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  العجيلي عصمان سركز . د
  كلية اآلداب  -قسم التربية وعلم النفس 

  جامعة الزاوية 
  :ة ــــمقدم

وبخاصـــة لمرحلتـــي التعلـــيم األساســـي والثـــانوي خـــالل فتـــرة العقـــود  ،تـــأطر التعلـــيم فـــي ليبيـــا
عنهـــا أنســـاق وأنظمـــة ومخرجـــات  انبثقـــتســـات والخطـــط والبـــرامج األربعـــة الســـابقة بجملـــة مـــن السيا

فالحقبــة الســابقة حبلــى بالمشــكالت وخاليــة مــن  ؛تعليميــة ال تحســد عليهــا ليبيــا خــالل الحقبــة الســابقة
  .اإلصالحات رغم التطورات الكمية التي شهدها التعليم األساسي

ولـــــت الوقـــــوف حـــــول هـــــذه إن نتـــــائج البحـــــوث والدراســـــات العليمـــــة، والمشـــــاريع البحثيـــــة حا
اإلشكاليات لتحسين جودة التعليم األساسي والثانوي في ليبيا، وبخاصة تلك التي قامت بها المؤسسة 

ــــة للتعــــاون الفنــــي  ــــي إنجــــاز الدراســــة المتعلقــــة  ،)GTZ(األلماني والتــــي ســــاهم مقــــدم هــــذه الورقــــة ف

                                      
- 15ار التعليم بين تحديات الواقع وروئ التطوير ، طرابلس ، في الفترة من بحث قدم في المؤتمر الوطني للتعليم تحت شع (*)

 .م17/09/2012
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بعـــض نتـــائج الدراســـات  كمـــا ســـاهمتبالتحصـــيل الدراســـي فـــي مرحلتـــي التعلـــيم األساســـي والثـــانوي، 
  .واإلحصاءات الرسمية الصادرة عن التعليم في تحديد معالم ومنطلقات هذه الورقة 

  :أهداف الدراسة 

  :تهدف هذه الدراسة إلى 

ــيم األساســي والثــانوي فــي ليبيــا خــالل الفتــرة الســابقة وذلــك باســتقراء  -  التعــرف عــن واقــع التعل

  .ات الرسمية الحديثة نتائج البحوث والدراسات العلمية واإلحصاء

 .التعليم األساسي والثانوي في ليبيا بتحديد أهم العوامل والمتغيرات المرتبطة  - 

تطلــب الوقــوف عنــدها مــن حيــث ) الثانويــات التخصصــية(ظهــور أنمــاط مــن التعلــيم الثــانوي  - 

 .التخصص وتوزيع الطالب فيها 

) األساســي والثــانوي(معي رســم سياســات مســتقبلية لمــا ســوف يكــون عليــه التعلــيم ماقبــل الجــا - 

بهـــا فـــي تحديـــد معـــالم نظـــام تعليمـــي منـــتج لـــرأس مـــال معرفـــي  االستشـــهادفـــي ليبيـــا يمكـــن 

 .ومجتمعي 

  :الدراسة  فرضيات

انطلقـت هــذه الدراســة مــن فرضــية عامــة مفادهــا وجــود تــدن ملحــوظ فــي المســتوى التحصــيلي 

وعدم مالءمة المخرجـات لمتطلبـات  ،يمرحلتي التعليم األساسي والثانو  يالمعرفي والمهاري لمتمدرس

وقـد يشـكل هـذا التـدني دالالت ومؤشـرات إحصـائية عـن واقـع سوق العمل وتأهيل قـدرات الخـريجين، 

  :هاتين المرحلتين المكملتين لبعضهما البعض معتمدين في ذلك على جملة من المنطلقات أهمها 

  :المؤشرات اإلحصائية  -أوالً 

  :مرحلة التعليم األساسي  -أ

يطلق على هذه المرحلة أحيانًا مرحلة التعليم اإللزامي ويلتحق بها كل من بلغ سن التمدرس 

  .من عمر ست سنوات وتستمر مدتها تسع سنوات 

-1مرحلة التعليم االبتدائي من : وهذه المرحلة تتضمن تسعة صفوف مقسمة إلى مرحلتين 

  . 9-6ومرحلة التعليم اإلعدادي من  ،6
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ــــغ عــــدد المل ــــة ســــنة وقــــد بل ــــين فــــي هــــذه المرحل مــــنهم  ،تلميــــذاً ) 1003865) (2012(حق

 ويشـــكلن) 495224(فـــي حـــين بلـــغ عـــدد اإلنـــاث %) 50.7(ذكـــورًا ويشـــكلون نســـبة ) 508641(

  %) .49.3(نسبة 

تلميـــذًا مـــنهم ) 1031263(بلـــغ العـــدد ) 2011-2010(وبالمقارنـــة بعـــدد الملتحقـــين ســـنة 

  ، على التوالي%) 49(و%) 51(ما نسبته  شكلنيإناثًا، ) 505696(ذكورًا، و) 525567(

) 532762(مــنهم ) 1056565(إجمــالي  2010-2009وقــد بلــغ خــالل العــام الدراســي 

وقـد بلـغ العــدد  ،علـى التــوالي%) 49.6(و%) 50.4(إناثـًا أي بنســبة حـوالي ) 523803(و ،ذكـوراً 

أي بنســـــبة إناثـــــًا ) 490966(ذكـــــورًا و) 512974(مـــــنهم ) 1003940(م 2009-2008ســـــنة 

  . والشكل التالي يوضح ذلك على التوالي%) 49(و%) 51(حوالي 
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إن المؤشرات اإلحصائية حول المتمدرسين بمرحلة التعليم األساسي في تذبذب من سنة إلى 

) 1130525) (2003-2002(أخرى فعلـى سـبيل المثـال بلـغ عـدد تالميـذ هـذه المرحلـة فـي سـنة 

  .تلميذًا وتلميذة ) 1088120(بلغ ) 2006-2005(ي العام الدراسي وف

إن هذه األعداد والنسب التي تشكل حوالي خمـس سـكان ليبيـا لـم ترسـم لهـا سياسـة مسـتقبلية 

والتــي قــد تكــون مســببًا فــي عــدم وجــود تخطــيط مســتقبلي للتعلــيم األساســي مــن حيــث تعيــين  ،محــددة



  

  م2013 -المجلد األول  – عشر الخامس العدد – الجامعة المجلة  - 92 -

  
  

 
 

 وتنســيب، وبناهــا التحتيــةوتجهيــز المــدارس، أثنــاء الخدمــة، هم ووضــع بــرامج لتــدريب، أكفــاءالمعلمــين 

  .، وما إلى ذلك من مكونات العملية التعليمية الخريجين من هذه المرحلةالطالب 

  :مرحلة التعليم الثانوي  -ب

تتضــــح عــــدة  2012لســــنة مــــن خــــالل عرضــــنا للبيانــــات اإلحصــــائية عــــن التعلــــيم الثــــانوي 

  )ثانية، ثالثة ،أولى(والسنة الدراسية متغيرات ترتبط بجنس المتمدرس 

  ) 1(الجدول 

  يبين توزيع الطالب حسب الجنس والسنة الدراسية 

  2012لسنة  والنسبة المئوية من المجموع الكلي

  الجنس
  

 السنة الدراسية
 % المجموع % إناث % ذكور

 46.8 104806 25.5 57021 21.3 47785 العدد األولى

 25.1 56100 14.6 32647 10.5 23453 العدد الثانية

 28.1 62717 16.3 36388 11.8 26329 العدد الثالثة

 100.0 223623 56.4 126056 43.6 97567 العدد المجموع الكلي
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  :يتضح اآلتي) 1(من خالل البيانات المعروضة في جدول رقم 
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) أولى، ثانية، ثالثة(بالسنوات الدراسية الثالث يبلغ مجموع عدد طالب مرحلة التعليم الثانوي  - 

إناثـًا ) 126056(و%) 43.6(ذكورًا، ويشكلون نسبة ) 97567(طالبًا منهم ) 223623(

 .من المجموع الكلي%) 56.4( نبلغت نسبته

وجــود تبــاين واخــتالف بالنســبة لعــدد الــذكور واإلنــاث ونســبهم علــى مســتوى الســنوات الدراســية  - 

، وبالنسـبة %)21.3(ويمثلـون نسـبة ) 47785(عدد الذكور بالسنة األولـى الثالث، إذ يبلغ 

ـــــــة  ـــــــة %)10.5(ونســـــــبتهم ) 23453(الثاني ويشـــــــكلون نســـــــبة ) 97567(، وبالســـــــنة الثالث

بالســـنوات ) 36388(و) 32647(و) 57021(، وفــي حـــين يبلـــغ عــدد اإلنـــاث %)11.8(

) 16.3(و%) 14.6(و%) 25.5(األولــى والثانيــة والثالثــة علــى التــوالي، كمــا يشــكلن نســبة 

  .علي التوالي

  :يتبين لنا اآلتي) 2(وبالنظر إلى البيانات المعروضة في الجدول التالي 
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  توزيع طالب الثانويات التخصصة حسب الجنس والسنة الدراسية ونسبتهم المئوية من المجموع الكلييبين ) 2(جدول 

 2012 2011- 2010 2010- 2009 العام الدراسي

 % المجموع % إناث % ذكور % المجموع % إناث % ذكور % المجموع % إناث % ورذك الجنس

 13.6 30413 9.3 20726 4.3 9687 17.8 30333 12.3 21031 5.5 9302 16 32497 11 22269 5 10228 العلوم األساسية

 20.6 46131 15.7 35230 4.9 10901 14 25147 11.5 19623 3.2 5524 15 30919 12 24219 3 6700 علوم الحياة

 17.4 38998 3.5 7785 13.9 31213 15.6 26633 3.2 5479 12.4 21154 17 31918 4 7215 13 24703 العلوم الهندسية

 20.0 44704 7.9 17749 12.1 26955 19 33599 9.1 15521 10.6 18078 20 39489 9 17375 11 22114 العلوم االقتصادية

 8.9 19902 5.5 12311 3.4 7591 4.3 7311 3 5125 1.3 2186 3 6443 2 4573 1 1870 العلوم االجتماعية

 19.4 43475 14.4 32255 5.0 11220 27.7 46977 20.5 34812 7.2 12165 29 57417 21 41753 8 15664 اللغات

 100 223623 56.4 126056 43.6 97567 100 170000 59.8 101591 40.2 68409 100 198683 59 117404 41 81279 المجموع الكلي
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  م 2012عدد الطالب الدارسين الذكور واإلناث بشعب مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 
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األرقام اإلحصائية والنسب المئوية تشير إلى تراجع عدد الطالب المسجلين في تخصصي  - 

ين الملتحقـين فـي العلـوم األساسـية مـن الـذكور العلوم األساسية واللغات حيـث بلـغ الفـارق بـ

وانخفـــض عـــدد الملتحقـــين ، )2012(و) 2010-2009(بـــين عـــامي ) 2084(واإلنـــاث 

مقارنــة  وطالبــةطالبــًا ) 43475(إلــى ) 2012(فــي تخصــص اللغــات فــي العــام الدراســي 

و ) 57417(حيــث بلغــت األعــداد علــى التــوالي ) 2010(و) 2009(الدارســين  بالعــامين

)46977.(  

ناث في السنوات الثالثة من مرحلـة التعلـيم الثـانوي فـي جميـع إلتزايد عد الطالب الذكور وا - 

  .التخصصات باستثناء ثانويات العلوم األساسية واللغات

كما يالحظ مـن البيانـات الصـادرة عـن إدارة الشـؤون التعلـيم الثـانوي بـوزارة التربيـة والتعلـيم 

يات العلوم االجتماعية في بعض المناطق كما هو الحال انخفاض عدد طالب ثانو  ،2012لسنة 

أيضــًا  اإلحصـاءاتالجفـرة، صــبراته الجميـل، كمـا تبــين  ،فـي زليـتن، نــالوت، سـرت، مصـراته غــات

اختفاء هذا التخصص في كل من غات، الواحات، تازربو، صرمان، بني وليد والكفرة وغيرهـا مـن 

  .المناطق النائية

  :انات يمكن استنتاج التيمن خالل ما تم عرضه من بي

زيادة عدد اإلناث المسجالت بالثانويات التخصصية عن الذكور باستثناء العلوم الهندسية  -1

 .والعلوم االقتصادية

هنـــاك تراجـــع ملحـــوظ فـــي عـــدد الملتحقـــين بثـــانويتي العلـــوم األساســـية واللغـــات فـــي العـــام  -2

 ).2011-2010(و) 2010-2009(مقارنة بالعاملين الدارسين  2012الدراسي 

اختفــاء تخصــص العلــوم االجتماعيــة فــي بعــض المنــاطق وقلــة األعــداد المســجلين فيهــا قــد  - 

األمــر الــذي  والقــانونيــؤدي إلــى قفــل بعــض كليــات العلــوم اإلنســانية مثــل اآلداب والتربيــة 

 .إلى إحالة أعضاء هيئة التدريس بها إلى ما كان يسمى بخارج المالك اإلداري يؤدي

مـــن كافـــة المنـــاطق إذا اســـتثنينا منطقـــة ســـبها  والســـويحيليةالهوســـا لغـــة  أن اختفـــاء شـــعبتي - 

) 4(ذكــورًا و) 18(طالبـًا وطالبـة مسـجلين بالسـنة الثانيـة فقـط مـنهم ) 22(حيـث يوجـد بهـا 
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هذا التخصص الذي فـتح لتحقيـق أغـراض سياسـية  إقفالمر على المختصين يحتم األإناثًا 

يبيين على وجه الخصـوص ليسـوا فـي حاجـة إلـى مثـل كما أن العالم والل ،في العهد السابق

 .ميتتينهذا التخصص باعتبارهما لغتين 

قلـة عــدد الطــالب المســجلين فــي اللغــة االنجليزيــة فــي المنــاطق والتــي لــم يــزد عــدد الطــالب  - 

 .طالب كما هو الحال في الزاوية ونالوت) 33(في بعضها عن 

ا هـو الحـال فـي بنـي وليـد والواحـات اختفاء تخصص اللغة الفرنسية في بعض المناطق كم - 

) 7(والجفــرة والقبــة وصــبراته والعجــيالت ومــرزق وصــرمان حيــث بلــغ عــدد الملتحقــين بهــا 

 .فقط طالب

  :المنطلقات -ثانياً 

 1991إلــى غايــة ســنة  1988حظــي ملــف التعلــيم وبخاصــة األساســي والثــانوي منــذ ســنة  - 

 ،شـــتراك مـــع جامعـــة بنغـــازي تـــارةبمـــؤتمرات تربويـــة عامـــة أشـــرف عليـــه تعلـــيم بنغـــازي باإل

قــدمت مــن  ،وبعــض المؤسســات والمنظمــات الدوليــة تــارة أخــرى مثــل اليونســكو واالليســكو

في مكونات منظومتي التعليم األساسي  خلالً خالله ورقات بحثية أشارت النتائج إلى وجود 

خر والثانوي وبخاصة فـي تـدني مسـتوى التحصـيل الدراسـي وضـعف األداء للمعلمـين، والتـأ

في تطوير المناهج الدراسية وعدم االهتمام بالمعلم، وضعف آليات التفتـيش التربـوي، وقلـة 

توظيف الوسائل التعليمة والتركيز على عمليتي التلقين واإللقاء في التدريس وضعف البنى 

  .التحتية بالمدارس وانعدام الصلة بين البيت والمدرسة وما إليها 

ئل واإلطروحـات العلميــة المحليــة فـي مجملهــا إلـى تــدني فــي أشـارت نتــائج الدراسـات والرســا - 

بمكونات مستوى التحصيل الدراسي في التعليم العام ناتج عن عوامل ومتغيرات لها عالقة 

المدرس وٕاعـداده وٕامكاناتـه وقدراتـه، والمتمـدرس واتجاهاتـه، التقيـيم (المنظومة التعليمية من 

إلدارة المدرســـية وفاعليتهـــا، المســـتوى االجتمـــاعي المدرســـة وٕامكاناتهـــا، ا ،والـــنظم الدراســـية

 ."مرحلة رياض األطفال" ،والتعليم ماقبل المدرسة ،واالقتصادي لألسرة
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إلــى أن نظــام التعلــيم فــي ليبيــا يعــاني عيوبــًا ) 2007(ســنة أوضــح تقريــر التنافســية لليبيــا  - 

يجين إلـى المهـارات إذ يشير إلى افتقار الخـر  ،تنافسية في كل من مقياس التعليم والمهارات

من حيث جـودة نظامهـا التعليمـي، والمرتبـة ) 110(جاءت ليبيا في المرتبة المناسبة حيث 

فـــي جـــودة دولـــة ) 171(مــن بـــين ) 111(والمرتبـــة  ،فــي تعلـــيم الرياضـــيات والعلـــوم) 87(

 .إدارة المدارس 

دول مــــن الــــ أيــــاً إلــــى أن ) Timss 2007، 2003(أشــــارت التقــــارير والدراســــات الدوليــــة  - 

 .العربية المشاركة لم تصل إلى المتوسط الدولي في كل من الرياضيات والعلوم 

م أن التعلــيم األساســي والثــانوي 2009جــاء فــي تقريــر قطــاع التعلــيم والبحــث العلمــي ســنة  - 

يواجه عدة تحديات وٕاشكاليات فالتحديات التي يواجهها ؛ تحديات العولمة التي تتطلب من 

ه نحــو مســارات إنتــاج المعرفــة، وتحــديات الجــودة باعتبارهــا المعيــار نظامنــا التعليمــي التوجــ

ومتطلبــــات  ،األساســــي لتقيــــيم المخرجــــات التعليميــــة لتحديــــد مــــدى ارتباطهــــا بســــوق العمــــل

األهــداف التنمويــة للمجتمــع، والتحــديات الثقافيــة واالجتاعيــة التــي تتطلــب توعيــة مجتمعيــة 

خراط في مؤسسات التعليم المهني والتقني وتعيد تحفيزية لخلق قيم جديدة تمجد العمل واالن

 .االعتبار لكل المهن والحرف التي تتطلبها مسيرة التنمية 

الصـادر عــن اللجنـة الشــعبية للتعلـيم ســابقًا بـأن التعلــيم  2009أشـار التقريــر السـنوي لســنة  - 

وعـدم  ،األساسي والثـانوي يعـاني مـن عوائـق وٕاشـكاليات تتمثـل فـي االنتشـار األفقـي الواسـع

مالئمــة المبــاني المدرســية، وضــعف أداء المعلمــين واإلدارات المدرســية والتفتــيش التربــوي، 

وعـــدم االســتقرار اإلداري، والتــأخر فــي تطــوير المنـــاهج،   ،وتــدني نســب الطــالب للمعلمــين

والخلـل فــي سياسـات التنســيب،  ،والتـأخر فـي إدخــال التقنيـات الحديثــة للمؤسسـات التعليميــة

دمــاج الطــالب مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي المــدارس العامــة ومشــاكل والتــأخر فــي إ

 .التمويل
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مفـاده أن نظـام ) 2006(عـن مجلـس التخطـيط العـام فـي ليبيـا سـنة أشار التقريـر الصـادر  - 

التعلــيم فــي ليبيــا يواجــه العديــد مــن التحــديات بأنــه ال يواكــب متطلبــات ســوق العمــل الــذي 

  ).ملجاهزة للع(يحتاج إلى قوى عاملة 

ــا بشــكل شــمولي  ــي ليبي ــانوي ف ــيم األساســي والث ــأ بمســتقبل التعل ــا أن نتنب وٕاذا مــا أردن

بالتعــاون مــع  GTZوواقعــي فــإن الدراســة التــي قامــت بهــا المؤسســة األلمانيــة للتعــاون الفنــي 

لتحســين جــودة التعلــيم األساســي والثــانوي ومــا أســفرت عنهــا مــن نتــائج يمكــن وزارة التعلــيم ســابقًا 

  :ابة لألسئلة التالية عدها إج

مـــــا مســـــتوى تحصـــــيل متمدرســـــي مرحلـــــة التعلـــــيم األساســـــي والثـــــانوي فـــــي اللغـــــة العربيـــــة  - 

 .والرياضيات والعلوم؟ 

 .ما مستوى تأهيل خريجي المؤسسات التعليمية، لمواجهة متطلبات سوق العمل؟ - 

 ما هي أهم طموحات الطالب الوظيفية؟ - 

  :التحصيل الدراسي -أوالً 

بالتعاون مع وزارة التعلـيم الكشـف ) GTZ(ؤسسة األلمانية للتعاون الفني دراسة الم هدفت

تالميــذ الصــف الرابــع مــن مرحلــة التعلــيم األساســي بالمعــارف والمهــارات التــي  إلمــامعــن مســتوى 

تتضمنها مناهج اللغة العربية والرياضـيات بالصـفوف الثالثـة مـن مرحلـة التعلـيم األساسـي فـي كـل 

وذلك بتطبيق اختبارين تحصـيليين فـي مـادتي اللغـة  ،ازي وسبها والمرقبمن مناطق طرابلس وبنغ

العربيــة والرياضــيات، واســتمارة بيانــات شخصــية عــن التلميــذ تــرتبط بــبعض المتغيــرات عــن مســتوى 

واســـتمارة بيانـــات عـــن المدرســـة وٕامكانياتهـــا وآراء إدارتهـــا فـــي تطـــوير العمليـــة  ،تحصـــيله الدراســـي

  .التعليمية 

مـن جاهزيـة األدوات فـي صـورتهم النهائيـة حـدد مجتمـع الدراسـة لسـحب عينـة  وبعد التأكد

عشــوائية طبقيــة منــه لتمثــل جميــع الملحقــين بالصــف الرابــع مــن مرحلــة التعلــيم األساســي بالمنــاطق 

تلميـــذًا وتلميـــذة مـــن ) 129(تلميـــذ وتلميـــذة بـــالتعليم العـــام و) 908(بلـــغ قوامهـــا  األربعـــة المـــذكورة
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تلميذًا وتلميذة بحيث روعي فـي ) 1037(ومن ثم فإن عينة الدراسة بلغت  خاصالمدارس التعليم 

  :المتغيرات التالية مدارس العينة 

  ).مختلط –إناث  –ذكور (طبيعة التمدرس  - 

 .الحالة االجتماعية واالقتصادية لألسرة  - 

 ).حضر –ريف (موقع المدرسة  - 

 ).9-1/  6-1(طبيعة الصفوف  - 

 .) خاص –عام (نوعية التعليم  - 

  )عدد تالميذ المدرسة(حجم المدرسة  - 

  :فخالصة نتائج هذه الدراسة تتبين في اآلتي 

هنــاك تــدن ملحــوظ فــي مســتوى تحصــيل تالميــذ الصــف الرابــع للمعــارف والمهــارات التــي  - 1

تتضــمنها منــاهج مــادتي اللغــة العربيــة والرياضــيات للصــفوف الثالثــة األولــى مــن مرحلــة 

وال يكـــاد هـــذا المســـتوى يجتـــاز مســـتوى  ،قيـــد الدراســـة التعلـــيم األساســـي بالمنـــاطق األربـــع

  .الصف الثاني وخصوصًا في مادة الرياضيات 

وجـــود تبـــاين فـــي المســـتوى التحصـــيلي فـــي مـــادتي اللغـــة العربيـــة والرياضـــيات فيمـــا بـــين  - 2

 .الواحدة وكذلك بين المناطق  بالمنطقةالتالميذ أنفسهم وفيما بين المدارس 

توى تحصــيل تالميــذ عينــة الدراســة، إال أن تحصــيلهم فــي رغــم التــدني الملحــوظ فــي مســ - 3

مــادة اللغــة العربيــة أعلــى مــن تحصــيلهم فــي مــادة الرياضــيات، وأن هنــاك ارتبــاط موجــب 

 .متوسط ودال إحصائيًا بين التحصيل في اللغة العربية والرياضيات 

تحصـيل التالميــذ وبداللـة إحصــائية تحصـيل التلميــذات فـي مــادة اللغـة العربيــة أعلـى مــن  - 4

 .في مادة الرياضياتعالية، في حين كان تحصيل التالميذ والتلميذات متقاربًا جدًا 

على الرغم من صـغر حجـم عينـة التالميـذ بالمـدارس الخاصـة، إال أن مسـتوى تحصـيلهم  - 5

يات أعلى من مستوى تحصيل التالميذ بالمدارس العامة في مادتي اللغة العربية والرياض

 .بداللة إحصائية عالية 
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وفقــًا للمتغيــرات التــي تناولتهــا الدراســة، تبـــين أن لبعضــها تــأثير علــى مســتوى التحصـــيل  - 6

والمتغيــرات التــي كــان لهــا تــأثيرًا  ،الدراســي للتالميــذ فــي مــادتي اللغــة العربيــة والرياضــيات

أو  حضــر(موقــع المدرســة  ،مدرســة مــن حيــث الصــفوف التــي تضــمهانــوع ال :كبيــرًا هــي 

المسـتوى  ،عمر التلميذ ،االلتحاق برياض األطفال ،)عدد التالميذ(حجم المدرسة  ،)ريف

  .انات التعليمية بالبيئة المنزليةتوفر اإلمك ،حجم األسرة ،عليمي للوالدينالت

أمــا بالنســبة لمســتوى تحصــيل تالميــذ الصــف العاشــر فــي  ،هــذا بالنســبة للتعلــيم األساســي

بإجراء دراسة على  2009ت والعلوم فقد قامت المؤسسة األلمانية في سنة اللغة العربية والرياضيا

إناثــــًا يمــــثلن نســــبة ) 1463(و%) 41.6(ذكــــورًا ويمثلــــون نســــبة ) 1044(مــــنهم ) 2527(عـــدد 

ممن يدرسون بالصف العاشر من مرحلة التعليم الثانوي موزعين على المناطق التالية %) 58.4(

:  

  طالب والعينة يبين إجمالي عدد ال) 3(جدول 

  المنطقة
  عدد الطالب

  المنطقة
  عدد الطالب

  العينة  اإلجمالي  العينة  اإلجمالي

  184  2327  الزاوية   252  4462  بنغازي 

  160  677  وادي الحياة   254  1280  سبها 

  234  6119  المرقب   218  9296  طرابلس 

  215  3503  الجبل الغربي   278  2699  البطنان 

  256  9631  مصراته   224  1555  الجبل األخضر

  135  373  الجفرة   117  252  الواحات 

  1184  22630  المجموع   1343  19444  المجموع 

  2527  42074  إجمالي عدد طالب المناطق وأفراد العينة 

مـن إجمـالي عـدد %) 6(بيانات هذا الجدول تشير إلـى أن هـذا العـدد يشـكل حـوالي نسـبة 

طالبــًا فــي ) 42074(وي بالمنــاطق المختــارة والبــالغ عــددهم الطــالب الدارســين بالســنة األولــى ثــان

ــــع التخصصــــات باســــتثناء العلــــوم اإلجتماعيــــة مــــن إجمــــالي %) 71.5(كمــــا يشــــكل نســــبة  ،جمي
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وطـــالب العينــة موزعـــون  ،طالبــاً ) 58992(الدارســين فـــي التخصصــات المـــذكورة والبــالغ عـــددهم 

  :على الثانوية التخصصية وفق اآلتي 

  دد أفراد العينة بالثانويات التخصصية يبين ع) 4(جدول 

  عدد الطالب  التخصص

  549  علوم حياة

  493  علوم هندسية

  414  علوم أساسية

  838  علوم اقتصادية

  280  لغة عربية

  253  لغة انجليزية

  2527  المجموع الكلي

  :متغيرات الدراسة 

الدراسـي متغيـرًا  اشتملت الدراسة على عـدة متغيـرات مسـتقلة وتابعـة بحيـث كـان التحصـيل

  :تابعًا، والمتغيرات المستقلة هي 

علــوم الحيــاة، العلــوم الهندســية، العلــوم االقتصــادية، اللغــة العربيـــة، (التخصــص الدراســي  - 

  ).اللغة االنجليزية

سبها، طـرابلس، البطنـان، الجبـل األخضـر، الواحـات، الزاويـة، وادي  ،بنغازي( –المناطق  - 

 ).الجفرة ،، مصراتهالحياة، المرقب، الجبل الغربي

 ).إناث –ذكور (الجنس  - 

 ).سنة 18، 17، 16، 15(العمر  - 

 ).جيد جدًا، جيد، مقبول ،ممتاز(التقدير في الصف التاسع  - 

 .مستوى تعليم الوالدين - 

 ).الحاسوب والمكتبة(اإلمكانات التعليمية بالبيئة المنزلية من حيث توفر  - 
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  :ية وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلت

  .هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطالب وفق للمتغيرات السالفة الذكر - 

  :هذه الدراسة اإلجراءات المنهجية التالية في وقد اتبع 

وظـف المــنهج الوصـفي التحليلــي واالرتبـاطي لتشــخيص ودراسـة المتغيــرات المرتبطـة بهــذه  - 

  .الدراسة 

لســالفة الــذكر اســتنادًا إلــى االهــداف التربويــة لكــل تــم بنــاء اختبــارات تحصــيلية فــي المــواد ا - 

 Timssبلــوم واالختبــارات الدوليــة فــي الرياضــيات والعلــوم واألهــداف المعرفيــة ل ،مرحلــة

2003 . 

ضــمت اســتمارة اســتبيان تضــمنت بيانــات شخصــية عــن كــل تلميــذ تضــمنت مجموعــة مــن  - 

 .المتغيرات ذات العالقة بالتحصيل الدراسي

 :إلى جملة من النتائج أهمها وقد خلصت الدراسة 

وجود تدن ملحوظ بشكل عام في مستوى تحصيل الطالب في اللغة العربية والرياضيات  - 1

 ،%)29.3( ،%)39.6(والعلـــــوم، حيـــــث بلـــــغ متوســـــط نســـــبة تحصـــــيل عينـــــة الدراســـــة 

  .على التوالي%) 49.0(

 ،الثالثـةطق األثنى عشر في المـواد وجود تباين في مستوى تحصيل تالميذ مدارس المنا - 2

 .قد يكون مرده إلى مكونات البيئتين المدرسية والمنزلية بكل منطقةو 

ــــي اللغــــة العربيــــة  - 3 ــــة الدراســــة ف ــــي مســــتوى تحصــــيل طــــالب عين وجــــود تبــــاين ملحــــوظ ف

والرياضيات والعلـوم وفقـًا لتخصصـاتهم، حيـث كـان مسـتوى تحصـيل طـالب شـعبة علـوم 

فــي المــواد الثالثــة، وهــذا قــد الحيــاة أعلــى مــن مســتوى تحصــيل طــالب الشــعب األخــرى 

يكون راجعًا إلى أن تنسيب الطالب إلى شعبة علوم الحياة يتطلب أعلى نسبة نجاح فـي 

 .امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم األساسي من بقية الشعب بمرحلة التعليم الثانوي
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 مســتوى تحصــيل البنــات فــي المــواد الثالثــة أعلــى مــن مســتوى تحصــيل الــذكور، كمــا أن - 4

تحصــيل الطالبــات فــي مــدارس البنــات أعلــى مــن تحصــيل الطــالب فــي مــدارس مســتوى 

وهــذا قــد يكــون مــرده إلــى رغبــة البنــات فــي الدراســة . الــذكور وطلبــة المــدارس المختلطــة

 .واالهتمام إلثبات ذاتهن في المجتمع

هنـــاك تبـــاين فـــي مســـتوى تحصـــيل الطـــالب فـــي فـــروع أو مكونـــات كـــل مـــادة مـــن المـــواد  - 5

 .الثالثة 

وهــم غالبيــة طــالب ) ســنة 16، 5(مســتوى تحصــيل الطــالب ممــن تتــراوح أعمــارهم بــين  - 6

، وهـذا قـد )سـنة18، 17(الصف العاشر أعلى من مستوى تحصيل الطالب األكبر سنًا 

 .يعزى إلى تخلفهم الدراسي في سنوات سابقة

لـــة المتغيـــرات مثـــل الحامســـتوى تحصـــيل الطـــالب فـــي المـــواد الثالثـــة يتـــأثر بالعديـــد مـــن  - 7

تــوفر اإلمكانــات التعليميــة  ،مســتوى التعليمــي للوالــدين ،ألســريةلاالجتماعيــة واالقتصــادية 

مســــتوى تحصـــيل الطــــالب ازداد بازديــــاد مســــتوى تعلــــيم حيــــث . بالبيـــت، وحجــــم األســــرة 

الوالـــدين، وبتـــوفر اإلمكانيـــات التعليميـــة بالبيـــت، وكـــان أعلـــى لـــدى الطـــالب مـــن األســـر 

 .صغيرة الحجم

وموجب بين التحصيل في كل من اللغة العربيـة والرياضـيات والعلـوم،  عال هناك ارتباط - 8

وفيمـا بــين هـذه المــواد وبــين مسـتوى التحصــيل فـي امتحانــات شــهادة إتمـام مرحلــة التعلــيم 

 .األساسي

بالنســبة لتأهيــل خريجــي مؤسســات التعلــيم لمواجهــة متطلبــات ســوق العمــل وطموحــات  -ثانيــاً 

  :الطالب الوظيفية 

التـي أجريـت فـي منـاطق بنغـازي والمرقـب وسـبها وطــرابلس ) GTZ(تـائج دراسـة أشـارت ن

وأولياء أمور طالب السنة النهائية للتعليم الثانوي  ،التاسعالصف والتي شملت أولياء أمور طالب 

وطـــالب مراكـــز التـــدريب المهنـــي المتوســـط فـــي مصـــراته، هـــذه الدراســـة شـــارك فيهـــا مـــا يقـــرب مـــن 

طالــــب والبـــاقي يمثلــــون أوليــــاء األمـــور ومســــؤولين فــــي قطــــاع ) 3500(مشـــارك مــــنهم ) 4000(
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مــــن خريجــــي الجامعــــات % 50غيــــر مرضــــية بنســــبة التعلــــيم، حيــــث جــــاءت نتــــائج هــــذه الدراســــة 

  :من حيث  %)10-5(والمدارس ومرضية بنسبة 

مقابـل %) 70(يتسم سوق العمل بكثرة النشاطات وهيمنة العمالة في القطاع العـام بنسـبة  - 

 .القطاع الخاص العمل في 

 .تزايد العمالة غير الرسمية  - 

 %).30(ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين المؤهلين تأهيًال عاليًا وتصل إلى نسبة  - 

قدرات وكفايات الخريجين اإلناث في المتوسط أحسن بشكل ملحوظ من الـذكور وبخاصـة  - 

 .فيما يتعلق بالسلوك اإليجابي في العمل 

والمعاهـد العليـا أفضـل مـن خريجـي المـدارس األساسـية والثانويـة نتائج خريجـي الجامعـات  - 

 .والمعاهد 

 .نتائج الثانويات التخصصية سلبية في عمومها  - 

المعاهــد العليــا والمتوســطة أفضــل مــن المــدارس الثانويــة (نتــائج خريجــي التــدريب المهنــي  - 

 ).والجامعات

 .لي كل مخرجات التعليم الثانوي التخصصي تؤدي إلى التعليم العا - 

 .مستوى المناهج في الثانويات التخصصية يفوق القدرة االستيعابية للطالب - 

تشابه تخصصات الثانوية التخصصية مع مراكز التـدريب المهنـي المتوسـط وبخاصـة فـي  - 

  .مجالي العلوم الزراعية والهندسية

رجــال د وفيمــا يتعلــق بالكفايــات المختلفــة فالمشــاركين انتقــدوا الكفــاءات المنهجيــة، كمــا انتقــ

األعمال والمديرون المواقف السلبية لعمل الخريجين من حيث افتقارهم للغات األجنبية وتكنولوجيـا 

كمــا بينــت  ،المعلومــات والحاســوب ونقــص كفــاءات المعلمــين وعــدم وجــود أنظمــة لضــمان الجــودة

ل؛ فنظام الدراسة عدم وجود توافق بين كفايات منظومة التعليم والكفاءات التي يحتاجها سوق العم
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نسـبة البطالـة عنـد الخـريجين  تونتيجـة لـذلك ارتفعـ ،التعليم ينـتج كفـاءات ال يحتاجهـا سـوق العمـل

  .%)30(إلى 

وبالنســـبة للطموحـــات المهنيـــة لطـــالب التعلـــيم الثـــانوي وأوليـــاء أمـــورهم فـــإن نتـــائج الدراســـة 

  ).1(أشارت إلى الطموحات المهنية المبينة المبينة في الشكل رقم 

  يبين طموحات طالب الصف الثاني عشر المهنية ) 1(الشكل 

ا���د�� ; %21

ا�طب ; %17

ا�*��ون ; %4

ا�-,��+� ; %9

%8 ; ��أ�-�ل .$�ر

ا�.ر$-� ; %8

ا-ن ; %8

ا�1ر��ت ; %5

ا�.در�س; %21
3�ا� �ر

 �����ا�

ا�45 

ا�*���ن 

ا��6���# 

 ��أ�#�ل .�7ر

ا� �#$8 

 9-ا

ا�:��8ت 

يتبـين أن مهنتـي التـدريس والطـب جـاءت فـي المرتبـة األولـى ) 1(وبالتمعن فـي شـكل رقـم   

، فـي حـين تشـكل %)17(ويفضلهما أكثر أفراد العينة يليهمـا مهنـة الطـب بنسـبة %) 21(وبنسبة 

  ).%41(المهن األخرى نسبة 

  :يبدو من خالل ما تم استعراضه من مؤشرات ونتائج استقرائية التوصية باآلتي 

غيـــر إال أنهـــا تشـــير نتـــائج االختبـــار التحصـــيلية فـــي اللغـــة العربيـــة والرياضـــيات والعلـــوم  - 1

مرضـــية ومتدنيـــة بشـــكل عـــام ســـواء أكـــان ذلـــك بالنســـبة لتالميـــذ الصـــف الرابـــع أم لطـــالب 

من طالب الصف العاشر فـي %) 40(إلى فشل نحو  الصف العاشر حيث تشير النتائج

%) 39.6(اختبار العلوم وٕان متوسط نجاح للطالب الذين شاركوا في عينة الدراسـة كـان 
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هـذه النسـب تقودنـا إلـى الشـك %) 49(والعلـوم %) 29.3(في اللغـة العربيـة والرياضـيات 

مـــادتي اللغـــة فــي جـــودة مخرجــات النظـــام التعليمــي وبخاصـــة فيمـــا يتعلــق بالتحصـــيل فــي 

ومــــن تـــم فــــإن األمـــر يتطلــــب تجويـــد مخرجــــات التعلـــيم األساســــي . العربيـــة والرياضـــيات 

والثــانوي بحيــث أن تكــون العمليــة التربويــة والتعليميــة متمحــورة حــول المتمــدرس وحاجاتــه 

ـــة والمســـتقبلية، و  ـــة اآلني ـــه الحياتي ـــة مطالب ـــه ومســـاعدته لتنمي ـــة لتطـــوير آدائ االهتمـــام بتنمي

العقليــــة العليــــا للمتمدرســــين كالتفســــير والتطبيــــق والتقــــويم مــــن خــــالل محتــــوى المســــتويات 

التنــــــوع فــــــي طرائــــــق التــــــدريس بــــــدًال مــــــن االعتمــــــاد علــــــى الحفــــــظ ، و المقــــــررات الدراســــــية

اعتمـــاد الجانـــب التطبيقـــي فـــي التـــدريس بـــدًال مـــن االعتمـــاد علـــى الجانـــب ، و واالســـتظهار

كفايـــة مقترنـــًا مـــع األداء لتحســـين جـــودة ضـــرورة تطبيـــق المـــنهج القـــاتم علـــى ال، و النظـــري

 .التعليم بشكل عام

أما بخصوص المؤشرات المتعلقة بمخرجات المؤسسات التعليمية من حيث مستوى تأهيل  - 2

الخــريجين لمواجهــة متطلبــات ســوق العمــل والطموحــات المهنيــة يمكــن القــول بــأن الثانويــة 

العمــل بــدليل أن كــل  التخصصــية بوضــعها الحــالي ال تعــد الطــالب بشــكل أفضــل لســوق

مخرجات التعليم الثانوي في السابق أدت إلى التعليم العالي وٕان المهن المفضلة لـديهم مـا 

هــي إال تحصــيل حاصــل النخــراط الطــالب فــي تخصصــات مســبقة قبــل أن تتبلــور لــديهم 

العمــل علــى إعــادة هيكلــة الثانويــة التخصصــية بمــا عليــه ينبغــي  ،فكــرة التفضــيل المهنــي

المالحظــات المشـار إليهــا آنفـًا وجعلهـا ثانويــة عامـة بقســميها العلمـي واألدبــي  يتماشـى مـع

 .لمن يريد الولوج في هذين التخصصين وثانوية عامة للعلوم الشرعية وأخرى للغات

اإلنجليزيـــة  الحيـــةتمكن مـــن تعلـــيم اللغـــات وبخاصـــة اللغـــة العربيـــة األم واللغـــات الـــيجـــب  - 3

ة العربيـــة تســـاعد المتمـــدرس علـــى الـــتمكن مـــن المـــواد والفرنســـية؛ فـــتمكن المـــتعلم مـــن اللغـــ

ـــى تحـــديث  ـــة يســـاعد المتعلمـــين عل ـــتمكن مـــن اللغـــات األجنبيـــة الحي الدراســـية األخـــرى وال

 .اختصاصاتهم واالطالع على المستجدات ذات العالقة
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االلتفــات إلــى وضــع المعلمــين الــذي مــازال دون المتوقــع مــن حيــث أوضــاعهم االجتماعيــة  - 4

 .مرتباتهم ومستوى إعدادهم المهني واألكاديمي واالقتصادية و 

مراجعــــة منــــاهج التعلــــيم األساســــي والثــــانوي وتحديــــد مضــــامينها والنظــــر إليهــــا كمنظومــــة  - 5

 .متكاملة تسهم في بناء شخصية المتعلم في جميع مكوناتها 

وضــع وتطبيــق معــايير الجــودة علــى أســاس الكفايــات التــي ينبغــي علــى متمدرســي التعلــيم  - 6

الثــــانوي الحصــــول عليهــــا لتحقيــــق أهــــداف كــــل مــــادة دراســــية فــــي كــــل مرحلــــة األساســــي و 

 .تعليمية

وضـــع إســـتراتيجية شـــاملة علـــى المـــدى الطويـــل لتـــدريب المعلمـــين أثنـــاء الخدمـــة لمواجهـــة  - 7

متطلبــــات تنفيــــذ مكونــــات العمليــــة التعليميـــــة وبخاصــــة فيمــــا يتعلــــق بمهــــارات المدرســـــين 

 .وكفاياتهم التدريسية 

 .ل التقنيات الحديثة والمعينات التدريسية للمؤسسات التعليمية التعجيل في إدخا - 8

ضرورة دمج رياض األطفال في السلم التعليمي حيث أظهرت النتائج تفوق الملتحقين بها  - 9

 .مقارنة بنظرائهم الذين لم يلتحقوا بها

 .االهتمام بالبنية التحتية في مدارس التعليم األساسي والثانوي  - 10
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