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ملخص: 

بعد يف اجلهورية  والتعلم عن  املفتوح  التعليم  اإىل جتربة  التعرف  اإىل  الدرا�سة  تهدف هذه 
العربية ال�سورية التي بداأ تنفيذها عام 2001/ 2002. وحتقيقًا للهدف العام من الدرا�سة، فقد اأجريت 
للتعليم  منوذجًا  باعتبارها  حلب  جامعة  يف  املفتوح  التعليم  برامج  بع�س  على  ميدانية  درا�سة 
طالب  على  ا�ستبانة   )775( وزعت  حيث  اال�ستبانة،  اأ�سلوب  با�ستخدام  وذلك  �سورية،  يف  املفتوح 
برامج الدرا�سات القانونية-واحلا�سوب ونظم املعلومات- واإدارة امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة- 
ال�سالح  العائد  وكان  حلب،  بجامعة  املفتوح  التعليم  يف  الفرن�سية(  اللغة  يف  الرتجمة  وبرنامج 
منها للتحليل )716( ا�ستبانة، وبن�سبة %92.39 من عدد اال�ستبانات املوزعة. ثم اختربت البيانات، 
با�ستخدام جمموعة من االأ�ساليب االإح�سائية التي تالئم طبيعة البيانات، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل 

جمموعة من النتائج اأهمها:  
ال ي�سهم النظام الداخلي للتعليم املفتوح يف جامعة حلب يف جناحه.  1 .

ال ي�سهم النظام التعليمي للتعليم املفتوح يف جامعة حلب يف جناحه.  2 .

تقييم الطالب الخت�سا�سهم املدرو�س يف جامعة حلب هو تقييم �سلبي.  3 .

كما قامت هذه الدرا�سة بطرح جمموعة من املقرتحات الهادفة اإىل تطوير التعليم املفتوح 
يف جامعة حلب. 



أ. دميا األيوبي

123اجمللد الثاني، العدد الرابع، كانون ثاني 2010

Abstract:
 

This study aimed to identify the experience of open education and distance 
learning. in Syria which was started in 2001 - 2002. To achieve the overall 
objective of this study, a field study has been conducted on some programs of 
open education at the University of Aleppo, by using the questionnaire method. 
775 questionnaires were distributed to students of various programs: Legal 
Studies - Computers and Information Systems - Management of Small and 
Medium Projects & French Translation in the open education at the University 
of Aleppo. (716) questionnaire were valid for analysis, a percentage 92.39% 
of the total distributed questionnaires. The data were analyzed by using a set 
of suitable statistical methods that suit the nature of the data. The study found 
a set of results including:

The internal system of open education that is applied at the University of 1. 
Aleppo, does not contribute to its success 
The educational system of open education that is applied at the University 2. 
of Aleppo, does not contribute to its success. 
The assessment of the students’ competence in open education at the 3. 
University of Aleppo is negative. 
Furthor more the study, has given some suggestions that aim at the 

development of open education at the University of Aleppo. 
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مقدمة: 
املعلومات  وتكنولوجيا  االت�ساالت  جم��االت  يف  العامل  �سهدها  التي  التطورات  اأحدثت 
يت�سلح  اأن  منه  وتطلبت   ، بخا�سة)1(  اجلامعي  والتعليم  بعامة  العاملي  النظام  على  انعكا�سات 
بفل�سفة واآلية جديدة)2( ،  تدخل ع�رش التقنية، وحت�سن ا�ستغالل التكنولوجيا، وتواكب تطورها مبا 
يفيد اأفراد املجتمع)3( ، اإذ اإن حتديث االأنظمة الرتبوية يف �سوء التقدم التكنولوجي يعد اأمراً مهمًا 

و�رشوريًا)4( . 
دور  تاأثريات  من  تياراتها  عنه  اأ�سفرت  وما  العوملة،  ظاهرة  لربوز  كان  اأخرى  جهة  من 
بداأت  التي  ، فالعوملة  التعليم اجلامعي)5(  �سيا�سات  النظر يف  الدول الإعادة  العديد من  يف توجه 
اأمام ال�سلع واخلدمات االقت�سادية متهيداً الإيجاد �سوق  بتحرير التجارة واإلغاء احلواجز والقيود 
اإىل عوملة �ساملة لكل  ال�سيق  الدول، جتاوزت هذا املفهوم  عاملية تخرتق فيها املناف�سة حدود 
�سواء، م�سحوبة بتزايد  وال�سيا�سية على حد  االقت�سادية واالجتماعية والثقافية  جماالت احلياة 
وترية التقدم العلمي والتقني مبعدالت عالية)6( . ف�ساًل عن التزايد ال�رشيع لل�سكان، واإقبال �رشائح 
كبرية من املجتمع على التعليم العايل، وبالتايل ظهور اأزمة التمويل ملوؤ�س�ساته نتيجة حمدودية 
هذه  عن  ُعرّب  وقد  عليه،  املتزايد  الطلب  تلبية  على  قدرتها  وعدم  له،  املخ�س�سة  العامة  املوارد 
االأزمة يف اإحدى الدرا�سات املقدمة اإىل موؤمتر اليون�سكو العاملي ب�سدد التعليم العايل، حيث ورد 
)باأّن ال�سغوط املالية واالأزمة املالية تعد ال�ّسمة املميزة للتعليم العايل خالل عقد الت�سعينيات، 

واأن التعليم العايل مبختلف اأنحاء العامل يعاين هذه االأزمة()7( . 
�ساهمت هذه التغريات التي الم�ست اأبعاد املنظومة احلياتية يف جعل كثري من املجتمعات 
االإن�سانية تتجه اإىل جتديد اأمناط التعليم اجلامعي، واإقامة اأ�سكال تعليمية جامعية تركز يف اأهدافها 
على تو�سيع فر�س التعليم وجعله اأكرث مرونة، مع عدم اإثقال كاهل الدولة مبزيد من االإنفاق عليه. 
املجتمع وحتقيق  فئات  قبل  من  التعليم  على  الطلب  الكبري يف  التزايد  مواجهة  من  لتتمكن  ذلك 
اأهداف التقدم ومواكبة الع�رش، وظهرت اأمناط جديدة للتعليم اجلامعي كموؤ�س�سات التعليم عن بعد 
 ،Home Study Virtual Universities، والدرا�سة باملنزل  Distance Education، واجلامعات االفرتا�سية 

والدرا�سة باملرا�سلة Correspondence Study، والتعليم املفتوح Open Education، والتعليم االإلكرتوين 
Electronic Learning .... وغريها. 



أ. دميا األيوبي

125اجمللد الثاني، العدد الرابع، كانون ثاني 2010

جديدة  اأمناط  اإىل  حاجتها  اأدركت  التي  الدول  بني  من  ال�سورية  العربية  اجلمهورية  كانت 
من التعليم العايل تدفع باملجتمع اإىل تكيف اأكرب مع مقت�سيات التطور، و�سعيًا لتطوير منظومة 
التعليم العايل، وتنفيذاً ل�سيا�سة اال�ستيعاب اجلامعي، قامت وزارة التعليم العايل يف �سورية بتطوير 
موؤ�س�ساتها التعليمية،  وطرحت اأنظمة جديدة للتعليم العايل كان من بينها نظام التعليم املفتوح، 
الذي جاء مبثابة اإطاللة تعليمية تغطي االأعداد املتزايدة من الطالب، وتت�سع ملن فاتتهم فر�سة 

االلتحاق بالتعليم اجلامعي النظامي والراغبني يف متابعة تعليمهم. 
للوقوف  الدرا�سة  هذه  وت�سعى  كافة،  ال�سورية  اجلامعات  يف  املفتوح  التعليم  حاليًا  يطبق 
على واقع جتربة التعليم املفتوح يف جامعة حلب من حيث جوانبها االإيجابية وال�سلبية من خالل 
الدرا�سة امليدانية التي �ستتم فيها، وذلك لر�سم مالمح هذه التجربة ومعرفة اإيجابياتها، وتقومي 
التحليل  اإىل معطيات  ا�ستناداً  راأيهم يف بع�س املقرتحات، حنى نتمكن -  لها، ومعرفة  الطالب 
التعليم  جتربة  تطوير  الإ�سرتاتيجية  امل�ستقبلية  وال��روؤى  املقرتحات  بع�س  طرح  من  ال�سابق- 

املفتوح يف جامعة حلب. 

أهمية البحث وأهدافه: 
تظهر اأهمية البحث واأهدافه يف النقاط االآتية: 

يتناول احلديث عن التعليم املفتوح الذي تتعاىل االأ�سوات على �رشورة توظيفه لتطوير  1 .

العملية الرتبوية وتو�سيع القاعدة التعليمية. 
يلقي ال�سوء على جتربة التعليم املفتوح يف جامعة حلب التي تعد من التجارب احلديثة،  2 .

ومن االأهمية مبكان تقومي بع�س اجلوانب فيها. 
اإطار التعرف على ثغرات التعليم املفتوح يف جامعة حلب، بغية  ياأتي هذا البحث يف  3 .

اقرتاح احللول لتفادي تلك الثغرات. 
االأ�سا�سية  واملحاور  املفتوح يف جامعة حلب،  التعليم  تطوير  واآفاق  اجتاهات  اقرتاح  4 .

التي يجب االلتفات اإليها الإر�ساء نظام م�ستقبلي واعد له. 

مشكلة البحث: 
داأبت كثري من املجتمعات - وب�سكل م�ستمر- على العمل نحو تطوير موؤ�س�ساتها التعليمية مبا 
يفي باحتياجات احلا�رش، ويتالءم مع معطيات امل�ستقبل، وللجمهورية العربية ال�سورية حماوالت 
يف هذا املجال متثلت اإحداها يف التعليم املفتوح الذي انطلق مع بداية العام الدرا�سي 2002/2001 
حيث ُطبِّق – بداية- يف كل من اجلامعات ال�سورية االآتية:  )دم�سق- وحلب- والالذقية- وحم�س( 

، ومع بداية العام الدرا�سي 2005/2004 ُطبِّق اأي�سًا يف جامعة الفرات يف مدينة دير الزور. 
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حتديد  يف  ي�ساعد  مما  حلب  جامعة  يف  املفتوح  التعليم  جتربة  واقع  البحث  هذا  �سيتناول 
اجلوانب االإيجابية وال�سلبية فيها، وعليه ميكن �سياغة م�سكلة البحث بالت�ساوؤل الرئي�س االآتي:  

ما اأهم اجلوانب الإيجابية وال�سلبية يف جتربة التعليم املفتوح يف جامعة حلب من 
وجهة نظر الطالب؟ 

ويتفرع عن هذا ال�سوؤال الرئي�س االأ�سئلة الفرعية االآتية: 
ما اأهم اجلوانب االإيجابية وال�سلبية يف النظام الداخلي املطبق يف التعليم املفتوح يف  � 

جامعة حلب من وجهة نظر الطالب؟ 
ما اأهم اجلوانب االإيجابية وال�سلبية يف النظام التعليمي املطبق يف التعليم املفتوح يف  � 

جامعة حلب من وجهة نظر الطالب؟ 
ما تقومي طالب التعليم املفتوح يف جامعة حلب الخت�سا�سهم املدرو�س؟  � 

ما رغبات وطموحات طالب التعليم املفتوح يف جامعة حلب؟  � 

فروض البحث: 
النظام الداخلي يف التعليم املفتوح املطبق يف جامعة حلب ي�سهم يف جناح جتربته.  1 .

النظام التعليمي يف التعليم املفتوح املطبق يف جامعة حلب ي�سهم يف جناح جتربته.  2 .

تقييم  هو  حلب  جامعة  يف  املدرو�س  الخت�سا�سهم  املفتوح  التعليم  طالب  تقومي  3 .

اإيجابي. 

منهجية البحث: 
للح�سول على معلومات و�سفية وكمية عن مو�سوع البحث، اعتمدت الباحثة على املنهج 
اإىل  اأو و�سفيًا. كما جلاأت  الظاهرة، وو�سفها و�سفًا كميًا  درا�سة  القائم على  التحليلي  الو�سفي 
من  ع�سوائية  عينة  �سحب  خالل  من  حلب  جامعة  يف  املفتوح  التعليم  لواقع  امليدانية  الدرا�سة 
املجتمع االأ�سلي املمثل بالربامج االآتية:  )الدرا�سات القانونية- واحلا�سوب ونظم املعلومات- 
الباحثة  و�سممت   ، الفرن�سية(  اللغة  يف  والرتجمة  واملتو�سطة-  ال�سغرية  امل�رشوعات  واإدارة 
جمع  وبعد  ا�ستبانة،   775 املوزعة  اال�ستبانات  عدد  وبلغ  البحث،  عينة  للطالب  وجهتها  ا�ستبانة 
اال�ستبانات وفرز ال�سالح منها اأ�سبح عددها 716 ا�ستبانة وقد جمعت النتائج وحللت با�ستخدام 
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الدراسات السابقة: 
ال�سابقة ذات ال�سلة مبو�سوع البحث، وذلك ح�سب ترتيبها  الدرا�سات  اأهم  ميكن ا�ستعرا�س 

الزمني، وبغ�س النظر عن مكانها ممثلة باالآتي:  
درا�سة الفوال حممد خري اأحمد )2007(. 1 :  )اآراء طالب التعليم املفتوح اخت�سا�س ريا�س 
االأطفال عن م�ستوى جودة التعليم يف مركز التعليم املفتوح يف جامعة دم�سق( . وهدفت 
التعليم  مركز  يف  التعليم  جودة  م�ستوى  يف  الطالب  اآراء  ا�ستق�ساء  اإىل  الدرا�سة  هذه 
املفتوح يف جامعة دم�سق، وتق�سي ال�سعوبات التي يواجهها الطالب واملقرتحات التي 
موؤلفة  ا�ستبانة  الدرا�سة  التعليم، وطبقت هذه  م�ستوى جودة  رفع  اأجل  من  يقرتحونها 
التعليم واالأ�ساتذة  اأربعة حماور )الكتاب اجلامعي والو�سائط امل�ساعدة - وطرائق  من 
اال�ستبانة  ُطبقت هذه  ، وقد  االقت�سادي(  املتوافرة- واجلانب  - واخلدمات اجلامعية 
على 348 طالبًا وطالبة يف برنامج ريا�س االأطفال يف مركز التعليم املفتوح يف جامعة 
وربطها  الدرا�سية  واملناهج  املقررات  تطوير  �رشورة  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست  دم�سق. 
باجلانب العملي، وتطوير الو�سائط التعليمية، واأو�ست بالتح�سري لتطبيق نظام جودة 

على جميع مراكز التعليم املفتوح)8( .  
فرع  يف  املفتوح  اجلامعي  التعليم  )معوقات    :  2 .)2007( �سالح  عفاف  الياور  درا�سة 
اجلامعة العربية املفتوحة بجدة من منظور الطالب والطالبات( . هدفت هذه الدرا�سة 
اإىل حتديد اأهم معوقات التعليم اجلامعي يف فرع اجلامعة العربية املفتوحة بجدة يف 
فروق  اأي  اإىل  التعرف  اإىل  اإ�سافة  الطالب،  نظر  وجهة  من  ال�سعودية  العربية  اململكة 
التعليم  معوقات  اإزاء  الدرا�سة  عينة  اأفراد  درجات  متو�سطي  بني  اإح�سائية  داللة  ذات 
وا�ستخدمت  التخ�س�س.  العمر،  اجلن�سية،  اجلن�س،  ملتغريات  تبًعا  املفتوح،  اجلامعي 
 )226( بلغت  لعينة  ووجهت  اال�ستبانة،  اأ�سلوب  واعتمدت  الو�سفي،  املنهج  الدرا�سة 
للعام  بجدة  املفتوحة  العربية  اجلامعة  فرع  يف  امل�سجلني  والطالبات  الطالب  من 
اجلامعي2007/2006م، وت�سمنت اال�ستبانة ثالثة حماور رئي�سة هي:  املعوقات االإدارية، 
واملعوقات االأكادميية، واملعوقات البيئية والفنية. وقد تو�سلت هذه الدرا�سة اإىل نتيجة 
مفادها: اأن طالب اجلامعة العربية املفتوحة بفرع جدة يف اململكة العربية ال�سعودية 
اجلامعة  فاعلية  من  ويحد  يوؤثر  مما  واإداري��ة،  وفنية  اأكادميية  م�سكالت  من  يعانون 
العربية املفتوحة، كما قدمت الباحثة يف �سوء ذلك عدًدا من التو�سيات واملقرتحات 
التي قد ت�سهم يف معاجلة، واإزالة املعوقات التي يواجهها طالب اجلامعة وطالباتها، 

وكذلك زيادة فاعلية التعليم اجلامعي املفتوح )9(. 
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االأكادمييني  امل�رشفني  تواجه  التي  )املعوقات   :  3 .)2006( عطاهلل  عبد  حمايل  درا�سة 
 . االأكادميية(  اجلامعة  لبوابة  ا�ستخدامهم  يف  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  املتفرغني 
التي يواجهها امل�رشفون  ال�سعوبات واملعوقات  الوقوف على  اإىل  الدرا�سة  هدفت هذه 
املنهج  الدرا�سة  وا�ستخدمت  املفتوحة،  القد�س  جامعة  يف  املتفرغون  االأكادمييون 
وتقنية،  اإدارية  �سعوبات  وجود  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  لها.  اأداة  واال�ستبانة  الو�سفي 
و�سعوبات تتعلق بالدافعية والتنمية املهنية، و�سعوبات فنية تواجه امل�رشفني وحتد 
من ا�ستخدامهم لبوابة اجلامعة االإلكرتونية. ومن اأهم ما اأو�ست به هذه الدرا�سة تزويد 
مهارات  لتطوير  تدريبية  دورات  وعقد  لال�ستخدام،  املحفزة  التقنية  باملثريات  البوابة 
ت�ساعد  دورية  عمل  لور�س  مربجمة  خطط  وو�سع  االآيل،  احلا�سب  جمال  يف  العاملني 
والبوابة  واالإنرتنت  احلا�سوب  جمال  يف  جديد  هو  ما  كل  اإىل  التعرف  يف  امل�رشفني 

االأكادميية)10( . 
درا�سة اأبو �سمرة واآخرون )2006(. 4 :  )املعوقات التي تواجه امل�رشفني االأكادمييني يف 
تواجه  التي  املعوقات  الدرا�سة  هذه  تناولت    . فل�سطني(  يف  املفتوحة  القد�س  جامعة 
امل�رشفني االأكادمييني يف جامعة القد�س املفتوحة، واإىل اأثر متغريات:  اجلن�س، الدرجة 
العلمية، الرتبة االأكادميية، اخلربة، التخ�س�س واملنطقة التعليمية يف عملية االإ�رشاف، 
اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  لها.  اأداة  واال�ستبانة  الو�سفي،  املنهج  الدرا�سة  وا�ستخدمت   .
اأعلى درجة للمعوقات يف جمال النمو املهني  اختالف درجة املعوقات حيث ح�سلت 
تقديرات  وكانت  واملالية.  االإداري��ة  للمعوقات  كانت  درجة  واأدن��ى  العلمي،  والبحث 
االإناث للمعوقات اأعلى من الذكور يف جمايل املرافق والبنى التحتية، ومعوقات النظام 
التعليمي، بينما كانت درجة تقديرات الذكور ملجايل املعوقات االإدارية واملالية والنمو 

املهني والبحث العلمي اأعلى من تقديرات االإناث)11( . 
5 . :Ali Gladys  )2001( Arome درا�سة

 )Distance education: A case study of availability of learning resources to students 
at the Zimbabwe Open University(

اإىل مدى توافر م�سادر التعلم الذاتية املتاحة للطالب يف  اإىل التعرف  هدفت هذه الدرا�سة 
جامعة زمبابوي املفتوحة وكفايتها، واملعوقات التي يواجهها الطالب واحللول التي ت�سهم يف 
ال�سخ�سية  املقابلة  الدرا�سة  اأدوات  وكانت  احلالة،  درا�سة  الباحث  ا�ستخدم  وقد  عليها.   التغلب 
واملالحظة، اأما متغريات الدرا�سة فتمثلت يف العمر، واجلن�س، واخللفية التعليمية، واخلربة العملية. 
قاطنو  فيهم  مبا  عليها  الطالب  جميع  وح�سول  املطبوعة  امل��واد  توافر  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
االأماكن اجلغرافية البعيدة، وتوافر اأجهزة احلا�سب االآيل يف املبنى الرئي�س للجامعة، وباملقابل 
عدم توافرها يف الفروع، اإ�سافة اإىل حمدودية ا�ستخدام اأجهزة احلا�سب االآيل من قبل الطلبة يف 
املبنى الرئي�س كونها ت�ستخدم يف االأعمال االإدارية، كما اأظهرت وجود معوقات اإدارية واأكادميية 
وبيئية حُتد من عملية التعلم. اأما اأهم احللول التي ت�سهم يف تذليل معوقات عملية التعلم للطالب، 
بالتجربة والتعلم   )student networking الطالبية  )ال�سبكة  التعاوين  التعلم  ا�ستخدام  يف  فتتمثل 

. learning by-default)12(
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درا�سة  م�رش  يف  املفتوح  التعليم  )جتربة   :  6 .)2000( الرحمن  عبد  مي  هرا�س  درا�سة 
تقوميية لتجربة التعليم املفتوح بكلية التجارة بجامعة القاهرة( . وهدفت هذه الدرا�سة 
اإىل التعرف اإىل واقع نظام التعليم املفتوح يف م�رش من خالل جتربة التعليم املفتوح 
يف كلية التجارة والوقوف على �سلبياتها وحتديد مدى حتقيقها الأهدافها وو�سع ت�سور 

ملا ميكن اأن يكون نظام التعليم فيها. 
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي، ومتثلت اأدوات الدرا�سة يف ا�ستبانة طبقت على 
حوايل 306 طالبًا وطالبة يف كلية التجارة للتعليم املفتوح يف جامعة القاهرة،  وتو�سلت اإىل اأن 
ارتفاع  اأو  ال�سهادة املطلوبة  اإما ب�سبب  التعليم امل�ستمر  التعليم املفتوح يف م�رش مل يتح فر�س 
الكلفة، واأن النظام التعليمي ال يوفر الفر�سة للتدريب العملي، وال يربط اجلانب النظري باجلانب 

التطبيقي، كما و�سعت ت�سوراً لتطوير النظام االإداري والنظام التعليمي ونظام التقومي)13( . 
مما �سبق ن�ستطيع تلخي�س نقاط االتفاق واالختالف بني الدرا�سة احلالية وبني الدرا�سات 

ال�سابقة على النحو االآتي: 
املعوقات،  حتديد  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  مع  عامة  ب�سفة  احلالية  الدرا�سة  •اتفاق  	

وال�سعوبات التي تواجه التعليم اجلامعي املفتوح. 
التعليم  لتطوير  ت�سور مقرتح  ال�سابقة يف و�سع  الدرا�سات  مع  احلالية  الدرا�سة  •اتفاق  	

املفتوح. 
•اتفاق الدرا�سة احلالية مع بع�س الدرا�سات ال�سابقة يف حتديد اإ�سكاالت التعليم املفتوح  	
هرا�س  ودرا�سة   ،2007 الياور  ودرا�سة  الفوال2007،  درا�سة  مثل  الطلبة،  نظر  وجهة  من 

 .2000

التعليم  اإ�سكاالت  حتديد  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  بع�س  مع  احلالية  الدرا�سة  •اختالف  	
 ،2006 حمايل  درا�سة  مثل  اجلامعيني،  االأ�ساتذة  ولي�س  الطلبة  نظر  وجهة  من  املفتوح 

ودرا�سة اأبو �سمرة 2006. 
واملكانية  املو�سوعية  احل��دود  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  مع  احلالية  الدرا�سة  •اختالف  	

والزمانية.  
اأنها تناولت ب�سكل رئي�س الرتكيز  • اختالف الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف  	
على م�ساكل ومعوقات التعليم املفتوح، يف حني اأغفلت اجلوانب االإيجابية فيه واأهمية 
تطبيقه وامل�سّوغات التي تدعو لذلك، و�ست�سعى هذه الدرا�سة لدرا�سة اجلوانب االإيجابية 

يف التعليم املفتوح اإ�سافة للم�ساكل وال�سلبيات فيه. 
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حدود البحث: 
يهتم البحث بالتعليم املفتوح وي�ستعر�س �رشيعًا مربرات التعليم املفتوح يف �سورية وبراجمه، 
و�سوف ي�سمل البحث عينة من الطالب الدار�سني يف برامج:  )الدرا�سات القانونية واحلا�سوب ونظم 
الفرن�سية( يف جامعة  اللغة  والرتجمة يف  واملتو�سطة-  ال�سغرية  امل�رشوعات  واإدارة  املعلومات 
العمرية، وذلك يف تاريخ  الفئات  الدرا�سية، ومن خمتلف  ال�سنوات  واإناثًا من جميع  حلب، ذكوراً 

توزيع اال�ستبانات الذي مت يف الف�سل الثاين من العام الدرا�سي 2009/2008. 

مصطلحات البحث: 
للقمة،  القاعدة  من  التعليمي  الهيكل  تطوير  اإمكانية  ميثل  تعليمي  نظام  املفتوح:  التعليم 
ويقدم �سورة جديدة للتعليم متحررة من القيود املتعارف عليها يف النظم التقليدية للجامعات، 
اأمام  التعليم  اآفاق  وفتح  والت�سجيل  والقبول  والتطبيق  االإنتاج  باملرونة يف  تت�سم  اإجراءات  وفق 

�رشائح خمتلفة يف املجتمع )14(. 
التعليم عن بعد: منظومة تعليمية متكاملة، تتيح للمتعلمني مبختلف اأعمارهم وموؤهالتهم 
وذلك  املختلفة،  واملهارات  واملعارف  املعلومات  الكت�ساب  مت�ساوية  فر�سًا  اإقامتهم،  واأماكن 
وفقًا ملفهوم التعلم الذاتي دون االعتماد املبا�رش من املعلم، ذلك من خالل جمموعة من الربامج 
االأكادميية املتنوعة، التي ال ي�سرتط فيها احل�سور املكاين للمتعلم اأو املعلم، ولكن يتم االعتماد 

على جمموعة متنوعة من الو�سائط التعليمية والتكنولوجية اأحادية وثنائية االجتاه()15( . 

أوالً - مفهوم التعليم املفتوح وجذوره التارخيية: 

فر�س  لتو�سيع  باملرونة  تت�سم  اإجراءات  وفق  للتعليم  جديدة  �سورة  املفتوح  التعليم  يقدم 
والتعليمية)16(  الرتبوية  والتقنيات  االت�سال عن بعد  اال�ستفادة من تقنيات  التعليم اجلامعي مع 
؛ بغية االجتاه نحو التعلم الذاتي)17( ، وهو مفتوح جلميع �رشائح املجتمع، ولكل فئات ال�سن من 
اجلن�سني، ولذوي املعدالت املختلفة)18( ، وي�سري التعليم املفتوح اإىل وجود نقلة يف العالقة بني 
املتعلم واملعلم يف اجتاه العالقة بني املتعلم واملوجه)19( ، واالنفتاح وفق معايري تزيد من اعتماد 
الدار�س على نف�سه، وياأتي انفتاح التعليم على م�ستويات عدة، فهناك برامج الدرا�سة احلرة، التي 
اأخرى فهناك بع�س  اأية قيود، ومن جهة  اأن االنفتاح يعني عدم و�سع  ال ت�سع �رشوطًا باعتبار 

الربامج التي ت�سمح بقدر من التحرر من بع�س ال�رشوط)20( . 
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يالحظ يف كثري من االأحيان وجود تداخل بني مفهوم التعليم املفتوح، ومفهوم التعليم عن 
بعد، الأن معظم املوؤ�س�سات التعليمية التي تتخذ منط التعليم املفتوح ت�ستخدم اأدوات التعليم عن بعد 
يف اأ�ساليب وطرق تعليمها. وبالرجوع اإىل االأدبيات التي تو�سح معنى كل من هذين املفهومني، 
اإىل جمموعة من طرائق التدري�س التي ال تت�سمن احل�سور املكاين  اأن التعليم عن بعد ي�سري  جند 
الطالب  يكون  وفيها   ، التعليمي)22(  ال�سلوك  التعّلمي منف�ساًل عن  ال�سلوك  فيها  ويكون  للمعلم)21( 
بعيداً عن املعلم مب�سافة جغرافية ُتعو�س عادة با�ستخدام كثيف لو�سائل االت�سال املتعددة عن 
طريق تقانات االت�ساالت احلديثة امل�سموعة واملرئية التي تغني عن ح�سوره اإىل غرفة ال�سف)23( 
. بينما ُيعرب التعليم املفتوح باالأ�سا�س عن املرونة واملوؤ�س�سات التعليمية ذات ال�سيا�سة املي�رشة 
التي تتيح فر�سًا لالت�سال ال�سخ�سي املبا�رش وجهًا لوجه بني الطالب واملعلمني لتقدمي م�ساعدات 
واملعلمني،  الطالب  بني  جزئية  دورية  لقاءات  عقد  خالل  من  تكون  ما  وعادة  للطالب،  تعليمية 

وُيدعم احلوار بينهما عرب و�سائط متعددة. 
ترجع بدايات التعليم املفتوح اإىل نهايات القرن الع�رشين، وذلك مع اإن�ساء اجلامعة املفتوحة 
يف العا�سمة الربيطانية باململكة املتحدة)24( ، التي كان لها الدور الرئي�س يف ا�ستخدام هذا النوع 
من التعليم يف املرحلة اجلامعية)25( ، وترجع فكرة اجلامعة املفتوحة يف بريطانيا اإىل العام 1962 
حيث كتب ميخائيل يوجن ورقة بحثية قدر فيها النمو املحتمل يف التعليم العايل يف بريطانيا يف 
ال�سبعينيات، وكان من بني مقرتحاته اإن�ساء جامعة مفتوحة تعد الدار�سني للح�سول على درجات 
جامعية متنحها جامعة لندن)26( . وقد �ساعد يف دعم هذه الفكرة تقرير )روبنز( عن التعليم العايل 
ا�ستيعاب  على  الربيطانية  اجلامعة  قدرة  زيادة  ب�رشورة  اأو�سى  حيث   1963 عام  بريطانيا  يف 
االأعداد املتزايدة من الطالب، لقي التقرير ا�ستجابة )هارولد ويل�سون( مر�سح حزب العمال- ورئي�س 
وزراء بريطانيا فيما بعد- ويف عام 1963 اأعلن فكرته عن اإن�ساء جامعة الهواء يف جمل�س العموم 
الربيطاين، وا�ستغرقت درا�سة الدعوة ثالث �سنوات اإىل اأن وافقت احلكومة عليها عام 1966. ت�سكلت 
فيما بعد جلنة تخطيط برئا�سة )بيرت فينا بلز( وكانت م�سوؤوليتها تقدمي تقرير عن جامعة الهواء، 
وقدمت هذه اللجنة تقريرها عام 1969، وقامت بتغيري ا�سم جامعة الهواء اإىل اجلامعة املفتوحة، 
ويف نف�س العام �سدر يف بريطانيا مر�سوم ملكي باإقامة اجلامعة املفتوحة، وافتتحت اجلامعة 
يوم 23 متوز 1969، وبداأت الدرا�سة فيها عام 1971/1970، وجنحت يف حتقيق العديد من اأهدافها، مما 
�سجع كثرياً من الدول على االأخذ بنظام التعليم املفتوح �سواء من خالل جامعة مفتوحة م�ستقلة 
لتقدمي التعليم املفتوح مثل جامعة �سوكوتاهي املفتوحة بتايالند، وجامعة بيام نور املفتوحة 
اأو من خالل موؤ�س�سة واحدة جتمع ما بني  اإيران، وجامعة القد�س املفتوحة يف فل�سطني)27( ،  يف 
التي  واجلامعات  باأ�سرتاليا،  �ستورت  ت�سارلز  جامعة  مثل  املفتوح)28(  والتعليم  النظامي  التعليم 

تقدم التعليم املفتوح يف م�رش و�سورية. 
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ثانياً- مسّوغات التعليم املفتوح يف سورية وبراجمه: 
نظراً لدور التعليم يف التنمية االقت�سادية واالجتماعية، فقد اأولت �سورية اهتمامًا كبرياً به، 
واعتربته ا�ستثماراً اإن�سانيًا م�ستقبليًا، كما �ساعفت جهودها يف ن�رش التعليم العايل، وعملت على 
الثانوية  االأكرب من خريجي املرحلة  الق�سم  الراغبني فيه ال�ستيعاب  اأمام  اأبوابه  تطويره وفتحت 
يف اجلامعات)29( ، ومتثَّل ذلك يف التو�سع الكمي االأفقي الذي ت�سارعت معدالته ب�سورة كبرية بعد 
اإقرار قانون ا�ستيعاب خريجي ال�سهادة الثانوية كافة يف اجلامعات واملعاهد املتو�سطة منذ بداية 
واجهت  عليها-  االإقبال  تزايد  ونتيجة   - ال�سورية  اجلامعات  اأن  اإال  الع�رشين.  القرن  �سبعينيات 
م�سكلة يف ا�ستيعاب االأعداد املتزايدة من خريجي التعليم الثانوي ب�سكل جتاوز حدود اال�ستيعاب 
اجلامعي، مما اأدى اإىل رفع معدالت القبول فيها، وتراجعت بالتايل معدالت االلتحاق باجلامعات 

ن�سبة اإىل الناجحني يف ال�سهادة الثانوية. 
ف�ساًل عن التزايد ال�سكاين وما فر�سه يف املقابل من منٍو مواٍز يف حاجات ال�سكان للتعليم 
والطلب عليه، مما �سكل �سغطًا على موازنة التعليم العايل وَجَعلها مطالبة مب�ساعفة موازناتها 
لتلبية متطلبات الطلب املتزايد على التعليم العايل، وي�سري تقرير التنمية الب�رشية يف اجلمهورية 
العربية ال�سورية للعام 2005 اإىل اأن بحث اجلامعات ال�سورية يف االآونة االأخرية عن م�سادر متويل 
يف ظل العجز املتزايد للميزانية العامة، و�سغوط االإنفاق، كان اأحد م�سّوغات اعتماد اأنظمة تعليمية 

جديدة كان من بينها نظام التعليم املفتوح)30( . 
اجلامعي  التعليم  من  جديدة  اأمناط  توفري  اإىل  متعددة  �رشائح  حاجة  �سبق  ما  اإىل  ي�ساف 

تتمتع باملرونة، ونذكر منها على �سبيل املثال:  
املوظفني الذين ال ت�سمح لهم ظروفهم بااللتحاق باجلامعات التقليدية.  � 

حاملي ال�سهادة الثانوية القدمية والراغبني يف موا�سلة درا�ستهم اجلامعية.  � 
الفتيات احلا�سالت على املرحلة الثانوية وتزوجن يف �سن مبكرة.  � 

املقيمني يف مناطق جغرافية نائية وال ت�سمح ظروفهم باالبتعاد عن اأ�رشهم.  � 
اأ�سحاب االأو�ساع ال�سحية اخلا�سة التي ال ت�سمح لهم بالدرا�سة النظامية.  � 

احلا�سلني على موؤهالت جامعية ويرغبون يف تبديل تخ�س�ساتهم عن طريق معاودة  � 
الدرا�سة اجلامعية يف حقل اآخر. 

ال�سنوات يف  اأم�سوا عدداً من  اأن  التعليم اجلامعي الأ�سباب خمتلفة بعد  املنقطعني عن  � 
الدرا�سة اجلامعية. 

خريجي املعاهد والراغبني يف احل�سول على �سهادة جامعية.  � 
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ن�ستدل مما �سبق اأهمية وجود هذا النمط من النظام التعليمي يف �سورية، والذي اعتمد مبوجب 

اجلمهورية  مع  تعاون  اتفاقية  خالل  من  وذلك   ،2001/7/29 بتاريخ  ال�سادر   /383/ رقم  املر�سوم 

العربية امل�رشية. وافتتحت برامج التعليم املفتوح يف اجلامعات ال�سورية كربامج ملحقة بالكليات، 

وت�سمل كل جامعة عدداً من التخ�س�سات. ويو�سح اجلدول االآتي:  توزع الربامج يف �سورية، ومدة 

الدرا�سة فيها، وتاريخ افتتاح كل منها. 

اجلدول )1( 

برامج التعليم املفتوح يف �سورية منذ الإحداث وحتى عام 2010/2009 واأعوام الفتتاح 

ومدة الدرا�سة يف كل برنامج:  

البرنامج
جامعة 
دمشق

جامعة 
حلب

جامعة 
الالذقية

جامعة 
حمص

جامعة 
الفرات

مدة 
الدراسة

ترجمة في اللغة 
اإلنكليزية

4 أعوامــ2002/20012010/20092006/20052002/2001

4 أعوامــــــــ2002/2001إعالم

4 أعوامــ2009/2008ــــ2004/2003رياض أطفال

4 أعوامــــــــ2004/2003محاسبة

4 أعوام2004/20032002/20012009/20082009/20082007/2006دراسات قانونية

إعادة تأهيل معلم 
صف

عامان2005/20042005/20042005/20042005/20042005/2004



جتربة التعليم املفتوح يف سورية - دراسة تقوميية يف جامعة حلب من وجهة نظر الدارسني

اجمللةالفلسطينية للرتبية املفتوحة عن بعد 134

دراسات دولية 
ودبلوماسية

4 أعوامــــــــ2007/2006

احلاسوب ونظم 
املعلومات

4 أعوامــــــ2002/2001ــ

إدارة مشاريع 
صغيرة 

ومتوسطة
4 أعوامــــــ2007/2006ــ

الترجمة في اللغة 
الفرنسية

4 أعوامــ2009/20082009/20082010/2009ــ

4 أعوامــــ2002/2001ــــإدارة األعمال

دراسات مالية 
ومصرفية

4 أعوامــــ2010/20092004/2003ــ

هندسة حاسبات 
ومعلومات

5 أعوامــــ2006/2005ــــ

هندسة 
استصالح األراضي

5 أعوامــ2002/2001ــــــ

التسويق والتجارة 
االلكترونية

4 أعوامــ2007/2006ــــــ

المصدر:  من إعداد الباحثة االتحاد الوطني لطلبة سورية، دليل مستقبلك التعليمي، المكتب التنفيذي-

مكتب الدراسات وقضايا الطلبة، اإلصدار الثاني، دمشق، 2010/2009، ص43. 
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ثالثاً- مزايا التعليم املفتوح يف سورية: 
هناك العديد من الفوائد التي حققها تطبيق نظام التعليم املفتوح يف �سورية نح�رش اأهمها 

يف االآتي: 
توفري عائد مادي ودخل ذاتي مهم للجامعة �ساهم كثرياً يف االهتمام بالبيئة اجلامعية  1 .

الداخلية والوفاء مبتطلباتها، وذلك من خالل الر�سوم الدرا�سية. 
توفري دخول اإ�سافية لبع�س االأ�ساتذة اجلامعيني.  2 .

توفري فر�س عمل لعدد من االأفراد �سواء بالن�سبة لالأعمال االإدارية اأو اخلدمية.  3 .

توقيت الدوام يف هذا الربنامج يومي اجلمعة وال�سبت وّلد حراكًا اجتماعيًا، وا�ستثماراً  4 .
ملباين اجلامعة ووقت االأ�ساتذة. 

اإعداد املعلمني من خالل برنامج  رفع �سوية معلمي املرحلة االبتدائية خريجي معهد  5 .
لديهم من كفاءات  للم�ستوى اجلامعي وتطوير ما  تاأهيل معلم �سف، وتاأهيلهم  اإعادة 

تعليمية مما ينعك�س اإيجابًا على طالب املرحلة االبتدائية.  
تو�سيع القاعدة التعليمية واإتاحة الفر�سة للذين مل ي�ستطيعوا اإكمال تعليمهم اجلامعي  6 .

ب�سبب ظروف خمتلفة ملتابعة حت�سيلهم العلمي. 
م�ساعدة من يريد تغيري تخ�س�سه اأو حت�سني و�سعه الوظيفي وهو على راأ�س العمل.  7 .

رابعاً- الدراسة امليدانية لتجربة التعليم املفتوح يف جامعة حلب: 

جمتمع الدراسة: 
واإناثًا  ذكوراً  حلب  جامعة  يف  املفتوح  التعليم  طالب  من  جمموعة  الدرا�سة  جمتمع  �سمل 
من ال�سنوات الدرا�سية كافة، وبلغ عدد الطالب حوايل 15000 طالب وطالبة موزعني على الربامج 
االآتية:  )حا�سوب ونظم معلومات-درا�سات قانونية- اإدارة م�ساريع �سغرية ومتو�سطة- ترجمة 

فرن�سية(. 

عينة الدراسة: 
كليات  يف  وذلك  املفتوح،  التعليم  طالب  من  ع�سوائية  عينة  على  ا�ستبانة   )775( وزعت 
االقت�ساد واحلقوق واالآداب يف جامعة حلب التي ت�سم يف ثناياها برامج التعليم املفتوح جمتمع 
ا�ستبانة   )28( ا�ستبعدت  التي  اال�ستبانات  عدد  وكان  ا�ستبانة،   )744( منها  العائد  وكان  الدرا�سة. 
االآخر، وكان عدد  لعدم جدية املجيبني يف بع�سها  اأو  االإجابات يف بع�سها،  اكتمال  لعدم  نظراً 
اال�ستبانات ال�ساحلة للتحليل من جممل اال�ستبانات التي ُجمعت 716 ا�ستبانة اأي ما ن�سبته 92% 
اأفراد  تقريبًا من عدد اال�ستبانات املوزعة. ويو�سح اجلدول االآتي عدد اال�ستبانات املوزعة على 

عينة الدرا�سة وامل�سرتدة، التي اعتمدت يف التحليل: 
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اجلدول )2( 
ال�ستبانات املوزعة وال�ستبانات العائدة، ون�سبة ال�ستبانات ال�ساحلة 

للتحليل من ال�ستبانات العائدة: 
نسبة االستبانات 

الصاحلة للتحليل من 
االستبانات العائدة )%( 

االستبانات 
الصاحلة 
للتحليل

االستبانات 
املستبعدة

االستبانات 
العائدة

االستبانات 
املوزعة البرنامج

97.1% 302 9 311 320 دراسات قانونية

92.26% 155 13 168 180
احلاسوب ونظم 

املعلومات

97.23% 211 6 217 225 إدارة املشروعات

100% 48 --- 48 50 ترجمة فرنسية

---- 716 28 744 775 اجملموع

تصميم االستبانة: 
يخدم  مبا  الالزمة  املعلومات  على  احل�سول  بهدف  عدة  بخطوات  اال�ستبانة  ت�سميم  مر 

فر�سيات البحث واأهدافه. ومتثلت هذه اخلطوات فيما ياأتي: 
االطالع على عدد من اال�ستبانات ال�سابقة التي تناولت جمال البحث اأو جزًءا منه.  1 .

ممت اال�ستبانة ب�سكل مبدئي اآخذين بعني االعتبار اأهداف الدرا�سة وفرو�سها.  �سُ 2 .

الإبداء  املفتوح  التعليم  جمال  يف  املتخ�س�سني  من  جمموعة  على  اال�ستبانة  ُعر�ست  3 .

الراأي فيها، وقد ُعدلت يف اإطار ما قدِّم من مالحظات ومقرتحات. 
ُعر�ست اال�ستبانة على جمموعة من املتخ�س�سني يف جمال االإح�ساء والبحث العلمي  4 .

اإطار  يف  ُعدلت  وقد  العلمي،  لالأ�سلوب  وموافقتها  بنودها  مدلول  و�سوح  من  للتاأكد 
مالحظاتهم ومقرتحاتهم. 

بعد  اال�ستبانة  بتوزيع  الباحثة  قامت  حيث  لال�ستبانة،  جتريبية  مبرحلة  القيام  مت  5 .

و�سوح  مدى  اإىل  للتعرف  وطالبة؛  طالبًا   )25( م�سغرة  ع�سوائية  عينة  على  التعديل 
ويف  اال�ستبانة،  على  اأبدوها  التي  املالحظات  روجعت  وقد  فهمها،  واإمكانية  االأ�سئلة 

�سوء ذلك ُعدلت اال�ستبانة. 
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وتكونت اال�ستبانة من �ستة حماور هي:  
الأول:  ويتكون من االأ�سئلة )1-5( ، وي�سمل بع�س البيانات العامة عن املجيب مثل  املحور 

العمر، مكان االإقامة، عام االنت�ساب للتعليم املفتوح، املوؤهل العلمي، والعمل. 
املحور الثاين:  يحتوي على ال�سوؤال احلادي ع�رش من اال�ستبانة، وي�سمل �ست عبارات تو�سح 

اأ�سباب ودوافع التحاق الطالب بالتعليم املفتوح. 
راأي  تو�سح  عبارات  ت�سع  على  وا�ستمل  ع�رش،  الثاين  ال�سوؤال  على  يحتوي  الثالث:  املحور 

املجيب وتقوميه للنظام الداخلي يف التعليم املفتوح. 
املحور الرابع:  يحتوي على ال�سوؤال الثالث ع�رش، ويتكون من ثماين عبارات تهدف اإىل معرفة 

راأي املجيب وتقوميه للنظام التعليمي يف التعليم املفتوح. 
املحور اخلام�س:  يحتوي على ال�سوؤال الرابع ع�رش، ويتكون من �ست عبارات تهدف اإىل معرفة 

راأي املجيب، وتقوميه الخت�سا�سه املدرو�س. 
املحور ال�ساد�س:  يحتوي على ال�سوؤال اخلام�س ع�رش، ويتكون من خم�س عبارات تهدف اإىل 

معرفة راأي املجيب يف بع�س املقرتحات للتعليم املفتوح. 
اعتمدت الباحثة على االأ�سئلة املغلقة، التي حتتاج اإىل و�سع اإ�سارة على االإجابة املختارة، 
باأ�سئلة  املتعلقة  االإجابات  نقاط يف �سياغة بع�س  املوؤلف من خم�س  ليكرت  وا�ستخدم مقيا�س 

الدرا�سة، حيث اأعطيت اأوزانًا متدرجة من اأعلى اإىل اأ�سفل، كما هو مبني يف اجلدول االآتي: 
اجلدول )3( 

تثقيل الإجابات املتاحة لأ�سئلة ال�ستبيان: 
ًاإلجابة معارض جداًمعارضمحايدموافقموافق جدا

54321التثقيل

ولتحديد درجة املوافقة حددت ثالثة م�ستويات هي )مرتفعة، متو�سطة، منخف�سة( بناء على 
املعادلة االآتية: 

طول الفئة= احلد االأعلى للبديل- احلد االأدنى للبديل
 عدد امل�ستويات

 1-5 =  
3 

 1.33=  
حيث تكون الدرجة منخف�سة عندما يكون املتو�سط احل�سابي من 1، اإىل اأقل من 2. 33، وتكون 
الدرجة متو�سطة عندما يكون املتو�سط احل�سابي من 2.33 حتى 3.66، اأما الدرجة املرتفعة فعندما 

يكون املتو�سط احل�سابي من 3.67 وما فوق. 
الثبات  معامل  با�ستخدام  البحث  عينة  على  الثبات  اختبار  اأُجري  اال�ستبانة  ثبات  لقيا�س 
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كرونباخ األفا، الذي ميثل متو�سط املعامالت الناجتة عن جتزئة االختبار اإىل اأجزاء بطرق خمتلفة 
اإذا كان يقع بني  ، ومقبواًل  اأقل من )60%(  اإذا كانت نتيجته  . حيث يعترب االختبار �سعيفًا   )31(
 . اأكرب من )80%(  اإذا كان  اإذا كانت نتيجته تقع بني )%80-%70( ، وممتازاً  ، وجيداً   )60%-70%(

ويبني اجلدول االآتي النتائج التي ح�سلت الباحثة عليها يف هذا اخل�سو�س. 
اجلدول )4( 

نتائج قيم ثبات ال�ستبانة ملقايي�س الدرا�سة: 

املقياس املستخدم
عدد 

األسئلة
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

التباين
قيمة 

معامل ألفا
الترتيب حسب 
درجة املوثوقية

626.223.915.220.61315األسباب والدوافع

9256.3239.960.71843تقييم النظام الداخلي

825.125.7232.810.76832تقييم النظام التعليمي

621.124.3118.640.76971تقييم االختصاص

522.123.210.280.62654الطموحات واملقترحات

----35119.6915.17230.150.8286كامل االستبيان

يت�سح من النتائج يف اجلدول ال�سابق اأن قيمة معامل األفا بالن�سبة لكامل اال�ستبانة بلغت 
%82.86، وهي وثوقية مرتفعة، االأمر الذي ميكننا من اعتماد نتائج اال�ستبانة، واعتبارها تعك�س 

راأي االأغلبية ال�سحيح للطالب الذين �سملتهم اال�ستبانة، وهذه الن�سبة تعك�س حقيقة اأننا اإذا قمنا 
اأن نح�سل  التي ُوزعت عليها، فهناك احتمال  العينة نف�سها  اأخرى على  بتوزيع اال�ستمارات مرة 

على االإجابات نف�سها بالن�سبة نف�سها وهي 82.86%. 

املقايي�س الإح�سائية والختبارات امل�ستخدمة يف التحليل:  
والن�سب  للبيانات،  التكراري  التوزيع  خالل  من  الو�سفية  االإح�سائية  االأ�ساليب  ا�ستخدمت 
املئوية للح�سول على مقايي�س ملخ�سة لالإجابات، بهدف الو�سول اإىل نتائج تخدم الدرا�سة. كما 
اال�ستبانة ومتغرياته، وكل حمور من املحاور على حدة،  اأ�سئلة  ُح�سب املتو�سط احل�سابي جلميع 
وقد ُحوِّل املتو�سط احل�سابي لكل عبارة اإىل ن�سبة مئوية تعرب عن االأهمية الن�سبية لكل عبارة، كما 
ا�سُتخدم االنحراف املعياري الذي كلما كانت قيمته �سغرية، كلما دل ذلك على جتان�س اإجابات 
اختبار  وبهدف  �سحيح.  والعك�س  ت�ستتًا  اأقل  واأنها  اال�ستبانة،  اأ�سئلة  على  الدرا�سة  عينة  اأف��راد 

الفر�سيات ا�ستخدمت اإح�سائية االختبار Z الطبيعي. 
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نتائج التحليل الإح�سائي واختبار الفر�سيات: 

تتعلق  والتي  اإليها،  الدرا�سة  تو�سلت  التي  النتائج  على  ال�سوء  اإلقاء  �ساأحاول  البداية  يف 
باملعلومات العامة عن اأفراد العينة. 

الإح�ساء الو�سفي للبيانات العامة عن اأفراد العينة: 

اجلدول  يف  مو�سح  هو  كما  النتائج  وكانت  العامة،  االأ�سئلة  بع�س  بطرح  الباحثة  قامت 
االآتي:

اجلدول )5( 

البيانات العامة لأفراد عينة البحث: 

النسبة املئويةالتكرارالسؤال

العمر

23-1844862.6

29-2422932

35-30263.6

131.8أكثر من 36

مكان اإلقامة

40857حلب

14219.8ريف حلب

12417.3محافظة أخرى

425.9ريف محافظة أخرى

هل انتسبت للتعليم املفتوح في 
نفس عام احلصول على الثانوية؟ 

42359.1نعم

29340.9ال

مؤهلك العلمي

71إجازة

15721.9معهد

55076.8ثانوية

20.3غير ذلك

العمل
14019.6الأعمل

57680.4أعمل 
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، ومن  نالحظ اأن اأغلب اأفراد العينة هم من الفئة العمرية 18-23 اإذ بلغت ن�سبتهم 62.6%. 1
ثم جاءت ن�سبة %32 للفئة العمرية 24-29، بينما بلغت ن�سبة الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
30-35 من اأفراد العينة %3.6، وللعمر من 36 وما فوق %1.8. اأي اأن الن�سبة االأكرب كانت 

من ن�سيب الفئات العمرية االأ�سغر، وكانت تتناق�س بالتدريج كلما زادت الفئة العمرية، 
وميكن اأن نف�رش ذلك باأن االأفراد من الفئات العمرية االأ�سغر يكونون اأكرث حتم�سًا وتطلعًا 
ال�ستكمال درا�ستهم اجلامعية، ومع ذلك فاإن جمموع ن�سب الفئات العمرية من 24 وما 
اأفراد العينة، وهنا تكمن اإحدى مزايا التعليم املفتوح يف منحه  %37.4 من  فوق بلغت 
فر�سًا جديدة للكبار لاللتحاق باجلامعات، واحل�سول على ال�سهادة اجلامعية للراغبني 

يف ذلك. 
نالحظ اأن اأغلب اأفراد العينة هم من حمافظة حلب وريفها، اإذ بلغت ن�سبتهم %57 و 19.8%. 2 
على التوايل، بينما بلغت ن�سبة الطالب من املحافظات االأخرى وريفها %17.3 و 5.9% 
على التوايل، ولعل ذلك عائد اإىل افتتاح تخ�س�سات وبرامج للتعليم املفتوح يف خمتلف 

اجلامعات ال�سورية. 
، وبلغت  معظم اأفراد العينة هم من حاملي ال�سهادة الثانوية فقط اإذ بلغت ن�سبتهم 76.8%. 3
ن�سبة خريجي املعاهد %21.9، وفقط �سبعة طالب من اأ�سل 716 طالب هم من احلا�سلني 
على اإجازة جامعية. اأي اأن الن�سبة االأكرب من الطالب املنت�سبني هم من حاملي ال�سهادات 
الثانوية، وميكن تف�سري ذلك بارتفاع معدالت القبول يف اجلامعات النظامية ال�سورية، 
اإكمال  يف  والراغبني  املعاهد  �سهادات  حملة  من   21.9% ن�سبة  هناك  اأن  نالحظ  كما 
تعليمهم العايل واحل�سول على اإجازة جامعية، وهنا تكمن اإحدى مزايا التعليم املفتوح 
يف اإعطاء فر�سة اإ�سافية للطاحمني يف متابعة درا�ستهم اجلامعية، وحت�سني موؤهلهم 
العلمي. ويف ال�سياق نف�سه جند اأن الن�سبة االأكرب من اأفراد العينة من املنت�سبني للتعليم 
املفتوح يف عام ح�سولهم على ال�سهادة الثانوية نف�سه، اإذ بلغت ن�سبتهم %59.1، يف حني 
اأن ن�سبة الذين مل ينت�سبوا للتعليم املفتوح يف عام احل�سول على ال�سهادة الثانوية نف�سه 
اإ�سافية  باإعطائه فر�سة  املفتوح  التعليم  اإحدى مزايا  اأي�سًا  %40.9، وهنا تظهر  بلغت 
ال�سهادة  على  احل�سول  �سنة  عن  النظر  بغ�س  اجلامعي  تعليمهم  اإكمال  يف  للراغبني 

الثانوية، وهذا ما ال تتيحه اجلامعات النظامية. 
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الذين يعملون  ، بينما بلغت ن�سبة  4 .19.6% العينة  الطالب يف  الذين ال يعملون من  ن�سبة 
%80.4، وتلك اإحدى اإيجابيات التعليم املفتوح من حيث اإمكانية الطالب فيه من اجلمع 

بني الدرا�سة والعمل. 

الإح�ساءات الو�سفية لإجابات اأفراد العينة املتعلقة مبحور )الأ�سباب والدوافع( : 

ُخ�س�س هذا املحور من اال�ستبانة ملعرفة االأ�سباب والدوافع التي دعت الطالب عينة البحث 
مذكورة  غري  اأخرى  ودوافع  اأ�سباب  الإ�سافة  جمااًل  املجيب  واأُعطي  املفتوح،  للتعليم  لالنت�ساب 
واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت  وقد  املفتوح.  للتعليم  لالنت�ساب  دعته  اال�ستبانة  يف 
واالأ�سباب  للدوافع  الرتتيب  اأجري  ثم  عبارة،  لكل  املوافقة  ودرجة  الن�سبية  واالأهمية  املعيارية 

ترتيبًا تنازليًا بدءاً من الدافع االأهم وفق وجهة نظر اأفراد العينة ويو�سح اجلدول االآتي ذلك. 
اجلدول )6( 

ترتيب الإح�ساءات الو�سفية ملتغري اجلانب املعنوي )الأ�سباب والدوافع( ح�سب الأهمية: 

الوسط العبارة
احلسابي

االنحراف 
املعياري

األهمية 
النسبية

درجة 
املوافقة

الرغبة مبتابعة التحصيل العلمي 
واحلصول على إجازة جامعية. 

مرتفعة4.61730.7908192.35

مرتفعة4.34640.9824386.93لتحسني املكانة االجتماعية. 

لتأمني فرص عمل أفضل بعد 
التخرج. 

مرتفعة4.22911.0487784.58

معدلي في الثانوية لم يسمح 
بدخولي التعليم النظامي. 

مرتفعة3.94411.2856278.88

إمكانية اجلمع بني الدراسة 
والعمل. 

مرتفعة3.74161.1726574.83

استنفذت فرص النجاح في 
التعليم اجلامعي النظامي. 

منخفضة1.81420.6959436.28
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اأكرب اأهمية ن�سبية من وجهة  اأن املتغري الذي حاز على  من اجلدول ال�سابق ميكن مالحظة 
العلمي واحل�سول  التح�سيل  الذين �سملتهم اال�ستبانة، هو املتعلق بالرغبة مبتابعة  الطالب  نظر 
اإجازة جامعية تاله مبا�رشة املتغري املتعلق بتح�سني املكانة االجتماعية وبدرجة موافقة  على 
مرتفعة، وهذا يدل على تزايد الوعي االجتماعي واالإدراك باأهمية التعليم و�رشورته، كونه عاماًل 
مهمًا من عوامل احلراك االجتماعي والوظيفي وحت�سني املكانة االجتماعية. ثم جاء يف املرتبة 
يدل على  وبدرجة مرتفعة، وهذا  التخرج  بعد  اأف�سل  بتاأمني فر�س عمل  املتعلق  املتغري  الثالثة 
يوؤمن  اأن  اإىل  وتتطلع  تطمح  وهي  املفتوح،  للتعليم  انت�سبت  العينة  اأفراد  من  جداً  كبرية  فئة  اأن 
املتغري  ثم جاء  اأف�سل. ومن  املفتوح فر�س عمل  التعليم  �سهادة جامعية يف  لها ح�سولها على 
املتعلق باأن معدل الثانوية مل ي�سمح بدخول الطالب التعليم اجلامعي النظامي حيث ح�سل على 
درجة مرتفعة، وهذا يدل على اأن ن�سبة مرتفعة من اأفراد العينة انت�سبت للتعليم املفتوح ب�سبب عدم 
متكنها من دخول التعليم اجلامعي النظامي ب�سبب ارتفاع معدالت القبول يف اجلامعات النظامية، 
اأي اأن التعليم املفتوح يف جامعة حلب قد حقق قدراً من املرونة يف القبول جتاوزت اإىل حد ما 
الدافع االأقل فتعلَّق با�ستنفاذ فر�س  اأما  النظامي.  التعليم اجلامعي  القبول املرتفعة يف  معدالت 
النجاح يف التعليم اجلامعي النظامي، وح�سل هذا املتغري على درجة منخف�سة، وميكن تربير ذلك 
باأن الن�سبة االأكرب من املنت�سبني للتعليم املفتوح من اأفراد العينة كانوا ممن انت�سبوا اإليه يف عام 
ح�سولهم على ال�سهادة الثانوية، اإ�سافة اإىل وجود %21.9 من اأفراد العينة هم من خريجي املعاهد، 
ف�ساًل عن �سدور قرارات بني احلني واالآخر ت�سمح مل�ستنفذي فر�س النجاح يف اجلامعات النظامية 
باإعادة الت�سجيل والدرا�سة فيها. وكنا قد اأ�رشنا اإىل اأننا قمنا باإ�سافة جمال الأ�سباب اأخرى غري 
املذكورة اأعاله ليتمكن الطالب من ذكرها، وكان من بني االأ�سباب والدوافع التي لوحظت، ومل تذكر 
يف اال�ستبانة رغبة االأهل يف ذلك، كما لوحظ عند بع�س الذكور من اأفراد العينة الرغبة يف تاأجيل 
خدمة العلم، وهذا يدل على اأن هناك عدداً من الذكور املنت�سبني للتعليم املفتوح من �سمن دوافعهم 

لالنت�ساب للتعليم املفتوح الرغبة يف تاأجيل خدمة العلم، ولكن بن�سبة قليلة نوعًا ما. 

الإح�ساءات الو�سفية لإجابات اأفراد العينة املتعلقة مبحور )تقييم النظام الداخلي( : 
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للنظام  وتقوميهم  الطالب  نظر  وجهة  ملعرفة  اال�ستف�سارات  بع�س  املحور  هذا  يف  ُطرحت 
الداخلي يف التعليم املفتوح املطبق يف جامعة حلب، وجاءت النتائج كما يلي: 

اجلدول )7( : 
 التكرارات والن�سب املئوية لإجابات اأفراد العينة املتعلقة بتقييم النظام الداخلي: 

العبارة

ً معارض جداًمعارضمحايدموافقموافق جدا

رار
ك

لت
ا

ية
ئو

امل
ة 

سب
لن

ا

رار
ك

لت
ا

ية
ئو

امل
ة 

سب
لن

ا

رار
ك

لت
ا

ية
ئو

امل
ة 

سب
لن

ا

رار
ك

لت
ا

ية
ئو

امل
ة 

سب
لن

ا

رار
ك

لت
ا

ية
ئو

امل
ة 

سب
لن

ا

وجود عدد مناسب من 
املوظفني لتسيير أمور الطلبة. 

172.4628.713518.923933.426336.7

8912.422130.91432014219.812116.9نظام التسجيل جيد. 

كلفة الدراسة في التعليم 
املفتوح مالئمة. 

547.518826.313919.41792515621.8

نظام الدوام يتالءم مع ظروف 
الطالب. 

15521.627538.410915.29112.78612

قاعات التدريس مناسبة 
للقاءات الدورية. 

9212.820128.112817.914820.714720.5

الكتب متوفرة منذ بداية 
الفصل وفي الوقت املناسب. 

223.19613.410614.820728.928539.8

9913.820228.214520.313518.913518.9توقيت االمتحان جيد. 

مدة االمتحان متالئمة مع 
طبيعة األسئلة. 

608.41792512517.519126.716122.5

صدور النتائج االمتحانية 
بوقت مناسب. 

931323132.311916.614420.112918
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وملعرفة اأكرث املتغريات املطروحة مالءمة للطالب، ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات 
املعيارية واالأهمية الن�سبية ودرجة املوافقة لكل عبارة، وبالتايل رتبت ترتيبًا تنازليًا بدءاً من 

العبارة االأكرث اأهمية وفق وجهة نظر اأفراد العينة، ويو�سح ذلك اجلدول االآتي. 
اجلدول )8( 

ترتيب الإح�ساءات الو�سفية ملتغري )النظام الداخلي( ح�سب الأهمية وفق اإجتاهات اأفراد العينة: 

العبارة
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

األهمية 
النسبية

درجة 
املوافقة

نظام الدوام يتالءم مع ظروف 
الطالب. 

متوسطة3.44971.2874868.99%

متوسطة%3.02091.2969560.42نظام التسجيل جيد. 

صدورالنتائج االمتحانية بوقت 
مناسب ومبكر. 

متوسطة3.02091.3289160.42%

متوسطة%2.9931.3343159.86توقيت االمتحان جيد. 

مدة االمتحان متالئمة مع 
طبيعة األسئلة. 

متوسطة2.92041.3486458.41%

كلفة الدراسة في التعليم 
املفتوح مالئمة. 

متوسطة2.72771.2703754.55%

قاعات التدريس مناسبة 
للقاءات الدورية. 

متوسطة2.70111.2901154.02%

الكتب متوفرة منذ بداية 
الفصل وفي الوقت املناسب. 

منخفضة2.11031.1613142.21%

وجود عدد مناسب من 
املوظفني لتسيير أمور الطلبة. 

منخفضة2.06561.0550741.31%

----%2.781.2655.58املتوسط العام واالنحراف العام

من اجلدول ال�سابق يتبني اأن اأكرث االأمور اإيجابية يف نظام التعليم املفتوح يف جامعة حلب 
من وجهة نظر اأفراد العينة متثلت يف اأن نظام الدوام يتالءم مع ظروف الطالب حيث ح�سل على 
اإن اللقاءات الدورية  اإذ  اأهمية ن�سبية من بني املتغريات االأخرى املطروحة يف هذا املحور،  اأكرب 
التي تتم يومي اجلمعة وال�سبت تالئم �رشيحة وا�سعة من الطالب املنت�سبني، وبخا�سة اأن غالبيتهم 
من املوظفني والعاملني. وجاء يف املرتبة الثانية متغري نظام الت�سجيل جيد وممكن اأن يرد ذلك 



أ. دميا األيوبي

145اجمللد الثاني، العدد الرابع، كانون ثاني 2010

اإىل التح�سن والتطور الذي طراأ على عملية الت�سجيل يف جامعة حلب �سواء باإن�ساء �ساالت للت�سجيل 
وتزويدها باأجهزة حا�سوب، اأو من خالل خدمة الت�سجيل عن بعد من خالل موقع التعليم املفتوح 
منا�سب  بوقت  االمتحانية  النتائج  ب�سدور  املتعلق  املتغري  اأن  جند  كذلك  االنرتنت،  على 
االآتية:  توقيت  الن�سبية نف�سها، ثم جاء بعد ذلك كل من املتغريات  االأهمية  ح�سل على درجة 
التعليم  يف  الدرا�سة  وكلفة  االأ�سئلة،  طبيعة  مع  متالئمة  االمتحان  ومدة  جيد،  االمتحان 

اأي�سًا.   متو�سطة  موافقة  وبدرجات  التوايل  على  مالئمة  املفتوح 
على  ح�سل  املوظفني  من  منا�سب  عدد  بوجود  املتعلق  املتغري  اأن  جند  اأخرى  جهة  من 
مع  يتنا�سب  ال  الذي  الكبري  الطالبي  ال�سغط  اإىل  ذلك  يعزى  اأن  وميكن  ن�سبية،  اأهمية  اأقل 
على  ح�سل  حيث  املنا�سب  الوقت  يف  الكتب  توافر  متغري  مبا�رشة  وتاله  املوظفني،  اأع��داد 
درجة موافقة منخف�سة، وهذا ما ي�سري اإىل وجود م�سكلة عدم تاأمني الكتاب املقرر يف الوقت 
على  ح�سل  حيث  الدورية  للقاءات  منا�سبة  التدري�س  قاعات  متغري  ذلك  بعد  جاء  املنا�سب. 
اإىل االأعداد الكبرية  اأن يعزى ذلك  54.02 وبدرجة موافقة متو�سطة، وميكن  اأهمية ن�سبية بلغت 

الدورية.  اللقاءات  بع�س  على  �سغطًا  اأحيانًا  ي�سكل  مما  املفتوح،  للتعليم  للمنت�سبني 
هذا وقد اختربت يف هذا املحور فر�سية العدم االأوىل التي تن�س على اأنه: )ي�سهم النظام 
 Z باختبار  اال�ستعانة  متت  وقد  اإجناحه(  يف  حلب  بجامعة  املطبق  املفتوح  للتعليم  الداخلي 

االآتي:  النتائج كما هو مو�سح يف اجلدول  ، وكانت  االختبار(  )القيمة احلرجة الإح�سائية 
اجلدول )9( 

الأوىل:  للفر�سية   )Z( اختبار  نتائج 

القرار
القيمة 
اجلدولية

القيمة احملسوبة 
إلحصائية االختبار

مستوى الداللة 
اإلحصائي

حجم 
العينة

االنحراف 
العام

املتوسط 
العام

الفرضية 
األولى

رفض فرضية 
العدم

1.96 -4.4 0.05 716 1.26 2.78
اختبار 

الفرضية

من اجلدول ال�سابق يت�سح اأن قيمة موؤ�رش االختبار /Z/ املح�سوبة بالن�سبة لعينة الدرا�سة 
م�ستوى  عند   1.96 تبلغ  التي  اجلدولية   /Z/ قيمة  من  اأكرب  املطلقة  بالقيمة  وهي   -4.4 كانت 
0.05، وحيث اإن قاعدة القرار تن�س على قبول فر�سية العدم، اإذا كانت القيمة  داللة اإح�سائية 
املح�سوبة  القيمة  كانت  اإذا  العدمية  الفر�سية  ورف�س  اجلدولية،  القيمة  من  اأقل  املح�سوبة 
الداخلي  النظام  اإن  العدم املطروحة، ونقول:  القيمة اجلدولية. فلذلك نرف�س فر�سية  اأكرب من 
اإجناح جتربته، وذلك عند م�ستوى داللة  املفتوح املطبق يف جامعة حلب الي�سهم يف  للتعليم 

 .5% اإح�سائية 
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الإح�ساءات الو�سفية لإجابات اأفراد العينة املتعلقة مبحور )تقومي النظام التعليمي( : 
للنظام  وتقوميهم  الطالب  نظر  وجهة  ملعرفة  اال�ستف�سارات  بع�س  املحور  هذا  يف  ُطرحت 

التعليمي يف التعليم املفتوح. وجاءت النتائج كما ياأتي: 
اجلدول )10( : 

التكرارات والن�سب املئوية لإجابات اأفراد العينة املتعلقة مبتغري النظام التعليمي: 

العبارة

ً معارض جداًمعارضمحايدموافقموافق جدا

رار
ك

لت
ا

ية
ئو

امل
ة 

سب
لن

ا

رار
ك

لت
ا

ية
ئو

امل
ة 

سب
لن

ا

رار
ك

لت
ا

ية
ئو

امل
ة 

سب
لن

ا

رار
ك

لت
ا

ية
ئو

امل
ة 

سب
لن

ا

رار
ك

لت
ا

ية
ئو

امل
ة 

سب
لن

ا

تالؤم حجم املقررات مع 
عدد اللقاءات األسبوعية. 

638.818025.112317.220027.915020.9

اجلدية في إعطاء املقرر 
من قبل اجلهاز التدريسي. 

14820.728639.913218.48511.9659.1

املقررات كافية لتغطية 
االختصاص الذي تدرسه. 

1221725235.21722411315.8578

حداثة املقررات وغناها 
باملعلومات. 

1361926737.315721.910114.1557.7

املقررات موزعة على 
أعضاء الهيئة التدريسية 

حسب اختصاصاتهم.  
16222.625435.514620.49212.8628.7

املقررات متالئمة مع 
قدرات الطالب. 

931326236.617023.712217699.6

يتم استخدام وسائل 
تعليمية حديثة ومتنوعة. 

50.760.8638.825735.938553.8

الكفاءة العلمية 
للمدرسني. 

20829.126837.411115.5679.4628.7



أ. دميا األيوبي

147اجمللد الثاني، العدد الرابع، كانون ثاني 2010

ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحراف املعياري واالأهمية الن�سبية ودرجة املوافقة لكل 
عبارة، وبالتايل رتبت بدءاً من املتغري االأكرث اإيجابية وفق وجهة نظر اأفراد العينة. 

اجلدول )11( 
ترتيب الإح�ساءات الو�سفية ملتغري )تقييم النظام التعليمي( وفق اجتاهات اأفراد العينة ح�سب الأهمية: 

العبارة
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

األهمية 
النسبية

درجة 
املوافقة

مرتفعة%3.68851.2264873.77الكفاءة العلمية للمدرسني. 

متوسطة%3.51261.2030870.25اجلدية في إعطاء املقرر من قبل اجلهاز التدريسي. 

املقررات موزعة على أعضاء الهيئة التدريسية 
حسب اختصاصاتهم.  

متوسطة3.50561.21770.11%

متوسطة%3.45811.1717869.16حداثة املقررات وغناها باملعلومات. 

متوسطة%3.37571.170767.51املقررات كافية لتغطية االختصاص الذي تدرسه. 

متوسطة%3.26261.1723165.25املقررات متالئمة مع قدرات الطالب. 

متوسطة%2.72911.2843554.58تالؤم حجم املقررات مع عدد اللقاءات األسبوعية. 

استخدام وسائل تعليمية حديثة ومتنوعة )انترنت، 
أقراص حاسوبية، بث إذاعي وتلفزيوني.... الخ( . 

منخفضة1.5880.743731.76%

---%3.141.1562.80املتوسط العام واالنحراف العام

من اجلدول ال�سابق نالحظ اأن املتغري املتعلق بالكفاءة العلمية للمدر�سني ح�سل على اأكرب 
اأهمية ن�سبية، تاله مبا�رشة متغريا اجلدية يف اإعطاء املقرر من قبل اجلهاز التدري�سي واأن املقررات 
موزعة على اأع�ساء الهيئة التدري�سية ح�سب اخت�سا�ساتهم، وممكن اأن ن�ستدل من ذلك عمومًا على 
قناعة الطالب وثقتهم بكفاءة مدر�سيهم، يف حني كانت اأكرب م�سكلة للطالب يف النظام التعليمي 
واإذاعي  تلفزيوين  وبث  انرتنت  من  ومتنوعة  حديثة  تعليمية  و�سائل  ا�ستخدام  عدم  يف  تتمثل 
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اأغلب  املدر�س  عن  الطالب  بعد  وتالئم  للطالب،  املعلومة  اإي�سال  يف  ت�ساعد  حا�سوبية  واأقرا�س 
اإىل حما�رشات تقليدية، كما هو احلال  الدورية  اللقاءات  اأدى دوراً يف حتويل  االأوقات، وهذا ما 
يف التعليم النظامي، اإذ اإن االأ�ستاذ اجلامعي هو امل�سدر الوحيد الإي�سال املعلومة، وهو ما جعله 
والقائمة  املفتوح،  التعليم  الدورية يف  اللقاءات  نوعًا ما عن فكرة  ال�رشح، ويبتعد  ي�ستفي�س يف 
على تو�سيح الغمو�س واالإجابة عن اأ�سئلة الطالب وا�ستف�ساراتهم بعد حت�سريهم خالل االأ�سبوع. 
يلي تلك امل�سكلة مبا�رشة وفق وجهة نظر اأفراد العينة م�سكلة عدم تالوؤم حجم املقررات مع عدد 
اللقاءات االأ�سبوعية، وبخا�سة اأن هذه اللقاءات هي و�سيلة االت�سال التعليمية الوحيدة امل�ستخدمة 

يف اإي�سال املعلومة للطالب. 

اأنه: )ي�سهم النظام  هذا وقد اختريت يف هذا املحور فر�سية العدم الثانية التي تن�س على 
التعليمي للتعليم املفتوح املطبق بجامعة حلب يف اإجناحه( وا�ستعانت الباحثة باختبار Z )القيمة 
هو  كما  النتائج  وكانت  املطروحة،  العدم  فر�سية  الختبار  وذلك  االختبار(  الإح�سائية  احلرجة 

مو�سح يف اجلدول االآتي: 
اجلدول )12( 

نتائج اختبار )Z( للفر�سية الثانية

القرار
القيمة 
اجلدولية

القيمة احملسوبة 
إلحصائية االختبار

مستوى الداللة 
اإلحصائي

حجم 
العينة

االنحراف 
العام

املتوسط 
العام

الفرضية 
الثانية

رفض فرضية 
العدم

1.96 3.5 0.05 716 1.15 3.14
اختبار 

الفرضية

الدرا�سة  لعينة  بالن�سبة  املح�سوبة   /Z/ االختبار  اأن قيمة موؤ�رش  يت�سح  ال�سابق  من اجلدول 
كانت 3.5، وهي اأكرب من قيمة /Z/ اجلدولية التي تبلغ 1.96 عند م�ستوى داللة اإح�سائية 0.05، لذلك 
بجامعة  املطبق  املفتوح  للتعليم  التعليمي  النظام  اإن  ونقول:   املطروحة،  العدم  فر�سية  نرف�س 

حلب الي�سهم يف اإجناح جتربته، وذلك عند م�ستوى داللة اإح�سائية 5%. 
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الإح�ساءات الو�سفية لإجابات اأفراد العينة املتعلقة مبحور )تقييم الخت�سا�س( :  

ُطرحت يف هذا املحور بع�س اال�ستف�سارات ملعرفة وجهة نظر الطالب وتقوميهم الخت�سا�سهم 
الذي يدر�سونه. وجاءت النتائج كما ياأتي: 

اجلدول )13( : 

التكرارات والن�سب املئوية لإجابات اأفراد العينة املتعلقة مبتغري تقييم الخت�سا�س: 

العبارة

ً معارضمحايدموافقموافق جدا
معارض 

جداً

رار
ك

لت
ا

ية
ئو

امل
ة 

سب
لن

ا

رار
ك

لت
ا

ية
ئو

امل
ة 

سب
لن

ا

رار
ك

لت
ا

ية
ئو

امل
ة 

سب
لن

ا

رار
ك

لت
ا

ية
ئو

امل
ة 

سب
لن

ا

رار
ك

لت
ا

ية
ئو

امل
ة 

سب
لن

ا

اختصاصك يلبي رغباتك 
وطموحاتك.

29040.528239.48311.6365253.5

اختصاصك يواكب التقدم 
العلمي.

21830.428940.412817.9588.1233.2

اختصاصك يحوي مقررات ذات 
عالقة وارتباط بالواقع. 

20228.229841.611616.2608.4405.6

اختصاصك يلبي متطلبات 
سوق العمل.

1932727838.815321.4608.4324.5

اختصاصك سيؤمن لك فرص 
عمل أفضل بعد التخرج.

17624.624033.518826.3679.4456.3

الطلب على خريج اختصاصك 
يتوافق والطلب على نظيره في 

التعليم النظامي.
131.8152.120328.42363324934.8

واالنحراف  احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت  ال�سابق،  اجلدول  بيانات  على  وباالعتماد  هذا 
املعياري واالأهمية الن�سبية ودرجة املوافقة لكل متغري، وبالتايل اأجري الرتتيب التنازيل للمتغريات 

ح�سب اأهميتها وفق وجهة نظر اأفراد العينة، وجاءت النتائج كما هو مو�سح يف اجلدول االآتي:  
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اجلدول )13( 

 ترتيب الإح�ساءات الو�سفية ملتغري )تقومي الخت�سا�س( وفق اجتاهات اأفراد العينة ح�سب الأهمية: 

العبارة
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

األهمية 
النسبية

درجة 
املوافقة

مرتفعة%4.08381.0152581.68اختصاصك يلبي رغباتك وطموحاتك. 

مرتفعة%3.86731.0393677.35اختصاصك يواكب التقدم العلمي. 

اختصاصك يحوي مقررات ذات عالقة 
وارتباط بالواقع.  

مرتفعة3.78491.1124775.70%

مرتفعة%3.75421.077972.15اختصاصك يلبي متطلبات سوق العمل. 

اختصاصك سيؤمن لك فرص عمل أفضل 
بعد التخرج. 

متوسطة3.60751.1384744.92%

الطلب على خريج اختصاصك يتوافق 
والطلب على نظيره في التعليم النظامي. 

منخفضة2.03210.9373840.64%

---%3.521.0565.41املتوسط العام واالنحراف العام

ومن خالل اجلدول ال�سابق ن�ستطيع اأن نلحظ اأن اأكرث االأمور االإيجابية لدى اأفراد العينة هو 
اأن االخت�سا�س املدرو�س يلبي رغبات اأفراد العينة وطموحاتهم، يف حني اأن اأكرب م�سكلة يف هذا 
املجال بالن�سبة الأفراد العينة هي توقعهم بعدم متاثل فر�س العمل بني خريجي االخت�سا�سات 
املت�سابهة بني التعليم املفتوح والتعليم النظامي، وذلك على الرغم من اعتقاد معظم اأفراد العينة 
التكرارات  خالل  من  الحظناه  ما  وهذا  التخرج،  بعد  اأف�سل  عمل  فر�س  على  �سيح�سلون  باأنهم 
والن�سب املئوية يف اجلدول رقم )13( . وذلك يدل على اأن هناك خوفًا دائمًا لدى الطالب من عدم 
االعرتاف ب�سهاداتهم يف الدوائر الر�سمية وامل�سابقات التوظيفية، وحتى جهات القطاع اخلا�س، 
االعرتاف  على  القرارات  تاأكيد  من  بالرغم  النظامي  التعليم  �سهادة  مع  �سهاداتهم  متاثل  ومدى 

ب�سهادة التعليم املفتوح واعتبارها مماثلة للتعليم النظامي. 
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وقد اختربت يف هذا املحور فر�سية العدم الثالثة التي تن�س على:  )اإن تقومي طلبة التعليم 
الإح�سائية  احلرجة  )القيمة   Z باختبار  ا�ستعني  اإيجابي(  تقومي  هو  الخت�سا�ساتهم  املفتوح 
النتائج كما هو مو�سح يف اجلدول  العدم املطروحة، وكانت  ، وذلك الختبار فر�سية  االختبار( 

االآتي: 
اجلدول )14( 

نتائج اختبار )Z( للفر�سية الثالثة: 

القرار
القيمة 
اجلدولية

القيمة احملسوبة 
إلحصائية االختبار

مستوى الداللة 
اإلحصائي

حجم 
العينة

االنحراف 
العام

املتوسط 
العام

الفرضية 
الثالثة

رفض فرضية 
العدم

1.96 13 0.05 716 1.05 3.52
اختبار 

الفرضية

الدرا�سة  لعينة  بالن�سبة  املح�سوبة   /Z/ االختبار  اأن قيمة موؤ�رش  يت�سح  ال�سابق  من اجلدول 
 ،0.05 اإح�سائية  داللة  م�ستوى  عند   1.96 تبلغ  التي  اجلدولية   /Z/ قيمة  من  اأكرب  وهي   13 كانت 
التعليم املفتوح يف جامعة حلب  اإن تقومي طلبة  العدم املطروحة، ونقول:   لذلك نرف�س فر�سية 

الخت�سا�ساتهم هو تقومي غري اإيجابي، وذلك عند م�ستوى داللة اإح�سائية 5%. 
والطموحات  )املقرتحات  مبحور  املتعلقة  العينة  اأفراد  لإجابات  الو�سفية  الإح�ساءات 

امل�ستقبلية( : 

ُطرحت يف هذا املحور بع�س املقرتحات ملعرفة وجهة نظر الطالب واأكرثها اأهمية بالن�سبة 
لكل  املوافقة  الن�سبية ودرجة  املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري واالأهمية  ُح�سب  لهم، وقد 
متغري، وبالتايل ُرتبت الرغبات ترتيبًا تنازليًا بدءاً من الرغبة التي حازت على اأكرب اأهمية ن�سبية 
وفق وجهة نظر اأفراد العينة. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن اأكرث املتطلبات والرغبات اأهمية بالن�سبة 
الأفراد العينة متثلت يف اإتاحة املجال ملتابعة االخت�سا�س يف الدرا�سات العليا )مرحلة املاج�ستري 
والدكتوراه( ، علمًا باأنه قد �ُسمح لهم بالت�سجيل يف مرحلة الدبلوم والتاأهيل الرتبوي يف بع�س 
التخ�س�سات، وجاء بعدها مبا�رشة الرغبة املتمثلة بتطوير الو�سائل التعليمية مما يخفف بدوره 
ال�سغط احلا�سل اأثناء اللقاءات الدورية، وبخا�سة اأن هذه اللقاءات هي الو�سيط التعليمي الوحيد 
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الذي يتوا�سل من خالله الطالب مع اأ�ساتذتهم، ثم جاء بعد ذلك املطلب املتعلق بتاأ�سي�س جامعة 
مفتوحة م�ستقلة عن اجلامعة النظامية، تاله الرغبة بتوفري مكتبة الكرتونية، وبخا�سة اأن نظام 
اال�ستعارة يف املكتبات يف الكليات ال ي�سمح باإعارة الكتب لطالب التعليم املفتوح، وقد جاء يف 

اآخر تلك الرغبات االقرتاح املتمثل يف توزيع حما�رشات م�سائية على مدار االأ�سبوع. 

واجلدول االآتي ي�سري اإىل ما �سبق.  
اجلدول )15( 

ترتيب اأهمية املقرتحات والطموحات امل�ستقبلية ومدى تاأييد مفردات العينة ل�ستخدامها: 

الوسط االقتراحات والطموحات
احلسابي

االنحراف 
املعياري

األهمية 
النسبية

درجة 
املوافقة

مرتفعة%4.84920.5441597إتاحة اجملال ملتابعة االختصاص في املاجستير والدكتوراه. 

مرتفعة%4.56010.7848491تطوير الوسائل التعليمية. 

مرتفعة%4.51120.9044690تأسيس جامعة مفتوحة مستقلة عن اجلامعة النظامية. 

مرتفعة%4.18851.2789684توفير مكتبة الكترونية. 

مرتفعة%4.10341.3287382توزيع الدوام على مدار األسبوع )محاضرات مسائية( . 

مقرتحات البحث: 
بناء على النتائج ال�سابقة ميكن طرح املقرتحات االآتية: 

تاأمني كادر اإداري متخ�س�س من اأهل اخلربة ومنا�سب بالعدد، للقيام بالوظائف االإدارية  1 .

والطالبية واالإمتحانية...... الخ، وذلك مبا يتنا�سب مع اأعداد طالب التعليم املفتوح. 
حل م�ساألة تاأخر الكتاب اجلامعي والتن�سيق مع مديرية املطبوعات اجلامعية، وب�سكل  2 .

م�ستمر لتاليف هذه امل�سكلة، والعمل على تاأمني الكتب واملقررات الدرا�سية، وم�ستلزمات 
العملية التعليمية ب�سكل م�سبق الأي برنامج �سيتم افتتاحه. 

وخرباء  تربويني  ت�سم  متكاملة  فرق  خالل  من  واملقررات  التعليمية  امل��واد  تطوير  3 .

مكتبات  واأخ�سائيي  امل�ستخدمة  االت�سال  وو�سائط  والتكنولوجيا  املو�سوعات  يف 
وغريهم. 
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دعم برامج التعليم املفتوح بالو�سائط التعليمية التكنولوجية احلديثة مثل:  االأقرا�س  4 .

املدجمة والن�سو�س التعليمية امل�سموعة واملرئية. 
فتح قنوات ات�سال حديثة بني الطالب واملدر�س مثل:  البث االإذاعي والتلفزيوين، وتوفري  5 .

على  ال�سغط  يخفف  مما  املفتوح  التعليم  حما�رشات  تعر�س  تعليمية  ف�سائية  قناة 
اللقاءات الدورية. 

التاأ�سي�س لقاعدة الكرتونية تخدم ا�سرتاتيجية التعليم عن بعد، وذلك من خالل اجلمع  6 .

بني التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بعد، وذلك من خالل تقدم علمي تكنولوجي تقوم 
الإثراء  جمااًل  توفر  حديثة  ات�ساالت  وو�سائل  منا�سبة  تقنية  تكنولوجية  بنية  بتهيئته 
العملية التعليمية، ومتّكن الطالب من التغلب على عن�رشي الزمن وامل�سافة. وا�ستخدام 
اللقاءات  على  الطالبي  ال�سغط  من  ب��دوره-   – يخفف  ال��ذي  االأم��ر  االنرتنت  �سبكة 

الدورية. 
ال�سماح لطالب التعليم املفتوح مبتابعة الدرا�سة يف مرحلة املاج�ستري والدكتوراه وذلك  7 .

اإ�سافة  التعليم املفتوح بذلك  الطالب، ويكون  اآلية ت�سمح بقبول ن�سبة معينة من  وفق 
يعطي  فاإنه  منه،  حرموا  ممن  وا�سعة  ل�رشائح  للتعليم  اإ�سافية  فر�سة  اأعطى  قد  لكونه 
على  ح�سلوا  ممن  العايل  تعليمهم  اإمتام  يف  يرغبون  الذين  للطالب  اأخر  فر�سًا  اأي�سًا 

معدالت مرتفعة يف اأثناء درا�ستهم يف التعليم اجلامعي املفتوح. 
اإن�ساء جامعة مفتوحة م�ستقلة لربامج التعليم املفتوح، حيث تكون اجلامعة بذلك اأقدر  8 .

على ح�رش م�ستلزمات التعليم املفتوح ومتطلباته تطويره. 
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ملحق 

ا�ستبيان بحث بعنوان جتربة التعليم املفتوح يف �سورية درا�سة تقوميية يف جامعة حلب من 
وجهة نظر الدار�سني. 

الزمالء الطالب: 
اأرجو منكم التكرم باالإجابة على اأ�سئلة اال�ستبانة املرفقة بو�سع )ü( يف املكان املنا�سب 
اأن م�ساركتكم يف االإجابة عن  مع االأخذ يف االعتبار حتري الدقة واملو�سوعية، ومما ال�سك فيه 

اأ�سئلة اال�ستبانة �سيكون له االأثر البالغ على نتائج الدرا�سة. 
و�ستعامل  العلمي  البحث  لغر�س  اإال  ت�ستخدم  لن  �ستملوؤها  التي  املعلومات  اأن  لكم  ونوؤكد 

بغاية من ال�رشية. 
�ساكرين ح�سن تعاونكم،،، 

        الباحث��ة

أوالً- البيانات العامة:  فضالً ضع إشارة  يف اخلانة املناسبة 

العمر بالسنوات:  18-23 £  24-29 £ 30-35 £  36 فأكثر£. 1

مكان اإلقامة:  حلب£  ريف حلب£  محافظة أخرى£  ريف محافظة أخرى £. 2  

هل انتسبت إلى التعليم المفتوح في نفس العام الذي حصلت فيه على الشهادة الثانوية:  نعم £. 3  ال 

£

أعلى مؤهل علمي وصلت إليه قبل تسجيلك في التعليم المفتوح: إجازة £  معهد£. 4 

   ثانوية£  غير ذلك اذكره£ 

هل تعمل: أعمل£   ال أعمل £. 5  
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ثانياً- األسباب والدوافع اليت دعتك للتسجيل يف التعليم املفتوح: 
ف�ساًل �سع اإ�سارة )ü( يف اخلانة املنا�سبة ملدى موافقتك على االأ�سباب والدوافع التي دعتك 

للت�سجيل يف التعليم املفتوح:  
هل األسباب والدوافع التي دعتك 
للتسجيل في التعليم املفتوح هي

ً معارض جداًمعارضمحايدموافقموافق جدا

معدلي في الثانوية لم يسمح 
بدخولي التعليم النظامي. 

استنفذت فرص النجاح في 
التعليم اجلامعي النظامي. 

الرغبة مبتابعة التحصيل العلمي 
واحلصول على إجازة جامعية. 

لتحسني املكانة االجتماعية. 

إمكانية اجلمع بني الدراسة 
والعمل. 

لتأمني فرص عمل أفضل بعد 
التخرج. 

أسباب أخرى )اذكرها( 
 ..................................................................................................................................

ثالثاً- تقييم النظام الداخلي يف التعليم املفتوح:  
اخلانة  يف   )ü( اإ�سارة  �سع  ف�ساًل  املفتوح  التعليم  يف  الداخلي  النظام  يف  راأيك  عن  عرب 

املنا�سبة ملدى موافقتك على تلك العبارات.  
معارض جداًمعارضمحايدموافقموافق جداًوضح رأيك في النظام الداخلي

وجود عدد مناسب من 
املوظفني لتسيير أمور الطلبة. 

نظام التسجيل جيد. 

كلفة التسجيل والدراسة في 
التعليم املفتوح مالئمة. 

نظام الدوام يتالءم مع ظروفك. 
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قاعات التدريس مناسبة 
للقاءات الدورية. 

الكتب متوفرة منذ بداية 
الفصل وفي الوقت املناسب. 

توقيت االمتحان جيد. 

مدة االمتحان متالئمة مع 
طبيعة األسئلة. 

صدورالنتائج االمتحانية بوقت 
مناسب. 

     رابعاً- تقييم النظام التعليمي:  
اخلانة  )ü( يف  اإ�سارة  ف�ساًل �سع  املفتوح  التعليم  التعليمي يف  النظام  راأيك يف  عرب عن 

املنا�سبة ملدى موافقتك على العبارات التالية. 

معارض جداًمعارضمحايدموافقموافق جداًوضح رأيك في النظام التعليمي

تالؤم حجم املقررات مع عدد اللقاءات 
األسبوعية. 

اجلدية في إعطاء املقرر من قبل اجلهاز 
التدريسي. 

املقررات موزعة على أعضاء الهيئة 
التدريسية حسب اختصاصاتهم.  

حداثة املقررات وغناها باملعلومات. 

املقررات كافية لتغطية االختصاص الذي 
تدرسه. 

املقررات متالئمة مع قدرات الطالب. 

يتم استخدام وسائل تعليمية حديثة 
ومتنوعة )انترنت، أقراص حاسوبية وأشرطة، 

تلفزيون، برامج إذاعية..... الخ( . 

األسلوب التعليمي في نظام التعليم املفتوح 
ينمي قدرتك على التعلم الذاتي ويزيد من 
اعتمادك على نفسك في حتصيل املعرفة. 
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خامساً- تقييم االختصاص الذي تدرسه:  
عرب عن راأيك يف االخت�سا�س الذي تدر�سه يف التعليم املفتوح. ف�ساًل �سع اإ�سارة )ü( يف 

اخلانة املنا�سبة ملدى موافقتك على تلك العبارات.  
معارض جداًمعارضمحايدموافقموافق جداًوضح رأيك في االختصاص الذي تدرسه

اختصاصك يلبي رغباتك وطموحاتك. 

اختصاصك يواكب التقدم العلمي. 

اختصاصك يحوي مقررات ذات عالقة 
وارتباط بالواقع.  

اختصاصك يلبي حاجات اجملتمع 
ومتطلبات سوق العمل. 

اختصاصك سيؤمن لك فرص عمل أفضل 
بعد التخرج. 

الطلب على خريج اختصاصك يتوافق 
والطلب على نظيره في التعليم النظامي. 

سادساً- املقرتحات والطموحات املستقبلية:  
فيما يلي بع�س مقرتحات وروؤى لتطوير التعليم املفتوح ف�ساًل �سع اإ�سارة )ü( يف اخلانة 

املنا�سبة ملدى موافقتك على تلك العبارات.  
معارض جداًمعارضمحايدموافقموافق جداًهل تقترح

تأسيس جامعة مفتوحة )لبرامج التعليم 
املفتوح( مستقلة عن اجلامعة النظامية. 

زيادة عدد اللقاءات الدورية. 

توزيع الدوام على مدار األسبوع )محاضرات 
مسائية( . 

توفير مكتبة الكترونية لطالب التعليم 
املفتوح. 

إتاحة اجملال ملتابعة االختصاص في 
الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراه( . 




