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ملخص:

هدفت هذه الدرا�سة اإىل فح�س االأ�ساليب االإ�رشافية للم�رشفني االأكادمييني )هيئة التدري�س( 
الغربية وقطاع  ال�سفة  التعليمية يف  القد�س املفتوحة يف جميع مناطقها ومراكزها  يف جامعة 
غزة يف �سوء خ�سائ�س التعليم املتمركز على الدار�س يف الف�سل الدرا�سي االأول للعام اجلامعي 

 .2009/2008

اأربعة  على  موزعة  فقرة   )44( من  تاألفت  الباحثنْي  اإعداد  من  ا�ستبانة  الدرا�سة  وا�ستخدمت 
االأ�ساليب  التحفيزية،  االإ�رشافية  االأ�ساليب  االإ�رشافية املي�رشة واالإر�سادية،  االأ�ساليب  حماور هي: 
االإ�رشافية امل�ساركة للدار�سني، االأ�ساليب االإ�رشافية املتعلقة باأ�سالة التعليم. و�سارك يف الدرا�سة 

عينة من امل�رشفني املتفرغني بلغ عددها )243( م�رشفًا وم�رشفة. 
االأكادمييون  امل�رشفون  ي�ستخدمها  التي  االإ�رشافية  االأ�ساليب  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت 
املتفرغون يف جامعة القد�س املفتوحة متمركزة على الدار�س يف م�ستوى عاٍل مبتو�سط ح�سابي 
عاٍل بلغ )4.27( من اأ�سل )5( نقاط، وتقدر ن�سبته ب� )%85.4(، واأن جميع حماور الدرا�سة االأربعة 
االآنفة الذكر ح�سلت اأي�سًا على متو�سطات ح�سابية عالية بلغت )4.23( ملحور االأ�ساليب املي�رشة 
ب�ِ  ن�سبته  وتقدر  التحفيزية  االأ�ساليب  ملحور   )4.34( و   ،)84.6%( ب�ِ  ن�سبته  وتقدر  واالإر�سادية، 
)4.29( ملحور  و   ،)85%( ب�ِ  ن�سبته  للدار�سني وتقدر  امل�ساركة  االأ�ساليب  )4.25( ملحور  و   ،)86.6%(
اأنه ال يوجد  اأي�سًا  النتائج  )%85.8(. واأظهرت  االأ�ساليب املتعلقة باأ�سالة التعليم وتقدر ن�سبته ب�ِ 
االإ�رشافية، ولكن يوجد  االأ�ساليب  التعليمية، على  العلمية، واخلربة  اأثر ملتغريات اجلن�س، والرتبة 
اأثر ملتغري الدرجة العلمية يف حمور االأ�ساليب املتعلقة باأ�سالة التعليم ل�سالح درجة املاج�ستري، 
اأما يف باقي املحاور املتعلقة باالأ�ساليب االإ�رشافية املي�رشة واالإر�سادية، واالأ�ساليب االإ�رشافية 
فال  الكلية،  الدرجة  يف  اأي�سًا  واملتعلقة  للدار�سني،  امل�ساركة  االإ�رشافية  واالأ�ساليب  التحفيزية، 
املي�رشة  االأ�ساليب  االأكادميي يف حمور  الربنامج  اأثر ملتغري  اأي�سًا  للمتغري، كما يوجد  اأثر  يوجد 
االإدارية واالقت�سادية، واأما يف باقي املحاور االأخرى، ويف  العلوم  واالإر�سادية ل�سالح برنامج 

الدرجة الكلية فال يوجد اأثر لهذا املتغري. 



د. نادر أبو خلف - أ.د. حممد أبو طه

77اجمللد الثاني، العدد الرابع، كانون ثاني 2010

Abstract:

The study intended to examine the supervisory methods used by the 
academic supervisors (teaching staff) in the educational regions and centers 
of Al - Quds Open University in the West Bank and Gaza Strip in the light of 
the characteristics of learner - centered education in the first semester of the 
academic year 2008/2009. 

The study used a questionnaire built by the two researchers which 
consisted of (44) items and was classified into four categories as follows: 
the facilitating and guiding supervisory methods (FGSM)، the motivational 
supervisory methods (MSM)، the learner - participatory supervisory methods 
(LPSM)، and the genuine learning supervisory methods (GLSM). The number 
of full - time academic supervisors who participated in the study was (243). 

The results of the study showed that the supervisory methods used by 
the full - time academic supervisors at Al - Quds Open University were highly 
learner - centered with a general average (4.27) out of (5) points that equaled 
(85.4%). The results of all the four categories of the questionnaire were high 
with averages rating (4.23) for FGSM that equaled (84.6%)، (4.34) for MSM 
that equaled (86.6%)، (4.25) for LPSM that equaled (85%)، and (4.29) for the 
GLSM that equaled (85.8%). The results also showed there were no significant 
differences in the supervisory methods of the academic supervisors due to 
sex، academic ranking، and educational experience variables. But the study 
showed significant differences in the genuine learning methods category in 
favor of the Master’s degree holders among academic supervisors. On the 
other hand، the results did not show any significant differences in the total 
average or the other three categories. The results also showed significant 
differences in the facilitating and guiding supervisory methods category 
in favor of the Administrative and Economic Sciences Program ، while the 
other three categories and the total average did not show any significant 
differences. 
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مقدمة: 

ومذهبه،  طريقته  اتبعت  اأي  فالن  اأ�سلوب  �َسَلكُت  ويقال  الطريق،  باأنه  لغًة  االأ�سلوب  ُيعرَّف 
واأ�سلوب الكاتب: طريقته يف كتابته )املعجم الو�سيط، ج1: 453(. وُيعرَّف االأ�سلوب ا�سطالحًا باأنه 
الطريقة اأو الكيفية التي يتناول بها املعلم طريقة التدري�س اأثناء قيامه بعملية التدري�س )اإبراهيم، 

 .)6 :2005

اأ�سلوبًا  وُيوؤثر االأ�سلوب تاأثرياً كبرياً على عقول الدار�سني ونفو�سهم، فاملعلم الذي ي�ستخدم 
م�سوقًا ينفذ اإىل عقول الدار�سني ونفو�سهم، ويحبب لهم املو�سوع، يبقى اأثره عليهم ما دامت لهم 
احلياة، وعلى العك�س اإذا كان املعلم ي�ستخدم اأ�سلوبًا مماًل منفراً، فاإنه يرتك �سورة �سلبية يف عقول 
فاالأ�سلوب  لذلك،  االأثر طوياًل يف حياتهم.  ويبقى هذا  املو�سوع،  فيبغ�سون  ونفو�سهم،  الدار�سني 

مهم اأهمية املو�سوع نف�سه، وكالهما يوؤثران يف مدى حتقق االأهداف املرجوة من التعليم. 
ونالحظ من جتربتنا الرتبوية اأنه يحكم اأ�ساليَب التعليم االأموُر االآتية: 

اللغة  اأو  االجتماعيات،  تعليم  اأ�ساليب  غري  الريا�سيات  تعليم  فاأ�ساليب  املو�سوع:  طبيعة  اأولً، 
العربية، اأو االإجنليزية اأو احلا�سوب. . . اإلخ. 

ثانياً، املرحلة العمرية: فاأ�ساليب التعليم لل�سف االأول االأ�سا�سي تختلف بالطبع عن اأ�ساليب تعليم 
املرحلة الثانوية، واأ�ساليب التعليم يف الكلية اجلامعية اأو اجلامعة تختلف عن املدر�سة الثانوية، 

واأ�ساليب التعليم يف اجلامعة االنتظامية تختلف عن اأ�ساليب اجلامعة املفتوحة عن بعد. 
ثالثاً، اأهلية املعلم: فاملعلم الذي تاأهل تربويًا يختلف يف اأ�سلوبه عن املعلم الذي مل يتعر�س الأي 

نوع من التاأهيل الرتبوي. 
رابعاً، �سخ�سية املعلم: وتتمثل يف طبيعته النف�سية و�سفاته اجل�سمية وثقافته وجتربته وميوله 

واهتماماته ون�سجه. 
اإن من اأ�سهر اأ�ساليب التعليم يف الكلية اأو اجلامعة اأ�سلوب املحا�رشة حيث يقوم املحا�رش 
بعر�س املو�سوع اأمام طلبته وي�رشحه لهم بهدف اإفهامهم اإياه. ومع اأن هذا االأ�سلوب اأثر تاأثرياً 
كبرياً على املتعلمني منذ األوف ال�سنني، اإال اأنه يتعر�س هذه االأيام ل�سهام نقد �سديدة حيث يو�سف 

بالتلقني وح�سو االأدمغة واال�ستظهار للمو�سوع دون ا�ستيعاب. وذلك لالأ�سباب االآتية: 
الإنهائها يف  املحا�رشة  ينهمك يف  املحا�رش  اإن  اإذ  الدر�س،  الدار�سني يف  اإ�رشاك  عدم  1 .

وقتها املحدد. 
جعل املعلم امل�سدر الوحيد للمعرفة، مما قد ي�سعف مهارة القراءة والبحث يف مراجع  2 .

خمتلفة عند الدار�سني ورمبا يتولد عنه االإهمال اأي�سًا. 
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اإ�سعاف م�ستوى الفهم عند الدار�سني، وبخا�سة اإذا مل يتوقف املعلم يف اأثناء املحا�رشة  3 .

بني احلني واالآخر كي يخترب الدار�سني. 
اإهمال الدار�سني من ذوي القدرات املنخف�سة اإذا ما ركز املعلم يف اأثناء املحا�رشة على  4 .

الفئة من ذوي القدرات العليا من الدار�سني. 
اإ�سعاف خطة املعلم التدري�سية اإذا مل ي�ستطع اأن يتقيد متامًا بالوقت املحدد للمحا�رشة  5 .

 )1 بحيث يوزعه عليها، وعلى االأ�سئلة، واحلوار، واملناق�سات. )زياد، 2007: 
املعلم  يتوىل  حيث  املعلم  على  املتمركز  التعليم  منوذج  اإىل  ينتمي  املحا�رشة  اأ�سلوب  اإن 

عملية التعليم برمتها، ويعطي الدار�س فيه دوراً �سغرياً. 
هذا  ويت�سم  الدار�س،  على  املتمركز  بالتعليم  ي�سمى  ما  النموذج  هذا  على  فعل  كردة  وظهر 

النوع من التعليم باخل�سائ�س االآتية: 
حتمل ن�ساطات التعلم اأفكاراً مفيدة للطلبة.  1 .

تكون الن�ساطات متطورة ومتحدية مما ينمي التفكري املفاهيمي والتحليلي عند الطلبة.  2 .

يطور وينقي فهم الطلبة من خالل مهارات التفكري العليا مبا يف ذلك املهارات النقدية.  3 .

يوفر فر�سًا للطلبة الختيار م�ساريعهم باأنف�سهم والعمل ح�سب امكاناتهم.  4 .

ويعترب  خمتلفة،  وقدرات  وثقافات  اأعمار  من  االأنداد  مع  للتعاون  للطلبة  فر�سًا  يوفر  5 .

التعليم مب�ساركة االأنداد جزءاً من العملية التعليمية. 
يوفر ا�سرتاتيجيات واأ�ساليب تعليمية متنوعة تن�سجم مع حاجات الطلبة.  6 .

يت�سمن ن�ساطات تعليمية مرتبطة بالطلبة على ال�سعيدين ال�سخ�سي والثقايف.  7 .

ي�سجع �سناعة القرار اجلماعي، وا�ستقاللية الطلبة، ويعطيهم م�سوؤولية اأكرب يف تعلمهم.  8 .

ُي�سغي اإىل وجهات نظر الطلبة ويحرتمها.  9 .

يراقب تقدم الطلبة با�ستمرار، ويوفر تغذية راجعة عن النمو والتقدم الفردي.  10 .

ي�ستخدم مناذج معيارية للتقومي، وي�سمح باإبراز كفايات واإجنازات املعايري الرتبوية  11 .

بطرق خمتلفة. 
. 12 ي�ستخدم ممار�سات جماعية غري متجان�سة تعزز التعاون وامل�سوؤولية امل�سرتكة، واحل�س 

 .)Meece، 2003: 112( .باالنتماء
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ويوؤمن  الدرا�سية،  املادة  حمتوى  ولي�س  الدار�س  على  يركز  اأنه  خ�سائ�سه  من  فاإن  كذلك، 
ويوؤمن  للطلبة،  النمائية  املرحلة  يراعي  التعليم  واأن  ا�ستثناء،  الطلبة دون  تعلم جميع  بامكانية 
عملهم.  يف  التفكري  ميعنون  وممار�سون  للتعليم،  مي�رشون  املعلمني  واأن  التقومي،  اأ�ساليب  بتنوع 

 )Brown، 2003: 100 - 103(.

التعليم  منوذج  مع  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  بعد  عن  املفتوح  التعليم  منوذج  ويلتقي 
التي  االأدوار  وتغيري  واملنهاج  واملعلم  للدار�س  اجلديدة  النظرة  حيث  من  الدار�س  على  املتمركز 
اأنيطت بكل منهم، فيرتتب على الدار�س – مبوجب النظرة اجلديدة – االعتماد على نف�سه ب�سورة 
رئي�سة، ويرتتب على املعلم اأن يقوم بدور جديد كمي�رش وم�رشف وم�ست�سار للمقرر الدرا�سي الذي 

يدر�سه، كما ُي�سمم املنهاج باأ�سلوب مالئم للدرا�سة املفتوحة عن بعد. 

واأبرز خا�سية يف الرتبية املفتوحة عن بعد هي التغيري يف التعامل مع الدار�س، واعطاوؤه 
حقه يف التعلم واإن كان بعيداً عن معلمه. هذه النظرة اجلديدة واملرنة للدار�س وللتعليم التقت مع 

االجتاهات احلديثة التي اأولت الدار�س اهتمامها وتركيزها لتاأهيله وتطويره. 

ويوؤمل من هذه الدرا�سة اأن تك�سف االأ�ساليب االإ�رشافية التي ي�ستخدمها امل�رشفون االأكادمييون 
يف جامعة القد�س املفتوحة يف �سوء خ�سائ�س التعليم املتمركز على الدار�س اآنفة الذكر، ومدى 

توافر تلك اخل�سائ�س. 

مشكلة الدراسة: 
االنتظامية  التدري�س من خريجي اجلامعات  اأع�ساء هيئة  القد�س املفتوحة  توظف جامعة 
�سواء اأكانوا اأع�ساء هيئة تدري�س متفرغني اأم غري متفرغني. وبالطبع فاإن هوؤالء املدر�سني تاأهلوا 
من خالل اأ�ساليب اجلامعات االنتظامية التي تتطلب دوام الدار�س يف احلرم اجلامعي، وح�سوره 
هذا  على  تتلمذوا  قد  هوؤالء  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  وكان  برناجمه.  يف  املطلوبة  للمحا�رشات 
االأ�سلوب، وهم ينهلون العلم يف املدر�سة حيث مت حت�سيل العلم بو�ساطة املعلم يف احل�سة ال�سفية. 
االأ�سلوب  املفتوحة  القد�س  االأكادميية يف جامعة  االإدارة  امل�سئولني يف  ت�سغل  التي  االأمور  ومن 
الذي يتبعه هوؤالء املعلمون الذين ي�سميهم نظام التعليم املفتوح عن بعد )امل�رشفني االأكادمييني( 

يف داخل اللقاءات ال�سفية. 
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أسئلة الدراسة: 
ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل فح�س االأ�ساليب االإ�رشافية التي ي�ستخدمها امل�رشفون االأكادمييون 
يف اجلامعة يف �سوء خ�سائ�س التعليم املتمركز على الدار�س، وذلك باالإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 
القد�س  جامعة  يف  االأكادمييون  امل�رشفون  ي�ستخدمها  التي  االإ�رشافية  االأ�ساليب  ما  1 .

املفتوحة يف �سوء خ�سائ�س التعليم املتمركز على الدار�س؟ 
ما اأثر متغري اجلن�س على االأ�ساليب االإ�رشافية التي ي�ستخدمها امل�رشفون االأكادمييون  2 .

يف اإ�رشافهم االأكادميي؟ 
امل�رشفون  ي�ستخدمها  التي  االإ�رشافية  االأ�ساليب  على  العلمية  الدرجة  متغري  اأثر  ما  3 .

االأكادمييون يف اإ�رشافهم االأكادميي؟ 
امل�رشفون  ي�ستخدمها  التي  االإ�رشافية  االأ�ساليب  على  العلمية  الرتبة  متغري  اأثر  ما  4 .

االأكادمييون يف اإ�رشافهم االأكادميي؟ 
امل�رشفون  ي�ستخدمها  التي  االإ�رشافية  االأ�ساليب  على  التعليمية  اخلربة  متغري  اأثر  ما  5 .

االأكادمييون يف اإ�رشافهم االأكادميي؟ 
ما اأثر الربنامج االأكادميي )الرتبية، العلوم االإداريةواالقت�سادية، التنمية االجتماعية  6 .
على  امل�رشفون  فيه  يعمل  الذي  الزراعة(  التطبيقية،  والعلوم  التكنولوجيا  واالأ�رشية، 

االأ�ساليب االإ�رشافية التي ي�ستخدمونها يف اإ�رشافهم االأكادميي؟ 

فرضيات الدراسة: 
يفرت�س الباحثان لهذه الدرا�سة الفر�سيات االآتية: 

عند  االإ�رشافية  االأ�ساليب  يف   ) 1 .0.05( داللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  توجد  ال 
امل�رشفني االأكادمييني يف جامعة القد�س املفتوحة تعزى ملتغري اجلن�س. 

عند  االإ�رشافية  االأ�ساليب  يف   ) 2 .0.05( داللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  توجد  ال 
امل�رشفني االأكادمييني يف جامعة القد�س املفتوحة تعزى ملتغري الدرجة العلمية. 

عند  االإ�رشافية  االأ�ساليب  يف   ) 3 .0.05( داللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  توجد  ال 
امل�رشفني االأكادمييني يف جامعة القد�س املفتوحة تعزى ملتغري الرتبة العلمية. 

عند  االإ�رشافية  االأ�ساليب  يف   ) 4 .0.05( داللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  توجد  ال 
امل�رشفني االأكادمييني يف جامعة القد�س املفتوحة تعزى ملتغري اخلربة التعليمية. 

عند  االإ�رشافية  االأ�ساليب  يف   ) 5 .0.05( داللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  توجد  ال 
امل�رشفني االأكادمييني يف جامعة القد�س املفتوحة تعزى ملتغري الربنامج االأكادميي 

الذي يعملون فيه. 
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أهداف الدراسة: 
ت�سعى الدرا�سة اإىل حتقيق االأهداف االآتية: 

جامعة  يف  االأكادمييون  امل�رشفون  ي�ستخدمها  التي  االإ�رشافية  االأ�ساليب  عن  الك�سف  1 .
القد�س املفتوحة يف �سوء خ�سائ�س التعليم املتمركز على الدار�س. 

واخلربة  العلمية  والرتبة  العلمية  والدرجة  والعمر  اجلن�س  متغريات  اأثر  عن  الك�سف  2 .
التعليمية، والربنامج االأكادميي للم�رشفني االأكادمييني على االأ�ساليب االإ�رشافية التي 
على  املتمركز  التعليم  خ�سائ�س  �سوء  يف  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  ي�ستخدمونها 

الدار�س. 
تطوير اأ�ساليب االإ�رشاف االأكادميي يف جامعة القد�س املفتوحة يف �سوء ما تتو�سل له  3 .

هذه الدرا�سة من نتائج. 

أهمية الدراسة: 
تنبع اأهمية الدرا�سة من االعتبارات االآتية: 

ت�سلط ال�سوء على مو�سوع االأ�ساليب التي ت�ستخدم يف نقل املعرفة للدار�سني يف التعليم  1 .
املفتوح عن بعد، والتي ت�سكل عن�رشاً رئي�سًا من عنا�رش العملية التعليمية يف جامعة 

القد�س املفتوحة. 
تناق�س اأ�ساليب جديدة يف التعليم يوؤدي الدار�س فيها دوراً رئي�سًا يف تعلمه.  2 .

ت�سهم يف اإثراء االأ�ساليب التعليمية التي ي�ستخدمها امل�رشفون االأكادمييون يف اجلامعات  3 .
املفتوحة عن بعد. 

حدود الدراسة: 
تتكون حدود الدرا�سة مما ياأتي: 

حدود ب�رصية: اقت�رشت الدرا�سة على امل�رشفني االأكادمييني املتفرغني يف جامعة القد�س املفتوحة 
مبراكزها املنت�رشة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وعدد هوؤالء امل�رشفني 318 م�رشفًا من بينهم 

175 من حملة درجة الدكتوراه، 143 من حملة درجة املاج�ستري. 

وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  التعليمية  اجلامعة  مناطق  جميع  يف  الدرا�سة  اأجريت  مكانية:  حدود 
غزة. 

حدود زمانية: اأجريت الدرا�سة يف الف�سل االأول للعام اجلامعي 2009/2008. 
حماور  اأربعة  تناولت  الباحثني  اإعداد  من  ا�ستبانة  الدرا�سة  يف  ا�ستخدمت  القيا�س:  اأداة  حدود 
متمركزة على الدار�س هي: االأ�ساليب االإ�رشافية املي�رشة واالإر�سادية، االأ�ساليب االإ�رشافية التحفيزية، 

االأ�ساليب االإ�رشافية امل�ساركة للدار�سني، االأ�ساليب االإ�رشافية املتعلقة باأ�سالة التعليم. 
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مصطلحات الدراسة: 
تبّنى الباحثان التعريفات االإجرائية االآتية: 

امل�رصفون الأكادمييون: اأع�ساء هيئة التدري�س يف الكلية اأو اجلامعة املفتوحة عن بعد، حيث يتوىل 
�رشح  ويتجنب  التعليم،  يف  ومر�سدة  ومي�رشة  وتو�سيحية  اإ�رشافية  مهمات  التدري�س  هيئة  ع�سو 

حمتوى املادة العلمية بالتف�سيل وال�سمولية. 
التعليم املفتوح عن بعد: التعليم والتعلم اللذان يتمان وفق فل�سفة االنفتاح، ودون اأن يكون املعلم 

والطالب معًا يف مكان واحد ويف وقت واحد. )كمال، 2006: 7، 9(. 
الأ�ساليب الإ�رصافية املي�رصة والإر�سادية: اأ�ساليب تربوية تعليمية تهدف اإىل توجيه الدار�س واإر�ساده 

يف اأثناء حت�سيله الدرا�سي، مما يك�سبه مهارات الدرا�سة والبحث، ويعزز لديه الثقة بالنف�س. 
الأ�ساليب الإ�رصافية التحفيزية: اأ�ساليب تربوية تعليمية تهدف اإىل ت�سجيع الدار�س على التح�سيل 

الدرا�سي من خالل احرتام اأرائه ومعتقداته، وا�ستثمار امكاناته وقدراته. 
يف  الدار�س  دمج  اإىل  تهدف  تعليمية  تربوية  اأ�ساليب  للدار�سني:  امل�ساركة  الإ�رصافية  الأ�ساليب 
التح�سيل الدرا�سي من خالل تكليفه القيام بن�ساطات واأدوار خمتلفة من بينها التعاون مع زمالئه 

يف الدرا�سة. 
الدار�س تعلمًا  اإك�ساب  اإىل  اأ�ساليب تربوية تهدف  التعليم:  باأ�سالة  املتعلقة  الإ�رصافية  الأ�ساليب 
مبنيًا على الفهم ال�سحيح املتقن القادر على االكت�ساف، واخلا�سع للمتابعة والتقومي، واحلري�س 

على تطوير مهارات التفكري العليا عند الدار�س، واملدعم بالتكنولوجيا احلديثة. 
اأو  الفرد من معرفة �سيء ما،  التي تتعلق بتمكن  العوامل   :Cognitive Factors املعرفية  العوامل 
احل�سول على معلومات عنه، اأو كل اأنواع املعرفة من اإدراك ح�سي وتذكر وتخيل وت�سور وا�ستدالل. 

. . اإلخ. )�سحاته، النجار، 2003: 281(. 
العوامل املاوراء اأو فوق املعرفية Metacognitive Factors: العوامل التي تتعلق بالتاأمل والت�ساوؤل 

واحلكم واملراجعة يف العمليات العقلية. )�سحاته، النجار، 2003: 263(. 
العوامل النمائية Developmental Factors: العوامل التي تتعلق بالتغيري املطرد يف الكائن احلي 
الذي يتجه به نحو متام الن�سج، ومرحلة النمو هي فرتة يف حياة الفرد تتميز بخ�سائ�س بدنية 

ونف�سية معينة تتخذ اأ�سا�سًا لرتبيته. )�سحاته، النجار، 2003: 323(. 
عوامل الفروق الفردية Individual Differences Factors: العوامل التي تعك�س اختالف النا�س يف 
م�ستوياتهم العقلية واملزاجية والبيئية، وهي متثل االنحرافات الفردية عن املتو�سط اجلماعي يف 

ال�سفات املختلفة )حمدان، 2006: 178(. 
خالل  من  الدار�س  اإىل  التعليم  يف  االأولوية  يعطي  الذي  التعليم  الدار�س:  على  املتمركز  التعليم 
معرفته  وا�ستثمار  التعلم  طرق  واإك�سابه  وحتفيزه  والتعلم،  التعليم  عملية  يف  وتفاعله  اإ�رشاكه 

وخربته ال�سابقة مما ي�سكل ويطور �سخ�سيته من جميع جوانبها ويوؤهله للحياة بكفاءة. 
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اخللفية النظرية والدراسات السابقة: 

أواًل: اخللفية النظرية: 
اجلانب  فيها  �سخ�سيته مبا  وتنميته من جميع جوانب  بالدار�س  التعليمية  العملية  اهتمت 
التعليم على هذه االأر�س، ويقوم بهذا االأمر اجلليل وب�سورة منظمة ومنهجية  العقلي منذ ظهور 
املعلم يف ريا�س االأطفال، واملدار�س، والكليات، واجلامعات، وبف�سل ذلك، اأ�سبح للمعلم جتربة 
اأننا ناأتي بجديد عندما نتحدث عن التعليم  يف التعليم عميقة وطويلة، وال يبدو  -الأول وهلة- 
اأهمية مبا طراأ عليه من تطورات يف  اكت�سب موؤخراً  املو�سوع  الدار�س، ولكن هذا  املتمركز على 
البحوث الرتبوية والنف�سية. ون�ستعر�س يف هذا االإطار التعليم من منظور بع�س املدار�س النف�سية 

والرتبوية وذلك قبل احلديث عن التعليم املتمركز على الدار�س، وهو على النحو االآتي: 
التعليم من منظور �سلوكي:  1 .

اهتمت املدر�سة ال�سلوكية بتف�سري التعليم من خالل مراقبة ال�سلوك واالأداء والتغري، وا�ستخدمت 
املدر�سة  كونوا  الذين  النف�سيني  العلماء  اأبرز  ومن  ور�سده.  ال�سلوك  قيا�س  يف  املعملية  التجارب 
ثورندايك  واإدوارد  واط�سون،  جون  ال�سماليني  واالأمريكيني  بافلوف،  ايفان  الرو�سي  ال�سلوكية: 
اإىل تطور االإن�سان باعتباره م�ستمراً ولي�س متقطعًا يف عملية  وبوري�س �سكرن. وينظر ال�سلوكيون 
االإن�سان مدى احلياة، ويوؤدي  التطور عند  التي ت�سكل  التعلم هي  واأن مبادئ  حتدث عرب مراحل، 
االأطفال دوراً �سلبيًا ن�سبيًا يف تطورهم، كما هو احلال بالن�سبة جلهاز احلا�سوب، اإذ اإنه يعمل فقط 
بيئتهم.  بها  توجههم  التي  الطريقة  وفق  فقط  يت�رشفون  فاالأطفال  املربمج،  توجيهات  مبقدار 
وُتعنى ال�سلوكية فقط بال�سلوكيات التي ميكن روؤيتها وقيا�سها وت�سجيلها، ويبحث ال�سلوكيون عن 
العوامل املبا�رشة التي ميكن مالحظتها والتي تقرر ما اإذا كان �سلوك معني �سي�ستمر يف احلدوث، 
وبالرغم من اأنهم يدركون دور البيولوجيا يف و�سع القيود على ما يقوم به الفرد، فاإنهم يرون اأن 

البيئة هي االأكرث اأهمية يف توجيه ال�سلوك )اأبو جادو، 2004: 137 - 138(. 
اإىل جزيئات �سغرية ت�سمن  ال�سلوكية ب�رشورة جتزئة املهمات التعليمية  وتوؤمن املدر�سة 
املجموعة  اأف��راد  من  عالية  ن�سبة  ال�سحيحة  اال�ستجابة  يحقق  بحيث  اأدائها  على  املتعلم  قدرة 

امل�سرتكة يف املواقف التعليمية اأو التدريبية. 
ومن تداعيات هذه القناعة ظهور العديد من الت�سنيفات لالأهداف التعليمية ال�سلوكية، ويعدُّ 
اأ�سدر  Bloom′s Taxonomy وجماعته، املحاولة االأوىل واملهمة يف هذا ال�سدد حني  ت�سنيف بلوم 
املربي بلوم �سنة 1956 املجلد االأول الذي تناول املجال املعريف، وقد �سدر املجلد الثاين حتت ا�سم 
املربي كراثول Krathwohl عام 1964 واهتم باملجال الوجداين اأو االنفعايل، وقد توالت الت�سنيفات 
العديدة فيما بعد للحديث عن املجال املهاري احلركي حيث ظهر ت�سنيف هارو Harrow وت�سنيف 

جرونلند Grounlund وت�سنيف �سمب�سون Simpson وت�سنيف كبلر Kibler )�سعادة، 2001: 148(. 
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حوله،  خالف  ال  تربوي  مو�سوع  وهذا  التعليم  يف  بالتعزيز  ال�سلوكية  املدر�سة  توؤمن  كما 
الن�سو�س  يف  وكذلك  الب�رش،  حياة  يف  اليومية  الواقعية  التجارب  يف  داعمة  �سواهد  له  وتوجد 
تربوي  مو�سوع  اأي�سًا  وهو  وتعديله،  ال�سلوك  بت�سكيل  اأي�سًا  ال�سلوكية  املدر�سة  وتوؤمن  الدينية. 
توؤيده التجربة واخلربة احلياتية، فتغيري ال�سلوك يحدث با�ستمرار نتيجة تغري قناعات االإن�سان يف 

�سوء تعلمه من خرباته املختلفة. 
التعليم من منظور بنائي:  2 .

ن�ساأ الفكر البنائي يف الربع االأخري من القرن املا�سي اإثر االإحباط الذي ح�سل من املدر�سة 
ال�سلوكية. فهذه املدر�سة جعلت املعلم امل�سئول االأول واالأخري عن تعلم الطلبة وتلقينهم، ومل ُتْعر 
 Jones &( املتعلمني  عند  والفعال  اجليد  التعلم  ح�سول  دون  يحول  الذي  لل�سبب  الكايف  االهتمام 
Brader - Araje، 2002: 1( ، ولكن البنائية اهتمت باملتعلم من ناحية اإدراكه وخربته ، ومتثله للمعرفة 

واأثر عالقاته مع االآخرين، والتعاون معهم. 
اإن ثمة اإجماعًا بني اأن�سار البنائية على اختالف اجتاهاتهم باأن البنائية التعليمية تتكون 

من ثمانية عنا�رش هي: 
•يجب اأن ُيجرى التعلم يف بيئات واقعية واأ�سيلة.  	

•يجب اأن ي�سمل التعلم التو�سط واملفاو�سة االجتماعية.  	
•يجب اأن يكون املحتوى واملهارات يف التعلم ذات �سلة للدار�س.  	

•يجب اأن يفهم املحتوى واملهارات يف �سياق املعرفة القبلية للدار�س.  	
وم الدار�سون يف اأثناء التكوين مما يخدم م�ستقبل التعلم.  •ُيقَّ 	

•ي�سجع الدار�سون على االن�سباط، واالقتدار، والتح�سن والوعي الذاتي.  	
•يجب اأن يكون املعلمون مر�سدين ومي�رشين للتعلم ولي�سوا ملقنني.  	

 • 	.)Dolittle، 1991: 1( يجب على املعلمني اإعداد حمتوى له اأبعاد ومتثيالت متعددة
ومن ناحية اأخرى، اأثر التقدم يف )التكنولوجيا( على املدر�سة البنائية، فريى بع�س البنائيني 
املعا�رشين اأنه بداًل من اأن نركز على )التكنولوجيا( مثل: )الفيديو والو�سائط الفائقة واالنرتنت(. 
. . الخ كاأدوات لُنَعلم بها، علينا اأن ن�ستخدمها كاأدوات نتعلم منها، واأن يكون التعلم متمحوراً على 
حل امل�سكالت، اإذ اإن الرتكيز على حل امل�سكالت با�ستخدام هذه االأنواع من )التكنولوجيا( االآنفة 
على  البنائيون  هوؤالء  ويدلل  واجتماعيًا.  �سخ�سيًا  املعرفة  اأو  املعنى  تكوين  للطلبة  يتيح  الذكر 
طرحهم باالأمثلة فيقولون اأن )االنرتنت( ميكن ا�ستخدامها لتعزيز بناء اجلماعة، و(الفيديو( ُيك�سب 
الطلبة الوقوف خلف )الكامريا( على نحو طبيعي، والو�سائط املتعددة تقدم �سكاًل جديداً للمعرفة 

 )Jonnasen & Others، 2003( .التفاعلية
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التعليم املفتوح عن بعد:  3 .

جديدة  بروؤية  املفتوحة  الربيطانية  اجلامعة  اأُ�س�ست  املا�سي،  القرن  من  ال�سبعينيات  يف 
للتعليم العايل حيث منحت الفر�سة للتعليم لكل راغب موؤهل علميًا ممن حرمته ظروفه العلمية اأو 
االجتماعية اأو ال�سيا�سية من االلتحاق يف اجلامعات، وقد فتحت هذه الروؤية اجلديدة اأبواب القبول 
يف اجلامعة دون قيود على معدل النجاح يف �سهادة املدر�سة اأو الثانوية العامة، وقيود على العمر، 
وقيود على االنتظام الكامل يف الدوام. وتتلخ�س االأهداف التي و�سعتها اجلامعة لنف�سها باأنها 
 Daniel: 2002:( مفتوحة للنا�س، ومفتوحة يف االأماكن، ومفتوحة يف االأ�ساليب، ومفتوحة يف االأفكار
600( واأحدثت هذه املبادرة الرتبوية الليربالية تداعيات مذهلة يف معظم بلدان العامل، واأ�سبح هذا 

اأثر على هيكلية اجلامعة االنتظامية بحيث  النموذج من التعليم مثل كرة الثلج املتدحرجة، وقد 
اأ�سبحت مزدوجة يف نظام تعليمها، هذا ناهيك عن ظهور املئات من جامعات الرتبية املفتوحة 

عن بعد ذات الطابع امل�ستقل. 
كما طرحت اجلامعة املفتوحة عن بعد اأ�سلوبًا جديداً يف نظرتها للدار�س وللمعلم وللمنهاج، 

وغريت االأدوار املاألوفة لكل واحد من هوؤالء كما اأ�سلفنا. 
التعليم املتمركز على الدار�س:  4 .

دفع الناجت البحثي الكبري يف جمايل علم النف�س والرتبية منذ مطلع القرن الع�رشين، والذي 
يقدر بحوايل 350 مرجعًا بحثيًا )Mccombs & Vakilil، 2005: 1582 - 1600(  اجلمعية النف�سية االأمريكية
)American Psychological Association )APA  يف العام 1990 لتعيني فريق اأُنيطت به مهمة دمج هذه 

البحوث ل�سياغة وثيقة ت�سهم يف تطوير العملية التعليمية. لقد كان نتاج عمل الفريق يف العام 
الدار�س( متثلت يف وثيقة حوت  اأطلق عليها )مركزية  1993 و�سع مبادئ لعملية تعليمية جديدة 

اإن منحى )حمورية/  .1997 العام  مبدءا يف  ع�رَش  اأربعَة  لت�سبح  مراجعتها  مبدءا متت  اثني ع�رش 
مركزية الدار�س( هو و�سع الدار�س يف مركز العملية التعليمية واإعطاوؤه الدور الرئي�س يف التعلم. 
اأن  اأ�سلفنا، والتي ترى  البنائية يف التعليم كما  لقد تعزز هذا االجتاه الرتبوي بعد ظهور احلركة 
املعرفة ميكن بناوؤها وتكوينها من خالل النقا�س واحلوار بني الدار�سني، اأو بني الدار�سني واملعلم 
اأن  الذي ركز على  بعد  املفتوح عن  التعليم  اأي�سا ظهور هذا االجتاه  بينهم جميعًا. وقد �سجع  اأو 
اأكرث منه حما�رشاً وناقاًل للمعرفة. وعليه كانت  ُمَي�رِش ومر�سد وموجه وم�ست�سار  دور املعلم هو 
تو�سية الفريق البحثي للجمعية النف�سية االأمريكية بالنمط اجلديد وامل�سمى )التعليم املتمركز على 
الدار�س( اأمرا منطقيًا، خا�سة واأن اأ�سلوب التعليم اعتمد ب�سكل اأ�سا�سي خالل الفرتة ال�سابقة على 

املحا�رشة ومركزية املعلم، وما لذلك من اآثار �سلبية �سبق ذكرها. 
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 )Feldon، 2005: 8 - 11( :وتناولت وثيقة التعليم املتمركز على الدار�س اأربعة عوامل رئي�سة هي

 Cognitive and Metacognitive املعرفية  فوق  اأو  واملاوراء  املعرفية  العوامل  اأولً: 
 :Factors

ويندرج حتت هذا النوع من العوامل املبادئ االآتية: 
لتكوين  ق�سد  يوجد  حينما  جناعة  اأكرث  ال�سعب   1 .Subject Matter املو�سوع  تعلم  يكون 

املعرفة من املعلومات واخلربة. 
اأ�سكال  تكوين  والدعم  العلمي  وبالتوجيه  الوقت،  مرور  مع  الناجح  الدار�س  ي�ستطيع  2 .

املعرفة املفيدة واملتما�سكة. 
ي�ستطيع الدار�س الناجح ربط املعلومات اجلديدة باملعرفة القائمة بطرق مفيدة.  3 .

التفكري والرباهني وا�ستخدامها  ا�سرتاتيجيات  الناجح خلق خزان من  الدار�س  ي�ستطيع  4 .
لتحقيق اأهداف تعلمية. 

اإن ا�ستخدام ن�سق اأعلى من اال�سرتاتيجيات الختيار العمليات الذهنية ومراقبتها ي�سهل  5 .
تفكريهم  طريقة  تاأمل  ي�ستطيعون  الناجحون  فالدار�سون  والنقدي.  اخلالق  التفكري 
اأو  ا�سرتاتيجيات  ويختارون  واأدائهم،  لتعلمهم  معقولة  اأهدافًا  وي�سعون  وتعلمهم، 
اأ�ساليب تعلم مالئمة، ويراقبون تقدمهم يف حتقيق هذه االأهداف. كذلك، فاإن الدار�سني 
الناجحني يعرفون تدبري اأنف�سهم اإذا حدثت م�سكلة، اأو اإذا مل يحرزوا تقدمًا كافيًا نحو 
يعيدون  )اأو  هدفهم  اإىل  للو�سول  بديلة  اأ�ساليب  طرح  وي�ستطيعون  اأهدافهم،  من  هدف 
التي تركز على م�ساعدة  التعليم  اأ�ساليب  اإن  الهدف وفائدته(.  تقومي مدى مالَءمة هذا 
التعلم  اأن تعزز  املاورا معرفية ميكن  اال�سرتاتيجيات  اأعلى من  ن�سق  لتطوير  الدار�سني 

وامل�سوؤولية ال�سخ�سية عند املتعلم. 
يتاأثر التعلم بالعوامل البيئية، وت�سمل الثقافة والتكنولوجيا واملمار�سات التعليمية.  6 .

 :Motivational & Affective Factors ثانياً: العوامل احلافزية والعاطفية
ويندرج حتت هذه العوامل املبادئ االآتية: 

ماهية تعلم الدار�س وكمية هذا التعلم يتاأثران باحلافزية التي تتاأثر بالتايل باحلالة  1 .
العاطفية للفرد ومعتقداته واهتماماته واأهدافه وعاداته الفكرية. 

اإن اإبداع الدار�س ون�سق التفكري االأعلى، والف�سول الطبيعي ت�سهم جميعها يف احلافزية  2 .
وذات  االأف�سل،  واجِل��دَّة  ال�سعوبة  ذات  الواجبات  تثريها  الفعلية  احلافزية  اإن  للتعلم. 

ال�سلة باالهتمامات ال�سخ�سية والتي متنح خياراً اأو �سبطًا �سخ�سيًا. 
وممار�سة  متوا�سلة  بجهود  دار�سًا  يتطلب  املتطورة  واملهارات  املعرفة  اكت�ساب  اإن  3 .
موجهة. واإذا مل تتوافر احلافزية عند الدار�س للتعلم، فاإن الرغبة للقيام بهذه اجلهود لن 

تنفذ على االأرجح دون اإكراه. 
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 :Developmental and Social Factors ثالثاً: العوامل النمائية والجتماعية
ويندرج حتت هذه العوامل املبادئ االآتية: 

ويكون  للتعلم.  خمتلفة  قيود  نف�سه  الوقت  ويف  فر�س،  توجد  فاإنه  االأف��راد،  منو  بحكم  1 .

التعلم اأكرث تاأثرياً عندما يوؤخذ يف احل�سبان النمو املتباين يف جميع اجلوانب اجل�سمية 
والفكرية والعاطفية واالجتماعية. 

مع  واالت�ساالت  االأ�سخا�س،  بني  والعالقات  االجتماعية،  بالتفاعالت  التعلم  يتاأثر  2 .

االآخرين. 
 :Individual Difference Factors رابعاً: عوامل الفروق الفردية

ويندرج حتت هذه العوامل املبادئ االآتية: 
اإن الدار�سني لديهم ا�سرتاتيجيات ومقاربات Approaches. 1 وقدرات خمتلفة للتعلم ناجمة 

عن اخلربة والوراثة. 
اللغوية،  اخللفيات  يف  الفروق  االعتبار  يف  يوؤخذ  عندما  فاعلية  اأك��رث  التعلم  يكون  2 .

والثقافية، واالجتماعية للدار�سني. 
اإن اإعداد معايري مالئمة ومتحدية وتقومي الدار�س، ومدى تقدم التعلم بحيث ي�سمل تقومي  3 .

الت�سخي�س، والعملية، واملخرجات هي اأجزاء اأ�سا�سية للعملية التعليمية. 

ثانياً: الدراسات السابقة: 
الدراسات العربية: . 1

 :) • درا�سة )عبد الغفور، 2008	
هدفت الدرا�سة اإىل فح�س ممار�سات امل�رشفني االأكادمييني يف لقاءاتهم االإ�رشافية من وجهة 
نظر الدار�سني يف جامعة القد�س املفتوحة وذلك بو�ساطة ا�ستبانة �سممها الباحث، وتكونت من 
38 فقرة موزعة على �ستة جماالت، وطبقت على عينة عنقودية مكونة من )1242( دار�سًا ودار�سًة 

من الدار�سني امل�سجلني يف الف�سل الثاين من العام اجلامعي 2006/2005 يف مناطق جامعة القد�س 
املفتوحة ومراكزها يف ال�سفة الغربية. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اأعلى املتو�سطات قد حاز عليها 
جمال تنفيذ اللقاءات ال�سفية، حيث حاز على متو�سط )3.27(، وتاله جمال تقومي الطلبة، وقد حاز 
فيما يخ�س  اأما   ،)3.05( بلغ متو�سطه  الذي  الدار�سني  العالقة مع  ثم جمال   ،)3.11( على متو�سط 
واإر�ساد  وتوجيه  الدرا�سي،  املقرر  مادة  واإثراء  للقاءات،  والتح�سري  )االإعداد  املتبقية  املجاالت 
الدار�سني خالل اللقاءات( ، فقد حازت على متو�سطات متدنية، وكانت على التوايل )2. 98، 2. 97، 

 .)96 .2



د. نادر أبو خلف - أ.د. حممد أبو طه

89اجمللد الثاني، العدد الرابع، كانون ثاني 2010

 :) • درا�سة )دروزة، 2007	
احلكومية  املدار�س  يف  الفل�سطينيني  املعلمني  ممار�سة  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
املعلم  اأن  الباحثة  ووجدت  نظرهم،  وجهة  من  )االنرتنت(  ع�رش  يف  منهم  املتوقعة  الأدواره��م 
اأعلى ممار�سات يف جمال  الفل�سطيني ميار�س دوره ب�سكل جيد مرتفع ن�سبته )%77(، وقد جاءت 
ت�سميم التدري�س حيث بلغت ممار�سته )%85.4(، ويليه جمال ت�سجيع الطلبة على التحكم وال�سبط 
الذاتي لتعلمهم )%83.7(، فمجال ت�سجيع الطلبة على التفاعل مع البيئة التعليمية )%77.8(، يف حني 
التعليمية حيث  والو�سائل  التقنية  واالأجهزة  االأدوات  ا�ستخدام  املمار�سات يف جمال  اأدنى  كانت 

بلغت ن�سبتها )61%(. 
وقد ا�ستخدمت الباحثة يف هذه الدرا�سة عينة ع�سوائية من معلمي مدار�س ال�سمال يف ال�سفة 
الغربية من فل�سطني بلغت )653( معلمًا ومعلمًة كان منهم )307( ذكر و )296( اأنثى ووزعت عليهم 
اأربعة جماالت  )االإنرتنت( يف  ا�ستبانة قا�ست مدى ممار�سة املعلم لدوره املتوقع منه يف ع�رش 

هي: 
ت�سميم التدري�س.  � 

ا�ستخدام االأدوات واالأجهزة التقنية والو�سائل التعليمية.  � 
ت�سجيع الطلبة على التفاعل مع البيئة التعليمية.  � 

ت�سجيع الطلبة على تنمية التحكم وال�سبط الذاتي لتعلمهم.  � 
 :) • درا�سة )منروطي، ال�سناق، 2004	

هدفت الدرا�سة اإىل ا�ستق�ساء اأثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية تدري�س فوق معرفية يف حت�سيل طلبة 
ال�سف ال�سابع االأ�سا�سي يف العلوم، مقارنة بطريقة التدري�س التقليدية. 

 )58( وعددها  الدرا�سة  عينة  اأخ��ذت  فر�سياتها،  واختبار  الدرا�سة  �سوؤال  عن  ولالإجابة 
طالبًا وطالبًة من طلبة ال�سف ال�سابع االأ�سا�سي يف اإحدى مدار�س عمان، حيث اأخذت ال�سعبتان 
املوجودتان يف املدر�سة، واختريت اإحداهما ع�سوائيًا لتكون جمموعة جتريبية، واالأخرى لتكون 
جمموعة �سابطة. وقد در�ست املجموعة التجريبية با�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س فوق املعرفية، 
الوحدة نف�سها )احلرارة( من كتاب  التقليدية  ال�سابطة بالطريقة  يف حني در�س طلبة املجموعة 
العلوم املقرر. وقد خ�سعت كلتا املجموعتني اإىل اختبار التح�سيل الذي اأُعد خ�سي�سًا لهذه الدرا�سة 
قبل اإجراء التجربة وبعدها، وبعد تطبيق الدرا�سة وا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات 
املعيارية للعالمات القبلية والبعدية الأفراد الدرا�سة، واختبار فر�سيات الدرا�سة با�ستخدام حتليل 
حت�سيلي  بني   )05  .0( م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  ظهرت   ،  )ANCOVA( امل�سرتك  التباين 
املجموعتني التجريبية وال�سابطة تعزى لطريقة التدري�س، ول�سالح املجموعة التجريبية يف كل 

من التح�سيل، والقدرة على تف�سري �سبب اختيار اجلواب ال�سحيح. 
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 :) • درا�سة )ال�سعيلي، الغافري، 2005	

هدفت الدرا�سة اإىل معرفة فاعلية ا�ستخدام منوذج التعليم البنائي على حت�سيل طلبة ال�سف 
احلادي ع�رش يف الكيمياء، مقارنة بالطريقة املتبعة، وقد �سملت عينة الدرا�سة 117 طالبًا وطالبًة 
الدرا�سة  �س جمموعات  ال�سابطة، ودرَّ التجريبية و86 طالبًا وطالبًة يف املجموعة  يف املجموعة 
الباحثان بتدريبهم، وكانت مدة  -  قام  –لكل منهم جمموعة جتريبية و�سابطة  معلم ومعلمتان 
2004/2003. ولتحقيق  الدرا�سي  للعام  اأ�سبوعيًا  اأربع ح�س�س  اأ�سابيع بواقع  �سبعة  الدرا�سة  تطبيق 
من  جمموعة  على  بعر�سه  �سدقه  من  الباحثان  حتقق  حت�سيلي،  اختبار  بني  الدرا�سة،  اأه��داف 
املحكمني، كما جرى ح�ساب الثبات با�ستخدام معامل كرونباخ األفا لالت�ساق الداخلي وبلغ )0.84(. 
وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى )0.05( يف االختبار التح�سيلي 
وفقًا الختالف كل من طريقة التدري�س، واجلن�س، ل�سالح املجموعة التجريبية، كما اأظهرت النتائج 
اأي�سًا تفوق االإناث على الذكور يف التح�سيل البعدي، ودلت نتائج التفاعل بني اجلن�س والطريقة 
على تفوق طلبة املجموعة التجريبية عند الذكور واالإناث يف اختبار التح�سيل الدرا�سي البعدي 
النموذج يف تدري�س  ا�ستخدام هذا  باأهمية  الباحثان  اأو�سى  ال�سابطة، وقد  على طلبة املجموعة 

العلوم الأهميته يف دعم التح�سيل الطالبي. 
الدرا�سات الأجنبية: . 2

 :) • 	Chang & Smith، 2008( درا�سة
على  متمركز  مقرر  يف  الطلبة  ر�سا  على  ال�سخ�سي  التفاعل  اأثر  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
الدار�س وُيدر�س عن بعد. واأعدت ا�ستبانة م�سحية عن تفاعل الطلبة لفح�س ت�سع فر�سيات منف�سلة 
عن طبيعة التفاعل يف املقرر الدرا�سي. و�ساركت يف الدرا�سة عينة تطوعية موؤلفة من 855 طالبًا 
وطالبًة من اأ�سل 949 طالبًا وطالبًة يف مقرر )ثقافة احلا�سوب وتطبيقاته( رقم )103( يف جامعة 

)اإيوا( الر�سمية يف الواليات املتحدة يف خريف 2005. 
ومتخ�ست الدرا�سة عن اأن املوؤ�رشات على الر�سا عن املقرر تتعلق بالتفاعل ال�سخ�سي بني 
واملحتوى،  الطالب  بني  والتفاعل  والطالب،  الطالب  بني  ال�سخ�سي  والتفاعل  واملعلم،  الطالب 

ومدارك الطلبة عن مالمح برجمية WebCT، والنوع االجتماعي. 
وبينت الدرا�سة اأن %94 من امل�ساركني يف الدرا�سة اأعربوا عن ر�ساهم عن املقرر. 
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 : • 	)Schuh، 2003( درا�سة
خالل  من  الدار�س  على  املتمركز  ال�سف  يف  املعرفة  بناء  يف  التحقيق  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
فح�س ما ُيعرف بروابط بناء املعرفة )Knowledge Construction Links KCLs( ، واأجريت الدرا�سة يف 
ثالثة من �سفوف ال�ساد�س االأ�سا�سي يف اأربعة مدار�س يف جمتمعات و�سط غرب الواليات املتحدة، 

وتختلف هذه ال�سفوف يف درجة مركزيتها للدار�س. 
وتعد روابط بناء املعرفة )KCLs(  مبثابة تعلم قبلي يجلبه الطالب اإىل خربات �سفه احلايل، 
وتت�سمن خربات مدر�سية وغري مدر�سية، ويفرت�س يف هذه الروابط اأن ت�سهل عملية بناء املعرفة 

التي تثمن التعلم القبلي. 
والحظت الدرا�سة اأن ال�سفوف التي ا�ستخدم فيها التعليم املتمركز على الدار�س كونت روابط 
بناء املعرفة من خالل احلوار املفتوح، والتباين، والردود االإيجابية على ا�ستخدام الدار�سني للتعلم 
القبلي، والفر�س التي تتيح للدار�سني اكت�ساب خربات جديدة ت�ساعدهم يف جهود بناء مزيد من 
املعرفة. وعلى العك�س من ذلك، فاإن روابط بناء املعرفة )KCLs(  قد اأُغفل عنها اأو نظر اإليها بعدم 
يف  حمددة  نقطة  على  متجمعًا  احلوار  كان  حيث  املعلم،  على  املتمركزة  ال�سفوف  يف  املالءمة 

املحتوى. 
 : • 	)Paris & Combs، 2000( درا�سة

هدفت الدرا�سة اإىل فح�س مفهوم التعليم املتمركز على الدار�س من منظور معلمني مار�سوا 
الثانوية.  وفوق  والثانوية  االبتدائية  املراحل  يف  التعليمية  حياتهم  يف  املفهوم  هذا  با�ستمرار 
وا�ستخدمت املقابالت اأداة جلمع البيانات من كل معلم م�سارك يف الدرا�سة. وتاألف جمتمع الدرا�سة 
من معلمني لديهم ن�ساط ثقايف واجتماعي، ومن ذوي االهتمام يف التعليم املتمركز على الدار�س 
يف التعليم والتعلم واملناهج. وبلغ عدد اأفراد املجتمع 14 منهم 13 معلمًا ومعلمة واحدة، وجميعهم 
اأمريكية هي: جورجيا، وكنتاكي، ووا�سنطن، ونيويورك،  من االأمريكيني البي�س من �ست واليات 
معلمني  و4  االبتدائية،  فوق  للمرحلة  معلمني   7 بينهم  من  وكان  داكوتا،  و�ساوث  ونيوجر�سي، 

للمرحلة الثانوية، و3 معلمني للمرحلة فوق الثانوية يف اإعداد املعلمني. 
كونتهم  التي  واالأ�ساليب  الدار�س  على  املتمركز  للتعليم  مفهومهم  عن  املعلمون  وا�ستنطق 
اإليهم ملراجعتها وت�سحيحها وتو�سيحها  املعلمني  اإجابات  ن�سخة من  واأعيدت  املجال.  يف هذا 
واالإ�سافة عليها. واأدى حتليل البيانات اإىل تعريف و�سفي لعبارة )التعليم املتمركز على الدار�س( 

موؤلف من اأربعة عنا�رش هي: 
يكون تركيز املعلم على الدار�سني.  � 

يقوم املعلم بدور املر�سد واملي�رش يف التعلم.  � 
ي�سجع املعلم م�ساركة الدار�سني.  � 

يكون املعلم متعلمًا متاأماًل با�ستمرار.  �



األساليب اإلشرافية اليت يستخدمها املشرفون األكادمييون يف جامعة القدس املفتوحة يف ضوء خصائص التعليم املتمركز على الدارس

اجمللةالفلسطينية للرتبية املفتوحة عن بعد 92

 : • 	)Meece، 2003( درا�سة
الدار�س يف املرحلة  التعليم املتمركز على  الوقوف على تطبيق مبادئ  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
ا�ستبانة  الدرا�سة  يف  وا�ستخدمت  والتعلم.  االأكادميية  امل�ساركة  على  واأثره  املتو�سطة  املدر�سية 
�سمالية  اأمريكية  املتو�سطة من واليات  املدر�سية  املرحلة  2200 طالبًا وطالبًة يف  م�سحية غطت 

خمتلفة. 
وك�سفت النتائج عن وجود فوائد حافزية مهمة عديدة للطلبة من جراء تطبيق مبادئ التعليم 
املتمركز على الدار�س. وعلى نحو خا�س، فاإن الطلبة حتدثوا عن اأ�سكال من احلافزية اأكرث اإيجابية، 
للطلبة، ويهتم  الذي يويل عناية  التعليم  النمط من  ا�ستخدام هذا  اأكرب بف�سل  اأكادمييًا  واندماجًا 

بنمط التفكري املتطور، ويحرتم اأراء الطلبة، وي�سمم التعليم ح�سب احلاجات الفردية للطلبة. 
 : • 	)Kellog Commission، 2001( درا�سة

هدفت الدرا�سة التي اأعدتها هيئة )كيلوغ( ، واملوؤلفة من 24 رئي�س جامعة حكومية وجامعة 
State and Land Grant Universities اإىل الك�سف عن التحديات التي يواجهها  مدعومة مبنح االأر�س 
التعليم العايل يف الواليات املتحدة، وقد اأعلنت التو�سيات التي اقرتحتها اللجنة والرامية لتحويل 
الر�سالة التاريخية للتعليم العايل يف التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع اإىل اأجندة م�ستقبلية 
تهتم بالتعلم Learning، واالكت�ساف Discovery، واالرتباط مع املجتمع Engagement، وظهر يف �سياق 
هذه الدرا�سة و�سف جديد للجامعة وهو )اجلامعة املرتبطة باملجتمع( Engaged University ، وهذا 
الو�سف يعرب عن منوذج جديد للجامعة يف الواليات املتحدة باأن تكون جامعة مرنة، ومتمركزة 

على الدار�س. 
 Penn ويف اجلامعة املتمركزة على الدار�س –ح�سب قول رئي�س جامعة بن�سلفانيا احلكومية
ال�رشورية.  مهاراتهم  تطوير  يف  الطلبة  م�ساعدة  ينبغي    - )كيلوغ(  هيئة  رئي�س    State President

واملوؤ�س�سات –وفقًا لهيئة كيلوغ -  ال ميكنها اأن تكون �سيئًا اآخر غري متركزها على الدار�س، الأن 
ال�سف  داخل  دينامية  تعلم  بيئة  باإيجاد  الكفيل  وحده  هو  الدار�س  على  املتمركز  التعلم  منحى 

 )Spanier، 2001: 1( .وخارجه التي يتطلبها جمتمع التعلم

تعقيب على الدراسات السابقة: 
التعليم  تناولت  العربية  باللغة  مبا�رشة  درا�سة  اأية  جتر  مل  فاإنه  الباحثني،  علم  حدود  يف 
 ،)APA( االأمريكية  النف�سية  اجلمعية  طرحتها  التي  واملبادئ  الت�سور  وفق  الدار�س  على  املتمركز 
ولكنهما وجدا درا�سات ارتبطت مع هذه الدرا�سة يف اأحد اأو بع�س اجلوانب، فاأظهرت درا�سة )عبد 
الغفور( بع�س خ�سائ�س التعليم املتمركز على الدار�س، وكذلك درا�سة )دروزة(، واأظهرت درا�سة 
االأمر  وكذلك  التح�سيل،  على  معرفية  فوق  تدري�س  ا�سرتاتيجية  اإيجابية  وال�سناق(  )النمروطي 

بالن�سبة لدرا�سة ال�سعيلي والغافري الإيجابية التعليم البنائي. 
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وعلى النقي�س من الدرا�سات العربية، فقد وجد الباحثان درا�سات كثرية باللغة االإجنليزية 
تناولت مبا�رشة التعليم املتمركز على الدار�س ح�سب ت�سور ومبادئ اجلمعية االآنفة الذكر. فدرا�سة 
  Paris and Combs در�ست مقرراً اأعد باأ�سلوب التعليم املتمركز على الدار�س، ودرا�سة Chang and Smith

 Meece تناولت البنائية يف هذا االأ�سلوب، ودرا�سة Schuh در�ست خ�سائ�س هذا االأ�سلوب، ودرا�سة
اأظهرت التداعيات االإيجابية من هذا االأ�سلوب على الدار�سني، واأخرياً اأظهرت درا�سة هيئة )كيلوغ( 

انت�سار اأ�سلوب التعليم املتمركز على الدار�س، وتبنيه من قبل نخبة من اجلامعات االأمريكية. 
وعليه، فاإنه يوؤمل من هذه الدرا�سة اأن ت�سهم يف طرح هذا املو�سوع على االأجندة البحثية 

الرتبوية باللغة العربية، واأن ميالأ الفراغ املوجود يف هذا املجال الرتبوي املهم. 

الطريقة واالجراءات: 

منهجية البحث: 

ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�سفي التحليلي ملالءمته لطبيعة الدرا�سة. 

جمتمع الدراسة: 

تاألف جمتمع الدرا�سة من جميع امل�رشفني االأكادمييني املتفرغني )اأع�ساء هيئة التدري�س( 
العاملني يف جميع الربامج االأكادميية واأق�سامها املختلفة، ويف جميع مراكز ومناطق اجلامعة 
 2009/2008 اجلامعي  للعام  االأول  الدرا�سي  الف�سل  غزة، يف  وقطاع  الغربية  ال�سفة  التعليمية يف 
اثنان  منهم  ا�ستثني  وقد  درا�سيًا،  ومركزاً  منطقة   18 يف  وم�رشفًة  م�رشفًا   350 عددهم  بلغ  الذين 
درا�ستهم  درا�سية ملوا�سلة  اإجازة  اأو خرجوا يف  اإدارية،  باأعمال  وثالثون م�رشفًا وم�رشفًة كلفوا 

العليا. 

عينة الدراسة: 

تكونت عينة الدرا�سة من امل�رشفني وامل�رشفات الذين ا�ستجابوا لال�ستبانة التي اأر�سلت لهم، 
فبلغ عددهم )243( ، و�سكلوا ن�سبة )%76( من جمتمع الدرا�سة امل�ستهدف البالغ عدده )318( م�رشفًا 

وم�رشفًة. 
يف  الدرا�سي  املركز  التعليمية/  املنطقة  ح�سب  الدرا�سة  عينة  توزيع  يبني   )1( اجل��دول 

اجلامعة. 
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اجلدول )1( 
خ�سائ�س عينة الدرا�سة اجلغرافية 

يف املناطق التعليمية واملراكز الدرا�سية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة

الرقم
املنطقة التعليمية/املركز 

الدراسي
عدد املشرفني 

املتفرغني
عدد االستبانات 

املوزعة
عدد االستبانات 

املستلمة
النسبة 
التقريبية

%29292172رئاسة اجلامعة )القدس، رام اهلل( 1. 

%12121192منطقة القدس التعليمية2. 

%282828100منطقة نابلس التعليمية3. 

%17171694منطقة سلفيت التعليمية4. 

%1111873منطقة قلقيلية التعليمية5. 

%666100منطقة طوباس التعليمية6. 

%35353086منطقة جنني التعليمية7. 

%22221986منطقة طولكرم التعليمية8. 

 .9
منطقة رام اهلل والبيرة 

التعليمية
24241563%

%333100منطقة أريحا التعليمية10. 

%20201470منطقة بيت حلم التعليمية11. 

%30302067منطقة اخلليل التعليمية12. 

%1010880منطقة دورا التعليمية13. 
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الرقم
املنطقة التعليمية/املركز 

الدراسي
عدد املشرفني 

املتفرغني
عدد االستبانات 

املوزعة
عدد االستبانات 

املستلمة
النسبة 
التقريبية

%272727منطقة غزة التعليمية14. 

 .15
منطقة الوسطى التعليمية 

)قطاع غزة( 
66467%

%16161488منطقة شمال غزة التعليمية16. 

%13131185منطقة خانيونس التعليمية17. 

%999100منطقة رفح التعليمية18. 

آلخر خانة %31831824376اجملمـــوع/ املتوسط 

المصدر: دائرة الموارد البشرية، جامعة القدس المفتوحة، 2008. 

اجلدول )2( 

خ�سائ�س عينة الدرا�سة ح�سب متغرياتها امل�ستقلة
النسبة املئويةالعدد املستوىاملتغيرالرقم

اجلنــس1. 
%21287ذكر

%3113أنثى

 .2
الدرجة 
العلمية

%14560الدكتوراه

%9840املاجستير

الرتبة العلمية3. 

%52أستاذ

%156أستاذ مشارك

%12451أستاذ مساعد

%3916محاضر

%6025مدرس



األساليب اإلشرافية اليت يستخدمها املشرفون األكادمييون يف جامعة القدس املفتوحة يف ضوء خصائص التعليم املتمركز على الدارس

اجمللةالفلسطينية للرتبية املفتوحة عن بعد 96

النسبة املئويةالعدد املستوىاملتغيرالرقم

 .4
اخلبرة 

التعليمية 
بالسنوات

5 - 15824%

10 - 610142%

15 - 114217%

20 - 164217%

 .5
البرنامج 
األكادميي

%16267التربية

%3816العلوم اإلدارية واالقتصادية

%208التنمية االجتماعية واألسرية

%239التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

%000الزراعة

%243100اجملمـــــوع

المصدر: إعداد الباحثين. 

أداة الدراسة: 
اأعد الباحثان ا�ستبانة لتحديد االأ�ساليب االإ�رشافية التي ي�ستخدمها امل�رشفون االأكادمييون 
اإىل  م�ستندين  الدار�س،  على  املتمركز  التعليم  خ�سائ�س  �سوء  يف  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف 
اأكادمييني وم�ستفيدين من االأدب الرتبوي املن�سور يف هذا املجال. وتكونت  خربتهما كم�رشفني 
اال�ستبانة من ق�سمني تناول الق�سم االأول البيانات ال�سخ�سية للم�ستجيب وبلغ عدد فقراته خم�سة، 

اأما الق�سم الثاين فتكون من )44( فقرة وتناول اأربعة حماور هي: 
( فقرة.  االأ�ساليب االإ�رشافية املي�رشة واالإر�سادية وتتاألف من خم�س ع�رشة )15. 1

( فقرات.  االأ�ساليب االإ�رشافية التحفيزية وتتاألف من ع�رش )10. 2
( فقرات.  االأ�ساليب االإ�رشافية امل�ساركة للدار�سني وتتاألف من ثماين )8. 3

( فقرة.  االأ�ساليب االإ�رشافية املتعلقة باأ�سالة التعليم وتتاألف من اإحدى ع�رشة )11. 4
وحدد الباحثان خم�سة متغريات يف الق�سم االأول تناولت جن�س امل�رشف )ذكر، اأنثى(، والدرجة 
حما�رش،  م�ساعد،  اأ�ستاذ  م�سارك،  اأ�ستاذ  )اأ�ستاذ،  العلمية  والرتبة   ، ماج�ستري(  )دكتوراه،  العلمية 
مدر�س( ، واخلربة التعليمية بال�سنوات )1 - 5، 6 - 10، 11 - 15، 16 - 20(، والربنامج االأكادميي )الرتبية، 
التطبيقية،  والتكنولوجيا والعلوم  والتنمية االجتماعية واالأ�رشية،  االإدارية واالقت�سادية،  العلوم 
ب�  الفقرة  �سلمًا تدريجيًا خما�سيًا ي�سف  الثاين، فقد حددا لكل فقرة  الق�سم  اأما فقرات  والزراعة(، 
)دائمًا، غالبًا، اأحيانًا، قلياًل )نادراً( ، بتاتًا(، وترتاوح بني 5 - 1 بحيث تكون )5( اأعلى اإجابة، و )1( 

اأدنى اإجابة. 
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ويجدر بالذكر اأن عناوين حماور اال�ستبانة االأربعة التي تتناول اأ�ساليب التعليم املتمركز على 
الدار�س قد اأخفيت يف الن�سخة التي عممت على امل�رشفني، حر�سًا من الباحثني على احل�سول على 

بيانات �سحيحة قدر االإمكان، وعلى جتنب التاأثري ب�سورة اأو باأخرى على اإجابات امل�رشفني. 

صدق وثبات االستبانة: 
من  واملمار�سني  املطلعني  الرتبويني  من  حمكمني  ت�سعة  على  اال�ستبانة  الباحثان  عر�س 
حملة درجة الدكتوراه يف الرتبية من بينهم �سبعة من جامعة القد�س املفتوحة اثنني منهم برتبة 
اأ�ستاذ، وثالثة برتبة اأ�ستاذ م�سارك، واثنني برتبة اأ�ستاذ م�ساعد، واختري اأي�سًا حمكم برتبة اأ�ستاذ 
لفح�س مالءمة  القد�س، وذلك  واأ�ستاذ م�سارك من جامعة  بغزة،  االإ�سالمية  م�سارك من اجلامعة 
فقرات اال�ستبانة وحماورها الأغرا�س الدرا�سة، وكانت ردود املحكمني اإيجابية ما عدا مالحظات 
هنا وهناك، لتو�سيح لغة الفقرات اأو اخت�سارها اأو تنقيحها، وقد اأدخل الباحثان التعديالت التي 

اقرتحها املحكمون على اال�ستبانة. 
األفا(،  الداخلي )كرونباخ  الباحثان ثبات اال�ستبانة با�ستخدام طريقة االت�ساق  كما فح�س 

وبلغت قيمة األفا 0.90، وهي قيمة عالية داعمة ال�ستخدام اال�ستبانة. 

املعاجلة اإلحصائية: 

يف  البيانات  ملعاجلة    )SPSS(االجتماعية للعلوم  االإح�سائية  الرزمة  الباحثان  ا�ستخدم 
الدرا�سة يف املجاالت االآتية: 

اأق�سام  يف  املئوية  والن�سب  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخراج  1 .

اال�ستبانة وحماورها وفقراتها. 
االختبار التائي t - test. 2 حل�ساب داللة الفروق ملتغريي اجلن�س والدرجة العلمية. 

One Way ANOVA Test. 3 حل�ساب داللة الفروق ملتغريات  اختبار حتليل التباين االأحادي 
الرتبة العلمية، واخلربة التعليمية، والربنامج االأكادميي. 

الدالة  الفروق  لتحديد   4 .Tukey Post Hoc ANOVA )توكي(  البعدي  التباين  حتليل  اختبار 
اإح�سائيًا. 

 . 5 .Cronbach Alpha معادلة كرونباخ األفا حل�ساب معامل الثبات
وقد اعتمد املفتاح االآتي يف تف�سريالنتائج: 

 )3.7( عن  وتقل   )2.3( عن  تزيد  والتي  متدنية،   )2.3( عن  تقل  التي  احل�سابية  املتو�سطات 
متو�سطة، والتي تزيد عن )3.7( عالية. 



األساليب اإلشرافية اليت يستخدمها املشرفون األكادمييون يف جامعة القدس املفتوحة يف ضوء خصائص التعليم املتمركز على الدارس

اجمللةالفلسطينية للرتبية املفتوحة عن بعد 98

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

التي  الدار�س  على  املتمركزة  التعليمية  االإ�رشافية  االأ�ساليب  حتديد  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
واالإر�ساد،  الت�سيري  ناحية  من  املفتوحة،  القد�س  جامعة  يف  االأكادمييون  امل�رشفون  ي�ستخدمها 
والتحفيز، وامل�ساركة للدار�سني واأ�سالة التعليم، وما اإذا كان ملتغريات اجلن�س والدرجة العلمية، 
والرتبة العلمية، واخلربة التعليمية بال�سنوات، والربنامج االأكادميي اأثر على االأ�ساليب االإ�رشافية 

التي ي�ستخدمها امل�رشفون االأكادمييون يف هذه اجلامعة. 
وفيما ياأتي عر�س لنتائج الدرا�سة ومناق�ستها: 

ال�سوؤال الأول: 

القد�س  جامعة  الأكادمييون يف  امل�رصفون  ي�ستخدمها  التي  الإ�رصافية  الأ�ساليب  ما 
املفتوحة يف �سوء خ�سائ�س التعليم املتمركز على الدار�س؟ 

ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال، ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الإجابات 
عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة ونظمت املتو�سطات تنازليًا لكل حمور كما هو مبني يف اجلدول 

 .)3(
اجلدول )3( 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ل�ستجابات اأفراد 
عينة الدرا�سة على فقرات ال�ستبانة مرتبة تنازلياً لكل حمور

احملور
عند قيامي باإلشراف األكادميي في 

املقررات التي أدرسها، فإني: 
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

قوة 
الفقرة

1. األساليب اإلشرافية 
امليسرة واإلرشادية

2. األساليب اإلشرافية 
امليسرة واإلرشادية 

)املتمركزة على الدارس(

1. أوضح للدارسني أهمية استثمار 
الوقت في الدراسة الذاتية. 

عالية4.630.576

2. أُوجه الدارسني لتعلم التفكير 
بطريقة منطقية )متسلسلة(. 

عالية4.580.607

3. أشرح املفاهيم الصعبة في الكتاب 
املقرر في اللقاء الصفي. 

عالية4.580.570
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احملور
عند قيامي باإلشراف األكادميي في 

املقررات التي أدرسها، فإني: 
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

قوة 
الفقرة

1. األساليب اإلشرافية 
امليسرة واإلرشادية

2. األساليب اإلشرافية 
امليسرة واإلرشادية 

)املتمركزة على الدارس(

4. أُوضح للدارسني أهمية االستفادة 
من الساعات املكتبية للمشرف. 

عالية4.550.582

5. أوجه الدارسني لبناء معرفة 
مستندة إلى اخلبرة. 

عالية4.310.669

عالية64.270.734. أؤكد على التعلم ال التعليم. 

7. أخاطب الدارسني في مستوى 
فهمهم. 

عالية4.230.659

8. أحرص على تكوين عادات دراسية 
عند الدارسني في أثناء اللقاء الصفي. 

عالية4.210.729

عالية94.180.865. أراعي الفروق الفردية لدى الدارسني. 

10. اهتم بتعليم املهارات في أثناء 
اللقاء الصفي. 

عالية4.150.781

11. أنصح الدارسني دائماً باقتناء 
نسخة من الوسائط التعليمية 

الداعمة للمقرر. 
عالية4.120.956

12. أتفاعل مع أسئلة االستطالع 
)الفضول( من الدارسني. 

عالية3.990.904

 )process( 13. اعتبر التعلم عملية
وإجراًء مستمراً وليس هدفاً. 

عالية3.960.928

14. أهتم بحاجات الدارسني 
االجتماعية والنفسية ما أمكن. 

عالية3.870.812

15. أركز على نقل املعرفة احملددة إلى 
الدارسني في أثناء اللقاء الصفي. 

عالية3.740.925

عالية4.230.346الدرجــة الكليــة
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احملور
عند قيامي باإلشراف األكادميي في 

املقررات التي أدرسها، فإني: 
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

قوة 
الفقرة

2. األساليب اإلشرافية 
التحفيزية

1. أعزز روح االعتماد على النفس في 
التعلم عند الدارسني. 

عالية4.630.530

2. أحترم معتقدات الدارسني مبناحيها 
اخملتلفة. 

عالية4.530.625

عالية34.410.646. أُشجع مقترحات الدارسني. 

عالية44.350.710. أمُني ثقافة اإلبداع عند الدارسني. 

5. أتعامل مع الدارسني على أن لديهم 
القدرة على العمل. 

عالية4.330.643

6. أشجع الدارسني على التواصل 
العلمي فيما بينهم. 

عالية4.320.731

7. أُشجع الدارسني على معاجلة 
املشكلة بطرق متعددة )سيناريو 

احللول(. 
عالية4.300.710

8. أساعد الدارسني على حتديد 
هدفهم. 

عالية4.230.695

9. أشجع الدارسني في التأمل في 
طريقة تفكيرهم. 

عالية4.200.716

10. أُفَّعل أداء الدارسني من خالل عرض 
النماذج الناجحة. 

عالية4.090.798

عالية4.340.414الدرجــة الكليــة
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احملور
عند قيامي باإلشراف األكادميي في 

املقررات التي أدرسها، فإني: 
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

قوة 
الفقرة

3. األساليب اإلشرافية 
املشاركة للدارسني

1. أطلب من الدارسني التراسل معي 

Academic Portal عبر البوابة األكادميية
لالستفسار. 

عالية4.510.734

2. أُوظف املناقشة في اللقاء الصفي 
ما أمكن ذلك. 

عالية4.450.610

3. أحرص على أن يقوم الدارسون 
مبمارسة األمور العملية في املقرر 

الدراسي الذي يوجد له جانب عملي. 
عالية4.440.725

4. أحرص على مساعدة الدارسني 
في دمج اخلبرات اجلديدة مع اخلبرات 

السابقة. 
عالية4.360.674

5. أطلب من الدارسني التعاون مع 
بعضهم للفهم واالستيعاب. 

عالية4.180.755

6. أناقش الوسيط التعليمي مع 
الدارسني بعد مشاهدته. 

عالية4.090.991

7. أحرص على التعرف على املعرفة 
القبلية )السابقة( للدارسني قبل 

اخلوض في معرفة جديدة. 
عالية4.090.895

8. أطلب من الدارسني حتضير املوضوع 
لعرضه في اللقاء الصفي. 

عالية3.821.22

عالية4.250.472الدرجــة الكليــة
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احملور
عند قيامي باإلشراف األكادميي في 

املقررات التي أدرسها، فإني: 
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

قوة 
الفقرة

4. األساليب اإلشرافية 
املتعلقة بأصالة 

التعليم

1. أُضمن االمتحانات أسئلة تبرز 
مهارات التفكير العليا مثل: التحليل، 

والتركيب، والتقومي. 
عالية4.670.542

2. أحث الدارسني على التعلم وليس 
اجتياز االمتحان فقط. 

عالية4.620.557

3. أَحث الدارسني على فهم املوضوع 
بعمق. 

عالية4.580.526

4. أحرص على أن يتعلم الدارسون 
أسلوب التعلم بدالً من إعطائهم 

املعلومات. 
عالية4.380.636

5. أهتم بالفهم عند تصحيح 
التعيينات واالمتحانات. 

عالية4.370.707

6. استخدم البوابة األكادميية بهدف 
حتسني نوعية التعلم. 

عالية4.270.839

7. أراقب مدى تقدم الدارسني خالل 
الفصل الدراسي. 

عالية4.190.809

8. استخدم أساليب تعلم تعزز االلتزام 
بالتعلم مثل: التعلم لإلتقان. 

عالية4.110.694

9. أحرص على فحص حدوث التعلم 
عند الدارسني من خالل حتليل نتائج 

االمتحانات. 
عالية3.980.825

10. استخدم التكنولوجيا التعليمية 
لدعم التعلم. 

عالية3.950.947

11. استخدم في التعيينات التي أعدها 
أسلوب التعلم باالكتشاف. 

عالية3.950.784

الكليــة عالية4.290.428 الدرجــة 
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 )3( اجلدول  يف  وردت  ح�سبما  املتفرغني  االأكادمييني  امل�رشفني  اإجابات  نتائج  اأظهرت 
االإ�رشافية  االأ�ساليب  حمور  وهي:  االأربعة  بانة  اال�ست  حماور  على  عالية  ح�سابية  متو�سطات 
للدار�سني، واالأ�ساليب املتعلقة  التحفيزية، واالأ�ساليب امل�ساركة  املي�رشة واالإر�سادية، واالأ�ساليب 
باأ�سالة التعليم، فقد حاز املحور االأول وهو االأ�ساليب املي�رشة واالإر�سادية على متو�سط ح�سابي 
قدره )4.23( من اأ�سل )5( نقاط وهو متو�سط عاٍل، وتقدر ن�سبته ب� )%84.6(، وحاز املحور الثاين 
يف  متو�سط  اأعلى  وهو   )4.34( قدره  ح�سابي  متو�سط  على  التحفيزية  االإ�رشافية  االأ�ساليب  وهو 
املحاور االأربعة، وتقدر ن�سبته ب� )%86.6(، وحاز املحور الثالث وهو االأ�ساليب االإ�رشافية امل�ساركة 
للدار�سني على متو�سط ح�سابي قدره )4.25( وهو عاٍل وتقدر ن�سبته ب� )%85(، وحاز املحور الرابع 
ذلك  من  وي�ستخل�س   .)85.8%( ب�  ن�سبته  وتقدر  عاٍل  ح�سابي  متو�سط  وهو   )4.29( على  واالأخ��ري 
القد�س  جامعة  يف  املتفرغون  االأكادمييون  امل�رشفون  ي�ستخدمها  التي  االإ�رشافية  االأ�ساليب  اأن 
وتقدر  نقاط   )5( اأ�سل  من   )4.27( بلغ  عاٍل  متو�سط ح�سابي  الدار�س يف  على  متمركزة  املفتوحة 
ن�سبته ب�ِ )%85.4(. اأما على �سعيد فقرات اال�ستبانة فقد حازت جميع الفقرات وعددها )44( دون 
االأكادمييني  اأن امل�رشفني  ا�ستثناء لفقرة واحدة على متو�سطات ح�سابية عالية. وهذا يدلل على 
يف جامعة القد�س املفتوحة ميار�سون االأ�ساليب االإ�رشافية املتمركزة على الدار�س. وهذا يف راأي 
قطعيًا  يوجد  فال  وتتابعها،  لها  وتروج  االأ�ساليب  هذه  تتبنى  اجلامعة  لكون  ُيعزى  ال  الباحثني 
ما ي�سري اإىل ذلك يف اأدبياتها املن�سورة الورقية واالإلكرتونية يف اأثناء اإعداد هذه الدرا�سة، ولكن 
النتيجة قد ُتعزى التباع اجلامعة نظام التعليم املفتوح عن بعد الذي يعترب اأن امل�رشف االأكادميي 
وت�سجيعه  الدار�س  دعم  عليه  يرتتب  واأنه  للدار�س،  ومر�سد  وموجه  مي�رش  التدري�س(  هيئة  )ع�سو 
وتقدير ظروفه واإمكاناته، واأن ي�رشكه يف الدرا�سة التي تتطلب منه اعتماده على ذاته يف التح�سري 
قبل ح�سوره اللقاءات الوجهية مع م�رشفه االأكادميي، واأن ي�سارك يف النقا�س ال�سفي مع م�رشفه 
والدعم  والتقومي  للمتابعة  خا�سعًا  متقنًا  �سحيحًا  تعليمًا  مينحه  واأن  معهم،  ويتفاعل  وزمالئه 

التكنولوجي امل�ستمر، وتنمية مهارات التفكري العليا لديه. 
هذا وال تتوافق نتيجة الدرا�سة فيما يتعلق مبحور دور امل�رشف كمر�سد وموجه مع درا�سة 
 ،)2.96( قدره  املحور مبتو�سط ح�سابي  هذا  متدنية يف  نتيجتها  التي جاءت   )2008 الغفور،  )عبد 
ولكنها تتوافق مع نتيجة )دروزة، 2007( فيما يتعلق بالتحفيز، حيث حاز جمال ت�سجيع املعلمني 
املعلمني  ت�سجيع  )%83.7(، وحاز جمال  ن�سبة  على  لتعلمهم  الذاتي  وال�سبط  التحكم  على  للطلبة 

للطلبة على التفاعل مع البيئة التعليمية على ن�سبة )77.8%(. 
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ال�سوؤال الثاين: 

ما اأثر متغري اجلن�س على الأ�ساليب الإ�رصافية التي ي�ستخدمها امل�رصفون الأكادمييون 
يف اإ�رصافهم الأكادميي؟ 

ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال وللتحقق من �سحة الفر�سية يف هذا املجال، ا�ستخدم الباحثان 
االختبار التائي t - test للمجموعات امل�ستقلة ملتغري اجلن�س على عينة الدرا�سة كما هو مبني يف 

اجلدول )4(. 
اجلدول )4( 

نتائج الختبار التائي )t - test(  لفح�س دللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية 
لالأ�ساليب الإ�رصافية التي ي�ستخدمها امل�رصفون يف عينة الدرا�سة باختالف متغري اجلن�س

العدداجلنساحملور
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

درجات 
احلرية

قيمة ت 
احملوسبة

مستوى 
الداللة

األساليب اإلشرافية امليسرة 
واإلرشادية 

1984.335.26224ذكر
0.2270.286

284.224.7936.83أنثى

األساليب اإلشرافية التحفيزية 
2064.344.04230ذكر

 - 0.4130.073
264.374.9529.34أنثى

األساليب اإلشرافية املشاركة 
للدارسني 

2034.233.81229ذكر
 - 1.940.513

284.413.2837.79أنثى

األساليب اإلشرافية املتعلقة 
بأصالة التعليم 

2064.284.74228ذكر
 - 0.2690.880

244.314.5529.117أنثى

الدرجــة الكليــة
1844.273.63199

 - 1.360.561
174.393.8518.72

يبني اجلدول )4( اأن م�ستوى الداللة االإح�سائية يف حماور الدرا�سة االأربعة وهي االأ�ساليب 
التعليم،  باأ�سالة  واملتعلقة  للدار�سني،  وامل�ساركة  والتحفيزية،  واالإر�سادية،  املي�رشة  االإ�رشافية 
يعني عدم وجود  )0.05(، مما  الداللة  م�ستوى  اأكرب من  الكلية  الدرجة  الداللة يف  م�ستوى  وكذلك 
فروق يف االأ�ساليب االإ�رشافية املتمركزة على الدار�س تعزى ملتغري اجلن�س. وهذا يعني اأن االأ�ساليب 
االإ�رشافية عند امل�رشفني وامل�رشفات يف جامعة القد�س املفتوحة متقاربة. فكال اجلن�سني ميار�سان 
اأ�سلوب التعليم املتمركز على الدار�س يف امل�ستوى نف�سه. وهذه النتيجة توؤكد �سحة الفر�سية يف 

هذا املجال. 
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ال�سوؤال الثالث: 

التي ي�ستخدمها امل�رصفون  الإ�رصافية  الأ�ساليب  العلمية على  الدرجة  اأثر متغري  ما 
الأكادمييون يف اإ�رصافهم الأكادميي؟ 

الباحثان  ا�ستخدم  املجال،  هذا  الفر�سية يف  وللتحقق من �سحة  ال�سوؤال  هذا  لالإجابة عن 
االختبار التائي t - test لفح�س اأثر متغري الدرجة العلمية على االأ�ساليب االإ�رشافية للم�رشفني من 
 )5( اجلدول  ويبني  منهم،  الدرا�سة  عينة  تكونت  الذين  املاج�ستري  ودرجة  الدكتوراه  درجة  حملة 

نتائج االختبار. 
اجلدول )5( 

نتائج الختبار التائي )t - test(  لفح�س دللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية لالأ�ساليب الإ�رصافية 
التي ي�ستخدمها امل�رصفون يف عينة الدرا�سة باختالف متغري الدرجة العلمية

احملور
الدرجة 
العلمية 

العدد
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

درجات 
احلرية

قيمة ت 
احملوسبة

مستوى 
الداللة

األساليب اإلشرافية امليسرة 
واإلرشادية 

1294.215.24218دكتوراه
0.00957

914.275.06198.08ماجستير

األساليب اإلشرافية 
التحفيزية 

1344.354.24225دكتوراه
0.0310.861

934.324.06203.30ماجستير

األساليب اإلشرافية 
املشاركة للدارسني 

1374.214.07225دكتوراه
2.970.086

904.313.26216.27ماجستير

األساليب اإلشرافية املتعلقة 
بأصالة التعليم 

1324.255.00222دكتوراه
4.210.041* 

924.373.99217.89ماجستير

الدرجة الكلية
 

1134.263.84195دكتوراه
1.19 - 0.211

844.323.38189.43ماجستير

* دالة إحصائيًا

تبني نتائج االختبار التائي t - test لفح�س داللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية لالأ�ساليب 
االإ�رشافية التي ي�ستخدمها امل�رشفون يف عينة الدرا�سة اأنه ال توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 
للدار�سني  وامل�ساركة  والتحفيزية،  واالإر�سادية،  املي�رشة  االإ�رشافية  االأ�ساليب  حماور  يف   )0.05(
اإح�سائية يف  الكلية، ولكن توجد فروق ذوات داللة  الدرجة  الدار�س وكذلك على  املتمركزة على 
من  اأقل  املحور  هذا  يف  الداللة  م�ستوى  اإن  حيث  التعليم  باأ�سالة  املتعلقة  االإ�رشافية  االأ�ساليب 

م�ستوى الداللة )0.05(. 



األساليب اإلشرافية اليت يستخدمها املشرفون األكادمييون يف جامعة القدس املفتوحة يف ضوء خصائص التعليم املتمركز على الدارس

اجمللةالفلسطينية للرتبية املفتوحة عن بعد 106

وتدل هذه النتائج على اأن امل�رشفني االأكادمييني يف عينة الدرا�سة من حملة درجة الدكتوراه 
واملاج�ستري يي�رشون التعليم، وير�سدون الدار�سني ويحفزونهم، ويتيحون لهم الفر�سة للم�ساركة 
قيمة  ولتحديد  الدار�س.  على  املتمركز  التعليم  منوذج  تعك�س  التي  االأ�ساليب  هذه  التعليم،  يف 
الفروق يف حمور االأ�ساليب االإ�رشافية املتعلقة باأ�سالة التعليم ح�سب متغري الدرجة العلمية، قارن 
الباحثان املتو�سطات احل�سابية حلملة درجة الدكتوراة بحملة درجة املاج�ستري يف اجلدول )5(، 
باملقارنة   )4.37( احل�سابي  متو�سطهم  بلغ  اإذ  املاج�ستري،  درجة  حملة  ل�سالح  كانت  اأنها  وتبني 
مع حملة درجة الدكتوراة اإذ بلغ متو�سطهم )4.25(، وقد يعزى ال�سبب اإىل اأن عدد امل�ساركني من 
حملة درجة الدكتوراة اأكرب من عدد امل�ساركني من حملة درجة املاج�ستري، مما يوؤثر على نتيجة 

املتو�سط احل�سابي لكليهما. اإن هذه النتيجة تنفي �سحة الفر�سية يف هذا املجال. 

ال�سوؤال الرابع: 

امل�رصفون  ي�ستخدمها  التي  الإ�رصافية  الأ�ساليب  على  العلمية  الرتبة  متغري  اأثر  ما 
الأكادمييون يف اإ�رصافهم الأكادميي؟ 

الباحثان  ا�ستخدم  الفر�سية يف هذا املجال،  ال�سوؤال، وللتحقق من �سحة  لالإجابة عن هذا 
اختبار حتليل التباين االأحادي )ANOVA(  لفح�س اأثر متغري الرتبة العلمية على االأ�ساليب االإ�رشافية 

املتمركزة على الدار�س عند عينة الدرا�سة من امل�رشفني، ويبني اجلدول )6( نتائج االختبار. 
اجلدول )6( 

نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي )ANOVA(  لالأ�ساليب الإ�رصافية 
عند عينة الدرا�سة من امل�رصفني تبعاً ملتغري الرتبة العلمية

مصادر التبايناحملور
مجموع مربعات 

االنحرافات
درجة 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
)ف( 

مستوى 
الداللة

األساليب اإلشرافية 
امليسرة واإلرشادية 

221.92455.482.090.083بني اجملموعات
5801.2821926.49داخل اجملموعات

6023.21223اجملموع

األساليب اإلشرافية 
التحفيزية 

61.43415.350.900.464بني اجملموعات
3832.0622517.03داخل اجملموعات

3893.49229اجملموع
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األساليب اإلشرافية 
املشاركة للدارسني 

86.29421.571.520.197بني اجملموعات
3177.2722414.18داخل اجملموعات

3263.56228اجملموع

األساليب اإلشرافية 
املتعلقة بأصالة التعليم 

184.24446.062.100.081بني اجملموعات
4879.9922321.88داخل اجملموعات

5064.24227اجملموع

الدرجة الكلية
 

1436.264359.06بني اجملموعات

1.710.149 40718.56194209.88داخل اجملموعات

42454.82198اجملموع

امل�رشفني  من  الدرا�سة  عينة  عند  االإ�رشافية  االأ�ساليب  اأن   )6( اجل��دول  نتائج  من  يت�سح 
م�ستوى  من  اأكرب  اإح�سائية  داللة  لها  الدار�س  على  املتمركزة  حماورها  جميع  يف  االأكادمييني 
الداللة )0.05(، مما يعني اأنه ال توجد فروق يف االأ�ساليب االإ�رشافية تعزى ملتغري الرتبة العلمية، 
اأ�ستاذ  م�ساعد،  اأ�ستاذ  حما�رش،  )مدر�س،  العلمية  الرتب  خمتلف  يف  االأكادمييني  امل�رشفني  واأن 
ورمبا  الدار�س،  على  املتمركز  االأكادميي  االإ�رشاف  يف  متجان�سة  اأ�ساليب  لديهم  اأ�ستاذ(  م�سارك، 
بكفاءة  الرتبوية  االأ�ساليب  هذه  ممار�سة  امل�رشفني  هوؤالء  اإمكان  يف  اأنه  اإىل  النتيجة  هذه  تعزى 

بغ�س النظر عن تباين األقابهم االأكادميية، وتوؤكد هذه النتيجة �سحة الفر�سية يف هذا املجال. 

ال�سوؤال اخلام�س: 

ما اأثر متغري اخلربة التعليمية على الأ�ساليب الإ�رصافية التي ي�ستخدمها امل�رصفون 
الأكادمييون يف اإ�رصافهم الأكادميي؟ 

الباحثان  ا�ستخدم  املجال،  هذا  الفر�سية يف  وللتحقق من �سحة  ال�سوؤال  هذا  لالإجابة عن 
االأ�ساليب  على  التعليمية  اخلربة  متغري  اأثر  ملعرفة   )ANOVA( االأح��ادي  التباين  حتليل  اختبار 
االإ�رشافية عند عينة الدرا�سة من امل�رشفني االأكادمييني يف اإ�رشافهم االأكادميي. ويبني اجلدول )7( 

نتائج االختبار. 
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اجلدول )7( 

نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي )ANOVA(  لالأ�ساليب الإ�رصافية عند عينة الدرا�سة من امل�رصفني 

تبعاً ملتغري اخلربة التعليمية 

مصادر التبايناحملور
مجموع مربعات 

االنحرافات
درجة 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
)ف( 

مستوى 
الداللة

األساليب اإلشرافية 
امليسرة واإلرشادية 

)املتمركزة على الدارس( 

133.89344.631.660.175بني اجملموعات
5941.6122226.76داخل اجملموعات

6075.50225اجملموع

األساليب اإلشرافية 
التحفيزية 

68.50322.831.330.264بني اجملموعات
3900.9722817.11داخل اجملموعات

3969.47231اجملموع

األساليب اإلشرافية 
املشاركة للدارسني 

10.0933.360.2330.873بني اجملموعات
3279.7422714.44داخل اجملموعات

3289.84230اجملموع

األساليب اإلشرافية 
املتعلقة بأصالة 

التعليم 

68.56322.851.020.381بني اجملموعات
5023.9922622.23داخل اجملموعات

5092.56229اجملموع

الدرجة الكلية
 

504.033168.01بني اجملموعات

0.780.505 42302.12197214.73داخل اجملموعات

42806.15200اجملموع

امل�رشفني  من  الدرا�سة  عينة  عند  االإ�رشافية  االأ�ساليب  اأن   )7( اجل��دول  نتائج  من  يت�سح 
م�ستوى  من  اأكرب  اإح�سائية  داللة  لها  الدار�س  على  املتمركزة  حماورها  جميع  يف  االأكادمييني 
الداللة 0.05، مما يعني اأنه ال توجد فروق يف االأ�ساليب االإ�رشافية تعزى ملتغري اخلربة التعليمية، 
اأ�ساليب  لديهم  فاإن   ،  - خرباتهم  م�ستوى  اختالف  رغم   - االأكادمييني   امل�رشفني  اأن  ذلك  ويعني 
اإمكانية  الرتبوية تقع يف نطاق  االأ�ساليب  اأن هذه  االأكادميي. ويبدو  االإ�رشاف  مت�سابهة جداً يف 
اأو  اأو متو�سطًا  �سنوات خرباتهم كبرياً  اأكان عدد  �سواء  بكفاءة  االأكادمييني ملمار�ستها  امل�رشفني 

قلياًل. اإن نتيجة اختبار التباين توؤكد على �سحة الفر�سية يف هذا املجال. 
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ال�سوؤال ال�ساد�س: 

ما اأثر الربنامج الأكادميي الذي يعمل فيه امل�رصفون على الأ�ساليب الإ�رصافية التي 
ي�ستخدمونها يف اإ�رصافهم الأكادميي؟ 

الباحثان  ا�ستخدم  املجال،  هذا  الفر�سية يف  وللتحقق من �سحة  ال�سوؤال  هذا  لالإجابة عن 
والعلوم  )الرتبية،  االأكادميي  الربنامج  اأثر  لفح�س    )ANOVA( االأح��ادي  التباين  حتليل  اختبار 
االإدارية واالقت�سادية، والتنمية االجتماعية واالأ�رشية، والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية، والزراعة( 
على االأ�ساليب االإ�رشافية التي ي�ستخدمها امل�رشفون يف عينة الدرا�سة. واأظهر اجلدول )8( نتيجة 

ا�ستخدام االختبار. 
اجلدول )8( 

نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي )ANOVA(  لأثر الربنامج الأكادميي 
على الأ�ساليب الإ�رصافية عند عينة امل�رصفني

مصادر التبايناحملور
مجموع مربعات 

االنحرافات
درجة 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
)ف( 

مستوى 
الداللة

األساليب اإلشرافية 
امليسرة واإلرشادية 

* 294.96398.323.770.011بني اجملموعات
5780.5322226.03داخل اجملموعات

6075.50225اجملموع

األساليب اإلشرافية 
التحفيزية 

57.08319.021.100.346بني اجملموعات
3912.3922817.16داخل اجملموعات

3969.47231اجملموع

األساليب اإلشرافية 
املشاركة للدارسني 

22.8737.6240.5300.662بني اجملموعات
3266.9722714.39داخل اجملموعات

3289.84230اجملموع

األساليب اإلشرافية 
املتعلقة بأصالة 

التعليم 

146.81348.932.230.085بني اجملموعات
4945.7422621.88داخل اجملموعات

5092.56229اجملموع

الدرجة الكلية
 

1160.803386.92بني اجملموعات

1.830.143 41645.35197211.39داخل اجملموعات

42806.15200اجملموع

* دالة إحصائيًا
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على  حازت  واالإر�سادية،  املي�رشة  االإ�رشافية  االأ�ساليب  اأن  االختبار  هذا  نتائج  من  يت�سح 
قيمة داللة اأقل من )0.05(، مما يدل على اأنه توجد فروق يف ا�ستخدام هذه االأ�ساليب بني الربامج 
التحفيزية،  االإ�رشافية  باالأ�ساليب  املتعلقة  املحاور  لباقي  بالن�سبة  اأما  اجلامعة.  يف  االأكادميية 
واالأ�ساليب امل�ساركة للدار�سني، واالأ�ساليب املتعلقة باأ�سالة التعليم، وكذلك الدرجة الكلية، فاإن 
قيم الداللة فيها بلغت اأكرب من قيمة الداللة االإح�سائية )0.05(، وبالتايل فاإنه ال توجد فروق يف 

االأ�ساليب االإ�رشافية للم�رشفني تعزى للربنامج االأكادميي. 
ولتحديد م�سدر الفروق يف حمور االأ�ساليب االإ�رشافية املي�رشة واالإر�سادية، ا�ستخدم اختبار 

توكي Tukey للمقارنات البعدية. واجلدول )9( يبني نتائج هذا االختبار. 
اجلدول )9( 

لالأ�ساليب  احل�سابية  املتو�سطات  بني  الفروق  لدللة  البعدية  للمقارنات   Tukey توكي  اختبار  نتائج 
الإ�رصافية املي�رصة والإر�سادية تبعاً للربامج الأكادميية املختلفة 

العلوم اإلدارية التربيةالبرنامج 
واالقتصادية

التنمية االجتماعية 
واألسرية

التكنولوجيا 
والعلوم التطبيقية 

4.58 - 3.94 - 5. 46 -  - التربية

العلوم اإلدارية 
واالقتصادية

0.61 -  - 1.40 - 2.09

التنمية االجتماعية 
واألسرية

 - 2.64 - 6.18 -  - 5.13

التكنولوجيا 
والعلوم التطبيقية

 - 1.33 - 4.92 - 3.17 - 

اأنها كانت ل�سالح برنامج العلوم  ات�سح من مقارنة املتو�سطات احل�سابية يف اجلدول )9( 
التنمية  فربنامج  التطبيقية،  والعلوم  التكنولوجيا  برنامج  ثم  ومن  واالقت�سادية،  االإداري��ة 
اأن االأ�ساليب املي�رشة واالإر�سادية يف برنامج  اأي  االجتماعية واالأ�رشية، واأخرياً برنامج الرتبية، 
الرتبية  برنامج  ل�سالح  تكن  مل  واأنها  االأخرى،  الربامج  من  اأف�سل  واالقت�سادية  االإدارية  العلوم 
الذي يتوقع اأن يكون م�رشفوه اأكرث اقتداراً يف اأ�ساليب االإ�رشاف الرتبوية من برناجمي التكنولوجيا 
والعلوم التطبيقية والعلوم االإدارية واالقت�سادية، ورمبا تعزى هذه النتائج اإىل اأن عدد امل�رشفني 
االأكادمييني الذين �ساركوا يف هذه الدرا�سة من برنامج الرتبية بلغ 162 م�رشفًا، يف حني بلغ جمموع 
امل�رشفني امل�ساركني يف الدرا�سة من جميع الربامج االأخرى مبا يف ذلك برناجمي التكنولوجيا 
والعلوم التطبيقية والعلوم االإدارية واالقت�سادية 81 م�رشفًا  - اأنظر اجلدول )2(  -  مما يوؤثر �سلبًا 

على املتو�سط احل�سابي لربنامج الرتبية. اإن هذه النتيجة تنفي �سحة الفر�سية يف هذا املجال. 
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توصيات الدراسة: 

يف  املتفرغني  االأكادمييني  امل�رشفني  باأن  الدرا�سة  عنها  اأ�سفرت  التي  النتائج  �سوء  يف 
جامعة القد�س املفتوحة ميار�سون االأ�ساليب االإ�رشافية املتمركزة على الدار�س يف م�ستوى عاٍل، 
واإ�رشاك  وحتفيز،  واإر�ساد،  تي�سري  من  املختلفة  جوانبها  يف  عاٍل  م�ستوى  يف  اأي�سًا  وميار�سونها 
تبني  بف�سل  امل�رشفني  قبل  من  ت�ستخدم  مل  االأ�ساليب  هذه  واإن  التعليم،  يف  واأ�سالة  للدار�سني، 
الذي  بعد  عن  املفتوح  التعليم  اأ�سلوب  بف�سل  واإمنا  التعليم،  من  االأ�سلوب  لهذا  مبا�رشة  اجلامعة 
تتبناه اجلامعة، والذي جتمعه قوا�سم م�سرتكة مع التعليم املتمركز على الدار�س، واأن هذه االأ�ساليب 
الدرجة  مبتغري  تاأثرت  واأنها  واخل��ربة،  العلمية  والرتبة  اجلن�س  مبتغريات  تتاأثر  مل  االإ�رشافية 
العلمية يف حمور االأ�ساليب املتعلقة باأ�سالة التعليم فقط من اأربعة حماور ول�سالح حملة درجة 
واالإر�سادية  املي�رشة  االأ�ساليب  حمور  يف  االأكادميي  الربنامج  مبتغري  اأي�سًا  وتاأثرت  املاج�ستري، 
من اأ�سل اأربعة حماور، ول�سالح برنامج العلوم االإدارية واالقت�سادية، يليه برنامج التكنولوجيا 
والعلوم التطبيقية، ويليه برنامج التنمية االجتماعية واالأ�رشية، واأخرياً برنامج الرتبية، يف �سوء 

هذه النتائج فاإن الباحثني يتقدمان بالتو�سيات االآتية: 
على  املتمركز  التعليم  مبادئ  وعلنيًا  ر�سميًا  املفتوحة  القد�س  جامعة  تبني  �رشورة  1 .

الدار�س يف فل�سفتها واأهدافها ور�سالتها، وت�سمني هذه املبادئ يف مقرراتها ومتطلبات 
النجاح يف هذه املقررات ويف اأدبياتها االإعالمية، الأن هذه املبادئ تن�سجم مع ر�سالتها 

وهويتها يف الرتبية املفتوحة عن بعد. 
�رشورة دعوة وزارة الرتبية والتعليم العايل لتبني مبادئ التعليم املتمركز على الدار�س  2 .

يف املدار�س والكليات واجلامعات الفل�سطينية ملا حتمله من اآثار اإيجابية على تطوير 
�سخ�سيات الطلبة من جميع النواحي، واإثرائها لالأ�ساليب الرتبوية يف فل�سطني. 

�رشورة دعوة الباحثني الفل�سطينيني خا�سة والعرب عامة اإىل االهتمام باإجراء البحوث  3 .

والدرا�سات يف اجلوانب املختلفة للتعليم املتمركز على الدار�س لوجود نق�س كبري يف 
هذا املجال يف املكتبة البحثية العربية. 

امكانات  من  حتمله  مبا  واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا  من  اال�ستفادة  �رشورة  4 .

واجلماعي  الفردي  والتفاعل  املتعددة  والو�سائط  املتزامن  وغري  املتزامن  االت�سال 
خلدمة اأ�ساليب التعليم املتمركز على الدار�س. 
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املصادر واملراجع:

أواًل: املراجع العربية
(: طرق التدري�س وو�سائله وتقنياته )و�سائل التعلم والتعليم(، دار  اإبراهيم، فرا�س )2005. 1

اأ�سامة للن�رش والتوزيع، عمان، االأردن. 
(. دار  اأبو جادو، �سالح حممد علي )2004(: علم النف�س التطوري: الطفولة واملراهقة )ط. 1. 2

املي�رشة للن�رش والتوزيع والطباعة، عمان، االأردن. 
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الأدوارهم املتوقعة منهم يف ع�رش )االنرتنت(. جملة جامعة القد�س املفتوحة لالأبحاث 

والدرا�سات. العدد 11، ت�رشين اأول. 
 5 .www. geocities. com/dr - )زياد، م�سعد حممد )2007(: )اأ�ساليب التدري�س( )وثيقة انرتنت

 .mosad/index94. html

(: �سياغة االأهداف الرتبوية والتعليمية يف جميع املواد الدرا�سية  �سعادة، جودت )2001. 6
)ط. 1(. دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع، عمان، االأردن. 

الرتبوية  امل�سطلحات  معجم   :) 7 .2003( حامد  عمار،  زينب،  النجار،  ح�سن،  �سحاته، 
والنف�سية، الطبعة االأوىل، الدار امل�رشية اللبنانية، القاهرة. 

(: )فعالية ا�ستخدام منوذج التعلم البنائي يف حت�سيل  ال�سعيلي، علي، الغافري، علي )2005. 8
طلبة الثانوية يف الكيمياء يف �سلطنة عمان(. املجلة الرتبوية 20 )78(. 

(: )ممار�سات امل�رشفني االأكادمييني يف لقاءاتهم االإ�رشافية من  عبد الغفور، ن�سال )2008. 9
وجهة نظر الدار�سني يف جامعة القد�س املفتوحة(. املجلة الفل�سطينية للرتبية املفتوحة 
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القد�س  من�سورات جامعة  بعد.  املفتوحة عن  الرتبية  اإىل  (: مدخل  10 .2006( �سفيان  كمال، 

املفتوحة. املطبعة اجلامعية، نابل�س، فل�سطني. 
الثالثة، جمهورية  الطبعة  االأول،  اجلزء  الو�سيط،  املعجم   :) 11 . -   -   -  ( العربية  اللغة  جممع 

م�رش العربية. 
(: )اأثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية تدري�س فوق املعرفية  منروطي، اأحمد، ال�سناق، ق�سيم )2004. 12
يف حت�سيل طلبة ال�سف ال�سابع االأ�سا�سي يف العلوم(. جملة درا�سات. العلوم التعليمية، 

جملد 31، العدد 1 )1 - 13(. 
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Available online at 
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املالحق

استبانة دراسة بعنوان: 

األساليب اإلشرافية اليت يستخدمها املشرفون األكادمييون يف جامعة 

القدس املفتوحة يف ضوء خصائص التعليم املتمركز على الدارس

 امل�رشف االأكادميي املحرتم
 امل�رشفة االأكادميية املحرتمة

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل،، 
بناًء على تكليف من اأ. د. �سفيان كمال نائب الرئي�س لل�سوؤون االأكادميية اأقوم اأنا وزميلي د. 
حممد اأبو طه رئي�س ق�سم البحث العلمي والدرا�سات العليا باإجراء الدرا�سة املذكور عنوانها اأعاله. 

باالزدهار  واآخذاً  الدار�س ميثل اجتاهًا تربويًا حديثًا  التعليم املتمركز على  اأن  العلم  اأرجو 
واالنت�سار يف العامل ويتقاطع مع الرتبية املفتوحة عن بعد. 

اأرجو من ف�سلكم االإجابة عن فقرات اال�ستبانة مبو�سوعية ودقة لكي حتقق الدرا�سة هدفها 
راجني التكرم باعادتها اإىل امل�ساعد االأكادميي خالل اأ�سبوع من ا�ستالمكم لها. 

اأ�سكر لكم جهدكم واأدعو اهلل لكم اأن يجزيكم خري اجلزاء
وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام

وكل عام واأنتم بخري

الباحثان: 
د. نادر اأبو خلف 
د. حممد اأبو طه

مالحظة: 
جتمع اال�ستبانات من قبل امل�ساعد االأكادميي م�سكوراً وتعاد اإىل العنوان االآتي: 

د. نادر اأبو خلف / رئا�سة اجلامعة – البرية خلف )بالزا مول( / الطابق الثاين
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القسم األول

املتغري  يف  الفراغ  وعبئ   6  -  1 للمتغريات  املجاور  املربع  يف   )P( اإ�سارة  ف�سلك  من  �سع 
االأخري: 

ب. اأنثى  اأ. ذكر      1. اجلن��س:      

ب. املاج�ستري اأ. الدكتوراه     2. الدرجة العلمية:   

ب. اأ�ستاذ م�سارك اأ. اأ�ستاذ    3. الرتبة العلمية:   
ث. حما�رش                      ت. اأ�ستاذ م�ساعد  

                   ج. مدر�س
  

ب. 6 - 10  اأ. 1 - 5     4. اخلربة التعليمية بال�سنوات:   
                 ت. 11 - 15                 ث. 16 - 20 
ح. 26 - 30                   ج. 21 - 25   

                 خ. 30 فاأكرث 
   

5. الربنامج االأكادميي:          اأ. الرتبية        ب. العلوم االإدارية واالقت�سادية 
                     ت. التنمية االجتماعية واالأ�رشية           ث. التكنولوجيا والعلوم التطبيقية       

                                                                          ج. الزراعة    

6. املنطقة التعليمية/ املركز الدرا�سي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . .



د. نادر أبو خلف - أ.د. حممد أبو طه

117اجمللد الثاني، العدد الرابع، كانون ثاني 2010

القسم الثاني 

أرجو وضع اشارة )ü( في اخلانة التي تعبر عن رأيك في الفقرات اآلتية:

ور
حمل

عند قيامي باإلشراف األكادميي في املقررات ا
التي أدرسها، فإني: 

54321

أحياناًغالباًدائماً
قليالً 
)نادراً( 

بتاتاً
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1. أشرح املفاهيم الصعبة في الكتاب املقرر 
في اللقاء الصفي. 

2. أؤكد على التعلم ال التعليم. 

 )process( 3. اعتبر التعلم عملية مستمرة
وإجراًء مستمراً وليس هدفاً. 

4. أركز على نقل املعرفة احملددة إلى 
الدارسني في أثناء اللقاء الصفي. 

5. اهتم بتعليم املهارات في أثناء اللقاء 
الصفي. 

6. أحرص على تكوين عادات دراسية عند 
الدارسني في أثناء اللقاء الصفي. 

7. أتفاعل مع أسئلة االستطالع )الفضول( 
من الدارسني. 

8. أراعي الفروق الفردية لدى الدارسني. 

9. أوضح للدارسني أهمية استثمار الوقت 
في الدراسة الذاتية. 

10. أُوجه الدارسني لتعلم التفكير بطريقة 
منطقية. 

11. أخاطب الدارسني في مستوى فهمهم. 
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ور
حمل

عند قيامي باإلشراف األكادميي في املقررات ا
التي أدرسها، فإني: 

54321

أحياناًغالباًدائماً
قليالً 
)نادراً( 

بتاتاً
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12. أهتم بحاجات الدارسني االجتماعية 1. 
والنفسية ما أمكن. 

13. أُوضح للدارسني باستمرار أهمية 
االستفادة من الساعات املكتبية للمشرف. 

14. أنصح الدارسني دائماً باقتناء نسخة من 
الوسائط التعليمية الداعمة للمقرر. 

15. أوجه الدارسني لبناء معرفة مستندة 
إلى اخلبرة. 

ة 
زي

في
ح

لت
ة ا

في
شرا

اإل
ب 

لي
سا

األ
 .2

1. أمُني ثقافة اإلبداع عند الدارسني. 

2. أُفَّعل أداء الدارسني من خالل عرض 
النماذج الناجحة. 

3. أساعد الدارسني على حتديد هدفهم. 

4. أعزز روح االعتماد على النفس في التعلم 
عند الدارسني. 

5. أُشجع مقترحات الدارسني. 

6. أتعامل مع الدارسني على أن لديهم 
القدرة على العمل. 

7. أحترم معتقدات الدارسني مبناحيها 
اخملتلفة. 

8. أُشجع الدارسني على معاجلة املشكلة 
بطرق متعددة )سيناريو احللول(. 

9. أشجع الدارسني على التواصل العلمي 
فيما بينهم. 

10. أشجع الدارسني في التأمل في طريقة 
تفكيرهم. 
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ور
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عند قيامي باإلشراف األكادميي في املقررات ا
التي أدرسها، فإني: 
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أحياناًغالباًدائماً
قليالً 
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1. أطلب من الدارسني حتضير املوضوع 
لعرضه في اللقاء الصفي. 

2. أحرص على التعرف على املعرفة القبلية 
)السابقة( للدارسني قبل اخلوض في معرفة 

جديدة. 

3. أحرص على مساعدة الدارسني في دمج 
اخلبرات اجلديدة مع اخلبرات السابقة. 

4. أحرص على أن يقوم الدارسون مبمارسة 
األمور العملية في املقرر الدراسي الذي 

يوجد له جانب عملي. 

5. أُوظف املناقشة في اللقاء الصفي ما 
أمكن ذلك. 

6. أطلب من الدارسني التعاون مع بعضهم 
للفهم واالستيعاب. 

7. أطلب من الدارسني التراسل معي 

Academic Portal عبر البوابة األكادميية
لالستفسار. 

8. أناقش الوسيط التعليمي مع الدارسني 
بعد مشاهدته. 
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عند قيامي باإلشراف األكادميي في املقررات ا
التي أدرسها، فإني: 
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1. أحرص على فحص حدوث التعلم عند 
الدارسني من خالل حتليل نتائج االمتحانات. 

2. أهتم بالفهم عند تصحيح التعيينات 
واالمتحانات. 

3. استخدم أساليب تعلم تعزز االلتزام 
بالتعلم مثل: التعلم لإلتقان. 

4. استخدم التكنولوجيا التعليمية لدعم 
التعلم. 

5. أحرص على أن يتعلم الدارسون أسلوب 
التعلم بدالً من إعطائهم املعلومات. 

6. أَحث الدارسني على فهم املوضوع بعمق. 

7. استخدم البوابة األكادميية بهدف حتسني 
نوعية التعلم. 

8. أحث الدارسني على التعلم وليس اجتياز 
االمتحان فقط. 

9. استخدم في التعيينات التي أعدها 
أسلوب التعلم باالكتشاف. 

10. أُضمن االمتحانات أسئلة تبرز مهارات 
التفكير العليا مثل: التحليل، والتركيب، 

والتقومي. 

11. أراقب مدى تقدم الدارسني خالل الفصل 
الدراسي. 




