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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على م�ستوى درجة تقدير خريجي جامعة القد�ص املفتوحة 

يف حمافظة اأريحا والأغوار للخدمات التي تقدمها جامعتهم، واأجابت عن ال�سوؤال الرئي�ص الآتي: 
والأغوار  اأريحا  حمافظة  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  خريجي  تقدير  درجة  م�ستوى  ما 
للخدمات الأكادميية والإدارية والنف�سية التي قدمتها لهم جامعة القد�ص املفتوحة يف حمافظة 

اأريحا والأغوار؟
اأريحا  حمافظة  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  خريجي  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  وتكون 
خريجا   )123( عددهم  والبالغ   )2006  /2005 و   2005  /2004( الدرا�سيني  العامني  يف  والأغ��وار 

وخريجة. من خمتلف التخ�س�سات والربامج الأكادميية التي تطرحها اجلامعة. 
على  موزعة  )فقرة(   )51( من  مكونة  ا�ستبانة  الباحثان  ا�ستخدم  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق 
ثالثة جمالت بعد التاأكد من �سدقها بالتحكيم، ومن ثباتها الكلي با�ستخدام معادلة كرومباخ 

األفا،حيث و�سل ثباتها الكلي اإىل )0.92(. 
والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  الآتية:  الإح�سائية  التحاليل  الباحثان  وا�ستخدم   
الدرا�سة،  اأ�سئلة  عن  لالإجابة  جمال  لكل  الكلية  والدرجة  فقرة  لكل  املئوية  والن�سب  املعيارية 

وتو�سلت اإىل النتائج الآتية:
بن�سبة  جدا(  )كبرية  موافقة  درجة  على  جمتمعة  اخلدماتية  املجالت  جميع  ح�سلت  1 .

مئوية كلية مقدارها )85%(. 
  . ح�سل جمال اخلدمات النف�سية على املرتبة الأوىل بن�سبة مئوية كلية مقدارها )91%(. 2
 . ح�سل جمال اخلدمات الإدارية على املرتبة الثانية بن�سبة مئوية كلية مقدارها )83%(. 3
كلية  مئوية  بن�سبة  والأخ��رية  الثالثة  املرتبة  على  الأكادميية  اخلدمات  جمال  ح�سل  4 .

مقدارها )81%(. 
خرجت الدرا�سة بالعديد من التو�سيات من اأهمها:  5 .

النوعية  و�سبط  اجلودة  حت�سني  على  فيها  والعاملني  اجلامعة  اإدارة  حتر�ص  اأن  ♦ 

با�ستمرار. 
يحقق  الطلبة مبا  مع  والتوا�سل  التعاون  درجة  لرفع  الأكادمييني  امل�رصفني  حث  ♦ 

حاجاتهم ور�ساهم. 
اأن ترفع اجلامعة من م�ستوى درجة تقبلها للنقد البناء من جمهور الطلبة.  ♦



د. عبد عطا اهلل محايل - أ. علي جنم الدين

233اجمللد الثالث، العدد اخلامس، كانون ثاني 2011

Abstract:
This study is intended to show the degree of appreciation among Al-Quds 

Open University graduates in the Directorate of Jericho and the Jordan Valley 
to the services provided by the university. This study answers the following 
main question: 

“What is the degree of appreciation among Al-Quds Open University 
graduates in the Directorate of Jericho and the Jordan Valley to the academic, 
administrative and psychological services provided by the university in the 
Directorate of Jericho and the Jordan Valley? “

The study population consisted of all Al-Quds Open University graduates 
in the Directorate of Jericho and the Jordan Valley in the academic years 
2004/2005 and 2005/2006 (123 graduates) from different specializations and 
academic programs. 

To achieve the goals of the study, the two researchers used a questionnaire 
consisting of 51 articles distributed over three fields after making sure of 
its validity by arbitration and stability by using Cronbach Alpha Equation, 
where its overall stability reached  (0.92)

The two researchers used the following statistical analyses: the arithmetic 
averages, the standard deviations, and the percentages for each article and 
the overall degree for each field to answer the study questions. This study has 
the following results: 

All service fields altogether got a very high degree of agreement at a 1. 
rate of 85%. 
The field of psychological services came top at an overall rate of 91%.2. 
The field of administrative services came second at a rate of 83%.3. 
The field of academic services came third and last at a rate of 81%. 4. 
The study concluded many recommendations, the most important of 5. 
which are:

To ensure that the university administration and employees to  ♦
improve the quality and quality control continuously. 
Academics urged the supervisors to raise the degree of their  ♦
cooperation and communication with the students to achieve their 
needs and satisfaction. 
To raise the level of university degrees to accept constructive  ♦
criticism from the public students. 
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مقدمة: 

• االطار العام للدراسة: املبحث األول-	
عند  واملنهجية  النظرية  مداخلهم  وتنوعت  الرتبية  وعلماء  الباحثني  اهتمامات  تعددت 
تناول الظاهرة الرتبوية يف املجتمعات املختلفة، وذلك ح�سب تنوع انتماءاتهم الفكرية والثقافية 
واأ�ساليبها،  الرتبية  حول  النظرية  وت�سوراتهم  اأفكارهم  ببناء  وقاموا  وتعددها،   والأيديولوجية 
وب�سبب هذه النظرة جاءت النظم الرتبوية يف بع�ص املجتمعات نظما فوقية، تتعامل مع الق�سايا 
وتكونها  ت�سكيلها  وعوامل  مقوماتها  عن  مبعزل  والجتماعية  ال�سخ�سية  واملفاهيم  الرتبوية 

اجتماعيا وثقافيا. 
واأ�سبح من املعلوم اأن مفهوم الرتبية املعا�رصة يوؤكد على حقيقة مهمة، وهي اأن املوؤ�س�سة 
التعليمية مل تعد موؤ�س�سة تلقينية تقوم على قاعدة التلقني واحلفظ وال�سرتجاع، بل هي موؤ�س�سة 
توجيهها  على  وتعمل  واأهدافه،  املجتمع  ل�سيا�سة  وتخ�سع  الفرد،  �سخ�سية  بناء  يف  توؤثر  فاعلة 
ال�سائدة  وال�سيا�سية  والجتماعية  والقت�سادية  والثقافية  الأيديولوجية  لالأطر  وفقا  وتطويرها 
فيه، بحيث اأ�سبحت النظم الرتبوية اليوم تخدم متطلبات التنمية و�سوق العمل وتنمية الإن�سان، اأي 
تنمية معارفه ومهاراته، وتطوير خرباته، وتو�سيع مداركه والنتفاع مب�ستواه الفكري والثقايف.  

)ال�سيباين، 1992، �ص: 47( . 
ومن هنا برزت فكرة تعلم النا�ص يف اأثناء العمل اأو يف اأماكن عملهم، اإذ ينبغي اأن تتحول 
ملرحلة  التعلم  توجب  التي  النظامية   – التقليدية  الرتبية  بعك�ص  تعليم  اأماكن  اإىل  العمل  اأماكن 

واحدة فقط، وتنقطع العملية بعد التخرج.  )ديلور، 1995، �ص: 15(. 
والهتمام  الدميقراطية  مبداأ  حتقيق  يف  املفتوحة  الرتبية  فل�سفة  بعد  عن  التعلم  وج�سد 
بالتعلم الذاتي حيث اأثبتت احلقائق اأن هناك عالقة بني زيادة الإنتاج والدخل، وبني التعلم عن 
بعد وحت�سني نوعية احلياة يف املجتمعات، وحتقيق الذات الفردية من خالل تعليم كيفية التعلم 
ومب�ساركة املجتمع املدين من مبداأ اأن الرتبية املفتوحة تعد الفرد للعمل املنتج واملجزي. )بالنغر، 

1994، �ص: 18(

وهنا ميكن القول اإن عملية التعليم والتعلم يف اأي جمتمع، ويف اأية مرحلة تعليمية ترتبط 
اأ�سال بفل�سفة واأمناط الثقافة، ومع متايز الأمناط الثقافية فاإنها تتكامل يف طبيعتها الوظيفية، 

مبعنى اأن الرتبية املفتوحة عن بعد تكمل منط التعليم العايل التقليدي. )قمرب، 1994، �ص: 34( 
وقد �ساعد التطور املت�سارع يف التقنيات املعلوماتية وو�سائل الت�سال احلديثة على رواج 
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ا�ستخداماتها التعليمية، مما اأدى اإىل زيادة كفاءة اأ�سكال التعليم عن بعد، وبروز �سنوف جديدة 
اأكرث فعالية ور�سوخا، واأ�سبح التعليم »متعدد القنوات« اإذ ميكن التفرقة بني التعليم عن بعد كبديل 
للتعليم التقليدي، وبني التعليم عن بعد كمكّمل للتعليم التقليدي يف �سياق »التعليم متعدد القنوات« 
الذي تقوم فيه اأ�سكال من التعليم عن بعد �سمن ن�سق واحد ين�سوي حتت اإطار املوؤ�س�سات التعليمية 
النظامية، حيث اأ�سبح التعليم عن بعد وتعدد القنوات التعليمية عن�رصين جوهريني ومتناميني يف 

منظومة التعليم املتكاملة يف املجتمعات احلديثة. )ها�سم، 1998، �ص: 23(. 
اإن جدوى اجلامعات املفتوحة والتعلم عن بعد اقت�ساديا واجتماعيا مرتبط مبتغريات عدة 
اأهمها زيادة الطلب الجتماعي على التعليم العايل املرتبط بتغريات عدة مثل: الطبقة الجتماعية 
والدخل وخلفية الأ�رصة واجلن�ص وامل�ستوى الثقايف، اأما من ناحية التمويل فهي تقع على عاتق 
املجتمع املدين حتديداً، لأن امل�ستفيد هو الفرد واملجتمع، وبخا�سة اأن تكلفة التعليم العايل عن 
بعد اأقل من تكلفة التعليم العايل النظامي بن�سبة %60 من التكلفة الإجمالية، ول يقت�رص الأمر على 
ذلك بل هناك ما ي�سمى مبتغري قوانني العر�ص والطلب على التعليم عن بعد، وهذا اجلانب مبثابة 
مناف�سة قوية، خا�سة برامج التعليم املفتوح املطروحة واملرتبطة مبجمل نواحي احلياة، والتي 
ت�سد خمتلف احتياجات الطلبة، اإ�سافة اإىل الو�سائل امل�ستخدمة يف عملية التعليم )جملة العربي، 

2003، �ص: 31(. 

االعتبارات اليت حتتم على الدول العربية العناية بالتعليم عن بعد: 
اأول: العتبارات الكمية وت�ستمل على:  ◄

احلقائق الرقمية للمقبلني على التعليم العايل، والتي من املتوقع اأن ت�سل اإىل اأكرث من  1 .
)10 ماليني(. 

 . م�ساعفة اأعداد اخلريجني اجلامعيني يف الوطن العربي من )%2( لت�سل اإىل )10%(. 2
العامة، وكذلك ممن حرموا من  الثانوية  اأمام خريجي  التعليم اجلامعي  تو�سيع فر�ص  3 .

التعليم اجلامعي، نتيجة �رصوط القبول التي اأقرتها اجلامعات النظامية التقليدية. 
وطبية،  وطنية،  فنية  كوادر  اإعداد  اأجل  من  والعمالة  العمل  �سوق  متطلبات  مع  العمل  4 .

وهند�سية م�ساندة. ثانيا: العتبارات النوعية وت�ستمل على: 
على  التقليدي  التعليم  لعجز  املفتوح،  التعليم  مب�ساعدة  والتدريب  التعليم  تنويع  - 

القيام بهذه املهام. 
ربط التعليم اجلامعي والبحثي بربامج التنمية من اأجل حتويل املجتمع من م�ستهلك  - 

اإىل منتج. 
احلاجة اإىل - زيادة كمية الإنتاج العلمي والبحثي من حيث النوعية. 
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الأفراد  اأم��ام  واخليارات  الفر�ص  اإتاحة  خالل  من  العايل  يم  التعل ♦ دميقراطية  تعزيز 
وتو�سيعها. 

برامج  تنوع  املتغريات من خالل  التكيف مع  اأجل  من  لالأفراد  الذاتية  القدرات  تطوير  ♦ 

التعليم وتعددها. 
التعليم  ربط  طريق  عن  اخلارج  اإىل  وهجرتها  العربية  الكفاءات  ا�ستنزاف  من  التقليل  ♦ 

ب�سوق العمل ل�ستيعاب الكفاءات.  )ال�سنبل، 2004، �ص: 39(. 

أسباب إنشاء جامعة القدس املفتوحة يف فلسطني: 
�سد حاجة الفل�سطينيني الراغبني يف الدرا�سة اجلامعية، وتوفري فر�ص التعليم العايل.  1 .

منع ت�رصب الطلبة من خمتلف مراحل الدرا�سة يف الأرا�سي املحتلة.  2 .

العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  التعليم  تكلفة  من  اأقل  بتكاليف  تعليمية  خدمات  تقدمي  3 .
التقليدية. 

ارتفاع معدل النمو ال�سكاين، وعجز اجلامعات التقليدية عن ا�ستيعاب الأعداد املتزايدة  4 .
من الطلبة. 

امل�سيفة.   العربية  الأقطار  يف  للفل�سطينيني  املتاحة  التعليم  فر�ص  حمدودية  مواجهة  5 .
)جملة جامعة القد�ص املفتوحة، 2006(. 

أهداف جامعة القدس املفتوحة يف حمافظة أرحيا واألغوار: 
اأريحا  حمافظة  اأبناء  من  الراغبني  من  ممكن  عدد  لأكرب  العايل  التعليم  فر�ص  توفري  1 .
هذه  يف  الوحيدة  اجلامعية  املوؤ�س�سة  هي  املفتوحة  اجلامعة  اإن  حيث  والأغ���وار، 

املحافظة. 
يف  التنمية  ومتطلبات  العمل  �سوق  حاجات  لتغطية  العملي  التدريب  فر�ص  توفري  2 .

املحافظة. 
اإتاحة فر�ص الدرا�سة اأمام الراغبني يف التزود من العلوم واملعرفة ممن مل يتي�رص لهم  3 .

بو�سائل اأخرى. 
نقل الدرا�سة اجلامعية اإىل كل راغب اأينما كان، ل�سيما اأن م�ساحة املحافظة هي الأكرب  4 .

من بني املحافظات الفل�سطينية. 
�رصورة  اإىل  الدار�سني  بتوجيه  والعناية  املعا�رصة،  للم�سكالت  العلمية  احللول  اإيجاد  5 .
من  املحافظة  تواجهه  ملا  املنا�سبة  العملية  احللول  واإيجاد  والعمل.  العلم  بني  اجلمع 

م�سكالت. 
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متكني الراغبني من الدرا�سة دون تاأثري على وظائفهم وظروفهم.  6 .

متكني من يرغب يف موا�سلة التعليم العايل من حتقيق اأهدافه وطموحاته.  7 .

مشكلة الدراسة:
ملا كانت جامعة القد�ص املفتوحة هي املوؤ�س�سة التعليمية اجلامعية الوحيدة يف حمافظة 
الوقت احلا�رص  األف ن�سمة، وهي ت�سعى يف   )40( التي يقدر عدد �سكانها بحوايل  اأريحا والأغوار 
فل�سطني  املفتوحة يف  القد�ص  التابعة جلامعة  الدرا�سية  التعليمية واملراكز  املناطق  كغريها من 
)ال�سفة الغربية وقطاع غزة( اإىل حتقيق نقلة نوعية تغطي حاجة املحافظة، وتاأمل يف الو�سول 
اإىل خمرجات تعليمية قادرة على جماراة الع�رص، وتلبية حاجات املجتمع لت�ساهم يف منوه وتقدمه 
اأهم هذه املدخالت، ما  اإعادة النظر يف مدخالتها، ولعل من  وازدهاره، فاإن ذلك ي�ستدعي منها 
يتعلق باخلدمات التي تقدمها اجلامعة يف املجالت الثالثة: الأكادميي، والإداري، والنف�سي، وفق 
واأهدافه احلا�رصة  املحلي  املجتمع  وفل�سفة  ناحية،  املفتوحة من  الرتبية  لفل�سفة  وا�سحة  روؤية 

وامل�ستقبلية من ناحية اأخرى. 
ا�ستنادا اإىل ما �سبق، ومن خالل مراجعة الباحثني لالأدب ال�سابق مبو�سوع الدرا�سة، تبني 
عن  لتجيب  الدرا�سة  هذه  فجاءت  املهم،  املو�سوع  هذا  علمية يف  واأبحاث  درا�سات  عدم وجود 

ال�سوؤال الرئي�س الآتي: 

ما م�ستوى درجة تقدير خريجي جامعة القد�س املفتوحة يف حمافظة اأريحا والأغوار 
املفتوحة يف  القد�س  جامعة  لهم  قدمتها  التي  والنف�سية  والإدارية  الأكادميية  للخدمات 

حمافظة اأريحا والأغوار؟ 
وانبثق عن ال�سوؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية الآتية: 

ما م�ستوى درجة تقدير خريجي جامعة القد�ص املفتوحة يف حمافظة اأريحا والأغوار  1 .

للخدمات التي قدمتها لهم اجلامعة يف املجال الأكادميي؟ 
ما م�ستوى درجة تقدير خريجي جامعة القد�ص املفتوحة يف حمافظة اأريحا والأغوار  2 .

للخدمات التي قدمتها لهم اجلامعة يف املجال الإداري؟ . 
ما م�ستوى درجة تقدير خريجي جامعة القد�ص املفتوحة يف حمافظة اأريحا والأغوار  3 .

للخدمات التي قدمتها لهم اجلامعة يف املجال النف�سي؟ 
ما ترتيب جمالت اخلدمات التي قدمتها اجلامعة خلريجيها مرتبة تنازليًا تبعًا لدرجة  4 .

اأهميتها من وجهة نظرهم؟ . 
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هل تختلف درجة التقدير للخدمات الأكادميية والإدارية والنف�سية التي قدمتها جامعة  5 .

الربنامج  خريجي  باختالف  خلريجيها  والأغوار  اأريحا  حمافظة  يف  املفتوحة  القد�ص 
الأكادميي؟ 

أهداف الدراسة: 
هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل الآتي: 

)املجالت  يف   اجلامعة  لهم  قدمتها  التي  للخدمات  اخلريجني  تقدير  درجة  م�ستوى  1 .

الثالثة )الأكادميي، و الإداري، وا النف�سي(. 
لدرجة  تبعًا  تنازليًا  مرتبة  لطلبتها  اجلامعة  قدمتها  التي  اخلدمات  جمالت  ترتيب  2 .

اأهميتها من وجهة نظر خريجيها. 
درجة تقدير اخلريجني للخدمات الأكادميية والإدارية والنف�سية التي قدمتها لهم جامعة  3 .

القد�ص املفتوحة يف حمافظة اأريحا والأغوار، باختالف خريجي الربنامج الأكادميي. 
الإدارية  الهيئة  تخدم  وا�سحة  روؤية  تقدمي  يف  تفيد  اأن  ميكن  تو�سيات  اإىل  التو�سل  4 .

مب�ستوياتها وم�سمياتها املختلفة وكذلك الهيئة الأكادميية، وبقية العاملني يف اجلامعة 
وحت�سني  ر�سالتها  ون�رص  اأهدافها  حتقيق  على  اجلامعة  قدرة  على  اإيجابًا  ينعك�ص  مبا 

خمرجاتها. 

مربرات الدراسة:
الرتفاع املت�ساعد يف اأعداد الطلبة امللتحقني يف جامعة القد�ص املفتوحة يف حمافظة  1 .

اخلدمات  يقدم  الذي  املحافظة  يف  الوحيد  اجلامعي  ال�رصح  كونها  والأغ��وار  اأريحا 
التعليمية اجلامعية ل�سكانها. 

التنوع يف اخلدمات التي تقدمها اجلامعة لطلبتها يف املجالت كافة.   2 .

اجلامعة  على  يتوجب  التي  للخدمات  والتح�سني  التطوير  من  ملزيد  املتنامية  احلاجة  3 .

تقدميها لطلبتها. 
على  الراغبني  لت�سجيع  والنف�سية  والإداري��ة  الأكادميية  الطلبة  حاجات  اإىل  التعرف  4 .

اللتحاق باجلامعة وا�ستقطابهم نحوها. 
واملحيطني:  املحلية  البيئة  يف  الإيجابية  والتطورات  والتحولت  التغريات  مواكبة  5 .

يف  والنوعية  اجلودة  وحت�سني  الإجن��ازات  على  املحافظة  اأجل  من  وال��دويل  الإقليمي 
اجلامعة. 
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أهمية الدراسة:
ت�ستمد هذه الدرا�سة اأهميتها مما ياأتي: 

اأن تقدم فائدة  الو�سع امليداين داخل اجلامعة، ميكن  الدرا�سة ت�سورات عن  تقدم هذه  1 .

واجلامعات  املفتوحة  القد�ص  املختلفة يف جامعة  الإدارية مب�ستوياتها  القيادات  لكل 
الأخرى. 

التعرف اإىل الفجوة بني النظرية والتطبيق يف النظام اجلامعي وواقع ال�سلوك الإداري  2 .

والأكادميي والنف�سي يف النظام نف�سه من خالل املقارنة بني ما هو كائن وما يجب اأن 
يكون. 

اإبراز اأهمية الدور الذي يوؤديه العاملون يف اجلامعة يف حتقيق اأهداف النظام، بالإ�سافة  3 .

اإىل دورهم املهم يف التغيري والتطوير والإبداع والفاعلية وفق فل�سفة اجلامعة واأهدافها 
املر�سومة. 

امل�ساهمة يف تو�سيح الروؤيا اأمام القائمني على تنفيذ خطط جامعة القد�ص املفتوحة  4 .

وبراجمها والعاملني يف املناطق واملراكز الدرا�سية، وتعريفهم بنقاط القوة وال�سعف 
يف اأدائهم وتطبيقاتهم العملية. 

قلة الدرا�سات املماثلة التي تناولت هذا املو�سوع بالبحث والتحليل والدرا�سة على حد  5 .

علم الباحثني، حيث ما زال هذا املو�سوع بحاجة اإىل العديد من الدرا�سات، واإىل كثرٍي 
العملية  تفعيل  يف  ودوره  اأهميته  مع  يتالءم  مبا  واإن�سافه  حقه  لإعطائه  اجلهود  من 
الإدارية، وحت�سني املخرجات الإدارية والتعليمية والنف�سية، وانعكا�ساتها على حتقيق 

اأهداف جامعة القد�ص املفتوحة، ون�رص ر�سالتها العظيمة. 

حدود الدراسة: 
احلدود املكانية: جامعة القد�ص املفتوحة يف حمافظة اأريحا والأغوار.  - 

/ 2005 و 2005 / 2004( -  الدرا�سيني  العامني  يف  اجلامعة  خريجو  الب�رصية:  احل��دود 
 2006(.

 . احلدود الزمنية:  �سهر كانون الثاين من العام الدرا�سي اجلامعي2007 / 2006  -

منهج الدراسة: 
نظرا  البيانات وحتليلها،  وال�ستنتاجي جلمع  الو�سفي  امل�سحي  املنهج  الباحثان  ا�ستخدم 
و�سف  بهدف  وذلك  البحث،  جم�تمع  اأفراد  ج�ميع  اُ�ستجوب  حيث  الدرا�سة.  لأغرا�ص  ملالءمتها 
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الظاهرة املدرو�سة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط، دون اأن يتج�اوز ذلك درا�سة الع�القة 
اأو ا�ستنتاج الأ�سباب )الع�ساف، 1989، �ص: 191(. 

جمتمع الدراسة وعينتها: 
ا�ستمل جمتمع الدرا�سة على جميع الطلبة اخلريجني خالل الف�سلني الأول والثاين والدورة 
الثالثة  الربامج  يف   2005 / 2006 الدرا�سي  العام  و   2004 / 2005 الدرا�سي  العام  يف  ال�سيفية 
املطروحة يف اجلامعة وهي: )برنامج الرتبية، والإدارة والريادة والتنمية الأ�رصية( والبالغ عددهم 

)123( طالبا وطالبة، ح�سب بيانات جامعة القد�ص املفتوحة يف حمافظة اأريحا والأغوار. 

واجلدول )1( يبني �سمات جمتمع الدرا�سة:
اجلدول )1(

اجملموع العامالعددالعام الدراسي

2005/200454 مع الدورة الصيفيةاخلريجون
123

2006/200569 مع الدورة الصيفية

40ذكراجلنس
123

83أنثى

61التربيةالبرنامج

123 39اإلدارة والريادة

23التنمية األسرية

النظام  مع  تعاي�سوا  قد  الطلبة  هوؤلء  كون  اإىل  املذكور  املجتمع  اختيار  يف  ال�سبب  ويعود 
اجلامعي فرتة طويلة، و�ساهدوا عن كثب اخلدمات الإدارية والأكادميية والنف�سية، وتكونت لديهم 
انطباعات واجتاهات وا�سحة عن اخلدمات التي قدمتها لهم اجلامعة املفتوحة يف حمافظة اأريحا 

والأغوار. 

أداة الدراسة:
وخرباتهما  الدرا�سة  مبو�سوع  املت�سل  الرتبوي  بالأدب  م�ستعينني  ا�ستبانة  الباحثان  اأعدَّ 
اأراء بع�ص القادة الإداريني وامل�رصفني الأكادمييني  اإىل ال�سرت�ساد ببع�ص  ال�سخ�سية بالإ�سافة 
من اأ�سحاب الخت�سا�ص العاملني يف جامعة القد�ص املفتوحة. وا�ستملت ال�ستبانة يف �سورتها 
لت�ستقر  جمالت، وُعدَلّت باحلذف والإ�سافة والت�سويب   )3( )60( فقرة موزعة على  الأولية على 
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اإدارية )34-18(، و نف�سية  اأكادميية )17-1( و  )3( جمالت خدماتية،  )51( فقرة موزعة على  على 
)51-35(. واأعطى الباحثان كل فقرة من فقرات ال�ستبانة خم�سة تقديرات ل�سلم ال�ستجابة وفق �سلم 

ليكرت اخلما�سي، درجة تقدير )كبرية جدا، كبرية، متو�سطة، قليلة، قليلة جدا( واأعطيا )5( درجات 
للم�ستوى الأول، و )4( درجات للثاين، و )3( درجات للم�ستوى الثالث، و )درجتني( للم�ستوى الرابع 
و)درجة( واحدة للم�ستوى اخلام�ص، وذلك لإبراز اأهمية كل فقرة ودرجة التقدير الكلية لكل جمال. 
ال�سابقة كما  الدرا�سات  النتائج معتمدين على  الآتية يف تف�سري  الن�سب املئوية  الباحثان  واعتمد 

ياأتي: 
إلى  -  60( إلى %79.9( درجة تقدير كبرية،   70( فاأكرث درجة تقدير كبرية جدا،   )80%(

 )50% من  )اأقل  قليلة،  تقدير  درجة   )59.9% إلى   50( متو�سطة،  تقدير  درجة   )69.9%

درجة تقدير قليلة جدا. 

صدق األداة: 
الدرا�سة،  عر�سها الباحثان على جمموعة من املحكمني من حملة  اأداة  للتحقق من �سدق 
القادة  وبع�ص  الخت�سا�ص،  ذوي  من  الأكادمييني  امل�رصفني  من  واملاج�ستري  الدكتوراه  �سهادة 
الإداريني العاملني يف جامعة القد�ص املفتوحة، حيث اأُخذ مبالحظاتهم واقرتاحاتهم حول مالءمة 
اأجمع  التي  الفقرات  واأخذت  وامل�سمون،  ال�سياغة  حيث  من  لقيا�سه  و�سعت  ما  لقيا�ص  الفقرات 
عليها الغالبية العظمى من املحكمني مبجموع كلي بلغ )51( فقرة. مبعدل )17( فقرة لكل جمال 

من املجالت. 

ثبات األداة: 
من اأجل حتديد ثبات الأداة اختريت عينة ع�سوائية من )30( فرداً من اأفراد جمتمع الدرا�سة 
ومن  النهائية،  النتائج  مع  نتائجهم  منت  و�سُ واح��دة،  ملرة  عليهم  الأداة  تطبيق  وجرى  نف�سه، 
الت�ساق  معامل  بح�ساب   )Cronbach Alpha( األفا  كرونباخ  معادلة  با�ستخدام  الثبات  ُح�سب  ثم 
الداخلي لالأداة )Internal Consistency(، وبلغ معامل الثبات الكلي )0.92(. وهو ثبات عال جداً 

يفي باأغرا�ص الدرا�سة، وبهذا كانت الأداة جاهزة للتطبيق على اأفراد جمتمع الدرا�سة. 

إجراءات الدراسة: 
ح�سل الباحثان على اأعداد اخلريجني من ال�سجالت الر�سمية بق�سم الت�سجيل يف جامعة  1 .

القد�ص املفتوحة يف حمافظة اأريحا والأغوار
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عملهم  واأماكن  اخلريجني  تواجد  اأماكن  عن  وال�ستف�سار  بال�سوؤال  املعلومات  ُجمعت  2 .

و�سكناهم وعناوينهم. حيث تبني اأن )12( خريجًا وخريجة من بني جمموع اخلريجني 
قد غادروا الوطن اإىل اخلارج لظروف تتعلق بالعمل والزواج. 

، ووزعت ال�ستبانات   ات�سل الباحثان باخلريجني املتواجدين يف الداخل وعددهم )111(. 3
عليهم وُعَرّفوا بهدف هذه الدرا�سة، وطلب منهم الإجابة على فقراتها بنزاهة ومو�سوعية 

و�سفافية. 
منهم  ا�ستعيدت  ثم  ومن  اأ�سبوع،  ملدة  الدرا�سة  جمتمع  اأفراد  بحوزة  ال�ستبانات  بقيت  4 .

بطرق وو�سائل خمتلفة. 
من  بلغ عدد اال�ستبانات امل�سرتجعة )103( من )111( ا�ستبانة. متثل ما ن�سبته )92.8%(. 5

جمموع ال�ستبانات التي وزعت. وهي ن�سبة كافية لإجراء الدرا�سة. 

املعاجلة اإلحصائية:
الرزمة  برنامج  با�ستخدام  ُعوجلت  الآيل،  باحلا�سب  امل�سرتجعة  البيانات  تفريغ  بعد 
الإح�سائية للعلوم الجتماعية(. واملعروف اخت�ساراً با�سم )SPSS( وفيما ياأتي عر�س للمعاجلات 

الإح�سائية: 
ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لكل فقرة من  1 .

املئوية  والن�سبة  املعياري،  والنحراف  الكلي  احل�سابي  واملتو�سط  الدرا�سة  اأداة  فقرات 
الكلية لكل جمال من جمالتها لالإجابة عن ال�سوؤال الرئي�ص. 

لكل  الكلية  املئوية  والن�سبة  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  2 .

جمال من جمالتها لالإجابة على بقية الأ�سئلة. 

التعريفات اإلجرائية:
الرتبية املفتوحة عن بعد: هي عملية اجتماعية، واإحدى الطرق الرتبوية املرنة التي تزود  ♦ 

الدار�ص من خالل برامج تربوية كاملة،  وتختلف من حيث: بنيتها، واأن�سطتها، وطرق 
التعليمية  املواد  التعلم من خالل  التقليدي، وتعني  العايل  التعليم  برامج  اإدارتها، عن 
املطبوعة وتوزيعها على الدار�سني يف املناطق املتباعدة، بحيث يتم احلوار والت�سال 
بينهم وبني املعلمني من اأجل فهم اأعمق وتخفيفًا من عزلة الدار�سني لكونهم متباعدين 

)كمال، 2006(. 
 ♦ التعلم عن بعد: هو نهج خا�ص للتعليم والتعلم، واأ�سلوب يف تقدمي املعرفة للنا�ص عندما 

ل يكون املعلم والطالب جمتمعني وجها لوجه ب�سكل دائم وم�ستمر. 
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العالقة  التي حتكم  والقوانني  والنظم  والنهج  والطريقة  الأ�سلوب  الأكادميية:  اخلدمات  ♦ 

بني اجلامعة وامل�رصفني الأكادمييني العاملني يف اجلامعة الذين تتعلق اأكرث مهماتهم 
التي  التعليمية  املنطقة  داخل  الدار�سني  الطلبة  جلمهور  الأكادميية  اخلدمات  بتقدمي 
ي�رصفون على ت�سيري اأعمالها، وتطبيق القوانني التي حتكم اخلدمات الأكادميية لتحقيق 

اأهداف اجلامعة املر�سومة ور�سالتها املعلنة. 
اخلدمات الإدارية: الأ�سلوب والطريقة والنهج والنظم والقوانني التي حتكم العالقة بني  ♦ 

اجلامعة واملوظفني الإداريني مب�سمياتهم املختلفة الذين تتعلق اأكرث مهماتهم بتقدمي 
واملراجعني  الطلبة  جلمهور  الوظيفية  مهماتهم  خالل  من  املختلفة  الإدارية  اخلدمات 
اأعمالها بتطبيق  التي يديرون �سوؤونها وي�رصفون على ت�سيري  التعليمية  داخل املنطقة 

القوانني التي حتكمها لتحقيق اأهدافها املر�سومة ور�سالتها املعلنة. 
اخلدمات النف�سية: هي جممل العوامل النف�سية وال�سعورية التي تتعلق بحاجات الطلبة  ♦ 

النف�سية واملعنوية والجتماعية، التي تظهر على �سلوك العاملني فيها جلمهور الطلبة 
اأم  التقبل  اأم  الإيحاء  اأم  بالإمياء  ذلك  اأكان  �سواء  والتوا�سل معهم،  التعامل  من خالل 
�سوؤونها،  يديرون  التي  التعليمية  املنطقة  داخل  الدافعية  واإثارة  والتعزيز  بالت�سجيع 
الطلبة  وت�سجيع  وحت�سينها،  اجلامعة  �سورة  لتو�سيح  اأعمالها،  ت�سيري  على  وي�رصفون 

على التعاون معها، وتقدير اأهدافها ور�سالتها. 

• اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة: املبحث الثاني-	

نظام التعليم املفتوح والرتبية املفتوحة عن بعد: 
للتواجد  احلاجة  دون  التعلم  املفتوح  التعليم  يف  الطالب  باإمكان  اأن   )2001 )دروزه،  ترى 
يف �سفوف، اأو مع رفاق �سف متجان�سني معه زمنيًا اأو تربويًا اأو اأكادمييًا، كما قد ل يكون هم 
الطالب احل�سول على �سهادة يف تخ�س�ص معني بغر�ص احل�سول على وظيفة معينة يف امل�ستقبل، 
واإمنا احل�سول على �سهادة جامعية يف مهارة معينة، مما يجعلنا نرى بني طلبة التعليم املفتوح، 
ال�سغار والكبار والعاملني وغري العاملني، واملهنيني وغري املهنيني، واملثقفني وغري املثقفني، 
وكل من يرغب يف الطالع على معارف اأخرى، اأو يلم مبهارة معينة ملهنة ما، اأو يريد ال�ستزادة 

من العلم والثقافة لذاتهما. 
اأن نظام التعليم املفتوح الذي تتبناه اجلامعة املفتوحة هو يف  اأن نعرف  ومن املهم جدا 
عن  وخالفا  خا�سة،  اأهمية  التعليم  جودة  يويل  الذي  بعد  عن  التعلٌم  اأ�سكال  من  �سكل  منه  جزء 
لوجه(  )وجهًا  املبا�رص  التعليم  املفتوح هو عك�ص عمليات  التعليم  نظام  فاإن  باملرا�سلة،  التعليم 
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التي تهدف بدورها اإىل توفري بيئة مالئمة للتعلم الفاعل الن�سط وللتفاعل املبا�رص بني الدار�سني 
فيما بينهم من ناحية، وبينهم وبني امل�رصفني الأكادمييني من ناحية اأخرى، حيث تتبنى اجلامعة 
املفتوحة و�سائل النظام التكاملي متعدد الو�سائط والقنوات يف تنظيم الطلبة وتعليمهم، وت�سمل 
الأقرا�ص  فيها  مبا  واحلا�سوبية،  واملرئية  وامل�سموعة  املطبوعة  التعليمية  املواد  الو�سائط  هذه 
املرنة والأ�سطوانات املدجمة ومواقع النرتنت، وبالإ�سافة اإىل هذه الو�سائط فاإن اجلامعة تقدم 
لطلبتها املزيد من الدعم وامل�ساعدة من خالل مراكز الدرا�سة و�سبكة النرتنت املتكاملة، و نظام 
تقدمي اخلدمات عرب �سبكة الأقمار ال�سناعية، وتتبع اجلامعة املفتوحة مبداأ التعليم الأكرث ي�رصاً 
ب�سكل جوهري يف جميع براجمها التعليمية و�سيا�ستها الإدارية وميكن تو�سيف ذلك من حموريه 

الأكربين: 
التعليم الأكرث ي�رصاً من الناحية املادية:  حيث تطمح اجلامعة املفتوحة اإىل تقدمي  اأولً:  ◄
حتملها،  ال�سعب  اأفراد  معظم  ي�ستطيع  منطقية،  بتكاليف  الحرتافية  العلمية  املعارف 

وت�سعى دائمًا اإىل تقلي�ص الر�سوم الدرا�سية لأبناء الطبقات الفقرية. 
على  اأ�سا�سًا  املبداأ  هذا  ويقوم  التعليم،  مناهج  ناحية  من  ي�رصاً  الأكرث  التعليم  ثانياً:  ◄
التعليم ً نحو متليك املتخرج من اجلامعة املفتوحة جمموعة مفاتيح  �رصورة توجيه 
معرفية يح�سن ا�ستخدامها حني احلاجة اإليها، ولي�ص فقط تفعيل الذاكرة الق�سرية الأمد، 

وفن ال�ستذكار واحلفظ بحيث تن�سى املعلومات بعد النتهاء من المتحان. 
فالرتبية املفتوحة والتعلم عن بعد ل ي�سرتطان التوا�سل والتفاعل وجها لوجه بني املعلم 
تطبيقا  كانوا،  اأينما  الدار�سني  من  جمموعات  مع  اأي�سا  الرتبوي  النمط  هذا  ويتعامل  واملتعلم، 
يكون  اأن  يتطلب  الذي  الأمر  منف�سلني،  واملتعلم  املعلم  كان  لو  وحتى  الذاتي(  )التعلم  ملفهوم 
بينهما مزيٌد من التعاون والتفاعل والتوا�سل، ولهذا يعدُّ هذا النمط الرتبوي تطوراً نوعيًا وكميًا يف 
جمال الرتبية عن بعد كنظام تعليمي )كيجان، 1986، �ص: 56(، وبخا�سة فيما يتعلق باخلدمات 
الأكادميية والإدارية وحتى النف�سية بالن�سبة للدار�ص �سمن بيئته اخلا�سة، لكن هذا ل يعني اأن 
املتعلم م�ستقل ب�سكل كامل �سمن هذا النمط الرتبوي، بل يظل معتمدا اإىل حد كبري على املوؤ�س�سة 
كموؤ�س�سة  ونف�سيًا  واإداري��ًا  اأكادمييًا  براجمها  مع  ويتفاعل  التعليمية،  باخلدمات  ت��زوده  التي 

)لوج�ستية( من واقع اأنها تزوده بخدمات تعليمية )هوملبريغ، 1995، �ص: 68( . 
اإن ر�سالة الرتبية املفتوحة والتعلم عن بعد واأهدافها هي: اإن�ساء موؤ�س�سات تربوية، وتقدمي 
خدماتها املختلفة واملتنوعة من اجل حتقيق هذه الأهداف �سمن منط تربوي يت�سف بالنفتاح 
والبعد واإعطاء الدار�ص حرية كبرية يف اتخاذ القرارات املتعلقة مب�سريته الدرا�سية، واإف�ساح املجال 
ممت برامج تربوية مفتوحة عن بعد وُقَدّمت كخدمات  اأمامه لالختيار الأن�سب، ومن اأجل ذلك فقد �سُ
تعليمية للرا�سدين والراغبني يف برامج تعليمية مرنة، ب�سبب م�سوؤوليات البيت اأو العمل اأو الوظيفة، 



د. عبد عطا اهلل محايل - أ. علي جنم الدين

245اجمللد الثالث، العدد اخلامس، كانون ثاني 2011

 )32 �ص:   ،1996 وكري�سلي،  )مور  باملعرفة  النا�ص  وتزويد  ومكانه،  التعلم  بوقت  كذلك  والتحكم 
بطريقة غري تقليدية كما هو متبع يف الطرق النظامية التقليدية، التي كانت هي ال�سبيل الوحيد 

للرتبية والتعليم اجلامعي العايل منذ مئات ال�سنني. 
التقليدية،  واجلامعات  املفتوحة  اجلامعة  طلبة  بني  التعليم  يف  الختالفات  وج��ود  اإن 
اإذا كان طالب اجلامعة املفتوحة ي�سعر  جعلت الرتبويني واملهتمني بهذا املجال يت�ساءلون عما 
بالختالف عن غريه من طلبة اجلامعات التقليدية فيما يتعلق بالعزلة النف�سية والجتماعية، مما 
 )Wolcott, 1996( )ص: 67(. و�سنفت )ولكوت ،Branton & Cohort, 2004( قد يوؤثر �سلبا على تعلمه
الأ�سباب التي توؤدي بطالب التعليم عن بعد اإىل ال�سعور بالعزلة النف�سية اإىل اأ�سباب ثالثة هي: 

الفقر يف العالقات الإن�سانية ب�سبب البعد الزماين واملكاين، وقلة التوا�سل والتفاعل بني  1 .

الن�ساطات  اإىل �سعف امل�ساركة يف  اأنف�سهم، بالإ�سافة  الطلبة  املعلمني والطلبة وبني 
واملعلمني  املتعلمني  جماعة  اإىل  النتماء  و�سعف  والثقافية.  والجتماعية  الرتبوية 

كاأ�رصة اأو جماعة واحدة. 
حمدودية التفاعل الجتماعي، وحرمان الطلبة من كثري من امل�ساهد الواقعية التي تتيح  2 .

لهم التفاعل مع الإمياءات وردود الفعل والتغذية الراجعة الفورية التي يبديها ال�سخ�ص 
املحا�رص، مما يحرمهم من التقاط الر�سالة التعليمية ب�سكل اأف�سل. 

املحدودية املتاحة للطلبة يف اإقامة عالقات اجتماعية مع املعلمني والطلبة املتعلمني.  3 .

اإ�سافة اإىل �سعوبة احل�سول على املراجع وامل�سادر الداعمة لعملية التعلم. 
وو�سفت )رميبان( )Repman, 1996( ثالثة اأنواع من التفاعل الذي يجري بني املتعلمني يف 

العملية التعليمية التقليدية ويفتقر لها طلبة التعلم عن بعد وهي: 
اأكان  �سواء  رغبته  مع  يتما�سى  مبا  املدرو�ص  التعليمي  املحتوى  مع  الطالب  تفاعل  1 .

العر�ص بالطريقة ال�سفوية اأم امل�سموعة اأم املكتوبة اأم اإلكرتونيا. 
اأو فتح  اأكادمييا،  اإر�ساده  اأو  تفاعل الطالب مع املعلم من خالل قيام املعلم بتوجيهه  2 .

قنوات من الت�سال معه، وبناء عالقات اجتماعية ت�ساعده على التعلم. 
اأو  املواقف  من  العديد  يف  معه  يتجان�سون  الذين  الآخرين  الطلبة  مع  الطالب  تفاعل  3 .

ي�ساركونه الكثري من الأدوار. 
النظامية  واجلامعات  املفتوحة  اجلامعات  بني  الختالف  مظاهر  من  كثري  وجود  ومع 

التقليدية، اإل اأن هناك الكثري من �سبل التعاون بينها ومن ذلك: 
التعليمية  املواد  اإعداد  يف  التقليدية  اجلامعات  بخرباء  املفتوحة  اجلامعات  ت�ستعني  1 .

ملقرراتها الأكادميية. 
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الأكادميي  لالإ�رصاف  التقليدية  اجلامعات  مبعلمي  كثريا  املفتوحة  اجلامعات  ت�ستعني  2 .

على طلبتها. 
ت�ستعني اجلامعات املفتوحة بالت�سهيالت واملرافق واملختربات املتوافرة يف اجلامعات  3 .

التقليدية. 
من  املخربية  واحلقائب  املختلفة  التعليمية  املواد  من  التقليدية  اجلامعات  ت�ستفيد  4 .

اجلامعات املفتوحة. 
ت�ستفيد اجلامعات التقليدية من اخلربة التي متلكها اجلامعات املفتوحة، وبخا�سة يف  5 .

جمال ا�ستخدام التكنولوجيا وخدمات دعم تعلم الدار�سني. 
ت�ستفيد اجلامعات التقليدية من الطرق والأ�ساليب امل�ستخدمة يف اجلامعات املفتوحة.   6 .

)كمال، 2006(. 

ما هي اجلامعة املفتوحة؟ 
هي جامعة مفتوحة ت�ساهم يف توفري فر�ص التعليم العايل، وتتبنى نظام التعليم املفتوح 
الذي يتميز باملرونة من حيث مالءمة عملية التعلم مع ظروف الطلبة وقدراتهم،  ففي الوليات 
بداية  يف  التعليمي«  »ال��رادي��و  تراخي�ص  اأوىل  منحت  املثال،  �سبيل  على  الأمريكية  املتحدة 
الع�رصينيات من القرن املن�رصم، وبداأ البث التلفزيوين التعليمي يف عام 1950م ومل تن�ساأ اأوىل اأهم 
اجلامعات املفتوحة اإل يف عام 1971م يف بريطانيا، وبداأ ا�ستخدام �سبكات احلوا�سيب يف التعليم 
والتعلم يف الوليات املتحدة الأمريكية عندما وفرت »موؤ�س�سة العلم القومية« للجامعات الأمريكية 
فر�سة ا�ستعمال �سبكة الإنرتنت يف منت�سف الثمانينيات، وتال ذلك، اأي يف الت�سعينيات بدء انت�سار 
ا�ستعمال الو�سائط احلا�سوبية يف التعليم قبل اجلامعي يف اأماكن العمل والبيوت  )مور وكري �سلي، 

1996، �ص: 54(.

وبداأ التوجه نحو التعليم املفتوح �رصيطة اأن ل يوؤثر على التعليم الر�سمي التقليدي، بل يكمله 
ويكون عونًا له، ول ي�ستهدف من ورائه الك�سب اأو الربح، ول يخل مببداأ تكافوؤ الفر�ص التعليمية، 
اأن اجلامعات  النظر  القبول، ومما يلفت  العلمية ويتبع �رصوط  ي�ستويف �رصوط منح درجاته  واأن 
املفتوحة هي اأوىل اجلامعات التي خ�سعت ملعايري �سبط اجلودة والنوعية يف التعليم، وح�سلت 
على  للتقومي  با�ستمرار  وتخ�سع  خ�سعت  اأنها  على  يدل  وهذا  والكفاءة،  اجلودة  �سهادات  على 
امل�ستويني الداخلي واخلارجي، بعك�ص اجلامعات التقليدية والنظامية التي تفتقر ملثل هذا املعيار 
ما  منذ  ن�ساأته  رغم  حديثة  ظاهرة  لي�ص  املفتوح  التعليم  فاإن  تاريخية  ناحية  ومن  العتبار،  اأو 
يقارب القرن ونيف، حيث بداأته جامعة لندن عام 1836م، اإل اأن اجلامعة الربيطانية املفتوحة تعد 
عالمة بارزة يف جمال التعليم املفتوح منذ عام 1971م، حيث انت�رصت الفكرة فيما بعد يف جنوب 
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و�سرييالنكا  والهند  وفل�سطني  �سابقا(  ال�سوفيتي  )والحتاد  وفرن�سا  اأملانيا  و  واأ�سرتاليا  اأفريقيا 
وتايالند والفلبني، مبعنى اأنه اأ�سبح حقيقة واقعة وموجودة وموزعة على خمتلف قارات العامل، 

اإذ يوجد اليوم اأكرث من )850( جامعة مفتوحة يف العامل اأجمع.  )ال�سنبل، 2004، �ص: 40-38(. 

الطريقة الفريدة للتعليم يف اجلامعة املفتوحة: 
التعلم  عملية  تنظم  كربى  مفاهيم  ثالثة  على  املفتوحة  اجلامعة  يف  التعليم  طريقة  تقوم 
والتعليم يف �سبيل الو�سول اإىل اأعلى درجات الكفاءة يف تقدمي اأرقى اأ�سكال التعليم العلمي والتدريب 

الحرتايف والعايل، وفق الفقرات املعتمدة يف اأنظمة التعليم املفتوح، وهذه الفقرات هي: 
اأول: التعلم عن بعد: Distance Learning:  ♦ ويقوم على اأ�سا�ص ح�سول الطالب على 
مواده الدرا�سية عن طريق �سبكة النرتنت ب�سكل تفاعلي، اأو عن طريق املواد الدرا�سية 

التقليدية التي ترتب يف حزم درا�سية منوذجية مالئمة للدرا�سة ال�سخ�سية. 
اأن  Self Motivated Learning: ♦ و يقوم على مبداأ  الذاتي املحفز:  التعليم  ثانياً: 
يحفز  �سخ�سي  ذاتي  يكون مدفوعًا مبحفز  الذي  ذلك  للتعليم هو  فاعلية  الأكرث  ال�سكل 
والهتمام  الرغبة  انعدام  اإن  حيث  واجتهاد،  بجد  والتح�سيل  الدرا�سة  على  الطالب 
باملادة املدرو�سة مماثل ل�سعوبة اأو ا�ستحالة تعليم الطالب مهما كانت اجلهود املبذولة 

يف عملية التعليم. 
ثالثاً: التعليم والتدريب املوجهان عن طريق املر�سد الأكادميي: ♦ اللذان يقومان 
على اعتبار اأن املر�سد الأكادميي & Educational Advisor Academic هو �سخ�ص خبري 
يف احلقلني: العلمي والعملي املتعلقني بحقل درا�سة الطالب من خالل تاأهيله العلمي 
العايل الذي ل يقل عن درجة املاج�ستري اأو الدكتوراه، مع خربة متميزة يف احلقل الذي 
يقوم بتقدمي الن�سح الدرا�سي فيه. وي�ستطيع الطالب التوا�سل مع املر�سد الأكادميي عن 
اأحد  التدريب يف  يتم من خالل  اأن  اأو ميكن  الإنرتنت يف مواعيد حمددة،  �سبكة  طريق 
املراكز التعليمية املعتمدة التي ت�رصف عليها اجلامعة املفتوحة يف املناطق واملراكز 

التعليمية مثل جتربة جامعة القد�ص املفتوحة. 

املعوقات اليت يواجهها طلبة اجلامعات املفتوحة أكادميياً وإدارياً ونفسياً: 
اأول: املعوقات الأكادميية ومنها: ◄ 

نظم المتحانات واإ�سكالياتها، فهي يف معظمها تفتقر اإىل املرونة، و�سعف التعمق  - 

التذكر  على  والعتماد  والتلقني،  احلفظ  على  والرتكيز  املو�سوعات،  معاجلة  يف 
المتحان  �رصوط  اإىل  والفتقار  والتقومي،  والرتكيب  التحليل  على  ولي�ص  والفهم، 
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التطبيق  و�سهولة  وال�سمول  واملو�سوعية  والثبات  بال�سدق  يت�سف  الذي  اجليد 
والتدرج يف ال�سعوبة وال�سهولة. 

�سعف التوجيه الأكادميي الذي يعدُّ جزءاً مهمًا من العملية التعليمية، مما يوؤدي  - 

بالدار�سني اإىل التخبط وال�سياع يف الطريق اجلامعي وعدم اإكماله، اأو يوؤدي ذلك 
اإىل ف�سلهم يف الفرع الذي اختاروه. 

م�سكلة القبول والت�سجيل واللتحاق باجلامعة، اإذ يعدُّ املعدل هو املعيار املعمول  - 

�سيا�سة  هناك  تكون  اأن  للجميع  واملتاح  املفتوح  التعليم  لنمط  وتطبيقا  لذا  به، 
القبول املفتوح اأو امل�رصوط )اإما باملعدل الرتاكمي اأو بالتعليم املوازي( الذي ي�سبق 

اللتحاق باجلامعة. 
اإن بع�ص الأ�ساتذة واملحا�رصين مل ُيعدوا اإعدادا م�سلكيًا وتربويًا من حيث املهنية  - 

واأ�سلوب التدري�ص واحرتاف العمل الأكادميي- اجلامعي. 
اأو  تغيري  دون  ما  مقرر  تدري�ص  ل�ستمرار  املتوقعة  الزمنية  الفرتة  حتديد  �سعوبة  - 

حتديث. 
�سعوبة ا�ستخدام التكنولوجيا يف التعلم ب�سبب ت�سارع تطورها، وحتديث براجمها  - 

با�ستمرار. 
عدم توافر مكتبة ومراجع اأكادميية على امل�ستوى املطلوب.  - 

ق�رص الفرتة الزمنية املطلوبة للدرا�سة وال�ستعداد لالمتحانات الف�سلية.  - 

ثانيا: املعوقات الإدارية ومنها:  ◄ 

اإن�سانية  وغري  عنيفة  بطريقة  الأحيان  بع�ص  يف  الدار�ص  الطالب  مع  التعامل  - 

اأو  الأوامر، وفر�سها دون مناق�سة  اإ�سدار  ال�ستفزاز، وتقوم على  ي�سوبها  وجامدة 
حوار مقنع. 

التباطوؤ يف حل امل�سكالت التي يواجهها الطلبة.  - 

عدم اإ�سافة برامج وتخ�س�سات جديدة ح�سب احتياجات �سوق العمل.  - 

قلة الدعم التعليمي الفوري املبا�رص مل�ساعدة الطلبة على ال�ستيعاب.  - 

عدم ح�سول الطلبة على اأعلى درجة من املرونة )كخا�سية اأ�سا�سية من خ�سو�سيات  - 

التعلم عن بعد(. 
)ال�سنبل،  املالئمة.   التحتية  للبنية  ونق�سها  و�سيقها  الدرا�سة  غرف  حجم  �سغر  - 

2004، �ص: 48(. 
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النف�سية ومنها:  ثالثا: املعوقات  ◄
التغري احلادث يف عادات الطلبة عندما يلتحقون مبثل هذا النمط من التعليم، والذي  - 

يتطلب �سعورا اأكرب بامل�سوؤولية، الأمر الذي يدعم مهاراتهم التعليمية والذاتية. 
اهتمام الطلبة بالعالمات اأكرث من اهتمامهم مبحتوى املقرر واملادة التعليمية.  - 

�سعور الطلبة بالنظرة الدونية لطالب اجلامعة املفتوحة من قبل املجتمع.  - 

اإح�سا�ص طالب اجلامعة املفتوحة باأنه اأقل منزلة ودرجة وقيمة من طالب اجلامعة  - 

املنتظم. 
خوف طالب اجلامعة املفتوحة من الإجناز املتدين بعد التخرج ب�سبب تدين املهارات،  - 

وخا�سة فيما يتعلق مبجالت معرفة املفاهيم واحلقائق العلمية. 
فيما  امل�سكالت وخا�سة  قدرته على حل  بعدم  املفتوحة  اجلامعة  اإح�سا�ص طالب  - 

يتعلق بعمله. 
النظر اإىل طالب اجلامعة املفتوحة من قبل جمتمعه باأنه يود احل�سول على ال�سهادة  - 

ولي�ص  فقط،  عمله  مكان  الوظيفي يف  و�سعه  الرتقية وحت�سني  اأجل  من  اجلامعية 
كحامل موؤهل جامعي واأكادميي متخ�س�ص ومتعمق. 

الأ�س�ص  �سمن  القرارات  اتخاذ  على  قدرته  بعدم  املفتوحة  اجلامعة  طالب  �سعور  - 

املنطقية. 
�سعور طالب اجلامعة املفتوحة بعدم قدرته على التكيف مع جمالت العمل واحلياة.   - 

)جملة العربي، ، 2003، �ص: 193( . 

الدراسات السابقة:
تطرقت درا�سة )ندى، 2006( اإىل معرفة اخل�سو�سيات التي متتاز بها جامعة القد�ص املفتوحة، 
وفح�ص اثر كل متغريات الدرا�سة )كاجلن�ص، والعمل، ومكان ال�سكن، وم�ستوى الدرا�سة واملنطقة(، 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأزم��ات  جتاوز  على  القدرة  جمالت  �سملت  الدرا�سة  اأن  اإىل  اإ�سافة 
واأ�سلوب  الطلبة  امل�سلكي، ونوعية  التدريب  الوقت، وتقدمي  والتعليمية واملرونة يف  والجتماعية 

التعليم والتطور والتجديد. 
واأو�ست الدرا�سة بالعمل على حتديد اأ�سلوب للتعليم يلتزم به جميع امل�رصفني الأكادمييني، 
الطلبة،  يواجهها  التي  املعوقات  اأحد  ي�سكل  اجلانب  وهذا  املفتوح،  التعليم  طبيعة  مع  ويتنا�سب 
وهذا  فاعلية،  اأكرث  ب�سكل  واجلامعة  الطالب  بني  الت�سال  و�سائل  بتطوير  الباحث  اأو�سى  كذلك 
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التوا�سلية  اجلغرافية  بامل�سافة  وكذلك  التوا�سلية،  الزمنية  بامل�سافة  ي�سمى  مبا  يتعلق  اجلانب 
كاإحدى املعوقات، وكمتغري له اأثر يف خمرجات الرتبية عن بعد، كذلك اأو�سى باعتماد اجلامعة 

ل�سيا�سة التغيري من اأجل التطوير، ومبا يتنا�سب وي�ساير الأ�س�ص العلمية املتطورة. 
امل�رصفني  تواجه  التي  املعوقات  معرفة  اإىل   )2006 وزمالئه،  �سمرة  )اأبو  درا�سة  وهدفت 
والرتبة  العلمية  والدرجة  اجلن�ص  متغريات  واأث��ر  املفتوحة،  القد�ص  جامعة  يف  الأكادمييني 
الأكادميية واخلربة والتخ�س�ص واملنطقة التعليمية، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن جمتمع الدرا�سة 
والنظام  التحتية  والبني  املرافق  جمالت  يف  الذكور  جمتمع  من  بكثري  اأعلى  جاءت  الإناث  من 
املهني  والنمو  واملالية  الإدارة  ملجالت  الذكور  تقديرات  كانت  حني  يف  )كمعوقات(،  التعليمي 

والبحث العلمي اأعلى من تقدير الإناث. 
التي   )Transactional Distance( التوا�سلية(  النف�سية  )امل�سافة  اإىل   )2005 )كمال،  واأ�سار 
تعني اأن هناك م�سافة اأو ف�ساًء نف�سيًا وتوا�سليًا يف�سل بني املعلم واملتعلم، والذي يجب اأن يقطعه 
الفهم  واإ�ساءات  وال�ستف�سارات  الت�ساوؤلت  من  ف�ساء  وهو  التعليمية،  اأهدافه  اإىل  لي�سل  املتعلم 
امل�سافة  �سياق نظرية  املفهوم �سمن  املعلم واملتعلم، حيث ظهر هذا  واملناق�سات بني مدخالت 
التعليم بطرقها  الرتبية عن بعد هو عملية  يوؤثر يف  اأهم ما  اأن  التي تفرت�ص  التوا�سلية  النف�سية 
واأ�ساليبها ومتغرياتها، ولي�ص امل�سافة اجلغرافية اأو الزمنية التي تف�سل بني املعلم واملتعلم، ولهذا 
اإحدى  مبجملها  ت�سكل  وهي  ومتغرياتها،  واأ�ساليبها  بطرقها  التعليم  عملية  يف  امل�سكلة  تنح�رص 

املعوقات التي تواجه الطلبة، وتوؤثر فيهم من النواحي النف�سية والجتماعية. 
كما اأظهرت درا�سة )خملوف وبنات، 2005( التي هدفت اإىل التعرف اإىل درجة �سيوع ظاهرة 
الغرتاب لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة وعالقتها ببع�ص املتغريات، على اعتبار اأن ظاهرة 
الغرتاب ظاهرة متعددة الأبعاد، اأن �سيوع ظاهرة الغرتاب بدرجة متو�سطة لدى طلبة اجلامعة، 
كما اأن هناك ثباتًا يف درجة ال�سعور بالغرتاب باأبعاده املختلفة مثل فقدان القيم التي تعد من 
اأكرث الأبعاد معاناة لدى الطلبة، وقد ا�ستخدم الباحثان متغريات م�ستقلة مثل: احلالة الجتماعية 
وامل�ستوى الدرا�سي والربنامج الأكادميي والعالقة بقوة العمل والعمر واملعدل الرتاكمي، وبينت 
الدرا�سة اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�سائية يف درجة �سيوع ظاهرة الغرتاب لدى طلبة جامعة 
القد�ص املفتوحة تبعا لهذه املتغريات، وهي ت�سكل مبجملها اإحدى املعوقات التي تواجه الطلبة، 

وتوؤثر فيهم من النواحي النف�سية والجتماعية. 
والتحديات  احلالية  )امل�ساكل  بعنوان   )Kim,1999( )كيم(  بها  قام  التي  الدرا�سة  واأظهرت 
ومن  عديدة  اجلامعة  تواجه  التي  والتحديات  امل�ساكل  اأن  املفتوحة(  كوريا  جلامعة  امل�ستقبلية 

اأهمها: 
تطوير مناهج اأكرث مرونة تلبي حاجات نوعية الطلبة املتغرية.  - 

حت�سني نظام التقومي للطلبة.  - 
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تقنية ب�سكل مريح.  ا�ستعمال ال -
منح الأ�ساتذة وقتا اأف�سل للبحث.  - 

 - دعم الأنظمة من قبل املعلم واملتعلم. 

منح حرية اأكرب للطلبة يف اختيار الف�سول.  - 

تطبيق م�رصوع موؤ�س�سة التعليم الدائم.  - 

احل�سول على متويل اأكرب )حكومي اأو من الطلبة(.  - 

كما اأظهرت درا�سة )عبد الهادي، 1993( التي هدفت اإىل معرفة مواطن القوة ومواطن ال�سعف 
يف عملية التقومي التي تتبناها جامعة القد�ص املفتوحة، اأن اأهم ميزات التقومي هي: وجود التقومي 
الذاتي والتقومي امل�ستمر، واأدلة املقرر الدرا�سي، وخطط مناهج املقررات، واإنتاج الو�سائط التعليمية 

امل�ساندة، ودليل امل�رصف الأكادميي يف تعيني عمل الطالب. 
وهدفت درا�سة كالي )Klay,1999( اإىل معرفة الربامج التي توؤدي اإىل تطوير اأداء اأع�ساء هيئة 
التدري�ص العاملني يف جمال التعليم عن بعد، واأهمية تدريبهم واإعدادهم كمعلمني. وذلك لكون دور 
املعلم يف التعليم عن بعد يتعدى الدور التقليدي للمعلم، فهو املر�سد، واملوجه، واملمهد للدار�سني، 
التكنولوجيا احلديثة.  الطلبة، وذلك با�ستخدام  ات�سال مع  اأن يكون على  وهذا يتطلب من املعلم 
ر املعلمون عن بعد على مراحل هي: الوعي باأهمية التعليم عن بعد، والتدريب على اإي�سال  وُيطوَّ
املقرر للطلبة عن طريق الو�سائل التكنولوجية احلديثة، والإبداع يف اإعداد املعلمني وتدريبهم يف 
برامج التعليم عن بعد على اأحدث الو�سائل، وت�سميم الربامج اخلا�سة يف املقررات، بهدف اإي�سالها 

للطالب ب�سهولة وي�رص. 
املفتوحة  اجلامعات  الدار�ص يف  اأن  اإىل   )Schlosser & Anderson, 1994( الباحثان  واأ�سار 

غالبا ما يت�سف مبا ياأتي: 
ي�سعى اإىل التعليم العايل برغبة و�سوق عاليني.  - 

ميتلك قدراً كبرياً من التنظيم الذاتي.  - 

اأ�سا�سية وخربات حياتية وتعليمية توؤثر على  اإىل اجلامعة خ�سائ�ص  يح�رص معه  - 

مدى جناحه. 
ميتلك اجتاهات جدية نحو املقررات التي يدر�سها.  - 

بتح�سني ظروفه  مرتبطة  الأهداف  هذه  تكون  ما  وغالبا  التعليمية،  اأهدافه  يعرف  - 

املهنية اأو املعي�سية. 
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يكون متو�سط عمره اأعلى من متو�سط اأعمار الطلبة يف اجلامعات التقليدية.  - 

 Temple Junior( النتائج التي ظهرت يف جتربة كلية )Leigh, 1994( )وا�ستعر�ست درا�سة )لي
College( يف تك�سا�ص من خالل تطبيقها لربنامج اإدارة اجلودة ال�ساملة الذي طبَّقه )29( معلما، 

حيث يرتكز هذا الربنامج على جمموعة من العنا�رص وهي: اإر�ساء العميل اأو الزبون، والتح�سني 
امل�ستمر، وتفوي�ص ال�سالحية، والعمل اجلماعي بروح الفريق. 

وحاولت الدرا�سة التعرف اإىل اأراء املدر�سني والطلبة حول الربنامج، واأ�سار معظم اأفراد عينة 
الدرا�سة من املعلمني اإىل اأن هذا الربنامج �ساعد يف تبني اأفكار جديدة مثل: العمل بروح الفريق، 
اجلودة  برنامج  بتطبيق  ا�ستمتاعهم  الطلبة  اأبدى  كما  الأداء،  يف  امل�ستمر  التح�سني  فكرة  وتقبل 

ال�ساملة داخل �سفوفهم. 
باملوازنة  بعد،  عن  الرتبية  يف  لالن�سحاب  تنبوؤيًا  منوذجًا   )1988( )باجتل�سميت(  ودر�س 
بني جمموعات من الطلبة املثابرين، وبني مبجموعات من الطلبة املن�سحبني. ووجد اأن العوامل 
الرئي�سة للمثابرة هي: عمر الطالب )مبعنى اأنه كلما كان اأكرب كلما كان اأكرث مثابرة(، وا�ستهداف 
اإيجابية  اأكملها بنجاح، ووجود نظرة  احل�سول على درجة علمية، وعدد املقررات الدرا�سية التي 
يف  والثقة  الدرا�سة،  �ساعات  وكثافة  احلايل،  والو�سع  امل�سغل،  اأو  العائلة  ودعم  الربنامج،  نحو 

النف�ص عند المتحانات. 

• عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: املبحث الثالث-	
القد�ص املفتوحة يف  اإىل م�ستوى درجة تقدير خريجي جامعة  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
اجلامعة  لهم  قدمتها  التي  والنف�سية  والإداري��ة  الأكادميية  للخدمات:  والأغ��وار  اأريحا  حمافظة 
اإح�سائيا  البيانات وتبويبها وترميزها ُعوجلت  اأثناء فرتة درا�ستهم فيها، وبعد عملية جمع  يف 
لنتائج  عر�س  ياأتي  وفيما   ،  )SPSS( الجتماعية  للعلوم  الإح�سائية  الرزمة  برنامج  با�ستخدام 

الدرا�سة ومناق�ستها تبعا لت�سل�سل اأ�سئلتها:

ما  على  ين�ص  والذي  وتف�سريها  الرئي�ص  الدرا�سة  ب�سوؤال  املتعلقة  النتائج  عر�ص  اأول:  ◄ 

ياأتي:
ما م�ستوى درجة تقدير خريجي جامعة القد�س املفتوحة يف حمافظة اأريحا والأغوار 

للخدمات الأكادميية والإدارية والنف�سية التي قدمتها اجلامعة؟ . 
ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال، اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية، والن�سب 

املئوية جلميع الفقرات لكافة املجالت، و جاءت النتائج على النحو الآتي: 
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اجلدول )2(
 املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب املئوية ل�ستجابة اأفراد جمتمع 

الدرا�سة على فقرات جمالت الدرا�سة كافة مرتبة تنازليا.  )ن = 103(

م
رق

ال

اجملالفقرات كافة اجملاالت مرتبة تنازليا
املتوسطات 

احلسابية
االنحراف 
املعياري

النسب 
املئوية

درجة 
التقدير

%4.760.4995نفسيننتمي جلامعة القدس املفتوحة في احملافظة.1.
كبيرة 

جدا

.2
نتمنى تطور اجلامعة ومنوها كما وكيفا 

باستمرار.
%4.750.5295نفسي

كبيرة 
جدا

%4.740.6995نفسينسر لوجود اجلامعة املفتوحة في احملافظة.3.
كبيرة 

جدا

.4
نفرح إلتاحة الفرصة خملتلف األعمار إلكمال 

حتصيلهم اجلامعي في اجلامعة املفتوحة.
%4.680.5894نفسي

كبيرة 
جدا

.5
تشجع الفروقات في النفقات بني اجلامعة 

املفتوحة، واجلامعات النظامية على االلتحاق 
بالتعليم اجلامعي.

%4.670.5893نفسي
كبيرة 

جدا

%4.670.5593نفسينظهر االستعداد النفسي للتعاون مع اجلامعة.6.
كبيرة 

جدا

.7
نرتبط بعالقات حسنة مع العاملني في اجلامعة 

كافة.
%4.650.6893نفسي

كبيرة 
جدا

%4.640.6493نفسينحترم املنتسبني للجامعة املفتوحة كافة.8.
كبيرة 

جدا

%4.630.6393نفسيندافع أمام اآلخرين عن اجلامعة ومنجزاتها.9.
كبيرة 

جدا

.10
توفر اجلامعة لطلبتها أساتذة ومشرفني من ذوي 

اخلبرة واالختصاص
%4.540.5091أكادميي

كبيرة 
جدا

.11
تشارك اجلامعة جمهور الطلبة في فعالياتهم 

اخملتلفة.
%4.530.6291إداري

كبيرة 
جدا

%4.510.7790نفسينعتز بخريجي اجلامعة املفتوحة في احملافظة.12.
كبيرة 

جدا
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م
رق

ال

اجملالفقرات كافة اجملاالت مرتبة تنازليا
املتوسطات 

احلسابية
االنحراف 
املعياري

النسب 
املئوية

درجة 
التقدير

.13
نعتز مبشاركة اجلامعة في أنشطتها الثقافية 

واالجتماعية اخملتلفة.
%4.510.6790نفسي

كبيرة 
جدا

.14
نشعر بسرور أسرة اجلامعة عند زيارتنا لها ألمور 

تهمنا.
%4.500.6590نفسي

كبيرة 
جدا

.15
نشيد بكفاءة العاملني في اجلامعة مبسمياتهم 

اخملتلفة.
%4.440.6489نفسي

كبيرة 
جدا

.16
نشارك في تذليل الصعوبات واملعوقات التي 

تواجه اجلامعة إذا ما طلب منا ذلك.
%4.420.7288نفسي

كبيرة 
جدا

.17
تلتزم اجلامعة بتطبيق القوانني واألنظمة 

والتعليمات املنظمة للعمل.
%4.410.7288أكادميي

كبيرة 
جدا

.18
تزود اجلامعة جمهور الطلبة بالنشرات 

واإلعالنات التي توضح لهم األنظمة والتعليمات 
واملواعيد التي جتيب عن استفساراتهم.

%4.390.7388أكادميي
كبيرة 

جدا

%4.370.6787إداريتقدم اجلامعة خدماتها للطلبة دون إعاقات تذكر19.
كبيرة 

جدا

.20
نثمن نظام التربية املفتوحة عن بعد الذي تتبناه 

اجلامعة.
%4.350.8487نفسي

كبيرة 
جدا

.21
تزود اجلامعة جمهور الطلبة بنتائج حتصيلهم 

أوال بأول
%4.290.6786إداري

كبيرة 
جدا

.22
يُقوَّم الطلبة في اجلامعة على أسس واضحة 

وجلية
%4.280.5586أكادميي

كبيرة 
جدا

%4.280.5586إداريتعامل اجلامعة طلبتها كافة بالتساوي23.
كبيرة 

جدا

.24
نشجع اآلخرين على االلتحاق والدراسة في 

اجلامعة املفتوحة.
%4.270.9485نفسي

كبيرة 
جدا

.25
نثق بقدرة اجلامعة على حتقيق طموحات أجيال 

املستقبل.
%4.270.8585نفسي

كبيرة 
جدا

.26
تقدم اجلامعة التسهيالت الالزمة كافة للراغبني 

في االلتحاق باجلامعة وفق القوانني واألنظمة 
املعمول بها.

%4.270.7785إداري
كبيرة 

جدا
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م
رق

ال

اجملالفقرات كافة اجملاالت مرتبة تنازليا
املتوسطات 

احلسابية
االنحراف 
املعياري

النسب 
املئوية

درجة 
التقدير

.27
تقدم اجلامعة التسهيالت الالزمة كافة 

للخريجني املتوقع تخرجهم إلنهاء متطلبات 
تخرجهم.

%4.250.7085إداري
كبيرة 

جدا

.28
تتعامل اجلامعة باملوضوعية في عملية التقومي 

األكادميي للطلبة.
%4.230.4585أكادميي

كبيرة 
جدا

.29
تأخذ اجلامعة الظروف االجتماعية للطلبة بعني 

االعتبار
%4.210.6884إداري

كبيرة 
جدا

.30
تهتم اجلامعة مبساعدة الطلبة على حل 

مشكالتهم وتذليلها.
%4.150.7183إداري

كبيرة 
جدا

.31
يلبي تصميم املناهج الدراسية املطبوعة حاجة 

التعلم الذاتي عن بعد.
%4.130.7283أكادميي

كبيرة 
جدا

.32
توضح اجلامعة كافة األنظمة والقوانني 

والتعليمات واملستجدات اإلدارية التي تهم 
جمهور الطلبة بوسائل متعددة.

%4.120.7782إداري
كبيرة 

جدا

.33
توفر اجلامعة لطلبتها أجهزة احلاسوب التي 

يحتاجون إليها.
%4.110.7082أكادميي

كبيرة 
جدا

.34
ميتلك اخلريج القيم واالجتاهات التي تساعده 

على التكيف مع مجتمعه.
%4.090.6682أكادميي

كبيرة 
جدا

.35
تعمل اجلامعة بروح القانون دون اإلخالل بالنظام 

العام.
%4.070.7281إداري

كبيرة 
جدا

%4.030.7281إداريتتقيد اجلامعة باجلداول الزمنية املعلنة للطلبة.36.
كبيرة 

جدا

.37
تتميز مناهج اجلامعة املطبوعة بحداثة 

محتواها.
%4.010.7780أكادميي

كبيرة 
جدا

.38
تنتهج اجلامعة سياسة األبواب املفتوحة أمام 

املراجعني
%4.000.6680إداري

كبيرة 
جدا

.39
تراعي أنظمة اجلامعة وقوانينها األكادميية 

الظروف االجتماعية للطلبة.
%3.980.7580أكادميي

كبيرة 
جدا

كبيرة%3.970.6979إداريتتقبل اجلامعة أعذار الطلبة املشروعة.40.
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م
رق

ال

اجملالفقرات كافة اجملاالت مرتبة تنازليا
املتوسطات 

احلسابية
االنحراف 
املعياري

النسب 
املئوية

درجة 
التقدير

.41
حترص اجلامعة على حتسني اجلودة وضبط 

النوعية باستمرار.
كبيرة%3.930.7079إداري

.42
تأخذ اجلامعة باملرونة في تطبيق األنظمة 

والقوانني اجلامعية.
كبيرة%3.930.6979إداري

.43
تشجع اجلامعة طلبتها للحصول على مؤهل 

أكادميي أعلى.
كبيرة%3.920.7878أكادميي

.44
يتعاون املشرفون األكادمييون مع الطلبة مبا 

يحقق حاجاتهم.
كبيرة%3.910.7078أكادميي

.45
ميتلك خريج اجلامعة القدرات الالزمة ملساعدته 

على التكيف مع طبيعة املهنة التي ميارسها.
كبيرة%3.900.6378أكادميي

.46
ميتلك خريج اجلامعة التأهيل األكادميي الذي 

يؤهله للعمل في مجال تخصصه.
%3.890.6278أكادميي

كبيرة

كبيرة%3.880.6878إداريتأخذ اجلامعة الوضع املادي للطلبة بعني االعتبار.47.

كبيرة%3.860.6677إداريتتقبل اجلامعة النقد البناء من جمهور الطلبة.48.

.49
ميتلك اخلريج املعلومات واملعارف الالزمة في 

مجال تخصصه.
كبيرة%3.860.5877أكادميي

.50
ميتلك اخلريج املهارات الالزمة التي يحتاج إليها 

في مجال عمله.
كبيرة%3.780.6776أكادميي

51
تطرح اجلامعة التخصصات التي تلبي حاجة 

اجملتمع احمللي.
كبيرة%3.690.6974أكادميي

الدرجة الكلية لكافة فقرات مجاالت 
اخلدمات التي قدمتها اجلامعة

4.250.6785%
كبيرة 

جدا

 أقصى درجة لالستجابة )5( درجات. 

 )51( )39( فقرة من بني  التقدير كانت )كبرية جدا( على  اأن درجة   )2( يت�سح من اجلدول 
فقرة هي جمموع الفقرات الواردة يف اأداة الدرا�سة حيث تراوحت الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليها 
 )74%( و   .)0.49( )4.76( وانحراف معياري قدره  العليا مبتو�سط ح�سابي قدره  للفقرة   95% بني 
للفقرة الدنيا مبتو�سط ح�سابي قدره )3.69( وانحراف معياري قدره )0.69( . وفيما يتعلق بالدرجة 
الكلية جلميع فقرات املجالت فكانت درجة التقدير لها )كبرية جدا( ، حيث و�سلت الن�سبة املئوية 

لال�ستجابة اإىل )%85( مبتو�سط ح�سابي قدره )4.25( وانحراف معياري قدره )0.67(. 



د. عبد عطا اهلل محايل - أ. علي جنم الدين

257اجمللد الثالث، العدد اخلامس، كانون ثاني 2011

ويرى الباحثان اأن ال�سبب يف ذلك يعود اإىل ما ياأتي: 

الت�سابه يف الظروف العلمية والقت�سادية واملهنية وال�سيا�سية والنف�سية التي يعي�سها  1 .

اأفراد جمتمع الدرا�سة. 
كون اأفراد جمتمع الدرا�سة يف غالبيتهم من املوظفني العاملني يف املوؤ�س�سات املختلفة،  2 .

و اطلعوا على كثري من املمار�سات داخل موؤ�س�ساتهم، مما جعلهم ي�سيدون باخلدمات 
املتميزة التي قدمتها لهم اجلامعة. 

احل�ص الوطني والتعليمي الذي يتملك كثرياً من الطلبة ب�رصورة الت�سلح بالعلم واملعرفة.  3 .

اأن الدرا�سة اجلامعية هي ال�سبيل للو�سل بهم  لإثبات ذاتيتهم الفل�سطينية، واعتقادهم 
اإ�سافة اإىل �سعورهم بالنتماء نحو جامعتهم على امل�ستويني الفردي  اإىل هذا الهدف، 

واملجتمعي. 
جاءت جامعة القد�ص املفتوحة لتنا�سب طبيعة حاجات الأفراد واملجتمع املحلي، ويدل  4 .

على ذلك انت�سار املراكز الدرا�سية يف مناطق كانت يف ال�سابق حمرومة، وتفتقر خلدمات 
التعليم العايل كمحافظة اأريحا والأغوار على �سبيل املثال ل احل�رص. 

وبالتايل  واحد،  اآن  والعمل يف  التعليم  بعد بني  والتعلم عن  املفتوحة،  الرتبية  جمعت  5 .

حتقق املفهوم الآخر للتعليم املفتوح وهو )التعلم الذاتي(. 
التقليدية،  التعليم  وطرق  اأمناط  عن  املفتوحة  القد�ص  التعليم يف جامعة  ابتعاد منط   6 .

وبالتايل مّكن الدار�سني من مواكبة ما ي�سمى بتفجر املعرفة يف وقتنا احلا�رص. 
مكنت اجلامعة املفتوحة الدار�سني من متابعة تعليمهم اجلامعي وموا�سلته على الرغم  7 .

من �سعوبة الظروف املحيطة، وخا�سة �سكان الريف والبادية. 
تدين تكلفة التعليم عن بعد موازنة بالتعليم النظامي، وات�سامه باملرونة وان�سجامه مع  8 .

خ�سو�سيات املتعلمني واختياراتهم. 
النقلة النوعية التي و�سلت اإليها جامعة القد�ص ب�سكل عام، وجامعة القد�ص املفتوحة  9 .

يف حمافظة اأريحا والأغوار منذ اإن�سائها عام 1997. 
ثانيا: عر�ص وتف�سري النتائج املتعلقة بال�سوؤال الفرعي الأول الذي ين�ص على:  ◄ 

ما م�ستوى درجة تقدير خريجي جامعة القد�س املفتوحة يف حمافظة اأريحا والأغوار 
للخدمات التي قدمتها اجلامعة يف املجال الأكادميي؟ 
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اجلدول )3( 
املتو�سطات احل�سابية و النحرافات املعيارية والن�سب املئوية ل�ستجابة اأفراد جمتمع 

الدرا�سة على فقرات جمال اخلدمات الأكادميية مرتبة تنازلياً.  )ن = 103(

فقرات مجال اخلدمات األكادمييةالرقم
املتوسطات 

احلسابية
االنحراف 
املعياري

النسب 
املئوية

درجة 
التقدير

.1
توفر اجلامعة لطلبتها أساتذة و مشرفني من 

ذوي اخلبرة واالختصاص
4.540.5091%

كبيرة 
جدا

.2
تلتزم اجلامعة بتطبيق القوانني واألنظمة 

والتعليمات املنظمة للعمل.
4.410.7288%

كبيرة 
جدا

.3
تزود اجلامعة جمهور الطلبة بالنشرات 

واإلعالنات التي توضح لهم األنظمة والتعليمات 
واملواعيد التي جتيب عن استفساراتهم.

4.390.7388%
كبيرة 

جدا

.4
يُقوَّم الطلبة في اجلامعة على أسس واضحة 

وجلية
4.280.5586%

كبيرة 
جدا

.5
تتعامل اجلامعة باملوضوعية في عملية التقومي 

األكادميي للطلبة.
4.230.4585%

كبيرة 
جدا

.6
يلبي تصميم املناهج الدراسية املطبوعة حاجة 

التعلم الذاتي عن بعد.
4.130.7283%

كبيرة 
جدا

.7
توفر اجلامعة لطلبتها أجهزة احلاسوب التي 

يحتاجون إليها.
4.110.7082%

كبيرة 
جدا

.8
ميتلك اخلريج القيم واالجتاهات التي تساعده 

على التكيف مع مجتمعه.
4.090.6682%

كبيرة 
جدا

.9
تتميز مناهج اجلامعة املطبوعة بحداثة 

محتواها.
4.010.7780%

كبيرة 
جدا

.10
تراعي أنظمة اجلامعة وقوانينها األكادميية 

الظروف االجتماعية للطلبة.
3.980.7580%

كبيرة 
جدا

.11
تشجع اجلامعة طلبتها للحصول على مؤهل 

أكادميي أعلى.
كبيرة3.920.7878%

.12
يتعاون املشرفون األكادمييون مع الطلبة مبا 

يحقق حاجاتهم.
كبيرة3.910.7078%
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فقرات مجال اخلدمات األكادمييةالرقم
املتوسطات 

احلسابية
االنحراف 
املعياري

النسب 
املئوية

درجة 
التقدير

.13
ميتلك خريج اجلامعة القدرات الالزمة ملساعدته 

على التكيف مع طبيعة املهنة التي ميارسها.
كبيرة3.900.6378%

.14
ميتلك خريج اجلامعة التأهيل األكادميي الذي 

يؤهله للعمل في مجال تخصصه.
كبيرة3.890.6278%

.15
ميتلك اخلريج املعلومات واملعارف الالزمة في 

مجال تخصصه.
كبيرة3.860.5877%

.16
ميتلك اخلريج املهارات الالزمة التي يحتاج إليها 

في مجال عمله.
كبيرة3.780.6776%

.17
تطرح اجلامعة التخصصات التي تلبي حاجة 

اجملتمع احمللي.
كبيرة3.690.6974%

%4.070.6681الدرجة الكلية لفقرات مجال اخلدمات األكادميية
كبيرة 

جدا

 أقصى درجة لالستجابة )5( درجات. 

 يت�سح من اجلدول )3( اأن درجة التقدير كانت )كبرية جدا( على )10( فقرات من بني)17( 
فقرة، حيث تراوحت الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليها بني )%91( للفقرة العليا مبتو�سط ح�سابي 
قدره )4.54( وانحراف معياري قدره )0.50(.  و )%74( للفقرة الدنيا مبتو�سط ح�سابي قدره )3.69(، 
فكانت درجة  الأكادميي،  للمجال  الكلية  بالدرجة  يتعلق  وفيما   .)0.69( قدره  وانحراف معياري 
مبتو�سط ح�سابي قدره   )81%( التقدير )كبرية جداً( ، حيث و�سلت الن�سبة املئوية لال�ستجابة اإىل 

)4.07( ، وانحراف معياري قدره )0.66(. 

وتعود هذه النتيجة اإىل جملة من الأ�سباب منها: 
امتالك اخلريج التاأهيل الأكادميي والتخ�س�ص الذي مّيكنه من اللتحاق ب�سوق العمل،  1 .

وي�ساعده على التكيف مع طبيعة مهنته. 
امتالك اخلريج لقدر معقول من املعارف واملعلومات واملهارات التي يحتاج اإليها يف  2 .

حياته العامة واخلا�سة. 
امتالك اخلريج للقدرات الالزمة مل�ساعدته على التكيف والتاأقلم مع جمتمعه.  3 .

وجود طواقم اأكادميية من اأ�سحاب اخلربات التعليمية والإ�رصافية واملوؤهالت العلمية.  4 .

وجود مناهج ومقررات )مطبوعة( تتميز باجلودة العالية والر�سانة وال�سمولية والدقة  5 .

العلمية التي ت�ساعد الدار�ص على التعلم الذاتي. 
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والأدوات  والن�رصات  واللقاءات  الإع��الن��ات  خالل  من  طلبتها  مع  اجلامعة  توا�سل  6 .

التكنولوجية والو�سائط التعليمة املختلفة، مما �ساهم بالرد على ا�ستف�ساراتهم وتذليل 
العقبات اأمامهم. 

مراعاة اجلامعة لظروف طلبتها الأكادميية والجتماعية والنف�سية من خالل الأنظمة  7 .

والتعليمات واللوائح والقوانني املرنة التي تعمل بها. 
التوا�سلية-  النف�سية  )امل�سافة  عن   )2005 )كمال،  اإليه  اأ�سار  ما  مع  النتائج  هذه  وتتفق 
Transactional Distance( التي تعني اأن هناك م�سافة اأو ف�ساًء نف�سيًا وتوا�سليًا يف�سل بني املعلم 

واملتعلم، حيث ظهر هذا املفهوم �سمن �سياق نظرية امل�سافة النف�سية التوا�سلية التي تفرت�ص اأن 
اأهم ما يوؤثر يف الرتبية عن بعد هو عملية التعليم بطرقها واأ�ساليبها ومتغرياتها ولهذا تنح�رص 
اإحدى املعوقات  واأ�ساليبها ومتغرياتها وهي ت�سكل مبجملها  التعليم بطرقها  امل�سكلة يف عملية 

التي تواجه الطلبة، وتوؤثر فيهم من النواحي النف�سية والجتماعية. 
ثالثا: عر�ص النتائج املتعلقة بال�سوؤال الفرعي الثاين وتف�سريها والذي ين�ص على:  ◄ 

ما م�ستوى درجة تقدير خريجي جامعة القد�س املفتوحة يف حمافظة اأريحا والأغوار 
للخدمات التي قدمتها اجلامعة يف املجال الإداري؟
اجلدول )4( 

املتو�سطات احل�سابية و النحرافات املعيارية و الن�سب املئوية ل�ستجابة 
اأفراد جمتمع الدرا�سة على فقرات جمال اخلدمات الإدارية مرتبة تنازليا )ن = 103(

فقرات مجال اخلدمات اإلداريةالرقم
املتوسطات 

احلسابية
االنحراف 
املعياري

النسب 
املئوية

درجة 
التقدير

.1
تشارك اجلامعة جمهور الطلبة في 

فعالياتهم اخملتلفة.
4.530.6291%

كبيرة 
جدا

.2
تقدم اجلامعة خدماتها للطلبة دون إعاقات 

تذكر
4.370.6787%

كبيرة 
جدا

.3
تزود اجلامعة جمهور الطلبة بنتائج 

حتصيلهم أوال بأول
4.290.6786%

كبيرة 
جدا

%4.280.5586تعامل اجلامعة كافة طلبتها بالتساوي4.
كبيرة 

جدا

.5
تقدم اجلامعة التسهيالت الالزمة كافة 

للراغبني في االلتحاق باجلامعة وفق القوانني 
واألنظمة املعمول بها.

4.270.7785%
كبيرة 

جدا
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فقرات مجال اخلدمات اإلداريةالرقم
املتوسطات 

احلسابية
االنحراف 
املعياري

النسب 
املئوية

درجة 
التقدير

.6
تقدم اجلامعة التسهيالت الالزمة كافة 

للخريجني املتوقع تخرجهم إلنهاء متطلبات 
تخرجهم.

4.250.7085%
كبيرة 

جدا

.7
تأخذ اجلامعة الظروف االجتماعية للطلبة 

بعني االعتبار
4.210.6884%

كبيرة 
جدا

.8
تهتم اجلامعة مبساعدة الطلبة على حل 

مشاكلهم وتذليلها.
4.150.7183%

كبيرة 
جدا

.9
توضح اجلامعة األنظمة والقوانني 

والتعليمات واملستجدات اإلدارية كافة والتي 
تهم جمهور الطلبة بوسائل متعددة.

4.120.7782%
كبيرة 

جدا

.10
تعمل اجلامعة بروح القانون دون اإلخالل 

بالنظام العام.
4.070.7281%

كبيرة 
جدا

.11
تتقيد اجلامعة باجلداول الزمنية املعلنة 

للطلبة.
4.030.7281%

كبيرة 
جدا

.12
تنتهج اجلامعة سياسة األبواب املفتوحة 

أمام املراجعني
4.000.6680%

كبيرة 
جدا

كبيرة%3.970.6979تتقبل اجلامعة أعذار الطلبة املشروعة.13.

.14
حترص اجلامعة على حتسني اجلودة وضبط 

النوعية باستمرار.
كبيرة 3.930.7079%

.15
تأخذ اجلامعة باملرونة في تطبيق األنظمة 

والقوانني اجلامعية.
كبيرة3.930.6979%

.16
تأخذ اجلامعة الوضع املادي للطلبة بعني 

االعتبار.
كبيرة3.880.6878%

.17
تتقبل اجلامعة النقد البناء من جمهور 

الطلبة.
كبيرة3.860.6677%

%4.150.6883الدرجة الكلية لفقرات مجال اخلدمات اإلدارية
كبيرة 

جدا

 أقصى درجة لالستجابة )5( درجات. 
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يت�سح من اجلدول )4( اأن درجة التقدير كانت )كبرية جدا( على 12 فقرة من بني )17(، فقرة 
حيث تراوحت الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليها بني )%91(  للفقرة العليا مبتو�سط ح�سابي قدره 
 ،)3.86( قدره  ح�سابي  مبتو�سط  الدنيا  للفقرة   )77%( و    .)0.62( قدره  معياري  وانحراف   )4.53(

درجة  فكانت  الإداري،  للمجال  الكلية  بالدرجة  يتعلق  وفيما   .)0.66( قدره  معياري  وانحراف 
)%83( مبتو�سط ح�سابي  اإىل  لال�ستجابة  املئوية  الن�سبة  و�سلت  ، حيث  )كبرية جداً(  لها  التقدير 

قدره )4.15( ، وانحراف معياري قدره )0.68(. 
وترجع الأ�سباب الكامنة وراء هذه النتيجة اإىل ما ياأتي: 

اأق�سام  العاملني يف  الإداريني  الطلبة بامل�ساواة يف املعاملة من قبل املوظفني  �سعور  1 .

اجلامعة املختلفة وفق النظم واللوائح والقوانني املعمول بها. 
النقد  وتقبلها  ب�سفافية،  طلبتها  مع  والتعامل  املفتوح،  الباب  ل�سيا�سة  اجلامعة  اتباع  2 .

البناء والأخذ به. 
مراعاة اجلامعة لالأو�ساع والظروف الجتماعية واملادية والنف�سية لطلبتها، والتعامل  3 .

مبرونة ومو�سوعية مع اأعذارهم امل�رصوعة، دون الإخالل بالأ�سول واملعايري املعمول 
بها. 

يف  وم�ساركتهم  الطلبة،  تواجه  التي  والعقبات  ال�سعاب  تذليل  على  اجلامعة  تعمل  4 .

فعالياتهم واأن�سطتهم وحل م�سكالتهم. 
املجالت،  با�ستمرار يف خمتلف  النوعية  حر�ص اجلامعة على حت�سني اجلودة و�سبط  5 .

تقدمي  والتو�سع يف  والتطوير يف املجالت كافة،  التحديث  الطلبة عمليات  حيث مل�ص 
اخلدمات ذات الأثر البالغ يف ت�سهيل وتي�سري حاجاتهم. 

والقدرة  اأ�سحاب اخلربة،  واملوؤهلني من  املدربني  الإداريني  املوظفني  وجود جمموعة من 
على تقدمي اخلدمات للطلبة يف املجالت التي يحتاجون اإليها كافة. 

وتن�سجم النتائج مع ما ذكره )�ساوي�ص، 2000(من بروز اجتاهات جديدة يف الإدارة منها: 
تعميق روح الولء والنتماء عن طريق خلق الظروف التي ي�سعر العاملون فيها بكيانهم واحرتامهم 
)الدويك،  ذكره  ما  مع  النتائج  هذه  تتفق  كما  وازدهارها.  ورفعتها  املوؤ�س�سة  تقدم  يف  واأثرهم 
وزمالوؤه، 1998( من اأن هناك جمموعة من الجتاهات اجلديدة التي برزت يف الآونة الأخرية يف 
جمال الإدارة وهي: اعتبار املدير قائدا. اإ�رصاك العاملني يف �سنع القرارات. ممار�سة الدميقراطية. 
اإيجاد نظام ات�سال جيد ومنفتح على املجتمع املحلي. و�سع اخلطط التعليمية والرتبوية ومتابعة 
بكيانهم  معها  العاملون  ي�سعر  التي  النتماء  روح  تعميق  الأداء.  لتح�سني  وتقوميها  تنفيذها 

واحرتامهم. 
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رابعا: عر�ص النتائج املتعلقة بال�سوؤال الفرعي الثالث وتف�سريها والذي ين�ص على:  ◄ 

ما م�ستوى درجة تقدير خريجي جامعة القد�س املفتوحة يف حمافظة اأريحا والأغوار 
للخدمات التي قدمتها اجلامعة يف املجال النف�سي؟ 

اجلدول )5( 
املتو�سطات احل�سابية و النحرافات املعيارية و الن�سب املئوية ل�ستجابة 

اأفراد جمتمع الدرا�سة على فقرات جمال اخلدمات النف�سية مرتبة تنازليا. )ن = 103(

املتوسطات فقرات مجال اخلدمات النفسيةالرقم
احلسابية

االنحراف 
املعياري

النسب 
املئوية

درجة 
التقدير

%4.760.4995ننتمي جلامعة القدس املفتوحة في احملافظة.1.
كبيرة 

جدا

%4.750.5295نتمنى تطور اجلامعة ومنوها كما وكيفا باستمرار.2.
كبيرة 

جدا

%4.740.6995نسر لوجود اجلامعة املفتوحة في احملافظة.3.
كبيرة 

جدا

.4
نفرح إلتاحة الفرصة خملتلف األعمار من إكمال 

حتصيلهم اجلامعي في اجلامعة املفتوحة.
4.680.5894%

كبيرة 
جدا

.5
تشجع الفروقات في النفقات بني اجلامعة املفتوحة 

واجلامعات النظامية على االلتحاق بالتعليم اجلامعي.
4.670.5893%

كبيرة 
جدا

%4.670.5593نظهر االستعداد النفسي للتعاون مع اجلامعة.6.
كبيرة 

جدا

.7
نرتبط بعالقات حسنة مع العاملني في اجلامعة 

كافة.
4.650.6893%

كبيرة 
جدا

%4.640.6493نحترم املنتسبني للجامعة املفتوحة كافة.8.
كبيرة 

جدا

%4.630.6393ندافع أمام اآلخرين عن اجلامعة ومنجزاتها.9.
كبيرة 

جدا

%4.510.7790نعتز بخريجي اجلامعة املفتوحة في احملافظة.10.
كبيرة 

جدا

.11
نعتز مبشاركة اجلامعة في أنشطتها الثقافية 

واالجتماعية اخملتلفة.
4.510.6790%

كبيرة 
جدا
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املتوسطات فقرات مجال اخلدمات النفسيةالرقم
احلسابية

االنحراف 
املعياري

النسب 
املئوية

درجة 
التقدير

.12
نشعر بسرور أسرة اجلامعة عند زيارتنا لها ألمور 

تهمنا.
4.500.6590%

كبيرة 
جدا

.13
نشيد بكفاءة العاملني في اجلامعة مبسمياتهم 

اخملتلفة.
4.440.6489%

كبيرة 
جدا

.14
نشارك في تذليل الصعوبات واملعوقات التي تواجه 

اجلامعة إذا ما طلب منا ذلك.
4.420.7288%

كبيرة 
جدا

.15
نثمن نظام التربية املفتوحة عن بعد الذي تتبناه 

اجلامعة.
4.350.8487%

كبيرة 
جدا

.16
نشجع اآلخرين على االلتحاق والدراسة في اجلامعة 

املفتوحة.
4.270.9485%

كبيرة 
جدا

.17
نثق بقدرة اجلامعة على حتقيق طموحات أجيال 

املستقبل.
4.270.8585%

كبيرة 
جدا

الدرجة الكلية لفقرات 
مجال اخلدمات النفسية

4.560.6791%
كبيرة 

جدا

 أقصى درجة لالستجابة )5( درجات. 

يت�سح من اجلدول )5( اأن درجة التقدير كانت )كبرية جداً( على جميع فقرات املجال النف�سي، 
)%95( للفقرة العليا مبتو�سط ح�سابي قدره  الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليها بني  حيث تراوحت 
 )4.27( قدره  ح�سابي  مبتو�سط  الدنيا  للفقرة   )85%( و  قدره)0.49(.  معياري  وانحراف   )4.76(
وانحراف معياري قدره )0.85(. وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للمجال النف�سي، فكانت درجة التقدير 
لها  )كبرية جداً( ، حيث و�سلت الن�سبة املئوية لال�ستجابة اإىل )%91( مبتو�سط ح�سابي قدره )4.56( 

وانحراف معياري قدره )0.67(. 
وُتعزى هذه النتيجة اإىل جمموعة من الأ�سباب املو�سوعية اأهمها: 

لكون جامعة القد�ص املفتوحة يف حمافظة اأريحا والأغوار املوؤ�س�سة التعليمة اجلامعية  1 .
الوحيدة يف املحافظة التي تقدم اخلدمات اجلامعية ل�سكان املحافظة. 

الفر�سة لأعداد  اأتاح  قد  والتعلم عن بعد  الرتبية املفتوحة  باأن منط  �سعور اخلريجني   2 .
الربامج والتخ�س�سات املختلفة املتوافرة يف جامعة  الطلبة، لاللتحاق يف  كبرية من 

القد�ص املفتوحة. 
�سعور اخلريجني مبالءمة التعليم املفتوح ملتطلبات املجتمع الفل�سطيني �سمن الواقع  3 .

ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي املعا�ص. 
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اإح�سا�ص اخلريجني مبرونة التعلم املفتوح لإتاحته احلرية للمتعلم يف الختيار والتحرر  4 .

من القيود التي حتول دون تداول املعرفة، و اإغناء الهوية الثقافية لالأفراد. 
. 5 اإح�سا�ص اخلريجني بدور اجلامعة يف خلق جيل متعلم قادر على خدمة جمتمعه و�سد 

احتياجاته. 
ثقتهم  تر�سيخ  و  عزلتهم  من  الدار�سني  اإخراج  يف  اجلامعة  مب�ساهمة  اخلريجني  �سعور  6 .

بامل�سوؤولية  كال�سعور  اليجابية  وال�سلوكيات  والأخالق  العادات  واإك�سابهم  باأنف�سهم 
والإح�سا�ص بال�ستقاللية، ودعم و�سقل مهاراتهم العلمية والذاتية، وتزويدهم بالقدرات 
الالزمة للتعامل والتعاي�ص مع امل�ستجدات والتكيف معها، من خالل انتهاج منط املرونة 

اإ�سافة اإىل م�ساعدتهم على حل م�سكالتهم. 
وتختلف النتائج مع درا�سة )خملوف وبنات، 2005( التي هدفت اإىل التعرف اإىل درجة �سيوع 
مثل  امل�ستقلة  املتغريات  ببع�ص  وعالقتها  املفتوحة  القد�ص  جامعة  طلبة  لدى  الغرتاب  ظاهرة 
احلالة الجتماعية وامل�ستوى الدرا�سي والربنامج الأكادميي والعالقة بقوة العمل والعمر واملعدل 
الرتاكمي، وبينت الدرا�سة اأن هناك فروقا ذات دللة اإح�سائية يف درجة �سيوع ظاهرة الغرتاب 
املعوقات  اإحدى  ت�سكل مبجملها  املتغريات، وهي  لهذه  تبعا  املفتوحة  القد�ص  لدى طلبة جامعة 

التي تواجه الطلبة وتوؤثر فيهم من النواحي النف�سية والجتماعية. 
خام�سا: عر�ص النتائج املتعلقة بال�سوؤال الفرعي الرابع وتف�سريها والذي ين�ص على:  ◄ 

التي قدمتها اجلامعة مرتبة تنازليا  ما ترتيب تقدير اخلريجني ملجالت اخلدمات 
تبعا لدرجة اأهميتها من وجهة نظرهم؟ . 

اجلدول )6( 
املتو�سطات احل�سابية و النحرافات املعيارية و الن�سب املئوية ل�ستجابة 

اأفراد جمتمع الدرا�سة على كافة املجالت مرتبة تنازليا. )ن = 103(

الرقم
مجاالت الدراسة مرتبة 

تنازليا حسب درجة أهميتها
املتوسطات 

احلسابية
االنحراف 
املعياري

النسب 
املئوية

درجة 
التقدير

كبيرة جدا%4.560.6791اجملال النفسي1.

كبيرة جدا%4.150.6883اجملال اإلداري2.

كبيرة جدا%4.070.6681اجملال األكادميي3.

كبيرة جدا%4.250.6785الدرجة الكلية لكل اجملاالت

 أقصى درجة لالستجابة )5( درجات. 
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يت�سح من اجلدول )6( اأن درجة التقدير كانت )كبرية جدا( للمجالت جميعها، حيث تراوحت 
الن�سبة املئوية لال�ستجابة عليها بني )%91( للمجال الأعلى مبتو�سط ح�سابي قدره )4.56( وانحراف 
معياري قدره )0.67(. و )%81( للمجال الأدنى مبتو�سط ح�سابي قدره )4.07( وانحراف معياري 
قدره )0.66(. وفيما يتعلق بالدرجة الكلية جلميع املجالت فكانت درجة التقدير لها )كبرية جدا(، 
حيث و�سلت الن�سبة املئوية لال�ستجابة اإىل )%85( مبتو�سط ح�سابي قدره )4.25( وانحراف معياري 

قدره )0.67(. 
لقد ح�سل املجال املتعلق باخلدمات النف�سية على املرتبة الأوىل لكون هذا املجال نتاجًا 
وثمرة باعتباره مقيا�سًا حقيقيًا ملخرجات املجالني: الأكادميي والإداري، ويو�سح ب�سورة جلية 
ولتقدير  جهة،  من  الطلبة  جلمهور  املقدمة  للخدمات  كانعكا�ص  النف�سي(  )الر�سا  مدى  وحقيقية 

املجتمع املحلي لدور اجلامعة يف املحافظة من جهة اأخرى. 
وهناك جمموعة من الأ�سباب الأخرى التي ميكن اإ�سافتها على النحو الآتي: 

النف�سية  والراحة  اجلهد  وفر  الذي  الأمر  والأغ��وار،  اأريحا  حمافظة  يف  اجلامعة  وجود  1 .

والكلفة املادية. 
م من حيث الكم والنوع،  2 .1997 املنجزات التي حققتها اجلامعة منذ افتتاحها يف عام 
نظري  والإداري  الأكادميي  لكادرها  واحرتام  تقدير  من  به  تتمتع  ما  مدى  يبني  وهذا 
اخلدمات التي تقدمها للمحافظة ولطلبتها، بعد اأن كانت املحافظة حمرومة من وجود 

موؤ�س�سات التعليم العايل ل�سنوات طويلة. 
مع الت�سليم بوجود فروق وا�سحة بني الطلبة الدار�سني يف اجلامعة من حيث امل�ستوى  3 .

هذه  مراعاة  على  تعمل  اجلامعة  اأن  اإل  واملعي�سي،  واملادي  والقت�سادي  الجتماعي 
الفروق ملا لها من اأثر نف�سي اإيجابي على الطلبة الدار�سني واخلريجني. 

وجود عالقة توا�سل وات�سال وا�سحة ومنفتحة بني اجلامعة وخريجيها لقربهم منها  4 .

اأريحا  حمافظة  يف  اجلامعي  للتعليم  الوحيدة  املوؤ�س�سة  باعتبارها  اإليها  وانتمائهم 
والأغوار. 

ارتباط اخلريجني نف�سيا مع جامعنهم، وا�ستعدادهم للتعاون معها حتى بعد تخرجهم،  5 .

اأو�ساعها، واإبداء الرغبة  ويدل على ذلك زياراتهم املتكررة للجامعة، وال�ستف�سار عن 
للتعاون معها فيما من �ساأنه اأن يعزز دورها ور�سالتها ويرفع من �ساأنها. 

�سعور اخلريجني بالعتزاز النف�سي مبوؤهالتهم. ويدل على ذلك قيام اخلريجني بت�سجيع  6 .

وتثمينًا  )تقديراً  املفتوحة  القد�ص  بجامعة  لاللتحاق  ومعارفهم  واأ�سدقائهم  اأقاربهم 
لأهمية دور اجلامعة يف حمافظة اأريحا والأغوار( . 
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الثقة العالية التي يوليها املجتمع لدور اجلامعة يف حتقيق طموحات اأبنائه، ويدل على  7 .

ذلك الأعداد املتزايدة �سنويًا من امللتحقني يف اجلامعة التي اأ�سبحت ت�ستقطب ما ن�سبته 
حوايل )%75( من خريجي الثانوية العامة يف حمافظة اأريحا والأغوار الذين يح�سلون 

على معدلت توؤهلهم لدخول اجلامعة والدرا�سة فيها. 
وتتفق هذه النتائج مع ما اأ�سارت اإليه ح�سن )1999( من اأن الدافعية كامنة يف الإن�سان، واأن 
اأن ي�سنعوا  الإدارة  العاملني يف جمال  كل فرد لديه جمموعة من احلاجات غري امل�سبعة، وعلى 
ظروفًا متكن الإن�سان اأن يرى فيها فر�سًا لإ�سباع حاجاته وحتقيق اأهدافه، واأن الفرق بني م�ستوى 

طموحات الفرد وم�ستوى اإجنازه متثل الإمكانية الكامنة حلفزه ودفعه للعمل. 
�ساد�سا: عر�ص النتائج املتعلقة بال�سوؤال الفرعي اخلام�ص وتف�سريها والذي ين�ص على:  ◄ 

هل تختلف درجة التقدير للخدمات الأكادميية والإدارية والنف�سية التي قدمتها جامعة 
القد�س املفتوحة يف حمافظة اأريحا والأغوار خلريجيها باختالف الربنامج الأكادميي؟ 

اجلدول )7( 
املتو�سطات احل�سابية و النحرافات املعيارية و الن�سب املئوية ل�ستجابة 

اأفراد جمتمع الدرا�سة على جمالت اخلدمات باختالف متغري الربنامج الأكادميي )ن = 103(

درجة التقدير النسبة املئوية االنحراف املتوسط البرنامج األكادميي اجملال

كبيرة جدا 82% 0.65 4.12 التربية األكادميي

كبيرة 79% 0.67 3.96 اإلدارة والريادة

كبيرة جدا 82% 0.65 4.09 التنمية األسرية

كبيرة جدا 84% 0.70 4.18 التربية اإلداري

كبيرة جدا 82% 0.67 4.12 اإلدارة والريادة

كبيرة جدا 81% 0.68 4.04 التنمية األسرية

كبيرة جدا 91% 0.70 4.55 التربية النفسي

كبيرة جدا 92% 0.61 4.60 اإلدارة والريادة

كبيرة جدا 90% 0.69 4.51 التنمية األسرية

كبيرة جدا 85% 0.67 4.25 الدرجة الكلية

 أقصى درجة لالستجابة )5( درجات. 

يت�سح من اجلدول )7( اأن درجة تقديرات خريجي الربامج الأكادميية كانت )كبرية جدا( على 
جميع املجالت ما عدا خريجي برنامج الإدارة والريادة على اخلدمات الأكادميية، حيث تراوحت 
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الن�سبة املئوية ما بني %92 مبتو�سط قدرة )4.60(، وانحراف معياري قدره )0.61( خلريجي الإدارة 
قدره  معياري  وانحراف   ،)3.96( قدرة  مبتو�سط   79% و  النف�سية.  اخلدمات  جمال  على  والريادة 

)0.65( خلريجي الإدارة والريادة على جمال اخلدمات الأكادميية. 

كما يت�سح من اجلدول اأن ارتفاع م�ستوى درجة التقدير للخدمات ُيعزى اإىل خريجي برنامج 
 )84.3%( والريادة  الإدارة  برنامج  خريجو  بالت�ساوي  يليه   ،)85.7%( الأوىل  بالدرجة  الرتبية 

وخريجو برنامج التنمية الأ�رصية )84.3%(.   
اأعلى من  اأن درجة تقدير خريجي الربامج الأكادميية كافة، كانت  كما يت�سح من اجلدول 
)%92( خلريجي برنامج  املئوية  الن�سبة  النف�سية، حيث كانت  الكلية يف جمال اخلدمات  الدرجة 
الإدارة والريادة و )%91( خلريجي برنامج الرتبية، و )%90( خلريجي برنامج التنمية الأ�رصية. يف 

حني بلغت الن�سبة املئوية الكلية لكافة خريجي الربامج على جمالت اخلدمات كافة )85%(. 
وقد يعود ال�سبب يف ظهور هذه النتيجة اإىل ما ياأتي: 

ت�سابه الظروف الأكادميية الإدارية والنف�سية التي يعي�سها الطلبة داخل احلرم اجلامعي  1 .

وخارجه. 
النف�سي  للمجالني:  والريادة  الإدارة  برنامج  خريجي  تقدير  درجة  يف  الفروق  تعود  2 .

قد  اخلريجني  لكون  الأكادميية،  اخلدمات  ملجال  تقديرهم  من  اأكرب  بدرجة  والإداري 
ح�سلوا على موؤهل علمي ي�سري اإىل تركيز يف التخ�س�ص، ولي�ص التخ�س�ص نف�سه. 

الرتبية،  برنامج  خريجي  اإىل  للخدمات  اخلريجني  تقدير  درجة  م�ستوى  ارتفاع  يعزى  3 .

جهة،  من  الأخرى  الربامج  خريجي  مع  موازنة  الربنامج  هذا  خريجي  اأعداد  لرتفاع 
بقية  من  واأ�رصع  واأ�سهل  اأي�رص  ب�سكل  تخرجهم  بعد  وظائف  على  اخلريجني  وحل�سول 

خريجي الربامج الأخرى.  
اأثناء  واجهتهم  التي  العوائق  تخطي  على  وقدرتهم  باأنف�سهم  اجلامعة  خريجي  اعتزاز  4 .

درا�ستهم، ل �سيما العوائق ال�سيا�سية والقت�سادية واملناخية، وح�سولهم على موؤهالت 
اأو  للح�سول على عمل وظيفي  لهم  الفر�سة  اإتاحة  وتعمل على  تلبي طموحهم،  علمية 

ترقية مهنية. 
كونها  حمافظتهم  يف  اجلامعة  وجود  عن  الطلبة  جمهور  لدى  الكبري  النف�سي  الر�سا  5 .

املوؤ�س�سة التعليمية الوحيدة يف املحافظة، اإ�سافة اإىل اأنها هياأت الفر�سة ملئات الطلبة 
الذين مل يكن لديهم القدرة املادية على متابعة درا�ستهم لول وجود اجلامعة على مقربة 
منهم، مما عمق من انتمائهم لها ورغبتهم يف تطويرها وم�ساندتها، واملحافظة على 

مكت�سباتها. 
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االستنتاجات:
اأظهرت الدرا�سة اأن هناك م�ستوى تقدير بدرجة )كبرية جدا( ب�سكل عام للخدمات كافة  1 .

التي قدمتها اجلامعة لطلبتها اخلريجني يف املحافظة. 
التي  النف�سية  للخدمات  اخلريجني  من  ومميزة  جدا(  )كبرية  تقدير  درجة  وجود  تبني  2 .

قدمتها لهم اجلامعة. 
نحو  اخلريجني  من  والنتماء  الر�سا  من  عاليًا  ق��درا  هناك  اأن  الدرا�سة  اأو�سحت  3 .

جامعتهم. 
اأظهر اخلريجون قدراً عاليًا من الرغبة يف التعاون مع اجلامعة، وم�ساندتهم املبا�رصة  4 .

وغري املبا�رصة لرفعتها وتقدمها وازدهارها. 
والربامج  التخ�س�سات  بتنويع  يتعلق  فيما  للجامعة  اأكرب  دور  اإىل  اخلريجون  يتطلع  5 .

التعليمية املقدمة للطلبة، ل �سيما اأن اجلامعة هي املوؤ�س�سة التعليمية اجلامعية الوحيدة 
يف حمافظة اأريحا والأغوار. 

على الرغم من م�ستوى درجة التقدير التي منحها اخلريجون ملجال اخلدمات الأكادميية  6 .

فاإنهم اأظهروا بع�ص احلذر حيال املعلومات واملهارات والجتاهات التي اكت�سبوها يف 
اجلامعة من خالل تخ�س�ساتهم، وبخا�سة خريجي برنامج الإدارة والريادة، ل �سيما اأن 

هذا الربنامج مينح اخلريج �سهادة علمية يف التخ�س�ص مب�سمى تركيز. 
اأظهرت الدرا�سة اأن خريجي اجلامعة يرغبون باملزيد من املرونة يف القوانني والأنظمة  7 .

والتعليمات الإدارية، و�سماع وجهات نظهرهم ب�سكل اأف�سل ومراعاة ظروفهم واأعذارهم 
ب�سورة اأكرث انفتاحا. 

التوصيات:
يف �سوء اأهداف الدرا�سة ونتائجها يو�سي الباحثان مبا ياأتي:

اأن تعمل القيادة الإدارية يف امل�ستويات العليا على زيادة الدعم للجامعة يف امليادين  1 .

كافة حتى ت�ستطيع امل�سي قدما يف حتقيق اأهدافها، ون�رص ر�سالتها وتقدمي خدماتها 
ل�سكان املحافظة، كونها املوؤ�س�سة التعليمية اجلامعية الوحيدة فيها. 

النوعية  و�سبط  اجل��ودة  حت�سني  على  فيها  والعاملني  اجلامعة  اإدارة  حتر�ص  اأن  2 .

با�ستمرار. 
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موؤهل  على  للح�سول  الطلبة  ت�سجع  التي  والو�سائل  الآليات  عن  اجلامعة  تبحث  اأن. 3 
اأكادميي اأعلى. 

اأن تعمل اجلامعة على حث امل�رصفني الأكادمييني لرفع درجة التعاون، والتوا�سل مع  4 .

الأنظمة  مع  يتعار�ص  ل  مبا  دافعيتهم  ويثري  ور�ساهم،  حاجاتهم  يحقق  مبا  الطلبة 
والقوانني املعمول بها. 

اأن تعمل اجلامعة على زيادة ثقة الطلبة مبوؤهلهم العلمي و قدراتهم العلمية واملهنية  5 .

واملعارف واملعلومات واملهارات التي تزودهم بها. 
اأن ترفع اجلامعة من م�ستوى درجة تقبلها للنقد البناء من جمهور الطلبة.  6 .

املجتمع  و  الدار�سني  حاجة  تلبي  التي  التخ�س�سات  من  املزيد  اجلامعة  تطرح  اأن  7 .

املحلي. 
الأكادميية  املوؤهالت  العتبار  العليا بعني  امل�ستويات  الإدارية يف  القيادات  تاأخذ  اأن  8 .

القادة  تعيني  عند  التوا�سلية  وامل��ه��ارات  العملية،  واخل��ربات  وامل�سلكية  والإداري���ة 
واملوظفني الإداريني وامل�رصفني الأكادمييني من اأ�سحاب الخت�سا�ص واخلربة. 

ا�ستخدام قنوات الت�سال غري الر�سمية من قبل الإداريني وامل�رصفني مع املجتمع املحلي  9 .

لتبادل املعلومات والأفكار املهمة ذات العالقة بطبيعة اجلامعة وخدماتها ودورها. 
مناق�سة الق�سايا واحلاجات والروؤى الأكرث اإحلاحا مع جمهور الطلبة ب�سكل دوري من  10 .

خالل لقاءات دورية مربجمة يعقدها الإداريون مع جمهور الطلبة داخل احلرم اجلامعي 
ملناق�سة م�سكالت الطلبة، وتزويدهم بالتغذية الراجعة عن كل ما يدور يف اأذهانهم من 

ا�ستف�سارات، وال�ستماع اإىل اآرائهم واأطروحاتهم وال�ستفادة منها. 
اأجل  من  كافة  والعاملني  والأكادمييني  الإداري��ني  للموظفني  املعنوي  الدعم  تقدمي  11 .

حتفيزهم على تقدمي اخلدمات املختلفة جلمهور الطلبة من خالل مهامهم الوظيفية مبا 
ينعك�ص اإيجابًا على �سمعة اجلامعة وتعزيز دورها ور�سالتها. 

ت�سجيع البحث العلمي يف املجالت كافة التي من �ساأنها تقدمي تغذية راجعة للقيادة  12 .

املمار�سات  يف  الكامنة  وال�سعف  القوة  عوامل  �سورة  يف  و�سعها  اأجل  من  الإداري��ة 
ال�سلوكية والإدارية ملعاجلة عوامل ال�سعف وامل�سي قدما يف تنفيذ عوامل القوة. 

على  الذين هم  اجلامعة  تقدير طلبة  درجة  م�ستوى  اإىل  للتعرف  م�سابهة  درا�سة  اإجراء  13 .

مقاعد الدرا�سة للخدمات التي تقدمها لهم اجلامعة. 
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

أداة الدراسة

الأخ الفا�سل/ الأخت الفا�سلة 
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يقوم الباحثان بدرا�سة ميدانية تهدف اإىل قيا�ص م�ستوى درجة اجتاهات خريجي وخريجات 
جامعة القد�ص املفتوحة يف حمافظة اأريحا والأغوار يف الأعوام الدرا�سية 2005 / 2004 و / 2005 

2006، للم�ساعدة على النهو�ص باجلامعة نحو الأف�سل يف حتقيق ر�سالتها واأهدافها. 

من  موؤلفة  ح�رستك  على  ا�ستبانه  بعر�س  الباحثان  يقوم  الدرا�سة  من  الهدف  ولتحقيق 
ق�سمني: 

الق�سم الأول: يت�سمن معلومات �سخ�سية عامة.  ♦ 

يتعلق  فيما  واخلريجات  اخلريجني  اجتاهات  قيا�ص  فقرات  يت�سمن  الثاين:  الق�سم  ♦ 

يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  تقدمها  التي  والنف�سية  والإداري��ة  الأكادميية  باخلدمات 
حمافظة اأريحا والأغوار لطلبتها وطالباتها. 

ناأمل من ح�رصاتكم/كن التكرم بقراءة فقرات هذه ال�ستبانة مبجالتها الثالثة،  والإجابة 
على كل فقرة منها بدقة ونزاهة انطالقا من روؤيتكم املو�سوعية لها،  ملا يف ذلك من اأهمية كبرية 
يف اإجناز هذه الدرا�سة، م�سددين على اأن املعلومات والروؤية التي �ستقدمونها �ستبقى �رصية ولن 

ت�ستخدم اإل لأغرا�ص البحث العلمي فقط. 

مع ال�سكر اجلزيل حل�سن تعاونكم

الباحثان
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 الق�سم الأول: 
املعلومات ال�سخ�سية العامة: )الرجاء و�سع دائرة حول الرقم الذي ينطبق عليه احلال(. 

اأنثى • 	 )2 اجلن�ص:   1( ذكر     
برنامج التنمية الأ�رصية.  • التخ�س�ص: 1( برنامج الرتبية 2( برنامج الإدارة والريادة  3( 	
  • 2( العام الدرا�سي 2006/2005	 1( العام الدرا�سي 2005/2004.   �سنة التخرج: 

 الق�سم الثاين:  
فقرات قيا�ص الجتاهات للمجالت )الأكادميية والإدارية والنف�سية(. 

مع  يتفق  الذي  الدرجة  �سلم  وداخل  الفقرة  ي�سار  على  املربع   يف  اإ�سارة  و�سع  الرجاء 
وجهة نظرك املو�سوعية. 

الفقراتالرقم

درجة االستجابة

دا
ج

ة 
ير

كب

رة
بي

ك

طة
س

تو
م

لة
لي

ق

دا
ج

ة 
يل

قل

اجملال األكادميي ◄ 

.1
ميتلك خريج اجلامعة التأهيل األكادميي الذي يؤهله للعمل في 

مجال تخصصه. 

.2
ميتلك خريج اجلامعة القدرات الالزمة ملساعدته على التكيف مع 

طبيعة املهنة التي ميارسها. 

ميتلك اخلريج املعلومات واملعارف الالزمة في مجال تخصصه. 3.

ميتلك اخلريج املهارات الالزمة التي يحتاج إليها في مجال عمله. 4.

.5
ميتلك اخلريج القيم واالجتاهات التي تساعده على التكيف مع 

مجتمعه. 

تشجع اجلامعة طلبتها للحصول على مؤهل أكادميي أعلى. 6.

.7
توفر اجلامعة لطلبتها أساتذة و مشرفني من ذوي اخلبرة 

واالختصاص

يتعاون املشرفون األكادمييون مع الطلبة مبا يحقق حاجاتهم. 8.

توفر اجلامعة لطلبتها أجهزة احلاسوب التي يحتاجون إليها. 9.
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الفقراتالرقم
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تتميز مناهج اجلامعة املطبوعة بحداثة محتواها. 10.

.11
يلبي تصميم املناهج الدراسية املطبوعة حاجة التعلم الذاتي عن 

بعد. 

.12
تزود اجلامعة جمهور الطلبة بالنشرات واإلعالنات التي توضح لهم 

األنظمة والتعليمات واملواعيد التي جتيب عن استفساراتهم. 

تطرح اجلامعة التخصصات التي تلبي حاجة اجملتمع احمللي. 13.

تتعامل اجلامعة باملوضوعية في عملية التقومي األكادميي للطلبة. 14.

.15
تلتزم اجلامعة بتطبيق القوانني واألنظمة والتعليمات املنظمة 

للعمل. 

.16
تراعي أنظمة اجلامعة وقوانينها األكادميية الظروف االجتماعية 

للطلبة. 

تقوم عملية تقومي الطلبة في اجلامعة على أسس واضحة وجلية17.

اجملال اإلداري ◄ 

تعامل اجلامعة كافة طلبتها بالتساوي18.

تقدم اجلامعة خدماتها للطلبة دون إعاقات تذكر19.

تأخذ اجلامعة باملرونة في تطبيق األنظمة والقوانني اجلامعية. 20.

تتقبل اجلامعة النقد البناء من جمهور الطلبة. 21.

تأخذ اجلامعة الوضع املادي للطلبة بعني االعتبار. 22.

تتقبل اجلامعة أعذار الطلبة املشروعة. 23.

تأخذ اجلامعة الظروف االجتماعية للطلبة بعني االعتبار24.

تعمل اجلامعة بروح القانون دون اإلخالل بالنظام العام. 25.

تهتم اجلامعة مبساعدة الطلبة على حل مشاكلهم وتذليلها. 26.

.27
توضح اجلامعة كافة األنظمة والقوانني والتعليمات واملستجدات 

اإلدارية التي تهم جمهور الطلبة بوسائل متعددة. 
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تتقيد اجلامعة باجلداول الزمنية املعلنة للطلبة. 28.

تنتهج اجلامعة سياسة األبواب املفتوحة أمام املراجعني29.

تشارك اجلامعة جمهور الطلبة في فعالياتهم اخملتلفة. 30.

حترص اجلامعة على حتسني اجلودة وضبط النوعية باستمرار. 31.

.32
تقدم اجلامعة كافة التسهيالت الالزمة للراغبني في االلتحاق 

باجلامعة وفق القوانني واألنظمة املعمول بها. 

.33
تقدم اجلامعة كافة التسهيالت الالزمة للخريجني املتوقع 

تخرجهم إلنهاء متطلبات تخرجهم. 

تزود اجلامعة جمهور الطلبة بنتائج حتصيلهم أوال بأول34.

اجملال النفسي ◄ 

نسر لوجود اجلامعة املفتوحة في احملافظة. 35.

ننتمي جلامعة القدس املفتوحة في احملافظة. 36.

نظهر االستعداد النفسي للتعاون مع اجلامعة. 37.

نعتز بخريجي اجلامعة املفتوحة في احملافظة. 38.

نشجع اآلخرين على االلتحاق والدراسة في اجلامعة املفتوحة. 39.

نثمن نظام التربية املفتوحة عن بعد الذي تتبناه اجلامعة. 40.

نتمنى تطور اجلامعة ومنوها كما وكيفا باستمرار. 41.

.42
تشجع الفروقات في النفقات بني اجلامعة املفتوحة و اجلامعات 

النظامية على االلتحاق بالتعليم اجلامعي. 

.43
نفرح إلتاحة الفرصة خملتلف األعمار من إكمال حتصيلهم اجلامعي 

في اجلامعة املفتوحة. 

.44
نعتز مبشاركة اجلامعة في أنشطتها الثقافية واالجتماعية 

اخملتلفة. 

نحترم كافة املنتسبني للجامعة املفتوحة. 45.
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نشيد بكفاءة العاملني في اجلامعة مبسمياتهم اخملتلفة. 46.

.47
نشارك في تذليل الصعوبات واملعيقات التي تواجه اجلامعة إذا ما 

طلب منا ذلك. 

نرتبط بعالقات حسنة مع كافة العاملني في اجلامعة. 48.

ندافع أمام اآلخرين عن اجلامعة ومنجزاتها. 49.

نشعر بسرور أسرة اجلامعة عند زيارتنا لها ألمور تهمنا. 50.

نثق بقدرة اجلامعة على حتقيق طموحات أجيال املستقبل. 51.

النهاية
كل ال�سكر والتقدير لتعاونكم
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