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أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدم الخاص ،باستثناء ما تمت اإلشارة إليو

حيثما كرد ،كاف ىذه الرسالة ككؿ ،أك أم جزء منيا لـ يقدـ مف قبؿ لنيؿ درجة أك لقب عممي أك
بحث لدل أية مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل.

كأنػػػػػػػي أتحمػػػػػػػؿ المسػػػػػػػيكلية القانكنيػػػػػػػة األكاديميػػػػػػػة كاممػػػػػػػة حػػػػػػػاؿ بػػػػػػػكت مػػػػػػػا

يخالؼ ذلؾ.

اسػػػػػػـ الطػػػػػػػػالبة:

التكقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع:
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ:

يسرى غازي يوسف أبو رمضان

﴿
﴾

(سكرة المجادلة "آية )"11

أ

اإلىداء
 إذا كاف البػد مػف اإلىػداء اػاع عمػع نعمػة اإلسػمـ ككفػع بيػا نعمػة ،إلػع المبعػكث رحمػة
لمعالميف سيدنا محمد صمع هللا عميو كسمـ أدل األمانة كبمغ الرسالة كتركنا عمع المحجة

البيضاء ال يزيغ عنيا إال ىالؾ.

 إلػػع الغائػػب الحاضػػر اػػي ركحػػي ككجػػداني  ...إلػػع مػػف عممنػػي العطػػاء دكف انتظػػار ...
إلػػع مػػف أحمػػؿ اسػػمو بكػػؿ ااتخػػار  ...إلػػع مػػف عممنػػي أف الحيػػاة أمػػؿ  ...طمػػكح ...

إصرار رحمو هللا كغفر لو كأسكنو جناف الفردكس األعمع.
(كالدل العزيز)

 إلػع ممكػي اػي الحيػػاة  ...إلػع معنػع الحػػب كمنبػن الحنػاف كرمػػز التفػاني  ...إلػع بسػػمة
الحياة كسر الكجكد إلع مف كاف دعائيا سر نجاحي كحنانيا بمسـ جراحي إلع مػف عجػز
المساف عف كصفيا  ...أغمع البشر.

(أمي الحبيبة)
 إلع القناديؿ المضيئة اي حياتي  ...إلع مف راعت رأسي بيـ ااتخا ار كشػددت بيػـ أزرم
ار  ...إلػػع مػػف بكجػػكدىـ أكتسػػب قػػكة كمحبػػة ال حػػدكد ليػػا  ...بػػدكنكـ ال أكػػكف شػػيئا
م ػرنا
كمعكـ أككف ،سندل اي الحياة.
(إخكتي)
 إلع تكأـ ركحي  ...إلع مف يجرم حبيـ اي عركقي  ...إلع مف يميج بػذكرىـ اػؤادم
 ...إلػػع أحبػػة اسػػتكطنكا جنبػػات ركحػػي كتممك ػكا شػػغاؼ قمبػػي  ...إلػػع جسػػر المحبػػة

كالعطاء كالصداقة كالكااء.

(أخكاتي)
 إلع كؿ قمب ينػبض بػالخمص لينيػر لػي مصػابيل األمػؿ كالعطػاء إلػع كػؿ مػف سػاىـ اػي
ىػػذا الغػػرس كلػػك بكممػػة طيبػػة أك بػػدعاء بظيػػر الغيػػب عراانػػا ليػػـ بالفضػػؿ أىػػدل ثم ػرة

جيدم ىذا.


ب

شكر كتقدير
الحمد ع القائؿ اي محكـ كتابو﴿ :إف هللا لذك فضؿ عمى الناس كلكف أك رىـ ال يشكركف﴾
[يكنس.]60 :

ربػي أكزعنػػي أف أشػػكر نعمتػػؾ التػػي أنعمػػت عمػػي ،شػػك ار يميػػؽ بعظمتػػؾ كجملػػؾ ،كحمػػدا كثيػ ار
مبارهك ػا ايػػو عمػػع جزيػػؿ اضػػمؾ اعت اراػػا لكػػؿ ذم اضػػؿ بفضػػمو ،االنػػو يطيػػب لػػي أف أتكجػػو بالشػػكر
كالعرااف كالتقدير لمصرح العممي العظيـ جامعة األزىر منارة العمـ كاألخمؽ كالتي تؤدم رسالتيا اي
بنػػاء شخصػػية الطالػػب الفمسػػطيني خمقػػا كعممػػا كأصػػالة ممثمػػة بػرئيس الجامعػػة سػػعادة الػػدكتكر ىػػاني

نجػػـ كعمػػادة الد ارسػػات العميػػا ممثمػػة بالػػدكتكر محمػػد صػػمح أبػػك حميػػدة عميػػد كميػػة الد ارسػػات العميػػا،
كالشكر مكصكؿ لكمية التربية الممثمة بالدكتكر محمد عمياف لما قدمو لي مف دعـ مسػتمر منػذ بدايػة

دراستي األكاديمية ،كما أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرااف إلع كااة المحكميف ألداة الدراسة.

اعنػػدما ترسػػـ ريشػػة الكاػػاء لكحػػة ثنػػاء يمتػػزج اييػػا شػػذا الزىػػكر بألكانيػػا نتػػرجـ عبػػارات الشػػكر

كالتقدير عراانا لمشراي الفاضمييف سعادة الػدكتكر صييب كماؿ األغا كسػعادة األسػتاذ الػدكتكر زيػاد

عمى الجرجاكم اقػد تشػرات بالشػراايما كاىتماميمػا ،المػذيف بػذال كػؿ الرعايػة العمميػة كحسػف التكصػية
امـ يتكانيا عف نصػحع كارشػادم بػااراء السػديدة كتزكيػدم مػف عمميػـ الكاسػن ،كيضػيؽ المقػاـ بػذكر
اضميما عمع ىذا العمؿ بعد –هللا عز كجؿ– كتعجز الكممات أف تحمؿ المعاني اي جكؼ الحركؼ
كيعجػػز القمػػـ أف يعبػػر بحسػػف الكممػػة عػػف جميػػؿ الفعػػؿ اكيػػؼ ال كىمػػا مػػف أغػػدقا عمػػع مػػف بحػػر
عطائيما كايض عمميما كأنا ار لي طريؽ العمـ كالمعراة.

كمػػا أتقػػدـ بخػػالص شػػكرم كتقػػديرم لمػػدكتكر محمػػد ىاشػػـ آغػػا كاألسػػتاذ الػػدكتكر ف ػؤاد عمػػى

العاجز .لقبكليما مناقشة رسالتي.

كمػ ػػا أتقػ ػػدـ بأسػ ػػمع يػ ػػات الشػ ػػكر كالتقػ ػػدير كالعراػ ػػاف كالحػ ػػب ألس ػ ػرتي الكريمػ ػػة كعمػ ػػع كجػ ػػو

الخصػػكص كالػػدتي الفاض ػػمة كألخػػي األكبػػر (أبػػػك غػػػازم) نعػػـ األخ كاألب المػػذاف ب ػػذال كػػؿ الغ ػػالي
كالنفيس مف أجؿ الخركج بيذه الثمرة ،أطاؿ هللا اي عمرىما.
كال أنسع أف أتقدـ بآيات مف الشكر كالتقدير إلخكاني كأخػكاتي ،كػؿ شػكرم كتقػديرم كامتنػاني

لكػػؿ مػػف حمػػؿ اػػي قمبػػو ل ػي مثقػػاؿ ذرة مػػف حػػب ،كأشػػكر كػػؿ مػػف زرع اػػي طريقػػي نجمػػة ترشػػدني

الصكاب ،شك ار لكؿ مف يستحؽ الشكر منع كما انتظر الجكاب.

ختامػا أدعػػك هللا القػدير أف يجعػؿ ىػذه الرسػالة بدايػة مكاقػػة ،اػم أدعػي أننػي قػد بمغػت الغايػػة

كحسبي أني قد حاكلت ،االكماؿ ع كحده سبحانو كتعالع أسألو اليداية كالتكايؽ.

الباح ة

يسرل غازم أبك رمضاف

ت
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إشراؼ
أ .د .زياد عمى الجرجاكم

د .صييب كماؿ األغا

ىػػدات الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػع كاقػػن اليػػدر التعميمػػي لمد ارسػػات العميػػا كأثػػر المتغي ػرات نالجػػنس،

الكميػة ،النظػاـ األكػػاديمي) اػي اليػػدر ،ككضػن تصػػكر لمحػد مػف ىػػذه الظػاىرة كقػػد اسػتخدمت الباحثػػة
المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،أمػػا مجتمػػن الد ارسػػة اتكػػكف مػػف ن )3384طالػػب كطالبػػة ،كقػػد اعتمػػدت
عينػػة الد ارسػػة عينػػة عش ػكائية بمغػػت ن )340بنسػػبة  %10مػػف طمبػػة الد ارسػػات العميػػا اػػي الجامعػػات

الفمسطينية كذلؾ اي العاـ الدراسي  2018 –2017مف طمبة ىذه الجامعات.

كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة قامػػت الباحثػػة ببنػػاء اسػػتبانة كتككنػػت مػػف ن )38اقػػرة مكزعػػة لقيػػاس

األسػػباب المؤدي ػػة لمي ػػدر التعميم ػػي ا ػػي المجػػاالت :االقتص ػػادية ،االجتماعي ػػة ،الشخص ػػية ،االداري ػػة،
كاألكاديمي ػة ،كقػػد تػػـ التأكػػد مػػف صػػدؽ كثبػػات االسػػتبانة ،كمػػا قامػػت الباحثػػة بعقػػد لقػػاء مفتػػكح مػػن
العامميف اي الدراسات العميا اي الجامعات السػابقة كذلػؾ لمحصػكؿ عمػع بعػض البيانػات ،كتػـ أيضػا

اس ػػتخداـ طريق ػػة الف ػػكج الظ ػػاىرم لحس ػػاب نس ػػبة الي ػػدر التعميم ػػي ا ػػي الجامع ػػات قي ػػد الد ارس ػػة ،كق ػػد

استخدمت األساليب اإلحصايية اآلتية-:

 التك اررات كالنسبة المئكية ،كاألكزاف النسبية ،كالمتكسطات الحسابية كاالنحػراؼ المعيػارم كالػكزف
النس ػػبي ،كمعام ػػؿ س ػػيبرماف – ب ػػراكف كمعام ػػؿ ألف ػػا ك ػػرك نب ػػاخ ،كمعام ػػؿ ارتب ػػاط بيرس ػػكف كق ػػد
تكصمت الدراسة إلع النتائج ااتية:

 أف نسػػبة أسػػباب اليػػدر التعميمػػي لمد ارسػػات العميػػا اػػي الجامعػػات الفمسػػطينية اػػي المحااظػػات
الجنكبية لفمسطيف قد بمغت ن )%59.8كىك مستكل متكسط.

 أف نسػػبة اليػػدر التعميمػػي لمد ارسػػات العميػػا اػي الجامعػػات الفمسػػطينية اػػي المحااظػػات الجنكبيػػة
لفمسطيف المتعمقة باألسباب االقتصادية بمغت ن )%68.2كىك مستكل مرتفن.

 أف نسػػبة أسػػباب اليػػدر التعميمػػي لمد ارسػػات العميػػا اػػي الجامعػػات الفمسػػطينية اػػي المحااظػػات
الجنكبية لفمسطيف المتعمقة باألسباب االجتماعية قد بمغت ن )%59.6كىك مستكل متكسط.


ث

 أف نسػػبة أسػػباب اليػػدر التعميمػػي لمد ارسػػات العميػػا اػػي الجامعػػات الفمسػػطينية اػػي المحااظػػات
الجنكبية لفمسطيف المتعمقة باألسباب الشخصية قد بمغت ن )%47.4كىك مستكل منخفض.

 أف نسػػبة أسػػباب اليػػدر التعميمػػي لمد ارسػػات العميػػا اػػي الجامعػػات الفمسػػطينية اػػي المحااظػػات
الجنكبية لفمسطيف المتعمقة باألسباب اإلدارية قد بمغت ن )%62.7كىك مستكل متكسط.

 أف نس ػػبة حج ػػـ الي ػػدر التعميم ػػي لمد ارس ػػات العمي ػػا ا ػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية ا ػػي المحااظ ػػات
الجنكبية لفمسطيف المتعمقة باألسباب األكاديمية قد بمغت ن )%61.4كىك مستكل متكسط.
كقد تكصمت الدراسة لكضع تصكر مقترح لمحد مف اليدر التعميمي كالذم ىدؼ إلى:
 -تكاير التمكيؿ المزـ كالمنل الدراسية لمطمبة.

 -تطكير المكتبات كزيادة عدد الدكريات كالمجمت.

 تطكير البرامج كربطيا بحاجات المجتمن التنمكية كاالقتصادية. عقد لقاءات إرشادية كتكجيييا لطمبة الدراسات العميا.مف ـ تـ كضع التكصيات اآلتية:
 -1العمػؿ عمػع خفػض تكمفػػة الد ارسػات العميػا ،سػكاء رسػػكـ السػاعات النظريػة ،أك رسػكـ األطركحػػة
كالعمؿ بنظاـ التقسيط كذلؾ بيدؼ تشجين طمبة الدراسات العميا إلكماؿ دراستيـ.

 -2تط ػػكير بػ ػرامج الد ارس ػػات العمي ػػا كزي ػػادة كفاءتي ػػا ،ال س ػػيما ت ػػكاير المختبػ ػرات العممي ػػة كالم ارا ػػؽ
كالقاعات الدراسية الخاصة بطمبة الدراسات ،كالمكتبات الجامعيػة بتحػديث مقتنياتيػا لتػتمءـ مػن

المرحمة القادمة.


ج

Abstract
A proposal to Reduce the post– graduate Dropouts of the Universities in Palestine
Southern Governorates
Researcher: Yosra GH.Ramadan
Supervised: Dr. Suhaib K. Alagh Dr. Zyad Al JerJawi
The study aims to recognize the waste of education for the high studies the effect of
variables (sex, college, the academic system) in wasting and putting perception to
reduce this phenomenon. The researcher used the analytical descriptive way – The study
of community includes (3384) students (M/F).
The sample of study is random includes (340); 10 % from the original society in 2017 2018 from the students of university.
To achieve the goals of the study; the researcher made a survey included (38) points
discussed the causes of Educational waste ,credibility and stability have been ensured to
get some specific data. The following statistical methods have been used: Duplicates
,the percentage, the ratio, arithmetic verge, the deviation standard, Spearman
coefficient-Brown and alpha cronbach coefficient.
The study resulted the following:
 The rate of Education waste for high studies in the Palestinian universities in
southern areas regards to economic reasons(82.2%) high.
 Social reasons(59.6) mid
 Personal reasons(47.4%) low  Administrative reasons (62.7%) mid
 Academic reasons (61.4) mid
The study managed to put a suggested view to decrease the educational waste
which aims:
 Providing support and scholarship for students
 Developing Libraries and increasing the number of magazines and records
 Developing programs according to the needs economic and developing society

ح

 Holding directing meeting for students of higher studies.
Recommendation:
1- Decreasing the cost of high studies , fees of registration , fees of thesis and using
premiums to encourage the Palestinian efficient to contribute in the development of
society.
2- Developing the programs of high studies and increasing the efficiency from
scientific labs , facilities , halls and libraries.
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الفصؿ األكؿ
اإلطار العاـ لمدراسة


 مقدمة الدراسة.
 مشكمة الدراسة.
 فرضيات الدراسة.
 أىمية الدراسة.

 أىداؼ الدراسة.
 حدكد الدراسة.

 مصطمحات الدراسة.

1

مقدمة:
تكلي المجتمعات عمع كااة أشكاليا اىتماما ،كرعاية لمتعميـ اي كااة مراحمػو ذلػؾ مػف منطمػؽ

أف التعم ػػيـ ىػ ػك أس ػػاس تق ػػدـ األم ػػـ كمعي ػػار تفكقي ػػا ا ػػي كاا ػػة المج ػػاالت االجتماعي ػػة ،االقتص ػػادية،
السياسية ،الثقااية كمما ال شؾ ايػو أف التعمػيـ العػالي يسػيـ اػي تقػدـ كتطػكر المجتمعػات ،حيػث أنػو

يق ػكـ بػػدكر أساسػػي اػػي تمبيػػة احتياجػػات التنميػػة مػػف الق ػكل البش ػرية المؤىػػؿ ،إف تط ػكر أم مجتمػػن

كازدىاره يرتبط ارتباطا كثيقا بمدل جػكدة التعمػيـ ايػو ،كبػات مػف المسػمـ بػو أف كراء كػؿ أمػة عظيمػة
تربي ػػة عظيم ػػة ،لق ػػد تغي ػػرت كجي ػػة النظ ػػر إل ػػع التربي ػػة كزاد االىتم ػػاـ ب ػػدكرىا الفاع ػػؿ ك ػػأداة لمتنمي ػػة

كالتغييػػر ،األمػػر الػػذل انػػتج تط ػك ار كنم ػكا كاضػػحيف عمػػع صػػعيد التكسػػن اػػي م اراػػؽ كب ػرامج التعمػػيـ

المختمفػػة ،ابتػػداء بالتكسػػن اػػي التعمػػيـ األسػػاس ،إلزاميتػػو ،مجانتيػػو ،مػػرك ار بفػػتل الجامعػػات ،تكسػػيعيا،
تطكيرىا كمراكز كمنارات تعميمية.

قػػد ذكػػر الكثيػػر مػػف المختصػػيف أف التعمػػيـ الجػػامعي لػػو أىميػػة كبػػرل اػػي داػػن عجمػػة التنميػػة
االقتصادية ،حيث أنو يساعد المجتمعات لمتقػدـ اػي سػير العمميػة العمميػة حيػث ال يسػتطين العنصػر
البشرل أف يؤدل دكره اي تحقيؽ أىداؼ التقدـ كاالزدىار اي أم دكلة مػف دكؿ العػالـ دكف حصػكلو

عمع مستكل راقي يؤىمو اي ذلؾ لممشاركة اي ذلؾ الدكر األساس نالخكاجة.)109 :2007 ،
كتعتبر امسطيف مػف الػدكؿ المتقدمػة اػي اإلقبػاؿ عمػع التعمػيـ بخاصػة التعمػيـ الجػامعي ،لعػؿ

أبػػرز األسػػباب إيمػػاف اإلنسػػاف الفمسػػطيني أف مسػػتقبمو مرىػكف بالمسػػتكل التعميمػػي الػػذل يكصػػمو إلػػع

الحػػد المطم ػكب الػػذل أصػػبل ايػػو مسػػتكل الدرجػػة األقػػؿ نالبكػػالكريكس) غيػػر كػػاؼ لتمبيػػة طمكحاتػػو،
األم ػػر ال ػػذل دا ػػن اتج ػػاه اإلقب ػػاؿ الش ػػديد عم ػػع بػ ػرامج الد ارس ػػات العمي ػػا الت ػػي تم ػػنل درج ػػة الماجس ػػتير
كالدكتكراه ،قد عزز ىذا اإلقباؿ مف بذؿ الجيكد مف أجؿ تطكير برامج الدراسات العميا مف الناحيتيف

الكميػػة كالنكعيػػة ،كيأخػػذ التعمػػيـ العػػالي بعػػدا أخػػر غيػػر المسػػاىمة اػػي التقػػدـ كالبنػػاء الحضػػارم ،إذ
يشػػكؿ بالنسػػبة لمفمسػػطينييف أحػػد أشػػكاؿ مػػف الصػػمكد ،التحػػدم ،المحااظػػة عمػػع اليكيػػة الفمسػػطينية

لمشعب الفمسطيني ،كصدؽ انتمائو القكمي كتراثو الحضارم كالديني الضارب اي عمؽ األرض التي
بكركت كبكرؾ مف حكليا نزعرب.)56 :2005 ،

إف ظ ػػاىرة الي ػػدر التعميم ػػي المتحق ػػؽ ا ػػي مؤسس ػػات التعم ػػيـ الع ػػالي كالمتمث ػػؿ ا ػػي الرسػ ػكب،

التسػػرب مػػف أخطػػر المشػػكمت التػػي ال يخمػك منيػا أم مجتمػػن ،بقػػدر مقاكمػػة ىػػذه الظػػاىرة كمحاربػػة
أسبابيا تتطكر الكفاءة التعميمية ليذه المؤسسات نإسماعيؿ.)285 :2012 ،

عم ػػع ال ػػرغـ م ػػف المػ ػكارد كالطاق ػػات الض ػػخمة الت ػػي ترص ػػد ل ػػنظـ التعم ػػيـ إال أف قض ػػية الي ػػدر

التعميم ػػي :نالتس ػػرب ،الرس ػ ػكب ،االنقط ػػاع عػػػف الد ارس ػػة) ا ػػي الد ارسػ ػػات العمي ػػا تشػ ػػكؿ تح ػػديان كبي ػ ػ انر
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لمجامعػػات مػػن مػػا ت ػكاره مػػف خػػدمات لمرتقػػاء بالد ارسػػات العميػػا كالبحػػث العممػػي ،اقػػد ىػػدات بعػػض

الد ارس ػػات العربي ػػة كد ارس ػػة نالمني ػػن )2003 ،إل ػػع رص ػػد أس ػػباب الي ػػدر ا ػػي مرحم ػػة الد ارس ػػات العمي ػػا
كرصد أثارىا كما أكػدت د ارسػة نعبػد الكىػاب )2007 ،أف اليػدر التعميمػي يسػبب ىػد انر ماليػان كبشػريان
يػػنعكس سػػمبان عمػػع مخرجػػات العمميػػة التعميميػػة كلػػو مػػردكده السػػمبي عمػػع التنميػػة الشػػاممة ممػػا يشػػكؿ

خطػ ػ ار مباشػ ػ ار عم ػػع العممي ػػة التعميمي ػػة كا ػػي ضػ ػكء تكص ػػيات بع ػػض الد ارس ػػات الت ػػي تناكل ػػت الي ػػدر
التعميمػػي نشػػأت اك ػرة الد ارسػػة لكضػػن تص ػكر مقتػػرح لمحػػد مػػف اليػػدر التعميمػػي لػػدل طمبػػة الد ارسػػات
العميا اي الجامعات الفمسطينية اي المحااظات الجنكبية لفمسطيف.

م ػػف خ ػػمؿ م ػػا س ػػبؽ تمخ ػػص الباحث ػػة أف ظ ػػاىرة الي ػػدر التعميم ػػي بات ػػت تتف ػػاكت ا ػػي ح ػػدتيا

كخطكرتي ػػا م ػػف مجتم ػػن ألخ ػػر كخاص ػػة ب ػػيف طمب ػػة الد ارس ػػات العمي ػػا نتيج ػػة لمظ ػػركؼ الت ػػي تعيش ػػيا

المجتمعات ،كما أف ىذه الظاىرة ليسػت مقتصػرة عمػع ائػة أك جػنس معػيف أك حتػع طبقػة اجتماعيػة
دكف غيرىػ ػػا ،كمػ ػػا أنيػ ػػا ظيػ ػػرت كمػ ػػرض يتفشػ ػػع بػ ػػيف أا ػ ػراد المجتمػ ػػن ،لعػ ػػؿ ظركانػ ػػا نحػ ػػف الشػ ػػعب
الفمسطيني كمن ما نعانيو ىذه الفترة جعمت الظاىرة خطرة تصؿ إلع مستكل مرتفن.

حيث أف االحتمؿ يسعع جاىدان لطمس مظاىر التربية ،الثقااة ،التعميـ اي امسػطيف ذلػؾ مػف

خػػمؿ إيجػػاد مجتمػػن جاىػػؿ يسػػعع إلػػع العمػػؿ داخػػؿ إس ػرائيؿ لمحص ػكؿ عمػػع لقمػػة العػػيش ،ككممػػا
ارتفعػػت نسػػبة خريجػػي الجامعػػات اػػي امسػػطيف اشػػؿ االحػػتمؿ اػػي تحقيػػؽ أىدااػػو كزاد تقػػدـ المجتمػػن

الفمس ػػطيني ،إذا بحثن ػػا ا ػػي ظ ػػاىرة الي ػػدر التعميم ػػي ا ػػي الد ارس ػػات العمي ػػا ا ػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية
كجػػدناىا ظػػاىرة متع ػػددة كاسػػعة األبع ػػاد ىػػذا تب ػػيف لمباحثػػة اػػي اتػػرة د ارسػػتيا كأدل بي ػػا إلػػع اختي ػػار

المشكمة ككضن التصكر المقترح ليا.
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مشكمة الدراسة:
اليػػدر التعميمػػي إحػػدل المشػػاكؿ التػػي تعػػانع منيػػا الكثيػػر مػػف المؤسسػػات التعميميػػة كالتػػي مػػف
خملي ػػا ي ػػتـ اق ػػد أع ػػداد كبيػ ػرة م ػػف الطمب ػػة كق ػػد لكحظ ػػت ى ػػذه الظ ػػاىرة بش ػػكؿ كاض ػػل ا ػػي جامعاتن ػػا
الفمسػػطينية كذلػػؾ مػػف خػػمؿ تنػػاقص عػػدد الطمبػػة اػػي مرحمػػة الد ارسػػات مقارنػػة باألعػػداد التػػي يػػتـ
استقباليا خمؿ اترة التسجيؿ لمبرنامج مما يؤدم لضػياع الكقػت كالجيػد كالمػاؿ ،حيػث أف ذلػؾ يػؤثر
سمبان عمػع العمميػة التعميميػة كمخرجاتيػا ،كاليػدر التعميمػي لمد ارسػات العميػا اػي الجامعػات الفمسػطينية
أحد أشكاؿ ىذا اليدر كقد تبيف ذلؾ اي الدراسات السابقة التي تناكلت ظاىرة اليدر التعميمي بجمين
أبعادىا كمدل تأثيرىا عمع المجتمعات كما كاف ليا مف أثر سمبع كىذا ما دان الباحثة الختيػار ىػذا
المكضكع كضن تصكر مقترح لمحد مف ىذه الظاىرة كتتحدد مشكمة الدراسة بالتساؤؿ الرئيس ااتي:
ما التصكر المقترح لمحد مف اليدر التعميمي لمدراسات العميا في الجامعػات الفمسػطينية فػي
المحافظات الجنكبية لفمسطيف؟
كيتفرع مف التساؤؿ الرئيس التساؤالت ااتية:
 .1ما أسباب اليدر التعميمي بػيف طمبػة الد ارسػات العميػا اػي الجامعػات الفمسػطينية اػي المحااظػات
الجنكبية لفمسطيف مف كجية نظر الطمبة أنفسيـ؟
 .2ىػػؿ تكجػػد اػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة ن )α ≤0.05اػػي متكسػػط تقػػديرات
أاػ ػراد العين ػػة ألس ػػباب الي ػػدر التعميم ػػي ا ػػي الد ارس ػػات العمي ػػا تع ػػزل لمتغيػ ػرات نالج ػػنس ،الكمي ػػة،
المعدؿ التراكمي ،الجامعة)؟
 .3مػػا نسػػبة اليػػدر التعميمػي بػػيف طمبػػة الد ارسػػات العميػػا اػػي الجامعػػات الفمسػػطينية اػػي المحااظػػات
الجنكبية لفمسطيف ؟
 .4مػػا التصػػكر المقتػػرح لمحػػد مػػف اليػػدر التعميمػػي لمد ارسػػات العميػػا اػػي الجامعػػات الفمسػػطينية اػػي
الجامعات الفمسطينية اي المحااظات الجنكبية لفمسطيف؟
فرضيات الدراسات:
 -1ال تكجد اركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ن )α ≥0.05اي متكسط تقديرات أاراد
العينة ألسباب اليدر التعميمي اي الدراسات العميا تعزل لمتغير الجنس نذكر ،أنثع).
 -2ال تكجد اركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ن )α ≤0.05اي متكسط تقديرات أاراد
العينة ألسباب اليدر التعميمي اي الدراسات العميا تعزل لمتغير الكمية نعممية ،أدبية).
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 -3ال تكجد اركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ن )α ≤0.05اي متكسػط تقػديرات أاػراد
العينػػة ألسػػباب اليػػدر التعميمػػي اػػي الد ارسػػات العميػػا تعػػزل لمتغيػػر المعػػدؿ التراكمػػي ن80–75
أكثر مف  ،85-80أكثر مف .)90-85
 -4ال تكجد اركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ن )α ≤0.05اػي متكسػط تقػديرات أاػراد
العينػػة ألسػػباب اليػػدر التعميمػػي اػػي الد ارسػػات العميػػا تعػػزل لمتغيػػر الجامعػػة نجامعػػة األزىػػر،
جامعة األقصع ،جامعة القدس المفتكحة ،الجامعة اإلسممية).
أىداؼ الدراسة:
تيدؼ الدراسة إلع:
 -1التعرؼ إلع كاقن اليدر التعميمي لمدراسات العميا.
 -2التعرؼ إلع أثر المتغيرات نالجنس ،الكمية ،المعدؿ التراكمي ،الجامعة) اي اليدر التعميمي.
 -3كضػ ػػن تص ػ ػكر لمحػ ػػد مػ ػػف اليػ ػػدر التعميمػ ػػي لمد ارسػ ػػات العميػ ػػا اػ ػػي الجامعػ ػػات الفمسػ ػػطينية اػ ػػي
المحااظات الجنكبية لفمسطيف.
أىمية الدراسة:
 -1قد تسيـ اي كضن تصكر لمحد مف اليدر التعميمي لمدراسات العميا.
 -2تراد المكتبة العربية بمزيد مف الدراسات اي ىذا المكضكع.
 -3قد تفيد القائميف عمع التعميـ العالي األخذ بعيف االعتبار األسػباب المؤديػة لميػدر اػي الد ارسػات
العميا كمكاجيتيا.
 -4ق ػػد تب ػػرز أىمي ػػة الد ارس ػػة ا ػػي تزكي ػػد اإلداري ػػيف األك ػػاديمييف ا ػػي جامع ػػات المحااظ ػػات الجنكبي ػػة
لفمسطيف ببيانات كمعمكمات عممية يمكنيـ تكظيفيا اي تحسيف برامج الدراسات العميا.
 -5قد تفيد مؤسسات التعميـ العالي اي كضن خطط تناسب الطمبة كتتكااػؽ مػن كاقعيػـ االجتمػاعي
كالكظيفي.
 -6قد يستفيد مف نتائجيا كتكصياتيا كمقترحاتيا طمبة الدراسات العميا كالباحثكف التربكيكف.
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حدكد الدراسة:
تتمثؿ حدكد الدراسة اي التالي:
 -1حد المكضكع :تقتصر ىذه الدراسة عمع تحديد حجـ اليدر التعميمي اي الدراسات العميا كمعراة
األسػ ػ ػػباب المؤديػ ػ ػػة إليػ ػ ػػو اػ ػ ػػي المجػ ػ ػػاالت االقتصػ ػ ػػادية ،كاالجتماعيػ ػ ػػة ،كالشخصػ ػ ػػية كاإلداريػ ػ ػػة،
كاألكاديمية ،ثـ تقديـ تصكر مقترح لمحد منيا.

 -2الحد البشرم :اقتصرت الدراسة عمع عينة ممثمة مػف طمبػة الد ارسػات العميػا المسػجميف اػي العػاـ
الدراسي .2018–2017

 -3الحد المكاني :أجريت ىذه الدراسة اي المحااظات الجنكبية لفمسطيف.

 -4الحد المؤسسي :اقتصرت الدراسة عمع الجامعات التالية :نجامعة األزىر ،الجامعػة اإلسػممية،
جامعة األقصع ،جامعة القدس المفتكحة).

 -5الحد الزماني :تـ تطبيؽ ىذه الدراسة خمؿ العاـ الدراسي ن2018-2017ـ).
مصطمحات الدراسة:
 .1اليدر التعميمي:
 يقصػػد باليػػدر التعميمػػي اػػي م ارحػػؿ التعمػػيـ المختمفػػة الخسػػارة الناجمػػة اػػي عمميػػات التعمػػيـ مػػف
خػػمؿ أعػػداد الطمبػػة الػػذيف رسػػبكا أك تس ػربكا كمػػا ترتػػب عمػػع ىػػذا مػػف خسػػارة اػػي اإلنفػػاؽ عمػػع
التعميـ كاي الجيد المبذكؿ نالراشداف.)248 :2001 ،
 كيعراػػو نالحمػػداف :)2002 ،بأنػػو تمػػؾ الجيػػكد الفكريػػة كالماديػػة المبذكلػػة اػػي الحقػػؿ التعميمػػي
دكف تحقي ػ ػ ػػؽ األى ػ ػ ػػداؼ المكض ػ ػ ػػكعة لي ػ ػ ػػا بص ػ ػ ػػكرة كامم ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف الن ػ ػ ػػاحيتيف الكمي ػ ػ ػػة كالكيفي ػ ػ ػػة
نالحمداف.)5 :2002 ،
 يعرؼ اليػدر التعميمي بأنػو الخسػػارة الناتجػػة عػػف زيػػادة نفقػػات التعم ػػيـ ا ػػي نف ػػس الكق ػػت ال ػػذم
يك ػكف ايػػو مخرج ػػات التعم ػػيـ ال تتناس ػػب م ػػن ى ػػذه الزي ػػادة ،أك الخس ػػارة الناتج ػػة ع ػػف اس ػػتيمؾ
أجي ػزة كمعدات التعميـ التي ال يحسف اسػتخداميا نأبك الكاا كعبد العظيـ.)99 :2000 ،
اييا :الخسارة الناجمة عػف عػدـ تحقيػؽ األىػداؼ المرجػكة مػف
تعرؼ الباح ة اليدر التعميمي إجر ن

العممية التعميمية أم حدكث خمؿ كعػدـ التػكازف بػيف مػدخمت العمميػة التعميميػة كمخرجاتيػا ممػا يػؤدم
إلع ضياع الكقت كالجيد كالماؿ المبذكؿ عمع التعميـ.

6

 .2الدراسات العميا:
 تعرؼ الدراسات العميا بأنيا كؿ دراسة أكاديمية يترتب عمييا درجة عممية بعػد الدرجػة الجامعيػة
األكل ػػع ،كتي ػػدؼ إل ػػع زي ػػادة المعرا ػػة اإلنس ػػانية ،كترس ػػيا قاع ػػدة البح ػػث العمم ػػي ا ػػي الجامع ػػة،
كتزيػ ػ ػ ػػد المجتمػ ػ ػ ػػن بمتخصصػ ػ ػ ػػيف ذكل كفػ ػ ػ ػػاءة عاليػ ػ ػ ػػة اػ ػ ػ ػػي مختمػ ػ ػ ػػؼ التخصصػ ػ ػ ػػات العمميػ ػ ػ ػػة
ندليؿ إرشادم -برنامج الدراسات العميا.)11 :2017 ،
 مرحمػػة د ارسػػية تمػػي المرحمػػة الجامعيػػة األكلػػع التػػي يتػػابن اييػػا الطمبػػة د ارسػػاتيـ بالش ػراؼ أحػػد
أعضاء ىيئة التدريس لنيؿ درجة الماجستير كالدكتكراه نالحكلي كأبك دقة.)400 :2004 ،
 عرؼ عابديف ن )2003الدراسات العميا بأنيا :الد ارسػة المنتظمػة اػي أحػد معاىػد التعمػيـ العػالي
النظامية الرسمية كالتي تتـ عادة بعد الشيادة األكلع ،بحيث تقكد إلع الحصكؿ عمع شػيادة أك
درجة عممية ما بعد البكالكريكس نعابديف.)185 :2003 ،
 تعػػرؼ الد ارسػػات العميػػا أنيػػا :بػرامج الػػدبمكمات العاليػػة كالماجسػػتير كالػػدكتكراه يقػكـ الطالػػب اييػػا
بالجراء بحث كانجاز متطمباتو لمحصكؿ عمع درجة عمميػة كػدرجتي الماجسػتير كالػدكتكراه ،كتعػد
ىذه الدراسات امتداد لمدراسات الجامعية األكلع اي مستكل أعمع كتخصص دقيؽ يسػمل بعمػؽ
أكثر كمعراة أدؽ كعمـ أغزر نالداكد.)96 :2005 ،
اييا:
تعرؼ الباح ة الدراسات العميا إجر ن

ىي مرحمة متقدمة مػف الد ارسػة تمػي المرحمػة الجامعيػة األكلػع سػكاء اػي التخصصػات العمميػة

أك تخصص ػػات العم ػػكـ اإلنس ػػانية كتش ػػمؿ الد ارس ػػات العمي ػػا :نال ػػدبمكـ الع ػػالي ،الماجس ػػتير ،ال ػػدكتكراه)
كتشترط الدراسات العميا حصكؿ الطالب عمع درجة بكالكريكس.
 .3محافظات جنكب فمسطيف:
تعراي ػػا نك ازرة التخط ػػيط كالتع ػػاكف ال ػػدكلي )1997 ،بأني ػػا ج ػػزء م ػػف الس ػػيؿ الس ػػاحمي كتبم ػػغ
مسػػاحتو  365متػ انر مربعػان ،كينقسػػـ إلػػع خمػػس محااظػػات :نشػماؿ غػزة ،غػزة ،الكسػػطع ،خػػانيكنس،
رال).
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الفصؿ ال اني
اإلطار النظرم




أكالن :اليدر التعميمي.



انيان :الجامعات الفمسطينية.



ال ان :الدراسات العميا.
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المبحث األكؿ
اليدر التعميمي
مما ال شؾ ايو أف التعميـ العالي يسيـ اي تقػدـ كتطػكر المجتمعػات ،ايػك يقػكـ بػدكر أساسػي
اػػي تمبيػػة احتياجػػات عمميػػة التنميػػة مػػف الق ػكل البش ػرية المؤىمػػة معراي ػان كمياري ػان ،كلػػذا اىتمػػت الػػدكؿ
بمؤسسات التعميـ العالي ،كجعمت كفاءتيا خيا ار است ارتيجيا مف خمؿ خططيا التنمكية.
تع ػػد ظ ػػاىرة الي ػػدر التعميم ػػي المتحق ػػؽ ا ػػي مؤسس ػػات التعم ػػيـ الع ػػالي كالمتمث ػػؿ ا ػػي الرسػ ػكب
كالتسرب مف أخطر المشكمت التي ال يخمك منيػا أم مجتمػن ،كبقػدر مقاكمػة ىػذه الظػاىرة كمحاربػة
أسبابيا تتطكر الكفاءة التعميمية ليذه المؤسسات نإسماعيؿ.)285 :2012 ،
يمثػػؿ اليػػدر التعميمػػي قضػػية شػػائكة تكاجػػو كػػؿ بمػػداف العػػالـ ،إال أنيػػا اػػي الػػدكؿ العربيػػة أكثػػر
حدة كأقكل أث انر ،حيث أشارت إحصائيات التعميـ اي الدكؿ العربيػة أف اليػدر التعميمػي يسػتحكذ عمػع
أكثػػر مػػف  20%مػػف مجمػػؿ مػػا ينفػػؽ سػػنكيان عمػػع التعمػػيـ اػػي ىػػذه الػػدكؿ ،كال تخػػتص مشػػكمة اليػػدر
التعميمي بالدكؿ العربية اقط ،إذ أنيا ظاىرة عالمية تعانييا معظـ بمداف العالـ كلكف بنسػب متفاكتػة،
إال أف ىذه النظـ تكاجو ىد انر تربكيان بشريان كماديان يتسبب اػي ضػياع الكقػت كالجيػد كالمػاؿ ،كيػنعكس
أثره عمع طالب العمـ كالمجتمن ،كعمع التنمية االجتماعية كاالقتصادية نمحمد.)245 :2012 ،
مفيكـ اليدر:
 -1اليػػدر ل ػػة :يعػػرؼ اليػػدر لغكني ػا مػػا يبطػػؿ مػػف دـ كغي ػره ،ىػػدر ييػػدر بالكسػػر ،كييػػدر بالضػػـ،
ػدر بفػػتل الػػداؿ ،أم بطػػؿ كىدرتػػو كالسػػمطاف أبطمػػو كأباحػػو ،كدمػػاؤىـ ىػػدر بيػػنيـ أم
ػدر ،كىػ نا
ىػ نا

ميػ ػ ػ ػػدرة كتيػ ػ ػ ػػادر الق ػ ػ ػ ػكـ أىػ ػ ػ ػػدركا دمػ ػ ػ ػػاءىـ كذىػ ػ ػ ػػب دـ اػ ػ ػ ػػمف ىػ ػ ػ ػػد ار بالتحريػ ػ ػ ػػؾ ،أم بػ ػ ػ ػػاطمن
نابف منظكر ،د.ت.)257 :
 -2اليػػدر التعميمػػي اصػػطالحا :نقػػؿ محمػػد ن )2012عػػف المختصػػيف أف اليػػدر المدرسػػي كاليػػدر
التربػكم كاليػػدر التعميمػػي ألفػػاظ متقاربػػة المعنػػع كالمضػػمكف لمصػػطمل كاحػػد ،سػكاء أكػػاف ميػػداف
المعالج ػػة مدرس ػػة ،أك مؤسس ػػة تعميمي ػػة ،أك ألف ػػاظ تعميمي ػػا ،كذل ػػؾ ب ػػالنظر إل ػػع م ػػا يتناكل ػػو ى ػػذا
اليػػدر ،كمػػا ييػػدؼ إليػػو ،غيػػر أف لفػػظ اليػػدر التعميمػػي ى ػك المصػػطمل األكثػػر قب ػكالن ،كاألكسػػن
اس ػػتخدامان كحت ػػع عن ػػد اس ػػتخداـ الي ػػدر المدرس ػػي اػ ػالف مض ػػمكنو الني ػػائي يحم ػػؿ مع ػػانع الي ػػدر
التعميمي نمحمد.(45 :2012 ،
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كردت لمصطمح اليدر التعميمي مجمكعة مف التعريفات عمى النحك التالي:
 يقصػػد باليػػدر التعميمػػي اػػي م ارحػػؿ التعمػػيـ المختمفػػة ،الخسػػارة الناجمػػة اػػي عمميػػات التعمػػيـ مػػف
خػػمؿ أعػػداد الطمبػػة الػػذيف رسػػبكا أك تس ػربكا كمػػا ترتػػب عمػػع ىػػذا مػػف خسػػارة اػػي اإلنفػػاؽ عمػػع
التعميـ كاي الجيد المبذكؿ ايو نالرشداف.)248 :2005 ،
 يشار إلع اليدر التعميمي مف خمؿ عدـ تحقيؽ األىداؼ التي يصبكا إلييا النظاـ التعميمي مف
خمؿ ظاىرتي الرسكب كالتسرب نالخكيت.)98 :1998 ،
 اإلىدار التعميمي اي مفيكمو البسيط ىك الخسارةنالفاقد) التي ننتتج عف رسػكب كتسػرب كاعػادة
الطمبة اي النظاـ التعميمي نالنكرل.)29 :1998 ،
 كمػػا يعػػرؼ بأنػػو مجمكعػػة الجي ػكد الفكريػػة كالماديػػة المبذكلػػة اػػي الحقػػؿ التعميمػػي ،التػػي تح ػكؿ
دكف تحقي ػ ػ ػػؽ لألى ػ ػ ػػداؼ المكضػ ػ ػ ػكعة لي ػ ػ ػػا بصػ ػ ػ ػكرة كامم ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف الن ػ ػ ػػاحيتيف الكمي ػ ػ ػػة كالنكعي ػ ػ ػػة
نالسعكد كالضامف.(3 :1995 ،
 اليدر التعميمي يتمثؿ اي الخسارة الناتجة عف زيػادة نفقػات التعمػيـ اػي نفػس الكقػت الػذم يكػكف
ايػو مخرجػات ىػػذا التعمػيـ ال يتناسػػب مػن ىػػذه الزيػادة ،أك الخسػػارة الناتجػة عػػف اسػتيمؾ أجيػزة
كمعدات التعميـ التي ال يحسف استخداميا نأبك الكاا كعبد العظيـ.)99 :2000 ،
 كمػػا يقصػػد باليػػدر التعميمػػي أنػػو حسػػاب الخسػػارة الناتجػػة عػػف اسػػتخداـ المػكارد البشػرية كالماليػػة
كالمادية لممدرسة أك النظاـ التعميمي بالصكرة التػي تحقػؽ اإلنتاجيػة التعميميػة المطمكبػة نمحمػد،
)246 :2012
كتػرل الباح ػة أف مصػطمل اليػػدر اػي مجػاؿ التعمػيـ يتمثػؿ اػػي حجػـ الفاقػد مػف التعمػيـ نتيجػػة
الرسكب كالتسرب اي أم صػؼ مػف الصػفكؼ ألل سػبب مػف األسػباب كمػا يترتػب عميػو مػف ضػياع
اي الماؿ كالكقت أك الجيد المبذكؿ اػي التعمػيـ ،كيقصػد بالرسػكب تكػرار بقػاء الطالػب اػي أم صػؼ
مف الصفكؼ ألكثر مف سنة دراسية ؛ اي حيف يقصد بالتسرب تػرؾ الطالػب مرحمػة تعميميػة اػي أم
صؼ مف الصفكؼ دكف نيؿ الشيادة ،كما كتعرؼ الباحثة أف اليدر اي التعميـ الجامعي كجكد عدد

مف طمبة الجامعة المسجميف يتسربكف منيا بعد قضائيـ كقتنا ربما يطػكؿ أك يقصػر ايتركػكف الد ارسػة
الجامعية قبؿ التخرج إما تمقائيػان أك إجباريػان ،أك يتخمفػكف عػف التخػرج اػي المكعػد المقػرر كحػد أدنػع،
مما يستدعع اترة أطػكؿ مػف الكقػت الػمزـ لمتخػرج ،كيترتػب عمػع ذلػؾ عبػ مػالي عمػييـ أكبػر كمػف
غيرىـ ،اضمن عف الطاقات كالجيكد المبذكلة.
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مػػف خػػمؿ إطٌػمع الباحثػػة اتضػػل أنػػو عنػػد د ارسػػة ظػػاىرة اليػػدر التعميمػػي اػػي الػػنظـ التعميميػػة
ايػػذا يعنػػع د ارسػػتيا مػػف جميػػن أبعادىػػا كجكانبيػػا كيشػػمؿ ذلػػؾ اإلمكانػػات الماديػػة كالبش ػرية ،ككػػذلؾ
تنظيـ العممية التعميمية ،كجكانب اإلشراؼ التربكم عمييا كمتابعتيا ،ككذلؾ أعداد الطمب الخػريجيف
مف مراحؿ التعميـ المختمفة كبصفة عامة االف اليدر التعميمي يتمثؿ ايما يمع:
الجكانب المتم مة في اليدر التعميمي:
 -1عدـ التكازف بيف مخرجات النظاـ التعميمي كاحتياجات القكل العاممة.
 -2سكء اإلدارة التعميمية بشرط أف تفيـ اإلدارة التعميمية عمع أنيا النظاـ التعميمي نفسو اي حركتو
أم أنيا العممية التي تتـ بمقتضياتيا تييئة المكارد التعاكنية كتعبئتيا كتكجييا لتحقيػؽ األىػداؼ
المرجكة.
 -3قصكر النظاـ التعميمي عف تقديـ خدمة تعميمية جيدة لمذيف ينجحكف كيتخرجكف.
 -4تخمؼ النظاـ التعميمي عف مكاكبة التغيرات الحادثة اي المجتمن.
 -5عجز النظاـ التعميمي عف تمكيف استيعاب جمين الطمب كمكاجية الطمب االجتماعي.
 -6عجز النظاـ التعميمي عف تمكيف بعض طمبو مف االستمرار بنجاح اي المدة المحددة لمراحمػو
التعميمية المختمفة.
أنكاع اليدر التعميمي:
يستخدـ مصطمل الفقد ناليدر) اي مجاؿ التعميـ لكصؼ ما يترتب عميو مف ضياع اي الماؿ
أك الكق ػػت أك الجي ػػد المبػػذكؿ اػػي التعمػػيـ ،كيسػػتخدمو المخطط ػكف التربكي ػكف أيض ػان لكصػػؼ ااثػػار
المركبة لإلعادة كالتسػرب كعمػع تقػدـ مجمكعػة مػف التمميػذ خػمؿ مرحمػة د ارسػية معينػة ،كمػا يتمثػؿ
الفقد اي كـ التعميـ ام تتحقؽ المعدالت المنشكدة مف حيث عدد التمميذ المتخػرجيف ،أك يتمثػؿ اػي
الكيػػؼ عمػػع حسػػاب ج ػكدة التعمػػيـ اتػػنخفض مسػػتكياتو عػػف المسػػتكل المسػػتيدؼ كتع ػػد نسػػبة الفقػػد
الكم ػػي مؤشػ ػ ار ىام ػػا م ػػف مؤشػ ػرات الكف ػػاءة التعميمي ػػة كاإلنتاجي ػػة الرتب ػػاط الرسػ ػكب كالتس ػػرب ب ػػالمنتج
النيائي كمف ثـ تأثيرىما بصكرة مباشرة عمع الكفاءة اإلنتاجية نعفيفي.)75 :1973 ،
ككػػذلؾ يتمثػػؿ اليػػدر التعميمػػي اػػي عجػػز النظػػاـ التعميمػػي عػػف االحتفػػاظ بكااػػة الطمبػػة الػػذيف
يمتحقكف بو كاستيعابيـ إلتماـ دراستيـ مف جية كعجزه عف إيصاؿ عدد كبير مػنيـ إلػع المسػتكيات
التعميمية ليـ ضمف المدة المحددة ،كتعتبر مشكمة اليدر التعميمػي مشػكمة عالميػة تعػانع منيػا جميػن
األنظمػػة التربكيػػة بكػػؿ دكؿ العػػالـ الغنيػػة منيػػا كالفقي ػرة ،ايػػي ذات طػػابن ترب ػكم اقتصػػادم باعتبارىػػا
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ت ػكثر عمػػع كفػػاءة النظػػاـ التعميمػػي مػػف الناحيػػة الكميػػة :نمػػدخمت ،مخرجػػات مػػف الطػػمب) كم ػػف
الناحية الكيفية نكعية الطمب المتخرجيف كمدل ممئمتيـ لسكؽ العمؿ.
أكنال  -اليدر التعميمي النكعي أك الكيفي.
اليػػدر الكيفػػي أك الن ػكعي بمفيكمػػو الكاسػػن يعبػػر عػػف العجػػز أك القص ػكر اػػي بم ػكغ األىػػداؼ
المحػددة لممرحمػػة التعميميػػة كالمتمثػػؿ اػي انخفػػاض مسػػتكل أدائيػػـ لألعمػاؿ التػػي يكمفػكف بيػػا أك التػػي
أعدكا مف أجميا نالميدم.)37 :2013 ،

اليػػدر الن ػكعي أك الكيفػػي ى ػك مػػا يتعمػػؽ بالكفػػاءة الداخميػػة كالكفػػاءة الخارجيػػة لمنظػػاـ التعميمػػي
كيقصد بالكفاءة الداخمية القيػاـ بػاألدكار المتكقعػة منيػا كتشػمؿ جميػن العناصػر البشػرية الداخميػة اػي
التعمػػيـ كالتػػي تتػكلع البػرامج التعميميػػة تخطيطػػا كبنػػاء كتكجييػػا كاشػ ارانا كتنفيػػذا بمػػا اػػي ذلػػؾ النػكاحي
اإلداريػػة ،كمػػا كتشػػمؿ أيض ػان المنػػاىج الد ارسػػية كاألنشػػطة المصػػاحبة كالخػػدمات التعميميػػة المتنكعػػة
كغيرىػػا ،أمػػا الكفػػاءة الخارجيػػة ايقصػػد بيػػا مػػدل قػػدرة النظػػاـ التعميمػػي عمػػع تحقيػػؽ أىػػداؼ المجتمػػن
الخ ػػارجي ال ػػذل كج ػػد اي ػػو م ػػف أجم ػػو كتقس ػػـ إل ػػع نػ ػكعيف كف ػػاءة داخمي ػػة كمي ػػة كأخ ػػرل داخمي ػػة نكعي ػػة
نالعكايشي كالزبيدم.)8 :2006 ،
 الكفػػاءة الداخميػػة الكميػػة لمنظػػاـ التعميمػػي ،كتعنػػي مػػدل قػػدرة النظػػاـ عمػػع إنتػػاج أكبػػر عػػدد مػػفالخ ػ ػريجيف مقابػ ػػؿ الع ػػدد الكم ػػي م ػػف الط ػػمب ال ػػداخميف ا ػػي النظ ػػاـ نأم نس ػػبة المخرج ػػات إل ػػع
المدخمت) كتككف نسبة ىذه الكفػاءة ن )%100إذا تخرج الطمب الذيف التحقكا اي نفس السػنة
الدراسية بنجػاح اػي مػدة الحػد األدنػع لعػدد سػنكات الد ارسػة .لػذا تعبػر مؤشػرات الكفػاءة الداخميػة
الكمية المرتفعة عف تحسف اإلنتاجية التعميمية ،كتخفيض نسبة الرسكب كالتسػرب كتقميػؿ الكمفػة
نعابديف.)90 :2000 ،
كالكاقػ ػػن أف عػ ػػامؿ الحجػ ػػـ أيضػ ػان يمع ػػب دك ار ىام ػػا بالنس ػػبة لمكف ػػاءة الداخمي ػػة الكمي ػػة ،احج ػػـ
الكحػ ػػدات التعميميػ ػػة كأقسػ ػػاميا كالم ػػدارس كاصػ ػكليا كحجراتي ػػا كمعاممي ػػا كغيرى ػػا كمي ػػا أمػ ػكر تػ ػرتبط
بالكفػ ػػاءة التعميميػ ػػة ،كاف اقتص ػ ػػاديات الحج ػػـ ى ػػي أح ػػد المجػ ػاالت الت ػػي يمك ػػف أف ت ػػؤثر ا ػػي كف ػػاءة
الػنظـ التعميميػة كيػأتي اػي مقدمػػتيا الفصػػؿ الد ارسػػي ،حيػػث يعتبػر عػدد الطػمب لكػؿ معمػـ ىػي مػف
أىػ ػػـ محػ ػػددات نفقػ ػػة التعمػ ػػيـ كتكمفتػ ػػو ،ككممػ ػػا كبػ ػػر حجػ ػػـ المدرسػ ػػة زادت إمكانياتيػ ػػا كقم ػ ػػة تكاليفيػ ػػا
نمرسي.)136 :1993 ،
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 الكفاءة الداخمية النكعية لمنظاـ التعميمي كتركػز عمػع نكعيػة المخرجػات كتعبػر عػف تطػابؽ ن ػكعالمخرج ػػات لممكاص ػػفات المكض ػكعة ليػػا .أم أنيػػا تشػػير إلػػع قػػدرة النظػػاـ التعميمػػي عمػػع إنتػػاج
خريج ذم مكاصػفات يفػػي بػػالغرض المعػػد لػػو ،ااألنظمػة التعميميػة الحديثػة ال تحصػر اىتماميػا
اػػي تخ ػريج أعػػداد معينػػة مػػف الطػػمب كلكػػف يمتػػد ذلػػؾ إلػػع ت ػكاير نكعيػػة جيػػدة مػػف الخ ػريجيف
نعابديف.)90 :2000 ،
أما الكفػاءة الخارجيػة لمنظػاـ التعميمػي :كيقصػد بيػا مػدل قػدرة النظػاـ التعميمػي عمػع تحقيػؽ
أىداؼ المجتمن الخػارجي الذم كجد النظاـ مف أجؿ خدمتو نمرسي.)257 :1993 ،
كتتمثػػؿ اػػي قيػػاس العمقػػة بػػيف المك ػكنيف كس ػكؽ الشػػغؿ ،ابقػػدر م ػػا ي ػػتمكف إنت ػػاج المؤسسػػة
المدرسػػية مػػف االنػػدماج بسػػرعة اػػي الػػدكرة االقتصػػادية لمػػبمد بقػػدر مػػا نتحػػدث ع ػػف ارتف ػػاع الكف ػػاءة
الخارجيػػة لممدرسػػة كالعكػػس بػػالعكس ،كيػػرل الػػبعض الكفػػاءة الخارجيػػة لمنظػػاـ التعميمػػي بأنيػػا مػػدل
ممءمػػة التأىيػػؿ العمم ػػي كنت ػػائج الخبػ ػرة العممي ػػة كالن ػكاحي الشخصػػية التػػي اكتسػػبيا الفػػرد مػػف خػػمؿ
د ارس ػػتو لمتطمب ػػات العم ػػؿ المس ػػند إلي ػػو ا ػػي الحي ػػاة العممي ػػة ...باإلض ػػااة إل ػػع اكتس ػػابو مزيجػ ػان م ػػف
االتجاىات اإلنسانية كالعممية التي تساعد اػي تجديػد كمكاجيػة مشػكمت مجتمعػو كلمكفػاءة الخارجيػة
أيضان بعديف كمي ككيفي نالنعيمي.)119 :1988 ،
البعد األكؿ الكفاءة الخارجية النكعية :يقصد بيا نكعية الطالب الذم يخرجو النظاـ التعميمي أك أف
مخرجػات التعمػيـ تتصػػؼ بػالجكدة أك تػتحقؽ اػييا المكاصػفات كالمعايير التي كضػعت ليػا .كالكسػيمة
المتاحة المسػػتخدمة اػػي الػنظـ التعميمية بم استثناء لمحكـ عمع ىذه النكعيػة ىػي االمتحانػات ،كىػي
دليمنا عمػع ىػذه النكعيػة ،إال أف ىنػاؾ بعػض المؤشرات األخرل يمكف مف خمليا عمع ىذه النكعػػية
م ػػنيا ،نكعيػػة الب ػرامج كالمنػػاىج كالكتػػب كالمعمم ػػيف كغيرىػػا مػػف المؤش ػرات المكض ػكعية ذات الص ػػمة
بػ ػػتحديد النكعػ ػػية .كىن ػػاؾ مع ػػايير لمحك ػػـ عم ػػع ك ػػؿ كاح ػػدة مني ػػا كمعرا ػػة م ػػدل جكدتي ػػا ككفاءتيػ ػػا،
كيعت ػ ػ ػػبر الػ ػ ػػبعض أف االمتحانػ ػ ػػات كسػ ػ ػػيمة ال تكشػ ػ ػػؼ لنػ ػ ػػا عػ ػ ػػف كػ ػ ػػؿ جكانػ ػ ػػب النكعيػ ػ ػػة المطم ػ ػ ػكب
نحجي.)211 :2008 ،
البعػػد ال ػػاني الكفػػاءة الخارجيػػة الكميػػة :كينظػػر إلػػع الكفػػاءة الخارجيػػة مػػف المنظ ػكر الكمػػي بأنيػػا
مػػدل تمبيػػة النظػػاـ التعميمػػي لحاجػػات المجتمػػن ،كمػػدل تػكازف أعػػداد الخػريجيف مػػن األعػػداد المطمكبػػة
لسكؽ العمؿ نباناجة.)211 :2001 ،
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انيا :اليدر التعميمي الكمي كيتم ؿ في التسرب كالرسكب:
ن

أ -التسرب:

تشكؿ ظاىرة التسرب الدراسي عائقا يقؼ اي كجو التقدـ الذل تبتغيو المجتمعات ،اػالف قضػية
التس ػػرب ذات أبع ػػاد ع ػػدة ،كى ػػع ليس ػػت ظ ػػاىرة مح ػػددة بمس ػػتقبؿ الطال ػػب المتس ػػرب كح ػػده ،أك حت ػػع
المؤسسة التعميمية التي يتسرب منيا ،اما تحتاجو الدكلة اي كثير مف األحياف مف أجؿ إعادة تأىيؿ
المتسربيف ،أك عمج ما نتج مف تداعيات انبثقت عف ظاىرة التسرب مف الفقر كالبطالة ،كعف بعض
اااات االجتماعية التي قد يتسبب بيا بعض أكلئؾ المتسربيف اي مجتمعيـ ،تقن اي نياية المطاؼ
عمع كاىؿ كؿ مكاطف مف خمؿ األمكاؿ العامة المصركاة عمع تداعيات التسرب.
كيرل الحقيؿ ن (1994أف مشكمة التسرب مف الظكاىر الخطيرة كىي أخطر مف الرسكب ألف
الطالب الذل يتسرب اي الصفكؼ األكلػع اانػو يرجػن إلػع نطػاؽ األميػة كعنػدما يتسػرب الطالػب اػي
الثانكيػػة يمكػػف أف يتعػػرض لمبطالػػة ألف بعػػض الكظػػائؼ تتطمػػب حػػد أدنػػع مػػف التعمػػيـ ،اقػػد عػػرؼ
الحقيؿ التسرب أنو انقطاع كميا قبؿ إتماـ المرحمة التي يدرس اييا نالحقيؿ.)193 :1994 ،
يػػرل نالمنيػػن  (2003أف التسػػرب مػػف أىػػـ أشػػكاؿ اليػػدر التعميمػػي ألنػػو يعبػػر عػػف كجػكد خمػػؿ
اي النظاـ التعميمي مما يعني عدـ كجكد تكازف بيف ما يتكاار لمتعميـ من إمكانيات حككمية كما ينتج
عنيػػا عائػػد بالنسػػبة ألعػػداد الخ ػريجيف أك بالنسػػبة لمسػػتكياتيـ التعميميػػة اػػي ض ػكء األىػػداؼ التربكيػػة
نالمنين.)24 :2003 ،
العكامؿ المتعمقة بالتسرب:
إف العكامػػؿ المتعمقػػة بالتسػػرب معقػػدة كمترابطػػة ،كىنػػاؾ العديػػد مػػف العكامػػؿ التػػي تػػؤثر عمػػع
الطالب كعمع مدل تكيفو من ذاتو كمن ااخريف مف حكلو مما قد يداعو لكراىية الدراسة كالممؿ منيػا
كصػػنفت ىػػذه العكامػػؿ إل ػػع عكامػػؿ اجتماعيػػة كعكامػػؿ تعميمي ػػة كعكامػػؿ شخصػػية كعكامػػؿ سياس ػػية
كأخرل اقتصادية.
العكامؿ االجتماعية:
 -1عدـ ارتباط المناىج بحاجات المجتمن ،كعدـ تمبيتيا لميكؿ الطمبة كىكاياتيـ.
 -2انخفاض مستكل األسرة الصحي أك االجتماعي أك الثقااي أك المادم.
 -3انشغاؿ الطالب بتحسيف كضعو المعيشي.
 -4كثرة المشكمت األسرية كاالجتماعية المحيطة.
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-5 -5بعد مكاف الدراسة عف مسكف الطالب.
-6 -6عدـ التشجين المعنكم مف قبؿ األىؿ لمطالب.
 -7قصكر دكر كسائؿ اإلعمـ اي ران الكعي الثقااي لدل أاراد المجتمن.
 -8الزكاج كتحمؿ مسئكلية البيت نعطكم.)310 :2004 ،
كتمخ ػػص الباحث ػػة إل ػػع أف المش ػػكمت االجتماعي ػػة ال تجع ػػؿ الطال ػػب يمم ػػؾ ص ػػفات المػ ػكاطف
الصػػالل عمػػع النحػك الػػذل يرغبػػو المجتمػػن ،ايكػكف أقػػؿ قػػدرة عمػػع التكيػػؼ مػػن المجتمػػن كعػػاممن مػػف
عكامػػؿ التفكػػؾ المجتمعػػي مم ػا يتسػػبب اػػي إيجػػاد معانػػاة لألس ػرة كالشػػعكر بػػالقمؽ المتكاصػػؿ اتجػػاه
مستقبؿ ابنيا كالع شعكرىا بالفشؿ أماـ تسربو.
العكامؿ التعميمية:
-1 -1قمة متابعة غياب الطمب كحضكرىـ ،كالتأخر كاالنقطاع عف الدراسة.
-2 -2قمة تكاار المناخ التعميمي المناسب سكاء داخؿ قاعات الدراسة أك خارجيا.
-3 -3قمة تكاار المدرسيف المؤىميف مسمكيا كأكاديميا الذيف يحسنكف التعامؿ من الطمبة.
 -4إثقاؿ كاىؿ الطمبة بالعبء الدراسي نالدكيؾ ك خركف.)270- 268 :1998 ،
 -5التغيػب عػف بعػػض المحاضػرات يضػػعؼ االرتبػاط بػيف الطالػػب كالجامعػة كيقمػػؿ ارصػة ممارسػػة
الطالب لألنشطة الحرة التي تمبع رغباتو نعثماف.)104 :1993 ،
كم ػػف ذلم ػػؾ يب ػػدك كاض ػػحان أف العكام ػػؿ الس ػػابقة مجتمع ػػة لي ػػا ت ػػأثير ب ػػارز عم ػػع كف ػػاءة النظ ػػاـ
التعميمي كىناؾ عكامؿ تعميمية أخرل ال تقؿ خطكرة عػف سػابقتيا كىػي تتمثػؿ اػي ضػعؼ التحصػيؿ
األكػػاديمي ،كالمنػػاىج الد ارسػػية التػػي قػػد ال تمبػػع احتياجػػات الطػػمب كمي ػكليـ كاىتمامػػاتيـ كذلػػؾ اػػي
ااتقارىا لعنصر التشكيؽ كصعكبتيا ،كىذه األمكر تشػكؿ بيئػة د ارسػية سػيئة تجعػؿ الطالػب ال يرغػب
اي البقاء كيحاكؿ أف يجد ارصة لمتسرب.
العكامؿ الشخصية أك الذاتية:
كتشمؿ األسباب المتعمقة بشخص الطالب نفسو كمف أىميا:
 -1سكء الحالة الصحية لمطالب.
 -2صعكبة استيعاب بعض المكاد الدراسية لصعكبتيا أك انخفاض مستكل الذكاء عند الطالب.
 -3الغياب المتكرر عف الجامعة.
 -4ضعؼ ممحكظ اي المستكل العممي.
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 -5عدـ قدرة الطالب عمع تنظيـ أكقات الدراسة.
 -6عدـ كجكد رغبة أكيدة لملتحاؽ بالدراسة اي الجامعة.
 -7انخفاض مستكل الطمكحات لدل الطمب كعدـ الرغبة اي التعميـ
نالمم ك خركف.)10 :1992 ،
كمػػف ىنػػا تػػرل الباحثػػة أف العكامػػؿ التػػي تتعمػػؽ بشخصػػية المػػتعمـ ذاتػػو كتتعمػػؽ باسػػتعداداتو
كمياراتو كقدراتو النفسية كالصحية كالعقمية كالكجدانية كباتجاىاتو كسمككياتو جميعيا تقمؿ مف ارصػة
استم ارريتو داخؿ النظاـ التعميمي.
العكامؿ االقتصادية:
 -1إف األكضػػاع االقتصػػادية السػػيئة تعمػػؿ عمػػع قتػػؿ الطم ػكح لػػدل المتعممػػيف بشػػكؿ خػػاص حي ػػث
تنحػػرؼ بكصػػمة تفكي ػره مػػف االىتمػػاـ بالتحصػػيؿ العممػػي إلػػع تحسػػيف كضػػن عائمتػػو االقتصػػادم

كذلؾ مف خمؿ رغبة داخمية لدل الطالب نفسو مما يداعو إلع ترؾ مقعد الدراسة أك مػف خػمؿ
كلي أمره الذم يداعو إلع ترؾ الدراسة ليعينو لمتغمب عمع األكضاع االقتػصادية السيئة.

 -2عدـ قدرة األسرة عمع تغطية تكاليؼ دراسة األبناء خصكصا ذكم األسر الكبيرة.

 -3إغراءات سكؽ العمػؿ خصكصػا اػي ظػؿ ارتفػاع مسػتكل العائػد المػادم مػف الميػف األخػػرل عػف
العائد مف مينة التعميـ نالخطيب.)7 :1996 ،

كترل الباحثػة أف العكامػؿ االقتصػادية ليػا ثػار سػمبية بػارزة تتمثػؿ اػي الخسػارة الماليػة البالغػة
إضااة إلع الخسائر البشرية الناتجة عف عدـ قدرة نظػاـ التعمػيـ عمػع إعػداد كتأىيػؿ الػنشء كالشػباب
لمعمؿ كاإلنتاج.
العكامؿ السياسية:
 -1عدـ استقرار الكضن السياسػي حيػث تخضػن امسػطيف لمحػتمؿ اإلسػرائيمي الػذم يسػتخدـ أبشػن
أس ػػاليب القم ػػن م ػػف ى ػػدـ لمبيػ ػكت كتجري ػػؼ لأل ارض ػػي كقص ػػؼ عشػ ػكائي كاغتيػ ػػاالت كاعتقػ ػػاالت
كتيديػػد ي ػكمي لحيػػاة البشػػر كارتفػػاع أعػػداد الشػػيداء ممػػا يػػؤدم إلػػع انعػػداـ المنػػاخ التربػ ػكم ا ػػي
المدرسة كالبيت كالذم ينعكس بدكره عمع الطمب ايعمؿ عمع ارتفاع نسبة التسرب.
 -2تقكـ قكات االحتمؿ اإلسرائيمي بشف مجمكعة مف الممارسات التعسفية ضد ش ػريحة مػػف المعمػـ
حيػػث تمػػنعيـ مػػف الكص ػكؿ إلػػع أمػػاكف عمميػػـ ممػػا أحػػدث عج ػ از اػػي طػ ػكاقـ الييئ ػػة التدريسػػية
نأبك غدييف.)64 :2005 ،
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كترل الباحثة أف العراقيػؿ التػي تضػعيا قػكات االحػتمؿ اػي المنػاطؽ التػي ال ازلػت محتمػة ليػا

دكر أساسي اي منن كثير مف المعمميف مف الكصػكؿ إلػع مدارسػيـ ممػا يػؤدم بالطمبػػة إلػع التسػرب
الد ارس ػػي حي ػػث ال يكج ػػد ع ػػدد ك ػ و
ػاؼ م ػػف المدرس ػػيف لمراقب ػػة س ػػمكؾ الط ػػمب كك ػػذلؾ تكػ ػكف بعػػػض
الحصص بدكف مدرسيف مما يحدث اراغا لدل الطمب.

أضرار التسرب:

إف ظػػاىرة التسػػرب عمػػع الػػرغـ مػػف ككنيػػا اػػة أكاديمي ػة تربكيػػة االنيػػا اػػي نيايػػة األم ػػر لي ػػا
أخطار كأضرار اي كااة مجاالت الحياة كالمجاالت االجتماعية كاالقتصادية كالنفسية إلع غيػر ذلؾ
مػػف المجػػاالت الحيكيػػة اػػي حياتنػػا ممػػا سػػيؤدم إلػػع ضػػعؼ مجتمعنػػا كتق ػكيض دعائمػػو ،كخاصػػة
الدعامة الرئيسية األساسية كىػـ الشػباب الػذيف ىػـ الثػركة الحقيقيػة لألمػة ،اػالذا كػانكا جيمػة سيشػكمكف
خط انر كبيػ انر عمػع األمػة اتتفشػع ظػاىرة الفسػاد كالسػرقة كالقتػؿ كاالسػػتغمؿ كالػػدمار كالخػراب كخاصػة
المتسربيف منيـ مف المرحمة االبتدائية كارتدادىـ إلع األمية كالجيؿ كالتػي ال يمكف عمجيا عمع أم
نطػاؽ ،كتشػكؿ ظػاىرة التسػرب الد ارسػي عائقػا يقػػؼ اػي كجػو التقػدـ الػػذم تبتغيػػو المجتمعػات كأيضػػا
تعمؿ عمع إدخاؿ ىؤالء المتسربيف اي المجتمػن ليحتمػكا أدكا ار اجتماعيػػة بػػسيطة بػػؿ ىامشػية كأيضػا
ال تتس ػػـ بالكف ػػاءة اإلنتاجي ػػة المزم ػػة ،كذل ػػؾ بس ػػبب ض ػػعؼ الخمفي ػػة الثقااي ػػة م ػػف ناحي ػػة كانخف ػػاض
الميػػارات العقميػػة كاألدائيػػة ألكلئػػؾ المتسػربيف مػػف ناحيػػة أخػػرل كيعػػد التسػػرب مػػف أىػػـ أشػػكاؿ اليػػدر
التعميمي نالشديفات.)5 :1996 ،
مف أضرار التسرب ما يمى:
 -1يتيل لمطالب كقتا كبي ار مف الفراغ قد ال يحسف االستفادة منو كيتجو إلع سمكؾ غير سكل.
إنتاجا كىذا ضياع لمطاقات البشرية اي المجتمن.
 -2يجعؿ الطالب أقؿ كفاية اي العمؿ كأقؿ ن

 -3يػػؤثر عمػػع نفسػػية الطالػػب كيجعمػػو يشػػعر أنػػو دكف أق ارنػػو لعػػدـ قدرتػػو عمػػع مكاصػػمة تقدمػػو اػػي
العممية التعميمية نالرشداف.)249 :2005 ،
 -4تسػػرب الطالػػب قبػػؿ أف يػػتـ نضػػجو كتكتمػػؿ خبرتػػو تجعمػػو أقػؿ كفايػػة اػػي العمػػؿ كأقػػؿ إنتاجػان ل ػك
قدر لو أف يكاصؿ دراستو ،كىذا ضياع لمطاقات البشرية اي المجتمن.
 -5عػػدـ اىتمػػاـ كتقػػدير المتسػػرب لقيمػػة الكقػػت ،كعػػدـ الرغبػػة اػػي التعػػاكف كالعمػػؿ م ػػن الجماع ػػة
كضػػعؼ ركح االنتمػػاء كالقػػدرة عمػػع االبتكػػار كاإلنجػػاز ،ككميػػا قػػيـ ىابطػػة ناتجػػة عػػف ض ػػعؼ
نكعية الفرد مما ينعكس سمبان عمع المجتمن نإبراىيـ.)61 :1991 ،
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 -6إف أعػػداد المتس ػربيف س ػكؼ تمتحػػؽ عػػاجمن أـ ج ػمن بس ػكؽ العمػػؿ ،بيػػد أف ىػػذا الس ػكؽ ل ػػـ يع ػػد
بمق ػ ػ ػػدكره اس ػ ػ ػػتقباؿ مث ػ ػ ػػؿ ى ػ ػ ػػذه األي ػ ػ ػػدم العامم ػ ػ ػػة ،نظػ ػ ػ ػ انر ألف سػ ػ ػ ػكؽ العم ػ ػ ػػؿ كاق ػ ػ ػ ػان لمتط ػ ػ ػ ػكرات
العمميػ ػ ػ ػػة كالتكنكلكجي ػ ػ ػػة الحديث ػ ػ ػػة يتطمػ ػ ػ ػب قػ ػ ػ ػكل بشػ ػ ػ ػرية م ػ ػ ػػاىرة ،كتمتم ػ ػ ػػؾ خبػ ػ ػ ػرات كميػ ػ ػ ػػارات
تمكني ػ ػػا م ػ ػػف الكق ػ ػكؼ أمػ ػػاـ المسػ ػػتحدثات التػ ػػي تظيػ ػػر متمحقػ ػػة اػ ػػي ميػ ػػاديف العمػ ػػؿ المختمفػ ػػة
نالسامرائي.)123-122 :1993 ،
 -7إف انخفػػاض مسػػتكل الػكعي التربػكم كاالجتمػػاعي كالسياسػػي لػػدل الشػػاب سػػيعكس نفسػػو عمػػع
مػػدل قػػدرتيـ عمػػع إدراؾ األخطػػار التػي تحػػيط بػػأمتيـ كبالتػػالي انػػدااعيـ اػػي الػػذكد عػػف كطػػنيـ
كحرصػ ػػيـ عمػ ػػع حمايػ ػػة مكتسػ ػػبات ثػ ػػركتيـ ،كالػ ػػع سػ ػػيكلة انخ ػ ػػداعيـ بال ػ ػػدعايات االس ػ ػػتعمارية
كاإلشاعات التي تعدىا الدكائر المشبكىة نبيبي.)121 :1995 ،
 -8كجكد التسػرب اػي المجتمػن يشػكؿ عائقػان اػي إيجػاد مجتمػن متجػانس يتمتػن أاػراده بقػدر مقب ػكؿ
م ػ ػ ػػف أساس ػ ػ ػػيات الثقاا ػ ػ ػػة كالمعرا ػ ػ ػػة ،اكجػ ػ ػ ػكد ائ ػ ػ ػػة المتسػ ػ ػ ػربيف ال يس ػ ػ ػػاعد عم ػ ػ ػػع إيج ػ ػ ػػاد ق ػ ػ ػػدر
مػػف التفػػاىـ كالتعامػػؿ المشػػترؾ بػػيف أاػراد المجتمػػن ممػػا يػػؤدم إلػػع سػػير المجتمػػن نحػك التخمػػؼ
نبركات.)55 :1992 ،
 -9يػػؤدم اسػػتمرار التسػػرب إلػػع اسػػتمرار الجيػػؿ كالتخمػػؼ كبالتػػالي سػػيطرة العػػادات كالتقاليػػد الباليػػة
الت ػػي م ػػف تطػ ػكر المجتم ػػن مث ػػؿ نال ػػزكاج المبك ػػر -س ػػيطرة األبكي ػػة المطمقػ ػػة) كبالتػ ػػالي حرمػ ػػاف
المجتمػػن مػػف ممارسػػة الديمقراطيػػة ،كحرمػػاف أا ػراده مػػف حق ػكقيـ كبالتػػالي يتح ػكؿ المجتمػػن إلػػع
مجتمػػن مقيػكر كمسػػيطر عميػػو ،ألنػػو ال يمكػػف أف يكػكف المجتمػػن سػػيدان كحػ انر كاػػي الكقػت نفػػسو
جاىمن ،مجتمن تسكده العنصرية كالتحيز كاالنغمؽ نااشة كعدكاف.)3 :1997 ،
كمما ال شؾ ايو ال تقتصر ااثار السمبية لإلىدار التعميمي المتعمقة عمع التسػرب اػي النظػاـ
التعميمي بػؿ تتعػداه اتػؤثر سػمبا بشػكؿ مباشػر عمػع الطالػب بسػبب اىتػزاز ثقتػو بنفسػو كتكػكيف صػكرة
سػػمبية عػػف ذاتػػو ،مكلػػدا لديػػو القناعػػة بالفشػػؿ كخيبػػة األمػػؿ كالقمػػؽ كاإلحبػػاط النفسػػي كعمػػع المجتمػػن
بشكؿ عاـ حيث عدـ كجكد قنكات كااية تستكعب المتسربيف نالقرني.)55 :1994 ،
كترل الباحثة أف ظاىرة التسرب تتفاكت اي حدتيا كخطكرتيا مف مجتمن اخر كىػي مكجػكدة
اػي كػؿ دكؿ العػالـ بػم اسػتثناء نتيجػة لمظػركؼ التػي يعيشػيا كػؿ مجتمػن كمػا أف ىػذه الظػاىرة لػػيس
مقتص ػرة عمػػع ائػػة أك جػػنس معػػيف أك حتػػع عمػػع طبقػػة اجتماعيػػة دكف غيرىػػا ،كمػػا أنيػػا ال تقتصػػر
عمػع مرحمػػة تعميميػػة دكف غيرىػا كمػػا كأف أضػرارىا جسػيمة اقػػد تػػؤثر سػمبان عمػػع الفػػرد كالمجتمػػن ألف
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الفػػرد بانقطاعػػو عػػف الد ارسػػة قػػد يعيػػؽ عمميػػة التنميػػة الشػػاممة اجتماعي ػان كاقتصػػاديان ألنػػو يصػػبل اػػردا
مستيمكا غير قادر عمع العطاء.
ب -الرسكب:
يمثؿ الرسكب النكع الثاني مف أنكاع اليدر الكمي اي التعمػيـ كمشػكمة الرسػكب مػف المشػكمت
الكبيػرة التػػي تعػػانع منيػػا المنظكمػػة التعميميػػة ،كىػػي مػػف األسػػباب البػػارزة لمشػػكمة التسػػرب كاالنقطػػاع
عف الدراسة.
 يعرؼ الرسكب بأنػو البقػاء اػي نفػس الصػؼ الد ارسػي لعػدـ القػدرة عمػع اجتيػاز االمتحػاف كاعػادة
السنة مرة أخرل نغنايـ.)17 :1990 ،
 الرسػكب عػػدـ حصػكؿ الطالػػب عمػػع الحػػد األدنػػع مػػف درجػػات النجػػاح كبالتػػالي البقػػاء اػػي نفػػس
الصؼ الدراسي نعبد القادر.)46 :1993 ،
العكامؿ المؤدية لمرسكب:
تعد مشكمة الرسكب مف المشكمت التي تعانع منو كااػة األنظمػة التعميميػة كىنػاؾ العديػد مػف
العكامؿ التي تؤدل لمرسكب أىميا:
 -1عكامؿ خاصة بالطالب كتنقسـ إلع:
 عكامؿ نفسية مثؿ انخفاض مستكل ذكاء الطالب ،ضػعؼ القػدرات ،االنطكائيػة كالخجػؿ ،عػدـالتكيؼ من النظاـ التعميمي.
 عكامؿ صحية مثؿ ضعؼ السمن ،ضعؼ البصر ،أمراض مزمنة. عكامؿ اجتماعية مثؿ عدـ استقرار كضن األسرة كاألحكاؿ االقتصادية.نالمنيؼ.)66 :1993 ،
 -2ضعؼ اإلرشاد كالتكجيو التعميمي لمطمبة.
 -3الفقر المدقن لألسرة يؤثر عمع تحصيؿ األبناء كيحد مف طمكحاتيـ.
نعثماف.)100 :1993 ،
 -4قص ػكر نظػػاـ االمتحانػػات السػػائدة الػػذل يركػػز عمػػع قيػػاس قػػدرة الطالػػب عمػػع الحفػػظ بػػدال مػػف
التركيز عمع الفيـ كاالستيعاب.
 -5عدـ استخداـ طرائؽ التدريس الحديثة.
 -6استخداـ مربيف غير مؤىميف نعطكل.)310 :2004 ،
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كت ػػرل الباحث ػػة أف ى ػػذه العكام ػػؿ مجتمع ػػة تزيػ ػد م ػػف ارص ػػة إض ػػعاؼ الطال ػػب إلكم ػػاؿ د ارس ػػتو
كمكاكبة تغيرات كتطكرات العصر كتفاعمو من البيئة المحيطة ايو.
أضرار الرسكب:
يعتبػػر الرس ػكب عقبػػة كبي ػرة أمػػاـ التكسػػن اػػي المرحمػػة نفسػػيا ألف الطػػمب ال ارسػػبكف يحتم ػكف
مقاعد دراسية قد كاف مف األجدل إشغاليا بطمب جدد.
أ .يؤخر التحاؽ الطمب بسكؽ العمؿ كىذا ينعكس عمع المستكل االقتصادم لمبمد.
ب.يتسبب اي ضياع الجيكد البشرية لمنيكض باألكضاع التعميمية لمستكيات أاضػؿ كعػدـ تحقيػؽ
النتائج المرجكة مف األمكاؿ المستثمرة اي ميداف التربية نالحقيؿ.)189 :1994 ،
ج .يتيل لمطالب كقتا كبي ار مف الفراغ قد ال يحسف االستفادة منو كيتجو إلع سمكؾ غير سكل.
إنتاجا كىذا ضياع لمطاقات البشرية اي المجتمن.
د .يجعؿ الطالب أقؿ كفاية اي العمؿ كأقؿ ن

ق .ي ػػؤثر عم ػػع نفس ػػية الطال ػػب كيجعم ػػو يش ػػعر أن ػػو دكف أق ارن ػػو لع ػػدـ قدرت ػػو عم ػػع مكاص ػػمة تعميم ػػو
نالراشداف.)249 :2005 ،
كتمخص الباحثة أف ىناؾ ارتباط كثيؽ بيف ظاىرتي الرسكب كالتسرب بحيث ال يمكننا د ارسػة

كؿ منيا بمعزؿ عف ااخػر كأف ىنػاؾ أسػباب لمتسػرب أكثػر مػف األسػباب التػي تػؤدل إلػع الرسػكب،
ككػػذلؾ أف ىنػػاؾ عكامػػؿ ذات صػػمة مشػػتركة منيػػا أسػػباب تتعمػػؽ بطبيعػػة النظػػاـ التعميمػػي تتمثػػؿ اػػي
منػػاىج د ارسػػية كط ارئػػؽ تػػدريس مسػػتخدمة ،طػػرؽ قيػػاس كتق ػكيـ كبيئػػة تعميميػػة متمثمػػة اػػي المبػػاني
ككسائؿ مكتبية ككسائؿ تعميمية معامؿ كأنشطة تعميمية كأعضاء ىيئة تدريسية.
اآل ار المترتبة عمى رسكب الطالب:
تكمػف مشػكمة الرسػكب اػي ثارىػا السػمبية عمػػع النظػاـ التعميمػي ،كتمتػد تػداعياتيا إلػع الطالػػب
كاألسرة كالمجتمن كتتنكع ثارىا حتع تشمؿ جمين النكاحي كتتمثؿ اي التالي:
 -1أف ييجر الدراسة من ما اي ذلؾ مف إىدار عمع ما أنفؽ عمع تعميمو.
 -2أف يمنل ارصة أخرل ايعاد قيده اي الدراسة كاي ذلؾ ضياع ارصة أماـ غيره مف الراغبيف اي
التعمػػيـ باإلضػػااة إلػػع أف إعػػادة القيػػد تراػػن مػػف تكمفػػة تعمػػيـ الطالػػب الزديػػاد عػػدد السػػنكات التػػي
يقضييا بالدراسة اكؽ العدد القانكني لسنكات الدراسة التي يعاد قيده اييا.
 -3ضياع الجيكد المبذكلة لمنيكض بالعممية التعميمية لمستكيات أاضؿ نالحقيؿ.)198 :1994 ،
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كتبيف أف العكامؿ المترتبة الرسكب تػؤدل إلػع أمػريف :األمػر األكؿ أف يتػرؾ الطالػب المدرسػة
إىدار لما أنفؽ عمع تعميمو كاألمر الثاني أما أف يمنل إعادة قيده كىذا ممػا يضػاعؼ مػف
كىذا يمثؿ نا

التكمفة كضياع ارصة أماـ غيره مف الراغبيف اي االلتحاؽ لمتعميـ.

االعمق ػػة ب ػػيف الي ػػدر كالكف ػػاءة تقػ ػكـ عم ػػع أس ػػاس م ػػدل ق ػػدرة النظ ػػاـ التعميم ػػي عم ػػع تحس ػػيف
المخرجػػات التعميميػػة لتك ػكف ذات اائػػدة لممجتمػػن بمػػا تكتسػػبو مػػف المعمكمػػات كالمعػػارؼ كالميػػارات
المزمة لحياتيا العممية ،اكمما أكجد النظاـ التعميمي مخرجات ذات نكعيات جيدة بتكمفة مناسبة كاف
كف ػؤان كاػػي المقابػػؿ كممػػا اشػػؿ النظػػاـ التعميمػػي اػػي تحقيػػؽ مخرجػػات بػػالكـ كالكيػػؼ المزمػػيف لخدمػػة
المجتمن ،كاف ذلؾ ىد انر تربكيان لو ثاره عمع المجتمن كأبنائو نالحكلي كشمداف.)11 :2012 ،
اآل ار المترتبة عمى اليدر التعميمي:
إف اليدر التعميمي ىك محصمة لمشكمت تربكية كاجتماعية كثقااية متداخمػة ال يمكػف الفصػؿ
بينيػا كيتػرؾ اليػدر التعميمػي بأشػكالو نالكمػي ،الكيفػػي) ثػا انر سػمبية عمػع الفػرد كالمجتمػن تمثمػت ايمػػا
يمع:
 -1اليدر يحرـ الطمبة مف التعميـ ،كبذلؾ مف ارص الرقع اي السمـ االجتماعي
نالنكرل.)240 :1998 ،
 -2يتسبب اي ضياع الجيكد البشرية لمنيكض باألكضاع التعميمية لمستكيات أاضػؿ كعػدـ تحقيػؽ
النتائج المرجكة مف األمكاؿ المستثمرة اي ميداف التربية نالحقيؿ.(198 :1994 ،
 -3يؤخر التحاؽ الطمبة بسكؽ العمؿ اينعكس عمع مستكل الدخؿ القكمي
نالبكىي.)124 :1993 ،
عامم يضاؼ إلع قكتيا المادية كالمعنكية
 -4خسارة لألسرة اي اقدانيا
ن
نالنكرم.)240 :1998 ،
 -5يمػػنل ارصػػة أخػػرل اتػػؤدل إلػػع ضػػياع أم ػػاـ غي ػره مػػف ال ػراغبيف اػػي التعمػػيـ ،كبالتػػالي زي ػػادة،
تكاليؼ الطالب الزدياد عدد السنكات المزمة لتخرجو نالرشداف.)255 :2001 ،
 -6انخفاض مسػتكل الػكعع التربػكم كالسياسػي لػدل جػزء كبيػر مػف أبنػاء المجتمػن ،كىػذا مػف شػأنو
أف ينعكس اي قمة كعييـ باألخطار التي تحيط ليـ نالسعكد كالضامف.)1 :1990 ،
 -7يؤدل إلع مشكمت اجتماعية مثؿ انحرااات األحػداث كيعمػؿ عمػع إيجػاد اتجاىػات سػمبية لػدل
الناشئيف نحك المجتمن نغنايـ.)61 :1990 ،
21

 -8التخمؼ الحضارم كالثقااي الكاضل الذل يعرقؿ إدارة مدخمت التربية
نبمف.)10 :1989 ،
اآل ار االقتصادية لميدر:
مػػف المتػػيقف لػػدل رجػػاؿ االقتصػػاد كالتربيػػة أف ىنػػاؾ ثػػا انر سػػمبية يحػػدثيا الفاقػػد التعميمػػي مػػف
الناحية االقتصادية اػي النظػاـ التعميمػي خاصػة ،كاػع تنميػة البمػد عمكمػا ،بعػض ىػذه ااثػار يحػدث
عمػػع المػػدل الطكيػػؿ ،كااخػػر يحػػدث عمػػع المػػدل القصػػير ،كتقػػدر ىػػذه ااثػػار بقػػدر الفاقػػد التعميمػػي
الحاصؿ كمف أىـ األثار االقتصادية التي يحدثيا الفاقد التعميمي.
أ .تعثر عمميات التنمية كبالتالي ضعؼ المكارد كالطاقات التي تساىـ اي تمكيؿ التربية.
ب.اشػػتداد الطمػػب االجتمػػاعي عمػػع التعمػػيـ كالػػذل يػػؤدل إلػػع التفجػػر الطمبػػي اػػي اإلقبػػاؿ عمػػع
التعميـ كضركرة اإلنفاؽ عميو اي الكقت الذل تشتد ايو المنااسة بيف قطاعات التنمية األخػرل،
ك ػػذلؾ االس ػػتجابة لمطم ػػب االجتم ػػاعي عم ػػع التعم ػػيـ مم ػػا يقم ػػؿ م ػػف إمكاني ػػة اتخ ػػاذ م ػػدخؿ خ ػػر
لمتخطيط التربكم كىك الحاجة إلع العمالة المدربة المساىمة اي التنمية نبمف.)10 :1989 ،
ج .يػػؤدل إلػػع نقػػص اػػي العائػػد مػػف االسػػتثمار اػػي رأس المػػاؿ البشػػرل الػػذل يعنػػع اإلنفػػاؽ عمػػع
تطػكير قػػد ارت كميػػارات كمكاىػػب اإلنسػػاف عمػػع نحػك يمكنػػو مػػف زيػػادة إنتاجيتػػو كبالتػػالي سػكؼ
يمتحؽ بسكؽ العمؿ أناس إنتاجيتيـ ضعيفة ،كما ليا بالغ األثر عمع االقتصاد كالمجتمػن عمػع
الم ػػدل البعي ػػد ،كم ػػا يض ػػيؼ أف االس ػػتثمار ا ػػي اإلنس ػػاف يختم ػػؼ ع ػػف االس ػػتثمار ا ػػي ااالت
كالمعػػدات ،ااإلنسػػاف ببسػػاطة لػػيس لػػة يػػتـ الػػتخمص منيػػا إذا ثبػػت أنيػػا غيػػر منتجػػة كاإلنسػػاف
غيػػر محايػػد كاالػػة ايػك يممػػؾ اكػ انر كمشػػاعر ،كعنػػدما يػػتـ ارتكػػاب األخطػػاء اػػي االسػػتثمار اػػي
التعميـ استخرج المدارس كالمعاىد كالجامعات بش انر يحممكف الشػيادات لكػنيـ غيػر قػادريف عمػع
اإلسياـ اي تنمية مجتمعاتيـ ،االف الخسػائر ال تقتصػر عمػع األمػكاؿ التػي صػرات عمػع ىػؤالء
النػػاس أثنػػاء د ارسػػتيـ كانمػػا تتجػػاكز ذلػػؾ إلػػع ااثػػار السػػمبية التػػي تػػنعكس عمػػع المجتمػػن مػػف
جػ ػ ػراء دخػ ػ ػكؿ عناص ػ ػػر غي ػ ػػر منتج ػ ػػة إل ػ ػػع مي ػ ػػاديف العم ػ ػػؿ المختمف ػ ػػة ،خصكصػ ػ ػان كأف ىػ ػ ػؤالء
الن ػػاس م ػػف المتكق ػػن أف يعممػ ػكا طػ ػكاؿ أعم ػػارىـ مم ػػا يش ػػكؿ خس ػػارة اقتص ػػادية اادح ػػة لممجتم ػػن
نالحميد.)45 :1997 ،
د .يضػعؼ مػػف الكفايػة االقتصػػادية لمعمميػة التعميميػػة كالكفايػة االقتصػػادية تعنػع إمكانيػػة الحصػكؿ
عمػػع مخرجػػات معينػػة بأقػػؿ تكمفػػة المػػدخمت حيػػث يمحػػظ أنػػو اػػي حالػػة كجػكد الفاقػػد التعميمػػي
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االف ىناؾ زيادة اػي كمفػة المخرجػات التعميميػة بقػدر كمفػة الفاقػد التعميمػي كىػذا يعنػع أنػو يمكػف
الحصػ ػكؿ عم ػػع نف ػػس المخرج ػػات التعميمي ػػة ا ػػي حال ػػة خص ػػـ كمف ػػة الفاق ػػد التعميم ػػي م ػػف كمف ػػة
المدخمت التعميمية إذف اي ىػذه الحالػة ال يمكػف كصػؼ العمميػة التعميميػة التػي يكجػد بيػا ااقػد
تعميمي بالكفاية االقتصادية الكاممة نالعدكم.)31 :1996 ،
ق .يقمؿ مف قيمة الكاكرات الخارجية الناتجة مف العمميػة التعميميػة كالكاػكرات إمػا أف تكػكف إيجابيػة
أك سػػمبية كاػػي حالػػة التعمػػيـ إيجابيػػة؛ المقص ػكد ىنػػا ى ػك أف التعمػػيـ إذا نظرنػػا إليػػو كخدمػػة ذات
ثمػػف يحػػدث ثػػا ار ال تقتصػػر عمػػع البػػائن كالمشػػترل ليػػا إنمػػا تتجاكزىػػا إلػػع طػػرؼ ثالػػث ،كى ػك
المجتمػػن امتػػع مػػا كػػاف كل ػي أمػػر الطالػػب ى ػك الػػذل يػػدان ثمػػف ىػػذه الخدمػػة ا ػالف الفائػػدة التػػي
يحصؿ عمييا الطالػب لػف تنحصػر عميػو كحػده كانمػا سيسػتفيد منيػا المجتمػن عمكمػا كذلػؾ ألف
كجكد مكاطف متعمـ ىك اي الغالب أمر مفيد لممجتمن االمتعمـ غالبا ما تككف إنتاجيتو أكبر مف
إنتاجيػػة الم ػكاطف غيػػر المػػتعمـ ،كمػػا أف مػػف المػػرجل أف ىػػذا الفػػرد المػػتعمـ ى ػك أكثػػر انضػػباطان
كاحترامان لقكانيف المجتمن نالحميد.)53 :1997 ،
ىػػذا كتػػرل الباحثػػة أف تػػأخر بعػػض مخرجػػات التعمػػيـ عػػف االلتحػػاؽ بس ػكؽ العمػػؿ يػػؤدل إلػػع
نقػػص اػػي بعػػض الكظػػائؼ كبالتػػالي يتػػأخر تنفيػػذ خطػػط التنميػػة كتػػؤدل بػػدكرىا إلػػع تػػأخير تنميػػة
المجتم ػػن ،كك ػػذلؾ أف الي ػػدر التعميم ػػي ل ػػو أثػ ػره عم ػػع االقتص ػػاد الػ ػكطني ،م ػػف خ ػػمؿ كمف ػػة الفرص ػػة
الضػػائعة ليػػذه األمػكاؿ التػػي كػػاف مػػف الممكػػف اسػػتخداميا اػػي اسػػتثمار خػػر داخػػؿ الػػبمد كغيػػر ذلػػؾ
مػػف األم ػكاؿ التػػي ليػػا مػػردكد اقتصػػادم كبيػػر كيعجػػؿ اػػي تنميػػة المجتمػػن ،ككػػذلؾ زيػػادة المصػػاريؼ
الجارية عمع حساب المصاريؼ ال أرسػمالية التػي اييػا االسػتثمار الحقيقػي ألف التكػاليؼ التػي يتكمفيػا
النظػػاـ التعميمػػي بسػػبب الفاقػػد التعميمػػي يػػتـ تسػػديدىا مػػف قبػػؿ المخصصػػات التػػي تخصػػص لإلنفػػاؽ
الرأسمالي كبذلؾ تصبل ىذه النفقات نفقات جارية.
طرؽ كأساليب قياس اليدر التعميمي:
يتمثؿ اليدر التعميمي اي عجز النظاـ التعميمي عف االحتفاظ بكااة الطمبة الذيف يمتحقػكف بػو
كاستيعابيـ إلتماـ دراستيـ مف جية نالتسرب) ،كعجػزه عػف إيصػاؿ عػدد كبيػر مػنيـ إلػع المسػتكيات
التعميمية المرجكة ليـ ضمف المدة المحددة نالرسكب) ،كاالنتقاؿ بيسر بيف صفكؼ المرحمة التعميمية
التػػي التحقػكا بيػػا ،إف طػػرؽ قيػػاس اليػػدر التعميمػػي تختمػػؼ بحسػػب طبيعػػة كػػؿ د ارسػػة ،كيقػػاس اليػػدر
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التعميمي مف خمؿ قياس الكفاءة التعميمية داخؿ المدارس كىناؾ عدة طرؽ كأساليب تستخدـ لقيػاس
الكفاية لميدر التعميمي كىي عمع النحك التالي:
الطريقة األ كلى :طريقة الفكج الحقيقي:
يرل الكثير مف المختصيف اي التربية أف طريقة الفكج الحقيقي ىي الطريقة المثمػع اػي قيػاس
الكفػػاءة الكميػػة لمتعمػػيـ كتتمثػػؿ اػػي حرك ػػة اػ ػكج حقيقػػي مػػف الطػػمب المسػػتجديف الػػذيف يمتحق ػكف معػػا
ألكؿ مرة اي الصؼ األكؿ خمؿ مرحمة تعميمية معينة حتع االنتيػاء مف الدراسة بنجاح أك التسػرب
أك الفصػػؿ بسػػبب اإلخفػػاؽ اػػي الد ارسػػة ،كنحسػػب ىنػػا عػػدد الطػػمب الػػديف نجحػكا مػػف صػػؼ د ارسػػي
إلػػع الصػػؼ الػػذم يميػػو كعػػدد الطػػمب الػػذيف أعػػادكا نفػػس الصػػؼ باإلضػػااة إلػػع عػػدد الطػػمب الػػذيف
تسربكا اي كػؿ صؼ ،كحينما يترؾ كؿ ارد مف أاراد الفكج المرحمة التعميمية قيد البحػث يمكػف لممػػرء
أف يحسػب العػدد اإلجمػالي لمخريجيف كالعدد اإلجمالي مػف المتسػربيف كالعػدد اإلجمػالي مػف السػنكات
التي درست اي كػؿ صػؼ كعػدد السػنكات التػػي درسػت بالنسػبة لكػؿ خػريج كنسػبة المػدخؿ -المخػرج
كىكذا االنو بكاسطة ىذا النظاـ يمكف تتبن الحياة الد ارسػية الحقيقيػة لفػكج أك عػدة أاػكاج مػف الدارسػيف
كالحصػكؿ عمػػع بيانػػات تسػػمل بحسػػاب مؤشػرات الكفػػاءة الداخميػػة لمرحمػػة معين ػػة كعػػف أثػػر الرس ػكب
كالتسرب اي ىذه الكفػاءة ،كلكف نظاـ البيانػات المفردة يتطمب إمكانيػات ماديػة كبشػرية كبيػرة يتطمػب
يم نعدكم.)157 :1990 ،
كقتنا طك ن
تمخص الباحثة إلػع أف ىػذه الطريقػة تمتػاز بالدقػة المتناىيػة اػي قيػاس الكفػاءة الكميػة لمتعمػيـ،
كأف ما يؤخذ عمييا أف ىذه الطريقة تستعيف بالحاسبات اإللكتركنية ،كتتطمب إمكانات ماديػة كبشػرية
ضخمة مما يصعب استخداميا.
الطريقة ال انية :طريقة الفكج الظاىرم:
تسػتعمؿ ىػػذه الطريقػػة عنػػد صػػعكبة الحصػكؿ عمػع المعمكمػػات كالبيانػػات التػػي تتطمبيػػا طريقػػة
الف ػكج الحقيقػػي ،كتنصػػب الد ارسػػة اػػي ىػػذه الطريقػػة عمػػع ا ػكج ظػػاىر مػػف الطػػمب ،كيقصػػد بػػو كػػؿ
الطػػمب المسػػجميف اػػي الصػػؼ الد ارسػػي األكؿ مػػف المرحمػػة التعميميػػة قيػػد البحػػت دكف أف نميػػز بػػيف
المستجد كالراسب منيـ ،كحتع عند تتبن ىػذا الفكج اي تداقو مف الصؼ األكؿ إلع الصػفكؼ التاليػة
األعمع ال نميز أيضان بيف طالب مستجد ك خر راسب مػف أاػكاج أخرل ،كتتطمب ىػذه الطريقػة كجػكد
بيانات عف:
أ -أعداد الطمب المسجميف مكزعيف حسب الصفكؼ الدراسية.
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ب-أعػػداد المتخػػرجيف كذلػػؾ اػػي عػػدد مػػف السػػنكات ال يقػػؿ عػػف عػػدد سػػنكات المرحمػػة التعميميػػة قيػػد
البحث.
كاػػي ىػػذه الطريقػػة يمكػػف قيػػاس تطػكر حجػػـ الفػكج الظػػاىرم اػػي تداقػػو مػػف صػػؼ د ارسػػي إلػػع
صػؼ خػر كحتػع التخرج .ككمما كاف عدد المتخرجيف مف اكج ظاىرم قريبا مف عدد المسجميف اي
الصؼ األكؿ كانت الكفاءة الداخميػة لمتعميـ مف السػنكات ال يقػؿ عػف عػدد سػنكات المرحمػة التعميميػة
قيد البحت .كاي ىذه الطريقة يمكػف قيػػاس تط ػكر حجػػـ الفػكج الظػاىرم اػي تداقػو مػف صػؼ د ارسػي
إلع صؼ خر كحتع التخرج .ككمما كاف عدد المتخرجيف مف اكج ظاىرم قريبا مف عدد المسػجميف
اػػي الصػػؼ األكؿ كانػػت الكفػػاءة الداخميػػة لمتعمػػيـ بالنسػػبة لػػذلؾ الف ػكج مرتفعػػة ،اػػالذا كصػػمت الكف ػػاءة
الداخميػػة لمتعمػػيـ إلػػع حػػدىا األقصػػع ،أم إذا لػػـ يصػػبل ىنػػاؾ رس ػكب أك تسػػرب عمػػع اإلطػػمؽ كال
التحػػاؽ بغي ػػر المس ػػتكل األكؿ كال كايػػات بػػيف الطػػمب ،أصػػبل عػػدد المسػػجميف اػػي كػػؿ صػػؼ مػػف
الصػفكؼ اػي كػؿ سػػنة مػف السػػنكات الد ارسػػية مسػػاكيا لعػدد المسػجميف اػي الصػؼ األدنػع مػف السػػنة
الدراسية السابقة ،كأصبل عدد المتخرجيف مساكيا لعػػدد المسػػجميف بالصػؼ األخيػر أك النيػائي كلكػف
حجػػـ الفػكج الظػػاىرم اػػي الكاقػػن يتنػػاقص بػػيف صػػؼ أدنػػع كصػػؼ أعمػػع ،بػػؿ كب ػػيف الصػػؼ األخيػػر
كالتخػرج ،كيمكػػف قيػػاس ىػذا التنػػاقص أك اليػػدر عػػف طريػؽ المقارنػػة بػػيف أعػداد المسػػجميف اػػي صػػؼ
معػيف كعاـ دراسي معيف كأعداد المسجميف اي الصؼ األعمع مباشرة اي العاـ الذم يميو اػي طريقػة
الفػكج الظػػاىرم يقػػارف المػػرء المسػػجميف مػػف الطػػمب اػػي الصػػؼ األكؿ بالمسػػجميف مػػف الطػػمب اػػي
الصفكؼ التالية خمؿ السنكات المتعاقبػة ،كمػف المفتػرض أف التنػاقص مػف صػؼ إلػع الصػؼ الػذم
يميو إنمػا يتطػػابؽ مػػن الفاقػد ،كلكػف ىػذه الطريقػة التػي تعتبػر مػف أكتػر الطػرؽ شػيكعا اػي االسػتخداـ
حتػػع ااف إنم ػػا تق ػػدـ تق ػػديرات تقريبي ػػة ج ػػدا ع ػػف التس ػػرب .كلك ػػف نقط ػػة الض ػػعؼ الرئيس ػػية ا ػػي ى ػػذه
الطريقة ىي أنيا تفترض أف األطفاؿ إما أف يككنكا قد نجحكا أك تسربكا خػارج النظػاـ التعميمػي كىػي
بذلؾ تتجاىؿ عامػؿ الرسػكب .كقػد يظػف الػبعض بػأف األاػكاج الظاىريػة المختمفػة يسػتقؿ الكاحػد منيػا
عػػف ااخػػر كلكػػف عامػػؿ الرسػكب يجعميػػا اػػي الحقيقيػػة مترابطػػة أك متداخمػػة ،كقػػد يحػػدث تضػػخـ اػػي
عػدد الطػػمب المسػجميف اػي صػؼ مػا مػف الصػفكؼ ،كيرجػن ذلػؾ السػبب إلػع كجػكد عػدد كبيػر مػف
الطمب الراسبيف اي ذلؾ الصؼ نأندريو.)92-75 :1974 ،
ترل الباحثػة أف ىػذه الطريقػة تتطمػب بيانػات دقيقػة عػف تكزيػن المسػجميف اػي كػؿ سػنة د ارسػية
حسب الصؼ باإلضااة إلع عدد الخريجيف.
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الطريقة ال ال ة :طريقة إعادة تركيب الفكج:
مف الطرؽ التػي تسػتخدـ لقيػاس الكفػاءة الداخميػة لمتعمػيـ طريقػة إعػػادة تركيػػب الحيػػاة الد ارسػية
لفػكج مػػف الدارسػػيف اػػي مرحمػػة تعميميػػة معينػػة .كيمكػػف اسػػتخداـ ىػػذه الطريقػػة إذا تػكارت بيانػػات عػػف
أعداد الطمب المسجميف اي كؿ صؼ دراسي مكزعيف ناجحيف ،راسبيف ،متسربيف كتتضمف الخطكة
األكلع اػي ىػذه الطريقػة حسػاب معػدالت التػداؽ الثمثػة النجػاح ،الرسػكب ،التسػرب بالنسػبة إلػع كػؿ
اصؿ ككؿ عاـ دراسي .كيمكف أف تحسب لعاـ دراسي كاحد اقط أك قد تحسب اي اتػرة زمنيػة ،كاػي
ىػذه الحالػة األخيرة نحسب المتكسط المرجل لمسػنكات التػي شػمميا الحسػاب كتتضػمف الخطػكة الثانيػة
كضػػن ىيكػػؿ بيػػاني يصػػؼ تقػػدـ الف ػكج المعػػاد تركيبػػو يبنػػع عمػػع أس ػػاس مع ػػدالت النج ػػاح كالرس ػكب
كالتس ػػرب كيعتب ػػر خي ػػر كس ػػيمة لمتابع ػػة أاػ ػكاج م ػػف الط ػػمب خ ػػمؿ الس ػػنكات الد ارس ػػية من ػػذ التح ػػاقيـ
بالص ػػؼ األكؿ كحتػػع التخػػرج اػػي المرحمػػة التعميميػػة قيػػد البحػػث ،إف إعػػادة تركيػػب الحيػػاة المدرسػػية
لمتمميػػذ بشػػكؿ ىيكػػؿ بيػػاني سػكؼ يسػػمل بحسػػاب عػػدد مػػف المؤشػرات عػػف الكفػػاءة الداخميػػة لمنظػػاـ
التعميمي مف أىميا:
 -1معامؿ الفعالية :كيمثؿ النسػبة المئكيػة لعػدد السػنكات الطمبيػة المزمػة إلنتػاج خػريج اػي كضػن
مثػػالي ال إعػػادة ايػػو) سػػت سػػنكات طمبيػػة لكػػؿ خ ػريج مػػثم مػػف المرحمػػة االبتدائيػػة نإلػػع العػػدد
اإلجمالي لمسنكات الطمبية التي استثمرت اعم مػف قبؿ الفكج بما ايو المتسربيف.
 -2نسػػبة أك معامػػؿ المػػدخالت إلػػى المخرجػػات :كى ػك حاصػػؿ قسػػمة عػػدد السػػنكات الطمبيػػة لكػػؿ
خريج عمع عػدد السػػنكات المزمػة إلنتػاج خػريج اػي حالػة مثاليػة ،كيجػدر اإلشػارة إلػع أف نسػبة
المػػدخمت ىػػي نظيػػر معامػػؿ الفعاليػػة كىػػي ترتف ػػن إلػػع كاحػػد صػػحيل عنػػدما تبمػػغ الفعاليػػة إلػػع
حدىا األقصع كتنخفض من تدني الفعالية.
 -3عدد السنػكات الطالبية التي است مرت إلنتاج خريج كاحد :كنحصػؿ عمػع ىػذا المؤشػػر بقسػمة
مجمػكع السػنكات الطمبية المستثمرة مف قبؿ الفكج عمع عدد الخريجيف.
 -4متكسط مدة الدراسػة لكؿ خريج :كىك المتكسط المكزكف لعدد السنكات التي قضاىا الخريج اي
المرحمػػة الد ارس ػػية ،كىػػذا المؤشػػر ال يأخػػذ اػػي االعتبػػار السػػنكات الطمبيػػة المسػػتثمرة مػػف قبػػؿ
المتسربيف.
 -5عػػدد السنػ ػكات الطمبيػػة التػػي اسػػتثمرت زيػػادة عػػف المػػزكـ كتكزيعيػػا بػػيف السػػنكات المعػػزكة إلػػع
الخ ػريجيف نتيج ػة لإلع ػػادة كالسػػنكات المعػػزكة إلػػع المتس ػربيف كيفيػػد ىػػذا التكزيػػن اػػي إب ػراز أثػػر
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التسرب اي مستكل الفعالية كينظػر عػادة إلع المؤشريف معامؿ الفعالية كمعامؿ المػدخمت إلػع
المخرجات عمػع أنيمػا يقيسػاف مسػتكل الكفػاءة الداخميػة لممرحمػػة أك المؤسسػة التعميميػة ،إال أنػو
ينبغ ػػي ال ػػتحفظ بع ػػض الش ػػيء حي ػػاؿ ص ػػمحيتيما لمث ػػؿ ى ػػذا القي ػػاس ،إذ أنيمػ ػػا مبنيػ ػػاف عمػ ػػع
فرضيتيف أساسيتيف كىما:
أ -أف إنتاج المرحمة التعميمية يقاس اقط باإلنتاج النيائي أم بالمتخرجيف.
ب-أف ترؾ المدرسة مرتبط دائما بالكفاءة الداخمية لمتعميـ نأندريو.)104-103 :1974 ،
ابالنسػػبة لمفرضػػية األكلػػع يػػرل العديػػد مػػف االختصاصػػييف بأنػػو ينبغػػي أف ننظػػر إلػػع المرحمػػة
التعميميػة كػأجزاء منفصمة مككنة مف كحدات مف الصفكؼ كأف يعتبػر التمميػذ الػذم أتػـ بعػض أجػزاء
المرحمة كتسرب بعد ذلؾ االنػو يمثػؿ جزءا مف كحدة اإلنتاج النيائي تككف متناسبة من عدد الصفكؼ
التي اجتازىا بنجاح.
أمػػا بالنسػػبة لمفرضػػية الثانيػػة اػػالف د ارسػػة أسػػباب التسػػرب قػػد بينػػت أف ىػػذه الظػػاىرة تعػكد اػػي
حاالت كثيرة إلع أسباب عائمية كاجتماعية اقتصادية كال عمقة لكفاءة النظاـ التعميمي بيا.
ػائيا بػػيف تسػػرب الطػػمب النػػاجحيف كتس ػػرب الط ػػمب
كألجػػؿ ذلػػؾ اقتػػرح الػػبعض التمييػػز إحصػ ن

الراسبيف الذيف أعادكا الصؼ مف جية أخرل .غير أنو يصعب عمينا التمييز بيف ىذيف النكعيف مػف
التسػػرب خاصػػة كأف اإلعػػادة أك الرس ػكب قػػد يككنػػا م ػرتبطيف بالبيئػػة كلػػيس بكفػػاءة النظػػاـ التعميمػػي
كعمػع الػػرغـ مػػف الفرضػػيات المتعػػددة التػػي بنيػػت عمييػا طريقػػة إعػػادة تركيػػب الفػكج كالتحفظػػات حػكؿ
نتائجيا ،االف ىػذه الطريقػة تبقػع حتػع ااف األكثػر ممئمػة لمحالػػة الراىنػة لإلحصػاءات التعميميػة اػي
غالبية البمداف نعدكم.)163-162 :1996 ،
الطريقة الرابعة :الطريقة الشاممة:
تعػػد طريقػػة إعػػادة تركيػػب الحيػػاة الد ارسػػية ألحػػد األاػكاج مػػف أكثػػر الطػػرؽ اسػػتخداما اػػي قيػػاس
الكفاءة الداخمية الكمية لمتعميـ .كتستند ىذه الطريقة إلع إعادة تركيب الحياة الدراسية المفترضة لفػكج
مػػف الطػػمب دخم ػكا الصػػؼ األكؿ مػػف المرحمػػة التعميميػػة اػػي سػػنة د ارسػػية كاحػػدة .كأف الشػػكؿ الػػذم
ستتخذه الحياة الد ارسػية المعػاد تركيبيػا –أم نسػبة أاػراد الفػكج المتخػرجيف خػمؿ مػدة الد ارسػة المقػررة
بالمرحمػػة ،كنسػػبة الطػػمب المتخػػرجيف بعػػد اإلعػػادة م ػرة أك أكثػػر ،كنسػػبة الطػػمب المتس ػربيف كمكقػػن
تسربيـ ،سكؼ يسمل بحساب عدة مؤشرات تدؿ عمع مستكل الكفاءة الكميػة لممرحمػة التعميميػة التػي
أعيد تركيب الحياة الدراسية لفكج مف أاكاجيا نأندريو.)94 :1974 ،
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تعػد ىػذه الطريقػة األكثػػر دقػة كاألكثػر اسػػتخداما خاصػة اػي الػدكؿ الناميػػة التػي ال تتػكار اييػػا
بيانات عف التداؽ الحقيقي .كيستمزـ استخداميا الحصكؿ عمع بيانات عدد المسجميف اي كؿ صػؼ
كعػػدد البػػاقيف لإلعػػادة بػػو ،كىػػذه يمكػػف جمعيػػا مػػف خػػمؿ التعػػدادات السػػنكية كاإلحصػػاءات المت ػكارة
لمنظاـ التعميمي نالشاين.)10 :2009 ،
غال نػبا ما تطبؽ ىذه الطريقة اي النظـ التعميمية صغيرة الحجـ ،كقد تعتمػد عمػع طريقػػة الفػ ػكج

الظاى ػػرم أك الفػ ػكج الحقيقػػي ،كاػػي حالػػة اعتمادىػػا عمػػع الف ػكج الحقيقػػي االنيػػا تصػػبل أكثػػر ص ػػعكبة
كلك ػ ػػف بص ػ ػكرة أكب ػػر دق ػػة ،كق ػػد تطب ػػؽ طريق ػػة حس ػػاب التكمفػ ػة الكمي ػػة بالطريق ػػة الش ػػاممة لك ػػؿ أاػ ػكاج
الطمب اي المرحمة نمرسي.)144 :1993 ،
قػد تطبػؽ طريقػة حسػاب الكفػاءة الكميػة بطريقػة شػاممة لكػؿ أاػكاج الطػمب اػي المرحمػة المػراد
د ارسػػتيا ،افػػي المدرسػػة االبتدائيػػة عمػػع سػػبيؿ المثػػاؿ ذات الصػػفكؼ السػػتة مػػف األكؿ إلػػع السػػادس
يكجػػد بيػػا نظػػرم ح ػكالي ن )12ا ػكج مػػف الطػػمب عمػػع أسػػاس أف بكػػؿ صػػؼ ا ػكجيف أحػػدىما جديػػد
كااخر مف الفكج أك األاكاج السابقة نالرشداف.)227 :2008 ،
كتقاس الكفاءة الداخميػة الكميػة لمرحمػة تعميميػة بيػذه الطريقػة لفػكج مػف الطػمب دخمػكا الصػؼ
األكؿ مف المرحمة اي سنة دراسية معينة كستتخذ الحياة الدراسية المعػاد تركيبيػا شػكم مػا ىػي نسػبة
الفكج الذم يفترض أنيـ تخرجكا أك سيتخرجكف بعد أف يعيدكا مرة أك أكثر كنسبة الذيف يفترض أنيـ
تسػ ػربكا أك سيتسػ ػربكف كمكاق ػػن تسػ ػربيـ ،سيس ػػمل بحس ػػاب ع ػػدة مؤشػػرات ت ػػدؿ عم ػػع مس ػػتكل الكف ػػاءة
الداخميػػة الكميػػة لممرحمػػة التعميميػػة التػػي أعيػػد تركيػػب الحيػػاة الد ارسػػية لفػكج مػػف أاكاجيػػا .كتعتمػػد ىػػذه
الطريقة عمع عدة ااتراضات أىميا أف تحرؾ أاراد الفكج مف صؼ أك مػف صػؼ إلػع خػارج المرحمػة
التعميمية يككف مرتبطا بمعدالت التداؽ الخاصة بكؿ صؼ نالرشداف.)278 :2008 ،
مما سبؽ تمخص الباحثة لمقكؿ أف الطريقة الشػاممة دقيقػة كىػي األكثػر اسػتخداما كخاصػة اػي
الدكؿ النامية.
الطريقة الخامسة :طريقة العينات:
تعتمػػد طريقػػة العينػػات عمػػع اختيػػار عينػػات مػػف المػػدارس مػػف المرحمػػة الم ػراد قيػػاس كفاءتي ػػا
الكمػ ػػية ،كى ػػذا يع ػػنع االقتصػػار عمػػع بعػػض المػػدارس كلػػيس كميػػا كمػػا اػػي الطريقػػة الشػػاممة ،امػػف
الطبيعػ ػػي أف يك ػ ػكف اخت ػ ػػيار عين ػػات الم ػػدارس خاض ػػعا لمش ػػركط العممي ػػة لمعين ػػة سػ ػكاء كان ػػت العين ػػة
عشكائية أـ طبقية أـ عينة ممثمة أك غيػر ذلػؾ كتعتبػر ىػذه الطريقػة أنسػب مػػف الط ػريقة الشػاممة اػي
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د ارسػػة الػػنظـ التعميميػػة كبي ػرة الحجػػـ ،كتعتمػػد مثػػؿ الطريقػػة الشػػاممة عمػػع طريقػػة الف ػكج الظػػاىرم أك
الف ػكج الحقيقػػي ،إال أف طريقػػة العينػػات المحػػدكدة كاسػػتخداـ أسػػمكب الف ػكج الحقيقػػي يزيػػد مػػف دقتيػػا
نالجكاد.)33 :1995 ،
كأضػػاؼ مرسػػع ن )1985أف طريقػػة العينػػات تعتمػػد عمػػع اختيػػار عينػػات مػػف المػػدارس المػراد
قيػػاس كفايتيػػا الكميػػة عمػػع حسػػاب اليػػدر التعميمػػي ،كتعتبػػر ىػػذه الطريقػػة مناسػػبة اػػي حالػػة ال ػنظـ
التعميميػػة كبي ػرة الحجػػـ ،كتعتمػػد ىػػذه الطريقػػة عمػػع طريقػػة الف ػكج الحقيقػػي أك الظػػاىرم ،كلكػػف ىػػذه
الطريق ػػة ال تعط ػػع نت ػػائج تفص ػػيمية عام ػػة يمك ػػف الحك ػػـ عميي ػػا م ػػف خملي ػػا عم ػػع ال ػػنظـ التعميمي ػػة
نمرسع.)278 :1985 ،
ترل الباحثػة أف ىػذه الطريقػة مناسػبة لمػنظـ التعميميػة كبيػرة الحجػـ كتعتبػر ىػذه الطريقػة دقيقػة
جدا العتمادىا عمع أسمكب الفكج الحقيقي ال الفكج الظاىرم.
الطريقة السادسة :طرؽ التقديرات التنبؤية المتكقعة:
تسػػتخدـ ىػػذه الطػػرؽ اػػي الد ارسػػات التنبؤيػػة لمتعػػرؼ عمػػع حجػػـ اليػػدر التعميمػػي اػػي المسػػتقبؿ
كمحاكلة تفادل حدكثو ،كتعتمد عمع كسائؿ لتكضيل البيانػات المطمكبػة كتحديػد نسػب المقبػكليف مػف
الطمب بيف الصفكؼ كنسب اإلعادة كالرسكب كالتسرب كتكمفػة الطالػب كتعػػتمد بعػػض ىػػذه الطػػرؽ
عمػػع التقػػدير التنبػػؤم لتكػػاليؼ مجمكعػػة مػػف الطػػمب أنيػػت تعميميػػا بالم ػػرحمة بنجػػاح ث ػػـ مقارنػػة مػػا
تتكفمػػو أصػػم مػػا ينفػػؽ عمػػع الفػكج الػػذم تنتمػػي لػو ىػػذه المجمكعػػة ،أكقػػد يعػػتمد بعضػػيا عمػػع تػػدكير
األاكاج الحقيقية ،كيؤخذ عمييا أنيا تعتمد عمع القدرة التنبؤية لمسػػتخدميا كارتفػاع تكمفتيػا العتمادىػا
عمػع بيانػات رياضػية معقدة مما يتطمب استخداـ الحاسب اإللكتركني كقمة دقتيا الرتباطيػا بتكقعػات
مستقبؿ نعدكم.)165-164 :1990 ،

كتػػرل الباحثػػة أف طريقػػة الف ػكج الظػػاىرم مػػف أكثػػر الطػػرؽ اسػػتخداما حتػػع ااف ألنيػػا تقػػدـ
تقديرات تقريبية جدا عف التسرب كلكف نقطة الضػعؼ اػي ىػذه الطريقػة أنيػا تفتػرض أف الطػمب قػد
نجح ػكا كتس ػربكا خػػارج النظػػاـ التعميمػػي ،اػػي حػػيف أف الطريقػػة الشػػاممة غالبػػا مػػا تطبػػؽ اػػي الػػنظـ
التعميميػػة صػػغيرة الحجػػـ كال تصػػمل اػػي المؤسسػػات التعميميػػة الكبي ػرة ،كقػػد تعتمػػد عمػػع طريقػػة الف ػكج
الحقيقػػي أك الظػػاىرم لتصػػبل أكثػػر دقػػة ،كقػػد يؤخػػذ عمػػع طريقػػة إعػػادة تركيػػب الف ػكج أنيػػا يمكػػف أف
تحسػػب لعػػاـ د ارسػػي كاحػػد اقػػط أك لفتػرة زمنيػػة ككػػذلؾ طريػػؽ العينػػات تعتمػػد عمػػع اختيػػار عينػػة مػػف
المؤسسات التعميميػة اػي المرحمػة المػراد قيػاس كفاءتيػا كىػذا يعنػي أنيػا تقتصػر عمػع مؤسسػات دكف
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األخػػرل كأيضػػا طريقػػة التقػػديرات التنبؤيػػة المتكقعػػة تعتمػػد عمػػع د ارسػػات تنبؤيػػو لمتعػػرؼ عمػػع حجػػـ
اليػػدر كم ػػا يؤخ ػػذ عميي ػػا أيضػ ػان ارتف ػػاع تكمفتي ػػا العتمادىػػا عم ػػع بيان ػػات رياض ػػية معق ػػدة كقم ػػة دقتي ػػا
الرتباطيا بتكقعات مستقبمية.
مما سبؽ يتضل أف ظاىرة اليدر التعميمي كباء خطير لو أضرار جمة تتطمب الكقكؼ عندىا
كالنظر اي إيجاد حمكؿ لمحد منيا.
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المبحث ال اني
الجامعات الفمسطينية
تمييد:
يشػػكؿ التعمػػيـ العػػالي أىميػػة كبي ػرة اػػي حيػػاة الفمسػػطيني عمػػع اعتبػػاره مػػف أىػػـ األسػػمحة التػػي
يمتمكيا اي مكاجية االحتمؿ االستيطاني المبني عمع سياسات ممنيجة ،تيدؼ إلع إقصػاء الشػعب
أساسػا اػي الكصػكؿ إلػع حالػة عاليػة
الفمسطيني كاجتثاثو مف أرضػو ،ن
إيمانػا منػو بػأف مكاجيتػو تكمػف ن

اقي ػا مػػف سياسػػة التجييػػؿ كطمػػس اليكيػػة مػػف ناحيػػة،
مػػف ال ػكعي كالتسػػمل بػػالعمـ ،الػػذم يعػػد درنع ػا ك ن
كيعطػػي تقػػدي ار لمػػذات تعكضػػو عػػف جػػزء ممػػا اقػػده كتزيػػد مػػف مكانتػػو بػػيف الشػػعكب مػػف ناحيػػة أخػػرل،
كباإلضااة إلع أف التعميـ يشكؿ مصد ار ميما لمرزؽ ،حيث يؤىؿ صاحبو لمحصكؿ عمع كظيفػة اػي
كقت بات ايو كسب الرزؽ مشكمة كبيرة لإلنساف الفمسطيني ،كما يعد التعميـ نكعا مف أنػكاع التحػدم
لمحػػتمؿ ،يثبػػت ايػػو الفمسػػطيني تعاليػػو عمػػع الكاقػػن كعػػدـ انص ػرااو عػػف بنػػاء ذاتػػو كتط ػكير أدكات
المقاكمة ليذا االحتمؿ.
الجامعػػة مؤسسػػة عمميػػة كثقاايػػة تيػػدؼ إلػػع إعػػداد الق ػكم البش ػرية ،كتحقيػػؽ التطػ ػكر كالرق ػػع
كالتقػػدـ االجتمػػاعي كاالقتصػػادم كالثقػػااي ،كنتػػرجـ ذلػػؾ عبػػر كظائفيػػا ال ػػثمث ،الت ػػدريس ،كالبح ػػث
العممػي ،كخدمػة المجتمػن ،كىػذا يتطمػب منيػا المشػاركة اػي عمميػات التنميػة بكااػػة مجاالتيػػا كتكجيػػو
البحث العممي حكؿ دراسة مشكمت المجتمن كقضاياه نمرتجع.)39 :2011 ،
فكرة إنشاء الجامعات كتطكرىا:
إف اكػرة إنشػػاء جامعػػة امسػػطينية عربيػػة عمػػع أرض امسػػطيف كانػػت قائمػػة منػػذ زمػػف االنتػػداب
البريطػػاني عمػػع امسػػطيف اقػػد كػػاف أىػػـ مشػػركعات المػػؤتمر اإلسػػممي العػػاـ اػػي القػػدس عػػاـ 1931
تأسػػيس جامعػػة إسػػممية اػػي القػػدس باسػػـ جامعػػة المسػػجد األقصػػع لتك ػكف نب ارسػػا لمعػػالـ اإلسػػممي
كااػػة ،كبػػالرغـ مػػف تعنػػت اإلنجميػػز إال أف أىػػؿ امسػػطيف حػػاكلكا أكثػػر مػػف م ػرة إنشػػاء الجامعػػة كػػاف
خرىػا اػي أثنػاء االنتػداب محاكلػة جػكرج شػػبيرة إقامػة جامعػة عربيػة اػي القػدس عػاـ 1947ـ ،كلكػػف
ىذا المشركع لـ يتحقؽ بسبب الضغكط الصييكنية عمع حككمة االنتػداب ،كمنػذ نكبػة  1948كانػت
اكرة إقامة جامعػة اػي قطػاع غػزة كذلػؾ خػمؿ اتػرة اإلدارة المصػرية تسػمع جامعػة السػمـ يقبػؿ اييػا
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الط ػػمب م ػػف س ػػائر بم ػػداف الع ػػالـ إال أف ى ػػذه الفكػ ػرة ل ػػـ تخ ػػرج إل ػػع حي ػػز الكجػ ػكد خ ػػمؿ اتػ ػرة اإلدارة
المصرية لقطاع غزة نالعاجز.)208 :1998 ،
عكامؿ االىتماـ بإنشاء مؤسسات التعميـ العالي:
 -1مػا نػػتج عػػف نكبػة  1948كىجػرة الفمسػػطينييف مػػف ديػارىـ إلػػع األجػزاء التػي تبقػػت مػػف امسػػطيف
نالضػػفة الغربيػػة كقطػػاع غ ػزة) اقػػد أحػػدثت النكبػػة كالنكبػػات التػػي تمتيػػا كالعػػدكاف الثمثػػي عػػاـ
 1956كحػػرب عػػاـ  1967تح ػكال ميم ػػا اػػي حيػػاة المجتم ػػن الفمسػػطيني اػػامتص الفمس ػػطينيكف
النكبة كالنكبات كحكلكىا إلع طاقة بناءة لمفرد كاألمة مف خمؿ اىتماميـ الشديد بالتعميـ كالتعمـ
نالعاجز.)208 :1998 ،
 -2خارج امسطيف بسبب المعكقات التي كانت تفرضيا سمطات االحتمؿ اإلسرائيمي.
 -3محدكدية المقاعد المخصصة لمطمبة الفمسطينييف اي الجامعات العربية.
 -4إف التحاؽ الطمبة بالجامعات العربية األجنبية يشػكؿ عبئػا اقتصػاديا كبيػ ار عمػع عػائمت الطمبػة
كال س ػػيما ا ػػي ظ ػػؿ األكض ػػاع االقتص ػػادية المتردي ػػة نتيج ػػة االح ػػتمؿ كممارس ػػتو ض ػػد الش ػػعب
الفمسطيني.
 -5حرماف نسبة مف الطالبات اػي المجتمػن الفمسػطيني مػف الد ارسػة اػي الخػارج حيػث أف كثيػ ار مػف
العائمت اي المجتمن الفمسطيني ال يقبؿ اكرة إرساؿ البنات إلع الخارج لمدراسة.
 -6إف ذىػػاب الطمبػػة لمد ارسػػة اػػي جامعػػات الػػدكؿ األجنبيػػة ترتػػب عمييػػا االسػػتقرار اػػي بػػمد الغػػرب
كعدـ تفضيؿ العكدة لمعمؿ اي أرض الكطف.
 -7عدـ تكار كظائفيـ اي األرض المحتمة كىذا يرجن إلع ندرة ارص العمؿ
نالعاجز.)208 :1998 ،
 -8أمػػاـ ىػػذه العقبػػات كالمعكقػػات الصػػعبة شػػيد عقػػد السػػبعينات تط ػك ار مممكسػػا مػػف قبػػؿ الميتمػػيف
بالتربية كالتعميـ لتطكير التعميـ العالي كاستيعاب أكبر عدد مف خريجي الثانكية العامة اػي عػاـ
1972ـ طػ ػكرت بيرزي ػػت د ارس ػػتيا إل ػػع المس ػػتكل الج ػػامعي كا ػػي ع ػػاـ 1971ـ ااتتح ػػت كمي ػػة
الشريعة بالخميؿ جامعػة الخميػؿ اإلسػممية ،كاػي عػاـ 1973ـ تأسسػت جامعػة بيػت لحػـ ،كتػم
ذلؾ تطكير كمية النجاح الكطنية بنابمس إلػع جامعػة عػاـ 1977ـ ،كاػي عػاـ 1978ـ ،تأسػس
الجامعة اإلسممية بغزة امتدادا لمعيد امسطيف الديني ،األزىر كاػي نفػس العػاـ تأسسػت جامعػة
القدس.
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كيػػرل الح ػكلي ن )2004أف قطػػاع غ ػزة شػػيد اػػي السػػنكات العشػػر األخي ػرة تسػػارع اػػي إنشػػاء
مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي بسػػبب اإلقبػػاؿ الشػػديد عمػػع التعمػػيـ ،كالعائػػد المػػالي الػػذم يمكػػف تحقيقػػو مػػف
كراء إنشػػاء ىػػذه المؤسسػػات ،كيرجػػن ذلػػؾ أيض ػان إلػػع ارتفػػاع تكػػاليؼ التعمػػيـ العػػالي اػػي الخػػارج اػػي
ضكء انخفاض مستكيات المعيشة اي امسطيف ،كصعكبة السفر كالتنقػؿ لمخػارج بعػد اػرض الحصػار
عمػػع قطػػاع غ ػزة منػػذ عػػاـ  2006كمحاكلػػة إنشػػاء جامعػػة اػػي كػػؿ منطقػػة امسػػطينية بسػػبب ظػػركؼ
التنقؿ الصعبة نالحكلي.)10 :2004 ،
تأسيسا لما سبؽ ااف نشأت الجامعات الفمسطينية أصبحت ضركرة ممحة عمع الميتميف بأمر
ن

التعميـ نظ ار لألمكر التالية:

أ .احتياجات الشعب الفمسطيني اي الكطف المحتؿ مف التعميـ العالي.
ب.ارتفاع تكمفة التعميـ العالي اي الخارج.
ج .تقميص نسبة قبكؿ الطمبة الفمسطينييف اي الجامعات العربية إلع حد كبير.
د .تثبيت الشباب اي الكطف مف خمؿ إبقائيـ عمع أرضيـ كالحفػاظ عمػييـ ضػمف ثقػااتيـ كىكيتػو
نصمح.)94 :1994 ،
كاسػػتمرت المحػػاكالت إلنشػػاء جامعػػات إلػػع أف شػػيدت الفت ػرة مػػا بػػيف  1977-1972إنشػػاء
بعضػػيا ليصػػؿ عػػددىا إلػػع ثمػػاني جامعػػات مػػن مطمػػن الثمانينػػات ،ايمػػا بمػػغ عػػددىا اػػي األ ارضػػي

الفمسطينية حتع سنة  2005احد عشرة جامعة كجاء إنشاء مؤسسػات التعمػيـ العػالي الفمسػطيني اػي
بدايػػة السػػبعينات ،اسػػتجابة لمطمػػب المت ازيػػد عمػػع التعمػػيـ العػػالي اػػي الضػػفة الغربيػػة كقطػػاع غػزة مػػف

حيػػث الكػػـ كالن ػكع ،كنتيجػػة لمت ازيػػد المسػػتمر اػػي أعػػداد النػػاجحيف اػػي الثانكيػػة العامػػة ،حيػػث لػػـ تعػػد

الكميػػات المتكسػػطة قػػادرة عمػػع تمبيػػة احتياجػػات المجتمػػن مػػف التخصصػػات المختمفػػة ،كتقمػػص اػػرص
القبكؿ لطمبة الضػفة كالقطػاع اػي الجامعػات العربيػة ،كتػزامف قيػاـ االحػتمؿ بفػرض إجػراءات مشػددة

عمع حركة الشباف مف كالع المناطؽ المحتمة ،كاي ظػؿ ىػذه الظػركؼ ظيػرت العديػد مػف المبػادرات

التي استيدات تطكير التعميـ العالي الفمسطيني نالجعفرم كالاي.)14 :2004 ،
تطكر الجامعات الفمسطينية كانجازاتيا:

لقد سعت السمطة الكطنية منذ تأسيسيا عاـ ن )1994عقب اتفاقيات أكسمك النيػكض بػالتعميـ
اأسست ك ازرة التربية كالتعمػيـ العػالي كحػددت الميػاـ التاليػة لمنيػكض بػالتعميـ كتمثمػت بتحسػيف جػكدة
التعمػػيـ العػػالي ،كتط ػكير أجيزتػػو اإلداريػػة ،كتحقيػػؽ مزيػػد مػػف التفاعػػؿ بػػيف مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي
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كالقطػػاع الخػػاص ،كالتركيػػز عمػػع البعػػد التطبيقػػي لمتعمػػيـ العػػالي كذلػػؾ مػػف خػػمؿ إنشػػاء الجامعػػات
كتطكيرىا نالمركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف.)32 :2005 ،
حيث تعد الجامعة مؤسسة اجتماعية تتبن ك ازرة التعميـ العالي ،كتتػأثر بػالمجتمن المحمػي التػي
تكجػػد ايػػو ،كىػػي اػػي ىػػذا االطػػار تسػػعع لخدمتػػو كحػػؿ مشػػكمتو ،كراػػده بػػالككادر البش ػرية الفكريػػة
كالسياسػػية كالمينيػػة كالفنيػػة المؤىمػػة كالمدربػػة التػػي يحتاجيػػا س ػكؽ العمػػؿ المحمػػي ،كتحتػػؿ الجامعػػات
الفمسطينية مكانة كبيرة اي المجتمن الفمسطيني باعتبارىا حاضنة لصػمكده كتطػكره ،كنجػاح لإلنسػاف
الفمس ػػطيني ال ػػذم راػ ػد ى ػػذه الجامع ػػات كأم ػػدىا بك ػػؿ طاقت ػػو ،كاعتبرى ػػا م ػػف أى ػػـ المكتس ػػبات الكطني ػػة
كالمؤسسات التي تحظع بمكانة مرمكقة نالجعفرم كالاي.)14 :2004 ،
االجامعػػات الفمسػػطينية قامػػت بالفعػػؿ بتػكاير التعمػػيـ العػػالي كبتخصصػػات متنكعػػة لمطمبػػة اػػي
الضػ ػػفة الغربيػ ػػة كقطػ ػػاع غ ػ ػزة كبالتػ ػػالي سػ ػػاىمت بدرجػ ػػة كبي ػ ػرة اػ ػػي عػ ػػدـ تكجيػ ػػو جػ ػػزء كبيػ ػػر مػ ػػف
الطػ ػػمب نح ػ ػك س ػ ػكؽ العمػػػؿ اإلس ػ ػرائيمي ككػػػذلؾ قامػ ػػت الجامعػ ػػات بت ػ ػكاير المتخصصػػػيف لممجتمػ ػػن
نالعاجز.)2 :1998 ،
مف أبرز مظاىر النمك كالتطكر في الجامعات الفمسطينية:
 -1نمك عدد مف الجامعات الفمسطينية كانتشارىا ،يعتبر ذلػؾ مػف أبػرز مظػاىر التطػكر اػي التعمػيـ
الجامعي التكسن اي انتشار مؤسسات التعميـ العالي اي معظـ المحااظات الفمسطينية اقد شيد
عقػػد السػػبعينات تط ػك ار مممكسػػا كأخػػذ التعمػػيـ العػػالي منحػػع جديػػد اػػي التكسػػن كمػػا ككيفػػا كذلػػؾ
الستيعاب أكبر عدد مف خريجي الثانكية العامة.
 -2تطكر أعداد الطمب كالطالبات إلع أعمع معدالتيا اي االلتحاؽ بالجامعات الفمسطينية كالتعمػيـ
العالي.
 -3ارتفػػاع نسػػبة طػػمب العمػكـ ،اقػػد ارتفػػن نسػػبة االلتحػػاؽ بالكميػػات العمميػػة مثػػؿ الطػػب كالصػػيدلية
كاليندسة كالزراعة نحماد ك خركف.)133 :2008 ،
 -4زيػػادة المعاىػػد الفنيػػة كالكميػػات التقنيػػة كالجامعػػات التكنكلكجيػػة حيػػث أنشػػأت العديػػد مػػف المعاىػػد
الفنية كالكميات التقنية كاألقساـ التكنكلكجية اي الجامعات اقد أنشأػ كمية الخميػؿ الفنيػة كاليندسػة
نالبكليتكنػػؾ) ككميػػة العم ػكـ كالتكنكلكجيػػا اػػي خػػانيكنس ككميػػة المجتمػػن العص ػرية ككميػػة امسػػطيف
التقنية خانيكنس كالعديد مف األقساـ اليندسية اي مختمؼ الجامعات الفمسطينية.
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 -5ك ػػؿ ىػػػذه المظػػػاىر تػػػدؿ عمػ ػػع التط ػ ػكر الكمػ ػػي لمؤسسػ ػػات التعم ػػيـ العػػػالي عمػػػع كجػػػو العم ػ ػكـ
كالجامعات عمع كجو الخصكص.
 -6أمػػا عمػػع المسػػتكل الكيفػػي االحقيقػػة أف الجامعػػات كمؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي الفمسػػطيني تبػػذؿ
جي ػكدا حثيثػػة ايمػػا يتعمػػؽ بتجكيػػد التعمػػيـ كتجػػدده غيػػر أف ىػػذا التط ػكير المتجػػدد مػػا زاؿ دكف
المستكل المطمكب المرغكب ايو لمطالب التنمية كحاجات المجتمن كطمكحات الشػباب كأىػداايا
اي التعميـ الجديد كالمتقدـ نحماد.)134 :2008 ،
كقد جاءت مبادرات تطكير التعميـ العالي اي الضفة كالقطػاع عبػر ثمثػة محػاكر مسػتقمة عػف
بعضيا ،كدكف أف تتسمؽ ايما بينيا كاتخذت عدة أشكاؿ أىميا:
أ .تط ػكر الكميػػات المتكسػػطة الفمسػػطينية القائمػػة إلػػع جامعػػات أك اػػركع لجامعػػة كاحػػدة ،كتقمصػػت
تمػػؾ المبػػادرة لتنحصػػر اقػػط اػػي تط ػكير كميػػة بيرزيػػت العػػاـ  1972إلػػع جامعػػة ،كتحكيػػؿ كميػػة
النجاح إلع جامعة العاـ  ،1977كبذلؾ بدأ إنشاء الجامعات مستقمة عف بعضيا كاي منتصؼ
التسػػعينات ،تػػـ تحكيػػؿ العديػػد الكميػػات المتكسػػطة إلػػع كميػػات جامعيػػة تمػػنل درجػػة البكػػالكريكس
كجامعة بكليتكنيؾ امسطيف ،كمية مجتمن راـ هللا ،كمية امسطيف التقنية.
ب.تحكيػػؿ الكميػػات الجامعيػػة التػػي كانػػت تمػػنل البكػػالكريكس إلػػع جامعػػات ،اقػػد تػػـ تحكيػػؿ كميػػة
الش ػريعة اػػي الخميػػؿ إلػػع جامعػػة ،ككميػػة التربيػػة الحككميػػة اػػي غ ػزة إلػػع جامعػػة ،ككميػػة التربيػػة
الحككمي ػػة ا ػػي غػ ػزة إل ػػع جامع ػػة األقص ػػع ،كتم ػػت إض ػػااة بع ػػض الكمي ػػات ت ػػدريجيا إل ػػع تم ػػؾ
الجامعػػات ،كتػػـ تحكيػػؿ كميػػات العم ػكـ كالتكنكلكجيػػا ،كالػػدعكة كأص ػكؿ الػػديف ،كااداب لمبنػػات،
كالميػف الصػحية ،ككميػة الحقػكؽ اػػي أبػك ديػس بالقػدس إلػع جامعػػة القػدس ،التػي قامػت بااتتػػاح
العديد مف الكميات كااداب كالطب كالصيدلة كطب األسناف كاليندسػة اإللكتركنيػة ،كالعديػد مػف
معاىد كبرامج الدراسات العميا.
ج .إنشاء جامعات مباشرة مف خمؿ تأسيس مجمس أمناء أك جمعية لإلشراؼ عمييػا ،أك الحصػكؿ
عمػػع دعػػـ مباشػػر مػػف منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية كجامعػػة بيػػت لحػػـ ،كالجامعػػة اإلسػػممية،
كجامعة األزىر ،كجامعة القدس المفتكحة ثـ تكالت الجامعات نالجعفرم كالاي.)40 :2004 ،
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أىداؼ التعميـ العالي الفمسطيني:
يي ػػدؼ التعم ػػيـ الع ػػالي الفمس ػػطيني حس ػػب م ػػا كرد ا ػػي ق ػػانكف التعم ػػيـ الع ػػالي رق ػػـ ن )11لس ػػنة
 1989إلع تحقيؽ األىداؼ التالية:
أ .اتل المجاؿ أماـ جمين الطمبة المؤىميف لملتحاؽ بػالتعميـ العػالي كمتابعػة الكفػاءات العمميػة اػي
الداخؿ كالخارج كتنميتيا.
ب.تش ػػجين حرك ػػة الت ػػأليؼ كالترجم ػػة كالبح ػػث العمم ػػي كدع ػػـ بػ ػرامج التعم ػػيـ المس ػػتمر الت ػػي تق ػػدميا
مؤسسات التعميـ العالي الفمسطينية.
ج .تمك ػػيف المجتم ػػن م ػػف التعام ػػؿ م ػػن المس ػػتجدات العممي ػػة كالتكنكلكجي ػػة كالمعمكماتي ػػة كاس ػػتثمارىا
كتطكيرىا.
د .اإلس ػػياـ ا ػػي تمبي ػػة احتياج ػػات المجتم ػػن الفمس ػػطيني م ػػف الكػ ػكادر البشػ ػرية المؤىم ػػة ا ػػي مختم ػػؼ
المجاالت العممية كالثقااية.
ق  .تكثيػػؽ أط ػػر التع ػػاكف العمم ػػي مػػن الييئ ػػات العممي ػػة كالدكلي ػػة كدعػػـ كتطػ ػكير مؤسس ػػات التعم ػػيـ
العالي كمراكز البحث العممي.
ك .العنايػػة بد ارسػػة الحضػػارة العربيػػة كاإلسػػممية كاكسػػاب الطمبػػة ميػػارات التفكيػػر النػػاقض كتشػػجين
اإلبداع كاالبتكار العممي كالقدرة عمع البحث كالتقصي كمكاكبة التقدـ العممي.
ز .تنمية القيـ العممية كالركحية كتنشئة أاراد منتميف لكطنيـ كعركبتيـ كتعزيز كرح التعاكف كالعمؿ
الجماعي لدل الطمبة.
ح  .اإلسياـ اي تقدـ العمـ كصكف الحريات كنزاىة البحث العممي كبنػاء الدكلػة عمػع أسػس تضػمف
سيادة القانكف كاحتراـ الحقكؽ كالحريات العامة.
التحديات التي تكاجو مؤسسات التعميـ العالي:
إف التحػػديات التػػي يعػػاني منيػػا التعمػػيـ العػػالي الفمسػػطيني تكػػاد تك ػكف نفسػػيا التحػػديات التػػي
يعػاني منيػا التعمػيـ العػالي اػي الػدكؿ العربيػػة بػؿ إف الجامعػات اػي المجتمػن الفمسػطيني تكاجػو كثيػػر
مف التحديات الخاصة ذات عمقة باألكضاع السياسية التي تؤثر عمػع درجػة تفاعميػا مػن المجتمػن،
أك حتع تطكير نفسيا ،كذلؾ لما يفرضو االحتمؿ اإلسرائيمي مف قيكد عمػع جميػن النػكاحي ،إضػااة
لذلؾ التحديات التي تبرزىا العكلمة االقتصادية ،كمتطمبات األلفية الثالثة ،كتحدم الثكرة التكنكلكجيػة
كالمعرايػػة كثػكرة االتصػػاالت ،كضػػعؼ االسػػتمرار المػػالي اػػي ظػػؿ اسػػتمرار الحصػار ،كاالنقسػػاـ بػػيف
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شػطرم الػكطف ،ككقػكع الجامعػات ضػحية لممناكفػػات السياسػية اػػي بعػض األحيػاف ،إضػػااة إلػع ذلػػؾ
زيادة اإلقباؿ عمع التعميـ العالي ،كالتكسن اي إنشاء الجامعات األمر الذم يفرض عمييا البحث عف
أيضػا عػػزكؼ كثيػػر مػػف
الجػكدة كالتميػػز اػػي برامجيػػا كأداء كادرىػػا التعميمػػي ،كمخرجاتيػػا التعميميػػة ،ك ن
الطمبة عػف االلتحػاؽ بالكميػات العمميػة ،كزيػادة االلتحػاؽ بالكميػات النظريػة ،رغػـ ىػذه التحػديات التػي

يكاجييػػا التعمػػيـ كاف كػػاف معػػدؿ االلتحػػاؽ اإلجمػػالي يف ػكؽ بكثيػػر مػػف معػػدؿ االلتحػػاؽ اػػي كثيػػر مػػف
األحي ػػاف م ػػف بم ػػداف الش ػػرؽ األكس ػػط كالبم ػػداف النامي ػػة إذ بمغػ ػت نس ػػبة االلتح ػػاؽ ا ػػي التعم ػػيـ الع ػػالي
الفمسػػطيني ييػػتـ بترسػػيا اليكيػػة الفمسػػطينية التػػي تسػػيـ اػػي المحااظػػة عمػػع بقػػاء الشػػعب الفمسػػطيني
عمع أرضو ،اكؿ ىذه التحديات ااتية تتطمب نظرة جذرية متعمقة كتحديدا أكثر كادؽ لرسالة التعميـ
العالي الفمسطيني لفترة نصؼ القرف القادـ نك ازرة التربية كالتعميـ.)212 :2007 ،
دكر الجامعات الفمسطينية:
ال يختمؼ دكر الجامعات الفمسطينية عف دكر الجامعات اي أم مكاف كيتشابو دكرىا إلع حد
بعيد مػن ىػذه المؤسسػات حيػث يكمػف دكر الجامعػات اػي تنميػة اإلنسػاف مػف جميػن جكانبػو ،ليصػبل
مكردا بشريا مبدعا كمفك ار كمنتجا ،كيسػتطين اإلنسػاف تغييػر كتطػكير المجتمػن الػذم ينتمػي إليػو ،إذا
ما تحققت ايو مفاىيـ كتطكير المكاطنة المسؤكلة ،كتعزز لديو حب االنتمػاء لكطنػو ،كالحػرص عمػع
خدمتو ،كما تزكده بأصكؿ المعراػة كط ارئػؽ البحػث العممػي المتقدمػة ،كاألخمقيػات اإلنسػانية الرايعػة
ننخمة.)3 :2005 ،
االجامعات الفمسطينية تسعع لمرتقاء بالنظاـ التربكم ،اتكار اإلمكانات المزمة لػذلؾ ،إال أف
ىناؾ بعض اإلشكاالت كالعقبات التي تمثؿ تحديان كبي انر يكاجػو النظػاـ التعميمػي ،ايػنعكس سػمبان عمػع
سػػير العمميػػة التعميميػػة ،كبالتػػالي تػػؤثر عمػػع التنميػػة المنشػكدة اػػي جميػػن مجػػاالت كنػكاحي المجتمػػن،
كيأخذ التعميـ العالي اػي امسػطيف بعػدان خػر غيػر المسػاىمة اػي التقػدـ كالبنػاء الحضػارم .إذ يشػكؿ
بالنسػ ػػبة لمفمسػ ػػطينييف أحػ ػػد أش ػ ػػكاؿ الصػ ػػمكد كالتحػ ػػدم كالمحااظػ ػػة عم ػ ػػع اليكيػ ػػة الكطنيػ ػػة لمش ػ ػػعب
الفمسطيني ،كصدؽ انتمائو القكل كتراثو الحضارم كالػديني الضػارب اػي عمػؽ األرض التػي بكركػت
كبكرؾ مف حكليا ندكيكات.)22 :2009 ،
االجامعة تؤدل كظائفيا بصكرة أكثر اعالية حيف تتكاار ليا المػكارد البشػرية كالماديػة المزمػة،
اػػم جػػدكل مػػف إنشػػاء جامعػػة كمػػف ثػػـ حرمانيػػا مػػف أسػػباب الػػدعـ الضػػركرية ليػػا ،كعػػادة مػػا تتطمػػب
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مؤسسات التعميـ العالي الكثير مف المكارد المحمية كليذا ،االنيا تككف مشركعا مكمفا نسػبيا ،كبصػكرة
أكبر اي البمداف النامية نماتيرك ك خركف.)25 :2000 ،
كمػػف أجػػؿ ذلػػؾ يسػػعع المجتمػػن الفمسػػطيني كغي ػره مػػف المجتمعػػات إلػػع ج ػكدة التعمػػيـ العػػالي
التي تعني مقػدرة مجمػكع خصػائص كمميػزات المنػتج التعميمػي عمػع تمبيػة متطمبػات الطالػب ،كسػكؽ
العمؿ كالمجتمن ،ككااة الجيات الداخمية كالخارجية المنتفعة ،امف المعركؼ أف تحقيؽ جكدة التعمػيـ
يتطمػػب تكجيػػو كػػؿ المػكارد البش ػرية كالسياسػػات كالػػنظـ كالمنػػاىج كالعمميػػات كالبنيػػة التحتيػػة مػػف أجػػؿ
خمػؽ ظػركؼ مكاتيػة لمبتكػار كاإلبػداع لضػماف تمبيػػة المنػتج التعميمػي لممتطمبػات التػي تييػ الطالػػب
لبمكغ المستكل الذم تسعع جميعا لبمكغو نالجسر.)2 :2004 ،
ىذا كبمغ عدد الجامعات اي محااظات قطاع غزة ن )8جامعػات كن )21كميػة كىػي :الجامعػة
اإلسممية ،جامعة األزىر ،جامعة األقصع ،جامعة األمة لمتعمػيـ المفتػكح ،جامعػة القػدس المفتكحػة،
جامعػػة غ ػزة ،جامعػػة امسػػطيف ،جامعػػة اإلس ػراء ،الكميػػة الجامعيػػة لمعمػػكـ التطبيقيػػة ،الكميػػة الجامعيػػة
لمعمكـ كالتكنكلكجيا ،كمية امسطيف التقنية ،كمية مجتمن األقصع لمدراسات المتكسطة ،كالكمية العربيػة
الجامعية لمعمكـ التطبيقية ،كمية مجتمن تدريب غزة ناألكنركا) ،كمية تدريب خانيكنس ،كمية الدراسات
المتكسطة ،كميػة نمػاء لمعمػكـ كالتكنكلكجيػا ،بكليتكنػؾ المسػتقبؿ التطبيقػي ،بكليتكنػؾ امسػطيف لتقنيػات
التطبيقية ،كمية الزيتكنة لمعمكـ كالتنميػة ،كميػة مجتمػن غػزة لمد ارسػات السػياحية ،الكميػة العربيػة لمعمػكـ
التطبيقيػػة ،كميػػة دار الػػدعكة لمعم ػكـ اإلنسػػانية ،كميػػة الد ارسػػات اإلسػػممية ،كميػػة امسػػطيف لمتم ػريض،
كمية النيضة ،كمية تنميػة القػدرات الجامعيػة ،كميػة النيضػة ،كميػة الصػحابة الجامعيػة ،كميػة امسػطيف
لمتمريض نك ازرة التربية كالتعميـ العالي.)47 :2017 ،
تعتبػػر ىػػذه الجامعػػات كالكميػػات شػػابة انيػػة لػػـ يتجػػاكز إنشػػاء أحػػدثيا خمػػس سػػنكات ،كأق ػدميا
ثمث عقكد قد ترتب عمع ىذه الزيادة اي إعداد الجامعات كالكميات زيادة اي أعداد الطمبة المقبػكليف
حيػػث كصػػؿ إجمػػالي عػػدد الطمبػػة المسػػجميف اػػي الجامعػػات كالكميػػات الفمسػػطينية حسػػب إحصػػاءات
ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ الع ػػالي ا ػػي الع ػػاـ الج ػػامعي ن 68631 )2010-2009طالب ػػا كطالب ػػة مػ ػنيـ
 31997ذككر ،ك 36634إناث .نك ازرة التربية كالتعميـ العالي.)6 :2010 ،
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جدكؿ ( )1مؤسسات التعميـ العالي في المحافظات الجنكبية لفمسطيف كسنة تأسيسيا
الرقـ

سنة التأسيس

المؤسسة

-1

الجامعة اإلسممية

1978

-2

جامعة األزىر

1991

-3

جامعة األقصع

1991

-4

جامعة األمة لمتعميـ المفتكح

2007

-5

جامعة القدس المفتكحة

1985

-6

جامعة غزة

2007

-7

جامعة امسطيف

2005

-8

جامعة اإلسراء

2013

-9

الكمية الجامعية لمعمكـ التطبيقية

1998

-10

الكمية الجامعية لمعمكـ كالتكنكلكجيا

1990

-11

الكمية العربية الجامعية لمعمكـ التطبيقية

1999

-12

أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا

2010

-13

بكليتكنيؾ المستقبؿ التطبيقي

2009

-14

بكليتكنؾ امسطيف

2005

-15

كمية الدراسات المتكسطة /جامعة األزىر

1996

-16

كمية الدعكة اإلسممية ندير البمل – الشماؿ)

1999

-17

كمية الزيتكف الجامعية لمعمكـ كالتنمية

2009

-18

كمية الرباط الجامعية

2009

-19

كمية العكدة الجامعية

2008

-20

كمية مجتمن تدريب غزة –األكنركا

1953

-21

كمية تدريب خانيكنس –األكنركا

2007

-22

كمية تنمية القدرات الجامعية

1995

-23

كمية امسطيف التقنية

1992

-24

كمية امسطيف لمتمريض

1996

-25

كمية مجتمن األقصع لمدراسات المتكسطة

2008

-26

كمية نماء لمعمكـ كالتكنكلكجيا

2009

-27

كمية مجتمن غزة لمدراسات السياحية كالتطبيقية

2004

-28

كمية النيضة

2002

-29

كمية الصحابة الجامعية

2014

المصدر( :الكتاب اإلحصايي السنكم لمتعميـ في محافظات غزة لمعاـ الدراسي)47 :2017-2016 ،
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جدكؿ ( )2أعداد المسجميف كالخريجيف في مؤسسات التعميـ العالي في محافظات غزة
الطمبة المسجمكف

الطمبة الخريجكف

ذككر

38312

إناث

47348

المجمكع

85660

ذككر

11601

إناث

9907

المجمكع

21508

المصدر( :الكتاب اإلحصايي السنكم لمتعميـ في محافظات غزة لمعاـ الدراسي)46 :2017-2016 ،

نبذة عف الجامعات الفمسطينية كنشأة الدراسات العميا فييا:
أكنال :جامعة األزىر:
تعػػد جامع ػػة األزىػػر مؤسس ػػة لمتعمػػيـ الع ػػالي أنشػػئت بت ػػاريا  1991/ 9/1بق ػرار م ػػف منظم ػػة
التحريػػر الفمسػػطينية ،لتمبػػي حاجػػات الشػػعب الفمسػػطيني كلإلسػػياـ اػػي إتاحػػة ارصػػة التعمػػيـ الجػػامعي
ألكبر عػدد ممكػف مػف الشػباب الفمسػطيني ،كىػي الجامعػة الثانيػة اػي قطػاع غػزة مػف حيػث التأسػيس
بعػػد الجامعػػة اإلسػػممية ،كتعػػد جامعػػة عامػػة حسػػب تصػػنيؼ ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي حيػػث إنيػػا
جامعة مستقمة مف ناحية التمكيػؿ كاإلشػراؼ األكػاديمي كاإلدارم كيشػرؼ عمييػا مجمػس أمنػاء مكػكف
مػػف شخصػػيات أكاديمي ػة كسياسػػية ،كيػػتـ تعػػيف رئػػيس مجمػػس األمنػػاء مػػف قبػػؿ رئػػيس السػػمطة ،كلقػػد
نمت ىذه الجامعة نمكان سريعان حيث بدأت بكميتيف ىما :كمية الشريعة كالقانكف نكمية الحقكؽ) ،ككمية
التربية ،كبمغ عدد الكميات اي الجامعة عاـ 2015ـ اثنتي عشرة كمية
نالمكقن اإللكتركني لجامعة األزىر.)http://www.alazhar.edu.ps/arabic 2015 ،
أىداؼ جامعة األزىر:
 تكاير ارص التعميـ العالي لمشباب الفمسطيني. تعكيد الطمبة عمع أسمكب الحكار كتقدير قيمة الرأم المخالؼ. صقؿ شخصية المتخصص بحيث يتذكؽ حب المعراة كاالعتزاز بأصالة حضارتو اإلسممية. تشجين البحث العممي كرعايتو. تعميؽ حب الكطف كتعزيز االنتماء إليو ،كترسيا مفيكـ الحرية كتقديس قيمة العمؿ. -تأصيؿ العمؿ الذاتي لألمة كالتخمص مف التبعية العممية.
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 تشجين العمؿ التطكعي كخدمة المجتمن كتمتيف األكاصر بيف الجامعة كالبيئة المحميةنالمكقن اإللكتركني لجامعة األزىر.)http://www.alazhar.edu.ps/arabic 2015 ،
الدراسات العميا بالجامعة:
أنشػػئت عمػػادة الد ارسػػات العمي ػػا كالبحػػث العممػػي ا ػػي جامعػػة األزىػػر-غػػزة بق ػرار مػػف مجم ػػس
األمنػػاء سػػنة  1994/1995بنػػاء عمػػع تكصػػية مػػف مجمػػس الجامعػػة ،كأقػػر مجمػػس الجامعػػة نظػػاـ
الدراسات العميا اي  23مايك 1997ـ ،كيبمغ عدد الطمبة الممتحقيف ببرامج الدراسات العميا بالجامعة
أكثػػر مػػف ن )700طالػػب كطالبػػة ،ككػػذلؾ بمػػغ عػػدد الخ ػريجيف حتػػع بدايػػة العػػاـ الد ارسػػي /2014
2013حكالي ن )800خريج كخريجة.
مياـ عمادة الدراسات العميا:
تتمخص مياـ عمادة الدراسات العميا بما يمي:
 اإلشراؼ عمع برامج الدراسات العميا بالجامعة. اعتماد الخطط الدراسية لبرامج الدراسات العميا. تنظيـ شؤكف الدراسات العميا بالتعاكف كالتنسيؽ من عمداء الكميات المعنية. تطبيؽ األنظمة الخاصة بالدراسات العميا. تسػػييؿ ميمػػة البػػاحثيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كالطمبػػة ،كاقامػػة عمقػػات تعػػاكف مػػن م اركػػزالبحث العممي داخؿ الكطف كخارجو.
 المراجعػ ػػة الدكريػ ػػة لتعميمػ ػػات البحػ ػػث العممػ ػػي كدعػ ػػـ نشػ ػػر البح ػ ػكث كالد ارسػ ػػات كالمشػ ػػاركة اػ ػػيالمؤتمرات العممية كالدراسات العميا بيدؼ تطكيرىا كتحديثيا.
 تقديـ تقرير سنكم عف شؤكف الدراسات العميا كالبحث العممي كنشاطاتيا لممسؤكليف بالجامعة.نالمكقن اإللكتركني لجامعة األزىر.)http://www.alazhar.edu.ps/arabic 2015 ،
مياـ مجمس الدراسات العميا:
 التكص ػػية إل ػػع مجم ػػس الجامع ػػة بااتت ػػاح بػ ػرامج د ارس ػػات عمي ػػا جدي ػػدة ا ػػي الجامع ػػة ،بن ػػاء عم ػػعتكصيات مف مجالس الكميات كاقتراحات مجالس األقساـ األكاديمية المختصة.
 التكصػػية إلػػع مجمػػس الجامعػػة بعػػدد طمبػػة الد ارسػػات العميػػا المقب ػكليف اػػي كػػؿ عػػاـ ،بنػػاء عمػػعتكصيات مجالس الكميات ،كاقتراحات مجالس األقساـ المختمفة.
 إقرار قكائـ الطمبة المقبكليف اي برامج الدراسات العميا.41

 كضػػن اإلج ػراءات التنفيذيػػة الخاصػػة بتنظػػيـ شػػؤكف الد ارسػػات العميػػا ،بمػػا اػػي ذلػػؾ المػػنل لطمبػػةالدراسات العميا.
 التنسيب لمجمس الجامعة بمنل الدرجات العممية كالشيادات.لجنة الدراسات العميا:
تتألؼ لجنة الدراسات العميا التي تشرؼ عمع شؤكف الدراسات العميا كتطكيرىا اي الجامعة مف:
 عميد الدراسات العميا عميد الكمية التي تنفذ برنامجان لمدارسات العميا. عضك مف كؿ كمية مف كميات الجامعة بدرجة أستاذ أك أستاذ مشارؾ أك أسػتاذ مسػاعد ،يرشػحومجم ػػس الكمي ػػة كينس ػػبو عمي ػػد الد ارس ػػات العمي ػػا لمجم ػػس الجامع ػػة ندلي ػػؿ بػ ػرامج الد ارس ػػات العمي ػػا،
جامعة األزىر)4 :2018 ،
تعاقب عمع عمادة الدراسات العميا بالجامعة عدد مف األساتذة المتخصصػيف اػي شػتع العمػكـ
الطبيعية كاإلنسانية ،حيث ساىمت ىذه النخبة مف األساتذة اي اعتمػاد العديػد مػف بػرامج الماجسػتير
اػػي العم ػكـ الطبيعيػػة كتطكيرىػػا ،مثػػؿ :نالصػػيدلة ،كالعم ػكـ ،كالميػػاه ،كالبيئػػة) كالتخصصػػات اإلنسػػانية
مثؿ :نالتربية ،كاالقتصاد كالعمكـ اإلدارية ،كااداب كالعمكـ اإلنسانية ،كالحقكؽ ،كالشريعة) حيث بمغ
عدد تخصصات برنامج الدراسات العميا اي جامعة األزىر حتع بداية العاـ الدراسي 2013/2014
ن )22برنامجان.
متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير:
 دراسة كاجتياز بنجاح كبمعدؿ تراكمي  %75اما اكؽ ن )30ساعة معتمدة مػف مسػاقات برنػامجالماجستير ،كحسب الخطة الدراسية المعتمدة لمبرنامج.
 تقديـ رسالة تسيـ اي زيادة المعراة العممية كاإلنسانية ،يخصص ليا ن )6ساعات معتمدة. مناقشػ ػ ػ ػ ػػة الرسػ ػ ػ ػ ػػالة أمػ ػ ػ ػ ػػاـ لجنػ ػ ػ ػ ػػة المناقشػ ػ ػ ػ ػػة كالحكػ ػ ػ ػ ػػـ ،كاجتيػ ػ ػ ػ ػػاز المناقشػ ػ ػ ػ ػػة بشػ ػ ػ ػ ػػكؿ نػ ػ ػ ػ ػػاجلننظاـ الدراسات العميا ،جامعة األزىر.)5 :2008 ،
انيا :الجامعة اإلسالمية:
ن

نظػ انر إلػػع الظػػركؼ الخاصػػة التػػي مػػر بيػػا خريجػك الثانكيػػة العامػػة اػػي قطػػاع غػزة ،حيػػث بمػػغ

عػػددىـ سػػنة  1987ح ػكالي ن )5000خ ػريج ،لػػـ تت ػكاار الد ارسػػة الجامعيػػة إال لح ػكالي  %20مػػنيـ،
حيػػث إف المقاعػػد المخصصػػة ألبنػػاء القطػػاع اػػي الجامعػػات العربيػػة محػػدكدة جػػدان ،كامكانػػات أىػػالي
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القطػ ػ ػػاع االقتصػ ػ ػػادية متكاضػ ػ ػػعة اػ ػ ػػم يسػ ػ ػػتطيعكف تعمػ ػ ػػيـ أبنػ ػ ػػائيـ اػ ػ ػػي جامعػ ػ ػػات أكركبػ ػ ػػا كأمريكػ ػ ػػا
نالعاجز.)247 :2001 ،
مف ىنا نشأت الجامعة اإلسممية بغزة سنة  1978انبثاقان عف معيد امسطيف الديني ناألزىر)
الذم أنش عاـ 1954ـ ،كظمت الجامعة اإلسػممية إلػع عػاـ 1991ـ الجامعػة الكحيػدة التػي تخػدـ
قطاع غزة ندليؿ الجامعة اإلسممية.)1 :2011 ،
قد بدأت الدراسة اػي ىػذه الجامعػة بكميػات :أصػكؿ الػديف ،كالشػريعة ،كالمغػة العربيػة ،كبازديػاد
حاجة األىالي اي قطاع غزة إلع التعميـ العالي كرغبتيـ اي تخصصات أخرل ،اقد تـ ااتتاح ثػمث
كميات أخرل اي الجامعة سنة 1980ـ كىي كميات :العمكـ ،كالتجػارة ،كالتربيػة ،كقػد خطػت الجامعػة
اإلسػػممية خط ػكة إيجابيػػة عن ػػدما ااتتحػػت قسػػمان خاص ػان لمد ارس ػػات المسػػائية سػػنة 1981ـ لخريج ػػي
معاىد المعمميف ،بيدؼ إتاحة الفرصة أماميـ لمحصكؿ عمع ليسانس /بكالكريكس اي التربية.
كحرصت إدارة الجامعة اإلسممية عمػع ااتتػاح بػرامج الد ارسػات العميػا؛ لمػا ليػا مػف أىميػة اػي
خدمػػة المجتمػػن كتط ػكره ،كنظ ػ ار إلػػع ت ػكار الكفػػاءات العمميػػة اػػي التخصصػػات المختمفػػة ،افػػي العػػاـ
 1992 /1991ااتػػتل برنػػامج التأىي ػؿ الترب ػكم نالػػدبمكـ العػػاـ) لغيػػر طمبػػة كميػػة التربيػػة ،كاػػي العػػاـ
الجامعي  1993/1992ااتتل برنامج الدبمكـ الخاص كتمييدم ماجستير؛ لتمكيف طمبة كمية التربية
كبرامج التأىيؿ التربكم مف الحصكؿ عمع درجة الماجستير ،حيث كصؿ عػدد البػرامج الصػادرة عػف
الييئة الكطنية لمعتماد كالنكعية كالجكدة بمؤسسات التعميـ العالي ن )30برنامجان نالمكقن.)2018 ،
يتـ ااتتاح برامج الدراسات العميا اي التخصصات المختمفة بكميات الجامعػة بقػرار مػف مجمػس
الجامعػػة ،كمصػػادقة مػػف مجمػػس األمنػػاء ،بنػػاء عمػػع تكصػػية مػػف الشػػؤكف األكاديمي ػة كتنسػػيب مػػف
مجمس الدراسات العميا ،بعد تكصية مف مجمسي القسـ كالكمية ذات العمقػة كاقػان لممػادة رقػـ ن )3مػف
المئحة الداخمية لعمادة الدراسات العميا بالجامعة اإلسػممية بغػزة ،ككاقػان لتػكار الكفػاءات العمميػة اػي
التخصصػػات المختمفػػة .لمجامعػػة اإلسػػممية عػػدد مػػف المجػػالس كالييئػػات التأسيسػػية كاإلداريػػة التػػي
تدعـ مسيرتيا كتديرىا كترعع شػؤكنيا كأىميػا :ىيئػة المشػرايف ،كمجمػس األمنػاء ،كمجمػس الجامعػة،
االجامعة اإلسممية مؤسسة أكاديمية تسعع لمنيكض بالمستكل العممي كالثقػااي كالحضػارم ،كتعمػؿ
عمع مكاكبة االتجاىات الحديثة اػي التعمػيـ العػالي ،إلػع جانػب التطػكر التكنكلػكجي ،كتشػجن البحػث
العممي كالمساىمة اػي خدمػة المجتمػن كبنائػو ،اػي إطػار مػف القػيـ كالتعػاليـ اإلسػممية .كمػف أىػداؼ
الجامعة اإلسممية:
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 تكاير خدمة التعميـ العالي ألبناء قطاع غزة خاصة كالشعب الفمسطيني عامة. مكاكبة التقدـ العممي اي مختمؼ مناحي الحياة. تقكية العمقات العممية كالثقااية من الجامعات. خدمة المجتمن الفمسطيني. تكاكب الجامعة الحضارة العالمية كاإلنجازات العممية كالتكنكلكجية.كلقػػد قامػػت عمػػادة التخطػػيط كالتط ػكير اػػي الجامعػػة بصػػياغة األىػػداؼ ااتيػػة؛ كذلػػؾ لتحقيػػؽ
غايات الجامعة المتمثمة بالنيكض كالرقي بالجامعة:
 كضن الخطط التطكيرية سكاء قصيرة المدل أك طكيمة المدل ،كرسػـ السياسػات كاالسػتراتيجياتالتي تأخذ اي االعتبار تكسن الجامعة كنمكىا كالع متغيرات التعميمية كالمجتمعية.
 إجراء الدراسات التي تساىـ اي تطكير األداء اإلدارم كاألكاديمي كالبحث العممي اي الجامعة. كضن تصكر لتفعيؿ دكر الجامعة بالمجتمن المحمع كالدكلي. جمن المعمكمػات كاإلحصػاءات التػي تمكػف مػف كضػن السياسػات كاالسػتراتيجيات اػي المجػاالتاإلدارية كاألكاديمية.
نالمكقن اإللكتركني لمجامعة اإلسممية.)June،http://www.iugaza.edu.ps< 17th ،
تسعع شؤكف البحث العممي كالدراسات العميا لتعزيز مكانة الجامعػة البحثيػة ،كتجسػيد مكانتيػا
الحضارية اي ضكء الغايات الثانية كالثالثػة كالسادسػة ،ضػمف خطػة الجامعػة االسػتراتيجية كالخاصػة
باالرتقاء بالبحث العممي كاألنشطة البحثية كاستثمارىا كدعميا لتحقيؽ التنمية المستدامة ،كبما يخػدـ
التطكير اي قطاعات المجتمن المتعددة نأبك حمبية.)8 :2005 ،
كما تسعى إلى تحقيؽ ال ايات اآلتية:
 .1اػػتل المجػػاؿ لمطمبػػة المتميػزيف إلكمػػاؿ د ارسػػاتيـ العميػػا لمماجسػػتير كالػػدكتكراه اػػي داخػػؿ امسػػطيف
كتخفيؼ معاناتيـ اي السفر إلع الخارج مف أجؿ ذلؾ.
 .2تخريج متخصصيف مؤىميف اي مجاالت المعراة بما يتكااؽ من الفمسفة اإلسممية.
 .3تزكيد ىؤالء الخريجيف بالميارات كالتقنيات الحديثة مثػؿ :ميػارات الحاسػكب ،كالكسػائؿ التعميميػة
المختمفة.
 .4خدمة المجتمن الفمسطيني كاإلسياـ اي بناء مؤسساتو كتطكيرىا كاالرتقاء بيا.
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 .5المساىمة اي إثراء المعراة اإلنسانية ،كالعمؿ عمع نشر ىذه المعراة عالميان.
 .6تشجين البحث اليادؼ اي المجاالت المعراية المتعددة.
 .7استيعاب الكفاءات العممية المتخصصة المدربة اي جمين المجاالت.
 .8تعزيز ثقااة البحث العممي كممارساتو لدل أعضاء الييئة التدريسية كالطمبة.
 .9تطكير البنية المعمكماتية كالنظامية لمبحث العممي كالدراسات العميا.
.10

تطكير قنكات الشراكة كتدعيـ أنشطة جمب التمكيؿ محميان كخارجيان.
ننظاـ الدراسات العميا ،الجامعة اإلسممية.)8 :2015 ،

ال نا :جامعة األقصى:
جامعة األقصع ،جامعة حككمية بمكجػب قػانكف التعمػيـ العػالي رقػـ  11لسػنة 1998ـ ،مػرت
بمراحؿ عديدة اي سياؽ تطكرىا الطبيعي ،اقد كانت معيدا لممعمميف منػذ عػاـ 1955ـ حيػث كانػت
أقدـ مؤسسة أكاديمية بعد الثانكية العامة اي قطاع غػزة ،ثػـ تطػكرت اػي عػاـ 1991ـ لتصػبل كميػة
التربية الحككمية ،إلع أف تـ االعتراؼ بيا عاـ 2000ـ كأكؿ جامعة حككمية ،ثـ أصبحت الجامعة
عضكا اي اتحاد الجامعات العربية ككذلؾ اي مجمس التعميـ العالي الفمسطيني عاـ 2003ـ
تضـ الجامعة سبع كميات ىي:
 كمية ااداب كالعمكـ اإلنسانية. كمية العمكـ التطبيقية. كمية التربية. كمية اإلعمـ. كمية الفنكف الجميمة. كمية التربية البدنية. كمية اإلدارة كالتمكيؿ.حي ػػث تنف ػػرد الجامع ػػة بم ػػنل درج ػػة البك ػػالكريكس ا ػػي تخصص ػػات اإلع ػػمـ ،الفنػ ػكف ،كالتربي ػػة
الرياضية كقد حصمت الجامعة سنة 2013ـ عمع اعتماد الكميات ااتية:
 كمية العمكـ اإلسممية.
 كمية العمكـ الطبية.
 كمية الحاسبات.
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الدراسات العميا في الجامعة:
تسعع العمادة جاىدة لممساىمة اي إعداد بيئة عمؿ حاضنة لبرامج الدراسات العميػا كاألبحػاث
العمميػة ال ارئػدة كتحقيػؽ التفاعػؿ مػن األطػراؼ المعنيػة لمتطػكير المعراػي كالكاػاء باحتياجػات المجتمػػن
كمتطمباتػ ػػو مػ ػػف خػ ػػمؿ د ارسػ ػػات عميػ ػػا ارئػ ػػدة اػ ػػي برامجيػ ػػا كمخرجاتيػ ػػا .كمػ ػػف ىػ ػػذا المنطمػ ػػؽ سػ ػػعت
العمػػادة إلػػع تػكاير كتعزيػػز بػرامج الد ارسػػات العميػػا المتخصصػػة كالقػػادرة عمػػع المنااسػػة عالميػان كالتػػي
تسػػاىـ اػػي سػػد الحاجػػة إلػػع التخصصػػات المختمفػػة كتسػػاعد عمػػع التنميػػة الفكريػػة كاكتسػػاب المزيػػد
نمكقن جامعة األقصع.)2018 ،
مياـ مجمس الدراسات العميا:
 تخطيط كتطكير الدراسات العميا بالجامعة. تنسيب برامج الدراسات العميا اي التخصصات المختمفة بكميات الجامعة. التكصية بفصؿ الطالب كاقان لمحاالت الكاردة اي المئحة. التنسيب بتمديد المدة التي يقضييا الطالب اي برنامج الماجستير. اعتماد قبكؿ الطمبة اي برنامج الماجستير.كيجتمن المجمس بدعكة مف رئيسو مرة كؿ اصؿ عمع األقؿ ،كال يصل االجتماع إال بحضكر
ثمثي أعضائو ،كتصدر ق ارراتو باألغمبية ألصكات األعضاء الحاضريف ،كعند التساكم يرجل الجانب
الذم ايو الرئيس ،كتعتبر ق ارراتو نااذة مػا لػـ يػرد عمييػا اعتػراض رئػيس الجامعػة خػمؿ خمسػة عشػر
يكمان مف تاريا كصكليا إليػو ،كلمجمػس العمػادة تشػكيؿ لجػاف مػف بػيف أعضػائو أك غيػرىـ لد ارسػة مػا
يكمفيـ نمجمس الدراسات العميا.)45-28 :2016 ،
ابعا :جامعة القدس المفتكحة:
رن

بطمػػب مػػف منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية قامػػت منظمػػة اليكنسػػكك بالعػػداد د ارسػػة جػػدكل لمشػػركع

الجامعػة ،اسػػتكممت عػػاـ  1980كاػي عػػاـ  1981اقػػر تنفيػذه كاػػي النصػػؼ الثػاني مػػف عػػاـ 1991
باشرت الجامعة خػدماتيا التعميميػة اػي امسػطيف متخػذة مػف القػدس مقػ ار رئيسػيا ليػا ،كأنشػأت منػاطؽ
تعميمية كمراكز دراسية اي المدف الفمسطينية الكبرل كتيدؼ الجامعة إلع تكاير ارص التعميـ العالي
ألكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف أاػراد الشػػعب الفمسػػطيني ممػػف اػػاتيـ اػػرص التعمػػيـ اػػي أمػػاكف إقػػامتيـ ،كذلػػؾ
مػػف خػػمؿ االلتحػػاؽ المفتػكح كالتعمػػيـ عػػف بعػػد كتضػػـ الجامعػػة الكميػػات التاليػػة :كميػػة الز ارعػػة ،ككميػػة
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التنميػ ػػة االجتماعيػ ػػة كاألس ػ ػرية ،كميػ ػػة اإلدارة ،ككميػ ػػة التربيػ ػػة ،ككميػ ػػة أنظمػ ػػة المعمكمػ ػػات الحاس ػ ػكبية
ندليؿ جامعة القدس المفتكحة.)8 :1997 ،
الدراسات العميا:
أينشػئت كميػة الد ارسػػات العميػا أكاخػػر عػاـ  ،2015كتيقػدـ الكميػػة برنػامجيف د ارسػػييف ىمػا :المغػػة
العربية ك دابيا ،كاإلرشاد النفسي كالتربكم ،كيجرم العمؿ عمع اتل تخصصات جديدة كاؽ المعػايير
المعتمدة مف ىيئة االعتماد كالجكدة كالنكعية.
مياـ مجمس الدراسات العميا:
 تخطيط كتطكير الدراسات العميا بالجامعة. تنسيب برامج الدراسات العميا اي التخصصات المختمفة بكميات الجامعة. التكصية بفصؿ الطالب كاقان لمحاالت الكاردة اي المئحة. التنسيب بتمديد المدة التي يقضييا الطالب اي برنامج الماجستير. اعتماد قبكؿ الطمبة اي برنامج الماجستير.كيجتمن المجمس بدعكة مف رئيسو مرة كؿ اصؿ عمع األقؿ ،كال يصل االجتماع إال بحضكر
ثمثي أعضائو ،كتصدر ق ارراتو باألغمبية ألصكات األعضاء الحاضريف ،كعند التساكم يرجل الجانب
الذم ايو الرئيس ،كتعتبر ق ارراتو نااذة مػا لػـ يػرد عمييػا اعتػراض رئػيس الجامعػة خػمؿ خمسػة عشػر
يكمان مف تاريا كصكليا إليػو ،كلمجمػس العمػادة تشػكيؿ لجػاف مػف بػيف أعضػائو أك غيػرىـ لد ارسػة مػا
يكمفيـ بو.
نالمكقن اإللكتركني لجامعة القدس المفتكحة.)http://portal.qou.edu/portalLogin.do،
خمصػػة ذلػػؾ يمكػػف الق ػكؿ أف الد ارسػػات العميػػا تعػػد أحػػد ركااػػد مجتمػػن المعراػػة اػػي امسػػطيف
حيث تقكـ بتأىيؿ الككادر المتخصصة اي مختمؼ مجاالت الحياة ألنيا تقدـ تعميمػا يضػمف التعمػؽ
كالفيػػـ كى ػك مػػا يػػؤدم إلػػع ازديػػاد مسػػئكليات الكاقعػػة عمػػع عػػاتؽ الجامعػػات بت ػكاير ب ػرامج محكمػػة
التصميـ ،كتمكينيـ مف امتمؾ أدكات البحث كاؽ منيجية عممية سميـ ،كبناء عقكؿ ناقػدة تستشػرؼ
المستقبؿ قادرة عمع البناء كالتطكير.
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المبحث ال الث
الدراسات العميا
إف ىػػدؼ الجامعػػة ال يتكقػػؼ عنػػد حػػدكد التػػدريس ،بػػؿ عمييػػا أف تضػػطمن بػػدكر ارئػػد تقػكـ مػػف
خملو بالبحث عف الحقيقة ،كيربطيا بمتطمبات مجتمعاتيا كال يتحقػؽ ىػذا إال بالبحػث العممػي ،كمػف
ىنا بات البحث العممي يرتبط ارتباطا كثيقا بالجامعات ،كأصبحت كظيفتو كظيفة محكرية اي عمميا
بكصػػفيا مؤسسػػة عممي ػػة كاكريػػة ،كتع ػػد الد ارسػػات العمي ػػا كمػػدل تطكرى ػػا ىػػي الفيص ػػؿ كالفػػارؽ ب ػػيف
المجتمن المتقدـ ،كالمجتمػن المتخمػؼ ،خاصػة ألىميتيػا المت ازيػدة منػذ األزؿ بػدءان باألبعػاد الحضػارية
كالثقاايػة العالميػة ،حيػػث بنيػػت الحضػػارات العريقػػة عمػػع نتػػائج البحػكث العمميػػة كمػػا تركتػػو مػػف كنػكز
خالدة.
كالد ارسػات العميػػا إحػػدل القكاعػػد األساسػػية لتطػكير التعمػػيـ كالبحػػث العممػػي ،ايػػي تػػنيض بػػدكر
ميـ اي إعداد القكل البشرية التي تساعد عمع تنفيذ خطط التنمية بجمين مجاالتيا ،كاذا كػاف التعمػيـ
يكصػػؼ عمكمػػا بأنػػو ن ػكع مػػف االسػػتثمار ال ػكطني اػػالف الد ارسػػات العميػػا يمكػػف أف تك ػكف عمػػع رأس
ىػػذا الن ػكع بػػؿ أشػػدىا تعقيػػدان كصػػعكبة ،كالفشػػؿ منيػػا يعػػد إامس ػان شػػديدان ال يعادلػػو اشػػؿ مػػادم خػػر
نالداكد.)93 :2005 ،
كىي مف أىـ المككنات األساسية ألم جامعة كينظر إلييا كيدؼ كخيػار اسػتراتيجي البػد منػو
لتحقيؽ أىداؼ الجامعة الرئيسية كالخاصة بالبحث كالتنكير كاجراء الدراسات كاألبحاث العممية ،كتبدأ
الدراسات العميا عادة مف حيث انتيع الطالب مػف الد ارسػة اػي المرحمػة الجامعيػة األكلػع ،كيتقػدـ ليػا
مف ذك طمكح أكاديمي كاىتماـ عممي مف الطمبة اػي المجػاالت العمميػة المختمفػة ،كتيػدؼ إلػع زيػادة
المعراة كتطكيرىا كمعراة الحقػائؽ ككػذلؾ تسػاعد اإلنسػاف عمػع ايػـ المسػائؿ كالقضػايا التػي تكاجيػو
اػػي حياتػػو العمميػػة ليحتػػؿ مكانػػا بػػار از اػػي تقػػدـ المسػػيرة العمميػػة كتطكرىػػا ،حيػػث يسػػيـ البػػاحثكف اػػي
الكشؼ عما ىك جديد كيصػب اػي رصػيد المعراػة اإلنسػانية ،كالبحػث العممػي أحػد الكظػائؼ الرئيسػة
لمتعميـ الجامعي بجانب كظيفتي التعميـ كخدمة المجتمن.
كتمثؿ الجامعات أساس التعميـ العالي ،ال سيما اي مرحمػة الد ارسػات العميػا ،ايػي تعػد كػكادر
عمميػ ػػة كتقنيػ ػػة ذات مػ ػػؤىمت تخصصػ ػػية عاليػ ػػة قػ ػػادرة عمػ ػػع تمبيػ ػػة احتياجػ ػػات التنميػ ػػة االقتصػ ػػادية
كاالجتماعيػػة الممحػػة ،كبحكثيػػا مكجيػػة لممعالجػػة العمميػػة لمشػػكمت المجتمػػن ،ناىيػػؾ مػػا لمد ارسػػات

48

العميػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػػف ثػ ػ ػ ػػار إيجابيػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػػع تحسػ ػ ػ ػػيف نكعيػ ػ ػ ػػة األداء اػ ػ ػ ػػي الد ارسػ ػ ػ ػػات الجامعيػ ػ ػ ػػة األكلػ ػ ػ ػػع
نالحدابي كقريش.)46 :2014 ،
أض ػػاؼ عمشػ ػكش ن )2010أف الد ارس ػػات العمي ػػا م ػػف أى ػػـ المككن ػػات األساس ػػية ألم مؤسس ػػة
جامعيػػة الرتباطيػػا الكثيػػؽ بتأىيػػؿ الك ػكادر البش ػرية العميػػا اػػي المجػػاالت العمميػػة المختمفػػة ،كالبحػػث
العممػػي كالػػدكر البػػارز الػػذم يق ػكـ بػػو اػػي تط ػكير المعراػػة ،كاإلسػػياـ اػػي خدمػػة المجتمػػن كذلػػؾ مػػف
خػػمؿ تفعي ػػؿ ليػػات التنمي ػػة اػػي مختم ػػؼ المجػػاالت العممي ػػة كاالقتصػػادية كالثقااي ػػة ،كايجػػاد الحمػ ػكؿ
لممشكمت التي يكاجييا نعمشكش.)1 :2010 ،
كتعػػد الد ارسػػات العميػػا قمػػة التعمػػيـ الجػػامعي ،كىػػع خب ػرة إنسػػانية جديػػدة نسػػبيا عراتيػػا الػػبمد
العربيػػة المعاصػرة اػػي النصػػؼ الثػػاني مػػف القػػرف العشػريف ،اػػي حػػيف عراتيػػا الكاليػػات المتحػػدة ،التػػي
تتمتن بأكبر عدد مف الجامعات التي تمنل شيادات الماجستير كالدكتكراه منذ منتصػؼ القػرف التاسػن
عشػػر ،ييػػدؼ مفي ػكـ الد ارسػػات العميػػا إلػػع اسػػتم اررية تعمػػـ الطالػػب مػػف أجػػؿ الحص ػكؿ عمػػع درجػػة
عممية أعمع مف الشيادة العممية األكلع ،كغالبا ما تككف ىذه الدراسة بأستاذ معيف يسعع إلع تككيف
الطالػػب ،كبنػػاء شخصػػيتو العمميػػة ،كتكجييػػو مينيػػا كأخمقيػػا ،كتمتػػاز الد ارسػػات العميػػا عػػف المرحمػػة
الجامعيػػة األكلػػع بأنيػػا أكثػػر مركنػػة كأكثػػر مقػػدرة عمػػع إب ػراز الكفػػاءات الممي ػزة لمطالػػب ،كليػػا دكرىػػا
الفعاؿ اي البحث كالتجديد كاالبتكار ،كاي إيجاد جك عممي كحركة بحث عممي متأنية كىذا ما جعؿ
بعض المقكميف لمجامعات يحددكف سمعتيا بمستكل الدراسات العميا المتخصصة اييا ،كليػذا تعطػي
الدراسات العميا حقيا مف العناية كاالىتماـ اي جمين أنظمة التعميـ العالي اي الدكؿ المتقدمة ،حيػث
يزداد الطمب االجتماعي عمع الدراسات العميا يكمان بعد يكـ نابف ىمؿ.)2 :2006 ،
كىػي عػػادة تقػػدـ بعػػد المرحمػػة الجامعيػػة األكلػػع سػكاء كانػػت ىػػذه الد ارسػػة دبمػكـ عميػػا أـ درجػػة
الماجسػػتير ،أمػا درجػػة الػػدكتكراه ،ايػػي تمػػي المرحمػػة الجامعيػػة األكلػػع كتكػكف الد ارسػػة امتػػدادان طبيعيػان
لمد ارس ػػة الجامعي ػػة األكل ػػع ا ػػي مس ػػتكل أعم ػػع كتخص ػػص دقي ػػؽ يس ػػمل بعم ػػؽ أكث ػػر كمعرا ػػة أغ ػػزر
نالحكلي كأبك دقة.)392 :2004 ،
كتس ػػاىـ بػ ػرامج الد ارس ػػات العمي ػػا ا ػػي ال ػػدكؿ الص ػػناعية ا ػػي إع ػػداد ذكم الكف ػػاءات كالمي ػػا ارت
كالخبرات المتميزة اي شتع اركع العمكـ ،لسد احتياجات المجتمن اي المجاالت الفنية كالتقنية ،كذلػؾ
عػف طريػؽ الجامعػػات كالم اركػز البحثيػة المتخصصػػة كالمنتشػرة اػػي كااػة الػدكؿ الصػػناعية ،كمػا نػػرل
كثي ػ ار مػػف األبحػػاث العمميػػة لتػػؾ الب ػرامج ذات صػػمة مباش ػرة لمشػػاكؿ التنميػػة ،كتسػػاعد عمػػع كضػػن
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الحمكؿ لممشاكؿ الصػناعية التػي تكاجييػا ،بينمػا اػي جامعػات الػدكؿ الناميػة يحػد كثيػ ار مػف األبحػاث
بعيدا عف أغراض التنمية الداخمية ،كىي تقميدية اي نكعيا ،كذلػؾ لغػرض النشػر اػي الخػارج ،كرغبػة
كثير مف العمماء اي السفر إلع الخارج لملتحاؽ بمراكز البحث العالمية نياسيف.)163 :2005 ،
ىذا كتحظع الدراسات العميا بمكانة كبيرة سكاء عمع مستكل األاػراد أك المجتمعػات ايػي تتػيل
لألاراد اضمن عما يحظكف بو مف مكانة اجتماعية متميػزة االلتحػاؽ بالكظػائؼ الكبػرل أك تحسػيف أك
تغيير كضعيـ الميني نتماـ كالطكخي.)511 :2007 ،
ىػػذا كيشػػير ع ػكض ن )2005إلػػع أف الغػػرض األساسػػي مػػف الد ارسػػات العميػػا ى ػك البحػػث اػػي
مشكمت المجتمن المختمفة ،كمف ثـ القياـ بتحميؿ ىذه المشكمت كتقديـ الحمكؿ المناسبة ليػا ،كىػذه
ىػػي نفػػس الميػػاـ التػػي تتبناىػػا م اركػػز البحػػث العممػػي ،بػػؿ أف الد ارسػػات العميػػا اػػي الجامعػػات تعتبػػر
األسػػاس لم اركػػز البحػػث العممػػي كتق ػكـ رسػػالة الجامعػػة مػػف خػػمؿ ب ػرامج الد ارسػػات العميػػا باالرتقػػاء
بمستكل البحث العممي لخرجييا ،عبر العمؿ المتنكعة الخاصة كالحككمية ،مف خمؿ حؿ مشكمتيا
كراػػن مسػػتكل اإلنتاجيػػة ،كبػػذلؾ تصػػبل الجامعػػة مؤسسػػة أكاديميػة عمميػػة تربكيػػة بحثيػػة تحػػااظ عمػػع
إنتػاج جيػؿ مػػف البػاحثيف الشػػباب عػمكة عمػػع كجػكد طػكاقـ أكاديميػة ذات خبػرة يػتـ الرجػكع إلييػا اػػي
كااة المجاالت كخاصة مجاؿ خدمة المجتمن نعكض.)63 :2005 ،
كعميػػو اػػالف لمد ارسػػات العميػػا الػػدكر البػػارز كالميػػـ لمغايػػة عمػػع مسػػتكل الفػػرد خاصػػة كال ػكطف
عامػػة ،كىػػي المػػدخؿ الػرئيس لمتنميػػة اػػي األمػػـ ،ألنيػػا تقػكـ بتػػدريب الكػكادر لتقػػديـ البحػكث العمميػػة،
كتزكدىـ بالمعارؼ العممية المتقدمة اي المجاالت المختمفة ،كالبد مف تكاير المكارد البشرية كالماديػة
المزمػػة ،كت ػكاير األدكات ،كالمنػػاخ الممئػػـ إلنجػػاز ىػػذه البح ػكث عمػػع الكجػػو األكمػػؿ لممسػػاىمة اػػي
تطكير مجتمعاتنا ،كالمساىمة اي حػؿ المشػكمت التػي تكاجييػا اػي كااػة المجػاالت المختمفػة ،كربػط
ذلؾ بمتطمباتو كخطة التنمية االستراتيجية لو.
خصايص مرحمة الدراسات العميا:
تتميز مرحمػة الد ارسػات العميػا بخصػائص معينػة تميزىػا عػف مرحمػة الد ارسػة الجامعيػة األكلػع،
كايما يمي أبرز ىذه الخصائص:
 .1تتميز الدراسات العميا بأنيا دراسات متعمقة تؤدم إلػع التخصػص اػي مجػاؿ أك اػرع معػيف مػف
اركع المعراة بحيث يطكر الطالب خبرتو المتخصصة اي ىذا المجاؿ.
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 .2ارتفػػاع تكػػاليؼ الد ارسػػة بمرحمػػة الد ارسػػات العميػػا ،االطالػػب بيػػذه المرحمػػة يتكمػػؼ أضػػعاؼ مػػا
يتكفمو طالب المرحمة الجامعية األكلع نرزؽ.)121 :2004 ،
 .3قم ػة التمقػػيف اػػي مرحم ػػة الد ارسػػات العميػػا بدرج ػػة كبي ػرة ،حتػػع تكػػاد تنع ػػدـ اػػي معظػػـ األحي ػػاف،
كاعتماد طمب تمؾ المرحمة عمع جيكدىـ الشخصية كسعييـ إلبراز شخصيتيـ ،كتككيف اكرىـ
المستقؿ نالمصرم.)127 :2009 ،
 .4احتياج كؿ طالب اي الدراسات العميا إلع إشراؼ مباشر مف أحد أعضاء ىيئة التدريس.
 .5قمة عدد طمب مرحمة الدراسات العميا مقارنة بطمب المرحمة الجامعية األكلع.
 .6نضػػج مرحمػػة طػػمب الد ارسػػات العميػػا مقارنػػة بطػػمب المرحمػػة الجامعيػػة األكلػػع ،األمػػر الػػذم
يتطمب إعطائيـ حرية أكبر اي العمؿ نعطكاف كالفميت.)259 :2011 ،
ىكػػذا تػػرل الباحثػػة أف خصػػائص ىػػذه المرحمػػة مجتمعػػة كالتػػي تميزىػػا عػػف المرحمػػة الجامعيػػة
األكلػػع أنيػػا أكسػػبت طالػػب الد ارسػػات العميػػا القػػدرة عمػػع التعمػػؽ ،كالبحػػث العممػػي كالحص ػكؿ عمػػع
المعمكمات مف مصادرىا ،حيث يصبل الطالب اي نياية المرحمة باحثا ممما بأساليب البحث العممي
كتقنياتو ،كما أتيا تعمػؿ عمػع تنميػة ميػا ارت كقػدرات الطالػب مػف جميػن النػكاحي كالمجػاالت العمميػة
كالعممية.
سمات طمبة الدراسات العميا:
تعم ػػؿ بػ ػرامج الد ارس ػػات العمي ػػا عم ػػع ام ػػتمؾ خرجيي ػػا األس ػػس كأس ػػاليب البح ػػث العمم ػػي ال ػػذم
يؤىميـ ،ألخذ مكاقن ريادية اي المجتمن سكاء عمع صعيد تأىيميـ كمعمميف اػي الجامعػات ،أك عمػع
صػػعيد المشػػاركة الفاعمػػة اػػي صػػياغة التكجييػػات كرسػػـ السياسػػات العامػػة ،األمػػر الػػذم جعػػؿ تطػكر
المجتمػػن كتقدمػػو مرىػكف بدرجػػة كبيػرة بنجػػاح العمميػػة التعميميػػة كالتربكيػػة التػػي يشػػكؿ المعمػػـ الصػػالل
أحد أىـ أركانيا نعقؿ.)12-11 :2006 ،
يعد الطمب مف أىـ مدخمت الدراسات العميا كاي نفس الكقت أحػد مخرجاتيػا بعػد أف يككنػكا
قد اكتسبكا ميارات كقيـ كاتجاىات البحث التربكم كبعض السمات التي تميزىا كطمب دراسات عميا
كباحثيف تربكييف ،كيمكف تكضيل ذلؾ ايما يمي:
أ .اإلعػػداد الجيػػد مػػف الناحيػػة األكاديميػة اػػي مجػػاؿ التخصػػص ،كاإللمػػاـ بقػػدر كػػاؼ مػػف المعػػارؼ
يتيل ارصة إدراؾ العمقات كاالرتباط بيف المعارؼ المختمفة.
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ب.القدرة عمع القراءة المتأنية كالكتابة الصػحيحة ،سػكاء أكانػت تمػؾ القػراءة بالمغػة العربيػة أك بالمغػة
اإلنجميزية ،ككتابتيا بطريقة صحيحة نالطكخي.)522 :2007 ،
ج .اإللماـ بقكاعد االقتباس كتكثيؽ المراجن ،كاستخداـ المراجن كالمصادر األكلية.
د .إج ػػادة اس ػػتخداـ الحاس ػػب اال ػػي سػ ػكاء ا ػػي الكتاب ػػة أك ا ػػي إجػ ػراء التحم ػػيمت اإلحص ػػائية ،ى ػػذا
باإلضااة إلع التعامؿ من الشبكة العالمية لممعمكمات نالمصرم.)127 :2009 ،
ق .حسف التعامؿ من ااخريف سكاء كانكا انييف أك مشػرايف أك دارسػيف ايمػا يتعمػؽ بتبػادؿ األبحػاث
كالدراسات أك بالحفاظ عمع الصداقة كالزمالة.
ك .إتقػػاف التعامػػؿ مػػن المكتبػػات كسػػيكلة الحصػكؿ عمػػع الكتػػب مػػف المكتبػػات كاعػػادة تنظيميػػا دكف
إىدار لمكقت نرزؽ.)124 :2004 ،
تػػرل الباحثػػة أف طمبػػة الد ارسػػات العميػػا يجػػب أف يمتمكػكف ىػػذه السػػمات ،باإلضػػااة إلػػع القػػدرة
عمع تحمؿ مشاؽ البحث كالصبر ،كاألمانة العممية ،كالمكضػكعية ،كالعقمنيػة ،كالتحقػؽ العممػي ألف
طمبػة ىػذه المرحمػة يجػب يعػدكا ليصػبحكا عممػػاء الغػد كأف تكػكف رسػائميـ حػم لمشػكمت يعػاني منيػػا
المجتمن.
أىداؼ الدراسات العميا:
ػادر عمػع العطػاء
تيدؼ الدراسات العميػا تنميػة قػدرات الفػرد ،كتػزكده بالمعراػة األزمػة لتجعمػو ق نا

كالتطكير باإلضااة إلع قدرتو عمع البحث العممي كالمساىمة اي حؿ مشكمت المجتمن.

لقػد حػددت الجامعػات أىػػداؼ الد ارسػات العميػا بكضػكح ،كجػػاءت ىػذه األىػداؼ مفصػمة شػػممت
تحديدا األىداؼ القكمية كاالجتماعية كالسياسية كما يمي:
أكنال :األىداؼ السياسية كاالجتماعية كالقكمية:
 -1تعزيز مكانة المجتمن باعتبارىا مركز إشعاع خمؽ.
 -2تككيد أىمية العمـ كأداة ثكرية اي بناء المجتمن.
 -3تكاير الباحثيف عمع اختمؼ تخصصاتيـ التي تتطمبيا قطاعات التعميـ كالبحث العممي كدكائر
الدكلة.
 -4تييئة المتخصصيف لسد احتياجات قطاعات التنمية.
 -5تعميؽ التكازف بيف تقدـ العمكـ النظرية كالجكانب التطبيقية اييا.
 -6إيجاد الحمكؿ العممية لممشكمت االجتماعية كاالقتصادية كالعممية.
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 -7تكجيو الطمبة كتنمية ركح االبتكار كاإلبداع لدييـ.
 -8تقديـ الخدمات كاالستشارات العممية لمدكلة كمؤسساتيا.
 -9ربط الدراسات العميا بالحاجات المرحمية إلع خطط التنمية.
 -10تنمية البحث المرتبط بمتطمبات خطط التنمية نجريك.)38 :2006 ،
انيا :األىداؼ المعرفية:
ن

 -1إثراء المعراة اإلنسانية كتطكيرىا عف طريؽ البحث كاالستكشاؼ كاالنفتػاح عمػع التػراث الفكػرم
كالثقااي كدراستو بمكضكعية .نعبد المكجكد.)236 :1982 ،
 -2إكساب الباحثيف ميا ارت كأساليب البحث العممي بمػا اييػا مػف تحديػد لمشػكمة البحػث كاستشػقاؽ
الفركض كاختبارىا كتعميـ أدكات البحث كبنائيا كجمن البيانات كتحميميا كتفسيرىا ككتابة تقرير
البحث.
 -3تجديد معارؼ الممتحقػيف بالد ارسػات العميػا بمػا يتناسػب كالحاجػات الراىنػة كالمتكقػة ،كمسػاعدتيـ
عمع النمك الميني ن.)HUSER ،1996: 7
 -4الح ػػث عم ػػع االس ػػتزادة ا ػػي البح ػػث كالتقص ػػي كأعم ػػاؿ الفك ػػر كحف ػػز الممك ػػات كاس ػػتمرار التعم ػػيـ
كالبحػ ػ ػػث كتعكيػ ػ ػػد الطػ ػ ػػمب البػ ػ ػػاحثيف عم ػ ػ ػع بالصػ ػ ػػبر كالمثػ ػ ػػابرة اػ ػ ػػي طريػ ػ ػػؽ العمػ ػ ػػـ المضػ ػ ػػني
نبدراف.)198 :1999 ،
تػػرل الباحثػػة أف مػػف أىػػداؼ ب ػرامج الد ارسػػات العميػػا تكسػػب الطمبػػة الميػػارات التقنيػػة العاليػػة،
كتزكدىـ بالمعارؼ العمميػة المتقدمػة اػي التخصصػات المختمفػة ،كتمكػنيـ مػف امػتمؾ أدكات البحػث
كاػػؽ منيجيػػة عمميػػة سػػميمة كبمػػا يناسػػب التط ػكرات المعرايػػة كالمتطمبػػات العص ػرية الحديثػػة بحيػػث
يصبحكا قادريف عمع تكظيؼ ىذه المعراة اي خدمة المجتمن.
الدراسات العميا النشأة كالتطكر في فمسطيف:
مػػف المشػػيكد بػػو أف ااتتػػاح ب ػرامج الد ارسػػات العميػػا اػػي الجامعػػات الفمسػػطينية كػػاف نابعػػا عػػف
ضػػركرتو لمش ػػعب الفمس ػػطيني ،كج ػػاء كجػػزء م ػػف عممي ػػة ت ػػرميـ الػػذات كالبح ػػث العمم ػػي ع ػػف الق ػػدرات
الكامنة كتطكيرىا ،كالعمؿ عمع استثمار كااة الجيكد مف أجؿ النيكض بػالمجتمن الفمسػطيني ،كرغػـ
ذلػػؾ اػػاف المتتبػػن لنشػػأة بػرامج الد ارسػػات العميػػا اػػي امسػػطيف يمحػػظ بػػأف ىػػذه النشػػأة خرجػػت مػػف رحػػـ
المعاناة كظركؼ االحتمؿ ،مما جعميا تتميز ببعض الصفات التي قػد ال تتشػابو بيػا مػن غيرىػا مػف
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البمػػداف ،مػػف حيػػث :التخطػػيط ،كاإلدارة ،كالتنفيػػذ ،كالمتابعػػة ،كربػػط ىػػذه البػرامج باالحتياجػػات األكثػػر
كاقعية لمشعب الفمسطيني.
لقد كاف التكجو العاـ لمجامعات الفمسطينية منذ بداية تطكيرىا استيعاب أكبر عدد مف الطمبة،
األمر الذم جعػؿ مػف التكسػن الكمػي ىػداان مركزيػان لكجكدىػا كنمكىػا ،كلػـ يظيػر البحػث العممػي عمػع
قائمػػة األكلكيػػات ،كلػػـ يكػػف بمقػػدكر ىػػذه الجامعػػات مػػف الناحيػػة العمميػػة أف ت ػكلي البحػػث العممػػي مػػا
يسػػتحؽ مػػف عنايػػة نظ ػ ار إلػػع عػػدـ ت ػكار المسػػتمزمات األساسػػية لػػذلؾ ،االػػداان المجتمعػػي مػػف كراء
إنشاء الجامعات المحمية لـ يكف االىتماـ بتنشيط البحث العممي ،كانما كاف العمؿ عمع تكاير مجاؿ
التعمػػيـ الجػػامعي محميػان ،كنشػػأت اكػرة اإلقبػػاؿ عمػػع بػرامج الد ارسػػات العميػػا اػػي العديػػد مػػف الجامعػػات
الفمسطينية نظ ار إلع العديد مف األسباب ،أىميا نالعاجز كنشكاف.)13 :2005 ،
 تزايد اإلقباؿ عمع التعميـ مف قبؿ الطمبة. اتل العديد مف التخصصات الجديدة الحديثة تماشيان من التقدـ العممي كالتكنكلكجي. انتشار البطالة بيف الخريجيف الجامعييف ،كعدـ تكار أماكف عمػؿ ليػـ اتحػكؿ الكثيػر مػنيـ إلػعزيادة مؤىمو العممي إلع ما بعد الجامعي؛ ليحظع بفرصة الحصكؿ عمع العمؿ.
 محاكلػػة العديػػد مػػف الخ ػريجيف الػػذيف يعمم ػكف اػػي مجػػاؿ التعمػػيـ العػػاـ أك الخػػاص أك المؤسسػػيلتحسيف كضعيـ الكظيفي مف خمؿ الحصكؿ عمع شيادات أعمع.
تػػرل الباحثػػة أف ىػػذه األسػػباب مجتمعػػة كغيرىػػا ،سػػمحت لمعديػػد مػػف الجامعػػات بفػػتل ب ػرامج
الدراسات العميا؛ لمستفادة مف ىذا التكجو مف قبؿ الطمبة نحك الدراسات العميا؛ لتخفيػؼ العػبء عػف
الطمبة الذيف يمتحقكف بالجامعات العربية أك العالمية.
يشػػير عبػػد الػػرحمف ن )2012إلػػع أف الد ارسػػات العميػػا أىػػـ الحمقػػات اػػي سمسػػمة ليػػات التقػػدـ،
اكظيفتيػػا األساسػػية ىػػي البحػػث العممػػي ،كى ػك المعيػػار الػػذم يقػػاس عميػػو تقػػدـ األمػػـ ،باعتبػػاره أليػػة
لد ارسػػة مش ػػكمت كمعكق ػػات التنمي ػػة د ارس ػػة دقيق ػػة تق ػكـ عم ػػع االس ػػتقراء كالتحمي ػػؿ كالتفس ػػير ،كاقتػػراح
إيجابيػ ػػا عمػ ػػع المجتمػ ػػن
الحم ػ ػكؿ بمنيجيػ ػػة عمميػ ػػة بالش ػ ػراؼ الجامعػ ػػات ،لػ ػػذا اػ ػػاف تطكيرىػ ػػا يػ ػػنعكس
ن
نعبد الرحمف.)36 :2012 ،

حيث بدأت الدراسات العميا اي الجامعػات الفمسػطينية عػاـ 1972ـ مػف جامعػة بيػر زيػت ،ثػـ
جامعة النجاح الكطنية عاـ  ،1982كبدا االىتماـ بالدراسات العميا خمؿ العقػديف األخيػريف ،اقامػت
بعض الجامعات بااتتاح برامج متنكعػة لمػنل شػيادتي الػدبمكـ العػالي كالماجسػتير ،ثػـ كميػات خاصػة
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لمد ارس ػػات العمي ػػا ا ػػي الجامع ػػات ،كأقام ػػت بع ػػض الجامع ػػات عمق ػػات أكاديميػ ػة م ػػن جامع ػػات عربي ػػة
كأجنبية ،لمتعاكف اي تنفيذ برامج مشتركة لمنل شيادتي الماجستير كالدكتكراه كقد بمغ عدد الجامعات
الفمسطينية التي تمنل درجة الماجستير عشر جامعات نك ازرة التربية كالتعميـ.)5 :2014 ،
تعػػد ب ػرامج الد ارسػػات العميػػا اػػي الجامعػػات الفمسػػطينية مػػف الب ػرامج الحديثػػة نسػػبيا ،مقارنػػة مػػن
ب ػرامج البك ػػالكريكس ،كى ػػي خطػ ػكة طمكحػػة جريئ ػػة ارئ ػػدة عم ػػع ىػػذه الجامع ػػات ،ألني ػػا تمب ػػي حاج ػػات
المجتمػػن الفمسػػطيني اػػي تػكاير كػكادر عمميػػة مؤىمػػة اػػي مختمػػؼ المجػػاالت المعرايػػة ،كىػػي اػػي ىػػذا
المجاؿ تكار الجيد كالماؿ كالكقت عمع الطالب الفمسطيني ،الذم كاف يجػكب أقطػار الػكطف العربػي
كغيػ ػ ػػر العربػ ػ ػػي بحثنػ ػ ػا عػ ػ ػػف ارصػ ػ ػػة تعمػ ػ ػػيـ تؤىمػ ػ ػػو لمحص ػ ػ ػكؿ عمػ ػ ػػع درجػ ػ ػػة الماجسػ ػ ػػتير كالػ ػ ػػدكتكراه
نعكدة.)33 :2005 ،
ىذا كاف برامج الدراسات العميا ال زالت بحاجة إلع إصمح كتطػكير ،كاىتمػاـ بػالبحكث ،حيػث
أنػو عمػػع الػػرغـ ممػػا حققتػػو كظيفػػة الد ارسػػات العميػػا ،اػػالف بحكثيػػا سػػتأخذ شػػكم كطابعػػا مختمفػػيف عػػف
مجػػرد الطػػابن األكػػاديمي النظػػرم الػػذم غالبػػا مػػا يك ػكف سػػردا اراء ااخ ػريف ،كاستع ارضػػا ألدبيػػات
مكضكعا بعينو دكف ابتكار أك تجديد .كمػا أنيػا مػا ازلػت تعػاني مػف جكانػب قصػكر مختمفػة ،كجمػكد
البرامج كقصكر الفعالية الخارجية ليا كعدـ تمئـ مخرجاتيا من الحاجات التنمكية كقمة لمتمكيؿ ،كأنو
مػػف أجػػؿ أف تحظػػي بػرامج الد ارسػػات العميػػا مكانػػة عاليػػة اػػي تفكيػػر القػػادة كاإلداريػػيف اػػي الجامعػػات
كالمسػػئكليف عػػف التخطػػيط لمتعمػػيـ العػػالي لػػذلؾ البػػد مػػف أف تنػػاؿ قػػد ار مػػف العنايػػة كاالىتمػػاـ ،انجػػاح
لمدراسات العميا اي أداء ميمتيا تجاه الجامعة كالمجتمن معػا يتكقػؼ عػف القيػادات اإلداريػة المسػئكلة
عف إصدار الق اررات نابف ىمؿ.)4 :2006 ،
أىداؼ برامج الدراسات العميا في الجامعات الفمسطينية تتمخص في اآلتي:
تع ػػد عم ػػادة الد ارس ػػات العمي ػػا ا ػػي مؤسس ػػة التعم ػػيـ الع ػػالي عنصػ ػ ار م ػػؤث ار ا ػػي بن ػػاء المجتم ػػن،
كتحسيف قدراتو العممية كالثقااية كاالجتماعية كالدينية ،مف خمؿ إنتاج رسائؿ كبحكث عممية كتربكية
ىادا ػػة تع ػػالج مش ػػكمت متع ػػددة يع ػػاني مني ػػا المجتم ػػن ،كل ػػذا اػ ػالف تطبي ػػؽ نت ػػائج مث ػػؿ ى ػػذه الرس ػػائؿ
كالبحػكث اػػي الميػػداف بصػكرة مباشػرة ،كاإلاػػادة منيػػا مػػف خػػمؿ المجتمػػن المحمػػي ،كحتػػع العػػالمي مػػا
يمكف أف تصؿ إلع أااؽ متسعة مف التقدـ كالرقي الحضارم كالعممي يكاكب الدكؿ المتقدمػة ،إال أف
ذل ػ ػػؾ يتطم ػ ػػب ض ػ ػػبط تم ػ ػػؾ الرس ػ ػػائؿ كالبحػ ػ ػكث بحي ػ ػػث نث ػ ػػؽ ا ػ ػػي نتائجي ػ ػػا كنتأك ػ ػػد م ػ ػػف مص ػ ػػداقيتيا
نعفانة.)155 :2005 ،
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 -1زيادة المعراة اإلنسانية كترسيا قاعدة البحث العممي اي الجامعة.
 -2تنمية قدرات طمبة الدراسات العميا اي مناىج البحث العممي كأساليبو اي الحقكؿ المختمفة.
 -3إعداد متخصصيف اي مستكل عالي لتمبية متطمبات خطط التنمية الشاممة كحاجات المجتمن.
 -4دراسة المشكمت ذات األبعاد المحمية كالعربية بشكؿ خاص كبشكؿ عاـ.
م ػػف ذل ػػؾ يتض ػػل جمي ػػا أف بػ ػرامج الد ارس ػػات العمي ػػا ا ػػي امس ػػطيف تي ػػدؼ إل ػػع إكس ػػاب الطمب ػػة
المي ػػارات التقني ػػة العالي ػػة ،كتزكي ػػدىـ بالمع ػػارؼ العممي ػػة العمي ػػا المتقدم ػػة ا ػػي التخصص ػػات المختمف ػػة
كتمكنيـ مف امتمؾ أدكات البحث كاؽ منيجية عممية سميمة ندكيكات.)98 :2009 ،
كيضيؼ العػاجز ،كعسػاؼ ن )2013إف بػرامج الد ارسػات العميػا اػي امسػطيف تيػدؼ إلػع إثػراء
المعراػة اإلنسػانية كتطكيرىػا عػف طريػؽ البحػػث كاالستكشػاؼ كاالنفتػاح عمػع التػراث الفكػرم كالثقػػااي
كدراستو بمكضكعية الباحثيف ميارات البحث العممي كأساليبو كتعكدييـ عمع النظر.
ىكػػذا تػػرل الباحثػػة أف أىػػداؼ الد ارسػػات العميػػا اػػي امسػػطيف ال تختمػػؼ عػػف أىػػداؼ الد ارسػػات
العميػػا اػػي أم دكلػػة ،إال أنػػو يجػػب أف تكػكف ىػػذه األىػػداؼ ممتػػدة ألكثػػر مػػف ذلػػؾ لمػػا يعانيػػو الشػػعب
الفمسػػطيني مػػف كيػػمت االحػػتمؿ ،كألف إنشػػاء الد ارسػػات العميػػا اػػي امسػػطيف يعتبػػر قف ػزة نكعيػػة عمػػع
صعيد التعميـ الجامعي اييا ،كتعتبر عاممن ميما مف عكامؿ النيضة كالتنمية المجتمعية التػي تعتبػر
الدراسات العميا أساسان ليا.
كىنالػػػؾ العديػػػد مػػػف الممحكظػػػات حػػػكؿ نشػػػأة الدراسػػػات العميػػػا فػػػي الجامعػػػات الفمسػػػطينية
كأىدافيا منيا:
 -1سرعة نشأة الدراسات العميا اي الجامعات الفمسطينية مقارنة بنشػأة الجامعػات الفمسػطينية أصػم
حيػػث شػػيد عػػاـ 1972ـ البدايػػة األكلػػع لنشػػأة الجامعػػات الفمسػػطينية ،كتبعيػػا نشػػأة أكؿ برنػػامج
لمدراسات العميا عاـ 1976ـ.
 -2تنكع تخصصات الدراسات العميا اي الجامعات الفمسطينية كتعددىا بشكؿ سرين منااس.
 -3اتس ػػاـ أى ػػداؼ الد ارس ػػات العمي ػػا ا ػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية بالعمكمي ػػة كع ػػدـ التحدي ػػد ،كاأللف ػػاظ
اإلنشػػائية-محاكلػػة العديػػد مػػف الخ ػريجيف الػػذيف يعمم ػكف اػػي مجػػاؿ التعمػػيـ العػػاـ أك الخػػاص أك
المؤسسي لتحسيف كضعيـ الكظيفي مف خمؿ الحصكؿ عمع شيادات أعمع.
 -4غياب االستراتيجية الفمسطينية الكاضحة المعالـ لمد ارسػات العميػا مػف حيػث ناألىػداؼ ،البػرامج،
التقييـ )... ،نالحكلي.)58 :2005 ،
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 -5تن ػكع ب ػرامج الد ارسػػات العميػػا كتعػػددىا اػػي كثيػػر مػػف الجامعػػات ،كىػػذا التن ػكع عمػػع الػػرغـ مػػف
إيجابياتو إال أنو يتسػـ بنػكع مػف العمكميػة كالضػبابية اػي بعػض األحيػاف؛ حيػث يبػدك أف معظػـ
الب ػرامج إنم ػػا ىػػي تقمي ػػد لب ػرامج مكجػ ػكدة ا ػػي جامعػػات أخ ػػرل ،أكثػػر م ػػف ككنيػػا تمبي ػػة ألى ػػداؼ
كاضحة بمخرجات ذات طابن عممي.
يضيؼ (عقؿ )2005 ،إلى ذلؾ أف:
 -6غيػػاب التنسػػيؽ بػػيف الجامعػػات الفمسػػطينية لتحديػػد مػػدل أىميػػة البػرامج ،ن ػكع مػػف أن ػكاع التكامػػؿ
بينيا ،األمر الذم أدل إلع حدكث ازدكاجية اي البرامج ،كتشتيت العديد مف الجيكد.
الدرسات العميا عمع األغمب بضػركرات التنميػة بػالمعنع الشػامؿ ،كلػذلؾ ال تػزاؿ
 -7لـ ترتبط نشأة ا
بعيدة عف تمبية احتياجات المجتمن التنمكية الحقيقية.
كقامػػت العديػػد م ػف الجامعػػات الفمسػػطينية منػػذ نشػػأتيا كانطمقيػػا بفػػتل المجػػاؿ لطمبتيػػا لتكممػػة
دراستيـ العميا ،لتحقيؽ أىداؼ التعميـ العالي التي انحصرت لثمث ميمات رئيسة ىي:
أ .التدريس.
ب.خدمة المجتمن المحمي.
ج .البحث العممي كاقامة الدراسات العممية نعقؿ.)64-58 :2005 ،
كق ػػد تكس ػػعت بػ ػرامج الد ارس ػػات العمي ػػا ا ػػي العدي ػػد م ػػف الجامع ػػات إم ػػا بش ػػكؿ ذات ػػي أك بتع ػػاكف
مشػػترؾ مػػن العديػػد مػػف الجامعػػات العربيػػة كالدكليػػة ،كاذا كانػػت مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي مػػف الػػدكؿ
العربي ػػة ق ػػد أقيم ػػت م ػػف أج ػػؿ تق ػػديـ خدم ػػة عممي ػػة ،كثقااي ػػة كاقتص ػػادية لممجتم ػػن العرب ػػي ،كاس ػػتجابة
لضركرة التطكر الحضارم ،كمكاجية الصراع الحضارم أيضا ،اقد كاف الداان اي امسطيف نابعا مف
اإلصرار عمع ترسيا اليكية الكطنية ،كبالتػالي كانػت مػف أىػـ أدكار الجامعػات كأبرزىػا ،لترسػيا مػف
خمليا ضركرة كجكدىا ،ككينكنتيا ،كاسياميا لحسـ الصراع الكطني كالحضارم الػذم يكاجػو الشػعب
الفمس ػػطيني نتيج ػػة لكجػ ػكده تح ػػت االح ػػتمؿ ،اض ػػم ع ػػف األى ػػداؼ المتع ػػارؼ عميي ػػا دكلي ػػا إلقام ػػة
الجامعات كىي :التعميـ الجامعي ،خدمة المجتمن ،كالبحث العممي ،كتسكيؽ ما حققو البحث العممي
مف نتائج عمع المستكل المحمي كاإلقميمي كالدكلي نالعاجز.)136 :2005 ،
معكقات الدراسات العميا في فمسطيف:
ألف التط ػكرات كالتغي ػرات الس ػريعة اػػي القػػرف الحػػادم كالعش ػريف تمقػػع بظمليػػا عمػػع الد ارسػػات
العميػػا ،كتفػػرض عمييػػا تحػػديات كبيػرة تسػػتكجب المكاجيػػة كتحمػػؿ المسػػؤكلية تحقيقػػا لمتنميػػة المرغػكب
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اييػػا ،كص ػكال إلػػع إطػػار النظػػرم لممسػػتكل الحضػػارم المنش ػكد ،اقػػد أرقػػع االرتقػػاء بػػالتعميـ العػػالي
كمخرجاتػ ػو  -عم ػػع ح ػػد سػ ػكاء  -ذات دكر أساس ػػي ا ػػي تحدي ػػد قد ارت ػػو عم ػػع تحقي ػػؽ أى ػػداؼ التنمي ػػة
الشاممة نالمنين.)27 :2002 ،
عمػػع الػػرغـ مػػف أف البحػػث ممػػثم ببػرامج الد ارسػػات العميػػا كم اركػػز البحػػث المختمفػػة يعتبػػر مػػف
اإلنجػػازات اليامػػة التػػي يفتخػػر بيػػا الشػػعب الفمسػػطيني إال أف ىػػذه التجربػػة يعكزىػػا الكثيػػر مػػف الجيػػد
كالكقت لكي تتبكأ مكانتيػا الطبيعيػة كاليامػة كػركف أساسػي مػف أركػاف التنميػة كالتطػكير اػي المجتمػن
الفمسطيني ،كذلػؾ نظػ انر لحداثػة ىػذه التجربػة ،كلتعرضػيا لمعديػد مػف األزمػات كالعقبػات القػاىرة ،كىػذا
كمو مرتبط بالمناخ العاـ الذم يعيشو الشعب الفمسطيني.
لقػػد كاكػػب ااتتػػاح ب ػرامج الد ارسػػات العميػػا اػػي الجامعػػات الفمسػػطينية العديػػد مػػف اإلشػػكاليات
الناتجػػة عػػف حداثػػة ىػػذه الب ػرامج كااتقارىػػا إلػػع البنيػػة التحتيػػة المزمػػة إلنجػػاح عمميػػة البحػػث العممػػي
ككػذلؾ عمكميػة األىػػداؼ التػي ينبغػػي ىػذه البػرامج لمكصػكؿ إلييػا ،األمػػر الػذم اسػػتدعع قيػاـ بعػػض
الباحثيف بتسميط الضكء عمع برامج الد ارسػات العميػا كجػزء مػف عمميػة البحػث العممػي ،كنػاقش ىػؤالء
الباحثيف أىداؼ كمقكمات كمعكقات البحث العممي كخمصكا إلع برامج مؤداىا إف البحث العممي اػي
امسػػطيف ال يػزاؿ كليػػدا يحبػكا كبأنػػو يحتػػاج إلػػع مزيػػد مػػف البحػػث كالعمػػؿ الػػدؤكب مػػف أجػػؿ الحصػكؿ
إلع أىميتيا ،ال تزاؿ قميمة كغير مركزة ،حيث أف عدد الدراسات التقييميف التػي تناكلػت ىػذا البرنػامج
ال تزيد عمع أصابن اليد الكاحدة ،حيث تناكلت قضايا جزئية كاقترحت حمكالن ليا
نعقؿ.)12 :2006 ،
يرل سرحاف ( )1997أف لمدراسات العميا تسعة معكقات لمبحث العممي كتشمؿ:
 -1عدـ كجكد سياسة كطنية لمبحث العممي.
 -2تكاار المراجن العممية كالدكريات المتخصصة المطمكبة لمبحث العممي.
 -3انعداـ أك شل األمكاؿ لمبحث العممي.
 -4عدـ تكاار مساعدم الباحثيف.
 -5عدـ تكاار الجك المناسب لمحث العممي.
 -6عدـ الترحيب بالعمماء الفمسطينييف العائديف.
 -7قمة عدد العامميف اي مجاؿ البحث العممي.
 -8مشكمة النشر العممي نام يكجد اي امسطيف مجمة عممية متخصصة ذا سمعة مراكعة.
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 -9االاتقػػار إلػػع التعػػاكف كالتنسػػيؽ كالتكامػػؿ بػػيف الجامعػػات الفمسػػطينية اػػي مجػػاؿ البحػكث العمميػػة
نسرحاف.)15-5 :1997 ،
كتتركز معكقات البحث العممي في الجامعات الفمسطينية ،في عدة أسباب ىي:
 -1أسباب تتعمؽ بالمعمكمات:
 عدـ تكاار الدكريات كالمجاالت المتخصصة.
 عدـ كجكد شبكة معمكمات كتقنية حديثة لدل المكتبات.
 انعداـ التنسيؽ بيف المكتبات كالجامعات لتكاير المصادر المزمة لمبحكث.
 -2أسباب تتعمؽ بالممارسات اإلدارية لمجامعات:
 عدـ تخصيص مكازنات لمبحث العممي.
 غياب الحكااز المادية كالمعنكية التي تشجن البحث العممي.
 عدـ انفتاح الجامعات عمع المؤسسات المحمية كالعالمية لدعـ األبحاث العممية.
 -3أسباب تتعمؽ بالنشر:
 عدـ تفعيؿ قانكف حماية حقكؽ المؤلؼ اي امسطيف.
 عدـ إجراءات متابعة التحكـ كالنشر مف قبؿ عمادات البحث العممي اي الجامعات.
 -4أسباب تتعمؽ بعضك التدريس:
 نقص ميارات البحث العممي. انشغاؿ عضك ىيئة التدريس باألعباء التدريسية الممقاة عمع عاتقو. حداثة البحث العممي ،كنقص المراجن العميمػة المتخصصػة ،كعػدـ كعػي المجتمػن العممػي اػيالتنمية الشاممة.
 عدـ كجدك أكلكيات ،كغياب استراتيجية التخطيط لتطكير البحث العممي لدل الجامعات. انشػػغاؿ الجامعػػات عػػف المسػػاىمة اػػي البح ػكث العمميػػة ،النشػػغاليا بالعمميػػة التعميميػػة نتيجػػةالزدياد أعداد طمبة الجامعات كؿ عاـ نالف ار.)151 :2002 ،
يمكػػف الق ػكؿ أف ىنػػاؾ معكقػػات أخػػرل تقػػؼ عائقػػا أمػػاـ التقػػدـ اػػي البحػػث العممػػي تتمثػػؿ اػػي
العراقي ػػؿ الت ػػي يض ػػعيا االح ػػتمؿ ا ػػي جمي ػػن االتجاى ػػات أم ػػاـ البح ػػث العمم ػػي ،كتطػ ػكير مؤسس ػػاتو
العمميػػة ،كضػػعؼ الػػدعـ كاإلمكانيػػات الماديػػة لمبح ػكث العمميػػة ،كقمػػة البح ػكث العمميػػة التػػي تتعمػػؽ
بقض ػػايا الد ارس ػػات العمي ػػا ،باإلض ػػااة إل ػػع ن ػػدرة المع ػػايير كاألدكات الدقيق ػػة لمتقػ ػكيـ المس ػػتمر لبػ ػرامج
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الد ارس ػػات العمي ػػا ،كرغ ػػـ ى ػػذه الظ ػػركؼ كالعراقي ػػؿ الت ػػي كض ػػعت أم ػػاـ عرب ػػة التعم ػػيـ ،إال أف الش ػػعب
الفمسػػطيني بالرادتػػو كعزيمػػة أبنائػػو اسػػتطاع أف يشػػؽ طريػػؽ العمػػـ ،كيبنػػي صػػركحان شػػامخة أال كى ػي
الجامعات التي تعتبر الدراسات العميا تتكيجان ليا.
كتمخص الباحثة إلع أف عمع الرغـ مف أىمية الدراسات العميا كدرىا البارز اػي تقػدـ المجتمػن
كالنيػػكض بػػو ،إال أف المشػػكمت التػػي يتعػػرض ليػػا طمبػػة الد ارسػػات العميػػا التػػي قػػد تػػؤدم بالطالػػب
االنحراؼ عف اليدؼ الحقيقي الذم مف أجمو التحؽ بيذه المرحمة اليامة التي قد تؤدم بو اي نيايػة
المطاؼ إلع الرسكب ،أك االنقطاع عف الدراسة ،أك الحصكؿ عمع دبمػكـ عػالي بسػبب ظػرؼ مػا قػد
يكػػكف اقتصػػاديا ،اجتماعيػػا ،شخصػػيا ،كقػػد تكػػكف لغي ػاب الفمسػػفة الكاضػػحة اػػي المجتمػػن كالبحػػث،
إضػ ػػااة لػ ػػذلؾ ضػ ػػعؼ البنيػ ػػة األساسػ ػػية كالبحثيػ ػػة ،قمػ ػػة اإلمكانػ ػػات المتػ ػػكارة كالمصػ ػػادر الضػ ػػركرية
كاألسػػاليب الحديثػػة كىػػذا مػػا قػػد يسػػبب ىػػد ار تعميميػػا اػػي الجامعػػات الفمسػػطينية اػػي مرحمػػة الد ارسػػات
العميا مما يؤثر سمبا عمع مدخمت كمخرجات العممية التعميمية.
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الفصؿ ال الث
الدراسات السابقة




أكنال  -دراسات عربية تناكلت اليدر التعميمي.



انيا  -دراسات أجنبية تناكلت اليدر التعميمي.
ن



ال نا  -تعقيب عاـ عمى الدراسات السابقة.
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تمييد:
تعرض الباحثة مجمكعة مف الدراسات السابقة ،ذات العمقػة بمكضػكع الد ارسػة الحاليػة ،كالتػي
ت ػػـ الحصػ ػكؿ عميي ػػا ،كت ػػـ اختي ػػار الد ارس ػػات الت ػػي تفي ػػد الباحث ػػة ا ػػي د ارس ػػاتيا ،كالمرتبط ػػة بمكضػ ػكع
الدراسة ،كذلمؾ مف أجؿ تحديد مكقػن الد ارسػة بالنسػبة ليػذه الد ارسػات السػابقة ،كمػدل االسػتفادة منيػا
اي اإلجراءات كاألدكات ،كاختيار عينة الدراسة ككذلؾ االستفادة منيا اي تفسير النتائج ،كتـ عرض
الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة كاقػ ػػا لمتػػػدرج التػػػاريخي مػ ػػف األحػػػدث إلػػػع األق ػػدـ ،كد ارسػ ػػات أجنبيػػػة ذات صػ ػػمة
بالمكضكع حيث اختمؼ البيئة العربية عف األجنبية.

أكنال  -الدراسات العربية:
أ -دراسات تتناكؿ اليدر التعميمي في المرحمة الجامعية األكلى:
 -1دراسػػة عكاشػػة ( ،)2016بعنػكاف" :عكامػػؿ تسػػرب طمبػػة قسػػـ الم ػػة اإلنجميزيػػة فػػي جػػامعتي
األزىر اإلسالمية كمقترحات عالجيا".
ى ػػدات إل ػػع الكش ػػؼ ع ػػف عكام ػػؿ التسػ ػرب طمب ػػة قس ػػـ المغ ػػة اإلنجميزي ػػة م ػػف ج ػػامعتي األزى ػػر
كاإلس ػػممية كمقترح ػػات عمجي ػػا ،كق ػػد اس ػػتخدمت الباحث ػػة الم ػػنيج الكص ػػفي التحميم ػػي ،أم ػػا مجتم ػػن
الدراسة ايتككف مف ن )347طالب كطالبة ،أما عينة الدراسة اقد بمغت ن )126بنسبة ن )9 ،52مػف
جامعة األزىر ،بينما بمغت العينة المتاحة مػف الجامعػة اإلسػممية ن )47بنسػبة ن )8 ،67كذلػؾ مػف
العاـ  2011إلع العاـ  2015مف الطمبة المتسربيف اي جػامعتي األزىػر كاإلسػممية اػي محااظػات
غزة.
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة ببناء استبانة تتككف مف ن )41اقرة مكزعة عمع عكامؿ
تسرب طمبة قسـ المغة اإلنجميزية ،كقد تـ التأكد مف صدؽ كثبات االستبانة ،كما قامت الباحثة بعقد
لقػػاء مجمكعػػة بؤريػػة نgroup

 ،)focusكذلػػؾ لمحص ػكؿ عمػػع بعػػض البيانػػات كقػػد تػػـ اسػػتخداـ

األسػاليب اإلحصػائية التكػ اررات كالنسػبة المئكيػة كاألكزاف النسػبية ،كالمتكسػطات الحسػابية كاالنحػراؼ
المعيارم ،كالكزف النسبي ،كمعامؿ سيبرماف.
كىذا تكصمت الدراسة إلى النتايج اآلتية:
 بمغت درجة تقدير عكامؿ تسرب طمبة المغػة اإلنجميزيػة لمحػكر العكامػؿ الشخصػية بػكزف نسػبعقدره ن )79.96كىي درجة متكسطة مف المكااقة.
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 بمغػت درجػة تقػدير عكامػػؿ تسػرب طمبػة المغػػة اإلنجميزيػة لمحػكر العكامػػؿ التعميميػة بػكزف نسػػبعقدره ن )78.16بدرجة متكسطة مف المكااقة.
 بمغػػت درجػػة تقػػدير عكامػػؿ تسػػرب طمبػػة المغػػة اإلنجميزيػػة لمح ػكر العكامػػؿ االجتماعيػػة بدرجػػةمتكسطة
 بمغػػت درجػػة تقػػدير عكامػػؿ تسػػرب طمبػػة المغػػة اإلنجميزيػػة لمح ػكر العكامػػؿ االقتصػػادية بدرج ػػةمتكسطة
 -2دراسػػػػة كحػػػػدة الدراسػػػػات المؤسسػػػػية ( ،)2011بعنػػػػكاف" :كاقػػػػع التسػػػػرب الطالبػػػػي بجامعػػػػة
البحريف".
ىدات إلع كاقن التسرب الطمبي بجامعػة البحػريف اعتبػا اير مػف العػاـ الد ارسػي 2001 /2000
كحتع العاـ الدراسي  ،2011/2010ككذلؾ التدني الدراسي كأسػبابو كطػرؽ عمجػو خػمؿ الفصػميف
الد ارسػػييف الثػػاني  ،2010/2009كاألكؿ  2011 ،2010مػػف كجيػػة نظػػر أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس،
تألفت عينة البحث مف ن )70طالبان ،حيث استخدـ الباحث المنيج الكصػفي ،كلتحقيػؽ ىػدؼ البحػث
تـ بناء استبانة تشمؿ ن )50اقرة ،كقد تػـ التأكػد مػف صػدؽ كثبػات االسػتبياف ،كمػف ثػـ تطبيقػو عمػع
عينة البحث ،استخدـ الباحث معادلة كركنباخ كالنسبة المئكية ككسائؿ إحصائية.
كقد تكصمت الدراسة إلى النتايج التالية:
 أف نسػػب التسػػرب الطمبػػي اػػي جامعػػة البح ػريف أهقػػؿ بكثيػػر مػػف مثيمتيػػا ،بالجامعػػات الخميجيػػةكالعربيػػة األخػػرل ،كقريبػػة مػػف نسػػب التسػػرب اػػي الجماعػػات البريطانيػػة ،ابينمػػا تشػػمؿ جامعػػة
أكسفكرد الجامعة األهقؿ اي العالـ اي نسب التسرب الطمبي مف ن.)%10
 يمثؿ متكسط نسب التسرب الطمبي اي الجامعة البريطانية كااة مػف ن ،)%6.50كىػذه النسػبةقريبػػة إلػػع حػػد كبيػػر مػػف نسػػبة التسػػرب اػػي جامعػػة البحػريف اػػي الكقػػت الػراىف مػػف ن،)%6.76
كأعمع حتع مف متكسط نسب التسرب اي جامعة البحريف اي الفترة مف عاـ  2000كحتع عاـ
 2011ن .)%5.66كىػػذا األمػػر يػػدعك إلػػع التفػػاؤؿ مػػف عػػدـ انتشػػار ىػػذه الظػػاىرة ،كأف ظػػاىرة
التس ػػرب الطمب ػػي م ػػا ازل ػػت تح ػػت الس ػػيطرة ا ػػي جامع ػػة البحػ ػريف ،كبالتب ػػاع بع ػػض اإلجػ ػراءات
كالتكصيات التي تكصي بيا ىذه الدراسة ،يمكف خفض ىذه النسبة كما ىك عميو ااف.
 كما بينت النتائج أف أىـ العكامؿ التي تؤدم إلع التسرب الطمبي مف الجامعة مف كجيػة نظػرأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ،ىػػي العكامػػؿ المتعمقػػة بالطالػػب نفسػػو ،كأىميػػا عػػدـ قػػدرة الطالػػب عمػػع
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تنظػػيـ كقتػػو بالشػػكؿ المناسػػب ،بينمػػا كانػػت أىػػـ العكامػػؿ مػػف كجيػػة نظػػر الطمبػػة المفص ػكليف
كالمنذريف أكاديميا ،ىي العكامؿ المتعمقة بنظػاـ التقػكيـ كاالمتحانػات ،كأىميػا غيػاب االختبػارات
التشخيصية التي تحدد مشكمت الطالب التعميمية.
كقد أكصت الدراسة بضركرة:
 إعادة النظر اي نظاـ التحكيؿ بيف البرامج األكاديمية كبيف الكميات. -3دراسة بافطكـ ( ،)2010بعنكاف" :أسباب تسػرب الطمبػة مػف قسػـ الم ػة اإلنجميزيػة فػي كميػة
التربية".
ىدات التعرؼ إلع أسباب تسرب الطمبة مف قسـ المغػة اإلنجميزيػة اػي كميػة التربيػة مػف كجيػة
نظر الطمبة أنفسيـ اي الجميكرية اليمنية.
تألفت عينة البحث مف ن )50طالبان ،كلتحقيؽ ىدؼ البحث تـ بنػاء اسػتبانة تشػمؿ ن )48اقػرة
مكزعػػة عمػػع مجػػاالت أسػػباب التسػػرب األربعػػة كىػػي :نالمقػػررات العمميػػة ،األسػػتاذ الجػػامعي ،تق ػكيـ
الطال ػػب ،ص ػػدؽ الطال ػػب) ،كاس ػػتخدـ الباح ػػث الم ػػنيج الكص ػػفي ،كق ػػد ت ػػـ التأك ػػد م ػػف ص ػػدؽ كثب ػػات
االسػػتبياف ،كمػػف ثػػـ تطبيقػػو عمػػع عينػػة البحػػث ،اسػػتخدـ الباحػػث معادلػػة كركنبػػاخ كمعادلػػة الكسػػط
المرجل ،كالكزف المئكم كالنسبة المئكية ككسائؿ إحصائية.
كقد تكصمت الدراسة إلى النتايج التالية:
 بمغ عدد المتسربيف مػف طمبػة كميػة التربيػة بجامعػة حضػرمكت خػمؿ عػاـ  2010ن )%42مػفقسػػـ المغػػة اإلنجميزيػػة كىػػذا العػػدد ممح ػكظ لكجػكد أسػػباب حقيقػػة قص ػكر ممح ػكظ ح ػكؿ المقػػررات
العممية ،كاألستاذ الجامعي ،كتقكيـ الطمبة ،كالطالب الجامعي ،حيث يشكؿ ىػذا القصػكر أسػبابان
كاضحة إلع تسرب الطمبة.
 كاقترحت إجراء بحكث مماثمة لمبحث الحالي اي اختصاصات كمراحؿ جامعية أخرل. -4دراسة خميفات كالقضاة ( ،)2010بعنكاف" :اليدر التعميمي في جامعة مؤتة".
ى ػػدات إل ػػع الكش ػػؼ ع ػػف حج ػػـ الي ػػدر التعميم ػػي الكم ػػي اػ ػي جامع ػػة مؤت ػػة لألعػ ػكاـ الد ارس ػػية
ن ،)2004/2005ن )2008/2009مػػف كجيػػة نظػػر الطمبػػة ،تألفػػت عينػػة البحػػث مػػف ن،)15247
كلتحقيؽ ىدؼ البحث تـ بناء استبانة تشمؿ ن )50اقرل ،كقد تـ التأكد مف صدؽ كثبات االستبياف،
كمف ثـ تطبيقو معادلة كركنباخ ،كالكزف المئكم ،كالنسبة المئكية ككسائؿ إحصائية.
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كقد تكصمت الدراسة إلى النتايج التالية:
 أف نسػػبة اليػػدر التعميمػػي اػػي جامعػػة مؤتػػة ىػك ن )%22.75كىػػي نسػػبة مرتفعػػة ممػػا يسػػتكجبعمػػع الجامعػػة االنتبػػاه ليػػذه الظػػاىرة كالعمػػؿ عمػػع معالجتيػػا لمػػا لػػو مػػف ثػػار سػػمبية تتمثػػؿ اػػي
استنزاؼ مكارد الدكلة كمكارد أكلياء األمكر كبالتػالي يػؤدم إلػع ارتفػاع تكمفػة الطالػب الجػامعي،
كما يعنيو ذلؾ مف تدني الكفاءة اإلنتاجية لمجامعة.
 كتتفؽ ىذه النتائج من نتائج دراسة لعبد القادر كالتػي أشػارت إلػع أف نسػبة اإلىػدار معبػرة عنيػابالتسرب كالتأخر اي التخرج عف الحد األدنع تت اركح بػيف ن )%20-%68كأف نسػبة المتػأخريف
عػػف التخػػرج كالمتسػربيف اػػي جامعػػة الممػػؾ عبػػد العزيػػز ن ،)%50.5كاػػي جامعػػة الممػػؾ ايصػػؿ
ن.)%68
 إف المفصكليف أكاديميان يمثمكف خمس عدد الخريجيف خمؿ الفترة الدراسية. إف حجـ اليدر بيف الطمب أكثر منو بيف الطالبات ،كأف نسبة اليدر اي الكميات العممية أعمعمنو اي الكميات اإلنسانية.
كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات أىميا:
 تشكيؿ لجنة متخصصة اي الجامعة تناط بيا ميمة متابعة اليدر التعميمي كسبؿ الحد منو. استحداث كحدة إدارية اي عمادة شؤكف الطمبة تككف ميمتيا بحث كدراسة مشكمت الطمبة. العمؿ عمع تقميؿ الفجكة التي يكاجيػا الطالػب سػكاء أكانػت بسػبب انتقػاليـ مػف التعمػيـ المدرسػيإلع التعمػيـ الجػامعي ،أك انتقػاليـ مػف بيئػتيـ المحميػة إلػع بيئػة الجامعػة ،إذ أشػارت النتػائج إلػع
أف نسبة اليدر التعميمي تزداد عند إقميـ الشػماؿ ثػـ إقمػيـ الكسػط مػن العمػـ أف جامعػة مؤتػة تقػن
اي إقميـ الجنكب.
 إجػراء لقػػاءات دكريػػة بػػيف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كالطمبػػة بيػػدؼ التكجيػػو كاإلرشػػاد كممػػا يتطمػػبخفض أعداد الطمبة بالنسبة لعضك ىيئة التدريس.
 ككف الطمبة القادميف مف مناطؽ بعيدة يضطركف لمسكف بعيدان عف أىميػـ ،لػذلؾ البػد مػف زيػادةالتكاصػػؿ معيػػـ مػػف قبػػؿ عمػػادة شػػؤكف الطمبػػة بيػػدؼ الحػػد مػػف ظ ػاىرة الغربػػة التػػي يمكػػف أف
يشعركا بيا.
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كقد أكصت الدراسة إلى مجمكعة مف المقترحات أىميا:
 أىمية إجراء دراسات مقارنة تقارف بيا ظاىرة اليدر التعميمي بيف الجامعات الحككمية مف جيةكالجامعات الخاصة مف جية أخرل.
 -5دراسػػػػة حكػػػػيـ ( ،)2007بعنػػػػكاف" :ظػػػػاىرة التسػػػػرب الدراسػػػػي بكميػػػػات المعممػػػػيف (العكامػػػػؿ
كاألسباب)".
ىدات التعرؼ إلع العكامػؿ كاألسػباب التػي أدت إلػع ظػاىرة التسػرب اػي كميػات المعممػيف اػي
مكػة المكرمػػة كاختصػػر البحػػث عمػع الطػػمب المتسػربيف عػػاـ  2004/2003عػػاـ 2005 / 2004
كاشتممت عينة الد ارسػة عمػع عػدد ن )70طالبػا مػف جممػة الطػمب المتسػربيف كعػددىـ ن )101طالبػان
مػػف جميػػن التخصصػػات كمتكسػػط المعػػدؿ التراكمػػي ألا ػراد العينػػة كػػاف أقػػؿ مػػف ن )2.5اسػػتخدمت
الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي كتصػػميـ اسػػتبانة لجميػػن البيانػػات مػػف عينػػة البحػػث كقػػد تػػـ التأكػػد
مػػف صػػدؽ كثبػػات االسػػتبياف كمػػف تػػـ تطبيقػػو عمػػع عينػػة البحػػث اسػػتخدـ الباحػػث معادلػػة كركنبػػاخ
كالكزف المئكم كالنسبة المئكية ككسائؿ إحصائية.
كقد تكصمت الدراسة إلى النتايج التالية:
بمػػغ عػػدد المتس ػربيف مػػف كميػػة المعممػػيف اػػي مكػػة المكرمػػة خػػمؿ عػػاـ ن )2003-2004ىػػـ
ن )%5مف إجمالي عدد طمب الكمية البالغ عددىـ ن1600طالب).
كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكع مف التكصيات أىميا:
 إعداد برامج إرشادية كتدريبية اي عادات االستذكار. البد مف األخذ بعيف االعتبار المعدؿ التراكمي لمطالب عند تسجيؿ الطمػب لمسػاعات التػي يريػددراستيا اي الفصؿ األكؿ.
 ضركرة تكثؼ جمسػات اإلرشػاد األكػاديمي مػن الطػمب مثػؿ تسػجيؿ لمػكاد الفصػؿ الد ارسػي ،إفيتضمف كؿ مقرر مف الميارات األساسية المزـ تكاارىا اي الطالب لتعمـ المادة بسيكلة كيسر.
 ضركرة عقد لقاءات تربكية يك نما مف كؿ شير عمع األقؿ يقكـ بيا كؿ مػف أقسػاـ نالتربيػة كعمػـال ػ ػ ػػنفس المن ػ ػ ػػاىج كط ارئ ػ ػ ػػؽ الت ػ ػ ػػدريس ،كتكنكلكجي ػ ػ ػػا التعم ػ ػ ػػيـ) ،ي ػ ػ ػػتـ ايي ػ ػ ػػا اس ػ ػ ػػتعراض الط ػ ػ ػػرؽ
كاالستراتيجيات الحديثة اي التدريس.
 عنػد تسػػجيؿ الطالػػب لمسػػاعات التػػي يريػػد أف يدرسػػيا اػػي الفصػػؿ الد ارسػػي البػػد أف تضػػن الكميػػةاي االعتبار المعدؿ التراكمي السابؽ ككذلؾ درجة اختبػار القػدرات أم ضػركرة أف تضػن الكميػة
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حد اقصع لعدد الساعات عمع حسب المعدؿ التراكمػي السػابؽ لمطالػب حيػث أف جميػن البمػداف
التػػي تأخػػذ بنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة ت ػربط زيػػادة السػػاعات األسػػبكعية لمطالػػب عػػف حػػد معػػيف
بقدراتو كمعدلو التراكمي اي المستكيات السابقة.
 -6دراسة محمكد ( ،)2004بعنكاف" :كاقع جكدة ككفاءة برنامج الدراسات العميا في كمية التربية
بجامعة حمكاف".
ىدات التعرؼ إلع العكامؿ المؤثرة اي مستكل تمػؾ الكفػاءة ،كاسػتخدـ الباحػث الػنيج الكصػفي
التحميمي ،كاالستبانة كأداة لمدراسة ،حيث قاـ بتطبيقيا عمع ن )228مف أعضاء ىيئة التدريس.
كق ػػد أظي ػػرت الد ارس ػػة كجػ ػكد اختما ػػات دال ػػة ب ػػيف أراء عين ػػة الد ارس ػػة بش ػػأف بع ػػض العكام ػػؿ
المسؤكلة عف انخفاض مستكل كفاءة الدراسات العميا ،كما أشارت إلع كجػكد اػركؽ اػي ااراء تعػزل
إلع اختماات الشعبة التي يدرس اييا الطالب ،كمستكل سنكات الدراسة ،ككشػفت الد ارسػة عػف أبػرز
العكامػػؿ التػػي تػػؤدم إلػػع انخفػػاض الكفػػاءة الداخميػػة التػػي كػػاف أعمىػػا نمشػػكمت النظػػاـ اإلدارم)،
كاخػػتمؼ معػػايير التق ػكيـ ب ػػاختمؼ خب ػرة أعضػػاء ىيئ ػػة التػػدريس ،كعػػدـ انتظ ػػاـ الد ارسػػة اػػي بداي ػػة
البرنامج.
كأكص ػػت الد ارس ػػة بض ػػركرة تنس ػػيؽ إع ػػداد برن ػػامج الد ارس ػػات العمي ػػا بالجامع ػػة كاإلشػ ػراؼ عم ػػع
تنفيذىا ،لمكصكؿ إلع الكفاءة الداخمية ،كتخطيط المناىج عمع أسس تربكية حديثة.
 -7دراسة مبارؾ ،كالحار ي ،ككيس ( )2000بعنكاف" :األسباب الكامنة كراء ظاىرتي الرسكب
كالتسرب في جامعة أـ القرل".
ىػػدات التعػػرؼ إلػػع األسػػباب الكامنػػة كراء ظػػاىرتي الرس ػكب كالتسػػرب اػػي جامعػػة أـ القػػرل
كاختصػػر البحػػث عمػػع الطػػمب المتس ػربيف لألع ػكاـ الد ارسػػية  1987حتػػع  .1996كاشػػتممت عينػػة
الد ارسػة عمػػع عػدد ن )7700طالبػػا مػف جممػػة الطػػمب المتسػربيف كعػػددىـ ن )101طالػب مػػف جميػػن
التخصصات كمتكسط المعدؿ التراكمي ألاراد العينة كػاف اقػؿ مػف ن )2مػف ن .)5اسػتخدمت الد ارسػة
المنيج الكصفي التحميمي كتصميـ استبانة لجمن البيانات مف عينة البحث.
كقػػد تػػـ التأكػػد مػػف صػػدؽ كثبػػات االسػػتبياف ،كمػػف ثػػـ تطبيقػػو عمػػع عينػػة البحػػث ،كاسػػتخدـ
الباحث معادلة كركنباخ ،كالكزف المئكم ،كالنسبة المئكية ككسائؿ إحصائية.
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كقد تكصمت الدراسة إلى النتايج التالية:
 عػ ػػدـ إمكانيػ ػػة اختيػ ػػار التخصػ ػػص المناسػ ػػب مػ ػػف قبػ ػػؿ الطػ ػػمب يػ ػػؤدم بيػ ػػـ إلػ ػػع د ارسػ ػػة م ػ ػكادكمكضكعات قد ال تتكااؽ من ميكليـ كاستعداداتيـ كقدراتيـ.
 االنشغاؿ بتاميف مستمزمات الحياة كالسكف. غياب دكر التكجيو كاإلرشاد اي تككيف مفاىيـ صحيحة عف الدراسة الجامعية. نقص القدرة المالية لمطالب بما يؤدم إلع انشغالو بممارسة مينة ما كتركة لمدراسة. بمغت نسبة الخريجيف ن ،)%62.6ايما بمغت المتسربيف ن.)%37.4 بمغ متكسط مدة الدراسة لمخريج الكاحد ن )4.19سنكات. بمغ معامؿ الكفاءة ن.)71.6 بمغ معامؿ المدخمت إلع المخرجات ن.)1.39 بمغت نسبة السنكات الميدرة بسبب الرسكب كالتسرب ن.)%38.4 -8دراسة داكد ( ،)1995بعنكاف" :اتجاىات طمبة جامعة النجاح الكطنية المتأخريف دراسيا نحك
عكامؿ اإلىدار التعميمي الجامعي الخمسة".
ىدات إلع التعرؼ عمع اتجاىات طمبة جامعة النجػاح الكطنيػة المتػأخريف د ارسػيا إلػع عكامػؿ
اإلى ػػدار التعميم ػػي الج ػػامعي الخمس ػػة :نالشخص ػػية ،األسػ ػرية ،االجتماعي ػػة كاالقتص ػػادية ،التربكي ػػة،
السياسية) ،كايجاد تأثيرىا عمػع كػؿ مػف الجنسػيف نذكػر ،أنثػع) ،كالتخصػص نكميػات عمميػة ككميػات
إنسانية) كمكاف اإلقامة نمدينة ،قرية ،مخػيـ) كمػدم تػأثير ذلػؾ عمػع اتجاىػات طمبػة جامعػة النجػاح
الكطنية نحك عكامؿ اإلىدار التعميمي ،كلتحقيؽ ىذه األىداؼ اتبن الباحث المنيج الكصفي كطبقػت
طالبا كطالبة.
استبانة عمع عينة الدراسة البالغ عددىا ن )131ن
كقد تكصمت الدراسة إلى النتايج التالية:

 أكػػد الطمبػػة بغػػض النظػػر عػػف جنسػػيـ كتخصصػػيـ كمكػػاف إقػػامتيـ عمػػع أف العكامػػؿ السياسػػيةكػػاف ليػػا التػػأثير األكبػػر كاألكؿ عم ػع اإلىػػدار التعميمػػي اػػي الجامعػػة ،كقػػد احتمػػت االنتفاضػػة،
كاغمؽ الجامعة القسرم مف قبؿ السمطات اإلسرائيمية األىمية األكلع مف بيف العكامؿ السياسية
مف حيث تأثيرىا عمع تسرب الطمبة كتأخرىـ دراسيا بالنسبة ن.)%66.4
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 أكد الطمبة بغض النظػر عػف جنسػيـ كتخصصػيـ كمكػاف إقػامتيـ عمػع أف الحالػة النفسػية كػافليػػا التػػأثير األكبػػر عمػػع تسػػرب الطمبػػة كتػػأخرىـ د ارسػػيا مػػف بػػيف العكامػػؿ الشخصػػية لمزدىػػار
التعميمي.
 احتؿ عامؿ تحمؿ مسؤكلية األسرة المرتبػة األكلػي بػيف العكامػؿ األسػرية مػف حيػث التػأثير عمػعاإلىدار التعميمي اي الجامعة بنسبة ن.)%72.5
 كػ ػػاف لعػ ػػاممي الكسػ ػػب المػ ػػادم ،كس ػ ػكؽ العمػ ػػؿ التػ ػػأثير األكبػ ػػر مػ ػػف بػ ػػيف العكامػ ػػؿ االجتماعيػ ػػةكاالقتصػػادية عمػػع تسػػرب الطمبػػة كتػػأخرىـ د ارسػػيا مػػف كجيػػة نظػػر الطمبػػة بغػػض النظػػر عػػف
جنسيـ كتخصصيـ كمكاف إقامتيـ باستثناء طمبة المخيمات حيث أبدكا مػيم نحػك عامػؿ القمػؽ
االجتماعي.
كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات ،أىميا:
 إيجػػاد مركػػز إرشػػاد نفسػػي اػػي الجامعػػة لعػػمج الت ػكترات كاالنفعػػاالت النفسػػية التػػي يعػػاني منيػػاالطمبة.
 تكسين كتطكير مكتبة الجامعة كايجاد المكتبة الخاصة بكؿ كمية. تأسيس مركز لبحكث الطمبة بالجامعة ليقكـ بميمة متابعة الطمبة المتسربيف كالمتخمفيف دراسيا. تشكيؿ لجنػة اػي الجامعػة تكػكف ميمتيػا إيجػاد الكسػائؿ الممئمػة السػتبقاء الطمبػة اػي الجامعػة،كذلؾ عف طريؽ تحسيف األكضاع التعميمية.
 -9دراسة عبد القادر ( ،)1993بعنكاف" :عكامؿ اإلىدار في التعميـ الجامعي في المممكة العربية
السعكدية".
ىدات الدراسة إلع معراة حجـ اإلىدار اي التعميـ الجامعي اي المممكة العربية السػعكدية اػي
الفت ػرة ن ،)1974-1980كالكشػػؼ عػػف اىػػـ العكامػػؿ المرتبطػػة بظػػاىرة اإلىػػدار كمػػا يتصػػكرىا أا ػراد
العينػػة الػػذيف تمثم ػكا اػػي أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس العػػامميف كالطمبػػة المتخمفػػيف بالد ارسػػة الجامعيػػة اػػي
مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي بالمنطقػػة الشػرقية اػػي المممكػػة كلتحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ اتبػػن الباحػػث المػػنيج
الكصفي مطبقا استبانة عمي عينة قكاميا ن )600طالبػا كطالبػة كعضػك ىيئػة تػدريس ،كقػد تضػمنت
االستبانة ن )78اقرة مكزعة عمع أربعة عكامؿ نالذاتية ،األسرية ،االجتماعية كاالقتصادية كالتربكية.
كقػػد تػػـ التأكػػد مػػف صػػدؽ كثبػػات االسػػتبانة ،كمػػف ثػػـ تطبيقػػو عمػػي عينػػة البحػػث ،كاسػػتخداـ
الباحث معادلة كركنباخ ،كالكزف المئكم ،كالنسبة المئكية كسائؿ إحصائية.
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كقد تكصمت الدراسة إلى النتايج التالية:
 إف نسػػبة المتس ػربيف مػػف الكميػػات العمميػػة نالعمػػكـ ،الطػػب ،اليندسػػة) تت ػراكح مػػا بػػيف ن-%45 ،)%68بينما تراكحت نسبة المتسربيف مف الكميات النظرية ما بيف ن.)%45-%20
ب-دراسات تتناكؿ اليدر التعميمي لمدراسات العميا:
 -1دراسة الحكلي ،شمداف ( ،)2012بعنكاف" :أسباب اليدر التربكم بيف طمبة الدراسات العميا
في الجامعة اإلسالمية ب زة كسبؿ عالجيا".
ىػػدات التعػػرؼ إلػػع أسػػباب اليػػدر التربػكم بػػيف طمبػػة الد ارسػػات العميػػا اػػي الجامعػػة اإلسػػممية
بغزة ككضن العمج المناسب ليا كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي كبمغت عينة الدراسة  56طالػب
طالبػ ػا كطالب ػػة ا ػػي
كطالب ػػة يش ػػكمكف نس ػػبة  %20م ػػف نس ػػبة المجتم ػػن الكم ػػي المكػ ػكف م ػػف ن )333ن

الدراسات العميا اي الجامعة اإلسممية بغزة ممف انقطعكا عف الدراسة صمـ الباحثػاف اسػتبانة مككنػة
مػػف  42اق ػرة مكزعػػة عمػػع أربعػػة مجػػاالت كتكصػػمت الد ارسػػة لمنتػػائج ااتيػػة إلػػع أف أكثػػر األقسػػاـ
المنقطعيف عف الدراسة ىػـ طػمب قسػـ إدارة األعمػاؿ بكميػة التجػارة كيميػو قسػـ العقيػدة بكميػة أصػكؿ
ال ػػديف كال ػػع أف األس ػػباب االقتص ػػادية م ػػف أكث ػػر األس ػػباب الت ػػي أث ػػرت س ػػمبان عم ػػع مكاص ػػمة الطمب ػػة
لد ارسػػتيـ العميػػا تمييػػا األسػػباب التعميميػػة االشخصػػية كاتضػػل عػػدـ كجػكد اػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية
تعػزل لمتغيػر الجػنس كالمعػػدؿ التراكمػي كيبػيف عػػدـ كجػكد اػركؽ ذات داللػػة إحصػائية تعػزل لمتغيػػر
الكمية نإنسانية ،عممية).
كقد تكصمت الدراسة لمجمكعة تكصيات:
 ضػػركرة العمػػؿ عمػػع مسػػاعدة طمبػػة الد ارسػػات العميػػا لمتغمػػب عمػػع مشػػكمتيـ الماليػػة ايمػػا يتعمػػؽبالرسكـ الجامعية مف خمؿ تكاير المنل كالقركض كتقسيط الرسكـ.
 مساعدة الكميػة اػي التغمػب عمػع مشػكمة اختيػار مكضػكع الد ارسػة بشػركع األقسػاـ بالعػداد خػرائطبحثية كتكجيييـ إلع قضايا كمشكمت المجتمن التي تحتاج إلع بحث ككضػن الحمػكؿ المناسػبة
ليـ.
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 -2دراسػة عقػػؿ ( ،)2005بعنػكاف" :المشػػكالت الدراسػية التػػي تكاجػو طمبػػة الدراسػات العميػػا فػػي
الجامعة اإلسالمية كسبؿ الت مب عمييا".
ىدات التعرؼ إلع المشكمت الدراسية التي تكاجو طمبة الدراسات العميا كسبؿ التغمػب عمييػا،
كمعراة أثر كؿ مف الجنس كالكمية كالتفرغ لمدارسة عمع ىػذه المشػكمت ،كتككنػت عينػة الد ارسػة مػف
طالبا كطالبة تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف مجتمػن الد ارسػة األصػمي مػف طمبػة الد ارسػات
ن )105ن
العمي ػػا م ػػف الجامع ػػة اإلس ػػممية ال ػػذيف اعتم ػػدت خط ػػتيـ ل ػػدم عمػ ػادة الد ارس ػػات العمي ػػا حت ػػي أكتػ ػكبر

طالبا كطالبة ،كاستخداـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي مف خمؿ
ن )2004البالغ عددىـ ن )156ن

تطبيؽ استبانة كاحدة تتككف مف ن )51اقرة مكزعة عمع أربعة مجاالت كىػي :المشػكمت األكاديميػة

كاإلدارية كاالجتماعية كاالقتصادية كالنفسية ،أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة اإلسممية ،كمػف خػمؿ
نتػػائج الد ارسػػة تبػػيف أف ترتيػػب المشػػكمت الد ارسػػية التػػي تكاجػػو طمبػػة الد ارسػػات العميػػا اػػي الجامعػػة
اإلسممية جاء عمى النحك التالي:
 المرتبة األكلى :مجاؿ المشكمت االجتماعية كاالقتصادية ن.)88.4
 المرتبة ال انية :مجاؿ المشكمت اإلدارية ن.)68
 المرتبة ال ال ة :مجاؿ المشكمت األكاديمية ن.)86.864
 المرتبة الرابعة :مجاؿ المشكمت النفسية ن.)66.044
ايمػ ػ ػػا كانػ ػ ػػت الدرجػ ػ ػػة لممشػ ػ ػػكمت الكميػ ػ ػػة كبي ػ ػ ػرة حيػ ػ ػػث بمغػ ػ ػػت النسػ ػ ػػبة المئكيػ ػ ػػة لمسػ ػ ػػتجابة
ن )%71.112كمػػا تب ػػيف م ػػف نت ػػائج الد ارسػػة ع ػػدـ كجػ ػكد ا ػػركؽ ذات داللػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل
الداللة اي تقدير متكسط درجات أاراد العينة بالنسبة لممشكمت الدراسية التػي تكاجػو طمبػة الد ارسػات
العميا اي الجامعة اإلسممية تعزل لمتغير الجنس كالتفرغ لمدراسة كلمتغير الكمية.
خمص الباحث إلى مجمكعة مف التكجييات منيا:
 -1االىتماـ بربط البرامج الدراسات العميا بالخطط التنمكية لممجتمن مف حيث األىداؼ كالسياسػات
كمقػ ػػدار الحاجػ ػػة إلػ ػػع تمػ ػػؾ الب ػ ػرامج كالم ػ ػكاد الد ارسػ ػػية كطبيعػ ػػة الرسػ ػػائؿ الجامعيػ ػػة كمخرجاتيػ ػػا
باإلضااة إلع تمكيؿ برامج الدراسات العميا.
 -2تخفيض تكمفة الدراسات العميا مف خمؿ مجمكعة مف اإلجراءات عمع اعتبار أف عممية تػدريب
كتأىيػؿ بػاحثيف عمػع شػتع مجػاالت العمػكـ ىػك ىػدؼ تسػعع إليػو الجامعػة كتعمػؿ بالتعػاكف مػػن
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الق ػكل الحيػػة اػػي داخػػؿ المجتمػػن الفمسػػطيني كخارجػػو عمػػع دعػػـ كتشػػجين الكفػػاءات مػػف أبنػػاء
الشعب الفمسطيني ليككنكا حجر الزاكية اي بناء نيضة ىذا الشعب.
 -3االىتم ػػاـ بتػ ػكاير ج ػ ػك م ػػف الثقػ ػػة ب ػػيف طمبػػػة الد ارس ػػات العميػػػا كاإلدارة م ػػف جي ػػة كبي ػػنيـ كبػػػيف
المحاضريف كالمشرايف مػف جيػة أخػرل كاالىتمػاـ بطمبػة الد ارسػات العميػا كاشػعاره بأىميػة الػدكر
الذم يقكـ بو كالمياـ الممقاة عمع عاتقو بعد تخرجو كجزء مف النخبة المجتمعية.
 -4اعتمػػاد مجمكعػػة مػػف الد ارسػػات التػػي تعنػػي بتقيػػيـ كتطػكير بػرامج الد ارسػػات العميػػا ،عمػػع أ ٍف تػػتـ
بشكؿ دكرم تيدؼ ىذه الدراسات إلع الكقكؼ عمع مكاطف الضعؼ كالقػكة اػي بػرامج الد ارسػات

العميا كتقديـ الحمكؿ العممية لممشكمت التي تعترض سبؿ تحقيؽ األىداؼ عمع أكمؿ كجو.
 -3دراسػػػة ع مػػػاف ( ،)2000بعنػػػكاف" :مشػػػكالت طمبػػػة الدراسػػػات العميػػػا فػػػي جامعػػػات الضػػػفة
ال ربية".
ىدات التعرؼ إلع مشكمت طمبة الدراسات العميػا بجامعػات الضػفة الغربيػة ،اسػتخدـ الباحػث
المنيج الكصفي التحميمي ،كقد أجريت الد ارسػة عمػع عينػة قكاميػا ن )235طالبػان كطالبػة بكاقػن تمثيػؿ
طالب ػا كطالػػب ،مسػػجميف اػػي ب ػرامج الد ارسػػات العميػػا
ن )%15مػػف مجتمػػن الد ارسػػة البػػالغ ن )1560ن

ن ،)1999/1998كمعراة كؿ مف اثر الجنس ،العمر ،الحالة االجتماعية ،الكمية ،المعدؿ الد ارسػي،
العمؿ كالدخؿ ،التخصص اي الثانكية العامة كالجامعة عمع ىذه المشكمت كقػد قػاـ الباحػث بالعػداد
استبانة لقياس المشكمت الدراسية لطمبة الدراسات العميػا ،حيػث تككنػت مػف ن )84اقػرة مكزعػة عمػع
خمس مجاالت ىي :األكاديمي ،اإلدارم ،االقتصادم ،االجتماعي ،كالنفسي ،كأظيرت النتايج أف:
 -1ترتيػ ػػب مجػ ػػاالت المشػ ػػكمت كػ ػػاف :المجػ ػػاؿ اإلدارم ن ،)%74المجػ ػػاؿ االقتصػ ػػادم ن،)%73
المجاؿ األكاديمي ن ،)%69المجاؿ االجتماعي ن ،)%63المجاؿ النفسي ن.)%56
 -2تكجػػد اػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية لمشػػكمت طمبػػة الد ارسػػات العميػػا اػػي الضػػفة الغربيػػة تعػػزم
لمتغيػػر الج ػنس لصػػالل الػػذككر اػػي المجػػاالت ناإلداريػػة ،االقتصػػادية ،االجتماعيػػة) ،كلصػػالل
اإلناث اي مجاؿ المشكمت النفسية ،كايما يتعمػؽ بمجػاؿ المشػكمت األكاديميػة كالدرجػة الكميػة
لممشكمت لـ تكف الفركؽ دالة إحصائية.
 -3ثمة اركقنا ذات داللة إحصائية لمشكمت طمبة الدراسات العميا اي الضفة الغربية تعزم لمتغيػر
الحالة االجتماعية لصالل غير المتزكجيف.
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 -4ثمػػة اركقػػا ذات داللػػة إحصػػائية لمشػػكمت الطمب ػػة الد ارسػػات العميػػا اػػي الضػػفة الغربيػػة تع ػػزم
لمتغيػػر الػػدخؿ الشػػيرم لصػػالل الطمبػػة الػػذيف يزيػػد دخميػػـ عػػف  200دينػػار اردنػػي اػػي المجػػاؿ
المشكمت األكاديمية ،اإلدارية ،النفسية.
كخمص الباحث إلى مجمكعة مف التكصيات أىميا:
 -1التركيػػز عمػػع ربػػط أىػػداؼ الد ارسػػات العميػػا بأىػػداؼ التنميػػة ،كحاجػػة المجتمػػن ،كتكجيػػو البحػكث
لخدمة البيئة المحمية.
 -2مراجعػػة أىػػداؼ الد ارسػػة العميػػا بػػيف الحػػيف كااخػػر ،كاش ػراؾ ممثمػػيف لقطاعػػات اإلنتػػاج كمثقفػػيف
كمختصيف تربكييف.
 -3تطكير عمؿ المكتبات كتمديد اترة الدكاـ كتزكيدىـ بالدكريات بانتظاـ.
 -4دراسة األسكد ( ،)1995بعنكاف" :المشكالت الدراسية كالنفسية كاالجتماعية لطمبة الدراسػات
العميا بعيد الخرطكـ لم ة العربية".
ىدات التعرؼ إلع المشكمت العميا بمعيد الخرطكـ لمغة العربية ،كتككنت عينة الد ارسػة مػف
ن )53طالب كطالبة ،كقد استخدـ المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدـ استبانة ،ككػاف مػف أىػـ نتػائج
الدراسة:
 -1جاءت النتائج الدراسية اي المرتبة األكلع كنسبتيا المئكية ىي ن.)%39.43
 -2جاءت المشكمت الدراسية لمطمب السكدانييف المقيميف حسػب ترتيبيػا :قمػة المسػاعدات الماليػة
ن ،)%94.83قمػػة األسػػاتذة المتفػػرغيف ن ،)%89.67عػػدـ اعت ػراؼ الجامعػػات العربيػػة بالمعيػػد
ن.)%86.36
 -3بينمػػا كػػاف أىميػػا لػػدل الطػػمب النػػاطقيف بغيػػر العربيػػة :قمػػة المسػػاعدات الماليػػة ن ،)%95قمػػة
الخدمات المكتبية ن ،)%90كعدـ اعتراؼ الجامعات بالمعيد ن.)%86.35
 -4اي حيف جاءت أىميا لدل الطمب الكااديف كالتالي :قمة المساعدات المالية ن ،)%86.6كعدـ
اعتػ ػ ػ ػراؼ جمي ػ ػ ػػن الجامع ػ ػ ػػات بالمعي ػ ػ ػػد ن ،)%86.38قم ػ ػ ػػة س ػ ػ ػػاعات ال ػ ػ ػػدكاـ بالمكتب ػ ػ ػػة مس ػ ػ ػػاء
ن.)%86.36
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 -5دراسة الشريدة ( ،)1993بعنكاف" :مشكالت طمبة الدراسات العميا بجامعة اليرمػكؾ كعالقتيػا
ببعض المت يرات .
ىدات التعرؼ إلع مشكمت طمبة الدراسات العميا بجامعة الدكؿ كعمقتيا بػبعض المتغيػرات،
كالجنس كالكمية ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصػفي التحميمػي ،كطػكر اسػتبانة مكزعػة عمػع خمػس
مجاالت :األكاديمي ،كاالجتماعي ،كاالقتصادم ،كالنفسي ،كاإلدارم ،عمع عينػة مككنػة مػف ن)229
طالب ػػا كطالب ػػة ت ػػـ اختي ػػارىـ بطريق ػػة عشػ ػكائية بس ػػيطة ،كاظي ػػر نت ػػائج الد ارس ػػة أف ترتي ػػب مج ػػاالت
المشػػكمت ال يختمػػؼ بػػاختمؼ جػػنس الطالػػب ،اقػػد احتػػؿ المجػػاؿ االقتصػػادم المرتبػػة األكلػػع اػػي
قائم ػػة المش ػػكمت ،ت ػػمه المج ػػاؿ األك ػػاديمي ث ػػـ المج ػػاؿ اإلدارم ،االمج ػػاؿ النفس ػػي ،كأخيػ ػ ار المج ػػاؿ
االجتماعي.
ككانت أك ر المشاكؿ التي تكاجو الطالب ىي:
 -1الشعكر بارتفاع أثماف الكتب كالمراجن.
 -2تفشي الكاسطة اي الجامعة.
 -3عدـ تقديـ الجامعة الدعـ المادم الكااي لطالب الدراسات العميا.
 -4تغيير الخطط الدراسية دكف أشعار الطالب.
 -6دراسة الحربي ( ،)1989بعنكاف" :دراسة ميدانية لبعض المشكالت التربكية لطالب الدراسات
العميا بالجامعة اإلسالمية في المدينة المنكرة".
ىدات الدراسات لمكشؼ عف اىـ المشكمت التربكية التػي يعػاني منيػا طػمب الد ارسػات العميػا
بالجامعػ ػػة اإلسػ ػػممية بالمدينػ ػػة المن ػ ػكرة ،كالتػ ػػي ت ػ ػرتبط بأبحػ ػػاثيـ لمحص ػ ػكؿ عمػ ػػع درجػ ػػة الماجسػ ػػتير
كالدكتكراه ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.
كاعد الباحث اسػتبيانيف إحػداىما خاصػة بػالطمب كاألخػرل خاصػة بالمشػرايف ،كتككنػت عينػة
الطمب مف ن )100طالب ،بينمػا تككنػت عينػة المشػرايف مػف ن )38مشػرانا ،كأسػفرت نتػائج الد ارسػة
عػػف أىػػـ المشػػكمت التػػي تكاجػػو طمبػػة الد ارسػػات العميػػا مػػف كجيػػة نظػػر الطػػمب ككانػػت عمػػى النحػك
التالي:
 -1تعاقب المشرايف عمع الطالب.
 -2عدـ كضكح المنطمقات التي يجرم مف أجميا الطالب دراسة.
 -3عدـ القدرة عمع تحديد مكضكع البحث بما يخدـ القضية المطركحة.
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 -4تسرع الطالب اي تسجيؿ المكضكع قبؿ تبمكر عناصره لديو.
 -5كثػرة الرسػػائؿ العمميػػة التػػي يشػػرؼ عمييػػا المشػػرؼ ،ممػػا يػػؤدم إلػػع عػػدـ إعطػػاء الكقػػت الكػػااي
لمباحثيف.
 -6عمؿ الطالب كما قد يؤدم إليو مف انشغالو عف البحث.
أما أىـ المشكالت التي تكاجو طمبة الدراسات العميا مف كجية نظر المشرفيف ،فكانػت عمػى
النحك التالي:
 -1ضعؼ المستكل العممي لبعض الطمب.
 -2عدـ تكاار البيانات المزمة لكتابة البحث.
 -3ارض المكضكع عمع الطالب من عدـ اقتناعو بو.
 -4تعاقب المشرايف عمع الطالب.
 -5بعد التخصص الدقيؽ لممشرؼ عف البحث.
كأكصت الدراسات بما يمي:
 -1إعادة النظر اي أسمكب ارتقاء كقبكؿ طمب الدراسات العميا بالجامعة اإلسممية.
 -2إعداد خطة التجاىات البحث المراد دراستيا مف قبؿ مجالس الشعب المختمفة بالقسـ.
 -3ضركرة كضن نمكذج محدد ككاضل لكيفيػة إعػداد كاخػراج الرسػائؿ العمميػة ككصػؼ خطتيػا كمػا
ينبغي.
 -4العمػؿ عمػع إيجػػاد بيئػة مػف التفاعػػؿ االجتمػاعي داخػػؿ الجامعػة كخارجيػا بػػيف الطػمب بعضػػيـ
الػ ػػبعض ،كبػ ػػيف الطػ ػػمب كاألسػ ػػاتذة ،بحيػ ػػث يتحققػ ػػا التفاعػ ػػؿ مػ ػػف خػ ػػمؿ ج ػ ػك مػ ػػف العمقػ ػػات
االجتماعية الداائة.
 -5إقام ػػة ن ػػدكات كلق ػػاءات يش ػػترؾ ايي ػػا ط ػػمب كأس ػػاتذة الد ارس ػػات العمي ػػا ،تط ػػرح ايي ػػا المش ػػكمت
األكاديمية كاإلدارية ،كيعمؿ الجمين عمع تقديـ الحمكؿ المناسبة ليا ،كمػا يزيػد مػف الرابطػة بػيف
الطمب كأساتذتيـ.
 -6العمػػؿ عمػػع ت ػكاير التقنيػػات الحديثػػة اػػي مكتبػػة الد ارسػػات العميػػا السػػتخداميا ااضػػؿ اسػػتخداـ،
لتسييؿ عمميات البحث لطمب الدراسات العميا.
 -7العمػ ػػؿ عمػ ػػع إنشػ ػػاء خط ػ ػكط تمكػ ػػس أك اػ ػػاكس بقسػػػـ الد ارسػ ػػات العميػ ػػا ،لربط ػػو ببن ػ ػكؾ كم اركػ ػػز
المعمكمات العالمية بالدكؿ اإلسممية كالعربية كالصديقة ،لمكقكؼ عمع جديد األبحاث.
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 -7دراسػػػة ال نػػػيـ ( ،)1985بعنػػػكاف" :المشػػػكالت الدراسػػػية كالشخصػػػية كاالجتماعيػػػة لطػػػالب
المرحمة األكلى كطالب الدراسة العميا الككيتييف في الكاليات المتحدة األميركية".
ى ػػدات التع ػػرؼ إل ػػع المش ػػكمت الد ارس ػػية كالشخص ػػية كاالجتماعي ػػة لط ػػمب المرحم ػػة األكل ػػع
كطمب دراسات العميا الككيتييف اي الكاليات المتحدة األميركية.
كتألفػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ن )308طػػمب ك ػكيتييف ،تػػـ اختيػػارىـ عش ػكائيا مػػف بػػيف ن)1264
طالبا كطالبة ،ثـ حممت المعمكمات ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كأبرزت الدراسػة
مجمكعة مف النتايج أىميا:
 -1أف طػػمب المرحمػػة األكلػػع يكاجي ػكف مشػػكمت د ارسػػية شخصػػية كاجتماعيػػة أكثػػر مػػف طػػمب
الدراسات العميا.
 -2أف الطمب الذيف كانكا ينككف البقاء بالكاليات المتحدة األميركيػة ،كػانكا يكاجيػكف مشػكمت اقػؿ
مف الذيف كانكا ينككف الرجكع إلع الككيت اثر تخرجيـ.
 -3الطمب المتزكجكف يكاجيكف مشاكؿ اي مجاؿ المغة كاي مكاااتيـ من سفاراتيـ.
 -4الطمب يكاجيكف صعكبات اي ايـ النظاـ التربكم اي أميركا ،كاي التعامؿ من مػكجيييـ كمػن
الطمب األجانب ااخركف.
 -5بينمػػا تشػػكك الطالبػػات مػػف مشػػكمت د ارسػػية بسػػبب الػػنقص الحاصػػؿ اػػي إعػػدادىف قبػػؿ السػػفر
لمدراسة اي أميركا.
 -8دراسة عكدة ( ،)1982بعنكاف" :مشكالت طالب الدراسات العميا بكميات التربية كأ رىا عمى
العجز في أعضاء ىيية التدريس كقد أجريت ىذه الدراسة عمى طمبة كميات التربية بجامعة
جميكرية مصر العربية .
ىدات إلع المشػكمت التػي تكاجػو طمبػة الد ارسػات العميػا ،كبمغػت عينػة الد ارسػة ن )138معيػدا
كمدرسا مساعدا اي كميات التربية اي جامعة األزىر ،عيف شمس ،أسكط ،المنيا ،طنطا ،المنصكرة،
كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كقػػد اعػػد الباحػػث اسػػتبانة تحقػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة،
ػددا مػف المشػكمت الزاؿ طمبػة الد ارسػات العميػا يعػانكف منيػا ،مػف
كتكصمت الدراسة إلػع أف ىنػاؾ ع ن

أىميا:

 عدـ كجكد ببيكغرااية لمرسائؿ الجامعية. عدـ كجكد مكتبة خاصة بطمبة الدراسات العميا.76

 قمة عدد المراجن كالدكريات الحديثة. -نسبة كبيرة مف المشرايف غير متخصصيف بمكضكعات األبحاث.

انيا  -الدراسات األجنبية:
ن

 -1دراسػة كليػاـ كجاسػػاما ( )William & Gas Samar, 2012بعنػكاف" :تحميػؿ معػػدالت
التسرب الدراسي في الجامعات بالكاليات المتحدة األمريكية".
"Analysis of dropout rates at universities in the United States".
ىدات الدراسة التعرؼ إلع تحميػؿ معػدالت التسػرب الد ارسػي اػي الجامعػات بالكاليػات المتحػدة

األمريكية التي أشارت إلييا مركػز اإلحصػاء التربػكم األمريكػي مػف كجيػة نظػر الطمبػة ،تألفػت عينػة
طالبػا ،كلتحقيػػؽ ىػدؼ البحػػث تػػـ بنػػاء اسػػتبانة يشػمؿ ن )50اقػرة ،كقػػد تػػـ التأكػػد
البحػث مػػف ن )150ن
مف صػدؽ كثبػات االسػتبانة ،كمػف ثػـ تطبيقػو عمػع عينػة البحػث ،اسػتخدـ الباحػث معادلػة كركنبػاخ،
كمعادلة الكزف النسبي ،كالنسبة المئكية ككسائؿ إحصائية.
كقد تكصمت الدراسة إلى النتايج التالية:
 ن )%17مػػف الطػػمب ممػػف تت ػراكح أعمػػارىـ مػػا بػػيف ن )34-18يتس ػربكف مػػف التعمػػيـ كانخفػػضالمعدؿ إلع ن )%11.7لنفس الفئات العمرية لمطمب عاـ .2011-2010
 أشػػارت الد ارسػػة إلػػع مجمكعػػة مػػف المسػػببات التسػػرب مثػػؿ انخفػػاض األداء األكػػاديمي لمطالػػبكخمفيت ػػو األسػ ػرية كالت ػػي تش ػػمؿ عم ػػع مس ػػتكم التعم ػػيـ الم ػػنخفض لمكال ػػديف كاض ػػطرابات لمعمق ػػة
األسرية عف المشكمت النفسية التي يعاني الفرد كالشعكر باالكتئاب كاالغتراب كالعزلة.
 -2دراسة لسيييمبي كجكمس ( ،)2008بعنكاف" :لماذا يتسرب طمبة التعميـ العالي؟".
"Why do students drop out of higher education?".
ىدات التعرؼ إلع مسػببات تسػرب الطمبػة مػف التعمػيـ العػالي ،كقػد تكػكف مجتمػن الد ارسػة مػف
 7000طالب ػان كطالبػػة ثػػـ التحػػاقيـ بب ػرامج د ارسػػية مختمفػػة بالحػػدل جامعػػات دكلػػة إسػػبانيا ،حيػػث تػػـ
تتػبعيـ لمػػدة زمنيػػة بمغػػت 8سػػنكات انتيػػت اػي عػػاـ  ،4004حيػػث اسػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي
كقد تـ التأكد مف صدؽ كثبات االستبانة ،كمف ثـ تطبيقو عمع عينة البحث ،استخدـ الباحث معادلة
كركنباخ ،كالكزف المئكم ،كالنسبة المئكية ككسائؿ إحصائية.
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كقد تكصمت الدراسة إلى النتايج التالية:
 يع ػػد االس ػػتعداد األك ػػاديمي لمطمب ػػة م ػػف أى ػػـ العكامػ ػؿ الم ػػؤثرة عم ػػع اس ػػتكماؿ متطمب ػػات الد ارس ػػةالجامعية كالحصكؿ عمع الشيادة.
 إف احتمػػاؿ تسػػرب الطمبػػة األكبػػر عمػ انر أك الػػذيف يؤجمػػكف االلتحػػاؽ بػػالتعميـ الجػػامعي أعمػػع مػػفغيرىـ.
 الدكر الياـ لمدعـ المادم الذم يحتاجو الطمبة كالذم يرتبط مباشرةن بنسب تسربيـ مف الجامعة. التأثير المباشر لمظركؼ األسرية عمع تسرب الطمبة مف الجامعة.

 -3دراسػػة سيمبسػػكف ( ،)Simpson ،2004بعنػكاف" :دراسػػة اسػػتنزاؼ فػػي التعمػػيـ العػػالي مػػع
التضميف لمخدمات المساندة في تحقيؽ جزيي لمتطمبات درجػة االختصػاص التربػكم فػي قسػـ
تعميـ الكبار كالتقنية".
"A study of Attrition in Higer Education with Implication for
supportive services in Partial fulfillment of the Requirements for the
degree of education specialist in the department of adult and technical
education marshal un university".
ىدات الدراسة التعرؼ إلع أسباب عزكؼ طمبة الدراسات العميا اي جامعة مارشػاؿ األمريكيػة
عف االلتحاؽ بالجامعة لمفصؿ الثاني مما يسبب ىد ار كاستن ازاا لمقػدرات الجامعػة كالخػدمات المقدمػة
لمطمبػة كمػػف أبػػرز النتػائج التػػي تكصػػمت إلييػػا الد ارسػة ىػػي حاجػػة الطمبػة لخػػدمات إضػػااية تسػػاعدىـ
عمع تعميـ متميز كأيضا ضعؼ اي تكيؼ بعض الطمبة اي المساقات العممية كالتكميفات األكاديميػة
كما تبيناف نسبة ) )%29.8مف الطمبة يعتقدكف أف قرار ترؾ الجامعة كاف بتأثير مف الكالديف.
 -4دراسػػة ( ،)Guclu ،1994بعن ػكاف" :التعػػرؼ كتحميػػؿ مشػػاكؿ التكيػػؼ عنػػد طمبػػة الدراسػػات
العميا بجامعة بتزبرغ".
"Identification and analysis of adjustment problems for postgraduate
students at the University of Pittsburgh".
ىػػدات الد ارسػػة التعػػرؼ كتحميػػؿ مشػػاكؿ التكيػػؼ عنػػد طمبػػة الد ارسػػات العميػػا بجامعػػة بتزب ػرغ
بألماني ػػا ،كمص ػػادر المس ػػاعدة الت ػػي كظف ػػت م ػػف قب ػػؿ ىػ ػؤالء الطمب ػػة أثن ػػاء مع ػػالجتيـ لممش ػػاكؿ الت ػػي
يكاجيكنيا.
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اتبن الباحث المنيج الكصفي التحميمي كاستخدـ استبانة طبقيػا عمػع عينػة مككنػة مػف )(293
طالبان كطالبة مف طمبة الدراسات العميا ،كتـ احص الفركؽ بيف الطمبػة عمػع أسػاس الجػنس ،العمػر،
الحالة االجتماعية ،المكقن الجغرااي ،المستكل العممي ،التخصص ،كمصادر التمكيؿ.
كأظيرت النتايج أف:
 طمب الماجستير أنيـ كاجيكا مشاكؿ أكثر مف طمب الدكتكراه. الطػػمب المػػذيف حصػػمكا عمػػع عممػػات عاليػػة اػػي إتقػػاف المغػػة كاجي ػكا مشػػاكؿ أقػػؿ مػػف الطمبػػةالمذيف حصمكا عمع عممات أدنع.
 كجػػكد اػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الطػػمب المػػذيف حضػػركا مػػف منػػاطؽ جغراايػػة اػػي معظػػـالمشاكؿ.
 -5ﺩﺭﺍسة ( )heng, 1989بعنكاف" :مدل تكيؼ طمبػة الدراسػات العميػا الصػنيف كالكػكرييف فػي
الجامعات الكبيرة في الكاليات المتحدة األمريكية".
"The extent to which postgraduate students have adapted to China
"and the Koreans in major universities in the United States of America
ىػ ػػدات الد ارسػ ػػة التعػ ػػرؼ إلػ ػػع مػ ػػدل تكيػ ػػؼ طمبػ ػػة الد ارسػ ػػات العميػ ػػا الصػ ػػينيف كالكػ ػػكرييف اػ ػػي
الجامع ػػات الكبيػ ػرة بالكاليػ ػػات المتح ػػدة األمريكيػ ػػة ،حي ػػث اتبػػػن الباح ػػث الم ػػنيج التحميم ػػي الكصػػػفي،
كاستخدـ استبانة طبقيػا عمػع عينػة مككنػة مػف ن )22طالبػا كطالبػة مػف طمبػة الد ارسػات العميػا ن)16
مف الصيف ،كن )6ككريا.
كأظيرت النتايج أف ىناؾ عكامؿ رييسة تؤ ر في مدل تكيؼ ىاتيف الفيتيف مف الطمبة كىى:
 -1التحصيؿ األكاديمي.
 -2الدعـ االجتماعي.
 -3مشكمت الضعؼ بالمغة اإلنجميزية.
 -4السمات الفردية لمفرد.
كما كأظيرت الدراسة أف:
 -1المشػكمت تػرتبط عكسػ نػيا بطػػكؿ اتػرة إقامػػة الطمبػػة اػػي أمريكػػا ،حيػث أظيػػر الطمبػػة الػػذيف مكثػكا
اترة أطكؿ قمقا بشأف كضعيـ األكاديمي.

 -2أكثر شككل لمطمب كانت مف العمقات الشخصية كاالجتماعية من ااخريف.
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التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة:
أكنال :أكجو االتفاؽ:
اتفقت الدراسة الحالية مػف حيػث مكػاف تطبيقيػا مػن د ارسػة نالحػكلي كشػمداف ،)2012 ،د ارسػة
كدراسة نعقؿ )2005 ،حيث تناكلت ىذه الدراسات اليدر التربكم كمشكمت الدراسات العميا كاتفقت
الد ارسػػة الحاليػػة مػػف حيػػث كصػػفيا لممػػنيج الكصػػفي التحميمػػي مػػن معظػػـ الد ارسػػات السػػابقة كد ارسػػة
نالحػ ػكلي كش ػػمداف  ،)2012كد ارس ػػة نب ػػااطكـ  )2010كد ارس ػػة نخميف ػػات كالقض ػػاة  ،)2010د ارس ػػة
نلؤلؤة الغنيـ  )2009كدراسة نحكػيـن ،2007كد ارسػة نالمنيػن  ،( (2003كد ارسػة نمبػارؾ ،الحػارثع
ككيس  ،)2000كدراسة نعثماف  )2000كدراسة نعبد القادر ،)1995 ،كدراسة نالشريدة ،)1993
كدراسة ناألسكد ،)1990 ،كدراسة ن ،)George2009كدراسة سالككيف كأراجكيف ركلدف Araque
 ،Raldan & salkquen 2009كد ارسػة لسػاىبمع كجػكمس ن،Lasshibilli & Gome 2008
كدراسة باشككرت سابريزك ن ،( Bethencourt & cabrero 2008كدراسة ىاريسكف Harrison,
 ،)2008كد ارس ػػة المرك ػػز الػ ػكطنع إلحص ػػائيات التعم ػػيـ بكش ػػنطف ن

for

centr

National

 ،)Education statistics 2008كد ارس ػك ىػػايز ركبػػرت سػػيد ،زكم ػكنع س ػكلكف جػػع ك خػػركف
ن.)soloun &2011 Hayez Robert seid &zomou others
كاتفقػػت الد ارسػػة الحاليػػة مػػف حيػػث اختيػػار العينػػة كالتػػي تتمثػػؿ اػػي طمبػػة الد ارسػػات العميػػا مثػػؿ
دراسة نالمنيػن ن ،2003كد ارسػة الحػكلع ،شػمداف ن ،)2012كد ارسػة نعقػؿ  )2005كد ارسػة نعثمػاف
 ،)2000كدراسة الشريدة ن ،)1993كد ارسػة ن (1989كد ارسػة لسػيييمع كجػكمس ن & Lasshibilli
 ،)Gamez 2008كدراسة جكرج ن ،)George 2009كدراسة ىايز ركبرت سيد ،زكمكنع سكلكف
جع ك خركف ن )Soloun & other, 2011; seld & zomou Hayes Robertكاتفقت الدراسة
الحاليػػة باسػػتخداميا أداة االس ػػتبانة مػػن العدي ػػد مػػف الد ارسػػات الس ػػابقة مثػػؿ د ارس ػػة نالح ػكلع ،ش ػػمداف
 ،)2012كد ارس ػ ػػة نخميف ػ ػػات كالقض ػ ػػاة  ،)2010كد ارس ػ ػػة نلؤل ػ ػػؤة الغن ػ ػػيـ  ،)2009كد ارس ػ ػػة نحك ػ ػػيـ
 ،)2007كد ارس ػػة ،كد ارس ػػة نالمني ػػن  ،)2003كد ارس ػػة نمب ػػارؾ ،الح ػػارثع ،كك ػػيس  ،)2000كد ارس ػػة
نالحربي  ،)1989كدراسة نداكد  ،)1993كدراسة نعثمػاف )2000 ،كد ارسػة ن،)George, 2009
كدراسة ن ،)Roldan & salkquen 2009كدراسة ن.)Lasshibilli & Gomez 2008
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انيا :أكجو االختالؼ:
ن

اختمفػػت الد ارسػػة الحاليػػة مػػف حيػػث مكػػاف تطبيقيػػا مػػن د ارسػػة نالمنيػػن  ،(2003كد ارسػػة نعبػػد

الق ػػادر  1993ق ػػاـ البػ ػػاحثكف بتطبي ػػؽ الد ارس ػػات اػ ػػي المممك ػػة الس ػػعكدية كد ارسػػػة نكح ػػدة الد ارسػ ػػات
المؤسسػػية  ،)2011قػػاـ بتطبيػػؽ د ارسػػتو اػػي جامعػػة البح ػريف كد ارسػػة نبػػااطكـ  )2010حيػػث قػػاـ
بتطبيؽ دراستو اي الجميكريػة اليمنيػة كد ارسػتو اػي جامعػة مؤتػة كد ارسػة نلؤلػؤة غنػيـ  )2009قامػت
الباحثة بتطبيؽ دراستيا اي مكة المكرمة قاـ الباحثاف بتطبيؽ د ارسػتيما اػي العػراؽ كد ارسػة نمبػارؾ،
الحػػارثي ككػػيس  ،)2000قػػاـ بتطبيػػؽ د ارسػػتو اػػي أـ القػػرل ،كد ارسػػة ج ػكرج ن،)George, 2009
حيث قاـ بتطبيؽ دراستو اي جامعة ككنستمز كدراسة أرجكل ركلػدف كسػالككيف قػاـ الباحثػاف بتطبيػؽ
دراستيما اي جامعة جرانادك كدراسة ليساىيبنمع كجكس قاـ الباحثاف بتطبيػؽ د ارسػتيما اػي جامعػات
دكلػة إسػبانيا كد ارسػة بػاتنككرت سػابريرك ن ،)Bethen court & cabroro, 2008قػاـ الباحثػاف
بتطبيػؽ د ارسػتيما اػي أمريكػا كد ارسػة ىاريسػكف ن ،)Harrison, 2008قػاـ الباحػث بتطبيػؽ د ارسػتو
اػي لنػدف كد ارسػة بتنكػكرت ك خػركف ن )Bethen court & others, 2008قػاـ الباحثػاف بتطبيػؽ
د ارسػػتيما اػػي بريطانيػػا ال يكجػػد اخػػتمؼ لمد ارسػػة الخاليػػة مػػن الد ارسػػات السػػابقة مػػف حيػػث تكظيفيػػا
لممػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،اختمفػػت الد ارسػػة الحاليػػة مػػف حيػػث اختيػػار العينػػة مػػن د ارسػػة نلؤلػػؤة غنػػيـ
 ،)2009التي اعتمػدت عمػع المسػئكالت اإلداريػة ،كد ارسػة نعبػد القػادر ،)1993التػي اعتمػدت عمػع
أعضاء ىيئة التدريس اي جامعة المممكة العربية السعكدية.
ال يكجد اختمؼ بيف الدراسة الحالية من الدراسات السابقة باستخداـ أداة االستبانة.
أكجو االستفادة مف الدراسات السابقة:
 -1استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة اي كضن اإلطار النظرم.
 -2تمت االستفادة مف األطر النظرية لمدراسات السابقة التي تعد الخمفية المعراية لمباحثة.
 -3اسػػتفادت الباحثػػة مػػف ىػػذه الد ارسػػات اػػي منيجيػػة البحػػث كاالطػػمع كاالسػػتفادة بشػػكؿ كبيػػر مػػف
المراجن التي تخص الدراسة.
 -4سػػاعدت الد ارسػػات السػػابقة اػػي تحديػػد كصػػياغة مشػػكمة الد ارسػػة كاعػػداد أسػػئمة الد ارسػػة كأداتيػػا
كاجراءاتيا.
 -5استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة اي بمكرة اكرة العنكاف ككضكحيا أماميا.
 -6استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة اي إعداد أداة الدراسة.
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ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:
 -1تميػػزت ىػػذه الد ارسػػة عػػف الد ارسػػات السػػابقة بأنيػػا أكلػػع الد ارسػػات المحميػػة التػػي اشػػتممت عمػػع
تصػكر مقتػػرح لمحػػد مػػف اليػػدر التربػكم لػػدل طمبػػة الد ارسػػات العميػػا حيػػث لػػـ تطػػرح ىػػذه الد ارسػػة
بعد عمع مستكل جامعات المنطقة الجنكبية لفمسطيف.
 -2تميزت ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة بتطبيؽ أداتيػا عمػع عينػة مككنػة مػف طمبػة الد ارسػات
العميا اي أربن جامعات اي منطقػة جنػكب امسػطيف ككضػن بعػض التصػكرات كالمقترحػات لمحػد
مف ىذه الظاىرة.
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الفصؿ الرابع
الطريقة كاإلجراءات


 منيج الدراسة
 مجتمع الدراسة
 عينة الدراسة
 كصؼ عينة الدراسة
 أدكات الدراسة
 الصدؽ
 ال بات
 األساليب اإلحصايية
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تمييد:
تناكؿ ىذا الفصؿ تعريؼ منيج البحث ،ككصؼ مجتمن الدراسة كتحديد عينة الدراسة كاعداد
االستبانة كالتأكد مف صدقيا كثباتيا ،كبياف إجراءات الدراسة كاألساليب اإلحصائية التي استخدمت
اي تحميؿ االستبانة.
منيج الدراسة:
قامت الباحثػة باسػتخداـ المػنيج الكصػفي التحميمػي ،نظػ انر لممئمتػو اػي تحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػة
الحالية حيث أف ىذا المنيج ىك طريقة اي البحث عف الحاضر ،كتيدؼ إلع تجييز بيانات إلثبػات
اػػركض معينػػة تمييػػدا لإلجابػػة عػػف تسػػاؤالت محػػددة سػػمفا بدقػػة تتعمػػؽ بػػالظكاىر الحاليػػة ،كاألىػػداؼ
الراىن ػػة الت ػػي يمك ػػف جم ػػن المعمكم ػػات عني ػػا زم ػػاف إجػ ػراء البح ػػث ،كذل ػػؾ باس ػػتخداـ أدكات مناس ػػبة
ناألغا.)75 :2000 ،
مجتمع الدراسة:
ائيػا بأنػو جميػن مفػردات الظػاىرة التػي تدرسػيا الباحثػة ،بنػاء
تعرؼ الباحثة مجتمن الد ارسػة إجر ن

عمػػع مشػػكمة الد ارسػػة كأىػػداايا اقػػد تكػػكف مجتمػػن الد ارسػػة الحاليػػة مػػف جميػػن طمبػػة الد ارسػػات العميػػا
الممتحقيف اي الجامعات الفمسطينية جنكب امسطيف :نجامعة األزىر – الجامعة اإلسممية – جامعة
األقصػع – جامعػػة القػدس المفتكحػػة) ،كالبػػالغ عػددىـ ن )3384كيكضػػل الجػدكؿ ن )3تكزيػػن مجتمػػن
الدراسة حسب الجامعات اي المحااظات الجنكبية لفمسطيف.
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جدكؿ ( :)3تكزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجامعة
العدد

الجامعة

العدد

النسبة الميكية

النسبة الميكية

جامعة األزىر
الجنس
الكمية

ذكر

أنثع

331

520

العممية

إنسانية

381

470

851
%25
851

الجامعة اإلسالمية
الجنس
الكمية

ذكر

أنثع

788

1412

2200

% 65

عممية

إنسانية

2200

%65

672

1628
جامعة األقصى

الجنس
الكمية

ذكر

أنثع

107

136

عممية

إنسانية

-

243
243

%7.3
%7.3

243

جامعة القدس المفتكحة
الجنس
الكمية

ذكر

أنثع

37

53

عممية

إنسانية

-

90

المجمكع

90
90
3384

%2.7
%2.7
% 100

(عمادات الدراسات العميا في جامعات جنكب فمسطيف)

عينة الدراسة:
ائيػػا مجمكع ػة أا ػراد تؤخػػذ مػػف المجتمػػن األصػػمي لمد ارس ػة؛ كتك ػكف خكاصػػيا
تعرايػػا الباحثػػة إجر ن

تقريبان نفس خكاص المجتمن األصمي أم تمثمو كىي عينتاف:
أ .عينة استطالعية لمدراسة:

قام ػػت الباحث ػػة بتطبي ػػؽ أدكات الد ارس ػػة عم ػػع عين ػػة اس ػػتطمعية مككن ػػة م ػػف ن )50م ػػف طمب ػػة
الدراسات العميا اي الجامعات الفمسطينية اي المحااظات الجنكبية لفمسطيف ،كقد تػـ اختيػارىـ بشػكؿ
عشكائي لإلجابة عف مقياس الدراسة المككف مف خمسة مجاالت ،كذلؾ لحساب الخصائص السػيكك
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متريػ ػػة ليػ ػػا نصػػػدؽ كثبػ ػػات أدكات الد ارسػ ػػة) ص ػ ػدؽ االتسػ ػػاؽ ال ػػداخمي كمعػ ػػاممت االرتبػ ػػاط لفق ػ ػرات
االستبانة كمدل مكااقتيا لما كضعت لقياسو ،ككانت ضمف العينة الفعمية.
ب .العينة الفعمية لمدراسة:
قامػػت الباحثػػة بتطبيػػؽ عمػػع عينػػة الد ارسػػة الفعميػػة المككنػػة مػػف ن )340مػػف طمبػػة الد ارسػػات
العميػا اػػي الجامعػات الفمسػػطينية اػي المحااظػػات الجنكبيػة لفمسػػطيف ،كالتػي تمثػػؿ ن )%10مػف حجػػـ
المجتمن ،كقد تـ اختيارىـ بشكؿ عشكائي بسيط لإلجابة عف مقياس الدراسة.
كصؼ عينة الدراسة:
قام ػػت الباحث ػػة بحس ػػاب التكػ ػرار كالنس ػػب المئكي ػػة لممتغيػ ػرات الديمكغرااي ػػة ا ػػي الدارس ػػة كى ػػي
نالجنس ،الكمية ،المعدؿ التراكمي ،الجامعة).
أكالن :بالنسبة لمجنس:
جدكؿ ( :)4يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس حيث ف = 340
الجنس

العدد

النسبة الميكية

ذكر

170

% 50.0

أنثع

170

% 50.0

المجمكع

340

%100

يتضل مف الجدكؿ رقـ ن )4أف ما نسبتو ن )%50ذكر  ،كأف ما نسبتو ن )%50أنثع .
انيان :بالنسبة لمكمية:
جدكؿ ( :)5تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب الكمية حيث ف = 340
الكمية

العدد

النسبة الميكية

عممية

118

% 34.7

إنسانية

222

% 65.3

المجمكع

340

%100

يتضل مف الجدكؿ رقـ ن )5أف ما نسبتو ن )%34.7عممية  ،كأف ما نسبتو ن )%65.3إنسانية .
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ال ان :بالنسبة لممعدؿ التراكمي:
جدكؿ ( :)6تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب المعدؿ التراكمي حيث ف = 340
المعدؿ التراكمي

العدد

النسبة الميكية

 90اما اكؽ

69

% 20.3

98 -80

200

% 58.8

79-70

71

% 20.9

المجمكع

340

%100

يتضل مف الجدكؿ رقـ ن )6أف ما نسػبتو ن 90 )20.3امػا اػكؽ  ،كأف مػا نسػبتو ن)%58.8
 ، 89-80كأف ما نسبتو ن. 79-75 )%20.9
رابعان :بالنسبة لمجامعة:
جدكؿ ( :)7تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجامعة حيث ف = 340
الجامعة

العدد

النسبة الميكية

جامعة األزىر

85

% 25.0

الجامعة اإلسممية

220

% 64.7

جامعة األقصع

25

% 7.4

جامعة القدس المفتكحة

10

%2.9

المجمكع

340

%100

يتضل مف الجدكؿ رقـ ن )7أف ما نسبتو ن )%25جامعة األزىر  ،كأف ما نسبتو ن)%64.7
الجامعػػة اإلسػػممية  ،كأف مػػا نسػػبتو ن )%7.4جامعػػة األقصػػع  ،كأف مػػا نسػػبتو ن )%2.9جامعػػة
القدس المفتكحة .
أدكات الدراسة:
ت ػػـ إع ػػداد اس ػػتبانة حػ ػكؿ نأس ػػباب الي ػػدر التعميم ػػي لمد ارس ػػات العمي ػػا ا ػػي المحااظ ػػات الجنكبي ػػة
لفمسطيف) ،كتـ إعدادىا كاقان لألسمكب العممي السميـ كتـ اختيار تكزين ليكرت الخماسي لمكشؼ عػف
راء المبحكثيف ضمف األكزاف التي سيتـ اعتمادىا ،كتـ اعتماد خمسة محاكر أساسية تقيس مككنػات
الفرضيات باإلضااة إلع محكر البيانات الشخصية ،كتككنت االستبانة مف قسميف رئيسييف ىما:
القسـ األكؿ :البيانات الشخصية األكلية نالجنس -الكمية – المعدؿ التراكمي – الجامعة).
القسـ ال اني :مقياس أسباب اليدر التعميمي.
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عبػػارة عػػف مجػػاالت أسػػباب اليػػدر التعميمػػي لمد ارسػػات العميػػا اػػي الجامعػػات الفمسػػطينية اػػي
المحااظػػات الجنكبيػػة لفمسػػطيف ،كيتكػكف مػػف ن )38اق ػرة مكزعػػة عمػػع ن )6مجػػاالت رئيسػػية ،مكزعػػة
عمع النحك التالي:
جدكؿ ( :)8تكزيع الفقرات عمى أبعاد مقياس اليدر التعميمي في صكرتو األ كلية
الفقرات

البعد
األسباب االقتصادية المؤدية لميدر التعميمي.

8–1

األسباب االجتماعية المؤدية لميدر التعميمي.

15 – 9

األسباب الشخصية المؤدية لميدر التعميمي.

23 –16

األسباب اإلدارية المؤدية لميدر التعميمي.

31 –24

األسباب األكاديمية المؤدية لميدر التعميمي.

38 -32

خطكات بناء االستبانة:
تػػـ إعػػداد أداة الد ارسػػة ناالسػػتبانة) لكضػػن تص ػكر مقتػػرح لمحػػد مػػف اليػػدر التعميمػػي لمد ارسػػات
العميػػا اػػي الجامعػػات الفمسػػطينية اػػي المحااظػػات الجنكبيػػة لفمسػػطيف ،تمػػت باتبػػاع الخط ػكات التاليػػة
لبناء االستبانة:
 قامت الباحثة باستعراض الدراسات السابقة كاألطر النظرية حكؿ تصكر مقتػرح لمحػد مػف اليػدرالتعميمػػي لمد ارسػػات العميػػا ا ػي الجامعػػات الفمسػػطينية اػػي المحااظػػات الجنكبيػػة لفمسػػطيف كاعػػداد
استبانة أكلية مف أجؿ استخداميا اي جمن البيانات كالمعمكمات.
 عرض االستبانة عمع المحكميف مف أجؿ اختبار مدل ممئمتيا لجمن البيانات. تعديؿ االستبانة بشكؿ أكلي حسب ما يراه المحكمكف. استصدار المراسمت مف أجؿ تكزين استبانات عمع األاراد. تكزين االستبانة عمع أاراد العينة االستطمعية المككنة مف ن.)50 التحقؽ مف صدؽ كثبات األدكات. تكزين المقاييس عمع العينة الفعمية اي البحث. عمؿ صدؽ كثبات. -تحميؿ البيانات كتفسيرىا.
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صدؽ ك بات االستبانة:
يقصد بصدؽ كثبات االستبانة التحقؽ مف صدؽ كثبػات أداة الد ارسػة ناالسػتبانة) ،كذلػؾ عمػع
النحك التالي:
أكالن :صدؽ االستبانة:
يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزين االستبانة أكثر
مف مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط نالجرجاكم.)97 :2010 ،
كمػػا يقصػػد بالصػػدؽ أنػػو أداة القيػػاس تقػػيس مػػا كضػػعت لقياسػػو كال تقػػيس شػػيئان خػػر ،كتيعػػد
الدراسة صادقة إذا حددت مدل صمحية درجاتيا ،كمف أجؿ التحقؽ مف صدؽ أداة الد ارسػة ،أجػرت
الباحثة اختبارات الصدؽ التالية:
 -1صدؽ المحكميف "الصدؽ الظاىرم":
حيث قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة اي صكرتيا األكلية عمع مجمكعة مف المحكمػيف بمػغ
عػػددىـ ن )13محكم ػان ،مختصػػيف اػػي مجػػاؿ منػػاىج البحػػث العممػػي ،كاإلدارة التربكيػػة كالػػذيف قػػامكا
بدكرىـ بتقديـ النصل كاإلرشاد كتعديؿ كحذؼ كاضااة ما يمزـ عمع اقرات االستبانة.
كقػػد طمبػػت الباحثػػة مػػف المحكمػػيف إبػػداء رائيػػـ اػػي مػػدل ممئمػػة العبػػارات لقيػػاس مػػا كضػػعت
ألجمػػو ،كمػػدل كضػكح صػػياغة العبػػارات كمػػدل مناسػػبة كػػؿ عبػػارة لممحػكر الػػذم ينتمػػي إليػػو ،كمػػدل
كفاية العبارات لتغطية كؿ محكر مػف محػاكر متغيػرات الد ارسػة األساسػية ،ىػذا باإلضػااة إلػع اقتػراح
مػػا يركنػػو مناسػػبان كضػػركريان مػػف تعػػديؿ صػػياغة العبػػارات أك حػػذايا ،أك إضػػااة عبػػارات جديػػدة ألداة
الدراسة ،ككذلؾ إبداء رائيـ ايما يتعمؽ بالبيانات األكلية نالخصائص الشخصية كالكظيفية المطمكبػة
مف المستجيبيف) ،إلع جانب مقياس ) (Likert-Scaleنليكرت) الخماسي المستخدـ اي االسػتبانة،
كب ػػذلؾ خرج ػػت االس ػػتبانة ا ػػي صػ ػكرتو النيائي ػػة .كترك ػػزت تكجيي ػػات المحكم ػػيف عمػ ػع انتق ػػاد طػ ػكؿ
االس ػػتبانة حي ػػث كان ػػت تحتػ ػكل عم ػػع بع ػػض العب ػػارات المتك ػػررة ،كم ػػا أف بع ػػض المحكم ػػيف نص ػػحكا
بضركرة تقميص بعض العبارات مف بعض المحاكر ،كاضااة بعض العبارات إلع محاكر أخرل.
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العينة االستطالعية:
قامػػت الباحثػػة بتطبيػػؽ أداة الد ارسػػة عمػػع عينػػة اسػػتطمعية قكاميػػا ن )50مػػف طمبػػة الد ارسػػات
العميا اي الجامعات الفمسطينية اي المحااظات الجنكبية لفمسطيف ،كذلؾ لمتعرؼ عمع مدل االتساؽ
الداخمي كالصدؽ البنائي كثبات االستبانة.
صدؽ االستبانة:
يقصد بصدؽ االستبياف أف تقيس أسئمة االسػتبانة مػا كضػعت لقيػاس ،كقامػت الباحثػة بالتأكػد
مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:
 -1صدؽ المحكميف:
قامػػت الباحثػػة بعػػرض مقػػاييس الد ارسػػة عمػػع مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف ممحػػؽ ن )2تألفػػت مػػف
ن )13مػػف أعضػػاء الييئػػات التدريسػػية اػػي الجامعػػات الفمسػػطينية المختمفػػة ،كمنػػاىج البحػػث العممػػي،
كاإلدارة التربكية لمتحقؽ مف الصدؽ الظاىرم ،كبناء عمع ذلػؾ قػاـ المحكمػيف بالتعػديؿ عمػع مقيػاس

الدراسة مف خمؿ حذؼ اقرات كتعديؿ بعض الفقرات كاضااة بعض الفقرات.
 -2االتساؽ الداخمي:
يقصد بصدؽ االتساؽ الػداخمي ،مػدل اتسػاؽ كػؿ اقػرة مػف اقػرات االسػتبانة مػن المحػكر الػذم
تنتم ػػي إلي ػػو ى ػػذه الفقػ ػرة ،حي ػػث ت ػػـ حس ػػاب االتس ػػاؽ ال ػػداخمي لفقػ ػرات االس ػػتبانة عم ػػع عين ػػة الد ارس ػػة
االسػػتطمعية البػػالغ حجميػػا ن )50مفػػردة ،كذلػػؾ بحسػػاب معػػاممت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ اق ػرة كالدرجػػة
الكمية لممحكر التابعة لو عمع النحك التالي:
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صدؽ االتساؽ الداخمي لمبعد األكؿ :األسباب االقتصادية المؤدية لميدر التعميمي:
جدكؿ ( :)9صدؽ االتساؽ الداخمي البعد األ كؿ :األسباب االقتصادية المؤدية لميدر التعميمي
ـ.
1

معامؿ

المحاكر

االرتباط
** .0

0.01

** 0.67

0.01

3

تدني مستكل دخؿ الطالب حيث يعجز عف تغطية تكاليؼ الدراسة

** 0.72

0.01

4

تعدد أكجو اإلنفاؽ عمع التزامات التسجيؿ بالدراسات العميا

** 0.78

0.01

5

يصدني ثمف شراء الكتب بأسعار غالية لمكاصمة الدراسة بالدراسات العميا

** 0.71

0.01

6

ندرة القركض الممنكحة لطمبة الدراسات العميا يزيد مف اليدر التربكم

** 0.80

0.01

7

ضعؼ مساىمة األسرة اي تمكيؿ الدراسة

** 0.69

0.01

8

ارتفاع نسبة البطالة بيف خريجي الدراسات العميا

** 0.71

0.01

2

التكمفة العالية لمدراسات العميا يحكؿ بيف تسجيؿ كثير مف الطمبة

الداللة

قمة مساىمة مؤسسػات المجتمػن المحمػي اػي دعػـ طمبػة الد ارسػات العميػا يقمػؿ
مف االنخراط اييا

يب ػػيف ج ػػدكؿ رق ػػـ ن )9مع ػػاممت االرتب ػػاط ب ػػيف ك ػػؿ اقػػرات البع ػػد األكؿ األس ػػباب االقتص ػػادية
المؤديػة لميػدر التعميمػػي كالمعػدؿ الكمػػي لمبعػد األكؿ ،كالػذم يبػػيف أف معػاممت االرتبػػاط المبينػة دالػػة
عند مستكل داللػة ن ،)0.05حيػث أف القيمػة االحتماليػة لكػؿ اقػرة أقػؿ مػف ن ،)0.05كبػذلؾ الفقػرات
صادقة لما كضعت لقياسو.
صدؽ االتساؽ الداخمي لمبعد ال اني :األسباب االجتماعية المؤدية لميدر التربكم:
جدكؿ ( :)10صدؽ االتساؽ الداخمي لمبعد ال اني :األسباب االجتماعية المؤدية لميدر التربكم
ـ.

معامؿ

المحاكر

االرتباط

الداللة

1

زيادة االرتباطات العائمية لمطالب كثيرة

** 0.77

0.01

2

انشغاؿ الطالب اي بعض األحياف بأصدقائو

** 0.79

0.01

3

ضعؼ كعي األسرة بأىمية الدراسات العميا

** 0.84

0.01

4

ضعؼ التقدير االجتماعي لحممة الشيادات العميا

** 0.64

0.01

5

قصكر دكر كسائؿ اإلعمـ اي ران الكعي الثقااي لدل أاراد المجتمن

** 0.78

0.01

6

صعكبة التكايؽ بيف العمؿ كالدراسة كأعباء المنزؿ

** 0.77

0.01

7

قمة ارتباط المناىج بحاجات المجتمن

** 0.83

0.01

يبػػيف جػػدكؿ رقػػـ ن )10معػػاممت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ اقػرات لمبعػػد الثػػاني :األسػػباب االجتماعيػػة
المؤدية لميدر التعميمػي كالمعػدؿ الكمػي لمبعػد الثػاني ،كالػذم يبػيف أف معػاممت االرتبػاط المبينػة دالػة
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عند مستكل داللػة ن ،)0.05حيػث أف القيمػة االحتماليػة لكػؿ اقػرة أقػؿ مػف ن ،)0.05كبػذلؾ الفقػرات
صادقة لما كضعت لقياسو.
صدؽ االتساؽ الداخمي لمبعد ال الث :األسباب الشخصية المؤدية لميدر التعميمي:
جدكؿ ( :)11صدؽ االتساؽ الداخمي لمبعد ال الث :األسباب الشخصية المؤدية لميدر التعميمي
ـ.

المحاكر

معامؿ
االرتباط

الداللة

1

قمة كقت الفراغ الكااي لمدراسة لدل الطالب

** 0.70

0.01

2

صعكبة تكيؼ الطالب من النظاـ الجامعي اي المرحمة العميا

** 0.77

0.01

3

التصكر الخاط عف سيكلة الدراسة بالدراسات العميا

** 0.82

0.01

4

النظرة التشاؤمية لمكاصمة الدراسة

** 0.77

0.01

5

تدني مستكل الطمكح عند الطالب

** 0.77

0.01

6

رغبة الطالب اي الدراسة خارج الكطف

** 0.79

0.01

7

ضعؼ ميارات البحث العممي لدل الطالب

** 0.81

0.01

8

تدني الخمفية الثقااية لدل طالب الدراسات العميا

** 0.64

0.01

يبػػيف جػػدكؿ رقػػـ ن )11معػػاممت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ اق ػ ارت لمبعػػد الثالػػث :األسػػباب الشخصػػية
المؤدية لميدر التعميمي كالمعدؿ الكمػي لمبعػد الثالػث ،كالػذم يبػيف أف معػاممت االرتبػاط المبينػة دالػة
عند مستكل داللػة ن ،)0.05حيػث أف القيمػة االحتماليػة لكػؿ اقػرة أقػؿ مػف ن ،)0.05كبػذلؾ الفقػرات
صادقة لما كضعت لقياسو.
صدؽ االتساؽ الداخمي لمبعد الرابع :األسباب اإلدارية المؤدية لميدر التعميمي:
جدكؿ ( :)12صدؽ االتساؽ الداخمي لمبعد الرابع :األسباب اإلدارية المؤدية لميدر التعميمي
ـ.
1

معامؿ

المحاكر

االرتباط

انخفػػاض مسػػتكل م اركػػز البحػػث العممػػي ككحداتػػو لتمبيػػة احتياج ػػات الطال ػػب
لمبحث العممي

الداللة

** 0.78

0.01

** 0.67

0.01
0.01

2

يده بالمعمك ً
ً
لمطالب لتزك و
ً
غير متك و
الكااية
مات
ار
الدليؿ
اإلرشادم ي
ي
ي
غياب مشاركة الطالب اي تحديد مكعد المحاضرات كاالمتحانات

** 0.75

4

قمة مصادر المعمكمات الجديدة اي المكتبة الجامعية

** 0.62

0.01

5

صعكبة التعامؿ من المكتبات المحكسبة

** 0.63

0.01

6

نظاـ استعارة الدكريات اي المكتبة ال يمبي حاجة الطمبة

** 0.74

0.01

7

طكؿ مدة الدراسة اي برامج الدراسات العميا

** 0.67

0.01

8

تسييؿ ميمة دراسة طمبة الدراسات العميا مف قبؿ اإلدارة

** 0.78

0.01

3
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يبػػيف جػػدكؿ رقػػـ ن )12معػػاممت االرتب ػاط بػػيف كػػؿ اق ػرات لمبعػػد ال اربػػن :األسػػباب اإلداريػػة
المؤديػػة لميػػدر الترب ػكم كالمعػػدؿ الكمػػي لمبعػػد ال اربػػن ،كالػػذم يبػػيف أف معػػاممت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة
عند مستكل داللػة ن ،)0.05حيػث أف القيمػة االحتماليػة لكػؿ اقػرة أقػؿ مػف ن ،)0.05كبػذلؾ الفقػرات
صادقة لما كضعت لقياسو.
صدؽ االتساؽ الداخمي لمبعد الخامس :األسباب األكاديمية المؤدية لميدر التعميمي:
جدكؿ ( :)13صدؽ االتساؽ الداخمي لمبعد الخامس :األسباب اإلدارية المؤدية لميدر التعميمي
ـ.

معامؿ

المحاكر

االرتباط

الداللة

1

زيادة المساقات الدراسية االستدراكية

** 0.74

0.01

2

تدني مستكل أداء المحاضريف اي بعض التخصصات

** 0.61

0.01

3

طرح المساقات االختيارية لمرة كاحدة اي السنة

** 0.59

0.01

4

صعكبة المقررات كااتقارىا لعنصر التشكيؽ

** 0.73

0.01

5

كثرة تكميفات أعضاء ىيئة التدريس لمطمبة بالتقارير كاألبحاث

** 0.67

0.01

6

اقتصار الدراسة عمع الجكانب النظرية دكف الجكانب التطبيقية

** 0.81

0.01

** 0.69

0.01

كبر الفجكة بيف ما تعممو الطمبة اي المرحمة الجامعية األكلع كبيف ما تتطمبو

7

مرحمة الدراسات العميا

يبيف جدكؿ رقـ ن )13معاممت االرتبػاط بػيف كػؿ اقػرات لمبعػد الخػامس :األسػباب األكاديميػة
المؤدية لميدر التربكم كالمعدؿ الكمي لمبعد الخامس ،كالػذم يبػيف أف معػاممت االرتبػاط المبينػة دالػة
عند مستكل داللػة ن ،)0.05حيػث أف القيمػة االحتماليػة لكػؿ اقػرة أقػؿ مػف ن ،)0.05كبػذلؾ الفقػرات
صادقة لما كضعت لقياسو.
الصدؽ البنايي:
يعتبػر الصػػدؽ البنػػائي أحػػد مقػاييس صػػدؽ األداة الػػذم يقػػيس مػدل تحقػػؽ األىػػداؼ التػػي تريػػد
األداة الكص ػكؿ إلييػػا ،كيبػػيف مػػدل ارتبػػاط كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت الد ارسػػة بالدرجػػة الكميػػة لفق ػرات
االستبانة
ػائيا
كيبيف الجدكؿ ن )14أف جمين معاممت االرتباط اي جميػن مجػاالت االسػتبانة دالػة إحص ن

عنػد مسػػتكل معنكيػػة أقػػؿ مػف ن ،)0.05كبػػذلؾ تعتبػر جميػػن مجػاالت االسػػتبانة صػػادقة لمػػا كضػػعت
لقياسو.
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صدؽ االتساؽ الداخمي لجميع أبعاد االستبانة كالدرجة الكمية:
جدكؿ ( :)14صدؽ االتساؽ الداخمي لجميع األبعاد
المحاكر

عدد الفقرات

معامؿ االرتباط

الداللة

األسباب االقتصادية المؤدية لميدر التعميمي

8

**0.55

0.01

األسباب االجتماعية المؤدية لميدر التعميمي

7

**0.55

0.01

األسباب الشخصية المؤدية لميدر التعميمي

8

**0.79

0.01

األسباب اإلدارية المؤدية لميدر التعميمي

8

**0.74

0.01

األسباب األكاديمية المؤدية لميدر التعميمي

7

**0.74

0.01

الميارات القيادية

38

**0.74

0.01

8

يبػػيف جػػدكؿ رقػػـ ن )14معػػاممت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد المح ػكر األكؿ :األسػػباب
االقتصادية كالمعدؿ الكمي لممحكر األكؿ ،كأف معامػؿ االرتبػاط بػيف جميػن المجػاالت كالدرجػة الكميػة
داؿ عند مستكل معنكية أقؿ مف ن ،)0.05لذلؾ تعتبر المجاالت صادقة لما كضن لقياسو.
بات فقرات االستبانة :Reliability
يقصد بثبات االستبانة يعني التأكد مف أف اإلجابة ستككف كاحدة تقريبا لك تكرر تطبيقيا عمع
األشػػخاص ذاتيػػـ اػػي أكقػػات أخػػرل نالعسػػاؼ )430 :1995 ،االسػػتبانة أكثػػر مػػف م ػرة تحػػت نفػػس
الظػػركؼ كالشػػركط ،أك بعبػػارة أخػػرل يعنػػي االسػػتقرار اػػي نتػػائج االسػػتبانة كعػػدـ تغييرىػػا بشػػكؿ كبيػػر
ايمػػا ل ػك تػػـ إعػػادة تكزيعيػػا عمػػع األا ػراد عػػدة م ػرات خػػمؿ ات ػرات زمنيػػة معينػػة ،كلمتحقػػؽ مػػف ثبػػات
اسػػتبانة الد ارسػػة أجريػػت خط ػكات الثبػػات عمػػع العينػػة االسػػتطمعية نفسػػيا بط ػريقتيف ىمػػا :التجزئػػة
النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ.
 -1طريقة التجزية النصفية :Split-Half Coefficient
تػػـ إيجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط بيرس ػكف بػػيف معػػدؿ األسػػئمة الفرديػػة الرتبػػة كمعػػدؿ األسػػئمة الزكجيػػة
الرتبة لكؿ بعد كقد تـ تصحيل معاممت االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف ب اركف لمتصػحيل
لعدد اقرات المجاؿ الزكجية ،كما تـ استخداـ معادلة جتماف لعدد اقرات المجاؿ الفردية:
كقػػد بػػيف جػػدكؿ رقػػـ ن )15يبػػيف أف ىنػػاؾ معامػػؿ ثبػػات كبيػػر نسػػبيان لفق ػرات االسػػتبياف ،ممػػا
يطمئف الباحثة عمع استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينة .كما كاستخدـ طريقة ألفا كركنباخ لقيػاس ثبػات
االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات كقد بيف أف معاممت الثبات مرتفعػة ممػا يطمػئف الباحثػة عمػع
استخداـ االستبانة بكؿ طمأنينة.
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جدكؿ ( :)15معامؿ ال بات (طريقة التجزية النصفية) ككركنباخ ألفا
التجزية النصفية

المجاالت

عدد الفقرات

كركنباخ ألفا

األسباب االقتصادية المؤدية لميدر التعميمي

8

0.84

0.74

األسباب االجتماعية المؤدية لميدر التعميمي

7

0.78

0.89

األسباب الشخصية المؤدية لميدر التعميمي

8

0.85

0.88

األسباب اإلدارية المؤدية لميدر التعميمي

8

0.89

078

األسباب األكاديمية المؤدية لميدر التعميمي

7

0.84

0.84

الدرجة الكمية

38

0.88

0.81

بالمعدؿ

كتستخمص الباحثة مف نتائج اختبارم الصدؽ كالثبات أف أداة الدراسة ناالستبانة) صادقة اي
قياس ما كضعت لقياسو ،كما أنيا ثابتة بدرجة عالية جدان ،ما يؤىميا لتككف أداة قياس مناسبة
كااعمة ليذه الدراسة كيمكف تطبيقيا بثقة ،كبذلؾ تككف االستبانة اي صكرتيا النيائية.
جدكؿ ( :)16تكزيع الفقرات عمى أبعاد مقياس اليدر التعميمي في صكرتو النيايية
الفقرات

البعد
األسباب االقتصادية المؤدية لميدر التعميمي.

8–1

األسباب االجتماعية المؤدية لميدر التعميمي.

15 – 9

األسباب الشخصية المؤدية لميدر التعميمي.

23 –16

األسباب اإلدارية المؤدية لميدر التعميمي

31 –24

األسباب األكاديمية المؤدية لميدر التعميمي

38 -32



األساليب اإلحصايية المستخدمة:
اختبػار التكزيػن الطبيعػي ككلمجػكركؼ – سػمرنكؼ نKolmogorov-Simirov Test (K-
 )Sلمعراة ىؿ التكزين طبيعي أـ ال.
اختبار التكزيع الطبيعي (:Kolmogorov-Simirnov Test (K-S
تػـ اسػتخداـ اختبػار ككلمجػكركؼ – سػمرنكؼ ن)Kolmogorov-Simirnov Test (K-S
الختبػػار مػػا إذا كانػػت البيانػػات تتبػػن التكزيػػن الطبيعػػي مػػف عدمػػو ككانػػت النتػػائج كمػػا ىػػي مبينػػة اػػي
جدكؿ ن.)17
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جدكؿ ( :)17نتايج اختبار التكزيع الطبيعي
االستبانة

قيمة z

القيمة االحتمالية

األسباب االقتصادية المؤدية لميدر التعميمي

0.85

0.11

األسباب االجتماعية المؤدية لميدر التعميمي

0.78

0.23

األسباب الشخصية المؤدية لميدر التعميمي

0.69

0.06

األسباب اإلدارية المؤدية لميدر التعميمي

.087

0.14

األسباب األكاديمية المؤدية لميدر التعميمي

0.96

0.30

الدرجة الكمية

0.74

0.24

يتضل مف الجػدكؿ السػابؽ أف القيمػة االحتماليػة ن )Sigلجميػن مجػاالت المقيػاس كانػت أكبػر
مػػف مسػػتكل الداللػػة  α = 0.05كبػػذلؾ اػػالف تكزيػػن البيانػػات ليػػذه المجػػاالت يتبػػن التكزيػػن الطبيعػػي
كعميو تـ استخداـ االختبارات المعممية لتحميؿ اقرات االستبانة كاإلجابة عمع الفرضيات.
كتـ استخداـ األساليب اإلحصايية التالية:
 االتساؽ الداخمي .Internal Consistency
 معامؿ ألفا كركنباخ .Cronbache Alfa
 طريقة التجزئة النصفية .Split Half Method.
 معادلة سبيرماف ب اركف ،كمعادلة جتماف لمثبات.
 المتكسط الحسابي كذلؾ لمعراة ارتفاع أك انخفاض استجابات أاػراد الد ارسػة عػف كػؿ عبػارة مػف
عبارات متغيرات الدراسة األساسية.
 اختبار  T.testإليجاد الفركؽ بيف عينتيف مستقمتيف.
 اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفرؽ بيف ثمث عينات مستقمة اأكثر.
 اختبار  LSDلمقارنة المتكسطات البعدية.
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تمييد:
تػػـ عػػرض نتػػائج اإلحصػػائيات الكصػػفية التػػي أسػػفرت عػػف ىػػذه الد ارسػػة كمناقشػػتيا ،بحيػػث تػػـ
اسػػتخداـ البرنػػامج اإلحصػػائي ن )spssاػػي تفريػػغ البيانػػات كاج ػراء المعالجػػات اإلحصػػائية المناسػػبة
كاعطاء الصكرة العامة لمنتائج.
المحؾ المعتمد في الدراسة:
لتحديد المحؾ المعتمد اي الدراسة اقد تـ تحديد طكؿ الخميا اي مقياس ليكرت الخماسي مف
خمؿ حساب المدل بيف درجات المقياس ن )4=1-5كمػف ثػـ تقسػيمو عمػع أكبػر قيمػة اػي المقيػاس
لمحص ػكؿ عمػػع ط ػكؿ الخميػػة أم ن )0.8=5/4كبعػػد ذلػػؾ تػػـ إضػػااة ىػػذه القيمػػة إلػػع أقػػؿ قيمػػة اػػي
المقيػػاس نبدايػػة المقيػػاس كىػػي كاحػػد صػػحيل كذلػػؾ لتحديػػد الحػػد األعمػػع ليػػذه الخميػػة ،كىكػػذا أصػػبل
طكؿ الخميا كما ىك مكضل اي الجدكؿ التالي ن:)Ozent et, 2012
جدكؿ ( )18المحؾ المعتمد في الدراسة
المتكسط الحسابي

الكزف النسبي

درجة التأييد

1.80 –1

%36 - %20

منخفض جدا

أكبر مف 2.60– 1.80

أكبر مف %52 - %36

منخفض

أكبر مف 3.40 –2.60

أكبر مف %68 - %52

متكسطة

أكبر مف4.20 –3.40

أكبر مف %84 - %68

مرتفن

أكبر مف 5 – 4.20

أكبر مف %100 - %84

مرتفن جدا

كلتفسػ ػػير نتػ ػػائج الد ارسػ ػػة كالحكػ ػػـ عمػ ػػع مسػ ػػتكل االسػ ػػتجابة ،اعتمػ ػػدت الباحثػ ػػة عمػ ػػع ترتيػ ػػب
المتكسػػطات الحسػػابية عمػػع مسػػتكل المجػػاالت كمسػػتكل الفق ػرات اػػي كػػؿ مجػػاؿ ،كقػػد حػػدد الباحثػػة
درجة المكااقة حسب المحؾ المعتمد لمدراسة.
اإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ:
كالػػذم يػػنص عمػػع مػػا يمػػي" :مػػػا أسػػػباب اليػػػدر التعميمػػػي لمدراسػػػات العميػػػا فػػػي الجامعػػػات

الفمسطينية في المحافظات الجنكبية لفمسطيف؟".

كلإلجابة عمع ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم
كالكزف النسبي كالرتب لكؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس كما ىك مكضل بجدكؿ رقـ ن.)19
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جدكؿ ( :)19يكضح النسب الميكية ألبعاد حجـ اليدر التعميمي لمدراسات العميا في الجامعات
الفمسطينية في المحافظات الجنكبية لفمسطيف
الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

النسبة

المتكسط

0.78

68.2

مرتفن

59.6

متكسط

4

منخفض

5
2
3

ـ

البعد

1

األسباب االقتصادية المؤدية لميدر التعميمي

3.41

2

األسباب االجتماعية المؤدية لميدر التعميمي

2.98

0.99

3

األسباب الشخصية المؤدية لميدر التعميمي

2.37

1.14

47.4

4

األسباب اإلدارية المؤدية لميدر التعميمي

3.14

0.92

62.7

متكسط

5

األسباب األكاديمية المؤدية لميدر التعميمي

3.07

1.04

61.4

متكسط

البعد الكمي

2.99

0.72

59.8

متكسط

الميكية

المستكل

الرتبة
1

أشارت نتائج الدراسة أف نسبة حجـ اليدر التعميمي لمدراسات العميا اػي الجامعػات الفمسػطينية
اي المحااظات الجنكبية لفمسطيف التي بمغت ن )%59.8كىك مستكل متكسط.
أشارت نتايج تحميؿ الجدكؿ أعاله إلى:
أف البعػػد األكؿ ،كالػػذم يػػنص عمػػع األسػػباب االقتصػػادية المؤديػػة لميػػدر التعميمػػي أتػػع اػػي
المرتبػػة األكلػػع كالػػذم نسػػبتو ن )%68.2كيميػػو البعػػد ال اربػػن ،كالػػذم يػػنص عمػػع األسػػباب اإلداريػػة
المؤديػة لميػدر التعميمػػي كالػذم نسػػبتو ن )%62.7كيميػو البعػد الخػػامس كالػذم يػػنص عمػع األسػػباب
األكاديميػة المؤديػػة لميػػدر التعميمػػي كالػػذم نسػػبتو ن ،)%61.4كيميػػو البعػػد الثػػاني كالػػذم يػػنص عمػػع
األسباب االجتماعيػة المؤديػة لميػدر التعميمػي كالػذم نسػبتو ن ،)%59.6كيميػو البعػد الثالػث ،كالػذم
ينص عمع األسباب الشخصية المؤدية لميدر التعميمػي كالػذم نسػبتو ن )%47.4مػف حيػث أسػباب
اليدر التعميمي لمدراسات العميا اي الجامعات الفمسطينية اي المحااظات الجنكبية لفمسطيف.
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أكالن :األسباب االقتصادية المؤدية لميدر التعميمي:
جدكؿ ( :)20المتكسط كاالنحراؼ كالنسبة الميكية كالرتب لمجاؿ األسباب االقتصادية المؤدية لميدر
التعميمي
الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

الكزف

3.8

1.26

76.1

مرتفن

3.94

1.29

78.8

مرتفن

1

3.34

1.46

66.8

متكسط

6

3.56

1.34

71.2

مرتفن

4

2.47

1.59

49.4

منخفض

8

3.53

1.35

70.5

مرتفن

3

7

ضعؼ مساىمة األسرة اي تمكيؿ الدراسة

3.27

1.5

65.5

متكسط

7

8

ارتفاع نسبة البطالة بيف خريجي الدراسات العميا

3.35

1.55

66.9

متكسط

5

3.41

0.78

68.2

مرتفع

ـ
1
2
3
4
5
6

الفقرة

المتكسط

التكمفػة العاليػة لمد ارسػات العميػا يحػكؿ بػيف تسػجيؿ
كثير مف الطمبة
قمػة مسػػاىمة مؤسسػات المجتمػػن المحمػي اػػي دعػػـ
طمبة الدراسات العميا يقمؿ مف االنخراط اييا
تػ ػػدني مسػ ػػتكل دخػ ػػؿ الطالػ ػػب حيػ ػػث يعجػ ػػز عػ ػػف
تغطية تكاليؼ الدراسة
تعػ ػ ػػدد أكجػ ػ ػػو اإلنفػ ػ ػػاؽ عمػ ػ ػػع الت ازمػ ػ ػػات التسػ ػ ػػجيؿ
بالدراسات العميا
يصدني ثمف شراء الكتػب بأسػعار غاليػة لمكاصػمة
الدراسة بالدراسات العميا

ن ػػدرة الق ػػركض الممنكح ػػة لطمب ػػة الد ارس ػػات العمي ػػا
يزيد مف اليدر التربكم

الدرجة الكمية

النسبي

المستكل

الرتبة
2

أشػ ػػارت نتػ ػػائج الد ارسػ ػػة أف نسػ ػػبة أسػ ػػباب اليػ ػػدر التعميمػ ػػي لمد ارسػ ػػات العميػ ػػا اػ ػػي الجامعػ ػػات
الفمسطينية اي المحااظات الجنكبية لفمسطيف المتعمقة باألسباب االقتصادية المؤديػة لميػدر التعميمػي
التي بمغت ن )%68.2كىك مستكل مرتفن.
بالنظر إلع الجدكؿ رقـ ن )20يتضل أف أعمع الفقرات ىي الفقرة رقـ ن ،)2كالتي نصت عمع
قمػػة مسػػاىمة مؤسسػػات المجتمػػن المحمػػي اػػي دعػػـ طمبػػة الد ارس ػات العميػػا يقمػػؿ مػػف االنخ ػراط اييػػا
كالتػػي نسػػبتيا ن ،)%78.8كتع ػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػع أف رسػػكـ الد ارسػػات العميػػا عاليػػة كال يكجػػد مػػف
يساعد الطالب اي تغطية تكاليؼ الدراسة النظرية كال تخصص مؤسسات المجتمن المحمي جزءا مف
ميزانياتيا لدعـ طمبة الدراسات العميا ،ىذا باإلضااة إلع رسكـ األطركحة عالية كال يجد الطالػب مػف
يسػانده اػػي تغطيػػة ىػػذه التكػػاليؼ مػػف مؤسسػػات المجتمػػن المحمػػي ،كنمحػػظ أف الفقػرة رقػػـ ن (7كالتػػي
نصػػت عمػػع ضػػعؼ مسػػاىمة األس ػرة اػػي تمكيػػؿ الد ارسػػة جػػاءت اػػي المرتبػػة قبػػؿ األخي ػرة كتعػػزك
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الباحثة ذلؾ ألف طالب الدراسات قد يتكلع تغطية تكػاليؼ د ارسػتو بنفسػو اػي أغمػب األحيػاف ألنػو قػد
يككف يعمؿ اي احدل المجاالت ،كقد تقػكـ أسػرتو بالمسػاىمة اػي تغطيػة تكػاليؼ الد ارسػة اػي بعػض
األحيػػاف ،كنمحػػظ أف الفق ػرة رقػػـ ن )5كالتػػي نصػػت عمػػع يصػػدني ثمػػف ش ػراء الكتػػب بأسػػعار غاليػػة
لمكاصمة الدراسة بالدراسات العميا احتمت المرتبػة الػدنيا بنسػبة مئكيػة مقػدارىا ن )%49.4مػف حيػث
أسباب اليدر التعميمي لمدراسات العميػا اػي الجامعػات الفمسػطينية اػي المحااظػات الجنكبيػة لفمسػطيف
المتعمقػػة باألسػػباب االقتصػػادية المؤديػػة لميػػدر التعميمػػي كذلػػؾ ألف أسػػعار الكتػػب ليسػػت غاليػػة جػػدا
كيمك ػػف لمطال ػػب أف يس ػػتعيض ع ػػف ى ػػذه الكت ػػب بالتصػ ػكير اين ػػاؾ العدي ػػد م ػػف المكتب ػػات الت ػػي تقػ ػكـ
بتصػ ػكير الكت ػػب الجامعي ػػة بأس ػػعار مناس ػػبة تحس ػػيف كض ػػعيـ الػ ػكظيفي ،اف ػػي غػ ػزة تخم ػػة ا ػػي ع ػػدد
الحاصػ ػػميف عمػ ػػع شػ ػػيادات الماجسػ ػػتير ،كالكظػ ػػائؼ محػ ػػددة كتعػ ػػزك الباحثػ ػػة ذلمػ ػػؾ إلػ ػػع األكضػ ػػاع
االقتصادية المتردية كالحصار االقتصادم المفركض عمع غزة.
انيان :األسباب االجتماعية المؤدية لميدر التعميمي:
جدكؿ ( :)21يكضح المتكسط كاالنحراؼ كالنسبة الميكية كالرتب لمجاؿ األسباب االجتماعية المؤدية
لميدر التعميمي
الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

الكزف

2.31

1.59

63.9

متكسط

2

انشغاؿ الطالب اي بعض األحياف بأصدقائو

3.19

1.45

46.1

منخفض

7

3

ضعؼ كعي األسرة بأىمية الدراسات العميا

3.16

1.47

63.2

متكسط

2

3.01

1.53

60.1

متكسط

6

3.01

1.51

60.2

متكسط

5

6

صعكبة التكايؽ بيف العمؿ كالدراسة كأعباء المنزؿ

3.08

1.49

61.5

متكسط

4

7

قمة ارتباط المناىج بحاجات المجتمن

3.09

1.51

61.9

متكسط

3

2.98

0.99

59.6

متكسط

ـ
1

4
5

الفقرة
زيادة االرتباطات العائمية لمطالب كثيرة

ض ػ ػػعؼ التق ػ ػػدير االجتم ػ ػػاعي لحمم ػ ػػة الش ػ ػػيادات

العميا

قص ػ ػكر دكر كس ػ ػػائؿ اإلعػ ػػمـ ا ػ ػػي راػ ػػن الػ ػ ػكعي
الثقااي لدل أاراد المجتمن

الدرجة الكمية

المتكسط

النسبي

المستكل

الرتبة
1

أشػ ػػارت نتػ ػػائج الد ارسػ ػػة أف نسػ ػػبة أسػ ػػباب اليػ ػػدر التعميمػ ػػي لمد ارسػ ػػات العميػ ػػا اػ ػػي الجامعػ ػػات
الفمسطينية اي المحااظات الجنكبية لفمسطيف المتعمقة باألسباب االجتماعية المؤديػة لميػدر التعميمػي
التي بمغت ن )%59.6كىك مستكل متكسط.
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بالنظر إلع الجدكؿ رقـ ن )21يتضل أف أعمع الفقرات ىي الفقرة رقـ ن ،)1كالتي نصت عمع
زيادة االرتباطات العائمية لمطالب كثيرة كالتػي نسػبتيا ن ،)%63.9كتعػزك الباحثػة ذلػؾ ألف معظػـ
الطمبػػة اػػي ىػػذه المرحمػػة متزكجػكف كمسػػئكلكف عػػف عػػائمت ،كلػػدييـ الت ازمػػات تجػػاه أسػػرىـ ،كبالتػػالي
اػػالف الد ارسػػة تشػػكؿ عبئػػا س ػكاء مػػف الناحيػػة الماديػػة أك متابعػػة القضػػايا االجتماعيػػة كالحيػػاة اليكميػػة
لألبناء مف تعميـ كمصركاات أخرل ،كتأتي الدراسة عمع حساب تممؾ االلت ازمػات ،كيتضػل أف الفقػرة
رقػـ ن )3مقػػدارىا ن )63.2ضػػعؼ كعػي األسػرة بأىميػػة الد ارسػػات العميػا مقػػدارىا ن (63.2تػػأتي اػػي
المرتبة الثانية ،كذلؾ اي بعض األحياف بسبب تفشػي البطالػة كسػكء األكضػاع االقتصػادية اػم تقبػؿ
بعػػض األسػػر تحمػػؿ نفقػػات التعمػػيـ اػػي ىػػذه المرحمػػة المكمفػػة ،كيتضػػل أف الفق ػرة رقػػـ ن )4ضػػعؼ
التقدير االجتمػاعي لحممػة الشػيادات العميػا كمقػدارىا ن )60.1تػأتي اػي المرتبػة السادسػة كىػذا يؤكػد
أف مجتمعنا مػتعمـ كيقػدر العمػـ كالمتعممػيف ،كيتضػل أف الفقػرة رقػـ ن ،)7كالتػي نصػت عمػع انشػغاؿ
الطالػػب اػػي بعػػض األحيػػاف بأصػػدقائو احتمػػت المرتبػػة الػػدنيا بنسػػبة مئكيػػة مقػػدارىا ن )%46.1مػػف
حيػػث أسػػباب اليػػدر التعميمػػي لمد ارسػػات العميػػا اػػي الجامعػػات الفمسػػطينية اػػي المحااظػػات الجنكبيػػة
لفمس ػػطيف المتعمق ػػة باألس ػػباب االجتماعي ػػة المؤدي ػػة لمي ػػدر التعميم ػػي اد ارس ػػة الطال ػػب ال تمنع ػػو م ػػف
التكاصؿ من أصدقائو كعمقاتو االجتماعية.
ال ان :األسباب الشخصية المؤدية لميدر التعميمي:
جدكؿ ( :)22يكضح المتكسط كاالنحراؼ كالنسبة الميكية كالرتب لمجاؿ األسباب الشخصية المؤدية
لميدر التعميمي
ـ
1
2

الفقرة
قمة كقت الفراغ الكااي لمدراسة لدل الطالب

3
5

تدني مستكل الطمكح عند الطالب

4

النظرة التشاؤمية لمكاصمة الدراسة

6

رغبة الطالب اي الدراسة خارج الكطف

8

3.16

1.56

63.3

متكسط

2.24

1.66

44.8

منخفض

3

2.07

1.49

41.5

منخفض

7

2.11

1.53

42.2

منخفض

5

ص ػػعكبة تكي ػػؼ الطال ػػب م ػػن النظ ػػاـ الج ػػامعي ا ػػي
المرحمة العميا
التصػ ػكر الخ ػػاط ع ػػف س ػػيكلة الد ارس ػػة بالد ارس ػػات
العميا

7

المتكسط
الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

الكزف
النسبي

3.13

2.14
2.01

ضعؼ ميارات البحث العممي لدل الطالب

2.08

تدني الخمفية الثقااية لدل طالب الدراسات العميا

2.37

الدرجة الكمية
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1.52

1.54
1.47
1.54
1.14

62.6

42.9
40.3
41.6
47.4

المستكل

الرتبة

متكسط

2
1

منخفض
منخفض
منخفض
منخفض

4
8
6

أشػ ػػارت نتػ ػػائج الد ارسػ ػػة أف نسػ ػػبة أسػ ػػباب اليػ ػػدر التعميمػ ػػي لمد ارسػ ػػات العميػ ػػا اػ ػػي الجامعػ ػػات
الفمسطينية اي المحااظات الجنكبيػة لفمسػطيف المتعمقػة باألسػباب الشخصػية المؤديػة لميػدر التعميمػي
التي بمغت ن )%47.4كىك مستكل منخفض.
بالنظر إلع الجدكؿ رقـ ن )22يتضل أف أعمع الفقرات ىي الفقرة رقـ ن ،)2كالتي نصت عمع

صعكبة تكيؼ الطالب من النظاـ الجامعي اػي كالتػي نسػبتيا ن )%63.6كتعػزك الباحثػة ذلػؾ إلػع
التكقيػػت الػػذم تبػػدأ ايػػو المحاض ػرات ،كى ػك تكقيػػت غيػػر ممئػػـ لمجميػػن س ػكاء الطمبػػة أك المحاض ػريف
الذيف يبدؤكف تمؾ المحاضرات اي نياية دكاميـ باإلضػااة إلػع أف ىنػاؾ جػزء مػف الصػعكبة التكيػؼ
داخؿ الجامعة يعكد لمطمبة أنفسيـ بسبب انشغاليـ كحضكرىـ عمع مكعد المحاضػرات كعػدـ قػدرتيـ
عمع تككيف عمقات صػداقة مػن بعػض الػزممء ،كيتضػل أف الفقػرة رقػـ ن (1كالتػي نصػت عمػع قمػة

كقػػت الف ػراغ الكػػااي لمد ارس ػة لػػدل الطالػػب بنسػػبة مئكيػػة مقػػدارىا ن )62.6كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ ألف
طالب الدراسات العميا لديو التزامات تجػاه عممػو كالت ازمػات اجتماعيػة كعائميػة ،كيتضػل أف الفقػرة رقػـ

ن )4كالتي نصػت النظػرة التشػاؤمية لمكاصػمة الد ارسػة كنعػزك الباحثػة ذلػؾ لقمػة اػرص العمػؿ كزيػادة
نسبة البطالة اي غزة كيتضل أف الفقرة رقـ ن ،)7كالتي نصت عمػع ضػعؼ ميػارات البحػث العممػي

لدل الطالب احتمت المرتبة الدنيا بنسبة مئكية مقدارىا ن )%40.3مف حيث أسباب اليدر التعميمػي
لمد ارس ػػات العمي ػػا ا ػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية ا ػػي المحااظ ػػات الجنكبي ػػة لفمس ػػطيف المتعمق ػػة باألس ػػباب

الشخصية المؤديػة لميػدر التربػكم كتعػزك الباحثػة ذلػؾ ألف طالػب الد ارسػات العميػا قػادر عمػع البحػث

العممػي كالتطػكير كتحمػػؿ مشػاؽ البحػػث ،كألف غالبيػػة الطمبػػة يمتمكػكف المتطمبػػات الشخصػػية المزمػػة
لدراسة الماجستير كلدييـ الطمكح كالتطمن لمكانة مرمكقة.
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رابعان :األسباب اإلدارية المؤدية لميدر التعميمي:

جدكؿ ( :)23يكضح المتكسط كاالنحراؼ كالنسبة الميكية كالرتب لمجاؿ األسباب اإلدارية المؤدية لميدر
التعميمي

ـ
1

المتكسط

الفقرة
انخفاض مسػتكل م اركػز البحػث العممػي ككحداتػو لتمبيػة

الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

الكزف

النسبي

المستكل الرتبة

3.61

1.28

72.2

مرتفن

1

3.24

1.44

64.8

متكسط

4

3.14

1.41

62.8

متكسط

5

 4قمة مصادر المعمكمات الجديدة اي المكتبة الجامعية

3.27

1.41

65.4

متكسط

2

 5صعكبة التعامؿ من المكتبات المحكسبة

2.44

1.44

48.8

منخفض

8

3.12

1.4

62.5

متكسط

6

3.02

1.45

60.4

متكسط

7

3.25

1.5

64.9

متكسط

3

3.14

0.92

62.7

متكسط

احتياجات الطالب لمبحث العممي

ػب لتزكي ػ ػ ػ و
ار لمطال ػ ػ ػ ً
غي ػ ػ ػػر متػ ػ ػ ػك و
ػده
ػادم ي
 2ال ػ ػ ػ ي
ػدليؿ اإلرش ػ ػ ػ ي
بالمعمك ً
ً
الكااية
مات
3

6

غيػػاب مشػػاركة الطالػػب اػػي تحديػػد مكعػػد المحاض ػرات
كاالمتحانات

نظػ ػػاـ اس ػػتعارة الػ ػػدكريات اػ ػػي المكتب ػػة ال يمبػػػي حاجػ ػػة
الطمبة

 7طكؿ مدة الدراسة اي برامج الدراسات العميا
8

تس ػػييؿ ميم ػػة د ارس ػػة طمب ػػة الد ارس ػػات العمي ػػا م ػػف قب ػػؿ
اإلدارة

الدرجة الكمية

أشارت نتػائج الد ارسػة أف نسػبة اليػدر التعميمػي لمد ارسػات العميػا اػي الجامعػات الفمسػطينية اػي
المحااظ ػػات الجنكبي ػػة لفمس ػػطيف المتعمق ػػة باألس ػػباب اإلداري ػػة المؤدي ػػة لمي ػػدر التعميم ػػي الت ػػي بمغ ػػت
ن )%62.7كىك مستكل متكسط.
بالنظر إلع الجدكؿ رقـ ن )23يتضل أف أعمع الفقرات ىي الفقرة رقـ ن ،)1كالتي نصت عمع
انخفػػاض مسػػتكل م اركػػز البحػػث العممػػي ككحداتػػو لتمبيػػة احتياجػػات الطالػػب لمبحػػث العممػػي كالتػػي
نسبتيا ن )%72.2كذلؾ لعدـ تكاصؿ مراكز البحػث اػي غػزة مػن م اركػز البحػث اػي الػدكؿ الخارجيػة
بسػبب الحصػار المفػركض عمػػع غػزة إضػااة لػػذلؾ عػدـ تػكاار مصػادر معمكمػػات حديثػة تمبػي حاجػػة
الباحثيف ،كيتضل أف الفقرة رقـ ن )4كالتي نصت عمع قمة مصػادر المعمكمػات الجديػدة اػي المكتبػة
ػر ألف معظػػـ المكتبػػات الجامعيػػة اػػي غ ػزة تح ػكم أكعيػػة
الجامعيػػة كالتػػي نسػػبتيا ن )65.4كذلػػؾ نظػ نا

معمكمات قديمة ال جدكل منيا ال تمبي احتياجػات طمبػة الد ارسػات العميػا ،كيتضػل أف الفقػرة رقػـ ن(7
كالتػػي نصػػت طػػكؿ مػػدة الد ارسػػة اػػي ب ػرامج الد ارسػػات العميػػا كالتػػي نسػػبتيا ن )60.4كذلػػؾ ألف مػػدة
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الدراسة ليست بالطكيمة ايي ن (4اصكؿ دراسية بما اييا إعداد الرسالة ،كيتضػل أف الفقػرة رقػـ ن،)5
كالتػػي نصػػت عمػػع صػػعكبة التعامػػؿ مػػن المكتبػػات المحكسػػبة احتمػػت المرتبػػة الػػدنيا بنسػػبة مئكيػػة
مقدارىا ن )%48.8مف حيػث أسػباب اليػدر التعميمػي لمد ارسػات العميػا اػي الجامعػات الفمسػطينية اػي
المحااظ ػػات الجنكبي ػػة لفمس ػػطيف المتعمق ػػة باألس ػػباب اإلداري ػػة المؤدي ػػة لمي ػػدر التعميم ػػي كذل ػػؾ بس ػػبب
التطكر التكنكلكجي كاالنفجار المعراي كامتمؾ كؿ طالب تقريبا لحاسكب شخصػي ممػا يسػيؿ عميػو
التعامؿ من المكتبات المحكسبة.
خامسان :األسباب األ كاديمية المؤدية لميدر التعميمي:

جدكؿ ( :)24يكضح المتكسط كاالنحراؼ كالنسبة الميكية كالرتب لمجاؿ األسباب األ كاديمية المؤدية
لميدر التعميمي

ـ
1

المتكسط

الفقرة

المعيارم

النسبي

3.46

1.26

69.2

مرتفن

2

3.15

1.49

63.1

متكسط

3

3

طرح المساقات االختيارية لمرة كاحدة اي السنة

3.66

1.41

73.2

مرتفن

1

4

صعكبة المقررات كااتقارىا لعنصر التشكيؽ

2.89

1.62

57.9

متكسط

5

2.65

1.59

52.9

متكسط

7

2.74

1.57

54.8

متكسط

6

2

5
6

زيادة المساقات الدراسية االستدراكية

الحسابي

االنحراؼ

الكزف

المستكل الرتبة

تػ ػ ػ ػ ػػدني مسػ ػ ػ ػ ػػتكل أداء المحاض ػ ػ ػ ػ ػريف اػ ػ ػ ػ ػػي بعػ ػ ػ ػ ػػض
التخصصات

كثرة تكميفات أعضػاء ىيئػة التػدريس لمطمبػة بالتقػارير

كاألبحاث

اقتصار الدراسة عمع الجكانب النظرية دكف الجكانب
التطبيقية
كب ػ ػػر الفجػ ػ ػكة ب ػ ػػيف م ػ ػػا تعمم ػ ػػو الطمب ػ ػػة ا ػ ػػي المرحم ػ ػػة

7

الجامعيػػة األكلػػع كبػػيف مػػا تتطمبػػو مرحمػػة الد ارسػػات

2.95

1.67

58.9

متكسط

4

العميا
3.07

الدرجة الكمية

1.04

61.4

متكسط

أشػ ػػارت نتػ ػػائج الد ارسػ ػػة أف نسػ ػػبة أسػ ػػباب اليػ ػػدر التعميمػ ػػي لمد ارسػ ػػات العميػ ػػا اػ ػػي الجامعػ ػػات
الفمسطينية اي المحااظات الجنكبيػة لفمسػطيف المتعمقػة باألسػباب األكاديميػة المؤديػة لميػدر التعميمػي
التي بمغت ن )%61.4كىك مستكل متكسط.
بالنظر إلع الجدكؿ رقـ ن )24يتضل أف أعمع الفقرات ىي الفقرة رقـ ن ،)3كالتي نصت عمع
طرح المساقات االختياريػة لمػرة كاحػدة اػي السػنة كالتػي نسػبتيا ن )%73.2حيػث أف ىنػاؾ صػعكبة
اػػي طػػرح المسػػاؽ ألكثػػر مػػف مػرة اػػي العػػاـ كذلػػؾ لقمػػة عػػدد المحاض ػريف ،كاالزدحػػاـ اػػي عػػدد طمبػػة
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البكالكريكس كخصكصا أف معظـ المحاضريف يقكمكف بتدريس المرحمتيف ،كالقاعػات الغيػر الممئمػة
لمد ارس ػػة ،كك ػػذلؾ التكمف ػػة المادي ػػة العالي ػػة لمض ػػغط عم ػػع الطال ػػب لع ػػدـ الت ػػأخر ا ػػي إني ػػاء المس ػػاقات
النظريػػة اػػي الفتػرة المحػػددة ،كيتضػػل أف الفق ػرة رقػػـ ن )1زيػػادة المسػػاقات االسػػتدراكية كالتػػي نسػػبتيا
ن )69.2كيع ػكد ذلػػؾ ألف طمبػػة الد ارسػػات العميػػا يختمف ػكف عمػػا قبمػػو مػػف د ارسػػة مػػف حيػػث أنػػو يؤىػػؿ
الممتحقػػيف بػػو لمكص ػكؿ لم ارحػػؿ متقدمػػة مػػف العمػػـ ،كيفػػتل أمػػاميـ أاػػاؽ البحػػث لػػيس كمجمكعػػة تريػػد
حفظ كـ مف المعمكمات كالتقػدـ الختبػارات تقػيس قػدرتيـ عمػع الحفػظ كالتػذكر ،بػؿ ىػـ مجمكعػة مػف
البػػاحثيف ينظػػركف لممجتمػػن بعػػيف الناقػػد كيعمػػؿ عمػػع تقػػديـ الحم ػكؿ بشػػكؿ يزيػػد مػػف راعػػة المجتمػػن
كتقدمو معظـ طمبة الماجستير يشػغمكف مناصػب عػدة ،كلػدييـ خبػرة اػي مجػاؿ أعمػاليـ ،كيتضػل أف
الفقػ ػرة رق ػػـ ن )6كنص ػػت عم ػػع اقتص ػػار الد ارس ػػة عم ػػع الجكان ػػب النظري ػػة دكف الجكان ػػب التطبيقي ػػة
كنسبتيا ن (54.8كيتضل ذلؾ ألف الد ارسػة العمميػة تحتػاج إلمكانػات ماديػة عاليػة لتػكاير المختبػرات
العمميػػة الم ػزكدة بالمختصػػيف ،كمػػا أف التطبيػػؽ العممػػي اػػي التخصصػػات األخػػرل كالتربيػػة كااداب
يحتاج إلع مرااؽ يتـ اييػا التجريػب بشػكؿ مباشػر دكف إعاقػة ألعمػاؿ ااخػريف ،كىػذا األمػر ال يػزاؿ
صعب تحقيقو ،كيتضل أف الفقرة رقػـ ن ،)5كالتػي نصػت عمػع كثػرة تكميفػات أعضػاء ىيئػة التػدريس
لمطمبة بالتقػارير كاألبحػاث احتمػت المرتبػة الػدنيا بنسػبة مئكيػة مقػدارىا ن )%52.9مػف حيػث أسػباب
اليدر التعميمي لمدراسات العميا اي الجامعات الفمسطينية اي المحااظات الجنكبية لفمسػطيف المتعمقػة
باألسباب األكاديمية المؤدية لميدر التعميمي ألف ىذه المرحمة مرحمة إنتاج أكثر مف مرحمة تمقي.
اتفقػػت ىػػذه النتػػائج مػػن د ارسػػة نالح ػكلي كشػػمداف )2012 ،كالتػػي ىػػدات التعػػرؼ إلػػع أسػػباب
اليػػدر التربػكم بػػيف طمبػػة الد ارسػػات العميػػا اػػي الجامعػػة اإلسػػممية بغػزة ككضػػن العػػمج المناسػػب ليػػا
حيػػث أظيػػرت نتػػائج ىػػذه الد ارسػػة ضػػركرة العمػػؿ عمػػع مسػػاعدة طمبػػة الد ارسػػات العميػػا التغمػػب عمػػع
مشكمتيـ المالية ايما يتعمؽ بالرسكـ الجامعية مف خمؿ تكاير المنل كالقركض كتقسيط الرسكـ ،ما
اتفقػػت مػػن د ارسػػة عقػػؿ ن )2005ىػػدات الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػع المشػػكمت الد ارسػػية التػػي تكاجػػو طمبػػة
الد ارسػػات العميػػا كسػػبؿ التغمػػب عمييػػا كمعراػػة أثػػر كػػؿ مػػف الجػػنس كالكميػػة كالتفػػرغ لمد ارسػػة عمػػع ىػػذه
المشكمت حيث أظيرت ىذه النتػائج إلػع عػدـ كجػكد اػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة
اي تقدير متكسط درجات أاراد العينػة بالنسػبة لممشػكمت الد ارسػية التػي تكاجػو طمبػة الد ارسػات العميػا
اي الجامعة اإلسممية تعزل لمتغير الجنس كالتفرغ لمدراسة كلمتغير الجنس.
اتفقػػت ىػػذه النتػػائج مػػن د ارس ػة نالش ػريدة )1993 ،كالتػػي ىػػدات التعػػرؼ إلػػع مشػػكمت طمبػػة
الد ارسػػات العميػػا بجامعػػة اليرمػػكؾ كعمقتيػػا بػػبعض المتغي ػرات كػػالجنس كالكميػػة حيػػث أظيػػرت نتػػائج
ىػػػذه الد ارسػ ػػة أف المجػ ػػاؿ االقتصػ ػػادم احتػػػؿ المرتبػ ػػة األكلػػػع اػ ػػي قائم ػػة المش ػػكمت ،تػػػمه المجػ ػػاؿ
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األكاديمي ثـ المجاؿ اإلدارم ،االمجاؿ االجتماعي كأخي انر المجاؿ الشخصػي ،ككانػت أكثػر المشػاكؿ
التي تكاجو الطمب ىي الشعكر بارتفاع أثمػاف الكتػب كالم ارجػن ،كعػدـ تقػديـ الجامعػة الػدمن المػادم

الكااي لطالب الدراسات العميا كما اتفقػت ىػذه النتػائج مػن د ارسػة نعثمػاف )2000 ،التػي ىػدات إلػع
معراة مشكمت طمبة الد ارسػات العميػا اػي جامعػات الضػفة الغربيػة حثػي أظيػرت نتػائج ىػذه الد ارسػة
أف أكثر المشكمت التي تكاجو الطمبة ىي مشكمت ارتفاع األقساط الجامعية لمدراسات العميا ،كندرة
الدعـ المادم ،كارتفاع تكاليؼ إعداد أطركحة الماجستير كارتفاع تكاليؼ الترجمة،
كم ػا أف ىػػذه النتػػائج تتفػػؽ مػػن كاقعنػػا الحػػالي ،حيػػث أف معظػػـ الفمسػػطينييف نتيجػػة لمظػػركؼ
الراىنػػة كقعػػكا اػػي ظػػركؼ ماديػػة قػػاىرة كبػػات تػػكاير لقمػػة العػػيش أكلكيػػة ،كبالنسػػبة لطالػػب الد ارسػػات
العميػا ايػك اػي الغالػب يفكػر أنيػا المتطمػب األساسػي الػذم يضػمف التحاقػو كمتابعتػو لد ارسػتو قبػػؿ أف
يفكػر اػػي جػػكدة ىػػذا البرنػػامج مػػف الناحيػػة األكاديميػة أك اإلداريػػة كمػػف ىنػػا كػػاف ىػػذا الفػػارؽ الكاضػػل
بيف المشكمت االقتصادية مف ناحية أك حتع الشخصية كالمشكمت األخرل مف الناحية الثانية.
اإلجابة عمى السؤاؿ ال اني:
كالذم ينص عمع" :ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصايية عند مستكل الداللة ()a ≥0.05

في متكسط تقديرات أفراد العينة ألسباب اليدر التعميمي في الدراسات العميا مف كجية نظر طمبة

الدراسات العميا تعزل لمت يرات( :الجنس – الكمية – المعدؿ التراكمي – الجامعة)؟".
كينبثؽ مف السؤاؿ السابؽ الفرضيات التالية:

 .1ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػايية عنػػد مسػػتكل الداللػػة ( )a ≥0.05فػػي متكسػػط تقػػديرات
أفراد العينة ألسباب اليدر التعميمي في الدراسات العميا مف كجية نظر طمبػة الدراسػات العميػا
تعػػزل لمت يػػر الجػػنس كلمتحقػػؽ مػػف ذلػػؾ تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار "ت" " "T.testلقيػػاس داللػػة

الفركؽ بيف المجمكعتيف.
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جدكؿ ( :)25المتكسط كاالنحراؼ المعيارم كالقيمة المحسكبة كمستكل حجـ اليدر التعميمي لمدراسات
العميا في الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنكبية لفمسطيف تعزل إلى مت ير الجنس
االنحراؼ

البعد

الجنس

التكرار

المتكسط

األسػ ػػباب االقتص ػ ػػادية المؤدي ػ ػػة لمي ػ ػػدر

ذكر

170

3.57

0.78

التعميمي

أنثع

170

3.25

0.76

األس ػ ػػباب االجتماعي ػ ػػة المؤدي ػ ػػة لمي ػ ػػدر

ذكر

170

2.86

1.07

التعميمي

أنثع

170

3.1

0.9

األسػ ػ ػػباب الشخصػ ػ ػػية المؤديػ ػ ػػة لميػ ػ ػػدر

ذكر

170

2.72

1.19

التعميمي

أنثع

170

2.02

0.96

األسػ ػ ػ ػػباب اإلداريػ ػ ػ ػػة المؤديػ ػ ػ ػػة لميػ ػ ػ ػػدر

ذكر

170

2.94

1

التعميمي

أنثع

170

3.34

0.79

األسػ ػ ػػباب األكاديمي ػ ػ ػة المؤديػ ػ ػػة لميػ ػ ػػدر

ذكر

170

3.2

1.08

أنثع

170

2.94

0.98

ذكر

170

3.06

0.79

أن ى

170

2.92

0.63

التعميمي

الدرجة الكمية

المعيارم

قيمة "ت "

مستكل
الداللة

2.82

0.005

1.62

0.11

1.40

0.16

1.90

0.055

0.53

0.59

0.20

0.83

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ن :)25أف قيمػػة مسػػتكل الداللػػة ن sig =(0.83أكبػػر مػػف α=0.05

حيػػث يتضػػل أنػػو ال تكجػػد اػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية أسػػباب اليػػدر التعميمػػي لمد ارسػػات العميػػا اػػي
الجامعات الفمسطينية اي المحااظات الجنكبية لفمسطيف تبعان لمتغير الجنس ،ما عدا المجاؿ األكؿ

األسباب االقتصادية المؤدية لميدر التعميمي تبيف كجكد اركؽ لصالل الذككر.

 .2ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػايية عنػػد مسػػتكل الداللػػة ( )a ≥0.05فػػي متكسػػط تقػػديرات
أفراد العينة ألسباب اليدر التعميمي في الدراسات العميا مف كجية نظر طمبػة الدراسػات العميػا
تعزل لمت ير الكمية

كلمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخداـ اختبار  T.testلقياس داللة الفركؽ بيف المجمكعتيف.
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جدكؿ ( :)26المتكسط كاالنحراؼ المعيارم كالقيمة المحسكبة كمستكل حجـ اليدر التعميمي لمدراسات
العميا في الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنكبية لفمسطيف تعزل إلى مت ير الكمية
االنحراؼ

البعد

الكمية

التكرار

المتكسط

األسباب االقتصادية المؤدية لميدر

عممية

118

3.43

0.87

التعميمي

إنسانية

222

3.4

0.73

األسباب االجتماعية المؤدية لميدر

عممية

118

3.03

0.93

التعميمي

إنسانية

222

2.95

1.03

األسباب الشخصية المؤدية لميدر

عممية

118

2.43

1.15

التعميمي

إنسانية

222

2.34

1.13

األسباب اإلدارية المؤدية لميدر

عممية

118

3.15

0.91

التعميمي

إنسانية

222

3.13

0.92

األسباب األكاديمية المؤدية لميدر

عممية

118

3.2

1

إنسانية

222

3

1.06

عممية

118

3.04

0.74

إنسانية

222

2.96

0.71

التعميمي

الدرجة الكمية

المعيارم

قيمة "ت"

مستكل
الداللة

0.27

0.78

0.79

0.42

1.46

0.14

0.03

0.97

0.75

0. 45

0.29

0.77

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ن :)26أف قيمػػة مسػػتكل الداللػػة ن sig =(0.77أكبػػر مػػف α=0.05
حيػػث يتضػػل أنػػو ال تكجػػد اػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية ألسػػباب اليػػدر التعميمػػي لمد ارسػػات العميػػا اػػي
الجامعات الفمسطينية اي المحااظات الجنكبية لفمسطيف تبعان لمتغير الكمية.
 .3ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػايية عنػػد مسػػتكل الداللػػة ( )a ≥0.05فػػي متكسػػط تقػػديرات
أفراد العينة ألسباب اليدر التعميمي في الدراسات العميا مف كجية نظر طمبػة الدراسػات العميػا
تعزل المعدؿ التراكمي كلمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم لقياس لقياس داللػة

الفركؽ بيف المجمكعات.
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جدكؿ ( :)27نتايج تحميؿ التبايف األحادم ( )One Way ANOVAلمتعرؼ عمى حجـ اليدر التعميمي
لمدراسات العميا في الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنكبية لفمسطيف تعزل إلى مت ير المعدؿ
التراكمي
المربعات

درجات
الحرية

متكسط

مجمكع

2

0.15
0.46

المجاالت

مصدر التبايف

األسػ ػػباب االقتصػ ػػادية

بيف المجمكعات

0.31

المؤديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر

داخؿ المجمكعات

155

337

المجمكع

155

339

األسػ ػػباب االجتماعيػ ػػة

بيف المجمكعات

0.91

2

0.46

المؤديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر

داخؿ المجمكعات

239

337

0.71

المجمكع

240

339

األسػ ػ ػػباب الشخصػ ػ ػػية

بيف المجمكعات

2.07

2

1.04

المؤديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر

داخؿ المجمكعات

169

337

0.5

المجمكع

171

339

األس ػ ػ ػ ػ ػػباب اإلداريػ ػ ػ ػ ػ ػػة

بيف المجمكعات

0.23

2

0.11

المؤديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر

داخؿ المجمكعات

212

337

0.63

المجمكع

213

339

األسػ ػ ػػباب األكاديمي ػ ػ ػة

بيف المجمكعات

0.37

2

0.19

المؤديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر

داخؿ المجمكعات

127

337

0.38

المجمكع

127

339

بيف المجمكعات

0.56

2

داخؿ المجمكعات

73.5

337

المجمكع

74.1

339

التعميمي

التعميمي

التعميمي

التعميمي

التعميمي
الدرجة الكمية

المربعات

قيمة F
0.3

0.6

2.1

0.2

0.5

مستكل
الداللة
0.72

0.53

0.13

0.84

0.61

0.28
0.22

1.3

0.28

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ن :)27أف قيمػػة مسػػتكل الداللػػة ن sig =(0.28أكبػػر مػػف α=0.05

حيػػث يتض ػػل أنػػو ال تكج ػػد ا ػػركؽ ذات داللػػة إحص ػػائية حجػػـ الي ػػدر التعميم ػػي لمد ارسػػات العمي ػػا ا ػػي

الجامعات الفمسطينية اي المحااظات الجنكبية لفمسطيف تبعان لمتغير المعدؿ التراكمي.

 .4ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػايية عنػػد مسػػتكل الداللػػة ( )a ≥0.05فػػي متكسػػط تقػػديرات
أفراد العينة ألسباب اليدر التعميمي في الدراسات العميا مف كجيػة نظػر طمبػة الدراسػات العميػا

تعزل الجامعة كلمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحػادم لقيػاس لقيػاس داللػة الفػركؽ
بيف المجمكعات.
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جدكؿ ( :)28نتايج تحميؿ التبايف األحادم ( )One Way ANOVAلمتعرؼ عمى حجـ اليدر التعميمي
لمدراسات العميا في الجامعات الفمسطينية في المحافظات الجنكبية لفمسطيف تعزل إلى مت ير الجامعة
المربعات

درجات
الحرية

متكسط

مجمكع

3

1.85
0.45

المجاالت

مصدر التبايف

األسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػباب

بيف المجمكعات

5.55

داخؿ المجمكعات

150

336

المجمكع

155

339

بيف المجمكعات

18.5

3

6.17

داخؿ المجمكعات

222

336

0.66

المجمكع

240

339

األسباب الشخصػية

بيف المجمكعات

0.57

3

0.19

المؤديػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر

داخؿ المجمكعات

170

336

0.51

المجمكع

171

339

األسػ ػ ػػباب اإلداريػ ػ ػػة

بيف المجمكعات

10.1

3

3.37

المؤديػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر

داخؿ المجمكعات

203

336

0.6

المجمكع

213

339

األسباب األكاديميػة

بيف المجمكعات

10.1

3

3.38

المؤديػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر

داخؿ المجمكعات

117

336

0.35

المجمكع

127

339

بيف المجمكعات

6.45

3

داخؿ المجمكعات

67.7

336

المجمكع

74.1

339

االقتصادية المؤديػة

لميدر التعميمي
األسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػباب
االجتماعية المؤديػة
لميدر التعميمي

التعميمي

التعميمي

التعميمي

الدرجة الكمية

المربعات

قيمة F
4.2

9.4

0.4

5.6

9.7

مستكل
الداللة
0.01

0.0

0.77

0.00

0.00

2.15
0.2

11

0.00

يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ن :)28أف قيمػػة مسػػتكل الداللػػة ن sig =(0.00أقػػؿ مػػف α=0.05
حي ػػث يتض ػػل أنػػػو تكج ػػد ا ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحص ػػائية حج ػػـ الي ػػدر التعميم ػػي لمد ارسػ ػػات العمي ػػا ا ػ ػي
الجامعات الفمسطينية اي المحااظات الجنكبية لفمسطيف تبعان لمتغير الجامعة.
كاستخدمت الباحثة اختبار  LSDلمقارنة متكسطات ائات الجامعة.
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جدكؿ ( :)29نتايج اختبار  LSDلمقارنة متكسطات فيات الجامعة لألسباب االقتصادية المؤدية لميدر
التعميمي
الفيات
األزىر
ـ=3.80
اإلسالمية
ـ=3.61
األقصى

ـ=4.05
القدس

ـ=3.96

األزىر

ـ=3.80

اإلسالمية
ـ=3.61

األقصى

ـ=4.05

القدس

ـ=3.96

0.02

-

0.19

0.006

-

0.49

0.11

0.86

-

يتضل مف الجدكؿ السابؽ كجكد اركؽ بيف جامعػة األزىػر كجامعػة اإلسػممية لصػالل جامعػة

األزىر ،كتبيف كجكد اركؽ بيف جامعة اإلسممية كاألقصع لصالل جامعة األقصع.

جدكؿ ( :)30نتايج اختبار  LSDلمقارنة متكسطات فيات الجامعة لألسباب االجتماعية المؤدية لميدر
التعميمي
الفيات
األزىر

ـ=3.78
اإلسالمية
ـ=3.25
األقصى

ـ=3.63
القدس
ـ=3.44

األزىر

اإلسالمية

األقصى

القدس

ـ=3.78

ـ=3.25

ـ=3.63

ـ=3.44

0.00

-

0.42

0.02

-

0.21

0.46

0.52

-

يتضػػل مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ اػػركؽ بػػيف جامعػػة األزىػػر كالجامعػػة اإلسػػممية لصػػالل جامعػػة
األزىر ،كتبيف اركؽ بيف جامعة اإلسممية كاألقصع لصالل جامعة األقصع.
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جدكؿ ( :)31نتايج اختبار  LSDلمقارنة متكسطات فيات الجامعة لألسباب اإلدارية المؤدية لميدر
التعميمي
الفيات
األزىر
ـ=3.59
اإلسالمية
ـ3.21
األقصى

ـ=3.56
القدس

ـ=3.41

األزىر

ـ=3.59

اإلسالمية
ـ3.21

األقصى

ـ=3.56

القدس

ـ=3.41

0.00

-

0.86

0.03

-

0.41

0.44

0.60

-

يتضل مف الجدكؿ السابؽ كجكد اركؽ بيف الجامعة اإلسممية كجامعة األزىر لصالل جامعة

األزىر ،كتبيف اركؽ بيف الجامعة اإلسممية كاألقصع لصالل جامعة األقصع.

جدكؿ ( :)32نتايج اختبار  LSDلمقارنة متكسطات فيات الجامعة لألسباب األ كاديمية المؤدية لميدر
التعميمي
الفيات
األزىر

ـ=4.06
اإلسالمية
ـ=3.61
األقصى

ـ=3.72
القدس
ـ=3.47

األزىر

اإلسالمية

األقصى

القدس

ـ=4.06

ـ=3.61

ـ=3.72

ـ=3.47

0.00

-

0.03

0.36

-

0.007

0.46

0.25

-

يتضػػل مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ كجػكد اػػركؽ بػػيف جامعػػة األزىػػر كنالجامعػػة اإلسػػممية – جامعػػة
األقصع – جامعة القدس المفتكحة) لصالل جامعة األزىر.
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جدكؿ ( :)33نتايج اختبار  LSDلمقارنة متكسطات فيات الجامعة لألسباب المؤدية لميدر التعميمي
الفيات

األزىر

اإلسالمية

األقصى

القدس

ـ=3.73

ـ=3.43

ـ=3.68

ـ=3.58

األزىر

-

ـ=3.73
اإلسالمية
ـ=3.43
األقصى

ـ=3.68
القدس

ـ=3.58

0.00

-

0.62

0.007

-

0.32

0.27

0.56

-

يتضل مف الجدكؿ السابؽ كجكد اركؽ بيف جامعة األزىر كالجامعة اإلسممية لصالل جامعة

األزىر ،كتبيف كجكد اركؽ بيف الجامعة اإلسممية كجامعة األقصع لصالل جامعة األقصع.

اإلجابة عف السؤاؿ ال الث:

الذم ينص عمع" :ما نسبة اليػدر التعميمػي لمدراسػات العميػا فػي الجامعػات الفمسػطينية فػي
المحافظات الجنكبية لفمسطيف؟".
اسػػتخدمت الباحثػػة طريقػػة الف ػكج الظػػاىرم باسػػتخداـ البيانػػات التػػي قامػػت بجمعيػػا مػػف خػػمؿ
العديد مف المقابمت الميدانية لمعامميف اي الجامعات المطبؽ عمييا الدراسة كقامت باحتساب اليػدر
نباحتساب أعداد الطمبة الغير متخرجيف كالمفصكليف كالحاصػميف عمػع دبمػكـ عػالي اقػط كالمنقطعػيف
ألخػػر  3اصػكؿ) كػػذلؾ يكضػػن بالحسػػباف بػػاف دكرة حيػػاة طالػػب الد ارسػػات العميػػا الطبيعيػػة أكثػػر مػػف
سنتيف كمتكسط  3سػنكات كذلػؾ حسػب طريقػة الفػكج الظػاىرم التػي تتطمػب كجػكد أعػداد المتخػرجيف
كذلؾ اي عدد مف السنكات ال يقؿ عف سنكات المرحمة التعميميػة قيػد البحػث كالجػدكؿ التػالي يكضػل
ذلؾ:
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جدكؿ ( :)34اليدر التعميمي لطمبة الدراسات العميا في الجامعات الفمسطينية
اسـ الجامعة

المسجميف
2012 2011

2013

2014

2016 2015

2017

701

737

911

1004

947

2012 2011

2013

2014

2016 2015

2017

2012 2011

2013

2014

721

0

803
الجامعة اإلسالمية

مقدار اليدر

اإلجمالي

58

45

326

488

0

0

المفصكليف
13

23

الخريجيف
642

580

907

46

67

2016 2015
682

700

0

672

85

2017
624
0

النسبة الميكية
اسـ الجامعة

337

4042
1393
23%

المسجميف
2012 2011

6010

اإلجمالي

2013

2014

2016 2015

2017

285

265

314

249

314

1427

المفصكليف
جامعة األزىر

2012 2011

2013

2014

35

43

2016 2015
44

2017
140

18

الخريجيف
2012 2011
مقدار اليدر

0

0

2013

2014

2016 2015

2017

154

273

285

195

182

1089

0

0

30

168

198

النسبة الميكية
اسـ الجامعة

2012 2011

المسجميف

2013

2014

48

58

2012 2011

2013

2014

2012 2011

2013

24
جامعة األقصى

14%

50

2016 2015
57

المفصكليف كالمنسحبيف)

الخريجيف

2014
20

2

مقدار اليدر

2016 2015
2

115

12

2016 2015
21

192
النسبة الميكية

46

47

2017
93
2017

2017
5

75

اإلجمالي
376

14

95
267
71%

اسـ الجامعة

المسجميف
2012 2011

2013

2012 2011

2013

2012 2011

2013

2014

اإلجمالي
2016 2015
75

2017
16

المفصكليف
جامعة القدس المفتكحة

2014

2016 2015

2017

8
الخريجيف
2014

2016 2015

2017

مقدار اليدر
شكؿ رقـ ( :)1يكضح نسبة اليدر التعميمي في الدراسات العميا بجامعات المحافظات الجنكبية لفمسطيف
القدسالمفتوحة
1%

نسبة الهدر

اإلسالمية
23%
اإلسالمية
األزهر
األزهر
14%

األقصي
األقصي
71%

القدسالمفتوحة

كمف خالؿ الجدكؿ أعاله يالحظ التالي:
 أعمع نسبة ىدر تعميمي كجدت اي جامعة األقصع بمقػدار ن )%71كىػي نسػبة مرتفعػة كتعػزكالباحثػػة ذلػػؾ لألسػػباب القانكنيػػة كالسياسػػية التػػي مػػرت بيػػا جامعػػة األقصػػع خػػمؿ اتػرة االنقسػػاـ
حيػػث أثػػرت سػػمبان عمػػع سػػير العمميػػة التعميميػػة باإلضػػااة لػػبعض األسػػباب االقتصػػادية كتػػردم
األكضاع االقتصادية بسبب ارتفاع نسب البطالة أثرت بشكؿ رئيسي عمع تسجيؿ الطمبة.
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 أما بخصكص الجامعة اإلسممية اقط حصمت عمػع نسػبة ن )%23كىػي أيضػان نسػبة متكسػطةمقارنػة بارتفػاع أعػداد الطمبػة الممتحقػيف بالد ارسػات العميػا مػن األخػذ بعػيف االعتبػار بكجػكد طمبػػة
دكتػكراه كتعػػزك الباحثػػة ىػػذه النسػػبة لتػػردم األكضػػاع الماديػػة كاالقتصػػادية لمطمبػػة خاصػػة بسػػبب
الحصػػار كارتفػػاع نسػػب البطالػػة ككػػذلؾ قمػػة المػػنل الداخميػػة كالخارجيػػة التػػي قػػد تػػؤدم إلػػع تقميػػؿ
ارص اليدر التعميمي.
 كبخصكص جامعة األزىر اقد حصمت عمع نسبة ن )%14أم بدرجة منخفضة كتعزك الباحثػةذلؾ لمركنة بعض إجراءات االلتحاؽ كألعداد الطمبة مقارنة بالجامعة اإلسممية.
 كبخصكص جامعة القدس المفتكحػة اػم يمكػف قيػاس اليػدر التعميمػي حيػث أف بػرامج الد ارسػاتالعميا تـ ااتتاحيا حديثان كال يكجد خػريجيف أك عمميػات اصػؿ أك انسػحاب يمكػف قياسػيا ،كتعػزك
الباحثػػة ذلػػؾ لتركيػػز جامعػػة القػػدس المفتكحػػة اػػي تعميميػػا عمػػع المرحمػػة الجامعيػػة األكلػػي كعػػدـ
اىتماميا بشكؿ كبير عمع ب ارمج الدراسات العميا إال حديثنا.
اإلجابة عف السؤاؿ الرابع:
كالػػذم يػػنص عمػػع :مػػا التصػػكر المقتػػرح لمحػػد مػػف اليػػدر التعميمػػي لمدراسػػات العميػػا فػػي
الجامعات الفمسطينية في محافظات الفمسطينية في المحافظات الجنكبية لفمسطيف؟".
مف منطمؽ أف اليدؼ الرئيس لمدراسة يتمثؿ اي التكصؿ إلػع تصػكر مقتػرح يمكػف مػف خملػو
الحد مف اليدر التعميمي لمدراسات العميا ،سكؼ يتـ تقػديـ التصػكر المقتػرح باالسػتناد إلػع مػا كشػفت
عنػو الد ارسػة الحاليػة مػف تعػديمت نظريػة ،كاػي ضػكء مػا تكصػمت إليػو مػف جكانػب ضػعؼ كقصػكر
اػػي التعمػػيـ بالد ارسػػات العميػػا بجامعػػات المحااظػػات الجنكبيػػة لفمسػػطيف ،كيتضػػمف التصػػكر المقتػػرح:
امس ػػفة كمنطمق ػػات كأى ػػداؼ كمككن ػػات ،كك ػػذلؾ متطمب ػػات التنفي ػػذ ،كالمعكق ػػات الت ػػي ق ػػد تكاج ػػو التنفي ػػذ
كالحمكؿ المقترحة لمتغمب عمييا كايما يمي عرض ليذا التصكر:
فمسفة التصكر المقترح كمنطمقاتو:
 -1تسػتند امسػػفة التصػكر عمػػع سياسػػة كاضػحة تعبػػر عػف الػػدكر األساسػػي لبرنػامج الد ارسػػات العميػػا
كضركرة االلتحاؽ بيذا البرنامج كالحد مف ظاىرة اليدر التعميمي اييا.
 -2امسػػفة تتػػيل الفرصػػة لمسػػتفادة مػػف األاكػػار الجديػػدة لػػدل الممتحقػػيف لبػرامج الد ارسػػات العميػػا اػػي
عرض أاكارىـ كالمشاركة اي إنتاج المعراة.
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امس ػػفة تس ػػتند إل ػػع تكحي ػػد الجي ػػكد لمحػ ػد م ػػف ظ ػػاىرة الي ػػدر التعميم ػػي ا ػػي جامع ػػات المحااظ ػػات
الجنكبية لدل طمبة الدراسات العميا بما يضمف تكرار الجيكد كتكجيييا.
يمكف لمباحثة تصػنيؼ منطمقػات التصػكر المقتػرح إلػع منطمقػات مسػتمدة مػف الد ارسػة النظريػة

كالميدانية لمدراسة:
أكنال :المنطمقات المستمدة مف الدراسة النظرية:
 -1ب ػرامج الد ارسػػات العميػػا اػػي الجامعػػات الفمسػػطينية تعمػػؿ عمػػع تنميػػة البحػػث الم ػرتبط بمتطمبػػات
خطط التنمية.
 -2بػرامج الد ارسػػات العميػػا ليػػا دكر كبيػػر اػػي إثػراء المعراػػة اإلنسػػانية كتطكيرىػػا عػػف طريػػؽ البحػػث
كاالستكشاؼ كاالنفتاح عمع التراث الفكرم كدراستو بمكضكعية.
 -3برامج الدراسات العميا تساعد اي تجديػد معػارؼ الممتحقػيف بمػا يتناسػب كالحاجػات الراىنػة كاػتل
األااؽ لرؤية المستقبؿ.
 -4تكاير مصادر لممعمكمات كتكجيو الطمبة كتنمية ركح االبتكار كاإلبداع لدييـ.
انيا :المنطمقات المستمدة مف الدراسة الميدانية:
ن

 -1أظيرت الدراسة الميدانية درجة تقدير كبيرة لمحد مف ظاىرة اليدر التعميمي لدل طمبة الدراسات
العميا اي الجامعات الفمسطينية اي المحااظات الجنكبية لفمسطيف.
 -2أظيػػرت الد ارسػػة الميدانيػػة أف نسػػبة اليػػدر التعميمػػي ن )%54كضػػركرة الحػػد مػػف ىػػذه الظػػاىرة
كتعزيز مشاركة الطمبة اي التخمص منيا.
 -3أظيرت الدراسة الميدانية أف ىنػاؾ العديػد مػف األسػباب مجتمعػة كػاف ليػا أثػر كاضػل اػي زيػادة
نسبة اليدر التعميمي اي الجامعات الفمسطينية اي المحااظات الجنكبية لفمسطيف.
 -4أف ىنػػاؾ تبػػايف ا ػػي التكزيػػن النس ػػبي لمعراػػة نسػػبة الي ػػدر التعميمػػي لمجامع ػػات الفمسػػطينية ا ػػي
المحااظات الجنكبية لفمسطيف.
أىداؼ التصكر المقترح:
ييدؼ التصكر المقترح إلع:
 -1تكاير التمكيؿ المزـ كالمنل الدراسية لمطمبة.
 -2تطكير المكتبات كزيادة عدد الدكريات كالمجمت.
 -3تطكير البرامج كربطيا بحاجات المجتمن التنمكية كاالقتصادية.
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 -4عقد لقاءات إرشادية كتكجييا لطمبة الدراسات العميا.
جدكؿ ( :)35يكضح كؿ مف اليدؼ ،كاجراءات التنفيذ كالجية المسيكلة كمؤشرات األداء الداؿ عمى
التنفيذ.
اليدؼ

إجراءات التنفيذ

الجية المسيكلة

ربػػط ب ػرامج الد ارسػػات العميػػا

-التكج ػػو إل ػػع مس ػػئكليف ا ػػي ال ػػك ازرة

بػ ػ ػ ػ ػ ػػالبرامج األخػ ػ ػ ػ ػ ػػرل اػ ػ ػ ػ ػ ػػي

لمنظ ػ ػػر ا ػ ػػي إمكاني ػ ػػة رب ػ ػػط برن ػ ػػامج

الجامعػ ػ ػػات لمسػ ػ ػػتفادة مػ ػ ػػف
ت ػ ػػكاير التمكي ػ ػػؿ ال ػ ػػمزـ المػػنل الد ارس ػػية الت ػػي يمك ػػف
كالمنل الدراسية لمطمبة

تكايرىا.

الد ارس ػػات م ػػن البػ ػرامج األخ ػػرل ا ػػي
ك ازرة التعميـ العالي

را ػ ػ ػػن تق ػ ػ ػػارير دكري ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػػف

كالمجمت

-تنميػ ػ ػ ػػة الش ػ ػ ػ ػراكة مػ ػ ػ ػػن مؤسسػ ػ ػ ػػات

عمع المستكييف الدكلي كالعالمي

المتابعة كالتقييـ

ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكريات

الجامعة

القطػػاع الخػػاص كالقطاعػػات األىميػة

عمميػػة سػػير التمكيػػؿ بيػػدؼ

تطكير المكتبػات كزيػادة

مؤشرات األداء الداؿ عمى التنفيذ

العمػ ػػؿ عمػ ػػع تػ ػػكاير بعػ ػػض

-التنس ػ ػ ػػيؽ م ػ ػ ػػن بع ػ ػ ػػض المكتب ػ ػ ػػات

الكتػ ػ ػػب كالػ ػ ػػدكريات الدكليػ ػ ػػة

اإللكتركني ػ ػػة لت ػ ػػكاير بع ػ ػػض الكت ػ ػػب

كالعالمية.

إنشػ ػ ػ ػ ػ ػػاء قاعػ ػ ػ ػ ػ ػػدة بيان ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

ك ازرة التعميـ العالي

كالدكريات الدكلية كالعالمية.

-تكظي ػ ػ ػ ػػؼ ع ػ ػ ػ ػػدد م ػ ػ ػ ػػف ال ػ ػ ػ ػػدكريات

لممؤسس ػػات العممي ػػة الدكلي ػػة

كالمج ػ ػػمت ا ػ ػػي مج ػ ػػاؿ التخص ػ ػػص

كالعالمية.

الكاحد

تق ػ ػػديـ العديػ ػ ػد م ػ ػػف الخط ػ ػػط
التنمكيػ ػ ػ ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػ ػ ػ ػربط ب ػ ػ ػ ػ ػ ػرامج
تطػػكير الب ػرامج كربطيػػا
بحاج ػ ػ ػ ػ ػ ػػات المجتم ػ ػ ػ ػ ػ ػػن
التنمكية كاالقتصادية

الد ارس ػ ػػات العمي ػ ػػا بحاج ػ ػػات

المجتمن.
-التكاص ػػؿ كاع ػػداد كتنسػ ػػيؽ

تصػ ػ ػػميـ العديػ ػ ػػد مػ ػ ػػف المقترحػ ػ ػػاتك ازرة التعميـ العالي

برامج تعػاكف كتبػادؿ خبػرات

الشمكلية لبعض الخطط التنمكية
دع ػ ػ ػػـ بػ ػ ػ ػرامج قكيػ ػ ػ ػػة ا ػ ػ ػػي اطػ ػ ػ ػػارالدراسات العميا لتييئة الدارسيف

م ػ ػ ػ ػػن المؤسس ػ ػ ػ ػػات الدكلي ػ ػ ػ ػػة

كالعالمية
تنظػ ػػيـ عػ ػػدد مػ ػػف المقػ ػػاءات
عق ػ ػػد لق ػ ػػاءات إرش ػ ػػادية الدكرية التػي تضػـ عػدد مػف
كتكجيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو الطمبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المختصػ ػ ػ ػػيف اػ ػ ػ ػػي المجػ ػ ػ ػػاؿ
لمدراسات العميا

لمنظػػر اػػي القضػػايا المتعمقػػة

ببرامج الدراسات العميا

عػػدد مػػف المختصػػيف
مف التعميـ العالي.
إدارة الد ارسػػات العميػػا
اي الجامعات
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التنسػ ػػيؽ مػ ػػن المختصػ ػػيف بالمكاعيػ ػػد
المناسبة لمقاءات اإلرشادية.
تشكيؿ شبكة لمتكاصؿ من الطمبة.

مككنات التصكر المقترح:
بع ػػد الد ارس ػػة كتحمي ػػؿ األدبي ػػات التربكي ػػة المتعمق ػػة بمكض ػػكع الد ارس ػػة الحالي ػػة ،كبع ػػد الد ارس ػػة
التحميميػػة المتأنيػػة لظػػاىرة اليػػدر التعميمػػي لمد ارسػػات العميػػا اػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بالمحااظػػات
الجنكبية لفمسطيف تبيف أف ىناؾ العديد مف األسباب التي حصمت عمع درجات مرتفعة كالتي تػؤدل
إل ػػع زي ػػادة الي ػػدر الترب ػػكم ا ػػي بػ ػرامج الد ارس ػػات العمي ػػا ا ػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية ا ػػي المحااظ ػػات
الجنكبية كالتي مف أىميا:
األسباب االقتصادية:
 تكاير الكتب الدراسية بأسعار مناسبة ليتمكف جمين الطمبة الحصكؿ عمييا. ضركرة مساىمة األسرة اي تمكيؿ أبناءىا لمكاصمة الدراسة. البحث عف مصادر تمكيؿ لمطمبة. ضركرة تكاير ارص عمؿ لخريجي الدراسات العميا. محاكلة تقديـ الدعـ المادم لطمبة الدراسات العميا. ضركرة مساىمة مؤسسات المجتمن المحمي اي دعـ طمبة الدراسات العميا.األسباب االجتماعية:
 تفرغ الطمبة لمدراسة. التقدير االجتماعي لحممة الشيادات العميا. الدكر األبرز لكسائؿ اإلعمـ اي ران الكعي الثقااي لدل أاراد المجتمن. القدرة عمع المكازنة بيف العمؿ كأعباء الدراسة. العمؿ عمع ربط المنياج بحاجات المجتمن. ضركرة كعي األسرة بأىمية الدراسات العميا.األسباب الشخصية:
 -زيادة ميارات البحث العممي لدل طمبة الدراسات العميا. -النظرة المتفائمة لممستقبؿ. -ارتفاع الخمفية الثقااية لدل طمبة الدراسات العميا. -العمؿ عمع جذب طمبة الدراسات العميا الستكماؿ الدراسة داخؿ الكطف. -ارتفاع مستكل الطمكح لدل الطمبة.121

 -الكعي بصعكبة الدراسة اي ىذه المرحمة. ضركرة إيجاد كقت اراغ كاؼ لمدراسة. -قدرة الطالب عمع التكيؼ من النظاـ الجامعي اي مرحمة الدراسات العميا.األسباب اإلدارية:
 سيكلة التعامؿ من المكتبات المحكسبة. مدة الدراسة مناسبة اي مرحمة الدراسات العميا. ضركرة تمبية المكتبة الحتياجات الطمبة لمدكريات كغيرىا مف المراجن. ض ػػركرة ت ػػكاير دلي ػػؿ إرش ػػادم ي ػػزكد طمب ػػة الد ارس ػػات العمي ػػا بالمعمكم ػػات الكاض ػػحة ع ػػف مرحم ػػةالدراسات العميا كنظاـ الدراسة اييا.
 ضركرة كجكد تسييمت لطمبة الدراسات العميا. العمؿ عمع إيجاد مصادر معمكمات حديثػة اػي المكتبػة الجامعيػة لتمكػيف طمبػة الد ارسػات العميػامف االستفادة منيا.
 االرتقػاء بمسػػتكل م اركػػز البحػػث العممػػي ككحداتػػو لتمبيػة احتياجػػات البػػاحثيف مػػف طمبػػة الد ارسػػاتالعميا.
األسباب األ كاديمية:
 العمؿ عمع تقميؿ التكميفات مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس لمطمبة. ضركرة المكازنة بيف الجانب التطبيقي كالنظرم لمدراسة. أف تحتكل المقررات الدراسية عمع عنصر التشكيؽ. العمؿ عمع تقميؿ الفجكة بيف المرحمة الجامعية األكلع كمرحمة الدراسات العميا. زيادة مستكل أداء المحاضريف اي بعض التخصصات. محاكلة تقميؿ المساقات االستدراكية أم النظرية. ضركرة طرح المساقات االختيارية كؿ اصؿ دراسي.متطمبات تنفيذ التصكر:
حتػػع يحقػػؽ التصػػكر المقتػػرح مػػا يسػػعع إليػػو مػػف أىػػداؼ ،ال بػػد مػػف اإلعػػداد كالتييئػػة لتطبيقػػو
تبعا إلجراءات كمتطمبات عممية كتنظيمية كقانكنية كانية ،تسيؿ مف عمميػة تنفيػذه ،كػذلؾ ال بػد مػف
م ارعػػاة مجمكعػػة مػػف الض ػكابط كالمتطمبػػات المزم ػة لتنفيػػذه ،كايمػػا يمػػع تقػػدـ الباحثػػة مجمكعػػة مػػف
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الضكابط كالمتطمبات كاإلجراءات الكاجب القياـ بيا ،لتسييؿ القياـ بالمحاكر الفكرية لمتصكر المقترح
لمحػػد مػػف ظػػاىرة اليػػدر التعميمػػي لمد ارسػػات العميػػا اػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بالمحااظػػات الجنكبيػػة
لفمسطيف ،كذلؾ عمع النحك االتي:
أ -عمى المستكل (كزارة التربية كالتعميـ العالي):
انطمقنػ ػا م ػػف أف ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ الع ػػالي ىػ ػي الجي ػػة المس ػػئكلة ع ػػف التعم ػػيـ الفمس ػػطيني
كبالتالي ىي المسئكلة عف حد اليدر التعميمي اي المؤسسات التابعة ليا ،ااف الدراسة تقدـ مجمكعة
مف الضكابط كالمتطمبات المتعمقة بك ازرة التربية كالتعميـ العالي كذلػؾ لضػماف التنفيػذ الفعػاؿ لمتصػكر
المقترح لمحد مف ظاىرة اليدر التعميمي بالجامعات الفمسطينية كىذه الضكابط كالمتطمبات ىي:
 -1تقػػديـ التصػػكر المقتػػرح إلػػع ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي باعتبارىػػا الجيػػة المسػػئكلة عػػف تطػػكير
التعميـ الجامعي كذلؾ لدراستو كابداء كجية نظرىا ايو.
 -2اي حاؿ قبكؿ كاعتماد التصكر المقترح ،ااف األمر يتطمب كضن خطة إجرائية تكضل خطػكات
التنفيذ كتييئة البيئة المناسبة الداعمة لمتطبيؽ.
 -3إنشاء ىيئة ضمف اإلدارة العامة لمتعميـ العاـ تعنع بكؿ ما يتعمؽ بكضن خطػط طكيمػة كقصػيرة
المدل كاعداد دراسات تقكيمية دكرية لتنفيذ التصكر المقترح.
 -4تشكيؿ اريؽ عمؿ مركزم مككف مف مجمكعة مف المختصيف كالطمبة يككف مسئكؿ عف متابعة
تنفيذ التصكر المقترح كاتخاذ اإلجراءات المزمة لتطبيؽ كنجاح ميمة ىذا الفريؽ يعتمد بالدرجة
األكلع عمع حسف اختيار أعضائو ،لذا تقترح الباحثة أف يتكار بيـ الخصائص ااتية:
 المسػػتكل العػػالي مػػف الميػػارة الفنيػػة كالتنفيذيػػة كالمعراػػة التامػػة بظػػاىرة اليػػدر اػػي الجامعػػاتالفمسطينية التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ العالي.
 تحديد األدكار كتكزين المياـ بدقة. الق ػ ػػدرة عم ػ ػػع أداء المي ػ ػػاـ بالش ػ ػػكؿ المطم ػ ػػكب كاالس ػ ػػتعداد لب ػ ػػذؿ الجي ػ ػػد كتحم ػ ػػؿ المس ػ ػػئكلياتالمطمكبة.
 القػػدرة عمػػع التطػػكير كالتحػػديث بمػػا يناسػػب مرحمػػة الد ارسػػات العميػػا كالظػػركؼ المسػػتمدة عمػػعالساحة التعميمية كاقا لمتطمبات المرحمة كالكاقن الممكس.
 أف يتمتػػن الفريػػؽ باسػػتقملية تنفيذيػػة لتجنػػب البيركقراطيػػة اػػي األداء كأف يتمتػػن بدرجػػة مناسػػبةمف صمحية القرار.
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 كضن رؤية استراتيجية تتضمف خططا قصيرة كمتكسطة األجؿ لتطكير النظػاـ اػي الجامعػاتكتزكي ػػد الجامع ػػات ب ػػاألجيزة كالتقني ػػات كالكس ػػائؿ المزم ػػة م ػػف أج ػػؿ الح ػػد م ػػف ظ ػػاىرة الي ػػدر
التعميمي داخؿ الجامعات.
 كضن رؤية استراتيجية مكحدة عمع مستكل الجامعات الفمسطينية التابعة لك ازرة التربية كالتعميـالعػالي الفمسػطينية لتػتمكف مػف حػد اليػدر التعميمػػي لطمبػة الد ارسػات العميػا كيمكػف التعامػؿ مػػن
القضػػايا المتعمقػػة باليػػدر كتعزيػػز الثقااػػة التعميميػػة ك ،كنشػػر الػػكعي بأىميػػة المرحمػػة كحقػػكؽ
كمسػػئكليات طالػػب الد ارسػػات العميػػا كالقػػدرة عمػػع التعامػػؿ مػػن القضػػايا المؤديػػة لحػػدكث ىػػذه
الظاىرة.
 تشػػكيؿ اريػػؽ عمػػؿ يقػػكـ بػػالجراء التقػػكيـ المسػػتمر إلج ػراءات كصػػنن التصػػكر المقتػػرح كالبحػػثالمستمر عف اإليجابيات كالسمبيات أثناء التنفيذ كطرؽ كسبؿ تقكيـ األخطاء.
ب -عمى المستكل الفردم (طمبة الدراسات العميا):
انطمقا مف الدكر الحيػكم لطالػب الد ارسػات العميػا كككنػو أحػد العناصػر األساسػية اػي العمميػة
التعميمية كالمحرؾ الرئيس ألل نشاط تربكم داخؿ الجامعة ااف الد ارسػة تقػدـ مجمكعػة مػف الضػكابط
كالمتطمبػػات المتعمقػػة لطػػمب الجامعػػات كذلػػؾ بضػػماف التنفيػػذ الفعػػاؿ لمتصػػكر المقتػػرح لتمكيػػنيـ مػػف
مكاصمة الدراسة كااللتحاؽ بالبرنامج كىذه الضكابط كالمتطمبات ىي:
 -1الحرص عمع تطكر البرامج كالفعاليات التي تتعمؽ بالتمكيف كتطكير األداء بصكرة مستمرة.
 -2عقد لقاءات إرشادية لمطمبػة لتعزيػز قػدراتيـ عمػع مكاصػمة مسػيرتيـ التعميميػة كتحقيػؽ االسػتفادة
القصكل مف إيجابيات البرنامج كتجنب سمبياتو.
 -3تكظيؼ ما تـ االطمع عميو مف إنجازات ليذه المرحمة.
المعكقات التي قد تكاجو تنفيذ التصكر المقترح كالحمكؿ المقترحة لمت مب عمييا:
مف المحتمؿ ظيكر بعض المعكقات التي قد تكاجو تطبيؽ التصكر المقترح كتتمثؿ ايما يمع:
 )1قمة االعتمادات المالية المخصصة لكمية الدراسات العميا اي كؿ جامعة.
 )2تدنع مستكل التجييزات المادية كالنقص الكبير اي األجيزة كالتقنيات.
 )3عدـ تكار مصادر تمكيؿ دائمة كمستمرة لمبرامج التدريبية المقترحة.
 )4قمة الكعع بأىمية مرحمة الدراسات العميا.
 )5االحتمؿ اإلسرائيمي كما يفرضو مف حصار عمع غزة.
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 )6تدنع المستكل االقتصادم اي غزة.
يمكف الت مب عمى المعكقات المذككرة أعاله مف خالؿ:
 )1زيادة المخصصات المالية المقدمة لمجامعات لسد حاجتيا مف األجيزة كالتقنيات الحديثة.
 )2كضن خطة لمكاجية النقص اي األجيزة كالتقنيات اي الجامعات.
 )3تنظ ػػيـ ن ػػدكات ككرش عم ػػؿ مركزي ػػة تتن ػػاكؿ أىمي ػػة مرحم ػػة الد ارس ػػات العمي ػػا كدكرى ػػا ا ػػي تط ػػكير
المجتمن كتقدمو.
 )4تكزين النشرات المتعمقة بالدكر الحيكم لطالب الدراسات العميا اي العمؿ عمع تطكير المجتمن.
 )5ران الحصار عف غزة.
 )6تكاير ارص عمؿ مف أجؿ ران مستكل المعيشة اي غزة.
كبيػػذا قػػد تكػػكف الد ارس ػة قػػد انتيػػت بفصػػكليا الخمسػػة كقػػد ىػػدات التكصػػؿ إلػػع تصػػكر مقتػػرح
لمحد مف ظاىرة اليدر التعميمي بالجامعات الفمسطينية اي المحااظػات الجنكبيػة لفمسػطيف مػف خػمؿ
التعرؼ عمع أسباب ىذه الظػاىرة سػكاء اجتماعيػة ،اقتصػادية ،سياسػية ،أكاديميػة ،إداريػة كاسػتعرض
نشػػأة الجامعػػات الفمسػػطينية كتطكرىػػا كالكشػػؼ عمػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ اػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد
مسػػتكل ن )αبػػيف متكسػػطات تقػػدير أا ػراد العينػػة ألسػػباب اليػػدر التعميمػػي اػػي الد ارسػػات العميػػا تعػػزل
لممتغيرات األتية نالجنس ،الكمية ،المعدؿ التراكمي ،الجامعة).
كتجدر اإلشارة ىنا إلع أف قيمة أم دراسة ال تتحقؽ إال مف خمؿ مردكدىا عمع أرض الكاقن
كأثرىا اي تحسيف الكاقن كتطكيره.
التكصيات:
اي ضكء نتائج الدراسة ،خمصػت الباحثػة لكضػن بعػض التكصػيات التػي يمكػف لصػناع القػرار
األخذ بيا كاالستفادة منيا لمحد مف ظاىرة اليدر التعميمي لطمبة ا لدراسات العميا.
 -1العمػػؿ عمػػع خفػػض تكمفػػة الد ارسػػات العميػػا ،سػكاء رسػكـ السػػاعات النظريػػة ،أك رسػكـ األطركحػػة
كالعمؿ بنظاـ التقسيط كذلؾ بيدؼ تشجين الكفػاءات مػف أبنػاء المجتمػن الفمسػطيني ليسػيمكا اػي
بناء المجتمن كنيضتو.
 -2تطكير برامج الدراسات العميا كزيادة كفاءتيا ال سيما تكاير المختبرات العممية كالمرااؽ كالقاعات
الد ارسػػية الخاصػػة بطمبػػة الد ارسػػات ،كالمكتبػػات الجامعيػػة بتحػػديث مقتنياتيػػا لتػػتمءـ مػػن المرحمػػة
القادمة لتسيـ اي عممية تطكر المجتمن الفمسطيني.
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 -3مطالبة ك ازرة التعميـ العالي كمؤسسات المجتمن المحمي تخصيص جزء مف مخصصػاتيا الماليػة
سنكيا لمبحث العممي كلمباحثيف.
 -4العمػػؿ عمػػع ربػػط ب ػرامج الد ارسػػات العميػػا اػػي جامعػػات غ ػزة بب ػ ارمج الد ارسػػات العميػػا اػػي الػػدكؿ
المتقدمة مف خمؿ تشجين التبادؿ العممي.
 -5دعػػـ القػػدرات العقميػػة اػػي مجتمعنػػا مػػف خػػمؿ ت ػكاير الػػدعـ المػػادم ،كالمعن ػكم ليػػـ ليتسػػنع ليػػـ
اإلبداع.
 -6التركيز عمع الجكانب التطبيقية أكثر مف الجكانب النظرية اي مرحمة الدراسات العميا.
 -7عدـ إلزاـ طمبة الدراسات العميا بحضكر المحاضػرات النظريػة ألنيػا مرحمػة إنتػاج كليسػت مرحمػة
تمقي.
 -8التقييـ الدكرم لبرامج الدراسات العميا ،كازالة المعكقات كالعمؿ عمع كضن معايير مشتركة لتقكيـ
أداء الد ارسػػات العميػػا اػػي الجامعػػات الفمسػػطينية كااػػة بالشػػكؿ الػػذم يعطػػي عدالػػة كاممػػة كارصػػة
متسػػاكية لمحكػػـ عمػػع أداء تمػػؾ الكميػػات كالب ػرامج ،كيمكػػف ذلػػؾ مػػف خػػمؿ لجػػاف مشػػتركة بػػيف
الك ازرات كعمادات الكميات.
 -9أف تعتمد المقررات الدراسية اي الدراسات العميا عمع أساس مكضكعات بحثية ،ال تمقينيو تعتمػد
عمػػع كتػػاب أك مق ػػرر معػػيف ،ممػ ػا يسػػاعد الطمبػػة ا ػػي اختيػػار مكضػ ػكعات بح ػكثيـ المس ػػتقبمية،
لضماف الحداثة ،المكاءمة ،التفكير التحميمي ،التعمـ الذاتي كاكتساب الميارات.
 -10تغييػر كتطػكير المنػػاىج لتكاكػب االنفجػػار المعراػػي كالتقػػدـ التكنكلػكجي اليائػػؿ ،كأف يػػتـ ذلػػؾ
بشكؿ دكرم.
 -11مشاركة الطمبة اي تصميـ كتنفيذ كتقكيـ المقػررات الد ارسػية بطريقػة منفتحػة ،كالتػدريب عمػع
كيفية الكصكؿ إلع المعمكمات ذاتيا مف أجؿ جعؿ الطالب محكر ارتكاز التعميـ الجامعي ،بعيدا
عف السمطكية اي إعداد المقررات الدراسية.
 -12زيادة ساعات دكاـ المكتبة الجامعية كالعمؿ بنظاـ الفترة المسائية.
 -13إقامػػة العديػػد مػػف النػػدكات كالمقػػاءات يشػػترؾ اييػػا طمبػػة كأسػػاتذة الد ارسػػات العميػػا ،تطػػرح اييػػا
المشػػكمت األكاديمي ػة كاإلداريػػة كيعمػػؿ الجميػػن عمػػع تقػػديـ الحم ػكؿ المناسػػبة ليػػا ممػػا بزيػػد مػػف
الرابطة بيف الطمبة كأساتذتيـ.
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قايمة المصادر كالمراجع
القرآف الكريـ.
أكنال :المراجع العربية:
 .1إبراىيـ ،داكد ،الداكد مشكمة الفاقد التربكم ،أسبابيا ،كطرؽ معالجتيا ن)1991
 .2اب ػػف منظ ػػكر نمحم ػػد ب ػػف مك ػػرـ ،ت  711ق)  2د ت ،لس ػػاف الع ػػرب ،تحقي ػػؽ عب ػػد هللا الكبي ػػر
ك خريف دار المعارؼ.
 .3أبػػك غػػديف ،باسػػمة ن )2004التسػػرب الد ارسػػي اػػي المرحمػػة الثانكيػػة العامػػة كعمقتػػو باألكضػػاع
السياسػػية كاالجتماعيػػة كاالقتصػػادية اػػي محااظػػات غػزة ،رسػػالة ماجسػػتير ،كميػػة التربيػػة ،جامعػػة
األزىر ،غزة.
 .4أبػػك الكاػػا ،جمػػاؿ كعبػػد العظػػيـ ،سػػممة ن )2000اتجاىػػات حديثػػة اػػي اإلدارة المدرسػػية ،إدارة
المعارؼ الحديثة ،القاىرة.
 .5األسػػكد ،اػػايزن )2005المشػػكمت الد ارسػػية كالنفسػػية كاالجتماعيػػة لطمبػػة الد ارسػػات العميػػا بمعيػػد
الخرطكـ لمغة العربية لغير الناطقيف بيا.
 .6إسػػماعيؿ ،ـ ن :)2012ثػػار الفاق ػػد التربػػكم عم ػػع أمػػف المجتم ػػن ،مجمػػة العم ػػكـ التربكيػػة ،كمي ػػة
التربية بجامعة أـ درماف اإلسممية السكداف ،ن.305 - 285 ،(2
 .7الشديفات ،سميماف ن )1996العكامؿ التي تؤدم إلع تسرب الطمبة اي مرحمة التعمػيـ األساسػي
اػػي مػػدارس الباديػػة الش ػػمالية الش ػرقية اػػي األردف مػػف كجي ػػة نظػػر المػػديريف كالمػػديرات ،رس ػػالة
ماجستير غير منشكرة) جامعة اليرمكؾ ،األردف.
 .8أندريو ،السماؾ ن :)1974قياس الكفاءة الداخميػة لمنظػاـ التعميمػي ،مجمػة التربيػة الجديػدة ،العػدد
الثالث ،السنة األكلع ،مكتب اليكنسكك اإلقميمي لمتربية اي البمد العربية ،بيركت.
 .9بااطكـ ،سالـ أحمد ن )2010أسباب تسرب الطمبة مف قسـ المغػة اإلنجميزيػة اػي كميػة التربيػة –
مجمػة جامعػة األنبػار لمعمػكـ اإلنسػانية ،جامعػػة حضػرمكت لمعمػكـ كالتكنكلكجيػا مػج  ،3العػػدد ،3
أيار.
 .10بانجػػو ،محمػػد عمػػر كأحمػػد محمػػد مقبػػؿ قيػػاس جػػكدة التعمػػيـ الجػػامعي عبػػر مػػدخمي اإلنتاجيػػة
كالكفاءة ،دراسة حالة :كمية االقتصاد –جامعة عدف ،المؤتمر العممػي ال اربػن لجامعػة عػدف جػكدة
التعميـ العالي نحك تحقيؽ التنمية المستدامة.
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.11

بدراف ،إبراىيـ ن :)1999تطمعات لمصر المستقبؿ السياسة كالتنمية البشرية البحث العممي
قراءات كتجارب نيضة مصر لطباعة كالنشر.

.12

بركػػات ،زيػػاد ن )2009كاقػػن دكر الجامعػػات العربيػػة اػػي تنميػػة مجتمػػن المعراػػة مػػف كجيػػة

نظر عينة مف أعضاء ىيئة التدريس.
 .13بػػمف ،كمػػاؿ .اليػػدر التربػػكم اػػي التعمػػيـ العػػاـ اػػي الجميكريػػة العربيػػة السػػكرية ،مجمػػة التربيػػة
الجديدة ،العدد 1409 ،43ق.
 .14البػػكىي ،اػػاركؽ شػػكقي ن )1993الرسػػكب اػػي التعمػػيـ االبتػػدائي بدكلػػة البح ػريف ،مجمػػة التربيػػة
المعاصرة ،عدد  28السنة العاشرة مصر
 .15تم ػػاـ ،ش ػػادية ،كالط ػػكخي ىي ػػثـ ن )2007الج ػػكدة ا ػػي الد ارس ػػات العمي ػػا بجامع ػػة الق ػػاىرة ،د ارس ػػة
تقكيمي ػػة مجم ػػة العم ػػكـ التربكيػ ػة ،الم ػػؤتمر العمم ػػي الخ ػػامس لمعي ػػد الد ارس ػػات التربكي ػػة ،جامع ػػة
األقصع.
 .16جامعة األزىر ن(2015دليؿ الدراسات العميا ،غزة ،امسطيف.
 .17الجامعة اإلسممية ن )2015دليؿ الدراسات العميا ،غزة ،امسطيف.
 .18الجرباكم ،عمي ن )1986الجامعات الفمسطينية بيف الكاقن كالمتكقػن د ارسػة تحميميػة ناقػدة جمعيػة
الدراسات العربية.
 .19الجرجاكم ،زياد ن )2010القكاعد المنيجية لبناء االستبانة ،الطبعة الثانية ،مطبعة أبناء الجراح،
امسطيف.
 .20جريػػك ،داخػػؿ حس ػػف ن )2006التعمػػيـ الج ػػامعي المعاصػػر التجاىاتػػو كتحكالت ػػو ،مطػػابن الييئ ػػة
العراقية ،لمحاسبات كالمعمكماتية ،بغداد.
 .21الجسر ،سمير ن )2009إعادة تنظيـ التعميـ العالي الخػاص كرقػة عمػؿ قػدمت اػي كرشػة عمػؿ
التي أ قامتيا ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،بيركت ،المديرية العامة لمتعميـ العالي.
 .22الجعفرم ،محمكد ،كالاي ،داريف ن )2004مدل الػتمؤـ بػيف خريجػي التعمػيـ العػالي الفمسػطيني،
كمتطمبات سكؽ العمؿ الفمسطيني معيد أبحاث السياسات الفمسطيني نماس).
 .23حج ػػع ،أحم ػػد إس ػػماعيؿ ن )2008اقتص ػػاديات التربي ػػة كالتخط ػػيط الترب ػػكم الق ػػاىرة ،دار الفك ػػر
العربي.

127

 .24الح ػػدابي ،داكد عب ػػد المم ػػؾ ك ؿ قػ ػريش ،س ػػالـ مس ػػعكد ن .)2014تق ػػكيـ برن ػػامج ال ػػدكتكراه بقس ػػـ
اإلدارة كالتخطيط التربكم – جامعة صنعاء ،مجمة الد ارسػات االجتماعيػة ،العػدد)  ،)39ينػاير –
مارس ،ص .96–39
 .25الحربي ،عمياف عيد حامد ن )1989دراسة ميدانية لبعض المشػكمت التربكيػة لطػمب الد ارسػات
العميا بالجامعة اإلسممية اي المدينة المنكرة ،رسالة ماجستير غير منشكرة كمية التربية جامعة
األزىر جميكرية مصر العربية.
 .26الحقيؿ ،سميماف عبد الرحمف ن )1994اإلدارة المدرسية كتعبئة قكاىا البشرية اي المممكة العربية
السعكدية ،الرياض ،دار الشبؿ لمنشر كالتكزين.
 .27حكػػيـ ،عبػػد الحميػػد عبػػد المجيػػد ن )2007ظػػاىرة التسػػرب الد ارسػػي بكميػػات المعممػػيف العكامػػؿ
كاألسباب رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرل ،المممكة العربية السعكدية.
 .28حماد ،صمح الديف ن )2016دراسات تربكية امسطينية ،الطبعة األكلع ،منشكرات دار المكتبة.
 .29الحميد ،عبد الكاحد بف خالد ،استثمار اي أمة .مجمة المعراة العدد الحادم كالعشركف الريػاض،
ك ازرة التربية كالتعميـ ،ذك الحجة  1417ق.
 .30الحػ ػػكلي ،عميػ ػػاف عبػ ػػد هللا ،شػ ػػمداف ،اػ ػػايز كمػ ػػاؿ ن :)2012أسػ ػػباب اليػ ػػدر التربػ ػػكم بػ ػػيف طمبػ ػػة
الد ارسػػات العميػػا اػػي الجامعػػة اإلسػػممية ،المػػؤتمر العرب ػي الػػدكلي الثػػاني لضػػماف جػػكدة التعمػػيـ
العالي ،الجامعة اإلسممية ،غزة.
 .31الحػػكلي ،عميػػاف.ن :)2005أىػػداؼ الد ارسػػات العميػػا بالجامعػػات الفمسػػطينية يػػكـ د ارسػػي بعن ػكاف
الدراسات العميا بالجامعات الفمسطينية اي ضكء التحديات المعاصرة ،الجامعة اإلسممية ،غزة.
 .32الحػػكلي ،عميػػاف ،أبػػك دقػػة سػػناء.ن )2004تقػػكيـ بػرامج الد ارسػػات العميػػا اػػي الجامعػػة اإلسػػممية
بغ ػزة مػػف كجيػػة نظػػر الخ ػريجيف ،مجمػػة الجامعػػة اإلسػػممية سمسػػمة الد ارسػػات اإلنسػػانية ،المجمػػد
الثاني عشر العدد الثاني.
 .33الح ػػكلي ،عمي ػػاف عب ػػد هللا ،ش ػػمداف ،ا ػػايز كم ػػاؿ ن :)2012أس ػػباب الي ػػدر الترب ػػكم ب ػػيف طمب ػػة
الد ارسػػات العميػػا اػػي الجامعػػة اإلسػػممية ،المػػؤتمر العربػػي الػػدكلي الثػػاني لضػػماف جػػكدة التعمػػيـ
العالي ،الجامعة اإلسممية ،غزة.
 .34الحكلي ،عمياف ن .)2001حكؿ تمكيؿ التعميـ العػالي الفمسػطيني ،كرشػة عمػؿ بعنػكاف التعمػيـ
العالي اي امسطيف بيف الكاقن كالطمكح.
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 .35الخطيػ ػػب ،عػ ػػامر يكسػ ػػؼ :ن .)1996تسػ ػػرب الطمبػ ػػة بػ ػػيف المػ ػػدارس الفمسػ ػػطينية مػ ػػف الصػ ػػؼ
السادس العاشر ،طمبة التربية ،جامعة األزىر ،غزة.
 .36الخفاؼ ،عبد عمع ن :)2007الرسائؿ العممية – نظػاـ حػؿ المشػكمت ،كرقػة عمػؿ مقدمػة إلػع
النػػدكة المصػػاحبة لممػػؤتمر السػػادس لعمػػداء كميػػات ااداب اػػي اتحػػاد الجامعػػات العربيػػة ،جامعػػة
الجناف اي  22-21إبريؿ ،بيركت.
 .37خميفػػات ،عبػػد الفتػػاح ،القضػػاة ،محمػػد ن )2010اليػػدر التعميمػػي اػػي جامعػػة مؤتػػة ،مجمػػة كميػػة
التربية العدد الرابن كالثمثكف ،جامعة عيف شمس.
 .38الخكاجة ،محمد ياسر ن.)2007العمكـ االجتماعية كالتنمية البشرية بالقضايا كالمستقبؿ ،القاىرة:
كمية ااداب.
 .39الخكي ػػت ،س ػػمير عب ػػد الكى ػػاب ن .)1998اإلى ػػدار الترب ػػكم بكمي ػػة المعمم ػػيف ا ػػي مك ػػة المكرم ػػة
ندراسة ميدانية ،مجمة التربية المعاصرة ،العدد 48 ،ص  ،120- 93مصر.
 .40داكد ،غساف محمد نمر ن )1995اتجاىات طمبة جامعة النجاح الكطنية المتػأخريف د ارسػيان نحػك
عكامؿ اإلىدار التعميمي الجامعي الخمسة najah- edu/ar/content. https://sholar
 .41دليؿ الدراسات العميا ن )2015جامعة األزىر غزة عمادة الدراسات العميا.
 .42دليؿ الدراسات العميا ن )2017جامعة األزىر ،غزة عمادة الدراسات العميا.
 .43دليؿ الدراسات العميا 0ن )2013ط 4الجامعة اإلسممية غزة عمادة الدراسات العميا
 .44الػ ػػدكاد ،عبػ ػػد الػ ػػرحمف ن )2005ب ػ ػرامج الد ارسػ ػػات العميػ ػػا اػ ػػي جامعػ ػػة اإلمػ ػػاـ محمػ ػػد بػ ػػف سػ ػػعكد
اإلسممية ،كمدل تمبيتيا لحاجة الكميات كالمعاىد العميا اػي الجامعػة مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس
كالمحاضريف ،المجمة السعكدية لمتعميـ العالي ،مجمد ن ،)2العدد ن.)3
 .45الػدكيؾ ،تيسػػير ،كياسػػيف ،حسػػيف كعبػػد الػرحيـ ،محمػػكد كالػػدكيؾ ،محمػػد ايمػػع ن :)1998أسػػس
اإلدارة التربكية المدرسية كاإلشراؼ التربكم .دار الفكر لمنشر كالتكزين ،عماف.
 .46دكيكػػات ،خالػػد عبػػد الجميػػؿ.) 2009دكر الد ارسػػات العميػػا كالبحػػث العممػي اػػي تحقيػػؽ التنميػػة
المستدامة اي امسطيف ،مؤتمر جامعة النجاح الكطنية بعنكاف استشراؼ مستقبؿ الدراسات العميػا
اي امسطيف بتاريا  ،2009/7/16نابمس ،امسطيف.
 .47رزؽ ،حن ػػاف ن )2004كاق ػػن كمعكق ػػات البح ػػث الترب ػػكم لط ػػمب الد ارس ػػات العمي ػػا بكمي ػػة التربي ػػة
بالمنصكرة مجمة كمية التربية بالمنصكرة ،مصر ،العدد  ،55مجمد .1
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 .48الرشداف ،عبد هللا ن )2005اي اقتصاديات التعميـ ،دار كائؿ لمنشر كالتكزين ،عماف ،األردف.
 .49زاىر ،ضياء الديف ن .)1998اإلنتاجية العممية أعضاء ىيئة التدريس بجامعات الخمػيج العربػي،
مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج ،الرياض.
 .50زعرب ،شحاتة ن :)2005مدل مكاكبة برنامج الدراسات العميا اي امسطيف لحاجة المجتمن ،يكـ
د ارس ػي بعن ػكاف الد ارسػػات العميػػا بالجامعػػات الفمسػػطينية اػػي ضػػكء التحػػديات المعاص ػرة لمجامعػػة
اإلسممية ،غزة.
 .51السػػامرائي ،ميػػدم صػػالل ن )1983د ارسػػة مقارن ػػة لإلىػػدار التربػػكم اػػي دكؿ الخمػػيج العرب ػػي،
الرياض.
 .52س ػػرحاف ،جمي ػػؿ ن )1997معكق ػػات البح ػػث العمم ػػي ا ػػي امس ػػطيف ،ي ػػكـ د ارس ػػي ح ػػكؿ البح ػػث
العممػػي كالد ارسػػات العميػػا ،جمعي ػػة البحػػكث كالد ارسػػات التربكيػػة نبي ػػدس) بالتعػػاكف مػػن الجامع ػػة
اإلسممية.
 .53السعكد ،راتب كالضامف ،منذر ن )1995اليدر التربكم اي النظاـ التعميمػي اػي األردف ،د ارسػة
ميدانية ،مجمة التربية المعاصرة ،العدد ،48مصر.
 .54الشػ ػريدة ،محم ػػد خميف ػػة ن )1993مش ػػكمت طمب ػػة الد ارس ػػات العمي ػػا بجامع ػػة اليرم ػػكؾ كعمقتي ػػا
ببعض المتغيرات ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة اليرمكؾ.
 .55الص ػػكاي ،محم ػػد ك خ ػػركف ن :)1998تق ػػكيـ الد ارس ػػات العمي ػػا بجامع ػػة ص ػػنعاء م ػػف كجي ػػة نظ ػػر
أعضاء ىيئة التدريس كالطمبة ،مجمة اتحاد الجامعات العربية ،العدد ، 35عماف ،األردف.
 .56عابػػديف ،محمػػد ن )2003إج ػراءات مكاجيػػة التسػػرب اػػي مدينػػة القػػدس ،كض ػكاحييا كمػػا ي ارىػػا
المديركف كالمعممكف ،المجمد 28العدد ،2العمكـ التربية.
 .57العػػاجز ،ا ػؤاد ك خػػركف ن )1998المشػػكمت الد ارسػػية لػػدل طػػمب الد ارسػػات العميػػا اػػي كميػػات
التربية بمحااظات غزة ،مجمة التقكيـ كالقياس النفسي كالتربكم ،العدد الثاني عشر.
 .58عبد الجكاد ،عبد هللا السػيد ن )1995الفاقػد اػي التعمػيـ األساسػي ،عكاممػو كطػرؽ قياسػو ،ككيفيػة
عمجو ،مجمة كمية التربية ،عدد 1جامعة أسيكط.
 .59عبػػد الػػرحمف ،عبػػد المػػنعـ عػػكض عبػػد الك ػريـ ن )2012حاضػػر كمسػػتقبؿ الد ارسػػات العميػػا اػػي
الجامعات العربية ،البحػث مقػدـ لممػؤتمر الػدكلي األكؿ لعمػداء الد ارسػات العميػا كالبحػث العممػي،
الذم تعقده عمادة الدراسات العميا كالبحث العممي بجامعة األقصع.
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 .60عبػد القػػادر ،عمػي ن )1993عكامػػؿ اليػدر اػػي التعمػيـ الجػػامعي اػي المممكػػة العربيػة السػػعكدية،
العدد .28
 .61عبػػد المنيػػن ،محمػػد ن )1991تقػػكيـ الد ارسػػات العميػػا بجامعػػة الممػػؾ سػػعكد مػػف خػػمؿ السػػجمت
الطبية المجمد الثالث ،العدد الثالث.
 .62عب ػػد المكج ػػكد ،محم ػػد ع ػػزت ن :)1982التعم ػػيـ الع ػػالي كاع ػػداد ىيئ ػػة الت ػػدريس ،المجم ػػة العربي ػػة
لمتربية ،المنظمة العربية كالثقااة كالعمكـ القاىرة العدد 2مجمة .2
 .63عثمػ ػػاف ،إب ػ ػراىيـ ن )1993عمػ ػػـ االجتمػ ػػاع التربػ ػػكم ،برنػ ػػامج التعمػ ػػيـ المفتػ ػػكح ،جامعػ ػػة القػ ػػدس
المفتكحة.
 .64عثمػػاف ،سػػميـ ن )2000مشػػكمت طمب ػػة الد ارسػػات العميػػا اػػي جامع ػػات الضػػفة الغربيػػة ،رس ػػالة
ماجستير ،امسطيف ،نابمس.
 .65العدكم ،محمد أحمد ن )1996الكفاءة الداخمية لممؤسسات التعميمية ،المفيػكـ كطريقػة القيػاس
الكتاب السنكم اي التربية كعمـ النفس ،دار الفكر العربي ،القاىرة.
 .66عطػكاف ،أسػػعد كالفميػت ،جمػػاؿ ن )2011كفايػات البحػػث العممػػي لػدل طمبػػة الد ارسػات العميػػا اػػي
كمي ػ ػػات التربي ػ ػػة بالجامع ػ ػػات الفمس ػ ػػطينية ،الم ػ ػػؤتمر العمم ػ ػػي األكؿ لمبح ػ ػػث العمم ػ ػػي نمفاىيم ػ ػػو،
أخمقياتو ،تكظيفو) الجامعة اإلسممية ،غزة.
 .67عطكم ،جكدت عزت ن )2004اإلدارة المدرسية الحديثة ،مفاىيميا النظرية كتطبيقاتيػا العمميػة،
دار النشر ،األردف.
 .68عفانػػة ،عػػزك نن 2005أخطػػاء شػػائعة اػػي تصػػاميـ البحػػكث التربكيػػة لػػدل طمبػػة الد ارسػػات العميػػا
اي الجامعات الفمسطينية ،المؤتمر األكؿ لمبحث العممي مفاىيمو أ أخمقياتػو ،تكظيفػو ،الجامعػة
اإلسممية ،غزة.
 .69عفيفػػي ،محم ػد عبػػد اليػػادم ن )1973مفيػػكـ التسػػرب كأنكاعػػو ،المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة كالثقااػػة
كالعمكـ كجامعة الدكؿ العربية القاىرة.
 .70عقػػؿ ،انطػػانيكس ن :)1971أىميػػة البحػػث العممػػي كتنظيمػػو كربطػػو بخطػػة التنميػػة االجتماعيػػة،
االقتصادية مطبعة دمشؽ ،دمشؽ.
 .71عقػػؿ ،إيػػاد زكػػي ن )2005المشػػكمت الد ارسػػية التػػي تكاجػػو طمبػػة الد ارسػػات العميػػا اػػي الجامعػػة
اإلسممية كسبؿ التغمب عمييا ،الجامعة اإلسممية.
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 .72العكايشػػي ،بشػػرل أحمػػد كالزبيػػدم ،كامػػؿ عنػكاف نن :2006أسػػباب انخفػػاض التحصػػيؿ الد ارسػػي
لدل طمبة الجامعة اي العراؽ ،مؤتمر التغير األكاديمي ،بغداد ،كمية التربية.
 .73عكاشػػة ،منػػار خضػػر ن )2016عكامػػؿ تسػػرب طمبػػة قسػػـ المغػػة اإلنجميزيػػة اػػي جػػامعتي األزىػػر
كاإلسممية كمقترحات عمجيا ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر – غزة.
 .74عمشكش ،مسعكد ن :)2010الدراسات العميا كخدمة المجتمن.
 .75عػػكدة ،محمػػد صػػبرم ن )1982مشػػكمت طػػمب الد ارسػػات العميػػا بكميػػات التربيػػة كأثرىػػا عمػػع
العجػز اػػي أعضػاء ىيئػػة التػدريس ،رسػػالة غيػر منشػػكرة ،كميػة التربيػػة ،جامعػة األزىػػر ،جميكريػػة
مصر العربية.
 .76عكدة ،خميؿ  :)2005) 0تكامؿ برنامج الدراسات العميا اػي الجامعػات الفمسػطينية ،يػكـ د ارسػي
بعنػ ػ ػكاف الد ارس ػ ػػات العمي ػ ػػا بالجامع ػ ػػات الفمس ػ ػػطينية ا ػ ػػي ض ػ ػػكء التح ػ ػػديات المعاصػ ػ ػرة ،الجامع ػ ػػة
اإلسممية.
 .77عكض ،محمد ك خركف ن :)2005كاقن ك ااؽ برامج الدراسات العميا بكميػة اليندسػة ،يػكـ د ارسػي
بعنػ ػ ػكاف الد ارس ػ ػػات العمي ػ ػػا بالجامع ػ ػػات الفمس ػ ػػطينية ا ػ ػػي ض ػ ػػكء التح ػ ػػديات المعاصػ ػ ػرة ،الجامع ػ ػػة
اإلسممية ،غزة
 .78غنايـ ،ميني محمد ن :)1990اإلىدار التربكم اي التعميـ العاـ بالدكؿ األعضاء ،مكتب التربية
العربي لدكؿ الخميج ،الرياض.
 .79الغنيـ ،عبد العزيز غانـ ن :)1985المشكمت الدراسية كالشخصية كاالجتماعية لطمب المرحمة
األكل ػػع كط ػػمب الد ارس ػػات العمي ػػا الك ػػكيتييف ا ػػي الكالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة ،المجم ػػة العربي ػػة
لمبحكث التربكية ،تكنس ،المجمد الخامس ،العدد األكؿ ،يناير.
 .80ااشػػة ،ايكليػػت كعػػدكاف سػػامي ن :(1997ظػػاىرة تسػػرب الطمبػػة مػػف المػػدارس الفمسػػطينية ،الػػدارة
العامة لمتخطيط كالدراسات كالتطكير التربكم ،ك ازرة التربية كالتعميـ امسطيف.
 .81الف ػ ػ ار ،ماجػ ػػد ن :)2004الصػ ػػعكبات التػ ػػي تكاجػ ػػو البحػ ػػث العممػ ػػي األكػ ػػاديمي بكميػ ػػات التجػ ػػارة
بمحااظ ػػات غػ ػزة م ػػف كجي ػػة نظ ػػر أعض ػػاء الت ػػدريس ايي ػػا ،مجم ػػة الجامع ػػة اإلس ػػممية ،سمس ػػمة
الدراسات اإلنسانية ،المجمد الثاني عشر ،العدد .1
 .82الكتاب اإلحصائي السنكم لمتعميـ اي محااظات غزة لمعاـ الدراسي ن (2017-2016امسػطيف،
ك ازرة التربية كالتعميـ العالي.
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 .83م ػ ػػايترك ،بيب ػ ػػار كمػ ػ ػكانجي ،أن ػ ػػا كتش ػ ػػيمي ،رث ن :)2000األس ػ ػػاليب اإلبداعي ػ ػػة ا ػ ػػي الت ػ ػػدريس
الجػػامعي ،،ترجمػػة :حسػػيف عبػػد المطيػػؼ بعػػارة كماجػػد محمػػد الخطابتػػة ،الطبعػػة األكلػػع ،عمػػاف،
األردف :دار الشركؽ لمنشر كالتكزين.
 .84مبػػارؾ ،عبػػد الحكػػيـ ،كالحػػارثي ،ازيػػد ككػػيس ،عبيػػد ن :)2000تحديػػد العكامػػؿ المؤديػػة لظػػاىرتي
التسػػرب كالرسػػكب بػػيف طػػمب جامعػػة أـ القػػرل مػػف كجيػػة نظػػر ال ارسػػبيف كالمتس ػربيف كأعضػػاء
ىيئة التدريس.
 .85محمػػد ،أحم ػػد عم ػػي الح ػػاج ن :)2012ا ػػي اقتصػػاديات المدرس ػػة ،دار المس ػػيرة لمنش ػػر كالتكزي ػػن
كالطباعة ،عماف ،الطبعة األكلع.
 .86محمػػكد ،صػػمح الػػديفن :)2004اعاليػػة الكفػػاءة الداخميػػة لبرنػػامج الد ارسػػات العميػػا بكميػػة التربيػػة
جامعة حمكاف ،كمعكقاتيا اي ضكء أراء أعضاء ىيئة التدريس كالطمبة ،دراسة تقكيميػة ،المػؤتمر
السنكم الثاني عشر التعميـ لمجمين ،كمية التربية 29-28 ،مارس ،القاىرة.
 .87مرسػ ػػي ،محمػػػد منيػ ػػر ن:(1993تخطػ ػػيط التعمػػػيـ كاقتصػ ػػادياتو ،ع ػ ػالـ الكت ػػب ،القػ ػػاىرة ،مصػ ػػر
العربية.
 .88مرتجػػع ،زكػػي رمػػزم ن :)2011دكر كميػػات التربيػػة اػػي الجامعػػات الفمسػػطينية اػػي تكجيػػو طمبػػة
الد ارسػ ػػات العميػ ػػا قضػ ػػايا خدمػ ػػة المجتمػ ػػن بمحااظػ ػػة غ ػ ػزة الجامعػ ػػة اإلسػ ػػممية نمكذجػ ػػا أبحػ ػػاث
كدراسات المؤتمر العممي ،الجامعة اإلسممية ،غزة.
 .89المصػػرم ،سػػمكل ن :)2009برنػػامج مقتػػرح لتنميػػة ميػػارات اسػػتخداـ المصػػادر الرقميػػة لطػػمب
الدراسات العميا ،المؤتمر الدكلي السابن نالتعميـ اي مطمػن األلفيػة الثانيػة ،معيػد الد ارسػات العميػا
التربكية) جامعة القاىرة.
 .90المني ػػؼ ،محم ػػد ص ػػالل ن :)1993بح ػػث مي ػػداني ع ػػف الرس ػػكب ا ػػي التعم ػػيـ ا ػػي منطق ػػة تب ػػكؾ
التعميمية  1994– 1993المممكة العربية السعكدية.
 .91الميدم ،مجدم ن :)2013اقتصاديات الجكدة التعميمية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.
 .92نخم ػػة كاإلم ػػاـ ،اس ػػمي كعب ػػد هللا ،غس ػػاف كس ػػرخاكم ،ب ػػدين ككري ػػدم ،اػ ػؤاد كجرب ػػاكم ،ك خ ػػركف
ن :)2005خطة عمؿ استراتيجية لتطكير التعميـ العالي اي امسطيف ،راـ هللا ،امسطيف.
 .93النعيم ػػي ،أحم ػػد ناص ػػر ن :)1988الكف ػػاءة الداخمي ػػة لنظ ػػاـ التعم ػػيـ بجامع ػػة اإلم ػػارات :د ارس ػػة
ميدانية رسالة دكتكراه ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس.
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ممحؽ ( :)1خطاب تحكيـ استبانة في صكرتيا األكلية

جامعة األزىر-غزة
عمادة الدراسات العميا
برنامج أصكؿ التربية
السيد الدكتكر.................................................................. ./حفظو هللا
تقكـ الباحثة بدراسة ميدانية استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمع درجة الماجستير اي أصكؿ التربية مف
جامعة األزىر بعنكاف :تصكر مقترح لمحد مف اليدر التعميمي لمدراسات العميا اي الجامعات الفمسطينية
بالمحااظات الجنكبية لفمسطيف كليذا الغرض أعدت الباحثة االستبانة المراقة التي تقيس األسباب المؤدية
ليذه الظاىرة لمحد منيا كالتي تتككف مف ن )53اقرة مكزعة عمع المجاالت الخمسة.
ك نظ ار لما تتمتعكف بو مف مكانة كخبرة اي ىذا المجاؿ ،يرجع التكرـ بتحكيـ ىذه االستبانة ،كابداء أريكـ
مف حيث:
 -1مدل انتماء كؿ اقرة إلع مجاليا.
 -2كضكح الفقرات كصحة صياغتيا.
 -3إضااة كحذؼ الفقرات حسب ما تركنو مناسبا.
ك تفضمكا بقبكؿ فايؽ االحتراـ كالتقدير
االسـ ال ي

الجامعة

التخصص

الدرجة العممية

الباح ة
يسرل غازم أبك رمضاف

136

ـ

ماليمة

العبارات

المجاؿ األكؿ /األسباب االقتصادية
 -1رسكـ الدر ً
ً
ً
ً
الطالب
لدخؿ
بالنسبة
اسات العميا مرتفعةي
ي
ً
 -2طباعة األبحاث
تكمؼ مبالغى عاليةن
ي
ً
ً
الستكماؿ
لمطالب
الدعـ
تكار
مؤسسات المجتم ًن
-3
ٍّ
ي
المحمي ال ي
ي
در ً
استو العميا
-4
-5
-6
-7
-8

تكاليؼ در ً
ً
استو
منخفض كال ييغطي
معيشة الطالب
مستكل
ى
ه
ً
االلتزامات األسريةي
لمطالب متعددةه
ً
تكايره
الكتب مرتفنه ال يستطين
ثمف
ي
الطالب ى
ي
تكاليؼ در ً
ً
ً
استو
تساىـ اي
الطالب ال
أسرةي
ي
ندرًة القركض لطمبة الدراسات العميا

-9
األعباء الدراسيةي كثيرةه كمكمفةه
ي
 -10ضعؼ جدكل الدراسات العميا نتيجة تفشي البطالة
المجاؿ ال اني  /األسباب االجتماعية
-1

-4

زكاج الط ً
الب كتحممٌو مسئكلية أسروة
ي
اصمة در ً
الطالب يشغمكنو عف مك ً
ً
استو
أصدقاء
ي
مكاف سكنوً
ً
ً
بعيد عف ً
مكاف دراسة الطالب ه
ي
غياب كعي األسرة بأىمية الدراسات العميا

-5

ضعؼ التقدير االجتماعي لحممة الشيادات العميا

-6

قصكر دكر كسائؿ اإلعمـ اي ران الكعي الثقااي لدل أاراد

-2
-3

المجتمن.
-7

عدـ التشجين المعنكم مف قبؿ األىؿ لمطالب

-1

كاؼ لمدر ً
كقت ا ار وغ و
اسة
الطالب ليس لديو ي
ي
ً
التكيؼ من النظاـ الجامعي
الطالب
ى
ي
ال يستطيني
اسة بالدر ً
سيكلة الدر ً
ً
اسات العميا
الطالب الخاط عف
تصكر
ي
ي

ً
ً
بالتعميـ العالي
تيتـ
 -8أسرةي الطالب ال ي
المجاؿ ال الث /األسباب الشخصية
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

اصمة در ً
الطالب لمك ً
ً
ً
استو
دااعية
ضعؼ
ي
اصمة در ً
التشاؤمية لمك ً
ً
ً
استو
الطالب
نظرةي

ً
الطالب
عند
تدني مستكل الطمك ًح ى
ؽر ً
ً
عدـ تحقي ً
الطالب اي
غبة
التخصص الذم يختارهي
ي
الطالب اي الدر ً
ً
اسة خارىج الكطف
رغبةي
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غير
ماليمة

مناسبة

غير
مناسبة

ـ

ماليمة

العبارات

العمؿ من مك ً
ً
اعيد الدراسة
 -9تعارض مكاعيد
ضعؼ ميار ً
ات البحث العممي لدل الطالب
-10
ي

ً
ً
الطالب كالكتاب العممي
العمقة بيف
 -11ضعؼ

ً
الدااعية نحك االستم ارر اي الدراسات العميا
 -12ضعؼ
ً
الطمب اي الدراسات العميا
 -13انخفاض مستكل أداء

ً
ً
طالب الدراسات العميا
الخمفية الثقااية لدل
ضعؼ
-14
ي
المجاؿ الرابع  /األسباب اإلدارية
ً
ً
ً
ً
لمبحث العممي
الطالب
احتياجات
تمبي
اكز
البحث العممي ال ً
 - 1مر ي
ً
ً
و
بالمعمكمات الكااية
لمطالب لتزكيده
متكار
غير
الدليؿ
-2
اإلرشادم ي
ي
ي
ً
ً
المرشد
 -3عمقةي
بالطالب ضعيفةه جدان
ً
ً
ً
مكعد االمتحانات كالمحاضرات
تحديد
الطالب اي
 -4مشاركةي
-5
-6
-7























معدكمةن

ً
ً
ً
لمطالب
األساتذة المختصيف
معاممة بعض
صعكبةي
طمبة الدر ً
غياب التعزيز العممي لدل ً
اسات العميا
ي
ً
لمطالب باستعارًة الدكريات
تسمل
المكتبات ال
ي



138

غير
ماليمة

مناسبة

غير
مناسبة

ـ

ماليمة

العبارات

المجاؿ الخامس  /األسباب األ كاديمية
-1
-2
-3
-4
-5
-6

كقت و
ً
كاؼ إلنجازىا
يكجد
لمطالب ي
الك ي
اجبات البيتيةي كثيرةه كال ي
التراكـ اي المساقات الدراسية المكازية

الييئة التدر ً
ً
ً
يسية اي بعض التخصصات
أعضاء
ضعؼ
ي
ػاب قػػدرات بعػػض أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس التػػي تمبػػي بعػػض
غيػ ي

احتياجات الطالب األكاديمية

يات كالم ارجػ ػ ػػني اػ ػ ػػي كثيػ ػ ػػر مػ ػ ػػف
ػائؿ العممي ػ ػ ػةي كالػ ػ ػػدكر ي
قم ػ ػ ػةي الرسػ ػ ػ ي
التخصصات

يف يعتم ػ ػ يػد اػ ػػي تقػ ػ ً
ػض المحاض ػ ػر ً
ػديـ الش ػ ػػرًح عمػ ػػع الطريق ػ ػ ًػة
بعػ ػ ي
ً
التقميدية

-7

ػرؽ المتبعػ ػةي اػػػي الت ػػدر ً
يس ال تنم ػػي لػػػدل الطال ػػب عنصػ ػ ىػر
الطػػ ي
التشكي ً
ؽ

-8

االعتبار بالكـ كليس بالكيؼ اػي عنػاكيف الد ارسػات لػدل بعػض
المشرايف بالدراسات العميا

-9

التكرار اي العديد مف عناكيف الرسائؿ لدل بعض المشرايف

ً
بعض المشرايف
غياب اإلبداع لدل
-10
ي
 -11طرح بعض المساقات لمرة كاحدة اي السنة
 -12االقتصار عمع الدراسة النظرية

 -13صعكبة نظاـ االختبارات اي الدراسات العميا
 -14صعكبة المناىج كااتقارىا لعنصر التشكيؽ
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غير
ماليمة

مناسبة

غير
مناسبة

ممحؽ ( :)2قايمة بأسماء المحكميف
ـ

التخصص

االسـ

الجامعة

-1

إياد عمي الدجني

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسممية

-2

حمداف عبد هللا الصكاي

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسممية

-3

رائد حسيف الحجار

إدارة تربكية

جامعة األقصع

-4

سميماف حسيف المزيف

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسممية

-7

عمياف عبد هللا الحكلي

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسممية

-5

اايز كماؿ شمداف

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسممية

-6

اؤاد عمي العاجز

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسممية

-8

لينا زياد صبيل

أصكؿ تربية

الجامعة اإلسممية

-9

محمد عثماف األغا

إدارة تربكية

الجامعة اإلسممية

-10

محمد ىاشـ أغا

أصكؿ تربية

جامعة األزىر

-11

مركاف كليد المصرم

إدارة تربكية

جامعة القدس المفتكحة

-12

ناصر جاسر األغا

ادارة تربكية

جامعة القدس المفتكحة
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ممحؽ ) :(3استبانة في صكرتيا النيايية
جامعة األزىر-غزة
عمادة الدراسات العميا
برنامج أصكؿ التربية
أخي الطالب /أختي الطالبة ......تحية طيبة-:
تقكـ الباحثة بدراسة تيػدؼ إلػع كضػن تصػكر مقتػرح لمحػد مػف اليػدر التعميمػي لمدراسػات العميػا فػي
الجامعػػػات الفمسػػػطينية فػػػي المحافظػػػات الجنكبيػػػة لفمسػػػطيف اس ػػتكماال لمتطمب ػػات الحصػ ػكؿ عم ػػع درج ػػة
الماجسػػتير مػػف كميػػة التربيػػة اػػي جامعػػة األزىػػر ،كتيػػدؼ الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػع األسػػباب الكامنػػة كراء ىػػذه
الظاىرة لمحد منيا اي الجامعات الفمسطينية اي المحااظات الجنكبية لفمسطيف
اييػػا " حجػػـ الفقػػد أك الضػػياع اػػي اإلمكانػػات الماديػػة أك البش ػرية
كتعػػرؼ الباح ػػة اليػػدر التعميمػػي إجر ن
المتاحػػة ،كعػػدـ اسػػتغمليا بص ػكرة مثمػػع اػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ العمميػػة التعميميػػة ممػػا يػػؤثر سػػمبا اػػي مخرجػػات
التعميـ.
لػػذا أرج ػك مػػنكـ التكػػرـ باإلجابػػة عػػف كػػؿ اق ػرة مػػف ىػػذه الفق ػرات بصػػدؽ كمكض ػكعية كاجابتػػؾ ليػػذه

الفقرات تدؿ عمع اىتمامؾ بالبحث العممي كاجابتؾ لػف تسػتخدـ إال لغػرض البحػث العممػي اقػط كسػتككف اػي
سرية تامة.
شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ
الجنس ∕ :ذكر

∕ أنثع

الكمية ∕ :عممية ∕ إنسانية
المعدؿ التراكمي نالماجستير) 90 ∕ :اما اكؽ ∕80

89 -

∕ 79 -75

الجامعة ∕ :جامعة األزىر∕ الجامعة اإلسممية ∕ جامعة األقصع∕ جامعة القدس المفتكحة
الباح ة
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ـ

أكافؽ

العبارات

بشدة

أكافؽ

المجاؿ األكؿ  /األسباب االقتصادية المؤدية لميدر التربكم في الدراسات العميا
-1

التكمفة العالية لمدراسات العميا يحكؿ بيف تسجيؿ كثير مف

-2

قمة مساىمة مؤسسات المجتمن المحمي اي دعـ طمبة

الطمبة

الدراسات العميا يقمؿ مف االنخراط اييا
-3

تدني مستكل دخؿ الطالب حيث يعجز عف تغطية تكاليؼ
الدراسة

-4

تعدد أكجو اإلنفاؽ عمع التزامات التسجيؿ بالدراسات العميا

-5

يصدني ثمف شراء الكتب بأسعار غالية لمكاصمة الدراسة
بالدراسات العميا

-6

ندرة القركض الممنكحة لطمبة الدراسات العميا يزيد مف
اليدر التربكم

-7

ضعؼ مساىمة األسرة اي تمكيؿ الدراسة

-8

ارتفاع نسبة البطالة بيف خريجي الدراسات العميا

المجاؿ ال اني  /األسباب االجتماعية المؤدية لميدر التربكم
-1

زيادة االرتباطات العائمية لمطالب كثيرة

-2

انشغاؿ الطالب اي بعض األحياف بأصدقائو

-3

ضعؼ كعي األسرة بأىمية الدراسات العميا

-4

ضعؼ التقدير االجتماعي لحممة الشيادات العميا

-5

قصكر دكر كسائؿ االعمـ اي ران الكعي الثقااي لدل
أاراد المجتمن

-6
-7

صعكبة التكايؽ بيف العمؿ كالدراسة كأعباء المنزؿ
قمة ارتباط المناىج بحاجات المجتمن

المجاؿ ال الث  /األسباب الشخصية المؤدية لميدر التربكم في الدراسات العميا
-1

قمة كقت الفراغ الكااي لمدراسة لدل الطالب

-2

صعكبة تكيؼ الطالب من النظاـ الجامعي اي المرحمة

العميا
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-3

التصكر الخاط عف سيكلة الدراسة بالدراسات العميا

-4

صعكبة تكيؼ الطالب من النظاـ الجامعي

-5

النظرة التشاؤمية لمكاصمة الدراسة

-6

تدني مستكل الطمكح عند الطالب

-7
-8
-9

أكافؽ

رغبة الطالب اي الدراسة خارج الكطف
ضعؼ ميارات البحث العممي لدل الطالب
تدني الخمفية الثقااية لدل طالب الدراسات العميا

المجاؿ الرابع  /األسباب اإلدارية المؤدية لميدر التربكم في الدراسات العميا
-1

انخفػػاض مسػػتكل م اركػػز البحػػث العممػػي ككحداتػػو لتمبيػػة
احتياجات الطالب لمبحث العممي

-2

ػب لتزكي ػ ػ ػ ػ و
ػكار لمطال ػ ػ ػ ػ ً
غي ػ ػ ػ ػػر مت ػ ػ ػ ػ و
ػده
ػادم ي
ال ػ ػ ػ ػ ي
ػدليؿ اإلرش ػ ػ ػ ػ ي
ً
ً
الكااية
بالمعمكمات

-3

غي ػػاب مش ػػاركة الطال ػػب ا ػػي تحدي ػػد مكع ػػد المحاضػ ػرات

-4

قمة مصادر المعمكمات الجديدة اي المكتبة الجامعية

-5

صعكبة التعامؿ من المكتبات المحكسبة

-6

نظاـ استعارة الدكريات اي المكتبة ال يمبي حاجة الطمبة

-7

طكؿ مدة الدراسة اي برامج الدراسات العميا

-8

تسػ ػػييؿ ميمػ ػػة د ارسػ ػػة طمبػ ػػة الد ارسػ ػػات العميػ ػػا مػ ػػف قبػ ػػؿ

كاالمتحانات

اإلدارة
المجاؿ الخامس  /األسباب األ كاديمية المؤدية لميذر التربكم في الدراسات العميا
-1

زيادة المساقات الدراسية االستدراكية

-2

تدني مستكل أداء المحاضريف اي بعض التخصصات
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-3

طرح المساقات االختيارية لمرة كاحدة اي السنة

-4

صعكبة المقررات كااتقارىا لعنصر التشكيؽ

-5

كث ػ ػرة تكميفػ ػػات أعضػ ػػاء ىيئػ ػػة التػ ػػدريس لمطمبػ ػػة بالتقػ ػػارير
كاألبحاث

-6

اقتص ػػار الد ارسػ ػػة عمػ ػػع الجكانػ ػػب النظريػ ػػة دكف الجكانػ ػػب

-7

كبػػر الفجػػكة بػػيف مػػا تعممػػو الطمبػػة اػػي المرحمػػة الجامعيػػة

التطبيقية

األكلع كبيف ما تتطمبو مرحمة الدراسات العميا
-8

طرح بعض المساقات االختيارية لمرة كاحدة اي السنة
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ممحؽ ) :(4كتب تسييؿ الميمة
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