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دف هذه الدراسة إىل الكشف عن تصورات الشبـاب اجلـامعي فــي األردن لدرجــة    
بيئـة اجلامعيـة فـي تشكيل االجتاهات والقيم لديهم يف ظل العوملة واملعلوماتية، مـن  إسهـام ال

  :خالل اإلجابة عن السؤالني اآلتيني
ما تصورات الشباب اجلامعي يف األردن لدرجة إسهام البيئة اجلامعية يف تشكيل االجتاهات والقـيم   -

  ماعي، والثقايف الفكري، واالقتصادي، والسياسي؟االجت: لديهم يف ظل العوملة واملعلوماتية يف ااالت
هل ختتلف تصورات الشباب اجلامعي يف األردن لدرجة إسهام البيئة اجلامعية يف تشكيل اجتاهـام   - 

  اجلنس، والكلية، واجلامعة، ومكان اإلقامة؟: وقيمهم يف ظل العوملة واملعلوماتية باختالف كل من
  

وتأكد مـن  . بنداً) 32(ث بتصميم استبانة مؤلفة من ولتحقيق أهدف الدراسة قام الباح
، )صدق احملتوى(صدقها من خالل عرضها على جلنة من احملكمني من ذوي اخلربة واالختصاص 

كما تأكد من صدق املضمون من خالل حساب معامالت ارتباط  فقرات كل جمال باألداء يف 
ثبات األداة من خالل تطبيقها علـى   وحتقق من. اال الكلي، ووجد أا ذات داللة إحصائية

طالباً وطالبة من خارج أفراد عينة الدراسة، وبلغ معامل الثبات وفقـاً  ) 88(عينة مكونة من 
  ).Cronbach Alpha) (0.90( ملعادلة إلفا لكرونباخ

طالباً وطالبة من طلبة اجلامعـات األردنيـة الرمسيـة    ) 1699(تكونت عينة الدراسة من 
م يف مستوى السنة األخرية يف مرحلة البكالوريوس خالل الفصـل الدراسـي   واخلاصة، ممن ه

                                           
   .باحث يف إدارة البحث والتطوير التربوي، وزارة التربية والتعليم، األردن ∗
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، اختريت بالطريقة الطبقية العشوائية وفق التوزيـع  2004/2005الثاين من العام الدراسي 
اسـتخدم  . طالباً وطالبـة ) 33981(من جمتمع الدراسة البالغ عدده % 5املتناسب، بلغت 

توسطات احلسابية واالحنرافات املعياريـة، باإلضـافة إىل   الباحث اإلحصاء الوصفي املتمثل بامل
  ).Way Anova Four(استخدام أسلوب حتليل التباين الرباعي 

  
  :وقد كانت أبرز نتائج الدراسة على النحو اآليت 

بلغت الدرجة الكلية إلسهام البيئة اجلامعية يف تشكيل االجتاهات والقيم لدى الطلبة، وفـق   -
، )5.00(مـن  ) 3.28(ة الدراسة، درجة متوسطة، وبلغ متوسطها احلسـايب  تصورات أفراد عين

 ، إذ بلغ متوسطها احلسايب)درجة عالية(إسهام يف اال الثقايف الفكري وكانت أعلى درجة 
، فاال السياسـي )3.20(، بلغ متوسطها احلسايب )درجة متوسطة(، فاال االجتماعي )3.69(
، بلـغ  )بدرجـة متوسـطة  (فاال االقتصادي ). 3.13(طها احلسايب ، بلغ متوس)درجة متوسطة(

  ).3.10(متوسطها احلسايب 
يف جمـاالت اإلسـهام    )α0.05≤(ظهرت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   -

الكلي للبيئة اجلامعية يف تشكيل اجتاهات الطلبة وقيمهم، وفق تصورات أفراد عينة الدراسة يف كـل  
 الكلية لصاحل طلبة الكليات العلمية، واجلنس لصاحل الذكور، ومكان اإلقامة لصاحل طلبة متغري: من

طلبة الكليات العلمية، والـذكور،  : املدن، واجلامعة لصاحل طلبة اجلامعات الرمسية، مبعىن أن كالً من
ـ  هم يف تشـكيل  والطلبة املقيمني يف املدن، وطلبة اجلامعات الرمسية يتصورون أن البيئة اجلامعية تس

 .اجتاهام وقيمهم أكثر من نظرائهم
الدراسة، وفقاً ملتغريات  هلذهاملزيد من الدراسات والبحوث املشاة  إجراء: وقد اقترح الباحث

مسـتوى  واخللفية االجتماعيـة،  وللطالب،  الدراسيةجديدة مل تتعرض هلا الدراسة احلالية، كالسنة 
ذلك إجراء املزيد من الدراسات حول دور اجلامعة التربـوي  وك .اخل...الدينوالدخل االقتصادي، 

مضـاعفة الـدور التوعـوي     ضـرورة كـذلك  . والقيمي، من وجهة نظر األساتذة، والطلبة مثالً
العمل اجلامعي يف اجلامعات األردنيـة، كعمـادات شـؤون الطلبـة،      أجهزةواإلرشادي ملختلف 

سيما مـا   وال املختلفةالنوادي واللجان الطالبية ومراكز اإلرشاد التربوي، و الطالبية، االحتاداتو
املنظمات و؛ كامللكية الفكرية، العوملة واملعلوماتية عن يتعلق بالعديد من املفاهيم واملستجدات النامجة

  .اخل...غري احلكومية، واملؤسسات النقدية العاملية
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  مقدمة -1
ساسـية لضـمري اتمـع    متثل دراسة القيم أمهية خاصة؛ ألا تشكل املالمـح األ 

ووجدانه، وتسهم يف تكوين ضمائر أفراد اتمع، وهي يف هذا السـياق ـدف إىل   
وتعد دراسة القـيم  . تنظيم السلوك واحلفاظ على وحدة اهلوية االجتماعية ومتاسكها

فعلى املستوى الفـردي، جنـد أن   : ضرورية والزمة على املستويني الفردي واجلماعي
سة يف تعامله مع املواقف واحلاجات إىل نسق للمعايري والقيم تعمل مبثابة املرء حباجة ما

موجهات لسلوكه، وبديهي أنه إذا غابت مثل هذه القيم، أو تضاربت، فإن اإلنسـان  
أما علـى  . يغترب عن ذاته وعن جمتمعه، ويفقد دوافعه للعمل ويقل إنتاجه ويضطرب

سق قيمي يشبه األنساق القيمية املوجودة املستوى اجلماعي، فإن أي تنظيم حباجة إىل ن
لدى األفراد يضمنه أهدافه ومثله العليا، وإذا تضاربت، أو مل تتضح، فسـرعان مـا   

  . يؤدي ذلك بالتنظيم االجتماعي إىل التفكك وااليار
لقد تزايد االهتمام بدراسة قيم الشباب واجتاهام خالل العقود األخـرية مـن قبـل    

م اإلنسانية، ولعل السبب يف ذلك راجع إىل ما شهده العامل من تغريات املتخصصني يف العلو
وحتوالت ثقافية واجتماعية مستمرة وسريعة، وال سيما يف ظل العوملة وما رافقها من ثورة 
معلوماتية، مما وضع اتمعات اإلنسانية يف حالة من عدم االستقرار الثقايف، نتيجة شـيوع  

. يف كل مظاهر احلياة االجتماعية والثقافية والسياسـية حالة من التناقض والتشويش 
ومن مث فإن الشباب الذي ينشأ يف جمتمع حيفل بكل هذه التناقضات البد له مـن أن  
يواجه املعاناة القيمية، وأن يعيش هذه الفوضى الثقافيـة والفكريـة الـيت وصـفها     

أزمات ثقافية وصـراع يف   ، مما يؤدي إىل وقوعه يف)Anomie(حبالة الالمعيارية  دوركهامي
  .القيم

أن حتدي ثقافة العوملة من ناحية، وطبيعة عصر " ويف هذا الصدد يشري بعض املنظرين إىل 
املعلوماتية من ناحية أخرى، أديا إىل تسارع رهيب يف التغريات الثقافية، وحتول هائـل يف  

وال . لتطورات يف احلسبانالقيم والثقافة، مما يؤدي إىل حالة من التخبط، إذا مل تؤخذ هذه ا
ميكن ألية آلية أن حتقق عملية التكيف مع هذه التطورات، واستغالهلا واإلفادة منها كمـا  

  )1997عويدات، ". (حتققها العملية التربوية، وعلى رأسها التعليم اجلامعي
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  اإلطار النظري للدراسة -2

حـدى التنظيمـات الفكريـة    تؤدي اجلامعة يف العامل العريب، ومنه األردن، باعتبارها إ
والثقافية واالجتماعية األساسية، وباعتبارها إحدى مؤسسات التنشئة للشباب، دوراً بارزاً 

فكـراً، وفعـالً،   : يف إعداد الشباب اجلامعي وتكوينهم، يناط ا مهمة تأهيل الشـباب 
العليـا يف  ذلك أن قيادات اتمع . ووجداناً، وانتماًء وفق رؤية حاضرة ومستقبلية ثاقبة

. العلمية واالقتصادية والسياسية والثقافية، هم من خرجيي اجلامعـات : خمتلف ااالت
وهو جمتمع الطلبة الذي فيه تتكون شخصيام، واجتاهام، وقـيمهم، وتتـرك هـذه    
اجلامعات يف نفوس الشباب ووجدام مشاعر تدوم مع الفرد يف عامل املهنـة واتمـع   

هتمت هذه اجلامعات بتأهيـل األجيـال احلاضـرة واملسـتقبلية،     طوال حياته، كلما ا
وتزويدهم بالقيم والسلوكيات، كانوا أعضاء نافعني يف بناء أمتهم وأكثر قـدرة علـى   

  .جماة التحديات والصعاب بعزم واقتدار
وإىل جانب من يولون اهتماماً باألسرة، ومن يولون اهتماماً جبماعة األقران، ووسـائل  

داخل (بوصفها مؤسسات للتنشئة االجتماعية، هناك من يرون يف احلياة األكادميية اإلعالم، 
فقد أكـد ليهمان . مصدراً أساسياً لتنشئة الشــباب وتشكيل اجتاهام وقيمهم) اجلامعة

)Lehmann ( للحياة "أن)اجلامعية أثراً كبرياً يف القيم اخللقية والسياسية واالجتماعية ) البيئة
بازدياد سنوات التفكري النقدي عند الطالب يزداد "، كما أكّد أن "ند الطالبوالدينية ع

دراستهم اجلامعية، لذلك فإم أكثر تقبالً لآلراء واألفكار اجلديدة، وأم أكثر ميالً 
 ,Lehmann, 1966". (إىل التوجهات القيمية احلداثية، وأقل توجهاً للقـيم التقليديـة  

أن طالب اجلامعة يف السنوات النهائية لدراستهم، أكثـر  وأكدت بعض الدراسات ). 311
تعامالً مع القيم وأكثر اتساعاً لألفق من طالب السنة األوىل، وأن املعايشة واخلربة مع احلياة 

  ).1999اخلوالده، والغرايبه، . (اجلامعية جعلت الطلبة أميل إىل اكتساب القيم املختلفة
رافق وأنشطة وأندية وغريها، مبرتلة جمتمع مصغر، أو وتعد اجلامعة، مبا تشتمل عليه من م

صورة مصغرة للمجتمع األكرب، فاحلياة اجلامعية ليست جمرد قاعات تدريسية وحماضـرات  
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ويرى بعض الباحثني أن . وأساتذة، بل هي حمصلة التفاعل بني عناصر العمل اجلامعي مجيعاً

حلياة نفسها، فاجلامعة هـي جمتمـع   اجلامعة مكان تمع بشري ال يعد للحياة، بل هو ا"
، فالبيئة )12، 1984كاظم، ". (تربوي متكامل يعكس صفات اتمع البشري ودينامياته

اجلامعية تسهم يف بناء شخصية الشباب، مبا متتلكه من دور كبري يف التأثري يف قيم  طالـا،  
لـق باملنـاهج واملـدرس    وال يعود هذا التأثري لعامل معني، وإمنا لعدة عوامل؛ منها ما يتع
  .والعالقات والزمالة والنشاط، وغري ذلك من عناصر وعوامل

ويف ظل ما يشهده العامل املعاصر من تغريات وحتوالت، وما جنم عنها مـن مشـكالت   
أخالقية وقيمية، بات لزاماً على اجلامعات االهتمام باجلانب الثقايف والتربوي للطلبة أكثـر  

أكثر فئات اتمع تعرضاً هلذه التغريات والتحوالت "ا أن  وال سيمـ. من أي وقت مضى
وذلك حبكـم وضـعهم   ) Leslie, 1999". (الثقافية واالجتماعية هم فئة الشباب اجلامعي 

االجتماعي بوصفهم فئة تعيش مرحلة انتقالية ساعية من خالل حتصيل العلم واملعرفة حنـو  
ريات ليست جمرد عناصر تتجاور مع مـا  وهذه التغ. تغيري وضعهم االجتماعي إىل األفضل

يتلقاه الفرد اجلامعي من معارف ومهارات وقيم، وإمنا هي تـدخل يف نسـيج التكـوين    
  )289، 2002الربعي، . (الشخصي لتلتحم مبا يتعلم وتتفاعل معه، بل قد تكونه وتوجهه

ة، بظالهلا على لقد ألقت التغريات العاملية املعاصرة، كما هي احلال يف خمتلف أوجه احليا
املؤسسات املعنية بتنشئة الشباب، يف العقود األخرية من القرن العشرين ويف ظـل العوملـة   

واملؤسسة التربوية، وعلى رأسها اجلامعات، . واملعلوماتية تغريت طبيعة عمل هذه املؤسسات
تكن مبنأى عن ذلك، فقد ناهلا نصيب من هذه التغريات، إذ أشـار الكـثري مـن    مل 
رين والباحثني إىل تغري الدور الثقايف والتربوي للجامعات يف وقتنا الراهن، ويعـرب  املنظ

ـ عن تراجع الـدور الثقـايف   ) 1998فرجاين، (ـ كما ورد يف ) Readings( ريدنغز
إذ يعـزو  ) The University In Ruins" (اجلامعة يف خراب"والتربوي للجامعات يف كتابه 

األول، إىل هبوط املهمة الثقافية اليت أولتها هلا الدولة ـ األمـة   تبدل دور اجلامعة، يف املقام 
ويرى أنه يف ظـل  . منتجاً، وحامياً، وناشراً، لفكرة الثقافة القومية: وشكلت مربر اجلامعة

ال متتلـك دوراً يف  ) Corporation(أصبحت اجلامعة شركـة كـربى  ) االقتصادية(العوملة 
خيي للبشرية مجعاء منذ عصر التنوير، وإمنا تتحول مرجعيتها الثقافة باعتبارها املشروع التار
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  .األساسية من الثقافة القومية إىل السوق
لقد تغير الدور االجتماعي للجامعـة يف وقتنـا   : "ويف هذا السياق يقول أحد املنظرين

دة الراهن، وأصبح من الضروري أن تأخذ اجلامعات بعني االعتبار أن هلا إرثاً من القيم احملد
هلوية الذات اجلامعية، كما أصبح من املهم يف الوقت احلايل أن حترص اجلامعة ـ بوصـفها   
مؤسسة تعليمية تربوية ـ على القيام بتطوير منظومة القيم اجلامعية لدى الطالب واألساتذة  

  )Gieystor, 2001".  (وكل العاملني فيها وتنميتها
واملنظـرين العـرب إىل تراجـع أداء     وعلى املستوى العريب فقد أشار بعض البـاحثني 

املؤسسات التربوية والتعليمية العربية، ومنها اجلامعات، يف إعداد اجليل الشـاب وتأهيلـه   
يف معرض حديثـه عـن الـدور    ) 1998فخرو، (وحتصني هويته وثقافته وقيمه، ويذكر 
اجلامعات لقد خرجت : ".. ، إذ يقول"املسكوت عنه"التثقيفي للجامعة الذي يصفه بالدور

وإن أبشـع  . أفضل املهنيني وأرقاهم، فأسهمت يف بناء ضة بشرية بالغة الثراء والرفاهيـة 
اجلرائم البشرية نفذها املهنيون، ذلك ألن اجلامعة مل تصقل املهن عامـة يف أفـران القـيم    

هذه األفران "ويضيف ". اإلنسانية الكربى، وتتوق روح اإلنسان إىل اخلري واجلمال والسمو
لقيم يالقيها اإلنسان، على سبيل املثال، يف فلسفة سقراط، وابن رشد وتعاليم بوذا، ووهج ل

وهذه األفران هي وعاء الثقافة اجلامعية اليت أمهلـت، ومل تشـعلها   ...الوحي عند األنبياء
اجلامعات، إال على استحياء، فكان ما كان من إفقار للقيم والروح والضمري عند الكثري من 

  ".عامل وقادته، من خرجيي تلك اجلامعاتحمركي ال
ليس بيننا من مياري بأن اجلامعة العربية ): "119، 1998(ويف هذا الصدد يقول رضا 

املعاصرة ـ أية جامعة ـ هي استعارة ثقافية من الغرب، وقد صيغت على غرار جامعات   
، )الثوب(لطيلسان الغرب بدءاً من املناهج الدراسية، وطرائق البحث والتدريس، وانتهاًء با

أن مظاهر الطالب يف اجلامعـات  ) " 177، 2002احلوات، (ويؤكد ". والقبعة والوشاح
ومن هنا كان أحد مصادر األزمات املزمنة يف احلياة اجلامعية ". العربية أصبحت منطاً أمريكياً

  ".العربية مطالبتها بتكييف نفسها للخصائص الثقافية املوروثة يف اتمع العريب
، وال سيما يف ظل العوملة واملعلوماتيـة،  اآلونة األخرية يف يإذا نظرنا إىل شبابنا اجلامعو
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د أن معظمهم يعيش حالة تناقض ال مثيل هلا وحالة صراع بني قيمه وأهدافه اخلاصة وبني جن

) 32، 2004خليفـة،  (ويف هذا اإلطار يذكر . هإطاره وأهداف يعيش يف يقيم اتمع الذ
اجلامعي يعيش معظمهم يف اآلونة األخرية حالة تناقض ال مثيل هلا وحالة صراع شبابنا "أن 

بني قيمه اخلاصة وبني قيم اتمع الذي يعيش يف إطاره وأهدافه، فقد سادت القيم املاديـة،  
والسلبية، والالمباالة، والالمعيارية، وضعف املوجهات السلوكية والفكرية، وعدم اجلدية، 

الوقت وأمهيته، وعدم الرغبة يف االطالع، وعدم احترام الكبار وتقديرهم، وعدم تقدير قيمة 
وعدم الصدق واألمانة يف التعامل، والتبعية يف سلوكياته وأفكاره وأفعاله لكـل مـا هـو    

  ".اخل...مستورد أو غريب
ويرى بعض املنظرين أن البيئة اجلامعية ليست خارج إطار ما يتعرض له الشباب اجلامعي 

 ت وأزمات قيمية وثقافية، وإمنا هي إحدى أدواته الفاعلة، إذ يقول اجلمايلمشكالمن 
أولت اجلامعة عنايتها مبستوى الطالب األكادميي والعلمـي علـى حسـاب    ) "1984(

تكريس نظـام التعلـيم   ) 1994(ويؤكد اجلابري "ً. اجلوانب األخالقية والتربوية عموما
االزدواجية واالنفصام يف الشخصية الثقافية بسبب  اجلامعي يف معظم األقطار العربية ظاهريت

  .تطبيقه للنماذج التربوية املتناقضة
البيئة اجلامعية، يف إشـاعة التناقضـات يف   : مبا يلي -على سبيل املثال–وتسهم اجلامعة 

إن الكالم عن جامعـة  ): "82، 1998: (اجتاهات الشباب اجلامعي  وقيمه يقول فخرو
وب مسلوبة األرض واحلرية واإلرادة، كالشعب الفلسـطيين مـثالً   تدعم ثقافة السالم لشع

وأن . ، هو تقدمي للسالم على العدالة، مما جيعله خارج نطاق طبائع األمـور )العراق الحقاً(
الكالم عن ضرورة وقف هجرة العقول يف العامل الثالث إىل العامل املتقدم يف ظـل القهـر   

، وضمائرهم املمارس يف العامل الثالث، هو نوع مـن  واالستبداد، والتحكم يف أرزاق العباد
  ".القهر اإلضايف للضحايا واالحنياز للجالدين

فإن معظم اجلامعات العربية تستبعد اللغة العربية، بوصفها أداة لتدريس العلوم، "كذلك 
رغم أن أنظمة أكثرها تنص على أن لغة التدريس الرمسية واألوىل فيها هي اللغة العربيـة،  

نه جيوز يف احلاالت اخلاصة استخدام غريها من اللغات، ولكن ما ينفذ يف كثري مـن  وأ
وال شك يف ) 74، 2003السورطي، ". (األحيان، هو تطبيق االستثناء وإلغاء القاعدة 

أن هناك خماطر وسلبيات قد تنجم عن استخدام اللغات األجنبية لغة التدريس فيها، فهي 
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راد واجلماعات إىل مشكالت نفسية واجتماعيـة عديـدة   على سبيل املثال  تعرض األف
بسبب االنفصام اللغوي واالزدواج الثقايف، كذلك اإلسهام يف دعم التبعيـة الثقافيـة   

  . للغرب واحلضارية
قلة تفاعـل أعضـاء هيئـة    "ومن جهة أخرى، يرى سعيد إمساعيل أن العلة تكمن يف 

واألنشطة الثقافية، أو انتظامها، والعزوف التدريس، وعدم جدية برامج الرعاية االجتماعية 
عن االشتراك يف أنشطة االحتادات الطالبية، بل إن نسبة من اآلباء كانوا ينصحون أبنـاءهم  
باالبتعاد عن االحتادات الطالبية، خمافة االحنراف يف أنشطة غري مالئمة، أو خشية االحنراف 

  )18، 1993علي، ". (السياسي، أو السلوكي
توصل إىل وجود عوامل أخرى، وهي أساسية يف احلياة اجلامعية ذات أثر يف وهناك من 

التوجهات القيمية لدى الطالب، منها احملتوى املنهجي، وأسلوب التعليم، والتصريح املباشر 
من املدرسني عن قيمهم يف حجرات الدراسة، أو تعبري املدرسني العارض عـن قـيمهم يف   

األستاذ، ومحدان، (ويرى آخرون  )1981حسني، . (مواقف خارج نطاق حجرة الدرس
ي لم يعد األستاذ النموذج الـذ ف" ياألستاذ اجلامعب أن سبب هذه الوضعية يتعلق )2004

 يلكسب املاد اىلإيسعى من  أن منهمحيافظ على مكانته ومسعته األخالقية واملهنية، بل جند 
ا كملم تعد اجلامعة ف. واملادية، متأثراً مثل كل الفئات بالظروف االقتصادية شيء كلقبل 

كانت منارة للعلم واألخالق ومرآة حلضارة اتمع وتقدمه، ومل تعـد العالقـة العلميـة    
  ."كانت عليه من قبل يواإلنسانية بني األستاذ والطالب بالشكل الذ

يف ضوء ما سبق تتضح الصورة الكلية لواقع البيئة اجلامعية ودورها القيمي والتربوي يف 
لعوملة واملعلوماتية يف خمتلف ااالت احلياتية، فالبيئة اجلامعيـة بعناصـرها كلـها ـ     ظل ا

بوصفها مؤسسة تنشئة للشباب اجلامعي ـ ليست مبعزل عما حيدث من تطورات وتغريات  
اجتماعية وثقافية وقيمية، إذ تذكر األدبيات يف هذا اال أن وسائل االتصـال احلديثـة،   

نترنت والفضائيات، مبا تبثه من أفكـار ومعلومـات وقـيم ذات    وعلى رأسها شبكة اإل
أصبحت مبثابة مؤسسة تربوية موازية ) ليربالية غربية يف معظمها(توجهات ومضامني عوملية 

مبناهجها املعلنة واخلفية، تعمل على توجيه الشباب وتربيتهم سواء أكان ذلك داخل البيئـة  
  .اجلامعية، أم خارجها
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م اآلثار التربوية والقيمية يف الشباب عموماً والشباب اجلامعي على وميكن استعراض أه

عويـدات،  (، )1999عبداهللا، : (وجه اخلصوص يف خمتلف جماالت احلياة على النحو اآليت
  )2006الزيود، (، )2001

، تنمـيط أذواق الشـباب   )الربامجاتيـة (شيوع القيم النفعية : ـ يف اال االجتماعي
فاعل األسري، تراجع الوازع الديين لدى الشباب، االغتـراب عـن   وتوحيدها، ضعف الت

اتمع احمللي، حترر املرأة، الشفافية، الفردية املنجزة، التفاعل االجتماعي مـن احمللـي إىل   
  .اخل...العاملي،

شيوع استخدام اللغة اإلجنليزية على حساب اللغة العربية، : ـ يف اال الثقايف الفكري
لثقافية الغربية، تراجع الوالء واالنتماء إىل الثقافة العربية واإلسالمية من فكر رواج الرموز ا

  .اخل...الشباب، سلعنة املعرفة، امللكية الفكرية،
رواج ثقافة االستهالك، شيوع أسلوب املنافسـة، بـث روح   : ـ يف اال اإلقتصادي

  .اخل...ريع، اخلصخصة،التواكل، تراجع قيم اإلبداع واالبتكار، انتشار قيم الربح الس
تراجع الروح القومية والوطنية، ضعف روح املواطنة، تزايد دور : ـ يف اال السياسي 

املنظمات غري احلكومية، تعدد مصادر التوجيه السياسي، عدم الثقـة مبصـادر التوجيـه    
  .   اخل..السياسي احمللية، تنامي التفاعل مع القضايا القومية، تزايد مساحات احلرية للفرد،

إن كل ما سبق يشري إىل أن النسق القيمي لدى الشباب اجلامعي أصبح مهدداً أكثر من 
مما يربر ضرورة تكاثف اجلهود داخل اجلامعة، وخارجها، حلماية الشباب . أي وقت مضى

وقيمهم، أو على األقل توعية الشباب مبا يدور حوهلم من تغريات وأحداث، وما ينجم عنها 
وذلك من خالل متكني الشباب اجلـامعي مـن   . املستوى احمللي والعامليمن أخطار على 

التفكري العلمي والنقدي وحل املشكالت، وإطالق القدرات إىل أقصى درجاا، ليكـون  
فاجلامعة ليسـت جزيـرة   . قادراً على حل مشكالته واخلروج من أزماته بسالسة واقتدار

من أن متد جسور التعاون والتواصل إىل اتمع منعزلة، ولكنها جزء من اتمع، فال بد هلا 
وتتفاعل معه، كذلك ال يقتصر دور اجلامعات على التعلـيم والتـدريس فقـط، ولكـن     
اجلامعات هي بيوت خربة يف جماالت عدة من خالل ما تقوم بغرسه من قـيم اجتماعيـة   

مواجهتـه  وإنسانية تكسبه ـ أي اتمع ـ القدرة على حتليل الواقع الـذي يعيشـه، و    
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  .للتحديات واألخطار احملدقة به داخلياً وخارجياً
وعموماً فإن للجامعات، والبيئة اجلامعية خصوصاً، الدور الـرئيس يف تأسـيس القـيم    
االجتماعية والثقافية الفاضلة وغرسها يف نفوس شبابنا اجلامعي، وال يكون غرس هذه القيم، 

الل وضع برامج إرشادية وتوعوية متخصصة، وبالتايل عودا إىل حرم جامعاتنا، إال من خ
تم حبل مشكالت الشباب اجلامعي، وتلبية حاجام، يشارك يف تنفيذها مجيـع أعضـاء   
اتمع اجلامعي، والسيما األساتذة والطالب، وهي ـ إن  قامت ذا الدور ـ فإا جتنبهم   

 على حتصني هويتهم، وتعـزز  الكثري من األزمات الثقافية والقيمية، وتعمل بالتايل) طلبتها(
  .من انتمائهم إىل ثقافتهم وأمتهم

  
  سابقةالدراسات ال -3

نعرض يف ما يلي مسحاً للدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع الدراسة؛ دف الوقـوف  
على أهم اجلوانب واملشكالت البحثية اليت عاجلتها هذه الدراسات، والنتائج اليت توصـلت  

فادة من الرؤى اإلستشرافية اليت متثل حلقة من حلقـات السلسـلة   إليها، فضالً عن االست
وسوف ينصب تركيزنا على الدراسات العربيـة  . البحثية املتعددة يف موضوع القيم عموماً

  .باعتبار أن القيم الظاهرة ذات خصوصية ثقافية وحضارية
ة لطلبـة  املنظومة القيمي: "دراسة بعنوان) 1985(أجرى العمري، وجرادات، ونشوايت 

هدفت إىل تعرف " جامعة الريموك، دراسة االرتباطات القانونية لبعض العوامل املؤثرة فيها
أكثر من مصدر مشترك للتباين بني قيم الطالب اجلامعي وعدد من املتغريات اليت صنفت يف 

مت استخدمت الصورة . اال الشخصي، األسري، الدراسي، اجلامعي: أربعة جماالت هي
مـن   طبقت الدراسة على عينة مكونة. للقيم) البورت وفرنون ولندزي(ملقياس املعربة 

إن : طالباً وطالبة من طلبة جامعة الريموك، توصل الباحثون إىل نتيجـة مفادهـا  ) 451(
النظريـة  ختصص الطالب يف اجلامعة هو املتغري الوحيد املؤثر تأثرياً ذا معىن يف قيم الطلبـة  

حني مل يظهر مثل هذا األثر ملتغريي املعدل التراكمي والسنة  واالجتماعية والدينية، يف
 - يف ما يتعلق بأثر البيئة اجلامعية يف قيم الطالب - وأشارت نتائج الدراسة . اجلامعية
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عدم قدرة املناخ اجلامعي على التأثري يف قيم الطلبة واجتاهام رغم الفترة الزمنية الطويلـة  

عة، لعدم توافر النشاطات املنظمة اهلادفة اليت تعىن بتطوير تلـك  نسبياً اليت يقضوا يف اجلام
  .القيم  واالجتاهات

دراسة هدفها حتديد دور اجلامعة األردنية يف تنميـة  ) 1986(وأجرى الشيخ واخلطيب 
طالباً وطالبة مـوزعني   594اجتاهات احلداثة عند طلبتها وذلك باستخدام عينة مؤلفة من 

حصائياً من طلبة السنة الرابعة واألوىل من حيث مـتغري التخصـص   إىل فئتني متكافئتني إ
أشارت نتـائج  . واجلنس ومكان النشأة يف الطفولة ومستوى تعليم الوالدينالدراسي 

هذه الدراسة إىل أن هناك فرقاً داالً بني متوسطي طلبة السنة الرابعة واألوىل على سبعة 
الـزمن  : اس احلداثة الذي بناه الباحثان وهياجتاه املتضمنة يف مقي) 19(من  اجتاهات فقط

والوقت، املهارات الفنية، القرابة والعائلة، حقوق املرأة، املشاركة العامة، املواطنة، واالنتماء 
وتبني أيضاً أنه عند اعتبار أداء الطلبة يف كل من التخصصات الدراسية اخلمسـة  .  القومي

باملقياس الكلي الجتاهـات  ) اد، اآلداب، الشريعةاملهين، العلمي، العلوم، التجارة واالقتص(
املهين، العلـوم،  (ختصصات  3احلداثة أن متوسط السنة الرابعة زاد على متوسط األوىل يف 

  . مما يدل على أثر اجلامعة يف قيم الطلبة) التجارة واالقتصاد
لعلم لـدى  دور اجلامعة يف تنمية القيم املرتبطة با"عنواا دراسة ب) 1988( عيدوقام  
اإلجابة عن مدى تأدية التعليم اجلـامعي املصـري دوره   إىل دف هذه الدراسة  "طالا

، وإعداد "املرتبطة بالعلم"املنشود يف تنمية منط من القيم، وحتديد إطار نظري للقيم العلمية 
كانت عينة الدراسة مكونة من طـالب السـنة    .مقياس لقياس بعض القيم املرتبطة بالعلم

الطب، واآلداب، والعلوم، واحلقـوق، واهلندسـة يف    :اتىل والسنة النهائية، من كلياألو
وقد توصـلت  .كرب اجلامعات املصريةأالقاهرة، وأسيوط والزقازيق باعتبارها من  اتجامع

يف تنمية بعض القيم العلمية لدى  بالدراسة إىل أن التعليم اجلامعي ال يؤدى دوره كما جي
كـون مـن   يقـد  ـ تتعلق بالبيئة اجلامعية ـ    ة إىل عدة عواملأشارت الدراسوطالبه، 

ن بعض تلك العوامل يـرتبط  أللدورها املنشود،  تهاتأديعن اجلامعات  اليت تعيقسباب األ
اجلامعات من داخلها، وبعضـها اآلخـر    يفبنظام التعليم اجلامعي، و يؤثر  اًمباشرارتباطاً 

تمع االجتماعيـة واالقتصـادية وكـذلك    مصدره خارج اجلامعات، يعود إىل ظروف ا
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أداء دورها يف تنمية القيم  عنقها يالعوامل اليت تؤثر يف اجلامعة من داخلها وتعأما السياسة، 
أسلوب التدريس ووسائله، وانفصال مقررات الدراسة عـن واقـع حيـاة    : لدى طالا

ر قبول الطالب، الطالب، وضعف مشاركة الطالب يف األنشطة الطالبية باجلامعات، ومعيا
 ،قات اليت مصدرها خارج اجلامعة، علـى سـبيل املثـال   يونقص املوارد املتاحة، ومن املع

  .حمددة للمجتمع املصري أيدلوجيةالصراع الفكري يف اتمع الذي نشأ عن عدم وضوح 
دور التربية يف مواجهة مظـاهر الصـراع   " دراسة بعنوان ) 1989(وأجرى السرحان 
دف إىل الكشف عن مظاهر الصراع القيمي لـدى  " اجلامعة األردنية  القيمي لدى طلبة

طلبة اجلامعة األردنية وحماولة استقصاء العوامل واألسباب املختلفة يف الصراع القيمي، من 
طالب وطالبة، أظهرت النتائج عدداً من مظاهر الصراع ) 400(خالل عينـة مقدارهـا 

. ت االجتماعية والنفسية والعاطفية والدينية والسياسـية القيمي لدى عينة الدراسة يف ااال
من جمموع أفراد العينة يؤمنون بدور اجلامعة يف احلـد مـن    %) 35(وكذلك أظهرت أن 

من جمموع أفراد العينة أن % 95وأعترب . مشكالت الشباب وختليصهم من الصراع القيمي
  .منهم% 6ال دور للجامعة يف ذلك، يف حني تردد 

دور كليات التربية يف تنمية بعض القـيم  "بعنوان دراسة  )1992(الرمحن  دعب وأجرى
تنمية القيم لدى الطالب يف اتمـع  يف دور التربية معرفة  هاهدف"  هاتدعيمو لدى طالا

: املصري، باعتبار أن الوظيفة القيمية للتربية ال تقل أمهية عن وظـائف التربيـة املتعـددة   
 لسـنوات من مجيـع ا  البط 810عينة الدراسة  بلغت. وغريهااالقتصادية، والسياسية، 

عضو هيئة تدريس،  40الثالثة والرابعة، و سنتنيطالباً وطالبة من طالب ال 411الدراسية، 
أال دور طالباً وطالبة من الدبلوم اخلاص، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة  36و

تنمية القيم السياسية، والقـيم الدينيـة، والقـيم     لسنوات اإلعداد بكلية التربية يفواضحاً 
ا دور حمدود يف تنمية بعض القـيم  مأما التخصص واجلنس فكان هل ها،االجتماعية وتدعيم

  .هااملعرفية، وبعض القيم االقتصادية وتدعيم
التغيري يف نسق القيم لدى الشـباب اجلـامعي   "دراسة بعنوان ) 2004(وأجرى خليفة 
دف الدراسة إىل الوقوف على أهم االجتاهات والقيم السـلبية الـيت   ، "مظاهره وأسبابه
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تكونت عينة . ظهرت لدى الشباب اجلامعي يف السنوات األخرية والعوامل الكامنة وراءها

طالب جامعي يدرسون بعدد من الكليات النظرية والعلميـة جبامعـة   ) 300(الدراسة من 
وقد وجه الباحث إىل مجيع أفراد . القاهرة عضو هيئة تدريس جبامعة) 200(القاهرة، ومن 

العينة عدداً من األسئلة املفتوحة عن أهم القيم واالجتاهات السلبية اليت ظهرت بني الشباب 
أظهـرت  . اجلامعي يف السنوات األخرية والعوامل اليت أدت إىل ظهور هذه القيم السـلبية 

قيم واالجتاهات السلبية اليت انتشرت بـني  النتائج املتعلقة بعينة الطالب أن هناك كثرياً من ال
أمـا  . التدخني، االختالط اجلنسي، واالهتمام الزائد باملوضـة : الشباب اجلامعي من أمهها

النتائج املتعلقة بعينة هيئة التدريس، فقد دلت على أن أهم القيم السلبية اليت ظهرت هـي،  
م، فضالً عن انتشار األلفـاظ  اإلمهال، عدم االلتزام وعدم اجلدية، كذلك غياب حب العل

وتوصلت الدراسة إىل أن القيم السلبية ـ سواء أكانت اليت أقرها  . الغريبة عن الثقافة العربية
الطالب أم أعضاء هيئة التدريس ـ تكشف عن خلل واضح يف منظومة قـيم الشـباب    

يم السلبية، اجلامعي، إذ حدث نوع من التخلي عن العديد من القيم اإلجيابية وتبين بعض الق
  . بينت الدراسة أن للجامعة إسهاماً يف شيوع هذه احلالة. أو احتضاا

دور اجلامعات يف تنمية القيم عند الطلبـة ـ   "بدراسة عنواا ) 2004(وقام اخلطيب 
هدف الدراسة التعرف " استطالع آلراء مدرسي العلوم الشرعية ومدرسي العلوم  التربوية

لشرعية ومدرسي العلوم التربوية حول أهم األدوار اليت ميكـن أن  إىل آراء مدرسي العلوم ا
تكونت عينـة  . لتنمية القيم العربية اإلسالمية عند الطلبة) البيئة اجلامعية(تؤديها اجلامعات 

األردنيـة،  : (أستاذاً جامعياً يدرسون يف اجلامعات األردنيـة التاليـة  ) 86( الدراسة من 
صمم .  من التخصصات الشرعية والتربوية) األهلية، إربد األهليةالريموك، اهلامشية، الزرقاء 

حماور حول أدوار عناصر البيئة اجلامعية توصـلت نتـائج   ) 7(الباحث إستبانة مكونة من 
الدراسة إىل أن أهم العناصر املتعلقة بالبيئة اجلامعية اليت تسهم يف تنمية القيم لدى الطلبـة  

دور املـدرس، دور النشـاطات   : (يتها كانت كما يليمرتبة تنازليا على حسب درجة أمه
الطالبية، دور املناهج، دور األنظمة والتعليمات اجلامعيـة، دور الطلبـة ، دور اجلهـاز    

  ).اإلداري، وأخريا دور اخلدمات الطالبية
تقومي دور اجلامعة بوصفها نظامـاً يف  "بدراسة عنواا ) 2004(وقام األستاذ، ومحدان 
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دف الدراسة إىل تقومي دور البيئـة اجلامعيـة يف   "شباب من منظور قيمي بناء شخصية ال
تشكيل منظومة القيم لدى الطلبة وحبث عالقة ذلك ببعض املتغريات مثل اجلنس والتخصص 

اشتمل جمتمع الدراسـة علـى طلبـة    . ونوع اجلامعة ومستوى التحصيل واملنطقة السكنية
طالباً وطالبة ) 750(بلغت العينة . بغزة) ة، األزهراألقصى، اإلسالمي(اجلامعات الفلسطينية 

دلت النتائج على أن القيم األكثر إحلاحاً واليت يعاين الطلبة . اختريوا بطريقة عشوائية طبقية
القيم االقتصادية، فالقيم السياسية، فالقيم الثقافيـة،  : من نقصها وقصورها هي على التوايل

كما دلت النتائج ـ املتعلقة بأدوار عناصر البيئة اجلامعية  . فالقيم االجتماعية، فالقيم الدينية
: ـ على وجود فروق دالة يف آراء الطلبة حول مجيع أدوار البيئة اجلامعية تعزى إىل كل من

أما متغري نوع اجلامعة فقد ) دور األنشطة اجلامعية، ودور األستاذ اجلامعي، ودور املكتبات(
. األدوار وذلك لصاحل اجلامعة اإلسالمية أوالً، فاألقصى ثانياًكانت الفروق فيه دالة يف مجيع 

واقترح الباحثان يف اية الدراسة لفت أنظار أعضاء اهليئة التدريسية إىل أمهية التركيز على 
غرس القيم بأشكاهلا املختلفة، وضرورة أن تقوم اجلامعات بوضع خطط واضـحة املعـامل   

  .الطلبةحول األنشطة اليت تنمي القيم لدى 
من خالل عرض الدراسات السابقة، يالحظ أن هذه الدراسات ـ على أمهيتـها ـ مل    
حتاول أن تأخذ بعني االعتبار التغريات العاملية املعاصرة اليت بدأت مالمح تأثريها تظهر على 
اجلانب االجتماعي والثقايف والقيمي بشكل خاص لدى فئة الشباب اجلـامعي، واملتمثلـة   

ة واملعلوماتية، إذ مل جتر دراسات ميدانية يف البيئة األردنية ـ حبـدود علـم    بظاهرة العومل
الباحث ـ حول دور البيئة اجلامعية يف تشكيل اجلانب الثقايف والقيمي لدى طلبتها يف ظل  
هذه الظروف واملتغريات اجلديدة؛ ومن هنا فإن الدراسة احلالية ختتلف عن سابقاا؛ بأـا  

ى القضايا احلساسة واملهمة املتمثلة ببحث درجة إسهام البيئة اجلامعية حتاول أن تبحث إحد
الـيت  ) وفق تصورات أفراد عينة الدراسـة (يف تشكيل اجتاهات الشباب اجلامعي وقيمهم 

سوف تدرس عينة كبرية من جمتمع الدراسة الذي سيشمل الشباب اجلامعي يف اجلامعـات  
  .النتائج اليت ستسفر عنها هذه الدراسة األردنية الرمسية واخلاصة، لكي يركن إىل
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  مشكلة الدراسة وأسئلتها -4
احتدم اجلدل بني املنظرين والباحثني االجتماعيني حول الدور الثقـايف والقيمـي   
للجامعة، باعتبارها مؤسسة تربوية تعىن بالتربية والتنشئة االجتماعية، وما تسهم بـه  

لشباب اجلامعي وقيمهم، وخصوصاً يف ظل البيئة اجلامعية كذلك يف تشكيل اجتاهات ا
وال سيما يف ظل العوملـة  ) اتمع األردين(الظروف اليت متر بـها اتمعات اإلنسانية 

أثرهـا  ) البيئة اجلامعيـة (فثمة فريق يرى أن للجامعة . وما رافقها من ثورة معلوماتية
يف حني يرى فريق . وإسهامها الواضح يف ما يتبناه الشباب اجلامعي من قيم واجتاهات

آخر أن ما يتبناه الشباب اجلامعي من قيم واجتاهات تتعلق مبصادر التنشـئة األخـرى   
يف ) البيئة اجلامعية(وغريمها، وأن إسهام اجلامعة .. ومؤسساا، كاألسرة، واإلعالم، 
  .هذا اجلانب إسهام ضعيف للغاية

ولتها الكشف عن درجة إسـهام  وإزاء هذه اجلدلية تربز مشكلة الدراسة احلالية يف حما
البيئة اجلامعية يف تشكيل االجتاهات والقيم لدى الشباب اجلامعي يف األردن يف ظل العوملـة  
واملعلوماتية من خالل استطالع وجهة نظر شرحية كبرية من الشباب اجلـامعي األردين يف  

اختالف عـدد مـن   االجتماعية، والثقافية الفكرية، واالقتصادية والسياسية، وب: ااالت
  .املتغريات؛ كاجلنس، والكلية، واجلامعة، ومكان اإلقامة

  : وبناًء على ما سبق؛ حتاول الدراسة احلالية اإلجابة عن السؤالني اآلتيني
ما تصورات الشباب اجلامعي يف األردن لدرجة إسهام البيئة اجلامعيـة يف تشـكيل   . 1

االجتمـاعي، والثقـايف   : وماتية يف اـاالت االجتاهات والقيم لديهم يف ظل العوملة واملعل
  الفكري، واالقتصادي، والسياسي؟

هل ختتلف تصورات الشباب اجلامعي يف األردن لدرجة إسهام البيئـة اجلامعيـة يف   . 2
اجلنس، والكليـة،  : تشكيل اجتاهام وقيمهم يف ظل العوملة واملعلوماتية باختالف كل من

  واجلامعة، ومكان اإلقامة؟
  
  رضيات الدراسةف -5

  :طرحت الدراسة الفرضيات اآلتية
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يف تصورات  )α0.05≤(ـ ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
الشباب اجلامعي يف األردن لدرجة إسهام البيئة اجلامعية يف تشكيل اجتاهام وقيمهم يف ظل 

اجلنس، والكليـة، واجلامعـة،   : تالعوملة واملعلوماتية يف اال االجتماعي تعزى إىل متغريا
  .ومكان اإلقامة

يف تصورات  )α0.05≤(ـ ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
الشباب اجلامعي يف األردن لدرجة إسهام البيئة اجلامعية يف تشكيل اجتاهام وقيمهم يف ظل 

اجلنس، والكلية، واجلامعة، : تغرياتالعوملة واملعلوماتية يف اال الثقايف الفكري تعزى إىل م
  .ومكان اإلقامة

يف تصورات  )α0.05≤(ـ ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
الشباب اجلامعي يف األردن لدرجة إسهام البيئة اجلامعية يف تشكيل اجتاهام وقيمهم يف ظل 

اجلنس، والكليـة، واجلامعـة،   : تغرياتالعوملة واملعلوماتية يف اال االقتصادي تعزى إىل م
  .ومكان اإلقامة

يف  )α0.05≤(ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   ـ 
تصورات الشباب اجلامعي يف األردن لدرجة إسهام البيئة اجلامعية يف تشكيل اجتاهام 

اجلـنس،  : رياتوقيمهم يف ظل العوملة واملعلوماتية يف اال السياسي تعزى إىل مـتغ 
  والكلية، واجلامعة، ومكان اإلقامة

  
  مصطلحات الدراسة -6

  :استخدم الباحث جمموعة من املصطلحات تكتسب معىن خاصاً يف سياق هذا البحث وهي
هي جمموعة من املعايري واألحكام اليت تتكون لدى الفرد مـن خـالل    :القيم -6-1

حبيث متكنه من اختيار أهداف وتوجهـات   تفاعله مع املواقف واخلربات الفردية واجلماعية
حلياته، يراها جديرة بتوظيف إمكاناته، وتتجسد خالل االهتمامـات، أو االجتاهـات، أو   

  . السلوك العملي، أو اللفظي بطريقة مباشرة وغري مباشرة
مرحلة تارخيية من تطور العامل، جوهرها وجود جمموعة من الظـواهر   :العوملة -6-2
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ستجدات يف خمتلف مناحي احليـاة االجتماعيـة والثقافيـة واالقتصـادية     واملتغريات وامل

والسياسية، تؤدي إىل مزيد من الترابط والتداخل والتأثر والتأثري بني دول العامل املختلفـة،  
  .لرسم صورة العامل اجلديد

ة من الثورة التكنولوجية واالتصالية املتمثلة بالتجهيزات التقنية احلديث :املعلوماتية -6-3
حيث إنتاج املعلومات وحتويلها وختزينها وتوزيعها، وتسهيل وصـوهلا إىل مجيـع أرجـاء    

  .  األرض بسرعة ودقة متناهية
فئة اجتماعية تتمثل بالطلبة اجلامعيني يف اجلامعات  :الشباب اجلامعي يف األردن -6-4

يف  2004/2005 األردنية الرمسية واخلاصة ممن هم على مقاعد الدراسة يف العام الدراسي
  .مرحلة البكالوريوس والذين هم يف مستوى السنة األخرية

ـ ذلك الكيان االجتماعي الـذي  اجلامعية،  بالبيئة يقصد :البيئة اجلامعية -6-5  هيعيش
ـ ، ويتفاعل معهداخل احلرم اجلامعي الطالب اجلامعي  باألسـاتذة والطـالب،    اتكالعالق

واللجان الطالبيـة،   ،األنديةو ،الطالبيةواألنشطة س االحتادات واالواملناهج الدراسية، و
  . اخل....املكتبة، و

  
  أهداف الدراسة -7

  :دف هذه الدراسة إىل حتقيق اهلدفني اآلتيني
تعرف تصورات الشباب اجلامعي يف األردن لدرجة إسهام البيئة اجلامعية يف تشكيل  -1

االجتمـاعي، والثقـايف   : ة يف اـاالت االجتاهات والقيم لديهم يف ظل العوملة واملعلوماتي
  .الفكري، واالقتصادي، والسياسي

يف ) اجلنس، والكلية، واجلامعة، ومكان اإلقامة(الكشف عن أثر املتغريات املستقلة  -2
تصورات الشباب اجلامعي يف األردن لدرجة إسهام البيئة اجلامعية يف تشكيل االجتاهـات  

االجتمـاعي، والثقـايف الفكـري،    : لوماتية يف ااالت والقيم لديهم يف ظل العوملة واملع
  .واالقتصادي، والسياسي

  
  أهمية الدراسة -8

17



ماجد . د ..………….......................................................تصورات الشباب الجامعي في األردن 

  الزيود
  

  

  

 

 

  :تتمثل أمهية هذه الدراسة يف ما يلي
ندرة الدراسات يف البيئة األردنية يف جمال أثر البيئة اجلامعية يف النسق القيمي لـدى   -1

ضوء ظواهر حداثية جديدة، كظـاهرة   الطلبة، وإسهاماا يف تكوين اجتاهام وقيمهم يف
 .العوملة، والثورة املعلوماتية، يف حدود علم الباحث

اإلسهام يف تبصري اجلامعات باألدوار املنوطة ا لتنمية القيم لدى طلبتها وحتصينهم  -2
ضد الغزو الفكري واملادي السطحي من خالل تطوير الربامج اإلرشادية والتوعوية يف هذه 

 .  عزيزهااجلامعات وت
رامسي سياسات التعلـيم العـايل،   : يتوقع من هذه الدراسة اإلفادة لكل من -3

والقائمني على عمادات شؤون الطلبة يف اجلامعات، والقائمني على مؤسسات رعاية 
الشباب يف األردن، وكذلك الباحثني يف التغريات العاملية املعاصرة، كظاهرة العوملة 

الثقافة والقـيم والشـباب، والسـيما العوملـة الثقافيـة      واملعلوماتية، وعالقتهما ب
  .وانعكاساا على اتمعات

  
  حدود الدراسة -9

تقتصر نتائج هذه الدراسة على طلبة السنة األخرية يف مرحلة الشهادة اجلامعيـة  
يف اجلامعات األردنية الرمسية واخلاصة ممن هم علـى مقاعـد   ) البكالوريوس(األوىل 

، 2004/2005فصل الدراسي الثاين من العام الدراسي اجلامعي الدراسة خالل ال
وبذلك ال ميكن تعميم نتائج هذه الدراسة على جمتمعات أخرى؛ كطلبة املـدارس،  

  . وكليات اتمع، أو جامعات من أقطار أخرى
  

  منهج الدراسة ومجتمعها وعينتها وأداتها وإجراءاتها -10
  منهج الدراسة  -10-1

  .ملنهج الوصفي ألنه يالئم غايات حتقيق أهداف الدراسة احلاليةاعتمد الباحث ا
  الدراسة مجتمع -10-2
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 )األردنينيمن ( الرمسية واخلاصة األردنيةجمتمع الدراسة من طلبة اجلامعات  تكون

واملسـجلني يف الفصـل    البكالوريوس،ممن هم يف مستوى السنة األخرية يف مرحلة 
يوضح و. وطالبة طالباً) 33981(الغ عددهم والب 2004/2005الدراسي الثاين 

 واجلامعـة، حسـب اجلـنس،    علـى توزيع أفراد جمتمع الدراسة ) 1(اجلدول رقم 
  .الكلية، ومكان اإلقامةو

  
  )1(رقم  اجلدول

  2004/2005والكلية، ومكان اإلقامة للعام الدراسي  واجلامعة، حسب اجلنسعلى أفراد جمتمع الدراسة  توزيع
  

  اإلقامة مكان الكليـة اجلامعـة اجلنـــس

 18591  مدينــة13860 علميــة22664 حكوميـة16330  ذكـور
*48%67%41%55% 

 15390  ريــف20121  إنسانيـة11317  خاصـة17651  إنـاث
52%33%59%45% 

 33981  اموع33981  اموع33981  اموع33981  اموع
100%100%100%100% 

  .النسبة املئوية من جمموع اتمع الكلي* 

  
  الدراسة عينة -10-3
من % 5ل هذه العينة نسبة شكطالباً وطالبة، وت) 1699(الدراسة من  عينة تكونت    
 وقـد . العينة بالطريقة الطبقية العشوائية وفق التوزيع املتناسب توقد اختري الدراسة،جمتمع 

أفراد عينة الدراسة  توزيع) 2(اجلدول رقم يوضح و. راسيةكانت وحدة االختيار الشعبة الد
  .اإلقامةومكان ) الكلية(حسب اجلنس واجلامعة، والتخصص  على
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  الزيود
  

  

  

 

 

  )2(رقم  دولاجل
  ومكان اإلقامة) الكلية(اجلنس واجلامعة والتخصص  حسبعلى عينة الدراسة  أفراد توزيع

  
  اإلقامــة مكـان الكليــــــة اجلامعــــــة ـــساجلنـــ

  ذكـور
817

  علميــة 1133 حكوميـة
693

  مدينــة
930 

*48% 67%41%55% 

 إنــاث
882

  خاصـة
566

  إنسانيـة
1006

  ريــف
769 

52%33%59%45% 

  اموع
1699

  اموع
1699

  اموع
1699

  اموع
1699 

100%100%100%100% 

  .لعينةمن اموع الكلي ل املئويةالنسبة  *

  
  الدراسة أداة -10-4
 واملعلومـات ستبانة جلمع البيانات إأملت طبيعة هذه الدراسة ضرورة بناء أداة على شكل  لقد

  : األداة من خالل قيام الباحث باخلطوات التالية يتوقد بن ،ولتحقيق أهداف الدراسة
ـ  ظليف واالجتاهات لدى الشباب مراجعة األدب املتعلق بالقيم ): 1( والثـورة   ةالعومل

والدراسـات   واألحباثاطلع الباحث على العديد من املصادر واملراجع  كذلك. املعلوماتية
  .دور اجلامعات الثقايف والقيمياملتعلقة مبوضوع 

دراسة استطالعية دف بناء أداة الدراسة من خالل القيـام   بإجراءقام الباحث ):  2(
ع الشباب اجلامعي دف التعرف إىل القضايا احلرة اهلادفة م واحلواراتبعدد من اللقاءات 

انتباههم وتلقي املزيد من املالحظات واملعلومات مما سـاعد الباحـث    وتثرياليت تشغلهم 
  .بشكلها النهائي هاإعداد أداة الدراسة وتصميم يف ةكبري مساعدة

ـ وبعد ، )بنداً 40تكونت من(لألداة  األوليةبعد إعداد الصيغة ): 3( ة عرضها على جلن
  .بنداً) 32(اختصرت بعد التحكيم إىل . من احملكمني

  األداة صدق -10-4-1
ذوي اخلـربة  عرضها على هيئة من احملكمـني  بمن صدق حمتوى الباحث أكد ت
 لقياسـها، ؛ إلبداء الرأي يف كل جمال من ااالت اليت وضعت األداة اصصتخاإلو
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 اللغةل فقرة من حيث غ كوومدى مناسبة الفقرات للمجاالت املنضوية حتتها وص

الباحث بإجراء  قام وقد. ، وصدق معلومااهاواملعىن، ومدى تكامل األداة واتساق
 عـدد جلنة احملكمني ومالحظام حىت أصبح أعضاء التعديالت يف ضوء اقتراحات 

 وللتحقق من صـدق املضـمون  . فقرة) 32(ستبانة يف صورا النهائية الفقرات ا
للمجـال  ) الدرجـة الكليـة  (فقرة باألداء  كلارتباط معامالت الباحث استخرج 
  .ذلك) 3(اجلدول رقم يبني و. إليه املنتمية

  
  )3(رقم  اجلدول

  الكليكل جمال باألداء على اال  فقراتارتباط  معامالت
  

  باالاالرتباط  معامل  الفقرة رقم  اال
  الداللة إحصائيةمستوى

 

ـي
ــ

عـ
تما
الج
ا

  

10.4200.000
20.5260.000
30.3200.000
40.9130.000
50.8710.000
60.9220.000
70.8980.000
80.4520.000

ايف
لثق
ا

 
ري
ـك
فـ
ال

  

10.8460.000
20.6030.000
30.6300.000
40.6680.000
50.6030.000
60.8660.000
70.2750.001
80.6470.000

دي
صا
القت
ا

  

10.2640.002
20.4450.000
30.7590.000
40.7720.000
50.8080.000
60.8120.000
70.7840.000
80.7390.000

اس
سي
ال

ــ
ـ

 ـي

10.7170.000
20.5510.000
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ماجد . د ..………….......................................................تصورات الشباب الجامعي في األردن 

  الزيود
  

  

  

 

 

  باالاالرتباط  معامل  الفقرة رقم  اال
  الداللة إحصائيةمستوى

 
30.5710.000
40.4100.000
50.4920.000
60.3010.000
70.6220.000
80.6160.000

  
، أو قـل ذات داللة إحصائية، وهي أ صدقأن معامالت ال) 3( رقممن اجلدول  يالحظ
وآراء احملكمني دليالً  ،األداة بناءتبعت يف ااعتربت اإلجراءات اليت  بذا، و)0.3(تساوي 

فقرات األداة على النحـو   عنجابات أفراد عينة الدراسة إ حتصح وقد .على صدقها
  :اآليت
جابة اليت لإل) 4(الدرجة  ،"جداً عالية درجة"جابة اليت متثل إلل) 5(طيت الدرجة أع ـ
 لإلجابة) 2(الدرجة ، "متوسطة درجة"اليت متثل  لإلجابة) 3(الدرجة ، "عالية درجة"متثل 

 يف( ".جـداً  منخفضة درجة"جابة اليت متثل لإل) 1(الدرجة ، و"منخفضة درجة"اليت متثل 
  )تعكس الدرجاتة، الفقرات السلبي حالة
الباحـث   ميز، املتخصصني يف القياس والتقومي من احملكمني هيئةخالل اللجوء إىل  منو
  : اآليتدرجات يف تفسري نتائجه املتعلقة باألداة على النحو  ثالثبني 
متثـل  ): 3.67 -2.34(من ، متثل درجـة إسهام منخفضة) : 2.33ـ   1(من  ـ

  .متثل درجة إسهام عاليـة): 5.00 ـ 3.68(من ، درجة إسهام متوسطة
  :جابات مبا يليهذا السلّم التصنيفي لإل تربير وميكن
ىل ثالث فئات إ) 5(العظمى  الدرجةالباحث باعتماد هذا املقياس من خالل تقسيم  قام

 اليت تقع ضمن املـدى  املتوسطات، وبذلك فإن مجيع )5ـ   1(متساوية ضمن املدى من 
كمـا أن  . جـداً املنخفضـة  الدرجة أو  لدرجة املنخفضة،تقع يف مدى ا) 2.33ـ   1(

تقـع يف مـدى الدرجـة    ) 3.67ـ   2.34(تقع ضمن املدى  اليتاملتوسطات احلسابية 
تقـع  ) 5.00ـ   3.68(املتوسطة، وأخرياً فأن املتوسطات احلسابية اليت تقع ضمن املدى 
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  .العالية والعالية جداً تنيمدى الدرج يف

  األداة ثبات -10-4-2
على أداة الدراسة، قام الباحث بتطبيق االختبـار   احملكمونإجراء التعديالت اليت اتفق عليها  عدب

من خارج (وطالبة من طلبة كلييت اآلداب والعلوم يف اجلامعة اهلامشية  طالباً) 88(على عينة قوامها 
 Cronbach كرونباخل الفاوقد قام الباحث حبساب معامل الثبات لألداة وفقاً ملعادلة . )الدراسةعينة 

Alpha) (ألداة اثبات، بلغ معامل ثبات  حلسابAlpha) =0.90 (  وتشري هذه النتيجة إىل معامـل
  . احلالية الدراسةومناسب ألغراض  ثبات عالٍ

  الدراسة اءاترإج -10-5
عينة الدراسة من طلبة اجلامعات ممن هم يف مستوى السنة األخرية يف مرحلة  اختيار بعد
 الدراسيبدأ الباحث بتوزيع أداة الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام  وس،البكالوري
  :على النحو التايل 2004/2005

وشعبها بالتعاون مع سكرتريات عمـداء   هاوضبطقام الباحث بتحديد أمساء املواد . 1
قائمـة  بتسجيل أرقام املواد وشعبها يف قوائم، متثل كل  الباحثقام  إذالكليات واألقسام، 
  .أرقام املواد عشوائياً ارمث اخت. واإلنسانية العلميةكلية من الكليات 

) 1750( منها وزعا على أفراد العينة، وبلغ عدد م اإلستباناتقام الباحث بتوزيع . 2
 اسـتبانة ) 16( أمهل منهااستبانة، ) 1735(منها  ما استرجعبلغ عدد اواستبانة، 

) 1699( ذا أصبحت العينة القابلـة للتحليـل  لعدم تعبئتها بالشكل املطلوب، وب
  .األصليمن جمتمع الدراسة %)  5(، متثل استبانة

على )اإلحصائي SٍSPSبرجمية (احلاسوب  عد إدخاهلا يفب اإلحصائيةاملعاجلة  أجريت. 3
التحليل اإلحصائي  أجريالعينة اليت  أفرادبلغ عدد  إذعينة الدراسة اليت استوفت إجاباا، 

  .طالباً وطالبة) 1699(هلا 
  اإلحصائية المعالجة -10-6

استخدم الباحـث   وفرضياا، لدراسةسؤايل ااملعاجلات اإلحصائية ذات الصلة ب إلجراء
 السـؤال لإلجابة عن ة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارياإلحصاء الوصفي املتمثل ب

 سـؤال لإلجابة عن  )Way Anova - 4(الرباعي  التبايناستخدم الباحث حتليل ، واألول 
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  .دراسة املستقلةالتغريات مب دراسة الثاين، املتعلق ال
  ومناقشة النتائج الدراسة نتائج -11

؛ لتحقيق أهدافها، وبعد حتليل البيانـات  والفرضيات عدداً من األسئلة الدراسة طرحت
  :يتاآلجاءت النتائج على النحو 

 الشـباب تصورات  ما :ؤال األولالمتعلقة باإلجابة عن الس النتائج -11-1 
يف تشكيل االجتاهات والقيم لديهم اجلامعي يف األردن لدرجة إسهام البيئة اجلامعية 

االقتصادي، والثقايف الفكري، واالجتماعي، : ااالتيف يف ظل العوملة واملعلوماتية 
  السياسي؟و

ات املعيارية لكـل  املتوسطات احلسابية واالحنراف حسبتهذا السؤال فقد  عن ولإلجابة
األربعـة،   مبجاالا وعن كل فقرة من فقرات االستبانةربعة، األ دراسةال جمال من جماالت

  .توضح ذلك )7، 6، 5، 4(اجلداول ذوات األرقام و
  المجال االجتماعي -11-1-1
ال االجتماعي املتعلقـة بتصـورات الشـباب    ) 4( رقم اجلدول نيبيترتيب فقرات ا

يف تشـكيل  ردن، من أفراد عينة الدراسة، لدرجات إسهام البيئة اجلامعيـة  األ يفاجلامعي 
تنازلياً، كما يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات  ترتيباًاجتاهام وقيمهم 

  .االهذا 
  

  )4(رقم  اجلدول
  فقرات اال االجتماعي  نع اجلامعيةاحلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة إسهام البيئة  املتوسطات 

  
 رقم
  الفقرة

  الفقـرة  حمتـــوى
درجة
 اإلسهام

 متوسط
  االستجابة

 االحنراف
 املعياري

3 
،)اخل....اللباس، وقصة الشـعر،(العاملية بني الطلبةاملوضاتشيوع

 64. 4.89  عاليـة .السائدة يف اتمعوتقاليدنااملخالفة لعاداتنا

1 
على أساس)مع بعضهم، أو مع األساتذة(على التعاملالطلبةعتشجي

  76. 4.84  عاليـة .من الصدق والشفافية والوضوحبدالًاملنفعة واملصلحة،
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 رقم
  الفقرة

  الفقـرة  حمتـــوى
درجة
 اإلسهام

 متوسط
  االستجابة

 االحنراف
 املعياري

5 
على قضاء أوقام يف التعامل مع وسـائل االتصـالالطلبةتشجيع

بـدالً مـن   ) الفضائيات، احلاسوب، اإلنترنت(واملعلومات احلديثة 
 .األسرةائلية املألوفة والتفاعل معاجللسات الع

 53. 3.15  متوسطة

8 
على التعاون والتكافل االجتماعي، بدالً من الفرديـةالطلبةتشجيع
 35. 3.02  متوسطة .واألنانية

2 
االجيابية حنو املرأة ودعمها يف الوصول إىل مراكز صـنعالنظرةتعزيز

: خمتلـف اـاالت  احلياة العامة للمجتمـع يف   يفالقرار واملشاركة 
 .والسياسيةاالجتماعية والثقافية واالقتصادية

 36. 3.02  متوسطة

4 
الطلبة باالنتماء للمجتمع احمللي، والتفاعـل والتواصـلشعورتعزيز
  80. 2.23 منخفضة .معه

6 
الطالب االجيابية حنو األسرة، والتقيد بتقاليدها فيما يتعلقنظرةتعزيز

  81. 2.22 منخفضة .اخل...تشم، أو اختيار األصدقاءاحملباللباسبااللتزام

7 
الدين يف حياة الطلبة، وتشجيعهم على االلتزام بتعاليمه يفدورتفعيل

 81. 2.21 منخفضة .سلوكهم اليومي

  44. 3.20 متوسطة  للمجـــــــالاملــــوزوناملتوســــــــط

  
تصور أفراد عينة  عالية من اإلسهام يف ةدرج احتلت) 3(أن الفقرة رقم  النتائج أظهرت

 ألناملرحلة العمرية ألفراد عينة الدراسـة،   طبيعةالدراسة، ورمبا يعزى السبب يف ذلك إىل 
واألفكار اجلديدة وأكثـر حرصـاً علـى     للموضاتعنفوان الشباب جيعلهم أكثر تقبالً 

حد، وهو حرم اجلامعة، لذلك وامكان  جيمعهموالطالبات  بسيما أن الطالوال مواكبتها، 
يف هذا اـال  لعادتنا وتقاليدنا أمر شائع، و املخالفةن انتشار هذه املوضات والتقليعات فإ

يف اجلامعات العربية أصبحت منطـاً   الطالبمظاهر  أن) "177، 2002(احلوات  يذكر
ازدادت يف جامعاتنا األردنية منذ انتشـار البـث    املظاهرويعتقد الباحث أن هذه  "أمريكياً

وتتفق هذه النتيجـة مـع دراسـة     .من القرن املاضي األخرين يف العقد الفضائي يف األرد
اجلامعات (من حيث وجود خلل يف منظومة القيم لدى طالب اجلامعات ) 2004خليفة، (

وشيوع الكثري من القيم السلبية بني الطلبة، كالتدخني، واالهتمـام الزائـد   ) العربية عموماً
  .اخل..باملوضة،

رمبا يعزى ذلـك إىل طبيعـة   . اليت نالت درجة عالية من اإلسهام )1(تليها الفقرة رقم 
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املـواد   يفن الطلبة غالباً ما يتطلعون إىل احلصول على درجات مرتفعة ألاجلامعية،  الدراسة
وأحياناً اللجوء إىل أسلوب النفاق لتحقيق األساتذة،  جماملةالدراسية، مما يضطر بعضهم إىل 
على أساس تبادل املنافع من خالل تبادل  زمالئهملتعامل مع ا غايام ومآرم، وقد يكون

ويرى الباحث أن من اخلطورة مبكان استمرار هذا . وغريهااملقررات الدراسية وامللخصات، 
  .خارجها مالبيئة اجلامعية، أ داخلأكان ذلك النمط من العالقات، سواء 

مبعىن أن  ،سطة من اإلسهاممتو مرتبةفقد احتلت ) 2، 8، 5(أما الفقرات ذوات األرقام 
ـ    عناصرها كلأفراد عينة الدراسة يعتقدون أن البيئة اجلامعية ب  ويلاملاديـة واملعنويـة ال ت

السبب إىل أن القضايا املتعلقـة بالتفاعـل مـع     يعزىورمبا . االهتمام الكايف ذه القضايا
حنو املـرأة ـ رغـم     ةاإلجيابيوتعزيز النظرة  االجتماعي،األسرة، قضايا التعاون والتكافل 

احلديث عنها يف الكثري من املسـاقات التدريسـية يف    جيريال  ثانويةأمهيتها ـ هي قضايا  
ها، كما يؤكـد  يلإالعلمية منها، إال أن احلديث عنها، أو التلميح  والسيمابعض الكليات، 

من خالل التصريح املباشر من املدرسني عن قيمهم يف حجـرات   يكون) 1981حسني،(
أمـا  . العارض عن قيمهم يف مواقف خارج نطاق حجرة الـدرس  املدرسنيراسة، أو تعبري الد

القرار، فمن املالحظ  صنعاملتعلقة بإعطاء دور أكرب للمرأة يف الوصول إىل مراكز ) 2(الفقرة رقم 
أن انتخابـات احتـادات الطلبـة يف     يالحظ إذأن اتمع األردين بطبعه ما زال جمتمعاً ذكورياً، 

احلـال يف   يطابع عشائري وذكوري كما ه ذاتامعات األردنية على سبيل املثال ما زالت اجل
  . عموماً اتمع األردين

فقد اعترب أفراد عينـة الدراسـة أن إسـهامها    ) 7، 6، 4(األرقام  ذواتلفقرات ا أما
يعزى سـببها إىل ضـعف    أنمن املمكن ) 4(، فالفقرة رقم )من وجهة نظرهم(منخفض 
اهلوة الـيت  عن  فضالًهذا  ا،ل والتفاعل بني اجلامعات األردنية واتمعات احمليطة التواص

فرمبـا يعـزى   ، )6(أما الفقرة رقـم  . العمليتعيشها هذه اجلامعات بني النظرية والتطبيق 
. اإلرشادي والتوعوي الذي تقوم به اجلامعات يف هذا اإلطار الدورالسبب فيها إىل ضعف 

من عناصر البيئة اجلامعية ـ   اًهمم اًعنصربوصفهم أفراد عينة الدراسة ـ   أن فضالً عنهذا 
من نزعات االسـتقاللية  هذه املرحلة املراهقة وما تتسم به  مرحلةما زالوا يعيشون 
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مسألة التقيد بالتقاليد األسـرية، فيمـا يتعلـق     فإنعن األسرة والوالدين، وبالتايل 

تعترب ـ يف عرفهم ـ مسألة شخصـية     جلامعةاباللباس، أو اختيار األصدقاء داخل 
فقد نالت درجة منخفضة من  )7( مـرقأما الفقرة  .تقع خارج نطاق رقابة األسرة

عينة الدراسة، ورمبا يعزى سبب ذلك إىل ضعف الدور  أفراداإلسهام من وجهة نظر 
  .نأيف هذا الش اجلامعيةالذي تقوم به البيئة 

يف األردن لدرجة إسهام البيئـة   اجلامعيورات الشباب أشارت النتائج املتعلقة بتص وقد
كانـت  أن درجة اإلسـهام   إىليف اال االجتماعي تشكيل اجتاهام وقيمهم اجلامعية يف 
 الدراسـة ورمبا تعزى هذه النتيجة إىل طبيعة تصورات أفراد عينة . )3.20(بلغت  متوسطة

  .لفقرات هذا اال
  المجال الثقافي الفكري -11-1-2
بتصـورات   املتعلقـة أدناه ترتيب فقرات اال الثقايف الفكري ) 5(رقم  اجلدول يبني

عـن  اجلامعيـة   البيئـة الشباب اجلامعي يف األردن من أفراد عينة الدراسة لدرجات إسهام 
 واالحنرافـات بني املتوسطات احلسـابية  تترتيباً تنازلياً، كما  فقرات اال الثقايف الفكري

  .رات هذا االاملعيارية لفق
  

  )5(رقم  اجلدول
  فقرات اال الثقايف الفكري نع اجلامعيةاحلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة إسهام البيئة  املتوسطات

  
 رقم
 الفقرة

  الفقــــرة حمتــــــوى
درجة
 سهاماإل

 متوسطة
 االستجابة

 االحنراف
  املعياري

7 
ماره لدى الطلبة، والتخطيطالوقت واستثاحترامتنمية

  13. 4.99  عاليـة .املسبق إلجناز األعمال

2 
اللغة اإلجنليزية، واإلعالء من شأا أكثر استخدامتشجيع

  43. 4.94  عاليـة .من اللغة العربية

5 
على االنفتاح على احلضارات األخرى،الطلبةتشجيع

  44. 4.94  عاليـة .املختلفةميان بأمهية احلوار بني الثقافاتإلوا

8 
اليت تتعارض مع القيم الدينية واالجتماعيةاألغاينرواج

  25. 3.62  متوسطة .بني الطلبة
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 رقم
 الفقرة

  الفقــــرة حمتــــــوى
درجة
 سهاماإل

 متوسطة
 االستجابة

 االحنراف
  املعياري

3 
باملخاطر النامجة عن التقنيات احلديثة الطلبةتوعية

القيمية  وآثارها) الساتاليت، احلاسوب، اإلنترنت(
 .واألخالقية

  40. 3.00  متوسطة

6 
لفكرية من خالل تفعيل قوانني محاية امللكية اسياسةترويج

تصوير الكتب، ( اجلامعيهذه السياسة يف اتمع 
 ...).األحباث،

  41. 3.00  متوسطة

1 
الثقافية الوطنية للطالب وفق القيم والتقاليداهلويةتشكيل

  45. 2.98  متوسطة .العربية اإلسالمية

4 
 سالمية باعتبارهاإلمشرقة عن الثقافة العربية اصورةعطاءإ

  47. 2.07  منخفضة .رهابإوعنفثقافة سالم وحضارة، ال ثقافة

  25. 3.69 عاليـة للمجـــــــالاملــــوزون املتوسـط

ة عالية من اإلسهام لدى درجاحتلت ) 5، 2، 7(النتائج أن الفقرات ذوات األرقام  أظهرت
ذلك إىل  ورمبا يعزى السبب يف) 7(الفقرة رقم  يفبلغ أعلى متوسط لإلجابة . أفراد عينة الدراسة

اجلامعية األردنية اليت تعتمد نظام الساعات املعتمدة، وما يترتب على  احلياةطبيعة أمهية الوقت يف 
 فضالً عنااللتزام باألوقات احملددة للمحاضرات واالمتحانات والتقيد مبواعيدها،  أمهيةذلك من 

وضـمن   احملددة،عيدها ضرورة التخطيط املسبق من قبل الطالب لتسجيل املواد الدراسية يف موا
ورمبا يعزى السبب يف ذلك ) 2(تليها الفقرة رقم . ختطيط مسبق بني الطالب ومرشده األكادميي

العلمية منها ـ تدرس موادهـا باللغـة     الكلياتإىل أن معظم اجلامعات األردنية ـ وال سيما  
ريس الرمسية األوىل فيها اجلامعات تنص على أن لغة التد هذهاإلجنليزية، فعلى الرغم من أن قوانني 

يف  نفذيف بعض احلاالت اخلاصة استخدام غريها من اللغات، إال أن ما ي جيوزهي اللغة العربية، و
 ...االستثناء وإلغاء القاعـدة  تطبيق" ،)74، 2003السورطي، (كما يذكر  األحيان،كثري من 

 واجلماعاتيس تعرض األفراد لغة للتدربوصفها ومن املخاطر النامجة عن تدريس اللغات األجنبية 
كـذلك  و الثقايف،إىل مشكالت نفسية واجتماعية عديدة، بسبب االنفصام اللغوي واالزدواج 

  ".م يف دعم التبعية الثقافية واحلضارية للغرباسهاإل
هذا األمر، وذه الدرجة،  يفيعزى سبب إسهام البيئة اجلامعية  فرمبا) 5(رقم  الفقرةأما 

الطلبـة العـرب واملسـلمني     مناجلامعية يف األردن حيث يوجد الكثري  إىل طبيعة احلياة
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أبناء اتمع األردين متساحمة  طبيعةن أليف هذه اجلامعات،  ةساواألجانب على مقاعد الدر

ترتبط بعالقات ثقافية وأكادميية مع  األردنيةأن اجلامعات  فضالً عن. ومنفتحة على اآلخرين
 املهـم اإلقليمية والعاملية، يضاف إىل ذلك الدور  والثقافيةميية الكثري من املؤسسات األكاد

  . فرة يف مكتبات هذه اجلامعاتااملتو نترنتاإلشبكة  تؤديهالذي 
فقد احتلت مرتبة متوسطة مـن اإلسـهام،   ) 1، 6، 3، 8(أما الفقرات ذوات األرقام 

هذه الفقرة، وـذه  اجلامعية يف مضمون  البيئةيعزى سبب إسهام  رمبا) 8(م ـفالفقرة رق
على بعض التجمعات الطالبيـة يف احلـرم    يقتصرالدرجة، إىل أن جمال رواج هذه األغاين 

أمـا  . أثناء أوقات االستراحةيف و التدريسية،اجلامعي فقط وألوقات حمددة خارج القاعات 
د من وجهة نظر أفـرا  مضموا،كانت درجة إسهام البيئة اجلامعية يف  فقد) 3(الفقرة رقم 

قصور دور البيئة اجلامعية ،  إىلعينة الدراسة، بدرجة متوسطة، ورمبا يعزى السبب يف ذلك 
التوعية باملخاطر النامجة عن  يفمقررات وأساتذة ومجعيات طالبية وندوات وحماضرات، من 

بان الدور املناط باجلامعـة ـ البيئـة     علماً. هذه التقنيات يف النواحي األخالقية والقيمية
بدرجة أكرب حلماية الشباب  -يعتقد الباحث كما-عية ـ يف هذا اال جيب أن يكون  اجلام

ملواجهة ما يبث عرب هذه التقنيـات ليكـون    لديهماجلامعي من خالل تعزيز التفكري الناقد 
  .وقيمهقادراً على التمسك ويته وثقافته 

يعـزى السـبب يف   احتلت درجه متوسطة من اإلسهام، ورمبا  فقد) 6(أما الفقرة رقم 
الفقرة رقم  أما. امللكية الفكرية يف األردن ما زال يف بداياته محايةذلك إىل أن تفعيل قوانني 

وقد  الدراسة،احتلت درجة متوسطة من اإلسهام أيضاً من وجهة نظر أفراد عينة  فقد) 1(
يـز  وتعز االنتماءيعزى السبب يف ذلك إىل قصور دور اجلامعة ومؤسساا يف غرس روح 

ظل الـتغريات العامليـة    يفاهلوية الثقافية العربية اإلسالمية لدى الطلبة، ويعتقد الباحث أنه 
على اجلامعات العربية ـ   لزاماًاملعاصرة، وما جنم عنها من مشكالت أخالقية وقيمية بات 

عويـدات،  (وهذا ما أكـده   مضى،األردنية ـ االهتمام ذا اجلانب أكثر من أي وقت  
إىل تسارع رهيب يف الـتغريات   أدتاأن ثقافة العوملة، وطبيعة عصر املعلوماتية من ) 1997

للتكيف معها هي العملية التربوية،  قائالطرالثقافية، وحتول هائل يف القيم والثقافة وأن أجنع 
  .وعلى رأسها التعليم اجلامعي
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م إىل مـن اإلسـها   منخفضةيعزى سبب حصوهلا على درجة  فرمبا) 4( رقمأما الفقرة 
اإلسالمية، باعتبارهـا   العربيةقصور اجلامعة ـ البيئة اجلامعية ـ يف توضيح حقيقة الثقافة   

محالت التشويه الغربية يف  أنسيما وال رسالة سالم وأمن وحوار، ال ثقافة عنف وإرهاب، 
مما يستدعي ضرورة توضيح هـذه   هلا،الثقافة العربية اإلسالمية تتواصل يف كيل االامات 

مـن خـالل    خارجهـا  مداخل القاعات التدريسية، أأكان ذلك قيقة للطالب، سواء احل
  . اخل...الندوات واحملاضرات واألحباث

األردن من أفراد عينـة   يفبلغت الدرجة الكلية لتصورات الشباب اجلامعي  وقد
فقرات  نع لديهمتشكيل االجتاهات والقيم الدراسة لدرجة إسهام البيئة اجلامعية يف 

املرتفعة، ورمبا تعزى هذه النتيجة )3.69(بلغت  الفكري درجة عالية الثقايفال ا 
املسـتجدات الثقافيـة، واألفكـار     واملستمر للطلبة مـع إىل طبيعة التفاعل املتواتر 

فضالً عن اهتمام عناصر البيئة اجلامعية باجلانب الثقايف والفكري للطلبـة   ،ةيثااحلد
   .قافيةوتوعيتهم مبخاطر العوملة الث

  المجال االقتصادي -11-1-3
بتصورات الشباب اجلامعي يف  املتعلقةترتيب فقرات اال االقتصادي ) 6(رقم اجلدول  يبني

تشكيل االجتاهات والقيم لديهم اجلامعية يف  البيئةاألردن من أفراد عينة الدراسة لدرجات إسهام 
  .املعيارية لفقرات هذا اال حنرافاتواالترتيباً تنازلياً، كما يبني املتوسطات احلسابية 

  
  )6( رقم اجلدول

  فقرات اال االقتصادي نع اجلامعيةاحلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة إسهام البيئة  املتوسطات 
  

  رقم
 الفقرة

  الفقـــــرة  حمتـــــوى
درجة
 سهاماإل

 متوسط
  االستجابة

 االحنراف
  املعياري

 4.99.13 عاليـة .االستهالك بني الطلبةثقافة انتشار 1

2 
اليت تنتجها الشركات)كاأللبسة مثالً(البضائعماركات شيوع

  42. 4.95  عاليـة .بني الطلبةالواسعةالعاملية ذات الشهرة

8 
بربامج التصحيح االقتصادية وخماطرها وانعكاسااالطلبة توعية

 49. 2.96  متوسطة .ةوالبطالكالفقرالسلبية على الناس
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  رقم
 الفقرة

  الفقـــــرة  حمتـــــوى
درجة
 سهاماإل

 متوسط
  االستجابة

 االحنراف
  املعياري

7 
التواكل لدى الطلبة من خالل زيادة اعتمادهم علـىروح بث

دون جهد أو ....) األحباث التصوير،خدمات (اخلدمات اجلامعية 
 .عناء

 50. 2.95  متوسطة

3 
املنافسة بني الطلبة يف الدراسـة، والتحصـيل،أسلوبشيوع

 53. 2.94  متوسطة ).مثالًاالنتخابات(واألنشطة الطالبية

  46. 2.04 منخفضة .الطالب اإلجيابية حنو قيم العمل واإلنتاج واإلجنازنظرة تعزيز 5

6 
باملخاطر النامجـة عـن االرتبـاط باالتفاقيـاتالطالبتوعية

اتفاقية اجلات، منظمـة  ( املاحنةاالقتصادية الدولية، واملؤسسات 
 ).اخل...التجارة احلرة، صندوق النقد الدويل

  51. 2.01  منخفضة

4 
الطلبة االجيابية حنو القطاع اخلاص باعتبـاره يقـدمنظرة تعزيز

 53. 2.00  منخفضة  .القطاع احلكومي العاممناخلدمات بشكل أفضل وأسرع

  32. 3.10 متوسطة للمجـــــــالاملــــوزوناملتوســــــــط

  
ـ   اإلسهامعالية من  درجةاحتلتا ) 2، 1( تنيأن الفقر النتائج أظهرت ة لدى أفـراد عين

الشباب الـذين  فئة اجلامعة، فهم من طلبة الدراسة، ورمبا يعزى السبب يف ذلك إىل طبيعة 
هواتف  مألبسة ذات ماركات جتارية عاملية، أ اجلديدستهويهم كل جديد، سواء أكان هذا ي

العاملية يف عصر العوملة يعتمد على تسـويق   الشركاتأن اقتصاد  سيماوال اخل، ...خلوية 
، )السرعة، السهولة، البسـاطة (تركيزه على ثالثية  خاللعنصر الشباب، من منتجاته على 

يف نفوسـهم   هاوبالتايل انتشار هـذه الرتعـة وشـيوع    االستهالك،مما يدفع الشباب إىل 
والتوعوي يف هـذا   اإلرشاديأن تقوم اجلامعات بدورها  ضرورةووجدام، مما يستدعي 

  . هماجلانب امل
ـ  سهامفكانت درجة اإل) 3، 7، 8(ام ذوات األرق الفقراتأما  لفقرة افيها متوسطة، ف

منها مـا يتعلـق    أسباب،يعزى السبب يف حصوهلا على هذه الدرجة لعدة  رمبا) 8(رقم 
مـن خـالل    احلـديث بطبيعة ختصصات الطلبة، وال سيما العلمية منها، حيث يصـعب  
 التوعـوي قصور اجلانب احملاضرات التدريسية عن األمور االقتصادية واالجتماعية، كذلك 

ـ  أمهيةعدم إيالء الطالب أنفسهم فضالً عن ذا اجلانب، ـلجامعات يف هلالتثقيفي  هذا ـل
يعـزى   قداليت ) 7(تليها الفقرة رقم . م مل يدخلوا معترك احلياة العملية بعدألاملوضوع، 

31



ماجد . د ..………….......................................................تصورات الشباب الجامعي في األردن 

  الزيود
  

  

  

 

 

سبب حصوهلا على هذه الدرجة إىل اعتماد بعض الطلبـة علـى زمالئهـم يف تصـوير     
امللخصات، أو اعتمادهم على اخلدمات اليت تقدمها بعض املكاتب؛ كخدمات  اضرات،احمل

ال تعـين أن البيئـة   النتيجة إال أن هذه . اخل...وعمل األحباث، وتأمني امللخصات التصوير،
 يفتعمل على بث روح التواكل لدى الطلبة باملطلق، فاألمر خيضع لطبيعة الطلبـة   ةاجلامعي

يعزى السـبب يف   ورمبا. درجة متوسطة من اإلسهام) 3(لت الفقرة رقم وقد نا. هذا األمر
وهي اليت حتـدث   ،عموماًذلك إىل روح املغالبة املتأصلة يف اإلنسان العريب ـ األردين ـ   

) املغالبـة (أسلوب املنافسة،  نإ إذ، )طبيعة العقل العريب(عنها حممد عابد اجلابري يف كتابه 
الطالب وحماولتهم احلصول على  يتعلق بتحصيلأكان ذلك سواء يشيع بني طلبة اجلامعات، 

انتخابـات االحتـادات   عند إجـراء  ) روح املنافسة(تشيع هذه الروح  و، املراتب األوىل
  .األخرىاجلامعية األنشطة يف  مالطالبية، أ

 كما يراهافقد احتلت مرتبة منخفضة من اإلسهام ) 4،6،5( أما الفقرات ذوات األرقام
رمبا يعزى سبب حصوهلا على هذه الدرجة إىل ضـعف دور اجلامعـة   . عينة الدراسةأفراد 

 عينـة سيما أن أفـراد  وال يف تعزيز قيم العمل واإلنتاج واإلجناز، ) البيئة اجلامعية عموماً(
ومن . الطلبة بنيالدراسة رأوا أن البيئة اجلامعية تسهم بدرجة عالية يف نشر ثقافة االستهالك 

سيما أن وال  الطلبة،حث ضرورة تعزيز قيم العمل واإلنتاج واإلجناز يف نفوس هنا يرى البا
يعزى السبب  قد اليت) 6(تليها الفقرة رقم . بغرجمتمعنا األردين ما زال يعاين من ثقافة ال

وال سيما يف توضيح الصـورة   األردنية،إىل ضعف الدور التوعوي يف اجلامعات  نتيجتهايف 
  .وأدوارها املعلنة واخلفية العومليةمعي حول هذه املنظمات احلقيقية للشباب اجلا

منخفضة من اإلسهام، وقد يعزى السبب يف ذلـك   درجة) 4(وأخرياً نالت الفقرة 
 تتأصـل قناعـات  مشاريع اخلصخصة يف األردن بدأت يف مرحلة متأخرة، ومل  أنإىل 

امعات أن تسهم يف اخلاص، ويعتقد الباحث أن على اجل بالقطاعالكثري من األردنيني 
يف للقطاع العـام  نه الرديف احلقيقي ألحنو هذا القطاع،  اإلجيابيةتعزيز نظرة الطالب 
   .دعم االقتصاد األردين

الدرجة الكلية لتصورات الشباب اجلامعي يف األردن من أفراد عينة الدراسـة   بلغت وقد
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ـ م تشكيل االجتاهات والقيم لـديه البيئة اجلامعية يف  إسهاملدرجة  فقـرات اـال    نع

  . )3.10(بلغت  االقتصادي درجة متوسطة
  المجال السياسي -11-1-4
ترتيب فقرات اال السياسي املتعلقة بتصورات الشباب اجلـامعي يف  ) 7( اجلدول يبني
تشكيل االجتاهات والقـيم   من أفراد عينة الدراسة لدرجات إسهام البيئة اجلامعية يف األردن
  .االزلياً، كما يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات هذا تنا ترتيباً لديهم

  

  )7( رقم اجلدول
  فقرات اال السياسي  نع اجلامعيةاحلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة إسهام البيئة  املتوسطات 

  

 رقم
 الفقرة

  الفقـــــرة  حمتـــوى
درجة
 سهاماإل

 متوسط
 االستجابة

  االحنراف
  املعياري

6 
ماركات جتاريـة،(يف نفوس الطلبةوتعزيزهاالرموز العامليةنشر

 47. 4.69  عاليـة ).اخل...ورياضية،عمالت عاملية، رموز فنية

5 
والتوجيه السياسي لدى الطلبـة بسـبب تعـددالوعيتشتت
  83. 4.42  عاليـة ).اخل...اإلنترنت،األساتذة، االحتادات الطالبية،(مصادره

 3.21.66 متوسطة .بظاهرة العوملة وأبعادها وأهدافها وخماطرهاالطلبةتوعية 4

3 
على التمسك باملبادئ والثوابـت الدينيـة والقوميـةالطلبةتشجيع
  85. 3.17  متوسطة .والوطنية

  3.02.34 متوسطة  .املواطنة لدى الطلبة واملسؤولية جتاههاروحتنمية 2

8 
جيابيةاإلالقومية لدى الطلبة من خالل تعزيز النظرةالروحبث

  78. 2.30 منخفضة .العربيةللوحدة مع البالد

7 
على التفاعل مع القضايا واألحداث اجلارية علىالطلبةتشجيع

 63. 2.25 منخفضة .عن آرائهم حبريةوالتعبريالساحة العربية واإلسالمية

1 
منظمات حقوق(املنظمات غري احلكومية جيابية جتاهإلالطلبة انظرةتعزيز

 47. 2.05 منخفضة ).اخل...النسائية، العفو الدولية،املنظماتاإلنسان،

 3.13.33 متوسطة للمجـــــــالاملــــوزوناملتوســــــــط

  
مـن   عاليـة احتلت مرتبة ) 6(أن الفقرة رقم  املتعلقة باال السياسي النتائج أظهرت

أن للبيئـة   إىلورمبا يعزى السبب يف هذه النتيجة . الدراسةاإلسهام يف تصورات أفراد عينة 
يف  اًكبري اًدور شابة،اجلامعية، عموماً، واتمعات الطالبية خصوصاً، مبا حتتويه من عناصر 
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ماركات  معاملية، أ عمالت مرياضية، أ مانتشار هذه الرموز، سواء أكانت رموزاً فنية، أ
يـذكر   ـ كمـا   مألل الشباب على هذه الرموز ورمبا يكون السبب يف إقبا. جتارية

)Lehmann, 1963 (تليها الفقرة رقم . أكثر تقبالً لآلراء واألفكار اجلديدة)الـيت قـد  ) 5 
حقيقة املعاناة اليت يعيشـها الطالـب    إىلحسب اعتقاد الباحث ـ  على ـ   تهاتعزى نتيج

موقف فكري وسياسـي  على بلورة  قدرتهاجلامعي من تشتت الوعي السياسي لديه وعدم 
عدم تبلـور الشخصـية    فضالً عن والعاملية، اإلقليميةحمدد إزاء الكثري من القضايا احمللية و

وال ونقدها وتقييم وجهات النظر املختلفة،  األمورعلى متحيص  ينالناقدة لدى الطلبة القادر
معيـة،  داخـل البيئـة اجلا  أكان ذلك سواء  وكثرية،سيما أن مصادر هذا الوعي متعددة 

. اخل...نترنت،اإل ماالحتادات الطالبية، أ مأما يصرح به األساتذة،  مكاملقررات الدراسية، أ
يف تكوين الروح النقدية لدى االهتمام والعناية  اجلامعات يبويرى الباحث هنا ضرورة أن تل

  .هاوحتليل الطلبة ليكونوا قادرين على نقد هذه املصادر
اإلسهام من وجهة نظر  منفقد احتلت مرتبة متوسطة ) 2، 3، 4(أما الفقرات ذوات األرقام 

 االهتمـام سبب هذه النتيجة إىل أن هذه الفقرات ـ على أمهيتها ـ مل تنل    يعزىالطلبة، ورمبا 
 فضالً عنمنها،  العلميةالكايف، رمبا، بسبب طبيعة الربامج الدراسية يف بعض الكليات، وال سيما 

يما يف ما يتعلق باجلوانـب  ـس والي يف البيئة اجلامعية نفسها، رشادي والتوعوضعف الدور اإل
ــ كمـا ورد يف دراسـة    ) Readings( وتتفق هـذه النتيجة مع ما ذكره. القيمية والثقافية

ـ من هبوط املهمة الثقافية للجامعات، إذ يذكر بأن اجلامعات أصـبحت  ) 1998فرجاين، (
 .للثقافة يف ظل العوملة شركات كربى ال متتلك أدواراً

ة منخفضة من اإلسـهام،  درجفقد احتلت ) 1، 7، 8( األرقامأما الفقرات ذوات 
يعزى السبب يف بلوغها هذه الدرجة إىل تراجع فكـرة القوميـة    رمبا) 8(فالفقرة رقم 

 أمـا . عموماً يف ظل الظروف السياسية الراهنة يف العامل العريب واملنطقة خصوصاً العربية
إىل احملاذير األمنية اليت خيشى األساتذة والطلبـة   النتيجةتعزى هذه  مبافر) 7(الفقرة رقم 

أن الشباب العريب عموماً يعيش حالة مـن اليـأس إزاء    فضالً عنعموماً الوقوع فيها، 
رائهم من خالل التظـاهرات  آا متنع الطلبة من التعبري عن أل العربية،األنظمة السياسية 
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ويعتقد الباحث أن هذا األمر يكرس يف نفـوس الشـباب    .حبرية قناعاموالتعبري عن 

نالت درجة  فقد) 1(م ـأما الفقرة رق. يف الصراعات القيمية ويوقعهمأزمات نفسية، 
اإلجيابية إىل قصور اجلامعات يف تعزيز نظرة الطلبة  ذلكمنخفضة أيضاً، قد يعلل سبب 

  .الدراسة عينةأفراد جتاه هذه املنظمات من وجهة نظر 
الدرجة الكلية لتصورات الشباب اجلامعي يف األردن من أفـراد عينـة الدراسـة     بلغت وقد
  .) 3.13( بلغت متوسطةفقرات اال السياسي درجة  نإسهام البيئة اجلامعية ع لدرجات

  األربعةااالت  يفدرجة إسهام البيئة اجلامعية 
يارية لدرجة إسـهام البيئـة   املع واالحنرافاتيتصل مبقارنة املتوسطات احلسابية  ما ويف

 األربعـة، ااالت تشكيل االجتاهات والقيم لدى الطلبة من وجهة نظرهم يف اجلامعية يف 
االت ) 7(ن اجلدول رقم وعلى األداة ككل، يبيا وفقترتيب امتوسطا.  

  
  )7( رقم اجلدول

   الكليةاة واألد األربعة ااالت يف ةواالحنرافات املعياري احلسابية املتوسطات
  

  املعياري االحنراف احلسايباملتوسط  الترتيب اــــــال اال رقم
.3.2044 2 االجتماعـــــي 1
.3.6925 1 الفكريالثقافـــي 2
.3.1032 4 االقتصـــــادي 3
.3.1333 3 السياســــــي 4
.3.2829االتـي للمجــالكلوعـــام

  
 يف الدراسـة، تصورات أفـراد عينـة    وفقإسهام البيئة اجلامعية، يتعلق بدرجة  ما ويف

الثقايف الفكري  اال، فقد بلغت أعلى درجة إسهام يف الكليةاألداة  يفااالت األربعة، و
، وجاء اـال  )درجة متوسطة( الثانيةبينما جاء اال االجتماعي يف املرتبة ). درجة عالية(

احتل اال االقتصادي املرتبة الرابعـة   وأخرياً، )درجة متوسطة(ة السياسي يف املرتبة الثالث
تشـكيل   فإن الدرجة الكلية إلسهام البيئة اجلامعية يف أخرى، وبعبارة )درجة متوسطة(واألخرية 

تعزى هذه النتيجة  قد. تصورام كانت متوسطة وفق الدراسةلدى أفراد عينة  االجتاهات والقيم
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وقد تعزى أيضاً إىل مدى قصـور  . يف نفوس أفراد عينة الدراسة ااالت إىل أولوية إسهام هذه
اجلامعات وعناصر البيئة اجلامعية خصوصاً يف تنمية القيم االقتصادية والسياسـية لـدى الطلبـة    

  ).2004األستاذ ومحدان، (وتطويرها، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 
 تصوراتختتلف  هل :ثاني التالي نصهال السؤالعن  بةجاالنتائج المتعلقة باإل -11-2

تشكيل االجتاهات والقيم لديهم الشباب اجلامعي يف األردن لدرجة إسهام البيئة اجلامعية يف 
  مكان اإلقامة؟والكلية، واجلامعة، واجلنس، : كل من باختالفيف ظل العوملة واملعلوماتية 

واالحنرافات املعيارية إلجابات  احلسابيةاملتوسطات  تعن هذا السؤال استخرج لإلجابة
. األربعة وفق مـتغريات الدراسـة   الفرعيةاالختبار الكلي، وجماالته  نأفراد عينة الدراسة ع

  .توضح ذلك) 14، 12، 10، 8(واجلداول 
  االجتماعيالمجال  -11-2-1

عية يف لدرجة إسهام البيئة اجلام احلسابيةعلى دالالت الفروق بني املتوسطات  وللوقوف
) 8(رقـم  االجتماعي، يبني اجلدول  االيف وقيمهم أفراد عينة الدراسة تشكيل اجتاهات 

: األربعـة املتوسطات احلسابية واحنرافاا املعيارية، باختالف املتغريات املستقلة  بنيالفروق 
  .اجلامعةومكان اإلقامة، واجلنس، والكلية، 

  
  )8( رقم اجلدول

  اال االجتماعييف  ئة اجلامعيةبيإسهام ال لدرجة األربعةاملتغريات  وفقحنرافات املعيارية واال املتوسطات احلسابية
  

  املعياري االحنراف احلسايباملتوسط اجلامعة اإلقامةمكان اجلنس  الكلية

ـة
ــ

ــ
يـ
علم

ـر  
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

كـ
ذ

  

  مدينة
3.08.37  رمسية
3.12.21  خاصة
3.10.31  كلي

  ريف
 3.84.77  يةرمس

3.41.68  خاصة
3.68.77  كلي

  كلي
3.54.74  رمسية
3.27.53  خاصة
3.43.68  كلي

ـ ـ ـ 3.08.17  رمسية مدينةـ
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  املعياري االحنراف احلسايب املتوسط اجلامعة اإلقامةمكان اجلنس  الكلية

3.06.25 خاصة
3.08.19  كلي

  ريف
3.08.17  رمسية
3.06.21 خاصة
3.07.19  كلي

  كلي

3.08.17  رمسية
 3.06.22 خاصة

3.08.19  كلي

ــ
ــ

لـ
ك

ــ
ـي
ـ

  

  مدينة
3.08.28  رمسية
3.10.22 خاصة
3.09.26  كلي

  ريف
3.46.67  رمسية
3.22.51 خاصة
3.37.63  كلي

  كلي
3.30.58  رمسية
 3.17.43 خاصة
3.26.53  كلي

ساني
إن

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

ـة
ــ

ــ
  

ـر
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ذك
  
  مدينة

3.27.51  رمسية
 3.50.62 خاصة
3.32.54  كلي

  ريف
3.09.16  رمسية
3.65.76 خاصة
3.24.49  كلي

  كلي
3.17.38  رمسية
3.58.70 خاصة
3.28.51  كلي

ثـ
أن

ــ
ــ

ـ
ـى
ــ

ـ
  

  مدينة
3.08.16  رمسية
3.07.20 خاصة
3.08.17  كلي

  ريف
3.07.20  رمسية
3.07.19 خاصة
3.07.20  كلي

  كلي
3.08.18  رمسية
3.07.19 خاصة
3.07.19  كلي

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
كل

ي
  

  مدينة
3.16.36  رمسية
3.20.42 خاصة
3.17.38  كلي

  ريف
 3.08.18  رمسية
3.28.55 خاصة
3.14.35  كلي
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  املعياري االحنراف احلسايباملتوسط اجلامعة اإلقامةمكان اجلنس  الكلية

  كلي
3.12.29  يةرمس

3.24.49  خاصة
3.15.36  كلي

لـ
ك

ـ
ـي
ـ

  

ـر
ــ

ذك
  

  مدينة
3.20.47  رمسية
3.27.45  خاصة
3.22.46  كلي

  ريف
3.43.65  رمسية
3.51.72  خاصة
 3.46.67  كلي

  كلي
59. 3.33  رمسية

3.40.62  خاصة

3.35.80  كلي

ثـ
أن

ـى
ــ

ــ
ــ

ــ
  

  مدينة
3.08.17  رمسية

3.07.21  خاصة
3.08.18  كلي

  ريف
3.07.19  رمسية
3.07.20  خاصة

3.07.19  كلي

  كلي
3.08.18  رمسية

3.07.20  خاصة
3.07.19  كلي

ـي
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

كل
  

  مدينة
3.13.33  رمسية
3.16.35  خاصة

3.14.34  كلي

  ريف
3.24.49  رمسية

3.25.53  خاصة
3.24.51  كلي

  كلي
3.19.43  رمسية
3.21.46  خاصة

3.20.44  كلي

  
الدراسـة يف   عينـة  أفراداختالف املتوسطات احلسابية لفئات ) 8(من اجلدول  يالحظ

اـال   يفيف تشكيل االجتاهات والقـيم لـديهم   تقديرام لدرجة إسهام البيئة اجلامعية 
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 التبـاين حتليل  الباحث وللوقوف على داللة الفروق بني املتوسطات، استخدم. ياالجتماع
  .يبني ذلك) 9(للمجال االجتماعي، واجلدول رقم )  WAY ANOVA4- ( الرباعي
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  )9( رقم اجلدول
  عياال االجتما عنالبيئة اجلامعية  إسهام درجة على املتغريات املستقلة التباين الرباعي ألثر حتليل نتائج

  

 املربعات جمموع  التباين مصدر
درجات
 احلرية

 متوسط
 املربعات

  ف قيمة
 مستوى
  الداللة

 709. 139.  0.002 1 0.002  الكلية
 000. 191.674 28.358 1 28.358  اجلنس
 000. 34.240 5.066 1 5.066 اإلقامة مكان
 036. 4.402 651. 1 651.  اجلامعة
 797. 066. 0.0009 1 0.0009 اجلنس xالكلية
 000. 40.392  5.976 1 5.976 مكان اإلقامةxالكلية
 000. 35.683 5.279 1 5.279 مكان اإلقامةxاجلنس
 000. 38.433 5.686 1 5.686 مكان اإلقامةxاجلنسxالكلية
 000. 49.878 7.379 1 7.379 اجلامعةxالكلية
 008. 7.129  1.055 1 1.055 اجلامعة xاجلنس
 000. 44.004 6.510 1 6.510 اجلامعةxاجلنسxالكلية
 496. 464. 0.006 1 0.006 اجلامعةxاإلقامة مكان
 000. 22.627  3.348 1 3.348 اجلامعةxمكان اإلقامةxالكلية
 328. 957. 142.  1 142. اجلامعةxمكان اإلقامةxاجلنس

ــة ــنس xالكلي ــانxاجل مك
 000. 21.114 3.124  1 3.124 اجلامعةxاإلقامة

   148. 1632 241.455  اخلطأ
    1648 8309.078  الكلي

  
 :النتائج املتعلقة ذا اال ما يأيت أظهرت

مـتغري   ىلإيعـزى  ) α0.05≤(ذي داللة إحصائية عند مسـتوى   أثرعدم وجود  ـ
واإلنسانية تساوت تصورام  يةالعلم الكلياتفراد عينة الدراسة من طلبة أمبعىن أن . الكلية

علـى   - تعزى هذه النتيجة قد. تشكيل اجتاهام وقيمهمجلامعية يف لدرجة إسهام البيئة ا
واإلنسانية يعيشـون يف البيئـة    العلميةإىل أن الطلبة من الكليات  - حسب اعتقاد الباحث

من عناصـر ماديـة ومعنويـة،     حتتوي، فالبيئة اجلامعية، مبا ها، ويف الظروف نفسهانفس
األندية واللجان، و الطالبية، واالس، واالحتادات كاألساتذة، والطالب، واملناهج الدراسية
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من خالل بثها الكـثري   ،تشكيل اجتاهات الطلبة وقيمهماخل، تسهم يف إحداث ...املكتبة،و

إجيابيـة،   مسـلبية، أ  أكانـت من القيم واألمناط السلوكية والعادات واألذواق، سـواء  
وختتلـف   .اخل...الدين ماألسرة، أ مأء، قيم االنتما ماألنانية، أ مكاملوضات، وقيم التعاون أ

من عـدم   ) 1985العمري، وجردات، ونشوايت، (هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 
قدرة البيئة اجلامعية على التأثري يف قيم الطلبة رغم الفترة الطويلة نسبياً الـيت يقضـوا يف   

  .اجلامعة
متغري اجلـنس،   ىلإيعزى  )α0.05≤(داللة إحصائية عند مستوى  ذيوجود أثر  ـ
اال االجتماعي  يفجابات أفراد عينة الدراسة إ متوسطاتذات داللة إحصائية يف  فروقٍو

هذه النتيجة أن تصورات الطلبة الذكور لدرجة إسهام البيئـة   وتعين. لصاحل الطلبة الذكور
ذه النتيجة إىل تعزى ه وقدلديهم أكثر من الطالبات، تشكيل االجتاهات والقيم اجلامعية يف 

مـن  أكان ذلـك  وتفاعالً مع عناصر البيئة اجلامعية، سواء  حركةأن الطلبة الذكور أكثر 
مـن خـالل املشـاركة يف     م، أمن الطلبـة زمالئهم  مع مخالل عالقام مع األساتذة، أ

فهم أكثر اطالعاً ومعرفة يف مدى إسهام البيئة  من مثو. اخل....الطالبية،واللجان  االحتادات
  . من غريهموالثقايف القيمي اجلانب  يفاجلامعية 
مـتغري مكـان    ىلإيعزى ) α0.05≤(أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى  وجود ـ

اـال   يفجابات أفراد عينة الدراسـة  إمتوسطات  يفذات داللة إحصائية  فروقٍواإلقامة، 
تصورات الطلبة املقيمني  وتعين هذه النتيجة أن. يف الريف املقيمنياالجتماعي لصاحل الطلبة 

لديهم أكرب من الطلبـة  تشكيل االجتاهات والقيم البيئة اجلامعية يف  إسهاميف الريف لدرجة 
حسب على تعزى هذه النتيجة إىل أم ـ طلبة الريف ـ يعتربون،    قدوالقيمني يف املدن، 

ديدة ختتلـف يف  اجلامعية تبث وتعزز لديهم أمناطاً وسلوكيات ج البيئةالباحث، أن  اعتقاد
تربوا عليها يف حميط األسرة، وبالتايل فهم يشـعرون بفـروق بـني     اليتالغالب عن تلك 

ن اجلامعات ألواتمع اجلامعي الذي غالبا ما يأخذ صفة جمتمع املدينة،  القروية،جمتمعام 
) Lehmann, 1966(وتتفق هذه النتيجة مع ما ذكره  .تقع يف معظمها داخل املدن األردنية

من أن الطلبة يف اية الدراسة اجلامعية تتشكل لديهم آفاق أكثـر اتسـاعاً وأقـل مـيالً     
  .للتوجهات التقليدية
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متغري اجلامعـة،  إىل يعزى ) α0.05≤(أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى  وجود ـ
اال االجتماعي  يفجابات أفراد عينة الدراسة إ متوسطاتفروق ذات داللة إحصائية يف و
مبعىن أن طلبة اجلامعات اخلاصة يرون أن البيئة اجلامعية تسهم . اخلاصةاحل طلبة اجلامعات لص
يعزى سـبب   قدلديهم أكثر من طلبة اجلامعات احلكومية، وتشكيل االجتاهات والقيم يف 

يف اجلامعات اخلاصة األردنية ذات إمكانيات أفضل مـن   اجلامعيةذلك إىل أن طبيعة البيئة 
نوعية الطلبة فيها غالباً ما يكونون من طبقات اجتماعية ذات دخل  فضالً عن حيث املرافق،

أن الطلبة فيها غالباً ما يعيشون حياة مجعية، من خـالل اخـتالطهم    فضالً عنعال، هذا 
اكتسام القيم من  فرصةفإن  ومن مثاليت تقلهم إىل أماكن سكناهم،  احلافالتعضهم يف بب

  .أكرب من زمالئهم يف اجلامعات احلكوميةتكون بدرجة ية بيئتهم اجلامع ومنبعضهم، 
أثر ذي داللة إحصائية يف تصورات الطلبة لدرجة إسهام البيئـة اجلامعيـة يف    وجود ـ

الكلية ومكـان اإلقامـة، واجلـنس    : تعزى إىل التفاعالت اآلتيةتشكيل اجتاهام وقيمهم 
لية واجلامعـة، اجلـنس واجلامعـة،    واجلنس ومكان اإلقامة، والك والكليةومكان اإلقامة، 
والكلية ومكان اإلقامة واجلامعة، والكلية واجلنس ومكان اإلقامة  واجلامعة،والكلية واجلنس 

  .واجلامعة
  الفكري الثقافيالمجال  -11-2-2

البيئة اجلامعية يف  إسهامعلى دالالت الفروق بني املتوسطات احلسابية لدرجة  وللوقوف
يبني اجلـدول   الفكري،لدى أفراد عينة الدراسة يف اال الثقايف يم تشكيل االجتاهات والق

املستقلة  املتغرياتالفروق بني املتوسطات احلسابية واحنرافاا املعيارية، باختالف ) 10(رقم 
  .اجلامعةوالكلية، اجلنس، مكان اإلقامة، : األربعة

  

  ) 10( رقم اجلدول
  اال الثقايف الفكري يفيئة اجلامعية بإسهام ال لدرجةاملتغريات األربعة  وفقرية واالحنرافات املعيا املتوسطات احلسابية

  

  املعياري االحنراف احلسايباملتوسط  اجلامعة اإلقامةمكان اجلنس  الكلية

ــ
ــ

لمي
ع

ــ
ــ

ــ
ـة
ـ

ـر  
كـ
ذ

  

  مدينة
3.60.14 رمسية
3.60.11 خاصة
3.60.13 كلي
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  املعياري االحنراف احلسايباملتوسط اجلامعة اإلقامةمكان اجلنس  الكلية

  ريف
3.60.14 رمسية
3.62.00 خاصة
 3.60.12 كلي

  كلي
3.60.14 رمسية
3.61.08 خاصة
3.60.13 كلي

ىأنث
  

  مدينة
3.58.20 رمسية
3.59.16 خاصة
3.58.19 كلي

  ريف
3.59.17 رمسية
3.59.17 خاصة
3.59.17 كلي

  كلي
3.58.18 رمسية
3.59.17 خاصة
3.59.18 كلي
ـي
ــ

ــ
ــ

ــ
لـ
ك

  
  مدينة

3.59.18 رمسية
 3.59.15 خاصة
3.59.17 كلي

  ريف
3.59.16 رمسية
3.60.14 خاصة
3.60.15 كلي

  كلي
3.59.17 رمسية
3.60.14 خاصة
3.59.16 كلي

ــ
يـ
سان
إن

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ـ
ـة

  

ــ
كـ
ذ

ــ
ــ

ــ
ــ

ـر
ـ

  

  مدينة
 4.01.54 رمسية
 3.85.20 خاصة
 3.85.50 كلي

  ريف
 3.56.24 رمسية
3.60.18 خاصة
3.58.22 كلي

  كلي
 3.83.50 رمسية
3.53.19 خاصة
3.73.42 كلي
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  املعياري االحنراف احلسايباملتوسط  اجلامعة اإلقامةمكان اجلنس  الكلية

ـى
ــ

ثـ
أن

  

  مدينة
3.63.15 رمسية
3.53.18 خاصة
3.53.16 كلي

  ريف
3.53.27 رمسية
3.63.00 خاصة
3.53.23 كلي

  كلي
3.53.21 رمسية
3.63.15 خاصة
 3.53.19 كلي

ـي
ــ

ــ
كل

  

  مدينة
3.83.45 رمسية
3.53.19 خاصة
3.73.39 كلي

  ريف
3.53.26 رمسية
3.81.15 خاصة
3.57.22 كلي

  كلي
3.70.40 رمسية
3.59.17 خاصة
 3.66.34 كلي

ــ
ــ

لـ
ك

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ـي
  

ـر
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

كـ
ذ

  

  مدينة
3.79.43 رمسية
3.59.16 خاصة
3.72.38 كلي

  ريف
 3.58.18 رمسية
3.61.14 خاصة
3.59.17 كلي

  كلي
3.70.36 رمسية
15. 3.60 خاصة
3.66.31 كلي

ــ
ــ

ــ
ثـ
أن

ـى
ــ

  

  مدينة
3.58.18 رمسية
3.59.17 خاصة
3.59.18 كلي

3.58.21 رمسية ريف
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  املعياري االحنراف احلسايباملتوسط اجلامعة اإلقامةمكان اجلنس  الكلية

3.60.15 خاصة
3.58.19 كلي

  كلي
3.58.19 رمسية
3.59.16 خاصة
3.59.18 كلي

ـي
ــ

ــ
لـ
ك

  

  مدينة
3.68.34 رمسية
3.69.17 خاصة
3.65.29 كلي

  ريف
3.58.20 رمسية
3.60.14 خاصة
 3.59.18 كلي

لي
ك

  
3.63.28 رمسية
3.59.16 خاصة
3.62.25 كلي

  
الدراسة  عينة أفراداختالف املتوسطات احلسابية لفئات ) 10(رقم من اجلدول  ويالحظ

الثقـايف   اـال تشكيل اجتاهام وقيمهم يف يف تقديرام لدرجة إسهام البيئة اجلامعية يف 
ـ  حتليلالباحث لى داللة الفروق بني املتوسطات، استخدم وللوقوف ع. الفكري ن ـالتباي
  .ذلك) 11(ويبني اجلدول رقم  ،)WAY ANOVA4-  (  يـالرباع
  

  )11( رقم اجلدول
  يف اال الثقايف الفكري البيئة اجلامعية إسهام درجة على املتغريات املستقلة األربعة التباين الرباعي ألثر حتليل نتائج

  

  املربعات جمموع  التباين مصدر
درجات
 احلرية

متوسط
 املربعات

  ف قيمة
 مستوى

  داللةال
 001. 10.448 555.  1 555.  الكلية
 000. 19.802 1.053 1 1.053  اجلنس
 000. 15.846 842. 1 842. اإلقامة مكان
 003. 8.875 472. 1 472.  اجلامعة
 001. 10.134 539. 1 539. اجلنس xالكلية
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  املربعات جمموع  التباين مصدر
درجات
 احلرية

 متوسط
 املربعات

  ف قيمة
 مستوى

  داللةال
 000. 21.483  1.142 1 1.142 مكان اإلقامةxالكلية
 000. 15.909 846. 1 846. مكان اإلقامةxاجلنس
مكـانxاجلـنسxالكلية
 000. 17.900 952. 1 952.  اإلقامة

 000. 12.610 670. 1 670. اجلامعةxالكلية
 000. 18.847  1.002 1 1.002 اجلامعة xاجلنس
 000. 19.460 1.035 1 1.035 عةاجلامxاجلنسxالكلية
 000. 29.792 1.584 1 1.584 اجلامعةxاإلقامة مكان
xمكـان اإلقامـةxالكلية
 000. 27.531  1.464 1  1.464  اجلامعة

xمكـان اإلقامـةxاجلنس
 000. 17.416  926.  1  926.  اجلامعة

مكـانxاجلـنس xالكلية
 001. 11.307 601.  1 601. اجلامعةxاإلقامة

   0.005 1632 86.768  اخلطأ
    1648 11461.297  الكلي

  
 :النتائج املتعلقة ذا اال ما يأيت أظهرت

متغري الكليـة،   ىلإيعزى ) α0.05≤(أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى  وجود ـ
اـال الثقـايف    يفجابات أفراد عينة الدراسة إ متوسطاتفروق ذات داللة إحصائية يف و

اعتقـاد   وفـق مبا تعزى هذه النتيجـة ـ   ور. اإلنسانية الكلياتالفكري لصاحل الطلبة يف 
اإلنسانية أكثر تفاعالً مع عناصر البيئة اجلامعية، وأكثـر   الكلياتـ إىل أن طلبة  الباحث

اجلامعي عموماً، وذلك بسبب طبيعة الربامج الدراسية، اليت غالباً  احلرمداخل  اًخربة واطالع
أن أوقـات   عن فضالًالثقافية، هذا صلة باألمور املتعلقة باجلوانب الفكرية و ذاتما تكون 
 طلبـة لديهم تسمح هلم باإلطالع والتفاعل مع البيئة اجلامعية أكثر من زمالئهم من  الفراغ

  .الكليات العلمية
متغري اجلـنس،   ىلإيعزى ) α0.05≤(أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى  وجود ـ
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اـال الثقـايف    يفدراسة جابات أفراد عينة الإ متوسطاتفروق ذات داللة إحصائية يف و

اعتقاد  وفق -تعزى هذه النتيجة إىل أن الطلبة الذكور،  قدو. الذكورالفكري لصاحل الطلبة 
البيئة اجلامعية وعناصرها املختلفة، ورمبا يعزى سبب مع من اإلناث  تفاعالًأكثر  - الباحث
 أماماليت ال تضع القيود  )األردنية(إىل طبيعة األسرة العربية  - يف رأي الباحث -األمر هذا

معظم  يفا إالذكور يف عالقام االجتماعية ويف حرية احلركة داخل البيت وخارجة، بل 
هلا من احملـاذير   ايةاألحيان تشجعهم على ذلك، يف حني تضع القيود والعراقيل وقوائم ال 

  .ة العائلةوالعراقيل أمام اإلناث حرصاً منها على مسع
مـتغري مكـان    ىلإيعزى ) α0.05≤(لة إحصائية عند مستوى أثر ذي دال وجود ـ

اـال   يفجابات أفراد عينة الدراسـة  إمتوسطات  يففروق ذات داللة إحصائية واإلقامة، 
ويعتقد الباحث أن السبب يف ذلك، رمبـا،  . يف املدن املقيمنيالثقايف الفكري لصاحل الطلبة 

عناصر  يفمن طلبة الريف  اًفهم أكثر خربة وإطالعيف املدن،  املقيمنييعزى إىل طبيعة الطلبة 
 فهم أكثر معرفة وخربة يف ما تسهم به البيئة اجلامعية يف جمال القـيم  من مثوالبيئة اجلامعية 
  . من نظرائهم لديهم واالجتاهات

متغري اجلامعـة،   ىلإيعزى ) α0.05≤(داللة إحصائية عند مستوى  ذيوجود أثر  ـ
اـال الثقـايف    يفجابات أفراد عينة الدراسة إ متوسطاتية يف فروق ذات داللة إحصائو

ورمبا تعزى هذه النتيجة إىل أن اجلامعات الرمسيـة  . الرمسية اجلامعاتالفكري لصاحل طلبة 
التخصصات اإلنسانية ذات العالقة باال الثقايف الفكـري، يف حـني    لكاألردنية حتتوي 

العلمية والقليل من التخصصات اإلنسانية الـيت  على التخصصات  اخلاصةتقتصر اجلامعات 
ـ . األردينحيتاجها السوق  دوراً  ؤديويعتقد الباحث أن املناهج املقررة والربامج الدراسية ت

 رمسية أوسـع جمـاالً  البيئة اجلامعية يف اجلامعات األردنية التعترب إسهام اجلامعة، و يفكبرياً 
  .امة حجمهاحبكم ضخ اخلاصةمن اجلامعات تنوعاً أكثر و

أثر ذي داللة إحصائية يف تصورات الطلبة لدرجة إسهام البيئـة اجلامعيـة يف    وجود ـ
مجيع التفـاعالت الثنائيـة    ىلإتعزى ) α0.05≤(عند مستوى تشكيل اجتاهام وقيمهم 

  .والثالثية والرباعية
  االقتصاديالمجال  -11-2-3
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 يف اجلامعيةلدرجة إسهام البيئة  على دالالت الفروق بني املتوسطات احلسابية وللوقوف
رقم  دولـاجلن لدى أفراد عينة الدراسة يف اال االقتصادي، يبي تشكيل االجتاهات والقيم

املسـتقلة   املـتغريات الفروق بني املتوسطات احلسابية واحنرافاا املعيارية، باختالف ) 12(
  .اجلامعةومكان اإلقامة، واجلنس، والكلية، : األربعة
  

  )12( رقم دولاجل
  اال االقتصادي يفيئة اجلامعية بإسهام ال لدرجة األربعة املتغريات وفقواالحنرافات املعيارية  املتوسطات احلسابية

  

  اجلامعة  اإلقامة مكان  اجلنس  الكلية
املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
  املعياري

ـة
لمي
ع

  

ـر
ذك

  

  مدينة
  3.65.77 رمسية
 3.05.21 خاصة
 3.43.69 ليك

  ريف
 3.06.26 رمسية
 3.07.18 خاصة
 3.06.22 كلي

  كلي
  3.42.69 رمسية
 3.06.19 خاصة
 3.28.57 كلي

ـى
ــ

ــ
ــ

ــ
أنث

  

  مدينة
 3.06.17 رمسية
 3.04.20 خاصة
 3.06.18 كلي

  ريف
 3.02.25 رمسية
 3.05.19 خاصة
 3.03.23 كلي

  كلي
 3.05.21 رمسية
 3.05.19 خاصة
  3.05.20 كلي

ــ
ــ

ــ
لـ
ك

ـي
ــ

  

  مدينة
 3.36.63 رمسية
 3.05.20 خاصة
 3.24.53 كلي

 3.04.25 رمسية ريف
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  اجلامعة  اإلقامة مكان  اجلنس  الكلية
املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
  املعياري

 3.06.18 خاصة
 3.05.23 كلي

  كلي
 3.23.53 رمسية
 3.05.19 خاصة
  3.16.44 كلي

ساني
إن

ــ
ـة
ــ

  

ـر
ــ

ــ
كـ
ذ

  

  ةمدين
 3.08.15 رمسية
 3.07.15 خاصة
 3.08.15 كلي

  ريف
 3.07.16 رمسية
 3.11.03 خاصة
  3.08.14 كلي

  كلي
 3.07.16 رمسية
 3.09.12 خاصة
 3.08.15 كلي

   
   

ثـ
أن

ـ
ـى

  

  مدينة
 3.05.20 رمسية
 3.06.18 خاصة
 3.05.19 كلي

  ريف
 3.06.18 رمسية
 3.05.19 خاصة
 3.06.18 كلي

  كلي
 3.06.19 رمسية
 3.06.18 خاصة
 3.06.18 كلي

ـي
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

لـ
ك

  

  مدينة
 3.06.18 رمسية
  3.06.17 خاصة
 3.06.18 كلي

  ريف
 3.06.17 رمسية
 3.07.16 خاصة
 3.07.17 كلي

  كلي
 3.08.17 رمسية
 3.07.16 خاصة
 3.06.17 كلي

ــ
لـ
ك

ــ
ــ

ــ
ــ كــي
ذ

ـ ــ
ــ ــ

ــ
ـر

  

  مدينة
 3.34.61 رمسية
 3.06.18 خاصة
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  اجلامعة  اإلقامة مكان  اجلنس  الكلية
املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
  املعياري

 3.25.53 كلي

  ريف
  3.06.20 رمسية
 3.09.14 خاصة
 3.07.18 كلي

  كلي
 3.22.49 رمسية
 3.07.17 خاصة
 3.17.42 كلي

ـى
ــ

ــ
ــ

ــ
أنث

  

  ينةمد
 3.06.19 رمسية
 3.05.19 خاصة
 3.06.19 كلي

  ريف
 3.05.20 رمسية
 3.05.19 خاصة
 3.05.20 كلي

  كلي
 3.05.19 رمسية
 3.05.19 خاصة
 3.05.19 كلي

يكل
  

  مدينة
 3.19.45 رمسية
 3.05.19 خاصة
 3.14.39 كلي

  ريف
 3.06.20 رمسية
 3.07.17 خاصة
 3.06.19 كلي

  كلي
 3.13.36 رمسية
 3.06.18 خاصة
 3.10.32 كلي

  
الدراسة  عينة فئات أفرادلاختالف املتوسطات احلسابية ) 12(رقم من اجلدول  ويالحظ

داللة  علىوللوقوف . اال االقتصادي عن فقراتلدرجة إسهام البيئة اجلامعية  تقديراميف 
) WAY ANOVA - 4(ي ـحتليل التباين الرباعالباحث روق بني املتوسطات، استخدم الف

  .ذلك) 13(للمجال االقتصادي، ويبني اجلدول رقم 
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  )13( رقم اجلدول
  إسهام البيئة اجلامعية يف اال االقتصادي درجة على املتغريات املستقلة التباين الرباعي ألثر حتليل نتائج

  

 املربعات جمموع  التباين مصدر
درجات
 احلرية

متوسط
 املربعات

  ف قيمة
 مستوى
  الداللة

  000. 12.739  1.013 1 1.013  الكلية
 000. 35.007 2.784 1 2.784  اجلنس
 000. 20.343  1.618 1 1.618 اإلقامة مكان
 000. 19.094  1.518 1 1.518  اجلامعة
 000. 18.893 1.502 1 1.502 اجلنس xالكلية
 000. 26.477  2.105 1 2.105 مكان اإلقامةxالكلية
 000. 16.152 1.284 1 1.284 مكان اإلقامةxاجلنس
 000. 20.055 1.595 1 1.595 مكان اإلقامةxاجلنسxالكلية
 000. 24.662 1.961 1 1.961 اجلامعةxالكلية
 000. 19.856  1.579 1 1.579 اجلامعة xاجلنس
 000. 25.461 2.025 1 2.025 اجلامعةxاجلنسxالكلية
 000. 31.210 2.482 1 2.482 اجلامعةxاإلقامة مكان
xمكـان اإلقامـةxالكلية
 000. 24.450  1.944 1  1.944  اجلامعة

xمكـان اإلقامـةxاجلنس
 000. 26.262  2.088  1  2.088  اجلامعة

مكـانxاجلـنس xالكلية
  000. 15.843 1.260  1 1.260 اجلامعةxاإلقامة

   0.007 1632 129.770  أاخلط
    1648 7502.969  الكلي

  
 :النتائج املتعلقة ذا اال ما يأيت أظهرت

متغري الكليـة،   ىلإيعزى ) α0.05≤(أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى  وجود ـ
اال االقتصادي  يفجابات أفراد عينة الدراسة إ متوسطاتفروق ذات داللة إحصائية يف و

العلميـة   اتوتعين هذه النتيجة أن تصورات طلبة الكلي. العلمية الكلياتلصاحل الطلبة يف 
لديهم أكثر من طلبـة الكليـات    تشكيل االجتاهات والقيم اجلامعية يف البيئةلدرجة إسهام 
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اعتقـاد   على حسـب هذه النتيجة إىل أن طلبة الكليات العلمية ـ   تعزى قداإلنسانية، و
ام املنهج العلمي يف التفكري أكثر مـن  النقدية واستخد بالقدرةالباحث ـ غالباً ما يتمتعون  

فهم أقدر على الكشف عن درجـة إسـهام البيئـة     وبذلكاإلنسانية،  العلوم طلبة كليات
  .االاجلامعية يف هذا 

متغري اجلـنس،   ىلإيعزى ) α0.05≤(أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى  وجود ـ
اال االقتصادي  يفالدراسة  جابات أفراد عينةإ متوسطاتفروق ذات داللة إحصائية يف و

السبب يف ذلك إىل أن الطلبة الـذكور أكثـر اهتمامـا     زىقد يعو. لصاحل الطلبة الذكور
حسب اعتقاد الباحث ـ  على من اإلناث، وبالتايل فهم ـ   والسياسيةبااالت االقتصادية 

املعيشي أكثر ميس مستقبلهم الوظيفي و ألنهاالقتصادي،  االأكثر حرصاً على فهم واقع 
على ما تسهم به البيئة اجلامعية يف اـال   اًأكثر معرفة وإطالع من مث فهممن الطالبات، و
  .اإلناث مناالقتصادي أكثر 

مـتغري مكـان    ىلإيعزى ) α0.05≤(داللة إحصائية عند مستوى  ذيوجود أثر  ـ
اـال  يف راسـة  ابات أفراد عينة الدإج متوسطاتفروق ذات داللة إحصائية يف واإلقامة، 

 -ورمبا تعزى هذه النتيجة إىل أن طلبة املدينة، . املدينة يفاالقتصادي لصاحل الطلبة املقيمني 
وخربة يف اال االقتصادي، وأكثر قدرة علـى   اًوإطالعأكثر معرفة   -كما يعتقد الباحث

 وال سيما أن يف اال االقتصادي،قيم واجتاهات من  اجلامعيةالكشف عما تسهم به البيئة 
وبرامج التصحيح االقتصـادي، ودور املؤسسـات    باخلصخصة،فقرات هذا اال تتعلق 

  .اخل.... االستهالكالنقدية العاملية، املنافسة وثقافة 
متغري اجلامعـة،   ىلإيعزى ) α0.05≤(داللة إحصائية عند مستوى  ذيوجود أثر  ـ
اال االقتصادي  يفد عينة الدراسة جابات أفراإ متوسطاتفروق ذات داللة إحصائية يف و

تعزى هذه النتيجة إىل أن اجلامعات الرمسية تتفاوت فيها  قدو. الرمسيةلصاحل طلبة اجلامعات 
والبيئات احلضارية والتخصصات الدراسية بدرجة أكثر من اجلامعـات   االجتماعيةالشرائح 
أكـرب مـن    يمهم واجتاهامتشكيل قم البيئة اجلامعية يف اسهإفرصة  نإف من مثاخلاصة، و
  .طلبة اجلامعات اخلاصة مننظرائهم 
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داللة إحصائية يف تصورات الطلبة لدرجة إسهام البيئـة اجلامعيـة يف    ذيوجود أثر  ـ

مجيع التفـاعالت الثنائيـة    ىلإتعزى ) α0.05≤( مستوىعند تشكيل اجتاهام وقيمهم 
  .والثالثية والرباعية

  السياسي المجال -11-2-4
يف  اجلامعيةعلى دالالت الفروق بني املتوسطات احلسابية لدرجة إسهام البيئة  قوفوللو

ن اجلـدول  يف اال السياسي، يبي )أفراد عينة الدراسةكما يراها ( يهملداالجتاهات والقيم 
املستقلة  املتغرياتالفروق بني املتوسطات احلسابية واحنرافاا املعيارية، باختالف ) 14(رقم 
  .اجلامعةومكان اإلقامة، واجلنس، والكلية، : عةاألرب

  
  )14( رقم اجلدول

  يئة اجلامعية يف اال السياسيبال إسهام لدرجة املتغريات األربعة وفقواالحنرافات املعيارية  املتوسطات احلسابية
  

  اجلامعة  اإلقامة مكان  اجلنس  الكلية
املتوسط
 احلسايب

  املعياري االحنراف

علم
يـ

ـة
  

ـر
ــ

كـ
ذ

  

  مدينة
  3.67.68 رمسية
 3.11.26 خاصة
 3.47.62 كلي

  ريف
 3.14.35 رمسية
 3.17.25 خاصة
 3.15.31 كلي

  كلي
  3.46.63 رمسية
 3.14.26 خاصة
 3.33.54 كلي

ـى
ــ

ــ
ــ

ثـ
أن

  

  مدينة
 3.15.23 رمسية
 3.13.26 خاصة
 3.14.25 كلي

  ريف
 3.12.32 ةرمسي
 3.15.23 خاصة
 3.13.30 كلي

  كلي
 3.14.28 رمسية
 3.13.25 خاصة
  3.14.27 كلي
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  اجلامعة  اإلقامة مكان  اجلنس  الكلية
املتوسط
 احلسايب

  املعياري االحنراف

ـي
ــ

ــ
ــ

ــ
لـ
ك

  

  مدينة
 3.14.57  رمسية
 3.12.26  خاصة
 3.30.50  كلي

  ريف
 3.13.34  رمسية
 3.16.24  خاصة
 3.14.31  كلي

  كلي
 3.29.50  رمسية
 3.14.26  خاصة
  3.24.44  كلي

ـة
يـ
سان
إن

  

رـذك
  

  مدينة
 3.16.22  رمسية
 3.13.21  خاصة
 3.15.21  كلي

  ريف
 3.15.23  رمسية
 3.19.13  خاصة
  3.16.21  كلي

  كلي
 3.15.22  رمسية
 3.15.18  خاصة
 3.15.21  كلي

ثى
أن

  

  مدينة
 3.14.26  رمسية
 3.13.24  صةخا

 3.13.25  كلي

  ريف
 3.14.25  رمسية
 3.14.25  خاصة
 3.14.25  كلي

  كلي
 3.14.25  رمسية
 3.14.24  خاصة
 3.14.25  كلي

ــ
ــ

ــ
ــ

كل
ـي
ــ

ـ
  

  مدينة
 3.14.24  رمسية
  3.13.23  خاصة
 3.14.24  كلي

  ريف
 3.14.24  رمسية
 3.15.22  خاصة
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  اجلامعة  اإلقامة مكان  اجلنس  الكلية
املتوسط
 احلسايب

  املعياري االحنراف

 3.15.23 كلي

  كلي
 3.14.24 رمسية
 3.14.23 خاصة
 3.14.24 كلي

ـي
ــ

ــ
كل

  

ـر
ــ

كـ
ذ

  

  مدينة
 3.39.55 رمسية
 3.12.24 خاصة
 3.31.49 كلي

  ريف
  3.15.28 رمسية
 3.18.21 خاصة
 3.16.26 كلي

  كلي

 3.28.46 رمسية
 3.15.23 خاصة

 41. 3.24  كلي

أ
ثى
ن

  
  مدينة

 25. 3.14  رمسية

 3.13.25 خاصة
 3.14.25 كلي

  ريف
 3.13.27 رمسية
 3.14.24 خاصة
 3.14.26 كلي

  كلي
 3.14.26 رمسية
 3.14.25 خاصة
 3.14.26 كلي

ـي
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

كل
  

  مدينة
 3.25.43 رمسية
 3.13.25 خاصة
 3.21.38 كلي

  ريف
 3.14.28 رمسية
 3.16.23 خاصة
 3.14.26 كلي

  كلي
 3.20.37 رمسية
 3.14.24 خاصة
 3.18.33 كلي
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يف  الدراسةعينة لفئات أفراد  اختالف املتوسطات احلسابية) 14(من اجلدول  ويالحظ

ـ يف تشكيل اجتاهام وقيمهم تقديرام لدرجة إسهام البيئة اجلامعية  السياسـي ال يف ا .
-4( الرباعيحتليل التباين  استخدم الباحثوللوقوف على داللة الفروق بني املتوسطات، 

WAY ANOVA (ال يف ا،واجلدول رقم  السياسي)يبني ذلك) 15.  
  

  )15( رقم اجلدول
  ال السياسيالبيئة اجلامعية يف ا إسهامدرجة  يف املستقلة املتغريات التباين الرباعي ألثر حتليل نتائج

  

 املربعات جمموع  التباين مصدر
 درجات
 احلرية

متوسط
 املربعات

  ف قيمة
 مستوى
  الداللة

 001.  11.354  1.099 1 1.099  الكلية
 000. 20.110 1.947 1 1.947  اجلنس
 003. 9.144 885. 1 885.  اإلقامة مكان
 000.  13.734  1.329 1 1.329  اجلامعة

 001. 11.045 1.069 1 1.069 اجلنس xلكليةا
 000. 15.878  1.537 1 1.537 مكان اإلقامةxالكلية
 003. 9.054 876. 1 876. مكان اإلقامةxاجلنس
 000. 13.906 1.346 1 1.346 مكان اإلقامةxاجلنسxالكلية
 000. 14.554 1.409 1 1.409 اجلامعةxالكلية
 000. 13.924  1.348 1 1.348 اجلامعة xاجلنس
 000. 15.133 1.465 1 1.465 اجلامعةxاجلنسxالكلية
 000. 25.399 2.459 1 2.459 اجلامعة xاإلقامة مكان
 000. 16.972  1.643 1 1.643 اجلامعةxمكان اإلقامةxالكلية
 000. 18.252  1.767 1 1.767 اجلامعةxمكان اإلقامةxاجلنس

ــة ــنس xالكلي ــانxاجل مك
  001.  11.621 1.125  1 1.125 اجلامعةxاإلقامة

   0.009 1632 157.980  اخلطأ
    1648 8067.406  الكلي

  

56



 -  األولالعدد  -  الخامسالمجلد ... ………………....….....        مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
2007  

  

  
 

 
 :النتائج املتعلقة ذا اال ما يأيت أظهرت

متغري الكليـة،   ىلإيعزى ) α0.05≤(أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى  وجود ـ
اال السياسـي   يفجابات أفراد عينة الدراسة إ متوسطاتفروق ذات داللة إحصائية يف و

طلبـة   إذ إنوقد جاءت هذه النتيجة خالفاً للمتوقـع،  . العلميةة يف الكليات لصاحل الطلب
ما تكون مناهجهم وبراجمهم الدراسية مرتبطة بالنظريـات العلميـة    غالباًالكليات العلمية 

عدم وجود وقـت   فضالً عنهذا . عن جماالت السياسة والفكر والفلسفة وبعيدةالدقيقة، 
ـ   النتيجةتعزى هذه  قدو. البيئة اجلامعية وعناصرها املختلفةالحتكاك والتفاعل مع للديهم 
أكرب  ونقديةقدرة علمية  لديهمحسب اعتقاد الباحث ـ إىل أن طلبة الكليات العلمية  على 

إسـهام   لدرجةن تصورام إف ومن مث، ةصحيحقراءة على حماكمة األمور ونقدها وقراءا 
الكليـات   طلبـة مرتفعة، مقارنة بزمالئهم مـن   البيئة اجلامعية يف اال السياسي كانت

  .اإلنسانية
متغري اجلـنس،   ىلإيعزى ) α0.05≤(أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى  وجود ـ
اال السياسـي   يفجابات أفراد عينة الدراسة إ متوسطاتفروق ذات داللة إحصائية يف و

كور باألمور السياسية، والسعي تعزى هذه النتيجة إىل اهتمام الذ قدو. لصاحل الطلبة الذكور
أم أكثر تفاعالً واحتكاكاً بعناصـر   فضالً عن.  من اإلناثربأكبدرجة  وحتليلهالفهمها، 

 فهماخل، وبالتايل ...من أساتذة، وزمالء، ومرافق، وجلان، وجتارب انتخابية،  اجلامعيةالبيئة 
  .يف اال السياسيأكثر خربة من اإلناث يف معرفة درجة إسهام البيئة اجلامعية 

مـتغري مكـان    ىلإيعزى ) α0.05≤(داللة إحصائية عند مستوى  ذيوجود أثر  ـ
اـال   يفابات أفراد عينة الدراسـة  إجمتوسطات  يففروق ذات داللة إحصائية واإلقامة، 

تعزى هذه النتيجة إىل أن طلبة املدن أكثـر   رمباو. يف املدينة املقيمنيالسياسي لصاحل الطلبة 
مع عناصـر البيئـة اجلامعيـة،     األمور السياسية، وأكثر مشاركة وتفاعالً يفة ودراية خرب

طلبـة   يكثر حذر، يف حني األندية اجلامعية املختلفةواللجان و الطالبيةوالسيما االحتادات 
الريف ـ كما يعتقد الباحث ـ من هذه التجارب؛ بسبب حتذيرات أسرهم هلـم مـن     

  .األحزاب السياسية، أو االحتادات الطالبية وراءراف جناحلديث يف السياسة، أو اال
متغري اجلامعـة،   ىلإيعزى ) α0.05≤(داللة إحصائية عند مستوى  ذيوجود أثر  ـ
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اال السياسـي   يفجابات أفراد عينة الدراسة إ متوسطاتفروق ذات داللة إحصائية يف و
السبب يف هـذه النتيجـة إىل    يعزىقد و. الرمسية اجلامعاتتعزى إىل اجلامعة لصاحل طلبة 

فمن املالحظ أن اجلامعات األردنية الرمسية ـ كما يعتقد  . نفسهاأسباب تتعلق باجلامعات 
 فضالً عـن طابع سياسي من خالل الندوات واحملاضرات،  ذاتالباحث ـ تشهد أنشطة  

امعـات  أن اجل فضالً عن. من مثيالا من اجلامعات اخلاصة أكثرانتخابات احتادات الطلبة 
على برامج دراسية، وختصصات إنسانية ذات عالقة بالفكر والفلسفة  حتتوياألردنية الرمسية 

على يف الغالب من اجلامعات اخلاصة اليت تقتصر براجمها الدراسية  أكثروالسياسة واإلعالم 
اإلنسانية اليت حيتاجهـا السـوق    التخصصاتوالقليل من ، والتطبيقية العلمية تخصصاتال

السياسي، كما يتصور طلبتـها، أكثـر مـن     االن جمال إسهامها يف إف من مثين، واألرد
  .مثيالا من اجلامعات اخلاصة

داللة إحصائية يف تصورات الطلبة لدرجة إسهام البيئـة اجلامعيـة يف    ذيوجود أثر  ـ
مجيع التفـاعالت الثنائيـة    ىلإتعزى ) α0.05≤( مستوىعند تشكيل اجتاهام وقيمهم 

  .ثالثية والرباعيةوال
  

  :الكليدرجة إسهام البيئة اجلامعية 
لثقـايف  وااالجتمـاعي،  : يف ااالت الكلييتعلق بدرجة إسهام البيئة اجلامعية  ما ويف

احلسابية واالحنرافات املعيارية  املتوسطات تالسياسي، فقد حسبواالقتصادي، والفكري، 
  ).16( رقمكما هو مبني يف اجلدول 

  
  )16( رقم اجلدول

  )اإلسهام الكلي(ئة اجلامعية بيال إسهام لدرجةاملتغريات األربعة  وفقواالحنرافات املعيارية  املتوسطات احلسابية
  

  اجلامعة  اإلقامة مكان  اجلنس  الكلية
املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
  املعياري

ــ ــ ـــ ك
ذ

ــ ــ ــ   مدينةر
  3.79.64 رمسية
 3.29.26 خاصة
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  اجلامعة  اإلقامة مكان  اجلنس  الكلية
املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
  املعياري

 3.61.59 كلي

  ريف
 3.21.20 رمسية
 3.24.17 خاصة
 3.22.19 كلي

  كلي
  3.56.59 رمسية
 22. 3.26 خاصة
 3.44.50 كلي

ثـ
أن

ــ
ــ

ــ
ـ

ى
  

  مدينة
 3.22.14 رمسية
 3.20.17 خاصة
 3.22.16 كلي

  ريف
 3.19.24 رمسية
 3.22.12 خاصة
 3.20.21 كلي

  كلي
 3.21.19 رمسية
 3.21.16 خاصة
  3.21.18 كلي

لي
ك

  

  مدينة
 3.51.54 رمسية
 3.24.22 خاصة
 3.41.47 كلي

  ريف
 3.20.22 رمسية
 3.23.16 خاصة
 3.21.20 كلي

  كلي
 3.38.46 رمسية
 3.24.20 خاصة
  3.33.39 كلي

ـة
ــ

ساني
إن

  

ــذك
ـر
ــ

  

  مدينة
 3.23.13 رمسية
 3.36.22 خاصة
 3.27.17 كلي

  ريف
 3.27.19 رمسية
 3.36.16 خاصة
  3.29.19 كلي

  كلي
 3.25.16 رمسية
 3.36.19 خاصة
 3.28.18 كلي
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  اجلامعة  اإلقامة مكان  اجلنس  الكلية
املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
  املعياري

ـى
ــ

ــ
ــ

ثـ
أن

  

  مدينة
 3.21.18 رمسية
 3.22.16 خاصة
 3.21.17  كلي

  فري
 3.22.15 رمسية
 3.21.16 خاصة
 3.22.16  كلي

  كلي
 3.21.17 رمسية
 3.21.16 خاصة
 3.21.18  كلي

ـي
ــ

ــ
ــ

كل
  

  مدينة
 3.22.16 رمسية
  3.27.19 خاصة
 3.23.17  كلي

  ريف
 3.24.17 رمسية
 3.26.17 خاصة
 3.24.17  كلي

  كلي
 3.23.17 رمسية
 3.26.18 صةخا
 3.24.17  كلي

ك
لي

  

ـر
ــ

ذك
  

  مدينة
 3.49.52 رمسية
 3.32.24 خاصة
 3.43.46  كلي

  ريف
  3.25.19 رمسية
 3.28.18 خاصة
 3.26.19  كلي

  كلي
 3.38.43 رمسية
 3.30.22 خاصة
 3.36.37  كلي

ـى
أنث

  

  مدينة
 3.21.17 رمسية
 3.21.16 خاصة
 3.21.17  كلي

  ريف
 3.21.19 رمسية
 3.22.15 خاصة
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  اجلامعة  اإلقامة مكان  اجلنس  الكلية
املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
  املعياري

 3.21.18 كلي

  كلي
 3.21.18 رمسية
 3.21.16 خاصة
 3.21.17 كلي

ـي
ــ

ــ
ــ

لـ
ك

  

  مدينة
 3.34.40 رمسية
 3.26.21 خاصة
 3.31.35 كلي

  ريف
 3.23.19 رمسية
 3.25.17 خاصة
 3.23.18 كلي

  كلي
 3.29.32 رمسية
 3.25.19 خاصة
 3.28.29 كلي

  
يف الدراسـة   أفـراد اختالف املتوسطات احلسابية لفئـات  ) 16(من اجلدول  يالحظ

. األربعـة  اـاالت يف يف تشكيل اجتاهام وقيمهم تقديرام لدرجة إسهام البيئة اجلامعية 
الربـاعي   التبـاين حتليـل   الباحث دموللوقوف على داللة الفروق بني املتوسطات، استخ

  .يبني ذلك) 17(للمجاالت األربعة ، واجلدول رقم 
  

  )17( رقم اجلدول
  )اإلسهام الكلي(إسهام البيئة اجلامعية  درجة يف املستقلةالتباين الرباعي ألثر املتغريات  حتليل نتائج

  

  تاملربعا جمموع  التباين مصدر
درجات
 احلرية

متوسط
 املربعات

  ف قيمة
 مستوى
  الداللة

 008. 7.087 441. 1 441.  الكلية
 000. 89.020 5.540 1 5.540  اجلنس
  000. 29.082 1.810 1 1.810 اإلقامة مكان
 023. 5.153 321. 1 321.  اجلامعة
 004. 8.415 524. 1 524. اجلنس xالكلية
 000. 38.654  2.406 1 2.406 مكان اإلقامةxالكلية
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  تاملربعا جمموع  التباين مصدر
درجات
 احلرية

 متوسط
 املربعات

  ف قيمة
 مستوى
  الداللة

 000. 28.070 1.747 1 1.747 مكان اإلقامةxاجلنس
 000. 33.587 2.090 1 2.090 مكان اإلقامةxاجلنسxالكلية
 000. 37.647 2.343 1 2.343 اجلامعةxالكلية
 017. 5.744 357. 1 357. اجلامعة xاجلنس
 000. 38.629 2.404 1 2.404 اجلامعةxاجلنسxالكلية
 000. 21.844 1.359 1 1.359 اجلامعة xاإلقامة مكان
xمكـان اإلقامـةxالكلية
 000. 32.808  2.042 1  2.042  اجلامعة

xمكـان اإلقامـةxاجلنس
 000. 16.987  1.057  1  1.057  اجلامعة

مكــانxاجلــنس xالكليــة
  000. 22.429 1.396  1 1.396 اجلامعةxاإلقامة

   0.006 1632 101.566  اخلطأ
    1648 8708.732  الكلي

  
يف تشكيل اجتاهات الطلبة وقـيمهم،  يئة اجلامعية الكلي يتعلق بدرجة إسهام الب ما ويف

االقتصـادي،  والثقايف الفكري، واالجتماعي، : يف ااالت ،الدراسة عينةأفراد  كما يراها
  :ما يليكت النتائج وكاناملتغريات املستقلة األربعة،  باختالفووالسياسي، 

متغري الكليـة،   ىلإيعزى ) α0.05≤(داللة إحصائية عند مستوى  ذيوجود أثر  ـ
ااالت األربعـة   يفابات أفراد عينة الدراسة إج متوسطاتفروق ذات داللة إحصائية يف و

ويعين ذلك أن تصورات طلبة الكليات العلمية لدرجـة  . العلمية الكلياتلصاحل الطلبة يف 
نـت  جماالت الدراسـة كا  ليف ك تشكيل االجتاهات والقيم لديهم يف اجلامعيةإسهام البيئة 

تعزى هذه النتيجة إىل أن أفراد عينة الدراسة من طلبة  قدو. أكثر من طلبة الكليات اإلنسانية
مستويات السنة األخرية يف اجلامعة، وهم على أبواب التخـرج   منالكليات العلمية، وهم 

وهم بذلك على دراية تامـة  . وعاشوا احلياة اجلامعية بشكل جيد خربوا، ولذلك فقد أيضاً
علماً بان الطلبة من كـال التخصصـني   . اجلامعية من قيم سلبية وإجيابية البيئةم به مبا تسه
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طلبة الكليـات  تصورات وأن . تصورام لدرجة اإلسهام يف اال االجتماعي يف اتساوو

كن طلبة الكليات العلمية يف اال الثقايف الفكري، ومل تتصورات اإلنسانية كانت أكثر من 
  .الكليات العلمية إال يف االني االقتصادي والسياسي لصاحلفروق هناك 
متغري اجلـنس،   ىلإيعزى ) α0.05≤(داللة إحصائية عند مستوى  ذيوجود أثر  ـ
ااالت األربعـة   يفابات أفراد عينة الدراسة إج متوسطاتفروق ذات داللة إحصائية يف و

، إىل أن -اعتقاد الباحـث حسب على -هذه النتيجة،  تعزىورمبا . لصاحل الطلبة الذكور
ونشاطاً داخل البيئة اجلامعية، من خالل مشـاركتهم   وتفاعالُالطلبة الذكور أكثر احتكاكاً 

كثـرة ارتيـادهم للمرافـق يف اجلامعـة؛     فضالً عن  الفعاليات،يف الكثري من األنشطة و
البيئـة   فهم أكثر خربة من اإلناث ملا تسهم بـه  من مثاخل، و... ،كاالستراحات، واملطاعم

  .لديهم تشكيل اجلانب الثقايف والقيمييف  اجلامعية
مـتغري مكـان    ىلإيعزى ) α0.05≤(داللة إحصائية عند مستوى  ذيوجود أثر  ـ

ااالت  يفجابات أفراد عينة الدراسة إمتوسطات  يففروق ذات داللة إحصائية واإلقامة، 
ذه النتيجة إىل أن طلبة املدن ـ كمـا   تعزى ه قد. يف املدينة املقيمنياألربعة لصاحل الطلبة 

أكثر خربة ودراية من زمالئهم املقيمني يف الريف بشؤون احلياة اجلامعية،  ـيعتقد الباحث  
 مأتفاعالً مع عناصرها املادية واملعنوية، سواء أكانت متعلقة باألساتذة،  أكثر نيكونو قدو
 اجلامعيـة لمرافـق  ل همارتيادب ممعة، أالنشاطات والفعاليات اليت تقام يف اجلاب مالزمالء، أب

  .املختلفة
متغري اجلامعـة،   ىلإعزى ي) α0.05≤(داللة إحصائية عند مستوى  ذيوجود أثر  ـ
ااالت األربعـة   يفبات أفراد عينة الدراسة إجا متوسطاتفروق ذات داللة إحصائية يف و

حسب اعتقاد على تيجة ـ  رمبا تعزى هذه الن. اجلامعات الرمسية طلبةلجامعة لصاحل لتعزى 
اإلنسانية الكثرية يف اجلامعات األردنية الرمسيـة   والتخصصاتالباحث ـ إىل طبيعة الربامج  

ن طبيعة هذه التخصصات ذات صلة مباشـرة  ألاخلاصة،  اجلامعاتواليت تفوق نظريا من 
ـ فواالقتصادية والفكرية والسياسية،  والثقافيةبااالت االجتماعية  ور هـذه  د عـن  الًض

فإن إمكانية تلقيهم قيماً سلبية، أو  من مثمبنهاجها املعلن واخلفي، و الشأناجلامعات يف هذا 
  .من نظرائهم من طلبة اجلامعات اخلاصة أكربتكون بدرجة إجيابية 
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داللة إحصائية يف تصورات الطلبة لدرجة إسهام البيئـة اجلامعيـة يف    ذيوجود أثر  ـ
مجيع التفـاعالت الثنائيـة    ىلإتعزى ) α0.05≤(مستوى  دعنتشكيل اجتاهام وقيمهم 

  .والثالثية والرباعية
  نتائج الدراسة -11-3

  :بينت النتائج العامة للدراسة ما يلي  
أسهمت البيئة اجلامعية، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، يف تعزيز العديد مـن  : أوالً

بإفرازات ظاهرة العوملة واملعلوماتيـة،   االجتاهات والقيم السلبية لدى الطلبة، وهي مرتبطة
شيوع املوضات املخالفة للعادات والتقاليد السائدة يف اتمع، اإلعالء من شـأن  : وأمهها

اللغة اإلجنليزية على حساب اللغة العربية، تعزيز قيم املنفعة واألنانية، تعزيز ثقافة االستهالك، 
احمللية، نشر الرموز الثقافيـة العامليـة   تشجيع الصناعات األجنبية على حساب الصناعات 

  .اخل...وتعزيزها سواء أكانت تتعلق باملاركات التجارية، أم برموز الفن، أم بالرياضة،
تعزيز العديد من االجتاهات والقيم اإلجيابية لدى الطلبة، إذ يرى أفراد عينة الدراسة : ثانياً

بية لدى الطلبة حنو املرأة ورفع شأا حنـو  تعزيز النظرة اإلجيا: أن البيئة اجلامعية أسهمت يف
األعلى يف خمتلف ااالت، كتنمية احترام الوقت واحملافظة عليه واستثماره، واالنفتاح على 

  .  احلضارات األخرى، واإلميان بضرورة احلوار والتسامح مع اآلخر
  :قصور البيئة اجلامعية يف اجلوانب التالية: ثالثاً

قيم التعاون : العديد من القيم واالجتاهات اإلجيابية لدى الطلبة مثلـ  القصور يف تعزيز 
والتكافل، قيم العمل واإلجناز واإلنتاج، احترام تعاليم الدين وااللتزام ا، االنتماء لألسرة، 

  .مراعاة التقاليد االجتماعية
وتعزيز الصورة القصور يف تشكيل اهلوية الثقافية للطلبة وفق الثقافة العربية اإلسالمية، _ 

  .املشرقة هلا يف نفوس الطلبة
ـ القصور يف بث الروح القومية لدى الطلبة، وتشجيعهم على التمسك بالثوابت الدينية 

  .والقومية، والتفاعل مع القضايا واألحداث العربية واإلسالمية
  .ـ القصور يف تعزيز انتماء الطلبة تمعام احمللية والوالء هلا والتفاعل معها
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العوملة واملؤسسات النقديـة  : ـ قصورها يف اجلانب التوعوي للطلبة حول قضايا مثل

العاملية املرتبطة ا، املنظمات غري احلكومية، اخلصخصة، الغزو الثقايف عرب التقنيات احلديثة 
  . اخل....كاإلنترنت والستااليت،

  
  المقترحات -12
  :ت اآلتيةقترحاباملالباحث  تقدم ،دراسـةالهذه نتائج ضوء  ويف
الدراسة، وفقاً ملتغريات جديـدة مل   هلذهاملزيد من الدراسات والبحوث املشاة  إجراء

للطالب، اخللفية االجتماعية، مستوى الدخل  الدراسيةتتعرض هلا الدراسة احلالية، كالسنة 
  .اخل...االقتصادي، الدين

ية الثقافية العربية اإلسالمية اهلو وتعزيزالتركيز على غرس روح االنتماء الوطين،  ضرورة
العمل يف البيئات اجلامعية التابعة هلـا، وال   وعناصرلدى الطلبة، من قبل اجلامعات األردنية 

من تغريات يف عصر العوملة واملعلوماتية، ومـا جنـم    املعاصرسيما يف ظل ما يشهده عاملنا 
  .لدى الشباب خصوصاً فكريةا من مشكالت ثقافية معنه

 هالعمل اجلامعي ومؤسسات أجهزةعفة الدور التوعوي واإلرشادي ملختلف مضا ضرورة
مراكـز اإلرشـاد   و الطالبية، االحتاداتويف اجلامعات األردنية، كعمادات شؤون الطلبة، 

سيما ما يتعلق بالعديـد مـن املفـاهيم     وال املختلفةالنوادي واللجان الطالبية والتربوي، 
املنظمات غري احلكوميـة،  و؛ كامللكية الفكرية، املعلوماتيةالعوملة و عن واملستجدات النامجة

  .اخل...واملؤسسات النقدية العاملية املنظماتو
  

  المراجع
  المراجع العربية 

تقومي دور اجلامعة كنظام يف بناء شخصية "، )2004(ـ األستاذ، حممود، وحممد محدان، 
السنوي الثـاين جبامعـة    ، حبث غري منشور مقدم إىل املؤمتر"الشباب من منظور قيمي

 27، املنعقد يف الفترة من ثقافته وقيمه يف عامل متغري: الشباب اجلامعي" الزرقاء األهلية 
  .، األردن2004يوليو  29 -
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، دار املعرفة 1ط ،اجلامعة يف مواجهة التطرف الفكري دور ،)2002(ـ الربعي، وفاء، 
  .اإلسكندرية اجلامعية،

مركـز دراسـات    ،العريب املعاصر الفكر إشكاليات ،)1994(، اجلابري، حممد عابد ـ
  .الوحدة العربية، بريوت

الدار التونسية  ،العامل اإلسالمي يفجتديد البناء التربوي  حنو ،)1984(، اجلمايل، حممد ـ
  .للنشر والتوزيع، تونس

  .دار املعارف، القاهرة ،املبدعني لدىاخلاصة  القيم ،)1981(، حسني، حميي الدين ـ
، 1ط ،وغموض املستقبل احلاضر، شجون والعوملة العرب ،)2002(، حممد وات،احل ـ

  .مكتبة مدبويل، القاهرة
دور اجلامعات يف تنمية القـيم عنـد الطلبـة ـ     "، )2004(ـ اخلطيب، خالد حممد، 

، حبث غري منشـور،  "استطالع آلراء مدرسي العلوم الشرعية ومدرسي العلوم  التربوية
ثقافته وقيمه يف : الشباب اجلامعير السنوي الثاين جبامعة الزرقاء األهلية، مقدم إىل املؤمت
  .، األردن2004يوليو  29ـ  27، املنعقد يف الفترة من عامل متغري

مظـاهره  : التغري يف نسق القيم لدى الشباب اجلامعي"، )2004(، خليفة، عبد اللطيفـ 
وي الثاين جبامعـة الزرقـاء األهليـة،    ، حبث غري منشور مقدم إىل املؤمتر السن"وأسبابه

يوليـو   29ـ   27، املنعقد يف الفترة من ثقافته وقيمه يف عامل متغري: الشباب اجلامعي
  .، األردن2004

واحلداثة يف منظومة القيم  األصالة مفاهيم" ،)1999(، اخلوالدة، حممد، ولطفي الغرايبة ـ
 والتربيةالقيم  ،ؤمتر منشور مقدم ملحبث غري، "لدى الشباب اجلامعي يف اتمع األردين

ـ 27كلية التربية والفنون، جامعة الريموك، من  ،يف عامل متغري  اربـد، ، 29/1999ـ
  .األردن

 ،املستقبل العريب جملة ،"الثالثةاجلامعات العربية والثقافة " ،)1998(، رضا، حممد جواد ـ
  .120 ـ 109ص بريوت،، مركز دراسات الوحدة العربية، )237(العدد 

، دار الشروق للنشر والتوزيع، الشباب والقيم يف عامل متغري، )2006(ـ الزيود، ماجد، 

66



 -  األولالعدد  -  الخامسالمجلد ... ………………....….....        مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
2007  

  

  
 

 
  .الطبعة األوىل، عمان

صراع القيم لدى طلبة  مظاهرالتربية يف مواجهة  دور ،)1989(، السرحان، حممود ـ
  .مصررسالة دكتوراه، جامعة عني مشس،  ،اجلامعة األردنية

يف الـوطن  والتعليمية  التربويةالتغريب الثقايف وانعكاساته "، )2003(، السورطي، يزيد ـ
  .90 ـ 59ص الكويت،، األول ، العدد)23( الد ،لتربيةالعربية ل الة، "العريب

 جملـة ، "على اتمع العريب العوملةمقاربة أولية لتداعيات " ،)1998(، سليمان، عدنان ـ
  .162-142ص ، بريوت،)93( العدد ،الفكر العريب

دور اجلامعة األردنية يف تنمية اجتاهات احلداثـة  "، )1986(الشيخ، عمر، واخلطيب،  ـ
  ).4(العدد) 14(، جملد جملة العلوم االجتماعية، "عند طلبتها

دور كليات التربية يف تنمية وتدعيم بعـض   ،)1992(، هاشم فتح اهللا ،عبد الرمحنـ 
رة، قسم أصول التربية، كليـة التربيـة،   رسالة دكتوراه غري منشو، القيم لدى طالا

  .جامعة املنيا
 ،دراسات تربوية جملة، "يف مصر اجلامعيةاحلياة "، )1993(، علي، سعيد امساعيل ـ

  .21 ـ 13ص، القاهرة، )49(دد ـ، الع)8( الد
املنظومة القيميـة لطلبـة جامعـة    "، )1985(ـ العمري، خالد، وجرادات، ونشوايت، 

، جملة أحباث الريموك، "االرتباطات القانونية لبعض العوامل املؤثرة فيهاالريموك، دراسة 
  .العدد األول

، حبث "املؤمتر العريب ،من منظور أردين واملستقبل التربية" ،)1997(، اهللا عويدات، عبد ـ
كلية التربية والفنـون، جامعـة    ،يف عامل متغري والتربيةالقيم  ،ؤمترغري منشور مقدم مل

  .األردن اربد،، 29/1999ـ27من الريموك، 
، دور اجلامعة يف تنمية القيم املرتبطة بالعلم لدى طالا ،)1988(، سيديوسف  ـ عيد،

دراسة ميدانية، رسالة دكتوراه غري منشورة، قسم أصول التربية، معهـد الدراسـات   
  .والبحوث التربوية، جامعة القاهرة

 ،املستقبل العـريب  جملة، "العايل يمالتعلمتطلبات تطوير " ،)1998(، فخرو، علي ـ
  .82 ـ 81بريوت، ص العربية،، مركز دراسات الوحدة )237( العدد
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  الزيود
  

  

  

 

 

املسـتقبل   جملـة ، "يف التنميـة  العايلمسامهة التعليم " ،)1998(، فرجاين، نادر ـ
  .108ـ  83بريوت، ص العربية،، مركز دراسات الوحدة )237( العدد ،العريب

جديدة متوائمة يف التعلـيم   وتوجهاتحلاجة إىل تصورات ا ،)1984(، كاظم، حممد ـ
، )7(جامعة قطر، العـدد  االجتماعية،كلية اإلنسانيات والعلوم  حولية، العايل واجلامعي

  .14 ـ 12ص
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