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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة اقرتاح ر�ؤية تربوية ل�سمات التعليم اجلامعي امل�ستقبلي يف
اجلامعات الأردنية يف �ضوء متطلبات جمتمع املعرفة ،من خالل الك�شف عن درجة
مواءمة التعليم اجلامعي احلايل يف اجلامعات الأردنية ملتطلبات جمتمع املعرفة.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )169ع�ضوا ً من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،منهم ( )120من
اجلامعة الأردنية ،و( )49من جامعة الزيتونة .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،طور الباحثان
�أداة الدرا�سة التي تكونت يف �صورتها النهائية من ( )40فقرة� .أظهرت نتائج الدرا�سة
درجة متو�سطة جلميع جماالت �أداة الدرا�سة .ويف �ضوء هذه النتائج مت اقرتاح ر�ؤية
تربوية ل�سمات التعليم اجلامعي امل�ستقبلي يف اجلامعات الأردنية يف �ضوء متطلبات
جمتمع املعرفة .و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تطبيق الر�ؤية الرتبوية املقرتحة ل�سمات
التعليم اجلامعي امل�ستقبلي يف اجلامعات الأردنية يف �ضوء متطلبات جمتمع املعرفة
يف اجلامعات الأردنية ،واجلامعات العربية.
الكلمات املفتاحية :التعليم اجلامعي ،اجلامعات الأردنية ،جمتمع املعرفة.

* تاريخ ت�سلم البحث2010/5/30 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2011/8/4 :م

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

2012  دي�سمرب4  العدد13 املجلد

515

A Proposed Educational Vision for the Future Higher Education
Features in Jordanian Universities in the Light of the
Knowledge Society Requirements
Dr. Manal S. Shanaa
Dr. Mohammad H. Altarawneh
Dept. of Educational Sciences
Dept. of Educational Sciences
Al-Zaytoonah Jordanian Private University Al-Zaytoonah Jordanian Private University

Abstract
This study aimed at proposing educational vision for the future higher education features in Jordanian universities in the light of the knowledge society
requirements, through identifying harmonization degree of current university
education in Jordanian universities to the requirements of the knowledge society. The sample consisted of (169) staff member: (120) staff member from the
University of Jordan and (49) staff member from Al-Zaytoonah University.
The study tool was developed to consist (40) items in its final version. The
study indicated that all the areas obtained medium degree. In the light of the
study results, an educational vision has been proposed for the future higher
education features in Jordanian universities in the light of the knowledge society requirements. The study recommended in the importance of applying the
proposed educational vision for the future higher education features in Jordanian universities in the light of the knowledge society requirements.
Key words: higher education, Jordanian universities, knowledge society.
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املقدمة

تعي�ش جمتمعات القرن احلادي والع�رشين مناخات مليئة بامل�ستجدات واملتغريات يف ظل

ثقافة االنفتاح ،والتفجر املعريف واملعلوماتي التي �أفرزتها العوملة وما واكبها من ثورة يف
االت�صاالت والتكنولوجيا التي جعلت من املعرفة �أ�سا�سا يقود �إىل االبتكار والتقدم يف هذه
املجتمعات� ،إذ �أ�صبحت املعرفة متثل �أ�صال واحدا و�أهم عوامل الإنتاج التي حتظى ب�أولوية

خا�صة يف االقت�صاد اجلديد القائم على املعرفة ،كما �أ�صبحت املعرفة �أداة لإيجاد القيمة
امل�ضافة يف خمتلف قطاعات وم�ؤ�س�سات املجتمع.

وتدل امل�ؤ�رشات االقت�صادية واالجتماعية والثقافية على �أن املوجة الثالثة من تقدم وتطور

املجتمعات ،هي يف الواقع تقدم مبني على املعرفة املتخ�ص�صة ،والتي �أ�صبحت متثل موردا
مهما يجب تعزيزه وتطويره وتوظيفه لالرتقاء مبجمل �أن�شطة وقطاعات املجتمع،
ا�سرتاتيجيا
ً
�إذ يذكر دركر )� (Drucker, 1999أن املعرفة ال ت�سمى معرفة �إال �إذا طبقت� ،أي ظهرت

يف ممار�سة الفرد يف العمل واملجتمع ،وهي ال تكون منتجة لقيمة �إال عندما ت�ستعمل

ك�أ�سا�س للعمليات واملهارات .كما ي�شري غنيم (� )2004إىل �أن املعرفة هي ناجت التعليم والتعلم
والن�شاطات التي تركز على الإبداع وا�ستغالل اخلربات ،وهي القيمة امل�ضافة �إىل ال�سلوك

واملمار�سات.

والواقع �أن هذه املفاهيم اجلديدة لأهمية املعرفة والدور املحوري الذي ت�ؤديه يف التنمية

الإن�سانية وتطورها �أحدثت حتوالت جوهرية يف ال�سياق املجتمعي للألفية الثالثة ،و�أظهرت

اجتاهات جديدة ،ور�ؤى تهدف �إىل �إ�صالح هذا ال�سياق باجتاه اكت�ساب املعرفة و�إنتاجها ،وتوظيفها

واعتمادها مبد�أ ناظما للحياة الب�رشية ،بهدف تطوير نه�ضة �إن�سانية ت�سهم يف التحول �إىل
ما يعرف مبجتمع املعرفة.

وي�شري تقرير التنمية الإن�سانية (� )2003إىل �أن بناء جمتمع املعرفة يتطلب �أعماال ً �إبداعية

ت�سهم يف ن�شوء حركة جمتمعية تقوم على �إطالق الطاقات الب�رشية اخلالقة يف املجتمع

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وتوظيفها بكفاءة ،ويعرف ذلك التقرير جمتمع املعرفة ب�أنه

«ذلك املجتمع الذي يقوم

واالجتماعي واخلدمي و�صوال �إىل االرتقاء باحلالة الإن�سانية باطراد �إىل حيث تعد املعرفة
ركيزة �أ�سا�سية يف �سبيل بلوغ الغايات الإن�سانية اخلالقة» .ويذكر التقرير �أن ثمة رابطة
قوية بني اكت�ساب املعرفة واملقدرة الإنتاجية للمجتمع تتجلى يف الأن�شطة الإنتاجية ذات
القيمة امل�ضافة العالية املبنية على الكثافة املعرفية التي حتدد تناف�سية املجتمع على

ال�صعيد العاملي .ومن هذا املنطلق �أفرز التقرير �أركانا خم�سة لبناء جمتمع املعرفة هي

«�إطالق حريات الر�أي والتعبري والتب�رص والتنظيم و�ضمانها باحلكم ال�صالح ،والن�رش الكامل

لتعليم راقي النوعية وتر�سيخ مبد�أ التعلم مدى احلياة ،وايالء عناية خا�صة للنهو�ض بالتعليم
العايل والتعلم مدى احلياة ،وتوطني العلم وبناء مقدرة ذاتية يف البحث العلمي والتطوير
التكنولوجي يف جميع الن�شاطات املجتمعية ،والنمو احلثيث نحو منط �إنتاج املعرفة يف البيئة

االجتماعية واالقت�صادية ،و�أخريا ت�أ�سي�س منوذج معريف �أ�صيل ومنفتح وم�ستنري» .وقد �أ�شار
التقرير �إىل �أهمية �إيالء عناية خا�صة للنهو�ض بالتعليم اجلامعي الذي يكت�سب �أهمية خا�صة

يف املجتمع تتمثل ب�إك�ساب املعرفة واملهارات املتقدمة خا�صة ،وعالقته ب�أن�شطة البحث
والتطوير التكنولوجي.

ويذكر خ�صاونة (� )2001أن العامل يعي�ش حقبة املوجة الثالثة من التقدم االقت�صادي املبني

على املعرفة وتنمية املهارات وا�ستخدام املعلومات وو�سائل التكنولوجيا احلديثة ،واجلامعة هي

التي �ستقود تطور هذه املعرفة والتكنولوجيا والبحث العلمي و�سبل تفعيلها داخل خطوط
الإنتاج املختلفة يف املجتمع ،وهي التي �سترثي قطاعات الإنتاج واخلدمات باخلربة العملية

وتر�شد امل�سار الأكادميي وتربطه مبواقع العمل حمدثة التطور والتقدم احلقيقي.

كما ي�شري طعمة والبندري (� )2004إىل �أن عوملة قطاع االقت�صاد واخلدمات املهنية ،والنمو

ال�رسيع للمعلومات وتكنولوجيا االت�صال وتغريها اجلذري قد �أدى �إىل تزايد الطلب على �أ�صحاب
االخت�صا�ص يف خمتلف جماالت احلياة ،مما رفع قدر الدور الذي ت�ؤديه م�ؤ�س�سات التعليم العايل

يف تنمية املجتمعات ورفدها باملخرجات الرتبوية املتخ�ص�صة التي تخدم هذه القطاعات.

ويف هذا ال�صدد ،ي�ؤكد بدران وكمال ( )2006على �أن التعليم اجلامعي ميثل نظاما ً فرعيا ً

يخ�ضع يف حركته وتطوره للنظام الكلي للمجتمع الذي يحتويه ،ويعد �أداة �أ�سا�سية ت�سهم

يف تكوين الفرد واملجتمع وبلورة مناحي تطوره ،كما يربز التعليم اجلامعي املواهب الفكرية

والطاقات اخلالقة لهذا املجتمع� .إن ما �سبق يقود للقول ب�أن الو�صول �إىل جمتمع املعرفة
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احلايل الذي تقدمه ،خا�صة يف �سياق احلاجة املتزايدة �إىل اخلدمات التعليمية املتناغمة مع
انتقال املجتمع نحو منوذج معريف قائم على التعليم امل�ستمر للجميع ،وهو النموذج الذي

بد�أ يحل تدريجيا حمل النموذج ال�سائد القائم على االنتقاء يف التعلم والدرا�سة خالل فرتة
حمدودة.

ويف هذا االجتاه يذكر فرجاين (� )2005أنه ال بد من حدوث حتوالت يف التعليم العايل جلعله

متنا�سقا مع جمتمع املعرفة الذي بد�أت مالحمه يف الظهور يف حقبة ما بعد املجتمع

ال�صناعي ،ومن هذه التحوالت ظهور منظومة جديدة للتعليم اجلامعي تعمل على احلد

من التعليم القائم على قاعات املحا�رضات وما حتويه من و�سائل تعليمية حمدودة ،وتتبنى
�أمنوذجا ً جديدا ً للتعليم اجلامعي يو�صف ب�أنه تعليم تفاعلي انت�شاري ذكي وتعاوين ،يتبنى
درجة عالية مل�شاركة الطالب وتطوير �إمكاناته ومواهبه ،كما ت�شتمل هذه املنظومة على
ر�ؤية لتطوير التعليم اجلامعي با�ستمرار وحفز دميومة الرغبة يف التعليم و�صوال �إىل حتقيق

مبد�أ التعلم مدى احلياة ،والذي يعرفه جوهر ( )2009ب�أنه” التعليم الذي يوائم بني ثالث قوى
هي املناف�سة التي حترك احلوافز ،والتعاون الذي يعطي مزيدا من القوة و�أخريا التما�سك الذي

يحقق الوحدة .ويكت�سب مفهوم التعلم مدى احلياة �أهمية كربى يف العامل احلايل� ،إذ �إن
التغري املت�سارع يف املعرفة و�أنظمة التكنولوجيا يف عامل الأعمال واالقت�صاد يتطلب من
ثم ف�إنه ينبغي تطوير �آليات
العاملني تطوير وحتديث مهاراتهم ملواكبة هذه التغريات ،ومن ّ
على �صعيد التعليم اجلامعي لإتاحة الفر�صة �أمام العاملني يف امليادين املختلفة لتطوير

مهاراتهم وتنمية كفايتهم بانتظام وطوال حياتهم.

ويذكر فيليب �ألتباك امل�شار �إليه يف حممود ونا�س (� )2003إىل �أن اجلامعة هي منبع الإعداد

الرئي�س جلميع املهن رفيعة امل�ستوى ،ومن هذا املنطلق فال بد من الرتكيز على �رضورة التجديد

يف التعليم اجلامعي� ،إذ تربز �أهم مالمح هذا التجديد يف االهتمام باالخت�صا�صات التي ت�سهم
يف تنمية اخلربات املت�صلة باللغات الأجنبية واحلا�سوب ،وا�ست�رشاف ر�ؤية للربامج واملناهج

امل�ستقبلية ودرجة ارتباطها بالتقدم العلمي وحتدياته ،وا�شتمال هذه املناهج على تعلم نظري

وعملي وهو ما ي�سمى بالتعلم يف مواقع العمل ،و�رضورة ارتباط املناهج بالبيئة املحيطة
واملجتمع ،كما تتجلى مالمح هذا التجديد بتبني ا�سرتاتيجيات التدري�س املتعلقة بتنمية
مفهوم التعلم الذاتي واملرتبطة بالتفكري واال�ستنتاج والتعلم مدى احلياة وربط النظرية

بالتطبيق ،وا�ستخدام م�صادر وو�سائل تكنولوجيا عالية الكفاءة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وتعد الأردن واحدة من الدول التي واكبت املوجة احلديثة من التحول �إىل التقدم والتطور

الوطنية للتعليم يف الأردن ومن �ضمن ما جاء فيها� .أن النظام الرتبوي الأردين يتطلع �إىل
متكني الأفراد من �إتقان مهارات ومعارف جديدة وخلق التزام وطني بالتعلم امل�ستمر مدى

احلياة ،وا�ستخدام املعلومات والتكنولوجيا يف �إدارة املعرفة وتوليدها وتطبيقها ،و�إعداد طلبة

ميتلكون التوجهات واملهارات الالزمة للنجاح يف ظل اقت�صاد قائم على املعرفة ،وتطوير
�أنظمة تكنولوجية توفر معلومات ومعرفة متخ�ص�صة للتحول من جمرد اكت�ساب املعرفة

�إىل مهارات �إنتاجها و�إدارتها وتوظيفها ،والعمل على تطوير بيئات تعليمية فعالة وداعمة
قائمة على املعرفة والبحث العلمي” (الإ�سرتاتيجية الوطنية.)2006 ،

ويوجد يف الأردن ثمان وع�رشون جامعة ر�سمية وخا�صة تقدم تعليما جامعيا ملا يقارب

من ربع مليون طالب للعام الدرا�سي ( 2010/2009موقع اجلامعة الأردنية .)2009 ،وهذا

العدد ميثل ن�سبة ال ي�ستهان بها من جممل عدد املجتمع الأردين .وت�سعى هذه اجلامعات

من خالل ما تقدمه لطلبتها من تعليم جامعي �إىل تزويد املجتمع الأردين بخربات تعليمية
م�ستمرة مدى احلياة ذات �صلة وثيقة بحاجاته الراهنة وامل�ستقبلية ،وذلك ا�ستجابة للتنمية

االقت�صادية امل�ستدامة وحتفيزها عن طريق �إعداد القوى الب�رشية امل�ؤهلة واملدربة .وهذا ما

�سوغ للباحثني اقرتاح ر�ؤية تربوية ل�سمات التعليم اجلامعي امل�ستقبلي يف اجلامعات الأردنية
يف �ضوء متطلبات جمتمع املعرفة.

وت�أ�سي�سا ً على ما �سبق ،ومن خالل ا�ستعرا�ض الأدبيات ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة ،متكن

الباحثان من احل�صول على بع�ض الدرا�سات العربية والأجنبية ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة
احلالية ،وقد مت ّ ت�صنيفها يف فئتني ،فئة الدرا�سات التي تتعلق ب�سمات التعليم اجلامعي ،وفئة

الدرا�سات التي تتعلق مبجتمع املعرفة.

ففيما يتعلق ب�سمات التعليم اجلامعي� ،أجرى جرادات و�سرتاك ( )2001درا�سة هدفت التعرف

�إىل التوقعات امل�ستقبلية املرغوب فيها للتعليم اجلامعي الر�سمي يف الأردن خالل الع�رش
�سنوات الأوىل من القرن احلادي والع�رشين� .أظهرت نتائج الدرا�سة احلاجة �إىل ر�سم �سيا�سات
وخطط لتطوير مقدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س للتعامل مع امل�ستجدات املعرفية يف التدري�س
اجلامعي ،والتوجه نحو رفع م�ستوى الطلبة يف اللغتني العربية والإجنليزية وعلم احلا�سوب،

وفيما يتعلق بالبحث العلمي �أظهرت النتائج �أهمية و�ضع خطط للتن�سيق بني اجلامعة
وم�ؤ�س�سات املجتمع لدعم م�رشوعات البحث العلمي ،وفيما يخ�ص حزمة املجتمع خل�صت
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الدرا�سة �إىل �رضورة �إن�شاء مراكز ملتابعة اخلريجني يف �سوق العمل والتو�سع يف امل�رشوعات
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اخلدمية التي تقدمها اجلامعات بالتعاون مع م�ؤ�س�سات وقطاعات املجتمع املحلي.

و�أجرى مر�شد ( )Mourchid, 2003درا�سة هدفت تقييم القوى املحلية والعاملية املحفزة

ل�سيا�سات �إ�صالح التعليم العايل يف املغرب ،و�إىل تقييم ا�ستجابة وا�ستعداد اجلامعات املغربية
للإ�صالح� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك فجوة كبرية بني التعليم العايل املحلي والتعليم

العايل .كما �أظهرت النتائج �أن العوملة متثل املر�آة التي تعك�س امل�شكالت املحلية والعوائق
التي ت�سهم يف انهيار التعليم العايل يف املغرب ،و�شجعت الدرا�سة وا�ضعي ال�سيا�سات
التعليمية على تنمية ال�شعور ب�أهمية ر�سالة التعليم العايل يف املجتمع املغربي .زيادة على

ما �سبق� ،أظهرت النتائج �أهمية و�ضع ا�سرتاتيجيات لتح�سني نوعية التعليم وحتديث قطاع

التعليم العايل.

�أما درا�سة �سورطي ( )2005التي هدفت �إىل حتليل العالقة بني االقت�صاد املعريف والتعليم

العايل يف الوطن العربي ،فقد �أظهرت نتائجها �أن لالقت�صاد املعريف مظاهر ت�أثري يف التعليم

العايل يتمثل �أهمها يف �إقامة عالقة �رشاكة بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل و�أماكن العمل
من جهة �أخرى ،وجعل اجلامعات مراكز للبحث العلمي و�إنتاج املعرفة ،وتبني اجلامعات للتعلم

مدى احلياة .كما �أ�شارت نتائج تلك الدرا�سة �إىل �رضورة �سعي اجلامعات لتزويد الطلبة باملهارات

اجلديدة التي يتطلبها االقت�صاد املعريف .و�أ�شارت تلك النتائج �أي�ضا ً �إىل �ضعف يف مقدرة
اجلامعات العربية ب�أو�ضاعها احلالية على مواكبة حتديات ومتطلبات االقت�صاد املعريف.

وهدفت درا�سة كاريرا ( )Carrera, 2005التعرف �إىل ما يتيحه التعليم اجلامعي للطلبة

من مهارات ات�صال ومعرفة تكنولوجية وما يتطلبه �سوق العمل من مهارات تكنولوجية
ومعرفة متخ�ص�صة وكفاءات فنية� .أظهرت نتائج الدرا�سة وجود حاجة ما�سة �إىل تطوير
املهارات التكنولوجية التعليمية و�أ�ساليب االت�صال التكنولوجي وتكنولوجيا االت�صال.

�أما الدرا�سات التي تناولت جمتمع املعرفة فهي درا�سة كاموجاوا ()Kamogawa, 2003

التي هدفت تقييم �سيا�سة الإ�صالح التعليمي يف �ضوء ع�رص تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف اجلامعات املاليزية بهدف التو�صل �إىل �إن�شاء جمتمع معريف يف ماليزيا .تكونت
عينة الدرا�سة من  9000طالب من جن�سيات خمتلفة من طلبة اجلامعات املاليزية� .أظهرت

نتائج الدرا�سة فعالية ا�ستخدام التكنولوجيا يف الإ�صالح التعليمي ،كما �أظهرت �أن هذه
الربامج �ساهمت يف تقارب الطلبة املعريف والثقايف ب�صورة كبرية بغ�ض النظر عن نوع اجلن�س

والعرق.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
و�أجرى رجا�سينغام ( )Rajasingham, 2004درا�سة هدفت اقرتاح �أمنوذج فعال لت�أ�سي�س

�أظهرت الدرا�سة �رضورة حت�سني مهارات الطلبة وت�أهيلهم للعمل يف ظل جمتمع معريف

منتج .كما �أظهرت النتائج �أهمية طرح مناذج جديدة للتعليم اجلامعي يركز على توظيف
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف بنيته التحتية ،و�إيالء �أهمية لالجتاه للتدري�س املعريف

لأهمية املعرفة يف دعم امليزة التناف�سية للمجتمع.

وهدفت درا�سة بحري (� )2004إىل حتديد التوجهات املطلوبة من اجلامعة العربية يف خدمة

جمتمع املعرفة� .أظهرت نتائج الدرا�سة جمموعة من هذه التوجهات كتوفري القوى العاملة

املدربة ،والعمل على تنويع وتو�سيع التعليم اجلامعي و�إيالء �أهمية خا�صة للتعليم امل�ستمر
ومتكني الطلبة يف ا�ستخدام اللغة الإجنليزية ،و�أخريا اختيار التكنولوجيا املتطورة ملواكبة

جمتمع املعرفة وتوفري التخ�صي�ص املايل الكايف للإنفاق على �إنتاج املعرفة اجلديدة.

�أما درا�سة تركماين ( )2009فقد هدفت التعرف �إىل متطلبات الو�صول �إىل جمتمع املعرفة

العربي .و�أظهرت نتائجها احلاجة �إىل و�ضع ا�سرتاتيجية معلوماتية على م�ستوى الدولة العربية

الواحدة والعامل العربي ككل .كما �أظهرت �رضورة حتديد وتوفري البنية التحتية ال�رضورية ملوارد

وو�سائل تكنولوجيا املعلومات وتطبيقها وخدماتها ،والعمل على تطوير النظم التعليمية
وفق مقت�ضيات املعرفة ،و�إن�شاء �شبكة عربية للمعلومات اال�سرتاجتية لعملية التنمية
الثقافية ال�شاملة.

موقع الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة

اتفقت هذه الدرا�سة مع الدرا�سات ال�سابقة يف ا�ستعرا�ض مفهوم جمتمع املعرفة والركائز

الأ�سا�سية التي تدعم تطور املجتمعات لت�صبح جمتمعات معرفة ،كما اتفقت مع الدرا�سات

ال�سابقة يف اعتبار التعليم اجلامعي وتطويره مبا يتواءم ومتطلبات جمتمع املعرفة مطلبا
رئي�سا للو�صول �إىل بناء جمتمع املعرفة .ومتيزت هذه الدرا�سة باقرتاح ر�ؤية م�ستقبلية ل�سمات
التعليم اجلامعي امل�ستقبلي يف اجلامعات الأردنية يف �ضوء متطلبات جمتمع املعرفة ،وهو ما

مل تقم به درا�سة �سابقة يف حدود علم الباحثني.

م�شكلة الدرا�سة

�إن التعليم اجلامعي يف الألفية الثالثة مل يعد ترفا ً ثقافياً ،و�إمنا هو و�سيلة لتقدم املجتمع
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جامعة م�ستقبلية متتلك االحتياجات التعليمية الالزمة لت�أ�سي�س جمتمع معريف عاملي.
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ورقيه وتطوره� ،إذ �أ�ضحت مهمة اجلامعة الأ�سا�سية �إعداد املوارد الب�رشية امل�ؤهلة لقيادة
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حركة التطور والتقدم يف خمتلف املجاالت يف املجتمع ،و�إعداد الأبحاث العلمية الأ�سا�سية

والتطبيقية التي حتتاجها عملية التقدم العلمي والتكنولوجي يف �إطار �سعي املجتمع
للتحول نحو جمتمع املعرفة (جريو� .)2005 ،إن ما �سبق يقود للقول ب�أن اجلامعات الأردنية ال

بد �أن متتلك ر�ؤية وا�ضحة ل�سمات التعليم اجلامعي امل�ستقبلي الذي ال بد �أن ميتلك خ�صائ�ص

و�سمات جتعل منظومة هذا التعليم قادرة على متابعة وا�ستيعاب ما يحدث يف النظام
العاملي� ،إذ �إن هذا التعليم قادر على حتويل منظومة املجتمع �إىل منظومة معرفية لديها
املقدرة على ا�ستيعاب ال�سياق العاملي اجلديد وجمابهة حتدياته.

�أهداف الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�سة حتقيق ما ي�أتي:

 .1تق�صي درجة مواءمة التعليم اجلامعي احلايل يف اجلامعات الأردنية ملتطلبات جمتمع
املعرفة يف �ضوء جمموعة من املتغريات هي :نوع اجلامعة (ر�سمية ،خا�صة) ،ونوع الكلية

(علمية� ،إن�سانية) ،والرتبة الأكادميية لع�ضو هيئة التدري�س (�أ�ستاذ� ،أ�ستاذ م�شارك� ،أ�ستاذ

م�ساعد ،حما�رض).

 .2اقرتاح ر�ؤية تربوية ل�سمات التعليم اجلامعي امل�ستقبلي يف اجلامعات الأردنية يف �ضوء

متطلبات جمتمع املعرفة.

�أ�سئلة الدرا�سة

حاولت الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

 .1ما درجة مواءمة التعليم اجلامعي احلايل يف اجلامعات الأردنية ملتطلبات جمتمع املعرفة؟

 .2هل تختلف درجة مواءمة التعليم اجلامعي احلايل يف اجلامعات الأردنية ملتطلبات جمتمع

املعرفة باختالف نوع اجلامعة (ر�سمية ،خا�صة)؟

 .3هل تختلف درجة مواءمة التعليم اجلامعي احلايل يف اجلامعات الأردنية ملتطلبات جمتمع

املعرفة باختالف نوع الكلية (علمية� ،إن�سانية)؟

 .4هل تختلف درجة مواءمة التعليم اجلامعي احلايل يف اجلامعات الأردنية ملتطلبات جمتمع

املعرفة باختالف الرتبة الأكادميية (�أ�ستاذ� ،أ�ستاذ م�شارك� ،أ�ستاذ م�ساعد ،حما�رض)؟

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
حمددات الدرا�سة

اجلامعة الأردنية ،وجامعة الزيتونة الأردنية ،وذلك يف العام الدرا�سي .2010/2009

 اقت�رصت الدرا�سة على ا�ستخدام �أداة واحدة وهي اال�ستبانة التي �أعدها الباحثان بالرجوع�إىل الدرا�سات ال�سابقة ،والأدب النظري املتعلق مبو�ضوع هذه الدرا�سة .وعليه ،تعتمد دقة

نتائج الدرا�سة على مدى النجاح يف بناء وتوظيف الأداة امل�ستخدمة فيها.

م�صطلحات الدرا�سة

ا�شتملت الدرا�سة على جمموعة من امل�صطلحات هي:

الر�ؤية :ت�صور خمتلف و�أف�ضل احلاالت والظروف وطرق حتقيق هذا الت�صور ،وترتبط الر�ؤية

ب�أهداف امل�ؤ�س�سة املرغوب فيها �إذا متثل موجها ير�شد حركة امل�ؤ�س�سة باجتاه حتقيق الأهداف

املرغوب فيها (الغالبي و�إدري�س.)2007 ،

التعليم اجلامعي :التعليم احلكومي وغري احلكومي الذي يلي املرحلة الثانوية �أو ما يعادلها،
والذي ترتاوح مدته بني �أربع و�ست �سنوات ،ويتم يف جامعات متثل م�ؤ�س�سات علمية م�ستقلة

ذات هيكل تنظيمي معني (العازمي.)2006 ،

جمتمع املعرفة :املجتمع الذي يعتمد على املعرفة يف حمتوى وهيكل كل �أن�شطته االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ،وبكل ما يتطلبه ذلك من عاملني يف جمال املعرفة وم�ستخدمني لها،

وميكن متييز هذا املجتمع عن غريه من املجتمعات مبعدل ودرجة توليد املعرفة وا�ستخدامها
(زاهر.)2007 ،

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي ملالءمته لطبيعة الدرا�سة و�أهدافها.

جمتمع الدرا�سة

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة الأردنية وجامعة

الزيتونة الأردنية اخلا�صة �إذ بلغ عددهم ( )1545ع�ضو هيئة تدري�س ،موزعني على اجلامعة

الأردنية بواقع ( )1250ع�ضو هيئة تدري�س ،وجامعة الزيتونة الأردنية اخلا�صة بواقع ()295
ع�ضو هيئة تدري�س ،وذلك يف العام اجلامعي .2010/2009
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عينة الدرا�سة
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تكونت عينة الدرا�سة من ( )169ع�ضو هيئة تدري�س ،موزعني على اجلامعة الأردنية بواقع

( )120ع�ضو هيئة تدري�س ،وجامعة الزيتونة الأردنية اخلا�صة بواقع ( )49ع�ضو هيئة تدري�س.

�أداة الدرا�سة

لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،قام الباحثان مبراجعة الأدوات امل�ستخدمة يف الدرا�سات والأدبيات

ال�سابقة ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة احلالية ،وقد مت ّ ت�صميم ا�ستبانة تكونت يف �صورتها

النهائية من ( )40فقرة وفق مقيا�س ليكرت ذي التدريج اخلما�سي (درجة كبرية جداً ،ودرجة
كبرية ،ودرجة متو�سطة ،ودرجة قليلة ،ودرجة قليلة جداً)� ،إذ يجيب كل فرد من �أفراد عينة

الدرا�سة عن كل فقرة يف اال�ستبانة باختيار درجة واحدة فقط من بني بدائل الإجابة اخلم�س
ال�سابقة بو�ضع �إ�شارة (  ) /داخل اخلانة املنا�سبة .وقد توزعت فقرات هذه اال�ستبانة على

خم�سة جماالت هي:

 -املجال االول :جمال التدري�س واملعرفة ،وي�شتمل هذا املجال على الفقرات (،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

.)20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8

 املجال الثاين :البحث العلمي (�إنتاج املعرفة) ،وي�شتمل هذا املجال على الفقرات (،22 ،21.)25 ،24 ،23

 -املجال الثالث :الت�أهيل التكنولوجي ،وي�شتمل هذا املجال على الفقرات (،29 ،28 ،27 ،26

.)30

 -املجال الرابع :الهوية الثقافية ومنظومة القيم وال�سلوك ،وي�شتمل هذا املجال على الفقرات

(.)34،35 ،33 ،32 ،31

 -املجال اخلام�س :التنمية امل�ستدامة يف املجتمع ،وي�شتمل هذا املجال على الفقرات (،37 ،36

.)40 ،39 ،38

ولتحديد درجة مواءمة التعليم اجلامعي احلايل ملتطلبات جمتمع املعرفة من خالل

املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة؛ مت اعتماد
الدرجات الآتية :متو�سط ح�سابي ( 4ف�أكرث) ليدل على درجة كبرية جداً ،ومتو�سط ح�سابي

( )3.99 – 3.5ليدل على درجة كبرية ،ومتو�سط ح�سابي ( )3.49 – 3ليدل على درجة متو�سطة،
ومتو�سط ح�سابي ( )2.99 – 2.5ليدل على درجة منخف�ضة ،ومتو�سط ح�سابي (�أقل من )2.5

ليدل على درجة منخف�ضة جداً.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�صدق الأداة
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ذوي خربة وكفاءة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية� ،إذ طلب منهم حتديد
منا�سبة كل فقرة من فقرات الأداة ،ودقة �صياغتها ،ومدى و�ضوحها ،ومنا�سبة توزيعها على

جماالت اال�ستبانة .وبعد الأخذ مبالحظات جلنة التحكيم؛ تكونت �أداة الدرا�سة يف �صورتها

النهائية من ( )40فقرة.

ثبات الأداة

للت�أكد من ثبات اال�ستبانة ،مت ح�ساب معامل االت�ساق الداخلي ح�سب معادلة �ألفا -

كرونباخ ،وهو ما يو�ضحه اجلدول رقم (.)1

اجلدول رقم ()1
معامل االت�ساق الداخلي الفا  -كرونباخ ملجاالت اال�ستبانه
املجال

معامل الثبات الفا  -كرونباخ

التدري�س و املعرفة

0.940

البحث العلمي (�إنتاج املعرفة)

0.870

الت�أهيل التكنولوجي

0.900

الهوية الثقافية ومنظومة القيم وال�سلوك

0.910

التنمية امل�ستدامة يف املجتمع

0.850

جماالت اال�ستبانه ككل

0.960

يت�ضح من اجلدول رقم (� )1أن اال�ستبانة تتمتع مبعامل ثبات مرتفع ميكنها من حتقيق

�أهداف الدرا�سة.

�إجراءات ت�صحيح �أداة الدرا�سة

مت تق�سيم الدرجة يف اداة الدرا�سة التي تكونت من ا�ستبانة �صممت لقيا�س مواءمة

التعليم اجلامعي احلايل ملتطلبات جمتمع املعرفة �إىل ثالثة م�ستويات :عالية ،ومتو�سطة،

ومنخف�ضة؛ ا�ستنادا ً �إىل بدائل الإجابة وفقا ً ل�سلم ليكرت فقد �أعطي البديل (عالية جدا)
 5-4.5درجات ،والبديل (عالية)  .54 -4درجات ،والبديل (متو�سطة)  4-3درجات ،والبديل

(منخف�ضة)  ،3-2.5والبديل (منخف�ضة جدا) .2.5-1
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الأ�ساليب االح�صائية
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للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ا�ستخدم الباحثان الأ�ساليب الإح�صائية الآتية:

 .1املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات

جماالت اال�ستبانة ،وذلك ملعرفة درجة مواءمة التعليم اجلامعي احلايل يف اجلامعات الأردنية
ملتطلبات جمتمع املعرفة.

 .2اختبار (ت) الختبار الداللة الإح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على

فقرات اال�ستبانة بح�سب متغري نوع اجلامعة (ر�سمية ،خا�صة).

 .3اختبار (ت) الختبار الداللة الإح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على

فقرات اال�ستبانة بح�سب متغري نوع الكلية (علمية� ،إن�سانية).

 .3حتليل التباين الأحادي ) (One- Way Anovaالختبار الداللة الإح�صائية للفروق بني

املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة بح�سب متغري

الرتبة الأكادميية (�أ�ستاذ� ،أ�ستاذ م�شارك� ،أ�ستاذ م�ساعد ،حما�رض).

عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها
�أوالً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص ال�س�ؤال الأول على ما يلي« :ما درجة مواءمة التعليم اجلامعي احلايل ملتطلبات جمتمع

املعرفة»؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية

ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على كل جمال من جماالت �أداة قيا�س مواءمة التعليم

اجلامعي احلايل ملتطلبات جمتمع املعرفة ،واجلدول رقم ( )2يبني هذه املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية.

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتبة لإجابات عينة الدرا�سة
يف كل جمال من جماالت اال�ستبانة مرتبة من الأعلى �إىل الأدنى
الدرجة
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
املجال
متو�سطة
0.79
3.18
التدري�س واملعرفة
متو�سطة
0.78
3.14
الت�أهيل التكنولوجي
متو�سطة
0.73
3.13
الهوية الثقافية ومنظومة القيم وال�سلوك
منخف�ضة
0.83
2.70
البحث العلمي (�إنتاج املعرفة)
منخف�ضة
0.87
2.52
التنمية امل�ستدامة يف املجتمع
متو�سطة
0.80
3.028
جماالت اال�ستبانه ككل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يالحظ من اجلدول رقم (� )2أن جمال التدري�س و املعرفة قد ح�صل على �أعلى متو�سط

جمال الهوية الثقافية ومنظومة القيم وال�سلوك فقد ح�صل على متو�سط ح�سابي بلغ

( ،)3.13يف حني ح�صل جمال البحث العلمي (�إنتاج املعرفة) على متو�سط ( ،)2.70وح�صل

جمال التنمية امل�ستدامة يف املجتمع على �أقل متو�سط ح�سابي (.)2.52

عينة الدرا�سة

وفيما يلي عر�ض لفقرات كل جمال منفردا ً مرتبة ترتيبا ً تنازليا ً ح�سب متو�سطات �إجابات

�أفراد عينة الدرا�سة:

املجال الأول :جمال التدري�س واملعرفة
اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة على فقرات جمال التدري�س واملعرفة
الرقم يف
اال�ستبانه

الرتتيب

الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

1

4

يتبنى التعليم اجلامعي احلايل �أ�ساليب تدري�س حديثة جتعل من الطالب
حمور العملية التعليمية التعلمية

3.331

0.679

متو�سطة

2

2

ي�ساعد التعليم اجلامعي احلايل الطالب على التطور والنمو من خالل
تزويده باخلربة املبا�شرة وتعامله معها

3.349

0.717

متو�سطة

3

17

تبتعد الإ�سرتاتيجيات امل�ستخدمة يف التدري�س اجلامعي عن ثقافة التلقني
واحلفظ

3.036

0.912

متو�سطة

4

5

يتجه التعليم اجلامعي احلايل �إىل تنمية املقدرة على النقا�ش واحلوار
والنقد لدى الطالب

3.308

0.699

متو�سطة

5

8

يعتمد التعليم اجلامعي احلايل نظاما لالختبارات يقي�س مقدرات
الطالب العقلية يف م�ستوى التحليل والرتكيب

3.166

0.836

متو�سطة

6

6

يتم تطوير املناهج ب�شكل ي�ساعد الطالب على التعلم امل�ستمر القائم على
اجلهد الذاتي لديه

3.278

0.771

متو�سطة

7

3

ُيعنى التعليم اجلامعي احلايل بت�صميم مناهج وخطط درا�سية ت�ستجيب
للتطور العاملي يف جماالت املعرفة

3.331

0.696

متو�سطة

8

11

يتم حتديث املناهج واخلطط الدرا�سية املقدمة للطالب بناء على حاجات
قطاع العمل والإنتاج يف املجتمع

3.118

0.823

متو�سطة

9

13

تقوم منظومة التعليم اجلامعي احلايل بتطوير املناهج عرب ا�ست�شراف
االحتياجات امل�ستقبلية وابتكار ا�سرتاتيجيات تلبيتها

3.107

0.802

متو�سطة
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الرقم يف
اال�ستبانه

الرتتيب

الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

10

20

تقوم الكليات املختلفة بتوفري بنيات عمل م�صغرة (معمل،ور�شة)..،
لتنفيذ التدريب العملي للطالب

2.858

0.868

منخف�ضة

11

1

يعتمد التعليم اجلامعي احلايل على املحا�ضرة ك�صورة للتعليم باجتاه
واحد من املدر�س �إىل الطالب

3.994

0.842

عالية

12

10

يحفز التعليم اجلامعي احلايل االبتكار لدى الطالب من خالل العمل
على تعميق �إدراكه لعالقات جديدة تعمل على تغيري الواقع

3.124

0.683

متو�سطة

13

9

تُطور اخلطط الدرا�سية يف التخ�ص�صات املختلفة باجتاه التدريب على
مهارات �سوق العمل

3.142

0.718

متو�سطة

14

15

مُتنح للطالب حرية اختيار م�صدر املعرفة املرتبط مبحاور امل�ساق
الدرا�سي

3.083

0.848

متو�سطة

15

12

يركز التعليم اجلامعي احلايل على تدري�س لغة �أجنبية كلغة تعليم
وتدري�س ثانية

3.118

0.878

متو�سطة

16

18

يعمل التعليم اجلامعي احلايل على تعزيز �إمكانات اللغة العربية يف
امل�ساهمة يف عملية اكت�ساب املعرفة لدى الطالب

3.029

0.79

متو�سطة

17

16

يعمل التعليم اجلامعي احلايل على متكني الطالب من التعامل مع تغري
املعلومات واملعرفة والتجدد امل�ستمر فيها

3.053

0.804

متو�سطة

18

7

حتر�ص اجلامعة على جتديد م�صادرها التعليمية با�ستمرار

3.207

0.801

متو�سطة

19

14

ُينمي التعليم اجلامعي احلايل مهارات التفكري العليا لدى الطالب

3.095

0.773

متو�سطة

20

19

يوفر التعليم اجلامعي احلايل خربة عملية كالتعليم املقدم للطالب يف
مواقع العمل �أثناء درا�سته

2.935

0.825

منخف�ضة

3.1831

0.79

متو�سطة

يبني اجلدول رقم (� )3أن الفقرة (« )11يعتمد التعليم اجلامعي احلايل على املحا�رضة ك�صورة

للتعليم باجتاه واحد من املدر�س �إىل الطالب» جاءت يف املرتبة الأوىل �إذ ح�صلت على متو�سط
ح�سابي ( )3.994وانحراف معياري ( ،)0.842يف حني جاءت الفقرة (« )10تقوم الكليات املختلفة

بتوفري بنيات عمل م�صغرة (معمل ،ور�شة )..،لتنفيذ التدريب العملي للطالب» يف املرتبة
الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )2858وانحراف معياري (.)0.868

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املجال الثاين :البحث العلمي (�إنتاج املعرفة)
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الرقم يف الرتتيب
اال�ستبانه
21

3

22

4

23

1

24

2

25

5

الفقرة
تعتمد اجلامعة التعليم امل�ؤ�س�س على اال�ستق�صاء والبحث العلمي كقاعدة
معتمدة للتعليم اجلامعي املقدم للطالب
يعترب تقدمي الطالب بحثا علمي ًا ،متطلبا �أ�سا�سيا يف جميع امل�ساقات الدرا�سية
يف اجلامعة
يعترب تقدمي الطالب بحثا علمي ًا ،متطلبا �أ�سا�سيا يف جميع امل�ساقات الدرا�سية
يف اجلامعة
ُيطلب من الطالب يف خمتلف التخ�ص�صات �إجناز �أبحاث علمية ترتبط
بحاجات املجتمع املختلفة (اقت�صادية،ثقافية،اجتماعية)
تخ�ص�ص اجلامعة جزءا كبريا من ميزانيتها لدعم البحوث العلمية التي يقوم
بها الطلبة
املتو�سط الكلي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

2.681

0.782

منخف�ضة

2.592

0.827

منخف�ضة

3.047

0.885

متو�سطة

2.769

0.845

منخف�ضة

2.432

0.822

منخف�ضة
جد ًا

2.70

0.83

منخف�ضة

يبني اجلدول رقم (� )4أن الفقرة (« )23يعترب تقدمي الطالب بحثا علمياً ،متطلبا �أ�سا�سيا

يف جميع امل�ساقات الدرا�سية يف اجلامعة» جاءت يف املرتبة الأوىل �إذ ح�صلت على متو�سط

ح�سابي ( )3.047وانحراف معياري ( ،)885.0يف حني جاءت الفقرة (« )25تخ�ص�ص اجلامعة جزءا
كبريا من ميزانيتها لدعم البحوث العلمية التي يقوم بها الطلبة» يف املرتبة الأخرية مبتو�سط

ح�سابي ( )2.432وانحراف معياري (.)0.822

املجال الثالث :الت�أهيل التكنولوجي
اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة على فقرات جمال الت�أهيل التكنولوجي
الرقم يف
اال�ستبانه

الرتتيب

26

5

27

3

28

4

الفقرة
يهدف التعليم اجلامعي �إىل توظيف �إبداعي لتكنولوجيا املعلومات
يف التخ�ص�صات املختلفة
ميكن التعليم اجلامعي احلايل الطالب من امتالك مهارات
حا�سوبية عالية ومتقدمة
ُيك�سب التعليم اجلامعي احلايل الطالب مهارة خا�صة يف اللغة
الإجنليزية باعتبارها لغة �أ�سا�سية يف البحث الإلكرتوين عن
املعرفة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

2.953

0.762

منخف�ضة

3.112

0.743

متو�سطة

3.018

0.834

متو�سطة
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اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة على فقرات جمال البحث العلمي (�إنتاج املعرفة)

د.منال �شناعة ،د .حممد الطراونة

ر�ؤية تربوية مقرتحة ل�سمات التعليم اجلامعي امل�ستقبلي

تابع اجلدول رقم ()5

530

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

الرقم يف
اال�ستبانه

الرتتيب

29

2

30

1

الفقرة
يدعم التعليم اجلامعي احلايل �أمناط التعلم بوا�سطة ال�شبكات
وا�ستخدام الإنرتنت (التعلم الإلكرتوين)
متثل و�سائل التكنولوجيا املتوفرة يف اجلامعة (خمتربات
احلا�سوب،الإنرتنت ،املكتبة الإلكرتونية) �أدوات تعلم م�ساندة
ومتاحة ال�ستخدام الطالب.
املتو�سط الكلي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

3.219

0.805

متو�سطة

3.373

0.754

متو�سطة

3.14

0.78

متو�سطة

يبني اجلدول رقم (� )5أن الفقرة (« )30متثل و�سائل التكنولوجيا املتوفرة يف اجلامعة (خمتربات

احلا�سوب،الإنرتنت ،املكتبة الإلكرتونية) �أدوات تعلم م�ساندة ومتاحة ال�ستخدام الطالب».
جاءت يف املرتبة الأوىل �إذ ح�صلت على متو�سط ح�سابي ( )3.373وانحراف معياري ( ،)0.754يف
حني جاءت الفقرة (« )26يهدف التعليم اجلامعي �إىل توظيف �إبداعي لتكنولوجيا املعلومات

يف التخ�ص�صات املختلفة» يف املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )2.953وانحراف معياري
(.)0.762

املجال الرابع :الهوية الثقافية ومنظومة القيم وال�سلوك
اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة على فقرات جمال الهوية الثقافية ومنظومة القيم وال�سلوك
الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

الرقم يف
اال�ستبانه الرتتيب
31

1

ُينمي التعليم اجلامعي احلايل فل�سفة تربوية لدى الطالب منبثقة من فل�سفة
املجتمع ومنظومته القيمية

3.231

0.664

متو�سطة

32

3

ُيعد التعليم اجلامعي احلايل الطالب ملواجهة التباين بني ثقافته املحلية
والثقافة العاملية واملواءمة بينهما يف �ضوء منظومته الثقافية والقيمية

3.159

0.727

متو�سطة

33

2

ُينمي التعليم اجلامعي احلايل مفاهيم الدميقراطية لدى الطالب مثل
حرية التعبري عن الر�أي

3.213

0.741

متو�سطة

34

4

ُيحدث التعليم اجلامعي احلايل تغيريات جذرية يف نظم القيم و�أمناط
ال�سلوك لدى الطالب

3.077

0.707

متو�سطة

35

5

ين�شر التعليم اجلامعي احلايل ثقافة وقيم املحافظة على البيئة وحمايتها
من �أخطار التلوث

2.947

0.789

منخف�ضة

3.13

0.73

متو�سطة

املتو�سط الكلي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يبني اجلدول رقم (� )6أن الفقرة (« )31يُنمي التعليم اجلامعي احلايل فل�سفة تربوية لدى

على متو�سط ح�سابي ( )3.231وانحراف معياري ( ،)0.664يف حني جاءت الفقرة (« )35ين�رش

التعليم اجلامعي احلايل ثقافة وقيم املحافظة على البيئة وحمايتها من �أخطار التلوث» يف
املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )2.947وانحراف معياري (.)0.789

املجال اخلام�س :التنمية امل�ستدامة يف املجتمع
اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة على فقرات جمال التنمية امل�ستدامة يف املجتمع
الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

الرقم يف
اال�ستبانه الرتتيب
36

1

تقدم اجلامعة برامج درا�سية للعاملني يف خمتلف قطاعات الإنتاج
واخلدمة يف املجتمع تهدف �إىل تطوير معرفتهم ومهاراتهم

2.894

0.824

منخف�ضة

37

3

تقدم اجلامعة برامج درا�سية م�ستمرة خلريجيها لتطوير وجتديد
معرفتهم يف جمال العمل

2.526

0.787

منخف�ضة

38

2

تقوم اجلامعة بفتح مكتباتها ومراكز احلا�سوب فيها للعاملني والباحثني
من فئات املجتمع املختلفة

2.615

0.957

منخف�ضة

39

4

تقوم اجلامعة بدرا�سات ميدانية ال�ستطالع ر�أي �أ�صحاب �سوق العمل
حول الربامج الدرا�سية التي تقدمها

2.308

0.913

منخف�ضة جد ًا

40

5

تقوم اجلامعة بدرا�سات ميدانية ال�ستطالع ر�أي �أ�صحاب �سوق العمل
حول جودة �أداء خمرجاتها الرتبوية يف �سوق العمل

2.278

0.866

منخف�ضة جد ًا

2.52

0.87

منخف�ضة

املتو�سط الكلي

يبني اجلدول رقم (� )7أن الفقرة (« )31يُنمي التعليم اجلامعي احلايل فل�سفة تربوية لدى

الطالب منبثقة من فل�سفة املجتمع ومنظومته القيمية» جاءت يف املرتبة الأوىل �إذ ح�صلت
على متو�سط ح�سابي ( )3.231وانحراف معياري ( ،)0.664يف حني جاءت الفقرة (« )35ين�رش

التعليم اجلامعي احلايل ثقافة وقيم املحافظة على البيئة وحمايتها من �أخطار التلوث» يف
املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )2.947وانحراف معياري (.)0.789

ثانياً :عر�ض نتائج �س�ؤال الدرا�سة الثاين

ن�ص ال�س�ؤال الثاين على ما يلي« :هل تختلف درجة مواءمة التعليم اجلامعي احلايل

ملتطلبات جمتمع املعرفة باختالف نوع اجلامعة (ر�سمية ،خا�صة)؟».

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

الطالب منبثقة من فل�سفة املجتمع ومنظومته القيمية» جاءت يف املرتبة الأوىل �إذ ح�صلت
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للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام اختبار (ت) الختبار الداللة الإح�صائية بني متو�سطات

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة بح�سب متغري نوع اجلامعة (ر�سمية،

خا�صة) ،ويبني اجلدول رقم ( )8هذه النتائج.

اجلدول رقم ()8
نتائج اختبار (ت) بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على
فقرات اال�ستبانة بح�سب متغري نوع اجلامعة (ر�سمية ،خا�صة)
اجلامعة

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري درجات احلرية

الر�سمية

120

3.059

0.473

خا�صة

49

2.951

0.599

167

قيمة ت الداللة الإح�صائية
1.243

0.216

يالحظ من اجلدول رقم ( )8عدم وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05=α

بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانه يُعزى �إىل

متغري اجلامعة (ر�سمية ،خا�صة) ،مما ي�شري �إىل �أن وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو درجة
مواءمة التعليم اجلامعي احلايل ملتطلبات جمتمع املعرفة ال تختلف باختالف نوع اجلامعة

التي يعملون فيها �سواء كانت حكومية �أم خا�صة.

ثالثاً :عر�ض نتائج �س�ؤال الدرا�سة الثالث

ن�ص ال�س�ؤال الثالث على ما يلي :هل تختلف درجة مواءمة التعليم اجلامعي احلايل ملتطلبات

جمتمع املعرفة باختالف نوع الكلية (علمية� ،إن�سانية)؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام اختبار (ت) الختبار الداللة الإح�صائية بني متو�سطات

ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة بح�سب متغري نوع الكلية (علمية،

�إن�سانية) ،ويبني اجلدول رقم ( )9هذه النتائج.

اجلدول رقم ()9
نتائج اختبار (ت) بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على
فقرات اال�ستبانة بح�سب متغري نوع الكلية (علمية� ،إن�سانية)
الكلية

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري درجات احلرية

علمية

70

3.149

0.511

�إن�سانية

99

2.942

0.499

167

ت

الداللة الإح�صائية

2.629

0.009

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يالحظ من اجلدول رقم ( )9وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05 = α

متغري الكلية (علمية� ،إن�سانية) ،وقد جاءت الفروق ل�صالح الكليات العلمية ،مما ي�شري �إىل
�أن وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو درجة مواءمة التعليم اجلامعي احلايل ملتطلبات
جمتمع املعرفة تختلف باختالف نوع الكلية التي يعملون فيها �سواء كانت كلية علمية �أو

كلية �إن�سانية.

رابعاً :عر�ض نتائج ال�س�ؤال الرابع

ن�ص ال�س�ؤال الرابع على ما يلي :هل تختلف درجة مواءمة التعليم اجلامعي احلايل ملتطلبات

جمتمع املعرفة باختالف الرتبة الأكادميية لع�ضو هيئة التدري�س (�أ�ستاذ� ،أ�ستاذ م�شارك� ،أ�ستاذ

م�ساعد ،حما�رض)؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات

�أفراد عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة بح�سب متغري الرتبة الأكادميية (�أ�ستاذ� ،أ�ستاذ

م�شارك� ،أ�ستاذ م�ساعد ،حما�رض) .ويبني اجلدول رقم ( )10هذه النتائج.

اجلدول رقم ()10
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات
اال�ستبانة بح�سب متغري الرتبة الأكادميية (�أ�ستاذ� ،أ�ستاذ م�شارك� ،أ�ستاذ م�ساعد ،حما�رض)
الرتبة الأكادميية

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

�أ�ستاذ

18

2.990

0.496

�أ�ستاذ م�شارك

69

3.088

0.411

�أ�ستاذ م�ساعد

61

3.021

0.531

حما�ضر

21

2.879

0.736

كما مت ّ ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي ( )One - Way Anovaالختبار الداللة الإح�صائية

للفروق بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة
بح�سب متغري الرتبة الأكادميية (�أ�ستاذ� ،أ�ستاذ م�شارك� ،أ�ستاذ م�ساعد ،حما�رض) ،ويبني اجلدول

رقم ( )11هذه النتائج.

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة يُعزى �إىل
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املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

اجلدول رقم ()11
نتائج حتليل التباين الأحادي ( )Anova Way-Oneالختبار الداللة الإح�صائية
للفروق بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على فقرات اال�ستبانة بح�سب متغري الرتبة الأكادميية
م�صدر التباين

جمموع املربعات درجات احلرية

بني املجموعات

0.742

3

داخل املجموعات

43.458

165

املجموع

44.200

168

متو�سط املربعات

ف

الداللة الإح�صائية

0.247
0.263

0.939

0.423

يالحظ من اجلدول رقم ( )11عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة

عزى
( )0.05=αواملتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة ت ُ
ملتغري الرتبة الأكادميية (�أ�ستاذ� ،أ�ستاذ م�شارك� ،أ�ستاذ م�ساعد ،حما�رض) ،مما ي�شري �إىل �أن وجهة

نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو درجة مواءمة التعليم اجلامعي احلايل ملتطلبات جمتمع

املعرفة ال تختلف باختالف رتبهم الأكادميية.

مناق�شة النتائج

�أوالً :مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص ال�س�ؤال الأول على ما يلي :ما درجة مواءمة التعليم اجلامعي احلايل ملتطلبات جمتمع

املعرفة؟

�أظهرت �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة �أن املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية ال�ستجابات �أفراد

عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة جمتمعة قد بلغ ( ) 3.028وهذه القيمة ت�شري �إىل �أن درجة

مواءمة التعليم اجلامعي احلايل ملتطلبات جمتمع املعرفة متو�سطة .كما يالحظ من اجلدول
رقم (� )1أن الفقرة رقم (« )11يعتمد التعليم اجلامعي احلايل على املحا�رضة ك�صورة للتعليم
باجتاه واحد من املدر�س �إىل الطالب» قد جاءت يف الرتتيب الأول وب�أعلى متو�سط ح�سابي

( ،)3.994وهذا يعني وجود ق�صور يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة التي ت�ساهم

يف ا�ستثارة مهارات التفكري الت�أملي والتفكري الناقد لدى الطلبة ،مما ي�شري �إىل �أن التعليم
اجلامعي احلايل ال يقوم مبتطلبات �أدواره املنوطة به يف ع�رص التفجر املعريف والتكنولوجي من

حفز وتوجيه مهارات التفكري والبحث العلمي واحلوار.

كما �أظهرت �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة درجة قليلة جدا ً لفقرة «تخ�ص�ص اجلامعة جزءا ً

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
كبريا ً من ميزانيتها لدعم البحوث العلمية التي يقوم بها الطلبة» وهذا ي�شري �إىل �أ ّن البحث
بالتعليم اجلامعي امل�ؤمل منه بناء قوى عاملة تن�سجم ومتطلبات بناء جمتمع معريف.

ومن املهم الإ�شارة �إىل �أن فقرة «تقوم اجلامعة بدرا�سات ميدانية ال�ستطالع �أ�صحاب

�سوق العمل حول الربامج الدرا�سية التي تقدمها» وفقرة «تقوم اجلامعة بدرا�سات ميدانية
ال�ستطالع ر�أي �سوق العمل حول جودة �أداء خمرجاتها الرتبوية يف �سوق العمل» قد ح�صلتا

على درجة قليلة جدا ً يف ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة� ،إذ جاءت يف الرتتيب الأخري وب�أقل
متو�سط ح�سابي ( ،)2.278مما يدل على قلة اهتمام اجلامعات ب�إجراء درا�سات ميدانية

ال�ستطالع ر�أي �أ�صحاب �سوق العمل حول جودة �أداء خمرجاتها الرتبوية يف �سوق العمل.
�أما الفقرة رقم (« )39تقوم اجلامعة بدرا�سات ميدانية ال�ستطالع ر�أي �أ�صحاب �سوق العمل

حول الربامج الدرا�سية التي تقدمها فقد جاءت يف الرتتيب ما قبل الأخري ومبتو�سط ح�سابي
( ،)2.308مما ميكن تف�سريه بالفجوة الكبرية بني التعليم اجلامعي احلايل وبني ال�سوق املحلي
الأردين وحاجة القطاع االقت�صادي والتجاري من التخ�ص�صات ،وهذا م�ؤ�رش على قلة االت�صال

و�ضعف العالقة ما بني اجلامعات و�أ�صحاب �سوق العمل.

ثانياً :مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص ال�س�ؤال الثاين على ما يلي« :هل تختلف درجة مواءمة التعليم اجلامعي احلايل

ملتطلبات جمتمع املعرفة باختالف نوع اجلامعة (ر�سمية ،خا�صة)؟».

�أظهرت النتائج انه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05=α

بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة تعزى �إىل متغري اجلامعة ولعل

هذا يعد م�ؤ�رشا ً على �أن �أمناط التعليم اجلامعي احلايل يف اجلامعات الأردنية ال تظهر اختالفا ً
كبريا ً من جامعة �إىل �أخرى فما زالت اجلامعات تقدم تعليما ً تقليديا ً يفتقر �إىل �إك�ساب

الطلبة مهارات �إتقان اللغات العربية والإجنليزية ومهارات اال�ستق�صاء والبحث العلمي

كقاعدة معتمدة للتعليم اجلامعي املقدم للطالب ،وكذلك متكني الطلبة من امتالك مهارات
تكنولوجية وحا�سوبية عالية ومتقدمة كما ت�شري هذه النتائج �إىل ا�شرتاك اجلامعات الر�سمية

واحلكومية يف وجود فجوة بينها وبني املجتمع املحلي وم�ؤ�س�ساته من خالل الدرجة «قليلة
جداً» والتي �أفرزتها ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة لدرجة قيام اجلامعات ب�إجراء الدرا�سات
امليدانية ال�ستطالع ر�أي املخت�صني يف �سوق العمل والقطاع االقت�صادي حول ما تقدمة هذه
اجلامعات من برامج درا�سية لطلبتها الذين ميثلون املوارد الب�رشية العاملة يف هذه القطاعات
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عند تخرجهم و�أخريا ميكن القول �إ ّن عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف مواءمة التعليم
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اجلامعي احلايل يف اجلامعات الأردنية ملتطلبات جمتمع املعرفة ت�شري �إىل �أن جميع اجلامعات
الر�سمية منها واخلا�صة مطالبة ب�إعادة النظر يف �أمناط ومناذج التعليم اجلامعي الذي تقدمه

لطلبتها وتطوير هذه الأمناط والنماذج مبا يتواءم ومتطلبات جمتمع املعرفة.

ثالثاً :مناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثالث

ن�ص ال�س�ؤال الثالث على ما يلي« :هل تختلف درجة مواءمة التعليم اجلامعي احلايل

ملتطلبات جمتمع املعرفة باختالف نوع الكلية (علمية� ،إن�سانية)؟»

�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05=αبني املتو�سطات

احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة تعزى �إىل متغري الكلية (علمية� ،إن�سانية) وقد جاءت
هذه الفروق ل�صالح الكليات العلمية ،وميكن تف�سري ذلك بتوظيف الربامج الأكادميية العلمية

يف اجلامعات الأردنية لو�سائل التكنولوجيا واملعلومات يف امل�ساقات الدرا�سية لتو�سيع الأفق
املعريف لدى الطلبة يف هذه الكليات وكذلك تدري�س العديد من امل�ساقات باللغة الإجنليزية
وهي اللغة الر�سمية للمعرفة يف ظل العوملة ،وميكن ان يعزى ذلك �إىل وجود بع�ض املواد

العملية التي تتطلب درا�ستها ا�ستخدام خمتربات علمية وحا�سوبية تزيد من درجة مواءمة

التعليم اجلامعي احلايل يف هذه الكليات ملتطلبات جمتمع املعرفة.

رابعاً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع

ن�ص ال�س�ؤال الرابع على ما يلي« :هل تختلف درجة مواءمة التعليم اجلامعي احلايل ملتطلبات

جمتمع املعرفة باختالف الرتبة الأكادميية لع�ضو هيئة التدري�س (�أ�ستاذ� ،أ�ستاذ م�شارك� ،أ�ستاذ
م�ساعد ،حما�رض)»؟

�أظهرت النتائج �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05=αبني

املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة تعزى �إىل متغري الرتبة الأكادميية .وميكن

تف�سري هذه النتيجة ب�أن مفهوم جمتمع املعرفة هو مفهوم حديث ن�سبياً ،ومل يتم ن�رش
الثقافة املتعلقة بهذا املفهوم بالدرجة الكافية بني �أع�ضاء هيئة التدري�س بغ�ض النظر عن

رتبتهم الأكادميية.

الر�ؤية املقرتحة ل�سمات التعليم اجلامعي امل�ستقبلي يف اجلامعات الأردنية يف �ضوء

متطلبات جمتمع املعرفة:

من خالل الإجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة مت التعرف �إىل درجة مواءمة التعليم

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
اجلامعي احلايل يف اجلامعات الأردنية ملتطلبات جمتمع املعرفة ،وقد جاءت درجة �إجابات �أفراد

بالتعليم اجلامعي لأن يكون تعليما ً راقي النوعية يوطن العلم ،ويبني مقدرة ذاتية يف البحث
العلمي والتطوير التكنولوجي يف جميع الن�شاطات املجتمعية ،كما �أنها ال تر�سخ مبد�أ

التعليم مدى احلياة لدى �أفراد املجتمع الأردين وهي كلها متطلبات لبناء جمتمع املعرفة.
وعليه ،مت اقرتاح ر�ؤية تربوية جل�رس الفجوة بني �سمات التعليم اجلامعي احلايل و�سمات التعليم

اجلامعي امل�ستقبلي امل�ؤمل ممار�سته لبناء جمتمع معرفة �أردين.
وتتلخ�ص الر�ؤية املقرتحة على النحو الآتي:

�أوالً :يف جمال التدري�س واملعرفة

 -مراجعة الربامج الدرا�سية التي تطرحها اجلامعات واخلطط املت�ضمنة يف كل برنامج

وحتديثها وتطويرها ومواءمة ما حتويه من مباحث ومواد درا�سية مع ما ي�ستجد من تطورات

وتغريات يف قطاع الإنتاج و�سوق العمل يف املجتمع وذلك ب�صورة م�ستمرة.

 توظيف ا�سرتاتيجيات و�أ�ساليب حديثة يف التعليم اجلامعي تزيد التفاعل بني املدر�س اجلامعيوالطالب (�إ�سرتاتيجية التعليم بامل�شاريع ،و�إ�سرتاتيجية اال�ستق�صاء العلمي ،و�إ�سرتاتيجية
ال�سيناريوهات امل�ستقبلية.).. ،

 -توفري بنيات عمل م�صغرة (معمل ،ور�شة ،م�شغل) لتنفيذ التدريب العلمي للطالب يف

املباحث املختلفة ،وذلك يف جميع الكليات اجلامعية ك ٌّ
ل وفق اخت�صا�صه ومتطلباته.

 -دمج امل�شاركة املتوا�صلة واملتبادلة مع القطاع الإنتاجي يف التعليم اجلامعي و�أن�شطته.

 -ت�ضمني اخلطط الدرا�سية يف خمتلف الربامج الدرا�سية التي تقدمها اجلامعة م�ساقات

درا�سية متخ�ص�صة يف �إك�ساب الطالب مهارات البحث العلمي خا�صة يف ال�سنة الأوىل من
درا�سته اجلامعية ،واعتماد تقدمي بحث علمي يف كل مادة درا�سية �رشطا ً لنجاح الطالب يف
هذا امل�ساق.

� -إر�ساء قاعدة لبناء املقدرات املالئمة من �أمناط جديدة للتعلم املطلوب يف مواقع العمل.

 تعديل اخلطط الدرا�سية لت�شتمل م�ساقات يدر�سها الطالب يف مواقع عمل تتنا�سب معتخ�ص�صه وب�إ�رشاف ع�ضو هيئة التدري�س وذلك يف جميع التخ�ص�صات.

 -ا�ستخدام �أ�ساليب لتقومي تعلم الطالب اجلامعي ال ت�ستند فقط على �إجراء االختبارات

وتقي�س املقدرات العقلية املتقدمة.

� -إجراء اختبار يف اللغة الإجنليزية يتعلق باملفاهيم وامل�صطلحات العلمية واللغوية املرتبطة
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بالتخ�ص�ص الدقيق الذي يلتحق به الطالب.
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ثانياً :يف جمال البحث العلمي

 -تخ�صي�ص جزء كبري من ميزانية اجلامعات لدعم البحوث العلمية فيها وتقدمي تقرير �سنوي

للمبالغ التي مت �رصفها يف هذا االجتاه.

 -توفري الإمكانيات املادية والتجهيزات احلديثة الكافية ،والكوادر الب�رشية امل�ساندة للباحث.

 العمل على زيادة �أعداد املجالت والدوريات العلمية املحكمة التي يتم ن�رش البحوث فيها،واحلر�ص على توزيعها يف م�ؤ�س�سات املجتمع وقطاعاته املختلفة للإفادة مما ورد فيها.

� -إن�شاء مركز وطني رئي�س للبحث العلمي ترتبط به عمادات البحث العلمي للجامعات

الأردنية ،بهدف التن�سيق بينها وا�ستثارة اجلهد والكلفة.

� -إن�شاء بنك معلومات مركزي ترتبط به اجلامعات الأردنية من خالل �شبكة داخلية

وخارجية.

 -حفز قطاع الإنتاج يف املجتمع لتمويل البحوث العلمية ذات ال�صلة بحاجاته من خالل قيام

اجلامعات الأردنية بعمل دورات وم�ؤمترات لت�سويق هذه الأبحاث.

 -التدريب يف جماالت البحث الأ�سا�سي يف العلوم املقرتحة مثل «النانوتكنولوجي» والبيولوجيا

اجلزئية» وغريها من العلوم التي ت�ستجد يف املجتمعات.

ثالثاً :يف جمال الت�أهيل التكنولوجي

 -تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س على ا�ستخدام الو�سائل التكنولوجية والربجميات ،وتطوير

معلوماتهم يف هذا االجتاه من خالل التدريب امل�ستمر.

 اعتماد التدريب التكنولوجي لع�ضو هيئة التدري�س وح�صوله على �شهادات معتمدة فيه�رشطا ً من �رشوط ترقيته الوظيفية.

 تطوير التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات الأردنية من خالل تدريب م�ساقات خمتلفة يفالربامج الدرا�سية ت�ستخدم فيها �أدوات تعليم �إلكرتوين م�ساندة مثل التعليم املتمازج

( ،)Learning Blendedوتوظيف تقنية املحا�رضات االفرتا�ضية (،)Classroom Virtual
وا�ستخدام حمركات البحث االلكرتوين يف احل�صول على املعرفة ،وتوظيف تقنية غرف امل�ؤمترات

(.)Room Conference

 تطوير �شبكة �إلكرتونية داخليه لكل ع�ضو هيئة تدري�س يتم من خالله ن�رش امل�ساقاتواخلطط الدرا�سية واملعرفة التي يرغب ع�ضو هيئة التدري�س يف تو�صيلها للطالب.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
رابعا ً يف جمال الهوية الثقافية ومنظومة القيم وال�سلوك.
بني الثقافة املحلية والثقافة العلمية.

� -إيجاد مناخ تعليمي ينمي مفاهيم الدميقراطية وحرية التعبري عن الر�أي لدى الطالب.

 -يقدم التعليم اجلامعي م�ساقات جامعية تن�رش ثقافة وقيم املحافظة على البيئة وتعزيزها

لدى الطلبة.

خام�ساً :يف جمال التنمية امل�ستدامة يف املجتمع.

 تقدمي برامج درا�سية �إثرائية م�ساندة للعاملني يف خمتلف قطاعات الإنتاج واخلدمة يفاملجتمع لتطوير مهاراتهم ومعرفتهم.

 -تقدمي برامج درا�سية م�ستمرة خلريجي اجلامعة لتطوير وجتديد معرفتهم يف جمال العمل.

 -العمل على فتح املكتبات اخلا�صة يف اجلامعات الأردنية ومراكز احلا�سوب فيها للعاملني

والباحثني من جميع فئات املجتمع .

 قيام اجلامعة بعمل درا�سات ا�ستطالعية تتبعيه ملعرفة ر�أي �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات يف �سوقالعمل حول الربامج الدرا�سية التي تقدمها اجلامعات ودرجة ت�أثريها يف جودة �أداء خريجيها
حني توظيفهم يف �سوق العمل.

التو�صيات

بنا ًء على ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج ،يو�صي الباحثان ب�رضورة تطبيق الر�ؤية

الرتبوية �سابقة الذكر يف اجلامعات الأردنية الر�سمية واخلا�صة.
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