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 إلى الذيف عبركا ثرل قدس العركبة فكؽ جماجـ األعػػػػػػػػداء...

 

 لى الذيف كتبكا عمى أسكارىا شعرا بحبر مف دمػػػػػػػػػػػػػػػػاء...إ

 

 .          .أنت لنا يا ميد كؿ األنبيػػػػػػػػػػػػػػػػاء.

 ..كلياء.فيؾ قبكر األ .أنت لنا تاريخنا.

 

 ..اليكمك يا مف قضيتـ عند رب العرش يكما شيػػػداء.

 

 ..ف أكفؽ بالعطػػػػػػػػػػػػػػػػػاء.أأىديت ىذا الجيد عمى 

 

 . .فبغير ذكر اهلل ثـ بذكركـ ال لف يككف ألم منا أم انتماء.





 ب 

 :الشكر والعرفان
 

ىك صاحب الكـر العظيـ الحاف            لممنىاف        الشكر كؿ الشكر    

كرعاية غاصت إلى كجداف                  ىك مف أكالني عطفو كحنانو   

  شكرا لكـ شكرا بكؿ معاف                  كلمف ليـ شكر عمينا سابؽ
 

هلل أف يعطيو إذ أعطاف   فىممشًرفي مني دعائي كاصؿ              

يقدـ شكره بثكانكيما ي              ـ ىنا تكقؼ لحظةكؿ الكبل   

ـى العمـ يا دكتكر يا يا إنساف ةسمر  بك محمكد يا              لؾى يا عظي  

 
أك ما حكل عقؿ بكؿ تفاني           كعفيؼ جاد بكؿ ما ممكت يد      

فييا معاني الشكر كالعرفاف             لؾ يا جزيؿ العمـ مني نظرة      
فمقد ذكرت عفيفنا زيداف           ذا ذكرت الجكد في طياتو      فا  

 
شكرم لو دكتكرنا غساف           كالعالـ المعطاء دكف تكاسؿ        

يكزميمتي سكنيا ليا عرفان          ا  لشركؽ شكرم مكصكؿ ليا دكم  

كجميؿ ديف عمى أجفاني  مف ساعدني شكرم ليـ             كلكؿ   
ضيؽ المقاـ كليس مف نسياف        ما اسطعت أف أذكرىـ     عفكا إذا   
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 ممخص
 

كالجامعة ( خضكرم) البيئة الجامعية في جامعة فمسطيف التقنية كاقع الدراسة التعرؼ إلى ىذه ىدفت
كتككف مجتمع الدراسة مف جميع العربية األمريكية في جنيف كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس فييما. 

( عضكان، 462، كالبالغ عددىـ )(2017/2018الجامعتيف في العاـ الجامعي)ة التدريس في أعضاء ىيئ
( مف %37ما نسبتو )( فردان، 170كعدد أفرادىا ) ،عينة الدراسة عينة عشكائية طبقية في حيف جاءت
لمدراسة، كأداة  كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي، باستخداـ االستبانةمجتمع الدراسة. 

 كاإلحصائيةثبات بالطرؽ التربكية كالصدؽ الكتـ التأكد مف ( فقرة. 52كتككنت مف خمسة مجاالت ك)
 ( لتحميؿ نتائج الدراسة.SPSSكاستخدمت الباحثة برنامج الرزمة االحصائية لمعمـك االجتماعية) المناسبة.

 
البيئة الجامعية في الجامعتيف جاءت بدرجة  تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع أشارت نتائج الدراسة الى أفٌ 

(، كجاء مجاؿ الطمبة في المرتبة األكلى، بمتكسط حسابو  3.79، كبمتكسط حسابي قدره) مرتفعة
(. كما (3.74(، في حيف جاء مجاؿ الييئة التدريسية في المرتبة األخيرة، بمتكسط حسابي قدره3.83قدره)

يف ب  α ≤ 05.0)داللة إحصائية عند مستكل الداللة )أشارت النتائج الى عدـ كجكد فركؽ ذات 
عمى ضكء ك متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع البيئة الجامعية تهعزل لمتغيرات الدراسة جميعيا. 

تبني مفيكـ البيئة الجامعية، كالعمؿ عمى تطكير مجاالت البيئة نتائج الدراسة أكصت الباحثة بضركرة 
 يئة جامعية جاذبة، تمبي حاجات الطمبة، كحاجات أعضاء الييئة التدريسية.الجامعية لمكصكؿ لب

  
البيئة الجامعية، جامعة فمسطيف التقنية) خضكرم(، الجامعة العربية االمريكية، الييئة  الكممات المفتاحية:

 التدريسية، البيئة المساندة.
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Abstract 
 

This study aims to identify the status of The university environment by faculty 

members in two Palestinian universities (Palestine Technical University –

Kadoorie- and the Arab American University of Jenin).  

 

The study’s population consisted of (462) academic staff members in both 

universities in the academic year (2018/2019). The study used stratified random 

sampling and consisted of (170) members at around (37%) of the study’s 

population.  

 

The study adopted a descriptive method which consisted of five fields and (52) 

paragraphs which were in turn verified via the appropriate educational and 

statistical methods and later analyzed using the Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) program. 

 

The results of the study revealed that the perception of university environment 

by the sample in the two universities came at a high level with an average of 

(3.79) with students ranking first with an average of (3.83), while the faculty 

ranked last at a (3.74) average. The results also indicate that there are no 

statistically significant differences at the level( α ≤ 0. 05 )between the averages 

of the sample of the study. 

 

In light of the results of the study, the researcher recommended adopting the 

concept of University Environment and working on the development of an 

attractive environment that meets the needs of the students and the faculty 

members. 

 
Keywords: University Environment, Palestine Technical University (Kadoorie), Arab 

American University, Faculty, Supportive Environment. 
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 الفصل األول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 مشكمة الدراسة وأىميتيا

 
 المقدمة1.1 

 
المجتمع، ككنو يؤدم رسالة ليا أىمية  حد المراحؿ التعميمية المتميزة فيأ الجامعي التعميـ ييعد

جتماعية، إذ يمتاز قتصادية كاالخاصة، فيقع عمى عاتقو النيكض بالمجتمع لمكاكبة المتغيرات اال
عالـ اليكـ بالتغير السريع كاليائؿ في مجاؿ المعرفة ككافة المياديف، حيث ينظر إلى التعميـ 

دـ المجتمع كرقيو، كبإعداد الككادر كالطاقات الجامعي بأف لو الدكر األساسي الذم يؤدم إلى تق
البشرية المؤىمة كالقادرة عمى تحمؿ المسؤكلية مستقببل، ككذلؾ إعداد القيادات الفكرية كالتربكية 

 القادرة عمى اإلبداع كتكجيو الطاقات المتاحة أفضؿ تكجيو.
 

أنيا بحاجة ماسة إلى ككادر كمف أجؿ المحاؽ بركب األمـ المتقدمة، ترل الدكؿ كالمجتمعات النامية 
كأدمغة مؤىمة، خمقيا كنفسيا كاجتماعيا كعمميا كذىنيا كفكريا كعمميا، في شتى العمـك كالمياديف. فمـ 
يعد خافيا ما لمجامعات مف دكر ميـ كأساسي في تنمية المجتمعات البشرية كتطكيرىا، فيي التي 

لفكرية كالفنية لممجتمعات البشرية )السعكد تصنع حاضرىا كتخطط معالـ مستقبميا بكصفيا القاعدة ا
 (.2008كالسمطاف، 
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جتماعي كالثقافي مع البيئة كيعتمد المستقبؿ الدراسي لمطالب الجامعي عمى درجة تكيفو كتكافقو اال
الجامعية الجديدة التي ينتقؿ إلييا لمدراسة، كباعتبار العممية التربكية ىي اكتساب أسمكب حياة 

لذم يتمقى فيو الطالب الجامعي تعميمو عبلكة عمى ككنيا اكتساب خبرات كتأىيبل كثقافة المجتمع ا
عمميا، كأكاديميا، كفنيا، كألف اإلنساف كائف اجتماعي ذك قدرة عمى التعامؿ مع مختمؼ الظركؼ 
كاالستجابة لمستجدات الحياة فإف التكيؼ مع البيئة الجامعية يحتاج إلى عدد مف المقكمات الخاصة 

 (.2007جعؿ البيئة الجامعية بيئة صالحة لمدارسة )القضاة، التي ت
 

 كافة بتكفير تمثمت كمتسارعة، كبيرة تطكرات المتقدمة الدكؿ في العالي التعميـ مؤسسات كقد شيدت
باىتماـ  الجامعات كحظيت، المطمكب دكرىا تحقيؽ إلى تؤدم التي كالمادية البشرية اإلمكانيات

 بكاسطة إعدادىا تـ معايير قكائـ بكضع كاالعتماد الجكدة ضماف أقساـ قياـ خبلؿ مف تجمى كبير،
 مف المؤسسات لتمؾ تقكيـ قكائـ بمجمميا لتشكؿ كمؤسساتو العالي التعميـ مجاؿ في كباحثيف خبراء

 تتضمف كخريجييا. العالي التعميـ مؤسسات بمستكل لبلرتقاء أجؿ تكفير بيئة جامعية جاذبة، تسعى
 كالتي المطمكبة، الجامعية البيئة في تكفرىا يجب التي كالبشرية المادية مستمزماتال المعايير ىذه
 داخميا في المتكافرة المادية كاإلمكانيات مؤسسة، كرسالة أىداؼ مف البيئة ىذه مككنات بكافة تيعنى

المؤسسات  داخؿ في يعممكف ممف كغيرىا أكاديمية ككادر مف البشرية، كالككادر خريجييا كمستكل
 (. 2005 دياب،) التعميمية

 
كفي ىذا السياؽ تأتي ىذه الدراسة، لمتعرؼ الى كاقع البيئة الجامعية في جامعتيف مف جامعات 

خضكرم(، كاألخرل خاصة، ىي الجامعة ) الكطف، إحداىما حككمية، ىي جامعة فمسطيف التقنية
 العربية األمريكية في جنيف.

 
 مشكمة الدراسة  8.0
 

كالبرامج  الطمبة،ك  الييئة التدريسية،)اإلدارة الجامعية، ك معية بكافة مككناتيا كمجاالتيا تعد البيئة الجا
مف أىـ المؤثرات المباشرة في أداء عضك ىيئة التدريس، كفي انسجاـ ( البيئة المساندةك  األكاديمية،

ة أك الطالب مع الجامعة كالتكيؼ مع كؿ مككناتيا. إف غياب مظاىر البيئة الجامعية السميم
الجاذبة، كما تسمى أحيانان، يعني غياب اإلبداع لدل كؿ مف الطالب كعضك ىيئة التدريس عمى 

كعميو حد سكاء. كىذا ما دفع الباحثة لمشعكر بأىمية المشكمة البحثية المتعمقة بالبيئة الجامعية. 
 :الرئيس التالي السؤاؿ فيمشكمة الدراسة تحددت 
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فمسطين التقنية خضوري والعربية األمريكية كما يراىا  تيمعما واقع البيئة الجامعية في جا

 أعضاء ىيئة التدريس فييما؟
 

  الدراسة أسئمة 3.1
 

 : حاكلت الدراسة االجابة عف األسئمة التالية
 

كالجامعة العربية ( ما كاقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطيف التقنية )خضكرماألول: السؤال 
 اء ىيئة التدريس فييما؟األمريكية كما يراىا أعض

 
ىؿ تختمؼ متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع البيئة الجامعية في جامعة السؤال الثاني: 

فمسطيف التقنية )خضكرم( كالجامعة العربية األمريكية باختبلؼ متغيرات الدراسة: الجامعة، 
لجامعة التي تخرج منيا عضك ىيئة الجنس، المؤىؿ العممي، الخبرة في التعميـ الجامعي، الكمية، ا

 التدريس.
 

  فرضيات الدراسة 4.1
 

 التالية:  الصفرية الفرضيات الثاني الدراسة سؤاؿ انبثؽ عف
 
بيف  α ≤ 0.05)) : ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةالفرضية األولى 

فمسطيف التقنية) خضكرم(  ةفي جامع البيئة الجامعية تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع متكسطات
 .مريكية تعزل لمتغير الجامعةكالجامعة العربية األ

 
بيف  α ≤ 0.05)) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة الفرضية الثانية:

فمسطيف التقنية) خضكرم(  ةالبيئة الجامعية في جامع تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع متكسطات
 مريكية تعزل لمتغير الجنس. امعة العربية األكالج
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بيف α ≤ 0.05) ) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة الفرضية الثالثة:
خضكرم( ) فمسطيف التقنية ةالبيئة الجامعية في جامع تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع متكسطات

  .ؤىؿ العمميمريكية تعزل لمتغير المكالجامعة العربية األ
بيف  α ≤ 0.05)) : ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةالفرضية الرابعة

خضكرم( ) فمسطيف التقنية ةالبيئة الجامعية في جامع تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع متكسطات
  .مريكية تعزل لمتغير الخبرة في التعميـ الجامعيكالجامعة العربية األ

 
بيف α ≤ 0.05) ) : ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةية الخامسةالفرض

خضكرم( ) فمسطيف التقنية ةالبيئة الجامعية في جامع تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع متكسطات
  .مريكية تعزل لمتغير الكميةكالجامعة العربية األ

 
بيف α ≤ 0.05) ) صائية عند مستكل الداللةال تكجد فركؽ ذات داللة إح الفرضية السادسة:

خضكرم( ) فمسطيف التقنية ةالبيئة الجامعية في جامع تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع متكسطات
 عضك ىيئة التدريس. مريكية تعزل لمتغير الجامعة التي تخرج منياكالجامعة العربية األ

 
 أىداف الدراسة: 4.1

 

 :ما يأػتيالدراسة الى تحقيؽ  ىذه تسعى
 

عف كاقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطيف التقنية كالجامعة العربية األمريكية مف الكشؼ  .1
 كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييما. 

كاقع ل تقديرات أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس لى مدل اختبلؼاالتعرؼ  .2
الدراسة:  متغيرات األمريكية باختبلؼتي فمسطيف التقنية كالعربية لجامع البيئة الجامعية

في التعميـ الجامعي، كالكمية، كالجامعة  كسنكات الخبرة ،كالمؤىؿ العممي، الجنس الجامعة،
 التي تخرج منيا عضك ىيئة التدريس.
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 الدراسة ىميةأ 6.1
 

 الدراسة فيما يأتي: كمبررات ىميةأتتمثؿ 
ات في الجامعات بشكؿ عاـ، كجامع معيةلمبيئة الجاقمة الدراسات السابقة التي تطرقت  .1

  بشكؿ خاص، كىذا ما دفع الباحثة لمقياـ بيذه الدراسة. فمسطيف
كالبحث أكثر في مجاالت البيئة لمجامعات،  البيئة الجامعيةتسميط الضكء عمى مفيـك  .2

الجامعية، كمعرفة نقاط القكة كالضعؼ لكؿ جامعة، كمحاكلة سد الثغرات في البيئة 
 كؿ جامعة، كالتعامؿ معيا دراسة حالة كالتكصؿ الى حمكؿ خاصة بكؿ جامعة الجامعية ل

تي مف خبلؿ دراسة حالة جامعالبيئة الجامعية ضافة جديدة في مجاؿ إتمثؿ ىذه الدراسة  .3
مناسبة ة يجامع مدل تكافر بيئةكبياف  فمسطيف التقنية )خضكرم( كالعربية االمريكية،

 ألعضاء ىيئة التدريس كلمطمبة. 
 

 حدود الدراسة 7.1 
 

 تمثمت حدكد الدراسة فيما يأتي:
 

 .األمريكية في جنيف تي فمسطيف التقنية )خضكرم( كالعربيةجامعالحدود المكانية:  .1
 ـ2018-2017كاديمي الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ األالحدود الزمانية:  .2
)خضكرم( كالعربية  جامعتي فمسطيف التقنيةعضاء الييئة التدريسية في أالحدود البشرية:  .3

 االمريكية. 
مجاؿ اإلدارة  البيئة الجامعية بمجاالتيا التي كردت في أداة االستبانة:الحدود المفاىيمية:  .4

الجامعية مجاؿ أعضاء الييئة التدريسية مجاؿ الطمبة، مجاؿ البرامج األكاديمية، مجاؿ 
 .البيئة المساندة

 
  مصطمحات الدراسة: 8.1

 
البيئة الجامعية بأنيا "مجمكعة مف المقكمات ( 2013:84عرؼ المقداد كآخركف )ي لبيئة الجامعية:ا

المادية كالبشرية التي تحيط بالطمبة، حيث تتمثؿ المقكمات المادية بالمباني الجامعية كالتقنيات 
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جو الحديثة، أما المقكمات البشرية فتتمثؿ باإلدارة كاألنشطة كالبرامج كالمناىج ككافة الكسائؿ التي تك 
 فكر كسمكؾ الطمبة بما يخدـ أىداؼ العممية التعميمية كتنمية الفكر كالسمكؾ لدييـ".

 
طمبة كمية الفنكف الجميمة بجامعة ب تحيط التي البيئةفيعرفيا بأنيا "( 2014:7اما الصفدم )

 المقكمات كتتمثؿ كالمادية، البشرية المقكمات مف مجمكعة كىي بيـ، كتتأثر تؤثر كالتياالقصى 
 في فتتمثؿ المادية المقكمات أما ،)االجتماعي كالبعد اإلدارم، كالبعد األكاديمي، البعد( في لبشريةا

 الجامعية فؽراكالم الحاسكب تار كمختب كالمكتبات الفنية سـراكالم دراسةال كقاعات ،الخدماتي البعد
 .الجامعي الحـر اخؿد لمطالب تيقدـ التي كالتسييبلت اإلمكانات بيا كييقصد ،كالحدائؽ كالساحات

 
ىي إحدل مؤسسات التعميـ العالي ك  جامعة فمسطينية حككمية، :خضوري- جامعة فمسطين التقنية

تتبع لكزارة التربية كالتعميـ العالي.  ،كىي الجامعة الحككمية األكلى في الضفة الغربية ،في فمسطيف
كمدرسة زراعية لخدمة المجتمع الفمسطيني ثـ تطكرت لتصبح كمية تقدـ ـ   (1930)تأسست عاـ

ىي كمية فمسطيف التقنية  برامج الدبمكـ في العديد مف التخصصات. تحكلت إلى كمية جامعية/
خضكرم في ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينية لتقدـ البرامج التقنية بمستكياتيا المختمفة )الدبمـك 

. (،سكالبكالكريك   .(https://www.ptuk.edu.p) تقع في الجية الغربية مف مدينة طكلكـر
 

ىي أكؿ جامعة خاصة في فمسطيف كبرأس ماؿ فمسطيني، تأسست  مريكية:الجامعة العربية األ
تأسست بالتعاكف مع جامعة كالية كاليفكرنيا في ستانسمكس  (2000)أيمكؿ مف العاـ  ((28بتاريخ 

النصح في مجاؿ كضع الخطط األكاديمية ككيفية تنفيذىا. تقدـ الجامعة خدماتيا  التي قدمت
التعميمية لمطمبة الراغبيف بااللتحاؽ بيا مف فمسطيف كالخارج، كتعمؿ إدارة الجامعة جاىدة عمى 
تكفير فرص التعميـ المتميز لمطمبة مف خبلؿ استقطاب أعضاء ىيئة تدريس بجنسيات مختمفة ذكم 

ية، كما تقكـ الجامعة بتجييز جميع مستمزمات التعميـ الضركرية لمقرف الحادم كالعشريف كفاءة عال
 بمستكل ال يقؿ عف مثيبلتيا في دكؿ العالـ المتقدمة. لقد خطت الجامعة خطكات كاسعة 
نحك تطكير منشآتيا كمختبراتيا كالعمؿ عمى استقطاب ىيئة أكاديمية مميزة. الجامعة العربية 

 كبعد مركر تسع سنكات عمى بداية التدريس فييا، أصبحت خبلليا عضكا في األمريكية، 
 اتحاد الجامعات العربية كاتحاد الجامعات اإلسبلمية ككذلؾ رابطة المؤسسات العربية 

 .(https://www.aaup.edu) الخاصة
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1930

