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ملخص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل دور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة
املعا�رصة من وجهات نظر الدار�سني يف جامعة القد�س املفتوحة-منطقة �أريحا التعليمة،
و�أجابت عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
1 .1ما دور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة من وجهات نظر طلبة
جامعة القد�س املفتوحة-منطقة �أريحا التعليمية؟
كما حتققت من الفر�ضيات ال�صفرية الآتية:
2 .2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة( )0.05= αيف متو�سطات
ا�ستجابات الطلبة لدور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة تعزى
ملتغري اجلن�س ،ومتغري التخ�ص�ص ،ومتغري امل�ستوى الأكادميي ،و متغري العمر.
وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي ملالءمته لأغرا�ض الدرا�سة .وتكون
جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة جامعة القد�س املفتوحة-منطقة �أريحا التعليمية،
والبالغ عددهم( )847طالبا وطالبة خالل �شهر ت�رشين �أول من العام الدرا�سي -2007
 2008موزعني على �سبعة تخ�ص�صات ،كما دلت عليهم �إح�صائيات ق�سم القبول والت�سجيل
واالمتحانات يف املنطقة التعليمية.
وطبقت اال�ستبانة على عينة جمموعها( )700من الطلبة ممن ا�ستطاع الباحث الو�صول
�إليهم من جميع التخ�ص�صات يف اجلامعة.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة طورها بنف�سه ،و تكونت من()64
فقرة يف �صورتها النهائية موزعة على( )7جماالت بعد الت�أكد من �صدقها بالتحكيم ،ومن
ثباتها الكلي با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا حيث و�صل ثباتها الكلي �إىل(.)0.90
وا�ستخدم الباحث التحاليل الإح�صائية الآتية:
املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،والن�سب املئوية لكل فقرة ،والدرجة
الكلية لكل املجاالت للإجابة عن ال�س�ؤال الأول .وحتليل التباين الأحادي واختبار L.S.D
للمقارنات البعدية ،واختبار(ت) للمجموعات امل�ستقلة الختبار فر�ضيات الدرا�سة ،وتو�صلت
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الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
1 .1ح�صلت جماالت الدرا�سة ال�سبعة كافة على درجة موافقة(كبرية) مبتو�سط كلي مقداره
 3.015بن�سبة مئوية �أكرث من(.)%70
2 .2حظي املجال النف�سي باالهتمام الأكرب من الدار�سني من بني املجاالت ال�سبعة.
 3 .3حظي املجال االقت�صادي والإنتاجي باالهتمام الأقل من الدار�سني من بني املجاالت
ال�سبعة.
4 .4ح�صلت(� )8أدوار من بني( )64دوراً على درجة موافقة(كبرية جدا) �أكرث من(.)%80
5 .5ح�صل( )46دور اًعلى درجة موافقة(كبرية) �أكرث من(.)%70
6 .6ح�صلت(� )10أدوار على درجة موافقة(متو�سطة) �أكرث من(.)%60
7 .7مل يح�صل �أي من الأدوار على درجة موافقة �أقل من متو�سطة )%60(،فما دون.
8 .8مل تكن الفروق دالة �إح�صائية عند م�ستوى( )0.05= αبني الطلبة الذكور والإناث� ،إذ
بلغ م�ستوى الداللة الإح�صائية(.)0.448
9 .9وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى( )0.05= αبني متو�سطات وجهة
نظر الطلبة ب�سبب اختالف تخ�ص�صاتهم الأكادميية ،وكانت الفروق ل�صالح الرتبية
االبتدائية ،والرتبية الإ�سالمية ،واللغة العربية.
1010وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى( )0.05= αبني متو�سطات وجهة نظر
الطلبة ب�سبب اختالف م�ستوياتهم الأكادميية ل�صالح امل�ستوى الأول وامل�ستوى الثاين.
 1111عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات وجهة نظر الطلبة تبعا ملتغري العمر.
1212خرجت الدرا�سة مبجموعة من التو�صيات املبنية على نتائجها.
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Abstract
This study aimed to determine the role of higher education in preparing
student for contemporary life viewed by scholars at Al-Quds Open UniversityJericho Educational Region, and it answered the following main question:
What is the role of university education in preparing students for
contemporary life viewed by scholars at Al-Quds Open University/
Jericho Educational Region? The study also examined the following null
hypothesis:
There were no significant statistical differences at the statistical
level(α=0.05)in the averages of students responses of the role of higher
education in preparing students for contemporary life due to: gender,
specialization, academic level and life variables.
The researcher used the descriptive survey method for the purposes
of the study.
The population of the study consisted of all student at Al-Quds Open
University /Jericho Educational Region:(847) male and female student
during October of the academic year 2007/2008, distributed in seven
disciplines, as shown by statistics of admission, registration and examination
department in the educational region. The questionnaire was applied to the
total sample of(700) students who were being able to be reached by the
researcher from all disciplines at the university.
The achieve of the objectives of the study, the researcher used the
questionnaire which he developed himself and consisted of(64) items
finalized and were distributed in(7) disciplines, after ascertaining validity
arbitration and over all reliability by computing Chronbah Alpha which it’s
total was(0.90).
To answer the first question, the researcher used the following
statistical analysis: arithmetical average, standard deviation, percentage of
each item and the total degree of the all admission. He also used(one way
analysis of variances) and(L.S.D) dimensional comparisons, and(T-Test)
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for independent group to test the study hypotheses.
The study concluded the following findings:
1. All seven dimensions of the study received the degree of consent(large)
with total average of 3.015 and more than(70%) of percentage.
2. Psychological dimensions received most of scholars’ interest from
among the seven disciplines.
3. Economic and productive dimensions received least attention of scholars
from among the seven disciplines.
4. (8) items from among(64) items received the degree of consent(very
large) more than(80%).
5. (46) items received the degree of approval(large) more than(70%).
6. (10) items received the degree of consent(medium) more than(60%).
7. None of the items received the degree of consent(lower than medium)
(60%) or below.
8. There were no significant statistical differences at the level(α=
0.05) between males and females, were the level of statistical
significant(0.448).
9. There were significant statistical differences at the level(α= 0.05)
between the average of the view point of students because of their
different academic specialization, and the differences were in favor
of: Primary Education, Islamic Education and Arabic Language.
10. There were significant statistical differences at the level(α= 0.05)
between the average of the view point of students because of their
different academic levels in favor of the first level and second level.
11. Here were no significant statistical differences between the average of
the view point of students according to age variable.
12. The study concluded a set of recommendations based on its findings.
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خلفية البحث

ميثل النظام التعليمي اجلامعي الأ�سا�س الذي تنمو يف �إطاره العديد من ال�سمات
ال�شخ�صية للمتعلمني ،وتتحدد قيمة �أي نظام تعليمي بقدرته على حتقيق �أهدافه التي قام
على �أ�سا�سها ،والتعليم واحد من �أهم �أ�سا�سيات احلياة بالن�سبة للفرد ،فمن خالله يت�شكل فكر
الإن�سان ويزداد عمقا وات�ساعا ،وبو�ساطته يزداد وعيه الثقايف وال�سيا�سي ،ودوره االجتماعي،
و التكيف مع الظروف وامل�ستجدات واملتغريات التي يواجهها يف حياته اخلا�صة والعامة.
ونظرا لتعر�ض املجتمعات يف العقود الأخرية للعديد من التغريات يف خمتلف نواحي
احلياة ،وما لهذه التغريات من انعكا�س مبا�رش على ما يتوقعه املجتمع وم�ؤ�س�ساته من التعليم،
لذا بات من ال�رضوري �أن يواكب ذلك تغيري يف �أهداف التعليم اجلامعي و �أدواره وم�ضامينه
و�أ�ساليبه وخمرجاته .وملا كان النظام التعليمي جزءاً من النظام املجتمعي الذي يربي الفرد،
ويع ُده حلياته حا�رضا وم�ستقبال ،ويك�سبه املعارف واالجتاهات والقيم ،وي�شكل �شخ�صيته
ملواجهة حتديات الع�رص ،فقد بات من امل�ؤكد �أن يكون التعليم اجلامعي �أحد الأركان الرئي�سة
التي ينبغي عليه القيام بهذا الدور احليوي خلدمة املجتمع و�أهدافه ،وال �سيما �أن اجلامعة هي
امل�ؤ�س�سة التعليمية القادرة على تطوير املوارد الب�رشية ،وتزويد جميع امل�ؤ�س�سات الأخرى
بالتخ�ص�صات والكوادر الب�رشية الالزمة ملتطلبات التنمية ال�شاملة يف املجتمع.
وتعد اجلودة �أحد �أهم الو�سائل والأ�ساليب لتح�سني نوعية التعليم ،واالرتقاء مب�ستوى
�أدائه يف الع�رص احلا�رض الذي يطلق عليه بع�ض املفكرين ب�أنه “ع�رص اجلودة’’ ،فلم تعد
اجلودة ترفا ترنو �إليه امل�ؤ�س�سات التعليمية� ،أو بديال ت�أخذ به �أو ترتكه الأنظمة التعليمية،
بل �أ�صبحت �رضورة ملحة متليها حركة احلياة املعا�رصة ،وهي دليل على بقاء الروح وروح
البقاء لدى املنظمة �أو امل�ؤ�س�سة التعليمية�(.شفي.)2005 ،
واجلودة يف التعليم عملية توثيق للربامج والإجراءات ،وتطبيق للأنظمة واللوائح
والتوجيهات ،تهدف �إىل حتقيق نقلة نوعية يف عملية الرتبية والتعليم يف جميع اجلوانب
العقلية واجل�سمية والنف�سية والروحية واالجتماعية ،وال يتحقق ذلك �إال ب�إتقان الأعمال
وح�سن �إدارتها(.الإدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة.)2005 ،
ونظـرا لأهمية الدور الـذي ت�ؤديه اجلـامعة يف تدعيم ال�سـلوك ،ف�إن(بار�سـونز 1997
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( )Parsonsي�ؤكد الدور اال�ستقاليل لطلبتها باعتباره مظهرا من مظاهر ت�أ�صيل العقالنية
املعرفية يف املجتمع وت�شكيل الإبداعات املختلفة .وترى (امل�سند� )1998 ،أن اجلامعات
متار�س دورا �أ�سا�سيا يف عملية التنمية لأنها امل�س�ؤولة عن تلبية حاجات املجتمع من القوى
الب�رشية املزودة باملهارات الفكرية واملهنية ،وهي امل�س�ؤولة �أي�ضا عن تربية الإن�سان نف�سيا
واجتماعيا ،مما ي�سهل عليه قبول التغري االجتماعي .واجلامعة �إذ ترتبع على قمة هرم النظام
التعليمي والرتبوي ،لإعداد املوارد الب�رشية التي ت�ستجيب ملنطلقات التنمية االجتماعية
ال�شاملة ،ف�إنها ت�ؤدي ر�سالتها يف �صياغة ال�شباب فكرا وفعال و وجدانا وانتماء .و قيادات
املجتمع العليا يف خمتلف املراكز العلمية واالقت�صادية وال�سيا�سية والإدارية والثقافية،
هم من خمرجاتها يف الغالب ،و بقدر ما ت�ستطيع هذه اجلامعات �أن تعلم وتربيه الإن�سان
على ا�ستخدام الطريقة العلمية يف حل امل�شكالت واتخاذ القرارات ،والتكيف مع امل�ستجدات،
و�إك�سابه القدرة على احلركة يف جمال تخ�ص�صه ،بقدر ما يتقدم املجتمع وينمو ويتطور،
وبعك�س ذلك �سيبقى املجتمع يراوح مكانه �أو يتقهقر �إىل الوراء.
وقد �أ�شار(ا�ستيتيه� )1984 ،إىل �أنه بالنظر لتميز هذا الع�رص بالتغريات ال�رسيعة ،وبفعل
انت�شار املعرفة العلمية والتقنية ،فقد فر�ضت على �أنظمة التعليم مهمات جديدة يف جمال �إعداد
القوى امل�ؤهلة ،وفقا حلاجات املجتمع املتطورة ،واجلامعة ب�صفتها نظاما اجتماعيا و�إداريا
مفتوحا ينبغي �أن تت�سم بالتفاعل مع البيئة املحيطة ،فتت�أثر بها وت�ؤثر فيها.
ويرى بوون وزمال�ؤه(� )1977,Bowenأن التعليم اجلامعي يزيد من الكفاءة العلمية
للمتعلمني ،ويزيد من قدرتهم على مواجهة م�شكالت احلياة وحلها ،كما ي�ساعد على تنمية
املهارات لديهم� .أما دوجال�س ،)Douglass(1977فريى� ،أن التعليم اجلامعي يزيد
من قدرة الفرد على تر�شيد الإنفاق ،وزيادة االدخار واال�ستثمار والتخطيط بكفاءة لنمو
الأ�رسة والتكيف ال�رسيع مع املتغريات وامل�ستجدات .وي�ضيف(عبد ال�سميع � )1995أ ن
حجر الزاوية يف التعليم اجلامعي لي�س تدري�س احلقائق العظمى ،ولكن تدري�س احلقائق
بطريقة عظيمة .ويقول كالجان(� )1999,Kellaghanإن العديد من الدول تظهر عدم ر�ضا
عن �إجنازات الطلبة النا�شئ عن �سوء النظام التعليمي ،وتدرك عدم االن�سجام بني خمرجات
التعليم وحاجات املجتمع ،من جهته يرى كار�سنت(� )1999 ,Karstenأن عمليات التطوير
الرتبوي ،يف العديد من الدول الأوروبية ،حتى يف ال�سنوات القليلة املا�ضية كانت تركز
على الإدارة والنظام الرتبوي ،وتعطي اهتمام ًا قلي ًال للعملية التعليمية نف�سها .وي�صف
جايوك�س( )Jyox ,1996معظم اجلامعات يف الدول النامية �أنها بحاجة �إىل �إ�صالح ،و�أنها
�أمام طريق طويل ينبغي عليها ال�سري فيه.
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وت�شتق اجلامعة �أهدافها وقيمها ومواردها ومعلوماتها من البيئة املحيطة ،و�إىل البيئة
املحيطة تعاد هذه الأهداف والقيم واملوارد على �شكل �إجنازات علمية ،وخدمات بحثية� ،أو قوى
عاملة م�ؤهلة ومدربة بعد معاجلة خا�صة لهذه املدخالت(،حمد� .)1998 ،أما(ر�ضا،)1997 ،
فريى �أن هناك نوعني من ال�سيا�سة التعليمية� ،سيا�سة تعليمية موجهة ت�ستبطن �أزمات احلالة
وتعطيها وجهة معينة ح�سما لتناق�ضاتها ،و �سيا�سة م�ستجيبة تتوخى تلطيف درجة ال�شدة
يف �أزمات الواقع ،لكن تبعدها عن احلل اجلذري .بينما يرى(الأ�سد� )1995 ،أن ر�سالة التعليم
اجلامعي ،ال تنح�رص يف توفري مطالب التنمية وحدها ،و�إمنا متتد لت�شمل مطالب املجتمع
الوا�سع ،وهي �أرحب من مطالب خطة التنمية ،لأنها متتد لت�شمل حاجات الأفراد ورغباتهم
وطموحاتهم يف اال�ستزادة من حت�صيل املعرفة ،وطلب الثقافة وتو�سيع املدارك.
من هنا يجب �أن ال ينظر �إىل التعليم اجلامعي على �أنه احل�صول على م�ؤهل معرتف
به ،ي�ضم ال�شخ�ص �إىل الطبقة املتعلمة عن طريق احلراك االجتماعي الذي ينتج عن التعليم،
بل هو �إعداد متوازن للحياة الع�رصية املنتجة يف ظل ظروف وعالقات متداخلة و متنوعة،
فامل�صالح والفر�ص ومطالب احلياة ال تقت�رص على ب�ضعة مو�ضوعات يختار ال�شخ�ص
درا�ستها ،و�إمنا ت�شمل املجتمع بكل نواحيه؛ لذلك ينبغي �أن تعنى �أدوار التعليم اجلامعي
و�سيا�ساته ،بربط الواقع وامل�ستجدات واملتغريات العلمية واالجتماعية واالقت�صادية التي
تواجه حاجات املجتمع مبتطلباته النمائية.
األدوار املنوطة باجلامعات وسياساتها التعليمية.

كان من ال�سهل يف املا�ضي على �أي جمتمع �أن يعد �أبناءه للم�ستقبل الذي يريده،
وكانت توقعاته غالبا ما تتحقق ،فاملتغريات كانت حمدودة وبطيئة الت�أثري ،و�أمناط احلياة
كانت رتيبة �شبه ثابتة� ،أما ما ي�شاهد حاليا من تزايد �رسيع يف منو حقول املعرفة ،والعلم
واالت�صاالت واملعلومات ،فيفر�ض نظرة جديدة لأدوار التعليم اجلامعي ،نظرة تتكامل
فيها الأدوار بني امل�ؤ�س�سات كافة ذات الت�أثري يف تهيئة الإن�سان وتن�شئته ،ومما ال �شك فيه
�أن الأعداد املتعاظمة من الأميني �أو املتعلمني العاطلني عن العمل �أو العاملني من ذوي
الكفاءة الإنتاجية املتدنية ،هي خري �شاهد على ق�صور الدور التعليمي للجامعات يف تلبية
االحتياجات االقت�صادية واالجتماعية والأخالقية التي يجب �أن تكون.
ولقد �شهد التعليم العايل يف الوطن العربي خالل العقدين الأخريين من القرن الع�رشين
تطورا ومنوا ملحوظني ،ت�ؤكده الزيادة يف عدد امل�ؤ�س�سات اجلامعية ،و�أعداد الطلبة امل�سجلني،
و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،و�أع�ضاء الهيئة الإدارية والفنية ،وكذلك زيادة يف حجم الإنفاق
على هذا القطاع التعليمي املهم ومع ذلك كله ،ف�إن هناك العديد من الق�ضايا وامل�شكالت
والتحديات ،ما زالت تواجه التعليم العايل يف الوطن العربي.
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و خل�ص(اخلطيب )1994 ،هذه الق�ضايا وامل�شكالت والتحديات مبا ي�أتي:
1 .1التزايد الكبري وال�رسيع يف �أعداد الطالب� :إن التزايد الكبري يف �أعداد الطالب الراغبني يف
االلتحاق يف اجلامعات ،واحتماالت التو�سع الكبري يف الطلب االجتماعي على التعليم
اجلامعي ،وعدم قدرة اجلامعات على ا�ستيعاب الأعداد املتزايدة من الطالب الذين
ينهون املرحلة الثانوية هو من �أوىل امل�شكالت والتحديات التي تواجه التعليم العايل.
2 .2انعدام املواءمة بني نواجت التعليم العايل واحتياجات خطط التنمية� :إن ال�سيا�سات
املعتمدة يف قبول الطلبة ال تقررها احتياجات خطط التنمية الوطنية من العمالة
املاهرة ،و�إمنا تقررها القيم االجتماعية ال�سائدة التي ما زالت تف�ضل الدرا�سات
الأدبية والإن�سانية على الدرا�سات املهنية والتطبيقية ،ويربز ذلك وا�ضحا يف اختالل
التوازن بني النمو الكمي لأعداد الطلبة امللتحقني باجلامعات ،وبني نوعية التعليم
اجلامعي وجودته.
و�أ�ضاف(بوبطانة )1988 ،عددا �آخر من ق�ضايا التعليم اجلامعي وحتدياته و منها
 1 .1التو�سع الكبري يف ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة واالعتماد عليها مما يتطلب التو�سع
يف �إحداث تغيريات جوهرية يف �أمناط امل�ؤ�س�سات ،وخلق نوع من التوازن يف االلتحاق
بني الفروع العلمية والإن�سانية.
 2 .2قلة خم�ص�صات البحث العلمي و�أثرها على خطط التنمية وم�شاريعها.
وذكر(كمال � )1995أن التعليم اجلامعي يواجه عددا من التحديات منها:
•تو�صيل التعليم اجلامعي �إىل القطاعات التي ما زالت حمرومة منه.
•جتديد التعليم وحتديثه وجعله �أكرث ان�سجاما وتوافقا مع حاجات املجتمع العربي.
•الإفادة من التكنولوجيا واملعلومات احلديثة.
•مواجهة التحديات والتغريات امل�ستقبلية.
كما نوه(دغيم� )1996 ،إىل عدد �آخر من الق�ضايا وامل�شكالت التي تواجه التعليم
اجلامعي نذكر منها:
�1 .1سيا�سات القبول :حيث ال توجد معايري حمددة لقبول الطلبة با�ستثناء التقدير العام
والدرجات التي يح�صلون عليها يف الثانوية العامة ،دون معرفة الحتياجات �سوق
العمل� ،أو خطط التنمية.
2 .2نق�ص �أع�ضاء هيئة التدري�س :و لتفادي هذا النق�ص ينبغي و�ضع خطة �إ�سرتاتيجية
جادة على امل�ستوى املحلي والعربي ،لإعداد كوادر تدري�سية م�ؤهلة علميا ومهنيا ل�سد
النق�ص الذي يزداد �سنة بعد �سنة.
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3 .3هيكلة التعليم اجلامعي:
ينبغي �إعادة النظر يف هيكلة التعليم اجلامعي والعايل ملواجهة التحديات التي
يواجهها الوطن العربي يف مطلع القرن احلادي والع�رشين مبا ي�شهده من تقدم مذهل
يف العلم والتقنية ،وات�ساع يف الفجوة بني الأقطار املتقدمة والنامية ،الأمر الذي
ي�ستدعي مراجعة ر�سالة اجلامعة ومدى توفيقها �أو �إخفاقها يف حتقيق �أهدافها.
4 .4الإدارة اجلامعية التي ميكن تن�شيطها بالدورات التدريبية للإداريني والأكادمييني
الذين يتولون منا�صب قيادية لتطوير �إدارة جامعاتهم ،واالرتفاع مب�ستوى �أدائها،
ومواكبة التقدم العلمي والتقني يف �سبيل ذلك.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هناك تباينا يف ت�صور الغاية من التعليم اجلامعي و فل�سفته ،ذلك
�أن لكل جمتمع فل�سفته التي حتكم م�سريته ،وهذه الفل�سفة هي جمموعة من املرتكزات واملبادئ
التي يطورها املجتمع بخرباته املرتاكمة ،والفل�سفة التعليمية كما ي�صفها(التل )1983 ،هي
بعد من �أبعاد الفل�سفة العامة للمجتمع التي تخت�ص ب�ضبط م�سريته التعليمية وتوجيهها ،حيث
�إن فل�سفة التعليم هي امتداد ع�ضوي وظيفي لفل�سفة املجتمع يف نظرته للإن�سان ،والكون،
واحلياة ،واملوت .وعرف(بطاح ،و�آخرون )1992 ،فل�سفة التعليم على �أنها جملة مت�سقة من
املوجهات الفكرية العامة للتعليم اجلامعي ،وهي �أ�صول فكرية عامة حتدد ال�سيا�سات واملراجع
والتنظيمات ،والن�شاطات الالمنهجية ،واجتاهات اخلطط الدرا�سية وحمتوياتها ،واال�سرتاتيجيات
العامة للتعليم والتعلم والتقييم ،وحتدد الهيكل العام لبنية التعليم اجلامعي ومكوناته.
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن فل�سفة اجلامعات الفل�سطينية ت�سعى لتوفري احلرية الأكادميية
امل�س�ؤولة ،والتفاعل اخل�صب وامل�شاركة يف الفعاليات اجلامعية كافة ،واالهتمام بالكيف ال بالكم،
ومن هنا د�أبت هذه اجلامعات على �إعداد الإن�سان املتميز يف حقل تخ�ص�صه ،القادر على خو�ض
غمار احلياة ،بروح علمية وعقل مبدع ،ومنحه الثقة والقدرة على حتمل م�س�ؤوليته التعليمية،
وتنمية روح البحث واال�ستق�صاء يف نف�سه ،وتوجيهه نحو منهج التفكري ال�سليم واملنطقي.
وعلى الرغم من التحديات الكبرية التي واجهت م�سرية التعليم العايل يف الأرا�ضي
الفل�سطينية يف ظل االحتالل الإ�رسائي�أتي ،ف�إن هذا القطاع ا�ستطاع بناء قاعدته الأ�سا�سية،
حيث و�صل عدد اجلامعات الفل�سطينية �إىل �إحدى ع�رشة جامعة يف بداية العام الدرا�سي
 2002-2001مع العلم �أن ثماين جامعات �أن�شئت قبل قيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف
العام  ، 1994يف حني ُحولت ثالث كليات �إىل جامعات(.عرمان� ،2002 ،ص .)26
وكان من املتوقع �أن ت�شجع عملية التطور ال�رسيعة التي �شهدتها بع�ض اجلامعات
بطرحها برامج تخ�ص�صية متنوعة ومتميزة ،وتوفري تعليم ذي جودة عالية لتخريج
جامعيني تن�سجم م�ؤهالتهم وقدراتهم مع متطلبات �سوق العمل� ،إال �أن ما حدث كان عك�س
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ذلك ،حيث �أن�شئت تلك اجلامعات دون �أي تن�سيق فيما بينها ،وكانت كل جامعة م�ستقلة
عن الأخرى يف �ش�ؤونها املالية والأكادميية والإدارية و�إن كثريا من اجلامعات ما زالت
تفتقر �إىل الإمكانيات الالزمة لإنتاج اخلدمات التي تن�سجم مع احتياجات املجتمع ،مثل:
اال�ست�شارات والدورات التدريبية والبحوث با�ستثناء جامعة النجاح الوطنية وبوليتكنيك
فل�سطني اللتني يغطي مردودهما من �إنتاج تلك اخلدمات( )%10من الإنفاق اجلاري فقط،
وهذا االفتقار يعزى لعدم توافر املوارد املالية التي ميكن ا�ستثمارها يف �إنتاج اخلدمات
التي يحتاجاها املجتمع(.اجلعفري� 2002 ،ص .)43
ومن املالحظ �أن اجلامعات الفل�سطينية قد اتبعت النهج نف�سه الذي �سارت عليه البلدان
العربية ،وهو التو�سع الأفقي والكمي بدون �أي تو�سع يف العمق والنوع ،فخريجو اجلامعات
يفتقرون �إىل كثري من اخلربات التي يتمتع بها طالب اجلامعات يف البلدان املتقدمة ،وهناك
�ضعف �شديد يف �إتقان اللغات الأجنبية واملهارات التقنية ،كما �أن هناك نق�صا يف املعاهد
الفنية ،واملوجود منها ما زال يتبع �أ�ساليب قدمية ،ومل يواكب التطورات التكنولوجية
احلديثة(.مكحول و�آخرون� 2001 ،ص .)28
أسباب الفجوة بني التخصصات وسوق العمل:

هناك العديد من الأ�سباب التي تقف وراء ات�ساع الفجوة القائمة بني التخ�ص�صات
الأكادميية املوجودة يف اجلامعات الفل�سطينية وحاجة �سوق العمل للخريجني ،ومن جملة
هذه الأ�سباب:
•الت�شوهات اجلوهرية احلا�صلة يف �سوق العمل الفل�سطيني ،التي نتجت عن تخلف البنية
االقت�صادية الفل�سطينية ،وعجزها املتنامي عن توفري فر�ص عمل ،حيث �أن  %94من
املن�ش�آت االقت�صادية من�ش�آت �صغرية توظف �أقل من خم�سة عمال ،كما �أن  %10فقط
من العاملني يف القطاع اخلا�ص ميتلكون م�ؤهال علميا عاليا(جامعي �أو متو�سط) ،و
 %90ال تتعدى �سنوات درا�ستهم املرحلة الثانوية ،فيما يرتكز خريجو التعليم العايل
يف القطاع احلكومي ،وبخا�صة يف �سلك التعليم.
•�ضعف كفاءة خريجي م�ؤ�س�سات التعليم العايل الفل�سطيني وحمدودية مهاراتهم ،فهم
يفتقرون �إىل املعارف التطبيقية والتدريب ب�سبب �ضعف نظام التعليم الفل�سطيني
الذي ما زال يعتمد �أ�سلوب التلقني عو�ضا عن التحليل ،عالوة على �ضعف التفاعل بني
م�ؤ�س�سات التعليم العايل اجلامعي واملهني وبني م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ،الأمر الذي
ي�ؤدي �إىل احلد من املهارات التطبيقية لدى اخلريجني.
•عدم حتقيق التوازن بني التخ�ص�صات التعليمية والتخ�ص�صات التطبيقية من جهة ،وبني
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خريجي اجلامعات من جهة �أخرى ،و�أدى ذلك �إىل تقلي�ص ن�سبة اخلريجني العاملني يف
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية �إىل جمموع العاملني فيها.
•عدم �إعادة النظر يف هياكل م�ؤ�س�سات التعليم العايل القائمة وبراجمها ،وكذلك عدم
�إقامة نظم اعتماد جدية تطبق بو�ضوح و�شفافية ،حتى ميكن ربط التخ�ص�صات
باحتياجات �سوق العمل ،فاملطلوب اعتماد برامج متنوعة ال ن�سخا مكررة من برامج
قدمية ن�سخت من خطط اجلامعات العربية.
•�ضعف التن�سيق �أو فقدانه بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل وم�ؤ�س�سات القطاعني العام
واخلا�ص ،فعلى الطرفني �أن يت�شاورا فيما بينهما ملعرفة احتياجات القطاعني من
اخلريجني كما ونوعا� ،إ�ضافة �إىل معرفة التخ�ص�صات املطروحة واجلديدة.
•عدم توافر املعلومات الكافية عن القطاعات التي تعاين من نق�ص يف الكوادر الب�رشية
املتدربة واملتعلمة ،التي ميكن �أن يكون لها دور يف توجيه الطلبة نحو اختيار
التخ�ص�صات املنا�سبة� ،إ�ضافة �إىل �أن اختيار اخلريج لتخ�ص�صه ال يعتمد على �أي تخطيط
م�سبق� ،أو �أي ارتباط ب�سوق العمل املحلية ،و�إمنا ي�أتي نتيجة لطموح �أو رغبة �شخ�صية
بغ�ض النظر عن املعرفة امل�سبقة بنوع الوظيفة التي ميكن �أن ي�شغلها اخلريج.
•االفتقار �إىل خطة وطنية تنموية �شاملة توجه عمل م�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية املختلفة،
وت�ضمن ات�ساق �سيا�ساتها وتنا�سقها ،وعدم ارتباط ال�سيا�سة التعليمية ب�أهداف التنمية
املجتمعية ،مما �أدى �إىل ات�ساع االنف�صام والفجوة يف العالقة بني خريجي اجلامعات
الفل�سطينية ومتطلبات �سوق العمل.
•االفتقار �إىل قاعدة معلومات وطنية متاحة حول خ�صائ�ص عر�ض العمل والطلب يف
�سوق العمل املحلية ،حيث �إن هناك غياب هاج�س �إيجاد فر�ص عمل لدى الطلبة عند
اختيارهم لتخ�ص�صاتهم العلمية واملهنية.
•�صغر حجم �سوق العمل الفل�سطينية وحمدوديتها ،وعدم قدرتها على مواكبة معدالت
النمو املرتفعة واملت�سارعة يف قوة العمل� ،سواء ب�سبب ارتفاع معدالت النمو ال�سكاين
الفل�سطيني� ،أم ب�سبب �سيا�سات االحتالل الإ�رسائي�أتي الهادفة �إىل �إخ�ضاع االقت�صاد
الفل�سطيني خلدمة االقت�صاد الإ�رسائي�أتي وتبعيته ،ومنع منو قاعدته الإنتاجية
الت�شغي�أتية وتعطيلها.
•�ضعف ال�شعور بقيمة العمل لدى بع�ض خريجي اجلامعات ،وعزوف بع�ضهم الآخر عن
العمل احلر ب�سبب اخلوف من املخاطرة ،عالوة على �ضعف الرغبة لدى م�ؤ�س�سات القطاعني
العام واخلا�ص يف م�ساعدة م�ؤ�س�سات التعليم العايل على تدري�س م�ساقات تطبيقية� ،إىل
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جانب عدم امل�ساهمة يف دعم الو�سائل التعليمية ومتويلها ،مثل املختربات واملكتبات.
هذه العوامل وغريها جميعا تت�شابك يف ما بينها لتخلق الفجوة القائمة بني
التخ�ص�صات الأكادميية يف اجلامعات الفل�سطينية ،واحتياجات �سوق العمل املحلية ،بحيث
ال ميكن لهذه الفجوة �إن يتم ج�رسها �أو احلد منها طاملا بقيت هذه العوامل متزايدة ،وت�أخذ
م�سارات ذات بواعث �سلبية على جممل عنا�رص ذات ال�ش�أن و�أطرافها واملتمثلة �أ�سا�سا هنا
يف اخلريجني العاطلني عن العمل(.الفطافطه� ،2007 ،ص .)931
بعد ما تقدم من عر�ض لواقع التعليم اجلامعي وم�شكالته والتحديات التي تواجهه،
و�إدراكا للمرحلة التي يعي�شها العامل ،والتي تت�سم بالتغري املت�سارع ،وانعكا�س ذلك على
مناحي احلياة كافة ،و�أثر ذلك على مفاهيم الإن�سان ومعتقداته واهتماماته ،وميوله،
وقيمه ،و�أمناط �سلوكه ،فال بد من عر�ض عدد من املبادئ والتوجهات التي ينبغي �أن ترتكز
عليها الأدوار املنوطة بالتعليم اجلامعي لتعد الإن�سان العربي وترقى به ،لأنه الأ�سا�س يف
الإعداد للم�ستقبل ،وهو امل�أمول ملواجهة امل�ستجدات والتعامل معها ب�إيجابية ال�ستيعاب
النافع واملفيد منها ،وفيما ي�أتي عر�ض لأهم هذه املبادئ:
1 .1مواجهة التزايد يف �أعداد الطالب الذين هم يف �سن التعليم اجلامعي :يتوقع �أن
ي�سجل يف م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي يف الوطن العربي حوايل  10 .2مليون طالب يف
�سنة( ،)2008وهذه الأعداد بحاجة �إىل م�ؤ�س�سات تعليمية ت�ستوعبها ،بالكيفية التي
تتوافر لهم فيها الإمكانات واملباين ،واملكتبات ،واملختربات … .الخ ،مبوا�صفات ال
ت�ؤثر على م�ستوى التح�صيل العلمي ،وعدم تغليب الكم على الكيف.
�2 .2سيا�سات القبول :من املعلوم �أنه ال توجد معايري حمددة لقبول الطلبة يف معظم جامعات
الدول العربية �سوى التقدير العام الذي يح�صلون عليها يف الثانوية ،لذا ينبغي �أن يتم
القبول ا�ستنادا لدرا�سات ميدانية حتدد بو�ساطتها احتياجات �سوق العمل ،ومتطلبات
خطط التنمية.
3 .3مواجهة النق�ص يف �أع�ضاء هيئة التدري�س :ينبغي و�ضع خطة �أو �إ�سرتاتيجية جادة
على امل�ستوى املحلي والعربي لإعداد كوادر تدري�سية م�ؤهلة علمية ومهنيا ل�سد النق�ص
املتزايد ،وهذا ب�سبب التطور الذي �شهدته م�ؤ�س�ساتنا التعليمية خالل العقدين.
4 .4هيكلة التعليم اجلامعي :يجب �إعادة النظر يف هيكلة التعليم اجلامعي ملواجهة
التحديات التي يواجهها الوطن العربي يف هذا القرن ،والتكيف مع التقدم املذهل يف
املعلوماتية والتقنية.
5 .5متويل التعليم اجلامعي :ينبغي توفري بدائل للتمويل �إ�ضافة للموارد احلالية وفيما
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ي�أتي بع�ض هذه املوارد:
•فر�ض ر�سوم بن�سبة �ضئيلة على الواردات وال�صادرات و�أرباح ال�رشكات وغريها
لت�ضاف �إىل �إيرادات م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي.
•ت�سويق اجلامعات نف�سها بعر�ض خدماتها لل�سوق املحلي ،وتقدمي اال�ست�شارات
واخلدمات التي يطلبها ال�سوق املحلي.
•ا�ستثمار بع�ض �أموال اجلامعات يف م�رشوعات �إنتاجية.
•تر�شيد الإنفاق يف اجلوانب الإدارية واال�ستهالكية التي ال مربر لها.
6 .6البحث العلمي :ال بد من ر�صد املخ�ص�صات الالزمة للبحث العلمي حتى نرقى
مب�ؤ�س�ساتنا و�رشكاتنا وم�صانعنا وتتقدم �أمتنا ،فالدول املتقدمة تخ�ص�ص ن�سبة من
دخلها القومي للبحث العلمي ،فهذه �أملانيا مثال تخ�ص�ص  %2من دخلها القومي للبحث
العلمي ،وفرن�سا تخ�ص�ص  ،%1.4كما ينبغي بناء قاعد ة معلوماتية لإنتاج الباحثني،
ميكن الرجوع �إليها يف الوقت املنا�سب وتكون متاحة للجميع.
7 .7تطوير الإدارة اجلامعية :وذلك بعقد دورات تن�شيطية للإداريني والأكادمييني الذين يتولون
منا�صب �إدارية لالرتفاع مب�ستوى �أدائها ومواكبة التقدم العلمي وامل�ستجدات العاملية.
8 .8الربط بني التخ�ص�صات واالحتياجات الفعلية :وذلك با�ستحداث �أمناط جديدة من
التعليم بدل التو�سع يف �إن�شاء اجلامعات التقليدية ،وال�سري نحو التعلم عن بعد �أو
الرتبية املفتوحة.
9 .9التعليم امل�ستمر :حيث ميكن �أن تقدمه اجلامعات بالتعاون مع القطاعني العام
واخلا�ص لتجديد املعلومات يف التخ�ص�صات املختلفة ،ورفع م�ستوى العاملني
يف القطاعني العام واخلا�ص.ودرا�سة احتياجات �سوق العمل ومتطلبات التنمية
وا�ستحداث التخ�ص�صات التي تلبي هذه االحتياجات.والتنويع يف التخ�ص�صات حتى
ال تكون كليات اجلامعة مكررة ،بل تفي باالحتياجات املحلية واجلديدة.
1010مواجهة التغريات امل�ستقبلية :وذلك بتقدمي تخ�ص�صات جديدة تواكب التقدم
العلمي والتقني ،وتلبي حاجات الثورة العلمية اجلديدة ،وا�ستك�شاف ما حتتاجه
املجتمعات العربية.
 1111ا�ستخدام �شبكات الإنرتنت يف التعليم اجلامعي ،من �أجل �إتاحة الفر�ص �أمام القادرين
على التعامل مع هذه التقنية ملوا�صلة التعليم اجلامعي.
1212ربط برامج التعليم اجلامعي ،ب�شبكة املعلومات ،ومراكز التطوير العلمي ،من �أجل
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ت�أمني تعليم نوعي يتالءم مع متطلبات ال�سوق والتكيف مع امل�ستجدات.
� 1313إعادة النظر يف املناهج و�أ�ساليب التدري�س ،ملواجهة �سمات احلياة املعا�رصة
التي تت�سم بال�رسعة يف كل �شيء ،والتناف�س احلاد يف كل �شيء ،وكرثة امل�شاكل
وتعقدها ،وزيادة كم الإنتاج ونوعه ،وهذا يحتاج �إىل عقول مبدعة خالقة لتحقيق
ال�سبق وال�سيطرة ،وهذا ال ميكن �أن يكت�سبه الطالب بالأ�ساليب التقليدية ،بل يتعلمه من
املواقف التعليمية التي يعدها الأ�ستاذ ليتحدى بها خربة الطالب ال�سابقة وعقله ،مما
يدفعه �إىل البحث والتفكري والت�أمل والتجريب.
1414تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية يف اجلامعات العربية لتخريج علميني
تكنولوجيني قادرين على نقل التكنولوجيا وتطويرها وتعديلها مبا يالئم احتياجات
الوطن العربي.
1515احلد من هجرة العلماء الباحثني الأكفاء واملتميزين و�إ�رشاكهم يف اتخاذ القرار،
وتوفري مراكز بحوث لهم ،ومنحهم الآمان واالحرتام والتقدير.
1616ت�أ�صيل الهوية الثقافية واحل�ضارية للأمة ،و�صيانتها من اال�ستالب ،وم�ساعدتها يف
التكيف مع املتغريات االجتماعية والثقافية ،مبا يكفل حتقيق التما�سك االجتماعي
بني خمرجات التعليم ،ويزيد من وعيهم نحو برامج العون الذاتي والعمل التطوعي
خلدمة املجتمع.
مشكلة الدراسة

�إن نظرة �رسيعة �إىل واقع امل�ؤ�س�سات التعليمية الفل�سطينية ومدى قدرتها على حتقيق
الطموحات ،جندها بعيدة �إىل حد ما عن معاجلة امل�شكالت والق�ضايا التعليمية املوجودة،
حيث ما زالت املناهج الدرا�سية �شديدة الرتكيز على الأ�ساليب والطرق التقليدية التي تعتمد
التلقني واحلفظ .ونظرا ملا يت�سم به القرن احلادي والع�رشون من تغريات �رسيعة ومتالحقة
يف خمتلف امليادين ،وخا�صة امليادين التعليمية والتكنولوجية ،وت�أثري هذه التغريات ب�شكل
مبا�رش على دور اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية يف امل�ستقبل ،لذا �أ�صبح من ال�رضوري
مراجعة الأدوار املنوطة باجلامعات و�سيا�ساتها التعليمية ملواكبة متطلبات احلا�رض،
ف�ضال عن املتطلبات امل�ستقبلية املتوقع حدوثها .وملا كان من ال�رضورة حترير التعليم
من الأ�ساليب والطرائق التعليمية التقليدية التي تركز على كم املعلومات املقدمة للمتعلم
ومدى �إتقانه لها ،والرتكيز على الأ�ساليب والطرائق التي يعتمدها املتعلم يف احل�صول على
املعلومات من م�صادر متعددة ،ف�إن هذا يثري العديد من الأ�سئلة منها :هل اجلامعات م�ؤهلة
ملواكبة هذه التغريات؟ وهل براجمها قادرة على التكيف مع م�ستجدات الع�رص املت�سارعة؟
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وهل الأدوار التي تقوم بها انطالقا من �أهدافها ور�سالتها قادرة على �إعداد الدار�س للحياة
املعا�رصة لكي ي�ؤدي �أدواره التي يتوقعها املجتمع منه ،وت�شكل �شخ�صيته الإن�سانية القادرة
على التنمية والتكيف ،وامتالك املنهجية العلمية يف التفكري املبدع والإنتاج املبتكر؟ .من
هنا حتددت م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
ما دور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة من وجهات نظر طلبة
جامعة القد�س املفتوحة-منطقة �أريحا التعليمية؟
وانبثق عن السؤال الرئيس الفرضيات اآلتية:

فر�ضيات الدرا�سة:
.1
.2

.3
.4

1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة( )0.05= αيف متو�سطات
ا�ستجابات الطلبة لدور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة تعزى
جلن�س الطالب(ذكر ،انثى).
2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة( )0.05= αيف متو�سطات
ا�ستجابات الطلبة لدور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة تعزى
لتخ�ص�ص الطالب(الرتبية االبتدائية ،الرتبية الإ�سالمية ،اللغة العربية ،اللغة االنكليزية،
االجتماعيات ،العلوم الإدارية واالقت�صادية ،اخلدمة االجتماعية.).
3ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة( )0.05= αيف متو�سطات
ا�ستجابات الطلبة لدور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة تعزى
مل�ستوى الطالب الأكادميي(م�ستوى �سنة �أوىل� ،سنة ثانية� ،سنة ثالثة� ،سنة رابعة).
4ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة( )0.05= αيف متو�سطات
ا�ستجابات الطلبة لدور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة تعزى لعمر
الطالب(� -18أقل من � 22سنة� ،أكرث من � 23سنة).

أهدف الدراسة:

هدفت الدرا�سة �إىل ما ي�أتي:
1 .1التعرف �إىل دور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة من وجهات نظر
طلبة جامعة القد�س املفتوحة -منطقة �أريحا التعليمية.
2 .2ترتيب �أدوار التعليم اجلامعي تنازليا ح�سب �أهميتها من وجهات نظر جمتمع الدرا�سة,
3 .3التعرف على الأدوار التي حظيت باهتمام جمتمع الدرا�سة �أكرث من غريها.
4 .4التعرف �إىل اختالف وجهات نظر طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف حتديد دور التعليم
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اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة باختالف متغريات اجلن�س ،والتخ�ص�ص،
وامل�ستوى الأكادميي ،والعمر.
5 .5ي�أمل الباحث �أن تقدم هذه الدرا�سة �صورة عن دور التعليم اجلامعي يف �إعداد الدار�سني
للحياة املعا�رصة ،متكن اجلامعات من اال�ستجابة لتحديات القرن احلايل ومتطلباته،
وتن�سجم مع امل�س�ؤوليات الكربى املوكولة �إليها ويف طليعتها� :إثراء املعرفة وتنميتها،
و�إعداد الكفاءات املتخ�ص�صة لقيادة عملية التنمية ال�شاملة ،وبناء الإن�سان علمي ًا
وثقافي ًا مبا ي�ؤهله ملواجهة متغريات الع�رص املتالحقة وال�رسيعة ،والنهو�ض بالبحوث
العلمية ال�ستغالل الطاقات واملوارد املتاحة �إىل احلد الأق�صى.
6 .6اخلروج بتو�صيات ميكن �أن ي�ستفيد منها القائمون على �إدارة امل�ؤ�س�سات التعليمية يف
و�ضع احللول الالزمة للتغلب على املعوقات مبا يخدم �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة.
أهمية الدراسة:
1 .1ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة من �أهمية املو�ضوع الذي تناولته ،ولكونها الدرا�سة الأوىل

يف جامعة القد�س املفتوحة يف هذا املجال على حد علم الباحث.
2 .2تعود بالفائدة على كل من القادة الإداريني واملهتمني بر�سم ال�سيا�سات واملخرجات
التعليمية اجلامعية.
3 .3تقدم �صورة عن الدور املنوط باجلامعات يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة.
4 .4تك�شف عن امل�شكالت والتحديات التي تواجه التعليم اجلامعي متهيدا لو�ضع احللول
الالزمة لها.
5 .5ت�سهم يف حتديد �أهداف التعليم اجلامعي واجتاهاته.
6 .6ميكن �أن تفتح �أفاقا جديدة �أمام الباحثني واملهتمني لدرا�سات �أخرى تنعك�س بالفائدة
على قطاع التعليم برمته.
من هنا ت�أتي هذه الدرا�سة لبيان دور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة
املعا�رصة التي ت�ضمن االرتقاء بالتعليم اجلامعي كي ي�صبح �أداة فاعلة يف �صنع امل�ستقبل،
وج�رسا نلج به ح�ضارة القرن احلادي والع�رشين.
حمددات الدراسة:

•اقت�رصت هذه الدرا�سة على حتديد دور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة
املعا�رصة ودور جامعة القد�س املفتوحة يف �إعداد الدار�سني ملتطلبات الع�رص يف
املجاالت الآتية :املجال املعريف ،واملجال االجتماعي ،واملجال الديني ،واملجال
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النف�سي ،واملجال االقت�صادي والإنتاجي ،واملجال ال�سيا�سي , ،املجال التكنولوجي،
حمددة بفقرات �أداة الدرا�سة التي �أعدت لهذا ال�ش�أن باال�ستناد �إىل ثباتها و�صدقها.
•وقد ا�ستثنيت ق�ضايا مهمة �أخرى لها عالقة ب�إعداد الدار�سني للحياة املعا�رصة ،كدور
و�سائل الإعالم ،ودور املجتمع ،ودور البيت .كما �أ�ستثني دور مراحل النظام التعليمي
الأخرى ،كمرحلة التعليم الثانوي ،ومرحلة التعليم الأ�سا�سي ،وريا�ض الأطفال.
•اقت�رصت يف حدودها الب�رشية على عينة ت�شمل جمتمع الدرا�سة كامال(طلبة جامعة
القد�س املفتوحة-منطقة �أريحا التعليمية يف خمتلف التخ�ص�صات املطروحة يف
الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي .2008-2007
•ويف حدودها املكانية على جامعة القد�س املفتوحة -منطقة �أريحا التعليمية.
•ويف حدودها الزمنية على الفرتة املمتدة ما بني بداية �شهر ت�رشين الثاين ونهايته،
(الف�صل الأول) من العام الدرا�سي اجلامعي  2007م 2008-م.
التعريفات اإلجرائية:

1 .1ال�سيا�سات التعليمية :وتتمثل يف املبادئ والإجراءات والربامج التي تتخذها اجلامعة
لتنفيذ فل�سفتها و�أهدافها التعليمية ،مبا يتالءم مع احتياجات التنمية االجتماعية
ال�شاملة والتكيف مع املتغريات.
2 .2الدور اجلامعي :الأدوار والأن�شطة التي تقوم بها اجلامعة لتحقيق �أهدافها ،وتتمثل يف
الفقرات التي وردت يف �أداة الدرا�سة.
األدب الرتبوي والدراسات السابقة:

تبني من مراجعة الأدب ال�سابق �أن هناك جمموعة من الدرا�سات املتعلقة بالأدوار
وال�سيا�سات والنظم التعليمية املتبعة يف العامل العربي ،ولكن هذه الدرا�سات يف معظمها
تناولت الو�ضع الراهن لل�سيا�سات التعليمية وقليل منها و�ضع ت�صوراً م�ستقبلي ًا للدور الذي
ينبغي �أن ي�ؤديه النظام التعليمي يف تهيئة الدار�س و�إعداده ملواجهة احلياة املعا�رصة ،وهو
ما ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل القيام به.
لقد و�صف بدران( )1993الو�ضع الراهن لل�سيا�سات التعليمية العربية بالتناق�ض
البنيوي علميا ،واجتماعيا ،وثقافيا ،وتربويا ،واقت�صاديا ،فكل الوقائع ت�شري �إىل �أن
ال�سيا�سات التعليمية يف الوطن العربي ،ما زالت دون امل�ستوى الذي ي�ؤهل هذا الوطن الحتواء
العلم احلديث ،وا�ستيعاب مفاهيم و�إن�شاء امل�ؤ�س�سات املطابقة ،لتوطينه و�إعادة �إنتاجه مبا
يخدم الأهداف ويحقق امل�صالح .كما يرى احللباوي(� )1992أن امل�ؤ�س�سات التعليمية ،و�إن
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كانت قد حققت تقدما كميا� ،إال �أنها ما زالت تقدم تعليما قا�رصا عن امل�شاركة الفعالة
وال�صحيحة يف بناء الإن�سان العربي القادر على مواجهة العامل احلديث .وبالآتي فهي كما
يرى بدران( )1985مل تبذل �أية حماولة يف �إحداث التطوير املطلوب يف الفل�سفة والأهداف
التعليمية ،مبا ينا�سب طبيعة املجتمع العربي و�أمناط تفكريه ،وحقيقة متطلبات تنميته،
فبقيت املناهج ترتكز على �أ�سا�س نظري بحت ،يتعذر تطبيقها يف الغالب .لذلك بقي النظام
التعليمي يف الوطن العربي كما يقول �سلمان( )1995نظاما تابعا عاجزا عن التقدم الذاتي
املبدع معتمدا على املحاكاة وا�سترياد النماذج ،ولكن ب�شكل م�شوه ،ومقاوم للتغيري .وي�ضيف
حممد(� )1982أن اجلامعات ومراكز البحوث ت�شكو من ظاهرة التبعية العلمية ،ذلك �أن معظم
الأنظمة التعليمية العربية قد اقتب�ست من الغرب ،و�أن كثريا من اجلامعات العربية قد بنيت
وفق موا�صفات امل�ست�شارين الأجانب لتكون ن�سخة طبق الأ�صل من اجلامعات الأمريكية
والإنكليزية دون النظر �إىل البيئة التي تقوم فيها هذه اجلامعات .وي�شري مر�سي()1991
�إىل �أن اجلامعات يف الوطن العربي ب�صفة عامة تقيم فل�سفاتها و�أيدلوجياتها على منظومة
من الت�صورات واملعتقدات التي حتول دون متثلها للتغري االجتماعي ،فهي ما زالت تعد
الطلبة دون اعتبار حلاجات التنمية احلقيقية من املعرفة واملهارات مما �أدى �إىل غربة
ه�ؤالء الطالب ،وعقم املعرفة التي يكت�سبونها وهي ما زالت مق�رصة يف دورها املتمثل يف
تكوين الوعي ال�سيا�سي ،وال�شخ�صية االجتماعية املنتمية ،والفاعلة يف احلياة العامة.
ويرى داود(� )1993أن �أحد مظاهر ت�أخر الفكر الرتبوي يف العامل العربي هو "غياب
التعامل مع املفاهيم ،والقيم ،وكل ما يدخل حتت ما ي�سمى باجلوانب املعنوية� ،أو الوجدانية،
كذلك البعد عن فهم املا�ضي �أو امل�ستقبل".
ومن الدراسات اليت قامت يف هذا اجملال:

�1 .1أظهرت درا�سات حتليلية ونقدية لأو�ضاع التعليم العايل يف فل�سطني �أن اجلامعات
الفل�سطينية مل متر بالتطور الطبيعي الذي مرت به جامعات العامل ،و�أنها قامت على
عجل مما جعلها جامعات مكررة عن اجلامعات العربية املجاورة ،و�أن عددها ال
يتنا�سب مع عدد ال�سكان املحدود ،و�أنها تفتقر �إىل التخطيط الإداري ال�سليم و�أنها تت�سم
باملناف�سة احلادة يف ما بينها مع غياب التن�سيق والتكامل ،و�أو�صت هذه الدرا�سات
يف املجمل بدمج بع�ض التخ�ص�صات يف اجلامعات ،وتفعيل جهاز اجلامعات الإداري
وتطويره ،وانتهاج الأ�سلوب الإداري الدميقراطي ،وتوزيع ال�صالحيات ،والالمركزية
يف اتخاذ القرار ،وذلك خللق منط �إداري متطور ودميقراطي فيها.و�أظهرت الدرا�سات
�أي�ضا احلاجة لتحقيق مواءمة �أف�ضل بني خمرجات النظام التعليمي وبني متطلبات
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التنمية ،وذلك بالتن�سيق فيما بينها�(.أباظة� ،2007 ،ص .)688
2 .2درا�سة ندى( )2006التي هدفت للتعرف �إىل اخل�صو�صيات التي متتاز بها جامعة
القد�س املفتوحة ،وبينت نتائج الدرا�سة �أن �أعلى املتو�سطات كانت يف جمال نوعية
الطلبة ،و�أ�سلوب التعليم امل�ستخدم تالها القدرة على جتاوز الأزمات ال�سيا�سية
واملرونة يف الوقت والتوقيت ،و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تطوير و�سائل االت�صال بني
الطالب واجلامعة ب�شكل �أكرث فاعلية ،و�رضورة اعتماد اجلامعة ل�سيا�سة التغيري من
�أجل التطوير امل�ستمر.
3 .3درا�سة العوقي( )2005التي هدفت للتعرف �إىل دور التعليم عن بعد با�ستخدام
تقنيات التعليم احلديثة يف حتقيق �أهداف التعليم لذوي االحتياجات اخلا�صة ،وقد
طبق الباحثان الدرا�سة على عينة من �أع�ضاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية ب�صحار
يف �سلطنة عمان بلغ عددهم()26ع�ضوا ،وجمموعة من املعلمني واملعلمات والعاملني
مبرحلة التعليم ما قبل اجلامعي بلغ عددهم( )70معلما ومعلمة ،ولتحقيق غر�ض
الدرا�سة ا�ستخدم الباحث ا�ستبانه قام بتطويرها حيث ا�شتملت على( )30هدفا وزعت
على ثالثة حماور رئي�سة هي :خ�صائ�ص �أهداف التعليم التي من املتوقع �أن يحققها
التعليم عن بعد با�ستخدام تقنيات التعليم احلديثة لدى املتعلمني املتفوقني عقليا،
وتناول املحور الثاين خ�صائ�ص �أهداف التعليم التي من املتوقع �أن يحققها التعليم عن
بعد با�ستخدام تقنيات التعليم احلديثة لدى املتعلمني ذوي �صعوبات التعلم ،فيما ركز
املحور الثالث على خ�صائ�ص �أهداف التعليم امل�شرتكة التي من املتوقع �أن يحققها
التعلم عن بعد با�ستخدام التقنيات احلديثة ،وقد تو�صلت الدرا�سة للنتائج الآتية:
•�إن الدور الذي ميكن �أن يقوم به التعليم عن بعد با�ستخدام تقنيات التعليم احلديثة
يف حتقيق بع�ض �أهداف التعليم لدى فئة املتعلمني املتفوقني عقليا بناء على �آراء
عينة الدرا�سة متو�سط.
•�إن الدور الذي ميكن �أن يقوم به التعليم عن بعد با�ستخدام تقنيات التعليم احلديثة
يف حتقيق بع�ض �أهداف التعليم لدى فئة املتعلمني ذوي �صعوبات التعلم ،جاء
�ضعيفا بناء على �آراء عينة الدرا�سة.
4 .4ويف درا�سات �أخرى �أجريت على التعليم العايل يف فل�سطني� ،أظهرت �أن م�ؤ�س�سات التعليم
العايل يف فل�سطني بحاجة ما�سة �إىل تعزيز هذه امل�ؤ�س�سات لتطوير القدرة على التخطيط
و�أداء املهمات املنوطة بها� ،إ�ضافة �إىل ال�ضعف يف جمال الإدارات املالية وال�ضبط
الداخلي التي بدورها �أثرت ب�صورة مبا�رشة على قدرتها يف �إدارة املوارد املتوافرة
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وجذب املوارد الإ�ضافية ،وعلى الرغم من �أن التعليم العايل ي�ؤدي �إىل جودة عالية يف
املعرفة والأداء ف�إن اجلامعات الفل�سطينية ينق�صها حتقيق �أهداف الربامج الأكادميية،
ومنهجية البحث العلمي والتقنيات احلديثة ،وانعك�س ذلك على اخلريجني من حيث
حمدودية املهارات واملعرفة باملقارنة مع نظرائهم عامليا.)2003 ,USAID(.
5 .5درا�سة اخلطيب )1999(:التي تناولت التعليم اجلامعي والتحول الدميقراطي ،وهدفت
للتعرف �إىل دور اجلامعات الأردنية يف حتقيق املجتمع الدميقراطي ،فكانت النتائج
كما ي�أتي:
•�أن �سيا�سات قبول الطلبة يف اجلامعات الأردنية ت�شري �إىل اعتماد معدالت الطلبة يف
االمتحان العام ل�شهادة الدرا�سة الثانوية كمعيار وحيد للقبول ،وهذا يعد انتهاكا
ملبادئ الدميقراطية القائمة على �أ�سا�س امل�ساواة والعدل ،و تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية
بني الطلبة بغ�ض النظر عن �أماكن �سكناهم.
•�أن املمار�سات والإجراءات املعتمدة يف اجلامعات الأردنية واملتعلقة با�ستقطاب
�أع�ضاء هيئة التدري�س وتعيينهم وترقيتهم ،تفتقر �إىل معايري العدالة ،واملو�ضوعية،
وال�شمولية ،ف�ضال عن تف�شي ظاهرة املح�سوبية ،والتحيز ،والتمييز ،واملحاباة،
والعالقات ال�شخ�صية.
•العقم يف الربامج وطرق التدري�س يف معظم اجلامعات العربية لغياب �سيا�سات
التطوير والتجديد.
6 .6درا�سة دويغر( :)1993حول التكامل بني مناهج التعليم الثانوي واجلامعي بني
النظرية والتطبيق ،حيث تو�صلت �إىل �أن �أهداف اجلامعات العربية تتمثل يف جمموعة
من الآمال والتطلعات العري�ضة التي تقوم على فر�ضيات نظرية م�ستخل�صة من بحوث
علمية �سابقة للحاجات الثقافية ،والفنية واملهنية املطلوبة للإن�سان واملجتمع،
وبالتايل ال ت�أتي معربة عن احلاجات احلقيقية لأفراد املجتمع .و�أن م�شكلة جامعاتنا
العربية تكمن يف تقوقعها على نف�سها مما يهددها بالعقم واجرتارها معارف تقليدية
ال تتم�شى مع �أهداف اجلامعات خا�صة يف جمال خدمة املجتمع والبحث العلمي.
7 .7درا�سة حمافظه ( :)1992وهي درا�سة تقوميية �أجراها حول �صورة اجلامعات الأردنية
كما يراها رجال ال�صحافة والإعالم الأردنيون ،وقد �شملت � 86صحفيا و�إعالميا من
املهتمني بال�ش�ؤون الرتبوية ،حيث �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل اعتقاد  %72.3من �أفراد
العينة ب�أن اجلامعة ت�سهم يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،و�أن  %85.5منهم
يرون �أن اجلامعات تدرك بدرجة عالية حاجات املجتمع ،ور�أى  %63.1من �أفراد
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العينة �رضورة �إ�سهام احلكومة يف موازنات اجلامعات ،وخل�صت الدرا�سة �إىل نتيجة
م�ؤداها �أن ال�ضغوط ال�شديدة من �أجل تعديل ال�سيا�سات يف اجلامعات الأردنية ،وتر�شيد
الإنفاق فيها �أ�صبحت الآن بعد بروز الأزمة االقت�صادية -حقيقة وا�ضحة ال بد من
اال�ستجابة �إليها.
8 .8درا�سة القرين ( :)1990التي هدفت �إىل الك�شف عن العالقة بني برامج التعليم العايل
وحاجات املجتمع ال�سعودي التنموي وكذلك �إىل ا�ستق�صاء وتقومي مدى مالءمة
برامج التعليم العايل من حيث احلاجة والتطلعات لتحقيق التنمية ،وات�ضح �أن برامج
التعليم العايل يف ال�سعودية ،بالرغم من االهتمام ال�شديد ،هي يف �أ�شد احلاجة �إىل
تلبية الرغبات التنموية ،وهذا لن يكون �إال عن طريق بع�ض التغريات يف بنية التعليم،
ومناهجه ،وطرائقه ،و�أ�ساليب �إدارته وفق تخطيط علمي دقيق يحقق �أمناط ًا �سلوكية
�إيجابية قادرة على حتقيق احلاجات والتطلعات ،واقرتح �رضورة �إيجاد جمل�س �أعلى
يقوم بالتن�سيق بني اجلامعات ،و�أجهزة التوظيف يف القطاعني العام واخلا�ص.
9 .9درا�سة جودنا�سكرا ( :)1983 ,Goud Nasekeraالتي �أظهرت �أن التعليم اجلامعي
يرتبط ارتباطا كبريا بالعاملية ،فالتعليم ب�صفة عامة والتعليم اجلامعي بخا�صة يو�سع
�أفق الفرد ويجعله �أكرث ا�ستعدادا ومنا�سبة للعمل .ف�إذا ما �أرادت الدولة مواجهة حتديات
الع�رص ،وحماية النف�س والوطن ،وت�أمني حياة كرمية ملواطنيها ،ف�إنها بحاجة �إىل
بناء م�ؤ�س�سات بحثية قادرة على ت�أدية الأدوار احليوية املطلوبة.
ويرى الباحث ،من خالل امل�شاهدة واملعاينة واالطالع على واقع اجلامعات يف العامل
العربي عامة ،وفل�سطني خا�صة ،وجود بع�ض �أوجه الق�صور يف الدور الذي تقوم به هذه
اجلامعات يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة كما هي �أدناه:
•و�ضعت املقررات يف معظم اجلامعات العربية بعيدا عن ر�ؤية حقيقية حلاجة املجتمع
العربي وا�ستن�سخت املناهج الأجنبية.
•غياب عالقات التعاون بني اجلامعات ،وعدم وجود مفردات متفق عليها.
•تتبنى معظم اجلامعات العربية نظاما تعليميا ير�سِ خ يف ذهن الطالب حفظ املادة
العلمية دون متكينه من الإبداع ،وتزاوج املعرفة العلمية مع التطبيق العملي.
•ما زالت معظم املناهج اجلامعية ومقرراتها الدرا�سية بعيدة عن مطالب الع�رص ،ففكرة
تخ�صي�ص منهج املقرر يف كتاب ملزم للمدر�س والطالب ،فكرة تنبئ عن �ضعف كبري
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يف امل�ستوى ،فاملفرو�ض �أن ي�ستمع الطالب اجلامعي �إىل املحا�رضة� ،أو �إىل حلقة
املناق�شة ،ثم يذهب �إىل املكتبة ويبحث حول املو�ضوع املطروح ،ويكون لنف�سه وجهة
نظر يتبناها ويدافع عنها مبو�ضوعية ومنطقية.
•ق�صور التعليم اجلامعي عن قيامه بدوره املتمثل يف تلبية احتياجات املجتمع،
وا�ستيعاب الأعداد املتزايدة من خريجي الثانوية ،وتوفري فر�ص تعليمية لهم.
•الق�صور يف تطوير و�سائل االت�صال بني الطالب واجلامعة ب�شكل �أكرث فاعلية ،والق�صور
يف اعتماد اجلامعات ل�سيا�سة التغيري من �أجل التطوير امل�ستمر.
منهج الدراسة:

ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي جلمع البيانات وحتليلها نظرا ملالءمتها
لأغرا�ض الدرا�سة.
جمتمع الدراسة وعينتها:

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الدار�سني يف جامعة القد�س املفتوحة /منطقة �أريحا
التعليمية ،امل�سجلني يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي( )2008/2007يف جميع الربامج
والتخ�ص�صات املتوافرة يف اجلامعة(برنامج الرتبية ،والعلوم الإدارية واالقت�صادية.
وبرنامج التنمية الأ�رسية تخ�ص�ص اخلدمة االجتماعية والبالغ عددهم ( )847دار�سا
ودار�سة .وطبقت الدرا�سة على( )700طالب وطالبة من املجتمع الكلي ،ممن ا�ستطاع الباحث
�أن ي�صل �إليهم من جمموع الطلبة� ،أي ما ن�سبته ( )%82.6ب�سبب عدم تواجد جميع الطلبة
يف اجلامعة متا�شيا مع نظام التعليم املفتوح الذي ال يلزم الدار�س باحل�ضور .وكذلك ب�سبب
وجود بع�ضهم خارج الوطن �أو لظروف العمل �أو لظروف �أخرى خمتلفة.
ومت احل�صول على البيانات من ق�سم الت�سجيل يف جامعة القد�س املفتوحة /منطقة
�أريحا التعليمية يف �شهر ت�رشين �أول من العام الدرا�سي  ،2008 /2007وكان الدار�سون
موزعني على ( )7تخ�ص�صات هي :الرتبية االبتدائية ،واللغة العربية ،والرتبية الإ�سالمية،
واللغة االنكليزية ،واالجتماعيات ،والعلوم الإدارية واالقت�صادية ،واخلدمة االجتماعية ،من
طلبة �سنوات الدرا�سة الأربع يف جميع تخ�ص�صات اجلامعة واجلدول ( )1يو�ضح ذلك.
ơجلدول()1
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.توزيع أفراد العينة من الطلبة الذين طبقت عليهم الدراسة حسب اجلنس والتخصص
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.أفراد العينة من الطلبة الذين طبقت عليهم الدراسة موزعني حسب سنوات العمر يف كل التخصصات
ǝȂǸƴŭơ

ƨǼǇÏÐǺǷǂưǯƗ

ƨǼǇÏÏǺǷǲǫơóƨǼǇÎÕǺǷ

ÔÍÍ

ÏÖÎ

ÑÍÖ

ÐÏ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد السادس عشر  -حزيران 2009

أداة الدراسة:

طور الباحث ا�ستبانة الدرا�سة م�ستعينا بالأدب الرتبوي املت�صل مبو�ضوع الدرا�سة،
و�أراء بع�ض القادة الإداريني وامل�رشفني الأكادمييني من �أ�صحاب التخ�ص�ص العاملني يف
جامعة القد�س املفتوحة .و ا�شتملت اال�ستبانة يف �صورتها الأولية على( )72فقرة موزعة
على( )7جماالت لأدوار التعليم اجلامعي ،وع َّدلت باحلذف والإ�ضافة والت�صويب لت�ستقر
على( )64فقرة موزعة على()7جماالت بناء على �أراء املحكمني كما ي�أتي:
•املجال الأول� :أدوار تتعلق ب�إعداد البعد املعريف للإن�سان ،وا�شتمل على ( )12دورا.
•واملجال الثاين� :أدوار تتعلق ب�إعداد البعد االجتماعي للإن�سان ،وا�شتمل على(� )9أدوار.
•واملجال الثالث� :أدوار تتعلق ب�إعداد البعد الديني للإن�سان ،وا�شتمل على ( )11دورا.
•واملجال الرابع� :أدوار تتعلق ب�إعداد البعد النف�سي للإن�سان ،وا�شتمل على (� )7أدوار.
•واملجال اخلام�س� :أدوار تتعلق ب�إعداد البعد االقت�صادي والإنتاجي ،للإن�سان وا�شتملت
على(� )8أدوار.
•واملجال ال�ساد�س� :أدوار تتعلق ب�إعداد البعد ال�سيا�سي ،للإن�سان وا�شتملت على(� )8أدوار.
•واملجال ال�سابع� :أدوار تتعلق ب�إعداد البعد التكنولوجي للإن�سان ،وا�شتملت على(� )9أدوار.
و�أعطى الباحث كل فقرة من فقرات اال�ستبانة �أربعة تقديرات ل�سلم اال�ستجابة(�أوافق
ب�شدة� ،أوافق ،حمايد� ،أعار�ض) و�أعطيت ( )4درجات للم�ستوى الأول ،و( )3درجات للثاين،
و( )2درجة للم�ستوى الثالث ،و(درجة) واحدة للم�ستوى الرابع ،وذلك لإبراز �أهمية كل فقرة
والدرجة الكلية لكل جمال بعد ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية والن�سبة املئوية لها .واعتمد
الباحث الن�سب املئوية الآتية يف تف�سري النتائج معتمداً على الدرا�سات ال�سابقة كما ي�أتي:
(وادي.)1998 ،
( )%80ف�أكرث درجة موافقة كبرية جدا� 70( ،إىل  )%79.9درجة موافقة كبرية60( ،
�إىل  )%69.9درجة موافقة متو�سطة� 50(،إىل  )%59.9درجة موافقة قليلة�(،أقل من )%50
درجة موافقة قليلة جدا.
صدق األداة:

للتحقق من �صدق �أداة الدرا�سة عر�ضها الباحث على جمموعة من املحكمني جمموعهم
ع�رشة حمكمني من حملة �شهادة الدكتوراه واملاج�ستري من امل�رشفني الأكادمييني من ذوي
ÐÐ
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التخ�ص�ص وبع�ض القادة الإداريني العاملني يف جامعة القد�س املفتوحة للتحقق من �سالمة
اللغة ،وو�ضوحها ،و�شموليتها ،ودرجة انتماء �صيغ الفقرات لكل جمال لقيا�سه ،حيث �أخذ
الباحث مبالحظاتهم واقرتاحاتهم حول مالءمة الفقرات لقيا�س ما و�ضعت لقيا�سه من حيث
ال�صياغة وامل�ضمون ،و�أخذ بالفقرات التي �أجمعت عليها الغالبية العظمى من املحكمني
وعددها( )64فقرة ،و�أ�صبحت اال�ستبانة �صادقة وقادرة على قيا�س ما و�ضعت لقيا�سه.
ثبات األداة:

لتحديد ثبات الأداة اختريت عينة ع�شوائية قوامها( )50طالبا وطالبة من �أفراد عينة
الدرا�سة نف�سها ،وجرى تطبيق الأداة عليهم مرة واحدة ،ثم ا�ستثنوا بعد �أن �ضمنت نتائجهم مع
النتائج النهائية لال�ستبانات امل�سرتجعة ليظل عدد العينة التي طبقت عليهم الدرا�سة()700
دار�س ودار�سة ،ومن ثم احت�سب الثبات با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا(Cronbach
 )Alphaعن طريق ح�ساب معامل االت�ساق الداخلي للأداة(،)Internal Consistency
عال جدا يفي ب�أغرا�ض الدرا�سة،
وبلغ معامل الثبات للمقيا�س الكلي( .)0.90وهو ثبات ٍ
ولهذا كانت الأداة جاهزة للتطبيق على عينة الدرا�سة مبجموع( )650طالبا وطالبة.
إجراءات الدراسة:

•قام الباحث بعملية م�سح للأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة.
•قام ببناء اال�ستبانة وتطويرها ،والت�أكد من �صدقها بالتحكيم ،ومن ثباتها با�ستخدام
معادلة كرونباخ �ألفا.بعد �أن قام الباحث بتوزيع( )50ا�ستبانة على عينة من املجتمع
مبجموع( )50طالبا وطالبة.
•و َزعت بقية اال�ستبانات على �أفراد عينة الدرا�سة ب�صورة �شخ�صية داخل املنطقة
التعليمية خالل �أ�سبوعني ،و بلغ عدد اال�ستبيانات املوزعة يف املرة الثانية()673
على( )673دار�س ودار�سة ممن ا�ستطاع الباحث الو�صول �إليهم .حيث بقيت اال�ستبانة
ملدة تزيد عن �أ�سبوعني بحوزة الدار�سني قبل ا�سرتجاعها.
•يلغ عدد اال�ستبانات امل�سرتجعة( )50يف املرة الأوىل لأغرا�ض قيا�س الثبات و()662
ا�ستبانة يف املرة الثانية ،ا�ستثني منها( )12ا�ستبانة لعدم اكتمال ال�رشوط فيها لتبقى
اال�ستبانات ال�صاحلة مبجموع()650م�ضافا �إليها ال( )50الأوىل ،والتي �ضمنت
نتائجها مع نتائج ال( )650لت�صبح النتائج ممثلة لعينة الدرا�سة مبجموع()700
طالب وطالبة.
ُ•رمزت اال�ستبانات امل�سرتجعة و�أدخلت بياناتها �إىل احلا�سوب.
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املعاجلة اإلحصائية:

بعد تفريغ البيانات امل�سرتجعة باحلا�سب الآيل ،عوجلت با�ستخدام برنامج الرزمة
الإح�صائية للعلوم االجتماعية املعروف اخت�صارا با�سم( ،)SPSSوفيما ي�أتي عر�ض
للمعاجلات الإح�صائية:
معادلة كرونباخ �ألفا لتحديد ثبات اال�ستبانة.
ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لكل فقرة من
فقرات �أداة الدرا�سة واملتو�سط احل�سابي الكلي واالنحراف املعياري ،والن�سبة املئوية الكلية
لكل املجاالت للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،وفر�ضية الدرا�سة الرابعة.
حتليل التباين الأحادي ،اختبار(ت) للمجموعات امل�ستقلة ،واختبار()L.S.D
للمقارنات البعدية .للإجابة عن فر�ضيات الدرا�سة الثالث الأوىل.
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

�أوال :عر�ض النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ومناق�شتها ،والذي ين�ص على:

ما دور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطالب للحياة املعا�رصة من وجهات نظر طلبة
جامعة القد�س املفتوحة-منطقة �أريحا التعليمية؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية والن�سب املئوية ،كما هي مبينة يف اجلدول(.)4
اجلدول()4
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ألدوار التعليم اجلامعي يف إعداد الطلبة
للحياة املعاصرة مرتبة تنازليا حسب أهميتها(.ن= .)700
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ƧŚƦǯ

×ÔÕÏÒ

ÍÖÒ

ÐÎÐ

Ǆǯơǂŭơ ŚȈǤƫ Ŀ ȆǠǷƢŪơ ǶȈǴǠƬǳơ ƾǟƢǈȇ
ƨȈǟƢǸƬƳȏơ

.ÎÏ

ƧŚƦǯ

×ÔÕÏÒ

ÍÕÓ

ÐÎÐ

ĺƢŸȍơ ŚǰǨƬǳơ ȆǸǼȇ

.ÎÐ

ƧŚƦǯ

×ÔÔÒ

ÍÕÐ

ÐÎÍ

.ƨȈǧƢǬưǳơ ƩơŚǤƬŭơ ǞǷ ǦȈǰƬǳơ Ŀ ňƾǟƢǈȇ

.ÎÑ

ƧŚƦǯ

×ÔÔ

ÍÖÐ

ÐÍÕ

Ŀ ǾǬǴƻȁ ǾǷǂǯ ƅơ ǹȋ ƽǂǨǳơ ƨǸȈǫ ǺǷ ȆǴǠȇ
ŉȂǬƫǺǈƷƗ

.ÎÒ

ƧŚƦǯ

×ÔÓÔÒ

ÎÍÒ

ÐÍÔ

.ǹȂǰǳơ Ŀ ƅơ ƩƢȇƕ ǭơǁƽƛ ȄǴǟ ňƾǟƢǈȇ

.ÎÓ

ƧŚƦǯ

×ÔÓÔÒ

ÍÖÐ

ÐÍÔ

.ǲǸǠǴǳȆǏȐƻƛ ǺǷ ƾȇǄȇ

.ÎÔ

ƧŚƦǯ

×ÔÓÒ

ÍÖÍ

ÐÍÓ

ȅƾǳ ĿǂǠŭơ ƱƿȂǸǼǳơǁȂǘȇ

.ÎÕ

ƧŚƦǯ

×ÔÓ

ÎÍÍ

ÐÍÑ

ƨȈǻƾŭơ ȆǫȂǬŞ ƨƦǳƢǘŭơ Ŀ ňƾǟƢǈȇ

.ÎÖ

ƧŚƦǯ

×ÔÓ

ÍÖÒ

ÐÍÑ

ǶȈǴǠƬǳơƩƢǷƾşƔƢǬƫǁȐǳ ƢȈƳȂǳȂǼǰƫǵơƾƼƬǇơ
ȆǠǷƢŪơ

.ÏÍ

ÐÓ
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ƧŚƦǯ

×ÔÓ

ÍÖÔ

ÐÍÑ

ƭȂƸƦǳơǂȇȂǘƫĿƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳơǺǷƧƽƢǨƬǇȏơ
ƨȈǸǴǠǳơ

.ÏÎ

ƧŚƦǯ

×ÔÒÔÒ

ÍÖÎ

ÐÍÐ

ƨȀƳơȂǷ Ŀ ǱȐǬƬǇȏơ ȄǴǟ ƽǂǨǳơ ƾǟƢǈȇ
ƧƢȈūơ ƩȐǰǌǷ

.ÏÏ

ƧŚƦǯ

×ÔÒÒ

ÍÖÕ

ÐÍÏ

ƨȈǫȐƻȋơ ǶȈǬǳơ ƨǷȂǜǼŠ ňƢŻƛ ǺǷ ƾȇǄȇ

.ÏÐ

ƧŚƦǯ

×ÔÒÏÒ

ÍÖÎ

ÐÍÎ

ƨȈƫơǀǳơ ǁȂǷȋơǃȁƢš ȄǴǟ ļǁƾǫ ǺǷ ƾȇǄȇ

.ÏÑ

ƧŚƦǯ

×ÔÒ

ÍÖÑ

ÐÍÍ

ƧƢȈūơȃƾǷǂǸƬǈŭơǶȈǴǠƬǳơǍǂǧǺǷƾȇǄȇ

.ÏÒ

ƧŚƦǯ

×ÔÑÔÒ

ÖÔ..Í

ÏÖÖ

.ǾȈǧ ǊȈǠǻ ȅǀǳơ ǺǗȂǴǳ ƔȏȂǳơ ƺȈǇǂƫ

.ÏÓ

ƧŚƦǯ

×ÔÑÔÒ

ÍÖÒ

ÏÖÖ

ǹȁƚǋ ǦǴƬű Ŀ ǱơƾƬǟȏơ ȄǴǟ ňƾǟƢǈȇ
ƧƢȈūơ

.ÏÔ

ƧŚƦǯ

×ÔÑÒ

ÍÖÖ

ÏÖÕ

ǞǷ ǲǷƢǠƬǳơ ǺǈƷ ȄǴǟ ȆȈǟȁ ǺǷ ƾȇǄȇ
Ǻȇǂƻȉơ

.ÏÕ

ƧŚƦǯ

×ÔÑÒ

ÍÕÖ

ÏÖÕ

ƨǷȂǴǠŭơ ȄǴǟ ǱȂǐūơ ƩơǁƢȀǷ ȆǸǼȇ
.ƢȀǨȈǛȂƫȁ

.ÏÖ

ƧŚƦǯ

×ÔÑÒ

ÎÍÓ

ÏÖÕ

ƨȈǼƦǳơ Ŀ Ǻȇƾǳơ ƨȈŷȋ Ȇǯơǁƽƛ ǺǷ ƾȇǄȇ
ƨȈǟƢǸƬƳȏơ

.ÐÍ

ƧŚƦǯ

×ÔÑÏÒ

ÍÖÏ

ÏÖÔ

.ȅǂǰǨǳơ ƱƢƬǻȍơ ȄǴǟ ļơǁƾǫ ǺǷ ƾȇǄȇ

.ÐÎ

ƧŚƦǯ

×ÔÑÏÒ

ÍÖÏ

ÏÖÔ

.ǞǸƬƴǸǴǳ ƨȇǁƢǔūơƨȇȂŮơ ǲȈǏƘƫ

.ÐÏ

ƧŚƦǯ

×ÔÑ

ÍÖÒ

ÏÖÓ

ȆǷƢǷƗ ǶȈǴǠƬǳơ ǁȂǜǼǷǺǷ ǞǇȂȇ

.ÐÐ

ƧŚƦǯ

×ÔÑ

ÍÖÏ

ÏÖÓ

ǂâǤƬǳơ ƨȀƳơȂŭ ǲǸǠǳƢƥ ǶǴǠƬǳơ ǺǷ řǼǰŻ
.ǲǿǀŭơ ȆƳȂǳȂǼǰƬǳơ

.ÐÑ

ƧŚƦǯ

×ÔÐÔÒ

ÎÍÒ

ÏÖÒ

.ƅơ ǂǷơȁƘƥ ƾȈǬƬǳơ Ŀ ƨȈǧƢǨǌǳơ ȄǴǟ ňƾǟƢǈȇ

.ÐÒ

ƧŚƦǯ

×ÔÐÏÒ

ÍÕÔ

ÏÖÐ

ƨƠȈƦǳ ƩƢǷȂǴǠŭơ ƢȈƳȂǳȂǼǰƫ ǞȇȂǘƫ Ŀ ǶȀǈȇ
ƨȈǠǫơȂǳơ ǶȈǴǠƬǳơ

.36
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ƧŚƦǯ

×ÔÐÏÒ

ÍÖÑ

ÏÖÐ

Ǻȇǂƻȉơ ȂŴļƢƦƳơȁ ǭơǁƽƛĿňƾǟƢǈȇ

.37

ƧŚƦǯ

×ÔÐ

ÍÖÖ

ÏÖÏ

Ŀ ƨȇǂǰǨǳơ ƨȇƽƾǠƬǳơ ǵơǂƬƷơ ƽơǂǧȋơ ǶǴǠȇ
ǞǸƬƴŭơ

.ÐÕ

ƧŚƦǯ

×ÔÐ

ÍÖÎ

ÏÖÏ

.ȆǟƢǸƬƳȏơ ǮǇƢǸƬǳơ ǪȈǬŢ Ŀ ňƾǟƢǈȇ

.ÐÖ

ƧŚƦǯ

×ÔÏÔÒ

ÍÖÒ

ÏÖÎ

ƣȐƬǇȏơ ǺǷ ƨȈǧƢǬưǳơ ŖȇȂǿ ƨǻƢȈǏ

.ÑÍ

ƧŚƦǯ

×ÔÏÒ

ÍÖÕ

ÏÖÍ

.ƨȈǼǗȂǳơ ƧƽƢȈǈǳơ Ǻǟ ȆǴƼƬǳơ ǵƾǟ řǸǴǠȇ

.ÑÎ

ƧŚƦǯ

×ÔÏÏÒ

ÍÖÍ

ÏÕÖ

ƨȇƽƢǐƬǫȏơ ƩơǁȂǘƬǳơǞǷǦȈǰƬǳơǺǷřǼǰŻ
ƨǠȇǂǈǳơ

.ÑÏ

ƧŚƦǯ

×ÔÏÏÒ

ÍÖÑ

ÏÕÖ

ȆǟȂǘƬǳơ ǲǸǠǳơ ƲǷơǂƥ ȂŴ ȆȈǟȁ ǺǷ ƾȇǄȇ
.ǞǸƬƴŭơ ƨǷƾŬ

.ÑÐ

ƧŚƦǯ

×ÔÎÔÒ

ÎÍÍ

ÏÕÔ

ƣƢƦǌǳơȃƾǳ ƨȈƥȂǇƢūơƨȈǷȋơ ȂŰ ȄǴǟ ƾǟƢǈȇ
.ȆǠǷƢŪơ

.ÑÑ

ƧŚƦǯ

×ÔÎÔÒ

ÍÕÖ

ÏÕÔ

ƢŠ ȆǟƢǸƬƳȏơ ǁȁƾǳơ ƽƢǠƥȋ Ȇǯơǁƽƛ ǺǷƾȇǄȇ
ǞǸƬƴŭơ ǵƾź

.ÑÒ

ƧŚƦǯ

×ÔÎÒ

ÍÖÎ

ÏÕÓ

.ȆǸǴǠǳơ ƮƸƦǳơƨȈƴȀǼǷ ĿļơǁƢȀǷ ƾȇǄȇ

.ÑÓ

ƧŚƦǯ

×ÔÎÒ

ÍÖÑ

ÏÕÓ

ŚǧȂƬǳƢȈƳȂǳȂǼǰƫǒǠƦƥƢȀǔǠƥƩƢǠǷƢŪơǖƥǂȇ
.ƨƦǴǘǳơśƥƩƢǷȂǴǠŭơǱƽƢƦƫǍǂǧ

.ÑÔ

ƧŚƦǯ

×ÔÎÒ

ÍÖÒ

ÏÕÓ

.ļơǀǳơ ǲȈǤǌƬǴǳ ƽǂǨǳơƞȈȀȇ

.ÑÕ

ƧŚƦǯ

×ÔÎÏÒ

ÍÖÎ

ÏÕÒ

Śǣ ƨǬǴǘŭơ ƨǬȈǬūơ ǹƗ ǭơǁƽƛ ȄǴǟ ňƾǟƢǈȇ
ňƢǈǻȍơ ǱƢƴŭơĿ ƧƽȂƳȂǷ

.ÑÖ

ƧŚƦǯ

×ÔÎÏÒ

ÍÕÕ

ÏÕÒ

ƨǳƢƷ ǺǷ ƨǧǂǠŭơ ǲȇȂŢ ȄǴǟ ļơǁƾǫ ǺǷ ƾȇǄȇ
ȃǂƻƗ ńƛ

.ÒÍ

ƧŚƦǯ

×ÔÎ

ÎÍÒ

ÏÕÑ

ǵƢǜǼǳơ Ŀ ǲǷƢǰƬǳơ Ƨǂǰǧ ȅƾǳ ǪǸǠȇ
ȆǷȐǇȍơ

.ÒÎ

ÐÕ
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ƧŚƦǯ

×ÔÎ

ÍÖÎ

ÏÕÑ

ƨȈǠȈƦǘǳơ ƽǁơȂŭơ ǱȐǤƬǇơ ȄǴǟ ƽǂǨǳơ ƾǟƢǈȇ
ǞǸƬƴŭơŁƢǐǳǲǔǧƗ ǲǰǌƥ

.ÒÏ

ƧŚƦǯ

×ÔÍÔÒ

ÎÍÐ

ÏÕÐ

ǥȐƬƻơ ȄǴǟ ǅƢǼǳơ śƥ ƧơȁƢǈŭơ Ƨǂǰǧ ƺǇǂȇ
ǶȀǫơǂǟƗ

.ÒÐ

ƧŚƦǯ

×ÔÍÔÒ

ÍÖÎ

ÏÕÐ

ƨȀƳơȂǷ Ŀ ƨȈǟơƾƥȍơ ƩơǁƾǬǳơ ȆǸǼȇ
ƩȐǰǌŭơ

.ÒÑ

ƨǘǇȂƬǷ

×ÓÖÒ

ÍÖÔ

ÏÔÕ

.ǞǸƬƴŭơ Ŀ ȃǁȂǌǳơ ƨǇǁƢŲ ǪǸǠȇ

.ÒÒ

ƨǘǇȂƬǷ

×ÓÖÏÒ

ÍÖÓ

ÏÔÔ

Ŗǳơ ƨǴǿƚŭơ ǁƽơȂǰǳƢƥ ȆǴƸŭơ ǩȂǈǳơ ƾǧǂȇ
.ǩȂǈǳơ ƢȀƳƢƬŹ

.ÒÓ

ƨǘǇȂƬǷ

×ÓÕÔÒ

ÍÖÔ

ÏÔÒ

ǞǸƬƴŭơ ƨǷƾƻ Ŀ ǹƢǈǻȍơǍȐƻƛǶǟƾȇ

.ÒÔ

ƨǘǇȂƬǷ

×ÓÕ

ÍÖÍ

ÏÔÏ

ƨȇƽƢǐƬǫȏơ ƽǁơȂŭơ ǞȇǃȂƫ ȄǴǟ ƽǂǨǳơ ƾǟƢǈȇ
.ǶƟȐǷ ǲǰǌƥ

.ÒÕ

ƨǘǇȂƬǷ

×ÓÔÏÒ

ÍÖÐ

ÏÓÖ

ȁƗ ȆǸǰǳơ ǆȈǳȁ ȆǟȂǼǳơ ǶȈǴǠƬǳơ ȄǴǟ Ǆǯǂȇ
.ȆǴǰǌǳơ

.ÒÖ

ƨǘǇȂƬǷ

×ÓÔ

ÍÖÐ

ÏÓÕ

ŃơȂǠǳơ ǞǷ ǲǷƢǠƬǳơ ȄǴǟ ļơǁƾǫ ǺǷ ƾȇǄȇ
ƨȇǄǷǂǳơ

.ÓÍ

ƨǘǇȂƬǷ

×ÓÒÒ

ÍÖÔ

ÏÓÏ

ƨǷƔơȂǸǴǳ ƨȈƳǁƢŬơ ƨȇƢǨǰǳơ ǭȐƬǷơ ǺǷ řǼǰŻ
.ƨǳƢǸǠǳơ ǺǷ ǩȂǈǳơ ƨƳƢƷ ǞǷ

.ÓÎ

ƨǘǇȂƬǷ

×ÓÐÔÒ

ÍÖÓ

ÏÒÒ

ǲǯƢǌǸǴǳ ƨȈǸǴǟ ǱȂǴƷ ƽƢŸƛ ȄǴǟ ňƾǟƢǈȇ
řǗȂǳơ ƽƢǐƬǫȏơ ƢȀǼǷ ňƢǠƥ Ŗǳơ

.ÓÏ

ƨǘǇȂƬǷ

×ÓÐ

ÍÖÎ

ÏÒÏ

Ŀ řǿǀǳơ ǦǐǠǳơ ǵơƾƼƬǇơ ȄǴǟ ňƾǟƢǈȇ
ƢȇƢǔǬǳơ ǲƷ

.ÓÐ

ƨǘǇȂƬǷ

×ÓÏÒ

ÍÖÔ

ÏÒÍ

ƔƢǨƬǯȏơ ǪȈǬŢ Ŀ ȆǠǷƢŪơ ǶȈǴǠƬǳơ ƾǟƢǈȇ
ȆƟơǀǤǳơ ǺǷȋơ ƨƸǴǐŭ ļơǀǳơ

.ÓÑ

×ÔÒÐÍ

ÍÖÎ

ÐÍÎÒ

ƧŚƦǯ

الدرجة الكلية
ƩƢƳǁƽ Ñ ƨƥƢƴƬǇȐǳƨȈǴǰǳơƨƳǁƾǳơ
ÐÖ

دور التعليم اجلامعي في إعداد الطلبة للحياة املعاصرة من وجهات
نظر الدارسني في جامعة القدس املفتوحة في أريحا

د .عبد عطا اهلل حمايل

من اجلدول( )4يتبني ما ي�أتي:
 ح�صلت(� )8أدوار على درجة موافقة كبرية جدا بن�سبة مئوية �أكرث من(.)%80 ح�صل( )44دورا على درجة موافقة كبرية بن�سبة مئوية �أكرث من(.)%70 ح�صلت(� )10أدوار على درجة موافقة متو�سطة بن�سبة مئوية �أكرث من(.)%60 مل حت�صل �أي من الأدوار على درجة موافقة قليلة �أكرث من( ،)%50وقليلة جدا �أقل من(.)%50 ح�صلت الدرجة الكلية للأدوار على درجة موافقة كبرية بن�سبة مئوية مقدارها()%75.30مبتو�سط ح�سابي مقداره( )3.015وانحراف معياري مقداره( )0.91عن الو�سط احل�سابي.
6 .6كانت �أهم الأدوار التي ح�صلت على درجة موافقة كبرية جدا كما حددها جمتمع
الدرا�سة مرتبة تنازليا ح�سب �أهميتها ،على النحو الآتي:
•ي�ساعدين يف حتقيق ذاتي .يف املجال النف�سي.
•يزيد من تقديري لدور العلم يف حياة الإن�سان .يف املجال الديني.
•ي�ساعدين على �إدراك دور العلماء يف تنمية املجتمع .يف املجال الديني.
•يزيد من فر�ص التوا�صل االجتماعي مع الغري .يف املجال االجتماعي.
•ميكنني من ا�ستخدام املعرفة يف حل امل�شكالت.يف املجال املعريف.
•ينمي روح التجريب يف الو�صول �إىل الأهداف .يف املجال النف�سي.
•يك�سبني ال�رسعة يف التفكري .يف املجال املعريف.
•ي�ساعدين يف التكيف الثقايف مع م�ستجدات الع�رص .يف املجال النف�سي.
يت�ضح مما �سبق �أن �أدوار املجال النف�سي قد حظيت باالهتمام الأكرب من الدار�سني،
تالها �أدوار املجال الديني.
ويرى الباحث �أن تركيز الطلبة على هذه الأدوار للتعليم اجلامعي لغر�ض �إعداد
الدار�س للحياة املعا�رصة تكمن وراء زيادة وعي الإن�سان لذاته ،و�إدراكه ملتطلبات حتقيق
هذه الذات ،عن طريق �إمناء ال�شخ�صية ،و�إ�شباع احتياجاتها احليوية والنف�سية والعقلية
واالجتماعية والدينية والأخالقية واملعرفية والثقافية ،ف�ضال عن تقدير الإن�سان للعلم
ودوره يف تقدم املجتمع ،حينما يدخل هذا العلم يف البنية االجتماعية ،وي�صبح العلم منهج
املجتمع الإن�ساين يف التغيري والتجديد ،بهدف زيادة الإنتاج وحتقيق الرفاه االجتماعي،
و�أدرك الطلبة �أنهم بحاجة �إىل متثل �سلوكيات العلماء وخ�صائ�ص التفكري العلمي ملواجهة
امل�شكالت بطريقة �سليمة بعيدا عن االرجتال وحكمة الكهنوت ،وبالرغم من هذا التوجه
العلمي واملعريف وتبني احلداثة عند الطلبة ،ف�إنهم ما زالوا يتم�سكون بالقيم الدينية
الأ�صيلة ،مما يدعم القيم االجتماعية النبيلة التي نحر�ص للمحافظة عليها ودميومتها.
ÑÍ
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وتتفق هذه النتيجة مع ما �أ�شارت �إليه درا�سة جود نا�سكرا(,Goud Nasekera
 )1983التي �أظهرت �أن التعليم اجلامعي يرتبط ارتباطا كبريا بالعاملية ،فالتعليم ب�صفة
عامة والتعليم اجلامعي بخا�صة يو�سع �أفق الفرد ويجعله �أكرث ا�ستعدادا ومنا�سبة للعمل.
ف�إذا ما �أرادت الدولة مواجهة حتديات الع�رص وحماية النف�س والوطن وت�أمني حياة كرمية
ملواطنيها ،ف�إنها بحاجة �إىل بناء م�ؤ�س�سات بحثية قادرة على ت�أدية الأدوار احليوية
املطلوبة .كما تتفق مع ما �أ�شارت �إليه(امل�سند )1998 ،ب�أن اجلامعات م�س�ؤولة عن تربية
الإن�سان نف�سيا واجتماعيا مما ي�سهل عليه قبول التغري االجتماعي .لكنها تختلف مع ما
�أ�شار �إليه(الأ�سد )1995 ،من �أن ر�سالة التعليم اجلامعي ،ال تنح�رص يف توفري مطالب التنمية
وحدها ،بل متتد هذه الر�سالة لت�شمل حاجات الأفراد ورغباتهم وطموحاتهم يف اال�ستزادة
من حت�صيل املعرفة ،وطلب الثقافة وتو�سيع املدارك.
�7 .7أما �أدنى الأدوار من حيث الأهمية,والتي ح�صلت على درجة موافقة متو�سطة �أكرث
من( )%60فقد حددها جمتمع الدرا�سة على النحو الآتي:
•يعمق ممار�سة ال�شورى يف املجتمع .يف املجال ال�سيا�سي
•يرفد ال�سوق املحلي بالكوادر امل�ؤهلة التي يحتاجها ال�سوق .يف املجال االقت�صادي
والإنتاجي.
•يدعم �إخال�ص الإن�سان يف خدمة املجتمع .يف املجال ال�سيا�سي.
•ي�ساعد الفرد على توزيع املوارد االقت�صادية ب�شكل مالئم .يف املجال االقت�صادي
والإنتاجي.
•يركز على التعليم النوعي ولي�س الكمي �أو ال�شكلي .يف املجال املعريف.
•يزيد من قدراتي على التعامل مع العوامل الرمزية .يف املجال املعريف
•ميكنني من امتالك الكفاية اخلارجية للموائمة مع حاجة ال�سوق من العمالة .يف املجال
االقت�صادي والإنتاجي.
•ي�ساعدين على �إيجاد حلول علمية للم�شاكل التي يعاين منها االقت�صاد الوطني .يف
املجال االقت�صادي والإنتاجي.
•ي�ساعدين على ا�ستخدام الع�صف الذهني يف حل الق�ضايا .يف املجال املعريف.
•ي�ساعد التعليم اجلامعي يف حتقيق االكتفاء الذاتي مل�صلحة الأمن الغذائي .يف املجال
االقت�صادي والإنتاجي.
ي�شري ذلك �إىل �أن �أدوار املجال االقت�صادي والإنتاجي قد حظيت بقليل من االهتمام
من الدار�سني.
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وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة حمافظه )1992(:حيث �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل
اعتقاد  % 72.3من �أفراد العينة ب�أن اجلامعة ت�سهم يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية،
كما تختلف مع ما �أ�شار �إليه دوجال�س  ,Douglass)(1977ب�أن التعليم اجلامعي يزيد من
قدرة الفرد على تر�شيد الإنفاق وزيادة االدخار واال�ستثمار والتخطيط بكفاءة لنمو الأ�رسة
والتكيف ال�رسيع مع املتغريات وامل�ستجدات .بينما تتفق مع درا�سة دويغر ( )1993حيث
تو�صلت �إىل �أن �أهداف اجلامعات العربية هي جمموعة من الآمال والتطلعات العري�ضة التي
تقوم على فر�ضيات نظرية م�ستخل�صة من بحوث علمية �سابقة للحاجات الثقافية ،والفنية
واملهنية املطلوبة للإن�سان واملجتمع وبالآتي ال ت�أتي معربة عن احلاجات احلقيقية لأفراد
املجتمع ..و تتفق �أي�ضا مع ما �أ�شار �إلية كار�سنت( )1999 ,Karstenمن �أن عمليات التطوير
الرتبوي يف العديد من الدول الأوروبية حتى يف ال�سنوات القليلة املا�ضية كانت تركز على
الإدارة والنظام الرتبوي وتعطي اهتمام ًا قلي ًال للعملية التعليمية نف�سها .وتتفق �أي�ضا مع
ما ذكره جايوك�س()Jayox,1996من �أن معظم اجلامعات يف الدول النامية بحاجة �إىل
�إ�صالح و�أنها� ،أمام طريق طويل ينبغي عليها ال�سري فيه.
ويرى الباحث �أن عدم اهتمام الطلبة بهذه الأدوار على الرغم من �أهميتها ،يعود لغياب
اخلريج اجلامعي عن ممار�سة دوره احلقيقي وم�شاركته يف �صناعة القرار االقت�صادي
وال�سيا�سي داخل املجتمع ،وعدم وعيه لدوره احلقيقي يف عملية التنمية امل�ستدامة و�أهمية
االكتفاء الذاتي يف حياة الدول وال�شعوب نظرا لغياب ممار�سة الدميقراطية يف النظام
ال�سيا�سي ،وغياب ثقافة التنظيم الدميقراطي بني امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية واالقت�صادية املمثلة
للدولة .وغياب الإعالم الهادف الذي ب�إمكانه �أن يلقي ال�ضوء ب�شكل مبا�رش ووا�ضح على
املعوقات االقت�صادية التي تعوق النمو االقت�صادي و�أهمية االقت�صاد النامي يف رفاهة
الأمم وال�شعوب وا�ستقرارها.
مما تقدم ميكن �أن نخل�ص �إىل �أن ر�سالة جامعة اليوم هي ر�سالة الإن�سان التي كلفه اهلل
بها ليكون خليفته على الأر�ض ،في�سعى وراء العلم واملعرفة ،وي�ستك�شف الطبيعة ،وي�ستثمر
الطاقات التي �سخرها اهلل له ،وي�شيد احل�ضارة ب�أبعادها كافة ،فجامعة اليوم عليها �أن
ت�ؤهل الإن�سان ليقوم بهذا الدور الكبري ،وذلك من خالل قيامها باملهمات الآتية:
•�إثراء املعرفة وتنميتها.
•ن�رش العلم و�إعداد الكوادر املتخ�ص�صة.
•تهيئة الإن�سان روحيا وخلقيا وج�سميا.
•توعية ال�شباب فكريا و�سيا�سيا واقت�صاديا ونف�سيا.
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•توجيه البحوث العلمية والتطبيقية حلل م�شكالت املجتمع.
•فتح املجال �أمام الطالب للتدريب امليداين يف مواقع العمل والتعرف �إىل م�ستجدات
التخ�ص�ص الذي يدر�سونه.
وهذا ما �أكدت عليه الدرا�سات ال�سابقة التي �سبق �أن ا�ستعر�ضناها ،والتي �أو�صت فيما
�أو�صت به �أن تتخلى اجلامعات العربية عن النظام التعليمي الذي ير�سخ يف ذهن الطالب
حفظ املادة العلمية دون متكينه من الإبداع وتزاوج املعرفة العلمية مع التطبيق العملي،
وان تكون مناهج هذه اجلامعات ملبية ملطالب الع�رص ،وتتيح للتعليم اجلامعي القيام
بدوره يف تلبية االحتياجات احلقيقية للمجتمع.
ثانيا :عر�ض النتائج املتعلقة بالفر�ضية الأوىل ومناق�شتها ،والتي تن�ص على:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة( )0.05= αيف متو�سطات
ا�ستجابات الطلبة لدور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة تعزى جلن�س
الطالب(ذكر� ،أنثى).
لفح�ص الفر�ضية ا�ستخدم الباحث اختبار(ت) ملجموعتني م�ستقلتني ونتائج اجلدول()5
تبني ذلك.
اجلدول()5
نتائج اختبار(ت) لداللة الفروق يف دور التعليم اجلامعي يف إعداد الطلبة للحياة املعاصرة باختالف
متغري اجلنس.
ƾǠƦǳơ
ƨƦǴǘǳơƩƢƥƢƴƬǇơ
ǶȈǴǠƬǳơǁȁƽǱȂƷ
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ƨǳȏƾǳơ

ÍÑÑÕ

يت�ضح من اجلدول (� )5أن الفروق مل تكن دالة �إح�صائية بني الطلبة الذكور والإناث،
�إذ بلغ م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )0.448مما يدل على �أن �إدراك طلبة اجلامعة (الذكور
والإناث) لأهمية الدور الذي يجب �أن تقوم به اجلامعة مت�ساو بينهما ،وبهذا قبلت الفر�ضية.
ويرى الباحث �أن ال�سبب يف الو�صول �إىل هذه النتيجة يعود �إىل التجان�س الثقايف والبيئي
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واالجتماعي وال�سيا�سي والفكري بني الذكور والإناث ،وال �سيما �أن �أغلبهم يتواجدون يف
بيئة مت�شابهة يف العادات والتقاليد والر�ؤى والت�صورات واالنطباعات� ،إ�ضافة �إىل التن�شئة
االجتماعية املتقاربة يف خمتلف الظروف والأحوال .ناهيك عن �أن جامعة القد�س املفتوحة
يف �أريحا هي امل�ؤ�س�سة التعليمة الوحيدة التي ي�ستكمل الطلبة فيها درا�ساتهم اجلامعية ،مما
يعطيهم الفر�صة لتبادل الأفكار والت�صورات ،ومناق�شة حاجاتهم داخل احلرم اجلامعي مبا
ميهد لتكوين ر�ؤية م�شرتكة حول دور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة.
ثالثا :عر�ض النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثانية ومناق�شتها ،والتي تن�ص على:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05= αيف متو�سطات
ا�ستجابات الطلبة لدور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة تعزى لتخ�ص�ص
الطالب (الرتبية االبتدائية ،والرتبية الإ�سالمية ،واللغة العربية ،واللغة االنكليزية،
واالجتماعيات ،والعلوم الإدارية واالقت�صادية ،واخلدمة االجتماعية.).
لفح�ص الفر�ضية ا�ستخدم الباحث اختبار حتليل التباين الأحادي (ONE WAY
) ANOVAالذي تظهر نتائجه يف اجلدولني( )6و( ،)7حيث يبني اجلدول( )6املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،واجلدول( )7يبني نتائج حتليل التباين الأحادي.
اجلدول()6
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية باختالف متغري التخصص.
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اجلدول()7
نتائج حتليل التباين األحادي باختالف متغري التخصص
ÑÑ

ǥơǂŴȏơ

ǥơǂŴȏơ
ÍÒÓ

ÐÎÒ

ÍÒÓ

ÏÖÕ

ÍÓÐ

ÏÖÎ

ÍÒÍ

ÏÖÏ

ÍÑÐ

ÏÖÐ

ÍÓÍ

ǖǇȂƬŭơ

ǖǇȂƬŭơ

ƩƢƥƢƴƬǇơ
ƨƦǴǘǳơ
ǞȈŦȄǴǟ
ƩơǂǬǨǳơ

ÏÕÕ

ǥơǂŴȏơ

ƾǠƦǳơ

ƨȈƟơƾƬƥȏơƨȈƥǂƬǳơ
(ÎÐÐ ǹ

ƨȈƥǂƬǳơ
(ÓÎ ǹ ƨȈǷȐǇȍơ

ƨȈƥǂǠǳơƨǤǴǳơ
(ÕÎ ǹ

ƨȇǄȈǴųȏơƨǤǴǳơ
(ÒÎ ǹ

ƩƢȈǟƢǸƬƳȏơ
(ÔÐ Ʃ

ƨȇǁơƽȍơǵȂǴǠǳơ
(ÎÔÍ ǹ ƨȇƽƢǐƬǫȏơȁ

ƨǷƾŬơ
(ÎÐÎ ǹ ƨȈǟƢǸƬƳȏơ

ÍÒÓ

2009  حزيران-  العدد السادس عشر- مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات

ȃȂƬǈǷ
ƨǳȏƾǳơ

ǖǇȂƬǷ ƩƢƳǁƽ
ƩƢǧơǂŴȏơ ƨȇǂūơ

ǥƨǸȈǫ

ÍÍÐÕ* ÒÑÐÎ

ƩƢǠƥǂǷǝȂǸů
ƩƢǧơǂŴȏơ

ÎÍÒÏ

Ó

ÓÐÎÑ

ÍÎÖÐÔ

ÓÖÐ

ÎÐÑÏÖÒ

ÓÖÖ

ÎÑÍÓÍÖ

ǺȇƢƦƬǳơǁƾǐǷ

ǱƢƴŭơ

ƩƢƥƢƴƬǇơ
ƨƦǴǘǳơ
ǞȈŦȄǴǟ
ƩƢǟȂǸƴŭơǲƻơƽ
ƩơǂǬǧ
ǝȂǸƴŭơ
ƨǻƢƦƬǇȏơ
ƩƢǟȂǸƴŭơśƥ

(ÍÍÒ= α ƨǳȏƾǳơȃȂƬǈǷƾǼǟƢȈƟƢǐƷƛǱơƽ

،) وجود فروق دالة �إح�صائيا تعزى ملتغري تخ�ص�ص الطلبة7(يت�ضح من اجلدول
 وللتعرف �إىل التخ�ص�صات التي تعود الفروق ا�ستخدم الباحث.وبهذا مل تقبل الفر�ضية
.) يبني ذلك8()للمقارنات البعدية واجلدولL.S.D(اختبار
)8(اجلدول
.) للمقارنات البعدية ملتغري التخصصL.S.D(نتائج اختبار
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:يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود فروق دالة �إح�صائيا بني التخ�ص�صات الآتية
•بني الرتبية االبتدائية وبني تخ�ص�صات اللغة العربية واللغة االجنليزية واالجتماعيات
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والعلوم الإدارية واالقت�صادية واخلدمة االجتماعية ل�صالح الرتبية االبتدائية.
•بني الرتبية الإ�سالمية وبني تخ�ص�صات اللغة العربية واللغة االجنليزية والعلوم
الإدارية واالقت�صادية واخلدمة االجتماعية ل�صالح الرتبية الإ�سالمية.
•بني اللغة العربية واالجنليزية ل�صالح اللغة العربية.
ويرى الباحث �أن ال�سبب يف ح�صول هذه النتيجة يعود �إىل �أن �أ�صحاب التخ�ص�صات
املذكورة هم من امل�سجلني يف برنامج الرتبية ،ويرغبون يف احل�صول على وظائف يف �سلك
الرتبية والتعليم ،لإميانهم ب�أنهم من خالل هذه الوظائف ي�ستطيعون ك�سب عي�شهم وحتقيق
ذاتيتهم ،وال �سيما �أن كثريا منهم يعي�شون يف جتمعات �سكنية يغلب عليها طابع العمل
مبهنتي الزراعة وتربية املا�شية ،وينظرون لدور التعليم اجلامعي نظرة تقدير واحرتام عالية
امل�ستوى ،ويعتربون التعليم اجلامعي �سلما ي�ستطيعون بو�ساطته الو�صول �إىل تطلعاتهم
و�أهدافهم وتلبية احتياجاتهم امل�ستقبلية.
رابعا :عر�ض النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثالثة ومناق�شتها ،والتي تن�ص على:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة( )0.05= αيف متو�سطات
ا�ستجابات الطلبة لدور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة تعزى مل�ستوى
الطالب الأكادميي(م�ستوى �سنة �أوىل� ،سنة ثانية� ،سنة ثالثة� ،سنة رابعة).
ولفح�ص الفر�ضية ا�ستخدم الباحث اختبار حتليل التباين الأحادي(ONE WAY
) ANOVAوالذي تظهر نتائجه يف اجلدولني( )9و( ،)10حيث يبني اجلدول( )9املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،واجلدول( )10يبني نتائج حتليل التباين الأحادي.
اجلدول()9
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة باختالف متغري املستوى األكادميي.
ƨǼǈǳơȃȂƬǈǷ
(ÎÖÎ ǹ ńȁȋơ
ǖǇȂƬŭơ

ǥơǂŴȏơ

ƩƢƥƢƴƬǇơ
ȄǴǟƨƦǴǘǳơ
ÐÍÔÓ
ƩơǂǬǧǞȈŦ
ƨǻƢƦƬǇȏơ

ÍÒÒÕ

ƨǼǈǳơȃȂƬǈǷ
(ÎÖÑ ǹ ƨȈǻƢưǳơ
ǖǇȂƬŭơ
ÐÍÓÏ

ǥơǂŴȏơ
ÍÒÖÒ

ƨǼǈǳơȃȂƬǈǷ
(ÎÕÏ ǹ ƨưǳƢưǳơ
ǖǇȂƬŭơ
ÐÍÏÐ

ǥơǂŴȏơ
ÍÒÕÐ

ƨǼǈǳơȃȂƬǈǷ
(ÎÑÐ ǹ ƨǠƥơǂǳơ
ǖǇȂƬŭơ
ÏÖÍÍ

اجلدول()10
نتائج حتليل التباين األحادي الستجابات الطلبة باختالف املستوى األكادميي
ÑÓ

ǥơǂŴȏơ
ÍÒÍÒ
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ǱƢƴŭơ

ǺȇƢƦƬǳơǁƾǐǷ

ƩƢƥƢƴƬǇơ
ǞȈŦȄǴǟƨƦǴǘǳơ
ƩƢǟȂǸƴŭơǲƻơƽ ƨǻƢƦƬǇȏơƩơǂǬǧ

ƩƢƳǁƽ ƩƢǠƥǂǷǝȂǸů
ƨȇǂūơ
ƩƢǧơǂŴȏơ

ƩƢǟȂǸƴŭơśƥ

ǝȂǸƴŭơ

ǖǇȂƬǷ
ƩƢǧơǂŴȏơ

ǥƨǸȈǫ

ȃȂƬǈǷ
ƨǳȏƾǳơ

ÐÔÐ

Ð

ÎÏÑÐ

ÓÐÑÎ

*ÍÍÑÒ

ÎÐÓÕÕ

ÓÖÓ

ÍÎÖÓÓ

ÎÑÍÓÎ

ÓÖÖ

(ÍÍÒ= α ƨǳȏƾǳơȃȂƬǈǷƾǼǟƢȈƟƢǐƷƛǱơƽ

يت�ضح من اجلدول( )10وجود فروق دالة �إح�صائيا تعزى ملتغري امل�ستوى الأكادميي،
وهذا يعني عدم قبول الفر�ضية .وللتعرف على امل�ستوى الأكادميي التي تعود الفروق
ل�صاحله ،ا�ستخدم الباحث اختبار()L.S.Dللمقارنات البعدية واجلدول( )11يبني ذلك.
اجلدول()11
نتائج اختبار((L.S.Dللمقارنات البعدية الستجابات الطلبة تبعا ملتغري املستوى األكادميي.
ȆŻƽƢǯȋơȃȂƬǈŭơ
ńȁȋơƨǼǈǳơȃȂƬǈǷ

ńȁȋơƨǼǈǳơȃȂƬǈǷ

ƨȈǻƢưǳơƨǼǈǳơȃȂƬǈǷ

ƨưǳƢưǳơƨǼǈǳơȃȂƬǈǷ

ƨǠƥơǂǳơƨǼǈǳơȃȂƬǈǷ

*ÍÐÐÐ

*ÍÏÏÎ

*ÍÐÑÓ

ÍÎÔÐ

*ÍÍÑÕ

ƨȈǻƢưǳơƨǼǈǳơȃȂƬǈǷ

ÍÎÑÏ

ƨưǳƢưǳơƨǼǈǳơȃȂƬǈǷ
ƨǠƥơǂǳơƨǼǈǳơȃȂƬǈǷ
.(ÍÍÒ= α ƨǳȏƾǳơȃȂƬǈǷƾǼǟƢȈƟƢǐƷƛǱơƽ

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود فروق دالة �إح�صائيا بني امل�ستويات الأكادميية الآتية:
بني م�ستوى ال�سنة الأوىل وبني بقية امل�ستويات الأخرى ل�صالح م�ستوى ال�سنة الأوىل.
بني م�ستوى ال�سنة الثانية والرابعة ل�صالح م�ستوى ال�سنة الثانية.
ويرى الباحث �أن الو�صول �إىل هذه النتيجة يعود �إىل �أن الطلبة يف ال�سنتني الأوىل
والثانية يتوقعون من اجلامعة القيام ب�أدوار خالقة وعظيمة ،ويعلقون عليها �آماال كبرية،
ولديهم طموحات كبرية ي�سعون لتحقيقها عن طريق التعليم اجلامعي ،بينما تختلف نظرتهم
يف ال�سنوات الأخرية �إىل اجلامعة ،و�أنها لي�ست �سوى مدر�سة ثانوية كبرية ،و�أن الآمال الكبرية
ÑÔ
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دور التعليم اجلامعي في إعداد الطلبة للحياة املعاصرة من وجهات
نظر الدارسني في جامعة القدس املفتوحة في أريحا

التي كانوا يعلقونها عليها قد تبددت ،وخا�صة عند من مل يحالفه احلظ منهم يف الإجناز
والتح�صيل اجليد ،ناهيك عن الإح�سا�س برتاكم اجلهود املبذولة عرب الف�صول الدرا�سية التي
�سبقت ،بالإ�ضافة �إىل التكاليف املادية املدفوعة مقابل امل�ساقات التي �سجلت وبالذات
للم�ساقات التي �صعب عليهم اجتيازها بنجاح.
خام�سا :عر�ض النتائج املتعلقة بالفر�ضية الرابعة ومناق�شتها ،والتي تن�ص على:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة( )0.05= αيف متو�سطات
ا�ستجابات الطلبة لدور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة تعزى لعمر
الطالب(� -18أقل من � 21سنة ،من � -22أقل من � 24سنة� ،أكرث من � 24سنة).
ولفح�ص الفر�ضية ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل
جمال واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل املجاالت ،واجلدول( )12يبني ذلك.
اجلدول()12
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل اجملاالت باختالف متغري العمر.

ǱƢƴŭơ

ǱƢƴŭơƩơǂǬǧƽƾǟ

ǂǸǠǳơŚǤƬǷ

ǖǇȂƬŭơ

ȅǁƢȈǠŭơǥơǂŴȏơ

Ǳȁȋơ

ÎÏ

ňƢưǳơ

Ö

ƮǳƢưǳơ

ÎÎ

Ǟƥơǂǳơ

Ô

ǆǷƢŬơ

Õ

ÏÏ - ÎÕǺǷ
ÏÏǺǷǂưǯƗ
ÏÏ - ÎÕǺǷ
ÏÏǺǷǂưǯƗ
ÏÏ - ÎÕǺǷ
ÏÏǺǷǂưǯƗ
ÏÏ - ÎÕǺǷ
ÏÏǺǷǂưǯƗ

ÐÒÍÍ
ÐÑÑÒ
ÏÕÎÖ
ÏÔÐÓ
ÐÐÕÍ
ÐÑÐÏ
ÏÏÒÑ
ÏÐÏÑ

ÓÎÑ
ÔÍÏ
ÒÏÓ
ÑÐÐ
ÔÐÔ
ÔÍÏ
ÑÐÕ
ÐÓÑ

ǅƽƢǈǳơ

Õ

ǞƥƢǈǳơ

Ö

ÏÏ - ÎÕǺǷ
ÏÏǺǷǂưǯƗ
ÏÏ - ÎÕǺǷ
ÏÏǺǷǂưǯƗ
ÏÏ - ÎÕǺǷ
ÏÏǺǷǂưǯƗ

ÏÏÑÏ
ÏÐÐÒ
ÏÑÏÏ
ÏÐÏÔ
ÏÓÓÕ
ÏÔÎÒ

ÑÓÒ
ÑÖÍ
ÒÖÏ
ÒÍÍ
ÒÑÐ
ÒÏÍ

ÏÏ - ÎÕǺǷ
ÓÑ
ǝȂǸƴŭơ
ÏÏǺǷǂưǯƗ
ƩƢƳǁƽ Ñ ƨƥƢƴƬǇȐǳƨȈǴǰǳơƨƳǁƾǳơ

ÎÖÏÕÒ
ÎÖÐÎÑ

ÐÖÎÒ
ÐÔÎÎ

واجلدول( )13يو�ضح املتو�سطات واالنحرافات الكلية لنتائج اجلدول ال�سابق
ÑÕ
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اجلدول()13
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الكلية لكل اجملاالت باختالف متغري العمر.
ƾǠƦǳơ

(ÎÖÑ ǹ ƨǼǇÏÏǺǷǲǫƗÎÕǺǷ

ȆǴǰǳơǖǇȂƬŭơ
ÐÍÎÐ ǞȈŦȄǴǟƨƦǴǘǳơƩƢƥƢƴƬǇơ
ƨǻƢƦƬǇȏơƩơǂǬǧ
ƩƢƳǁƽ Ñ ƨƥƢƴƬǇȐǳƨȈǴǰǳơƨƳǁƾǳơ

ȆǴǰǳơǥơǂŴȏơ
ÍÓÎ

ƨǼǇÏÏǺǷǂưǯƗ
ȆǴǰǳơǖǇȂƬŭơ
ÐÍÎÔ

ȆǴǰǳơǥơǂŴȏơ
ÍÒÕ

يت�ضح من اجلدول( )13عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات وجهات
نظر الطلبة لدور التعليم اجلامعي يف �إعداد الدار�سني للحياة املعا�رصة يف كل املجاالت،
مما يدل على �أن الطلبة كافة يدركون �أهمية دو ر التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة
املعا�رصة ،وهذا يعني قبول الفر�ضية.
ويعود ال�سبب وراء هذه النتيجة �إىل التجان�س الثقايف والبيئي والفكري ،بني �أفراد
جمتمع الدرا�سة� ،إ�ضافة �إىل �ضعف التباين بني امل�ستويات العمرية املختلفة لقلة اخلربات
املكت�سبة واالنغالق على الثقافة املحلية ،على اعتبار �أن حمافظة �أريحا عانت من الإغالقات
الع�سكرية املتكررة من جهة ،ولكونها م�صنفة على �أنها حمافظة نائية مقارنة مبحافظات
الوطن الأخرى ،عدا عن ات�ساع م�ساحتها وقلة عدد �سكانها ،مبا ي�ساعدهم على معرفة بع�ضهم
بع�ضا والت�أثر والت�أثري فيما بينهم لدرجة التعاي�ش مع مفاهيم م�شرتكة بني اجلميع.
وخال�صة القول �إن هذه الدرا�سة قد حاولت الك�شف عن دور التعليم اجلامعي يف �إعداد
الطلبة للحياة املعا�رصة ملواجهة التغريات ال�رسيعة واملتالحقة ،وحتقيق التنمية ال�شاملة،
وذلك من خالل ت�سخري الإمكانات املادية والب�رشية كافة ،وا�ستغاللها ا�ستغال ًال يحقق هذا
الهدف.
وقد تبني من النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة �أن دور التعليم اجلامعي مل يعد
قا�رصا على تلبية االحتياجات االجتماعية ،واملطالب الفردية فقط و�إمنا على �إك�ساب
الإن�سان القدرة على حتقيق ذاته ،ليحيا حياة �أكرث تنعم ًا ورفاهةً.
�أما ما يتعلق بت�أثري املتغريات امل�ستقلة على املتغريات التابعة ،فقد تبني �أن هناك
ت�أثريا للتخ�ص�ص على �إدراك الطلبة لدور التعليم اجلامعي الذي ينبغي للجامعة �أن تقوم
به جتاه الإن�سان .و�أما ما يتعلق بت�أثري امل�ستوى الأكادميي ،فقد ك�شفت الدرا�سة عن وجود
ت�أثري للم�ستوى الأكادميي على �إدراك الطلبة لدور اجلامعة ،و�أن الفروق كانت ل�صالح طلبة
امل�ستويني الأول والثاين.

ÑÖ
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التوصيات واالقرتاحات:
يف �ضوء نتائج البحث ،يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
�1 .1إعادة النظر بالأدوار املنوطة بالتعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة ،ال
�سيما الأدوار املتعلقة بالبعد التكنولوجي واالقت�صادي والإنتاجي وال�سيا�سي ،حيث ما
زالت هذه الأدوار قا�رصة عن حتقيق الأهداف املرجوة منها.
�2 .2إ�رشاك الطلبة يف حتديد دور التعليم اجلامعي لإعداد الطلبة للحياة املعا�رصة.
�3 .3إعادة النظر يف الأدوار التي ت�ؤديها بع�ض التخ�ص�صات يف �إعداد الطلبة للحياة املعا�رصة
وبخا�صة يف تخ�ص�صات العلوم الإدارية واالقت�صادية واخلدمة االجتماعية.
4 .4تطوير �أدوار التعليم اجلامعي مبا يخدم ممار�سة ال�شورى ،ورفد ال�سوق املحلي بالكوادر
املدربة ،وتوزيع املوارد االقت�صادية ب�شكل مالئم ،وامتالك الكفاية اخلارجية للمواءمة
مع حاجة ال�سوق ,وحتقيق االكتفاء الذاتي مل�صلحة الأمن الغذائي ،وامل�ساهمة يف و�ضع
حلول علمية وعملية للم�شكالت التي يعاين منها االقت�صاد الوطني.
5 .5الرتكيز على التعليم النوعي دون الكمي وال�شكلي.
6 .6الرتكيز على الأدوار التي تدعم �إخال�ص الإن�سان يف خدمة املجتمع والتعامل مع
العوامل الرمزية ،وا�ستخدام الع�صف الذهني يف حل املع�ضالت والق�ضايا التي تواجهه
يف حياته.
7 .7تطوير �أدوار التعليم اجلامعي و�أهدافه مبا يحقق اجلمع بني الأ�صالة واملعا�رصة بعيدا
عن التقليد وا�سترياد النماذج اجلاهزة
8 .8الرتكيز على جودة التعليم ،والت�أكيد على دور اجلامعة يف �إنتاج املعرفة وتطويرها
وجتديدها.
�9 .9إن�شاء قنوات ات�صال قوية ومفتوحة بني اجلامعات ومواقع العمل داخل املجتمع
وبخا�صة مراكز الإنتاج.
1010بناء فكر الأجيال احلالية والالحقة على مفاهيم مرتكزة على التغري والتكيف
واحلركية.
1111التن�سيق بني اجلامعات املحلية والعربية على اعتبار �أن الوطن العربي وحدة �إ�سالمية
اقت�صادية عربية واجتماعية متكاملة.
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املراجع واملصادر العربية
�1 .1أباظة� ،أ�سامة �أكرم“ )2007(،تقييم العملية التعليمية يف جامعة النجاح الوطنية نظرة
�شمولية” ،ورقة عمل مقدمة للم�ؤمتر الثالث الحتاد نقابات �أ�ساتذة وموظفي اجلامعات
الفل�سطينية ،اجلودة والتميز واالعتماد يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،املجلد الثاين.
2 .2الإدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة “ )2005(،دورة عن مفاهيم �إدارة
اجلودة ال�شاملة مل�رشيف تعليم جده ،وزارة الرتبية والتعليم”.
3 .3ا�ستيتيه ،دالل ملح�س(“ )1984نظام ال�ساعات املعتمدة و�أثره على العالقات
االجتماعية والن�شاطات الطالبية املوجهة لطلبة اجلامعة الأردنية” ،جملة درا�سات،
� ،)6(11ص.78 - 76
4 .4الأ�سد ،نا�رص الدين( “.)1995ت�صورات �إ�سالمية يف التعليم اجلامعي” .عمان ،الأردن:
مكتبة روائع جمدالوي
5 .5بدران� ،شبل “ )1993(،ال�سيا�سات التعليمية يف البلدان العربية” .امل�ستقبل العربي،
مركز درا�سات الوحدة العربية :بريوت( ،ع � ،١٧٥ص .١٠١
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�أخي الدار�س� .أختي الدار�سة.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يقوم الباحث بعمل بحث بعنوان «دور التعليم اجلامعي يف �إعداد الطلبة للحياة
املعا�رصة من وجهات نظر طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف �أريحا» وي�ضع بني يديك
ا�ستبانة لتحقيق الهدف .لذا �أرجو من كل منكم التكرم بالإجابة على الأ�سئلة والفقرات
الواردة فيها بكل نزاهة ومو�ضوعية ،م�ؤكدا على �أن الغر�ض الأ�سا�سي لهذا املقيا�س هو
لأغرا�ض البحث العلمي فقط و�ستحظى الإجابات بال�رسية التامة .راجيا منكم العمل على
قراءة اال�ستبانة بتمعن قبل الإجابة عليها و�إحاطتها باجلدية واالهتمام وامل�صداقية
بغر�ض الو�صول �إىل نتائج حقيقية وواقعية معربة عن الواقع.
ولكم جزيل ال�شكر على ح�سن تعاونكم
الباحث

الق�سم الأول :املعلومات ال�شخ�صية:
�ضع �إ�شارة()Xيف املكان الذي يتنا�سب مع و�ضعك
 .1اجلن�س:

 .1ذكر

� .2أنثى

2 .2التخ�ص�ص .1 :الرتبية االبتدائية
 .3اللغة العربية

 . 2الرتبية الإ�سالمية
 .4اللغة االنكليزية

 . 6العلوم الإدارية واالقت�صادية
3 .3امل�ستوى الأكادميي� . 1 :سنة �أوىل
� .4سنة رابعة
4 .4العمر:

 . 7اخلدمة االجتماعية

� .2سنة ثانية

� -18 .1أقل من �22سنة

� .2أكرث من � 22سنة
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 فقرات جماالت الدرا�سة:الق�سم الثاين
.) حتت ال�سلم الذي تراه يتفق مع وجهة نظركX(الرجاء و�ضع �إ�شارة
سلم االستجابة
ǑǁƢǟƗ

ƾȇƢŰ

ǪǧơȁƗ

فقرات المجاالت
ƧƾǌƥǪǧơȁƗ

ȆǠǷƢŪơǶȈǴǠƬǳơǁȁƾǳĿǂǠŭơǱƢƴŭơƩơǂǬǧ
.ƩȐǰǌŭơ ǲƷ Ŀ ƨǧǂǠŭơ ǵơƾƼƬǇơ ǺǷ řǼǰŻ
.ŚǰǨƬǳơ Ŀ ƨǟǂǈǳơřƦǈǰȇ
ĺƢŸȍơ ŚǰǨƬǳơ ȆǸȈȇ
ǍƢƼǋȋơȃƾǳ ĿǂǠŭơ ƱƿȂǸǼǳơǁȂǘȇ
.ȆǴǰǌǳơ ȁƗ ȆǸǰǳơ ǆȈǳȁ ȆǟȂǼǳơ ǶȈǴǠƬǳơ ȄǴǟ Ǆǯǂȇ
ƩȐǰǌŭơǾƳơȂǷ Ŀ ļơǁƾǫ ȆǸǼȇ
ȆǸǴǠǳơ ƮƸƦǳơ ƨȈƴȀǼǷ ĿļơǁƢȀǷ ƾȇǄȇ
.ǂǸƬǈŭơ ǶȈǴǠƬǳƢƥ řǘƥǂȇ
ƨȇǄǷǂǳơ ŃơȂǠǳơ ǞǷ ǲǷƢǠƬǳơ ȄǴǟ ļơǁƾǫ ǺǷ ƾȇǄȇ

.

ƢȇƢǔǬǳơ ǲƷ Ŀřǿǀǳơ ǦǐǠǳơ ǵơƾƼƬǇơ ȄǴǟ ňƾǟƢǈȇ
ȃǂƻƗ ńƛ ƨǳƢƷ ǺǷ ƨǧǂǠŭơ ǲâȂŢ ȄǴǟ ļơǁƾǫ ǺǷƾȇǄȇ
.ȆǴǸǠǳơ ƱƢƬǻȍơ ȄǴǟ ļơǁƾǫ ǺǷƾȇǄȇ
ȆǠǷƢŪơǶȈǴǠƬǳơǁȁƾǳȆǟƢǸƬƳȏơǱƢƴŭơƩơǂǬǧ
ƨȈǟƢǸƬƳȏơ Ǆǯơǂŭơ ŚȈǤƫ Ŀ ȆǠǷƢŪơ ǶȈǴǠƬǳơƾǟƢǈȇ
.ƨǷȋơȁ ǞǸƬƴǸǴǳ ƨȇǁƢǔūơƨȇȂŮơ ǲǏƘƫ
.ŚǤǳơ ǞǷ ȆǟƢǸƬƳȏơ ǲǏơȂƬǳơ Ǎǂǧ ǺǷƾȇǄȇ
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ƣȐƬǇȏơ ƩȏƢƷ ǺǷ ƨȈǧƢǬưǳơ ŖȇȂǿ ƨǻƢȈǏ
.ƨȈǧƢǬưǳơ ƩơŚǤƬŭơ ǞǷ ǦȈǰƬǳơ Ŀ ňƾǟƢǈȇ
.ǞǸƬƴŭơ ƨǷƾŬȆǟȂǘƬǳơ ǲǸǠǳơ ȂŴ ȆȈǟȁ ǺǷ ƾȇǄȇ
.ȆǟƢǸƬƳȏơ ǮǇƢǸƬǳơ ǪȈǬŢ Ŀ ňƾǟƢǈȇ
ǵƾź ƢŠ ȆǟƢǸƬƳȏơ ǁȁƾǳơ ƽƢǠƥȋ Ȇǯơǁƽƛ ǺǷ ƾȇǄȇ
ǞǸƬƴŭơ
.ƨȈǻƾŭơ ȆǫȂǬŞ ƨƦǳƢǘŭơ Ŀ ňƾǟƢǈȇ
ƨȈǟƢǸƬƳȏơ ƨȈǼƦǳơ ĿǺȇƾǳơƨȈŷȋ Ȇǯơǁƽƛ ǺǷƾȇǄȇ
ȆǠǷƢŪơǶȈǴǠƬǳơǁȁƾǳřȇƾǳơǱƢƴŭơƩơǂǬǧ
.ǹȂǰǳơ ĿƅơǆȈǷơȂǻ ǭơǁƽƛ ȄǴǟ ňƾǟƢǈȇ
.ƢȈǻƾǳơĿ ǺȇƾǳơȂǳơǂƥ Ŀ ȆǷơǄƬǳơ ǺǷ ƾȇǄȇ
.ƅơ ǂǷơȁƘƥ ƾȈǬƬǳơ Ŀ ƨȈǧƢǨǌǳơ ȄǴǟ ňƾǟƢǈȇ
Ƣđ ǵơǄƬǳȏơȁ ƨȈǫȐƻȋơ ǶȈǬǳơ ƨǷȂǜǼŠ ňƢŻƛ ǺǷƾȇǄȇ
.ǾȈǧ ǍȐƻȍơȁ ǲǸǠǴǳ ȅǂȇƾǬƫ ǺǷ ƾȇǄȇ
.ǥǂǘƬǳơ ǀƦǻ Ŀ ňƾǟƢǈȇ
ƨȈƫơǀǳơ ǁȂǷȋơ ǃȁƢš ȄǴǟ ļǁƾǫ ǺǷ ƾȇǄȇ
ǹƢǈǻȍơƧƢȈƷ Ŀ ǶǴǠǳơ ǁȁƾǳȅǂȇƾǬƫǺǷƾȇǄȇ
ǅƢǼǳơ ǶȈǴǠƫ Ŀ ƔƢǸǴǠǳơ ǁȁƽ ǭơǁƽƛ ȄǴǟ ňƾǟƢǈȇ
ǞǷ ǲǷƢǠƬǳơ ǺǈƷ ȄǴǟ ƨǜǧƢƸŭơ Ŀ ȆȈǟȁ ǺǷ ƾȇǄȇ
Ǻȇǂƻȉơ
.ļơƿ ǪȈǬŢ ĿňƾǟƢǈȇ
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ȆǠǷƢŪơǶȈǴǠƬǳơǁȁƾǳȆǈǨǼǳơǱƢƴŭơƩơǂǬǧ
.ǂǐǠǳơ ƩơƾƴƬǈǷ ǞǷ ĿƢǬưǳơ ǦȈǰƬǳơ Ŀ ňƾǟƢǈȇ
ǥơƾǿȋơńƛǱȂǏȂǳơĿƤȇǂƴƬǳơƵȁǁȆǸǼȇ
ƱƢƬǻȍơƧƽƢȇǄǳƪǫȂǳơǂȇƾǬƫĿňƾǟƢǈȇ
ƧƽȂƳȂǷŚǣƨǬǴǘŭơƨǬȈǬūơǹƗĿǭơǁƽȍơȄǴǟňƾǟƢǈȇ
ňƢǈǻȍơǱƢƴŭơĿ
ǽƢȈūơƩȐǰǌǷƨȀƳơȂǷĿǱȐǬƬǇȏơȄǴǟƽǂǨǳơƾǟƢǈȇ
ĿǺȇǂƻȉơȂŴǾƫƢƦƳơȁǭơǁƽƛĿƽǂǨǈǳơƾǟƢǈȇ
ǞǸƬƴŭơ
ƨƳƢƷǞǷƨǸƟơȂǸǴǳƨȈƳǁƢŬơƨȇƢǨǰǳơǭȐƬǷơǺǷřǼǰŻ
ƨǳƢǸǠǳơǺǷǩȂǈǳơ
ȆǠǷƢŪơǶȈǴǠƬǳơǁȁƾǳȆƳƢƬǻȍơȁȅƽƢǐƬǫȏơǱƢƴŭơƩơǂǬǧ
ļơǀǳơǲȈǤǌƬǴǳƽǂǨǳơƞȈȀȇ
ƨǠȇǂǈǳơƨȇƽƢǐƬǫȏơƩơǁȂǘƬǳơǶȀǧǺǷřǼǰŻ
ǲǔǧƗǲǰǌƥƨȈǠȈƦǘǳơƽǁơȂŭơǱȐǤƬǇơȄǴǟƽǂǨǳơƾǟƢǈȇ
ǞǸƬƴŭơŁƢǐǳ
ǶƟȐǷǲǰǌƥƨȇƽƢǐƬǫȏơƽǁơȂŭơǞȇǃȂƫȄǴǟƽǂǨǳơƾǟƢǈȇ
ƨƸǴǐŭļơǀǳơƔƢǨƬǯȏơǪȈǬŢĿȆǠǷƢŪơǶȈǴǠƬǳơƾǟƢǈȇ
ȆƟơǀǤǳơǺǷȋơ
ňƢǠȇŖǳơǲǯƢǌǸǴǳƨâǸǴǟǱȂǴƷƽƢŸƛȄǴǟňƾǟƢǈȇ
řǗȂǳơƽƢǐƬǫȏơƢȀǼǷ
ƢȀƳƢƬŹŖǳơƨǴǿƚŭơǁƽơȂǰǳƢƥȆǴƸŭơǩȂǈǳơƾǧǂȇ
ǩȂǈǳơ
ǾȈǧǊȈǠǻȅǀǳơǺǗȂǴǳƔȏȂǳơƺȈǇǂƫ
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ȆǠǷƢŪơǶȈǴǠƬǳơǁȁƾǳȆǇƢȈǈǳơǱƢƴŭơƩǂǬǧ
ǞǸƬƴŭơĿȃǁȂǌǳơƨǇǁƢŲǪǸǠȇ
ȆǷȐǇȍơǵƢǜǼǳơĿǲǷƢǰƬǳơƧǂǰǧȅƾǳǪǸǠȇ
ǺǈƷƗ Ŀ ǾǬǴƻȁ ǾǷǂǯ ƅơ ǹȋ ƽǂǨǳơ ƨǸȈǫ ǺǷ ȆǴǠȇ
ŉȂǬƫ
ǞǸƬƴŭơ ĿƨȇǂǰǨǳơ ƨȇƽƾǠƬǳơ ǱȂƦǫ ƽơǂǧȋơǶǴǠȇ
.ƨȈǼǗȂǳơ ƧƽƢȈǈǳơ Ǻǟ ȆǴƼƬǳơ ǵƾǟ řǸǴǠȇ
ǶȀǫơǂǟƗ ǥȐƬƻơ ȄǴǟ ǅƢǼǳơ śƥ ƧơȁƢǈŭơ Ƨǂǰǧ ƺǇǂȇ
ǞǸƬƴŭơ ƨǷƾƻ ĿǹƢǈǻȍơǾǏȐƻƛǶǟƾȇ
ȆǠǷƢŪơǶȈǴǠƬǳơǁȁƾǳƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳơǱƢůƩơǂǬǧ
ƽơǂǧƗśƥƨưȇƾūơƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳơƩƢǷơƾƼƬǇơǂǌǻĿƾǟƢǈȇ
ǞǸƬƴŭơ
ȆǠǷƢŪơ ǶȈǴǠƬǳơƩƢǷƾşƔƢǬƫǁȐǳƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳơǵơƾƼƬǇơ
ȆƳȂǳȂǼǰƬǳơ ŚǤƬǳơ ƨȀƳơȂŭ ǲǸǠǳƢƥ ǶǴǠƬǳơ ǺǷ řǼǰŻ
ǲǿǀŭơ
ǶȈǴǠƬǴǳ ƨȈǇƢǇȋơ ƩƢǸǈǳơ ȃƾƷƛ ǂǸƬǈŭơ ǶȈǴǠƬǳơ ƾǠȇ
ǶƟơƾǳơ
ƨȈǠǫơȂǳơ ǶȈǴǠƬǳơƨƠȈƦǳ ƩƢǷȂǴǠŭơ ƢȈƳȂǳȂǼǰƫ ǞȇȂǘƫ Ŀ Ǿǈȇ
ƢȀǨȈǛȂƫȁ ƨǷȂǴǠŭơ ȄǴǟ ǱȂǐūơƩơǁƢȀǷ ȆǸǼȇ
ƨȈǸǴǠǳơƭȂƸƦǳơǂȇȂǘƫĿƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳơǺǷƧƽƢǨƬǇȏơ
.ȆǠǷƢŪơ ƣƢƦǌǳơȃƾǳ ƨȈƥȂǇƢūơƨȈǷȋơ ȂŰ ȄǴǟ ƾǟƢǈȇ
Ǎǂǧ ŚǧȂƬǳ ƢȈƳȂǳȂǼǰƫ ǒǠƦƥ ƢȀǔǠƥ ƩƢǠǷƢŪơ ǖƥǂȇ
ƨƦǴǘǳơśƥƩƢǷȂǴǠŭơǱƽƢƦƫ
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