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امللخص

�سمال  العايل يف جامعات  التعليم  تواجه  التي  التحديات  اإىل  التعرف  الدرا�سة  هدف 
تكونت  وقد  التدري�س،  هيئات  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  املتغريات،  بع�س  �سوء  يف  االأردن 
عينة الدرا�سة من )267( ع�سواً من اأع�ساء هيئات التدري�س يف جامعات الريموك، والعلوم 
من  مكونة  ا�ستبانة  الباحثة  طورت  البيانات  وجلمع  البيت.  واآل  االأردنية،  والتكنولوجيا 
)70( فقرة موزعة على �سبعة جماالت مت التاأكد من �سدقها وثباتها. واأ�سارت النتائج اإىل 
�سمال  العايل يف جامعات  التعليم  تواجه  التي  التحديات  لدرجة  العينة  اأفراد  تقديرات  اأن 
الداللة  اإح�سائية عند م�ستوى  االأردن جاءت بدرجة كبرية، وعدم وجود فروق ذات داللة 
)α=0.05( ُتعزى ملتغري الرتبة االأكادميية، ووجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى 
الداللة )α=0.05( ُتعزى ملتغري الكلية ول�سالح كليات العلوم الطبية والريا�سية، ووجود 
فروق ُتعزى ملتغري اجلن�س ول�سالح الذكور، ووجود فروق ُتعزى ملتغري اجلامعة ول�سالح 
جامعة اآل البيت، وخرجت الدرا�سة بعدد من التو�سيات منها: زيادة الدعم املايل للجامعات 

من القطاعني: العام واخلا�س، واالهتمام بتوظيف التكنولوجيا يف تلك اجلامعات. 
الكلمات املفتاحية: التحديات، التعليم العايل، جامعات �سمال االأردن. 
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Challenges facing Higher Education in Universities 
in North Jordan in light of Some Variables

Abstract: 

The study aimed to identify the challenges facing higher education at the 
universities in North Jordan in light of some variables, from the viewpoint 
of faculty members; the study sample consisted of (267) members of the 
faculties at Yarmouk university, Jordan University of Science and Technology 
and Al al- Bayt University. To collect the data, the researcher developed a 
questionnaire consisting of70) items distributed on seven areas after assuring 
validity and reliability. 

The results indicated that the sample members estimated the degree of 
the challenges facing higher education at the universities of North Jordan 
showed a high degree, and the lack of statistically significant differences 
are at the significance level a = 0.05 attributed to academic rank , and 
the presence of significant differences at the significance level a = 0. 05 
attributed to the college and in favor of faculties of science, and the existence 
of differences due to the variable of gender and in favor of the male , whereas 
the presence of differences due to the variable of university , are in favor to Al 
al- Bayt University. The study came out with a number of recommendations 
like: increase financial support for universities from the public and private 
sectors, and have more interest in employing technology in these universities. 

Key words: Challenges, Higher Education, Universities in North 
Jordan.  
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مقدمة
التي  للمجتمعات  والنه�سة  التنمية  واأ�سا�سيًا يف حتقيق  مهمًا  دوراً  اجلامعات  تلعب 
فالكثري  واملجتمع،  اجلامعات،  املتبادل بني  للتاأثري  نتيجة  الدور  هذا  وياأتي  فيها،  توجد 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املجتمع  م�سكالت  اإىل  تعود  اجلامعة  تواجه  التي  امل�سكالت  من 
واالجتماعية، كما اأن درجة تطور اجلامعة ترتبط ارتباطًا مبا�رشاً يف درجة تطور املجتمع. 
وتوؤثر منظومة التعليم العايل، وتتاأثر بكل هذه اجلوانب التي ت�سكل انعكا�سات اإيجابية، 
واأخرى �سلبية. وانطالقًا من اأهمية التعليم العايل بامل�ساهمة يف تطوير املجتمع وتنميته، 
فاإن هذه التغريات �سواء كانت حملية اأو عاملية ت�سعه اأمام جملة من التحديات، ما يتطلب من 
موؤ�س�سات التعليم العايل مواجهة الطلب املتزايد عليه، وحت�سني جودة خمرجاته ونوعيتها 
امل�ستمر يف  والتغري  العمل وحاجاته،  مواءمة خمرجاتها مع متطلبات قطاعات  اأجل  من 
امل�سبعة،  االإن�سانية  التخ�س�سات  نحو  االجتاه  وتقلي�س  والتخ�س�سات،  الربامج  ت�سميم 
والنظر يف تكلفة التمويل للتعليم العايل، وتفعيل دور تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت 
يف التعليم العايل. لذا فاإن هذه التحديات املتالحقة التي متر بها موؤ�س�سات التعليم العايل 
تكون  لكي  وحتملها،  طارئة  حتديات  اأية  مواجهة  يف  كبرية  م�سوؤولية  عاتقها  على  ت�سع 

قادرة على مواكبة التطورات و�سنع التغريات )الربيعي، 2008( . 
والتغري،  التحديث  جمال  يف  الرائدة  املوؤ�س�سات  اأكرب  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  وتعد 
والدعوة اإىل البحث عن احلقيقة ون�رشها، اإذ اإن التعليم اجلامعي هو ا�ستثمار ي�سكل القاعدة 
االأ�سا�سية لكل ا�ستثمار يف جمال اآخر، فهو مركز االهتمام لدى جميع الدول �سواء املتقدمة 
منها اأو النامية، ولي�س اأمام اجلامعات �سوى تقبل تلك التحديات والعمل بفاعلية على تنمية 

قدراتها من اأجل مواجهة تلك التحديات والتحكم فيها )عبد احلي، 2012( . 
القيادة  اإذ تويل هذه  قيادته،  باأهمية خا�سة من  العايل  التعليم  االأردن يحظى  ويف 
املتعددة مع  اللقاءات  الرعاية من خالل  بالغة ومتميزة، حيث متثلت هذه  القطاع عناية 
متمثاًل  الدولة،  اأ�سحاب  اإىل  املوجهة  الر�سائل  اإىل  باالإ�سافة  والطلبة،  اجلامعات،  روؤ�ساء 
القيادة للحكومات املتعاقبة من ر�سائل، مو�سحا فيها روؤيته لبناء  ذلك مبا توجهه هذه 
االأردن النموذج وحتديثه، حيث جاء فيها: » فقد ارتكزت روؤيتنا لبناء االأردن النموذج على 
اأ�سا�سية ت�سكل مبجملها متطلبات هامة لتحقيق التنمية االقت�سادية، واالجتماعية  دعائم 
امل�ستدامة، وتوفر بيئة تكون العدالة واحلرية، واحلياة الكرمية اأبرز �سماتها، ومازالت قناعتنا 
را�سخة باأن االإن�سان االأردين هو املحرك، والدافع للعملية التنموية ونقطة ارتكازها، وكان 
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حر�سنا و�سيبقى من�سّبا على اال�ستثمار يف االإن�سان االأردين عرب التعليم، والتدريب، لت�سليح 
االأردنيني باملهارات، واخلربات التي جتعلهم متميزين على الدوام اإن �ساء اهلل )موقع جاللة 

امللك عبد اهلل الثاين، 2014( . 
التي  والتحديات  الق�سايا  اأهم  فاإن   )2009( االأردنية  العايل  التعليم  وزارة  وبح�سب 
تواجهها تتمثل يف: �سمان جودة خمرجات التعليم العايل، وعدم قدرة اجلامعات الر�سمية 
على حتديث املختربات العلمية، واملرافق التعليمية مبا يواكب التطور احلا�سل يف التعليم 
العايل، وعدم كفاية التمويل الالزم لتغطية جميع املتقدمني للح�سول على منح وقرو�س 
البحثية من جهة،  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  العالقة بني  الطالب، و�سعف  دعم  من �سندوق 
العلمي  البحث  جمال  يف  اأخرى  جهة  من  وال�سناعية  واخلدمية  االإنتاجية  والقطاعات 
والتطوير، واإيجاد م�سادر متويل اإ�سافية للجامعات الر�سمية حمدودة التمويل، واملواءمة 

بني خمرجات التعليم العايل واحتياجات �سوق العمل )وزارة التعليم العايل،2009( . 
املعلومات،  العوملة، وع�رش  االأردن جّراء  العايل يف  التعليم  يواجه  الذي  الّتحدي  اإن 
وثورة االّت�ساالت هو حتّد اأي�سا ملوؤ�س�سات التعليم العايل يف العامل، لذا ال ُبد من م�ساركٍة 
املعلومات،  ع�رش  من  جزءا  ت�سبح  حتى  العايل  الّتعليم  موؤ�س�سات  من  وجديٍة  فاِعلٍة، 
يف  املعلومات  تكنولوجيا  ُت�سِهم  حيث  والتكنولوجية،  العلمية  والتطورات  واالت�ساالت، 
زيادة فعالية التعليم من اأجل حتقيق اأهداف التنمية الب�رشية، والتنمية ال�ساملة وامُل�ستدامة 

)عبد احلي، 2005( . 
لتكنولوجيا  الفّعال  اال�ستخدام  لتحقيق  مواجهُتها  يجب  التي  الّتحديات  بني  ومن 
املواقف  التكنولوجيا يف  لتفعيل  والباحثني  التدري�س،  هيئة  اإعداد ع�سو  هو  املعلومات، 
باملهارات،  لتزويدهم  الّتدري�س،  هيئة  الأع�ساء  التدريبّية  الدورات  بعقد  وذلك  التعليمّية، 
والفر�س التعليمّية املنا�ِسبة، لزيادة كفاءة عملّية التعليم وفعالّيتها، كما اأّن الربجميات 
التعليمية ُتقّدم حتّديا اآخر اإىل حد ما، لذا ال ُبّد من التاأكيد على تطوير الربجميات، وتوفري 
)عبد  وفاعلّية  كفاءًة  اأكرث  تعليم  لتحقيق  التعليم  جمال  يف  العالية  باجلودة  تت�سم  التي 

احلي، 2005( . 
والتي  اجلامعي،  التعليم  منظومة  على  انعك�ست  التي  املوؤثرة  امُلرّبرات  اأهم  من  اإّن 
تدفع بها اإىل االأخذ بنظام االعتماد االأكادميي تتمثل بالعوملة الثقافية، وما نتج عنها من 
تاأثريات ح�سارية واقت�سادية، اإ�سافة اإىل املناف�سة على ال�ّسيادة والتفوق احل�ساري بني 
الدول. فكلُّ جمتمع ي�سعى اإىل ح�سد قواُه واإمكانياته لتحقيق التفوق على االآخرين، من خالل 
ا�ستخدام اأف�سل الطرق، واالأ�ساليب للفوز بالريادة، وُتَعد الّثورات املعلوماتية، والتكنولوجية 
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امُلت�ساِرعة، وجمتمع املعرفة من اأهّم املوؤثرات على منظومة التعليم اجلامعي، التي تتمثل 
يف ثورة وتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت، واالنتقال اإىل ع�رٍش كثيف املعرفة واالإنتاج.

منظومة  على  كبري  ب�سكل  تنعك�س  وحاجاته  العمل  �سوق  متطلّبات  يف  التغريات  اأّن  كما 
العالقة بينهم وبني  اإىل تغرّي م�ستمر ودائم من ُمنطلق  الّتعليم اجلامعّي، فالّتعليم يحتاج 
اإىل  التقليدية،  النمطّية  للوظائف  اإعداد اخلريجني  اأجل االنتقال من  العمل، وذلك من  عامل 
الكمية والكيفية  اإغفال دور تنوع امل�سكالت  الثابتة واملرنة.ولذا يجب عدم  الوظائف غري 
التي تتعلق ببنية التعليم اجلامعي، وغالبا ما ترتبط هذه امل�سكالت بتحدياٍت تتعلق ببنية 
التعليم اجلامعي بْدءاً من املماطلة يف ا�ستقاللية اجلامعات، وتقل�س قدرة اجلامعات على 
التعليم اجلامعي، و�سعف  التعليم اجلامعي، وتزايد تكلفة  االأعداد املتزايدة على  ا�ستيعاب 
�سات جديدة غري منطّية،  اإىل تخ�سّ واالفتقار  اجلامعي،  التعليم  التكنولوجي يف  التوظيف 

وغلبة نْهج التلقني واحلفظ يف اجلامعات، وجمود املناهج ونظم التقومي )رزق، 2008( .
لقد بني الّطائي والعبادي )2011( اأّن التعليم اجلامعي يف القرن احلادي والع�رشين 
ال ُبّد اأن يرتكز على التحام اجلامعة باملجتمع، وتاأدية دوره بتقدمي اخلدمات الأو�سع �رشيحٍة 
يف املجتمع عن طريق االأبحاث العلمية وحل امل�سكالت، وتقدمي خدمات الّتدريب اإىل اأو�سع 
املجتمع،  خدمة  يف  اجلامعه  دور  ُتَو�سح  التي  املوؤ�رّشات  بع�س  وهناك  ممكنه،  �رشيحة 
ومنها: ربط الّتخ�س�سات املختلفة يف اجلامعات باحتياجات املجتمع املحيط بها، وربط 
البحث العلمي مب�سكالت املجتمع ُبغية اإيجاد احللول لها، والتفاعل بني اجلامعة مبختلف 

موارِدها، واملجتمع بجميع قطاعاته االإنتاجية واخلدمية.
االأردن  يف  العلمي  البحث  ُتواجه  التي  التحّديات  ويلّخ�س مرزيق والَفقيه )2008( 
العلمية  املراجع  ونق�س  االأردن،  يف  اجلامعات  حلداثة  نظرا  العلمي،  البحث  بحداثة 
يف  والعجز  املالية،  املوارد  وقلة  العلمي،  للبحث  املجتمعي  الدعم  وتدين  املتخ�س�سة، 
وجود  عدم  اإىل  اإ�سافة  العلمي،  البحث  متويل  �سعف  اإىل  يوؤدي  مّما  اجلامعات  ميزانيات 

ا�سرتاتيجّية وا�سحة للبحث العلمي، ونق�س احلوافز املادية واالإدارية.
على الرغم من ح�سنات الدَّعم احلكومي للجامعات، فاإّن هذا الدعم ال يخلو من بع�س 
طاقتها،  تفوق  اأعداٍد  ا�ستيعاب  على  احلكومة  متّولها  التي  اجلامعات  كاإجبار  ال�سلبيات 
اإىل  باالإ�سافة  الفعلية،  احلاجة  تفوق  واالإداريني  االأكادميّيني  من  كبريٍة  اأعداٍد  وتوظيف 
التدخل احلكومي يف ال�سوؤون الداخلية للجامعات، مّما يفقدها اال�ستقاللية التي ت�سعى اإىل 
حتقيقها.كما اأن اجلامعات التي تعتمُد على الدعم احلكومي تهمل املوارد املالية االأخرى التي 
ميكن اأن تقدم لها، كما اأن مقدار الدعم احلكومي املقدم للجامعات يتَعر�ُس اإىل التقلب ح�سب 

االأو�ساع االقت�سادية، مّما يوؤّثر على امل�سرية االأكادميية للجامعات )حمافظة،2001(.
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كما اإن �سوق العمل يواجه م�سكلة يف �سعوبة حتقيق الّتوافق واملواءمة بني خمرجات 
الّنظام الّتعليمي ومتطلّبات �سوق العمل، حيث كادت تتحّول هذه امل�سكلة اإىل ظاهرة عاملّية، 
وطبيعة  عفه،  �سَ اأو  االقت�ساد  قوة  اإىل  تعود  ي  التي  وحدتها  اأبعادها،  يف  التفاوت  رغم 
التنمية  بعملية  والتاأثر  ال�ّسائدة،  الّتعليم  وم�ستويات  امل�ستخدمة،  االقت�سادية  ال�سيا�سات 

مبختلف مراحلها وم�ستوياتها )الربيعي، 2008( .
خمرجات  بني  املواءمة  لتحقيق  املقرتحات  من  جمموعة  اإىل   )2014( حّماد  ي�سري 
التعليم ومتطلبات �سوق العمل على النحو االآتي: جمع البيانات حول �سوق العمل، واإ�رشاك 
�سوق العمل يف بناء اخلطط امل�ستقبلّية لربامج الكليات التقنّية، وتطوير املناهج مبا يتنا�سب 
مع متطلبات �سوق العمل، وا�ستمرار التدريب بني الكليات التقنية و�سوق العمل، وا�ستمرار 

العالقة الّتطويرية للخّريجني بعد التحاقهم ب�سوق العمل.
وقد مت الرجوع اإىل عدد من الدرا�سات ذات العالقة مبو�سوع الدرا�سة حيث مت ت�سنيفها 

زمنيًا من االأقدم لالأحدث: 
قام اتكن�سون، وريت�سارد )Atkinson & Richard,2000( بدرا�سة بعنوان “ امل�ستقبل 
ي�سل اأواًل كاليفورنيا”.اأو�سحا فيها التحديات التي واجهتها جامعة كاليفورنيا بالواليات 
خلق  يف  تتعلق  التي  امل�سكالت  كذلك  العلمي،  البحث  وبرامج  التعليم،  متويل  يف  املتحدة 
فر�س امل�ساواة بني الطلبة امللتحقني بها.وتتنباأ هذه الدرا�سة باأن امل�سكالت كانت اأواًل يف 

جامعة كاليفورنيا، واأن العديد من التحديات ال تزال يف االأفق بالن�سبة جلميع اجلامعات.
اجلديد”  القرن  يف  التعليم  بعنوان” متويل  درا�سة   )Mckeown,2000( مّكون  اأجرى 
الدول للتعليم  التي توفرها  اإىل ازدياد املخ�س�سات املالية  يف فلوريدا.واأ�سار يف درا�سته 
املالية  ال�سنة  7% عن  بزيادة  اأي  بليون دوالر،   )56.7(  2000 بلغت عام  والتي  العايل 
للعام 1999، وعّد هذا اأكرب دعم حكومي للتعليم العايل.وقد اأو�سى الباحث ب�رشورة و�سع 

حمددات على زيادات ر�سوم التعليم، و منح الطالب قرو�سًا تعليمية.
يف  العلمي  البحث  واقع  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2003( جرادات  واأجرى 
اجلامعات الر�سمية يف االأردن، والتوقعات امل�ستقبلية للبحث العلمي يف االأردن خالل الربع 
االأول من القرن احلادي والع�رشين، وكذلك التعرف اإىل التوقعات املرغوب فيها من م�ستقبل 
هيئات  اأع�ساء  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  االأردنية.وتكون  اجلامعات  يف  العلمي  البحث 
التدري�س من رتبة اأ�ستاذ، واأ�ستاذ م�سارك يف كل من: جامعة الريموك، واجلامعة االأردنية، 
من   )%50( بن�سبة  عينة ممثلة  �سحب  )874( ع�سوا، ومت  عددهم  والبالغ  موؤته  وجامعة 
املجتمع الكلي وطبقت عليهم اأداة تكونت من )13( فقرة ملعرفة واقع البحث العلمي، وقد 
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اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن درجة تطبيق مهام وظيفة البحث العلمي جاءت يف معظمها 
متثل درجة مقبولة ن�سبيا، ولكن مل يرق البحث العلمي اإىل مرتبة التوظيف الفعلي خلدمة 

الواقع املجتمعي.
اجلامعي  التمويل  م�سكالت  تعرف  اإىل  هدفت  فقد   )2004( ال�سمكي  درا�سة  اما 
االأردن، وتكون  العايل يف  التعليم  ومقرتحات لتطوير م�سادره م�ستقباًل يف �سوء �سيا�سة 
التعليم العايل، وزارة املالية( ،  الدرا�سة من وزراء )وزارة الرتبية والتعليم، وزارة  جمتمع 
واالأمناء العامني العاملني يف تلك الوزرات، وروؤ�ساء اجلامعات احلكومية االأردنية ونوابهم، 
وروؤ�ساء  الدوائر  مديري  اإىل  اإ�سافة  املالية،  الدوائر  ومديري  ونوابهم،  الكليات  وعمداء 
االأق�سام يف تلك الوزارات، وبلغ عددهم )241( فرداً يف العام الدرا�سي )2003/2002( ، 
وقد مثلت عينة الدرا�سة جمتمع الدرا�سة نف�سه.ومت بناء ا�ستبانتني، االأوىل لقيا�س م�سكالت 
حلل  مقرتحات  فتناولت  الثانية  اال�ستبانة  اأما   ،  )19( فقراتها  وعدد  اجلامعي  التمويل 
اإ�سافية  م�سادر  حل�سد  مقرتحات  تناول  االأول  جمالني،  من  وتكونت  التمويل  م�سكالت 
مقرتحات  فتناول  الثاين  اأما  فقرة،   )21( فقراته  عدد  وبلغ  الر�سمية،  اجلامعات  لتمويل 
اأن هناك فروقًا ذات  اإىل  الدرا�سة  )14( فقرة.وتو�سلت  النفقات، وبلغ عدد فقراته  لرت�سيد 
اجلامعي يف  التمويل  لدرجة وجود م�سكالت  العينة  اأفراد  اإح�سائية بني متو�سطات  داللة 
اجلامعات االأردنية الر�سمية ُتعزى ملتغريات امل�ستوى الوظيفي، وذلك ل�سالح فئة امل�ستوى 
اإداري، ومتغري  الوظيفي يف االإدارة الو�سطى، ومتغري امل�سمى الوظيفي، وذلك ل�سالح فئة 
عدد �سنوات اخلربة، وذلك ل�سالح ذوي عدد ال�سنوات )15 - 7( ، وذوي عدد �سنوات اخلربة 
)15 فاأكرث( ، وعدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بني متو�سطات ا�ستجابات اأفراد العينة 
اأهمية مقرتحات تطوير م�سادر التمويل اجلامعي يف اجلامعات االأردنية الر�سمية  لدرجة 
ُتعزى ملتغري امل�ستوى الوظيفي عند جمايل ا�ستبانة املقرتحات حلل م�سكالت التمويل يف 

اجلامعات ولالأداة ككل.
واأجرى عباد )2008( درا�سة هدفت اإىل التعرف اإىل املتطلبات الالزمة لتطبيق نظام 
االعتماد االأكادميي يف كليات الرتبية يف اجلامعات ال�سعودية، وقام الباحث باإعداد ا�ستبانة 
اأع�ساء هيئة التدري�س بكليات الرتبية يف اجلامعات  وتطبيقها على عينة بلغت )46( من 
ال�سعودية، وتو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج ة االآتية: وجود برامج تدريبية يف كليات الرتبية 
ُتعنى بتطوير اأداء الهيئة االإدارية والفنية، وتوفر نظم االت�سال واملوارد املالية، والعينية 
الالزمة لتطبيق نظام االعتماد االأكادميي يف كليات الرتبية، وجود معايري علمية م�ستخدمة 
يف تقومي املنهج، واالأن�سطة امل�ساحبة له، �سعف احلوافز املقدمة الأع�ساء هيئة التدري�س 
التكامل،  افتقاد  التدري�س،  عملية  يف  التعليم  تقنيات  ا�ستخدام  �سعف  الرتبية،  بكليات 
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والتعاون بني كليات الرتبية يف اجلامعات املختلفة.
وقامت باودر واإميانويل )Bauder & Emanuel, 2012( باإجراء درا�سة يف الواليات 
املتحدة االأمريكية هدفت اإىل الك�سف عن واقع ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات، واالت�ساالت 
من قبل اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة نيويورك.وتكونت عينة الدرا�سة من )200( طالب 
موقع  على  ن�رشها  مت  اإلكرتونية  ا�ستبانة  على  اأجابوا  التخ�س�سات  خمتلف  من  وطالبة 
لتكنولوجيا  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ا�ستخدام  درجة  اأن  الدرا�سة  نتائج  اجلامعة.واأظهرت 
املعلومات واالت�ساالت جاءت بدرجة متو�سطة، اإذ �سملت يف اأغلبها ن�رش املهام والتعيينات 
على موقع اجلامعة، واالختبارات املحو�سبة وتكليف الطلبة ببحوث على االإنرتنت.وبينت 
يف  العلمية  االأق�سام  يف  كبري  ب�سكل  ت�ستخدم  االإلكرتوين  التعليم  تكنولوجيا  اأن  الدرا�سة 

اجلامعة فقط، ويف املكتبة، ويف بع�س جوانب العمل االإداري.
دون  حتول  التي  املعيقات  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2012( ال�سقران  واأجرى 
القادة  اإىل املقرتحات التطويرية من وجهة نظر  توظيف تكنولوجيا املعلومات، والتعرف 
قائداً   )173( الدرا�سة من  التدري�س، وتكونت عينة  واأع�ساء هيئة  واالإداريني  االأكادمييني 
اأكادمييا واإداريا و )187( ع�سو هيئة تدري�س.وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة مكونة من )65( 
تكنولوجيا  توظيف  درجة  اأن  اإىل:  الدرا�سة  وتو�سلت  جماالت،  خم�سة  على  موزعة  فقرة 
االأردنية كانت  االأكادمييني واالإداريني يف اجلامعات  القادة  املعلومات واالت�ساالت لدى 
عالية من وجهة نظرهم، وكانت متو�سطة من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س، وجود فروق 
ذات داللة اإح�سائية لتقديرات القادة االأكادمييني واالإداريني ُتعزى ملتغري امل�سمى الوظيفي، 
والتخ�س�س، عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية ُتعزى ملتغري عدد �سنوات اخلربة، وجود 
فروق ذات داللة اإح�سائية لتقديرات اأع�ساء هيئة التدري�س ُتعزى ملتغريات نوع اجلامعة 

والتخ�س�س والرتبة االأكادميية.
كما اأجرى نا�رش الدين )2012( درا�سة هدفت اإىل التعرف اإىل واقع تطبيق احلاكمية 
يف جامعة ال�رشق االأو�سط يف االأردن من وجهة نظر اأع�ساء الهيئتني التدري�سية واالإدارية 
العاملني فيها، وقد تكّونت عينة الدرا�سة من )113( ع�سواً من اأع�ساء الهيئتني التدري�سية 
واالإدارّية يف اجلامعة، اختريوا بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة.وجلمع البيانات، مت ا�ستخدام 
نتائج  وثباته.واأ�سارت  التاأكد من �سدقه  مّت  فقرة،   )50( تكون من  الباحث  مقيا�س طّوره 
اأفراد  نظر  وجهة  من  االأو�سط،  ال�رشق  جامعة  يف  احلاكمية  تطبيق  واقع  اأن  اإىل:  الدرا�سة 
عينة الدرا�سة ككل، كان مرتفعًا ب�سكل عام، وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى 
املركز  تبعًا الختالف  االأو�سط،  ال�رشق  احلاكمية يف جامعة  تطبيق  واقع  )α≥0.05( يف 
عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  ل�سالح  وكان  الوظيفي، 
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اأكرث  ≤α( ُتعزى ملتغري عدد �سنوات اخلربة، ول�سالح من كانت خربتهم  م�ستوى )0.05 
التدري�سية  الهيئتني  اأع�ساء  من  العاملني  حتفيز  ب�رشورة  الدرا�سة  �سنتني.واأو�ست  من 
بتقدمي  احلاكمية،  تطبيق  من  املرتفع  امل�ستوى  هذا  على  للحفاظ  اجلامعة  يف  واالإدارية 

الدعم املنا�سب لهم.
واأجرت بني هاين )2013( درا�سة هدفت اإىل التعرف اإىل درجة ا�ستخدام تكنولوجيا 
املعلومات يف االأداء التدري�سي لدى اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف جامعتي الريموك، والعلوم 
الالزمة  املقرتحات  واأهم  توظيفها،  دون  حتول  التي  واملعيقات  االأردنية،  والتكنولوجيا 
لتوظيفها.تكون جمتمع الدرا�سة من اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعتي الريموك، والعلوم 
والتكنولوجيا االأردنية والبالغ عددهم )1767( ، ومت اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة الطبقية 
ا�ستخدمت  الدرا�سة  ولتحقيق هدف  تدري�س،  )190( ع�سو هيئة  والبالغ عددها  الع�سوائية 
ا�ستبانه مكونة من )62( فقرة موزعة على �ستة جماالت.واأظهرت نتائج الدرا�سة: اأن درجة 
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف االأداء التدري�سي لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعتي 
التطوير يف  االأردنية جاء بدرجة عالية حيث جاء جمال  والتكنولوجيا  والعلوم  الريموك، 
واأخريا جمال  الت�سميم،  اال�ستخدام وجمال  االإدارة وجمال  ثم جمال  االأوىل، ومن  املرتبة 
متغري  اجلن�س،  ملتغري  ُتعزى  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  وبالرتتيب،  التقومي 
الرتبة االأكادميية يف جميع املجاالت، وجود فروق ذات داللة اإح�سائية ُتعزى الأثر متغري 

م�سدر ال�سهادة يف جميع املجاالت وجاءت الفروق ل�سالح متغري اجلامعات االأجنبية.

تعقيب على الدراسات السابقة
بني  وتنوعت  العايل  التعليم  تواجه  التي  التحديات  ال�سابقة  الدرا�سات  تناولت  لقد 
درا�سات عربية واأجنبية، وبع�سها تناول املو�سوع باأ�سلوب كّمي م�سحي، وبع�سها االآخر 
باأ�سلوب و�سفي نوعي.وبالرغم من تنوع االأ�ساليب اإال اأن هناك ت�سابهًا يف بع�س اجلوانب، 

واختالفًا يف بع�سها االآخر.
ذي  النظري  واالأدب  ال�سابقة،  الدرا�سات  من  الدرا�سة  اأداة  بناء  الباحثة يف  ا�ستفادت 
تناولها  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  مع  الدرا�سة  هذه  ت�سابهت  الدرا�سة.اإذ  مبو�سوع  العالقة 
للتحديات التي تواجه التعليم العايل يف اجلامعات.واتخذت هذه الدرا�سة منحى متثل يف 
تناول جمموعة من التحديات التي تواجه التعليم العايل يف اآن واحد، ونتيجة لذلك، فقد جاء 

هذا البحث ليغطي قلة الدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجال ح�سب علم الباحثة.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
ي�ساهم  كونه  ككل،  وبالدولة  باملجتمع  االرتقاء  يف  العايل  التعليم  الأهمية  نظرا 
العايل  التعليم  لت�سبح موؤ�س�سات  اأ�سا�سي يف خدمة املجتمع واالرتقاء به ح�ساريًا  ب�سكل 
وتقدم  الب�رشية،  املوارد  لتنمية  وم�سدراً  م�ستوياته  اأرقى  على  االإن�ساين  للفكر  موطنًا  فيه 
االإن�سانية،  القيم  وتنمية  والتطبيقية،  واالإن�سانية،  واالجتماعية،  والطبية،  الطبيعية  العلوم 
والنهو�س بها اإىل م�ستوى املعا�رشة، وحيث اإن التعليم عموما والتعليم العايل على وجه 
اخل�سو�س يلعب دوراً رئي�سيًا يف اإعداد راأ�س املال الب�رشي، الذي اأ�سبح يفوق باأهميته راأ�س 
التي  واالجتاهات  والقيم  واملهارات  واملعارف  بالقدرات  االأفراد  ي�سلح  اأنه  املادي؛  املال 
ن  اإنتاجيتهم، ويزيد دخلهم، ويح�ِسّ ن م�ستوى  متكنهم من مواجهة متطلبات الع�رش، ويح�ِسّ
م�ستواهم ال�سحي، وميكنهم من امل�ساهمة ب�سكل اأف�سل يف التنمية االقت�سادية واالجتماعية 
لبالدهم، ويقلل الفروق الفئوية بينهم، ويف�سح املجال للك�سف عن القدرات املبدعة، وي�ساعد 
على ح�سن ا�ستثمارها، ومن هذا املنطلق ياأتي هذا البحث للك�سف عن التحديات التي تواجه 
العاملية  والتغريات  الظروف  االأردن، وبخا�سة يف ظل  �سمال  العايل يف جامعات  التعليم 
خالل  من  وذلك  واالجتماعية،  والثقافية،  االقت�سادية،  �سواء  النواحي  جميع  ت�سمل  التي 

الإجابة عن الأ�صئلة الآتية: 
ما التحديات التي تواجه التعليم العايل يف جامعات �سمال االأردن، كما يت�سورها . 1

اأع�ساء هيئات التدري�س فيها؟ 
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α = 0.05( يف ت�سورات . 2

االأردن، وفقا  �سمال  العايل يف جامعات  التعليم  تواجه  التي  للتحديات  العينة  اأفراد  افراد 
ملتغريات )اجلن�س، والرتبة العلمية، والكلية، واجلامعة( ؟ 

أهداف البحث
هدف البحث اإىل التعرف اإىل درجة تقدير اأفراد عينة الدرا�سة من اأع�ساء هيئة التدري�س 
يف جامعات �سمال االأردن، حول التحديات التي تواجه التعليم العايل وفقًا ملتغريات اأفراد 

هذه الدرا�سة.

أهمية البحث
تاأتي اأهمية هذا البحث من خالل مو�سوعه الذي تناول اأهم قطاعات املجتمع، وذلك 
امل�ستجدات  مواكبة  و�رشورة  تواجهها،  التي  التحديات  ظل  يف  اجلامعات  دور  الأهمية 
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اإىل  التحديات.اإ�سافة  التعليم ب�سكل ي�ساعد على مواجهة تلك  اأنظمة  اإدارة  ل�سمان اكتمال 
تواجه  التي  التحديات  مواجهة  على  القدرة  يف  وامل�سوؤولني  القرار،  �سناع  اإفادة  اإمكانية 
اأع�ساء  اإىل  اإ�سافة  العايل،  التعليم  �سيا�سات  عن  امل�سوؤولني  من  وغريهم  العايل،  التعليم 
هيئات التدري�س، والطلبة، والقادة املحليني.ومدى انتفاع الباحثني واملهتمني من النتائج 

التي مت التو�سل اإليها.

حدود البحث
االأردن  �سمال  2014، يف جامعات   /2013 الدرا�سي  العام  الدرا�سة يف  طبقت هذه 
احلكومية )جامعة الريموك، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة اآل البيت( ، وقد طبقت 
احلكومية.وتتحدد  االأردن  �سمال  جامعات  يف  التدري�س  هيئات  اأع�ساء  على  الدرا�سة  هذه 

نتائج هذه الدرا�سة باالأداة امل�ستخدمة، ومدى �سدقها وثباتها.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية

قمة  ◄ وتعترب  الثانوية،  املرحلة  تلي  التعليم  مراحل  من  مرحلة  العايل:  التعليم 
هرم املراحل التعليمية، وتبداأ بعد االنتهاء من مرحلة التعليم الثانوي )مريزيق، والفقيه، 

. )21  :2008
االأردنية،  والتكنولوجيا  العلوم  الريموك، وجامعة  البحث جامعة  هذا  به يف  ويق�سد 

وجامعة اآل البيت.
التحديات: هي ذلك الو�سع الذي ميثل وجوده اأو عدم وجوده تهديدا، اأو اإ�سعافا، اأو  ◄

ت�سويها كليا، اأو جزئيا دائما اأو موؤقتا لوجود و�سع اآخر يراد له الثبات، والقوة، واال�ستمرار 
. )Larsen,2001(

وتعرف يف هذا البحث باأنها تطورات، اأو متغريات، اأو م�سكالت، اأو �سعوبات، اأوعوائق 
ت�سكل تهديداً، اأو خطراً، اأو ت�سكل ازدهاراً وحلواًل للجامعات.

الدرا�سة، وهي  ◄ اأجريت عليها  التي  يق�سد بها اجلامعات  الأردن:  �صمال  جامعات 
جامعة العلوم والتكنولوجيا االأردنية، وجامعة الريموك، وجامعة اآل البيت.

إجراءات البحث: 
يت�سمن هذا اجلزء و�سفًا ملنهج البحث وعينته واالأداة امل�ستخدمة، و�سدقها وثباتها 

وت�سحيح االأداة ومتغرياتها، واإجراءاتها وفيما يلي عر�س لذلك: 
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منهجية البحث: 

مت ا�ستخدام املنهج الو�سفي، ملالءمته طبيعة هذا البحث يف التو�سل اإىل النتائج التي 
تقي�س التحديات التي تواجه التعليم العايل.

جمتمع البحث

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع اأع�ساء هيئات التدري�س يف جامعة الريموك )933( 
 )315( البيت  اآل  وجامعة  ع�سواً،   )871( االأردنية  والتكنولوجيا  العلوم  وجامعة  ع�سواً، 
ح�سب  ومدر�س،  م�ساعد،  واأ�ستاذ  م�سارك،  واأ�ستاذ  اأ�ستاذ،  برتبة  هم  ممن  وذلك  ع�سواً، 

اإح�سائيات العام اجلامعي 2012/ 2013.

عينة البحث

برتبة  هم  ممن  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  ع�سواً   )424( من  البحث  عينة  تكونت 
الع�سوائية،  الطبقية  بالطريقة  واختريوا  ومدر�س،  م�ساعد،  واأ�ستاذ  م�سارك،  واأ�ستاذ  اأ�ستاذ، 
ومت اختيار عينة ممثلة ملجتمع الدرا�سة بن�سبة )20%( ، وقد مت ا�سرتجاع )267( ا�ستبانة 
من اال�ستبانات التي قامت الباحثة بتوزيعها.وجدول )1( يبني توزيع اأفراد عينة الدرا�سة 

وفقًا للمتغريات.
جدول )1( 

توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيراتها. 

العدداملتغري

الرتبة االأكادميية

39اأ�ستاذ

80اأ�ستاذ م�سارك

103اأ�ستاذ م�ساعد

45مدر�س

267املجموع

اجلامعة

101الريموك

112العلوم والتكنولوجيا

54اآل البيت

267املجموع
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العدداملتغري

الكلية
141علوم طبيعية، وريا�سية

126علوم اإن�سانية، واجتماعية

267املجموع

اجلن�س
190ذكر

77اأنثى

267املجموع

أداة البحث

طورت اأداة الدرا�سة بعد االطالع على االأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة 
مبو�سوع الدرا�سة، كدرا�سة املومني )2010( ، ودرا�سة يحياوي )2011( ، ودرا�سة الزبون 
)2012( ، ودرا�سة الهزاين )1433ه( ، ودرا�سة حالوة وطه )2012( ، كما قامت الباحثة 
ب�سياغة عدد من الفقرات لتغطية االأبعاد، حيث تكونت االأداة ب�سورتها االأولية من )76( 
عالية،  جداً،  )عالية  اخلما�سي  ليكرت  تدرج  اعتماد  ومت  اأبعاد،  ثمانية  على  موزعة  فقرة 

متو�سطة، متدنية، متدنية جداً( وفق التدرج )5، 4، 3، 2، 1( على الرتتيب. 

صدق أداة البحث

للتاأكد من ال�سدق الظاهري لالأداة عر�ست اال�ستبانة على جمموعة من املحكمني ذوي 
اخلربة واالخت�سا�س من االأ�ساتذة يف اجلامعات االأردنية، بلغ عددهم )17( حمّكمًا، وطلب 
منا�سبة  )مدى  حيث:  من  اال�ستبانة  فقرات  مالءمة  حول  ومالحظاتهم  راأيهم  اإبداء  منهم 
ال�سياغة  و�سالمة  دقة  ومدى  الفقرات،  و�سوح  ومدى  حتته،  تندرج  الذي  للبعد  الفقرات 
اللغوية( . وقد مت اإجراء التعديالت على اال�ستبانة بعد حتكيمها وفق ما اأو�سى به املحّكمون 
اإعادة �سياغة بع�س الفقرات، وبلغ  اأو  اأو االأبعاد،  اأو املتغريات،  من حذف بع�س الفقرات، 
بعد  اأبعاد  �سبعة  على  موزعة  فقرة   )70( النهائية  ب�سورتها  لال�ستبانة  الفقرات  جمموع 

حذف ُبعد زيادة الطلب على التعليم العايل. 

ثبات أداة البحث

الأغرا�س التحقق من ثبات االت�ساق الداخلي الأداة الدرا�سة واأبعادها؛ فقد مت ح�سابه 
با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا )Cronbach’s Alpha( على بيانات التطبيق االأول للعينة 
اإعادة  مت  واأبعادها،  الدرا�سة  الأداة  االإعادة  ثبات  من  التحقق  والأغرا�س  اال�ستطالعية، 
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بفا�سل زمني   test- retest واإعادته  االختبار،  اال�ستطالعية بطريقة  العينة  التطبيق على 
اأ�سبوعان بني التطبيقني االأول والثاين، حيث مت ح�سابه با�ستخدام معامل ارتباط  مقداره 

بري�سون بني التطبيقني االأول والثاين على العينة اال�ستطالعية. 
والأبعادها   ،  )0.95( قيمته  بلغت  الدرا�سة  الأداة  الداخلي  االت�ساق  ثبات  اأن  وتبني 
قيمته  بلغت  الدرا�سة  الأداة  االإعادة  ثبات  اأن  حني  يف   ،  )0.90(  -  )0.74( بني  تراوحت 
الأغرا�س  معتمدة  معامالت  وهي   )0.93(  -  )0.83( بني  تراوحت  والأبعادها   ،  )0.86(
الدرا�سة  الأداة  واالإعادة  الداخلي  االت�ساق  ثبات  معامالت  قيم  يبني   )2( واجلدول  البحث، 

واأبعادها.
جدول )2( 

قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي واإلعادة ألداة الدراسة وأبعادها. 

ثبات الإعادةثبات الت�صاق الداخليالتحديات التي تواجه التعليم العايل يف جامعات �صمال الأردن واأبعاده

0.740.90التمويل

0.870.85اجلودة واالعتماد

0.770.86البحث العلمي

0.900.83التكنولوجيا

0.800.93خدمة املجتمع

0.750.89املواءمة بني املخرجات ومتطلبات �سوق العمل

0.840.87احلوكمة

0.86الكلي لالأداة

معيار تصحيح أداة البحث

اعتمد التدرج االآتي التدريج الن�سبي، بهدف عر�س النتائج وتف�سريها ملجاالت الدرا�سة 
وفقراتها، وذلك كما يف جدول )3( االآتي: 

جدول )3( 

فئة املتو�صطات احل�صابيةم�صتوى التحديات

اأكرب من 3.68 - 5.00كبري
اأكرب من 2.34 - 3.67متو�سط

1.00 - 2.33 قليل
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إجراءات البحث: 

اعتمدت االإجراءات االآتية جلمع البيانات من جمتمع البحث، حيث مت حتديد جمتمع 
البحث من اأع�ساء هيئات التدري�س يف جامعة الريموك، والعلوم والتكنولوجيا االأردنية، واآل 
اأداة البحث والتاأكد من �سدقها وثباتها، واحل�سول على املوافقة الر�سمية  البيت، وتطوير 
لتطبيق البحث، وتطبيق االأداة على جمتمع البحث، وا�ستخال�س النتائج، وعر�سها متهيداً 

ملناق�ستها واخلروج بالتو�سيات املنا�سبة. 

املعاجلة اإلحصائية

املعيارية،  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  االأول مت ح�سبت  ال�سوؤال  لالإجابة عن 
ولالإجابة عن ال�سوؤال الثاين ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية، وتطبيق 

حتليل التباين. 

عرض النتائج ومناقشتها
اأواًل: لالإجابة عن �سوؤال الدرا�سة االأول الذي ن�سَّ على: »ما م�صتوى التحديات  ◄

التي تواجه التعليم العايل من وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س يف جامعات 
�صمال الأردن؟ « فقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية، واالنحرافات املعيارية للتحديات 
التي تواجه التعليم العايل، واأبعادها من وجهة نظر اأع�ساء هيئات التدري�س يف جامعات 
�سمال االأردن، مع مراعاة ترتيب االأبعاد تنازليًا وفقًا للمتو�سطات احل�سابية، وذلك كما يف 

جدول )4( . 
جدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتحديات التي تواجه التعليم العالي وأبعادها
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعات شمال األردن مرتبة تنازليًا

 رقمالرتبة
البعد

 التحديات التي تواجه التعليم العايل
يف جامعات �صمال الأردن واأبعادها

 املتو�صط
احل�صابي

 النحراف
الدرجةاملعياري

كبرية4.160.45التمويل11
كبرية4.060.42املواءمة بني املخرجات ومتطلبات �سوق العمل26
كبرية4.020.52خدمة املجتمع35
كبرية3.920.46احلوكمة47
كبرية3.820.49اجلودة واالعتماد52
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 رقمالرتبة
البعد

 التحديات التي تواجه التعليم العايل
يف جامعات �صمال الأردن واأبعادها

 املتو�صط
احل�صابي

 النحراف
الدرجةاملعياري

كبرية3.780.44البحث العلمي63
متو�سطة3.650.55التكنولوجيا74

كبرية3.890.37املتو�صط الكلي للمجالت

وجهة  من  العايل  التعليم  تواجه  التي  التحديات  م�ستوى  اأن   )4( جدول  من  يالحظ 
نظر اأع�ساء هيئات التدري�س يف جامعات �سمال االأردن جاءت بدرجة )كبرية( ، حيث جاء 
جمال التمويل يف املرتبة االأوىل مبتو�سط ح�سابي )4.16( ، وبانحراف معياري )0.45( 
وبانحراف   ،  )3.65( ح�سابي  مبتو�سط  االأخرية  باملرتبة  التكنولوجيا  جمال  جاء  بينما   ،
وبانحراف   )3.89( ككل  للمجاالت  العام  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  .كما   )0.55( معياري 
معياري )0.37( وبدرجة تقدير )كبرية( .وقد تف�رش هذه النتيجة باأن التعليم العايل يواجه 
التي ظهرت فيها هذه  العامة، وقد تنوعت املجاالت واالأبعاد  حتديات كبرية يف م�سريته 
التحديات، لكن يبقى التحدي املايل مرتبعًا على راأ�س هذه التحديات وله االأولوية الكربى 
كما يراها اأفراد جمتمع الدرا�سة، �سيما اأن التعليم العايل يف االأردن يواجه م�سكالت متويلية 
عديدة، ترجع اإىل قلة املوارد املالية التي تعاين منها الدولة من جهة واإىل تزايد اأعداد الطلبة 
واالإقبال ال�سديد على االلتحاق بالتعليم العايل، كما اأن ارتفاع التكلفة اجلامعية بالنظر اإىل 
قلة املوارد التمويلية االأردنية وتفاقم العبء التمويلي على احلكومات املتعاقبة، وتقلي�س 
من  حالة  يعي�س  العايل  التعليم  جعل  ال�سنوية  امليزانية  من  للجامعات  املخ�س�س  الدعم 
ال�رشاع بني اإيراداته ونفقاته، خا�سة واأن اأي مدخل من مدخالت العملية التعليمية يعتمد 
ب�سكل رئي�سي على املوارد املالية فيما يتعلق بالتو�سع يف املباين، والربامج والتخ�س�سات 
االأكادميية، كما اأن املوارد الب�رشية ت�ستنزف اجلزء االأكرب من هذه امليزانية من اأجل تغطية 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اأطراف  علية  تقوم  الذي  الع�سب  التمويل  يعترب  لذا  م�ستحقاتها، 
كافة فيما يتعلق مبجاالت البحث لهذه الدرا�سة، فاملواءمة بني املخرجات ومتطلبات �سوق 
العمل، و خدمة املجتمع، وتطبيق معايري اجلودة واالعتماد، والبحث العلمي، والتكنولوجيا 
جميعها تعتمد يف ا�ستمرارها وجناحها على مدى توافر الدعم والتمويل الالزم لها.اأما فيما 
يتعلق مبجيء بعد التكنولوجيا مب�ستوى حتّد متو�سط ميكن اأن ُيعزى ال�سبب يف ذلك اإىل اأن 
التحدي الذي يواجه املجتمع العربي جراء العوملة، وع�رش املعلومات، وثورة االت�ساالت 
هو حتّد ملوؤ�س�سات التعليم العايل يف العامل، لذا ال بّد من م�ساركة فاعلة وجدية من موؤ�س�سات 
العلمية،  والتطورات  واالت�ساالت،  املعلومات  من ع�رش  ت�سبح جزءاً  العايل، حتى  التعليم 
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أ. وفاء علي محمد خصاونة
أ. د. محمد علي عاشور

التحديات التي تواجه التعليم العالي 
في جامعات شمال األردّن في ضوء بعض املتغيرات

والتكنولوجية. 
جمال  فقرات  جلميع  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت  كذلك 

التمويل كما يف جدول )5( 
جدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات تحديات )التمويل( التي تواجه التعليم العالي
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعات شمال األردن مرتبة تنازليًا

 رقمالرتبة
الفقرة

 حتديات )التمويل( التي تواجه التعليم
العايل يف جامعات �صمال الأردن

 املتو�صط
احل�صابي

 النحراف
الدرجةاملعياري

15
ي�ستدعي مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي توفري مبالغ 

كبرية4.490.65مالية ل�رشاء االأجهزة وحتديثها

كبرية4.460.57تدين م�ساركة القطاع اخلا�س يف متويل اجلامعات28
كبرية4.340.59تزايد الطلب على التعليم اجلامعي يتطلب زيادة يف التمويل32

46
ت�ستنزف الزيادة يف اأعداد الكوادر االإدارية التي موازنات 

كبرية4.280.72اجلامعات

53
اإقبال الطلبة على عدد حمدد من اجلامعات دون غريها 

كبرية4.020.84يوؤدي اإىل زيادة العبء على اجلامعة

كبرية4.020.75غياب اآلية املراقبة الفاعلة على اأوجه االإنفاق املختلفة67

74
قلة االإيرادات الناجتة عن اال�ستثمارات التي تقدمها 

كبرية4.000.89اجلامعات

81
تعتمد اجلامعات احلكومية على التمويل احلكومي لتغطية 

متو�سطة3.631.00النفقات

كبرية4.160.45املتو�صط الكلي للمجال

العايل  التعليم  تواجه  التي  )التمويل(  ُبعد حتديات  فقرات  اأن   )5( يالحظ من جدول 
مبتو�سطات  جاءت  االأردن  �سمال  جامعات  يف  التدري�س  هيئات  اأع�ساء  نظر  وجهة  من 
ح�سابية تراوحت بني )3.63-4.49( ، وبانحرافات معيارية تراوحت بني )1.00-0.65( 
املتاحة  املالية  املوارد  �سعف  اجلامعات  عمل  يعيق  ما  اأهم  باأن  النتيجة  هذه  .وتف�رش 
العلمي  التقدم  مواكبة  �رشورة  على  من�سوبيها  من  متزايدا  طلبا  تواجه  فاجلامعات  لها، 
والتكنولوجي، وذلك ي�سكل ا�ستنزافا مليزانيات اجلامعات املحدودة.وقد ُتعزى هذه النتيجة 
اإىل زيادة اأعداد الطلبة امل�سجلني بن�سبة اأعلى من ن�سبة منو امل�سادر التمويلية، كما ُتعزى 
هذه النتيجة اإىل قلة دعم موؤ�س�سات املجتمع املحلي للجامعات، مع ترافق ذلك من �سعف 
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الطلبة  يدفعه  االأوىل على ما  بالدرجة  ترتكز  االقت�سادية، فهي  ا�ستثمارات اجلامعات  يف 
الدعم  على  اجلامعات  هذه  اعتماد  اأن  كما  لها،  احلكومي  الدعم  وعلى  جامعية  ر�سوم  من 
احلكومي جعلها تهمل املوارد املالية االأخرى التي ميكن اأن تقدم لها، مع العلم باأن مقدار 
الدعم احلكومي املقدم للجامعات يتعر�س اإىل التقلب ح�سب االو�ساع االقت�سادية، ما يوؤثر 
اإيجاد م�سادر  اإىل  العايل  التعليم  وزارة  ولذلك دعت  للجامعات،  االأكادميية  امل�سرية  على 
مع  التمويل  بجانب  املتعلقة  الدرا�سة  نتيجة  الر�سمية.وتختلف  للجامعات  اإ�سافية  متويل 
نتيجة درا�سة مّكون )Mckeown, 2000( ، حيث اأ�سار يف درا�سته اإىل ازدياد املخ�س�سات 
يف  �سعفًا  هناك  اأن  الدرا�سة  اأظهرت  حني  يف  العايل،  للتعليم  الدول  توفرها  التي  املالية 

التمويل املقدم ملوؤ�س�سات التعليم العايل.
جمال  فقرات  جلميع  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت  كذلك 

املواءمة بني املخرجات ومتطلبات �سوق العمل كما يف جدول )6( . 
جدول )6( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات تحديات )المواءمة بين المخرجات ومتطلبات سوق 
العمل( التي تواجه التعليم العالي، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، 

في جامعات شمال األردن مرتبة تنازليًا

 رقمالرتبة
الفقرة

حتديات )املواءمة بني املخرجات ومتطلبات �صوق العمل( 
التي تواجه التعليم العايل يف جامعات �صمال الأردن

 املتو�صط
احل�صابي

 النحراف
الدرجةاملعياري

كبرية4.400.61كرثة اأعداد اخلريجني من اأق�سام اجلامعات وكلّياتها152
كبرية4.360.63ارتفاع تكلفة اإن�ساء الكليات العلمية والتطبيقية254
كبرية4.250.66غياب املواءمة بني التخ�س�سات التقنية واالأكادميية355
كبرية4.180.68حمدودية ا�ستيعاب الكليات العلمية والتطبيقية453

556
قلة توفر اإح�ساءات دقيقة ومف�سله عن احتياجات �سوق 

كبرية4.110.70العمل

659
قلة اإ�رشاك اأ�سحاب العمل يف و�سع ال�سيا�سة التعليمية 

كبرية4.050.67والتدريبية لتن�سجم مع احتياجات ال�سوق

متو�سطة3.610.77احتياجات �سوق العمل متغرية وغري م�ستقرة757

858
�سعف املناهج واخلطط الدرا�سية لتحقيق مواءمة مهارات 
اخلريجني، وقدراتهم، وخرباتهم ملتطلبات القطاع اخلا�س 

من العمالة والفنيني
متو�سطة3.510.75

كبرية4.060.42 املتو�صط الكلي للمجال
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أ. وفاء علي محمد خصاونة
أ. د. محمد علي عاشور

التحديات التي تواجه التعليم العالي 
في جامعات شمال األردّن في ضوء بعض املتغيرات

يالحظ من جدول )6( ، اأن فقرات ُبعد حتديات )املواءمة بني املخرجات ومتطلبات 
�سوق العمل( التي تواجه التعليم العايل من وجهة نظر اأع�ساء هيئات التدري�س يف جامعات 
، وبانحرافات  االأردن قد جاءت مبتو�سطات ح�سابية تراوحت بني )4.40-3.51(  �سمال 
جمال  جميء  وراء  الكامنة  االأ�سباب  تكون  .وقد   )0.77  -  0.61( بني  تراوحت  معيارية 
التي  التحديات  من  الثانية  املرتبة  يف  العمل  �سوق  ومتطلبات  املخرجات  بني  املواءمة 
تواجه التعليم العايل، هي االأعداد الكبرية التي تتخرج من نظام التعليم العايل دون درا�سة 
�سوق العمل درا�سة عميقة ملعرفة التخ�س�سات التي �سيكون بحاجة اإليها وقت تخرج هوؤالء 
الطلبة، مع ما يرافق ذلك من التقلب ال�رشيع يف متطلبات القطاع العام والقطاع اخلا�س، 
وقد يكون التحدي ناجمًا عن االإقبال الكبري للطلبة على تخ�س�سات بعينها دون تخ�س�سات 
اأخرى، مما يزيد العبء على اجلامعة متمثال ببناء كليات واأق�سام ومباٍن م�ساندة جديدة، 
ورمبا يكون ال�سبب ناجتًا عن طبيعة �سوق العمل، وما ي�سهده من تغريات �رشيعة، فبع�س 
اجلامعات  وبالتايل جتد  اأخرى،  العمل، وتظهر تخ�س�سات  �سوق  التخ�س�سات تختفي من 

�سعوبة يف املواءمة بني خمرجاتها واحتياجات �سوق العمل.
كما ُيعزى ال�سبب اأي�سا اإىل ما ميكن اأن ت�سهم به العادات والتقاليد من تكري�س لظاهرة 
من  كالتقليل  تخ�س�سات،  من  اجلامعات  تفرزه  وما  العمل،  �سوق  متطلبات  بني  االختالل 
اجلهاز  متطلبات  على  النظر  وتركيز  العمل،  �سوق  يف  املراأة  م�ساركة  ن�سبة  زيادة  اأهمية 

احلكومي.
جمال  فقرات  جلميع  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت  كذلك 

خدمة املجتمع كما يف جدول )7( 
جدول )7( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات تحديات )خدمة المجتمع( التي تواجه التعليم العالي 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعات شمال األردن مرتبة تنازليًا

 رقمالرتبة
الفقرة

 حتديات )خدمة املجتمع( التي تواجه التعليم
العايل يف جامعات �صمال الأردن

 املتو�صط
احل�صابي

 النحراف
الدرجةاملعياري

151
�سعف العالقة بني هيئة التدري�س يف اجلامعة واملوؤ�س�سات 
كبرية4.160.71املحلية من مكتبات، ومتاحف، واأندية، وموؤ�س�سات �سناعية

كبرية4.120.68�سعف العمل التطوعي بني اجلامعات واملجتمع املحلي249

350
عزل اجلامعة عن جمتمعاتها، وح�رش نقل املعرفة داخل جدران 

كبرية4.090.77اجلامعة دون ارتباط وثيق باملجتمع وق�ساياه

447
�سح االإمكانات املادية للجامعات التي حتّد من توثيق العالقة 

كبرية4.050.68بينها وبني املجتمع



313

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد األربعون (1) - كانون 

 رقمالرتبة
الفقرة

 حتديات )خدمة املجتمع( التي تواجه التعليم
العايل يف جامعات �صمال الأردن

 املتو�صط
احل�صابي

 النحراف
الدرجةاملعياري

546
قلة تفعيل قنوات االت�سال بني القيادات االإدارية يف اجلامعة، 

كبرية3.900.65والقيادات يف املجتمع

كبرية3.810.90جتاهل احتياجات املجتمع املحلي والبعد عن م�سكالته االأ�سا�سية648

كبرية4.020.52املتو�صط الكلي للمجال

التي تواجه  ُبعد حتديات )خدمة املجتمع(  اأن جميع فقرات   ، يالحظ من جدول )7( 
التعليم العايل من وجهة نظر اأع�ساء هيئات التدري�س يف جامعات �سمال االأردن قد جاءت 
بني  تراوحت  معيارية  وبانحرافات   ،  )4.16-3.81( بني  تراوحت  ح�سابية  مبتو�سطات 
)0.65 - 0.90( .وتتعدد االأ�سباب وراء التحديات الكبرية ملجال خدمة املجتمع، وقد يكون 
ال�سبب عدم وجود عالقات قوية بني اجلامعة، وموؤ�س�سات املجتمع املحلي، فال ُيرى كبري 
اأثر للجامعات يف تطوير موؤ�س�سات املجتمع، على الرغم من اأن مهام اجلامعة تنطوي على 
اأن تقدم خدمات الدعم والتطوير للمجتمع املحلي لها.ومن االأ�سباب كذلك قلة املبادرات من 
اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة التي تقدم يف خدمات تطوعية ملوؤ�س�سات املجتمع املحلي، 
ومما يقلل من م�ساركة اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة يف املبادرات التطوعية عدم احت�ساب 
�ساعات التطوع �سمن ال�ساعات التدري�سية، بالرغم من اأن التطوع من �سمن االأهداف التي 
ت�سعى موؤ�س�سات التعليم العايل لتحقيقها لدى الطلبة.ورمبا يكون ال�سبب وراء هذه النتيجة 
عليها  التعرف  بغية  املحلي  املجتمع  مب�سكالت  االأكادميي  التعلم  برامج  ربط  �سعف  هو 
اأن  راأت  فقد   )2003 )جرادات،  درا�سة  ونتيجة  الدرا�سة  نتيجة  لها.وتتفق  احللول  واإيجاد 

البحث العلمي مل يرق اإىل مرتبة التوظيف الفعلي خلدمة الواقع املجتمعي.
جمال  فقرات  جلميع  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت  كذلك 

احلوكمة كما يف جدول )8( 
جدول )8( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات تحديات )الحوكمة( التي تواجه التعليم العالي
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعات شمال األردن مرتبة تنازليًا

 رقمالرتبة
الفقرة

 حتديات )احلوكمة( التي تواجه التعليم العايل
يف جامعات �صمال الأردن

 املتو�صط
احل�صابي

 النحراف
الدرجةاملعياري

164
انت�سار املح�سوبية من اأهم اأ�سباب عدم تطبيق احلوكمة ب�سكل 

كبرية4.320.69�سحيح
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أ. د. محمد علي عاشور

التحديات التي تواجه التعليم العالي 
في جامعات شمال األردّن في ضوء بعض املتغيرات

 رقمالرتبة
الفقرة

 حتديات )احلوكمة( التي تواجه التعليم العايل
يف جامعات �صمال الأردن

 املتو�صط
احل�صابي

 النحراف
الدرجةاملعياري

265
غياب ال�سفافية يف املعلومات التي يتم تقدميها من اأهم 

كبرية4.240.72اأ�سباب عدم تطبيق احلوكمة ب�سكل �سحيح

كبرية4.230.62املركزية يف اتخاذ القرارات ت�سهم يف عدم تطبيق احلوكمة370

469
غياب املناخ الدميقراطي يف التعامل بني االإدارة اجلامعية 

كبرية4.170.68والعاملني

كبرية4.070.70غياب العدالة يف تطبيق االأنظمة والقوانني على االأفراد567

660
�سعف ال�سوابط يف حل امل�سكالت االإدارية واملالية 

كبرية3.950.68واالأكادميية يف اجلامعة

كبرية3.820.66�سعف قنوات االت�سال مع العاملني761
متو�سطة3.620.80�سعف القوانني واالأنظمة امل�ستخدمة يف تطبيق احلوكمة866
متو�سطة3.600.79�سعف تطبيق االأنظمة والقوانني والتعليمات962
متو�سطة3.590.82الغمو�س يف االأنظمة والقوانني املطبقة باجلامعات1068
متو�سطة3.460.93�سعف املوارد املالية يوؤثر �سلبا على تطبيق االأنظمة والقوانني1163

كبرية0.463.92 املتو�صط الكلي للمجال

يالحظ من جدول )8( ، اأن فقرات ُبعد حتديات )احلوكمة( التي تواجه التعليم العايل 
االأردن قد جاءت مبتو�سطات  �سمال  التدري�س يف جامعات  اأع�ساء هيئات  من وجهة نظر 
ح�سابية تراوحت بني )3.46-4.32( ، وبانحرافات معيارية تراوحت بني )0.62 - 0.93( 
.ويحتمل اأن يكون ال�سبب يف ظهور ُبعد احلوكمة مب�ستوى حتديات كبرية، عائدا اإىل اأن هناك 
اأطرافا عديدة تتعلق بها عملية و�سع القوانني، والت�رشيعات الناظمة للجامعات وتنفيذها 
من جهة، وروتينية االإجراءات االإدارية من جهة اأخرى.فرمبا يكون للعالقات ال�سخ�سية بني 
موظفي موؤ�س�سات التعليم العايل، وا�ستناد اأغلبهم على املتنفيذين من معارفهم، اأو اأقربائهم 
يف حال حماولة تطبيق اأي من القوانني على اأحدهم، دوٌر يوؤ�س�س حالة من ال�سعور بالظلم، 
الذين ال يتمتعون مبثل هذه املعارف والعالقات. العدالة لدى كثري من املوظفني  وغياب 
القرارات،  اإ�سدار  يف  املركزية  مبداأ  تعتمد  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اأغلب  اأن  اإىل  اإ�سافة 
تطبيق  من  يحّد  وهذا  الواحد،  الرجل  مبداأ  حول  اجلامعية  املوؤ�س�سة  اإدارة  عملية  ومتحور 
يتنا�سب  وعدم حتديثها مبا  الت�رشيعات،  ِقدم  يكون  املوؤ�س�سات.وقد  هذه  احلوكمة يف  ُبعد 
مع م�ستجدات موؤ�س�سات التعليم العايل، من االأ�سباب التي تعيق تطبيق احلوكمة فيها.وقد 
يكون ال�سبب عائداً اإىل عدم وجود روؤية ا�سرتاتيجية وا�سحة ملوؤ�س�سات التعليم العايل تراعي 
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االإف�ساح عن و�سع املوؤ�س�سة املايل، بحيث تكون  الداخلية واخلارجية فيها، وعدم  البيئة 
متاحة للجميع من اأجل االطالع عليها، والتعرف اإىل �سري اأداء املوؤ�س�سة.وتختلف نتيجة هذه 
الدرا�سة مع نتيجة درا�سة )نا�رش الدين، 2012( التي اأ�سارت اإىل اأن واقع تطبيق احلاكمية 

يف جامعة ال�رشق االأو�سط كان مرتفعًا ب�سكل عام.
جمال  فقرات  جلميع  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت  كذلك 

اجلودة واالعتماد كما يف جدول )9( 
جدول )9( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات تحديات )الجودة واالعتماد( التي تواجه التعليم العالي 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعات شمال األردن مرتبة تنازليًا

 رقمالرتبة
الفقرة

 حتديات )اجلودة والعتماد( التي تواجه
التعليم العايل يف جامعات �صمال الأردن

 املتو�صط
احل�صابي

 النحراف
الدرجةاملعياري

كبرية4.060.74اعتماد االإدارة اجلامعية املركزية يف اتخاذ القرارات االإدارية116
كبرية4.030.69تدين املخ�س�سات املالية الالزمة لتطبيق اجلودة220
كبرية4.000.69�سعف التن�سيق بني الكليات اجلامعية وقطاعات �سوق العمل318
كبرية3.970.76تاأخر اجلامعات يف تطبيق معايري اجلودة واالعتماد49
كبرية3.900.76�سعف معايري تقومي اخلدمات التعليمية يف اجلامعة510
كبرية3.840.79�سعف وعي الكوادر الب�رشية املوؤهلة واملدربة يف تطبيق اإدارة اجلودة619
كبرية3.730.81�سعف جودة اخلدمات التعليمية املقدمة للطلبة يف اجلامعة711

813
�سعف مالءمة االأو�ساع االإدارية واملالية يف موؤ�س�سات التعليم العايل 

كبرية3.730.78ملتطلبات تطبيق اجلودة ال�ساملة

كبرية3.710.85مقاومة التغيري من قبل االإدارات اجلامعية915

1014
�سعف م�ساركة العاملني يف تطبيق متطلبات اجلودة يف موؤ�س�سات 

كبرية3.690.70التعليم العايل

1112
�سعف مالءمة االأو�ساع االأكادميية يف موؤ�س�سات التعليم العايل 

متو�سطة3.630.76ملتطلبات تطبيق اجلودة ال�ساملة

متو�سطة3.510.78تدين جودة اخلدمة املقدمة للطلبة التي تتفق مع رغباتهم وتوقعاتهم1217

كبرية3.820.49 املتو�صط الكلي للمجال 

تواجه  التي  واالعتماد(  )اجلودة  حتديات  بعد  فقرات  اأن   )9( اجلدول  من  يالحظ 
قد  االأردن  �سمال  جامعات  يف  التدري�س  هيئات  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  العايل  التعليم 
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التحديات التي تواجه التعليم العالي 
في جامعات شمال األردّن في ضوء بعض املتغيرات

جاءت مبتو�سطات ح�سابية تراوحت بني )3.51-4.06( ، وبانحرافات معيارية تراوحت 
الرتتيب اخلام�س بني  ُبعد اجلودة واالعتماد يف  ُيف�رش جميء  .وقد   )0.85  - 0.69( بني 
اأبعاد التحديات التي تواجه التعليم العايل يف جامعات �سمال االأردن اإىل اأن وزارة التعليم 
العايل تخلت عن متابعة هذا الدور، حيث �سدر قانون هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل 
االعتماد،  جمل�س  حمل  مبوجبه  لتحل  2007؛   /3  /25 بتاريخ   2007 ل�سنة   )20( رقم 
للجامعات، على غري ما كان من  للمحاباة  اأكرب  ويف هذه احلال رمبا يكون هناك جمال 
املفرت�س يف حال تويل وزارة التعليم العايل هذا الدور.ومما يعزز هذا التف�سري اأن االعتماد 
االأكادميي منذ اأن بداأ عمله مل تر نتائجه املرجوة، فمن اأ�س�س االعتماد مثال اأن ال يتجاوز 
ويف  طالبًا،   )40( العلمية  ال�سبغة  ذات  للتخ�س�سات  التدري�سية  القاعات  يف  الطلبة  عدد 
التخ�س�سات ذات ال�سبغة االإن�سانية )60( طالبًا، ولكن حال اجلامعات ال ينبئ بذلك، فرُيى 
يف القاعات التدري�سية يف بع�س الكليات اأن اأعداد الطلبة تتجاوز املائة طالب وطالبة يف 
اإىل  االأكادميي.اإ�سافة  االعتماد  موؤ�س�سة  اعرتا�س من  اأي  الواحدة، وال يكون هناك  القاعة 
واأ�سالتها  املناهج  تتمثل بجودة  التي  الدرا�سية،  املناهج  اجلودة، جودة  موؤ�رشات  اأّن من 
وحمتواها، وم�ستواها، والطريقة التي تعر�س بها، ومدى ارتباطها بالواقع وبعد ا�ستعرا�س 
الباحثة للمواد التي يتم تدري�سها يف اجلامعات االأردنية، ظهر اأن بع�سها مت جتميعها من 
قبل �سنوات طويلة، حتى اإن املدر�س ال يعمل على حتديث مادته التدري�سية، اإ�سافة اإىل اأنه 
ال يوجد من يتوىل مهمة متابعة جودة املواد التي يتم تدري�سها، ومواكبتها للمعايري الدولية 
احلديثة.وتختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة )العباد، 2008( التي اأظهرت توافر 

املوارد املالية، والعينية الالزمة، لتطبيق نظام االعتماد االأكادميي يف كليات الرتبية.
جمال  فقرات  جلميع  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت  كذلك 

البحث العلمي كما يف جدول )10( .
جدول )10( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات تحديات )البحث العلمي( التي تواجه التعليم العالي من 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعات شمال األردن مرتبة تنازليًا

 رقمالرتبة
الفقرة

 حتديات )البحث العلمي( التي تواجه التعليم
العايل يف جامعات �صمال الأردن

 املتو�صط
احل�صابي

 النحراف
الدرجةاملعياري

كبرية4.290.68غياب احلوافز املعنوية والت�سهيالت للباحثني127
كبرية4.250.76غياب احلوافز املادية للباحثني226
كبرية4.170.71قلة البحوث العلمية التطبيقية التي تخدم املجتمع328
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 رقمالرتبة
الفقرة

 حتديات )البحث العلمي( التي تواجه التعليم
العايل يف جامعات �صمال الأردن

 املتو�صط
احل�صابي

 النحراف
الدرجةاملعياري

429
قلة التعاون مع املوؤ�س�سات املحلية والعاملية لدعم االأبحاث 

كبرية4.160.70العلمية

522
النق�س يف االأجهزة املخربية، والو�سائل البحثية يف موؤ�س�سات 

كبرية4.0220.76التعليم العايل

621
قلة املخ�س�سات املالية للبحث العلمي يف كليات اجلامعة 

كبرية3.850.96واأق�سامها

كبرية3.700.87زيادة العبء التدري�سي الأع�ساء هيئة التدري�س731
متو�سطة3.630.95قلة املراجع وامل�سادر البحثية، و�سعوبة احل�سول على املعلومات823

930
الت�سدد يف �سيا�سة اجلامعات لدعم الباحثني، وحثهم على ح�سور 

متو�سطة3.600.91الندوات واملوؤمترات

متو�سطة3.490.83تاأخر الن�رش يف املجالت املحكمة التي ت�سدرها اجلامعات1024
متو�سطة3.150.74�سعف القدرات البحثية الأع�ساء الهيئات التدري�سية1132
متو�سطة3.030.88عدم معرفة الباحثني باملجالت املحكمة املتخ�س�سة1225

كبرية3.780.44املتو�صط الكلي للمجال

التعليم  التي تواجه  العلمي(  اأن فقرات ُبعد حتديات )البحث  يالحظ من جدول )10( 
جاءت  قد  االأردن،  �سمال  جامعات  يف  التدري�س  هيئات  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  العايل 
بني  تراوحت  معيارية  وبانحرافات   ،  )4.29-3.03( بني  تراوحت  ح�سابية  مبتو�سطات 
)0.68 - 0.96( .ورمبا ُيف�رش �سعور اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف جامعات �سمال االأردن، 
باأنهم يواجهون حتديات كبرية يف جمال البحث العلمي باأن هناك �سعفًا يف العالقة بني 
اجلامعات واملوؤ�س�سات البحثية من جهة والقطاعات االإنتاجية، واخلدمية، وال�سناعية من 
جهة اأخرى يف جمال البحث العلمي، والتطوير، واختالل الوظائف التي تقوم بها اجلامعات، 

حيث تقت�رش على وظيفة التدري�س واإهمال البحث العلمي– اإىل حّد ما- .
مب�سكالت  العلمي  البحث  ربط  �سعف  من  حالة  هناك  باأن  النتيجة،  هذه  ُتف�رش  وقد 
املجتمع، واإيجاد احللول املنا�سبة لها، والتفاعل مع املجتمع مبواردها البحثية، والفكرية 
يف جميع القطاعات اخلدمية واالإنتاجية، فيظهر اأن ن�سبة كبرية من البحوث املنجزة من 
التطبيق. واقع  عن  منف�سلة  تكون  قد  نظرية  اأمور  على  ترتكز  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  قبل 

اإ�سافة اإىل اأن �سعف التمويل املقدم الأع�ساء هيئة التدري�س يف جمال البحث العلمي يعمل 
على ظهور الكثري من التحديات اأمام طريقهم يف جمال تطوير جماالتهم العلمية. وقد يكون 
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التحديات التي تواجه التعليم العالي 
في جامعات شمال األردّن في ضوء بعض املتغيرات

ب�سكل  اخلا�س  القطاع  عزوف  العلمي  البحث  جمال  يف  كبرية  حتديات  وجود  يف  ال�سبب 
يف  العلمي  البحث  بجدوى  الثقة  اأو  االإميان  وعدم  العلمية،  البحوث  اإجراء  عن  كامل  �سبه 
دعم االإنتاج، وتطوير االقت�ساد واحلياة االجتماعية، وبالتايل عدم دعم هذا املجال ماديا 
هذه  وتتفق  العلمي.  البحث  جمال  يف  �سيا�سات  اأو  ا�سرتاتيجيات  وجود  وعدم  ولوج�ستيا، 
النتيجة مع درا�سة )Atkinson& Richard, 2000( يف اأن املعيقات متثلت يف ُبعدي التمويل 

والبحث العلمي. 
جمال  فقرات  جلميع  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت  كذلك 

التكنولوجيا كما يف جدول )11( . 
جدول )11( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات تحديات )التكنولوجيا( التي تواجه التعليم العالي
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعات شمال األردن مرتبة تنازليًا

 رقمالرتبة
الفقرة

 حتديات )التكنولوجيا( التي تواجه التعليم
العايل يف جامعات �صمال الأردن

 املتو�صط
احل�صابي

 النحراف
الدرجةاملعياري

145
قلة م�ساركة القطاع اخلا�س يف توفري الدعم الالزم لتفعيل التكنولوجيا 

كبرية4.150.69يف موؤ�س�سات التعليم العايل

كبرية3.810.83قلة املخ�س�سات املالية الالزمة لتوفري التكنولوجيا احلديثة243
كبرية3.790.86قلة االإمكانات املالية لتدريب العاملني يف مواقع العمل344

434
االفتقار ملعايري االأداء التي ميكن عن طريقها مراقبة التقدم التكنولوجي 

كبرية3.750.76لدى العاملني

كبرية3.730.76االفتقار اإىل �سيا�سات وا�سحة لتطوير تكنولوجيا املعلومات533

636
قلة الربامج التدريبية التي توؤهل الكوادر الب�رشية يف ا�ستخدام اأنظمة 

متو�سطة3.660.76التكنولوجيا احلديثة

متو�سطة3.610.83عدم مالءمة البنية التحتية املتعلقة بالتكنولوجيا737
متو�سطة3.560.84�سعف املتابعة وحتديث اأنظمة تكنولوجيا املعلومات838
متو�سطة3.530.79�سيادة االأ�ساليب التقليدية يف العمل935
متو�سطة3.520.78قلة االأجهزة التقنية احلديثة يف موؤ�س�سات التعليم العايل1039
متو�سطة3.450.88�سعف مهارات اللغة االإجنليزية1142

1240
نق�س الطاقات الب�رشية املدربة واملوؤهلة يف ت�سغيل اأنظمة التكنولوجيا 

متو�سطة3.4490.83احلديثة

متو�سطة3.380.88نق�س الطاقات الب�رشية املوؤهلة واملدربة يف �سيانة اأجهزة احلا�سوب1341

متو�سطة3.650.55املتو�صط الكلي للمجال
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التعليم  تواجه  التي  )التكنولوجيا(  بعد حتديات  فقرات  اأن   )11( يالحظ من جدول 
جاءت  قد  االأردن،  �سمال  جامعات  يف  التدري�س  هيئات  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  العايل 
تراوحت بني  وبانحرافات معيارية   ،  )4.15-3.38( تراوحت بني  مبتو�سطات ح�سابية 
التكنولوجيا يف املرتبة االأخرية مب�ستوى  ُبعد  0.88( .وقد يكون �سبب جميء   - 0.69(
اأدوات  من  ت�ستطيع  ما  لتوفري  ت�سعى  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اأّن  متو�سطة،  حتديات 
التكنولوجيا، التي ت�ساعد يف حتقيق اأهدافها على امل�ستوى التعليمي وامل�ستوى االإداري.
وبرغم ذلك يالحظ اأن خم�س فقرات من هذا املجال ح�سلت على م�ستوى حتدٍّ كبري، وهذا 
العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  دعم  اأهمية  اإىل  اخلا�س  القطاع  اأ�سحاب  التفات  قلة  اإىل  يعود 
التكنولوجيا احلديثة، وما يرتتب  اآخر م�ستجدات  توفري  املوؤ�س�سات على  وعدم قدرة هذه 
التكنولوجيا،  تاأهيل املوظفني وتدريبهم على هذه  التكنولوجيا من �رشورة  اإدخال  على 
وياأتي هذا التحدي لي�ساهم يف متكني موؤ�س�سات التعليم العايل من مواكبة اآخر امل�ستجدات 
ي�سكل حتديا كبريا.وتختلف  بدوره  التحتية، وهذا  البنية  النظر يف  اإعادة  اإىل  مما يحتاج 
اأن  بينت  التي   )Bauder & Emanuel, 2012( درا�سة  نتيجة  مع  الدرا�سة  هذه  نتيجة 

تكنولوجيا التعليم االإلكرتوين ت�ستخدم ب�سكل كبري.
ثانيًا: لالإجابة عن �سوؤال الدرا�سة الثاين الذي ن�سَّ على: »هل توجد فروق دالة  ◄

التي  التحديات  )α=0.05( بني متو�صطات  الدللة  عند م�صتوى  اإح�صائياً 
تواجه التعليم العايل من وجهة نظر اأع�صاء هيئات التدري�س يف جامعات 
�صمال الأردن ُتعزى ملتغريات )الرتبة الأكادميية، اجلامعة، الكلية، اجلن�س( ؟” 
فقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للتحديات التي تواجه التعليم 
العايل من وجهة نظر اأع�ساء هيئات التدري�س يف جامعات �سمال االأردن وفقًا للمتغريات، 

وذلك كما يف جدول )12( . 
جدول )12( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتحديات التي تواجه التعليم العالي
من وجهة نظر أعضاء هيئات التدريس في جامعات شمال األردن وفقًا للمتغيرات

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياملتغري

 الرتبة
االأكادميية

3.8920.39اأ�ستاذ

3.8940.35اأ�ستاذ م�سارك

3.8880.40اأ�ستاذ م�ساعد

3.8140.31مدر�س



320

أ. وفاء علي محمد خصاونة
أ. د. محمد علي عاشور

التحديات التي تواجه التعليم العالي 
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النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياملتغري

اجلامعة
3.8890.22الريموك

3.6770.36العلوم والتكنولوجيا

4.2740.28اآل البيت

الكلية
3.9210.38علوم طبيعية وريا�سية

3.8290.36علوم اإن�سانية واجتماعية

اجلن�س
3.8920.38ذكر

3.8420.35اأنثى

يالحظ من جدول )12( ، وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية للتحديات 
التي تواجه التعليم العايل من وجهة نظر اأع�ساء هيئات التدري�س يف جامعات �سمال االأردن، 
الظاهرية؛  الفروق  التحقق من جوهرية  املتغريات؛ وبهدف  م�ستويات  اختالف  ناجتة عن 
 4 - way ANOVA without Interaction التباين الرباعي )دون تفاعل(  اإجراء حتليل  مت 
للتحديات التي تواجه التعليم العايل من وجهة نظر اأع�ساء هيئات التدري�س يف جامعات 

�سمال االأردن وفقًا للمتغريات، وذلك كما يف جدول )13( .
جدول )13( 

نتائج تحليل التباين الرباعي )دون تفاعل( للتحديات التي تواجه التعليم العالي
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعات شمال األردن وفقًا للمتغيرات

 م�صدر
التباين

 جمموع
املربعات

 درجة
احلرية

 متو�صط
جمموع املربعات

 قيمة ف
املح�صوبة

 الدللة
الإح�صائية

0.00430.000.0140.998الرتبة االأكادميية

12.97526.4974.1780.000اجلامعة

0.40410.404.6200.033الكلية

0.34010.343.8840.050اجلن�س

22.6522590.09اخلطاأ

36.322266الكلي

 )α=0.05( عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة ، )يتبني من جدول )13
بني املتو�سطات احل�سابية للتحديات التي تواجه التعليم العايل من وجهة نظر اأع�ساء هيئات 
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هذه  ُتف�رش  .وقد  االأكادميية(  )الرتبة  ملتغري  ُتعزى  االأردن  �سمال  جامعات  يف  التدري�س 
االأكادميية  رتبهم  باختالف  ال�سمال  جامعات  يف  التدري�س  هيئات  اأع�ساء  باأن  النتيجة 
تواجه  التي  التحديات  تقريبًا حول  مت�سابهة  ت�سورات  ولديهم  ذاتها،  التحديات  يعانون 
بني  واملواءمة  التمويل،  جميعها:  االأبعاد  يف  االأردن  �سمال  جامعات  يف  العايل  التعليم 
االأبعاد؛  من  وغريها  واحلوكمة  املجتمع،  وخدمة  العمل،  �سوق  ومتطلبات  املخرجات 
والت�رشيعات  للقوانني  ويتحاكمون  ذاتها،  التكنولوجية  البنية  مع  يتعاملون  اإنهم  اإذ 
التعليمية،  القائمة يف املوؤ�س�سة  العلمي  البحث  اإجراءات  واالأنظمة نف�سها، ويتعاملون مع 
الغالب  التعليمية يكون يف  التي تعرت�س موؤ�س�ساتهم  وبالتايل فاإن �سعورهم بالتحديات 

متقاربًا يف امل�ستوى.
الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دال  فرق  وجود   ،  )13( جدول  من  يتبني  حني  يف 
وجهة  من  العايل  التعليم  تواجه  التي  للتحديات  احل�سابيني  املتو�سطني  بني   )α=0.05(
نظر اأع�ساء هيئات التدري�س يف جامعات �سمال االأردن ُيعزى ملتغري )الكلية( ؛ حيث تعاين 
كليات العلوم الطبيعية والريا�سية من التحديات اأكرث مما تعانيه كليات العلوم االإن�سانية، 
والتجهيزات،  التدري�س،  وتكلفة  الكليات،  بطبيعة  النتيجة  هذه  تف�رشَّ  واالجتماعية.وقد 
واملباين فيها، فالتدري�س يف تخ�س�سات العلوم الطبيعية يحتاج اإىل جتهيز خمتربات مزودة 
باأحدث االأجهزة، كما اأن املختربات بحاجة اإىل تزويدها باملواد امل�ستخدمة يف التجارب.

التدري�س قائم بالدرجة االأوىل على جتهيز  الريا�سة، فاإن  وهذا االأمر ين�سحب على كليات 
املالعب باختالف اأنواعها، وجتهيز ال�ساالت الريا�سية وامل�سابح.وكل ذلك يرتبط باملعيق 
االأول وهو التحديات املالية، ونتيجة لها يظهر اأن اأع�ساء هيئات التدري�س يف كليات العلوم 
واالجتماعية،  االإن�سانية  العلوم  كليات  يف  ُنظرائهم  من  اأكرث  التحديات  يعانون  الطبيعية 
–وهي موجودة ابتداًء-  اأكرث من قاعات تدري�سية  اإىل  اإنهم يف الغالب ال يحتاجون  حيث 

ومكتبات.
اأع�ساء  من  جُترى  التي  البحوث  اأن  اإىل  عائدا  النتيجة  هذه  يف  ال�سبب  يكون  ورمبا 
هيئات التدري�س يف كليات العلوم الطبيعية والريا�سية حتتاج اإىل تكاليف اأكرب بكثري من 
العلوم االجتماعية واالإن�سانية،  التدري�س يف كليات  اأع�ساء هيئة  التي جترى من  البحوث 
ال�سبب  ُيعزى  اإح�سائية.وقد  اأكرث من زمالئهم وبداللة  بالتحديات  ي�سعرون  وبالتايل فهم 
اأع�ساء هيئة التدري�س من كليات العلوم  اأن البحوث التي يجريها  يف النتيجة احلالية اإىل 
الطبيعية، والريا�سية، حتتاج اإىل عمل ميداين ومدد اأطول من البحوث التي جترى لكليات 
العلوم االإن�سانية، واالجتماعية، وهذا االأمر يزيد من و�سوحه احتياجات البحوث اإىل اأدوات 

تكنولوجية حديثة، قد تكلف موؤ�س�سة التعليم العايل مبالغ عالية قد ال تتمكن من تاأمينها.
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 )α=0.05( وجود فرق دال اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة ، )كما يتبني من جدول )13
بني املتو�سطني احل�سابيني للتحديات التي تواجه التعليم العايل من وجهة نظر اأع�ساء هيئة 
التدري�س يف جامعات �سمال االأردن ُيعزى ملتغري )اجلن�س( ؛ وقد يعود ال�سبب اإىل اأن اأع�ساء 
هيئة التدري�س الذكور يف جامعات ال�سمال يواجهون التحديات اأكرث مما تواجهه زميالتهم.
اأكرث من  االإناث، فهن يحاولن  للمدر�سات  النف�سي  البعد  النتيجة من خالل  وقد تف�رش هذه 
الذكور اإيجاد حلول باالعتماد على املواد املوجودة يف البيئة التدري�سية.ورمبا كان م�ستوى 
الدافعية التي تتمتع بها املدر�سات االإناث اأعلى وبالتايل ال يفكرن بلوم الواقع، بقدر العمل 
على حل امل�سكالت التي قد تعرت�سهن يف م�سريتهن التعليمية.ورمبا كان ال�سبب عائدا اإىل 
اأن رغبة اأع�ساء هيئة التدري�س الذكور تفوق رغبة االإناث يف تويل منا�سب اإدارية وقيادية، 

وبالتايل فاإنهم ي�سعرون بالتحديات اأكرث من زميالتهم االإناث.
الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود   ،  )13( جدول  من  يتبني  حني  يف 
)α=0.05( بني املتو�سطات احل�سابية للتحديات التي تواجه التعليم العايل من وجهة نظر 
اأع�ساء هيئات التدري�س يف جامعات �سمال االأردن ُتعزى ملتغري )اجلامعة( ؛ ولكون املتغري 
متعدد امل�ستويات، فقد مت اإجراء اختبار )Levene( للك�سف عن انتهاك جتان�س التباين من 
اأع�ساء هيئات  العايل من وجهة نظر  التعليم  التي تواجه  التحديات  عدمه بني متو�سطات 
التدري�س يف جامعات �سمال االأردن وفقًا ملتغري )اجلامعة( ، حيث بلغت قيمة F املح�سوبة 
و225  للب�سط،   41( حرية  درجتي  عند   )1.383( مقداره  ما   )Levene اختبار  )اأي  له 
ا�ستخدام  اأوجب  مما  التباين،  يف  جتان�س  وجود  يفيد  مبا  اإح�سائية؛  داللة  بغري  للمقام( 
 )Scheffe( اأحد االختبارات البعدية التي تراعي جتان�س التباين حيث مت ا�ستخدام اختبار
للمقارنات البعدية املتعددة؛ بهدف حتديد �سالح اأيٍّ من اجلامعات كانت الفروق اجلوهرية 
بني متو�سطات التحديات التي تواجه التعليم العايل من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س 

يف جامعات �سمال االأردن، وذلك كما هو مبني يف جدول )14( .
الجدول )14( 

نتائج اختبار Scheffe للتحديات التي تواجه التعليم العالي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
في جامعات شمال األردن وفقًا لمتغير )الجامعة( 

اآل البيتالريموكالعلوم والتكنولوجيااجلامعة

Scheffe3.6773.8894.274املتو�سط احل�سابي

3.677العلوم والتكنولوجيا

3.8890.212الريموك

4.2740.5980.386اآل البيت
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  )α=0.05( الداللة  م�ستوى  اإح�سائيًا عند  دال  فرق  ، وجود  يت�سح من جدول )14( 
اأع�ساء  نظر  وجهة  من  العايل  التعليم  تواجه  التي  للتحديات  احل�سابية  املتو�سطات  بني 
اأع�ساء  يواجه  حيث  ؛  )اجلامعة(  ملتغري  وفقًا  االأردن  �سمال  جامعات  يف  التدري�س  هيئة 
كلٍّ من  نظراوؤهم يف  يواجهه  اأكرث مما  التحديات  البيت من  اآل  التدري�س يف جامعة  هيئة 
جامعتي )العلوم والتكنولوجيا، و الريموك( ، كما يواجه اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة 
والتكنولوجيا.وقد  العلوم  جامعة  يف  نظراوؤهم  يواجه  مما  اأكرث  التحديات  من  الريموك 
مع  مقارنة  عمرها  وحداثة  اجلعرايف،  البيت  اآل  جامعة  ملوقع  نظراً  النتيجة  هذه  تف�رشَّ 
اأكرب  اإىل تركيز  جامعتي الريموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وبالتايل ال تزال بحاجة 
على اجلوانب املتنوعة يف اجلامعة.اإ�سافة اإىل اأن جامعة اآل البيت قد يكون االإقبال عليها 
العلوم والتكنولوجيا االأردنية؛ نظراً ملوقعها وطبيعة  اأقل من جامعتي الريموك، وجامعة 
الربامج فيها، ورمبا لقلة املوارد املالية فيها، حيث تقت�رش معظم امل�ساريف التي تنفقها 
اجلامعة على املتطلبات االأ�سا�سية، وهذه النتيجة تاأتي منطقية جدا.ولعل جميء ال�سعوبات 
والتحديات التي يواجهها اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف جامعة الريموك اأكرب من زمالئهم يف 
جامعة العلوم والتكنولوجيا، نابٌع من االهتمام الكبري بجامعة العلوم والتكنولوجيا، اإ�سافة 
اإىل اأنها جامعة لديها من اال�ستثمارات، وامل�ساريع، والربامج اأكرث من جامعة الريموك، مما 
يدر عليها دخاًل ي�ساعدها يف جتاوز الكثري من التحديات التي تواجهها اجلامعات االأخرى.
 ،  )2011 2013؛ املومني،  ال�سوؤال احلايل مع نتيجة درا�سة )بني هاين،  وتختلف نتيجة 
ونتيجة  واجلامعة،  اجلن�س  باأثر  يتعلق  فيما   )2007 )م�ساعده،  درا�سة  نتيجة  مع  وتتفق 

درا�سة )ال�سقران، 2012( فيما يتعلق باأثر الرتبة االأكادميية والكلية.

التوصيات

يف �صوء النتائج ال�صابقة اأو�صت الدرا�صة بعدد من التو�صيات، منها: 
زيادة الدعم املايل للجامعات من القطاعني العام واخلا�س، واالهتمام بتوظيف . 1

التكنولوجيا يف تلك اجلامعات. 
العمل على املواءمة بني خمرجات التعليم العايل، واحتياجات �سوق العمل االأردين. . 2
توجيه اأن�سطة وبرامج اجلامعة، والبحث العلمي خلدمة متطلبات موؤ�س�سات املجتمع . 3
املدين. 
زيادة الدعم املايل واملادي الأع�ساء هيئات التدري�س يف جمال البحث العلمي. . 4
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املراجع
االأداء . 1 يف  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ستخدام  درجة   .  )2013( ح�سن.  مي�ساء  هاين،  بني 

والتكنولوجيا  والعلوم  الريموك  التدري�سية يف جامعتي  الهيئة  اأع�ساء  لدى  التدري�سي 
االأردنية: املعيقات واملقرتحات. اأطروحة دكتوراه غري من�سورة، جامعة الريموك، اإربد 

االأردن. 
وتوقعاته . 2 احلكومية  اجلامعات  يف  العلمي  البحث  واقع   .  )2003( حممود.  جرادات، 

امل�ستقبلية. جملة العلوم الرتبوية، جامعة الريموك )2( : 170-139. 
اداء . 3 جملة  القد�س.  جامعة  يف  احلوكمة  واقع   .  )2012( نداء  طه،  و  جمال  حالوة، 

املوؤ�س�سات اجلزائرية، )2( : 96-81. 
حماد، جعفر. )2014( . املواءمة بني خمرجات التعليم التقني واحتياجات �سوق العمل. . 4

 . http:/ www. abegs. org. com :ا�سرتجع يف 7 متوز، 2014 من امل�سدر
والتحديات . 5 التغريات  املعرفة  ع�رش  يف  العايل  التعليم   “  .  )2008( �سعيد.  الربيعي، 

واآفاق امل�ستقبل«. عمان: دار ال�رشوق. 
الربيعي، فالح. )2008( . م�سكلة املواءمة بني خمرجات التعليم و�رشوط �سوق العمل. . 6

 www. ahewar. org/ debat/ show. art/ : ا�سرتجع يف 11 اب، 2014 من امل�سدر
http

يف . 7 العايل  التعليم  موؤ�س�سات  تواجه  التي  امل�سكالت   .  )2011( �سامل.  داهود  الزبون، 
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