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امللخ�ص
تهدف هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن دور اجلامعات الأردنية يف ت�شجيع طلبتها
ملمار�سة املبادئ والقيم الدميقراطية .ومت تطوير ا�ستبانة للك�شف عن درجة ممار�سة
الطلبة للمبادئ والقيم الدميقراطية مكونة من ( )33فقرة موزعة �إىل �أربعة جماالت
هي :احلرية ،وامل�ساواة والعدالة ،وامل�شاركة ،وامل�س�ؤولية .بالإ�ضاءة �إىل تطوير ا�ستبانة
للك�شف عن درجة ت�شجيع اجلامعات الأردنية للممار�سات الدميقراطية بني طلبتها
مكونة من ( )20فقرة موزعة �إىل جمالني هما :القوانني والتعليمات ،والن�شاطات
اجلامعية .وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالقة ارتباطية �إيجابية متو�سطة لدور اجلامعات
الأردنية واملمار�سات الطالبية للمبادئ والقيم الدميقراطية .وتو�صلت الدرا�سة �إىل عدم
وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية ملتغري اجلن�س ،ونوع الكلية ،وال�سنة الدرا�سية واملمار�سات
الطالبية للمبادئ والقيم الدميقراطية .وبينت الدرا�سة وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية
ملتغري املوقع اجلغرايف واملمار�سات الطالبية للمبادئ والقيم الدميقراطية وذلك ل�صالح
�إقليم الو�سط.
الكلمات املفتاحية� :إدارة التعليم العايل� ،إدارة �شئون الطالبية ،اجلامعة ،الدميقراطية.

* تاريخ ت�سلم البحث2009/11/24 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/11/1 :م

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

2012  مار�س1  العدد13 املجلد

219

The role of Jordanian Universities in supporting
democratic practices among students
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Faculty of Educational Sciences
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Abstract
The purpose of this study was to explore the degree to which Jordanian
universities support democratic practices among their students. A questionnaire was developed, which was consisted of two parts; the first part contained
demographic questions; while the second part contained (33) items divided
into four dimensions; freedom, equity and justice, participation, and responsibility. Another questionnaire was consisted of (20) items divided into two
dimensions; laws and rules, and activities. The study found that there was a
moderate positive correlation between the supporting role of Jordanian universities and democratic practices among students. The study also found that
there were no significant differences among students of democratic practices
and the demographic variables of the study except in geographic location for
the middle location.
Key words: higher education administration, student affairs administration, university, democracy.
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املقدمة

تعنى الدميقراطية _ ب�شكل عام _ مب�شاركة الأفراد يف النظام ال�سيا�سي ,ويف و�ضع
القوانني والأنظمة ,واختيار �أفراد ال�سلطة� ،ضمن منظومة من القيم واملعتقدات �أهمها:
حرية التعبري للأفراد ) ،(Davis, 2003وحق امل�شاركة الفعالة واحلية يف عملية �صنع واتخاذ

القرار (Carrison, 2003) ،ومبد�أ العدالة وامل�ساواة ) ،)Romanish, 1998بني جميع �أفراد
املجتمع �ضمن االهتمام بحقوق الإن�سان املتعارف عليها عامليا ً (م�ؤمتر اليون�سكو  ،1988وامل�ؤمتر

الدويل لتعليم حقوق الإن�سان والدميقراطية واملنعقد يف مونرتيال .)1993

وميثل الأردن مثاال ً م�رشفا ً يحتذى به يف �أنحاء العامل العربي يف �إر�ساء الدميقراطية و�ضمان

حقوق االن�سان .حيث �أجريت االنتخابات الربملانية احلرة عام ( ,)1989ومت �إلغاء الأحكام العرفية بعد
االنتخابات عام ( .)1990وتابع الأردن م�سريته الدميقراطية ب�إ�صدر قانون امليثاق الوطني الأردين

الذي يعك�س قيم الدميقراطية من حيث الت�أكيد على مبادئ احلقوق املدنية الإن�سانية ,ومبد�أ
العدالة وامل�ساواة بني جميع املواطنني ,ومبد�أ التعددية ال�سيا�سية واحلزبية الأمر الذي ي�ضمن
ا�ستمرار م�سرية التقدم الوطنية والتحول الدميقراطي يف البالد (وزارة اخلارجية الأردنية).

و�ضمن هذه الأجواء الدميقراطية ,فقد خ�ص�ص الأردن يف د�ستوره ف�صال ً كامال ً حلقوق

الإن�سان ,ت�ضمن فيه �أن جميع الأردنيني مت�ساوون �أمام القانون يف احلقوق والواجبات ,وال

متييز بينهم يف امل�س�ؤوليات واحلقوق على �أ�سا�س العرق� ،أو اللغة ,او الدين� ،أو اللون .وي�سهم
الد�ستور الأردين _ �ضمن هذا ال�سياق_ يف امل�ساهمة الفعالة يف تعميق وتطوير مفهوم
ومبادئ الدميقراطية من :امل�ساواة ,والعدالة ,واحلرية ,و�صون التعددية ،وااللتزام ب�سيادة القانون,

ومتكني الوحدة الوطنية يف جميع جوانب احلياة الوطنية وامل�ؤ�س�سية الأردنية لتلبية طموحات

ال�شعب الأردين وتطلعاته الوطنية والقومية والإن�سانية.

وقد �أ�س�س الأردن منظمات وم�ؤ�س�سات ال�ستمرار تعزيز وتعميق املمار�سات الدميقراطية من

�صون حلقوق الإن�سان ,واحلرية ,وملواجهة �أية انتهاكات حمتملة حلقوق الإن�سان ,و�ضمان عدم

التمييز بني الأفراد على �أ�سا�س اللغة �أو اجلن�س �أو الفكر �أو الدين .وتعد امل�ؤ�س�سات الرتبوية
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من امل�ؤ�س�سات الرئي�سية والفعالة امل�سهمة يف �إر�ساء وتو�ضيح وتعزيز مبادئ الدميقراطية,

حماية وتعزيز احلريات العامة ،والتعددية ال�سيا�سية والفكرية ,و�ضمان احرتام حقوق الإن�سان
وكرامته .فقد �أ�شار كاري�سون )� (Carrison, 2003إىل العالقة بني التعليم والدميقراطية.

فكما �أن التعليم �رضوي لتحقيق الدميقراطية ف�إن الدميقراطية ت�شكل جانبا ً كبريا ً من حيث
�ضمان �إيجاد مواطنني مثقفني ومتعلمني ,وقادين على امل�شاركة يف احلوار ,وعملية اتخاذ

القرار ,وحماية حقوق الأفراد من حيث �ضمان احلياة ،واحلرية ،وال�سعادة ،واخلري لالفراد� .إن الهدف
والغاية من تعلم الدميقراطية يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية التعلمية ,هو القدرة امل�ستمرة على

النمو بجميع جوانب احلياة خللق و�إيجاد املواطن ال�صالح.

فتحديات الوقت الذي نعي�شه ,ومتطلبات امل�ستقبل الذي نتطلع �إليه ,تتطلب االرتقاء

بالتعليم وحت�سني نوعيته باعتباره التحدي الأكرب الذي �ستواجهه م�ؤ�س�ساتنا التعليمة لتكوين

را�س املال الب�رشي عال النوعية ) ,(Glickman, 1998القادر على مواكبة التطورات العلمية
والتكنولوجية التي يواجهها العامل ,وللمحافظة على �أمن وا�ستقرار البالد .وذلك يتطلب
�إيجاد مواطن يتحلى بالعقل املنري ,وال�شجاعة والقيم التي يجب �أن حتارب الأيدولوجيات

والأفكار املتطرفة .ويعد التعليم الطريق الوحيد للإبداع املعريف ,وتنمية املهارات وال�سلوكيات
لتحقيق الدميقراطية .فالتعليم من خالل مبد�أ التعليم العام الذي ميكن �أي فرد من الو�صول

�إليه ,ومبد�أ تقدمي فر�ص تعليمية مت�ساوية ,ميثل ع�صب الدميقراطية التي يتلم�سها الفرد
منذ ال�صغر (ال�سورطي1998 ،؛ .)Cookson, 2001

ولقد احتلت الرتبية املوجهة ملفاهيم واملمار�سات الدميقراطية مكانة مهمة يف ر�ؤية تلك

امل�ؤ�س�سات الرتبوية ,حيث �أكدت هذه الر�ؤية على �رضورة الت�أكيد على �إيجاد املواطن امل�ستنري
وذلك من خالل ت�أ�سي�س العقلية النقدية ,وبناء القدرات االبتكارية ,وت�أمني التعليم الذاتي.

فقد �أكد برنت ) (Print, 1999على �رضورة ت�ضمني امل�ؤ�س�سات التعليمة ملبادئ الدميقراطية

التي تتمحور حول العدالة االجتماعية ،واملدنية ،والت�سامح ،وحرية التعبري ،وت�أكيد دور القانون,
والتوازن البيئي ،وامل�ساءلة احلكومية ،واحرتام االخرين ،وحرية االديان واالحزاب .كذلك �رضورة

تعليم الطلبة يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية التعليمية �أمورا ً تتعلق بالتواجد ال�سيا�سي ,واحلقوق
وامل�س�ؤوليات التي تخ�ص الفرد �ضمن جمتمعه .و�أكد الباحث �أن الدميقراطية لي�ست معرفة

فقط .بل يجب �أن تتطور يف الطالب لترتجم على �شكل �سلوكيات ومهارات ,وقيم ت�ساعد

الفرد على امل�شاركة الفعالة يف احلياة الدميقراطية.
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والفكري واالنفعايل واالجتماعي والوجداين لطلبتها ليكونوا مواطنني �صاحلني قادرين على
بناء البالد �ضمن امل�شاركة وامل�س�ؤولية اجلماعية ) .(Fish, 2007فاجلامعة هي �إحدى مرتكزات
تقدم املجتمع ومنوه ,حيث تعمل على تطوير املوارد الب�رشية بكافة التخ�ص�صات وتزود جميع

امل�ؤ�س�سات الأخرى بالكوارد الب�رشية الالزمة ملتطلبات التنمية ال�شاملة يف املجتمع (عبود,
عبداحلميد .)2000 ,وقد �أكد كا�سيل ) (Cassel, 2003على الدور الأ�سا�سي الذي تلعبه

اجلامعة يف تدعيم ال�سلوك اال�ستقاليل لدى طلبتها كمظهر من مظاهر ت�أهيل العقالنية

املعرفية يف املجتمع وت�شكيل الإبداعات املختلفة” ملواجهة حتديات القرن املتمثلة يف ثورة

التقنية املتقدمة واملعلوماتية ,وظهور التكتالت االقت�صادية الكبرية ,وثورة الدميقراطية
وحقوق االن�سان.

وتلعب اجلامعة كذلك دورا ً حيويا ً من حيث بناء وغر�س القيم الدميقراطية ,وترجمة هذه القيم

�إىل ممار�سات ) (Reiger, 2001على �أر�ض الواقع من خالل القوانني والتعليمات والأن�شطة

املختلفة التي تدعم وت�سهم يف �إر�ساء مبد�أ احلوار واحرتام الر�أي والر�أي الآخر ,واحرتام وتر�سيخ

قيم العدالة وامل�ساواة واحلرية ) ,(Mullen& Johnson, 2000والعمل امل�شرتك وامل�شاركة
الفعالة ,ومن خالل �إيجاد قيادات قادرة على التفكري احلر الناقد ,وقادرة على حتمل امل�س�ؤولية.

لهذا يجب �أن ال ينظر اىل دور اجلامعات على �أنه منح�رص يف �إعداد �أفراد كقوى عاملة

حا�صلني على م�ؤهالت علمية معرتف بها للعمل يف �سوق العمل املحلي �أو اخلارجي؛ بل يتعدى

ذلك �إىل �إيجاد املواطن ال�صالح املتوازن امل�شارك وامل�س�ؤول .ولهذا كان ال بد للجامعات من

توفري جميع التدابري وتوفري املناخات املالئمة كي يعي�ش الطلبة �ضمن �أجواء احلياة واملمار�سة
الدميقراطية ب�صورتها الكاملة داخل احلرم اجلامعي لت�صبح جزءا ً ال يتجز�أ من حياة الطالب

كفرد مدين �صالح ).(Carrison, 2003

ويتم ذلك من خالل و�ضع القوانني وتنظيم فعاليات اجلامعة و�أوجه ن�شاطاتها على نحو

ي�ؤدي �إىل �إعداد وتكوين �شخ�صيات الطلبة ب�صورة جتعلهم قادرين على وعي وتفهم حلقوقهم
ك�أفراد يف املجتمع الإن�ساين ) ,(Warring & Warrins, 1999والإ�سهام يف املحافظة على

هذه احلقوق والدفاع عنها .ويعد هذا الأمر من الأمور املهمة التي يجب على الإدارات اجلامعية
االنتباه �إليها للحفاظ على ثبات وا�ستقاللية البلد ,واحلفاظ على ال�سلم وال�سالم يف البالد

بحيث ال يكون املجتمع عر�ضة للوقوع يف براثن ظروف العنف والإرهاب واحلروب ب�شتى
�أ�شكاله و�صوره .حيث يتمكن الطالب من خالل املمار�سات الدميقراطية من حتقيق حاجاته
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ورغباته ,وحتقيق حاجات ورغبات املجتمع ب�شكل كبري �ضمن حتقيق االت�صال املنفتح بني الأفراد

يكون النظام الرتبوي للإدارات اجلامعية نظاما ً مفتوحا ً م�ستقال ً بحيث يكون للطلبة داخل
هذه امل�ؤ�س�سات جزءٌ فيها.

ويف املقابل ,ف�إذا �أراد الفرد �أن يتمتع مبيزاته وحقوقه الدميقراطية ،فيجب عليه �أن يتحمل

امل�س�ؤولية عن طريق الت�أكيد على اخلري العام ,وامل�شاركة الد�ستورية يف احلياة املدنية
وال�سيا�سية للمجتمع .ولهذا يجب عليه التحلي بعدة خ�صائ�ص و�صفات منها ال�صدق

وال�شجاعة والتعاطف والت�سامح واالحرتام والثقة ).(Patrick, 2006

�إال �أن الواقع احلايل يف معظم امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف العامل �أنها ال تزال تدار من خالل

هيكلة م�ؤ�س�سية ,بتحكم وقوة ,وال توجد ممار�سات على مبد�أ امل�ساواة عند اتخاذ وو�ضع
القرارات املهمة داخلها ) .(Glickman, 1998فنظام التعليم العايل يف الوطن العربي -

على �سبيل املثال _ ي�سعى �إىل االهتمام بقيمة الفرد وبكرامته ب�شكل عام ,بغ�ض النظر

عن �أي فروقات بينهم ,وي�سعى كذلك �إىل �صون احلرية ال�شخ�صية ,وحرية التفكري والتعبري,

وحق الفرد يف احل�صول والو�صول �إىل الفر�ص املتكافئة (العبادي ,الطائي والأ�سدي.)2007 ،
�إال �أن مراجعة للأدبيات املتعلقة بالتعليم اجلامعي العايل والدميقراطية يف عاملنا العربي �أن
اجلامعات العربية ال تزال مق�رصة يف دورها املتمثل يف تكوين الوعي ال�سيا�سي وال�شخ�صية

االجتماعية املنتمية والفاعلة يف احلياة العامة (مر�سي .)1991 ,وهذه النتيجة �أكدها املو�سوي
( )2008حيث ذكر �أن املمار�سات وال�سلوكيات يف معظم اجلامعات العربية ال تقوم على احلرية

والتفاعل والثقة املتبادلة ,بل تعتمد على ال�سيطرة والتحكم والت�سلط .و�أوعز ال�سبب اىل

ذلك �إىل غياب التقاليد الدميقراطية ,والتقاليد الأكادميية يف املجتمعات العربية.

وي�رضب الأمني ( )2007حال ال�سودان كمثا ٍل لواقع الدميقراطية والتعليم العايل يف معظم

الوطن العربي .حيث تت�سم املرحلة احلالية من تطور ال�سودان بالتخلف واال�ستبداد يف احلكم،

و�أن الدميقراطية يف ال�سودان يف �أزمة منذ �أمد بعيد ،والتعليم العايل يف حالة انهيار .و�أكد

على �رضورة ت�أ�سي�س وتر�سيخ الدميقراطية يف نظام تعليم عا ٍل متميز ومتوفر جلميع امل�ؤهلني
لاللتحاق به والراغبني يف ذلك .و�أ�شار �إىل �أن �إدارة م�ؤ�س�سات التعليم العايل تنتهج النمط
ال�سلطوي حيث تنعدم الدميقراطية يف �إدارة النظام ،ويتمركز التعليم حول املعلم ،وقدم

املناهج والربامج التي ال تتما�شى مع احتياجات الدار�س ،وغري مالئمة وال تقدم �صورة �شاملة
وحقيقية للعامل املعا�رص واحلياة فيه ،وتعتمد التلقني واال�ستظهار ا�سلوبا ً فريدا ً للتدري�س،
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وامل�شاركة الفعالية يف العملية ال�سيا�سية ويف عميلة �صنع واتخاذ القرارات .ولهذا يجب �أن
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وجتعل من االمتحان حمددا ً �أ�سا�سيا ً للمنهج.
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ويف الأردن ,ف�إن اجلامعات يف الأردن تتبنى فكرة امل�شاركة والتفاعل فيما بني الطلبة و�أع�ضاء

هيئة التدري�س من خالل اللقاءات املفتوحة التي تعقد با�ستمرار ،وامل�شاركة يف اتخاذ القرارات

من خالل اللقاءات بني ر�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية و�أع�ضاء هيئة التدري�س ,وكذلك لقاءات

العميد ور�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية يف كلياتهم .و�أن فل�سفة التعلم يف اجلامعات الأردنية تركز
على الأ�سا�س الدميقراطي الذي يحقق مفهوم تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ويعترب �أن التعليم

حق للجميع ،وكذلك على الإميان بكرامة الفرد وقيمته واحرتام �إرادته وحريته يف ر�سم قدره

وم�صريه عن طريق تخ�ص�صه يف الدرا�سة �أو املهنة التي يرغبها (حرب.)1998 ,

�إال �أن االبقاء على معدل الطلبة يف امتحان �شهادة الدرا�سة الثانوية كمعيار وحيد للقبول

يف اجلامعات الأردنية� ،إمنا يعد خمالفة �رصيحة للتحول الدميقراطي يف الأردن وانتهاكا ً ملبادئ
الدميقراطية القائمة على �أ�سا�س امل�ساواة والعدل وتكاف�ؤ الفر�ص التعليمية بني الطلبة.

كذلك ف�إن اجلامعات الأردنية غري قادرة على ا�ستيعاب الطلبة الناجحني يف امتحان �شهادة
الثانوية العامة ،و�أن هناك عقما ً يف الربامج وطرق التدري�س يف معظم اجلامعات الأردنية فهي
ال تتجدد وال تتطور ,و�أن هناك �ضعفا ً يف املمار�سات الدميقراطية للطلبة (اخلطيب.)1999 ,

وهكذا ف�إنه ميكن القول �إن م�ؤ�س�سات التعليم يف العامل املتقدم قطعت �شوطا ً كبريا ً يف

م�سرية الدميقراطية وتعزيز املمار�سات الدميقراطية بني طلبتها� .إال �أن الو�ضع مغاير ٌ بدرجة

كبرية يف م�ؤ�س�سات التعليم يف الوطن العربي� ,إذ ال يزال مفهوم الدميقراطية م�صطلحا ً

حديثا ً غري وا�ضح املعامل .وال تزال هناك الكثري من املعوقات التي ت�ؤثر ت�أثريا ً كبريا ً على تطبيق
وتعزيز الدميقراطية بقيمها املتعددة التي �أثرت على ن�شاط اجلامعات الأكادميي والإداري وحدت
من ممار�ساتها الدميقراطية يف عملية اختيار مناهجها ،وطرق تدري�سها ،واهتمامات البحث

العلمي فيها ،و�أ�س�س تعيني الهيئة التدري�سية ،و�أ�س�س قبول الطلبة ،واحلرية الأكادميية

للأكادمييني واحلرية الإدارية للقائمني على هذه امل�ؤ�س�سات يف حد ذاتها .هذا الأمر �أثر يف �صنع
وت�شكيل العقل العلمي و�أنتج خمرجات �ضعيفة يف املحتوى املعريف وتدين اخلربة الفنية
لهم.

يرجع الكثري من الباحثني (ابراهيم2009 ,؛ زاهد )2009 ,ال�سبب الرئي�س يف �ضعف املمار�سة

الدميقراطية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الوطن العربي اىل �أن تلك امل�ؤ�س�سات ترتبط

�أطريا ً بال�سلطة ال�سيا�سية للدول العربية؛ حيث �إنها مل حتظ باال�ستقالل التام عن امل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية للدولة .الأمر الذي �أدى �إىل احلد من كامل حرية م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�صنع �سيا�ساتها التعليمية والإدارية واملالية .وعالوة على ذلك ف�إن التدخل ال�سيا�سي للدولة
امل�ؤ�س�سات وحريتها الأكادميية ف�أ�صبحت املناهج ،والن�شاطات ،وعملية احلوار والنقا�ش تخ�ضع
ملعايري ال�سيا�سة العامة �ضمن مبد�أ امل�ساءلة الأمنية .الأمر الذي �أدى �إىل االبتعاد كل البعد
عن الوظيفة الأ�سا�سية للجامعات املتمثلة يف �إيجاد الفرد واملواطن ال�صالح القادر على

التفكري وامل�شاركة والنهو�ض بتنمية البالد وتطورها يف جميع املجاالت.

�إن ربط �إدارة م�ؤ�س�سات التعلم العايل بال�سيا�سة العامة �سبب يف ظهور الكثري من

االنحراف العميق يف عملية ممار�سة الدميقراطية .ف�أ�س�س قبول الطلبة ال تخ�ضع ملبد�أ

التناف�س احلر مما �أدى �إىل عدم تكاف�ؤ الفر�ص �أمام جميع �أفراد املجتمع لاللتحاق باجلامعات ,الأمر
الذي �أعطى بع�ض الفئات والطبقات متيزا ً عن غريهم من فئات املجتمع بااللتحاق باجلامعات،

�صبَ َغ
وكذلك االلتحاق ببع�ض التخ�ص�صات التي �أ�صبحت حكرا ً عليهم دون غريهم ،مما َ
الكثري من اجلامعات العربية ب�صبغة «الأوتوقراطية» (عبد الهادي� )2009 ,إذ ال يوجد متثيل

للطلبة باختالف وتنوع خلفياتهم االجتماعية والعرقية واالقت�صادية .كذلك ف�إن الطلبة نادرا ً
ما يتعر�ضون لتنمية قدراتهم ومعرفتهم و�أفكارهم ومعتقداتهم امل�ستقلة دون �ضغط �أو

�إكراه ،الأمر الذي يزرع فيهم اخلوف وقلة الرغبة يف امل�شاركة يف احلياة اجلامعية.

�إ�ضافة �إىل ما ذكر �سابقًا ف�إن �ضعف احلرية الأكادميية التي يعاين منها اع�ضاء الهيئة

التدري�سية يف جامعاتهم وعملية تقييمهم ح�سب معتقداتهم و�أفكارهم ال�شخ�صية ولي�س
على �أ�سا�س املعايري املهنية والعلمية (ابراهيم� )2009 ,أدى �إىل التدخل والتقييد يف عملية
تدري�سهم وحد من ن�شاطاتهم وم�شاركتهم يف احلياة اجلامعية وعمل كذلك على انف�صال

اهتماماتهم البحثية مبا ال يتعار�ض مع ال�سيا�سة العامة .وهكذا ابتعد اع�ضاء الهيئة
التدري�سية وابتعدت اجلامعات عن الواقع الذي يعي�شه املجتمع وعن اهتمامات وم�شاكل

الطلبة.

�أ�ضف �إىل ذلك معظم اجلامعات العربية تعاين من �شح يف املوارد املالية الأمر الذي نتج عنه

الت�أخر يف جمارة التطورات وامل�ستجدات التكنولوجية واملعرفية يف الكثري من التخ�ص�صات,

و�أنتج �أفرادا ً تنق�صهم الكثري من اخلربات وامل�ؤهالت واملهارات ملواكبة احلديث يف تخ�ص�صاتهم
وخا�صة العلمية فيها .عالوة على ذلك ف�إن م�ؤ�س�سات التعليم العايل تعاين من عدم توافق

حاجات ال�سوق والنمو ال�شامل والتعليم الأمر الذي �أدى �إىل زيادة يف �أعداد البطالة بني الفئات
املتعلمة.
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يف عمل م�ؤ�س�سات التعليم العايل �أنتج حالة من ال�سيطرة والو�صاية على هيكيلية تلك
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وخال�صة القول ,للتغلب على عوائق الدميقراطية يجب �أن ت�أخذ الدميقراطية يف الوطن
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العربي يف �أكمل �أ�شكال تطورها و�أكرثها �إجنازا واملطالبة بتفعيل التحول الدميقراطي واملناداة

بقطع مراحل الدميقراطية الأمر الذي ي�ضمن املزيد من امل�شاركة� .إن التنمية يف الوطن

العربي ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالتعليم العايل وهو املدخل الأ�سا�سي لتحقيق التقدم و�إحداث

التغيري والتحديث والتطوير .ولالرتقاء بالتعليم العايل وحت�سني نوعيته ال بد من ا�ستقاللية
م�ؤ�س�سات التعليم العايل عن ال�سيا�سة العامة ،مع الت�أكيد على �رضورة تعميق مفاهيم

امل�شاركة واحلوار وامل�ساءلة وال�شفافية �ضمن العملية الرتبوية ذاتها.

كذلك ال بد من متكني مفاهيم احلرية ،ونوعية التعليم ،واملمار�سة الدميقراطية يف تلك

العملية .ال بد كذلك من �إ�ضفاء مفاهيم احلرية الأكادميية والإدارية ،وحرية وا�ستقاللية

امل�شاركة للطلبة .وال بد كذلك من زيادة املوارد املالية لتلك امل�ؤ�س�سات وربطها بامل�ؤ�س�سات
ال�صناعية والإنتاجية و�إيجاد ت�شاركية معها لتطوير �إنتاجية تلك امل�ؤ�س�سات.

م�شكلة الدرا�سة

من خالل الرجوع �إىل الدرا�سات ال�سابقة ,ميكن مالحظة الرتكيز على �أهمية بناء وتعزيز

الطالب يف املرحلة اجلامعية مببادئ الدميقراطية .حيث �إن الطالب يف هذه املرحلة وا ٍع للآثار
ال�سلبية من عدم ممار�سة وتر�سيخ مبادئ الدميقراطية .االمر الذي ي�ؤثر على الطالب من الكبت

والكراهية والعنف ورمبا االجتاه للإرهاب ب�سبب عدم توفري ظروف العدالة وامل�ساواة وتف�شي
ال�رصاعات العرقية او الدينية بني الطلبة .وهذا �أمر ميكن مل�سه يف الأردن من �أحداث العنف
وال�شغب التي حتدث داخل حرم اجلامعات الأردنية احلكومية .ولهذا الأمر تكمن م�شكلة هذه

الدرا�سة يف التعرف �إىل درجة ممار�سة الطلبة للدميقراطية ,ومعرفة دور اجلامعات يف تر�سيخ
وت�شجيع ال�سلوكيات الدميقراطية بينهم.

�أهداف الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة درجة ممار�سة طلبة اجلامعات الأردنية للمبادئ والقيم

الدميقراطية ،بالإ�ضافة �إىل معرفة درجة اختالف املمار�سات الدميقراطية للطلبة يف اجلامعات

الأردنية باختالف جن�سهم ،ونوع الكلية ،وال�سنة الدرا�سية ،واملوقع اجلغرايف .وهل توجد
عالقة بني دور اجلامعات الأردنية ودرجة ممار�سة الطلبة يف اجلامعات الأردنية للمبادئ والقيم
الدميقراطية؟.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أ�سئلة الدرا�سة

ومعرفة درجة ت�أ�صلها يف الواقع الذي يعي�شه الطالب يف هذه امل�ؤ�س�سات .كما تتطلب
معرفة دور اجلامعات يف التعزيز �أو احلد من ممار�سة تلك القيم واملبادئ التي تبنى عليها
الدميقراطية .ولهذا تهدف هذه الدرا�سة للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

 -1ما درجة ممار�سة طلبة اجلامعات الأردنية للمبادئ والقيم الدميقراطية؟

 -2هل تختلف املمار�سة الدميقراطية للطلبة باختالف اجلن�س ،ونوع الكلية ،وال�سنة الدرا�سية،

واملوقع اجلغرايف؟

 -3هل هناك عالقة بني دور اجلامعات الأردنية ودرجة ممار�سة الطلبة يف اجلامعات الأردنية

للمبادئ والقيم الدميقراطية؟

�أهمية الدرا�سة

يف الأردن ,حتظى م�ؤ�س�سات التعليم العايل باهتمام �أو�ساط وا�سعة من املجتمع واحلكومة،

ملا لهذه امل�ؤ�س�سات من ت�أثري وا�سع وكبري وم�ؤثر على حياة املجتمع ,ور�سم م�ستقبل البالد عن

طريق �إك�ساب الطلبة مفاهيم الدميقراطية ,وتعزيز �سيادة القانون ,و�إتاحة الفر�صة جلميع

الطلبة بامل�شاركة بجميع الأن�شطة ,وتعزيز مهارة احلوار والنقا�ش عند الطلبة ,وتطوير مهارات
التعبري عن الذات ,ومعرفة حقوق الطالب وواجباته .تعد درا�سة املمار�سات الدميقراطية
داخل اجلامعات الأردنية ,كم�ؤ�س�سات تعليم عالٍ� ,أمرا مهما ً لكافة املهتمني ب�إر�ساء مفهوم

الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف الأردن .ومن امل�ؤكد �أن ت�سهم النتائج التي تو�صلت اليها

الدرا�سة يف �إعطاء الإدارات اجلامعية واملهتمني و�صاحبي القرار �صورة وا�ضحة ال�ستنئاف

م�سرية التطور الدميقراطي يف البالد من خالل تعزيز احرتام حقوق الآخرين و�صيانة التعدد

والتنوع الثقايف وازدهار الثقافات القومية لكل اجلماعات ,و�إغناء احلوار والت�سامح املتبادل ونبذ
الإرهاب ومناه�ضة التع�صب والكراهية .ومن املمكن �أي�ضا �أن متثل هذه الدرا�سة حافزا ً نحو
املزيد من الدرا�سات التي من �ش�أنها تفعيل وتوجيه م�سار البحث العلمي.

م�صطلحات الدرا�سة

املمار�سات الدميقراطية يف اجلامعات :امل�شاركة والتفاعل فيما بني الطلبة و�أع�ضاء هيئة

التدري�س ،وامل�شاركة يف اتخاذ القرارات .مع الرتكيز على حتقيق مفهوم تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية
و�أن التعليم حق للجميع ،وكذلك الإميان بكرامة الفرد وقيمته واحرتام �إرادته وحريته يف ر�سم
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�إن ن�رش قيم الدميقراطية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل يتطلب التعرف �إىل هذه القيم
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قدره وم�صريه عن طريق تخ�ص�صه يف الدرا�سة �أو املهنة التي يرغبها (حرب.)1998 ,
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وتعرف �إجرائيا ً بالدرجة التي يح�صل عليها امل�ستجيب على الأداة امل�ستخدمة (املمار�سات
الدميقراطية) يف جماالتها الأربعة (احلرية ،وامل�ساواة والعدالة ،وامل�شاركة ،وامل�س�ؤولية) بهدف

التعرف �إىل درجة ممار�سة الطلبة ملبادئ وقيم الدميقراطية يف اجلامعات مو�ضوع الدرا�سة.

�أدوار اجلامعات :تعرف �إجرائيا بالدرجة التي يح�صل عليها امل�ستجيب على الأداة امل�ستخدمة
(�أدوار اجلامعات) والتي خ�ص�صت لقيا�س دور اجلامعات يف تعزيز املمار�سات الدميقراطية يف

جماالت (القوانني ،والن�شاطات).

حدود الدرا�سة

اقت�رصت هذه الدرا�سة على تناول (املمار�سات الدميقراطية) يف جماالتها الأربعة (احلرية،

وامل�ساواة والعدالة ،وامل�شاركة ،وامل�س�ؤولية) بهدف التعرف �إىل درجة ممار�سة الطلبة ملبادئ

وقيم الدميقراطية يف اجلامعة الها�شمية وجامعة الريموك وجامعة احل�سني بن طالل .والأداة
الثانية التي تتعلق بدور تلك اجلامعات يف تعزيز املمار�سات الدميقراطية والتي تت�ضمن

جمايل القوانني والتعليمات ،والن�شاطات .واقت�رصت هذه الدرا�سة على ا�ستطالع �آراء طلبة
اجلامعة الها�شمية ،وجامعة الريموك ,وجامعة احل�سني بن طالل يف خمتلف الكليات العلمية
والإن�سانية ،خالل العام الدرا�سي (.)2008 /2007

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
جمتمع الدرا�سة

يتكون جمتمع الدرا�سة من طلبة اجلامعة الها�شمية ،وجامعة الريموك ,وجامعة احل�سني

بن طالل يف خمتلف الكليات العلمية والإن�سانية ،خالل العام الدرا�سي (.)2008 /2007

عينة الدرا�سة

قد مت اختيار مواد درا�سية من متطلبات اجلامعة والتي ت�ضم طلبة من خمتلف الكليات

العلمية والإن�سانية ،وقد مت توزيع ( )750ا�ستبانة ,وكان عدد اال�ستبانات التي مت ا�سرتجاعها

من عينة الدرا�سة ( )451ا�ستبانة .ح�سب متغري موقع اجلامعة كان توزيع العينة (و�سط

 ،136جنوب  ،160و�شمال  ،)155وح�سب متغري النوع (ذكر  ،208و�أنثى � ،)234أما متغري ال�سنة

الدرا�سية فالتوزيع كان (�أوىل  ،156ثانية  ،98ثالثة  ،130رابعة  ،62وخام�سة  ،)5وح�سب متغري
الكلية (علمية  ،306و�إن�سانية .)145

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أدوات الدرا�سة

عدد من الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع املمار�سات الدميقراطية قام الباحثان ب�إعداد وتطوير
�أدوات الدرا�سة .ت�ضمن الأداة الأوىل (املمار�سات الدميقراطية) �أربعة جماالت هي (احلرية،

وامل�ساواة والعدالة ،وامل�شاركة ،وامل�س�ؤولية) بهدف التعرف �إىل درجة ممار�سة الطلبة ملبادئ
وقيم الدميقراطية يف اجلامعة الها�شمية وجامعة الريموك وجامعة احل�سني بن طالل .والأداة

الثانية تتعلق بدور تلك اجلامعات يف تعزيز املمار�سات الدميقراطية وتت�ضمن جمايل القوانني

والتعليمات ،والن�شاطات .بالإ�ضافة �إىل معلومات �شخ�صية للطلبة �أفراد عينة الدرا�سة.

توزعت فقرات الأداة الأوىل (املمار�سات الدميقراطية) وعددها ( )33فقرة على جماالت البحث
الأربعة كما ي�أتي:

 -1احلرية ( 11فقرة)

 -2امل�ساواة والعدالة ( 5فقرات)
 -3امل�شاركة ( 11فقرة)

 -4امل�س�ؤولية ( 6فقرات)

ومت تدريج الإجابة عن كل فقرة ح�سب ر�أي امل�ستجيب وفق مقيا�س ثالثي الدرجة و �إجابة

امل�ستجيب كالآتي( :مرتفع  3 -درجات ،متو�سط  2 -درجة ،ومنخف�ض  1 -درجة)� .أما عالمة
املجال فيتم ح�سابها من خالل جمع عالمات امل�ستجيب على فقرات املجال .ومت اعتماد املحك

التايل لدرجة املمار�سة للأداة ككل وملجاالت الدرا�سة وفقراتها :درجة ممار�سة منخف�ضة :متثلها
الدرجات الواقعة بني ( ،)1.66 - 1درجة ممار�سة متو�سطة :متثلها الدرجات الواقعة بني (- 1.67
 ،)2.34درجة ممار�سة مرتفعة :متثلها الدرجات الواقعة بني (.)3.00 – 2.35

�أما الأداة الثانية (�أدوار اجلامعات) والتي خ�ص�صت لقيا�س دور اجلامعات يف تعزيز املمار�سات

الدميقراطية فقد كان عدد فقراتها ( )20فقرة موزعة كما ي�أتي:
 -1القوانني ( 8فقرات)

 -2الن�شاطات ( 12فقرة).

ومت تدريج الإجابة عن كل فقرة ح�سب ر�أي امل�ستجيب وفق مقيا�س ثالثي الدرجة و �إجابة

امل�ستجيب كالآتي( :مرتفع  3 -درجات ،متو�سط  2 -درجة ،منخف�ض  1 -درجة)� .أما عالمة
املجال فيتم ح�سابها من خالل جمع عالمات امل�ستجيب على فقرات املجال .ومت اعتماد املحك

الآتي ملقيا�س دور اجلامعات ككل وملجاالت الأداة وفقراتها :درجة ممار�سة منخف�ضة :متثلها
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الدرجات الواقعة بني ( ،)1.66 - 1درجة ممار�سة متو�سطة :متثلها الدرجات الواقعة بني (- 1.67
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 ،)2.34درجة ممار�سة مرتفعة :متثلها الدرجات الواقعة بني (.)3.00 – 2.35

�صدق �أدوات الدرا�سة

للت�أكد من �صدق الأدوات فقد قام الباحثان بعر�ض الأداة الأوىل ب�صورتها الأولية والتي

تكونت من ( )37فقرة على جمموعة من املحكمني من ذوي اخلربة من �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف اجلامعة الها�شمية ،والأداة الثانية ب�صورتها الأولية والتي تكونت من ( )24فقرة حيث
طلب منهم �إبداء �آرائهم حول مالئمة الفقرات و�شموليتها ومنا�سبتها وانتمائها ملجاالت

الدرا�سة ،ومدى مالئمة ال�صياغة اللغوية و�أية تعديالت يرونها منا�سبة .وبعد الأخذ ب�آراء
املحكمني جاءت الأداة الأوىل ب�صورتها النهائية متكونة من ( )33فقرة موزعة على �أربعة

جماالت .والأداة الثانية ب�صورتها النهائية متكونة من ( )20فقرة موزعة على جمالني.

ثبات �أدوات الدرا�سة

ولأجل ح�ساب معامل الثبات للأداة الأوىل (املمار�سات الدميقراطية) فقد مت ح�ساب معامل

االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة �ألفا كرونباخ حيث بلغ معامل االت�ساق الداخلي لأداة
الدرا�سة ككل (� ،)0.95أما معامالت الثبات لكل جمال فقد كانت موزعة كما ي�أتي :احلرية

( ،)0.96وامل�ساواة والعدالة ( ،)0.80وامل�شاركة ( ،)0.94وامل�س�ؤولية (.)0.86

قام الباحثان بالت�أكد من ثبات الأداة بطريقة التحليل الن�صفي ( )Split-Halfعلى عينة

جتريبية مكونة من ( )35طالبا ً وطالبة من خارج �أفراد عينة الدرا�سة ،ومعامالت الثبات ملجاالت
�أداة الدرا�سة الأوىل ح�سب معامل االرتباط بري�سون هي :احلرية ( ،)0.88امل�ساواة والعدالة

( ،)0.97وامل�شاركة ( ،)0.96وامل�س�ؤولية ( ،)0.89والكلي (.)0.98

ولأجل ح�ساب معامل الثبات للأداة الثانية (�أدوار اجلامعات) فقد مت ح�ساب معامل االت�ساق

الداخلي با�ستخدام معادلة �ألفا كرونباخ حيث بلغ معامل االت�ساق الداخلي لأداة الدرا�سة

ككل (� ،)0.89أما معامالت الثبات لكل جمال فقد كانت موزعة كما ي�أتي :القوانني (،)0.86

والن�شاطات (.)0.80

قام الباحثان بالت�أكد من ثبات الأداة بطريقة التحليل الن�صفي ( )Split-Halfعلى عينة

جتريبية مكونة من ( )35طالبا ً وطالبة من خارج �أفراد عينة الدرا�سة ،معامالت الثبات ملجاالت
�أداة الدرا�سة الأوىل ح�سب معامل االرتباط بري�سون هي :القوانني ( ،)0.86والن�شاطات (،)0.80

والكلية (.)0.88
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الأ�ساليب الإح�صائية

الرزمة الإح�صائية ( ,)SPSSومت ا�ستخراج الإح�صائيات الو�صفية مثل التكرارت والن�سب

املئوية واملتو�سطات احل�سابية ,وذلك لقيا�س متو�سط ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على بنود

أي�ضا ا�ستخدام
اال�ستبانة .مت كذلك ا�سخدام اختبار �ألفا كرونباخ حل�ساب قيمة الثبات .ومت � ً
اختبار (ت) ملجموعتني م�ستقلتني ( )Independent Sample T-testوحتليل التباين الأحادي
( )ANOVA way Oneملعرفة م�ستوى الداللة بني املتغريات

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

�سيتم عر�ض النتائج ومناق�شتها طبقا لت�سل�سل �أ�سئلة الدرا�سة وذلك على النحو

الآتي:

�أوالً :مناق�شة ال�س�ؤال الأول

ن�ص ال�س�ؤال الأول على «ما درجة ممار�سة طلبة اجلامعات الأردنية للمبادئ والقيم

الدميقراطية؟» للإجابة عن هذا ال�س�ؤال فقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لأفراد عينة الدرا�سة على جماالت �أداة الدرا�سة الأربعة وعلى الأداة ككل ،واجلدول
رقم ( )1الآتي يو�ضح ذلك.

ومن خالل النتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة ،يت�ضح لدينا �أن نتائج ال�س�ؤال الأول

تك�شف �أن درجة ممار�سة طلبة اجلامعات الأردنية للمبادىء وللقيم الدميقراطية هي درجة
متو�سطة ب�شكل عام ،حيث كانت ممار�ساتهم للمجاالت الثالثة الأوىل متو�سطة ،فيما كانت

ممار�ساتهم للمجال الرابع «امل�س�ؤولية» ممار�سة �ضعيفة .ومع �أن نتائج هذا ال�س�ؤال تتفق مع
نتائج معظم الدرا�سات العربية والأردنية التي ذكرت �سابقًا (مر�سي1991 ,؛ الأمني2007 ,؛

املو�سوي )200 ,التي �أكدت على �أن هناك غياب التقاليد الدميقراطية يف اجلامعات ،و�ضعف
يف املمار�سات الدميقراطية فيها� ،إال �أن هذه الدرجة مقبولة نو ًعا ما بالن�سبة للباحثني� .إذ

�إن الوعي واملمار�سة للقيم الدميقراطية يف املجتمع الأردين ب�شكل عام ما زالت يف مرحلتها
التنموية امل�ستدامة بالرغم من االهتمام ال�شديد للحكومات و�إدارات اجلامعات الأردنية يف

العقود الأخرية لزيادة الوعي واالهتمام بحقوق الفرد ،و�ضمان حرية التفكري ،والتعبري عن الر�أي،
وتوفري الفر�ص املتكافئة للجميع� .إال �أن نتائج ال�س�ؤال الأول تظهر �أن هناك ق�صورا ً يف جميع
حلقات الرتبية يف املجتمع الأردين ابتدا ًء من البيت والأ�رسة التي تعتمد يف تن�شئتها على
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الت�شدد والت�سلط وم�صادرة حرية التعبري وامل�شاركة يف اتخاذ القرارات وانتهاء باملدار�س التي
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تهتم باملدر�س واملناهج وال تالم�س ب�صورة وا�ضحة احتياجات الطالب وتعتمد على �أ�سلوب

التلقني واال�ستظهار �أ�سلوبًا للتدري�س (ال�سورطي.)1998 ,

وهكذا يرتبى وين�ضج الطالب من ثقافة الت�سلط والت�شدد والكبت ،في�صبح الأمر �صعبًا

عليه عندما يلتحق بالدرا�سة اجلامعية �إىل ممار�سة الدميقراطية �ضمن بيئة من االنفتاح

أي�ضا لي�س بالنتيجة غري املتوقعة� ،إذ �إ َّن
وامل�شاركة .وبالن�سبة للمجال الرابع «امل�س�ؤولية» فهذا � ً

الظروف �سابقة الذكر ت�شجع على م�صادرة امل�شاركة وعدم حتمل امل�س�ؤولية يف عملية �صنع
واتخاذ القرارات على جميع امل�ستويات الأمر الذي ي�شجع ال�شباب على عدم اكت�ساب القدرة
على تنمية ح�س امل�س�ؤولية يف ذاته.
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اجلدول رقم ()1
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأفراد عينة الدرا�سة على
جماالت املمار�سات الدميقراطية الأربعة واملجاالت ككل
الو�سط
املجال
احل�سابي
1.927
احلرية
1.96
�أمار�س حقي يف الرت�شيح للجان الطالبية
1.73
�أمار�س حقي يف انتخاب اللجان الطالبية
2.03
تتيح يل اجلامعة �أن �أتعلم الرتاث الذي يحكي تاريخ الوطن ودوره احل�ضاري
2.03
تهيئ اجلامعة يل فر�صة االطالع على الثقافات املتعددة
1.92
تقدم يل التوجيهات املنا�سبة للقيام بواجباتي
1.84
�أبدي تعليقات بناءة حول املو�ضوعات املختلفة
2.06
تتاح يل الفر�صة ملمار�سة الن�شاطات التي �أحبها
1.98
تتاح يل فر�صة اختيار املهنة التي �أحبها
2.04
تتاح يل فر�صة تغيري اختياري املهني
1.87
ت�شجعني الهيئة التدري�سية على املناق�شة والتعبري عن �آرائي داخل املحا�ضرات
1.75
تتاح يل احلرية يف طرح الأ�سئلة داخل املحا�ضرات
2.029
امل�ساواة والعدالة
2.10
تتاح يل الفر�صة ملمار�سة الن�شاطات الطالبية املالئمة لرغباتي وميويل
2.13
تتاح يل الفر�صة للقاءات واالجتماعات الطالبية داخل اجلامعة
1.82
تهيئ يل الفر�صة للتفكري بطريقة علمية يف حل م�شكالتي
والبحث
املعرفة
يف
وال�شك
الغمو�ض
�أمار�س ن�شاطات حتفزين على اكت�شاف مواطن
2.07
عنها للو�صول �إىل احلقائق
2.03
تتاح يل احلرية بالتعبري عن �آرائي و�أفكاري داخل اجلامعة
1.822
امل�شاركة
1.53
�أتقبل �أفكار زمالئي املتعددة و�أحرتمها و�أعمل على حت�سينها

االنحراف
املعياري
0.392
0.845
0.753
0.743
0.771
0.691
0.710
0.751
0.790
0.766
0.754
0.726
0.445
0.733
0.746
0.720
0.742
0.696
0.362
0.647
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تابع اجلدول رقم ()1
6
10
12
13
14
15
17
22
26
27
7
8
9
11
16
20

يتقبل الأ�ساتذة وزمالئي الطلبة �أفكاري ويحرتمونها
�أهتم مبالحظات املجموعة ور�أيها
�أتخلى عن رغباتي ال�شخ�صية مل�صلحة املجموعة
تتاح يل فر�صة املناق�شة يف الق�ضايا العامة
�أتفاعل مع زمالئي و�أ�شاركهم يف الن�شاطات التعليمية املختلفة داخل اجلامعة
وخارجها
�أتفاعل مع زمالئي و�أ�شاركهم يف املهارات االجتماعية املتنوعة داخل اجلامعة
وخارجها
�أنخرط يف العمل التطوعي الفردي واجلماعي
ي�صغي الآخرون �إىل حديثي باهتمام
�أ�ؤمن ب�أهمية االكت�شاف ومواكبة التطور يف التقدم العلمي
�أ�سهم يف اقرتاح احللول الناجحة حلل امل�شكالت الطالبية
امل�س�ؤولية
�أقدر ال�صفات املميزة يف �شخ�صيات الآخرين
يتطور �إدراكي بقيمة �صفاتي وقيمة �صفات �ألآخرين املختلفة وال �أحاول �أن �أقلل من
تلك القيمة
يقدر الآخرون ال�صفات املميزة يف �شخ�صيتي
�أعمل على الإفادة من الوقت املتاح للنقا�ش
�أهتم بق�ضايا �أبناء املجتمع كافة بغ�ض النظر عن �أعراقهم و�أديانهم ومقدراتهم
�أ�صغي حلديث الآخرين باهتمام
الكلي

الو�سط
احل�سابي
1.80
1.58
1.85
1.94
2.07

االنحراف
املعياري
0.705
0.673
0.707
0.738
0.740

2.05
1.99
1.74
1.59
1.91
1.606
1.37
1.44
1.70
1.84
1.75
1.54
1.846

0.764
0.739
0.673
0.720
0.745
0.389
0.594
0.617
0.677
0.711
0.716
0.653
0.314

ثانيا ً :مناق�شة ال�س�ؤال الثاين

ن�ص ال�س�ؤال الثاين على «هل تختلف املمار�سة الدميقراطية للطلبة باختالف اجلن�س ،نوع

الكلية ،وال�سنة الدرا�سية ،واملوقع اجلغرايف؟»

وللك�شف عن �أثر اختالف اجلن�س يف املمار�سات الدميقراطية على جماالت الأداة ،والأداة

ب�شكل عام فقد مت ا�ستخدام اختبار «ت» ( ،)t-testواجلدول رقم ( )2الآتي يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()2
اختبار (ت) واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأفراد عينة
الدرا�سة على جماالت الأداة ح�سب متغري اجلن�س
الداللة
درجات
الو�سط
االنحراف املعياري قيمة ت
اجلن�س
املجال
الإح�صائية
احلرية
احل�سابي
0.394
1.911
ذكور
0.426
449
0.796 -1احلرية
0.391
1.941
�إناث
0.462
2.019
ذكور
0.644
449
0.463 -2العدالة
0.429
2.038
�إناث
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املجال
 -3امل�شاركة
 -4امل�س�ؤولية
 -5الكلي

اجلن�س
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث

الو�سط
احل�سابي
1.816
1.827
1.667
1.554
1.853
1.840

داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة 0.05 =α

تابع اجلدول رقم ()2
االنحراف املعياري
0.379
0.348
0.403
0.369
0.239
0.301

قيمة ت

درجات
احلرية

الداللة
الإح�صائية

0.336-

449

0.737

3.111

449

*0.002

0.132

449

0.895

يالحظ من اجلدول ال�سابق رقم (� )2أن متغري اجلن�س كان له �أثر ٌ ذو داللة �إح�صائية على

املجال الرابع (امل�س�ؤولية) فقط ،وعند الرجوع �إىل املتو�سطات احل�سابية ف�إنه يت�ضح �أن ذلك

الأثر كان ل�صالح الذكور ،مما يعني �أن تقييم الذكور يف هذا املجال كان �أعلى مما هو لدى الإناث.
�أما باقي جماالت الدرا�سة وجمموع جماالت الدرا�سة فلم يظهر �أي �أثر دال �إح�صائيًا يف تقييم

�أفراد عينة الدرا�سة تعزى �إىل متغري اجلن�س.

وللك�شف عن �أثر اختالف متغري نوع الكلية (علمية� ،إن�سانية) يف املمار�سات الدميقراطية

على جماالت الأداة ،والأداة ب�شكل عام فقد مت ا�ستخدام اختبار «ت» ( .)t-testواجلدول الآتي رقم

( )3يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()3
اختبار (ت) واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأفراد عينة الدرا�سة
على جماالت الأداة ح�سب متغري نوع الكلية (علمية� ،إن�سانية)
الداللة
درجات
الو�سط
االنحراف املعياري قيمة ت
اجلن�س
املجال
االح�صائية
احلرية
احل�سابي
0.390
1.936
علمية
0.476
449
0.713
 -1احلرية
0.398
1.908
�إن�سانية
0.441
2.014
علمية
0.288
449
1.064 -2العدالة
0.450
2.062
�إن�سانية
0.362
1.844
علمية
0.053
449
1.937
 -3امل�شاركة
0.361
1.774
�إن�سانية
0.381
1.623
علمية
0.187
449
1.322
 -4امل�س�ؤولية
0.404
1.571
�إن�سانية
0.312
1.854
علمية
0.271
449
1.102
 -5الكلي
0.319
1.829
�إن�سانية
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة 0.05 =α

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يالحظ من اجلدول ال�سابق رقم (� )3أن متغري نوع الكلية (علمية� ،إن�سانية) لي�س له �أثر ٌ ذو
وللك�شف عن �أثر اختالف ال�سنة الدرا�سية يف تقييم الطلبة للممار�سات الدميقراطية

على جماالت الأداة ،والأداة ب�شكل عام فقد مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي (،)ANOVA

واجلدول رقم ( )4الآتي يو�ضح ذلك.

اجلدول رقم ()4
حتليل التباين الأحادي لأفراد عينة الدرا�سة على جماالت ممار�سات
الدميقراطية ح�سب متغري ال�سنة الدرا�سية
الداللة
متو�سط
درجات
جمموع
املجال
قيمة ف االح�صائية
املربعات
احلرية
املربعات
0.424
0.969
0.149
4
0.598
بني املجموعات
 -1احلرية
0.154
446
داخل املجموعات 68.801
450
69.399
املجموع
0.749
0.482
0.0095
4
0.383
بني املجموعات
 -2العدالة
00.199
446
داخل املجموعات 88.539
450
88.922
املجموع
0.637
0.636
0.0048
4
0.336
بني املجموعات
0.132
446
داخل املجموعات 58.896
 -3امل�شاركة
450
59.232
املجموع
0.163
1.640
0.247
4
0.988
بني املجموعات
0.151
446
داخل املجموعات 67.181
 -4امل�س�ؤولية
450
68.169
املجموع
0.432
0.979
0.00967
4
0.387
بني املجموعات
0.00978
446
داخل املجموعات 44.058
الكلي
450
44.445
املجموع

* ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى الداللة 0.05 =α

يبني اجلدول رقم ( )4عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05= αيف

تقييم الطلبة للممار�سات الدميقراطية تعزى ال�سنة الدرا�سية على جميع جماالت املمار�سات
الدميقراطية.

وللك�شف عن �أثر اختالف املوقع اجلغرايف يف تقييم الطلبة للممار�سات الدميقراطية على

جماالت الأداة ،والأداة ب�شكل عام فقد مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ( ،)ANOVAواجلدول

رقم ( )5الآتي يو�ضح ذلك.
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املجال
 -1احلرية
 -2العدالة
 -3امل�شاركة
 -4امل�س�ؤولية
الكلي
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اجلدول رقم ()5
حتليل التباين الأحادي لأفراد عينة الدرا�سة على جماالت ممار�سات
الدميقراطية ح�سب متغري املوقع اجلغرايف
درجات
جمموع
متو�سط قيمة ف الداللة الإح�صائية
احلرية املربعات
املربعات
0.084
2.486
0.381
2
0.762
بني املجموعات
0.153
448
68.637
داخل املجموعات
450
69.399
املجموع
5.387
1.044
2
2.088
املجموعات
بني
*0.005
0.194
448
86.834
داخل املجموعات
450
88.922
املجموع
0.717
0.333 0.00439
2
0.0087
بني املجموعات
0.132
448
59.144
داخل املجموعات
450
59.232
املجموع
0.191
1.660
0.251
2
0.502
بني املجموعات
0.151
448
67.668
داخل املجموعات
450
68.169
املجموع
0.319
1.0185 0.117
2
0.234
بني املجموعات
0.0098
448
44.211
داخل املجموعات
450
44.445
املجموع

* ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى الداللة 0.05 =α

يبني اجلدول رقم ( )5وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05 = α

يف تقييم الطلبة للممار�سات الدميقراطية تعزى ملتغري املوقع اجلغرايف على املجال الثاين
(العدالة) ،ولتحديد هذه الفروق بني املواقع اجلغرافية فقد مت ا�ستخدام اختبار نيومان -كولز

للمقارنات البعدية ملجال (العدالة) واملبينة نتائجه يف اجلدول رقم ( )6الآتي.

اجلدول رقم ()6
نتائج اختبار نيومان -كولز للمقارنات البعدية على املجال الثاين
«العدالة» ح�سب متغري املوقع اجلغرايف
�شمال
جنوب
و�سط
و�سط
*0.601
*0.822
0.220جنوب
*0.8220.220
�شمال
*0.601-

* ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى الداللة 0.05 =α

يبني اجلدول رقم ( )6وجود فروقات بني متو�سطات املوقع اجلغرايف (الو�سط ،متو�سط

ح�سابي =  )2.129و(اجلنوب ،متو�سط ح�سابي =  )1.965و(ال�شمال ،متو�سط ح�سابي = )2.009

�ضمن جمال (العدالة) وهي فروق ذات داللة اح�صائية على م�ستوى ( )0.05 = αوهي ل�صالح
(الو�سط).

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
نتائج ال�س�ؤال الثاين تك�شف لنا �أن لي�س هناك داللة �إح�صائية ملتغري اجلن�س وال�سنة

يف ذلك ت�شابه الظروف التي يواجهها ال�شباب يف الأردن بغ�ض النظر عن جن�سهم وعمرهم

وميولهم الأكادميية .حيث يتعر�ض اجلميع �إىل نف�س التن�شئة والظروف الأ�رسية واالجتماعية
وال�سيا�سية والثقافية ،الأمر الذي يقارب ال�شباب ب�شكل عام �ضمن هذه الفئة العمرية �إىل

نف�س الثقافة واالهتمامات.

�إال �أن نتائج هذا ال�س�ؤال ك�شفت �أن هناك داللة �إح�صائية ملتغري اجلن�س على املجال الرابع

أي�ضا لي�ست مفاجئة لأن املجتمع الأردين كما
«امل�س�ؤولية» ل�صالح الذكور وهذه النتيجة � ً
يف املجتمعات العربية ،جمتمع �رشقي ذكوري يعر�ض ال�شباب الذكور خلربات ومعارف �أكرث من

الإناث الأمر الذي له ت�أثري �إيجابي على وعيهم ومعرفتهم وم�س�ؤوليتهم.

�أما بالن�سبة ملتغري املوقع اجلغرايف ف�إن نتائج هذا ال�س�ؤال تو�ضح �أن هناك داللة �إح�صائية

ل�صالح منطقة «الو�سط» وميكن �أن تربر هذه النتيجة �إىل قرب اجلامعات يف هذه املنطقة
من العا�صمة ال�سيا�سية الأردنية الأمر الذي يحمل تلك اجلامعات ثقال ً �سيا�سيا ً واجتماعياً،

أي�ضا طلبة اجلامعات يف منطقة «الو�سط» طلبة غري متجان�سني ،حيث يربز التنوع الثقايف
و� ً

واالجتماعي واالقت�صادي والفكري �ضمن فئات طلبة تلك اجلامعات ،الأمر الذي يرثي الثقافة
اجلامعية فيها.

ثالثاً :مناق�شة ال�س�ؤال الثالث

ن�ص ال�س�ؤال الثالث على «هل هناك عالقة بني درجة ممار�سة الطلبة يف اجلامعات الأردنية

للممار�سات الدميقراطية ودور اجلامعات يف تطوير وار�ساء وت�شجيع املمار�سات الدميقراطية
بني طلبتها؟»

اجلدول رقم ()7
معامل ارتباط بري�سون بني جماالت املمار�سات الدميقراطية وجماالت دور الإدارات اجلامعية
املجموع
الن�شاطات
القوانني
احلرية
*0.488
*0.439
*0.468
وامل�ساواة
العدالة
*0.433
*0.412
*0.385
امل�شاركة
*0.383
*0.336
*0.380
امل�س�ؤولية
*0.296
*0.227
*0.340
املجموع
*0.506
*0.449
*0.497

* ذات داللة �إح�صائية على م�ستوى الداللة 0.05 =α
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و�أداتي الدرا�سة ككل ،حيث بلغ معامل االرتباط الكلي بني الأداتني ( .)0.506وبلغت �أعلى

عالقة ارتباطية �إيجابية بني جمال «احلرية» وجمال «القوانني» حيث بلغ معامل االرتباط بينهما
( .)0.468وباملرتبة الثانية جاءت العالقة االرتباطية بني جمال «احلرية» وجمال «الن�شاطات»

حيث بلغ معامل االرتباط بينهما (.)0.439

نتائج ال�س�ؤال الثالث تظهر �أن هناك عالقة ارتباطية �إيجابية متو�سطة بني دور اجلامعات

الأردنية وممار�سات الطلبة للقيم الدميقراطية ،وهذه النتيجة مقبولة حيث �إ َّن قوانني وتعليمات

اجلامعات الأردنية ت�شجع وت�سمح بتعزيز القيم الدميقراطية والتنمية ال�سيا�سية بني طلبتها
لإيجاد املواطن ال�صالح امل�شارك وامل�س�ؤول يف خدمة الوطن يف جميع املجاالت ،وذلك من

خالل احلوار وامل�شاركة يف عملية �صنع واتخاذ القرار ويف انتخابات جمال�س الطلبة والأندية
الطالبية املختلفة.

التو�صيات

�أما التو�صيات التي ميكن �أن يتم اقرتاحها ا�ستنادا ً �إىل نتائج هذه الدرا�سة فهي ،تعزيز

توجهات الطلبة نحو النماذج القيادية والدميقراطية املوجودة داخل اجلامعات وخارجها .وعقد
دورات وور�ش عمل للطلبة لتعزيز �إدراكهم لذاتهم ونحو الآخرين .كذلك الت�أكيد على �إبراز
�شخ�صية الطالب يف املحا�رضات وجعله حمور العملية التعليمية التعلمية و�أ�سا�س احل�صول

على احلقيقة املعرفية .والقيام بعدد من الأبحاث والدرا�سات املتعلقة بدور اجلامعات الأردنية
وممار�سة الطلبة للقيم الدميقراطية متناولة عدد من املتغريات الأخرى غري التي مت تناولها يف

هذه الدرا�سة مثل احلالة االقت�صادية ،واحلالة االجتماعية ،والعمر .بالإ�ضافة �إىل االهتمام �أكرث

بالأحوال املتعلقة بعملية التدري�س والبحث العلمي وخدمة املجتمع يف اجلامعات حتى يقوم
�أع�ضاء هيئة التدري�س بعملهم على �أكمل وجه مما قد ينعك�س على دور اجلامعات يف تعزيز
املمار�سات الدميقراطية لدى الطلبة.

بالإ�ضافة �إىل العمل على تقوية الأوا�رص التي تربط �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب

والإداريني عن طريق �إزالة احلواجز الإدارية التي كثريا ً ما ت�ضع �سدودا ً بني فئات الن�سيج الب�رشي
يف اجلامعة .فاللقاءات املنظمة ميكن �أن ت�ؤثر يف فعالية وتعزيز املمار�سات الدميقراطية ،والتي

ميكن �أن جتمع عنا�رص من كليات ومراكز متعددة لفرتات حمدودة ميكن �أن تفتح قنوات توا�صل
ومعرفة وفهما ً م�شرتكا ً وميكن لها �أن جتعل من الأفراد جماعة متحدة ومت�آلفة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
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