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  ملخص
مقررات الرياضيات  طلبةھذه الدراسة إلى الوقوف على أھم الصعوبات التي تواجه  تھدف

كما . رام هللا والبيرة التعليمية فرعباستخدام أسلوب التعلم المفتوح في جامعة القدس المفتوحة 
الى معرفة آلية التغلب على ھذه الصعوبات ومدى رغبة الطالب في توظيف  الدراسة تھدف

. التعلم االلكتروني كمساند للتعلم الوجاھي من أجل تحسين قدرتھم على تعلم الرياضيات
واعتمدت الدراسة أوالً منھج البحث النوعي من خالل المجموعات البؤرية والمشاھدات كأدوات 

اء واتجاھات وتفسيرات الطالب على مساقات الرياضيات لمعرفة ھذه لجمع البيانات المتعلقة بآر
الصعوبات ومن ثم المنھج الوصفي باستخدام استبانة صممت ألغراض البحث وتم حساب 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبية واالختبار التائي لمجموعتين 

نتائج تبين . (ANOVA)تحليل التباين االحادي واختبار  (Independent T-test)مستقلتين
صعوبات  - :محاور وھي أربعأن ھنالك العديد من الصعوبات التي تم تصنيفھا ضمن  الدراسة

وصعوبات متعلقة بأعضاء  متعلقة بالنظام المفتوح نفسه، وصعوبات متعلقة بالمحتوى التعليمي،
ن إلى إللكتروني فقد أشار معظم المفحوصيأما المحور الرابع فيما يخص التعلم ا  ھيئة التدريس

 مقرراتوتعميمه على كل  مع استبقاء اللقاءات الوجاھية كما ھيأھمية توظيفه لدعم الطلبة 
 . الرياضيات

  .الرياضيات، تعليم التعليم اإللكتروني، التعليم المفتوح: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
This study aimed at identifying the main difficulties that face 

students in studying math courses at Al-Quds Open University in 
Ramallah Branch. The other aim of the research was to investigate 
students' attitudes and opinions towards enhancing technology into 
teaching math to overlap the difficulty of the open education system. The 
research is firstly a qualitative research where studens' views, ideas and 
perspectives were discussed by the focus groups and observations and 
secondly, it is a statistical analysis where a quesionnaire was used for the 
purposes of the research.  The statistical measures such as the means, 
standard deviations, Independent t-test & ANOVA were calculated.  The 
Results of this research show that there are many difficulties facing math 
students. These difficulties have been classified into three themes, 
namely: - open education system, textbooks and teaching materials, and 
administration.  Students pointed to the advantage of using e learning as a 
supporter and considered taped lectures as a solution for many of the 
mentioned difficulties and recommend using it in all math courses. 
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  المقدمة
ً مع تطور  ً في األساليب والوسائل والتقنيات المستخدمة تزامنا يشھد التعلم تطوراً ملحوظا

ويتمثل ذلك بشكل واضح بالتقدم الھائل في مجال التعلم عن  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
. بعد وتوظيف التكنولوجيا في التعلم وما يسمى بالتعلم اإللكتروني مقارنة مع التعلم التقليدي

ً للتعلم التقليدي وانتشر بشكل واسع، بحيث بدأت الجامعات  ً قويا وأصبح التعلم عن بعد منافسا
إن االختالف الذي طرأ على . لكتروني ضمن برامجھا وأساليب تدريسھاالتقليدية بإدراج التعلم اإل

العالم بشكل عام قد أثر على نوعية المتعلمين وأنماط تعلمھم حيث أصبحوا يميلون أكثر إلى 
إن التعلم عن بعد والتعلم المفتوح القائم . التعلم الذاتي بما في ذلك التعلم المرئي والمسموع منه

بدأ منذ بدايات القرن العشرين بأشكال متنوعة مثل األفالم التعليمية والبث على التكنولوجيا 
  . التلفزيوني

في التجربة الفلسطينية في التعلم المفتوح  بناًء على التطور في التكنولوجيا نالحظ التأثرإن 
كان لھا خصوصيتھا واستطاعت توفير التعليم لمجموعات من خالل جامعة القدس المفتوحة 

ومنذ نشوء الجامعة عملت على توفير . مھمشة من المجتمع الفلسطيني وبالذات اإلناثكبيرة 
المادة المرجعية بشكل كتاب مقروء ومن خالل محاضرات مصورة ولقاءات وجاھية بنسبة 
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توظيف اكثر للتكنولوجيا من خالل مقارنة بالجامعات التقليدية، ثم انتقلت الجامعة إلى % 25
ونظام التعلم المدمج  Video Streamingالبث الحي اإللكتروني منھا نظام  أنماط مختلفة للتعلم

ن ھنالك تفاوت ملحوظ في تجاوب الطلبة وكا، لموودل والصفوف االفتراضيةمن خالل ا
حيث أن تعلم . والمدرسين مع التقنيات المختلفة تبعا لخبراتھم السابقة وطبيعة المقرر والمدرس

ألن ، اإلنسانية قرراتالتعلم المفتوح واإللكتروني يختلف عن تعلم المالمساقات العلمية في نظام 
االعتماد األكبر يكون على الطلبة في دراستھم ومعظم الطلبة الملتحقين في التعلم المفتوح ھم من 

 . العاملين أو ربات البيوت الذين يحتاجون إلى توفير وسائل مساندة بأنماط مختلفة

  دراسةمشكلة ال
 أھم المشاكل التي يواجھھا طلبة جامعة القدس المفتوحة فرع رام هللا والبيرة الدراسةحدد ت

. في مقررات الرياضيات واالحصاء وذلك بسبب ماھية تلك المقررات وماھية التعليم المفتوح
في تحديد مشاكل الطلبة واسباب تدني عالماتھم ووضع الحلول المقترحة  ناتلذلك شرعت الباحث

  :الدراسة أسئلةوعليه فان .  ھة نظر الطلبةلذلك من وج

 في تعلم الرياضيات في نظام التعلم المفتوح؟الطلبة واجھھا يما الصعوبات التي  .1

 ؟من وجھة نظر الطلبة كيف يمكن التغلب على ھذه الصعوبات .2

 ما ھي مقترحات الطلبة لتحسين تدريس الرياضيات في نظام التعلم المفتوح؟ .3

  :فرعية وھيوينبثق منھا اسئلة 

مقررات  عليمھمعلى الصعوبات التي يواجھھا الطلبة في ت النوع االجتماعيما أثر متغير  .1
   ؟0.05الرياضيات واتجاھاتھم نحو تعليمھم ھذه المقررات الكترونياً على مستوى داللة 

مقررات الرياضيات  عليمھمما أثر متغير الكلية على الصعوبات التي يواجھھا الطلبة في ت .2
   ؟0.05جاھاتھم نحو تعليمھم ھذه المقررات الكترونياً على مستوى داللة وات

مقررات  عليمھمما أثر متغير التفرغ للدراسة على الصعوبات التي يواجھھا الطلبة في ت .3
   ؟0.05الرياضيات واتجاھاتھم نحو تعليمھم ھذه المقررات الكترونياً على مستوى داللة 

  الفرضيات
في  الطلبة الصعوبات التي يواجھھا بين متوسطاتال توجد فروق ذات داللة احصائية  .1

 .النوع االجتماعيجامعة القدس المفتوحة فرع رام هللا والبيرة تعزى لمتغير 

في  الصعوبات التي يواجھھا الطلبة بين متوسطات ال توجد فروق ذات داللة احصائية .2
 .البيرة تعزى لمتغير الكليةجامعة القدس المفتوحة فرع رام هللا و

في الصعوبات التي يواجھھا الطلبة  بين متوسطات توجد فروق ذات داللة احصائية ال .3
 .جامعة القدس المفتوحة فرع رام هللا والبيرة تعزى لمتغيرالتفرغ للدراسة
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في  الصعوبات التي يواجھھا الطلبة بين متوسطات ال توجد فروق ذات داللة احصائية .4
 جامعة القدس المفتوحة فرع رام هللا والبيرة تعزى المحتوى التعليمي ؟

  دراسةأھداف ا
  إلى تھدف ھذه الدراسة

في  واالحصاء الرياضيات اتمقرر طلبةالتعـرف عـلى أبرز الصعـوبات التي تواجه  .1
 .الطلبةرام اللة والبيرة من وجھة نظر  فرع جامعة القدس المفتوحة

 .الطلبة إيجاد آليات لمواجھة ھذه الصعوبات من وجھة نظر  .2

ً  قرراتمعرفة اتجاھات الدارسين والدارسات نحو طرح م .3  .الرياضيات إلكترونيا

  دراسةحدود ال
 الرياضيات قرراتمدراسي رام هللا والبيرة التعليمية وعلى  فرعيقتصر ھذا البحث على 

 .2013-2012للفصل الدراسي األول من العام  واالحصاء

  االطار النظري ودراسات سابقة
علم الرياضيات ھو علم قديم، كان القدماء يستعملون طرق متنوعة لتدوين كميات وأعداد 

ظھر ھذا العلم نتيجة الحاجة للقيام في الحسابات واألعمال التجارية . حيوانات أو عدد األيام
يعد  ، كمالوا قديماً العصي والعقد الحبلية والعالمات الخشبية للحساباتاستعم. وقياس المقادير

وقد اكتشف . علماء اإلغريق أول من اكتشف الرياضيات البحتة بمعزل عن المسائل العملية
حيث اكتشفوا النظام العشري وطوروا ، م.سنة ق 3000المصريين الرياضيات قبل حوالي 
أسس الخوارزمي علم الجبر في بغداد أوائل القرن التاسع الھندسة وتقنيات مساحة األراضي، و

  ). 2006عوف، (للميالد 

كما أن الرياضيات يعتبر جزءاً أساسياُ من المناھج المدرسية في جميع أنحاء العالم، وترى 
يره غذلك بوضوح من حجم الوقت الذي يخصص في جداول الدروس االسبوعية بالمقارنة مع 

ية الرياضيات الى أنھا مفيدة للحياة االنسانية وتدرب العقل وتنمي من المواضيع وترجع أھم
توتنجي، ، ضبيط، ذياب، كمال. (التفكير وھي جزء من الثقافة االنسانية باالضافة الى أنھا ممتعة

2012.(  

ويبدو أن ھناك حاجة . المفتاح للتقدم والتطور في التجارب العلمية إن علم الرياضيات ھو
تشير . ماسة وملحة لتعلم الرياضيات واستخدام أدوات جديدة ومتقدمة مثل توظيف التكنولوجيا

أن ھناك ضعف عام وأن المعلمين يواجھون الى  Kaino) 2011 ,( العديد من الدراسات مثل
واألفكار الموجودة لدى الطلبة . بالذات في موضوع الرياضياتتحديات في جميع أنواع التعليم و

حول الرياضيات ھي فقط الضرب والقسمة واإلمتحانات والواجبات والخوف من النتيجة 
فترى الطلبة في درس الرياضيات بعضھم إما يتحزر أو يتجمد أو يعد على أصابعه أو . الخاطئة
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يرجع سبب الضعف إلى أن الطالب لم يعد  يمكن أنو. يضغط على قلم الرصاص أو يجيب خطأ
يحتاج إلى العقل، حيث أصبح الحصول على المعلومة دون الحاجة إلى التفكير مثل إستبدال 

  .معرفة جدول الضرب باستعمال اآللة الحاسبة

إن علم الرياضيات ھو علم تراكمي منذ الصغر، لذلك يجب التركيز على األساسيات في 
لمرحلة األساسية، وذلك بِإعطاء دقائق محدودة في كل درس لمراجعة الرياضيات خصوصاً في ا

األساسيات وإعادتھا باستمرار وجعل الطالب يكتبھا ويركز عليھا، ألن الضعف في األساسيات 
  . يؤدي إلى الضعف في مواضيع مختلفة في الرياضيات

اضيات عن طريق يجب على الطلبة توسيع آفاقھم والتغلب على صعاب تعلم وتعليم الريكما 
اإلثراء الرياضي والبدء بذلك في الفترة ما قبل الجامعة، فاالثراء الرياضي يعتبر من التحديات 
لدى الطلبة ومعناه زيادة التوسع في الموضوع وزيادة معلومات التلميذ وفتح آفاقه نحو مواضيع 

نمي التفكير والمواضيع اإلثرائية تُ . أخرى تختلف عن المواضيع المطروحة في المنھاج
الرياضي، والتحليلي عند الطلبة وتحثھم على إثارة األسئلة واإلستفسار بالنسبة لبعض القضايا 

فيجب إضافة التحدي والمثابرة وتنمية شعور اللعب . المثيرة للجدل في موضوع الرياضيات
  ).2010 ،جامعة القرى(تجاه الرياضيات اوالمرح حتى ينمي شعور إيجابي عند الطلبة 

 حل في الطلبة تواجه التي بدراسة تھدف الى معرفة الصعوبات) 2012( كما قام غفور
فكان من أھم   الطلبة نظر وجھة من والمعلمات المعلمين إعداد الثالث للصف المسائل الرياضية

الغيابات المتكررة تؤدي إلى عدم فھم  الصعوبات الخلط بين القوانين الرياضية لكثرتھا،
المادة في إيصال  مدرس ضعف درة الكثير من الطلبة على فھم صيغة السؤال،عدم ق الموضوع،

عدم مقدرة مدرس ، ضعف أسلوب معالجة المسألة وعدم تنظيمھا، الدرس بالشكل المطلوب
خجل بعض ، خوف بعض الطلبة من الفشل، اكتظاظ الصف بالطلبة، المادة على صياغة المسألة

  .المسألةالطلبة من السؤال عند عدم فھم 

، التعاون بين المعھد وأولياء األمور لحث الطلبة على عدم الغياب :وكانت الحلول المقترحة
ترغيب الطلبة في مادة الرياضيات ، عمل دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات لرفع مستواھم

  .حث الطلبة على اإلكثار من حل المسائل في البيت، وأھميتھا في الحياة العامة

التقليدي والمفتوح، أما عن العالقة بينھما فقد ذكرت : نوعان من التعليم الجامعيإن ھناك 
روزنبلت عن العالقة بين الجامعات المفتوحة والتقليدية في خمس دول فقد  –الخبيرة جوري 

لوحظ تطور العالقة من مرحلة تشاؤم الجامعات التقليدية من الجامعات المفتوحة خالل فترة 
كما تبين أيضاً أن الحدود بين النوعين من الجامعات . عاون خالل فترة التسعيناتالسبعينات إلى ت

مع مرور السنين أصبحت غير واضحة أي أنھا تخف تدريجياً ومن الممكن أن يتزايد ذلك خالل 
إن المحاضر في الجامعات التقليدية ھو المسؤول عن عملية ). ھـ 1423الموسى (العقود القادمة 

في التعلم المفتوح فان المؤسسة التربوية ھي المسؤولة عن ذلك من خالل تجھيز التعلم، واما 
  .(Burt, 1997)مقررات وأغراض أخرى 
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نظام تعليمي يسعى الى تحقيق أھداف تعليمية من خالل  :ويعرف التعلم المفتوح بأنه
واعتماد المتعلم على  الفصل بين المتعلم من جھة والمعلم والمؤسسة التربوية من جھة أخرى،

نفسه في عملية التعليم وباستخدام المواد التعليمية القائمة على التعلم الذاتي، وبتوظيف فاعل 
  ). 1998 نشوان،(كما ورد عن المصدر .  للتقنيات التربوية المتاحة

والتعلم المفتوح يحمل صفة . يالحظ من ھذا التعريف أن التركيز على المتعلم كصانع قرار
فتوح ألن ھنالك مرونة وانفتاح في شروط اإللتحاق، الزمن، المطالب المالية، المسافات الم

  ).2004البيك، (الخ  .....الجغرافية 

  بسب تطور التكنولوجيا وازدياد  -التعليم المفتوح –لقد وجد ھذا النوع من التعليم 
وقد امتد التعليم عن . ي المعرفةالمعرفة، ألن التعليم التقليدي لم يستطع مواكبة الزيادة المطردة ف

بعد إلى التعليم الجامعي والذي يسمى التعليم المفتوح، فھذا يعطي الفرصة لمن فاتتھم فرصة 
 التعلم أن يتعلم مھما اختلف العمر واختلفت الدرجات، المھم ھو إرادة المتعلم للتعلم

(Burt,1997)  . التعليم المفتوح ويرجع الفضل وفي اآلونة األخيرة ھناك ازدياد في اإلقبال على
  فعال من حيث قلة التكلفة دون التضحية بالجودة في ان ھذا النوع من التعليم لھذا اإلقبال

 (Chow; Shutters, 2002).  

ألن ھناك شرائح من الناس ال  لم يأت التعليم المفتوح ليحل محل التعليم التقليدي بل ليكمله،
تستطيع أن تمضي سنين في الجامعة ألسباب اقتصادية أو اجتماعية أو جغرافية جعلت بعض 

فالجامعات المفتوحة تستھدف فئات من . الطلبة ال يستطيعون اإللتحاق بالجامعات التقليدية
  .دراستهفبعضھم لم تتح لھم الحياة فرصة الدراسة واآلن يستطيع استكمال الطالب 

وھذا النوع من التعليم يسمح للذين يعملون باستكمال دراستھم بسبب المرونة في األوقات 
ً وجد للذين يبعدون مسافات أو في أماكن يتواجدون وتوفير المواد التعليمية بطرق معينة، وأيضا

لدراسة، وساعدت كثيراً من ربات البيوت في اإللتحاق با ،نائية، فالجامعة المفتوحة ذھبت إليھم
 وھذا ما أكده ولسون. Burt),1997(ونالحظ أن األعداد من اإلناث في ازدياد 

(Wilson,1991) من نظرائھم في التعليم  نمن أن طلبة التعليم المفتوح عادة يكونو ً أكبر سنا
 %75وكما أن ، منھم نساء% 68منھم موظفون، % 80منھم يعملون، % 60التقليدي، وأيضاً 
  . منھم يسكنون في مناطق نائية% 64وأن ما نسبته  ،منھم متزوجون

إن المواد في التعليم المفتوح ال تقتصر على المواد المطبوعة فقط، بل المسموعة والمرئية 
أو ضمن برامج حاسوبية، فھذا التعليم يتميز عن التعليم التقليدي باستخدام التقنيات التربوية 

  .وتوظيفھا

المقررات التي تحتوي على شرح وأمثلة محلولة وتدريبات تعليم المفتوح وتستخدم في ال
توجد التعيينات وھي من فلسفة التعليم كذلك و. وأسئلة تدريب ذاتي حتي يقيِم الدارس نفسه

المفتوح التي يجب أن تحتوي على مفاھيم مختلفة، وال تقتصر على قياس المعرفة بل تقيس أيضاً 
 عضو ھيئة التدريس، ويقوم طالببيق والتحليل والتركيب حتى تساعد الالفھم واإلستيعاب والتط
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وعمل تغذية راجعة للدارس وتوضيح نقاط الضعف، وعمل لقاء لمناقشة حلول  ابتصحيحھ
يوجد  طالبولتقييم ال.  التعيينات واألخطاء التي وردت عند الدارس حتى تساعده في اإلمتحانات

نھا أن تكون شاملة على تعليمات واضحة وتشمل الوقت اإلمتحانات، فھي مبنية على أسس م
  ).(Kaino, 2011الخ ....وعدد االسئلة

وال ننسى اللقاءات الوجاھية، فبعض الجامعات المفتوحة توفر اللقاءات، شبيھة بالجامعات 
 وفي الجامعات التي ال تتوافر بھا اللقاءات تتزايد الضغوط على اإلدارة. التقليدية وذلك ألھميتھا

تنافى وسياسة التعليم المفتوح مما ه اللقاءات تأن ھذويرى البعض . Burt, 1997)( لتوفيرھا
أن يكونوا مرنين  عليھم أوجد توتراً في أوساط القائمين على ھذا النوع من التعليم ولكن يجب

  ).2004، البيك(

 وايوضحأن أعضاء ھيئة التدريس يجب أن تكون اللقاءات الصفية مثرية ومفيدة وعلى و
قبل اللقاء  طالبوعلى ال. لما يريده بسرعة طالباألھداف والموضوعات قبل اللقاء حتى يصل ال

دراسة الوحدة بعمق وعمل كافة متطلباتھا من التدريبات وأسئلة التقويم الذاتي مما يثري وينجح 
ھم، فيما بين طالبوبين ال عضو ھيئة التدريسو طالباللقاء حتى يكون ھناك تفاعل بين ال

ويجب أن يكون التفاعل الصفي في جو ودي . والحرص على ھذين النوعين من التفاعل
، كما أن المديح والتشجيع لطالبآراء اعضو ھيئة التدريس ، وان يحترم طالبإجتماعي مريح لل

  .  Burt, 1997)( وطرح األسئلة يؤدي إلى نجاح اللقاء

ً عضو ھيئة التدريس على كما يجب  من المادة الدراسية، وأن يخلص في أن يكون متمكنا
  كما أن اللقاءات عن .  (Burt, 1997)عمله فھذا يجعل المتعلم أكثر جدية وثقة في مشرفه

ً ثلث  طريق التعليم المفتوح جزء يسير مقارنة بالتعليم التقليدي فھي تشكل إما ربع وأحيانا
  عضو ھيئة فتوح ال يلغي دور إن التعليم الم. )2004البيك، (اللقاءات في التعليم التقليدي 

وذلك في التيسير والتعاطف  أكبير اً له دوريجعل  العكسعلى وال يقلل من شأنه بل التدريس 
واإلرشاد والدعم والتوضيح ووضع األھداف والتقويم والتشجيع والشرح وتقديم التغذية الراجعة 

(lentell, 1995).  

مختلفة في التدريس بطريقة التعليم كما أنه ال يخفى علينا وجود صعوبات ومعوقات 
الى تحليل العوامل التربوية التي أدت الى ) 1993(وقد قام يوسف  . المفتوح تعزى السباب عدة

تدني تحصيل طالب الفيزياء بكلية التربية بأبھا وكان من أكثر العوامل التي تؤدي الى تدني 
طول المقررات، وعدم التشجيع  :تحصيل الطالب في قسم الفيزياء من وجھة نظر الطلبة ھي

على البحث، وعدم استخدام وسائل تعليمية، وصعوبة االختبارات، وعدم التحضير من  قبل 
  .المحاضرين، وعدم التقويم بشكل موضوعي

والتي ذكر فيھا أھم المشكالت التي يعاني منھا طلبة ) 1994(وقد جاء في دراسة أبو ناھية 
االكاديمي والتي بينت أن ارتفاع ثمن الكتاب وعدم شرح جامعة االزھر في غزة من الجانب 

االساتذة الدروس جيداً، وعدم توفر أماكن مناسبة للجلوس، وكثرة أسئلة االمتحان، وقلة الوقت 
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انتشار ظاھرة الغش في االمتحانات، وازدحام المناھج بالمواضيع  المحدد لالجابة عليھا،
  . الدراسية، وعوامل أخرى محبطة

ذكر أن االستذكار والتحصيل واالنجاز االكاديمي، تبين  ،)2006(العيسوي كما أن 
المعوقات االكثر انتشاراًوھي الظروف النفسية واالجتماعية والمادية السيئة للطالب، واھدار 

وعدم القدرة على التركيز في المذاكرة، وصعوبة ، الوقت في االنتقال من محل االقامة الى الكلية
العالقة ، الدراسية وطولھا، أما اقل المعوقات فقد كانت تأخر صدور الكتب الجامعيةالمقررات 

  .د المحاضراتوعدم التزام االساتذة بمواعي، غير ودية بين االستاذ والطالب

أن من المعوقات التي يعاني منھا الطلبة متعلقة بالمقرر الدراسي ، )2010(الفرا  وذكر
.  دراسي بھا، ندرة استخدام الوسائط المساندة للمقرر الدراسيكثرة المعلومات وحشو المقرر ال

أما من المعوقات المتعلقة بعضو ھيئة التدريس كانت قلة ارشاد الدارسين الى أساليب دراسية 
تساعدھم على التكيف مع المقرر الدراسي، واعتماد عضو ھيئة التدريس على المقرر الدراسي 

  .مصدراً وحيداً للمعرفة

لقاءات وھذا ال  8لھا اة الزمن لعدد اللقاءات وخاصة ان بعض المقررات يجب مراع
ان اعداد مقررات للتعليم المفتوح لتخصص . يتناسب وحجم ونوع المقرر مقارنة بالتعليم التقليدي

الرياضيات يحتاج الى متخصص في الرياضيات باالضافة الى متخصص في اساليب تدريس 
النفس التربوي مھمته معرفة الخصائص النفسية للطلبة الرياضيات ومتخصص آخر في علم 

وعلى ضوء ذلك يتم اعداد المادة العلمية التي تخلو من االخطاء بعد التنقيح والمراجعة كما يجب 
 يجب أنوأما ما يخص التدريبات وأسئلة التقويم الذاتي ). 2004، البيك(التركيز على االھداف 

حيث صعوبتھا والمادة العلمية واللغة، ومن ثم تنقيحھا  تكون متناسبة والتعليم المفتوح من
  ).2004، البيك(وتدقيقھا 

ً لوجه أسھل في تدريس الرياضيات ألن ال بحاجة  طالبومما الشك فيه أن الدراسة وجھا
طالب تلقين وفي ھذا التعليم يعتمد الاعتاد أسلوب ال طالبكما أن ال. إلى شرح ميسر وأسئلة مكثفة

لذلك وجد التعلم االلكتروني نتيجة التقدم في المعرفة والذي يرسخ مفھموم التعلم . لى نفسهع
وتشمل . حيث تستخدم به أحدث الوسائل للتعليم مثل الحواسيب ووسائط تخزينية وشبكاتھا الذاتي،

تطبيقاته التطبيق على الويب، الصفوف اإلفتراضية، عبر اإلنترنت، واألشرطة السمعية 
وقد أخذ المتخصصون على عاتقھم إدخال ). 2003الموسى، (راص المدمجة والفيديو، واألق

وقد لقيت . الحاسوب في التعليم إلثراء العملية التعليمية والمناھج الجديدة في المدارس والجامعات
ً لتطوير الطريقة التعليمية ً خاصا وإن الفئة . تقنيات الوسائط المتعددة صدى واسع لھا واھتماما

  ).2007عرمان، (دة من ھذا المجال ھم طلبة الجامعات والكليات والمعاھد األكثر إستفا

 طريقة ابداعية لتقديم بيئة "على أنه  التعلم االلكتروني ،)2005( وقد عرف خان
ً بشكل جيد، وميسرة ألي فرد وفي أي ، تفاعلية  متمركزة حول المتعلمين، ومصممة مسبقا

 النترنت والتقنيات الرقمية بالتطابق مع مكان وأي وقت باستعمال خصائص ومصادر ا
  ذكركما ".  مبادئ التصميم التعليمي المناسبة لبيئة التعلم المفتوحة والمرنة والموزعة
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Lee, Tseng, Liu. F, Liu.C, 2007) ( التعليم اإللكتروني يشير إلى تغيير جذري في بان
  .نموذج التعلم

 من وغير المتزامن والنقي والمدمجالمتزاتوجد عدة أنواع من التعلم االلكتروني منھا 
: ماويوجد نوعان رئيسيان من طرق اإلتصال المستخدمة في التعليم وھ ،)2011، عفونة(

ً أم ال . المتزامن وغير المتزامن ). 2009دوروثي، (والفرق بينھما في وجود المتعلم والمعلم معا
اللوح األبيض : ترنت في نفس اللحظة مثلففي التعليم المتزامن يتواجد المتعلم والمعلم على اإلن

الخ، أما التعليم غيرالمتزامن فال يتواجد المتعلم والمعلم على  ....والمؤتمرات عبر الفيديو 
العريفي (البريد اإللكتروني والفيديو التفاعلي وغيره من األمثلة : اإلنترنت في نفس اللحظة مثل

ي يدمج التعلم الوجاھي والتعلم عبر اإلنترنت كما ويوجد نمط جديد من التعلم اإللكترون). 1423
 .)2011، عفونة(يدمج بين المتزامن وغير المتزامن وھو ما يدعى التعلم المدمج أو المتمازج 

نوع آخر من التعليم اإللكتروني وھي تقنية البث الحي المباشر وھي شبيھة بعملية البث ھناك و
فھذا نمط تعلم متزامن وغير متزامن ألن . اإلنترنتعلى التلفاز ولكن ھذه العملية تكون عبر 

الطالب يستطيع أن يسمع البث المباشر باإلضافة إلى أنه يستطيع الرجوع إلى التسجيالت من 
  ).2011، عفونة( خالل حسابه على البوابة اإللكترونية

م تعلم ذو قيمة مرتفعة مدى الحياة حيث صمم التعلي كما أن التعلم اإللكتروني يعتبر
حيث تسعى  (Kazançoğlu, 2011)اإللكتروني على أن يكون قضية مھمة لتعليم أفضل 
وتدريب المعلمين على األجھزة الحديثة . التكنولوجيا إلى تحسين وتطوير التعليم وزيادة كفاءته

وتتيح للمتعلم الحصول على المعلومة بِأفضل الطرق . حتى يستطيع استخدامھا بطريقة صحيحة
  ).  2007عرمان، (واألساليب 

عند مناقشة المعلمين الذين يرغبون في تطبيق الحاسب اآللي في التعليم تستنتج أن كفاءتھم 
بحاجة لضبط التدريس لتتناسب مع احتياجات كل فمعلم اليوم . تختلف عن المعلمين التقليديين

علوماتية وأن طالب على حدة، وفي نفس الوقت يحتاج إلى القراءة والكتابة عن طريق النظم الم
يكون قادر على العثور على محتويات تعليمية عن طريق اإلنترنت، أي باستخدام التكنولوجيا 

ً أن التعليم اإللكتروني يساعد  (Muradbegovic, Zufic, 2005)المعلوماتية  وال ننسى أيضا
ً (ذوي اإلحتياجات الخاصة وخاصة  فھذا سھل لھم عملية الدراسة بسبب صعوبة ) المعاقين حركيا

 . (kaino, 2011) التنقل

ولكن من خالل التكنولوجيا الحالية يمكن أن يدرس الرياضيات في التعليم المفتوح إلكترونياً 
ومختلفة مثل النصوص اإللكترونية، مؤتمرات الفيديو، برامج الحاسوب  من خالل أشكال عديدة

الخ، فالنصوص اإللكترونية فعالة لتوفير فرص للطالب إلقامة اإلتصاالت، ويوجد ... المساعدة 
ً ولكن التعلم استخدام  بعض المجاالت في الرياضيات التي ال يستطيع الدارس تطبيقھا عمليا

على فھم الفكرة بطريقة ممتعة وسھلة وتساعد  طالبساعد اليإلكترونياً اإللكتروني وعمل المقرر 
  ).Kaino, 2011(على إستيعابھا بسھولة  طالبال
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بإجراء دراسة بعنوان واقع التعليم العالي المفتوح كما يراه كل من ) 2001(قامت دروزة 
لى عينة بلغت والموظف اإلداري في جامعة القدس المفتوحة، ع عضو ھيئة التدريسو طالبال

ً وطالبة و 794 ً وإدارية من الجامعة 41ومن أعضاء ھيئة التدؤس  40طالبا أظھرت . إداريا
من حد أعلى  3.54النتائج أن إتجاھات الطلبة نحو برنامج التعليم المفتوح جيدة وكانت بدرجة 

  .يساوي خمس درجات

فقد وجد ". المفتوحة؟بجامعة القدس  طالبأھم دوافع إلتحاق ال) 2009(وقد بحث ربايعة 
ھو البقاء قريباً من أفراد أسرتي وقد حصل دافع  4.11أن الدافع الذي حصل على متوسط قدره 

وھذين . 4.05إحساسي بالقدرة على تحمل المسؤولية واإلعتماد على النفس متوسط مقداره 
ھدافھا تقديم حيث أن من أھم أ. الدافعين يتفقان بشكل عام مع الفلسفة التي تعتمدھا الجامعة

وقد حصل الدافع وھو الحصول على مكانة إجتماعية على . خدمات التعليم للطلبة أينما وجدوا
وھذان الدفعان  3.93وحصل دافع الرغبة في الحصول على مقعد جامعي  3.94متوسط مقداره 

أما دافع اإلغالق المتكرر للمدن والقرى من قبل سلطات اإلحتالل . من الدوافع الشخصية
وھذا يدل على أن الجامعة سھلت عملية التعليم في ضوء  3.88إلسرائيلي على متوسط مقداره ا

  . األحداث السائدة

أعضاء أظھرت نتائجھا أن ھناك عدم إھتمام عند  ،)2007( وفي دراسة للباحث عبد الغفور
لمراجع لعدم توظيف ان ھناك إثراء المقرر الدراسي وبفي جامعة القدس المفتوحة  ھيئة التدريس

. التخطيط للمقررعند والوسائط واألمثلة وعدم توسع في الطرق واألساليب التي يقومون بھا 
ومن ھنا تأتي أھمية ھذا البحث في دراسة الصعوبات والتحديات وأھمية التعلم اإللكتروني في 

  .التعليم في جامعة القدس المفتوحةتدريس الرياضيات لتحسين مخرجات عملية 

بدراسة أظھرت أن اتجاھات أعضاء ھيئة التدريس نحو استخدام  )2009، محيسن(قد قام و
ة ة القدس المفتوحة كانت ايجابي حيث . شبكة االنترنت واستخدامھا في التعليم الجامعي في جامع

ارة استخدام اإلنترنت كانت  أظھرت أن مجال التطوير الذاتي ورفع الكفاية عند المشرف في مھ
ة % 88.1على وھي نسبتھا اال ا ايجابي د كانت جميعھ وقد احتوت على خمس مجاالت أخرى وق
  .ومرتفعة

  الدراسةمنھجية 
االحصائي  المنھجم استخدام ث البحثمن  االول ءفي الجز اتبعت الباحثتان المنھج النوعي

المجموعات البؤرية والمشاھدات عن  الناتجةالبيانات على الباحثتان  في البداية اعتمدت .تحليليال
وللحصول على قدر كبير من الطلبة المباشرة وغير المباشرة للباحثتين للمساعدة في فھم 

ومن . المفتوح في التعلمكطلبة المعلومات وتفسيراتھم ألرائھم حول أھم الصعوبات التي تواجھم 
  .سةلدراباستخدام استبانة صممت ألغراض ا  .ثم اتبعتا المنھج الوصفي

  :)المنھج النوعي( وفيما يلي عرض ألدوات جمع البيانات
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في المقررات الطالب والطالبات مجموعات بؤرية مع  8تم عقد  :المجموعات البؤرية
أساسيات الرياضيات، الرياضيات في اإلدارة، مبادئ اإلحصاء، اإلحصاء الرياضي، : التالية

كل  .احصاء تطبيقي .تحليل المتجھات، 1الجبر الخطي، اإلحتماالت، التفاضل والتكامل 
، حيث كان عدد اإلناث أكبر من عدد الذكور في طالب وطالبة 15 -13مجموعة احتوت على 

، وبعد للنوع االجتماعيكل مجموعة وھذا يعكس الواقع الحالي لإللتحاق في الجامعة تبعا 
  :قاً وھيالمحددة ساب الثالثة توضيح أھداف اللقاء تم الشروع بسؤالھم األسئلة

 تعلم الرياضيات في نظام التعلم المفتوح؟في الطلبة  ھايواجھما الصعوبات التي  .1

 ؟من وجھة نظر الطلبة كيف يمكن التغلب على ھذه الصعوبات .2

 لتحسين تدريس الرياضيات في نظام التعلم المفتوح؟الطلبة  ما ھي مقترحات .3

سؤال وتجميعھا في محاور سيتم تم تسجيل آرائھم ومن ثم تحليلھا وجدولتھا تبعا لكل 
ً مناق   .شتھا الحقا

  .استبانة لتوثيق النتائج التي استخلصتاھا من المجموعات البؤرية اعدادثم شرعتا ب

وعدم . وقد وجد أن من الصعوبات التي يواجھھا الطلبة ھي قلة اللقاءات وقصر مدة اللقاء
ي الكافي لدى الطلبة بمعرفة مفھوم مالئمة حجم المقررات مع التعليم المفتوح وعدم وجود الوع

ووجود أخطاء مطبعية وعلمية ونحوية يربك الطلبة كما أن ال يوجد وسائل .  التعليم المفتوح
يستخدمھا أعضاء ھيئة التدريس كما أن الطالب يحتاج الى التغذية الراجعة التي قلما  تعليمية
  .الطالبقلة عدد االمتحانات التي يتقدم لھا و الطالب يزود بھا

ومن الطرق التي يمكن التغلب على الصعوبات ھي زيادة مدة اللقاء وزيادة عدد اللقاءات 
استخدام وسائل تعليمية مختلفة وجعل جو ودي  ومراجعة الكتب وتدقيقھا حتى تخلو من االخطاء

 يسود بين عضو ھيئة التدريس والطالب وتزويد الطالب بالتغذية الراجعة سواء كان لالمتحانات
  .وزيادة عدد االمتحانات اضافة الى االمتحان النصفي والنھائي، أم للتعيينات

وكان من المقترحات لتحسين تدريس الرياضيات ھو استبدال التعيينات بامتحانات قصيرة 
اختيار  للطالب فيالخيار  وأن يكون وتعيين مرشد للطلبة لمساعدتھم في تسجيل المقررات

، وعدم قبول الجامعة لذوي المعدالت المنخفضة وخاصة في الشعبة والوقت المالئمة له
فصل المادة المطلوبة في اإلمتحان النصفي عن  .التخصصات العلمية، عدم تأخير تسليم الكتب

النھائي، تقليل عدد المقررات األساسية والتي ھي ليست من ضمن التخصص، مالئمة المنھاج 
لتي ھي عبارة عن تكرار، مراجعة الكتب من قبل لقدرات الطلبة وعدم اإلطالة في الشروحات ا
وأن يسود الجو الودي بين أعضاء ھيئة التدريس . متخصصين حتى تخلو من األخطاء المطبعية
  .وبين الطلبة واستخدام وسائل تعليمية متنوعة
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  مجتمع الدراسة وعينتھا
حصاء في فرع االرياضيات والتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة المسجلين لمقررات 

وتم  طالب وطالبة 2055وكان عددھم  2012/2013في الفصل الدراسي االول  رام هللا والبيرة
من المجتمع وكانت نسبة % 13.4وھي تشكل ما نسبته  طالب وطالبة 275أخذ عينة عددھا 

وذلك بسبب عدد  طالبة 190وعددھم % 69.9طالب ونسبة االناث  85وعددھم % 30.1الذكور 
وقد  .أدناه) 2(وھذا يظھر في الجدول رقم  .المتزايد في الجامعة والذي يشكل االغلبية االناث

والكليات  للنوع االجتماعي اختير أفراد عينة الدراسة بطريقة عشوائية على أن تكون ممثلة
والفروع المختلفة في الثانوية العامة وتفرغھم للدراسة حتى نضمن الحصول على نتائج 

  .صحيحة
  الدراسةأداة 

قامت الباحثتان ببناء استبانة الدراسة مستعينتان باالدب التربوي المتصل بموضوع الدراسة 
وبنتائج المجموعات البؤرية والخبرات الشخصية وباالستعانة بآراء أعضاء ھيئة التدريس من 

 معياراً  39واشتملت االستبانة بعد التصويب على .  الجامعاتأصحاب االختصاص العاملين في 
صعوبات متعلقة بالنظام المفتوح، وصعوبات متعلقة بالمحتوى : مجاالت وھي 4موزعة على 

الطلبة نحو تعليم الرياضيات  واتجاھات، التعليمي وصعوبات متعلقة بعضو ھيئة التدريس
 ً وأعطي كل معيار من معايير االستبانة خمسة تقديرات لسلم االستجابة وفق سلم . الكترونيا

  .ليكرت الخماسي
  صدق االداة

للتحقق من صدق أداة الدراسة قامت الباحثتان  بعرضھا على عدد من المحكمين من ذوي 
وأخذ  والجامعة االردنية االختصاص في جامعة القدس المفتوحة وكلية فلسطين التقنية

بمالحظاتھم واقتراحاتھم حول مالءمة المعايير لقياس ما وضعت لقياسه من حيث الصياغة 
حص ثبات أداة الدراسة، ثم ولف .وفي ضوئھا تم استبدال بعض المعايير بأخرى والمضمون،

  .حساب معامل ثبات االداة
  .قيم ثبات االستبانة لمقاييس الدراسة نتائج: )1( جدول

عدد   المجال
  االسئلة

قيمة معامل 
  ألفا

الترتيب حسب 
  الثباتدرجة 

  4  0.712  9  .الصعوبات المتعلقة بالنطام المفتوح
  3  0.759  11  .الصعوبات المتعلقة بالمحتوى التعليمي

  1  0.891  10  .الصعوبات المتعلقة بأعضاء الھيئة التدريسية
اتجاھات الطالب نحو تعليم مقررات الرياضيات 

 ً   .الكترونيا
9  0.882  2  

    0.824  39  .معامل ثبات االستبانة
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وھي موثوقية % 82.4ستبانة بلغت لالأن قيمة معامل الفا بالنسبة ) 1(يتضح من الجدول 
واعتبارھا تعكس رأي أغلبية الطالب التي ، االمر الذي يجعلنا نعتمد نتائج االستبانة، مرتفعة

مرة أخرى على العينة  باعادة توزيع االستباناتشملتھم االستبانة، وھذه النسبة تعني انه اذا قمنا 
 %.82.4ذاتھا فھناك احتمال أن نحصل على نفس النتيجة 

  المعالجة االحصائية
ة  وم االجتماعي ة االحصائية للعل ان الرزم ي  (SPSS)استخدمت الباحثت ات ف لمعالجة البيان

  :الدراسة في المجاالت االتية
تبانة  .1 ام االس استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبية في أقس

  .ومحاورھا وفقراتھا
 .لحساب داللة الفروق لمتغيري الجنس والتفرغ للدراسة  t-testاالختبار التائي .2
رات   One Way Anova Testاختبار تحليل التباين االحادي  .3 روق لمتغي لحساب داللة الف

 الكلية 
روق  Tuckey Post Hoc Anova Test)  توكي(اختبار تحليل التباين البعدي  .4 لتحديد الف

 ً  .الدالة احصائيا
 .لحساب معامل الثبات معادلة كرونباخ ألفا .5

  .أعداد الطلبة التي شملتھم العينة تبعاً للنوع االجتماعي: )2(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  النوع االجتماعي
 % 30.9 85  الطالب
 %69.1 190  الطالبات
 %100.0 275  المجموع

دول ي ن الج ظ م د  ) 2(الح ذا يؤك الب وھ داد الط عف أع اً ض ات تقريب داد الطالب أن أع
 الطالباالستنتاج السابق بأن أعداد الطالبات في الجامعة تفوق اعداد الطالب حيث كانت نسبة 

  .%69.1 الطالباتبينما نسبة % 30.9
  .أعداد الطلبة التي شملتھم العينة تبعاً للكلية: )3(جدول 

  النسبة المئوية  لعددا  الكلية
 %20.4 56  كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

 %31.3 86  التربية
 %48.4 133  كلية العلوم االدارية واالقتصادية

 %100.0 275  المجموع
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بينما % 48.4أن نسبة أفراد العينة من كلية العلوم اإلدارية قد بلغ  3يالحظ من الجدول رقم 
من كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، وھذا يتوافق مع أعداد % 20.4و% 31.3من كلية التربية 
 .الطلبة في الكليات

  .أعداد الطلبة التي شملتھم العينة تبعاً للتفرغ للدراسة: )4(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  التفرغ للدراسة
 62.9 173  تعمل

 37.1 102  ال تعمل
 100.0 275  المجموع

اك نسبة ) 4(الحظ من الجدول ي وح  %62.9أن ھن يم المفت دأ التعل ذا يتماشى ومب تعمل وھ
  %.37.1ال يعملون  حيث كانت نسبة الذين

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتباينات واالوزان النسبية الجابات : )5(جدول 
  .الطلبة فقرات االستبانة

  في تعلم الرياضيات في نظام التعلم المفتوح؟ ما الصعوبات التي يواجھھا الطلبة

ول
اال

ر 
حو
الم

:  
وح
مفت
 ال
ظام

الن
ة ب
علق
لمت
ت ا

وبا
صع

ال
  

الوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
الوزن   التباين  المعياري

  النسبي
أعتبر أن عدد اللقاءات.1

.الوجاھية كاٍف
2.00 968. 938. 40.00%  

أعتقد أن المدة الزمنية.2
.كافيةالمخصصة للقاء

2.43 1.055  1.114  48.60%  

أشعر أن التزام الطلبة.3
بالحضور والدوام 

.ضروري

3.93 1.170  1.368  78.60%  

السماح للطلبة بحضور.4
أحد االمتحانين النصفي أو 

.النھائي

3.28 1.284  1.648  65.60%  

أعتقد أن عقد اختبارين.5
.للمساق كاٍف

2.18 1.234  1.522  43.60%  

أعتبر أن نسبة األسئلة.6
الموضوعية في االمتحان 

.كافية

2.51 1.058  1.119  50.20%  

أالحظ وجود عدد كاف من.7
ة  اعدة الطلب دين لمس المرش

في اعداد برامجھم

3.76 1.321  1.745  75.20%  
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 )5(تابع جدول رقم ... 

الوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
الوزن   التباين  المعياري

  النسبي

أعتقد أن الموعد الممنوح.8  
للطلبة من أجل تسليم 

.التعيينات مالئم

2.76 1.238  1.533  55.20%  

أشعر ان التعيينات مفيدة.9
.للطلبة

3.161.359  1.848 63.20% 

  %57.8000 .467 .68306 2.89 الكلي
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ت 
وبا
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أستطيع القول أن لغة.10
واضحة ومالئمة الكتاب 
.للطلبة

2.85 1.250  1.563  57.00%  

أشعر أن المقررات تخلو.11
من االخطاء سواء كانت 

.علمية أو مطبعية

3.18 1.314  1.726  63.60%  

أشعر أن حجم المقررات.12
.يتالءم والمدة الزمنية

2.45 1.181  1.394  49.00%  

أالحظ أن مضامين.13
ومحتوى المقررات لھا 

بتخصصات عالقة مباشرة 
.الطلبة

2.62 1.176  1.382  52.40%  

أعتبر أن المقررات.14
.مواكبة للتطور العلمي

2.60 1.081  1.168  52.00%  

أشعر بالفائدة نتيجة.15
انعكاسات التعلم على 

.حياتي العملية

2.66 1.238  1.532  53.20%  

دريبات.16 ظ أن الت االح
ذاتي  ويم ال ئلة التق وأس

.واضحة

2.89 1.192  1.422  57.80%  

ال أشعر بتكرار في.17
تناول االفكار داخل 

.المقرر

2.59 1.121  1.258  51.80%  

أشعر ان مقررات.18
الرياضيات يتم التمھيد لھا 

.بمستويات مبسطة

3.59 1.215  1.476  71.80%  

أالحظ أن اسئلة.19
االختبارات ال تخرج عن 
.نطاق المقرر ومضمونه

2.95 1.144  1.308  59.00%  
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 )5(جدول رقم تابع ... 

الوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
الوزن   التباين  المعياري

  النسبي

أعتقد أن اسئلة.20  
االختبارات تشمل جميع 

.مستويات بلوم

2.72 1.214  1.474  54.40% 

  %56.5455 .106 .32533 2.827 الكلي

لث
لثا
ر ا
حو
الم

  
س
ري
لتد
ة ا
ھيئ

ء 
ضا
أع
ة ب
علق
لمت
ت ا

وبا
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بينأشعر أن العالقة.21
أعضاء ھيئة التدريس 

.والطلبة مرنة

2.72 1.193  1.423  54.40%  

اعتبر التواصل بين.22
الطلبة واعضاء ھيئة 

.التدريس سھل

2.66 1.120  1.255  53.20%  

االحظ سھولة وسرعة.23
ارسالة الردود على 

استفسارات الطلبة عبر 
.البوابة االلكترونية

3.19 1.075  1.156  63.80%  

الوسائلأشعر أن.24
التعليمية التي يستخدمھا 

أعضاء ھيئة التدريس 
.متعددة ومتنوعة

2.41 1.085  1.178  48.20%  

أعتبر أن أعضاء ھيئة.25
التدريس يستخدمون طرق 

تدريس تساعد على 
.مشاركة الطلبة وتفاعلھم

2.94 1.119  1.252  58.80%  

يزودني أساتذتي بالتغذية.26
الراجعة من خالل 

.المصححةالتعيينات

2.44 1.142  1.305  48.80%  

يزودتي أساتذتي بالتغذية.27
الل  ن خ ة م الراجع

.االمتحانات المصححة

2.44 1.123  1.261  48.80%  

أشعر أن خبرات.28
أعضاء ھيئة التدريس 
.العلمية كبيرة وواسعة

3.14 1.151  1.324  62.80%  

أالحظ أن تخصصات.29
أعضاء ھيئة التدريس 

تتالءم والمقررات التي 
.يشرفون عليھا

3.25 1.150  1.322  65.00%  
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 )5(تابع جدول رقم ... 

الوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
الوزن   التباين  المعياري

  النسبي

أستمتع ببعض.30  
المقررات ألن مستوى 
أعضاء ھيئة التدريس 
.يفوق مستوى المقررات

3.52 1.023  1.046  70.40% 

  %57.4200 .155 .39371 2.871 الكلي
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اعتقد أن أستخدام التعليم.31
االلكتروني لوحده مجٍد وذا 

.فائدة

3.12 1.229  1.510  62.405%  

يعزز وجود مختبرات.32
الحاسوب في الجامعة على 

االقبال  على التعليم 
.االلكتروني

2.97 1.260  1.587  59.40%  

أشعر بالرضا من.33
مشرفي مختبرات 

الحاسوب لتعاونھم مع 
.الطلبة

3.29 1.133  1.283  65.80%  

أشعر بالفائدة نتيجة.34
لخوض تجربة التعليم 

.االلكتروني

3.13 1.185  1.404  62.60%  

انا راٍض عن تعلم.35
النھا المقررات الكترونياً 

طَورت مھاراتي 
.الحاسوبية

3.34 1.185  1.405  66.80%  

أعتبر أن تعليم.36
الرياضيات الكترونياً 

أفضل من تعليمه داخل 
.قاعة الدرس

1.89 1.190  1.417  37.80%  

فوف.37 د أن الص أعتق
ديل  ي الب ية ھ االفتراض
ل  اءات داخ ب للق المناس

.غرفة الصف

2.21 1.174  1.379  44.20%  

ط.38 ل نم ديوأفض الفي
ة  ي دراس تريمنج ف س
يات  ررات الرياض مق

.إلكترونيا

2.09 1.210  1.465  41.80%  
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 )5(تابع جدول رقم ... 

الوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
الوزن   التباين  المعياري

  النسبي

أفضل أن يستخدم التعليم.39  
االلكتروني لالثراء 

والتدعيم وليس بديالً عن 
.داخل قاعة الدرس

3.93 3.93 1.559 78.60% 

  %57.7111 .458 .67669 2.885 الكلي

  :بناًء على الجدول أعاله نستخلص مايلي

  الصعوبات المتعلقة بالنظام المفتوح
رة  نالحظ بة كانت للفق ى نس دوام ضروري(أن أعل ة بالحضور وال زام الطلب ) أشعر أن الت

ان وسطھا  ا النسبي  3.93حيث ك وح% 78.6ووزنھ يم المفت وم التعل ى مفھ د عل ذا يؤك ا . وھ أم
ل ھي  اءات كاف(بالنسبة للفقرة التي كانت االق ان وسطھا ) عدد اللق وزن النسبي  2وك ان ال وك

أن ھذه من أكثر الصعوبات التي يعاني منھا الطلبة في ھذا المحور مع  وھذا يعنى، %40يساوي 
ل  ررات الرياضيات بشكل مماث اءات في مق العلم أن بعض الجامعات المفتوحة تقوم باعطاء اللق

,1997,.104(للجامعات التقليدية كما ذكر  pBurt(  ى ائمين عل ين الق ذا أوجد جدال واسعا ب وھ
ر ھذا النوع من التعل ى الجامعات أن تكون أكث وح ولكن عل يم المفت افى وسياسة التعل ه ويتن يم الن

اء (، ونالحظ أيضاً أن فقرة )2004، البيك(مرونة كما ذكر  أعتقد أن المدة الزمنية المخصصة للق
رة % 48.6حصلت على نسبة متدنية وھي ) كافية ارين للمساق (، وكذلك الفق د اختب د أن عق أعتق
ة في %. 43.6حصلت على ) كافٍ  ا الطلب اني منھ ي يع ر الصعوبات الت ومنھا نستنتج أن من أكث

ات  ي المجموع ة ف س النتيج ي نف ات وھ دد االمتحان ددھا وع اءات وع دة اللق ي م ور ھ ذا المح ھ
اٍف . البؤرية وكان اقتراح الطلبة زيادة عدد اللقاءات والمدة الزمنية للقاء ر ك انين غي ا أن امتح كم

دد  ادة ع د زي دة ألن عن ود ع د وج اج عن م المنھ ة ويقس ى الدراس ب عل ر الطال ات تجب االمتحان
  .امتحانات كما أن الطالب يستطيع معرفة نقطة الضعف في أي من الدروس

  الصعوبات المتعلقة بالمحتوى التعليمي
رة  ت الفق تويات مبسطة(كان ا بمس د لھ تم التمھي ررات الرياضيات ي عر أن مق ا ) أش ان لھ ك
ذا المحور أعلى متوسط من  ا يساوي  3.59بين فقرات ھ وزن النسبي لھ ان ال ذا  %71.8وك وھ

ا  تفادة منھ ب االس تطيع الطال ى يس ة حت ي الجامع ررات ف اء المق ي إعط درج ف اك ت ى أن ھن يعن
ى وسط ھي. للمقرر الذي يليه ا أدن ان لھ ة( أما الفقرة التي ك دة الزمني تالءم والم رر ي ) حجم المق

و  بي 2.45وھ وزن النس اوي  وال ا يس دة % 49لھ بة للم ر بالنس ب كبي م الكت د أن حج ذا يؤك وھ
ر من مساق في  الزمنية حيث أن المقرر الواحد يحوي عدة أفكار يحتاج عضو ھيئة التدريس أكث

  .له توضيح جميع األفكار الموجودة الوقت المتاح حالياً حتى يتسنى
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  الصعوبات المتعلقة بأعضاء ھيئة التدريس
ذا الحظ يو ن ھ ورم رة المح ة ( أن الفق توى أعضاء ھيئ ررات ألن مس بعض المق تمتع ب أس

ى متوسط ) التدريس يفوق مستوى المقررات ان  3.52حصلت على أعل وزن النسبي ك  70.4وال
رة،  ة رام هللا والبي ة منطق دس المفتوح ة الق ي جامع دريس ف ة الت اء ھيئ اءة أعض د كف ذا يؤك وھ

دريس أن يكون (Burt, 1997) والقدرة العالية التي يتمتعون بھا وقد أكد  ة الت أن على عضو ھيئ
ة في عضو  ة وثق ر جدي تعلم أكث ذا يجعل الم ه فھ متمكناً من المادة الدراسية، وأن يخلص في عمل

ى (أما الفقرة . ھيئة التدريس دريس تساعد عل أعتبر أن أعضاء ھيئة التدريس يستخدمون طرق ت
اعلھم ة وتف ل متوسط وھو ) مشاركة الطلب ى أق و 2.41عل ان ال ا ، 48.2زن النسبي ھو وك ومنھ

اعلھم في  ة وتف نستنتج أن على أعضاء ھيئة التدريس تغيير طرق التدريس المتبعة وإشراك الطلب
ة (Burt,1997)اللقاء وھذا ما أكده  ر متع ه أكث اء ويجعل نجح اللق اء ي ة في اللق ، عند تفاعل الطلب

ة من خالل ال( كما أن الفقرة ة الراجع ات المصححةيزودني أساتذتي بالتغذي ى ) تعيين حصلت عل
ة  بة متدني ات ، %48.8نس ن خالل االمتحان ة م ة الراجع اتذتي بالتغذي ي أس رة يزودن ذلك الفق وك

دريس توضيح ، %48.8المصححة حصلت على نفس النسبة  ة الت ى أعضاء ھيئ ا أيضاً عل وھن
حان ومعرفة سبب وإعطائھم تغذية راجعة حتى يستفيد الطالب من التعيين واالمت، األخطاء للطلبة

أ ب نفس الخط رر الطال ى ال يك اء حت ذا، األخط د ھ ى ) (Kaino, 2011 ويؤك د أن عل ذي أك ال
ت ى يس ات حت ول التعيين يد فأعضاء ھيئة التدريس اعطاء تغذية راجعة واعطاء لقاءات لمناقشة حل

  .الطلبة من التعيينات

  اتجاھات الطلبة نحو تعليمھم مقررات الرياضيات الكترونياً 
ديالً عن داخل (كانت الفقرة  يس ب دعيم ول راء والت أفضل أن يستخدم التعليم االلكتروني لإلث

ا نستطيع أن ، %78.6أما بالنسبة للوزن النسبي  3.93وكان الوسط الحسابي ) قاعة الدرس ومنھ
ررات  ديالً لمق يس ب انداً ول دعماً ومس ي م تعلم االلكترون ون ال ون الن يك ة يتطلع تنتج أن الطلب نس

يات ع . الرياض ق م ذا يتف االت ) Kaino, 2011(وھ ي بعض مج ته أن ف ي دراس د ف ذي أك ال
ا  ا وتطبيقھ ي ممكن فھمھ يم االلكترون ق التعل ان عن الطري اُ ف ا عملي الرياضيات ال يمكن تطبيقھ

ھولة ر وس ي . بيس ط ھ ى متوس ى أدن ي حصلت عل رة الت ا الفق يات (أم يم الرياض ر أن تعل أعتب
ذا المحور وفي ) تعليمه داخل قاعة الدرس الكترونياً أفضل من ھي األدنى في المتوسطات في ھ

ا يساوي  1.89جميع االستبانة فقد كان الوسط الحسابي لھا  ك ، 37%وكان الوزن النسبي لھ وذل
ررات  فعضو ألن مقررات الرياضيات تحتاج إلى التفاعل وحضور الطلبة فھي ليست كباقي المق

  . و عنصر اساسيھيئة التدريس فعال ومھم وھ

ة وھي ى المحاور االربع ة بالنظام : فقد أظھرت نتائج اجابات الطلبة عل الصعوبات المتعلق
المحتوى التعليمي، المفتوح ة ب دريس، ، الصعوبات المتعلق ة الت ة بأعضاء ھيئ الصعوبات المتعلق

 ً ان الوسط فنالحظ بالنسبة للمحور اال. اتجاھات الطلبة لتعليم مقررات الرياضيات الكترونيا ول ك
ابي  اً  2.89الحس ه أيض بي ل وزن النس ان ال ط% 57.8وك توى متوس ي مس و ف بة ، وھ ا بالنس أم

ه  2.83للمحور الثاني فان الوسط الحسابي يساوي  وھو في مستوى % 56.54والوزن النسبي ل
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 ً ان متوسطه يساوي ، متوسط أيضا وزن النسبي يساوي  2.87ونالحظ أن المحور الثالث ك وال
والوزن النسبي  2.89أما بالنسبة للمحور الرابع نالحظ ان متوسطه ، وھو أيضاً متوسط 57.4%

ه نستطيع ان .  وھو االخر مستواه متوسط 57.7له  اذن جميع المحاور كان مستواھا متوسط ومن
  .نستنتج أن الصعوبات التي يعاني منھا الطلبة جميعھا في نفس المستوى

ر  :السؤال االول ر متغي ا أث اعيم وع االجتم ين متوسطات الن ا  ب ي يواجھھ الصعوبات الت
ً  عليمھمالطلبة في ت   ؟مقررات الرياضيات واتجاھاتھم نحو تعليمھم ھذه المقررات الكترونيا

والذي فرضيته ال توجد فروقات ذات داللة احصائية على الصعوبات بين الطلبة في جامعة 
  .0.05عند مستوى داللة  نوع االجتماعيغير الالقدس المفتوحة فرع رام هللا والبيرة تعزى لمت

ار : )6(جدول  ل اختب اتھم نحو  tتحلي ة واتجاھ ا الطلب ي يواجھھ تقلة للصعوبات الت ات المس للعين
  .نوع االجتماعيعاً للتبالتعلم االلكتروني عند عينة الدراسة من الطلبة 

النوع   المحور
المتوسط   العدد  االجتماعي

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  tقيمة
  المحوسبة

مستوى 
الداللة 
  المحوسب

الصعوبات المتعلقة 
  بالنطام المفتوح

 .59582 2.9269 190  طالبة  0.067  -1.843  .46848  2.8039  85  طالب
الصعوبات المتعلقة 
  بالمحتوى التعليمي

 .59842 2.9010 190  طالبة 002.  - 3.129   .54542  2.6631  85  طالب
المتعلقة الصعوبات 

بأعضاء الھيئة 
  التدريسية

  .74345  2.8729  85  طالب
 .67306 2.8700 190  طالبة  974. 0.032

اتجاھات الطالب 
نحو تعليم مقررات 

الرياضيات 
 ً   الكترونيا

  .79413  2.8663  85  طالب

 .68517 2.8957 190  طالبة  755. 0.213 -

 .43430 2.8980  190  أنثى 070.  -1.818   .41993  2.7960  85  ذكر  الدرجة الكلية

أن مستوى الداللة اإلحصائية في الصعوبات المتعلقة بالنظام المفتوح أكبر ) 6(يبين الجدول 
ة بالنظام ) 0.05(من مستوى الداللة  مما يعنى عدم وجود فروق على مستوى الصعوبات المتعلق

فروق على مستوى اتجاھات الطلبة نحو وأيضاً ال يوجد . النوع االجتماعيالمفتوح تعزى لمتغير 
 ً ولكن يوجد فروق على مستوى الصعوبات المتعلقة بالمحتوى التعليمي . تعليم المقررات الكترونيا

اعيتعزى لمتغير ال دى  نوع االجتم ا ل دى  الطالبونالحظ أنھ ا ل ى منھ اتأعل وال يوجد  .الطالب
ة  ر  )0.05(فروق على مستوى الھئية التدريسية على مستوى الدالل ا أكب ة أنھ دل الدرجة الكلي وت
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ة  ات ) 0.05(من مستوى الدالل ى مستوى الصعوبات واتجاھ روق عل دم وجود ف ى ع ذا يعن وھ
 .  نوع االجتماعيالطلبة نحو تعليم المقررات الكترونياً تعزى لمتغير ال

اني ؤال الث ي  :الس ة ف ا الطلب ي يواجھھ ى الصعوبات الت ة عل ر الكلي ر متغي ا أث يمھمم  تعل
  مھم ھذه المقررات الكترونياً؟يمقررات الرياضيات واتجاھاتھم نحو تعل

ين الطالب  بين متوسطاتوالذي فرضيته ال توجد فروق ذات داللة احصائية  الصعوبات ب
  .0.05في جامعة القدس المفتوحة فرع رام هللا والبيرة تعزى لمتغير الكلية عند مستوى داللة 

للصعوبات التي يواجھھا الطلبة واتجاھاتھم  (ANOVA)تحليل التباين االحادي ): 7( جدول
  .نحو التعليم االلكتروني عند عينة الدراسة من الطلبة تبعاً للكلية

  مصادر التباين  المحور
مجموع

مربعات 
  االنحرافات

درجة 
  الحرية

متوسط 
مستوى  Fقيمة  المربعات

  الداللة

الصعوبات
المتعلقة بالنطام 

  المفتوح

 2.577  2 5.155 بين المجموعات
 297.  270 80.210 داخل المجموعات 0.000  8.676

 85.365272 المجموع
الصعوبات

المتعلقة 
بالمحتوى 
 التعليمي

 1.743  2 3.486 بين المجموعات
 341.  270 91.974 داخل المجموعات  007.  5.117

 95.460272 المجموع
الصعوبات

المتعلقة بأعضاء 
  ھيئة التدريس

 1.213  2 2.425 بين المجموعات
0.479  270 129.216 داخل المجموعات 0.081  8.676

 131.641272 المجموع
اتجاھات الطالب

نحو تعليم 
مقررات 

الرياضيات 
 ً  الكترونيا

  010.  2 019. بين المجموعات

5.117  0.982 
0.524  270 141.486 داخل المجموعات

 141.506272 المجموع

 1.004  2 2.009 بين المجموعاتلدرجة الكليةا
0.180  270 48.662 داخل المجموعات 0.004  2.534

 50.670272 المجموع

ة اإلحصائيةأعاله يظھر ان من الجدول  ة مستوى الدالل ثالث قيم ل من  في المحاور ال اق
ة  توى الدالل ا ، 0.05مس ن ھن عوبات وم توى الص ى مس رق عل اك ف تنتج أن ھن تطيع أن نس نس

وح ة بالنظام المفت دريس المتعلق ة الت ة بأعضاء ھيئ المحتوى التعليمي والمتعلق ر  وب بالنسبة لمتغي
اً بالنسبة . الكلية ررات الرياضيات الكتروني وال يوجد فروق بالنسبة التجاھات الطلبة لتعليمھم مق
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ة ر الكلي بة .  لمتغي ا بالنس زى أم ة تع ة الكلي توى الدرج ى مس روق عل اك ف ه ھن ة فان ة الكلي للدرج
  .لمتغير الكلية

لتحديد  Tuckey Post Hoc Anova Test)  توكي(اختبار تحليل التباين البعدي  :)8(جدول 
 ً   .الفروق الدالة احصائيا

  مستوى الداللة  الفرق بين االوساط  )J(الكلية )      I(الكلية 
1 2  

                     3  
-.21501  
-.21075 

.003  

.002 
2 1  

                     3  
.21501  
.00427 

.003  

.942 
3 1  

                     2  
.21075  
-.00427 

.002 

.942 

دول  ي الج الهف ان   أع ت الباحثت اجراءقام ية  ب بب رفض الفرض ة س وكي لمعرف ار ت اختب
ابقة ائج. الس د أظھرت النت ة  فق ين كلي روق ب ك بسبب وجود ف ابقة وذل سبب رفض الفرضية الس

ة  وم التطبيقي ا والعل ة التكنولوجي التكنولوجيا والعلوم التطبيقية وبين كلية التربية من جھة وبين كلي
د كانت كما تالحظ من مقارنة المتوسطات .  وكلية العلوم اإلدارية واالقتصادية من جھة أخرى فق

ة،  ة التربي الح كلي ة لص وم االداري ة العل م كلي ن ث ة وم وم التطبيقي ا والعل ة التكنولوجي م كلي ث
يم .  واالقتصادية اتھم نحو التعل أي أن مدى الصعوبات  في كلية التربية كانت االقل وكانت اتجاھ

ة  وم االداري ة العل م كلي ن ث ة وم وم التطبيقي ا والعل ة التكنولوجي م كلي ن ث ل وم ي أفض االلكترون
  .واالقتصادية

ثال ؤال الثال ة : س رغ للدراس ر التف ر متغي ا أث طاتم ين متوس ا  ب ي يواجھھ الصعوبات الت
ً عليمھم الطلبة في ت   .مقررات الرياضيات واتجاھاتھم نحو تعليمھم ھذه المقررات الكترونيا

ة  الب جامع ين ط عوبات ب ى الص ائية عل ة احص روق ذات دالل د ف يته ال توج ذي فرض وال
  .0.05هللا والبيرة تعزى لمتغير التفرغ للدراسة على مستوى داللة القدس المفتوحة فرع رام 

ار : )9(جدول  ل اختب يم  tنتائج تحلي اتھم نحو التعل ة واتجاھ ا الطلب ي يواجھھ اُ للصعوبات الت تبع
  .االلكتروني عند عينة الدراسة من الطلبة تبعاً للتفرغ للدراسة

  مصادر التباين  المحور
مجموع

مربعات 
  االنحرافات

درجة 
  الحرية

متوسط 
مستوى  Fقيمة   المربعات

  الداللة

الصعوبات
المتعلقة بالنطام 

  المفتوح

  .338 344.1.088  688.2 بين المجموعات
.316  271 85.682 داخل المجموعات

 86.370273 المجموع
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  )9(تابع جدول رقم ... 

  مصادر التباين  المحور
مجموع

مربعات 
  االنحرافات

درجة 
  الحرية

متوسط 
مستوى  Fقيمة   المربعات

  الداللة

الصعوبات
المتعلقة 

بالمحتوى 
  التعليمي

  . 466  .765 268.  5362. بين المجموعات
 351.  271 95.038 داخل المجموعات

 95.575273 المجموع
الصعوبات

المتعلقة بأعضاء 
  ھيئة التدريس

  .520  .0.318656  6362. بين المجموعات
 484.  271 131.273 داخل المجموعات

  131.909273 المجموع
اتجاھات الطالب

نحو تعليم 
مقررات 

الرياضيات 
 الكترونيا

  .333 573.1.105  2 1.147 بين المجموعات
.519  271 140.641 داخل المجموعات

 141.788273 المجموع

 .921 .016.083  0312. بين المجموعات الدرجة الكلية
.188  271 51.000 داخل المجموعات

  51.031273 المجموع

 tقيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم دالة االختبار  (9) يبين الجدول
ومستوى الداللة االحصائية التي منھا نستطيع أنه ال يوجد فرق على مستوى الصعوبات 
واتجاھات الطالب نحو تعليم مقررات الرياضيات الكترونياً وذلك الن مستوى الداللة االحصائية 

بالنسبة لمتغير التفرغ للعمل حتى بالنسبة للدرجة الكلية نستطيع ان نستنتج انه ال  0.05أكبر من 
يوجد فرق على مستوى الصعوبات واتجاھات الطالب نحو تعليم مقررات الرياضيات الكترونياً 

اذن ھنا نقبل الفرضيات القائلة بأنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية . تبعاً لمتغير التفرغ للعمل
بين متوسطات اتجاھات الطالب في جامعة القدس المفتوحة فرع رام هللا والبيرة تعزى 

  .يرالتفرغ للدراسةلمتغ

 تحليل االستبانات نتائج
في ضوء النتائج التي أسفرت عنھا الدراسة لمعرفة مدى الصعوبات التي يعاني منھا الطلبة 
وھي متعلقة بالنظام المفتوح والمحتوى التعليمي و عضو ھيئة التدريس ومعرفة اتجاھات الطلبة 

 ً   :النتائج أظھرت بشكل عام أنهولكن . لتدريس مقررات الرياضيات الكترونيا

ال يوجد ھناك فروق على مستوى الصعوبات الثالث واتجاھات الطلبة لتدريسھم مقررات  .1
والتفرغ للدراسة، ولكن يوجد فروق  نوع االجتماعيالرياضيات الكترونيا تعزى لمتغير ال

رونيا على مستوى الصعوبات الثالث واتجاھات الطلبة لتدريسھم مقررات الرياضيات الكت



 "......الصعوبات والتحديات التي تواجه دارسي مقررات الرياضيات في "ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1292

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015 ،)7( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

بالنسبة لمتغير الكلية ويعزى ھذا الفرق بسبب وجود فروق بين كلية التكنولوجيا والعلوم 
التطبيقية وبين كلية التربية من جھة وبين كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية وكلية العلوم 

وقد كان من المالحظ عدم معرفة الطلبة لمفھوم . اإلدارية واالقتصادية من جھة أخرى
وھو يظن أن أسلوب التلقين ھو ، عليم المفتوح وأن الطالب ھو محور العملية التعليميةالت

  .ي يساعده ويؤدي به الى النجاحاالسلوب الذ

فمن خالل النتائج التي حصلت عليھا الباحثتان أكدتا ما ورد أعاله من الصعوبات المتعلقة  .2
 :بتدريس الرياضيات وأن خصوصية ھذه المادة تحتاج إلى

أن التعليم  (Kaino, 2011)وقد اكد ھذا  مزيد من الوسائط التعليمية والتعلميةال  .أ 
المفتوح ال يقتصر على المواد المطبوعة بل المسموعة والمرئية فھذا التعليم يتميز عن 

  .التعليم التقليدي باستخدام التقنيات التربوية وتوظيفھا

أن ھناك بعض  (Burt, 1997)وقد ذكر  اللقاءات الوجاھيةالمزيد باإلضافة إلى   .ب 
الجامعات المفتوحة تقوم باعطاء اللقاءات كما الجامعات التقليدية وذلك ألھمية 

 . وعدم االكتفاء بامتحانين فقط. زيادة مدة اللقاء. اللقاءات في مقررات الرياضيات

ً عمل طرق مختلفة لجذب الطلبة نحو   .ج  تعريف الطلبة بمفھوم التعليم المفتوح وأيضا
 .االلكتروني ألن اتجاھات الطلبة نحو التعليم االلكتروني غير ايجابيةالتعليم 

تدقيق المقررات ألنھا تحوي العديد من االخطاء المطبعية واللغوية والعلمية وقد ذكر   .د 
أن الكتب يجب مراجعتھا حتى تخلو من االخطاء وخاصةً في التعليم ) 2004البيك، (

وجد عدد من الطلبة ال يحضرون اللقاءات ي.  المفتوح ألن الطالب يعتمد على نفسه
 .ووجود أخطاء تربك الطلبة

وھناك مشكلة يعاني منھا الطلبة وھي حجم المقررات، فيجب تأليف مقررات تتالءم   .ه 
بدراسة لتحليل العوامل التي أدت الى تدني ) 1993( والتعليم المفتوح وقد ذكر يوسف

وكانت النتيجة أن طول المقررات تحصيل طالب قسم الفيزياء بكلية التربية بأبھا 
  .وعدم استخدام وسائل تعليمية من أھم االسباب

  نتائج المجموعات البؤرية
تبين من نتائج ھذا البحث أن ھنالك مجموعة من الصعوبات التي تواجه الطالب والطالبات 
من وجھة نظرھم، وتم تصنيفھا إلى صعوبات تتعلق بالنظام، وصعوبات تتعلق بالمحتوى 

  :عليمي، وأخرى تتعلق بأعضاء ھيئة التدريس وھي كما يليالت

من أھمھا قلة عدد اللقاءات الوجاھية وعدم كفايتھا بعددھا : الصعوبات المتعلقة بالنظام .1
الحالي لتغطية المادة المقررة، ورَكز الطالب على المقررات التي لقاءاتھا زوجية وفردية، 

كما أشار معظم الطالب إلى . ألن الطالب ينقطع عن المقرر أسبوعين وال يستطيع المتابعة
اللقاءات تكون مسائية أي بوقت متأخر وكثير  أن أوقات المحاضرات غير مالئمة فبعض
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من الطلبة احتج على الوقت بسبب ان ھذه المقررات علمية وبحاجة إلى أن تكون صباحية 
وفئة أخرى احتجت على كونھا صباحية بسبب كونھم . حتى يستطيع الطالب استيعابھا

دة اإلمتحان لمقررات أما فيما يتعلق باإلمتحانات فقد ركز الطالب على م. مرتبطون بالعمل
الرياضيات ووصفت بأنھا غير كافية، حيث أن مقررات الرياضيات تختلف عن المقررات 
. األخرى، والطالب بحاجة إلى وقت اكثر في المقررات العلمية بشكل عام نظراً لطبيعتھا

أما فيما يخص موعدھا فيجب توزيعھا بحيث تكون متفرقة وليس كما ھي حالياً  متركزة في 
أشار الطالب إلى أن عدم . ومين أو ثالث مما يؤدي إلى تعارض وإلى ضغط على الطالبي

إلزام الطلبة في حضور اإلمتحان النصفي والنھائي، يسبب تكاسل الطالب في عدم 
أما فيما يتعلق بمحتوى . الحضور للنصفي ويكون لدى الطالب فرصة واحدة فقط للنجاح

سئلة الموضوعية كثيرة وأن أي خطأ ولو صغير يؤدي اإلمتحانات فقد ذكر الطالب أن األ
دخول . إلى خسارة النقطة مما يزيد من احتمالية الرسوب بالمقرر لديھم وتدني عالماتھم

وأخيراً فإن وجود عدد . الطالب والخروج ورنات الجواالت تعمل بالتشويش على الطالب
تيعاب الشرح لتجمعھم من كبير من الطالب بنفس اللقاء في بعض األحيان يحول دون اس

 .عدة شعب

ومن أھمھا صعوبة لغة الكتاب وعدم وضوحه ألنه في : الصعوبات المتعلقة بالمحتوى .2
الغالب مترجم بصورة سيئة كما أنه يحتوى على الكثير من األخطاء المطبعية التي تربك 

حجم المقرر الطالب لعدم مقدرته على التمييز بين الخطأ المطبعي والخطأ العلمي، كما أن 
كبير جداً ويتكون من عدة مفاھيم صعبة ال يمكن استيعابھا في مقرر واحد ومن خالل كتاب 

أما فيما يتعلق بالتقويم فإن موعد تسليم التعيينات عادة ما . واحد وفي لقاء واحد لكل وحدة
تكون قبل انتھاء شرح المادة المخصصة لكل تعيين، والطالب في مقررات الرياضيات ال 

أما وجود امتحانين فقط . عرف أن يجيب على التعيين قبل اإلنتھاء مما يضطره إلى نسخهي
فھو غير كاف، ألن ھناك كم كبير من المقرر على الطالب دراسته في ) النصفي والنھائي(

النصفي ناھيك عن النھائي، واإلمتحانات تجعل الطالب على اتصال دائم مع المقرر، 
ما يعاني الطالب من مشاكل في دراسة التدريبات وأسئلة التقويم ك. وتجعله يدرس باستمرار

الذاتي، فمن ناحية ال تالئم المقرر ومن ناحية أخرى بعض الحلول تكون غير واضحة 
على الرغم من أن التعليم المفتوح يحتاج فيه الطالب إلى . ويكتفي الكتاب بذكر الرقم النھائي
  .أسئلة وتدريبات محلولة حتى يتعلم

ومن أھمھا عدم وجود جو ودي بين الطالب  :صعوبات المتعلقة بالمشرف األكاديميال .3
وعدم قدرة بعض أعضاء ھيئة . وعضو ھيئة التدريس وعدم القدرة على التواصل معھم

كما أن تدريس بعض أعضاء ھيئة التدريس لمقررات . التدريس على ايصال المعلومة
 .ليست من ضمن تخصصھم

وردت أعاله يتبين أن ھنالك نوعين من الصعوبات األولى يمكن  بتفحص الصعوبات التي
التغلب عليھا بسھولة من قبل البرامج األكاديمية بالجامعة ودوائرھا المختلفة مثل موعد 

أما الصعوبات األخرى فھي ليست بصعوبات . اإلمتحانات واألخطاء المطبعية واللغوية والعلمية
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لنظام التعلم المقتوح، وأن توقعاتھم من الجامعة وأعضاء  وإنما ھي ناتجة عن عدم فھم الطالب
ھيئة التدريس ھي أعلى مما يجب، فمثالً إمكانية تغطية كل وحدات المقرر بالتفصيل من خالل 
اللقاءات غير واردة وال يمكن أن تحدث ألن المطلوب ھو أن يحضر الطالب الوحدة قبل 

التركيز فقط على أھم المفاھيم الواردة بھا حضوره إلى اللقاء ويقوم عضو ھيئة التدريس ب
وقد ركز الطالب والطالبات على جميع . واإلستجابة لتساؤالت الطالب وشرح ما يصعب عليھم

الصعوبات المتعلقة بالعوامل األخرى ولم يتم اإلشارة إلى أي عامل له عالقة بآلية دراستھم أو 
 . كاديميممارساتھم داخل اللقاءات أو قبل وبعد اللقاء األ

من وجھة نظر الطالب والطالبات، فقد تبين أن ھنالك  آلية التغلب على ھذه الصعوباتأما 
ضرورة تغيير المناھج واختصارھا وتقسيمھا وعدم تكرار األفكار نفسھا وزيادة عدد اللقاءات 
الوجاھية خاصة المقررات التي تكون فيھا اللقاءات زوجي وفردي، وزيادة مدة اإلمتحان 

  . ررات الرياضيات، وزيادة عدد اإلمتحانات أو أن يكون ھناك أنشطة أو امتحانات قصيرةلمق

. أن يكون لنفس المقرر لقاء صباحي ومسائي حتى يتسنى للجميع الحضور: توزيع اللقاءات
المراعاة عند وضع البرنامج يحيث . التدقيق في الكتب للتأكد من خلوھا من األخطاء المطبعية

إعطاء التعيين مدة أطول لتسليمه حتى تنتھي . نات في أيام مختلفة متباعدةتكون اإلمتحا
إعطاء الحلول الكاملة للتدريبات وأسئلة . المقررات وحتى يتسنى للطالب حل التعيين بنفسه

أن يكون . إلزام الطالب  لحضور جميع اإلمتحانات. التقويم الذاتي حتى تساعد الطالب على الفھم
ً يساعد الطالب الذين ھناك مقرر يركز ع لى األساسيات قبل أخذ المقررات المتقدمة وھو أيضا

انقطعوا عن التعليم، والتقليل من األسئلة الموضوعية ألن أي خطأ ولو بسيط في الحل يعتبر 
  .مراعاة أعضاء ھيئة التدريس للطالب وأن يسود اللقاء الجو الودي. خطأ

  يات في نظام التعلم المفتوحلتحسين تدريس الرياض ومن مقترحاتھم أيضا
أن يبقى الحضور غير إلزامي بسبب التزام الكثير من الطالب  من أھمھا: المتعلقة بالنطام .1

بوظائفھم ومنھم أرباب بيوت، إلغاء التعيينات واستبدالھا بأنشطة أو امتحانات قصيرة، وأن 
الجامعة مرشد للطالب  يكون للطالب الخيار في اختيار الشعبة والوقت المالئمة له، أن تعين

للمساعدة، وعدم قبول الجامعة لذوي المعدالت المنخفضة وخاصة في التخصصات العلمية، 
  .عدم تأخير تسليم الكتب

من أھمھا فصل المادة المطلوبة في اإلمتحان النصفي عن النھائي،  :المتعلقة بالمحتوى .2
، مالئمة المنھاج تقليل عدد المقررات األساسية والتي ھي ليست من ضمن التخصص

لقدرات الطلبة وعدم اإلطالة في الشروحات التي ھي عبارة عن تكرار، مراجعة الكتب من 
  . قبل متخصصين حتى تخلو من األخطاء المطبعية

وكانت تحسين تعامل أعضاء ھيئة التدريس واإلدارة مع : المتعلقة بالمشرفين االكاديميين .3
انات، وأن يستخدم عضو ھيئة التدريس وسائل الطلبة ومعرفة مشاكلھم عن طريق اإلستب

تعليمية متنوعة مثل إرسال اسئلة وشروحات متنوعة عن طريق البوابة األكاديمية أو توزيع 
   .أوراق عمل على الطالب
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فكان ھنالك تباين في التوجھات نحو التعلم اإللكتروني،  يتعلق بالتعلم اإللكترونيأما فيما 
  :يفضلون التعلم اإللكتروني وذلك ألسباب منھا فمجموعة أشارت إلى أنھم ال

  .ضعف اإلمكانات وعدم توفرھا عند الطالب .1

 .وجود مشاكل في النت مثل انقطاعھا أو عدم وضوح الصوت والصورة .2

كما أن تعليم مقررات الرياضيات يجب أن يكون وجاھي، ألن التعليم اإللكتروني يشعر  .3
الدارس بالملل والعزلة وھو يحتاج إلى تفاعل، والوجاھي تكون فيه القدرة إليصال المعلومة 

 . أسھل

ً بالتعليم اإللكتروني ال أن  كما اقترح مجموعة من الطالب أن يكون التعليم الوجاھي مدعما
أما فئة . ألنه من الممكن سماع اللقاء أكثر من مرة باإلضافة إلى اللقاءات الوجاھية. محلهيحل 

 .ه يساعد على البحث في اإلنترنتقليلة فقد فضلت التعيين اإللكتروني ألن

يالحظ مما ذكر أعاله أن التوجھات غير اإليجابية نحو التعلم اإللكتروني تعود ألسباب لھا 
بل إنھم يرون . ية فقط وليس لعدم جدوى التعلم اإللكتروني من وجھة نظرھمعالقة بالبنية التحت

أن له العديد من اإليجابيات إذا وجد كداعم للتعلم الوجاھي ومساند ويمكن أن يحسن عملية التعليم 
  .لدى الطالب وبالذات المسجل منهوالتعلم 

  التوصيات
 الزمنية لمواد التخصص بالرياضيات، علىالمدة  ضرورة زيادة عدد اللقاءات الوجاھية أو .1

كما أن الطلبة معظمھم ، ألن ھذا ال يتالءم والتعليم المفتوح، أن يبقى الحضور غير الزامي
 .وذلك بسبب التزام بعضھم بالزواج أو العمل أو كالھما، كان مع الحضور غير االلزامي

2.  ً ً وعلميا ً ومطبعيا وتطويرھا بشكل يتالءم مع  ضرورة تشكيل لجنة لتدقيق المقررات لغويا
ً المترجمة منھا أو الكتب البديلة وتغييرھا بطريقة تتالءم مع التعليم  التعلم الذاتي وخصوصا

المفتوح ألن المقررات تحتوى العديد من االفكار وتقسيمھا الى عدة مقررات حتى يستطيع 
، النجاز االكاديميذكر أن االستذكار والتحصيل وا) 2006(كما أن العيسوي     .استيعابھا

 .تبين المعوقات االكثر منھا صعوبة المقررات الدراسية وطولھا

في  (Burt, 1997)أن يسود جو ودي بين الطلبة وأعضاء ھيئة التدريس وھذا ما أكده  .3
وأن يقوم أعضاء . دراسته على أن يكون ھناك جو ودي بين الطلبة وأعضاء ھيئة التدريس
حتى يتسنى للطلبة ، ھيئة التدريس بتزويد الطلبة التغذية الراجعة في التعيينات واالمتحانات

  .معرفة االخطاء وأن يقوموا بتقويم أنفسھم

ة مسموعة ومر .4 ي تدعيم مقررات الرياضيات بوسائط تعليمي تعلم اإللكترون ة من خالل ال ئي
ديات  زمالئھم من خالل المنت تعانة ب وذلك ليستطيع الطالب الرجوع لھا أكثر من مرة واإلس

يمھم م وتعل ذا.في تحسين تعلمھ د ھ د أك وح ال يقتصر ) (Kaino, 2011 وق يم المفت أن التعل
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دي باستخدام على المواد المطبوعة بل المسوعة والمرئية فھذا التعليم يتميز عن التع يم التقلي ل
اك ) 2008 ،عبد الغفور(كما أن الباحث . التقنيات التربوية وتوظيفھا أظھرت دراسته أن ھن

عدم إھتمام عند أعضاء ھيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة في إثراء المقرر الدراسي 
يوعدم توظيف المراجع والوسائط واألمثلة وعدم التوسع في الطرق واألساليب ال يقومون  ت

ادة فرص . بھا بالتخطيط للمقرر وأن تطوير مقرر اإلحصاء بشكل إلكتروني سيساھم في زي
داً مع العل ة ج رر عالي ه الطالب بالتعلم لخصوصية ھذا المقرر حيث أن نسب إعادة المق م أن

  .متطلب جامعة لمعظم الكليات
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  المالحق
الصعوبات التي تواجه طالب مقررات الرياضيات في جامعة القدس المفتوحة من وجھة نظر الطلبة في فرع رام 

 والبيرةهللا 
  :ة/ تي الطالب / عزيزي

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ررات  ة مق ه طلب ي تواج ديات الت عوبات والتح د الص ى تحدي دف ال تبانة تھ ديك اس ين ي ع ب عدني أن أض يس
ة نظر الدارسين رة من وجھ رع رام هللا والبي ة .  الرياضيات في جامعة القدس المفتوحة ف ق الصعوبات بثالث وتتعل

ة نحو (مجاالت  ة اتجاھات الطلب دريس، ومعرف ة الت من حيث نظام التعليم المفتوح، المحتوى التعليمي، أعضاء ھيئ
 ً ارة ). تعلم الرياضيات الكترونيا ة ووضع إش رات بدق ى الفق ة عل دارس اإلجاب ام كل ) x(لذا نأمل منك عزيزي ال أم

  .ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقطفقرة تراھا مناسبة من وجھة نظرك،  علماً بأن االستبانة 
  :مثال

 غير موافق بشدة غير موافق محايد أوافق أوافق بشدة الفقرة
    x  وضوح لغة الكتاب

 
  المعلومات العامة: القسم االول

  أنثى/   ذكر  :   الجنس 
  واالقتصاديةلية العلوم االدارية ك/  التربية / كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية  :  الكلية

  ال تعمل/ تعمل   :        التفرغ للدراسة
 

  فقرات االستبانة: القسم الثاني

 مدى الصعوبات المتعلقة بالنطام المفتوح: المجال االول

أوافق  الفقرات
غير  محايد أوافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .أعتبر أن عدد اللقاءات الوجاھية كافٍ  .1
      .الزمنية المخصصة للقاء كافيةأعتقد أن المدة  .2
      .التزام الطلبة بالحضور والدوام ضروري أشعر أن .3
      .السماح للطلبة بحضور أحد االمتحانين النصفي أو النھائي .4
      . أعتقد أن عقد اختبارين للمساق كافٍ  .5
      . كافية نسبة األسئلة الموضوعية في االمتحان أعتبر أن .6
ة في  وجود أالحظ .7 عدد كاف من المرشدين لمساعدة الطلب

 .اعداد برامجھم
     

ات .8 ليم التعيين ة من أجل تس وح للطلب  أعتقد أن الموعد الممن
 .مالئم

     

      .أشعر ان التعيينات مفيدة للطلبة .9
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 مدى الصعوبات المتعلقة بالمحتوى التعليمي :المجال الثاني

أوافق  الفقرات
غير  محايد أوافق بشدة

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

    .أستطيع القول أن لغة الكتاب واضحة ومالئمة للطلبة .1
ة أو .2 أشعر أن المقررات تخلو من االخطاء سواء كانت علمي

.مطبعية
    

    .أشعر أن حجم المقررات  يتالءم والمدة الزمنية .3
أالحظ أن مضامين ومحتوى المقررات لھا عالقة مباشرة .4

.الطلبةبتخصصات
    

    .أعتبر أن المقررات مواكبة للتطور العلمي .5
    .أشعر بالفائدة نتيجة انعكاسات التعلم على حياتي العملية .6
    .التدريبات وأسئلة التقويم الذاتي واضحةاالحظ أن .7
    .بتكرار في تناول االفكار داخل المقررال أشعر .8
تم .9 يات ي ررات الرياض عر ان مق توياتأش ا بمس د لھ التمھي

.مبسطة
    

رر .10 اق المق ن نط رج ع ارات ال تخ ئلة االختب ظ أن اس أالح
.ومضمونه

    

    .أعتقد أن اسئلة االختبارات تشمل جميع مستويات بلوم .11
 مدى الصعوبات المتعلقة بأعضاء الھيئة التدريسية :المجال الثالث

أوافق  الفقرات
غير  محايد أوافق بشدة

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

    .أشعر أن العالقة بين أعضاء ھيئة التدريس والطلبة مرنة .1
    .اعتبر التواصل بين الطلبة واعضاء ھيئة التدريس سھل .2
ارات .3 ى استفس ردود عل الة ال رعة ارس ھولة وس ظ س االح

.الطلبة عبر البوابة االلكترونية
    

تخدمھا .4 ي يس ة الت ائل التعليمي عر أن الوس ةأش اء ھيئ أعض
.التدريس متعددة ومتنوعة

    

دريس .5 تخدمون طرق ت دريس يس ة الت ر أن أعضاء ھيئ أعتب
.تساعد على مشاركة الطلبة وتفاعلھم

    

ات .6 الل التعيين ن خ ة م ة الراجع اتذتي بالتغذي ي أس يزودن
.المصححة

    

ات .7 الل االمتحان ن خ ة م ة الراجع اتذتي بالتغذي ي أس يزودت
.المصححة

    

رة .8 ة كبي دريس العلمي ة الت اء ھيئ رات أعض عر أن خب أش
.وواسعة

    

تالءم .9 دريس ت ة الت اء ھيئ ات أعض ظ أن تخصص أالح
.والمقررات التي يشرفون عليھا

    

أستمتع ببعض المقررات ألن مستوى أعضاء ھيئة التدريس .10
.يفوق مستوى المقررات
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 الرياضيات الكترونياًاتجاھات الطالب نحو تعليم مقررات  -د

أوافق  الفقرات
غير  محايد أوافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .اعتقد أن أستخدام التعليم االلكتروني لوحده مجٍد وذا فائدة .1
ال  .2 ى االقب ة عل رات الحاسوب في الجامع يعزز وجود مختب

 .على التعليم االلكتروني
     

اونھم مع أشعر بالرضا من مشرفي مختبرات  .3 الحاسوب لتع
 .الطلبة

     

      .أشعر بالفائدة نتيجة لخوض تجربة التعليم االلكتروني .4
ا راضٍ  .5 َورت ان ا ط اً النھ ررات الكتروني م المق ن تعل ع

 .مھاراتي الحاسوبية
     

أعتبر أن تعليم الرياضيات الكترونياً أفضل من تعليمه داخل .6
 .قاعة الدرس

     

اءات أعتقد أن الصفوف  .7 ديل المناسب للق االفتراضية ھي الب
 .داخل غرفة الصف

     

أفضل نمط الفيديو ستريمنج في دراسة مقررات الرياضيات  .8
 .إلكترونيا 

     

يس  .9 أفضل أن يستخدم التعليم االلكتروني لالثراء والتدعيم ول
 .بديالً عن داخل قاعة الدرس

     

  
 ولكم جزيل الشكر

  


