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 بيـــان

 

أقر أنا مقدمة الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي               

وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقـدم          .  الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد       

 .لنيل أية درجة عليا ألي جامعة أو معهد

 

 

 :التوقيع

 أمـال حسين محمود خليل

 : ريخالتا



ب 

 اإلهــداء
 إىل من علمين كيف يـكــون الـــصرب يف احلــــــيـاة ..  إىل من هو مبعث فخـري واعتـزازي 

 إليك  والدي احلبيب                       أمد ا يف عمره
لكِ يا أعــظم  .. يا مهسـةً أودعها ا كـل معا�ي الفضيلـة  .. إىل �بـض الدفء يف ثنايـا القلب       

   إليكِ  والدتي احلنو�ــــة              ـن فـي الوجـود ويا أمسى  معا�ي  احلب  واحلنان م
 إىل من مل يتـــــوان حلظةً عـن مسـاعدتي.. إىل مـن تعجز الكلمات عــن شـــــكرهِ وتقديـره 

       إليك  زوجي  العزيز     
  الذين حتملــــوا الكثري ال�شــــــــــغايل عنهم إىل.. إىل الشـموع املضيئة اليت تنري طريـق حياتي 

 املهندس عبد العزيز وأمحد وحسن:   إليكم  أبنائي األعزاء
 إليـــــكن  أخـــــــــــواتي الغالـــــــــــــــــيات... إلـــى مثــلــي األعــلــى وتـــوائــــــم الـــــــروح  

 إليكم  أخوتي األحــــــباء...ابضــة بــالـمحبــة واإلخــــالص إلـى القـــلــوب البيضــاء النـــ
 ويــــــــــد ســــــــــــاعـدتين فـــي دراســــــــــــيت .. إلــــى كــــــــــلِ عيـــــــــنٍ تــــــــابعتنــــــــــــــي 

 إليكم  أهلي وأصدقائي
 أعــيـــــش فـــــــــي ذكــــــــــــراه اخلــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــدهالــــــــذي .. إلــــــــى روح الــحبيب 

أخي املرحوم املهندس حممود رمحه ا  إليك 
 ــــــــــــــــامإلــــــــــى أرواح مــــــــن أبــــكــــيـــا�ـــــــــي لـــــفــــراقهمـــــــــــــــــا هــــــــــــــــــذا العـــــــ

 عمي عبد الرزاق خليل وزوج أخيت اياد بركات رمحهما ا :  إليكما
 إليكم يا شـــهداء�ا األبــــرار..... إلـــــى مــــن رووا بــدمــائـــــهم ثـــــرى فلســــــطني 

   يا فلســـطني احلبيبـــــةإليكِ...... إلــــى كـــل ذرة تـــراب يف هـــــــذا الوطـــن الغالـــــــي 
 ثةالباح                  

ليخلال ـآم
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 شكر وعرفان

ال يسعني بعد أن وفقني اهللا .  الحمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا محمد الرسول األمين    

الدكتور محمود  :  إلى إتمام هذه الدراسة إلى أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى أستاذي الكريم           

ز به من أصالة في العطاء واالنتماء، فقد أعطـاني          أبو سمره، أطال اهللا في عمره لما يتمي       

من المالحظات القيمة التي أسهمت في تطوير هذه الدراسة الكثير، وسـهل لـي األمـر،                

وشجعني على المضي قدماً بخطى ثابتة ونفس مطمئنة، ليخرج هذا العمل والوصول بـه              

 .إلى نتائج مشرفة بإذن اهللا

لعرفـان إلى عضـوي لجنة المنــاقـشــة      كما يسعدني أن أقدم جزيل الشــكر وا      

الدكتور تيسير أبو ساكور ممتحناً خارجياً، والدكتور غسان سـرحان ممتحنـاً  داخليـاً،               

 .لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الدراسة والعمل على إثرائها

كما وأتقدم بالشكر إلى االساتذه الذين حكموا االستبانة، لما قدموه من رأي وإرشاد ساعدت              

تطوير أداة الدراسة، وأتقدم بالشكر والتقدير إلى أسرة جامعة القدس المفتوحة ممثلـة             في  

برئيسها األستاذ الدكتور يونس عمرو، الذي أتاح لي فرصة إجراء هذه الدراسـة علـى               

الجامعة، والى الدكتور سفيان كمال نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية الذي شجعني            

وإلى الدكتور سمير النجدي نائـب رئـيس الجامعـة للـشؤون     .  على عمل هذه الدراسة  

 .اإلدارية

كما أتقدم بالشكر إلى الدكتور محمد شاهين مدير منطقة الخليل التعليمية، والى جميع مـن               

 .ساهم في إخراج هذا العمل من العاملين والعامالت في جامعة القدس المفتوحة

 



ث 

 

 

 

راسات العليا وجميع أعضاء هيئة التدريس فـي        كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى عمادة الد      

 .قسم التربية في جامعة القدس

الذي يتشوق  .  فإلى جميع من سلف ذكرهم أتمنى مزيداً من التوفيق والنجاح لبناء الوطن           

 .للحرية

 

 .واهللا ولي التوفيق

 

 الباحثة                 

خليل آمـال                                                                               
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 الملخص 

 

  األكاديميين المتفرغين في المعوقات التي تواجه المشرفين

 .جامعة القدس المفتوحة في فلسطين

 

 آمال حسين خليل: إعـداد

 محمود أحمد أبو سمرة. د: إشراف

 

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين           

من الجنس، والدرجة   في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين، واختالفها تبعاً لمتغيرات كل           

 .العلمية، والتخصص، وسنوات الخبرة، والرتبة األكاديمية، والمنطقة التعليمية

 :وتحددت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤالين التاليين

ما المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحـة             .1

 في فلسطين؟

 تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعـة القـدس          هل تختلف المعوقات التي    .2

الجنس، والدرجة العلمية، والتخـصص، وسـنوات الخبـرة فـي           : المفتوحة باختالف 

 الجامعة، والرتبة األكاديمية، والمنطقة التعليمية؟

تكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعـة القـدس             

مشرفًا ومـشرفة   ) 200(  والبالغ عددهم     2004/2005لسطين للعام الجامعي    المفتوحة في ف  

 . مراكز دراسية) 6(منطقة تعليمية و) 14(موزعين على 
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ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة ببناء استبانة، لتحديد المعوقـات التـي تواجـه               

 : من جزأينالمشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة، مكونة 

فقرة موزعة على   ) 48(تحتوي  : اشتمل على معلومات عامة، والجزء الثاني     : الجزء األول   

مجال يتعلق بالنظام التعليمي المفتوح والتعلم عن بعد، ومجـال المعوقـات            : أربع مجاالت 

 .اإلدارية والمالية، ومجال المرافق والبنى التحتية، ومجال النمو المهني والبحث العلمي

مت الباحثة بالتأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها بالطرق العلمية المناسبة حيـث بلـغ               وقا

 .)0.94(معامل ثبات االستبانة 

 :وبعد إجراء التحليل اإلحصائي المناسب للبيانات توصلت الباحثة إلى النتائج التالية

 المفتوحـة   إن المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس          .1

، )3.59(في فلسطين كانت ضمن الدرجة المتوسطة، وبمتوسط حسابي للمجال الكلي           

 ).0.63(وانحراف معياري 

المعوقات المتعلقة بالنمو المهني والبحث العلمي حاز على أعلى متوسط حسابي ، ثـم               .2

لتعلم عن  يأتي في المرتبة الثانية مجال المعوقات التي تتعلق بالنظام التعليمي المفتوح وا           

بعد، ، ثم يأتي في المرتبة الثالثة مجال المعوقات التي تتعلق بمجال المرافـق والبنـى                

 .التحتية، وأخيراً في المرتبة الرابعة مجال المعوقات اإلدارية والمالية

كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود اختالف في درجة المعوقات التي تواجه المشرفين              .3

 في جامعة القدس المفتوحة باختالف الجـنس وبدرجـة أكبـر            األكاديميين المتفرغين 

 .لإلناث
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وجود اختالف في درجة المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفـرغين فـي              .4

الجامعة باختالف الدرجة العلمية، وبدرجة اكبر لدى المشرفين األكاديميين من حملـة            

 .الدكتوراه

ي تواجه المشرفين األكاديميين المتفـرغين فـي        وجود اختالف في درجة المعوقات الت      .5

الجامعة باختالف التخصص، وبدرجة اكبر لـدى المـشرفين األكـاديميين مـن ذوي              

 .تخصصات العلوم الطبيعية

وجود اختالف في درجة المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفـرغين فـي              .6

اكبر لدى المشرفين الذين تزيـد  الجامعة باختالف سنوات الخبرة في الجامعة، وبدرجة       

 . سنة)12(خبرتهم عن 

وأيًضا أشارت نتائج الدراسة إلى وجود اختالف في درجة المعوقـات التـي تواجـه                .7

المشرفين األكاديميين المتفرغين في الجامعة باختالف الرتبة األكاديمية، وبدرجة اكبر          

 .فأعلىلدى المشرفين األكاديميين الذين يحملون درجة أستاذ مشارك 

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود اختالف في درجة المعوقات التي تواجه المـشرفين              .8

األكاديميين المتفرغين في الجامعة باختالف المنطقة التعليمية، وبدرجـة أكبـر لـدى             

 .المشرفين األكاديميين في غزة
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 : هاوفي ضوء النتائج، خرجت الباحثة بمجموعة من التوصيات والمقترحات من أهم

أن تقوم إدارة جامعة القدس المفتوحة بتخفيف األعباء األكاديمية للمشرفين األكاديميين            .1

 .حتى يتاح لهم الوقت الكافي إلجراء األبحاث العلمية

أن تقوم إدارة الجامعة بتوفير الدعم المعنوي والمادي للمشرفين األكاديميين المتفرغين            .2

 .ث العلميفيها خاصةً في مجال النمو المهني والبح

العمل على زيادة إنتاج وتوظيف الوسائط التعليمية المتنوعـة المرتبطـة بـالمقررات              .3

 .الدراسية وهي من مستلزمات التعليم المفتوح والتعلم عن بعد

العمل على تحسين البيئة المادية وتشمل تحسين المرافق، والتجهيزات الفنية، والتدفئة،            .4

 .ةوالتبريد في مراكز الجامعة الدراسي
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ABSTRACT 

 
The Obstacles That Face Full Time Academic Advisors at 

Al-Quds Open University in Palestine. 

 

Prepared by: 

Amal Hussien Khalil 

Supervised by: 

Dr.  Mahmoud Ahmad Abu Samra 

 

 This study aimed at realizing the obstacles that face full – 

time academic advisors at Al-Quds Open University in 

Palestine. It aimed also, at knowing the effect of the 

following variables: gender, academic degree, specialization, 

years of experience, academic status and educational region. 

 The problem of the study was limited to answer the 

following questions:  

1-  What are the obstacles that face full – time academic 

advisors at Al-Quds Open University in Palestine? 

2-  Do these obstacles differ according to diggetence of 

gender, academic degree specialization, years of experience at 

the university, academic rank and educational region. 
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The Population of the study consisted of all the full – 

time academic advisors at the university for the academic 

year 2004/2005 who are (200) advisors distributed over 

14 educational regions and six centers. 

To achieve the goals of the study, the researcher 

constructed a questionnaire to identify the degree of the 

obstacles that face these advisors at the university. 

 The questionnaire consisted of  48 items distributed on 

four aspects.  

 The researcher tested the validity and reliability of the 

questionnaire by using the suitable scientific methods.  

The reliability rate of the questionnaire was (0.94).  The 

researcher used the suitable statistical analysis and 

reached the following results: 

1. The rate of obstacles that face full – time academic 

advisors was of medium degree.  The total mean was (3.59) and 

the standard deviation was (0.63). 

2. The highest scale of obstacles was in the area of 

obstacles related to academic growth and scientific research and 

the lowest degree was the area related to administration and 

financial obstacles. 

3. The findings of the study showed that there is a 

difference in the degree of obstacles that face the academic 

advisors according to:  gender, educational qualifications,  

specializing, experience, rank, and educational region. 
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According to these findings, the study  introduced some 

recommendations and suggestions:    

1. The university should reduce the academic load of the 

academic advisors to give them the time needed to carry out 

scientific research. 

2. The university administration should provide financial 

and moral support for the full – time advisors at the university. 

3. The university should work on increasing the 

production and us age of audio – visual means related to the 

courses.  This is of courses one of the essential components of 

open education and distance learning. 

4. The university should work on improving physical 

environment when includes buildings facilities, equipment 

healing and air-conditioning the various centers of the 

university. 
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 فهرس المحتويات

 الصفحة المحتوى

 أ بيان 

 ب اإلهداء 

 ت شكر وعرفان

 ج ) باللغة العربية(الملخص 

 ذ ) باللغة اإلنجليزية(الملخص 

 س فهرس المحتويات

 ص فهرس الجداول

 ض فهرس المالحق

 1 خلفية الدراسة ومشكلتها :  الفصل األول

 2 المقدمة

 5 خلفية الدراسة واألدب التربوي

 14 جامعة القدس المفتوحة

 25 مشكلة الدراسة وأسئلتها

 28 أهداف الدراسة

 28 أهمية الدراسة

 29 حدود الدراسة 

 30 مصطلحات الدراسة 

 32 الدراسات السابقة :  الفصل الثاني

 33 الدراسات العربية

 57 الدراسات األجنبية

 68 سات السابقةتعقيب على الدرا

 70 الطريقة واإلجراءات :  الفصل الثالث

 71 منهج الدراسة

 71 مجتمع الدراسة

 73 أداة الدراسة

 74 صدق أداة الدراسة

 75 ثبات أداة الدراسة
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 76 متغيرات الدراسة

 77 إجراءات تطبيق الدراسة

 78 المعالجة اإلحصائية 

 79 نتائـج الدراسـة :  الفصل الرابع

 80 نتائج الدراســـة 

 81 نتائج السؤال األول 

 90 نتائج السؤال الثاني

 91 نتائج السؤال الثالث 

 93 نتائج السؤال الرابع

 94 نتائج السؤال الخامس

 96 نتائج السؤال السادس

 98 نتائج السؤال السابع

 101 ملخص النتائج
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وخلفيتها

 

 : المقدمـة

كافة، وعليه تعلق يعد التعليم العالي رائداً لحركة التقدم واالزدهار الحضاري في المجاالت 

الدول آمالها وطموحاتها في تحقيق الرقي لمجتمعاتها،  واجتياز مراحل التقدم والنمو، والنهوض 

 .حضاريـا وماديا

وتلعب الجامعات دورا مهماً في حياة األمم والشعوب، فالجامعات تزود مجتمعاتها بالكوادر     

لتي تعمل على تقدم المجتمعات وازدهارها، المدربة المؤهلة، وهي التي ترعى األبحاث العلمية ا

وهي المؤسسات المتخصصة التي تقدم لمجتمعاتها أشـكاال متنوعـة من االستشـارات 

وتعتبر الجامعة أداة المجتمع في صنع قيادته في مختلف الميادين ). 2001عبود، (والخدمـات 

ية والفكرية، التي من خاللها يتابع والمجاالت، والمهنية واالقتصادية والسياسية واإلدارية والثقاف

المجتمع مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية ويدفع بعجلة التقـدم التكنولـوجي إلى األمـام 

 ) .2004، ناصيف(

       وتعد الجامعات إحدى أهم المؤسسات في المجتمع، وهي تتبوأ منذ قديم الزمان مكان الصدارة 

لوجي وأساسه في كل مجتمع، ومراكزها البحثية تسارع دوما لتحسس فيه، فهي شعار التقدم التكنو

مشاكل المجتمع وهمومه، وتسعى بكل إمكاناتها إليجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل، ال بل تفكر 

 ).2003، أبو سمرة وزمالؤه( في األمر قبل وقوعه لتجنب المجتمع آثار العديد من المشاكل
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 الجامعة تتحمل أعباء جسيمة من خالل دورها الطليعي، سواء من خالل وعليه يمكن القول إن      

تزويد المجتمع بالكوادر البشرية المؤهلة، أم من خالل مسؤولياتها عن البحث العلمي المرتبط 

 ).2001، عابدين وأبو سمرة(بقضايا المجتمع ومشكالته، لتكون له سندا كما هو لها راعٍ 

ليم الجامعي يشهد اهتماماً كبيراً على مختلف الصعد العربية  أن التع)1995(زيتون ويرى 

والعالمية، كما يشهد تطويرا وتعديالً مستمراً نحو األفضل، لمواكبة حاجات المجتمع واألفراد، 

وخصائص العصر العلمي والتقني، ومتطلبات القرن الحادي والعشرين وتحدياته، االقتصادية 

، إلى أن التعليم العالي في البالد العربية )1992(، الخطيبوأشار . ةواالجتماعية والسياسية والثقافي

ويشير إلى أن إحصائيات اتحاد الجامعات .  شهد توسعاً كميا متسارعاً خالل العقود الثالثة الماضية

جامعة في البالد العربية، كما ازداد عدد طلبة التعليم العالي ) 78(العربية في ذلك التاريخ إلى وجود 

) 1960(مائة وثالثة وستين ألفاً عام ) 163,000(حيث ارتفع من . ل تلك الفترة بسرعة كبيرةخال

، وتوقع الباحث زيادة هذا العدد إلى )1980(مليون وأربعمائة واربعين ألفاً عام ) 1,440,000(إلى 

س وقد زاد عدد أعضاء هيئة التدري).  2000(ستة ماليين ومائتي ألف طالب عام ) 6,200,000(

ستة وسبعين ألف ) 76,000(إلى حوالي ) 1960(تسعة آالف عام ) 9000(خالل نفس الفترة من 

مائتي ألف عضو هيئة ) 200,000(، وتوقع الباحث أن يصل هذا العدد إلى حوالي )1980(عام 

للتعليم العالي في الجامعات ) 2003/2004(  كما تشير إحصائيات *). 2000(تدرس عام 

) 121,886(مؤسسة وأن أعداد الطلبة بلغ ) 11(دد مؤسسات التعليم الجامعي بلغ الفلسطينية ان ع

أكاديمي تعليمي ) 4035(منهم ) 9134(وبلغ مجموع العاملين في مؤسسات التعليم الفلسطينية . طالباً

منهم يحملون درجة الدكتوراه و %) 32(أي . أكاديمي بحثي) 16(أكاديمي إداري و ) 309(و 

 . درجة الماجستيريحملون%) 55(

 

 

).1992الخطيب، (اإلحصائيات الموجودة لدى اتحاد الجامعات العربية لم يتم تحديثها، وهي نفس اإلحصائيات الواردة في *  
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ويحاول القائمون على العملية التربوية توفير الفرص التعليمية لكل فرد من أفراد المجتمع، 

تعلم، بما يتوافق ومتطلبات العصر هذا التكنولوجي حيث يعملون على تحسين عمليتي التعليم وال

المتطور، والمتغير باستمرار، ومع ذلك فقد عجزت العديد من الدول عن توفير الفرص التعليمية 

لكافة أبنائها، مما أدى إلى التفكير في وسائل أخرى لتأمين عملية التعليم لكل فرد، وبطرق مختلفة 

، لذا فكر التربويون في التعلم عن بعد، )التقليدية( التعليمية نسبياً عما هو متبع في المؤسسات 

 ).2000أ (نشوان".  بالجامعة المفتوحة"وإنشاء ما يسمى 

وبالرغم من النمو الكبير في التعليم والتدريب والزيادة الملحوظة في أعداد معاهد التدريس على 

النامية، ما زال يعاني من عدم توفير التعليم اختالف مستوياتها وأنواعها، إال أن العالم، السيما الدول 

والتدريب لفئات متعددة من الناس، مثل ربات البيوت والشباب الذين لم يحالفهم الحظ في االلتحاق 

بالجامعات المقيمة لسبب أو آلخر، واألجيال األكبر سناً الذين فاتتهم فرصة العلم والمعرفة، 

 وليس في قدرتهم االلتحاق بشكل مباشر بالمؤسسات ويتطلعون إلى تحقيق آمالهم وطموحاتهم،

التعليمية التقليدية، الن ظروف حياتهم العملية، أو االقتصادية، أو االجتماعية، ال تساعدهم على 

التفرغ للدارسة وااللتحاق بمعاهد تعليمية بعيدة عن أماكن إقامتهم، من هذا الواقع وغيره برزت 

غلب على الصعوبات، والمشكالت التعليمية، وتوفير الفرص فكرة التعلم عن بعد، من اجل الت

المناسبة للتعليم والتدريب لمثل هذه الفئات، وغيرها من الناس، وكذلك لفتح اآلفاق أمام األجيال 

القادمة لالستمرارية في التعلم، مستغلين كل اإلمكانيات التي تقدمها التكنولوجيا المتقدمة، لتسهيل 

 . الحصول على المعلومات من أي مصدر وفي أي وقت تشاءاالتصال والتواصل، و

 ).2001، الكيالني (

ومنذ سبعينيات القرن الماضي أصبح التعلم عن بعد والتعليم المفتوح، محط أنظار الناس، كما 

أصبح موضع عناية الحكومات والمؤسسات العالمية واإلقليمية التي تهتم بالتعليم والتثقيف، وبات هذا 
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التعليم الوسيلة الفعالة والمالئمة لتعليم الكبار وإكسابهم المعلومات والمعارف والمهارات النوع من 

 ).2001، الرشدان. (والتخصصات التي يرغبون فيها

 ونظرا لميزات التعليم المفتوح ، واستجابتـه لمعالجة الواقع التعليمي للشعب الفلسـطيني 

لكيف المتعلقة بالتعليم الفلسطيني، جاءت فكرة ، ورغبة في حل مشكلة الكم وا)احتالل وتشتت(

 ).1980، أبو لغـد(جامعة القدس المفتوحة 

ويعتمد نجاح أي تعليم جامعي، سواء أكان تقليديا أم عن بعد، على مدى ما يتوفر له من 

مدخالت وعمليات جيدة، وأهمها، أعضاء هيئة التدريس، أو المشرفين األكاديميين، وفق مصطلحات 

لقدس المفتوحة، فال كيان للجامعات بدون أعضاء هيئة التدريس، فهم حجر الزاوية في جامعة ا

التي يواجهونها يعتبر أمراً ضرورياً، ) المعوقات(واالهتمام بالمشكالت . العملية التعليمية الجامعية

 لما في ذلك من أهمية في إيجاد المناخ األكاديمي واإلداري السليم لعمل عضو هيئة التدريس،

ويتسنى له العمل واإلبداع ، وتتحقق مساهمته الفاعلة في نهضة مجتمعه العلمية والتكنولوجية، ولهذا 

 .جاءت هذه الدراسة

 خلفـية الدراسـة واألدب التربـوي 

 :التعليم المفتوح والتعلم عن بعد

فرد على  يعتبر التعليم المفتوح والتعلم عن بعد من النماذج التعليمية التي تهتم بمساعدة ال

وقد أطلقت عدة تسميات على هذين . الحصول على المعرفة، والعلم، والتدريب التي يحتاجها

التعليم المفتوح، التعليم بال حدود، التعليم بالمراسلة، التعليم المستقل، التعليم :  المصطلحين منها

وبرز ). 2001، الرشدان( المنزلي، والدراسة خارج حرم الجامعة، والدراسة الخارجية وغير ذلك

 " :التعلم عن بعد"، و"التعليم المفتوح"تداخل وتشابك بين استخدام مصطلحي 

فالتعليم المفتوح يتميز بإزالة القيود والموانع التي تحول دون التحاق الطالب بالجامعة من خالل 

والتعلم عن .المرونة التي يتمتع بها ومن خالل تغييرات في العالقات التقليدية بين الطالب والمحاضر
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بعد نمط تعليمي يركز على استخدام وسائط تعليمية متعددة بحيث يكون المتعلم مسؤوالً عن تعلمه 

ويرى كل من ودليد، وريس الواردان ). 2001، شاهين( ودون الحاجة إلى المحاضرات المنتظمة

يس مرادفاً له، ، أن التعلم عن بعد هو جزء أو فرع من التعليم المفتوح، ولكنه ل)2005 (مالكفي 

، إن مفهوم التعلم عن بعد يغطي كافة أشكال الدراسة )1997 (نشوان الوارد في هولمبرجويؤكد 

في جميع المستويات التي ليست تحت اإلشراف المباشر واالني للمعلمين التي تقدم للطالب في 

د والتعليم غرف المحاضرات أو التي على نفس المنطلقات ولكنها تستفيد من التخطيط واإلرشا

بأنه  شكل من أشكال ، )1997( نشوان الوارد فيWillen  ولن في حين يعرفه . للتنظيمات الداعمة

التربية حيث يكون للتعليم الشفوي دور نافع ويتم التركيز فيه في فترات قليلة موزعة على العام 

 إمكانية استشارة الدراسي، وفي هذه الفترات يعمل المتعلم في البيت بطريقته الخاصة ولكن مع

 .المعلم عبر الهاتف

 وهو من الرواد في التعليم المفتوح والتعلم عن ،)2000أ( الوارد في نشوان  Moore أما مور

بعد، فيرى أن التعلم عن بعد هو عبارة عن طريقة من طرائق التدريس التي يكون فيها السلوك 

، ويتضمن االتصال بين )ر المتعلم أو الدارسدو(منفصالً عن السلوك التعلّمي ) دور المعلم(التعليمي 

 . المعلم والمتعلم عبر أجهزة وأدوات ميكانيكية وإلكترونية وغيرها

إن التعليم المفتوح ليس إال أحد التطبيقات العديدة للتعلم عن بعد، ) 2004ب(نشوان  ويقول 

 . وإن التعليم المستخدم في التعليم الجامعي المفتوح هو التعلم عن بعد

بأنه شكل من أشكال التعليم ) 1995، كمال(ويعرف دوهمن التعلم عن بعد، كما ورد عند 

النظامي المنتظم للدراسة الذاتية، حيث يتم تقديم إرشادات للطالب، وتحضير المادة التعليمية، وحفظ 

 ومراقبة مدى تقدم الطالب، وذلك من خالل فريق من المعلمين، والذين لكل منهم مسؤوليات ويتم

 .ذلك عن بعد وباستخدام وسائط متعددة يمكن أن تغطي مسافات بعيدة
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هو ، )2001( الكيالني الوارد فياليونسكو والتعلم عن بعد، وكما جاء في تعريف صادر عن 

االستخدام المنتظم للوسائط المطبوعة وغيرها، وهذه الوسائط يجب أن تكون معدة إعداداً جيداً من 

وتوفر الدعم للمتعلمين في دراستهم ويؤكد هذا .  لمتعلمين والمعلميناجل تيسير االتصال بين ا

التعريف أهمية استخدام الوسائط التعليمية في التعلم عن بعد، ويعتبرها الوسيلة الرئيسة لتحقيق 

 .التواصل بين المعلمين والمتعلمين

تلك الجامعات واستخدم مصطلح التعليم المفتوح في العديد من الجامعات في العالم، ووصفت 

بالمفتوحة، حيث يدرس المتعلم معتمداً على ذاته، أي أن التعليم يتمركز حـول المتعلم، فيما يتم 

تنظيم إجراءات وترتيبات لمساعدة الدارسين في تخطي القيود التي قد تحـول دون التحاقهم بالتعليم 

 ومساعدتهم في التعلم وفقاً والتي قد تنشأ من األوضاع الجغرافية والشخصية، أو متطلـبات العمل

 .للوقت والمكان، وبالسرعة التي تتالءم مع متطلبات ظروفهم

، ألنها مفتوحة لكافة أفراد المجتمع، وتفتح لهم المجال لمواصلة "بالجامعة المفتوحة"وسميت 

تكوينهم التعليمي، ومفتوحة في جميع المناطق التي يوجد فيها السكان، أو تتوافر فيها تقنيات 

لمعلومات، واالتصاالت الحديثة، ومفتوحة للخبرات واألفكار واآلراء المفيدة، ومفتوحة كذلك لجميع ا

 .ضوابط معينة الوسائل والطرق التعليمية البناءة والمرنة، ولكن وفق قواعد و

التعليم المفتوح بأنه أحد أنظمة التعليم التي )  2001 (شاهين الوارد في Coffyوقد عرف 

لمعيقات والقيود التي تواجه الطالب ويقوم بإزالة ما هو ممكن منها، كما انه يوظف تسعى لحصر ا

 .استراتيجيات التدريس ال سيما تلك المتعلقة باالستقاللية، والتعلم الفردي

مؤسسة تعليمية تكون في الغالب كبيرة الحجم ) 2001 (الكيالنيوالجامعة المفتوحة في رأي 

اكز التدريس، وتعدد خبراتها ووظائفها، وتنوع العلوم والمعارف التي من ناحية عدد الدارسين، ومر

بأنها الجامعة التي تهدف إلى توفير الفرص التعليمية ) 1986 (دروزةفي حين عرفتها . تقدمها
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المتكافئة لكل الناس وهم في أماكنهم فهي جامعة ال يسعى إليها الطالب، وانما هي التي تسعى إليهم، 

 .ضي الطالب وانما تهتم بحاضرهوال تسأل عن ما

فترى التعليم المفتوح بأنه ذلك التعليم الذي يعنى بنقل ) 1996 (جامعة القدس المفتوحةأما 

التعليم إلى الطالب في موقع إقامته أو عمله بدالً من انتقال الطالب إلى مؤسسة التعليم نفسها، وبذلك 

يف برنامج الدارس وسرعة التقدم فيه بما يتفق يمكن أن يزاوج الطالب بين التعلم والعمل، وان يك

 .مع أوضاعه وظروفه على اختالفها

تعليم وليس تعلماً، وهذا يعني أن الذي يعلم : التعليم المفتوح بأنه أوالً) 2001 (حمدانوعرف 

تعلم مفتوح بمعنى انه مفتوح لكل راغب فيه، وقادر عليه، :  ويتعلم هو الفرد نفسه، وهو ثانياً

ر من قيود التعليم االنتظامي الخاصة بالمؤهل العلمي السابق، ومعدل العالمات أو الجنس أو ومتحر

 .السن أو الوضع االقتصادي واالجتماعي والسياسي

بمعنى انه مفتوح للناس جميعاً لكل فئات السن من الجنسين ولذوي المعدالت المختلفة ممن 

ن ال يحملون الثانوية العامة من اجل إعادة استكمال ومم. يحملون الثانوية العامة، والدبلوم وغيرها

 .دراستهم، وان كان ذلك ال يؤدي في جامعة القدس المفتوحة إلى درجة علمية

أي ال يحتاج إلى حرم جامعي كما في الجامعات :  والتعليم المفتوح ايضاً مفتوح لألمكنة

الدراسية كما  في جامعة القدس االنتظامية، وانما ينتشر في مختلف األمكنة من خالل المراكز 

المفتوحة، أو من خالل التعلم عبر اإلنترنت، وهو ايضاً مفتوح لألفكار، أي أن مؤسسات التعليم 

 .المفتوح تتحمل مسؤولية اكبر من مسؤوليات الجامعات األخرى في دفع النماذج الفكرية إلى األمام

سلة متعاقبة من الثورات في مناهج ومفتوح للمناهج، فقد قادت مؤسسات التعلم المفتوح سل

التعليم عن بعد بالجامعة المفتوحة، وأوجدت تكامال بين التلفاز واألفراد والوسـيط التقليدي 

انه )  2005 (بدران والدهشانوأكد .  وتميزها من الوسائط التعليمية) المادة المطبوعة(المطبـوع 
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حيث يرى هؤالء أن التعليم المفتوح والتعلم عن ال يوجد فرق بين التعلم عن بعد والتعليم المفتوح 

 .بعد وغيرهما مترادفات بذات المعنى تحمل معنى االنفتاح والديمقراطية في التعليم والتعلم

والواقع إن التعلم عن بعد يعد بمثابة أحد الطرق المستخدمة في مجال التعليم المفتوح 

ديم التعليم الجامعي العداد كبيرة من الطالب والجامعات المفتوحة تشكل أحد المالمح المميزة لتق

فإنها مع ذلك تظل فصالً واحدا فقط من قصة . والتي حققت شعبية هائلة لمدخل التعلم عن بعد

 .التوسع الكبير خالل السنوات األخيرة في التعلم عن بعد

عادة بمساعدة فالتعلم عن بعد هو تعليم يحدث عندما تكون هناك مسافة بين المتعلم والمعلم ويتم 

أما التعليم المفتوح فهو نوع من التعليم تتعلق فلسفته بتحسين فرص .  مواد تعليمية يتم إعدادها مسبقاً

 .االلتحاق والتركيز على المتعلم

 : خصائص التعليم المفتوح

 ): 2001، شاهين(يمتاز التعليم المفتوح بجملة من الخصائص أهمها 

و من التعليم فرص االلتحاق للراغبين بالدراسة دون شروط أو قيود، إذ يوفر هذا النم: االتاحية -1

ففيه يعتمد الطالب على نفسه، باعتباره محور العملية التعليمية، معتمداً على آليات تعلمه الذاتية، 

 .وطبقا لظروفه ومكان إقامته

مناطق الريفية حيث يتاح من خالل هذا التعليم إيصال المعرفة إلى جميع ال: تعميم التعليم -2

والحضرية، والبوادي على حد سواء، ويفتح المجال أمام النساء سواء كن عامالت أو ربات 

بيوت وااللتحاق بمؤسسات التعليم وتحصيل المعرفة والثقافة دون أن يؤثر ذلك على أدائهم 

 .الدوارهم االجتماعية أو المهنية

ت المفتوحة طلبتها بالمعرفة من خالل استخدام حيث تزود الجامعا: تعدد الخيارات أمام المتعلم -3

المادة المطبوعة، البث اإلذاعي، البث التلفزيوني، األشرطة السمعية، : وسائط تعليمية متعددة مثل

 . واألشرطة البصرية
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 ).2005العلي، ( كما تتيح أمام الدراسيين تلقى العلم عبر لقاءات وجاهية أو باستخدام الهاتف  

 .إغالق الجامعة المفتوحة بيسر وسهولةيمكن فتح و -4

 .تحقيق مبدأ استمرارية التعليم مدى الحياة وفي كافة قطاعات المجتمع -5

 .انخفاض تكلفة التعليم المفتوح للطالب بحيث ال تمثل سواء ثلث تكلفة زميله في الجامعة التقليدية -6

لم فرصة للمشاركة في عمليات التعليم دون حيث يتيح للمتع) ذاتية المتعلم واستقالليته: (الذاتية -7

الحاجة إلى المتطلبات التقليدية التي يتطلبها التعليم التقليدي، فالمتعلم يعمل منفرداً، ويعتمد على 

نشاطه الذاتي وبتوجيه وإشراف من قبل المشرف األكاديمي، كما إن هناك لقاءات وجهاً لوجه مع 

 .مد حضورها والمشاركة فيها على حرية اختيار الفردالدارسين، وهي ليست إجبارية إنما يعت

فالمرونة من حيث اختيار المواد الدراسية وحجم العبء الدراسي ومواعيد اللقاءات :  المرونة -8

الدراسية، ومدة الدراسة وذلك في ضوء استعداداته وقدراته وهذا يتناسب مع مفهوم االنفتاح الذي 

 .تتبناه الجامعات المفتوحة

ارتباط التعليم المفتوح بحاجات األفراد والمجتمعات والذي يسهم بدوره في تحقيق التنمية الشاملة،  -9

 .ويحد من استنزاف قوى األفراد والمؤسسات والحكومات في الدول النامية

يسهم التعليم المفتوح في تنويع استخدام مصادر التعليم والتعلم وتصميم استخدامها من قبل  -10

 .التعليمية األخرىالمؤسسات 

 -:فيرى بأن التعليم الجامعي المفتوح)  2004أ(، نشوان    أما 

يعتمد على توظيف الدراسة الذاتية والتعلم الذاتي والمواد التعليمية المطبوعة، وغير المطبوعة  .1

 .المبنية على ذلك

 .ليميقدم التعليم العالي للراغبين فيه ممن فاتتهم فرص هذا النوع من التع .2

 .يتصف  بالمرونة واحترام شخصية المتعلم وإعطائه حرية االختيار واتخاذ القرار .3
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 :التعليم المفتوح والتعليم التقليدي

، دروزه وأبو عمشه(يمكن مالحظة الفـروق التالية بين نمطي التعليم التقليدي والمفتوح 

 ):2004، وأبو غريب، 1993

 الجامعة بأن التعليم حق لكل فرد من أفراد المجتمع بغض النظر يؤمن نظام التعليم المفتوح في -1

أي في هذا النظام إتاحة الفرصة التعليمية لكل .  الخ. ……عن العمر، الجنس، لونه، قوميته

من يبحثون عن العلم بينما نظام التعليم في الجامعات التقليدية يؤمن بأن التعليم يقتصر على 

 . ومواصفات تعليمية معينةالفئة التي تتوافر فيها شروط

يؤمن نظام التعليم في الجامعة المفتوحة بان العملية التعليمية يجب أن تتم بطريقة توافق  -2

استعدادات الفرد وقدراته وميوله واتجاهاته وسرعته في التعلم بينما في نظام التعليم في الجامعة 

 . من المتعلمين%68يقة توافق التقليدية يؤمن بأن العملية التعليمية يجب أن تصمم بطر

يتيح نظام التعليم في الجامعة المفتوحة للمتعلم قدراً كبيراً من الحرية في اتخاذ القرارات المتعلقة باختيار 

التخصص العلمي الذي يريده، واختياره للمادة الدراسية والطريقة لدارستها وتنظيم جدولة الدارس بما 

وأعماله في حين يتيح نظام التعليم في الجامعة التقليدية للمدرس القدر يتوافق مع قدراته وميوله وشؤونه 

األكبر من الحرية، ويعده المسؤول األول في اتخاذ القرارات التربوية واإلدارية، والموجه للعملية 

ويتميز نمط التعليم المفتوح بانخفاض تكلفته بالمقارنة مع النمط التقليدي من . التعليمية، والضابط لها

التعليم، حيث يتطلب التعليم التقليدي األبنية المتعددة والمعامل والتجهيزات باإلضافة إلى الهيئات 

بينما يتطلب التعليم المفتوح عدداً محدداً من اإلداريين والفنيين . التدريسية واإلدارية وهي بنية مكلفة

دوام التحاق الدارس بالمؤسسة كما انه ال يتطلب .  ويستعين بالوسائط التكنولوجية في نقل المعارف

 . التعليمية وما يترتب على ذلك من نفقات
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 :التطور التاريخي للتعلم عن بعد

عرف المسلمون بعض أنماط التعليم المفتوح منذ أمد بعيد فكان نظام التعليم في المساجد  

لدارس بزمالئه إال والكتاتيب االسالمية، والزوايا شكل من  أشكال التعليم المفتوح، حيث ال يرتبط ا

في مكان الجلوس، كما يتيح للدارس حرية اختيار المواد التي يدرسها والمدرس الذي يتولى تدريسه، 

ولذلك كان عدد الدارسين يزداد حسب شهرة المدرس ومكانته، كما كان يتاح للدارس حرية اختيار 

فكل هذه .  رات انعقادهاالحلقة الدراسية التي يرغب فيها من حيث مكانها، وتوقيتها، وعدد م

المظاهر تتشابه في كثير من الجوانب مع ما نطلق عليه االن التعليم المفتوح، وهذا يدل على ان 

التعليم المفتوح ليس فكرة حديثة وانما هو فكرة لها اصولها التاريخية التي بدأت منذ زمن بعيد 

 ).2005، مالك(

متعددة، ويرجعه الباحثون إلى القرن الثامن فالتعلم عن بعد موضوع قديم ، وقد مر بمراحل 

عشر، ويعود ذلك إلى دروس االختزال بالمراسلة التي نظمها اسحق بتمان الذي انشأ المكاتب 

ولكن أول مؤسسة للتعليم بالمراسلة بالمعنى . م 1840البريدية المنظمة في بريطانيا في العام 

م، والمتخصص في تعليم 1856ين عام الصحيح هو معهد توسان النجشيد الذي تأسس في برل

اللغات، ومع حلول البث اإلذاعي في الواليات المتحدة األمريكية صدر أول بث للدروس التعليميـة 

 عام Salt Lake City بمدينة سولت ليك Latter Day Saintsعبـر الراديـو من جامعـة 

 تم إنشاء محطات إذاعية 1922 وفي عام.  تلتها جامعة وسكونسن وجامعة مينيسوتا ايضاً. م1921

من قبل جامعة والية  سلسلة دراسات تقييمية مجراة) 1945(تعليمية، وقد حصر ليفينستون عام 

 تعرض اثر الراديو في التعليم وقد دلت نتائج البحث على 1931اوهايو وجامعة وسكونسن عام 

 على أول  Iowaة ايوا  حصلت جامعة والي1945وفي عام . نجاح استعمال الراديو في التعليم

ترخيص لبث البرامج التعليمية عبر التلفزيون وأذيع أول برنامج تعليمي لها عبر التلفزيون عام 

 .م1950
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م انتقل االنتباه إلى استعمال شبكات الكمبيوتر في التعليم والتعلم، حيث 1980ومنذ أواسط 

رنت، وبذلك اصبح لديهم وسيلة  مدخل للجامعات إلى اإلنت (NSF)قدمت مؤسسة العلوم القومية 

قوية للتعلم، ولكن لم ينتشر استخدام اإلنترنت في التعليم على نحو واسع في الجامعات والكليات 

، الغامدي(والمعاهد والمدارس الثانوية وبين األفراد في منازلهم ومكانتهم إال في مطلع التسعينات 

ظهر مصطلح ) قنية االتصاالت وتقنية المعلوماتت(ومع حلول التطبيقات التقنية في التعليم ). 2003

 ليعبر عن العملية التعليمية، التي تحدث عندما ال يكون  Distance Educationالتعلم عن بعد 

بين المدرس والطالب أثناء أداء الدروس، وعندما يحدث االتصال ) وجهاً لوجه(هناك لقاء واقعي 

 وسيلة تكنولوجية مثل التليفون، الراديو، التليفزيون، بينهما في التعليم من البداية للنهاية بأي

 ).2005العلي، (الكمبيوتر، القمر الصناعي، الفيديو التفاعلي 

ورغم تعدد مبادرات افتتاح مراكز التعلم عن بعد منذ القرن الثامن عشر في الواليات المتحدة 

م، والتي لم تحظ 1947ام وكندا وروسيا وجنوب إفريقيا التي أسست أول جامعة مفتوحة في الع

م قد حظيت بشهرة عالمية 1969بشهرة عالمية، إال أن إنشاء الجامعة البريطانية المفتوحة عام 

واسعة النطاق، حيث جعلت التعليم الجامعي في متناول جميع الطبقات، وكان لها األثر الكبير على 

:  ر من الدول المتقدمة والنامية ومنهاالتعليم الجامعي عن بعد في جميع أنحاء العالم، إذ تبعتها كثي

، وباكستان 1974، وألمانيــا الغربية 1973، وإيـران 1972إسـبانيا جامعة التعلم عن بعد، 

، والصين الجامعة اإلذاعية التلفزيونيـة المركزيـة، 1977، وكوستاريكا 1977، وفنزويال 1974

م، والهند الجامعة الوطنية المفتوحة، 1984 ، وهولندا الجامعة المفتوحة،م1981، وسيريالنكا 1979

م، وتايالند جامعة 1985م،  واليابـان جامعة موجات األثير، 1985جامعة أنديرا غاندي، 

، ومنذ مطلع السبعينيات من القرن العشرين أخذت مئات الكليات 1987سوخوتاي ثاميرات، 

ل برامـج تعـليم الكبار، أو التعليم والجامعات األمريكية التقليدية تتوسع بصورة كبيرة في إدخـا

 ).2001، الرشدان( المستمر



 14

كما تأسست عدة منظمات دولية إقليمية لخدمة التعلم عن بعد مثل الكومنولث للتعلم عن بعد، 

كما تأسست معاهد مستقلة لخدمة التعلم عن بعد، وال تخلو اليوم .  والجمعية األمريكية للتعلم عن بعد

 في أمريكا إال وفيها قسم خاص للتعلم عن بعد يمنح الدرجات والشهادات جامعة في أوروبا أو

 .العلمية بدءاً من الدبلوم وحتى الدكتوراه في معظم التخصصات النظرية والتطبيقية

وتعتبر جامعة القدس المفتوحة أول تجربة في المنطقة العربية تطبق نظام التعليم المفتوح ، 

م، وفي النصف الثاني من عام 1985قت في عمان أواخر العام عندما افتتح مقر الجامعة المؤ

م باشرت الجامعة خدماتها التعليمية في فلسطين متخذة من مدينة القدس الشريف مقرا رئيسا 1991

 .لها

 

 جامعة القدس المفتوحة

 طلب رئيس الصندوق القومي الفلسطيني إلى مدير عام منظمة اليونسكو دراسة 1975في عام 

، للمساهمة في تلبية االحتياجات المتزايدة على التعليم في "جامعة فلسطين مفتوحة"مة جدوى إقا

المجتمع الفلسطيني، وشكلت منظمة اليونسكو مجموعة عمل خاصة بهذه المهمة تكونت من ممثلين 

ومختصين من منظمة اليونسكو، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والصندوق العربي للتنمية االقتصادية 

 ، وقدمت نتائج دراستها بواسطة 1976جتماعية، فقامت مجموعة العمل بهذه الدراسة منذ عام واال

 1980مدير عام اليونسكو إلى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في أيلول عام 

 ). 1986، قمحاوي(

ينية مفتوحة، إال  أقر المجلس الوطني الفلسطيني المشروع، بإقامة جامعة فلسط1981وفي عام 

 ، حين افتتح مقر الجامعة 1985أن ظروفا قاهرة حالت دون المباشرة في تنفيذه حتى أواخر عام 

 - 1985، وتركز العمل خالل الفتـرة "جامعة القدس المفتوحـة" المؤقت في عمـان، باسـم 

 باشرت 1991ام  على اإلعداد والتخطيط وإنتاج المواد التعليمية، وفي النصف الثاني من ع1991
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الجامعة خدمـاتهـا التعليميـة فـي فلسـطين، متخـذة مـن القـدس الشـريف مقـرا رئيـسـا 

 ).1998جامعة القدس المفتوحة، (لهــا 

وتسعى الجامعة ، ومنذ إنشائها، للوصول إلى الدارسين، وذلك من خالل افتتاح المراكز 

مركزا، ) 14(م 2000لسطينية، وبلغ عددها عام الدراسية في معظم المدن والتجمعات الرئيسية الف

وكذلك االنفتاح على العالم العربي، حيث تم افتتاح مراكز للجامعة في اإلمارات العربية المتحدة، 

 طالبا )20981 (1999/2000وبلغ عدد الطلبة المسجلين في الجامعة للعام الجامعي . والسعودية

 ألف دارس في العام  50,000تفع حتى وصل إلى حوالي وطالبة، وتتزايد أعداد الدارسين بشكل مر

وتستعين . موظفا) 1121) (المتفرغين( في حين بلغ عدد موظفي الجامعة .2005-2004الدراسي 

غير متفرغين من الجامعات الفلسطينية األخرى، ) مشرفين أكاديميين(الجامعة بأعضاء هيئة تدريس 

لة شهادة الماجستير، وشهادة الدكتوراه، للقيام بمهام ومن العاملين في المجال التربوي، ومن حم

 .التدريس، نظرا لإلقبال الشديد من الدارسين على برامج الجامعة المختلفة

ومن األسباب التي دعت إلى إنشاء جامعة القدس المفتوحة، تشتت الفلسطينيين في مختلف 

 وأنماط الحياة السائدة فيها، فهناك قسم األقطار العربية، وتوزعهم في بيئات متباينة الظروف المعيشية

يعيش في المدن واخر يعيش في مخيمات موزعة في أقطار عربية مختلفة، قريباً من المدن أحيانا، 

ونائية عنها أحيانا أخرى، وبيئة المخيمات ال توفر الشروط المالئمة إلنشاء جامعات تقليدية ومن هنا 

نيين قادر على تجاوز حالة التشتت وعلى الوصول إليهم في برزت أهمية إيجاد نظام تعليمي للفلسطي

 ).1987، جامعة القدس المفتوحة، 1998، نشوان( تجمعاتهم الوطنية والثقافية 

كما أن اإلحصائيات التي أجريت على الجامعات الفلسطينية أشارت إلى أن نحو ثلثي من  

فرصة الدراسة فيها، فيضطرون إلى البحث يتقدمون بطلبات االلتحاق إلى تلك الجامعات ال تتاح لهم 

 .عن كليات المجتمع، أو السفر إلى الخارج، أو يصبحون عماالً يدويين في فلسطين المحتلة
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 :أما األسباب التي أدت إلنشاء جامعة القدس المفتوحة

ية فرص التعليم العالي المتاحة الفلسطينيين، سواء في فلسطين المحتلة أو في األقطار العرب -

األخرى التي تقيم فيها تجمعات فلسطينية، ال تسد حاجات الفلسطينيين الراغبين في االلتحاق 

 .بالدراسة الجامعية

تسرب الطلبة من مختلف مراحل الدراسة في األراضي المحتلة بمعدل عال يمثل ضياع  -

 .للفرص والموارد، والطاقات، وحرمان من استكمال الدراسة الجامعية

ف التعليم العالي باهضة، وتقف حائالً دون متابعة كثيرة من الطلبة للفلسطينيين دراستهم تكالي -

 .الجامعية وبذلك ينحصر التعليم الجامعي في فئات اجتماعية معينة قادرة على اإلنفاق

ارتفاع معدل النمو السكاني بين الفلسطينيين، سيبقي الجامعات التقليدية القائمة عاجزة عن  -

 .ة الزيادة في الطلب على مقاعد الجامعاتمواجه

ارتفاع معدل النمو السكاني في األقطار العربية المضيفة للفلسطينيين يزيد طلب هذه األقطار  -

على مقاعد الجامعات وهي محدودة السعة، ولمواطنيها األفضلية في ذلك، وهذا يعني تضيعة 

 ).1993، عبد الهادي(بتلك الجامعات  الفرص على الفلسطينيين في تلك األقطار لاللتحاق 

أن المشكالت التي تواجه التعليم العالي، من حيث ازدياد عدد الطلبة ) 2004ب، نشوان(ويرى 

الراغبين في هذا النوع من التعليم، وعدم قدرة مؤسسات التعليم العالي على توفير الحد األدنى من 

انات المادية والبشرية، وتوفير مصادر التمويل،  النوعية الالزمة من خالل توفير األساتذة، واإلمك

تجعل من التعليم عن بعد سبيالً هاماً في مواجهة مشكالت التعليم العالي التقليدي، حيث يمكن تقليل 

نفقات التعليم، وتلبية حاجات الطالب في العمل، والجمع بين العمل والدراسة، كما أن التعليم عن بعد 

 .ات البيوت لاللتحاق بالتعليم العالييوفر فرصة للموظفين، ورب
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 : أهداف جامعة القدس المفتوحة

تنطلق فلسفة جامعة القدس المفتوحة وأهدافها التربوية من دعمها لرسالتها، باعتبارها مؤسسة 

تربوية تعليمية تدريبية تهدف إلى المساهمة في بناء اإلنسان وتنمية المجتمع والتزاماً من الجامعة 

 ): 2003، حجي(لة، تسعى جامعة القدس المفتوحة إلى تحقيق األهداف اآلتية بهذه الرسا

توسيع فرص التعليم العالي واإلسهام في حل المشكالت الناجمة عن عجز مؤسسات التعليم ) 1

العالي التقليدية عن استيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي من قبل الذين يمتلكون الرغبة 

 :ن خاللوالقدرة، وذلك م

توفير فرص التعليم العالي والتدريب للفئات المحرومة أو التي فاتتها هذه الفرص نتيجة  -

 .لظروف خاصة أو عامة

 .توفير فرص المزاوجة بين التعلم والعمل للفئات المنخرطة في سوق العمل -

لمواكبة توفير فرص المزاوجة بين التعلم والتدريب المستمرين في أثناء الخدمة وذلك  )2

 .التطورات المتالحقة في مجاالت المعرفة

إعداد الطالب من خالل البرامج الدراسية المصممة في ضوء فلسفة الجامعة، لكي يتخرج إنسانا ) 3

مستقالً، يمتلك المعارف والمهارات واألدوات الكافية ويتسم بروح المبادرة والريادة والفاعلية 

 .وف المحيطة به والتفاعل معهاوالتنظيم والقدرة على استيعاب الظر

تقديم برامج دراسية مصممة لتلبية االحتياجات الوطنية العامة على مستوى الوطن العربي )  4

وسوق العمل وخطط اإلنماء الشامل على أسس علمية لكي ال يؤدي توسيع قاعدة التعليم العالي 

 .إلى تفاقم أوضاع البطالة في أوساط حملة الدرجات الجامعية

 .اإلسهام في الحد من نزوح البطالة إلى خارج الوطن طلباً للتحصيل العلمي )5
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اإلسهام في تكوين شخصية عربية ثقافية تربوية موحدة أو متجانسة عن طريق ترصيد المفاهيم  )6

وهذا هدف يفسره طبيعة نمط التعلم عن بعد القادر على تخطي الحوافز .  العلمية والثقافية

 .تماعية والسياسية واالقتصادية بفضل الوسائط التقنية المتنوعةالجغرافية واالج

 .تدريب الطالب على آليات التعلم الذاتي وطرق استغالل ملكاته الفكرية وتطويرها المستمر )7

تحقيق مزيد من التكامل بين مؤسسات التعليم العالي وأنماط التعليم المختلفة في خدمة األهداف  )8

 .ية المختلفة والمتطورةالتربوية واإلنمائ

اإلسهام في تطوير نوعية التعليم باستثمار الوسائط التقنية الحديثة المتنوعة التي أثبتت جدواها  )9

في تعزيز التعلم، وفي خلق اتجاهات تربوية جديدة تؤدي إلى تنشيط فاعلية المتعلم عروض عن 

 .التلقين السلبي السائد

 .ب الفلسطيني في إطار االنتماء القومي لالمة العربيةتعميق االنتماء الوطني للشع )10

الكشف عن هوية فلسطين التاريخية، والحضارية، وتعزيزها، وابراز أبعاد قضية فلسطين  )11

 .السياسية، والحضارية، واالقتصادية في مستوياتها الفلسطينية، والعربية، والدولية

 

 : المفتوحةالبرامج األكاديمية التي تقدمها جامعة القدس 

تم تحديد البرامج التعليمية والتخصصات انسجاماً مع سياسة الجامعة في الربط بين التعليم 

العالي من جهة، وحاجات الوطن إلى اإلنماء االجتماعي واالقتصادي والتقني، واألهداف الذاتية 

 .لطالب العلم والمعرفة من جهة أخرى

ومقررات أساسية،  ، من مقررات تأسيسيةالتخصص / وتتكون الخطة الدراسية للبرنامج 

 137-132ويتراوح عدد الساعات المعتمدة للبرنامج ما بين . ومقررات حرة، ومقررات تخصصية

 .سـاعة معتمدة وفــق التخصص

 : وتقدم الجامعة حاليا خمسة برامج أكاديمية هي
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 :برنامج الزراعة )1

رض الزراعية والثروة الحيوانية ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين وسائل استغالل األ

وموارد المياه على أسس علمية، ويشمل تدريس الصناعات الريفية، وتدريب الطالب على 

التعاون وأساليب إنماء المجتمع الريفي الذي يعيش فيه، مما يؤهله للقيام بمشروعات إنتاجية 

ة وهي تكوين اإلنسان صغيرة منفرداً أو متعاوناً مع إقرانه وبذلك تتحقق المصلحة المطلوب

 .الجامعي الذي يرتبط بأرضه ويعمل على إنمائه

 :برنامج التنمية االجتماعية واألسرية )2

يهدف هذا البرنامج إلى إعداد المرأة والرجل الدارة شؤون البيت واألسرة، اقتصاديـاً، 

 ويتضمن ذلك مجاالت واجتماعياً، وتربوياً، وصحياً والعمل على تنمية المجتمعات المحلية وخدمتها،

تنشئة الطفل وبناء العالقات األسرية على أسس علمية متكاملة، وتسليح األسرة باألدوات المعرفية 

والمهارات الفنية بمختلف أشكالها الفنية والجمالية كما يتضمن العمل االجتماعي، ومجاالت الخدمة 

 .االجتماعية

 :ويتضمن التخصصات التالية

 :الجتماعيةتخصص التنمية ا ) أ

 .تنمية المجتمع المحلي )1

 .الخدمة االجتماعية )2

 :تخصص التنمية األسرية ) ب

 .التعليم النسوي )1

 .األشغال اليدوية والصناعات المنزلية )2

 .رعاية الطفل )3
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 : برنامج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية )4

ات الحاسوبية وبرمجياتها المتعددة مع يهدف هذا البرنامج إلى دراسة شمولية ألنظمة المعلوم

مواكبة تطوراتها ومواءمتها لالحتياجات التنموية، وتأهيل خريجي مؤهلين للعمل في المجاالت 

اإلدارية والمحاسبية، والمالية والمصرفية، واإلحصائية وتزويدهم بالمعرفة في المجالين النظري، 

 .يقي والتشغيل الذاتــيوالعملي مما يتيح لهم فرص العمل الميداني التطب

 :ويضم هذا البرنامج التخصصين اآلتيين

 .أنظمة المعلومات الحاسبية ) أ

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)  ب

 :برنامج اإلدارة والريادة )4

يشتمل هذا البرنامج على مقررات في مبادئ اإلدارة واالقتصاد والريادة، والمحاسبة، والقانون 

إعداد إداريين رياديين ذوي كفاءة عالية قادرين على القيام بمشاريع إنمائية بإدارة والتسويق بهدف 

 .عالية تتميز بروح الريادة واالبتكار

 : ويتضمن هذا التخصص مجاالت التركيز التالية

إدارة األعمال      ) د  المالية)  ج  المحاسبة)  ب  االقتصاد) أ

 التسويق) هـ

 : برنامج التربية )5

ف هذا البرنامج إلى زيادة فاعلية التعلم وإنتاجيته، من خالل تأهيل المعلمين وتدريبهم، يهد

ويتوجه هذا .  ورفع مستواهم المسلكي، واألكاديمي التخصصي إلى المستوى الجامعي المناسب

 : البرنامج إلى إعداد معلمين لمراحل التعليم العام المختلفة في المجاالت التاليــة
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سالمية، واللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم العامة، التربية اإل

  .4-1واالجتماعيات، والتربية االبتدائية للصفوف األساسية من 

 :دبلوم التأهيل التربوي

يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل معلمين من حملة الدرجة الجامعية األولى تأهيالً، تربوياً لمختلف 

ساعة معتمدة ويؤدي إلى ) 33( تدرس في المرحلة األساسية، ويتكون البرنامج من التخصصات التي

 .منح شهادة الدبلوم في التأهيل التربوي

 :التعليم المستمر برنامج

باإلضافة إلى البرامج األكاديمية التي تقدمها جامعة القدس المفتوحة تقدم أيضا تعليما وتدريبا 

هله، في مجاالت يختارها لتطوير نفسه، بل يأتي هذا ألي شخص، بغض النظر عن سنه أو مؤ

البرنامج ضمن حرص الجامعة على المساهمة في خدمة المجتمع المحلي، وتطويره كونها جزءاً ال 

 .يتجزأ من المجتمع الفلسطيني

التكنولوجيا والحاسوب، والمحاسبة، : ومن ضمن الدورات التي يقدمها هذا المركز للراغبين

.  تنمية اإلدارية، واللغات، وصيانة األجهزة المكتبية وغيرها من مواضيع تطويرية مفيدةوالتأمين، وال

 ).2004 (جامعة القدس المفتوحة

ونظراً لكون التقنيات التربوية تلعب دورا أساسيا في تحقيق أهداف التعلم عن بعد، وإيمانا من 

ة التعليمية، فقد سعت الجامعة  إلى جامعة القدس المفتوحة في تعزيز التعليم وربط الدارس بالعملي

استخدام تقنيات تربوية كوسائل رئيسة لتوظيف أسلوب التعلم عن بعد، وتبنت الجامعة منحى 

الوسائل المتعددة، واعتبرت المادة التعليمية المطبوعة كوسيط تعليمي رئيسي، إضافة إلى المادة 

شرطة السمعية، والبصرية، والبرامج ، مثل األ)الوسائط التعليمية( التعليمية غير المطبوعة 

وسعت . التلفزيونية واإلذاعية، والحاسوب ، والحقائب المخبرية، فضال عن إمكانيات القمر الصناعي

الجامعة إلى توفير كل ما يمكن من اجل إعداد الوسائط التعليمية لكافة المقررات الدراسية، إضافة 
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 وحدة إنتاج وأستوديو، ووحدة تصوير خارجي، وقد أقامت لهذا الغرض. إلى المادة المطبوعة

وعندما كانت . وأجهزة للرسوم المتحركة، وغيرها من األدوات الالزمة إلنتاج الوسائط التعليمية

رئاسة الجامعة في عمان تعاقدت مع التلفزيون األردني من اجل بث األفالم للدارسين عبر القناة 

، وبعد انتقال رئاسة الجامعة إلى القدس، تم التعاقد )1994  ـ1992(التلفزيونية الثانية خالل الفترة 

 .مع التلفزيون الفلسطيني من اجل بث هذه الوسائط للدارسين

أن من اإلشكاليات المتعلقة باستخدام الوسائط التعليمية في فلسطين هو ) 1998نشوان، (ويرى     

 .عزوف المشرفين األكاديميين عن استخدام هذه الوسائط

الهيكل اإلداري واألكاديمي لجامعة القدس المفتوحة، فيتمثل في لجنة لإلشراف على الجامعة أما   

شكلتها منظمة التحرير الفلسطينية تتكون من أكاديميين فلسطينيين من الداخل والخارج، وتقوم هذه 

ه بتعيين اللجنة برسم السياسات التربوية العامة للجامعة، وتعيين رئيس الجامعة، والذي يقوم بدور

ويسير العمل اإلداري واألكاديمي في الجامعة . مديري المناطق التعليمية بالتنسيق مع لجنة اإلشراف

 .مجلس الجامعة

وتتمتع جامعة القدس المفتوحة بالعضوية في كل من اتحاد الجامعات العربية، واتحاد جامعات 

العالمي للجامعات، واتحاد اآلسيوي العالم اإلسالمي، والمجلس الدولي للتعليم عن بعد، واالتحاد 

للجامعات المفتوحة، ومجموعة جامعات حوض البحر األبيض المتوسط، والشبكة العربية للتعليم 

البريطانية، في مجال ) Humberside(المفتوح والتعليم عن بعد، كما تقيم عالقة توأمة مع جامعة 

 ).2003 (امعة القدس المفتوحةج.  إدخال التكنولوجيا المعلوماتية في الدراسة عن بعد
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 :المشرفون األكاديميون في جامعة القدس المفتوحة

أعضاء هيئة التدريس في جامعات التعلم عن بعد، أو المشرفون األكاديميون، يقومون بدور 

أساسي ومهم في العملية التعليمية، شأنهم في ذلك شأن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

 .االنتظامية

 :تحديد مالمح هذا الدور من خالل النقاط اآلتية) 2001، توفيق(وحاول 

 . المشاركة في وضع المقررات والمواد التعليمية بما يتوافق مع متطلبات التعلم عن بعد )1

 .  تصميم االختبارات وطرق التقييم المختلفة )2

 .  تصحيح االختبارات والتكليفات المنزلية والمشروعات )3

 .ى استفسارات الدارسين عن طريق الهاتف أو البريد اإللكترونيالرد عل )4

المقابالت الفردية والجماعية مع الدارسين إما في ورش عمل أو حلقات نقاشية في مراكز  )5

 .الدراسة

 .التوجيه واإلشراف العلمي واألكاديمي والتربوي )6

 .متابعة التقدم العلمي للدارسين )7

 .دورية وإرسالها إلى مراكز الجامعةكتابة التقارير ال )8

) 2002جامعة القدس المفتوحة، (وحددت جامعة القدس المفتوحة، ومن خالل أنظمتها األكاديمية 

 :باآلتي) أعضاء هيئة التدريس( المهام والواجبات التي يقوم بها المشرفون األكاديميون

اختصاصه اجتماعا تمهيدياً يعقد المشرف األكاديمي مع مطلع الفصل الدراسي، كل حسب  -1

لدراسي المقرر بحيث يوجههم ويشرح لهم الطريقة المثلى لالستفادة من المادة العلمية، ويسمع 

 .اقتراحاتهم ويجيب على أسئلتهم

يقدم شرحاً لمن لم يستوعب بعض النقاط من المادة العلمية في المقرر الدراسي المعني خالل  -2

 .الفصل الدراسي
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ارسين على الحوار فيما بينهم ويسهم في بناء مجموعات العمل بين ذوي التخصص يشجع الد -3

 .الواحد

 .يجيب عن جميع األسئلة واالستفسارات التي تتعلق بمحتوى المادة، وطرق تقويمها -4

 .يساعد الدارسين على تعبئة الجدول الدراسي وترتيب خططهم الدراسية وتنظيمها -5

 .انات وفق تعليمات الجامعةيشرف على عقد االمتح -6

 .يصحح أوراق االمتحانات وفق تعليمات الجامعة -7

يصحح واجبات وتعيينات الدارسين ويعيدها إليهم مع مالحظاته عليها ويناقشهم في ذلك خالل  -8

 .الفصل الدراسي

 .ت المحدديعبئ النماذج والوثائق الخاصة بالجامعة ويعمل على إيصالها للجهة المعنية في الوق -9

 :المشكالت التي يواجها المشرفون األكاديميون

مشكالت التعليم العالي ومعوقاته كانت وال تزال، ومنها مشكالت أعضاء هيئة التدريس، من 

أهم الموضوعات التي تحظى بعناية المختصين واهتمامهم في مجال التربية والتعليم بشكل عام، 

وظهر هذا االهتمام واضحاً في العقود الماضية .  ل خاصوالباحثين في مجال التعليم العالي بشك

نتيجة لتراكم معطيات التعليم التقليدي، وتفاقم مشكالته إلى درجة تسببت في سلسلة من األزمات 

 ) 1995، العمري. (التربوية وغير التربوية، عربياً وعالمياً

واجه المشرفين األكاديميين وكغيرهم من العاملين، في المؤسسات التربوية األخرى، ال بد أن ت

في جامعة القدس المفتوحة بعض المعوقات، أو المشكالت، ونظرا لطبيعة نظام التعليم في هذه 

الجامعة، فإن هذه المشكالت تختلف في طبيعتها عن تلك التي قد تبرز في جامعات أخرى يقوم 

 المشكالت التي تواجه بتصنيف أهم) 2003 (حجينظامها التعليمي وفق النظام التقليدي، وقام 

 : المشرفين األكاديميين في جامعة القدس المفتوحة إلى

 .مشكالت النقص في التجهيزات والمختبرات* 
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 .مشكالت تتعلق بالمقررات المطروحة والكتب المقررة* 

 .مشكالت متعلقة باالمتحانات والتعيينات* 

 .مفتوحمشكالت حول كفايات موظفي الجامعة المتعلقة بالتعليم ال* 

 .مشكالت تتعلق بالمباني والمرافق* 

 .مشكالت تتعلق بالمكتبات* 

 .مشكالت مالية* 

أن النهوض ببرامج التعليم عن بعد  Bregar  & Zagmajster)  2000(ويرى كل من

المواد التعليمية، ونظام التعليم، ودعم : يستدعي دوما االهتمام والتطوير من خالل محاور ثالثة

 أن مستقبل التعليم عن  Hyatt) 1998(في حين ترى . م عن بعد لمتطلبات هذا التعليمإدارات التعلي

االستمرارية في تطوير التكنولوجيا المتعلقة ببرامج التعليم عن بعد، : بعد يعتمد على أمرين اثنين

 .والتمويل

، وجزء ال  ومهما يكن من أمر، فالمشرفون األكاديميون جزء ال يتجزأ من كيان التعليم المفتوح

يتجزأ من جامعة القدس المفتوحة، ال بد وأن تواجههم معوقات، لها طابعها العام، كما لها طابعها 

الخاص، هذه المعوقات قد تبرز من خالل محاور ومجاالت، وقد تضعف وتقوى، وفق اعتبارات 

 .محلية وعالمية، وتحاول هذه الدراسة أن تتعرف إلى جوانب معينة من هذه المعوقات

 

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

إن جامعة القدس المفتوحة تضطلع بتنفيذ مهامها الرئيسية من خالل التدريس والبحث العلمي  

وخدمة المجتمع، ونظراً ألهمية الدور الذي يقوم به المشرفون األكاديميون المتفرغون في جامعة 

والدارسين، وحيث انهم أثناء تأديتهم القدس المفتوحة، والذين يمثلون حلقة الوصل بين إدارة الجامعة 

لواجباتهم تواجههم عدة معوقات تحول دون أدائهم واجبهم العلمي واألكاديمي على الوجه األكمل، 
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فقد ظهرت الحاجة إلى السعي إليجاد حلول لمجمل هذه المعوقات، التي تعيق الجامعة عن تحقيق 

 الستقصاء بعض المعوقات التي تواجه المشرفين لهذا جاءت هذه الدراسة،. أهدافها اآلنية والمنتظرة

األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة، على اعتبار ان جامعة القدس المفتوحة شأنها شأن 

أي جامعة أخرى، وانه من الحكمة بمكان الوقوف على هذه المشكالت لحصرها وتحديد مستوياتها 

وفق إمكانياتها وخططها الطموحة .  ة لها من جهة أخرىمن جهة، والتوجيه بإيجاد الحلول الالزم

للنهوض قدماً برسالتها نحو تقديم األفضل واالجود من البرامج، والتخصصات واألبحاث التي تسخر 

 .لخدمة المجتمع

 :ويمكن تحديد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية

ديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة في ما المعوقات التي تواجه المشرفين األكا -1

 فلسطين؟

هل تختلف المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة  -2

 باختالف الجنس؟

هل تختلف المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة  -3

 ة العلمية؟باختالف الدرج

هل تختلف المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة  -4

 باختالف التخصص؟
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هل تختلف المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة  -5

 باختالف الخبرة في جامعة القدس المفتوحة؟

 المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة هل تختلف -6

 باختالف الرتبة األكاديمية؟

هل تختلف المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة  -7

 باختالف المنطقة التعليمية؟
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 :أهـداف الدراسـة

 : تحقيق األهداف التاليةتهدف هذه الدراسة إلى

التعرف إلى مستوى المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة  القدس  )1

 .المفتوحة في فلسطين كما حددتها أداة الدراسة

 تحديد اكثر المعوقات أهمية من وجهة نظر المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس  )2

 . فلسطين كما حددتها أداة الدراسةالمفتوحة في

 التعرف إلى أثر كل من الجنس، والدرجة العلمية، والتخصص، والخبرة، والرتبة األكاديمية،   )3

والمنطقة التعليمية على المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس 

 .المفتوحة في فلسطين

سبة للجهات ذات العالقة في جامعة القدس المفتوحة للعمل على تقليص  تقديم التوصيات المنا )4

المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين 

 .إلى الحد األدنى وفق اإلمكانيات المتاحة

 :أهمية الدراسة

حة في فلسطين، والتي بلغ عدد تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية جامعة القدس المفتو

 .ألف دارس ودارسة وفق نظام التعليم المفتوح) 50( حوالي 2005-2004دارسيها للعام الجامعي 

كما جاءت أهمية الدراسة من خالل أهمية الدور الذي يقوم به المشرفون األكاديميون 

ح العملية التعليمية، ومن المتفرغون في جامعة القدس المفتوحة، لما لهذا الدور من أهمية في إنجا

كما وتأتي أهمية هذه الدراسة , دور رئيسي في تحقيق األهداف النبيلة التي تسعى الجامعة لبلوغها

من محاولتها اإلجابة على أسئلة الدراسة والتي تضمنتها مشكلة الدراسة، حيث أظهرت الدراسات 

تعليم المفتوح، أن هناك ندرة في السابقة والمتعلقة بمشكالت أعضاء هيئة التدريس في مجال ال

 :وبالتحديد يمكن إيجاز أهمية الدراسة بما يلي. الدراسات التي تناولت هذا الموضوع
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تنبع أهمية هذه الدراسة من منطلق أن جامعة القدس المفتوحة في فلسطين هي الجامعة  -

هذا النوع من التعليم في الفلسطينية الوحيدة التي تتبع فلسفة التعليم المفتوح، ونظراً لحداثة 

 .فلسطين، كان ال بد من االهتمام بالجوانب المتعددة ذات العالقة بهذا النوع من التعليم

تعد الدراسة الحالية في ، حدود علم الباحثة أول دراسة تهتم بدراسة المعوقات التي تواجه  -

 .المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة

أمل الباحثة بأن تفيد هذه الدراسة إدارة جامعة القدس المفتوحة في التعرف على المعوقات التي ت -

تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين فيها والمهتمين وطالب الدراسات العليا في مجال اإلدارة 

 وفق التربوية، وخاصة في مجال التعليم المفتوح، وتفتح آفاقاً جديدة إلجراء دراسات أخرى

 .النتائج المستخلصة من الدراسة

 

 :حدود الدراسة

  تقتصر هذه الدراسة على المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة في -

  .2004/2005فلسطين، للعام الجامعي 

 .   تتحدد نتائج الدراسة بالمجاالت التي تم تناولها في الدراسة -

 .داة المستخدمة تتحدد نتائج الدراسة باأل-

 . تتحدد نتائج الدراسة باإلجراءات التي تم اتباعها-

 . تتحدد نتائج الدراسة بالمصطلحات الواردة فيها-
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 :مصطلحات الدراسة

 

 :المعوقـــات

أية أمور تقف أمام المشـرف األكاديمـي وتحول دون  تحقيق أهداف البرنامـج الذي  

 ).2003، أحمد وحافظ(يســعى إلى تنفيــــذه 

 

 :  المشرف األكاديمي المتفرغ

هو االختصاصي في الميدان الذي يشرف على سير الدارس ومساعدته على حل المشكالت 

جامعـة القدس (الدراسية التي تعترضه وهو حلقة االتصـال بين الـدارس والجامعـة 

 ). 2003، أالمفتوحـة

 

 : التعليم المفتوح

 من حيث نظام القبول، والتدريس، والتسجيل، واالمتحانات، نظام تعليمي منتظم يتسم بالمرونة 

ويجمع بين النظام التقليدي التي تتبعه الجامعات النظامية، والتعلم عن بعد الذي تتبعه الجامعات 

 ).1996، جامعة القدس المفتوحة(المفتوحة 

 

 :التعلم عن بعد

وعمله، وهو بعيد معظم وقته عن يعني بصفة عامة تقديم التعليم إلى الطالب في مكان إقامته  

المعلم، وعن زمالئه الطلبة، األمر الذي يمكن الطالب من المزاوجة بين العمل والدراسة، ويستطيع 

الطالب ان يكيف برنامج دراسته وفقاً لظروفه، وهو يستند إلى آليات التعليم الذاتي ويقوم على 

ية منها والبصرية، واستغالل قدرات الطالب استثمار الوسائط التعليمية التقنية المكتوبة، السمع

 ).1996جامعة القدس المفتوحة، (الفكرية وتطورها المستمر 
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 :البرامج األكاديمية

هو مجموعة من التخصصات المرتبطة ببعضها، وتهدف إلى إفساح المجال للدارس  

لقدس جامعة ا(باختيار التخصص المناسب له، وقد يحوي البرنامج تخصص واحد أو اكثر 

  ).2004المفتوحة، 

 : التعيينات

هي نوع من أنواع التقييم حيث لكل وحدة دراسية من المقرر الدراسي تعيينات على الدارس أن  

يجيب عليها ويلبي طلباتها ويعيدها إلى المشرف األكاديمي لتقييمها ومناقشتها مع الطالب نفسه، 

ى الصعوبات والمعوقات التي يواجهها الدارس لتوجيهه إلى المسار األكاديمي الصحيح، وللتغلب عل

     ).1993جامعة القدس المفتوحة، (خالل دراسته 

 : المنطقة التعليمية

تقدم الجامعة المفتوحة خدماتها المباشرة للدارسين من خالل مناطقها التعليمية، ومراكزها 

عليمية في القدس ونابلس، الدراسية التي أقيمت في المدن والبلدات الفلسطينية وتضم عشر مناطق ت

وجنين، وطولكرم، ورام اهللا، والبيرة، وبيت لحم، والخليل، وغزة، وخانيونس، وشمال غزة، وتضم 

 ).2001جامعة القدس المفتوحة، (تسعة عشر مركزاً دراسية 

 : المركز الدراسي

كاديميين ويجري فيه التفاعل المباشر بين الدارسين أنفسهم، وبين المرشدين والمشرفين األ 

العاملين في الميدان، الذين يقدمون النصح واإلرشاد والمشورة والخدمات األخرى للدارسين فيما 

 ).2001جامعة القدس المفتوحة، (يتعلق بدراستهم واحتياجاتهم  
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 الفصل الثاني

 

 الدراسـات السـابقـة

 

 : الدراسات العربية* 

 .تدريس في الجامعات   دراسات تتعلق بمشكالت أعضاء هيئة ال-1

 .   دراسات حول التعليم المفتوح والتعلم عن بعد-2

 .الدراسات األجنبية* 
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 الفصــل الثانـي

 الدراسـات السابقة 

 

يتناول هذا الفصل عرضنا لبعض الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت المشكالت التي تواجه  

 :لتسلسلها التاريخيأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وفقاً 

 الدراسات العربية)  أ(

 

 ):1991(دراسة عساف 

هدفت الدراسة تحديد مصادر الضغط النفسي على مدرسي الجامعات في الضفة الغربية المحتلة، 

العمر، والجنس، والحالة االجتماعية، والدرجة العلمية، : وتحديد مدى مساهمة كل من متغيرات

والرتبة العلمية، في مستوى الضغوطات النفسية التي يتعرض لها والكلية وعدد سنوات الخبرة، 

فرداً، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، من أربع جامعات ) 136(وتكونت عينة الدراسة من . األكاديمي

 .فلسطينية

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن ضغوطات العمل، هي من العوامل الرئيسية في الضغط النفسي 

 :كاديميين ، وتحد من إنجازهم العلمي واألكاديمي ، ومن أهمهاأو اإلجهاد عند األ

 .  إغالق الجامعات بشكل مستمر والتهديد بإغالقها- 

 .  عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب- 

 .  عدم توفر األمن ألعضاء الهيئة التدريسية- 

 . بها أعضاء الهيئة التدريسية عدم توفير الكفاءة اإلدارية في إدارة المؤسسة التي يعمل-    
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كما أشارت نتائج الدراسة عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 

العمر، والحالة االجتماعية، والشهادة العلمية، والرتبة العلمية، في حين أظهرت : تعزى لمتغيرات

. غير الجنس، ولصالح الذكورنتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين المتوسطات تعزى لمت

 )6-3(ومتغير سـنوات الخبرة ، حيث تبين ان أعضاء الهيئة التدريسـية من ذو الخبرة أقـل من 

 .سنة فأكثر) 11(سنوات يعانون من ضغط نفسي، واجهاد اكثر من زمالئهم من ذوي خبرة 

ت الفلسطينية، وأوصى الباحث بإجراء دراسات حول معوقات العمل لدى العاملين في الجامعا

والعمل على حل مشاكلها الداخلية التي تعاني منها تحت وطأة االحتالل اإلسرائيلي، والعمل على 

 .تطوير الجامعات الفلسطينية حتى تؤدي واجبها الوطني، والعلمي التي تعاني منها 

 

 ):1993(دراسة أحمد 

ه أعضاء هيئة التدريس في وأجريت الدراسة حول المشكالت األكاديمية واإلدارية التي تواج

المؤسسة التي : عدد من الجامعات األردنية، وهدفت الدراسة أيضا إلى التعرف إلى أثر متغيرات

يعمل بها عضو هيئة التدريس، والرتبة األكاديمية، والخبرة التدريسية، والعمر، على مدى درجة 

 .إحساس أفراد عينة الدراسة بالمشكالت التي تواجههم

ع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس العاملين في كليات االقتصاد والعلوم وتكون مجتم

 .اإلدارية، وكليات التربية، واآلداب، في الجامعات الرسمية واألهلية

فقرة، ) 45(وقامت الباحثة بتطوير استبانة لقياس المشكالت األكاديمية، واإلدارية، مكونة من 

عدم تلبية : بينت نتائج الدراسة أن أكثر المشكالت حده هيو. فردا) 359(وشملت عينة الدراسة 

الجامعة حاجات أعضاء هيئة التدريس األكاديمية، وعدم منح الصالحيات المناسبة والكافية لكل 

مختص من اإلداريين، وضعف التنسيق بين الكليات واألقسام األكاديمية في الجامعة، وعدم اشتراك 
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ارات الصادرة عن الجامعة، وعدم الموضوعية عند تقييم الجامعة عضو هيئة التدريس في صنع القر

 .أداء عضو هيئة التدريس فيها

أشارت النتائج إلى وجود فروق في درجة إحساس أفراد عينة الدراسة بالمشكالت تعزى لمتغير 

الجامعة، ولصالح الجامعات الرسمية، وعدم وجود فروق في درجة إحساس أفراد العينة تعزى 

وأوصت الباحثة . ة، والرتبة األكاديمية، والخبرة التدريسية ولعمر عضو هيئة التدريسللمؤسس

باهتمام القائمين على الجامعات األهلية، بحل مشكالت أعضائها، وإجراء المزيد من الدراسات التي 

 .تحدد المشكالت التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية

 

 ):1994(دراسة االبراهيم 

هدفت التعرف إلى المشكالت التي تواجه عضو هيئة التدريس المبتدئ في الجامعات األردنية 

الجنس، والجامعة التي يعمل بها عضو هيئة التدريس، : الحكومية، وكذلك التعرف إلى اثر كل من

حصوله والجامعة التي تخرج منها، وخبرته السابقة قبل ) علمية، وإنسانية(والكلية التي يعمل بها 

واقتصرت الدراسة على أعضاء هيئة التدريس . على درجة الدكتوراه، على درجة هذه المشكالت

. في الجامعات األردنية الحكومية، من حملة الدكتوراه الذين لم يمض على تعيينهم اكثر من سنتين

 إلى وقام الباحث بتطور أداة الدراسة، صنف خاللها المشكالت التي تواجه عضو هيئة التدريس

مشكالت أكاديمية، ومشكالت إدارية، ومشكالت اجتماعية : ثالثة أصناف حسب حدتها، وهي

وأظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية .  ونفسية

بينما أظهرت . الجنس، والجامعة والتخصص: لدرجات أعضاء هيئة التدريس تعزى إلى متغيرات

ائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لدرجات وجود المشكالت التي النت

وجود خبرة سابقة في : تواجه عضو هيئة التدريس المبتدئ في الجامعات تعزى إلى متغيرات

التدريس قبل الحصول على درجة الدكتوراه على مشكالت البعدين األكاديمي واإلداري، لصالح من 
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إذ تنعكس الخبرة على أدائهم بشكل إيجابي، وأظهرت النتائج  عدم وجود فروق . ة سابقةلديهم خبر

 ).مجال المشكالت االجتماعية والنفسية(ذات داللة إحصائية في المجال الثالث 

وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بضرورة البحث عن األسباب التي تؤدي إلى وجود 

 .لى وضع حلول لهذه المشكالتمشكالت بدرجة عالية، والعمل ع

 ):1995(دراسة أبو لباد 

وهدفت الباحثة إلى تعرف مصادر ضغط العمل لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة 

اليرموك، والتعرف على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية 

 .الجتماعية والخبرة، والرتبة األكاديميةالجنس، والحالة ا: لمجاالت مصادر الضغط وفقا لمتغيرات

مجال : فقرة موزعة على المجاالت) 53(وقامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة المكونة من 

المهنة، ومجال الراتب، والمجال اإلداري، ومجال أعضاء هيئة التدريس، ومجال الطالب، ومجال 

 وتم اختيار عينة عشوائية من مختلف عضو هيئة تدريس،) 465(وتكون مجتمع الدراسة من . البيئة

وبينت نتائج الدراسة أنه يوجد مصادر ضغط . عضو هيئة التدريس) 230(الكليات، عدد أفرادها 

مجال : ذات مستوى مرتفع لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك في المجاالت التالية

 . مجال الطالب، ومجال البيئةالمهنة ثم المجال اإلداري، ثم مجال أعضاء هيئة التدريس، ثم

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق في المتوسطات تعزى للحالة االجتماعية، مع وجود فروق 

الجنس، والخبرة، والرتبة : في متوسطات استجابات  أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغيرات

 . األكاديمية

 

 ): 1995(دراسة العمري 

 العالي في الجامعات العامة في األردن، وتعرف هدفت الكشف عن وجود أزمة في التعليم

اعتمدت األولى المقابالت الشخصية، : واستخدم الباحث أداتين للدراسة.  مجاالت ظهور هذه األزمة
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:  مجاالت  تتعلق بمشكالت التعليم العالي، هي مجاالت8فقرة و) 56(أما الثانية فاستبانة، ضمت

ريس والكوادر،  والقبول والتسجيل، والحرم الجامعي والحياة التمويل والموارد المالية، وهيئة التد

الجامعية، واإلدارة والجهاز اإلداري، والمناهج والفلسفة التربوية، وتعريب التعليم الجامعي، والعالقة 

 .بين أطراف الجامعة الثالثة

تعـرف وحاول الباحث التحقق من وجود أزمة في التعليم العالي في الجامعات األردنية، وال

على مجاالتها، وأشكال ظهورها، ودرجة إحساس أفراد العينة بوجود هذه المشكالت، كما حاولت 

العمر، والخبرة، والرتبة األكاديمـية، : الدراسة بيان أثر بعض المتغيرات الديمغرافية مثل

 .والجامعـة على اإلحساس بهذه المشكالت

هم، وعمداء الكليات، وشؤون الطلبة شمل مجتمع الدراسة جميع رؤساء الجامعات، ونواب

: ومديري التسجيل والقبول، إضافة إلى جميع رؤساء األقسام األكاديمية، في الجامعات العامة األربع

 .الجامعة األردنية، وجامعة اليرموك، وجامعة مؤته، وجامعة العلوم والتكنولوجيا

 أزمة في مشكالت التعليم وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن اكثر األشخاص إدراكا لوجود

العالي هم عمداء الكليات، وشؤون الطلبة، يليهم نواب الرؤساء، ثم رؤساء الجامعات، ومديرو 

 .القبول والتسجيل

أما ترتيب المجاالت، حسب درجة إحساس أفراد العينة من رؤساء األقسام بالمشكالت، فهو 

س، ثم مجال القبول والتسجيل، ثم الحرم مجال التمويل والموارد المالية، ثم مجال هيئة التدري

الجامعي والحياة الجامعية، ثم مجال المناهج والفلسفة التربوية، وأقل المجاالت هو مجال العالقة بين 

 .ومجال تعريب التعليم الجامعي) إدارة وهيئة تدريس وطلبة(أطراف الجامعة الثالثة وهي 

داللة إحصائية في أدراك أفراد العينة لوجود وأظهرت نتائج الدراسة، أنه ال توجد فروق ذات 

مشكالت التعليم العالي، ومعوقاته، في جميع المجاالت، تعزى إلى متغير الرتبة األكاديمية بينما 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية في مجال التدريس تعزى إلى متغير الوظيفة، وفي مجال الحرم 

 .الجامعة التي يعملون فيهاالجامعي، والحياة الجامعية تعزى إلى متغير 

 .وأوصى الباحث بضرورة  القيام بإصالح شامل للجامعات وتطويرها

 ):1995(دراسة المقدادي 

 استقصاء أهم المشكالت األكاديمية التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس في جامعة الباحثحاول 

الكلية في درجة الشعور بهذه اليرموك، واثر كل من الجنس، والرتبة األكاديمية، وسنوات الخبرة، و

 .المشكالت

عضو هيئة تدريس في جامعة اليرموك، استجاب منهم ) 534(وتكون مجتمع الدراسة  من 

: فقرة موزعه على أربعة مجاالت هي) 50(، وتكونت أداة الدراسة من "فردا) 302(ألداة الدراسة 

عضو هيئة التدريس نفسه، ومجال مجال المشكالت المتعلقة بالطلبة، ومجال المشكالت المتعلقة ب

 .المشكالت المتعلقة باإلدارة الجامعية، ومجال المشكالت المتعلقة بالبحث العلمي

أشارت النتائج أن اكثر المشكالت األكاديمية، التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس في جامعة 

المشكالت في هذا اليرموك كانت في المجال األول، وهي المشكالت المتعلقة بالطلبة، وابرز 

المجال، هو اعتماد الطلبة على ما يلقيه عضو هيئة التدريس في المحاضرة، واهتمام الطلبة بالعالمة 

 .اكثر من اهتمامهم بالمادة التعليمية

أما المشكالت المتعلقة بعضو هيئة التدريس نفسه جاءت في المركز الثاني، وكان من أكثر 

ر أعضاء هيئة التدريس للندوات والمؤتمرات العلمية، وضعف المشكالت في هذا المجال، قلة حضو

 .العالقات اإلنسانية واالجتماعية بين أعضاء هيئة التدريس

أما المشكالت المتعلقة باإلدارة الجامعية، فقد جاءت في المركز الثالث، وأظهرت النتائج أن أهم 

لتدريس لالشتراك في الندوات عدم تشجيع الجامعة أعضاء هيئة ا: المشكالت في هذا المجال هي

كما جاءت مشكلة تعقيد إجراءات الترقية من رتبة علمية إلى أخرى من . والمؤتمرات العلمية
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وكشفت نتائج الدراسة أن المشكالت المتعلقة بالبحث العلمي، . المشكالت األساسية في هذا المجال

الخدمات اإلحصائية لألبحاث، جاءت في المركز الرابع، وكان أبرزها عدم توفر مراكز لتقديم 

ونقص المراجع العلمية ومصادر المعرفة المطلوبة للبحث العلمي، وقلة الموارد المخصصة للبحث 

 .العلمي

 

 ):1997(دراسة المجيدل 

سعى الباحث في دراسته التعرف إلى المشكالت األكاديمية ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة 

وهدفت الدراسة ايضاً التعرف إلى اثر .  ديمي ألعضاء هيئة التدريسدمشق، التي تعيق العمل األكا

الكلية، وسنوات الخبرة، والرتبة األكاديمية على المشكالت األكاديمية ألعضاء : كل من متغيرات

 .الهيئة التدريسية في جامعة دمشق 

التدريس، وقسم الباحث هذه المشكالت إلى مشكالت مادية، ومشكالت تتعلق بتأهيل عضو هيئة 

ومشكالت إدارية، ومشكالت تتعلق بطرائق التدريس، ومشكالت تتعلق بالبحث العلمي، ومشكالت 

تتصل بالنظام الفصلي، ومشكالت تتعلق بالعالقة بين الجامعة والمجتمع، ومشكالت التفاعل التربوي 

 .واالجتماعي بين الطلبة واألساتذة وبين األساتذة وزمالئهم 

نة مستعيناً بالدراسة االستطالعية األولية للمشكالت التي يواجهها أعضاء وطور الباحث استبا

 . مشكلة 50الهيئة التدريسية في جامعة دمشق وبلغت 

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن اكثر المشكالت إلحاحاً كانت في المجال المادي، ومجال 

عضاء الهيئة التدريسية، خاصة المشكالت التي تتعلق بالبحث العلمي، ثم المشكالت التي تتعلق بأ

الحاجة إلى دورات التأهيل التربوي، ثم المشكالت التي تتعلق بالنظام الفصلي، ثم المشكالت 

 .التفاعلية، والمشكالت اإلدارية، واخيراً المشكالت التي تتصل بالعالقة بين الجامعة والمجتمع
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ن متوسطات االستجابة عن بنود ودلت النتائج إلى انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بي

في حين .  الرتبة األكاديمية، والعمر، وسنوات الخبرة: المقياس لمختلف المشكالت تبعاً لمتغيرات

أظهرت النتائج  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير 

من جهة، وكليات الحقوق والشريعة واالقتصاد " التربية"و" اآلداب والفنون"الكلية، بين فئتي كلية 

 .والعلوم السياسية من جهة أخرى

ضرورة االستثمار في التعليم والبحث العلمي، وأن تستجيب : وأوصى الباحث بتوصيات منها

 .الجامعات لحاجات المجتمع والمؤسسات القائمة فيه

 

 ):1997(دراسة زويلف والسعايده 

 المعوقات التي تواجه الباحث الجامعي في الجامعات وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة

 .األردنيـة

سؤاالً أو معوقاً تتعلق بمعوقات البحث العلمي ضمن خمس ) 61(طور الباحثان استبانة شملت 

 : مجاالت

معوقات الحصول على المعلومات، ومعوقات تتعلق بالبيئة الجامعية، ومعوقات مادية، 

 .ومعوقات نشر وتوزيع البحث العلميومعوقات إدارية للبحث العلمي، 

 .عضواً) 89(وشملت الدراسة بعض الجامعات األردنية وكان عدد أفراد عينة الدراسة 

أشارت نتائج الدراسة إال أن هناك معوقات عديدة للبحث العلمي يحس بها أعضاء هيئة 

توفير المعلومات تتركز في مجاالت قصور الدعم المادي وعدم .  التدريس في الجامعات األردنية

 .التي يحتاجها الباحث، وبطأ إجراءات للتقييم للبحوث
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كما أظهرت نتائج هذه الدراسة انه ال أثر لمتغير الرتبة األكاديمية والجامعة على شعور 

 .الباحثين بمعوقات البحث العلمي

لى وأوصى الباحثان بضرورة توفير قواعد معلومات بحثية وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص ع

 .المشاركة في األبحاث العلمية، ومطالبة الجامعات بتشجيع الحضور للمؤتمرات والندوات المختلفة

 

 ): 1997(دراسة شعث 

وحاولت هذه الدراسة بيان واقع تمويل التعليم الجامعي في فلسطين والبدائل المستقبلية التي 

ء الجامعات وأعضاء مجلس تواجهها الجامعة، والتعرف إلى وجهة نظر مجالس األمناء، ورؤسا

 .التعليم العالي، ومسؤولي السلطة الفلسطينية حول قضايا تمويل التعليم الجامعي في فلسطين

وتوصلت الباحثة إلى ضرورة البحث عن مصادر تمويل بديلة للجامعات الفلسطينية للتغلب 

لى وجٍه أفضل، على الظروف التي تمر بها، ولمساعدتها على تطوير نفسها، والقيام بدورها ع

وبضرورة وجود تمويل حكومي جزئي للجامعات الفلسطينية، لتغطية العجز القائم، وتالفي العجز 

 .في المستقبل
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 ): 2000(دراسة العبد الغفور 

وسعت هذه الدراسة للتعرف إلى أهم المشكالت والمعوقات التي تواجه عضو هيئة التدريس 

الجنس، : كما هدفت الدراسة تحديد اثر كل من المتغيرات. ويتبكلية التربية األساسية في جامعة الك

وحددت . والتخصص، والمسمى الوظيفي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، على هذه المشكالت

المشكالت العلمية، والمشكالت اإلدارية، والمشكالت :  مجاالت للمشكالت وهي3الباحثة 

 .االجتماعية

فقرة تعبر عن طبيعة المشكالت التي قد يعاني منها ) 71( من وقامت الباحثة بإعداد استبانة

عضو هيئة التدريس في المجاالت السابقة، وتم تطبيق األداة على أعضاء هيئة التدريس بالكلية، من 

 .عضو) 211(خالل عينة مكونة من 

 كلية مشكلة مباني( وأشارت نتائج الدراسة إلى أن اكثر المشكالت حدة هي المشكالت العلمية، 

التربية في حالة سيئه جداً، وعدم مالءمة المواقع الحالية للعمل التربوي، وصعوبة تنقل الطالبات من 

عدم توافر معايير واضحة وموضوعية ( ثم المشكالت اإلدارية في المركز الثاني،). مبنى إلى آخر

في بعض األقسام لتولي المناصب اإلدارية واإلشرافية داخل الكلية، ونقص أعداد السكرتارية 

ضعف روابط االتصال والتعاون بين ( واخيراً المشكالت االجتماعية في المركز الثالث،). العلمية

أعضاء هيئة التدريس، وانعدام العالقات بين أعضاء هيئة التدريس في الكلية وبين إداري وموظفي 

المشكالت تعزى لمتغيري كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في حجم ). الديوان في الكلية

في حين أشارت النتائج إلى وجود فروق في حجم المشكالت تعزى إلى متغير . الجنس، والخبرة

 .المسمى الوظيفي

 



 43

 ):2000(دراسة غانم 

  واستعرضت هذه الدراسة حقائق وأرقام تتعلق بالبحث العلمي في الوطن العربي مقارنة مع 

دول العربية من ميزانيات للبحث العلمي والى أي مدى يقوم دول متقدمة، للتعرف إلى ما تقدم ال

 .الباحثون العرب بدورهم في مجال البحث العلمي المرتبط بالتنمية الصناعية العربية

 :  وابرز ما عرض الباحث من أرقام هي

معدل اإلنفاق على البحوث والتطوير في الدول العربية في العالم لكل فرد من السـكان يصل  -

 .في ألمانيا)  دوالر 230(والى )   دوالر190(بينما في اليابان يصل إلى )   دوالرات4 (إلى

بحثاً للباحث سنوياً، في ) 2.50( بـ 1985قدرت إنتاجية الباحث الواحد للدول المتقدمة عام  -

 .بحثاً للباحث سنوياً) 0.2(حين كان إنتاجية الباحث العربي خالل الفترة نفسها في حدود 

نسبة األنفاق على البحث العلمي والتطوير إلى الناتج المحلي في الدول العربية ما زالت ضعيفة  -

  في حين تصل هذه النسبة في %)0.1( السعودية ،%)0.45(  ففي مصر مثالً %)0.21(

 %).3(بعض الدول المتطورة إلى 

 الباحث إن من أهمها أما الصعوبات التي تواجه البلدان العربية في مجال البحث العلمي فيرى

ضعف الدعم المخصص النشطة البحث العلمي، وضعف الدراسات العليا في الجامعات العربية، 

 .وعدم وجود سياسة علمية واضحة في الدول العربية

ويؤكد الباحث أن أزمة البحث العلمي ترتبط بشكل مباشر وحاسم بأزمة المجتمع االقتصادية 

م تحل أزمة المجتمع فان حل أزمة البحث العلمي في الدول العربية والسياسية واالجتماعية، وإن ل

 .تصبح من المستحيالت وليس من الصعوبات
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 ):2003(دراسة أبو سمرة وزمالئه 

وهدفت إلى تحديد المشكالت التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية، 

رتبة األكاديمية، والخبرة، والعمر، والكلية على الجامعة، والجنس، وال: ومعرفة اثر كل من متغيرات

 .هذه المشكالت

وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية وعددهم 

عضواً، من حملة شهادة الدكتوراه، والماجستير، أما عينة الدراسة فكانت عينة عشوائية ) 989(

قام الباحثون بإعداد وتطوير أداة الدراسة، المتمثلة باستبانة و. فرداً) 185(طبقية، عدد أفرادها 

البيئة المحلية وخدمة المجتمع، واإلدارة الجامعية، والبحث :  فقرة، في أربعة مجاالت61تضمنت 

 .العلمي، ومجال التدريس

وأظهرت نتائج الدراسة أن مجال المشكالت المتعلقة بالبيئة المحلية وخدمة المجتمع كان في 

. مرتبة األولى، يليه مجالي اإلدارة الجامعية والبحث العلمي، ثم في المرتبة األخيرة مجال التدريسال

بين المتوسطات الحسابية الستجابة  ذات داللة إحصائية" وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقا

ريس في أفراد عينة الدراسة، تعزى لمتغير الجامعة، حيث أشارت النتائج أن أعضاء هيئة التد

 .جامعة القدس المفتوحة يحسون بالمشكالت أكثر من زمالئهم في الجامعات األخرى

وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحثون بضرورة االهتمام بالبحث العلمي وربطه بقضايا 

المجتمع، كما أوصى الباحثون بأن تقوم إدارة جامعة القدس المفتوحة، بتوفير مستلزمات التعليم عن 

لكون هذه المستلزمات من . ن وسائل تعليمية، وتكنولوجية لطلبتها وأعضاء هيئة التدريس فيهابعد، م

 .أركان هذا النوع من التعليم
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 ):2003(دراسة العمايرة 

حدد في دراسته محاور المشكالت األكاديمية التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في جامعة 

لمتعلقة بالطلبة، والمشكالت المتعلقة بعضو هيئة المشكالت ا: اإلسراء الخاصة بمحاور ثالثة

عضـواً، تم ) 171(وتكـون مجتمع الدراسة من . التدريس، والمشكالت المتعلقة بالبحث العلمي

فقرة موزعة على المحاور ) 53(فرداً، واستخدام الباحث استبانة من ) 62(اختيار عينة عشوائية من 

 .الثالثة

 : المشكالت حده هــيأظهرت نتائج الدراسة أن اكثر

    ضيق الوقت الكافي أمام أعضاء هيئة التدريس إلجراء -:  في مجال البحث العلمي )أ

 .البحوث العلمية، وعدم وجود بنك للمعلومات يساعد أعضاء هيئة التدريس في بحوثهم

 -:في مجال أعضاء هيئة التدريس) ب

وفر الجامعة ألعضاء هيئة التدريس عدم وجود استقرار وظيفي ألعضاء هيئة التدريس، وال ت

 .الرحالت التعليمية لالستفادة منها

 -:في مجال الطلبة) ج

 اهتمام الطلبة بالعالمة اكثر من المادة التعليمية -

 .قلة اهتمام الطلبة بالمراجع العلمية -

 .ضعف التحصيل العلمي لدى الطلبة -

داللة إحصائيـة في مدى شعور وأظهـرت نتائـج الدراسـة عـدم وجـود فــروق ذات 

الجنس، : أعضاء هيئة التدريس في جامعة اإلسراء بالمشكالت التي تواجههم تعزى لمتغيرات

والكلية، وعدم وجود فروق تعزى لمتغير التخصص، باستثناء العلوم . والخبرة ، المؤهل العلمي

صين من حدة المشكالت والتكنولوجيا واآلداب حيث يعاني أعضاء هيئة التدريس في هذين التخص

 .األكاديمية اكثر من التخصصات األخرى
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 )3002(دراسة الحلو 

فقد هدفت دراسته إلى التعرف إلى مستوى الشعور بالمشكالت األكاديمية لدى أعضاء هيئة 

التدريس في جامعة النجاح الوطنية، إضافة إلى تحديد أثر متغيرات الجنس، وسنوات الخبرة والرتبة 

 .، ونوع الكلية على هذه المشكالتاألكاديمية

 كلية ، أما عينة 51عضو هيئة تدريس موزعين على )  913(من وتكون مجتمع الدراسة 

عضواً، تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية، وقام الباحث بتطوير ) 144(الدراسة فتكونت من 

عضو هيئة :  تتعلق ب)مشكالت(مجاالت ) 5(فقرة و ) 68(االستبانة لجمع البيانات، مكونة من 

 .التدريس، والطلبة، وإدارة الجامعة، والبحث العلمي، والترقية

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الشعور بالمشكالت األكاديمية التي تواجه أعضاء هيئة 

أما من حيث ترتيب مجاالت المشكالت بحسب حدتها كان مجال . التدريس كان بدرجة متوسطة

ة بالطلبة بالمركز األول، ثم يأتي في المرتبة الثانية مجال المشكالت المتعلقة المشكالت المتعلق

بالبحث العلمي، ثم مجال المشكالت األكاديمية المتعلقة بعضو هيئة التدريس، ومن ثم مجال 

 .المشكالت المتعلقة بإدارة الجامعة،  وأخيرا مجال المشكالت المتعلقة بالترقية

ود فروق  بين الذكور واإلناث، في مجال المشكالت المتعلقة بنظام وأظهرت نتائج الدراسة وج

 . الترقية،  ولصالح الذكور

كما أشارت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة لصالح أصحاب الرتب األكاديمية األعلى، 

كما أظهرت النتائج عدم  وجود فروق في . ولصالح أصحاب الخبرة األكثر من عشر سنوات

كالت المتعلقة بالطلبة، والترقية تعزى لمتغير الكلية، أما في مجال المشكالت المتعلقة مجاالت المش

بعضو هيئة التدريس، وكذلك المشكالت المتعلقة بإدارة الجامعة، ومشكالت البحث العلمي كان 

ات وأوصى الباحث بدراسة تحليلية لمقارنة المشكالت األكاديمية بين الجامع. لصالح العلوم اإلنسانية
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الفلسطينية، وتدريب وتعيين أعضاء ممن يحملون الدرجات األعلى لالستفادة من خبراتهم في حل 

 .المشكالت األكاديمية التي تعترض الجامعة

 

 ):2004حميد، (دراسة 

جامعة القدس، : وهدفت إلى تحديد المعوقات التي تواجه الباحث في الجامعات الفلسطينية

ة بيرزيت وجامعة بيت لحم، وجامعة الخليل، وجامعــة بولتيكنيك وجامعة النجاح الوطنية وجامع

 . جنين– الخليل، والجامعة العربية األمريكية –

 من مجتمع الدراسة المكون من أعضاء الهيئات %20حدد الباحث عينة الدراسة بنسبة حوالي 

نة التي أعدها الباحث عضواً، وتم توزيع االستبا) 325(التدريسية في الجامعات حيث بلغ عدد العينة 

 .على العينة

 :فقرة موزعه على خمسة مجاالت رئيسيه وهي) 65(وشملت االستبانة 

 .المعوقات المتعلقة بالحصول على المعلومات -1

 .المعوقات المتعلقة بالبيئة الجامعية -2

 .المعوقات المادية -3

 .المعوقات المتعلقة بالنشر والتوزيع -4

 .المعوقات اإلدارية -5

في درجة ) 0,05(كما هدفت الدراسة إلى معرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية على المستوى 

المعوقات التي تواجه الباحث الجامعي الفلسطيني حسب كل من متغيرات الجنس، والجامعة، 

 .والعمر، والرتبة األكاديمية، والمؤهل العلمي، والتخصص، وعدد البحوث المنجزة
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سة إن أهم المعوقات التي تواجه الباحث في الجامعات الفلسطينية مرتبة واشارت نتائج الدرا

تنازليا، حسب أهميتها وشيوعها هي الصعوبات المادية، وتمثلت قلة مكافأة الباحث على جهوده 

 .البحثية وضآلة كمية الدعم المادي للبحث في المؤسسات المستفيدة من الناتج

 :اءات اإلدارية، في المرتبة الثانية وتمثلتثم تأتي الصعوبات التي تتعلق باإلجر

 .  في عدم توفير نفقات اإلقامة والسفر للباحث المشارك في مؤتمرات ندوة داخل البالد )1

وفي تجاهل توفير البرامج الحاسوبية، المساعدة على إجراء البحث مثل البرامج اإلحصائية،  )2

 .وقواعد البيانات البحثية

وتمثلت في .  لتي تتعلق بقضايا النشر، والتوزيع تأتي في المرتبة الثالثةثم تأتي المعوقات ا

 .تفضيل دور النشر للكتب على األبحاث، وصعوبة تعميم نتائج البحث العلمي

ثم تأتي المعوقات التي تتعلق بجمع المعلومات في المرتبة الرابعة، وتمثلت في صعوبة الحركة 

سبب الحوافز العسكرية اإلسرائيلية، وقلة توفر قواعد للحصول على المراجع، والمعلومات، ب

 .المعلومات البحثية، ومراكز البحوث

ثم تأتي المعوقات التي تتعلق بالبيئة الجامعية في المرتبة الخامسة وتمثلت في قلة إسهام الجامعة 

عدة في في نفقات البحث العلمي، بمقدار كاف، وعدم تفرغ مساعدي البحث، والتدريس فعلياً للمسا

 .إجراء البحوث، بل استخدامهم في التدريس والتطبيقات األخرى

في ) 0.05(كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية على المستوى 

درجة المعوقات، التي تواجه الباحث الجامعي الفلسطيني حسب متغيري الجنس، والجامعة بينما 

 ذات داللة إحصائية بالنسبة لمتغيرات العمر، والرتبة األكاديمية أوضحت النتائج أنه ال توجد فروق

 .والمؤهل العلمي والتخصص، وعدد البحوث المنجزة

وقدم الباحث توصيات مثل مضاعفة الدعم المادي الحكومي، وغير الحكومي، ألغراض البحث 

لبحث العلمي، العلمي داخل الجامعة وخارجها، وتخفيف األعباء التدريسية، وضرورة التفرغ ل
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وتسهيل مشاركتهم في المؤتمرات والدورات العلمية، والعمل على توفير الكتب، والمراجع 

واخيراً حث الرأي العام لمواجهة القيود، والمعوقات التي تفرضها سلطات . والمجالت المتخصصة

 .االحتالل والتي تهدف إلى محاصرة البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية

 

 : ول التعليم المفتوح والتعلم عن بعددراسات ح

 

 ):1993(دراسة دروزة وأبو عمشه 

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف بعض العوامل التي تؤثر على التحصيل األكاديمي الجامعي 

 .للفرد المتعلم في نظام التعليم المفتوح مقابل نظام التعليم التقليدي

القدس المفتوحة وجامعة النجاح للمقارنة بين شملت الدراسة عينة عشوائية طبقية من جامعة 

 .نظامين تعليميين مختلفين

واستخدمت الباحثة في هذه الدراسة مقياس مركز الضبط واستبانه شملت مجموعة من 

 ).الجنس، ومعدل الثانوية العامة، التخصص، والمستوى، ومعدله الجامعي(المعلومات حول الطالب 

ة في كال النظامين التعليميين أظهرت نتائج الدراسة إن ولدى المقارنة بين خصائص الطلب

التحصيل األكاديمي الجامعي لطلبة جامعة النجاح الوطنية أعلى من تحصيل طلبة جامعة القدس 

المفتوحة وعزت الباحثة السبب في ذلك إلى أن جوهر نظام التعليم في الجامعة المفتوحة والذي 

ة ال يزال غير مطبق بالشكل الصحيح، كما ان مفهوم طرائق يعتمد على الوسائل التعليمية التقني

التدريس عن بعد، واإلرشاد األكاديمي في الجامعة المفتوحة ال يزال غامضاً لكل من الطالب 

والمرشد األكاديمي، إضافة إلى أن التعليم في الجامعة التقليدية ال يزال يحظى باهتمام المدرس 

 .حةوالطالب اكثر من الجامعة المفتو
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 ):2000ب(دراسة نشوان، 

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على استخدام التعلم عن بعد في تربية المعلمين قبل الخدمة 

بجامعة القدس المفتوحة كأول تجربة من هذا النوع في المنطقة العربية، مع التركيز على تعليم 

واجه تعليم العلوم بجامعة القدس العلوم وإعداد معلمي العلوم بوجه خاص، والمشكالت التي ت

 .المفتوحة

تطرقت هذه الدراسة إلى مفهوم التعلم عن بعد، ومفهوم التعلم عن بعد في جامعة القدس 

المفتوحة مع بيان أهداف هذه الجامعة، والتنظيم اإلداري فيها، والمواد التعليمية والتعيينات، وكذلك 

حث إلى تدريس العلوم بالجامعة، والمشكالت التي البرامج التي تطرحها الجامعة، ثم تطرق البا

تواجه تعليم العلوم فيها، وعن ابرز هذه المشكالت، واشارت الدراسة إلى انه يمكن حصرها في 

نقص الكفاءات العلمية المتخصصة، وصعوبة إنشاء مختبرات علمية في جميع فروع الجامعة، مما 

 فلسطين، وكذلك اعتماد الجامعة على محاضرين دفع إلى استخدام مختبرات الجامعات األخرى في

غير متفرغين من الجامعات الفلسطينية والتي تعتمد على النظام التقليدي، والذي يختلف بدوره عن 

 .نظام التعليم عن بعد مما ينعكس سلباً على التحصيل األكاديمي الجامعي للطلبة

 

 )0002(دراسة نصر اهللا 

تجاهات المشرفين األكاديميين نحو برنامج التعليم المفتوح في هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ا

الجنس، والمؤهل العلمي، : جامعة القدس المفتوحة في فلسطين، كما هدفت إلى معرفة اثر متغيرات

 .والوضع الوظيفي، والعمر، على استجابات المشرفين األكاديميين نحو التعليم المفتوح

 .مشرفاً ) 932(  كاديمياً، في حين بلغ عدد أفراد العينة  مشرفاً أ) 417(بلغ مجتمع الدراسة 
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وأظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات المشرفين األكاديميين في جامعة القدس المفتوحة نحو 

بنية البرنامج من حيث المحتوى " برنامج التعليم كانت إيجابية على جميع األبعاد، ماعدا مجال 

 ".والتقويم

اسة إلى عدم وجود أثر لكل من متغيري الجنس والعمر في اتجاهات كما توصلت نتائج الدر

المشرفين األكاديميين نحو برنامج التعليم المفتوح في جامعة القدس المفتوحة، ووجود فروق تعزى 

 .لمتغيري الوضع الوظيفي والمؤهل العلمي

مية، والتركيز وأوصى الباحث بضرورة توفير مكتبات ومختبرات علمية في كافة المراكز التعلي

على تعيين مشرفين متفرغين ينتمون إلى مؤسسة جامعة القدس المفتوحة ويلتزمون بمصالحها، 

 .وتفعيل دور البرامج التلفزيونية التعليمية

 

 )4002(دراسة دروزة 

وهدفت التعرف إلى مدى شعور طالب جامعة القدس المفتوحة بالعزلة النفسية، والعوامل 

كما هدفت الدراسة إلى الكشف عن اثر اختالف كل من الجنس، والحالة . المرتبطة بهذا الشعور

االجتماعيـة، والحالة المهنية، والعمر، ونوع المهنة، ومستوى السنة الجامعية، والتخصص الجامعي 

 .على الشعور بالعزلة النفسية

 وتكون مجتمع الدراسة من  خمسة عشر ألف طالب في جامعة القدس المفتوحة في مراكز

في حين بلغ عدد أفراد عينـة ).  2001-2000(الضفة الغربية في فلسطين للعام الدراسي 

 .طالباً وطالبة) 318(الدراســة 

 بالبعد يشعرون الدراسة، بعينة ممثلة المفتوحة، القدس جامعة طلبة أن الدراسة نتائج وأظهرت

 القدس جامعة طلبة يواجهها التي التعليمية المشكالت اكثر ومن". متوسطة "بدرجة النفسية والعزلة

 والكمبيوتر، والبصرية، السمعية التقنية الوسائل قلة هي النفسية، بالعزلة تشعرهم والتي المفتوحة،
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 عدم أن كما الراجعة، بالتغذية لتزويدهم لوجه وجهاً المشرف مع الطلبة تفاعل وعدم واإلنترنت،

 العامل أما النفسية بالعزلة يشعرهم للطلبة الدراسية المادة لتبسيط متنوعة تدريسية أساليب استخدام

 قريبة ومالعب وصاالت وصفوف وقاعات جامعي، حرم وجود عدم في فتمثل المكاني -الفيزيقي

 .عمله أو الطالب سكن مكان من

وأوصت الباحثة بضرورة االهتمام بالمشكالت التعليمية التي تعيق عملية تعلم الطالب، والعمل 

ول لها، لالرتقاء بمستوى الجامعة إلى المكانة التي تليق بها، وعقد مقارنة بين النظام على إيجاد حل

والعمل على . التعليمي التقليدي والمفتوح وبين نظيراتها الجامعات المفتوحة في دول العالم المختلفة

مل على التنويع و الع. تحسين العملية التعليمية وذلك بتوفير األدوات والوسائل والكمبيوتر واإلنترنت

 .في أساليب التدريس لترفع نوعية التعليم

 

 )4002(دراسة عوده اهللا 

وحاولت التعرف إلى المشكالت التي تواجه جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر المشرفين 

الجنس، والمنطقة : والدارسين، باإلضافة إلى معرفة الفروق في المشكالت حسب متغيرات

مة في الجامعة، والرتبة األكاديمية، والبرنامج األكاديمي للمشرف، والحالة الجغرافية، ومدة الخد

االجتماعية، والحالة المهنية، ومستوى السنة الدراسية، والمسافة الفاصلة بين مكان سكن الدارس 

 .واقرب مركز دراسي تابع للجامعة

ين في جامعة القدس وتكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين األكاديميين المتفرغين العامل

) 36235(إضافة إلى جميع الدارسين وعددهم .  مشرفاً ومشرفة) 208(المفتوحة والبالغ عددهم 

وقام الباحث ببناء . دارساً) 391(مشرفا، و) 141(وتمثلت عينة الدراسة في . دارساً ودارسة

 . استبانتين األولى للمشرفين، والثانية للدارسين
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 من أهم المشكالت التي تواجه الجامعة من وجهة نظر المشرفين وأبرزت نتائج الدراسة أن

األكاديميين تتمحور حول التخطيط والتطوير وبدرجة كبيرة، ثم محور القوانين وإجراءات القبول 

والتسجيل وبدرجة متوسطة، أما من وجهة نظر الدارسين فتتركز المشكالت في محورين وبدرجة 

 . واتجاهاته نحو الجامعة، ومحور طرق وإجراءات التقويمكبيرة، هما محور المجتمع المحلي

قيام : وتوصلت الدراسة إلى أن من أهم المشكالت من وجهة نظر المشرفين األكاديميين هي

الدارسين بحل أسئلة التعيينات بنقلها عن بعضهم البعض بهدف الحصول على عالمة مرتفعة، وأن 

: في حين أهم المشكالت التي واجهت الدارسين. امعة مالياًغالبية المباني مستأجرة مما يثقل على الج

مشكلة عدم تفعيل  دائرة العالقات العامة في الجامعة ومحدودية الدور الذي تقوم به، ووجود اكثر 

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين تقديرات المشرفين . من امتحان في نفس الوقت للدارس

الجنس، والمنطقة : امعة للمشكالت التي تواجههم تعزى لمتغيراتاألكاديميين المتفرغين في الج

الجغرافية، والرتبة األكاديمية، والبرنامج األكاديمي للمشرف، بينما يوجد فروق ذات داللة إحصائية 

تعزى لمتغير مدة الخبرة للمشرف في الجامعة، وذلك لصالح المشرفين من مستوى الخبرة خمس 

 .سنوات فأقل

ه النتائج أوصى الباحث بضرورة  العمل على استثمار الوسائط التقنية الحديثة وعلى ضوء هذ

وشبكة اإلنترنت لتطوير نوعية التعليم تمشياً مع فلسفة التعليم المفتوح والتعلم عن بعد، وضرورة 

تبني نظام للبعثات ألفراد الكادر األكاديمي بهدف رفع مستواهم المهني والعلمي، وضرورة العمل 

 .رح تخصصات جديدة لتلبية حاجات المجتمع الفلسطينيعلى ط

 

 )4002(دراسة عبد الغفور 

وهدفت الدراسة إلى تحديد درجة امتالك المشرفين األكاديميين في جامعة القدس المفتوحة 

 .للكفايات التعليمية األساسية الواجب توفرها في المشرف األكاديمي
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إدارة المواقف التعليمية، وبنية المادة : مجاالت ثمانيةولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء استبانة ب

الدراسية، وطرق التدريس، والعالقة مع الدارسين واآلخرين، والتقويم، واإلرشاد والتوجيه، 

 .والتخطيط للتعليم، واستخدام تكنولوجيا التعليم

 مجال : في متوسطاتها هي" وتوصلت نتيجة الدراسة إلى أن المجاالت التي حققت ارتفاعا

إدارة المواقف، ثم مجال بنية المادة الدراسية، ومجال طرق التدريس، ومجال العالقات مع الدارسين 

ومجال التقويم، أما المجاالت التي كانت بدرجة متوسطة فهي مجالي اإلرشاد والتوجيه، ثم التخطيط 

 .تعليم متدنيةوجاءت درجة امتالك المشرفين لكفايات مجال استخدام تكنولوجيا ال.  للتعلم

 

 )4002(دراسة كمال وقواسمه 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة طبيعة نظرة الدارسين في جامعة القدس المفتوحة إلى اللقاءات 

  : التدريسية الوجاهية التي يتلقونها، من خالل دراسة نظرتهم إلى أبعاد الدراسة الستة

 .ل اللقاءات الوجاهيةالتفاعل بين المشرفين األكاديميين والدارسين خال )1

 .التفاعل بين الدارسين أنفسهم أثناء اللقاءات الوجاهية )2

 .االلتزام المهني للمشرفين األكاديميين فيما يتعلق باللقاءات الوجاهية )3

 ).الصف والمركز الدراسي(البيئة المادية للتعلم في المكان الذي يتم فيه اللقاءات  )4

 .اهية لدى الدارسين ودورها في تعلمهممكانة اللقاءات الوج )5

 .رضى الدارسين الكلي عن اللقاءات الوجاهية )6

تغطي األبعاد الستة المذكورة،   بنداً)   74( وقد صمم الباحثان استبانة خاصة مكونة من 

، 2000/2001وزعت على عينة طبقية عشوائية من الدارسين في الجامعة، في العام الدراسي 

 .مناطق تعليمية ) 8(دارسا ودارسة، في ) 1400(مكونة من 
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 :وأشارت نتائج الدراسة إلى أن

اللقاءات التدريسية الوجاهية لها مكانة كبرى لدى الدارسين تدل على إيمانهم بفعاليتهم في  -1

 .عملية تعلمهم

ا كانت نظرة الدارسين  نحو المشرفين الذين يستمعون إلى أسئلتهم وتعليقاتهم ويردون عليه -2

 .إيجابية

 .نظرة الدارسين إلى البيئة المادية التي تتم فيها اللقاءات التدريسية الوجاهية نظرة سلبية -3

    وقدم الباحثان توصيات من اجل تحسين نوعية اللقاءات الصفية التدريسية الوجاهية في جامعة 

 : القدس المفتوحة، منها

لتدريسية الوجاهية للدارسين عن بعد وذلك لفعاليتها االستمرار في تقديم خدمة اللقاءات ا -1

 .في مساعدتهم على فهم المواد التعليمية المطلوبة

العمل على تحسين البيئة المادية وتشمل تحسين المرافق والتدفئة والتبريد والتجهيزات  -2

 .الفنية الموجودة في مراكز الجامعة الدراسية

شجيع الدارسين على إلقاء أسئلة حول الصعوبات التي حث المشرفين األكاديميين على ت -3

 .يواجهوها ومن الضروري تدريب المشرفين على إدارة اللقاءات التدريسية الحوارية

العمل على زيادة إنتاج وتوظيف الوسائط التعليمية المتنوعة المرتبطة بالمقررات  -4

 .الدراسية

 

 )2004(دراسة عمر وزيدان 

ى التعرف إلى معوقات البحث العلمي لدى المشرفين المتفرغين في جامعة هدفت هذه الدراسة إل

وهدفت الدراسة أيضا إلى معرفة اثر ).  2004 – 2003(القدس المفتوحة في العام الدراسي 

 .متغيرات الجنس والمؤهل العلمي والتخصص وعدد البحوث التي قام بها الباحثون
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فقرة صيغت وفق مقياس ليكرت  ) 40( تكونت من وقد طور الباحثان استبانة كأداة للدراسة

 .الخماسي وتقيس معوقات البحث العلمي جامعة القدس المفتوحة

وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين األكاديميين المتفرغين، وتكونت عينة الدراسـة 

 .مشرفا ومشرفة، تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية العنقودية) 79(من 

نتائج الدراسة أن اكثر المعوقات كانت في مجاالت التسهيالت والمعوقات المادية، وأظهرت 

والمعوقات المتعلقة بمهنة التدريس، وأظهرت الدراسة أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية في 

معوقات البحث العلمي التي تواجه المشرفين المتفرغين تعزى إلى المؤهل العلمي لصالح حملة 

 .الدكتوراه

قد أوصى الباحثان ضرورة توفير المراجع الحديثة في مكتبات الجامعة ودعم األبحاث العلمية و

 .مادياُ، وتمنح المشرفين سنة التفرغ العلمي أسوة بالجامعات الفلسطينية األخرى

 

 )2005(دراسة حماد 

حة في ومن القضايا التي عالجتها الدراسة فاعلية المشرف األكاديمي في جامعة القدس المفتو

التربية العملية، كونه المسؤول األول عن تنفيذ برنامج التربية العملية ومتابعة الدارسين في 

 .المدارس، يوجه في عملية إكساب الدارسين المعلمين الخبرات التدريسية

وتكونت عينة الدراسة من جميع الدارسين والدارسات المسجلين في مساق التربية العملية للعام 

 . في مناطق ومراكز الجامعة في غزة2002/2003الجامعي 

وأشارت نتائج الدراسة، والمتعلقة بهذا المجال،  إن وجهات نظر أفراد عينة الدراسة نحو قيام 

المشرف األكاديمي بدوره وفعاليته في برنامج التربية العملية كانت إيجابية، وبمتوسط حسابي مقداره 

 . ترتيبه األول من بين مجاالت أداة الدراسةوفق مقياس ليكرت الخماسي، وكان) 4.04(
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 :الدراسات األجنبية)  ب(

 

   ,Todd Mancillas & Johnson) 1987(دراسة 

 االحتراق على المترتبة السلبية اآلثار إلى التعرف إلى وهدفت األكاديمي، االحتراق حول

 كما المجتمع، وخدمة علمي،ال والبحث التدريس،: الجامعة لوظيفة الرئيسية المجاالت في األكاديمي

 ألعضاء والمؤسساتي والمجتمعي الفردي المستوى على االحتراق أسباب إلى التعرف إلى هدفت

 .التدريس هيئة

وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن من أهم المشكالت التي تؤدي إلى االحتراق األكاديمي الخوف 

وأشارت نتائج الدراسة . ية، ونظام الحوافزمن عدم تجديد العقود، وعدم الترقية، واألعباء األكاديم

إلى أن االحتراق األكاديمي بين أعضاء هيئة التدريس مرتبط بالضغط االجتماعي الذي يطالب 

 .باإلنتاج العلمي المتميز في ظل موارد محددة

وأوصت الدراسة باقتراحات من شأنها أن تؤدي إلى تخفيف اإلجهاد عن عضو هيئة التدريس 

 جديدة لتقييم عضو هيئة التدريس تأخذ بالحسبان جميع مركبات العمل الجامعي من خالل أسس

 .وتعتمد معايير محددة

 

  Ramakrishna ) 1995 (دراسة

جاءت الدراسة حول تنمية المشرفين في نظام إدارة التعليم المفتوح في جامعة امبكار الهندية 

رنة بين مكونات نظام التعليم المفتوح المفتوحة مهنياً، وجاء الجزء األول من الدراسة للمقا

ومؤسسات التعليم النظامي، وقدم الباحث مجموعة من المقترحات والتوجيهات للعمل من أجل 

 .  تطوير وتدريب اإلدارات في مجال التعليم المفتوح
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وأشار الباحث في دراسته إلى أن اإلدارات في التعليم المفتوح بحاجة ماسة وكبيرة إلى التدريب 

لتطوير أكثر من اإلدارات في الجامعات النظامية، كما أشار الباحث إلى أن التعليمات في التعليم وا

وأوصى الباحث في دراسته هذه بضرورة .  المفتوح تتعدد فيها المرجعيات حين اتخاذ القرارات

 .التدريب، وتجديد الخبرات، وتوضيح التعليمات للرجوع إليها، وتحديد المرجعيات اإلدارية

 

 Zane (1998) دراسة

واعتمد الباحث .  هذه الدراسة عن معوقات التعليم المباشر باإلنترنت في الكليات والجامعات

 .في الدراسة على قائمة من األشخاص الذين درسوا مقررات بشكل مباشر من خالل اإلنترنت

شر من خالل ماهي المعيقات األكثر إزعاجا لك في تعليمك المبا : ومن خالل السؤال الرئيس

 اإلنترنت؟

معلما يعلمون بالكليات والجامعات بشكل رسمي،  يعلمون طلبة ) 64( واعتمد الباحث إجابات 

 :البكالوريوس والدراسات العليا، وتبين أن من أهم المعيقات

 .صعوبات التقييم -

إلنترنت تعويض ومكافأة وتقدير ودعم المعلمين الذين يعلمون مباشرة من خالل استخدام ا -

 .وخالل تطويرهم البيئات التعليمية التي تستخدم التكنولوجيا

 

 Klay) 1999(دراسة 

هدفت إلى معرفة البرامج التي تؤدي إلى تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس العاملين في مجال 

تعدى وذلك كون دور المعلم في التعلم عن بعد ي. التعليم عن بعد، وأهمية تدريبهم وإعدادهم المعلمين

الدور التقليدي للمعلم، فهو المرشد، والموجه، والممهد للدارسين،  وهذا يتطلب من المعلم بأن يكون 

وعملية تطوير .  على اتصال مستمر مع الطالب، وذلك من خالل استخدام التكنولوجيا الحديثة

ال المقرر إلى الوعي بأهمية التعلم عن بعد، والتدريب على إيص: المعلمين عن بعد يتم بمراحل هي
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الطالب عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة، واإلبداع في إعداد وتدريب المعلمين في برامج 

التعلم عن بعد على أحدث الوسائل، وتصميم البرامج الخاصة في المقررات، بهدف إيصالها للطالب 

 .بسهولة ويسر

 

 Rock well et al (1999)دراسة 
 

 .ؤثر على معلمي ومديري التعليم العالي في تعليمهم عن بعدالحوافز والمعيقات التي ت

فحصت الدراسة إن الحوافز التي تشجع المعلمين على تطوير الفرص التربوية عن بعد وتلك 

.  وقد ركزت الحوافز األولية على الجوائز الشخصية أو الداخلية.  العوائق التي تثبطهم عن تنفيذها

التعليم الحديث واستخدام أساليب تعليم حديثة وكذلك استخدام وشملت هذه الجوائز الفرص لمنح 

اإلشباع الذاتي، وإنجاز الرغبة الشخصية للتعليم، واعتراف اآلخرين بعملهم، واعتراف الزمالء 

.  وكما تضمنت الحوافز األخرى منحهم الفرص التعليمية فيما وراء أسوار الجامعة التقليدية.  بعملهم

وقد وجدت .  ب الفرصة للتعلم وتوفر الفرصة للمعلمين من اجل التحضيربحيث يتوفر لدى الطال

الدراسة بان العوائق األساسية كانت تتصل بمتطلبات الوقت، وتطوير مهارات التكنولوجيا الفعالة 

 من أفراد العينة يرون أن الترقية %40والحاجات للدعم والمساعدة، وقد توصلت نتائج الدراسة أن 

 . يرون انهما عائقان في التعلم عن بعد%30ن بينما والتثبيت هاما
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 Rock well et al (2000) دراسة

وتهدف إلى معرفة نوع التعلم المساعدة، والمساندة التي يحتاجها هذا الجهاز لتطوير مناهج 

 .لغايات التعلم عن بعد) أكاديمية(تربوية 

ري مـن كلـيتيـن فــي إدا  ) 03( أكـاديمـي و  ) 072( ويضـم مجتمـع الدراسـة 

 من األكاديميين %40 من األكاديميين سبق وان علموا عن بعد و25%. (west mid)جامعـة 

 .سنوات) 3-5(يتوقع القيام بذلك خالل فترة 

يرى معظم المشاركون بضرورة الحصول على تعليم إضافي حول المساعدة، والدعم في 

كذلك يشعرون بان الحصول على .  تكنولوجيا مختارةتطوير التفاعل، وتطوير مواد تعليمية، وتطبيق

الزيادة (والحوافز الشخصية مثل .  مساعدة في تسويق المساق أو البرنامج أمراً في غاية األهمية

 .تقل في أهميتها مقارنة بقضايا الدعم والمساندة األخرى) المالية

لعالي في ضوء ازدياد نظام التعلم  هذه النتائج تحدد عددا من التحديات أمام التعليم ا-:التحديات

 .عن بعد

بالرغم أن على المؤسسة توفير الدعم لكافة طواقمها، وعليها استهداف على وجه الخصوص 

 :سنوات، وتوفير التعليم والمساعدة، والمساندة لها في5الفئة التي تقل خبرتها مع التعلم عن بعد عن 

 .البيئة التعليميةاكتساب مهارات أو خبرات تعزز التفاعل في  -

 .تصميم وتطوير مواد تعليمية -

 .تسويق البرامج -

 .المساندة واإلرشاد -

 .التقيم والمتابعة -

 .االستفادة من الجوانب الفنية بالحد األقصى -

 .تحديث المهام لتالئم تطوير البرنامج أو المساق -
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  Mckenzie et al) 2000(دراسة 

يد بعض العوامل ذات العالقة باحتياجات واهتمامات مدرسي التعلم عن وحاولت الدراسة تحد

عضو هيئة تدريس يعملون في مجال التعلم عن بعد، ) 70(بعد، من خالل توزيع استبانة على 

  ).State University Of West Georgia(كأعضاء هيئة تدريس وإداريين، بجامعة 

:  بإعدادها فريق الباحثين، مجاالت عدة، تتعلقوتضمنت أداة الدراسة المستخدمة، والتي قام

بدعم الجامعة ألعضاء هيئة التدريس في مجال التعلم عن بعد، والتدريب، وأسباب التحاقهم بالتعلم 

عن بعد، ومشكالت تتعلق بأعداد الطالب في المساقات المختلفة، والوقت الالزم إلعداد المحاضرة 

 .وغيرها

الطرق اإلحصائية المناسبة تبين أهم النتائج في مجال دعم الجامعة، وبعد تحليل نتائج الدراسة ب

هو ما يراه أعضاء هيئة التدريس من ضرورة توفير إمكانيات إضافية ومتنوعة للتدريس، وتوفير 

المستلزمات التكنولوجية، وإعطاء وقت إضافي إلعداد المحاضرات، وتوفير حوافز إضافية مادية 

 .ومعنوية

ساعة ) 21-5(تدريب، فقد تراوحت ساعات تدريب أعضاء هيئة التدريس بين أما في مجال ال

من أعضاء هيئـة التدريـس لم تتجـاوز % 62قبل إعطاء محاضراتهم األولى، كما أن 

 .ساعات) 5(سـاعـات تدريبهم 

ويشير الباحثون إلى أن نتائج هذه الدراسة تساعد إدارات المؤسسات التعليمية في مجال التعليم 

:  بعد من خالل تحديدها للعوامل التي تشجع أعضاء هيئة التدريس لتبني نظام التعلم عن بعد مثلعن

تخفيف العبء التدريسي، وتخفيض عدد الطلبة في المساقات، وتقديم حوافز تشجيعية ألعضاء هيئة 

 .التدريس
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  Bower) 2001(دراسة 

تناقش هذه الدراسة الدور . دريسمواجهة تحديات أعضاء هيئة الت: بعنوان التعليم عن بعد

المطلوب من إدارات مؤسسات التعلم عن بعد وأعضاء هيئة التدريس فيها، في ظل المتطلبات 

الخاصة، والمتسارعة لبرامج التعلم عن بعد ويرى الباحث أن على إدارات مؤسسات التعلم عن بعد 

ى المشاركة في برامج التعلم أن تعمل ضمن استراتيجيات متطورة تشجيع أعضاء هيئة التدريس عل

عن بعد، وذلك من خالل تقديم الحوافز المناسبة وتوفير األجواء والظروف المريحة والتي تساعدهم 

على االنتقال إلى الوسائل التعليمية الجديدة، وإتقان التعامل معها، كذلك ضرورة أن تعتمد إدارات 

التصال المفتوح بين هذه اإلدارات وأعضاء التعلم عن بعد على سياسات تعليمية تقوم على نظام ا

 .هيئة التدريس، تضمن مشاركتهم في التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرار

ويرى الباحث ضرورة مكافأة أعضاء هيئة التدريس لحفزهم على االندماج في برامج التعلم 

ة واضحة عن بعد، وذلك من خالل الترقية والتثبيت، وتخفيف العبء األكاديمي واعتماد سياس

 .ومستمرة للتدريب والتطوير كونهما متطلبين أساسيين وضروريين للتعلم عن بعد

 

  Husmann & Miller) 2001(دراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم اإلجراءات التي يمكن ‘  بعنوان تحسين التعلم عن بعد

مج وإنجاحها، وتكونت عينة الدراسة أن يقوم بها مدراء برامج التعلم عن بعد لتحسين جودة هذه البرا

 وقد 94/95مديرا من مدراء بعض مؤسسات التعليم عن بعد في أمريكا للعام الدراسي ) 26(من 

 .طلب من المبحوثين اإلجابة عن السؤال التالي

 ماذا يمكن أن يفعل مدراء برامج التعليم عن بعد لتحسين جودة التعلم عن بعد وإنجاح برامجه؟

فقرة تساعد على إنجاح برامج التعلم عن بعد، ثم ) 81(اإلجابات وتصنيفها إلى تم بتبويب 

رتبت ترتيبا تنازليا حسب أهميتها ومن خالل متوسطها الحسابي، وقد جاءت الفقرة الخاصة بدعم 
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أعضاء هيئة التدريس في مجال تطوير المواد الدراسية في المرتبة األولى، وبرز من بين 

اعد على تحسين جودة برامج التعلم عن بعد ضرورة إيجاد نظام حوافز خاصة اإلجراءات التي تس

بأعضاء هيئة التدريس للذين تكون لهم الريادة في استعمال تكنولوجيا التعلم عن بعد، ويشير الباحث 

إلى أن جودة التعلم عن بعد تعتمد أساسا على أداء وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، وعلى مدراء 

 .م عن بعد إيجاد الطرق والوسائل الكفيلة التي تساعد على تحسين هذا األداءبرامج التعل

وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بأعضاء هيئة التدريس، وضرورة تفهم مدراء البرامج 

 .المطالب الملحة بطبيعة هذه البرامج وسرعة االستجابة لها

 

  Tobin (2001)دراسة 

معات األمريكية والكندية للتعلم عن بعد وهدفت هذه أجرى الباحث دراسة مسحية عن الجا 

 .الدراسة إلى تحديد المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين واإلداريين في التعلم عن بعد

 )1,120(عضواً من مجتمع الدراسة الذي بلغ عددهم ) 476(واخذ الباحث عينة مكونة من 

 .عضواً

مستجيبين على أسئلة الدراسة إن مشاكلهم مع الطالب  من ال%77وتبين من نتائج الدراسة إن 

نتيجة لعدم توفير المشرفين واإلداريين االحتياجات التعليمية التي تساعد الطالب في تعلمهم حيث انه 

 .يوجد سوء اتصال بين المشرفين والطالب

ويعرفون أما باقي العينة فقد اظهروا أن مشاكلهم مع الطالب في التعلم عن بعد كانت متوسطة 

 .التعامل معهم بكفاية

وأوصى الباحث بضرورة تنظيم إدارة الوقت في الجامعات المفتوحة، واالهتمام في دعم اإلدارة 

للمشرفين، وضرورة توفير أجهزة االتصال الحديثة لتسهيل االتصال مع الطالب، وضرورة االهتمام 



 64

قافات المختلفة لدى الطالب، وتجنب بتوضيح التعليمات والقوانين في اإلدارة وضرورة احترام الث

 . كتابة التقارير الفردية وغير الموضوعية من المشرفين

 

  Diskshit & Garg (2002)دراسة 

هدفت الدراسة إلى توضيح أهم التحديات التي  تواجه التعليم المفتوح والتعلم عن بعد وذلك من  

 .س متيناجل وضع استراتيجيات قابلة للحياة وذات ديمومة على أسا

 :وأشارت الدراسة إلى أن أهم هذه التحديات هي

 .   الحاجة لتصميم مساقات تناسب حاجات الفرد المتعلم التعليمية والتدريبية-

  القدرة على توفير مصادر التعلم بشكل مباشر للمتعلمين مدى الحياة، وخاصة أن المتعلمين -

كومة بمختلف مستوياتهم والعاملين في في التعليم المفتوح هم أولئك المهنيين وموظفي الح

 .المؤسسات األهلية غير الحكومية وغيرهم من العاملين في القطاعات المختلفة

 .   الحاجة لتدريب العاملين على حل المشكالت التي تواجههم-

 .  الحاجة لخلق الوعي فيما يخص القضايا الناشئة والحاجة للتخطيط لذلك- 

 

  Schifter (2002) دراسة

في ازدياد ملحوظ في مجال التعليم العالي، وأن مستقبل برامج ) غير التقليدي(أن التعلم عن بعد 

التعلم عن بعد، كبديل عن التعليم التقليدي، اصبح أمرا قائما، ويرى الباحث أن هذا االمر، وحتى 

في ينجح الجهاز األكاديمي في عمله هذا، يستدعي ان يتمتع بدور واع، وعلى وجه الخصوص 

كما أن نمط أو أسلوب المشرف األكاديمي ال . عملية تطوير برامج التعلم عن بعد، وتدريس مساقاتها

 .للدارس بد أن يتغير من مركزية دور المشرف إلى الدور المحوري
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أهمية دور المشرف في عملية ، حول Schifter (2002( الواردة عند  Pawlson ودراسة

 أن العديد من المشرفين غير متحمسين للمشاركة في التعلم عن بعد وتفيد الدراسة.  التعلم عن بعد

ومن بين المعوقات التي تم مالحظتها، التي تحول دون مشاركتهم، ما يتعلق بالتدريب غير الفاعل، 

وعدم تطبيق أو األخذ بالترقية، إضافة لضيق الوقت، ونقص المساندة في التعليمات من الجانب 

 . األكاديمي، والقليل من المردود المالياإلداري وزيادة النصاب

   Valentine (2002) دراسة

أجرت الباحثة دراستها في جامعة اوكالهوما وهدفت إلى معرفة المشكالت في التعلم عن بعد 

وهل يترك آثار جانبية على النواحي اإلدارية وعلى الطلبة والتكاليف وعلى اتجاهات المشرفين نحو 

 :أهم المشكالتومن .  التعلم عن بعد

االعتقاد الخاطئ بان توفير التكنولوجيا في التعلم عن بعد قد تعلم الطلبة كما أن تصميم كثير 

وهذا كان له آثار سيئة على .  من المقررات كانت في مستواها اقل من المقررات في التعليم العام

 .نوعية التعلم عن بعد

 في كلية المسيسبي عن أهمية تزويدهم  Valentine (2002) الواردة عند Carterأما دراسة 

:  بالمرافق والتجهيزات والوسائط التعليمية واستخدامهم للتكنولوجيا في تعليمهم وكانت نتيجة دراسته

 كانوا %42 من الطلبة يواجهون مشكالت في األجهزة واستخدام التكنولوجيا في تعليمهم، %68إن 

تائج أيضا أن عدم استخدامهم لألجهزة يضيع من وقتهم راضين عن هذه االستخدامات، ومن الن

بينما أجريت الدراسة .  الكثير خاصة أن الطلبة معظمهم من العاملين وليس لديهم الوقت للدراسة

نفسها على كلية اركنساس وكان الطلبة يتوفر لديهم الوسائط التعليمية والتكنولوجية الحديثة وسهولة 

 والمشرفين، كانت نتائج الدراسة أن الطلبة في هذه الجامعة يرتفع االتصال من الطلبة واإلدارة

مستواهم العلمي وقدراتهم كانت عالية، كما انهم راضين بدرجات كبيرة عن إدارتهم وكانوا يلتقون 
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مع مشرفهم لقاءاتهم الصفية ليتم التفاعل بينهم وبين المشرفين وبالتالي كانت مشكالتهم التي 

 .لطلبة في الكلية األولىيواجهونها اقل من ا

وأوصت الباحثة بضرورة االهتمام ووضوح التعليمات في إدارة التعلم عن بعد مع ضرورة 

توفر التكنولوجيا المساعدة باإلضافة إلى توجيهات المشرفين األكاديميين إلفادة الطلبة منها وأوصت 

الهتمام بظروف الطلبة وأيضا ا.  الباحثة أيضا بضرورة تصميم مناهج خاصة بالتعلم عن بعد

 .وخصوصية واهداف الطلبة حيث أن ظروفهم االقتصادية واالجتماعية تكون صعبة

 

  Hill (2004(دراسة 

حاولت هذه الدراسة التعرف إلى المشكالت التي تعيق تشكيل طاقم مالئم للتعلم عن بعد، 

عد،  أو توظيف موظفين وأظهرت النتائج أن إحدى المشاكل األساسية في تكوين فريق التعلم عن ب

جدد هو أن عددا محدودا من الناس لديهم خبرة عن طبيعة الخبرات والمهارات التي يحتاجها 

موظفو التعلم عن بعد، وتشير الباحثة انه رغم أهمية مهارات وخبرات تكنولوجيا المعلومات 

، ونوهت بان أولويات واالتصاالت، فان هذه ليست كافية لوحدها إليجاد برنامج ناجح للتعلم عن بعد

فريق العمل للتعلم عن بعد يجب أن تتمثل في تقويم الحاجات والتخطيط لها، ودعم الهيئة التدريسية 

 .ودعم الدارسين

وأوضحت هيل أن الموظف المثالي الذي يعمل في نطاق فريق العمل للتعلم عن بعد يجب أن 

 :يحوز على خبرات في المجاالت اآلتية

تدريب شامل مثل التصميم التعليمي، وأسس التعلم عن بعد، وأماكن إيجاد الموارد الحصول على  .أ 

الخ  وكذلك يجب أن .…مثل مستودع الكتب، والتسجيل، ودعم التعلم عن بعد، وتوزيع المواد، 

يكون التدريب متعدد األبعاد، ويشمل خيارات ألساليب التعلم المختلفة مثل التدريب على أساس 

 .ل المجموعات أو عبر الخط المباشرفردي أو من خال
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يجب على هيئة التدريس والطلبة أن يعرفوا انه يوجد لديهم مستشار يعودون إليه :  االستشارة .ب 

ويعمل هذا المستشار عن قرب مع هيئة التدريس .  عندما تحدث معهم مشكلة أو مسألة أو اقتراح

 فان هذا المستشار يوازن بين الحاجات وغالباً.  للنصح والتقويم بدالً من إعداد األجهزة

والمستشار ذو الخبرة .  المتناقضة ألشخاص متعددين في محاولة إليجاد حل سليم لكل شخص

يواجه تحديات كهذه بالبحث عن حلول إبداعية مثل جمع الفرقاء المتنازعين الذين لديهم اهتمامات 

 .واهداف متشابهة مع بعضهم

ن تطوير مقرر للتعلم عن بعد يتطلب اكثر من مجرد ترجمة مقرر تقليدي، بما أ:  تطوير المنهاج .ج 

فان أعضاء هيئة إعداد المقرر يجب أن يحوزوا على بعض الخبرة التعليمية، ودرجة في 

 .التكنولوجيا التعليمية، أو أن يأخذوا عدة مقررات في المناهج أو المواضيع ذات العالقة

إجراء تقويم صادق لحاجات الطلبة وحاجات المقررات وحاجات القدرة على تطوير و:  البحث .د 

إن برنامج التعلم عن بعد يجب أن ال يكون جامداً بل يعتمد على نتائج البحث للتوجيه .  البرامج

نسبة :  ومن بين المواضيع التي تحتاج إلى تقويم في برنامج التعلم عن بعد.  المستقبلي

 .الفعالية، والتأثير، والمواقفالمتسربين، والنوعية، والكفاءة، و

وهذا ال يشمل االكتشافات الجديدة والوسائل الخالقة لتوزيع معلومات المقرر :  التسويق والترويج .ه 

إن الفئة المستهدفة ليست فقط الجمهور العام .  فحسب ولكنه يتناول البرنامج وأهدافه وإنجازاته

 .يضاولكن أيضا هيئة التدريس والموظفين والطلبة أ

إن هيئة إدارة التعلم عن بعد تعني بتطوير البرنامج والتنسيق وتوفير المنح باإلضافة :  اإلدارة .و 

إلى توظيف  وإنهاء خدمات الموظفين وشؤون وظيفية أخرى والتخطيط للبرنامج، وكذلك رسم 

ومعالجة السياسات على مستوى الحرم الجامعي أو على مستوى الوالية أو على المستوى القومي 

 .القضايا القانونية
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في الوقت الذي ال تعتبر فيه المعرفة الفنية هي المتطلب :  الفنية األساسية/ المعرفة الحاسوبية  .ز 

الوحيد لهيئة إدارة التعلم عن بعد، فان القدرة الحاسوبية والمقدرة على حل المشاكل الفنية 

ترنت تحتاج إليها بازدياد مع زيادة عدد إن المعرفة الواسعة في اإلن.  ضرورية لهذه الهيئة

وفي العادة فانه يوجد شخص أو أشخاص داعمين . المقررات التي تعرض عبر شبكة اإلنترنت

 .آخرين في الحرم الجامعي الذين يتولون صيانة وتشغيل الحواسيب والشبكات

 

 : التعليق على الدراسات السابقة

قة ذات الصلة بموضوع الدراسة ، أن هناك العديد لقد تبين من خالل استعراض الدراسات الساب

من الدراسات التي تناولت المشكالت والمعوقات التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

، وقليل هي " بالتقليدي" العربية، تلك الجامعات التي تقوم بالتدريس، وفق النموذج المتعارف عليه

ي يواجهها التعليم المفتوح ، بشكل عام ، ومشكالت أعضاء الدراسات التي تناولت المشكالت الت

وذلك لكون هذا النمط من التعليم والتعلم هو . بشكل خاص) المشرفين األكاديميين(هيئة التدريس 

نمط حديث في المجتمعات العربية، وتمثل جامعة القدس المفتوحة نموذجاً رائداً في هذا المجال في 

ن األمر سهالً على الباحثة في العثور على دراسات تتعلق بالمعوقات التي عالمنا العربي، لهذا لم يك

ومع ذلك . تواجه المشرفين األكاديميين في مجال التعليم المفتوح، كما هي في مجال التعليم التقليدي

استطاعت الباحثة أن توظف الدراسات العربية واألجنبية، ذات العالقة بمشكالت أعضاء هيئة 

لح دراستها، سواء من خالل بناء االستبانة، وتحديد بعضاً من مجاالتها، أو فقراتها، التدريس، لصا

أو التعرف إلى واقع المشكالت التي تواجه العاملين في المجال األكاديمي في الجامعات العربية، أو 

ج، أو من خالل التعامل مع النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات، أو من خالل تفسير هذه النتائ

 .التوصيات واالقتراحات التي أشارت إليها الدراسات

 :وبالتحديد يمكن القول أن الباحثة استفادت في دراستها الحالية من الدراسات السابقة اآلتي
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التعرف إلى المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين في الجامعات، وذلك بغرض بناء بنود  -

 .المعوقاتاالستبانة الخاصة بتحديد هذه 

االطالع على تصنيف هذه المعوقات، وصوال إلى تصنيف مالئم يستفيد من هذه التصنيفات  -

 .ويراعي نظام التعليم المفتوح والتعلم عن بعد

 .تحديد العوامل التي تؤثر في درجة المعوقات التي يواجهها المشرفون األكاديميون -

ي تناولت موضوع هذه الدراسة قليلة، ال بل   ونظراً لكون الدراسات العربية السابقة الت

نـادرة، فان الدراسة الحالية ستسهم في إثراء المكتبة العربية، بإضافة دراسة جديدة، في حدود علم 

 .الباحثة، دراسة رائدة في مجال التعليم المفتوح والتعلم عن بعد
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 الفصل الثالث

 

 الطريقة واإلجراءات

 

 لدراســـةمنهـج ا •

 مجتمع الدراســـة •

 أداة الدراســـــة •

 صدق األداة وثباتهـا  •

 متغيرات الدراســة  •

 إجراءات الدراســة •

المعالجة اإلحصائيـة  •
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 الفصل الثالث         

 الطريقة واإلجراءات

 

قها وثباتها، يشمل هذا الفصل منهج الدراسة ومجتمعها وعينتها، كما يشمل أداة الدراسة، وصد

إضافة إلى إجراءات تطبيق الدراسة، وبيان المعالجة اإلحصائية التي تم استخدامها لتحليل بيانات 

 .الدراسة

 

 : منهج الدراسة

 .لغايات هذه الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وذلك لمالءمته طبيعة هذه الدراسة 

 

 :مجتمع الدراسة

لمشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة في تكون مجتمع الدراسة من جميع ا

) 14(مشرفاً ومشرفة، موزعين على ) 200(، والبالغ عددهم 2004/2005فلسطين، للعام الجامعي 

مراكز دراسية، وذلك وفق البيانات التي حصلت عليها الباحثة من دائرة ) 6(منطقة تعليمية، و

وبعد ).  المسح الشامل(لت الدراسة جميع أفراد مجتمع الدراسة وشم.  شؤون الموظفين في الجامعة

جمع االستبانات من أفراد مجتمع الدراسة، تبين أن عدد األفراد الذين أجابوا على فقرات االستبانة، 

خصائص أفراد مجتمع الدراسة ) 1(مشرفاً ومشرفة، ويبين الجدول ) 182(وأعادوها للباحثة هم 

 .الديموغرافية
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 )1(رقم جدول 

 جدول يبين خصائص المجتمع الديمغرافية

 النسبة المئوية العدد المتغيرات

 الجنس  87.8 160 ذكر

 12.2 22 أنثى

 الدرجة 45.5 81 دكتوراه

 54.5 97 ماجستير

 التخصص 82.6 133 علوم إنسانية

 17.4 28 علوم طبيعية

 60.7 108  سنوات فما دون6

 25.3 45  سنة12 – 6
 سنوات الخبرة

 14.0 25  سنة فما فوق 12

 9.6 17 أستاذ مشارك

 36.7 65 أستاذ مساعد

 20.9 37 محاضر

 الرتبة األكاديمية

 32.8 58 مدرس

  

 من المشرفين األكاديميين هم من الذكور، في حين %87.8 أن )1(يتضح لنا من جدول رقم 

أما فيما يختص بالدرجة العلمية فقد شكل من إجمالي المجتمع، % 12.2شكلت المشرفات ما نسبته 

 من إجمالي المجتمع، في حين شكل حملة الماجستير ما نسبته %45.5حملة الدكتوراه ما نسبته 

من إجمالي المجتمع، أما فيما  يتعلق بالتخصص فقد شكل المشرفون الذين تخصصاتهم % 54.5

 شكل المشرفون الذين تخصصاتهم علوم  في حين%82.6علوم إنسانية أغلبية أفراد المجتمع وبنسبة 

من إجمالي المجتمع، أما فيما يتعلق بسنوات الخبرة، فقد شكل المشرفون % 17.4طبيعية ما نسبته 

 من إجمالي المجتمع، في حين شكل المشرفون %60.7 سنوات فما دون 6الذين سنوات خبرتهم 

ل المشرفون الذين سنوات خبرتهم  أخيراً شك،%25.3سنة،  12 – 6 الذين سنوات خبرتهم ما بين
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من إجمالي المجتمع، أخيراً فيما يتعلق بالرتبة األكاديمية، فقد % 9.6  سنة فما فوق ما نسبته12

 من إجمالي المجتمع، في حين %9.6شكل المشرفون من رتبة أستاذ مشارك فما فوق ما نسبته 

لي المجتمع، وفي حين شكل  من إجما%36.7شكل المشرفون من رتبة أستاذ مساعد ما نسبته 

من إجمالي المجتمع، وأخيراً شكل المشرفون من % 20.9المشرفون من رتبة محاضر ما نسبته 

 . من إجمالي المجتمع% 32.8رتبة مدرس ما نسبته 

 

 :أداة الدراسة

قامت الباحثة بتطوير أداة لدراستها، تتعلق بقياس المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين 

 :تفرغين في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين، وفق الخطوات اآلتيةالم

 حاولت الباحثة الحصول على أهم هذه المعوقات من الميدان، أي من جامعة القدس المفتوحة،  -

ومن المشرفين األكاديميين أنفسهم، حيث طلبت الباحثة، خطياً، من مجموعة من المشرفين 

مشرفاً ومشرفة، رصد أهم المعوقات التي )  20(لمفتوحة، األكاديميين في جامعة القدس ا

 .يواجهونها في الجامعة

 . بعد استالم رد هذه المجموعة، قامت الباحثة بحصر هذه المشكالت وتبويبها -

 االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة في هذا المجال، العربية واألجنبية، وخاصة  -

المعوقات أو المشكالت التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، الدراسات التي تناولت 

ومالحظة أدوات الدراسة التي تم استخدامها، وفقراتها ومجاالتها، وامكانية االستفادة منها بعد 

، ودراسة أبي سمره وزمالئه )2003(كدراسة الحلو .  تعديلها لتتوافق ومعوقات التعليم المفتوح

) 2004(، ودراسة دروزة )2003(، ودراسة العمايرة )1995(لمقدادي ، ودراسة ا)2003(

 .وغيرهم ) Mckenzie et al 2000(، ودراسة Bower (2001) ودراسـة
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بعد ذلك قامت الباحثة ببناء أداة دراستها، وهي عبارة عن استبانة في صورتها األولية، وتتكون  -

 : مجاالت، وهي ) 4( فقرة، موزعة على ) 49(من 

ويشمـل )  التعليم المفتوح، والتعلم عن بعـد(جال المعوقات المتعلقة بالنظـام التعـليمي م

 .  فقرة) 12(فقرة ومجال المعوقات اإلدارية والمالية ويشمل ) 18(

فقرات ومجال المعوقات  )  9(ومجال المعوقات التي تتعلق بالمرافق والبنى التحتية ويشـمل 

 ).1ملحق رقم (فقرات ) 10(البحث العلمي ويشمل التي تتعلق بالنمو المهني و

 .وتم صياغة فقرات األداة بحيث تكون اإلجابة عنها وفق مقياس ليكرت الخماسي

 

 : صدق أداة الدراسة

 قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة ، على عدد من المحكمين والمختصين في المجاالت 

القدس المفتوحة، والقدس، وبيت لحم، ومن :  عاتالتربوية، واإلدارية، والتعليم المفتوح، من جام

وتوجهت الباحثة إلى المحكمين ).  2(محكما ملحق  ) 16( حملة شهادة الدكتوراه، حيث بلغ عددهم 

انتماء : بالرجاء لالطالع على فقرات االستبانة ومجاالتها، وإبداء الرأي في هذه الفقرات من حيث

ا وضعت من اجله، وتعديل وحذف وإضافة ما يرونه مناسباً، الفقرات إلى مجاالتها، وأنها تقيس م

 .ويخدم أهداف الدراسة

وبعد جمع االستبانة من المحكمين، قامت الباحثة باالطالع على جميع المالحظات التي أبداها 

.   من المحكمين%80المحكمون، وقامت بإجراء التعديل المطلوب، والذي اجمع عليه اكثر من 

 :راسة في صورتها النهائية من اآلتيوتكونت أداة الد

عن المستجيب، وتشمل ) المعلومات الشخصية(  ويتكون من المعلومات العامة :القسم األول

 .المنطقة التعليمية، والجنس، والدرجة العلمية، والرتبة األكاديمية والتخصص، والخبرة:  متغيرات
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ي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في   فقرات االستبانة الخاصة بالمعوقات الت:القسم الثاني

 :فقرة، موزعة على مجاالت أربعة هي ) 48(  جامعة القدس المفتوحة، وعددها 

 )  81(، ويشمل  )التعليم المفتوح، والتعلم عن بعد(   مجال المعوقات المتعلقة بالنظام التعليمي -1

 . فقرة

 .فقرة)  11(  مجال المعوقات اإلدارية والمالية ويشمل – 2 

 .   فقرات )   9(     مجال المعوقات المتعلقة بالمرافق والبنى التحتية ويشمل  -3

 .  فقرات)   01(   مجال المعوقات التي تتعلق بالنمو المهني والبحث العلمي ويشمل   -  4

وقد تم تدريج اإلجابة على كل فقرة من فقرات االستبانة وفق مقياس ليكرت الخماسي، وتم 

 : كالتالي) في حال كونها إيجابية(احتساب عالمة المستجيب على الفقرة وفق هذا التدريج، 

درجتان ، وقليلة جداً :   درجات، وقليلة3:  درجات، ومتوسطة4:  درجا ت ، وكبيرة5: كبيرة جداً

طى كبيرة جدا تع: أما في حال كون الفقرة سلبية، فيتم اخذ القيم بشكل عكسي مثال.  درجة واحدة

درجات، أما عالمة المجال فيتم حسابها من خالل جمع عالمات ) 5(درجة واحدة ، وقليلة جدا تعطى

المستجيب على فقرات المجال، أما الدرجة الكلية فتم حسابها من خالل جمع عالمات المستجيب 

 .على جميع فقرات االستبانة

 

 : ثبات أداة الدراسة

لدراسة، بواسطة معامل الثبات كرونباخ ألفـا، حيث بلغت قامت الباحثة بالتأكد من ثبات أداة ا

 قيم معامالت الثبات لمجاالت أداة الدراسة، )2(، ويبن الجدول )0.94(قيمته، وعلى المجال الكلي 

 .وهذه القيم مقبولة تربوياً وألغراض البحث العلمي
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 )2(جدول رقم 

 ب معامل الثبات ألفامعامالت الثبات لمجاالت الدراسة وعلى الدرجة الكلية حس

 قيمة ألفا عدد الفقرات المجاالت الرقم
 0.85 18 معوقات متعلقة بالنظام التعليمي -1
 0.92 11 معوقات إدارية ومالية -2
 0.85 9 معوقات تتعلق بالبنى والمرافق العامة -3
 0.83 10 معوقات تتعلق بالنمو المهني والبحث العلمي -4

 0.94 48 الدرجة الكلية
 

 : متغيرات الدراسة

 : المتغيرات المستقلة :أوالً

 .الجنس -

 .دكتوراه، وماجستير:  ولها مستويان:  الدرجة العلمية -

 . العلوم الطبيعية–وله مستويان العلوم اإلنسانية :  التخصص -

 )12-6( سنوات، و )6(أقل من :  ولها ثالث مستويات:  الخبرة في جامعة القدس المفتوحة -

 . سنة)12(نة، وأكثر من س

أستاذ مشارك فأعلى، وأستاذ مساعد، ومحاضر، : ولها أربع مستويات: الرتبة األكاديمية -

 ومدرس

 :ولها أربعة مستويات هي:  المنطقة التعليمية -

 ).غزة الوسطى، وشمال غزة، وخانيونس، ورفح(وتشمل :   منطقة غزة-1

 ).نابلس، وسلفيت، وطولكرم، وجنين، وقلقيلية(وتشمل :   منطقة شمال الضفة الغربية-2

 ).رام اهللا، والقدس(وتشمل  :   منطقة الوسط-3

 ).بيت لحم، الخليل(وتشمل  :   منطقة الجنوب-4

 : المتغيرات التابعة:  ثانياً
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 .المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين -

 

 :  تطبيق الدراسةإجراءات

 : حتى يتسنى للباحثة توزيع أداة الدراسة على أفراد مجتمع الدراسة، قامت بالخطوات التالية

، لتوزيع )4( قسم التربية الملحق –حصلت الباحثة على تسهيل مهمة من إدارة جامعة القدس  -

ن الرسمي من ومن ثم اإلذ.  أداة الدراسة على أفراد المجتمع في جامعة القدس المفتوحة

 .إدارة جامعة القدس المفتوحة

 )200(قامت الباحثة بتوزيع االستبانة على جميع أفراد مجتمع الدراسة، والبالغ عددهم  -

، إما باليد أو بواسطة 2004/2005مشرفاً ومشرفة، خالل شهر يناير من العام الجامعي 

 .لمنطقة غزة) ارامكس (سكرتيرة المركز التعليمي، أو بالفاكس أو بالبريد المستعجل

تابعت الباحثة إجراءات استجابة أفراد عينة الدراسة على األداة، واستالم االستبانات  -

الجاهزة، من خالل زيارة بعض المراكز التعليمية، وتلفونياً مع مراكز تعليمية أخرى، 

 .وكذلك باالستعانة ببعض الزمالء للمساعدة ما أمكن

 يوما، حصرت الباحثة االستبانات التي تم جمعها من جميع )20( ا بعد فترة زمنية مقداره -

 . استبانة)182(المراكز والمناطق التعليمية، حيث كانت 

قامت الباحثة بمراجعة هذه االستبانات للتأكد من صالحيتها للتحليل اإلحصائي، فتبين أن  -

 .جميع االستبانات صالحة للتحليل اإلحصائي

ستبانات أرقاما متسلسلة، ومن ثم تفريغ بياناتها في الحاسوب بهدف إجراء تم إعطاء هذه اال -

 .التحليل اإلحصائي المناسب ألسئلة الدراسة

 

 :المعالجــة اإلحصائـية
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، حيث تم  (spss )     تم تحليل البيانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، الستجابات حساب التكرارات، والنسب المئوية، و

 . أفراد عينة الدراسة عن فقرات ومجـاالت األداة
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 

 ة المشرفينتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها الباحثة من خالل استجاب

األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة على أداة الدراسة، وذلك بعد تحليل البيانات 

 .اإلحصائية التي تم الحصول عليها، وسوف تقوم الباحثة بعرض نتائج دراستها وفق تسلسل أسئلتها

المفتوحة،  تم ولتحديد درجة المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين في جامعة القدس 

 :اعتماد المقياس التالي للمتوسطات الحسابية

 

 ": منخفضة"درجة * 

 االنحراف -3( إذا كان المتوسط الحسابي للفقرة أو المجال أو الدرجـة الكليــة أقــل مـن

 ). 2,37أقل من (، أي )المعياري للدرجة الكلية

 ": متوسطة"درجة * 

 ).3,63 – 2,38(، أي بين ) انحراف معياري+ 3 ( إذا كان المتوسط الحسابي محصوراً بين

 ": مرتفعة"درجة * 

 ).3,63أكبر من (، أي )انحراف معياري+ 3( إذا كان المتوسط الحسابي أكبر من
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 :النتائج المتعلقة بالسؤال األول

ما المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة في 

 ؟ينفلسط

ولإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية 

واالنحرافـات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على فقرات أداة الدراسة، ومجاالتها، 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 5(، ويبن ملحق )المجال الكلي(وكذلك على الدرجة الكلية 

رية الستجابات المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة على فقرات أداة المعيا

في حين يبين جدول ). الدرجة الكلية(الدراسة مرتبة تنازلياً، وكذلك المتوسط الحسابي للمجال الكلي 

 . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة) 4(

أن درجة المعوقات التي تواجه ) 5(لمتوسطات الحسابية الواردة في الملحق وتشير قيم ا

، حيث "متوسطة" المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين، كانت 

، )3.59(بلغ المتوسط الحسابي الستجابات المشرفين األكاديميين المتفرغين على المجال الكلي 

 ). 0.63(وانحراف معياري 

كما تشير نتائج الدراسة أن درجة المعوقات التي تواجه أفراد مجتمع الدراسة، ومن خالل 

ل " متوسطة" ، في حين كانت بدرجة " مرتفعة" فقرة ، كانت ) 22(المتوسطات الحسـابية، ل 

". منخفضة" فقرة من فقرات االستبانة، ولم تحصل أي من فقرات االستبانة على درجة ) 26(

، وفق مقياس ليكرت الخماسي، الثالث )4(فقرات أعلى من ) 5(ت المتوسطات الحسابية ل وجاء

قلة الموارد المخصصة : " األولى منها ضمن مجال النمو المهني والبحث العلمي، وهي الفقرات
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قلة الوقت الكافي للمشرف " و).  0.88(وانحراف معياري ) 4.3(، بمتوسط حسابي "للبحث العلمي

غياب " ، و)0.92(، وانحراف معياري )4.17(، بمتوسط حسابي " للقيام بالبحث العلمياألكاديمي

، أما )1.03(، وانحراف معياري )4.15(، بمتوسط حسابي "نظام التفرغ العلمي من نظام الجامعة 

) 4.06(، بمتوسط حسابي "قلة إشراك المشرفين األكاديميين في صنع القرار" الفقرة الرابعة 

" ، فهي ضمن مجال المعوقات اإلدارية والمالية، أما الفقرة الخامسة )0.96(ياري وانحراف مع

بمتوسط حسابي .. " كافتيريا، ومالعب،: غياب المرافق الخدماتية للمشرفين األكاديميين، مثل

 .، فهي ضمن مجال المعوقات المتعلقة بالمرافق والبنى التحتية)1.00( وانحراف معياري )4.04(

 :   للفقرتين)  وفق مقياس ليكرت الخماسي3أقل من (نت أقل المتوسطات الحسابية، في حين  كا

، بمتوسط حسابي "غياب وعي المشرفين األكاديميين بفلسفة التعليم عن بعد والتعليم المفتوح" 

، بمتوسط "قلة المقاعد الدراسية المناسبة في الغرف الصفية" ، و )0.91(وانحراف معياري ) 2.88(

 ). 0.96(، وانحراف معياري )2.80(حسابي 
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أن درجة المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين في مجال النمو ) 3(ويتضح  من الجدول 

، "مرتفعة" المهني والبحث العلمي هي األعلى من بين مجاالت الدراسة، حيث كانت بدرجة 

، في حين كان المتوسط )0.73(، وانحراف معياري )3.77(وبمتوسط حسابي لهذا المجال مقداره 

، )3.52(الحسابي لمجال المعوقات اإلدارية والمالية هو األدنى من بين مجاالت الدراسة، ومقداره 

، فمتوسطيهما "المرافق والبنى التحتية" ، و "النظام التعليمي" أما مجالي ".  متوسطة" وبدرجة 

 .  لكليهما"أيضا" متوسطة" على التوالي، وبدرجــة ) 3.53(و ) 3.55(

 )3(جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على مجاالت أداة 

 الدراسة وعلى الدرجة الكلية مرتبة تنازلياً
 

المتوسط  المجال

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

 الدرجة

 فعةمرت 0.73 3.77 معوقات تتعلق بالنمو المهني والبحث العلمي

 متوسطة 0.60 3.55 معوقات تتعلق بالنظام التعليمي

 متوسطة 0.82 3.53 معوقات تتعلق بالمرافق والبنى التحتية

 متوسطة 0.90 3.52 معوقات إدارية ومالية

 متوسطة 0.63 3.59 الدرجة الكلية

 

رية الستجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا) 7(، و)6(، و)5(، و)4(كما تبين الجداول 

 .األول، والثاني، والثالث، والرابع، على التوالي: أفراد مجتمع الدراسة على فقرات المجاالت
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 )4(جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على فقرات المجال األول

 ياًمرتبة تنازل) نظام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد( 

 الفقرة
 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1.02 3.92 قبول ذوي مستويات التحصيل المتدني في الثانوية العامة

 1.02 3.88 كثرة األعمال الورقية المرتبطة بالعبء األكاديمي المقرر

 1.05 3.86 عدم توفر مكتبات في المناطق التعليمية

يين على نظام التعليم المفتوح والتعليم عن الندرة في تدريب المشرفين األكاديم

 بعد قبل بدء العمل في الجامعة
3.76 1.07 

 0.93 3.74 زيادة العبء األكاديمي للمشرف األكاديمي

 1.04 3.72 غياب التقنيات الحديثة كاإلذاعة والتلفزيون واإلنترنت

 1.01 3.70 غياب فرص االبتكار في محتوى المقررات وتنظيمها

عداد الدارسين المسجلين في الشعبة الواحدةكثرة أ  3.66 0.94 

ضعف التنسيق بين المشرفين األكاديميين على مستوى المناطق والمراكز 

 التعليمية 
 

3.62 1.08 

 .غياب التأهيل التربوي للمشرفين األكاديميين في مجال التعليم المفتوح 
 

3.53 1.01 

فية زيادة على العبء األكاديمي تكليف المشرفين األكاديميين بأعمال إضا

 .المقرر
 

3.50 0.88 

السماح لبعض المشرفين األكاديميين غير المتخصصين باإلشراف على بعض 

 .المقررات 
 

3.49 0.93 

.االعتماد على أسلوب التلقين والحفظ في اإلشراف   3.47 0.87 

 .ضعف تطبيق الجانب العملي للمقررات الدراسية 
 

3.38 0.95 

  عملية تقويم الدارسين المتبعة في الجامعة صعوبة
 

3.32 0.89 

 0.93 3.24        وجود جهات متعددة للبت في القضايا األكاديمية

 .ضعف التواصل بين الدارسين والمشرفين األكاديميين
 

3.17 1.01 

 .غياب وعي المشرفين األكاديميين بفلسفة  التعليم  عن بعد والتعليم المفتوح 
 

2.88 0.91 

 0.60      3.55     الدرجة الكلية
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عند مالحظات استجابات المشرفين األكاديميين على فقرات المجال األول من مجاالت الدراسة، 

والمتعلق بالمعوقات الخاصة بنظام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد، نالحظ أن درجة معوقات هذا 

، )3.55(سابي الستجابة أفراد مجتمع الدراسة ، حيث بلغ المتوسط الح"متوسطة" المجال كانت 

فقرات من فقرات هذا المجال جـاءت ) 9(، ونالحظ أيضاً أن )0.60(وانحراف معياري 

وكان أعلى متوسط حسابي ". متوسطة" فقرات ) 9(، في حين كانت درجة "مرتفعة" بدرجــة 

ات التحصيل المتدني في الثانوية للفقرة  المتعلقة بقبول ذوي مستوي) 3.92(لفقرات هذا المجال هو 

غياب وعي المشرفين " العامة، في حين كان أقل المتوسطات الحسابية هو المتوسط الحسابي لفقرة

، )2.88(، حيث كان متوسطها الحسـابي "األكاديميين بفلسفة التعليم عن بعد والتعليم المفتوح

 ).0.91(وانحـراف معياري 

ين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة حول   وعند مالحظة استجابات المشرف

، يتبين أن درجة معوقــات هذا المجال )5(درجة المعوقات اإلدارية والمالية التي تواجههم، جدول

، وتشير قيم )0.90(وانحراف معياري ) 3.52(، وبمتوسط حسابي قدره "متوسطة" كـانت 

، وهي الفقرة "مرتفعة" ن فقرة واحدة فقط جاءت بدرجةالمتوسطات الحسابية لفقرات هذا المجال،أ

، )4.06(الخاصة بقلة إشراك المشرفين األكاديميين في صنع القرار، وكان متوسطها الحسابي 

) 3.22(، في حين كان المتوسط الحسابي األدنى في هذا المجال هو )0.96(وانحـراف معياري 

 المكلفين بأعمال إدارية مساندة لعمل المشرفين للفقرة الخاصة بالنقص في الموظفين اإلداريين

 .األكاديميين
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 )5(جدول 

ة الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على فقرات المجال سطات الحسابية واالنحرافات المعياريالمتو

 مرتبة تنازلياً) المعوقات اإلدارية والمالية(الثاني 

 الفقرة
 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.96 4.06 .قلة إشراك المشرفين األكاديميين في صنع القرار 

 1.02 3.69 .غياب العدالة في نظام الحوافز المقدم للمشرفين األكاديميين

طية والروتين الممل على سير اإلجراءات سيطرة البيروقرا

 .والمعامالت في الجامعة 
3.67 0.93 

 0.88 3.58.تعين أشخاص في مواقع إدارية ليسوا أهال لها 

قلة اهتمام اإلدارة بدافعية المشرفين األكاديميين نحو اإلنجاز  

 .والتطوير 
3.57 0.91 

 0.95 3.54 فين األكاديميينقلة اهتمام الجامعة باالحتياجات التدريبية للمشر

 0.87 3.52 .تدني مستوى الرواتب مقارنة باألعباء األكاديمية للمشرف 

 0.95 3.38 .ضعف تطبيق الجانب العملي للمقررات الدراسية 

 0.96 3.37 غموض األنظمة  والقوانين والتعليمات للمشرف األكاديمي

ي في غياب الموضوعية عند تقويم أداء المشرف األكاديم

 الجامعة
3.32 0.89 

ضعف التنسيق بين الجهاز اإلداري والجهاز األكاديمي في 

 الجامعة
3.28 1.01 

النقص في الموظفين اإلداريين المكلفين بأعمال إدارية مساندة 

 .لعمل المشرفين األكاديميين 
3.22 0.97 

 0.90 3.52الدرجة الكلية
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الستجابات المشرفين األكاديميين ) 6(وتشير قيم المتوسطات الحسابية الواردة في الجدول 

اص بمعوقات المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين على فقرات المجال الثالث، والخ

، وبلغت قيمة المتوسط "متوسطة" المرافق والبنى التحتية، يتبين أن درجة هذه المعوقات كانت 

كما تشير قيم المتوسطات أن فقرتين فقط ). 0.82(وانحراف معياري ) 3.53(الحسابي لهذا المجال 

، وانحراف )4.04(، األولى بمتوسط حسابي قدره "مرتفعة" من فقرات هذا المجال كانتا بدرجة 

) 3.91(، وتتعلق بغياب المرافق الخدماتية للمشرفين، والثانية بمتوسط حسابي قدره)1.00(معياري 

في حين . ، وتتعلق بضعف أنظمة التدفئة والتكييف في الجامعة)1.01(وانحراف معياري قدره 

رات هذا المجال ، والمتوسط الحسابي األدنى لفق"متوسطة" فقرات من هذا المجال بدرجة ) 8(كانت 

 ). 2.80(هو للفقرة الخاصة بقلة المقاعد الدراسية المناسبة في الغرف الصفية، وقيمته

 )6(جدول 
معيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على فقرات المجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

 مرتبة تنازلياً) المرافق والبنى التحتية(الثالث 

 الفقرة
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري

 –كافتيريا : غياب المرافق الخدماتية للمشرفين األكاديميين مثل

 .الخ ....مالعب 
4.04 1.00 

 1.01 3.91 .التدفئة في مباني الجامعة ضعف األنظمة التكييف و

 1.04 3.72 غياب البنية النحتية التكنولوجية الخاصة بالتقنيات التعليمية 

 0.91 3.68 .وجود مباني الجامعة في أماكن غير مناسبة 

 0.90 3.65 عدم مالءمة المكاتب المخصصة للمشرفين األكاديميين 

 0.91 3.51 .اديميين عدم وجود مكاتب كافية للمشرفين األك

 0.91 3.31 .مناسبة مساحة القاعات الدراسية إلعداد الدارسين 

 1.03 3.17 .غياب عوامل األمن والسالمة في المباني الجامعية 

.قلة المقاعد الدراسية المناسبة في الغرف الصفية   2.80 0.96 

 0.82 3.53 الدرجة الكلية
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أما بيانات معوقات المجال الرابع، مجال النمو المهني والبحث العلمي، تظهـر مـن خالل 

 ).7(جدول 

، يتبين أن )7(ع، جدول وعند مالحظة استجابات أفراد مجتمع الدراسة على فقرات المجال الراب

، وانحراف معياري )3.77(هو ) الدرجة الكلية للمجال(المتوسط الحسابي لفقرات هذا المجال 

وهو المجال الوحيد الذي كانت درجة المعوقات فيه من بين ". مرتفعة" ، وهو بدرجة )0.73(

قرات كانت بدرجـة ف) 6(مجاالت الدراسة مرتفعة، كما يتبين من متوسطات فقرات هذا المجال أن 

، وأن أعلى المتوسطات الحسابية لفقرات أداة الدراسة "متوسطة"فقرات بدرجة ) 4(، و"مرتفعة" 

كانت ضمن هذا المجال، والفقرات الثالث األولى ، أي المعوقات الثالثة األولى ، والتي أشار إليها 

وقات تتعلق بالبحث العلمي المشرفون األكاديميون المتفرغون في جامعة القدس المفتوحة، هي مع

قلة : وفق مقياس ليكرت الخماسي،وهي) 4(والنمو المهني، وكانت متوسطاتها الحسابية أعلى من 

، وقلة الوقت الكافي لدى المشرف األكاديمي للقيام )4.30(الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي 

أما أقل ). 4.15( الجامعة ، وغياب نظام التفرغ العلمي من أنظمة)4.17(بالبحث العلمي 

المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المجال فكان للفقرة الخاصة بعدم اشتراط البحث العلمي والنشر 

 ). 0.89(وانحراف معياري ) 3.02(أساسا للترقية، ومقداره 
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 )7(جدول 

ات المجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على فقر

 مرتبة تنازليا) النمو المهني والبحث العلمي(الرابع 

 الفقرة
 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.88 4.30 .قلة الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي 

 قلة الوقت الكافي لدى المشرف األكاديمي للقيام 

 .بالبحث العلمي 
4.17 0.92 

 1.03 4.15 . أنظمة الجامعة غياب نظام التفرغ العلمي من

.غياب برامج الدراسات العليا من برامج الجامعة   3.99 1.03 

نقص المجالت العلمية ومصادر المعرفة الالزمة للبحث 

 .العلمي 
 

3.83 1.02 

 1.03 3.77 ندرة المؤتمرات العلمية المحلية المتخصصة

رات عدم إتاحة الفرصة للمشرفين األكاديميين لحضور المؤتم

 .العلمية 
 

3.61 0.89 

 قلة توفر التكنولوجيا الحديثة المساعدة للمشرفين 

 .األكاديميين في مجال البحث العلمي 
 

3.52 0.87 

 0.90 3.34 صعوبة النشر في المجالت العلمية

 .عدم اشتراط البحث العلمي والنشر أساسا للترقية 
 

3.02 0.89 

 0.73 3.77 الدرجة الكلية
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 :الثانيالسؤال 

هل تختلف درجة المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس 

  ؟المفتوحة في فلسطين باختالف الجنس

لإلجابة عن هذا السؤال، والتعرف إلى االختالف في تقديرات أفراد مجتمع الدراسة من الذكور  

اب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واإلناث للمعوقات التي تواجههم، قامت الباحثة بحس

الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على مجاالت أداة الدراسة حسب متغير الجنس، وذلك كما هو مبين 

 ).8(في الجدول 

 

 )8(جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على مجاالت

 الجنساألداة حسب متغير 

المتوسط  العدد الجنس المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 معوقات متعلقة بالنظام التعليمي 0.60 3.52 160 ذكر

 0.65 3.58 22 أنثى

 معوقات إدارية ومالية 0.91 3.52 160 ذكر

 0.91 3.51 22 أنثى

معوقات تتعلق بالمرافق والبنى  0.80 3.49 160 ذكر

 0.92 3.57 22 أنثى التحتية

معوقات تتعلق بالنمو المهني  0.74 3.80 160 ذكر

 0.69 3.73 22 أنثى والبحث العلمي

 الدرجة الكلية 0.62 3.58 160 ذكر

 0.66 3.60 22 أنثى
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 أن درجة تقديرات أفراد مجتمع )8(وتشير قيم المتوسطات الحسابية الواردة في الجدول 

تواجههن أعلى من درجة تقديرات الذكور، على الدرجة الكلية، الدراسة من اإلناث للمعوقات التي 

المرافق والبنى التحتية، ومعوقات النظام التعليمي، في حين كانت درجة تقديرات الذكور : ومجالي

لدرجة المعوقات لمجالي المعوقات اإلدارية والمالية، والنمو المهني والبحث العلمي أعلى من درجة 

، في حين كان )3.58( المتوسط الحسابي لتقديرات الذكور على الدرجة الكلية وكان. تقديرات اإلناث

ومع أن الفارق على الدرجة ). 3.60(المتوسط الحسابي لدرجة تقديرات اإلناث على نفس الدرجة 

، إال أنه كان واضحا على مجالي النمو المهني والبحث العلمي، والنظام )0.02(الكلية كان ضئيال 

 . التعليمي

 

 :السؤال الثالث

هل تختلف درجة المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس  

  ؟المفتوحة في فلسطين باختالف الدرجة العلمية

 لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية 

راد مجتمع الدراسة على مجاالت األداة حسب متغير الدرجة واالنحرافات المعيارية الستجابات أف

قيم المتوسطات الحسابية ألفراد مجتمع الدراسة من حملة الدكتوراه وحملة ) 9(العلمية، ويبين جدول 

 .الماجستير
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 )9(جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على مجاالت األداة

 سب متغير الدرجة العلميةح

 

 الدرجة المجال

 العلمية

المتوسط  

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري

 معوقات متعلقة بالنظام التعليمي 0.58 3.61 الدكتوراه

 0.61 3.42 الماجستير

 معوقات إدارية ومالية 0.85 3.60 الدكتوراه

 0.95 3.40 الماجستير

 لتحتيةمعوقات تتعلق بالمرافق والبنى ا 0.79 3.56 الدكتوراه

 0.84 3.47 الماجستير

 معوقات تتعلق بالنمو المهني  0.74 3.78 الدكتوراه

 0.71 3.65 الماجستير والبحث العلمي

 الدرجة الكلية 0.61 3.63 الدكتوراه

 0.63 3.47 الماجستير

 

ألكاديميين للمعوقات التي أن درجة تقديرات المشرفين ا) 9(وتشير البيانات الواردة في الجدول 

تواجههم كانت أعلى لدى حملة الدكتوراه منها لدى حملة الماجستير، في جميع مجاالت الدراسة 

لحملة الدكتوراه، ) 3.63(وعلى الدرجة الكلية، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي، للدرجة الكلية، 

 كان لمجال معوقات النمو المهني لحملة الماجستير، ونالحظ أن أعلى متوسط حسابي) 3.47(مقابل 

والبحث العلمي، لكل من حملة الدكتوراه وحملة الماجستير، حيث كان المتوسط الحسابي لحملة 

، في حين كان أقل "المرتفعة" ، وهما ضمن الدرجة )3.65(، ولحملة الماجستير )3.78(الدكتوراه 

لحملة ) 3.40(لحملة الدكتوراه، و) 3.60(المتوسطات الحسابية لمجال المعوقات اإلدارية والمالية، 

 .الماجستير
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 :السؤال الرابع

 هل تختلف درجة المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس 

 المفتوحة في فلسطين باختالف التخصص؟

هونها وللتعرف فيما إذا كان اختالف في تقديرات أفراد مجتمع الدراسة للمعوقات الي يواج

حسب متغير تخصص المشرف األكاديمي في جامعة القدس المفتوحة، قامت الباحثة بحساب 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على مجاالت أداة 

 ).10(الدراسة  حسب متغير التخصص، جدول 

 )10(جدول 

 ة الستجابة أفراد مجتمع الدراسة على مجاالت األداةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري

 حسب متغير التخصص

المتوسط  التخصص المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 معوقات متعلقة بالنظام التعليمي 0.63 3.48 علوم إنسانية

 0.55 3.63 علوم طبيعية

 معوقات إدارية ومالية 0.88 3.49 علوم إنسانية

 1.03 3.72 علوم طبيعية

 معوقات تتعلق بالمرافق والبنى التحتية 0.78 3.50 علوم إنسانية

 0.85 3.75 علوم طبيعية

معوقات تتعلق بالنمو المهني والبحث  0.73 3.67 علوم إنسانية

 0.70 3.90 علوم طبيعية العلمي

 الدرجة الكلية 0.62 3.53 علوم إنسانية

 0.67 3.73 علوم طبيعية

 

أن درجة تقديرات المشرفين األكاديميين للمعوقات التي يواجهونها، ) 10(دول ويتضح من الج

، للمجال الكلي، ومجاالت الدراسة "العلوم الطبيعية"كانت أعلى لدى المشرفين من ذوي  تخصص 

حيث بلغت قيمة  المتوسط الحسابي الستجابات أفـراد مجتمع الدراسـة من ذوي . األربعة
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، في حين كان المتوسط الحسابي )0.67(وانحراف معياري ) 3.73" (ةالعلوم الطبيعي" تخصص 

، وانحـراف )3.53" (العلوم اإلنسـانية" الستجابات أفراد مجتمع الدراسة من ذوي تخصص 

 ). 0.62(معياري 

، إن أعلى متوسط حسابي هو )10(وتشير قيم المتوسطات الحسابية الواردة في الجدول 

" لنمو المهني البحث العلمي ألفراد مجتمع الدراسة من ذوي تخصص، ويتعلق بمعوقات ا)3.90(

 ". العلوم الطبيعية

 

 :السؤال الخامس

 هل تختلف درجة المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس 

 المفتوحة في فلسطين باختالف الخبرة؟

بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات ولإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس، قامت الباحثة 

المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة من المشرفين األكاديميين على مجاالت أداة الدراسة 

 ).11(حسب متغير خبرة المشرف األكاديمي في جامعة القدس المفتوحة، جدول 

في تقديرات أفراد مجتمع وتشير قيم المتوسطات الحسابية الواردة في الجدول أن هناك اختالفا 

الدراسة لدرجة المعوقات التي تواجههم حسب متغير الخبرة، حيث كان المتوسط الحسابي على 

، في حين كان المتوسط الحسابي لذوي )3.62(سنة ) 12(أكثر من " الدرجة الكلية لذوي الخبرة 

ــة، مـن ذوي ، أما الفئــة الثالث)3.57(سنوات، وللمجال نفسه ) 6(أقل من " الخبرة 

 ). 3.56(سنة، فكان المتوسط الحسابي ) 12 ـ 6(الخبــرة  مـن



 95

 )11(جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على مجاالت األداة

 حسب متغير الخبرة

المتوسط  الخبرة المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.56 3.50  سنوات6اقل من 

 0.71 3.56  سنة12-6من 

 0.52 3.54  سنة12أكثر من 

 م التعليميمعوقات متعلقة بالنظا

 
 

 0.60 3.52 المجموع

 0.87 3.45  سنوات6اقل من 

 1.06 3.54  سنة12-6من 

 0.64 3.80  سنة12أكثر من 

 معوقات إدارية ومالية

 

 
 0.90 3.52 المجموع 

 0.77 3.58  سنوات6اقل من 

 1.02 3.42  سنة12-6من 

 0.57 3.51  سنة12أكثر من 

بنى معوقات تتعلق بالمرافق وال

 التحتية

 0.82 3.53 المجموع

 0.70 3.73  سنوات6اقل من 

 0.80 3.73  سنة12-6من 

 0.72 3.64  سنة12أكثر من 

معوقات تتعلق بالنمو المهني 

 والبحث العلمي

 0.72 3.72 المجموع

 0.60 3.55  سنوات6اقل من 

 0.75 3.57  سنة12-6من 

 0.48 3.62  سنة12أكثر من 

 كليةالدرجة ال

 0.63 3.59 المجموع

أما فيما يخص مجاالت الدراسة، فيظهر أن مجال معوقات النمو المهني والبحث العلمي احتل 

للفئة الثالثة، من ) 3.64(للفئتين األولى والثانية، و) 3.73(المرتبة األولى ، وبمتوسط حسابي قدره 

، وانحراف )3.72(في حين كان المتوسط الحسابي لهذا المجال . سنة) 12(أكثر من " ذوي الخبرة 

 ).0.72(معياري



 96

 :السؤال السادس

 هل تختلف درجة المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس 

 كاديمية؟المفتوحة في فلسطين باختالف الرتبة األ

للتعرف إلى درجة تقديرات أفراد مجتمع الدراسة للمعوقات التي تواجههم في جامعة القدس 

المفتوحة، تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد المجتمع حسب 

 ).12(متغير الرتبة األكاديمية، جدول 

لجدول أن تقديرات أفراد مجتمع الدراسة للمعوقات وتشير قيم المتوسطات الحسابية الواردة في ا

التي تواجههم في جامعة القدس المفتوحة تختلف تبعاً لمتغير الرتبة األكاديمية، ومن خالل قيم 

أستاذ مشارك " متوسطات الدرجة الكلية ، نالحظ أن المتوسط الحسابي الستجابات من هم بدرجة 

، في حين كان المتوسط "مرتفعة " ، وبدرجة )0.81(وانحراف معياري ) 3.69(هو " فأعلى

فكانت أقرب إلى " األستاذ المساعد" ، أما تقديرات)3.46(الحسابي الستجابات من هم برتبة محاضر 

في حين جــاءت ). 3.64(تقديرات األستاذ المشارك، حيث كان المتوسط الحسابي الستجاباتهم 

ي للدرجة الكلية، وكان المتوسط الحسابي أقرب إلى المتوسط الحساب" المدرس" تقديــرات 

 ".متوسطة" ، وجميعها بدرجة )3.51(الستجابة هذه الفئة من المشرفين األكاديميين هو

أما بخصوص مجاالت الدراسة، فنالحظ أن أعلى قيمة للمتوسطات الحسابية هي لمجال 

) 3.72(مجــال معوقات النمو المهني والبحث العلمي، حيث كان المتوسط الحسابي لهذا ال

، في حين كانت اقل قيم للمتوسطات الحسابية هي "مرتفعة" ، وبدرجة )0.73(وانحراف معياري 

لمجالي المعوقات المتعلقة بنظام التعليم المفتوح والتعليم عن بعد، ومجال المعوقات اإلدارية، 

نى التحتية، فكان ، أما المجال الرابع، مجال معوقات المرافق والب)3.52(وبمتوسط حسابي قدره 

 ).0.82(، واالنحراف المعياري )3.53(متوسطة الحسابي 

 



 97

 )12(جدول رقم 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على مجاالت األداة

 حسب متغير الرتبة األكاديمية

 المتوسط  الرتبة األكاديمية المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.78 3.64 أستاذ مشارك فأعلى

 0.57 3.38 أستاذ مساعد

 0.55 3.36 محاضر

 0.60 3.47 مدرس

  متعلقة بالنظام التعليميمعوقات

 
 

 0.60 3.52 المجموع

 1.00 3.80 أستاذ مشارك فأعلى

 0.84 3.60 أستاذ مساعد

 0.82 3.47 محاضر

 0.98 3.38 مدرس

 معوقات إدارية ومالية

 

 
 

 0.90 3.52 المجموع

 0.86 3.59 أستاذ مشارك فأعلى

 0.80 3.55 أستاذ مساعد

 0.82 3.34 محاضر

 0.82 3.61 مدرس

معوقات تتعلق بالمرافق والبنى 

 العامة

 
 

 0.82 3.53 المجموع

 0.91 3.88 أستاذ مشارك فأعلى

 0.71 3.78 أستاذ مساعد

 0.61 3.72 رمحاض

 0.77 3.62 مدرس

معوقات تتعلق بالنمو المهني 

 والبحث العلمي

 0.73 3.72 المجموع

 0.81 3.69 أستاذ مشارك فأعلى

 0.59 3.64 أستاذ مساعد

 0.53 3.46 محاضر

 0.66 3.51 مدرس

 الدرجة الكلية

 

 
 

 0.63 3.59 المجموع
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 :السؤال السابع

ي جامعة القدس هل تختلف درجة المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين ف

 المفتوحة باختالف المنطقة التعليمية؟

، إن درجة المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين )13(يتضح من الجدول رقم 

في جامعة القدس المفتوحة حسب المنطقة التعليمية كانت بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط 

درجة للمعوقات لمنطقة غزة، حيث بلغ المتوسط ، وكانت أعلى )3.55(الحسابي للدرجة الكلية 

، وفي المقام الثاني منطقة جنوب الضفة حيث بلغ المتوسـط )3.72(الحسابي للدرجة الكليـة 

، ثم في المقام الثالث منطقة شمال الضفة، حيث بلغ المتوسط )3.58(الحسابي للدرجـة الكليـة 

سط الضفة في المقام الرابع حيث بلغ المتوسط ، وأخيراً منطقة و)3.52(الحسابي للدرجة الكلية 

 ).3.38(الحسابي للدرجة الكلية 

، وكانت أعلى منطقة )3.50(أما فيما يخص معوقات النظام التعليمي، فكان المتوسط الحسابي 

يعاني فيها المشرفون األكاديميون بهذه المعوقات هي منطقة الوسط حيث بلغ المتوسط الحسـابي 

، )3.50( تالها في المقام الثاني منطقة الشمال حيث بلغ المتوسط الحسابي فيها ، ثم)3.59(فيها 

 ).3.41(وأخيراً في منطقة الجنوب حيث بلغ المتوسط الحسابي 

، وكانت أعلى منطقة يعاني )3.46(أما المعوقات اإلدارية والمالية فقد بلغ المتوسط الحسابي 

، )3.84(هي منطقة غزة، حيث بلغ المتوسط الحسابي فيها المشرفون األكاديميون بهذه المعوقات 

، ثم تالها في المقام الثالث )3.44(تالها في المقام الثاني منطقة الشمال حيث بلغ المتوسط الحسابي 

، وأخيراً منطقة الوسط وقد بلغ فيها المتوسط )3.44(منطقة الجنوب حيث بلغ المتوسط الحسابي 

 ).3.22(الحسابي 
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، وكانت أعلى )3.49(المرافق والبنى التحتية، فكان المتوسط الحسابي لهذا المجال أما معوقات 

مناطق تعاني من وجود هذا المعوق هي منطقة غزة ومنطقة الجنوب حيث بلغ المتوسط الحسابي 

وأخيراً منطقة الوسط ) 3.44(ثم منطقة الشمال حيث بلغ المتوسط الحسابي ) 3.72(لكلتا المنطقتين 

 ).3.08(المتوسط الحسابي حيث بلغ 

أما فيما يخص المعوقات التي تتعلق بالنمو المهني والبحث العلمي، فقد بلغ المتوسط الحسابي 

، حيث كانت أعلى منطقة تعاني من هذا المعوق هي منطقة الجنوب حيث بلغ المتوسط )3.77(

، ثم )3.83(توسط الحسابي ، ثم تالها في منطقة غزة في المقام الثاني حيث بلغ الم)3.87(الحسابي 

وأخيراً جاء في المقام الرابع ) 3,69(منطقة الشمال في المقام الثالث وبلغ فيها المتوسط الحسابي 

 ).3.65(منطقة الوسط، حيث بلغ المتوسط الحسابي فيها 
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 )13(جدول رقم 

 

 ب متغيرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة حس

 المنطقة التعليمية

 العدد المنطقة المجاالت   الرقم
 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 0.59 3.50 48 غزة

 0.57 3.54 76 الشمال

 -1 0.61 3.59 27 الوسط
 معوقات متعلقة بالنظام 

 التعليمي

 0.56 3.41 31 الجنوب

 0.60 3.51 182 المجموع

 0.94 3.84 48 غزة

 0.88 3.44 76 الشمال

 ة والماليةالمعوقات اإلداري -2 0.85 3.22 27 الوسط

 0.77 3.34 31 الجنوب

 0.91 3.46 182 المجموع

 0.77 3.72 48 غزة

 0.75 3.44 76 الشمال

 -3 0.81 3.08 27 الوسط
معوقات تتعلق بالمرافق والبنى 

 التحتية

 0.78 3.72 31 الجنوب

 0.82 3.49 182 المجموع

 0.71 3.83 48 غزة

 0.71 3.69 76 الشمال

 -4 0.67 3.65 27 الوسط
معوقات تتعلق بالنمو المهني 

 والبحث العلمي

 0.68 3.87 31 الجنوب

 0.73 3.77 182 المجموع

 0.55 3.72 48 غزة

 0.56 3.52 76 الشمال

 0.61 3.38 27 الوسط
 الدرجة الكلية -5

 0.62 3.58 31 الجنوب

 0.63 3.59 182 المجموع

 ملخص النتائج
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  :التالية النتائج إلى الدراسة هذه توصلت

 

 ضمن تقع المفتوحة القدس جامعة في المتفرغين األكاديميين المشرفين تواجه التي المعوقات أن )1

  .المتوسطة الدرجة

 

 ثم العلمي، والبحث المهني بالنمو لقتتع التي المعوقات مجال هو المعوقات في مجال أعلى أن )2

 الثالثة المرتبة في يأتي ثم التعليمي، بالنظام تتعلق التي المعوقات مجال الثانية المرتبة في يأتي

 .والمالية اإلدارية المعوقات مجال وأخيراً التحتية، والبنى بالمرافق تتعلق التي المعوقات مجال

 
 جامعة في المتفرغين األكاديميين المشرفين تواجه تيال المعوقات درجة في اختالف وجود )3

 .اإلناث لدى أكبر بدرجة وكانت الجنس، باختالف المفتوحة القدس

 

 جامعة في المتفرغين األكاديميين المشرفين تواجه التي المعوقات درجة في اختالف وجود )4

 من األكاديميين شرفينالم لدى أكبر بدرجة وكانت العلمية، الدرجة باختالف المفتوحة القدس

  .الدكتوراه حملة

 
 جامعة في المتفرغين األكاديميين المشرفين تواجه التي المعوقات درجة في اختالف وجود )5

 األكاديميين المشرفين لدى أكبر بدرجة وكانت التخصص، باختالف المفتوحة القدس

  .الطبيعية العلوم في المتخصصين
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 جامعة في المتفرغين األكاديميين المشرفين تواجه التي وقاتالمع درجة في اختالف وجود )6

 تزيد الذين المشرفين لدى أكبر بدرجة وكانت الجامعة في الخبرة سنوات باختالف القدس

 .سنة 12 من أكثر خبرتهم

 

 جامعة في المتفرغين األكاديميين المشرفين تواجه التي المعوقات درجة في اختالف وجود )7

 الذين األكاديميين المشرفين لدى أكبر بدرجة وكانت األكاديمية، الرتبة باختالف ةالمفتوح القدس

 .فأعلى مشارك أستاذ درجة يحملون

 

 جامعة في المتفرغين األكاديميين المشرفين تواجه التي المعوقات درجة في اختالف وجود )8

 .غزة نطقةم في أكبر بدرجة وكانت التعليمية، المنطقة باختالف المفتوحة القدس
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 الفصل الخامس

                 مناقشة النتائج والتوصيـات

 

 مناقشة وتفسير نتائج السـؤال األول •

 مناقشة وتفسير نتائج السؤال الثانـي •

 مناقشة وتفسير نتائج السؤال الثـالث •

 مناقشة وتفسير نتائج السؤال الرابـع •

 ل الخامسمناقشة وتفسير نتائج السؤا •

 مناقشة وتفسير نتائج السؤال السادس •

 مناقشة وتفسير نتائج السؤال السابع •

 التوصيـــــــــات  •
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

يتناول هذا الفصل تفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة على ضوء أسئلتها، ومقارنة هذه 

 أو ائتالفها مع الدراسات السابقة ثم تقديم بعض التوصيات، والمقترحات النتائج، ومدى اختالفها،

 .على ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج

 

 :مناقشة نتائج السؤال األول

 ما المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة؟

ا، كان المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمعوقات  من خالل النتائج التي تم التوصل إليه: لإلجابـة

 .وهي ضمن الدرجة المتوسطة، )3.59(التي تواجه المشرفين األكاديميين 

 الذي يوضح المتوسطات الحسابية الستجابات ،)3(ومن مالحظة القيم في الجدول رقم 

اسة، تبين ان أعلى المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة على مجاالت الدر

مجال في المعوقات هو مجال المعوقات التي تتعلق بالنمو المهني والبحث العلمي حيث بلغ المتوسط 

 . أي بدرجة مرتفعة،)3.77(الحسابي 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن كثرة األعباء الملقاة على المشرفين األكاديميين يؤدي إلى 

مية، وكذلك تزايد أعداد الدارسين عاماً بعد عام في جامعة القدس انشغالهم عن القيام بأبحاث عل

المفتوحة يؤدي إلى توجيه المشرفين األكاديميين اهتماماتهم إلى اإلشراف على المقررات في 

التخصصات المختلفة بدالً من القيام باألبحاث كما أن المشرفين األكاديميين يقومون بتصحيح 

حانات بيتيه توزع على الدارسين ويتم إرجاعها للمشرفين األكاديميين التعيينات وهي عبارة عن امت

ويقومون بتصحيحها والتعليق عليها وتوزع مرةً أخرى للدارسين حتى يتمكنوا من االستفادة منها في 
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وقت محدد وهذا يشكل عبئا على المشرفين األكاديميين فتأخذ من وقتهم الكثير، كما أن نقص 

تي تخصصها من ميزانية الجامعة للبحث العلمي قليلة، وهذه مشكلة عامة في المخصصات المالية ال

 .الجامعات العربية

كذلك عدم توفير التسهيالت الالزمة للمشرفين األكاديميين العداد البحوث العلمية ونشرها مثل 

وقلة عدد مساعدي البحث في الجامعة، وعدم وجود مركز ) التمويل، والطباعة، والكمبيوتر(

خصص لتقديم الخدمات اإلحصائية لألبحاث العلمية في الجامعة، أو عدم توفر بنك معلومات مت

 .تساعد الباحث للقيام باألبحاث العلمية

قلة وجود المكتبات التي تزود المشرفين األكاديميين بالكتب والمراجع الالزمة للقيام باألبحاث 

في المراكز التعليمية للجامعة واالستعانة العلمية باإلضافة إلى قلة وجود المختبرات العلمية 

 .بالجامعات النظامية لتساعدهم على القيام باألبحاث العلمية وهذا يترتب عليه معوقات أيضا

 ،)1997( ودراسة زويلف والسعايده ،)2000(اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة غانم 

والتطوير إلى الناتج المحلي في  في أن نسبة اإلنفاق على البحث العلمي )1997(ودراسة شعث 

 في حين أن اإلنفاق على البحث العلمي في الدول ،%)0.21(الدول العربية ما زالت ضعيفة 

 .%)3(المتطورة يصل إلى 

حيث كانت من ) 2003العمايرة، (اتفقت نتائج هذه الدراسة في مجال البحث العلمي مع دراسة 

يميين في جامعة اإلسراء هي المشكالت المتعلقة بالبحث اكثر المشكالت حدة تواجه المشرفين األكاد

 .العلمي

في المعوقات التي تواجه الباحث في الجامعات ) 2004حميد، (وكذلك اتفقت هذه الدراسة مع 

 .الفلسطينية مثل قلة الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي

، )2004ان، عمر وزيد(واتفقــت نتــائـــج هــــذه الدراســة مــع دراسة 

 .Hill (2004)ودراسة ، Rock well et al (1999(و
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 ).2003أبو سمرة وآخرون، (واختلفت نتائج الدراسة في مجال البحث العلمي مع دراسة 

حيث احتلت مشكالت البحث العلمي المرتبة الثالثة من بين المشكالت التي تواجه أعضاء هيئة 

تلفت نتائج الدراسة في مجال البحث العلمي مع دراسة التدريس في الجامعات الفلسطينية وكذلك اخ

، حيث اختلفت المشكالت المتعلقة بالبحث العلمي في المرتبة الرابعة من بين )1995المقدادي، (

 .المشكالت التي تواجه جامعة اليرموك

تعلم عن نظام التعليم المفتوح وال(ثم تأتي بالمرتبة الثانية المعوقات المتعلقة بالنظام التعليمي 

 .، وهي درجة متوسطة)3.55(حيث بلغ المتوسط الحسابي لدرجة هذه المعوقات ) بعد

وتعزو الباحثة السبب في ذلك إلى إن نظام التعليم في جامعة القدس المفتوحة هو نظام التعليم 

المفتوح والتعلم عن بعد، وهو نظام مرن في نسبة قبول الدارسين، حيث كان يقبل الدارسين 

 فما فوق، وذلك تمشياً مع فلسفة الجامعة وأهدافها في اتباع نمط التعليم %50ين بنسبة الناجح

المفتوح والتعلم عن بعد، وتعزو الباحثة ظهور معوق قبول ذوي مستويات التحصيل المتدني في 

الثانوية العامة كأعلى درجة معوقات هو نتيجة تطبيق هذه السياسة وهذه نتيجة منطقية بسبب وجود 

دارسين من ذو المستويات المتدنية يؤثر بشكل سلبي على باقي الدارسين، وفي حدود علم الباحثة ال

 فما فوق في %60 ومن نشرات جامعة القدس المفتوحة ثم تعديل نسبة القبول في الجامعة إلى –

ود امتحان الثانوية العامة، لرفع مستوى الدارسين في الجامعة، وظهور هذا المعوق جاء نتيجة وج

 .%60الدارسين والذين هم من طبق عليهم قانون القبول القديم، ومن تقل معدالتهم عن 

 الذي أشار بان (Schifter, 2002)واتفقت نتائج هذه الدراسة في هذا المجال مع دراسة 

التي ) 1997(وكذلك دراسة دروزة .  المشرفين ال يفهمون سياسة التعليم المفتوح والتعلم عن بعد

ن جوهر نظام التعليم في الجامعة المفتوحة ال يزال غير مطبق بالشكل الصحيح واإلرشاد أشارت با

 .األكاديمي غير واضح للطالب والمرشد األكاديمي



 107

ثم تأتي في المرتبة الثالثة المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين في جامعة القدس 

 وانحراف ،)3.53(حتية وكانت بدرجة كلية المفتوحة بفلسطين والتي تتعلق بالمرافق والبنى الت

 . أي بدرجة متوسطة)0.82(معياري 

وتذكر الباحثة أسباب ذلك إلى ان تصميم المباني لم ُيعد أصال للتعليم ولمالئمة مؤسسات التعليم 

 .المفتوح، فهي معظمها مباني سكنية ومستأجرة ولم تصمم أصالً لهذا الغرض

المرافق الخاصة بالمشرفين األكاديميين وذلك طبيعة نظام وكذلك عدم وجود حرم جامعي يضم 

 .التعليم المفتوح حيث يكون المشرف األكاديمي والدارس منفصلين معظم الوقت الدراسي

وكذلك قلة المخصصات المالية للبنية التحتية التكنولوجية، بسبب انتشار الجامعة في أرجاء 

تالك الجامعة لهذه المباني فإنها تواجه صعوبة في الوطن وكثرة المراكز الدراسية وبسبب عدم ام

تأسيس بنية تحتية تكنولوجية في كل مركز دراسي بشكل ثابت ودائم وموسع حيث أن كل مركز 

ومع أن إدارة الجامعة تقوم بإنشاء مباني .  دراسي يبدو وكأنه في متطلباته وحاجاته جامعة منفردة

ة في القدس وغزة، إال أن األمر ليس سهالً لجميع المراكز، خاصة للجامعة تتوفر فيها البنية التحتي

وجميع هذه العوامل أدت إلى عدم وصول البنية التحتية إلى المستوى المطلوب، إضافة إلى ذلك 

معوقات تتعلق باالتصاالت عبر اإلنترنت والبريد اإللكتروني بين مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة 

 .وقات السياسية بسبب االحتالل اإلسرائيليوالقدس، وتعتبر هذه من المع

، والتي تشير إلى أن البيئة المادية )2004كمال وقواسمة، (واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

التي تتم فيها اللقاءات التدريسية من المرافق والتدفئة والتبريد والتجهيزات التكنولوجية الكثيرة غير 

وكذلك اتفقت نتائـج هذه الدراسة مع دراسة .  مفتوحةمتوفرة في مراكز جامعة القدس ال

Husmann & Miller (2001) ودراسة ،Klay (1999)  في أن التعليم يفتقر إلى الخدمات

، حيث أن )2000(الضرورية لمساعدة المشرفين األكاديميين، وتتفق ايضاً مع دراسة العبد الغفور 

 .يت في حالة سيئة، ومواقعها ال تالئم العمل التربويمشكلة المباني في كلية التربية في جامعة الكو
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وأخيراً المعوقات اإلدارية والمالية التي تواجه المشرفين األكاديميين، وفي المرتبة األخيرة من 

، وهي )3.52(المعوقات، حيث بلغ المتوسط الحسابي الستجابات المشرفين األكاديميين لهذا المعوق 

أن هذا االنخفاض يرجع إلى اإلقبال المتزايد من الدارسين عاماً بعد درجة متوسطة، وترى الباحثة 

 يوفر للجامعة ، وهذا2004/2005 ألف دارس حسب إحصائية )50(عام حتى وصل إلى حوالي 

دخالً معقوالً يسهل معه توفير الرواتب الالزمة للعاملين، ومستحقات المشرفين األكاديميين 

 وشراء ما يلزم من تجهيزات ثابتة وبالذات ان الجامعة لم تقم ببناء المتفرغين ودفع النفقات الجارية

مركز تعليمي إال في منطقة غزة التعليمية، وتقدم الجامعة الوسائل التكنولوجية والتكنولوجيا على 

 من ميزانيتها على اإليرادات %90مستوى جيد كل هذه العوامل أدت بالجامعة ان تعتمد على 

 . الواردة من الدارسين

، )1995(وتختلف نتائج الدراسة في هذا المعوق مع الدراسات السـابقة مثل دراسـة العمري 

حيث أن األزمة المالية للتعليم العالي في الجامعات األردنية من أكثر المشكالت حده فيها، وكذلك 

 المادية ، حيث أن المشكالت)1997(اختلفت نتائج الدراسة في هذا المعوق أيضا مع دراسة المجيدل 

 .هي من اكثر المشكالت حده تواجه أعضاء هيئة التدريس في جامعة دمشق

 الذي يشير بأن من أهم المعوقات التي  (Zane, 1998)وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

تواجه المشرفين األكاديميين في التعليم المفتوح هو قلة الدعم المادي وقلة وجود الوسائل التكنولوجية 

 .اعدة في التعليم المفتوحالمس
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 :الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج وتفسير مناقشة

 

 القدس جامعة في المتفرغين األكاديميين المشرفين تواجه التي المعوقات درجة تختلف هل

 الجنس؟ باختالف المفتوحة

 ديمييناألكا المشرفين تواجه التي المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم

 الجدول في الواردة النتائج تشير حيث الجنس، متغير حسب المفتوحة القدس جامعة في المتفرغين

 من اإلناث لدى أعلى كانت األكاديميين المشرفين تواجه التي المعوقات درجة أن إلى) 8 (رقم

 لدى) 3.58 (مقابل) 3.60 (المعوقات في لإلناث الكلية الدرجة بلغت حيث عام، بشكل الذكور

  .الذكور

 األكاديميين المشرفين من أكثر بالمعوقات األكاديميات المشرفات إحساس سبب الباحثة تعزو

 من تمكينهن دون تحول واجتماعية أسرية وأعباء ووظيفية تدريسية أعباء عليهن اإلناث أن هو

 معوقات جودبو يشعرن جعلهن مما المنزل أو الجامعة في سواء جميعها المهام هذه بين التوفيق

 .الدراسة لمواصلة الخارج إلى بالسفر للقيام تسمح ال االجتماعية والظروف أكثر،

 من المكتبات على التردد أو األبحاث بإجراء قيامهن دون تحول اإلناث على الملقاة المهام وهذه

 الذكور لدى المعوقات درجة أن نجد والمالية اإلدارية بالمعوقات يتعلق فيما أما المهني، النمو أجل

 نظر وجهة من يفسر وهذا التوالي، على) 3.51(و) 3.52 (وهو متقارب حسابي بمتوسط واإلناث

 الجامعة في والتعليمات األنظمة ألن وذلك واإلناث الذكور لدى متقاربة المعوقات درجة أن الباحثة

 اإلدارة اهتمام قلةو القرار، صنع في إشراكهم عدم مثل الجنسين، على تنطبق مالية أو إدارية سواء

 . األداء تقييم عند الموضوعية وغياب التدريبية، احتياجاتهم في

 درجة إن) 8 (الجدول خالل من نجد العلمي والبحث المهني بالنمو تتعلق التي المعوقات أما

 األمر هذا الباحثة وتفسر اإلناث تواجه التي المعوقات درجة من اكبر الذكور تواجه التي المعوقات
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 الحسابي المتوسط قيمة في الغلبة للذكور كان ولهذا اإلناث عدد من بكثير أعلى الذكور عدد إن

 سبق التي لألسباب اإلناث اهتمامات من اكثر العلمي البحث مجال في الذكور اهتمامات وأيضا

 اكثر العلمي البحث في الذكور واهتمام بهن الخاصة حياتهم بأمور اإلناث انشغال في ذكرها

 .الترقية اجل من العلمية األبحاث في فيقومون مستقبلهم هي الجامعة أن رونويعتب

 ودراسة ،)1995 لباد، أبو (ودراسة ،)1991 عساف، (دراسة مع الدراسة هذه نتائج اتفقت

 المشكالت في واإلناث الذكور بين فروق وجود في ،)2003 الحلو، (ودراسة ،)2003 العمايرة،(

 .المختلفة جامعاتهم في كاديمييناأل المشرفين تواجه التي

 معاناة في فروق وجود عدم في): 1994 االبراهيم، (دراسة مع الدراسة هذه نتائج اختلفت

 .األردنية الجامعات في المبتدئ التدريس هيئة عضو تواجه التي للمشكالت الجنسين

 إلى ئجهمانتا فأشارت). 2003 وآخرون، سمره أبو (ودراسة ،)1995 المقدادي، (دراسة أما

 . الذكور لصالح العلمي البحث مجال في إال المشكالت مواجهة في الجنس في اختالف يوجد ال انه

 

 :الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج وتفسير مناقشة

 

 القدس جامعة في المتفرغين األكاديميين المشرفين تواجه التي المعوقات درجة تختلف هل

 ة؟العلمي الدرجة باختالف المفتوحة

 األكاديميين المشرفين تواجه التي المعوقات درجة أن النتائج تشير) 9 (رقم الجدول تحليل من

 منها الدكتـوراه حملة لدى أعلى كانت العلمية الدرجة حسب المفتوحة القدس جامعة في المتفرغين

) 3.63 (اهالدكتور لحملة الكلية الدرجة بلغت حيث الدراسة، مجاالت جميع في الماجستير حملة لدى

  .الماجستير لحملة) 3.47 (مقابل



 111

 اهتمامات لهم الدكتوراه حملة من األكاديميين المشرفين أن إلى ذلك في السبب الباحثة تعزو

 من األكاديمي فالمشرف اإلداري، المجال أم البحثي المجال في سواء الماجستير، حملة من اكثر

 إليها يصل التي اإلدارية والمناصب العلمية بحاثاأل خالل من الترقية، إلى يطمح الدكتوراه حملة

 العلمي فالبحث الترقية، وبين بينه وتحول تواجهه التي العلمي البحث بمعوقات فيحس الجامعة، في

 العلمي النجاح وأسس ضروريات من هي العلمية، المؤتمرات وحضور والترقية والتأليف والنشر

 التي وبالكيفية البحثية لطموحاته تستجيب ال التي داريةاإل بالمشكالت يحس كما األكاديمي، للمشرف

 والبحث الترقية تعنيهم ال والذين الماجستير، حملة من األكاديميين المشرفين بخالف هذا يتمناها،

 كون محدوداً، عليا إدارية لمناصب تطلعهم أن كما الدكتوراه، حملة تعني التي الدرجة بنفس العلمي

 . ألستاذيةا درجات إحدى متطلبها

 سمرة أبي دراسة ونتائج ،)1994 (االبراهيم دراسة نتائج مع الدراسة هذه نتائج واتفقت

 أعلى الجامعات في التدريس هيئة عضو بها يحس  التي المشكالت درجة أن في) 2003 (وزمالئه

 .الماجستير حملة لدى منها الدكتوراه حملة لدى

 في األكاديميين المشرفين أن حيث) 2004 (زيدانو عمر دراسة مع الدراسة هذه أيضا واتفقت

 .غيرهم من اكثر العلمي البحث معوقات تواجههم الدكتوراه حملة من المفتوحة القدس جامعة

 Bower ودراسة ، Rock well et al (1999) دراسة نتائج مع الدراسة هذه نتائج واتفقت 

 وقلة المادي الدعم قلة مثل مشكالت تواجههم المشرفين ان في ،Hill (2004) ودراسة ، (2001)

 .المفتوح للتعليم المساندة التكنولوجية الوسائل
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 :الرابع السؤال في المتعلقة النتائج وتفسير مناقشة

 

 القدس جامعة في المتفرغين األكاديميين المشرفين تواجه التي المعوقات درجة تختلف هل  

 التخصص؟ باختالف المفتوحة

 حسب األكاديميين المشرفين تواجه التي المعوقات درجة أن) 10 (الجدول تحليل من لنا يتضح

 من المشرفين لدى منها الطبيعية العلوم تخصصات ذوي من المشرفين لدى أعلى كانت التخصص

)  3.73 (األولى الفئة الستجابات الحسابي المتوسط بلغ حيث اإلنسانية، العلوم تخصصات ذوي

 .ةالثاني للفئة) 3.53 (مقابل

 تعودوا  الطبيعية العلوم تخصصات في األكاديميين المشرفين كون ذلك في السبب الباحثة وتعزو

 بها عملوا التي أو ، منها تخرجوا التي الجامعات في العملية، والتطبيقات المختبرات، استعمال على

 تحتاج ) Pure science)( طبيعية (علمية تخصصات لديها يوجد ال المفتوحة القدس وجامعة سابقاً،

 مجاالت في متخصصة علمية مختبرات الجامعة تنشأ فلم الحاسوب، تخصص إال مختبرات، إلى

 بمختبرات االستعانة األكاديميون المشرفون يضطر هنا ومن األحياء، أو الكيمياء أو الفيزياء

 ، التعليمية نابلس طقةمن بمختبراتها تستعين والتي الوطنية، النجاح كجامعة ،)النظامية (الجامعات

 بجامعة تستعين التعليمية الخليل ومنطقة بيرزيت، جامعة بمختبرات تستعين التعليمية اهللا رام ومنطقة

 في األكاديميون المشرفون بها يشعر معوقات وجود عليه يترتب وهذا الخليل، في البوليتكنك

 هذه مثل يواجهون ال اإلنسانية التخصصات في األكاديميون المشرفون بينما العلمية، التخصصات

 لدى موجودة وهي والمرئية المسموعة التعليمية الوسائط اإلنسانية العلوم تحتاجه ما وكل المعوقات،

 الطبيعية العلوم تخصصات ذوي من األكاديميين المشرفين أن إلى السبب يعزى قد كذلك . الجامعة

 فهم اإلنسانية، العلوم تخصصات من زمالؤهم يحتاجها التي تلك عن تختلف بحثية بيئة إلى يحتاجون

 فلسطين، في موجودة تكون ال قد للبحث وعينات متقدمة، بحثية وأجهزة مختبرات إلى بحاجة
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 زمالئهم لدى العلمي البحث معوقات من يكون ال قد كله وهذا ،)عالمية(متخصصة علمية ودوريات

 .اإلنسانية العلوم تخصصات ذوي من

 وزمالئه سمرة وأبي ،)1995 (المقدادي: من كل دراسة نتائج مع الدراسة هذه نتائج واتفقت

 التي المشكالت درجات بين فروق وجود نتائجها أظهرت التي ،)2003 (والحلو ،)2003(

 مع الدراسة هذه نتائج أيضا واتفقت.  التخصص متغير إلى تعزي التدريس هيئات أعضاء يواجهها

 مثل المفتوحة القدس جامعة في العلوم تعليم تواجه التي تالمشكال في) 2000ب (نشوان دراسة

 مما الجامعة فروع جميع في علمية مختبرات إنشاء وصعوبة المتخصصة، العلمية الكفاءات نقص

 مع الدراسة هذه نتائج اختلفت حين في.  فلسطين في األخرى الجامعات مختبرات استخدام إلى أدى

 هيئة أعضاء شعور مدى في فروق وجود عدم إلى أشارت تيوال ،)2003 (العمايرة دراسة نتائج

 ).علمية أو إنسانية (الكلية لمتغير تعزى اإلسراء جامعة في بالمشكالت التدريس

 المشرفين تواجه التي المشكالت في  Hill (2004) دراسة مع أيضا الدراسة هذه نتائج واتفقت

 .بعد عن التعلم في نالمشرفي فيها يعمل التي والخبرات التخصصات باختالف

 

 :الخامس بالسؤال المتعلقة النتائج وتفسير مناقشة

 

 القدس جامعة في المتفرغين األكاديميين المشرفين تواجه التي المعوقات درجة تختلف هل

 الجامعة؟ في الخبرة سنوات باختالف المفتوحة

 المشرفين تواجه التي  المعوقات  درجة على والدالة الحسابية، للمتوسطات قيمة أعلى نإ

 كانت ،)11 (الجدول في الواضحة المفتوحة القدس جامعة في الخبرة متغير حسب األكاديميين

 المرتبة وفي ،)3.62 (حسابي وبمتوسط سنة،) 12 (عن خبرتهم سنوات تزيد الذين للمشرفين

 ،)3.57( حسابي ومتوسط سنة، )12-6( بين خبرتهم سـنوات تنحصر الذين المشرفين فئة الثانية
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 حسابي وبمتوسط سنوات، 6 عن خبرتهم سنوات تقل الذين المشرفين فئة الثالثة المرتبة وفي

)3.55(.  

 سنة 12 عن خبرتهم سنوات تزيد  الذين األكاديميين المشرفين كون النتيجة هذه الباحثة وتعزو

 الجامعة، في دةالموجو والقوانين األنظمة حسب تتطلب والتي بالترقية، تتعلق مشكالت يواجهون

 أعباء يحملون وكونهم أنهم إال مؤتمرات، وحضور ، محكمة مجالت في علمية أبحاث ونشر إعداد

 إعداد من تمكنهم دون تحول إدارية، ومسؤوليات استجاباتهم، أشارت وكما مرتفعة، أكاديمية

 إضافة. غيرهم من اتبالمعوق شعوراً أكثر فهم هنا ومن للترقية، المطلوبة العلمية واألوراق األبحاث

 ،)سنة 12 من أكثر (بالقليلة ليست الوقت من فترة الجامعة في تعيينها على مضى الفئة هذه أن إلى

 أدركت الفئة هذه كون أيضاً السبب يعزى وقد القليل، إال المنتظرة، الترقية على الحصول دون

 بأن تحس الجامعة، في خبرتها لسنوات ونتيجة فترة، منذ األكاديمي المشرف تواجه التي المعوقات

 أقل الخبرة ذات الفئة بخالف حلها، على العمل أو المعوقات هذه تجاوز على يساعد لم الوقت عامل

 هي وما القريب، الوقت في المعوقات هذه تزول أن وتتوقع ، بعد تيأس لم والتي سنوات،) 6 (من

 انتظار، طول بعد حديثاً الجامعة في بالعمل التحقوا المشرفين هؤالء أن أو. عارضة معوقات إال

 .   المعوقات هذه عليهم فهانت الوظيفة، انتظار من بكثير أقل معوقات من يواجهون ما كل ويعتبروا

 أشارت والتي ،)2003(الحلو دراسة نتيجة مع الخصوص بهذا الدراسة هذه نتيجة واتفقت

 حين في سنوات، 10 عن خبرتهم تزيد الذين التدريس هيئة أعضاء لصالح فروق بوجود نتائجها

 العمايرة، (ودراسة ،)2003 (وزمالؤه سمرة أبو دراسـة ونتائج الدراسة هذه نتائج اختلفت

 إلى نتائجها أشارت والتي ،)1997 (المجيدل ودراسة ،)2004 (الغفور عبد ودراسة ،)2003

  .الخبرة متغير إلى تعزى المشكالت درجة في فروق وجود عدم

 وتجديد وتدريب تطوير اجل من العمل في  Ramakrishna (1995) دراسة مع اتفقت وكذلك

 .بعد عن التعلم في المشرفين لدى والخبرات المهارات
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  Bower (2001) ودراسة ، Rock well et al (1999) دراسـة مع النتائـج اتفقت وكـذلك

 تطوير في تساهم حيث رةالخب سنوات من فترة بعد والتثبيت الترقية أهمية على أكدا اللذان و

 في  Rock well (2000) دراسة مع النتائج اتفقت وكذلك بعد، عن التعلم في األكاديميين المشرفين

 المهارات من المزيد إلكسابهم وذلك سنوات 5 عن خبرتهم تقل الذين للمشرفين المؤسسة دعم

 .التعليمية البيئة في التفاعل في والخبرات

 تزيد الذين المشرفين ان حيث Valentine (2002) دراسة مع أيضا سةالدرا هذه نتائج واتفقت

 لديهم تتوفر ال الذين من بالمشكالت شعوراً اقل الحديثة التكنولوجية الوسائل باستعمال خبرتهم

  الكافية الخبرة

 

 :السادس السؤال في المتعلقة النتائج وتفسير مناقشة

  

 القدس جامعة في المتفرغين األكاديميين رفينالمش تواجه التي المعوقات درجة تختلف هل

 ؟ األكاديمية الرتبة باختالف المفتوحة

 المتفرغين األكاديميين المشرفين تواجه التي المعوقات لدرجة الحسابية المتوسطات قيم من يتضح

 لدى كانت للمعوقات درجة أعلى أن ،)12 (الجدول في الواضحة المفتوحة القدس جامعة في

 ،)3.69 (قدره حسابي وبمتوسط فأعلى، مشارك أستاذ درجة يحملون الذين ألكاديميينا المشرفين

 ).3.46 (وقدره المحاضرين لفئة األدنى الحسابي المتوسط كان حين في

 بأنهم يشعرون فأعلى، مشارك أستاذ العلمية رتبتهم الذين المشرفين أن إلى ذلك الباحثة تعزو

 في الجامعة في معهم التعامل يتم حيث األكاديمي، هملمستوا مناسبة غير ظروف في يعملون

 من كغيرهم واالمتحانات، والمراقبة الورقية، واألعمال األكاديمي العبء: األكاديمية الجوانب

 إلى استنادا أيضا النتيجة هذه تفسر وقد. مدرس أو محاضر برتبة هم ممن األكاديميين، المشرفين
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 المشرفين من الفئة تواجه التي المعوقات درجة أن إلى أشارت والتي السابق، السؤال نتيجة

 ممن الغالب في تكون قد الفئة وهذه األعلى، كانت سنة،) 12 (عن خبرتها تزيد التي األكاديميين،

 من اقتربت المشـارك األستاذ فئة أن إلى أيضاً السبب يعزى وقد. فأعلى مشارك أستاذ برتبة هم

 من أكثر تواجهها التي للمعوقات حساسة فهي وبالتالي باتجاهها، الخطى وتسارع ،"األستاذ " رتبة

 ليس ) المساعد األستاذ( تليها التي والفئة الفئة لهذه المعوقات درجة بين والفارق. أخرى فئة أية

 .  الخماسي ليكرت مقياس وفق) 0.05(يتجاوز فلم كبيرا،

 بلغ وقد  األخرى، الرتب من مزمالئه من بالمعوقات إحساسا أقل فهم المحاضرين، فئة أما

 وبأقل ،)3.46 (الدراسة أداة على استجابتهم وفق تواجههم، التي المعوقات لدرجة الحسابي المتوسط

 المشرفين من الفئة هذه كون إلى السبب يعزى وقد مدرس، برتبة هم ممن زمالئهم عن) 0.05(

 حيث الكثير، الشيء العلمي البحث اتمعوق من يعنيها وال فقط، التدريس مجال في تعمل األكاديميين

 الفئة هذه أن كما الدكتوراه، شهادة على الحصول بعد إال مساعد أستاذ إلى المحاضر ترقية يتم ال

 على حصولها بعد المفتوحة القدس جامعة في للعمل انتقلت قد الغالب، في األكاديميين، المشرفين من

 . الماجستير شهادة

 ،)1994 اإلبراهيم، (ودراسـة ،)1993( أحمد دراسـة نتائج مع ةالدراس هذه نتائج واتفقت

 وجود إلى الدراسات هذه نتائج أشارت حيث ،)2004( اهللا عودة ودراسة ،)2003( الحلو ودراسة

 إلى تعزى تواجههم التي بالمشكالت إحساسهم لدرجة التدريس هيئات أعضاء تقديرات بين فروق

  .األكاديمية الرتبة متغير

) 1995( لباد أبو ودراسة ،)1991( عساف دراسة نتائج مع الدراسة هذه نتائج فتواختل

 والتي ،)2004(حميد ودراسة ،)2001(وزمالؤه سمرة أبو ودراسة ،)1997( المجيدل ودراسة

 التي بالمشكالت التدريس هيئات أعضاء إحساس درجات بين فروق وجود بعدم نتائجها أشارت

 .األكاديمية رتبةال متغير إلى تعزى تواجههم
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 االحتراق أن في Todd mancillas & Johnson (1987) دراسة مع اتفقت وكذلك

 .لديهم األكاديمية األعباء لزيادة نتيجة للمشرفين يحدث األكاديمي

 من% 30 أن في  Rock well et al (1999) دراسة مع أيضا الدراسة هذه نتائج واتفقت

 التعليم في للمشرفين الترقية في مهم التثبيت يكون بان الدراسة ألداة استجابتهم دلت العينة أفراد

 . المفتوح

 

 :السابع السؤال في المتعلقة النتائج وتفسير مناقشة

 

 القدس جامعة في المتفرغين األكاديميين المشرفين تواجه التي المعوقات درجة تختلف هل

 ؟ التعليمية المنطقة باختالف المفتوحة

 األكاديميون المشرفون فيها يشعر التي المناطق أكثر أن الحسابية المتوسطات مقي تشير:  لإلجابة

 الحسابي المتوسط بلغ حيث غزة منطقة كانت ،)13 (الجدول في الواضحة المعوقات وجود من

 .المرتفعة الدرجة ضمن وهي ،)3.72(

 : إلى ذلك أسباب الباحثة وتعزو

 .االحتياجات في زيادة إلى يؤدي مما السكانية الكثافة نسبة ارتفاع -

 .المعوقات من العديد وجود إلى يؤدي مما والمرافق المشرفين عدد وقلة الدارسين عدد ارتفاع -

 المراكز فيها يوجد التي المحيطة والمناطق غزة في الرئيسي المركز بين االتصال ضعف -

 العسكرية للحواجز نظراً المفتوح، للتعليم الالزمة الخدمات فيها وتقل حديثة وهي الدراسية

 .اإلسرائيلية

 .االمتيازات في المقارنة إلى يؤدي مما التعليمية المؤسسات بين الشديد التنافس -
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 المشرفين أداء على تؤثر قهرية بيئة من يرافقها وما غزة قطاع على المفروضة الحصار حالة -

 .األكاديميين

 معوقات فيها يواجهون األكاديميين فالمشرفين) هللا ورام القدس (الضفة وسط لمنطقة بالنسبة أما

 : ل وذلك) 3.38( الحسابي المتوسط بلغ حيث غيرهم من اقل بدرجة

 في الجامعة رئاسة وجود حيث القرار اتخاذ مركز من القدس ومنطقة اهللا رام منطقة قرب -

 .االتصال سهولة إلى يؤدي مما اهللا ورام القدس

 على الحصول سهولة إلى يؤدي مما الرئاسة من مركزياً تزويدها يتم ةالجامع احتياجات ومعظم -

 .االحتياجات هذه

 .ونابلس لحم وبيت والخليل غزة في حدث كما واإلغالق الحصار من المناطق هذه تعان لم -

 ذات فروق يوجد ال انه في ،)2004 (اهللا عودة دراسة نتائج عن الدراسة هذه نتائج اختلفت

 التي للمشكالت المفتوحة القدس جامعة في المتفرغين األكاديميين المشرفين يراتتقد بين داللة

 .التعليمية للمنطقة تعزى الجامعة تواجه
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 التوصيات

 

 -:يلي بما الباحثة توصي الدراسة، هذه إليها توصلت التي النتائج ضوء على

 حتى األكاديميين للمشرفين األكاديمية األعباء بتخفيف المفتوحة القدس جامعة إدارة تقوم أن    -

 العلمية البحوث إلجراء الكافي الوقت لهم يتاح

 .العلمية األبحاث لتمويل الالزم والمادي المعنوي الدعم بتوفير الجامعة إدارة تقوم أن   -

 العلمية والندوات المؤتمرات في األكاديميين المشرفين اشتراك الجامعة إدارة تشجع أن   -

 إلجــراء األكاديميين المشرفين تشجيع اجل من العلمي للتفرغ نظام بوضع الجامعة تقوم أن   -

 .العلمية األبحاث

 .والعلمي المهني مستواهم رفع بهدف األكاديميين للمشرفين للبعثات نظام تبني ضرورة   -

 ورسم القرارات ذاتخا في األكاديميين المشرفين مشاركة – المشاركة مبدأ الجامعة تتبنى أن -

 .المستقبلية السياسات

  من واجبها، أداء في استمراريتها يضمن الذي بالشكل ميزانيتها بترتيب الجامعة إدارة تقوم أن   -

 .األساسية المفتوح التعليم متطلبات من تنتقص ال وان األولويات ترتيب خالل

 الفنية والتجهيزات والتبريد التدفئةو المرافق تحسين وتشمل المادية البيئة تحسين على العمل -

 .الدراسية الجامعة مراكز في الموجودة

 وذلك الدراسية بالمقررات المرتبطة المتنوعة التعليمية الوسائط وتوظيف إنتاج زيادة على العمل -

 هذا مستلزمات من وهي التعليمية المادة فهم في بعد عن المتعلم مساعدة في اإليجابي لدورها

 .التعليم من النوع

 .القبول شروط بتشديد وذلك المفتوحة القدس جامعة في الدارسين قبول سياسة في النظر إعادة -
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 أو الدكتوراه حملة من األكاديميين للمشرفين والتأهيل للتدريب برنامج تصميم ضرورة -

 .المفتوح التعليم فلسفة في وذلك سابقة خبرة لديهم ليس الذين الماجستير

 .والتطوير اإلنجاز نحو األكاديميين المشرفين بدافعية الجامعة إدارة اهتمام -

 وحواسيب، مرافق، من التعلمية التعليمية العملية يلزم ما كل توفير على الجامعة تعمل أن -

 التعليم فلسفة مع تمشي وغيرها واإلنترنت التعليمي التلفزيون:  مثل الحديثة االتصال ووسائل

 .بعد عن والتعلم المفتوح

 في الراغبين الدارسين من االستيعابية قدرتها لزيادة للجامعة خارجية تمويل مصادر إيجاد   -

 .العلمية لألبحاث وتمويل الدراسة،

 المشرفين لتزويد الدراسية المراكز في فرعية مكتبات إنشاء في الجامعة إدارة تهتم أن -

 .محكمة علمية اتودوري ومجالت كتب من جديد هو ما بكل األكاديميين

 المفتوح التعليم نظام تعتمد التي والمنظمات والجامعات الجامعة بين والتفاعل التواصل ضرورة -

 .عالمياً بعد عن والتعلم

 :يلي ما الباحثة وتقترح

 التي المعوقات ومعرفة المفتوحة، القدس جامعة في تعليمية منطقة لكل ميدانية دراسة على العمل  -

 .لحلها فيها األكاديميين ينالمشرف تعترض

 وأخذها المتخصصة الدورات خالل من الجامعة في األكاديميين للمشرفين المهني النمو متابعة  -

 .الترقية عند االعتبار بعين

 األكاديميين المشرفين يزود المفتوحة القدس بجامعة خاص للمعلومات مركز إنشاء على العمل  -

 بعناوين أيضا المركز ويزودهم العلمية باألبحاث قيامهم طلتنشي لهم الالزمة باإلحصائيات

 الفائدة وتعميم لتكرارها تالفياً الفلسطينية الجامعات في نوقشت التي الرسائل محتوى وملخصات

 .منها
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 المفتوحة الجامعات ومكتبات الدولية المعلومات بشبكة المفتوحة القدس جامعة مكتبة ترتبط أن  -

 .العالم في

 مجاالت عدة في األخرى الفلسطينية الجامعات مع المفتوحة القدس جامعة تعاون على العمل  -

 في منها واالستفادة األخرى الجامعات في المشرفين خبرات وتبادل العلمي البحث:  مثل

 .الجامعة
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 .النجاح الوطنية، نابلس

 .2004، أرقام وإحصاءات واقع التعليم العالي في فلسطين:  وزارة التربية والتعليم العالي

 



 129

 
 
 

 References:-                                  -:المراجـع األجـنبية
 

 

Bower L. B. (2001).  Distance Education: Facing the Faculty challenge. 

Online Journal of Distance Learning Administration, Vol. 4, 

No. 3 . 
 

Bregar, L., and Zagmajster, M. (2000). Distance Education in Sloveniai:  

A case study of Innovation. Mediterranean Journal of Education 

studies, Vol. 5, No. 2.  
 

Diskshit, Panda., and Garg (2002).   Access & Equity challenges for 

open and Distance Learning. Vinod Vasishtha for Kogan page 

India Private Limited.  New Delhi. 
 

Husmann, D.E. & Miller, M. T. (2001). Improving Distance Education 

pereceptions of  program Administration. 

  Online Journal of Distance Learning Administration.  

Vol. 4 , No. I. 
 

Hill, N. Melanie.  (2004).  Staffing Learning Team, whom Do you 

Really Need? 

Journal of Distance Learning Administration Contents. 

 Vol. 1, No. 1. 
 

Hyatt, S.  (1998).  Distance Learning in the Millennium: Where is it 

going? Online Journal of Distance Learning Administration.  

Vol. 1, No. 1.  
 



 130

Klay, M. (1999). Development of Training and support Programs for 

Distance Education Instructions, Online Journal of Distance 

Learning Administration.   

Vol. 2. No 3. 
 

Mckenzie, B,K,. Mims, N., Bennett, E., & Waugh, M. (2000). Needs, 

Concerns and Practices of online Instructions, Online Journal of 

Distance Administration Vol.3, No.3. 
 

Ramakrishna, C. (1995). Management of Distance Teaching Institutions. 

The staff Development Perspective. India Web, http: www l. world 

bank. Org/ disted/ management operations fac 02. html. 
 

Rock well, K. Schawer, J. Fritz, S. Marx, D.  (1999). Incensities and 

obstacles influencing higher education faculty and administrations 

to teach via distance.  Online Journal of 

   Distance Learning Administration, Vol. 2, No. 3.  
 

Rock well, K. Schauer, J. Fritz, S.,Marx, D.  (2000).  Faculty Education, 

Assistance and Support Needed to Deliver Education Via Distance. 

Online  Journal of Distance Learning Administration, Vol. 3, 

No. 2. 
 

Schifter, C.  (2002).  Perecption Differences about  A Participating in 

Distance Education. Online Journal of Distance Learning 

Administration Vol. 5, No. 1. 
 

Tobin, T.  (2001).  Dealing with Problem Students and Faculty.  Online 

Journal of Distance Learning Administration.   

Vol. 4, No. 3. 
 



 131

Todd- Mancillas, W.R, & Johnson, P. (1987). Academic Burnout: one 

Perspective (ERIC Document Reproduction Service, No. ED 

(282495). 
 

Valentine, D.  (2002).  Distance Learning Promises, Problems and 

Possibilities. Online Journal of distance Learning 

Administration Vol. 3, No. 3. 
 

Zane L.  (1998).  Barrier to On line Teaching In Post – Secondary 

Institution:  Canpoliay changes Fixit?  

 Online Journal Of Distance Learning Administration.  Vol. 1. 

No. 2. 



 132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحــق



 133

 )1(ملحق رقم 

 حكيماستمارة الت

 استبانة المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة قبل التحكيم

 

 

 الفاضل . ……………………………………األستاذ / الدكتور
 

 تحية طيبة وبعد،،،،،
 

المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في "تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان   

،  وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في " في فلسطينجامعة القدس المفتوحة 

 .اإلدارة التربوية من جامعة القدس

 

ونظراً لما تتمتعون به من خبرة وثقة ومعرفة في هذا المجال، أرجو التكرم بتحكيم االستبانة  

 .ومات ترونها مناسبةالمرفقة وإبداء توجيهاتكم الكريمة سواء بحذف أو تعديل أو إضافة أية معل

 

 أشكركم على حسن تعاونكم
 
 

 مع االحترام والتقدير،،،،،،،،
 

 :الباحثة

 آمـال حســين خليل 
 



 134

 االستبانة
 

 

 ة/ة المحترم/ة األكاديمي/حضرة المشرف

 تحية طيبة وبعد،،،،،

 

عة القدس تقوم الباحثة بدراسة حول المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في جام

المفتوحة بفلسطين وعالقتها بالرضا الوظيفي، وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 

 .في اإلدارة التربوية في جامعة القدس

 

أرجو من حضرتكم التكرم واإلجابة على فقرات هذه االستبانة، ولن تستخدم البيانات التي ستحصل 

 .العلمي فقطعليها الباحثة إال ألغراض البحث 

 

*********************************************************** 

 معلومات عامة : الجزء األول 

 

          أنثى         ذكر   :   الجنس

          الماجستير         الدكتوراه  :  الدرجة العلمية

          علوم طبيعية        علوم إنسانية  :   التخصص

  سنة12-6 سنوات          من 6       أقل من  :الخبرة في جامعة القدس المفتوحة

  سنة 12       أكثر من                      
 

 .…………………………………………:   المنطقة التعليمية 
 

        أستاذ مشارك       أستاذ مساعد        أستاذ   :  الرتبة األكاديمية 

        مدرس  اضر       مح     
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-المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة:  الجزء الثاني

 فلسطين

 التعديل المطلوب ال تصلح تصلح الفقــــــــرة الرقم

 : المجال األول
 )التعليم المفتوح والتعلم عن بعد(معوقات متعلقة بالنظام التعليمي 

   

دم وعي المدرسين على فلسفة التعليم عن بعد والتعليم ع - 1

 .المفتوح

   

عدم تدريب المشرفين األكاديميين على نظام التعليم   - 2

 .المفتوح والتعليم عن بعد قبل بدء العمل في الجامعة

   

غياب التأهيل التربوي للمدرسين غير المتفرغين في  - 3

 .مجال التعليم المفتوح

   

    . العبء األكاديمي للمشرف األكاديميزيادة - 4

    .كثرة أعداد الطلبة المسجلين في الشعبة الواحدة - 5

    .ضعف مستوى الطلبة في الثانوية العامة - 6

 عدم مناسبة تخصص بعض المشرفين األكاديميين  - 7

 . لبعض المساقات التي يدرسونها

   

    .جامعةعدم وجود مراجع كافية في مكتبات ال  - 8

    .االعتماد على أسلوب التلقين والحفظ في التدريس - 9

تكليف المشرفين األكاديميين بأعمال إضافية زيادة على  -10

 .العبء األكاديمي المقرر

   

عدم توفر وسائل االتصال بين الدارسين والمشرفين  -11

 .األكاديميين

   

لمساعدة والمناسبة عدم توفر الوسائط والوسائل التعليمية ا -12

 .للعملية التعليمية

   

عدم توظيف التقنيات الحديثة كاإلذاعة والتلفزيون  -13

 . واإلنترنت في العملية التعليمية

   

    .صعوبة عملية تقويم الطلبة المتبعة في الجامعة -14

صعوبة التنسيق بين المشرفين األكاديميين على مستوى  -15

 . ليميةالمناطق والمراكز التع

   

    . تعدد المرجعيات للبت في القضايا األكاديمية -16

   التأخير في الرد على استفسارات المشرفين األكاديميين  -17

كثرة األعمال الورقية المرتبطة بالعبء األكاديمي  -18

 .المقرر
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 :المجال الثاني

  معوقات إدارية ومالية

   

    .ين والتعليماتعدم وضوح األنظمة والقوان - 1

سلبية العالقة بين الجهاز اإلداري والجهاز األكاديمي في  - 2

 .الجامعة

   

قلة اهتمام اإلدارة بدافعية المشرفين األكاديميين نحو  - 3

 .اإلنجاز والتطوير والعمل

   

عدم الموضوعية عند تقييم أداء الموظف األكاديمي في  - 4

 .الجامعة

   

امعة على التعرف إلى االحتياجات عدم حرص الج - 5

 .التدريبية لألكاديميين

   

    .تعيين أشخاص في مواقع إدارية ليسوا أهالً لها - 6

تدني مستوى الرواتب بالمقارنة باألعباء األكاديمية  - 7

 .للمشرف

   

    . عدم ربط نظام الرواتب بجدول غالء المعيشة - 8

    .يميين في صنع القرارعدم مشاركة المشرفين األكاد - 9

غياب العدالة في نظام الحوافز المقدم للمشرفين  -10

 .األكاديميين

   

اإلدارة البيروقراطية والروتين الممل في سير اإلجراءات  -11

 .اإلدارية في الجامعة

   

النقص في الموظفين اإلداريين المكلفين بأعمال إدارية  -12

 .ميينمساندة لعمل المشرفين األكادي

   

 : المجال الثالث
 معوقات تتعلق بالبيئة الجامعية 

   

    .ضيق المكاتب المخصصة للمشرفين األكاديميين - 1

    .وجود مباني الجامعة وسط المناطق السكنية - 2

    .مساحة القاعات الدراسية غير مناسبة العداد الدارسين - 3

 : مثلعدم وجود مرافق خدماتية لألكاديميين - 4

 .الخ…مالعب…كافتيريا

   

عدم وجود بنية تحتية تكنولوجية خاصة بالتقنيات  - 5

 .التعليمية

   

    .عدم توفر مقاعد دراسية مناسبة في الغرف الصفية - 6

    .غياب عوامل األمن والسالمة في المباني الجامعية - 7

    .عدم وجود أنظمة تكييف وتدفئة في مباني الجامعة - 8
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 : المجال الرابع

  معوقات تتعلق بالنمو المهني والبحث العلمي

   

    .قلة الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي - 1

زيادة العبء األكاديمي للمشرف مما يقلل الوقت  - 2

 .المخصص للبحث العلمي

   

    .عدم وجود نظام للتفرغ العلمي في الجامعة - 3

رصة للمشرفين األكاديميين لحضور عدم إتاحة الف - 4

 .المؤتمرات العلمية

   

نقص المراجع العلمية ومصادر المعرفة الالزمة للبحث  - 5

 .العلمي

   

    .غياب آلية واضحة تربط البحث العلمي بالترقية - 6

    .ندرة المؤتمرات العلمية المحلية المتخصصة - 7

    .جامعةعدم وجود برامج دراسات عليا في ال - 8

    .صعوبة النشر في المجالت العلمية - 9

عدم توفر التكنولوجيا الحديثة المساعدة للمشرفين -10

 .األكاديميين في مجال البحث العلمي
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 )2(ملحق رقم 

 أسماء المحكمين

 

 : قائمـة بأســماء المحكمـين مرتبة هجائياً
 
 

 مكـان العمــل االســــم الرقم

 جامعة القدس . الدكتور أحمد فهيم جبراألستاذ -1
 جامعة القدس المفتوحة  .الدكتور احمد الزير -2
 جامعة القدس المفتوحة  .الدكتور تيسير أبو ساكور -3
 جامعة القدس المفتوحة  .الدكتور رشدي القواسمه -4
 جامعة بيت لحم .الدكتور سامي عدوان -5
 المفتوحة جامعة القدس  .الدكتور سفيان كمال -6
 جامعة القدس .الدكتور عفيف زيدان -7
 جامعة القدس .الدكتور محمد العمله -8
 كلية العلوم التربوية .الدكتور محمد عمران -9

 جامعة القدس المفتوحة  .الدكتور محمد شاهين -10
 جامعة القدس .الدكتور محمد عابدين -11
 توحة جامعة القدس المف .الدكتور معزوز عالونة -12
 جامعة القدس المفتوحة  .الدكتور نادر أبو خلف -13
 جامعة القدس .الدكتور محمود أبو سمره -14
 جامعة القدس المفتوحة  .األستاذ الدكتور يعقوب نشوان -15
 جامعة القدس المفتوحة  .الدكتور يوسف ذياب -16
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 )3(ملحق رقم 

 االستبانة بعد التحكيم
 

 ة/ة المحترم/ديمية األكا/حضرة المشرف

 تحية طيبة وبعد،،،،،

المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة "تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول   

،  وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية "القدس المفتوحة في فلسطين 

 .من جامعة القدس

رتكم التكرم واإلجابة عن فقرات هذه االستبانة، لما لذلك من أهمية، ولن تستخدم أرجو من حض 

 .البيانات التي ستحصل عليها الباحثة إال ألغراض البحث العلمي فقط

 مع الشكر والتقدير،،،،،

 آمـال حسين خليل:                                                         الباحثـة

 ر محمود أبو سمرهالدكتو: إشراف

*********************************************************** 

 معلومات عامة:  الجزء األول
          أنثى  ذكر    :   الجنس

          الماجستير       الدكتوراه  :    الدرجة العلمية

 علوم طبيعية                 علوم إنسانية  :   التخصص

 ……………………………………………  :  قة التعليميةالمنط

  سنة12-6 سنوات           من 6أقل من   :الخبرة في جامعة القدس المفتوحة

  سنة  12 أكثر من                             

       أستاذ مساعد        أستاذ مشارك  أستاذ        :  الرتبة األكاديمية 

  مدرس                محاضر     
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المعوقات التي تواجه المشرفين األكاديميين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة :  الجزء الثاني

 .في فلسطين

 
 درجة المعوقات

 الفقـــــــرات الرقم
 قليلة جداً قليلة متوسطة  كبيرة كبيرة جداً

 :المجال األول

 ).تعليم عن بعدالتعليم المفتوح وال(معوقات متعلقة بالنظام التعليمي 
    

 غياب وعي المشرفين األكاديميين بفلسفة التعليم عن بعد  -1

 .والتعلم المفتوح

    

الندرة في تدريب المشرفين األكاديميين على نظام التعليم  -2

 .المفتوح والتعليم عن بعد قبل بدء العمل في الجامعة

    

ن في مجال التعليم غياب التأهيل التربوي للمشرفين األكاديميي -3

 .المفتوح

    

     .زيادة العبء األكاديمي للمشرف األكاديمي -4
     .كثرة أعداد الدارسين المسجلين في الشعبة الواحدة -5
     .قبول ذوي مستويات التحصيل المتدني في الثانوية العامة -6
راف على السماح لبعض المشرفين األكاديميين غير المتخصصين باإلش -7

 .بعض المقررات
    

     .عدم توفر مكتبات في المناطق التعليمية -8
     .االعتماد على أسلوب التلقين والحفظ في اإلشراف -9

تكليف المشرفين األكاديميين بأعمال إضافية زيادة على العبء  -10

 .األكاديمي المقرر
    

     .كاديميينضعف التواصل بين الدارسين والمشرفين األ -11
     .غياب فرص االبتكار في محتوى المقررات وتنظيمها -12
غياب التقنيات الحديثة كاإلذاعة والتلفزيون واإلنترنت من  -13

 .العملية التعليمية

    

     .صعوبة عملية تقويم الدارسين المتبعة في الجامعة -14
 لى مستوى ضعف التنسيق بين المشرفين األكاديميين ع -15

 .المناطق والمراكز التعليمية

    

     .وجود جهات متعددة للبت في القضايا األكاديمية -16
     .ضعف تطبيق الجانب العملي للمقررات الدراسية -17
كثـرة األعمـال الورقيــة المرتبطة بالعبء األكاديمي  -18

 .المقرر

    

 :المجال الثاني
 الـــيةمعـوقات إداريــة ومـ

    

     .غموض األنظمة والقوانين والتعليمات للمشرف األكاديمي -1
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ضعف التنسيق بين الجهاز اإلداري والجهاز األكاديمي في  -2

 .الجامعة

    

قلة اهتمام اإلدارة بدافعية المشرفين األكاديميين نحو اإلنجاز  -3

 .والتطوير

    

 المشرف األكاديمي في غياب الموضوعية عند تقويم أداء -4

 .الجامعة

    

     قلة اهتمام الجامعة باالحتياجات التدريبية للمشرفين األكاديميين -5
     .تعيين أشخاص في مواقع إدارية ليسوا أهال لها -6
     .تدني مستوى الرواتب مقارنة باألعباء األكاديمية للمشرف -7
     . في صنع القرارقلة إشراك المشرفين األكاديميين -8
     .غياب العدالة في نظام الحوافز المقدم للمشرفين األكاديميين -9

 سيطرة البيروقراطية والروتين الممل على سير اإلجراءات -10

 . والمعامالت في الجامعة
    

النقص في الموظفين اإلداريين المكلفين بأعمال إدارية مساندة لعمل  -11

 .ديميينالمشرفين األكا
    

 : المجال الثالث
 .معوقات تتعلق بالمرافق والبنى التحتية

    

     .عدم وجود مكاتب كافية للمشرفين األكاديميين -1
     .عدم مالءمة المكاتب المخصصة للمشرفين األكاديميين -2
     .وجود مباني الجامعة في أماكن غير مناسبة -3
     . الدراسية العداد الدارسينمناسبة مساحة القاعات -4
 -كافتيريا: غياب المرافق الخدماتية للمشرفين األكاديميين مثل -5

 .الخ…مالعب

    

     .غياب البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالتقنيات التعليمية -6
     .قلة المقاعد الدراسية المناسبة في الغرف الصفية -7
     . والسالمة في المباني الجامعيةغياب عوامل األمن -8
     .ضعف أنظمة التكييف والتدفئة في مباني الجامعة -9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : المجال الرابع

 .معـوقـات تتعـلـق بالنمـو المهنـي والبحـث العلمـــي
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     .قلة الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي -1
    . األكاديمي للقيام بالبحث العلميقلة الوقت الكافي لدى المشرف -2
     .غياب نظام التفرغ العلمي من أنظمة الجامعة -3
عدم إتاحة الفرصة للمشرفين األكاديميين لحضور المؤتمرات  -4

 .العلمية
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 كتاب تسهيل مهمة
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على فقرات أداة الدراسة 

 مرتبة تنازليا

المتوسط   الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.88 4.30 قلة الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي

 0.92 4.17 قلة الوقت الكافي لدى المشرف األكاديمي للقيام بالبحث العلمي

 1.03 4.15 غياب نظام التفرغ العلمي من أنظمة الجامعة

 0.96 4.06 .قلة إشراك المشرفين األكاديميين في صنع القرار 

 1.00 4.04 مالعب–كافتيريا : غياب المرافق الخدماتية للمشرفين األكاديميين مثل

 1.03 3.99 غياب برامج الدراسات العليا من برامج الجامعة

 1.02 3.92 قبول ذوي مستويات التحصيل المتدني في الثانوية العامة

 1.01 3.91 .ضعف أنظمة التكييف والتدفئة في مباني الجامعة 

 1.02 3.88 كثرة األعمال الورقية المرتبطة بالعبء األكاديمي المقرر

 1.05 3.86 .مكتبات في المناطق التعليمية عدم توفير 

 1.02 3.83 نقص المجالت العلمية ومصادر المعرفة الالزمة للبحث العلمي

 1.03 3.77 ندرة المؤتمرات العلمية المحلية المتخصصة

الندرة في تدريب المشرفين األكاديميين على نظام  التعليم المفتوح والتعليم 

 الجامعةبعد قبل بدء العمل في   عن

3.76 1.07 

 0.93 3.74 زيادة العبء األكاديمي للمشرف األكاديمي

 1.04 3.72غياب التقنيات الحديثة كاإلذاعة والتلفزيون واإلنترنت من العملية التعليمية  

 1.00 3.72 غياب البنية التحتية التكنولوجيا الخاصة بالتقنيات التعليمية 

 1.01 3.70  المقررات وتنظيمهاغياب فرص االبتكار في محتوى

 1.02 3.69 غياب العدالة في نظام الحوافز المقدم للمشرفين األكاديميين 

 0.91 3.68 وجود مباني الجامعة في أماكن غير مناسبة

سيطرة البيروقراطية والروتين الممل على سير اإلجراءات والمعامالت في 

 الجامعة 

3.67 0.93 

 0.94 3.66 لمسجلين في الشعبة الواحدة كثرة إعداد الدارسين ا

 0.91 3.65 عدم مالءمة المكاتب المخصصة للمشرفين األكاديميين

ضعف التنسيق بين المشرفين األكاديميين على مستوى المناطق والمراكز 

 .التعليمية 

3.62 1.08 

 0.89 3.61 عدم إتاحة الفرصة للمشرفين األكاديميين لحضور المؤتمرات العلمية
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 0.88 3.58 تعين أشخاص في مواقع إدارية ليسوا أهال لها

 0.91 3.57 قلة اهتمام اإلدارة بدافعية المشرفين األكاديميين نحو اإلنجاز والتطوير

 0.95 3.54 .قلة اهتمام الجامعة باالحتياجات التدريبية للمشرفين األكاديميين 

 ال غياب التأهيل التربوي للمشرفين األكاديميين في مج

 التعليم المفتوح

3.53 1.01 

قلة توفر التكنولوجيا الحديثة المساعدة للمشرفين األكاديميين في مجال 

 .البحث العلمي 

3.52 0.87 

 0.86 3.52 تدني مستوى الرواتب مقارنة باألعباء األكاديمية للمشرف

 0.91 3.51 عدم وجود مكاتب كافية للمشرفين األكاديميين

األكاديميين بأعمال إضافية زيادة على العبء األكاديمي تكليف المشرفين 

 .المقرر

3.50 0.88 

السماح لبعض المشرفين األكاديميين غير المتخصصين باإلشراف على 

 .بعض المقررات 

3.49 0.93 

 0.87 3.47 .االعتماد على أسلوب التلقين والحفظ في اإلشراف 

 0.95 3.38 ضعف تطبيق الجانب العملي للمقررات الدراسية

 0.96 3.37 غموض األنظمة  والقوانين والتعليمات للمشرف األكاديمي

 0.99 3.34 صعوبة النشر في المجالت العلمية

 0.89 3.32 صعوبة عملية تقويم الدارسين المتبعة في الجامعة 

 0.87 3.32 غياب الموضوعية عند تقويم أداء المشرف األكاديمي في الجامعة 

 0.91 3.31 ة القاعات الدراسية ألعداد الدارسينمناسبة مساح

 1.01 3.28 ضعف التنسيق بين الجهاز اإلداري والجهاز األكاديمي في الجامعة

 0.93 3.24 وجود جهات متعددة للبت في القضايا األكاديمية

النقص في الموظفين اإلداريين المكلفين بأعمال إدارية مساندة لعمل 

  .المشرفين األكاديميين

3.22 0.97 

 1.01 3.17 غياب عوامل األمن والسالمة في المباني الجامعية

 1.03 3.17 ضعف التواصل بين الدارسين والمشرفين األكاديميين

 0.89 3.02 عدم اشتراط البحث العلمي والنشر أساسا للترقية 

 0.91 2.88ح غيا ب وعي المشرفين األكاديميين بفلسفة  التعليم  عن بعد والتعليم المفتو

 0.96 2.80 قلة المقاعد الدراسية المناسبة في الغرف الصفية 

 0.63 3.59 الدرجة الكلية

 


