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ملخص
ھدفت ھذه ال ّدراسة التّع ّرف إلى اتّجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات
ضوء نظام التّربية المفتوحة عن بعد في جامعة القدس المفتوحة ،وإلى
التّدريب أثناء الخدمة في َ
معرفة الفروق ذات ال ّداللة اإلحصائية نحو الواقع والتّطلّعات ،التي تعزى لمتغيّرات ك ّل من:
الجنس ،والمؤھّل العلمي ،والبرنامج األكاديمي ،وعدد سنوات خبرة التّدريس في الجامعة،
والوضع الوظيفي .وقد تكوّن مجتمع ال ّدراسة من جميع المشرفين العاملين في منطقة رام ﷲ
والبيرة التّعليمية للفصل ال ّدراسي الثّاني ٢٠٠٩ -٢٠٠٨م ،وقد بلغ عددھم ) (١٨٥مشرفا ً
أكاديميّا ً .وت ّم توزيع االستبانة على الفئة المستھدفة ،واسترجع منھا ) (١٧٢استبانة بنسبة
) ،(%٩٣وعولجت إحصائيّا ً باستخدام برنامج ) ،(spssث ّم حلّلت باستخدام اإلحصاء الوصفي
والتّحليلي )المتو ّسطات الحسابيّة ،والنّسب المئويّة ،واالنحرافات المعياريّة ،واختبار "ت"،
وتحليل التّباين األحادي ،ومعامل الثّبات )كرونباخ ألفا( .وقد خلصت ال ّدراسة إلى النّتائج اآلتية:
كانت اتّجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في ضوء نظام
التّربية المفتوحة عن بعد في جامعة القدس المفتوحة إيجابيّة على جميع المجاالت ،حيث بلغ
متوسّط المتوسّطات الحسابيّة للمجاالت ) (٣.٨٢وبنسبة مئويّة ) (%٧٦.٤١وھذه ال ّدرجة تعد
مرتفعة حيث أشارت نتائج ال ّدراسة إلى -١ :عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّة التجاھات
المشرفيين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة حسب متغيّر الجنس -٢ .عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائيّة التجاھات المشرفيين األكاديميّين نحو واقع التّدريب أثناء
الخدمة حسب متغيّر المؤھّل العلمي ،بينما توجد فروق ذات داللة إحصائيّة لتطلّعات التّدريب
أثناء الخدمة يعود لصالح حملة شھادة الماجستير -٣ .وجود فروق ذات داللة إحصائيّة التجاھات

"......  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في٤١٨

المشرفيين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة حسب متغيّر الوضع الوظيفي
 وجود فروق ذات داللة إحصائيّة-٤ .للمشرف األكاديمي يعود لصالح المشرفين غير المتفرّغين
التجاھات المشرفيين األكاديميّين نحو واقع التّدريب أثناء الخدمة حسب متغيّر عدد سنوات
 عدم وجود فروق-٥ .( سنوات١٠-٥)  لصالح المشرفين األكاديميين الذين لديھم خبرة،التّدريس
-٦ .ذات داللة إحصائيّة في تطلّعات التّدريب أثناء الخدمة حسب متغيّر عدد سنوات التّدريس
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّة التجاھات المشرفيين األكاديميّين نحو واقع التّدريب أثناء
 عدم-٧ .الخدمة حسب متغيّر البرنامج األكاديمي الرّئيس الذي يدرّس فيه المشرف األكاديمي
وجود فروق ذات داللة إحصائية في تطلّعات التّدريب أثناء الخدمة حسب متغيّر البرنامج
 وفي ضوء نتائج ال ّدراسة يوصي الباحثان.األكاديمي الرّئيس الذي يدرّس فيه المشرف األكاديمي
 إجراء دراسات تقييمية لألنشطة التّدريبية لمقارنتھا مع تقديرات المشرفين لواقع-١ :بما يأتي
 أن تشجّع الجامعة اشتراك العاملين من أعضاء ھيئات التّدريس ببرامج-٢ .التّدريب في الجامعة
 وتشجّع تبادل ال ّزيارات العلمية بين، حيثما توافرت وتدعم ذلك،وأنشطة تدريبية خارج الجامعة
.الجامعات الفلسطينية
Abstract
The study aims at investigating the instructors' attitudes at Al-quds
Open University towards the nature and the prospects of the training
system in the light of distance learning. It also aims to find out whether
statistical significant differences can be found with regard to nature and
prospects that may be attributed to gender, qualification, academic
program, years of experience, and the instructor's position in the
university. The Population of the study consisted of all instructors of
Ramallah & Al-bireh academic region in the second semester of the
academic year of 2008-2009. The total number of the instructors was
185. Questionnaires were distributed to the target group. The researchers
received 172 questionnaires out of 185 with a percentage of 93%. SPSS
package was used for statistical analysis using descriptive & analytic
statistics (Means, Standard Deviations, Percentages, T-test, One-way
Analysis of Variance and reliability equation (Chronbach Alpha). The
results show that the instructors' attitudes at Al-quds Open University
towards the nature and the prospects of the training system in the light of
distance learning were positive in all fields. The average of all Means
was 3.82 with a percentage of 76.41; and this can be considered high.
Results were as follows: There were no statistically significant
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٢ ،(٢)٢٦  مجلد،(مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية

٤١٩  ونبيل رمانه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،باسم محيسن

differences with regard to nature and prospects of training during service
that can be attributed to gender. 1- There were no statistically significant
differences with regard to nature of training during service that can be
attributed to academic qualification. Nevertheless, There were
statistically significant differences with regard to prospects of training
during service that can be attributed to (MA) holders. 2- There were
statistically significant differences with regard to nature and prospects of
training during service that can be attributed to instructors for the favor
of part time lecturers. 3- There were statistically significant differences
with regard to nature of training during service that can be attributed to
number of years in service for the favor of those who have experience
from 5 to 10 years. 4- There were no statistically significant differences
with regard to prospects of training during service that can be attributed
to number of years in service. 5- There were no statistically significant
differences with regard to nature of training during service that can be
attributed to the major academic program in which the lecturer teaches.
6- There were no statistically significant differences with regard to
prospects of training during service that can be attributed to the major
academic program in which the lecturer teaches. In the light of the
aforementioned results, the researchers recommended the following: 1Conducting evaluative studies for the training activities to compare them
with instructors' estimations to the nature of training in the University. 2University should encourage instructors to be engaged in training
activities outside the university. It should also encourage the scientific
visits of instructors among Palestinian universities.
المقـ ّدمـة
 شعرت بعض،منذ عقد ال ّسبعينات من القرن العشرين ومشارف القرن الحادي والعشرين
 ال سيّما،ال ّدول العربية بضرورة تطوير مھارات تدريب العاملين في مؤ ّسسات التّعليم العالي
ّ  خا،تدريب العاملين في الجامعات أثناء الخدمة وضرورة تنميتھا
صة أعضاء ھيئات التّدريس
 التّط ّور التّكنولوجي: ويعود ھذا التّطوير في التّدريب إلى مجموعة من العوامل منھا،فيھا
وانعكاساته على العمليّة التّعليميّة؛ فقد أثّرت تكنولوجيا المعلومات والحاسب اآللي وتطبيقاته
ّ بشكل جذري على أساليب التّعلّم والنّمو المعرفي في جميع التّخ
 م ّما يتطلّب ضرورة،صصات
ّ متابعة عضو ھيئة التّدريس للتّط ّورات العلميّة في مجال تخ
 وكذلك قناعة أساتذة،صصه
٢٠١٢ ،(٢)٢٦  مجلد،(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية

 ٤٢٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في "......

الجامعات بأھ ّمية النّمو المھني ،بحيث يتم ّكنون من أداء أدوارھم بفاعلية ،وتزايد أعداد الطّلبة في
مؤ ّسسات التّعليم العالي خالل العقود الثّالثة الماضية في مختلف أنحاء العالم ،م ّما أ ّدى إلى تزايد
الطّلب على أعضاء الھيئات التّدريسية بمختلف مؤھّالتھم وتخ ّ
صصاتھم.
وفي فلسطين فإ ّن التّجربة الفلسطينيّة في تطبيق برنامج التّعليم عن بعد ،يعود الفضل في
ذلك إلى منظّمة التّحرير الفلسطينية التي عملت على إنشاء جامعة القدس المفتوحة؛ من أجل تلبية
حاجات الفرد والمجتمع الفلسطيني ،بتقديم التّعليم الجامعي في ظروف االحتالل اإلسرائيلي،
ونتيجة لھذه الظّروف القاسية؛ فقد سعت منظّمة التّحرير الفلسطينية إلى توفير نوع من التّعليم
الجامعـي ينسجـم مـع االتّجاھـات الحديثـة فـي التّعليـم ،يستخـدم فيـه التّعلّـم عـن بعـد
) (Distance Learningللوصول إلى ك ّل طالب علم بحيث يعتمد ھذا التّعلّم على ال ّدراسة
ّ
الذاتيّة ،فكانت جامعة القدس المفتوحة حيث صدر قرار المجلس الوطني الفلسطيني ١٩٨٥م
بإنشائھا ،وبدأ العمل فيھا في شھر يناير ) ١٩٩٠نشوان ،١٩٩٧بوحمرا (١٩٩٩ ،وھي تولي
أھ ّمية للتّفاعل بين الطّلبة والھيئة التّدريسية حيث أقامت مراكز تعليمية يعمل فيھا عدد من
المشرفين األكاديميين في فروع المعرفة المختلفة ،وتضم ھذه المراكز قاعات المختبرات
واألشرطة ال ّسمعية والبصرية والحاسوب والمكتبة وقاعات لعقد النّدوات والحلقات ال ّدراسيّة
)جامعة القدس المفتوحة (٢٠٠٤ ،وفي ضوء التّط ّورات التي تواكبھا العملية التّعليمية التّعلّمية
في جامعة القدس المفتوحة ،وفي عصر أطلق عليه عصر "التّربية المفتوحة عن بعد ،أصبح
للمشرف األكاديمي دور جديد يختلف عن دوره في نظام التّعليم التّقليدي ،ولع ّل أھ ّم ما يميّز ھذا
ال ّدور الجديد ھو استخدامه لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" )دروزة.(١٩٩٩ ،
وعليه ف ّ
إن التّغيّر الذي حصل في أدوار أعضاء ھيئات التّدريس الجامعي ،يشير إلى
ّ
ضرورة تطوير الكفاءات التعليميّة والمھنيّة للھيئات ،لتكون أكثر فاعليّة في أداء مھامھا العلمية
والتّربويّة ،وفي مجال طرائق التّدريس واستخدام التّقنيّات التّربويّة نظراً لما في ذلك من أثر
ملموس على الجوانب النّوعيّة للتّعليم الجامعي.
ّ
إن األخذ بالتّدريب أثناء الخدمة سياسة ونھجا ً في الجامعات ،ينسجم مع دعوة قطاع التّعليم
عال يوائم
العالي "ألنّه يط ّور من مھامه ووظائفه ،وأن يج ّود خدماته ،وأن يصل بھا إلى مستوى ٍ
الحاجات والمستج ّدات لكي ينھض بالمجتمعات ويدفعھا بقوة على طريق التّنمية والتّطوير"
)كمال ،٢٠٠٢ ،ص.(٢٩
ّ
إن التّطوير المؤ ّسسي في جامعة القدس المفتوحة وھو التّطوير الذي تخطّط له وتشرف
على تنفيذه وحدة متخ ّ
صصة في المؤ ّسسة التّعليميّة ،التي يمكن أن توظّف ال ّدورات التّدريبيّة
المستمرة وورش العمل وحلقات النّقاش ،والمشاركة البحثيّة ،بحيث يعد التّدريب أھ ّم الوسائل
للتّطوير المھني ،وھو يعرف بأنّه عمليّة ديناميكية تستھدف إحداث تغيّرات في معلومات
وخبرات وطرائق أداء سلوك واتّجاھات المتدرّبين بغية تمكينھم من استغالل طاقاتھم ،م ّما يساعد
على رفع كفايتھم في ممارسة أعمالھم بإنتاجية عالية )الطّعاني ،٢٠٠٢ ،ص.(١٣
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ويرى الباحثان ّ
أن أھ ّمية وق ّوة الجامعة المفتوحة تعتمد كثيراً على ھيئة اإلشراف األكاديمي
المتوافرة لديھا ،إذ يلعب ھؤالء دوراً رئيسا ً في تسھيل تعلّم الطّلبة وتقديم إرشادات لھم في كيفيةّ
االعتماد على أنفسھم في التّعلّم والنّمو ّ
الذاتي ،ومن أجل ذلك عليھم تحديث مفاھيمھم التّربويّة
وزيادة معارفھمّ ،
وإن القرن الحادي والعشرين ھو مجتمع التّعليم والمعرفة والنّمو المھني ،وھذا
ّ
ّ
األمر يتطلّب من المد ّرسين الذين يعملون في التعليم عن بعد االستمرار في تجديد تعلمھم مع
طلبتھم وعلى تنمية قدراتھم في الخلق واإلبداع.
ومن ھنا فإ ّن التّدريب أثناء الخدمة يصبح قضية أساسيّة للمد ّرس إلعطائه فكرة شاملة نحو
العمل الجاري والمستقبلي.
إ ّن اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع التّدريب وتطلّعاته التي يتناوله ھذا البحث ،ھي
مواقف تتّسم بالموافقة أو الرّفض أو الحياد ،وھي في الوقت نفسه تلعب دوراً حاسما ً في قبول
ال ّشيء أو رفضه.
فإن الوقوف على االتجاھات عند المشرفين األكاديميّين نحو التّدريب يعتبر أمراً
ولذلك ّ
أساسيّا ً من أجل التّعرّف على العوامل الكامنة في تشكيل االتجاھات والعمل على تطويرھا
وتحسين الظّروف المحيطة بعمليّة التّدريب عند المشرفين م ّما يجعل المشرفين األكاديميّين
يُقبلون على التّدريب باتجاھات إيجابيّة.
وحيث ّ
أن االتجاھات لھا ھذه األھ ّمية ،فقد ل ّخص طلعت حسن عبد ال ّرحيم تعريف االتجاه
بأنّه استعداد أو نزعة لالستجابة بشكل معيّن إزاء مثيرات أو مواقف معيّنة ،وھذا االستعداد
يتك ّون بالخبرة نتيجة احتكاك الفرد ببيئته وھو يو ّجه الفرد إلى المواقف واألشياء التي ھي
موضوع االتجاه )عبد ال ّرحيم ،١٩٨٨ ،ص .(١٠١ – ٩٧
ول ّما كانت االتجاھات تترجم سلوك الفرد )اللّفظي وغير اللّفظي( ،ول ّما كان سلوك الفرد
مؤ ّشراً على بلوغ أھداف التّعلّم فإ ّن قياس االتجاھات يسھم في الوقوف على درجة بلوغ نظام
التّدريب ألھدافه من جھة ،وقدرة المشرفين األكاديميّين على بلوغ ھذه األھداف من جھة أخرى.
ولذلك فإ ّن االتجاھات ھي تعبير صادق عن قدرة نظام التّدريب وتطلّعاته أثناء الخدمة
للمشرفين األكاديميّين حيث يعمل على توفير الظّروف المالءمة للعمليّة التّدريبية األكاديميّة،
وكذلك تسھم االتجاھات لدى المشرفين األكاديميّين االستفادة من آرائھم حول ما يرغبون وما ال
يرغبون والتّعبير عن حاجاتھم بدقّة.
ومن ھنا يمكن البدء بالتّع ّرف على اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات
التّدريب أثناء الخدمة من خالل الكشف عن خصائصھم وسماتھم ومواقفھم األمر الذي يفيد في
إدراك ما ينبغي فعله نحوھم ،وكذلك تعتبر االتجاھات من أھ ّم الحاجات الالزمة لتغيير ال ّسلوك
اإلنساني بغرض مواجھته المؤثّرات التي تعمل على تكوين االتجاھات ال ّسلبية )عليمات،
 ،١٩٩٤ص .(٢٣
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ولتحقيق الھدف ال ّرئيس لل ّدراسة يمكن قياس االتجاھات ،ويزخر األدب التّربوي بالعديد
من المقاييس العلمية في ھذا المجال ،وقد ت ّم للباحثين بناء مقياس لقياس اتجاھات المشرفين
األكاديميّين نحو واقع التّدريب وتطلّعاته والذي يمثّل صورة غير مباشرة لقياس الوعي واالھتمام
بتدريب المشرف ،وذلك بمراجعة األدب التّربوي المتعلّق بواقع التّدريب وتطلّعاته وتصنيف
فقرات أداة ال ّدراسة إلى ستّة مجاالت ھي) :أھداف وغايات التّدريب ،محتوى التّدريب ،تنفيذ
التّدريب وأساليبه ،المد ّربون ،أثر البرامج التّدريبيّة للمشرف ،وال ّرضا عن التّدريب( ،ويمكن
حساب اتجاھات المشرفين األكاديميّين بوجه عام من خالل جمع ال ّدرجات على جميع الفقرات
التي تبلغ في األداة وعددھا ) ٤٥فقرة( ،واستخراج المع ّدل العام من خالل تقسيم ال ّدرجة الكلّيّة
على عدد فقرات البنود الواردة في االستبانة ،وقد ت ّم للباحثين تبنّي طريقة )ليكرت( في إعداد
المقياس المقترح لھذه ال ّدراسة ،وال ّدراسة إذ تق ّدم ھذه األداة )االستبانة( المھ ّمة للمشتغلين بالبحث
التّربوي في مجال اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع التّدريب وتطلّعاته؛ لتدعو إلى مزيد
من الجھد في مجال بناء األدوات العلمية في ھذا الميدان لكي يكون لھذه الممارسة التّربوية
أدواتھا المقنّنة العلمية.
وعليه جاءت فكرة ھذه ال ّدراسة للبحث في اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع
وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في ضوء نظام التّربية المفتوحة في جامعة القدس المفتوحة.
مشكلة الدّراسة وأسئلتھا
تشھد جامعة القدس المفتوحة منذ أن بدأ العمل فيھا في شھر يناير ١٩٩٠م ،تط ّورات كبيرة
في بنائھا التّنظيمي وزيادة في عدد العاملين فيھا من أعضاء الھيئات التّدريسيّة ،حيث استحدثت
فيھا دوائر عديدة ساھمت في تطوير أعمالھا ومنھا دائرة التّخطيط والتّطوير لھدف رفع كفاية
القوى العاملة فيھا؛ من خالل إعداد خطط التّدريب ببرامجھا المتن ّوعة أثناء الخدمة لموظّفيھا،
وانطالقا ً من إحساس الباحثين بأھميّة برامج التّدريب أثناء الخدمة .وبناء عليه تسعى ھذه ال ّدراسة
سؤالين ال ّرئيسين التّاليين:
لإلجابة عن ال ّ
−

ما اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع التّدريب أثناء الخدمة في جامعة القدس
المفتوحة في ضوء نظام التّربية المفتوحة عن بعد؟

−

ما تطلّعات المشرفين األكاديميّين نحو التّدريب أثناء الخدمة في جامعة القدس المفتوحة في
ضوء نظام التّربية المفتوحة عن بعد؟
سؤال الفرعي التّالي:
وتف ّرع عن سؤالي ال ّدراسة ال ّ

ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال ّداللة ) (α =0.05بين متو ّسطات
اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع التّدريب وتطلعاته أثناء الخدمة في جامعة القدس
المفتوحة في فلسطين في ضوء نظام التّربية المفتوحة عن بعد ،تعزى لمتغيرات ك ّل من :الجنس،
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والمؤھّل العلمي ،والوضع الوظيفي ،وعدد سنوات التّدريس في جامعة القدس المفتوحة،
والبرنامج األكاديمي الرّئيس الذي يد ّرس فيه المشرف األكاديمي؟
وقد انبثق عن السؤال الفرعي ال ّسابق الفرضيّات ال ّ
صفرية التّالية
 .١ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال ّداللة ) (α =0.05في متو ّسطات اتجاھات
المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في جامعة القدس المفتوحة
في فلسطين في ضوء نظام التّربية المفتوحة عن بعد ،تعزى لمتغيّر الجنس.
 .٢ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال ّداللة ) (α =0.05في متوسّطات اتجاھات
المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في جامعة القدس المفتوحة
في فلسطين في ضوء نظام التّربية المفتوحة عن بعد ،تعزى لمتغيّر المؤھّل العلمي.
 .٣ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال ّداللة ) (α =0.05في متوسّطات اتجاھات
المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في جامعة القدس المفتوحة
في فلسطين في ضوء نظام التّربية المفتوحة عن بعد ،تعزى لمتغيّر الوضع الوظيفي
للمشرف األكاديمي.
 .٤ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال ّداللة ) (α =0.05في متوسّطات اتجاھات
المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في جامعة القدس المفتوحة
في فلسطين في ضوء نظام التّربية المفتوحة عن بعد ،تعزى لمتغيّر عدد سنوات التّدريس
في جامعة القدس المفتوحة.
 .٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال ّداللة ) (α =0.05في متوسّطات اتجاھات
المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في جامعة القدس المفتوحة
في فلسطين في ضوء نظام التّربية المفتوحة عن بعد ،تعزى لمتغيّر البرنامج األكاديمي
ال ّرئيس الذي يد ّرس فيه المشرف األكاديمي.
أھداف الدّراسة
ھدفت ھذه ال ّدراسة التّع ّرف إلى اتجاھات المشرفين األكاديميين نحو واقع وتطلّعات
التّدريب أثناء الخدمة في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين في ضوء نظام التّربية المفتوحة عن
بعد وتحديداً التّع ّرف إلى:
 .١اتجاھات المشرفين األكاديميين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في جامعة القدس
المفتوحة في فلسطين في ضوء نظام التّربية المفتوحة عن بعد.
 .٢الفروق في متو ّسطات اتجاھات المشرفين األكاديميين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء
الخدمة في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين في ضوء نظام التّربية المفتوحة عن بعد،
تعزى لمتغيّرات كل من :الجنس ،والمؤھّل العلمي ،والوضع الوظيفي للمشرف األكاديمي،
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وعدد سنوات التّدريس في جامعة القدس المفتوحة ،والبرنامج األكاديمي ال ّرئيس الذي
يد ّرس فيه المشرف األكاديمي.
أھ ّمية الدّراسة
ّ
إن إنشاء جامعة القدس المفتوحة في فلسطين ،التي أقامت مراكز تعليميّة واسعة يعمل فيھا
عدد من المشرفين األكاديميين في فروع المعرفة المختلفة ،التي تضم مراكز عديدة كقاعات
للمختبرات واألشرطة ال ّسمعيّة والبصريّة والحاسوب والمكتبة وقاعات لعقد النّدوات والحلقات
ال ّدراسيّة )جامعة القدس المفتوحة ،(٢٠٠٤ ،وفي عصر أطلق عليه عصر التّربية المفتوحة عن
بعد ،أصبح للمشرف األكاديمي دور جديد يختلف عن دوره في نظام التّعليم التّقليدي.
ولع ّل أھم ما يميّز ھذا ال ّدور الجديد؛ ھو استخدامه لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ومن
ھنا تكتسب ھذه ال ّدراسة أھ ّميتھا كونھا ستلقي الضوء على:
 .١اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب كوسيلة أساسيّة وليس كغاية
في رفع كفايات أعضاء ھيئات التّدريس في الجامعة وفق احتياجات المھارات الحالية
والتّط ّور المستقبلي المستند على االحتياجات الرّئيسة للجامعة م ّما يش ّكل عامالً أساسيّا ً في
تحقيق النّجاح.
 .٢اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في جامعة القدس
المفتوحة في فلسطين في ضوء نظام التّربية المفتوحة عن بعد.
 .٣تعد فرصة؛ حيث يمكن أن تعطي إدارة الجامعة فكرة عن اتّجاھات العاملين واحتياجاتھم
التّدريبيّة ومدى رضاھم عن البرامج التّدريبيّة في الجامعة ،وبالتّالي قد تم ّكن الجامعة من
وضع خطط تطوير أعضاء ھيئات التّدريس من وضع خطط تطوير أعضاء ھيئات
التّدريس مستقبالً.
كما تكمن أھ ّمية الدّراسة في:
 .١م ن النّاحي ة النّظري ة تب رز ال ّدراس ة األبع اد )المج االت( الت ي تك وّن اتجاھ ات المش رفين
األك اديميّين نح و واق ع التّ دريب أثن اء الخدم ة ف ي جامع ة الق دس المفتوح ة ف ي فلس طين ف ي
ضوء نظام التّربية المفتوحة عن بعد ،وتح ّدد التّطلّعات المستقبليّة للعمليّة التّدريبيّة.
 .٢ومن النّاحية العملي ة ،ف ّ
إن معرف ة اتجاھ ات المش رفين األك اديميّين نح و واق ع التّ دريب أثن اء
الخدمة والتّطلّعات المستقبليّة؛ تساھم في تحديد حاجات المشرفين ،ومن ث ّم تس اھم ف ي إع داد
ورشات عمل لك ّل من ھم مستھدفون لدعم وتطوير العمليّة التّدريبيّة.
 .٣محاولة الوق وف عل ى جوان ب ال ّ
ض عف ،ون واحي الق وّة ف ي األس اليب والب رامج المتبع ة ف ي
العملية التّدريبيّة ،حتّى يتسنّى إثراء جوانب القوة ،وتالفي مواطن الضّعف.
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 .٤تج ّس د ال ّدراس ة رؤي ـا جدي دة لتحس ين اتجاھ ات المش رفين األك اديميّين نح و واق ع وتطلّع ات
التّ دريب أثن اء الخدم ة ف ي جامع ة الق دس المفتوح ة ف ي فلس طين ف ي ض وء نظ ام التّربي ة
المفتوحة عن بعد عند المسؤولين عن ذلك.
 .٥ويمكن أن تش ّكل ھذه ال ّدراسة خلفية فنية معلوماتية لواقع تدريبي فلسطيني مس تقبلي يتناس ب
والفلسفات التّربويّة المتوخاة.
حدود الدّراسة
قام الباحثان بإجراء ھذه ال ّدراسة في نطاق الحدود اآلتية
المح ّدد البشري :شملت ھذه ال ّدراسة جميع المشرفين األكاديميّين المتف ّرغين وغير
المتف ّرغين العاملين في جامعة القدس المفتوحة .المح ّدد ال ّزماني :أجريت ال ّدراسة الحالية خالل
الفصل ال ّدراسي الثا ّني في العام الجامعي  ٢٠٠٨ـ٢٠٠٩م في منطقة رام ﷲ التّعليميّة التي تمثّل
نموذجا ً فيه عدد كبير من المشرفين األكاديميّين المتفرّغين وغير المتف ّرغين من جامعات
فلسطينيّة تعتمد النّظام الجامعي التّقليدي ،ومن مراكز ومناطق تعليميّة تتبع لجامعة القدس
المفتوحة التي تعتمد نظام التّربية المفتوحة عن بعد.
المح ّدد اإلجرائي :إ ّن نتائج ال ّدراسة من حيث شموليتھا تتح ّدد بطبيعة األداة المستخدمة فيھا
وخصائص عيّنتھا .فقد استخدمت في ال ّدراسة أداة خا ّ
صة كما ھو مبين الحقا ً.
مصطلحات ال ّدراسة
التّدريب :عمليّة مخطّطة ھادفة فيھا مجموعة من األفعال التي تسمح بتزويد األفراد
المتد ّربين بالمعارف والمھارات واألساليب المتن ّوعة والمتج ّددة عن طبيعية األعمال المنوطة بھم
للقيام بھا بكفاية وجدارة ،ولكي تتحقّق الكفاية اإلدارية واإلنتاجية )ياغي وعساف.(١٩٨١ ،
ويضيف العبد ) ،١٩٧٧ص (٣٢التّدريب بأنّه نشاط مخطّط يھدف إلى إحداث تغيّرات في الفرد
والجماعة من ناحية المعلومات والخبرات والمھارات ومع ّدالت األداء ،وطرق العمل ،وال ّسلوك،
واالتجاھات م ّما يجعل الجماعة الئقين للقيام بأعمالھم بكفاية وإنتاجية عاليتين.
ويؤ ّكد حسين ) ،١٩٩٧ص (١٨٩على ّ
أن التّدريب "مجموعة األفعال التي تسمح بإعادة
تأھيل األفراد بأن يكونوا في حالة من االستعداد والتّأھّب بشكل دائم ومتق ّدم من أجل وظائفھم
الحالية والمستقبلية في إطار المؤ ّسسة التي يعملون فيھا".
المشرف األكاديمي :ھو حلقة االتّصال ال ّشخصي بين ال ّدارس والجامعة وفق نظامھا
التّعليمي وھو التّربية المفتوحة عن بعد ،وھو إ ّما أن يكون متف ّرغا ً يتح ّمل عبئا ً كامالً ،أو غير
متف ّرغ يتح ّمل عبئا ً دراسيّا ً جزئيا ً ،وتتع ّدد أعباء المشرف األكاديمي لتشمل اللّقاءات ال ّ
صفية
ومساعدة ال ّدارس على ح ّل مشاكله األكاديميّة التي تصادفه في أثناء تعلّمه ّ
الذاتي ،وإ ّن المشرف
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األكاديمي الذي سيقوم بتدريس مبادئ التّربية المفتوحة عن بعد ال ب ّد له من ال ّدراسة الكافية
والمعرفة التّامة )كمال ،٢٠٠٢ ،جامعة القدس المفتوحة.(٢٠٠٣ ،
جامعة القدس المفتوحة :جامعة وطنية متط ّورة للتّعليم العالي ،مركزھا القدس ال ّشريف،
تع ّد من أوائل التّجارب العربية في مجال التّربية المفتوحة عن بعد ،فقد بدأ التّفكير في إنشاء
الجامعة ١٩٧٥م من قبل منظّمة التّحرير الفلسطينيّة ،وأق ّرھا المجلس الوطني الفلسطيني سنة
 ١٩٨٥وبدأت بتقديم خدماتھا التّعليميّة في شھر يناير ١٩٩٠م )نشوان ،(١٩٩٧ ،ومن خدماتھا
المميّزة :توفير ال ّدراسات الجامعية والتّدريب الفنّي ألكبر عدد ممكن من أبناء فلسطين والبالد
العربيّة األخرى )الخطيب.(١٩٩٩ ،
التّربية المفتوحة عن بعد  Open and distance educationأو التّعليم عن بعد:
مجموعة من طرائق التّدريس التي تعنى بصفة عا ّمة بتقديم التّعليم إلى المتعلّم في مكان إقامته
وعمله ،وتستند إلى آليات التّعليم باستخدام المواد التّعليميّة القائمة على التّعلّم ّ
الذاتي ،وبتوظيف
فاعل للتّقنيات التّربويّة المتاحة كاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في معالجة المواد
ال ّدراسية )نشوان ،١٩٩٧ ،الكيالني (٢٠٠٠ ،وبفضل التّكنولوجيا الحديثة جعلت )شبكة
اإلنترنت ،بخدماتھا من تواصل المتعلّم وتفاعله مع أطراف العملية التّعليميّة التّعلّميّة عن بعد
وكأنّه طّالب موجود داخل الحرم الجامعي ) ،(peters ،١٩٩٨بحيث ش ّكلت ھذه التّكنولوجيا
الخدمات والبنية التّحتية لنجاح التّعلّم عن بعد )حمدي١٩٩٩ ،؛ كمال.(٢٠٠٦ ،
التّربية المفتوحة  Open educationأو التّعليم الجماھيري أو التّعليم المفتوح :نظام
تعليمي منظّم ،يتّسم بالمرونة من حيث :نظام القبول والتّدريس والتّسجيل واالمتحانات ويقوم
على فلسفة تؤ ّكد ح ّ
ق األفراد في الوصول إلى الفرص التّعليميّة المتاحة كما أنّه يعتمد على نقل
المعرفة أو التّعليم إلى المتعلّم بوسائط تعليميّة وتقنيّة متن ّوعة مكتوبة أو مسموعة أو مرئيّة ،تغني
عن حضوره إلى غرفة ال ّ
صف كما ھو الحال في المؤ ّسسات التّربويّة التّقليديّة ،وقد ع ّزز ھذا
االتجاه التّط ّورات التّقنيّة المتسارعة بما فيھا شبكات االتّصال والحاسوب )الكيالني١٩٩٩ ،؛
عيّوش.(٢٠٠٠ ،
االتجاھات
−

مفھوم يضفي على إدراك الفرد ونشاطاته معنى يساعد على إنجاز الكثير من األھداف،
وتعتبر دراسة االتجاھات من أھ ّم الحاجات الالزمة لتغيير السّلوك اإلنساني بغرض مواجھة
المؤثّرات التي تعمل على تكوين االتجاھات السّلبية) .عليمات ،١٩٤٤ ،ص .(٢٣

−

االتجاه متغيّر كامن )يقع فيما بين المثير واالستجابة( وھو عبارة عن استعداد نفسي أو تھيّؤ
عقلي عصبي متعلّم لالستجابة الموجبة أو ال ّسالبة نحو أشخاص أو موضوعات في البيئة
التي تستثير ھذه االستجابة )زھران ،١٩٧٤ ،ص .(١٣٦
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 −االتجاھات مواقف تتّسم بالقبول والرّفض نحو موضوع معيّن ،وتؤ ّكد ال ّدراسات ّ
أن االتجاه
مركب يحتوي على ثالثة مكونات ھي :االنفعال أو الوجدان ،المعارف ،وميول االستجابة.
بمعنى ّ
أن االتجاھات تتض ّمن ثالثة مكوّنات أساسيّة ھي :المكوّن المعرفي ،والمك ّون
االنفعالي ،والمكوّن السّلوكي) ،الحميدي ،١٩٩٣ ،ص .(٢٧٠
وقد أشار )عليمات( إلى خمسة أبعاد تح ّدد مفھوم االتجاه :االتجاھات متعلّمة ،االتجاھات
تنبئ بالسّلوك ،االتجاھات تتأثّر بسلوك اآلخرين ،االتجاھات استعدادات لالستجابة ،واالتجاھات
تقييمية .ويدخل في ذلك االنفعال ،فاالتجاھات تمثّل ق ّمة الجانب االنفعالي ألنّھا تؤ ّدي بالفرد إلى
اتخاذ موقف بالقبول أو الرفض إزاء موضوع معيّن ،لذلك االتجاھات ھي محصّلة أثر المعرفة
على المشاعر والرّغبات والميول) .عليمات ،١٩٩٤ ،ص .(٢٤
واالتجاھات التي ھي محور بحثنا ھذا ،والتي يكتسبھا المشرفون األكاديميّون ال تتك ّون من
فراغ إذ ّ
أن التّط ّور في الجوانب االنفعاليّة يحدث في إطار التّغيّرات والتّطورات المعرفيّة والنّفس
حركيّة.
ومن ھنا يمكن تعريف االتجاھات عند المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب
أثناء الخدمة ،بمواقف تتّسم بميل لالستجابة بالقبول وال ّرفض نحو موضوع ال ّدراسة وفق أداة
)مقياس االتجاھات( باستخدام مقياس )ليكرت( في إعداد المقياس المقترح لھذه ال ّدراسة.
سابقة
الدّراسات ال ّ
ت ّم االطالع على العديد من ال ّدراسات بقصد التّع ّرف على اتجاھات المشرفين األكاديميّين
نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين في ضوء نظام
التّربية المفتوحة عن بعد ،ومن ھذه الدّراسات:
أوالً :الدّراسات العربيّة
دراسة الحريفي ) :(١٩٩١دراسة تھدف التّعرّف إلى تحديد اتجاھات أعضاء ھيئة
التّدريس من المشرفين األكاديميّين من مدى مساھمة الجامعة المفتوحة في واقع التّدريب من أجل
تنميتھم في دول الخليج العربيّة ،تكوّنت ال ّدراسة من ) (١٢٠عضو تدريس من جامعة الملك
فيصل وجامعة الملك سعود في السّعودية .وقد أظھرت نتائج ال ّدراسة موافقة اتجاھات أفراد
العيّنة على أھداف برنامج التّدريب في الجامعة المفتوحةّ ،
وأن ھناك اتجاھا ً حقيقيّا ً بين أفراد
العيّنة بالموافقة على البعد التّدريبي المقترح من حيث :األھداف ،برنامج التّدريب ،الفئات
المستھدفة ،والطّرق واألساليب المقترحة للتّدريب ،وقد خرجت ھذه ال ّدراسة بتوصية مھ ّمة
بضرورة دعم فكرة إنشاء جامعة مفتوحة في دول الخليج تساھم في دعم تنمية اتجاھات أعضاء
التّدريس نحو واقع التّدريب التي تساھم في تق ّدمھم أكاديميّا ً.
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دراسة أبو ناصر) :(١٩٩٥دراسة ھدفت التّعرّف إلى االحتياجات التّدريبيّة لمشرفي العلوم
في األردن من وجھة نظر معلّمي العلوم في المرحلة الثّانوية ،ومدى االختالف ف ي وجھت ي نظ ر
المشرفين والمعلّمين فيھا ،ومدى اختالف وجھات النّظر ھذه باختالف الخبرة والمؤھّل العلمي.
ولتحقيق ذلك أعد الباحث استبانه االحتياجات التّدريبيّ ة أثن اء الخدم ة الت ي ش ملت المج االت
التّالية :التّخطيط ،تطوير المنھاج ،أساليب التّدريس ،إدارة الصّف ،العالقة مع المعلّمين والمجتم ع
المحلّي ،األبحاث ،النّمو المھني ،والتّقويم.
وتكوّنت عيّنة ال ّدراسة من جميع مشرفي العل وم ف ي األر ّدن وم ن ) (٢٤٦معلّم ا ً م ن معلّم ي
مبحث العلوم في المرحلة الثّانوية.
أظھرت النّتائج ّ
أن التّرتيب التّنازلي لالحتياجات التّدريبية لمشرفي العلوم من وجھة نظ رھم
كما يأتي:
التّق ويم ،وإدارة ال ّ
ص ف ،والعالق ة م ع المعلّم ين والمجتم ع المحلّ ي ،والتّخط يط ،وتط وير
ّ
المن اھج وأس اليب التّ دريس ،واألبح اث ،والنّم و المھن يّ ،
وأن ترتيبھ ا م ن وجھ ة نظ ر المعلم ين
كانت :التّقويم ،إدارة الصّف ،العالقة مع المعلّم ين والمجتم ع المحلّ ي ،التّخط يط ،تط وير المن اھج
وأس اليب التّ دريس ،األبح اث ،النّم و المھن ي .كم ا أنّ ه ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د
مستوى ) (α =0.05في تلك االحتياجات من وجھتي نظر المشرفين والمعلّم ين تع زى لمتغيّ رات
ال ّدراسة المستقلة .وأوصت ال ّدراسة بعقد دورات تدريبي ة أثن اء الخدم ة لمش رفي العل وم والتّركي ز
على االحتياجات التّدريبية عند بناء البرامج التّدريبية ،والعمل على تلبيتھا.
دراسة األغبري ) :(١٩٩٥ھدفت ال ّدراسة التّع ّرف إلى المش كالت الت ي تواج ه عض و ھيئ ة
التّدريس في جامعة صنعاء ومدى الحاجة إلى التّأھيل التّربوي أثن اء الخدم ة ،ث ّم الخ روج ب بعض
المقترحات التي من شأنھا أن تعمل على رفع المستوى التّربوي لعضو ھيئة التّدريس.
تتض ّمن ال ّدراسة مق ّدمة نظري ة ع ن ال تّعلّم الج امعي ف ي ال يمن ،وفيھ ا ح ّدد الباح ث التّس اؤل
ال ّرئيس :ھل ھناك حاجة أو ضرورة إلى اإلعداد والتّأھيل التّربوي بالنّسبة لمدرّسي الجامعة أثناء
الخدمة بجامعة صنعاء؟.
وتفرّع عن التّساؤل الرّئيس عدد من التّساؤالت يمكن إجمالھا فيما يلي:
ما واقع التّعليم الجامعي في اليمن؟ ما مدى حاجة إعضاء ھيئة التّدريس بجامعة ص نعاء م ن
التأھيل التّربوي؟.
لإلجابة عن تساؤالت ال ّدراسة اتبع الباحث المنھج الوصفي التّحليلي باعتباره المنھج العلم ي
ال ذي ي تالءم م ع طبيع ة ھ ذه ال ّدراس ة باعتبارھ ا ذات طبيع ة نظري ة تتن اول فيھ ا واق ع التّعل يم
الجامعي في اليمن وفلسفة التّأھيل التّربوي لعضو ھيئة التّدريس ،ومدى الحاجة لمثل ھ ذا التّأھي ل
أثناء الخدمة ومبرّرات األخذ به في تعليمنا الجامعي :ومن خ الل االس تعراض النّظ ري لل ّدراس ة،
فقد اتضحت أھ ّمية اإلعداد التّربوي لمد ّرس الجامع ةّ ،
وأن عض و ھيئ ة التّ دريس بجامع ة ص نعاء
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٢ ،(٢)٢٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يفتقد إلى اإلعداد التّربوي ،وأنّه بحاجة إليه )ما عدا المتخصّصين في مجال التّربية( وقد تو ّ
ص لت
ال ّدراسة إلى المقترحات اآلتية:
−

ضرورة قي ام دراس ة ميدانيّ ة ألعض اء ھيئ ة التّ دريس بجامع ة ص نعاء ،للتّع ّرف عل ى م دى
احتياج اتھم للتّأھي ل التّرب وي ،وض رورة إدخ ال المق رّرات التّربوي ة كج زء م ن متطلّب ات
التّأھيل واإلعداد في مناھج ال ّدراسات العليا بجامعة صنعاء.

−

ضرورة العمل على إنشاء مركز لإلعداد والتّأھيل التّربوي.

دراس ة الخطي ب ) :(١٩٩٥ھ دفت ال ّدراس ة التّع ّرف إل ى االحتياج ات التّدريبيّ ة للمش رفين
التّربويين كمد ّربين ،في بعض مديريّات التّربية والتّعليم في محافظات إربد وعجلون والبلقاء ،من
وجھة نظرھم.
ط وّر الباح ث اس تبانة ش ملت المج االت التّالي ة :التّخط يط ،والتّنظ يم ،والتّ دريس الف ّع ال،
والتّدريب والبحث والتّطوير ،وتطوير المناھج والكتب المق ّررة ،والتّق ويم ،ومقي اس للق درة وآخ ر
لألھ ّمي ة .وتكوّن ت عيّن ة ال ّدراس ة م ن ) (١٢٤مش رفاً ،وكان ت المتغيّ رات المس تقلة لل ّدراس ة ھ ي
المؤھّل العلمي والخبرة والجنس.
ص لت إليھ ا ال ّدراس ةّ :
ومن النّتائج التي تو ّ
أن درج ة األھ ّمي ة كان ت للكفاي ات عالي ة ،ودرج ة
الق درة تفاوت ت م ن متدنّي ة عل ى بع ض الكفاي ات إل ى متو ّس طة وعالي ة عل ى كفاي ات أخ رى ،كم ا
وج دت فروق ات دالّ ة ب ين الق درة واألھ ّمي ة ،باعتب ارھم م د ّربين ترب ويين ،م ّم ا ي دل عل ى وج ود
حاج ات تدريبيّ ة للمش رفين التّرب ويين لك ّل الكفاي ات ،ول م توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د
مستوى ) (α =0.05في االحتياجات التّدريبية تعزى لمتغيّر الخب رة ،ووج دت ف روق دال ة تع زى
لمتغيّر الجنس لصالح ّ
الذكور ،وفروق تعزى لمتغيّر المؤھّل العلمي لصالح حملة الماجستير.
دراس ة حم د ) :(١٩٩٨دراس ة ھ دفت التّع رّف إل ى األدوار الت ي يق وم بھ ا رؤس اء األقس ام
األكاديميّة في الجامعات األردنيّة الحكوميّة واحتياجاتھم للتّطوّر المھني أثناء الخدمة.
أش ارت نتائجھ ا إل ى أن ) (%٤٩.٣٥م ن أف راد العين ة ل م يش اركوا ف ي أ ّ
ي نش اط ت دريبي
مطلق اً ،وإل ى أ ّن غ البيتھم ي رون أن ل ديھم احتياج ات للتّط وّر المھن ي أثن اء الخدم ة ف ي مج االت:
المنھ اج ومھ ّم ات التّ دريس ،والتّط ّور ال ّشخص ي والمھن ي ،والعالق ات م ع الطّلب ة ،والعالق ات
اإلنسانيّة ،وبّينت النّتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحص ائيّة ف ي تص وّرات أف راد العين ة ح ول
احتياجاتھم للتّطوّر المھني تبعا ً للجنس ،أو العمر ،أو التّخصّص العلمي ،أو الخبرة.
دراسة الجنيدي ) :(١٩٩٩دراس ة ھ دفت التّع ّرف إل ى الواق ع التّ دريبي والتّ دريب الم أمول
على االحتياجات التّدريبيّ ة للمش رفين التّرب ويّين ف ي فلس طين م ن وجھ ة نظ رھم ونظ ر رؤس ائھم
)دراسة مقارنة(.
تكوّن ت مجموع ة ال ّدراس ة م ن مجموع ة م ن المش رفين التّرب ويّين ف ي فلس طين ،ومجموع ة
الرّؤساء التي تضم جميع رؤساء أقسام اإلشراف التّربوي لم ديري التّربي ة والتّعل يم ف ي م ديريّات
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التّربي ة والتّعل يم الفلس طينيّة كاف ة ،ومس ئولي التّ دريب ف ي مديري ة التّربي ة والتّعل يم التّابع ة لوكال ة
الغوث ال ّدولية ،وبل غ ع دد أف راد مجتم ع ال ّدراس ة بت اريخ  (٢٣١) ١٩٩٨-١١-١٢مش رفا ً و)(٢٥
رئيس اً ،وأع دت الباحث ة أدات ين لل ّدراس ة :األول ى ھ ي اس تبانة االحتياج ات التّدريبي ة للمش رفين
التّربويين التي تكوّنت من ) (٧٢فقرة موزعة على المجاالت التّالي ة :التّخط يط ،القي ادة ،العالق ات
اإلنس انية ،االتّص ال والتّواص ل ،المن اھج المدرس يّة ،النّم و المھن ي ،تط وير المعلّم ين ،البح ث
وال ّدراسات ،والقياس والتّقويم في التّربية.
واألخرى مجموعة من األسئلة استخدمت في المق ابالت ال ّشخص ية الت ي أجرتھ ا الباحث ة م ع
عدد من مسئولي التّدريب ،وت ّم التّأ ّكد من صدق األداتين وثباتھما.
وأظھرت ال ّدراسة النّتائج التّالية:
−

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عن د مس توى ) (α =0.05ب ين وجھ ة نظ ر المش رفين
ووجھ ة نظ ر رؤس ائھم ف ي درج ة الواق ع التّ دريبي وف ي درج ة التّ دريب الم أمول عل ى
االحتياجات التّدريبية للمشرفين.

 −وجود فروق ذات دالل ة إحص ائية عن د المس توى ) (α =0.05عل ى مقي اس الواق ع التّ دريبي
تعزى لمتغيّر الج نس لص الح ال ّذكور ،ومتغيّ ر ال ّس لطة المش رفة لص الح الع املين ف ي وكال ة
الغوث ،ولمتغير الخبرة لصالح ذوي الخبرة أكبر من ) (٣سنوات.
واتّفقت نتائج المقابالت مع نتائج االس تبانة ف ي إب راز قلّ ة التّ دريب عل ى بع ض االحتياج ات
التّدريبية مثل استخدام الحاسوب.
دراسة شكر ) :(٢٠٠١دراسة ھدفت التّع ّرف إل ى مقي اس ت أثير ك ل م ن األس اليب التّقليديّ ة
والحديثة على فعالية التّدريب بالتّطبيق على الفرع النّسوي لمعھد اإلدارة العا ّم ة بالمملك ة العربي ة
ال ّس عودية ،وذل ك باس تخدام مقي اس رد فع ل المت درّب تج اه األس اليب التّدريبي ة المس تخدمة ف ي
التّدريب اإلداري ،وذلك لتحديد درجة اختالف تقييم المتد ّربات لفعالية التّدريب وفقا ً الستخدام ك ّل
ن وع م ن ھ ذه األس اليب ،وتحدي د درج ة اخ تالف فعالي ة التّ دريب ف ي إط ار المتغيّ رات المس تقلة
الخاص ة بال ّدراس ة وھ ي العم ر ،والحال ة التّعليمي ة ،والمس توى ال وظيفي ،وم ّدة الخب رة ،وطبيع ة
القط اع ،ومع ايير االختي ار الجيّ د ،واالس تخدام المالئ م لألس لوب ،والعوائ ق الت ي تواج ه اس تخدام
األساليب الحديثة.
وق د تكوّن ت عيّن ة ال ّدراس ة م ن ) (٣٢١متدرب ة م ن النّس اء ف ي برن امج التّ دريب اإلداري
ب الفرع النّس وي لمعھ د اإلدارة العا ّم ة بالمملك ة العربي ة ال ّس عودية ،وق د اس تجابت م نھن )(٢٠٠
متدربة بنسبة بلغت ).(%٦٢.٣
وقد توصّلت ال ّدراسة إلى عدد من النّتائج من أھ ّمھا :تف ّوق مجموعة األس اليب التّقليدي ة عل ى
مجموع ة األس اليب الحديث ة ف ي درج ة الفعالي ة م ن وجھ ة نظ ر المت درّبات .كم ا اتّض ح ّ
أن ھن اك
تأثيراً لك ّل من العمر وم ّدة الخبرة وطبيعة القطاع على تقييم المتدرّبات لفعالية التّدريب.
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دراسة عابدين ) :(٢٠٠٤ھدفت ال ّدراسة التّع ّرف إلى واقع التّ دريب ف ي جامع ة الق دس م ن
حيث اھتمام الجامعة به ومالءمته لالحتياجات التّدريبيّة ألعضاء ھيئة التّدريس والھيئ ة اإلداري ة،
وأساليب تنفيذه ،والرّضا عنه .اختيرت عيّنة طبقية عشوائية نسبتھا ) (%٣٢م ن مجتم ع ال ّدراس ة
المكوّن من أعضاء الھيئة التّدريس ية واإلداري ة ف ي جامع ة الق دس ،و ّزع ت عل يھم اس تبانة مكوّن ة
من ثالثين فقرة جرى التّأكد من صدقھا وثباتھا.
أظھرت نت ائج ال ّدراس ة ّ
أن ) (%٥٩م ن أف راد عيّن ة ال ّدراس ة ل م يش اركوا ف ي أيّ ة ب رامج أو
أنشطة تدريبيّة في الجامعةّ ،
وأن تقديرات أفراد العيّنة للتّدريب في جامعة القدس بشكل عام كان ت
متو ّسطة وأشارت النّت ائج إل ى ع دم وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائيّة ب ين تق ديرات أف راد العيّن ة
وفقا ً لمجال العمل ،والمؤھّل العلمي ،وعدد سنوات الخبرة في جامعة القدس.
دراسة شاھين ) :(٢٠٠٤دراسة ھدفت إلى توضيح أدوار أعضاء ھيئ ة التّ دريس الج امعي
فضالً عن عرض العالقة بين جودة النّوعية وج ودة أعض اء الھيئ ة التّدريس ية ،م ع التّركي ز عل ى
أھ ّمية التّطوّر المھني ودوره في تحقيق جودة النّوعيّة في التّعليم العالي.
وق د أوض حت ال ّدراس ة ّ
أن أدوار ھيئ ة التّ دريب تنحص ر بش كل ع ام ف ي التّ دريس والتق ويم
واإلرش اد والتّط وير المھن ي وخدم ة المجتم ع .وت ّم تص نيفھا ف ي أربع ة مج االت رئيس ية تتعلّ ق
بالطّالب ،والمؤسّسة التّعليمية والمجتمع المحلّي ودوره اتّجاه نفسه.
وأش ارت ال ّدراس ة إل ى وس ائل التّط وير المھن ي ،وأھ ّمي ة التّط وير المھن ي ف ي رف ع مس توى
المدخالت والمخرجات في المنظومة التّعليمية ،ال سيّما ّ
أن التّطوير المھن ي س ينعكس إيجاب ا ً عل ى
ّ
ّ
تطوير مستويات األداء في مختلف المجاالت .ولھذا ّ
فإن التط وير متطل ب لتحقي ق الج ودة وبدون ه
ّ
فإن تحقيق الجودة سيكون أمراً صعبا ُ ولن يتحقّق األداء المرغوب المنسجم م ع متطلّب ات الج ودة.
ّ
ّ
ّ
وفي ھذا المجال يقترح الباحث التوصيات اآلتية :اعتم اد االش تراك ف ي ال دورات التطويري ة كبن د
من بنود سلّم التّرقيات في الجامعات ،وكذلك إنشاء مركز للتّطوير المھني للع املين ف ي مؤسّس ات
التّعليم العالي.
دراسة نشوان ) :(٢٠٠٤دراسة ھدفت التّعرّف إلى االتجاھ ات الحديث ة لكفاي ات المش رفين
األكاديميّين في جامع ة الق دس المفتوح ة ف ي ض وء إدارة الج ودة ال ّش املة ف ي ض وء نظ ام التّربي ة
المفتوحة.
ولتحقيق ذلك اعتمد الباحث المنھج الوصفي الذي يعتمد على تحلي ل مفھ وم الج ودة ال ّش املة،
ومتطلّبات اس تخدامه ب التّعليم الج امعي ،وم ّميزات ه ،وواق ع الجامع ات الفلس طينيّة إلمكاني ة تطبيق ه
من خالل تصوّر مقترح التجاھات تحسين كفايات المشرفين األك اديميّين ال ذين يعتب رون م ن أھ ّم
مدخالت النّظام التّعليمي الجامعي ،وتظھر أھ ّمية ال ّدراسة في إفادة ص انعي الق رارات بالجامع ات
الفلس طينيّة وخاص ة جامع ة الق دس المفتوح ة ف ي ت دريب المش رفين األك اديمييّن أثن اء ممارس ة
أعمالھم األكاديميّة ،واعتم د الباح ث ف ي خطّ ة دراس ته عل ى تقس يمھا إل ى مح اور أھ ّمھ ا :كفاي ات
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المشرفين األكاديمييّن في ضوء إدارة الجودة ال ّشاملة ،وخطوات تدريبھم على كيفيّة تطبيق إدارة
الجودة أثناء ممارسة أعمالھم األكاديميّة.
وف ي ض وء التّحلي ل النّظ ري لھ ذه ال ّدراس ة ،ف ّ
إن الباح ث وض ع تص وّر مقت رح التجاھ ات
ّ
تط وير كفاي ات المش رفين األك اديميّين لتطبي ق إدارة الج ودة الش املة م ن أج ل الحص ول عل ى
مخرج ات تعليميّ ة مناس بة ويتض ّمن ذل ك :التّركي ز عل ى اتجاھ ات المش رفين األك اديميّين نح و
تحس ين األداء ل ديھم بص ورة مس تمرة ف ي ض وء تطبي ق إدارة الج ودة ال ّش املة ف ي ض وء التربي ة
المفتوحة ،والعمل على متابعة اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو ال ّدورات التّدريبيّ ة وتطلّع اتھم
المس تمرة ف ي تحس ين أدائھ م م ن حي ث التّطبي ق والتّنفي ذ للمھ ارات التّدريبيّ ة الت ي تش ّكل مع ايير
األداء الجيّد.
دراس ة س رحان وخلي ل ) :(٢٠٠٥ج اءت ھ ذه ال ّدراس ة لمعرف ة اتجاھ ات أعض اء ھيئ ات
العاملين المسؤولين عن التّعليم في جامع ة الق دس المفتوح ة نح و احتياج اتھم للتّ دريب م ن وجھ ة
نظرھم ،واالختالف في تقديرھا ب اختالف المؤھّ ل العلم ي ،والرّتب ة األكاديميّ ة ،وس نوات الخب رة
داخل الجامعة ،تكوّن مجتمع ال ّدراس ة م ن جمي ع المس ؤولين ع ن إدارة التّعل يم ف ي الع ام ال ّدراس ي
 ٢٠٠٥ /٢٠٠٤وع ددھم ) (٩١واس تخدمت ف ي ال ّدراس ة اس تبانة مكون ة م ن ) (٨٠فق رة مو ّزع ة
عل ى عش رة مج االت ،وأظھ رت نت ائج ال ّدراس ة ّ
أن أعل ى حاج ة تدريبيّ ة كان ت كم ا يل ي :أعل ى
ّ
مظ اھر االحتي اج التّ دريبي كان ت لمج ال إدارة الج ودة الش املة بمتو ّس ط حس ابي ) ،(٣.٥٢تالھ ا
مجال التّطوير المھني للعاملين بدرجة احتي اج ت دريبي ) ،(٣.٣١وبالنّس بة للمؤھّ ل العلم ي كان ت
لص الح حمل ة الماجس تير وبدرج ة كلي ة ) ،(٣.٣٨تالھ ا ال ّدكتوراه ) ،(٣.٠٦وبالنّس بة للرّتب ة
األكاديميّ ة كان ت لص الح المحاض رين وبدرج ة كلّي ة ) ،(٣.٣٠تالھ ا المدرّس ون ) ،(٣.٢٠تالھ ا
األساتذة المساعدون ) ،(٣.١٣وأخيراً األساتذة المشاركون فما فوق ).(٣.٩٥
دراسة ھودلي ) :(٢٠٠٨دراسة ھدفت إلى بيان نشأة نظم تدريب المعلّمين وتطورھ ا أثن اء
الخدم ة ف ي فلس طين ،والتّع رّف عل ى واقعھ ا ،كم ا س عت إل ى التّع رّف عل ى االتجاھ ات العالمي ة
المعاصرة في نظم تدريب المعلّمين أثناء الخدمة بغية وضع تصوّر مس تقبلي لتط وير ھ ذه ال نّظم،
وق د اس تخدم الباح ث الم نھج الوص في وأدوات ه ،إذ ق ام بجم ع البيان ات الالزم ة ح ول واق ع نظ م
التّدريب كدراسة نظرية ،وع ّززھا بدراسة ميدانية للتّع ّرف على وجھ ة نظ ر األط راف المش اركة
ف ي عملي ة التّ دريب م ن معلّم ين وم ديرين ومش رفين ،وإج راء المق ابالت م ن خ الل التّلف ون
واإليميل ،وبناء استبيانات كأدوات لل ّدراس ة ،طبّق ت ال ّدراس ة عل ى جمي ع معلّم ي محافظ ة رام ﷲ
ومديريھا ومشرفيھا ممن ش اركوا ف ي الب رامج التّدريبي ة للع ام  ،٢٠٠٨\٢٠٠٧وق د ض مت ٧٦٣
معلّماً ،و ١٩٤مديراً ،و ٥١مشرفا ً ،ومن أھ ّم النّتائج ما يلي:
−

عدم وجود أثر لجنس المعلّم ين والمش رفين عل ى نظ م ت دريب المعلّم ين أثن اء الخدم ة ،بينم ا
عند المديرين جاءت لصالح ّ
الذكور.

−

كما بيّنت وجود أثر لمؤھل المشاركين العلمي ،لصالح حملة الماجستير وأظھرت وجود أث ر
لخب رة المش اركين لص الح األكث ر خب رة ،وع دم وج ود أث ر تن وع النّظ ام ،ون وع البرن امج
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التّدريبي ،وم ن وجھ ة نظ ر المعلّم ين والم ديرين والمش رفين .ث ّم انتھ ت الرّس الة بتوص يات
عا ّم ة أبرزھ ا؛ اعتب ار ت دريب المعلّم ين أثن اء الخدم ة عملي ة ت دريب مس تمرة طيل ة فت رة
ممارسة المھنة.
ثانيا ً :الدّراسات األجنبية
دراس ة ب راون وأتكين ز ) :(Brown &Atkins ,1986وھ ي دراس ة مس حية ش ملت
عمليّات التّدريب الخاصّة أثن اء الخدم ة بأعض اء ھيئ ات التّ دريس ف ي ) (٦٧مؤسّس ة تعل يم ع ال،
ش ملت الجامع ة البريطاني ة ف ي لن دن وض واحيھا والكلّي ات الجامعي ة ) (٤٢جامع ة ) (٢٥كلّي ة
أن أنش طة التّ دريب تر ّك ز غالب ا ً عل ى المھ ارات التّدريس يةّ ،
جامعي ة ،أظھ رت النّت ائج ّ
وأن ھن اك
ّ
إدراكا ً متزايداً ألھ ّمية تدريب أعضاء ھيئات التدريس ف ي الجامع ات ف ي مج الي البح ث واإلدارة.
وأظھرت النّتائج ّ
أن النّھوض بالتّدريب يساعد عل ى زي ادة اعت راف الجامع ات بالتّ دريب ،وإع داد
دورات وثيقة الصّلة بعمل المتد ّربين ،وتأييد رؤساء األقسام لھا وتق ديرھم للمش اركة بھ ا واعتب ار
ذلك عامالً ضروريّا ً في التّق ّدم العلمي.
ش جرود ) :(Al-shagroud,1988وھ ي دراس ة ھ دفت إل ى تحدي د النّش اطات
دراس ة ال ّ
التّدريبي ة أثن اء الخدم ة الت ي تج ري لم ديري الم دارس الثّانوي ة ف ي المملك ة العربي ة ال ّس عودية،
والتّعرّف على آراء المديرين واتجاھاتھم نحو تدريبھم أثناء الخدمة.
أظھرت النّتائج أھ ّمية تقييم احتياجات المديرين التّدريبيّة ألنّه يع ّد عامالً مھ ّم ا ً لنج اح ب رامج
التّ دريب أثن اء الخدم ة ،كم ا أظھ رت النّت ائج ّ
أن مج ال القي ادة ھ و أھ م المج االت التّدريبي ة الت ي
يرغب المديرون في التّدرب عليه.
دراس ة الغبّ اني ) :(Al-gabbani, 1989وھ ي دراس ة ھ دفت إل ى فھ م عملي ة تق دير
االحتياجات التّدريبية أثناء الخدمة والكشف عن مدى مالءمة وسائل تحدي د االحتياج ات التّدريبي ة
المتبعة أثناء الخدمة في المؤسّسات األكاديمية العليا في المملكة العربية السّعودية.
أشارت النّتائج إلى عدم االعتماد على األداء في عمليّ ة تحدي د االحتياج ات التّدريبي ة المتبع ة
في المؤ ّسسات السّعودية األكاديمية التّعليميّة ،واالعتماد على التّرشيح للتّدريب وليس عل ى تحدي د
االحتياجات التّدريبيّة ،وإلى تركيز برامج التّدريب أثناء الخدمة على الوظيفة ،أكث ر م ن تركيزھ ا
إن ع دم وج ود نظ ام فاع ل ومعتم د لتحدي د األداء ي ؤثّر س لبا ً
على تحدي د االحتياج ات التّدريبي ة ،و ّ
على عملية تحديد االحتياج ات التّدريبيّ ة ،كم ا أش ارت ال ّدراس ة إل ى قص ور وح دات التّ دريب ف ي
عملھا.
صعوب ) :(Al-soub, 1991وھي دراسة تناولت البرامج التّدريبية أثن اء الخدم ة
دراسة ال ّ
في جامعة مؤتة في األر ّدن والعالقة بينھا وبين تحسين عمل الطّواقم اإلدارية والفنّي ة واألكاديميّ ة
في الجامعة وكفايتھا.
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أظھرت النّتائج عدم وجود تخطيط ُمسبّق لبرامج التّدريب في الجامعة ّ
وأن اختيار المتد ّربين
ي تم بن اء عل ى العالق ات ال ّشخص يّة ب ين الموظّ ف ورؤس ائه ،ول يس عل ى أس اس الحاج ة الفعلي ة
وأن الح وافز ليس ت موزع ة بتس او عل ى الم وظّفين .كم ا أظھ رت النّت ائج ّ
للتّ دريبّ ،
أن ح والي
) (%٦٠من أفراد عيّنة ال ّدراسة شاركوا في نشاط تدريبي واحد على األقل ،بينما ل م يش ارك فيھ ا
اآلخ رون ،إ ّم ا لحداث ة انخ راطھم ف ي الجامع ة أو لع دم اختي ارھمّ ،
وإن معظ م أف راد العيّن ة أب دوا
رغبة في االلتحاق ببرامج التّدريب من أجل تطوير مھاراتھم في التّعام ل م ع المش كالت اليومي ة،
واس تخدمت ف ي الب رامج التّدريبي ة أش كال متن ّوع ة م ن األس اليب كالمحاض رات ،والمناقش ات،
والتّطبيق الميداني ،غير ّ
أن معظ م أف راد العيّن ة اش تكوا م ن أنّھ ا ف ي إطارھ ا الع ام ط رق تقليدي ة.
ّ
وكانت حوالي ) (%٤٥من البرامج التدريبية داخل الحرم الجامعي.
دراس ة س تيبر ) :(Stieber, 1992دراس ة ھ دفت إل ى تحدي د خص ائص التّ دريب الف ّع ال
للتّنمية النّوعيّة الذي يھدف إلى التّ دريب عل ى العالق ات ال ّشخص يّة ف ي العم ل ،وتنفي ذ المھ ارات،
والتّ دريب لع دد م ن م وظفي المؤسّس ات األكاديميّ ة؛ م ن أج ل تحس ين الخ دمات الت ي تق ّدمھا تل ك
المؤسّسات األكاديميّة للع املين فيھ ا م ن األك اديميّين .ولتحقي ق ھ ذا الغ رض أع ّد الباح ث اس تبانة
ض ّمت أربع ة مج االت تتعلّ ق بتقس يم مس ؤولي التّ دريب وفعالي ة ب رامج التّ دريب األك اديمي الت ي
يع ّدونھا ،وبيّنت النّتائج أنّه لضمان نجاح التّ دريب يج ب أن تبن ى ب رامج التّ دريب ف ي المؤسّس ات
األكاديمية على االحتياجات التّدريبية الفعلية ،وإشراك المشرفين في عمليّات التّدريب.
دراسة سليك ) :(Slick, 1999دراسة تھدف التّعرّف إلى جامعة كوريا المفتوحة في ح ّل
المشكالت ومواجھة التّح ّديات المستقبليّة من وجھة نظر المد ّرسين ،تكوّنت عيّنة ال ّدراسة من
) (٩٦عضو ھيئة تدريس ،وقد بيّنت نتائجھا أنّه يحب تطوير المناھج في الجامعة المفتوحة لتلبّي
حاجات نوعيّة الطّلبة المتغيّرة ،ودعم البحث العلمي وفرص التّدريب لعضو ھيئة التّدريس ّ
ألن
مستلزمات الحياة الجديدة تتطلّب صياغة معايير جديدة للتّربية من أجل تحقيق التّنمية البشرية
وتطويرھا بمجاالتھا المختلفة.
دراسة ناياكي وأديا وأوينكا ) :(Nyaki & Adeya & Oyeinka, 2002بحثت
ال ّدراسة في اتجاھات ھيئات التّدريس أثناء التّدريب نحو استخدام اإلنترنت في الجامعات
اإلفريقية ،واقتصرت ال ّدراسة على ك ّل من كينيا ونيجيريا .وھدفت إلى معرفة مدى استخدام
ھيئات التّدريس في الجامعات لإلنترنت ،والتّع ّرف إلى المع ّوقات التي تحول دون استخدام
اإلنترنت في العمل األكاديمي والمھ ّمات التّدريسيّة ،وقد بلغ عدد أفراد العيّنة المستھدفة ) (٥٦في
كينيا ،و) (١٧١في نيجيريا ،وقد خلصت ال ّدراسة إلى ّ
أن األكاديميّين الكينيين يصرفون
) (%٢٣.٨٣من وقتھم في البحث العلمي ،بينما في نيجيريا ) ،(%٢٣وتبيّن ّ
أن ) (%٧٠.٥من
أفراد العيّنة في نيجيريا يستخدمون البريد اإللكتروني ،وفي كينيا ) ،(%٧٢.٩٨وتر ّكز استخدام
البريد اإللكتروني على االتصاالت ال ّشخصيّة واالتصال مع باحثين آخرين والمشاركات البحثية.
أ ّما في مجال استخدام اإلنترنت فقد تبيّن ّ
أن ) (% ٩٠.٧من عيّنة كينيا يستخدمون اإلنترنت ،فيما
أوضح ) (%٩.٣من غير المستخدمين ّ
أن عدم االستخدام يعود لعدم توافر التّجھيزات وال ّدعم
المادي وانخفاض التّدريب ،أ ّما في نيجيريا فقد أوضح ) (%٦٩من أفراد العيّنة أنّھم يستخدمون
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اإلنترنت ،و) (%٣١ال يستخدمون اإلنترنت بسبب عدم المعرفة والتّكلفة المالية العالية وكذلك
انخفاض التّدريب ،وأوضحت ال ّدراسة ّ
أن استخدامات اإلنترنت تر ّكزت بشكل أساسي أثناء
التّدريب للھيئات التّدريسية خالل الخدمة على استخدام البريد اإللكتروني والبحث األكاديمي
والتّدريس.
ومن خالل استعراض ال ّدراسات السّابقة يمكن الحديث ع ّما يلي:
.١

.٢

.٣

.٤

أشارت معظم ال ّدراسات السّابقة إلى اعتبار تدريب العاملين م ن األك اديميّين واإلداريّ ين ف ي
مؤسّسات التّعليم العالي أثناء الخدمة عملية مستمرة طيلة فترة ممارسة المھن ة ،وأھ ّمي ة عق د
ھذه ال ّدورات التّدريبي ة أثن اء الخدم ة والتّركي ز فيھ ا عل ى االحتياج ات التّدريبي ة الفعلي ة عن د
بناء البرامج التّدريبية والعمل عل ى تلبيتھ ا .وم ن ھ ذه ال ّدراس ات دراس ة الھ ودلي )،(٢٠٠٨
ودراس ة ش اھين ) ،(٢٠٠٤ودراس ة األغب ري ) ،(١٩٩٥ودراس ة أب و ناص ر )،(١٩٩٥
ودراسة ستيبر ) ،(١٩٩٢ودراسة ال ّشجرود ).(١٩٨٨
أشارت معظم ال ّدراسات السّابقة بشكل عام إلى عدم وجود فروقات دالّة إحصائيّا ً ب ين وجھ ة
نظ ر أعض اء الھيئ ات التّدريس ية العامل ة ف ي التّعل يم الع الي ووجھ ة نظ ر الھيئ ات اإلداري ة
العاملة في درجة الواقع التّدريبي وف ي درج ة التّ دريب الم أمول عل ى االحتياج ات التّدريبي ة
للتّطوّر المھني ،وفي التّعامل مع المشكالت اليومية أثناء الخدمة من حيث الجنس ،والخب رة
ف ي العم ل ،والعم ر ،والتّخص ص العلم ي .وم ن ھ ذه ال ّدراس ات دراس ة ھ ودلي )،(٢٠٠٨
ودراسة عابدين ) ،(٢٠٠٤ودراسة الجنيدي ) ،(١٩٩٩ودراسة الخطيب ).(١٩٩٥
أ ّك دت مجموع ة م ن ال ّدراس ات ال ّس ابقة إل ى ّ
أن الواق ع التّ دريبي والتّ دريب الم أمول عل ى
االحتياجات التّدريبية للعاملين في مؤسّسات التّعليم العالي من أكاديميين وإداريين من وجھ ة
نظرھم يجب أن تتناول المجاالت التّالية :بغية التّطوير المھني في تحقيق جودة النّوعي ة ف ـي
التّعليم العـالي وھي مرتّبة كمـا يلـي :القيادة ،والتّخطيـط ،والعالقــات اإلنسانيّـة ،والنّمـــــو
المھني ،ومھ ّمـات التّـدريس ،اإلدارة ،والعالقــة مـ ـع المجتمــــ ـع المـحلّ ـي ،ومــ ـن ھـــ ـذه
ال ّدراس ـات دراس ـة الجنيـ ـدي ) ،(١٩٩٩ودراسـ ـة أب ـو نـ ـاصر ) ،(١٩٩٥ودراس ـة
ال ّشـج ـرود ) ،(Al-shagroud,1988ودراس ة ب راون وأتكين ز ) Brown &Atkins
.( ,1986
ّ
إن المتتبّ ع لل ّدراس ات العربي ة واألجنبي ة ي رى أنّھ ا تناول ت التّ دريب والتّط وّر المھن ي
لألك اديميّين واإلداري ين ف ي مؤسّس ات التّعل يم الع ام والتّعل يم الع الي ،واتّجاھ ات المس ؤولين
والعاملين فيھا نح وهّ ،
وأن أف راد ال ّدراس ات يحمل ون اتجاھ ات إيجابي ة ف ي مج االت محت وى
التّ دريب ونتائج ه وكيفي ة تحدي د االحتياج ات التّدريبيّ ة ،وأنّھ م ي رون أن م ا يس اعد عل ى
النّھ وض بالتّ دريب؛ زي ادة اعت راف المؤسّس ات العالي ة بالتّ دريب ،وإع داد دورات وثيق ة
الصّلة بعمل المتدربين ،وتأييد رؤساء اإلدارات لھا وتقديرھم للمش اركة فيھ ا ،واعتب ار ذل ك
ع امالً مھ ّم ا ً ف ي التّق ّدم العلم ي ،وم ن ھ ذه ال ّدراس ات دراس ة ش اھين ) ،(٢٠٠٤ودراس ة
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الجنيدي ) ،(١٩٩٩ودراسة حمد ) ،(١٩٩٨ودراسة األغب ري ) ،(١٩٩٥ودراس ة الخطي ب
) ،(١٩٩٥ودراسة براون وأتكينز ).(Brown & Atkins, 1986
 .٥أشارت كثير من ال ّدراسات السّابقة إلى ضرورة إنش اء مرك ز للتّط وير المھن ي للع املين ف ي
مؤسّس ات التّعل يم الع الي ،وإنش اء مرك ز لإلع داد والتّأھي ل والتّ دريب ي تم م ن خاللھ ا تنمي ة
وتطوير كفايات وفعالية األعضاء العاملين بمؤسّسات التّعليم العالي بم ا يكف ل تع ديل اللّ وائح
المنظّم ة للعم ل ،واالھتم ام ب النّمو العلم ي والمھن ي ،ال التّغيّ رات ال ّس ريعة بنظري ات األداء
اإلنساني وتكنولوجيا األداء وھندسة التّغيير في ك ّل مكان وك ّل مج ال ،وم ن ھ ذه ال ّدراس ات
دراسة ھودلي ) ،(٢٠٠٨ودراسة شاھين ) ،(٢٠٠٤ودراسة األغبري ).(١٩٩٥
اس تناداً لم ا تق ّدم عرض ه م ن دراس ات؛ ف ّ
إن الب احثين يحم الن االس تنتاج األساس ي التّ الي
وبعدما جاءت به الضّرورة إجراء ال ّدراسة الحالية وھو:
إن التّدريب أثن اء الخدم ة ف ي ض وء نظ ام التّربي ة ع ن بع د ف ي جامع ة الق دس المفتوح ة ف ي
فلس طين للمش رفين األك اديميّين المتف ّرغين ،والمش رفين غي ر المتف ّرغين يش ّكل ض رورة ملح ة
لمواجھة التّح ّديات التي يشھدھا النّظام التّعليمي ،والتّغيرات المحيطة ،وذلك من أج ل ت دعيم ثقاف ة
التّطوير المھني بين العاملين لتحقي ق أھداف ه المتمثّل ة ف ي تزوي د المش رفين بالمع ارف والمھ ارات
والقيم واالتّجاھات وفقا ً ألدوارھم ومسؤولياتھم.
منھج ال ّدراسة
تع ّد ھذه ال ّدراسة من ال ّدراسات الوص فية التّحليلي ة ،باس تخدام اس تبانة لقي اس واق ع وتطلّع ات
التّدريب أثناء الخدمة في ضوء نظام التّربية عن بعد في جامعة الق دس المفتوح ة م ن وجھ ة نظ ر
المش رفين األك اديميّين ،وال ذي م ن خاللھ ا ي تم جم ع اس تبانات المش رفين األك اديميّين المتف ّرغين
وغير المتف ّرغين وتحليل بياناتھا.
طريقة ال ّدراسة وإجراءاتھا
مجتمع ال ّدراسة وعيّنتھا
تك ّون مجتم ع ال ّدراس ة المس تھدف م ن جمي ع المش رفين األك اديميين المتف ّرغين وغي ر
المتف ّرغين من كال الجنسين ،الملت زمين باإلش راف عل ى مق ّرر دراس ي واح د أو أكث ر ف ي جامع ة
الق دس المفتوح ة ف ي منطق ة رام ﷲ والبي رة التّعليمي ة خ الل الفص ل ال ّدراس ي الثّ اني م ن الع ام
ال ّدراس ي  ،٢٠٠٩-٢٠٠٨وق د بل غ ع ددھم ) (١٨٥مش رفا ً ومش رفة ،حس ب س جالت ال ّدائرة
األكاديمية في منطقة رام ﷲ والبيرة التّعليمية في الجامعة ،فقد ت ّم أس لوب المس ح ال ّش امل لمجتم ع
ال ّدراسة بأكمله ،وطبّقت ال ّدراسة على جمي ع أف راد مجتم ع ال ّدراس ة اإلحص ائية .وعلي ه تع ّد عيّن ة
ال ّدراسة ھي مجتمعھا ،وقد بلغ إجم الي االس تبانات المو ّزع ة عل ى أف راد مجتم ع ال ّدراس ة )(١٨٥
اس تبانة اس ترجع منھ ا ) (١٧٢اس تبانة بنس بة ) (%٩٢.٩والج دوالن ) (٢ ،١يو ّ
ض حان توزي ع
مجتمع ال ّدراسة وعيّنتھا.
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جدول ) :(١توزيع مجتمع ال ّدراسة وعيّنتھا حسب متغيّر الجنس.
جنس المبحوث
أنثى
ذكر
المجموع

النّسبة المئوية
١٥.٧٠
٨٤.٣٠
١٠٠.٠٠

العدد
٢٧
١٤٥
١٧٢

يبيّن الجدول )ّ (١
أن الغالبية العظمى من المشرفين في مجتمع ال ّدراسة وعيّنتھا ھم من
ّ
الذكور بواقع ) (% ٨٤.٣٠والباقي من اإلناث.
جدول ) :(٢توزيع مجتمع ال ّدراس ة وعيّنتھ ا حس ب المؤھّ ل العلم ي ،الوض ع ال وظيفي ،س نوات
التّدريس ،البرنامج األكاديمي الذي يدرّس فيه المشرف.
المتغيّر
المؤھّل
العلمي
الوضع
الوظيفي

عدد
سنوات
التّدريس

البرنامج
األكاديمي

ماجستير
دكتوراه
المجموع
غير متفرّغ
متفرّغ
المجموع
أقل من ٥
سنوات
١٠ - ٥
سنوات
أكثر من ١٠
سنوات
المجموع
التّكنولوجيا
والعلوم
التّطبيقية
التّنمية
االجتماعيّة
واألسريّة
العلوم
اإلداريّة
واالقتصاديّة
التّربية
المجموع

إناث

ذكور
العدد
٩٩
٤٦
١٤٥
١٢٢
٢٣
١٤٥
٥٢

النّسبة
٦٨.٣
٣١.٧
١٠٠.٠
٨٤.١
١٥.٩
١٠٠.٠
٣٥.٩

العدد
٢١
٦
٢٧
١٧
١٠
٢٧
١٣

النّسبة
٧٧.٨
٢٢.٢
١٠٠.٠
٦٣.٠
٣٧.٠
١٠٠.٠
٤٨.١

كال الجنسين
النّسبة
العدد
٦٩.٨
١٢٠
٣٠.٢
٥٢
١٠٠.٠
١٧٢
٨٠.٨
١٣٩
١٩.٢
٣٣
١٠٠.٠
١٧٢
٣٧.٨
٦٥

٨٠

٥٥.٢

١١

٤٠.٧

٩١

٥٢.٩

١٣

٩.٠

٣

١١.١

١٦

٩.٣

١٤٥
٢٤

١٠٠.٠
١٦.٦

٢٧
٢

١٠٠.٠
٧.٤

١٧٢
٢٦

١٠٠.٠
١٥.١

١٢

٨.٣

٣

١١.١

١٥

٨.٧

٣١

٢١.٤

١

٣.٧

٣٢

١٨.٦

٧٨
١٤٥

٥٣.٨
١٠٠.٠

٢١
٢٧

٧٧.٨
١٠٠.٠

٩٩
١٧٢

٥٧.٦
١٠٠.٠
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يبيّن الجدول ) (٢ما يأتي:
−

ّ
أن الغالبية العظمى من المشرفين المشمولين في مجتمع ال ّدراسة وعيّنتھا ھم من حملة
ّ
شھادة الماجستير بواقع ) (% ٦٩.٧٧و) (%٣٠.٢٣من حملة شھادة الدكتوراه.

−

ّ
أن الغالبية العظمى من المشرفين المشمولين في مجتمع ال ّدراسة وعيّنتھا ھم من المشرفين
غير المتف ّرغين ونسبتھم ) (% ٨٠.٨١مقابل ) (%١٩.١٩من المشرفين المتف ّرغين.

−

ّ
أن نسبة كبيرة من المشرفين المشمولين في مجتمع ال ّدراسة وعيّنتھا لديھم خبرة عملية من
) (١٠-٥سنوات بنسبة ) ،(%٥٢.٩١بينما بلغت من لديھم خبرة أقل من ) (٥سنوات
) ،(%٣٧.٧٩ونسبة ) (%٩.٣٠لمن لديھم سنوات خبرة أكثر من ) (١٠سنوات.

−

ّ
أن نسبة كبيرة من المشرفين المشمولين في مجتمع ال ّدراسة وعيّنتھا يعملون ضمن برنامج
التّربية ونسبتھم ) ،(%٥٧.٥٦بينما نسبة المشرفين الذين يد ّرسون في برنامج العلوم
اإلدارية واالقتصادية ) ،(%١٨.٦٠ونسبة المشرفين الذين يد ّرسون في برنامج التّكنولوجيا
والعلوم التّطبيقية ) ،(%١٥.١٢أ ّما المشرفين الذين يد ّرسون في برنامج التّنمية االجتماعية
واألسرية فنسبتھم ).(%٨.٧٢

أداة ال ّدراسة
من أجل تحقيق أھداف ال ّدراسة قام الباحثان بإعداد استبانة خا ّ
صة ليتع ّرفا من خاللھا على
ّ
اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في ضوء نظام التربية
عن بعد في جامعة القدس المفتوحة وفق الخطوات اآلتية:
أ .بعد اطالع ك ّل من الباحثين على األدبيات ذات ال ّ
صلة بموضوع ال ّدراسة كدراسة ،كمال
) ،(٢٠٠٦ودراسة عابدين ) ،(٢٠٠٤ودراسة قيوي ) ،(٢٠٠١ودراسة سعادة )،(٢٠٠٠
ودراسة الحاليقة ) ،(١٩٩٤وجدا أنّھا استخدمت االستبانة كوسيلة لجمع المعلومات الالزمة
ث ّم تحليل بياناتھا.
ب .استندت ال ّدراسة على المجاالت ال ّرئيسة لالستبانة وفقراتھا وھي:
أوالً :الجزء األ ّول
اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع التّدريب أثناء الخدمة في ضوء نظام التّربية عن
بعد ،وتك ّون من ستّة مجاالت ھي:
 .١أھداف وغايات التّدريب ،وعباراته ).(٦-١
 .٢محتوى التّدريب ،وعباراته ).(١٢-٧
 .٣تنفيذ التّدريب وأساليبه ،وعباراته ).(١٨-١٣
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 .٤المد ّربون ،وعباراته ).(٢٤-١٩
 .٥أثر البرامج التّدريبية على المشرف ،وعباراته ).(٣٠-٢٥
 .٦ال ّرضا عن التّدريب ،وعباراته ).(٣٦-٣١
ثانيا ً :الجزء الثّاني
تطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في ضوء نظام التّربية عن بعد وعباراته ).(٤٥-٣٧
بال ّرجوع إلى اإلطار العام لفلسفة التّربية المفتوحة عن بعد )كمال) ،(٢٠٠٦ ،كمال،(٢٠٠٢ ،
)الكيالني ،(١٩٩٩ ،و)نشوان.(١٩٩٧ ،
ج -تك ّونت االستبانة من قسمين
 .١القسم األ ّول :تناول المعلومات ال ّشخصية للمستجيب )المتغيّرات المستقلة(.
 .٢القسم الثّاني :اشتمل على ) (٤٥عبارة لقياس اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع
وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في ضوء نظام التّربية عن بعد في جامعة القدس المفتوحة
في فلسطين.
صدق أداة ال ّدراسة
يعبّر صدق األداة عن مدى صالحية األداة لقياس ما وضعت لقياسه ،وقد قام الباحثان
بعرض االستبانة على مجموعة من ذوي الخبرة واالختصاص في جامعة القدس المفتوحة،
وجميعھم من حملة شھادة ال ّدكتوراه في تخ ّ
صصات مختلفة ،وطلب إليھم إبداء ال ّرأي في مدى
ّ
مناسبة كل عبارة للمجال الذي يمثّلھا ،واعتبر الباحثان ّ
أن موافقة ) (%٨٠من المحكمين على
مناسبة كل عبارة دليل على صدقھا ،وأخذ الباحثان بمالحظات المح ّكمين من حيث اإلضافة
والحذف والتّصويب ،وقاما بإعداد االستبانة بصورتھا النّھائية.
ثبات أداة ال ّدراسة
للتّأ ّكد من ثبات االستبانة ،استخدم الباحثان معادلة كرونباخ ألفا )(Cronbach Alpha
لحساب معامل الثّبات )قياس االتّساق ال ّداخلي لعبارات االستبانة( ومجاالتھا وال ّدرجة الكلّية لھا
فكانت كاآلتي:
معامل الثّبات
%٩٦
الجزء األ ّول اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع التّدريب أثناء
الخدمة في ضوء نظام التّربية عن بعد
%٩٤
الجزء الثّاني تطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في ضوء نظام التّربية عن بعد
اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب
%٩٧
االستبانة
أثناء الخدمة في ضوء نظام التّربية عن بعد
ككل
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وھذا يعني ّ
أن االستبانة بمجاالتھا المختلفة تتمتّع بدرجة ثبات عالية تفي بأغراض ال ّدراسة.
إجراءات تطبيق أداة ال ّدراسة
بعد إعداد االستبانة في صورتھا النّھائيّة والتّحقّق من صدقھا وثباتھا ،ومن أجل تطبيقھا
على الفئة المستھدفة ،قام الباحثان باإلجراءات اآلتية:
−

الحصول على كتاب موافقة رئاسة الجامعة على تطبيق ال ّدراسة على الفئة المستھدفة.

−

الحصول على إحصائية بأعداد المشرفين األكاديميّين المتف ّرغين وغير المتف ّرغين من كال
الجنسين العاملين في منطقة رام ﷲ والبيرة التّعليمية خالل الفصل ال ّدراسي الثّاني من العام
ال ّدراسي  ٢٠١٠ـ  ٢٠١١من ال ّدائرة األكاديميّة في المنطقة التّعليميّة ،وقد ت ّم توزيع
االستبانة على جميع المشرفين األكاديميّين المتف ّرغين وغير المتف ّرغين وجمعھا حيث بلغ
عدد االستبانات الموزعة ) (١٨٥استبانة ،استرجع منھا ) (١٧٢استبانة أي ما نسبته
) (%٩٣وقد تبيّن ّ
أن جميع االستبانات المسترجعة صالحة للتّحليل اإلحصائي.

التّحليل اإلحصائي
لتحليل نتائج ال ّدراسة ،ت ّم استخدام ال ّرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) (SPSSكما يأتي:
−

استخرجت المتو ّسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة والنّسب المئويّة لإلجابة عن
ال ّسؤالين األ ّول والثّاني.

−

استخدم اختبار )ت( للمجموعات المستقلة ) (Independent t.Testلفحص الفروض
)األ ّول والثّاني والثّالث(.

−

استخدم اختبار تحليل التّباين األحادي ) (One Way ANOVAلفحص الفرضين )ال ّرابع
والخامس(.

−

استخرجت المتو ّسطات الحسابية لترتيب مجاالت االستبانة تنازليا ً.

نتائج ال ّدراسة ومناقشتھا
ھدفت ال ّدراسة التّع ّرف إلى اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب
أثناء الخدمة في ضوء نظام التّربية عن بعد في جامعة القدس المفتوحة؛ وبعد إعداد االستبانة
والتّأكد من صدقھا وثباتھا ،قاما بتوزيعھا وترميزھا وإدخالھا إلى الحاسوب ومعالجتھا إحصائياً،
وفيما يأتي أھم نتائجھا:
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سؤال األ ّول
النّتائج المتعلّقة بال ّ
ما اتجاھات المشرفين نحو واقع التّدريب أثناء الخدمة في ضوء نظام التّربية عن بعد في
جامعة القدس المفتوحة في فلسطين؟
لإلجابة عن ھذا ال ّس ؤال ت ّم اس تخدام المتو ﱢس طات الحس ابيّة واالنحراف ات المعياريّ ة والنّس ب
المئويّة لك ّل فقرة ،ولك ّل مجال من مجاالت واقع التّدريب أثناء الخدمة في ضوء نظام التّربية ع ن
بعد ،وال ّدرجة الكلّية لھا والجداول ) (٣،٤،٥،٦،٧،٨توضّح ذلك.
حيث تمثّل المتوسّطات الحسابيّة التي تشير إلى ) (٣درجات ف أعلى عل ى اتّجاھ ات إيجابيّ ة،
بينما تمثّ ل المتو ّس طات الحس ابيّة الت ي تق ل ع ن ) (٣درج ات اتّجاھ ات س لبية ف ي جمي ع الج داول
الالحقة) .عليمات ،١٩٩٤ ،ص.(٢٤
ج دول ) :(٣المتو ّس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة والنّس ب المئوي ة ودرج ة االتج اه
لفقرات مجال أھداف وغايات التّدريب.
ال ّرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦

نص العبارة
يعمل على تحسين نظام التّربية المفتوحة
عن بعد
ّ
يساعد المشرفين على وضع خطة لتحقيق
أھدافھم المنشودة
ّ
يسعى إلى تحسين طرق وأساليب التربية
المفتوحة عن بعد
يسعى إلى تحقيق النّمو المھني للمشرف
األكاديمي أثناء الخدمة
يعمل على تحسين استخدام الوسائط
التّعليمية التّعلّمية عن بعد
يحث المشرفين على التّعاون فيما بينھم
لتذليل الصّعوبات المھنية
الدّرجة الكليّة للمجال

سط االنحراف النّسبة درجة
المتو ّ
الحسابي المعياري المئوية االتجاه
 ٨٠.١١إيجابي
٠.٦٤
٤.٠١
٣.٩١

٠.٦٧

 ٧٨.٢٦إيجابي

٣.٩٧

٠.٦٢

 ٧٩.٣٠إيجابي

٤.٠٢

٠.٦١

 ٨٠.٤٧إيجابي

٣.٩٤

٠.٧٧

 ٧٨.٨٤إيجابي

٣.٦٧

٠.٨٠

 ٧٣.٣٧إيجابي

٣.٩٢

 ٧٨.٣٩إيجابي

يتّضح من الج دول )ّ (٣
أن اتجاھ ات المش رفين نح و واق ع التّ دريب أثن اء الخدم ة ف ي ض وء
نظام التّربية عن بعد ،كانت إيجابيّة في جميع فقرات مجال أھداف التّدريب ،وكذلك ال ّدرجة الكلّيّة
له والتي بلغت ) (٣.٩٢وبنسبة مئوية ) (%٧٨.٣٩وھذه ال ّدرجة تع ّد مرتفعة.
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ج دول ) :(٤المتو ّس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة والنّس ب المئوي ة ودرج ة االتج اه
لفقرات مجال محتوى التّدريب.
ال ّرقم
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

نص العبارة
برامج التّدريب واقعية وتلبّي االحتياجات
برامج التّدريب منظّمة
برامج التّدريب شيّقة وغير مملّة
برامج التّدريب غير مكرّرة
برامج التّدريب متطوّرة
برامج التّدريب شاملة
الدّرجة الكليّة للمجال

سط االنحراف النّسبة
المتو ّ
الحسابي المعياري المئوية
٧٤.٣٠
٠.٧٠
٣.٧٢
٧١.٩٨
٠.٨١
٣.٦٠
٦٩.٨٨
٠.٧٩
٣.٤٩
٧١.٢٨
٠.٨٢
٣.٥٦
٧٤.٣٠
٠.٧٣
٣.٧٢
٧٠.١٢
٠.٨١
٣.٥١
٧١.٩٨
٣.٦٠

درجة
االتجاه
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي

يتّضح من الجدول )ّ (٤
أن اتجاھات المشرفين األكاديميّين نح و واق ع التّ دريب أثن اء الخدم ة
في ضوء نظام التّربية عن بعد ،كانت إيجابي ة ف ي جمي ع فق رات مج ال محت وى التّ دريب ،وك ذلك
ال ّدرجة الكلّية له والتي بلغت ) (٣.٦٠وبنسبة مئوية ) (%٧١.٩٨وھذه ال ّدرجة تع ّد مرتفعة.
ج دول ) :(٥المتو ّس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة والنّس ب المئوي ة ودرج ة االتج اه
لفقرات مجال تنفيذ التّدريب وأساليبه.
ال ّرقم
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨

نص العبارة
تستخدم في التّدريب وسائل تكنولوجية
تعليمية متطوّرة
تختار الجامعة المتدرّبين بناء على
احتياجاتھم التي تثري معرفتھم العلمية
تختار الجامعة المتدرّبين بناء على مسح
شامل لالحتياجات التّدريبية المھنية
تختار الجامعة المتدربين لتساعدھم في
إنجاز مھامھم في ضوء نظام التّربية
المفتوحة عن بعد
تحرص إدارة الجامعة على توفير دورات
تدريبيّة خارجيّة حيثما توفّرت وتدعم ذلك
توفّر إدارة الجامعة ال ّدورات التّدريبيّة
المكثّفة في التّعليم اإللكتروني لمساعدة
المشرف في تطويره مھنيّا ً وتربويّا ً
الدّرجة الكليّة للمجال

االنحراف النّسبة
المعياري المئوية
٧٤.٨٢
٠.٧٨

درجة
االتجاه
إيجابي

٣.٦٧

٠.٨٩

٧٣.٣٧

إيجابي

٣.٥٠

٠.٨٨

٦٩.٩٤

إيجابي

٣.٧٦

٠.٨٣

٥.٢٣٧

إيجابي

٣.٦٤

٠.٩٠

٧٢.٧٩

إيجابي

٣.٩٧

٠.٦٣

٧٩.٤٢

إيجابي

سط
المتو ّ
الحسابي
٣.٧٤

٣.٧١

 ٧٤.٢٦إيجابي
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يتّضح من الجدول )ّ (٥
أن اتجاھات المشرفين األكاديميّين نح و واق ع التّ دريب أثن اء الخدم ة
ّ
ّ
في ضوء نظ ام التّربي ة ع ن بع د ،كان ت إيجابي ة ف ي جمي ع فق رات مج ال تنفي ذ الت دريب وأس اليبه
وك ذلك ال ّدرج ة الكلّي ة ل ه والت ي بلغ ت ) (٣.٧١وبنس بة مئوي ة ) (%٧٤.٢٦وھ ذه ال ّدرج ة تع ّد
مرتفعة.
ج دول ) :(٦المتو ّس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة والنّس ب المئوي ة ودرج ة االتج اه
لفقرات مجال المدرّبين.
ال ّرقم
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤

نص العبارة
يتمتع المدرّب بالكفاءة المھنية
يوظّف المدرّب األساليب التّدريبية الحديثة
ينظّم المدرّب العمل بين المتدرّبين من
المشرفين
لدى المدرّب القدرة على اتخاذ القرارات
المناسبة أثناء فترة التّدريب
ّ
لدى المدرّب القدرة على التعامل مع
الظّروف الطّارئة
لدى المدرّب القدرة على تقييم المتدرّبين.
الدّرجة الكليّة للمجال

سط
المتو ّ
الحسابي
٣.٩٥
٣.٨٨
٣.٨١

االنحراف
المعياري
٠.٦٩
٠.٧١
٠.٦٨

النّسبة درجة
المئوية االتجاه
 ٧٨.٩٥إيجابي
 ٧٧.٥٦إيجابي
 ٧٦.٢٨إيجابي

٣.٧٤

٠.٦٣

 ٧٤.٨٨إيجابي

٣.٧٠

٠.٧٠

 ٧٤.٠٧إيجابي

٣.٩٠
٣.٨٣

٠.٦٨

 ٧٧.٩١إيجابي
 ٧٦.٦١إيجابي

يتّضح من الجدول )ّ (٦
أن اتجاھات المشرفين األكاديميّين نح و واق ع التّ دريب أثن اء الخدم ة
ّ
في ضوء نظام التّربية عن بعد ،كانت إيجابيّة في جميع فقرات مجال )الم درّبون( وك ذلك الدرج ة
الكلّية له والتي بلغت ) (٣.٨٣وبنسبة مئوية ) (%٧٦.٦١وھذه ال ّدرجة تع ّد مرتفعة.
جدول ) :(٧المتوسّطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنّسب المئوية ودرجة االتجاه لفق رات
مجال أثر البرامج التّدريبية على المشرف
ال ّرقم
٢٥
٢٦
٢٧

نص العبارة
المشاركة في التّدريب تثري المعرفة
العلمية للمشرف األكاديمي
المشاركة في التّدريب تنمي المھارات
المھنية والتّربوية للمشرف األكاديمي
المشاركة في التّدريب تساعد في إنجاز
مھام المشرف األكاديمي بدقّة وجودة
فاعلة

سط االنحراف
المتو ّ
الحسابي المعياري

النّسبة
المئوية

٤.١١

٠.٦٦

٨٢.٢١

٤.٠٩

٠.٦٨

٨١.٧٤

٣.٩٩

٠.٨٣

٧٩.٧٧

درجة
االتجاه
إيجابي
إيجابي
إيجابي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٢ ،(٢)٢٦

 ٤٤٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في "......

 ...تابع جدول رقم )(٧

ال ّرقم
٢٨
٢٩
٣٠

نص العبارة
مشاركة المشرف في التّدريب تم ّكنه من
إنجاز أعماله اإلشرافية بوقت أقل
مشاركة المشرف في التّدريب تجعله أكثر
قدرة على استخدام التّكنولوجيا
مشاركة المشرف في التّدريب تجعله أكثر
قدرة في التّعامل مع ال ّزمالء وكذلك الطّلبة
الدّرجة الكليّة للمجال

سط
المتو ّ
الحسابي

االنحراف
المعياري

النّسبة
المئوية

٣.٩٣

٠.٨٤

٧٨.٦٠

٤.٠٦

٠.٧٥

٨١.٢٨

٤.٠٢

٠.٨٢

٨٠.٤٧

٤.٠٣

درجة
االتجاه
إيجابي
إيجابي
إيجابي

 ٨٠.٦٨إيجابي

يتّضح من الجدول )ّ (٧
أن اتجاھات المشرفين األكاديميّين نح و واق ع التّ دريب أثن اء الخدم ة
ّ
في ضوء نظام التّربية عن بعد ،كانت إيجابية في جميع فقرات مجال أث ر الب رامج التدريبي ة عل ى
المشرف وكذلك ال ّدرجة الكلّيّة له والتي بلغت ) (٤.٠٣وبنس بة مئوي ة ) (%٨٠.٦٨وھ ذه ال ّدرج ة
تع ّد مرتفعة.
ج دول ) :(٨المتو ّس طات الحس ابيّة واالنحراف ات المعياريّ ة والنّس ب المئويّ ة ودرج ة االتج اه
لفقرات مجال الرّضا عن التّدريب.
ال ّرقم

نص العبارة

٣١

يشعر المشرف األكاديمي بالرّضا عن تلبية
برامج التّدريب لحاجاته المھنية وال ّشخصية
يشعر المشرف األكاديمي بالرّضا عن
شمولية محتوى التّدريب وتكامله
يشعر المشرف األكاديمي بالرّضا عن
اھتمام الجامعة بتدريب المشرفين في مجال
التّعليم اإللكتروني
يشعر المشرف األكاديمي بالرّضا عن
متابعة نتائج برامج التّدريب المختلفة
يشعر المشرف األكاديمي بالرّضا عن
إدارة برامج التّدريب المختلفة
يشعر المشرف األكاديمي بالرّضا عن
اھتمام الجامعة بتدريب المشرفين في ضوء
التّربية المفتوحة عن بعد
الدّرجة الكليّة للمجال

٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦

سط
المتو ّ
الحسابي
٣.٧٨

االنحراف
المعياري
٠.٦٩

النّسبة درجة
المئوية االتجاه
 ٧٥.٥٨إيجابي

٣.٦٧

٠.٧٥

 ٧٣.٤٩إيجابي

٣.٨٨

٠.٦٩

 ٧٧.٥٦إيجابي

٣.٧٦

٠.٧٤

 ٧٥.٢٣إيجابي

٣.٨١

٠.٧٦

 ٧٦.١٦إيجابي

٤.٠٧

٠.٧٥

 ٨١.٤٠إيجابي

٣.٨٣

 ٧٦.٥٧إيجابي

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٢ ،(٢)٢٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم محيسن ،ونبيل رمانه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤٥

يتّضح من الجدول )ّ (٨
أن اتجاھات المشرفين األكاديميّين نح و واق ع التّ دريب أثن اء الخدم ة
ّ
في ضوء نظام التّربية عن بعد ،كانت إيجابية في جميع فقرات مجال الرّضا عن الت دريب وك ذلك
ال ّدرجة الكلّيّة والتي بلغت ) (٣.٨٣وبنسبة مئوية ) (%٧٦.٥٧وھذه ال ّدرجة تع ّد مرتفعة.
وعلي ه ّ
إن اتجاھ ات المش رفين األك اديميّين نح و واق ع التّ دريب أثن اء الخدم ة كان ت درجت ه
إيجابية في جميع فقرات المجاالت التي وردت في الجداول ) ،(٨-٣وك ذلك ال ّدرج ة الكلّي ة لجمي ع
المجاالت ،والتي بلغت ) (٣.٨٢وبنسبة مئوية ) (٧٤.٧٣وھذه ال ّدرجة تع ّد مرتفعة.
سؤال الثّاني
النّتائج المتعلّقة بال ّ
م ا تطلّع ات التّ دريب أثن اء الخدم ة ف ي ض وء نظ ام التّربي ة ع ن بع د ف ي جامع ة الق دس
المفتوحة في فلسطين من وجھة نظر المشرفين األكاديميين؟
لإلجابة عن ھذا ال ّس ؤال ت ّم اس تخدام المتو ﱢس طات الحس ابيّة واالنحراف ات المعياريّ ة والنّس ب
المئويّة لك ّل عبارة من عبارات تطلّعات التّ دريب أثن اء الخدم ة ف ي ض وء نظ ام التّربي ة ع ن بع د،
وال ّدرجة الكلّية لھا والجدول ) (٩يوضّح ذلك.
ج دول ) :(٩المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة والنس ب المئوي ة ودرج ة االتج اه
لفقرات مجال تطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في ضوء نظام التّربية عن بعد.
ال ّرقم

نص العبارة

٣٧

يصبح التّدريب أثناء الخدمة أحد األساليب
المشجّعة لتحسين أداء المشرفين
األكاديميين لتطوير العملية التّعليمية
ّ
يصبح التّدريب أثناء الخدمة فاعالً يتصف
بالمرونة
ّ
ّ
ّ
يشجّع التدريب النمو الذاتي للمشرفين
األكاديميين
ين ّمي التّعاون بين المشرفين حيث يعملون
كفريق فاعل لبلوغ أھداف التّربية عن بعد
يساعد التّدريب على تلبية احتياجات
المشرفين لتحقيق الرّضا الوظيفي لديھم
يشجّع التّدريب على التّواصل الفاعل بين
العناصر المشاركة في التّدريب
يعتمد على مصادر حقيقية لدعم التّدريب
أثناء الخدمة

٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣

سط
المتو ّ
الحسابي
٤.٢٥

االنحراف
المعياري
٠.٧٦

النّسبة درجة
المئوية االتجاه
 ٨٥.٠٠إيجابي

٤.٠٨

٠.٧٥

 ٨١.٦٣إيجابي

٤.٢٦

٠.٧١

 ٨٥.٢٦إيجابي

٤.٠٦

٠.٧٦

 ٨١.٢٨إيجابي

٤.٠٣

٠.٧٤

 ٨٠.٥٨إيجابي

٤.٠٥

٠.٧٤

 ٨٠.٩٣إيجابي

٤.٠٥

٠.٧٣

 ٨٠.٩٣إيجابي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٢ ،(٢)٢٦

 ٤٤٦ــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في "......

 ...تابع جدول رقم )(٩

ال ّرقم
٤٤
٤٥

نص العبارة
يعمل التّدريب على حل المشكالت التي
تواجه نظام التّربية المفتوحة عن بعد
يكون نظام التّقويم في التّدريب مستم ّراً
وموضوعيا ً
الدّرجة الكليّة للمجال

سط
المتو ّ
الحسابي
٤.٠٥

االنحراف
المعياري
٠.٧٥

النّسبة درجة
المئوية االتجاه
 ٨٠.٩٣إيجابي

٤.٠٦

٠.٧٤

 ٨١.٢٨إيجابي

٤.١٠

 ٨١.٩٨إيجابي

يتّضح من الجدول )ّ (٩
أن تطلّع ات التّ دريب أثن اء الخدم ة ف ي ض وء نظ ام التّربي ة ع ن بع د
ّ
كانت إيجابية في جميع فقرات المجال ،وكذلك ال ّدرجة الكلية والت ي بلغ ت ) (٤.١٠وبنس بة مئوي ة
) (%٨١.٩٨وھذه ال ّدرجة تع ّد مرتفع ة وأعل ى م ن غيرھ ا مقارن ة بمج االت واق ع التّ دريب أثن اء
الخدمة.
بينما يوضّح الجدول ) (١٠التّرتيب التّنازلي لمجاالت اتجاھ ات المش رفين األك اديميّين نح و
واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة.
جدول ) :(١٠التّرتيب التّنازلي والمتوسّطات الحس ابية والنّس ب المئوي ة ودرج ة االتج اه لفق رات
مجاالت اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة.
ال ّرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

المجاالت
تطلّعات التّدريب أثناء الخدمة
أثر البرامج التّدريبية على المشرف
أھداف وغايات التّدريب
المدرّبون
ّ
الرّضا عن التدريب
تنفيذ التّدريب وأساليبه
محتوى التّدريب
الدّرجة الكليّة للمجال

سط
المتو ّ
الحسابي
٤.١٠
٤.٠٣
٣.٩٢
٣.٨٣
٣.٨٣
٣.٧١
٣.٦٠
٣.٨٢

النّسبة
المئوية
%٨١.٩٨
%٨٠.٦٨
%٦٨.٣٩
%٧٦.٦١
%٧٦.٥٧
%٧٤.٢٦
%٧١.٩٨
%٧٦.٤١

درجة
االتجاه
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي

يتّضح من الج دول )ّ (١٠
أن اتجاھ ات المش رفين األك اديميّين نح و واق ع وتطلّع ات التّ دريب
ّ
أثناء الخدمة في ضوء نظام التّربية عن بعد ،كانت إيجابية نحو جمي ع المج االت ،وك ذلك الدرج ة
الكلّية للمجاالت ،والتي بلغت ) (٣.٨٢لكافة المجاالت ،وبنسبة مئوي ة ) (%٧٦.٤١وھ ذه ال ّدرج ة
تع ّد مرتفعة.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٢ ،(٢)٢٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم محيسن ،ونبيل رمانه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤٧

وھذه النّتيجة تتّفق مع مجمل االستنتاجات األساسية في دراسة شاھين ) (٢٠٠٤من حيث ّ
أن
التّطوير الذي تخطّ ط ل ه وتش رف عل ى تنفي ذه وح دات متخصّص ة ف ي المؤسّس ات التّعليمي ة الت ي
يمك ن أن توظّ ف ال ّدورات التّدريبي ة المس تمرة ،وورش العم ل ،وحلق ات النّق اش والمش اركات
البحثي ة ويع ّد التّ دريب أھ م وس ائل التّط وير المھن ي لرف ع كفاي ات الع املين ف ي مؤسّس ات التّعل يم
الع الي ،وعل ى رأس ھم أعض اء الھيئ ات التّدريس ية ال س يّما أولئ ك ال ذين يقوم ون عل ى عمليّ ات
الضّبط والتّقويم.
وكذلك تتفق نتيجة ال ّدراسة م ع نت ائج دراس ة عاب دين ) (٢٠٠٤م ن حي ث ّ
أن تق ديرات أف راد
عيّن ة ال ّدراس ة للتّ دريب أثن اء الخدم ة بش كل ع ام إيجابي ة ،وق د أوص ت ال ّدراس ة بتنظ يم أنش طة
تدريبية مختلفة وتشجيع العاملين بااللتحاق ببرامج تدريبية خارج الجامعة.
وكذلك تتف ق نتيج ة ال ّدراس ة م ع نت ائج دراس ة الجني دي ) (١٩٩٩م ن حي ث مج يء التّرتي ب
التّنازلي لمجاالت االحتياجات التّدريبية حسب المتوسّطات الحسابية على مقي اس الواق ع التّ دريبي
الم أمول ،م ن وجھ ة نظ ر المش رفين التّرب ويين كم ا يل ي :الرّض ا ع ن التّ دريب ،وأث ر الب رامج
التّدريبية على المشرف )النّمو المھني وتطوير المش رف( ،وتنفي ذ التّ دريب وأس اليبه )التّخط يط(،
أن المش رفين التّرب ويين يعتق دون ّ
ودور الم درّب )القي ادة والتّواص ل( وت رى عيّن ة ال ّدراس ة ّ
أن
محتوى برامج التّدريب كانت ذات درجة متوسّطة وأقل من باقي المجاالت ّ
وأن المشرفين بحاج ة
إلى تدريب في مجالي البحث وال ّدراسات بدرجة كبيرة.
وك ذلك تتّف ق نت ائج ال ّدراس ة م ع دراس ة ) (Stieber,1992م ن حي ث أنّ ه لض مان نج اح
التّدريب أثناء الخدمة يج ب أن تبن ى ب رامج التّ دريب بن اء عل ى احتياج ات التّ دريب الفعلي ة ،وف ي
مج ال تنفي ذ التّ دريب وأس اليبه ال ب ّد م ن إش راك المش رفين عل ى العم ل ف ي عملي ات التّ دريب،
وضمان استمرارية دعم اإلدارة العليا للمؤسّسة أثناء تنفيذ برامج التّدريب وبعده.
وكذلك تتّفق نتائج ال ّدراسة مع دراس ة ال ّش جرود ) (Al-shagroud,1988م ن حي ث أھ ّمي ة
مجال دور القيادة أو المدرّب باعتبارھا من العوامل المھ ّمة لنج اح ب رامج التّ دريب أثن اء الخدم ة،
ّ
وأن مجال القيادة )المدرّب( ھو أھ ّم المجاالت في واقع التّدريب أثناء الخدمة.
وك ذلك تتّف ق نت ائج ال ّدراس ة م ع دراس ة األغب ري ) (١٩٩٥م ن حي ث أھ ّمي ة مج االت واق ع
التّدريب أثناء الخدمة للمشرف األكاديمي في الجامعة ،السيّما أھ ّمية إدخال البرامج التّدريبية ذات
األث ر اإليج ابي عل ى المش رف وأھ ّمي ة إدخ ال مق رّرات تربوي ة كج زء م ن متطلّب ات التّأھي ل
واإلع داد مث ل االط الع عل ى العل وم التّربوي ة واإللم ام بالمن اھج وط رق التّ دريس وعل م ال نّفس
التّربوي وأسس التّقويم التّربوي.
وكذلك تتّفق نتائج ال ّدراسة مع دراسة عبد الموجود ) (١٩٨٢م ن حي ث أھ ّمي ة التّركي ز عل ى
إعداد المدرّس الجامعي أثناء الخدمة أكاديميا ً وتربويا ً.
وكذلك تتّفق نتائج ال ّدراسة مع دراسة شكر ) (٢٠٠١من حيث تناولھا لمج االت الواق ع أثن اء
الخدمة وترتيبھ ا لھ ذه المج االت حس ب أھ ّميتھ ا متناول ة تطلّع ات التّ دريب أثن اء الخدم ة ،وتحدي د
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٢ ،(٢)٢٦

 ٤٤٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في "......

االحتياجات التّدريبية ،وتقي يم الب رامج التّدريبي ة ،ويع د اختي ار أس لوب التّ دريس المناس ب وتنفي ذه
من أھم خطوات مرحلة تخطيط البرامج التّدريبية ،حيث إ ّن اختيار األس اليب التّدريبي ة الت ي س يتم
تطبيقھا في البرنامج التّدريبي أثناء الخدم ة يع د االختي ار الحقيق ي األوّل لمھ ارة تص ميم البرن امج
التّدريبي ،ومن خالل ما تق ّدم يمكن للباحثين تفسير النّتائج في ضوء المعطيات اآلتية:
جاء التّرتيب التّنازلي لمجاالت اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّ دريب
أثن اء الخدم ة ف ي ض وء نظ ام التّربي ة ع ن بع د ف ي جامع ة الق دس المفتوح ة ،حس ب المتو ّس طات
الحسابية على مقياس الواقع التّدريبي أثناء الخدمة ،كما يأتي:
تطلّع ات التّ دريب أثن اء الخدم ة ،وأث ر الب رامج التّدريبي ة ،وأھ داف وغاي ات التّ دريب ،دور
المدرّب ،والرّضا عن التّدريب ،وتنفيذ التّدريب وأساليبه ،ومحتوى التّدريب.
أن التّط وير المھن ي يش كل متطلّب ا ً
وي رى أف راد مجتم ع ال ّدراس ة م ن المش رفين األك اديميّين ّ
أساسيّا ً لتوفير مناخ مناس ب ي نعكس عل ى األداء بحي ث ينطل ق م ن حص يلة أھ داف أساس ية تش مل
تزويد أعضاء الھيئات التّدريسية بمعارف ومھارات واتجاھات وقيم ألنھ م يش ّكلون أھ م م دخالت
النّظام التّعليمي ،وبن اء عل ى مس تويات أدائھ م يتق رّر الكثي ر م ن مخرج ات التّعل يم ،وعلي ه خط ت
جامعة القدس المفتوحة خطوات جوھرية ف ي س بيل تط وير مھ ارات أعض اء الھيئ ات التّدريس ية،
ولھذا الغرض ت ّم إنشاء مراكز متخصّصة للتّطوير المھني ألعضاء الھيئات التّدريسية ،أسند إليھا
مھ ام التّخط يط والتّنظ يم والتّنفي ذ والتّق ويم لب رامج التّط وير المھن ي ف ي مج االت ط رق التّ دريس
واس تخدام تقني ات التّعل يم والقي اس والتّق ويم واس تخدام الحاس ب اآلل ي وك ل ذل ك بفض ل اإلدارة
الحكيمة الرّشيدة ،وإيمانا ً بأنّه يتم من خالل التّدريب تھيئ ة الف رص لالس تفادة القص وى م ن جھ ود
العاملين في مختلف المستويات ،داعيا ً إلى العمل على تصميم برنامج قوي للتّعليم والتّ دريب بغي ة
مواكبة التّطوّرات والمستج ّدات التي تؤ ّدي إلى تطوير مستويات األداء.
وق د تر ّك زت وس ائل التّط وير المھن ي ألعض اء الھيئ ات التّدريس يّة عل ى وج ه العم وم ف ي:
التّطوير ّ
الذاتي المستند إلى الجھود ال ّشخصية لعضو ھيئة التّدريس عن طريق االستماع للنّدوات،
وحضور المؤتمرات ،وحلقات النّقاش ،وإجراء ال ّدراسات واألبحاث.
النّتائج المتعلّقة بفروض ال ّدراسة
النّتائج المتعلّقة بالفرض األ ّول
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال ّداللة ) (α =0.05في متوسّطات اتجاھات
المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في جامعة القدس المفتوحة في
فلسطين في ضوء نظام التّربية المفتوحة عن بعد ،تعزى لمتغيّر الجنس.
ولفحص الفرض استخدم اختبار )ت( لمجموعتين مستقلّتين ) (independent t-testكما
ھو في الجدول ):(١١

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٢ ،(٢)٢٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم محيسن ،ونبيل رمانه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤٩

جدول ) :(١١نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع
وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة حسب متغيّر الجنس.
ّ
الذكور
الفرض

العدد

داللة
واقع
التّدريب ١٤٥
أثناء
الخدمة
داللة
تطلّعات
التّدريب ١٤٥
أثناء
الخدمة
*

سط
المتو ّ

االنحراف
المعياري

العدد

اإلناث
مستوى
دالّة
االنحراف
االختبار الدّاللة
سط
المتو ّ
المعياري

٣.٨١

٠.٥١

٢٧

٣.٨٨

٠.٣٨

٠.٤٦٠ ٠.٧٤١

٤.٠٦

٠.٦٣

٢٧

٤.٣

٠.٤٤

٠.٠٦

١.٨٩٦

دال إحصائيا ً عند مستوى ال ّداللة ).(α =0.05

يتّضح من الجدول ) (١١عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لواقع وتطلّعات التّدريب
أثناء الخدمة حسب متغيّر الجنسّ .
وإن وجدت فروق بسيطة بين المتو ّسطات الحسابية تعتبر
فروق رقمية ليست ذات داللة إحصائية نتجت بفعل عوامل ال ّ
صدفة ،م ّما يشير إلى عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية لواقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة ،فإن ذلك ينبع بال ّدرجة األولى
من االھتمام المستمر وال ّدائم من كال الجنسين في ال ّرغبة المستمرة نحو التّدريب المستمر لتعزيز
مھاراتھم وتنشيطھا.
واتّفقت ھذه النّتيجة مع نتائج دراسة حمد ) ،(١٩٩٨ودراسة ھودلي ) ،(٢٠٠٨من حيث
عدم وجدود فروقات بين الطرفين ) ّ
الذكور واإلناث( تبعا ً للجنس للتّشابه في االتجاھات المشتركة
نحو واقع التّدريب ،بينما تعارضت النّتيجة مع نتائج دراسة الجنيدي ) ،(١٩٩٩ودراسة الخطيب
) ،(١٩٩٥حيث االعتقاد بوجود فروق ذات داللة إحصائيّة تعزى لمتغيّر الجنس وذلك لصالح
الذكور في الرّغبة المستمرّة نحو التّدريب وذلك لتعزيز المھارات ّ
الذكور ،وذلك لحاجة ّ
ّ
الذاتية
لديھم.
النّتائج المتعلّقة بالفرض الثّاني
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال ّداللة ) (α =0.05في متوسّطات اتجاھات
المشرفين األكاديميين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في جامعة القدس المفتوحة في
فلسطين في ضوء نظام التّربية المفتوحة عن بعد ،تعزى لمتغيّر المؤھّل العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٢ ،(٢)٢٦

 ٤٥٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في "......

ولفحص الفرض استخدم اختبار )ت( لمجموعتين مستقلّتين ) (independent t-testكما
ھو في الجدول ):(١٢
ج دول ) :(١٢نت ائج اختب ار )ت( لدالل ة الف روق ف ي اتجاھ ات المش رفين األك اديميّين نح و واق ع
وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة حسب متغيّر المؤھّل العلمي.
ماجستير
الفرض
داللة
واقع
التّدريب
أثناء
الخدمة
داللة
تطلّعات
التّدريب
أثناء
الخدمة
*

العدد

االنحراف
سط
المتو ّ
المعياري

العدد

دكتوراه
مستوى
دالّة
االنحراف
االختبار الدّاللة
سط
المتو ّ
المعياري

١٢٠

٣.٨٦

٠.٤٨

٥٢

٣.٧٢

٠.٥١

٠.٠٨٧ ١.٧٢٢

١٢٠

٤.١٧

٠.٥٩

٥٢

٣.٩٤

٠.٦٣

٠.٠٢٦ ٢.٢٤٥

دال إحصائيا ً عند مستوى ال ّداللة ).(α =0.05

يتّضح من الجدول ) (١٢عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية التجاھات المشرفين
األكاديميّين نحو واقع التّدريب أثناء الخدمة حسب متغيّر المؤھّل العلمي ،واتّفقت ھذه النّتيجة مع
نتائج دراسة حمد ) ،(١٩٩٨ودراسة عابدين ) ،(٢٠٠٤وذلك لوضوح الرّغبة عند المشرفين في
التّدريب لتعزيز مھاراتھم وتنشيطھا .بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية لتطلّعات التّدريب
أثناء الخدمة لصالح حملة شھادة الماجستير ،كما ورد في دراسة الخطيب ) (١٩٩٥وذلك لحاجة
المشرفين األكاديميّين للتّطوير المھني وال ّشخصي في مجاالت مھ ّمات التّدريس.
النّتائج المتعلّقة بالفرض الثّالث
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال ّداللة ) (α =0.05في متوسّطات اتجاھات
المشرفين األكاديميين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في جامعة القدس المفتوحة في
فلسطين في ضوء نظام التّربية المفتوحة عن بعد ،تعزى لمتغيّر الوضع الوظيفي للمشرف
األكاديمي.
ولفحص الفرض استخدم اختبار )ت( لمجموعتين مستقلّتين ) (independent t-testكما
ھو في الجدول ):(١٣
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٢ ،(٢)٢٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم محيسن ،ونبيل رمانه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٥١

ج دول ) :(١٣نت ائج اختب ار )ت( لدالل ة الف روق لواق ع وتطلّع ات التّ دريب أثن اء الخدم ة حس ب
متغيّر الوضع الوظيفي للمشرف األكاديمي.
غير متفرغ
الفرض
داللة
واقع
التّدريب
أثناء
الخدمة
داللة
تطلّعات
التّدريب
أثناء
الخدمة
*

العدد

االنحراف
سط
المتو ّ
المعياري

العدد

متفرغ
مستوى
دالّة
االنحراف
االختبار الدّاللة
سط
المتو ّ
المعياري

١٣٩

٣.٨٨

٠.٤١

٣٣

٣.٥٧

٠.٦٩

٠.٠٠١ ٣.٣٤٤

١٣٩

٤.١٥

٠.٥١

٣٣

٣.٨٨

٠.٨٨

٠.٠١٩ ٢.٣٧٧

دال إحصائيا ً عند مستوى ال ّداللة ).(α =0.05

يتّضح من الجدول ) (١٣وجود فروق ذات داللة إحصائية التجاھات المشرفين األكاديميّين
نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة حسب متغيّر الوضع الوظيفي للمشرف األكاديمي يعود
لصالح المشرفين غير المتفرّغين ،واتّفقت ھذه النّتيجة مع نتائج دراسة شكر ) ،(٢٠٠١وذلك
رغبة من المشرفين بتعزيز مھاراتھم وتنشيطھا ،وكذلك ّ
ألن الجامعة تدعو ھؤالء المشرفين إلى
ضرورة المشاركة في ال ّدورات بھدف تحسين األداء؛ وبالتّالي أصبح لدى المشرف غير المتفرّغ
يقينا ً بضرورة ھذا المجال له.
النّتائج المتعلّقة بالفرض ال ّرابع
أ .توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال ّداللة ) (α =0.05في متوسّطات
اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع التّدريب أثناء الخدمة في جامعة القدس المفتوحة في
فلسطين في ضوء نظام التّربية المفتوحة عن بعد ،تعزى لمتغيّر عدد سنوات التّدريس في جامعة
القدس المفتوحة.
والختبار صحّة الفرض ت ّم استخدام المتوسّط الحسابي واالنحراف المعياري لمعرفة واقع
التّدريب أثناء الخدمة من وجھة نظر المشرفين األكاديميين حسب متغيّر عدد سنوات التّدريس
في جامعة القدس المفتوحة كما ھو في الجدول ):(١٤

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٢ ،(٢)٢٦

 ٤٥٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في "......

ج دول ) :(١٤المتو ّس ط الحس ابي واالنح راف المعي اري لمتو ّس طات اتجاھ ات المش رفين
األكاديميّين نحو واقع التّدريب أثناء الخدمة حسب متغيّر عدد سنوات التّدريس.
ال ّرقم
١
٢
٣

عدد سنوات التّدريس
أقل من  ٥سنوات
 ١٠ – ٥سنوات
أكثر من  ١٠سنوات
الدّرجة الكلّية

العدد
٦٥
٩١
١٦
١٧٢

سط الحسابي
المتو ّ
٣.٨٣
٣.٨٧
٣.٥٣
٣.٨٢

االنحراف المعياري
٠.٤٦٦
٠.٤٥٠
٠.٦٩٠
٠.٤٨٩

يتّضح من الجدول )ّ (١٤
أن متوسّطات اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع التّدريب
ّ
أثناء الخدمة حسب متغيّر عدد سنوات التدريس ،يشير لصالح المشرفين األكاديميين الذين لديھم
خبرة من ) (١٠-٥سنوات.
كما استخدم اختبار تحليل التّباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في اتجاھات المشرفين
األكاديميّين نحو واقع التّدريب أثناء الخدمة حسب متغيّر عدد سنوات التّدريس في جامعة القدس
المفتوحة ،كما ھو في الجدول ):(١٥
جدول ) :(١٥نتائج اختبار تحليل التّباين األحادي لمعرفة دالل ة الف روق ف ي اتجاھ ات المش رفين
األكاديميّين نحو واقع التّدريب أثناء الخدمة حسب متغيّر عدد سنوات التّدريس.
مصدر التّباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
*

مجموع
المربّعات
١.٥٢٩
٣٩.٢٨٢
٤٠.٨١١

درجات
الحرية
٢
١٦٩
١٧١

معدّل
المربّعات
٠.٧٦٤
٠.٢٣٢

ف
المحسوبة
٣.٢٨٩

مستوى
الدّاللة
* ٠.٠٤٠

دال إحصائيا ً عند مستوى ال ّداللة ).(α =0.05

يتّضح من الجدول ) (١٥وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاھات المشرفين
األكاديميّين نحو واقع التّدريب أثناء الخدمة حسب متغيّر عدد سنوات التّدريس ،لصالح المشرفين
الذين سنوات خبرتھم ) (١٠-٥سنوات ،واتّفقت ھذه النّتيجة مع نتائج دراسة الجنيدي )،(١٩٩٩
ودراسة شكر ) ،(٢٠٠١وذلك للرّغبة في زيادة المعرفة والتم ّكن من توظيفھا في استخدام تقنيات
التّدريس الحديثة.
ب .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال ّداللة ) (α =0.05في متوسّطات
تطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين في ضوء نظام التّربية
المفتوحة عن بعد من وجھة نظر المشرفين تعزى لمتغيّر عدد سنوات التّدريس في جامعة القدس
المفتوحة .والختبار صحّة الفرض ت ّم استخدام المتوسّط الحسابي واالنحراف المعياري لمعرفة
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٢ ،(٢)٢٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم محيسن ،ونبيل رمانه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٥٣

تطلّعات التّدريب أثناء الخدمة من وجھة نظر المشرفين حسب متغيّر عدد سنوات التّدريس في
جامعة القدس المفتوحة كما ھو في الجدول ):(١٦
ج دول ) :(١٦المتو ّس ط الحس ابي واالنح راف المعي اري لتطلّع ات التّ دريب أثن اء الخدم ة حس ب
متغيّر عدد سنوات التّدريب.
ال ّرقم
١
٢
٣

عدد سنوات التّدريس
أقل من  ٥سنوات
 ١٠ – ٥سنوات
أكثر من  ١٠سنوات
الدّرجة الكلّية

العدد
٦٥
٩١
١٦
١٧٢

سط الحسابي
المتو ّ
٤.٠٩
٤.١٤
٣.٨٥
٤.١٠

االنحراف المعياري
٠.٥٦٢
٠.٥٥٨
٠.٩٥٦
٠.٦٠٨

يتّضح من الجدول )ّ (١٦
أن تطلّعات التّدريب أثناء الخدمة حسب متغيّر عدد سنوات
التّدريس ،تشير لصالح المشرفين األكاديميّين الذين لديھم خبرة من ) (١٠-٥سنوات.
كما استخدم اختبار تحليل التّباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في تطلّعات التّدريب أثناء
الخدمة حسب متغيّر عدد سنوات التّدريس في جامعة القدس المفتوحة من وجھة نظر المشرفين
األكاديميين كما ھو في الجدول ):(١٧
جدول ) :(١٧نتائج اختبار تحليل التّباين األح ادي لمعرف ة دالل ة الف روق لتطلّع ات التّ دريب أثن اء
الخدمة حسب متغيّر عدد سنوات التّدريس.
مصدر التّباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
*

مجموع
المربّعات
١.١٤٩
٦١.٩٧٠
٦٣.١١٩

درجات
الحرية
٢
١٦٩
١٧١

معدّل
المربّعات
٠.٥٧٥
٠.٣٦٧

ف
المحسوبة
١.٥٦٧

مستوى
الدّاللة
٠.٢١٢

دال إحصائيا ً عند مستوى ال ّداللة ).(α =0.05

يتّضح من الجدول ) (١٧عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة عنـد مستـوى ال ّداللــة
) (α =0.05في تطلّعات التّدريب أثناء الخدمة حسب متغيّر عدد سنوات التّدريس ،حيث اتّفقت
ھذه النّتيجة مع نتائج دراسة عابدين ) ،(٢٠٠٤وذلك لوضوح ال ّرغبة لدى المشرفين جميعا ً في
تطلّعاتھم نحو التّدريب أثناء الخدمة لتعزيز مھاراتھم وتنشيطھا.
ولمعرفة مصدر الفروق نحو ذلك تم استخراج نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثّنائية
البعدية ،كما ھو في الجدول ):(١٨

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٢ ،(٢)٢٦

 ٤٥٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع وتطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في "......

ج دول ) :(١٨نت ائج اختب ار ش يفيه للمقارن ات الثّنائي ة ،لمعرف ة دالل ة الف روق لتطلّع ات التّ دريب
أثناء الخدمة حسب متغيّر عدد سنوات التّدريس.
عدد سنوات التّدريس
أقل من  ٥سنوات
 ١٠-٥سنوات
أكثر من  ١٠سنوات
*

أقل من  ٥سنوات
-

 ١٠-٥سنوات
٠.٨٦٣
-

أكثر من  ١٠سنوات
٠.٠٩٧
٠.٠٤
-

دال إحصائيا ً عند مستوى ال ّداللة ).(α =0.05

يتّضح من الجدول )ّ (١٨
أن نتائج اختبار شيفيه لتحديد أ ّ
ي من فترات سنوات التّدريس
تختلف عن الفترات األخرى ،وجود فروق دالة بين مستوى الفترة أقل من  ٥سنوات ،ومن -٥
 ١٠سنوات ،ولصالح مستوى الفترة من  ١٠-٥سنوات.
النّتائج المتعلّقة بالفرض الخامس
أ ـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال ّداللة ) (α =0.05في متوسّطات
اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع التّدريب أثناء الخدمة في جامعة القدس المفتوحة في
فلسطين في ضوء نظام التّربية المفتوحة عن بعد ،تعزى لمتغيّر البرنامج األكاديمي الرّئيس الذي
يدرّس فيه المشرف األكاديمي.
والختبار صحّة الفرض ت ّم استخدام المتوسّط الحسابي واالنحراف المعياري لمعرفة
اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع التّدريب أثناء الخدمة حسب متغيّر البرنامج األكاديمي
الرّئيس الذي يدرّس فيه المشرف األكاديمي كما ھو في الجدول ):(١٩
ج دول ) :(١٩المتو ّس ط الحس ابي واالنح راف المعي اري التجاھ ات المش رفين األك اديميّين نح و
واقع التّدريب أثناء الخدمة حسب متغيّر البرنامج األكاديمي الرّئيس الذي يدرّس فيه المشرف.
ال ّرقم
١
٢
٣
٤

البرنامج األكاديمي
التّكنولوجيا والعلوم التّطبيقية
التّنمية االجتماعية واألسرية
العلوم اإلدارية واالقتصادية
التّربية
الدّرجة الكلّية

العدد
٢٦
١٥
٣٢
٩٩
١٧٢

سط الحسابي
المتو ّ
٣.٨٥
٣.٧٧
٣.٨٧
٣.٨٠
٣.٨٢

االنحراف المعياري
٠.٢٦٠
٠.٦٨٥
٠.٢٩١
٠.٥٥١
٠.٤٨٩

يتّضح من الجدول )ّ (١٩
أن اتجاھات المشرفين األكاديميّين نحو واقع التّدريب أثناء الخدمة
حسب متغيّر البرنامج األكاديمي الرّئيس الذي يدرّس فيه المشرف األكاديمي ،يشير لصالح
برنامج العلوم اإلدارية واالقتصادية.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٢ ،(٢)٢٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم محيسن ،ونبيل رمانه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٥٥

كما استخدم اختبار تحليل التّباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في اتجاھات المشرفين
األكاديميّين نحو واقع التّدريب أثناء الخدمة حسب متغيّر البرنامج األكاديمي الرّئيس الذي يدرّس
فيه المشرف األكاديمي كما ھو في الجدول ):(٢٠
جدول ) :(٢٠نتائج اختبار تحليل التّباين األحادي لمعرفة دالل ة الف روق ف ي اتجاھ ات المش رفين
األكاديميّين نحو واقع التّدريب أثناء الخدمة حسب متغيّر البرنامج األكاديمي الرّئيس ال ذي ي درّس
فيه المشرف األكاديمي.
مصدر التّباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
*

مجموع
المربّعات
٠.١٧٨
٤٠.٦٣٣
٤٠.٨١١

درجات
الحرية
٣
١٦٨
١٧١

معدّل
المربّعات
٠.٠٥٩
٠.٢٤٢

ف
المحسوبة
٠.٢٤٥

مستوى
الدّاللة
* ٠.٨٦٥

دال إحصائيا ً عند مستوى ال ّداللة ).(α =0.05

يتّضح من الجدول ) (٢٠عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاھات المشرفين
األكاديميّين نحو واقع التّدريب أثناء الخدمة حسب متغيّر البرنامج األكاديمي الرّئيس الذي يدرّس
فيه المشرف األكاديمي ،وذلك لرغبة المشرفين بالتّدريب كضرورة من ضرورات التّطوير
ال ّشخصي والمھني .واتّفقت ھذه النّتيجة مع نتائج دراسة عابدين ) ،(٢٠٠٤ودراسة حمد
).(١٩٩٨
ب .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال ّداللة ) (α =0.05في متوسّطات
اتجاھات المشرفين األكاديميين نحو تطلّعات التّدريب أثناء الخدمة في جامعة القدس المفتوحة في
فلسطين في ضوء نظام التّربية المفتوحة عن بعد من وجھة نظر المشرفين األكاديميين تعزى
لمتغيّر البرنامج األكاديمي الرّئيس الذي يدرّس فيه المشرف األكاديمي.
والختبار صحّة الفرض ت ّم استخدام المتوسّط الحسابي واالنحراف المعياري لمعرفة
تطلّعات التّدريب أثناء الخدمة من وجھة نظر المشرفين األكاديميّين حسب متغيّر البرنامج
األكاديمي الرّئيس الذي يدرّس فيه المشرف األكاديمي كما ھو في الجدول ):(٢١
ج دول ) :(٢١المتو ّس ط الحس ابي واالنح راف المعي اري لتطلّع ات التّ دريب أثن اء الخدم ة حس ب
متغيّر البرنامج األكاديمي الرّئيس الذي يدرّس فيه المشرف األكاديمي.
ال ّرقم
١
٢
٣

البرنامج األكاديمي
التّكنولوجيا والعلوم التّطبيقية
التّنمية االجتماعية واألسرية
العلوم اإلدارية واالقتصادية

العدد
٢٦
١٥
٣٢

سط الحسابي
المتو ّ
٤.٢٥
٣.٩٧
٤.١٦

االنحراف المعياري
٠.٣٨٤
٠.٨٩٧
٠.٦٤٦
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٤

التّربية
الدّرجة الكلّية

٩٩
١٧٢

٠.٦٤٢
٠.٦٠٨

٤.٠٦
٤.١٠

يتّضح من الجدول )ّ (٢١
أن تطلّعات التّدريب أثناء الخدمة حسب متغيّر البرنامج األكاديمي
الرّئيس الذي يدرّس فيه المشرف األكاديمي ،يشير لصالح برنامج التّكنولوجيا والعلوم التّطبيقيّة.
كما استخدم اختبار تحليل التّباين األحادي لمعرفة داللة الفروق في تطلّعات التّدريب أثناء
الخدمة حسب متغيّر البرنامج األكاديمي الرّئيس الذي يدرّس فيه المشرف األكاديمي كما ھو في
الجدول ):(٢٢
الجدول ) :(٢٢نتائج اختبار تحليل التّباين األحادي لمعرفة داللة الف روق لتطلّع ات التّ دريب أثن اء
الخدمة حسب متغيّر البرنامج األكاديمي الرّئيس الذي يدرّس فيه المشرف األكاديمي.
مصدر التّباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
*

مجموع
المربّعات
١.١٣٦
٦١.٩٨٤
٦٣.١١٩

درجات
الحرية
٣
١٦٨
١٧١

معدّل
المربّعات
٠.٣٧٩
٠.٣٦٩

ف
المحسوبة
١.٠٢٦

مستوى
الدّاللة
* ٠.٣٨٣

دال إحصائيا ً عند مستوى ال ّداللة ).(α =0.05

يتّضح من الجدول ) (٢٢عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّة في تطلّعات التّدريب أثناء
الخدمة حسب متغيّر البرنامج األكاديمي الرّئيس الذي يدرّس فيه المشرف األكاديمي ،واتّفقت ھذه
النّتيجة مع نتائج دراسة حمد ) ،(١٩٩٨ودراسة عابدين ) ،(٢٠٠٤وذلك لرغبة المشرفين في
تطلّعاتھم نحو التّدريب كضرورة من ضرورات التّطوير المھني وال ّشخصي.
التّوصيات
بناء على نتائج ال ّدراسة يوصي الباحثان بما يأتي:
 .١أن تقوم الجامع ة ب إجراء مس ح ش امل ودائ م لالحتياج ات التّدريبي ة المھني ة ألعض اء ھيئ ات
التّ دريس الع املين ف ي كلّي ات الجامع ة م ن أج ل التّخط يط لب رامج وأنش طة تدريبي ة مختلف ة
تتواف ق م ع ك ّل االحتياج ات ،وتنس جم م ع تطلّع ات المش رفين ،وتزي د م ن ق دراتھم عل ى
استخدام التّكنولوجيا ومواجھة مشكالت العمل وذلك باالستعانة بالكوادر المتوافرة فيھا ،مثل
أقسام الحاسوب ،والتّربية والعلوم اإلدارية.
 .٢أن تش ّجع الجامع ة اش تراك الع املين م ن أعض اء ھيئ ة التّ دريس بب رامج وأنش طة تدريبي ة
خ ارج الجامع ة ،وحيثم ا ت وافرت وت دعم ذل ك ،وإن كان ت الجامع ة من ذ أن أُنش ئت كلّياتھ ا
تسعى دائما ً إلى تطوير أعضاء ھيئة التّدريس من خالل عقد المؤتمرات العلمية التي يشارك
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٢ ،(٢)٢٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم محيسن ،ونبيل رمانه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٥٧

فيھا أساتذة مخت ّ
صون محليا ً وعربيا ً وعالميا ً ،وتش ّجع تبادل ال ّزيارات العلمية ب ين الجامع ات
الفلسطينية.
 .٣إجراء دراسات تقييمية لألنشطة التّدريبية لمقارنتھا مع تقديرات المشرفين األكاديميّين لواقع
التّدريب في الجامعة.
 .٤توفير ك ّل ما يساعد على تطبيق وتنفيذ برامج تدريبية ألعض اء الھيئ ة التّدريس ية تس اعد ف ي
تلبية احتياجاتھم أثناء الخدمة.
 .٥اس تمرار تقي يم ال ّدورات التّدريبيّ ة واختي ار م ا يس اعد منھ ا عل ى رف ع كفاي ة المش رفين
المتفرغين وغير المتفرغين لتحسين عملھم أثناء الخدمة ،على غرار ھذه ال ّدراسة.
المراجع العربية واألجنبية
−

−

أبو ناصر ،فتحي مح ّمد علي" .(١٩٩٥) .االحتياجات التّدريبي ة لمش رفي العل وم ف ي األردن
من وجھة نظرھم ومن وجھة نظ ر معلّم ي العل وم ف ي المرحل ة الثّانوي ة " .رس الة ماجس تير
غير منشورة .جامعة اليرموك .إربد.
األغب ري ،ب در س عيد" .(١٩٩٥) .اإلع داد والتّأھي ل التّرب وي لعض و ھيئ ة التّ دريس أثن اء
الخدمة بجامعة صنعاء" .مجلّة اتحاد الجامعات العربية .(٣٠) .كانون الثّاني.

−

بوحمرا ،وليد ص الح" .(١٩٩٠) .جھ ود المؤ ّسس ات والعلم اء الع رب لالس تفادة م ن تقني ات
االتصاالت المتط ّورة في التّعليم عن بعد" .مجلّة آفاق .ع) .(٢ال ّشبكة العربية للتّعليم المفتوح
والتّعلّم عن بعد .ع ّمان.٧-٦ .

−

جامعة القدس المفتوحة" .(٢٠٠٤) .دليل جامعة القدس المفتوحة".٢٠٠٤-٢٠٠٣ .
جامع ة الق دس المفتوح ة" .(٢٠٠٣) .الكت اب اإلحص ائي ال ّس نوي للع ام ال ّدراس ي -٢٠٠١
 ."٢٠٠٢الصّادر عن دائرة التّخطيط.
الجني دي ،نف وز ن وران" .(١٩٩٩) .الواق ع التّ دريبي والتّ دريب الم أمول عل ى االحتياج ات
التّدريبيّ ة للمش رفين التّرب ويّين ف ي فلس طين م ن وجھ ة نظ رھم ونظ ر رؤس ائھم" .دراس ة
مقارنة .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة القدس .القدس.
الحريفي ،سعد بن مح ّمد" .(١٩٩١) .الجامعة المفتوحة واتجاھات التّدريب من أج ل التّنمي ة
لدى أعضاء ھيئة التّدريس من أجل التّنمية في دول الخل يج العربيّ ة .نم وذج مقت رح" .مجلّ ة
اتحاد الجامع ات العربيّ ة .ع .٢٦ .األمان ة العربيّ ة التح اد الجامع ات العربي ة .ع ّم ان– ٣٧ .
.٦٦
حسين ،عبد الفتّاح دياب" .(١٩٩٧) .إدارة الموارد البشرية" .شركة البتراء .القاھرة.

−
−

−

−
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−

الحاليق ة ،مح ّم د" .(١٩٩٤) .واق ع وآف اق التّ دريب ف ي فلس طين" .ش ؤون تنموي ة.(٢) .٤ .
تشرين أ ّول.٣٠-٢٧ .

−

الحميدي ،عبد الرّحمن" .(١٩٩٣) .بحوث ودراسات في مجال محو األ ّمية وتعل يم الكب ار".
الجزء الثاني .كلّية التّربية .جامعة الملك سعود.
حم د ،مح ّم د" .(١٩٩٨) .احتياج ات التّط وير المھن ي واإلداري لرؤس اء األقس ام األكاديمي ة
في الجامعات" .اإلدارة الجامعية .دار اليازوري للنّشر والتّوزيع .ع ّمان.
حم دي ،ن رجس عب د الق ادر" .(١٩٩٩) .تكنولوجي ا المعلوم ات ف ي ال تّعلّم ع ن بع د .الواق ع
والطموح" .مجلّة آفاق .(٣) .ال ّشبكة العربية للتّعلّم المفتوح والتّعلّم عن بعد .عمان.١٠-٨ .
الخطيب ،أحمد .(١٩٩٩) .الجامع ات المفتوح ة .التّعل يم الع الي ع ن بع د .دار الكن دي للنّش ر
والتّوزيع .إربد.
الخطي ب ،عل ي يوس ف" .(١٩٩٥) .تق دير االحتياج ات التّدريبي ة للمش رفين التّرب ويين ف ي
بع ض م ديريات التّربي ة والتّعل يم لمحافظ ة إرب د وعجل ون والبلق اء" .رس الة ماجس تير غي ر
منشورة .جامعة اليرموك .إربد.
دروزة ،أفنان" .(١٩٩٩) .دور المعلّم في نظام التّعليم ع ن بع د " .مجلّ ة آف اق .(٤) .ال ّش بكة
العربية للتّعليم المفتوح والتّعلّم عن بعد .عمان.١٣-١٢ .
زھران ،حامد" .(١٩٧٤) .علم النّفس االجتماعي" .عالم الكتب .القاھرة.

−
−
−
−

−
−
−

−
−

−

−

سرحان ،عبد العزيز غسّان .وخليل ،عبد العزيز عص ام" .(٢٠٠٥) .االحتياج ات التّدريبيّ ة
للمس ؤولين ع ن إدارة التّعل يم ف ي جامع ة الق دس المفتوح ة م ن وجھ ة نظ رھم" .المجلّ ة
الفلس طينيّة للتّربي ة المفتوح ة ع ن بع د .المجلّ د األوّل – ك انون ث اني  .٣٠٠٧برن امج البح ث
العلمي وال ّدراسات العليا .جامعة القدس المفتوحة .رام ﷲ – فلسطين.
سعادة ،جودت أحمد" .(٢٠٠٠) .تطوير أعضاء ھيئة التّ دريس ف ي الجامع ات الفلس طينية".
جريدة القدس .العدد  .٢٠٠٠\١\٢٦ .١٠٩٢٩ص .١٩
شاھين ،مح ّمد عبد الفتاح" .(٢٠٠٤) .التّطوير المھن ي ألعض اء الھيئ ات التّدريس ية كم دخل
لتحقيق الجودة والنّوعية ف ي التّعل يم الع الي" .م ؤتمر النّوعي ة ف ي التّعل يم الع الي الفلس طيني.
جامعة القدس المفتوحة .٢٠٠٤\٧\٥-٣.رام ﷲ .فلسطين.
شكر ،ليلى حسام ال ّدين" .(٢٠٠١) .ت أثير ك ل م ن األس اليب التّقليدي ة والحديث ة عل ى فعالي ة
التّ دريب ب التّطبيق عل ى الف رع النّس وي لمعھ د اإلدارة العا ّم ة بالمملك ة العربي ة ال ّس عودية".
المجلّة العربية لإلدارة.٣٥-٢٧ .(١) ٢١ .
الطّع اني ،حس ن أحم د .(٢٠٠٢) .التّ دريب .مفھوم ه وفعاليت ه وبن اء الب رامج التّدريبي ة
وتقويمھا .دار ال ّشروق للنّشر والتّوزيع .ع ّمان.١٣ .
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−

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

−

−

عاب دين ،مح ّم د عب د الق ادر" .(٢٠٠٤) .التّ دريب ف ي جامع ة الق دس كم ا يتص ّوره أعض اء
الھيئ ة التّدريس ية واإلداري ة" .مجلّ ة جامع ة الق دس المفتوح ة لألبح اث وال ّدراس ات .ع).(٣
القدس.١١٢-٨٠ .
العب د ،جعف ر" .(١٩٧٧) .التّ دريب :أھداف ه وأنواع ه" .المنظّم ة العربي ة للتّربي ة والثّقاف ة
والعلوم .القاھرة.
عب د ال رحيم ،طلع ت حس ن" .(١٩٨٨) .عل م ال نّفس االجتم اعي المعاص ر" .دار الكت ب
المصرية .القاھرة.
عب د الموج ود ،مح ّم د ع ّزت" .(١٩٨٢) .التّعل يم الع الي وإع داد ھيئ ة التّ دريس" .المجلّ ة
العربية للتّربية.٨٢-٥٥ .(٢)٢.
عليمات ،محمد" .(١٩٩٤) .تطوير مقياس لالتجاھات نحو مھنة التّدريس" .المجلّ ة العربيّ ة
للتّربية .المجلّد .١٤
عيّ وش ،ذي اب" .(٢٠٠٠) .فلس فة وأس اليب التّعل يم المفت وح وال تّعلّم ع ن بع د" .مجل ة آف اق.
ال ّشبكة العربية للتّعليم المفتوح والتّعلّم عن بعد .ع ّمان.٢٤-٢١ .(٦) .
قي وي ،مح ّم د عب د اللّطي ف" .(٢٠٠١) .اتّجاھ ات الھيئت ين األكاديمي ة واإلداري ة ف ي جامع ة
القدس المفتوحة نحو التّدريب أثناء الخدمة" .رسالة ماجستير غي ر منش ورة .جامع ة الق دس.
القدس .فلسطين.
كم ال ،س فيان" .(٢٠٠٢) .التّعل يم بوس اطة ال ّش بكات" .مجل ة آف اق .(١٦) .ال ّش بكة العربي ة
للتّعليم المفتوح والتّعلّم عن بعد .ع ّمان.٨-٧ .
كم ال ،س فيان" .(٢٠٠٦) .م دخل إل ى التّربي ة المفتوح ة ع ن بع د" .م ن منش ورات جامع ة
القدس المفتوحة في فلسطين .المطبعة الجامعية .نابلس.
الكيالني ،تيسير" .(٢٠٠٠) .التّقنيات الحديثة ف ي خدم ة ال تّعلّم ع ن بع د" .مجلّ ة آف اق.(٥) .
ال ّشبكة العربية للتّعليم المفتوح والتّعلّم عن بعد .ع ّمان.١ .
الكيالني ،تيسير" .(١٩٩٩) .التّعليم عن بعد في طور تكنولوجيا االتص االت والمعلوم ات".
مؤتمر التّعليم ع ن بع د ودور تكنولوجي ا المعلوم ات واالتص االت .جامع ة الق دس المفتوح ة.
 ١٣-١٠ابريل .القدس .ص .ص.٢٤٩-٢١٧
نش وان ،جمي ل" .(٢٠٠٤) .تط وير كفاي ات المش رفين األك اديميّين ف ي التّعل يم الج امعي ف ي
ض وء مفھ وم إدارة الج ودة ال ّش املة ف ي فلس طين" .ورق ة عم ل أع ّدت لم ؤتمر النّوعيّ ة ف ي
التّعليم الجامعي الفلسطيني الذي عقده برن امج التّربي ة .جامع ة الق دس المفتوح ة .رام ﷲ –٣
.٢٠٠٤ /٧/٥
نش وان ،يعق وب" .(١٩٩٧) .ال تّعلّم ع ن بع د والتّعل يم الج امعي المفت وح" .جامع ة الق دس
المفتوحة .القدس.
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