة متثل يف ثورة  جمتمعيا   شهدت ليبيا الفرتة األخرية تغريا  

ه لتحصيل املعرفة الذي بدور  عمال العقلإفصبحت احلرية الفكرية من فهم فتس إطالق و 
لطرح  يستثمر كمكون لرفس املال، من خالل تربية حتررية تتخذ من احلوار الفكري فتاتا  

 بااء  يف تصميم علمي مرتب لألفكار  واحللول والاتائج. القضااي ونقدها نقدا  

 أهداف الدور الرتبوي  1. 2.3

تعزيز األتلوب احلواري لدى طلبة جامعة  يف فهداف الدور الرتبوي تتمثل
ودعم التعليم والتعلم واالتتفادة ، إطالق حرية التعبري واالتصال والتواصلو  ,مصراتة

فاهيم مبتثقيف الطلبة ، و ربالقصوى من الطاقات اإلبداعية الكاماة لدى الطلبة ملواجهة التغي
 ومبادئ الرتبية التحررية واألتس اليت تقوم عليها واملمارتات اليت تدعمها من خالل

طرح القضااي واملشكالت التعليمية واجملتمعية يف حوارات طالبية تعزز و  ،األتاليب التدريسية
 التواصل الطاليب، وتامي الشجاعة األدبية لدى الطلبة. 

 أمهية الدور الرتبوي  2. 2.3

وذلك لدورها الكامن يف  تعترب اجلامعات الداعم األتاس لتطوير اجملتمع؛
وهذا يستدعي توفري بيئة  ،تتثماراتاالتتثمار البشري الذي يعد من فطول وفجنع اال

 وتاتهج ،اعة العمياءقد اخلوف والطتعزز مهارات املتعلم وحترره من عُ مشبعة ابحلرية 
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ن الباحثة إوبااء  على نتائج البحث ف .فكري الااقد وفتلوب حل املشكالتمسارات الت
 تقرتح الدور الرتبوي التايل:

 فيما يلي: احلواري ويتمثلسلوب الدور الرتبوي املقرتح لتعزيز األ  3. 2.3

وذلك : اجملتمعيفكثر اتساقا  مع السياق  جامعيا   تعليميا  تبين ماهاجا  حترراي  ونظاما  
عالقات القوى بني املعلم واملتعلم من خالل التاظري للحوار واعتماد التساوي كسمة بكسر 

  .تاتية تُعلي من القيم االجتماعيةف

فانتهاج األتلوب احلواري يف التدريس  :طابع احلواريلاب فتاليب التدريستعزيز 
ف اخلريج ما اكتسبه يف دائرة عمله وتعامالته اجملتمعية، وهذا ما يوظتيف سهم اجلامعي ي
ارته يف الذي من احلوار: بحقل الرتبية التحررية وعلم الافس اجملتمعييف  ابولو فريرييؤكده 
 ومياحاا وإدراك املااتبات املالئمة للحديث، وات،لتعرف على األصجيعلاا خرباء يف ا التعليم

فعلى الاخب املقررة لسري عملية . مهارات التفاوضب ، ويكسبااالعادات الفكرية واألخالقية
تاسلخ السلطة املعرفية للمعلم، وأتخذ به التعليمي -احلوار يف السياق الرتبويالتعليم تبين 

 لتأكيد على مبدف باملعلم الطالب، والطالب املعلمب.طابعا  متساواي  وتشاركيا  مع الطلبة مع ا
ألتلوب التلقيين يف التدريس واتتبداله أبتاليب تدريسية حديثة  إبلغاء اوهذا ال يتأتى إال 

ضمن قراراهتا من مكتب  رقر كمسار تدريسي يلتزم به األتتاذ اجلامعي جبامعة مصراتة، ويُ 
 ت التافيذ. املتابعة جملرايابجلامعة مع الشؤون العلمية 
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 فيما يلي: الناقد ويتمثلقرتح لتعزيز التفكري الدور الرتبوي امل 4. 2.3

فن اكتساب املعرفة مهمة تقوم هبا ذوات فاعلة ال مفعول هبا. بولو فريري يؤكد 
بكن مافتحا  للعامل دائما ، وتعلم، وكن مستعدا  للتفكري وال تقبل كل ما يقال دائما ، احبث 

كل ما حولكب ومن ذلك ميكن فن نؤكد فن دور جامعة مصراتة يف تعزيز   واتأل وشكك يف
ألخالقية الرتكيز على العمل اجلاد يف التحليل الاقدي، واألحكام االااقد يكمن يف: التفكري 

تعمي  الفهم يف الاظرايت اليت بايت عليها األفكار املوروثة ، مع واملسؤولية االجتماعية
 .بوتقة حفظها وحتفيظها دون نقدها توردة وتطبيقاهتا، واخلروج منوتطبيقاهتا واألفكار املس

اتتقاللية الطالب ويتفرد يعزز ، و لدى الطلبة مما يفضي إىل تغذية ملكة اإلبدا  واالبتكار
 يف تعبرياته اجلمالية واللغوية. 

 :ويتمثل فيما يليالدور الرتبوي املقرتح لتعزيز أسلوب حل املشكالت   5 . 2.3

الطالب القدرة على  كسبتهذه االجتاهات  :للطلبةعلمية الجتاهات االتعزيز 
صبغة فيها خالف يف ات ذمبشكالت اختاذ موقف معني ابلتأييد فو املعارضة فيما يتعل  

  وجهات الاظر.

تقبل اجلديد ورفض التمييز: فالتدريس اجلامعي ال يكون جمرد فلفاظ تقال تعزيز 
الشاهد على حقيقته اليت  من يُفعل ويُعاش ويشكل نوعا   عن جتربة يتم وصفها، بل تلوكا  

نه زمايا  مل يعد فنه جديد، كما ال ميكن رفض القدمي جملرد ففال يرفض اجلديد جملرد  ال تاكر
إىل جوهر  و جذور االنتماء الطبقي مثال  تسيءفاألفكار املسبقة عن اللون ف جديدا .

  .التعايش داخل اجلامعة
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تعميمات، مبادئ، يف طرح  دريس املباية على التحليل والبااءتالتوظيف طرائ  
وميكن . وواقعهم طلبةا اتصال حبياة الحقائ  أتيت يف صورة مهام ومشكالت حقيقية هل

ل التحرر جفوهي التعليم من ببولو فريريبعادالتحرر فلسفة ن هااك فلسفة تعرف بالقول: إ
 ل حنن نفكر. نقو  ,ففكران فمبعىن  وإطالق العقل اجلمعي...

درجة مالءمة الدور الرتبوي املقرتح  ام :ونصه لثلإلجابة على السؤال الثا 3.3
 جلامعة مصراتة لتعزيز الرتبية التحررية يف ظل ثقافة التغيري اتتاادا إىل ففكار بولو فريري

الرتبوي املقرتح جلامعة للتأكد من صالحية الدور   من وجهة نظر اخلرباء واملختصني؟
حمكمني من فصحاب  مثانية ومالءمته مت عرضه على ة لتعزيز الرتبية التحرريةمصرات

عد له. مما فمجع احملكمون على صالحية الدور ومالءمته ملا فاالختصاص واخلربة. وقد 
 مت اقرتاحه.  اجلهفغراض اليت من يشري إىل مالءمته لأل

  التوصيات .4

 :ايلتلاب ةالباحث فوصت بحثبااء على نتائج ال

  ابلدور املقرتح الذي توصل إليه  جامعة مصراتة خاصةوزارة التعليم عامة و فن أتخذ
  .لدى طلبتها حث لتعزيز الرتبية التحرريةالب

  نظرا  لضعف اتتجابة العياة ألبعاد البحث، حيث تراوحت االتتجابة بني املتوتطة و
تعليم التحرري على إذكاء وتعمي  الوعي يف آلية اتتخدام الالعمل واملاخفضة، جيب 

لمية، رؤتاء األقسام العو ، رش عمل لعمداء الكليات اجلامعيةمن خالل ندوات وو 
 فتلوببو وبالتفكري الااقدب لوب احلواريبباألت االتوفعضاء هيئة التدريس يف جم

 حل املشكالتب. 
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