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

أعضاء ىيئة التدريس في الجامعتيف في العاـ الجامعي( ،)2018/2017كالبالغ عددىـ ( )462عضكان،

في حيف جاءت عينة الدراسة عينة عشكائية طبقية ،كعدد أفرادىا ( )170فردان ،ما نسبتو ( )37%مف

مجتمع الدراسة .كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي ،باستخداـ االستبانة كأداة لمدراسة،
كتككنت مف خمسة مجاالت ك( )52فقرة .كتـ التأكد مف الصدؽ كالثبات بالطرؽ التربكية كاإلحصائية

المناسبة .كاستخدمت الباحثة برنامج الرزمة االحصائية لمعمكـ االجتماعية( )SPSSلتحميؿ نتائج الدراسة.

أف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع البيئة الجامعية في الجامعتيف جاءت بدرجة
أشارت نتائج الدراسة الى ٌ
مرتفعة ،كبمتكسط حسابي قدره(  ،) 3.79كجاء مجاؿ الطمبة في المرتبة األكلى ،بمتكسط حسابو

قدره( ،)3.83في حيف جاء مجاؿ الييئة التدريسية في المرتبة األخيرة ،بمتكسط حسابي قدره) .)3.74كما

أشارت النتائج الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  (α ≤ 05.0بيف

متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع البيئة الجامعية تهعزل لمتغيرات الدراسة جميعيا .كعمى ضكء
نتائج الدراسة أكصت الباحثة بضركرة تبني مفيكـ البيئة الجامعية ،كالعمؿ عمى تطكير مجاالت البيئة

الجامعية لمكصكؿ لبيئة جامعية جاذبة ،تمبي حاجات الطمبة ،كحاجات أعضاء الييئة التدريسية.

الكممات المفتاحية :البيئة الجامعية ،جامعة فمسطيف التقنية( خضكرم) ،الجامعة العربية االمريكية ،الييئة
التدريسية ،البيئة المساندة.
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University Environment In Palestinian Technical University- Kadoori –
And The Arab American University Of Jenin By Their Faculty Members
Prepared by: Zwenah Mohammad Fareed Qalalwah.
Supervisor : Prof.mahmoud abo Samra

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
 1.1المقدمة
ييعد التعميـ الجامعي أحد المراحؿ التعميمية المتميزة في المجتمع ،ككنو يؤدم رسالة ليا أىمية
خاصة ،فيقع عمى عاتقو النيكض بالمجتمع لمكاكبة المتغيرات االقتصادية كاالجتماعية ،إذ يمتاز
عالـ اليكـ بالتغير السريع كاليائؿ في مجاؿ المعرفة ككافة المياديف ،حيث ينظر إلى التعميـ

الجامعي بأف لو الدكر األساسي الذم يؤدم إلى تقدـ المجتمع كرقيو ،كبإعداد الككادر كالطاقات

البشرية المؤىمة كالقادرة عمى تحمؿ المسؤكلية مستقببل ،ككذلؾ إعداد القيادات الفكرية كالتربكية

القادرة عمى اإلبداع كتكجيو الطاقات المتاحة أفضؿ تكجيو.

كمف أجؿ المحاؽ بركب األمـ المتقدمة ،ترل الدكؿ كالمجتمعات النامية أنيا بحاجة ماسة إلى ككادر
كأدمغة مؤىمة ،خمقيا كنفسيا كاجتماعيا كعمميا كذىنيا كفكريا كعمميا ،في شتى العمكـ كالمياديف .فمـ

يعد خافيا ما لمجامعات مف دكر ميـ كأساسي في تنمية المجتمعات البشرية كتطكيرىا ،فيي التي

تصنع حاضرىا كتخطط معالـ مستقبميا بكصفيا القاعدة الفكرية كالفنية لممجتمعات البشرية (السعكد
كالسمطاف.)2008 ،
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كيعتمد المستقبؿ الدراسي لمطالب الجامعي عمى درجة تكيفو كتكافقو االجتماعي كالثقافي مع البيئة

الجامعية الجديدة التي ينتقؿ إلييا لمدراسة ،كباعتبار العممية التربكية ىي اكتساب أسمكب حياة
كثقافة المجتمع الذم يتمقى فيو الطالب الجامعي تعميمو عبلكة عمى ككنيا اكتساب خبرات كتأىيبل
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
التي تجعؿ البيئة الجامعية بيئة صالحة لمدارسة (القضاة.)2007 ،
كقد شيدت مؤسسات التعميـ العالي في الدكؿ المتقدمة تطكرات كبيرة كمتسارعة ،تمثمت بتكفير كافة

اإلمكانيات البشرية كالمادية التي تؤدم إلى تحقيؽ دكرىا المطمكب ،كحظيت الجامعات باىتماـ

كبير ،تجمى مف خبلؿ قياـ أقساـ ضماف الجكدة كاالعتماد بكضع قكائـ معايير تـ إعدادىا بكاسطة
خبراء كباحثيف في مجاؿ التعميـ العالي كمؤسساتو لتشكؿ بمجمميا قكائـ تقكيـ لتمؾ المؤسسات مف
أجؿ تكفير بيئة جامعية جاذبة ،تسعى لبلرتقاء بمستكل مؤسسات التعميـ العالي كخريجييا .تتضمف

ىذه المعايير المستمزمات المادية كالبشرية التي يجب تكفرىا في البيئة الجامعية المطمكبة ،كالتي
تيعنى بكافة مككنات ىذه البيئة مف أىداؼ كرسالة مؤسسة ،كاإلمكانيات المادية المتكافرة في داخميا
كمستكل خريجييا كالككادر البشرية ،مف ككادر أكاديمية كغيرىا ممف يعممكف في داخؿ المؤسسات

التعميمية (دياب.)2005 ،
كفي ىذا السياؽ تأتي ىذه الدراسة ،لمتعرؼ الى كاقع البيئة الجامعية في جامعتيف مف جامعات

الكطف ،إحداىما حككمية ،ىي جامعة فمسطيف التقنية (خضكرم) ،كاألخرل خاصة ،ىي الجامعة

العربية األمريكية في جنيف.
 8.0مشكمة الدراسة

تعد البيئة الجامعية بكافة مككناتيا كمجاالتيا (اإلدارة الجامعية ،كالييئة التدريسية ،كالطمبة ،كالبرامج

األكاديمية ،كالبيئة المساندة) مف أىـ المؤثرات المباشرة في أداء عضك ىيئة التدريس ،كفي انسجاـ
الطالب مع الجامعة كالتكيؼ مع كؿ مككناتيا .إف غياب مظاىر البيئة الجامعية السميمة أك

الجاذبة ،كما تسمى أحيانان ،يعني غياب اإلبداع لدل كؿ مف الطالب كعضك ىيئة التدريس عمى
حد سكاء .كىذا ما دفع الباحثة لمشعكر بأىمية المشكمة البحثية المتعمقة بالبيئة الجامعية .كعميو

تحددت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
3

ما واقع البيئة الجامعية في جامعتي فمسطين التقنية خضوري والعربية األمريكية كما يراىا

أعضاء ىيئة التدريس فييما؟
 3.1أسئمة الدراسة

حاكلت الدراسة االجابة عف األسئمة التالية:
السؤال األول :ما كاقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطيف التقنية (خضكرم) كالجامعة العربية
األمريكية كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس فييما؟
السؤال الثاني :ىؿ تختمؼ متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع البيئة الجامعية في جامعة
فمسطيف التقنية (خضكرم) كالجامعة العربية األمريكية باختبلؼ متغيرات الدراسة :الجامعة،
الجنس ،المؤىؿ العممي ،الخبرة في التعميـ الجامعي ،الكمية ،الجامعة التي تخرج منيا عضك ىيئة

التدريس.

 4.1فرضيات الدراسة
انبثؽ عف سؤاؿ الدراسة الثاني الفرضيات الصفرية التالية:
الفرضية األولى :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( (α ≤ 0.05بيف

متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطيف التقنية( خضكرم)
كالجامعة العربية األمريكية تعزل لمتغير الجامعة.
الفرضية الثانية :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( (α ≤ 0.05بيف

متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطيف التقنية( خضكرم)
كالجامعة العربية األمريكية تعزل لمتغير الجنس.
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الفرضية الثالثة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( (α ≤ 0.05بيف
متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطيف التقنية (خضكرم)
كالجامعة العربية األمريكية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي .
الفرضية الرابعة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( (α ≤ 0.05بيف
متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطيف التقنية (خضكرم)
كالجامعة العربية األمريكية تعزل لمتغير الخبرة في التعميـ الجامعي.

الفرضية الخامسة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( (α ≤ 0.05بيف
متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطيف التقنية (خضكرم)
كالجامعة العربية األمريكية تعزل لمتغير الكمية .
الفرضية السادسة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( (α ≤ 0.05بيف
متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطيف التقنية (خضكرم)
كالجامعة العربية األمريكية تعزل لمتغير الجامعة التي تخرج منيا عضك ىيئة التدريس.

 4.1أىداف الدراسة:
تسعى ىذه الدراسة الى تحقيؽ ما يأػتي:
 .1الكشؼ عف كاقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطيف التقنية كالجامعة العربية األمريكية مف
كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييما.

 .2التعرؼ الى مدل اختبلؼ تقديرات أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس لكاقع

البيئة الجامعية لجامعتي فمسطيف التقنية كالعربية األمريكية باختبلؼ متغيرات الدراسة:

الجامعة ،الجنس ،كالمؤىؿ العممي ،كسنكات الخبرة في التعميـ الجامعي ،كالكمية ،كالجامعة
التي تخرج منيا عضك ىيئة التدريس.
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 6.1أىمية الدراسة
تتمثؿ أىمية كمبررات الدراسة فيما يأتي:

 .1قمة الدراسات السابقة التي تطرقت لمبيئة الجامعية في الجامعات بشكؿ عاـ ،كجامعات
فمسطيف بشكؿ خاص ،كىذا ما دفع الباحثة لمقياـ بيذه الدراسة.

 .2تسميط الضكء عمى مفيكـ البيئة الجامعية لمجامعات ،كالبحث أكثر في مجاالت البيئة
الجامعية ،كمعرفة نقاط القكة كالضعؼ لكؿ جامعة ،كمحاكلة سد الثغرات في البيئة

الجامعية لكؿ جامعة ،كالتعامؿ معيا دراسة حالة كالتكصؿ الى حمكؿ خاصة بكؿ جامعة

 .3تمثؿ ىذه الدراسة إضافة جديدة في مجاؿ البيئة الجامعية مف خبلؿ دراسة حالة جامعتي
فمسطيف التقنية (خضكرم) كالعربية االمريكية ،كبياف مدل تكافر بيئة جامعية مناسبة

ألعضاء ىيئة التدريس كلمطمبة.
 7.1حدود الدراسة
تمثمت حدكد الدراسة فيما يأتي:

 .1الحدود المكانية :جامعتي فمسطيف التقنية (خضكرم) كالعربية األمريكية في جنيف.
 .2الحدود الزمانية :الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ األكاديمي 2018-2017ـ

 .3الحدود البشرية :أعضاء الييئة التدريسية في جامعتي فمسطيف التقنية (خضكرم) كالعربية
االمريكية.

 .4الحدود المفاىيمية :البيئة الجامعية بمجاالتيا التي كردت في أداة االستبانة :مجاؿ اإلدارة
الجامعية مجاؿ أعضاء الييئة التدريسية مجاؿ الطمبة ،مجاؿ البرامج األكاديمية ،مجاؿ

البيئة المساندة.

 8.1مصطمحات الدراسة:
البيئة الجامعية :يعرؼ المقداد كآخركف ( )84:2013البيئة الجامعية بأنيا "مجمكعة مف المقكمات

المادية كالبشرية التي تحيط بالطمبة ،حيث تتمثؿ المقكمات المادية بالمباني الجامعية كالتقنيات
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الحديثة ،أما المقكمات البشرية فتتمثؿ باإلدارة كاألنشطة كالبرامج كالمناىج ككافة الكسائؿ التي تكجو

فكر كسمكؾ الطمبة بما يخدـ أىداؼ العممية التعميمية كتنمية الفكر كالسمكؾ لدييـ".

اما الصفدم ( )7:2014فيعرفيا بأنيا "البيئة التي تحيط بطمبة كمية الفنكف الجميمة بجامعة

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

البعد الخدماتي ،كقاعات الدراسة كالم ارسـ الفنية كالمكتبات كمختبارت الحاسكب كالم ارفؽ الجامعية
كيقصد بيا اإلمكانات كالتسييبلت التي تيقدـ لمطالب داخؿ الحرـ الجامعي.
كالساحات كالحدائؽ ،ي
جامعة فمسطين التقنية -خضوري :جامعة فمسطينية حككمية ،كىي إحدل مؤسسات التعميـ العالي
في فمسطيف ،كىي الجامعة الحككمية األكلى في الضفة الغربية ،تتبع لك ازرة التربية كالتعميـ العالي.
تأسست عاـ ) (1930ـ كمدرسة زراعية لخدمة المجتمع الفمسطيني ثـ تطكرت لتصبح كمية تقدـ
برامج الدبمكـ في العديد مف التخصصات .تحكلت إلى كمية جامعية /ىي كمية فمسطيف التقنية
خضكرم في ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينية لتقدـ البرامج التقنية بمستكياتيا المختمفة (الدبمكـ

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

الجامعة العربية األمريكية :ىي أكؿ جامعة خاصة في فمسطيف كبرأس ماؿ فمسطيني ،تأسست
بتاريخ ) )28أيمكؿ مف العاـ ) (2000تأسست بالتعاكف مع جامعة كالية كاليفكرنيا في ستانسمكس
التي قدمت النصح في مجاؿ كضع الخطط األكاديمية ككيفية تنفيذىا .تقدـ الجامعة خدماتيا
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

كفاءة عالية ،كما تقكـ الجامعة بتجييز جميع مستمزمات التعميـ الضركرية لمقرف الحادم كالعشريف
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

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

الخاصة ).(https://www.aaup.edu
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عضو ىيئة التدريس :كؿ مف يزاكؿ مينة التدريس في الجامعة بشكؿ متفرغ ،كمؤىمو العممي
شيادة الدكتكراه أك الماجستير ،كيحمؿ إحدل الرتب األكاديمية (أستاذ ،أستاذ مشارؾ ،أستاذ

مساعد ،محاضر).
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
اإلطار النظري

الدراسات العربية

الدراسات األجنبية

تعقيب عمى الدراسات السابقة

9

الفصل الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلطار النظري والدراسات السابقة
يعرض ىذا الفصؿ اإلطار النظرم المتعمؽ بالبيئة الجامعية مف حيث المفيكـ كالمجاالت ،كمف

حيث دكر مجاالت البيئة الجامعية في تكفير بيئة جامعية مناسبة ،كما يتطرؽ إلى الدراسات ذات
العبلقة بمكضكع الدراسة ،كىي دراسات سابقة ،عربية كاجنبية.

 0.8اإلطار النظري:
 0.0.8المقدمة:
بناء ماديان يتمثؿ في التطكر المادم،
ال ينكر أحد ما لمتعميـ الجامعي مف أىمية في بناء االكطاف ،ن
كبناء معنكيان يتمثؿ في سيادة
مف اختراعات كاكتشافات كما يمحؽ بيا مف رفاىية األمـ كالشعكب،
ن

الدكؿ المتقدمة عمميان ،كتحكميا في كؿ مستمزمات الحياة .كما كاف ىذا يككف لكال العمـ ،كالعمـ

الجامعي بالتحديد.

فقد تبكأت الجامعات كمعاىد البحث العممي -منذ قديـ الزماف -مكاف الصدارة في المجتمع،
كيصفيا ميميت ( )1965في كتابو اإلدارة الجامعية بأنيا مركز إشعاع لكؿ جديد مف الفكر
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كالمعرفة ،كالمنبر الذم تنطمؽ منو آراء المفكريف األحرار كالعمماء كالفبلسفة كركاد اإلصبلح
كالتطكر.

كلمنظاـ الجامعي مدخبلتو التي تتمثؿ :بالطالب كعضك ىيئة التدريس ،كالمنياج ،كمستمزمات

العممية التعميمية ،كالمستمزمات المادية األخرل ،كالدكائر الخدمية .ثـ تأتي العمميات كما تتضمنو

مف سياسات ،كبرامج كمحاضرات ،كاختبارات ،كأبحاث ،كتأليؼ ،كنشر ،كمؤتمرات كندكات ،كؿ
ىذا يقكد إلى مخرجات جامعية تتمثؿ بالكادر الخريج الذم مف المؤمؿ أف يككف قاد ار كمؤىبل عمميا
كفكريا يمبي احتياجات الكطف بالشكؿ الذم يقكد إلى تحقيؽ أىدافو في التنمية االقتصادية

كاالجتماعية كالعممية كالسياسية.
 2.1.2الجامعة وأىميتيا:
تمعب الجامعات دك ار كبي ار في تنمية الفرد كالمجتمع ،فمـ يعد دكرىا قاص ار عمى إعداد الطبلب

لمعمؿ في الميف المختمفة ،بؿ امتد تأثيرىا ليشمؿ عدة جكانب أخرل مثؿ :البحكث كالدراسات التي
تعكد بالنفع عمى المجتمع؛ حيث تعد الجامعات مف أىـ المؤسسات االجتماعية التي تؤثر كتتأثر

بالمجتمع كأفراده (الدخيؿ (2011،كمف كظائؼ الجامعة :التدريس ،كالبحث العممي كخدمة

المجتمع ،كىذه الكظائؼ العامة ال تختمؼ باختبلؼ الزماف كالمكاف ،مع إمكانية أف يطغى أحدىا
عمى اآلخر في جامعة معينة ،أك في كقت محدد .فقد تركز جامعة معينة عمى التدريس بالدرجة

األكلى ،كتيمؿ الكظيفتيف الباقيتيف .في حيف يككف جؿ اىتماـ جامعة أخرل البحث العممي لخدمة
البشرية.
كالجامعات التي تحرص عمى التدريس نجدىا لـ تعد أىدافيا مقصكرة عمى تقديـ مقررات دراسية
أكاديمية فقط ،إنما العمؿ عمى بناء شخصية الطالب بسمات ثقافية محددة المبلمح ،كذلؾ مف

خبلؿ برامجيا كأنشطتيا المختمفة التي تمكف طبلبيا مف اكتساب القيـ كالمعتقدات كبناء االتجاىات
التي تسيـ في بناء الشخصية التي تتصرؼ باالتزاف االنفعالي كالعقائدم ،كتحمؿ المسؤكلية

الشخصية كاألسرية كالمجتمعية )السيؿ كالعبد الغفكر.)2012 ،

كمف ىنا تأتي أىمية الجامعة ،أم مف دكرىا ،ىذه األىمية التي تكمف في كؿ مناحي الحياة ،فأينما
يمتفت المرء يجد الجامعة ،كالمقصكد يجد ما عممو كأنجزه الباحثكف كالمدرسكف في الجامعة كمراكز

البحث العممي ،فيذه كسائؿ االتصاالت ،كتمؾ المكاصبلت ،كىنا نجد اكتشافات عمكـ الفمؾ ،كتمؾ
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اكتشافات عمكـ الذرة كالنكاة ،كالطب ،كاليندسة ،كالكمبيكتر ،كاألسمحة الفتاكة كغيرىا .ناىيؾ عف
الخريجيف الذيف يقكمكف بدكر القكل البشرية في المجتمع .ىذه ىي الجامعة ،كىذا دكرىا ،كىنا تكمف

أىميتيا.
كحتى تستطيع الجامعات القياـ بدكرىا ىذا ،سكاء في مجاؿ البحث العممي كخدمة المجتمع ،أـ في
مجاؿ التدريس كبناء شخصية الطالب ،ال بد مف بيئة جامعية تساعد عمى الكصكؿ إلى ىذه

النتائج .ىذه البيئة التي تسمى بيئة صحية أحيانان ،كبيئة جاذبة أحيانان أخرل ،كبيئة سميمة مرة ثالثة،
ىي البيئة القادرة عمى احتضاف الطالب المبدع كاألستاذ المبدع.

 3.1.2وظائف الجامعة:
تعددت كظائؼ الجامعة كتنكعت ؛ كلكنيا جميعا كانت تصب في ثبلث كظائؼ رئيسية ال تختمؼ
في أم مكاف في العالـ كال في جامعة عف أخرل كىذه الكظائؼ ىي :التدريس ،كالبحث العممي،

كخدمة المجتمع .كتقكـ الباحثة ىنا بعرض مكجز عف كؿ كظيفة.
أوال -التدريس:

تكفر الجامعة لمطبلب الممتحقيف بيا تعميما ثابتا مستم ار لسنكات عديدة ،ىدفو تزكيدىـ بالخبرات

كالميارات العممية النظرية كالتطبيقية التي تؤىميـ لتكلي مسؤكليات العمؿ في القطاعات المختمفة

لممجتمع.
كلقد زاد االىتماـ في العقكد األخيرة باإلعداد التربكم ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات المتقدمة

كخاصة في ميداف طرائؽ التدريس ،ذلؾ ألف تحقيؽ األىداؼ المرسكمة لمتعميـ الجامعي مف حيث

إكساب الدارسيف المعمكمات كتككيف االتجاىات ،كتزكيدىـ بالميارات البلزمة لمتفاعؿ مع المجتمع
كالحياة ،ال يمكف أف يتحقؽ إالٌ إذا اتبع المدرسكف األساليب الجذابة كالطرائؽ التربكية المبلئمة
كالمناسبة كالتي مف خبلليا يتمكف المدرسكف مف غرس المفاىيـ كتككيف االتجاىات ،كالميكؿ،

كتعديؿ السمكؾ في المنحى المستقى مف فمسفة األمة كقيميا كتطمعاتيا (السيد .)1991،
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كيعد التدريس في الجامعة الركيزة األساسية التي تعتمدىا الجامعات إليصاؿ المعمكمات إلى الطمبة،
كنقؿ الخبرات ككؿ ما ىك جديد ،كما أف التدريس الجيد يسيـ بشكؿ كبير في تنمية شخصية
الطبلب كاكتشاؼ مكاىبيـ كمساعدتيـ عمى تحيد احتياجاتيـ كتمبيتيا كعند الحديث عف مفيكـ

التدريس فإننا نقصد بو عدة فركع لو أىميا المدرس ،كطرؽ التدريس التي يتبعيا المدرس ،كالعبء

الذم يقع عمى عاتؽ ىذا المدرس.

كطريقة التدريس في الجامعة ،ال بد أف تختمؼ كميان ،عف طريقة التدريس في المدرسة ،بحكـ
االختبلؼ النكعي في كؿ مف :المتعمميف كالمعمميف ،كمادة التعميـ الجامعي ،إضافة إلى اليدؼ

المنشكد مف التعميـ الجامعي ،كتعتبر الطريقة التي تعمؿ بيا الجامعة تعميمان كتعممان مف الخصائص
التي تميزىا عف مراحؿ التعميـ السابقة ،كعندما يصبح العمؿ في الجامعة مماثبلن لمراحؿ كأنكاع
التعميـ األخرل ،تككف الجامعة قد فقدت أحد مقكماتيا اليامة (نكفؿ.)1995 ،

كلقد زاد االىتماـ في العقكد األخيرة باإلعداد التربكم ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات المتقدمة

كخاصة في ميداف طرائؽ التدريس ،ذلؾ ألف تحقيؽ األىداؼ المرسكمة لمتعميـ الجامعي مف حيث

إكساب الدارسيف المعمكمات كتككيف االتجاىات ،كتزكيدىـ بالميارات البلزمة لمتفاعؿ مع المجتمع
كالحياة ،ال يمكف أف يتحقؽ إالٌ إذا اتبع المدرسكف األساليب الجذابة ،كالطرائؽ التربكية المبلئمة
كالمناسبة كالتي مف خبلليا يتمكف المدرسكف مف غرس المفاىيـ كتككيف االتجاىات ،كالميكؿ،

كتعديؿ السمكؾ في المنحى المستقى مف فمسفة األمة كقيميا كتطمعاتيا (السيد.)1991 ،
كترل الباحثة أف مف أكبر مشكبلت التدريس في جامعات الكطف العربي :ىك اعتماد أساليب تقميدية
كعدـ التطكير كلجكء أغمب أعضاء ىيئة التدريس ألسمكب التمقيف ؛ لذا البد مف مكاكبة كؿ ما ىك

جديد كمتطكر في أساليب التدريس ،كاستخداـ التكنكلكجيا أثناء التعميـ لمكصكؿ لميدؼ المطمكب،

كبناء عمى ذلؾ كاف البد مف امتبلؾ عضك ىيئة التدريس صفات تؤىمو لميمتو.
ثانياً -البحث العممي:

البحث العممي مككف أساس مف مككنات العمـ الجامعي ككظائؼ الجامعة ،كعمى الجامعة أف تكفر
البيئة المناسبة لمبحث ،كتكفير كؿ الكسائؿ الضركرية كالمختبرات كالمعامؿ الخاصة ككؿ ما يمزـ
الباحث كيخدـ بحثو ،لمكصكؿ إلى نتائج أبحاث تخدـ المجتمع كتنيض باألمـ.
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كقد أكلت الجامعات عناية خاصة لمبحث العممي ،كرصدت لو الميزانيات ،كاعتبرتو مف أىـ
كظائفيا ،عمى اعتبار أف األبحاث العممية ىي التي تقكد إلى تكنكلكجيا متطكرة ،كالتي ال ييستغنى

عنيا في حالتي السمـ كالحرب عمى السكاء ،كشممت مجاالتيا جميع مناحي الحياة :الصناعية،

كالزراعية ،كاإلدارية ،كالتربكية ،كغيرىا ،كلـ يخؿ جانب كاحد مف جكانب الحياة اإلنسانية إال كشممو

البحث العممي بعنايتو (البرغكثي كأبك سمرة.)2007 ،

كىناؾ أكلكيات ف ي الكطف العربي ،ال بد أف تسعى حركة البحث العممي إلى تحقيقيا كجزء مف
خطة تنمكية صحيحة ،كيمكف تمخيصيا في ما يمي ،ككما جاء عند سمماف (:)1993
 .1إشباع الحاجات األساسية لمفرد :المسكف ،كالممبس ،كالغذاء ،حيث أف مجمكع الكاردات
الغذائية كالكسائية لمكطف العربي في ت ازيد مستمر ،كىذا ييدد األمف الغذائي العربي.

 .2المكارد المائية :كىي محدكدة ،كاستخداميا يزيد باستمرار.

 .3استخداـ التكنكلكجيا الحياتية كالبحكث الكيميائية في مجاالت ذات أىمية استراتيجية:
كصناعة األدكية كاألسمدة.

 .4الطاقة :االستفادة مف القدرات العربية في مجاؿ النفط كالغاز كالمياه لتكليد الطاقة ،ككذلؾ
الطاقة الشمسية.

 .5الصناعات البترككيميائية.
كفي السياؽ نفسو يرل مرسي ( )1977أنو كبالنسبة لمدكؿ العربية يجب أف تركز األبحاث العممية

عمى المشكبلت العاجمة كالممحة التي تفرضيا مطالب التنمية االقتصادية كاالجتماعية ،بمعنى أف

ييتـ التعميـ الجامعي بالبحكث الميدانية كالتطبيقية ،كبيذا يصبح التعميـ الجامعي منشطان لممؤسسات
االقتصادية كاالجتماعية في المجتمع كتكطد العبلقة بينيما ال بؿ تككف ضركرية كمتبادلة.

كلكف ىذا لـ يتحقؽ ،فالبحث العممي في العالـ العربي يعاني مف مشكبلت جمة ،كلـ تقـ جامعات

العالـ العربي بالدكر المطمكب منيا في ىذا المجاؿ ،كالدليؿ عمى ىذا مستكل انتاجية العالـ العربي
مف األبحاث ،كمقدار منافستو العالـ الغربي ،أك أم دكلة مف دكلو .كقد تصدت العديد مف

الدراسات لمتعرؼ الى ىذه المشكبلت ،كمنذ منتصؼ القرف الماضي ،كحتى اآلف .كقد حاكلت
دراسة كؿ مف الييتي كالشمرم ( )2017التعرؼ الى كاقع البحث العممي كالتطكير في الدكؿ
العربية مف خبلؿ استعراض كتحميؿ جممة مف المؤشرات ذات الصمة بمدخبلت كمخرجات البحث
14

العممي .اعتمد الباحثاف عمى البيانات المتاحة في تقارير المنظمات كالييئات الدكلية كالرسمية ،مثؿ

البنؾ الدكلي كمنظمة اليكنسكك .أشارت نتائج ىذه الدراسة الى أف ىناؾ العديد مف المشكبلت

كالتحديات التي يكاجييا البحث العممي في العالـ العربي ،تتمثؿ في :ضعؼ مصادر تمكيؿ البحث
العممي في العالـ العربي عامة ،كغياب التكتبلت البحثية ،كىجرة العقكؿ البحثية مف العالـ العربي،

إضافة الى غياب االستراتيجية العربية الشاممة لمبحث العممي.

كما أشارت البيانات التي أبرزتيا الدراسة ،كاستنادا الى تقارير البنؾ الدكلي الصادرة في العاـ
 ،2015أف نسبة اإلنفاؽ عمى البحث العممي مف الناتج المحمي االجمالي في الفترة ما بيف
( )2012-2005كانت متدنية جداً مقارنة مع الدكؿ المتقدمة عمميان ،فمثبلن:

في اإلمارات العربية لـ تتجاكز النسبة ( ،)0.49كفي الككيت ( ،)0.09كفي مصر ( .)0.43في
حيف كانت في فنمندا ( ،)3.55كفي الكياف الصييكني ( .)3.93كأف عدد الباحثيف العرب لكؿ

مميكف نسمة في الفترة ذاتيا ،تشير إلى ضعؼ كبير ،ففي الككيت ( ،)132كفي مصر (،)524
كأعبلىا في تكنس ( .)1837أما ككريا الجنكبية فكاف العدد (.)25593
ثالثاً -خدمة المجتمع:
ال يجكز لمجامعات أف تعزؿ نفسيا عف المشكبلت المجتمعية ،فمعظـ جامعات العالـ تتشعب فييا
الخدمات التي تقدميا لممجتمع خارج نطاؽ الحرـ الجامعي ،كبيذا تككف الجامعة بؤرة عممية كثقافية
في المجتمع مف خبلؿ االنفتاح عمى ىذا المجتمع كتقكية الركابط معو ،كتقديـ المشكرة لو،

كالمساىمة في حؿ مشاكمو ،كمساعدتو عمى استغبلؿ مكارده الطبيعية بتكفير القكل البشرية البلزمة

كالمدربة (التؿ.)1997 ،

كما أف خركج الجامعة إلى ما ىك أبعد مف أسكارىا كالتفاعؿ مع المجتمع يساعد عمى جسر اليكة
بيف النظرم كالعممي مف جكانب العمـ ،كىذا يستدعي مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة أف

يتعرفكا إلى قضايا كىمكـ المجتمع كؿ في مجاؿ تخصصو ،كأف يكظفكا خبراتيـ كمياراتيـ

التخصصية في خدمة المجتمع (الطكيؿ.)1999 ،
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ليذا يمكف القكؿ إف الجامعة -بما يتكفر ليا مف عمماء كأساتذة كباحثيف -منكط بيا قيادة الحركة

العممية كالثقافية في المجتمع ،مف خبلؿ ما تنتجو مف أبحاث كدراسات .صحيح أف التدريس
الجامعي يعني تخريج أفكاج مف أبناء المجتمع المحمي ،كمف ذكم االختصاصات المختمفة ،ىذا

بحد ذاتو خدمة لممجتمع المحمي ،كما أف البحث العممي في مشكبلت يعاني منيا المجتمع ىك

اآلخر خدمة لممجتمع المحمي ،كلكف ىذه الكظيفة مف كظائؼ المجتمع تتعمؽ بمشكبلتو المباشرة
كاآلنية ،إضافة إلى تقديـ االستشارات الفنية ،كاقامة عبلقات مشتركة بيف الجامعة كالمجتمع
المحمي ،كأف تبادر الجامعة بتقديـ الخدمات المطمكبة ألفراد المجتمع المحمي مف خبلؿ مراكزىا

العممية كالطبية كاليندسية كالقانكنية (أبك ىبلؿ.)2016 ،
 4.1.2مفيوم البيئة الجامعية:
اىتـ الكثير مف الباحثيف بالبيئة الجامعية؛ لما ليا مف أثر كاضح عمى المتعمـ ،الذم يعد محكر

العممية التعميمية ،كمدل تأثيرىا عمى التحصيؿ كتنمية الميارات كالمعارؼ لديو ،ىذا مف جانب،
كمف جانب آخر تأثيرىا عمى أداء عضك ىيئة التدريس في الجامعة ،في التدريس كالبحث العممي.

كقد عرؼ الدرقيرم كآخركف ( ،1995ص )446البيئة الجامعية بأنيا" :عبارة عف مجمكعة

الظركؼ التي تحيط بعممية التعميـ في الجامعة ،بما تشممو مف أبعاد انسانية كغير إنسانية ،كاألبعاد
اإلنسانية تشمؿ :العبلقات بيف الطبلب بعضيـ ببعض كبينيـ كبيف المدرسيف ،كاألبعاد غير
اإلنسانية تشمؿ :المناىج كالمقررات الد ارسية كالكسائؿ التعميمية كالمباني كالكتب كالتغذية كاألنشطة

االجتماعية المختمفة كالمكاصبلت كاإلرشاد األكاديمي كالمرافؽ العامة".

كما تعرفيا أبك السميد كالظاىر ( ،2011ص )283بأنيا "جميع العكامؿ الجامعية المؤثرة عمى

سمكؾ الطمبة خبلؿ سنكات دراستيـ في الجامعة ،كتشمؿ البرامج التعميمية كالمناىج الدراسية،
إضافة إلى الرؤل كالقرارات كاألجيزة كالمرافؽ المكجكدة في الجامعة".
كعرفيا أبك سمرة كالطيطي ( ،2008ص )126بأنيا "الجك الجامعي العاـ الذم يحيط بالطمبة ،كما

ليا مف عبلقة بالتأثير في شخصياتيـ كالتي تتمثؿ بالمناىج كأساليب التدريس كاإلدارة كالعبلقات

العامة بيف الطمبة كالمدرسيف كبيف الطمبة أنفسيـ كالمرافؽ كالخدمات كاألبنية ،كمجمكع النشاطات
العممية كاألدبية كالفنية كالرياضية كالترفييية التي يكفرىا الجك الجامعي العاـ.
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كيرل جكدة ( ،2000ص )159أف البيئة التعميمية الجامعية عبارة عف مجمكعة مف العكامؿ
المادية كالتنظيمية كالسمككية كاالجتماعية كالتي تحيط بالطالب داخؿ كميتو أك معيده التعميمي
كتؤثر في سمككو ،كمف ثـ دافعو إلى اإلنجاز ،كذلؾ مف خبلؿ ما تكفره ىذه البيئة لمطالب مف

فرص إلشباع حاجاتو كرغباتو.

كترل الباحثة أف البيئة الجامعية تسيـ في بناء شخصية الطمبة ،بما تمتمكو مف دكر كبير في
التأثير في قيميـ ،كجذبيـ لحب التعمـ كزيادة دافعيتيـ نحك التعمـ كتنمية ركح اإلبداع لدييـ ،كىذا

يككف بتأثير عدة عكامؿ :منيا ما يتعمؽ بالمناىج  ،كأعضاء ىيئة التدريس ،كالعبلقات االجتماعية،

كالزمالة ،كاألنشطة ،كغير ذلؾ مف عناصر كعكامؿ ،كتعد الجامعة بما تشتمؿ عميو مف مرافؽ،
كأنشطة ،كأندية كغيرىا بمنزلة مجتمع مصغر ،أك صكرة مصغرة لممجتمع األكبر ،فالحياة الجامعية

ليست مجرد قاعات تدريسية كمحاضرات كأساتذة ،بؿ ىي محصمة التفاعؿ بيف عناصر العمؿ
الجامعي جميعيا.
 5.1.2أىمية البيئة الجامعية:
إف لمبيئة الجامعية التي يمكث فييا الطالب كالمدرس الدكر الرئيس في نمك كنيكض كبلىما أك
العكس؛ فكمما كانت البيئة الجامعية متمثمة بعناصرىا (قكية كجيدة)؛ أتاحت الفرصة لئلبداع كالتميز
كاإلنتاج فكؿ عنصر مف عناصر البيئة الجامعية يمعب دك ار ميما في ىذه الميمة.

يتشكؿ مفيكـ البيئة الجامعية مف عناصر رئيسة ليا عبلقة بالتأثير في شخصية الطالب كبنائيا

بدءا مف المنيج الدراسي العممي ،كأعضاء الييئات التدريسية ،كاإلدارات الجامعية بكافة مستكياتيا
العميا كالمساندة ،كالتفاعؿ اإليجابي بيف كؿ مف اإلدارات الجامعية كالطمبة ،كبيف الطمبة أنفسيـ،

مرك ار باألنشطة العممية كالثقافية كالرياضية كالخدمية كالترفييية ،كما ينبغي تكافره في الجامعة مف
المطاعـ كالنكادم الطبلبية ،كالصاالت الرياضية ،كالمختبرات ،كالقاعات التدريسية ،كالمصميات،
كصكال إلى التعاكف مع المجتمع ،لذا فالبيئة الجامعية ليست فقط مكانا إلكساب الميارات األكاديمية
كالتزكد بالمعارؼ العممية ،بؿ تشكؿ مجتمعا مصغ ار يتـ فيو التفاعؿ بيف كافة األعضاء كالعناصر
كيؤثر بعضيـ في بعض اجتماعيا كثقافيا )العساؼ.)2008 ،
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إف تحقيؽ )الجكدة( في المؤسسة األكاديمية ليس عمبل مستحيبل ،كلكنو يحتاج إلى رؤية كاضحة

لمتطكير مف قبؿ جميع العامميف فييا مف أعضاء ىيئة تدريس كادارييف .فالجكدة في مضمكنيا
تعزز عممية التقكيـ كالمراجعة الدائمة لمعمميات المختمفة التي تقكـ بيا مؤسسات التعميـ العالي.
كلعؿ لتقكيـ مؤسسات التعميـ العالي أسبابا عديدة منيا (الحكلي:)2009 ،
 .1التكسع كالتنكع اليائؿ الذم شيدتو نظـ كمؤسسات التعميـ العالي.

 .2زيادة إدراؾ كثير مف الحككمات كمؤسسات التعميـ العالي كالمنظمات كالجيات الكطنية
كاإلقميمية كالدكلية ذات الصمة بأمر التعميـ العالي لمضكابط كالممارسات كاألساليب

كالمعايير األكاديمية التقميدية المستخدمة في :التقكيـ كالمحاسبة كالمساءلة كالمراقبة

لمدخبلت التعميـ العالي كعممياتو كأنشطتو كمخرجاتو كذلؾ لمتأكد مف جكدتيا كما كنكعا.

كتظير الكثير مف المعكقات أماـ الجامعات كالمؤسسات التعميمية التي تعترض طريقيا نحك تطكير

مكاردىا كمنشآتيا كسياساتيا التعميمية ،كىذا ينعكس سمبا عمى أداء الجامعات كالمؤسسات التعميمية
كتحد مف رفع مستكل المنافسة بيف المؤسسات المحمية كاإلقميمية ،كىذا يؤثر تأثي ار مباش ار عمى

المخرجات التي تقدميا لممجتمع المحمي (الصفدم.)2015 ،

كبعد اطبلع الباحثة عمى عدد مف الدارسات السابقة تبيف مف دراسة ماضي ( )2014كدراسة

الخرشة ( ،)2012أف بعض الجامعات تعاني مف الكثير مف المشكبلت كالمعكقات الداخمية التي
تقمؿ مف قدرتيا عمى أداء كظيفتيا بالكفاءة كالفعالية التي تؤدم إلى البيئة الجامعية النمكذجية منيا:

 .1اعتماد أنماط كمعايير تقميدية في الجامعة كبناء اليياكؿ التنظيمية التقميدية ،ككذلؾ اعتماد
أساليب تقميدية في التدريس كالتقكيـ لمطمبة.

 .2االنحصار في مشكبلت الحاضر كالتعامؿ مع متطمباتيا دكف اعتبار كاؼ لئلعداد
لممستقبؿ.

 .3ضعؼ المكارد كالمصادر التعميمية ،كاالستخداـ الشكمي كاليامشي لمتقنيات الجديدة كأىميا
تقنيات المعمكمات كاالتصاالت كالحكاسيب ،كاالكتفاء بالجانب المظيرم المتمثؿ في اقتناء

تمؾ التقنيات دكف بذؿ الجيد الكافي الستيعابيا كتفعيميا.

 .4لدل الجامعات الفمسطينية مشكمة حصرية أال كىي :االحتبلؿ الذم يضيؽ الخناؽ عمى
الطمبة كأعضاء ىيئة التدريس كيحد مف قدراتيـ كامكانياتيـ في بعض المجاالت خصكصا

المجاالت التي تسيـ في نمك اقتصاد الدكلة.
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كمما سبؽ يمكف القكؿ أنو يتكجب االىتماـ بكافة عناصر كمككنات البيئة الجامعية كتطكيرىا بما
يتبلءـ مع متطمبات العصر ،كمتطمبات السكؽ المحمي ،لما ليا مف أثر كاضح عمى مخرجات

العممية التعميمية ،كضركرة التنسيؽ بيف مؤسسات التعميـ العالي كمؤسسات المجتمع المحمي
كالكازرات ذات االختصاص لمتكاتؼ كالتكامؿ فيما بينيـ كتسخير اإلمكانات كالمكارد المادية

كالبشرية إلعداد جيؿ مبدع كؿ في مجالو قادر عمى تحمؿ المسؤكلية كمكاجية التحديات

المحيطة (الصفدم.)2014 ،

 6. 1.2عناصر البيئة الجامعية ومكوناتيا:
تعددت اآلارء حكؿ عناصر كمككنات البيئة الجامعية ،كلكف كاف ىناؾ اتفاؽ بأف تمؾ العناصر

تمعب دكار أساسيان في تككيف شخصية الطالب الجامعي ،كتترؾ أث ار كاضحا في قيمو األخبلقية
كاالجتماعية كالدينية ،كتؤثر في جذبو لمتعمـ كالعمؿ كاإلبداع .إضافة الى دكرىا عمى استقطاب

أعضاء ىيئة تدريس قادريف عمى تحمؿ مسؤكليات العمؿ الجامعي ،كالقياـ بكظيفتو ضمف كظائؼ

الجامعة بما يخدـ الجامعة كالمجتمع عمى حد سكاء.
كلقد أكد الزيكد" ) (2007أف لمحياة الجامعية أث ار كبي ار في القيـ الخمقية كالسياسية كاالجتماعية
كالدينية عند الطبلب يزداد بازدياد سنكات دراستيـ الجامعية ،كلذلؾ فإنيـ أكثر تقببل لآلراء كاألفكار

الجديدة ،كانيـ أكثر ميبل إلى التكجيات القيمية الحداثية ،كأقؿ تكجيا لمقيـ التقميدية كما أشارت
العساؼ ) (2008إلى أف البيئة التعميمية تتككف مف عدد مف المتغيرات مثؿ البيئة الفيزيقية،
كعكامؿ متعمقة بتنظيـ بيئة التعمـ كعدد الطمبة ،كنسبتيـ إلى أعضاء ىيئة التدريس ،كالعبلقات

اإلنسانية ،كصفات الطمبة كالمدرسيف ،كالضغكطات المرافقة ليا.

كتعتبر الباحثة البيئة الجامعية ليست مكانا إلكساب المياارت األكاديمية كالتزكيد بالمعارؼ العممية
فقط ،بؿ ىي تشكؿ مجتمعا مصغ ار يمثؿ المجتمع ،كفيو يتـ التفاعؿ بيف كافة األعضاء كالعناصر
كيؤثركف كيتأثركف ببعضيـ البعض اجتماعيا كثقافيا كتصبح لدييـ خصائص كسمات كقيـ كثقافة

مشتركة تجمعيـ.
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كمف خبلؿ التعريفات المتعددة لمبيئة الجامعية ،كمف خبلؿ ما أكرده المتخصصكف في ىذا المجاؿ،

الحظت الباحثة أف ىناؾ مجمكعة مف العناصر يمكف أف تشكؿ مككنات لمبيئة الجامعية ،كيمكف
حصرىا في التالي ،كىذه العناصر اعتمدتيا الباحثة في دراستيا كأداتيا:
أوال :اإلدارة الجامعية :ىي قمة اليرـ في الجامعة ،كىي المسؤكلة عف تنفيذ كؿ ما لو عبلقة
بكظائؼ الجامعة ،كيككف ذلؾ تحت اشراؼ جية معينة ،قد تككف مجمس أمناء ،أك مجمس إدارة
الجية المالكة لمجامعة .كيرل كؿ مف الصاكم كبستاف ( )1999أف اإلدارة الجامعية تعني كؿ
نشاط جامعي قيادم تربكم ىادؼ مرف يعتمد عمى عمميات التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابة

كالتقكيـ ،كمف خبلؿ خبرات سابقة بيدؼ الكصكؿ إلى تحقيؽ االىداؼ الجامعية المنشكدة بأعمى

كفاءة كأقؿ جيد .كلئلدارة الجامعية مجمكعة مف المبادئ كمنيا ،كما أشار الييا الصاكم
كبستاف (:)1999

أ .األخذ بأسمكب التخطيط العممي لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية الذم ال شؾ أنو
يرتبط ارتباطا كثيقا باإلدارة ،كيتكقؼ نجاحو عمى ضركرة كجكد االدارة السميمة التي مف

شأنيا أف تعمؿ عمى رسـ كتحديد األىداؼ كتعديميا.

ب .التطكير اليائؿ الذم حدث في جميع فركع العمكـ كفي شتى ضركب المعرفة اإلنسانية،
إلى جانب التكسع الذم حدث في تطبيؽ المنيج العممي كما يتطمبو ذلؾ مف أساليب عممية
في حؿ المشكبلت المتعددة األنكاع المختمفة األىداؼ كالمرامي كالتي مف بينيا المشكبلت

اإلدارية.

ج .التطكير الكبير الذم حدث في حجـ ىذه المؤسسة مف حيث كمياتيا كأقساميا العممية كتنكع
مجاالت عمؿ كؿ منيا كتخصصاتيا الدقيقة كغير ذلؾ ،كؿ ىذا يحتاج إلى مستكل أعمى

مف الكفاءة اإلدارية البلزمة لتسيير العمؿ داخؿ ىذه المؤسسة.
كيمكف تمخيص الخصائص الرئيسية لئلدارة الجامعية التي تتصؼ بالكفاءة كالفاعمية كالقادرة عمى

التكيؼ لبلضطبلع بدكرىا في اإلصبلح كالتطكير عمى النحك اآلتي :إقامة عبلقات عمؿ جيدة مع

الجيات كاألجيزة الداعمة كالممكلة ،العناية بإدارة قكية عمى المستكل التنفيذم لتضطمع بمسؤكلياتيا
في القيادة كالتكجيو في مجاالت عمؿ الجامعة الرئيسية كىي :التمكيؿ ،العامميف ،المرافؽ ،البحث

العممي ،العمؿ االكاديمي ،كالمركنة في جميع مجاالت العمؿ في الجامعة ،كالعامميف (التنكع في
طبيعة العقكد كفقا لمكفاءة كالخبرة) المرافؽ كالتسييبلت (االستخداـ األمثؿ) البحكث (التجديدات في
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طرؽ التدريس كالتعميـ المستمر كاالستثمارات) كؿ ذلؾ في إطار إجراءات مكازنة مرنة كمتطكرة،

كاعتماد رؤساء الدكائر أك األقساـ كمدراء تنفيذييف حقيقييف (الخطيب.)2006 ،

كتسعى اإلدارة الجامعية جاىدة لبلستفادة مف تقنيات العصر ،كأخذت تطكر نفسيا معتمدة عمى
التكنكلكجيا اإلدارية كاألساليب الحديثة حتى تككف قادرة عمى القياـ بكاجباتيا داخؿ المؤسسات
التعميمية مف خبلؿ الكميات المختمفة كالمعاىد العميا ،كأف تؤدم كظائفيا بكؿ كفاءة كاقتدار كىي

بذلؾ تتطكر بتطكر المجتمع نفسو.

كمف أىـ أىداؼ اإلدارة الجامعية :تكفير برامج تعميمية متقدمة متعددة التأىيؿ كمتنكعة التخصص
تفي احتياجات المجتمع مف الكفاءات العممية المتخصصة في المجاالت المختمفة ،كتكفير الييئة

التدريسية الكفؤة القادرة عمى العطاء العممي المتكاصؿ ،كاجراء البحكث العممية النظرية كالتطبيقية
التي تسيـ في رقي المجتمع كتقدمو ككذلؾ القياـ باالختبارات كالتجارب العممية المبتكرة كتقديـ

أعماؿ الخبرة كاالستشارات الفنية لمؤسسات المجتمع المختمفة ،باإلضافة إلى تنظيـ كاعداد الدكرات

التدريبية كالبرامج التثقيفية كالمينية عف طريؽ برامج التعميـ المتكاصؿ كالمستمر مدل الحياة،
كتنظيـ الندكات كالمؤتمرات العممية التي تخدـ احتياجات المجتمع ،كتكثيؽ الصبلت كالركابط

العممية كالثقافية مع المؤسسات كالييئات البحثية كالعممية في الداخؿ كالخارج ،كاالىتماـ بالتغريب
كالتأليؼ كالنشر في مجاالت العمكـ المختمفة (عبد الحي.)2007،

ثانيا :الييئة التدريسية :عمى الرغـ مف أف مؤسسات التعميـ الجامعي تعطى أىمية قصكل كتركز
بعمؽ عمى إجراء األبحاث العممية ،إال أنو حدث تحكؿ في السنكات االخيرة في االىتماـ حيث

أخذت ىذه المؤسسات تركز جيكدىا عمى عممية التدريس الجامعي ،فالتركيز عمى نكعية التدريس
في أم جامعة يحدده مدل األىمية التي تعمؽ عمى التدريس عند إجراء عممية تقكيـ التعميـ

الجامعي ،كيقرره مدل اعتماد الكفاية المينية لممعمـ الجامعي كمعيار لمحكـ عمى نكعية كفعالية
التعميـ الجامعي (الخطيب.)2006 ،
كيعتبر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات مف أىـ مدخبلت التعميـ الجامعي ،إف لـ تكف أىميا عمى
اإلطبلؽ كتتكقؼ عناصر الجكدة كالكفاية في التعميـ الجامعي عمى نكعية أعضاء ىيئة التدريس
بو ،كيتكقؼ نجاح النظـ التعميمية عمكما عمى مدل كفرة نكعية المعمـ ،فإف معمـ المعمـ يعد بمثابة
المحدد لنكعية مف يقكمكف بيذه الميمة ،كعمى ذلؾ فاف ىيئات التدريس بمؤسسات التككيف مف
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حيث إعدادىـ كمستكاىـ كأكضاعيـ تعتبر جميعا مف األمكر التي ينبغي االىتماـ بيا إذا أريد لتمؾ

المؤسسات أف تقكـ بمياميا بفاعمية كنجاح (مجاىد كبدير.)2004 ،

كتعد ضآلة النمك الميني لممعمـ الجامعي كعزكفو عف المساىمة في اإلصبلح كالتجديد التربكم
بالجامعات سمة مف سمات التعميـ الجامعي في الكقت الراىف ،كىذا يتناقض مع المسؤكليات

المينية لممعمـ الجامعي في األلفية الثالثة ،حيث يفرض مجتمع المعرفة عمى المعمـ الجامعي

مسؤكليات مينية متجددة تدكر حكؿ فكرة محكرية كىي أف يتحكؿ المعمـ الجامعي الى متعمـ دائـ
التعمـ ،بحيث يمارس عممو بكعي كبتفكر كيعمؿ عمى تفعيؿ مجتمعات التعمـ كينمك مينيا في
مجاؿ عممو كيتحكؿ إلى قائد كمكجو كمرشد لطبلبو ىذا فضبل عف ممارسة البحث العممي كالشراكة
مع االخريف في إنتاج المعارؼ كحؿ مشكبلت المجتمع كالتجدد المستمر مف خبلؿ الدراسة
كاالطبلع كمف ثـ تحسيف أدائو بشكؿ دائـ (الصغير.)2005 ،
كال يستطيع التعميـ الجامعي أف يجابو التحديات اآلنية كالمستقبمية إال بتنمية أعضاء ىيئة التدريس،
عمى نحك يعينيـ عمى االضطبلع بما يتكقع منيـ مف أدكار كمسؤكليات ،كفي الغالب يتـ ذلؾ مف

خبلؿ اتباع اآلتي (بدراف كالدىشاف.)2008 ،

االىتماـ باإلعداد التربكم ألعضاء ىيئة التدريس كذلؾ مف خبلؿ تنظيـ حمقات اك دكرات تدريبية
تجديدية بيدؼ تزكيد اعضاء ىيئة التدريس بكفايات تقكيـ كؿ عناصر العممية التعميمية بؿ

كعناصر النظاـ الجامع ككؿ ،كغيرىا مف الكفايات التي يمكف اف تسيـ في مساعدة المعمـ

الجامعي عمى اداء ميامو العممية كالتربكية ،النص في لكائح كقكانيف تنظـ الجامعات عمى جعؿ

االعداد التربكم شرطا مسبقا اللتحاؽ عضك ىيئة التدريس بالعمؿ الجامعي ،إنشاء كحدات اك
مراكز لمتدريس الجامعي في كؿ جامعة تككف مستقمة اك ممحقة بكميات التربية كيككف ىدفيا تطكير

النشاطات التدريسية خاصة نظـ االمتحانات كنظـ القبكؿ كنظـ التكجيو كاالرشاد الطبلبي ،احتساب

نتيجة النشاط التدريسي في نظـ الحكافز كالترقيات شانو في ذلؾ شأف نشاطات البحكث كنشاطات

الخدمة العامة.

ثالثا :الطمبة :يأتي الطالب إلى الجامعة حامبل معو مجمكعة مف قيـ كتكجيات صقمتيا المؤسسات
كيفترض أف تييئو الجامعة لمحياة ،كككف المرء طالبا جامعيا يعني أنو يدخؿ عالـ
التربكية األخرل ،ي
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الحرية المعاكسة لمحياة السابقة بالمرحمة الثانكية حيث صرامة التكقيت كالتكجيو ،أم أف الطالب

الجامعي صار ح ار في عالمو الجديد أال كىك الجامعة )عتيؽ.)2013 ،

كمف أىـ المسؤكليات األساسية لمجامعة تكفير الفرص التعميمية المختمفة لمطبلب ،ليتمكنكا مف فيـ

المجتمع الذم يعيشكف فيو كاكتساب الكفاية الفنية كاألكاديمية في المجاؿ الميني الذم يختاركنو،
كبمكغ معايير مناسبة لمسمكؾ األكاديمي كاستكشاؼ الميكؿ المينية كالثقافية لمطبلب كتكجيييـ
كارشادىـ مينيا .كما أف مف المسؤكليات األساسية التي تقع عمى الجامعة ىي تكفير بيئة تعميمية

مناسبة لمطبلب ،تساعدىـ عمى النمك المتطكر الكمي ،كتمكينيـ مف التكيؼ مع مجتمعيـ

(الخطيب .)2006 ،كتقكـ ىذه البيئة الجامعية بدكرىا األساس في تنمية االبداع لدل الطمبة،
كالكشؼ عف مكاىبيـ ،كبالتالي يتـ العمؿ عمى إعدادىـ ليككنكا عمماء المستقبؿ.

رابعا :البرامج األكاديمية :إف البرامج األكاديمية (المقررات الد ارسية( في التعميـ الجامعي تيعد عامبل
ميما مف عكامؿ النجاح الذم تسعى إليو مؤسسات التعميـ العالي ،كعميو فبل بد أف تيبنى عمى و
عدد

مف المقكمات ،كمف تمؾ المقكمات :أف يتـ التخطيط لممقررات بطريقة متتابعة التسمسؿ ،كأف يككف
بناؤىا كفقا لمبادئ عامة يؤمف بيا أعضاء ىيئة التدريس ،كأف يتـ تصميـ المقررات الدراسية مف

قبؿ أعضاء ىيئة التدريس مف المتخصصيف كالتربكييف كفؽ الخطكط العامة التي ترسميا الييئات
العممية كالمنظمات المينية ،كذلؾ ال بد أف تشتمؿ المقررات عمى الميارات كالمعارؼ الضركرية

لتعميـ الطبلب العادييف كغير العادييف )مكىكبيف كمعكقيف( باإلضافة إلى ضركرة مكاكبة المناىج

كالمقررات الدراسية لبلتجاىات العالمية المعاصرة ،كأف ييراعى في تنظيـ محتكل المقررات الدراسية
لمتأكيد عمى مبدأ التعمـ الذاتي( .بريكيت كآخركف.)2010 ،
كفي ىذا الخصكص تحدث بارنيت ( )2009عف المساحة المنيجية كالتعميمية ،ففي المساحة

التعميمية ،ىناؾ فقط قضيتاف رئيسيتاف يمكف ايضاحيما بالتساؤؿ التالي :ما المساحة المتكافرة لكؿ
مف المدرسيف ،كفرؽ المسارات الدراسية (كأنو يقصد الشؤكف األكاديمية في الجامعة) التي تتيح ليـ
تجريب طرؽ تعميمية جديدة ،مع أنكاع بديمة مف العبلقات المعرفية؟ كفيما يخص ىذه الطرؽ

التعميمية ،ما المساحات المخصصة لمطبلب التي تسمح ليـ بالسعي نحك استكشاؼ ذكاتيـ
كتحقيقيا؟ أما في المساحة المنيجية ،فميس ىناؾ سكل سؤاؿ رئيس كاحد :ما المساحة المتاحة

لفرؽ المسارات الدراسية أنفسيـ التي تسمح ليـ باستحداث أنكاع جديدة مف المسارات الدراسية
متحررة مف القيكد االيدكلكجية كالمنطقية (أم ال تممييا أفكار جامدة عف "الميارات" أك المخرجات؟
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كيمكف كضع ىاتيف المساحتيف -التعميمية كالمنيجية -معا ،ألف تحققيما في األغمب ال يتـ إال

معا .ففي نياية األمر ،ال يمكف تنفيذ المناىج الجريئة إال بطرؽ تعميمية تعممية جريئة مثميا ،كما
أف الطرؽ التعميمية االبداعية تؤدم إلى تطكير في المناىج.
خامسا :البيئة المساندة :البيئة المساندة لمعممية التعميمية التعممية في الجامعة دكر رئيس في ايجاد
بيئة جامعية جاذبة كفاعمة ،لمطمبة كأعضاء ىيئة التدريس عمى حد سكاء .فبل يمكف لمتعميـ
الجامعي أف يستغنى عف أبسط مقكماتو ،فالمكتبة (الكرقية) كالمكتبة االلكتركنية ىما قكاـ المطالعة

كالبحث ،كتعد المكتبة االلكتركنية احد اىـ مصادر التعميـ الحديثة ،بما تحتكيو مف معمكمات
نصية ،كالكتب كالمجبلت كالبحكث كالدراسات كغير ذلؾ ،كمكاد غير نصية كالرسكـ كالخرائط
كالصكر المرئية الثابتة كالمتحركة كغير ذلؾ (القناديمي.)2006 ،

كالمباني كالمرافؽ كافة،

كالمساحات كالحدائؽ كالمبلعب كالمقاصؼ ،كأماكف الترفيو ،كالمختبرات كقاعات التدريس كغيرىا،

جميعيا مككف أساس مف مككنات البيئة الجامعية.
كتنقؿ البيئة المادية رسائؿ تؤثر ايجابيا في احساس الطبلب بالراحة كالسعادة ،كاالنتماء كاليكية.
كيكفر الحيز المكاني الشخصي ،مثؿ المناطؽ الخضراء ،كالساحات ،كأماكف الجمكس اليادلء،

اماكف لمتأمؿ كالراحة خارج قاعات الدركس (كيكه ككينزم كآخركف.)2006 ،
 .7.1.2جامعة فمسطين التقنية (خضوري):

تقع جامعة فمسطيف التقنية (خضكرم) في الجية الغربية مف مدينة طكلكرـ عمى مساحة مف
األرض تزيد عف  3600دكنـ ،كتعتبر جامعة حككمية .كقد بدأت جامعة فمسطيف التقنية

-خضكرم مسيرتيا التعميمية مدرسةن زراعية في العاـ  ،1930ابتدأ التدريس فييا في شير كانكف

الثاني مف العاـ 1931بصفيف ،اختير طبلب أحدىما ممف أنيكا الصؼ السادس االبتدائي ،أما
الصؼ اآلخر فقد قبؿ طبلبو ممف أنيكا الصؼ الثاني الثانكم كتمقكا دركسا في العمكـ الزراعية
النظرية كالعممية لمدة ثبلث سنكات ،كبعدىا اختير نصؼ طبلب ىذا الصؼ ليقضكا سنة رابعة في

صؼ تدريب المعمميف ،كبعد ىذه المرحمة تقرر أف تككف مدة الدراسة سنتيف لتدريس العمكـ الزراعية

النظرية كالعممية تمييا سنة ثالثة لتدريب المعمميف .كقد استمر ىذا النظاـ حتى العاـ  ،1944فقد

أصبحت الدراسة ثبلث سنكات باإلضافة إلى صؼ تدريب المعمميف حتى العاـ  ،1947كبقيت
المدرسة تحت إشراؼ دائرة الزراعة حتى العاـ  1944ثـ نقمت إلى ك ازرة المعارؼ األردنية.
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في العاـ  1961تـ رفع مستكل مدرسة خضكرم الزراعية إلى كمية زراعية متكسطة كأصبح اسميا
كمية الحسيف الزراعية ككانت مدة الدراسة فييا سنتيف .كفي بداية العاـ  1965تـ تأسيس قسـ

إلعداد معممي العمكـ كالرياضيات مف حممة شيادة الثانكية العامة الفرع العممي كمدة الدراسة كانت
سنتيف كأصبح اسميا "معيد الحسيف الزراعي".

كفي العاـ  1968بعد االحتبلؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية كتـ تغيير اسميا مف كمية الحسيف
الزراعية إلى المعيد الزراعي /طكلكرـ ،كفي بداية العاـ  1982تمت إضافة تخصصات جديدة

إلعداد معمميف في التخصصات األدبية ،بحيث أصبحت مدة الدراسة فييا سنتيف بعد الثانكية

العامة ،كقد تـ تحكيؿ اسميا مف المعيد الزراعي إلى كمية مجتمع طكلكرـ ،كاستمرت بتقديـ
خدماتيا بصفتيا كمية كبدكف تطكر في برامجيا كخدماتيا .في العاـ  1993تغير اسميا لتصبح

"كمية بكليتكنؾ".

كفي العاـ  1994انتقمت مسؤكلية الكمية إلى السمطة الكطنية الفمسطينية كألحقت بك ازرة التربية

كالتعميـ العالي ،حيث تـ إجراء تغييرات جذرية عمى تخصصاتيا كبرامجيا كأصبح اسميا "كمية

فمسطيف التقنية -طكلكرـ "خضكرم" ،كفي العاـ  1999بدأت الكمية بمنح درجة البكالكريكس في
تخصصيف ،ىما التربية الرياضية كاليندسة الكيربائية ،كفي العاـ  2004تـ إضافة تخصص جديد

يمنح درجة البكالكريكس في التربية التكنكلكجية.
كبتاريخ  2007/8/28تـ تحكيميا إلى جامعة تقنية (جامعة فمسطيف التقنية -خضكرم) تمنح درجة
البكالكريكس في عدد مف التخصصات كىي البكالكريكس التقني -اليندسة الكيربائية ،-كالتربية

الرياضية ،كالتربية التكنكلكجية ،كىندسة األتمتة الصناعية كالعمكـ المالية كالمصرفية المحكسب.

كفي العاـ  2009تـ فتح تخصصات جديدة في ىندسة االتصاالت ،كىندسة الحاسكب،

كىندسة الميكاتركنكس ،كالرياضيات التطبيقية كاإلدارة الصناعية .كفي عاـ  2017تـ تسمية
جامعة كاحدة في فمسطيف باسـ "جامعة فمسطيف التقنية" ،لتضـ فرع خضكرم ،كفرع العركب،

كفرع راـ اهلل .كيبمغ عدد طمبة الجامعة لمعاـ الجامعي  )7091( 2017/2018طالبان

كطالبة (.) https://www.ptuk.edu.p
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 8.0.8خضوري:
ارتبط تاريخ جامعة فمسطيف التقنية –خضكرم  ،كبشكؿ متبلزـ مع التطكرات التاريخية التي رافقت
القضية الفمسطينية ،كتأثرت بشكؿ مباشر بصبغة حاكمييا كمحتمييا زمف االنتداب البريطاني،
كاألردف ،كاالحتبلؿ االسرائيمي ،كصكال لمشركع إقامة السمطة الفمسطينية كانتياء بعضكية فمسطيف

باألمـ المتحدة ،فبعد حالة التجييؿ التي كانت سائدة في أكاخر العيد العثماني باحتبلؿ المممكة
المتحدة لؤلراضي الفمسطينية كالتي كانت تضـ إلييا الصحراء الشرقية "األردف حاليا" ،كسعي

حككمة االنتداب تكطيف الييكد في فمسطيف كتنفيذ كعد بمفكر ،أدرؾ المجتمع الفمسطيني الريفي
برمتو ،حجـ الحاجة الماسة إلحداث التغيير النكعي كالياـ لتعميـ أبنائيـ ،كذلؾ لعدة ضركرات كاف

مف أىميا الحفاظ عمى اليكية الكطنية كالقكمية في زمف ظيكر القكميات كاعتبار التعميـ حاجة

ممحة لمتخمص مف حالة الجيؿ كالتمبد التي سعى إلى تكريسيا قانكف المعارؼ البريطاني بحؽ أىؿ
فمسطيف ،كىك ما دفع المجمع الفمسطيني برمتو إلى االندفاع نحك تقديـ كافة اإلمكانات التي تمبي
تطمعاتيـ ،كالتي كاف مف أبرزىا تبرع أىالي طكلكرـ بما يزيد عف  600دكنـ مف خيرت أراضييـ،
بغية إنشاء مدرسة زراعية كاستثمار منحة إنشاء المدرسة بقيمة  140جنيو فمسطيني بتبرع مف
الثرم "اليس إيمي خضكرم" لنشر التعميـ في فمسطيف كىك ثرم ييكدم بريطاني عاش في ىكنغ

ككنغ ،كىك ما نتج عنو إنشاء مدرسة خضكرم الزراعية عاـ  ،1930بإشراؼ دائرة الزراعة

كالغابات في فمسطيف بالتعاكف مع دائرة المعارؼ الفمسطينية ،تمخض عنو بناء مدرسة مف طابقيف

لمتدريس النظرم كالقسـ الداخمي كالمطبخ كقاعات الطعاـ كمكتبة ،كقسمت باقي االراضي إلى أقساـ
لمتدريب العممي ،ليتـ تكسعة المدرسة في العاـ .) https://www.ptuk.edu.p)1934
 9.1.2الجامعة العربية االمريكية في جنين:
الجامعة العربية األمريكية ىي أكؿ جامعة خاصة في فمسطيف كبرأس ماؿ فمسطيني ،تأسست

بتاريخ  28أيمكؿ مف العاـ  .2000تأسست بالتعاكف مع جامعة كالية كاليفكرنيا في ستانسمكس التي
قدمت النصح في مجاؿ كضع الخطط األكاديمية ككيفية تنفيذىا .تقدـ الجامعة خدماتيا 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 كفاءة عالية،
كما تقكـ الجامعة بتجييز جميع مستمزمات التعميـ الضركرية لمقرف الحادم كالعشريف بمستكل ال
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يقؿ عف مثيبلتيا في دكؿ العالـ المتقدمة .لقد خطت الجامعة خطكات كاسعة نحك تطكير منشآتيا

كمختبراتيا كالعمؿ عمى استقطاب ىيئة أكاديمية مميزة.

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

الخاصة.
كتضـ الجامعة اآلف الكميات التالية :كمية العمكـ كاآلداب ،كمية اليندسة كتكنكلكجيا المعمكمات،
كمية العمكـ اإلدارية كالمالية ،كمية طب األسناف ،كمية العمكـ الطبية المساندة ،كمية الحقكؽ،

كمية الدراسات العميا .كبمغ عدد طمبة الجامعة لمعاـ الجامعي  )11500( 2017/2018طالبان

كطالبة.)https://www.aaup.edu( .
 2.2الدراسات السابقة:
 1.2.2الدراسات العربية:

أجرى حارب ( )2016دراسة ىدفت إلى اقتراح معايير لإلدارة الجامعية الحكومية في ضوء
منظومة التميز الحكومي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة ،طكر

الباحث أداة الدراسة كىي استبانة مككنة مف ( )60معيارا ،كتككنت عينة الدراسة مف مجتمع

الدراسة المككف مف ( )192مدير جامعة كنكابو كعميد كمية كمساعديو كرؤساء أقساـ كتـ استرجاع
( )125كتكصمت الدراسة إلى حصكؿ مجاؿ الحككمة الذكية عمى المرتبة االكلى كبدرجة مرتفعة،
كحصؿ مجاؿ ادارة االبتكار عمى المرتبة الثانية كبدرجة مرتفعة ،عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية تعزل لمتغيرم الجنس كالمسمى الكظيفي ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغيرم
الخبرة كلصالح فئة الخبرة ( -5أقؿ مف  (10سنكات كالرتبة العممية لصالح األستاذ.

دراسة الصفدي ( )2014حاولت التعرف إلى درجة تقدير طمبة كمية الفنون الجميمة بجامعة
األقصى لجودة البيئة الجامعية وعالقتيا باإلنتاج اإلبداعي ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي
كأداتيف لمدراسة كىما :استبانة جكدة البيئة الجامعية كاستبانة جكدة اإلنتاج اإلبداعي كتككنت عينة

الدراسة مف ( (173طالبا كطالبة أم ما نسبتو ( )%54.4مف الطمبة المسجميف لمعاـ الدراسي
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2014/2015ـ في كمية الفنكف الجميمة كالبالغ عددىـ ( )318طالب كطالبة ككاف مف أىـ النتائج
التي تكصمت إلييا الدراسة :أف درجة التقدير الكمية لجكدة البيئة الجامعية لدل طمبة كمية الفنكف

الجميمة بجامعة األقصى مف كجية نظرىـ جاءت متكسطة ،كتقع عند كزف نسبي ( ،)%60.13أنو

ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ) (α ≤ 05.0بيف متكسطي تقديرات أفراد
العينة لجكدة البيئة الجامعية تعزل لمتغير الجنس ،بينما تكجد فركؽ دالة إحصائيا تعزل لمتغير
التخصص لصالح طمبة الديككر كأف درجة التقدير الكمية لئلنتاج اإلبداعي لدل طمبة كمية الفنكف

الجميمة بجامعة األقصى جاءت كبيرة ،كتقع عند كزف نسبي ( )%75.46كما أنو ال تكجد فركؽ
ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ) (α ≤ 05.0بيف متكسطي تقديرات عينة الدراسة لدرجة
اإلنتاج االبداعي تعزل لمتغير الجنس ،كالتخصص ،بينما تكجد فركؽ دالة إحصائيا تعزل لمتغير

المستكل الدراسي .كتكجد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ( )0.01بيف
الدرجة الكمية لتقدير اإلنتاج اإلبداعي بمجاالتو لدل أفراد عينة الدراسة بمغت (.)0.412
جاءت دراسة السميحات ( )2014بعنوان "تصورات طمبة جامعة البمقاء التطبيقية في االردن

لدرجة اسيام البيئة الجامعية في الصراع القيمي في ضوء التغيرات العالمية المعاصرة" ،لمكشؼ
عف تصكرات طمبة جامعة البمقاء التطبيقية في األردف لدرجة إسياـ البيئة الجامعية في الصراع

القيمي في ضكء التغيرات العالمية المعاصرة ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كلتحقيؽ

أىداؼ الدراسة أعد الباحث استبانة كأداة دراسة تـ تطبيقيا عمى عينة تككنت مف  800طالب
كطالبة مف جامعة البمقاء التطبيقية /المركز ككاف مف أىـ نتائج الدراسة:

 أف تصكرات طمبة جامعة البمقاء التطبيقية لدرجة إسياـ البيئة الجامعية في الصراع القيميقد جاءت بدرجة مرتفعة.

 اختمفت تصكرات الطمبة باختبلؼ الجنس في المجاليف الثقافي كاالقتصادم ككانت الفركؽلصالح الذككر ،كما اختمفت تصكراتيـ باختبلؼ كمياتيـ في المجاؿ السياسي فقط ككانت

الفركؽ لصالح الكميات اإلنسانية ،كاختمفت تصكراتيـ باختبلؼ مكاف إقامتيـ في كؿ

المجاالت لصالح المدينة.

دراسة ماضي ( )2014جودة الحياة الوظيفية وأثرىا عمى مستوى االداء الوظيفي لمعاممين

"دراسة تطبيقية عمى الجامعات الفمسطينية" ،ييدؼ البحث لمتعرؼ إلى جكدة الحياة الكظيفية
كأثرىا عمى مستكل األداء الكظيفي لمعامميف في الجامعات الفمسطينية ،استخدـ الباحث المنيج

الكصفي التحميمي كاستخدـ قائمة االستقصاء كأداة رئيسة لجمع البيانات ،كبمغ حجـ المجتمع
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( ،)3254كبمغت عينة الدراسة ( )344كما تـ استخداـ برنامج التحميؿ االحصائي (.)SPSS
كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث:

 .1تكجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف أبعاد جكدة الحياة الكظيفية كاالداء الكظيفي لمعامميف.

 .2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف فيما يتعمؽ بآرائيـ
حكؿ جكدة الحياة الكظيفية كأثرىا عمى مستكل األداء الكظيفي لمعامميف في الجامعات

تعزل إلى المتغيرات الشخصية كالكظيفية ،بينما ال تكجد فركؽ ذات داللة تعزل إلى
المتغيرات (الفئة العمرية ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة كمدة العمؿ).

 .3أظيرت النتائج أنو يكجد تأثير ميـ ذك داللة إحصائية ألبعاد جكدة الحياة الكظيفية كأف أىـ
األبعاد تأثي ار في األداء الكظيفي تتمثؿ في :فرص الترقي كالتقدـ الكظيفي ،العبلقات
االجتماعية ،االستقرار كاألماف الكظيفي ،المشاركة في اتخاذ الق اررات ،برامج التدريب

كالتعمـ ،التكازف بيف الحياة الشخصية كالحياة الكظيفية.

دراسة جيدوري (" )2014دواعي تعزيز ثقافة الحوار في البيئة الجامعية من وجية نظر أعضاء

ىيئة التدريس بجامعة طيبة" ،كالتي حاكلت التعرؼ عمى كجيات نظر أعضاء ىيئة التدريس نحك

دكاعي تعزيز ثقافة الحكار لدل الطمبة تبعا لمتغيرات الجنس كالكمية كالمرتبة العممية ،كاستخدـ
الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد الباحث استبانة كأداة لمدراسة ،تـ

تطبيقيا عمى عينة مككنة مف ( )187عضك ىيئة تدريس ذككر كاناثا تـ اختيارىـ بالطريقة

العشكائية مف كميات التربية كالمجتمع كالعمكـ كالصيدلة بجامعة طيبة ،ككاف مف أىـ نتائج الدراسة:

 مكافقة أفراد العينة بدرجة كبيرة عمى جميع دكاعي تعزيز ثقافة الحكار لدل طبلب كطالباتجامعة طيبة.

 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في كجيات نظر أعضاء ىيئة التدريس نحك دكاعيتعزيز ثقافة الحكار لدل الطمبة تبعا لمتغير الجنس.

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في كجيات نظر أعضاء ىيئة التدريس نحك دكاعي تعزيزثقافة الحكار لدل الطمبة تبعا لمتغير المرتبة العممية (لصالح أستاذ) كتبعا لمتغير الكمية

(لصالح كمية التربية).

دراسة اليالبي ( )2013بعنوان البيئة الجامعية وعالقتيا بالميارات الحياتية لدى طالبات كمية

التربية بجامعة طيبة ،كجاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى المقكمات البشرية كالمادية لمبيئة الجامعية
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كما تراىا طالبات الجامعة ،كتحديد العبلقة بيف البيئة الجامعية كالميارات الحياتية كالكشؼ عف
االختبلفات بيف البيئة الجامعية كالميارات الحياتية كفقا الختبلؼ التخصص الدراسي كالمستكل

الدراسي .كتككنت عينة الدراسة مف ( )181طالبة مف طالبات جامعة طيبة كاستخدمت الباحثة
المنيج الكصفي االرتباطي ،كأعدت استبانة خاصة بالبيئة الجامعية تككنت مف ( )19محكر
كاستخدمت استبانة خاصة بالميارات الحياتية مف اعداد احمد الربعاني ( )2008كأظيرت النتائج

كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية بيف متكسطي درجات الطالبات عمى استبانة البيئة

الجامعية كاستبانة الميارات الحياتية ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير
التخصص بيف متكسطات درجات الطالبات عمى استبانة البيئة الجامعية باستثناء محكر المكتبة
المركزية ،ككجكد فركؽ ذات داللة بيف متكسط درجات طالبات الجامعة عمى استبانة البيئة

الجامعية تعزل لمتغير المستكل الدراسي في بعض المحاكر ،في حيف لـ تكف ىناؾ أم فركؽ دالة
إحصائيا بيف متكسط درجات طالبات الجامعة عمى استبانة البيئة الجامعية تعزل لمتغير المستكل

الدراسي في بعض المحاكر ،في حيف لـ تكف ىناؾ أم فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط درجات
الطالبات عمى استبانة الميارات الحياتية تعزل لممتغيريف السابقيف (التخصص الدراسي ،المستكل

الدراسي).

أما دراسة الزبيدي ( )2012فقد ىدفت التعرف الى مقومات البيئة الجامعية المثالية كما تراىا

طالبات جامعة بابل ،كىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف المقكمات المادية كاألكاديمية لمجامعة
المثالية مف كجية نظر طالبات جامعة بابؿ ،كلتحقيؽ أىداؼ البحث تـ تكزيع استبياف مككف مف

( )99عبارة عمى ( )200طالبة مف طالبات بعض كميات جامعة بابؿ ،كبعد التحميؿ اإلحصائي
لنتائج االستبياف ،أظيرت النتائج أف جميع عبارات االستبياف حازت عمى تقديرات عالية ،كتمثؿ

ىذه العبارات معايير عامة لمقكمات الجامعة المثالية كيمكف االستناد إلييا مف قبؿ القائميف عمى

العمؿ في لجاف كمؤسسات ضماف الجكدة كاالعتمادية لمؤسسات التعميـ العالي بشكؿ عاـ
كالخاصة بتعميـ الفتاة الجامعية.
وأجرت الخوالدة ( )2012دراسة حاولت الكشف عن مستوى السعادة لدى طمبة كمية العموم

التربوية في جامعة آل البيت وعالقتو بدرجة مالئمة البيئة الجامعية :كتككنت عينة الدراسة مف

( )270طالبة كطالب كقامت الباحثة بإعداد استبانة تككنت مف ( )32فقرة كأشارت النتائج إلى أف
مستكل السعادة كمبلئمة البيئة الجامعية كانا بشكؿ عاـ متكسطيف كأظيرت كجكد عبلقة ارتباطية

إيجابية قكية بيف مستكل السعادة كدرجة مبلءمة البيئة الجامعية.
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أما دراسة أحمد والعباس ( )2012فقد ىدفت الكشف عن البيئة الجامعية السودانية واثرىا عمى

سموك الطالب ،كتككنت عينة الدراسة مف طبلب جامعة الخرطكـ كعمى طبلب مجمع الكسط بدرجة
كبيرة ،كقاـ الباحثاف بإعداد مقابمة مككنة مف أربعة أسئمة ،كأشارت النتائج الى أف ىناؾ تردم
كاضح لمبيئة الجامعية في الجامعات السكدانية حيث كاف ىناؾ شكاكل مف األعداد اليائمة لمطمبة،
كازدحاـ في القاعات الدراسية ،كأف ىذه القاعات غير مؤىمة لمتدريس كتفتقر لمعديد مف األساسيات

التي تحتاجيا عممية التدريس كىناؾ تفشي كاضح لسمككيات ال أخبلقية بيف الطمبة كالسرقة
كتعاطي المخدرات كغيرىا.
وأجرت القريب ( )2012دراسة حاولت الكشف عن واقع اال تصال األكاديمي في جامعة النجاح

وعالقتو بالرضا عن الحياة الجامعية من وجيات نظر الطمبة ،كتككنت عينة الدراسة مف ()1022
طالبا كطالبة مف طمبة جامعة النجاح الكطنية ،كقامت الباحثة بإعداد استبانة تككنت مف عدة

فقرات كتكصمت الدراسة إلى أف كاقع االتصاؿ األكاديمي كمستكل الرضا عف الحياة الجامعية مف
كجيات نظر الطمبة جاء بدرجة متكسطة كتكجد فركؽ في متكسطات استجابات الطمبة حكؿ
االتصاؿ األكاديمي كالرضا عف الحياة الجامعية تبعا لمتغير الجنس لصالح اإلناث في مجاالت

االتص اؿ كالرضا عف أعضاء الييئة التدريسية ،كعف المساقات كالدرجة الكمية لمجاالت الرضا عف
الحياة الجامعية كلصالح الذككر في الرضا عف البيئة المحيطة كال تكجد فركؽ لصالح كسائؿ

االتصاؿ.

أما دراسة الخرشة ( )2012فيدفت إلى قياس درجة توفر مقومات البيئة الجامعية النموذجية
في جامعة مؤتة من وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية كالتعرؼ عمى أثر المتغيرات التالية

(الكمية ،المسمى الكظيفي ،الرتبة األكاديمية ،الخبرة األكاديمية) كتككنت عينة الدراسة مف ()261
عضك ىيئة تدريس كقاـ الباحث بإعداد استبانة تككنت مف ( )44فقرة كزعت عمى خمسة مجاالت:

كتكصمت الدراسة إلى أف درجة تكفر مقكمات البيئة الجامعية النمكذجية في جامعة مؤتة مف كجية

نظر أعضاء الييئة التدريسية قد جاءت بدرجة متكسطة في المجاؿ الكمي كفي جميع المجاالت
الفرعية ،كأشارت إلى عدـ كجكد فركؽ في المجاؿ الكمي كفي المجاالت الفرعية لمقكمات البيئة

الجامعية النمكذجية في جامعة مؤتة مف كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية تبعا لمتغير الرتبة
األكاديمية ،ككذلؾ عدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير الكمية كتكجد فركؽ ذات داللة احصائية تعزل

لمتغير المسمى الكظيفي كلصالح (أكاديمي ادارم) كلمتغير الخبرة كلصالح مف  10سنكات فاكثر.
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وأجرى النويقة ( )2011دراسة جاءت لتقييم المناخ التنظيمي السائد في جامعة الطائف ،من

وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس :كتككنت عينة الدراسة مف ( )123فرد مف أعضاء ىيئة
التدريس كقاـ الباحث بإعداد استبانة تككنت مف ( )33فقرة غير البيانات التعريفية كاشتممت عمى
تقي يـ أفراد العينة ألبعاد المناخ التنظيمي كالتمكيف ،كنمط الحكافز ،كنمط اإلجراءات كالسياسات.

كتكصمت الدراسة إلى أف تقييـ المبحكثيف لممناخ التنظيمي كاف متكسطا ككاف مجاؿ التفكيض

كالتمكيف أكثر مجاالت المناخ التنظيمي رضا ،في حيف كاف نمط اإلجراءات كالسياسات بالمرتبة
األخيرة ،كأظيرت النتائج بأنو ال يكجد اختبلؼ في آراء أعضاء ىيئة التدريس لممناخ التنظيمي
حسب الرتبة االكاديمية كالخبرة كنكع الكمية؛ حيث جاءت المتكسطات الحسابية متقاربة في إجابات

أفراد العينة لممتغيرات الثبلثة .كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بالنمط القيادم المتبع في الجامعة

كزيادة تحسيف نمط االجراءات كالسياسات.

وتناولت دراسة بريكيت وآخرون (" )2010مقومات البيئة الجامعية الجاذبة""" ،كحاكلت تحديد
المقكمات البشرية كالمقكمات المادية لمبيئة الجامعية الجاذبة ،كتككنت عينة الدراسة مف ()642
طالبة في  8جامعات سعكدية ،كألغراض الدراسة تـ إعداد استبياف لجمع المعمكمات مككنة مف

( )86فقرة مكزعة عمى سبعة محاكر كتشمؿ المقكمات الخاصة بكؿ مف :عضك ىيئة التدريس،
الطالبة ،إدارة الجامعة ،المبنى الجامعي ،المحتكل التعميمي ،التقنيات الحديثة ،الجانب المالي،

كأظيرت النتائج اتفاؽ الطالبات عمى اختبلؼ مناطقيف الجغرافية كمستكياتيف التعميمية
كتخصصاتيف ،عمى أىمية المقكمات البشرية كالمادية التي تضمنتيا الدراسة مف أجؿ تطكير كاقع
التعميـ الجامعي ،كخمؽ بيئة جامعية جاذبة تييئ لمطالبة فرص التعمـ كاإلبداع كالتميز ،كتساىـ في

تحقيؽ مقاصد التعميـ العالي في تنمية المجتمعات البشرية ،كتطكيرىا لمكاكبة التغيرات االقتصادية
كاالجتماعية كالعممية كالتقنية.
وقام الحولي ( )2009بدراسة ىدفت الى تقويم جودة البيئة الجامعية من وجية نظر الخريجين
في الجامعة االسالمية بغزة ،ىدفت ىذه الدراسة إلى تقكيـ جكدة البيئة الجامعية مف كجية نظر
الخريجيف في الجامعة اإلسبلمية بغزة ،كدراسة ما إذا كانت ىناؾ فركؽ تعزل لمتغيرات :الجنس،
كاالختصاص األكاديمي ،كالمعدؿ التراكمي ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،ككزعت

أداة الدراسة عمى عينة عشكائية مف خريجي الجامعة اإلسبلمية بمغت ( )858طالبان كطالبة ،بنيت
ىذه األداة ،كىي عبارة عف بطاقة خريج مقننة ،مف المجاالت اآلتية  :معمكمات عامة عف العينة،
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خدمة القبكؿ كالتسجيؿ ،كخدمة شؤكف الطبلب ،كخدمة عيادة الجامعة ،كاألندية الطبلبية ،كخدمة

المختبرات كالحاسكب ،كالمكتبة المركزية ،كالمختبرات العممية ،كالكافتيريا ،كالقاعات الدراسية،
كحدائؽ الجامعة ،كمكتبة الطالب ،كمبلعب الجامعة.
كقد استخدـ (اإلحصاء الكصفي كاالستداللي)؛ لتحميؿ البيانات .كقد بينت نتائج الدراسة :أف

تقديرات أفراد العينة بشكؿ عاـ كانت متكسطة عدا الفقرات المتعمقة بعدد أجيزة الحاسكب ،كاإلعارة

مف المكتبة ،كالمشاركة في األندية الطبلبية حيث كانت التقديرات في المتكسط أقؿ مف (.)%60
في حيف كانت تقديرات أفراد العينة بخصكص الخدمات التي تقدميا :الكافتيريا ،كالقاعات الدراسية،

كالحدائؽ ،كمكتبة الطالب ،كالمبلعب متكسطة بشكؿ عاـ.

كما أظيرت النتائج :كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس لصالح الطبلب،

كلمتغير االختصاص األكاديمي لصالح الكميات الشرعية ،كلمتغير المعدؿ التراكمي لصالح ذكم

المعدالت العميا.
اجرت شعبان ( )2009دراسة عن مقومات البيئة الجامعية المثالية كما تراىا طالبات الجامعات

الفمسطينية كجاءت الدراسة لمكشؼ عف المقكمات المادية كاألكاديمية لمجامعة المثالية مف كجية

نظر طالبات الجامعات الفمسطينية ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تكزيع استبياف مككف مف ( )99فقرة
عمى ( )730طالبة في الجامعات الفمسطينية التالية :األزىر ،اإلسبلمية ،األقصى ،غزة لمبنات،

فمسطيف ،كبعد التحميؿ اإلحصائي لنتائج االستبياف ،أظيرت النتائج أف جميع فقرات االستبياف
حازت عمى تقديرات عالية ،كتمثؿ ىذه الفقرات معايير عامة لمقكمات الجامعة المثالية ممكف
االستناد إلييا مف قبؿ القائميف عمى العمؿ في لجاف كمؤسسات الضماف كالجكدة لمؤسسات التعميـ

العالي بشكؿ عاـ كالخاصة لتعميـ الفتاة بشكؿ خاص.

وتناولت دراسة النوح ( )2009حقوق الطالب في الحياة الجامعية ومعوقات تفعيميا بالجامعات

السعودية من وجية نظر الطالب" ،كقد حاكلت التعرؼ عمى حقكؽ طالب الجامعة كمعكقات
تفعيميا بالجامعات السعكدية مف كجية نظر الطبلب ،كتككنت عينة الدراسة مف ) (443طالبان في

خمس جامعات سعكدية ،كأعد الباحث استبيانا مككنا مف محكريف ،شمؿ المحكر األكؿ حقكؽ

الطالب في المجاالت التالية :الدراسي ،الشخصي ،الصحي ،السياسي ،االقتصادم ،التركيحي،
كالمحكر الثاني خاص بمعكقات تفعيؿ حقكؽ الطالب ،كأظيرت الدراسة أف الجامعة السعكدية تتيح
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لمطالب ممارسة حقكقو في الحياة الجامعية كلكف ليست بالصكرة المرضية كالمستكل المأمكؿ ،كمف

أبرز الحقكؽ التي عبر أفراد العينة عف تكافرىا :تعامؿ الطالب عمى أساس التحمي باألخبلؽ

الحسنة ،االمتناع عف تطبيؽ أم عقكبة عمى الطالب محطة بالكرامة ،تكفر القاعات الدراسية

الكافية الستيعاب الطبلب ،تشجيع الطالب عمى التفكير البناء طالما أنو في حدكد اآلداب

اإلسبلمية ،تكفر أعضاء ىيئة التدريس بأعداد كافية ،إتاحة فرصا متكافئة لمجميع لبلستفادة مف
خدمات المكتبة كالمعامؿ كصندكؽ الطالب ،كتخصص أكقات راحة لمطالب أثناء اليكـ الدراسي،

كمف أبرز المعكقات :ندرة اجتماع المسئكليف بالكمية مع الطبلب لمناقشة مشكبلتيـ التي قد تؤثر

عمى دراستيـ ،عدـ قناعة بعض أعضاء ىيئة التدريس بحقكؽ الطالب كالتي يجب مراعاتيا ،قمة

تكافر االمكانات البلزمة لؤلنشطة الطالبية ،حذر الطالب مف التعبير عف رأيو داخؿ الكمية أك

الجامعة.

دراسة أبو سمرة والطيطي ( )2008والتي ىدفت إلى التعرف عمى واقع المناخ الجامعي في

جامعات الضفة الغربية في فمسطين وعالقتو بدافعية اإلنجاز لدى طمبتيا ،كتككنت عينة الدراسة

مف ( )642طالبان كطالبة مف السنة الثالثة في جامعات الضفة الغربية في فمسطيف (بيرزيت،
القدس ،بيت لحـ ،الخميؿ) ،كأظيرت النتائج أف كاقع المناخ الجامعي في جامعات الضفة الغربية

في فمسطيف قد جاء بدرجة متكسطة ،ككذلؾ دافعية اإلنجاز لدل الطمبة ،ككجكد عبلقة ارتباطية

دالة احصائيا بيف مستكل المناخ الجامعي كمستكل دافعية اإلنجاز لدل الطمبة.

أما دراسة العساف ( )2008فقد حاولت التعرف الى مؤشرات البيئة الجامعية النموذجية حالة

دراسية :جامعة عمان العربية لمدراسات العميا" ،كتككنت عينة الدارسة مف جميع عناصر البيئة
الجامعية كىي :اإلدارات الجامعية العميا كالمساندة ،كأعضاء الييئة التدريسية ،كالقائمكف عمى
األنشطة الجامعية كفعالياتيا المختمفة ،باإلضافة إلى ( )200طالب كطالبة ،كلجمع البيانات تـ
استخداـ مجمكعة مف األدكات منيا :سجبلت في كافة اإلدارات الجامعية كمرافقيا كفعالياتيا،
كتدكيف المبلحظات مف المشاىدات اليكمية ،كالرجكع إلى السجبلت كالكثائؽ في الجامعة ،كتـ
إعداد استبياف مككف مف ( )50فقرة ،اشتممت عمى بعض مؤشرات القياس المقترحة ،كأشارت

النتائج إلى عدـ تكافر عدد مف المؤشرات في بيئة الجامعة ،كما أشارت النتائج إلى تفاكت القيـ
المقاسة لمعظـ المؤشرات في درجة القرب أك البعد عف مؤشر اليدؼ المطمكب.
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 2.2.2الدراسات االجنبية:
دراسة ( )Oyeh, & Oluwuo ،2018بعنوان" :العالقة بين جودة المعممين لحياة العمل
ومشاركتيم الوظيفية في المدارس الثانوية في والية ريفرز" لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تمت اإلجابة

عمى ستة أسئمة بحثيو في حيف تـ اختبار ستة فرضيات صفرية في مستكل  0.05ألفا .كقد تككف
مجتمع الدراسة مف ( )8452معممان في  247مدرسة ثانكية عامة حككمية في  23منطقة حككمية

محمية بكالية ريفرز .بمغ حجـ العينة ليذه الدراسة  400معممان كىـ يمثمكف  %5مف مجتمع الدراسة.

حيث تـ استخداـ مقياس تقييـ جكدة العمؿ لممعمميف ،كمقياس االرتباط الكظيفي لجمع البيانات .كقد

تكصمت الدراسة ،أف جكدة الحياة العممية تساىـ بنسبة  %14.55مف مشاركة المعمـ .عبلكة عمى
ذلؾ ،تبيف أف جكدة الحياة العممية ليا دكر كبير في إشراؾ المعمميف في المدارس الثانكية العامة
بكالية ريفرز .كقد أكصى الباحثاف عمى أف يقكـ المعممكف بتطبيؽ الخبرة كالمينية في عمميـ

التدريسي مف أجؿ أداء كاجباتيـ بشكؿ كامؿ حتى يتماشى مع شركط الخدمة .كيجب أف يستنبط

المديركف انظمو إدارية مناسبة كفعالة تكافئ المعمميف الذيف أظيركا تألقان في تنفيذ مسؤكلياتيـ

القانكنية.

دراسة ( )Abdullah & Akhtar, 2016بعنوان" :الرضا الوظيفي من خالل سموك المواطنة
التنظيمية :حالة المدرسين الجامعيين في باكستان" كاف الغرض مف ىذه الدراسة ىك تحديد ما إذا
كانت ىناؾ عبلقة بيف سمكؾ المكاطنة التنظيمية كالرضا الكظيفي لممعمميف ،ألف السمككيات
التقديرية ليا تأثير كبير عمى األداء ،كمع ذلؾ ال يتـ أخذىا في االعتبار في التقييمات .أجريت

البحكث االرتباطية باستخداـ تقنية العينات العشكائية الطبقية متعددة المراحؿ ،حيث جاء المشارككف
مف جامعات القطاعيف العاـ كالخاص المعترؼ بيا مف قبؿ لجنة التعميـ العالي في الىكر ،تـ
تطبيؽ التحميبلت اإلحصائية عمى البيانات مف ( )232استبانة باستخداـ  .SPSSتـ العثكر عمى
االرتباطات بيف عكامؿ سمكؾ المكاطنة التنظيمية (اإليثار ،المجاممة ،الركح الرياضية ،الضمير،

كالفضيمة المدنية) كالرضا الكظيفي لتككف إيجابية بشكؿ معتدؿ إلى حد كبير .تـ تحديد الرضا

الكظيفي ليككف  ،%21.3حيث كانت اإليثار كالفضيمة المدنية فقط العكامؿ .تـ الكشؼ عف
اختبلفات كبيرة في سمكؾ المكاطنة التنظيمية كالرضا الكظيفي لمعممي الجامعة مف حيث النكع ،نكع

الجامعة ،نكع الكظيفة ،الحالة االجتماعية ،المجمكعات العمرية ،المؤىبلت األكاديمية ،خبرات
التدريس ،الكميات كالجامعات.
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دراسة ( )Ibijola, 2015بعنوان" :ضمان جودة التعميم الجامعي ،من المسؤول؟" سعت ىذه
الدراسة ألخذ رأم أصحاب المصمحة في التعميـ الجامعي ،لمعرفة مف يجب أف يككف مسؤكالن عف

ضماف جكدة التعميـ الجامعي في نيجيريا .تـ استخداـ البحث الكصفي لتصميـ المسح في الدراسة.

تككف مجتمع الدراسة مف جميع مكظفي الجامعة العامة كالطبلب كأصحاب عمؿ مف النيجيرييف
خريجي الجامعات في جنكب غرب نيجيريا ،في حيف أف العينة تتألؼ مف ( )50مكظفا أعضاء

ىيئة تدريس ك( )200طالبا مف  3جامعات فيدرالية ك 3جامعات حككمية ،ك 50صاحب عمؿ مف
خريجي الجامعات النيجيرية في كؿ مف الكاليات الست في جنكب غرب نيجيريا .أظيرت النتائج أف
ضماف جكدة التعميـ الجامعي ىك مسؤكلية مشتركة بيف جميع أصحاب المصمحة ،مع مسؤكلية

كبير بيف أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب كرؤل
أكبر تقع عمى الحككمة .كظير أف ىناؾ فرقنا نا
أصحاب العمؿ مف يجب أف يككف مسؤكالن عف ضماف جكدة التعميـ الجامعي النيجيرم .كأظيرت
الدراسة أف غالبية المستجيبيف في كؿ مف المجمكعات مثؿ مكظفي الجامعة كالطبلب كاتفؽ أرباب

العمؿ عمى أف الحككمة ،كالمجمس القكمي لمجامعات ،كالقيادة الجامعية ،كالكمية مسئكلكف بشكؿ
مشترؾ عف الجكدة ضماف التعميـ الجامعي النيجيرم .عمى الرغـ مف أف النتيجة كشفت أف ضماف
جكدة التعميـ الجامعي ىك مشترؾ كمع ذلؾ ،فقد تـ الكشؼ عف أنو مف بيف جميع أصحاب

المصمحة ،فإف الحككمة تحمؿ أكبر قدر مف المسؤكلية

دراسة ( (Kazan, 2013واليدف من الدراسة التعرف إلى أىم العوامل في بيئة العمل والمؤثرة
في أداء العاممين في أحد البنوك التركية .ضـ مجتمع الدراسة ) (20000مكظؼ مف العامميف

بأحد البنكؾ الحككمية في تركيا ،كبمغ حجـ العينة ) (500مكظفا ،كاستخدمت قائمة االستقصاء

أداة لمدراسة ،كتـ استبلـ ) )180استبانة ،كبمغت الردكد الصحيحة منيا )  (117استبانة ،أىـ

النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :تكصمت النتائج إلى أنو ال يكجد تأثير إيجابي لكؿ مف )الركاتب
الممنكحة لمعامميف ،كمستكل الرضا الكظيفي ،كأنظمة الترقيات كالتقدـ الكظيفي ،كعبلقات العمؿ،

الحكافز( في األداء الكظيفي لمعامميف ،كما أظيرت النتائج أنو يكجد تأثير إيجابي )لشعكر العامميف
باالنتماء ،كالسمكؾ القيادم كاالشرافي ،البيئة المادية كالمعنكية( في أداء العامميف.
دراسة ) (Chen & Huang, 2012بعنوان" :التعمم في المتحف ،تطوير مفيوم بيئة تعميمية

شاممة".حاكلت تقديـ مقترح لنظاـ بيئة تعميمية شاممة ،كاستخدـ الباحثاف المنيج التجريبي ،كبمغت
عينة الدارسة ) (40مف الطمبة .ككاف مف أىـ نتائج الدراسة:

 درجة تقديرات الطمبة في المجمكعة التجريبية تفكؽ بدرجة كبيرة درجة تقدي ارت الطمبة في36

المجمكعة الضابطة ،كعبركا عف رغبتيـ في استخداـ مثؿ ىذه األنظمة في البيئة التعميمية.

 مثؿ ىذه األنظمة تحفز الطبلب عمى التعمـ كتطكر كفاءة العممية التعميمية كتحسف قدرةالطبلب عمى التفكير اإلبداعي كقدرتيـ عمى استكشاؼ معارؼ جديدة كحؿ المشكبلت
بشكؿ أفضؿ مف أنظمة التعميـ التقميدية.

دراسة ( )Farideh, 2012وىدفت التعرف إلى العالقة بين جودة الحياة الوظيفية ،وسموك

صممت قائمة استقصاء
الدراسة الرئيسة .شممت عينة الدراسة  145مكظفان في شركة دلشا ،كقد ِّ
ليذا الغرض مككنة مف ( )69سؤاالن ،كاستخدـ المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة.

أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :تكجد عبلقة إيجابية بيف أبعاد جكدة الحياة الكظيفية كسمكؾ
المكاطنة التنظيمية ،كما تكصمت إلى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة معنكية في متكسط استجابات
العامميف فيما يتعمؽ بجكدة الحياة الكظيفية ،كسمكؾ المكاطنة التنظيمية يعزل إلى المتغيرات

الشخصية (سنكات الخدمة ،كالجنس ،كالعمر ،كمستكل التعميـ ،كالكظيفة).

دراسة ( )Chaudhry, 2012بعنوان" :العالقة بين اإلجياد الميني والرضا الوظيفي" :دراسة
حالة الجامعات الباكستانية .ىدفت ىذه الدراسة معرفة العبلقة بيف اإلجياد الكظيفي كالرضا

الكظيفي تبعا لمتغير العمر كالجنس ،طبيعة العمؿ ،خبرة عمؿ معممي الجامعات ،كقطاع الجامعة.
حيث استخدـ الباحث معامؿ االرتباط بيرسكف لقياس تمؾ العبلقة كأشارت النتائج إلى :عدـ كجكد
عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا الكظيفي كاإلجياد الميني العاـ لدل معممي الجامعات

الباكستانية عمى جميع متغيرات الدراسة.
اما دراسة ريوكونين ( )Ruokonen, 2011التي جاءت لوصف بيئة التعمم االبداعية والتي

تسيم في تنمية المواىب واالبداع لدى الطمبة في الجامعات االستونية ،والجامعات الفنمندية،

كتحديد التجارب االكثر فعالية كقيمة في بيئات التعمـ كالتعميـ كفقا لخبرات الطبلب الخاصة .كقد

كزعت استبانة عمى عينة تككنت مف ( )56طالبا فنمنديا ،ك( )59طالبا استكنيا ،كتكصمت ىذه
الدراسة إلى أف اختبلؼ المحفزات في بيئة التعمـ دك ار ىاما في تنمية المكاىب كتشجيع اإلبداع لدل

الطمبة ،كأف البيئات المنزلية كالمدرسية ،كالمجتمعات الثقافية ضركرية لتنمية المكىبة.
دراسة ( )Bay, 2011بعنوان" :تطوير مقياس دور المتعمم في بيئة تعميمية بناءة" .جاءت
لتطكير مقياس لتحديد أدكار المتعمـ في بيئة تعميمية بناءة ،كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي،
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ككانت أداة الدراسة استبانة مككنة مف ) (31فقرة ،كعينة الدراسة ( )126معمـ ،تـ تقسيميـ

لمجمكعتيف التجريبية كالضابطة .ككاف مف أىـ نتائج الدراسة:

 بعد تطبيؽ التجربة تـ استنتاج ثبلث تصنيفات كىي (المتعمـ النشط ،المتعمـ االجتماعي،المتعمـ المستقؿ).

 تكصمت الدراسة إلى أف ىذا المقياس الذم تـ تطكيره لتحديد أدكار المتعمـ في بيئة تعميميةبناءة يمكف تطبيقو ميدانيان في البيئات التعميمية.
وىدفت دراسة ) (Hill &Epps, 2010لمتعرف عمى أثر البيئة الصفية عمى آارء الطالب

وتقييميم لمتدريس في البيئة الجامعية" ،كذلؾ لمتعرؼ عمى أثر التعديبلت التي أدخمتيا جامعة
كينيساك عمى البيئة الجامعية ،كتككنت عينة الدراسة مف ) (238طالب كطالبة مف طمبة كمية

التجارة ،كأعد الباحثاف استبيانا الستطبلع آراء أفراد العينة حكؿ عكامؿ ذات صمة بالصؼ

الدراسي ،كعضك ىيئة التدريس ،كالمحتكل الدراسي ،كأبدل أفراد العينة اراءىـ عف التعديبلت
كالتحسينات عمى البيئة الجامعية ،كخاصة ما يتصؿ منيا بالصفكؼ الدراسية مثؿ :المقاعد،

اإلدارة ،كتنظيـ القاعات ،كآرائيـ عف التدريس في الصفكؼ الدراسية المطكرة ،كأشار الطمبة الى
أىمية ىذه الجكانب في البيئة الجامعية.
اجرى ( )Sadeghia, 2010دراسة حاولت التعرف عمى تأثير البيئة النفسية الصفية عمى
طريقة تعمم الطمبة في جامعة غيالن االيرانية ،كقد ركزت ىذه الدراسة عمى عدة ميارات منيا:

أداء الكاجبات ،االبتكار ،المنافسة ،االنتماء ،كالمشاركة ،كقد خمصت الدراسة إلى أف جميع ىذه
الميارات كانت بشكؿ جيد ،كأف الطمبة بشكؿ عاـ يفضمكف الفصؿ الدراسي األكثر تجانسا بيف
عناصره ،كأف البيئات الصفية التي سادىا جك مف المشاركة كالعبلقات االجتماعية كانت التنافسية

في بيئتيا الصفية عالية ،مما أدل لحصكؿ الطمبة عمى أعمى العبلمات نتيجة التنافس.
أما دراسة ) (Ojogwu & AlutO, 2009لتحميل بيئة التعمم لمطمبة الجامعيين في نيجيريا:
دراسة حالة لجامعة بنين" ،كأجريت الدراسة في جامعة "بنيف" كىي إحدل الجامعات النيجيرية،
كشممت عينة الدراسة أعضاء اإلدارة الجامعية ممثمة في المكظفيف الرئيسييف في مكتبة الجامعة،
كقسـ التخطيط األكاديمي ،كنائب العميد ،كاجراء مقاببلت مع ) (20طالب كطالبة ،كتـ استطبلع

آراء الطمبة حكؿ مكتبة الجامعة ،القاعات الدراسية ،كالسكف الجامعي الخاص بطمبة الجامعة.
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كأظيرت نتائج الدراسة أف بيئة التعمـ الجامعية دكف المستكل المطمكب ،حيث أف القاعات الدراسية

غير كافية ألعداد الطمبة في الجامعة كتعاني مف خمؿ كنقص في بعض اإلعدادات ،باإلضافة إلى

االزدحاـ في تمؾ القاعات مما يسبب كقكع نزاعات بيف الطمبة ،ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لممسكف

الجامعي الخاص لمطمبة.

دراسة ) (Lizzio & Others, 2002بعنوان" :تصورات الطمبة الجامعيين حول البيئة التعميمية
والمخرجات األكاديمية :بين النظرية والممارسة" .ىدفت إلى تقديـ دراسة تطبيقية كنظرية بناءا

عمى طبيعة كأثر تصكارت الطمبة الجامعييف حكؿ البيئة األكاديمية عمى نيجيـ كمخرجاتيـ
التعميمية ،كاستخدـ الباحثكف المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدمكا االستبانة كأداة لمد ارسة ،كبمغت

عينة الد ارسة ) (2130مف الطمبة تـ اختيارىـ عشكائيان مف  14تخصصات مختمفة .ككاف مف أىـ
نتائج الدراسة:

 التصكر اإليجابي حكؿ البيئة التعميمية يؤثر بشكؿ مباشر عمى التحصيؿ األكاديمي كنكعيةالمخرجات التعميمية.

 التصكر اإليجابي حكؿ بيئة التعمـ يدفع الطمبة إلى استخداـ نيج تعمـ متعمؽ ،كعمى النقيضفإف البيئة السمبية تدفع الطمبة إلى التعمـ بشكؿ سطحي.

درسي فقط ،بؿ تؤثر عمى
 التصك ارت الجيدة لمبيئة الجامعية ال تقكـ بالتأثير عمى التحصيؿ ال اجكدة التعميـ الذم يتـ تحصيمو.

 النتائج الجيدة تؤثر بشكؿ ايجابي عمى التحصيؿ الد ارسي ،كلكف تصكرات الطبلب ببيئةجامعية جيدة تؤثر بشكؿ افضؿ عمى التحصيؿ كاالنتاج.
 3.2.2التعقيب عمى الدراسات السابقة:
سارت الدراسات السابقة بالترتيب مف الحديث إلى القديـ ،كبعدٌ االطبلع عمى الدراسات السابقة،
تكصمت الباحثة إلى أف تمؾ الد ارسات شممت العديد مف األفكار التي أمدتيا ببعض التكجييات

الميمة في مجاؿ الدراسة الحالية.

 .1من حيث موضوع الدراسة :تعددت الدراسات التي تناكلت مكضكع البيئة الجامعية ،فقد
اتجيت بعض الدراسات لمتعرؼ إلى عبلقة البيئة الجامعية بثقافة الحكار كالقيـ اإلنسانية

لدل الطمبة كدراسة الصفدم (، )2015كجيدكرم ( ،)2014كاليبلبي (،)2013
كالزبيدم (.)2012
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كفيما يخص الدراسات التي تناكلت البيئة الجامعية فقد تعددت األىداؼ الخاصة بتمؾ الدراسات،

فاتجيت بعض الدراسات إلى تحديد المقكمات الخاصة بالبيئة الجامعية الجاذبة ،كضع مؤشرات
لقياس البيئة الجامعية النمكذجية ،تقكيـ جكدة البيئة الجامعية ،دراسة جكدة المناخ الجامعي ،كمنيا

ما اتجو إلى دراسة أثر تمؾ البيئة عمى بعض المتغيرات كمنيا :تشكيؿ االتجاىات كالقيـ ،التحصيؿ

الدراسي ،رضا الطبلب كتقييـ التدريس ،كمنيا ما اتجو إلى دراسة بعض المككنات كعمادة شؤكف
الطبلب ،البيئة الصفية ،كاىتمت بعض الدراسات بدراسة بعض المتغيرات المتصمة بالطالب

الجامعي في البيئة الجامعية :كالحاجات النفسية ،حقكؽ الطالب ،التكيؼ مع البيئة الثقافية في

الجامعة ،كجكدة الحياة الكظيفية لمعامميف كأعضاء ىيئة التدريس كبالنسبة لمدراسات التي تناكلت

البيئة الجامعية فقد تعددت مجاالت االىتماـ بمككنات البيئة الجامعية ،فقد اتجيت دراسة بريكيت
كآخركف ) (2010إلى دراسة المككنات التالية :عضك ىيئة التدريس ،الطالبة ،إدارة الجامعة،

المبنى الجامعي ،المحتكل التعميمي ،التقنيات الحديثة كبالنسبة لمدراسات التي تناكلت الميارات

الحياتية فقد اتجو بعضيا إلى تحديد مستكل تمؾ الميارات لدل الطمبة في المرحمة الجامعية ،أك في
المرحمة الثانكية ،كمنيا ما اتجو إلى الكشؼ عف مستكل تمؾ الميارات لدل طمبة كمية التربية

بالتحديد أك خريجييا ،أك الكشؼ عف دكر كمية التربية في تنمية الميارات الحياتية مثؿ دراسة أكجو

االتفاؽ كاالختبلؼ بيف الدراسات السابقة كالد ارسة الحالية مف أربعة كجكه كما يمي:

 .1المنيج :اتفقت الدراسات السابقة جميعيا مع الدراسة الحالية في استخداـ المنيج الكصفي،
كدراسة حارب ( )2016كالصفدم ( )2014كالسميحات ( )2014كجيدكرم ()2014
كالخرشة ( )2012كبريكيت كآخركف()2010

 .2األداة المستخدمة :اتفقت الدراسات السابقة جميعيا مع الدراسة الحالية في استخداـ
االستبانة كأداة رئيسة :كدراسة حارب ( ،)2016كالصفدم ( ،)2014كالسميحات
( ،)2014كاليبلبي ) )2013كجيدكرم ( ،)2014كالحربي كآخركف ( ،)2013الزبيدم

( ،)2012الخكالدة ) ،)2012القريب ( ،)2012الخرشة ( ،)2012النكيقة (،)2011
بريكيت كآخركف ( ،)2010الحكلي ( ،)2009شعباف ( ،)2009كالنكح ( ،)2009كأبك

سمرة كالطيطي(.)2008

 .3المجتمع والعينة :اتفقت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في تناكليا ألعضاء
ىيئة التدريس في الجامعات كمجتمع ،كأخذ العينة منيـ كدراسة جيدكرم ( )2014كدراسة
الخرشة ( )2012كدراسة بام (.)2011
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بينما اختمفت أغمب الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في تناكليا لمجتمعات أخرل لمدراسة ،كأخذ

العينة منيا كدراسة الصفدم ( ،)2014كدراسة السميحات ( ،)2014كدراسة اليبلبي ()2013
كدراسة الحربي ( ،)2013كدراسة الزبيدم ( ،)2012كدراسة الخكالدة ( )2012دراسة أحمد

كالعباس ( ،)2012كالقريب ( ،)2012كدراسة بريكيت كآخركف ( ،)2010كدراسة الحكلي

) ،)2009كدراسة شعباف ( ،)2009كدراسة النكح ( ،)2009دراسة ابك سمرة كالطيطي ()2008
كدراسة العساؼ ( )2008دراسة تشف كىانج ( ،)2012كدراسة ريككنيف كآخركف (.)2011
كغيرىا مف الدراسات .حيث كاف مجتمع الدراسة ىـ الطمبة كعينة الدراسة مف الطمبة.
 .4متغيرات الدراسة :اختمفت الدراسات السابقة في متغيرات الدراسة ككؿ أك كجزء بحسب

مكضكع الدراسة ،كدراسة حارب ( )2016التي اعتمدت عمى المتغيرات (الجنس ،الخبرة،
الرتبة العممية ،كالمسمى الكظيفي) بينما اعتمدت دراسة الصفدم ( )2014عمى المتغيرات

(الجنس ،التخصص ،مستكل الدراسة) كدراسة السميحات ( )2014التي اعتمدت عمى
متغيرات (الجنس ،نكع الكمية ،مكاف االقامة) كدراسة اليبلبي ( )2013التي اعتمدت عمى

المتغيرات (التخصص ،كالمستكل الدراسي) كغيرىا مف الدراسات االخرل.

بينما اعتمدت الدراسة الحالية عمى المتغيرات التالية (الجامعة ،الجنس ،المؤىؿ العممي ،الخبرة في

التعميـ ،الكمية ،الجامعة التي تخرجت منيا).

أوجو استفادة الباحثة من الدراسات السابقة:
 .1إعداد اإلطار النظرم لمدراسة.
 .2اختيار أداة الدراسة المناسبة.

 .3اختيار المنيج المناسب لمدراسة.
 .4استخداـ األساليب اإلحصائية المبلئمة.

 .5تـ تدعيـ نتائج الدراسة بالدراسات السابقة.
 .6االستفادة مف مراجع الدراسات السابقة.
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بخصوص الدراسة الحالية:
 .1تعتبر الدراسة الحالية –عمى حد عمـ الباحثة -االكلى مف نكعيا في الضفة الغربية؛ ألنو لـ
يتـ التطرؽ سابقا لدراسة البيئة الجامعية في جامعات الضفة ،كىناؾ دراستيف تطرقتا لمبيئة

الجامعية في غزة مف كجية نظر الطمبة ،كال يكجد في فمسطيف دراسة لمبيئة الجامعية مف
كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس مما يساعد في فتح المجاؿ أماـ الباحثيف بما قد تتكصؿ

إليو ىذه الدراسة مف نتائج إلجراء دراسات أخرل.

 .2تناكلت الدراسة الحالية مجاالت البيئة الجامعية الخمسة كىي (اإلدارة الجامعية ،أعضاء
ىيئة التدريس ،الطمبة ،البرامج االكاديمية ،البيئة المساندة) كبالمحصمة فيذه الدراسة ألمت

بمككنات البيئة الجامعية البشرية (ادارة جامعية ،اعضاء ىيئة تدريس ،طمبة) كمككنات

مادية (برامج أكاديمية ،بيئة مساندة).

 .3لكحظ أف ىناؾ ندرة في الدراسات المحمية لمكضكع البيئة الجامعية في فمسطيف لذلؾ
اختارت الباحثة ىذا المكضكع لسد النقص في ىذا المجاؿ.

 .4جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مدل تكافر مقكمات البيئة الجامعية في جامعتيف
فمسطينيتيف احداىما خاصة كاألخرل حككمية.

كمن خالل تتبع الدراسات السابقة تبين وجود ثالث نتائج كما يمي:
 .1أكدت بعض الدراسات أىمية البيئة الجامعية ،كأحد متطمبات تحقيؽ األىداؼ الجامعية،
كأف البيئة الجامعية ليا تأثير كبير عمى المؤسسة التربكية بأبعادىا ،كمجاالتيا المختمفة.

 .2كشفت بعض الدراسات السابقة أف تقييـ البيئة الجامعية كاف متكسطا في أغمب الدراسات
كمتدنيا في دراسات أخرل.

 .3اتفقت بعض الدراسات عمى أىمية البيئة الجامعية ،كضركرة االىتماـ بيا كتطكيرىا مف
حيث مجاالتيا كالحرص عمى إعطاء كؿ مجاؿ حقو في االىتماـ كالتطكير.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات

 3.1منيج الدراسة

 3.2مجتمع الدراسة
 3.3عينة الدراسة
 3.4أداة الدراسة
 3.5صدق االداة
 3.6ثبات االداة

 3.7المعالجة االحصائية
 3.8إجراءات الدراسة
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الفصل الثالث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطريقة واإلجراءات

تناكؿ ىذا الفصؿ كصفان مفصبلن لممنيجية التي اتبعتيا الباحثة في تنفيذ الدراسة ،كمف ذلؾ تعريؼ

منيج الدراسة ،ككصؼ مجتمع الدراسة ،كتحديد عينتيا ،كاعداد أداة الدراسة (االستبانة) ،كالتأكد مف

الصدؽ كالثبات ،كبياف إجراءات الدراسة ،كاألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة

البيانات.

 3.1منيج الدراسة:
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ المنيج الكصفي المسحي ؛ كذلؾ لمبلءمتو

لطبيعة ىذه الدراسة .حيث تـ التعرؼ عمى البيئة الجامعية في جامعتي فمسطيف التقنية (خضكرم)

كالجامعة العربية األمريكية كما ي ارىا أعضاء الييئة التدريسية فييما".
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 3.2مجتمع الدراسة:
تككف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء الييئة التدريسية في جامعتي فمسطيف التقنية (خضكرم)
كالجامعة العربية االمريكية،

لمعاـ الجامعي  ،2018/2017كالبالغ عددىـ ( )462عضكان.

كالجدكؿ ( )3.1يبيف تكزيع أفراد مجتمع الدراسة كفؽ متغير الجامعة.
جدول رقم ( :)3.1توزيع مجتمع الدراسة وفق متغير الجامعة

أعضاء الييئة التدريسية

الجامعة
فمسطيف التقنية (خضكرم)

217

الجامعة العربية األمريكية

245

المجمكع

462

 3.3عينة الدراسة:
اشتممت عينة الدراسة عمى ( )170عضكان مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعتيف ،كقد تـ

اختيارىـ عشكائيان( ،عشكائية طبقية) ،كتعادؿ ما نسبتو ( (37%مف مجتمع الدراسة الخاص

بأعضاء ىيئة التدريس ،كالجدكؿ البلحقة تكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة ىذه كفؽ متغيراتيا

المستقمة.
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جدول رقم ( :)2.3توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغيرات الدراسة
التكرار

النسبة المئوية

الجامعة
كمية فمسطيف التقنية (خضكرم)

81

%47.6

الجامعة العربية األمريكية

89

%52.4

المجمكع

170

%100

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

135

%79.4

أنثى

35

%20.6

المجمكع

170

%100

التكرار

النسبة المئوية

ماجستير

74

%43.5

دكتكراه

96

%56.5

المجمكع

170

%100

التكرار

النسبة المئوية

أقؿ مف  5سنكات

52

%30.6

 10-5سنكات

54

%31.8

أكثر مف  10سنكات

64

%37.6

المجمكع

170

%100

التكرار

النسبة المئوية

عممية

112

%65.9

أدبية

58

%34.1

المجمكع

170

%100

التكرار

النسبة المئوية

عربية

101

%59.4

أجنبية

69

%40.6

المجمكع

170

%100

الجنس

المؤىل العممي

الخبرة في التعميم الجامعي

الكمية

الجامعة التي تخرجت منيا

 3.4أداة الدراسة:
بعد االطبلع عمى عدد مف الدراسات السابقة ،كمنيا دراسة الصفدم ( ،)2014دراسة الزبيدم

( ،)2012دراسة الخكالدة ( ،)2012دراسة الخرشة ( ،)2012دراسة بريكيت ( )2010كدراسة
الحكلي ( ،)2009كاألدكات المستخدمة فييا ،كعمى األدب التربكم المتعمؽ بمكضكع الد ارسة
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التعرؼ عمى البيئة الجامعية في جامعتي فمسطيف التقنية
كأىدافيا ،تـ بناء استبانة،كذلؾ مف أجؿ ٌ
(خضكرم) كالجامعة العربية األمريكية كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس فييما "كتككنت أداة الدارسة
ىذه (االستبانة) في صكرتيا األكلية مف قسميف:
الجزء األول :معمكمات عامة عف عينة البحث مف أعضاء الييئة التدريسية في كؿ مف الجامعتيف
كىي :الجامعة ،الجنس ،المؤىؿ العممي ،الخبرة في التعميـ الجامعي ،الجامعة التي تخرج منيا
عضك ىيئة التدريس.
الجزء الثاني :اشتمؿ عمى مجاالت الدراسة كفقراتيا كجاءت كالتالي:
 -المجاؿ األكؿ :االدارة الجامعية.

 -المجاؿ الثاني :الييئة التدريسية.

 المجاؿ الثالث :المحتكل التعميمي. المجاؿ الرابع :البيئة المساندة. -المجاؿ الخامس :الطمبة.

كضمت االستبانة ( )51فقرة .ممحؽ رقـ (.)1
عممان أف طريقة اإلجابة عمى ىذه الفقرات كفؽ سمـ  likertالخماسي ،كتـ إعطاء الكزف لقياس

اتجاىات العينة نحك كؿ فقرة عمى النحك التالي :كبيرة جدان ( ،)5كبيرة ( ،)4متكسطة ،)3(،قميمة

( ،)2قميمة جدان (.)1

 .3.5صدق أداة الدراسة:
بعد تصميـ االستبانة بصكرتيا األكلية ،تـ التحقؽ مف صدقيا بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف
مف ذكم االختصاص كالخبرة ،حيث تـ تكزيعيا عمى مجمكعة مف المحكميف مف حممة شيادة

الدكتكراه في اإلدارة التربكية كالتربية ،كاساليب التدريس ،كعددىـ ( )11محكمان ،ممحؽ رقـ (.)2
حيث تـ الرجاء منيـ إبداء الرأم في فقرات االستبانة مف حيث:
 -مدل كضكح لغة الفقرات كسبلمتيا لغكيان

 -مدل شمكؿ الفقرات لمجانب مكضكع الدراسة

 إضافة أم تعديبلت أك فقرات يركنيا مناسبة.47

ككفؽ المبلحظات التي تـ الحصكؿ عمييا مف المحكميف قامت الباحثة بإخراج االستبانة بصكرتيا

النيائية ،بناء عمى ما اتفؽ عميو ( )%75مف المحكميف فأكثر .كما تـ عرض االستبانة عمى مدقؽ
لغكم لمراجعة المغة المستخدمة في صياغة الفقرات مف حيث المعنى كالدقة المغكية.
كتـ إخراج أداة الدراسة بشكميا النيائي عمى النحك التالي ،ممحؽ رقـ(:)3
القسم األول :البيانات الشخصية :الجامعة ،الجنس ،المؤىؿ العممي ،الخبرة في التعميـ الجامعي،
الكمية ،الجامعة التي تخرجت منيا.

القسم الثاني :مجاالت االستبانة كفقراتيا ،حيث أصبح عددىا ( )52فقرة ،مع اختبلؼ بسيط مع
المجاالت الكاردة في الصكرة األكلية ،كجاءت كالتالي:
 المجاؿ األكؿ :اإلدارة الجامعية كعدد فقراتو ( )10فقرات.

 المجاؿ الثاني :الييئة التدريسية كعدد فقراتو ( )10فقرات.
 المجاؿ الثالث :الطمبة كعدد فقراتو ( )10فقرات.

 المجاؿ الرابع :البرامج االكاديمية كعدد فقراتو ( )10فقرات.
 المجاؿ الخامس :البيئة المساندة كعدد فقراتو ( )12فقرة.

مف ناحية أخرل تـ التحقؽ مف صدؽ أداة االستبانة أيضان بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف لفقرات

االستبانة مع الدرجة الكمية لؤلداة ،كاتضح كجكد داللة إحصائية لجميع فقرات االستبانة ،كيدؿ عمى
أف ىناؾ اتساؽ داخمي بيف الفقرات .كيبينيا الجدكؿ
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جدول ( :)3.3نتائج معامل ارتباط بيرسون ( )Person Correlation cofficientلمصفوفة ارتباط فقرات كل
مجال مع الدرجة الكمية لذلك المجال:
المجال

المجال

معامل
0.329

**0.00
**0.00

2
3

0.705
0.6155

**0.00
**0.00

معامل R

الداللة

1

0.513

**0.00

1

2

0.397

**0.00

2

0.575

3

0.682

**0.00

3

0.624

**0.00

4

0.641

**0.00

4

0.667

**0.00

4

5

0.542

**0.00

5

0.672

**0.00

5

0.496

6

0.539

**0.00

6

0.615

**0.00

6

0.621

**0.00

7

0.533

**0.00

7

0.623

**0.00

7

0.518

**0.00

8

0.734

**0.00

8

0.552

**0.00

8

0.728

**0.00

9

0.739

**0.00

9

0.484

**0.00

9

0.592

**0.00

10

0.386

**0.00

10

0.312

**0.00

10

0.454

**0.00

معامل R

الداللة

المجال

معامل

معامل R

الداللة

1

0.868

**0.00

0.829

**0.00
**0.00

األول

المجال
الرابع

الثاني

R

الداللة

المجال

الداللة

معامل R

الداللة

1

0.571

**0.00

0.627

**0.00
**0.00

الثالث

المجاؿ
الكمي

الخامس

R

1

0.409

**0.00

1

0.443

**0.00

2

0.601

**0.00

2

0.524

**0.00

2

3

0.728

**0.00

3

0.726

**0.00

3

0.756

4

0.540

**0.00

4

0.657

**0.00

4

0.780

**0.00

5

0.621

**0.00

5

0.516

**0.00

5

0.993

**0.00

6

0.630

**0.00

6

0.585

**0.00

7

0.659

**0.00

7

0.491

**0.00

8

0.674

**0.00

8

0.390

**0.00

9

0.541

**0.00

9

0.534

**0.00

0.487

**0.00

10

0.434

**0.00

11

0.621

**0.00

12

0.492

**0.00

10

يكضح الجدكؿ ( )3.3أف جميع قيـ ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لممقياس دالة إحصائيةن ،مما

يشير إلى االتساؽ الداخمي لفقرات األداة،كأنيا تشترؾ معا في قياس ما صممت مف أجمو.
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 .3.6ثبات أداة الدراسة:
قامت الباحثة بالتحقؽ مف ثبات أداة الدراسة ،مف خبلؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات
كفؽ معادلة الثبات كركنباخ الفا ( ،)Cronbachs Alphaككانت الدرجة الكمية ( )0.92كىذه

النتيجة تشير إلى تمتع األداة بدرجة عالية تفي بأغراض الدراسة كالجدكؿ ( )3.4يكضح ذلؾ:
الجدول (:)3.4نتائج معامل كرونباخ ألفا ) )Cronbach Alphaلثبات أداة الدراسة
المجال

الرقم
1

أكالن :اإلدارة الجامعية.

3

ثالثان :المحتكل التعميمي

5

خامسان :الطمبة

2

ثانيان :الييئة التدريسية.

4

رابعان :البيئة المساندة

الدرجة الكمية

عدد الفقرات

قيمة الفا

10

0.77

10

0.71

10

0.79

12

0.84

10

0.77

52

0.92

كبمغت قيمة الثبات لمدرجة الكمية (،)0.92كما بينت قيـ معامبلت الثبات الكاردة في الجدكؿ أف
جميع مجاالت أداة الدراسة تتمتع بقيـ ثبات مرتفعة ،ككاف أقميا ثباتان مجاؿ الييئة التدريسية ،بقيمة

مقدارىا( .)0.71كبذلؾ يمكف القكؿ أف اداة الدراسة تتمتع بدرجة مرتفعة مف الثبات.
 3.7المعالجة اإلحصائية:

بعد جمع بيانات الدراسة قامت الباحثة بإدخاليا لمحاسكب ك إعطائيا أرقامان معينة ،أم بتحكيؿ

اإلجابات المفظية إلى رقمية ،حيث أعطيت اإلجابة كبيرة جدان  5درجات ،كبيرة  4درجات ،متكسطة
 3درجات ،قميمة درجتيف ،كأعطيت قميمة جدان درجة كاحدة ،في حاؿ ككف الفقرة ايجابية .كقد تمت

المعالجة اإلحصائية البلزمة لمبيانات باستخراج األعداد كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية،
كاالنحرافات المعيارية كقد فحصت فرضيات الدراسة عند المستكل ( (α ≤ 0.05عف طريؽ

االختبارات اإلحصائية التالية:
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 -اختبار (.)t-Test

 اختبار تحميؿ التبايف األحادم ).)One Way Analysis Of Variance معامؿ االرتباط بيرسكف ).(Pearson Correlation معامؿ الثبات( .)Cronbach Alpha 3.8إجراءات الدراسة:
تـ إتباع اإلجراءات التالية مف أجؿ تنفيذ الد ارسة:
 .1القياـ بحصر مجتمع الد ارسة ،كالمتمثؿ في أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي فمسطيف
التقنية (خضكرم) كالجامعة العربية األمريكية.

 .2بناء أداة الد ارسة بعد اطبلع الباحثة عمى مجمكعة مف األدكات المستخدمة في مثؿ ىذه
الد ارسة.

 .3التأكد مف صدؽ كثبات أداة الد ارسة.
 .4مخاطبة إدا ارة الجامعتيف مف أجؿ الحصكؿ عمى االذف كالسماح بتكزيع االستبانة عمييـ،
مع بياف ىدؼ الدراسة كطبيعتيا كالجية التي سكؼ تقدـ ليا.

 .5تكزيع أداة الد ارسة عمى مجتمع الدراسة ،كقد أجاب المبحكثكف عمى االستبانات كاعادتيا
لمباحثة باليد.

 .6تـ فرز االستبانات المستكفية لشركط االستجابة ،كالبالغ عددىا ( )170كتـ تبكيب البيانات
كترميزىا كادخاليا في الحاسكب.

 .7عكلجت البيانات إحصائيا باستخداـ البرنامج اإلحصائي  SPSSلتحميؿ البيانات كاستخراج
النتائج.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة

نتائج الدراسة

نتائج السؤال األول

نتائج السؤال الثاني
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الفصل الرابع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتائج الدراسة
 1.4تمييد:
تضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة ،التي تكصمت إلييا الباحثة حكؿ "البيئة الجامعية في

جامعتي فمسطين التقنية (خضوري) والجامعة العربية األمريكية كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس
فييما" ،كبياف دكر كؿ مف متغيرات الدراسة المستقمة في البيئة الجامعية في الجامعتيف كما يراىا
أعضاء ىيئة التدريس ،كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد

المقياس الكزني التالي:

الجدول ( )1.4تقدير درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة
مدى متوسطيا الحسابي

الدرجة

1.80 – 1

قميمة جدان

2.60 – 1.81

قميمة

متكسطة

3.40 – 2.61

كبيرة

4.20 - 3.41

كبيرة جدان

5.0 - 4.21
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 2.4نتائج الدراسة:
النتائج المتعمقة بالسؤال األول:
ما واقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطين التقنية (خضوري) والجامعة العربية األمريكية كما

يراىا أعضاء ىيئة التدريس فييما؟

لئلجابة عف السؤاؿ األكؿ استخرجت الباحثة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات

أفراد عينة الدراسة حكؿ كاقع البيئة الجامعية في جامعتي فمسطيف التقنية (خضكرم) كالجامعة

العربية األمريكية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييما عمى الدرجة الكمية لؤلداة كلمجاالت
الدراسة ،كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ (.)2.4

جدول رقم ( )2.4األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة
الدراسة لواقع البيئة الجامعية في جامعتي فمسطين التقنية (خضوري) والجامعة العربية األمريكية
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة االستجابة

المجال

الرقم
1

الطمبة

3.83

.56

كبيرة

2

اإلدارة الجامعية

3.81

.53

كبيرة

3

البرامج األكاديمية

3.80

.54

كبيرة

4

البيئة المساندة

3.79

.47

كبيرة

5

الييئة التدريسية

3.74

.66

كبيرة

3.79

.47

كبيرة

الدرجة الكمية

أشارت المعطيات الكاردة في الجدكؿ ( )2.4أف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع البيئة الجامعية
في جامعتي فمسطيف التقنية (خضكرم) كالجامعة العربية األمريكية مف كجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس فييما جاءت بدرجة كبيرة عمى جميع المجاالت  ،حيث بمغ المتكسط الحسابي عمى الدرجة

الكمية ألداة الدراسة ( ،)3.79مع انحراؼ معيارم ( .) .47كما تشير المتكسطات الكاردة في
الجدكؿ أف مجاؿ الطمبة جاء بالمرتبة األكلى ،كبمتكسط حسابي مقداره ( ،)3.83أما مجاؿ الييئة
التدريسية فقد جاء بالمرتبة األخيرة ،كبمتكسط حسابي مقداره (.)3.74
54

أما بخصوص فقرات مجاالت أداة الدراسة ،فتعرضيا الجداول الالحقة:
أوالً :مجال اإلدارة الجامعية :ويبينو الجدول رقم (.)3.4
جدول رقم ( )3.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال اإلدارة الجامعية
مرتبة حسب األىمية
الرقم

الترتيب

الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة

درجة

.1

1

لدل إدارة الجامعة رؤية تربكية كاضحة

4.14

.77

83%

كبيرة

.2

3

تتعامؿ إدارة الجامعة مع مكظفييا بكؿ احتراـ

3.93

.99

79%

كبيرة

.3

2

3.92

.84

78%

كبيرة

.4

7

3.82

.85

77%

كبيرة

.5

6

3.78

.80

76%

كبيرة

.6

9

3.75

1.03

75%

كبيرة

.7

 10تكفر إدارة الجامعة األمف الكظيفي لمكظفييا

3.74

.98

75%

كبيرة

3.73

.86

75%

كبيرة

3.71

.83

74%

كبيرة

3.62

1.15

73%

كبيرة

3.81

0.53

76%

كبيرة

.8

4

.9

5

8 .10

المتوسط

نص الفقرة

تحرص إدارة الجامعة عمى االرتقاء بمكانة الجامعة
عمى مستكل الكطف
تطبؽ الجامعة األنظمة كالتعميمات عمى مكظفييا
بعدالة كنزاىة
تشجع الجامعة أعضاء ىيئة التدريس فييا عمى

البحث العممي

تقدـ إدارة الجامعة نظاـ حكافز فعاؿ لمكظفييا
تحرص إدارة الجامعة عمى تكفير ما يمزـ لمعممية
التعميمية التعممية
تعمؿ إدارة الجامعة عمى استقطاب المتميزيف لمعمؿ
في الجامعة
يتـ ترقية مكظفي الجامعة كفؽ معايير مينية

اإلدارة الجامعية

المئوية* اإلجابة

*النسبة المئوية بعد التقريب

أشارت المعطيات أف درجة اإلدارة الجامعية كانت بدرجة كبيرة حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه
الدرجة ( )3.81لمدرجة الكمية  .ككانت أعمى فقرة ضمف مجاؿ اإلدارة الجامعية قد كانت لمفقرة

(األكلى) حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الفقرة ( )4.14كبدرجة استجابة (كبيرة) ككاف نصيا كما

يمي:
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"لدل إدارة الجامعة رؤية تربكية كاضحة" ،أما بالنسبة ألدنى متكسط حسابي فقد حصمت الفقرة

(الثامنة) حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا ( )3.62كبدرجة استجابة (كبيرة) كقد كاف نصيا كما

يمي" :يتـ ترقية مكظفي الجامعة كفؽ معايير مينية"
ثانياً :مجال أعضاء ىيئة التدريس ويبين الجدول رقـ (.)4.4
جدول رقم ( )4.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال أعضاء ىيئة

التدريس مرتبة حسب األىمية:
الرقم

الترتيب

.1

2

.2

9

.3

1

.4

10

.5

4

.6

8

.7

5

.8

6

.9

3

7 .10

نص الفقرة
يمتمؾ أعضاء ىيئة التدريس مؤىبلت عممية
تتناسب كاحتياجات الدكائر كاالقساـ
يعمؿ أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة بركح
الفريؽ
يتكافر في الجامعة العدد الكافي مف اعضاء

ىيئة التدريس

يتعامؿ أعضاء ىيئة التدريس مع الطمبة باحتراـ
يتكافر في الجامعة اعضاء ىيئة تدريس برتب
عممية عالية(أستاذ مشارؾ كأستاذ)

يحرص أعضاء ىيئة التدريس عمى استخداـ
ط ارئؽ تدريس متطكرة
يتداكؿ الطمبة كتبان مف تأليؼ أعضاء ىيئة
التدريس في الجامعة

يشعر أعضاء ىيئة التدريس بالرضا عف نظاـ
الحكافز في الجامعة
يحرص أعضاء ىيئة التدريس عمى تطكير

أنفسيـ مينيان

تتكافر لدل أعضاء ىيئة التدريس السمات

القيادية

الييئة التدريسية
*النسبة المئوية بعد التقريب
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المتوسط

االنحراف

النسبة

درجة

الحسابي

المعياري

المئوية*

اإلجابة

3.85

3.46

77%

كبيرة

3.84

.98

77%

كبيرة

3.82

.92

77%

كبيرة

3.81

.79

76%

كبيرة

3.81

1.03

76%

كبيرة

3.80

.93

76%

كبيرة

3.75

1.01

75%

كبيرة

3.70

.82

74%

كبيرة

3.61

1.04

72%

كبيرة

3.41

.99

68%

كبيرة

3.74

.66

74%

كبيرة

أشارت المعطيات أف درجة الييئة التدريسية كانت بدرجة كبيرة عمى جميع الفقرات حيث بمغ

المتكسط الحسابي ليذه الدرجة ( )3.74لمدرجة الكمية  .ككانت أعمى فقرة ضمف مجاؿ الييئة
التدريسية لمفقرة (الثانية) حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الفقرة ( )3.85كبدرجة استجابة (كبيرة)

ككاف نصيا كما يمي:

ذ

(يمتمؾ أعضاء ىيئة التدريس مؤىبلت عممية تتناسب كاحتياجات الدكائر كاألقساـ)
أما بالنسبة ألدنى متكسط حسابي فقد حصمت الفقرة (السابعة) حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا

( )3.41كبدرجة استجابة (كبيرة) كقد كاف نصيا كما يمي( :تتكافر لدل أعضاء ىيئة التدريس

السمات القيادية).

ثالثا :مجال الطمبة :ويبين الجدول رقـ (.)5.4
جدول رقم ( )5.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الطمبة مرتبة حسب

األىمية:
الرقم

الترتيب

.1

 10يغمب عمى سمككيات الطمبة الخمؽ الحسف

نص الفقرة

يبدم طمبة الجامعة اىتمامان ممحكظان نحك العممية

درجة

المتوسط

االنحراف النسبة

الحسابي

المعياري المئوية* اإلجابة

4.04

.74

81%

كبيرة

3.94

.87

79%

كبيرة

3.90

.87

78%

كبيرة

3.88

1.64

78%

كبيرة

.90

77%

كبيرة

77%

كبيرة
كبيرة

.2

1

.3

3

.4

7

يتعامؿ الطمبة مع مكظفي الجامعة باحتراـ

.5

8

يبتعد الطمبة عف استخداـ العنؼ داخؿ الحرـ الجامعي

3.87

.6

9

يسارع الطمبة لتقديـ العكف كمما استدعت الحاجة لذلؾ

3.85

.80

.7

4

يحرص الطمبة عمى ممتمكات الجامعة

3.75

.95

75%

.8

6

يشارؾ الطمبة في الفعاليات التي تقيميا الجامعة

3.72

.88

75%

كبيرة

.9

5

يشارؾ الطمبة في أعماؿ تطكعية خارج الجامعة

3.68

.87

74%

كبيرة

لطمبة الجامعة مبادرات رائدة عمى مستكل الكطف

3.62

.93

73%

كبيرة

3.83

.56

77%

كبيرة

2 .10

التعميمية التعممية

يمتزـ الطمبة بأنظمة الجامعة كتعميماتيا بخصكص

المحاضرات

الطمبة
*النسبة المئوية بعد التقريب
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أشارت المعطيات أف درجة مجاؿ الطمبة كانت بدرجة كبيرة عمى جميع الفقرات حيث بمغ المتكسط

الحسابي ليذه الدرجة ( )3.83لمدرجة الكمية  .يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف أعمى فقرة

ضمف مجاؿ الطمبة قد كانت لمفقرة (العاشرة) حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الفقرة ()4.04

كبدرجة استجابة (كبيرة) ككاف نصيا كما يمي( :يغمب عمى سمككيات الطمبة الخمؽ الحسف)

أما بالنسبة ألدنى متكسط حسابي فقد حصمت الفقرة (الثانية) حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا

( )3.62كبدرجة استجابة (كبيرة) كقد كاف نصيا كما يمي( :لطمبة الجامعة مبادرات رائدة عمى
مستكل الكطف).
رابعا :مجال البرامج األكاديمية ،ويبينو الجدول رقـ (.)6.4
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جدول رقم ( )6.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال البرامج األكاديمية
مرتبة حسب األىمية
الرقم

الترتيب

.1

1

.2

6

.3

2

.4

9

.5

5

.6

7

.7

10

.8

3

.9

4

.10

8

المتوسط

نص الفقرة
التخصصات العممية في الجامعة تمبي

احتياجات المجتمع

يتيح المحتكل التعميمي في الجامعة الفرصة
لئلبداع
يتميز المحتكل التعميمي في الجامعة بالتجديد
المستمر
المحتكل التعميمي في الجامعة يستقطب طمبة
مف ذكم المعدالت المرتفعة
يعمؿ المحتكل التعميمي في الجامعة عمى
بناء شخصية الطالب
يحافظ المحتكل التعميمي في الجامعة عمى
قيـ المجتمع كأصالتو
تتميز الجامعة بتخصصات غير مطركحة في
جامعات الكطف المشابية
يكازف المحتكل التعميمي بيف الجكانب المعرفية

كالكجدانية كالمياراتية
يراعي

المحتكل

التعميمي

في

الجامعة

خصكصية المجتمع الفمسطيني
ينمي المحتكل التعميمي ركح المنافسة لدل
الطمبة

البرامج األكاديمية

درجة

الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة

المئوية*

اإلجابة

4.05

.78

81%

كبيرة

4.02

.80

80%

كبيرة

3.91

.93

78%

كبيرة

3.81

1.1

76%

كبيرة

3.77

.82

75%

كبيرة

3.71

1.11

74%

كبيرة

3.69

.91

74%

كبيرة

3.68

.88

74%

كبيرة

3.67

.88

73%

كبيرة

3.65

.96

73%

كبيرة

3.80

.54

76%

كبيرة

*النسبة المئوية بعد التقريب

يكضح الجدكؿ ( )6.4المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كدرجات االستجابة لمجاؿ
البرامج األكاديمية ،حيث تبيف أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لممجاؿ الكمي ( )3.80كبدرجة

استجابة كبيرة.
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كيتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف أعمى فقرة ضمف مجاؿ البرامج األكاديمية قد كانت لمفقرة

(األكلى) حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الفقرة ( )4.05كبدرجة استجابة (كبيرة) ككاف نصيا كما
يمي( :التخصصات العممية في الجامعة تمبي احتياجات المجتمع )
أما بالنسبة ألدنى متكسط حسابي فقد حصمت الفقرة (الثامنة) حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا
( )3.65كبدرجة استجابة (كبيرة) كقد كاف نصيا كما يمي( :ينمي المحتكل التعميمي ركح المنافسة
لدل الطمبة).

خامسا :مجال البيئة المساندة ،ويبينو الجدول رقم (.)7.4
جدول رقم ( :)7.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال البيئة المساندة
مرتبة حسب األىمية:

الرقـ

الترتيب

المتكسط االنحراؼ

.1

 12يتكافر في الجامعة المرافؽ المطمكبة لؤلنشطة الطبلبية

نص الفقرة

الحسابي

المعيارم

النسبة

درجة

المئكية* اإلجابة

3.95

.83

79%

كبيرة

3.88

.85

78%

كبيرة

3.82

.910

77%

كبيرة

.3

3

تمبي خدمات الكمبيكتر في الجامعة احتياجات الطمبة

3.82

1.04

76%

كبيرة

.4

8

تتناسب ساحات الجامعة مع أعداد الطمبة كاحتياجاتيـ

3.78

.93

76%

كبيرة

.5

7

تمبي المقاصؼ كالمطاعـ في الجامعة احتياجات الطمبة

3.77

.95

76%

كبيرة

.6

 11تكفر الجامعة خدمات خاصة لذكم االحتياجات الخاصة

3.77

.95

75%

كبيرة

و
مرض
تقدـ مكتبة الجامعة خدماتيا لمطمبة بشكؿ

3.74

.92

75%

كبيرة

3.68

1.09

74%

كبيرة

تقدـ الجامعة لطمبتيا الرعاية الطبية المطمكبة

3.64

.96

73%

كبيرة

6 .10

القاعات الدراسية مييأة بالكامؿ لحضكر المحاضرات

3.62

1.04

73%

كبيرة

1 .11

تتكفر الكتب المقررة لمطمبة في األكقات المحددة

3.57

.96

72%

كبيرة

3.79

.47

79%

كبيرة

.2

9

.4

 10يتكافر في الجامعة نظاـ مالي خاص بالطمبة المحتاجيف

.7

5

.8

2

.9

4

يتكافر في الجامعة مساحات خضراء كحدائؽ

تتكافر في الجامعة القاعات الدراسية الكافية

البيئة المساندة
*النسبة المئوية بعد التقريب
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يكضح الجدكؿ( )7.4المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كدرجات االستجابة لمجاؿ البيئة
المساندة ،حيث تبيف أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لممجاؿ الكمي ( )3.79كبدرجة استجابة

كبيرة.
كيتضح أف أعمى فقرة ضمف مجاؿ البيئة المساندة قد كانت لمفقرة (الثانية عشر) حيث بمغ المتكسط
الحسابي ليذه الفقرة ( )3.95كبدرجة استجابة (كبيرة) ككاف نصيا كما يمي( :يتكافر في الجامعة

المرافؽ المطمكبة لؤلنشطة الطبلبية).

أما بالنسبة ألدنى متكسط حسابي فقد حصمت الفقرة (األكلى) حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا

( )3.57كبدرجة استجابة (كبيرة) كقد كاف نصيا كما يمي( :تتكفر الكتب المقررة لمطمبة في
األكقات المحددة).
 3.4النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:
ىل تختمف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطين

التقنية (خضوري) والجامعة العربية األمريكية باختالف متغيرات الدراسة :الجامعة ،الجنس،

المؤىل العممي ،الخبرة في التعميم الجامعي ،الكمية ،الجامعة التي تخرج منيا عضو ىيئة

التدريس.

كقامت الباحثة باإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثاني مف خبلؿ فحص الفرضيات الصفرية المنبثقة
منو ،كىي كالتالي:
 0.3.4نتيجة الفرضية األولى:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات

أفراد عينة الدراسة لواقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطين التقنية (خضوري) والجامعة العربية

األمريكية تعزى لمتغير الجامعة.
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لمتحقؽ مف صحة الفرضية الصفرية األكلى استخدـ اختبار ت ( )t-Testلمفركؽ بيف تقديرات أفراد
عينة الدراسة لدرجة تقكيـ أعضاء ىيئة التدريس لمبيئة الجامعية في جامعتي فمسطيف التقنية

(خضكرم) كالجامعة العربية األمريكية تعزل لمتغير الجامعة ،كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ

(: )8.4

جدول رقم ( :)8.4نتائج اختبار ت ( )t-Testلمفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة

تقويم البيئة الجامعية في جامعتي فمسطين التقنية (خضوري) والجامعة العربية األمريكية فييما.
تعزى لمتغير الجامعة
المجال
اإلدارة الجامعية
الييئة التدريسية
الطمبة
البرامج األكاديمية
البيئة المساندة
الدرجة الكمية

الجامعة

العدد المتوسط االنحراف درجات
الحسابي المعياري

فمسطيف التقنية (خضكرم)

81

3.90

.53

الجامعة العربية األمريكية

89

3.74

.51

فمسطيف التقنية (خضكرم)

81

3.74

.61

الجامعة العربية األمريكية

89

3.74

.72

فمسطيف التقنية (خضكرم)

81

3.92

.56

الجامعة العربية األمريكية

89

3.74

.54

فمسطيف التقنية (خضكرم)

81

3.90

.55

الجامعة العربية األمريكية

89

3.70

.51

فمسطيف التقنية (خضكرم)

81

3.85

.46

الجامعة العربية األمريكية

89

3.72

.46

فمسطيف التقنية (خضكرم)

81

3.86

.46

الجامعة العربية األمريكية

89

3.73

.45

قيمة ت

مستوى

2.008

.046

الحرية المحسوبة الداللة
168
168
168
168
168
168

.04
2.15
2.48
1.83

1.93

.96
.03
.01
.07

.06

أشارت المعطيات إلى عدـ كجكد فركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة تقكيـ البيئة الجامعية

في جامعتي فمسطيف التقنية (خضكرم) كالجامعة العربية األمريكية فييما .تعزل لمتغير الجامعة
كفؽ الدرجة الكمية.
 .2.3.4نتيجة الفرضية الثانية:
فحص الفرضية الثانية والتي تنص عمى( :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

الداللة ) (α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع البيئة الجامعية في جامعة
فمسطين التقنية (خضوري) والجامعة العربية األمريكية تعزى لمتغير الجنس).
62

لمتحقؽ مف صحة الفرضية الصفرية الثانية استخدـ اختبار ت ( )t-Testلمفركؽ بيف تقديرات أفراد
عينة الدراسة لكاقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطيف التقنية( خضكرم) كالجامعة العربية األمريكية
تعزل لمتغير الجنس ،كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ (:)9.4
جدول رقم ( :)9.4نتائج اختبار ت ( )t-Testلمفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع
البيئة الجامعية في جامعة فمسطين التقنية( خضوري) والجامعة العربية األمريكية تعزى لمتغير

الجنس.

المجال

الجنس

العدد

االدارة الجامعية

ذكر

135

3.79

انثى

35

3.91

.45

ذكر

135

3.71

.61

انثى

35

3.86

.84

ذكر

135

3.81

.60

انثى

35

3.88

.35

االكاديمية

ذكر

135

3.77

.56

انثى

35

3.89

.44

البيئة المساندة

ذكر

135

3.77

.49

انثى

35

3.86

.37

ذكر

135

3.77

.48

انثى

35

3.88

.38

الييئة التدريسية
الطمبة
البرامج

الدرجة الكمية

المتوسط

االنحراف

درجات

قيمة ت

الحسابي

المعياري

الحرية

المحسوبة

.54

168
168
168
168
168
168

1.19
1.17

.62
1.11
1.02

1.22

مستوى الداللة
.23
.24
.53
.26
.30

.22

أشارت المعطيات إلى عدـ كجكد فركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع البيئة الجامعية في
جامعة فمسطيف التقنية (خضكرم) كالجامعة العربية األمريكية تعزل لمتغير الجنس كفؽ الدرجة

الكمية.

 3.3.4فحص الفرضية الثالثة والتي تنص عمى:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات

أفراد عينة الدراسة لواقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطين التقنية (خضوري) والجامعة العربية

األمريكية تعزى لمتغير المؤىل العممي.
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لمتحقؽ مف صحة الفرضية الصفرية الثالثة استخدـ اختبار ت ( )t-Testلمفركؽ بيف تقديرات أفراد
عينة الدراسة لكاقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطيف التقنية (خضكرم) كالجامعة العربية األمريكية

تعزل لمتغير المؤىؿ العممي ،كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ التالي:
جدول رقم ( :)10.4نتائج اختبار ت ( )t-Testلمفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع
البيئة الجامعية في جامعة فمسطين التقنية (خضوري) والجامعة العربية األمريكية تعزى لمتغير

المؤىل العممي .
المجال
االدارة الجامعية
الييئة التدريسية
الطمبة
البرامج االكاديمية
البيئة المساندة
الدرجة الكمية

المؤىل

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

ماجستير

74

3.85

.51

دكتكراه

96

3.78

.54

ماجستير

74

3.84

.53

دكتكراه

96

3.66

.75

ماجستير

74

3.97

.47

دكتكراه

96

3.71

.59

ماجستير

74

3.82

.53

دكتكراه

96

3.78

.55

ماجستير

74

3.87

.41

دكتكراه

96

3.72

.50

ماجستير

74

3.87

.40

دكتكراه

96

3.73

.50

العممي

االنحراف

درجات
الحرية
168
168
168
168
168
168

قيمة ت

مستوى

المحسوبة

الداللة

.84

.40

1.69
2.98
.49
1.98

1.90

.10
.003
.62
.05

.06

أشارت المعطيات الكاردة في الجدكؿ( )9.4إلى عدـ كجكد فركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة
لكاقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطيف التقنية (خضكرم) كالجامعة العربية األمريكية تعزل لمتغير

المؤىؿ العممي كفؽ الدرجة الكمية.

 4.3.4فحص الفرضية الرابعة والتي تنص عمى:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات

أفراد عينة الدراسة لواقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطين التقنية (خضوري) والجامعة العربية

األمريكية تعزى لمتغير الخبرة في التعميم الجامعي.
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لمتحقؽ مف صحة الفرضية الصفرية الرابعة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( one- way
 )analysis of varianceلمفركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع البيئة الجامعية في جامعة

فمسطيف التقنية (خضكرم) كالجامعة العربية األمريكية تعزل لمتغير الخبرة في التعميـ الجامعي
كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ رقـ (:)11.4

جدول رقم ( :)11.4نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( one way analysis of

 )varianceلمفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطين

التقنية( خضوري) والجامعة العربية األمريكية تعزى لمتغير الخبرة في التعميم الجامعي
المجال

مصدر التباين

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

قيمة "ف"

مستوى

المربعات

المحسوبة

الداللة

بيف المجمكعات

.04

2

.02

داخؿ المجمكعات

.08

.93

47.50

167

.28

المجمكع

47.54

169

بيف المجمكعات

.01

2

.01

داخؿ المجمكعات

75.85

167

.45

المجمكع

75.86

169

بيف المجمكعات

.06

2

.03

داخؿ المجمكعات

52.99

167

.32

المجمكع

53.06

169

البرامج

بيف المجمكعات

1.07

2

.53

األكاديمية

داخؿ المجمكعات

48.72

167

.29

المجمكع

49.79

169

البيئة

بيف المجمكعات

.032

2

.02

المساندة

داخؿ المجمكعات

37.51

167

.23

المجمكع

37.54

169

بيف المجمكعات

.091

2

داخؿ المجمكعات

36.64

167

المجمكع

36.73

169

اإلدارة

الجامعية
الييئة

التدريسية

الطمبة

الدرجة
الكمية

.05

.02

.10

1.83

.07

.21

.99

.90

.16

.93

.81

.22

أشارت المعطيات إلى عدـ كجكد فركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع البيئة الجامعية في

جامعة فمسطيف التقنية (خضكرم) كالجامعة العربية األمريكية تعزل لمتغير الخبرة في التعميـ
الجامعي كفؽ الدرجة الكمية .
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 5.3.4فحص الفرضية الخامسة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات

أفراد عينة الدراسة لواقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطين التقنية (خضوري) والجامعة العربية

األمريكية تعزى لمتغير الكمية.

لمتحقؽ مف صحة الفرضية الصفرية الخامسة استخدـ اختبار ت ( )t-testلمفركؽ بيف تقديرات
أفراد عينة الدراسة لكاقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطيف التقنية( خضكرم) كالجامعة العربية

األمريكية تعزل لمتغير الكمية ،كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ (:)12.4

جدول رقم ( :)12.4نتائج اختبار ت ( )t-Testلمفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع
البيئة الجامعية في جامعة فمسطين التقنية (خضوري) والجامعة العربية األمريكية تعزى لمتغير

الكمية

المجال
اإلدارة الجامعية
الييئة التدريسية
الطمبة
البرامج األكاديمية
البيئة المساندة
الدرجة الكمية

االنحراف

الكمية

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

عممية

112

3.79

.50

انسانية

58

3.85

.58

عممية

112

3.71

.60

انسانية

58

3.81

.79

عممية

112

3.85

.56

انسانية

58

3.78

.56

عممية

112

3.77

.54

انسانية

58

3.85

.54

عممية

112

3.78

.46

انسانية

58

3.80

.50

عممية

112

3.78

.45

انسانية

58

3.82

.50

درجات
الحرية
168
168
168
168
168
168

قيمة ت

مستوى

المحسوبة

الداللة

.70

.48

.92
.76
.91
.38
.53

.36
.45
.36
.71
.60

أشارت المعطيات إلى عدـ كجكد فركؽ بيف تقديرات أفراد عينة فمسطيف التقنية (خضكرم)

كالجامعة العربية األمريكية تعزل لمتغير الكمية كفؽ الدرجة الكمية.
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 6.3.4فحص الفرضية السادسة والتي تنص عمى:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ((α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات أفراد

عينة الدراسة لواقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطين التقنية (خضوري) والجامعة العربية

األمريكية تعزى لمتغير الجامعة التي تخرج منيا عضو ىيئة التدريس.

لمتحقؽ مف صحة الفرضية الصفرية السادسة استخدـ اختبار ت ( )t-Testلمفركؽ بيف تقديرات
أفراد عينة الدراسة لكاقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطيف التقنية (خضكرم) كالجامعة العربية

األمريكية تعزل لمتغير الجامعة التي تخرج منيا عضك ىيئة التدريس ،كذلؾ كما ىك كاضح في

الجدكؿ ):(13.4

جدول رقم ( :)13.4نتائج اختبار ت ( )t-Testلمفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع
البيئة الجامعية في جامعة فمسطين التقنية (خضوري) والجامعة العربية األمريكية تعزى لمتغير

الجامعة التي تخرج منيا عضو ىيئة التدريس
المجاؿ

الكمية

العدد

اإلدارة الجامعية

عربية

101

3.83

أجنبية

69

3.79

.51

عربية

101

3.74

.69

أجنبية

69

3.73

.64

عربية

101

3.83

.50

أجنبية

69

3.81

.64

عربية

101

3.83

.51

أجنبية

69

3.75

.59

عربية

101

3.80

.45

أجنبية

69

3.77

.51

عربية

101

3.81

.44

أجنبية

69

3.77

.50

الييئة التدريسية
الطمبة
البرامج األكاديمية
البيئة المساندة
الدرجة الكمية

المتكسط

االنحراؼ

درجات

قيمة

الحسابي

المعيارم

الحرية

المحسكبة

الداللة

.55

.41

.68
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168
168
168
168
168
168

.11
.24
.90
.45

.48

ت مستكل

.91
.81
.37
.66

.63

أشارت المعطيات إلى عدـ كجكد فركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع البيئة الجامعية في

جامعة فمسطيف التقنية (خضكرم) كالجامعة العربية األمريكية تعزل لمتغير الجامعة التي تخرج
منيا عضك ىيئة التدريس كفؽ الدرجة الكمية.
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الفصل الخامس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناقشة النتائج والتوصيات

عمى ضكء النتائج التي تـ تحصيميا في الفصؿ الرابع ،يتنػاكؿ ى ػػذا الف ػػصؿ مناق ػػشة نت ػػائج

الد ارس ػػة ،أسئمة الدراسة ،كفرضياتيا ،كربطيا بالدراسات ،كاألدب السابؽ إضافة إلى التكصيات في
ضكء نتائج الدراسة عمى النحك التالي:
 1.5مناقشة نتائج اإلجابة عن أسئمة الدراسة
 1.1.5مناقشة نتائج السؤال األول:

ما واقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطين التقنية (خضوري) والجامعة العربية األمريكية كما

يراىا أعضاء الييئة التدريسية فييما؟

حيث بينت نتيجتو أف كاقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطيف التقنية (خضكرم) كالجامعة العربية
األمريكية كما يراىا أعضاء الييئة التدريسية فييما كانت بدرجة كبيرة عمى الدرجة الكمية ،كبمتكسط

حسابي مقداره ( ،)3.79مع انحراؼ معيارم ( .).47كجاء مجاؿ اإلدارة الجامعية بالدرجة األكلى
في حيف جاء مجاؿ الييئة التدريسية بالدرجة األخيرة مف حيث قيـ المتكسطات.
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كقد يعزل ،ككف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية جاء بدرجة كبيرة ،ألف جامعة خضكرم جامعة
حككمية عريقة ،بدأت منذ ما يقارب قرف ،كتراكمت الخبرات االدارية كاالكاديمية فييا ،كما اف

اىتماـ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بيذه الجامعة في الفترة األخيرة كافتتاح تخصصات جديدة،

كاعتبارىا الجامعة الحككمية األكلى في المحافظات الشمالية ،كدعميا بما يتناسب كالدكر المطمكب

جعؿ مف مؤشرات البيئة الجامعية مرتفعة .اما بخصكص الجامعة العربية االمريكية في جنيف ،فقد
يعزل األمر لككنيا جامعة خاصة ،تسعى الستقطاب الطمبة كالمدرسيف ،كأقامت مبانييا كفؽ الطراز

الحديث ،راعت احتياجات الطمبة مف البيئات المساندة ،كالمساحات الخضراء ،كطرحت برامج
اكاديمية متنكعة ،كزاد مف قدرتيا عمى المنافسة استقطابيا لمطمبة مف أراضي فمسطيف المحتمة عاـ

 48كبأعداد كبيرة .كأشارت النتائج أف أقؿ المجاالت كاف مجاؿ الييئة التدريسية ،كقد يعزل ىذه

الجانب الى غياب التطكير الميني كالتربكم بالدرجة األكلى ،إضافة الى االنتاجية البحثية في

الجامعتيف قد ال تككف بالمستكل المطمكب.
كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الزبيدم ( ،)2012كدراسة شعباف ( ،)2009كدراسة
( .)Farideh ،2012كىذه النتيجة تختمؼ عف نتيجة دراسة النكح ( ،)2009كاختمفت أيضا مع
دراسة العساؼ ( )2008كدراسة أبك سمرة كالطيطي (.)2008
كبدراسة فقرات كؿ مجاؿ عمى حدة يتبيف اآلتي:
مناقشة النتائج المتعمقة بالمجال األول:
 مجال االدارة الجامعية:يتضح مف خبلؿ الجدكؿ ( )3.4أف أعمى فقرة ضمف مجاؿ اإلدارة الجامعية قد كانت لمفقرة

(األكلى) حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الفقرة ( )4.14كبدرجة استجابة (كبيرة) ككاف نصيا كما
يمي( :إلدارة الجامعة رؤية تربكية كاضحة).
حيث أجمعت عينة الدراسة مف أعضاء الييئة التدريسية في كمتا الجامعتيف بأف ىناؾ رؤية تربكية

كاضحة لمجامعتيف ،حيث تكلي الجامعتيف طمبتيا اىتمامان كبي انر مف لحظة دخكليـ الجامعة حتٌى
صص الجامعة عمادةن تيعنى بشؤكف
تخرجيـ ،كترل فييـ العنصر األساس في
العممية التٌ ٌ
ٌ
عميمية .كتي ىخ ٌ
ٌ
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الخبلقة ،كفؽ رؤية تربكية
كتتبني إبداعاتيـ
الطمبة ،كتأخذ عمى عاتقيا رعايتيـ ،كتكجيييـ،
ٌ
ٌ
ممنيجة.
أما بالنسبة ألدنى متكسط حسابي فقد حصمت الفقرة (الثامنة) حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا

( ) 3.62كبدرجة استجابة (كبيرة) كقد كاف نصيا كما يمي( :يتـ ترقية مكظفي الجامعة كفؽ معايير
مينية) أما في ىذه الفقرة فقد أجمعت عينة الدراسة بأف الجامعة تقكـ بترقية المكظفيف كفؽ المعايير

المينية المعتمدة بعيدان عف الكساطة كالمحسكبية ،آخذتان بعيف االعتبار مصمحة الطمبة في المقاـ
األكؿ كالنيكض بالعممية التعميمية ككؿ.

أما بالنسبة لممجاؿ الكمي فقد بمغ المتكسط الحسابي لو ( )3.81كبدرجة استجابة كبيرة.
كتعزم الباحثة السبب بخركج ىذه النتيجة ككف عينة الدراسة مف أعضاء الييئة التدريسية في
جامعة فمسطيف التقنية خضكرم كالجامعة العربية األمريكية لدييـ إلماـ ككعي باألمكر التي تقكـ بيا

اإلدارة الجامعية في الجامعتيف منيا عمى سبيؿ الذكر ال الحصر :تتعامؿ إدارة الجامعة مع

مكظفييا بكؿ احتراـ ،كتحرص إدارة الجامعة عمى االرتقاء بمكانة الجامعة عمى مستكل الكطف ،كما
تطبؽ الجامعة األنظمة كالتعميمات عمى مكظفييا بعدالة كنزاىة ،باإلضافة إلى أنيا تشجع أعضاء

ىيئة التدريس فييا عمى البحث العممي ،كتقدـ إدارة الجامعة نظاـ حكافز فعاؿ لمكظفييا ،كأيضان
تكفر إدارة الجامعة األمف الكظيفي لمكظفييا ،كما تحرص إدارة الجامعة عمى تكفير ما يمزـ لمعممية

التعميمية التعممية.

كقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف حارب( )2016كدراسة النكيقة ( ،)2011كاختمفت مع

دراسة عساؼ( )2008كدراسة ىيؿ كايبس( )2010كدراسة اكجك كالكتك(.)2009
مناقشة النتائج المتعمقة بالمجال الثاني :الييئة التدريسية

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ( (4.4أف أعمى فقرة ضمف مجاؿ الييئة التدريسية قد كانت لمفقرة (الثانية)

حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الفقرة ( )3.85كبدرجة استجابة (كبيرة) ككاف نصيا كما يمي:

(يمتمؾ أعضاء ىيئة التدريس مؤىبلت عممية تتناسب كاحتياجات الدكائر كاألقساـ)
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تبيف مف خبلؿ إجابات أفراد عينة الدراسة عمى ىذه الفقرة بأف الييئة التدريسية تمتمؾ مؤىبلت

عممية تتناسب كاحتياجات الدكائر كاألقساـ في الجامعة ،حيث تعتبر العممية التعميمية أحد أىـ
أسس إعداد رأس الماؿ البشرم في المجتمع ،مما جعؿ الجامعات الفمسطينية تكظؼ كؿ إمكانياتيا
المادية كالبشرية المتاحة مف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ ،فيذا النكع مف التعميـ يسيـ في تنمية

شخصية الطبلب كاعدادىـ لممستقبؿ بتحصيؿ المعمكمات كالمعارؼ كممارستيا كاكتساب الميارات
كتككيف االتجاىات كبالتالي تضطمع الجامعات الفمسطينية خبلؿ القياـ بكظيفة التدريس بإعداد

كتنمية القكل البشرية المؤىمة كالمدربة لمنيكض بالمجتمع كتطكيره.

أما بالنسبة ألدنى متكسط حسابي فقد حصمت الفقرة (السابعة) حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا

( )3.41كبدرجة استجابة (كبيرة) كقد كاف نصيا كما يمي( :تتكافر لدل أعضاء ىيئة التدريس
السمات القيادية).
أفادت عينة الدراسة في ىذه الفقرة بأف أعضاء الييئة التدريسية كفي كبل الجامعتيف تتكافر لدييـ

السمات القيادية ،التي تؤىميـ إلكماؿ مسيرتيـ ،حيث تمثؿ القيادة ضركرة اجتماعية مف ضركرات

الحياة ،مف حيث التأثير في أعضاء الجماعة كالدكر الذم تؤديو ؛ألف القيادة تمثؿ دك انر اجتماعيان
رئيسيان يقكـ بو الفرد القائد أثناء تفاعمو مع غيره مف أفراد الجماعة ،كيتسـ ىذا الدكر بأف مف يقكـ
بو لو مف القكة كالقدرة عمى التأثير في اآلخريف ،كتكجيو سمككيـ في سبيؿ بمكغ ىدؼ الجماعة.

أما بالنسبة لممجاؿ الكمي فقد بمغ المتكسط الحسابي لو ( )3.74كبدرجة استجابة كبيرة.
كترل الباحثة بأف السبب بخركج ىذه النتيجة بمتكسطات حسابية عالية ككف عينة الدراسة مف

أعضاء الييئة التدريسية في جامعة فمسطيف التقنية كالجامعة العربية األمريكية لدييـ إلماـ كبير
بالصفات التي تتكافر في الييئة التدريسية ،حيث يتعامؿ أعضاء ىيئة التدريس مع الطمبة باحتراـ،

كما يحرص أعضاء ىيئة التدريس عمى استخداـ طرائؽ تدريس متطكرة ،كأيضان يحرص أعضاء
ىيئة التدريس عمى تطكير أنفسيـ مينيان ،باإلضافة إلى أنو تتكافر لدل أعضاء ىيئة التدريس

السمات القيادية ،كيتكافر في الجامعة أعضاء ىيئة تدريس برتب عممية عالية(أستاذ مشارؾ

كأستاذ) ،يشعر أعضاء ىيئة التدريس بالرضا عف نظاـ الحكافز في الجامعة.
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كقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة القريب ( )2012كدراسة البريكيت ( )2010كدراسة تشف كىانج

( )2012كدراسة ( ،)Farideh،2012كتعارضت مع دراسة الحربي كأخركف ( )2013كدراسة
النكح (. )2009
النتائج المتعمقة بالمجال الثالث :الطمبة
يتضح مف خبلؿ الجدكؿ ( (5.4أف أعمى فقرة ضمف مجاؿ الطمبة قد كانت لمفقرة (العاشرة) حيث
بمغ المتكسط الحسابي ليذه الفقرة ( )4.04كبدرجة استجابة (كبيرة) ككاف نصيا كما يمي:

(يغمب عمى سمككيات الطمبة الخمؽ الحسف) يتضح مف خبلؿ الفقرة السابقة أف ىناؾ إجماع مف
قبؿ أعضاء الييئة التدريسية في الجامعتيف عمى أف الطمبة في الجامعة يغمب عمى سمككياتيـ

الخمؽ الحسف ،حيث يككف الطالب في ىذه المرحمة متزف كيتصؼ بالمسؤكلية ،كمف خبلؿ التعاكف
ما بيف الييئة التدريسية كالطمبة يتكلد لدل الطمبة شعكر بالمسؤكلية تجاه الجامعة كاتجاه أنفسيـ

كعائبلتيـ في ذات الكقت ،فيعطي الطالب أقصى ما لديو كيبرز مكاىبو كقدراتو ليثبت لمجميع بأنو
عمى قدر كافي مف المسؤكلية.

أما بالنسبة ألدنى متكسط حسابي فقد حصمت الفقرة (الثانية) حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا
( )3.62كبدرجة استجابة (كبيرة) كقد كاف نصيا كما يمي( :لطمبة الجامعة مبادرات رائدة عمى
مستكل الكطف).

كاف ىناؾ تكافؽ كانسجاـ مف قبؿ أفراد العينة حكؿ قدرة الطمبة عمى تنمية مكاىبيـ العممية مف

خبلؿ المبادرات الرائدة عمى مستكل الكطف ،كاف صح التعبير ىنا عمى مستكل العالـ العربي ككؿ،
ففي اآلكنة األخيرة قد الحظنا تميز الطمبة الفمسطينييف في كافة المجاالت ،كفي معظـ الفعاليات

العربية ،كقد احتمت فمسطيف دائمان مركز الصدارة عمى مستكل العالـ العربي في كافة المسابقات

العممية.

أما بالنسبة لممجاؿ الكمي فقد بمغ المتكسط الحسابي لو ( )3.83كبدرجة استجابة كبيرة.
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كتعزم الباحثة السبب في خركج ىذه النتيجة ككف عينة الدراسة مف الييئة التدريسية متفقيف في

إجاباتيـ حكؿ البيئة الجامعية المتعمقة بالطمبة ،حيث يبدم طمبة الجامعة اىتمامان ممحكظان نحك
العممية التعميمية التعممية ،كيمتزـ الطمبة بأنظمة الجامعة كتعميماتيا بخصكص المحاضرات ،كما

يتعامؿ الطمبة مع مكظفي الجامعة باحتراـ ،باإلضافة إلى أنو يبتعد الطمبة عف استخداـ العنؼ

داخؿ الحرـ الجامعي ،يشارؾ الطمبة في الفعاليات التي تقيميا الجامعة.

كقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة جيدكرم ( ،)2014كدراسة الزبيدم ( ،)2012كتعارضت مع
دراسة احمد كالعباس (.)2012
النتائج المتعمقة بالمجال الرابع :البرامج االكاديمية
يتضح مف خبلؿ الجدكؿ ( (6.4أف أعمى فقرة ضمف مجاؿ البرامج األكاديمية قد كانت لمفقرة

(األكلى) ،حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الفقرة ( )4.05كبدرجة استجابة (كبيرة) ككاف نصيا
كما يمي( :التخصصات العممية في الجامعة تمبي احتياجات المجتمع).
يتبيف مف خبلؿ اإلجابة عمى الفقرة السابقة أف ىناؾ إجماع كبير مف قبؿ أفراد العينة حكؿ طرح
الجامعة لمتخصصات العممية التي تمبي احتياجات المجتمع كسكؽ العمؿ في المجتمع الفمسطيني،

فمف الكاضح لدل الجميع أف سكؽ العمؿ الفمسطيني ال يستكعب كافة التخصصات نظ انر لمركر
المجتمع الفمسطيني بأزمة اقتصادية كازدياد معدالت البطالة بشكؿ ممحكظ بيف صفكؼ الخريجيف

لذلؾ ارتأت الجامعات الفمسطينية أف تقكـ بطرح تخصصات تتناسب كقدرة سكؽ العمؿ الفمسطيني

لمتخفيؼ مف ظاىرة البطالة كيدؼ أكؿ كايجاد فرص عمؿ مناسبة لمخرجيف.

أما بالنسبة ألدنى متكسط حسابي فقد حصمت الفقرة (الثامنة) حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا
( )3.65كبدرجة استجابة (كبيرة) كقد كاف نصيا كما يمي( :ينمي المحتكل التعميمي ركح المنافسة
لدل الطمبة).

أفادت عينة الدراسة في ىذه الفقرة بأف الجامعة تقكـ بتعييف متخصصيف ذك خبرة كافية لتأليؼ

المادة العممية التي سكؼ يتناكليا الطمبة في مسيرتيـ التعميمية الجامعية ،لذلؾ فإف اليدؼ المنشكد
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مف المادة التعميمية ىي تنمية ركح المنافسة لدل الطمبة كتجديد االبتكار لدييـ مما يشجعيـ عمى

االستمرار في التعميـ كتقديـ المزيد ليحظكا بدرجة عممية مناسبة كقدراتيـ.

أما بالنسبة لممجاؿ الكمي فقد بمغ المتكسط الحسابي لو ( )3.80كبدرجة استجابة كبيرة.
كترل الباحثة بأف السبب بخركج ىذه النتيجة ككف عينة الدراسة مف الييئة التدريسية يجمعكف عمى

أف البرامج األكاديمية في الجامعة مناسبة جدان لمطمبة ،حيث يتميز المحتكل التعميمي في الجامعة
بالتجديد المستمر ،كما أف المحتكل التعميمي في الجامعة يستقطب طمبة مف ذكم المعدالت

المرتفعة ،باإلضافة إلى أنو يراعي المحتكل التعميمي في الجامعة خصكصية المجتمع الفمسطيني،

كيعمؿ المحتكل التعميمي في الجامعة عمى بناء شخصية الطالب ،باإلضافة إلى أنو تتميز الجامعة
بتخصصات غير مطركحة في جامعات الكطف المشابية ،كيكازف المحتكل التعميمي بيف الجكانب
المعرفية كالكجدانية كالمياراتية ،أضؼ إلى ذلؾ أف المحتكل التعميمي في الجامعة يحافظ عمى قيـ

المجتمع كأصالتو.
كقد اتفقت ىذه الدراسة مع كؿ مف دراسة :الخكالدة ( )2012البريكيت كآخركف ( )2010أبك سمرة
كالطيطي( )2008كتعارضت مع كؿ مف :السميحات ( ،)2014احمد كالعباس (.)2012
النتائج المتعمقة بالمجال الخامس :البيئة المساندة
يتضح مف خبلؿ الجدكؿ( (7.4أف أعمى فقرة ضمف مجاؿ البيئة المساندة قد كانت لمفقرة (الثانية
عشر) حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الفقرة ( )3.95كبدرجة استجابة (كبيرة) ككاف نصيا كما

يمي( :يتكافر في الجامعة المرافؽ المطمكبة لؤلنشطة الطبلبية)

يتضح مف خبلؿ الفقرة السابقة أف ىناؾ إجماع كبير مف قبؿ عينة الدراسة حكؿ تكفر المرافؽ
المطمكبة لؤلنشطة الطبلبية داخؿ الحرـ الجامعي ،مما يسيؿ عمى الطمبة ممارسة نشاطاتيـ بكؿ

سيكلة كدكف عائؽ.
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أما بالنسبة ألدنى متكسط حسابي فقد حصمت الفقرة (األكلى) حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا

( )3.57كبدرجة استجابة (كبيرة) كقد كاف نصيا كما يمي( :تتكفر الكتب المقررة لمطمبة في
األكقات المحددة).
كما أفادت عينة الدراسة مف الييئة التدريسية في ىذه الفقرة بأف الجامعة تكفر الكتب المقررة لمطمبة
في األكقات المحددة حيث ال يحتاج الطمبة شراء ىذه الكتب مف الخارج ،مما يسيـ في استمرار

العممية التعميمية بشكؿ سيؿ.

أما بالنسبة لممجاؿ الكمي فقد بمغ المتكسط الحسابي لو ( )3.79كبدرجة استجابة كبيرة.
كتؤكد الباحثة في ىذا المجاؿ بأف السبب بخركج ىذه النتيجة ككف عينة الدراسة مف أعضاء الييئة
التدريسية لدييـ إلماـ كبير بالبيئة المساندة في الجامعة ،حيث يتكافر في الجامعة مساحات خضراء

كحدائؽ ،كما تمبي خدمات الكمبيكتر في الجامعة احتياجات الطمبة ،كأيضان يتكافر في الجامعة نظاـ
و
مرض،
مالي خاص بالطمبة المحتاجيف ،أضؼ إلى ذلؾ تقدـ مكتبة الجامعة خدماتيا لمطمبة بشكؿ

كالقاعات الدراسية مييأة بالكامؿ لحضكر المحاضرات.

كاتفقت ىذه النتائج مع كؿ مف دراسة :دراسة تشف كىانج ( ،)2012كريككنييف ( ،)2011كدراسة
ليزيك كاخركف( ،)2002كتعارضت مع دراسة النكح ( ،)2009كىيؿ كاييبس ( ،)2010كدراسة
اكجكجك كالكتك (.)2009

 2.1.5مناقشة نتائج السؤال الثاني:
السؤال الثاني :ىل تختمف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع البيئة الجامعية في جامعة

فمسطين التقنية (خضوري) والجامعة العربية األمريكية باختالف متغيرات الدراسة :الجامعة،

الجنس ،المؤىل العممي ،الخبرة في التعميم الجامعي ،الكمية ،الجامعة التي تخرج منيا عضو
ىيئة التدريس.
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الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (α≤ 0.05بين

متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطين التقنية

(خضوري) والجامعة العربية األمريكية تعزى لمتغير الجامعة.

بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع البيئة الجامعية في جامعة

فمسطيف التقنية (خضكرم) كالجامعة العربية األمريكية تعزل لمتغير الجامعة كفؽ الدرجة الكمية.

كقد يفسر ذلؾ إلى أف كبل الجامعتيف ممزمتيف باتباع أنظمة كقكانيف ك ازرة التربية كالتعميـ العالي،
باإلضافة إلى اف أم جامعة تسعى إلى التميز كاالرتقاء فتسعى إلى تكفير بيئة جامعية جيدة قدر
المستطاع سكاء أكانت الجامعة جامعة حككمية أـ جامعة خاصة ،فمف ناحية اإلدارة الجامعية كبل

اإلدارتيف ممزمة بقكانيف التعميـ العالي كالحرص عمى التكاصؿ مع الطبلب كالعامميف ككضع

االمتيازات البلزمة لتشجيع جميع األطراؼ المعنية كالسعي لتكفير الخدمات البلزمة لمجميع

كمف ناحية أعضاء ىيئة تدريس تسعى كمتا الجامعتيف الستقطاب النخبة كذكم الكفاءة كالخبرة.
كأما مف ناحية الطمبة فتسعى الجامعتيف لتكجيو الطمبة كتكفير االحتياجات البلزمة ليـ كما أنيا
تسعى ألف يككف ليـ دكر فاعؿ سكاء أثناء الدراسة في الجامعة أك حتى بعد تخرجيـ.

كالبرامج األكاديمية فكمتا الجامعتيف تسعياف لتنمية شخصية الطالب كتنمية ركحو الكطنية كالحرص

عمى تمقيو التعمـ المناسب كفؽ تخصصو كالمامو بجميع مجاالت تخصصو ليككف قاد ار عمى الثبات
في سكؽ العمؿ.
كىذا ما يتفؽ مع دراسة شعباف ( ،)2009كاختمفت ىذه الدراسة مع دراسة ابك سمرة كالطيطي
( )2008بشكؿ جزئي في متغير الجامعة ،كدراسة احمد كالعباس (.)2012
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0,05في

إجابات أفراد العينة حول البيئة الجامعية في جامعتي فمسطين التقنية (خضوري) والجامعة

العربية األمريكية كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس فييما تعزى لمتغير الجنس.
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يتضح مف خبلؿ الجدكؿ (  )9.4أف ما نسبتو  %79.4كانكا مف الذككر ،كأف ما نسبتو %20.6

كانكا مف اإلناث.

بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ في إجابات أفراد العينة حكؿ البيئة الجامعية في جامعتي فمسطيف

التقنية (خضكرم) كالجامعة العربية األمريكية كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس فييما تعزل لمتغير
الجنس كفؽ الدرجة الكمية.
كقد يفسر ذلؾ إلى أف أم اجراء كأم قانكف ترغب إدارة الجامعة في تطبيقو فسيتـ تطبيقو عمى
الذككر كاإلناث عمى حد السكاء ،فبل يكجد تمييز بيف الذككر كاإلناث ،كذلؾ عند تعييف أعضاء

ىيئة التدريس تككف األكلكية لؤلكفأ كليس ذككر أك إناث ،كالخدمات التي تقدـ فيي تقدـ لمجميع

بغض النظر عف جنسيـ ،كالبرامج األكاديمية المكجكدة متاحة لمجميع ،كاألنشطة متاحة لمجميع

كىكذا.

كىذا اتفؽ مع دراسة الصفدم ( ،)2015كدراسة جيدكرم ( .)2014كاختمؼ مع القريب (،)2012

كالحكلي (.)2009

الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0,05في
متوسطات البيئة الجامعية في جامعتي فمسطين التقنية (خضوري) والجامعة العربية األمريكية

كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس فييما تعزى لمتغير المؤىل العممي .

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ( )10.4أف ما نسبتو  %43.5مف أفراد العينة كانت مؤىبلتيـ ماجستير،
كأف ما نسبتو  %56.5كانت دكتكراه.
بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ في متكسطات البيئة الجامعية في جامعتي فمسطيف التقنية
(خضكرم) كالجامعة العربية األمريكية كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس فييما تعزل لمتغير المؤىؿ
العممي كفؽ الدرجة الكمية.

كقد يفسر ذلؾ إلى أف كؿ مف ادارة الجامعتيف ال تفرؽ بيف أعضاء ىيئة التدريس كفؽ مؤىميـ
العممي ،فكؿ يحصؿ عمى حقكقو البلزمة كامتيازاتو كفؽ القانكف ،كأف الخدمات تقدـ لمجميع سكاء
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كانكا مف حممة الماجستير أك الدكتكراة ،باإلضافة إلى أف البيئة المتاحة داخؿ الجامعة ىي لمجميع،

كما أنيـ يتعاممكف مع نفس الطبلب كمع نفس البرامج األكاديمية ،فكانت تكجياتيـ متقاربة بالنسبة
لمطمبة كالبرامج األكاديمية.

كاتفقت مع دراسة الخرشة ( )2012كدراسة ( )Farideh ،2012كدراسة ماضي (،)2014

كاختمفت مع دراسة جيدكرم ( )2014كدراسة العساؼ (. )2008

الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (α≤ 0.05بين

متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطين التقنية

(خضوري) والجامعة العربية األمريكية تعزى لمتغير الخبرة في التعميم الجامعي.

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ( )11.4أف ما نسبتو  %30.6مف أفراد العينة كانت خبرتيـ في التعميـ

الجامعي أقؿ مف  5سنكات ،كأف ما نسبتو  %31.8كانت  10-5سنكات ،كما نسبتو %37.6
أكثر مف  10سنكات.
بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع البيئة الجامعية في جامعة

فمسطيف التقنية (خضكرم) كالجامعة العربية األمريكية تعزل لمتغير الخبرة في التعميـ الجامعي .في
الدرجة الكمية.
كقد يفسر ذلؾ إلى أف الجامعات في تطكر مستمر كأف بداية الجامعتيف كانت قكية فكبلىما بدا

ببيئة جامعية جيدة منذ القدـ ،كىذه الميزة ساعدت عمى تككف فكرة ايجابية لمف تـ تعينيـ حديثا في

سمؾ التعميـ ،في كمتا الجامعتيف كمف كانكا قد درسكا لسنكات عديدة في الجامعتيف الحظكا التقدـ
كالتطكر كالسعي لمنيكض بالجامعتيف كالحصكؿ عمى بيئة جامعية مناسبة لمجميع.
كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ( )Farideh ،2012كماضي ( ،)2014كتعارضت مع دراسة
حارب ( )2016كتعارضت أيضا مع دراسة الخرشة ( )2012كالعساؼ (.)2008
الفرضية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤ 0.05بين

متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطين التقنية

(خضوري) والجامعة العربية األمريكية تعزى لمتغير الكمية.
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يتضح مف خبلؿ الجدكؿ ( )12.4أف ما نسبتو  %65.9كانت كمياتيـ عممية ،كأف ما نسبتو

 %34.1قد كانت أدبية.

كأشارت المعطيات إلى عدـ كجكد فركؽ بيف تقديرات أفراد عينة لكاقع البيئة الجامعية في جامعة

فمسطيف التقنية (خضكرم) كالجامعة العربية األمريكية تعزل لمتغير الكمية كفؽ الدرجة الكمية.

يعزل ذلؾ في اعتقاد الباحثة إلى أف الطمبة عمى اختبلؼ تخصصاتيـ يعيشكف نفس الظركؼ ،في
البيئة الجامعية بكؿ مككناتيا المادية كالمعنكية متاحة أماـ جميع المتكاجديف في حرميا ،ككذلؾ

أعضاء الييئة التدريسية سكاء أكانكا مف كميات إنسانية أـ كميات عممية فيـ يعيشكف في نفس

األجكاء كتحت إدارة جامعية كاحدة بالنسبة لكمتا الجامعتيف.

كاتفقت مع دراسة الخرشة ( ،)2012كدراسة الزبيدم ( ،)2012كتعارضت مع كدراسة السميحات
( ،)2014كتعارضت أيضا مع دراسة جيدكرم (.)2014
الفرضية السادسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (α≤ 0.05بين

متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع البيئة الجامعية في جامعة فمسطين التقنية

(خضوري) والجامعة العربية األمريكية تعزى لمتغير الجامعة التي تخرج منيا عضو ىيئة
التدريس.

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ(  )13.4أف ما نسبتو  %59.4مف أعضاء الييئة التدريسية قد تخرجكا

مف جامعات عربية ،كأف ما نسبتو  %40.6مف جامعات أجنبية.

كأشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع البيئة الجامعية في

جامعة فمسطيف التقنية (خضكرم) كالجامعة العربية األمريكية تعزل لمتغير الجامعة التي تخرج

منيا عضك ىيئة التدريس كفؽ الدرجة الكمية.

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف التطكر كالتقدـ في العالـ ككؿ حد مف الفركؽ الطبقية بيف األشخاص،
فأغمب الخدمات متكافرة في الجامعات سكاء كانت عربية أك أجنبية ،حتى مف درس في الخارج

أشاد بالبيئة الجامعية لياتيف الجامعتيف ،كقد يككف ليـ الفضؿ في تطكير الجامعات عف طريؽ
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تطبيؽ ما رأكه في الجامعات األجنبية ،كمحاكلة اعطاء خبراتيـ حكؿ ما تعايشكه في دراستيـ في

ىذه الجامعات كما كاف مرغكب كجيد.
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التوصيات:
في ضكء نتائج التي تمخضت عنيا الدراسة يكصى بما يمي:
 .1االىتماـ أكثر بمكضكع البيئة الجامعية بشكؿ عاـ في الجامعات الفمسطينية .

 .2اجراء عمؿ دراسات عف البيئة الجامعية في الجامعات الحككمية (أم دراسة مقارنة بيف
الجامعات الحككمية في فمسطيف).

 .3عمؿ دراسات عف البيئة الجامعية في الجامعات الخاصة (دراسة مقارنة بيف الجامعات
الخاصة في فمسطيف).

 .4أغمب الدراسات التي تمت عف البيئة الجامعية كانت مف كجية نظر الطمبة فقط كدراسات
قميمة جدا كانت مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس أك اإلدارييف؛ لذا تكصي الباحثة بأف

تكلى ىذه الفئات اىتماـ أكثر في الدراسات القادمة.

 .5مف منطمؽ نتائج الدراسة كانت النسب مرتفعة لممجاالت الخمسة كلكف أقميف كاف ىك
مجاؿ أعضاء ىيئة التدريس لذا تكصي الباحثة بما يمي:

أ .ضركرة دعـ اإلدارة العميا بالجامعة ألعضاء ىيئة التدريس.

ب .ضركرة تكافر مراكز تدريب مناسبة ألعضاء ىيئة التدريس.
ج .تكافر األماكف المناسبة لعمؿ أعضاء ىيئة التدريس.

د .تكصي الباحثة بضركرة مناسبة حجـ كأعباء العمؿ لعضك الييئة التدريسية.

ق .تكصي الباحثة بالتكسع في المياـ كالبعثات العممية التي يقكـ بيا أعضاء ىيئة التدريس.
ك .تكصي الباحثة باالىتماـ بتكفر الخدمات االجتماعية كالصحية كالترفييية المقدمة ألعضاء
ىيئة التدريس كمعاكنييـ.
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المحترم/ة

تحية طيبة وبعد،
تقكـ الباحثة بدراسة بعنكاف "البيئة الجامعية في جامعتي فمسطين التقنية ( خضوري ) والجامعة

العربية االمريكية كما يراىا اعضاء ىيئة التدريس فييما" ،كذلؾ كمتطمب لمحصكؿ عمى درجة
الماجستير في االدارة التربكية مف جامعة القدس.
كنظ انر لما تمتعكف بو مف خبرة عممية كعممية ،أرجك التكرـ كالمساعدة في تحكيـ ىذه االستبانة:
مجاالتيا كفقراتيا ،بالتعديؿ أك الحذؼ أك االضافة ،كمدل انتماء ىذه الفقرات لمجاالتيا ،كأية امكر
أخرل تركنيا مناسبة .مع شكرم كتقديرم لجيكدكـ الطيبة.

وتفضموا بقبول فائق االحترام

إشراف :أ.د .محمود أبوسمرة

الطالبة :زوينة قاللوة
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العربية االمريكية كما يراىا اعضاء ىيئة التدريس فييما " ،كذلؾ كمتطمب لمحصكؿ عمى درجة
الماجستير في االدارة التربكية مف جامعة القدس.
يرجى مف حضرتؾ التعاكف في استكماؿ البيانات مف خبلؿ اإلجابة عف جميع فقرات االستبانة،

كذلؾ بكضع إشارة ( )Xأماـ كؿ فقرة كتحت درجة الحكـ التي تراىا مناسبة ،عمما باف جميع
إجاباتؾ ستككف سرية ال يطمع عمييا سكل الباحثة كسكؼ تستعمؿ لغايات البحث العممي فقط.

إشراف :أ.د .محمود أبوسمرة

الطالبة :زوينة قاللوة

القسم االول  :المعمومات العامة
 -9الجامعة:

فمسطيف التقنية (خضكرم)

 -1الجنس:

ذكر

 -3المؤىؿ العممي:

ماجستير

 -4الخبرة في التعميـ الجامعي:

الجامعة العربية االمريكية
انثى
دكتكراه

اقؿ مف  5سنكات

مف  91-5سنكت

91سنكات
 -5الكلية:

علمية

إنسانية

 – 6الجامعة التي تخرجت منها:

عربية

أجنبية
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اكثر مف

القسم الثاني :مجاالت االستبانة وفقراتيا

يرجى التكرـ ككضع اشارة ( ×
الرقـ

) أما الفقرة كتحت الدرجة التي تعبر عف كجية نظرؾ.
الدرجة

المجال األول :االدارة الجامعية
كبيرة جدا كبيرة

الفقــــــــــــــــــــــــــرات

1

لدل ادارة الجامعة رؤية تربكية كاضحة

2

تحرص ادارة الجامعة عمى االرتقاء بمكانة الجامعة

متوسطة

قميمة قميمة جدا

عمى مستكل الكطف
3

تتعامؿ إدارة الجامعة مع مكظفييا بكؿ احتراـ

4

تحرص إدارة الجامعة عمى تكفير ما يمزـ لمعممية
التعميمية التعممية

5

تعمؿ ادارة الجامعة عمى استقطاب المتميزيف لمعمؿ

6

تشجع الجامعة أعضاء ىيئة التدريس فييا عمى

في الجامعة

البحث العممي
7

تطبؽ الجامعة األنظمة كالتعميمات عمى مكظفييا
بعدالة كنزاىة

8

يتـ ترقية مكظفي الجامعة كفؽ معايير مينية

9

تقدـ إدارة الجامعة نظاـ حكافز فعاؿ لمكظفييا

10

تكفر إدارة الجامعة األمف الكظيفي لمكظفييا

الرقـ

المجال الثاني :الييئة التدريسية

1

يتكافر في الجامعة العدد الكافي مف اعضاء ىيئة
التدريس

2

يمتمؾ اعضاء ىيئة التدريس مؤىبلت عممية

3

يحرص أعضاء ىيئة التدريس عمى تطكير أنفسيـ

4

تتناسب كاحتياجات الدكائر كاالقساـ
مينيان

يتكافر في الجامعة اعضاء ىيئة تدريس برتب

عممية عالية(أستاذ مشارؾ كأستاذ)
5

يتداكؿ الطمبة كتبان مف تأليؼ أعضاء ىيئة التدريس
93

كبيرة جداً كبيرة

متوسطة

قميمة قميمة جدا

في الجامعة
6

يشعر أعضاء ىيئة التدريس بالرضا عف نظاـ
الحكافز في الجامعة

7

تتكافر لدل أعضاء ىيئة التدريس السمات القيادية

8

يحرص أعضاء ىيئة التدريس عمى استخداـ طرائؽ

9

يعمؿ أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة بركح

تدريس متطكرة
الفريؽ

10

يتعامؿ أعضاء ىيئة التدريس مع الطمبة باحت ارـ

المجال الثالث :المحتوى التعميمي
1

كبيرة جدا كبيرة

متوسطة

قميمة قميمة جدا

التخصصات العممية في الجامعة تمبي احتياجات
المجتمع

2

يتميز المحتكل التعميمي في الجامعة بالتجديد
المستمر

3

يكازف المحتكل التعميمي بيف الجكانب المعرفية
كالكجدانية كالمياراتية

3

يراعي المحتكل التعميمي في الجامعة خصكصية
المجتمع الفمسطيني

4

يعمؿ المحتكل التعميمي في الجامعة عمى بناء
شخصية الطالب

5

يتيح المحتكل التعميمي في الجامعة الفرصة لبلبداع

6

يحافظ المحتكل التعميمي في الجامعة عمى قيـ
المجتمع كأصالتو

7

ينمي المحتكل التعميمي ركح المنافسة لدل الطمبة

8

المحتكل التعميمي في الجامعة يستقطب طمبة مف

9

تتميز الجامعة بتخصصات غير مطركحة في

ذكم المعدالت المرتفعة

جامعات الكطف المشابية
المجال الرابع :البيئة المساندة
1
2
3

كبيرة جدا كبيرة

تتكفر الكتب المقررة لمطمبة في االكقات المحددة

و
مرض
تقدـ مكتبة الجامعة خدماتيا لمطمبة بشكؿ
تمبي خدمات الكمبيكتر في الجامعة احتياجات
الطمبة
94

متوسطة

قميمة

قميمة جدا

4

تقدـ الجامعة لطمبتيا الرعاية الطبية المطمكبة

5

تتكافر في الجامعة القاعات الدراسية الكافية

6

القاعات

الدراسية

مييأة

بالكامؿ

لحضكر

المحاضرات
7

تمبي المقاصؼ كالمطاعـ في الجامعة احتياجات

8

تتناسب ساحات الجامعة مع أعداد الطمبة

الطمبة

كاحتياجاتيـ
9

يتكافر في الجامعة مساحات خضراء كحدائؽ

10

يتكافر في الجامعة نظاـ مالي خاص بالطمبة
المحتاجيف

11

تكفر الجامعة خدمات خاصة لذكم االحتياجات

12

يتكافر في الجامعة المرافؽ المطمكبة لؤلنشطة

الخاصة

الطبلبية
كبيرة جدا كبيرة

المجال الخامس :الطمبة
1

يبدم طمبة الجامعة اىتمامان ممحكظان نحك العممية

2

لطمبة الجامعة مبادرات رائدة عمى مستكل الكطف

3

يمتزـ الطمبة بأنظمة الجامعة كتعميماتيا بخصكص

التعميمية التعممية

المحاضرات
4

يحرص الطمبة عمى ممتمكات الجامعة

5

يشارؾ الطمبة في أعماؿ تطكعية خارج الجامعة

6

يشارؾ الطمبة في الفعاليات التي تقيميا الجامعة

7

يتعامؿ الطمبة مع مكظفي الجامعة باحتراـ

8

يبتعد الطمبة عف استخداـ العنؼ داخؿ الحرـ

9

يسارع الطمبة لتقديـ العكف كمما استدعت الحاجة

الجامعي
لذلؾ

10

يغمب عمى سمككيات الطمبة الخمؽ الحسف
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متوسطة

قميمة

قميمة جدا

ممحق رقم2:

أسماء السادة المحكمين
الرقم

اإلسم

المؤسسة

التخصص

1

د .غسان السرحان

جامعة القدس

أساليب تدريس

2

أ .د .عفيف زيدان

جامعة القدس

أساليب تدريس

3

د .أشرف أبو خيران

جامعة القدس

إدارة تربوية

4

د .فيصل سباعنة

جامعة االستقالل

إدارة تربوية

5

د .نيى عطير

جامعة فمسطين التقنية (خضوري)

إدارة تربوية

6

د .ابراىيم الصميبي

جامعة القدس

إدارة تربوية

7

د .حسن ابو سمرة

جامعة القدس المفتوحة

أساليب تدريس

8

د .محسن عدس

جامعة القدس

أساليب تدريس

9

د .ردينة مصطفى يونس

جامعة القدس المفتوحة

اساليب تدريس

10

أ .محمود ربايعة

تربية قباطية

لغة عربية

11

د .سائد ربايعة

جامعة القدس المفتوحة

أساليب تدريس

96

الممحق رقم :3

االستبانة في صورتيا النيائية

عمادة الدراسات العميا
جامعة القدس
استبانة

المحترم/ة

عضو ىيئة التدريس --------------
تحية طيبة وبعد،

تقكـ الباحثة بدراسة بعنكاف " البيئة الجامعية في جامعتي فمسطين التقنية ( خضوري ) والجامعة

العربية االمريكية كما يراىا اعضاء ىيئة التدريس فييما " ،كذلؾ كمتطمب لمحصكؿ عمى درجة
الماجستير في االدارة التربكية مف جامعة القدس.

يرجى مف حضرتؾ التعاكف في استكماؿ البيانات مف خبلؿ اإلجابة عف جميع فقرات االستبانة،

كذلؾ بكضع إشارة ( )Xأماـ كؿ فقرة كتحت درجة الحكـ التي تراىا مناسبة ،عمما باف جميع
إجاباتؾ ستككف سرية ال يطمع عمييا سكل الباحثة كسكؼ تستعمؿ لغايات البحث العممي فقط.

إشراف :أ.د .محمود أبوسمرة

الطالبة :زوينة قاللوة

القسم االول  :المعمومات العامة
 -9الجامعة:
 -1الجنس:
 -3المؤىؿ العممي:

فمسطيف التقنية (خضكرم)
ذكر

انثى

ماجستير

 -4الخبرة في التعميـ الجامعي:

الجامعة العربية االمريكية

دكتكراه
اقؿ مف  5سنكات

مف  91-5سنكت

91سنكات
 -5الكلية:
 – 6الجامعة التي تخرجت منها:

علمية
عربية
97

إنسانية
أجنبية

اكثر مف

القسم الثاني :مجاالت االستبانة وفقراتيا

يرجى التكرـ ككضع اشارة ( ×
الرقـ

) أما الفقرة كتحت الدرجة التي تعبر عف كجية نظرؾ.
الدرجة

المجال األول :االدارة الجامعية

كبيرة جدا كبيرة متوسطة

الفقــــــــــــــــــــــــــرات

9

لدل ادارة الجامعة رؤية تربكية كاضحة

1

تحرص ادارة الجامعة عمى االرتقاء بمكانة الجامعة

قميمة قميمة جدا

عمى مستكل الكطف
3

تتعامؿ إدارة الجامعة مع مكظفييا باحتراـ كتقدير

4

تكفر ادارة الجامعة ما يمزـ لمعممية التعميمية التعممية

5

تعمؿ ادارة الجامعة عمى استقطاب المتميزيف لمعمؿ
فييا

6

تشجع الجامعة أعضاء ىيئة التدريس فييا عمى البحث
العممي

7

تطبؽ الجامعة األنظمة كالتعميمات عمى مكظفييا
بعدالة .

8

يتـ ترقية مكظفي الجامعة كفؽ معايير مينية

9
91

تقدـ إدارة الجامعة نظاـ حكافز فعاال لمكظفييا

الرقـ
9

تكفر إدارة الجامعة األمف الكظيفي لمكظفييا
المجال الثاني :الييئة التدريسية
يتكافر في كميتي العدد الكافي مف اعضاء ىيئة
التدريس

1

يمتمؾ اعضاء ىيئة التدريس مؤىبلت عممية تتناسب

3

يحرص أعضاء ىيئة التدريس عمى تطكير أنفسيـ

كاحتياجات الدكائر كاالقساـ

4

ميني نا

يتكافر في الجامعة اعضاء ىيئة تدريس برتب عممية

عالية(أستاذ مشارؾ كأستاذ دكتكر)
5

يتداكؿ الطمبة كتبان مف تأليؼ أعضاء ىيئة التدريس
في الجامعة

98

كبيرة جداً كبيرة متوسطة قميمة

قميمة جدا

6

يمتمؾ أعضاء ىيئة التدريس السمات القيادية

7

يحرص أعضاء ىيئة التدريس عمى استخداـ اساليب
حديثة كمتطكرة

8

يعمؿ أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة بركح الفريؽ

9

يتعامؿ أعضاء ىيئة التدريس مع الطمبة باحتراـ
يوظف اعضاء هيئة التدريس التكنولوجيا في
تدريسهم بفاعلية

01
كبيرة جدا كبيرة متوسطة قميمة
المجال الثالث :الطمبة
9
يبدم طمبة الجامعة اىتمامان ممحكظان نحك العممية

قميمة جدا

التعميمية التعممية

1

لطمبة الجامعة مبادرات رائدة عمى مستكل الكطف

3

يمتزـ الطمبة بأنظمة الجامعة كتعميماتيا

4

يحافظ الطمبة عمى ممتمكات الجامعة

5

يشارؾ الطمبة في أعماؿ تطكعية خارج الجامعة

6

يشارؾ الطمبة في الفعاليات كاالنشطة التي تقيميا

7

يتعامؿ الطمبة مع مكظفي الجامعة باحتراـ

8

يبتعد الطمبة عف استخداـ العنؼ داخؿ الحرـ الجامعي

9

أجكاء التآلؼ كالتعاضد ىي السائدة بيف الطمبة

91

يتحمى طمبة الجامعة بالخمؽ الحسف

الجامعة

المجال الرابع :البرامج األكاديمية
9
التخصصات العممية في الجامعة تتبلءـ كاحتياجات
المجتمع

1

تتميز البرامج االكاديمية في الجامعة بالتجديد المستمر

3

تكازف البرامج األكاديمية بيف الجكانب المعرفية
كالكجدانية كالمياراتية

4

تراعي البرامج االكاديمية في الجامعة خصكصية
المجتمع الفمسطيني

5

تساىـ البرامج االكاديمية في الجامعة ببناء شخصية

6

تتيح البرامج االكاديمية فرص االبداع لمطمبة

7

تحافظ البرامج االكاديمية في الجامعة عمى قيـ

الطالب .

المجتمع كأصالتو
8

تنمي البرامج االكاديمية ركح المنافسة لدل الطمبة
99

كبيرة جدا كبيرة متوسطة قميمة

قميمة جدا

9

تستقطب البرامج االكاديمية في الجامعة طمبة مف ذكم
المعدالت المرتفعة .

91

تنفرد الجامعة بتخصصات غير مطركحة في جامعات

الكطف االخرل .

المجال الخامس :البيئة المساندة
9
تتكفر الكتب المقررة لمطمبة في االكقات المحددة
1
تقدـ مكتبة الجامعة خدماتيا لمطمبة بشكؿ مرضي
3

تمبي الخدمات االلكتركنية في الجامعة احتياجات

4

تكفر الجامعة لطمبتيا الرعاية الطبية المطمكبة

5

تتكافر في الجامعة القاعات الدراسية الكافية

6

القاعات الدراسية مييأة لممحاضرات

7

تمبي المقاصؼ كالمطاعـ في الجامعة احتياجات

الطمبة

الطمبة
8

تتناسب ساحات الجامعة مع أعداد الطمبة كاحتياجاتيـ

9

يتكافر في الجامعة مساحات خضراء كحدائؽ

91

يتكافر في الجامعة نظاـ مالي خاص بالطمبة
المحتاجيف

99

تكفر الجامعة خدمات خاصة لذكم االحتياجات

91

يتكافر في الجامعة المرافؽ المطمكبة لؤلنشطة الطبلبية

الخاصة

 --انتيت االستبانة --

100

كبيرة جدا كبيرة متوسطة قميمة

قميمة جدا

ممحق:4
تسييل الميمة

101

102

فيرس المالحق:
العنوان

الر
قم

الصفحة

1

الصكرة األكلية لبلستبانة

88

2

قائمة باسماء المحكميف

93

3

الصكرة النيائية لبلستبانة

94

4

كتب تسييؿ الميمة

98

103

فيرس الجداول
الرقم

العنوان

الصفحة

3.1

تكزيع مجتمع الدراسة في جامعتي فمسطيف التقنية (خضكرم) كالجامعة

44

3.2

تكزيع أفراد عينة الدراسة تبعان لمتغير الجامعة

45

3.3

العربية األمريكية

نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف لمصفكفة ارتباط فقرات كؿ مجاؿ مع الدرجة

48

الكمية لذلؾ المجاؿ
3.4

نتائج معامؿ كركنباخ ألفا ) )Cronbach Alphaلثبات أداة الدراسة

49

1.4

تقدير درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة

52

2.4

األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة

53

الدراسة لكاقع البيئة الجامعية في جامعتي فمسطيف التقنية (خضكرم)

كالجامعة العربية األمريكية
3.4

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات مجاؿ اإلدارة الجامعية

54

4.4

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات مجاؿ أعضاء ىيئة

55

5.4

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات مجاؿ الطمبة مرتبة

56

6.4

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات مجاؿ البرامج األكاديمية

58

7.4

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات مجاؿ البيئة المساندة

59

8.4

نتائج اختبار ت ( )t-testلمفركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة

61

الجامعية مرتبة حسب األىمية
التدريس مرتبة حسب األىمية
حسب األىمية

مرتبة حسب االىمية
مرتبة حسب األىمية

تقكيـ البيئة الجامعية في جامعتي فمسطيف التقنية ( خضكرم ) كالجامعة
العربية األمريكية فييما تعزل لمتغير الجامعة

9.4

نتائج اختبار ت ( )t-testلمفركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع
البيئة الجامعية في جامعة فمسطيف التقنية( خضكرم) كالجامعة العربية

األمريكية تعزل لمتغير الجنس

104

62

 10.4نتائج اختبار ت ( )t-testلمفركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لكاقع
البيئة الجامعية في جامعة فمسطيف التقنية( خضكرم) كالجامعة العربية

63

األمريكية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي .
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