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د.منال �شناعة، د. حممد الطراونة

* تاريخ ت�سلم البحث: 2010/5/30م                                              * تاريخ قبوله للن�رش: 2011/8/4م

روؤية تربوية مقرتحة ل�شمات التعليم اجلامعي امل�شتقبلي

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

اجلامعات الأردنية يف �سوء متطلبات جمتمع املعرفة

امللخ�ص

ر�ؤية تربوية ل�سمات التعليم اجلامعي امل�ستقبلي يف  هدفت هذه الدرا�سة اقرتاح 

درجة  الك�سف عن  املعرفة، من خالل  الأردنية يف �سوء متطلبات جمتمع  اجلامعات 

املعرفة.  جمتمع  ملتطلبات  الأردنية  اجلامعات  يف  احلايل  اجلامعي  التعليم  مواءمة 

تكونت عينة الدرا�سة من )169( ع�سواً من اأع�ساء هيئة التدري�س، منهم )120( من 

اجلامعة الأردنية، �)49( من جامعة الزيتونة. �لتحقيق اأهداف الدرا�سة، طور الباحثان 

اأداة الدرا�سة التي تكونت يف �سورتها النهائية من )40( فقرة. اأظهرت نتائج الدرا�سة 

ر�ؤية  اقرتاح  مت  النتائج  هذه  �سوء  �يف  الدرا�سة.  اأداة  متو�سطة جلميع جمالت  درجة 

تربوية ل�سمات التعليم اجلامعي امل�ستقبلي يف اجلامعات الأردنية يف �سوء متطلبات 

ل�سمات  املقرتحة  الرتبوية  الر�ؤية  تطبيق  ب�رش�رة  الدرا�سة  �اأ��ست  املعرفة.  جمتمع 

التعليم اجلامعي امل�ستقبلي يف اجلامعات الأردنية يف �سوء متطلبات جمتمع املعرفة 

يف اجلامعات الأردنية، �اجلامعات العربية.

 

الكلمات املفتاحية: التعليم اجلامعي، اجلامعات الأردنية، جمتمع املعرفة.
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

A Proposed Educational Vision for the Future Higher Education 
Features in Jordanian Universities in the Light of the

Knowledge Society Requirements

Abstract

  This study aimed at proposing educational vision for the future higher edu-
cation 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 soci-
ety. 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 soci-
ety requirements. The study recommended in the importance of applying the 
proposed educational vision for the future higher education features in Jorda-
nian universities in the light of the knowledge society requirements.

Key words: higher education, Jordanian universities, knowledge society.
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املقدمة

القرن احلادي �الع�رشين مناخات مليئة بامل�ستجدات �املتغريات يف ظل  تعي�س جمتمعات 

ثورة يف  من  �اكبها  �ما  العوملة  اأفرزتها  التي  �املعلوماتي  املعريف  �التفجر  النفتاح،  ثقافة 

الت�سالت �التكنولوجيا التي جعلت من املعرفة اأ�سا�سا يقود اإىل البتكار �التقدم يف هذه 

باأ�لوية  التي حتظى  الإنتاج  عوامل  �اأهم  �احدا  اأ�سال  متثل  املعرفة  اأ�سبحت  اإذ  املجتمعات، 

اأداة لإيجاد القيمة  اأ�سبحت املعرفة  خا�سة يف القت�ساد اجلديد القائم على املعرفة، كما 

امل�سافة يف خمتلف قطاعات �موؤ�س�سات املجتمع.

�تدل املوؤ�رشات القت�سادية �الجتماعية �الثقافية على اأن املوجة الثالثة من تقدم �تطور 

املجتمعات، هي يف الواقع تقدم مبني على املعرفة املتخ�س�سة، �التي اأ�سبحت متثل موردا 

ا�سرتاتيجيا مهًما يجب تعزيزه �تطويره �توظيفه لالرتقاء مبجمل اأن�سطة �قطاعات املجتمع، 

ظهرت  اأي  طبقت،  اإذا  اإل  معرفة  ت�سمى  ل  املعرفة  اأن   (Drucker, 1999) دركر  يذكر  اإذ 

ت�ستعمل  عندما  اإل  لقيمة  منتجة  تكون  ل  �هي  �املجتمع،  العمل  يف  الفرد  ممار�سة  يف 

كاأ�سا�س للعمليات �املهارات. كما ي�سري غنيم )2004( اإىل اأن املعرفة هي ناجت التعليم �التعلم 

ال�سلوك  اإىل  امل�سافة  القيمة  �هي  اخلربات،  �ا�ستغالل  الإبداع  على  تركز  التي  �الن�ساطات 

�املمار�سات.

التنمية  توؤديه يف  الذي  املحوري  �الد�ر  املعرفة  املفاهيم اجلديدة لأهمية  اأن هذه  �الواقع 

اأحدثت حتولت جوهرية يف ال�سياق املجتمعي لالألفية الثالثة، �اأظهرت  الإن�سانية �تطورها 

اجتاهات جديدة، �ر�ؤى تهدف اإىل اإ�سالح هذا ال�سياق باجتاه اكت�ساب املعرفة �اإنتاجها، �توظيفها 

�اعتمادها مبداأ ناظما للحياة الب�رشية، بهدف تطوير نه�سة اإن�سانية ت�سهم يف التحول اإىل 

ما يعرف مبجتمع املعرفة.

�ي�سري تقرير التنمية الإن�سانية )2003( اإىل اأن بناء جمتمع املعرفة يتطلب اأعمالً اإبداعية 

اإطالق الطاقات الب�رشية اخلالقة يف املجتمع  ت�سهم يف ن�سوء حركة جمتمعية تقوم على 
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

يقوم  الذي  املجتمع  »ذلك  باأنه   املعرفة  جمتمع  التقرير  ذلك  �يعرف  بكفاءة،  �توظيفها 

اأ�سا�سا على ن�رش املعرفة �اإنتاجها �توظيفها بكفاءة يف جميع جمالت الن�ساط القت�سادي 

املعرفة  تعد  حيث  اإىل  باطراد  الإن�سانية  باحلالة  الرتقاء  اإىل  ��سول  �اخلدمي  �الجتماعي 

رابطة  ثمة  اأن  التقرير  �يذكر  اخلالقة«.  الإن�سانية  الغايات  بلوغ  �سبيل  يف  اأ�سا�سية  ركيزة 

قوية بني اكت�ساب املعرفة �املقدرة الإنتاجية للمجتمع تتجلى يف الأن�سطة الإنتاجية ذات 

على  املجتمع  تناف�سية  حتدد  التي  املعرفية  الكثافة  على  املبنية  العالية  امل�سافة  القيمة 

هي  املعرفة  جمتمع  لبناء  خم�سة  اأركانا  التقرير  اأفرز  املنطلق  هذا  �من  العاملي.  ال�سعيد 

»اإطالق حريات الراأي �التعبري �التب�رش �التنظيم ��سمانها باحلكم ال�سالح، �الن�رش الكامل 

لتعليم راقي النوعية �تر�سيخ مبداأ التعلم مدى احلياة، �ايالء عناية خا�سة للنهو�س بالتعليم 

�التطوير  العلمي  البحث  ذاتية يف  �بناء مقدرة  العلم  �توطني  احلياة،  �التعلم مدى  العايل 

التكنولوجي يف جميع الن�ساطات املجتمعية، �النمو احلثيث نحو منط اإنتاج املعرفة يف البيئة 

اأ�سار  الجتماعية �القت�سادية، �اأخريا تاأ�سي�س منوذج معريف اأ�سيل �منفتح �م�ستنري«. �قد 

التقرير اإىل اأهمية اإيالء عناية خا�سة للنهو�س بالتعليم اجلامعي الذي يكت�سب اأهمية خا�سة 

البحث  باأن�سطة  �عالقته  خا�سة،  املتقدمة  �املهارات  املعرفة  باإك�ساب  تتمثل  املجتمع  يف 

�التطوير التكنولوجي.

�يذكر خ�سا�نة )2001( اأن العامل يعي�س حقبة املوجة الثالثة من التقدم القت�سادي املبني 

على املعرفة �تنمية املهارات �ا�ستخدام املعلومات ���سائل التكنولوجيا احلديثة، �اجلامعة هي 

التي �ستقود تطور هذه املعرفة �التكنولوجيا �البحث العلمي ��سبل تفعيلها داخل خطوط 

العملية  باخلربة  �اخلدمات  الإنتاج  �سترثي قطاعات  التي  �هي  املجتمع،  املختلفة يف  الإنتاج 

�تر�سد امل�سار الأكادميي �تربطه مبواقع العمل حمدثة التطور �التقدم احلقيقي.

كما ي�سري طعمة �البندري )2004( اإىل اأن عوملة قطاع القت�ساد �اخلدمات املهنية، �النمو 

ال�رشيع للمعلومات �تكنولوجيا الت�سال �تغريها اجلذري قد اأدى اإىل تزايد الطلب على اأ�سحاب 

الخت�سا�س يف خمتلف جمالت احلياة، مما رفع قدر الد�ر الذي توؤديه موؤ�س�سات التعليم العايل 

يف تنمية املجتمعات �رفدها باملخرجات الرتبوية املتخ�س�سة التي تخدم هذه القطاعات.

�يف هذا ال�سدد، يوؤكد بدران �كمال )2006( على اأن التعليم اجلامعي ميثل نظاماً فرعياً 

يخ�سع يف حركته �تطوره للنظام الكلي للمجتمع الذي يحتويه، �يعد اأداة اأ�سا�سية ت�سهم 

يف تكوين الفرد �املجتمع �بلورة مناحي تطوره، كما يربز التعليم اجلامعي املواهب الفكرية 

املعرفة  اإىل جمتمع  الو�سول  باأن  للقول  يقود  اإن ما �سبق  املجتمع.  اخلالقة لهذا  �الطاقات 
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املتناغمة مع  التعليمية  اإىل اخلدمات  املتزايدة  الذي تقدمه، خا�سة يف �سياق احلاجة  احلايل 

الذي  النموذج  امل�ستمر للجميع، �هو  التعليم  انتقال املجتمع نحو منوذج معريف قائم على 

بداأ يحل تدريجيا حمل النموذج ال�سائد القائم على النتقاء يف التعلم �الدرا�سة خالل فرتة 

حمد�دة.

�يف هذا الجتاه  يذكر فرجاين )2005( اأنه ل بد من حد�ث حتولت يف التعليم العايل جلعله 

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

احلد  على  تعمل  اجلامعي  للتعليم  جديدة  منظومة  التحولت ظهور  هذه  �من  ال�سناعي، 

من التعليم القائم على قاعات املحا�رشات �ما حتويه من ��سائل تعليمية حمد�دة، �تتبنى 

يتبنى  �تعا�ين،  ذكي  انت�ساري  تفاعلي  تعليم  باأنه  يو�سف  اجلامعي  للتعليم  جديداً  اأمنوذجاً 

اإمكاناته �مواهبه، كما ت�ستمل هذه املنظومة على  درجة عالية مل�ساركة الطالب �تطوير 

ر�ؤية لتطوير التعليم اجلامعي با�ستمرار �حفز دميومة الرغبة يف التعليم ��سول اإىل حتقيق 

مبداأ التعلم مدى احلياة، �الذي يعرفه جوهر )2009( باأنه” التعليم الذي يوائم بني ثالث قوى 

هي املناف�سة التي حترك احلوافز، �التعا�ن الذي يعطي مزيدا من القوة �اأخريا التما�سك الذي 

اإن  اإذ  احلايل،  العامل  كربى يف  اأهمية  احلياة  مدى  التعلم  مفهوم  �يكت�سب  الوحدة.  يحقق 

من  يتطلب  �القت�ساد  الأعمال  عامل  التكنولوجيا يف  �اأنظمة  املعرفة  املت�سارع يف  التغري 

العاملني تطوير �حتديث مهاراتهم ملواكبة هذه التغريات، �من ثّم فاإنه ينبغي تطوير اآليات 

املختلفة لتطوير  امليادين  العاملني يف  اأمام  الفر�سة  لإتاحة  اجلامعي  التعليم  على �سعيد 

مهاراتهم �تنمية كفايتهم بانتظام �طوال حياتهم. 

�يذكر فيليب األتباك امل�سار اإليه يف حممود �نا�س )2003( اإىل اأن اجلامعة هي منبع الإعداد 

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

يف التعليم اجلامعي، اإذ تربز اأهم مالمح هذا التجديد يف الهتمام بالخت�سا�سات التي ت�سهم 

�املناهج  للربامج  ر�ؤية  �ا�ست�رشاف  �احلا�سوب،  الأجنبية  باللغات  املت�سلة  اخلربات  تنمية  يف 

امل�ستقبلية �درجة ارتباطها بالتقدم العلمي �حتدياته، �ا�ستمال هذه املناهج على تعلم نظري 

املحيطة  بالبيئة  املناهج  ارتباط  العمل، ��رش�رة  بالتعلم يف مواقع  ي�سمى  �هو ما  �عملي 

بتنمية  املتعلقة  التدري�س  ا�سرتاتيجيات  بتبني  التجديد  هذا  مالمح  تتجلى  كما  �املجتمع، 

النظرية  �ربط  احلياة  مدى  �التعلم  �ال�ستنتاج  بالتفكري  �املرتبطة  الذاتي  التعلم  مفهوم 

بالتطبيق، �ا�ستخدام م�سادر ���سائل تكنولوجيا عالية الكفاءة.

د.منال �شناعة، د. حممد الطراونة روؤية تربوية مقرتحة ل�شمات التعليم اجلامعي امل�شتقبلي
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�تعد الأردن �احدة من الد�ل التي �اكبت املوجة احلديثة من التحول اإىل التقدم �التطور 

املبني على املعرفة �توظيفها كمبداأ يف جميع مناحي احلياة، اإذ متّثل هذا الأمر يف ال�سرتاتيجية 

اإىل  الأردين يتطلع  الرتبوي  النظام  اأن  الأردن �من �سمن ما جاء فيها.  للتعليم يف  الوطنية 

امل�ستمر مدى  بالتعلم  �طني  التزام  �خلق  �معارف جديدة  اإتقان مهارات  من  الأفراد  متكني 

احلياة، �ا�ستخدام املعلومات �التكنولوجيا يف اإدارة املعرفة �توليدها �تطبيقها، �اإعداد طلبة 

�تطوير  املعرفة،  على  قائم  اقت�ساد  ظل  يف  للنجاح  الالزمة  �املهارات  التوجهات  ميتلكون 

اأنظمة تكنولوجية توفر معلومات �معرفة متخ�س�سة للتحول من جمرد اكت�ساب املعرفة 

�اإدارتها �توظيفها، �العمل على تطوير بيئات تعليمية فعالة �داعمة  اإنتاجها  اإىل مهارات 

قائمة على املعرفة �البحث العلمي” )الإ�سرتاتيجية الوطنية، 2006(.

يقارب  ملا  تعليما جامعيا  تقدم  �خا�سة  ر�سمية  �ع�رش�ن جامعة  ثمان  الأردن  �يوجد يف 

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

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

من خالل ما تقدمه لطلبتها من تعليم جامعي اإىل تز�يد املجتمع الأردين بخربات تعليمية 

م�ستمرة مدى احلياة ذات �سلة �ثيقة بحاجاته الراهنة �امل�ستقبلية، �ذلك ا�ستجابة للتنمية 

ما  �هذا  �املدربة.  املوؤهلة  الب�رشية  القوى  اإعداد  �حتفيزها عن طريق  امل�ستدامة  القت�سادية 

�سوغ للباحثني اقرتاح ر�ؤية تربوية ل�سمات التعليم اجلامعي امل�ستقبلي يف اجلامعات الأردنية 

يف �سوء متطلبات جمتمع املعرفة.

�تاأ�سي�ساً على ما �سبق، �من خالل ا�ستعرا�س الأدبيات ذات ال�سلة مبو�سوع الدرا�سة، متكن 

الباحثان من احل�سول على بع�س الدرا�سات العربية �الأجنبية ذات ال�سلة مبو�سوع الدرا�سة 

احلالية، �قد متّ ت�سنيفها يف فئتني، فئة الدرا�سات التي تتعلق ب�سمات التعليم اجلامعي، �فئة 

الدرا�سات التي تتعلق مبجتمع املعرفة. 

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

الع�رش  خالل  الأردن  الر�سمي يف  اجلامعي  للتعليم  فيها  املرغوب  امل�ستقبلية  التوقعات  اإىل 

�سنوات الأ�ىل من القرن احلادي �الع�رشين. اأظهرت نتائج الدرا�سة احلاجة اإىل ر�سم �سيا�سات 

�خطط لتطوير مقدرات اأع�ساء هيئة التدري�س للتعامل مع امل�ستجدات املعرفية يف التدري�س 

اللغتني العربية �الإجنليزية �علم احلا�سوب،  اجلامعي، �التوجه نحو رفع م�ستوى الطلبة يف 

اجلامعة  بني  للتن�سيق  ��سع خطط  اأهمية  النتائج  اأظهرت  العلمي  بالبحث  يتعلق  �فيما 

�موؤ�س�سات املجتمع لدعم م�رش�عات البحث العلمي، �فيما يخ�س حزمة املجتمع خل�ست 
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امل�رش�عات 520 �التو�سع يف  العمل  �سوق  اخلريجني يف  ملتابعة  مراكز  اإن�ساء  اإىل �رش�رة  الدرا�سة 

اخلدمية التي تقدمها اجلامعات بالتعا�ن مع موؤ�س�سات �قطاعات املجتمع املحلي.

�اأجرى مر�سد (Mourchid, 2003) درا�سة هدفت تقييم القوى املحلية �العاملية املحفزة 

ل�سيا�سات اإ�سالح التعليم العايل يف املغرب، �اإىل تقييم ا�ستجابة �ا�ستعداد اجلامعات املغربية 

لالإ�سالح. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن هناك فجوة كبرية بني التعليم العايل املحلي �التعليم 

�العوائق  املحلية  امل�سكالت  التي تعك�س  املراآة  العوملة متثل  اأن  النتائج  اأظهرت  العايل. كما 

ال�سيا�سات  �ا�سعي  الدرا�سة  ��سجعت  املغرب،  يف  العايل  التعليم  انهيار  يف  ت�سهم  التي 

التعليمية على تنمية ال�سعور باأهمية ر�سالة التعليم العايل يف املجتمع املغربي. زيادة على 

ما �سبق، اأظهرت النتائج اأهمية ��سع ا�سرتاتيجيات لتح�سني نوعية التعليم �حتديث قطاع 

التعليم العايل.

اأما درا�سة �سورطي )2005( التي هدفت اإىل حتليل العالقة بني القت�ساد املعريف �التعليم 

العايل يف الوطن العربي، فقد اأظهرت نتائجها اأن لالقت�ساد املعريف مظاهر تاأثري يف التعليم 

العايل يتمثل اأهمها يف اإقامة عالقة �رشاكة بني موؤ�س�سات التعليم العايل �اأماكن العمل 

من جهة اأخرى، �جعل اجلامعات مراكز للبحث العلمي �اإنتاج املعرفة، �تبني اجلامعات للتعلم 

مدى احلياة. كما اأ�سارت نتائج تلك الدرا�سة اإىل �رش�رة �سعي اجلامعات لتز�يد الطلبة باملهارات 

اإىل �سعف يف مقدرة  اأي�ساً  النتائج  �اأ�سارت تلك  املعريف.  التي يتطلبها القت�ساد  اجلديدة 

اجلامعات العربية باأ��ساعها احلالية على مواكبة حتديات �متطلبات القت�ساد املعريف.

�هدفت درا�سة كاريرا (Carrera, 2005) التعرف اإىل ما يتيحه التعليم اجلامعي للطلبة 

تكنولوجية  العمل من مهارات  يتطلبه �سوق  �ما  تكنولوجية  ات�سال �معرفة  من مهارات 

اإىل تطوير  الدرا�سة �جود حاجة ما�سة  نتائج  اأظهرت  �معرفة متخ�س�سة �كفاءات فنية. 

املهارات التكنولوجية التعليمية �اأ�ساليب الت�سال التكنولوجي �تكنولوجيا الت�سال.

 (Kamogawa, 2003) اأما الدرا�سات التي تنا�لت جمتمع املعرفة فهي درا�سة كاموجا�ا

املعلومات  تكنولوجيا  ع�رش  �سوء  يف  التعليمي  الإ�سالح  �سيا�سة  تقييم  هدفت  التي 

�الت�سالت يف اجلامعات املاليزية بهدف التو�سل اإىل اإن�ساء جمتمع معريف يف ماليزيا. تكونت 

عينة الدرا�سة من 9000 طالب من جن�سيات خمتلفة من طلبة اجلامعات املاليزية. اأظهرت 

اأن هذه  نتائج الدرا�سة فعالية ا�ستخدام التكنولوجيا يف الإ�سالح التعليمي، كما اأظهرت 

الربامج �ساهمت يف تقارب الطلبة املعريف �الثقايف ب�سورة كبرية بغ�س النظر عن نوع اجلن�س 

�العرق.

د.منال �شناعة، د. حممد الطراونة روؤية تربوية مقرتحة ل�شمات التعليم اجلامعي امل�شتقبلي
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521

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

�اأجرى رجا�سينغام (Rajasingham, 2004) درا�سة هدفت اقرتاح اأمنوذج فعال لتاأ�سي�س 

عاملي.  معريف  جمتمع  لتاأ�سي�س  الالزمة  التعليمية  الحتياجات  متتلك  م�ستقبلية  جامعة 

معريف  للعمل يف ظل جمتمع  �تاأهيلهم  الطلبة  مهارات  حت�سني  �رش�رة  الدرا�سة  اأظهرت 

اأهمية طرح مناذج جديدة للتعليم اجلامعي يركز على توظيف  النتائج  اأظهرت  منتج. كما 

املعريف  للتدري�س  لالجتاه  اأهمية  �اإيالء  التحتية،  بنيته  �الت�سالت يف  املعلومات  تكنولوجيا 

لأهمية املعرفة يف دعم امليزة التناف�سية للمجتمع.

�هدفت درا�سة بحري )2004( اإىل حتديد التوجهات املطلوبة من اجلامعة العربية يف خدمة 

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

املدربة، �العمل على تنويع �تو�سيع التعليم اجلامعي �اإيالء اأهمية خا�سة للتعليم امل�ستمر 

ملواكبة  املتطورة  التكنولوجيا  اختيار  �اأخريا  الإجنليزية،  اللغة  ا�ستخدام  يف  الطلبة  �متكني 

جمتمع املعرفة �توفري التخ�سي�س املايل الكايف لالإنفاق على اإنتاج املعرفة اجلديدة.

اأما درا�سة تركماين )2009( فقد هدفت التعرف اإىل متطلبات الو�سول اإىل جمتمع املعرفة 

العربي. �اأظهرت نتائجها احلاجة اإىل ��سع ا�سرتاتيجية معلوماتية على م�ستوى الد�لة العربية 

الواحدة �العامل العربي ككل. كما اأظهرت �رش�رة حتديد �توفري البنية التحتية ال�رش�رية ملوارد 

���سائل تكنولوجيا املعلومات �تطبيقها �خدماتها، �العمل على تطوير النظم التعليمية 

التنمية  لعملية  ال�سرتاجتية  للمعلومات  عربية  �سبكة  �اإن�ساء  املعرفة،  مقت�سيات  �فق 

الثقافية ال�ساملة.

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

اتفقت هذه الدرا�سة مع الدرا�سات ال�سابقة يف ا�ستعرا�س مفهوم جمتمع املعرفة �الركائز 

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

التعليم اجلامعي �تطويره مبا يتواءم �متطلبات جمتمع املعرفة مطلبا  ال�سابقة يف اعتبار 

رئي�سا للو�سول اإىل بناء جمتمع املعرفة. �متيزت هذه الدرا�سة باقرتاح ر�ؤية م�ستقبلية ل�سمات 

التعليم اجلامعي امل�ستقبلي يف اجلامعات الأردنية يف �سوء متطلبات جمتمع املعرفة، �هو ما 

مل تقم به درا�سة �سابقة يف حد�د علم الباحثني.

م�سكلة الدرا�سة

اإن التعليم اجلامعي يف الألفية الثالثة مل يعد ترفاً ثقافياً، �اإمنا هو ��سيلة لتقدم املجتمع 
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لقيادة 522 املوؤهلة  الب�رشية  املوارد  اإعداد  الأ�سا�سية  اجلامعة  مهمة  اأ�سحت  اإذ  �تطوره،  �رقيه 

حركة التطور �التقدم يف خمتلف املجالت يف املجتمع، �اإعداد الأبحاث العلمية الأ�سا�سية 

املجتمع  �سعي  اإطار  يف  �التكنولوجي  العلمي  التقدم  عملية  حتتاجها  التي  �التطبيقية 

للتحول نحو جمتمع املعرفة )جريو، 2005(. اإن ما �سبق يقود للقول باأن اجلامعات الأردنية ل 

بد اأن متتلك ر�ؤية �ا�سحة ل�سمات التعليم اجلامعي امل�ستقبلي الذي ل بد اأن ميتلك خ�سائ�س 

النظام  يحدث يف  ما  �ا�ستيعاب  متابعة  على  قادرة  التعليم  هذا  منظومة  جتعل  ��سمات 

اإىل منظومة معرفية لديها  التعليم قادر على حتويل منظومة املجتمع  اإن هذا  اإذ  العاملي، 

املقدرة على ا�ستيعاب ال�سياق العاملي اجلديد �جمابهة حتدياته.

اأهداف الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�سة حتقيق ما ياأتي:

جمتمع  ملتطلبات  الأردنية  اجلامعات  يف  احلايل  اجلامعي  التعليم  مواءمة  درجة  تق�سي   .1

الكلية  �نوع  خا�سة(،  )ر�سمية،  اجلامعة  نوع  هي:  املتغريات  من  �سوء جمموعة  املعرفة يف 

اأ�ستاذ  م�سارك،  اأ�ستاذ  )اأ�ستاذ،  التدري�س  هيئة  لع�سو  الأكادميية  �الرتبة  اإن�سانية(،  )علمية، 

م�ساعد، حما�رش(.

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

متطلبات جمتمع املعرفة.

اأ�سئلة الدرا�سة

حا�لت الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

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

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

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

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

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

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

املعرفة باختالف الرتبة الأكادميية )اأ�ستاذ، اأ�ستاذ م�سارك، اأ�ستاذ م�ساعد، حما�رش(؟

د.منال �شناعة، د. حممد الطراونة روؤية تربوية مقرتحة ل�شمات التعليم اجلامعي امل�شتقبلي
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جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

حمددات الدرا�سة

- اقت�سار عينة الدرا�سة على اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعتني من اجلامعات الأردنية هما: 

اجلامعة الأردنية، �جامعة الزيتونة الأردنية، �ذلك يف العام الدرا�سي 2010/2009.

- اقت�رشت الدرا�سة على ا�ستخدام اأداة �احدة �هي ال�ستبانة التي اأعدها الباحثان بالرجوع 

دقة  تعتمد  �عليه،  الدرا�سة.  مبو�سوع هذه  املتعلق  النظري  �الأدب  ال�سابقة،  الدرا�سات  اإىل 

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

م�سطلحات الدرا�سة

ا�ستملت الدرا�سة على جمموعة من امل�سطلحات هي:

الر�ؤية  �ترتبط  الت�سور،  هذا  �طرق حتقيق  �الظر�ف  احلالت  �اأف�سل  ت�سور خمتلف  الروؤية: 

باأهداف املوؤ�س�سة املرغوب فيها اإذا متثل موجها ير�سد حركة املوؤ�س�سة باجتاه حتقيق الأهداف 

املرغوب فيها )الغالبي �اإدري�س، 2007(.

التعليم اجلامعي: التعليم احلكومي �غري احلكومي الذي يلي املرحلة الثانوية اأ� ما يعادلها، 

�الذي ترتا�ح مدته بني اأربع ��ست �سنوات، �يتم يف جامعات متثل موؤ�س�سات علمية م�ستقلة 

ذات هيكل تنظيمي معني )العازمي، 2006(.

جمتمع املعرفة: املجتمع الذي يعتمد على املعرفة يف حمتوى �هيكل كل اأن�سطته القت�سادية 

�الجتماعية �الثقافية، �بكل ما يتطلبه ذلك من عاملني يف جمال املعرفة �م�ستخدمني لها، 

�ميكن متييز هذا املجتمع عن غريه من املجتمعات مبعدل �درجة توليد املعرفة �ا�ستخدامها 

)زاهر، 2007(.

منهجية الدرا�سة �اإجراءاتها:

منهج الدرا�سة

ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج الو�سفي ملالءمته لطبيعة الدرا�سة �اأهدافها.

جمتمع الدرا�سة

�جامعة  الأردنية  اجلامعة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 

اجلامعة  تدري�س، موزعني على  )1545( ع�سو هيئة  بلغ عددهم  اإذ  اخلا�سة  الأردنية  الزيتونة 

 )295( بواقع  اخلا�سة  الأردنية  الزيتونة  �جامعة  تدري�س،  هيئة  ع�سو   )1250( بواقع  الأردنية 

ع�سو هيئة تدري�س، �ذلك يف العام اجلامعي 2010/2009.
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عينة الدرا�سة524

تكونت عينة الدرا�سة من )169( ع�سو هيئة تدري�س، موزعني على اجلامعة الأردنية بواقع 

)120( ع�سو هيئة تدري�س، �جامعة الزيتونة الأردنية اخلا�سة بواقع )49( ع�سو هيئة تدري�س.

اأداة الدرا�سة

لتحقيق اأهداف الدرا�سة، قام الباحثان مبراجعة الأد�ات امل�ستخدمة يف الدرا�سات �الأدبيات 

ال�سابقة ذات ال�سلة مبو�سوع الدرا�سة احلالية، �قد متّ ت�سميم ا�ستبانة تكونت يف �سورتها 

النهائية من )40( فقرة �فق مقيا�س ليكرت ذي التدريج اخلما�سي )درجة كبرية جداً، �درجة 

اأفراد عينة  اإذ يجيب كل فرد من  �درجة قليلة جداً(،  �درجة قليلة،  �درجة متو�سطة،  كبرية، 

الدرا�سة عن كل فقرة يف ال�ستبانة باختيار درجة �احدة فقط من بني بدائل الإجابة اخلم�س 

اإ�سارة ) / ( داخل اخلانة املنا�سبة. �قد توزعت فقرات هذه ال�ستبانة على  ال�سابقة بو�سع 

خم�سة جمالت هي:

- املجال ال�ل: جمال التدري�س �املعرفة، �ي�ستمل هذا املجال على الفقرات )1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 

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

- املجال الثاين: البحث العلمي )اإنتاج املعرفة(، �ي�ستمل هذا املجال على الفقرات )21، 22، 

.)25 ،24 ،23

- املجال الثالث: التاأهيل التكنولوجي، �ي�ستمل هذا املجال على الفقرات )26، 27، 28، 29، 

.)30

- املجال الرابع: الهوية الثقافية �منظومة القيم �ال�سلوك، �ي�ستمل هذا املجال على الفقرات 

.)34،35 ،33 ،32 ،31(

- املجال اخلام�س: التنمية امل�ستدامة يف املجتمع، �ي�ستمل هذا املجال على الفقرات )36، 37، 

.)40 ،39 ،38

خالل  من  املعرفة  جمتمع  ملتطلبات  احلايل  اجلامعي  التعليم  مواءمة  درجة  �لتحديد 

اعتماد  مت  ال�ستبانة؛  فقرات  على  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ل�ستجابات  احل�سابية  املتو�سطات 

الدرجات الآتية: متو�سط ح�سابي )4 فاأكرث( ليدل على درجة كبرية جداً، �متو�سط ح�سابي 

)3.5 – 3.99( ليدل على درجة كبرية، �متو�سط ح�سابي )3 – 3.49( ليدل على درجة متو�سطة، 

�متو�سط ح�سابي )2.5 – 2.99( ليدل على درجة منخف�سة، �متو�سط ح�سابي )اأقل من 2.5( 

ليدل على درجة منخف�سة جداً.

د.منال �شناعة، د. حممد الطراونة روؤية تربوية مقرتحة ل�شمات التعليم اجلامعي امل�شتقبلي
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�سدق الأداة

مت التحقق من �سدق اأداة الدرا�سة بعر�سها - ب�سيغتها الأ�لية -  على ع�رشة حمكمني 

اإذ طلب منهم حتديد  الأردنية،  اجلامعات  التدري�س يف   هيئة  اأع�ساء  من  �كفاءة  ذ�ي خربة 

منا�سبة كل فقرة من فقرات الأداة، �دقة �سياغتها، �مدى ��سوحها، �منا�سبة توزيعها على 

الدرا�سة يف �سورتها  اأداة  التحكيم؛ تكونت  جمالت ال�ستبانة. �بعد الأخذ مبالحظات جلنة 

النهائية من )40( فقرة.

ثبات الأداة

األفا -  الداخلي ح�سب معادلة   الت�ساق  ثبات ال�ستبانة، مت ح�ساب معامل  للتاأكد من 

كر�نباخ، �هو ما يو�سحه اجلد�ل رقم )1(.

اجلدول رقم )1(

معامل االت�شاق الداخلي الفا - كرونباخ ملجاالت اال�شتبانه

معامل الثبات الفا - كرونباخاملجال

0.940التدري�س و املعرفة

0.870البحث العلمي )اإنتاج املعرفة(

0.900التاأهيل التكنولوجي

0.910الهوية الثقافية ومنظومة القيم وال�سلوك

0.850التنمية امل�ستدامة يف املجتمع

0.960جماالت اال�ستبانه ككل

مرتفع ميكنها من حتقيق  ثبات  مبعامل  تتمتع  ال�ستبانة  اأن   )1( رقم  اجلد�ل  يت�سح من 

اأهداف الدرا�سة.

اإجراءات ت�سحيح اأداة الدرا�سة

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

�متو�سطة،  عالية،  م�ستويات:  ثالثة  اإىل  املعرفة  ملتطلبات جمتمع  احلايل  اجلامعي  التعليم 

�منخف�سة؛ ا�ستناداً اإىل بدائل الإجابة �فقاً ل�سلم ليكرت فقد اأعطي البديل )عالية جدا( 

�البديل  درجات،   4-3 )متو�سطة(  �البديل  درجات،   .54  -4 )عالية(  �البديل  درجات،   5-4.5

)منخف�سة( 2.5-3، �البديل )منخف�سة جدا( 2.5-1.
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الأ�ساليب الح�سائية526

لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة ا�ستخدم الباحثان الأ�ساليب الإح�سائية الآتية:

الدرا�سة على فقرات  اأفراد عينة  املعيارية ل�ستجابات  �النحرافات  املتو�سطات احل�سابية   .1

جمالت ال�ستبانة، �ذلك ملعرفة درجة مواءمة التعليم اجلامعي احلايل يف اجلامعات الأردنية 

ملتطلبات جمتمع املعرفة.

2. اختبار )ت( لختبار الدللة الإح�سائية بني متو�سطات ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على 

فقرات ال�ستبانة بح�سب متغري نوع اجلامعة )ر�سمية، خا�سة(.

3. اختبار )ت( لختبار الدللة الإح�سائية بني متو�سطات ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على 

فقرات ال�ستبانة بح�سب متغري نوع الكلية )علمية، اإن�سانية(.

حتليل التباين الأحادي (One- Way Anova) لختبار الدللة الإح�سائية للفر�ق بني   .3

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

الرتبة الأكادميية )اأ�ستاذ، اأ�ستاذ م�سارك، اأ�ستاذ م�ساعد، حما�رش(.

عر�ص نتائج الدرا�سة �مناق�ستها

اأ�لً: عر�ص نتائج ال�سوؤال الأ�ل

ن�س ال�سوؤال الأ�ل على ما يلي: »ما درجة مواءمة التعليم اجلامعي احلايل ملتطلبات جمتمع 

املعيارية  �النحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة  املعرفة«؟ 

التعليم  مواءمة  قيا�س  اأداة  جمالت  من  جمال  كل  على  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ل�ستجابات 

احل�سابية  املتو�سطات  يبني هذه   )2( رقم  �اجلد�ل  املعرفة،  ملتطلبات جمتمع  احلايل  اجلامعي 

�النحرافات املعيارية.

اجلدول رقم )2(

املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية والرتبة الإجابات عينة الدرا�شة

يف كل جمال من جماالت اال�شتبانة مرتبة من االأعلى اإىل االأدنى

الدرجةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملجال

متو�سطة3.180.79التدري�س واملعرفة

متو�سطة3.140.78التاأهيل التكنولوجي

متو�سطة3.130.73الهوية الثقافية ومنظومة القيم وال�سلوك

منخف�سة2.700.83البحث العلمي )اإنتاج املعرفة(

منخف�سة2.520.87التنمية امل�ستدامة يف املجتمع

متو�سطة3.0280.80جماالت اال�ستبانه ككل

د.منال �شناعة، د. حممد الطراونة روؤية تربوية مقرتحة ل�شمات التعليم اجلامعي امل�شتقبلي



20
12

  
رب

م
�س

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
13

  
د

ل
ج

مل
ا

527

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اأعلى متو�سط  املعرفة قد ح�سل على   � التدري�س  اأن جمال   )2( رقم  اجلد�ل  يالحظ من 

اأما   ،)3.14( اإذ كان متو�سطه احل�سابي  التكنولوجي  التاأهيل  )3.18(، ثم تاله جمال  ح�سابي 

جمال الهوية الثقافية �منظومة القيم �ال�سلوك فقد ح�سل على متو�سط ح�سابي بلغ 

)3.13(، يف حني ح�سل جمال البحث العلمي )اإنتاج املعرفة( على متو�سط )2.70(، �ح�سل 

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

عينة الدرا�سة

�فيما يلي عر�س لفقرات كل جمال منفرداً مرتبة ترتيباً تنازلياً ح�سب متو�سطات اإجابات 

اأفراد عينة الدرا�سة:

املجال االأول: جمال التدري�س واملعرفة

اجلدول رقم )3(

املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية ال�شتجابات اأفراد

عينة الدرا�شة على فقرات جمال التدري�س واملعرفة

الرقم يف 

اال�ستبانه
الفقرةالرتتيب

املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري
الدرجة

14
يتبنى التعليم اجلامعي احلايل اأ�ساليب تدري�س حديثة جتعل من الطالب 

حمور العملية التعليمية التعلمية
متو�سطة3.3310.679

22
ي�ساعد التعليم اجلامعي احلايل الطالب على التطور والنمو من خالل 

تزويده باخلربة املبا�سرة وتعامله معها
متو�سطة3.3490.717

317
تبتعد االإ�سرتاتيجيات امل�ستخدمة يف التدري�س اجلامعي عن ثقافة التلقني 

واحلفظ
متو�سطة3.0360.912

45
يتجه التعليم اجلامعي احلايل اإىل تنمية املقدرة على النقا�س واحلوار 

والنقد لدى الطالب
متو�سطة3.3080.699

58
يعتمد التعليم اجلامعي احلايل نظاما لالختبارات يقي�س مقدرات 

الطالب العقلية يف م�ستوى التحليل والرتكيب
متو�سطة3.1660.836

66
يتم تطوير املناهج ب�سكل ي�ساعد الطالب على التعلم امل�ستمر القائم على 

اجلهد الذاتي لديه
متو�سطة3.2780.771

73
ُيعنى التعليم اجلامعي احلايل بت�سميم مناهج وخطط درا�سية ت�ستجيب 

للتطور العاملي يف جماالت املعرفة
متو�سطة3.3310.696

811
يتم حتديث املناهج واخلطط الدرا�سية املقدمة للطالب بناء على حاجات 

قطاع العمل واالإنتاج يف املجتمع
متو�سطة3.1180.823

913
تقوم منظومة التعليم اجلامعي احلايل بتطوير املناهج عرب ا�ست�سراف 

االحتياجات امل�ستقبلية وابتكار ا�سرتاتيجيات تلبيتها
متو�سطة3.1070.802
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الرقم يف 

اال�ستبانه
الفقرةالرتتيب

املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري
الدرجة

1020
تقوم الكليات املختلفة بتوفري بنيات عمل م�سغرة )معمل،ور�سة،..( 

لتنفيذ التدريب العملي للطالب
منخف�سة2.8580.868

111
يعتمد التعليم اجلامعي احلايل على املحا�سرة ك�سورة للتعليم باجتاه 

واحد من املدر�س اإىل الطالب
عالية3.9940.842

1210
يحفز التعليم اجلامعي احلايل االبتكار لدى الطالب من خالل العمل 

على تعميق اإدراكه لعالقات جديدة تعمل على تغيري الواقع
متو�سطة3.1240.683

139
ُتطور اخلطط الدرا�سية يف التخ�س�سات املختلفة باجتاه التدريب على 

مهارات �سوق العمل
متو�سطة3.1420.718

1415
ُتنح للطالب حرية اختيار م�سدر املعرفة املرتبط مبحاور امل�ساق 

الدرا�سي
متو�سطة3.0830.848

1512
يركز التعليم اجلامعي احلايل على تدري�س لغة اأجنبية كلغة تعليم 

وتدري�س ثانية
متو�سطة3.1180.878

1618
يعمل التعليم اجلامعي احلايل على تعزيز اإمكانات اللغة العربية يف 

امل�ساهمة يف عملية اكت�ساب املعرفة لدى الطالب
متو�سطة3.0290.79

1716
يعمل التعليم اجلامعي احلايل على تكني الطالب من التعامل مع تغري 

املعلومات واملعرفة والتجدد امل�ستمر فيها
متو�سطة3.0530.804

متو�سطة3.2070.801حتر�س اجلامعة على جتديد م�سادرها التعليمية با�ستمرار187

متو�سطة3.0950.773ُينمي التعليم اجلامعي احلايل مهارات التفكري العليا لدى الطالب1914

2019
يوفر التعليم اجلامعي احلايل خربة عملية كالتعليم املقدم للطالب يف 

مواقع العمل اأثناء درا�سته
منخف�سة2.9350.825

متو�سطة3.18310.79

يبني اجلد�ل رقم )3( اأن الفقرة )11( »يعتمد التعليم اجلامعي احلايل على املحا�رشة ك�سورة 

للتعليم باجتاه �احد من املدر�س اإىل الطالب« جاءت يف املرتبة الأ�ىل اإذ ح�سلت على متو�سط 

ح�سابي )3.994( �انحراف معياري )0.842(، يف حني جاءت الفقرة )10( »تقوم الكليات املختلفة 

املرتبة  للطالب« يف  العملي  التدريب  لتنفيذ  �ر�سة،..(  بنيات عمل م�سغرة )معمل،  بتوفري 

الأخرية مبتو�سط ح�سابي )2858( �انحراف معياري )0.868(.

تابع اجلدول رقم )3(

د.منال �شناعة، د. حممد الطراونة روؤية تربوية مقرتحة ل�شمات التعليم اجلامعي امل�شتقبلي
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املجال الثاين: البحث العلمي )اإنتاج املعرفة(

اجلدول رقم )4(

املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية ال�شتجابات اأفراد عينة

الدرا�شة على فقرات جمال البحث العلمي )اإنتاج املعرفة(

الرقم يف 

اال�ستبانه
الفقرةالرتتيب

املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري
الدرجة

213

كقاعدة  العلمي  والبحث  اال�ستق�ساء  على  املوؤ�س�س  التعليم  اجلامعة  تعتمد 

معتمدة للتعليم اجلامعي املقدم للطالب

منخف�سة2.6810.782

224

يعترب تقدمي الطالب بحثا علميًا، متطلبا اأ�سا�سيا يف جميع امل�ساقات الدرا�سية 

يف اجلامعة

منخف�سة2.5920.827

231

يعترب تقدمي الطالب بحثا علميًا، متطلبا اأ�سا�سيا يف جميع امل�ساقات الدرا�سية 

يف اجلامعة

متو�سطة3.0470.885

242

ترتبط  علمية  اأبحاث  اإجناز  التخ�س�سات  خمتلف  يف  الطالب  من  ُيطلب 

بحاجات املجتمع املختلفة )اقت�سادية،ثقافية،اجتماعية(

منخف�سة2.7690.845

255

تخ�س�س اجلامعة جزءا كبريا من ميزانيتها لدعم البحوث العلمية التي يقوم 

بها الطلبة

2.4320.822

منخف�سة 

جدًا

منخف�سة2.700.83املتو�سط الكلي

يبني اجلد�ل رقم )4( اأن الفقرة )23( »يعترب تقدمي الطالب بحثا علمياً، متطلبا اأ�سا�سيا 

يف جميع امل�ساقات الدرا�سية يف اجلامعة« جاءت يف املرتبة الأ�ىل اإذ ح�سلت على متو�سط 

ح�سابي )3.047( �انحراف معياري )885.0(، يف حني جاءت الفقرة )25( »تخ�س�س اجلامعة جزءا 

كبريا من ميزانيتها لدعم البحوث العلمية التي يقوم بها الطلبة« يف املرتبة الأخرية مبتو�سط 

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

املجال الثالث: التاأهيل التكنولوجي

اجلدول رقم )5(

املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية ال�شتجابات اأفراد عينة

الدرا�شة على فقرات جمال التاأهيل التكنولوجي

الرقم يف 

اال�ستبانه
الفقرةالرتتيب

املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري
الدرجة

265

اإبداعي لتكنولوجيا املعلومات  يهدف التعليم اجلامعي اإىل توظيف 

يف التخ�س�سات املختلفة

منخف�سة2.9530.762

273

مهارات  امتالك  من  الطالب  احلايل  اجلامعي  التعليم  ميكن 

حا�سوبية عالية ومتقدمة

متو�سطة3.1120.743

284

اللغة  يف  خا�سة  مهارة  الطالب  احلايل  اجلامعي  التعليم  ُيك�سب 

عن  االإلكرتوين  البحث  يف  اأ�سا�سية  لغة  باعتبارها  االإجنليزية 

املعرفة

متو�سطة3.0180.834
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الرقم يف 

اال�ستبانه
الفقرةالرتتيب

املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري
الدرجة

292

ال�سبكات  بوا�سطة  التعلم  اأمناط  احلايل  اجلامعي  التعليم  يدعم 

وا�ستخدام االإنرتنت )التعلم االإلكرتوين(

متو�سطة3.2190.805

301

)خمتربات  اجلامعة  يف  املتوفرة  التكنولوجيا  و�سائل  تثل 

م�ساندة  تعلم  اأدوات  االإلكرتونية(  املكتبة  احلا�سوب،االإنرتنت، 

ومتاحة ال�ستخدام الطالب.

متو�سطة3.3730.754

متو�سطة3.140.78املتو�سط الكلي

يبني اجلد�ل رقم )5( اأن الفقرة )30( »متثل ��سائل التكنولوجيا املتوفرة يف اجلامعة )خمتربات 

الطالب.«  ل�ستخدام  �متاحة  م�ساندة  تعلم  اأد�ات  الإلكرت�نية(  املكتبة  احلا�سوب،الإنرتنت، 

جاءت يف املرتبة الأ�ىل اإذ ح�سلت على متو�سط ح�سابي )3.373( �انحراف معياري )0.754(، يف 

حني جاءت الفقرة )26( »يهدف التعليم اجلامعي اإىل توظيف اإبداعي لتكنولوجيا املعلومات 

معياري  �انحراف   )2.953( ح�سابي  مبتو�سط  الأخرية  املرتبة  يف  املختلفة«  التخ�س�سات  يف 

.)0.762(

املجال الرابع: الهوية الثقافية ومنظومة القيم وال�شلوك

اجلدول رقم )6( 

املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية ال�شتجابات اأفراد عينة

الدرا�شة على فقرات جمال الهوية الثقافية ومنظومة القيم وال�شلوك

الرقم يف 

اال�ستبانه
الفقرةالرتتيب

املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري
الدرجة

311
ُينمي التعليم اجلامعي احلايل فل�سفة تربوية لدى الطالب منبثقة من فل�سفة 

املجتمع ومنظومته القيمية
متو�سطة3.2310.664

323
املحلية  ثقافته  بني  التباين  ملواجهة  الطالب  احلايل  اجلامعي  التعليم  ُيعد 

والثقافة العاملية واملواءمة بينهما يف �سوء منظومته الثقافية والقيمية
متو�سطة3.1590.727

332
مثل  الطالب  لدى  الدميقراطية  مفاهيم  احلايل  اجلامعي  التعليم  ُينمي 

حرية التعبري عن الراأي
متو�سطة3.2130.741

344
واأمناط  القيم  نظم  يف  جذرية  تغيريات  احلايل  اجلامعي  التعليم  ُيحدث 

ال�سلوك لدى الطالب
متو�سطة3.0770.707

355
ين�سر التعليم اجلامعي احلايل ثقافة وقيم املحافظة على البيئة وحمايتها 

من اأخطار التلوث
منخف�سة2.9470.789

متو�سطة3.130.73املتو�سط الكلي

د.منال �شناعة، د. حممد الطراونة روؤية تربوية مقرتحة ل�شمات التعليم اجلامعي امل�شتقبلي

تابع اجلدول رقم )5(
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يبني اجلد�ل رقم )6( اأن الفقرة )31( »يُنمي التعليم اجلامعي احلايل فل�سفة تربوية لدى 

الطالب منبثقة من فل�سفة املجتمع �منظومته القيمية« جاءت يف املرتبة الأ�ىل اإذ ح�سلت 

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

التعليم اجلامعي احلايل ثقافة �قيم املحافظة على البيئة �حمايتها من اأخطار التلوث« يف 

املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي )2.947( �انحراف معياري )0.789(. 

املجال اخلام�س: التنمية امل�شتدامة يف املجتمع

اجلدول رقم )7( 

املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية ال�شتجابات اأفراد عينة

الدرا�شة على فقرات جمال التنمية امل�شتدامة يف املجتمع

الرقم يف 

اال�ستبانه
الفقرةالرتتيب

املتو�سط 

احل�سابي

االنحراف 

املعياري
الدرجة

361
االإنتاج  قطاعات  خمتلف  يف  للعاملني  درا�سية  برامج  اجلامعة  تقدم 

واخلدمة يف املجتمع تهدف اإىل تطوير معرفتهم ومهاراتهم
منخف�سة2.8940.824

373
وجتديد  لتطوير  خلريجيها  م�ستمرة  درا�سية  برامج  اجلامعة  تقدم 

معرفتهم يف جمال العمل
منخف�سة2.5260.787

382
تقوم اجلامعة بفتح مكتباتها ومراكز احلا�سوب فيها للعاملني والباحثني 

من فئات املجتمع املختلفة
منخف�سة2.6150.957

394
العمل  اأ�سحاب �سوق  راأي  تقوم اجلامعة بدرا�سات ميدانية ال�ستطالع 

حول الربامج الدرا�سية التي تقدمها
منخف�سة  جدًا2.3080.913

405
العمل  اأ�سحاب �سوق  راأي  تقوم اجلامعة بدرا�سات ميدانية ال�ستطالع 

حول جودة اأداء خمرجاتها الرتبوية يف �سوق العمل
منخف�سة جدًا2.2780.866

منخف�سة2.520.87املتو�سط الكلي

يبني اجلد�ل رقم )7( اأن الفقرة )31( »يُنمي التعليم اجلامعي احلايل فل�سفة تربوية لدى 

الطالب منبثقة من فل�سفة املجتمع �منظومته القيمية« جاءت يف املرتبة الأ�ىل اإذ ح�سلت 

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

التعليم اجلامعي احلايل ثقافة �قيم املحافظة على البيئة �حمايتها من اأخطار التلوث« يف 

املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي )2.947( �انحراف معياري )0.789(.

ثانياً: عر�ص نتائج �سوؤال الدرا�سة الثاين

احلايل  اجلامعي  التعليم  مواءمة  درجة  تختلف  »هل  يلي:  ما  على  الثاين  ال�سوؤال  ن�س 

ملتطلبات جمتمع املعرفة باختالف نوع اجلامعة )ر�سمية، خا�سة(؟«.
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لالإجابة عن هذا ال�سوؤال مت ا�ستخدام اختبار )ت( لختبار الدللة الإح�سائية بني متو�سطات 532

ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات ال�ستبانة بح�سب متغري نوع اجلامعة )ر�سمية، 

خا�سة(، �يبني اجلد�ل رقم )8( هذه النتائج.

اجلدول رقم )8(

نتائج اختبار )ت( بني متو�شطات ا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة على

فقرات اال�شتبانة بح�شب متغري نوع اجلامعة )ر�شمية، خا�شة(

الداللة االإح�سائيةقيمة تدرجات احلريةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداجلامعة

1203.0590.473الر�سمية

1671.2430.216

492.9510.599خا�سة

 )0.05=α( عدم �جود فرق ذي دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )يالحظ من اجلد�ل رقم )8

اإىل  يُعزى  الدرا�سة على فقرات ال�ستبانه  اأفراد عينة  املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات  بني 

متغري اجلامعة )ر�سمية، خا�سة(، مما ي�سري اإىل اأن �جهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س نحو درجة 

باختالف نوع اجلامعة  املعرفة ل تختلف  التعليم اجلامعي احلايل ملتطلبات جمتمع  مواءمة 

التي يعملون فيها �سواء كانت حكومية اأم خا�سة.

ثالثاً: عر�ص نتائج �سوؤال الدرا�سة الثالث

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

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

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال مت ا�ستخدام اختبار )ت( لختبار الدللة الإح�سائية بني متو�سطات 

)علمية،  الكلية  نوع  متغري  بح�سب  ال�ستبانة  فقرات  على  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ا�ستجابات 

اإن�سانية(، �يبني اجلد�ل رقم )9( هذه النتائج.

اجلدول رقم )9(

نتائج اختبار )ت( بني متو�شطات ا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة على

فقرات اال�شتبانة بح�شب متغري نوع الكلية )علمية، اإن�شانية(

الداللة االإح�سائيةتدرجات احلريةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالكلية

703.1490.511علمية

1672.6290.009

992.9420.499اإن�سانية

د.منال �شناعة، د. حممد الطراونة روؤية تربوية مقرتحة ل�شمات التعليم اجلامعي امل�شتقبلي
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 )0.05 = α( جود فرق ذي دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة� )يالحظ من اجلد�ل رقم )9

اإىل  يُعزى  الدرا�سة على فقرات ال�ستبانة  اأفراد عينة  املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات  بني 

اإىل  اإن�سانية(، �قد جاءت الفر�ق ل�سالح الكليات العلمية، مما ي�سري  متغري الكلية )علمية، 

التعليم اجلامعي احلايل ملتطلبات  درجة مواءمة  التدري�س نحو  اأع�ساء هيئة  اأن �جهة نظر 

جمتمع املعرفة تختلف باختالف نوع الكلية التي يعملون فيها �سواء كانت كلية علمية اأ� 

كلية اإن�سانية.

رابعاً: عر�ص نتائج ال�سوؤال الرابع

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

جمتمع املعرفة باختالف الرتبة الأكادميية لع�سو هيئة التدري�س )اأ�ستاذ، اأ�ستاذ م�سارك، اأ�ستاذ 

م�ساعد، حما�رش(؟

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية �النحرافات املعيارية ل�ستجابات 

اأ�ستاذ  )اأ�ستاذ،  الأكادميية  الرتبة  متغري  بح�سب  ال�ستبانة  فقرات  على  الدرا�سة  عينة  اأفراد 

م�سارك، اأ�ستاذ م�ساعد، حما�رش(. �يبني اجلد�ل رقم )10( هذه النتائج.

اجلدول رقم )10(

املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية ال�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة على فقرات 

اال�شتبانة بح�شب متغري الرتبة االأكادميية )اأ�شتاذ، اأ�شتاذ م�شارك، اأ�شتاذ م�شاعد، حما�رض(

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالرتبة االأكادميية

182.9900.496اأ�ستاذ

693.0880.411اأ�ستاذ م�سارك

613.0210.531اأ�ستاذ م�ساعد

212.8790.736حما�سر

كما متّ ا�ستخدام  حتليل التباين الأحادي (One - Way Anova) لختبار الدللة الإح�سائية 

ال�ستبانة  فقرات  على  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ل�ستجابات  احل�سابية  املتو�سطات  بني  للفر�ق 

بح�سب متغري الرتبة الأكادميية )اأ�ستاذ، اأ�ستاذ م�سارك، اأ�ستاذ م�ساعد، حما�رش(، �يبني اجلد�ل 

رقم )11( هذه النتائج.
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نتائج حتليل التباين االأحادي )Anova Way-One( الختبار الداللة االإح�شائية

للفروق بني املتو�شطات احل�شابية ال�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة

على فقرات اال�شتبانة بح�شب متغري الرتبة االأكادميية 

الداللة االإح�سائيةفمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباين

0.74230.247بني املجموعات

0.9390.423 43.458165داخل املجموعات

0.263

44.200168املجموع

الدللة  اإح�سائية عند م�ستوى  ذات دللة  )11( عدم �جود فر�ق  رقم  يالحظ من اجلد�ل 

)α=0.05( �املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات ال�ستبانة تُعزى 

ملتغري الرتبة الأكادميية )اأ�ستاذ، اأ�ستاذ م�سارك، اأ�ستاذ م�ساعد، حما�رش(، مما ي�سري اإىل اأن �جهة 

جمتمع  ملتطلبات  احلايل  اجلامعي  التعليم  مواءمة  درجة  نحو  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  نظر 

املعرفة ل تختلف باختالف رتبهم الأكادميية.

مناق�سة النتائج

اأ�لً: مناق�سة نتائج ال�سوؤال الأ�ل

ن�س ال�سوؤال الأ�ل على ما يلي: ما درجة مواءمة التعليم اجلامعي احلايل ملتطلبات جمتمع 

املعرفة؟

اأظهرت اإجابات اأفراد عينة الدرا�سة اأن املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية ل�ستجابات اأفراد 

عينة الدرا�سة على فقرات ال�ستبانة جمتمعة قد بلغ )3.028 ( �هذه القيمة ت�سري اإىل اأن درجة 

مواءمة التعليم اجلامعي احلايل ملتطلبات جمتمع املعرفة متو�سطة. كما يالحظ من اجلد�ل 

رقم )1( اأن الفقرة رقم )11( »يعتمد التعليم اجلامعي احلايل على املحا�رشة ك�سورة للتعليم 

ح�سابي  متو�سط  �باأعلى  الأ�ل  الرتتيب  جاءت يف  قد  الطالب«  اإىل  املدر�س  من  �احد  باجتاه 

)3.994(، �هذا يعني �جود ق�سور يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة التي ت�ساهم 

اأن التعليم  اإىل  يف ا�ستثارة مهارات التفكري التاأملي �التفكري الناقد لدى الطلبة، مما ي�سري 

اجلامعي احلايل ل يقوم مبتطلبات اأد�اره املنوطة به يف ع�رش التفجر املعريف �التكنولوجي من 

حفز �توجيه مهارات التفكري �البحث العلمي �احلوار.

كما اأظهرت اإجابات اأفراد عينة الدرا�سة درجة قليلة جداً لفقرة »تخ�س�س اجلامعة جزءاً 

د.منال �شناعة، د. حممد الطراونة روؤية تربوية مقرتحة ل�شمات التعليم اجلامعي امل�شتقبلي
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كبرياً من ميزانيتها لدعم البحوث العلمية التي يقوم بها الطلبة« �هذا ي�سري اإىل اأّن البحث 

العلمي ما زال يعاين من عدم اإيالئه عناية خا�سة مع اأنه ميثل ركيزة مهمة من ركائز النهو�س 

بالتعليم اجلامعي املوؤمل منه بناء قوى عاملة تن�سجم �متطلبات بناء جمتمع معريف.

اأ�سحاب  ل�ستطالع  ميدانية  بدرا�سات  اجلامعة  »تقوم  فقرة  اأن  اإىل  الإ�سارة  املهم  �من 

�سوق العمل حول الربامج الدرا�سية التي تقدمها« �فقرة »تقوم اجلامعة بدرا�سات ميدانية 

ل�ستطالع راأي �سوق العمل حول جودة اأداء خمرجاتها الرتبوية يف �سوق العمل« قد ح�سلتا 

�باأقل  الأخري  الرتتيب  اإذ جاءت يف  الدرا�سة،  اأفراد عينة  ا�ستجابات  على درجة قليلة جداً يف 

ميدانية  درا�سات  باإجراء  اجلامعات  اهتمام  قلة  على  يدل  مما   ،)2.278( ح�سابي  متو�سط 

العمل.  �سوق  يف  الرتبوية  اأداء خمرجاتها  جودة  حول  العمل  �سوق  اأ�سحاب  راأي  ل�ستطالع 

اأما الفقرة رقم )39( »تقوم اجلامعة بدرا�سات ميدانية ل�ستطالع راأي اأ�سحاب �سوق العمل 

حول الربامج الدرا�سية التي تقدمها فقد جاءت يف الرتتيب ما قبل الأخري �مبتو�سط ح�سابي 

التعليم اجلامعي احلايل �بني ال�سوق املحلي  )2.308(، مما ميكن تف�سريه بالفجوة الكبرية بني 

الأردين �حاجة القطاع القت�سادي �التجاري من التخ�س�سات، �هذا موؤ�رش على قلة الت�سال 

��سعف العالقة ما بني اجلامعات �اأ�سحاب �سوق العمل.

ثانياً: مناق�سة نتائج ال�سوؤال الثاين

احلايل  اجلامعي  التعليم  مواءمة  درجة  تختلف  »هل  يلي:  ما  على  الثاين  ال�سوؤال  ن�س 

ملتطلبات جمتمع املعرفة باختالف نوع اجلامعة )ر�سمية، خا�سة(؟«.

 )0.05=α( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فر�ق  توجد  ل  انه  النتائج  اأظهرت 

�لعل  اجلامعة  متغري  اإىل  تعزى  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ل�ستجابات  احل�سابية  املتو�سطات  بني 

هذا يعد موؤ�رشاً على اأن اأمناط التعليم اجلامعي احلايل يف اجلامعات الأردنية ل تظهر اختالفاً 

اإك�ساب  اإىل  يفتقر  تقليدياً  تعليماً  تقدم  اجلامعات  زالت  فما  اأخرى  اإىل  جامعة  من  كبرياً 

العلمي  �البحث  ال�ستق�ساء  �مهارات  �الإجنليزية  العربية  اللغات  اإتقان  مهارات  الطلبة 

كقاعدة معتمدة للتعليم اجلامعي املقدم للطالب، �كذلك متكني الطلبة من امتالك مهارات 

تكنولوجية �حا�سوبية عالية �متقدمة كما ت�سري هذه النتائج اإىل ا�سرتاك اجلامعات الر�سمية 

�احلكومية يف �جود فجوة بينها �بني املجتمع املحلي �موؤ�س�ساته من خالل الدرجة »قليلة 

الدرا�سات  باإجراء  اجلامعات  قيام  لدرجة  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ا�ستجابات  اأفرزتها  �التي  جداً« 

امليدانية ل�ستطالع راأي املخت�سني يف �سوق العمل �القطاع القت�سادي حول ما تقدمة هذه 

اجلامعات من برامج درا�سية لطلبتها الذين ميثلون املوارد الب�رشية العاملة يف هذه القطاعات 



20
12

  
رب

م
�س

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
13

  
د

ل
ج

مل
ا

عند تخرجهم �اأخريا ميكن القول اإّن عدم �جود فر�ق ذات دللة اإح�سائية يف مواءمة التعليم 536

اجلامعي احلايل يف اجلامعات الأردنية ملتطلبات جمتمع املعرفة ت�سري اإىل اأن جميع اجلامعات 

الر�سمية منها �اخلا�سة مطالبة باإعادة النظر يف اأمناط �مناذج التعليم اجلامعي الذي تقدمه 

لطلبتها �تطوير هذه الأمناط �النماذج مبا يتواءم �متطلبات جمتمع املعرفة.

ثالثاً: مناق�سة نتائج ال�سوؤال الثالث

احلايل  اجلامعي  التعليم  مواءمة  درجة  تختلف  »هل  يلي:  ما  على  الثالث  ال�سوؤال  ن�س 

ملتطلبات جمتمع املعرفة باختالف نوع الكلية )علمية، اإن�سانية(؟«

اأظهرت النتائج �جود فر�ق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α=0.05( بني املتو�سطات 

احل�سابية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة تعزى اإىل متغري الكلية )علمية، اإن�سانية( �قد جاءت 

هذه الفر�ق ل�سالح الكليات العلمية، �ميكن تف�سري ذلك بتوظيف الربامج الأكادميية العلمية 

يف اجلامعات الأردنية لو�سائل التكنولوجيا �املعلومات يف امل�ساقات الدرا�سية لتو�سيع الأفق 

املعريف لدى الطلبة يف هذه الكليات �كذلك تدري�س العديد من امل�ساقات باللغة الإجنليزية 

املواد  بع�س  �جود  اإىل  ذلك  يعزى  ان  �ميكن  العوملة،  للمعرفة يف ظل  الر�سمية  اللغة  �هي 

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

التعليم اجلامعي احلايل يف هذه الكليات ملتطلبات جمتمع املعرفة.  

رابعاً: مناق�سة النتائج املتعلقة بال�سوؤال الرابع

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

جمتمع املعرفة باختالف الرتبة الأكادميية لع�سو هيئة التدري�س )اأ�ستاذ، اأ�ستاذ م�سارك، اأ�ستاذ 

م�ساعد، حما�رش(«؟

اأظهرت النتائج اأنه ل توجد فر�ق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α=0.05( بني 

املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة تعزى اإىل متغري الرتبة الأكادميية. �ميكن 

ن�رش  يتم  �مل  ن�سبياً،  هو مفهوم حديث  املعرفة  باأن مفهوم جمتمع  النتيجة  هذه  تف�سري 

الثقافة املتعلقة بهذا املفهوم بالدرجة الكافية بني اأع�ساء هيئة التدري�س بغ�س النظر عن 

رتبتهم الأكادميية.

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

متطلبات جمتمع املعرفة:

من خالل الإجابة عن ال�سوؤال الأ�ل من اأ�سئلة الدرا�سة مت التعرف اإىل درجة مواءمة التعليم 

د.منال �شناعة، د. حممد الطراونة روؤية تربوية مقرتحة ل�شمات التعليم اجلامعي امل�شتقبلي



20
12

  
رب

م
�س

ي
د

  
4  

د 
د

ع
ال

  
13

  
د

ل
ج

مل
ا

537

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

اجلامعي احلايل يف اجلامعات الأردنية ملتطلبات جمتمع املعرفة، �قد جاءت درجة اإجابات اأفراد 

عينة الدرا�سة على جميع جمالت اأداة الدرا�سة التي مت بنا�ؤها متو�سطة، �هي درجة ل ت�سل 

بالتعليم اجلامعي لأن يكون تعليماً راقي النوعية يوطن العلم، �يبني مقدرة ذاتية يف البحث 

مبداأ  تر�سخ  ل  اأنها  كما  املجتمعية،  الن�ساطات  جميع  التكنولوجي يف  �التطوير  العلمي 

املعرفة.  لبناء جمتمع  �هي كلها متطلبات  الأردين  املجتمع  اأفراد  لدى  احلياة  التعليم مدى 

�عليه، مت اقرتاح ر�ؤية تربوية جل�رش الفجوة بني �سمات التعليم اجلامعي احلايل ��سمات التعليم 

اجلامعي امل�ستقبلي املوؤمل ممار�سته لبناء جمتمع معرفة اأردين.

�تتلخ�س الر�ؤية املقرتحة على النحو الآتي:

اأوالً: يف جمال التدري�س واملعرفة

برنامج  كل  يف  املت�سمنة  �اخلطط  اجلامعات  تطرحها  التي  الدرا�سية  الربامج  مراجعة   -

�حتديثها �تطويرها �مواءمة ما حتويه من مباحث �مواد درا�سية مع ما ي�ستجد من تطورات 

�تغريات يف قطاع الإنتاج ��سوق العمل يف املجتمع �ذلك ب�سورة م�ستمرة.

- توظيف ا�سرتاتيجيات �اأ�ساليب حديثة يف التعليم اجلامعي تزيد التفاعل بني املدر�س اجلامعي 

�اإ�سرتاتيجية  العلمي،  ال�ستق�ساء  �اإ�سرتاتيجية  بامل�ساريع،  التعليم  )اإ�سرتاتيجية  �الطالب 

ال�سيناريوهات امل�ستقبلية، ..(.

- توفري بنيات عمل م�سغرة )معمل، �ر�سة، م�سغل( لتنفيذ التدريب العلمي للطالب يف 

املباحث املختلفة، �ذلك يف جميع الكليات اجلامعية كلٌّ �فق اخت�سا�سه �متطلباته.

- دمج امل�ساركة املتوا�سلة �املتبادلة مع القطاع الإنتاجي يف التعليم اجلامعي �اأن�سطته.

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

درا�سية متخ�س�سة يف اإك�ساب الطالب مهارات البحث العلمي خا�سة يف ال�سنة الأ�ىل من 

درا�سته اجلامعية، �اعتماد تقدمي بحث علمي يف كل مادة درا�سية �رشطاً لنجاح الطالب يف 

هذا امل�ساق.

- اإر�ساء قاعدة لبناء املقدرات املالئمة من اأمناط جديدة للتعلم املطلوب يف مواقع العمل.

- تعديل اخلطط الدرا�سية لت�ستمل م�ساقات يدر�سها الطالب يف مواقع عمل تتنا�سب مع 

تخ�س�سه �باإ�رشاف ع�سو هيئة التدري�س �ذلك يف جميع التخ�س�سات.

اإجراء الختبارات  اأ�ساليب لتقومي تعلم الطالب اجلامعي ل ت�ستند فقط على  - ا�ستخدام 

�تقي�س املقدرات العقلية املتقدمة.

- اإجراء اختبار يف اللغة الإجنليزية يتعلق باملفاهيم �امل�سطلحات العلمية �اللغوية املرتبطة 
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ثانياً: يف جمال البحث العلمي

- تخ�سي�س جزء كبري من ميزانية اجلامعات لدعم البحوث العلمية فيها �تقدمي تقرير �سنوي 

للمبالغ التي مت �رشفها يف هذا الجتاه.

- توفري الإمكانيات املادية �التجهيزات احلديثة الكافية، �الكوادر الب�رشية امل�ساندة للباحث.

- العمل على زيادة اأعداد املجالت �الد�ريات العلمية املحكمة التي يتم ن�رش البحوث فيها، 

�احلر�س على توزيعها يف موؤ�س�سات املجتمع �قطاعاته املختلفة لالإفادة مما �رد فيها.

للجامعات  العلمي  البحث  به عمادات  ترتبط  العلمي  للبحث  رئي�س  �طني  مركز  اإن�ساء   -

الأردنية، بهدف التن�سيق بينها �ا�ستثارة اجلهد �الكلفة.

داخلية  �سبكة  خالل  من  الأردنية  اجلامعات  به  ترتبط  مركزي  معلومات  بنك  اإن�ساء   -

�خارجية.

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

اجلامعات الأردنية بعمل د�رات �موؤمترات لت�سويق هذه الأبحاث.

- التدريب يف جمالت البحث الأ�سا�سي يف العلوم املقرتحة مثل »النانوتكنولوجي« �البيولوجيا 

اجلزئية« �غريها من العلوم التي ت�ستجد يف املجتمعات.

ثالثاً: يف جمال التاأهيل التكنولوجي

�تطوير  �الربجميات،  التكنولوجية  الو�سائل  ا�ستخدام  التدري�س على  اأع�ساء هيئة  تدريب   -

معلوماتهم يف هذا الجتاه من خالل التدريب امل�ستمر.

- اعتماد التدريب التكنولوجي لع�سو هيئة التدري�س �ح�سوله على �سهادات معتمدة فيه 

�رشطاً من �رش�ط ترقيته الوظيفية.

يف  خمتلفة  م�ساقات  تدريب  خالل  من  الأردنية  اجلامعات  يف  الإلكرت�ين  التعليم  تطوير   -

املتمازج  التعليم  مثل  م�ساندة  اإلكرت�ين  تعليم  اأد�ات  فيها  ت�ستخدم  الدرا�سية  الربامج 

 ،(Classroom Virtual) (Learning Blended)، �توظيف تقنية املحا�رشات الفرتا�سية 
�ا�ستخدام حمركات البحث اللكرت�ين يف احل�سول على املعرفة، �توظيف تقنية غرف املوؤمترات 

.(Room Conference)
امل�ساقات  ن�رش  خالله  من  يتم  تدري�س  هيئة  ع�سو  لكل  داخليه  اإلكرت�نية  �سبكة  تطوير   -

�اخلطط الدرا�سية �املعرفة التي يرغب ع�سو هيئة التدري�س يف تو�سيلها للطالب.

د.منال �شناعة، د. حممد الطراونة روؤية تربوية مقرتحة ل�شمات التعليم اجلامعي امل�شتقبلي
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رابعاً يف جمال الهوية الثقافية ومنظومة القيم وال�شلوك.

- يعمل التعلم اجلامعي من خالل املباحث �امل�ساقات التي تدر�س للطالب على ج�رش الفجوة 

بني الثقافة املحلية �الثقافة العلمية.

- اإيجاد مناخ تعليمي ينمي مفاهيم الدميقراطية �حرية التعبري عن الراأي لدى الطالب.

- يقدم التعليم اجلامعي م�ساقات جامعية تن�رش ثقافة �قيم املحافظة على البيئة �تعزيزها 

لدى الطلبة.

خام�شاً: يف جمال التنمية امل�شتدامة يف املجتمع.

�اخلدمة يف  الإنتاج  للعاملني يف خمتلف قطاعات  اإثرائية م�ساندة  درا�سية  برامج  تقدمي   -

املجتمع لتطوير مهاراتهم �معرفتهم.

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

- العمل على فتح املكتبات اخلا�سة يف اجلامعات الأردنية �مراكز احلا�سوب فيها للعاملني 

�الباحثني من جميع فئات املجتمع .

- قيام اجلامعة بعمل درا�سات ا�ستطالعية تتبعيه ملعرفة راأي اأ�سحاب املوؤ�س�سات يف �سوق 

العمل حول الربامج الدرا�سية التي تقدمها اجلامعات �درجة تاأثريها يف جودة اأداء خريجيها 

حني توظيفهم يف �سوق العمل.

التو�سيات

الر�ؤية  تطبيق  ب�رش�رة  الباحثان  يو�سي  نتائج،  من  الدرا�سة  اإليه  تو�سلت  ما  على  بناًء 

الرتبوية �سابقة الذكر يف اجلامعات الأردنية الر�سمية �اخلا�سة.
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