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ملخص 

للحياة  الطلبة  اإعداد  يف  اجلامعي  التعليم  دور  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
املعا�رصة من وجهات نظر الدار�سني يف جامعة القد�س املفتوحة-منطقة اأريحا التعليمة، 

واأجابت عن ال�سوؤال الرئي�س الآتي:
ما دور التعليم اجلامعي يف اإعداد الطلبة للحياة املعا�رصة من وجهات نظر طلبة  1 .

جامعة القد�س املفتوحة-منطقة اأريحا التعليمية؟
كما حتققت من الفر�سيات ال�سفرية الآتية:

متو�سطات  يف   ) 2 .0.05=  α(الدللة م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
تعزى  املعا�رصة  للحياة  الطلبة  اإعداد  يف  اجلامعي  التعليم  لدور  الطلبة  ا�ستجابات 

ملتغري اجلن�س، ومتغري التخ�س�س، ومتغري امل�ستوى الأكادميي، و متغري العمر. 
وتكون  الدرا�سة.  لأغرا�س  ملالءمته  امل�سحي  الو�سفي  املنهج  الباحث  وا�ستخدم 
التعليمية،  اأريحا  املفتوحة-منطقة  القد�س  جامعة  طلبة  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع 
الدرا�سي 2007- العام  من  اأول  ت�رصين  �سهر  وطالبة خالل  والبالغ عددهم)847( طالبا 
2008 موزعني على �سبعة تخ�س�سات، كما دلت عليهم اإح�سائيات ق�سم القبول والت�سجيل 

والمتحانات يف املنطقة التعليمية.
وطبقت ال�ستبانة على عينة جمموعها)700( من الطلبة ممن ا�ستطاع الباحث الو�سول 

اإليهم من جميع التخ�س�سات يف اجلامعة.
ولتحقيق اأهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة طورها بنف�سه، و تكونت من)64( 
فقرة يف �سورتها النهائية موزعة على)7( جمالت بعد التاأكد من �سدقها بالتحكيم، ومن 

ثباتها الكلي با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا حيث و�سل ثباتها الكلي اإىل)0.90(. 
وا�صتخدم الباحث التحاليل الإح�صائية الآتية:

والدرجة  فقرة،  لكل  املئوية  والن�سب  املعيارية،  والنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات 
 L.S.D الكلية لكل املجالت لالإجابة عن ال�سوؤال الأول. وحتليل التباين الأحادي واختبار
للمقارنات البعدية، واختبار)ت( للمجموعات امل�ستقلة لختبار فر�سيات الدرا�سة، وتو�سلت 
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الدرا�سة اإىل النتائج الآتية:
ح�سلت جمالت الدرا�سة ال�سبعة كافة على درجة موافقة)كبرية( مبتو�سط كلي مقداره  1 .

3.015 بن�سبة مئوية اأكرث من)%70(.
حظي املجال النف�سي بالهتمام الأكرب من الدار�سني من بني املجالت ال�سبعة. 2 .

. 3 حظي املجال القت�سادي والإنتاجي بالهتمام الأقل من الدار�سني من بني املجالت 
ال�سبعة.

.)% ح�سلت)8( اأدوار من بني)64( دوراً على درجة موافقة)كبرية جدا( اأكرث من)80. 4
.)% ح�سل)46( دور اًعلى درجة موافقة)كبرية( اأكرث من)70. 5

.)% ح�سلت)10( اأدوار على درجة موافقة)متو�سطة( اأكرث من)60. 6
%( فما دون. مل يح�سل اأي من الأدوار على درجة موافقة اأقل من متو�سطة،)60. 7

( بني الطلبة الذكور والإناث، اإذ  8 .0.05= α(مل تكن الفروق دالة اإح�سائية عند م�ستوى
بلغ م�ستوى الدللة الإح�سائية)0.448(.

وجهة  متو�سطات  بني   ) 9 .0.05=  α(م�ستوى عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود 
الرتبية  ل�سالح  الفروق  وكانت  الأكادميية،  تخ�س�ساتهم  اختالف  ب�سبب  الطلبة  نظر 

البتدائية، والرتبية الإ�سالمية، واللغة العربية.
( بني متو�سطات وجهة نظر  10 .0.05= α(اإح�سائية عند م�ستوى وجود فروق ذات دللة 

الطلبة ب�سبب اختالف م�ستوياتهم الأكادميية ل�سالح امل�ستوى الأول وامل�ستوى الثاين. 
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات وجهة نظر الطلبة تبعا ملتغري العمر.  11 . 

خرجت الدرا�سة مبجموعة من التو�سيات املبنية على نتائجها. 12 .
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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 University-
Jericho 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:

All seven dimensions of the study received the degree of consent(large) 1. 
with total average of 3.015 and more than(70%) of percentage. 
Psychological dimensions received most of scholars’ interest from 2. 
among the seven disciplines.
Economic and productive dimensions received least attention of scholars 3. 
from among the seven disciplines.
(8) items from among(64) items received the degree of consent(very 4. 
large) more than(80%).
(46) items received the degree of approval(large) more than(70%).5. 
(10) items received the degree of consent(medium) more than(60%).6. 
None of the items received the degree of consent(lower than medium)7. 
(60%) or below.

There were no significant statistical differences at the level(α= 8. 
0.05) between males and females, were the level of statistical 
significant(0.448).
There were significant statistical differences at the level(α= 0.05) 9. 
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.
There were significant statistical differences at the level(α= 0.05) 10. 
between the average of the view point of students because of their 
different academic levels in favor of the first level and second level.
Here were no significant statistical differences between the average of 11. 
the view point of students according to age variable.
The study concluded a set of recommendations based on its findings. 12. 
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خلفية البحث

ال�سمات  من  العديد  اإطاره  يف  تنمو  الذي  الأ�سا�س  اجلامعي  التعليمي  النظام  ميثل 
قام  التي  اأهدافه  بقدرته على حتقيق  تعليمي  اأي نظام  قيمة  للمتعلمني، وتتحدد  ال�سخ�سية 
على اأ�سا�سها، والتعليم واحد من اأهم اأ�سا�سيات احلياة بالن�سبة للفرد، فمن خالله يت�سكل فكر 
الإن�سان ويزداد عمقا وات�ساعا، وبو�ساطته يزداد وعيه الثقايف وال�سيا�سي، ودوره الجتماعي، 

و التكيف مع الظروف وامل�ستجدات واملتغريات التي يواجهها يف حياته اخلا�سة والعامة.
ونظرا لتعر�س املجتمعات يف العقود الأخرية للعديد من التغريات يف خمتلف نواحي 
احلياة، وما لهذه التغريات من انعكا�س مبا�رص على ما يتوقعه املجتمع وموؤ�س�ساته من التعليم،  
لذا بات من ال�رصوري اأن يواكب ذلك تغيري يف اأهداف التعليم اجلامعي و اأدواره وم�سامينه 
واأ�ساليبه وخمرجاته. وملا كان النظام التعليمي جزءاً من النظام املجتمعي الذي يربي الفرد، 
�سخ�سيته  وي�سكل  والقيم،  والجتاهات  املعارف  ويك�سبه  وم�ستقبال،  حا�رصا  حلياته  ويعُده 
ملواجهة حتديات الع�رص، فقد بات من املوؤكد اأن يكون التعليم اجلامعي اأحد الأركان الرئي�سة 
التي ينبغي عليه القيام بهذا الدور احليوي خلدمة املجتمع واأهدافه، ول �سيما اأن اجلامعة هي 
الأخرى  املوؤ�س�سات  وتزويد جميع  الب�رصية،  املوارد  تطوير  على  القادرة  التعليمية  املوؤ�س�سة 

بالتخ�س�سات والكوادر الب�رصية الالزمة ملتطلبات التنمية ال�ساملة يف املجتمع.
وتعد اجلودة اأحد اأهم الو�سائل والأ�ساليب لتح�سني نوعية التعليم، والرتقاء مب�ستوى 
اأدائه يف الع�رص احلا�رص الذي يطلق عليه بع�س املفكرين باأنه “ع�رص اجلودة’’، فلم تعد 
اجلودة ترفا ترنو اإليه املوؤ�س�سات التعليمية، اأو بديال تاأخذ به اأو ترتكه الأنظمة التعليمية، 
بل اأ�سبحت �رصورة ملحة متليها حركة احلياة املعا�رصة، وهي دليل على بقاء الروح وروح 

البقاء لدى املنظمة اأو املوؤ�س�سة التعليمية.)�سفي، 2005(.
واللوائح  لالأنظمة  وتطبيق  والإجراءات،  للربامج  توثيق  عملية  التعليم  يف  واجلودة 
والتوجيهات، تهدف اإىل حتقيق نقلة نوعية يف عملية الرتبية والتعليم يف جميع اجلوانب 
الأعمال  باإتقان  اإل  ذلك  يتحقق  ول  والجتماعية،  والروحية  والنف�سية  واجل�سمية  العقلية 

وح�سن اإدارتها.)الإدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة، 2005(.
 ونظـرا لأهمية الدور الـذي توؤديه اجلـامعة يف تدعيم ال�سـلوك، فاإن)بار�سـونز 1997  
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)Parsons( يوؤكد الدور ال�ستقاليل لطلبتها باعتباره مظهرا من مظاهر تاأ�سيل العقالنية 
اأن اجلامعات  )امل�سند، 1998(  املختلفة. وترى  الإبداعات  وت�سكيل  املعرفية يف املجتمع 
متار�س دورا اأ�سا�سيا يف عملية التنمية لأنها امل�سوؤولة عن تلبية حاجات املجتمع من القوى 
الب�رصية املزودة باملهارات الفكرية واملهنية، وهي امل�سوؤولة اأي�سا عن تربية الإن�سان نف�سيا 
واجتماعيا، مما ي�سهل عليه قبول التغري الجتماعي. واجلامعة اإذ ترتبع على قمة هرم النظام 
الجتماعية  التنمية  ت�ستجيب ملنطلقات  التي  الب�رصية  املوارد  لإعداد  والرتبوي،  التعليمي 
ال�ساملة، فاإنها توؤدي ر�سالتها يف �سياغة ال�سباب فكرا وفعال و وجدانا وانتماء. و قيادات 
والثقافية،  والإدارية  وال�سيا�سية  والقت�سادية  العلمية  املراكز  العليا يف خمتلف  املجتمع 
هم من خمرجاتها يف الغالب،  و بقدر ما ت�ستطيع هذه اجلامعات اأن تعلم وتربيه الإن�سان 
على ا�ستخدام الطريقة العلمية يف حل امل�سكالت واتخاذ القرارات، والتكيف مع امل�ستجدات، 
واإك�سابه القدرة على احلركة يف جمال تخ�س�سه، بقدر ما يتقدم املجتمع وينمو ويتطور، 

وبعك�س ذلك �سيبقى املجتمع يراوح مكانه اأو يتقهقر اإىل الوراء.
وقد اأ�سار)ا�ستيتيه، 1984( اإىل اأنه بالنظر لتميز هذا الع�رص بالتغريات ال�رصيعة، وبفعل 
انت�سار املعرفة العلمية والتقنية، فقد فر�ست على اأنظمة التعليم مهمات جديدة يف جمال اإعداد 
القوى املوؤهلة، وفقا حلاجات املجتمع املتطورة، واجلامعة ب�سفتها نظاما اجتماعيا واإداريا 

مفتوحا ينبغي اأن تت�سم بالتفاعل مع البيئة املحيطة، فتتاأثر بها وتوؤثر فيها.
ويرى بوون وزمالوؤه)Bowen،1977( اأن التعليم اجلامعي يزيد من الكفاءة العلمية 
للمتعلمني، ويزيد من قدرتهم على مواجهة م�سكالت احلياة وحلها، كما ي�ساعد على تنمية 
يزيد  اجلامعي  التعليم  اأن  فريى،   ،)Douglass(1977دوجال�س اأما  لديهم.  املهارات 
لنمو  بكفاءة  والتخطيط  وال�ستثمار  الدخار  وزيادة  الإنفاق،  تر�سيد  على  الفرد  قدرة  من 
ن  اأ   )1995 ال�سميع  وي�سيف)عبد  وامل�ستجدات.  املتغريات  مع  ال�رصيع  والتكيف  الأ�رصة 
احلقائق  تدري�س  ولكن  العظمى،  احلقائق  تدري�س  لي�س  اجلامعي  التعليم  يف  الزاوية  حجر 
بطريقة عظيمة. ويقول كالجان)Kellaghan،1999( اإن العديد من الدول تظهر عدم ر�سا 
عن اإجنازات الطلبة النا�سئ عن �سوء النظام التعليمي، وتدرك عدم الن�سجام بني خمرجات 
التعليم وحاجات املجتمع، من جهته يرى كار�سنت)Karsten، 1999( اأن عمليات التطوير 
تركز  كانت  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  يف  حتى  الأوروبية،  الدول  من  العديد  يف  الرتبوي، 
وي�سف  نف�سها.  التعليمية  للعملية  قلياًل  اهتمامًا  وتعطي  الرتبوي،  والنظام  الإدارة  على 
جايوك�س)Jyox ،1996( معظم اجلامعات يف الدول النامية اأنها بحاجة اإىل اإ�سالح، واأنها 

اأمام طريق طويل ينبغي عليها ال�سري فيه.
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وت�ستق اجلامعة اأهدافها وقيمها ومواردها ومعلوماتها من البيئة املحيطة، واإىل البيئة 
املحيطة تعاد هذه الأهداف والقيم واملوارد على �سكل اإجنازات علمية، وخدمات بحثية، اأو قوى 
عاملة موؤهلة ومدربة بعد معاجلة خا�سة لهذه املدخالت،)حمد، 1998(. اأما)ر�سا، 1997(، 
فريى اأن هناك نوعني من ال�سيا�سة التعليمية، �سيا�سة تعليمية موجهة ت�ستبطن اأزمات احلالة 
ال�سدة  درجة  تلطيف  تتوخى  م�ستجيبة  �سيا�سة  و  لتناق�ساتها،  ح�سما  معينة  وجهة  وتعطيها 
يف اأزمات الواقع، لكن تبعدها عن احلل اجلذري. بينما يرى)الأ�سد، 1995( اأن ر�سالة التعليم 
املجتمع  مطالب  لت�سمل  متتد  واإمنا  وحدها،  التنمية  مطالب  توفري  يف  تنح�رص  ل  اجلامعي، 
ورغباتهم  الأفراد  حاجات  لت�سمل  متتد  لأنها  التنمية،  خطة  مطالب  من  اأرحب  وهي  الوا�سع، 

وطموحاتهم يف ال�ستزادة من حت�سيل املعرفة، وطلب الثقافة وتو�سيع املدارك.
من هنا يجب اأن ل ينظر اإىل التعليم اجلامعي على اأنه احل�سول على موؤهل معرتف 
به، ي�سم ال�سخ�س اإىل الطبقة املتعلمة عن طريق احلراك الجتماعي الذي ينتج عن التعليم، 
بل هو اإعداد متوازن للحياة الع�رصية املنتجة يف ظل ظروف وعالقات متداخلة و متنوعة، 
ال�سخ�س  يختار  مو�سوعات  ب�سعة  على  تقت�رص  ل  احلياة  ومطالب  والفر�س  فامل�سالح 
اأدوار التعليم اجلامعي  اأن تعنى  درا�ستها، واإمنا ت�سمل املجتمع بكل نواحيه؛ لذلك ينبغي 
و�سيا�ساته، بربط الواقع وامل�ستجدات واملتغريات العلمية والجتماعية والقت�سادية التي 

تواجه حاجات املجتمع مبتطلباته النمائية.

األدوار املنوطة باجلامعات وسياساتها التعليمية.
يريده،  الذي  للم�ستقبل  اأبناءه  يعد  اأن  جمتمع  اأي  على  املا�سي  يف  ال�سهل  من  كان 
وكانت توقعاته غالبا ما تتحقق، فاملتغريات كانت حمدودة وبطيئة التاأثري، واأمناط احلياة 
كانت رتيبة �سبه ثابتة، اأما ما ي�ساهد حاليا من تزايد �رصيع يف منو حقول املعرفة، والعلم 
تتكامل  نظرة  اجلامعي،  التعليم  لأدوار  جديدة  نظرة  فيفر�س  واملعلومات،  والت�سالت 
فيها الأدوار بني املوؤ�س�سات كافة ذات التاأثري يف تهيئة الإن�سان وتن�سئته، ومما ل �سك فيه 
العاملني من ذوي  اأو  العمل  العاطلني عن  اأو املتعلمني  الأعداد املتعاظمة من الأميني  اأن 
الكفاءة الإنتاجية املتدنية، هي خري �ساهد على ق�سور الدور التعليمي للجامعات يف تلبية 

الحتياجات القت�سادية والجتماعية والأخالقية التي يجب اأن تكون.
ولقد �سهد التعليم العايل يف الوطن العربي خالل العقدين الأخريين من القرن الع�رصين 
تطورا ومنوا ملحوظني، توؤكده الزيادة يف عدد املوؤ�س�سات اجلامعية، واأعداد الطلبة امل�سجلني، 
واأع�ساء هيئة التدري�س، واأع�ساء الهيئة الإدارية والفنية، وكذلك زيادة يف حجم الإنفاق 
على هذا القطاع التعليمي املهم ومع ذلك كله، فاإن هناك العديد من الق�سايا وامل�سكالت 

والتحديات، ما زالت تواجه التعليم العايل يف الوطن العربي.
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و خل�س)اخلطيب، 1994( هذه الق�سايا وامل�سكالت والتحديات مبا ياأتي:
التزايد الكبري وال�رصيع يف اأعداد الطالب: اإن التزايد الكبري يف اأعداد الطالب الراغبني يف  1 .
اللتحاق يف اجلامعات، واحتمالت التو�سع الكبري يف الطلب الجتماعي على التعليم 
الذين  الطالب  من  املتزايدة  الأعداد  ا�ستيعاب  على  اجلامعات  قدرة  وعدم  اجلامعي، 
ينهون املرحلة الثانوية هو من اأوىل امل�سكالت والتحديات التي تواجه التعليم العايل.

ال�سيا�سات  اإن  التنمية:  خطط  واحتياجات  العايل  التعليم  نواجت  بني  املواءمة  انعدام  2 .
العمالة  من  الوطنية  التنمية  خطط  احتياجات  تقررها  ل  الطلبة  قبول  يف  املعتمدة 
الدرا�سات  تف�سل  زالت  ما  التي  ال�سائدة  الجتماعية  القيم  تقررها  واإمنا  املاهرة، 
الأدبية والإن�سانية على الدرا�سات املهنية والتطبيقية، ويربز ذلك وا�سحا يف اختالل 
التعليم  نوعية  وبني  باجلامعات،  امللتحقني  الطلبة  لأعداد  الكمي  النمو  التوازن بني 

اجلامعي وجودته.
واأ�ساف)بوبطانة، 1988( عددا اآخر من ق�سايا التعليم اجلامعي وحتدياته و منها 

. 1 التو�سع الكبري يف ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة والعتماد عليها مما يتطلب التو�سع 
يف اإحداث تغيريات جوهرية يف اأمناط املوؤ�س�سات، وخلق نوع من التوازن يف اللتحاق 

بني الفروع العلمية والإن�سانية.
. 2 قلة خم�س�سات البحث العلمي واأثرها على خطط التنمية وم�ساريعها.

وذكر)كمال 1995( اأن التعليم اجلامعي يواجه عددا من التحديات منها:
•تو�سيل التعليم اجلامعي اإىل القطاعات التي ما زالت حمرومة منه. 	

•جتديد التعليم وحتديثه وجعله اأكرث ان�سجاما وتوافقا مع حاجات املجتمع العربي. 	
•الإفادة من التكنولوجيا واملعلومات احلديثة. 	

•مواجهة التحديات والتغريات امل�ستقبلية. 	
التعليم  تواجه  التي  وامل�سكالت  الق�سايا  من  اآخر  عدد  اإىل   )1996 نوه)دغيم،  كما 

اجلامعي نذكر منها:
العام  التقدير  با�ستثناء  الطلبة  لقبول  معايري حمددة  توجد  ل  القبول: حيث  �سيا�سات  1 .
�سوق  لحتياجات  معرفة  دون  العامة،  الثانوية  يف  عليها  يح�سلون  التي  والدرجات 

العمل، اأو خطط التنمية. 
اإ�سرتاتيجية  ينبغي و�سع خطة  النق�س  هذا  لتفادي  و  التدري�س:  هيئة  اأع�ساء  نق�س  2 .
جادة على امل�ستوى املحلي والعربي، لإعداد كوادر تدري�سية موؤهلة علميا ومهنيا ل�سد 

النق�س الذي يزداد �سنة بعد �سنة.
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هيكلة التعليم اجلامعي: 3 .
التي  التحديات  ملواجهة  والعايل  اجلامعي  التعليم  هيكلة  يف  النظر  اإعادة  ينبغي 
يواجهها الوطن العربي يف مطلع القرن احلادي والع�رصين مبا ي�سهده من تقدم مذهل 
الذي  الأمر  والنامية،  املتقدمة  الأقطار  بني  الفجوة  يف  وات�ساع  والتقنية،  العلم  يف 

ي�ستدعي مراجعة ر�سالة اجلامعة ومدى توفيقها اأو اإخفاقها يف حتقيق اأهدافها. 
والأكادمييني  لالإداريني  التدريبية  بالدورات  تن�سيطها  ميكن  التي  اجلامعية  الإدارة  4 .
اأدائها،  مب�ستوى  والرتفاع  جامعاتهم،  اإدارة  لتطوير  قيادية  منا�سب  يتولون  الذين 

ومواكبة التقدم العلمي والتقني يف �سبيل ذلك.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن هناك تباينا يف ت�سور الغاية من التعليم اجلامعي و فل�سفته، ذلك 
اأن لكل جمتمع فل�سفته التي حتكم م�سريته، وهذه الفل�سفة هي جمموعة من املرتكزات واملبادئ 
التعليمية كما ي�سفها)التل، 1983( هي  والفل�سفة  التي يطورها املجتمع بخرباته املرتاكمة، 
بعد من اأبعاد الفل�سفة العامة للمجتمع التي تخت�س ب�سبط م�سريته التعليمية وتوجيهها، حيث 
والكون،  لالإن�سان،  نظرته  يف  املجتمع  لفل�سفة  وظيفي  ع�سوي  امتداد  هي  التعليم  فل�سفة  اإن 
من  مت�سقة  جملة  اأنها  على  التعليم  فل�سفة   )1992 واآخرون،  وعرف)بطاح،  واملوت.  واحلياة، 
املوجهات الفكرية العامة للتعليم اجلامعي، وهي اأ�سول فكرية عامة حتدد ال�سيا�سات واملراجع 
والتنظيمات، والن�ساطات الالمنهجية، واجتاهات اخلطط الدرا�سية وحمتوياتها، وال�سرتاتيجيات 

العامة للتعليم والتعلم والتقييم، وحتدد الهيكل العام لبنية التعليم اجلامعي ومكوناته.
الأكادميية  لتوفري احلرية  ت�سعى  الفل�سطينية  فل�سفة اجلامعات  اأن  اإىل  الإ�سارة  كما جتدر 
امل�سوؤولة، والتفاعل اخل�سب وامل�ساركة يف الفعاليات اجلامعية كافة، والهتمام بالكيف ل بالكم، 
ومن هنا داأبت هذه اجلامعات على اإعداد الإن�سان املتميز يف حقل تخ�س�سه، القادر على خو�س 
التعليمية،  الثقة والقدرة على حتمل م�سوؤوليته  غمار احلياة، بروح علمية وعقل مبدع، ومنحه 

وتنمية روح البحث وال�ستق�ساء يف نف�سه، وتوجيهه نحو منهج التفكري ال�سليم واملنطقي. 
الأرا�سي  العايل يف  التعليم  م�سرية  واجهت  التي  الكبرية  التحديات  من  الرغم  وعلى 
الفل�سطينية يف ظل الحتالل الإ�رصائياأتي، فاإن هذا القطاع ا�ستطاع بناء قاعدته الأ�سا�سية، 
الدرا�سي  العام  بداية  اإحدى ع�رصة جامعة يف  اإىل  الفل�سطينية  اجلامعات  عدد  حيث و�سل 
2001-2002 مع العلم اأن ثماين جامعات اأن�سئت قبل قيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف 

العام 1994 ، يف حني ُحولت ثالث كليات اإىل جامعات.)عرمان، 2002، �س 26(.
اجلامعات  بع�س  �سهدتها  التي  ال�رصيعة  التطور  عملية  ت�سجع  اأن  املتوقع  من  وكان 
لتخريج  عالية  جودة  ذي  تعليم  وتوفري  ومتميزة،  متنوعة  تخ�س�سية  برامج  بطرحها 
جامعيني تن�سجم موؤهالتهم وقدراتهم مع متطلبات �سوق العمل، اإل اأن ما حدث كان عك�س 
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بينها، وكانت كل جامعة م�ستقلة  فيما  تن�سيق  اأي  تلك اجلامعات دون  اأن�سئت  ذلك، حيث 
زالت  ما  اجلامعات  كثريا من  واإن  والإدارية  والأكادميية  املالية  �سوؤونها  الأخرى يف  عن 
تفتقر اإىل الإمكانيات الالزمة لإنتاج اخلدمات التي تن�سجم مع احتياجات املجتمع، مثل: 
وبوليتكنيك  الوطنية  النجاح  جامعة  با�ستثناء  والبحوث  التدريبية  والدورات  ال�ست�سارات 
فل�سطني اللتني يغطي مردودهما من اإنتاج تلك اخلدمات)10%( من الإنفاق اجلاري فقط، 
اإنتاج اخلدمات  وهذا الفتقار يعزى لعدم توافر املوارد املالية التي ميكن ا�ستثمارها يف 

التي يحتاجاها املجتمع.)اجلعفري، 2002 �س 43(.
ومن املالحظ اأن اجلامعات الفل�سطينية قد اتبعت النهج نف�سه الذي �سارت عليه البلدان 
العربية، وهو التو�سع الأفقي والكمي بدون اأي تو�سع يف العمق والنوع، فخريجو اجلامعات 
يفتقرون اإىل كثري من اخلربات التي يتمتع بها طالب اجلامعات يف البلدان املتقدمة، وهناك 
�سعف �سديد يف اإتقان اللغات الأجنبية واملهارات التقنية، كما اأن هناك نق�سا يف املعاهد 
التكنولوجية  التطورات  يواكب  ومل  قدمية،  اأ�ساليب  يتبع  زال  ما  منها  واملوجود  الفنية، 

احلديثة.)مكحول واآخرون، 2001 �س 28(.

أسباب الفجوة بني التخصصات وسوق العمل:

التخ�س�سات  بني  القائمة  الفجوة  ات�ساع  وراء  تقف  التي  الأ�سباب  من  العديد  هناك 
الأكادميية املوجودة يف اجلامعات الفل�سطينية وحاجة �سوق العمل للخريجني، ومن جملة 

هذه الأ�سباب:
•الت�سوهات اجلوهرية احلا�سلة يف �سوق العمل الفل�سطيني، التي نتجت عن تخلف البنية  	
القت�سادية الفل�سطينية، وعجزها املتنامي عن توفري فر�س عمل، حيث اأن 94% من 
املن�ساآت القت�سادية من�ساآت �سغرية توظف اأقل من خم�سة عمال، كما اأن 10% فقط 
اأو متو�سط(، و  القطاع اخلا�س ميتلكون موؤهال علميا عاليا)جامعي  العاملني يف  من 
90% ل تتعدى �سنوات درا�ستهم املرحلة الثانوية، فيما يرتكز خريجو التعليم العايل 

يف القطاع احلكومي، وبخا�سة يف �سلك التعليم.
•�سعف كفاءة خريجي موؤ�س�سات التعليم العايل الفل�سطيني وحمدودية مهاراتهم، فهم  	
الفل�سطيني  التعليم  نظام  �سعف  ب�سبب  والتدريب  التطبيقية  املعارف  اإىل  يفتقرون 
الذي ما زال يعتمد اأ�سلوب التلقني عو�سا عن التحليل، عالوة على �سعف التفاعل بني 
موؤ�س�سات التعليم العايل اجلامعي واملهني وبني موؤ�س�سات القطاع اخلا�س، الأمر الذي 

يوؤدي اإىل احلد من املهارات التطبيقية لدى اخلريجني.
•عدم حتقيق التوازن بني التخ�س�سات التعليمية والتخ�س�سات التطبيقية من جهة، وبني  	
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خريجي اجلامعات من جهة اأخرى، واأدى ذلك اإىل تقلي�س ن�سبة اخلريجني العاملني يف 
املوؤ�س�سات القت�سادية اإىل جمموع العاملني فيها.

القائمة وبراجمها، وكذلك عدم  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  النظر يف هياكل  اإعادة  •عدم  	
التخ�س�سات  ربط  ميكن  حتى  و�سفافية،  بو�سوح  تطبق  جدية  اعتماد  نظم  اإقامة 
باحتياجات �سوق العمل، فاملطلوب اعتماد برامج متنوعة ل ن�سخا مكررة من برامج 

قدمية ن�سخت من خطط اجلامعات العربية.
العام  القطاعني  وموؤ�س�سات  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  بني  فقدانه  اأو  التن�سيق  •�سعف  	
من  القطاعني  احتياجات  ملعرفة  بينهما  فيما  يت�ساورا  اأن  الطرفني  فعلى  واخلا�س، 

اخلريجني كما ونوعا، اإ�سافة اإىل معرفة التخ�س�سات املطروحة واجلديدة.
•عدم توافر املعلومات الكافية عن القطاعات التي تعاين من نق�س يف الكوادر الب�رصية  	
اختيار  نحو  الطلبة  توجيه  يف  دور  لها  يكون  اأن  ميكن  التي  واملتعلمة،  املتدربة 
التخ�س�سات املنا�سبة، اإ�سافة اإىل اأن اختيار اخلريج لتخ�س�سه ل يعتمد على اأي تخطيط 
م�سبق، اأو اأي ارتباط ب�سوق العمل املحلية، واإمنا ياأتي نتيجة لطموح اأو رغبة �سخ�سية 

بغ�س النظر عن املعرفة امل�سبقة بنوع الوظيفة التي ميكن اأن ي�سغلها اخلريج.
•الفتقار اإىل خطة وطنية تنموية �ساملة توجه عمل موؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية املختلفة،  	
وت�سمن ات�ساق �سيا�ساتها وتنا�سقها، وعدم ارتباط ال�سيا�سة التعليمية باأهداف التنمية 
املجتمعية، مما اأدى اإىل ات�ساع النف�سام والفجوة يف العالقة بني خريجي اجلامعات 

الفل�سطينية ومتطلبات �سوق العمل.
•الفتقار اإىل قاعدة معلومات وطنية متاحة حول خ�سائ�س عر�س العمل والطلب يف  	
اإيجاد فر�س عمل لدى الطلبة عند  �سوق العمل املحلية، حيث اإن هناك غياب هاج�س 

اختيارهم لتخ�س�ساتهم العلمية واملهنية.
الفل�سطينية وحمدوديتها، وعدم قدرتها على مواكبة معدلت  العمل  •�سغر حجم �سوق  	
النمو املرتفعة واملت�سارعة يف قوة العمل، �سواء ب�سبب ارتفاع معدلت النمو ال�سكاين 
القت�ساد  اإخ�ساع  اإىل  الهادفة  الإ�رصائياأتي  الحتالل  �سيا�سات  ب�سبب  اأم  الفل�سطيني، 
الإنتاجية  قاعدته  منو  ومنع  وتبعيته،  الإ�رصائياأتي  القت�ساد  خلدمة  الفل�سطيني 

الت�سغياأتية وتعطيلها.
عن  الآخر  بع�سهم  وعزوف  اجلامعات،  خريجي  بع�س  لدى  العمل  بقيمة  ال�سعور  •�سعف  	
العمل احلر ب�سبب اخلوف من املخاطرة، عالوة على �سعف الرغبة لدى موؤ�س�سات القطاعني 
العام واخلا�س يف م�ساعدة موؤ�س�سات التعليم العايل على تدري�س م�ساقات تطبيقية، اإىل 
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جانب عدم امل�ساهمة يف دعم الو�سائل التعليمية ومتويلها، مثل املختربات واملكتبات.
بني  القائمة  الفجوة  لتخلق  بينها  ما  يف  تت�سابك  جميعا  وغريها  العوامل  هذه 
التخ�س�سات الأكادميية يف اجلامعات الفل�سطينية، واحتياجات �سوق العمل املحلية، بحيث 
ل ميكن لهذه الفجوة اإن يتم ج�رصها اأو احلد منها طاملا بقيت هذه العوامل متزايدة، وتاأخذ 
م�سارات ذات بواعث �سلبية على جممل عنا�رص ذات ال�ساأن واأطرافها واملتمثلة اأ�سا�سا هنا 

يف اخلريجني العاطلني عن العمل.)الفطافطه، 2007، �س 931(. 
بعد ما تقدم من عر�س لواقع التعليم اجلامعي وم�سكالته والتحديات التي تواجهه، 
ذلك على  وانعكا�س  املت�سارع،  بالتغري  تت�سم  والتي  العامل،  يعي�سها  التي  للمرحلة  واإدراكا 
وميوله،  واهتماماته،  ومعتقداته  الإن�سان  مفاهيم  على  ذلك  واأثر  كافة،  احلياة  مناحي 
وقيمه، واأمناط �سلوكه،  فال بد من عر�س عدد من املبادئ والتوجهات التي ينبغي اأن ترتكز 
عليها الأدوار املنوطة بالتعليم اجلامعي لتعد الإن�سان العربي وترقى به، لأنه الأ�سا�س يف 
الإعداد للم�ستقبل، وهو املاأمول ملواجهة امل�ستجدات والتعامل معها باإيجابية ل�ستيعاب 

النافع واملفيد منها، وفيما ياأتي عر�س لأهم هذه املبادئ:
اأن  يتوقع  اجلامعي: . 1 التعليم  �صن  يف  هم  الذين  الطالب  اأعداد  يف  التزايد  مواجهة 
ي�سجل يف موؤ�س�سات التعليم اجلامعي يف الوطن العربي حوايل 2. 10 مليون طالب يف 
التي  بالكيفية  ت�ستوعبها،  تعليمية  موؤ�س�سات  اإىل  بحاجة  الأعداد  وهذه  �سنة)2008(، 
تتوافر لهم فيها الإمكانات واملباين، واملكتبات، واملختربات …. الخ، مبوا�سفات ل 

توؤثر على م�ستوى التح�سيل العلمي، وعدم تغليب الكم على الكيف.
�صيا�صات القبول:. 2 من املعلوم اأنه ل توجد معايري حمددة لقبول الطلبة يف معظم جامعات 
الدول العربية �سوى التقدير العام الذي يح�سلون عليها يف الثانوية، لذا ينبغي اأن يتم 
القبول ا�ستنادا لدرا�سات ميدانية حتدد بو�ساطتها احتياجات �سوق العمل، ومتطلبات 

خطط التنمية.
اإ�سرتاتيجية جادة  اأو  ينبغي و�سع خطة  التدري�س: . 3 هيئة  اأع�صاء  النق�س يف  مواجهة 
على امل�ستوى املحلي والعربي لإعداد كوادر تدري�سية موؤهلة علمية ومهنيا ل�سد النق�س 

املتزايد، وهذا ب�سبب التطور الذي �سهدته موؤ�س�ساتنا التعليمية خالل العقدين.
ملواجهة  اجلامعي  التعليم  هيكلة  يف  النظر  اإعادة  يجب  اجلامعي:. 4  التعليم  هيكلة 
التحديات التي يواجهها الوطن العربي يف هذا القرن، والتكيف مع التقدم املذهل يف 

املعلوماتية والتقنية.
وفيما  احلالية  للموارد  اإ�سافة  للتمويل  بدائل  توفري  ينبغي  اجلامعي:. 5  التعليم  متويل 
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ياأتي بع�س هذه املوارد:
ال�رصكات وغريها  واأرباح  الواردات وال�سادرات  •فر�س ر�سوم بن�سبة �سئيلة على  	

لت�ساف اإىل اإيرادات موؤ�س�سات التعليم اجلامعي.
ال�ست�سارات  وتقدمي  املحلي،  لل�سوق  خدماتها  بعر�س  نف�سها  اجلامعات  •ت�سويق  	

واخلدمات التي يطلبها ال�سوق املحلي.
•ا�ستثمار بع�س اأموال اجلامعات يف م�رصوعات اإنتاجية. 	

•تر�سيد الإنفاق يف اجلوانب الإدارية وال�ستهالكية التي ل مربر لها. 	

نرقى  حتى  العلمي  للبحث  الالزمة  املخ�س�سات  ر�سد  من  بد  ل  العلمي:. 6  البحث 
مبوؤ�س�ساتنا و�رصكاتنا وم�سانعنا وتتقدم اأمتنا،  فالدول املتقدمة تخ�س�س ن�سبة من 
دخلها القومي للبحث العلمي، فهذه اأملانيا مثال تخ�س�س 2% من دخلها القومي للبحث 
العلمي، وفرن�سا تخ�س�س 1.4%،  كما ينبغي بناء قاعد ة معلوماتية لإنتاج الباحثني، 

ميكن الرجوع اإليها يف الوقت املنا�سب وتكون متاحة للجميع.
تطوير الإدارة اجلامعية:. 7 وذلك بعقد دورات تن�سيطية لالإداريني والأكادمييني الذين يتولون 

منا�سب اإدارية لالرتفاع مب�ستوى اأدائها ومواكبة التقدم العلمي وامل�ستجدات العاملية.
من  جديدة  اأمناط  با�ستحداث  وذلك  الفعلية:. 8  والحتياجات  التخ�ص�صات  بني  الربط 
اأو  بعد  عن  التعلم  نحو  وال�سري  التقليدية،  اجلامعات  اإن�ساء  يف  التو�سع  بدل  التعليم 

الرتبية املفتوحة.
العام  القطاعني  مع  بالتعاون  اجلامعات  تقدمه  اأن  ميكن  حيث  امل�صتمر:. 9  التعليم 
العاملني  م�ستوى  ورفع  املختلفة،  التخ�س�سات  يف  املعلومات  لتجديد  واخلا�س 
التنمية  ومتطلبات  العمل  �سوق  احتياجات  واخلا�س.ودرا�سة  العام  القطاعني  يف 
وا�ستحداث التخ�س�سات التي تلبي هذه الحتياجات.والتنويع يف التخ�س�سات حتى 

ل تكون كليات اجلامعة مكررة، بل تفي بالحتياجات املحلية واجلديدة.
التقدم  تواكب  جديدة  تخ�س�سات  بتقدمي  وذلك  امل�صتقبلية: . 10 التغريات  مواجهة 
وا�ستك�ساف ما حتتاجه  العلمية اجلديدة،  الثورة  والتقني، وتلبي حاجات  العلمي 

املجتمعات العربية.
 ا�صتخدام �صبكات الإنرتنت يف التعليم اجلامعي،. 11 من اأجل اإتاحة الفر�س اأمام القادرين 

على التعامل مع هذه التقنية ملوا�سلة التعليم اجلامعي.
اأجل  من  العلمي،  التطوير  ومراكز  املعلومات،  ب�سبكة  اجلامعي،. 12  التعليم  برامج  ربط 
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تاأمني تعليم نوعي يتالءم مع متطلبات ال�سوق والتكيف مع امل�ستجدات.
املعا�رصة  احلياة  �سمات  ملواجهة  التدري�س،. 13  واأ�صاليب  املناهج  يف  النظر  اإعادة   
امل�ساكل  وكرثة  �سيء،  كل  يف  احلاد  والتناف�س  �سيء،  كل  يف  بال�رصعة  تت�سم  التي 
لتحقيق  اإىل عقول مبدعة خالقة  الإنتاج ونوعه، وهذا يحتاج  وزيادة كم  وتعقدها، 
ال�سبق وال�سيطرة، وهذا ل ميكن اأن يكت�سبه الطالب بالأ�ساليب التقليدية، بل يتعلمه من 
املواقف التعليمية التي يعدها الأ�ستاذ ليتحدى بها خربة الطالب ال�سابقة وعقله، مما 

يدفعه اإىل البحث والتفكري والتاأمل والتجريب.
علميني  لتخريج  العربية. 14  اجلامعات  يف  والتكنولوجية  العلمية  القدرات  تطوير 
تكنولوجيني قادرين على نقل التكنولوجيا وتطويرها وتعديلها مبا يالئم احتياجات 

الوطن العربي.
القرار،  اتخاذ  يف  واإ�رصاكهم  واملتميزين . 15 الأكفاء  الباحثني  العلماء  هجرة  من  احلد 

وتوفري مراكز بحوث لهم، ومنحهم الآمان والحرتام والتقدير.
وم�ساعدتها يف  تاأ�صيل الهوية الثقافية واحل�صارية لالأمة، و�صيانتها من ال�صتالب، . 16
الجتماعي  التما�سك  يكفل حتقيق  والثقافية، مبا  الجتماعية  املتغريات  التكيف مع 
التطوعي  والعمل  الذاتي  العون  برامج  نحو  ويزيد من وعيهم  التعليم،  بني خمرجات 

خلدمة املجتمع.

مشكلة الدراسة 

اإن نظرة �رصيعة اإىل واقع املوؤ�س�سات التعليمية الفل�سطينية ومدى قدرتها على حتقيق 
الطموحات، جندها بعيدة اإىل حد ما عن معاجلة امل�سكالت والق�سايا التعليمية املوجودة، 
حيث ما زالت املناهج الدرا�سية �سديدة الرتكيز على الأ�ساليب والطرق التقليدية التي تعتمد 
التلقني واحلفظ. ونظرا ملا يت�سم به القرن احلادي والع�رصون من تغريات �رصيعة ومتالحقة 
يف خمتلف امليادين، وخا�سة امليادين التعليمية والتكنولوجية، وتاأثري هذه التغريات ب�سكل 
اأ�سبح من ال�رصوري  لذا  التعليمية يف امل�ستقبل،  مبا�رص على دور اجلامعات واملوؤ�س�سات 
احلا�رص،  متطلبات  ملواكبة  التعليمية  و�سيا�ساتها  باجلامعات  املنوطة  الأدوار  مراجعة 
التعليم  ال�رصورة حترير  املتوقع حدوثها. وملا كان من  امل�ستقبلية  املتطلبات  ف�سال عن 
من الأ�ساليب والطرائق التعليمية التقليدية التي تركز على كم املعلومات املقدمة للمتعلم 
ومدى اإتقانه لها، والرتكيز على الأ�ساليب والطرائق التي يعتمدها املتعلم يف احل�سول على 
املعلومات من م�سادر متعددة،  فاإن هذا يثري العديد من الأ�سئلة منها: هل اجلامعات موؤهلة 
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 اأهدافها ور�سالتها قادرة على اإعداد الدار�س للحياة 
املعا�رصة لكي يوؤدي اأدواره التي يتوقعها املجتمع منه، وت�سكل �سخ�سيته الإن�سانية القادرة 
على التنمية والتكيف، وامتالك املنهجية العلمية يف التفكري املبدع والإنتاج املبتكر؟. من 

هنا حتددت م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�س الآتي:
ما دور التعليم اجلامعي يف اإعداد الطلبة للحياة املعا�رصة من وجهات نظر طلبة 

جامعة القد�س املفتوحة-منطقة اأريحا التعليمية؟

وانبثق عن السؤال الرئيس الفرضيات اآلتية:

فر�صيات الدرا�صة:
متو�سطات  يف   ) 1 .0.05=  α(الدللة م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
تعزى  املعا�رصة  للحياة  الطلبة  اإعداد  يف  اجلامعي  التعليم  لدور  الطلبة  ا�ستجابات 

جلن�س الطالب)ذكر، انثى(. 
متو�سطات  يف   ) 2 .0.05=  α(الدللة م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
تعزى  املعا�رصة  للحياة  الطلبة  اإعداد  يف  اجلامعي  التعليم  لدور  الطلبة  ا�ستجابات 
لتخ�س�س الطالب)الرتبية البتدائية، الرتبية الإ�سالمية، اللغة العربية، اللغة النكليزية، 

الجتماعيات، العلوم الإدارية والقت�سادية، اخلدمة الجتماعية.(.
متو�سطات  يف   ) 3 .0.05=  α(الدللة م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
تعزى  املعا�رصة  للحياة  الطلبة  اإعداد  يف  اجلامعي  التعليم  لدور  الطلبة  ا�ستجابات 

مل�ستوى الطالب الأكادميي)م�ستوى �سنة اأوىل، �سنة ثانية، �سنة ثالثة، �سنة رابعة(. 
متو�سطات  يف   ) 4 .0.05=  α(الدللة م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
ا�ستجابات الطلبة لدور التعليم اجلامعي يف اإعداد الطلبة للحياة املعا�رصة تعزى لعمر 

الطالب)18- اأقل من 22 �سنة، اأكرث من 23 �سنة(. 

أهدف الدراسة:

هدفت الدرا�صة اإىل ما ياأتي:
التعرف اإىل دور التعليم اجلامعي يف اإعداد الطلبة للحياة املعا�رصة من وجهات نظر  1 .

طلبة جامعة القد�س املفتوحة- منطقة اأريحا التعليمية.
ترتيب اأدوار التعليم اجلامعي تنازليا ح�سب اأهميتها من وجهات نظر جمتمع الدرا�سة، 2 .

التعرف على الأدوار التي حظيت باهتمام جمتمع الدرا�سة اأكرث من غريها. 3 .
التعرف اإىل اختالف وجهات نظر طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف حتديد دور التعليم  4 .
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اإعداد الطلبة للحياة املعا�رصة باختالف متغريات اجلن�س، والتخ�س�س،  اجلامعي يف 
وامل�ستوى الأكادميي، والعمر.

ياأمل الباحث اأن تقدم هذه الدرا�سة �سورة عن دور التعليم اجلامعي يف اإعداد الدار�سني  5 .
للحياة املعا�رصة، متكن اجلامعات من ال�ستجابة لتحديات القرن احلايل ومتطلباته، 
وتن�سجم مع امل�سوؤوليات الكربى املوكولة اإليها ويف طليعتها: اإثراء املعرفة وتنميتها، 
علميًا  الإن�سان  وبناء  ال�ساملة،  التنمية  عملية  لقيادة  املتخ�س�سة  الكفاءات  واإعداد 
وثقافيًا مبا يوؤهله ملواجهة متغريات الع�رص املتالحقة وال�رصيعة، والنهو�س بالبحوث 

العلمية ل�ستغالل الطاقات واملوارد املتاحة اإىل احلد الأق�سى.
اخلروج بتو�سيات ميكن اأن ي�ستفيد منها القائمون على اإدارة املوؤ�س�سات التعليمية يف  6 .

و�سع احللول الالزمة للتغلب على املعوقات مبا يخدم اإعداد الطلبة للحياة املعا�رصة.

أهمية الدراسة:

تاأتي اأهمية هذه الدرا�سة من اأهمية املو�سوع الذي تناولته، ولكونها الدرا�سة الأوىل  1 .
يف جامعة القد�س املفتوحة يف هذا املجال على حد علم الباحث.

تعود بالفائدة على كل من القادة الإداريني واملهتمني بر�سم ال�سيا�سات واملخرجات  2 .
التعليمية اجلامعية.

تقدم �سورة عن الدور املنوط باجلامعات يف اإعداد الطلبة للحياة املعا�رصة.  3 .
تك�سف عن امل�سكالت والتحديات التي تواجه التعليم اجلامعي متهيدا لو�سع احللول  4 .

الالزمة لها. 
ت�سهم يف حتديد اأهداف التعليم اجلامعي واجتاهاته. 5 .

ميكن اأن تفتح اأفاقا جديدة اأمام الباحثني واملهتمني لدرا�سات اأخرى تنعك�س بالفائدة  6 .
على قطاع التعليم برمته.

للحياة  الطلبة  اإعداد  يف  اجلامعي  التعليم  دور  لبيان  الدرا�سة  هذه  تاأتي  هنا  من 
املعا�رصة التي ت�سمن الرتقاء بالتعليم اجلامعي كي ي�سبح اأداة فاعلة يف �سنع امل�ستقبل، 

وج�رصا نلج به ح�سارة القرن احلادي والع�رصين.  
       

حمددات الدراسة:

للحياة  الطلبة  اإعداد  يف  اجلامعي  التعليم  دور  حتديد  على  الدرا�سة  هذه  •اقت�رصت  	
يف  الع�رص  ملتطلبات  الدار�سني  اإعداد  يف  املفتوحة  القد�س  جامعة  ودور  املعا�رصة 
واملجال  الديني،  واملجال  الجتماعي،  واملجال  املعريف،  املجال  الآتية:  املجالت 
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النف�سي، واملجال القت�سادي والإنتاجي، واملجال ال�سيا�سي، ، املجال التكنولوجي، 
حمددة بفقرات اأداة الدرا�سة التي اأعدت لهذا ال�ساأن بال�ستناد اإىل ثباتها و�سدقها.

•وقد ا�ستثنيت ق�سايا مهمة اأخرى لها عالقة باإعداد الدار�سني للحياة املعا�رصة،  كدور  	
و�سائل الإعالم، ودور املجتمع، ودور البيت. كما اأ�ستثني دور مراحل النظام التعليمي 

الأخرى، كمرحلة التعليم الثانوي، ومرحلة التعليم الأ�سا�سي، وريا�س الأطفال.
•اقت�رصت يف حدودها الب�رصية على عينة ت�سمل جمتمع الدرا�سة كامال)طلبة جامعة  	
يف  املطروحة  التخ�س�سات  خمتلف  يف  التعليمية  اأريحا  املفتوحة-منطقة  القد�س 

الف�سل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 2008-2007.
•ويف حدودها املكانية على جامعة القد�س املفتوحة- منطقة اأريحا التعليمية. 	

•ويف حدودها الزمنية على الفرتة املمتدة ما بني بداية �سهر ت�رصين الثاين ونهايته،  	
)الف�سل الأول( من العام الدرا�سي اجلامعي 2007 م-2008 م.

التعريفات اإلجرائية:

ال�صيا�صات التعليمية:. 1 وتتمثل يف املبادئ والإجراءات والربامج التي تتخذها اجلامعة 
الجتماعية  التنمية  احتياجات  مع  يتالءم  مبا  التعليمية،  واأهدافها  فل�سفتها  لتنفيذ 

ال�ساملة والتكيف مع املتغريات.
الأدوار والأن�سطة التي تقوم بها اجلامعة لتحقيق اأهدافها، وتتمثل يف  الدور اجلامعي: . 2

الفقرات التي وردت يف اأداة الدرا�سة.

األدب الرتبوي والدراسات السابقة:

بالأدوار  املتعلقة  الدرا�سات  من  جمموعة  هناك  اأن  ال�سابق  الأدب  مراجعة  من  تبني 
وال�سيا�سات والنظم التعليمية املتبعة يف العامل العربي، ولكن هذه الدرا�سات يف معظمها 
تناولت الو�سع الراهن لل�سيا�سات التعليمية وقليل منها و�سع ت�سوراً م�ستقبليًا للدور الذي 
ينبغي اأن يوؤديه النظام التعليمي يف تهيئة الدار�س واإعداده ملواجهة احلياة املعا�رصة، وهو 

ما ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل القيام به.
بالتناق�س  العربية  التعليمية  لل�سيا�سات  الراهن  الو�سع  بدران)1993(  و�سف  لقد 
اأن  اإىل  ت�سري  الوقائع  فكل  واقت�ساديا،  وتربويا،  وثقافيا،  واجتماعيا،  علميا،  البنيوي 
ال�سيا�سات التعليمية يف الوطن العربي، ما زالت دون امل�ستوى الذي يوؤهل هذا الوطن لحتواء 
العلم احلديث، وا�ستيعاب مفاهيم واإن�ساء املوؤ�س�سات املطابقة، لتوطينه واإعادة اإنتاجه مبا 
يخدم الأهداف ويحقق امل�سالح. كما يرى احللباوي)1992( اأن املوؤ�س�سات التعليمية، واإن 
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الفعالة  امل�ساركة  عن  قا�رصا  تعليما  تقدم  زالت  ما  اأنها  اإل  كميا،  تقدما  حققت  قد  كانت 
وال�سحيحة يف بناء الإن�سان العربي القادر على مواجهة العامل احلديث. وبالآتي فهي كما 
يرى بدران)1985( مل تبذل اأية حماولة يف اإحداث التطوير املطلوب يف الفل�سفة والأهداف 
تنميته،  واأمناط تفكريه، وحقيقة متطلبات  العربي  ينا�سب طبيعة املجتمع  التعليمية، مبا 
فبقيت املناهج ترتكز على اأ�سا�س نظري بحت، يتعذر تطبيقها يف الغالب. لذلك بقي النظام 
التعليمي يف الوطن العربي كما يقول �سلمان)1995( نظاما تابعا عاجزا عن التقدم الذاتي 
املبدع معتمدا على املحاكاة وا�سترياد النماذج، ولكن ب�سكل م�سوه، ومقاوم للتغيري. وي�سيف 
حممد)1982( اأن اجلامعات ومراكز البحوث ت�سكو من ظاهرة التبعية العلمية، ذلك اأن معظم 
الأنظمة التعليمية العربية قد اقتب�ست من الغرب، واأن كثريا من اجلامعات العربية قد بنيت 
الأمريكية  الأ�سل من اجلامعات  ن�سخة طبق  لتكون  الأجانب  امل�ست�سارين  وفق موا�سفات 
مر�سي)1991(  وي�سري  اجلامعات.  فيها هذه  تقوم  التي  البيئة  اإىل  النظر  دون  والإنكليزية 
اإىل اأن اجلامعات يف الوطن العربي ب�سفة عامة تقيم فل�سفاتها واأيدلوجياتها على منظومة 
تعد  زالت  ما  فهي  الجتماعي،  للتغري  متثلها  دون  حتول  التي  واملعتقدات  الت�سورات  من 
غربة  اإىل  اأدى  مما  واملهارات  املعرفة  من  احلقيقية  التنمية  حلاجات  اعتبار  دون  الطلبة 
هوؤلء الطالب،  وعقم املعرفة التي يكت�سبونها وهي ما زالت مق�رصة يف دورها املتمثل يف 

تكوين الوعي ال�سيا�سي، وال�سخ�سية الجتماعية املنتمية، والفاعلة يف احلياة العامة.
 ويرى داود)1993( اأن اأحد مظاهر تاأخر الفكر الرتبوي يف العامل العربي هو "غياب 
التعامل مع املفاهيم، والقيم، وكل ما يدخل حتت ما ي�سمى باجلوانب املعنوية، اأو الوجدانية، 

كذلك البعد عن فهم املا�سي اأو امل�ستقبل".

ومن الدراسات اليت قامت يف هذا اجملال:

اجلامعات  اأن  فل�سطني  يف  العايل  التعليم  لأو�ساع  ونقدية  حتليلية  درا�سات  اأظهرت  1 .
الفل�سطينية مل متر بالتطور الطبيعي الذي مرت به جامعات العامل، واأنها قامت على 
ل  عددها  واأن  املجاورة،  العربية  اجلامعات  عن  مكررة  جامعات  جعلها  مما  عجل 
يتنا�سب مع عدد ال�سكان املحدود، واأنها تفتقر اإىل التخطيط الإداري ال�سليم واأنها تت�سم 
باملناف�سة احلادة يف ما بينها مع غياب التن�سيق والتكامل، واأو�ست هذه الدرا�سات 
يف املجمل بدمج بع�س التخ�س�سات يف اجلامعات، وتفعيل جهاز اجلامعات الإداري 
ال�سالحيات، والالمركزية  الدميقراطي، وتوزيع  الإداري  الأ�سلوب  وتطويره، وانتهاج 
اإداري متطور ودميقراطي فيها.واأظهرت الدرا�سات  يف اتخاذ القرار، وذلك خللق منط 
اأف�سل بني خمرجات النظام التعليمي وبني متطلبات  اأي�سا احلاجة لتحقيق مواءمة 
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التنمية، وذلك بالتن�سيق فيما بينها.)اأباظة، 2007، �س 688(.
جامعة  بها  متتاز  التي  اخل�سو�سيات  اإىل  للتعرف  هدفت  التي   ) ندى)2006. 2 درا�صة 
اأعلى املتو�سطات كانت يف جمال نوعية  اأن  الدرا�سة  القد�س املفتوحة، وبينت نتائج 
ال�سيا�سية  الأزمات  جتاوز  على  القدرة  تالها  امل�ستخدم  التعليم  واأ�سلوب  الطلبة، 
واملرونة يف الوقت والتوقيت، واأو�ست الدرا�سة ب�رصورة تطوير و�سائل الت�سال بني 
التغيري من  ل�سيا�سة  اجلامعة  اعتماد  فاعلية، و�رصورة  اأكرث  ب�سكل  واجلامعة  الطالب 

اأجل التطوير امل�ستمر.
با�ستخدام  بعد  عن  التعليم  دور  اإىل  للتعرف  هدفت  التي   ) العوقي)2005. 3 درا�صة 
وقد  اخلا�سة،  الحتياجات  لذوي  التعليم  اأهداف  حتقيق  يف  احلديثة  التعليم  تقنيات 
ب�سحار  الرتبية  بكلية  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  عينة  على  الدرا�سة  الباحثان  طبق 
يف �سلطنة عمان بلغ عددهم)26(ع�سوا، وجمموعة من املعلمني واملعلمات والعاملني 
غر�س  ولتحقيق  ومعلمة،  معلما  عددهم)70(  بلغ  اجلامعي  قبل  ما  التعليم  مبرحلة 
الدرا�سة ا�ستخدم الباحث ا�ستبانه قام بتطويرها حيث ا�ستملت على)30( هدفا وزعت 
على ثالثة حماور رئي�سة هي: خ�سائ�س اأهداف التعليم التي من املتوقع اأن يحققها 
عقليا،  املتفوقني  املتعلمني  لدى  احلديثة  التعليم  تقنيات  با�ستخدام  بعد  عن  التعليم 
وتناول املحور الثاين خ�سائ�س اأهداف التعليم التي من املتوقع اأن يحققها التعليم عن 
بعد با�ستخدام تقنيات التعليم احلديثة لدى املتعلمني ذوي �سعوبات التعلم، فيما ركز 
اأن يحققها  التي من املتوقع  التعليم امل�سرتكة  اأهداف  الثالث على خ�سائ�س  املحور 

التعلم عن بعد با�ستخدام التقنيات احلديثة، وقد تو�سلت الدرا�سة للنتائج الآتية:
•اإن الدور الذي ميكن اأن يقوم به التعليم عن بعد با�ستخدام تقنيات التعليم احلديثة  	
يف حتقيق بع�س اأهداف التعليم لدى فئة املتعلمني املتفوقني عقليا بناء على اآراء 

عينة الدرا�سة متو�سط.
•اإن الدور الذي ميكن اأن يقوم به التعليم عن بعد با�ستخدام تقنيات التعليم احلديثة  	
جاء  التعلم،  �سعوبات  ذوي  املتعلمني  فئة  لدى  التعليم  اأهداف  بع�س  حتقيق  يف 

�سعيفا بناء على اآراء عينة الدرا�سة.
ويف درا�سات اأخرى اأجريت على التعليم العايل يف فل�سطني، اأظهرت اأن موؤ�س�سات التعليم  4 .
العايل يف فل�سطني بحاجة ما�سة اإىل تعزيز هذه املوؤ�س�سات لتطوير القدرة على التخطيط 
وال�سبط  املالية  الإدارات  ال�سعف يف جمال  اإىل  اإ�سافة  بها،  املنوطة  املهمات  واأداء 
املتوافرة  املوارد  اإدارة  قدرتها يف  ب�سورة مبا�رصة على  اأثرت  بدورها  التي  الداخلي 
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وجذب املوارد الإ�سافية، وعلى الرغم من اأن التعليم العايل يوؤدي اإىل جودة عالية يف 
املعرفة والأداء فاإن اجلامعات الفل�سطينية ينق�سها حتقيق اأهداف الربامج الأكادميية، 
حيث  من  اخلريجني  على  ذلك  وانعك�س  احلديثة،  والتقنيات  العلمي  البحث  ومنهجية 

.)2003 ،USAID(.حمدودية املهارات واملعرفة باملقارنة مع نظرائهم عامليا
الدميقراطي، وهدفت  والتحول  التعليم اجلامعي  تناولت  التي   ) اخلطيب:)1999. 5 درا�صة 
النتائج  الدميقراطي، فكانت  الأردنية يف حتقيق املجتمع  اإىل دور اجلامعات  للتعرف 

كما ياأتي:
•اأن �سيا�سات قبول الطلبة يف اجلامعات الأردنية ت�سري اإىل اعتماد معدلت الطلبة يف  	
المتحان العام ل�سهادة الدرا�سة الثانوية كمعيار وحيد للقبول، وهذا يعد انتهاكا 
ملبادئ الدميقراطية القائمة على اأ�سا�س امل�ساواة والعدل، و تكافوؤ الفر�س التعليمية 

بني الطلبة بغ�س النظر عن اأماكن �سكناهم.
با�ستقطاب  واملتعلقة  الأردنية  اجلامعات  يف  املعتمدة  والإجراءات  املمار�سات  •اأن  	
واملو�سوعية،  العدالة،  اإىل معايري  تفتقر  وترقيتهم،  وتعيينهم  التدري�س  اأع�ساء هيئة 
واملحاباة،  والتمييز،  والتحيز،  املح�سوبية،  ظاهرة  تف�سي  عن  ف�سال  وال�سمولية، 

والعالقات ال�سخ�سية.
�سيا�سات  لغياب  العربية  اجلامعات  معظم  يف  التدري�س  وطرق  الربامج  يف  •العقم  	

التطوير والتجديد.
بني  واجلامعي  الثانوي  التعليم  مناهج  بني  التكامل  حول  دويغر)1993(: . 6 درا�صة 
النظرية والتطبيق، حيث تو�سلت اإىل اأن اأهداف اجلامعات العربية تتمثل يف جمموعة 
من الآمال والتطلعات العري�سة التي تقوم على فر�سيات نظرية م�ستخل�سة من بحوث 
واملجتمع،  لالإن�سان  املطلوبة  واملهنية  والفنية  الثقافية،  للحاجات  �سابقة  علمية 
وبالتايل ل تاأتي معربة عن احلاجات احلقيقية لأفراد املجتمع. واأن م�سكلة جامعاتنا 
العربية تكمن يف تقوقعها على نف�سها مما يهددها بالعقم واجرتارها معارف تقليدية 

ل تتم�سى مع اأهداف اجلامعات خا�سة يف جمال خدمة املجتمع والبحث العلمي.
وهي درا�سة تقوميية اأجراها حول �سورة اجلامعات الأردنية  درا�صة حمافظه )1992(: . 7
كما يراها رجال ال�سحافة والإعالم الأردنيون، وقد �سملت 86 �سحفيا واإعالميا من 
املهتمني بال�سوؤون الرتبوية، حيث اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اعتقاد 72.3% من اأفراد 
منهم   %85.5 واأن  والجتماعية،  القت�سادية  التنمية  يف  ت�سهم  اجلامعة  باأن  العينة 
اأفراد  من   %63.1 وراأى   املجتمع،  حاجات  عالية  بدرجة  تدرك  اجلامعات  اأن  يرون 
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اإىل نتيجة  الدرا�سة  اإ�سهام احلكومة يف موازنات اجلامعات، وخل�ست  العينة �رصورة 
موؤداها اأن ال�سغوط ال�سديدة من اأجل تعديل ال�سيا�سات يف اجلامعات الأردنية، وتر�سيد 
بد من  ل  وا�سحة  القت�سادية- حقيقة  الأزمة  بروز  بعد  الآن  اأ�سبحت  فيها  الإنفاق 

ال�ستجابة اإليها.
التي هدفت اإىل الك�سف عن العالقة بني برامج التعليم العايل  درا�صة القرين )1990(: . 8
مالءمة  مدى  وتقومي  ا�ستق�ساء  اإىل  وكذلك  التنموي  ال�سعودي  املجتمع  وحاجات 
برامج التعليم العايل من حيث احلاجة والتطلعات لتحقيق التنمية، وات�سح اأن برامج 
اإىل  اأ�سد احلاجة  ال�سديد، هي يف  بالرغم من الهتمام  ال�سعودية،   العايل يف  التعليم 
تلبية الرغبات التنموية، وهذا لن يكون اإل عن طريق بع�س التغريات يف بنية التعليم، 
ومناهجه، وطرائقه، واأ�ساليب اإدارته وفق تخطيط علمي دقيق يحقق اأمناطًا �سلوكية 
اإيجابية قادرة على حتقيق احلاجات والتطلعات، واقرتح �رصورة اإيجاد جمل�س اأعلى 

يقوم بالتن�سيق بني اجلامعات، واأجهزة التوظيف يف القطاعني العام واخلا�س.
درا�صة جودنا�صكرا )Goud Nasekera، 1983(:. 9 التي اأظهرت اأن التعليم اجلامعي 
يرتبط ارتباطا كبريا بالعاملية، فالتعليم ب�سفة عامة والتعليم اجلامعي بخا�سة يو�سع 
اأفق الفرد ويجعله اأكرث ا�ستعدادا ومنا�سبة للعمل. فاإذا ما اأرادت الدولة مواجهة حتديات 
اإىل  بحاجة  فاإنها  ملواطنيها،  كرمية  حياة  وتاأمني  والوطن،  النف�س  وحماية  الع�رص، 

بناء موؤ�س�سات بحثية قادرة على تاأدية الأدوار احليوية املطلوبة.
ويرى الباحث، من خالل امل�ساهدة واملعاينة والطالع على واقع اجلامعات يف العامل 
الذي تقوم به هذه  الدور  الق�سور يف  اأوجه  العربي عامة، وفل�سطني خا�سة، وجود بع�س 

اجلامعات يف اإعداد الطلبة للحياة املعا�رصة كما هي اأدناه:
•و�سعت املقررات يف معظم اجلامعات العربية بعيدا عن روؤية حقيقية حلاجة املجتمع  	

العربي وا�ستن�سخت املناهج الأجنبية.
•غياب عالقات التعاون بني اجلامعات، وعدم وجود مفردات متفق عليها. 	

الطالب حفظ املادة  العربية نظاما تعليميا ير�ِسخ يف ذهن  •تتبنى معظم اجلامعات  	
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�سي�س منهج املقرر يف كتاب ملزم للمدر�س والطالب، فكرة تنبئ عن �سعف كبري 
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اإىل حلقة  اأو  املحا�رصة،  اإىل  اجلامعي  الطالب  ي�ستمع  اأن  فاملفرو�س  امل�ستوى،  يف 
املناق�سة، ثم يذهب اإىل املكتبة ويبحث حول املو�سوع املطروح، ويكون لنف�سه وجهة 

نظر يتبناها ويدافع عنها مبو�سوعية ومنطقية.
املجتمع،  احتياجات  تلبية  يف  املتمثل  بدوره  قيامه  عن  اجلامعي  التعليم  •ق�سور  	

وا�ستيعاب الأعداد املتزايدة من خريجي الثانوية، وتوفري فر�س تعليمية لهم. 
•الق�سور يف تطوير و�سائل الت�سال بني الطالب واجلامعة ب�سكل اأكرث فاعلية، والق�سور  	

يف اعتماد اجلامعات ل�سيا�سة التغيري من اأجل التطوير امل�ستمر.
منهج الدراسة:

نظرا ملالءمتها  البيانات وحتليلها  امل�سحي جلمع  الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم 
لأغرا�س الدرا�سة.

جمتمع الدراسة وعينتها: 

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الدار�سني يف جامعة القد�س املفتوحة /منطقة اأريحا 
التعليمية، امل�سجلني يف الف�سل الأول من العام الدرا�سي)2008/2007( يف جميع الربامج 
والقت�سادية.  الإدارية  والعلوم  الرتبية،  اجلامعة)برنامج  يف  املتوافرة  والتخ�س�سات 
دار�سا   )847( عددهم  والبالغ  الجتماعية  اخلدمة  تخ�س�س  الأ�رصية  التنمية  وبرنامج 
ودار�سة. وطبقت الدرا�سة على)700( طالب وطالبة من املجتمع الكلي، ممن ا�ستطاع الباحث 
اأن ي�سل اإليهم من جمموع الطلبة، اأي ما ن�سبته )82.6%( ب�سبب عدم تواجد جميع الطلبة 
يف اجلامعة متا�سيا مع نظام التعليم املفتوح الذي ل يلزم الدار�س باحل�سور. وكذلك ب�سبب 

وجود بع�سهم خارج الوطن اأو لظروف العمل اأو لظروف اأخرى خمتلفة.
القد�س املفتوحة/ منطقة  الت�سجيل يف جامعة  البيانات من ق�سم  ومت احل�سول على 
اأريحا التعليمية يف �سهر ت�رصين اأول من العام الدرا�سي 2007/ 2008،  وكان الدار�سون 
موزعني على )7( تخ�س�سات هي: الرتبية البتدائية، واللغة العربية، والرتبية الإ�سالمية، 
واللغة النكليزية، والجتماعيات، والعلوم الإدارية والقت�سادية، واخلدمة الجتماعية، من 

طلبة �سنوات الدرا�سة الأربع يف جميع تخ�س�سات اجلامعة واجلدول )1( يو�سح ذلك.

ǟجلدول)1( 
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توزيع أفراد العينة من الطلبة الذين طبقت عليهم الدراسة حسب اجلنس والتخصص.

ȌȎǺǪȱǟ ǦɆǣȀǪȱǟ
ǦɆǝǟǼǪǣɍǟ

 ǦɆǣȀǪȱǟ
ǦɆȵɎȅɋǟ

 ǦȢȲȱǟ
ǦɆǣȀȞȱǟ

 ǦȢȲȱǟ
ǦɅȂɆȲȮȹɋǟǧǠɆȝǠȶǪǱɍǟ

 ȳɀȲȞȱǟ
 ǦɅǿǟǻɋǟ
ǦɅǻǠȎǪȩɍǟȿ

 ǦȵǼƪǟ
ǦɆȝǠȶǪǱɍǟțɀȶǲƫǟ

ȀȭǽČĒčČĔđĎĎČċďđČčĐČ
ɂǮȹǕČČđďċĒčďĐďċđđĒċďďĔ

țɀȶǲƫǟČĎĎđČēČĐČĒĎČĒċČĎČĒċċ

اجلدول)2(
 أفراد العينة من الطلبة الذين طبقت عليهم الدراسة موزعني على التخصص واملستوى األكادميي. 

ȌȎǺǪȱǟƂȿɉǟ ǦȺȆȱǟǦɆȹǠǮȱǟ ǦȺȆȱǟǦǮȱǠǮȱǟ ǦȺȆȱǟǦȞǣǟȀȱǟ ǦȺȆȱǟțɀȶǲƫǟ
ǦɆǝǟǼǪǣɍǟ ǦɆǣȀǪȱǟĎđĎďďĎčċČĎĎ
ǦɆȵɎȅɋǟ ǦɆǣȀǪȱǟČĐČēČďČďđČ
ǦɆǣȀȞȱǟ ǦȢȲȱǟčĐčĎčččČēČ
ǦɅȂɆȲȮȹɍǟ ǦȢȲȱǟČďČčČĎČčĐČ
ǧǠɆȝǠȶǪǱɍǟČĒčČČēČĒĒĎ
 ǦɅǿǟǻɋǟ ȳɀȲȞȱǟ
ǦɅǻǠȎǪȩɍǟȿ

ĐĎĐČĎĔčĒČĒċ

ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ǦȵǼƪǟĎČĎĐĎĎĎčČĎČ
țɀȶǲƫǟČĔČČĔďČēčČďĎĒċċ

اجلدول)3(
أفراد العينة من الطلبة الذين طبقت عليهم الدراسة موزعني حسب سنوات العمر يف كل التخصصات. 

ǦȺȅ čč ȸȵ Ȱȩǟ ı ǦȺȅ Čē ȸȵ ǦȺȅ čĎ ȸȵ ȀǮȭǕțɀȶǲƫǟ
ďċĔčĔČĒċċ
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أداة الدراسة:

الدرا�سة،  املت�سل مبو�سوع  الرتبوي  بالأدب  م�ستعينا  الدرا�سة  ا�ستبانة  الباحث  طور 
واأراء بع�س القادة الإداريني وامل�رصفني الأكادمييني من اأ�سحاب التخ�س�س العاملني يف 
جامعة القد�س املفتوحة. و ا�ستملت ال�ستبانة يف �سورتها الأولية على)72( فقرة موزعة 
لت�ستقر  والت�سويب  والإ�سافة  باحلذف  وعدَّلت  اجلامعي،  التعليم  لأدوار  جمالت  على)7( 

على)64( فقرة موزعة على)7(جمالت بناء على اأراء املحكمني كما ياأتي:
( دورا. • املجال الأول: اأدوار تتعلق باإعداد البعد املعريف لالإن�سان، وا�ستمل على )12	

( اأدوار. • واملجال الثاين: اأدوار تتعلق باإعداد البعد الجتماعي لالإن�سان، وا�ستمل على)9	
( دورا. • واملجال الثالث: اأدوار تتعلق باإعداد البعد الديني لالإن�سان، وا�ستمل على )11	
( اأدوار. • واملجال الرابع: اأدوار تتعلق باإعداد البعد النف�سي لالإن�سان، وا�ستمل على )7	

• اأدوار تتعلق باإعداد البعد القت�سادي والإنتاجي، لالإن�سان وا�ستملت  واملجال اخلام�س:	
على)8( اأدوار.

• واملجال ال�صاد�س: اأدوار تتعلق باإعداد البعد ال�سيا�سي، لالإن�سان وا�ستملت على)8( اأدوار.	
( اأدوار. • واملجال ال�صابع: اأدوار تتعلق باإعداد البعد التكنولوجي لالإن�سان، وا�ستملت على)9	

واأعطى الباحث كل فقرة من فقرات ال�ستبانة اأربعة تقديرات ل�سلم ال�ستجابة)اأوافق 
ب�سدة، اأوافق، حمايد، اأعار�س( واأعطيت )4( درجات للم�ستوى الأول، و)3( درجات للثاين، 
و)2( درجة للم�ستوى الثالث، و)درجة( واحدة للم�ستوى الرابع، وذلك لإبراز اأهمية 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 ياأتي: 

)وادي، 1998(.
)80%( فاأكرث درجة موافقة كبرية جدا، )70 اإىل 79.9%( درجة موافقة كبرية، )60 
اإىل 69.9%( درجة موافقة متو�سطة،)50 اإىل 59.9%( درجة موافقة قليلة،)اأقل من %50( 

درجة موافقة قليلة جدا. 

صدق األداة:

للتحقق من �سدق اأداة الدرا�سة عر�سها الباحث على جمموعة من املحكمني جمموعهم 
ع�رصة حمكمني من حملة �سهادة الدكتوراه واملاج�ستري من امل�رصفني الأكادمييني من ذوي 
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التخ�س�س وبع�س القادة الإداريني العاملني يف جامعة القد�س املفتوحة للتحقق من �سالمة 
اللغة، وو�سوحها، و�سموليتها، ودرجة انتماء �سيغ الفقرات لكل جمال لقيا�سه، حيث اأخذ 
الباحث مبالحظاتهم واقرتاحاتهم حول مالءمة الفقرات لقيا�س ما و�سعت لقيا�سه من حيث 
املحكمني  من  العظمى  الغالبية  عليها  اأجمعت  التي  بالفقرات  واأخذ  وامل�سمون،  ال�سياغة 

وعددها)64( فقرة، واأ�سبحت ال�ستبانة �سادقة وقادرة على قيا�س ما و�سعت لقيا�سه. 

ثبات األداة:

لتحديد ثبات الأداة اختريت عينة ع�سوائية قوامها)50( طالبا وطالبة من اأفراد عينة 
الدرا�سة نف�سها، وجرى تطبيق الأداة عليهم مرة واحدة، ثم ا�ستثنوا بعد اأن �سمنت نتائجهم مع 
النتائج النهائية لال�ستبانات امل�سرتجعة ليظل عدد العينة التي طبقت عليهم الدرا�سة)700( 
 Cronbach(األفا كرونباخ  معادلة  با�ستخدام  الثبات  احت�سب  ثم  ومن  ودار�سة،  دار�س 
 ،)Internal Consistency(لالأداة الداخلي  الت�ساق  معامل  ح�ساب  طريق  عن   )Alpha
الدرا�سة،  باأغرا�س  يفي  عاٍل جدا  ثبات  وهو  الكلي)0.90(.  للمقيا�س  الثبات  معامل  وبلغ 

ولهذا كانت الأداة جاهزة للتطبيق على عينة الدرا�سة مبجموع)650( طالبا وطالبة.

إجراءات الدراسة:
•قام الباحث بعملية م�سح لالأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة مبو�سوع الدرا�سة. 	

•قام ببناء ال�ستبانة وتطويرها، والتاأكد من �سدقها بالتحكيم، ومن ثباتها با�ستخدام  	
معادلة كرونباخ األفا.بعد اأن قام الباحث بتوزيع)50( ا�ستبانة على عينة من املجتمع 

مبجموع)50( طالبا وطالبة.
املنطقة  داخل  �سخ�سية  ب�سورة  الدرا�سة  عينة  اأفراد  على  ال�ستبانات  بقية  •وَزعت  	
الثانية)673(  املرة  يف  املوزعة  ال�ستبيانات  عدد  بلغ  و  اأ�سبوعني،  خالل  التعليمية 
على)673( دار�س ودار�سة ممن ا�ستطاع الباحث الو�سول اإليهم. حيث بقيت ال�ستبانة 

ملدة تزيد عن اأ�سبوعني بحوزة الدار�سني قبل ا�سرتجاعها.
 ) • يلغ عدد ال�ستبانات امل�سرتجعة)50( يف املرة الأوىل لأغرا�س قيا�س الثبات و)662	
ا�ستبانة يف املرة الثانية، ا�ستثني منها)12( ا�ستبانة لعدم اكتمال ال�رصوط فيها لتبقى 
�سمنت  والتي  الأوىل،  ال)50(  اإليها  مبجموع)650(م�سافا  ال�ساحلة  ال�ستبانات 
مبجموع)700(  الدرا�سة  لعينة  ممثلة  النتائج  لت�سبح  ال)650(  نتائج  مع  نتائجها 

طالب وطالبة. 
•ُرمزت ال�ستبانات امل�سرتجعة واأدخلت بياناتها اإىل احلا�سوب. 	
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املعاجلة اإلحصائية:
الرزمة  برنامج  با�ستخدام  عوجلت  الآيل،  باحلا�سب  امل�سرتجعة  البيانات  تفريغ  بعد 
عر�س  ياأتي  وفيما   ،)SPSS(با�سم اخت�سارا  املعروف  الجتماعية  للعلوم  الإح�سائية 

للمعاجلات الإح�سائية:
معادلة كرونباخ األفا لتحديد ثبات ال�ستبانة.

ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لكل فقرة من 
فقرات اأداة الدرا�سة واملتو�سط احل�سابي الكلي والنحراف املعياري، والن�سبة املئوية الكلية 

لكل املجالت لالإجابة عن ال�سوؤال الأول، وفر�سية الدرا�سة الرابعة.
)L.S.D(واختبار امل�ستقلة،  للمجموعات  اختبار)ت(  الأحادي،  التباين  حتليل 

للمقارنات البعدية. لالإجابة عن فر�سيات الدرا�سة الثالث الأوىل.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

اأول: عر�س النتائج املتعلقة بال�صوؤال الأول ومناق�صتها، والذي ين�س على: 
ما دور التعليم اجلامعي يف اإعداد الطالب للحياة املعا�رصة من وجهات نظر طلبة 

جامعة القد�س املفتوحة-منطقة اأريحا التعليمية؟
والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  الباحث  ا�ستخدم  ال�سوؤال  هذا  عن  ولالإجابة 

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(.

 ǢɆǩȀǩ
ǥȀȪȦȱǟǥȀȪȦȱǟ ȤȍȿǧǠȖȅɀǪƫǟǧǠȥǟȀƲɍǟ ǢȆȺȱǟ

ǦɅɀǞƫǟ
 ǦǱǿǻ
ǦȪȥǟɀƫǟ

.Č.źǟǽ ȨɆȪƠ Ž ƆǼȝǠȆɅĎ,ĎĔċ,ēĎĕ ēď,ĒĐǟǼǱ ǥƘǤȭ

.č ǥǠɆǵ  Ž  ȴȲȞȱǟ  ǿȿǼȱ  ɃȀɅǼȪǩ  ȸȵ  ǼɅȂɅ
.ȷǠȆȹɋǟĎ,čĔċ,ēĔĕ ēč,čĐǟǼǱ ǥƘǤȭ

.Ď ǦɆȶȺǩ  Ž  ǒǠȶȲȞȱǟ  ǿȿǻ  ȫǟǿǻǙ  ɂȲȝ  ƆǼȝǠȆɅ
.ȜȶǪǲƫǟĎ,čēċ,ēēĕ ēčǟǼǱ ǥƘǤȭ

.ď Ȝȵ  ɄȝǠȶǪǱɍǟ  ȰȍǟɀǪȱǟ  ȋȀȥ  ȸȵ  ǼɅȂɅ
.ȸɅȀǹɇǟĎ,čďċ,ēđĕ ēČǟǼǱ ǥƘǤȭ
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.Đ Ȱǵ  Ž  ǦȥȀȞƫǟ  ȳǟǼǺǪȅǟ  ȸȵ  ƗȺȮƹ
.ǧɎȮȊƫǟĎ,ččċ,Ēčĕēċ,ĐǟǼǱ ǥƘǤȭ

.đ ƂǙ  ȯɀȍɀȱǟ  Ž  ǢɅȀǲǪȱǟ  ǳȿǿ  ɄȶȺɅ
.ȣǟǼȽɉǟĎ,čČċ,ēđĕ ēċ,čĐǟǼǱ ǥƘǤȭ

.Ē.ƘȮȦǪȱǟ Ž ǦȝȀȆȱǟ ƗǤȆȮɅĎ,čċċ,Ēēĕ ēċǟǼǱ ǥƘǤȭ

.ē ǧǟǼǲǪȆȵ  Ȝȵ  ŽǠȪǮȱǟ  ȤɆȮǪȱǟ  Ž  ƆǼȝǠȆɅ
.ȀȎȞȱǟĎ,čċċ,ĒĒĕ ēċǟǼǱ ǥƘǤȭ

.Ĕ.ǯǠǪȹɋǟ ǥǻǠɅȂȱ Ǩȩɀȱǟ ȀɅǼȪǩ Ž ƆǼȝǠȆɅĎ,ČĐČ,ċĎĕ Ēē,ĒĐǥƘǤȭ

.Čċ.ǠɆȹǼȱǟ Ž ȸɅǼȱǟɀȱǟ Ȁǣ Ž ɄȵǟȂǪȱǟ ȸȵ ǼɅȂɅĎ,ČĐċ,ēčĕ Ēē,ĒĐǥƘǤȭ

.ČČ ǠɆǱɀȱɀȺȮǪȱǟ  ǧǠȵǟǼǺǪȅǟ  ȀȊȹ  Ž  ǼȝǠȆɅ
ȜȶǪǲƫǟ ǻǟȀȥǕ ƙǣ ǦǮɅǼƩǟĎ,Čďċ,Ĕčĕ Ēē,ĐǥƘǤȭ

.Čč ȂȭǟȀƫǟ ƘɆȢǩ Ž ɄȞȵǠƨǟ ȴɆȲȞǪȱǟ  ǼȝǠȆɅ
.ǦɆȝǠȶǪǱɍǟĎ,ČĎċ,ĔĐĕĒē,čĐǥƘǤȭ

.ČĎ.ŸǠƶɋǟ ƘȮȦǪȱǟ ɄȶȺɅĎ,ČĎċ,ēđĕĒē,čĐǥƘǤȭ

.Čď.ǦɆȥǠȪǮȱǟ ǧǟƘȢǪƫǟ Ȝȵ ȤɆȮǪȱǟ Ž ƆǼȝǠȆɅĎ,Čċċ,ēĎĕĒĒ,ĐǥƘǤȭ

.ČĐ Ž ȼȪȲǹȿ ȼȵȀȭ ǃǟ ȷɉ ǻȀȦȱǟ ǦȶɆȩ ȸȵ ɄȲȞɅ
.ƇɀȪǩ ȸȆǵǕĎ,ċēċ,ĔĎĕĒĒǥƘǤȭ

.Čđ.ȷɀȮȱǟ Ž ǃǟ ǧǠɅǓ ȫǟǿǻǙ ɂȲȝ ƆǼȝǠȆɅĎ,ċĒČ,ċĐĕ Ēđ,ĒĐǥƘǤȭ

.ČĒ.ȰȶȞȲȱ ɄȍɎǹǙ ȸȵ ǼɅȂɅĎ,ċĒċ,ĔĎĕ Ēđ,ĒĐǥƘǤȭ

.Čē.ɃǼȱ ŽȀȞƫǟ ǯǽɀȶȺȱǟ ǿɀȖɅĎ,ċđċ,Ĕċĕ Ēđ,ĐǥƘǤȭ

.ČĔǦɆȹǼƫǟ ɄȩɀȪƜ ǦǤȱǠȖƫǟ Ž ƆǼȝǠȆɅĎ,ċďČ,ċċĕ ĒđǥƘǤȭ

.čċ ȴɆȲȞǪȱǟ  ǧǠȵǼƝ ǒǠȪǩǿɎȱ ǠɆǱɀȱɀȺȮǩ ȳǟǼǺǪȅǟ
.ɄȞȵǠƨǟĎ,ċďċ,ĔĐĕ ĒđǥƘǤȭ
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.čČ ǫɀǶǤȱǟ ȀɅɀȖǩ Ž ǠɆǱɀȱɀȺȮǪȱǟ ȸȵ ǥǻǠȦǪȅɍǟ
.ǦɆȶȲȞȱǟĎ,ċďċ,ĔĒĕ ĒđǥƘǤȭ

.čč ǦȾǱǟɀȵ Ž ȯɎȪǪȅɍǟ ɂȲȝ ǻȀȦȱǟ ǼȝǠȆɅ
ǥǠɆƩǟ ǧɎȮȊȵĎ,ċĎċ,ĔČĕ ĒĐ,ĒĐǥƘǤȭ

.čĎ.ǦɆȩɎǹɉǟ ȴɆȪȱǟ ǦȵɀȚȺƞ ƆǠƹǙ ȸȵ ǼɅȂɅĎ,ċčċ,Ĕēĕ ĒĐ,ĐǥƘǤȭ

.čďǦɆǩǟǾȱǟ ǿɀȵɉǟ ȁȿǠƟ ɂȲȝ źǿǼȩ ȸȵ ǼɅȂɅĎ,ċČċ,ĔČĕ ĒĐ,čĐǥƘǤȭ

.čĐ.ǥǠɆƩǟ ɁǼȵ ȀȶǪȆƫǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ȋȀȥ ȸȵ ǼɅȂɅĎ,ċċċ,Ĕďĕ ĒĐǥƘǤȭ

.čđ.ȼɆȥ ȈɆȞȹ ɃǾȱǟ ȸȕɀȲȱ ǒɍɀȱǟ ǸɆȅȀǩč,ĔĔĔĒ..ċĕ Ēď,ĒĐǥƘǤȭ

.čĒ ȷȿǘȉ ȤȲǪƯ Ž ȯǟǼǪȝɍǟ ɂȲȝ ƆǼȝǠȆɅ
 .ǥǠɆƩǟč,ĔĔċ,ĔĐĕ Ēď,ĒĐǥƘǤȭ

.čē Ȝȵ ȰȵǠȞǪȱǟ ȸȆǵ  ɂȲȝ ɄɆȝȿ ȸȵ ǼɅȂɅ
.ȸɅȀǹɇǟč,Ĕēċ,ĔĔĕ Ēď,ĐǥƘǤȭ

.čĔ ǦȵɀȲȞƫǟ ɂȲȝ ȯɀȎƩǟ  ǧǟǿǠȾȵ ɄȶȺɅ
.ǠȾȦɆșɀǩȿč,Ĕēċ,ēĔĕ Ēď,ĐǥƘǤȭ

.Ďċ ǦɆȺǤȱǟ Ž ȸɅǼȱǟ ǦɆƵɉ ɄȭǟǿǻǙ ȸȵ ǼɅȂɅ
.ǦɆȝǠȶǪǱɍǟč,ĔēČ,ċđĕ Ēď,ĐǥƘǤȭ

.ĎČ.ɃȀȮȦȱǟ ǯǠǪȹɋǟ ɂȲȝ źǟǿǼȩ ȸȵ ǼɅȂɅč,ĔĒċ,Ĕčĕ Ēď,čĐǥƘǤȭ

.Ďč.ȜȶǪǲȶȲȱ ǦɅǿǠȒƩǟ ǦɅɀƬǟ ȰɆȍǖǩč,ĔĒċ,Ĕčĕ Ēď,čĐǥƘǤȭ

.ĎĎ.ɄȵǠȵǕ ȴɆȲȞǪȱǟ ǿɀȚȺȵ ȸȵ ȜȅɀɅč,Ĕđċ,ĔĐĕ ĒďǥƘǤȭ

.Ďď ȀĠȢǪȱǟ  ǦȾǱǟɀƫ ȰȶȞȱǠǣ ȴȲȞǪȱǟ  ȸȵ ƗȺȮƹ
.ȰȽǾƫǟ ɄǱɀȱɀȺȮǪȱǟč,Ĕđċ,Ĕčĕ ĒďǥƘǤȭ

.ĎĐ.ǃǟ Ȁȵǟȿǖǣ ǼɆȪǪȱǟ Ž ǦɆȥǠȦȊȱǟ ɂȲȝ ƆǼȝǠȆɅč,ĔĐČ,ċĐĕ ĒĎ,ĒĐǥƘǤȭ

.36
 ǦǞɆǤȱ ǧǠȵɀȲȞƫǟ ǠɆǱɀȱɀȺȮǩ ȜɅɀȖǩ Ž ȴȾȆɅ

.ǦɆȞȩǟɀȱǟ ȴɆȲȞǪȱǟč,ĔĎċ,ēĒĕ ĒĎ,čĐǥƘǤȭ
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.37.ȸɅȀǹɇǟ ɀƲ źǠǤǱǟȿ ȫǟǿǻǙ Ž ƆǼȝǠȆɅč,ĔĎċ,Ĕďĕ ĒĎ,čĐǥƘǤȭ

.Ďē Ž  ǦɅȀȮȦȱǟ ǦɅǻǼȞǪȱǟ ȳǟȀǪǵǟ ǻǟȀȥɉǟ  ȴȲȞɅ
.ȜȶǪǲƫǟč,Ĕčċ,ĔĔĕ ĒĎǥƘǤȭ

.ĎĔ.ɄȝǠȶǪǱɍǟ ȬȅǠȶǪȱǟ ȨɆȪƠ Ž ƆǼȝǠȆɅč,Ĕčċ,ĔČĕ ĒĎǥƘǤȭ

.ďċ.ǡɎǪȅɍǟ ȸȵ ǦɆȥǠȪǮȱǟ ƔɅɀȽ ǦȹǠɆȍč,ĔČċ,ĔĐĕ Ēč,ĒĐǥƘǤȭ

.ďČ.ǦɆȺȕɀȱǟ ǥǻǠɆȆȱǟ ȸȝ ɄȲǺǪȱǟ ȳǼȝ ƗȶȲȞɅč,Ĕċċ,ĔēĕĒč,ĐǥƘǤȭ

.ďč ǦɅǻǠȎǪȩɍǟ ǧǟǿɀȖǪȱǟ  Ȝȵ ȤɆȮǪȱǟ  ȸȵ ƗȺȮƹ
 .ǦȞɅȀȆȱǟč,ēĔċ,Ĕċĕ Ēč,čĐǥƘǤȭ

.ďĎ ɄȝɀȖǪȱǟ ȰȶȞȱǟ  ǰȵǟȀǣ ɀƲ ɄɆȝȿ ȸȵ  ǼɅȂɅ
.ȜȶǪǲƫǟ ǦȵǼƪč,ēĔċ,Ĕďĕ Ēč,čĐǥƘǤȭ

.ďď ǡǠǤȊȱǟ ɁǼȱ ǦɆǣɀȅǠƩǟ ǦɆȵɉǟ ɀƮ ɂȲȝ ǼȝǠȆɅ
.ɄȞȵǠƨǟč,ēĒČ,ċċĕ ĒČ,ĒĐǥƘǤȭ

.ďĐ Ǡƞ ɄȝǠȶǪǱɍǟ ǿȿǼȱǟ ǻǠȞǣɉ ɄȭǟǿǻǙ ȸȵ ǼɅȂɅ
.ȜȶǪǲƫǟ ȳǼƸč,ēĒċ,ēĔĕĒČ,ĒĐǥƘǤȭ

.ďđ.ɄȶȲȞȱǟ ǬǶǤȱǟ ǦɆǲȾȺȵ Ž źǟǿǠȾȵ ǼɅȂɅč,ēđċ,ĔČĕ ĒČ,ĐǥƘǤȭ

.ďĒ ƘȥɀǪȱ ǠɆǱɀȱɀȺȮǩ ȐȞǤǣ ǠȾȒȞǣ ǧǠȞȵǠƨǟ ȔǣȀɅ
.ǦǤȲȖȱǟ ƙǣ ǧǠȵɀȲȞƫǟ ȯǻǠǤǩ ȋȀȥč,ēđċ,Ĕďĕ ĒČ,ĐǥƘǤȭ

.ďē.źǟǾȱǟ ȰɆȢȊǪȲȱ ǻȀȦȱǟ ǜɆȾɅč,ēđċ,ĔĐĕ ĒČ,ĐǥƘǤȭ

.ďĔ Ƙȡ ǦȪȲȖƫǟ ǦȪɆȪƩǟ ȷǕ  ȫǟǿǻǙ  ɂȲȝ ƆǼȝǠȆɅ
.ƆǠȆȹɋǟ ȯǠǲƫǟ Ž ǥǻɀǱɀȵč,ēĐċ,ĔČĕ ĒČ,čĐǥƘǤȭ

.Đċ ǦȱǠǵ ȸȵ ǦȥȀȞƫǟ ȰɅɀƠ ɂȲȝ źǟǿǼȩ ȸȵ ǼɅȂɅ
.ɁȀǹǕ ƂǙč,ēĐċ,ēēĕ ĒČ,čĐǥƘǤȭ

.ĐČ ȳǠȚȺȱǟ Ž ȰȵǠȮǪȱǟ ǥȀȮȥ  ɃǼȱ  ȨȶȞɅ
.ɄȵɎȅɋǟč,ēďČ,ċĐĕ ĒČǥƘǤȭ
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.Đč ǦɆȞɆǤȖȱǟ ǻǿǟɀƫǟ ȯɎȢǪȅǟ ɂȲȝ ǻȀȦȱǟ ǼȝǠȆɅ
.ȜȶǪǲƫǟ ſǠȎȱ ȰȒȥǕ ȰȮȊǣč,ēďċ,ĔČĕ ĒČǥƘǤȭ

.ĐĎ ȣɎǪǹǟ ɂȲȝ ȃǠȺȱǟ ƙǣ ǥǟȿǠȆƫǟ ǥȀȮȥ ǸȅȀɅ
.ȴȾȩǟȀȝǕč,ēĎČ,ċĎĕ Ēċ,ĒĐǥƘǤȭ

.Đď ǦȾǱǟɀȵ Ž ǦɆȝǟǼǣɋǟ ǧǟǿǼȪȱǟ ɄȶȺɅ
.ǧɎȮȊƫǟč,ēĎċ,ĔČĕ Ēċ,ĒĐǥƘǤȭ

.ĐĐ.ȜȶǪǲƫǟ Ž ɁǿɀȊȱǟ ǦȅǿǠư ȨȶȞɅč,Ēēċ,ĔĒĕ đĔ,ĐǦȖȅɀǪȵ

.Đđ Ɣȱǟ ǦȲȽǘƫǟ ǿǻǟɀȮȱǠǣ ɄȲǶƫǟ ȧɀȆȱǟ ǼȥȀɅ
.ȧɀȆȱǟ ǠȾǱǠǪƷč,ĒĒċ,Ĕđĕ đĔ,čĐǦȖȅɀǪȵ

.ĐĒȜȶǪǲƫǟ ǦȵǼǹ Ž ȷǠȆȹɋǟ ȋɎǹǙ ȴȝǼɅč,ĒĐċ,ĔĒĕ đē,ĒĐǦȖȅɀǪȵ

.Đē ǦɅǻǠȎǪȩɍǟ ǻǿǟɀƫǟ ȜɅȁɀǩ ɂȲȝ ǻȀȦȱǟ ǼȝǠȆɅ
.ȴǝɎȵ ȰȮȊǣč,Ēčċ,Ĕċĕ đēǦȖȅɀǪȵ

.ĐĔ ȿǕ ɄȶȮȱǟ ȄɆȱȿ ɄȝɀȺȱǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ɂȲȝ ȂȭȀɅ
.ɄȲȮȊȱǟč,đĔċ,ĔĎĕđĒ,čĐǦȖȅɀǪȵ

.đċ ƁǟɀȞȱǟ Ȝȵ ȰȵǠȞǪȱǟ ɂȲȝ źǟǿǼȩ ȸȵ ǼɅȂɅ
.ǦɅȂȵȀȱǟč,đēċ,ĔĎĕ đĒǦȖȅɀǪȵ

.đČ ǦȵǒǟɀȶȲȱ ǦɆǱǿǠƪǟ ǦɅǠȦȮȱǟ ȫɎǪȵǟ ȸȵ ƗȺȮƹ
.ǦȱǠȶȞȱǟ ȸȵ ȧɀȆȱǟ ǦǱǠǵ Ȝȵč,đčċ,ĔĒĕ đĐ,ĐǦȖȅɀǪȵ

.đč ȰȭǠȊȶȲȱ ǦɆȶȲȝ ȯɀȲǵ  ǻǠƶǙ  ɂȲȝ  ƆǼȝǠȆɅ
.Ɨȕɀȱǟ ǻǠȎǪȩɍǟ ǠȾȺȵ ƆǠȞǣ Ɣȱǟč,ĐĐċ,Ĕđĕ đĎ,ĒĐǦȖȅɀǪȵ

.đĎ Ž  ƗȽǾȱǟ ȤȎȞȱǟ ȳǟǼǺǪȅǟ ɂȲȝ ƆǼȝǠȆɅ
.ǠɅǠȒȪȱǟ Ȱǵč,Đčċ,ĔČĕ đĎǦȖȅɀǪȵ

.đď ǒǠȦǪȭɍǟ ȨɆȪƠ Ž ɄȞȵǠƨǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ǼȝǠȆɅ
.ɄǝǟǾȢȱǟ ȸȵɉǟ ǦǶȲȎƫ źǟǾȱǟč,Đċċ,ĔĒĕ đč,ĐǦȖȅɀǪȵ

Ď,ċČĐċ,ĔČĕ ĒĐ,ĎċǥƘǤȭالدرجة الكلية

ǧǠǱǿǻ (ď)ǦǣǠǲǪȅɎȱ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ*
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من اجلدول)4( يتبني ما ياأتي:
- ح�سلت)8( اأدوار على درجة موافقة كبرية جدا بن�سبة مئوية اأكرث من)%80(.

- ح�سل)44( دورا على درجة موافقة كبرية بن�سبة مئوية اأكرث من)%70(.
- ح�سلت)10( اأدوار على درجة موافقة متو�سطة بن�سبة مئوية اأكرث من)%60(.

- مل حت�سل اأي من الأدوار على درجة موافقة قليلة اأكرث من)50%(، وقليلة جدا اأقل من)%50(.
- ح�سلت الدرجة الكلية لالأدوار على درجة موافقة كبرية بن�سبة مئوية مقدارها)%75.30( 

مبتو�سط ح�سابي مقداره)3.015( وانحراف معياري مقداره)0.91( عن الو�سط احل�سابي.
حددها جمتمع  كما  جدا  كبرية  موافقة  درجة  على  ح�صلت  التي  الأدوار  اأهم  كانت  6 .

الدرا�صة مرتبة تنازليا ح�صب اأهميتها،  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 اإدراك دور العلماء يف تنمية املجتمع. يف املجال الديني. 	

•يزيد من فر�س التوا�سل الجتماعي مع الغري. يف املجال الجتماعي. 	
•ميكنني من ا�ستخدام املعرفة يف حل امل�سكالت.يف املجال املعريف. 	

•ينمي روح التجريب يف الو�سول اإىل الأهداف. يف املجال النف�سي. 	
•يك�سبني ال�رصعة يف التفكري. يف املجال املعريف. 	

•ي�ساعدين يف التكيف الثقايف مع م�ستجدات الع�رص. يف املجال النف�سي. 	
اأدوار املجال النف�سي قد حظيت بالهتمام الأكرب من الدار�سني،  اأن  يت�سح مما �سبق 

تالها اأدوار املجال الديني.
اإعداد  لغر�س  اجلامعي  للتعليم  الأدوار  هذه  على  الطلبة  تركيز  اأن  الباحث  ويرى 
الدار�س للحياة املعا�رصة تكمن وراء زيادة وعي الإن�سان لذاته، واإدراكه ملتطلبات حتقيق 
والعقلية  والنف�سية  احليوية  احتياجاتها  واإ�سباع  ال�سخ�سية،  اإمناء  طريق  عن  الذات،  هذه 
للعلم  الإن�سان  تقدير  عن  ف�سال  والثقافية،  واملعرفية  والأخالقية  والدينية  والجتماعية 
ودوره يف تقدم املجتمع، حينما يدخل هذا العلم يف البنية الجتماعية، وي�سبح العلم منهج 
الرفاه الجتماعي،  الإنتاج وحتقيق  التغيري والتجديد، بهدف زيادة  الإن�ساين يف  املجتمع 
واأدرك الطلبة اأنهم بحاجة اإىل متثل �سلوكيات العلماء وخ�سائ�س التفكري العلمي ملواجهة 
التوجه  هذا  من  وبالرغم  الكهنوت،  وحكمة  الرجتال  عن  بعيدا  �سليمة  بطريقة  امل�سكالت 
الدينية  بالقيم  يتم�سكون  زالوا  ما  فاإنهم  الطلبة،  عند  احلداثة  وتبني  واملعريف  العلمي 

الأ�سيلة، مما يدعم القيم الجتماعية النبيلة التي نحر�س للمحافظة عليها ودميومتها.
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 ،Goud Nasekera(نا�سكرا جود  درا�سة  اإليه  اأ�سارت  ما  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
اأن التعليم اجلامعي يرتبط ارتباطا كبريا بالعاملية، فالتعليم ب�سفة  1983( التي اأظهرت 
للعمل.  ا�ستعدادا ومنا�سبة  اأكرث  الفرد ويجعله  اأفق  والتعليم اجلامعي بخا�سة يو�سع  عامة 
فاإذا ما اأرادت الدولة مواجهة حتديات الع�رص وحماية النف�س والوطن وتاأمني حياة كرمية 
احليوية  الأدوار  تاأدية  على  قادرة  بحثية  موؤ�س�سات  بناء  اإىل  بحاجة  فاإنها  ملواطنيها، 
املطلوبة. كما تتفق مع ما اأ�سارت اإليه)امل�سند، 1998( باأن اجلامعات م�سوؤولة عن تربية 
لكنها تختلف مع ما  التغري الجتماعي.  ي�سهل عليه قبول  الإن�سان نف�سيا واجتماعيا مما 
اأ�سار اإليه)الأ�سد، 1995( من اأن ر�سالة التعليم اجلامعي، ل تنح�رص يف توفري مطالب التنمية 
وحدها، بل متتد هذه الر�سالة لت�سمل حاجات الأفراد ورغباتهم وطموحاتهم يف ال�ستزادة 

من حت�سيل املعرفة، وطلب الثقافة وتو�سيع املدارك.
اأكرث  متو�صطة  موافقة  درجة  على  الأهمية،والتي ح�صلت  حيث  من  الأدوار  اأدنى  اأما  7 .

من)60%( فقد حددها جمتمع الدرا�صة على النحو الآتي:

•يعمق ممار�سة ال�سورى يف املجتمع. يف املجال ال�سيا�سي 	
القت�سادي  املجال  ال�سوق. يف  يحتاجها  التي  املوؤهلة  بالكوادر  املحلي  ال�سوق  •يرفد  	

والإنتاجي.
•يدعم اإخال�س الإن�سان يف خدمة املجتمع. يف املجال ال�سيا�سي.  	

القت�سادي  املجال  يف  مالئم.  ب�سكل  القت�سادية  املوارد  توزيع  على  الفرد  •ي�ساعد  	
والإنتاجي.

•يركز على التعليم النوعي ولي�س الكمي اأو ال�سكلي. 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  	
القت�سادي  والإنتاجي.

يف  الوطني.  القت�ساد  منها  يعاين  التي  للم�ساكل  علمية  حلول  اإيجاد  على  •ي�ساعدين  	
املجال القت�سادي  والإنتاجي.

•ي�ساعدين على ا�ستخدام الع�سف الذهني يف حل الق�سايا. يف املجال املعريف. 	
•ي�ساعد التعليم اجلامعي يف حتقيق الكتفاء الذاتي مل�سلحة الأمن الغذائي. يف املجال  	

القت�سادي  والإنتاجي.
ي�سري ذلك اإىل اأن اأدوار املجال القت�سادي والإنتاجي قد حظيت بقليل من الهتمام 

من الدار�سني.
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د. عبد عطا اهلل حمايل 

اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل   وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة حمافظه:)1992( حيث 
اعتقاد 72.3 % من اأفراد العينة باأن اجلامعة ت�سهم يف التنمية القت�سادية والجتماعية، 
كما تختلف مع ما اأ�سار اإليه دوجال�س Douglass((1977، باأن التعليم اجلامعي يزيد من 
قدرة الفرد على تر�سيد الإنفاق وزيادة الدخار وال�ستثمار والتخطيط بكفاءة لنمو الأ�رصة 
والتكيف ال�رصيع مع املتغريات وامل�ستجدات. بينما تتفق مع درا�سة دويغر )1993( حيث 
تو�سلت اإىل اأن اأهداف اجلامعات العربية هي جمموعة من الآمال والتطلعات العري�سة التي 
تقوم على فر�سيات نظرية م�ستخل�سة من بحوث علمية �سابقة للحاجات الثقافية، والفنية 
واملهنية املطلوبة لالإن�سان واملجتمع وبالآتي ل تاأتي معربة عن احلاجات احلقيقية لأفراد 
املجتمع.. و تتفق اأي�سا مع ما اأ�سار اإلية كار�سنت)Karsten، 1999( من اأن عمليات التطوير 
الرتبوي يف العديد من الدول الأوروبية حتى يف ال�سنوات القليلة املا�سية كانت تركز على 
الإدارة والنظام الرتبوي وتعطي اهتمامًا قلياًل للعملية التعليمية نف�سها. وتتفق اأي�سا مع 
اإىل  بحاجة  النامية  الدول  اجلامعات يف  معظم  اأن  ذكره جايوك�س)Jayox،1996(من  ما 

اإ�سالح واأنها، اأمام طريق طويل ينبغي عليها ال�سري فيه.
ويرى الباحث اأن عدم اهتمام الطلبة بهذه الأدوار على الرغم من اأهميتها، يعود لغياب 
القت�سادي  القرار  �سناعة  يف  وم�ساركته  احلقيقي  دوره  ممار�سة  عن  اجلامعي  اخلريج 
وال�سيا�سي داخل املجتمع، وعدم وعيه لدوره احلقيقي يف عملية التنمية امل�ستدامة واأهمية 
النظام  يف  الدميقراطية  ممار�سة  لغياب  نظرا  وال�سعوب  الدول  حياة  يف  الذاتي  الكتفاء 
ال�سيا�سي، وغياب ثقافة التنظيم الدميقراطي بني املوؤ�س�سات ال�سيا�سية والقت�سادية املمثلة 
اأن يلقي ال�سوء ب�سكل مبا�رص ووا�سح على  الذي باإمكانه  للدولة. وغياب الإعالم الهادف 
رفاهة  النامي يف  القت�ساد  واأهمية  القت�سادي  النمو  تعوق  التي  القت�سادية  املعوقات 

الأمم وال�سعوب وا�ستقرارها.
مما تقدم ميكن اأن نخل�س اإىل اأن ر�سالة جامعة اليوم هي ر�سالة الإن�سان التي كلفه اهلل 
بها ليكون خليفته على الأر�س، في�سعى وراء العلم واملعرفة، وي�ستك�سف الطبيعة، وي�ستثمر 
اأن  عليها  اليوم  فجامعة  كافة،  باأبعادها  احل�سارة  وي�سيد  له،  اهلل  �سخرها  التي  الطاقات 

توؤهل الإن�سان ليقوم بهذا الدور الكبري، وذلك من خالل قيامها باملهمات الآتية:
•اإثراء املعرفة وتنميتها. 	

•ن�رص العلم واإعداد الكوادر املتخ�س�سة. 	
•تهيئة الإن�سان روحيا وخلقيا وج�سميا. 	

•توعية ال�سباب فكريا و�سيا�سيا واقت�ساديا ونف�سيا. 	
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•توجيه البحوث العلمية والتطبيقية حلل م�سكالت املجتمع. 	
م�ستجدات  اإىل  والتعرف  العمل  مواقع  يف  امليداين  للتدريب  الطالب  اأمام  املجال  •فتح  	

التخ�س�س الذي يدر�سونه.
وهذا ما اأكدت عليه الدرا�سات ال�سابقة التي �سبق اأن ا�ستعر�سناها، والتي اأو�ست فيما 
اأن تتخلى اجلامعات العربية عن النظام التعليمي الذي ير�سخ يف ذهن الطالب  اأو�ست به 
حفظ املادة العلمية دون متكينه من الإبداع وتزاوج املعرفة العلمية مع التطبيق العملي، 
القيام  اجلامعي  للتعليم  وتتيح  الع�رص،  ملطالب  ملبية  اجلامعات  هذه  مناهج  تكون  وان 

بدوره يف تلبية الحتياجات احلقيقية للمجتمع.

ثانيا: عر�س النتائج املتعلقة بالفر�صية الأوىل ومناق�صتها، والتي تن�س على:
متو�سطات  يف   )0.05=  α(الدللة م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
املعا�رصة تعزى جلن�س  للحياة  الطلبة  اإعداد  التعليم اجلامعي يف  لدور  الطلبة  ا�ستجابات 

الطالب)ذكر، اأنثى(. 
لفح�س الفر�سية 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.

ǼȞǤȱǟ
(čĐČ=ȷ)Ȁȭǽ(ďďĔ=ȷ)ɂǮȹǕ

 (ǧ)
ǦǣɀȆǶƫǟ

 ɁɀǪȆȵ
ǦȱɍǼȱǟ  ȔȅɀǪƫǟ

ŸǠȆƩǟɃǿǠɆȞƫǟ ȣǟȀƲɍǟ ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟɃǿǠɆȞƫǟ ȣǟȀƲɍǟ

 ǦǤȲȖȱǟ ǧǠǣǠǲǪȅǟ
 ȴɆȲȞǪȱǟ ǿȿǻ ȯɀǵ

ɄȞȵǠƨǟ
č,ĔĔċ,ĐĐĎ,ċďċ,ĐĒċ,Ēđċċ,ďďē

(ċ,ċĐ= α)ǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ *
اإح�سائية بني الطلبة الذكور والإناث،  اأن الفروق مل تكن دالة  يت�سح من اجلدول )5( 
اإدراك طلبة اجلامعة )الذكور  اأن  اإذ بلغ م�ستوى الدللة الإح�سائية )0.448( مما يدل على 
والإناث( لأهمية الدور الذي يجب اأن تقوم به اجلامعة مت�ساو بينهما، وبهذا قبلت الفر�سية.

ويرى الباحث اأن ال�سبب يف الو�سول اإىل هذه النتيجة يعود اإىل التجان�س الثقايف والبيئي 
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اأغلبهم يتواجدون يف  اأن  الذكور والإناث، ول �سيما  والجتماعي وال�سيا�سي والفكري بني 
بيئة مت�سابهة يف العادات والتقاليد والروؤى والت�سورات والنطباعات، اإ�سافة اإىل التن�سئة 
الجتماعية املتقاربة يف خمتلف الظروف والأحوال. ناهيك عن اأن جامعة القد�س املفتوحة 
يف اأريحا هي املوؤ�س�سة التعليمة الوحيدة التي ي�ستكمل الطلبة فيها درا�ساتهم اجلامعية، مما 
يعطيهم الفر�سة لتبادل الأفكار والت�سورات، ومناق�سة حاجاتهم داخل احلرم اجلامعي مبا 

ميهد لتكوين روؤية م�سرتكة حول دور التعليم اجلامعي يف اإعداد الطلبة للحياة املعا�رصة.

ثالثا: عر�س النتائج املتعلقة بالفر�صية الثانية ومناق�صتها، والتي تن�س على:
)α =0.05( يف متو�سطات  الدللة  اإح�سائية عند م�ستوى  ل توجد فروق ذات دللة 
ا�ستجابات الطلبة لدور التعليم اجلامعي يف اإعداد الطلبة للحياة املعا�رصة تعزى لتخ�س�س 
النكليزية،  واللغة  العربية،  واللغة  الإ�سالمية،  والرتبية  البتدائية،  )الرتبية  الطالب 

والجتماعيات، والعلوم الإدارية والقت�سادية، واخلدمة الجتماعية.(.
  )ONE WAY الأحادي  التباين  اختبار حتليل  الباحث  ا�ستخدم  الفر�سية  لفح�س 
)ANOVA الذي تظهر نتائجه يف اجلدولني)6( و)7(، حيث يبني اجلدول)6( املتو�سطات  

احل�سابية والنحرافات املعيارية، واجلدول)7( يبني نتائج حتليل التباين الأحادي.
اجلدول)6(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية باختالف متغري التخصص.

ǼȞǤȱǟ

ǦɆǝǟǼǪǣɍǟ ǦɆǣȀǪȱǟ
(ČĎĎ=ȷ)

 ǦɆǣȀǪȱǟ
(đČ=ȷ)ǦɆȵɎȅɋǟ

ǦɆǣȀȞȱǟ ǦȢȲȱǟ
(ēČ=ȷ)

ǦɅȂɆȲƱɍǟ ǦȢȲȱǟ
(ĐČ=ȷ)

ǧǠɆȝǠȶǪǱɍǟ
(ĒĎ=ǧ)

 ǦɅǿǟǻɋǟ ȳɀȲȞȱǟ
(ČĒċ=ȷ)ǦɅǻǠȎǪȩɍǟȿ

 ǦȵǼƪǟ
(ČĎČ=ȷ)ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ

ȔȅɀǪƫǟ

ȣ
ǟȀƲɍǟ

ȔȅɀǪƫǟ

ȣ
ǟȀƲɍǟ

ȔȅɀǪƫǟ

ȣ
ǟȀƲɍǟ

ȔȅɀǪƫǟ

ȣ
ǟȀƲɍǟ

ȔȅɀǪƫǟ

ȣ
ǟȀƲɍǟ

ȔȅɀǪƫǟ

ȣ
ǟȀƲɍǟ

ȔȅɀǪƫǟ

ȣ
ǟȀƲɍǟ

 ǧǠǣǠǲǪȅǟ
 ǦǤȲȖȱǟ
 ȜɆƤ ɂȲȝ
 ǧǟȀȪȦȱǟ

Ď,Ďďċ,ĐđĎ,ČĐċ,Đđč,Ĕēċ,đĎč,ĔČċ,Đċč,Ĕčċ,ďĎčĔĎċ,đċč,ēēċ,Đđ

اجلدول)7(
نتائج حتليل التباين األحادي باختالف متغري التخصص
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ȯǠǲƫǟȸɅǠǤǪȱǟ ǿǼȎȵ ǧǠȞǣȀȵ țɀȶƭ
ǧǠȥǟȀƲɍǟ

 ǧǠǱǿǻ
ǦɅȀƩǟ

 ȔȅɀǪȵ
ǧǠȥǟȀƲɍǟȣ ǦȶɆȩ ɁɀǪȆȵ

ǦȱɍǼȱǟ

 ǧǠǣǠǲǪȅǟ
 ǦǤȲȖȱǟ
 ȜɆƤ ɂȲȝ
 ǧǟȀȪȥ
ǦȹǠǤǪȅɍǟ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣđ,ĎČďđČ,ċĐčĐ,ďĎČċ,ċĎē*

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ȰǹǟǻČĎď,čĔĐđĔĎċ,ČĔĎĒ

țɀȶǲƫǟČďċ,đċĔđĔĔ
(ċ,ċĐ= α)ǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ *

الطلبة،  تخ�س�س  ملتغري  تعزى  اإح�سائيا  دالة  فروق  وجود  اجلدول)7(  من  يت�سح 
الباحث  ا�ستخدم  الفروق  تعود  التي  التخ�س�سات  اإىل  وللتعرف  الفر�سية.  تقبل  مل  وبهذا 

اختبار)L.S.D(للمقارنات البعدية واجلدول)8( يبني ذلك.

اجلدول)8(
نتائج اختبار)L.S.D( للمقارنات البعدية ملتغري التخصص.

ȌȎǺǪȱǟ ǦɆǣȀǪȱǟ
ǦɆǝǟǼǪǣɍǟ

 ǦɆǣȀǪȱǟ
ǦɆȵɎȅɋǟ

 ǦȢȲȱǟ
ǦɆǣȀȞȱǟ

 ǦȢȲȱǟ
ǦɅȂɆȲȮȹɋǟ

ǧǠɆȝǠȶǪǱɍǟ ǦɅǿǟǻɋǟ ȳɀȲȞȱǟ
ǦɅǻǠȎǪȩɍǟȿ

 ǦȵǼƪǟ
ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ

 ǦɆǣȀǪȱǟ
ǦɆǝǟǼǪǣɍǟ

ċ,ČĐċ,ĐČđ*ċ,ďċČ*ċ,ďĒĐ*ċ,ĎĎČ*ċ,čĔč*

 ǦɆǣȀǪȱǟ
ǦɆȵɎȅɋǟ

ċ,čēĎ*ċ,čđċ*ċ,čĐċċ,čđČ*ċ,čĒČ*

ǦɆǣȀȞȱǟ ǦȢȲȱǟċ,ċĔč*ċ,ċĔĔċ,ċčċċ,čČĔ

 ǦȢȲȱǟ
ǦɅȂɆȲȮȹɋǟ

ċ,ċĎđċ,ċčĎċ,ČĐĒ

ǧǠɆȝǠȶǪǱɍǟċ,ċĒđċ,čċċ
 ǦɅǿǟǻɋǟ ȳɀȲȞȱǟ
ǦɅǻǠȎǪȩɍǟȿ

ċ,Ččċ

 ǦȵǼƪǟ
ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ

.(ċ,ċĐ= α)ǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ*
يت�سح من اجلدول ال�سابق وجود فروق دالة اإح�سائيا بني التخ�س�سات الآتية:

•بني الرتبية البتدائية وبني تخ�س�سات اللغة العربية واللغة الجنليزية والجتماعيات  	
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والعلوم الإدارية والقت�سادية واخلدمة الجتماعية ل�سالح الرتبية البتدائية.
والعلوم  الجنليزية  واللغة  العربية  اللغة  تخ�س�سات  وبني  الإ�سالمية  الرتبية  •بني  	

الإدارية والقت�سادية واخلدمة الجتماعية ل�سالح الرتبية الإ�سالمية.
•بني اللغة العربية والجنليزية ل�سالح اللغة العربية. 	

ويرى الباحث اأن ال�سبب يف ح�سول هذه النتيجة يعود اإىل اأن اأ�سحاب التخ�س�سات 
املذكورة هم من امل�سجلني يف برنامج الرتبية، ويرغبون يف احل�سول على وظائف يف �سلك 
الرتبية والتعليم، لإميانهم باأنهم من خالل هذه الوظائف ي�ستطيعون ك�سب عي�سهم وحتقيق 
العمل  طابع  عليها  يغلب  �سكنية  جتمعات  يف  يعي�سون  منهم  كثريا  اأن  �سيما  ول  ذاتيتهم، 
مبهنتي الزراعة وتربية املا�سية، وينظرون لدور التعليم اجلامعي نظرة تقدير واحرتام عالية 
تطلعاتهم  اإىل  الو�سول  بو�ساطته  ي�ستطيعون  �سلما  اجلامعي  التعليم  ويعتربون  امل�ستوى، 

واأهدافهم وتلبية احتياجاتهم امل�ستقبلية.

رابعا: عر�س النتائج املتعلقة بالفر�صية الثالثة ومناق�صتها، والتي تن�س على:
متو�سطات  يف   )0.05=  α(الدللة م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
ا�ستجابات الطلبة لدور التعليم اجلامعي يف اإعداد الطلبة للحياة املعا�رصة تعزى مل�ستوى 

الطالب الأكادميي)م�ستوى �سنة اأوىل، �سنة ثانية، �سنة ثالثة، �سنة رابعة(.
 ONE WAY(الأحادي التباين  حتليل  اختبار  الباحث  ا�ستخدم  الفر�سية  ولفح�س 
)ANOVA والذي تظهر نتائجه يف اجلدولني)9( و)10(، حيث يبني اجلدول)9( املتو�سطات 

احل�سابية والنحرافات املعيارية، واجلدول)10( يبني نتائج حتليل التباين الأحادي.

اجلدول)9(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة باختالف متغري املستوى األكادميي.

 ǦȺȆȱǟ ɁɀǪȆȵ
(ČĔČ=ȷ)Ƃȿɉǟ

 ǦȺȆȱǟ ɁɀǪȆȵ
(ČĔď=ȷ)ǦɆȹǠǮȱǟ

 ǦȺȆȱǟ ɁɀǪȆȵ
(Čēč=ȷ)ǦǮȱǠǮȱǟ

 ǦȺȆȱǟ ɁɀǪȆȵ
(ČďĎ=ȷ)ǦȞǣǟȀȱǟ

ȔȅɀǪƫǟȣǟȀƲɍǟȔȅɀǪƫǟȣǟȀƲɍǟȔȅɀǪƫǟȣǟȀƲɍǟȔȅɀǪƫǟȣǟȀƲɍǟ

 ǧǠǣǠǲǪȅǟ
 ɂȲȝ ǦǤȲȖȱǟ
 ǧǟȀȪȥ ȜɆƤ
ǦȹǠǤǪȅɍǟ

Ď,ċĒđċ,ĐĐēĎ,ċđčċ,ĐĔĐĎ,ċčĎċ,ĐēĎč,Ĕċċċ,ĐċĐ

اجلدول)10(
نتائج حتليل التباين األحادي الستجابات الطلبة باختالف املستوى األكادميي
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ȯǠǲƫǟȸɅǠǤǪȱǟ ǿǼȎȵ ǧǠȞǣȀȵ țɀȶƭ
ǧǠȥǟȀƲɍǟ

 ǧǠǱǿǻ
ǦɅȀƩǟ

 ȔȅɀǪȵ
ǧǠȥǟȀƲɍǟ

ȣ ǦȶɆȩ ɁɀǪȆȵ
ǦȱɍǼȱǟ

 ǧǠǣǠǲǪȅǟ
 ȜɆƤ ɂȲȝ ǦǤȲȖȱǟ
ǦȹǠǤǪȅɍǟ ǧǟȀȪȥ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣĎ,ĒĎĎČ,čďĎđ,ĎďČċ,ċďĐ*

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ȰǹǟǻČĎđ,ēēđĔđċ,ČĔđđ

țɀȶǲƫǟČďċ,đČđĔĔ

(ċ,ċĐ= α)ǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ*

يت�سح من اجلدول)10( وجود فروق دالة اإح�سائيا تعزى ملتغري امل�ستوى الأكادميي، 
الفروق  تعود  التي  الأكادميي  امل�ستوى  على  وللتعرف  الفر�سية.  قبول  عدم  يعني  وهذا 

ل�ساحله، ا�ستخدم الباحث اختبار)L.S.D(للمقارنات البعدية واجلدول)11( يبني ذلك.

اجلدول)11(
نتائج اختبار))L.S.Dللمقارنات البعدية الستجابات الطلبة تبعا ملتغري املستوى األكادميي.

ɄƹǻǠȭɉǟ ɁɀǪȆƫǟƂȿɉǟ ǦȺȆȱǟ ɁɀǪȆȵǦɆȹǠǮȱǟ ǦȺȆȱǟ ɁɀǪȆȵǦǮȱǠǮȱǟ ǦȺȆȱǟ ɁɀǪȆȵǦȞǣǟȀȱǟ ǦȺȆȱǟ ɁɀǪȆȵ

Ƃȿɉǟ ǦȺȆȱǟ ɁɀǪȆȵċ,ĎĎĎ*ċ,ččČ*ċ,Ďďđ*

ǦɆȹǠǮȱǟ ǦȺȆȱǟ ɁɀǪȆȵċ,ČĒĎċ,ċďē*

ǦǮȱǠǮȱǟ ǦȺȆȱǟ ɁɀǪȆȵċ,Čďč

ǦȞǣǟȀȱǟ ǦȺȆȱǟ ɁɀǪȆȵ

.(ċ,ċĐ= α)ǦȱɍǼȱǟ ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ ǠɆǝǠȎǵǙ ȯǟǻ*
يت�سح من اجلدول ال�سابق وجود فروق دالة اإح�سائيا بني امل�ستويات الأكادميية الآتية:
بني م�ستوى ال�سنة الأوىل وبني بقية امل�ستويات الأخرى ل�سالح م�ستوى ال�سنة الأوىل.

بني م�ستوى ال�سنة الثانية والرابعة ل�سالح م�ستوى ال�سنة الثانية.
الأوىل  ال�سنتني  الطلبة يف  اأن  اإىل  يعود  النتيجة  هذه  اإىل  الو�سول  اأن  الباحث  ويرى 
والثانية يتوقعون من اجلامعة القيام باأدوار خالقة وعظيمة، ويعلقون عليها اآمال كبرية،  
ولديهم طموحات كبرية ي�سعون لتحقيقها عن طريق التعليم اجلامعي، بينما تختلف نظرتهم 
يف ال�سنوات الأخرية اإىل اجلامعة، واأنها لي�ست �سوى مدر�سة ثانوية كبرية،  واأن الآمال الكبرية 
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التي كانوا يعلقونها عليها قد تبددت، وخا�سة عند من مل يحالفه احلظ منهم يف الإجناز 
والتح�سيل اجليد، ناهيك عن الإح�سا�س برتاكم اجلهود املبذولة عرب الف�سول الدرا�سية التي 
وبالذات  �سجلت  التي  امل�ساقات  مقابل  املدفوعة  املادية  التكاليف  اإىل  بالإ�سافة  �سبقت، 

للم�ساقات التي �سعب عليهم اجتيازها بنجاح.
خام�صا: عر�س النتائج املتعلقة بالفر�صية الرابعة ومناق�صتها، والتي تن�س على:

متو�سطات  يف   )0.05=  α(الدللة م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
لعمر  تعزى  املعا�رصة  للحياة  الطلبة  اإعداد  يف  اجلامعي  التعليم  لدور  الطلبة  ا�ستجابات 

الطالب)18- اأقل من 21 �سنة، من 22- اأقل من 24 �سنة، اأكرث من 24 �سنة(. 
لكل  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  الباحث  ا�ستخدم  الفر�سية  ولفح�س 

جمال واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لكل املجالت، واجلدول)12( يبني ذلك.
اجلدول)12(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل اجملاالت باختالف متغري العمر.
ȯǠǲƫǟȯǠǲƫǟ ǧǟȀȪȥ ǻǼȝȀȶȞȱǟ ƘȢǪȵȔȅɀǪƫǟɃǿǠɆȞƫǟ ȣǟȀƲɍǟ
ȯȿɉǟČččč - Čē ȸȵ

čč ȸȵ ȀǮȭǕ
ĎĐ,ċċ
Ďď,ďĐ

đ,Čď
Ē,ċč

ƆǠǮȱǟĔčč - Čē ȸȵ
čč ȸȵ ȀǮȭǕ

čē,ČĔ
čĒĎđ

Đ,čđ
ď,ĎĎ

ǬȱǠǮȱǟČČčč - Čē ȸȵ
čč ȸȵ ȀǮȭǕ

ĎĎ,ēċ
Ďď,Ďč

Ē,ĎĒ
Ē,ċč

ȜǣǟȀȱǟĒčč - Čē ȸȵ
čč ȸȵ ȀǮȭǕ

čč,Đď
čĎ,čď

ď,Ďē
Ď,đď

ȄȵǠƪǟēčč - Čē ȸȵ
čč ȸȵ ȀǮȭǕ

čč,ďč
čĎ,ĎĐ

ď,đĐ
ď,Ĕċ

ȃǻǠȆȱǟēčč - Čē ȸȵ
čč ȸȵ ȀǮȭǕ

čď,čč
čĎ,čĒ

Đ,Ĕč
Đ,ċċ

ȜǣǠȆȱǟĔčč - Čē ȸȵ
čč ȸȵ ȀǮȭǕ

čđ,đē
čĒ,ČĐ

Đ,ďĎ
Đ,čċ

țɀȶǲƫǟđďčč - Čē ȸȵ
čč ȸȵ ȀǮȭǕ

ČĔčēĐ
ČĔĎ,Čď

ĎĔ,ČĐ
ĎĒ,ČČ

ǧǠǱǿǻ (ď)ǦǣǠǲǪȅɎȱ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ*
واجلدول)13( يو�سح املتو�سطات والنحرافات الكلية لنتائج اجلدول ال�سابق
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اجلدول)13(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الكلية لكل اجملاالت باختالف متغري العمر.

ǼȞǤȱǟ(ČĔď=ȷ)ǦȺȅ čč ȸȵ ȰȩǕ-Čē ȸȵǦȺȅ čč ȸȵ ȀǮȭǕ

ɄȲȮȱǟ ȔȅɀǪƫǟɄȲȮȱǟ ȣǟȀƲɍǟɄȲȮȱǟ ȔȅɀǪƫǟɄȲȮȱǟ ȣǟȀƲɍǟ
 ȜɆƤ ɂȲȝ ǦǤȲȖȱǟ ǧǠǣǠǲǪȅǟ

ǦȹǠǤǪȅɍǟ ǧǟȀȪȥ
Ď,ċČĎċ,đČĎ,ċČĒċ,Đē

ǧǠǱǿǻ (ď)ǦǣǠǲǪȅɎȱ ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ*

يت�سح من اجلدول)13( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات وجهات 
نظر الطلبة لدور التعليم اجلامعي يف اإعداد الدار�سني للحياة املعا�رصة يف كل املجالت، 
مما يدل على اأن الطلبة كافة يدركون اأهمية دو ر التعليم اجلامعي يف اإعداد الطلبة للحياة 

املعا�رصة، وهذا يعني قبول الفر�سية. 
اأفراد  بني  والفكري،  والبيئي  الثقايف  التجان�س  اإىل  النتيجة  هذه  وراء  ال�سبب  ويعود 
جمتمع الدرا�سة، اإ�سافة اإىل �سعف التباين بني امل�ستويات العمرية املختلفة لقلة اخلربات 
املكت�سبة والنغالق على الثقافة املحلية، على اعتبار اأن حمافظة اأريحا عانت من الإغالقات 
الع�سكرية املتكررة من جهة، ولكونها م�سنفة على اأنها حمافظة نائية مقارنة مبحافظات 
الوطن الأخرى، عدا عن ات�ساع م�ساحتها وقلة عدد �سكانها، مبا ي�ساعدهم على معرفة بع�سهم 

بع�سا والتاأثر والتاأثري فيما بينهم لدرجة التعاي�س مع مفاهيم م�سرتكة بني اجلميع.
اإعداد  اجلامعي يف  التعليم  دور  الك�سف عن  قد حاولت  الدرا�سة  اإن هذه  القول  وخال�سة 
ال�ساملة،  التنمية  وحتقيق  واملتالحقة،  ال�رصيعة  التغريات  ملواجهة  املعا�رصة  للحياة  الطلبة 
هذا  يحقق  ا�ستغالًل  وا�ستغاللها  كافة،  والب�رصية  املادية  الإمكانات  ت�سخري  خالل  من  وذلك 

الهدف. 
يعد  مل  اجلامعي  التعليم  دور  اأن  الدرا�سة  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  من  تبني  وقد 
اإك�ساب  على  واإمنا  فقط  الفردية  واملطالب  الجتماعية،  الحتياجات  تلبية  على  قا�رصا 

الإن�سان القدرة على حتقيق ذاته، ليحيا حياة اأكرث تنعمًا ورفاهًة. 
اأن هناك  التابعة، فقد تبني  اأما ما يتعلق بتاأثري املتغريات امل�ستقلة على املتغريات 
اأن تقوم  الذي ينبغي للجامعة  التعليم اجلامعي  الطلبة لدور  اإدراك  تاأثريا للتخ�س�س على 
به جتاه الإن�سان. واأما ما يتعلق بتاأثري امل�ستوى الأكادميي، فقد ك�سفت الدرا�سة عن وجود 
تاأثري للم�ستوى الأكادميي على اإدراك الطلبة لدور اجلامعة، واأن الفروق كانت ل�سالح طلبة 

امل�ستويني الأول والثاين.
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التوصيات واالقرتاحات:

يف �صوء نتائج البحث، يو�صي الباحث مبا ياأتي:
اإعادة النظر بالأدوار املنوطة بالتعليم اجلامعي يف اإعداد الطلبة للحياة املعا�رصة،  ل  1 .
�سيما الأدوار املتعلقة بالبعد التكنولوجي والقت�سادي والإنتاجي وال�سيا�سي، حيث ما 

زالت هذه الأدوار قا�رصة عن حتقيق الأهداف املرجوة منها.
اإ�رصاك الطلبة يف حتديد دور التعليم اجلامعي لإعداد الطلبة للحياة املعا�رصة. 2 .

اإعادة النظر يف الأدوار التي توؤديها بع�س التخ�س�سات يف اإعداد الطلبة للحياة املعا�رصة  3 .
وبخا�سة يف تخ�س�سات العلوم الإدارية والقت�سادية واخلدمة الجتماعية.

تطوير اأدوار التعليم اجلامعي مبا يخدم ممار�سة ال�سورى، ورفد ال�سوق املحلي بالكوادر  4 .
املدربة، وتوزيع املوارد القت�سادية ب�سكل مالئم، وامتالك الكفاية اخلارجية للمواءمة 
مع حاجة ال�سوق، وحتقيق الكتفاء الذاتي مل�سلحة الأمن الغذائي، وامل�ساهمة يف و�سع 

حلول علمية وعملية للم�سكالت التي يعاين منها القت�ساد الوطني. 
الرتكيز على التعليم النوعي دون الكمي وال�سكلي. 5 .

مع  والتعامل  املجتمع  خدمة  يف  الإن�سان  اإخال�س  تدعم  التي  الأدوار  على  لرتكيز  ا. 6
العوامل الرمزية، وا�ستخدام الع�سف الذهني يف حل املع�سالت والق�سايا التي تواجهه 

يف حياته. 
تطوير اأدوار التعليم اجلامعي واأهدافه مبا يحقق اجلمع بني الأ�سالة واملعا�رصة بعيدا  7 .

عن التقليد وا�سترياد النماذج اجلاهزة 
املعرفة وتطويرها  اإنتاج  والتاأكيد على دور اجلامعة يف  التعليم،  الرتكيز على جودة  8 .

وجتديدها.
املجتمع  داخل  العمل  ومواقع  اجلامعات  بني  ومفتوحة  قوية  ات�سال  قنوات  اإن�ساء  9 .

وبخا�سة مراكز الإنتاج.
والتكيف  التغري  على  مرتكزة  مفاهيم  على  والالحقة  احلالية  الأجيال  فكر  بناء  10 .

واحلركية. 
التن�سيق بني اجلامعات املحلية والعربية على اعتبار اأن الوطن العربي وحدة اإ�سالمية  11 .

اقت�سادية عربية واجتماعية متكاملة.
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الأردن: وزارة الرتبية والتعليم 
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والبدائل.. جملة احتاد اجلامعات العربية، �س 466 – 477.
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الفكر العربي، عمان،  10)113(، �س 14-13
مدى التوافق بني خمرجات التعليم واحتياجات  عرمان، نزيه وفيق الناطور)2002( “. 22

�سوق العمل”، رام اهلل، اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني.
دور التعليم عن بعد با�ستخدام تقنيات التعليم احلديثة يف  العوقي، ربيع م�سعد)2005(، “ . 23
حتقيق بع�س اأهداف التعليم لدى املتعلمني ذوي الحتياجات اخلا�سة”، جملة تكنولوجيا 

التعليم، املجلد العا�رص، العدد 1، اجلمعية امل�رصية لتكنولوجيا التعليم، القاهرة.
الفجوة بني التخ�س�سات الأكادميية وحاجة ال�سوق  الفطافطه، حممود،)2007(، اهال “. 24
اجلامعات  وموظفي  اأ�ساتذة  نقابات  لحتاد  الثالث  للموؤمتر  مقدم  بحث  الفل�سطيني” 

الفل�سطينية، اجلودة والتميز والعتماد يف موؤ�س�سات التعليم العايل، املجلد الثاين.
 ، القرين، علي)1990(، “العالقة بني برامج التعليم العايل وحاجات املجتمع التنموية”. 25

جملة جامعة امللك �سعود للعلوم الرتبوية، 2)2( �س 544-534.
، منتدى الفكر العربي،  كمال، مروان)1995( “. ندوة التعليم العايل يف البلدان العربية”. 26

عمان، 10(113(.
الإعالم  رجال  يراها  كما  الأردنية  اجلامعات  �سورة  حمافظة، �سامح حممد)1992(.“. 27

الأردنيون”. ر�سالة اخلليج، ع 42، �سنة 12، �س 67 – 72.
امل�ستقبل   ، العلمية”. 28 التبعية  وظاهرة  العربية  “اجلامعات  �سليم)1982(  ال�سيد  حممد، 

العربي، ع 40، �س 93- 95.



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

ĐĎ

دور اجلامعات الأردنية يف تنمية اجتاهات احلداثة عند  مر�سي، حممد اأحمد)1991( “. 29
طلبتها”. جملة �سوؤون اجتماعية، �سنة 2، ع 31، �س 54- 64.

دور جامعة قطر يف تنمية اجتاهات احلداثة عند طلبتها يف  امل�سند، �سيخه)1998(. “. 30
�سوء بع�س املتغريات.” جملة مركز البحوث، ال�سنة ال�سابعة، العدد الثالث ع�رص.، �س 

.23 -17
يف  للعمل  ال�ستيعابية  القدرة  حت�سني  �سيا�سات  31 .“ واآخرون)2002(،  با�سم،  مكحول، 

فل�سطني”، البدائل املتاحة “رام اهلل”)ما�س(.
خ�سو�سيات جامعة القد�س املفتوحة كما يراها طلبتها  32 .“ ندى، يحيى حممد)2006( 
فل�سطني  والدرا�سات،  لالأبحاث  املفتوحة  القد�س  جامعة  جملة  فل�سطني”،  �سمال  يف 

العدد)8( ت�رصين اأول، �س 112.
الرتبوي يف  امل�رصف  املقرتحة لختيار  املعايري  33 .“ اأحمد،)1998(،  وادي، عبد احلكيم 

فل�سطني ”، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة النجاح الوطنية، نابل�س، فل�سطني.

املراجع األجنبية

B1. owen, H.(1997). Is higher education worth the cart? Investment in 
learning. Washington: Jessy – Bass.
Doglass, G.(1977). Economic versus investment in higher education. 2. 
New York: The Free Press.
Good Nasckera, A.(1983). Analysis of the role of communication 3. 
education and occupational experience in the process of modernization 
in developing countries. Dissertation Abstracts International, 44,(4).
Increased access to higher education and training, USAID West bank 4. 
and Gaza.
Jayox, Ev, K.(1996). A Framework for capacity building in policy analysis 5. 
and economic management in Sub – Saharan Africa, Washington, Dc.: 
World Bank.
Karsten, S.(1999). Neoliberal education reform in the Netherlands, 6. 
Comparative Education, 35(3), 303.
Kellaghan, T.(1999). Educational tests & measurements. Assessment in 7. 
Education: Principles, Policy, & Practice, 6(3), 419.
Parsons, T.(1977). Social systems and the evolution of action theory, 8. 
New York: the Free Press.



Đď

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

د. عبد عطا اهلل حمايل 

اأخي الدار�س. اأختي الدار�صة.

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

للحياة  الطلبة  اإعداد  يف  اجلامعي  التعليم  »دور  بعنوان   بحث  بعمل  الباحث  يقوم 
يديك  بني  وي�سع  اأريحا«  يف  املفتوحة  القد�س  جامعة  طلبة  نظر  وجهات  من  املعا�رصة 
والفقرات  الأ�سئلة  على  بالإجابة  التكرم  منكم  كل  من  اأرجو  لذا  الهدف.  لتحقيق  ا�ستبانة 
هو  املقيا�س  لهذا  الأ�سا�سي  الغر�س  اأن  على  موؤكدا  ومو�سوعية،  نزاهة  بكل  فيها  الواردة 
لأغرا�س البحث العلمي فقط و�ستحظى الإجابات بال�رصية التامة. راجيا منكم العمل على 
وامل�سداقية  والهتمام  باجلدية  واإحاطتها  عليها  الإجابة  قبل  بتمعن  ال�ستبانة  قراءة 

بغر�س الو�سول اإىل نتائج حقيقية وواقعية معربة عن الواقع.

ولكم جزيل ال�سكر على ح�سن تعاونكم 

                                 الباحث
الق�صم الأول: املعلومات ال�صخ�صية: 

�صع اإ�صارة)X(يف املكان الذي يتنا�صب مع و�صعك

1. اجلن�س:            1. ذكر                   2. اأنثى    

التخ�ص�س: 1. الرتبية البتدائية                 2 . الرتبية الإ�سالمية . 2  

                         3. اللغة العربية        4. اللغة النكليزية       5. الجتماعيات      
                          6 . العلوم الإدارية والقت�سادية       7 . اخلدمة الجتماعية     

امل�صتوى الأكادميي: 1 . �سنة اأوىل       2. �سنة ثانية         3. �سنة ثالثة   . 3
                                             4. �سنة رابعة 

العمر:      1. 18- اأقل من 22�سنة      2.  اأكرث من 22 �سنة . 4
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الق�صم الثاين: فقرات جمالت الدرا�صة
الرجاء و�صع اإ�صارة)X( حتت ال�صلم الذي تراه يتفق مع وجهة نظرك.

سلم االستجابةفقرات المجاالت

ɄȞȵǠƨǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ǿȿǼȱ ŽȀȞƫǟ ȯǠǲƫǟ ǧǟȀȪȥǥǼȊǣ ȨȥǟȿǕȨȥǟȿǕǼɅǠƮȏǿǠȝǕ
.ǧɎȮȊƫǟ Ȱǵ Ž ǦȥȀȞƫǟ ȳǟǼǺǪȅǟ ȸȵ ƗȺȮƹ

.ƘȮȦǪȱǟ Ž ǦȝȀȆȱǟ ƗǤȆȮɅ

.ŸǠƶɋǟ ƘȮȦǪȱǟ ɄȶɆɅ

.ȋǠǺȉɉǟ ɁǼȱ ŽȀȞƫǟ ǯǽɀȶȺȱǟ ǿɀȖɅ

.ɄȲȮȊȱǟ ȿǕ ɄȶȮȱǟ ȄɆȱȿ ɄȝɀȺȱǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ɂȲȝ ȂȭȀɅ

 ǧɎȮȊƫǟ ȼǱǟɀȵ Ž źǟǿǼȩ ɄȶȺɅ

.ɄȶȲȞȱǟ ǬǶǤȱǟ ǦɆǲȾȺȵ Ž źǟǿǠȾȵ ǼɅȂɅ

.ȀȶǪȆƫǟ ȴɆȲȞǪȱǠǣ ƗȖǣȀɅ

.ǦɅȂȵȀȱǟ ƁǟɀȞȱǟ Ȝȵ ȰȵǠȞǪȱǟ ɂȲȝ źǟǿǼȩ ȸȵ ǼɅȂɅ

ǠɅǠȒȪȱǟ Ȱǵ Ž ƗȽǾȱǟ ȤȎȞȱǟ ȳǟǼǺǪȅǟ ɂȲȝ ƆǼȝǠȆɅ.

.ɁȀǹǕ ƂǙ ǦȱǠǵ ȸȵ ǦȥȀȞƫǟ ȰĠɀƠ ɂȲȝ źǟǿǼȩ ȸȵ ǼɅȂɅ

.ɄȲȶȞȱǟ ǯǠǪȹɋǟ ɂȲȝ źǟǿǼȩ ȸȵ ǼɅȂɅ

 ɄȞȵǠƨǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ǿȿǼȱ ɄȝǠȶǪǱɍǟ ȯǠǲƫǟ ǧǟȀȪȥ
ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ȂȭǟȀƫǟ ƘɆȢǩ Ž ɄȞȵǠƨǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ǼȝǠȆɅ

.Ǧȵɉǟȿ ȜȶǪǲȶȲȱ ǦɅǿǠȒƩǟ ǦɅɀƬǟ Ȱȍǖǩ

.ƘȢȱǟ Ȝȵ ɄȝǠȶǪǱɍǟ ȰȍǟɀǪȱǟ ȋȀȥ ȸȵ ǼɅȂɅ
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.ǡɎǪȅɍǟ ǧɍǠǵ ȸȵ ǦɆȥǠȪǮȱǟ ƔɅɀȽ ǦȹǠɆȍ

.ǦɆȥǠȪǮȱǟ ǧǟƘȢǪƫǟ Ȝȵ ȤɆȮǪȱǟ Ž ƆǼȝǠȆɅ

.ȜȶǪǲƫǟ ǦȵǼƪ ɄȝɀȖǪȱǟ ȰȶȞȱǟ ɀƲ ɄɆȝȿ ȸȵ ǼɅȂɅ

.ɄȝǠȶǪǱɍǟ ȬȅǠȶǪȱǟ ȨɆȪƠ Ž ƆǼȝǠȆɅ

 ȳǼƸ Ǡƞ ɄȝǠȶǪǱɍǟ ǿȿǼȱǟ ǻǠȞǣɉ ɄȭǟǿǻǙ ȸȵ ǼɅȂɅ
.ȜȶǪǲƫǟ

.ǦɆȹǼƫǟ ɄȩɀȪƜ ǦǤȱǠȖƫǟ Ž ƆǼȝǠȆɅ

.ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ǦɆȺǤȱǟ Ž ȸɅǼȱǟ ǦɆƵɉ ɄȭǟǿǻǙ ȸȵ ǼɅȂɅ

 ɄȞȵǠƨǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ǿȿǼȱ ƗɅǼȱǟ ȯǠǲƫǟ ǧǟȀȪȥ

.ȷɀȮȱǟ Ž ǃǟ ȄɆȵǟɀȹ ȫǟǿǻǙ ɂȲȝ ƆǼȝǠȆɅ

.ǠɆȹǼȱǟ Ž ȸɅǼȱǟɀȱǟ Ȁǣ Ž ɄȵǟȂǪȱǟ ȸȵ ǼɅȂɅ

.ǃǟ Ȁȵǟȿǖǣ ǼɆȪǪȱǟ Ž ǦɆȥǠȦȊȱǟ ɂȲȝ ƆǼȝǠȆɅ

.Ǡŏ ȳǟȂǪȱɍǟȿ ǦɆȩɎǹɉǟ ȴɆȪȱǟ ǦȵɀȚȺƞ ƆǠƹǙ ȸȵǼɅȂɅ

.ȼɆȥ ȋɎǹɋǟȿ ȰȶȞȲȱ ɃȀɅǼȪǩ ȸȵ ǼɅȂɅ

.ȣȀȖǪȱǟ ǾǤȹ Ž ƆǼȝǠȆɅ

.ǦɆǩǟǾȱǟ ǿɀȵɉǟ ȁȿǠƟ ɂȲȝ źǿǼȩ ȸȵ ǼɅȂɅ

 .ȷǠȆȹɋǟ ǥǠɆǵ Ž ȴȲȞȱǟ ǿȿǼȱ ɃȀɅǼȪǩ ȸȵ ǼɅȂɅ

 .ȃǠȺȱǟ ȴɆȲȞǩ Ž ǒǠȶȲȞȱǟ ǿȿǻ ȫǟǿǻǙ ɂȲȝ ƆǼȝǠȆɅ

 Ȝȵ ȰȵǠȞǪȱǟ ȸȆǵ ɂȲȝ ǦȚȥǠǶƫǟ Ž ɄɆȝȿ ȸȵ ǼɅȂɅ
.ȸɅȀǹɇǟ

.źǟǽ ȨɆȪƠ Ž ƆǼȝǠȆɅ
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 ɄȞȵǠƨǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ǿȿǼȱ ɄȆȦȺȱǟ ȯǠǲƫǟ ǧǟȀȪȥ

.ȀȎȞȱǟ ǧǟǼǲǪȆȵ Ȝȵ ŽǠȪǮȱǟ ȤɆȮǪȱǟ Ž ƆǼȝǠȆɅ

.ȣǟǼȽɉǟ ƂǙ ȯɀȍɀȱǟ Ž  ǢɅȀǲǪȱǟ ǳȿǿ ɄȶȺɅ

.ǯǠǪȹɋǟ ǥǻǠɅȂȱ Ǩȩɀȱǟ ȀɅǼȪǩ Ž ƆǼȝǠȆɅ

 ǥǻɀǱɀȵ Ƙȡ ǦȪȲȖƫǟ ǦȪɆȪƩǟ ȷǕ Ž ȫǟǿǻɋǟ ɂȲȝ ƆǼȝǠȆɅ
.ƆǠȆȹɋǟ ȯǠǲƫǟ Ž

ȻǠɆƩǟ ǧɎȮȊȵ ǦȾǱǟɀȵ Ž ȯɎȪǪȅɍǟ ɂȲȝ ǻȀȦȱǟ ǼȝǠȆɅ

 Ž ȸɅȀǹɇǟ ɀƲ ȼǩǠǤǱǟȿ ȫǟǿǻǙ Ž ǻȀȦȆȱǟ ǼȝǠȆɅ
.ȜȶǪǲƫǟ

 ǦǱǠǵ Ȝȵ ǦȶǝǟɀȶȲȱ ǦɆǱǿǠƪǟ ǦɅǠȦȮȱǟ ȫɎǪȵǟ ȸȵ ƗȺȮƹ
.ǦȱǠȶȞȱǟ ȸȵ ȧɀȆȱǟ

 ɄȞȵǠƨǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ǿȿǼȱ ɄǱǠǪȹɋǟȿ ɃǻǠȎǪȩɍǟ ȯǠǲƫǟ ǧǟȀȪȥ

.źǟǾȱǟ ȰɆȢȊǪȲȱ ǻȀȦȱǟ ǜɆȾɅ

.ǦȞɅȀȆȱǟ ǦɅǻǠȎǪȩɍǟ ǧǟǿɀȖǪȱǟ ȴȾȥ ȸȵ ƗȺȮƹ

 ȰȒȥǕ ȰȮȊǣ ǦɆȞɆǤȖȱǟ ǻǿǟɀƫǟ ȯɎȢǪȅǟ ɂȲȝ ǻȀȦȱǟ ǼȝǠȆɅ
.ȜȶǪǲƫǟ ſǠȎȱ

 ȴǝɎȵ ȰȮȊǣ ǦɅǻǠȎǪȩɍǟ ǻǿǟɀƫǟ ȜɅȁɀǩ ɂȲȝ ǻȀȦȱǟ ǼȝǠȆɅ

 ǦǶȲȎƫ źǟǾȱǟ ǒǠȦǪȭɍǟ ȨɆȪƠ Ž ɄȞȵǠƨǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ǼȝǠȆɅ
.ɄǝǟǾȢȱǟ ȸȵɉǟ

 ƆǠȞɅ Ɣȱǟ ȰȭǠȊȶȲȱ ǦĠȶȲȝ ȯɀȲǵ ǻǠƶǙ ɂȲȝ ƆǼȝǠȆɅ
.Ɨȕɀȱǟ ǻǠȎǪȩɍǟ ǠȾȺȵ

 ǠȾǱǠǪƷ Ɣȱǟ ǦȲȽǘƫǟ ǿǻǟɀȮȱǠǣ ɄȲǶƫǟ ȧɀȆȱǟ ǼȥȀɅ
.ȧɀȆȱǟ

.ȼɆȥ ȈɆȞȹ ɃǾȱǟ ȸȕɀȲȱ ǒɍɀȱǟ ǸɆȅȀǩ
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دور التعليم اجلامعي في إعداد الطلبة للحياة املعاصرة من وجهات
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د. عبد عطا اهلل حمايل 

 ɄȞȵǠƨǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ǿȿǼȱ ɄȅǠɆȆȱǟ ȯǠǲƫǟ ǧȀȪȥ

.ȜȶǪǲƫǟ Ž ɁǿɀȊȱǟ ǦȅǿǠư ȨȶȞɅ

.ɄȵɎȅɋǟ ȳǠȚȺȱǟ Ž ȰȵǠȮǪȱǟ ǥȀȮȥ ɃǼȱ ȨȶȞɅ

 ȸȆǵǕ Ž  ȼȪȲǹȿ ȼȵȀȭ ǃǟ ȷɉ ǻȀȦȱǟ ǦȶɆȩ ȸȵ ɄȲȞɅ
.ƇɀȪǩ

.ȜȶǪǲƫǟ Ž ǦɅȀȮȦȱǟ ǦɅǻǼȞǪȱǟ ȯɀǤȩ ǻǟȀȥɉǟ ȴȲȞɅ

.ǦɆȺȕɀȱǟ ǥǻǠɆȆȱǟ ȸȝ ɄȲǺǪȱǟ ȳǼȝ ƗȶȲȞɅ

.ȴȾȩǟȀȝǕ ȣɎǪǹǟ ɂȲȝ ȃǠȺȱǟ ƙǣ ǥǟȿǠȆƫǟ ǥȀȮȥ ǸȅȀɅ

.ȜȶǪǲƫǟ ǦȵǼǹ Ž ȷǠȆȹɋǟ ȼȍɎǹǙ ȴȝǼɅ

 ɄȞȵǠƨǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ǿȿǼȱ ǠɆǱɀȱɀȺȮǪȱǟ ȯǠƭ ǧǟȀȪȥ

 ǻǟȀȥǕ ƙǣ ǦǮɅǼƩǟ ǠɆǱɀȱɀȺȮǪȱǟ ǧǠȵǟǼǺǪȅǟ ȀȊȹ Ž ǼȝǠȆɅ
ȜȶǪǲƫǟ

.ɄȞȵǠƨǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ǧǠȵǼƝ ǒǠȪǩǿɎȱ ǠɆǱɀȱɀȺȮǪȱǟ ȳǟǼǺǪȅǟ

 ɄǱɀȱɀȺȮǪȱǟ ƘȢǪȱǟ  ǦȾǱǟɀƫ ȰȶȞȱǠǣ ȴȲȞǪȱǟ  ȸȵ ƗȺȮƹ
ȰȽǾƫǟ

 ȴɆȲȞǪȲȱ ǦɆȅǠȅɉǟ ǧǠȶȆȱǟ ɁǼǵǙ ȀȶǪȆƫǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ǼȞɅ
.ȴǝǟǼȱǟ

ǦɆȞȩǟɀȱǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ǦǞɆǤȱ ǧǠȵɀȲȞƫǟ ǠɆǱɀȱɀȺȮǩ ȜɅɀȖǩ Ž ȼȆɅ

ǠȾȦɆșɀǩȿ ǦȵɀȲȞƫǟ ɂȲȝ ȯɀȎƩǟ ǧǟǿǠȾȵ ɄȶȺɅ

.ǦɆȶȲȞȱǟ ǫɀǶǤȱǟ ȀɅɀȖǩ Ž ǠɆǱɀȱɀȺȮǪȱǟ ȸȵ ǥǻǠȦǪȅɍǟ

.ɄȞȵǠƨǟ ǡǠǤȊȱǟ ɁǼȱ ǦɆǣɀȅǠƩǟ ǦɆȵɉǟ ɀƮ ɂȲȝ ǼȝǠȆɅ

 ȋȀȥ  ƘȥɀǪȱ  ǠɆǱɀȱɀȺȮǩ  ȐȞǤǣ  ǠȾȒȞǣ  ǧǠȞȵǠƨǟ  ȔǣȀɅ
ǦǤȲȖȱǟ ƙǣ ǧǠȵɀȲȞƫǟ ȯǻǠǤǩ


