
 عمادة الدراسات العميا
  جامعة القدس

 
 
 
 
 
 

 القدرة وتعزير البشري المال رأس لتنمية القدس جامعة طمبة اتجاىات
 التنافسية

 
 
 
 

 مرام محمد يوسف عميان
 
 
 
 

 رسالة ماجستير
 
 

 فمسطين -القدس
 

م2017 -ىـ  1438



 القدرة وتعزير البشري المال رأس لتنمية القدس جامعة طمبة اتجاىات
 تنافسيةال

 
 
 
 

 إعداد
 مرام محمد يوسف عميان 

 
 
 

 فمسطيف - بكالكريكس إدارة أعماؿ، تخصص فرعي تسكيؽ/ جامعة القدس
 
 
 
 

 المشرف: د. ابراىيم محمد عوض
 
 
 

قدمت ىذه الرسالة استكماالن لمتطمبات درجة الماجستير في بناء المؤسسػات كتنميػة المػكارد 
 فمسطيف. -/جامعة القدسالبشرية، مف معيد التنمية المستدامة

 
 

ـ2017 -ىػ  1438



 جـامعـة القـدس
 عمادة الدراسات العميا

 معيد التنمية المستدامة

 إجازة رسالة

 القدرة وتعزير البشري المال رأس لتنمية القدس جامعة طمبة اتجاىات
 التنافسية

 اسم الطالبة: مرام محمد يوسف عميان
 (21411095الرقم الجامعي: )

 ابراىيم محمد عوض مشرف: الدكتورال

( من أعضاء لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىم 5/2017/ 8نوقشت ىذه الرسالة وأجيزت بتاريخ )
 وتواقيعيم:

 التوقيع:.........................         رئيس لجنة المناقشة: د. ابراىيم محمد عوض -1
 التوقيع:.........................                عزمي االطراشممتحنًا داخميًا: د. -2
 ....التوقيع:.....................              عامر مرعيممتحنًا خارجيًا: د.  -3

 فمسطين -القدس

م2017 -ىـ 1438



 اإلىداء
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ء نتيجة أبحاثي الخاصة، باستثناء ما تـ اٍ شارة إليو حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة أك أم جز  جاءت

 .ألم جامعة أك معيد آخر منيا لـ يقدـ لنيؿ أم درجة عممية

 مرام محمد يوسف عمياناالسم: 

 التوقيع:...................................

 8/5/2017: التاريخ



ب

 شكر وعرفان

سكرة  {َلِئْن َشَكْرُتْم أَلزيَدّنكمْ في محكـ التنزيؿ،}الحمد هلل الذم بحمده تدكـ النعـ، تصديقان لقكلو تعالى 

 ى نبينا كحبيبنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف، كبعد:، كالصالة كالسالـ عم7إبراىيـ، اآلية

أمرم، كأرشدني إلى ركافد العمـ كالمعرفة، كأعانني عمى بذؿ الجيكد الالزمة  يسر لي الحمد هلل ، الذم

 :نعجز كمماتي عف الثناء عميوأتقدـ بالشكر إلى مف كما ك   تماـ ىذه الدراسة، 

كاف لو بنصائحو كتكجيياتو، كالذم  أشرؼ عمى ىذا البحث الذمالدكتكر الفاضؿ ابراىيـ عكض،  مثؿ

الفضؿ في إتماـ ىذه الرسالة بالصكرة التي انتيت إلييا، كالذم شرفني بالمكافقة عمى ا شراؼ عمى 

 ي جزيؿ الشكر كالتقدير كاالحتراـ.فمو من كمتابعتيا، الرسالة

 عمى رأسو الدكتكر عزمي األطرش.الشكر إلى معيد التنمية المستدامة في جامعة القدس، ك كؿ  

عمى تفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة كالحكـ عضاء لجنة المناقشة الشكر كالتقدير ألككذلؾ كؿ 

 عمييا كعمى تكجيياتيـ السديدة كنصحائيـ العممية.

كؿ مف ساعدني ديس، الذيف مثمكا مجتمع الّدراسة، ك جامعة القدس في ابك كال يفكتني أف أشكر طمبة 

ي إنجاز ىذه الدراسة.ف

 مرام محمد يوسف عميان



ج

مصطمحات الدراسة

 القػدرة كتعزيػر البشػرم المػاؿ رأس لتنميػة القػدس جامعػة طمبػة اتجاىػاتتبحث ىذه الّدراسة فػي مكضػكع 

، كقػػد كردت مفػػاىيـ كمصػػطمحات تخػػدـ ىػػذه الّدراسػػة، كليػػذه المفػػاىيـ كالمصػػطمحات تعريفػػات التنافسػػية

 ائية، كقد تـ اعتماد التعريفات اآلتية:نظرية كأخرل إجر 

التعميـ العالي ىك التعميـ الذم يػتـ داخػؿ كميػات أك معاىػد جامعيػة بعػد التعميم العالي:                 

الحصػػػػكؿ عمػػػػى الشػػػػػيادة الثانكيػػػػة، كتختمػػػػؼ مػػػػػدة الدراسػػػػة فػػػػي ىػػػػػذه 

المؤسسات مف سنتيف إلى أربع سػنكات، كىػك آخػر مرحمػة مػف مراحػؿ 

 (.1999 ،المكسكعة العربية العالمية)النظامي  التعميـ

أف راس الماؿ البشرم ىك حجـ استثمار الفرد في صقؿ كبناء مياراتو             رأس المال البشري: 

كقدراتػػو كالقػػيـ التػػي يمتمكيػػا كغيرىػػا مػػف االمػػكر التػػي يحصػػؿ عمييػػا 

 ,Todaro, Smithkالفػػػرد نتيجػػػة السػػػتثماره فػػػي التعمػػػيـ كالتػػػدريب )

2015.) 

ىػػي مجمػكع مػػا يمتمكػػو الخػػرير  مػف ميػػارات فنيػػة كشخصػػية كحياتيػػة               القــدرة التنافســية:  

إكساب الخرير ميارات مطمكبة لسكؽ العمػؿ  تسيـ فيكخبرات مينية 

كمعرفػػػػة أفضػػػػؿ بمتطمبػػػػات السػػػػكؽ، األمػػػػر الػػػػذم يجعػػػػؿ الخػػػػرير لػػػػو 

الكظػػػائؼ  األفضػػػمية عمػػػى المنافسػػػيف بمػػػا يمكنػػػو مػػػف الحصػػػكؿ عمػػػى

 (. 2015المطركحة في سكؽ العمؿ)كردية،



د

الممخص

كؿ في راس الماؿ البشرم  تنميةالدكر الذم يمعبو التعميـ الجامعي في ىذه الدراسة إلى بياف "  تيدؼ

مف  كتعزيز القدرة التنافسية لدل الطمبة الخريجيف،)المعارؼ كالميارات كالسمكؾ كالقيـ كا بداع(  مف

ة قدر كتعزيز الكيفية التخطيط لتككيف راس الماؿ البشرم ى دكر الجامعات في التعرؼ عمخالؿ 

، كبإكساب الخرير الميارات الالزمة لسكؽ العمؿ. كتزكيد جامعة القدس بشكؿ خاص، التنافسية

ألصحاب القرار مف أجؿ تسميط الالزمة كاالقتراحات  بالتكصياتكالجامعات الفمسطينية بشكؿ عاـ 

 )المعارؼ كالميارات كالسمكؾ كالقيـ كا بداع (.القصكر في الضكء عمى اكجة 

 تـ ،الغاية الكصفي االستكشافي. كمف أجؿ تمؾالمنير لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة، تـ إستخداـ 

مجتمع الدراسة المككف  تصميـ استبانة لمحصكؿ عمى البيانات الالزمة ليذه الدراسة، كتـ كتكزيعيا عمى

، كطالبة ان ( طالب 1772 )كعددىـ  في الكميات المينية فكؽ سنة رابعة فمامف طالب جامعة القدس 

كبعد  ،الدراسة مف مجتمعكطالبة  ان ( طالب313 )كتـ اختيار عينة طبقية عشكائية. اشتممت العينة عمى 

 (.SPSSجمع البيانات عكلجت إحصائيان باستخداـ برنامر الرـز ا حصائية لمعمكـ االجتماعية )

 الى عدة نتائر، كاف أىميا : دراسةال كتكصمت

الطمبة رأس الماؿ البشرم كتعزيز القدرة التنافسية لدل  في تنميةدكرا بارزان التعميـ العالي يؤدم 

 يمنح الطمبة الخريجيف المعارؼ الالزمة ذات العالقة بالتخصص بدرجة، ك مرتفعةالخريجيف بدرجة 

يعزز قدرة الطمبة ، ك مرتفعة بعا لمتخصص بدرجةكيسيـ في اكتساب الميارات المطمكبة ت ،مرتفعة

النمط السمككي لمطمبة لألفضؿ يسيـ في تغير القيـ االخالقية ك ، ك مرتفعةالخريجيف عمى االبداع بدرجة 

  .مرتفعة بدرجة



ه

كضع خطط عممية كقابمة لمتطبيؽ لالرتقاء بتنمية راس الماؿ البشرم الكتساب  التكصيات، أىـ ككانت

ة كتطكير أساليب التدريس في التعميـ الجامعي كتطكير الكسائؿ التعميمية كذلؾ أجؿ المغات االجنبي

 تقديميا لذكم القرار.



و

Attitudes of students of Al - Quds University for Development of Human 

Capital and Enhancing Competitiveness. 

Abstract 

Prepared by: Maram Mohammad Yousef Alian. 

Supervisor: Ibrahim Awad. 

This study aims at investigating the role of academic education in developing human 

capitals of knowledge, skills, behavior, values, and creativity, and how to reinforce the 

competitiveness of university qualified graduates. The study, further, examines how 

academic institutions plan to build up the human capital and empower competiveness 

through equipping graduates with the skills necessary for the work market, and 

consequently providing Al-Quds University, and other Palestinian universities as well, 

with the recommendations and procedures needed by decision makers to shed light on the 

deficiencies in knowledge, skills, behavior, values, and creativity.   

To achieve these goals, the researcher applied the exploratory descriptive method.  A 

questionnaire was designed to collect the data required for the study. The questionnaire 

was distributed among the community of the study which included the 1772 four year 

students enrolled in the professional collages of Al-Quds University. After that, 313 male 

and female students were selected as a stratified  random  sample. Data were collected and 

statistically processed using the SPSS program.  

The study results show that higher education plays a crucial role in building up human 

capital and reinforcing competiveness amongst graduates. It supplies students with the 

knowledge relevant to their field of specialty, and contributes to equip them with the skills 

required for the student’s major. Moreover, the results of the present study indicate that 

higher education reinforces the ability of students to create, and it significantly elevates 

their value and moral standard and code of behavior. 

Finally, the study recommends that higher education institutions should design applicable 

plans that are ready to elevate the process of human capital development, including foreign 

language learning, developing methods and means of academic instruction in order to 

present them to decision makers. 
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الفصل االول 

خميفة الدراسة

 مقدمة 1.1 

منذ اف خمؽ اهلل االنساف كجعمو خميفة في األرض، كبدأ االنساف يعمرىا، كتنشأ الحضارات كتتقدـ 

ـْ ِفي اْلَبرِّ َكاْلَبْحِر َكَرَزْقَناىُ  كتزدىر، كذلؾ با سناد إلى قكلو عّز كجؿ: ـَ َكَحَمْمَناُى ْمَنا َبِني آَد ـْ "َكَلَقْد َكرَّ

ـْ َعَمى َكِثيٍر ِممَّْف َخَمْقَنا تَْفِضيالن  ْمَناُى (. كاف التعميـ المحكر 70)سكرة االسراء : " ِمَف الطَّيَِّباِت َكَفضَّ

األساس كالمفصمي لتقدـ الحضارات كازدىارىا، كىذا ما أكد عميو ا سالـ كالقراف الكريـ حيث دعا إلى 

اْقَرْأ ِباْسـِ َربَِّؾ الَِّذم َخَمَؽ " أكؿ أية نزلت في القراف الكريـ  التعميـ، كبناء مجتمع المعرفة، حيث كانت

 (. 1" )سكرة العمؽ:  َخَمؽَ 

الثركة الحقيقة م نعيشو يعد رأس الماؿ البشرم في عالمنا المعاصر كفي عصر االنفجار المعرفي الذ

ال انيما بدكف رأس الماؿ لألمـ، فرأس الماؿ المادم كالمكارد الطبيعة رغـ أىميتيما كضركرتييما إ

البشرم الكؼء كالمدرب كالمعد إعدادان جيدان ال قيمة ليما، لذلؾ ألف البشر كحدىـ قادركف عمى 

استخداـ ىذه المكارد كتسخيرىا لمعمميات االنتاجية لتحقيؽ الرفاىية، فثركة المجتمع تكمف أساسان في 

كلكجية، األمر الذم يدفع المجتمع إلى كضع قدرات مكاطنيو كمدل إدراكيـ كقدراتيـ العممية كالتكن

مسألة تنمية رأس الماؿ البشرم في مقدمة أكلكياتو أثناء القياـ بعممية التخطيط باعتبار تنمية رأس 

(.  2012الماؿ البشرم مف أىـ العكامؿ التي تساىـ في ا سراع بعممية التنمية الشاممة )الريمي،
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راس الماؿ البشرم ىك حجـ استثمار الفرد في صقؿ كبناء  إلى أف (Todaro, Smith, 2015) كيشير

مياراتو كقدراتو كالقيـ التي يمتمكيا كغيرىا مف االمكر التي يحصؿ عمييا الفرد نتيجة الستثماره في 

 التعميـ كالتدريب. 

لذلؾ تحرص الحككمات كالمنظمات عمى االىتماـ بمكضكع رأس ماليا البشرم كتطكيره كقياس التغير 

كتظير األىمية التي يستحقيا، مف خالؿ التركيز عمى المناىر التعميمية التي تؤسس ا بداع فيو 

كتدعمو، سكاء أكاف في المدارس أك الجامعات، أك مف خالؿ تدريب المكارد البشرية كتنميتيا بعد 

أخر  التحاقيا بالعمؿ، لضماف حيكيتيا كفاعميتيا، كالمحافظة عمييا لمكاجية المنافسة، كمف جانب

 .(  2011تشجيع ا بداع كاالبتكار )جرادات، كاخركف،

حيث تتكالى األدلة لتثبت أف رأس الماؿ البشرم، ىك المكرد األىـ مف بيف المكارد األخرل كالتي تقرر 

مدل تفاضؿ األمـ في مياديف التقدـ كالرفاه، فكمما تميزت نكعية رأس الماؿ البشرم كارتقت كفاءتو في 

ف كانتاألداء االقتصا  دم في مجتمع ما، تعاظمت فرص تقدمو كتفاضمو بيف المجتمعات، كا 

ىـر  التعميـ الذم يككف رأس الماؿ البشرم  في المجتمع، فإنيا بالمعنى االقتصادم مشاريع  الجامعات

( كما  1998استثمارية، تخضع لمعايير المدخالت كالمخرجات، ككذلؾ معايير تقييـ األداء) القاسـ،

 (.2013بح، صكرد في )

ؿ بالكفاءات الكطنية المدربة، مف سكؽ العملي في فمسطيف بشكؿ فاعؿ في رفد يسيـ التعميـ العا

مؤسسة تعميـ  ثالث كثالثكففي الضفة الغربية يكجد  مكزعة كالتالي عاؿٍ مؤسسة تعميـ  خمسيفخالؿ 

 ذه المؤسسات ى في. بمغ عدد الخريجيف عاؿٍ مؤسسة تعميـ  ست عشرةك يكجد في القطاع  عاؿٍ 

 الدليؿ) (2015/2014لمعاـ الدراسي ) (16,948أنثى ك 26,596طالبان كطالبة )  (43,544) 

 (.  2015 / 2016 الفمسطينية العالي التعميـ لمؤسسات السنكم االحصائي
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رجة كالفريدة التي تؤثر عمى أداء بناء عمى ما تقدـ، يعد رأس الماؿ البشرم  أحد المصادر الح

التنافسية، كأىمية التعميـ في خمؽ االنساف النافع  القدرةالعامة كالخاصة كضركرة لتحقيؽ المنظمات 

المنتر كالمكاطف الصالح كيسيـ في تطكير الكاقع االجتماعي كالسياسي كالثقافي كاالقتصادم نحك 

 (. 2005األفضؿ ) الصغير،

، ألىميتو كقيمتو تحديدان، كالكقكؼ مف ىذا المنطمؽ، جاءت ىذه الدراسة  لتتناكؿ ىذا المكضكع الحيكم

عمى كاقع التعميـ العالي في الجامعات الفمسطينية، كالبدائؿ التي يمكف أف يأخذىا التعميـ العالي بعيف 

االعتبار لمنيكض برأس الماؿ البشرم، كلالرتقاء بالمستكل التعميمي. باالضافة إلى تسميط الضكء عمى 

كـ بدكرىا الريادم بأفضؿ شكؿ ممكف، خدمة ألبناء شعبنا الجامعة كصرح عممي ىاـ كحساس، لتق

ا  الفمسطيني. لذلؾ تأتي ىذه الدراسة لتكضيح دكر التعميـ الجامعي في جامعة القدس بكصفيا نمكذجن

راس الماؿ البشرم مف خالؿ عدة محاكر)المجاؿ  تنميةعف مؤسسات التعميـ العالي في ا سياـ في 

 جاؿ القيـ كالسمكؾ، كمجاؿ االبداع(.المعرفة، المجاؿ الميارات، م

 مشكمة الدراسة 2.1 

الماؿ البشرم المككف تككينا عاليا ك المتخصص في مختمؼ  يمد  التعميـ العالي سكؽ العمؿ برأس

كمف  المياديف ك المؤىؿ ك القادر عمى التكيؼ مع التحكالت التكنكلكجية كاالقتصادية المحمية كالعالمية.

عميـ العالي في مخرجاتو، ليس فقط مف حيث الكـ )عدد حاممي الشيادات(، بؿ ىنا تكمف أىمية الت

 ( .  2013) صبح، نكعية ىذه المخرجات) رأسماؿ بشرم مؤىؿ(

فضال عما سبؽ، ارتفاع عدد مؤسسات التعميـ العالي مكزعة عمى مختمؼ انحاء فمسطيف كتتنكع ما 

أس منظكمة التعميـ في المجتمع، لمدكر الذم بيف جامعة ككمية كمعيد، كليذا تأتي الجامعات في ر 

تمعبو في تككيف راس الماؿ البشرم في عالـ يتصؼ بالتغير السريع كفي ظؿ احتياجات سكؽ متطكرة 
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كمتسارعة، فالتعميـ الذم يفشؿ في تزكيد المجتمع بحاجتو مف الخريجيف المؤىميف كتحمؿ مسؤكلياتيا 

ستقبمة، اذا يجعؿ المتعمميف عبئان عمى المجتمع بدال مف اف تككف نتائجو سمبية عمى حياة المجتمع كم

 (.2015يككف ثركة تعزز ارادتو عمى النحك كالتقدـ )ربيع، 

يعاني التعميـ العالي في الكطف العربي مف مشكمة مستديمة، ىي حشك أدمغة المتعمميف بما امكف مف 

ب السؤاؿ: لماذا؟ ككيؼ؟ االمر الذم المعمكمات، بدؿ مساعدتيـ عمى تنمية قدراتيـ كمكاىبيـ، كغيا

التعميـ ال  نظاـكيمكف القكؿ أف ( . 2014بال أرادة عممية )زاير، حسف، الخرير يؤدم الى اف يككف 

كال ينمي الميارات كالقدرات لدييـ، خاصة القدرة عمى  مك التفكير االبتكارم لدل الشبابيساعد عمى ن

ساعدىـ عمى بناء الشخصية المرنة القادرة عمى التكافؽ مع إيجاد كابتكار فرص العمؿ ألنفسيـ، كال ي

كؿ الظركؼ كمتطمبات الحياة.... كىذا ال يعد قصكر مف جية الشباب بقدر ما ىك قصكر في 

عدادىـ لمحياة في عصر التطكر التكنكلكجي  المناىر كطرؽ التدريس المتبعة، كعقمية ىؤالء الشباب، كا 

(. كتؤكد الدراسات المتعمقة بنكعية التعميـ في البمداف  2003ركف،كالتفجير المعرفي") الحارثي كآخ

العربية عمى غمبة ثالث سمات اساسية عمى ناتر التعميـ كىي: تدني التحصيؿ المعرفي، كضعؼ 

 (. 2006القدرات التحميمة كاالبتكارية، كاستمرار التدىكر فييا )زاىر، 

اء شخصية الفرد ليككف مؤىال كمدربا في جكانب كنكجز القكؿ في كيؼ يمكف تكجيو التعميـ إلى بن

الحياة التي تعينو عمى مكاجية متطمباتيا كمتغيراتيا كالتكيؼ معيا كفقا  مكانياتو كقدراتو المعرفية 

دراسات سابقة ضكء مراجعات كفي  (.2008كالميارية كالشخصية كالتكاصؿ مع اآلخريف ) الربيعي، 

كالتي اكضحت ضركرة ( Ismail & Abduallah, 2011) دراسة كمنيامكضكع الدراسة  التي تناكلت

كتطكير رأس الماؿ البشرم الذم يتـ التركيز عميو في البرامر  لبشرمتركيز االىتماـ براس الماؿ ا

التي اكضحت أف  (Aluko& Aluko, 2011) األكاديمية التي يتـ عرضيا في الجامعات. كفي دراسة 

طكر كاالستدامة، كيجب أف يككف ذا جكدة عالية لتمبية طمب السكؽ التعميـ يسيـ بشكؿ كبير في الت
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ية رأس الماؿ ضركرة التركيز عمى تنمبينت ب  (Raza& et al, 2011) لمميارات العالية. كفي دراسة 

التي أكدت أف الجامعة أىـ مؤسسة لالستثمار  Gunasekara, 2004)) البشرم في الميارات، كدراسة 

 في العنصر البشرم.

 

 رأس الماؿ البشرم تنميةكتكمف مشكمة الدراسة في فحص مدل كفاءة أك تأثير التعميـ العالي في 

كتعزيز القدرة التنافسية لدل الطمبة الخريجيف، كالكشؼ عف كسائؿ االرتقاء بالجامعات الفمسطينية في 

ة لتشخصييا بعض مدخالتيا كمخرجاتيا في الكضع الراىف لتحديد القصكر لمعالجتيا كمكاطف القك 

 راس الماؿ البشرم. تنميةكتطكيرىا مف خالؿ كفاءة النظاـ التعميمي كالعمؿ عمى 

 لذلؾ جاءت ىذه الدراسة لتجيب عمى التساؤؿ الرئيسي التالي :

راس المال البشري وتعزيز القدرة التنافسية لدى  تنميةفي  الجامعيالذي يمعبو التعميم  االثر ما درجة

 جامعة القدس؟الطمبة الخريجين في 

  أىمية الدراسة3.1 

بالعمـ  مخمكقاتو تعالى، كميزه عف سائر اهلل خمقو الذم ا نساف كجكد أىمية أىمية الّدراسة مف تنبع

البدنية كالعقمية، كحثو عمى استثمار ذلؾ كّمو، لتحقيؽ كالقدرات الركحية ك  بالطاقات، كزكده كالمعرفة،

األرض  عمارة في معنى استخالفو المنتمي إليو خاصةن، ليحقؽ المنفعة في الككف عامةن كفي المجتمع

 ىمية العممية كالتطبيقية لمدراسة.كحممو لألمانة، كلذلؾ تستعرض الباحثة األ
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 االىمية العممية 1.3.1 

رأس الماؿ  تنميةتأتي أىمية ىذه الّدراسة مف إطالة لممعرفة مف حيث كفاءة التعميـ العالي في  .1

 مقكمات التقدـ في الحياة المعاصرة.د أحد أىـ الذم يع البشرم

؛ فمـ يعد مف الممكف بناء إقتصاد كمجتمع  .2 تزايد أىمية مكضكع رأس الماؿ البشرم يكما بعد يـك

قكييف في غياب تككيف كتنمية رأس الماؿ البشرم، فاألصكؿ المادية لـ تعد كافية لتحقيؽ ا نتاج اك 

مداف التي تسيطر عمى العالـ ليست تمؾ التي تممؾ مكارد طبيعيو البقاء اك المنافسة اك التميز، فالب

 رأس الماؿ البشرم. أك راس ماؿ، بؿ ىي بالدرجة االكلى التي تمتمؾ

تعد ىذه الدراسة محاكلة لتسميط الضكء عمى نظريات راس الماؿ البشرم لالقتصادييف )شكلتز  .3

كمصدر إستثمار كتراكـ في رأس الماؿ  كبيكر كغيرىـ( في تطكير إقتصاد التعميـ، بإبراز اىميتو

 البشرم.

تكمف أىمية مكضكعيا كمتطمب مف متطمبات التنمية البشرية لممجتمعات في كقتنا الحاضر، حيث  .4

 لتحقيقو مختمؼ دكؿ العالـ. ىدفنا تسعىتعتبر 

 االىمية التطبيقية :2.3.1 

ؿ عاـ كجامعة القدس خاصة تقدـ ىذه الدراسة معمكمات ىامة  دارة الجامعات الفمسطينية بشك .1

رأس الماؿ البشرم كتعزيز القدرة التنافسية لدل  تنميةحكؿ مدل انسجاـ برامر البكالكريكس في 

 الخريجيف في سكؽ العمؿ .

قد تساعد ىذه الدراسة في تحقيؽ االىداؼ االستراتيجية كالكطنية في مجاؿ التعميـ الجامعي، بما  .2

 معظـ الجامعات. يحقؽ معايير الجكدة كاالعتماد في 

في صكر معرفة الباحثة قمة الدراسات التي تناكلت مكضكع راس الماؿ البشرم كمف المأمكؿ اف   .3

 تككف ىذه الدراسة اضافة الى المكتبة الفمسطينية.
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تنمية ارتفاع مستكل ا قباؿ عمى التعميـ الجامعي، يعزز الحاجة لقياس دكر التعميـ الجامعي في  .4

 رأس الماؿ البشرم.

 فرضيات الدراسة  4.1

لدل الطمبة  القدرة التنافسيةكتعزيز  راس الماؿ البشرم تنميةيؤدم التعميـ العالي دكرا بارزان في 

 الخريجيف كلفحص ىذه الفرضية فقد تـ اشتقاؽ فرضيات الفرعية االخرل :

 المعارؼ الالزمة ذات العالقة بالتخصص.لتعميـ الجامعي الطمبة الخريجيف يمنح ا 

  التعميـ الجامعي في اكتساب الميارات المطمكبة تبعا لمتخصص.يسيـ 

 .يسيـ التعميـ الجامعي في تغير القيـ االخالقية ك النمط السمككي لمطمبة لألفضؿ 

 زيادة قدرة الطمبة الخريجيف عمى االبداع. التعميـ الجامعي يعزز 

 اىداف الدراسة 5.1 

 اليدف العام :

راس الماؿ البشرم كتعزيز  تنميةلذم يمعبو التعميـ الجامعي في تيدؼ ىذه الدراسة لفحص الدكر ا

ألصحاب الالزمة  كاالقتراحات مف اجؿ تقديـ بالتكصياتالقدرة التنافسية لدل الطمبة الخريجيف، كذلؾ 

)المعارؼ كالميارات كالسمكؾ كالقيـ كا بداع (. القرار مف أجؿ تسميط الضكء عمى اكجة القصكر في 

القكة لتشخصييا كتطكيرىا مف خالؿ كفاءة النظاـ التعميمي، كمف الكقكؼ عمى مكاطف كىذا يسيـ في 

 راس الماؿ البشرم. تنمية ثـ االسياـ في
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 أىداف فرعية :

  راس الماؿ البشرم في الجكانب )المعرفة كالميارات كالسمكؾ  تنميةفي ابراز دكر التعميـ الجامعي

لمقدرة ممية المتخصصة في شتى المجاالت ليككف مصدرا كالقيـ كا بداع( لتخرير الكفاءات الع

 التنافسية.

  التنافسية،  كتعزيز القدرةالماؿ البشرم  راس َليككفكيفية التخطيط التعرؼ عمى دكر الجامعات في

 كذلؾ بإكساب الخرير الميارات الالزمة لسكؽ العمؿ.

 حدود الدراسة 6.1

 خضعت ىذه الدراسة لمحدكد التالية :

في          الجامعيالدراسة عمى معرفة الكاقع الحالي لمستكل دكر التعميـ  ستقتصر موضوعي:الحد ال

رأس الماؿ البشرم كتعزيز القدرة التنافسية لدل الطمبة الخريجيف مف خالؿ استخداـ " ابعاد رأس  تنمية

 الخريجيف.الماؿ البشرم "  لفحص مدل تكفرىا كأثرىا في تعزيز القدرة التنافسية لدل الطمبة 

 .ىي الجامعات الفمسطينية في ضكاحي القدس كىي جامعة القدس الحد المكاني :

سيتـ جمع البيانات المتعمقة بيذه الدراسة خالؿ الفصؿ الثاني مف العاـ األكاديمي  الحد الزماني :

2017/2018. 

 -ثؿ: مقره الرئيسي في محافظة ضكاحي القدس، كمف ثـ تم مبررات اختيار جامعة القدس -

، كما يميز تمؾ الجامعة ككنيا تعمؿ في المتكفرة فيو ، كتنكع التخصصاتالطالبأبرز الخيارات أماـ 

 بمعمكمات قيمة. بيئة تنافسية قد تغني ىذه الدراسة

 متغيرات دراسة مكجكدة في الفصؿ الثالث . -
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 ( يعكس نمكذج البحث1.1الشكؿ ):  لدراسةنموذج ا7.1 
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  راس المال البشري إمكانية إقامة مكونات

يؤدي 
 الى 

  نكعية أكثر مف الكـ.تخرير راس ماؿ بشرم مف حيث 
 التنافسية لدل الخريجيف. القدرة القضاء عمى فجكة الميارات كتعزيز 
 عمى االبداع كتكجو الى المشاريع الخاصة بيـ قدرة ذم تخرير راس ماؿ بشرم. 
 ئتو.تحقيؽ جكدة التعميـ العالي ككفا 
 .) تحسف في مؤشرات التنمية) التعميـ 

 ال

 المعارف الميارات والقدرات

 القيم والسموك االبداع
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 ىيكمية الدراسة:8.1 

 تشتمؿ الدراسة عمى خمسة فصكؿ ك ىي مقسمة كما يمي:

الفصؿ األكؿ: يعرض خمفية الدراسة ك تشمؿ مقدمة الدراسة ك مشكمتيا ك أىميتيا ك تفصيؿ ىيكمية 

 الدراسة.

 الفصؿ الثاني: يتضمف محتكيات ا طار النظرم ك الدراسات السابقة.

الث: يتطرؽ إلى منير الدراسة ك أدكاتو ك المجتمع الذم أجريت عميو الدراسة ك عينة الفصؿ الث

الدراسة ك خصائصيا ك إجراءات التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة ك ثباتيا ك يبيف أيضا حدكد الدراسة 

 الزمانية كالمكانية ك البشرية ك التحميؿ ا حصائي لخصائص العينة.

لتحميؿ ا حصائي لمبيانات التي سيتـ الحصكؿ عمييا ثـ عرض تمؾ الفصؿ الرابع: يعرض نتائر ا

 النتائر ك مناقشتيا كا جابة عف أسئمة الدراسة ك التحقؽ مف صحة الفرضيات.

 الفصؿ الخامس: يتضمف االستنتاجات ك التكصيات التي بنيت عمى نتائر الدراسة.
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( 1.2يعرض الشكؿ رقـ ) ،لمكضكعاتيا ظرماالطار الن لمعرفة ماىية ىذه الدراسة البد مف عرض

 أدناه ىذه المكضكعات.

 

 مخطط ىيكمي لإلطار النظرم(: رسـ (1.2الشكؿ 

  

راس المال البشري وتعزيز تنمية  دور التعميم العالي في
 القدرة التنافسية لدى الطمبة الخريجين

 الميزة التنافسية

مفيوم الميزة 
 التنافسية

 راس المال البشري

 مفيوم راس المال البشري

 مكونات راس المال البشري

التعميم ونظريات االستثمار في راس المال 
 البشري

 التعميم العالي

 مفيوم التعميم العالي

 أىداف التعميم عالمياً 

 الوظائف الرئيسية لمتعميم
 

التحديات التي تواجييا منظومة التعميم 
 العالي
  

التعميم العالي في 
 فمسطين

 جامعة القدس

 مكونات التعميم العالي 

 النظري لإلطار ىيكمي مخطط
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 الفصل الثاني

 اإلطار الّنظري والّدراسات الّسابقة

 التعميم العالي :األول المبحث

 مقدمةال 1.2

كرفد المجتمع  البشرم، رأس الماؿمف خالؿ إسيامو المتميز في بناء يقكـ التعميـ العالي بدكر فاعؿ 

 لتقكـ بدكرىا في عممية البناء كالتنمية، كالمعرفةالعمـ  كالكفاءات البشرية المزكدة بصنكؼ بالطاقات

 يا االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية.األساسي لكؿ قضايا التنمية بجكانب كيعتبر إعداد ا نساف المحكر

، ةكعمميت شخصية ابميار كتككيف ا نساف المؤىؿ  ر المعرفة،عالي ييدؼ أساسا إلى نشفالتعميـ ال

ليسيـ بإيجابية في تقدـ المجتمع كرفاىيتو. كيرل تكفمر أف الطريؽ الى التقدـ االقتصادم في القرف 

كلكنو يمر عبر العقؿ المكاد الخاـ أك العضالت البشرية، الحادم كالعشريف لـ يعد عبر استخداـ 

 . (  2008الربيعي،ا نساني )

كما ما ىك مكضح  البشرم بتأثر بثالثة عكامؿ رئيسو أف رأس الماؿ ((Todaro, Smith, 2015 أكد 

  :بالمعادلة االتية

HDI =  
 
 (education index)  +   

 
 (income index)  +  

 
 (life expectancy index) 

 

 الدخؿ الحقيقي الفردم الصحة يـتعمال 
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ىك مؤشر لقياس المستكيات لتنمية البشرية اف مؤشر ا ((Todaro, Smith, 2015كفي ضكء ذلؾ أكد 

االجتماعية كاالقتصادية كالكطنية بناء عمى مزج مقياس الصحة كالتعميـ كالدخؿ الحقيقي الفردم أك ىك 

مؤشر اقتصادم اجتماعي في البمد ييتـ في مزج عدد مف المقياس)الصحة، الدخؿ، كالتعميـ( كىـ 

 ركائز كمدعمات التنمية.

 Human)السنكم الذم يعده برنامر األمـ المتحدة ا نمائي التقرير  ،سبؽإلى ما  يضاؼ

Development Index, HDI)  حكؿ التنمية البشرية في العالـ، يعبر عف مؤشرات التنمية البشرية بقيمة

بقياس  يتعمؽ مؤشر التنميةفي حيف دليؿ التنمية، كىك مقياس مستمد مف المككنات األساسية لمتنمية، 

، عمر المتكقع لممكاطف كمستكل التعميـ كاألمية كالمستكل المعيشي في مختمؼ أنحاء العالـمتكسط ال

عامالن حاسمان في كعمى الرغـ مف أف قيمة ىذا المؤشر ال تعتمد فقط عمى التعميـ، إال أف التعميـ يعتبر 

في تككيف  اسيان محركان أستحديد دكر العكامؿ األخرل التي تدخؿ في حساب قيمة ىذا المؤشر، كيعتبر 

رأس الماؿ البشرم لما يمكف أف يحدثو التعميـ مف تحسف في الدخؿ كنكعية الحياة عند المتعمميف، 

مما ينعكس إيجابا يكتسبو مف مركنة تساعده عمى مكاجية التحديات اليكمية في حياتو ما  إضافة إلى

 (. 2006)  الخطيب، معايعة،  عمى مؤشر التنمية البشرية

لذلؾ ، تركيز عمى عامؿ التعميـالسيتـ ك يـ، تأثر راس الماؿ البشرم بالتعم يتضح ،ا سبؽبناء عمى م

رأس الماؿ  تنميةتؤدم إلى كمؤسساتو التي  التعميـ العالي ككظائفو كأىدافو لمحكر االكؿا سيتـ عرض

 .ةكالمحكر الثالث القدرة التنافسي كالمحكر الثاني مفيـك رأس الماؿ البشرم كأىميتو البشرم

 مفيوم التعميم لغة واصطالحاً   2.2

بتنكع الباحثيف كالكتاب في ىذا المجاؿ كمع ذلؾ لـ  كتتنكعالتعريفات المكضحة لمفيكـ التعميـ تتعدد 

 يتـ التكصؿ إلى تعريؼ محدد لمفيـك التعميـ بشكؿ دقيؽ.
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كمفة بالتعميـ اسما حتى حممت األجيزة الم لطالما اقترف مصطمح التربية كالتعميـ مع بعضيما البعض،ك 

 مشتركا "كزارة التربية كالتعميـ ".

ي يكتسب بيا الناس الميارات تمصطمح يشير في معناه الكاسع الى الطرؽ الفالتربية  التربية : أ.

 كالمعارؼ التي يتكصمكف بيا إلى الفيـ الصحيح لمدنيا كألنفسيـ.

الفرد، تشكيؿ الفكر كتحديد السمكؾ ىي العنصر األساسي في تككيف التربية  ( 2000) بكعشة،كذكر

مضاميف  رقي الشعكب كنمكىا يقاس بنكعية تربيتيا، كأف   كىي دعامة أساسية في كؿ المجتمعات.

 ألصمية كتطمعاتيا المعاصرة.تعميميا كفعالية تككينيا كمدل مالءمة نظميا لقيميا ا

ليصبح عضكا صالحا يندمر  ىي تنمية جسيمة كركحية كعقمية لمفرد (  2002)زراكلة، بينما يرل

كيتجانس مع باقي أفراد المجتمع، كذلؾ مف خالؿ نقؿ الخبرات كالمعارؼ مف أصحاب التجربة إلى 

 .ىؤالء الذيف لـ يسبؽ كأف مركا بيا 

تشير كممة التعميـ إلى جزء مف عممية التربية، ذلؾ الجزء الخاص بالمحتكل كبالميارات  التعميم :ب. 

ما فالتعميـ ىك" جممة  (. 2007 )مكسكعة المعارؼ التربكية،. ا الجيؿ الناميالتي يجب أف يكتسبي

، ميـ لغة كما كرد في لساف العربكالتع عبر الكسائؿ المتاحة لمتعمـ"،يكتسبو الفرد مف حقائؽ معرفية 

 كعممو العمـ كالصنعة تعميما كعالما، ،:أحاطو كأدركوفنقكؿ عمـ بالشيء إذا عمـ الفعؿ  شتؽ مفم

كعممت الشيء بمعنى عرفتو  أتتقنو، كمف معانيو" "ا تقاف" فيقاؿ: عمـ األمر كتعممو: مو يتعمميا،جع

 ،ث في السمكؾ"التغير النسبي الثابيعرؼ عمماء النفس التعمـ بأنو بينما . (2007)التميمي،  كخبرتو

 ظة كالخبرة،الدراسة كالمالحمف خالؿ  كالذم يحدث بسبب تفاعؿ الشخص مع البيئة المحيطة بو،

 كىذا يشير الى أف التعمـ اكتساب المعرفة كالذم يؤثر عمى قدرات كأدارؾ كدكافع الفرد كسمككو كأدائو"،

 كاالخركف، ا يتعمـ المكظؼ فإنو يكتسب معرفة)جرادات،فعندم ،الذم يؤدم الى تغيرات في السمكؾ
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 الفرد أك المؤسسة أك ة ما يكتسبة( التعميـ ىك حصيم2003  بينما اشار )المصرم، (. 2011

المجتمع مف مفاىيـ كمعارؼ كمعمكمات مف جية، كميارات كقدرات أدائية مف جية ثانية، كاتجاىات 

 كمثؿ كقيـ مف جية ثالثة.

 تنمية راس الماؿ البشرم. ء عميو، التعميـ كالتربية معان ىما اساسبنا

 مفيوم التعميم العالي3.2 

كصية الخاص باالعتراؼ بدراسات كشيادات التعميـ العالي التي يقصد  بالتعميـ العالي كفقا لنص ال

برامر الدراسة أك ىك ـ(  1993اعتمدىا المؤتمر العاـ لميكنسكك في دكرتو السابعة كالعشريف )نكفمبر 

التدريب عمى البحكث عمى المستكل بعد الثانكم التي تكفرىا الجامعات أك المؤسسات التعميمية األخرل 

كتعرؼ منظمة  صفتيا مؤسسات لمتعميـ العالي مف قبؿ السمطات المختصة في الدكلة.المعترؼ بيا ب

 ،مف الدراسة تمي التعميـ الثانكم مستكل أك مرحمة والتعاكف االقتصادم كالتنمية التعميـ العالي عمى أن

ات كالخاصة كفي الكمي الحككميةكالجامعات  ،لدراسة في مؤسسات لمتعميـ العاليكتباشر مثؿ ىذه ا

، كمف خالؿ البرامر االخرل، كالمدارس الثانكية كمكاقع العمؿكالمعاىد كغيرىا مف المنشآت التعميمية 

 الربيعي،ضيفة العامة كالخاصة ) المقدمة عبر الشبكات  كالمكاد ا لكتركنية كالييئات كالككالت الم

2008 .) 

يـ العالي ىك التعميـ الذم يتـ داخؿ أف التعمإلى ( 1999 ،المكسكعة العربية العالمية) في حيف تشير

ؼ مدة الدراسة في ىذه المؤسسات مكتخت كميات أك معاىد جامعية بعد الحصكؿ عمى الشيادة الثانكية،

 مف سنتيف إلى أربع سنكات، كىك آخر مرحمة مف مراحؿ التعميـ النظامي.
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معارؼ كميارات  الفرد كساب كالذم ييدؼ التعميـ العالي يأتي في قمة اليـر التعميمي، أَف  كعميو،

كما تمنحو أيضا  ،ده فيما بعد في الحصكؿ عمى كظيفةتساعك  ،كقدرات تخدمو كتخدـ المجتمع ككؿ

 مكانة اجتماعية مرمكقة.

 أىداف التعميم العالي عالميًا 4.2 

كالذم عقد في  1998ميـ عاـ قد حدد ا عالف العالمي )إعالف باريس ( لممؤتمر الدكلي حكؿ التعل

 المياـ كالكظائؼ لمتعميـ العالي عمى النحك التالي : ،باريس

إعداد الخريجيف المؤىميف تأىيالن عاليان لممكاطنة كتمبية احتياجات قطاعات النشاطات المختمفة كذلؾ  .1

احتياجات المجتمع المتجددة  لتمبية بشكؿ مستمر تطكيرىامف خالؿ تقديـ مساقات دراسية يتـ 

 كالمتغيرة.

 مفتكح لمتعميـ العالي كالتعميـ مدل الحياة يتسـ بالمركنة. تقديـ نظاـ .2

 تقديـ المعرفة كنشرىا مف خالؿ التعميـ كالبعثات كالبحث العممي. .3

ثراء التراث التاريخي عمى المستكيات الكطنية كا قميمية كالدكلية في إطار التعددية  .4 فيـ كترجمو كا 

 الثقافية.

 عميـ األخرل كعمى الخصكص مف خالؿ إعداد المعمميفالمساىمة في تطكير كتحسف مستكيات الت .5

 (.UNESCO, 1998)كتدريبيـ 

 
 وظائف الرئيسية لمتعميم العالي  ال5.2  

كالبحث  كالتدريس كتتضمف التعميـ تتكامؿ فيما بينيا، ،بثالث كظائؼ الجامعات بكجو عاـتقكـ 

التاليتاف ال ظيفتاف كالك الجامعات، عادة عمى قمة أكلكيات  كيأتي التعميـ .كخدمة المجتمع ،العممي
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كما  فالبحث العممي يمثؿ بدكره نتاج الإلبداع الفكرم كالبحثي ألعضاء ىيئة التدريس، ،تقالف أىمية

ألنة  ،ت كتحديد مكانتيا بالنسبة لغيرىاأنو يعد مؤشرا لو أىميتو في المقارنة كالمفاضمة بيف الجامعا

المجتمع  يتجاكز ف قياـ الجامعات بمياميا في خدمة ت ذاتو فإكفي الكق يرتبط با سياـ في المعرفة.

في جكىره عممية إمداد المجتمع بالككادر المينية كالعممية المؤىمة، لتقكـ بتكظيؼ البحث العممي، 

 (. 2005)السيد، في حؿ مشكالت المجتمع مف جانب اخركاالستفادة مف تطبيقاتو كنتائجو 

نسانية، لذلؾ  لي متنكعةكظيفة التعميـ العاكبذلؾ تككف  نمائية ككطنية كا  ذات أبعاد معرفية كمسمكية كا 

 يمكف إجماؿ دكر الجامعات في المجاالت االتية :

 وظيفة التعميم : 1.5.2

مف خالؿ الحصكؿ عمى  ،ية شخصية الطالب مف جميع الجكانبكىي الكظيفة التي تيدؼ الى تنم

طريؽ الحكار كالتفاعؿ كتكليد المعارؼ كالعمؿ عمى المعرفة كحفظيا كتككيف االتجاىات الجيدة عف 

بمعنى  ،كاممة شاممة تقدميا. كتعكد أىمية ىذه الكظيفة إلى درجة إسياميا في تنمية األفراد تنمية 

عداد القكل البشرية لسد متطمبات  المستكل الذم تصؿ إليو الجامعة في اداء كظيفتيا نحك تنمية كا 

ثرائو )  الخطيب، معايعة، المجتمع منيا كا فادة مما يت  (. 2006عممو الطمبة لمنيكض بالمجتمع كا 

تقديـ برامر تعميمية  ىي، ى المناط بالجامعات القياـ بياكظيفة التعميـ األكلكيضاؼ إلى ما سبؽ باف 

ليككنكا قادريف عمى التكيؼ مع  ، بقصد إعدادىـ كتأىيميـ لمحياةفي شتى أنكاع التخصصات لممتعمميف

 العممية لحياتية كالعممية كا سياـ في تنمية مجتمعاتيـ كالمجتمع ا نساني ككؿ. حيث أفالبيئة ا

يجب أف تيدؼ إلى ك  ،ا أف تكاكب تطكر العمـ كالمعرفةعميي ،كليا مستكيات مختمفة ،التعميمية مستمرة

، كيؤدم التعميـ عكالقدرة عمى االبدا، كاكتساب االستقاللية بة التعمـ الذاتي كالتقدـ الذاتيإكساب الطم

ي كالفيـ لمشكالت الحياة الجامعي إلى تككيف مكاطف عمى درجة كبيرة مف النضر العقمي كالكع
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التعميـ،  يمارسك  .(2008 كفئان في تخصصو) ربيعي، يككف كلديو مف الميارات ما يؤىمو ألف ،اليكمية

السمككية مما يؤدم إلى تككيف  كظائؼ متكاممة كالتثقيؼ، كالتمييف، كالتأىيؿ، كالتربيةك  ،بشكؿ ضمني

 (.2006 )زاىر، كتنمية رأس الماؿ البشرم

 كفيما يمي بعض ىذه الفمسفات : مف المناقشات ان كثير في الجامعات كتثير كظيفة التعميـ 

محتكل التعميـ عمى التككيف العقمي كالشخصي كلذلؾ عميو التركيز عمى التراث يجب أف يركز  .1

 مي كالثقافة العامة.األساسي ككتب التراث العال

كما أف ضخامة حجـ المعرفة  ،ا با عداد الميني لمقكل العاممةالجامعة أف تقكـ بدكرى عمى .2

ا نسانية كنمكىا اليائؿ السريع يفرضاف التخصص الدقيؽ كلذلؾ، فإف التطكر العممي كالتكنكلكجي 

كميا إعدادان متخصصان كاالقتصادم المعاصرة كتغيير طبيعية العمؿ كاحتياجات المجتمع، تفرض 

 عالي المستكل.

، بحيث  يشتمؿ التعميـ الجامعي كالعالي قسطان مف ريؽ ثالث إلى اتخاذ طريقان كسطان كيميؿ ف .3

، بجانب العمـك كالميارات ي ال ترتبط با عداد لمينة معينةالدراسات العامة المتنكعة الت

 المتخصصة التي تعد لمعمؿ.

، كذلؾ لمكاجية بحيث ال يقتصر عمى فرع كاحد ة التخصص،كيحاكؿ فريؽ رابع تكسيع قاعد .4

 احتياجات األفراد كالمجتمعات المتغيرة .

كأماـ ىذا التبايف كاالختالؼ في محتكل كمناىر التعميـ العالي تعددت ىياكؿ التعميـ الجامعي كالعالي 

 ل . النماذج تتزاحـ عمى ما ذكر سابقان مف محتك مف  عديدلعالـ المعاصر كظير في ا

التغيرات التي التركيز عمى المحتكل الذم يككف أكثر مالئمة لبيئتنا كظركفنا كذلؾ لمكاجية فال بد مف 

قياـ بكظيفة حتى يستطيع التعميـ العالي الك  .( 2006معايعة،  ،كالمستقبؿ )الخطيبيحفؿ بيا الحاضر 
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تقميدية جامدة، آك طرؽ تدريس  عمى مقررات دراسية مناىر التعميـ العالي عتمد التعميـ، يجب أف ال ت

تعتمد عمى الحفظ، كنقؿ المعمكمات، بؿ يجب أف تؤكد عمى تنمية التفكير كالتأمؿ كاالستباط كالبحث 

 (. 2002كالتجريب ) فرىكد، 

أف ىذه الكظيفة التعميمة لمجامعات ضركرية  حداث التنمية ألنيا استثمار في ا نساف  ،كيتضح لنا

كقدراتيا  ا يعني تكفير المكارد البشرية الالزمة لمتنمية، كرفع مستكل معارفياكليس البنياف، كىك م

 ،لذا فإف ا نفاؽ عميو ،لككادر المدربة أمر ال يستياف بودكر الجامعة في إعداد اك  كمياراتيا باستمرار،

 .كاف لو مردكد حسف عمى الفرد كالمجتمع ،كاجب تنافست فيو الدكؿ كالجامعات ،كاالستثمار فيو

 وظيفة البحث العممي والتطوير :2.5.2 

الحمكؿ العممية كتقديـ  نقد المعرفة كتصحيحيا كتطكيرىا، كالكشؼ كاالختراع،قد تعني كظيفة البحث 

 (.2006 زاىر، ) الكفيمة بالقضاء عمى المشكالت التي تعكؽ التنمية كتؤثر في االنتاج

 ،، خاصة في مراحؿ الدراسات العمياالعالية لمتعميـ الكظائؼ الرئيسيمثؿ البحث كالتطكير أحد 

مف عكامؿ تحسيف كتعزيز الكفاءة الداخميةكعامال ن  مى عالكه ع ،كالخارجية لنظاـ التعميـ العالي أساسيا ن

، مما يؤدم إلى رفع مؤشرات التنمية التنمية االقتصادية كاالجتماعية مف ركافد ككنو رافدان رئيسان 

كتحسيف ا نتاجية،  ،ت التعميـ في المستكيات المختمفةكمعدال ،مفردكدخؿ ل ،لبشرية في عمر متكقعا

األمر الذم يؤدم  في نياية المطاؼ إلى ازدىار التنمية االجتماعية كزيادة معدالتيا. كييدؼ التعميـ 

 كتطكيرىا،في إنتاجيا  االسياـالمعرفة ك  إلى تنمية العالي مف خالؿ ما يتكفر لديو مف كفاءات عممية،

يجا د الحمكؿ المناسبة لمتحديات التي يكاجييا المجتمع المحمي كالعالمي، كمف ىذا المنطمؽ يعمؿ كا 

لمقياـ بإجراء البحكث كالدراسات  التعميـ العالي عمى رعاية كتأىيؿ القدرات كبناء الكفاءات المتميزة،

كيرل)  (.2008  في تقدمو كرفاىيتو )الربيعي، يـبشرم كيسكالتجارب العممية بما يخدـ المجتمع ال
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البحث العممي أكثر الكظائؼ التصاقان بالجامعة ( أف   2008( كما كرد في ) الربيعي، 1999جابر، 

 لسببيف :

  إف الجامعة تتكافر لدييا المكارد الفكرية كالبشرية القادرة عمى القياـ بنشاطات األبحاث :أكليما 

 المرتبطة بحاجات التنمية لمدكؿ.

، ث بصكرة انضباطيةعة تعد المؤسسة التي يمكف عف طريقيا القياـ بنشاطات األبحاأف الجامكثانييما: 

سكاءن كانت  ،حتاجيا قطاعات المجتمع المختمفةكالتي يمكف ليا أف تقدـ الخدمات االستشارية التي ت

 .مف القطاع الخاص حككمية أك

ـ مدرككف أكضاع أكطانيـ يالبحث العممي يقـك بو عمماء مبدعكف في ميادينيضاؼ إلى ما سبؽ بأف ك 

كىك باختصار الطريؽ إلى  كتمقي األجكبة. ،ث كطرح االسئمةديقادركف عمى تقصي كؿ ح ،كحاجاتيـ

تتكاله مراكز كمجالس لمبحكث العممية الصناعية كالزراعية كالصحية  .مكاكبة العصر في جميع المياديف

ىذه المراكز كالمجالس) ابك  م يرفد جميعتككف الجامعة ىي النبع الذلذلؾ كالسياسية كاالجتماعية ك 

 (.1999ممحـ، 

 بشيء مف التفاصيؿ عمى النحك التالي :تمؾ األىمية لمتعميـ العالي ( 2004كقد أكضح )نشكاف، 

تشجيع البحث العممي في المجاالت كافة كال سيما في المياديف التطبيقة بما يؤدم إلى تطكير  .1

لى تكفير المعرفة كتعميقيا، كتكسيع نطاقيا كت طكيرىا لتتالءـ مع خصائص كؿ بمد كمجتمع، كا 

 قاعدة عممية التخاذ القرارات.

 تأميف ا عداد كالتدريب المناسبيف لمباحثيف، مف خالؿ تطكير الدراسات العميا. .2

 تأميف المكارد كالدعـ الضركرم لمباحثيف داخؿ الجامعة. .3

 لمحافظة عمى حقكؽ الباحثيف.االعتراؼ بالحريات األكاديمية، كالسيما حرية البحث كا .4
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انو ال قيمة لمبحث العممي إذا لـ يكظؼ مف أجؿ التنمية، ىذه القاعدة ىي  2001) كيكضح )حارب،

أبرز ما نحتاجو في بالدنا، كلمدكؿ النامية،ّ إذا ال يكفي أف تتـ الدراسات كالبحكث العممية، بأعدادىا 

مشكالت المجتمع، كالبد مف تكظيؼ ليذه البحكث لخدمة كدراستيا الرصينة ل الكبيرة كمحتكياتيا الجيدة،

كما أكثر ما تحتاجو بمداننا مف ىذه الدراسات كالبحكث التي تبغي قيمتيا الحقيقة مف تمبيتيا  التنمية،

تستعصي عمييا المشكالت تمجأ الدكؿ المتقدمة عندما  كفي. لحاجات مجتمعاتنا التي تعر بالمشكالت

مكاناتيا.إلى البحث العممي حال ل  مشكالتيا، كتسخر لذلؾ كافة جيكدىا كا 

ىاـ كحيكم في خدمة المجتمع كتكطيف كتطكير كظيفة البحث العممي تقكـ بدكر  أفّ  ،كمف المالحظ

ليس ىنالؾ مكاف اخر انسب ك كر عممية التنمية، التنمية كفي بحث المشكالت التي تعترض سير كتط

كعمية فيي المؤسسة  حث العممي األساسي كالتطبيقي.البمف الجامعات يمكف أف تتكافؽ فيو جيكد 

 عمى النيكض بالمجتمع . يعممكفالذيف نتر المفكريف كراس الماؿ البشرم الرئيسة لمبحث العممي التي ت

 وظيفة خدمة المجتمع : 3.5.2

كلذا ال يتكقؼ  ،يتشكؿ خدمة المجتمع إحدل الكظائؼ األساسية لمجامعات كمؤسسات التعميـ العال

نما يمتد إلى خدمة قضايا المجتمع مف خالؿ  ،كالتطكيرلي عند التعميـ كالبحث ر التعميـ العادك  كا 

س كىي  ،ياماتيا لجميع الييئات كالمؤسساتكحداتو كمراكزه كمنشآتو كمختبراتو التي تقدـ خبراتيا كا 

المشكالت  كمف خالؿ الحمكؿ التي تقدميا لمعالجة ،الؿ ما تقدمو مف استشارات كأبحاثتنجز مف خ

ا طار في  التي تعترض  مختمؼ المؤسسات المجتمعية. كيتمثؿ الدكر الريادم لمتعميـ العالي في ىذا

ي تعد منارات إشعاع ، مف خالؿ الجامعات كمؤسسات التعميـ العالي األخرل التتقديـ خدماتو لممجتمع

 (.  2008الربيعي،بما يتكفر لدييا مف مفكريف كمبدعيف كباحثيف) ،كفكر لممجتمع
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 عمىالتعميمية كالتدريبية تصمـ بناءن كالبرامر  ،اليدؼ مف التعميـ ىك خدمة المجتمعبذلؾ يككف ك 

كذلؾ فإف ربط المتعمميف بالمجتمع يككف مف خالؿ الدراسة نفسيا  ،احتياج المجتمع كفئاتو المختمفة

ريس المعممكف يجب أف يبقكا دالتؽ العممي، كأعضاء كبالتالي مف الميـ المزاكجة بيف التعميـ كالتطبي

في  ف يصمكا النظرية بالكاقع كيعالجكا، كمف أجؿ أة بالمجتمع لمكاكبة تطكره كظركفوصمة دائمعمى 

ر عمؿ ، ككذلؾ أف يقكمكا بخدمة مجتمعيـ عبة مشكالت الكاقع الذم يعيشكف فيوأبحاثيـ العممي

دكرىا في با مع كتعزيز صمتيا بو كقياميكبالتالي ربط الجامعة بالمجت ،تطكعي في التثقيؼ كالتكعية

 (. 1998تنميتو كتطكيره )عمار،

حتى إف  ،ة دائما تمشيا مع حاجة سكؽ العمؿتقكـ الجامعات عادة بفتح تخصصات جديدنتيجة ذلؾ ك 

مؤسسات الجكدة كالنكعية في كزارة التربية كالتعميـ العالي عادة ال تمنح ترخيصا جديدا ألم برنامر 

  .(2001)شحاتو، دراسة الجدكل االقتصادية كدراسة السكؽ الفعمية ليذا التخصص تعميمي بدكف

، أم أف ما يصيب المجتمع عة كالمجتمع عالقة تبادلية جدليةالعالقة بيف الجامأف  نستنتر مف ذلؾ،

دارم كمعنكممف مشكالت اجتماعية أ ينعكس عمى الجامعة، كالعكس  ،ك مظاىر فساد مالي كا 

فا صالح  ،يجب أال تككف في جانب دكف اآلخر فإف محاكالت ا صالح كالتطكير، كعميو الصحيح

ستناد إلى إستراتيجية كاضحة كمحددة المعالـ اال، كال بد مف أف يبدأ في المجتمع كالجامعة معايجب 

 كبغير ذلؾ فإف محاكالت ا صالح كالتطكير ال يمكف أف تحقؽ المطمكب )عمرك، ،كسائؿكاألىداؼ كال

  (. 2010اككر،أبك س

المجتمع كمتطمبات  ال يمكف لمجامعة أف تحقؽ ذاتيا كتثبت كجكدىا ما لـ تكف ممتزمة بقضاياكليذا 

، حيث إنيا تعمؿ ه المؤسسة يكمف في تنمية األمةاليدؼ األساسي مف إنشاء ىذ ألف، نمكه كازدىاره

كتمبية حاجات  يث نكعيتيا،كتحسيف المعيشة مف ح ،لفرص المتكافرة لمسكاف بصفة عامةعمى تكسيع ا
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ىمية تمكيؿ الذم يبرر ا ""Neaveكجاءت دراسة   (.2006 الشعب األكثر إلحاحان) الخطيب، معايعة،

فيرل أف الجامعة بحاجة إلى المجتمع الذم يمدىا بالتمكيؿ ضركرة اجتماعية التعميـ الجامعي انو 

جتمع  في حاجة إلى الجامعة التي تسيـ سيير عمميات التدريس كالبحث فييا، كالمعنكم لتمكالدعـ ال

المجتمع، كلتجنب األزمات التي يمكف أف يتعرض ليا د كبناء ا نساف الذم يعمؿ كيطكر في إعدا

بالجامعات كاالرتقاء بمستكل االداء فييا، بحيث تسيـ في تمع في المستقبؿ، ينبغي االىتماـ المج

 (.Neav Guy, 2000) تحقيؽ النمك االجتماعي كاالقتصادم لممجتمع 

 كيمكف إجماؿ خدمات الجامعة في خدمة المجتمع فيما يأتي :

.إعداد العنصر البشرم القادر عمى إحداث التنمية المنشكدة مف خالؿ إعداد القكل العاممة القادرة 1

 عمى مكاجية التغييرات العممية كالتكنكلكجية المعاصرة .

 ي المجتمع كحؿ مشكالتو .في رق التي تساعد كالندكات . عقد المؤتمرات2

كالتدريب المستمر لممينييف لرفع كفايتيـ  ،رر لتعميـ الكبار مف جميع األعما. تبني التعميـ المستم3

كسابيـ الخبرات  الالزمة ألداء المينة.  كا 

. نشر المعرفة كالعمـ في المجتمع المحمي مف خالؿ محاضرات كندكات ترقى بالمجتمع إلى مستكل 4

 يتكيفكف مع مجتمعيـ. يجعؿ أفراده

 . تقديـ مشكرات ذكم الخبرة مف ىيئة التدريس لإلفادة مف خبراتيـ في مجاالت ا نتاج كالخدمات.5

  ة. تقديـ خدمات لممجتمع الخارجي عف طريؽ العمؿ التطكعي في المؤسسات الحككمية كاألىمي6

 (.2011 ) باكير،

، ا عمى إحداث التغيير المرغكب فيوة عمى قدرتينجاح الجامعة في تأدية كظيفتيا االجتماعي يتكقؼ

 ثـ تبدأ ،كلقدراتوفيدخؿ الطالب الجامعة جاىالن لنفسو  ،اىر كالمختبراتعف طريؽ األساتذة كالمن
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عداده ا عداد السميـ لتحمؿ  ،بناء معارفو بما يتفؽ مع األىداؼمسؤكلية الجامعة في إعادة  كا 

 (.2006، معايعة ،المسؤكلية تجاه نفسو كمجتمعة )الخطيب

كيحدد البعض اآلخر مياـ الجامعات في مجاؿ التنمية االقتصادية كاالجتماعية في ثالث كظائؼ 

 :متكاممة، كىي

العالي في مختمؼ التخصصات  ية كا دارية مف المستكلإعداد القكل البشرية ذات الميارات الفن .1

حقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية، التي يحتاج إلييا المجتمع كفي مختمؼ مكاقع العمؿ كذلؾ لت

كيستمـز ىذا تحديد اكلكيات التنمية كحصر ا مكانيات القائمة كاالحتياجات المطمكبة كاألىداؼ 

 التي يراد تحقيقيا عمى المدل القريب كالبعيد.

القياـ بدكر أساسي في البحث العممي في مختمؼ مجاالت المعرفة ا نسانية كتطبيقاتيا العممية  .2

 كالتكنكلكجية كالعمؿ عمى تطكيرىا.

المشاركة في تقديـ المعرفة كتشجيع القيـ األخالقية كالنيكض بالطبقات االجتماعية التي تؤدم  .3

 (.2006إلى التقدـ االقتصادم كاالجتماعي)زاىر، 

الجامعة في مجاؿ خدمة المجتمع أكسع كأشمؿ مف أف يتـ تحديده، أك حصره في  دكر ،كيتضح أف

كعمى اختالؼ مككناتيا  ،كمتنكع بتعدد كتنكع الحياة نفسيانشطة محددة، إنما ىك متعدد أعماؿ كأ

مؤسسة  لمتعميـ كالتعمـ فقط، بؿ ىي االجتماعية االقتصادية كالسياسية كالثقافية. كلـ تعد الجامعة مكانان 

نتاج المعرفة كتكليدى ا مف خالؿ إنمائية تيدؼ الى بناء المكاطف الصالح في المجتمع الصالح كا 

 .ةالبحث لتككيف رأس الماؿ البشرم الثقافي القادر عمى تحقيؽ معدالت إنتاجية عالي

 :التنشئة الوطنية واإلنسانية4.5.2 

( أف دكر الجامعة يتمخص في تككيف السمكؾ الجامعي، باعتباره غاية الغايات، 2006يرل) حارب، 

االنتاجيف العممي كالتعميمي فقط، بؿ في  كالمحصمة النيائية لكؿ عمؿ جامعي، كالتي ال تظير في
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السيرة النقية الصافية التي تقـك فييا الصالت بيف الناس عمى المكدة كاالحتراـ المشترؾ، كا يماف 

كبار النفس كاالرتقاء عف الصفات يماف بالحؽ، كتقدير االخر بالكاجب، كا  قبؿ تقدير الذات، كا 

 الفمسطينية في مجاؿ التعميـ أف المجتمع الفمسطيني بحاجةكقد أكدت األبحاث كالدراسات  الذميمة.

كثقافية  كىي ضركرة كطنية. لكجكد فمسفة فمسطينية تجسد الكياف كاليكية الفمسطينية بشكؿ كاضح

كسياسية كاجتماعية تعكس البعد الفمسطيني كالعربي كا سالمي كالدكلي بشكؿ متكازف، كتنسجـ مع قيـ 

يدؼ ىذه الفمسفة إلى ت (1999 ،أبك دؼ)(,  1994)القاضي،  ، كيبيفتوالمجتمع الفمسطيني كعادا

 ما يمي:

كا بداع كالحكار  تطكير شخصية المكاطف الفمسطيني، كتعزيز قدراتو عمى التحميؿ كالنقد كالمبادرة. 1

 ا يجابي.

 . إعداد الطمبة لحياة تسكدىا ركح العدؿ كالمساكاة كالمشاركة كالديمقراطية.2

 التفكير لدل المتعمميف بحيث يسيـ ذلؾ في تحقيؽ التالـؤ بيف الحقائؽ التاريخية . تنمية3

 كااللتزامات الكطنية المستقبمية لمشعب الفمسطيني.

 . تمكيف المتعمميف مف إتقاف المغة العربية كلغة أجنبية أخرل عمى األقؿ تمكنيـ مف االطالع4

 لعممية كالقيـ الحضارية.كالتقنيات كالنظريات االفكر المباشر عمى إنتاج 

 . تمكيف المتعمميف مف حقيـ في بناء شخصيتيـ، كمساعدتيـ عمى التعمـ الذاتي.5

مكاناتو،كتحقيؽ  ،الجسمي ،. تحقيؽ النمك المتكامؿ لمفرد )العقمي6 كاالنفعالي( بما يتالءـ مع طاقاتو كا 

 تقدمو في كافة المجاالت.

 :التدريب والتعميم المستمر 5.5.2

لتعميـ كالتدريب المستمر استثماران ناجحا يؤدم إلى زيادة ا نتاجية، كخمؽ فرص عمؿ جديدة، يشكؿ ا

فالشيادة الجامعية لـ تعد تكفي كحدىا لتأىيؿ الخرير لمسرح الحياة المعاصرة، لذا أصبح التدريب اآلف 
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 بالميارات قع، كيزكدهبؿ قد يزيد، ألنو ىك الذم ينقؿ المتدرب إلى أرض الكاعف التعميـ  ال يقؿ أىميةن 

كظيرت أىمية التعميـ المستمر نتيجة تسارع التقدـ  الالزمة المطمكبة لعصر مختمؼ كمتغير باستمرار.

العممي، كالمستجدات كالمتغيرات في ميداف التخصصات المختمفة، مما يخمؽ فجكة بيف الخريجيف 

جيف القدامى كتحديث معمكماتيـ، كذلؾ القدامى، كالجدد، األمر الذم يستدعى إقامة عممية تجديد لمخري

كاكبة التطكرات العممية المستجدة بإقامة دكرات قصيرة أك طكيمة تستيدؼ إعادة التأىيؿ كم

 بعض األىداؼ لمتعميـ العالي الفمسطيني: (2006)زاىر، كاقتراح  .( 2008)الربيعي،

عداد الباحثيف كالقادة في القكل البشرية المتخصصة،أكال: إعداد   مجاالت العمؿ كا نتاج. كا 

حياء التراث الفمسط  ة.قميني، كتطكير دراسات فمسطينية متعثانيان: تجديد الثقافة كا 

 ثالثان: طرح نماذج جديدة مف التعميـ العالي في ضكء حاجات التنمية الشاممة.

 كاالبتكار مف أجؿ التنمية الشاممة.رابعان: االستحداث 

كذات أبعاد  كظائؼ التعميـ العالي متنكعة، بإفه يمكف االستنتاج كظائؼ المذككره أعالالكبناء عمى 

مختمفة منيا المعرفية كالمسمكية كاالنمائية كالكطنية كأخرل إنسانية، فييا تكازف بيف مصالح الفرد 

 .كتنمية الميارات الرفعية المستكلكالمجتمع لتحقيؽ التنمية الشاممة في المجتمع الفمسطيني، 

 لتي تواجييا منظومة التعميم العاليالتحديات ا 6.2

ذه التغيرات كتتأثر الدكؿ بي يمر العالـ بتغيرات كبيرة في النكاحي االقتصادية، كاالجتماعية، كالعممية،

يدكر حكليا  كال يمكف أف تعيش بمعزؿ عّما ، ككنيا ترتبط مع المحيط العالمي،في شتى جكانب الحياة

كؿ ميـ العالي تؤثر كتتأثر أيضا بكؿ ىذه األجكاء التي تشكمنظكمة التع .كفي محيطيا مف تطكرت

فإف  . كانطالقا مف أىمية التعميـ العالي في تككيف كتنمية المجتمع،انعكاسات إيجابية كأخرل سمبية

التغيرات الككنية تجعمو أماـ جممة مف التحديات. بعض ىذه التحديات ذات طابع محمي كأخرل عالمية 
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كمف ضمف التحديات التي يكاجييا التعميـ العالي  ا عمى ىذه المنظكمة بأكمميا،، كيمكف تعميميالطابع

 بصفة عامة :

 لطمب المتزايد .االتكسع في التعميـ العالي لمكاجية  .1

 تطكير جكدة كنكعية مخرجات مؤسسات التعميـ العالي. .2

 .مكاءمة مخرجات التعميـ مع  قطاعات العمؿ كتنكع كسرعة تغير متطمبات سكؽ العمؿ .3

 ، كتطكيرىا بما يتالءـ مع احتياجات المجتمع.ستمر في تصميـ البرامر كالتخصصاتالتغيير الم .4

 تقميص االتجاه المتزايد نحك االختصاصات ا نسانية كاألدبية . .5

 كخصكصا ما يتعمؽ بتحرير خدمات التعميـ العالي. مكاجية التحديات المتعمقة بالعكلمة، .6

 لي.زيادة تكمفة تمكيؿ التعميـ العا .7

 (.2008تعاظـ دكر تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ في التعميـ العالي )الربيعي،  .8

ف مسؤكلية إلييا أنيا حاممة شعمة التنكير، كأ ، كينظرُ كتسمط العيكف عمى مؤسسات التعميـ العالي

عظيمة تقع عمى عاتقيا في تحمؿ مجابية أية تحديات طارئة، سكاء كانت تتعمؽ بالمجتمع أك 

 مة التعميمية التي تعد كتؤىؿ أجياؿ المستقبؿ لممجتمع. المنظك 

 في فمسطين  عاليالتعميم ال 7.2

  :فكرة إنشاء الجامعات الفمسطينية وتطورىا1.7.2  

لذلؾ  المستكل التعميمي ىك مؤشر مف المؤشرات الميمة في فحص تقدـ الشعكب كرخاء حياتيا. يعد

ى أرض فمسطيف قائمة منذ زمف االنتداب البريطاني عمى فكرة إنشاء جامعة فمسطينية عربية عم كانت

ـ تأسيس جامعة 1931فمسطيف، فقد كاف أىـ مشركعات المؤتمر ا سالمي العاـ في القدس عاـ 

إسالمية كبرل في القدس باسـ جامعة المسجد األقصى لتككف نبراسان ساطع السناء لمعالـ ا سالمي 
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كقفت في كجو إنشاء ىذه الجامعة، كمنعت جمع األمكاؿ مف  كلكف حككمة االنتداب البريطاني كافة.

خارج فمسطيف " مف الدكؿ العربية "  قامتيا بحجة أف جمع األمكاؿ سيؤدم إلى إنقاذ أرض فمسطيف 

 (. 2007كسيزاحـ الييكد في شرائيا) العاجز،

ف آخرىا في أثناء كاك تعنت ا نجميز إال أف أىؿ فمسطيف حاكلكا أكثر مف مرة إنشاء الجامعة،  رغـ

ـ كلكف ىذا المشركع لـ 1947إقامة جامعة عربيػة في القػػدس عاـ  االنتداب محاكلة "جكرج شبيرة "

يتحقؽ بسبب الضغكط الصييكنية عمى حككمة االنتداب، كقد سمحت حككمة االنتداب لمييكد بإقامة 

كيذكر  (.   1959 ي،ـ )الحسين1925جامعة عبرية ييكدية يحظر عمى العرب دخكليا كذلؾ عاـ 

لـ يتكفر في المناطؽ التي   1967إلى سنة   1949، أنو في الفترة ما بيف سنة  1990) ،صبح)

بقيت مف أرض فمسطيف )الضفة الغربية، كقطاع غزة( جامعة تشمؿ كافة التخصصات، إنما كجد عدد 

بتقديـ   1951سنة  مف المعاىد المتكسطة أىميا: كمية بيرزيت) جامعة بيرزيت حاليا( حيث بدأت

ـ، كتال 1952األكلى الجامعية، كما أنشئت دار المعممات في راـ اهلل سنة  دراسات عمى مستكل السنة

ـ كأعيد افتتاحو 1964ـ، كالذم أغمؽ سنة 1958ذلؾ افتتاح معيد تدريب المعممات في العركب سنة 

 .ـ 1969سنة 

كذلؾ ؛ التكسع كمان ككيفان  ي منحىن جديدان فييـ العال، كأخذ التعميد عقد السبعينات تطكران مممكسان كقد ش

ـ طكَّرت بيرزيت دراستيا إلى 1972 ففي عاـ  ،الستيعاب أكبر عدد مف خريجي الثانكية العامة

ة بيت ـ تأسست جامع 1973كفي عاـ تأست جامعة الخميؿ،  ـ 1971عاـ  كفي المستكل الجامعي

ـ تأسست 1978، كفي عاـ 1977عاـ  بنابمس إلى جامعةالنجاح الكطنية ، كتال ذلؾ تطكر كمية لحـ

تأسست جامعة  1984عاـ كفي الجامعة ا سالمية في غزة امتدادان لمعيد فمسطيف الديني ) األزىر( 

 .ـ ُأنشئت جامعة األزىر بغزة1992، كفي عاـ القدس
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 عدة أمكر مف أىميا :التفكػير المستمر في التعميـ العالي  إلىاألسباب التي دفعت الفمسطينييف أىـ 

  ـ 1956، فقػد أحػدثت النكبة كالنكسات التي تمتيا )العدكاف الثالثي ـ1948مػػا نتر عف نكبة

ـ ( تحكالن ميمان في حياة المجتمع الفمسطيني، فامتص الفمسطينيكف النكبة كالنكبات 1967كحرب 

 تعمـ كالتعميـ.كحكلكىا إلى طاقة بناءة لمفرد كاألمة مف خالؿ اىتماميـ الشديد بال

  إيماف الفمسطينييف بأف أحد األسباب التي أدت إلى فقدانيـ األرض كاف التفكؽ العممي

)التكنكلكجي(  سرائيؿ، ىذا االعتقاد أدل إلى محاكلة تحسيف مستكاىـ العممي كالميني، ككذلؾ 

 -الصييكنية العمؿ عمى ردـ اليكة الحضارية كالثقافية كاألكاديمية التي تميزت بيا المكاجية 

 (.  2007الفمسطينية منذ البداية) العاجز،

 مف اسباب النشكء المتسارع لمؤسسات التعميـ العالي الفمسطيني كالتالي:2004) كذكر )الحكلي، 

 .الطمب االجتماعي الشديد عمى التعميـ مف قبؿ أبناء المجتمع الفمسطيني 

 اض مستكيات المعيشة في فمسطيف.ارتفاع تكاليؼ التعميـ العالي في الخارج في ضكء انخف 

 .صعكبة السفر كالتنقؿ لمخارج بسبب معكقات االحتالؿ الييكدم 

 محاكلة إنشاء جامعة في كؿ محافظة فمسطينية بسبب ظركؼ التنقؿ الصعبة. 

نشأة الجامعات الفمسطينية تعكد إلى الكعي كالقناعة الراسخة لدل الشعب الفمسطيني  ،أفىكذا فك 

إضافة إلى إدارؾ القيادات الكطنية الفمسطينية بأف احتياجات الشعب ، الجامعيالتعميـ بأىمية 

يـ الجامعي عمى إيجاد مؤسسات كطنية لمتعم تتطمبالفمسطيني كأكلكياتو التعميمية تحت االحتالؿ 

االزدياد الطبيعي بعدد السكاف تمبية لظيكر تخصصات جديدة عمى مكاجيو األرض الفمسطينية، ك 

( تصنيؼ 10بشاف التعميـ العالي )المادة 1998( لسنة 11يحدد قانكف رقـ )ك  .مستكل العالـ

 مؤسسات التعميـ العالي كفقا لما يمي:
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مؤسسات التعميـ العالي الحككمية كتنشأ  :تصنيؼ مؤسسات التعميـ العالي مف حيث التأسيس إلى .1

نكنيان، كمؤسسات التعميـ العالي بقرار مف مجمس الكزراء الفمسطيني كتتبع لمكزارة إداريان كماليان كقا

 العامة كتنشأ بمكجب أحكاـ ىذا القانكف، كمؤسسات التعميـ العالي الخاصة.

    تتككف مف ما الجامعات: . تصنؼ مؤسسات التعميـ العالي مف حيث البرامر التعميمية التي تدرسيا:  2

األكاديمية  تقدـ البرامر :امعيةالكميات الجأعمى.  ال يقؿ عف ثالث كميات تمنح درجة بكالكريكس أك

 سنتيف اك ثالثة أك درجة البكالكريكس. كالفنية كالمينية كتمنح شيادات الدبمكـ المتكسط لمدة

كميات تمنح الدبمكـ أك البكالكريكس كالشيادات العميا في المجاالت المينية كالتقنية.  :البكليتكنيؾك 

)فمسطيف، مكقع كزارة التربية  دتيا عف سنة كاحدةتقدـ برامر مينية أك تقنية ال تقؿ م :المجتمع

 (. 2016 كالتعميـ العالي، 

عدادىـ لسكؽ العمؿ كتييئتيـ  كيفترض في مؤسسات التعميـ العالي القدرة عمى تأىيؿ المتعمميف كا 

لمتكيؼ مع متغيرات الحياة كالتأكيد عمى أىمية تطكير مخرجات التعميـ كاستثمار التقنية الحديثة 

  (.2008نكعيتو لمقابمة احتياجات التنمية)مجيد، الزيادات،  لتحسيف

كيالحظ أف التعميـ العالي في فمسطيف بمختمؼ أنكاعو يسعى إلى االرتقاء بخدماتو نحك المستكل 

 األفضؿ الذم يحقؽ الخدمات بشكؿ أكثر كفاءة كفعالية، حتى يساير أنظمة التعميـ العالي العالمية.

( إلى زيادة أعداد الممتحقيف بالتعميـ العالي بنكعيتة الحككمي كالخاص، في 1.2ككما يشير الجدكؿ ) 

( )فمسطيف، مكقع كزارة التربية كالتعميـ العالي، (2016/2015مؤسسات التعميـ العالي لمعاـ الدراسي

2016.) 
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 .أعداد الممتحقين بالتعميم العالي بنوعيتة الحكومي والخاص: 1.2جدول 

 العدد الطمبة

 : الطمبة المسجميف الممتحقيف فعالن في مؤسسات اكال
 التعميـ العالي كمكزعيف كالتالي:

 طالبان كطالبة 56,969
 أنثى   33,292
 ذكران   23,67

 طالبان      36,215 . الجامعات التقميدية1  
 طالبان    6.672 . الكميات الجامعية2   
 طالبان     5,770 . كميات المجتمع المتكسطة3   
 طالباُ       13,797 . التعميـ المفتكح4    

فعال في مؤسسات التعميـ العالي  ثانيان : نسبة عدد الطمبة الجدد
 كمكزعيف كالتالي:

 

 طالبان كطالبة 62,454
 أنثى  36,141
 ذكران    26,313

 طالبان  36,215 . الجامعات التقميدية1
 طالبان  6,672 . الكميات الجامعية2
 طالبان  5,770 ات المجتمع المتكسطة. كمي3
 طالبان  13,797 . التعميـ المفتكح4

 
 

 جامعة القدس 8.2

 نبذه عن جامعة القدس: 8.2.1 

ىػي  مؤسسػة تربكيػة كطنيػة انطمقػت جػذكرىا فػػي شػرقي القػدس، كىػي الجامعػة العربيػة األكلػى كالكحيػػدة 

ي ا سالمي كالمسيحي فييا، كتحافظ عمػى في بيت المقدس، كتعمؿ لتكاصؿ إثراء ا رشاد الفكرم العرب

ىكيػػة مجتمػػع اسػػتيدفو االحػػتالؿ مػػف دكف المػػدف األخػػرل المحتمػػة بالضػػـ كفػػرض القػػكانيف ا سػػرائيمية. 

كفػػي أكاخػػر السػػبعينات، تػػـ إنشػػاء العديػػد مػػف الكميػػات المسػػتقمة فػػي القػػدس كضػػكاحييا، كذلػػؾ اسػػتجابة 

إنشاء كمية الدعكة كأصكؿ الديف فػي بيػت حنينػا فػي عػاـ الحتياجات محددة. جاءت المبادرة األكلى مع 

، كتبعتيا كميتا الميف الطبية، كالعمكـ كالتكنكلكجيػا فػي مدينػة البيػرة كأبػك ديػس عمػى التػكالي، فػي 1978
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، تشػػػػكمت كميػػػػة ىنػػػػد الحسػػػػيني لممػػػػرأة )كميػػػػة اآلداب( كمركػػػػز اآلثػػػػار 1982. كفػػػػي عػػػػاـ 1979عػػػػاـ 

كمػف ىنػا بػدأ الرؤيػة لتشػكيؿ جامعػة فػي العاصػمة القػدس،  القػدس. ا سالمية في حػي الشػيخ جػراح فػي

جاءت ىذه الكالدة الرمزية استجابة لمطمب مف  تكحيد ىذه الكميات. 1984تبمكرت عندما تقرر في عاـ 

قبؿ اتحاد الجامعات العربية كشرط لالعتراؼ شياداتو، ثـ تـ تشكيؿ لجنة تنسيقية مػف مختمػؼ مجػالس 

ف ىنا، بدأت عممية تطكيرية لػ "ككنفدرالية" تككف فييا كؿ الكمية مستقمة قانكنيػا. كفػي أمناء الكميات. كم

. تػػـ اقػػرار 1995تحقػػؽ االنػػدماج الرسػػمي لكافػػة الكميػػات فػػي عػػاـ  ، تأسسػػت كميػػة الطػػب.1994عػػاـ 

د "القػػػانكف األساسػػػي" لمجامعػػػة، كتػػػاله إقػػػرار لمػػػكائح الداخميػػػة المتكاممػػػة ككضػػػعت حيػػػز التنفيػػػذ، ممػػػا ميّػػػ

الطريؽ لكالدة جامعة القػدس كمؤسسػة مكحػدة. كتػدريجيا، تػـ فػتح مراكػز ككميػات جديػدة أك دمجيػا، كتػـ 

كضػػػع مجمكعػػػة كاممػػػة مػػػف البػػػرامر األكاديميػػػة كالخطػػػط التعميميػػػة لتعزيػػػز مفيػػػـك إيجػػػابي لمتفاعػػػؿ مػػػع 

 ( 2016المجتمع. كأخيرا، كلدت جامعة القدس، ككياف كاحد كمستقؿ.) مكقع جامعة القدس،

دارة كاحػػػػدة كأضػػػػيفت   كادل اتحػػػػاد ىػػػػذه الكميػػػػات إلػػػػى تكػػػػكف جامعػػػػة القػػػػدس بمجمػػػػس أمنػػػػاء كاحػػػػد، كا 

تخصصػات جديػػدة إلػػى قائمػػة سػػابقان، حتػػى أصػبحت الجامعػػة، جامعػػة ذات بػػرامر ككميػػات متعػػددة،عمى 

 -مستكل البكالكريكس كالماجستير، كىي اآلف تضـ الكميات التالية:

، كمية اليندسة، كمية العمـك ا دارية كا قتصادية، كمية الحقكؽ، معيد ا عالـ  كمية اآلداب، كمية العمـك

العصرم، كمية الدعكة كأصكؿ الديف، كمية القراف، إضافة إلى كميػة الطػب، ككميػة طػب األسػناف، ككميػة 

 الميػػف الصػػػحية، ككميػػػة العمػػـك التربكيػػػة. كىنالػػػؾ فػػػرع لكميػػة اآلداب فػػػي كميػػػة ىنػػد الحسػػػني فػػػي القػػػدس

 (. 2011التقرير السنكم لجامعة القدس،)
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 رسالة جامعة القدس:  2.8.2

تتجسد رسالة جامعة القدس في التزاميا بالنيكض بدكرىا المجتمعي مف خالؿ تقديـ البرامر التعميمية 

المتميزة كالخدمات كاالستشارات البحثية الرائدة كالخدمات المجتمعية التفاعمية البناءة. كتنطمؽ ىذه 

 لة مف فمسفة حرية التفكير كحرية التعبير كحرية التعميـ، مع التأكيد عمى حؽ الجميع في التعميـ.الرسا

كترتكز رسالة الجامعة عمى فمسفة المساكاة كعدـ التمييز بيف العامميف كبيف الطمبة عمى أساس الجنس 

ـ بتكفير كتييئة بيئة أك الديف أك االطار السياسي أك االمتداد الجغرافي أك غيرىا مف أسس كااللتزا

تعمميو كتعميمية فاعمة قادرة عمى تحفيز الطمبة كالباحثيف نحك تكسيع آفاؽ معرفتيـ الفكرية كالعممية 

ضمف منظكمة مف القيـ تتيح ليـ التفكير النقدم كالتحميؿ البناء كحؿ المشكالت في مجاالت 

كتعمؿ الجامعة عمى تحقيؽ نيكض  التخصص المختمفة، بما يؤىميـ لمتميز في أعماليـ كفي حياتيـ.

مستمر كتعزيز برامجيا التعميمية كالبحثية كالمجتمعية مف خالؿ مكاردىا الفكرية كالبشرية، كتحقيؽ 

 االستخداـ األفضؿ لمكاردىا االقتصادية.

كجامعة القدس جامعة بحث عممي، تكفؿ الحرية الفكرية في البحث، كتسعى باستمرار إلى ا فادة مف 

البحث العممي كتسخيرىا في العممية التعميمية كربط النظريات العممية بالكاقع العممي في مخرجات 

خدمة المجتمع. كتنطمؽ الجامعة في عمميا مف فمسفة راسخة قائمة عمى دراسة كتحميؿ الحاجات 

 . الحقيقة لممجتمع كالعمؿ عمى ترجمتيا كتحقيقيا مف خالؿ برامجيا األكاديمة كالبحثية كالمجتمعية

كتسعى إلى مكاكبة المعرفة المتجددة، كزيادة حجـ المعرفة التخصصية كالعامة لدل الطمبة بحيث 

يككنكف قادريف عمى اتخاذ  القرارات ككضع السياسات لمعالجة المشاكؿ التي تكاجييـ في حياتيـ 

تحديات كتكمف رسالة جامعة القدس في تزكيد الطالب باألدكات الالزمة لمتغمب عمى الالعممية. 

 الصعبة كرسـ مستقبؿ ناجح مف خالؿ تشجيع البحكث األكاديمية كالتفكؽ الميني.
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كتركز فمسفة جامعة القدس عمى تحقيؽ بيئة عمؿ كريمة تكفؿ لمعامميف حقكقيـ كتكفر ليـ نظاـ خكافز 

دس التزاـ يدفعيـ نحك األداء المتميز بما ينعكس إيجابا عمى المخرجات الجامعية المختمفة. كلجامعة الق

نحك أناء المدينة المقدسة القدس الشريؼ إذا تعمؿ عمى إسنادىـ كتقديـ الدعـ كالمؤازرة ليـ مف خالؿ 

 (.2012-2008المراكز المتخصصة) الخطة ا ستراتيجة 

كبناء عمى ذلؾ، تـ اختيار جامعة القدس ألنيا مؤسسة تربكية كطنية انطمقت جذكرىا في شرقي 

 تنمية رأس الماؿ البشرم كتعزيز القدرة التنافسية لدل الطمبة . القدس، لفحص دكرىا في

 األىداف اإلستراتيجية الكمية لجامعة القدس:  3.8.2

تعمؿ الجامعة جادة عمى أف تككف مميزة كفي طميعة الجامعات في تكفير التعميـ الجامعي البناء  .1

 اليادؼ إلى تحسف جكدة التعميـ كتميز الخريجيف.

ادة عمى احتضاف كتطكير الكفاءات الفمسطينية لتعزيز بنية المصادر البشرية مف تعمؿ الجامعة ج .2

 اجؿ الرقي بمستكل التعميـ.

تعمؿ الجامعة جادة عمى تطكير األداء المؤسساتي لمكصكؿ إلى أفضؿ الممارسات ا دارية لتحقيؽ  .3

 النمكذج ا دارم الذم يعزز البناء المؤسساتي.

ر نظـ كآليات التمكيؿ، كتطكير الشراكات، مف اجؿ مساعدة الطمبة تعمؿ الجامعة جادة عمى تطكي .4

 كتحقيؽ االستقرار المالي.

تعمؿ الجامعة جادة عمى تطكير برامجيا بما يتناسب مع حاجات تنمية المجتمع كتطكيره كبخاصة  .5

 ما يكصؿ االرتباط بيف الجامعة كمدينة القدس الشريؼ.

ل االجراءات كالخدمات الجامعية مف اجؿ تكفير بيئة تعمؿ الجامعة جادة عمى االرتقاء بمستك  .6

 (.2012-2008تعميمية لمطالب الفمسطيني ) الخطة االستراتيجة 
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  مكونات التعميم العالي 9.2

ة التي تكفرىا الجامعات عمى عدة عناصر كالتي تسمى بمدخالت كمخرجات يالخدمة التعميمتعتمد 

 راؼ المستفيديف.لتمبية احتياجات األط العممية التعميمية،

 :دخالت ومخرجات العممية التعميميةم1.9.2 

فيناؾ مف يقتصرىا عمى الطمبة الممتحقيف  التي لـ يتفؽ عمييا،مسألة تحديد المدخالت مف االمكر  تعد

ة إنما كجدت يبالمرحمة التعميمة ألكؿ مرة، عمى اعتبار أف كؿ ا مكانات التي كفرت لممؤسسة التعميم

فيـ إذف المدخالت كىـ المخرجات في الكقت نفسو، كىناؾ مف يرل أف المدخالت لصالح الطمبة، 

 تشكؿ مجمكعة المكارد المالية كالبشرية التي رصدت مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ النظاـ بما فييـ الطمبة،

كأف جميعيا سكاء كانت تكاليؼ رأسمالية جارية أك ثابتة تسبب خسارة إذا لـ يحسف استغالليا عمى 

 ألكمؿ كتحقيقيا لألىداؼ التي كضعت مف أجميا.الكجو ا

 :المدخالت وتتمثل في -أ 

تبدم عناية  ياالطمبة : يعد الطالب محكر العممية التعميمية التي تتكجو إليو عممية التعميـ لذلؾ فإن. 1

يمثؿ ك  .(2005 ،رالصغيكبرل لو فتنظر إليو مف خالؿ خصائصو المعرفية كالكجدانية كالفردية )

إعدادىـ كالتأثير في كالتي يتـ مف خالليا سي كالميـ في العممية التعميمية المدخؿ األسا الطمبة

كالميارات التي تجعؿ إسياميـ أكبر مف خالؿ  بالمعمكمات كالمعارؼ ىـاتجاىاتيـ كتزكيدك  سمككيـ،

مية الذم أتيح ليـ الحصكؿ عميو، كىك ما يمثؿ اليدؼ األساسي مف العم التطكير النكعي لمتعميـ

مف خالؿ االستثمار في تككيف  ان استثمار أك  ،اىذا اليدؼ بككف التعميـ استيالكسكاء ارتبط  التعميمة،
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)نمكر، الخرير باعتباره رأسماؿ بشرم حالو في ذلؾ حاؿ االستثمار في تككيف رأس الماؿ المادم

2012.) 
فؽ مقاسات معتمدة تضمف الكسائؿ المادية : كالتي تشمؿ المباني بكؿ مرافقيا كال أف تككف ك . 2

كالمختبرات ككرش ح، يضاؼ الييا المكتبات كالقاعات كالتجييزات لمعممية التعميمة فرصا أكبر لمنجا

ة بدرجة أك بأخرل كالتي تحدد بمعايير كمكاصفات عالمية، ىذا يالعمؿ التي تحتاجيا المؤسسة التعميم

يئة التدريس كالطمبة في عممية التعميـ كالتعمـ با ضافة إلى الكسائؿ التعميمية التي تستخدـ مف قبؿ ى

ضافة لذلؾ تشمؿ ببيئة التعمـ كؿ العكامؿ المؤثرة  (.2012الكتب )نمكر،  المطبكعات، كتتمثؿ في: كا 

في عممية التدريس كتسيـ في تحقيؽ المناخ الجيد لممتعمـ جرم فيو التفاعؿ بيف كؿ مف المعمـ كالمتعمـ 

مكقع معمـ لرسالتو كتزيد مف اعتزاز المتعمـ بمدرستو كالكالء لمجتمعو)فالمادة الدراسية، أداة ال

 .(2009تكنيزياسات، 

يعرؼ المنياج الدراسي الجامعي بأنو جميع الخبرات التربكية كالتعميمة  :المنياج الدراسي. 3

يات التي يتـ ، كالنشاطات كالفعالمية التي تتضمنيا الكتب الجامعيةكاالجتماعية كالثقافية كالفنية كالعم

تعميميا لمدراسيف داخؿ الجامعة كخارجيا بشكؿ مبرمر، بيدؼ إكسابيـ ميارات كأنماط مف السمكؾ 

الجديد، كتعديؿ أنماط أخرل غير مرغكب فييا، كتطكير شخصية الدراسيف مف جميع الجكانب، 

المجتمع كاتجاىاتو،  فالمناىر الدراسية: ىي أداة التربية كالتعميـ لتحقيؽ األىداؼ النابعة مف فمسفة

 (.  2010كخططو التنمكية )عبد الرحمف،
حيث  : يعتبر عضك ىيئة التدريس المدخؿ األساسي كالميـ في العممية التعميمة،ىيئة التدريس. 4

ة بدرجة كبيرة عى ما يتتكقؼ العممية التعميمة عمى حجـ ىيئة التدريس ككفاءتيا) تعتمد العممية التعميم

بحيث يتناسب عددىـ مع الحاجة إلييـ. فال يزداد العدد عف الحاجة فتظير معو يتاح مف أساتذة(، 

حاالت عدـ استخداـ لمبعض، كىك ما يؤدم الى ىدر كضياع لممكارد التي استخدمت في تككينيـ 
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عدادىـ. كعرقمة كما أف تكفر عدد أقؿ مف األساتذة بالقياس إلى حاجة ىذه العممية يؤدم إلى إعاقة  كا 

عبء لتعميمية، كانخفاض نكعيتيا بسبب ارتفاع نسبة الطمبة إلى ىيئة التدريس، كارتفاع العممية ا

التدريس بالشكؿ الذم يتيح لعضك ىيئة التدريس الفرصة الكافية لتطكره الذاتي مف ناحية، كال يتيح لو 

  (. 2012)نمكر، ة مف ناحية أخرلياالرتفاع بنكعية العممية التعميم

( األستاذ عنصران اساسيان في العممية التعميمية، ال سيما في التعميـ النظامي  2012كيرل )أبك فكدة،

في  االكبر االثرمع الطمبة بشكؿ مباشر، كيككف لو حيث يقكد العمؿ التربكم كالتعميمي، كيتعامؿ 

 تككينيـ العممي كاالجتماعي كالقيمي بشكؿ عاـ، كما كيحمؿ رسالة الجامعة العممية كالعممية في خدمة

 .المجتمع كتحقيؽ أىدافو

 فيان، كمف أىـ العناصرة في تككيف رأس الماؿ البشرم معر دكر الجامع 2014)كيكضح) شاماني،  

الدكر الكبير كالمميز في تككيف  اذ الجامعي الذم ينبغي أف يككف لولتحقيؽ ىذا الغرض، ىك األست

جة كبيرة كمؤثرة، ألف الطالب يتأثر كثيران شخصية الطالب المعرفية، كتنمية مكاىبة العممية كالثقافية بدر 

بشخصية أستاذه الذم ينيؿ منو المعمكمات العممية، كبذلؾ قد يجعمو قدكه حسنة يقتدم بيا كييتـ بما 

يقكلو لو كيزكده بو مف المعمكمات أثناء المحاضرة. فالطالب ينظر إلى األستاذ الجامعي كأحد مصادر 

يا، كاستثمارىا بأفضؿ صكرة بما يسيـ في بناء شخصيتو في الجانب المعمكمات التي ينبغي األفادة من

 المعرفي.

أف المعمـ  المنشكد في عصر المعرفة يجب أف يمـ بميارتيف أساسيتيف في آف كاحد ىما التخصص 

إلى جانب ذلؾ أف يتحمى  ،العممي العميؽ، كالتأىيؿ النفسي كالتربكم لمتدريس كا شراؼ عمى الطالب

 صر المعرفة بما يأتي مف الصفات :المعمـ في ع
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الالزمة لمقرف الحادم  أف يككف قادرا عمى مساعدة  الطالب  لتككيف الميارات المعرفية كاالجتماعية .1

مثؿ: سرعة ا طالع كتحميؿ المشكمة، كاستخداـ المعمكمات المتكفرة لتككيف اتجاه عممي كالعشريف، 

 نحك قضية أك ظاىرة أك مشكمة. كرؤية

 قدكة اجتماعية كعممية كأخالقية لتالميذه.أف يككف  .2

بداعية  ابتكاريوكالتجديد كيشجع الطالب الذيف يظيركف ميكالن  لمتجريبأف يمتمؾ ركح المبادرة  .3 كا 

 (.2006)معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني)ماس(، 

 ،التعميمية فضؿ الككداراالىتماـ بيا كتكفير ا تفعيؿ ال بد مف أنو ،يتبيف التعميـ دخالتمباستعراض 

الرتفاع مستكل مخرجاتو كتخرير افكاج مف الطمبة المؤىميف لسكؽ  ،كالبنية التحتية ،كالكسائؿ التعميمية

 العمؿ. 

كىي النتائر النيائية لمعمميات التي اجريت عمى المدخالت كتتمثؿ في إعداد : المخرجات -ب

تحقيؽ الشركط الكمية كالنكعية) مخرجات المتخرجيف مف الطمبة الذيف يجب تخريجيـ مف خالؿ 

ية، ككفاءتيـ مف الناحية النكعية )نمكر، العممية التعميمية تتمثؿ في عدد الخريجيف مف الناحية الكم

2012.) 

إلى حقيقة مفادىا أف الطالب ال يعد في األصؿ ىك المنتر العائد، إنما 2000 ) ) جميؿ، كما يذكر

   طالب مف المعارؼ كالميارات في الجكانب التالية :                                                                               المنتر العائد ىك ما يكتسبو ال

اكتساب المعارؼ التي تمكنو مف القدرة عمى الفيـ كا دراؾ العممي لمكصكؿ إلى الحقيقة  .  -1  

 عمى أداء كتشكيؿ كتصميـ األشياء.اكتساب الميارات التي تمكنو مف القدرة  -2

 اكتساب الخبرة كاالحتراؼ مما يمكنو مف القدرة عمى تحديد كتركيب أكلكياتو في الحياة. -3

 اكتساب المبادئ التربكية التي تساعده عمى أف يككف عضكا مساىما كصالحا في المجتمع. -4
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اؿ التعميـ كالتعمـ بتصنيؼ يتفؽ الكثير مف المختصيف في مجأنواع المخرجات التعميمية:  -ج

المخرجات التعميمية إلى ثالثة أصناؼ رتبت مف المحسكس إلى المجرد كمف البسيط إلى المعقد كىذه 

 المخرجات مترابطة اليمكف الفصؿ بينيا لذا يجب أف نضع في اعتبارنا أنيا التحدث منفصمة كىي:

المحتكل العممي كالمعارؼ كالعمميات كتشمؿ جميع المخرجات المرتبطة ب: المخرجات المعرفية  -1 

 الذىنية التي يقكـ بيا الطمبة، كالتذكر، كالفيـ ، كالتحميؿ، كالتفسير، كاالستنتاج ، كغيرىا.           

كتشمؿ جميع الميارات كالسمككيات كاألنشطة الحركية التي  :المخرجات الميارية أك النفس حركية -2

جراء التجارب كغيرىا. يمكف أف يؤدييا الطالب بعد انتياء  عممية التعمـ كالكتابة  كالرسـ  كا 

كتشمؿ االتجاىات كالميكؿ كالقيـ التي سيكتسبيا الطمبة نتيجة لما تمقاه  المخرجات الكجدانية: -3

كأخالقيات المينة كالقدرة عمى التكيؼ كميارات حياتية  كالتكاصؿ، كالتعمـ مدل الحياة، اكاللتزاـ، 

 خر كغيرىا . كاحتراـ الرأم األ

 -كتصنؼ الميارات بشكؿ عاـ إلى صنفيف رئيسيف ىما:

الميارات العامة: كتشمؿ جميع الميارات التي تستعمؿ في مختمؼ المكاضيع كالمجاالت، كميارات  -1

 التفكير، كميارات االتصاؿ، كميارات البحث العممي ، كميارات استخداـ التكنكلكجيا، كغيرىا. 

: كىي الميارات التي تختمؼ مف تخصص آلخر تبعا الختالؼ طبيعة الميارات التخصصية -2

 (.2009)شحادة،  التخصص

 ( مخرجات التعمـ في أربعة مجاالت، ىي: 2001كيصنؼ )حارب،

ىي المعمكمات األساسية كالمفاىيـ التي يتكقع أف يكتسبيا الطالب عند إكماؿ :المعرفة كالفيـ - أ 

 .دراستة البرنامر بنجاح
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القدرة  :ىي الميارات الذىنية التي يتكقع أف يكتسبيا الخرير عند إكمالو البرنامر مثؿ:ذىنيةال   -ب 

عمى االختيار مف بيف بدائؿ أك خيارات مختمفة، كاالستنتاج كالمناقشة، كاالبتكار، كتحديد المشكالت 

 كالتكصؿ إلى حمكؿ.

المعرفية في تطبيقات مينية أك عممية،  ىي القدرة عمى استخداـ المادة:الميارات المينية كالعممية  -ج

استخداـ خرائط االستشعار  :ثؿ، مكالتي يتكقع أف يكتسبيا الطالب عند إكماؿ دراستة البرنامر بنجاح

دارة المكارد المائية، كعمؿ تصميـ ك ي صؼ دراسي، ككتابة بطاقة عالج، عف بعد، كتدريس درس ف ا 

 .ىندسي، كتصميـ برنامر حاسب آلي، إلخ

ىي مختمؼ الميارات العامة أك الميارات القابمة لالستخداـ في مجاالت عدة التي :لميارات العامةا  -د

أك اح. كىي ميارات غير مختصة بمادة يتكقع أف يكتسبيا الطالب عند إكماؿ دراستة البرنامر بنج

كميارات ميارات التعامؿ مع الحاسب اآللي، كميارات االتصاؿ،  : مثمتياي محدد، كمف أمقرر دراس

 .القيادة، كميارات العمؿ في فريؽ، كميارات حؿ المشكالت

 .(2014 ، )ككيراف، ( : مخرجات التعميـ2.2يكضح الشكؿ )

 
 .( : مخرجات التعميـ2.2الشكؿ )
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تصؼ ما الذم سيتحقؽ لمطالب، أك ما الذم ينبغي أف يعرفو كيككف يتبيف مف مخرجات التعميـ كالتي 

كبكصفيا التغير المتكقع حدكثو في الطالب في نياية  ستو لممساقات الدراسية،قادرا عمى فعمو بعد درا

ىي كذلؾ عبارات أدائية تكضح المعارؼ كالميارات كالمكاقؼ كاالتجاىات كالقيـ  العممية التعميمية .

المتكقع تحققيا لمطالب بعد دراستو لتخصص كلممساقات الدراسية كالنجاح فيو كيضاؼ إلى تفاعمو مع 

 ة الجامعة كتأثير عمى سمككياتو.بيئ
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 راس المال البشري :  يالمبحث الثان

 مقدمة10.2 

االىتماـ باألصكؿ غير المممكسة التي باتت تشكؿ األصكؿ األكثر أىمية لممنظمات المعاصرة أصبح 

ف تركز يجب ألمؤثر الحقيقي في نجاح المنظمات، كالتي بدخكؿ عصر التكنكلكجيا ا العنصر البشرم،

.) جرادات، كاخركف،   (.2011عمى المكرد البشرم باعتباره القكة المحركة لمميزة التنافسية ألعماؿ اليـك

كتكمف أىمية العنصر البشرم انو مف أىـ عناصر ا نتاج، بؿ ىك قكة ا نتاج الرئيسية كأنو ليس غاية 

التجارب أف الدكؿ التي تتكفر  التنمية كمقصدىا فحسب، بؿ ىك أداتيا الرئيسية أيضا، كعميو أثبت

لدييا كفاءات عممية متطكرة تحرز تطكرا أسرع مف الدكؿ التي ال تمتمؾ ىذه الكفاءات فدكؿ مثؿ ىكنر 

ككنر كسنغافكرة كاليند كماليزيا تمكنت مف االستفادة مف االستثمار في القكل العاممة المتعممة ) نخمو، 

 (.2005كآخركف، 

برز مفيـك راس الماؿ البشرم في ظؿ االقتصاد المعرفة، كبالتالي فإف  كمع نياية عقد التسعينات

االستثمار في تككيف رأس الماؿ البشرم بصفة خاصة كرأس الماؿ الفكرم عمى كجة العمكـ شرط 

 (.2013فريدة،  ،ع كاقتصاد المعرفة الجديد ) صالحجكىرم لالنتقاؿ الى مجتم

 مفيوم رأس المال البشري 11.2

الباحثكف في  كقد أثرل ،ماؿ البشرم مف المفاىيـ الميمة التي بدأت المنظمات االىتماـ بيايعد رأس ال

مف الكتاب كالباحثيف كالميتميف  عديدُ اد اجتي إلى ةأضاف العمكـ ا دارية ىذا المفيكـ بالبحث كالدراسة،

س الماؿ البشرم بدءان في مكضكع المكارد البشرية كتنمية المكارد البشرية في رسـ أبعاد كشرح مفيـك رأ

فقد جاءت الدراسات كاألدبيات السابقة بجممة مف التعريفات لرأس  ،كعميو مف ظيكره كحتى اآلف.
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كتضيؽ أحيانان أخرل  مف حيث النظر إلى رأس الماؿ البشرم الماؿ البشرم، تتقارب كتتباعد أحيانا

 ـك رأس الماؿ البشرم.تعريفات لمفيحسب رؤية كىدؼ صاحبيا، كنسرد فيما يمي جممة مف ال

رأس الماؿ البشرم لممجتمع عمى أنو " مجمكعة الطاقات  البشرية التي يمكف  (Schultz) يعرؼ

( أف 2003، المصرم) كيرل. (Schultz, 1961) استخداميا الستغالؿ مجمؿ المكارد االقتصادية" 

ؼ كالمعمكمات )المعارؼ( مف رأس الماؿ البشرم أك رأس الماؿ المعرفي بأنو مجمكعة المفاىيـ كالمعار 

كالميارات كالخبرات كعناصر األداء)الميارات( مف جية ثانية، كاالتجاىات كالسمككيات كالمثؿ  جية،

االتجاىات( مف جية ثالثة، التي يحصؿ عمييا االنساف عف طريؽ نظـ التعميـ النظامية كغير )كالقيـ

في  لتالي مف المنافع كالفكائد الناجمة عف عممو.النظامية، كالتي تساىـ  في تحسيف إنتاجيتو كتزيد با

حيف عرؼ برنامر األمـ المتحدة ا نمائي رأس الماؿ البشرم "بأنو كؿ ما يزيد مف إنتاجية العماؿ 

كالمكظفيف مف خالؿ الميارات المعرفية، كالتقنية، التي يكتسبكنيا أم مف خالؿ العمـ كالخبرة" )برنامر 

ذكر أف رأس  (Yu, 2001)أما يك  (.  2003تقرير التنمية ا نسانية العربية،األمـ المتحدة ا نمائي: 

الماؿ البشرم ىك مجمؿ االستثمارات في النشاطات مثؿ: التعميـ، الصحة، التككيف الميني، كالتدريب 

كتعرؼ منظمة التنمية كالتعاكف  في مكاف العمؿ، التي تسمح برفع إنتاجية العامؿ في سكؽ العمؿ.

أنو " مجمؿ المعارؼ كالمؤىالت كالكفاءات ككؿ المميزات األخرل التي  (OCDE, 2007)دية االقتصا

يمتمكيا ا نساف أك يكتسبيا كالتي مف شأنيا اف تمده بمزايا اجتماعية، كاقتصادية، كشخصية، تحقؽ لو 

  الرفاه الفردم كاالجتماعي كاالقتصادم".

أف ىذا ال ينفي كجكد درجة عالية مف التشابة فيما بينيا، رغـ أف التعريفات السابقة غير مكحدة، إال  ك

كالتي تنظر أغمبيا إلى رأس الماؿ البشرم باعتباره: مجمكعة مف الميارات كالقدرات كا مكانيات 

كالخبرات التي يكتسبيا أك يرثيا الفرد كالتي يمكف تحسينيا مف خالؿ االستثمار في التعميـ كالرعاية 
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ره جزءا مف عمؿ ااعتبإلى  مما دفع بعضيـرىا مف أشكاؿ االستثمار األخرل، الصحية كالتدريب كغي

المنظمة، كآخركف ينظركف إليو عمى أنو يتضمف مجمكعة مككنات ترتبط با نساف، كمجمكعة ثالثة 

بأنو يرتبط مباشرة تعميـ كخبرة كميارة، فيما اعتبر غيرىـ  ترل بأنو يتضمف ما يمتمكو األفراد مف

( ىذه  1.2ص الجدكؿ رقـ ) خمتعريفات تركز عمى ىذه الخصائص كيلؾ فإف كافة اللذ بالعمؿ.

    .التعريفات

 : تعريفات لرأس المال البشري.2.2جدول 

 تعريف رأس المال البشري المؤلف
Koulopowlos &Frappaolo (1999) .القيمة المجمعة لممعرفة المتكافرة لممنظمة 

Weatherly (2003)  كالطاقة كالحماس التي يبدييا  كا بداعاكمي لممكاقؼ كالخبرة كالمعرفة المجمكع التر 
 األشخاص الستثمارىا في أعماليـ.

Fernands et. al. (2004) التي تمتمكيا المنظمة كتقطف في عقكؿ العامميف ةمجمكع المعارؼ التراكمي 
 فييا كمعيا مف األطراؼ الخارجية. 

OECD (1999 :19) ؿ البشرم المعرفة كالميارات كالجدارات المتجسدة في يتضمف رأس الما 
 بالنشاط االقتصادم ليـ. األفراد كالمرتبطة

Schultz et. at.(2002) .يمثؿ المعرفة كالميارات كالقدرات لألفراد العامميف مف أجؿ تزكيد الحمكؿ لمزبائف 
Xu et. al (2002) امميف بالمنظمة.يشمؿ المعرفة كالميارة كالقدرة المتجسدة لدل الع 

Rauch et.al (2005) .يشمؿ التعميـ كالخبرة كالميارة التي يمتمكيا العاممكف بالمنظمة 
Greve et.al. (2006) .يتضمف ما يمتمكو األفراد مف تعميـ كخبرة كميارة 

Reinhardt et. al. (2001) كعة مف العناصرممجمكع قكل العمؿ كمعارفيـ حكؿ العمؿ، كالتي تشمؿ مج : 
 الميارات كاالتجاىات كالجدارات نحك العمؿ كسرعة البديية كالتحفيز.

 مجمكع الخبرات كالمعارؼ كالطاقات كالحماس كا بداع كالصفات التي يممكيا  (2006العمي كآخركف)
 العاممكف في الشركة كيستثمركنيا في العمؿ.

Fitz-enz(2000) لتي يمتمكيا االفراد كيستخدمكنيا في يمثؿ الخبرات كالمعارؼ كالميارات كالقدرات ا 
 عمميات ا نتاج، كالتي يمكف قياسيا مف خالؿ التدريب كالتطكير كنظاـ الحكافز.

تكليفو المعرفة كالتعميـ كالجدارة كالكفاءات الجكىرية لألفراد العامميف مف اعتبره  (2007ياسيف)
 .ـلي المتاحةأجؿ تحقيؽ األىداؼ كالبرامر كالمياـ الكظيفية 

 .(Todaro, Smith, 2015 )،(2011المصدر: )جرادات، كآخركف،       
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 مكونات رأس المال البشري 12.2

 يتككف رأس الماؿ البشرم مف ثالثة عناصر أساسية كىي كالتالي: (  2009حسيبة،ذكر) 

لمستنبطة مف التجربة الكفاءات: ىي مجمكعة المعارؼ، كاالتجاىات كالتصرفات كالسمككيات ا. 1

 رسة مينة معينة.الضركرية لمما

التجارب كالخبرات: كىي مختمؼ التجارب كالخبرات العممية كالعممية المكتسبة عف طريؽ ممارسة .  2

 المينة.

 المعارؼ كالمؤىالت: كىي مختمؼ المعمكمات المتراكمة عف طريؽ التككيف كالتعميـ.. 3

كما كرد في دراسة )صالح،  (lundvall & Johnson, 1994)كفي دراسة أخرل قاـ بيا كؿ مف 

 ( صنؼ المعارؼ المرتبطة برأس الماؿ البشرم إلى أربعة أنكاع كما يمي:  2013فريدة،

 معرفة ماذا كتعبر عف معرفة األفعاؿ. -

 معرفة لماذا كتعبر عف معرفة األسس كالقكانيف التي تسير الطبيعة كالمجتمعات. -

 اؿ، كعف كيفية إستخداـ المؤىالت.معرفة كيؼ كتعبر عف معرفة طريقة أداء األعم -

 معرفة مف، كيعبر عف القدرة عمى ا تصاؿ كالتعامؿ مع اآلخريف. -

 مككنات راس الماؿ البشرم تتككف مف : (Todaro, Smith, 2015) كيرل

تعرؼ المعرفة حسب قامكس أكسفكرد بككنيا "معمكمات يمتمكيا الفرد " في حيف يعرفيا  المعارؼ :.1

عمى أنيا "عممية االطالع عمى الكقائع كالحقائؽ، كالفيـ الكاضح  (Random House)راندكـ ىاكس 

كالمؤكد لألشياء".أما )المعجـ الكسيط( فيعرفيا بأنيا التعمـ، ككؿ ما يدركو أك يستكعبو العقؿ كالخبرة 

دراؾ معمكمات منظمة تطبؽ عمى حؿ ة مشكم كؿ العممية كالميارة كاالعتياد أك التعكد، كاختصاص كا 

( أف المعرفة ىي أساس القدرة في عممية خمؽ 2002 ،ياسيف)(. كيرل  2011)جردات، كاخركف،
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األفكار كتحقيؽ مستكيات عالية مف الجكدة كا بداع التقني، كىي ضركرية لتنفيذ األنشطة ا دارية 

 بكفاءة كفاعمية. 

لدية مف قدرات عقمية  التي يستخدميا ا نساف بما ىك متكفر مجمكعة مف العمميات ا بداع :.2

كفكرية كما يحيط بو مف مؤثرات بيئية في أف يتكصؿ الى فكرة اك اسمكب اك نظرية بحيث يحقؽ النفع 

 (. 2010)الحريرم،  لممجتمع اك المنطقة التي يعمؿ فييا

ا بداع بأنو تكليد كتطبيؽ أفكار جديدة كخالقة لـ  ((Harrision & Samson, 2002 في حيف عرؼ

قبؿ كضعيا مكضع التطبيؽ، كصنفاه عمى أساس المنتر أم تقديـ منتجات جديدة أك  تطبؽ مف

 محسنو، كعمى اساس العمميات أم استخداـ عمميات جديدة. 

دقة التي تسير الالميارات كالقدرات: الميارة بصفة عامة تعني الكصكؿ بالعمؿ إلى درجة مف . 3

ا تتككف مف ثالث عناصر ىي :) الدقة، السرعة، إجراءه في أقصر كقت ممكف كبأقؿ تكمفة. كعادة م

( القدرة عمى القياد بأداء عمؿ معيف بدرجة مف 2008(. كيعرفيا )قطيط، 2000الفيـ( )جميؿ، 

( بأنيا  2006، كأبكسؿ،في الجيد المبذكؿ. كيعرؼ) الفراجالسرعة كا تقاف كاألماف مع االقتصاد 

كؿ اليو مف أعماؿ بكفاءة كاتقانيا بأقصر كقت مف أنجاز ما يك مكف الفرد المتعمـ القدرة المكتسبة التي ت

 ممكف كاقؿ جيد كعائد أكفر.

يستمدكا  األفراد القيـ كالسمكؾ : ىي القكاعد أك األسس التي يستطيع مف خالليا كبكاسطتيا أف. 4

بأنو "مجمكعة مف األخالؽ  2008)(. كيرل) حمداكم، 2008 آماليـ كيكجيكا تصرفاتيـ )ىندم،

التمثالت السمككية كالمبادئ الثابتة أك المتغيرة التي ترتبط بشخصية ا نساف إيجابان أك سمبان، كبالتالي ك 

 تحدد كينكنتو كطبيعتو كىكيتو انطالقنا مف مجمكع تصرفاتو األدائية كالكجدانية كالعممية.

ؿ أمامو كتحسنت كمما زاد مخزكف الفرد مف رأس الماؿ المعرفي كمما اتسعت آفاؽ العم نالحظ أف،

األدبيات  خالؿ النظر إلى ما سبؽ مف مفيشغميا. ك تقائو في المكاقع الكظيفية التي فرص نجاحو كار 
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 يتحدد األدبيات التي شرحت كفصمت في مفيمكمو،ك التي تحدثت عف مككنات راس الماؿ الشرم 

 .رأس الماؿ البشرم مفيكـ

 لبشريرأس المال ا االستثمار في  ظرياتنالتعميم و  13.2

تقكـ نظرية ك ، لقد حظى دكر التعميـ في التنمية االقتصادية منذ القدـ باىتماـ المفكريف االقتصادييف

لتحسيف القدرة ا نتاجة لألفراد،  رأس الماؿ البشرم عمى فرضية أف التعميـ لو دكر فعاؿ كضركرم،

الشعب المتعمـ ىك شعب  كيمكف القكؿ بأف أصحاب نظرية رأس الماؿ البشرم يحاكلكف أف يبرىنكا أف

 (. 2007) القريشي،  منتر

أكد العديد مف االقتصادييف أمثاؿ آدـ سميث، مالتس، الفريد مارشاؿ عمى أىمية دكر ا نفاؽ عمى 

ت "نظرية شكلتز" كنظرية " إسياماكلكف تعتبر  في زيادة ثركة األمـ، سيان أسا عامالن  التعميـ بإعتباره

 .ي تناكلت ا ستثمار في رأس الماؿ البشرم مف أكلى النظريات التبيكر" 

 :1961عام  ( Schultz)إسيامات 1.13.2 

 1961شكلتز تقديـ تفسيرات أكثر فعالية في نظرية االستثمار في التعميـ عاـ حاكؿ ا قتصادم 

لتكضيح الزيادة في الدخؿ بالتركيز عمى المككنات الغير مادية كالتي إصطمح عمييا" رأس الماؿ 

كأشار إلى أىمية التعميـ كاعتبر أف التعميـ أفضؿ كسائؿ االستثمار في رأس الماؿ البشرم،  ".البشرم

كمف أجؿ تحقيؽ ىذا فقد ركز أبحاثو األكلى عمى  في تككيف رأس الماؿ البشرم كقيمتو االقتصادية.

ية ناجمة عف العماؿ المزارعيف في الكاليات المتحدة االمريكية، ككنتيجة الحظ أف زيادة في ا نتاج

كلقد ذكر شكلتز أف النمك  االستثمار في األفراد مف خالؿ تعميـ المزارعيف كتزكيدىـ بمنح دراسية.

في زيادة ما كد الى السرعة يع  1929،1957االقتصادم الذم حدث في الكاليات المتحدة عامي 

لنمك االقتصادم كراس ، كبيف مدل االرتباط القكم بيف اأفراد القكل العاممة مف التعميـ حصؿ عميو
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الماؿ البشرم كالدكر الذم يمعبو عنصر التعميـ كعامؿ أساسي لتحقيؽ النمك، مما ادل الى تغيير 

 (.2007)القريشي، النظرة لمتعميـ مف ككنو استيالكا الى احد العكامؿ اليامة التي يجب االستثمار فييا

قد بنى شكلتز عائد االقتصادم لمتعميـ، ك تعتبر أبحاث شكلتز مف األبحاث الرائدة في مجاؿ قياس الك 

 (:2005حسف، نظريتو عمى ثالثة فركض أساسية ىي ) 

أف النمك االقتصادم الذم ال يمكف تفسيره بالزيادة في المدخالت لمادية يمكف تفسيره بالزيادة في  -

ف االختالؼ في إيرادات كمداخيؿ األفراد ال يم، ك خزكف المتراكـ لرأس الماؿ البشرمالم كف تفسيرىا ا 

يمكف تحقيؽ العدالة في الدخؿ مف خالؿ زيادة ، ك ماليـ البشرمباختالؼ مقدار استثماراتيـ في رأس

 ر البشرم(.يرأس الماؿ البشرم إلى رأس الماؿ المادم)غ

كالتي صنفيا إلى شكلتز في نظريتو عمى التعميـ بإعتباره إستثمار لراس الماؿ البشرم  كعمية ركز

لصحة، التدريب كالتككيف أثناء العمؿ، التعميـ الرسمي، تعميـ الكبار، اليجرة )ا:خمسة أشكاؿ ىي

عتبر شكلتز أف مدخالت سكؽ العمالة تزيد االفراد كثيرا الف الكميات  كالتنقؿ مف أجؿ فرص العمؿ(. كا 

 المجتمع تزيد مف الميارات المنتجة لمطالب كىي جذكر النقاش في نظريتو حكؿ دكر التعميـ في

ف أأف التحميؿ االقتصادم لمتعميـ يجب   كيرل شكلتز .، كركز في تحميمو عمى التعميـ الرسميمعالمجت

 :التي تدخؿ في مجاؿ التعميـ مف المكارديأخذ في الحسباف نكعيف 

كساب المعارؼ كالميارات -  .كؿ المكارد الضركرية التي تدخؿ في مجاؿ إتماـ التعميـ كا 

يرادات فرص العمؿ ال - ضائعة عمى الفرد كالتي كاف لو فرصة الحصكؿ عمييا لك كؿ مداخيؿ كا 

 (. 2010إستغميا كلـ يمتحؽ بالتعميـ )دىاف،
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 .1964عام  (Becker) إسيامات بيكر 2.13.2

كؿ النشاطات التي يمكف  "بيكر"كأدرج  "شكلتز"عمى أفكار   1964في طرح نظريتو عاـ  "بيكر" أعتمد

نكاع االستثمارات يذكر التعميـ، التدريب في مكاف العمؿ، اليجرة، أف تنمي المكارد البشرية، كمف بيف أ

كحاكؿ بيكر التفسير العممي كالتجريبي لمفرضيات التالية ث عف معمكمات حكؿ األسعار كالصحة. البح

(Beckers, 1993:) 
 يتناسب األجر المثالي لمعامؿ طرديان مع مستكل الكفاءة، كيتزايد بمعدؿ متناقص مع العمر. -

 اسب معدالت البطالة عكسيا مع مستكل كفاءة العامؿ.تتن -

 يتجو منحنى األجكر نحك ا تجاه المكجب مع العماؿ المؤىميف كالمحترفيف. -

 ا ستثمار في رأس الماؿ البشرم أكثر تشكيقان مف االستثمار في رأس الماؿ المادم. -

بان أكبر مف التعميـ يغير الشباب مناصب عمميـ أكثر مف الكيكؿ، كبالتالي فيـ يتمقكف نصي -

 كالتدريب.

رأس الماؿ  ، أف1964في كتبة "رأس الماؿ البشرم" الذم تـ نشره عاـ " Becker"ككصؼ بيكر 

مثؿ المصانع كاآلالت كيستطيع الفرد االستثمار في رأس الماؿ   نتاج"المادية  لمكسائؿالبشرم مماثؿ" 

 .(  2001الرشداف،لتعميـ كالتدريب كالرعاية الطبية) البشرم مف خالؿ ا

قيمة إسياماتو في تطكير مفيكـ االستثمار في رأس الماؿ البشرم،  يتضح مف خالؿ تحميالت بيكر،

مكممة لو حيث الماؿ البشرم، كجاءت ابحاث بيكر  فبينما قاـ شكلتز بتقديـ نظرية االستثمار في رأس

االستثمار اقتصاديات ه لمتحميؿ في أنو أكضح بطريقة عممية كيفية استخداـ ىذه المفاىيـ النظرية كأدا

 االستثمار في التدريب.مف خالؿ  المكارد  البشريةفي 
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 التنافسية  القدرةالمبحث الثالث: 

 المقدمة14.2 

حيث لـ   Competitive Advantage نعيش حاليان في عصر أصبح يسكد فيو مفيكـ الميزة التنافسية

مف كمية معينة، كلكف أصبح مف الضركرم أف  ان ريجيعد يكفي أم فرد أف يككف مجرد متعمـ أك خ

كذلؾ  .يتميز األفراد، كأف يبحثكا جديان عف مصادر كمعينات ككسائؿ  تساعدىـ عمى تحقيؽ ىذا التميز

حتى يجدكا مكانا متميزان في الحياة، سكاء كاف ىذا المكاف يتمثؿ في كظيفة متميزة في شركة أك 

 (.1997) الطحالكم، ابراىيـ،  ميزان مؤسسة متميزة يؤدم فييا عمالن مت

 :والميزة التنافسية القدرة التنافسيةتعريف  1.14.2

يعرؼ "عمي السممي" القدرة التنافسية ىي الميارة أك التقنية أك المكرد المتميز الذم يتيح لممنظمة إنتاج 

ف ىؤالء المنافسيف مف قيـ كمنافع لمعمالء تزيد عما يقدمو ليـ المنافسكف، كيؤكد تمييزىا كاختالفيا ع

كجية نظر العمالء الذيف يتقبمكف ىذا االختالؼ كالتميز، حيث يحقؽ ليـ المزيد مف المنافع كالقيـ التي 

 (.2001ما يقدمو ليـ المنافسكف االخركف) السممي،  تتفكؽ عمى

جديدة  اكتشاؼ طرؽانو تنشأ بمجرد تكصؿ المؤسسة إلى  "M.Porter"يكضحيا أما الميزة التنافسية ك 

أكثر فعالية مف تمؾ المستعممة مف قبؿ المنافسيف، حيث يككف بمقدكرىا تجسيد ىذا االكتشاؼ ميدانيان، 

 .(  M. Porter, 1993)حداث عممية إبداع بمفيكمو الكاسعكبمعنى آخر بمجرد إ

كىذا  خر،فيعرفكنيا :" العممية التي يكافح فييا كياف ما، لمتفكؽ عمى أ( 2014أما )سكيسي كالخفافي، 

دكلة، كاليدؼ ىك الفكز. كلكي تككف المنظمة منافسة،  الكياف يمكف أف يككف شخصا، أك منظمة، أك
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ينبغي عمييا أف تكفر عدة عكامؿ، مثؿ : القدرة، كالرغبة في الفكز، كالكالء، أك االلتزاـ، كتكفير المكارد 

 .المحددة"

ىي ا بداع، كخمؽ قيمة لمزبكف تفكؽ ما  ك أالجكىر الميزة التنافسية التعريؼ يركز عمى كنرل أف 

كىي تمؾ التي تتحقؽ جراء امتالؾ المنظمة لممكارد كالقدرات  ، كالتمايز بالمكارديحققو اآلخركف

 .كالكفاءات الجكىرية التي تستطيع استثمارىا لخمؽ قيـ كمنافع لمعمالء أعمى مما يحققو المنافسكف

نما فيما يتحقؽ مف أف األىمية لرأس الم ،كمف الجدير ذكره اؿ البشرم ال تكمف في المدخالت منو، كا 

مخرجات كنتائر، فمثال نجد التعميـ العالي يجعؿ األفراد الذيف لدييـ تحصيؿ جامعي متاحيف لكؿ 

، مما تقدـ يمكف القكؿ اف الطمب عمى المتعمميف كذكم شركات كال ميزة تنافسية في استخداميـ

ى غيرىـ كخاصة في ظؿ التقدـ التكنكلكجي كالعممي الذم نراه اليـك الميارات ىك اعمى مف الطمب عم

 (.2008)نجـ، كىذا يعني اف المتعمميف كذكم الميارات لدييـ فرصة اكبر لمحصكؿ عمى عمؿ 

 
يمكف صياغة تعريؼ ك  كعمية كاستناد لمتعريفات السابقة الخاصة بالميزة التنافسية أك القدرة التنافسية،

ىي مجمكع ما يمتمكو الخرير مف الميارات  افسية لمخريجيف في سكؽ العمؿ كما يمي:جديد لمقدرة التن

ضافة إلى ذلؾ القيـ كالسمكؾ التي يكتسبيا عف  كا بداعكالقدرات كالمعارؼ  التي يتطمبو تخصصو كا 

مف فرصة الحصكؿ عمى العمؿ كلكي يستطيع تمبية متطمبات  طريؽ التعميـ كالتدريب التي تمكنو

 العماؿ كاألمر الذم يجعؿ الخرير لو االفضمية.أصحاب ا

 :فجوة اإلنجاز العالمي 2.14.2

حدد البرفسكر" كاقنر" ) المدير المساعد في مجمكعة ىارفرد لقيادات التغير( ما اسماه" فجكة االنجاز 

كىي اليكة بيف ما تقدمو المدرسة مف تعميـ لطالبيا حتى  "The Global Achievement Gap" العالمي
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في أفضؿ حالتو كبيف ما يجب عمييـ اف يممككا مف ميارات مستقبمية تؤىميـ لالنخراط في سكؽ العمؿ 

 :(Wagner, 2009) يارات في سبعة ميارات أساسية كىي تمؾ الم حدد كقدبشكؿ سمس. 

  التعاكف عبر الشبكات المتنكعة ك المختمفة ك قيادة ، ي التفكير الناقد ك حّؿ المشكالتميارات ف

، ميارة االتصاؿ في الحديث ك المخاطبات المكتكبة، ك ريادة األعماؿالمبادرة ، تأثير التكّيؼال

 .التخيؿ الخاّلؽالفضكؿ ك  ،الدخكؿ ك الكصكؿ الى المعمكمة ك تحميميا

 :والتعميم وفجوة الميارات التنافسية لمخريجين القدرةالربط بين مفيوم  3.14.2

اليكة بيف  . كلعؿف لمميزة التنافسية، ىما الميارات كالمكارد المتميزةيمكف القكؿ بأف ىناؾ مصدريف اثني

ميارات الخريجيف كمتطمبات سكؽ العمؿ كالتي تـ تعريفيا كفجكة الميارات ترتبط بشكؿ كبير كميـ 

بالقدرة التنافسية اك الميزة التنافسية  كالتي يمثؿ التعميـ كالتعمـ كالمعرفة أىـ مصادرىا األساسية،  

ىما مرتبطاف بعالقة عكسية فكمما انحسرت فجكة الميارات كمما زادت القدرة التنافسية لمخريجيف فكال

 كالعكس بالعكس. 

 النظري اإلطار مع فرضيات الدراسة مناقشة15.2  

رأس الماؿ  تنميةبالعكدة إلى الفرضية الرئيسية االكلى لمدراسة، حكؿ طبيعية إسياـ التعميـ العالي في 

التنافسية، نجد أف االطار النظرم قد تطرؽ ليذه العالقة، باعتبار أف الجامعات القدرة زيز البشرم كتع

كقادرة عمى  ىي المصدر االساسي في تككيف راس الماؿ البشرم كاكتسابو المعارؼ كالميارات المطمكبة

 دمة المجتمع كخالرتباطيا بالبحث العممي مف خالؿ ادائيا لكظائفيا ك  تبعا لتخصصو الجامعي،االبداع 

ف إكساب الطالب المعارؼ كالميارات التي تقكد إلى مينة معينة تؤمف لو فرصة تعزيز  القدرة  كا 

التنافسية كتفتح لو مجاالت المستقبؿ كيعتبر األساس في ذلؾ التعمـ لذلؾ فمف الضركرم لزيادة معارؼ 

بكاقعيـ مف خالؿ تييئة  كميارات كخبرات الطالب مف خالؿ تغيير الركتيف الدراسي كربط الطالب
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بيئات تعميمية لمتطبيؽ العممي كىنا يصبح رصيد تعميـ األفراد رصيد كبير لالنتقاؿ مف مينة الى أخرل 

مكانيات أكسع لمحصكؿ عمى فرصة عمؿ  .) تعدد الخيارات( مما يفتح ليـ آفاقان جديدة كا 

ف خالؿ كظيفة الجامعة كىي ، فتتككف ىذه العممية معممية  اكتساب المعارؼ كالمياراتأما عف 

إنتاجيا كتكليدىا مف خالؿ البحث  فيالتدريس كالمكاد العممية كليس مجرد نقؿ لمعرفة بؿ المساعدة 

كمف خالؿ التخطيط في كيفية اكتساب الميارات المطمكبة  العممي لتككيف راس الماؿ البشرم الثقافي.

لتحقيؽ  رنا أف أداء الخريجيف الممتاز نتيجةإذا إعتب ،ايجابيبشكؿ مباشر عمى الخريجيف كتأثيرىا 

تطكير أعضاء ىيئة التدريس، كتطكير المنير الدراسي حسب متطمبات االىداؼ كالخطة االستراتيجية ك 

في الطالب إذا حصؿ  ان بالخدمات ا دارية كالطالبية بالجامعة. كيككف ىذا االثر مباشر  العمؿ، كالرقي

التنافسية  يعزز قدرتوكاكتساب القدرة عمى االبداع مما  ،كالميارات ،كالمعارؼعمى المعمكمات،  الطالب

كىكذا تككف الجامعة تجربة حياتية متكاممة يعيشيا الطالب خالؿ سنكات دراستو فييا  في سكؽ العمؿ.

بكؿ تفاصيميا، متفاعال مع أنشطتيا، كمستفيدان مف برامجيا، لينقؿ ذلؾ إلى مجتمعو الكبير، عندما 

 . لحياة العممية بعد التخرجينخرط في ا
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 الدراسات السابقة 16.2 

 سيتـ استعراض مصادر الدراسات السابقة كتحميميا كذلؾ عمى النحك التالي:

  :الدراسات الفمسطينية 1.16.2

( بعنوان:أثر المشاريع  التنموية الممولة دوليًا عمى رفع الميزة التنافسية 2015كردية،)دراسة  -

 .سوق العمللمخريجين في 

ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر المشاريع التنمكية الممكلة دكليان عمى رفع الميزة التنافسية  تيدؼ 

لمخريجيف في سكؽ العمؿ، كقد تـ اتباع المنير الكصفي التحميمي في ىذه الدراسة، كلتحقيؽ أىداؼ 

خريجيف المستفيديف مف الدراسة فقد صممت استبانة، كزعت عمى مجتمع الدراسة المككف مف ال

المشركع مف خريجي قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، كخمصت الدراسة الى كجكد أثر ذك 

بناء قدرات  )برامرداللة إحصائية لمبرامر التي تقدميا المشاريع التنمكية الممكلة دكليا المتمثمة في 

 ، برامر ا رشاد الكظيفي كالمينيالخريجيف المينية كالحياتية، أياـ التكظيؼ لمخريجيف الجدد

لمخريجيف، برامر احتضاف المشاريع الصغيرة لمخريجيف( عمى رفع الميزة التنافسية لمخريجيف في سكؽ 

العمؿ. كما كأظيرت الدراسة ترتيب المتغيرات المستقمة حسب أىميتيا مف كجية نظر الخريجيف كأثرىا 

الخريجيف المينية كالحياتية، برامر احتضاف المشاريع  عمى رفع الميزة التنافسية )برامر بناء قدرات

 .كالمينيالصغيرة لمخريجيف، أياـ التكظيؼ لمخريجيف الجدد، برامر ا رشاد الكظيفي 

( بعنوان: دور الجامعة اإلسالمية في تنمية بعض القيم من وجية نظر 2007دراسة) عاجز،  -
 .طمبتيا

القيـ التي تنمييا الجامعة ا سالمية لدل طمبتيا مف كجية ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ  تيدؼ 

الجامعة   نظرىـ، ككذلؾ الكشؼ عما إذا كانت ىناؾ فركؽ بيف متكسطات درجات الطمبة، نحك دكر
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نكع  األكاديمي، المستكل في تنمية بعض القيـ لدييـ، مف كجية نظرىـ تعزل إلى متغيرات الجنس،

 استخداـ المنير الكصفي التحميمي.تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ الكمية، المنطقة التعميمية. كل

الشعكر بالرضا  أف أىـ قيمتيف تنمييما الجامعة لدل طمبتيا: :كتكصمت الدراسة إلى النتائر التالية 

بقضاء اهلل كقدره، كاالعتقاد بأف رضا اهلل مف رضا الكالديف، كما تبيف أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا 

 الطالب نحك دكر الجامعة في تنمية القيـ لدل طمبتيا، مف كجية نظرىـ، تعزل إلى في استجابات

عاممي الجنس، كالمنطقة التعميمية. كلكف تكجد فركؽ تعزل إلى نكع الكمية كذلؾ لصالح كميات العمـك 

 الشرعية عمى الكميات ا نسانية، كلصالح الكميات ا نسانية عمى الكميات التطبيقية. 

بعنوان: دور الجامعات الفمسطينية في تنمية رأس المال البشري من 2013) الصبح،  دراسة)  -

 في محافظة غزة.وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 

دكر الجامعات الفمسطينية في تنمية رأس الماؿ البشرم مف كجية نظر  الدراسة إلى إبرازتيدؼ  

مف دكر الجامعات الفمسطينية أعضاء ىيئة التدريس، كذلؾ الكشؼ عف المعكقات التي تحد 

بمحافظات غزة في تنمية رأس الماؿ البشرم، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنير 

جاء دكر الجامعات :كتكصمت الدراسة إلى النتائر التالية، الكصفي التحميمي، مستخدمة استبانو

ة التدريس بدرجة متكسطة حيث الفمسطينية في تنمية رأس الماؿ البشرم مف كجية نظر أعضاء ىيئ

تكجد فركؽ حكؿ الدكر الذم تقكـ بو الجامعات الفمسطينية ك (، %66.00بمغت الدرجة الكمية )

بمحافظات غزة في تنمية رأس الماؿ البشرم مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس تعزل إلى متغير 

 .الكمية

مبة الجامعة اإلسالمية بغزة حول ( بعنوان: استطالع آراء ط2012 ،أبو دقة وآخرون )دراسة -

 عد التخرج والتي أجريت في فمسطين.الجامعة وفرص العمل ب
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الدراسة إلى التعرؼ عمى تقديرات طمبة حكؿ البرامر األكاديمية كالبيئة الجامعية بالجامعة  تيدؼ 

التي تقكـ بيا  االسالمية بغزة، كدراسة أسباب التحاؽ الطمبة بالجامعة ا سالمية بغزة، كتكضيح الجيكد

الجامعة ا سالمية في الخريجيف. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنير الكصفي التحميمي، كتـ 

كمف أىـ النتائر  ـ.2009تطبيؽ استبانة عمى جميع خريجي كخريجات الجامعة ا سالمية بغزة لعاـ 

في الجامعة االسالمية أكثر العكامؿ التي تكصمت إلييا الدراسة: أرجع الطمبة أسباب االنضماـ لمدراسة 

في رفع ميارات) التفاعؿ االيجابي مع  اسيمت، أف الجامعة ية ىك السمعة األكاديمية لمجامعةأىم

، كما بينت أف كر، كالتكيؼ مع المكاقؼ الطارئة( البيئة كالمجتمع، كاالعتماد عمى النفس في كافة األم

ف ميارات ) النقد المكضكعي كالمغة ا نجميزية ) محادثة الجامعة لـ تساىـ بشكؿ كير في تنمية كؿ م

 .فقط مف أفراد العينة %56 ككتابة( حيث جاءت النسبة حكالي 

وأجريت في ( بعنوان:" الخريجون وسوق العمل" 2012دراسة ) وزارة الخارجية والتخطيط،  -

 فمسطين )محافظات غزة(.

قطاع غزة كمان كنكعان في محاكلة لكضع حمكؿ مشكمة الخريجيف في  الدراسة إلى استقصاءتيدؼ  

خالقة في ىذا المضمار، كقد قاـ الباحثكف بتحميؿ المؤشرات الرقمية المتعمقة بالخريجيف كسكؽ 

انات لقياس مجمكعة مف ستبكما كظفكا مجمكعة مف االكاستخدمت الدراسة المنير التحميمي، العمؿ، 

ـ الجامعي كسكؽ العمؿ، كمف أىـ النتائر التي تكصمت إلييا كالتعمي، المتغيرات في مجاؿ التعميـ العاـ

رؤساء األقساـ ء ك فيما يتعمؽ بدكر الخطط االكاديمية المصصمة جاءت درجة المكافقة لمعمدا الدراسة:

قساـ عمى بناء الخطط % مف العمداء كرؤساء اال82، كما أكد  77%عالية بنسبة تجاكزت 

% مف العمداء كرؤساء األقساـ 83الميارات كالمعارؼ، كأكد حكالي عمى اساس التكازف بيفاالكاديمية 

 عمى احتكاء الخطط األكاديمية عمى متطمبات تصقؿ ميارات الطمبة التي تمـز سكؽ العمؿ، كفي

جاءت درجات مجاؿ تكفر ميارة المغة االنجميزية في الخرير كالتي تعد متطمبان رئيسان لسكؽ العمؿ 
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الميارات في المناىر الجامعية صنفت عمى أنيا مرتفعة نسيبا مف كجية نظر ، تكفر المكافقة متدنية

مف الخريجيف  %49، فيما يتعمؽ بسكؽ العمؿ الفمسطيني أكد %88العمداء كرؤساء األقساـ بنسبة 

  يا قبؿ التخرج، كما اعتبر لالعامميف انيـ لـ يكف لدييـ تصكر حكؿ طبيعة الكظيفة التي سيشغمك 

  .ـ لـ يتمقكا تدريبا دكريا مالئمامنيـ اني  54%

( بعنوان: دور التعميم الجامعي في اكتساب الخريجين لميارات 2009دراسة )عطوان والفميت،  -

 ي أجريت في فمسطين) محافظات غزة(.التعمم الذاتي والت

تحديد الدراسة إلى بياف دكر التعميـ الجامعي في اكتساب الخريجيف  لميارات التعمـ الذاتي ك تيدؼ  

ميارات التعمـ الذاتي الالزمة لمخرير الجامعي، كبياف مدل اكتساب الخريجيف لميارات التعمـ الذاتي، 

إضافة إلى تكضيح الفركؽ بيف األقساـ األدبية كاألقساـ العممية في مدل اكتساب ميارات التعمـ 

خمسة لذاتي مكزعة عمى حيث تـ تحديد ميارات التعمـ ا ،كاستخدمت الدراسة المنير الكصفي الذاتي.

( خريجا كخريجة مف خريجي 250، كتطبيقيا عمى عينة الدراسة مف )محاكر، كتضمينيا في استبانة

 :كميات التربية بالجامعات الفمسطينية في محافظات غزة. كمف أىـ النتائر التي تكصمت إلييا الدراسة

اء متكسطان، أف المحكر المتضمف أف المستكل العاـ الكتساب الخريجيف لميارات التعمـ الذاتي ج

لميارات حؿ المشكالت كاتخاذ القرار جاء في المرتبة األكلى بنسبة مرتفعة، بينما جاءت الميارات 

نشطة كالخبرات في المرتبة الثاني بنسبة مرتفعة، كجاء المحكر المتضمف لميارات المتعمقة باال

ي أما ميارات الحاسكب كا نترنت فكانت ف االتصاؿ كالتكاصؿ في المرتبة الثالثة بنسبة متكسطة،

 المرتبة األخيرة بنسبة منخفضة .
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ات الفمسطينية في عممية ( بعنوان: دور مناىج كميات التربية في الجامع2009دراسة )األستاذ،  -

 التنمية".

عمى دكر مناىر كميات التربية في الجامعات الفمسطينية في تحقيؽ  الدراسة إلى التعرؼتيدؼ  

ر أساتذة الجامعات، كالمعكقات التي تحكؿ دكف قياميا بدكرىا في إحداث امستدامة مف منظاللتنمية ا

تنمية. كالتعرؼ عمى اآلليات التي تعززىا. لذا فقد اقتصرت الدراسة عمى أساتذة الجامعات الفمسطينية 

اؼ الدراسة، كلتحقيؽ أىد بغزة كالتي تضـ الجامعة ا سالمية كجامعة األزىر كجامعة األقصى

منير الكصفي، فتـ اختيار عينة عشكائية بسيطة مف مجتمع الدراسة.فتككنت الاعتمدت الدراسة عمى 

كمف أىـ النتائر التي تكصمت إلييا لجمع البيانات،  ( عضكان، كلقد تـ إعداد استبانة 120العينة مف )

إحداث التنمية ككؿ يعادؿ  الدراسة: أف دكر مناىر كميات التربية في الجامعات الفمسطينية في 

 أف دكر مناىر كميات التربية في الجامعات الفمسطينية في التنمية الثقافية احتؿ المرتبةك %، 75.1

التنمية االقتصادية احتؿ المرتبة الثالثة، أف دكرىا ك احتؿ المرتبة الثانية، ، التنمية االجتماعية األكلى

  في التنمية السياسية احتؿ المربة الرابعة.

 

 :الدراسات العربية 2.16.2

ة الطالب" دراسة حالة جامعة ( بعنوان: دور الجامعة في بناء شخصي2014الشاماني، )دراسة  -

 طيبة.

ىذه الدراسة إلى استقصاء دكر الجامعة في بناء شخصية الطالب مف الجكانب المختمفة  كفؽ  تيدؼ 

ؼ إلى طبيعة الفركؽ المكجكدة بيف آراء الطمبة حكؿ آراء عينة مف طمبة كمية التربية بجامعة طيبة، كالتعر 

دكر الجامعة في بناء شخصية الطالب التي يمكف أف تعزل إلى متغيرات: النكع، كالمستكل الدراسي، 

كقد استخدـ الباحث المنير الكصفي التحميمي، كألغراض جمع البيانات أعّد استبانة  .كالمعدؿ التراكمي
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خصية ىي: المعرفية، كالكجدانية، كالميارية، كقد تـ التحقؽ مف خصائصيا مكزعة عمى ثالثة جكانب لمش

( طالب ك طالبة مف طمبة المستكييف األكؿ كالثامف  356السيككمترية ثـ تطبيقيا عمى عينة مككنة مف ) 

ا في الكمية. بينت النتائر أف دكر الجامعة يقع في المستكل المتكسط في الجانب المعرفي، بينما يقع دكرى

في المستكل الضعيؼ في الجانب الميارم، أما بناء الجانب الكجداني فيك يقع في المستكل القكم، 

كأظيرت النتائر عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات الطمبة لدكر الجامعة في بناء شخصية 

 .الطالب، مف الجكانب المذككرة تعزل لمتغير النكع

"إجراءات توجيو مشاريع التخرج في الجامعات الفمسطينية  :( بعنوان2013دراسة )األغا، وحرارة،  -

 .لتمبية متطمبات التنمية

الدراسة إلى إبراز سبؿ النيكض بمشاريع التخرج في الجامعات الفمسطينية لتمبية متطمبات التنمية،  تيدؼ 

لتي تحكؿ نسر ركابط كتكضيح معكقات المشاريع البحثية في الجامعات الفمسطينية، كتحديد العراقيؿ ا

براز سبؿ التخمص مف معكقات المشاريع البحثية  مثمرة كىادفة بيف المشاريع البحثية كقطاعات التنمية، كا 

كقطاعات التنية الحككمية كالخاصة، كتحديد سبؿ الكفيمة بربط المشاريع البحثية بالجامعات بمتطمبات 

يؽ بيف الجامعات كقطاعات التنمية المختمفة. كمف أىـ التنمية، كاقتراح استراتيجيات كاقعية لكيفية التنس

النتائر التي تكصمت إلييا الدراسة: أف ىناؾ صعكبات في التعاكف بيف الجامعات كقطاعات التنمية 

 المختمفة. كجكد معكقات لتنشيط حركة مشاريع التخرج ترتبط بنكاحي مالية كفنية كتنظيمية.

نوان: دور الجامعة في تنمية رأس المال البشري لتحقيق ( بع2012 بركان، دراسة )ابراىيمي، -

 دامة )دراسة حالة جامعة المسيمة(.التنمية المست

الدراسة إلى إبراز مضمكف األدكار التي تستطيع الجامعة القياـ بيا لتنمية رأس الماؿ البشرم، تيدؼ  

، كمف جية أخرل كىذا مف خالؿ عرضنا لكظائؼ الجامعة في التككيف كالبحث العممي مف جية

عالقتيا بالمحيط مف خالؿ الشراكو مع مؤسسات المجتمع كتزكيد سكؽ العمؿ بالكفاءات مف اجؿ 
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تحقيؽ التنمية المستدامة. كالتعرؼ مدل مساىمة الجامعة في تنمية راس الماؿ البشرم مف خالؿ 

 المكضكع ىذا لمعالجةك  كظيفتي البحث العممي كالتككيف، كمدل المساىمة الفاعمة في تنمية المجتمع.

أىـ النتائر التي تكصمت إلييا الدراسة: التركيز عمى  كمف التحميمي، الكصفي المنير عمى االعتماد تـ

كظيفة التككيف الجامعي عمى حساب البحث العممي، أما فيما يخص الكظيفة الثالثة لمجامعة فقد الحظنا 

بينما ىناؾ بعض عالقات التعاكف مع  إنفصاال بيف الجامعة كمحيطيا االقتصادم كاالجتماعي،

 جامعات أجنبية. 

" واقع دور الجامعات في تنمية مجتمع المعرفة دراسة  :( بعنوان2012دراسة) التميمي،  -

 .استطالعية آلراء عينة من أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات العراقية"

رفية في مجاالت تكليد المعرفة كتنمية الدراسة إلى استطالع كاقع دكر الجامعات في التنمية المع تيدؼ 

عداد الفرد المزكد بالمعرفة المتطكرة، إضافة إلى التعرؼ إلى الفركؽ في تقييـ دكر  مجتمع المعرفة، كا 

الجامعات في التنمية المعرفية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا تبعا  لمتغيرات، الجنس، 

الدراسة استخداـ المنير الكصفي التحميمي كتـ إعداد التخصص، المكقع الجغرافي. كلتحقيؽ ىدؼ 

استبانو مف قبؿ الباحث كتطبيقيا عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات العراقية. كمف أىـ 

الدراسة: أف تقديرات أعضاء ىيئة التدريس لدكر الجامعات العراقية في تكليد  اليياالنتائر التي تكصمت 

متكسط. أف تقديرات أعضاء ىيئة التدريس لدكر الجامعات في تكليد المعرفة في المعرفة كاف بمستكل 

تنمية مجتمع المعرفة كاف بمستكل متكسط. أف تقديرات أعضاء ىيئة التدريس لدكر الجامعات العراقية 

 في إعداد الفرد كاف بمستكل قكل. 
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دني في تنمية الموارد البشرية من مدى إسيام التعميم العالي األر  ( بعنوان:2010دراسة ) لبانة،  -

 .وجية نظر الخريجين وأصحاب العمل

األردني في تنمية المكارد البشرية مف كجية  تيدؼ ىذه الدراسة إلى تعرؼ مدل إسياـ التعميـ العالي 

 ليذا الكصفي التحميمي، ىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيركلتحقيؽ أ نظر الخريجيف كأصحاب العمؿ.

خريجان عامالن في المؤسسات  1411تككنت العينة مف ، ك تصميـ استبانة لجمع البياناتتـ  الغرض

  الخريجيف عمىتقديرات كشفت النتائر عف كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف ك  .الحككمية كالخاصة

المجاؿ المعرفي تعزل لمتغير التخصص لصالح التخصصات العممية، كلمتغير الجنس لصالح 

كما كشفت النتائر عف كجكد فركؽ دالة  ،الجامعة لصالح الجامعات الحككميةالذككر، كلمتغير 

 .ا ناثإحصائيان بيف تقديرات الخريجيف عمى المجاؿ الميارم تعزل لمتغير الجنس لصالح 

 

 :الدراسات األجنبية 3.16.2

ي في شر بعنوان :" تنمية رأس المال الب (Abdullah & Ismail, 2011) دراسة عبد اهلل إسماعيل -

 الجامعات العامة الماليزية".

الختالفات في مفاىيـ تطكير رأس الماؿ البشرم، الذم يتـ التركيز عميو االدراسة إلى معرفة  تيدؼ 

كفاءة  كاديمية،  نتاج رأس ماؿ بشرم ذمفي البرامر األكاديمية التي يتـ عرضيا في الجامعات األ

كتـ الحصكؿ عمى البيانات باستخداـ استبانة تحميمي كاستخدمت الدراسة المنير الكصفي العالية، 

طبقت عمى عينة مف ) عمداء أقساـ، رؤساء أقساـ، مساعدم معدم برامر تربكية، مديرم مشاريع، 

محاضريف(. كأظيرت النتائر أف ىنالؾ اختالفات كاضحة ما بيف الجامعات كالبرامر التي يدرسيا 

تطكير رأس الماؿ البشرم. ككما أظيرت أف نقطة تركيز الطالب، كالتي مف المحتمؿ أف تؤدم إلى 
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االىتماـ برأس الماؿ البشرم يختمؼ مف جامعة ألخرل، حسب تنكع المجتمع كحاجاتو، فكؿ جامعة 

 تغطي جكانب مختمفة.

بعنوان: تنمية رأس المال البشري واالجتماعي لمكفاءة  (Raza & al, 2011) دراسة رازا وآخرين  -

 .لجامعات: أسس لتنمية المجتمع"، والتي أجريت في باكستانالذاتية لخريجي ا

ىدفت الدراسة إلى إظيار تطكرات رأس الماؿ البشرم كاالجتماعي لكؿ مف الطمبة كأرباب العمؿ مف  

حيث تنمية الميارات الفكرية، كالميارات الشخصية، كالميارات المينية، كتنمية الميارات االجتماعية 

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخداـ المنير الكصفي التحميمي كتـ إعداد جي الجامعات، لمكفاءة الذاتية لخري

كمف أىـ النتائر التي تكصمت إلييا الدراسة: أف الطمبة كأرباب العمؿ غير  استبانو مف قبؿ الباحث،

حصمت ميارات التنمية كفاءة الذاتية لخريجي الجامعات، راضييف تماما عف  تنمية رأس البشرم لم

كرية عمى أعمى مرتبة، في حيف حصمت تنمية الميارات الشخصية عمى أدنى مرتبة، كحصمت الف

التنمية االجتماعية كالمينية عمى مرتبة متكسطة. كمف أىـ التكصيات التي أكصت بيا الدراسة: 

 ضركرة التركيز عمى تنمية رأس الماؿ البشرم في الميارات الشخصية كاالجتماعية كالمينية.

يجيريا: وان: تنمية رأس المال البشري في نبعن (Aluko & Aluko,2011)ليوكو وأليوكو دراسة أ -

 .التحدي األعظم لنيجيريا

 ان الدراسة إلى فحص الحجر كالمجادالت حكؿ كيؼ يتـ تخطيط رأس الماؿ البشرم ليككف مصدر  تيدؼ 

كلت الدراسة المحاكر اآلتية: الحادم كالعشريف في االقتصاد العالمي. كتنا القرفلمميزة التنافسية في 

كلتحقيؽ  .تعريؼ رأس الماؿ البشرم، التنمية المستدامة، العالقة بيف تنمية القدرات كالتنمية البشرية

أف التعميـ يسيـ  كمف أىـ النتائر التي تكصمت إلييا الدراسة: ىدؼ الدراسة استخداـ المنير الكصفي

ككف ذا جكدة عالية لتمبية طمب السكؽ لمميارات العالية، بشكؿ كبير في التطكر كاالستدامة، كيجب أف ي
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ضعؼ التنسيؽ بيف ا دارات الحككمية المعنية كجيات التمكيؿ كا شراؼ عمى الجامعات، أف التعميـ 

العالي أداة جكىرية كميمة لتطكير كتحسيف إنتاجية أم ميمة. كمف أىـ التكصيات التي أكصت بيا 

 عادة تكجيو بحكث المعاىد بحيث تككف أبحاثيـ متاحة لمجامعات التي  أف ىناؾ حاجة ممحو الدراسة:

في مناطقيـ لغرض البحكث التعاكنية لتمبية الحاجة مف الصناعة، رصد ميزانيات لتطكير كزيادة جكدة 

 التعميـ العالي.

ة بعنوان: تحميل مؤشرات تنمي (Puiu & Paraschivescu, 2010)دراسة بيوأيو وباراسشيفيسكيو  -

 .رأس المال البشري لجامعة جورج أكوفيا في اكاو"، والتي أجريت في رومانيا

الفكرم كىك رأس الماؿ البشرم  الماؿ الدراسة إلى تحميؿ مؤشرات تنمية أحد مككنات رأس تيدؼ 

كاستخدمت تحميؿ الكثائؽ كأداة  كاستخدمت الدراسة المنير التحميمي،لجامعة جكرج أككفيا في باكاك، 

أنو رغـ صغر حجـ جامعة أككفيا في باكاك إال  أىـ النتائر التي تكصمت إلييا الدراسة:كمف  ة،لمدراس

عمى المساىمة في تطكير التعميـ العالي في منطقتيا مف  ان قادر  ان أنيا تمتمؾ رأس الماؿ البشرم قكي

كتكيفيا مع  خالؿ مساىمتيا في التدريب الميني كالتدريب العممي لممكارد البشرية في سكؽ العمؿ،

عمى تنفيذ  التغيرات الييكمية الناجمة عف التقدـ التكنكلكجي كالعممي. كأكصت الدراسة الييئة التدريسية

 بدأ أساسي كىك التعمـ مدل الحياة.نشاطات بشكؿ مستمر مف منطمؽ م

رأس سترالية لتنمية بعنوان :" الدور الثالث لمجامعات اال (Gunaskara, 2004 )دراسة جانسيكرا  -

 المال البشري.

الدكر الثالث لمجامعات االسترالية، كالذم يتضح مف خالؿ تنمية رأس  الدراسة إلى استكشاؼ تيدؼ 

دراسة  الماؿ البشرم، كالذم يأتي بعد دكر الجامعات في التعميـ كالبحكث كاستخداـ الباحث أسمكب

رأس الماؿ البشرم) جامعة غرب ة في استراليا لبياف دكرىا في تنمية الحالة، لثالث جامعات رئيس

كاستخدمت تحميؿ كاستخدمت الدراسة المنير التحميمي، سدني، جامعة كلنجكنر، جامعة تشالزسترؼ(، 
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بيف ادكار الجامعات، فجامعة كلنجكنر تركز  ان نتائر أف ىناؾ تباينالكأظيرت الكثائؽ كأداة لمدراسة، 

تماعي، في حيف تركز جامعتي غرب سدني عمى تنمية ميارات الطمبة في الجانب العممي كاالج

كعزل الباحث ذلؾ إلى اختالؼ أىداؼ الجامعات كما ىك .  جانب ا جرائيالكتشالزستكؼ عمى 

مناسب لجامعة ما قد ال يتاسب مع جامعة أخرل. كمع ذلؾ أكد عمى دكر ىذه الجامعات في تنمية 

 .رأس الماؿ البشرم 

 

 :ةالسابق الدراسات عمى التعقيب5.16.2 

مف  خالؿ المراجعة كالدراسة المتأنية لمدراسات السابقة يتضح أنيا تتشابو مع الدراسة الحالية في تناكؿ 

الدراسات عمى أىمية المكاءمة بيف نكاتر التعميـ  كما أجمعت .دكر التعميـ في الجامعات الفمسطينية

كما أجمعت الدراسات عمى  .كاالقتصادية البشرية ة السكؽ المحمي كمتطمبات التنميةالعالي كحاج

 ضركرة إعادة النظر في الخطط األكاديمية لمجامعة، لمتالءـ مع متطمبات التنمية.

الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة مف حيث المنير المتبع في الدراسة كىك  اختمؼ -

بذلؾ ك .2011)مع دراسة  )دراسة رازا كآخريف، اختمفت ، حيث االستكشافيالمنير الكصفي 

حيث  ( 2012كزارة الخارجية كالتخطيط،)  ،(Puiu&Paraaschivescu, 2010) تختمؼ عف دراسة

 .استخدمت المنير التحميمي

كمف حيث أداة الدراسة، فقد اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة مف حيث االداة  -

 2012).)التميمي، ،(2012، )أبك دقة كآخركفاالستبانو، حيث اتفقت مع دراسةالمستخدمة كىي 

كمف حيث مجتمع الدراسة، فقد تميزت الدراسة الحالية باختالؼ مجتمع الدراسة عف الدراسات  -

 السابقة، حيث تمثؿ مجتمع الدراسة مف )طمبة الجامعة سنة رابعة فما فكؽ في الكميات المينية (،
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،)بركات،  2009)األستاذ،) دراسةدراسات السابقة، حيث يتككف مجتمع كبذلؾ فيي تختمؼ عف ال

 .أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة( مف 2013الصبح، )، 2011)كعكض،

 :الحالية لمدراسة التميز أوجو 6.16.2 

 :يمي بما السابقة الدراسات عف الدراسة ىذه تميزت

دكر التعميـ العالي مف خالؿ كظائفو كأىدافو كمككناتو في  كىك كحيكمميـ  جانب في تبحث أنيا .1

رأس الماؿ البشرم المككف مف) المعارؼ كالميارات كالقيـ كالسمكؾ كا بداع( كبالتالي يؤدم  ميةتن

 إلى تعزيز القدرة التنافسية لدل الطمبة الخريجيف.

رأس الماؿ البشرم في كاحدة مف الجيات الحيكية  كتنمية الجامعيتناكلت دكر التعميـ أنيا  .2

الغربية، كىي الجامعات الفمسطينية في محافظة ضكاحي  كالضركرية لمتنمية المستدامة في الضفة

 القدس) جامعة القدس(.

اختمؼ الدراسة عف الدراسات السابقة في األىداؼ التي تسعى لتحقيقيا، فقد جاءت األىداؼ  .3

الفرعية لمدراسة منبثقة مف اليدؼ الرئيس الذم يتمثؿ في فحص االثر الذم يمعبو التعميـ العالي في 

رأس الماؿ البشرم كتعزيز القدرة التنافسية لدل الطمبة الخريجيف. فقد اختمفت متغيرات  تنمية

الدراسة حيث أف المتغير الرئيس المستقؿ ىك التعميـ العالي بكافة عناصره كمككناتو كالمتغيرات 

 .جيفالتابعة مككنات رأس الماؿ البشرم ) المعرفة كالميارة كالقيـ كالسمكؾ كا بداع( لدل الخري
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 الفصل الثالث

 منيجية واجراءات الدراسة

 مقدمة 1.3

تعريؼ يا يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفا مفصال لإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في تنفيذ الدراسة، كمن

منير الدراسة، كمصادر جمع البيانات، ك قياس المتغيرات، ككصؼ مجتمع الدراسة، كتحديد عينة 

 اسة، كالتأكد مف صدقيا كثباتيا، كاألساليب االحصائية التي استخدمت .الدراسة، كاعداد أداة الدر 

 منيج الدراسة 2.3

كبالتالي فإف ىذه  ،اغراض ىذه الدراسةكىذا ما يناسب  الستكشافيا الكصفي المنير تعتمد الدراسة

راس الماؿ البشرم  تنميةفي  الجامعي الدراسة ىي كصفية استكشافية مف اجؿ كصؼ دكر التعميـ

 كيمكف تكضيحيا كما يمي: جديدةككيفية تعزيز القدرة التنافسية الستكشاؼ نتائر 

راس ماؿ البشرم ككيفية تعزيز القدرة التنافسية، ليتمكف  تنميةمف خالؿ كصؼ دكر التعميـ في  وصفي

 القارئ مف فيـ كؿ مف المصطمحيف كالتعرؼ عمييما كعمى الجكانب المتعمقة بيما.

راس الماؿ البشرم  تنميةدكر التعميـ في الستكشاؼ كالكصكؿ الى النتائر عف ؿ امف خال استكشافي

يعد شكالن مف أشكاؿ البحث التي يتـ إجراؤىا عف المشاكؿ التي لـ يتـ  كالذم .كتعزيز القدرة التنافسية

تحديدىا بكضكح. كيساعد البحث االستكشافي عمى تحديد أفضؿ تصميـ لمبحث، كطريقة جمع 

حديد المكاضيع لمكصكؿ الى معرفة الظاىرة  اك اكتساب رؤية جديدة لمحصكؿ عمى أفكار كت ،البيانات
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كتقييـ الظكاىر في ضكء جديد. كنظرنا لطبيعتو األساسية، فإف البحث  ،جديدة؛ لطرح األسئمة

(Saunders, 2012). 

 مصادر جمع البيانات 3.3

ة، كلمعالجة ا طار النظرم لمبحث : البيانات التي تجمع مف الجيات الرسميالمصادر الثانوية .1

لجكء إلى مصادر البيانات الثانكية كالتي تتمثؿ في تجميع مخرجات التعمـ لمكميات الشاممة بعينة 

الدراسة في جامعة القدس، كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العالقة كالكتب العممية با ضافة إلى 

 ةالمنشكر  االعتماد عمى المقاالت كالدكريات كالتقاريرالرسائؿ الجامعية المحمية كالخارجية، كما تـ 

عمى المكاقع االلكتركنية العممية المتخصصة، كذلؾ مف اجؿ كضع الدراسة في إطارىا كمساعدة 

 القارئ عمى فيميا.

: التي تعتبر بيانات غير معالجة كجمعت مف مصادرىا االصمية، كلمعالجة المصادر األولية .2

إلى جمع البيانات األكلية مف خالؿ ا ستبانة كأداة رئيسية  تـ المجكءكع الجكانب التحميمية لمكض

ليذا الغرض  .(Saunders, 2012) لمبحث، صممت خصيصا ن

 مجتمع الدراسة  4.3

يتككف مجتمع الدراسة مف طمبة السنة الرابعة فما فكؽ في الكميات المينية )كمية طب االسناف، كمية 

رم، كمية الصيدلة، كمية الحقكؽ، كمية العمكـ التربكية، كمية األعماؿ الميف الصحية، كمية الطب البش

كطالبة كما ىك كاضح  ان ( طالب 1772كاالقتصاد، كمية اليندسة( في جامعة القدس، كالبالغ عددىـ )

تـ الحصكؿ عمى ىذا الكشؼ مف عمادة القبكؿ كالتسجيؿ في  ( حيث2.3( )  1.3في الممحؽ)

 .2016/2017اسي جامعة القدس لمعاـ الدر 
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 عينة الدراسة  5.3

النتائر  اف تككف العينة ممثمة ىك تعميـ كمعنىتـ اختيار عينة الّدراسة بحيث تككف ممثمة لمجتمعيا 

 ،كتككف النتائر قريبة مف المجتمع كامالن كالحصكؿ عمى نتائر افضؿ كأدؽ عمى باقي افراد المجتمع

تككف العينة ممثمة مف اجؿ تطبيؽ العينة العشكائية الطبقية بناء عميو، فرضنا في ىذه الدراسة عمى اف 

ثـ تقسيـ مجتمع الدراسة عمى طبقات حسب الكميات المشمكلة في مجتمع الدراسة كمف ثـ اختيار عينة 

، يستخدـ ىذا النكع مف العينات كثيرا في حالة مف كؿ طبقة مف الطبقات المشمكلةمنتظمة عشكائية 

 .البحث أم تباينيـ عدـ تجانس أفراد مجتمع

، طبقية مف حيث ينات بالطريقة العشكائية الطبقيةباالعتماد عمى األسس ا حصائية الختيار الع 

)كمية طب االسناف، كمية الميف الصحية، كمية الطب البشرم، كمية الصيدلة، كمية الكمية متغير نكع 

 .اليندسة( الحقكؽ، كمية العمـك التربكية، كمية األعماؿ كاالقتصاد، كمية

%( مف حجـ المجتمع االحصائي،  17.8( طالب كطالبة كىك ما يشكؿ )316مف ) تككنت العينة 

%( مف مجتمعيا باستخداـ مكقع حساب 5كقد تـ حساب حجـ عينة الّدراسة بنسبة خطأ مقدارىا )

كمف خالؿ  ( 3.3ممحؽ رقـ )ا ىك كاضح في كذلؾ كم ،www.surveysystem.comالعينات 

 (Saunders, 2012). التالية: المعادلة

(1772)*(1.96)2  *(0.50) *(0.50)/(1772)*(0.05)2 + (1.96)2 *(0.05)2  =316       

 ( تكزيع مجتمع الّدراسة كالعينة كفقان لمتغير نكع الكمية .1.3كيكضح الجدكؿ رقـ )

 

 

 

http://www.surveysystem.com/
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 جتمع الّدراسة والعينة وفقًا لمتغير نوع الكمية(: توزيع م1.3جدول رقم )

 العينة المطموبة مجتمع الدراسة نوع الكمية الرقم
 من المجتمع االصمي  17.8%

 44 237 الطػػػب  .1
 32 184 االسناف طػػػب  .2
 53 300 الصحية الميف  .3
 35 194 اليندسة  .4
 82 461 الحقكؽ  .5
 31 177 األعماؿ ك ا قتصاد  .6
 11 61 لتربكيةكمية العمـك ا  .7
 28 158 كمية الصيدلية  .8

 316 1772 المجموع

 
كالجػػدكؿ التػػػالي يكضػػح خصػػػائص العينػػػة الديمغرافيػػة عمػػػى العػػدد المسػػػترجع مػػػف إجمػػالي حجػػػـ العينػػػة 

 :216مف  213األصمي كىك 

 (: الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة3.3جدول) 
 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 45.7 143 ذكر الجنس

 
 54.3 170 انثى

 
 100.0 313 الدرجة الكمية

 14.1 44 طب بشرم التخصصات

 
 10.2 32 طب اسناف

 
 8.6 27 صيدلة

 
 4.8 15 تمريض

 
 1.6 5 عالج طبيعي

 
 1.6 5 تصكير طبي

 
 7.0 22 عمـك الطبية المخبريةال

 
 1.9 6 قبالة

 
 4.8 15 ىندسة حاسكب

 
 2.6 8 ىندسة مكاد



71 
 

 
 1.9 6 ة االتصاالتىندس

 
 1.9 6 ىندسة االلكتركنية

 
 2.9 9 عمـ النفس

 
 0.6 2 تربية خاصة

 
 3.2 10 محاسبة

 
 0.3 1 اقتصاد

 
 4.5 14 ادارة اعماؿ

 1.9 6 عمـك مالية كمصرفيةال 

 25.6 80 قانكف 

 
 100.0 313 الدرجة الكمية

 14.1 44 كمية الطب البشرم الكميات

 
 17.3 54 ةكمية الميف الصحي

 
 9.9 31 طب اسناف

 
 25.6 80 كمية الحقكؽ

 
 9.9 31 كمية  االعماؿ كاالقتصاد

 3.5 11 كمية العمـك التربكية 

 
 11.2 35 كمية اليندسة

 
 8.6 27 كمية الصيدلة

 
 100.0 313 الدرجة الكمية

 

 الدراسة لعينة الديمغرافية الخصائص 6.3

  التخصػص ، الكميػة الجػنس، لمتغيػرات: كفقػان  الديمغرافيػة نػةالعي خصػائص (3.3) رقـ الجدكؿ يكضح

 يمي: كما كذلؾ

 الجنس: لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 1.6.3

  % 54.3  مقابػؿ ذكػكر العينػة أفػراد مػف %45.7 أف (3.3) رقػـ الجػدكؿ فػي الكاردة المعطيات تشير

 .ا ناث مف
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 صص:التخ لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 2.6.3

 بشػػرم، طػػب تخصصػػيـ العينػػة أفػػراد مػػف %14.1  أف (3.3) رقػػـ الجػػدكؿ فػػي الػػكاردة النتػػائر بينػػت

 العينػػػػػػػة افػػػػػػػراد مػػػػػػػف  %4.8 صػػػػػػػيدلة، تخصصػػػػػػػيـ %8.6ك  أسػػػػػػػناف، طػػػػػػػب تخصصػػػػػػػيـ %10.2ك

 المخبريػػة، الطبيػػة عمػػكـال %7.0 طبػػي، تصػكير %1.6 طبيعػػي، عػػالج %1.6 تمػػريض، تخصصػيـ

%  1.9% ىندسػػة االتصػػاالت،1.9% ىندسػػة مػػكاد، 2.6ب، ىندسػػة حاسػػك 4.8%  قبالػػة 1.9%

 4.5% اقتصاد،0.3% محاسبة،  3.2% تربية خاصة،0.6عمـ النفس،  %2.9ىندسة االلكتركنية، 

تنػػكع  كتشػػير ىػػذه المعطيػػات إلػػى % قػػانكف. 25.6% عمػػـك ماليػػة كمصػػرفية،  1.9% ادارة اعمػػاؿ، 

 تو حسب كؿ طبقة.في العينة كلكف في نسب متفاك  المشمكلةصصات التخ

 : الكمية لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 3.6.3

 البشػرم، الطػب كمية في العينة أفراد مف % 14.1 أف (3.3) رقـ الجدكؿ في الكاردة المعطيات تشير

كمية   %9.9 الحقكؽ، كمية %25.6 االسناف، طب كمية % 9.9 الصحية، الميف كمية %17.3 كأف

تشير ك  .كمية الصيدلة %8.6 ،كمية اليندسة%11.2 ،كمية العمكـ التربكية %3.5 ،االعماؿ كاالقتصاد

 في العينة في تخرير افكاج مف الطمبة المؤىميف. المشمكلة ىذه المعطيات إلى أىمية ىذه الكميات

 أداة الدراسة 7.3
صػياغة االسػئمة اعتمدت الدراسة االسػتبانة؛ باعتبارىػا أداة لجمػع البيانػات كالمعمكمػات الالزمػة، كقػد تػـ 

اسػػئمة فرديػػة تػػـ اخػػذىا مػػف  ، كىػػي: أسػػئمة مػػف الدراسػػات السػػابقة،طػػرؽالفرديػػة ليػػذه االسػػتبانة بػػثالث 

اسػئمة فرديػة، تػـ اختيارىػا  الدراسات السابقة، ثـ تحكيرىا كتعديميا بما يخدـ تحقيؽ اىداؼ ىػذه الدراسػة،

راس المػػاؿ البشػػرم  تنميػػةفػػي  عيالجػػاملفحػػص  دكر التعمػػيـ  (Saunders, 2012). خاصػػة بالدارسػػة

بػػالغرض، كتػػـ تعػػديميا  تفػػي، تػػـ تصػػميـ اسػػتبانة خاصػػة كتعزيػػز القػػدرة التنافسػػية لػػدل الطمبػػة الخػػريجيف

بنػػاءن عمػػى طمػػب تكجيػػات أربعػػة مػػف المحكمػػيف كالتػػي تككنػػت مػػف اسػػئمة عامػػة مػػا بػػيف مغمقػػة كمفتكحػػة 
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كتنػػػدرج االجابػػػة عمػػػى الفقػػػرات مػػػف االجابػػػة ( فقػػػرة مقسػػػمة إلػػػى مجػػػاالت، 62كترتيبػػػة، باالضػػػافة الػػػى )

حسػػب مقيػػاس )ليكػػرت( الربػػاعي, كتػػـ  (4-1)أكافػػؽ بشػػدة( إلػػى االجابػػة )ال أكافػػؽ( حسػػب االرقػػاـ )

 .(5.3 ()4.3كما ىك كاضح في المحمؽ ) استثناء ا جابة )غير متأكد( مف التحميؿ

ب التخصصػات الػكاردة فػي عينػة سػتبانة بعػد مقابمػة عػدد مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس حسػاالتـ تطػكير  

  الدراسة، كتككنت مف ثالثة اقساـ ىي :

متمثمػة بمجمكعػة مػف المؤشػرات الديمغرافيػة الخاصػة اليتضمف خصائص عينة الدراسة  القسم االول : 

 بالمبحكثيف، )الجنس، التخصص، الكمية( لتحديد صفات األفراد المشمكليف في عينة الدراسة. 

يحتػكم عمػى عػدد مػف االسػئمة المغمقػة كػؿ جػزء و إلػى اربعػة  اجػزاء رئيسػية تجزئتُػ فقد تـ القسم الثاني:

بدرجاتػػو األربػػع )أكافػػؽ  (likert scale)كقػػد تركػػزت فػػي االختيػػار مػػف سػػمـ ربػػاعي عمػػى مقيػػاس ليكػػرت 

ككانػػػت ىػػػذه المجػػػاالت تتعمػػػؽ  ،جابػػػة غيػػػر متأكػػػدكاسػػػتثناء إال أكافػػػؽ، ال أكافػػػؽ بشػػػدة( ، أكافػػػؽ بشػػػدة،

 (13 )يات الفرعيػة الخمسػة التػي تػـ ذكرىػا سػابقا. كالتػي كانػت كمػا يمػي : المعػارؼ كتضػمنت بالفرضػ

تخصػػص، كاحتػػكل المحػػكر ملمعرفػػة مػػدل قػػدرة  التعمػػيـ فػػي اكتسػػاب الطالػػب لممعػػارؼ المطمكبػػة لفقػػرة 

ارات ( فقرة تيدؼ لمعرفة دكر التعميـ  في اكتساب الطالب المي20الثاني الميارات كالقدرات كتضمف ) 

( فقػػػرة  تيػػػدؼ معرفػػػة دكر 17أمػػػا الجػػػزء الثالػػػث القػػػيـ كالسػػػمكؾ فأشػػػتمؿ) تخصػػػص،الالمطمكبػػػة حسػػػب 

( فقػرة  لفحػص 12، كفػي الجػزء الرابػع محػكر االبػداع )ترسػيخ كتغييػر تكجػة كسػمكؾ الطالػب التعميـ فػي

 دكر التعميـ في تشجيع عمى االبداع.

غمقػػة كسػػؤاؿ ترتيػػب حػػكؿ ترتيػػب المعػػايير حسػػب يتضػػمف عمػػى اسػػئمة متنكعػػة بػػيف الم القســم الثالــث:

أخػرل االىمية لمتغمب عمى عيكب االسئمة المغمقة كيتيح لممشاركيف في الدراسة استعراض أم متغيػرات 

، كذلػؾ لمتعػرؼ عمػى كجيػة  نظػر الطػالب بشػكؿ اكبػر كاعطػاء المجػاؿ ةانلـ يشر الييا في ىذه االستب
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في تحميؿ النتائر كاالستنتاجات المترتبة عمييا، كما ىك كاضح   جابات أكثر دقة كشمكلية تفيد الباحثة

 .(6.3المحمؽ رقـ )في 

 (ةان) إدارة االستب أسموب وأداة جمع البيانات 8.3 

اسػػػػتخدمت الدراسػػػػة االسػػػػتبانة أداة رئيسػػػػية لجمػػػػع البيانػػػػات مػػػػف مجتمػػػػع الدراسػػػػة ااْلصػػػػمي، كتػػػػـ تكزيػػػػع 

 .كالػذم تػـ تحكيمػونمػكذج ال، كذلػؾ بعػد إعػداد 2017ط االستبانة عمى عناصر العينة خالؿ شػير شػبا

 مع الطالب سنة رابعػة فمػا فػكؽ ) كجيان لكجو(مف خالؿ االتصاؿ المباشر ة،ان( استب 316)كتـ تكزيع 

% 99بنسبة  ةاناستب 313)انات المستردة)كيبمغ عدد االستب تـ انتياء تعبئة االستبانة،كاالنتظار حتى ت

 زعة، ككانت كميا صالحة لمتحميؿ االحصائي.انات المك مف عدد االستب

 صدق أداة الدراسة9.3 

فػػي  التعمػػيـ الجػػامعيصػػدؽ أداة الدراسػػة ىػػؿ تسػػتطيع الدراسػػة قيػػاس مػػا صػػممت لقياسػػو )فحػػص دكر 

رأس المػػاؿ البشػػرم كتعزيػػز القػػدرة التنافسػػية(، كتػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ أداة الّدراسػػة بعرضػػيا عمػػى  تنميػػة

ربعػػة مػػف المحكمػػيف فػػي تخصصػػات تػػـ تعػػديميا بنػػاءن عمػػى طمػػب تكجييػػات امجمكعػػة مػػف المحكمػػيف ك 

بشػكميا يػا ، الذيف أبػدكا عػددان مػف المالحظػات حكليػا، التػي تػـ أخػذىا بعػيف االعتبػار عنػد إخراجمختمفة

ليػذا الغػرض، ىػذا مػف ناحيػة، كمػف ناحيػة أخػرل،  ا كمالئمتيػاالنيائي، كقد أشاركا الػى صػالحية فقراتيػ

االسػػتبانة فػػي كػػؿ محػػكر مػػع الدرجػػة بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػكف لفقػػرات  الصػػدؽ فتػػـ التحقػػؽ مػػ

حيػث يتضػح ( 6.3)(7.3()  5.3) (4.3كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ )  .الكمية لذلؾ المحكر

كجػكد ارتباطػات دالػػة إحصػائيا بػػيف الفقػرات جميعيػا كالػػدرجات الكميػة ليػػا, ممػا يػدؿ عمػػى ارتفػاع صػػدؽ 

دراسػة كقػدرتيا عمػى تحقيػؽ األىػػداؼ التػي كضػعت مػف أجميػا، كممػػا يشػير إلػى االتسػاؽ الػػداخمي أداة ال
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راس المػاؿ  تنميػةفػي  الجػامعي لفقرات األداة كأنيا تشترؾ معا في قياس درجة االثػر الػذم يمعبػو التعمػيـ

 (Saunders, 2012). الذم بني المقياس عمى أساسو ظرما طار الن البشرم عمى ضكء

محور لمصفوفة ارتباط فقرات  (Pearson Correlation)نتائج معامل ارتباط بيرسون (: 4.3)جدول 
 المعارف

 الرقم
قيمة 
معامل 
 بيرسون

 الرقم الداللة اإلحصائية
قيمة 
معامل 
 بيرسون

 الداللة اإلحصائية

1 0.55 0.00 8 0.54 0.00 
2 0.61 0.00 9 0.71 0.00 
3 0.63 0.00 10 0.69 0.00 
4 0.62 0.00 11 0.62 0.00 
5 0.65 0.00 12 0.59 0.00 
6 0.70 0.00 13 0.64 0.00 
7 0.65 0.00    

 

 الكمية كالدرجة ،محكر المعارؼ فقرات ( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف4.3يكضح الجدكؿ رقـ )

 يعتبر كبذلؾ α = 0.05 معنكية مستكل عند دالة المبينة رتباطاال معامالت اف عمى يدؿ الذم لممجاؿ

 .اجمو مف كضع لما صادقان  المجاؿ
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محور لمصفوفة ارتباط فقرات  (Pearson Correlation)نتائج معامل ارتباط بيرسون (: 5.3جدول )
 الميارات والقدرات

 الرقم
قيمة 
معامل 
 بيرسون

 الرقم الداللة اإلحصائية
قيمة 
معامل 
 بيرسون

 الداللة اإلحصائية

1 0.49 0.00 11 0.62 0.00 
2 0.49 0.00 12 0.62 0.00 
3 0.51 0.00 13 0.49 0.00 
4 0.59 0.00 14 0.65 0.00 
5 0.57 0.00 15 0.71 0.00 
6 0.68 0.00 16 0.65 0.00 
7 0.70 0.00 17 0.66 0.00 
8 0.54 0.00 18 0.72 0.00 
9 0.57 0.00 19 0.70 0.00 
10 0.58 0.00 20 0.61 0.00 

 

 الكمية كالدرجة ،محكر الميارات فقرات ( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف5.3ـ )يكضح الجدكؿ رق

 يعتبر كبذلؾ α = 0.05 معنكية مستكل عند دالة المبينة رتباطاال معامالت اف عمى يدؿ الذم لممجاؿ

 .اجمو مف كضع لما صادقان  المجاؿ
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محور لمصفوفة ارتباط فقرات  (Pearson Correlation)نتائج معامل ارتباط بيرسون (: 6.3جدول )
 القيم والسموك

 الرقم
قيمة 
معامل 
 بيرسون

 الرقم الداللة اإلحصائية
قيمة 
معامل 
 بيرسون

 الداللة اإلحصائية

1 0.61 0.00 10 0.63 0.00 
2 0.61 0.00 11 0.74 0.00 
3 0.69 0.00 12 0.74 0.00 
4 0.69 0.00 13 0.74 0.00 
5 0.60 0.00 14 0.59 0.00 
6 0.54 0.00 15 0.68 0.00 
7 0.64 0.00 16 0.74 0.00 
8 0.63 0.00 17 0.63 0.00 
9 0.63 0.00    

 كالدرجة ،محكر القيـ كالسمكؾ فقرات ( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف6.3يكضح الجدكؿ رقـ )

 كبذلؾ α = 0.05 عنكيةم مستكل عند دالة المبينة رتباطاال معامالت اف عمى يدؿ الذم لممجاؿ الكمية

 .اجمو مف كضع لما صادقان  المجاؿ يعتبر

محور لمصفوفة ارتباط فقرات  (Pearson Correlation)نتائج معامل ارتباط بيرسون (: 7.3جدول )
 االبداع

 الرقم
قيمة 
معامل 
 بيرسون

 الرقم الداللة اإلحصائية
قيمة 
معامل 
 بيرسون

 الداللة اإلحصائية

1 0.63 0.00 7 0.71 0.00 
2 0.74 0.00 8 0.79 0.00 
3 0.79 0.00 9 0.77 0.00 
4 0.79 0.00 10 0.76 0.00 
5 0.80 0.00 11 0.77 0.00 
6 0.74 0.00 12 0.80 0.00 
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 الكمية كالدرجة ،محكر االبداع فقرات ( معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف7.3يكضح الجدكؿ رقـ )

 يعتبر كبذلؾ α = 0.05 معنكية مستكل عند دالة المبينة رتباطالا معامالت اف عمى يدؿ الذم لممجاؿ

 .اجمو مف كضع لما صادقان  المجاؿ

 ثبات أداة الدراسة10.3 
تػػـ حسػػاب الثبػػات ألداة الّدراسػػة بأبعادىػػا المختمفػػة بطريقػػة االتسػػاؽ الػػداخمي بحيػػث تكػػكف كػػؿ فقػػرة مػػف 

لى مدل اتساؽ كؿ مجاؿ مف مجػاالت الدراسػة االستبانة متسقة مع المجاؿ الذم تنتمي اليو با ضافة ا

الى فقرات االستبانو بنفس الطريقػة  يعني ذلؾ بأف كؿ المبحكثيف ينظركف، ك ةانلالستبمع الدرجة الكمية 

كتككف االداة ثابتػة عنػدما تكػكف نتػائر التػي نحصػؿ عمييػا متقاربػة إذا كررنػا تطبيقيػا أكثػر مػف مػرة فػي 

اكثػػر مػػف مػػرة ىػػؿ نحصػػؿ عمػػى نتػػائر متقاربػػة ليػػا صػػفة االسػػتقرار  ظػػركؼ متماثمػػة، أم تطبيػػؽ االداة

كالثبػػات. كقػػد قامػػت الباحثػػة بحسػػاب معػػامالت كركنبػػػاخ ألفػػا لكػػؿ مجػػاؿ عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ معادلػػػة 

(, 8.3، كقد جاءت النتائر كما ىي كاضػحة فػي الجػدكؿ رقػـ )(Cronbach Alpha)الثبات كركنباخ ألفا 

، درجػة ثبػات مرتفعػةممػا يػدؿ عمػى تمتػع أداة الدراسػة ب 0.70القػيـ عػف حيث يتضح ارتفاع جميع ىذه 

 (.0.97قارئ الدراسة بنتائجيا بمقدار قيمة الثبات )ىذا يعني أف يثؽ ك 

ألداة الّدراسة بأبعادىا  (Cronbach Alpha)(: نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا 8.3جدول رقم )

 المختمفة .

 Alphaقيمة  فقراتعدد ال أبعاد الدراسة الرقم
 0.92 13 المعارف  .1
 0.93 20 الميارات والقدرات  .2
 0.96 17 القيم والسموك  .3
 0.96 12 االبداع  .4

 0.97 62 الدرجة الكمية
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 نموذج ومتغيرات الدراسة 11.3

 نموذج الدراسة1.11.3 

   

 

 
 عالقة طردية                               

            يؤدي إلى                                                             

 

                     

 مككناتيا                                                             

                                                   

                                                                

 

 

 .رسـ تكضيحي لعالقة المتغيرات المستقمة كالمتغير التابع، مف اعداد الباحثة 1.3شكؿ 

 

 العممية التعميمية
 .البيئة التعميمية.  1

  .. أعضاء ىيئة التدريس2

  .. المكاد العممية3

 

 

 
 

 
 
 

 مككنات رأس الماؿ البشرم:
 المعارؼ . .1
الميارات  .2

 كالقدرات.
 القيـ كالسمكؾ .3
 االبداع  .4

 الخريجيف مطمبةلالتنافسية  القدرة

 تابع مستقل

 عرفية ) المعرفة كالفيـ(.. الم1
 . الميارية.) الميارات الذىنية(2
 . الميارات المينية كالعممية.3
 . الكجدانية ) االتجاىات كالقيـ(.4
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 متغيرات الدراسة: 2.11.3

 ,OECD(19:1999( ،Fitzenz)  (،Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, 2015) استنادا الى

2000(،) Reinhardt et.al, 2001 ،)Schultz et.al, 2002)،)  ( ،2007ياسيف،) (Rauch et.al, 2005) 

يتككف مف المعارؼ كالميارات كالقدرات  رل أف متغير الدراسة(، فإف الباحثة ت 2006العمي كأخركف،)

 كالقيـ كالسمكؾ كا بداع .

 . البيئة التعميمية، المكاد العممية أعضاء ىيئة التدريس،المتغير المستقل: 

  .االبداع، ميارات كالقدرات، القيـ كالسمكؾالمعارؼ، الالمتغير التابع: 

 وصف متغيرات الدراسة : 1.2.11.3

، مف اجؿ ةاناالستبيرات حسب ما تـ تطبيقو في في ىذا القسـ مف الدراسة، سنعرض تعريؼ المتغ

  .تحميميا كنقاشيا بما يخدـ تحقيؽ اىداؼ الدراسة

 العممية التعميمية  -أ  

 لمدرس ككنو عنصران اساسيان في العممية التعميمية.اعضاء ىيئة التدريس : تشمؿ ا .1

المنياج الدراسي : تشمؿ جميع الخبرات التربكية كالتعميمة كاالجتماعية كالثقافية كالفنية كالعممية  .2

 التي تتضمنيا الكتب الجامعية.

البيئة الدراسية: تشمؿ العكامؿ المؤثرة في عممية التدريس مف مراكز كمختبرات ليا عالقة  .3

 لتخصص.با

 مكونات رأس المال الشري  -ب

: تعريؼ )المعارؼ( إجرائيا مدل اكتساب الطالب إلى المعرفة المتخصصة كالمعرفة المعارؼ .1

 العممياتية، كايضا لمعارؼ جديدة غير المعارؼ المتعمقة بالتخصص كالثقافة، المغات.
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داع طكؿ دراستو التعميمية عمى االب ىي مدل تشجيع الطالب ،) االبداع( إجرائياتعريؼا بداع :  .2

الطالب تعزيز  يستطيع مف خالؿ ما اكتسبو ، بحيثتعميمية التي تشجعومف خالؿ تكفر البيئة ال

 القدرة التنافسية لديو كتطكير نفسو بعد التخرج كالمكاصمو عمى االبداع كالتعمـ في سكؽ العمؿ .

التي اكتسبيا الطالب طكؿ فترة دراستو  ىي الميارات ،) الميارات( إجرائياتعريؼ :الميارات كالقدرات .3

حسب تخصص كبما ينسجـ مع احتياجات السكؽ المحمي منيا ) ميارات استخداـ الكبيكتر، 

 االتصاؿ كالتكاصؿ، ميارات العمؿ ضمف فريؽ (.

القيـ كالسمكؾ : تعريؼ) القيـ كالسمكؾ( إجرائيان، تكجيات الطالب الخرير في تطكير نمط سمككو  .4

كثر قدرة عمى اتخاذ القرار المناسب بعد تخرجو كاتخاذ احكاـ اخالقية في مكاقؼ، بحيث يككف ا

كتعزيز اخالقيات كمصداقية الطالب الخرير بعد تخرجو. الذم سكؼ يتكجو الى مكاقع العمؿ في 

قيـ الكالء الميف المختمفة، فإنو سكؼ يحمؿ معو إلى ىذه المكاقع ما اكتسبو مف القيـ مثال )

 اخالقيات المينة(.مكظيفة، ك كاالنتماء ل

 

القدرة التنافسية لمخرير : ىي مجمكع ما يمتمكو الخرير  مف ميارات فنية كشخصية كحياتية  في 

كساب الخرير ميارات مطمكبة لسكؽ العمؿ  ، األمر الذم يجعؿ مف خالؿ التعميـ الجامعيتخصصو كا 

 ى الكظائؼ المطركحة في سكؽ العمؿ.الخرير لو األفضمية عمى المنافسيف بما يمكنو مف الحصكؿ عم

 المعالجة اإلحصائية 12.3 
أم بتحكيػػؿ  كالتأكػػد مػػف صػػالحيتيا لمتحميػػؿ تػػـ ترميزىػػا )إعطائيػػا أرقامػػا معينػػة(، انةبعػػد جمػػع االسػػتب 

كذلػػػػؾ تمييػػػػدا  دخػػػػاؿ بياناتيػػػػا إلػػػػى جيػػػػاز الحاسػػػػكب اآللػػػػي  جػػػػراء  ا جابػػػػات المفظيػػػػة إلػػػػى رقميػػػػة،

، حيث تـ اعطاء االجابة كبياناتياالمناسبة، كتحميؿ البيانات كفقا ألسئمة الدراسة المعالجات ا حصائية 

درجػات كاالجابػة ال أكافػؽ درجتػاف أمػا االجابػة ال أكافػؽ بشػدة  3كاالجابة مكافؽ  درجات 4مكافؽ بشدة 
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ليػتـ  9سيتـ اعطاءىا درجة كاحدة عمى مقياس ليكرت الربػاعي, كتػـ إعطػاء ا جابػة)غير متأكػد( الػرقـ 

بحيػػث كممػػا  كذلػػؾ فػػي الفقػػرات المكجبػػة كعكسػػت فػػي الفقػػرات السػػالبة، اسػػتثناؤىا مػػف التحميػػؿ بعػػد ذلػػؾ.

رأس المػاؿ  تنميػةتػأثير فػي  ار دكر تعمػيـ العػالي ذازادت الدرجة زدات استجابات افراد العينػة نحػك اعتبػ

 البشرم.

حسابية كاالنحرافػات المعياريػة لكػؿ فقػرة كقد تمت المعالجة ا حصائية لمبيانات باستخراج المتكسطات ال

 ،(Cronbach Alpha)مػػػف فقػػػرات االسػػػتبانة، كمعامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػكف، كمعادلػػػة الثبػػػات كركنبػػػاخ ألفػػػا 

، (One Way ANOVA) كاختبار التبايف األحػادم (، One Sample T test)كاختبار )ت( لمعينة الكاحدة 

 (.SPSS( )Statistical Package For Social Sciences)كذلؾ باستخداـ الرـز ا حصائية 

 

 االساليب االحصائية   13.3

 كىي: (SPSS) ئية المتكفرة في برنامر االحصائيتـ االعتماد عمى مجمكعة مف االساليب االحصا

يتمثؿ ىذا المقاييس في ايجاد  مقاييس النزعة المركزية كالمتكسطات  :اسمكب االحصاء الكصفي .1

لنسبية كمقاييس التشتت كاالنحراؼ المعيارم  لمفقرات، كايضا تـ استخداـ ىذا الحسابية كاألكزاف ا

 االسمكب  في حساب التكرارات كالنسب المئكية الالزمة لمتحميؿ.

فحص فرضيات الدراسة كفحص دكر  مف أجؿ  (One sample T test)اختبار ت لمعينة الكاحدة  .2

 زيز القدرة التنافسية لدل الطمبة الخريجيف .راس الماؿ البشرم كتع تنميةفي  الجامعيالتعميـ 

 فحص الفركؽ بيف فقرات كؿ مجاؿ . مف أجؿ  (ANOVA)اختبار تحميؿ التبايف  .3

تـ استخداـ معادلة كركنباخ ألفا مف أجؿ قياس  (Reliability Analysis)اختبار ثبات أداة القياس  .4

 %.70(، ككنسبة مقبكلة ىي 1 –ردرجة الثبات الداخمي لفقرات االستبانة حيث تتراكح بيف )صف
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(، تـ حساب فرؽ أدنى 4_  1بعد إعطاء اتجاىات أفراد العينة أرقاما تمثؿ أكزانا التجاىاتيـ مف ) .5

كىك ما يسمى المدل، ثـ تـ قسمة قيمة المدل عمى عدد  3=  4مف أعمى قيمة كىي  1قيمة كىي

، كبالتالي نستمر 0.75=  4/3تر = ليصبح النا 4المجاالت المطمكبة في الحكـ عمى النتائر كىك 

في زيادة ىذه القيمة ابتداء مف أدنى قيمة كذلؾ  عطاء الفترات الخاصة بتحديد الحالة أك االتجاه 

 : ( يكضح ذلؾ9.3باالعتماد عمى الكسط الحسابي، كالجدكؿ رقـ )

  

 (: مفتاح التصحيح الرباعي9.3جدول رقم ) 

 المستوى الوسط الحسابي

 منخفضة جدا 1.75أقؿ مف 

 منخفضة 2.5_ أقؿ مف  1.75مف 

     مرتفعة   3.25_ أقؿ مف  2.5مف 

 مرتفعة جدا فأكثر 3.25مف 
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 الفصـل الرابـع

 نتائـج الدراسـة 

 مقدمة1.4 

في تنمية رأس  الجامعييتضمف ىذا الفصؿ عرضان كامالن كمفصالن لنتائر الدراسة، حكؿ دكر التعميـ 

كتعزيز القدرة التنافسية لدل الطمبة الخريجيف في جامعة القدس، كذلؾ مف خالؿ ا جابة الماؿ البشرم 

عف أسئمة الّدراسة كأىدافيا كاختبار فرضياتيا باستخداـ التقنيات ا حصائية المناسبة. إضافة لتحميؿ 

 نتائر الّدراسة كمقارنتيا بالدراسات السابقة إف كجدت.

 ةاناالستبتحميل فقرات  2.4 

 :محور المعارف 1.2.4

لفحص الفركؽ في إجابات المبحكثيف  (ANOVA)يبيف الجدكؿ التالي اختبار تحميؿ التبايف األحادم

 عمى فقرات المعارؼ:

عمى  (: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين فقرات محور المعارف بناءً 1.4جدول رقم )

 .إجابات المبحوثين

موع مج مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 محكر المعارؼ

 0.266 1.221 0.634 12 7.613 بيف المجمكعات

   0.520 390 202.710 داخؿ المجمكعات

    402 210.323 المجمكع
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عمى إجابات  يف فقرات المحكر بناءن مف خالؿ االختبار السابؽ يتضح عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا ب

تالؼ ( مما يدؿ عمى عدـ اخ0.05المبحكثيف)مستكل الداللة الختبار ؼ في تحميؿ التبايف أكبر مف 

الجدكؿ التالي يكضح اكت كاختالؼ في االراء( كىذا جيد، ك )ال يكجد تف إجاباتيـ عمى فقرات المحكر

 اف النسبية لفقرات محكر المعارؼ:األكساط الحسابية, االنحرافات المعيارية كاألكز 

 .(:األوساط الحسابية, االنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات محور المعارف2.4الجدول رقم)

 محور المعارف الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 المستوى النسبي

نسبة 
اإلجابة"غير 

 متأكد"
ف المعمكمات يزكدني التعميـ الجامعي بقدر كاؼ م  .1

 كالعمـك النظرية.
3.14 0.72 

78.5
% 

 %9.9 مرتفعة

 الالزمةيساعدني التعميـ الجامعي في امتالؾ المعرفة   .2
 حسب الخطة الدراسية لمتخصص.

2.93 0.65 
73.3
% 

 %30.0 مرتفعة

يدعـ لدم التعميـ الجامعي المعرفة في تخصصي مف   .3
خالؿ تطبيؽ النظرية كالبحكث المكجية نحك 

 الت البحثية.المشك
2.92 0.70 73.1

% 
 %28.8 مرتفعة

يشجع أعضاء ىيئة التدريس الطالب الحصكؿ عمى   .4
 المعرفة مف مصادر متنكعة.

2.91 0.71 
72.9
% 

 %25.6 مرتفعة

يرسخ التدريب العممي مفيـك التخصص لممتدرب مف   .5
 خالؿ ممارستو العممية لو)ميدانية،مخبريو(

2.91 0.77 
72.6
% 

 %25.2 مرتفعة

يزكدني التعميـ الجامعي بقدر كاؼ مف المعمكمات   .6
 تطبيقات العممية.الك 

2.90 0.70 72.5
% 

 %20.4 مرتفعة

تزكدني المساقات المطركحة بالمعرفة التخصصية   .7
 المنسجمة مع احتياجات سكؽ العمؿ.

2.90 0.70 
72.4
% 

 %25.2 مرتفعة

يعمؿ التعميـ الجامعي عمى تزكيدؾ بالمعرفة التي تتيح   .8
 خمؽ أفكار حديثة. لؾ

2.90 0.70 
72.6
% 

 %26.2 مرتفعة

تدعمني المكاد العممية عمى اكتسابي المعرفة بالمغة   .9
 االنجميزية.

2.88 0.79 
72.1
% 

 %16.0 مرتفعة

يكفر التعميـ الجامعي االنفتاح المعرفي كيؤكد عمى   .10
 تبادؿ الثقافات مف خالؿ التبادؿ الطالبي.

2.79 0.73 
69.8
% 

 %24.3 مرتفعة

 %26.8 مرتفعة68.9 0.77 2.76يستخدـ المحاضر أساليب متعددة لبناء المعرفة كالفيـ   .11
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يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة 

تنازليا حسب درجات الكسط الحسابي، كتشير الدرجة الكمية الكاردة المتعمقة بمحكر المعارؼ مرتبة ترتيبا 

( 2.85في الجدكؿ أف اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)

ـ الجامعي يمنح %(، مما يدؿ عمى أف التعمي71.2( بكزف نسبي)0.47كاالنحراؼ المعيارم الكمي مقداره)

 المعارؼ الالزمة ذات العالقة بالتخصص بدرجة مرتفعة. الطمبة الخريجيف

 :(  لمناقشة اعمى فقرة، كأقؿ فقرة في المتكسط الحسابي كالكزف النسبي2.4كبالرجكع الى جدكؿ رقـ ) 

الفقرة )يساعدني التعميـ ، الفقرة )يزكدني التعميـ الجامعي بقدر كاؼ مف المعمكمات كالعمـك النظرية( -

حسب الخطة الدراسية لمتخصص( الفقرة )يدعـ لدم التعميـ  الالزمةالمعرفة  الجامعي في امتالؾ

الجامعي المعرفة في تخصصي مف خالؿ تطبيؽ النظرية كالبحكث المكجية نحك المشكالت 

كتظير الى أىمية تمقي الطالب المعرفة المطمكبة في التخصص كتعتبر كمؤشر لدكر  ،البحثية(

ءات مف الطمبة تمتمؾ المعارؼ المتعمقة بالتخصص كربط ىذه في تخرير كفا جامعيالتعميـ ال

(  2002المعمكمات كتطبيقيا خالؿ التدريب العممي كىذا ما أكدت عمية األدبيات، إذ يدعك) فرىكد،

إلى اىمية التعميـ العالي القياـ بكظيفة التعميـ كعدـ االعتماد عمى مقررات دراسية تقميدية جامدة، أك 

نما االعتماد تنمية التفكير كالتأمؿ كالبحث. لذلؾ طرؽ تدريس تعتمد  عمى الحفظ كنقؿ المعمكمات كا 

العميؽ لممحتكل كالمفاىيـ األساسية في مجاؿ 
 تخصصي.

% 

يكفر التعميـ الجامعي برامر تدريبية تساعد عمى اجراء   .12
 0.82 2.72 المقابالت ك كتابة السيرة الذاتية.

68.1
 %25.9 مرتفعة %

البيئة التعميمية في اكتساب المغات االجنبية تساعد   .13
 المختمفة.

2.46 0.88 
61.5
% 

 %29.7 منخفضة

 %24.2 مرتفعة %71.2 0.47 2.85 الدرجة الكمية 
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ية حصكليـ عمى المعرفة المتخصصة، كتتفؽ النتيجة مع فإف الطمبة في الجامعة يدرككف أىم

ناقشت دكر الجامعة في التنمية المعرفية ككانت النتيجة أف تقديرات  (2012دراسة ) التميمي، 

ا في إعداد الفرد كاف دريس لدكر الجامعات في تكليد المعرفة بدرجة متكسطة كدكرىأعضاء ىيئة الت

 .( 2009كاتفقت النتيجة مع دراسة )االستاذ، بمستكل قكم،

كاتفقت الفقرة )يشجع أعضاء ىيئة التدريس الطالب الحصكؿ عمى المعرفة مف مصادر متنكعة(  -

اء ىيئة التدريس بتطكير المساقات التي ( حيث أكدت عمى قياـ أعض 2011مع دراسة )أبك ديو،

 .يدرسكنيا باستمرار

لو)ميدانية،  العممية ممارستو خالؿ مف لممتدرب التخصص يرسخ التدريب العممي مفيكـ الفقرة) -

 كيكضحميمان كتدريبُا عمميان يعزز ، ىذا يعكس أىمية التدريب العممي لما يتمقى الطالب تع مخبريو(

إلى  كيعزل ذلؾ كلمجتمعيـ. لمطمبةخدمو  مف التخصص لما فيو مدل اىميةالصكر عف  لديو

المطمكب لكافة ت بالمستكل ليس ياخطط الجامعات لساعات خاصة بالتدريب الميداني كلكنتضمف 

لى التخصصات، عمى الطمبة خالؿ تدريبيـ مشرفيف متخصصيف يقكمكف با شراؼ المباشر كجكد  كا 

مع دراسة يا اختمفت ( كلكن2010اسة )بيكأيك كباراسشيفيسكيك، الميداني. كاتفقت ىذه النتيجة مع در 

 .دكريان مف الخريجيف انيـ لـ يتمقكا تدريبان  %54( حيث اعتبر ( 2012)كزارة الخارجية كالتخطيط، 

 

يكفر التعميـ الجامعي االنفتاح  )،(المكاد العممية اكتساب المعرفة بالمغة االنجميزية )تساعد الفقرة -

، كتدؿ نتيجة الفقرة عمى اىمية (د عمى تبادؿ الثقافات مف خالؿ التبادؿ الطالبيالمعرفي كيؤك

 التعميـ كالمساقات المطركحة كمؤشر الكتساب الطمبة المغة االنجميزية كتطكير لغتيـ ا نجميزية

 ةذلؾ إلى المساقات االجبارية )بالمغة االنجميزية( لمكميات المشمكل كيمكف رد، بشكؿ غير كاؼٍ 

كاتفقت  .راسة إضافة الى تضميف الخطة الدراسية إلى مادة اجبارية ) مساؽ المغة االنجميزية(بالد
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الماؿ دكر الجامعات في مجاؿ تنمية رأس  فييا ( التي احتؿ 2013النتيجة مع دراسة )الصبح،

 ( ناقشت آراء الطمبة حكؿ2012دراسة )أبك دقة كآخركف،  كاختمفت مع البشرم ثقافيان اعمى نسبة.

نتيجة أف الجامعة لـ تساىـ بشكؿ كبير في تنمية كؿ مف الميارات الالجامعة كفرص العمؿ ككنت 

 .كالنقد المكضكعي كالمغة االنجميزية

 "، نتيجةاجراء المقابالت ك كتابة السيرة الذاتية تساعد عمى برامر تدريبيةيكفر التعميـ الجامعي  -

تساعد في التعرؼ عمى سكؽ  التي الب الخريجيفمطلالبرامر كالمشاريع التي تقييميا الجامعة 

، تتفؽ مف أجؿ البحث عف كظيفة بفعالية ،كحكؿ الميارات كالقكاعد المطمكبة كالمؤسسات ،العمؿ

 (.2015النتيجة مع دراسة )كردية، 

تـ رفض ما يمي : تساعد  ،لكف مف خالؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ المعارضة كالمنخفضةلكف مف 

كبالرغـ مف أنيا حصمت عمى أقؿ متكسط  ،تعميمية في اكتساب المغات االجنبية المختمفةالبيئة ال

حسابي ككزف نسبي، غير أنيا تعكس اىمية دكر التعميـ في تنمية رأس الماؿ البشرم، كيرد ذلؾ إلى 

أف عدـ تكفر مراكز تساعد في تعمـ لغات اخرل اك تطكيرىـ الكتساب لغات أخرل، اكعدـ تضميف 

ات اجبارية )لغة اجنبية اخرل(، لكف عمى الرغـ مف تكفر مساقات اختيارية متطمب جامعة) مساق

كالعبرم كالفرنسي( كلكف عدـ تكفر مراكز لتطكير المغة بعد اخذىـ المساؽ، مما يشير إلى اىمية تكفر 

ة مع دراسة ستكماؿ تعميميـ في جامعات اجنبية كاتفقت النتيجالمراكز لتفتح افاقان لطمبة الجامعة ال

 (.2012)كزارة الخارجية كالتخطيط، 

 :محور الميارات والقدرات 2.2.4

لفحص الفركؽ في إجابات المبحكثيف  (ANOVA)يبيف الجدكؿ التالي اختبار تحميؿ التبايف األحادم

 عمى فقرات الميارات كالقدرات:
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ت محور الميارات والقدرات (: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين فقرا3.4جدول رقم )

 .عمى إجابات المبحوثين بناءً 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 محكر الميارات كالقدرات

 0.952 0.526 0.205 19 3.888 بيف المجمكعات

   0.389 880 342.444 داخؿ المجمكعات

    899 346.332 المجمكع

عمى إجابات  بناءن مف خالؿ االختبار السابؽ يتضح عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف فقرات المحكر 

ختالؼ ( مما يدؿ عمى عدـ ا0.05المبحكثيف)مستكل الداللة الختبار ؼ في تحميؿ التبايف أكبر مف 

 في االراء( كىذا جيد.) ال يكجد تفاكت كاختالؼ  إجاباتيـ عمى فقرات المحكر

الجدكؿ التالي يكضح األكساط الحسابية, االنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية لفقرات محكر الميارات 

 كالقدرات:

(:األوساط الحسابية, االنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات محور الميارات 4.4الجدول رقم)

 .والقدرات

الوسط  اتمحور الميارات والقدر  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 المستوى النسبي

نسبة 
اإلجابة"غير 

 متأكد"
 %19.2 مرتفعة %79.8 0.63 3.19 يطكر التعميـ الجامعي ميارات االستماع الفعاؿ.    .14
تشجع المكاد العممية في اكتساب ميارات التعمـ   .15

 الذاتي كاالعتماد عمى الذات.
 %21.4 مرتفعة 77.9% 0.74 3.12

يساعد التعميـ الجامعي في اكتساب القدرة عمى   .16
 البحث العممي.

 %24.9 مرتفعة 76.7% 0.68 3.07

يساعد التعميـ الجامعي عمى اكتساب ميارات   .17
 %20.4 مرتفعة %76.4 0.60 3.06 التكاصؿ المفظي. 

 %18.8 مرتفعة %76.0 0.73 3.04 استخداـ يسيـ التعميـ الجامعي في اكتساب ميارات  .18
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 .كا نترنت الحاسكب
 %20.1 مرتفعة %75.6 0.61 3.02 يكفر التعميـ الجامعي ميارة فف ا لقاء.  .19
ينمي التعميـ الجامعي الميارات العممية في البحث   .20

عداد التقرير المتعمؽ بالتدريب.  %27.2 مرتفعة %75.2 0.66 3.01 كا 

يساعد التعميـ الجامعي عمى اكتساب ميارات   .21
 .ابيالتكاصؿ الكت

 %21.4 مرتفعة 75.0% 0.63 3.00

يكفر التعميـ الجامعي اكتساب ميارات النقاش   .22
 كالحكار.

 %18.2 مرتفعة 75.0% 0.67 3.00

يحفز التعميـ الجامعي ميارات التعبير باالبتسامة   .23
 عند التعامؿ بالمكاقؼ المينية.

 %16.3 مرتفعة 75.1% 0.71 3.00

ع مستكل لمتعميـ الجامعي دكر رئيس في رف  .24
 لمممارسات االخالقية.

 %23.0 مرتفعة 75.1% 0.78 3.00

يشجع المحاضر عمى ممارسة العمؿ الجماعي   .25
 كاكتساب ركح الفريؽ.

 %30.4 مرتفعة 74.9% 0.83 3.00

يكفر التعميـ الجامعي ميارة التفاكض لحؿ   .26
 المشكالت.

 %27.2 مرتفعة 74.7% 0.75 2.99

القيادة كالتأثير في يكفر التعميـ الجامعي ميارة   .27
 %18.5 مرتفعة %74.5 0.68 2.98 االخريف.

يرسخ التعميـ الجامعي ميارات الفيـ كالتحميؿ   .28
 المنطقي.

 %20.4 مرتفعة 74.4% 0.71 2.98

يساعد أعضاء ىيئة التدريس عمى تنمية الميارات   .29
 الذىنية المتعمقة بالتخصص.

 %24.0 مرتفعة 72.9% 0.75 2.92

ـ الجامعي ميارات ليس ليا عالقة يطكر التعمي   .30
 بالتخصص.

 %20.8 مرتفعة 73.0% 0.80 2.92

تيتـ البيئة التعميمية بتنمية الميارات الشخصية   .31
 الالزمة لسكؽ العمؿ.

 %28.1 مرتفعة 72.2% 0.71 2.89

يساعد التعميـ الجامعي عمى امتالؾ ميارات عممية   .32
 تستخدـ كميا اثناء االنتقاؿ لسكؽ العمؿ .

 %25.6 مرتفعة 71.9% 0.72 2.88

يكفر التعميـ الجامعي اكتساب القدرة عمى تصميـ   .33
 خطة بحثية .

 %23.0 مرتفعة 72.0% 0.73 2.88

 %22.4 مرتفعة %74.2 0.43 2.97 الدرجة الكمية
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يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة 

عمقة بمحكر الميارات كالقدرات مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الكسط الحسابي، كتشير الدرجة المت

الكمية الكاردة في الجدكؿ أف اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة 

عمى أف %(, مما يدؿ 74.2( بكزف نسبي)0.43) ( كاالنحراؼ المعيارم الكمي مقداره2.97الكمية)

 التعميـ الجامعي يسيـ في اكتساب الميارات المطمكبة تبعا لمتخصص بدرجة مرتفعة.

 (  لمناقشة اعمى فقرة، كأقؿ فقرة في المتكسط الحسابي كالكزف النسبي:4.4كبالرجكع الى جدكؿ رقـ ) 

 "لب ميارات أىمية التعميـ في اكتساب الطاتظير   ."يطكر التعميـ الجامعي ميارات االستماع الفعاؿ

المكاقؼ المينية في كيفية التعامؿ مع المجتمع كالمكظفيف االستماع التي تساعده بعد التخرج في 

 اعضاء ىيئة التدريس. كفيالجامعة ؾ الى البيئة التعميمة المتكفرة في ذل كيرجع كالزمالء كالقيادات.

  "كيرجع ذلؾ إلىالذات"،  عمى كاالعتماد تشجع المكاد العممية في اكتساب ميارات التعمـ الذاتي 

أعضاء ىيئة التدريس كأساليبيـ اثناء المحاضرات كفي كيفية اعتماد الطالب عمى البحث جيكد 

 أف ( التي بينت  2009نتيجة مع دراسة )عطكاف كالفميت،الكاختمفت  .بنفسو كالمعرفة عف المعمكمة

 بدرجة متكسطة. المستكل العاـ الكتساب الخريجيف لميارات التعمـ الذاتي جاءت

 ،ينمي التعميـ الجامعي الميارات " يساعد التعميـ الجامعي في اكتساب القدرة عمى البحث العممي 

عداد في العممية ذلؾ كُيرد  2013) إذ تتفؽ مع نتيجة) الصبح،بالتدريب"،  المتعمؽ التقرير البحث كا 

الجامعة مف خالؿ العممي في  في المناىر كتعزيز البحثإلى تعزيز البيئة البحثية في جزء بسيط 

ضافة  اقتناع الجامعة بأىمية البحث العممي المنجز في مراكز البحث أك في المختبرات الجامعية، كا 

 ياألبحاث المطمكبة خالؿ البرنامر االكاديم قياميـالى تعزيز اعضاء ىيئة التدريس الطالب في 

 طكؿ فترة دراستيـ.
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  "يكفر التعميـ الجامعي ميارة فف ، ميارات التكاصؿ المفظي يساعد التعميـ الجامعي عمى اكتساب

يصاؿ المعمكمات كالمعارؼاعضاء ىيئة التدر الى لغة  كيرجع ذلؾ"  ا لقاء  يس ككيفية التحدث كا 

بالمحاضرة فكار مع مستكيات الطمبة اثناء المحاضرة، كتشجيع الطالب الى عمؿ عركض األك 

طالب طكؿ فترة ال، مما يدؿ عمى تغير تكقؼ كالمكاصموتشجعيـ عمى فف االلقاء كاألداء في ال

اكضحت دكر  التي ( 2009،عطكاف كالفميتنتيجة مع دراسة )ال كتتفؽ ىذهدراستو بالجامعة. 

 التعميـ في اكتساب الخريجيف لميارات االتصاؿ كالتكاصؿ.

  "ذلؾ الى البيئة  "، كيعكدكا نترنت الحاسكب استخداـ يسيـ التعميـ الجامعي في اكتساب ميارات

دكرات تطكير في استخداـ المساقات االجبارية،  التعميمية التي تكفر مختبرات حاسكب، اضافة الى

الحاسكب التي تقاـ في مراكز الجامعة، اضافة الى سياسية الجامعة في تكفير الصؼ االلكتركني 

ي لمطالب اعلكؿ طالب، كتشجيع المحاضر في عمؿ مجمكعات عمى كسائؿ التكاصؿ االجتم

، كالفميت، في استخداـ الحاسكب كلكنيا اختمفت مع دراسة)عطكاف خالؿ المساؽ مما يشجعيـ

 التي أكضحت انخفاض ميارات الحاسكب كاالنترنت.( 2009

 :محور القيم والسموك 3.2.4

لفحص الفركؽ في إجابات المبحكثيف  (ANOVA)يبيف الجدكؿ التالي اختبار تحميؿ التبايف األحادم

 فقرات القيـ كالسمكؾ: عمى

(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين فقرات محور القيم والسموك 5.4جدول رقم )

 .عمى إجابات المبحوثين بناءً 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 مكؾمحكر القيـ كالس
 0.993 0.340 0.140 16 2.237 بيف المجمكعات

   0.412 1139 468.853 داخؿ المجمكعات
    1155 471.090 المجمكع
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عمى إجابات  بناءن مف خالؿ االختبار السابؽ يتضح عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف فقرات المحكر 

ختالؼ ( مما يدؿ عمى عدـ ا0.05مف المبحكثيف)مستكل الداللة الختبار ؼ في تحميؿ التبايف أكبر 

 ) ال يكجد تفاكت كاختالؼ في االراء( كىذا جيد. إجاباتيـ عمى فقرات المحكر

االنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية لفقرات محكر القيـ  ،الجدكؿ التالي يكضح األكساط الحسابية

 كالسمكؾ:

رية واألوزان النسبية لفقرات محور القيم (:األوساط الحسابية، االنحرافات المعيا6.4الجدول رقم)

 .والسموك

الوسط  محور القيم والسموك الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 المستوى النسبي

نسبة 
اإلجابة"غير 

 متأكد"
ينمي  التعميـ الجامعي الصبر كالقدرة عمى   .34

 التّكيؼ.
 %18.2 مرتفعة 76.7% 0.64 3.07

 %17.3 مرتفعة %76.6 0.68 3.07 .ثقة بالنفسيعزز  التعميـ الجامعي ال  .35
 %21.4 مرتفعة %76.3 0.64 3.05 يحفز التعميـ الجامعي القدرة عمى  الدقة كااللتزاـ.  .36
يكجو التعميـ الجامعي اكتساب القدرة لحؿ   .37

 المشكالت كاتخاذ القرار الصحيح.
 %22.4 مرتفعة 75.7% 0.69 3.03

 الب ككالءهجامعي انتماء الطيطكر التعميـ ال  .38
 لممجتمع كاألمة.

 %22.7 مرتفعة 75.8% 0.74 3.03

 %17.3 مرتفعة %75.7 0.81 3.03 ينمي  المحاضر احتراـ الكقت كاستثماره.  .39
 بيف تعاكنية عالقات يييئ التعميـ الجامعي تأسيس  .40

  .الطالب
 %19.8 مرتفعة 75.6% 0.67 3.02

مؿ ينمي التعميـ الجامعي مبدأ المركنة عند التعا  .41
 مع اآلخريف.

 %24.9 مرتفعة 75.5% 0.68 3.02

تنمي البيئة التعميمية الشعكر بالرضا بقضاء اهلل   .42
 %20.4 مرتفعة %75.2 0.71 3.01 كقدره.

 %19.8 مرتفعة %75.1 0.69 3.00 البيئة التعميمية مبدأ تحمؿ المسئكلية كأدائيا.  تحقؽ  .43
 يعزز  التعميـ الجامعي  ضركرة تحرم الصدؽ في  .44

 القكؿ كالعمؿ.
 %17.6 مرتفعة 74.9% 0.71 3.00

 %21.4 مرتفعة %74.9 0.75 3.00يرسخ التعميـ الجامعي ثقافة المشاركة في العمؿ   .45
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يكضح الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة 

ر الدرجة الكمية المتعمقة بمحكر القيـ كالسمكؾ مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الكسط الحسابي، كتشي

الكاردة في الجدكؿ أف اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة 

%(، مما يدؿ عمى أف 74.5( بكزف نسبي)0.74( كاالنحراؼ المعيارم الكمي مقداره)2.89الكمية)

 ؿ بدرجة مرتفعة.التعميـ الجامعي يسيـ في تغير القيـ االخالقية ك النمط السمككي لمطمبة لألفض

 (  لمناقشة اعمى فقرة، كأقؿ فقرة في المتكسط الحسابي كالكزف النسبي:5.4كبالرجكع الى جدكؿ رقـ ) 

  ينمي  التعميـ الجامعي الصبر كالقدرة عمى التّكيؼ، يعزز  التعميـ الجامعي  ): ان االعمى ترتيبالفقرة

ة كااللتزاـ، يكجو التعميـ الجامعي اكتساب الثقة بالنفس، يحفز التعميـ الجامعي القدرة عمى  الدق

طمبة كتغير تفكيرىـ كنمط الذلؾ الى تطكر  (، كيعكدالقدرة لحؿ المشكالت كاتخاذ القرار الصحيح

الجامعة كنمط مييـ طكؿ فترة دراستيـ مف مكاقؼ في سمككيـ خالؿ فترة دراستيـ نتيجة ما يمر ع

عيـ كالى مشاركتيـ بالفعاليات كاألنشطة التي تقيميا تعامؿ اعضاء ىيئة التدريس اثناء المحاضرة م

سيـ كتيدؼ الى تعزيز ثقتيـ في انف اك سياسيان  ؼ الى تنميتيـ ثقافيان اك اجتماعيان الجامعة سكاء تيد

كأيضا الى نمط الحياة الجامعية بما فيو نكع مف  اليو مجتمعكمدل اىمية تخصصيـ كحاجاتو ال

 التطكعي.
ينمي التعميـ الجامعي ثقافة احتراـ اآلخر كالتعامؿ   .46

 بعدالة.
 %19.8 مرتفعة 74.7% 0.72 2.99

درة عمى يساعد المحاضر الطمبة عمى الثقة في الق  .47
 %25.2 مرتفعة %73.6 0.74 2.94 التغيير.

يعمؿ التعميـ الجامعي عمى استشراؼ ما ينتظرني   .48
 ما بعد التخرج.

 %22.7 مرتفعة 73.5% 0.82 2.94

يعزز المحاضر النظرة االيجابية نحك قيـ العمؿ   .49
 كا نتاج.

 %20.8 مرتفعة 73.3% 0.75 2.93

 %24.3 مرتفعة %72.0 0.77 2.88 مف اآلخريف.ينمي  المحاضر قدرة تقبؿ االنتقاد   .50
 %20.9 مرتفعة %74.5 0.47 2.98 الدرجة الكمية
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ىذه نتيجة مع  دراسة المشاركة في االعماؿ التطكعية، كتتفؽ ك االلتزاـ مف حيث المحاضرات، 

( التي بينت مدل اسياـ التعميـ في تنمية الخريجيف في المجاؿ الكجداني.كمع دراسة  2010)لبانة،

التي بينت دكر الجامعة في بناء شخصية الطالب في المجاؿ الكجداني يقع   2004 ))الشاماني،

 في المستكل القكم.

  ينمي  المحاضر قدرة تقبؿ االنتقاد مف اآلخريف  الفقرات لكف جاءت بدرجة مرتفعة: "أدنى كمف

يعمؿ التعميـ الجامعي عمى استشراؼ ما  ،يعزز المحاضر النظرة االيجابية نحك قيـ العمؿ كا نتاج

ذلؾ كيعكد  "يساعد المحاضر الطمبة عمى الثقة في القدرة عمى التغيير بعد التخرج، الطالب ينتظر

الى اسمكب المحاضر كمدل كفائتة العممية كمكاكبتو في استخداـ اساليب التدريس الحديثة التي 

ذاتية التشجع الطالب عمى القدرة عمى التغيير مف خالؿ عرض نماذج لمفكريف كريادييف كسيرتيـ 

رتفاع ذلؾ الى نسبة ال اىمية العمؿ كالمشاريع الخاصة، كيرد كتحفيزىـ نحك العمؿ بعد التخرج كمد

البطالة بيف صفكؼ الخريجيف السابقيف كخكؼ االفكاج المتكقع تخرجيـ مف اف التعميـ ال يمكف اف 

كعدـ يكفر ليـ فرص عمؿ اك استكماؿ تعميميـ لمراحؿ عالية كالى الكـ اليائؿ مف الخريجيف 

دكر  عالقةناقشت  2007 ) دراسة )عاجز، ، كاتفقت معتكاصؿ الجامعة مع الخريجيف بعد التخرج

 ميـ الجامعي في تنمية بعض القيـالتع

 

 :محور اإلبداع4.2.4 

لفحص الفركؽ في إجابات المبحكثيف  (ANOVA)يبيف الجدكؿ التالي اختبار تحميؿ التبايف األحادم

  عمى فقرات ا بداع:
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عمى  بناءً (: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين فقرات محور اإلبداع 7.4جدول رقم )

 .إجابات المبحوثين

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 محور اإلبداع
 0.990 0.277 0.198 11 2.177 بيف المجمكعات

   0.714 864 617.178 داخؿ المجمكعات
    875 619.355 المجمكع

 

عمى إجابات  بناءن تبار السابؽ يتضح عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف فقرات المحكر مف خالؿ االخ

ختالؼ ( مما يدؿ عمى عدـ ا0.05المبحكثيف)مستكل الداللة الختبار ؼ في تحميؿ التبايف أكبر مف 

 ) ال يكجد تفاكت كاختالؼ في االراء( كىذا جيد. إجاباتيـ عمى فقرات المحكر

 األكساط الحسابية، االنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية لفقرات محكر ا بداع:الجدكؿ التالي يكضح 

 (:األوساط الحسابية, االنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات محور اإلبداع8.4الجدول رقم)

الوسط  محور اإلبداع الرقم
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري

الوزن 
 المستوى النسبي

نسبة 
ر اإلجابة"غي

 متأكد"
بداء   .51 تدعـ البيئة التعميمية الحرية الكافية لطرح كا 

 االفكار الريادية الجديدة. 
 %24.3 مرتفعة 74.9% 0.83 3.00

تكفر البيئة التعميمية المجالت كالدكريات لتسييؿ   .52
 نشر البحكث فييا العممية كالتطبيقية. 

 %24.9 مرتفعة 74.5% 0.84 2.98

مية دكرية تساعد عمى تقيـ الجامعة مؤتمرات عم  .53
 االبداع .

 %24.6 مرتفعة 69.9% 0.78 2.80

يكجو التعميـ الجامعي البحكث التي تيدؼ لتحقيؽ   .54
 %24.9 مرتفعة %69.5 0.83 2.78 التنمية الشاممة ) خدمة المجتمع المحمي(

تييئ البيئة التعميمية المشاركة كالتعاكف مع  جيات   .55
 تساعد في تطكير القدرات. 

 %28.4 مرتفعة 69.3% 0.80 2.77

 %22.4 مرتفعة %69.3 0.86 2.77تكفر البيئة التعميمية مراكز تدريبية متعمقة   .56
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الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة يكضح 

المتعمقة بمحكر ا بداع مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجات الكسط الحسابي، كتشير الدرجة الكمية الكاردة 

( 2.76ة الكمية)في الجدكؿ أف اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرج

%(, مما يدؿ عمى أف التعميـ الجامعي 68.9( بكزف نسبي)0.64كاالنحراؼ المعيارم الكمي مقداره)

 يعزز قدرة الطمبة الخريجيف عمى االبداع بدرجة مرتفعة.

 (  لمناقشة اعمى فقرة، كأقؿ فقرة في المتكسط الحسابي كالكزف النسبي:8.4كبالرجكع الى جدكؿ رقـ ) 

 بداء االفكار الريادية الجديدة) :ان عمى ترتيباال الفقرة ، تدعـ البيئة التعميمية الحرية الكافية لطرح كا 

تقيـ الجامعة ، كالتطبيقية لتسييؿ نشر البحكث فييا العممية البيئة التعميمية المجالت كالدكرياتتكفر 

 حقيؽي تيدؼ لتيكجو التعميـ الجامعي البحكث الت، تساعد عمى االبداعمؤتمرات عممية دكرية 

(. كيرجع ذلؾ الى األنشطة كالمؤتمرات كالندكات العممية  (التنمية الشاممة ) خدمة المجتمع المحمي

 بالتخصص داخؿ الجامعة.
تييئ الجامعة االجيزة كالمكاد الالزمة  جراء البحث   .57

 العممي لمطمبة.
 %26.8 مرتفعة 68.9% 0.90 2.76

تشجع بحثية كبعثات خارجية  ان تكفر الجامعة منح  .58
 %27.8 مرتفعة %68.5 0.90 2.74 عمى ا بداع .

تدعـ البيئة التعميمية في بمكرة كتطبيؽ المشاريع   .59
 العممية عمى أرض الكاقع.

 %27.2 مرتفعة 68.3% 0.81 2.73

ساعد في الجامعية بالبنية التحتية التي ت تتمتع البيئة  .60
 تكليد افكار ابداعية.

 %24.9 مرتفعة 67.3% 0.93 2.69

تصمـ البيئة التعميمة برامر تدريبية مستمرة مما   .61
 يسمح بتطكير ميارات التخصص.

 %23.0 مرتفعة 67.0% 0.83 2.68

تنظـ الكمية عرضان لالنجازات كالنشاطات التي   .62
 تساعد في الحصكؿ عمى الكظيفية.

 %27.2 مرتفعة 66.9% 0.88 2.68

 %25.5 مرتفعة %68.9 0.64 2.76 الدرجة الكمية
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كالمقاءات المتنكعة في مختمؼ المجاالت التي تيدؼ لتنمية االبداع  لدييـ كالتفكؽ كالتميز كدعـ 

  ابداعية بحاجة لمبحث كالتنفيذ. طاقاتيـ، كتشجيع أعضاء ىيئة التدريس الطمبة في اعطائيـ افكاران 

مؤشرات رأس الماؿ البشرم في ( Puiu & Paraschivescu, 2010)ىذه نتيجة مع  دراسةكتتفؽ 

جامعة كأنيا تمتمؾ رأس الماؿ البشرم مف مساىمتيا في التدريب العممي ليـ في سكؽ العمؿ 

 .(Gunaskara, 2004) دراسة  كتكيفيا مع التغيرات الناجمة عف التقدـ العممي، كفي

 :تنظـ الكمية عرضان لالنجازات كالنشاطات التي )أدنى الفقرات بالترتيب لكف جاءت بدرجة مرتفعة

تصمـ البيئة التعميمة برامر تدريبية مستمرة مما يسمح بتطكير ، تساعد في الحصكؿ عمى الكظيفية

،  أبداعيةي تكليد افكار ساعد فتالتي  تتمتع البيئة الجامعية بالبنية التحتية، ميارات التخصص

 إلى أنو ذلؾ(. كيرجع تدعـ البيئة التعميمية في بمكرة كتطبيؽ المشاريع العممية عمى أرض الكاقع

بالرغـ مف اقتناع الجامعة بأىمية البحث العممي المنجز في مراكز البحث اك المختبرات الجامعية 

راتيجية فاعمة لمبحث العممي لربط جيكد فإنو ليس ىناؾ است ،التكنكلكجيةكدكر ذلؾ في االبتكارات 

االجتماعية كضعؼ التعاكف بيف  العممي بالمتطمبات االقتصادية اكالجامعة في مجاؿ البحث 

بحاجة لتكسيع فيي  الجامعةفي  كأيضا الى ضعؼ البنية التحية الجامعة كالمؤسسات االنتاجية

دراسة األغا  )كتتفؽ النتيجة مع، يـمشاريع الطمبة كتدريبحاضنات اعماؿ تدعـ  كايجادالمباني 

ىنالؾ صعكبات في التعاكف بيف الجامعات كقطاعات التنمية ( حيث اظيرت أف 2013كحرارة، 

كجكد معكقات لتنيشط حركات مشاريع التخرج كترتبط بنكاحي مالية كفنية كتنظيمية  بسبب المختمفة

لكظيفية الثالثة لمجامعة قد الحظت ( التي اكدت فيما يخص ا 2012كمع دراسة )ابراىيمي كبركاف،

 انفصاؿ بيف الجامعة كمحيطيا االقتصادم كاالجتماعي. 
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الجدول التالي يوضح األوساط الحسابية الكمية, االنحرافات المعيارية الكمية واألوزان النسبية الكمية 

ة الكمية واألوزان (:األوساط الحسابية الكمية، االنحرافات المعياري9.4الجدول رقم) لمجاالت الدراسة:

 النسبية الكمية لمجاالت الدراسة.

 

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ بأف أعمى درجات مككنات رأس الماؿ البشرم ىك القيـ كالسمكؾ بكزف 

%( كأخيرا ا بداع بكزف 71.2%( ثـ المعارؼ)74.2%( يميو الميارات كالقدرات) 74.5بي)نس

%(, كىي جميعيا مرتفعة. كأخيرا يالحظ باف درجة مككنات رأس الماؿ البشرم الكمية 68.9نسبي)

 %(.72.2مرتفعة بكزف نسبي)

 الحسابية، التي اكدت كيمكف القكؿ ايضا كبا طالع عمى اجابات المبحكثيف كفيما يخص المتكسطات

 تنمية%(، كاحتؿ مجاؿ 72.2بكزف نسبي) ةدرجة تكفر مككنات رأس الماؿ البشرم الكمية متكسط أف

(، يميو 2007مع دراسة)عاجز، اتفقتك راس الماؿ البشرم في مجاؿ القيـ كالسمكؾ أعمى درجات 

( كأخيرا ا بداع,  2012تخطيط،اتفقت مع دراسة ) كزارة الخارجية كال، ك الميارات كالقدرات ثـ المعارؼ

 . مرتفعةكىي جميعيا 

الوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 المستوى النسبي

نسبة 
غير ”اإلجابة
 ”متأكد

 %24.2 مرتفعة %71.2 0.47 2.85 المعارؼ
 %22.4 مرتفعة %74.2 0.43 2.97 الميارات كالقدرات
 %20.9 ةمرتفع %74.5 0.47 2.98 القيـ كالسمكؾ
 %25.5 مرتفعة %68.9 0.64 2.76 االبداع

 %23.3 مرتفعة %72.2 0.41 2.91 مككنات رأس الماؿ البشؤم
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 مف مف الطمبة سنة رابعة فما فكؽ غير متأكديف  %23.5أف نسبة 9.4)ككما يالحظ مف الجدكؿ) 

بعد التخرج كما ىي بمصيرىـ  عدـ معرفتيـ مما يدؿدكر التعميـ في تكفير مككنات رأس الماؿ البشرم 

 فر ليـ ذلؾسكؽ العمؿ كىؿ التعميـ الجامعي يك في  يـارؼ كالميارات المطمكبة لتخصصالمع

 كيساعدىـ في اكتساب الحصكؿ عمى كظيفة كتعزيز القدرة التنافسية لدييـ. 

 ( الى أف جميع فقرات المحكر9.4كالجدكؿ ) ( 8.4) (6.4)4.4) ) 2.4)) ككما يالحظ مف الجداكؿ

الطالب  كيعزل ذلؾ إلى تحيز .جة مرتفعة) المعارؼ كالميارات كالقيـ كالسمكؾ كاالبداع( جاءت بدر 

ما ىي  معرفتيـعدـ كالمعارؼ تبعان لتخصصيـ ك  في اجاباتيـ حكؿ اكتسابيـ الميارات كالقدرات كالقيـ

 المطمكبة لسكؽ العمؿ. الميارات

 

 :القسم الثالث5.2.4 

 البشري؟ المال رأس بناء في يسيم الجامعي التعميم بأن تعتقد ىل

نسبة المئويةال العدد اإلجابة  
 38.0 119 ال
 61.0 191 نعـ

 1.0 3 قيـ مفقكدة
 100.0 313 المجمكع

 بناء في يسيـ الجامعي ( يتضح بأف أغمب المبحكثيف يعتقدكف بأف التعميـ10.4مف الجدكؿ السابؽ) 

 %(.61البشرم بنسبة) الماؿ رأس
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ف بأف التعميـ الجامعي يسيـ في كبا طالع عمى اجابات المبحكثيف يتضح أف اغمب المبحكثيف يعتقدك 

الى الجيكد المبذكلة مف الخطط التطكيرية لمبرامر  ذلؾ يعزلك  (%61بناء رأس الماؿ البشرم بنسبة )

 االكاديمية لتمكيف جامعة القدس مف أداء دكرىا كرسالتيا التعميمية كالعممية كالبحثية عمى اكمؿ كجو.

 في تنمية رأس المال البشري . السياماترتيب المعايير من حيث 11.4):  الجدول ) 

 نسبة األىمية العامل الترتيب
 %26.7 القيـ كالسمكؾ  .1
 %26.4 الميارات كالقدرات  .2
 %26.2 المعارؼ  .3

 %20.7 االبداع ل .4

في تنمية رأس الماؿ  االسياـ( تبيف بأف ترتيب المعايير مف حيث 11.4مف خالؿ الجدكؿ السابؽ) 

الميارات كالقدرات بنسبة (, ثـ %26.7ف كاف أكال لمقيـ كالسمكؾ بنسبة )البشرم حسب آراء المبحكثي

 (.%20.7االبداع بنسبة )( كأخيرا %26.2المعارؼ بنسبة)(, يمييا 26.4%)

 

 فرضيات الدراسة: 3.4 

الفرضية الرئيسية: يؤدي التعميم العالي دورا بارزًا في تنمية راس المال البشري وتعزيز 1.3.4 

 فسية لدى الطمبة الخريجين.القدرة التنا

ابات المبحكثيف لفحص الفركؽ في إج (ANOVA)اختبار تحميؿ التبايف األحادميبيف الجدكؿ التالي 

  كميا: ةانعمى فقرات االستب
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عمى  بناءً  ةانبين فقرات االستبنتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق : (12.4جدول رقم )

 إجابات المبحوثين

مجموع  در التباينمص المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 الدرجة الكميةمحكر 
 0.712 0.889 0.397 61 24.198 بيف المجمكعات

   0.446 806 359.571 داخؿ المجمكعات
    867 383.770 المجمكع

عمى إجابات  بناءن فركؽ دالة إحصائيا بيف فقرات المحكر  مف خالؿ االختبار السابؽ يتضح عدـ كجكد

( مما يدؿ عمى عدـ اختالؼ 0.05المبحكثيف)مستكل الداللة الختبار ؼ في تحميؿ التبايف أكبر مف 

 االستبانة كىذا جيد كيكضح مدل ثبات نتائر الدراسة.إجاباتيـ عمى فقرات 

 (One Sample T Test)ار ت لمعينة الكاحدةمف أجؿ فحص ىذه الفرضية السابقة، تـ استخداـ اختب

( التي تفصؿ 2كبيف قيمة الفحص االختبارية )لفحص الفرؽ بيف متكسط الدرجة الكمية ليذا المحكر 

 ، كالجدكؿ التالي يكضح نتائر ىذا االختبار: درجة المكافقة عف درجة المعارضة

ق بين متوسط الدرجة الكمية (: نتائج اختبار ت لمعينة الواحدة لفحص الفر13.4جدول رقم )

 ( التي تفصل درجة الموافقة عن درجة المعارضة2قيمة الفحص االختبارية )ليذا المحور وبين 

الوسط  العدد المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة اختبار 
 (ت)

T 

مستوى الداللة 
اإلحصائية 

Sig. 
 0.000 39.629 0.406 2.911 312 الدرجة الكمية
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( كىي دالة إحصائيا)مستكل الداللة أقؿ 39.63مف نتائر الجدكؿ السابؽ بأف قيمة اختبار ت)كيالحظ 

 تالي يتـكبال تؤكد صحة الفرضية كمما يدؿ عمى أنو تكجد عالقة ذات داللة احصائية(, 0.05مف 

 بشرمارزان في تنمية رأس الماؿ الدكرا بيؤدم أف التعميـ العالي يستنتر  قبكؿ الفرضية السابقة, ك

 رجة ىذا الدكر مرتفعة بكسط حسابي, كأف دكتعزيز القدرة التنافسية لدل الطمبة الخريجيف

كتعزل ىذه النتيجة إلى كظائؼ الجامعة كأىميا التعميـ  (.0.41( كانحراؼ معيارم مقداره)2.91مقداره)

ضافة الى خدمة المجتمع، كأيضا الى )الع ممية التعميمية( كالتدريس كالتنشئة الكطنية كا نسانية كا 

المتكفرة في الجامعة مف أعضاء ىيئة التدريس ذات الكفاءات العممية الجيدة التي ليا الدكر الرئيسي 

كالمميز كالجيكد المبذكلة في تنمية راس الماؿ البشرم، كالكسائؿ المادية التي تشمؿ المباني بكؿ 

افة الى الكسائؿ التعميمية التي تستخدـ مرافقيا) التجييزات كالمختبرات( كدعـ البحث العممي فيو، إض

فييا كتنكع المساقات الدراسية كتحديث المناىر كمراجعة المناىر الدراسية كتطكير الخطط لممساقات، 

كالى مدل اىتماميا بالتدريب العممي كتعتبره متممان لإلطار النظرم الذم يتمقاه الطالب في الكمية كمما 

ة لمطمبة عمى ساعات لمتدريب الميداني في الكميات ا نسانية كالكميات يؤكد ذلؾ احتكاء الخطط الدراسي

التخطيط  يفيد فيبشكؿ افضؿ ك  العممية التعميمية بحاجة الى تعزيز كتطكيرفىذا  كمع ،التطبيقية

لمقدرة التنافسية متمثمة في تطكير برامجيا بما يتناسب مع حاجات كمصدر  تنمية راس الماؿ البشرمل

كؿ ألفضؿ النتائر كتخرير طمبة مميزيف عمى مستكل الكطف كمؤىميف لالنتقاؿ لسكؽ المجتمع لمكص

كلتحاكؿ االرتقاء بمستكاىا مف اجؿ النيكض بأدكارىا كمساير ركب الحضارة كالتقدـ المعرفي  العمؿ،

اف راس الماؿ البشرم يتأثر  (Todaro, Smith, 2015) كيتفؽ ذلؾ مع ما يدعك اليو  ،كالتكنكلكجي

دراسة ) كزارة الخارجية تعميـ كيعتبر محركان أساسيان في تنمية رأس الماؿ البشرم، كاتفقت النتيجة مع بال

التي أظيرت فيما يتعمؽ بدكر الخطط األكاديمية المصممة في الجامعات في  (2012كالتخطيط، 

االقساـ  صقؿ مكاىب الخرير في مجاؿ المعارؼ كالميارات كجاءت درجة المكافقة لمعمداء كرؤساء
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في أف دكر  (Gunaskara, 2004) جانسيكرا كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة بنسبة عالية، 

دراسة تعتبر اىـ مؤسسة لالستثمار في العنصر البشرم، كمع  في تنمية رأس الماؿ البشرمالجامعات 

ستدامح، ويجة أن التي تظهر ان التعليم يسهم تشكل كثير في التطىر واال (2011، أليككك كأليككك) 

الدرجة العالية ألثر التعميـ كتظير الدراسة  ،يكىن ذا جىدج عاليح لتلثيح طلة السىق للمهاراخ العاليح

تعكس حالة مف القضاء عمى فجكة الميارات ك  راس الماؿ البشرم كتعزيز القدرة التنافسية تنميةفي 

لكنيا تختمؼ مع دراسة)  ،( 2008كتعزيز القدرة التنافسية لدييـ  التي أشار إلييا ) نجـ،

كاختمفت ، %66( التي اكد دكر الجامعة في تنمية راس الماؿ البشرم بدرجة متكسطة  2013الصبح،

أظيرت نتائر دراستو تدني العائد عمى التعميـ في األراضي التي  ( 2005مع دراسة ) العيد،

 .ـالفمسطينية عامة مما يشير إلى تدني كفاءة االستثمار في التعمي

 الفرضيات الفرعية:2.3.4 

الفرضية األولى: يمنح التعميم الجامعي الطمبة الخريجين المعارف الالزمة ذات العالقة  1.2.3.4

 بالتخصص.

 (One Sample T Test)الواحدةمف أجؿ فحص ىذه الفرضية السابقة, تـ استخداـ اختبار ت لمعينة و  

( التي تفصؿ 2قيمة الفحص االختبارية )محكر كبيف لفحص الفرؽ بيف متكسط الدرجة الكمية ليذا ال

  ., كالجدكؿ التالي يكضح نتائر ىذا االختباردرجة المكافقة عف درجة المعارضة
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( نتائج اختبار ت لمعينة الواحدة لفحص الفرق بين متوسط الدرجة الكمية ليذا 14.3جدول رقم )

 .رجة الموافقة عن درجة المعارضة( التي تفصل د2قيمة الفحص االختبارية )المحور وبين 

 العدد المحور
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة اختبار 
 (ت)

T 

مستوى الداللة 
 .Sigاإلحصائية 

الدرجة الكمية 
 لمحكر المعارؼ

312 2.847 0.467 32.018 0.000 

 

ستكل الداللة أقؿ ( كىي دالة إحصائيا)م32.02كيالحظ مف نتائر الجدكؿ السابؽ بأف قيمة اختبار ت)

الطمبة الخريجيف  يمنح أف التعميـ الجامعي يستنتر  (, كبالتالي يتـ قبكؿ الفرضية السابقة, ك0.05مف 

( 2.85, كأف درجة ىذا المنح مرتفعة بكسط حسابي مقداره)المعارؼ الالزمة ذات العالقة بالتخصص

ؼ إلى أف الجامعة تعمؿ عمى تحديث المعار  ىذه النتيجة مف كتفسر (.0.47) كانحراؼ معيارم مقداره

الخطة االكاديمية لجميع الكميات بحيث تكاكب التطكرات العممية كتجارم التنكع المعرفي كتطبيقاتو 

كربط العممية التربكية بالبحث العممي كعمى اف الجامعة تقدـ مجيكدا كبيرا مف اجؿ انجاح ذلؾ، 

تمؾ المعرفة المطمكبة في مجاؿ التخصص لمكصكؿ ألفضؿ النتائر كتخرير كفاءات مف طمبة تم

( التي تظير 2012كا طالع عمى التطكرات العممية الحديثة. كتتفؽ النتيجة مع دراسة ) التميمي، 

عداد الفرد بمستكل قكم، كاتفقت مع دراسة) الصبح،  ( التي 2013دكر الجامعات في تكليد المعرفة كا 

 .م) عمميان كثقافيان(تبيف دكر الجامعة في تنمية راس الماؿ البشر 
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 الفرضية الثانية: يسيم التعميم الجامعي في اكتساب الميارات المطموبة تبعا لمتخصص.2.2.3.4 

 (One Sample T Test)ك مف أجؿ فحص ىذه الفرضية السابقة, تـ استخداـ اختبار ت لمعينة الكاحدة

( التي تفصؿ 2لفحص االختبارية )قيمة الفحص الفرؽ بيف متكسط الدرجة الكمية ليذا المحكر كبيف 

 , كالجدكؿ التالي يكضح نتائر ىذا االختبار.درجة المكافقة عف درجة المعارضة

( نتائج اختبار ت لمعينة الواحدة لفحص الفرق بين متوسط الدرجة الكمية ليذا 15.4جدول رقم )

 .ة المعارضة( التي تفصل درجة الموافقة عن درج2قيمة الفحص االختبارية )المحور وبين 

 العدد المحور
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة اختبار 
 (ت)
T 

مستوى الداللة 
اإلحصائية 

Sig. 
الدرجة الكمية لمحكر 

 الميارات كالقدرات
310 2.969 0.434 39.270 0.000 

لة أقؿ ( كىي دالة إحصائيا)مستكل الدال39.27كيالحظ مف نتائر الجدكؿ السابؽ بأف قيمة اختبار ت)

في اكتساب يسيـ أف التعميـ الجامعي يستنتر  (, كبالتالي يتـ قبكؿ الفرضية السابقة, ك0.05مف 

( كانحراؼ 2.97, كأف درجة ىذا ا سياـ مرتفعة بكسط حسابي مقداره)الميارات المطمكبة تبعا لمتخصص

بتخرير كفاءات يمتمككف كيعكد ذلؾ إلى كفاءة كجكدة التعميـ كالذم يعبر عنو  (.0.43معيارم مقداره)

ميارات اثناء دراستيـ لتسييؿ اندماجيـ مع سكؽ العمؿ، كأيضا الى كرشات العمؿ كالبرامر التي تيدؼ 

لتطكير مياراتيـ سكاء بالتخصص اـ ميارات حياتية مطمكبة لسكؽ العمؿ كأيضا الى اعضاء ىيئة 

المطمكبة كأيضا الى التدريب الميداني التدريس كاستخداميـ اساليب متعددة الكتساب الطالب الميارات 

( التي اكدت اف الجامعة ساىمت  2012اتفقت النتيجة مع دراسة )أبك دقة كأخركف،كالمناىر الجامعية، 

( كمع دراسة  2012في رفع ميارات الطمبة الخريجيف، كمع دراسة )كزارة الخارجية كالتخطيط،
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( التي ترل انيا في المستكل الضعيؼ في 2014 ، كاختمفت مع دراسة )الشاماني،2004))جانسيكرا، 

 .الجانب الميارم

الفرضية الثالثة: يسيم التعميم الجامعي في تغير القيم االخالقية و النمط السموكي لمطمبة 3.2.3.4 

 لألفضل.

 (One Sample T Test)مف أجؿ فحص ىذه الفرضية السابقة, تـ استخداـ اختبار ت لمعينة الكاحدةك 

( التي تفصؿ 2قيمة الفحص االختبارية )بيف متكسط الدرجة الكمية ليذا المحكر كبيف  لفحص الفرؽ

 ., كالجدكؿ التالي يكضح نتائر ىذا االختباردرجة المكافقة عف درجة المعارضة

( نتائج اختبار ت لمعينة الواحدة لفحص الفرق بين متوسط الدرجة الكمية ليذا 16.4جدول رقم )

 ( التي تفصل درجة الموافقة عن درجة المعارضة.2حص االختبارية )قيمة الفالمحور وبين 

 

( كىي دالة إحصائيا)مستكل الداللة أقؿ 37.12اختبار ت) كيالحظ مف نتائر الجدكؿ السابؽ بأف قيمة

في تغير القيـ يسيـ أف التعميـ الجامعي يستنتر  (, كبالتالي يتـ قبكؿ الفرضية السابقة, ك0.05مف 

مقداره  , كأف درجة ىذا ا سياـ مرتفعة بكسط حسابياالخالقية ك النمط السمككي لمطمبة لألفضؿ

كيعكد ذلؾ الى دكر المناىر االكاديمية في ترسيخ ىذه  (.0.47اره)( كانحراؼ معيارم مقد2.98)

المبادئ مف خالؿ المتطمبات الجامعية كالثقافية كالدينية كالمساقات االخرل كالبيئة التعميمة كأعضاء 

الوسط  العدد المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة اختبار 
 (ت)

T 

مستوى الداللة 
اإلحصائية 

Sig. 
الدرجة الكمية لمحكر القيـ 

 كالسمكؾ
311 2.981 0.466 37.121 0.000 
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ىيئة التدريس إضافة الى التدريب العممي كالى العالقات التي تتككف بيف الطمبة مف البيئات المختمفة 

ىيئة التدريس كالمجتمع المحيط بالجامعة كالى األنشطة كالفعاليات التي تقيميا الجامعة  كأعضاء

كمشاركة الطمبة فييا، كتشجعييـ في المشاركة بالعمؿ التطكعي لدكره في تعزيز انتماء الطمبة لممجتمع 

(، التي بينت 2012كتنمية مياراتيـ كقدراتيـ الفكرية، كىذه نتيجة تتفؽ مع دراسة )أبك دقة كآخركف، 

اف الجامعة ساىمت في رفع ميارات التفاعؿ االيجابي مع البيئة كالمجتمع كاالعتماد عمى النفس في 

(  التي بينت دكر الجامعة في 2007كافة االمكر كالتكيؼ مع المكاقؼ الطارئة. كمع دراسة )عاجز، 

كمع دراسة )جانسيكرا، دره، قتعزيز القيـ كالسمكؾ لدل الطمبة كخاصة الشعكر بالرضا بقضاء اهلل ك 

 نمية الطالب في الجانب االجتماعي.ت 2004)

 زيادة قدرة الطمبة الخريجين عمى االبداع.يعزز التعميم الجامعي الفرضية الرابعة: 4.2.3.4 

 (One Sample T Test)مف أجؿ فحص ىذه الفرضية السابقة, تـ استخداـ اختبار ت لمعينة الكاحدةك 

( التي تفصؿ 2قيمة الفحص االختبارية )متكسط الدرجة الكمية ليذا المحكر كبيف لفحص الفرؽ بيف 

 , كالجدكؿ التالي يكضح نتائر ىذا االختبار.درجة المكافقة عف درجة المعارضة

( نتائج اختبار ت لمعينة الواحدة لفحص الفرق بين متوسط الدرجة الكمية 17.4جدول رقم )

( التي تفصل درجة الموافقة عن درجة 2ختبارية )قيمة الفحص االليذا المحور وبين 

 .المعارضة

 العدد المحور
الوسط 
 االنحراف المعياري الحسابي

قيمة اختبار 
 (ت)

T 

مستوى الداللة 
 .Sigاإلحصائية 

 0.000 20.749 0.637 2.756 306 الدرجة الكمية لمحكر ا بداع
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( كىي دالة إحصائيا)مستكل الداللة أقؿ 20.75كيالحظ مف نتائر الجدكؿ السابؽ بأف قيمة اختبار ت)

زيادة قدرة الطمبة يعزز أف التعميـ الجامعي يستنتر  (, كبالتالي يتـ قبكؿ الفرضية السابقة, ك0.05مف 

( كانحراؼ معيارم 2.76, كأف درجة ىذا التعزيز مرتفعة بكسط حسابي مقداره )الخريجيف عمى االبداع

تكل العممية التعميمية في الجامعة التي تحاكؿ اقصى جيكدىا في مسكيرجع ذلؾ إلى  (.0.64مقداره)

غرس االبداع مف خالؿ ما تقدمو لمطمبة مف معارؼ كمعمكمات في مختمؼ التخصصات، التي يجب 

كاتفقت مع دراسة التركيز عمييا كاالىتماـ بإجراء بحكث تطبيقية كتشجيع كتنمية االبداع بطرؽ مختمفة، 

، إذ بينت دكر المناىر كميات التربية في التنمية االقتصادية بالمرتبة الثالثة التي 2009))األستاذ، 

إلى الحرص عمى أف العممية التعميمية يجب أف تيدؼ إلى اكتساب أالبتكاريو  2008) دعك) ربيعي،

 كالقدرة عمى االبداع

س المال البشري ما درجة األثر الذي يمعبو التعميم العالي في تنمية رأ السؤال الرئيسي:  4.4  

 وتعزيز القدرة التنافسية لدى الطمبة الخريجين في جامعة القدس؟

لفحص الفركؽ في إجابات المبحكثيف  (ANOVA)يبيف الجدكؿ التالي اختبار تحميؿ التبايف األحادم

 كميا: ةانمى فقرات االستبع

االستبانة بناًء عمى  (: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين فقرات18.4جدول رقم )

 إجابات المبحوثين.

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 الدرجة الكميةمحور 
 0.712 0.889 0.397 61 24.198 بيف المجمكعات

   0.446 806 359.571 داخؿ المجمكعات
    867 383.770 المجمكع
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مف خالؿ االختبار السابؽ يتضح عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف فقرات المحكر بناءن عمى إجابات 

( مما يدؿ عمى عدـ اختالؼ 0.05المبحكثيف)مستكل الداللة الختبار ؼ في تحميؿ التبايف أكبر مف 

 إجاباتيـ عمى فقرات االستبانة.

ـ استخداـ حساب الكسط الحسابي الكمي كاالنحراؼ المعيارم كمف أجؿ ا جابة عمى السؤاؿ الرئيسي، ت

الكمي لجميع فقرات االستبانة كالتي تمثؿ درجة األثر الذم يمعبو التعميـ العالي في تنمية رأس الماؿ 

 الطمبة الخريجيف في جامعة القدس. البشرم كتعزيز القدرة التنافسية لدل

تعميم العالي في تنمية رأس المال البشري وتعزيز ( درجة األثر الذي يمعبو ال19.4جدول رقم )

 .القدرة التنافسية لدى الطمبة الخريجين في جامعة القدس

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد المحور
 0.406 2.911 313 الدرجة الكمية

 

رأس الماؿ  كيالحظ مف نتائر الجدكؿ السابؽ بأف درجة األثر الذم يمعبو التعميـ العالي في تنمية

البشرم كتعزيز القدرة التنافسية لدل الطمبة الخريجيف في جامعة القدس مرتفعة بكسط حسابي 

 .(0.41( كانحراؼ معيارم مقداره )2.91مقداره)

 ةتقييم االستبان5.4  

فقد شكمت  ةانبكقت االستب, حيث يالحظ بأنو فيما يتعمؽ ةانجدكؿ التالي أسئمة تقييـ االستبيبيف ال

% ك شكمت  32.2% ك شكمت ا جابة )طكيال( ما نسبتو  16.6بة )طكيال جدا( ما نسبتو ا جا

% مف إجمالي حجـ العينة. فيما  6.1% كبمغت نسبة القيـ المفقكدة  45ا جابة )مناسبا( ما نسبتو 

% ك شكمت  23.6فقد شكمت ا جابة )سيمة جدا( ما نسبتو  ةانالمستخدمة في االستبيتعمؽ بالمغة 
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% كبمغت نسبة القيـ  7% ك شكمت ا جابة )صعبة( ما نسبتو  63.3جابة )سيمة( ما نسبتو ا 

% مف إجمالي حجـ العينة. فيما يتعمؽ بدرجة كضكح العبارات فقد شكمت ا جابة  6.1المفقكدة 

% ك شكمت ا جابة )دقيقة(  76.4% ك شكمت ا جابة )مفيكمة( ما نسبتو  4.2)غامضة( ما نسبتو 

 6.1% كبمغت نسبة القيـ المفقكدة  3.5% ك شكمت ا جابة )فييا تكرار( ما نسبتو  9.9سبتو ما ن

لكؿ العكامؿ التي ليا عالقة في تنمية رأس  ةانبتغطية االستب% مف إجمالي حجـ العينة. فيما يتعمؽ 

%  70.6% ك شكمت ا جابة )نعـ( ما نسبتو  23ماؿ البشرم فقد شكمت ا جابة )ال( ما نسبتو 

 % مف إجمالي حجـ العينة. 6.4كبمغت نسبة القيـ المفقكدة 

 ةانتقييم االستب 20.4)) جدول

 النسبة المئوية العدد الفئة السؤال

 كقتا ةاناالستبمنؾ  تاحتاج

 16.6 52 طكيال جدا

 32.3 101 طكيال

 45.0 141 مناسبا

 6.1 19 قيـ مفقكدة

 100.0 313 المجمكع

 ةانالمستخدمة في االستبالمغة          

 23.6 74 سيمة جدا

 63.3 198 سيمة

 7.0 22 صعبة

 6.1 19 قيـ مفقكدة

 100.0 313 المجمكع

 4.2 13 غامضة درجة كضكح العبارات            
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 76.4 239 مفيكمة

 9.9 31 دقيقة

 3.5 11 فييا تكرار

 6.1 19 قيـ مفقكدة

 100.0 313 المجمكع

غطى كؿ العكامؿ التي ليا ت ىذه االستبانةأف د ىؿ تعتق
 راس ماؿ البشرم عالقة في تنمية

 23.0 72 ال

 70.6 221 نعـ

 6.4 20 قيـ مفقكدة

 100.0 313 المجمكع
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         الفصل الخامس

 ممخص النتائج واالستنتاجات والتوصيات

 

 مقدمة 1.5

الدراسة كاستنتاجاتيا كما خمصت الييا الباحثة بعد عمميات ييدؼ ىذا الفصؿ الى استعراض أىـ نتائر 

في تنمية رأس الماؿ  الجامعيتحميؿ البيانات، كاختبار فرضيات الدراسة، كالكقكؼ عمى دكر التعميـ 

البشرم كتعزيز القدرة التنافسية لدل الطمبة الخريجيف في جامعة القدس. بعد ذلؾ تقدـ الباحثة 

ضكء نتائر الدراسة كاالستنتاجات التي تكصمت الييا مف خالؿ تمؾ النتائر، تكصياتيا المقترحة، في 

في تنمية رأس الماؿ البشرم. ينقسـ ىذا الفصؿ  الجامعي لتحقيؽ غاية البحث، المتمثمة في دكر التعميـ

 -الى المحاكر اآلتية :

 ممخص النتائج واالستنتاجات 2.5  

في تنمية راس الماؿ البشرم  الجامعياسة دكر التعميـ بعد إجراء ىذه الدراسة كالتي ىدفت إلى در 

كتعزيز القدرة التنافسية لدل الطمبة الخريجيف في جامعة القدس, تكصمت الباحثة إلى النتائر 

 كاالستنتاجات  التالية:

  تعد الدراسة الحالية دراسة كصفية استكشافية لمتعرؼ عمى التعميـ العالي في تنمية رأس الماؿ

جامعة القدس، كىي محاكلة لمكقكؼ عمى أىـ معايير مككنات راس الماؿ البشرم التي البشرم في 

 يكفرىا التعميـ العالي لمطالب الخريجيف حسب تخصصاتيـ. سعيا لمساندة أصحاب القرار مف أجؿ
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  القكة لتشخصييا، كتطكيرىا مف خالؿ كفاءة النظاـ التعميمي، كمف ثـ االسياـ في تنمية مكاطف

 البشرم.راس الماؿ 

  اقتصرت الدراسة عمى تحديد تأثير التعميـ العالي في تنمية رأس الماؿ البشرم كتعزيز القدرة

التنافسية في جامعة القدس بشكؿ خاص كلـ تبحث معايير مككنات راس الماؿ البشرم في باقي 

 كع.الجامعات الفمسطينية كعميو فاف ىناؾ عكامؿ أخرل تحتاج الى دراسة أشمؿ كأدؽ في المكض

 مف خالؿ استعراض االدبيات التي تـ االطالع فمقد تبيف عدـ كجكد مرجع يضـ كافة مككنات 

راس الماؿ البشرم كالتي يجب تكفرىا في الطالب قبؿ التخرج في كافة التخصصات كفؽ احتياجات   

 سكؽ العمؿ؛ لتعزيز القدرة التنافسية لديو.

 ارزان في تنمية رأس الماؿ البشرم كتعزيز القدرة أظيرت النتائر أف التعميـ العالي يؤدم دكرا ب

التنافسية لدل الطمبة الخريجيف بدرجة عالية )غير كافية( بدليؿ، تخرير كفاءات مف الطمبة 

المبدعيف في تخصصاتيـ مف خالؿ ما يمتمككنو مف الميارات كالمعارؼ كالقيـ تـ اكتسابيا الطمبة 

ليس بالشكؿ المطمكب لتأىيميـ لالنتقاؿ إلى سكؽ العمؿ خالؿ الفترة الدراسية في الجامعة، كلكف 

 مما يقمؿ القدرة التنافسية لدييـ. 

  )تسيـ المتغيرات المتعمقة بالعممية التعميمية )أعضاء ىيئة التدريس، المكاد العممية، البيئة التعميمية

اع( تبعا لمتخصص االبد، في بناء رأس الماؿ البشرم)المعارؼ، الميارات كالقدرات، القيـ كالسمكؾ

كلكف ليس بالمستكل المطمكب الذم يؤىؿ الطمبة لالنتقاؿ مف الحياة الجامعية الى سكؽ العمؿ 

 كتعزيز القدرة التنافسية لدييـ.

 التعميـ الجامعي يمنح الطمبة الخريجيف المعارؼ الالزمة ذات العالقة   أظيرت النتائر أف

لخطة االكاديمية كما تحتكييا مف مساقات حديثة بالتخصص بدرجة مرتفعة، كيعتبر دليالن عمى ا

 تكاكب متطمبات العصر كتزكدىـ بمعارؼ تيدؼ لتنميتيـ فكريان كعمميان.
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ضعؼ اكتساب الطمبة المغات االجنبية، بدليؿ معظـ الطمبة بحاجة لتطكير لغاتيـ األجنبية  -أ

ية أك العمؿ في المغات حيث أف مستكاىـ غير كاٍؼ الستكماؿ دراستيـ العميا في جامعات أجنب

 ليفتحكا آفاقان مستقبمية ليـ.

قمة البرامر التدريبية التي تساعد عمى اجراء المقابالت الشخصية ككتابة السيرة الذاتية. كىذا  -ب

ما يفسر ضعؼ الطمبة في كتابة السيرة الذاتية التي تعد متطمبان لتعزيز القدرة التنافسية لمطمبة، 

 يات بيف الجامعة ك المؤسسات التعاكنية.كضعؼ التعاكف كاالتفاق

عدـ تنكع اساليب التعميـ المستخدمة مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس لبناء المعرفة كالفيـ العميؽ  -ج

لممحتكل كالمفاىيـ االساسية في مجاؿ التخصص. مما يدؿ عمى الحاجة لكضع خطة تطكيرية في 

 ف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس.كيفية تكصيؿ المعمكمة كاستخداـ اساليب متنكعة م

  أظيرت النتائر أف التعميـ الجامعي يسيـ في اكتساب الميارات المطمكبة تبعا لمتخصص بدرجة

مرتفعة. كيعتبر دليالن عمى اىمية التعميـ لمطمبة كاستثماره خالؿ الفترة الدراسية في اكتساب الميارات 

 لتساعده في االندماج في سكؽ العمؿ.

 ف التعميـ الجامعي يسيـ في تغير القيـ االخالقية كالنمط السمككي لمطمبة لألفضؿ أظيرت النتائر أ

بدرجة مرتفعة. كيقدـ دليالن عمى تطكير نمط سمكؾ الطالب خالؿ فترة دراستو الجامعية كأكثر قدرة 

ة عمى اتخاذ القرار ككيفية التعامؿ مع مكاقؼ الحياة المينية كعمى اىمية التعميـ الجامعي في تنمي

 كتعزيز القيـ كالسمكؾ عند الطالب.

  .اظيرت النتائر أف التعميـ الجامعي يعزز زيادة قدرة الطمبة الخريجيف عمى االبداع بدرجة مرتفعة

مما يدؿ عمى الجيكد التي تبذليا الجامعة في تكفير بيئة ابداعية تخرج افكاجان مف الطمبة لدييـ 

 خالؿ ما يكفره التعميـ الجامعي.القدرة عمى االبداع كالتميز في التخصص مف 
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بدليؿ تخرير الجامعة اعدادان مف  صعكبة تطبيؽ كبمكرة المشاريع العممية عمى ارض الكاقع، -أ

الطالب غير قادريف عمى انتاج المشاريع الخاص بيـ ككؿ اىتماميـ االلتحاؽ بالكظائؼ فقط، مما 

 نتاجية.يشير إلى ضعؼ العالقة بيف الجامعات كمختمؼ القطاعات اال

 

 توصيات  3.5

كفقا لمنتائر كاالستنتاجات التي تـ التكصؿ الييا مف كاقع التحميؿ االحصائي لمبيانات، يمكننا الخركج 

 بالتكصيات اآلتية :

تكسيع مجاؿ التعاكف في مجاالت التبادؿ الطالبي كالبرامر االكاديمية في مختمؼ التخصصات، ك  .1

مف خالؿ االتفاؽ كالتعاكف، ) اتفاقية شراكة ( مع  خصصات الدراسات المينية،خصكصا في ت

 الجامعات .

إعادة النظر في تطكير خطة الجامعة التنمكية اكاديميان كخدماتيان لككنيا رائدة العمؿ االكاديمي   .2

 الفمسطيني في مجاؿ الدراسات الثنائية لتشمؿ مختمؼ التخصصات.

ؿ البحث العممي بالمتطمبات االقتصادية تكسيع السياسية البحثية لربط جيكد الجامعة في مجا .3

كاالجتماعية مف خالؿ انشاء حاضنة اعماؿ تكنكلكجية تشجع الطمبة عمى االبداع كاالبتكار، مف 

خالؿ تكفير مساؽ اجبارم يتحدث عف ريادة األعماؿ كالمشاريع كتكسيع اتفاقية التعاكف مع 

 دعـ البحث العممي فيو.المشاريع الداعمة؛ لتطكير الكميات كتجييز المختبرات ك 

تكثيؼ كتكسيع كرشات العمؿ كاألنشطة كالمقاءات المتنكعة كالدكرات كالبرامر التدريبية التي تيدؼ  .4

إلى تطكير كتنمية الميارات الشخصية كالحياتية كالميارات التي ليس ليا عالقة بالتخصص. 
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عطاء دكرات في الميارات كتفعيؿ البرامر التدريبية كالتعاكف مع مؤسسات مف أجؿ التكظيؼ  

 الحياتية ككيفية اجراء المقابالت ككتابة السيرة الذاتية.

أف يتضميف التخطيط االستراتيجي بنكدان تتعمؽ بالخرير لتعزيز لو دراستو في جامعة القدس لما فييا  .5

خدمة لو؛ كفتح مكتب خاصة لمتابعة الخريجيف، بحيث يكفر ىذا المكتب قاعدة معمكمات عف 

يف كحاجاتيـ التدريبية كالعمؿ عمى فتح قنكات االتصاؿ بيـ كربطيـ بالجامعة كاالستفادة مف الخريج

 أدائيـ عند تكجو الجامعة  جراء تعديالت عمى خططيا كبرامجيا.

تطكير أساليب التدريس في التعميـ الجامعي كتطكير الكسائؿ التعميمية التي تستخدـ مف قبؿ  .6

نشاطات بشكؿ مستمر كتكفير كؿ ما يمـز مف الككادر التعميمية أعضاء ىيئة التدريس كتنفيذ ال

المتخصصة كالمؤىمة لدعـ العممية التعميمية، كذلؾ استقطاب أفضؿ االساتذة في الجامعات العالمية 

ثراء الحياة الفكرية،  المرمكقة في مجاؿ التعميـ؛ مف اجؿ االستفادة مف خبراتيـ األكاديمية، كا 

 في فعالياتيا مف القاء محاضرات كالندكات العممية. كالثقافية، كالمشاركة

 كضع خطط عممية كقابمة لمتطبيؽ لالرتقاء بتنمية راس الماؿ البشرم الكتساب المغات االجنبية. .7

 الدراسات المستقبمية

ال بد مف إجراء دراسات اخرل لمعرفة دكر كألف ىذه الدراسة ركزت عمى الطمبة المتكقع تخرجيـ ك 

 مية راس الماؿ البشرم.التعميـ في تن

  إجراء دراسة حكؿ مدل اسياـ التعميـ العالي في تنمية راس الماؿ البشرم مف كجية نظر الخريجيف

 كأصحاب العمؿ في الجامعات الفمسطينية. 

  إجراء دراسة حكؿ دكر االتفاقيات كالشراكة مع الجامعات العالمية في تنمية راس الماؿ البشرم

 ية لدل الخريجيف في جامعة القدس.كتعزيز القدرة التنافس
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 ." خطة عمل إستراتيجية لتطوير التعميم العالي في فمسطين": (2005نخمو، خ، كاخركف.) .21

(:" أثر المشاريع التنموية الممولة دوليًا عمى رفع الميزة التنافسية 2015كردية، أ. ) .22

 ". رسالة ماجستير، غزة، فمسطيف.لمخريجين في سوق العمل

 الدوريات

، مجمة الفكر حدود األقطار" "أزمة التعميم العالي، وجية نظر تتجاوز( : 1999أبكممحـ، أ.) .1

 .35-21، ص 98) العربي، بػػػػػػيركت، العدد)

(:" إجراءات توجيو مشاريع التخرج في الجامعات الفمسطينية لتمبية 2013األغا، ف، ناصر، ـ.) .2

"، كرقة عمؿ مقدمة إلى الكرشة العممية حكؿ تقديـ مادة مشركع التخرج في الكميات متطمبات التنمية

 .27/2/2013لتي ينظميا، قسـ البحث العممي بكمية فمسطيف التقنية، دير بمح، كالجامعات ا

(:" واقع دور الجامعات في تنمية مجتمع المعرفة دراسة استطالعية آلراء 2012التميمي، ع.) .3

بحث مقدـ إلى المؤتمر الدكلي السادس،  عينة من أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات العراقية"،

 ديسمبر. 6-5رفة بمؤسسات التعميـ العالي العربية، مؤتمر إدارة المع

منظكمة القيـ في مقررات التعميـ الثانكم التأىيمي بالمغرب".مقالة منشكرة : "2008)حمداكم، ج. )  .4

 .  45-60 ص في مجمة الفرقاف،
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(:"برنامج مقترح لتنمية ميارات التفكير المنظومي لطمبة اقسام المغة 2014زاير، س، حسف، ؼ.) .5

كمية التربية لمعمكـ االنسانية ابف رشد، جامعة بغداد، مجمة كمية التربية ، ربية في كميات التربية" الع

 ـ. 2014، كانكف أكؿ/18األساسية لمعمـك التربكية كا نسانية، جامعة بابؿ، العدد 

دراسة حالة جامعة طيبة،  " دور الجامعة في بناء شخصية الطالب"(: 2014الشاماني، س.)  .6

-247 ، ص 2 )، العدد ) 9بحثية منشكرة في مجمة جامعة طيبة لمعمـك التربكية. المجمد كرقة

 الممكة السعكدية العربية.264

 :"  دور الجامعة اإلسالمية في تنمية بعض القيم من وجية نظر طمبتيا".2007)العاجز، ؼ.) .7

ص  2007يناير  (، 1، العدد)15)مجمة الجامعة ا سالمية، سمسمة الدراسات ا نسانية: مجمد)

.371-410 

:" التقويم الذاتي الشامل ألداء الجامعات مدخل لمتطوير وضمان نوعية 2002) فرىكد، ف.) .8

، مجمة جامعة القدس المفتكحة لألبحاث كالدارسات، العدد األكؿ، تشريف أكؿ، وجودة التعميم"

 .288-276ص

في تنمية الموارد البشرية من وجية :" مدى إسيام التعميم العالي األردني ( 2010لبنانة، أ.)  .9

،  56مقالة مطركحة في  مجمة اتحاد الجامعات العربية، العدد نظر الخريجين وأصحاب العمل"،

 2010.كانكف االكؿ 

(:" تطوير كفايات المشرفين األكاديميين في التعميم الجامعي في ضور 2004نشكاف، ج.) .10

البحكث كالدراسات التربكية الفسطينية، العدد  "، مجمةمفيوم إدارة الجودة الشاممة في فمسطين

 .176-138السابع نكفمبر، ص

مجمة الفيصؿ، العدد  :" االستثمار في رأس المال البشري: التعميم"، 2005)المالكي، ع.) .11

 . 26-35، ص341
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 اإلنترنت مواقع

سات، قسـ التعميـ . منتديات تكنيزيا "عناصر العممية التعميمية(:"  2009تكنيزيا سات. )  .1

 (.15/11/2016كالعمـك كالتكنكلكجيا، المنتدل التعميمي، )تاريخ زيارة المكقع 

         )sat.com/forums/threads/595638-https://www.tunisia/)- 

 (.29/11/2016(، فمسطيف، )تاريخ زيارة المكقع (2016رة التربية كالتعميـ العاليمكقع كزا .2

)http://www.mohe.pna.ps/moehe/visionandmission)- 

 

ات تعمم " البرنامج التدريبي تصميم خطة المساق الدراسي: مخرج(:2014ككيراف،ع.) .3

". مجمس االعتماد األكاديمي كضماف جكدة التعميـ العالي في الجميكرية المساق الدراسي

 2/12/2016).  اليمنية، اليمف، )تاريخ زيارة المكقع

adc.com/Modules/course_outcomes.html-http://uniaden))- 

 .(2/3/2017)تاريخ زيارة المكقع  (، فمسطيف،2017مكقع جامعة القدس)  .4

https://www.alquds.edu/ar))- 

 

 

 

 

 

https://www.tunisia-sat.com/forums/threads/595638)%20%20%20%20%20%20%20%20%20/
http://www.mohe.pna.ps/moehe/visionandmission))-
http://uniaden-adc.com/Modules/course_outcomes.html
http://uniaden-adc.com/Modules/course_outcomes.html
https://www.alquds.edu/ar
https://www.alquds.edu/ar
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 عدد الطالب سنة رابعة فما فوق في الكميات المشمولة في البحث  (:1.3)ممحق 
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 م لمطالبكتاب تسييل ميا (: 2.3ممحق )  
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 حساب حجم عينة الدراسة (:3.3)ممحق 
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 رسالة طمب تحكيم أداة الّدراسة )االستبانة( (:4.3)ممحق 

 

 بســــــــــم اهلل الرحمــــــن الرحيــــــــم

 جـــامعــة القـــدس

 عمادة الدراسات العميا

 د البشريةبرنامج الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموار 

 

 حضرة الدكتور............................... المحترم.

 

 تحية طيبة وبعد،،، 

 وتعزير البشري المال رأس لتنمية القدس جامعة طمبة اتجاىات تقـك الباحثة بإجراء دراسة حكؿ "
ت كتنمية "، كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في بناء المؤسساالتنافسية القدرة

المكارد البشرية، أرجك التكـر بتحكيـ استبانة الّدراسة لما عيدناه فيكـ مف خبرة كمعرفة عممية في 
 البحكث العممية.

 وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير والشكر عمى المساعدة

 

 إشراف الدكتور: ابراىيم عوض       

 إعداد الطالبة: مرام عميان         
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 أسماء أعضاء لجنة تحكيم أداة الّدراسة )االستبانة( (: 5.3)  ممحق

 

 .الدكتور حسن دويك قائم بأعمال رئيس جامعة القدس 
 األكاديمية لمشؤون القدس جامعة رئيس نائب النور عبد حنا الدكتور. 

 القدس جامعة المستدامة التنمية معيد رئيس األطرش عزمي الدكتور. 

 دير وحدة ضمان الجودة جامعة القدس.الدكتور عامر مرعي  م 
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 (: االستبانة )أداة الدراسة(6.3ممحق )

  
 بســــــــــم اهلل الرحمــــــن الرحيــــــــم

 

 جـــامعــة القـــدس

 عمادة الدراسات العميا

 برنامج الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية

 

 ترمين/ المحترماتاألخوة واألخوات المح

 ،،،تحية طيبة وبعد

 القدرة وتعزير البشري المال رأس لتنمية القدس جامعة طمبة اتجاىات "تقـك الباحثة بإعداد دراسة بعنكاف
كتنمية كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في برنامر بناء مؤسسات  "، التنافسية

 .المكارد البشرية

راءة فقرات االستبانة المرفقة كاختيار االجابة التي تعكس الكاقع الفعمي.عمما باف المعمكمات يرجى مف حضرتكـ ق
التي سيتـ الحصكؿ عمييا مف خالؿ ىذه االستبانو سيتـ التعامؿ معيا بسرية تامة، كأستخدـ ألغراض البحث 

 العممي.

 التعاون ُحسن لكم شكراً 

                      الدكتور المشرف: د. ابراىيم عوض

 
 دقيقة تقريبان .  10مالحظة: نكد أعالمكـ بأف ىذه ا ستبانة ستأخذ مف كقتكـ 
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في تنمية رأس المال البشري وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية،  الجامعي مرفق رسم توضيحي لدراسة األثر الذي يمعبو التعميم
 والذي سيتضح من خالل تعبئة االستبانو التالية:

 
  
  
  

 
 
 
 

 من خالل العممية  التعميمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سنة رابعة فما فوق ؟ة ىل انت طالب/ .1

 
 . ال، يرجى التكقؼ عف تعبئة 2نعـ، يرجى تعبئة االستبانو.        .1

 القسم األول: البيانات الشخصية :

 ( أمام اإلجابة التي تنطبق عميك. Xالرجاء وضع عالمة )  

 

 

 )     ( أنثى ( ذكر  )    الجنس
 )             ( الكمية 
 )             ( التخصص

 أعضاء ىيئة التدريس

 البيئة التعميمية

 االبداع

 المعارف

 القيم والسموك الميارات والقدرات

 لمواد العمميةا

 الميارات والقدرات

 االبداع

 المواد العممية

 المعارف
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في تنمية رأس مال البشري وتعزيز القدرة التنافسية  الجامعي القسم الثاني: درجة رضى الطالب عن االثر الذي يمعبو التعميم 

 .في جامعة القدس

 دائرة حول رمز اإلجابة التي تراىا/ترينيا مناسبة. يرجى قراءة الفقرات اآلتية بعناية، واإلجابة عنيا بوضع

أوافق  العبارة الرقم
 بشدة

غير  أوافق
 متأكد

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

المعارؼ المتعمقة بالتخصص كالمعرفة المينية كالفنية التي يفترض اكتسابيا كاستيعابيا مف قبؿ الطمبة كمعارؼ جديدة المحور األول: المعارف )
 (كالمغات 

      يزكدني التعميـ الجامعي بقدر كاؼ مف المعمكمات كالعمـك النظرية.  .1
      يزكدني التعميـ الجامعي بقدر كاؼ مف المعمكمات كالتطبيقات العممية.  .2
حسب الخطة الدراسية الالزمة يساعدني التعميـ الجامعي في امتالؾ المعرفة   .3

 لمتخصص.
     

رفة التخصصية المنسجمة مع احتياجات تزكدني المساقات المطركحة بالمع  .4
 سكؽ العمؿ.

     

يشجع أعضاء ىيئة التدريس الطالب الحصكؿ عمى المعرفة مف مصادر   .5
 متنكعة.

     

يدعـ لدم التعميـ الجامعي المعرفة في تخصصي مف خالؿ تطبيؽ النظرية   .6
 .كالبحكث المكجية نحك المشكالت البحثية

     

متعددة لبناء المعرفة كالفيـ العميؽ لممحتكل  يستخدـ المحاضر أساليب  .7
 كالمفاىيـ األساسية في مجاؿ تخصصي.

     

      تدعمني المكاد العممية عمى اكتسابي المعرفة بالمغة االنجميزية.  .8
      تساعد البيئة التعميمية في اكتساب المغات االجنبية المختمفة.  .9
كيؤكد عمى تبادؿ الثقافات مف خالؿ  يكفر التعميـ الجامعي االنفتاح المعرفي  .10

 التبادؿ الطالبي.
     

يكفر التعميـ الجامعي برامر تدريبية تساعد عمى اجراء المقابالت ك كتابة   .11
 السيرة الذاتية.

     

يرسخ التدريب العممي مفيـك التخصص لممتدرب مف خالؿ ممارستو العممية   .12
 لو)ميدانية،مخبريو(

     

      جامعي عمى تزكيدؾ بالمعرفة التي تتيح لؾ خمؽ أفكار حديثة.يعمؿ التعميـ ال  .13
التي تركز في مجمميا عمى الميارات كالمؤىالت الضركرية التي يفترض مف الخرير اكتسابيا أثناء بعد الميارات والقدرات) المحور الثاني :  

 )دراستو لتسييؿ اندماجو في سكؽ العمؿ
      .كا نترنت الحاسكب استخداـ اب مياراتيسيـ التعميـ الجامعي في اكتس  .14
      يساعد التعميـ الجامعي ع+لى اكتساب ميارات التكاصؿ المفظي.   .15
      .يساعد التعميـ الجامعي عمى اكتساب ميارات التكاصؿ الكتابي  .16
عداد التقرير المتعمؽ   .17 ينمي التعميـ الجامعي الميارات العممية في البحث كا 

 بالتدريب.
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يساعد التعميـ الجامعي عمى امتالؾ ميارات عممية تستخدـ كميا اثناء   .18
 االنتقاؿ لسكؽ العمؿ .

     

      يرسخ التعميـ الجامعي ميارات الفيـ كالتحميؿ المنطقي.  .19
      يساعد التعميـ الجامعي في اكتساب القدرة عمى البحث العممي.  .20
      كاالعتماد عمى الذات.التعمـ الذاتي  تشجع المكاد العممية في اكتساب ميارات  .21
يساعد أعضاء ىيئة التدريس عمى تنمية الميارات الذىنية المتعمقة   .22

 بالتخصص.
     

      يشجع المحاضر عمى ممارسة العمؿ الجماعي كاكتساب ركح الفريؽ.  .23
      تيتـ البيئة التعميمية بتنمية الميارات الشخصية الالزمة لسكؽ العمؿ.  .24
      لمتعميـ الجامعي دكر رئيس في رفع مستكل لمممارسات االخالقية.  .25
      يطكر التعميـ الجامعي ميارات االستماع الفعاؿ.    .26
      يكفر التعميـ الجامعي ميارة فف ا لقاء.  .27
      يكفر التعميـ الجامعي ميارة التفاكض لحؿ المشكالت.  .28
      دة كالتأثير في االخريف.يكفر التعميـ الجامعي ميارة القيا  .29
      يكفر التعميـ الجامعي اكتساب ميارات النقاش كالحكار.  .30
      يكفر التعميـ الجامعي اكتساب القدرة عمى تصميـ خطة بحثية .  .31
يحفز التعميـ الجامعي ميارات التعبير باالبتسامة عند التعامؿ بالمكاقؼ   .32

 .المينية
     

      عي ميارات ليس ليا عالقة بالتخصص.يطكر التعميـ الجام   .33
)تكجيات الطالب الخرير في تطكير نمط سمككو بحيث يككف اكثر قدرة عمى اتخاذ القرار المناسب بعد تخرجو المحور الثالث : القيم والسموك 

 (كاتخاذ احكاـ اخالقية في مكاقؼ الحياة الميينة كتعزيز مصداقية الطالب الخرير بعد تخرجو
      المحاضر احتراـ الكقت كاستثماره.  ينمي  .34
      يعزز المحاضر النظرة االيجابية نحك قيـ العمؿ كا نتاج.  .35
      يساعد المحاضر الطمبة عمى الثقة في القدرة عمى التغيير.  .36
      ينمي  المحاضر قدرة تقبؿ االنتقاد مف اآلخريف.  .37
      كأدائيا.  تحقؽ البيئة التعميمية مبدأ تحمؿ المسئكلية  .38
      تنمي البيئة التعميمية الشعكر بالرضا بقضاء اهلل كقدره.  .39
      يعزز  التعميـ الجامعي  ضركرة تحرم الصدؽ في القكؿ كالعمؿ.  .40
      ينمي التعميـ الجامعي مبدأ المركنة عند التعامؿ مع اآلخريف.  .41
      .يحفز التعميـ الجامعي القدرة عمى  الدقة كااللتزاـ  .42
      يكجو التعميـ الجامعي اكتساب القدرة لحؿ المشكالت كاتخاذ القرار الصحيح.  .43
       .الطالب بيف تعاكنية عالقات يييئ التعميـ الجامعي تأسيس  .44
      يرسخ التعميـ الجامعي ثقافة المشاركة في العمؿ التطكعي.  .45
      ؿ بعدالة.ينمي التعميـ الجامعي ثقافة احتراـ اآلخر كالتعام  .46
      ينمي  التعميـ الجامعي الصبر كالقدرة عمى التّكيؼ.  .47
      .يعزز  التعميـ الجامعي الثقة بالنفس  .48
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