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د. رنا ال�سمادي، د. اأمين العمري

* تاريخ ت�صلم البحث: 2009/11/24م                                        * تاريخ قبوله للن�رش: 2010/11/1م

اجلامعات االأردنية ودورها يف تعزيز املمار�سات الدميقراطية

اجلامعات الأردنية ودورها يف تعزيز املمار�سات الدميقراطية بني طلبتها

امللخ�ص

طلبتها  ت�صجيع  الأردنية يف  اجلامعات  دور  عن  الك�صف  اإىل  الدرا�صة  هذه  تهدف 

ممار�صة  درجة  عن  للك�صف  ا�صتبانة  تطوير  ومت  الدميقراطية.  والقيم  املبادئ  ملمار�صة 

الطلبة للمبادئ والقيم الدميقراطية مكونة من )33( فقرة موزعة اإىل اأربعة جمالت 

ا�صتبانة  تطوير  اإىل  بالإ�صاءة  وامل�صوؤولية.  وامل�صاركة،  والعدالة،  وامل�صاواة  احلرية،  هي: 

بني طلبتها  الدميقراطية  للممار�صات  الأردنية  اجلامعات  ت�صجيع  درجة  للك�صف عن 

والن�صاطات  والتعليمات،  القوانني  هما:  جمالني  اإىل  موزعة  فقرة   )20( من  مكونة 

اجلامعية. وتو�صلت الدرا�صة اإىل وجود عالقة ارتباطية اإيجابية متو�صطة لدور اجلامعات 

الأردنية واملمار�صات الطالبية للمبادئ والقيم الدميقراطية. وتو�صلت الدرا�صة اإىل عدم 

وجود اأثر ذي دللة اإح�صائية ملتغري اجلن�س، ونوع الكلية، وال�صنة الدرا�صية واملمار�صات 

اإح�صائية  اأثر ذي دللة  الدرا�صة وجود  وبينت  الدميقراطية.  والقيم  الطالبية للمبادئ 

ملتغري املوقع اجلغرايف واملمار�صات الطالبية للمبادئ والقيم الدميقراطية وذلك ل�صالح 

اإقليم الو�صط.

الكلمات املفتاحية: اإدارة التعليم العايل، اإدارة �صئون الطالبية، اجلامعة، الدميقراطية.
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

The role of Jordanian Universities in supporting
democratic practices among students

Abstract

The purpose of this study was to explore the degree to which Jordanian 
universities support democratic practices among their students. A question-
naire 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 respon-
sibility. 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 uni-
versities 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, univer-
sity, democracy.
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د. رنا ال�سمادي، د. اأمين العمري اجلامعات االأردنية ودورها يف تعزيز املمار�سات الدميقراطية

اجلامعات الأردنية ودورها يف تعزيز املمار�سات الدميقراطية بني طلبتها

املقدمة

و�صع  ويف  ال�صيا�صي،  النظام  يف  الأفراد  مب�صاركة   _ عام  ب�صكل   _ الدميقراطية  تعنى 

اأهمها:  واملعتقدات  القيم  ال�صلطة، �صمن منظومة من  اأفراد  واختيار  والأنظمة،  القوانني 

حرية التعبري لالأفراد )Davis, 2003)، وحق امل�صاركة الفعالة واحلية يف عملية �صنع واتخاذ 

القرار، )Carrison, 2003) ومبداأ العدالة وامل�صاواة )Romanish, 1998)، بني جميع اأفراد 

املجتمع �صمن الهتمام بحقوق الإن�صان املتعارف عليها عاملياً )موؤمتر اليون�صكو 1988، واملوؤمتر 

الدويل لتعليم حقوق الإن�صان والدميقراطية واملنعقد يف مونرتيال 1993(.

وميثل الأردن مثالً م�رشفاً يحتذى به يف اأنحاء العامل العربي يف اإر�صاء الدميقراطية و�صمان 

حقوق الن�صان. حيث اأجريت النتخابات الربملانية احلرة عام )1989(، ومت اإلغاء الأحكام العرفية بعد 

النتخابات عام )1990(. وتابع الأردن م�صريته الدميقراطية باإ�صدر قانون امليثاق الوطني الأردين 

الذي يعك�س قيم الدميقراطية من حيث التاأكيد على مبادئ احلقوق املدنية الإن�صانية، ومبداأ 

العدالة وامل�صاواة بني جميع املواطنني، ومبداأ التعددية ال�صيا�صية واحلزبية الأمر الذي ي�صمن 

ا�صتمرار م�صرية التقدم الوطنية والتحول الدميقراطي يف البالد )وزارة اخلارجية الأردنية(. 

حلقوق  كامالً  ف�صالً  د�صتوره  يف  الأردن  خ�ص�س  فقد  الدميقراطية،  الأجواء  هذه  و�صمن 

ول  والواجبات،  احلقوق  القانون يف  اأمام  مت�صاوون  الأردنيني  جميع  اأن  فيه  ت�صمن  الإن�صان، 

متييز بينهم يف امل�صوؤوليات واحلقوق على اأ�صا�س العرق، اأو اللغة، او الدين، اأو اللون. وي�صهم 

الد�صتور الأردين _ �صمن هذا ال�صياق_ يف امل�صاهمة الفعالة يف تعميق وتطوير مفهوم 

ومبادئ الدميقراطية من: امل�صاواة، والعدالة، واحلرية، و�صون التعددية، واللتزام ب�صيادة القانون، 

ومتكني الوحدة الوطنية يف جميع جوانب احلياة الوطنية واملوؤ�ص�صية الأردنية لتلبية طموحات 

ال�صعب الأردين وتطلعاته الوطنية والقومية والإن�صانية. 

وقد اأ�ص�س الأردن منظمات وموؤ�ص�صات ل�صتمرار تعزيز وتعميق املمار�صات الدميقراطية من 

�صون حلقوق الإن�صان، واحلرية، وملواجهة اأية انتهاكات حمتملة حلقوق الإن�صان، و�صمان عدم 

اأو الدين. وتعد املوؤ�ص�صات الرتبوية  اأو الفكر  اأو اجلن�س  اأ�صا�س اللغة  التمييز بني الأفراد على 
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من املوؤ�ص�صات الرئي�صية والفعالة امل�صهمة يف اإر�صاء وتو�صيح وتعزيز مبادئ الدميقراطية، 

على  قادر  اجتماعي  كائن  اإىل  التحول  من  الفرد  التي متكن  الدميقراطية  املمار�صات  وتطوير 

حماية وتعزيز احلريات العامة، والتعددية ال�صيا�صية والفكرية، و�صمان احرتام حقوق الإن�صان 

والدميقراطية.  التعليم  العالقة بني  اإىل   (Carrison, 2003( اأ�صار كاري�صون  وكرامته. فقد 

فكما اأن التعليم �رشوي لتحقيق الدميقراطية فاإن الدميقراطية ت�صكل جانباً كبرياً من حيث 

اتخاذ  وعملية  احلوار،  امل�صاركة يف  على  وقادين  ومتعلمني،  مثقفني  مواطنني  اإيجاد  �صمان 

القرار، وحماية حقوق الأفراد من حيث �صمان احلياة، واحلرية، وال�صعادة، واخلري لالفراد. اإن الهدف 

امل�صتمرة على  القدرة  التعلمية، هو  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  الدميقراطية يف  تعلم  والغاية من 

النمو بجميع جوانب احلياة خللق واإيجاد املواطن ال�صالح.

الرتقاء  اإليه، تتطلب  الذي نتطلع  امل�صتقبل  الذي نعي�صه، ومتطلبات  الوقت  فتحديات 

بالتعليم وحت�صني نوعيته باعتباره التحدي الأكرب الذي �صتواجهه موؤ�ص�صاتنا التعليمة لتكوين 

را�س املال الب�رشي عال النوعية )Glickman, 1998)، القادر على مواكبة التطورات العلمية 

يتطلب  وذلك  البالد.  وا�صتقرار  اأمن  وللمحافظة على  العامل،  يواجهها  التي  والتكنولوجية 

الأيدولوجيات  حتارب  اأن  يجب  التي  والقيم  وال�صجاعة  املنري،  بالعقل  يتحلى  مواطن  اإيجاد 

والأفكار املتطرفة. ويعد التعليم الطريق الوحيد لالإبداع املعريف، وتنمية املهارات وال�صلوكيات 

لتحقيق الدميقراطية. فالتعليم من خالل مبداأ التعليم العام الذي ميكن اأي فرد من الو�صول 

اإليه، ومبداأ تقدمي فر�س تعليمية مت�صاوية، ميثل ع�صب الدميقراطية التي يتلم�صها الفرد 

.)Cookson, 2001 منذ ال�صغر )ال�صورطي، 1998؛

ولقد احتلت الرتبية املوجهة ملفاهيم واملمار�صات الدميقراطية مكانة مهمة يف روؤية تلك 

املوؤ�ص�صات الرتبوية، حيث اأكدت هذه الروؤية على �رشورة التاأكيد على اإيجاد املواطن امل�صتنري 

وذلك من خالل تاأ�صي�س العقلية النقدية، وبناء القدرات البتكارية، وتاأمني التعليم الذاتي. 

فقد اأكد برنت )Print, 1999) على �رشورة ت�صمني املوؤ�ص�صات التعليمة ملبادئ الدميقراطية 

التي تتمحور حول العدالة الجتماعية، واملدنية، والت�صامح، وحرية التعبري، وتاأكيد دور القانون، 

البيئي، وامل�صاءلة احلكومية، واحرتام الخرين، وحرية الديان والحزاب. كذلك �رشورة  والتوازن 

ال�صيا�صي، واحلقوق  بالتواجد  تتعلق  اأموراً  التعليمية  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  تعليم الطلبة يف 

وامل�صوؤوليات التي تخ�س الفرد �صمن جمتمعه. واأكد الباحث اأن الدميقراطية لي�صت معرفة 

فقط. بل يجب اأن تتطور يف الطالب لترتجم على �صكل �صلوكيات ومهارات، وقيم ت�صاعد 

الفرد على امل�صاركة الفعالة يف احلياة الدميقراطية.
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والفكري والنفعايل والجتماعي والوجداين لطلبتها ليكونوا مواطنني �صاحلني قادرين على 

بناء البالد �صمن امل�صاركة وامل�صوؤولية اجلماعية )Fish, 2007). فاجلامعة هي اإحدى مرتكزات 

تقدم املجتمع ومنوه، حيث تعمل على تطوير املوارد الب�رشية بكافة التخ�ص�صات وتزود جميع 

ال�صاملة يف املجتمع )عبود،  التنمية  الالزمة ملتطلبات  الب�رشية  بالكوارد  الأخرى  املوؤ�ص�صات 

تلعبه  الذي  الأ�صا�صي  الدور  على   (Cassel, 2003( كا�صيل اأكد  وقد   .)2000 عبداحلميد، 

اجلامعة يف تدعيم ال�صلوك ال�صتقاليل لدى طلبتها كمظهر من مظاهر تاأهيل العقالنية 

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

الدميقراطية  وثورة  الكبرية،  القت�صادية  التكتالت  وظهور  واملعلوماتية،  املتقدمة  التقنية 

وحقوق الن�صان. 

وتلعب اجلامعة كذلك دوراً حيوياً من حيث بناء وغر�س القيم الدميقراطية، وترجمة هذه القيم 

اأر�س الواقع من خالل القوانني والتعليمات والأن�صطة  اإىل ممار�صات )Reiger, 2001) على 

املختلفة التي تدعم وت�صهم يف اإر�صاء مبداأ احلوار واحرتام الراأي والراأي الآخر، واحرتام وتر�صيخ 

قيم العدالة وامل�صاواة واحلرية )Mullen& Johnson, 2000)، والعمل امل�صرتك وامل�صاركة 

الفعالة، ومن خالل اإيجاد قيادات قادرة على التفكري احلر الناقد، وقادرة على حتمل امل�صوؤولية.

اأفراد كقوى عاملة  اإعداد  اأنه منح�رش يف  اجلامعات على  دور  اىل  ينظر  اأن ل  لهذا يجب 

حا�صلني على موؤهالت علمية معرتف بها للعمل يف �صوق العمل املحلي اأو اخلارجي؛ بل يتعدى 

اإيجاد املواطن ال�صالح املتوازن امل�صارك وامل�صوؤول. ولهذا كان ل بد للجامعات من  اإىل  ذلك 

توفري جميع التدابري وتوفري املناخات املالئمة كي يعي�س الطلبة �صمن اأجواء احلياة واملمار�صة 

الدميقراطية ب�صورتها الكاملة داخل احلرم اجلامعي لت�صبح جزءاً ل يتجزاأ من حياة الطالب 

.(Carrison, 2003( كفرد مدين �صالح

ويتم ذلك من خالل و�صع القوانني وتنظيم فعاليات اجلامعة واأوجه ن�صاطاتها على نحو 

يوؤدي اإىل اإعداد وتكوين �صخ�صيات الطلبة ب�صورة جتعلهم قادرين على وعي وتفهم حلقوقهم 

كاأفراد يف املجتمع الإن�صاين )Warring & Warrins, 1999)، والإ�صهام يف املحافظة على 

هذه احلقوق والدفاع عنها. ويعد هذا الأمر من الأمور املهمة التي يجب على الإدارات اجلامعية 

النتباه اإليها للحفاظ على ثبات وا�صتقاللية البلد، واحلفاظ على ال�صلم وال�صالم يف البالد 

ب�صتى  واحلروب  والإرهاب  العنف  ظروف  براثن  يف  للوقوع  عر�صة  املجتمع  يكون  ل  بحيث 

اأ�صكاله و�صوره. حيث يتمكن الطالب من خالل املمار�صات الدميقراطية من حتقيق حاجاته 

د. رنا ال�سمادي، د. اأمين العمري اجلامعات االأردنية ودورها يف تعزيز املمار�سات الدميقراطية
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ورغباته، وحتقيق حاجات ورغبات املجتمع ب�صكل كبري �صمن حتقيق الت�صال املنفتح بني الأفراد 

وامل�صاركة الفعالية يف العملية ال�صيا�صية ويف عميلة �صنع واتخاذ القرارات. ولهذا يجب اأن 

يكون النظام الرتبوي لالإدارات اجلامعية نظاماً مفتوحاً م�صتقالً بحيث يكون للطلبة داخل 

هذه املوؤ�ص�صات جزءٌ فيها.

ويف املقابل، فاإذا اأراد الفرد اأن يتمتع مبيزاته وحقوقه الدميقراطية، فيجب عليه اأن يتحمل 

املدنية  احلياة  يف  الد�صتورية  وامل�صاركة  العام،  اخلري  على  التاأكيد  طريق  عن  امل�صوؤولية 

ال�صدق  منها  و�صفات  خ�صائ�س  بعدة  التحلي  عليه  يجب  ولهذا  للمجتمع.  وال�صيا�صية 

 .(Patrick, 2006( وال�صجاعة والتعاطف والت�صامح والحرتام والثقة

اأنها ل تزال تدار من خالل  اأن الواقع احلايل يف معظم املوؤ�ص�صات الرتبوية يف العامل  اإل 

وو�صع  اتخاذ  عند  امل�صاواة  مبداأ  على  ممار�صات  توجد  ول  وقوة،  بتحكم  موؤ�ص�صية،  هيكلة 

القرارات املهمة داخلها )Glickman, 1998). فنظام التعليم العايل يف الوطن العربي - 

على �صبيل املثال _ ي�صعى اإىل الهتمام بقيمة الفرد وبكرامته ب�صكل عام، بغ�س النظر 

عن اأي فروقات بينهم، وي�صعى كذلك اإىل �صون احلرية ال�صخ�صية، وحرية التفكري والتعبري، 

 .)2007 اإىل الفر�س املتكافئة )العبادي، الطائي والأ�صدي،  وحق الفرد يف احل�صول والو�صول 

اإل اأن مراجعة لالأدبيات املتعلقة بالتعليم اجلامعي العايل والدميقراطية يف عاملنا العربي اأن 

اجلامعات العربية ل تزال مق�رشة يف دورها املتمثل يف تكوين الوعي ال�صيا�صي وال�صخ�صية 

الجتماعية املنتمية والفاعلة يف احلياة العامة )مر�صي، 1991(. وهذه النتيجة اأكدها املو�صوي 

)2008( حيث ذكر اأن املمار�صات وال�صلوكيات يف معظم اجلامعات العربية ل تقوم على احلرية 

والتفاعل والثقة املتبادلة، بل تعتمد على ال�صيطرة والتحكم والت�صلط. واأوعز ال�صبب اىل 

ذلك اإىل غياب التقاليد الدميقراطية، والتقاليد الأكادميية يف املجتمعات العربية.

وي�رشب الأمني )2007( حال ال�صودان كمثاٍل لواقع الدميقراطية والتعليم العايل يف معظم 

الوطن العربي. حيث تت�صم املرحلة احلالية من تطور ال�صودان بالتخلف وال�صتبداد يف احلكم، 

واأن الدميقراطية يف ال�صودان يف اأزمة منذ اأمد بعيد، والتعليم العايل يف حالة انهيار. واأكد 

على �رشورة تاأ�صي�س وتر�صيخ الدميقراطية يف نظام تعليم عاٍل متميز ومتوفر جلميع املوؤهلني 

اإدارة موؤ�ص�صات التعليم العايل تنتهج النمط  اأن  لاللتحاق به والراغبني يف ذلك. واأ�صار اإىل 

وقدم  املعلم،  التعليم حول  ويتمركز  النظام،  اإدارة  الدميقراطية يف  تنعدم  ال�صلطوي حيث 

املناهج والربامج التي ل تتما�صى مع احتياجات الدار�س، وغري مالئمة ول تقدم �صورة �صاملة 

للتدري�س،  فريداً  وحقيقية للعامل املعا�رش واحلياة فيه، وتعتمد التلقني وال�صتظهار ا�صلوباً 
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وجتعل من المتحان حمدداً اأ�صا�صياً للمنهج.224

ويف الأردن، فاإن اجلامعات يف الأردن تتبنى فكرة امل�صاركة والتفاعل فيما بني الطلبة واأع�صاء 

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

لقاءات  وكذلك  التدري�س،  هيئة  واأع�صاء  الأكادميية  الأق�صام  روؤ�صاء  بني  اللقاءات  خالل  من 

العميد وروؤ�صاء الأق�صام الأكادميية يف كلياتهم. واأن فل�صفة التعلم يف اجلامعات الأردنية تركز 

على الأ�صا�س الدميقراطي الذي يحقق مفهوم تكافوؤ الفر�س التعليمية ويعترب اأن التعليم 

حق للجميع، وكذلك على الإميان بكرامة الفرد وقيمته واحرتام اإرادته وحريته يف ر�صم قدره 

وم�صريه عن طريق تخ�ص�صه يف الدرا�صة اأو املهنة التي يرغبها )حرب، 1998(.

اإل اأن البقاء على معدل الطلبة يف امتحان �صهادة الدرا�صة الثانوية كمعيار وحيد للقبول 

يف اجلامعات الأردنية، اإمنا يعد خمالفة �رشيحة للتحول الدميقراطي يف الأردن وانتهاكاً ملبادئ 

الطلبة.  بني  التعليمية  الفر�س  وتكافوؤ  والعدل  امل�صاواة  اأ�صا�س  على  القائمة  الدميقراطية 

كذلك فاإن اجلامعات الأردنية غري قادرة على ا�صتيعاب الطلبة الناجحني يف امتحان �صهادة 

الثانوية العامة، واأن هناك عقماً يف الربامج وطرق التدري�س يف معظم اجلامعات الأردنية فهي 

ل تتجدد ول تتطور، واأن هناك �صعفاً يف املمار�صات الدميقراطية للطلبة )اخلطيب، 1999(.

وهكذا فاإنه ميكن القول اإن موؤ�ص�صات التعليم يف العامل املتقدم قطعت �صوطاً كبرياً يف 

اأن الو�صع مغايرٌ بدرجة  اإل  م�صرية الدميقراطية وتعزيز املمار�صات الدميقراطية بني طلبتها. 

اإذ ل يزال مفهوم الدميقراطية م�صطلحاً  كبرية يف موؤ�ص�صات التعليم يف الوطن العربي، 

حديثاً غري وا�صح املعامل. ول تزال هناك الكثري من املعوقات التي توؤثر تاأثرياً كبرياً على تطبيق 

وتعزيز الدميقراطية بقيمها املتعددة التي اأثرت على ن�صاط اجلامعات الأكادميي والإداري وحدت 

من ممار�صاتها الدميقراطية يف عملية اختيار مناهجها، وطرق تدري�صها، واهتمامات البحث 

الأكادميية  واحلرية  الطلبة،  قبول  واأ�ص�س  التدري�صية،  الهيئة  تعيني  واأ�ص�س  فيها،  العلمي 

لالأكادمييني واحلرية الإدارية للقائمني على هذه املوؤ�ص�صات يف حد ذاتها. هذا الأمر اأثر يف �صنع 

الفنية  اخلربة  وتدين  املعريف  املحتوى  يف  �صعيفة  واأنتج خمرجات  العلمي  العقل  وت�صكيل 

لهم. 

يرجع الكثري من الباحثني )ابراهيم، 2009؛ زاهد، 2009( ال�صبب الرئي�س يف �صعف املمار�صة 

الدميقراطية يف موؤ�ص�صات التعليم العايل يف الوطن العربي اىل اأن تلك املوؤ�ص�صات ترتبط 

اأطرياً بال�صلطة ال�صيا�صية للدول العربية؛ حيث اإنها مل حتظ بال�صتقالل التام عن املوؤ�ص�صات 

العايل يف  التعليم  موؤ�ص�صات  احلد من كامل حرية  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  للدولة.  ال�صيا�صية 

د. رنا ال�سمادي، د. اأمين العمري اجلامعات االأردنية ودورها يف تعزيز املمار�سات الدميقراطية
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

�صنع �صيا�صاتها التعليمية والإدارية واملالية. وعالوة على ذلك فاإن التدخل ال�صيا�صي للدولة 

يف عمل موؤ�ص�صات التعليم العايل اأنتج حالة من ال�صيطرة والو�صاية على هيكيلية تلك 

املوؤ�ص�صات وحريتها الأكادميية فاأ�صبحت املناهج، والن�صاطات، وعملية احلوار والنقا�س تخ�صع 

ملعايري ال�صيا�صة العامة �صمن مبداأ امل�صاءلة الأمنية. الأمر الذي اأدى اإىل البتعاد كل البعد 

على  القادر  ال�صالح  واملواطن  الفرد  اإيجاد  املتمثلة يف  للجامعات  الأ�صا�صية  الوظيفة  عن 

التفكري وامل�صاركة والنهو�س بتنمية البالد وتطورها يف جميع املجالت.

من  الكثري  ظهور  يف  �صبب  العامة  بال�صيا�صة  العايل  التعلم  موؤ�ص�صات  اإدارة  ربط  اإن 

ملبداأ  تخ�صع  ل  الطلبة  قبول  فاأ�ص�س  الدميقراطية.  ممار�صة  عملية  يف  العميق  النحراف 

التناف�س احلر مما اأدى اإىل عدم تكافوؤ الفر�س اأمام جميع اأفراد املجتمع لاللتحاق باجلامعات، الأمر 

الذي اأعطى بع�س الفئات والطبقات متيزاً عن غريهم من فئات املجتمع باللتحاق باجلامعات، 

�َصبََغ  مما  غريهم،  دون  عليهم  حكراً  اأ�صبحت  التي  التخ�ص�صات  ببع�س  اللتحاق  وكذلك 

اإذ ل يوجد متثيل  الكثري من اجلامعات العربية ب�صبغة »الأوتوقراطية« )عبد الهادي، 2009( 

للطلبة باختالف وتنوع خلفياتهم الجتماعية والعرقية والقت�صادية. كذلك فاإن الطلبة نادراً 

ما يتعر�صون لتنمية قدراتهم ومعرفتهم واأفكارهم ومعتقداتهم امل�صتقلة دون �صغط اأو 

اإكراه، الأمر الذي يزرع فيهم اخلوف وقلة الرغبة يف امل�صاركة يف احلياة اجلامعية. 

اإىل ما ذكر �صابًقا فاإن �صعف احلرية الأكادميية التي يعاين منها اع�صاء الهيئة  اإ�صافة 

التدري�صية يف جامعاتهم وعملية تقييمهم ح�صب معتقداتهم واأفكارهم ال�صخ�صية ولي�س 

والتقييد يف عملية  التدخل  اإىل  اأدى   )2009 )ابراهيم،  والعلمية  املهنية  املعايري  اأ�صا�س  على 

تدري�صهم وحد من ن�صاطاتهم وم�صاركتهم يف احلياة اجلامعية وعمل كذلك على انف�صال 

الهيئة  اع�صاء  ابتعد  وهكذا  العامة.  ال�صيا�صة  مع  يتعار�س  ل  مبا  البحثية  اهتماماتهم 

وم�صاكل  اهتمامات  وعن  املجتمع  يعي�صه  الذي  الواقع  عن  اجلامعات  وابتعدت  التدري�صية 

الطلبة.

اأ�صف اإىل ذلك معظم اجلامعات العربية تعاين من �صح يف املوارد املالية الأمر الذي نتج عنه 

التاأخر يف جمارة التطورات وامل�صتجدات التكنولوجية واملعرفية يف الكثري من التخ�ص�صات، 

واأنتج اأفراداً تنق�صهم الكثري من اخلربات واملوؤهالت واملهارات ملواكبة احلديث يف تخ�ص�صاتهم 

وخا�صة العلمية فيها. عالوة على ذلك فاإن موؤ�ص�صات التعليم العايل تعاين من عدم توافق 

حاجات ال�صوق والنمو ال�صامل والتعليم الأمر الذي اأدى اإىل زيادة يف اأعداد البطالة بني الفئات 

املتعلمة.
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تاأخذ الدميقراطية يف الوطن 226 اأن  وخال�صة القول، للتغلب على عوائق الدميقراطية يجب 

العربي يف اأكمل اأ�صكال تطورها واأكرثها اإجنازا واملطالبة بتفعيل التحول الدميقراطي واملناداة 

الوطن  يف  التنمية  اإن  امل�صاركة.  من  املزيد  ي�صمن  الذي  الأمر  الدميقراطية  مراحل  بقطع 

العربي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتعليم العايل وهو املدخل الأ�صا�صي لتحقيق التقدم واإحداث 

التغيري والتحديث والتطوير. ولالرتقاء بالتعليم العايل وحت�صني نوعيته ل بد من ا�صتقاللية 

التاأكيد على �رشورة تعميق مفاهيم  العامة، مع  ال�صيا�صة  التعليم العايل عن  موؤ�ص�صات 

امل�صاركة واحلوار وامل�صاءلة وال�صفافية �صمن العملية الرتبوية ذاتها.

كذلك ل بد من متكني مفاهيم احلرية، ونوعية التعليم، واملمار�صة الدميقراطية يف تلك 

وا�صتقاللية  وحرية  والإدارية،  الأكادميية  احلرية  مفاهيم  اإ�صفاء  من  كذلك  بد  ل  العملية. 

امل�صاركة للطلبة. ول بد كذلك من زيادة املوارد املالية لتلك املوؤ�ص�صات وربطها باملوؤ�ص�صات 

ال�صناعية والإنتاجية واإيجاد ت�صاركية معها لتطوير اإنتاجية تلك املوؤ�ص�صات.

م�سكلة الدرا�سة

من خالل الرجوع اإىل الدرا�صات ال�صابقة، ميكن مالحظة الرتكيز على اأهمية بناء وتعزيز 

الطالب يف املرحلة اجلامعية مببادئ الدميقراطية. حيث اإن الطالب يف هذه املرحلة واٍع لالآثار 

ال�صلبية من عدم ممار�صة وتر�صيخ مبادئ الدميقراطية. المر الذي يوؤثر على الطالب من الكبت 

والكراهية والعنف ورمبا الجتاه لالإرهاب ب�صبب عدم توفري ظروف العدالة وامل�صاواة وتف�صي 

ال�رشاعات العرقية او الدينية بني الطلبة. وهذا اأمر ميكن مل�صه يف الأردن من اأحداث العنف 

وال�صغب التي حتدث داخل حرم اجلامعات الأردنية احلكومية. ولهذا الأمر تكمن م�صكلة هذه 

الدرا�صة يف التعرف اإىل درجة ممار�صة الطلبة للدميقراطية، ومعرفة دور اجلامعات يف تر�صيخ 

وت�صجيع ال�صلوكيات الدميقراطية بينهم. 

اأهداف الدرا�سة

والقيم  للمبادئ  الأردنية  اجلامعات  طلبة  ممار�صة  درجة  معرفة  اإىل  الدرا�صة  هذه  هدفت 

الدميقراطية، بالإ�صافة اإىل معرفة درجة اختالف املمار�صات الدميقراطية للطلبة يف اجلامعات 

توجد  وهل  اجلغرايف.  واملوقع  الدرا�صية،  وال�صنة  الكلية،  ونوع  جن�صهم،  باختالف  الأردنية 

عالقة بني دور اجلامعات الأردنية ودرجة ممار�صة الطلبة يف اجلامعات الأردنية للمبادئ والقيم 

الدميقراطية؟.

د. رنا ال�سمادي، د. اأمين العمري اجلامعات االأردنية ودورها يف تعزيز املمار�سات الدميقراطية
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اأ�سئلة الدرا�سة

اإىل هذه القيم  التعرف  التعليم العايل يتطلب  اإن ن�رش قيم الدميقراطية يف موؤ�ص�صات 

تتطلب  كما  املوؤ�ص�صات.  هذه  الطالب يف  يعي�صه  الذي  الواقع  يف  تاأ�صلها  درجة  ومعرفة 

عليها  تبنى  التي  واملبادئ  القيم  تلك  ممار�صة  من  احلد  اأو  التعزيز  يف  اجلامعات  دور  معرفة 

الدميقراطية. ولهذا تهدف هذه الدرا�صة لالإجابة عن الأ�صئلة الآتية: 

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

2- هل تختلف املمار�صة الدميقراطية للطلبة باختالف اجلن�س، ونوع الكلية، وال�صنة الدرا�صية، 

واملوقع اجلغرايف؟

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

للمبادئ والقيم الدميقراطية؟ 

اأهمية الدرا�سة

يف الأردن، حتظى موؤ�ص�صات التعليم العايل باهتمام اأو�صاط وا�صعة من املجتمع واحلكومة، 

ملا لهذه املوؤ�ص�صات من تاأثري وا�صع وكبري وموؤثر على حياة املجتمع، ور�صم م�صتقبل البالد عن 

واإتاحة الفر�صة جلميع  اإك�صاب الطلبة مفاهيم الدميقراطية، وتعزيز �صيادة القانون،  طريق 

الطلبة بامل�صاركة بجميع الأن�صطة، وتعزيز مهارة احلوار والنقا�س عند الطلبة، وتطوير مهارات 

الدميقراطية  املمار�صات  درا�صة  تعد  وواجباته.  الطالب  حقوق  ومعرفة  الذات،  عن  التعبري 

داخل اجلامعات الأردنية، كموؤ�ص�صات تعليم عاٍل، اأمرا مهماً لكافة املهتمني باإر�صاء مفهوم 

اليها  تو�صلت  التي  النتائج  ت�صهم  اأن  املوؤكد  الأردن. ومن  الإن�صان يف  الدميقراطية وحقوق 

ل�صتنئاف  وا�صحة  �صورة  القرار  و�صاحبي  واملهتمني  اجلامعية  الإدارات  اإعطاء  الدرا�صة يف 

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

والتنوع الثقايف وازدهار الثقافات القومية لكل اجلماعات، واإغناء احلوار والت�صامح املتبادل ونبذ 

الإرهاب ومناه�صة التع�صب والكراهية. ومن املمكن اأي�صا اأن متثل هذه الدرا�صة حافزاً نحو 

املزيد من الدرا�صات التي من �صاأنها تفعيل وتوجيه م�صار البحث العلمي.

م�سطلحات الدرا�سة

واأع�صاء هيئة  الطلبة  والتفاعل فيما بني  امل�صاركة  املمار�سات الدميقراطية يف اجلامعات: 

التدري�س، وامل�صاركة يف اتخاذ القرارات. مع الرتكيز على حتقيق مفهوم تكافوؤ الفر�س التعليمية 

واأن التعليم حق للجميع، وكذلك الإميان بكرامة الفرد وقيمته واحرتام اإرادته وحريته يف ر�صم 
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قدره وم�صريه عن طريق تخ�ص�صه يف الدرا�صة اأو املهنة التي يرغبها )حرب، 1998(.228

بالدرجة التي يح�صل عليها امل�صتجيب على الأداة امل�صتخدمة  )املمار�صات  اإجرائياً  وتعرف 

الدميقراطية(  يف جمالتها الأربعة )احلرية، وامل�صاواة والعدالة، وامل�صاركة، وامل�صوؤولية( بهدف 

التعرف اإىل درجة ممار�صة الطلبة ملبادئ وقيم الدميقراطية يف اجلامعات مو�صوع الدرا�صة.

اأدوار اجلامعات: تعرف اإجرائيا بالدرجة التي يح�صل عليها امل�صتجيب على الأداة امل�صتخدمة 

)اأدوار اجلامعات( والتي خ�ص�صت لقيا�س دور اجلامعات يف تعزيز املمار�صات الدميقراطية يف 

جمالت )القوانني، والن�صاطات(. 

حدود الدرا�سة

اقت�رشت هذه الدرا�صة على تناول )املمار�صات الدميقراطية( يف جمالتها الأربعة )احلرية، 

ملبادئ  الطلبة  ممار�صة  درجة  اإىل  التعرف  بهدف  وامل�صوؤولية(  وامل�صاركة،  والعدالة،  وامل�صاواة 

وقيم الدميقراطية يف اجلامعة الها�صمية وجامعة الريموك وجامعة احل�صني بن طالل. والأداة 

تت�صمن  والتي  الدميقراطية  املمار�صات  تعزيز  يف  اجلامعات  تلك  بدور  تتعلق  التي  الثانية 

جمايل القوانني والتعليمات، والن�صاطات. واقت�رشت هذه الدرا�صة على ا�صتطالع اآراء طلبة 

اجلامعة الها�صمية، وجامعة الريموك، وجامعة احل�صني بن طالل يف خمتلف الكليات العلمية 

والإن�صانية، خالل العام الدرا�صي )2007/ 2008(.

منهجية الدرا�سة واإجراءاتها:

جمتمع الدرا�سة

يتكون جمتمع الدرا�صة من طلبة اجلامعة الها�صمية، وجامعة الريموك، وجامعة احل�صني 

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

عينة الدرا�سة

قد مت اختيار مواد درا�صية من متطلبات اجلامعة والتي ت�صم طلبة من خمتلف الكليات 

العلمية والإن�صانية، وقد مت توزيع )750( ا�صتبانة، وكان عدد ال�صتبانات التي مت ا�صرتجاعها 

)و�صط  العينة  توزيع  كان  اجلامعة  موقع  متغري  ح�صب  ا�صتبانة.   )451( الدرا�صة  عينة  من 

136، جنوب 160، و�صمال 155(، وح�صب متغري النوع )ذكر 208، واأنثى 234(، اأما متغري ال�صنة 

الدرا�صية فالتوزيع كان )اأوىل 156، ثانية 98، ثالثة 130، رابعة 62، وخام�صة 5(، وح�صب متغري 

الكلية )علمية 306، واإن�صانية 145(. 

د. رنا ال�سمادي، د. اأمين العمري اجلامعات االأردنية ودورها يف تعزيز املمار�سات الدميقراطية
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229

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

اأدوات الدرا�سة

من خالل الإطالع على الأدب النظري املتعلق باملمار�صات الدميقراطية، والرجوع اىل اأدوات 

عدد من الدرا�صات التي تناولت مو�صوع املمار�صات الدميقراطية قام الباحثان باإعداد وتطوير 

)احلرية،  هي  جمالت  اأربعة  الدميقراطية(  )املمار�صات  الأوىل  الأداة  ت�صمن  الدرا�صة.  اأدوات 

ملبادئ  الطلبة  ممار�صة  درجة  اإىل  التعرف  بهدف  وامل�صوؤولية(  وامل�صاركة،  والعدالة،  وامل�صاواة 

وقيم الدميقراطية يف اجلامعة الها�صمية وجامعة الريموك وجامعة احل�صني بن طالل. والأداة 

الثانية تتعلق بدور تلك اجلامعات يف تعزيز املمار�صات الدميقراطية وتت�صمن جمايل القوانني 

والتعليمات، والن�صاطات. بالإ�صافة اإىل معلومات �صخ�صية للطلبة اأفراد عينة الدرا�صة.

توزعت فقرات الأداة الأوىل )املمار�صات الدميقراطية( وعددها )33( فقرة على جمالت البحث 

الأربعة كما ياأتي:

1- احلرية )11 فقرة(

2- امل�صاواة والعدالة )5 فقرات(

3- امل�صاركة )11 فقرة(

4- امل�صوؤولية )6 فقرات(

ومت تدريج الإجابة عن كل فقرة ح�صب راأي امل�صتجيب وفق مقيا�س ثالثي الدرجة و اإجابة 

امل�صتجيب كالآتي: )مرتفع - 3 درجات، متو�صط - 2 درجة، ومنخف�س - 1 درجة(. اأما عالمة 

املجال فيتم ح�صابها من خالل جمع عالمات امل�صتجيب على فقرات املجال. ومت اعتماد املحك 

التايل لدرجة املمار�صة لالأداة ككل وملجالت الدرا�صة وفقراتها: درجة ممار�صة منخف�صة: متثلها 

الدرجات الواقعة بني )1 - 1.66(، درجة ممار�صة متو�صطة: متثلها الدرجات الواقعة بني )1.67 - 

 .)3.00 2.34(، درجة ممار�صة مرتفعة: متثلها الدرجات الواقعة بني )2.35 – 

اأما الأداة الثانية )اأدوار اجلامعات( والتي خ�ص�صت لقيا�س دور اجلامعات يف تعزيز املمار�صات 

الدميقراطية فقد كان عدد فقراتها )20( فقرة موزعة كما ياأتي:

1- القوانني )8 فقرات(

2- الن�صاطات )12 فقرة(.

ومت تدريج الإجابة عن كل فقرة ح�صب راأي امل�صتجيب وفق مقيا�س ثالثي الدرجة و اإجابة 

امل�صتجيب كالآتي: )مرتفع - 3 درجات، متو�صط - 2 درجة، منخف�س - 1 درجة(. اأما عالمة 

املجال فيتم ح�صابها من خالل جمع عالمات امل�صتجيب على فقرات املجال. ومت اعتماد املحك 

متثلها  ممار�صة منخف�صة:  درجة  وفقراتها:  الأداة  وملجالت  اجلامعات ككل  دور  ملقيا�س  الآتي 
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الدرجات الواقعة بني )1 - 1.66(، درجة ممار�صة متو�صطة: متثلها الدرجات الواقعة بني )1.67 - 230

.)3.00 2.34(، درجة ممار�صة مرتفعة: متثلها الدرجات الواقعة بني )2.35 – 

�سدق اأدوات الدرا�سة

والتي  الأولية  الأوىل ب�صورتها  الأداة  الباحثان بعر�س  الأدوات فقد قام  للتاأكد من �صدق 

تكونت من )37( فقرة على جمموعة من املحكمني من ذوي اخلربة من اأع�صاء هيئة التدري�س 

)24( فقرة حيث  والتي تكونت من  الأولية  الثانية ب�صورتها  والأداة  الها�صمية،  اجلامعة  يف 

وانتمائها ملجالت  الفقرات و�صموليتها ومنا�صبتها  اآرائهم حول مالئمة  اإبداء  طلب منهم 

باآراء  الأخذ  وبعد  منا�صبة.  يرونها  تعديالت  واأية  اللغوية  ال�صياغة  مالئمة  ومدى  الدرا�صة، 

اأربعة  )33( فقرة موزعة على  النهائية متكونة من  الأوىل ب�صورتها  الأداة  املحكمني جاءت 

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

ثبات اأدوات الدرا�سة

ولأجل ح�صاب معامل الثبات لالأداة الأوىل )املمار�صات الدميقراطية( فقد مت ح�صاب معامل 

األفا كرونباخ حيث بلغ معامل الت�صاق الداخلي لأداة  الت�صاق الداخلي با�صتخدام معادلة 

اأما معامالت الثبات لكل جمال فقد كانت موزعة كما ياأتي: احلرية  الدرا�صة ككل )0.95(، 

)0.96(، وامل�صاواة والعدالة )0.80(، وامل�صاركة )0.94(، وامل�صوؤولية )0.86(. 

قام الباحثان بالتاأكد من ثبات الأداة بطريقة التحليل الن�صفي )Split-Half) على عينة 

جتريبية مكونة من )35( طالباً وطالبة من خارج اأفراد عينة الدرا�صة، ومعامالت الثبات ملجالت 

والعدالة  امل�صاواة   ،)0.88( احلرية  هي:  بري�صون  الرتباط  معامل  ح�صب  الأوىل  الدرا�صة  اأداة 

)0.97(، وامل�صاركة )0.96(، وامل�صوؤولية )0.89(، والكلي )0.98(.

ولأجل ح�صاب معامل الثبات لالأداة الثانية )اأدوار اجلامعات( فقد مت ح�صاب معامل الت�صاق 

الداخلي با�صتخدام معادلة األفا كرونباخ حيث بلغ معامل الت�صاق الداخلي لأداة الدرا�صة 

ككل )0.89(، اأما معامالت الثبات لكل جمال فقد كانت موزعة كما ياأتي: القوانني )0.86(، 

والن�صاطات )0.80(.

قام الباحثان بالتاأكد من ثبات الأداة بطريقة التحليل الن�صفي )Split-Half) على عينة 

جتريبية مكونة من )35( طالباً وطالبة من خارج اأفراد عينة الدرا�صة، معامالت الثبات ملجالت 

اأداة الدرا�صة الأوىل ح�صب معامل الرتباط بري�صون هي: القوانني )0.86(، والن�صاطات )0.80(، 

والكلية )0.88(.

د. رنا ال�سمادي، د. اأمين العمري اجلامعات االأردنية ودورها يف تعزيز املمار�سات الدميقراطية
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231

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

الأ�ساليب الإح�سائية

با�صتخدام  الإح�صائية  البيانات  ملعاجلة  احلا�صوب  بوا�صطة  اإدخالها  مت  البيانات  جمع  بعد 

والن�صب  التكرارت  مثل  الو�صفية  الإح�صائيات  ا�صتخراج  ومت   ،(SPSS( الإح�صائية  الرزمة 

املئوية واملتو�صطات احل�صابية، وذلك لقيا�س متو�صط ا�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة على بنود 

ال�صتبانة. مت كذلك ا�صخدام اختبار األفا كرونباخ حل�صاب قيمة الثبات. ومت اأي�ًصا ا�صتخدام 

اختبار )ت( ملجموعتني م�صتقلتني )Independent Sample T-test) وحتليل التباين الأحادي 

)ANOVA way One) ملعرفة م�صتوى الدللة بني املتغريات

نتائج الدرا�سة ومناق�ستها

النحو  على  وذلك  الدرا�صة  اأ�صئلة  لت�صل�صل  طبقا  ومناق�صتها  النتائج  عر�س  �صيتم 

الآتي:

اأولً: مناق�سة ال�سوؤال الأول

والقيم  للمبادئ  الأردنية  اجلامعات  طلبة  ممار�صة  درجة  »ما  على  الأول  ال�صوؤال  ن�س 

والنحرافات  احل�صابية  املتو�صطات  ح�صاب  مت  فقد  ال�صوؤال  هذا  عن  لالإجابة  الدميقراطية؟« 

املعيارية لأفراد عينة الدرا�صة على جمالت اأداة الدرا�صة الأربعة وعلى الأداة ككل، واجلدول 

رقم )1( الآتي يو�صح ذلك.

ومن خالل النتائج التي تو�صلت اإليها هذه الدرا�صة، يت�صح لدينا اأن نتائج ال�صوؤال الأول 

درجة  هي  الدميقراطية  وللقيم  للمبادىء  الأردنية  اجلامعات  ممار�صة طلبة  درجة  اأن  تك�صف 

متو�صطة ب�صكل عام، حيث كانت ممار�صاتهم للمجالت الثالثة الأوىل متو�صطة، فيما كانت 

ممار�صاتهم للمجال الرابع »امل�صوؤولية« ممار�صة �صعيفة. ومع اأن نتائج هذا ال�صوؤال تتفق مع 

2007؛  1991؛ الأمني،  التي ذكرت �صابًقا )مر�صي،  والأردنية  العربية  الدرا�صات  نتائج معظم 

املو�صوي، 200( التي اأكدت على اأن هناك غياب التقاليد الدميقراطية يف اجلامعات، و�صعف 

اإذ  اأن هذه الدرجة مقبولة نوًعا ما بالن�صبة للباحثني.  اإل  يف املمار�صات الدميقراطية فيها، 

اإن الوعي واملمار�صة للقيم الدميقراطية يف املجتمع الأردين ب�صكل عام ما زالت يف مرحلتها 

واإدارات اجلامعات الأردنية يف  التنموية امل�صتدامة بالرغم من الهتمام ال�صديد للحكومات 

العقود الأخرية لزيادة الوعي والهتمام بحقوق الفرد، و�صمان حرية التفكري، والتعبري عن الراأي، 

وتوفري الفر�س املتكافئة للجميع. اإل اأن نتائج ال�صوؤال الأول تظهر اأن هناك ق�صوراً يف جميع 

تن�صئتها على  التي تعتمد يف  والأ�رشة  البيت  ابتداًء من  الأردين  الرتبية يف املجتمع  حلقات 
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الت�صدد والت�صلط وم�صادرة حرية التعبري وامل�صاركة يف اتخاذ القرارات وانتهاء باملدار�س التي 232

تهتم باملدر�س واملناهج ول تالم�س ب�صورة وا�صحة احتياجات الطالب وتعتمد على اأ�صلوب 

التلقني وال�صتظهار اأ�صلوبًا للتدري�س )ال�صورطي، 1998(.

وهكذا يرتبى وين�صج الطالب من ثقافة الت�صلط والت�صدد والكبت، في�صبح الأمر �صعبًا 

النفتاح  من  بيئة  �صمن  الدميقراطية  ممار�صة  اإىل  اجلامعية  بالدرا�صة  يلتحق  عندما  عليه 

وامل�صاركة. وبالن�صبة للمجال الرابع »امل�صوؤولية« فهذا اأي�ًصا لي�س بالنتيجة غري املتوقعة، اإذ اإنَّ 

الظروف �صابقة الذكر ت�صجع على م�صادرة امل�صاركة وعدم حتمل امل�صوؤولية يف عملية �صنع 

واتخاذ القرارات على جميع امل�صتويات الأمر الذي ي�صجع ال�صباب على عدم اكت�صاب القدرة 

على تنمية ح�س امل�صوؤولية يف ذاته.

اجلدول رقم )1(

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الأفراد عينة الدرا�سة على

جماالت املمار�سات الدميقراطية االأربعة واملجاالت ككل

املجال
الو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

1.9270.392احلرية

1.960.845اأمار�س حقي يف الرت�سيح للجان الطالبية1

1.730.753اأمار�س حقي يف انتخاب اللجان الطالبية2

2.030.743تتيح يل اجلامعة اأن اأتعلم الرتاث الذي يحكي تاريخ الوطن ودوره احل�ساري18

2.030.771تهيئ اجلامعة يل فر�سة االطالع على الثقافات املتعددة19

1.920.691تقدم يل التوجيهات املنا�سبة للقيام بواجباتي21

1.840.710اأبدي تعليقات بناءة حول املو�سوعات املختلفة23

2.060.751تتاح يل الفر�سة ملمار�سة الن�ساطات التي اأحبها24

1.980.790تتاح يل فر�سة اختيار املهنة التي اأحبها28

2.040.766تتاح يل فر�سة تغيري اختياري املهني29

1.870.754ت�سجعني الهيئة التدري�سية على املناق�سة والتعبري عن اآرائي داخل املحا�سرات32

1.750.726تتاح يل احلرية يف طرح االأ�سئلة داخل املحا�سرات33

2.0290.445امل�ساواة والعدالة

2.100.733تتاح يل الفر�سة ملمار�سة الن�ساطات الطالبية املالئمة لرغباتي وميويل3

2.130.746تتاح يل الفر�سة للقاءات واالجتماعات الطالبية داخل اجلامعة4

1.820.720تهيئ يل الفر�سة للتفكري بطريقة علمية يف حل م�سكالتي25

30
اأمار�س ن�ساطات حتفزين على اكت�ساف مواطن الغمو�س وال�سك يف املعرفة والبحث 

عنها للو�سول اإىل احلقائق
2.070.742

2.030.696تتاح يل احلرية بالتعبري عن اآرائي واأفكاري داخل اجلامعة31

1.8220.362امل�ساركة

1.530.647اأتقبل اأفكار زمالئي املتعددة واأحرتمها واأعمل على حت�سينها5

د. رنا ال�سمادي، د. اأمين العمري اجلامعات االأردنية ودورها يف تعزيز املمار�سات الدميقراطية
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املجال
الو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري

1.800.705يتقبل االأ�ساتذة وزمالئي الطلبة اأفكاري ويحرتمونها6

1.580.673اأهتم مبالحظات املجموعة وراأيها10

1.850.707اأتخلى عن رغباتي ال�سخ�سية مل�سلحة املجموعة12

1.940.738تتاح يل فر�سة املناق�سة يف الق�سايا العامة13

14
اجلامعة  داخل  املختلفة  التعليمية  الن�ساطات  يف  واأ�ساركهم  زمالئي  مع  اأتفاعل 

وخارجها
2.070.740

15
اجلامعة  داخل  املتنوعة  االجتماعية  املهارات  يف  واأ�ساركهم  زمالئي  مع  اأتفاعل 

وخارجها
2.050.764

1.990.739اأنخرط يف العمل التطوعي الفردي واجلماعي17

1.740.673ي�سغي االآخرون اإىل حديثي باهتمام22

1.590.720اأوؤمن باأهمية االكت�ساف ومواكبة التطور يف التقدم العلمي26

1.910.745اأ�سهم يف اقرتاح احللول الناجحة حلل امل�سكالت الطالبية27

1.6060.389امل�سوؤولية

1.370.594اأقدر ال�سفات املميزة يف �سخ�سيات االآخرين7

8
اأقلل من  اأن  اأحاول  اأالآخرين املختلفة وال  اإدراكي بقيمة �سفاتي وقيمة �سفات  يتطور 

تلك القيمة
1.440.617

1.700.677يقدر االآخرون ال�سفات املميزة يف �سخ�سيتي9

1.840.711اأعمل على االإفادة من الوقت املتاح للنقا�س11

1.750.716اأهتم بق�سايا اأبناء املجتمع كافة بغ�س النظر عن اأعراقهم واأديانهم ومقدراتهم16

1.540.653اأ�سغي حلديث االآخرين باهتمام20

1.8460.314الكلي

ثانيا:ً مناق�سة ال�سوؤال الثاين

ن�س ال�صوؤال الثاين على »هل تختلف املمار�صة الدميقراطية للطلبة باختالف اجلن�س، نوع 

الكلية، وال�صنة الدرا�صية، واملوقع اجلغرايف؟«

والأداة  الأداة،  على جمالت  الدميقراطية  املمار�صات  يف  اجلن�س  اختالف  اأثر  عن  وللك�صف 

ب�صكل عام فقد مت ا�صتخدام اختبار »ت« )t-test)، واجلدول رقم )2( الآتي يو�صح ذلك.

اجلدول رقم )2(

اختبار )ت( واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الأفراد عينة 

الدرا�سة على جماالت االأداة ح�سب متغري اجلن�س

اجلن�ساملجال
الو�سط 

احل�سابي
قيمة تاالنحراف املعياري

درجات 

احلرية

الداللة 

الإح�سائية

1- احلرية
1.9110.394ذكور

0.796-4490.426
1.9410.391اإناث

2- العدالة
2.0190.462ذكور

0.463-4490.644
2.0380.429اإناث

تابع اجلدول رقم )1(
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اجلن�ساملجال

الو�سط 

احل�سابي
قيمة تاالنحراف املعياري

درجات 

احلرية

الداللة 

الإح�سائية

3- امل�ساركة
1.8160.379ذكور

0.336-4490.737
1.8270.348اإناث

4- امل�سوؤولية
1.6670.403ذكور

3.111449*0.002
1.5540.369اإناث

5- الكلي
1.8530.239ذكور

0.1324490.895
1.8400.301اإناث

0.05  =α  داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة

اإح�صائية على  ذو دللة  اأثرٌ  اأن متغري اجلن�س كان له  يالحظ من اجلدول ال�صابق رقم )2( 

املجال الرابع )امل�صوؤولية( فقط، وعند الرجوع اإىل املتو�صطات احل�صابية فاإنه يت�صح اأن ذلك 

الأثر كان ل�صالح الذكور، مما يعني اأن تقييم الذكور يف هذا املجال كان اأعلى مما هو لدى الإناث. 

اأما باقي جمالت الدرا�صة وجمموع جمالت الدرا�صة فلم يظهر اأي اأثر دال اإح�صائيًا يف تقييم 

اأفراد عينة الدرا�صة تعزى اإىل متغري اجلن�س.

وللك�صف عن اأثر اختالف متغري نوع الكلية )علمية، اإن�صانية( يف املمار�صات الدميقراطية 

على جمالت الأداة، والأداة ب�صكل عام فقد مت ا�صتخدام اختبار »ت« )t-test). واجلدول الآتي رقم 

)3( يو�صح ذلك.

اجلدول رقم )3(

اختبار )ت( واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الأفراد عينة الدرا�سة

على جماالت االأداة ح�سب متغري نوع الكلية )علمية، اإن�سانية(

اجلن�ساملجال
الو�سط 

احل�سابي
قيمة تاالنحراف املعياري

درجات 

احلرية

الداللة 

الح�سائية

1- احلرية

1.9360.390علمية

0.7134490.476

1.9080.398اإن�سانية

2- العدالة

2.0140.441علمية

1.064-4490.288

2.0620.450اإن�سانية

3- امل�ساركة

1.8440.362علمية

1.9374490.053

1.7740.361اإن�سانية

4- امل�سوؤولية

1.6230.381علمية

1.3224490.187

1.5710.404اإن�سانية

5- الكلي

1.8540.312علمية

1.1024490.271

1.8290.319اإن�سانية

0.05  =α  داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة

تابع اجلدول رقم )2(

د. رنا ال�سمادي، د. اأمين العمري اجلامعات االأردنية ودورها يف تعزيز املمار�سات الدميقراطية
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يالحظ من اجلدول ال�صابق رقم )3( اأن متغري نوع الكلية )علمية، اإن�صانية( لي�س له اأثرٌ ذو 

دللة اإح�صائية على اأي من جمالت اأداء الأداة ككل.

الدميقراطية  للممار�صات  الطلبة  تقييم  الدرا�صية يف  ال�صنة  اختالف  اأثر  وللك�صف عن 

 ،(ANOVA( على جمالت الأداة، والأداة ب�صكل عام فقد مت ا�صتخدام حتليل التباين الأحادي

واجلدول رقم )4( الآتي يو�صح ذلك.

اجلدول رقم )4(

حتليل التباين االأحادي الأفراد عينة الدرا�سة على جماالت ممار�سات

الدميقراطية ح�سب متغري ال�سنة الدرا�سية

املجال
جمموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متو�سط 

املربعات
قيمة ف

الداللة 

الح�سائية

1- احلرية

0.59840.1490.9690.424بني املجموعات

68.8014460.154داخل املجموعات

69.399450املجموع

2- العدالة

0.38340.00950.4820.749بني املجموعات

88.53944600.199داخل املجموعات

88.922450املجموع

3- امل�ساركة

0.33640.00480.6360.637بني املجموعات

58.8964460.132داخل املجموعات

59.232450املجموع

4- امل�سوؤولية

0.98840.2471.6400.163بني املجموعات

67.1814460.151داخل املجموعات

68.169450املجموع

الكلي

0.38740.009670.9790.432بني املجموعات

44.0584460.00978داخل املجموعات

44.445450املجموع

0.05  =α  ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى الداللة *

يبني اجلدول رقم )4( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )α =0.05( يف 

تقييم الطلبة للممار�صات الدميقراطية تعزى ال�صنة الدرا�صية على جميع جمالت املمار�صات 

الدميقراطية.

وللك�صف عن اأثر اختالف املوقع اجلغرايف يف تقييم الطلبة للممار�صات الدميقراطية على 

جمالت الأداة، والأداة ب�صكل عام فقد مت ا�صتخدام حتليل التباين الأحادي )ANOVA)، واجلدول 

رقم )5( الآتي يو�صح ذلك.
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اجلدول رقم )5(236

حتليل التباين االأحادي الأفراد عينة الدرا�سة على جماالت ممار�سات

الدميقراطية ح�سب متغري املوقع اجلغرايف

املجال
جمموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متو�سط 

املربعات
الدللة الإح�سائيةقيمة ف

1- احلرية

0.76220.3812.4860.084بني املجموعات

68.6374480.153داخل املجموعات

69.399450املجموع

2- العدالة

0.005*2.08821.0445.387بني املجموعات

86.8344480.194داخل املجموعات

88.922450املجموع

3- امل�ساركة

0.008720.004390.3330.717بني املجموعات

59.1444480.132داخل املجموعات

59.232450املجموع

4- امل�سوؤولية

0.50220.2511.6600.191بني املجموعات

67.6684480.151داخل املجموعات

68.169450املجموع

الكلي

0.23420.1171.01850.319بني املجموعات

44.2114480.0098داخل املجموعات

44.445450املجموع

0.05  =α  ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى الداللة *

 )0.05  =  α( الدللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )5( رقم  اجلدول  يبني 

الثاين  املجال  على  اجلغرايف  املوقع  ملتغري  تعزى  الدميقراطية  للممار�صات  الطلبة  تقييم  يف 

)العدالة(، ولتحديد هذه الفروق بني املواقع اجلغرافية فقد مت ا�صتخدام اختبار نيومان- كولز 

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

اجلدول رقم )6(

نتائج اختبار نيومان- كولز للمقارنات البعدية على املجال الثاين

 »العدالة« ح�سب متغري املوقع اجلغرايف

�سمالجنوبو�سط

0.601*0.822*-و�سط

-0.220--0.822*جنوب

-0.220-0.601*�سمال

0.05  =α  ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى الداللة *

متو�صط  )الو�صط،  اجلغرايف  املوقع  متو�صطات  بني  فروقات  وجود   )6( رقم  اجلدول  يبني 

ح�صابي = 2.129( و)اجلنوب، متو�صط ح�صابي = 1.965( و)ال�صمال، متو�صط ح�صابي = 2.009( 

�صمن جمال )العدالة( وهي فروق ذات دللة اح�صائية على م�صتوى )α = 0.05( وهي ل�صالح 

)الو�صط(.

د. رنا ال�سمادي، د. اأمين العمري اجلامعات االأردنية ودورها يف تعزيز املمار�سات الدميقراطية
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وال�صنة  اجلن�س  ملتغري  اإح�صائية  دللة  هناك  لي�س  اأن  لنا  تك�صف  الثاين  ال�صوؤال  نتائج 

اجلامعية ونوع الكلية على ممار�صات الطلبة للقيم الدميقراطية ب�صكل عام. ورمبا كان ال�صبب 

يف ذلك ت�صابه الظروف التي يواجهها ال�صباب يف الأردن بغ�س النظر عن جن�صهم وعمرهم 

وميولهم الأكادميية. حيث يتعر�س اجلميع اإىل نف�س التن�صئة والظروف الأ�رشية والجتماعية 

وال�صيا�صية والثقافية، الأمر الذي يقارب ال�صباب ب�صكل عام �صمن هذه الفئة العمرية اإىل 

نف�س الثقافة والهتمامات.

اإل اأن نتائج هذا ال�صوؤال ك�صفت اأن هناك دللة اإح�صائية ملتغري اجلن�س على املجال الرابع 

الأردين كما  املجتمع  اأي�ًصا لي�صت مفاجئة لأن  النتيجة  الذكور وهذه  »امل�صوؤولية« ل�صالح 

يف املجتمعات العربية، جمتمع �رشقي ذكوري يعر�س ال�صباب الذكور خلربات ومعارف اأكرث من 

الإناث الأمر الذي له تاأثري اإيجابي على وعيهم ومعرفتهم وم�صوؤوليتهم.

اأما بالن�صبة ملتغري املوقع اجلغرايف فاإن نتائج هذا ال�صوؤال تو�صح اأن هناك دللة اإح�صائية 

ل�صالح منطقة »الو�صط« وميكن اأن تربر هذه النتيجة اإىل قرب اجلامعات يف هذه املنطقة 

من العا�صمة ال�صيا�صية الأردنية الأمر الذي يحمل تلك اجلامعات ثقالً �صيا�صياً واجتماعياً، 

واأي�ًصا طلبة اجلامعات يف منطقة »الو�صط« طلبة غري متجان�صني، حيث يربز التنوع الثقايف 

والجتماعي والقت�صادي والفكري �صمن فئات طلبة تلك اجلامعات، الأمر الذي يرثي الثقافة 

اجلامعية فيها.

ثالثاً: مناق�سة ال�سوؤال الثالث

ن�س ال�صوؤال الثالث على »هل هناك عالقة بني درجة ممار�صة الطلبة يف اجلامعات الأردنية 

الدميقراطية  املمار�صات  وت�صجيع  وار�صاء  اجلامعات يف تطوير  ودور  الدميقراطية  للممار�صات 

بني طلبتها؟«

اجلدول رقم )7(

معامل ارتباط بري�سون بني جماالت املمار�سات الدميقراطية وجماالت دور االإدارات اجلامعية 

املجموعالن�ساطاتالقوانني

0.488*0.439*0.468*احلرية

0.433*0.412*0.385*العدالة وامل�ساواة

0.383*0.336*0.380*امل�ساركة

0.296*0.227*0.340*امل�سوؤولية

0.506*0.449*0.497*املجموع

0.05  =α  ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى الداللة *
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يبني اجلدول رقم )7( وجود عالقة ارتباطية اإيجابية متو�صطة بني جمالت اأداتي الدرا�صة 238

اأعلى  وبلغت   .)0.506( الأداتني  بني  الكلي  الرتباط  بلغ معامل  الدرا�صة ككل، حيث  واأداتي 

عالقة ارتباطية اإيجابية بني جمال »احلرية« وجمال »القوانني« حيث بلغ معامل الرتباط بينهما 

»الن�صاطات«  »احلرية« وجمال  بني جمال  الرتباطية  العالقة  جاءت  الثانية  وباملرتبة   .)0.468(

حيث بلغ معامل الرتباط بينهما )0.439(.

نتائج ال�صوؤال الثالث تظهر اأن هناك عالقة ارتباطية اإيجابية متو�صطة بني دور اجلامعات 

الأردنية وممار�صات الطلبة للقيم الدميقراطية، وهذه النتيجة مقبولة حيث اإنَّ قوانني وتعليمات 

اجلامعات الأردنية ت�صجع وت�صمح بتعزيز القيم الدميقراطية والتنمية ال�صيا�صية بني طلبتها 

وذلك من  املجالت،  الوطن يف جميع  وامل�صوؤول يف خدمة  امل�صارك  ال�صالح  املواطن  لإيجاد 

خالل احلوار وامل�صاركة يف عملية �صنع واتخاذ القرار ويف انتخابات جمال�س الطلبة والأندية 

الطالبية املختلفة.

التو�سيات

تعزيز  الدرا�صة فهي،  نتائج هذه  اإىل  ا�صتناداً  اقرتاحها  يتم  اأن  التي ميكن  التو�صيات  اأما 

توجهات الطلبة نحو النماذج القيادية والدميقراطية املوجودة داخل اجلامعات وخارجها. وعقد 

اإبراز  التاأكيد على  الآخرين. كذلك  ونحو  لذاتهم  اإدراكهم  لتعزيز  للطلبة  وور�س عمل  دورات 

�صخ�صية الطالب يف املحا�رشات وجعله حمور العملية التعليمية التعلمية واأ�صا�س احل�صول 

على احلقيقة املعرفية. والقيام بعدد من الأبحاث والدرا�صات املتعلقة بدور اجلامعات الأردنية 

وممار�صة الطلبة للقيم الدميقراطية متناولة عدد من املتغريات الأخرى غري التي مت تناولها يف 

هذه الدرا�صة مثل احلالة القت�صادية، واحلالة الجتماعية، والعمر. بالإ�صافة اإىل الهتمام اأكرث 

بالأحوال املتعلقة بعملية التدري�س والبحث العلمي وخدمة املجتمع يف اجلامعات حتى يقوم 

اأع�صاء هيئة التدري�س بعملهم على اأكمل وجه مما قد ينعك�س على دور اجلامعات يف تعزيز 

املمار�صات الدميقراطية لدى الطلبة.

والطالب  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  تربط  التي  الأوا�رش  تقوية  على  العمل  اإىل  بالإ�صافة 

والإداريني عن طريق اإزالة احلواجز الإدارية التي كثرياً ما ت�صع �صدوداً بني فئات الن�صيج الب�رشي 

يف اجلامعة. فاللقاءات املنظمة ميكن اأن توؤثر يف فعالية وتعزيز املمار�صات الدميقراطية، والتي 

ميكن اأن جتمع عنا�رش من كليات ومراكز متعددة لفرتات حمدودة ميكن اأن تفتح قنوات توا�صل 

ومعرفة وفهماً م�صرتكاً وميكن لها اأن جتعل من الأفراد جماعة متحدة ومتاآلفة.

د. رنا ال�سمادي، د. اأمين العمري اجلامعات االأردنية ودورها يف تعزيز املمار�سات الدميقراطية
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