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 الدودير األكاةميي ياالجتماعي لألستاذة اجلامعي   دودية  تصور نظري حمل
 يعالقتها بنسق القيم االجتماعي 

 *عثمان علي أميمن.ة  
 **ليلى دمحم اكتييب. ة 

 :ملخص البحث
حرمت املرأة من كافة مقومات التحديث االجتماعي يف حقبة قبل النفط، لكن ومبجرد اكتشاف النفط وتدفق عائداته، نفذت        

حيث انتشر التعليم على حنٍو واسٍع وابجملان . العديد من اخلطط التنموية الشاملة اليت طالت كافة مظاهر احلياة االجتماعية واالقتصادية
وقد ترتب على ذلك التحاق املرأة ابلتعليم، . يف ذلك شأن الكثري من اخلدمات اليت تقدمها الدولة يف القطاعات األخرىوللجنسني شأنه 

وتعد مهنة التدريس أكثر املهن اليت . ويلحظ أن املرأة الليبية متارس اليوم تقريبًا كافة املهن اليت ميارسها الرجل. ودخوهلا من مث سوق العمل
ة الليبية وذلك لفرتة عملها احملدودة مقارنة ابملهن والوظائف األخرى، ويلحظ أن التدريس يكاد يصبح مهنة نسوية أو أنثوية يف متارسها املرأ

بيد أن الراصد لدور . واملتوسط، ال بل ويلحظ أن املرأة غدت متارس التدريس ابجلامعات الليبية األساسيمرحليت التعليم العام بشقيه 
ية االجتماعي واألكادميي واملهين، يلحظ أنه دور جد متواضع، حيث يلحظ قلة مشاركتها يف املؤمترات والندوات العلمية األستاذة اجلامع

يلحظ قلة ، كما 4006حيث يعرف الباحثان بكليتهما أن بعض األستاذات ما يزلن بدرجة حماضر مساعد منذ سنة  ابلداخل واخلارج،
تمع املدين، وقلة ختصيص وقت لطلبتها، وقلة االلتزام بساعاهتا املكتبية، ما قلل من إسهامها يف تطوير يف مؤسسات اجملالعديد منهن  اخنراط

رمبا يرتبط بنسق القيم  -نسبياً –ويفرتض الباحثان أن هذا القصور الذي تتسم به األستاذة اجلامعية . البحث العلمي ابجلامعة وتطوير اجملتمع
ذي ما يزال حيصر دور املرأة يف البيت واإلجناب ورعاية األسرة، وحيرص على ضرورة عدم اختالطها ابلرجل االجتماعية واملوروث الثقايف ال

كما أن قلة وعي اجملتمع بدور األستاذة اجلامعية األكادميي والبحثي واجملتمعي، رمبا يسهم يف تقليص األدوار املختلفة اليت . قدر اإلمكان
اذة اجلامعية أمضت سنوات كثرية يف الدراسة، بيد أهنا مل تنب بعد شخصيتها العلمية واالجتماعية املتميزة حقًا إن األست. ميكن أن تقوم هبا

وذلك خلضوعها لنسق قيمي يطالبها إىل جانب مهنتها أبن جتنب أكرب عدد من األبناء، وأن تعتمد يف تنقالهتا وأمورها املختلفة على 
وجه ودون مساعدة من أحد يف معظم األحوال، وأن ترتبط ابألسرة املمتدة، وأن تدخل يف  الرجل، وأن تؤدي دورها ابلبيت على أكمل

هذه الظروف . شبكة عالقات اجتماعية واسعة، ما حيجم من دورها الفعال يف تنمية وتطوير نفسها وطالهبا وقسمها وجامعتها وجمتمعها
. جتماعية والثقافة السائدة، هي اليت قلصت األدوار املختلفة لألستاذة اجلامعيةاحمليطة ابملرأة واليت نفرتض أهنا على عالقة بنسق القيم اال

ولذلك فإن من بني أهداف هذا البحث تقدمي تصور نظري يفسر العالقة بني حمدودية الدور االجتماعي واألكادميي والعلمي لألستاذة 
ليم العايل، واختبار الفروض املقرتحة يف التصور النظري لالختبار اجلامعية هذا وبني نسق القيم االجتماعية السائدة، بغية تطوير التع

 .    اإلمبرييقي

 :مقدودم 
حيث اقتصر التعليم على الرجل دون املرأة، ويف  ره من التعليم وال سيما يف الريف؛حرمت املرأة الليبية قبل حقبة اكتشاف النفط وتصدي    

عليم يكاد يكون مقصورًا على الرجال امليسورين ابملدن فقط، ما رفع نسبة األمية بشكل وكان الت. املدن الكربى دون األرايف والبوادي
كانت احلقبة اليت حكم فيها األتراك ليبيا وتلتها فرتة االحتالل اإليطايل مظلمة ابلنسبة النتشار . وخباصة بني النساء خميف يف اجملتمع اللييب

فعدد من حصل على تعليم من سيدات . مل تكن الظروف املهيأة لتعليم اإلانث جيدة"ك ألنه التعليم يف ليبيا وخباصة ابلنسبة للمرأة، ذل
كما أن نفس التقاليد تؤكد . كما أن العادات والتقاليد السائدة كانت ال تسمح لرجل أن يدخل ملدرسة للبنات. تلك احلقبة ال يكاد يذكر

 (.73: 4102التري، ")والتصاقها مبحيطها املباشر يف الريفعلى أمهية التصاق املرأة مبنزهلا يف البيئة احلضرية 
. اليت طالت كافة النظم االجتماعية يف ليبياالطموحة ولكن وبعد اكتشاف النفط وتصديره، بدأت اخلطط التنموية الثالثية واخلماسية        
يلحظ و . م0690عقود اليت تلت بداية تصدير النفط عام انل االهتمام ابلتعليم ونشره وجمانيته اهتمامات الساسة الليبيني أثناء القد و 

 دن ــ، أن التعليم أصبح إجبارايً على كل طفل يف سن املدرسة، وأنه أنشئت املدارس يف املالتعليم يف ليبيا وتطورالراصد لنمو 
 أستاذ علم النفس االجتماعي بكلي  آةاب اخلمس *

 حماضرة بكلي  آةاب اخلمس **
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  ارـفبعد انتشار التعليم وجمانيته للجنسني، متكنت النساء من خوض غم. واألرايف، والتحق به األطفال من اجلنسني بال قيد أو شرط
 حوايل  0691/90فمن غياب كامل هلن إىل التحاق أعداد صغرية بلغت نسبتها يف العام الدراسي " التعليم اجلامعي أسوة ابلرجال

يف منتصف العقد الثامن %( 42)، وإىل %(00)، حىت بلغت يف مطلع العقد السابع %(6)نوات أخرى إىل لرتتفع بعد مخس س%( 7)
يف مطلع العقد التاسع من القرن املاضي، ولتصل يف مطلع األلفية الثالثة إىل اخلمسني يف املائة، مث إىل %( 24)مث إىل من القرن املاضي، 

 (.21: 4102، التري")4101/4100يف العام الدراسي %( 90)
وفرت الدولة التعليم اجملاين لكافة أبناء اجملتمع بدءاً من رايض األطفال وحىت الدراسات العليا، وقد ترتب على ذلك دخول املرأة سوق      

خالهلا من نوع  وسيلة ختلصت املرأة من "لقد كان التعليم  .ائف اليت وفرهتا الدولة شأهنا يف ذلك شأن الرجلـالعمل وممارستها للمهن والوظ
هام من القيود التقليدية اليت كانت حتصر مكان تواجد املرأة خالل اليوم ضمن حيز فيزيقي حمدود ومراقب، وحتصر أنشطتها يف عدد حمدود 

  (. 22-27: 4102التري، )      "ها ربة بيتمن األنشطة اليت خصصت على مدى التاريخ للمكانة االجتماعية اليت ميكن أن يطلق علي
      :عمل املرأة خارج البيت

يقول . كثريةهي مهنة التدريس وذلك العتبارات ثقافية واجتماعية   كبريٍ   يلحظ أن أكثر املهن اليت متارسها املرأة الليبية اليوم بشكلٍ       
أن مهنة التدريس : العمل بقطاع التدريس على عالقة مبتغريات كثرية منها مثالً إن اجتاه املرأة الليبية حنو "يف هذا الصدد( 4107)املصفح 

جيال، تعد من أقدم املهن اليت مارستها املرأة الليبية، ولذلك جلأت املرأة إليها، وال تتيح هلا االختالط ابلرجال، وتكمل دورها كمربية لأل
مهنة ميكن تعلم مهاراهتا بشكل أسهل من غريها من املهن، ومتكنها من التوفيق بني وتناسب طبيعتها األنثوية ومتكنها من أتكيد ذاهتا، وهي 

عملها كمربية ابملدرسة وربة بيت، كما أن كثرة املدارس قد تساعدها على الذهاب للمدرسة دون استعمال وسيلة نقل وما إىل 
 (.س: 4107املصفح، ")ذلك
إن التدريس غدا مهنة أنثوية أو نسوية يف  القول إنه ميكندريس دون غريه من املهن، حىت يلحظ كثرة التحاق املرأة الليبية بسلك الت     
حيث يلحظ أن معظم الطلبة الدارسني . هذه احلقيقةكثرية  إمبرييقيةوتؤكد أدلة . للمرأةتقريبًا حيث ترك الرجل اللييب هذه املهنة . ليبيا

وذلك لكثرة الطلب  من اإلانث، كما يلحظ ميل الذكور للدراسة ابلتخصصات العلمية رتبية ومعاهد املعلمنيبكليات اآلداب والعلوم وال
 ولقد ترتب على ذلك ختريج عشرات اآلالف من  .، وميل اإلانث للدراسة ابألقسام األدبيةعلى شهاداهتا يف سوق العمل

 ليبيا أن التعليم األساسي  م احلرص على أتنيثه يف فرتة ويلحظ الراصد لنمو وتطور حركة التعليم يف .املعلمات الاليت ميارسن مهنة التدريس
شئة عرفت مبرحلة أتنيث هذه املرحلة، وذلك لتوفري العمل للمرأة الليبية، وألن الفرتة العمرية للطفل يف هذه املرحلة تعد مرحلة تربية وتن

 .الرجلاملعلم أكثر من  أن توفرهاوحتتاج ملعاملته برقة وحنان، وهذه مسة أنثوية ميكن للمعلمة 
بسبب قوة بعض خصائص املوروث الثقايف وخصوصًا اليت تؤكد على الفصل بني اجلنسني تكًدست قوة العمل النسوية يف جمال "فـ     

يف  أنهقط، كما القرن العشرين؛ مبعىن أن التعليم األساسي أصبح مسؤولية املدرسات ف مثانينياتوزارة التعليم بتأنيثه منذ  قامتالتعليم الذي 
وجود  يعينر من عدد الطلبة، مما وجود عدد من املدرسات أكثوقد قادت هذه احلالة إىل ظهور ظواهر سلبية مثل . هذه املرحلة تعليم خمتلط

ة ر ملأعداد من املدرسات ال يقمن أبي عمل، بل وجود أعداد من املدرسات على قوة عمل مدرسة بعينها، مل يذهنب لتلك املدرسة ولو 
 (.93: 4102التري، ")واحدة
لقد غزت املرأة املعلمة مدارس مرحلة التعليم األساسي، وصارت الغالبية العظمى هبذه املرحلة من املعلمات، واقتصر دور املعلم الذكر       

ضاقت املتعلمني من اجلنسني،  يد أعدادانيته، تزاجموبتزايد أعداد السكان، وابستمرار تطور التعليم و . على إدارة املدرسة، والتفتيش هبا
املرحلة التعليمية املتوسطة والثانوية والسيما يف املدن توجيه اخلرجيات اجلامعيات من التدريس إىل  م حلة التعليم األساسي ابملعلمات، و مر 

ومبرور . يتقلص دور املعلم الرجل هبذه املرحلة أيضاً ابملقابل واألرايف اليت تتسم بتوافر كافة مظاهر التحديث االجتماعي فيها، وصار 
حىت اآلن  مهنة التدريس ابجلامعة، وإن كانت نسبة النساء الليبيات ابجلامعة أدىن من نسبة الذكورحىت الوقت، غدت املرأة الليبية ختوض 

للمشاركة االقتصادية يف الفضاء العام، بيد أن حقاً إن التشريعات أزالت من أمام املرأة معوقات خروجها من البيت . يف أكثر التخصصات
إىل أن الرجل يف هذا اجملتمع  -على األقل يف نسبة منه - ويرجع هذا . ائف جد متواضعةنسبة النساء يف الوظائف العليا على سلم الوظ"

   (. 69: 4102 التري، )"ال يزال يعارض ترؤس املرأة له يف العمل، وابملقابل تفضل املرأة رائسة الرجل بدالً من املرأة
 ملاذا غدت مهنة التدريس مهنة أنثوية يف اجملتمع اللييب؟ : وهنا قد يتساءل املرء       
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مثالً تتطلب صرباً وكفاحاً  ذلك ألن مهنة التدريس. بارات نفسية واجتماعية واقتصاديةلقد غدت مهنة التدريس مهنة أنثوية تقريباً العت     
ارستها، ولذا فهي مهنة مملة ورتيبة بنظر الذكر، وهي مهنة ذات حراك اجتماعي حمدود، حيث إن تعبها ومردودها مستمرًا طيلة فرتة مم

االقتصادي ال حيقق طموحات الرجل وتطلعاته، وال سيما عندما تكون مهنته الوحيدة، ما حيول دون حتسني وضعه االقتصادي وتكوين ثروة 
كما تناسب مهنة التدريس الطبيعة البيولوجية للمرأة أكثر من الرجل، ذلك ألن . سرته احلياة الكرميةحتميه من تقلبات الدهر وتوفر له وأل

وقد أفلح بعض النساء يف التدريس . طبيعة األنثى واستعدادها الفطري ألن تكون أم ومربية يسهل هلا عملية التعامل مع الطفل، وجيذبه هلا
   .التعليم، فارتفعت نسبة عزوف الذكور عن هذه املهنةمهنة نثى املعلمة شخصيتها يف جمال نتيجة هلذه الظروف والسمات، وفرضت األ

معينة، ولكن ومبرور الوقت غدت مثالب أتنيث تعليمية لقد هلل الكثريون لدور املرأة االجتماعي، وفرح الكثري منهم بتأنيث مراحل        
توحد بعض التالميذ الذكور مع شخصية املرأة املعلمة، وميل الكثري من : املثالبمراحل ابلتعليم تظهر على السطح، ومن بني هذه 

املعلمات إىل التدريس عن طريق احلفظ؛ حيث حتفظ املعلمة الدروس عن ظهر قلب، وتطالب التالميذ إبتباع نفس املنوال، كما يلحظ 
عدم مساعدته على ربط املعلومة النظرية بتطبيقاهتا ، و التلميذ على فهم الدرس دون حفظه عدم حرص بعض املعلمات على مساعدة

املعلمات املعرفة بعض يلحظ قلة ربط . العملية، وعجزه عن التعلم الذايت، وعدم مساعدته على كيفية التفكري العلمي وكيفية التعلم بنفسه
ولذلك يلحظ أن . ل املشكالت اليت جتاهبه يف حياتهمبتغريات احلياة الواقعية، ما حال دون تطبيق التلميذ ما تعلمه على حالنظرية املنهجية 

ذلك . أسئلة معينة علىكتابته أثناء االمتحان لإلجابة عند  أو  الكثري من التالميذ ال يستطيعون التعبري بلغتهم اخلاصة عن ما يودون قوله
د مفرداته اللغوية، ويفقده الطالقة يف احلديث، وقد بلغته وأسلوبه، ويقلل عد هألن االعتماد على احلفظ حيول دون تعبري املتعلم عن ما يريد

 .يكون سببًا يف رسوبه أو تسربه من املدرسة، أو اعتماده مسلك الغش للنجاح يف االمتحاانت املدرسية اليت ما تزال تقيس احلفظ والتذكر
تالميذ حبفظ مادة الدراسة قبل إعطائهم يالحظ من الواقع املعيش أن بعض املعلمني يطالبون ال" يف هذا الصدد( 4101)تقول اجبارة 

الدرس، ال بل ويالحظ أن املعلمني أنفسهم حيفظون عن ظهر قلب موضوع الدرس، ويف حصة الدرس يطالب املعلمون التالميذ ابستظهار 
بطريقة صحيحة، وال  الدرس عن ظهر قلب كما يقال، واخلطأ هنا هو أن التلميذ يردد كلمات ومفاهيم ال يعرف معناها وال يستطيع نطقها

أن يعرف طريقة توظيفها أو استعماهلا يف حياته العملية، وال يستطيع متثلها خبياله، فهو جمرد مردد فقط ملا حيفظ أو يقال له، كما يالحظ 
متحاانت أساليب التدريس السائدة اآلن بنيت على أساس تدريب التلميذ على احلفظ والتذكر، وحرصت ابملقابل أيضَا على أن تعد اال

وهكذا صارت مكوانت العملية التعليمية تكمل بعضها . املدرسية بطريقة تساعد على قياس ما حفظه التلميذ واستظهره فقط
 (.4: 4101اجبارة، ")بعضاً 
م يف  ، وفشلهم، وحمدودية خياهلمعن التعبري أبسلوهب همبعضعجز مالئية والنحوية بني الطالب، و يلحظ اليوم كثرة انتشار األخطاء اإل     

، مخطهاملفردات اللغوية واجلمل والرتكيبات النحوية الكافية والالزمة، فضاًل عن رداءة  موذلك الفتقاده جبهدهم كتابة موضوع إنشائية
، وهذه وإعمال للعقل إبداععلى النقل دون  م، وتعودهميف ذهنهعن رسم صورة للكلمات  معلى احلفظ والتذكر وعجزه موذلك لتعوده

كما يلحظ ونتيجة لذلك عجز الكثري من الطالب عن التفكري وعن . األوىل ممنذ سين تعليمه مرسخت يف ذهنهرمبا عليمية سلبية مسة ت
اً حل الكثري من املشكالت اليت جتاهبهم يف حياهتم الدراسية والعادية، وهي مشكلة رمبا تكون نتيجة أساليب التعليم اخلاطئة املتبعة حالي

 ". ظاهرة أمية املتعلمني"نعاين يوماً ما من ظاهرة امسها  نا قدلذلك ال غرو أن. ركز على التعليم دون التعلمواليت ما تزال ت
حىت العتبارات كثرية عزف الكثري من الذكور عن مهنة التعليم، فصار التعليم مهنة أنثوية يف كافة مراحله تقريباً، حيث غزت النساء      

ن دور املرأة املعلمة يف مرحلة قد يقول قائل إ. إن كن قليالت جداشك أن بعضهن يتسم ابلكفاءة واألهلية و مهنة التعليم اجلامعي، وال 
عدم يف  التعليم األساسي واملتوسط حمدود إىل حد ما مقارنة بدورها يف املرحلة اجلامعية، وله ما يربره، ولكن ما مربر قصور األستاذة اجلامعية

 جتماعي ابمتياز؟بدورها املهين واال قيامها
يشار هلا ابلبنان كعاملة يف جماهلا، بيد أن قصورها كمعلمة أن حقًا إن األستاذة اجلامعية تتوق ألن تؤدي دورها كما ينبغي، وأن تنجح و     

جامعية يرجع يف كثري منه إىل نسق القيم االجتماعية السائدة يف اجملتمع اللييب، وهو نسق يعلي من شأن الذكر مقارنة ابألنثى، وميجد 
ا يف اجملتمع، وهو ما انعكس سلبًا على أداء دورها الثقافة الذكرية، وحيدد الدور االجتماعي واملهين لألنثى، وحيدد حتركاهتا وحراكه

املرأة ليست عضوة مستقلة يف اجملتمع، وإمنا هي عضوة يف محى اآلخر هو الذكر بغض النظر عن موقعه "ذلك ألن . االجتماعي بنجاح
لقرارات اخلاصة هبا مبفردها ودون لذلك ال تتخذ غالبية ا...". أب أو أخ أو ابن أو قريب"االجتماعي يف سلم املواقع يف داخل األسرة 
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التري، )"لوحدها، وإمنا شاركها فيه آخرونوعليه رؤي أن القرار اخلاص ابلدخول إىل سوق العمل مل يكن قرارها . الرجوع لذلك اآلخر
4102 :62 .) 

العريب، ما يعين أن املرأة العربية يف كثري من  تؤكد الثقافة العربية أن املرأة ظل الرجل واتبعته وذلك لسيطرة الثقافة الذكرية يف اجملتمع      
وقد . واندفاعها وقلة رجاحة عقلهااألحيان ال تتخذ حىت تلك القرارات اليت هتمها لوحدها وذلك الفرتاض قصورها ودونيتها وقوة عاطفتها 

بغريه ال بذاته، كما يستدل من حتديد هويتها  إىل أن املرأة العربية يف اجملتمع والثقافة كائن (0631)ذهبت الناقدة األديبة خالدة سعيد 
زوجة فالن أو بنت فالن أو أم فالن أو أخته، هي أنثى الرجل، هي األم، هي الزوجة، وهي ابختصار تعرف ابلنسبة للرجل، إذ "بكوهنا 

وضاع التقليدية، أن تعيش بذاهتا، إهنا إهنا الكائن بغريه ال بذاته، وألهنا كائن بغريه، فال ميكنها، يف إطار األ. ليس هلا وجود مستقل عنه
 (.041-006: 4119بركات، )،"املثال النموذجي لالغرتاب

 :تواضع الدودير االجتماعي ياألكاةميي لألستاذة اجلامعي  يعالقته بنسق القيم االجتماعي 
األستاذة اجلامعية دورها االجتماعي واألكادميي بنجاح؟ لعل التحليل داء حيول نسق القيم االجتماعية دون أ كيف: قد يتساءل املرء      

 .ودقة ةموضوعيأكثر هذا السؤال أو يفتح الذهن للتفكري يف اإلجابة عليه بشكل  علىاآليت جييب 
القيم االجتماعية والثقافية عرب ال شك أن املرأة العربية ما تزال أدىن منزلة من الرجل من املنظور الثقايف العريب، وهي مسة يرسخها نسق       

ففي كثري من اجملتمعات العربية ينظر إىل املرأة على أهنا مواطن من الدرجة . األجيال، وإن اختلفت هذه السمة كمياً من بلد عريب إىل آخر
وأهنا جيب أن تكون دومًا ظاًل الثانية، وأهنا رمز العيب والقصور، وأن دورها االجتماعي ينحصر يف عملية اإلجناب وإدارة شؤون املنزل، 

فيه تفسخ واحنالل، وخروج عن دورها التقليدي كأم وربة يرى البعض للذكر واتبعة له، ولذا فإن تفتحها وممارستها ملهن كثرية أسوة ابلرجل 
يكربها بعشرات السنني  نكما تزال األنثى يف كثري من اجملتمعات العربية تزوج يف سن مبكرة، وقد تزوج مل. ، وفيه مساس أبنوثتهابيت

حق ت، فتلة، وهو ما يعين حرماهنا من التعليم وال سيما التعليم العايل، وقد تنقطع عن التعليم يف سن مبكر "زواج البنت سرتة"ترسيخاً لقيمة 
هذا يف الوقت الذي يفرتض فيه أن تلتحق األنثى بكافة مراحل التعليم وتسهم يف حركة تطور اجملتمع ابعتبارها متثل نصف  .جبيش األميني

 .اجملتمع
تعجز األستاذة اجلامعية يف تقديران على أداء دورها املهين بنجاح بسبب ذلك املوروث الثقايف الذي حيصر مهمة املرأة يف أداء العمل        
وهو على أمهية . خصصت الثقافة السائدة هذا النوع من العمل للمرأة وحدها"يف هذا الصدد ( 4102)يقول التري .  ابلدرجة األوىلاملنزيل

كما حتدد دائرة العالقات اليت تدخل . اخلدمات اليت يقدمها يظل يف حدود تلك القيم اليت تكبل املرأة وجتعلها حبيسة فضاء جغرايف حمدود
ويفرتض أن خروج املرأة للعمل املأجور خيرجها من دائرة املنزل واألقارب واجلريان الضيقة، ويوسع مداركها، ويغري من . مع آخرينفيها املرأة 

 (.94-90: 4102التري، )" ها على سلم املكانة االجتماعيةنظرهتا للحياة، وحيسن من موقع
وال شك أن اختالط . كرية على عدم ممارسة األنثى ملهنة ختتلط فيها ابلرجالمثة قيمة اجتماعية ما تزال سائدة وهي حرص الثقافة الذ      

. العربية واإلسالمية قد ينشر الرذيلة، وهذه قيمة مرفوضة يف سائر اجملتمعاتو مفسدة لألخالق وبال هدف الذكر ابألنثى يف أماكن معينة 
مث إنه إبمكان املرأة املعلمة أو الطبيبة أو املهندسة أن ترتدي . يعد نقيصةلكن اختالط املرأة يف جماالت وأنشطة يقرها القانون واجملتمع ال 

وأن متارس دورها بكل ثقة وأرحيية إىل جانب الرجل، مث إن األنوثة احلقة ال تصنعها الثياب احملجبة  ،احلجاب الذي ال يشف وال يصف
 .مة والثقة ابلنفس وقوة الشخصية، ووجود هدف تسعى املرأة لتحقيقهاألنثى عن الذكر بقدر ما تصنعها الرتبية السلي عزلفقط، أو يصنعها 

حيث يطالب الكثري من أفراد اجملتمع املرأة . وهناك قيمة اجتماعية ما تزال تقاس املرأة مبعيارها، وهي قيمة كثرة اإلجناب وقوة اخلصوبة       
مفخرة للمسلم يوم القيامة، لكن لكثرة اإلجناب شروطه اليت ال يصح بدوهنا،  إبجناب أكرب عدد من األوالد، وال شك أن كثرة األبناء هبا

ضرورة مراعاة الصحة النفسية واجلسمية لألم، ومراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية اليت تعيشها، ومراعاة : ومن بني هذه الشروط مثالً 
نذ القدم ظاهرة تنظيم النسل، ولذا ميكن للمرأة املتزوجة أن تنظم نسلها حبيث وقد عرف البشر م. طبيعة األدوار اليت تؤديها األم يف اجملتمع

 .توفق بني اإلجناب كسمة جمتمعية وبني أدوارها االجتماعية املختلفة
يطالبها بيد أن ما نلحظه أن املرأة العاملة شأهنا يف ذلك شأن ربة البيت غري العاملة، ما تزال ختضع لذلك التأثري القيمي الذي        

جعلها شعلة تسهم حيول دون ، و إبجناب أكرب قدر من األوالد، ما غدا حيد من أدوارها االجتماعية، وحيول دون إسهامها يف تنمية اجملتمع
دها يفوق والءها لدورها كمربية وعاملة يفرتض أن ويلحظ ذلك بوضوح أن والء األستاذة اجلامعية ألوال .يف إضاءة دروب اجملتمع املظلمة
حماضراهتن لكثرة أعبائهن املنزلية عن بدء  يتأخرن كثرياً والدليل على ذلك، أن بعض املعلمات اجلامعيات . تسهم يف تنمية وتطوير اجملتمع
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، كما ينصرف بعضهن قبل انقضاء وقت احملاضرة، وال حيضرن حماضراهتن جيداً، والستنزاف طاقتهن بكثرة اإلجناب واملهام املنزلية واألسرية
وإعطاء احملاضرة بدالً ك لقلة توافر الوقت للقراءة بسبب كثرة املهام املنزلية واألسرية، ويلحظ أن بعضهن يكلف الطلبة بتحضري الدروس وذل

اجتاه خطري وخباصة إن أتبع يف السنتني األوىل والثانية ابجلامعة، ذلك ألن الطالب اجلامعي يف هذه املرحلة حيتاج إىل تعلم  ، وهذامنهن
ذا املسلك اجتاه بعض األستاذات إىل مثل ه ال شك أن. لقاء والنقد من أستاذههيم ختصصه بدقة، وأن يكتسب ملكة التحضري واإلمفا

ذلك النسق القيمي الذي ل كامل ملهنتهن، وخضوعهنالهن شبه األكادميي واالجتماعي يف شكل عدم تفرغ دليل على حمدودية دورهن
 . ابلدرجة األوىل ت بيوتهات ورابأم ينظر إليهن على أهنن

يف اإلجناب ورعاية األسرة، إىل تقلص  وحيصره لقد أدى النسق القيمي الذي حيدد الدور االجتماعي واألكادميي للمعلمة اجلامعية      
ة دورها كمربية لألجيال ومسامهة يف تطور اجملتمع، ويلحظ ذلك يف قلة التزام بعض األستاذات اجلامعيات أبداء الساعات املكتبية واإلداري

امض فيه، أو حل توضيح الغ بشكل موسع، أو طالهبن، ومناقشة ما ورد يف حماضرهتنإلرشاد حمددة يف فرتات  أبقسامهن، وعدم تواجدهن
د بعض األستاذات بكالم آخر ال جت. يف موضوع ماابلبحث  يتعلق، أو مساعدهتم على كيفية البحث يف موضوع مشكالت بعض طالهبن

ة املتزوجة ال فاألستاذة اجلامعي. اجلامعيات الظروف النفسية املناسبة اليت جتعلهن يعربن عن إبداعاهتن، ويقدمن اخلربة اليت حيتاجها طالهبن
عكس سلبًا على ا األكادميي واالجتماعي، وهو ما ينتفكر إال يف أطفاهلا وبيتها، وكيفية االنصياع ألوامر زوجها، فكانت النتيجة قصوره

 . خمرجات التعليم اجلامعي
 :حمدودية   الدودير االجتماعي ياألكاةميي لألستاذة اجلامعي  يعالقته ابلثقاف  الذكر  

ذلك ألن املتزوج أبستاذة جامعية ال يقدر صعوبة . يرسخ قيمة حمدودية الدور األكادميي واالجتماعي لألستاذة اجلامعية الذكر نفسه      
ن مهمتها، وأهنا ينبغي أن تكون عاملة وابحثة يف جماهلا، وأن دورها االجتماعي يف اجملتمع حساس، وأنه جيب أن تسهم يف تطور اجملتمع، وأ

وبكالم آخر ينبغي أن يقتنع الزوج أو األب ألستاذة جامعية أبن دورها كأستاذة جامعية خمتلف عن دورها  . إشعاع فيه تكون مصدر
 . ابتدائي أو اثنوي، ولذا ينبغي تقدمي كافة التنازالت والتسهيالت إلجناحهكمعلمة 

مهنتها، بيد أهنا جتد نفسها حماصرة بنسق القيم االجتماعية الذي  الشك أن األستاذة اجلامعية الليبية تود أن تبدع وتؤكد ذاهتا يف جمال      
ينبغي أن تنصاع له حىت ال تفقد مهنتها وتوافقها االجتماعي على اعتبار أن القيم االجتماعية تعين أحكامًا ابملرغوب فيه على حسب 

أو اجلماعة وأبحكامها التقييمية، ومن هنا قيل إن القيم معيارية ، فنحن يف أحكامنا التقييمية لألشياء مقيدون مبعايري اجملتمع معايري اجلماعة
 (. 6: 4101جفول، )تعين شيئاً ذا قدرة على إشباع رغبة إنسانية( أي قيمة)وهي 
قديران ولكن ملاذا حيرص بعض اآلابء واألزواج على أن تدرس بناهتم أو زوجاهتم ابجلامعة مع كل االعتبارات السابقة اليت ذكرت؟ يف ت       

فالرغبة يف احلصول على املرتب . أن بعض أفراد اجملتمع حيرص على أن تدرس ابنته أو زوجته ابجلامعة ألجل املردود االقتصادي لعملها فقط
فالنساء يدخلن ميدان . احلاجة املادية ذلك ألن الدافع األساسي لعمل املرأة هو. من يدفع املرأة وذووها للتدريس ابجلامعة هو اجملزي لذاته

العمل بسبب حاجة األسرة، ولذا يعد هذا الدافع عاماًل من عوامل االرتقاء ابملستوى العام لألسرة، سواء من حيث التعليم أو حتقيق بعض 
اجتاه الكسب املادي ميثل  بيد أن االجتاه للتدريس اجلامعي ألجل(. 46: 4107املصفح، )الكماليات، أو الوصول إىل مكانة اجتماعية

فاألستاذة اجلامعية اليت يربطها املرتب فقط مبهنتها لن تبدع فيها، ولن تكون عالقات  ذلك ألن تبعاته السلبية ال حدود هلا؛ قيمي خطري،
 .تطور اجملتمع ابحملصلة ، ولن تكون مثالُ يقتدي به طالهبا، ولن تكون عاملة يف ختصصها، ولن تسهم يفهاوزمالئ أكادميية رصينة مع طالهبا

حماضر مساعد مثة الكثري من األستاذات ما زلن بدرجة : دلل على هذا االفرتاض ومن خربتنا ابلتدريس اجلامعي ابآليتنوميكننا أن        
الزايرات واملناسبات  بسبب كثرة األوالد واملهام املنزلية وكثرة رغم تدريسهن لسنوات كثرية، وذلك لقلة توافر الوقت لديهن للبحث العلمي

طلوب للرتقية ونشره عداد البحث املحيث يعجزن على إ ،ودوافعهن العلمية ، أو لقلة طموحهنالعائلية وقوة االرتباط ابألسرة املمتدة
لعوامل كثرية، ويبدو أن قضية عدم االهتمام بقضااي البحث العلمي ظاهرة منتشرة يف اجلامعات العربية وذلك . سالفة الذكرلالعتبارات 

، وحيصل على أولوية متدنية نسبيًا يف (نظراًي وتطبيقياً )إن البحث العلمي ال يزال متواضعًا " يف هذا الصدد( 0666)يقول عايش زيتون 
 يقوم هبا املرافقة اليت وعلى سبيل التوضيح، فبينما جند أن البحث العلمي ونشاطاته. وجامعات الدول النامية بوجه عام( العربية)اجلامعات 

من األعباء الوظيفية لعضو هيئة التدريس، جند أن %( 77)عضو هيئة التدريس يف اجلامعات املتقدمة يف الدول الصناعية يشكل حوايل 
ال تشكل يف أحسن األحوال ( وجامعات الدول النامية)نشاطات البحث العلمي اليت يقوم هبا عضو هيئة التدريس يف اجلامعات العربية 

 (. 62-63: 0666زيتون، ")من أعباء أعضاء اهليئة التدريسية يف هذه اجلامعات%( 6) أكثر من



05 
 

الكثري من األساتذة اجلامعيني جيرون حبواثً لغرض الرتقيات األكادميية والتثبيت والنقل واندراً ما يوجهون نشاطهم أضف إىل ذلك أن        
مع احمللي والوطين بوجه عام، ما حيول دون جعل اجلامعة مبثابة مركز إشعاع ينري دروب العلمي ملعاجلة القضااي واملشكالت اليت تواجه اجملت

وقد يرجع تراجع البحث . اجملتمع املظلمة اليت تغص ابنتشار البطالة، واجلرمية واإلدمان والعنف وقلة توافر سبل قضاء وقت الفراغ وحنو ذلك
امعة مبثابة مركز للتدريس وليست للبحث العلمي، وقلة توافر الدعم املايل للبحث العلمي اجلامعي إىل تضخم أعداد الطلبة ما جعل اجل

العلمي، وانفصام اجلامعة عن بقية مؤسسات اجملتمع األخرى، وقلة توافر مراكز البحوث ابجلامعات، وعدم ارتباط خمرجات التعليم اجلامعي 
س املؤهلني للبحث العلمي املتعمق، وقلة توافر املناخ املناسب للبحث العلمي، مبتطلبات التنمية االجتماعية، والنقص يف أعداد هيئة التدري

 .وعدم تبلور السياسات الوطنية والقومية للبحث العلمي، وضعف ربط البحوث العلمية خبطط التنمية يف اجملتمع وحتديثه
اب مادية، ما جعل االهتمام ابملرتب حيتل بؤرة بعض املدرسات اجلامعيات على ما يبدو يرتبطن بعملهن فقط ألسب تلقد أصبح        

كما يلحظ أن النسق القيمي الذي حيدد   .حيتل لديهن مكانة اثنويةالعلمي شعورهن وبؤرة شعور ذويهن، وجعل االهتمام ابإلبداع والبحث 
حيث يلحظ ندرة املعلمات اجلامعيات الاليت يتقن  .غدا يطال حىت أنشطتها غري التدريسية -ولو كانت أستاذة جامعية -دور املرأة 

وات العلمية ابلداخل يف الند عزوفهن عن االشرتاك، و امتالك الربيد االلكرتويناحلاسوب، وتصفح االنرتنت وقراءة املعارف اليت يعرضها، و 
هذا يف . ص واجملتمع الكبري بشكل عاميف أنشطة اجتماعية وثقافية تسهم يف تطور اجملتمع احمللي بشكل خا وعدم اشرتاكهن واخلارج،

هي اليت ( 4119)الوقت الذي ما هنضت فيه أمة قدمياً أو حديثاً إال من تبين ثقافة اإلجناز، ألن هذه الثقافة كما يقول مصطفى حجازي
 ثقافة اإلجناز اليت تشكل قاعدة  يف... ن الشرف هو أساساً الشرف املهين يف مقابل شرف املكانة والقرابة يف العصبيةإحتدد اهلوية واملكانة، 

كما أن صناعة املستقبل . كل مناء أو بناء ال يرى املرء من مفهوم لذاته أو تصوره إال ابعتباره كائنًا منجزًا حيسن تنمية طاقاته وتوظيفها
اجلدارة هي املرجعية . اً من اجلدارة وحدهايف ثقافة اإلجناز تتحدد املكانة انطالق. قائمة على اجلهد الذايت واجلماعي مبا فيه من جتديد وإبداع

هتدر الطاقات األكثر . هتدر الطاقات والكفاءات اليت طاملا اعتربت اثنوية بيد أن ثقافة الوالء للعصبية... يف احلكم والتقومي واالمتيازات
درة منها، وتدفع إىل املنفى الداخلي أو وهكذا هتمش فئات كبرية من ذوي الكفاءات حىت النا. على مذبح الوالء والتبعية حيوية وعطاءً 

 (.69-66: 4119حجازي، ")اخلارجي ما مل تقدم فروض الوالء وبراهني التبعية اليت ال يداخلها شك
كثرة األبناء، وكثرة مطالب الزوج : مثة عوامل أسهمت يف هذا القصور الذي يتسم به بعض املعلمات، ومن بني هذه العوامل        

رتباط القوي ابلعائلة املمتدة، وكثرة االرتباطات والزايرات واملناسبات االجتماعية، وتواضع طموح األستاذة اجلامعية، وقلة ثقة واألهل، واال
 ... األهل واجملتمع يف قدراهتا، واالهتمام ابملرتب يف حد ذاته وضمان املهنة اخل

وهو حرص الثقافة السائدة على عدم اختالط األنثى ابلذكر، وقد ترتب  هناك اجتاه قيمي حيدد حترك األنثى يف اجملتمع الذكوري،       
فبعض اآلابء واألزواج ال . القطاع اجلامعي مثلعلى ذلك حمدودية الدور االجتماعي للمرأة العاملة وال سيما العاملة يف قطاع كبري ومهم 

ة الستخدامها يف النقل، وبعضهم ال يسمح البنته أو زوجته ابالشرتاك يف ندوة علمية سيار وامتالك يسمح لألستاذة اجلامعية بتعلم القيادة 
 أو مؤمتر داخل الوطن وخارجه، ألن هذا قد يفسح هلا اجملال لالختالط ابلذكر، أو مينحها قدراً من احلرية فتفعل ما تشاء، أو يكون سبباً 

تسري  -كغريها من أبناء اجملتمع  –على هذا النحو أصبحت األستاذة اجلامعية . الليف تدهور دورها األسري، أو ينعتها وينعت أسرهتا ابالحن
  . حنو املستقبل بعيون تنظر للخلف

األنثى اليت تتزوج يف سن مبكرة، وتنجب األوالد وخاصة الذكور،  تلقن األنثى منذ الصغر ألن تكون أمًا وربة بيت، ولذلك تبجل      
ويبدو أنه وعرب هذا التشريط الثقايف الطويل . همواج االبنة فيه سرتة، وخالص من عبء ثقيل جيثم على صدر وينظر بعض اآلابء إىل أن ز 
ضرورة أن تكون زوجة وربة بيت، ومل يعد لديها  ، قد رسخ يف ذهنهاواخلضوع التام للذكر وإجناب األبناء الذي حيصر املرأة يف الزواج

تتبىن املرأة كل األساطري واالختزاالت اليت " ذا الوضع نوعاً من االستالب العقائدي والذي مبوجبهميثل تقبل املرأة هب. أهداف أمسى من ذلك
 حييطها هبا الرجل، كما أهنا جتتاف أحكامه اجلائرة بصددها، فتتقبل مكانتها ووضعية القهر اليت تعاين منها كجزء من طبيعتها، عليها أن

الب العقائدي هو أن تقتنع املرأة بدونيتها جتاه الرجل، وتعتقد جازمة بتفوقه وابلتايل بسيطرته االست... ترضى هبا وتكيف وجودها حببسها
عاطفي، ال يستطيع جماهبة أي وضعية بشيء  واالستالب العقائدي هو أن توقن املرأة أهنا كائن قاصر، جاهل، ثراثر،. عليها، وتبعيتها له

واالستالب العقائدي هو أن تعتقد املرأة أن عاملها هو البيت، وأن . الستقالل وبناء كيان ذايت هلامن اجلدية واملسئولية، وابلتايل ال تستطيع ا
  (.443: 0626حجازي، ")الزوج واألوالد واألسرة تشكل حدود كياهنا



04 
 

ويلحظ هذا االجتاه بشكل واضح هذه األايم؛ حيث يلحظ أنه ما أن أتيت فتاة مجيلة للدراسة ابلسنة األوىل اجلامعية، حىت تتم       
 يف خطبتها ومن مث الزواج هبا قبل أن تنهي دراستها ابلسنة األوىل، بل وقد تنقطع عن الدراسة متاماً، وقد يكثر تغيبها ورسوهبا إن استمرت

ال شك أن هذا االجتاه القيمي يكرر ذلك االجتاه القيمي . ج الذي يطالبها برتك الدراسة والتفرغ للبيتتنصاع لرغبة الزو  الدراسة، وقد
وهنا قد يتساءل . ج هلا سرتةا القدمي الذي حيصر دور املرأة يف البيت، ويشدد على ضرورة تزويج االبنة يف سن مبكرة على اعتبار أن الزو 

ألنثى يف عصر العوملة واالنفجار املعريف هبذا التهميش الذي حيصر مهمتها يف األسرة واإلجناب؟ وهل سلطان الثقافة ملاذا تقبل ا: املرء
لرجل، وجعلها تؤمن عن قناعة بقصورها ودونيتها، وأبنه ال ميكن هلا أن تبدع مثل الرجل؟ هذه لظل مبثابة الذكرية قهر إرادة املرأة وجعلها 

 .لإلجابة عليها إمبرييقيةة دراسأسئلة حتتاج إىل 
لقد أدى حصر دور املرأة يف أعمال البيت واإلجناب ثقافيًا إىل طمس اإلبداع واالبتكار فيها، وقلص دورها يف اإلسهام يف تنمية        

ابلذات م اطالعها وتثقفها، حيث تراجعت رغبة املرأة يف القراءة والبحث، وهذا اجتاه قيمي خطري ابلنسبة لألستاذة اجلامعية اجملتمع، وحجً 
وتكتسب سرعة البديهة، والطالقة اللغوية  ثقتها بنفسها وترتفععلميًا تطلع وتقرأ لتحضر حماضراهتا جيدًا ولكي متتلئ تاليت يفرتض أن 
التشريط الثقايف الطويل الذي حيدد دور املرأة يف البيت وتكوين األسرة إىل ترك األستاذة هذا لقد أدى . التفكري األصيلالتلقائية، وملكة 

اجلامعية لكثري من أنشطتها ومهامها اليت كانت متارسها بنجاح قبل الزواج، حيث يلحظ أنه ما أن تتزوج األستاذة حىت تبدأ يف التقاعس 
ات ا، ويصبح والؤها ألسرهتا ولزوجها على حساب إمهال العمل اليت ترتزق منه، حيث يندر أن ختصص ساععن عملها ويكثر تغيبه

ال تسهم يف تطور اجملتمع احمللي عرب اجلمعيات اخلريية، وال هم يف تطور قسمها اليت تعمل به، كما تس مكتبية أو إدارية لطالهبا، ويندر أن
 . شرتك مع زمالءها يف أي نشاط علمي يطور القسم أو الكلية اليت تدرس هباتنتمي ملؤسسات اجملتمع املدين، وال ت

أن ( 4102)لقد أدى هذا القصور وقلة الوعي ابملرأة إىل تواضع كفاءهتا الذاتية مقارنة ابلرجل، فقد تبني يف دراسة ليلى دمحم اكتييب       
متغري اجلنس على مقياس الكفاءة الذاتية، وأن هذه الفروق جاءت لصاحل  هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بني رتب درجات املبحوثني وفق

ما يعين أن املرأة العربية بشكل عام ال تتسم ابلكفاءة الذاتية وذلك لتأثري  ،(021: 4102، اكتييب)الطلبة الذكور الليبيني والسوريني 
  .من مث طموحاهتا وتسلم بدونيتها بداعها مقارنة ابلذكر، فتتواضعوإ أتلقهااملوروث الثقايف الذي يهمش 

أن يتكرر سيناريو قصور دور املعلمة يف التعليم العام يف التعليم العايل، حيث تغزو اإلانث سلك التعليم اجلامعي،  خنشىولذلك فإن       
ولو حتقق هذا . ويقل دور الذكر فيه، وتكون حمصلة ذلك ختريج طلبة حيملون شهادة وال حيملون علمًا ويكون ضررهم أكثر من نفعهم

ذلك ألن األمة تقاس بعلمائها وبتطورها التقين والعلمي وأبحباثها، وال سيما يف عصر التفجر املعريف الذي االجتاه فسينهار اجملتمع برمته، 
ما قلناه ال ينسحب ابلطبع على مجيع املعلمات اجلامعيات؛ ألن هناك . نعيشه اليوم والذي ال مكان فيه للجهلة وأنصاف املتعلمني

فقد حلظ . على األستاذة اجلامعية يف كثري من البلدان العربية ينطبققلناه ال ما كما أن . أستاذات مبدعات ويدرسن بضمري، ولكنهن قلة
لعربية أحد الباحثني مثاًل مشاركة بعض األستاذات اجلامعيات العربيات من تونس واجلزائر  واملغرب ولبنان يف مؤمترات حملية أجرهتا اجلمعية ا

ما يؤكد متتع بعض األستاذات اجلامعيات ويف مؤمترات دولية بتونس الشقيقة، ، "جنزور"ـ سات العليا بلعلم االجتماع ابألكادميية الليبية للدرا
قدرة بعض األستاذات اجلامعيات يف بعض البالد العربية بشخصية الباحثة القديرة واملؤكدة لشخصيتها العلمية واالجتماعية، كما لوحظت 

قراءة كل ما  وأعرب الشبكة العنكبوتية،  جديد يف حقل ختصصهنما هو التدريس، ومتابعة كل يف  ةالتقنية احلديث على استعمال العربيات
يف  أنفسهنعلى  رات احمللية واخلارجية، واعتمادهنللجان العلمية واملؤمت تب والدورايت ذات العالقة بتخصصهن، وترأسهنينشر يف الك

      .  أنفسهنالتنقل ومساعدة 
 :التوصيات ياملقرتحات

يف ضوء التصور النظري الذي قدمناه وفسران من خالله بعض العوامل اليت تؤدي إىل حمدودية الدور االجتماعي واألكادميي لألستاذة       
 :اجلامعية، نقدم التوصيات اآلتية لرفع مستوى إسهام األستاذة اجلامعية اجتماعياً وعلمياً، والتوصيات هي

وحمددة يف مواعيدها، ألجل النهوض هبا وابجلامعة إبجراء حبوث علمية دورية  هايس عقداً مكتوابً يلزمأن تعقد اجلامعة مع عضوة التدر ( 0
 .واجملتمع علمياً، وأنه ويف حالة اإلخالل هبذا الشرط يلغى العقد

ا يف خدمة مهنتها أن تقبل عضوة هيئة التدريس اليت جتيد احلاسوب والبحث به، وجتيد طرق البحث عن املعرفة ونشرها، وتوظيفه( 4
 .وتطوير اجملتمع
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اخلارج، وتقدمي ما يفيد إبجراء هذا  وأمطالبة عضوة هيئة التدريس ابالشرتاك يف ندوة أو مؤمتر علمي واحد على األقل ابلداخل ( 7
 .البحث

اجلامعي، هبدف دفعهم ملساعدهتا  توعية أولياء األمور على خمتلف درجة قرابتهم ابلدور احليوي واملتميز وغري التقليدي لعضوة التدريس( 2
 .على أداء دورها ابملستوى املطلوب

إلزام عضوة هيئة التدريس أبداء الساعات التدريسية واإلدارية يف مواعيدها، ومتابعة تقيدها خبطة القسم الذي تنتمي إليه يف تدريس ( 6
 . املقررات التدريسية كماً وكيفاً 

 .يثبنت جدارهتن يف البحث العلمي والتدريس املتميز تكرمي عضوات هيئة التدريس الاليت( 9
حول العوامل النفسية واالجتماعية والثقافية اليت حتول دون أتلق األستاذة اجلامعية علميًا واجتماعيًا وحبثياً  إمبرييقيةإجراء دراسة ( 3

 .وأكادميياً على عينة ممثلة جملتمعها
 :املراجع

مظاهر ضعف مهارات االتصال والتعبري اللغوي لدى تالميذ الصف التاسع مبرحلة التعليم األساسي ، (4101.)اجبارة، هتاين جربيل( 0
 .اخلمس/كلية اآلداب والعلوم: ، جامعة املرقب(رسالة ماجستري غري منشورة)بشعبية املرقب وعالقتها أبساليب التدريس والتقومي احلالية، 

سي والدافعية لإلجناز وعالقتها ابلكفاءة الذاتية لدى طلبة الصف الثاين الثانوي مبدينيت ، التوافق الدرا(4102. )اكتييب، ليلى دمحم( 4
 .كلية الرتبية: جامعة اجلنان_، لبنان(رسالة دكتوراه غري منشورة)دراسة إمبرييقية، : دمشق واخلمس

 . مركز دراسات الوحدة العربية: واقع، بريوتمتاهات اإلنسان بني احللم وال: االغرتاب يف الثقافة العربية( 4119. )بركات، حليم( 7
 .دار الرواد: حماولة لفك االرتباط، طرابلس: املرأة والتحديث يف اجملتمع اللييب( 4102. )التري، مصطفى عمر( 2
دراسة ميدانية على طلبة : ، تغري القيم االجتماعية لدى الشباب وعالقتها ابلعوملة الثقافية(4101. )علي جفول، عفاف احلمروين( 6

  .أكادميية الدراسات العليا،: ، طرابلس(رسالة ماجستري غري منشورة)أكادميية الدراسات العليا جبنزور، 
 .معهد اإلمناء العريب: ، بريوت(6)ملقهور، طـ سيكولوجية اإلنسان ا: ، التخلف االجتماعي(0626)حجازي، مصطفى ( 9

 .املركز الثقايف العريب: ، الدار البيضاء4دراسة حتليلية نفسية اجتماعية، ط –، اإلنسان املهدور (4004) حجازي، مصطفى( 4
 . دار الشروق للنشر والتوزيع: ، أساليب التدريس اجلامعي، عمان(0666. )زيتون، عايش حممود( 2
، الرضا الوظيفي للمرأة العاملة يف قطاع التعليم وعالقتها بسماهتا الشخصية والثقافية واالجتماعية (4107. )املصفح، الباشري دمحم( 6

 .األكادميية الليبية: ، طرابلس(رسالة ماجستري غري منشورة)دراسة إمبرييقية على معلمات املرحلة الثانوية مبدينة الزنتان، : السائدة


