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 :مستخلص الدراسة
لتعرف على وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية حنو سعت هذه الدراسة إىل ا    

 :مفتوحة للذكور يف اململكة العربية السعودية من حيثاحلاجة إىل إنشاء جامعة 

 .احلاجة إىل إنشاء جامعة مفتوحة يف اململكة العربية السعودية -1

معي يف قدرة اجلامعة املفتوحة املقرتحة على التخفيف من املشكالت اليت يواجهها التعليم اجلا -2
 اململكة العربية السعودية ـ

 .الربامج و التخصصات اليت تقدمها اجلامعة املفتوحة املقرتحة -3

 الصعوبات اليت يواجهها إنشاء جامعة مفتوحة يف اململكة العربية السعودية ـ  -4

 ـ:ربعة التاليةألهداف الدراسة يف األسئلة اأو قد صيغت 

هة نظر أعضاء هيئة نشاء جامعة مفتوحة يف اململكة العربية السعودية من وجإما احلاجة إىل  -1
جامعة امللك سعود بالرياض، جامعة امللك عبد العزيز جبدة ، : ) التدريس باجلامعات السعودية وهي

 ؟(حساء ألجامعة امللك فيصل با

ما مدى قدرة اجلامعة املفتوحة على التخفيف من املشكالت اليت يواجهها التعليم اجلامعي يف  -2
 ؟اململكة العربية السعودية

 الربامج و التخصصات اليت ميكن أن تقدمها اجلامعة املفتوحة ؟ ما -3

 ما الصعوبات اليت تواجه إنشاء جامعة مفتوحة يف اململكة العربية السعودية ؟  -4

هدافها قام الباحث بتحديد جمتمع الدراسة وهم أربعة، ومن مث حتقيق ألسئلة األولإلجابة على ا      
جامعة امللك سعود بالرياض، جامعة امللك عبد العزيز ) السعودية  أعضاء هيئة التدريس باجلامعات

صلي و عددها ألواختار من بينهم عينة عشوائية متثل اجملتمع ا .(جبدة، جامعة امللك فيصل باإلحساء 
وهم العينة اليت اعتمد عليها الباحث يف عضاء هيئة التدريس باجلامعات الثالث أعضواً من (  304 )



 
 

صائي، كما قام الباحث ببناء استبانة مكونة من أربع أسئلة عباراهتا مغلقة وحددت حإلالتحليل ا
خذت أخذت درجتني، غري موافق أىل حدما إخذت ثالث درجات، موافق أموافق و )  اإلجابة فيها

، ووضع يف هناية كل سؤال فقرة للمقرتحات ملبحوث اإلجابة اليت تتفق و رأيه، ليختار منها ا(درجة 
 منوقد مرت االستبانة بعدة خطوات للتأكد . فتوحة ملعرفة مقرتحات أعضاء هيئة التدريستركت م

صدقها، وقام الباحث بالسفر إىل مقر تلك اجلامعات لتوزيع االستبانة ومجعها بنفسه ليصل عدد 
(  304)من (  252: ) االستبانات الكلية اليت اعتمد عليها الباحث يف التحليل اإلحصائي إىل

استبانة، وبعد ذلك مت تفريغ االستبانات وأجري حتليل املعطيات آليًا عن طريق احلاسب اآليل حيث 
وحتليل التباين، ومعامل  –ت  -التكرارات، والنسب املئوية، ومعامل فاي، واختبار : استخدم الباحث

 :وأسفر التحليل اإلحصائي وتفسريه عما يلي. الفاكرونباخ حلساب ثبات االستبانة

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن وجهة نظر عينة البحث حنو أسئلة الدراسىة كانت   :أوالً         
ستمنح خرجيي الثانوية العامة : ااململكة العربية السعودية حباجة إلنشاء جامعة مفتوحة ألهنَ : كالتايل

فراد اجملتمع دون أن فرص القبول يف حال عدم قبوهلم يف اجلامعات التقليدية، وستقدم التعليم أل
يضطروا لالنتقال من أماكن سكنهم وأعماهلم، باإلضافة إىل أهَنا ستتيح فرصة التدريب والتعليم املستمر 
للموظفني، وميكنها استيعاب أعداد كبرية من الطالب، وهلا قدرة على تلبية الطلب املتزايد على التعليم 

غرافية تعليمياً، وتعترب تكاليفها أقل مقارنة باجلامعات اجلامعي، وباستطاعتها تغطية مساحة اململكة اجل
التقليدية، وألن الزيادة يف عدد سكان اململكة العربية توجب إجياد جامعة مفتوحة يف اململكة العربية 

 .السعودية

وأظهرت النتائج أَن للجامعة املفتوحة القدرة علة حل بعض املشكالت اليت يواجهها التعليم        
توفريها ألماكن دراسية ألكرب عدد من أفراد اجملتمع : ملكة العربية السعودية من خالليل يف املالعا

وخاصة اخلرجينب اجلدد من الثانويات العامة العتمادها على أسلوب التعليم عن بعد، وقدرهتا على حل 
أسلوب التعليم السكن، والتغذية، وصرف املكافآت للطالب باجلامعات التقليدية العتمادها : مشكلة

مكانية أن خيتار يف اجلامعة املفتوحة ما يناسبه من برامج إاملفتوح والتعليم عن بعد، وألهنا توفر للطالب 
وباستطاعة اجلامعة املفتوحة تقدمي خدماهتا . تعليمية وتدريبية، كما ميكنه اختيار الوقت الذي يناسبه

لفة لتغطي مجيع مناطق اململكة، كما أن شروط القبول التعليمية والرتبوية من خالل مراكز اجلامعة املخت



 
 

املرنة يف اجلامعات املفتوحة ستخفف من الضغوط االجتماعية على التعليم اجلامعي التقليدي، إضافة 
إىل مسامهة اجلامعة املفتوحة يف عمليات التنمية عن طريق توفري التعليم والتدريب ألفرد اجملتمع يف 

احية االقتصادية يعترب ما تنفقه اجلامعة املفتوحة على براجمها وأنشطتها أقل مما ومن الن جماالت متعددة،
 .تنفقه اجلامعات التقليدية

برامج خدمة اجملتمع، : وبينت النتائج أن من أهم الربامج اليت ميكن أن تقدمها اجلامعة املفتوحة       
، وبرامج التدريب (البكالوريوس ) األوىل  والربامج الثقافية القصرية املدى، وبرامج الدرجات اجلامعية

أثناء العمل، وبرامج الدبلومات للتدريب والتعليم املستمر، وبرامج التدريب على املهن املطلوبة يف سوق 
 .العمل، وبرامج إعداد املعلمني وتأهيلهم

ة اإلسالمية، ختصص الرتبي: ومن أهم التخصصات اليت ميكن أن تقدمها اجلامعة املفتوحة املقرتحة     
واإلدارة، واالقتصاد، والعلوم الرتبوية، ويالحظ أَن الرتكيز كان على التخصصات النظرية، ورمبا كان 

 .ذلك لتخوف عينة البحث من عدم قدرة اجلامعة املفتوحة على تقدمي التخصصات العلمية والتطبيقية

: ومن أهم الصعوبات اليت ميكن أن تعرتض إنشاء اجلامعة املفتوحة يف اململكة العربية السعودية     
دارية املدربة على مثل هذا النوع من إلربط برامج اجلامعة املفتوحة حباجات اجملتمع، وندرة وجود اهليئة ا

 .اجلامعات املفتوحة، وإعداد الربامج واملناهج

ق ذات داللة إحصائية من وجهة أعضاء هيئة التدريس حول أسئلة الدراسة األربعة يوجد فرو  :ثانياً     
تعزى إىل اختالف اجلامعة، وكانت هذه الفروق لصاحل جامعة امللك عبد العزيز، وفسر الباحث ذلك 

جامعة امللك عبد العزيز كانت بداياهتا كجامعة أهلية خالفًا جلامعيت امللك سعود وامللك فيصل : بأنَ 
إضافة إىل أَن بداية التعليم العام النظامي السعودي كان يف اللتان كانتا بإشراف حكومي منذ البداية، 

املنطقة الغربية ومنها انطلق نظام البعثات للتعليم العايل اجلامعي السعودي، وجامعة امللك عبد العزيز 
اج واملعتمرين واملسافرين كل عام، تقع يف مدينة جدة السياحية واالقتصادية واليت تستقبل ماليني احلج

وكل هذا كان له انعكاسه اإلجيايب على تقبل أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز لفكرة 
 .احلاجة إىل إنشاء اجلامعة املفتوحة يف اململكة العربية السعودية



 
 

دريس حول أسئلة داللة إحصائية من وجهة نظر أعضاء هيئة التال يوجد فروق ذات  :ثالثاً      
       .الكلية، أو الدرجة العلمية، أو سنوات التدريس، أو اجلنسية: ربعة تعزى إىل اختالفألالدراسة ا

ما مدى قدرة اجلامعة املفتوحة على التخفيف من املشكالت اليت يواجهها : بالنسبة للسؤال الثاين وهو
ما الربامج والتخصصات اليت : ال الثالث وهوالتعليم اجلامعي يف اململكة العربية السعودية؟ أو السؤ 

مالصعوبات اليت يواجهها إنشاء جامعة مفتوحة؟ : تقدمها اجلامعة املفتوحة؟ وأيضًا السؤال الرابع وهو
وفسر الباحث ذلك بأَن أفراد العينة جتمعهم صفات مشرتكة من حيث عملهم يف جامعات تقليدية، 

بوي وكذلك إعدادهم الرت  من كان منهم يف الكليات العلمية،وتدريسهم لطالهبم بطرق تقليديه؛ حىت 
متشابه وإن اختلفت جنسياهتم العربية، إضافة أنَه ال توجد دولة عربية رائدة وذات باع طويل يف هذه 

حىت ختتلف وجهات النظر السعوديني عن غري السعوديني من أعضاء  –اجلامعة املفتوحة  -التجربة 
 .هيئة التدريس

اململكة يف البدء يف التخطيط إلنشاء جامعة مفتوحة : وخرجت الدراسة بالتوصيات التالية        
املفتوحة  ل على ربط برامج وختصصات اجلامعةوالعم. العربية السعودية نظرًا للحاجة امللحة إلنشائها

امعات السعودية وإنشاء قسم يف إحدى اجل. األفراد واجملتمع، وسوق العمل، وخطط التنمية: حباجات
ختريج املتخصصني يف جمال التعليم : مبدئياً يعىن بالتعليم اجلامعي املفتوح والتعليم عن بعد تكون وظيفته

اجلامعي املفتوح، ويتوىل التدريب األكادمييني الراغبني يف العمل يف اجلامعة املفتوحة وخصوصًا اهليئة 
اد الربامج واملناهج اليت تدَرس يف اجلامعة املفتوحة، اإلدارية، وكذلك تدريب املتخصصني على كيفية إعد

والعمل على تذليل الصعوبات اليت تواجه . وضرورة أن تكون الربامج املطروحة مرتبطة حباجات اجملتمع
إنشاء اجلامعة املفتوحة هبذا األسلوب من التعليم، وتوفري وسائل االتصال والتقنيات احلديثة اليت تعتمد 

والعمل على الرتمجة من اللغات األخرى إىل . املفتوحة يف سبيل تقدمي اخلدمات التعليمية عليها اجلامعة
والتعليم املفتوح، واجلامعة املفتوحة، وكل ماله عالقة باجملاالت . اللغة العربية فيما يتعلق بالتعليم عن بعد

 .يف تلك الفروع من املعرفةالسابقة حلاجة املكتبة العربية لذلك، وافتقارها للمادة العلمية الكافية 

       

 



 
 

 

 


