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 المقدمة . 1

یمھد الطریق للتنمیة ویلعب دوًرا حیویًا (یعمل كمحفز) في تحقیق التقدم    فھووالمھارات والقیم والمواقف.    ةطور بھا الناس ویكتسبون المعرفالتعلیم وسیلة یُ 
یجب أن تكون عملیة التعلم   جید، لتحقیق ھذه األھداف أو للحصول على تعلیم    ذلك، االجتماعي والثقافي واالقتصادي والتكنولوجي والسیاسي والبیئي. ومع  

تصاالت قویة ثنائیة االتجاه (طالب المعلمون أو طالب الطالب) مما یعني أن المشاركة النشطة قد لوحظت  إالمؤسسات التعلیمیة مدعومة بمیع التدریسیة في ج
 ). 2001؛ میجور وبالمر ،  Bonwell & Eison1991بشكل أفضل خالل جلسات توفیر الدورة التدریبیة بأكملھا (

االً وغیر فعال. في المشاركة المجتمعیة، ستكون المجموعة المنتجة قادرة على التعاون بشكل فعال، في حین أن یمكن أن یكون تكوین مجموعات التعلم فع
أن یؤدي إلى اإلحباط الشدید   لتزام، والخوف، والصراع، وانعدام الثقة. ھذا یمكنا ستتجنب المساءلة، وتظھر نقص اإل فعالة أو المختلة وظیفتھغیر الالمجموعة 

تعلم یمكن أن تثیر الفروق الفردیة في مجموعة غیر متجانسة مشكلة تقل فیھا إنتاجیة المجموعة، ألن كل فرد في المجموعة لدیھ قدرات وأسالیب    ستیاء.واإل
عات. ن الخطأ في ھذه العملیة یؤثر على المشاركة المجتمعیة في المجموإ)  Kamau and Spong (2015). یذكر  Peterson & Peterson  ،2011مختلفة (

المشاركة المجتمعیة المحتملة الذي ینتمي إلیھ كل عضو في المجموعة إلى تقلیل مشاركة الطالب و یمكن أن یؤدي االختالف بین المشاركة المجتمعیة الحقیقیة 
)Rubel & Okech  ،2017 .( 
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). عادة ما تكون مشاركتھم في الفصل  Frymier & Houser  ،2016تحقیق أھدافھم (تتطلب مشاركة الطالب المشاركة العقلیة والعاطفیة للطالب من أجل  
مشاركة الطالب في المجموعة لیست متشابھة، فھم یشاركون بطرق مختلفة.  إن  ).  Abdullah  ،Bakar & Mahbob  ،2012تلقائیة وتحدث بشكل طبیعي (

ین الفرصة للتعلم ویستكشف فیھا  ح فیھا لجمیع المشاركتیخلق بیئة تُ   و إنمابنفس المعدل.    لطریقة أوالھدف من زیادة المشاركة لیس مشاركة كل طالب بنفس ا 
ھذا االختالف ھو نتیجة لالختالفات   غیرھم؛ من مجموعة متنوعة من وجھات النظر. سیرفع بعض الطالب أصواتھم أكثر من    بعمق، فصل القضایا واألفكار  

مكن أن یساعد العمل الجماعي في التغلب على العدید من أوجھ القصور في أسالیب التعلم التقلیدیة ویوفر فوائد  وكذلك في الشخصیات. ی  التعلم، في تفضیالت  
). یمكن للطالب أن یتعلموا بشكل أفضل عندما یشاركون وینخرطون عقلیًا ویلتزمون 2012  براون، حیث یصبح الطالب أكثر نشاًطا (  والمعلمین، للطالب  

إلى تحسین   )، Conderman (2016وفقًا لـ    التعلم، ). یھدف تكوین مجموعة في عملیة  Tesfaye & Berhanu  ،2015شاف والتفسیر (بعملیة التحقیق واالكت
ضا  في التعلم وزیادة ر  نتائج التعلم األكادیمي للطالب. یمكن أن یؤدي تنفیذ التعلم التعاوني إلى تحسین القدرة المعرفیة للطالب ومساعدتھم على تحقیق الرغبة

فإن أدمغتھم ال تعمل بشكل كامل أو تعالج    سلبي، ) أنھ عندما یتعلم التالمیذ بشكل  2011). ذكر بیجز وتانغ (Prince  ،2004؛  Fung & Lui  ،2016الطالب (
 .المعلومات أو تحافظ على المعلومات بكفاءة

الط لتنمیة وعي  الجماعیة  والمناقشة  المحاضرات  استراتیجیات  استخدام  أھمیة  الوطنیة  والتقاریر  والباحثون  العلماء  ناقش  السنین،  مر  بالمشاركة على  الب 
، Gallagherراسیة بالكلیة أو الجامعة، وقد أثبت الباحثون أن المحاضرات والمناقشة الجماعیة قد حظیا باھتمام كبیر (علم الطالب في الفصول الد المجتمعیة تُ 

التقلیدیة (كومار،  1997 التدریس  بدائل ألسالیب  التي تبحث عن  التعلیمیة  المؤسسات  بین  أقویاء  الجماعیة دعاة  المناقشة  ). عندما یشارك 2007). اجتذبت 
  ). 2007مذكورة في كومار ،    1987نشاط جماعي في مھمة التعلم، فإنھم یتعلمون أكثر مما یتعلمون عندما یكونون متلقین سلبیین للتعلیم (كروس،  الطالب ب 

ة على تحسین  ) حول اختالفات ملف الكفاءة بین الخریجین من مختلف المجاالت األكادیمیة: اآلثار المترتب2010خلصت دراسة أجراھا جوان وراكیل وماریا (
 .خالل الدقائق العشر االخیرة ٪ فقط20٪ مما یسمعونھ في الدقائق العشر األولى من الفصل، و 80تعلیم الطالب إلى أن الطالب یحتفظون بنحو 

یمكن للمرء أن یالحظ أن بعض الطالب یركزون باھتمام على تدوین   جدال،عند الدخول إلى أي فصل دراسي في الكلیة / الجامعة / المدرسة الثانویة، بال  
ت التعلیم العالي  ). ھذه التجربة الصفیة المعتادة محبطة للطالب والمعلمین ومؤسسا Prince  ،2004مالحظاتھم أو على مشاھدة العرض التقدیمي للمدرس (

). الیوم، یعد تحسین التجربة داخل الفصل الدراسي 1998 كیلي، التي تعیق بشكل مباشر أو غیر مباشر تحقیق تعلیم جید ومشاركة مجتمعیة جیدة بین الطالب (
زایدة على الوظائف الشاغرة التي تم تخرجھا. أو تعزیز مشاركات الطالب أمًرا حیویًا لجذب الطالب الجامعیین واالحتفاظ بھم، خاصة في ضوء المنافسة المت
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المھني (المحاضرات والمناقشة الجماعیة) على تنمیة وعي الطالب بالمشاركة المجتمعیة ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثیر التدخل  
مقابالت مع طالب جامعیین من    5في لیبیا. استخدمت الدراسة منھجیتین اال وھما مراجعة االدبیات واستخدام المنھج النوعي من خالل  

الى أن نموذج التعلم من خالل المحاضرات والمناقشة الجماعیة أثبت    جامعات لیبیة. توصلت الدراسة  3مختلف المستویات الدراسیة من  
فعالیتھ في تعزیز الشعور بالوعي االجتماعي والبصیرة في اجتماعیة الحیاة في الحرم الجامعي. توصي الدراسة الحالیة بإعادة البحث في  

تقویم والھیئة األكادیمیة ودورھا في تنمیة الوعي االجتماعي أنشطة تنمیة الوعي االجتماعي لدى الطالب وھي إدارة الجامعة والمناھج وال
 .لدى الطالب وأنشطة الجامعة وبرامجھا ومؤتمراتھا وكافة مرافق الجامعة التي تساعد في تنمیة الوعي االجتماعي لدى طالب الجامعة
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سین أو تقیید محتوى كان التحدي یتمثل في العثور على األدوات المناسبة (التدخل المھني) لزیادة مشاركة الطالب المجتمعیة دون وضع أعباء إضافیة على المدر
 . التدریس وأسلوبھم

 
 اھداف الدراسة . 3
 

 االھداف التالیة: تسعى الدراسة الحالیة لتحقیق 
 . تنمیة وعي الطالب بالمشاركة المجتمعیةمعرفة مدى تأثیر التدخل المھني (المحاضرات) على  .1
 . تنمیة وعي الطالب بالمشاركة المجتمعیةمعرفة مدى تأثیر التدخل المھني (المناقشة الجماعیة) على  .2

 
 الدراسة  سئلةا. 4
 

 التالیة: سة اإلجابة عن التساؤالت ا رتحاول الد

 ؟ تنمیة وعي الطالب بالمشاركة المجتمعیةما مدى تأثیر التدخل المھني (المحاضرات) على . 1
 ؟ تنمیة وعي الطالب بالمشاركة المجتمعیةما مدى تأثیر التدخل المھني (المناقشة الجماعیة) على . 2
 
 مراجعة األدبیات . 5
 التعلم من خالل المحاضرات . 5.1

كز أسلوب المحاضرة بشكل أساسي  تیتم استخدام طریقة المحاضرة بشكل متكرر. تستخدم ھذه الطریقة من أجل اكتساب المعرفة والمفھوم. یر  التعلیم، في مجال  
دریس والتعلم بأكملھا. یخطط المعلمون ویتحكمون في عملیة الت  الطریقة، على األھداف المعرفیة. التركیز الرئیسي لھذه االستراتیجیة ھو تقدیم المحتوى. في ھذه  

طریقة المحاضرة ھي الطریقة األكثر مالءمة واألرخص تكلفة لتدریس أي   .یمكن للمدرس االستفادة من الوسائل السمعیة والبصریة  ممتعة، لجعل المحاضرة  
یقة المحاضرة ھي نھج یتحكم فیھ المعلم ویتمحور حول مادة. یكاد ال یتطلب استخدام األجھزة العلمیة والتجارب والمواد المساعدة باستثناء السبورة السوداء. طر

یتكلم المعلم الوحید ویستمع الطالب بشكل سلبي. ھذا یخلق بالدة   الطریقة،المعلومات حیث یعمل المعلم كمورد دور في التدریس في الفصل الدراسي. في ھذه  
 في الفصول الدراسیة حیث یتوقف التفاعل بین التلمیذ والمعلم. 

 لتعلم من خالل المناقشة الجماعیة ا 5.2
 

توفر المجموعات العدید من الموارد المفیدة وتعد المناقشة الجماعیة واحدة من أكثر استراتیجیات التدریس ممارسة ودراسة بشكل مكثف في الفصل الدراسي . 
) أن المجموعات 2017الحظ جیل وماتافیلي ( .(Hager  ،2014 ؛ Burke  ،2011) للحصول على مزید من المعلومات بسبب تنوع خلفیات األعضاء وخبراتھم

حسن أداء الطالب ومثابرتھم ومواقفھم  شجع المناقشة الجماعیة الطالب على تحقیق كائنات التعلم المشتركة. لقد ثبت أنھ یُ تلعب دوًرا حیویًا في التعلم التنظیمي. تُ 
ودعم إعادة الھیكلة المعرفیة   أفكارھم، یمكن أن یوفر فرًصا للمتعلمین لوصف   .(Wilson  ،Brickman & Brame  ،2018) واكتساب فھم أفضل ألنفسھم

 Mentz) فوائد التعلم للمناقشة التعاونیة أو الجماعیة أكبر من الفوائد المكتسبة من العمل الفردي .(Kagan   ،2014 ؛  Burke   ،2011) التي تؤدي إلى التعلم
& Goosen   ،2007). وتطویر مھارات التفكیر النقدي والتواصل   النشطة، وتشجیع التعلم والمشاركة    الطالب، ات وسیلة فعالة لتحفیز  یمكن أن تكون المجموع

إنھا استراتیجیة جیدة لتعزیز  .(Chiappetta & Koballa   ،2009) واتخاذ القرار. تسمح المناقشة الجماعیة للطالب بالتعبیر عن آرائھم وتوضیح أفكارھم
حسن تفكیر الطالب ویساعدھم  یُ  أوالً، یستخدم المعلمون المناقشة الجماعیة لتحقیق ثالثة أھداف تعلیمیة مھمة على األقل.  .لفصل الدراسيمشاركة الطالب في ا 

أكثر بتفكیر  ال یساعد الطالب على تعلم مھارات االتصال القیّمة وتطویر عملیات    ثالثًا، عزز مشاركة الطالب وانخراطھم.  یُ   ثانیًا، على بناء فھمھم للموضوع.  
تشمل فوائد المناقشة الجماعیة مساعدة الطالب على تطویر تفكیرھم    )، Platt (2004و    Hertensteinو    Dallimore). وفقًا لـ  Arends  ،2011فاعلیة (
ستؤثر فائدة التعلم   ختصار، بإوتعزیز القدرة على اتخاذ اإلجراءات.    اإلبداع، وتحفیز    المتنوعة، النظر  وخلق التقدیر لوجھات    الذاتي، وتعزیز الوعي    النقدي، 

یة االجتماعیة للتعلم.  داخل المناقشة الجماعیة بشكل كبیر على مشاركة األعضاء وتعاونھم. یتوافق ھذا الرأي مع كل من المنظورات االجتماعیة المعرفیة والثقاف
اجتما منظور  االجتماعیة.    معرفي، عي  من  السیاقات  في  مدمجة  معرفیة  عملیة  ھو  التعلم   وبالتالي، التعلم  نتائج  على  والمعرفیة  االجتماعیة  العوامل  تؤثر 

)Tjosvold  ،Chen  ،Huang & Xu  ،2014  ؛Wilkinson & Fung  ،2002  یتم بناء التعلم أثناء التفاعل والنشاط مع   االجتماعیة،). من منظور الثقافة
 ). Hager ،2014؛ Gil & Mataveli ،2017ھناك ترابط بین العملیات االجتماعیة والفردیة في البناء المشترك للمعرفة (  خرین؛ اآل

 مشاركة الطالب 5.3
 

نتیجة   المجتمعیة ھي  التخطیط والتنفیذ  الدیمقراطیة، المشاركة  الناس في  یتم إشراك  أنھم یتحملون   .(Kouba   ،2018) حیث   & Braun) المسؤولیةكما 
Zolfagharian  ،2016). تعد مشاركة مجتمع الطالب أمًرا بالغ األھمیة لخلق تعلم نشط وخالق وممتع (Phaswana   ،2010).  یعتقد المعلمون أن زیادة

كأفراد ومجموعات لدیھم الحق والوسائل   یتم تمثیل المشاركة المجتمعیة .(McMullen  ،2014 ؛ Lo  ،2010) مشاركة المتعلم تنتج قدًرا أكبر من التعلم للطالب
أعطیت  .(Niia  ،Almqvist  ،Brunnberg & Granlund  ،2015) والمكان والوقت والفرصة إلبداء آرائھم وفھمھم والمساھمة في األمور التي تؤثر علیھم

سھا في عملیة التعلم ھي التعاون والمشاركة ، وطرح  ، فإن جوانب المشاركة التي یمكن قیا Lo (2010) وجھات نظرھم وفقا ألعمارھم ونضجھم. وفقًا لـ
، یتم تقسیم قدرات التعاون  Bosworth (1994) األسئلة ، وتقدیم اإلجابات ، وتقدیم االستنتاجات ، واإلجابة على األسئلة ، والعمل أمام الفصل. بینما وفقًا لـ

 .وبناء المجموعة ، ومھارات االستفسار ، وحل النزاعات ، والعرض التقدیميفي المجموعة إلى خمس فئات ، وھي: مھارات التعامل مع اآلخرین ، 
 

الكفاءة الذاتیة العالیة إنجاًزا    ي شخصیة الطالب. یُظھر الطالب ذوھناك عدة عوامل تؤثر على مشاركة الطالب في المجتمع في عملیة التعلم. األول یكمن ف
). یظھرون اھتماًما أكبر بمعرفة المزید من خالل طرح األسئلة 2008؛ ستیوارت ،    1996  باجاریس، أكادیمیًا أفضل ویشاركون أكثر في الفصل الدراسي (

مثل كونھ داعًما ومتفھًما   المعلم، ھي تلك السمات التي أظھرھا  وإبداء اآلراء ومناقشة الموضوعات في الفصل. العامل الثاني المھم ھو أن سمات ومھارات المعلم  
وھم إیجابیون ومنفتحون وساھموا في مشاركة الطالب النشطة في    ویومون، ودودًا وودودًا من خالل السلوك اإلیجابي غیر اللفظي. یبتسم ھؤالء المعلمون  

) في Yu and Lee (2015). وجد بحث  Fassinger  ،2000؛  Dallimore et al.  ،2004المجتمع  مشاركتھم  یؤثر على  التعلم  في  الطالب  دافع  أن   (
 بما في ذلك عملیة التخطیط والحقائق الداعمة.   المجموعة، المجموعات. ترتبط مشاركة الطالب في المحاضر والمناقشة الجماعیة ارتباًطا وثیقًا بفعالیة مناقشة 
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، باإلضافة إلى مراجعة متعمقة لألدبیات المتاحة واختیار تطبیق النھج النوعيیستند التحلیل المقدم في ھذا التقریر إلى البیانات األولیة التي تم جمعھا من خالل 
  المقابالت الجماعیة لتكون أداة الدراسة في جمع البیانات.ت الدراسة على استخدام . ركزمن مجتمع الدراسة  المقابالت النوعیة مع أصحاب المصلحة الرئیسیین

بتوجیھ   الباحثإلى اثني عشر شخًصا یتشاركون في خصائص أو اھتمامات مشتركة. یقوم    اربعةجموعة ھي مقابلة جماعیة لما یقرب من  على المالتركیز  
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المشاركین على مشاركة تصوراتھم ووجھات نظرھم. مجموعات التركیز ھي   بیئة تشجع  الباحث المجموعة بناًء على مجموعة موضوعات محددة مسبقًا. یخلق  
 بناء على ذلك تم اعتماد ھذه المنھجیة في جمع البیانات للدراسة الحالیة.  .مما یعني أن البیانات وصفیة وال یمكن قیاسھا رقمیًا النوعیة، طریقة لجمع البیانات 

التحقیق و  المقابالت، من خالل   الباحث من  الطالب وتعلیقاتھم ومشاعرھم.تمكن  آراء  المتعمقة حول  المعلومات  القیام بمقابالت مع   فحص  طالب من  5تم 
 الجامعات اللیبیة. 

 
 النتائج والمناقشة . 7

ركین في المقابالت  من اھم االختبارات التي تمت على البیانات المجمعة كان تحلیل البیانات االولیة لمجتمع الدراسة. بعد ذلك تم مراجعة كل إجابات المشا
 وتفریغ اجاباتھم ومناقشتھا. 

 البیانات األولیة للمشاركین  7.1

. تم اختیار العینات  جامعات وھي جامعة طرابلس وجامعة بنغازي وجامعة الزاویة  3مشاركین من    5المشارك في الدارسة الحالیة من    مجتمع الدراسةتكون  ی
تم   .مشاركین من البكالوریوس ومشارك من الماجستیر ومشارك من الدكتوراه  3. تم اختیار  جمیع مستویات الدراسة الجامعیة والدراسات العلیاالمشاركة من  

ة في الدراسة.  التنویع بین المشاركین من مختلف المستویات الدراسیة إلیجاد اراء مختلفة من وجھات نظر مختلفة تضمن موثوقیة وصالحیة البیانات المقدم
 التالي البیانات األولیة  لمجتمع الدراسة . 1یوضح الجدول 

 المستوى الدراسي  الجامعة  العمر الجنس  المشاركین
 بكالوریوس  جامعة طرابلس  سنة 21 ذكر 1 المشارك
 دكتوراه  جامعة طرابلس  سنة 37 ذكر 2 المشارك
 ماجستیر  االكادیمیة اللیبیة  سنة 41 أنثى  3 المشارك
 بكالوریوس  جامعة طرابلس  سنة 19 أنثى  4 المشارك
 بكالوریوس  جامعة الزاویة  سنة 22 ذكر 5 المشارك

لكي یستطیع الحصول على معلومات   باألمرمعنیة  جامعات مختلفة ومستویات دراسیة مختلفة  من    طالب  الباحث تحرى ان یختاریوضح الجدول السابق ان  
ان كل المشاركین كانت لدیھم معلومات قیمة في مجال وعي الطالب بالمشاركة   األولیة لمجتمع الدراسةقیمة ومختلفة من كل المشاركین. تشیر نتائج البیانات  

مشاركات اناث فقط مما تؤكد ھذه   2ان اغلب المشاركین في الدراسة كانوا من فئة الذكور حیث كان ھناك    1المجتمعیة في لیبیا حالیا. كما یوضح الجدول  
 على اسئلة المقابلة.  لإلجابةدقیقة  30الى  20 ما بینكل مشارك وقت   واخذلمشاركین كال على حده النتیجة ان االغلبیة كانت للذكور. تمت مقابلة كل ا

  نتائج الدراسة  7.2
أن نموذج التعلم من خالل المحاضرات أثبت فعالیتھ في تعزیز الشعور بالوعي االجتماعي والبصیرة في قومیة الحیاة في الحرم   3و    2و    1أوضح المشاركون  

مواض أسئلة حول  أو یطرحون  بنشاط  یناقشون  الطالب  من  قلة  المتعمقة.  النظریات  على  الطالب  مناقشات  اقتصرت  المحاضرات،  یع الجامعي. من خالل 
بین المشاركین انھ من خالل المناقشات الجماعیة یمكن للطالب أن یناقشوا بشكل أكثر ثراًء وأعمق. یصبح الطالب أكثر اجتھادًا   االخر، الجانب  المحاضرة. وفي  

حرجة، ال تقتصر فقط في فھم النظریات التي تم تقدیمھا ألنھا طبیعیة ألنفسھم. تصبح وجھة نظرھم في معالجة مشكلة أو حالة في عملیة التعلم أكثر انتشاًرا و
لقرار أكثر إبداًعا  على النظریة التي یحصلون علیھا ولكن أیًضا من العوامل األخرى ذات الصلة أو العوامل ذات الصلة أو التأثیرات ذات الصلة، بحیث یكون ا 

كن للطالب معرفة أن مسؤولیة المشاركة المجتمعیة  وأكثر رؤیة. یكشف جمیع الطالب بنشاط عن آرائھم والتعبیر عنھا وینتقدون النظریات التي تعلموھا. یم
 لیست فقط على عاتق الجامعة ولكن أیًضا على المجتمع ككل، بما في ذلك أولئك الذین ما زالوا طالبًا. 

 
كونوا كائنات اجتماعیة  والقدرة على فھم مشاعر اآلخرین وتفاعالت المجتمع، وتوظیفھم لی  مجموعة، تحقیق الذات كعضو في  ان    5و    4كما أشار المشاركون  

العادات والتقالید   الوعي   االجتماعیة،ویفھمون  المجتمع. بمعنى أن  في  الفردي  االندماج  لتسھیل  المجتمع   ةاالجتماعی  بالمشاركة  وذلك  الفرد من رؤیة  یمّكن 
والمناقشة الجماعیة  ركین الى أھمیة كال من المحاضرات  كما أشار المشا  ومشكالتھ من منظور شامل، ویكون فاعًال في ھذا المجتمع بناًء على وعیھ االجتماعي.

ثبت أن أنشطة المحاضرات والمناقشة الجماعیة تعمل على تحسین الوعي االجتماعي للطالب. یدعي الطالب   حیث انھ  لتنمیة وعي الطالب بالمشاركة المجتمعیة
صادر مختلفة للرؤیة. أنھم یجدون العالم كصف دراسي، كعملیة تعلم ال یمكنھم اكتسابھا من الناحیة النظریة ولكن یمكن العثور علیھا في الحیاة الواقعیة مع م 

 .ھم یصبحون أكثر امتنانًا لحیاتھم من خالل المناقشة الجماعیة. كما أنھم ممتنون ألنھم یتمكنون من التفاعل مع بعضھم البعض بشكل مباشریكشف المشاركین أن
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ان   السابقة  الدراسات  أظھرت  السابقة حیث  الدراسات  نتائج  سیاق  في  تأتي  الحالیة  الدراسة  نتائج  في  كل  مناقشات الطالب  نتائج  المجموعة مسؤولون عن 

كوستدینوف ، بوزید ، بیكولت ، أغاسریان    سینوت،المجموعة. یثبت بناء مجموعات من طالب المدارس الثانویة أنھ أكثر طبیعیة من تكوین مجموعات البالغین (
ولدیھم حس بالمسؤولیة.   العمل، ). كان الطالب حریصین على  ٪ 93). مشاركة الطالب في بناء المجموعة أعلى مما ھي علیھ في اآلخرین (2010وبیرنییھ ،  

حیث تتوقع كل مجموعة أن یكون لدى األعضاء مھارات تحكم وأن یحصلوا على أنماط سلوكیة معتمدة. یبدو أن المشاركة   اجتماعیة، عملت المھام كتوقعات  
وكانوا متوترین    التعلم،). كان الطالب یأملون في الوصول إلى ھدف  Stewart  ،2008؛  Niia et al.  ،2015االجتماعیة ضروریة للتحصیل األكادیمي (

 & Triyanto ؛  Juan & Visser   ،2017) إن دور المعلمین والبیئة المدرسیة لھ تأثیر كبیر على نجاح عملیة التعلم  عندما ال یعملون أو ینھون مھمتھم.
Handayani   ،2016). ن یصبح الطالب سلبیین ، وأن یستمعوا إلى المعلم في الفصل ، بدالً من البحث عن معلومات  تسببت أنظمة التعلم في إندونیسیا في أ

حیث یُطلب من الطالب مراجعة الكثیر من المعلومات. ال تعتبر القراءة رتیبة   ممتع،أو معرفة تتجاوز ما تم تدریسھ. یجب تقدیم ورقة العمل في شكل مشروع 
 Mullis   ،Martin   ،Foy & Drucker،   [PIRLS]) ر شیئًا ممتعًا للطالب. تقدم البحث في دراسة القراءة والكتابة الدولیةولكنھا تعتب  لالھتمام، وغیر مثیرة  

األخیر من المركز الرابع إلى  بین  تقع    ندونیسیا ز التقییم ، تبین أن ا، دراسة دولیة في مجال القراءة لألطفال في العالم برعایة الرابطة الدولیة إلنجا (2012،  
فیما یتعلق بالقدرة على القراءة للطالب أیًضا إلى أن القدرة على   2015لعام   (PISA) دولة. أشارت نتائج برنامج البحث الدولي لتقییم الطالب الدولیین  45بین  

التي احتلت المركز الثاني    بفیتنام، تلك الخاصة  دولة شملھا االستطالع. كانت النتائج أقل من    76من    69القراءة للطالب في إندونیسیا احتلت تسلسل السجالت  
 23الئحة بشأن تنمیة السمات البارزة لالئحة رقم  (Kemdikbud) عشر من بین جمیع الدول التي شملھا االستطالع. أصدرت وزارة التربیة والتعلیم والثقافة

رس. كما أصدرت كتابًا ألولیاء األمور وكتیبًا للجیب عن حركة محو األمیة في دقیقة في بدایة الد   15، حیث یجب أن تجعل المدرسة ثقافة القراءة    2015لعام  
 .یز مھارات القراءةالمدرسة. یكشف ھذا الكتاب كیف یمكن للمدارس أن تسعى جاھدة لتطویر ثقافة محو األمیة ، وتفصیل األنشطة لتعزیز اھتمام المتعلم ، وتعز
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كثیًرا عن الرغبة في القراءة من مصادر مختلفة. أشارت نتائج االمتثال إلى أن الرغبة في التفكیر التجریبي من   ال تختلف الرغبة في تقدیم دلیل لدى الطالب
فقد أثر نقص األدب المقنع وغیر المكتمل على تقدیم الطالب لألدلة. كان الطالب على درایة    ذلك، قبل الطالب تضمنت أدلة في وقت المناقشات العدیدة. ومع  

 عن رأي أو القیام بعمل جید یجب أن یكون مصحوبًا بتأكید. سیطر الطالب األذكیاء على جانب االكتشاف الذي شارك فیھ الطالب في الكشف عن  بأن التعبیر
 نشاًطا،أكثر  بدأ أعضاء آخرون في الرد ومحاولة إبداء آرائھم. یشیر ھذا البحث إلى أن البادئ یحتاج إلى جعل المجموعة    المناقشة، أثناء    ذلك، فكرة. ومع  

لي والثقافي للفصول  بمعنى. القائد الذي سیبدأ النشاط في العمل الجماعي. یجب أن تكون القیادة قادرة على تطویر مناخ مالئم في المنظمة. كان المناخ الھیك
 .)2016(، Naicker ،Grant & Pillay) الدراسیة متقبالً لتوسع القیادة

 
في عملیة التعلم. كان لدى الطالب الرغبة في العثور على ھویتھم وإظھار أنفسھم في مجموعة. ساھم جمیع الطالب تقریبًا  تابع التالمیذ بنشاط جمیع الخطوات 

المجموعة. في أنشطة الفصل. أدرك الطالب وناقشوا العالقة بین مادة الدورة وجانب آخر من جوانب حیاتھم. أصبح ھذا ھو األساس أو سبب المشاركة في  
 ل التي أثرت على مشاركة الطالب بناًء على تحلیل مؤشرات أو معاییر المشاركة في ما سبق ھي الرغبة في االعتراف بھم في مجموعات. كانواكانت العوام

ھم في موقف شاركتمتحمسین إلكمال المھام التي منحت الثقة وجو المجموعة التعلیمیة والدعم من أعضاء المجموعة. بنى الطالب على معرفتھم السابقة أثناء م
یمكن أن تساعد المشاركة أیًضا في زیادة مشاركة الطالب والتزامھم بالمدرسة ، وھو أمر بالغ    ،  Yonezawa and Jones (2006) صعب معرفي. وفقًا لـ

الحافز نتائج متوسطة إلى عالیة   ھم تجاه العمل. حقق المتعلمون ذواألھمیة لتعلم الطالب وإنجازھم. النتیجة األولیة المتوقعة للمجموعة ھي تحفیز الطالب وموقف
ربما یكون التعلم الجماعي ھو األنسب   .یعتقد الطالب أن النجاح في العمل المدرسي نتج عن جھدھم .(Schulze & Lemmer   ،2017) في نتائج التعلم

حیث لم یكن من الممكن   الجلوس، لعملیات التعلم التي تتضمن التطویر المفاھیمي والتفكیر وحل المشكالت. كانت إحدى العقبات في ھذه الدراسة ھي ترتیبات  
للعروض   ألثاث. یجب تغییر أنماط الجلوس الجسدیة لتسھیل تفاعل الطالب في مواقف العمل المختلفة. قد یكون الطالب الذین یجلسون في صفوف وظیفیةنقل ا

ذین یتمتعون بقدرات یجب التأكید على بعض األشیاء وإصالحھا لتقلیل ھیمنة الطالب ال   ذلك، ولكن لن یكون ذلك مفیدًا للعمل. عالوة على    للمعلم، التقدیمیة  
فستصبح تجربة التعلم  استراتیجي، إذا تم التخطیط للعالقة بین مجموعات معینة وتفاعالت الطالب ومھام التعلم بشكل  ذلك،معرفیة أفضل. بصرف النظر عن 

 للطالب أكثر فعالیة. 
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ھناك نوعان   ذلك، خلصت نتائج ھذه الدراسة إلى أن بناء مشاركة الطالب في مجموعة یتطلب موقف االحترام المتبادل ووعي الفریق والقیادة. باإلضافة إلى  
جماعیة. یجب مراعاة دور ) المناقشة ال2) المحاضرات.  1من التدخل المھني التي من خاللھا یستطیع الطالب ان یرفعوا وینمو وعیھم بالمشاركة المجتمعیة:  

لزیادة مشاركة الطالب في عملیة المشاركة المجتمعیة. إن جعل الطالب نشیطین في عملیة التعلم یساعدھم على تحقیق مستویات   جامعةومشاركة المعلم وال
دراسة الحالیة بإعادة البحث في أنشطة تنمیة الوعي  أكثر عمقًا من الفھم والمشاركة المجتمعیة، وقد كان تحدیًا للطالب المشاركین في ھذا المجال. تقترح ال 

الجامعة وبرامجھا   االجتماعي لدى الطالب وھي إدارة الجامعة والمناھج والتقویم والھیئة األكادیمیة ودورھا في تنمیة الوعي االجتماعي لدى الطالب وأنشطة
 جتماعي لدى طالب الجامعة. ومؤتمراتھا وكافة مرافق الجامعة التي تساعد في ذلك. تنمیة الوعي اال
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