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تقویم تجربة الكلیة التربویة المفتوحة في مدینة الموصل

حسان حمید صكر الجبوريكبیسي الجبوريإبراھیمد. خلیل 
التربیةكلیة /الموصل جامعة 

)٢٠٠٧/أیار/٢٤-٢٣المؤتمر العلمي السنوي األول لكلیة التربیة األساسیة (

ملخص البحث :
الموصـل ، مـن مدینـةكلیـة التربویـة المفتوحـة فـي یهدف البحـث الحـالي الـى تقیـیم تجربـة ال

على االسئلة االتیة :اإلجابةخالل 

. ما مستوى تقویم تجربة الكلیة التربویة المفتوحة من وجهة نظر التدریسیین فیها ؟١

. ما مستوى تقویم تجربة الكلیة التربویة المفتوحة من وجهة نظر الدارسین فیها ؟٢

ة احصائیة بین مستوى تقویم تجربة الكلیة التربویة المفتوحـة مـن وجهـة . هل هناك فرق ذو دالل٣

%) ككل ؟٦٧( المحك الفرضينظر التدریسیین فیها و 

. هل هناك فرق ذو داللة احصائیة بین مستوى تقویم تجربة الكلیة التربویة المفتوحـة مـن وجهـة ٤

%) ككل ؟٦٧( المحك الفرضينظر الدارسین فیها و 

ذو داللــة احصــائي بــین وجهتــي نظــر التدریســیین والدارســین مــن تجربــة الكلیــة . هــل هنــاك فــرق٥

التربویة المفتوحة .

تمثـــل مجتمـــع البحـــث بجمیـــع الدارســـین والتدریســـیین فـــي الكلیـــة التربویـــة المفتوحـــة للعـــام 

) تدریسیا ، قام الباحثان باختیار عینة ٤٩) دارسا ، و (٨٧٣) . بواقع (٢٠٠٥-٢٠٠٤الدراسي (

) دارســـا ٧١٨) تدریســیا مــن الـــذكور واالنــاث و (٣٥بصــورة عشـــوائیة والتــي تكونــت مـــن (البحــث

كــذلك مــن الــذكور واالنــاث مــن المراحــل الدراســیة الثالثــة االخیــرة (الثــاني ، الثالــث ، الرابــع) مــن 

الدارسین في الكلیة التربویة المفتوحة .

لدارســین والتدریســیین فقــد تضــمن اعــد الباحثــان اداة البحــث والمتمثلــة باالســتبیان لكــل مــن ا

) فقـــــرة موزعـــــة علـــــى ســـــبعة مجـــــاالت هـــــي ٧٨) فقـــــرة ، والدارســـــین (١٠٧اســـــتبیان التدریســـــیین (

(االهـــداف ، محتـــوى المـــنهج ، طرائـــق التـــدریس ، الوســـائل التعلیمیـــة ، الجانـــب االداري والفنـــي ، 

الهیئة التدریسیة ، التقویم ) .

ما وثباتهمـا وبـدأ الباحثـان بتطبیـق االسـتبیانین علـى ومن ثم قام الباحثـان باسـتخراج صـدقه

عینـــة البحـــث ولمـــدة تزیـــد علـــى الشـــهر ، وبعـــد جمـــع البیانـــات لغـــرض تحلیلهـــا اســـتخدم الباحثـــان 

االختبــار –وهــي معامــل ارتبــاط بیرســون مــابحثه أهــدافالتــي تتناســب مــع اإلحصــائیةالوســائل 

مستقلتین .االختبار الزائي لعینتین –الزائي لعینة واحدة 
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كانت النتائج كاالتي : اإحصائیالبیانات  ةوبعد معامل

. اعطـى التقــویم مــن وجهــة نظـر الدارســین والتدریســیین مؤشــرا ایجابیـا علــى فاعلیــة هــذه التجربــة ١

ولصالح التدریسیین .

. وجود فرق ذو داللة احصائیة عند مجال الوسائل التعلیمیة ولصالح النسبة النظریة .٢

جود فرق ذو داللة احصائیة بین وجهتي نظر التدریسیین والدارسین لمجاالت التقویم . عدم و ٣

. تدني مستوى التقویم لمجال الجانب الفني واالداري قیاسا بالمحك النظري .٤

همها :أوفي ضوء نتائج البحث تقدم الباحثان ببعض التوصیات و 

ئل التعلیمیـة المتاحـة ، والقاعـات الدراسـیة . توفیر اكبـر قـدر ممكـن مـن التقنیـات التربویـة والوسـا١

المطورة والمختبرات العلمیة .

. تدریب كافة التدریسیین في هذه الكلیة على انواع التعلیم الفردي وكیفیة التعامل مع التعلیم ٢

المفتوح .

مخططي المناهج بوضع مفردات خاصة لهذه الكلیـة یختلـف عـن مفـردات كلیـات التربیـة تبني. ٣

.

قدم الباحثان بعض المقترحات منها :كما

. تقـــویم تجربـــة الكلیـــة التربویـــة المفتوحـــة مـــن وجهـــة نظـــر الدارســـین وعالقتـــه بـــبعض المتغیـــرات ١

(الجنس ، الخدمة ، التخصص)

. تقویم اداء خریجي الكلیة التربویة المفتوحة في ضوء اعدادهم المهني .٢

المفتوحـة واقـرانهم مـن خریجـي القنـوات التعلیمیـة . دراسة مقارنة لتحصیل تالمیـذ خریجـي الكلیـة٣

االخرى .

Evaluating the Experience of Open College of Education
in Mosul City

Dr. Khalil Ibrahim Al-Jobuisi Hasn Hamid S. Al-Jobuisi
University of Mosul - College of Education

Abstract:
The present study aims at assessing the experiment of open College

in Mosul city through answering the following questions:

1. Evaluation level of open educational colleges form teachers point of

the view compared with theoretical percentage.
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2. Evaluation level of open educational colleges form students point of

the view compared with theoretical percentage.

3. Is there a statistically significant difference between the level of the

assessment of the open university from the teachers point of view and

theoretical average of (67%) as a whole ?

4. Is there a statistically significant difference between the level of the

assessment of the open university students and the theoretical average

of (67%) as a whole ?

5. Is there a sadistically significant difference between the teachers and

students points of view of the open educational college ?

The study sample comprises all the students and teachers of the

university of the academic year 2004-2005 totaling (873) students and

(49) teachers. The researcher selected a random sample of (35)s teachers

(males and females) and (718) students (males and females) of the three

years second, third and fourth year. The study method is a questionnaire

directed to both teachers and students. Teachers questionnaire consists of

(107) items and the students questionnaire of (79) items distributed to

seven fields : aims, methodology content; methods of teaching; teaching

aids, the administrative technical aspect and the teaching staff and

assessment.

Then, the researchers tested its validity and consistency. Statistical

methods such as personas correlation coefficient – one sample Z test and

two- independent samples Z test were used in the analysis of the data.

The results were as follows:

1. The assessment from the teachers and students points of view had a

positive indicator for the efficiency of this experiment in favour of

teachers.

2. There is a statistically significant difference in the teaching aids aspect

in farur of the theoretical percentage.
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3. There is no statistically significant difference between two points of

view of the teachers and students concerning the assessment aspects .

4. The technical and administrative level was low compared to the

theoretical threshold.

It’s recommended that :

1. This college should be annexed to the ministry of higher education.

2. Adequate educational technology, teaching aids, classrooms and labs

should be provided.

3. Only graduates of preparatory school should be allowed into the

scientific departments.

4. All the teachers of this college should be trained on individual teaching

and on how to with open education.

5. Syllabus planners should include special courses for this college that

are different from the courses of college of education.

The researchers suggested that :

1. This experiment should be assessed from the point of view of students

according to such variables as sex , service and specialization .

2. The performance of the graduates of the open college should be

assessed in the light of their professional qualification .

3. The quality of the students of the open university graduates should be

compared with their peers of other universities.

أھمیة البحث 
أصــبح العلــم بفروعــه المختلفــة مــن أهــم مســتلزمات الحیــاة ودخــل شــتى نواحیهــا ونشــاطاتها 

االقتصــادیة واالجتماعیــة والثقافیــة والسیاســیة . وبــذلك أصــبح العصــر الــذي نعیشــه عصــر التطــور 

  ).٣١:  ١٩٩٨، الحیلة(مرعي و والتقدم العلمي والتكنولوجي

وأصــبحت األمــم تنشــر الرقــي والتقــدم لتســهم فــي الحیــاة االجتماعیــة بمــا تمتلكــه مــن علــم 

وتقنیة ویكون لها دور في البناء الحضاري لإلنسانیة . 
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ومــن هنــا فــان تقــدم أیــة أمــة مــن األمــم یعتمــد إلــى حــد كبیــر علــى مــدى التطــور العلمــي 

لــك األمــة . وان هــذا التطــور الــذي تصــل إلیــه یعكــس هــو اآلخــر مــدى والتكنولــوجي الــذي تحــرزه ت

  ) . ١٢:  ١٩٨٢كفاءة أنظمتها التربویة وسیاستها التعلیمیة وفاعلیتها (حامد ، 

وال یتحقـق هــذا دون تربیـة تواكــب متطلبـات العصــر ، تواجـه تحدیاتــه ، تربیـة تكــون نقطــة 

ة األفــراد والجماعــات علــى تحقیــق األهــداف االنطــالق األساســیة لتحســین نوعیــة الحیــاة ، ومســاعد

التنمویــة للمجتمــع ، تربیــة بشــقیها النظــامي وغیــر النظــامي تتــوافر لجمیــع األفــراد ، بصــرف النظــر 

عن كلفتها وعائدها االقتصادي ، تربیة لكل من یحتاجها ویریدها ، وفي أي وقت یحتاج إلیها فیه 

مع كل ما یحتاج لتحقیق النجـاح والسـیطرة علـى ، وفي أي مكان یعیش فیه وبالطرق التي تتالءم 

:  ٢٠٠٠المعرفة التي تؤهله لالستفادة مما تعلمه واالستمرار في هذا حتى نهایة حیاته (السنبل ، 

١٠. (  

ومـــن هنـــا كـــان علـــى التربیـــة أن تقـــوم بـــدورها الفاعـــل فـــي نقـــل العلـــم والمعرفـــة وتطبیقـــات 

التكنولوجیا في شتى مجاالت الحیاة . 

المجتمعات الحدیثة علقت آماًال كبیرة على التربیة والتعلیم بأبعادهما البشریة والمادیة لذا ف

كونهمــا مفتــاح التقــدم والتطــور وتقــوم بإعــداد العناصــر البشــریة المؤهلــة والمدربــة التــي تســتطیع أن 

  ) .١٩٠:  ١٩٩٩تقوم بكل ما یحتاجه المجتمع في تقدمه وتطوره (البدور وحمد ، 

ر أن التربیــة المســتمرة فــي صــیغتها العامــة ، مفهــوم یتضــمن االعــداد الشــامل وحقیقــة األمــ

لالنسان طبقًا لمسلك تربوي یستمر طوال حیاته ویستدعي نظامًا تنسق به كل أنواع التربیـة ویقـدم 

الوســائل المناســبة التــي تســتجیب لتطلعــات األفــراد التربویــة والثقافیــة والمهنیــة بالشــكل الــذي یتوافــق 

تهم ، ومــن خــالل هــذا التصــور فالتربیــة المســتمرة جهــد واع ومســؤول ومبــرمج وفــق خطــة مــع قــدرا

واضــحة األبعــاد والمراحــل . ولیســت بــرامج تفتقــد التنســیق والتكامــل یــتم تطویرهــا لحــدث طــارئ او 

:  ١٩٩٦الهتمام شخصي من مسؤول في مرحلة معینة او استجابة التجاه غیر مدروس (قمبر ، 

١٥. (  

ن عملیــة مســـتمرة تبــدأ مــع بدایـــة حیــاة اإلنســان وتنتهـــي بانتهائهــا وهــي عملیـــة فالتربیــة اذ

تهــدف إلــى تزویــد اإلنســان بــالخبرات الحیاتیــة التــي یحتاجهــا وكــذلك تطــویر الخبــرات التــي یمتلكهــا 

وتمكینه من توظیف هذه الخبرات واالستفادة منها في حیاته الیومیة . 

خــریج نوعیــة جدیــدة مــن المتعلمــین ال تحــوز المعرفــة ولقـد أصــبح التعلــیم مطالبــًا باعــداد وت

وأدواتهـــا فحســــب وٕانمــــا تملــــك القــــدرة علــــى الــــتعلم مــــدى الحیــــاة وعلــــى تطــــویر معارفهــــا ومهاراتهــــا 

مستخدمة في ذلك ما یتیحه وییسره مجتمع الـتعلم داخـل المؤسسـات التعلیمیـة وخارجهـا مـن فـرص 

  ).٦٥: ١٩٨٥اخل كل إنسان (المشهداني، التعلم والنمو استثمارًا لذلك الكنز المكنون د
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ویشهد التعلیم العالي في معظم أقطـار العـالم ومنهـا اقطارنـا العربیـة طلبـًا متزایـدًا لالنتمـاء 

إلى مؤسساته المختلفة في جمیع التخصصات العلمیة واإلنسانیة على حد یفـوق كثیـرًا قـدرات هـذه 

ات واسـعة مـن السـكان وبخاصـة الفئـات الفقیـرة المؤسسات االمر الـذي یولـد احباطـًا شـدیدًا لـدى فئـ

  ) .١٢:  ١٩٩٧(جریو ، وسكان المناطق النائیة اذ تتضاءل فرصها التعلیمیة اكثر من سواها

، ولـیس حكـرًا علـى الفئـات المیسـورةان التعلیم ینبغي ان یكـون حقـًا مشـاعًا لجمیـع طالبیـه

لزامًا على جمیع المعنیین بشؤون التربیة وألجل تحقیق تنمیة بشریة واجتماعیة شاملة . لذا یصبح

والتعلیم إیجاد نظم تربویة وتعلیمیة راقیـة تتسـم بـالجودة والمرونـة والقـدرة علـى مواكبـة حركـة تطـور 

العلوم والثقافـة والمعـارف اإلنسـانیة المختلفـة واستشـراف آفاقهـا المسـتقبلیة وأن یراعـي فـي كـل ذلـك 

ة بحیــث تتــاح الفــرص التعلیمیــة لجمیــع فئــات المجتمــع بهــذا حســابات التكلفــة االقتصــادیة المناســب

  ) .٩٩:  ١٩٩٢القدر أو ذاك (نوفل ، 

ولكي یتحقق ذلك أصبح لزامًا على التعلیم العالي ان یتطور وفقًا لهذا المفهوم وان تستجد 

فیـــه أنمـــاط تحقـــق لألفـــراد طموحـــاتهم فـــي إكمـــال دراســـتهم الجامعیـــة بطریقـــة ال تـــؤثر علـــى مجـــرى 

هم العملیة بل تعززها وترفدها بالتطور والتقدم وزیادة المعرفة . حیات

ـــة فـــي بنیتـــه  ـــا المعاصـــر تغیـــرات جوهری ـــیم الجـــامعي فـــي عالمن ـــد شـــهد التعل ـــا فق ومـــن هن

األساســـیة وتوجهاتـــه العامـــة باإلفـــادة مـــن معطیـــات تقانـــة المعلومـــات وانتشـــار شـــبكات المعلومـــات 

التعلـیم مـن قبـل قطاعـات واسـعة مـن المجتمـع ، فـي الوقـت المختلفة لمواجهة الطلب المتزاید على 

الـــذي تواجـــه فیـــه الجامعـــات والمؤسســـات التعلیمیـــة مشـــكالت حـــادة فـــي مصـــادر تمویلهـــا اآلخـــذة 

باالنخفـــاض عامـــًا بعـــد آخـــر ، ولمواجهـــة هكـــذا أوضـــاع اعتمـــدت العدیـــد مـــن دول العـــالم أنماطـــًا 

في مجال العلوم االنسانیة فحسب بل وفـي مجـال تعلیمیة جدیدة أثبتت كفاءة وجدارة عالیة ، لیس

  ) .٧٣:  ٢٠٠٤العلوم التطبیقیة كذلك. ومن هذه االنماط التعلیم المفتوح (جریو ، 

وبـــذلك تتعـــزز مكانـــة واهمیـــة الـــتعلم الجـــامعي المفتـــوح وفقـــًا لهـــذه الشـــاكلة ویصـــبح محققـــًا 

ونها في حیاتهم الیومیة وبكلفة الهداف ورغبات الدارسین من غیر ان یحس بمسؤولیاتهم التي یؤد

اقتصادیة موازیة لكلفة التعلیم العالي االعتیادیة او اقل منها.

وتــاتي اهمیــة التعلــیم المفتــوح ، بوصــفه نتاجــا للتطــور االنســاني ، وتســارع عملیــة الســباق 

ر العلمي واالكتشافات الحدیثة ، وهو ما یعني سقوط نظریة اعتمـاد الكتـاب منهجـا تعلیمیـا. وظهـو 

نظریة اخرى ترى في المحاضرات التي تتفاعل مع الجدید المكتشـف اساسـًا الیـة عملیـة تعلیمیـة ، 

سیما ان بعض المكتشفات العلمیة الحدیثة تنفي تمامًا نظریـات علمیـة ، سـبق ان اعتمـدها التعلـیم 

  ) .٢٣:  ٢٠٠١(العقاد ، 

ر تقـدمًا فـي العـالم . ومنـذ فقد ظهر التعلیم المفتوح قبل نحو مائـة سـنة فـي المنـاطق االكثـ

ــیم فــي العــالم النــامي الكثیــر مــن القیــود  نحــو جیــل واحــد فــي المنــاطق النامیــة ، ویعــاني هــذا التعل
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، ام التمویـل ومشـاكل الـدعم المسـتمر. وفـي مقـدمتها انعـدل التـي یعـاني منهـا التعلـیم بعامـةوالمشاك

نیة من عوائق جدیـة فـي مسـار التعلـیم عالوة فضال عما یطرحه غیاب البنیة التحتیة والكفاءة المه

  ) .٥٧:  ٢٠٠١المفتوح كوسیلة لتوسیع التعلیم والتدریب وزیادة جودتِه (حمدان ، 

Openویعد التعلیم المفتـوح  Education فـي الوقـت الحاضـر أحـد أسـرع میـادین التعلـیم

علومات واالتصاالت والتدریب نموًا في العالم ، وقد عززت التطورات الجدیدة في مجال تقنیات الم

امكانـات هـذا النـوع مـن التعلــیم علـى تقـدیم الخـدمات التعلیمیـة إلــى التعلـیم الجـامعي لفئـات متعــددة 

مــن النــاس ، نــذكر منهــا علــى ســبیل المثــال ربــات البیــوت ، والشــباب الــذین لــم یحــالفهم الحــظ فــي 

ن فـاتتهم فرصـة التعلـیم ، االلتحاق بالجامعات لسـبب او آلخـر والمعـوقین جسـدیًا وكبـار السـن الـذی

ویتطلعــــون إلــــى تحقیــــق آمــــالهم وطموحــــاتهم التعلیمیــــة لصــــعوبة التحــــاقهم بالمؤسســــات التعلیمیــــة 

التقلیدیــة نظــرًا لظــروفهم االقتصــادیة واالجتماعیــة التــي تقــف حجــر عثــرة فــي طریــق التفــرغ للدراســة 

  ).١٠٤:  ١٩٨٥(الحمیدي ، 

یفـــة النظـــام التعلیمـــي فصـــل الضـــعیف عـــن ونتیجـــة لتوظیـــف النظـــام المفتـــوح لـــم تعـــد وظ

المتمكن او عزلهم فـي مراحـل معینـة فـي سـلم  التعلـیم كمـا هـو األمـر فـي نظـام التعلـیم التقلیـدي ، 

بــل صــارت وظیفــة النظــام التعلیمــي تــوفیر أفضــل الفــرص لكــل إنســان فــي المجتمــع لتنمیــة طاقاتــه 

  ) .١٨:  ١٩٨٤، وقدراته الشخصیة بقدر ما یستطیع وعلى مدى حیاته (عثمان

ولقــد اســتدعى ذلــك انشــاء مؤسســات جامعیــة تــؤدي إلــى الحصــول علــى شــهادات جامعیــة 

للــراغبین فیهــا . هــذه المؤسســات تــدعى بالجامعــات المفتوحــة والتــي تســتخدم نظــام التعلــیم المفتــوح 

د ونجحت في الوصول إلـى المسـتویات االكادیمیـة العلیـا فـي برامجهـا التعلیمیـة حتـى صـارت المـوا

(عبــد الجــابر، التعلیمیــة لجامعــة مثــل الجامعــة البریطانیــة المفتوحــة تســتخدم فــي أكبــر الجامعــات

٨٦: ١٩٨٧ . (  

ومــن هنــا یمكــن النظــر إلــى الجامعــات المفتوحــة علــى انهــا حالــة متقدمــة لتعزیــز التــدریب 

عــوا عنهــا . وتطــویر المهــارات والكفــاءات اثنــاء اســتمرار االفــراد بخــدمتهم االعتیادیــة دون ان ینقط

فهــي تضــمن لهــم البقــاء فــي اعمــالهم مــع تمكیــنهم مــن مواصــلة دراســتهم الجامعیــة ممــا یعــزز قیمــة 

البعد االنساني لدیهم وفقًا لمعطیات التعلیم الجامعي المفتوح . 

ومن هنا یبدو واضحًا ان للجامعة المفتوحة دورًا مرافقًا لدور الجامعات ومؤسسات التعلـیم 

تأهیل القوى البشریة العاملة واعدادها لتسییر خطط التنمیة وقـد تكـون الجامعـة العالي األخرى في

المفتوحة استجابة طبیعیة لنتائج ضغط الحاجة ، النابع من التـدفق الكبیـر لخریجـي مرحلـة التعلـیم 

الثانوي والذي ینجم عنه عادة تراكم خـزین سـنوي ممـن ال تسـتوعبهم الجامعـات (لمحدودیـة قـدراتها 

عابیة) ، وهذا الخزین یمثل طاقة شبابیة هائلة قد ال تجد ترحیبًا متناسبًا مع حجمهـا العـددي االستی

فـي وظــائف الدولــة ومرافقهــا االقتصــادیة واالجتماعیــة ، فضـًال عــن كــون الحاجــات التنمویــة للقــوى 
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تدریب (الرشید البشریة العاملة تتطلع نحو المستویات المتقدمة نوعیًا من الثقافة والتعلم والتأهیل وال

 ،٧: ١٩٨٧. (  

أمــا فیمـــا یتعلــق بالكلیـــة التربویـــة المفتوحــة فـــي محافظـــة نینــوى فقـــد تـــم المباشــرة بهـــا عـــام 

-٢٠٠٤دارسًا وقد تخرجت الدفعة األولى فیها في العـام الدراسـي ( ٩٨وقبل بها  ٢٠٠١-٢٠٠٠

كلهــا فقـــد بــات مـــن ) ولمــا كــان اإلقبـــال شــدیدًا علـــى االنتســاب إلــى هـــذه الكلیــة وقـــد آتــت أ٢٠٠٥

المفروض عرض هذه التجربة بدراسة تتناول واقع حالها وتقویم هذه التجربة من جمیع جوانبها من 

حیث اإلیجابیات والسلبیات لتقـویم هـذه التجربـة الفتیـة لمعرفـة جوانـب الضـعف ومحاولـة معالجتهـا 

تقــویم تجربــة الكلیــة وجوانــب القــوة والعمــل علــى تعزیزهــا ومــن هنــا تنبثــق أهمیــة هــذه الدراســة فــي

التربویة المفتوحة .

، ، انـــه یرافقهـــا ویكملهـــا، ویطورهـــافـــالتقویم مكـــون اساســـي ال یتجـــزأ مـــن العملیـــة التربویـــة 

للوصول إلى التقدیرات الموضوعیة والمتابعة المستمرة ، واسـتخدام أسـالیب القیـاس الفعالـة  ىویسع

عطــي دومــًا قیمــة لمــا یــدرك ، ولكــي ال تكــون ، واالنســان بطبیعتــه ال یتوقــف عــن التقــویم ، فهــو ی

أحكامه ومعاییره ذاتیة البد مـن تقـویم موضـوعي یسـتخدم طرائـق التقـدیر الموضـوعیة ومـا تتصـف 

به من تدقیق وتأن واحاطة بجمیع جوانب التجربة ، الن مثل هـذا التقـویم یمكـن رجـال التربیـة مـن 

الـذي تتحـدد بـه تلـك االهـداف واصـدار اصدار حكـم علـى مـدى تحقیـق االهـداف المنشـودة والنحـو

Kimballالحكم امر ضروري كما یرى وایلز  Wiles للتخطیط من جهة وللتعـدیل والتطـویر مـن

  ) .٦:  ١٩٨٠جهة أخرى (سنقر ، 

فالعمــل التربــوي أیــًا كــان ال تتوضــح صــورته وال تنجلــي جوانبــه إال بعملیــة فحصــه وتدقیقــه 

.وتمحیصه وبعبارة أخرى عملیة تقویمه

اذ تبدأ العملیة التربویة بوضع أهداف محـددة بوجـه المتعلمـون لتحقیقهـا بحیـث تـؤدي إلـى 

.تعدیل سلوكهم في االتجاه المرغوب الذي تقره وتعترف به فلسفة المجتمع التربویة 

  ) ٥٧:  ١٩٨٩(الجبوري ، 

كانـة والتقویم هو الذي یحدد مـدى تحقـق هـذه األهـداف وبـأي مسـتوى تحققـت ، وللتقـویم م

أساسیة في كل عمل أو تجربة وخاصة في البرامج التربویة اذ انه یعد مقومًا أساسـیًا مـن مقومـات 

العملیة التعلیمیة فهو العملیة التي نحكم بها على مدى نجاحنـا فـي تحقیـق األهـداف التربویـة التـي 

ننشدها بل انه یمثل العملیة التي نحكم بها على قیمة هذه األهداف .

ول بعبــارة أخــرى ان التقــویم "عملیــة جمــع وتصــنیف وتحلیــل وتفســیر بیانــات او ویمكــن القــ

معلومــات (كمیــة او كیفیــة) عــن ظــاهرة ، أو موقــف ، أو ســلوك ، بقصــد اســتخدامها فــي إصــدار 

  ) .٨:  ١٩٨٦، بو بطانةحكم أو قرار (
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علــى ونظــرًا ألهمیــة التقــویم وكونــه عنصــرًا رئیســًا فــي أي عمــل تربــوي ومــن أجــل التعــرف 

أبعاد وجوانب تجربة الكلیة التربویة المفتوحة من حیـث القـوة والضـعف ومـدى فاعلیـة هـذه التجربـة 

ولكـون التقــویم عملیـة تشخیصــیة عالجیـة فــي آن واحـد . مــن هنـا تبــرز أهمیـة تقــویم تجربـة الكلیــة 

هـــذه  التربویــة المفتوحـــة مــن وجهـــة نظـــر الدارســین والتدریســـیین لمـــا لــرأیهم مـــن أهمیـــة فــي تطـــویر

التجربة نظرًا لكونهم على تمـاس مباشـر بعناصـر هـذه التجربـة . ومـا یحملـه التدریسـیون مـن خبـرة 

علمیة ورأي سدید ودور فاعـل فـي دفـع هـذه التجربـة إلـى االمـام وتطویرهـا فهـم األداة الفاعلـة التـي 

ن تقـویم لهـذه تعمل على تنفیذ سیاسة التغییر والتطویر واقتراح أفضـل السـبل لتطویرهـا ، فـال بـد مـ

التجربة بین فتـرة واخـرى سـیما ، وقـد مـرت علـى هـذه التجربـة اربـع سـنوات ، ان مثـل هـذه الدراسـة 

جابیــات یالتقویمیــة هــي محاولــة للكشــف عــن الجوانــب االیجابیــة والســلبیة للتجربــة بغیــة تعزیــز اال

ومعالجة السلبیات تطویرا للتجربة ونجاحها.

ف البحث اھدأ
ي اإلجابة عن األسئلة اآلتیة :یهدف البحث الحال

. ما مستوى تقویم تجربة الكلیة التربویة المفتوحة من وجهة نظر التدریسیین فیها ؟١

. ما مستوى تقویم تجربة الكلیة التربویة المفتوحة من وجهة نظر الدارسین فیها ؟٢

المفتوحـة مـن وجهـة . هل هناك فرق ذو داللة إحصائیة بین مستوى تقویم تجربة الكلیة التربویة ٣

% ككل ؟٦٧نظر التدریسیین فیها والمتوسط النظري 

. هل هناك فرق ذو داللة إحصائیة بین مستوى تقویم تجربة الكلیة التربویة المفتوحـة مـن وجهـة ٤

% ككل ؟٦٧نظر الدارسین فیها والمتوسط النظري 

رســین مــن تجربــة الكلیــة . هــل هنــاك فــرق ذو داللــة إحصــائیة بــین وجهتــي نظــر التدریســیین والدا٥

التربویة المفتوحة ؟

حدود البحث 
في الكلیة التربویـة المفتوحـة فـي مدینـة كافة التدریسیین والدارسین بیتحدد البحث الحالي 

  ) .٢٠٠٥-٢٠٠٤الموصل للعام الدراسي (
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تحدید المصطلحات
Evaluation. التقویم ١

لومـات وتحلیلهـا لغـرض تحدیـد درجـة ) بأنه "عملیة منظمة لجمع المع١٩٩٨عرفه عودة (

األهـــداف التربویـــة واتخـــاذ القـــرارات بشـــأنها لمعالجـــة جوانـــب الضـــعف وتـــوفیر النمـــو الســـلیم تحقـــق 

  ).٢٦: ١٩٩٨المتكامل" (عودة، 

) بأنــه "عملیــة منهجیــة تتطلــب جمــع بیانــات موضــوعیة ومعلومــات ٢٠٠٠عرفــه عــالم (

متنوعـــة فـــي ضـــوء أهـــداف محـــددة بغـــرض صـــادقة مـــن مصـــادر متعـــددة باســـتخدام أدوات قیـــاس 

  ).٣٠:  ٢٠٠٠التوصل إلى تقدیرات وقرارات مناسبة" (عالم ، 

وفي ضوء ما سبق یمكن تحدید التعریف االجرائي للتقویم الذي یتناسب واهـداف البحـث 

(مركــز الحــالي بانــه: عملیــة منهجیــة منظمــة تتضــمن جمــع البیانــات عــن الكلیــة التربویــة المفتوحــة

وتحلیلها لكشف جوانب القوة والضعف في هذه التجربة واصدار حكـم علیهـا فـي ضـوء الموصل)  

لنــتمكن مــن رفــع %) مــن اجــل تعزیــز جوانــب القــوة ومعالجــة جوانــب الضــعف ٦٧( الفرضــيالمحـك 

االختصاصات.مات المدارس االبتدائیة في مختلفالمستوى العلمي لمعلمي ومعل

. الكلیة التربویة المفتوحة ٢

ف االجرائــي للكلیــة التربویــة المفتوحــة والــذي یتناســب واهــداف البحــث الحــالي فهــو التعریــ

كاألتي : 

هــي مؤسســة تربویــة تعلیمیــة تابعــة لــوزارة التربیــة تقبــل معلمــي المدرســة االبتدائیــة حصــرا 

) ســنوات وفــي اختصاصــات متعــددة متمثلــة فــي فرعهــا ٤دون شــرط المعــدل والعمــر والتخــرج بعــد (

صل في محافظة نینوى.في مدینة المو 

الدراسات السابقة  
تم استعراض بعـض مـن الدراسـات السـابقة والتـي تناولـت قسـم منهـا واقـع التعلـیم المفتـوح 

ــیم المفتــوح فــي جامعــة القــدس ٢٠٠١كدراســة دروزة ( ) والتــي هــدفت الــى التعــرف علــى واقــع التعل

ة فعــاال بمجاالتــه كافــة ، ودراســة المفتوحـة والــى أي مــدى یعــد البرنــامج فــي جامعــة القــدس المفتوحــ

) والتي هدفت الى معرفـة مـدى فعالیـة التعلـیم كمـا یدركـه الطالـب الجـامعي فـي نظـام ١٩٩١كلر (

التعلیم المفتوح مقابل النظـام التقلیـدي ، والقسـم االخـر منهـا تنـاول تقـویم التجـارب التربویـة كدراسـة 

نظــامین التعلیمیــین افضــل المفتــوح ام ) والتــي هــدفت الــى التعــرف علــى أي ال١٩٩٣ابــو عمشــة (

) والتي هدفت الى تقویم تجربة المدارس المطورة شمال االردن. ١٩٩٨التقلیدي ، ودراسة عودة (

جراءات البحثإ
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مجتمع البحث
یمثــل مجتمــع البحــث الحــالي التدریســیین والدارســین فــي الكلیــة التربویــة المفتوحــة ، مركــز 

) . ویمكن وصفهم كاالتي : ٢٠٠٥-٢٠٠٤نینوى للعام الدراسي (

فـي الكلیـة التربویـة المفتوحـة مركـز نینـوى والقـائمون بالتـدریس اإلنـاثو . التدریسیون من الـذكور ١

ــدائم والمحاضــرین للعــام الدراســي ( ) ٤٩) والبــالغ عــددهم (٢٠٠٥-٢٠٠٤فعــال مــن المــالك ال

تدریسیا وتدریسیة .

ـــة ال٢ ) دارســـا ٨٧٣تربویـــة المفتوحـــة والبـــالغ عـــددهم (. الدارســـون مـــن الـــذكور واالنـــاث فـــي الكلی

ودارســة ولجمیــع الصــفوف الدراســیة ولكــل اقســام الكلیــة والبــالغ عــددها تســعة اقســام. علمــا ان 

االعـداد تمثـل المراحــل الـثالث االخیــرة (الثانیـة والثالثـة والرابعــة) اذ ان الكلیـة لــم تقبـل دارســین 

یه الدراسة .جدد في المرحلة االولى للعام الذي اجریت ف

عینة البحث
وبعد تحدید مجتمع البحث تـم اختیـار عینـة البحـث وبصـورة عشـوائیة اذ اختـار الباحثـان 

) ٧١٨%). كمــا اختــار (٧١) تدریســیا وتدریســیة مــن مجتمــع البحــث للتدریســیین أي بنســبة (٣٥(

بقیـــة فـــي %) وذلـــك لالســـتفادة مــن االعـــداد المت٨١دارســا ودارســـة مـــن مجتمـــع الدارســین وبنســـبة (

اعداد االداتین.

اداتا البحث 
لمـــا كـــان البحـــث یهــــدف الـــى تقـــویم تجربــــة الكلیـــة التربویـــة المفتوحــــة مـــن وجهـــة نظــــر 

وهــو اســلوب متعــارف مــاتدریســییها ، ودارســیها فقــد ارتــأى الباحثــان اســتخدام االســتبیان اداة لبحثه

ونظـرا لعـدم وجـود .التربویـةتقـویم تجربـة مـن التجـارب خصوصا فيعلیه في الدراسات الوصفیة و 

باعداد اداتین االولـى للتدریسـیین والثانیـة اداة جاهزة تحقق اغراض البحث الحالي لذا قام الباحثان

وفق الخطوات االتیة :للدارسین

) ٤٠) تدریســیا و (١٥. وجــه الباحثــان اســتبیانین مفتــوحین الــى عینــة اســتطالعیة مكونــة مــن (١

مـامن مجتمع البحـث واشـتمل كـل اسـتبیان علـى سـؤال واحـد، هـو:اختیارهم عشوائیادارسا تم

هي من وجهة نظرك االمور االیجابیـة والسـلبیة التـي تراهـا فـي تجربـة الكلیـة التربویـة المفتوحـة 

في مدینة الموصل ؟.

. بعــد جمــع االســتبیان المفتــوح مــن افــراد العینــة االســتطالعیة واالطــالع علــى الدراســات الســابقة ٢

احثــــان مجــــاالت التقــــویم بــــاالتي : (االهــــداف ، محتــــوى المــــنهج ، طرائــــق التــــدریس ، حــــدد الب

الوسائل التعلیمیة ، الجانب االداري والفني ، الهیئة التدریسیة ، االمتحانات ، الطلبة) 
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. تــم عــرض هــذه المجــاالت علــى لجنــة محكمــة مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص فــي مجــال العلــوم ٣

تحدیــد المجــاالت المطلوبــة ، وقــد حــذف مجــال الطلبــة مــن مجــاالت التربویــة والنفســیة لغــرض

ـــذلك اصـــبح عـــدد المجـــاالت ســـبعة مجـــاالت بصـــورتها النهائیة. (االهـــداف، محتـــوى التقـــویم وب

، التقویم)المنهج،طرائق التدریس،الوسائل التعلیمیة،الجانب االداري والفني، الهیئة التدریسیة

البحث يداتأصدق 
دق الظـــاهري للحكـــم علـــى صـــالحیة االســـتبیانین وذلـــك مـــن خـــالل حقـــق الباحثـــان الصـــ

، علـى لجنــة محكمـة مــن ذوي الخبــرة واالختصـاص فــي مجـال العلــوم التربویــة عـرض االســتبیانین

ولتحقیـــق الصـــدق .والنفســـیة ، وذلـــك للحكـــم علـــى مـــدى صـــالحیة فقـــرات االســـتبیانین مـــن عـــدمها

) فــاكثر معیــارا لقبــول الفقــرات او حــذفها وفــي ٠.٨٠الظــاهري اتخــذ الباحثــان نســبة اتفــاق للخبــراء (

دون حذف أي فقرة منها. وبذلك اصبح عـدد تم تعدیل واعادة صیاغة عدد من الفقراتضوء ذلك

  ) :١الفقرات النهائي كما موضح في الجدول (

  ) ١جدول (ال

عدد فقرات االستبیانین بصیغتهما النهائیة

المجال

العینة

  عدد الفقرات

  الكلي
  هدافاأل

محتوى 

المنهج

طرائق 

التدریس

الوسائل 

التعلیمیة

الجانب 

  اإلداري

الهیئة 

التدریسیة
التقویم

١٥٢٣١٩١١١٧١٣٩١٠٧تدریسي

٨١٨١٤٨١٢٩٩٧٩دارس

البحث يداتأثبات 
ومن اجـل اسـتخراج ثبـات االسـتبیانین ، اعتمـد الباحثـان اسـلوب االعـادة وذلـك مـن خـالل 

تبیانین على عینة استطالعیة من خارج افراد العینة االساسـیة للتدریسـیین والدارسـین ، تطبیق االس

) تدریسـي وبعـد اكثـر مـن ١٤لتدریسـیین علـى عینـة مكونـة مـن (ااذ قام الباحثـان بتطبیـق اسـتبیان 

اســـبوعین اعـــاد الباحثـــان تطبیـــق االســـتبیان علـــى العینـــة نفســـها ثـــم قـــام بجمـــع البیانـــات وتحلیلهـــا 

) ٠.٨٦ا باســتخدام معامــل ارتبــاط بیرســون للتطبیقــین الســتخراج الثبــات وقــد بلغــت قیمتــه (احصــائی

وتعد هذه النسبة جیدة ومقبولة .

باالسـلوب ) دارسـا ٣٠علـى عینـة مكونـة مـن (اما االستبیان الثاني فقد تـم اسـتخراج ثباتـه 

ح االسـتبیانان جـاهزان وتعد هذه القیمة جیدة ومقبولـة. وبـذلك اصـب) ٠.٨٢وقد بلغت قیمته (نفسه

للتطبیق بصیغتهما النهائیة .
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البحث يداتأتطبیق 
بعــد تحدیــد عینتــي البحــث والتحقــق مــن صــدق وثبــات االســتبیانین قــام الباحثــان بتطبیــق 

ـــاریخ  ـــى افـــراد عینتـــي البحـــث بت واســـتمر لمـــدة تزیـــد عـــن الشـــهر فـــي  ٩/٤/٢٠٠٥االســـتبیانین عل

ان الدارســین ال یتواجــدون طیلـة ایــام الشــهر المخصصــة التطبیـق النــه مــن خصوصــیة هـذه الكلیــة 

ن االنتظـار ومتـابعتهم ، مـن خـالل االقسـام المنتمـین الیهـا ، وذلـك لكـونهم یلهم مما یضطر الباحث

الفـراد العینتـین هـدف البحـث وكیفیـة االجابـة علـى فقراتـه ،  انعینة كبیـرة اذ كـان الباحثـان یوضـح

كـون اجـابتهم موضـوعیة والتاشـیر علـى بـدیل واحـد ازاء كـل علـى ان تینحریصالباحثان وقد كان 

  فقرة .

البحث يداتأتصحیح 
مــن اجـــل تكمــیم البیانـــات وتحویلهــا الـــى ارقــام یمكـــن التعامــل معهـــا احصــائیا لـــذا اعطـــى 

،  ٣الباحثان البدائل (موافق بدرجة كبیرة ، موافق بدرجة متوسطة ، موافق بدرجة قلیلة ) االرقـام (

التــــوالي وبــــذلك اصــــبحت  الدرجــــة الكلیــــة الســــتبیان التدریســــیین محصــــورة مــــا بــــین ) علــــى ١،  ٢

كمـــا تراوحـــت نســـبة االســـتبیان عنـــد  %).٦٧) أي بنســـبة (٢١٤) وبمتوســـط نظـــري (٣٢١-١٠٧(

ومـن الجـدیر بالـذكر  %) .٦٧) أي بنسبة (١٥٦) وبمتوسط نظري (٢٣٤-٧٨الدارسین ما بین (

ماانطالقــا مــن كــون هــذه التجربــة جدیــدة ، وال تتــوفر لــدیهالمحــك الفرضــي د علــى اعتمــه تــم االانــ

.ها محكا او معیارا للمقارنةامحكات خارجیة ومعاییر داخلیة حتى یتخذ

الوسائل االحصائیة :
اعتمد الباحثان الوسائل االحصائیة االتیة :

  )٨٣:  ١٩٧٧الیجاد ثبات االستبیانین (البیاتي وزكریا ، معامل ارتباط بیرسون : .١

. االختبار الزائي لعینة واحدة :٢

الیجاد الفرق المعنوي بین مستوى تقویم المجاالت والمتوسط النظري 

)٢٧٦:  ١٩٨٨(عودة ، 

. االختبار الزائي لعینتین مستقلتین :٣

الیجاد الفرق المعنوي بین نسبة تقویم المجاالت عند التدریسیین والدارسین.

  )٢٧٩:  ١٩٨٨(عودة ، 

عتمد البحث النسب النظریة االتیة في تقویم مستوى تجربة الكلیة التربویة المفتوحة .. ا٤

% فاقل فعالیة متدینة ٧٠أ. 

% فاعلیة متوسطة.٨٠% إلى ٧٠ب. اكثر من 
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% فاعلیة عالیة.١٠٠% إلى ٨٠ج. اكثر من 

عرض النتائج ومناقشتھا :
حثان في ضوء أسئلة البحث ومن یتضمن هذا الفصل عرض النتائج التي توصل إلیها البا

ثم مناقشتها وعلى النحو اآلتي : 

أوال : النتائج المتعلقة بالسؤال األول 
(ما مستوى تقویم تجربة الكلیة التربویة المفتوحة من وجهة نظر التدریسیین فیها ؟) 

مجــاالت ولغــرض اإلجابــة عــن هــذا الســؤال : اســتخرج الباحثــان الوســط الحســابي والنســبة المئویــة ل

) یوضح ذلك . ٢التقویم الفرعیة والكلیة والجدول (

  ) ٢جدول (ال

وجهة نظر الوسط الحسابي والنسبة المئویة لمجاالت تقویم الكلیة التربویة المفتوحة من

تدریسییها 

النسبة المئویة الوسط الحسابي المجال ت

%٣٥.٩٤٣٧٩.٨٧األهداف١

%٤٩.٢٢٨٧١.٣٤محتوى المنهج٢

%٤٢.١٧١٧٣.٩٧طرائق التدریس٣

%١٧.٣٧١٥٢.٦٣الوسائل التعلیمیة ٤

%٣٢.٢٠٠٦٣.١٣الجانب اإلداري والفني٥

%٣٤.٨٥٧٨٩.٣٧الهیئة التدریسیة ٦

%٢٤.١٧١٨٩.٥٢التقویم٧

%٢٥٠.٣٤٣٧٧.٩٨الكلي

حـــك الفرضـــيالم) أن مســـتوى تقـــویم معظـــم المجـــاالت أكبـــر مـــن ٢یتضـــح مـــن الجـــدول (

) وذلــك عنــد االهــداف والمحتــوى والمــنهج وطرائــق التــدریس والهیئــة التدریســیة والتقــویم فــي %٦٧(

حین كان دون ذلك عند مجالي الوسائل التعلیمیة والجانب اإلداري والفني . 

%) وهـي ٨٩ومـن الجـدول نفسـه یتضـح ان مسـتوى مجـال التقـویم قـد حصـل علـى نسـبة (

إیجابیـا عـن سـیر عملیـة التقـویم فـي الكلیـة التربویـة المفتوحـة مـن وجهـة نسبة عالیة تعطـي مؤشـرا 

نظر التدریسیین من حیـث طبیعـة األسـئلة ومـدى تنوعهـا وشـمولها لمسـتویات معرفیـة مختلفـة بـدءا 

بالتــذكر وانتهــاءا بــالتقویم فضــال عــن تنــوع فقــرات االختبــارات مــن موضــوعیة الــى مقالیــة وتجــاوب 
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هم معها ، وهذا مما یوضح موضوعیة عملیة التقویم وفاعلیتها وتأثیرها في الطلبة اإلیجابي وتفاعل

المستجیبین بحیث ظهرت بهذه الدرجة لدى عینة التدریسیین . 

% وهـي نسـبة عالیـة كـذلك ٨٩في حین بلغت النسبة المئویة عند مجال الهیئـة التدریسـیة 

المفتوحــة لمــا یتمتعــون بــه مــن علمیــة وتعطــي مؤشــرا إیجابیــا عــن الهیئــة التدریســیة للكلیــة التربویــة

متخصصــة وثقافــة جامعیــة عالیــة ومهــارات تدریســیة مناســبة فضــال عــن التفاعــل اإلیجــابي بیــنهم 

وتقبلهم برحابة صدر للدارسین وحل مشاكلهم التعلیمیة بأسلوب علمي وتربوي ومن ارسینوبین الد

عب علــى غیــر المتمرســین فــي الجــدیر بالــذكر ان الدارســین فــي هــذه الكلیــة مــن نمــط خــاص ویصــ

عملیة التدریس التعامل معهم بسهولة.

%) وهـذا یعطـي مؤشـرا إیجابیـا علـى ٧٩في حین كانت النسـبة المئویـة لمجـال األهـداف (

وٕامكانیـــة تحقیقهـــا ألنهـــا أهـــداف واقعیـــة وموضـــوعیة وتســـهم فـــي رفـــع المســـتوى العلمـــي وضـــوحها

حقیقهــا مبـــدأ تكــافؤ الفـــرص للجمیــع ، وتلبـــي تخصصــهم الدراســـي فضــال عـــن تللدراســیین وتعزیـــز

حاجات المجتمع بتوفیر كوادر علمیة متخصصة والعمـل علـى تحقیـق جـودة التعلـیم وفقـا للمعـاییر 

المحلیة والعالمیة . والتأكید على الربط بین الجانب العملي والنظري للعملیـة التربویـة وتنمیـة رغبـة 

إیجابیـــة ســـلیمة نحـــو مهنـــة التـــدریس فـــي المراحـــل الدارســـین بالبحـــث العلمـــي ، وتكـــوین اتجاهـــات

الدراسیة المختلفة . 

%) وهــي نســبة جیــدة كــذلك وتعطــي مؤشــرا ٧٤كمــا بلغــت نســبة مجــال طرائــق التــدریس (

الطرائــق التدریســیة تلقــى اهتمامــا واضــحا مــن قبــل التدریســیین وذلــك مــن خــالل التــزامهم  علــى ان

مــن  انلباحثــایــة المفتوحــة والوقــت المحــدد لهــا وقــد لمــس المقــررة للكلیــة التربو بــالخطط والمفــردات

التدریسـیین ان معظمهـم كـانوا دؤوبـین ، وعلـى اسـتعداد دائهـم لتنفیـذ الشخصي معماخالل تفاعله

خطـط الكلیـة وتنـویعهم فــي أسـالیب وطرائـق التــدریس ومراعـاتهم للفـروق الفردیــة بـین الدارسـین فــي 

ناقشـات الصــفیة وٕاثــارتهم لدافعیــة الطلبـة وشــد انتبــاههم علــى عملیـة التــدریس وتمكــنهم مــن إدارة الم

علـى الصـعید الصــفي إال أن الـرغم مـن قصـر الفرصـة التـي تتـاح للقــاء بـین الدارسـین والتدریسـیین

اللقــاءات المقــررة المالحـظ هــو انشـداد الدارســین الـى التدریســیین وتواصـلهم معهــم حتـى بعــد انتهـاء

من قبل التدریسیین . على فاعلیة طرائق التدریس المتبعةوهذا ان دل على شيء فانه یدل 

%) وهــي نســبة ال بــأس بهــا وتعطــي مؤشــرا ٧١كمــا بلغــت نســبة مجــال محتــوى المــنهج (

وجهــة نظــر التدریســیین بــالمحتوى . ومــن الجــدیر بالــذكر ان الكلیــة التربویــة المفتوحــة إیجابیــا عــن

ربیــة االعتیادیــة وبالســاعات التــي تناســب الكلیــة تعتمــد علــى المفــردات المقــررة فــي أقســام كلیــة الت

التربویة المفتوحة ، وهذا مما ولد نوعا مـن الضـغط علـى التدریسـیین فـي تغطیـة مفـردات المحتـوى 

المقرر ، ومما اضطرهم الى اعداد مالزم تدریسیة مختصـرة فـي أغلـب المـواد . وقـد القـت إحسـانا 

الدارسین ویتسم بالواقعیـة والموضـوعیة راعي حاجاتمن قبل التدریسیین لمعالجة الموقف ، وأنه ی
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واالجتمــاعي والتفكیــر اإلبــداعي ، فضــال بمــا یســهم فــي رفــع مســتوى الدارســین العلمــي واالكــادیمي

نحو التدریس والتعلیم الذاتي . عن تلبیة حاجات المجتمع وتشجیع الدارسین

%) وهـي نســبة قلیلـة قیاســا ٦٣كمـا بلغـت النســبة المئویـة لمجـال الجانــب اإلداري والفنـي (

%) وهذا یعنـي ان الجانـب اإلداري والفنـي ال یلبـي الطمـوح مـن وجهـة نظـر ٦٧بالمحك الفرضي (

التدریســـیین وقـــد لمـــس الباحثـــان عجـــز كبیـــر فـــي هـــذا الجانـــب مـــن حیـــث عـــدم تـــوفر مكـــان معـــد 

التفاعـل خصیصًا لهذه الكلیة یفي بمتطلبـات التدریسـیین مـن غـرف خاصـة بهـم ممـا یسـهل علـیهم

مــــع الدارســــین والتعامــــل مــــع اإلدارة بســــهولة وموضــــوعیة وكــــذلك عــــدم وجــــود أمــــاكن الســــتراحة 

التدریســیین مجهــزة بوســائل الراحــة ، فضــال عــن عــدم وجــود مكتبــة مركزیــة للتدریســیین والدارســین 

عـن ان جـزءا كبیـرا مـن تعمل على توفیر المراجع اإلضافیة وتفي بمتطلبات البحث العلمي فضـال

واجتهـــاد لتـــدریس فـــي هـــذه الكلیـــة یقـــوم علـــى المعلومـــات األساســـیة الحدیثـــة التـــي توفرهـــا المـــالزما

التدریسي في متابعة حداثة المادة التي یدرسها . 

%) وهـي نسـبة متدنیـة وتعطـي ٥٢كما یتضح ان النسبة المئویة لمجال الوسـائل قـد بلـغ (

ذا الجانــب وهــذا واقــع حــال الكلیــة كونهــا مؤشــرا عــن ضــعف إمكانــات الكلیــة التربویــة المفتوحــة لهــ

حدیثــة العهــد وكلیــة متنقلــة ال یوجــد فیهــا كــادر تقنــي فنــي یصــون ویــدیم ، ویســتخدم التقنیــات ان 

وجدت . علما ان معظم الكلیات التربویة المفتوحة في العالم تعتمد على تسهیالت تقنیة االنترنیت 

مـــن جهـــة أخـــرى ال توجـــد مختبـــرات أو أمـــاكن ووســـائل االتصـــال األخـــرى واألجهـــزة التعلیمیـــة . و 

مخصصة الي نوع من أنواع التقنیات وهذا مما حد من نشـاط التدریسـیین علـى اسـتخدام المتیسـر 

ــــــــــــــة محــــــــــــــددة  ــــــــــــــي بنای ــــــــــــــة ف ــــــــــــــة . كمــــــــــــــا ان عــــــــــــــدم اســــــــــــــتقرار الكلی ــــــــــــــات التربوی مــــــــــــــن التقنی

ت إجاباتهم عـن هـذا جعل مسألة التقنیات ال تلقى االهتمام  المطلوب من قبل التدریسیین ولذا كان

وتشغیلها وحفظها . المجال بهذه الصورة فضال عن عدم وجود متخصصین من الفنیین الدامتها
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وبصــــورة عامــــة یتضــــح مــــن الجــــدول ان نســــبة التقــــویم الكلــــي للمجــــاالت كافــــة قــــد بلغــــت 

%) وهـــي نســـبة جیـــدة ومقبولـــة مـــن وجهـــة نظـــر التدریســـیین فـــي هـــذه الكلیـــة ممـــا یعطـــي ٧٧.٩٨(

إیجابیـــا لهـــذه التجربـــة مـــن وجهـــة نظـــرهم علـــى الـــرغم مـــن ان تقیـــیمهم كـــان ســـلبیا لـــبعض مؤشـــرا 

الجوانب من هذه التجربة وهذا شي طبیعي لكونها تجربة جدیدة ومحدودة اإلمكانیات لتنفیـذها كمـا 

یؤثر ذلك االهتمام الكبیر من قبل معظم األطراف بهذه الكلیة من كافـة جوانبهـا ، وهـذا ممـا جعـل 

ج ترقى الى هذا المستوى .                النتائ

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 
ولإلجابة عن  ؟)ة المفتوحة من وجهة نظر الدارسین(ما مستوى تقویم تجربة الكلیة التربوی

) یوضـح ٣هذا السؤال أتبع الباحثان اإلجراءات السابقة نفسها المتبعة مع السؤال األول والجدول (

  ذلك . 

  )٣جدول (ال

وجهة نظر دارسیهاالوسط الحسابي والنسبة المئویة لمجاالت تقویم الكلیة التربویة من

النسبة المئویة الوسط الحسابي المجال ت

%٢٠.٨٧٤٨٦.٩٧األهداف١

%٣٩.٣٢٧٧٢.٨٢محتوى المنهج٢

%٢٩.٦٦٩٧٠.٦٤طرائق التدریس٣

%١٢.٧٥٠٥٣.١٢الوسائل التعلیمیة ٤

%٢٦.٢٦٢٧٢.٩٥لجانب اإلداري والفنيا٥

%٢٠.٨٢٩٧٧.١٤الهیئة التدریسیة ٦

%٢٣.٨٠٤٨٨.١٦التقویم٧

%١٧٣.٥١٨٧٤.١٥الكلي

المحــــك) ان مســــتوى التقــــویم لمعظــــم المجــــاالت كــــان أكبــــر مــــن ٣یتضــــح مــــن الجــــدول (

حثـان بتوضـیح هـذه %) عدا مجال الوسائل التعلیمیة إذ كان دون ذلك . وسیقوم البا٦٧الفرضي (

المجاالت تبعا لمستوى تقویمها تنازلیا. 

%) وهـي نسـبة عالیـة وتعطـي مؤشـرا ٨٨.١٦یتضح ان مجال التقویم حصل على نسبة (

إیجابیـــا مـــن وجهـــة نظـــر الدارســـین فیـــه مـــن حیـــث إجـــراء االمتحانـــات بصـــورة طبیعیـــة ومســـتمرة ، 

ا لدافعیــة الدارســین فــي متابعــة المــواد وشــمولیة األســئلة وموضــوعیتها وتنوعهــا ، فضــال عــن إثارتهــ
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الدراسیة وطلب المزید من هذه االختبـارات لغـرض تحسـین المسـتوى العلمـي والوقـوف عنـد جوانـب 

الضعف لتالفیها . 

ویــرى الباحثــان ان أفــراد العینــة هــم مــن الــذین یمارســون هــذه العملیــة فــي تدریســهم الیــومي 

مــن دور تعزیــزي فــي العملیــة التعلیمیــة ، وألنــه یعطــي وهــم علــى درایــة باهمیــة هــذا الجانــب لمــا لــه 

للعمل التربوي معنى وأهمیة . 

%) وهـي نسـبة عالیـة أیضـا وتعطـي ٨٦.٩٧في حین بلغت نسبة تقـویم مجـال األهـداف (

مؤشــرا إلیجابیــة أهــداف هــذه الكلیــة وواقعیتهــا واســهامها فــي رفــع المســتوى العلمــي للدارســین فضــال 

ومحددة وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص للمعلمین (حالیـا) واسـهامها فـي تلبیـة عن كونها اهدافا واضحة

بعــــض حاجــــات المجتمــــع مــــن المدرســــین المتخصصــــین فــــي بعــــض المــــواد العلمیــــة وخاصــــة فــــي 

المناطق النائیة التي تعاني من نقص في المدرسین المتخصصـین لقلـتهم ولبعـدها عـن المراكـز او 

المؤسسات التربویة . 

) ان مسـتوى تقـویم مجـاالت الهیئـة التدریسـیة والجانـب اإلداري ٣لجدول (كما یتضح من ا

% و ٧٢.٩٥% و ٧٧.١٤والفنـــي ومحتــــوى المــــنهج وطرائـــق التــــدریس قــــد بلغـــت علــــى التــــوالي (

%) وهـــذا ٦٧( المحـــك الفرضـــي%) وهـــي نســـب مقبولـــة وجیـــدة وأكبـــر مـــن ٧٠.٦٤% و ٧٢.٨٢

المجـاالت إذ اعطـوا مؤشـرا إیجابیـا عـن الهیئـة یعطي مؤشرا إیجابیا لوجهة نظر الدارسین في هذه 

التدریسیة وتفاعلهم معها فضال عن تمكنهم من إیصال المادة العلمیة إلیهم واسـتخدامهم األسـالیب 

والطرائق التدریسیة التي تناسـب نوعیـة الدارسـین والتفاعـل اإلیجـابي والمتواضـع فـي حـل مشـكالت 

وجهــة نظــرهم اإلیجابیــة فــي الجوانــب اإلداریــة الدارســین ، ومــن جهــة أخــرى عبــر الدارســون عــن

والفنیــة مــن حیــث االجــراءات وتســهیالت القبــول وتشــجیع الدارســین علــى مواصــلة الدراســة إال انــه 

كانـــت هنـــاك بعـــض المؤشـــرات  الســـلبیة مـــن حیـــث عـــدم تـــوفر امـــاكن لالســـتراحة ومكتبـــة خاصـــة 

بالكلیة ، ومكان محدد وثابت . 

بــوال مــن وجهــة نظــرهم مــن حیــث مراعاتــه لمســتویاتهم العلمیــة أمــا محتــوى المــنهج فكــان مق

واتسامه بالواقعیة والموضوعیة وتمكنهم من استیعاب المادة والتفاعل معها . 

ومن الجدیر بالذكر ان المحتوى المقرر في هذه الكلیة هو باألساس معتمد علـى مفـردات 

ین فـي هــذه الكلیـة حـاولوا جاهـدین اختصــار كلیـات التربیـة فـي وزارة التعلــیم العـالي إال ان التدریسـی

هذا المنهج بشتى الوسائل بمـا ینسـجم وطبیعـة العملیـة التعلیمیـة فـي هـذه الكلیـة عـن طریـق اعـداد 

المــالزم والتاكیــد علــى جــزء مــن الموضــوعات المهمــة الجــل ان یكــون الوقــت المخصــص لتــدریس 

ي والتعــاوني فیمــا بــین الدارســین واالنفتــاح المــواد مناســبا ، وهــذا كــان دافعــا أساســیا فــي الــتعلم الــذات

على المطالعات الخارجیة ، ومتابعة المادة العلمیة المعطاة من قبل المدرسین واالستفادة منها فـي 

حیاتهم الیومیة . 
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كما حقق مجال طرائـق التـدریس نسـبة جیـدة ومقبولـة مـن وجهـة نظـر الدارسـین مـن حیـث 

مـاسومة ومخطط تنفیـذها ویـرى الباحثـان مـن خـالل زیاراتهتحقیقها ولو بشكل نسبي لألهداف المر 

المیدانیة الفعلیة الغلب التدریسیین في أثناء تدریسـهم ، ان الطریقـة األساسـیة كانـت هـي المناقشـة 

الجماعیـــة فضـــال عـــن طریقـــة المحاضـــرة المنظمـــة ولمـــس الباحثـــان كـــذلك تجـــاوب الدارســـین اثنـــاء 

لمفردات المقررة وتأدیة الواجبات األساسیة . الدرس مع التدریسیین من أجل تغطیة ا

أما مستوى الوسائل التعلیمیة فقد بلغ نسبة مئویة متدنیة كما أشرنا إلیه سابقا وهذا یعطي 

مؤشرا الى افتقار هذه الكلیة الى معظم أنواع التقنیات التربویة والقاعات المخصصة لها وكما هـو 

قاعات االنترنیـت والبـرامج سیا في هذه الكلیات وخاصةمعلوم فان هذه التقنیات تشكل عنصرا اسا

الحاسوبیة كي یتالفى الدارسون النقص في تغطیة المفردات والمحاضـرات وغیرهـا مـن األنشـطة . 

إال ان المالحظ هنا ان حظ الوسائل التعلیمیة من االهتمـام كـان قلـیال ألسـباب منهـا عـدم اسـتقرار 

هـا لألجهـزة الخاصـة بالوسـائل التعلیمیـة وقلـة الرغبـة فـي توفیرهـا الكلیة في بنایة ثابتة وعـدم امتالك

او استخدامها .        

%) وهــذا یعطــي مؤشــرا إیجابیــا ٧٤.١٥أمــا التقــویم الكلــي لوجهــة نظــر الدارســین قــد بلــغ (

علــى فاعلیــة هــذه التجربــة مــن وجهــة نظــر الدارســین وتكــون قریبــة مــن وجهــة نظــر التدریســیین فــي 

%) وهـي نسـبة ٧٧.٩٨ان التقـویم الكلـي مـن وجهـة نظـر التدریسـیین كانـت نسـبته (هذه الكلیة إال

اعلــى بقلیــل مــن نســبة التقــویم الكلــي مــن وجهــة نظــر الدارســین والمؤشــرة ســابقا. وربمــا یعــود هــذا 

الفـرق القلیـل الـى ســعة أفـق التدریسـیین أكثــر مـن الدارسـین ونضـجهم وامــتالكهم المعرفـة اكثـر مــن 

الدارسین . 

نتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ال
(هل هناك فرق ذو داللة إحصائیة بین مستوى تقـویم تجربـة الكلیـة التربویـة المفتوحـة مـن 

% ككل ؟)   ٦٧ المحك الفرضيوجهة نظر التدریسیین فیها و 

ان القیمـة وقـد تبـینلإلجابة عن هذا السؤال طبـق الباحثـان االختبـار الزائـي لعینـة واحـدة.

لمحسوبة عند مجـاالت : التقـویم ، والهیئـة التدریسـیة ، واألهـداف ، قـد بلغـت علـى التـوالي الزائیة ا

) عنــد مســتوى ١.٩٦) . وهــي أكبــر مــن القیمــة الزائیــة الجدولیــة (٢.٠٤٦،  ٤.٤٨٥،  ٤.٥٤٢(

) وهذا یعني انه یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند هذه المجـاالت ولصـالحها مقارنـة ٠.٠٥داللة (

.فرضيالمحك الب

ویعـــزوا الباحثـــان هـــذا التفـــوق لصـــالح هـــذه المجـــاالت الـــى مـــا أشـــرنا إلیـــه ســـابقا مـــن ان 

التدریسیین عبروا إیجابیا عن وجهة نظرهم في هذه المجاالت والتي أشاروا فیها الى فاعلیة التقویم 

وموضـــوعیة أعضـــاء الهیئـــة التدریســـیة وحماســـهم للعمـــل والتـــدریس فـــي هـــذه الكلیـــة والتجـــاوب مـــع 
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الدارسین فضال عن وضوح أهداف هذه الكلیة على الرغم من محدودیتها فـي الظـروف الراهنـة إال 

أنها تخطت أغلب الصعوبات واعطت ثمارها في تخریج دورتین لحد إجراء هذا البحث . 

 – ١.٥٨٤و  ٠.٦٩٨و  ١.٠٧٦( ان القیمة الزائیة المحسوبة المطلقة قد بلغتوقد تبین

مجــاالت الطرائــق والمحتــوى ، والوســائل التعلیمیــة والجانــب اإلداري ، ) عنــد١.٧١٠و ٠.٣٥١و 

) وهــذا یعنــي أنــه ال یوجــد فــرق ذو ١.٩٦والتقــویم الكلــي ، وهــي أقــل مــن القیمــة الزائیــة الجدولیــة (

ـــي مـــن جهـــة و  ـــین مســـتوى تقـــویم هـــذه المجـــاالت والتقـــویم الكل ـــة إحصـــائیة ب المحـــك الفرضـــيدالل

لباحثـــان ذلـــك الـــى تقـــارب مســـتوى التقـــویم لهـــذه المجـــاالت مـــع %) مـــن جهـــة أخـــرى ویعـــزو ا٦٧(

%) وهــذا التقــارب أشــرنا إلیــه فــي الســؤال األول مــن أن هــذه المجــاالت كــان ٦٧( المحــك الفرضــي

مستوى تقویم قسم منها مقبوال وقسم أخر منها غیر مقبول خاصة عند الوسائل التعلیمیة والجوانب 

اإلداریة والفنیة. 

ان ان هـــذا التبـــاین هـــو مســـألة طبیعیـــة كـــون هـــذه التجربـــة حدیثـــة وبـــدأت كمــا یـــرى الباحثـــ

ن ال یوجد مالك تدریسي دائمي لهذه یعلم الباحثحدبإمكانیات بسیطة جدا إذ أنه لحد اآلن وعلى 

الكلیة وال مكان مخصص وثابت لها وهذا مما انعكس سلبا على بعض المجاالت من وجهة نظـر 

ح هیكلیــة الكلیــة وبشـــكل مفصــل ، إذ ان المــالك فیهــا متحـــرك التدریســیین فضــال عــن عـــدم وضــو 

وغیر مستقر. 

النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 
(هل هناك فرق ذو داللة إحصائیة بین مستوى تقـویم تجربـة الكلیـة التربویـة المفتوحـة مـن 

% ككل؟) ٦٧ المحك الفرضيوجهة نظر الدارسین فیها و 

لباحثـان اإلجـراءات السـابقة نفسـها فـي اإلجابـة عـن السـؤال لإلجابة عن هذا السـؤال أتبـع ا

الثالث.  

ان جمیــع القــیم الزائیــة المحســوبة المطلقــة لجمیــع مجــاالت التقــویم والتقــویم الكلــي وقــد تبــین

) ٠.٠٥) عنـد مسـتوى داللـة (١.٩٦١من وجهة نظر الدارسـین اكبـر مـن القیمـة الزائیـة الجدولیـة (

المحك الفرضيلة إحصائیة بین مستوى التقویم عند هذه المجاالت و دال يوهذا یعني وجود فرق ذ

.المحك الفرضيولصالح هذه المجاالت عدا مجال الوسائل التعلیمیة فكان لصالح 

ویعزو الباحثان هذه النتائج اإلیجابیـة الـى حصـول هـذه المجـاالت علـى نسـبة تقـویم جیـدة 

%) وقـد اشـرنا الـى ذلـك فـي السـؤال الثـاني ٦٧( بالمحـك الفرضـيمن وجهة نظر الدارسین مقارنة 

مــن ان الدارســین فــي هــذه الكلیــة كــان لــدیهم انطبــاع إیجــابي فــي مجــال التقــویم واألهــداف بدرجــة 

كبیــرة فضــال عــن تصــورهم اإلیجــابي لبــاقي المجــاالت . وبصــورة عامــة یتضــح ان مســتوى التقــویم 
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ابیــة هــذه التجربــة موازنــة او مقارنــة الكلــي كــان داال إحصــائیا وهــذا یعطــي مؤشــرا عامــا علــى إیج

من وجهة نظر الدارسین . المحك الفرضي ب

وهذا یرجع الى كون هذه التجربة أعطتهم الفرصة فـي مواصـلة دراسـتهم العلمیـة الجامعیـة 

التي سبق وأن حرموا منها وهذه النقطة بالذات كان لها تاثیرها ، فضـال عـن تطلعـاتهم الـى إكمـال 

تخصصیة الحقا . واغناء الجانب االجتماعي واالعتیادي بالحصول على الشهادة دراستهم العلیا ال

التي تمنحها الكلیة أسوة بالشهادات الجامعیة التي تمنحها الجامعات التقلیدیة والتـي تعـزز المكانـة 

االجتماعیة للفرد الحاصل علیها في المجتمع . 

سـائل التعلیمیـة كـان داال إحصـائیا یتضح أن القیمة الزائیة المحسوبة عنـد مجـال الو  كذلك

وهــذا یعطــي مؤشــرا ســلبیا لوجهــة نظــر الدارســین مــن هــذا المجــال . وقــد المحــك الفرضــيولصــالح 

اشــرنا الــى ذلــك فــي الســؤال الثــاني ، وذلــك الفتقــار الكلیــة الــى أبســط أنــواع التقنیــات التربویــة فــي 

الكلیـات . ولألسـباب التـي ذكـرت الوقت الذي تكون فیـه التقنیـات العنصـر األساسـي فـي مثـل هـذه

آنفا عند تفسیر هذا المجال . 

النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 
(هــل هنــاك فــرق ذو داللــة إحصــائیة بــین وجهتــي نظــر التدریســیین والدارســین فــي تجربــة 

ولإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال طبـــق الباحثـــان االختبـــار الزائـــي لعینتـــین الكلیـــة التربویـــة المفتوحـــة ؟)

سـتقلتین بــین مســتوى التقـویم لكــل مجــال مــن مجاالتـه مــن وجهــة نظـر التدریســیین والدارســین وقــد م

اعتمد الباحثان على هذا النوع من االختبـار ، لكـون فقـرات عـدد مـن المجـاالت غیـر متسـاویة فـي 

العــدد ممــا یســهل للباحــث التعامــل مــع نســبة تحقیقهــا احصــائیا مــن وجهــة نظــر أفرادهــا . والجــدول 

یوضح ذلك. )٤(
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  )٤جدول (

نتائج االختبار الزائي لمجاالت مستوى تقویم الكلیة التربویة المفتوحة من وجهة نظر 

والدارسینالتدریسیین

  العددالمجموعةالمجال
النسبة 

المئویة 

القیمة المطلقة لالختبار الزائي
الداللة 

الجدولیة المحسوبة 

  األهداف
تدریسین

دارسین

٣٥

٧١٨  

٠.٧٩٨٧

٠.٨٦٩٧
١.٠٣٠٠  

١.٩٦٠  

ال یوجد 

  فرق

محتوى المنهج
تدریسین

دارسین

٣٥

٧١٨  

٠.٧١٣٤

٠.٧٢٨٢
٠.١٨٩  

ال یوجد 

  فرق

طرائق التدریس
تدریسین

دارسین

٣٥

٧١٨  

٠.٧٣٩٨

٠.٧٠٦٤
٠.٤٣٨  

ال یوجد 

  فرق

الوسائل التعلیمیة
تدریسین

دارسین

٣٥

٧١٨  

٠.٥٢٦٣

٠.٥٣١٢
٠.٠٥٦  

ال یوجد 

  فرق

نب اإلداريالجا
تدریسین

دارسین

٣٥

٧١٨  

٠.٦٣١٣

٠.٧٢٩٥
١.١٨٠  

ال یوجد 

  فرق

الهیئة التدریسیة
تدریسین

دارسین

٣٥

٧١٨  

٠.٨٩٣٧

٠.٧٧١٤
٢.٢٤٧  

یوجد 

  فرق

التقویم
تدریسین

دارسین

٣٥

٧١٨  

٠.٨٩٥٢

٠.٨٨١٦
٠.٢٥٥  

ال یوجد 

  فرق

  الكلي
تدریسین

دارسین

٣٥

٧١٨  

٠.٧٧٩٨

٠.٧٤١٥
٠.٥٣٢  

د ال یوج

  فرق

) ان جمیــع القــیم الزائیــة المحســوبة بــین مســتوى تقــویم التدریســیین ٤یتضــح مــن الجــدول (

عـدا مجـال  ٠.٠٥) عند مسـتوى داللـة ١.٩٦١والدارسین ، كانت أقل من القیمة الزائیة الجدولیة (

الهیئة التدریسیة. وهذا یعنـي عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین وجهتـي نظـر التدریسـیین 

والدارسین لمجاالت التقویم (األهداف ، المحتوى ، طرائـق التـدریس ، الوسـائل التعلیمیـة ، الجانـب 

اإلداري والفنـــي ، التقـــویم ، الكلـــي) . ویعـــزو الباحثـــان ذلـــك الـــى تقـــارب وجهتـــي نظـــر التدریســـیین 

لباحثـان والدارسین عند هذه المجاالت وهذا مما أثر في الفرق المعنوي من حیث التقارب ، ویرى ا

التدریســیین والدارســین فیهــا كــانوا موضــوعیین فــي أن ان هــذه التجربــة علــى الــرغم مــن حــداثتها إال 
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تقویمهم للمجاالت التي تعبر عن مكونات العملیة التعلیمیة والتعلمیة في التعامل مع هـذه التجربـة 

رســین فیهــا علــى الــرغم مــن كــون بعضــهم محاضــرین ومــن خــارج هــذه المؤسســة إال أن انــدفاع الدا

أضفى بعدا إیجابیا على الجوانب السلبیة في هذه التجربة . 

ویتضـــح مـــن الجـــدول ان القیمـــة الزائیـــة المحســـوبة عنـــد مجـــال الهیئـــة التدریســـیة ، بلغـــت 

) وهي أكبر من القیمة الزائیة الجدولیة ، وهذا یعني وجود فرق معنوي دال إحصائیا بین ٢.٢٤٧(

التدریسیین . التدریسیین والدارسین ولصالح

الى تحمل أعضاء الهیئة التدریسیة مسـؤولیة التـدریس فـي هـذه الكلیـة ومـن ثـم یعود وذلك 

تقییم أنفسهم وأقرانهم بموضوعیة ، فهم یقدرون الجهد الذي یبذلونـه فـي هـذه الكلیـة ویعدونـه جهـدا 

فـــي هـــذه الكلیـــة كبیـــرا مقارنـــة بالجهـــد الـــذي یبذلونـــه فـــي كلیـــاتهم األساســـیة ، ألن طبیعـــة التـــدریس

تتطلــب جهــدا اســتثنائیا إلیصــال مــادة علمیــة مركــزة الــى دارســین متنــوعین فــي مســتویاتهم العلمیــة 

والثقافیة وفي أعمارهم ، فضـال عـن ظـروفهم الخاصـة بهـم ، ومـن الجـدیر بالـذكر ان اإلجـر الـذي 

لجامعـات عـن العمـل یتلقـاه التدریسـي فـي الكلیـة أجـرا زهیـدا وقـد امتنـع الكثیـر مـن التدریسـیین فـي ا

بهـذا األجــر ، والهیئـة التدریســیة الحالیـة الموجــودة فـي الكلیــة انطلقـت مــن مبـدأ إنســاني فـي تحقیــق 

هذه الكلیة ألغراضها المرسومة وهذه النقطة یشعر بها التدریسیین اكثر من الدارسین.

االستنتاجات 
ة عامة . كانت التجربة ناجحة من وجهة نظر التدریسیین والدارسین بصور .١

تفتقر الكلیة التربویة الى التقنیـات التربویـة الحدیثـة بدرجـة كبیـرة ممـا یشـكل عائقـا فـي تحقیـق .٢

أهدافها من وجهة نظر التدریسین والدارسین . 

هناك قصور في الجانب اإلداري والفني من وجهة نظر التدریسیین . .٣

ة نظـر التدریسـیین بصـورة موضـعیة سیر عملیـة التقـویم فـي الكلیـة التربویـة المفتوحـة مـن وجهـ.٤

من حیث طبیعة االسئلة وتنوعها وشمولها لمستویات معرفیة مختلفة.

وضــــوح االهــــداف وموضــــوعیتها فضــــال عــــن تحقیقهــــا لمبــــدأ تكــــافؤ الفــــرص للجمیــــع ، وتلبیــــة .٥

حاجات المجتمع بتوفیر كوادر علمیة.

م بـالخطط والمفـردات وتنویعهـا االهتمام بطرائق التدریس من قبل التدریسیین من خالل التـزامه.٦

في االسالیب والطرائق ومراعاتهم الفروق الفردیة بین الدارسین.

تمتع الهیئة التدریسیة في الكلیة التربویة المفتوحة بثقافة جامعیة ومهارات تدریسیة مناسبة..٧

هناك دافعیة قویة لدى الدارسین لمتابعة الدراسة ومواصلتها الحقا.٨

التوصیات 
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سؤولین في وزارة التربیة تخصیص مكان محدد لهـذه الكلیـة وبمـا یتناسـب مـع أهمیتهـا المتبني.١

.

المسؤولین في وزارة التربیة تشكیل عمادة كلیة مستقلة وبهیئة تدریسیة متفرغة لها . تبني.٢

تــوفیر أكبــر قــدر ممكــن مــن التقنیــات التربویــة والوســائل التعلیمیــة المتاحــة والقاعــات الدراســیة .٣

والمختبرات العلمیة . المطورة

تخفیض اجور الدراسة للدارسین وجعلها بشكل رمزي وخاصة للدارسین من خارج المدینة .  .٤

مخططي المناهج وضع مفردات خاصة بهذه الكلیة تختلف عن مفردات كلیات التربیة . تبني.٥

علــى أنــواع تــدریب كافــة التدریســیین فــي هــذه الكلیــة ســواء مــن المــالك الــدائم ام المحاضــرین .٦

التعلیم الفردي وكیفیة التعامل مع التعلیم المفتوح واستخدام التقنیات التربویة . 

تعیین كادر إداري وفني متخصص ومستقل لهذه الكلیة . .٧

المقترحات 
استكماال للبحث الحالي یقترح الباحثان المقترحات اآلتیة 

الدارســـین وعالقتــه بـــبعض المتغیـــرات تقــویم تجربـــة الكلیــة التربویـــة المفتوحــة مـــن وجهـــة نظــر .١

(الجنس ، الخدمة ، التخصص) . 

فاعلیة الكلیة التربویة في تنمیة اتجاه الدارسین نحو الدراسة فیها . .٢

العالقة بین دافعیة الدارسین في الكلیة التربویة المفتوحة وتحصیلهم االكادیمي . .٣

عدادهم المهني . تقویم أداء خریجي الطلبة التربویة المفتوحة في ضوء ا.٤

عداد المتخرجین من الكلیة التربویة المفتوحة وبین تحصیل تالمیذهم .إالعالقة بین .٥

دراسة مقارنة لتحصیل تالمیذ خریجي الكلیات المفتوحة واقرانهم من خریجي القنوات التعلیمیة .٦

األخرى.

عـــراق ونظـــام التعلـــیم دراســـة مقارنـــة لنظـــام التعلـــیم المفتـــوح فـــي الكیـــة التربویـــة المفتوحـــة فـــي ال.٧

المفتوح في أقطار عربیة اخرى.
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المصـــادر 
"اتجاهات طالب الصف العاشر االساسي في ) : ١٩٩٩البدور ، عبد الحمید وحمد همیسان(.١

ــیم المهنــي . وعالقتهــا بمســتوى تحصــیله وتفضــیلهم  ممحافظــات جنــوب االردن نحــو التعل

) ، الســنة ١٦بویــة بجامعــة قطــر ، العــدد (، مجلــة مركــز البحــوث التر المهنــي ومهــن ابــائهم"

)١١٢-١٠٧) ، ٢٦.

، مجلـة التربیـة "دور التقویم في تطـویر العملیـة التربویـة " ) : ١٩٨٦بو بطانة عبد اهللا ، (أ.٢

.١٤-٤) ، ٣) ، السنة (٣٩الجدیدة ، العدد (

لي االســتدال و "االحصــاء الوصــفي ) : ١٩٧٧البیــاتي ، عبــد الجبــار توفیــق وزكریــا اثناســیوس (.٣

، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة البصرة. ١، طفي التربیة وعلم النفس"

"تقویم كتب المطالعة للمرحلة االعدادیة في العـراق فـي ) : ١٩٨٩الجبوري ، خلیل ابـراهیم (.٤

. كلیة التربیـة االولـى ، جامعـة بغـداد (اطروحـة "ضوء االهداف التربویة واهدف اللغة العربیة

غیر منشورة) .دكتوراه

ــــو ، داخــــل حســــن (.٥ ــــرن الحــــادي ١٩٩٧جری ــــي العــــراق ومتطلبــــات الق ــــیم الجــــامعي ف ) :"التعل

. ٢٠-١١) ، ٣٢، عمان،العدد (،مجلة اتحاد الجامعات العربیة والعشرین" 

 ١ط ،"التعلیم الجـامعي المعاصـر ، اتجاهاتـه وتوجهاتـه") :٢٠٠٤_____________ ( .٦

طبعة المجمع العلمي ، بغداد .، منشورات المجمع العلمي ، م

"تقـویم تجربـة المشـرف المقــیم مـن وجهـة نظـر المشــرفین ) : ١٩٨٢حامـد ، فرحـان رشـید (.٧

، (رســــالة ماجســـــتیر منشــــورة ) ، دار الرشـــــید للنشــــر ، دار الحكمـــــة المقیمــــین والمعلمـــــین"

للطباعة ، بغداد.

عــد مفهومــه ، فلســفته ، "التعلــیم المفتــوح والتعلــیم عــن ب) : ٢٠٠١حمــدان ، محمــد ســعید (.٨

-٥٧) ، عمـان، ٣٩، مجلـة اتحـاد الجامعـات العربیـة ، العـدد (فـي التربیـة"وأهمیته أهدافه

٨٩ .

، "تصورات في التعلیم عـن بعـد والتعلـیم المفتـوح") : ١٩٨٥الحمیدي ، عبد الرحمن سـعد (.٩

- ١٠٣العلوم بغداد ، ) ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة و ٢٧مجلة تعلیم الجماهیر ، العدد (

١٤٦ .

) : "ملـــف التعلـــیم الجـــامعي المفتـــوح او التعلـــیم عـــن بعـــد" ، ١٩٨٧الرشـــید ، محمـــد االحمـــد (.١٠

) ، مكتــب التربیــة العربــي لــدول الخلــیج العربــي ، ٢٢، العــدد (مجلــة رســالة الخلــیج العربــي 

.٢٠-٦الریاض ، 

مجلة تعلیم مرة في عالم متغیر" ، ) : "التربیة المست٢٠٠٠السنبل ، عبد العزیز بن عبد اهللا (.١١

) ، المنظمة العربیة للتربیة ، تونس .٢٧) ، السنة (٤٧، العدد (الجماهیر
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١١٢

، مطبعة االتحاد . ١، دمشق ، ط"طرائق في تقویم المعلم") :١٩٨٠سنقر ، صالحة (.١٢

ــد") : ١٩٨٧عبــد الجــابر ، تیســیر (.١٣ ــتعلم عــن بع ، منتــدى الفكــر العربــي ، جامعــة  ١، ط"ال

عمان.لقدس المفتوحة،ا

اتحـــاد مجلـــة ) : "نظـــام التعلـــیم المفتـــوح والـــوطن العربـــي " ، ١٩٨٦عثمـــان ، علـــي عیســـى (.١٤

.٧٣-٦١الجامعات العربیة، عدد متخصص ، عمان ، 

، جامعـة سـیدة اللـویزة  ١، ط"التعلیم المفتوح بواسـطة الشـبكات") : ٢٠٠١العقاد ، لیلى ، (.١٥

، مطابع معوشي ، لبنان .

، اساســیاته "القیــاس والتقــویم التربــوي والنفســي") : ٢٠٠٠صــالح الــدین محمــود (عــالم ،.١٦

، دار الفكر العربي ، القاهرة. ١وتطبیقه وتوجیهاته المعاصرة ، ط

"االحصـــاء للباحـــث فـــي التربیـــة ) : ١٩٩٨عـــودة ، احمـــد ســـلیمان وخلیـــل یوســـف الخلیلـــي (.١٧

یع ، عمان .، دار الفكر للنشر والتوز  ٢، طوالعلوم االنسانیة"

ــیم الكبــار" ، ١٩٩٦قمبــر ، محمــود (.١٨ مجلــة ) : "الجامعــات العربیــة المفتوحــة ودروهــا فــي تعل

.٢٥-٥والثقافة والعلوم ، تونس ، ) ، المنظمة العربیة للتربیة٣٨، العدد (تعلیم الجماهیر

) : "اثــر خطــة كلــر فــي تحصــین طلبــة ١٩٩٨( ةلــیمرعــي ، توفیــق احمــد ومحمــد محمــود الح.١٩

، الطالـب –مجلـة المعلـم لعاشر االساسي لمادة التاریخ في منطقة اربد التعلیمیـة " ، الصف ا

.  ٣٧-٣١) ، عمان ، االردن ، ١العدد (

، النــدوة "التعلــیم المســتمر والمســتقبل") : ١٩٨٥المشــهداني ، غــازي وعبــد الحســین شــربة (.٢٠

. ٦٥-٥٧العلمیة والتربویة الرابعة لجامعة الموصل ، 

، العـدد مجلـة التربیـة في مستقبل التعلیم العـالي" ، تأمالت) : " ١٩٩٢نبیل (نوفل ، محمد.٢١

. ١٠٥-٨٩) ، اللجنة الوطنیة للتربیة والثقافة والعلوم ، ٢١) ، السنة (٦١(


