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ملخص
هػػد ت الدراسػػة الحالي ػة إلػػا الك ػػؼ عػػف دكر كميػػة التربيػػة بجامعػػة طنطػػا ػػت تنميػػة
اتجاهات طالبها نحك التعمـ مدل الحياة ,كما هد ت الدراسة ما إذا كانت ثمة ركؽ ذات داللػة
إحصػػػا ية نحػػػك محػػػاكر االسػػػتبانة ا ربعػػػة أدكار اإلدارة الجامعيػػػة  ,أدكار المحتػػػكل التعميمػػػت,
أدكار أعضػػاه هي ػػة التػػدريس ,أدكار ا ن ػػطة بكميػػات التربيػػة لتنميػػة اتجاهػػات طالبهػػا نحػػك
الػػتعمـ مػػدل الحيػػاة طبقنػػا لممتري ػرات الديمكج ار يػػة مترير المنصػػب اإلدارم -الدرجػػة العمميػػة-

التخصص  ,ك ت سبيؿ تحقيؽ ذلؾ تـ استخداـ المنهج الكصفت كأداة االسػتبانة التػت ا ػتممت
عمػػا أربػػم محػػاكر هػػت أدكار اإلدارة الجامعيػػة ,أدكار المحتػػكل التعميمػت ,أدكار أعضػػاه هي ػػة
التػػدريس ,أدكار ا ن ػػطة ,كطبقػػت االسػػتبانة عمػػا عينػػة ع ػكا ية طبقيػػة مػػف اعضػػاه هي ػػة

التػػدريس بكميػػات التربيػػة جامعػػة طنطػػا بمػػق اكامهػػا  81عضػ نػكا بنسػػبة م كيػػة  56.64مػػف
المجتمػػم ا صػػمت عضػػاه هي ػػة التػػدريس بالكميػػة كالبػػالق  , 143كتكصػػمت الدراسػػة إلػػا أف
استجابات أ راد العينة مف أعضاه هي ة التدريس كانت متكسػطة لممحػاكر ا كؿأ أدكار اإلدارة,
كالثػػانت أدكار المحتػػكل التعميمػػا ,كالثالػػث أدكار أعضػػاه هي ػػة التػػدريس ,بينمػػا كانػػت ضػػعيفة
لممحػػكر الرابػػم الخػػاص ب ػأدكار ا ن ػػطة بكميػػات التربيػػة لتنميػػة اتجاهػػات طالبهػػا نحػػك الػػتعمـ
مػػدل الحيػػاة ,كمػػا تكصػػمت الدراسػػة إلػػا كجػػكد ػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية حػػكؿ إجمػػالت
االستبانة كمحاكرها عند مستكل  ...5ترجػم الخػتالؼ متريػر المنصػب ,ككانػت جميػم هػذ
الفركؽ لصالح مف تكلا منصب إدارم ,كالا كجكد ركؽ ذات داللة إحصا ية بػيف اسػتجابات
تبعػا لمتريػر الدرجػة العمميػة بالنسػبة إلجمػالت االسػتبانة ,لصػالح ػة أسػتاذ ,كالػا
أ راد العينة ن
كجػػكد ػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية ,لصػػالح أعضػػاه هي ػػة التػػدريس تخصػػص المنػػاهج كطػػرؽ
تدريس كتكنكلكجيا التعميـ ,كلصالح أعضاه هي ة التدريس تخصص عمـ نفس كصحة نفسية.

الكممات المفتاحيةأ دكر -التعمـ مدل الحياة -كميات التربية -جامعة طنطا
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The Role of Faculties of Education in Developing their Students’
Attitudes towards Lifelong Learning
(faculty of education Tanta University as a Model)
Abstract
The current study aimed at determining the role of faculties of
education – Tanta University in developing their students’ attitudes towards
lifelong learning. It also sought to identify differences on the four dimensions
of the utilized questionnaire (roles of the university management – roles of the
educational content – roles of the teaching staff members – roles of the
activities) in terms of the following demographic variables (administrative
position – academic degree - specialization). To achieve these objectives, the
descriptive research method was adopted. A questionnaire of four dimensions
(roles of the university management – roles of the educational content – roles
of the teaching staff members – roles of the activities) was administered to a
Stratified random sample of (81) teaching staff members at the faculties of
education – Tanta University. They represented (56.64%) of the research
population which comprised (143) members. Results showed that mean relative
weights of the first (roles of the university management), the second (roles of
the educational content) and the third (roles of the teaching staff members)
dimensions were moderate in developing students’ attitudes towards lifelong
learning. Mean relative weight of the fourth dimension (roles of the activities)
in this regard was weak. Additionally, results yielded statistically significant
differences on the questionnaire total score and dimensions (a= 0.05) attributed
to the position, in favor of those who took up administrative positions. There
were also statistically significant differences in terms of both academic degree
(in favor of professors) and specialization (in favor of Curricula, teaching
methods and educational technology, psychology and mental health
specializations).
Keywords: role – lifelong learning – faculties of education – Tanta
University.
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مقدمة
يعد التعمـ مدل الحياة أحد أهـ مفاتيح ا لفية الثالثة مـ يعد العصر الحاضر أك
المستقبؿ القادـ يأخذ بمفاهيـ التربية التا تقدـ لممتعمـ مرة كاحدة ت مرحمة عمرية كاحدة,
بؿ البد مف تدريب مستمر كتحكيمت كتدريب عما التعمـ طكؿ عمر اإلنساف ,معاصرة لمحياة
المتسارعة كحاجات المجتمم المتجددة كحاجات سكؽ العمؿ المتريرة.
كيعد التعمـ مدل الحياة استجابة لمكضم الراهف الذم تتضاعؼ يه المعارؼ
كالمعمكمات ب كؿ رهيب لـ ت هد له الب رية مثيالن مف ابؿ ,كهك ما يتطمب إعداد جيؿ اادر

عما معاي ة عصر المعمكمات بجميم جكانبه كاحتياجاته ,كاادر ت نفس الكات عما

االستفادة مف الخبرات المتنامية باستمرار ت تنمية مهاراته كامكاناته كتجعمه ااد ارن عما
تطكير كتحسيف إنتاجيته ت العمؿ كر م كفاهته باستمرار ال كرل2..2 ,أ . 25

ك يتحكـ التعمـ مدل الحياة ت ظؿ مجتمم المعمكمات كالمعر ة ت التنمية كالتطكر
ل مجتمم كما يعتبر مطمب ممح لكؿ الدكؿ كالمؤسسات حيث يرير مف حباة ا راد
كالمجتمعات كاإلمكانات االاتصادية كاالجتماعية  , Torres, Rosa ,2006,4كمف ثـ
أصبح التعمـ مدل الحياة

رطان مف

ركط الحياة الناجحه

مكت يستطيم اإلنساف العيش

كسط هذا الكـ الضخـ لنتاج المعر ة كيستعممه عميه أف يتعمـ هذا الترير السريم ت أساليب
كأدكات االستعماؿ ,كهذا التطكر ت كسا ؿ االتصاؿ التت اربت المسا ات الطبيعية الفكرية,
كعممت عمت تكحيد المفاهيـ بيف دكؿ العالـ المتقدـ كالنامت عمت حد سكاه  ,هذا كمه ي ير
إلا أ ف الذم يعمـ سكؼ يككف ذلؾ الذم يستطيم الحيا بتكا ؽ ,أما ذلؾ الذم ال يعمـ سكؼ
يعيش عما هامش نمط الحيا سريم الترير ال رعت2.15 ,أ . 65
كيعد التعمـ مدل الحياة مدخالن لمتنمية الب رية المستمرة يسعا لي مؿ التعمـ خارج

جدراف الفصكؿ الدراسية ,كالتأكيد عما ضركرة التعمـ مف خبرات الحياة حيث إنها تساعد
المتعمميف عما هـ كيؼ يحدث التعمـ؟ ,ك هـ أنفسهـ كمتعمميف ,كطبيعة البي ة التا يحدث
يها التعمـ  , Passarelli, A.M & Kolb, D. A,2011,77كمف ثـ إف التعمـ مدل
الحياة أساس التربية ت المستقبؿ مـ يعد مصطمح التعميـ مقتص ارن عما تمقت العمكـ

كالمعارؼ ت المؤسسات التعميمية كانما اتسم لتتحمؿ البي ة التعميمية العبه كالدكر ا كبر
لتنمية ميكؿ ا بناه كمهاراتهـ ت جميم مناحت الحياة كصقمهـ كتدريبهـ عما ا عماؿ
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كالمهف التا يحتاجكنها كا ة ليككنكا اادريف عما التفاعؿ بإيجابية مم اضايا المجتمم
كهمكمه . Bidokht , H.M & Assareh, A,2011,1450
كيعتبر التعمـ مدل الحياة بالمراحؿ التعميمية عامة كبالجامعة خاصة أهـ مصادر تعزيز
التنا س الدكلت ,خاصة ت عصر المعمكمات كالتكنكلكجيا المتقدمة ,باعتبار أف التعميـ هك
مفتاح المركر لدخكؿ عصر المعر ة كتطكير المجتمعات ,مف خالؿ تنمية حقيقية لرأس الماؿ
الب رم الذم يعد محكر العممية التعميمية ,كيؤدم ذلؾ إلا ضركرة ارتباط مجتمم كااتصاد
رصا عديدة لمفرد
المعر ة بمفاهيـ مجتمم التعمـ كمنظمات التعمـ كالتعمـ اإل لكتركنت مما يتيح ن
– ليتعمـ كيؼ يعرؼ؟ ,كيتعمـ بهدؼ العمؿ ,كيتعمـ لمتعايش مم اآلخريف ,كأخي ارن يتعمـ كيؼ

يحقؽ ذاته؟ الحسينا2.13 ,أ . 77

كتهتـ جامعة طنطا بالتعمـ مدل الحياة ككنه أحد أ رع الم اركة ت خدمة المجتمم
كتنمية البي ة مف خالؿ المساهمة ت القضايا القكمية ,حيث تعمؿ جامعة طنطا عما تقديـ
خدمة تعميمية متميزة بناه جامعة طنطا كمحا ظات الدلتا ا مجاالت التعميـ المستمر مف
خالؿ مراكز خاصة كمركز تعمـ المرات كالتعمـ المستمر ,كمركز تعميـ الكبار ,حيث يقدمكا
خدماتهـ لكا ة المستكيات كا عمار مما يسهـ ا ربط الجامعة بالمجتمم المحيط ,كاالرتقاه
بالخدمات التعميمية كالتدريبية كالنهكض بالمجتمم المصرل كخدمة البي ة.
. http://tu.tanta.edu.eg,2019./
كتسعا كميات التربية إلا تنمية اتجاهات طالبها نحك التعمـ مدل الحياة ,بهدؼ إيجاد
مجتمم دينامت مجتمم لمتعمـ مدل الحياة ,مجتمم يستطيم يه ا راد أف يختاركا بحرية رص
التعمـ ت أم كات أثناه حياتهـ ,كيككف ثمة اعتراؼ بأنجازات هذا التعمـ جماؿ الديف,
2.12أ . 45.
كيبدأ التعمـ مدل الحياة بتحديد ا هداؼ التعميمية لممتعمـ ,كما يمتاز المتعمـ بالقدرة
عما رؤية الصكرة كاممة كالقدرة عما التطكير الذاتت ,مما يمكنه مف ادرات كاسعة كمتنكعة
مف المهارات العممية ,كما أنه مف المهـ أف يككف هناؾ تصك ارن لممتعمـ كيؼ يستخدـ ما

تعممه؟ ,كما الضمانات التا سيحقؽ مف خاللها القيمة كا هداؼ كالعا د مف هذا التعميـ؟

بكحجا2.14 ,أ  , 28-27كتسعا هذ الدراسة إلا التعرؼ عما دكر كميات التربية ت
تنمية اتجاهات طالبها نحك التعمـ مدل الحياة

مشكلة الدراسة

كمية التربية جامعة طنطا نمكذجان .
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يرطت التعمـ مدل الحياة مجمكعة كبيرة مف أ كاؿ التعمـ ,ت مؿ تعميـ نظامت كغير
نظامت ككذلؾ التعمـ ت مكاف العمؿ ,كي مؿ كذلؾ مجمكعة االتجاهات كالمعارؼ كالمهارات
كالسمكؾ التت يكتسبها ا راد ت حياتهـ اليكمية ,كمف ثـ يمكف القكؿ بأف التعمـ مدل الحياة
ي مؿ كؿ ن اط هادؼ – مقصكد – لمتعميـ كالتعمـ ,ينفذ ب كؿ مستمر ,مدل الحياة بهدؼ
تحسيف المعر ة كالمهارات كالكفايات المرتبطة بالجكانب ال خصية ,كاالجتماعية كالمدنية ,
كالعمؿ .
كت ير دراسة 404أ (billet, 2010إلا أف التعمـ مدل الحياة ال يتـ مف أجؿ
تطكير القدرات االجتماعية لأل راد ,كالقياـ با دكار االاتصادية قط ,كلكف مف أجؿ الم اركة
كاعادة صياغة هذ ا ن طة االجتماعية كالثقا ية لمكاكبة االاتصاديات العالمية القا مة عمت
المعر ة كالمعمكمات.
كلما كاف طالب كمية التربية مف العناصر المهمة كالر يسة ت النظاـ التعميمت كيقم
عما عاتقهـ تحمؿ مس كلية ن ر الكعا التعميمت بيف الطالب ,لذا البد مف كجكد اهتماـ
كاضح بالعمؿ عما تقديـ كؿ ما هك جديد مف المعارؼ حتا نعمؿ عما تطكير رص التعمـ
مدل الحياة.
إف تطبيؽ التعمـ مدل الحياة لممعمميف ي كؿ تحديان مطمكبان داخؿ كميات التربية حيث

تسعا لالرتقاه با ساليب كالطرؽ التت يستخدمكنها لمتدريس ,كا تمنح الطالب المعمـ دك ارن
مهمان ت المجتمم مما يؤدم إلا تحقيؽ إعادة ت كيؿ خصيته ,مف أجؿ المساهمة ت بناه
مجتمعه ,كمف الصعب أف نتصكر الطالب المعمـ اد كصؿ إلا درجة أك مستكل مف التحصيؿ

العممت كالمعر ت يمكنه أف يقؼ عند كتنتها ترة تعممه ,مف هنا يجب أف يمر الطالب المعمـ
بعممية نمك مستمر تزيد مف إدراكه لمحياة التا يعي ها كالتا تتميز بالترير المستمر أيضان,

كهذا يؤدم إلا تطكير ادرات الفرد كال يمكف أف تتكاؼ حاجة المتعمـ مف التعمـ المستمر طكؿ

الحياة كعميه سعت هذ الدراسة إلا الكاكؼ عما دكر كميات التربية ت تنمية اتجاهات
طالبها نحك التعمـ مدل الحياة كمية التربية جامعة طنطا نمكذجان  ,كيمكف بمكرة م كمة

الدراسة ت السؤاؿ الر يس التالتأ
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ما دكر كمية التربية بجامعة طنطا ت تنمية اتجاهات طالبها نحك التعمـ مدل الحياة؟
كيتفرع مف هذا السؤاؿ ا س مة الفرعية اآلتيةأ
 1ما اإلطار المفاهيما لمتعمـ مدل الحياة؟
 2ما متطمبات كمية التربية ت مجاؿ اإلدارة الجامعية ,المحتكل التعميما ,عمؿ
أعضاه هي ة التدريس ,ا ن طة التربكية

لتحقيؽ اعمية ت مجاؿ التعمـ مدل

الحياة؟
 3هؿ تكجد ركؽ ذات داللة إحصا ية تبعا لمتريرات المنصب اإلدارم ,كالدرجة العممية,
كالتخصص بيف أ راد العينة؟

هدف الدراسة
تهػدؼ الدراسػة الحاليػة بصػفة ر يسػة الك ػػؼ عػف دكر كميػة التربيػػة بجامعػة طنطػا ػػت
تنمية اتجاهات طالبها نحك التعمـ مدل الحياة.

أهمية الدراسة
تنبثػػؽ أهميػػة الدراسػػة مػػف أهميػػة مكضػػكعها ,ككنهػا تنػػااش مكضػػكعان مػػف المكضػػكعات

المهمة التػا تتعمػؽ بالك ػؼ عػف دكر كميػة التربيػة بجامعػة طنطػا ػت تنميػة اتجاهػات طالبهػا
نحػك الػػتعمـ مػػدل الحيػاة ,مػػف أجػػؿ التعامػػؿ مػم اإلنفجػػار المعر ػػت كالتقنػت السػػريم بكػػؿ أبعػػاد
كأ ػػكاله ,كتقػػديـ كػػؿ أنػكاع المسػػاعدة لخريجػػا كميػػات التربيػػة كالعمػػؿ عمػػا تطػػكير أدا هػػـ ػػت
المجتمم الذم يعد نكاة لممجتمم المتطكر ت العصر الراهف ,كما تأتت أهمية هػذ الدراسػة مػف
أهمية الف ة المسػتهد ة ,الف ػة المسػتهد ة ػة الطػالب المعممػيف ,ػبهـ يمكػف تحقيػؽ التعمػيـ
التػا تتبنػػا مصػر ,كمػػا تنبػػم أهميػة هػػذ الدراسػػة ككنهػا تبحػػث ػػت الكاػكؼ عمػػا كااػػم ا دكار
التا تقدمها كمية التربية مف أجؿ تنمية اتجاهات الطالب نحك التعمـ مدل الحياة.
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حدود الدراسة:
نظر لإلجراهات المتبعة ت هذ الدراسة ,إف محددات الدراسة جاهت كما يمتأ
نا
 حدكد مكضكعية تتمثؿ ت ا دبيات النظرية كالدراسات البحثية المتك رة كذات الصمةبمجاؿ التعمـ مدل الحياة.
 الحدكد المكانيةأ كمية التربية جامعة طنطا. الحدكد الب ريةأ تـ تطبيؽ االستبانة عما عينة مف أعضاه هي ة التدريس با اساـالتربكية بكمية التربية بطنطا.
 الحدكد الزمنيةأ تتمثؿ ت ترة تطبيؽ أداة البحث االستبانة حيث تـ التطبيؽ تالفصؿ الدراست ا كؿ مف العاـ الجامعت 2.2./2.19ـ.

مصطلحات الدراسة:
 .1االتجاه
حالة مف االستعداد أك التأهب العصبت كالنفست تؤهؿ الفرد لالستجابة بأنماط سمككية
محددة ,نحك أ خاص أك أ كار أك حكادث أك أكضاع أك أ ياه معينة ,تؤلؼ نظامان معقدان

تتفاعؿ يه مجمكعة مف المتريرات المتنكعة . Dwagrh,2006,98

كيعرؼ االتجا إج ار يانأ حاله مف االستعداد تكجه الطالب كتحفز الكتساب ا كار

كالقيـ الجديدة طكؿ حياته.

 .0التعلم مدى الحياة
يعػػرؼ كػػكلنز  Collinsالػػتعمـ مػػدل الحيػػاة أنػػه تكجيػػه ذات ػت مسػػتمر يحفػػز ا ػراد
كيمكنهـ مف اكتسػاب المعر ػة كالمهػارات كالقػيـ ,كادراؾ أنهػا عمميػة متطمبػة ػت جميػم منػاحت
حياتهـ كتطبيقها يستمزـ ثقة ,إبداع كتهي ة الظركؼ البي ية . Collins,2009,70
كتعػػرؼ الدراسػػة الػػتعمـ مػػدل الحيػػاة إج ار يػان بأنػػه كػػؿ مػػا تقدمػػه كميػػات التربيػػة مػػف ابػػؿ

اإلدارة ,كأعضػػاه هي ػػة التػػدريس ,كالمنػػاهج  ,كا ن ػػطة ,لمطالػػب المعمػػـ مػػف أجػػؿ تمكينػه مػػف
مكاصمة التعمـ مدل الحياة.
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الدراسات السابقة
يما يمت عرض الدراسات العربية أكنال ثـ الدراسات ا جنبية ,مم التنبيػه عمػا أف المحػؾ

الر يس ت أكلكية العرض هك التسمسؿ الزمنت مف ا حدث لألادـ ,كذلؾ عما النحك اآلتتأ

أوالً :الدراسات العربية
دراسةة الحةازم ( ،)0212كاسػتهد ت التعػرؼ عمػػا أثػر تعمػيـ الطفكلػة المبكػرة عمػػا
مسػػتقبؿ الطفػػؿ ػػت الػػتعمـ مػػدل الحيػػاة لتحسػػيف جػػكدة التعمػػيـ لطفػػؿ الركضػ ة ,كالتعػػرؼ عمػػا
دكر رياض ا طفاؿ ت تمبية متطمبات تعميـ الطفؿ مػدل الحيػاة كالمعكاػات التػا تكاجهػه ,كاػد
تككف مجتمػم الدراسػة كعينتهػا مػف مػد رات كم ػر ات كمعممػات ريػاض ا طفػاؿ البػالق عػددهـ
 1.4مفػػردة ,تػػـ اختيػػارهـ بطريقػػة ع ػػكا ية مػػف ريػػاض ا طفػػاؿ ػػت مد نػػة نجػػراف ,كاػػد
استخدمت الدراسة المنهج الكصفت التحميمت ت الدراسة ,كأداة لقياس دكر رياض ا طفػاؿ ػت
تعميـ الطفؿ مدل الحيػاة ,كأسػفرت الدراسػة عػف نتػا ج أهمهػا أف دكر ريػاض ا طفػاؿ إيجػابت
ب ػػكؿ عػػاـ ػػت تفعيػػؿ الػػتعمـ مػػدل الحيػػاة لطفػػؿ الركضػػة ,كمػػا تكصػػمت إلػػا كجػػكد ػػركؽ ذات
داللػػة إحصػػا ية عنػػد مسػػتكل الداللػػة  0.05=ἄبػػيف تقيػػيـ المػػد رات كالم ػػر ات كمعممػػات
رياض ا طفاؿ نحك كاام رياض ا طفاؿ ت تفعيؿ التعمـ مدل الحياة ك قان لمترير التخصػص ,
بينما التكجػد ػركؽ ذات داللػة إحصػا ية عنػد مسػتكل داللػة  0.05=ἄبػيف تقيػيـ المػد رات
كالم ر ات كمعممات رياض ا طفاؿ نحك إجراهات تمبية الركضة لمتطمبات المسػتقبؿ ػت تعمػيـ
الطفؿ مدل الحياة ك قان لمترير العمؿ ,ت حيف كجدت ركؽ ذات داللة إحصا ية عنػد مسػتكل

الداللة  0.05=ἄبيف تقيػيـ المػد رات كالم ػر ات كمعممػات ريػاض ا طفػاؿ نحػك كا ػد تفعيػؿ
التعميـ مدل الحياة ت الطفكلة المبكرة ك قان لمترير التخصص.

وحاولةةةت دراسةةةة أبةةةو دلةةة ( )0212التعػػػرؼ إلػػػا تػػػأثير مفهػػػكـ مجتمػػػم المعر ػػػة

كخصا صػػه ػػت الػػتعمـ المسػػتمر ,ككفايػػات الػػتعمـ المسػػتمر ,كمتطمبػػات تحقيقهػػا ػػت مجتمػػم
المعر ة ,كاستخدـ المنهج الكصفت ,كأداته االستبانه ,كالتا تـ تكزيعها ع كا يان ػت عينػة مػف
 83عضػكان كتػػـ التكصػػؿ إلػػا أف مجتمػػم المعر ػػة لػػه تعريفػػه الػػذم يقػػكـ عمػػا مجمكعػػة مػػف

المبادئ ,كله خصا صه ت جكانب حياة المجتمعات ,كأف التعمـ المستمر ػت مجتمػم المعر ػة,
مطالب بإحداث تريرات عما أربم مستكياتأ مفهكمػه كأهدا ػه ,كمحتػكا  ,كطراػه ,كادارتػه ,كأف
درجة أهمية كؿ مف كفايات التعمـ المستمر كمتطمبات تحقيقها ت مجتمم المعر ة عاليػة جػدان,
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ككجػػكد ػػركؽ ك قػان لجهػػة الحصػػكؿ عمػػا المؤهػػؿ العممػػت ,كلصػػالح الجامعػػات العربيػػة ,كك ق ػان
لعدد سنكات الخبرة ,كلصالح ذكل خبرة أكثر مف  1.سنكات.

أما دراسة حافظ ( ،)0212هد ت التعرؼ عما مهػارات الػتعمـ مػدل الحيػاة كعالاتهػا
بأداهات معمـ الرياضيات التدريسية كمعتقداته عف مجتمم التعمـ المهنت ت المرحمػة الثانكيػة,
كدراسة أثر تعزيز تمؾ المهػارات لػدل المعمػـ كأثرهػا عمػا أداهاتػه التدريسػية كبالتػالت انعكاسػها
عما المستكم التحصيمت لطالبه كتنمية مهارات التعمـ مدل الحياة لػديهـ .كتػـ تصػميـ برنػامج
تػػدريبت مكػػكف مػػف أربعػػة محػػاكر أساسػػية تتنػػاكؿ مهػػارات الػػتعمـ مػػدل الحيػػاة هػػت مهػػارات
تكنكلكجيػػػة كتقنيػػػة ,كمهػػػارات خصػػػية ,كمهػػػارات التفكيػػػر العميػػػا ,كمهػػػارات تعمػػػـ المحتػػػكل
ا كػػاديمت ,كتػػـ تنفيػػذ مكضػػكعات البرنػػامج مػػف خػػالؿ تفعيػػؿ مجتمػػم تعمػػـ مهنػػت حيػػث يتبػػادؿ
معممت الرياضيات الخبرات يما بيػنهـ كبمالحظػة أداهات بعضػهـ الػبعض التدريسػية باسػتخداـ
معممػا مػػف معممػػت الرياضػػيات لمصػػؼ ا كؿ
بطااػػة مالحظػػة ,كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف 28
ن
الثػػػانكم ,كطبقػػػت عمػػػيهـ أدكات الدراسػػػة المتمثمػػػة ػػػت بطااػػػة مالحظػػػة ا داهات التدريسػػػية
كاسػػتبياف مجتمػػم الػػتعمـ المهنػػت لممعممػػيف كاختبػػار تحصػػيؿ ػػت الرياضػػيات كاسػػتبياف مهػػارات
التعمـ مدل الحياة لكؿ مف المعمـ كالمتعمـ حيث تػـ اختيػار ثالثػة صػكؿ بإجمػالت114طالػب
ػديا كمػػا
ابمي ػا كبعػ ن
مػػف الفصػػكؿ المس ػ كؿ عنهػػا معممػػت عينػػة الدراسػػة ,كطبقػػت عمػػيهـ ا دكات ن
طبؽ االختبار التحصيمت ػت الرياضػيات عمػا مجمكعػة تجريبية أحػد الفصػكؿ الثالثػة كأخػرم
ضابطة  38طالب-خارج عينة الدراسة ,كأظهرت نتا ج الدراسػة عاليػة البرنػامج التػدريبت ػت
إكساب معممت الرياضيات مهارات الػتعمـ مػدل الحيػاة كأف لػه أثػر إيجػابت ػت تطػكير أداهاتهػـ
التدريسػػية كتقػػدير مجتمػػم الػػتعمـ المهنػػت رغػػـ حػػاجتهـ إلػػا تػػك ير متطمبػػات مجتمػػم الػػتعمـ
إيجابي ػا ب ػػكؿ كاضػػح كحػػدث نمػػك ػػت مسػػتكاهـ التحصػػيمت ككػػذا
المهنػػت ,كمػػا تػػأثر الطػػالب
ن
مهارات التعمـ مدل الحياة لديهـ.
وسةةةعت دراسةةةة الةةةت وى( 0216إلػػػا الكاػػػكؼ عمػػػا ماهيػػػة المؤسسػػػات الدعكيػػػة
كأهدا ها كأهميتها ,كالتعرؼ عما ا سس الفمسػفية كاالجتماعيػة التػت تنطمػؽ منهػا المؤسسػات
الدعكية ,ك تحديد ماهية اػيـ الػتعمـ مػدل الحيػاة لمجميػم كخصا صػها كأهميتهػا لكػؿ مػف الفػرد
كالمجتمم ,كالتكصؿ لتصكر مقترح لتفعيؿ دكر المؤسسات الدعكية ػت تنميػة اػيـ الػتعمـ مػدل
الحياة لمجميم ,كاد اتبعت الدراسػة المنهجػيف الكصػفت كالتحميػؿ المسػتقبمت .كتكصػمت الدراسػة
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إلػػا مجمكعػػة مػػف النتػػا ج منهػػا اسػػتطاعت المؤسسػػات الدعكيػػة أف تكاصػػؿ مسػػيرتها محققػػة
أهدا ها ك قنا سسها ك مسػفتها كمباد هػا كجهكدهػا التربكيػة التػت تتكا ػؽ مػم إمكانػات كاػدرات
المجتمم مف أجؿ تنمية مستدامة ,كما تكصمت إلا أهمية دكر المؤسسػات الدعكيػة ػت تنميػة

ايـ التعمـ مدل الحياة لمجميم مما تسهـ ػت بنػاه ال خصػية اإلنسػانية ك قػا دكارهػا التربكيػة
كجهػػػكد المؤسسػػػة الدعكيػػػة ك سسػػػها الفمسػػػفية كاالجتماعيػػػة ,كأن ػػػطتها المتنكعػػػة كالمميػػػزة
كبرامجها المال مػة لمنتسػبيها كانخراطهػا ػت كػؿ الميػاديف كالسػاعية لسػالمة اإلنسػاف كضػماف
حقكاه كحريته كنهضته كسعادته كتنميته ,كتحكؿ المؤسسة الدعكية مف مؤسسػة منعزلػة عػف
المجتمم ,إلا مركز إ عاع كرم كمعر ت كثقػا ت داخػؿ المجتمػم المحػيط بهػا ممػا يسػهـ ػت
تنمية ايـ التعمـ مدل الحياة لمجميم لمم اركة ت التنمية المستدامة.
دراسة مسيل( )0216استهد ت بصكرة أساسية كضم تصكر مقترح لتصميـ مؤ ر
التعمـ المركب لقياس التعمـ مدل الحياة ت مصر ,ت ضكه خبرة كندا ت هذا المجاؿ ,ك ت
سبيؿ تحقيؽ هذا الهدؼ سارت الدراسة ت مجمكعة مف الخطكات ,بدأت باإلطار العاـ
لمدارسة ,ثـ تحميؿ مفهكـ التعمـ مدل الحياة ,كا سس النظرية لمؤ ر التعمـ المركب ,تال ذلؾ
عرض خبرة كندا ت تطبيؽ مؤ ر التعمـ المركب ,ثـ تحميؿ كاام أبعاد التعمـ مدل الحياة ت
مصر ,تضمنت الخطكة ا خيرة التصكر المقترح الذم يمكف مف خالله تصميـ مؤ ر التعمـ
المركب لقياس التعمـ مدل الحياة ت مصر ت ضكه الخبرة الكندية ت هذا المجاؿ.

متطلبات تكوين معلم الكبار في

دراسة موسي( )0216استهدفت التعرف عل
ضوء مفهوم التعمـ مدل الحياة ,كتـ استخداـ المنهج الكصفت ,كتبمكرت م كمة الدراسة ت
السؤاؿ الر يس التالت أ ما متطمبات تككيف معمـ الكبار ت ضكه مفهكـ التعمـ مدل الحياة؟
كادمت الدراسة مجمكعة مف المقترحات كالتكصيات لتحقيؽ المتطمبات ,منهاأ ضركرة تمهيف
تعميـ الكبار ,تك ير الحكا ز المادية كالمعنكية لمعمـ الكبار ,العمؿ عما إن اه جمعية أك نقابة
لمعممت الكبار ,ذات أهداؼ تربكية كثقا ية كاجتماعية ,االهتماـ كالتركيز عما تحقيؽ التعميـ
لمجميم مما يساعد عما تحقيؽ التنمية المستدامة لممجتمم المصرم ,تمكيف معممت الكبار
مف العمؿ عما تطكير مكانتهـ ككفاياتهـ كتدريبهـ ,كترسيخ كتعميؽ كرة التعمـ الذاتت
المستمر لدل معمـ الكبار ,ت مرحمة إعداد  ,كأثناه الخدمة ,بحيث تصبح جزنها مف
خصيته كتككينه الفكرم ,بحيث تكجهه مدل الحياة ت تعاممه كتكاصمه مم ا مييف الكبار.
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وسعت دراسة أحمد ( )0215إلا الك ؼ عف عالية استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ
الن ط ت تحصيؿ العمكـ كتنمية بعض مهارات التعمـ مدل الحياة كاالتجا نحك التعمـ الن ط
لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدا ت بالمممكة العربية السعكدية .كاستخدمت المنهج
التجريبت ,كتككنت العينة مف تالميذ الصؼ السادس االبتدا ت .كتمثمت أدكات الدراسة ت
اختبار تحصيمت ت العمكـ ,كاختبار مهارات التعمـ مدل الحياة ,كذلؾ مقياس االتجا نحك
التعمـ الن ط .كأثبتت نتا ج البحث الخاصة بالتحصيؿ ,تفكؽ تالميذ المجمكعة التجريبية ت
التطبيؽ البعدم مقابؿ التطبيقت القبمت كتفكؽ المجمكعة التجريبية ت التطبيؽ البعدم
مقارنة بتالميذ المجمكعة الضابطة .ككذلؾ كجكد ركؽ دالة إحصا يا لصالح التطبيؽ البعدم
أيضا النتا ج الخاصة باختبار مهارات
لممجمكعة الضابطة مقابؿ التطبيؽ القبمت .كأثبتت ن
التعمـ مدل الحياة عما تفكؽ المجمكعة التجريبية ت التطبيؽ البعدم مقابؿ التطبيؽ القبمت,
كتفكؽ المجمكعة التجريبية ت التطبيؽ البعدم مقارنة بالمجمكعة الضابطة .ككذلؾ بالنسبة
لمقياس االتجا نحك التعمـ الن ط ت تعمـ العمكـ .كأخي ارن أكدت النتا ج عما اعمية التعمـ

الن ط باستخداـ استراتيجيات التعمـ الن ط ت تنمية التحصيؿ لممعارؼ كالمعمكمات العممية

المتضمنة ت كحدتت المادة كالقكل كالطااة.
وهدفت دراسة هان ،سرسوك( )0210إلا الحديث عف مفهكـ التعمـ مدل الحياة,
كماهية االلتزامات التت جاهت ت ميثاؽ الجامعات ا كركبية لمتعمـ مدل الحياة ,الذم بدكر
جم المؤسسات التعميمية ا كركبية ,عما اتباع نهج إستراتيجت

امؿ لعممية التدريس

كالتعمـ ,بحيث تككف عممية مستمرة مدل الحياة .كما يتناكؿ التقرير النتا ج كالتحديات التت
كاجهت تنفيذ م ركع بعنكافأ « صياغة االستراتيجيات الجامعية ال اممة كالن طة
,”Shaping Inclusive and Responsivc L'niversitv Slralegies" SIRUS
الذم جاه لتعزيز أليات التعمـ مدل الحياة ت المؤسسات التعميمية ا كركبية المختمفة
كتطكيرها.
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ثانيًا :الدراسات األجنبية
دراسة ( )Polyzois, 2010سعت نحك استقصاه أهمية المنهج الدراست ت ت كيؿ
االتجاهات نحك التعمـ مدل الحياة ,كطبقت الدراسة عما عينة مف طالب كمية طب ا سناف,
كاستخدمت االستبانة بهدؼ تحديد ا ن طة المهنية الحالية ,كالتدريب بعد الجامعت ,كنكعية
الممارسة ,كاالنتماه لممست فا ,كاستخداـ الخدمات المعمكماتية كالكات المخصص لمتعميـ
مدل الحياة .كأكضحت النتا ج عدـ داللة االرتباط بيف المنهج الدراست كالتعميـ المستمر ,كهك
ما يعطت داللة عما ضعؼ ا ثر الخاص بالمقررات الجامعية ت مجاؿ طب ا سناف ت
تنمية اتجاهات الطالب نحك التعمـ مدل الحياة.
دراسة ( )Li, 2012استهد ت التحقؽ مف دكر الجامعات ت المهارات كاالستعدادات
طالبا مف الطالب الدكلييف المقيديف
الخاصة بالتعمـ مدل الحياة .كطبقت الدراسة عما 2.
ن
بدرجة الدكتك ار بثالثة مف الجامعات بدكلة نيكزيمندا ,كتـ جمم البيانات باستخداـ المقابالت
به المقننة ,كأسفرت النتا ج عف ككف تعممهـ التحكيمت الراهف هك نتيجة السعادة ,المرح,
النجاح كاالستعداد ,هذا باإلضا ة إلا التحديات كالصعكبات التت كاجهتهـ ,كهك ما زاد مف
مستكل كفا تهـ البينثقا ية ,كتفكيرهـ النااد ,كمهاراتهـ البحثية ,كاالستقإل ل ة ,كالقدرات
العممية ,كأسهـ ت تعزيز استعدادهـ نحك تحديات جديدة كمتطمبات أكاديمية متعددة.

أما دراسة Orlanova 2012

استهد ت تحميؿ ما إذا كاف نظاـ التعميـ المستمر

ت جمهكرية ركسيا االتحادية ااد ارن عما إعداد الكبار كال باب لمعمؿ ت سكؽ مجتمم

المعر ة ,كاستخدمت الدراسة المنهج الكصفت النظرل ,كتكصمت الدراسة إلا أف نظاـ التعميـ
المستمر الحالت ت ركسيا يعانت ضعؼ االرتباط بيف التعميـ النظرل كالتدريب ,كحاجته إلا
ت كيؿ نظاـ خاص لمحتكا كتنظيمه كاختبار نتا ج التعمـ ,كضركرة العناية بتحسيف نكعية
التعمـ المبكر ,مف حيث تطكير معارؼ ا طفاؿ ا ساسية ,كاكسابهـ اتجاهات إيجابية ,مثؿأ
الصبر ,الفعالية ,الثقة بالذات.

دراسة  Slaus 2013استهد ت مناا ة دكر التعميـ العالت ت القرف الحادل

كالع ريف ت تريير اإلنساف لمدخكؿ إلا عالـ المعر ة ,كاستخدمت المنهج الكصفت النظرل,
كتكصمت إلا ضركرة العناية بالتعميـ مدل الحياة ,كاحداث تريرات يه ,باستثمار تقنيات
المعمكمات كاالتصاؿ لتك ير لمجميم ,كأف تككف مهمته إعداد أ راد عامميف أكفاه ,كيمتمككف
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حمكالن عممية ,كأ كا ارن لمتسكيؽ ,ك خصيات ناضجة كمستقرة ,كاادرة عما اتخاذ القرار ,مم
ضركرة التعاكف بيف القطاعيف العاـ كالخاص ,كضماف التنكع ت التعميـ كمركنته كجكدته.

دراسة

Mwaikokesya, 2014

استهد ت التحقؽ مف الخبرات ال خصية

كالمؤسسية كمنب ات بترير أك تنمية االتجاهات نحك التعمـ مدل الحياة لدل طالب الجامعة
بدكلة تنزانيا .كتبنت الدراسة مدخؿ دراسة الحالة ,كتـ جمم البيانات باستخداـ استبياف
مككنػػػػػنا مف أربعة أبعاد خاصة بالتعمـ مدل الحياة كهتأ مهارات التعمـ ,الضبط الذاتت,
المهارات المعمكماتية ,كالمهارات الريادية .كتمثمت العينة ت  839مف طالب الفراتيف
ا كلا كالثانية بإحدل الجامعات الحككمية بتنزانيا .كباإلضا ة لما سبؽ ,أجريت المقابالت
به المقننة مم  23مف الطالب 4 ,مف أمناه المكتبات 3 ,كاضعت السياسات4 ,
مف عمداه الكميات .كأكضحت النتا ج أف الخبرات المؤسسية ممثمة ت المحاضريف ,ا هداؼ
التعميمية ,كاجراهات االختبارات ,كالعالاات االجتماعية مم ا صدااه كانت منب ات ذات داللة
بتنمية طالب الجامعة لمخصا ص الالزمة نحك التعمـ مدل الحياة.
دراسة  Mašić, Zovko, & Samaržija, 2017استهد ت التحقؽ مف
معارؼ كاتجاهات الطالب نحك التعمـ مدل الحياة ,كالمقارنة ت هذا ال أف بيف طالب المرحمة
الثانكية كالجامعية .كتككنت عينة الدراسة مف  1..مف طالب إحدل الجامعات الكركاتية,
ك  1..مف طالب المرحمة الثانكية .كتـ جمم البيانات باستخداـ استبانتيف إحداهما لطالب
الجامعة كا خرل لطالب المرحمة الثانكية .كبالنسبة لمنتا ج ,قد أكضحت كجكد اتجاهات
مكجبة نحك التعمـ مدل الحياة لدل معظـ الم اركيف بالدراسة ,ككجكد ركؽ دالة إحصا يػػػػػنا
بيف مجمكعتت الدراسة يما يتعمؽ بالمعر ة الخاصة بالتعمـ مدل الحياة لصالح طالب
الجامعة.
دراسة  Culver Braxton, & Pascarella, 2019استهد ت التحقؽ مف
ا لعالاة بيف الصرامة ا كاديمية بمهارات التفكير النااد كالدا عية نحك التعمـ مدل الحياة لدل
طالب الجامعة المنتسبيف لػ  46مؤسسة تعميـ عالت بالكاليات المتحدة ا مريكية .كتبنت
الدراسة المدخؿ الكصفت ,كأكضحت النتا ج ارتباط الصرامة ا كاديمية عما نحك مكجب كداؿ
بمظهرم الدا عية نحك التعمـ مدل الحياة الحاجة إلا المعر ة – االتجاهات اإليجابية نحك
التعمـ

ت نهاية الفراة ا كلا الجامعية ,كارتباط الصرامة ا كاديمية بمهارات التفكير النااد
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كمظهرم الدا عية نحك التعمـ بنهاية الفراة الرابعة الجامعية ,مم زيادة مستكل الداللة بالفراة
الرابعة مقارنة با كلا.

تعقيب عل الدراسات السابقة
يتبيف مف خالؿ عرض الدراسات السابقة ذات االتصاؿ المبا ر كغير المبا ر بمكضكع
الدراسة ,أف بعضها تناكؿ التعمـ مدل الحياة كدراسة الحازما  , 2.19كدراسة حا ظ
 , 2.17كدراسة التالكل  , 2.16كدراسة مسيؿ  , 2.16كدراسة مكست , 2.16
كدراسة أحمد  , 2.15كدراسة هاف ,سرسكؾ  , 2.12كما تناكؿ بعض منها دكر
المؤسسات المختمفة

ت تعزيز التعمـ مدل الحياة كدراسة التالكل  , 2.16كدراسة

مسيؿ  , 2.16كدراسة مكست  . 2.16كدراسة  , Slaus 2013كدراسة

Orlanova

. 2012
ك ت المجمؿ يتضح االتفاؽ بيف جميم الدراسات عما أهمية ا دكار التا تقكـ بها
المؤسسات ت تككيف اتجاهات نحك التعمـ مدل الحياة كهذا يستدعت الك ؼ عف دكر كمية
التربية بجامعة طنطا ت تنمية اتجاهات طالبها نحك التعمـ مدل الحياة.
كاستفادت الباحثة مف الدراسات السابقة ت إعداد اإلطار المفاهيمت لمدراسة الحالية,
كتحديد الم كمة ,كتصميـ االستبانة ,كمعالجتها إحصا نيا ,إضا ة إلا مقارنة نتا ج الدراسة
الحالية بالنتا ج التت تكصمت إل ها الدراسات السابقة كذلؾ عند عرض نتا ج البحث كتحميمه.

المحور األول :اإلطار النظري للدراسة:
ويتضمن المعالجة النظرية وللعناصر والمفاهيم اآلتية:
 -1مفهوم التعلم مدى الحياة
لقد أصبح لمفهكـ التعميـ مدل الحياة أكلكية مهمة ت خطط التعميـ لجميم الدكؿ
الصناعية ,الترييرات السريعة التت تحدث ت المجتمم كاالاتصاد كالحياة العممية تقتضت أف
نترجـ مبدأ التعميـ مدل الحياة إلا ممارسة عما مستكل الفرد كالمجتمم.
كيمكف تعريفه بأنهأ تحصيؿ العمـ مدل كعرض الحياة بدا م ذاتت سباب خصية أك
مهنية ,كيعتمد هذا المبدأ عما كرة أف التعمـ غير محدد ت ترة الصرر أك ت غر ة الدراسة
بؿ يتعداها إلا كؿ مراحؿ العمر ك ت أم مكاف جابر2... ,أ . 54
كي ير التعمـ مدل الحياة إلا ا ن طة التا يقكـ بها المتعمميف لتحسيف معر تهـ
كمهاراتهـ ككفاه تهـ ت مجاؿ معيف مم ا خذ ت االعتبار الدا عية المرتبطة بمجتمعهـ
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كأهدا هـ ال خصية ,ككذلؾ ي ير التعمـ مدل الحياة إلا ادرة ا راد عما التكيؼ مم المهارات
الجديدة كالتدريب عميها . Laal, M,2011,611
كما يعرؼ التعمـ مدل الحياة بأنه هك االستفادة مف رص التعمـ الرسمية كغير
الرسمية أثناه حياة ا راد مف أجؿ تعزيز التطكير المستمر لممعارؼ كالمهارات الالزمة لمعمؿ
كاثبات تحقيؽ الذات ,كما يعد التعمـ مدل الحياة بأنه تطكعت كمد كع ذاتيان لمسعت إلا
اكتساب المعر ة كذلؾ سباب إما خصية أك مهنية ,كبالتالت إنه اليعزز قط االندماج ت

المجتمم كالمكاطنة الن طة كتنمية ال خصية ,كلكف أيضان القدرة التنا سية كالتكظيؼ
إبراهيـ2.18 ,أ . 27

كيمكف تعريؼ مهارات التعمـ مدل الحياة بأنها السمككيات التا يؤديها المتعمـ مدل
الحياة أثناه إجراه المهاـ كا ن طة الفردية ,كالجماعية كتتمثؿ ت المالحظة كاالستنتاج أك
جمم البيانات باستخداـ ا رااـ كالتكاصؿ العمما كتصنيؼ الم كالت كحمها ,كالتطبيؽ ,كالقدرة
عما اإلدارة ,كالقدرة عما المنا سة مم التماسؾ االجتماعت ,كالم اركة ,كاالتصاؿ كالتعاكف,
كعدـ االستهانة بقيمة ا

ياه الصريرة ,كاإلبداع كالتجديد ,كالمهارات المهنية ,كالتقكيـ,

. Suto, I Renka,2013,11

 -0أهداف الجامعة لتحقيق التعلم مدى الحياة
تسعا الجامعة لتحقيؽ التعمـ مدل الحياة مف خالؿ السعت لتحقيؽ جممة مف ا هداؼ
منها نكف2.16 ,أ . 388-387

أ .توفير بيئة تعليمية محفزة تساهم في تعزيز ثقافة التعليم  /التعلم المستمر.
 -تحديد مسارات كبرامج تستهدؼ الطالب كتمبت حاجاتهـ التنمكية

المعر ية,

كاالاتصادية ,كاالجتماعية .
 كضم نظاـ إدارم ذك كفاهة عالية لتعميـ الكبار ت سياؽ التعمـ مدل الحياة.كلتحقيؽ تمؾ ا هداؼ البد مف الكاكؼ عما بعض ا ن طة التت تحقؽ هذا الهدؼ منهاأ
 دراسة كتحميؿ احتياجات القطاعات المختمفة مف البرامج ت مصر. بناه كتطكير البرامج كالمسارات المطمكبة التت تسهـ ت تنمية الكبار ت المجتممك ؽ حاجات القطاعات كسكؽ العمؿ.
 إن اه نظاـ إدارم يضمف تبادؿ معمكمات كيحدد المسؤكليات كأليات العمؿ كالعالااتالت اركية بيف المؤسسات.
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 تطكير مؤهالت كخبرات كادرات المتعمميف الكبار الكامنة لتمكينهـ مف الحصكؿ عمارص عمؿ جديدة لمال مة احتياجات سكؽ العمؿ.
 تعزيز التكامؿ كال راكة بيف القطاعات كالمؤسسات الرسمية كا همية ضمف منظكرتنمكم ااتصادم اجتماعت.
 -إعداد كتأهيؿ ككادر القطاعات المختمفة العامة كالمهتمة بتعميـ الكبار.

ب .تطوير مؤه ت وخبرات وقدرات المتعلمين الكبار الكامنة لتمكينهم من الحصول
عل فرص عمل جديدة لم ئمة احتياجات سوق العمل.
كيتضمف هذا الهدؼأ
 تعزيز التكامؿ كال راكة بيف القطاعات كالمؤسسات الرسمية كا همية ضمف منظكرتنمكم ااتصادم اجتماعت.
 -إعداد كتأهيؿ ككادر القطاعات المختمفة العاممة كالمهتمة بتعميـ الكبار.

كلتحقيؽ تمؾ ا هداؼ البد مف الكاكؼ عما بعض ا ن طة التت تحقؽ هذا الهدؼ

منهاأ
-

إن اه هي ة تعميـ الكبار.

-

دراسة احتياجات السكؽ لمككادر كربطها بالخبرات كالمؤهالت المطمكبة.

-

تح مسارات لتأهيؿ الككادر.

-

تحديد حقكؿ تطمؽ العناف إلبداعات المتعمميف الكبار كربطها بمسارات تاهيمية

كتدريبية.
-

تحديث المهارات كالبرامج الدراسية القا مة.

-

كضم أنظمة لتطكير المؤسسات كتطكير كفايات طكاامها.
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ج .تعليم الكبار متاحً ا للجميع ضمن معايير مطورة للجودة والتميز واعتماد الشهادات
ضمن المعايير للبرامج التدريبية.
كيتضمف هذا الهدؼأ
 بنية تحتية كبي ة تعميمية داعمة لتعميـ الكبار. -إطار ت ريعا ناظـ لتعميـ الكبار.

كلتحقيؽ تمؾ ا هداؼ البد مف الكاكؼ عما بعض ا ن طة التا تحقؽ هذا الهدؼ

منهاأ

 تضميف تعميـ الكبار ت نظاـ اإلر اد المهنت. تطكير نظاـ مكحد كمعتمد لالعتراؼ بالتعميـ غير النظامت ضمف إطار المعايير العالميةلممؤهالت.
 كضم معايير كأليات – إجراهات ضمف الجكدة لمبرامج. تحديد المؤسسات المزكدة لبرامج تعميـ الكبار ,بمعنا اجتياز المتطمبات حسبالت ريعات كالمعايير.
 -تنظيـ الفعأليات كا ن طة اإلعالمية التا تعزز كت جم عما تعميـ الكبار.

 -3مبادئ التعلم مدى الحياة
البرامج كالدكرات التت تقدمها مؤسسات التعميـ مف خالؿ التعمـ مدل الحياة تحكمها
ضكابط تسعا إلا تحقيؽ أاصا ا د منها  ,كأ ار إل ها زاجدا عمت النحك التالت
 Zajda,2007:70أ
-

يعكس التعمـ مدل الحيا ا بعاد ا خالايه كاالجتماعيه لممجتمم ,حيث يستفيد مف
الخبرات العالمية مم مراعاة هذا الضابط.

-

يدعـ التأهيؿ االجتماعت كالعداله االجتماعية.

-

االستجابه إلا الضركرات العالمية لتنمية المكارد الب رية.
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 -4فروض الربط بين الحياة والتعلم
لمتعمـ مدل الحياة مجمكعة مف الفركض منها هالؿ2.16 ,أ . 2.7-2.6
أ .التعمـ مدل الحياة كالعالمية أ برض النظر عف االختال ات الثقا ية يبدك أف الب ر
عبر العالـ يعي كف حياة يصبح التعمـ مف أجمها بال معنا ,إذ لـ يكف ن اطان

ضركريان المفر منه.

ب .التعمـ مدل الحياة يمثؿ عالمة أمافأ  ,مف الصعب أف تجد مناا ات تدكر ت
مكاجهة التعمـ مدل الحياة ,أكل ؾ الذيف لـ يؤمنكا بعد بأهميته ككثااة صمته بالحياة
نهـ يعتقدكف أف التعمـ مجرد نكع مف الن اط

يمكف أف يعتبركا غير مكجكديف
التمهيدل مف أجؿ النا ة.

ج .التعمـ مدل الحياة هك الحؿ لكؿ الم كالت الفقر ,الحرب ,المرض.
د .الحياة باعتبارها م كمة ت حد ذاتها ,الحداثة تتميز بكـ كا ر مف التعقد ,مف
ناحية نجد أف ا تقاد الثقة ت المعارؼ كالقيـ التقميدية ,كبالتالت إف برامج الحياة
التصاغ عما الدكاـ ب كؿ مسبؽ ,كلكنها ت نفس الكات تقدـ بدا ؿ لمم كمة,
المخاطر التت تكمف بك رة خمؼ كؿ ركف.
ق .التعمـ مدل الحياة كالتربية مدل الحياة

التعمـ عممية مكجهة تختمؼ عف المنتج

المكجه ,المزيد مف التعمـ يحتاج إلا مزيد مف الكات ,الكمية الكمية مف الكات
الالزـ لمتعمـ مدل الحياة باإلضا ة إلا الكات الالزـ لتعمـ ا ن طة المكازية لمحياة
إل كمية ت زيادة التعمـ مف أجؿ الحياة ,كالتعمـ عبر الحياة التحرر الزـ مف منظكر
تحقيؽ أاؿ ا دة.

 -5خصائص المتعلم مدى الحياة
لممتعمـ الذل يريد التعمـ مدل الحياة مجمكعة مف الخصا ص هت هالؿ2.16 ,أ . 2.8
 مكت ؼ اعؿ كمبدع لمعالـ. يعتبر المتعمـ عامالن مؤثر يما حكله. -يعتبر المتعمـ عامالن يحقؽ ذاته.

 -ينظر إلا المتعمـ باعتبار مكمالن لمتعمـ
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 -6مجاالت التعلم مدى الحياة بالجامعات
ي مؿ التعمـ مدل الحياة تطكير إمكانات اإلنساف مف خالؿ عممية مساندة تحفز
ا راد ,كتمكنهـ مف اكتساب المعارؼ كالمهارات كالقيـ كاال تجاهات كالمفاهيـ التت
سيحتاجكنها طكاؿ حياتهـ كأ راد  ,كمكاطنيف كعامميف ,كيدخؿ ت ذلؾ ما يمت ال رعت,
2.15أ  68أ
-

تطكر الكبارأ التطكر المستمر خالؿ مراحؿ الر د بما ت ذلؾ التطكير الجسدم
كالنفست كاالجتماعت كالفكرم .

-

تعميـ المكاطنةأ معر ة الحقكؽ كالكاجبات ,كهذا مرتبط عادة بالهجرة إلا البمد,
كيتضمف تعمـ لرة ثانية ,كغرس سمككيات كأخالايات تعتبر مرغكبة ت مجتمم ما.

-

دكرا  ,أك يجب أف يككف له دكر
التعميـ لتنمية المجتمم المحمتأ عما أساس أف لمفرد ن
ت تنمية مجتمعة المحمت.

-

التعميـ المستمرأ ما بعد التعميـ ا ساست ,عادة تعميـ جامعت.

-

محك ا ميةأ noitacude ycaretilأ تستخدـ بمعنا تعميـ أساسيات القراهة كالكتابة
كأساسيات الحساب كالنظاـ الرامت لتعد الناس ليككنكا اعميف ت العمؿ كالمجتمم.

-

تعميـ العمر الثالث  noitacude ega drihTأ كهكالتعميـ الخاص بما بعد التقاعد.

-

التعميـ المهنت أ معارؼ كمهارات لمهنة محددة.
 التدريب ت مكام العمؿ /التطكر المهنتأ تحديث المهارات مف أجؿ العمؿ الحالت أكعمؿ بديؿ.
 التعمـ عف بعد  , Distance Learningكهك نظاـ تكصيؿ تدريست يربط المتعمميفمدخال لممتعمميف الذيف ليسكا منخرطيف بمؤسسات تعميمية.
بمصادر التعميـ ,كيك ر
ن

يضا ت زيادة رص التعمـ لمطمبة اآلخريف المنتظميف ت مؤسسات
كلكنة يساعد أ ن
تعميمية ,كتنفيذ التعمـ عف بعد عممية تستخدـ المصادر المتاحة ,كيدمج معه
التكنكلكجيا الصاعدة كما يعد نظاـ أك عممية تعميمية ينفصؿ يها المعمـ عف المتعمـ
جر ار ني ا أك زمنيا أك يككف المتعمميف يها مفصكليف عف بعضهـ أك عف مصادر التعمـ
 .كالتعمـ عف بعد المعاصر ينفذ مف خالؿ الكمبيكتر كالتكنكلكجيا اإل لكتركنية لربط
الطالب ت نفس الكات أك بكات مؤجؿ ,أك بحسب الحاجة ,كتكصيؿ المحتكل يمكف
تحقيقة بكسا ؿ تكنكلكجية متعدد بما يها ا امار الصناعية كالكمبيكتر ك بكات
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التميفزيكف الخاصة كالفيديك التفاعمت ,كخطكط التميفكف اإل لكتركنية كغيرها .كالتعمـ
كغالبا ما يستخدـ االثنيف
عف بعد ال يستبعد أك يقؼ ت طريؽ التعمـ التقميدم,
ن
معا)(California Distance Learning Project, 2011
ن

 -2نماذج التعلم مدى الحياة.

تتعدد مدخالت التعمـ مدل الحياة مف نماذج التكجيه الفنا إلا النماذج التعكيضية ,إال أف
هناؾ ثمانية نماذج أساسية لمتعمـ مدل الحياة هت  Zajada,2012,90أ
أ .النمكذج الكظيفتأ يركز عما رأس الماؿ الب رم بالمعارؼ كالمهارات كال هادات
المطمكبة لمتكظيؼ.
ب .معر ة القراهة كالكتابة الناادة كما طرحه بكلك رير Paulo Freir
ج .نمكذج العدالة االجتماعية حيث ي ترؾ جز يان مم نمكذج معر ة القراهة كالكتابة
الناادة  ,بما ت ذلؾ أبعاد مثؿ العدالة االجتماعية كحقكؽ اإلنساف كالمساكاة.

د .نمكذج التعمـ التأممتأ يركز عما تنمية المهارات العميا بما يجعؿ الفرد ااد ارن عما
تقييـ النظريات المختمفة تفييمان نقديان ,بمعنا تعمـ كيؼ تفكر.

ق .نمكذج إعادة التأهيؿ االجتماعت -التعكيضتأ حيث يركز المحتكل التعميمت عما
معالجة بعض القصكر ت تعمـ الفرد.
ك .النمكذج اإلنسانتأ يهدؼ إلا تكسيم أ ؽ المتعمـ كتحسيف عقمه.
ز .نمكذج تربية اال ندماج لمتعمـ مدل الحياة.
ح .نمكذج الحياة.

 -2الفئات المستهدفة من التعليم مدى الحياة(الجهني:)320 :0212 ،
أ .المتسربكف مف التعميـأ تحتاج هذة الف ة إلا إعادة تأهيؿ حتا يندمجكا ت
المجتمم با ستيعابهـ ت مؤسسات التعميـ ت المجتمم كبخاصة مؤسسات التعميـ
العالت ,كهـ بحاجة إلا تأهيؿ اجتماعت كتربكم ككظيفت .
ب .الخريجكفأ يعتبر الخريجكف مف أهـ أنكاع المخرجات التت تسعت المؤسسات
التعميمية إلا االرتقاه بجكدتها ,كيركز هذا النكع مف المخرجات عما المعر ة
ا ساسية كالمعمكمات التت ت كؿ البنية التحتية لجكدة الخريجيف .كاد يحتاج
سكؽ العمؿ إلا مهارات لـ يتعممها الخريجيف ,هنا يأتت التعمـ مدل الحياة ليسد
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هذة الفجكة كيقكؿ لم خريجيف نقدـ لكـ المهارات المطمكبة حتت تندمجكا ت سكؽ
العمؿ.
ج .الكبارأ يتعمـ اإلنساف مهما بمق مف العمر ,بما يجعمة مطمكب بصكرة دا مة ت

سكؽ العمؿ ,كهنا يقدـ التعمـ مدل الحياة الحمكؿ الممكنة لذلؾ.
 -2متطلبات إدارة التعلم مدى الحياة داخل الجامعة
هناؾ مجمكعة مف ا سباب المؤدية إلا اهتماـ مؤسسات التعميـ العالت بتحسيف
إدارتها مف أجؿ تحقيؽ تعمـ مستمر طكؿ حياة ا راد كتمكينهـ مف متابعة تعممهـ بصكرة
سمسة كمفيدة ,كتقدـ الجامعة مجمكعة مف المتطمبات لتحقيؽ التعمـ مدل الحياة منهاأ
أ -االرتقاه يإدارة التعمـ مدل الحياة مف النمطية لمنكعية ت مفهكمها كممارستها ,كهذا
يتطمب مايمت محمد2.12 ,أ  868-867أ
 الحاجة إلا الالمركزية الختصار دكرة اتخاذ القرار ,خاصة يما يتعمؽ بالعمميةالتعميمية ,كتطكيرها ,مم تدريب اإلدارييف عما مفهكـ الالمركزية كممارستها ت
العمؿ اإلدارم.
 إسهاـ العامميف جميعهـ مم اإلدارة ت صنم الق اررات اإلدارية كاتخاذها كالتخطيطلمؤسساتهـ.
 تبنت ايـ جديدة ت جم االبتكار كاإلبداع ,كال راكة مم المجتمم المحمت ,كاتقاف العمؿكجكدته.
ب-

ضماف جكدة التعميـ مدل الحياة ت برامجه كخدماته التعميمية مف أجؿ ضماف

مخرجات تعميميه عما مستكل عالت مف الكفاهة بما يمكنها مف التعامؿ مم المتريرات
المتسارعة ,جكدة التعميـ مدل الحياة تعنت ادرة مؤسساته عما تقديـ مستكل جيد مف
ا داه ,يمكنها مف تخريج مخرجات ذات مكاصفات تمبت احتياجات تنمية مجتمعهـ.

 -12متطلبات المحتوى التعليمي بكليات التربية لدعم التعلم مدى الحياة
تسعا المناهج كالمقررات الجامعية بكميات التربية إلا إكساب الطالب المعمـ مجمكعة
مف ا دكار تمكنه مف مسايرة التعمـ مدل الحياة ,كمف ا دكار التا تساعد المناهج عما
إكسابها لمطالب المعمـ مايمت خطاب2... ,أ  36أ
 يتعرؼ عما ادرات المتعمميف كميكلهـ كاتجاهاتهـ.- 336 -
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 يساعد المتعمميف عما اكتساب بعض المهارات ا ساسية لحؿ الم كالت التتتكاجههـ.
 يخطط المكااؼ التعميمية بما يتناسب مم ادرات المتعمميف. ي خص حاجات كؿ متعمـ كتقكيـ تقدمه ت الدراسة. يضم خطط الدراسة الفردية كتطكيرها. ي خطط الصؼ الدراست كالحصص الدراسية كتنظيمها ,برية خمؽ بي ة مال مة ك عالةلمتعمـ.
 يقدـ الم كرة كالتكجيه لمطالب. يستثير تفكير الطالب ب تا الطرؽ مثؿ طرح الم كالت كتكميفهـ با ن طةاالستقصا ية.
 يستمم باهتماـ لم كالت الطالب العامة كالدراسية ,ككضم خطط كااعية لمعالجتها. يكفؿ الحرية الكاممة لممتعمـ لمتعبير عف ذاته.كلذا ينبرت أف يراعت المحتكل التعميمت ت اختيار كبنا ه بالكميات مايمت السكيرل2.1. ,أ
 1.38أ
 اختالؼ محتكل التعميـ المستمر عف محتكل التعميـ التقميدم. تنكع المحتكل ك ؽ االتجاهات الحديثة لمتعمـ مدل الحياة. التركيز عما مهارات كايـ التعمـ مدل الحياة كالتفكير العممت ,كاإلبداعت ,كالمنظكمت,كاالتقاف كالجماعية ت العمؿ.
 تنمية جكانب المتعمـ ب كؿ متكامؿ مم االهتماـ بالتخصص العاـ كالتخصص الدايؽ. تطكير معارؼ المتعمميف  ,كمهاراتهـ ,كايمهـ ,بما يمكنهـ مف التنا سية العالمية. تبنت مكاصفات كامكانات ليككف ااد ارن عما العمؿ كاإلنتاج بكفاهة عالية. -الجمم بيف التعميـ النظرم كالتدريب العممت لتحسيف كفاهتهـ اإلنتاجية.
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 -11متطلبات أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية لدعم التعلم مدى الحياة
إف تحديات المستقبؿ البد كأف تؤثر عما دكر عضك هي ة التدريس كمهامه التت ال
جيدا حتا يتمكف مف أداه رسالته عما أكمؿ كجه ,كأهـ تحديات المستقبؿ هت
بد كأف يعيها ن
االنفجار السكانت ,كالثكرة المعر ية كالتكنكلكجية كثكرة االتصاالت ,كالعكلمة االاتصادية
كالثقا ية كالسياسية كالتربكية ,كاف مف أهـ الكسا ؿ التت تساعدنا عما بناه استراتيجيات
لمكاجهة هذ التحديات هك ا خذ ب عار التربية المستدامة التت تجعؿ مف اإلنساف متعممان
طكاؿ عمر  ,كالتركيز عما مهارات التعمـ الذاتت التت تجعؿ مف اإلنساف ااد ار أف يعمـ نفسه

بنفسه مم أاؿ ادر مف المساعدة سكاه م ف المعمـ أك مف اآلالت التعميمية مثؿ الحاسكب .إف
التربية المستدامة تركز عما أربم دعا ـ ر يسة يجب عما عضك هي ة التدريس أف يسعا
لتحقيقها كتعزيزها لدل الطالب المعمـ كهت الدكسرل2.16 ,أ : 98.
أكال -التعمـ لممعر ةأ تعمـ كيفية البحث عف مصادر المعمكمات ,كتعمـ كيفية التعمـ لإل ادة مف
الفرص التعميمية المتاحة مدل الحياة.
ثانيان -التعمـ لمعمؿأ اكتساب المتعمـ لمكفايات التت تؤهمه ب كؿ عاـ لمكاجهة المكااؼ
الحياتية المختمفة ,كاتقاف مهارات العمؿ الجماعت ,ت إطار التجارب كالخبرات
االجتماعية المختمفة.
ثالثان -التعمـ لمتعايش مم اآلخريفأ اكتساب المتعمـ لمهارات هـ الذات أك اآلخريف ,كادراؾ
أكجه التكا ؿ يما بينهـ ,كاالستعداد لحؿ النزاع ,كادارة الصراع ,كتسكية الخال ات,
كالحكار ت إطار مف االحتراـ كالعدالة كالتفاهـ كالسالمة.
رابعان -تعمـ المره ليككفأ أف تتفتح

خصية المتعمـ عما نحك أ ضؿ كأف ال ترفؿ التربية

المستقبمية أم طااة مف طااات الفرد ,بما يها الذاكرة ,كاالستدالؿ ,كالتفكير ,كالحس

الجمالت ,كالقدرات البدنية ,كالقدرة عما التكاصؿ.

 -10متطلبات األنشطة التربوية لتدعيم التعلم مدى الحياة داخل الجامعة
تتطمب ا ن طة التربكية كالتعميمية داخؿ الحرـ الجامعت مجمكعة مف المتطمبات
لتحقيؽ التعمـ مدل الحياة منها أ
 يجب عما ا ن طة التربكية تبنت أعمدة التربية ا ربعة الكاردة ت تقرير التعمـ ذلؾالكنز المكنكف كهت كتعمـ لتعرؼ ,كتعمـ لتعمؿ ,كتعمـ لتعيش معان ,كتعمـ لتككف,
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متا تحققت تمؾ الرؤل لمتعمـ مدل الحياة أصبح الطالب المعمـ يمتمؾ القدرة عما
مكاحهة تريرات الحياة كمستجداتها سعيد2..5 ,أ . 117
 تبنا المؤسسة التعميمية لمفهكـ الم اركة المجتمعية مم مؤسسات المجتمم المحمتمف أجؿ تفعيؿ ا ن طة عما أرض الكاام ,مما يسهـ ت تبنا ال عكر الم ترؾ بيف
مؤسسات المجتمم كالمؤسسة التعميمية.
 تحديث بنية مؤسسة التعميـ المستمر مدل الحياة كتطكيرها لتككف مرنة تكاكبظركؼ المتعمـ.
 تطكير طرؽ تدريس المتعمميف كتدريبهـ ,كأساليب تقكيـ تعممهـ بما يتناسب ممطبيعة مجتمم المعر ة ,القا ـ عما اكت اؼ المعر ة كتطكيرها ,كتكظيفها ت
العمؿ أبك خميؿ 2..6 ,أ . 633

المحور الثاني :الطريقة واإلجراءات
 -1منهج الدراسة :استخدمت الباحثة المنهج الكصفت المسحت لمال مته أغراض الدراسة.
 -0مجتمع الدراسة والعينة
تككف مجتمم الدراسة مف جميم أعضاه هي ة التدريس با اساـ التربكية بكمية التربية
بطنطا

خالؿ العاـ الجامعت 2.2./2.19ـ ,كاختيرت عينة ع كا ية طبقية بمق

عضكا بنسبة م كية  56.64مف المجتمم ا صمت
اكامها 81
ن
بالكمية كالبالق . 143

عضاه هي ة التدريس

 -3أداة الدراسة
مف خالؿ الرجكع إلا أدبيات البحث التربكم كالدراسات السابقة المرتبطة بالتعمـ مدل
الحياة ,إضا ة إلا اإلطار النظرم لمبحث الحالت  ,تـ إعداد استبانة لجمم البيانات ت الجانب
الميدانت ,حيث تككنت االستبانة ت صكرتها النها ية لتضـ قيف ا كؿ مقدمة تحتكم عما
الهدؼ مف تطبيؽ االستبانة ,كبعض البيانات ا كلية الخاصة بالعينة الدرجة العممية,
التخصص  ,بينما تضمف الثانت محاكر االستبانة ا ربعة ,كاد جاه المحكر ا كؿ عف أدكار
اإلدارة بكميات التربية لتنمية اتجاهات طالبها نحك التعمـ مدل الحياة ,كتضمف  1.عبارات,
ت حيف تناكؿ المحكر الثانت أدكار المحتكل التعميمت بكميات التربية لتنمية اتجاهات طالبها
نحك التعمـ مدل الحياة ,كتضمف  1.عبارات ,كتناكؿ المحكر الثالث أدكار أعضاه هي ة
التدريس بكميات التربية لتنمية اتجاهات طالبها نحك التعمـ مدل الحياة كتضمف  12عبارة,
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كما جاه المحكر الرابم عف أدكار ا ن طة التعميمية بكميات التربية لتنمية اتجاهات طالبها
نحك التعمـ مدل الحياة ,كتضمف  11عبارة ليصؿ إجمالت االستبانة  43عبارة ت صكرتها
النها ية .كتتطمب االستبانة مف أ راد العينة االستجابة لمعبارات عند أحد مستكيات ثالثة ,ما
بيف مكا ؽ -مكا ؽ إلا حد ما-غير مكا ؽ .

 -4صدق االستبانة
لمتأكد مف تماسؾ محاكر االستبانة اامت الباحثة بقياس صدؽ االتساؽ الداخمت
لالستبانة عف طريؽ الجذر التربيعت لمعامؿ ارتباط بيرسكف ,كالجدكؿ التالت يكضح ذلؾأ
رذول ()1
يؼبيالد استجبط ثُشعىٌ ثٍُ يحبوس االعتجبَخ وانذسرخ انكهُخ نالعتجبَخ
انًحىس
األول
انخبٍَ
انخبنج
انشاثغ

يؼبيم ثُشعىٌ

انززس انتشثُؼٍ نًؼبيم ثُشعىٌ

**.723
**.879
**.940
**.875
(**)دانخ ػُذ يغتىي(.)...1

.85
.94
.97
.94

يتضح مف الجدكؿ  1كجكد ارتباط داؿ إحصا نيا بيف الدرجة الكمية لكؿ محكر مف
محاكر االستبانة كبيف الدرجة الكمية لالستبانة كجميعها داؿ عند مستكل  , ...1كما يتضح
مرتفعا ,حيث تراكحت القيـ بيف -..85
أف الجذر التربيعت لمعامالت االرتباط المحسكبة جاه
ن
 ..97كهك ما يؤكد ارتفاع االتساؽ الداخمت لالستبانة كيدؿ عما أف االستبانة تتسـ بدرجة
عالية مف الصدؽ ,كأنها صالحة لقياس ما كضعت لقياسه.

 -5ثبات أداة الدراسة
اامػػػػػػػػت الباحثػػػػػػػػة بحسػػػػػػػػاب ثبػػػػػػػػات االسػػػػػػػػتبانة كذلػػػػػػػػؾ باسػػػػػػػػتخداـ معامػػػػػػػػؿ ألفػػػػػػػػا
كركنباخ  Cronbach'sAlphaلمحاكر االستبانة كاجماليها كما بالجدكؿأ
رذول ()2
َجٍُ قُى يؼبيالد حجبد يحبوس االعتجبَخ ويزًىػهب ثبعتخذاو يؼبيم أنؿب كشوَجبخ
يؼبيم أنؿب
يؼبيم أنؿب
انًحىس ػذد انؼجبساد
ػذد انؼجبساد
انًحىس
كشوَجبخ
كشوَجبخ
.903
11
انشاثغ
.734
10
األول
.96
43
اإلرًبنٍ
.907
10
انخبٍَ
.942
12
انخبنج

يتضح مف الجدكؿ  2ارتفاع معامالت ثبات محاكر االستبانة باستخداـ معامؿ ألفا
كركنباخ حيث انحصرت بيف  .942-.734كهت معامالت ثبات مقبكلة ,كما بمق معامؿ
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أيضا ,مما يدؿ عما تحقؽ ثبات
الثبات إلجمالت االستبانة  .96كهك معامؿ ثبات مرتفم ن
االستبانة ب كؿ عاـ.

-6

إجراءات تطبيق األداة
لمحصكؿ عما المعمكمات كالبيانات كزعت االستبانة عما أعضاه هي ة التدريس بكمية

التربية ,كمف ثـ استرجعت ك قنا لآلتتأ تـ تجميم الردكد كتحكيمها إلا ممؼ إكسؿ ,Excelكتـ
تبكيب البيانات ثـ عكلجت إحصا نيا.

-2

أساليب المعالجة اإلحصائية

استخدمت الباحثة مجمكعة مف ا ساليب اإلحصا ية التت استهد ت القياـ بعممية
التحميؿ الكصفت كاالستدإل لا لفق ارت االستبانة ,كمحاكرها ,كمعامؿ ارتباط بيرسكف ,معامؿ ألفا
كركنباخ ,المتكسط الحسابت ,االنحراؼ المعيارم ،تحميؿ التبايف أحادم االتجا One Way
,ANOVAكاختبار  .LSDكلتسهيؿ تفسير النتا ج تـ إعطاه كزف لمبدا ؿ مكا ؽ = ,3
مكا ؽ إلا حد ما=  ,2غير مكا ؽ= , 1ثـ تـ تصنيؼ تمؾ اإلجابات إلا ثالث مستكيات
متساكية المدل مف خالؿ المعادلة التاليةأطىل انؿئخ =(أكجش قًُخ -أقم قًُخ)÷ ػذد ثذائم
انًكُبط =(..66 =3 ÷)1-3لنحصؿ عما مدل المتكسطات التالية لكؿ كصؼ أك بديؿأ
رذول ()3
َجٍُ تىصَغ يذي انًتىعطبد وؾف انتذسد انًغتخذو ؾٍ أداح انجحج
يذي انًتىعطبد
انىطؽ
1 -1.66
غُش يىاؾف
1.67-2.33
يىاؾف إنً حذ يب
2.34-3
يىاؾف
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نتائج الدراسة ومناقشتها
تعرض الباحثة ت هذا المحكر لنتا ج الدراسة كتفسيرها كمناا تها مف خالؿ اإلجابة
عما أس مة الدراسةأ

ً
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص عل  ":ما دور كلية التربية جامعة
طنطا في تنمية اتجاهات ط بها نحو التعلم مدى الحياة ؟ "
كلإلجابة عما السؤاؿ السابؽ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنح ار ات المعيارية
كما هك مكضح يما يمتأ

المحور األول :أدوار اإلدارة بكليات التربية لتنمية اتجاهات ط بها نحو التعلم مدى
الحياة
رذول ()4
َجٍُ انًتىعظ انحغبثٍ واالَحشاؼ انًؼُبسٌ ويغتىي ؾكشاد انًحىس األول
االَحشاؼ
انًتىعظ
انؼجبسح
و
انًؼُبسٌ
انحغبثٍ
تكذو ششاكخ يزتًؼُخ نذػى انؼًهُخ انتؼهًُُخ
.75051
1.7531
 1ثبنكهُخ
 2تشبسل انطالة ؾٍ طُغ انكشاس ؾٍ انكهُخ
.70929
1.4938
 3تكذو يشوَخ ؾٍ ششوط انكجىل وَظبو انذساعخ
.73220
2.0370
تىظؽ تكُُبد انًؼهىيبد وانًهبو ؾٍ تًُُخ
.78783
2.3210
 4قذساد انطالة
تكُى يؤتًشاد وَذواد تحج ػهً انتؼهى يذي
.86192
2.2099
 5انحُبح
 6تُظى يهتكُبد ؾكشَخ تذػى نهتؼهى يذي انحُبح
.72542
1.4568
تكُُى دوساد نتذسَت انطالة ػهً انتؼهى يذي
.74370
1.5062
 7انحُبح
تضغ اعتشاتُزُخ طىَهخ األيذ تحؿض انطالة ػهً
.64358
1.6173
 8انتؼهى يذي انحُبح
تكذو ثشايذ تذسَغُخ نهطالة تًٍُ قذساتهى ػهً
.66342
1.9012
 9انتؼهى يذي انحُبح
األخز ثًجذأ تكبؾىء انؿشص يٍ أرم تىؾُش انتؼهى
.63197
2.0247
 1.نزًُغ انطالة
إرًبنٍ انًحىس
.395
1.8321

يغتىي
انذوس
يتىعظ
ضؼُؽ
يتىعظ
يتىعظ
يتىعظ
ضؼُؽ
ضؼُؽ
ضؼُؽ
يتىعظ
يتىعظ
يتىعظ

يتضح مف الجدكؿ  4أف استجابات أ راد العينة مف أعضاه هي ة التدريس بكمية
التربية بطنطا نحك أدكار اإلدارة بكميات التربية لتنمية اتجاهات طالبها نحك التعمـ مدل الحياة
كانت متكسطة عما الفقرات  , 10 ,9 ,5 ,4 ,3 ,1حيث كاف المتكسط الحسابت لها أكثر
مف  , 1.66بينما كانت ضعيفة عما الفقرات  , 8,7,6 ,2لكاكعها ما بيف 1.4568-
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 , 1.6173ك يما يتعمؽ بمجمؿ المحكر ا كؿ قد كاف مستكل االستجابة نحك متكسطنا
حيث بمق المتكسط الحسابت لمجمكع المحكر  1.8321كهك ايمة متكسطة.
كتعزل تمؾ النتيجة إلا

عكر أعضاه هي ة التدريس بأهمية ال راكة المجتمعية ,

كالندكات كالمؤتمرات مف أجؿ تككيف اتجاهات إيجابية نحك الطالب نحك عممية التعمـ مدل
الحياة ,كاحساسهـ بالمجهكدات التا تقكـ بها كميات التربية مف أجؿ تحقيؽ مبدأ تكا كه
الفرص التعميمية ,ك ت مجاؿ تكظيؼ التقنيات ,الجامعة تمتمؾ معامؿ تكنكلكجية مطكرة,
بهدؼ تنمية مهارات الطالب نحك التعمـ مدل الحياة ,بينما ي عر أعضاه هي ة التدريس مف
خالؿ خبرتهـ مف التعامؿ مم الق اررات الجامعية بأف الطالب اليممككف الم اركة ت صنم
الق اررات الق اررات ااصرة عما القيادات الجامعية ,كما أف هناؾ اصكر ت تقديـ الدكرات
التدريبية الالزمة لتنمية اتجاهات الطالب نحك التعمـ مدل الحياة ,كتتفؽ تمؾ النتيجة مم
نتا ج دراسة أبك دلا  , 2.18كدراسة التالكل  , 2.16دراسة  , Slaus 2013حيث
أ ارت نتا ج دراساتهـ التت طبقت عما عينات مختمفة مف الطالب ,مف أف التعمـ مدل الحياة
ت مجتمم المعر ة ,مطالب بإ حداث تريرات عما أربم مستكيات أ مفهكمه ,كأهدا ه,
كمحتكا  ,كطراه ,كادارته.

المحور الثاني – أدوار المحتوى التعليم بكليات التربية لتنمية اتجاهات ط بها نحو
التعلم مدى الحياة
رذول ()5
َجٍُ انًتىعظ انحغبثٍ واالَحشاؼ انًؼُبسٌ ويغتىي ؾكشاد انًحىسانخبٍَ
و

انؼجبسح

11
12
13
14

انتشكُض ػهً انًهبساد وانًؼبسؼ انًهُُخ انًتخظظخ
تضًٍُ انًؼبسؼ وانًهبساد واالتزبهبد انًُبعجخ نهًزتًغ
تضًٍُ أَشطخ وتذسَجبد تًكٍ انًتؼهًٍُ يٍ يتبثؼخ انتؼهى
تُىع انًحتىي وؾف االتزبهبد انحذَخخ ؾٍ انتؼهى انًغتًش
انتشكُزززض ػهزززً يهزززبسد انتؿكُزززش انؼهًزززٍ واإلثزززذاػٍ واالتكزززبٌ
وانزًبػُخ ؾٍ انؼًم
َطزززىس يهزززبساد ويؼزززبسؼ انًزززتؼهى وقزززًُهى ثًزززب ًَكزززُهى يزززٍ
انتُبؾغُخ انؼبنًُخ
َزًغ ثٍُ انتؼهُى انُظشي وانتذسَت انؼًهٍ
َتجًُ يىاطؿبد وإيكبَبد إَغبٌ يزتًغ انًؼشؾخ
ًًَُ رىاَت انًتؼهى ثشكم دقُزف يزغ االهتًزبو ثبنتخظزض انؼزبو
وانتخظض انذقُف
تخكؽ انًتؼهى ثخكبؾخ ػبيخ راد يغتىي ػبنً
إرًبنٍ انًحىس

15
16
17
18
19
2.
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انًتىعظ
انحغبثٍ
2.1481
1.4815
2.1481
2.0988

االَحشاؼ
انًؼُبسٌ
.82327
.65405
.82327
.83074

يغتىي
انذوس
يتىعظ
ضؼُؽ
يتىعظ
يتىعظ

1.4691

.59343

ضؼُؽ

1.4938

.65428

ضؼُؽ

1.7407
1.8889

.77100
.85147

يتىعظ
يتىعظ

1.9259

.81820

يتىعظ

1.9753
1.837

.85111
.569

يتىعظ
يتىعظ
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يتضح مف الجدكؿ  5أف استجابات أ راد العينة مف أعضاه هي ة التدريس بكمية التربية
بطنطا نحك أدكار المحتكل التعميمت بكميات التربية لتنمية اتجاهات طالبها نحك التعمـ مدل
الحياة كانت متكسطة عما الفقرات  , 20 ,19 ,18,17 ,14 ,13 ,11حيث كاف المتكسط
الحسابت لها أكثر مف  , 1.66بينما كانت ضعيفة عما الفقرات  , 16,15 ,12حيث كاف
المتكسط الحسابت لها مابيف  , 1.469-1.4938ك يما يتعمؽ بمجمؿ المحكر الثانت قد
كاف مستكل االستجابة نحك متكسطنا حيث بمق المتكسط الحسابت لمجمكع المحكر 1.837
كهك ايمة متكسطة.

كتعزل تمؾ النتيجة إلا إدراؾ أعضاه هي ة التدريس أهمية المحتكل التعميمت ت
تككيف اتجاهات الطالب نحك التعمـ مدل الحياة ,كما تعزل ذات النتيجة إلا اطالع أعضاه
هي ة التدريس عما أليات كضم المنهج ,كالت ا أصبحت تعتمد عما تكصيؼ المناهج كبمكرتها
لتمبية رغبات كاحتياجات الطالب ,كتطكيرها مف أجؿ تحقيؽ أكثر إ ادة مف المحتكل التعميمت
لتنمية الطالب كتكجيههـ نحك التعميـ المستمر طكؿ الحياة ,كما تعزل ذات النتيجة إلا إدراؾ
أعضاه هي ة التدريس بأف المناهج التعميمية ما ازلت ت معظمها يعتمد عما الح ك ا مر
الذل يخاطب ذاكرة المتعمـ ,دكف معاممة كر  ,كتتفؽ تمؾ النتيجة مم نتا ج دراسة
التالكل  , 2.16كدراسة أبك دلا  , 2.18حيث أ ارت نتا ج دراساتهـ التا طبقت عما
عينات مختمفة مف الطالب أف التعمـ المستمر ت مجتمم المعر ة ,مطالب بإحداث تريرات
عما أربم مستكياتأ مفهكمه ,كأهدا ه ,كمحتكا  ,كطراه ,كادارته ,كما تتفؽ تمؾ الدراسة مم
دراسة حا ظ  , 2.17كدراسة أحمد  ,. 2.15كدراسة  , Orlanova 2012كالتا
أ ارت نتا ج دراسا تهـ التا طبقت عما عينات مختمفة مف الطالب

إلا أف نظاـ التعميـ

المستمر الحالت ت ركسيا يعانت ضعؼ االرتباط بيف التعميـ النظرل كالتدريب ,كحاجته إلا
ت كيؿ نظاـ خاص لمحتكا كتنظيمه كاختبار نتا ج التعمـ ,كضركرة العناية بتحسيف نكعية
التعمـ المبكر.
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المحور الثالث :أدوار يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية لتنمية اتجاهات
ط بها نحو التعلم مدى الحياة

و
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3.
31
32

رذول ()6
َجٍُ انًتىعظ انحغبثٍ واالَحشاؼ انًؼُبسٌ ويغتىي ؾكشاد انًحىس انخبنج
االَحشاؼ
انًتىعظ
انؼجبسح
انًؼُبسٌ
انحغبثٍ
يشبسكخ انًتؼهًٍُ ثُشبط وؾؼبنُخ ؾٍ ػًهُخ انتؼهى
.82158
2.2222
يًبسعخ أعبنُت تًٍُ انتؼهى انزاتً نذي انًتؼهًٍُ
.77778
2.0864
تىظُؽ انتكُُبد انحذَخخ ؾٍ ػًهُخ انتؼهى
.77300
1.9506
اعززتخذاو أعزززبنُت نتًُُزززخ يهزززبساد انتؿكُزززش انؼهًزززٍ
.78901
2.0494
وانًُهزً
انزاتً
انتؼهى
ػهً
انًتؼهًٍُ
تحؿُض
.84181
2.0617
اعززتخذاو طززشـ تززذسَظ تًُززٍ قززذساد انززتؼهى انزززاتً
.79892
1.7531
نهطالة
انزاتً
انتؼهى
تًٍُ
وأَشطخ
ثأثحبث
انطالة
َكهؽ
.81157
1.9383
ًَكٍ انًتؼهًٍُ يٍ قُبط يذي تؼهًهى راتُب
.82906
2.0123
َشزززغ انطززالة ػهززً تىظُززؽ يظززبدس انًؼشؾززخ ؾززٍ
.88680
1.8395
خذيخ انتؼهى
َحؿزززض انطزززالة العزززتخذايهى انىعزززبئم انتكُىنىرُزززخ
.84455
1.7531
انحذَخخ
َغزززتخذو يهزززبساد تكُزززُى وتكزززىَى تكزززُظ يهزززبساد
.85869
1.9877
تؿكُشهى واعتخذايهى نهًُهذ انؼهًٍ ؾٍ انتؿكُش
تُىَغ يظبدس انزتؼهى يزغ االعزتؿبدح يزٍ طزُع انزتؼهى
.80985
1.7160
انًغتًش
.64
1.947
إرًبنٍ انجؼذ

يغتىي
انذوس
يتىعظ
يتىعظ
يتىعظ
يتىعظ
يتىعظ
يتىعظ
يتىعظ
يتىعظ
يتىعظ
يتىعظ
يتىعظ
يتىعظ
يتىعظ

يتضح مف الجدكؿ  6أف استجابات أ راد العينة مف أعضاه هي ة التدريس بكمية
التربية بطنطا نحك أدكار أعضاه هي ة التدريس بكميات التربية لتنمية اتجاهات طالبها نحك
التعمـ مدل الحياة كانت متكسطة عما جميم قرات المحكر الثالث ,حيث كاف المتكسط
طا حيث بمق
الحسابت لها أكثر مف  , 1.66كما كاف المتكسط اإلجمالت لممحكر الثالث متكس ن
المتكسط الحسابت لمجمكع المحكر  1.947كهك ايمة متكسطة.

كتعزل تمؾ النتيجة إلا تكبؿ أعضاه هي ة التدريس بالكثير مف المهاـ التا تحد مف
ايامهـ با دكار المككمة إل هـ بهدؼ تحفيزهـ لمطالب مف أجؿ تنمية اتجاهاتهـ نحك التعمـ
مدل الحياة  ,كما تعزل ذات النتيجة إلا اهتماـ أعضاه هي ة التدريس ت المقاـ ا كؿ
بترسيخ المادة ا كاديمية كالمحتكل التعميمت ت عقكؿ الطالب مف أجؿ بناه الطالب
أكاديميان ,كتتفؽ تمؾ النتيجة مم نتا ج دراسة حا ظ  , 2.17كالتا أ ارت نتا جها إلا
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ضركرة التركيز عما مهارات التعمـ مدل الحياة ككيفية تكظيفها مم طالبهـ ,كدراسة
مكست  . 2.16كالتا أ ارت نتا جها إلا ضركرة تمكيف معممت الكبار مف العمؿ عما
تطكير مكانتهـ ككفاياتهـ كتدريبهـ ,ترسيخ كتعميؽ كرة التعمـ الذاتت المستمر لدل معمـ
الكبار ,كدراسة  , Orlanova 2012كالتا أ ارت نتا جها إلا ضركرة العناية بتحسيف
نكعية التعمـ المبكر ,مف حيث تطكير معارؼ ا طفاؿ ا ساسية  ,كاكسابهـ اتجاهات إيجابية,
كدراسة هاف ,سرسكؾ  , 2.12كالتا أ ارت نتا جها إلا ضركرة اتباع نهج إستراتيجت
امؿ لعممية التدريس كالتعمـ ,بحيث تككف عممية مستمرة لدل الحياة

المحور الرابع  :أدوار األنشطة بكليات التربية لتنمية اتجاهات ط بها نحو التعلم مدى
الحياة
رذول ()7
َجٍُ انًتىعظ انحغبثٍ واالَحشاؼ انًؼُبسٌ ويغتىي ؾكشاد انًحىس انشاثغ
االَحشاؼ
انًتىعظ
انؼجبسح
و
انًؼُبسٌ
انحغبثٍ
.75175
1.9012
 33تحؿض انطالة ػهً انتؼهى انًغتًش
تًٍُ يهبساد انجحج وانتكظٍ يٍ خالل يظبدس
.69121
1.4815
34
يؼتًذح
تغتخذو انتطجُكبد انتكُىنىرُخ انحذَخخ نًىاطهخ
.84565
2.0988
35
انتؼهى
تىؾش ثُئخ ربيؼُخ تًٍُ قذساد انطالة ػهً انتؼهى
.84236
2.1235
36
انًغتًش
.81838
1.8272
 37تًٍُ يهبساد انطالة ػهً انؼًم اإلثذاػٍ
.82008
1.9506
 38تًكٍ انطالة يٍ تكىٍَ ؾشـ ػًم
.56301
1.3951
 39تشثظ انًزتًغ انزبيؼٍ ثبنجُئخ انخبسرُخ
.76558
1.6296
 4.تغتخذو انًكتجخ ؾٍ تؿؼُم األَشطخ
.73933
1.5802
 41تىظؽ األَشطخ يٍ أرم خذيخ انًزتًغ انخبسرٍ
.76518
1.8025
 42تًٍُ قُى انتؿكُش انؼهًٍ نهطالة
.80297
1.8272
 43تكغت انًتؼهى يهبساد انجحج انؼهًٍ انظحُح
.55
1.56
إرًبنٍ انجؼذ

يغتىي
انذوس
يتىعظ
ضؼُؽ
يتىعظ
يتىعظ
يتىعظ
يتىعظ
ضؼُؽ
ضؼُؽ
ضؼُؽ
يتىعظ
يتىعظ
ضؼُؽ

يتضح مف الجدكؿ  7أف استجابات أ راد العينة مف أعضاه هي ة التدريس بكمية
التربية بطنطا نحك أدكار ا ن طة التعميمية بكميات التربية لتنمية اتجاهات طالبها نحك التعمـ
مدل الحياة كانت متكسطة عما الفقرات  , 43 ,42 ,38,37 ,36 ,35 ,33حيث كاف
المتكسط الحسابت لها أكثر مف

 , 1.66بينما كانت ضعيفة عما الفقرات ,34

 , 41,40,39حيث كاف المتكسط الحسابت لها مابيف  , 1.3951-1.6296ك يما يتعمؽ
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بمجمؿ المحكر الرابم قد كاف مستكل االستجابة نحك ضعيفنا حيث بمق المتكسط الحسابت
لمجمكع المحكر  1.56كهك ايمة ضعيفة.

كتعزل تمؾ النتيجة إلا كعا أعضاه هي ة التدريس بأهمية التحفيز ,كما تعزل تمؾ
النتيجة إلا كجكد معامؿ تكنكلكجية مطكرة لكنها تستخدـ ت كثير مف ا غراض منها إعداد
الطالب المعمـ لمتعمـ مدل الحياة ,كما تعزل ذات النتيجة إلا أف العمؿ داخؿ الكميات مف ابؿ
الطالب يعتمد عما الفردية ,كما تعزل ذات النتيجة إلا عزكؼ كثير مف الطالب عف الدراسات
العميا  ,كما تعزل ذات النتيجة إلا عدـ كجكد أليات تكاصؿ عالة بيف البي ة الخارجية
كالجامعة ,ا مر الذل يجعؿ هناؾ ضعؼ ت تكظيؼ ا ن طة الجامعية لخدمة المجتمم ,
نتيجة عدـ كجكد أدكات ربط بيف الجامعة كالبي ة الخارجية ,كتتفؽ تمؾ النتيجة مم نتا ج
دراسة مكست  , 2.16كدراسة  , Slaus 2013كالتا ضعؼ التعاكف بيف القطاعيف العاـ
كالخاص ,دراسة  , Orlanova 2012كالتا تكصمت إلا ضعؼ العناية بتحسيف نكعية
التعمـ المبكر ,مف حيث تطكير معارؼ ا طفاؿ ا ساسية.

ثانياأ اإلجابة عف تساؤؿ الدراسة الثانت كالذم ينص عما":هؿ تكجد ركؽ ت استجابات
ن
أعضاه هي ة التدريس بكمية التربية بطنطا نحك دكر كميات التربية ت تنمية اتجاهات طالبها
نحك التعمـ مدل الحياة تعزل إلا متريرات المنصب اإلدارم  -الدرجة العممية -التخصص ؟
كيمكف اإلجابة عما السؤاؿ الثانت مف خالؿ الجداكؿ اآلتيةأ

أ -الفروق حول محاور االستبانة والتي ُتعزى الخت ف متغير المنصب اإلداري:
رذول ()8
دساعخ انؿشوـ ثٍُ يتىعطبد اعتزبثبد أؾشاد انؼُُخ حىل يحبوس االعتجبَخ حغت يتػُش
انًُظت اإلداسٌ ثبعتخذاو اختجبس  t. testنؼُُتٍُ يغتكهتٍُ
انًحىس

األول
انخبٍَ
انخبنج
انشاثغ
اإلرًبنٍ

انًُظت اإلداسٌ

انًتىعظ

تىنً يُظت إداسٌ
نى َتىنً يُظت إداسٌ
تىنً يُظت إداسٌ
نى َتىنً يُظت إداسٌ
تىنً يُظت إداسٌ
نى َتىنً يُظت إداسٌ
تىنً يُظت إداسٌ
نى َتىنً يُظت إداسٌ
تىنً يُظت إداسٌ
نى َتىنً يُظت إداسٌ

22.9333
17.2727
22.3333
17.4697
28.2667
22.2576
21.8000
19.1212
95.3333
76.1212
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االَحشاؼ
انًؼُبسٌ
4.02611
3.11594
5.32738
5.41570
4.78788
7.81775
4.26280
6.27453
13.15657
20.09555

دسرخ
انحشَخ
79
79
79
79
79

قًُخ د
6.005
3.149
2.850
1.569
3.526

يغتىي
انذالنخ
.000
دانخ
.002
دانخ
.006
دانخ
.121
غُشدانخ
.001
دانخ
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يتضح مف الجدكؿ  8أنه تكجد ركؽ ذات داللة إحصا ية حكؿ إجمالت االستبانة
كمحاكرها ا كؿأ أدكار اإلدارة بكميات التربية لتنمية اتجاهات طالبها نحك التعمـ مدل الحياة,
الثانتأ أدكار المحتكل التعميمت بكميات التربية لتنمية اتجاهات طالبها نحك التعمـ مدل
الحياة ,الثالثأ أدكار أعضاه هي ة التدريس بكميات التربية لتنمية اتجاهات طالبها نحك التعمـ
مدل الحياة  ,عند مستكل  ...5ترجم الختالؼ مترير المنصب اإلدارم عضاه هي ة
التدريس ككانت جميم هذ الفركؽ لصالح مف تكلا منصب إدارم ,كتعزل الفركؽ إلا خبرة
أعضاه هي ة التدريس ككعا اإلدارييف مف أعضاه هي ة التدريس با دكار التا يجب أف تقكـ
بها الجامعة مف أجؿ تككيف اتجاهات إيجابية مف الطالب نحك التعمـ مدل الحياة كتتفؽ تمؾ
النتيجة مم نتيجة دراسة أبك دلا . 2.18
بينما لـ تظهر نتا ج الجدكؿ  8داللة ركؽ إحصا ية حكؿ المحكر الرابم الخاص
بأدكار ا ن طة التعميمية بكميات التربية لتنمية اتجاهات طالبها نحك التعمـ مدل الحياة.

ب -الفروق حول محاور االستبانة والتي ُتعزى الخت ف متغير الدرجة العلمية:

رذول ()9
َىضح َتبئذ اختجبس انتجبٍَ نذالنخ انؿشوـ ثٍُ اعتزبثبد أؾشاد انؼُُخ انًغتؿتبح حىل يحبوس االعتجبَخ
حغت يتػُش انذسرخ انؼهًُخ ثبعتخذاو اختجبس انتجبٍَ أحبدٌ االتزبِ
انًحىس
األول

انخبٍَ

انخبنج

انشاثغ

اإلرًبنٍ

يظذس انتجبٍَ

يزًىع انًشثؼبد

ثٍُ انًزًىػبد
داخم انًزًىػبد
انًزًىع
ثٍُ انًزًىػبد
داخم انًزًىػبد
انًزًىع

380.701
868.953
1249.654
315.216
2277.673
2592.889

دسرخ
انحشَخ
2
78
80
2
78
80

يتىعظ
انًشثؼبد
190.351
11.140
157.608
29.201

ثٍُ انًزًىػبد

355.095

2

177.548

داخم انًزًىػبد

4379.794

78

56.151

انًزًىع

4734.889

80

ثٍُ انًزًىػبد

208.789

2

104.394

داخم انًزًىػبد

2692.347

78

34.517

انًزًىع

2901.136

80

ثٍُ انًزًىػبد

4753.166

2

2376.583

داخم انًزًىػبد

28430.488

78

364.493

انًزًىع

33183.654

80
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ؼ

انذالنخ
اإلحظبئُخ

17.086

.000
دانخ

5.397

.006
دانخ

3.162

.048
دانخ

3.024

6.520

.05
دانخ

.002
دانخ
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يتضح مف الجدكؿ  9كجكد ركؽ ذات داللة إحصا ية حكؿ االستبانة مجممة كمحاكرها
تبعا لمترير الدرجة العممية حيث جاهت ايـ ؼ دالة
ا كؿ -الثانت -الثالث -الرابم ن
عند مستكل . ...5
 كلمعر ة اتجا الفركؽ عما إجمالت االستبانة تبعا لمترير الدرجة العممية نستخدـ اختبار
" "LSDلممقارنات الثنا ية البعدية:
رذول ()1.
َىضح َتبئذ اختجبس " "LSDنهًكبسَبد انخُبئُخ انجؼذَخ نؼُُخ انذساعخ تج ًؼب نًتػُش انذسرخ
انؼهًُخ
انؿشـ ثٍُ
انذالنخ
انخطأ
انًتىعطبد
انًزًىػخ (ة)
انًحىس انًزًىػخ (أ)
انًؼُبسٌ اإلحظبئُخ
(أ -ة)
أعتبر يغبػذ
أعتبر
.001
1.07782
*3.55080
يذسط
.000
.87843
*5.13203
اإلرًبنٍ
يذسط
أعتبر
.103
.95946
1.58123
يغبػذ
* تؼٍُ أٌ انؿشـ ثٍُ انًتىعطبد دانخ ػُذ يغتىي يؼُىَخ .05

يتضػح مػف الجػدكؿ  1.أنػه تكجػد ػػركؽ ذات داللػة إحصػا ية بػيف اسػتجابات أ ػراد
تبعا لمترير الدرجة العممية بالنسبة إلجمػالت االسػتبانة ,لصػالح ػة أسػتاذ حيػث جػاهت
العينة ن
ايمة الفرؽ بػيف متكسػطات أسػتاذ ك أسػتاذ مسػاعد , 3.5508* ,كجػاهت ايمػة الفػرؽ بػيف
متكسطات أستاذ كمدرس * , 5.13203كهت ايـ دالة إحصا نيا عند مستكل داللة . 0.05
كتعزل تمؾ النتا ج إلا خبرة أساتذة الجامعات با دكار التت يجب أف تقكـ بها كميات
التربية مف أجؿ تنمية اتجاهات الطالب نحك التعمـ مدل الحياة ,نتيجة ما يمتمكك مف
حصيمة معر ية كخبرة مف تعاممهـ مم البي ة الجامعية عبر سنكات عممهـ ,كتتفؽ تمؾ الدراسة
مم دراسة أبك دلا  . 2.18بينما لـ تظهر النتا ج داللة ركؽ إحصا ية بيف متكسطات ة
أستاذ مساعد ك ة مدرس ,حيث جاهت ايمة الفرؽ بيف متكسطيهما  1.58123كهت ايـ
غير دالة إحصا نيا ,كتعزل تمؾ النتيجة إلا نقص الخبرات لكؿ مف ا ستاذ كا ستاذ المساعد
ا مر الذم انعكس عما ضعؼ معر تهـ با دكار التت يجب أف تقدمها الجامعة لتككيف
اتجاهات إيجابية نحك التعمـ مدل الحياة.
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ج -الفروق حول محاور االستبانة والتي ُتعزى الخت ف متغير التخصص:
رذول ()11
َىضح َتبئذ اختجبس انتجبٍَ نذالنخ انؿشوـ ثٍُ اعتزبثبد أؾشاد انؼُُخ انًغتؿتبح حىل يحبوس االعتجبَخ
حغت يتػُش انتخظض ثبعتخذاو اختجبس انتجبٍَ أحبدٌ االتزبِ
انًحىس

األول

انخبٍَ

انخبنج

انشاثغ

اإلرًبنٍ

يظذس انتجبٍَ
ثٍُ
انًزًىػبد
داخم
انًزًىػبد
انًزًىع
ثٍُ
انًزًىػبد
داخم
انًزًىػبد
انًزًىع
ثٍُ
انًزًىػبد
داخم
انًزًىػبد
انًزًىع
ثٍُ
انًزًىػبد
داخم
انًزًىػبد
انًزًىع
ثٍُ
انًزًىػبد
داخم
انًزًىػبد
انًزًىع

يزًىع
انًشثؼبد

دسرخ
انحشَخ

يتىعظ
انًشثؼبد

245.205

3

81.735

1004.449

77

13.045

1249.654

80

367.486

3

122.495

2225.402

77

28.901

2592.889

80

702.888

3

234.296

4032.001

77

52.364

4734.889

80

275.291

3

91.764

2625.845

77

34.102

2901.136

80

5765.939

3

1921.98
0

27417.715

77

356.074

33183.654

80

ؼ

6.266

4.238

4.474

2.691

5.398

انذالنخ
اإلحظبئُخ
.001
دانخ

.008
دانخ

.006
دانخ

.05
دانخ

.002
دانخ

يتضح مف الجدكؿ  11كجكد ركؽ ذات داللة إحصا ية حكؿ االستبانة مجممة
تبعا لمترير التخصص حيث جاهت ايـ ؼ
كمحاكرها ا كؿ -الثانت -الثالث -الرابم ن
دالة عند مستكل . ...5
 كلمعر ة اتجا الفركؽ عما إجمالت االستبانة تبعا لمترير التخصص نستخدـ اختبار
" "LSDلممقارنات الثنا ية البعدية:
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رذول ()12
َىضح َتبئذ اختجبس " "LSDنهًكبسَبد انخُبئُخ انجؼذَخ نؼُُخ انذساعخ تج ًؼب نًتػُش انتخظض.
انؿشـ ثٍُ
انذالنخ
انخطأ
انًزًىػخ
انًتىعطبد
انًزًىػخ (ة)
انًحىس
اإلحظبئُخ
انًؼُبسٌ
(أ)
(أ -ة)
يُبهذ
أطىل انتشثُخ
.000
5.44337
*21.79627
وطشـ
تشثُخ يكبسَخ
.275
8.24806
9.06098
تذسَظ
وتكُىنىرُب ػهى َؿظ وطحخ
.156
5.44337
7.79627
َؿغُخ
انتؼهُى
اإلرًبنٍ
َؿظ
ػهى
أطىل انتشثُخ
.034
6.47233
*14
وطحخ
تشثُخ يكبسَخ
.888
8.96054
1.26471
َؿغُخ
أطىل
تشثُخ يكبسَخ
.159
8.96054
-12.73529انتشثُخ
* تؼٍُ أٌ انؿشـ ثٍُ انًتىعطبد دانخ ػُذ يغتىي يؼُىَخ .05

يتضػح مػػف الجػدكؿ  12أنػػه تكجػػد ػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية بػيف اسػػتجابات أ ػراد
تبعػػا لمتريػػر التخصػػص بالنسػػبة إلجمػػالت االسػػتبانة ,لصػػالح أعضػػاه هي ػػة التػػدريس
العينػػة ن
تخصص المناهج كطرؽ تدريس كتكنكلكجيا التعميـ حيث جػاهت ايمػة الفػرؽ بػيف متكسػطاتهـ
كمتكسػػط أا ػرانهـ مػػف اسػػـ أصػػكؿ التربيػػة * , 21.79627كهػػت ايم ػة دالػػة إحصػػا نيا عنػػد
مسػػتكل داللػػة  , 0.05كلصػػالح أعضػػاه هي ػػة التػػدريس تخصػػص عمػػـ نفػػس كصػػحة نفسػػية
حيػػث جػػاهت ايمػػة الفػػرؽ بػػيف متكسػػطاتهـ كمتكسػػط أاػرانهـ مػػف اسػػـ أصػػكؿ التربيػػة *, 14
كتعػػػزل تمػػػؾ النتػػػا ج إلػػػا كعػػػا أعضػػػاه هي ػػػة التػػػدريس تخصػػػص المنػػػاهج كطػػػرؽ تػػػدريس
كتكنكلكجيػػا التعمػػيـ ,بػػالمحتكل التعميمػػا كطػػرؽ إعػػداد  ,كا ن ػػطة كطػػرؽ تػػدعيمها لتكػػكيف
اتجاهػػات إيجابيػػة نحػػك الػػتعمـ مػػدل الحيػػاة ,كًززب تؼززضي راد انُتُزززخ إنززً كززىٌ أػضززبء هُئززخ
انتززذسَظ تخصػػص عمػػـ نفػػس كصػػحة نفسػػية ػهززً ػهززى ثكُؿُززخ تكززىٍَ االتزبهززبد ,و أعززبنُت
تذػُى اتزبهبد انطالة اإلَزبثُخ ,كتتفػؽ تمػؾ الدراسػة مػم دراسػة أبػك دلػا  , 2.18بينمػا لػـ
تظهػػر النتػػا ج داللػػة ػػركؽ إحصػػا ية بػػيف متكسػػطات أ ػراد العينػػة تخصػػص المنػػاهج كالتربيػػة
المقارنػػػة كالمنػػػاهج كعمػػػـ الػػػنفس ,كعمػػػـ الػػػنفس كالتربيػػػة المقارنػػػة ,كأصػػػكؿ التربيػػػة كالتربيػػػة
المقارنػػػػػػة ,حيػػػػػػث جػػػػػػاهت اػػػػػػيـ الفػػػػػػرؽ بػػػػػػيف المتكسػػػػػػطات عمػػػػػػا الترتيػػػػػػب , 9.06098
( )-12.73529(,)1.26471(,)7.79627كهػػت اػػيـ غيػػر دالػػة إحصػػا نيا ,كتعػػزل تمػػؾ النتيجػػة
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إلا كعا الكثير منهـ با دكار التػا يجػب أف تهػتـ بهػا كميػات التربيػة مػف أجػؿ تكجيػه الطػالب
نحك التعمـ مدل الحياة.

النتائج والتوصيات
تكصمت الدراسة إلا النتا ج اآلتيةأ
 أف اسػػتجابات أ ػراد العينػػة مػػف أعضػػاه هي ػػة التػػدريس كانػػت متكسػػطة لممحػػاكر ا كؿأأدكار اإلدارة بكميػػات التربيػػة لتنميػػة اتجاهػػات طالبهػػا نحػػك الػػتعمـ مػػدل الحيػػاة ,الثػػانت أ
أدكار المحتكل التعميما بكميات التربية لتنميػة اتجاهػات طالبهػا نحػك الػتعمـ مػدل الحيػاة,
الثالثأ أدكار يقكـ بها أعضاه هي ة التدريس بكميات التربية لتنمية اتجاهات طالبهػا نحػك
التعمـ مػدل الحيػاة ,بينمػا كانػت ضػعيفة لممحػكر الرابػم أ أدكار ا ن ػطة بكميػات التربيػة
لتنمية اتجاهات طالبها نحك التعمـ مدل الحياة
-

يما يخص المحكر ا كؿ أدكار اإلدارة بكميات التربية لتنمية اتجاهات طالبهػا نحػك الػتعمـ
مدل الحياة ,تكصمت الد ارسة إلا ضعؼ استجابة أ راد العينة مف أعضػاه هي ػة التػدريس
ػارت اآلتيػػةأ تقػػيـ دكرات لتػػدريب الطػػالب عمػػا الػػتعمـ مػػدل الحيػػاة ,ت ػػارؾ
عمػػا العبػ ا
الطالب ت صنم القرار ت الكمية ,تنظـ ممتقيػات كريػة تػدعك لمػتعمـ مػدل الحيػاة ,تقػيـ
دكرات لتػػدريب الطػػالب عمػػا الػػتعمـ مػػدل الحيػػاة ,تضػػم اسػػتراتيجية طكيمػػة ا مػػد تحفػػز
الطالب عمػا الػتعمـ مػدل الحيػاة بينمػا كانػت اسػتجابة أعضػاه هي ػة التػدريس عمػا بقيػة
عبارات المحكر متكسطة.

-

يمػػػا يخػػػص المحػػػكر الثػػػانا أدكار المحتػػػكل التعميمػػػا بكميػػػات التربيػػػة لتنميػػػة اتجاهػػػات
طالبها نحػك الػتعمـ مػدل الحيػاة ,كانػت اسػتجابة أ ػراد العينػة مػف أعضػاه هي ػة التػدريس
ضػػعيفة عمػػا العبػػارات اآلتيػػة يطػػكر مهػػارات كمعػػارؼ المػػتعمـ كاػػيمهـ بمػػا يمكػػنهـ مػػف
ػارت التفكيػػر العممػػت كاإلبػػداعت كاالتقػػاف كالجماعيػػة
التنا سػػية العالميػػة ,التركيػػز عمػػا مهػ ا
ػػت العمػػؿ ,تضػػميف المعػػػارؼ كالمهػػارات كاالتجاهػػات المناسػػػبة لممجتمػػم ,بينمػػا كانػػػت
استجابة أعضاه هي ة التدريس عما بقية عبارات المحكر متكسطة.

-

يما يخػص المحػكر الثالػث أدكار عضػك هي ػة التػدريس بكميػات التربيػة لتنميػة اتجاهػات
طالبها نحػك الػتعمـ مػدل الحيػاة ,كانػت اسػتجابة أ ػراد العينػة مػف أعضػاه هي ػة التػدريس
ضعيفة عما العبارات اآلتية ,تضميف المعارؼ كالمهػارات كاالتجاهػات المناسػبة لممجتمػم,
ػارت التفكيػػر العممػػت كاإلبػػداعت كاالتقػػاف كالجماعيػػة ػػت العمػػؿ ,يطػػكر
التركيػػز عمػػا مهػ ا
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مهارات كمعارؼ المتعمـ كايمهـ بما يمكنهـ مف التنا سية العالميػة ,بينمػا كانػت اسػتجابة
أعضاه هي ة التدريس عما بقية عبارات المحكر متكسطة.
-

يمػػا يخػػص المحػػكر الرابػػم أدكار ا ن ػػطة التربكيػػة كالتعميميػػة بكميػػات التربيػػة لتنميػػة
اتجاهات طالبهػا نحػك الػتعمـ مػدل الحيػاة ,كانػت اسػتجابة أ ػراد العينػة مػف أعضػاه هي ػة
التدريس عما جميم عبارات المحكر متكسطة.

 كجكد ركؽ ذات داللة إحصا ية حكؿ إجمػالت االسػتبانة كمحاكرهػا ا كؿأ أدكار اإلدارةبكميػات التربيػػة لتنميػة اتجاهػػات طالبهػػا نحػك الػػتعمـ مػػدل الحيػاة ,الثػػانتأ أدكار المحتػػكل
التعميمت بكميات التربية لتنميػة اتجاهػات طالبهػا نحػك الػتعمـ مػدل الحيػاة ,الثالػثأ أدكار
أعضاه هي ة التدريس بكميات التربيػة لتنميػة اتجاهػات طالبهػا نحػك الػتعمـ مػدل الحيػاة ,
عند مستكل  ...5ترجم الختالؼ مترير المنصب ,ككانػت جميػم هػذ الفػركؽ لصػالح
مف تكلا منصب إدارم.
تبعػا لمتريػر الدرجػة العمميػة
 كجكد ركؽ ذات داللة إحصا ية بيف استجابات أ راد العينػة نبالنسبة إلجمالت االستبانة ,لصالح ة أستاذ .
-

تبعػػا لمتريػػر التخصػػص
كجػػكد ػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية بػػيف اسػػتجابات أ ػراد العينػػة ن
بالنسػػبة إلجمػػالت االسػػتبانة ,لصػػالح أعضػػاه هي ػػة التػػدريس تخصػػص المنػػاهج كطػػرؽ
تدريس كتكنكلكجيػا التعمػيـ ,كلصػالح أعضػاه هي ػة التػدريس تخصػص عمػـ نفػس كصػحة
نفسية.
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توصيات الدراسة
تكصت الدراسة بما يمتأ
 ضشوسح إطذاس انتششَؼبد ,نضًبٌ إنتضاو يؤعغبد انتؼهُى انؼزبنٍ ثتزىؾُش انًتطهجزبد انؿُُزخواإلداسَخ نجُبء محتكل تعميمت ,كتقػديـ أن ػطة تربكيػة تكػكف اتجاهػات إيجابيػة نحػك الػتعمـ
مدل الحياة.
 ضركرة عقد ندكات كمؤتمرات لمطالب المعمـ لمتكجيه نحك التعمـ مدل الحياة. إاامة كرش عمؿ عضاه هي ة التدريس لتدريبهـ عمػا تكصػيؼ المقػررات ككيفيػة تككينهػابحيث تككف اتجاهات إيجابية لمطالب ,نحك التعمـ مدل الحياة.
 ضركرة إ راؾ الطالب ت صنم القرار التعميمت داخؿ الجامعة. كضم أليات لالستفادة مف إمكانات البي ة الخارجية ت تعزيز اتجاهػات الطالػب المعمػـ نحػكالتعمـ مدل الحياة.
 ضركرة أخػذ القػا ميف عمػا التعمػيـ الجػامعت بمتطمبػات تكػكف اتجاهػات إيجابيػة نحػك الػتعمـمدل الحياة كتضمينها ت مناهج التعميـ الجامعت.
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المراجع

أوالً :المراجع العربية

 إبراىيم ,نيمة متولى السيد( .)8104فعالية تدريس مقرر التربية الكشفية في تحسين بعض مياراتالتعمم مدى الحياة لدى طالبات شعبة الترويح باألسكندرية ,المجمة العممية لعموم وفنون
الرياضة ,مج ,10كمية التربية الرياضية لمبنات ,جامعة حمون ,القاىرة.

 أبو خميل ,محمد إبراىيم محمد( .)8112احتياجات طالب المرحمة الثانوية الستخدام المكتباتومصادر المعمومات لتحقيق مجتمع المعرفة ,المؤتمر القومى السنوى الثالث عشر
الجامعات العربية في القرن الواحد والعشرين ,ج ,8جامعة عين شمس  ,مصر.
 أبودلي ,عادل أسعد( .)8104كفايات التعمم المستمر ومتطمبات تحقيقيا في مجتمع المعرفة منوجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية بالمممكة العربية السعودية ,المجمة

الدولية لؤلبحاث التربوية ,مج( ,)28ع( ,)8جامعة اإلمارات.
 أحمد ,أمال سعيد سيد ( .)8101فعالية إستخدام بعض إستراتيجيات التعمم النشط في تحصيلالعموم وتنمية بعض ميارات التعمم مدى الحياة واإلتجاه نحو التعمم النشط لدى تالميذ

الصف السادس اإلبتدائي بالمممكة العربية السعودية ,مجمة التربية ,ج ,3ع ,028كمية
التربية ,جامعة األزىر ,القاىرة.
 -بوحجى ,محمد جاسم ( .)8102التعمم مدى الحياة ,البحرين.

 التالوى ,محمد شكرى حامد( .)8102تصور مقترح لتفعيل دور المؤسسات الدعوية فى تنمية قيمالتعمم مدى الحياة لمجميع ,مجمة البحث العممى ,ج ,8ع ,03كمية البنات لآلداب والعموم

التربوية ,جامعة عين شمس ,مصر.

 جابر ,عبد الحميد جابر ( ,)8111مدرس القرن الحادي والعشرين الميارات والتنمية المينية ,سمسمةالمراجع في التربية وعمم النفس ,القاىرة :دار الفكر العربي.
 جمال الدين ,نادية يوسف( .)8108التعميم /التعمم المستمر مدى الحياه والتكنولوجيا ودور الجامعوفي خدمو المجتمع ,المؤتمر الدولي العممي التاسع – التعميم من بعد والتعميم المستمر

اصالو الفكر وحداثة التطبيق ,ج ,8معيد الدرسات التربويو  ,جامعو القاىره والجمعيو
العربيو لتكنولوجيا التربية  ,القاىرة,
 الجينى ,خالد عميثة؛ أبو الفضل ,مجاىد محمد .)8103( ,تصور مقترح قائم عمى التعمم مدىالحياة لسد الفجوة بين مخرجات التعميم العالي ومتطمبات سوق العمل لتحقيق أىداف رؤية

 ,8131أبحاث مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية  ,8131جامعة القصيم,
القصيم.
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 الحازمى ,محمد عبد اهلل؛ عتمان ,عمى عبد التواب ( .)8105أثر تعميم الطفولة المبكرة عمىمستقبل الطفل في التعمم مدى الحياة دراسة ميدانية ,المجمة التربوية ,ع ,23كمية التربية,
جامعة سوىاج.
 حافظ ,أمل الشحات( .)8103فعالية برنامج تدريبي قائم عمى ميارات التعمم مدى الحياة في تحسيناألداءات التدريسية لمعممي الرياضيات بالمرحمة الثانوية وتقدير مجتمع التعمم الميني ليم

وأثره عمى تحصيل طالبيم وميارات التعمم مدى الحياة لدييم ,مجمة تربويات الرياضيات,
مج ,81ع ,5المجمة المصرية لتربويات الرياضيات ,مصر.
 الحسينى ,عزة أحمد محمد(.)8103اقتصاد المعرفة و التعمم مدى الحياة  :دراسة إقميمية لخبرةاالتحاد األوروبي و إمكانية اإلفادة منيا في مصر ,دراسات تربوية واجتماعية ,مج ,05ع

( ,)8كمية التربية ,جامعة حموان.

 الدوسري ,محمد بن عويس بن مبارك(  .)8102مدى تطبيق جامعات المممكة العربية السعوديةلنماذج التعميم المستمر ,المؤتمر السنوى الرابع عشر من تعميم الكبار إلى التعمم مدى
الحياة لمجميع من أجل تنمية مستدامة ,مركز تعميم الكبار ,جامعة عين شمس ,القاىرة.
 سعيد ,زاىر محمد( .)8111جودة التعميم في عصر المعرفة ,مجمة التربية ,ج( ,)2ع(,)02البحرين.

 السويري ,فالح ضويحي( .)8101دور التدريب في تنمية واعداد المعمم بدولة الكويت ,المؤتمرالدولى الخامس ,مستقبل إصالح التعميم العربي لمجتمع المعرفة ,تجارب ومعايير ورؤى,
المركز العربي لمتعميم والتنمية ,والجامعة العربية المفتوحة في القاىرة.

 الشرعي ,نديم محمد( . )8101تجارب عالمية في تعميم الكبار وكيفيو االستفاده منيا في تعميم الكبارفي الوطن العربي ,مجمة تعميم الجماىير ,ع ,20المنظمو العربية لمتربيو والثقافو والعموم –
إدارة التربية ,ايسسكو ,المغرب.
 -الشكرى ,محمد بن خمفان( .)8118التعمم مدى الحياة ,مجمة رسالة التربية ,ع( ,)8سمطنة عمان.

 عصام الدين عمى حسن( .)8102جدلية العالقة بين التعمم مدى الحياة والتنمية المستدامة في ظلمعوقاتيا الراىنة في المجتمع العربي المعاصر ,المؤتمر السنوى الرابع عشر من تعميم
الكبار إلى التعمم مدى الحياة لمجميع من أجل تنمية مستدامة ,مركز تعميم الكبار ,جامعة
عين شمس.
 عمي ماىر خطاب ( ,)8111القياس والتقويم في العموم النفسية والتربوية واالجتماعية ,ط ,8القاىرة :المكتبة األكاديمية.
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 فنون ,غدير( .)8102االستراتيجية الوطنية لتعميم /تعمم الكبار في سياق التعمم مدى الحياة ,المؤتمرالسنوى الرابع عشر من تعميم الكبار إلى التعميم مدى الحياة لمجميع من أجل تنمية
مستدامة ,مركز تعميم الكبار ,جامعة عين شمس ,القاىرة.
 محمد ,دعاء منصور أبو العاطي( .)8108جودة مؤسسات التعميم العالي والتعميم المستمر وتحدياتمجتمع المعرفة  ,المؤتمر العربي الدولي الثانى لضمان جودة التعميم العالي

( )IACQA2012الجامعة الخميجية ,مممكة البحرين.

 مسيل ,محود عطا محمد عمى؛ حرب ,إيمان وصفي كامل ( .)8102مؤشر التعمم المركب لقياسالتعمم مدى الحياة في كندا وامكانية اإلفادة منو في مصر ,مجمة التربية المقارنة والدولية,
ع ,2الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية ,مصر.

 موسي ,ىانى محمد يونس(.)8102متطمبات تكوين معمم الكبار في ضوء مفيوم التعمم مدى الحياة:رؤية مقترحة ,مجمة كمية التربية ,مج  ,30ع ,2كمية التربية  ,جامعة المنوفية.
 ىان ,سميدت؛ سرسوك ,أندريو( .)8108االنخراط فى التعمم مدى الحياة وصياغة اإلستراتيجياتالجامعية الشاممة والنشطة ,الراصد الدولى ,ع ,03وزارة التعميم  -وكالة الو ازرة لمتخطيط
والمعمومات  -مرصد التعميم ,السعودية.
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