
 م0101-01-5| تأريخ اإلصدار:  عشر منثاث والنشر العلمي | اإلصدار الاالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

 www.ajrsp.com                                                                                                                    383  

ISSN: 2706-6495 

 

 

 

 

 

 ليم العالي في المجتمع الفلسطينيكمال التعزيادة اإلقبال إل علىالخلفية االجتماعية للطلبة  أثر

The effect of students' social background on increasing the demand to complete higher 

education in the Palestinian society 

 

 األستاذة: هناء يحيى عبد الرزاق الشويكي ةالباحث

 .فلسطين، فرع القدس المفتوحة،القدس جامعة 

Email: heno_alshweki@hotmail.com  

 

 ""الملخص

وقد  ،ية االجتماعية للطلبة على إكمال التعليم العالي في المجتمع الفلسطينيثر الخلفأهذا البحث موضوع تناول        

ظهر من خالل دراسة مشكلة وتساؤالت هذا البحث أن السبب األول واألعلى في قيمته كدافع لاللتحاق ببرامج الدراسات 

ا البحث ذالل اإلجابة على تساؤالت هالعليا لدى الطلبة الفلسطينيين هو العامل المهني، باإلضافة الى ذلك فقد تبين من خ

أن عدد التخصصات في برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في توسع مستمر وبشكل ال يتناسب مع 

االحتياجات العملية الالزمة في داخل هذا المجتمع ويتضح من ذلك عدم وجود توازن بين برامج الدراسات العليا وبين 

وغير مطلوب  ،كما ظهر أن عدد طلبة الدراسات العليا في مختلف الجامعات الفلسطينية كبير ،ن بهاعدد الطلبة الملتحقي

وجود العديد من العوامل الدافعة والمؤثرة أكثر من غيرها على التحاق الطلبة  أيضا   وظهر ،له العملية مقارنة بالحاجة

عدد من التغييرات التي ، كما ظهر من الدافع التعليميكالرغبة بالحصول على مركز عملي واجتماعي أكثر  بهذه البرامج

وازدياد  ،وهي زيادة عدد الخريجين ،تطرأ على الطلبة الملتحقين ببرامج الدراسات العليا بعد حصولهم عليها بشكل سلبي

سات العاملة داخل المطلوبة لدى المؤس وتحديدا البطالة األكاديمية مقابل عدم توفر الكوادر المهنية األخرى ،نسبة البطالة

االحتياجات الالزمة لهذه البرامج وتواجه برامج الدراسات العليا التي تحديات ال وجود بعض منهذا المجتمع وظهر 

 .نظرا  لقلة عددها ألسباب مادية مقابل الكم الهائل من التخصصات اإلنسانية ؛وتحديدا التخصصات التطبيقيةالمختلفة 

 الجامعاتالعليا الملتحقين في هذه البرامج في داخل  الدراساتعلى عينة موسعة من طلبة إجراء هذا البحث تم لقد     

جامعة النجاح لطلبة الدراسات العليا وهي ممثلة من المجتمع الفلسطيني الشمال مناطق الفلسطينية تحديدا  في جامعات 

وجامعة القدس أبو  ،ن المجتمع الفلسطينيملوسط لطلبة الدراسات العليا في مناطق ازيت ممثلة وجامعة بير ،الوطنية

مفردة من  099وقد تكونت عينة هذا البحث من  ،لطلبة الدراسات العليا في المناطق الجنوبية من هذا المجتمع ديس ممثلة

 نسب ، بحيث تم توزيع8900/  8902ل هذا العام الجامعي خال العليا الملتحقين بهذه الجامعاتفئة طلبة الدراسات 

 ،كل جامعة من الجامعات المذكورة علىمفردة  099ة لهذه العينة وهي متساوي
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متزوجين وذوي العمر المتوسط ال غيروالملتحقين بهذه البرامج هم من الذكور والعاطلين عن العمل  غالبيةوقد ظهر أن 

وذوي التخصصات يرهم ابناء المناطق الريفية أكثر من غ كون غالبيتهم من لىإ باإلضافة ،فقط الجيدةالمعدالت  وذوي

بشكل  الدخل والمتوسطة دنيةفراد الطبقات المتأمن  ة بشكل كبير مقارنة بالتخصصات التطبيقية القليلة جدا ، وهماإلنساني

لدى  الموجودة حاليا  تحسين من حالة المجتمع الفلسطيني في اللدى الطلبة  الشديدة ى الرغبةلإواضح، ربما يرجع ذلك 

     .سرهاوأ الفئات المذكورة

هذه الفئة من الطلبة ببرامج  التحاقتأثير واضح على  لهان عوامل الخلفية االجتماعية جميعها أأيضا  ظهر كما         

 ،بين الجنسقوية ك عالقة فظهر أن هنا ،الدراسات العليا المختلفة وخاصة من التخصصات اإلنسانية مقارنة  بغيرها

ومقدار  ،والمعدل التراكمي للطلبة ،والتخصص التعليمي ،ن وطبيعة العملن السكومكا ،والحالة االجتماعية ،والعمر

 .بهذا النوع من الدراسات التحاقهمعلى  ألسرهم الدخل الشهري

كما ظهر أن دوافع التحاق الطلبة بالدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية قد جاءت للعوامل المهنية المتعلقة      

ثم جاءت العوامل  ،تلتها العوامل االقتصادية المتمثلة بزيادة مستويات الدخل ،كحد أعلىبتحسين ظروف العمل 

وتراجعت العوامل التعليمية المتعلقة برفع المستوى  ،والمتمثلة بالمركز االجتماعي للشخص ،االجتماعية الحقا  لها

عدد ب في النهاية حثاالب أوصىوقد  ،ات العلياكدوافع اللتحاقهم بالدراس التعليمي ألدنى درجة من تلك العوامل المدروسة

اإلنسانية  التوازن بين التخصصات التعليمةضرورة ا هكان من أهم ،ستوى الخاص والعامعلى الم المهمة من التوصيات

 ،ليمي أكثر من الجوانب األخرى االقتصاديةبالجانب التع االهتمامالى  واالنتباه والتطبيقية للطلبة والجامعات أيضا ،

أي  افتتاحالعمل على دراسة وضع المجتمع الفلسطيني من جديد قبل  ضرورةباإلضافة الى  والمهنية، ،واالجتماعية

والعمل على افتتاح  ،وعامة أو خاصة ،كانت قديمة أم حديثة النشأة جامعةبرنامج تعليمي من هذه البرامج في أي 

 . تخصصات تعليمية نوعية

 فية االجتماعية، الطلبة، التعليم العالي، المجتمع الفلسطيني.، الخلأثر الكلمات المفتاحية:

 

The effect of students' social background on increasing the demand to complete higher 

education in the Palestinian society 

 

Abstract 

        This paper deals with the impact of the social background on the completion of higher 

education in the Palestinian society. The study revealed that the first and the highest reason 

for its value as a motivation to enroll in graduate programs among Palestinian students is the 

professional factor. The answer to the questions of this research is that the number of 

specializations in postgraduate programs in Palestinian universities is constantly expanding 

in a way that is not commensurate with the practical needs required within this society. 
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It is clear from this that there is no balance between graduate programs and the number of 

students enrolled The number of postgraduate students in different Palestinian universities 

has also been high. It is not required compared to the practical need. There are also a 

number of factors that are more motivating than others to enroll in these programs, such as 

the desire to have a more practical and social status than the educational motivation. A 

number of changes have occurred in the number of students enrolled in postgraduate 

programs after receiving them negatively, namely the increase in the number of graduates, 

the increase in the unemployment rate, specifically the academic unemployment in 

exchange for the lack of other professional cadres required by institutions operating within 

this community and back The existence of some of the challenges facing the graduate 

programs and the needs of these different programs, specifically applied disciplines, due to 

the lack of number for material reasons against the huge number of human specialties. 

This research was conducted on an expanded sample of graduate students enrolled in these 

programs within the Palestinian universities, especially in the universities of the northern 

regions of the Palestinian society, represented by postgraduate students, An-Najah National 

University, Birzeit University, And the University of Jerusalem, Abu Dis represented for 

postgraduate students in the southern areas of this society. The sample of this study 

consisted of 900 individuals from the category of postgraduate students enrolled in these 

universities during this academic year 2018/2019, 300 individuals per university. The 

majority of those enrolled in these programs were male, unemployed, unmarried, middle-

aged, and well-off. In addition, most of them were from rural areas more than others, 

Applied to low-income and middle-class students, may be due to the students' desire to 

improve the status of the Palestinian society that currently exists in these groups and their 

families. 

        It also emerged that all social background factors have a clear impact on the enrollment 

of this group of students in various postgraduate programs, especially from human 

specialties compared to others. It emerged that there is a strong relationship between gender, 

age, social status, place of residence, nature of work, educational specialization, Cumulative 

number of students, and the amount of monthly income of their families to enroll in this 

type of studies. 
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   It also emerged that the motivation of students to graduate studies in Palestinian 

universities came to the professional factors related to the improvement of working 

conditions as a maximum, followed by the economic factors represented by the increase in 

income levels, followed by social factors, the social status of the person, and the educational 

factors related to raising the educational level declined The researcher recommended in the 

end a number of important recommendations at the private and public level, the most 

important of which was the need to balance the disciplines of human and applied education 

for As well as the need to study the situation of the Palestinian society again before the 

opening of any educational program of these programs in any university was old or newly 

established, and public or private , And to work on the opening of special educational 

specialties. 

Key words: impact, social background, students, higher education, Palestinian society. 

 

 :المقدمة- 0

 ،تمع الفلسطينيطلبة الدراسات العليا في المجفئة على تسليط الضوء المختلفة على لقد عمل هذا البحث في مراحله        

 ونوعية، وعدد ،من حيث عددهم ،الفلسطينية الجامعات في داخل فقط الماجستير مرحلةالطلبة الملتحقين بوالمتمثلة ب

كون هذه البرامج أصبحت منتشرة بشكل كبير في هذه الجامعات وفي  ،ذه الجامعاتالبرامج الملتحقين فيها بمختلف ه

من  عن نوعها التطبيقي بمعنى عدديا   رأسيا   يزداد التطبيقية وإن كان نوعها اإلنسانيمختلف التخصصات اإلنسانية و

 وذلك قد يرجع ،داريين وأكاديميينان حيث نسبة وجودها ونسبة الطلبة الملتحقين فيها، باإلضافة الى نسبة العاملين فيها م

البرامج ذات  افتتاحالجامعات نفسها من حيث التكلفة العالية في لهذه واإلمكانيات  ،الوجودألسباب ربما تتعلق بطبيعة 

باإلضافة إلى عدم توفر  ،األجهزة والقاعات الخاصة بها المكلفة لها من جانب القدرة على توفير ةالتطبيقي اتالتخصص

 كالتخصصات الطبية والهندسية ،صاتفي هذه المجاالت التطبيقية بشتى هذه األنواع من التخص ةومهني ،ةر أكاديميدكوا

يرجع عدم وجود التخصصات ضمن مستوى قد ربما أو  ،مقارنة  بالتخصصات اإلنسانية في داخل المجتمع الفلسطيني

 الملتحقينرغبة الكثير من الطلبة بالتخصصات اإلنسانية الى  الدراسات العليا في المجاالت التطبيقية بشكل واسع مقارنة  

أقصر  كونه يأخذ وقتا   ،همن غير دراساتهم في النوع اإلنساني بشكل أكبر لت العليا المختلفة في إكماافي برامج الدراس

راسات العليا في لذلك فيقل اقبالهم على االلتحاق ببرامج الد، يضا  أمن حيث طريقة الدراسة األكاديمية والبحثية 

 ف األسباب التي تؤثر علىص  قد وباإلضافة إلى ذلك فإن هذا البحث  ،مثلما ظهر في هذا البحث التخصصات التطبيقية

الطلبة بهذه البرامج خاصة  وأن هذه النسبة من الطلبة الملتحقين ببرامج الدراسات العليا في هذا المجتمع وتحديدا   التحاق

ومقارنة ببعض الدول األخرى وبخاصة برامج  ،مقارنة بالفترات السابقة حاليا   زادت بشكل كبير في برامج الماجستير قد

ة الوجود لألسباب الرئيس يحدد طبيعة، ولذلك فإن هذا البحث وكمه التخصصات ذات المستوى اإلنساني في نوعه

 ،مقارنة  بغيرها نسانيةنسبة الملتحقين بهذه البرامج وبنوعيتها اإل ارتفاعالى  والثانوية التي أدت
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تحديدا  جامعة بير في مختلف الجامعات الفلسطينية هذه البرامج أيضا  مثل بافتتاح ومعرفة األسباب التي أدت الى التوسع  

مع  ،بشكل طرديالتوسع بها وزيادة عدد طلبتها سنويا   إلى باإلضافةوجامعة القدس،  ،وجامعة النجاح الوطنية ،زيت

 وربما يعمل ذلك على زيادة المصروفات ،لدراسة في هذه البرامج تعتبر عالية جدا  من الناحية الماديةالعلم أن تكلفة ا

وعدد الطلبة الملتحقين بها يزداد سنويا   ،، ومع ذلك فإن عدد هذه التخصصاتعلى كاهل المواطن الفلسطيني اإلضافية

وضعية جديدة أي  خلق ، وذلك على اعتبار أنشكل متزايدكلفة الساعات المعتمدة فيها كل عام ب ارتفاعبشكل ملحوظ مع 

 وإذا لم يكن الشخص مؤهال  لها منذ البداية وهدفه مغاير ،أن يتبعها مسؤوليات أخرى إضافية ال بد أينما كان لإلنسان

 ابال  للهالكبشكل تراكمي قلديه القدرة على ذلك فقد تنعكس مستقبال  و ،نحو التقدمبمعنى هدفه بالشكل الصحيح السائر 

وااللتحاق بهذه البرامج  ادة اإلقبال على التعليمألن زي أيضا   على الطلبة وعلى المؤسسات التعليمية نفسها والضياع

 (( James j.f, 2007, P,3. األشكالبمختلف  التوسع في هذه المؤسسات يُحتم الخاصة بالدراسات العليا

 

 :وتساؤالت البحث مشكلة- 0

د الوجو عامة متمثلة بمعرفة طبيعةمن الجوانب وهما الجوانب الهذا البحث بنوعين  في ةكلة الرئيسالمشتتمثل      

ومعرفة نسبة  ،بهاوأعداد الطلبة الملتحقين  ،فلسطينيالمختلفة في برامج الدراسات العليا في داخل المجتمع الللتخصصات 

المتقدمة. أما الجانب الثاني فيتمثل  والمجتمعات الدول وبخاصة   ،األخرى بمختلف الدول والمجتمعات هذه الفئة مقارنة

برامج الدراسات أسماء معرفة وتحديد ليس فقط ل المؤثرة معرفة األسبابب تبحثوهي التي الخاصة بهذا البحث  بالجوانب

ي الجامعات العليا الموجودة ف الدراساتبرامج  افتتاحالتوسع في  أسباب لىإالتعرف  وإنما الموجودة حاليا   العليا

نسبة الطلبة الملتحقين بها وبخاصة في التخصصات اإلنسانية بشكل أكبر من التخصصات  ارتفاعوأسباب  ،الفلسطينية

 .كما تم ذكره سابقا   التطبيقية

والسلبيات  من خالل تحديد اإليجابيات تتمثلف ،األخرى المحددة بشكل أكبر في هذا البحث بالجوانبفيما يتعلق ما أ      

تلك المؤهالت  الطلبة من طبيعة التخصصات التي يحصل عليهاومعرفة  ،من هذه التخصصات وجود هذا الكم الهائلل

وال بد من اإلشارة هنا ، في هذا المجتمعالحقا   العمليةو كاديميةاأل على حياتهمومدى تأثيرها  ،من هذه البرامج سنويا   العليا

وذلك من  التعليمالنوع من ليم والتوسع فيه تتمثل باإلقدام الشخصي للملتحق بهذا ساسي من عمليات التعاأل أـن االتجاهإلى 

للمهارات المتقدمة والمستجدة بعد أن يتمكن من الحصول على اكتساب الكثير من  االكتسابلعمل على زيادة أجل ا

 ((Sadek,2009,p19-20 .المعلومات الحديثة بوسائل تعليمية متنوعة

 هذه لماذا هذا الكم الهائل من :وهي .هنا اطرح نفسهالتي ت ةالرئيس األسئلةتعلق بأسئلة البحث فتتمثل بأما فيما ي        

إلى جانب  )تعليمي( على هذه البرامج بشكل أفقيا  يإيجابهل ينعكس ذلك و ؟الفلسطينيةالتخصصات العليا في الجامعات 

هل هو  ؟بشكل طردي سنويا   أعداد الطلبة فيها ارتفاعسبب وما هو  ؟من حيث عددها وعدد طلبتها التوسع الرأسي فيها

يتمثل في نفسهم أسبب مادي للطلبة م أ ؟يتمثل بتحقيق أكبر قدر من المكاسب المادية للجامعة ،سبب مادي للجامعة وللطلبة

الجامعات  أم أن زيادة نسبة البطالة بين صفوف خريجي ؟عملي أكبر وأجر أكثر وأكاديمي أ حصول الطلبة على مركز

في هذه  مستوى الدراسات العليا كسبب من أسباب زيادة الطلبةب االلتحاق اإلقبال علىو التوجه جعلت منهم نسبة عالية في

   ؟البرامج
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في الحصول على مركز  منهم رغبة  ل ،قد يرجع إن ذلك اإلقبال الكبير من قبل الطلبة على التحاقهم بالدراسات العليا       

خاصة  وأن التقارب للجامعات الفلسطينية والتوسع في برامج الدراسات العليا فيها أصبح متاحا  للجميع  ،وظيفي جديد

حيث ظهر أن هنالك ارتباط واضح بين  ،من حيث تكاليف السفر والدراسة في الخارج مما كانت عليه سابقا   لط أقووبشر

وهذا  ،بعض من المتغيرات األخرى ية واالقتصادية وبينمن المتغيرات االجتماع معدالت النمو الخاصة بالسكان وغيرها

 (,p,115-119 ،8992 Haines ).اطبيعة االختالفات بين المجتمعات من متقدمة وغيره يُظهرما 

فهل السبب في  ،مجتمعأي في داخل  وللطلبةلجامعات ا يمي فيكاداألتطور للسبب جود وه ال بد من أن لقد ظهر      

ه أن ؟ أمالحقيقي االلتحاق ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية هو من أجل التطور التعليمي اإلقبال الكبير على

ة الحصول على مكانجاء من أجل  التوسع في هذه البرامج وزياد التحاق الطلبة فيهالى إ آخر قد يرجع سبب يوجد هنالك

ويتفرع . ربما يتم الكشف عنه أثناء إعداد هذا البحث ؟و خاص...أم ألي سبب آخر عام أ للجامعة وللطلبة أنفسهم، تعليمية

 وهي:  كبربشكل أ اوتفصله االتي توضحهالبسيطة مجموعة من األسئلة الفرعية  ةلة الرئيساألسئ هذهعن 

 وهل عددها يتناسب مع االحتياجاتالعليا في الجامعات الفلسطينية، ت كم يبلغ عدد التخصصات في برامج الدراسا – 0

  ؟ رأسيا  وأفقيا  في الوقت الحاضرتوازن بينهما  حدثوهل  ،العملية الالزمة في داخل هذا المجتمع

 ؟ ، وهل هو مطلوب بهذا الكمكم يبلغ عدد طلبة الدراسات العليا في مختلف الجامعات الفلسطينية – 8

 الطلبة بهذه البرامج؟  بالتحاقالمتعلقة  الدافعة ما هي العوامل – 0

 الطلبة بهذه البرامج؟  التحاقهي العوامل المؤثرة أكثر من غيرها في  ما – 4

  ا ؟ ييجابا وأا  يالعليا بعد حصولهم عليها، سلب الدراساتما هي التغييرات التي تطرأ على الطلبة الملتحقين ببرامج  - 5

 ؟معنويا  أو ماديا   تحقين بهاالطلبة الملفئات من العليا و الدراساتبرامج بعض تواجه التي تحديات ما هي ال – 2

مستواهم من حيث  طلبتهاو ،وإنسانية ،المختلفة من طبيعية لهذه البرامج الالزمة ةيالحقيق االحتياجاتما هي  – 7

   وتطورهم؟

 ما هو سبب التوسع في هذه البرامج بنوعها اإلنساني أكثر من التطبيقي بشكل كبير؟  – 2

ة، والعوامل االقتصادية الخاصة برفع لبللط اعية الخاصة بتحسين الوضع االجتماعيمدى تأثير العوامل االجتمما  – 0

وهو طالب الدراسات العليا،  ، والعوامل المهنية الخاصة بتحسين المركز الذي يعمل به الفردللطلبة المستوى المعيشي

 إلكمال دراساتهم العليا؟ قبالهمإ زيادة للطلبة على والعوامل التعليمية الخاصة بتحسين المستوى التعليمي

 

 البحث:  أهداف- 3

  تتمثل األهداف الخاصة بهذا البحث بكل مما يلي:   

في برامج الدراسات  المتنوعة التخصصاتبتحديد  ة والفرعية لهذا البحث والمتمثلةاإلجابة على التساؤالت الرئيس – 0

وطبيعة عدم  ،االحتياجات العملية الالزمة مدى تناسبها معو ،ونسبة الطلبة الملتحقين بها العليا في الجامعات الفلسطينية

 التوازن بين هذه التخصصات من حيث الكم والنوع. 

 المؤثرةدراسة رؤية الطلبة من الملتحقين بالدراسات العليا داخل الجامعات الفلسطينية ومعرفة العوامل الدافعة و – 8

 من الدراسات العليا.اللتحاقهم بهذه التخصصات ا أكثر من غيره عليهم

http://www.ajrsp.com/


 م0101-01-5| تأريخ اإلصدار:  عشر منثاث والنشر العلمي | اإلصدار الاالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

 www.ajrsp.com                                                                                                                    389  

ISSN: 2706-6495 

 

التغييرات التي تطرأ على الطلبة الملتحقين تحديد المشكالت والصعوبات المواجهة لبرامج الدراسات العليا المختلفة و – 0

تخرجهم منها من حيث مستوياتهم التعليمة وتطورهم في مجال تخصصاتهم ومدى د بعأثناء وببرامج الدراسات العليا 

 ة من الطلبة وعلى المجتمع بشكل عام.تأثير ذلك على هذه الفئ

الكشف عن  الفلسطينية ومحاولةالالزمة للتحسين من برامج الدراسات العليا في داخل الجامعات االحتياجات معرفة  – 4

عدم التوازن بين هذه التخصصات من تخصصات إنسانية واسعة مقابل تخصصات أسباب  وإظهارسبب التوسع بها 

 . تطبيقية قليلة

والعمر والحالة  ،الجنسعوامل بفحص  ةهذا البحث والمتمثلفحص الفرضيات التي تم وضعها من خالل  – 5

 ،والتخصص السابق للدراسات العليا لدى الطلبة الملتحقين بها .وطبيعة العمل الحالي إن وجد ،ومكان السكن ،االجتماعية

ي لألسرة والمتمثلة بالوضع االقتصادي في المجتمع ومستويات الدخل الشهر ،ومقدار التحصيل التعليمي السابق أيضا  

 بالدراسات العليا. من الطلبة على زيادة التحاق هذه الفئة  هاككل في مدى تأثير

 البحث: أهمية- 4

تتضح أهمية هذا البحث من خالل العديد من األمور المختلفة والتي دفعت الباحث إلى القيام بها وهي التعرف إلى       

راسات العليا بمختلف الجامعات خاصة  في داخل المجتمع الفلسطيني، ومعرفة الحاالت والدوافع التي أدت الى طلبة الد

زيادة هذه البرامج المتنوعة وزيادة عدد الطلبة في اإلقبال على االلتحاق بها، ومعرفة التأثير لبعض األسباب خاصة  

لطلبة كعوامل مؤثرة دون غيرها اللتحاق هذه الفئة من المجتمع المتعلقة بالخلفية االجتماعية في هذا المجتمع على ا

بالدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية، ومدى تأثير تلك العوامل عليهم. باإلضافة إلى ذلك فإن أهمية هذا البحث تظهر 

الماجستير بشكل من خالل، معرفة سبب وجود التخصصات اإلنسانية في مختلف الجامعات الفلسطينية، وخاصة برامج 

أكبر من التخصصات الطبيعية. وقد قام الباحث باختيار هذا الموضوع من أجل التوعية المجتمعية، بوضع الجامعات 

الفلسطينية خاصة من ذوي هذه التخصصات اإلنسانية المتنوعة في الدراسات العليا، وتحديد المتطلبات الحقيقية وفقا  

فلسطيني والطلبة فيه الخاصة لفهمها الواضح من قبل الجميع. والعمل على كيفية الحتياجاتها واحتياجات المجتمع ال

مواجهة التأثير لبعض عوامل الخلفية االجتماعية الناتجة عنها، والتي ربما يكون تأثيرها سلبيا  أحيانا  مثلما تدفع بعض 

لثقافة هذا المجتمع الدارجة او لبعض الفئات  الطلبة لاللتحاق ببرامج الدراسات العليا ليحظوا بمكانة مرموقة فقط كتلبية

فيه. فاألهمية أيضا  لهذا البحث تعمل من أجل التخفيف من تأثير تلك العوامل والعمل على توجيهها باالتجاه وبالشكل 

الصحيح أيضا. كما تأتي أهمية هذا البحث نتيجة لقلة األبحاث والدراسات الموجودة عن هذا الموضوع وخاصة في 

مع العربي الفلسطيني؛ لتكون هذه الدراسة مفتاحا  لعمل العديد من الدراسات األخرى عن هذا الموضوع المتعلق المجت

 بأسباب االلتحاق ببرامج الدراسات العليا بشكل فعال ومؤثر إيجابيا  على الطلبة والجامعات والمجتمع ككل أيضا .

 

 البحث:   فرضيات- 5

 ضيات التالية: تسعى هذه الدراسة إلى فحص الفر

في إكمال التعليم العالي في المجتمع الفلسطيني لدى  ( a> 0.05عند مستوى ) توجد فروق ذات داللة إحصائية ال  – 0

 طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية، تعزى لمتغير الجنس.

http://www.ajrsp.com/


 م0101-01-5| تأريخ اإلصدار:  عشر منثاث والنشر العلمي | اإلصدار الاالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

 www.ajrsp.com                                                                                                                    390  

ISSN: 2706-6495 

 

م العالي في المجتمع الفلسطيني لدى في إكمال التعلي(  a> 0.05عند مستوى ) توجد فروق ذات داللة إحصائية ال  –8

 طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية، تعزى لمتغير العمر.

في إكمال التعليم العالي في المجتمع الفلسطيني لدى (  a> 0.05عند مستوى ) توجد فروق ذات داللة إحصائية ال  - 0

 تغير الحالة االجتماعية. طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية، تعزى لم

في إكمال التعليم العالي في المجتمع الفلسطيني لدى (  a> 0.05عند مستوى ) توجد فروق ذات داللة إحصائية ال  –4

 طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية، تعزى لمتغير مكان السكن .

في إكمال التعليم العالي في المجتمع الفلسطيني لدى  ( a> 0.05عند مستوى ) توجد فروق ذات داللة إحصائية ال  – 5

 طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية، تعزى لمتغير العمل الحالي) طبيعة العمل(.

في إكمال التعليم العالي في المجتمع الفلسطيني لدى (  a> 0.05عند مستوى ) توجد فروق ذات داللة إحصائية ال  –2

 عليا في الجامعات الفلسطينية، تعزى لمتغير التخصص االكاديمي.طلبة الدراسات ال

في إكمال التعليم العالي في المجتمع الفلسطيني لدى (  a> 0.05عند مستوى ) توجد فروق ذات داللة إحصائية ال  – 7

 طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية، تعزى لمتغير التفوق الدراسي ) المعدل التراكمي(.

في إكمال التعليم العالي في المجتمع الفلسطيني لدى (  a> 0.05عند مستوى ) توجد فروق ذات داللة إحصائية ال  – 2

 طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية، تعزى لمتغير مستوى الدخل األسري. 

 وحدود البحث: مجاالت- 6

 تتمثل مجاالت وحدود هذا البحث بكل من: 

 م  8900د الزماني: وهو فترة العام المحد – 0

المحدد المكاني: وهو الجامعات الكبيرة في داخل المحافظات الفلسطينية تحديدا  داخل الضفة الغربية فقط المتمثلة  – 8

بكل من )جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، وجامعة بير زيت الواقعة بالقرب من مدينة رام هللا، وجامعة القدس 

 عة في مشارف مدينة القدس الفلسطينية(.  الواق

المحدد البشري: فئات طلبة الدراسات العليا في برامج الماجستير المختلفة في جامعات المجتمع الفلسطيني المذكورة  – 0

 خالل ذلك العام. 

 المحدد الموضوعي: الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية كما  ونوعا  وكفاءة.  – 4

 

 :للبحثالنظري  اإلطار- 7

 المواضيع البحثية ومراجعة عدد لقد قام الباحث في البداية وبعد مراجعة العديد من النظريات المتعلقة بمثل هذه          

من الدراسات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع لبناء أساس نظري يستند عليه هذا البحث، وقد تم التناول لذلك من خالل 

ألنه  بغض النظر عن نوعية وكمية هذه األهداف، أن يكون له أهدافا  تعليمية محددة حاق بالتعليم ال بدأن االلتالتوضيح ب

لى ناحية ، فمثالُ التوجه الى العمل يهدف إلوجودها ولتحقيق أهدافهاجه ألي ناحية معينة تعتبر اساسا  من المنطقي أن التو

لتمتع بصحة جيدة وكذلك التوجه إلى التعليم ال بد لى التمكن من اإ ، والتوجه الى العالج يهدفاقتصادية وهي كسب المال

 ع من قيمة من يرغب في الحصول عليه،أن يكون هدفه الرف
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الدراسات العليا ب االلتحاق غير متطابقا  لهدفه إذا كان الدافع غير ذلك. فهل الدافع الحقيقي إلى وإال يعتبر الحصول عليه 

اخل المجتمع الفلسطيني وبجامعاته المختلفة القديمة والحديثة منها هو من أجل الحصول على والتوسع بها بهذا الشكل في د

مقدار أكبر من التعليم؟ ال بد من الذكر هنا أن األساس النظري كدافع للتعليم ينطلق من الواقع المعاش للطالب، لذلك فكان 

اعية على االلتحاق بهذه البرامج التعليمية المتقدمة ساسيا  لمعرفة مدى تأثير متغيرات الخلفية االجتمأهذا دافعا  

الجزء الميداني منه في (، ولذلك فقد كرس الباحث االهتمام في صفحات هذا البحث وخاصة  00، ص،8990)صبيحات،

للتحقق من اإلجابة على هذا السؤال كأساس رئيسي له من خالل دراسة العوامل الخاصة بالخلفية االجتماعية المتعلقة 

وخاصة في فترة التحاقهم بهذه البرامج، ألن دراسة أي  ،حياة فئات طلبة الدراسات العليا في داخل المجتمع الفلسطينيب

الناتج عن تفسير النشاط االجتماعي  وضع أثناء وجود الفرد به يظهر من خالله النتيجة األكثر تطابقا  مع تأثير ذلك الوضع

 (  00 – 08ص ص (، 8909ودورتيه ) ) كابان.به الموجود

الفردي وذلك من خالل أن السلوك  الفعل االجتماعي منطلقعلى  باالعتمادساس النظري في هذا البحث األلقد تشكل        

لدى فئة طلبة الدراسات العليا في  عاما  أو سلوك جمعي توجها  الذي اصبح يشكل ساس التقليد هو السلوك أالقائم على 

التي  الثقافيوالنسق النسق االجتماعي هذا السلوك من خالل الوجود لكل من قد جاء و طيني،داخل المجتمع العربي الفلس

بهذا  ةالموجود وخاصة من الناحية العملية لدى الفرد للحياةأساسية كضرورة  تُحتم على أهمية وجود النسق التعليمي

لما لذلك من داللة ومعنى  حاليا  من قبل الطلبةدها وتقلي لدى فئات المجتمع العربي الفلسطينيوفقا  لرؤيتها  التصور مسبقا  

  (07 – 02، ص ص 8909)ابراهيم،  .ظاهر كفعل مجتمعي سابقا   وهدف لما تم رؤيته من سلوك اآلخرين

 تفضل وتُشكل دافعا  لدى الفردأصبحت التي هي  في المجتمع الفلسطيني تلك األنساق الثقافية واالجتماعية كما أن      

فقد كان وما زال  ،ن يحظى صاحبها بمركز عملي مرموقمن أجل أ ،المناسب التعليم معينة منلى درجة ع لحصولل

 ،مركز هذا الشخص من ناحية العمل ازدادهذا المؤهل  درجة كلما ارتفعتيُعرف داخل المجتمع العربي الفلسطيني بأنه 

التمتع بهذا  متطلباتمن  صبحأتمع العربي الفلسطيني ت المجبحيث أن التعليم والحصول عليه وفقا  لهذا التصور لدى فئا

لنسق الثقافي التصور لبالرجوع الى وظيفة  وخاصة التعليم العالي لذلك فقد أخذ الملتحقين بالتعليم ،المهنيالمركز 

 أخذ، بحيث شار إليهالذي يُ  بشكل محدد من أجل الحصول على ذلك المركز العملي العالي كسلوك هادفاالجتماعي و

 التعليم وخاصة التعليم العالي التوسع في هذامن الممارسة العملية وهي التي تمثلت ب نوعا  ذلك الشعور يظهر من خالل 

السوسيولوجيين،  المؤلفين من مجموعة)بشكل واقعي. التنظيم االجتماعي الموجود داخل لتدرج الوظيفي فيل كدافع مهما  

 ( 809 – 880، ص ص 8998

والسلوك الثقافي  لحصول على العمل المطلوبالمتمثل باأصبح هو الوسيلة ما بين السلوك الهادف التعليم أن لقد ظهر       

في التعليم العالي لدى طلبة الدراسات  الزيادةلذلك فقد ارتبطت هذه التوجهات نحو  المتمثل بالدافع نحو تحقيق ذلك الفعل،

 ع سهولة االلتحاق بهذه البرامج الموسعة من قبل الجامعات الفلسطينيةالفلسطيني خاصة  م العربي في داخل المجتمعالعليا 

 تعليمبالتوجه نحو هذا النوع من الوتمثل ذلك بغض النظر عن الهدف إن كان مادي أو غيره القريبة بالنسبة للطالب 

 ،ر ذلكفالمطلوب هنا هو تفسي من أي وقت آخر، مشجعا  أكثر وباتصبح سلوك جمعي وليس فردي أ باعتباره
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ذلك السلوك والمتمثل برؤية اسباب  لدى الشباب الفلسطيني أي تفسير السلوك الجمعي في التوجه نحو التعليم العالي 

يتصرف عن مجتمعه ال بد إال أن بيئته وفي حيث أن كل فرد  ،مهنة أو غيرها إن كانالموجه نحو هدف محدد أو معين 

  (00، ص 8905، ي)حمداو .معروف معنى وقصدو وعي وهدف، ولسلوك

المختلفة سلوكيات لاأن كما  امن غيرهالمهنة أكثر الحصول على ب داخل المجتمع الفلسطينيلتعليم العالي لقد أرتبط ا      

المجتمع خاصة بعد هذا من خالل ارتباطه أيضا  باألبنية المختلفة في أخذت تظهر لبحث في هذا المنطلق النظري لهذا ا

لطلب على العمل فيها بشكل فلسطينية في حياة هذا المجتمع والتي تعتبر حديثة نسبيا  وبدأت با تشكيل أول سلطة وطنية

 من طلبهاتلك الفترة  وما تبع )القرن العشرين( فترة التسعينيات من القرن الماضيواسع خاصة  في بداية تشكيلها أي في 

بالدراسات العليات من  لدى الملتحقإيجاد معنى ذاتي ، وهذا يدل على أنه تم بمؤسساتها المختلفة وظائف عامة وخاصةل

تساهم في تشكيل ما زالت ن األفكار والقيم الثقافية قد أسهمت وإف، ومثلما يرى ماكس فيبر معه متطابقوالالمعنى السائد 

 (70، ص 8995،)غدنز المجتمع وفي توجيه األفعال الفردية لدى سكانه.

 

 الي في المجتمع الفلسطيني:طبيعة وأهداف ومخرجات التعليم الع

 أوالً: طبيعة وجود التعليم العالي في المجتمع الفلسطيني كماً ونوعاً: 

لقد ظهر بأن طبيعة التعليم العالي في داخل المجتمع العربي الفلسطيني قد ُصنفت بأشكال مختلفة من حيث الوجود في      

سبة الطلبة الملتحقين بها، ومن حيث نوعيتها المتمثلة بنوعية هذه نسبتها، وأعدادها المتمثلة، بعدد البرامج الموجودة ون

التخصصات، حيث تظهر الصورة الواضحة لبرامج التعليم العالي في داخل المجتمع العربي الفلسطيني من حيث وجودها 

 وتأثيرها بالشكل التالي:   

أن لفلسطيني وتحديدا  في السنوات األخيرة لقد ظهر من خالل ما جاء من إحصائيات التعليم في داخل المجتمع ا - 0

التعليم العالي في داخل هذا المجتمع قد ازداد بشكل كبير من حيث أنواع التخصصات التي قد تم افتتاحها في هذه 

، حيث ظهر أن عدد التخصصات التي الجامعات ومن حيث عدد اإلقبال عليها من قبل الطلبة داخل المجتمع الفلسطيني

برنامجا  على األقل في مجتمع صغير كالمجتمع  89في كل جامعة من هذه الجامعات وصلت الى حوالي  تم افتتاحها

 0999الفلسطيني، من حيث عدد السكان، واألماكن الموجودين فيها، وما يقارب من متوسط حسابي يصل إلى حوالي 

فع التي تقف وراء التوسع في افتتاح مثل هذه طالب دراسات عليا في كل جامعة، وقد يرجع مثلما يُستنتج من ذلك أن الدوا

البرامج وازدياد أعداد الطلبة الملتحقين بها هي دوافع مادية أكثر من كونها دوافع تعليمية، باإلضافة الى أن التكرار 

صبغة الفتتاح مثل هذه البرامج المتقاربة من بعضها البعض في كل جامعة وفي نفس الجامعة أحيانا  مثل البرامج ذات ال

(. كما أن برامج الدراسات العليا في 29 – 52، ص ص، 8900اإلنسانية هو ما يُثبت ويُعزز من هذا الرأي ) السطري،

المجتمع الفلسطيني باتت كثيرة جدا  فال يوجد بيت في المجتمع الفلسطيني إال يوجد به طالب أو أكثر يُكملون دراساتهم 

 فس التخصص أحيانا . العليا وفي تخصصات متقاربة، وقد يكون ن

إن االرتفاع الكبير والواضح بين الجامعات الفلسطينية في افتتاحها لبرامج الدراسات العليا بات ال يُخفى على أحد في  - 8

هذا المجتمع، وما يثُبت ذلك هو التعديل الذي جاء مؤخرا  على قانون وزارة التعليم العالي الفلسطينية والتي أخذت 

 وافقتها في افتتاح بعض من هذه البرامج التعليمية في الجامعات الفلسطينية في السنوات األخيرة،بالتقنيين على م
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عدم التوازن بين المجالين األكاديمي والمهني في داخل هذا المجتمع والذي أوجد ثغرة واسعة جداً ويرجع ذلك الى  

من مستويات البطالة بشكل كبير ال يمكن  ، وزاد بذلكأدت الى زيادة مستويات الخريجين في تخصصات غير مطلوبة

تصديقه مع العلم بعدم وجود األيدي العاملة الماهرة في المصانع والشركات الفلسطينية مقارنة بالدرجة العالية من البطالة 

عات األكاديمية في هذا المجتمع الصغير، لذلك فإن موضوع سوء التنظيم للتعليم في المجتمع الفلسطيني يظهر بأن له تب

سلبية أخرى على هذا المجتمع وقد أتت متوازية معه، فعندما تأتي التخصصات التعليمية في هذا المجتمع غير متوازنة 

فإن ذلك سيكون له تبعات أخرى اقتصادية، واجتماعية، ومادية على صاحبها، وعلى غيره من أصحاب األعمال الراغبين 

ن ذوي الكفاءة الصحيحة في النواحي المعينة والمطلوبة في هذا المجتمع، في العمل واستقدام أعداد مؤهلة من األفراد م

من هنا فال بد من العمل من قبل الجامعات الفلسطينية بتطوير هذه البرامج باعتبار أن مؤسسات التعليم العالي في هذا 

لمستوى من التعليم بناء  على المجتمع تتمتع باالستقاللية الكبيرة، لذلك فهي المسؤولة عن المحافظة على جودة هذا ا

سياسات كل من القبول وافتتاح البرامج الجديدة وآليات التقييم، والمراقبة، والتغذية الراجعة، وغيرها من انظمة الجودة 

 (02، ص، 8908األخرى الخاصة بالتحسين من التعليم كما  ونوعا . )نمور، 

تعليم هو القيام بنوع فعال من عمليات التغيير لكل من التخصصات إن من أهم العوامل الالزمة للتحسين من مستوى ال - 0

لزيادة التخصصات اإلنسانية بشكل كبير عن غيرها وخاصة من التعليمية " اإلنسانية والتطبيقية " وذلك نظرا  

قبة المستمرة ، لذلك فال بد من العمل على المراالتخصصات التطبيقية وعدم وجود أياً من المساواة بينهما كماً ونوعاً 

وبدون انقطاع لهذه البرامج التعليمية بكافة أشكالها ليس فقط على مستويات الدراسات العليا وإنما على كافة المستويات 

من أهم التعليمية في داخل هذا المجتمع من أجل تحقيق نوعا  مهما  من الجودة الالزمة للتعليم داخله، لذلك فقد ثبت أن 

)الصرايرة التغيير المطلوب في أي مجتمع كان.  لتطبيق خطة جديدة وحديثةالجودة هي إعداد  إدارة تصنيفات فاعلية

     (04، ص، 8992والعساف، 

كما أن االفتتاح الواسع للتخصصات وخاصة اإلنسانية في داخل الجامعات الفلسطينية لهو خير مثال معبر عن        

المطلوب هنا هو إحراز نوعا  كبيرا  من التنظيم لهذا االفتتاح للتخصصات اإلقبال عليها من قبل طلبة هذا المجتمع ولكن 

التعليمية المذكورة وخاصة في مجال الدراسات العليا حتى تأتي الفائدة منها بشكل مطلوب ومفيد لنواحي المجتمع المختلفة 

لهذا التطور وبشكل سريع، نظرا  لمواكبة  والمتطلبة للتطور فيها نحو تنمية حديثة ومستدامة لفئاته االجتماعية، التي تحتاج

التطور الحاصل في العالم أجمع، على الرغم من زيادة التكاليف الباهظة عليه وعلى كاهل هذا المجتمع من الناحية المادية 

 ،8909كغيره من مجتمعات العالم في إنفاقه على هذا المجال التعليمي الخاص بالدراسات العليا. )الكعود ودركزنلي، 

 (800ص، 

إن سوء التخطيط في افتتاح برامج الدراسات العليا منذ البداية قد شكل األزمة الحقيقية الموجودة حالياً في طبيعة  – 4

العالي وبمختلف  في وزارة التعليم التخطيط استراتيجيات على القائمينلذلك فإن  برامج الدراسات العليا كماً نوعاً،

الفلسطيني أيضا ، مطالبين بضرورة العمل على التوازن بين أنواع البرامج الخاصة  الجامعات داخل المجتمع العربي

بالتعليم وأعداد الطلبة الملتحقين بها، ألنهم لم يقوموا بذلك العمل مسبقا ، باإلضافة إلى المطالبة منهم بالعمل على إيجاد 

عالي في هذا المجتمع، وال بد من االشارة إلى أن التعليمية الموجودة في مؤسسات التعليم ال الصيغة المناسبة لألنظمة

 القائمين على تحقيق الجودة في هذا النوع من التعليم، 
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خالل العديد من األمور المهمة من  المتقدم حاليا  من المعلوماتية عصر تحديات وهو التعليم العالي مطالبين أيضا بمواجهة

 التي تنعكس على ضرورة التوازن بين التخصصات التعليمية وإعدادو طوفان المعلومات الموجودة حاليا   أهمها: إدارة

العمل على تحقيق  كفاءة والُمتمثل ذلك بالطلبة أنفسهم، باإلضافة إلى واألكثر البشري المتوازي في تخصصاته رأس المال

روح المواطنة القائمة  ومتوازن في داخل المجتمع وتعزيز التعليم بشكل منظم في الحق في المتمثلة االجتماعية الحاجات

على أساس االرشاد والتوجيه نحو برامج التعليم الالزمة للمؤسسات الموجودة والعاملة داخل هذا المجتمع ليكن ذلك 

واألخالقية، والتعليمية الصحيحة،  الثقافية، لمصلحة الطلبة عند التحاقهم بها، كون ذلك كله ينعكس في المحافظة على القيم

 (0، ص 8990المجتمع.) الدبوبي، ويعمل على تقدم 

العالي من قبل وزارة التعليم العالي  قانونيا  خاصا  بالتعليم لقد ظهر فيما يتعلق بهذا الموضوع أنه لم يوجد نصا        

العمل في هذه  جودة وضمان السياسات لرسم الفلسطينية أعلى للجامعات مجلس تشكيل الفلسطينية يقوم على أساس

(، حيث أنه ال يوجد أي قانون عالمي يمنع التعليم 00أمان، ص، –ئتالف من أجل النزاهة والمساءلة المؤسسات ) اال

كما  تذكريهولكن المطلوب هنا هو جزء من عملية التنظيم لهذا النوع والمستوى العالي من التنظيم لهذا التعليم وليس وقفه 

قم ويسبب مشكالت يصعب حلها قد تكون في المستقبل القريب قد يفكر البعض، فالموضوع يحتاج لوقفة جدية قبل أن يتفا

، ص، 8990العالي الفلسطينية،  والتعليم التربية وزارة وموازنة العالي التعليم حول أهداف داخل هذا المجتمع )تقرير

4.) 

 

 ثانياً: أهداف زيادة اإلقبال على التعليم العالي في المجتمع الفلسطيني:  

ن أهم أهداف زيادة اإلقبال على التعليم العالي في المجتمع الفلسطيني وخاصة في السنوات األخيرة هو لقد ظهر أن م       

وجود مجموعة من األمور المتالحقة والمتزامنة مع بعضها البعض والتي مرت بها الفئات االجتماعية وخاصة من فئة 

ت الى زيادة االلتحاق من قبل تلك الفئة ببرامج خريجي الجامعات في داخل المجتمع العربي الفلسطيني وهي التي أد

 الدراسات العليا في هذا المجتمع. وقد ظهر أن من أهم هذه األهداف هي: 

، إال أن بالحصول على درجة من التقدم الصحيح نظرياً وتطبيقياً إن الهدف األساسي من التعليم في أي مجتمع يتمثل  - 0

التعليمية كخطوة أولى للسير في تحقيق  بين التخصصات الوجودن التوازن في مذلك ال بد أن يكون مبنيا  على نوٍع 

النوعي بشكل متوازي مع التقدم  التقدم في الوجودالهدف المهم بحيث يعتبر ذلك من أولى هذه الخطوات، باإلضافة إلى 

لمجتمع الفلسطيني هذا النوع من التقدم غير موجود في التخصصات التعليمية في داخل االكمي والذي ظهر أن 

. ليس فقط على مستوى الدراسات العليا، وإنما على مستوى التعليم األقل من ذلك للحصول على بجامعاته المختلفة

الدرجة الجامعية األولى، ألن ذلك من شأنه أن يعمل على تكريس عدم المساواة في التخصصات التعليمية الموجودة داخل 

ضا ، ويعمل على سوء االختيار والتراجع للجانب التعليمي ككل في النهاية من قبل هذا المجتمع والحاصلين عليها أي

 الجامعات والطلبة أنفسهم. 

لعوامل الزمان والمكان دافعاً قوياً الختالف األهداف أحياناً، ألي نوعاً من أنواع كما أنه ال بد من الذكر هنا إن   - 8

. ناهيك عن مدى االستجابات لذلك من قبل الجهات سات الوطنية العامةالتعليم والمؤسسات التابعة له وبخاصة المؤس

 المعنية وعدم تفضيل المصلحة الخاصة على العامة سواء كانت اقتصادية أو غيرها.
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فلقد ظهر بأن الفترات التاريخية المتعاقبة على حياة المجتمع الفلسطيني كان لها أبرز تأثير على هذا المجال الحياتي وهو  

العوامل المختلفة والمتوارثة في هذا المجتمع من ثقافية وفكرية وغيرها تؤثر على رفع ل التعليمي، كما ظهر بأن المجا

، 8900كون التعليم يشكل جزءا  مهما  من النظام االجتماعي الُمركب في أي مجتمع ) السطري، مستوى التعليم لألعلى

لسبعينيات من القرن الماضي )القرن العشرين( أخذ عددا  من (، لذلك فقد ظهر أنه منذ عقود الستينيات وا 04ص، 

الجامعات الفلسطينية باالفتتاح في داخل هذا المجتمع وأخذ اإلقبال عليها بازدياد ملحوظ وبشكل طردي مع الزمن، إلى أن 

حكام على هذا وصلت الى هذا الوقت، فهل لعوامل الزمان والمستوى الفكري والثقافي والسياسي المتمثل باختالف األ

المجتمع من الحكم األردني، فالحكم اإلسرائيلي، ثم الحكم الفلسطيني من تأثير على هذا المجال. من حيث التوسع به بشكل 

كما قد يعود ذلك ألسباب عامة عديدة منها المستوى االقتصادي المختلف األشكال وكل حسب غير متوازن ومدروس؟ 

أيضا  فقد يكون ذلك نتيجة لوضع اقتصادي متدن ورغبة في تحسينه وقد يكون بسبب  هدفه من الطلبة الملتحقين أنفسهم

السكانية قد شكلت دافع آخر نحو  أن الكثافةزيادة في الوضع االقتصادي، والرغبة بالحصول على مركز اجتماعي. كما 

في هذا المجتمع التي تعيقه عن اإلقبال على نوع معين من التعليم بشكل أكبر من غيره، باإلضافة إلى حجم المناطق 

التوسع في برامج أخرى، ناهيك عن االسبقية التاريخية في افتتاح ووجود مثل هذه المؤسسات والتخصصات التعليمية 

 ( 7، ص، 8990العالي،  التعليم حول العربي اإلقليمي فيها وغيرها من العوامل األخرى. )المؤتمر

عدد سكان المجتمع العربي الفلسطيني أصبح عامالً إضافياً مؤثراً على زيادة االرتفاع الواضح في كما ظهر بأن  – 0

، بغض النظر عن سبب نسبة االلتحاق بكافة التخصصات التعليمية ومنها تخصصات ومستويات الدراسات العليا

ذا المجتمع تعتبر عامال  افتتاحها من قبل بعض الجامعات الفلسطينية والمعروف بأنه سبب مادي، إال أن الزيادة السكانية له

مهما  أيضا ، وقوي للتوجه نحو هذا المجال الحياتي الخاص بالتعليم وهذا ما أظهرته اإلحصائيات الرسمية الموضحة 

. كتاب فلسطين 8902المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  )الجهازلنسب االرتفاع الكبير لسكان المجتمع الفلسطيني. 

 (. 79فلسطين، ص،  -". رام هللا07"، رقم 8902االحصائي السنوي، 

كما قد يرجع ذلك إلى أسباب كثيرة قد تكون اجتماعية للرفع من المكانة بين الغير، وقد ترجع ألسباب اقتصادية      

للتحسين من العمل وظروف المعيشة وقد ترجع ألسباب أخرى غير معروفة مثل وجود أوقات فراغ لدى الملتحقين بها، 

ة اإلقبال على المستوى التعليمي بالفعل في داخل هذا المجتمع، إال أن الرأي الواضح من التوسع في افتتاح أو نظرا  لزياد

هذا النوع من التخصصات اإلنسانية في غالبيتها وتحديدا  من قبل إدارات هذه الجامعات ال يعبر عن أي طموح تعليمي 

الجامعات وللطلبة أيضا، ال سيما وأن هنالك عوامل مهمة سادت  يُذكر، ُمقارنة  مع الطموح المادي الواضح للعيان لهذه

على ذلك االنتشار في الوجود لهذا النوع من التعليم العالي، وهي الزيادة في عدد السكان في المجتمعات العربية، ومنها 

م على هذا النوع من التعليم المجتمع العربي الفلسطيني تحديدا  في العقدين األخيرين والتضخم الواضح لفئة الشباب وإقباله

 (2، ص، 8905، )الدقيالعالي. 

، ظروف المجتمع العربي الفلسطيني الخاصة به عملت على زيادة التحاق أبناءه بالدارسات العلياكما ظهر بأن  – 4

مل على حيث تمثلت تلك الظروف بالسنوات العديدة من االحتالل والعدوان اإلسرائيلي عليه والتي عملت وما زالت تع

انخفاض نسبة الدخل الشهري، والسنوي لألسر في داخل هذا المجتمع، وهذا ما يُعزز نسبة التوجه اللتحاق فئاته الشابة 

 المستقبلي القريب والبعيد لها، المعيشيبالدراسات العليا رغبة بالتحسين من وضعها ووضع أسرها 

http://www.ajrsp.com/


 م0101-01-5| تأريخ اإلصدار:  عشر منثاث والنشر العلمي | اإلصدار الاالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

 www.ajrsp.com                                                                                                                    396  

ISSN: 2706-6495 

 

المركزي لإلحصاء  )الجهازلديها. حسين من مستوى المعيشة وذلك كخطة استراتيجية مهمة بالنسبة لرؤيتها من أجل الت 

والظروف االجتماعية واالقتصادية لألسر  8904. مسح أثر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 8902الفلسطيني، 

 (40، ص، فلسطين-هللاالفلسطينية. "النتائج األساسية". رام 

ظ في نفقات األسرة المعيشية في المجتمع الفلسطيني تحديداً في السنوات االزدياد الملحوكما أنه ال بد من الذكر أن       

، وقد ظهر أن هذا له السابقة شكل دافعاً جديداً من الدوافع التي عملت على زيادة االلتحاق ببرامج الدراسات العليا

ة واضحة بين الدوافع المهنية، ارتباط واضح في االقبال على هذا النوع من التعليم ال سيما وأنه قد ظهر أن هنالك عالق

واالقتصادية، واإلقبال على زيادة التعليم من مستويات الدراسات العليا للتحسين من مستوى المعيشة في داخل 

". رام 02، رقم "8902. كتاب القدس االحصائي السنوي، 8902المجتمعات. )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 (     090، ص، فلسطين-هللا

كما ظهر أنه يوجد بعض من األسباب األخرى التي أدت وما زالت مؤثرة على ازدياد نسبة التحاق هذه الفئة        

نسبة ازدياد عمر فئة الشباب في هذا المجتمع، باإلضافة إلى البطالة التي أخذت تعاني منها نسبة بالدراسات العليا وهي 

، قبال على االلتحاق ببرامج الدراسات العليا متنفساً عملي خاصاً بهاواضحة من هذه الفئة الشابة التي اتخذت من اإل

باإلضافة إلى رؤيتها بإمكانية التحسين من وضعها في العمل بعد حصولها على درجة علمية عليا من هذه الجامعات 

لعشرين( ) الجهاز بسبب بطالتها المتفاقمة سنة بعد أخرى، خاصة في العقد الثاني من هذا القرن ) القرن الحادي وا

 (. 70، ص، فلسطين-هللا، النتائج الرئيسية. رام 8905. مسح الشباب الفلسطيني 8902المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 

 ثالثاً: مخرجات التعليم العالي وتأثيراتها على المجتمع الفلسطيني: 

يني لم تعد ملبية لالحتياجات الموجودة داخل لقد ظهر أن مخرجات التعليم العالي في داخل المجتمع العربي الفلسط      

 مؤسسات العمل في هذا المجتمع بشتى أشكالها، بحيث يظهر ذلك من خالل كل مما يلي: 

إن عدم التوجيه الصحيح وعدم تحديد الهدف المناسب من قبل الجامعات والطلبة أنفسهم عند افتتاح برامج  – 0

ا عمل على سوء التوزيع لمخرجات التعليم العالي في المجتمع الفلسطيني، الدراسات العليا وعند التحاق الطلبة فيه

 حيث  تمثلت هذه الحالة في وجود الكثير من الحاصلين على درجات المستويات األكاديمية العليا والعاطلين عن العمل،

من خالل اإلفصاح عن وذلك يرجع نتيجة سوء التخطيط الفردي والمجتمعي على المستويين الخاص والعام والذي ظهر 

وجود الكثير من برامج الماجستير في معظم الجامعات الفلسطينية بشكل غير متوازن بين التعليم التطبيقي واإلنساني، 

ناهيك عن مدى التأثير لمختلف الدوافع الموجودة بين الناس من أجل التوجه إلى االلتحاق بهذه األنواع من التخصصات 

لزوم أو لم يكن، وقد ظهر ذلك فعليا . وأبرز مثال على ذلك، ما تم استعراضه سابقا  وهو موضوع التعليمية سواء كان لها 

زيادة افتتاحها، وزيادة اإلقبال عليها، وعدم التوازن بين التعليم األكاديمي والمهني، وعدم التوازن بين النوعين من التعليم 

 اإلنساني والتطبيقي أيضا  في داخل هذا المجتمع.  

لقد تبين من خالل ما جاء عن هذا الموضوع وهو موضوع ارتفاع مستوى التعليم العالي في المجتمع الفلسطيني أنه  - 8

غير مترافٍق مع متطلبات الحياة الضرورية بشكل كامل في داخل هذا المجتمع وفقاً إلمكانياته والمؤسسات قد جاء 

 الموجودة والمتخصصة والعاملة فيه،
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تفاع معبراً عن نسبة وهمية ومعنى نسبة وهمية هنا ليس من حيث الوجود، فالوجود النسبي من فقد جاء ذلك االر 

ناحية حسابية وإحصائية هو صحيح، ولكن المقصود بنسبة وهمية هو عدم االستفادة من هذه النسبة في مجال العمل 

االقتصادية خاصة  بعد تشكيل أول نظام والذي يعتبر حديث النشأة من الناحية السياسية والمطلوب داخل هذا المجتمع، 

م حتى ولو كانت بشكل غير كامل لمناطق  0004سياسي حاكم له والمتمثل بتشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية منذ العام 

 هذا المجتمع من حيث الوجود واإلدارة له، مع العلم باستمرارية اإلقبال والطلب على التعليم العالي من قبل الطلبة في هذا

 األفقي والتوسع العالي التعليم على الطلب تزايد المجتمع بالرغم من هذه الظروف الخاصة به، ال سيما وأنه مثلما ظهر قد

وقد يؤدي في النهاية  العالي، التعليم جودة على السلبية التأثيرات أعداد الجامعات والذي أدى ذلك الى وجود بعض من في

األكاديمية العليا مثلما حدث في األردن مؤخرا . )وزارة التعليم  ن هذه البرامجبعض م ومخرجات نوعية في إلى تراجع

 (09، ص، 8905العالي والبحث العلمي االردنية، 

لقد ظهر أن الفوائد من التوسع في افتتاح الكثير من برامج الدراسات العليا في المجتمع الفلسطيني هي قليلة،  – 0

حاجة ملحة وضرورية ولكن ال بد من العمل على وجود التنظيم السليم لهذا التعليم  حيث أن حاجة أي مجتمع للتعليم هي

فلقد ظهر عدم التوازن بين مدخالت ومخرجات  ،بناء على الحاجة المطلوبة منه كهدف أساسي لهذا التعليم واالستفادة منه

ليمية النوعية الموجودة ونسبة الطلبة التعليم في داخل المجتمع الفلسطيني، بحيث تتمثل المدخالت له بالبرامج التع

الملتحقين بها، أما مخرجاته فتتمثل بحاجة سوق العمل لمعظم الخريجين من هذه البرامج التعليمية الموجودة والعاملة 

بشكل متواصل في جامعات هذا المجتمع. كما ال بد من اإلشارة إلى موضوع التوسع في مجاالت التخصصات التعليمية 

رجات العليا خاصة في إحدى المجاالت دون غيرها وهي المجاالت اإلنسانية، ألن ما يُبنى على الخطأ سوف من حيث الد

يظل خطأ  وبشكل متراكم، لهذا كان ال بد من اإلشارة إلى أن افتتاح أي برنامج للدراسات العليا ال بد أن يعتمد في األساس 

وإال سوف ال يُجنى أي فائدة تُذكر منه سوى زيادة أعداد  على وجود توجه نوعي له من حيث األعمال في المجتمع

الخريجين، وزيادة تكاليف المصروفات، للحصول على درجات علمية واهية، وزيادة عدم التوازن بين المجال األكاديمي، 

متراكم سنويا  والمجال المهني والذي يصب كل ذلك في حالة من ازدياد البطالة بكافة أشكالها والتي باتت موجودة وبشكل 

داخل هذا المجتمع الصغير. ولكنه أثناء المراجعة للدراسات السابقة الخاصة بدراسة الوضع الخاص للمجتمع الفلسطيني 

فقد ظهر بأن هنالك أسباب أخرى قد أدت الى هذه الزيادة من االفتتاح لبرامج التعليم العالي قد تعود إلى استخدام التعليم 

وية الوطنية وأداة أخرى للمقاومة والتحرر من االحتالل الواقع على هذا المجتمع، وزيادة الوعي كأداة أساسية لحفظ اله

لديه كبعض من دوافع المدخالت والمخرجات األساسية الالزمة من هذا التعليم وعدم االقتصار في تحديد مخرجات التعليم 

عمل على التوازن بين أنواع التعليم اإلنساني والتطبيقي، على الناحية االقتصادية فقط. ولكن ومع كل ما ذكر، ال بد من ال

 (20، ص 8900من أجل أن يعود بالفائدة األكبر على هذا المجتمع مستقبال . )أبو عواد، 

المطالبة بأي نوع من أنواع التغير سواء كان اجتماعي أو اقتصادي أو عملي ال بد أن يأتي ذلك بشكل مدروس  إن- 4

ية، فمثال ، إلعداد أي مشروع لعمل من األعمال ال بد من إعداد دراسة للجدوى عن ذلك المشروع، وكذلك تعليميا  في البدا

فإن إعداد أي مجتمع نحو التغير االجتماعي أو االقتصادي األفضل وإيجاد التنمية المستدامة فيه، فال بد من اإلعداد للجيل 

عي يُؤخذ باالعتبار في هذا المجال من أجل مقاومة العقبات نحو ذلك الواعد والالزم له حاليا  ومستقبال ، وأول سالح نو

 التغير االجتماعي، أو االقتصادي، أو غيرهما. 
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سالح التعليم والذي يعتبر كغيره من المجاالت الحياتية األخرى، إن لم يكن في أساسها هو الخطوة األولى نحو هو 

هنا أن هذا النوع من المجال الحياتي المتقدم قد يستخدم كسالح ذو حدين  ، ولذلك فال بد من الذكرالتغير والتنمية للمجتمع

فيمكن أن يستخدم لنهضة وتطور وتنمية المجتمع، ويمكن أن يتم استخدامه بطريقة عكسية إذا لم يوجد التخطيط السليم له 

، وذلك بحكم أن التعليم ذات المخرجات كما  ونوعا . وتأثيرا  حاليا  ومستقبال  بناء على المدخالت والمخرجات المطلوبة منه

 المرتبطة واألهداف بالتخطيط للطلبة أنفسهم أثناء دراستهم وما بعدها، المرتبطة األهداف المطلوبة يعمل على تحقيق

 بالتقييم المجتمعي للتعليم بشكل كلي، المرتبطة واألهداف وطريقة توظيفها للمجتمع الحقا ، مصادر المعلومات باستخدام

 وتنمية بصفة خاصة، مهنتهم ونحو عامة، بصفة التعليم المتعلمين نحو باتجاهات المرتبطة ضافة الى األهدافباإل

لديهم واإلنجاز الصحيح بناء على تلك الكفاءة الناتجة من مخرجات التعليم، وزيادة الثقة بالنفس لدى  بالكفاءة اإلحساس

في أي مجتمع هو  التعليم التحسين من جهاز كما أن( 00، ص، 8905، الحاصلين على هذا النوع التعليم العالي. )الفليت

 إلى تفتقر خاصة ألفراد هذا المجتمع خاصةً إذا كانت هذه الفئات االجتماعية العامل الذي يتم من خالله اكتساب أهمية

 المجتمع، ويصبح ا فيوموقعه مكانتها، تحدد فهي بدورها ،واالقتصادية، كحالة المجتمع الفلسطيني الموارد السياسية

المستويين الفردي والجماعي،  للحراك االجتماعي داخلها بشتى أشكاله العمودي، واألفقي وعلى الوحيدة القناة التعليم هو

 الوضع وتغيير العمل، سوق في أفضل الحتالل مواقع المالئمة والمعرفة المهنية، المهارات اكتساب بواسطة ويتم ذلك

المجتمع للوصول به إلى أفضل حالة بعد أن يتم دراسة وصفية  له ولوضعه العام والخاص  موارد عبتوزي القائم المتمثل

( كما ظهر أن الجهات المختصة بتحديث البيانات االحصائية الخاصة بالقدرة على 02، ص، 0000بشكل دقيق. ) حيدر، 

ة  فيما يتعلق بتحديد المدخالت والمخرجات إعطاء المعلومات عن فئات المجتمع الفلسطيني تقوم بعملها باستمرار خاص

الخاصة بالتعليم العالي الفلسطيني. لذلك فيشكل هذا دافعا  مهما  لدى صناع القرار من أجل التحسين من افتتاح 

التخصصات التعليمية المناسبة للدراسات العليا، وبشكل يُظهر المتطلبات الالزمة لذلك من خالل االطالع المستمر على 

ت الجهات المعنية وذلك باستعراض بيات السكان للمجتمع العربي الفلسطيني بشكل مستمر وحديث. من حيث مخرجا

المركزي  )الجهازصفاتهم التعليمية، والعملية، والعمرية وغيرها من متطلبات العمل الالزمة ألنواع التعليم المحددة. 

 (.54فلسطين، ص،  -. رام هللا8902. التقرير السنوي، 8902لإلحصاء الفلسطيني، 

  

 السابقة:  الدراسات- 8

هذه فيما يتعلق بطبيعة تناول  لقد تم التناول في هذا البند من هذا البحث لموضوع الدراسات السابقة خا صة           

لهذا الموضوع فقد ظهر أنه لم يتم دراسة هذا الموضوع وخاصة في داخل المجتمع الفلسطيني بشكل واسع  الدراسات

وبعض الدراسات القليلة، ناهيك عن  ،وخاصة من الناحية الميدانية باستثناء بعض من الرسائل الجامعيةتراكمي و

اإلحصاءات التي تم جمعها عن هذا الموضوع من قبل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بشكل عددي ونسبي فقط، 

المتعلقة بالتعليم تم من خالل دراسة بعض من المواضيع المهمة ك ا ، وذليا  أو ايجابيدون دراسة العوامل المؤثرة علية سلب

ن دراسة هذا الموضوع بشكل وصفي مثلما يحدث دائما  احيث  العالي في الجامعات العاملة في داخل المجتمع الفلسطيني،

التعليم بشتى  ميدان في السلبية اآلثار على جادة للتغلب محاولة ال يمكن أن يجعله إيجابيا  من حيث التطبيق إال إذا حدث
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وغيرها في داخل المجتمع  واالقتصادية االجتماعية السياسات مجمل لى البحث فيإيتعدى ذلك  أن ولذلك فينبغي شكاله،أ

 (84، ص، 8992. )الصوراني، الفلسطيني من أجل العمل على التحسين من وضعه بشكل كلي

أن  الفلسطينيموضوع التعليم وخاصة التعليم العالي داخل المجتمع لقد أثبتت معظم الدراسات السابقة فيما يتعلق ب      

فلقد  ية،على الطالب نفسه أو على المؤسسة التعليم بالدرجة األولى سواء كان ذلك بانعكاسهالدوافع األولى له كانت مادية 

 مج الدراسات العليا بناء  فحص دوافع التحاق الطلبة ببراالعمل من خاللها على تم والتي دراسة شوقي صبيحات ظهر في 

وقد  ،بشكل كمي على عينة من طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية المتغيرات التي تم تناولها من على بعض

 يليها بقية الدوافع األخرى من دوافع ،أوال  أظهرت هذه الدراسة أن الدوافع لاللتحاق بالدراسات العليا هي الدوافع المهنية 

 ذات داللة إحصائية بين معظم المتغيرات اتعدم وجود فروقكما تبين  وغيرها. واجتماعية ،واقتصادية ،نفسيةو ،علمية

التحاقهم بالدراسات العليا باستثناء الدخل الشهري لألسرة والحالة االجتماعية وقرب الجامعة لطلبة وبين المدروسة عن ا

داخل على التحاق الطلبة بالدراسات العليا  بتأثيراتهاير مختلفة وهذا يدل على أنه يوجد دوافع كثيرة وغ ،من الطلبة

 المجتمع الفلسطيني. 

ظهرت أأما في دراسة غازي الصوراني والتي تناولت موضوع التعليم في فلسطين بشكل كمي وتحليلي فقط فقد      

 في تلك الدراسةوقد أوضح الباحث  ،يهف التراجع الواضح في حالة المجتمع الفلسطيني وخاصة من الناحية النوعية للتعليم

الفلسطينية التراجع الكبير في نوعية البرامج التعليمية المطروحة  العالي بناء  على إحصائيات رسمية من وزارة التعليم

ك فإن لى ذل، باإلضافة إقبل أن يكون دافعا  تعليميا   يوالتي جاء افتتاحها بناء على الربح المادي لهذه المؤسسات كدافع أول

كما . الجامعية القادرة عليه نتيجة لغالء الرسومتلك الدراسة أوضحت أيضا  اقتصار التعليم على بعض الفئات االجتماعية 

 ،التعليمية الفلسطينية ككل العملية تراجع على بوضوح تنعكس والبطالة الفقر ظاهرة اتساع نأمر آخر مهم وهو أأظهرت 

لناحية التعليمية من حيث الكيفية الالزمة للتحديث المستمر والمستقل من أجل التنمية بهذا وهذا ما يدل على قلة االهتمام با

 المجال. 

وفي دراسة لمؤسسة أمان الفلسطينية والمتعلقة بموضوع التعليم العالي في المجتمع الفلسطيني فقد أظهرت أنه يوجد     

ملية التعليم في المجتمع الفلسطيني ما بين مؤسسات التعليم قصور متبادل في التشريعات الدالة على قيم الشفافية في ع

األمر الذي يدل على قلة االهتمام وعدم التنظيم الالزم بهذا الموضوع الفلسطينية  العالي بين وزارة التعليمما العالي و

االنقسام السياسي قد أثرت تبين أن حالة المجتمع الفلسطيني المتمثلة ب ، باإلضافة إلى ذلك فقدخاصة  من الناحية النوعية

 بشكل متزايد على منظومة التعليم في هذا المجتمع من حيث األداء والرقابة والمساءلة.   

موضوع دور التعليم العالي في التنمية داخل هذا المجتمع فقد فيها أما في دراسة مصطفى السطري والتي تناول      

لى ذلك باإلضافة إ ،من أجل عملية التنمية ،مع الفلسطيني هو أمر ضروريأن زيادة التعليم في المجت تلك الدراسة أظهرت

فقد أظهرت هذه الدراسة ضرورة العمل على دعم مؤسسات التعليم العالي في المجتمع الفلسطيني نتيجة لغياب الدعم 

خاصة للبحث العلمي واعتماد هذه المؤسسات على الرسوم الدراسية من الطلبة كون  بشكل عام والتشجيع ألعمال التعليم

كما أظهرت أيضا  وجود اختالفات واضحة بين نسب الطلبة  ، د كافياالفلسطينية لهذه المؤسسات لم يع دعم الحكومة

 فيها.  المتنوعة والمجاالت الدراسية 
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الليبرالية وآثارها على التعليم في المجتمع الفلسطيني غير  معرفة هدفت الىأما دراسة الباحثة نداء أبو عواد والتي      

دراسة تحليلية للواقع الفلسطيني المستعمر ودراسة القوى الموجودة فيه والتي تتبنى سياسة ث أخذت الباحثة ليالمتحرر بح

ول أخرى في العالم من خالل الفئة تبنيا لسياسات د وذلك قائمة على اإلثقال في الحصول عليهالخصخصة في التعليم ال

لذلك فإن الباحثة هنا أدخلت متغير العامل السياسي وتأثيراته بشكل كبير في تحليلها  ،التابعة لتلك الدول في هذا المجتمع

لعملية التعليم في هذا المجتمع وترى في نهاية هذه الدراسة أن هذا العمل سوف يعمل على تراجع العملية التعليمة 

في هذا  ساسضرورة العمل على التغيير من األلذلك فال بد من  ،ف تنميتها وتنمية المجتمع ككل في النهايةوإضعا

 . خاصة  من حيث االهتمام بنوعية وجودة عملية التعليم المجتمع

 في العليا ساتالدرا لطلبة الالزمة الذاتي ميالتعل مهارات تحديدأما في دراسة الباحث جمال الفليت والتي هدفت إلى       

لها بحيث تم ذلك من خالل رؤية وجهات نظر طلبة الدراسات العليا الفلسطينيين  ممارستهم الفلسطينية ودرجة الجامعات

 التعلم لمهارات الطلبة ممارسة درجة أن إلى الدراسة تلك وتوصلت ،كعينة لهذه الدراسة من خالل منهجها الوصفي

ود درجة كبيرة من االستعداد لدى هذه الفئة من أجل التغيير نحو األفضل في هذا كبيرة وهذا يدل على وج جاءت الذاتي

وغيرها من المواضع الخاصة  ،من حيث قدرة هذه الفئة على المساهمة في حل المشكالت الموجودةخاصة  المجتمع 

عالقة ما بين قدرة نه يوجد كما أظهرت تلك الدراسة أ .وعملية ،من خبرات تعليميةلما لديها بالتطوير في هذا المجتمع 

كلما ازدادت درجة تقدمهم التعليمي وهذا يدل على أهمية التعليم ولكن ضرورة تنظيمه ومراقبته  الطلبة على المشاركة

وفي تقرير عن أهداف التعليم العالي وموازنته في داخل المجتمع عمه من أجل تطوير من يلتحقون به. وتوجيهه ود

حيث تبين ، طريقة موازنتهبين يوجد عالقة واضحة ما بين تطوير التعليم في المجتمع الفلسطيني و الفلسطيني فقد تبين أنه

 أهم المالية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني بما فيها وزارة التعليم العالي الفلسطينية تعتبر من الموارد ضعفأن 

لتحسين منه خاصة من الناحية النوعية وفقا  لمعايير التعليم المعيقات التي تقف حول تطوير هذا النوع من التعليم وا تلك

ويمكن أن يكون ذلك السبب وراء ارتفاع الرسوم الدراسية  ،الدولية من حيث المساهمة في توفير الحق في التعليم وغيرها

مادية خاصة بهذه على الطلبة خاصة لبرامج الدراسات العليا والسبب أيضا  وراء افتتاح برامج أخرى إنسانية ألهداف 

 . المؤسسات كسد جزء من ميزانية هذه المؤسسات

    

 البحث: منهج- 9

هذا الموضوع ال  مثل لىخوض والتعرف إالوذلك ألن  ،المنهج الوصفي التحليليباستخدام البحث  هذا لقد تم إعداد       

مدى ال بد من الوقوف على معرفة  فكان ، لذلكداخل المجتمع العربي الفلسطيني واضح فيه بشكل من التعمق فيله بد 

العالي  كأسباب اللتحاقهم بهذه البرامج ذات المستوى دون غيرهم طلبة الدراسات العليا على العوامل المختلفةتأثير و جود

ات بطلبة الدراسهذا الموضوع المتعلق  نفس أبحاث سابقة عن مع نتائج البحثمقارنة نتائج هذا ، باإلضافة إلى من التعليم

وكيفية  ،هذه البرامجعن  الفئات االجتماعيةولضرورة العمل على التوعية المجتمعية لمختلف  ،في هذا المجتمع العليا

ث عدم التوازن ما بين من حي ليهاتم التوصل إالتي  نظرا  للعديد من النتائج ،دون غيرها بعضهاب وااللتحاق ،التعامل معها

وعدم وجود مساواة واضحة بين التخصصات االنسانية والطبيعية مثلما  ،هذا المجتمع كاديمي والمهني في داخلالتعليم األ

 ،مختلف جامعات هذا البلدحتى لطلبة البكالوريوس ب وإنماليس فقط لطالب الدراسات العليا  ،يظهر سنويا  
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 العوامل هذهمن  بعضلالوجود  في تأثيرال نسبةلمعرفة  المختارة الوصفية التحليلية هذا البحث حيث تعتبر منهجية 

لم يتم  كونه ،هناالموضوع المدروس  المجتمع علىفي هذا  دون غيرها المختصة بالخلفية االجتماعية كأسباب مؤثرة

مل مثل هذا النوع من ة الدافعة لعك فهذا يُعد إحدى األسباب الرئيسلذل ،الصورة سابقا   بهذهشاملة بدراسة بحثية  تناوله

وذلك  ،دون غيرهالمناهج  بهذا النوع من هذه االستعانةفقد تم  ،حقيق الغرض من هذا البحث أيضا  ل على ت، وللعمبحاثاأل

الواضح من الناحية  في معرفة مدى التأثيرهنا درجة أكبر  أنه يُعطي الباحث ،الوصفي التحليليألن من سمات المنهج 

حيث يتمكن الباحث أو مادية،  ،أو سياسية ،اعيةاجتم املسواء كانت عو .دون غيرها المؤثرة لبعض العوامل المدروسة

عند  من المبحوثين اقترابهقوم به ببنيته الخاصة نظرا  لدرجة الموضوع الذي ي دراسة من من خالل استخدامه لهذا المنهج

ن أ بدرجة أكبر من غيره من المناهج األخرى. كما ذلك فرصة أكبر لفهم الهدف المرادبيعطيه فُ  ،خذ المعلومات منهمأ

أكثر من  بشكل للوصف والتحليل للعوامل والظواهر المدروسة الوجودي التحديديُعين على  المنهج الوصفي التحليلي

 عنه هذا المنهج كون هذا الموضوع ال يوجد باختيارقوم سباب جميعها هي التي جعلت الباحث يالمناهج األخرى. فهذه األ

 يتالءمتباع هذا المنهج دون غيره كونه ضرورة ا رأى الباحثلذلك  ،ينيخاصة  في المجتمع الفلسط كثيرة أبحاث سابقة

  في منهج آخر غيره. مع هذا الموضوع المدروس نظرا  للميزات المذكورة له والتي ال توجد 

تم تي ة الوهي األداة الميدانية الرئيسستبانة االأداة من  تتكونف فيما يتعلق باألداة المستخدمة في هذا البحث أما      

المتعلقة بالخلفية  العواملوجود هذه في تأثير ال لجزء الميداني منه، وذلك لمعرفة مقدار نسبةبا استخدامها في هذا البحث

في جامعات  اللتحاق هذه الفئات ببرامج الدراسات العليا المختلفة في دراستها ودافعيتها كمؤثرات االجتماعية للطلبة

 .المتغيرات التي تم دراستها سابقا  مأخوذة من مختلف داة وفقا  لفئة المبحوثين التخدام هذه األ. ولقد تم اسالمجتمع الفلسطيني

 .الموضوع له وذلك لتحقيق هدف هذا البحث ،في هذا المجتمع أو لم يتم من قبل

 : البحث مجتمع- 01

الكبيرة وخاصة كل من  الفلسطينيةالجامعات  من بطلبة الدراسات العليالهذا الموضوع  مجتمع هذه الدراسة تشكل      

وجامعة القدس  ،في وسط الضفة الغربيةالواقعة زيت بيروجامعة  ،جامعة النجاح الوطنية الواقعة في شمال الضفة الغربية

البحث  الهذ كمجتمع الثالث الجامعاتهذه طلبة الدراسات العليا في  اعتبارولقد تم  .في جنوب الضفة الغربيةالواقعة 

تشتمل على غالبية طالب المجتمع الفلسطيني خاصة من الضفة الغربية ولكونه يوجد بها أكثر  ي تلك الجامعات()أ كونها

في  مناسب ألنها موزعة بشكلوذلك  ،المجتمع العربي الفلسطيني عدد من تخصصات الدراسات العليا المتنوعة في

لفئة طلبة الدراسات العليا  األكثر احتواءلذلك فتعتبر  ،والجنوبية والمتوسطةمن حيث المناطق الشمالية  وجودها وموقعها

، داخل المجتمع الفلسطيني قريبة من المناطق السكنية المأهولةأيضا   لمجتمع وكون هذه الجامعات الثالثهذا ا في

   هذا المجتمع. أبناء لى بالنسبة إومشهورة  وكبيرة ،وقديمة ،وطنية عامة باإلضافة إلى كونها جامعات

 :    البحث عينة- 00

 تشكلتث يمجتمع البحث المذكور بشكل متساوي بح من مختلف مفردة كعينة لهذا البحث ( 911) لقد تم اختيار       

من كل جامعة من الجامعات  (من جميع التخصصات )طالب دراسات عليا ( عنصر099) باختيارعينة هذا البحث 

 ،البحث كاملةهذا لتُشكل بذلك عينة  ( Clusters Sampleت )كعينة تجمعا المذكورة الثالث
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مثلما تبين لدى لزيادة عدد طلبة الدراسات العليا في هذه الجامعات الثالث وبشكل متقارب نسبيا   ،وذلك يرجع نتيجة 

بشكل  العينةث تم اختيار هذه يبح وفقا  لتوزيعهم على برامج الدراسات العليا المختلفة في هذه الجامعات الثالث،الباحث و

مختلف التخصصات في هذه الجامعات الثالث وبنفس الوقت تقريبا   طلبة الدراسات العليا من كعينة تجمعات من عشوائي

 . م 8900 وهو النصف الثاني من العام

 

 : الميدانية البحث أداة- 00

 بعد أن قام الباحث وذلك ،ة إلتمام موضوع هذا البحثكأداة أساسية ورئيس " االستبانة "لقد تم استخدام أداة       

لفا أ -معامل الثبات كرونباخ نسبة  حيث تبين أنها، لستبانة بكاملثبات والصدق لجميع أسئلة هذه االتحكيمها والتأكد من اب

الستكمال  عالية( وهي قيمة مناسبة و% 9.  02االستبانة الالزمة للتحليل قد جاءت بقيمة )  هذه لقياس مدى ثبات فقرات

وصف  على لها بناء   ةالالزم التحليلبعمليات  فقد عمل الباحث على القيام ومن ثم ة،لكافة اإلستبانات المطلوب التعبئة

وفحص العالقات فيما بينها وفقا  لخطة هذا البحث وتحقيقا   المدروسة قياس العوامل المتغيرات المطلوبة والعمل على

ألسلوب اإلستبانات على عينة البحث التي تم اختيارها وفقا  هذه زيع توأن أتم  وذلك بعد، ألهدافه المذكورة بشكل ُمفصل

 . كاملة واسترجاعها العينة المذكور

 

 التحليل اإلحصائي المتبعة: طريقة- 03

جميع هذه لالكاملة  تعبئةالعملية  تمتوذلك بعد أن  ،المناسبة لهذا البحث التحليلية لقد جاءت الطريقة اإلحصائية      

فرز ال عمليات العمل علىالمباشرة ب عمل الباحث على بشكل كامل ومن ثم فقدو ذلك فقد تم ترتيبهابعد ات وإلستبانا

جميع تم بعد ذلك إدخال قد ، وأستبانة( 099)للتحليل وهي  والصالحة اإلستبانات الالزمةهذه لجميع ترقيم الترتيب والو

إلى برنامج التحليل  اإلستبانات الجاهزة ضمن صفحات هذهالعوامل الموجودة للمتغيرات المدروسة والمكتوبة  قيم

تم استخدام التقنيات االحصائية المناسبة لعملية  ( وقد SPSS For windowsوهو برنامج )  الالزم لذلكاإلحصائي 

 :لبيانات والتي كان من أهمهاا هذه تحليل

لكل من هذه  بشكل مناسب المئوية المكتوبةوالنسب  العددية ستخراج التكراراتال الخاصة والالزمة تقنيةال – 0

 . المتغيرات المدروسة في هذا البحث

سبة من أجل فحص الفرضية األولى كونها هي المنا  t – test في البداية وهي تقنية ةالتحليل الالزم تقنيةتم استخدام  – 8

 لمتغيراتها. فقط لها دون غيرها في هذا البحث، ألنها تحتوي على قيمتين

لفحص باقي متغيرات هذا البحث كونها مناسبة  One way – ANOVAتقنية تحليل التباين األحادي تم استخدام  – 0

   لها أيضا . 

والالزمة لدمج قيم المتغيرات الفرعية وفحصها بشكل كلي مع  المناسبة تم استخدام بعض من التقنيات اإلحصائية – 4

 متغيرات هذا البحث المستخدمة.

ألفا للتأكد من مدى الصدق والثبات لقيم المتغيرات المدروسة بعد تحكيمها من قبل  - استخدام تقنية كرونباخ تمكما  – 5

 محكمين متخصصون في هذا المجال. 
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 : عينة البحث خصائص- 04

 (0)الجدول رقم 

 :، نسب مئويةبيانات الدراسة حسب خصائص العينة المأخوذة

 الجنس: التكرار المئوية % ةالنسب

 ذكر 517 % 57.4

 أنثى  383 % 42.6

100 % 900 
 المجموع 

 العمر: التكرار مئوية %الالنسب 

 سنة  85أقل من  144 % 16

 سنة  04 – 85من  392 % 43.6

 سنة  44 – 05من  275 % 30.6

 سنة فأكثر... 45 89 % 9.9

 المجموع 900 % 100

 االجتماعية: الحالة التكرار المئوية % ةالنسب

 أعزب 391 % 43.4

 متزوج 114 % 12.7

 مطلق 210 % 23.3

 أرمل 185 % 20.6

 المجموع 900 % 100

 السكن:مكان  التكرار المئوية % ةالنسب

 مدينة  217 % 24.1

 قرية  351 % 39

 مخيم  332 % 36.9

 المجموع 900 % 100

 طبيعة العمل: التكرار المئوية % ةالنسب

 يعمل بشكل مؤقت 312 % 34.7

 يعمل بشكل دائم  111 % 12.3

 يعمل بعمل غير مناسب للتخصص الدراسي  267 % 29.7

 ال يعمل 210 % 23.3

 المجموع 900 % 100

  األكاديمي:التخصص  التكرار المئوية % ةالنسب

 المجال الطبي 77 % 8.6

 المجال اإلنساني 412 % 45.8

 الهندسي والتقنيالمجال  149 % 16.6

 المجال القانوني 171 % 19

 المجال العقائدي 91 % 10.1
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 المجموع 900 % 100

 الدراسي:المعدل التراكمي  التكرار المئوية % ةالنسب

 مقبول 22 % 2.4

 جيد 349 % 38.8

 جيد جدا   382 % 42.4

 ممتاز 147 % 16.3

 المجموع  900 % 100

 مقدار الدخل الشهري:  ارالتكر المئوية % ةالنسب

 قليل 355 % 39.4

 متوسط 349 % 38.8

 عالي 196 % 21.8

 المجموع 900 % 100

 57.  4لى )قد جاءوا من الذكور بنسبة وصلت إ أن أكثر من نصف أفراد العينة (0تبين من بيانات الجدول رقم )         

جتمع بالدراسات العليا في داخل الم الملتحقينكثر من نصف وهذا يعني أن أ ،( من اإلناث % 48.  2( مقابل نسبة )%

التي ما زالت تسيطر على ثقافته  ريةوالذكلى طبيعة هذا المجتمع وفقا  لثقافته ، قد يرجع ذلك إهم من الذكورالفلسطيني 

سبة فقد ظهرت أعلى نمن المجتمعات العربية الشرقية. أما فيما يتعلق بفئات العمر للمبحوثين عينة هذا البحث  باعتباره

( تلتها وبشكل متقارب نسبيا  الفئة % 40.  2سنة ( والتي جاءت نسبتها بقيمة )  04 – 85) لذلك للفئة العمرية ما بين 

باقي النسب للفئات العمرية  انخفضت( في حين % 09.  2سنة ( والتي تراجعت الى نسبة )  44 – 05العمرية ما بين ) 

قل النسب في هذا التوزيع سنة وجاءت أ 85مرية األقل من ( فقط للفئة الع% 02الى قيمة )  األخرى وبشكل كبير لتصل

سنة، وهذا يعني أن غالبية طلبة الدراسات العليا الملتحقين ببرامج  45(  للفئة العمرية األكثر من % 0.  0لتصل الى ) 

العمرية المتوسطة طبقا  لما جاء في هذه العينة، قد  الماجستير في الجامعات الفلسطينية داخل هذا المجتمع هم من الفئات

من ظروف المعيشة أو قد ترجع ألسباب التحسين  ،دراسةيرجع ذلك ألسباب مادية تتمثل في القدرة على توفير تكاليف ال

ينية فقد تبين أن بالحالة االجتماعية لطلبة الدراسات العليا في داخل الجامعات الفلسط . أما فيما يتعلقلهذه الفئات الحالية

تلتها  (% 40. 4زوجين والتي وصلت الى قيمة ) متالغير ن بهذه البرامج قد جاءت من بين أعلى نسبة من الملتحقي

( من % 89. 2( من المطلقين وقيمة ) % 80. 0وبشكل منخفض نسبة كل من المطلقين واألرامل والتي جاءت بقيمة ) 

( فقط،  % 08.  7بة الدراسات العليا من بين المتزوجين لتصل الى قيمة ) أقل النسب من طل انخفضتفيما  ،األرامل

قد  ،متزوجين كنسبة أعلى منهمالغير الجامعات الفلسطينية هم من بين وهذا يعني أن غالبية طلبة الدراسات العليا في 

اسات نفاق على تكاليف الدرلى قدرته لإلأو ربما يرجع إ متزوج للدراسة أكثر من المتزوجالغير يرجع ذلك إلى تفرغ 

 يتحمل مصاريف عائلته كاملة.  العليا أكثر من المتزوج كون المتزوج

قد  التوزيعفي هذا  نسبةأعلى أن بمكان سكن طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية فقد ظهر أما فيما يتعلق        

تلتها وبشكل متقارب  ( من طلبة القرى% 00الى نسبة ) ت جاءت للطلبة المقيمين في القرى ثم المخيمات والتي وصل

طلبة الدراسات ( لتنخفض بذلك نسبة % 02.  0خيمات والتي وصلت الى ) نسبة طلبة الدراسات العليا من سكان الم

 ،( % 84.  0والتي وصلت إلى قيمة ) بين سكان المدنالعليا وبشكل واضح من 
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مخيمات للتحسين من وضعهم االجتماعي واالقتصادي أكثر من طلبة المدن لى طموح سكان القرى والوقد يرجع ذلك إ

 لون بالتجارة والصناعة أكثر منهم. مالذين يع

ملون بشكل مؤقت من الذين يعهم فراد عينة هذه الدراسة أعلى نسبة من أأما فيما يتعلق بطبيعة العمل فقد تبين أن       

( من الطلبة الذين يعملون بعمل غير مناسب % 80.  7تلتها نسبة ) (  % 04.  7لى قيمة ) حيث وصلت نسبتهم إ

آخر هذه النسب  ( للذين ال يعملون نهائيا  تلتها % 80.  0لى قيمة ) بقية النسب لتصل إ انخفضتلتخصصهم الدراسي ثم 

بة الدراسات العليا في قل هذه النسب، وهذا يعني أن غالبية طلأ( لتُشكل بذلك  % 08.  0لى قيمة ) وبشكل قليل لتصل إ

وهذا بحد ذاته يُعتبر أحدى  ،المجتمع الفلسطيني هم ممن يعملون بشكل مؤقت أو بعمل غير مناسب لتخصصاتهم الدراسية

 الدوافع االساسية إلقبالهم على الدراسات العليا من أجل التحسين من وضعهم العملي والمهني في داخل مجتمعهم. 

بها في داخل الجامعات الفلسطينية فقد ظهر أن أكثر هذه  االلتحاقي يتم مية التخصصات األكاديبالتأما فيما يتعلق       

( % 45.  2بها هي التخصصات التعليمية اإلنسانية والتي جاءت بأعلى النسب وهي )  االلتحاقالتخصصات التي يتم 

لتحقين بالتخصصات القانونية ثم جاءت ( للطلبة الم%00ة ) بنس تلتها وبشكل منخفض بقية النسب األخرى لتصل الى

( للطلبة % 2.  2الهندسية والتقنية تلتها وبشكل أقل انخفاضا  نسبة ) ( للطلبة الملتحقين بالتخصصات % 02. 2)  نسبة

ع في هذه التخصصات اإلنسانية وبشكل موسوقد يرجع ذلك الى وجود  ،الطبية التعليميةبالتخصصات  الملتحقين

مكلفة نسبيا  مقارنة  الغير مثل هذه التخصصات  افتتاحناهيك عن سهولة  ،ن بقية التخصصات األخرىالجامعات أكثر م

فيما يضا . أما لكل من الجامعات والطلبة أونوعا   ى والتي تحتاج لتكاليف باهظة كما  التطبيقية األخر التخصصات بافتتاح

 الفئةمن معدالت هذه  النسبفقد ظهر أن أعلى  الفلسطينيةمعات يتعلق بالتحصيل األكاديمي لطلبة الدراسات العليا في الجا

(  % 02.  2بمقدار جيد جدا  تلتها وبشكل قريب نسبة )  من ذوي التحصيل الدراسي للطلبة(  48.  4)  قد جاءت بقيمة

 التحصيل( لذوي  % 02.  0باقي النسب وبشكل كبير لتصل الى قيمة )  انخفضتللطلبة من ذوي التحصيل الجيد ثم 

( من الطلبة ذوي التحصيل  % 8.  4وجاءت اقل النسب في هذا التوزيع لتصل الى قيمة )  امتيازالتعليمي بدرجة 

كون  ،والجيدة أكثر من غيرها جدا  الجيدة  للدرجاتفي هذه البرامج  الطلبةالمقبول، وقد يرجع ذلك الى إمكانية قبول 

بهذه البرامج بشكل متوافق  التحاقهميحملون هذه الدرجات ولذلك يتم  ةلفلسطينيا الجامعاتغالبية الخريجين الجامعيين من 

 مع درجاتهم أكثر من غيرهم. 

وبشكل  في الجامعات الفلسطينية فقد جاءت أعلى النسبخل الشهري لطلبة الدراسات العليا أما فيما يتعلق بمقدار الد      

 تلتها( لذوي الفئة القليلة  % 00.  4ة ) لى قيمإالمتوسطة والتي وصلت يلة ومتقارب في الدخل الشهري لذوي الفئات القل

 الدخل المرتفع لفئات الطلبة لتصلنسبة  انخفضتفي حين  ،( لذوي الدخل المتوسط % 02.  2قريب جدا  نسبة )  وبشكل

ات ذوي الدخل القليل والمتوسط مع الفئ منطقيا  ( لتُشكل بذلك أقل هذه النسب، وهذا التوزيع يتطابق  % 80.  2لى قيمة ) إ

العليا في غالبيتها تحت  الدراساتألسر طلبة  لذلك فقد جاءت نسبة الدخل الشهري ،في هذا المجتمع مثلما هو معروف

 هذين الخيارين. 
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 البحث ومناقشتها:  نتائج- 05

الجتماعي للطلبة، والعوامل بمدى تأثير العوامل االجتماعية الخاصة بتحسين الوضع ا قياس القيم الخاصةأوالً: 

االقتصادية الخاصة برفع المستوى المعيشي للطلبة، والعوامل المهنية الخاصة بتحسين المركز الذي يعمل به الفرد 

وهو طالب الدراسات العليا، والعوامل التعليمية الخاصة بتحسين المستوى التعليمي للطلبة على زيادة إقبالهم إلكمال 

 : وجهة نظر الطلبة أنفسهمسب حدراساتهم العليا، 

برامج  كبير منعدد  فتتاحوراء أ ةالرئيس حث أن األسبابلقد ظهر من خالل اإلجابة على تساؤالت هذا الب       

العوامل المهنية  داخل هذه الجامعات هي الفلسطينية والعدد الكبير من الطلبة الفلسطينيين الملتحقين بها الدراسات العليا

والتي  ،مثل ظروف البطالة العوامل األخرى تلتها ،ؤثرة أكثر من غيرها على التحاق الطلبة بهذه البرامجالدافعة والم

حيث ظهر من خالل إجابات ، (8مثلما ظهر ذلك في الجدول رقم ) عملت على زيادة نسبة الطلبة الملتحقين بهذه البرامج

كثر من أية كانة مادية للجامعات الفلسطينية أللطلبة أنفسهم ومالطلبة أن ذلك يتمثل بالحصول على مكانة مهنية واجتماعية 

في برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية والطلبة الملتحقين بها أسباب أخرى، كما تبين أن عدد التخصصات 

وذلك نتيجة لعدم  حقا  ال وخاصة االحتياجات العملية المطلوبة في داخل هذا المجتمع هو كبير وال  يتناسب مع االحتياجات

بين مختلف هذه التخصصات والتوسع في إحداها على حساب اآلخر وهو التوسع في البرامج  إيجاد التوازن الالزم

افتتاح هذه البرامج ذات لزيادة في ، كما ظهر نتيجة لبرامج الدراسات العليا التطبيقيةمقابل االنخفاض في افتتاح  اإلنسانية

من وبشكل تلقائي لعدد الطلبة الملتحقين بها وهو ما أدى الى وجود الكم الهائل من الخريجين  تفاعاالرالطابع اإلنساني 

  وخاصة ذات الطابع اإلنساني.  هذه التخصصات العليا

رات التي تطرأ على الطلبة الملتحقين ببرامج الدراسات العليا التغيكما تبين من خالل هذا البحث أن هنالك العديد من       

عد حصولهم عليها وظهر أن هذه التغيرات جاءت بشكل سلبي والمتمثلة بعدم التوازن بينها وبين ما هو مطلوب من ب

اد نسبة البطالة بين صفوف هذه الفئة من الخريجين. باإلضافة إلى ما تم يالتخصصات التطبيقية مما أدى بذلك إلى ازد

برزها التوسع في برامج الدراسات المختلفة ومن أ الزمة لهذه البرامجة الياالحتياجات الحقيق وجود عدد منذكره فقد تبين 

تواجه برامج الدراسات العليا التي العليا من الجانب التطبيقي حتى ولو كان ذلك بشكل أقل في افتتاحها نظرا  للتحديات 

ماتها واإلنفاق عليها بشكل أكبر من وتحديدا  بنوعها التطبيقي من حيث التكلفة العالية في افتتاحها نظرا  لحاجاتها ومستلز

 في التوسع بافتتاح هذه البرامج بنوعها اإلنساني أكثر من التطبيقي.  نسانية والذي شكل ذلك سببا  رئيسا  البرامج اإل
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 )دراسةمل الخاصة بال: الدرجة الكلية لقيم هذه العواالمجموع الكلي )العام : 

 (0)الجدول رقم 

 

 (0) اإلجابةقيمة 

 

 رةالفق

 

 

 

 الرقم

درجة 

اإلجابة 
(0) 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 صادية والمهنية والتعليميةالجتماعية واالقتالخاصة بالعوامل ا البيانات

 دراساتهم العليا من وجهة نظر الطلبة أنفسهم:إلكمال الطلبة كدافع 

 

 مرتفعة
.770 1.78 

كدافع  للطلبة (االجتماعي تحسين الوضعالخاصة ب:) البيانات االجتماعية

 إلكمال دراساتهم العليا من وجهة نظر الطلبة أنفسهم:

0 

 

 مرتفعة
.717 1.55 

كدافع  للطلبة رفع المستوى المعيشي(الخاصة ب: )البيانات االقتصادية

 إلكمال دراساتهم العليا من وجهة نظر الطلبة أنفسهم:

0 

 

مرتفعة 

 جداً 

.692 1.49 

تحسين المركز الذي يعمل به الفرد( وهو طالب لخاصة با: )البيانات المهنية

كدافع إلكمال دراساتهم العليا من وجهة نظر الطلبة  ،الدراسات العليا

 أنفسهم:

3 

 متوسطة
.787 1.83 

كدافع  للطلبة( تحسين المستوى التعليميالخاصة ب: )البيانات التعليمية

 :إلكمال دراساتهم العليا من وجهة نظر الطلبة أنفسهم

4 

 

 مرتفعة
.717 1.66 

 الدرجة الكلية المجموع الكلي للبيانات االجتماعية واالقتصادية والمهنية والتعليمية:

وفيما يتعلق بالمجموع الفرعي والكلي للبيانات االجتماعية  ه( أن 8تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )      

أنها قد جاءت في  ،ة كدافع إلكمال دراساتهم العليا من وجهة نظر الطلبة أنفسهمواالقتصادية والمهنية والتعليمية للطلب

والخاصة طلبة كدافع إلكمال دراساتهم العليا الخاصة بالمعظمها بشكل مرتفع فجاءت أعلى درجة لها للبيانات المهنية 

التحسين من العمل ة المتعلقة بالتأييد للبيانات االقتصادي ،تلتها وبشكل قريب درجةبالحصول على عمل مناسب لهم 

ثم جاءت وبشكل متوسط للبيانات المتعلقة بالمركز االجتماعي ثم جاءت القيمة الثالثة للبيانات االجتماعية  ،الموجود

هر ذلك أن أولى العوامل المؤثرة على الطلبة إلكمال دراساتهم العليا في داخل ذ يُظ، إالخاصة بتطوير التعليم التعليمية

ت الفلسطينية هي العوامل الدافعة للعمل وهذا ما عززته القيمة الثانية كدافع لتلك الدراسات والتي جاءت وبشكل الجامعا

الناحية المهنية ثم جاءت وبشكل أقل بمعززة بذلك البيانات المتعلقة  المتعلقة بارتفاع الدخل مرتفع للعوامل االقتصادية

المتعلقة  للبيانات التعليمة وأقل شيء وبشكل متوسطكز االجتماعي للشخص المتعلقة بتحسين المرللبيانات االجتماعية 

 . بتحسين المستوى التعليمي

 

                                                 
لقد تم دمج الخيارات القريبة من بعضها حسب مقياس ليكرت فتم دمج خياري موافق بشدة وموافق تخت خيار موافق وتم دمج خياري غير   ( 0) 

 موافق بشدة وغير موافق تحت خيار غير موافق وبقي الخيار المتوسط تحت أسم خيار موافق إلى حد ما.  

المتوسط الحسابي تكون اإلجابة أقوى وأعلى ألنه تم االختبار من االفضل )اإليجابي( في البداية وحتى األقل درجة كالتالي ) موافق ( كلما قل  3) 

 غير موافق بشدة ( في جميع جداول هذا البحث.  –غير موافق  –موافق الى حد ما  –موافق  –بشدة 
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 لبحث:يم هذه العوامل الخاصة باالمجموع التفصيلي: الدرجات الفرعية )التفصيلية( لق 

 دور العوامل االجتماعية في التأثير على الطلبة إلكمال الدراسات العليا: – 0

 (3)الجدول رقم 

 : جهة نظر الطلبة أنفسهمدراساتهم العليا من و الطلبة كدافع إلكمالبالبيانات االجتماعية بيانات لقياس القيم الخاصة 

 

 قيمة اإلجابة

 

 الفقرة

 

 

 

درجة  الرقم

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

جهة نظر دراساتهم العليا من والطلبة كدافع إلكمال  البيانات االجتماعية

 الطلبة أنفسهم:

 0 تعطي شهادة الدراسات العليا مركزا  مهما  في المجتمع للحاصلين عليها. 1.63 727. مرتفعة

 مرتفعة
.801 1.78 

يتمكن الحاصل على شهادة الدراسات العليا لعمل عالقات كثيرة ومهمة في 

 المجتمع.

0 

 مرتفعة
.792 1.77 

لعليا الحترام أكثر من قبل سكان هذا يحظى الحاصل على شهادة الدراسات ا

 المجتمع.

3 

متوسط

 ة
.829 1.83 

 4 الرؤية بأن الكثير من الزمالء التحقوا ببرنامج الدراسات العليا.

 5 قرب الدراسة من أماكن السكن في داخل هذا المجتمع. 1.79 796. مرتفعة

متوسط

 ة
.778 1.84 

يا من قبل الزوجة الحصول على تشجيع الطالب إلكمال دراسته العل

 والمقربين له.

6 

 7 للرفع من مكانة الطالب أمام الناس في هذا المجتمع. 1.76 791. مرتفعة

متوسط

 ة
.800 1.81 

 8 ألشغال الوقت الزائد عن الحد وعمل شيء مفيد في الحياة.

متوسط

 ة
.785 1.83 

 9 لكون عدد من االقرباء قد التحقوا بهذه البرامج.

 01 لتطوير القدرات والحنين للماضي في الحياة الجامعية. 1.78 775. مرتفعة

 

 مرتفعة
.770 1.78 

 الدرجة الكلية المجموع الكلي للبيانات االجتماعية:

( أن جميع البيانات قد جاءت وبشكل مرتفع على القيم الدالة 0تبين من خالل البيانات الوارد في الجدول رقم )        

 بب إلكمال الدراسات العليا لدى الطلبة الفلسطينيين في داخل هذا المجتمع، للبيانات االجتماعية كس
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فقد جاءت بشكل مرتفع على كل من أنها أي الدراسات العليا تُعطي مركزا  مهما  في المجتمع للحاصلين عليها وأنها تعمل 

راسات العليا الحترام أكثر من قبل على الرفع من المكانة أمام الناس في هذا المجتمع كما يحظى الحاصل على شهادة الد

سكان هذا المجتمع، باإلضافة الى أنها تُساعد في إقامة وعمل عالقات كثيرة ومهمة في المجتمع وتعمل على تطوير 

القدرات، باإلضافة الى أن الحنين للماضي في الحياة الجامعية وقرب الدراسة من أماكن السكن في داخل هذا المجتمع 

اللتحاق الطلبة بها. كما أن هنالك أسباب أخرى جاءت وبشكل متوسط كسبب إلكمال الطلبة للدراسات  شكلت سببا  آخر

العليا مثل أشغال الوقت الزائد عن الحد وعمل شيء مفيد في الحياة وللرؤية أن الكثير من الزمالء قد التحقوا ببرنامج 

برامج أيضا ، باإلضافة الى أن البعض قد حظي على تشجيع الدراسات العليا ولكون عدد من االقرباء قد التحقوا بهذه ال

 إلكمال دراسته العليا من قبل الزوجة والمقربين له. 

 

 العوامل االقتصادية في التأثير على الطلبة إلكمال الدراسات العليا: دور- 0

 (4)الجدول رقم 

 : جهة نظر الطلبة أنفسهمدراساتهم العليا من ولبة الطكدافع إلكمال  يةبيانات لقياس القيم الخاصة بالبيانات االقتصاد

  الفقرة قيمة اإلجابة

 

 الرقم

درجة 

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

دراساتهم العليا من وجهة نظر الطلبة  الطلبة كدافع إلكمالالبيانات االقتصادية 

 أنفسهم:

 0 للحصول على وظيفة أـفضل. 1.56 705. مرتفعة

فعة مرت

 جداً 
.738 1.47 

 0 إضافي.للحصول على كسب مادي 

مرتفعة 

 جداً 
.706 1.46 

 3 للتحسين من العمل والمكافآت اإلضافية.

مرتفعة 

 جداً 
.722 1.49 

 4 لعمل إضافي بعد الوظيفة االساسية.

 5 لزيادة تكاليف الحياة والنظر للتحسين من الوضع والترقية. 1.57 786. مرتفعة

مرتفعة 

 جداً 
.701 1.46 

للحصول على منحة دراسية كلية أو جزئية لاللتحاق بهذا البرنامج من الدراسات 

 العليا.

6 

 7 للسفر للخارج وإكمال دراسات أخرى والعمل هناك. 1.63 758. مرتفعة

 8 لتكاليف الحياة الصعبة في هذا المجتمع. 1.60 748. مرتفعة

 9 آلخرين بسبب زيادة البطالة لهم.لمساعدة أفراد االسرة ا 1.63 794. مرتفعة

 مرتفعة

.765 1.62 

الجامعات الفلسطينية بسبب أن رواتبها أعلى من  إحدىللعمل كمدرس في 

 الرواتب للوظائف األخرى.

01 

 

 مرتفعة
.717 1.55 

الدرجة  االقتصادية:المجموع الكلي للبيانات 

 الكلية

http://www.ajrsp.com/


 م0101-01-5| تأريخ اإلصدار:  عشر منثاث والنشر العلمي | اإلصدار الاالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

 www.ajrsp.com                                                                                                                    410  

ISSN: 2706-6495 

 

( أن غالبية المبحوثين من طلبة الدراسات العليا قد أجابوا وبشكل  4ل رقم ) تبين من خالل البيانات الواردة في الجدو      

عالي على قيم البيانات االقتصادية كسبب اللتحاقهم ببرامج الدراسات العليا، فقد جاء ذلك بشكل مرتفعا  جدا  على كل من 

ضافية، باإلضافية الى ان البعض كان قد أن الحصول على الدراسات العليا قد يعمل على التحسين من العمل والمكافآت اإل

حصل على منحة دراسية كلية أو جزئية لاللتحاق بهذا البرنامج من الدراسات العليا وأيضا  للحصول على كسب مادي 

إضافي وللعمل اإلضافي بعد الوظيفة االساسية، كما جاءت إجابات الطلبة مرتفعة وبشكل أقل من األول على كل من أن 

عليا تُساعد في الحصول على وظيفة أـفضل ولزيادة تكاليف الحياة والنظر للتحسين من وضعهم وترقيتهم الدراسات ال

ولتكاليف الحياة الصعبة في هذا المجتمع وللعمل كمدرس في أحدى الجامعات الفلسطينية بسبب أن رواتبها أعلى من 

مل هناك ولمساعدة أفراد االسرة اآلخرين بسبب الرواتب للوظائف األخرى وللسفر للخارج وإكمال دراسات أخرى والع

زيادة البطالة لهم والتي أخذت تظهر بشكل كبير في هذا المجتمع بسبب قلة التوظيف في الوظائف وخاصة الوظائف 

 الحكومية. 

 

 العوامل المهنية في التأثير على الطلبة إلكمال الدراسات العليا: دور- 3

 (5)الجدول رقم   

 : جهة نظر الطلبة أنفسهمدراساتهم العليا من والطلبة كدافع إلكمال  بالبيانات المهنيةس القيم الخاصة بيانات لقيا

       

  الفقرة قيمة اإلجابة

 

 الرقم

درجة 

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

دراساتهم العليا من وجهة نظر  الطلبة كدافع إلكمالالبيانات المهنية 

 هم:الطلبة أنفس

 مرتفعة
.724 1.51 

لتغيير العمل الذي أعمل به كونه غير مناسب للحاصل علية ولتخصصه 

 األساسي.

0 

 مرتفعة
.752 1.55 

بسبب عدم الحصول على عمل لهذا الوقت والمعاناة من وقت فراغ 

 طويل.

0 

مرتفعة 

 جداً 
.625 1.42 

أو للحصول على مهنة مناسبة للطالب في أي مؤسسة داخل المجتمع 

 اإلمكانية للسفر خارج البالد.

3 

مرتفعة 

 جداً 
.721 1.46 

لالعتقاد أن شهادة الدراسات العليا تُشكل منافسا  قويا  للحصول على أي 

 وظيفة.

4 

مرتفعة 

 جداً 
.615 1.44 

بسبب زيادة التخصصات الجامعية في هذا المجتمع وأصبح أي عمل 

 يتطلب تخصصا  دقيقا  أكثر.

5 

 مرتفعة
.715 1.50 

لقلة الحاصلين على شهادات الدراسات العليا والتي تعطيهم ميزة إضافية 

 مقارنة بالحاصلين على درجة البكالوريوس.

6 

مرتفعة 

 جداً 
.724 1.49 

للقدرة على افتتاح مشروع عمل خاص للطالب كون بعض االعمال 

 تتطلب هذه الدرجات.

7 

مرتفعة   8 اإلضافي الجزئي بعد العمل الصباحي. للرغبة في العمل الجامعي 1.47 722.
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 جداً 

 9 لتطوير النفس والحصول على مهنة أفضل في الداخل أو الخارج. 1.54 756. مرتفعة

 مرتفعة
.731 1.50 

لظروف البطالة وعدم ضياع وقت الفراغ بل العمل على استثماره في 

 شيء مفيد.

01 

 

مرتفعة 

 جداً 

.692 1.49 

الدرجة  ية:المجموع الكلي للبيانات المهن

 الكلية

( أن غالبية المبحوثين من طلية الدراسات العليا قد  5تبين من خالل ما جاء في البيانات الواردة في الجدول رقم )       

أجابوا بدرجة مرتفعة جدا  على معظم القيم الخاصة بالبيانات المهنية مقارنة ببقية العوامل األخرى، فقد جاءت درجة 

على كل من الحصول على مهنة مناسبة لهم في أي مؤسسة داخل المجتمع أو اإلمكانية للسفر خارج إجاباتهم مرتفعة 

البالد وبسبب زيادة التخصصات الجامعية في هذا المجتمع وأصبح أي عمل يتطلب تخصصا  دقيقا  أكثر وأن لديهم اعتقاد 

ة وللرغبة في العمل الجامعي اإلضافي الجزئي بعد أن شهادة الدراسات العليا تُشكل منافسا  قويا  للحصول على أي وظيف

العمل الصباحي وللقدرة على افتتاح مشروع عمل خاص لهم كون بعض االعمال تتطلب هذه الدرجات، كما جاءت 

إجاباتهم وبشكل مرتفع أقل من األول على كل من أن للدراسات العليا ميزة إضافية للتخفيف من ظروف البطالة وعدم 

فراغ بل العمل على استثماره في شيء مفيد ولقلة الحاصلين على شهادات الدراسات العليا والتي تعطيهم ضياع وقت ال

ميزة إضافية مقارنة بالحاصلين على درجة البكالوريوس ولتغيير العمل الذي يعملون به كونه غير مناسب لهم وأن 

ي الداخل أو الخارج وبسبب عدم الحصول للتخصص األساسي دور مهم في ذلك ولتطوير الحصول على مهنة أفضل ف

 على عمل لهذا الوقت والمعاناة من وقت فراغ طويل. 

 

 العوامل التعليمية في التأثير على الطلبة إلكمال الدراسات العليا: دور- 4

 (6)الجدول رقم   

 : جهة نظر الطلبة أنفسهما من ودراساتهم العليالطلبة كدافع إلكمال  ليميةبيانات لقياس القيم الخاصة بالبيانات التع

  الفقرة قيمة اإلجابة

 

 الرقم

درجة 

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

دراساتهم العليا من  إلكمال الطلبةكدافع  البيانات التعليمية

 وجهة نظر الطلبة أنفسهم:

 0 الرغبة في التعليم اإلضافي لتطوير النفس. 1.81 800. متوسطة

 0 للحصول على معدل تراكمي عالي في البكالوريوس. 1.89 802. متوسطة

 3 تشجيع االساتذة إلكمال الدراسة كون الطالب من أوائل الجامعة. 1.85 803. متوسطة

 مرتفعة
.801 1.78 

لوجود نفس التخصص الدراسي الذي تخرج منه الطالب في 

 مرحلة البكالوريوس.

4 

 5 ريس الجامعي مستقبال .الرغبة في التد 1.79 813. مرتفعة

 6 حب الدراسة كثيرا . 1.89 803. متوسطة

 7 للرؤية بأن قيمة اإلنسان تزداد بمقدار ودرجة تعلمه. 1.75 786. مرتفعة
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 مرتفعة
.797 1.79 

كون هذا الخيار هو المتاح أمام الناس في هذا المجتمع أكثر من 

 غيرة.

8 

 9 لومات والتحصيل واإلطالع على العلوم.الرغبة في زيادة المع 1.84 819. متوسطة

 متوسطة
.805 1.89 

التوسع في مجال التخصص األولي وتطويره لخدمة المجتمع 

 بشكل أفضل.

01 

 الدرجة الكلية التعليمية:المجموع الكلي للبيانات  1.83 787. متوسطة

العوامل الخاصة بالبيانات التعليمة قد جاءت  ( أن معظم اإلجابات على هذه 2تبين من خالل بيانات الجدول رقم )       

متوسطة مقارنة بغيرها من العوامل السابقة األخرى كالعوامل المهنية واالقتصادية وقد جاءت درجة اإلجابات المرتفعة 

فيها على كل من أنهم يرون بأن قيمة اإلنسان تزداد بمقدار ودرجة تعلمه ولوجود نفس التخصص الدراسي الذي تخرج 

ه في مرحلة البكالوريوس والرغبة في التدريس الجامعي مستقبال  ولكون هذا الخيار هو المتاح أمام الناس في هذا من

المجتمع أكثر من غيرة، بينما جاءت وبشكل متوسط على كل من الرغبة في التعليم اإلضافي لتطوير النفس والرغبة في 

شجيع االساتذة إلكمال الدراسة كونهم أي الطلبة من أوائل الجامعات زيادة المعلومات والتحصيل واإلطالع على العلوم وت

وللحصول على معدل تراكمي عالي في مرحلة البكالوريوس وألنهم يحبون الدراسة كثيرا  وللتوسع في مجال تخصصهم 

 األولي وتطويره لخدمة المجتمع بشكل أفضل. 

 

 : ومناقشتها يات البحثفحص فرضثانياً: 

فع المختلفة التي تؤدي لى ما تبين من دراسة الدواباإلضافة إ ،ة في هذا البحثم دراسة ثماني فرضيات رئيسلقد ت        

بحيث  ،ولقد تم فحص كل فرضية على حدا ،لتحاقهم ببرامج الدراسات العليا المختلفةأثير على الطلبة الفلسطينيين اللى التإ

سة ومعرفة مدى وتعبير عن قيمة كل فرضية من هذه الفرضيات المدرتم وضع نتائج ذلك في الجدول المرفق ليتم النه إ

 تأثيرها على الطلبة تبعا لكل عامل موضوع لها والجدول التالي يوضح نتائج هذه الفرضيات المدروسة في هذا البحث:

 (3)الجدول رقم 

لفة المؤثرة على مدى التحاق الطلبة العوامل المخت والرؤية لدور ات البحثعلى متغيرومعناها قيمة الداللة اإلحصائية 

 الفلسطينيون ببرامج الدراسات العليا المتنوعة في الجامعات الفلسطينية: 

مستوى 

 الداللة

مقدار قيمة 

الداللة 

 Sig اإلحصائية:

=  (3) 

العالقة بين متغيرات الخلفية االجتماعية للطلبة ومدى تأثيرها على التحاقهم 

بحسب العوامل االجتماعية  عات الفلسطينيةبالدراسات العليا في الجام

الخاصة بتحسين الوضع االجتماعي للطلبة، والعوامل االقتصادية الخاصة 

برفع المستوى المعيشي للطلبة، والعوامل المهنية الخاصة بتحسين المركز 

الذي يعمل به الفرد وهو طالب الدراسات العليا، والعوامل التعليمية الخاصة 

التعليمي للطلبة على زيادة إقبالهم إلكمال دراساتهم  بتحسين المستوى

 العليا من وجهة نظرهم:

 

 

 الرقم:

دالة 

 إحصائياً 

بالدراسات العليا في  ومدى تأثيره على التحاق الطلبة الجنسالعالقة بين  0.05أقل من 

 الجامعات الفلسطينية:

0 

دالة  بالدراسات العليا في  على التحاق الطلبة ومدى تأثيره العمرالعالقة بين  0.05أقل من  0 

                                                 
/// .أو اقل لجميع الفرضيات % 5لة االحصائية وإثبات الفرضية عند مستوى الداللة اإلحصائية تم اعتماد مستوى وجود العالقة ذات الداللقد (  4) 
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 الجامعات الفلسطينية: إحصائياً 

 

دالة 

 إحصائياً 

بالدراسات  على التحاق الطلبة اومدى تأثيره الحالة االجتماعيةالعالقة بين  0.05أقل من 

 العليا في الجامعات الفلسطينية:

 

3 

دالة 

 إحصائياً 

بالدراسات العليا  على التحاق الطلبة ومدى تأثيره مكان السكنالعالقة بين  0.05أقل من 

 في الجامعات الفلسطينية:

 

4 

دالة 

 إحصائياً 

بالدراسات العليا  ومدى تأثيره على التحاق الطلبة طبيعة العملالعالقة بين  0.05أقل من 

 في الجامعات الفلسطينية:

 

5 

دالة 

 إحصائياً 

بالدراسات  ى التحاق الطلبةومدى تأثيره عل التخصص الدراسيالعالقة بين  0.05أقل من 

 العليا في الجامعات الفلسطينية:

6 

دالة 

 إحصائياً 

بالدراسات  ومدى تأثيره على التحاق الطلبة المعدل التعليميالعالقة بين  0.05أقل من 

 العليا في الجامعات الفلسطينية:

7 

دالة 

 إحصائياً 

 ه على التحاق الطلبةومدى تأثيرلألسرة  الدخل الشهريالعالقة بين  0.05أقل من 

 بالدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية:

8 

في إكمال التعليم   ( a> 0.05عند مستوى ) ذات داللة إحصائية  ات( أنه توجد فروق 0تبين من بيانات الجدول رقم )  -أ 

، وهذا يعني أن لذكورالصالح  العالي في المجتمع الفلسطيني لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس، والفرق

هذا النوع من الدراسات لدى  الستكمال التوجهالطلبة من الذكور للتوجه للدراسات العليا هي أعلى بكثير من درجة  رؤية

أو  ،لى طبيعة الطموح الموجود لدى الذكور وخاصة في المجتمعات العربية بشكل أكبر من اإلناثقد يرجع ذلك إ ،اإلناث

ل على مركز وظيفي أعلى من األنثى وهذا يعني نفي الفرضية الصفرية بب رغبة الرجل في الحصوربما يرجع بس

 األولى. 

في إكمال التعليم   ( a> 0.05عند مستوى ) أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية  (0)من بيانات الجدول رقم  تبين-ب 

من ذوي الفئات  طلبةلة تعزى لمتغير العمر، والفرق لصالح االعالي في المجتمع الفلسطيني لدى طلبة الجامعات الفلسطيني

أقل أو بشكل متوسط يكون إقباله على الدراسات العليا بشكل  كان عمر الطالب المتوسطة، وهذا يعني أنه كلماالعمرية 

تفرغها لذلك أكثر أكبر من ذوي الفئات العمرية العالية، وقد يرجع ذلك الى طبيعة القدرة لدى هذه الفئات على الدراسة و

 من غيرها، وهذا يعني نفي الفرضية الصفرية الثانية. 

في إكمال التعليم   ( a> 0.05عند مستوى ) أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية  (0)من بيانات الجدول رقم  تبين-ج 

غير والفرق لصالح ماعية، العالي في المجتمع الفلسطيني لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الحالة االجت

متزوجين، وهذا يعني أن رؤية الطلبة من غير المتزوجين هي أكبر في توجهها الستكمال الدراسات العليا مقارنة ال

قد يرجع ذلك إلى قلة المسؤولية الحياتية والمعيشية من نواحي مختلفة مادية ووقتية وغيرها لدى الطلبة من غير  بغيرها،

 ني نفي الفرضية الصفرية الثالثة. وهذا يع المتزوجين،
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في إكمال التعليم   ( a> 0.05عند مستوى ) ( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية  0من بيانات الجدول رقم )  تبين-د 

العالي في المجتمع الفلسطيني لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير مكان السكن، والفرق لصالح سكان القرى 

سكان القرى والمخيمات هو أعلى في توجههم إلكمال دراساتهم العليا مقارنة   وهذا يعني أن رؤية الطلبة من والمخيمات،

الى الجانب التعليمي واالجتماعي، ربما يرجع ذلك بهدف التحسين من وضعهم العملي والمادي باإلضافة  ،بطلبة المدن

 وهذا يعني نفي الفرضية الصفرية الرابعة.

في إكمال التعليم   ( a> 0.05عند مستوى ) ( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية  0يانات الجدول رقم ) من ب تبين-ه 

من ال يعملون ، والفرق لصالح طبيعة العمل العالي في المجتمع الفلسطيني لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير

لى الرؤية إلكمال الدراسات العليا تعود إ الفلسطينيين الطلبة ، وهذا يعني أن رؤيةأو يعملون بعمل مؤقت وغير مناسب لهم

 وهذا يعني نفي الفرضية الصفرية الخامسة.  ،في التحسين من وضعهم وعملهم في داخل هذا المجتمع

في إكمال التعليم   ( a> 0.05عند مستوى ) ( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية  0تبين من بيانات الجدول رقم )  -و 

لعالي في المجتمع الفلسطيني لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير التخصص التعليمي الدراسي، والفرق لصالح ا

تزاد بشكل كبير في  الطلبة من ذوي التخصصات اإلنسانيةفئة ذوي التخصصات اإلنسانية مقارنة بغيرهم، وهذا يعني أن 

يرجع ذلك للتوسع في هذه البرامج بشكل كبير ربما ، ينية أكثر من غيرهات الفلسطاستكمالها للدراسات العليا في الجامعا

، وهذا يعني نفي الفرضية ألسباب مادية وسهولة في افتتاحها في داخل هذه الجامعات أكثر من التخصصات التطبيقية

 الصفرية السادسة. 

في إكمال التعليم   ( a> 0.05ند مستوى ) ع( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية  0تبين من بيانات الجدول رقم )  -ز 

ذوي العالي في المجتمع الفلسطيني لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير المعدل الدراسي، والفرق لصالح 

المتوسطة دون غيرها،  التعليمية ، وهذا يعني أن رؤية الطلبة تزداد بشكل أكبر لمن هم من ذوي الدرجاتالمعدالت الجيدة

نظرا  لقبولها في هذه البرامج  التعليمي أو غيرهاالجتماعي ولى رغبة هذه الفئة للتحسين من وضعها يرجع ذلك إربما 

كشرط لقبول ووأن برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية تشترط الحصول على معدل جيد كحد أدني  ،خاصة  

هر سبب فهذا يُظ ،من ذوي المعدالت المتوسطة وليست العاليةوما يُدهش فعال  أن التوجهات األكبر هي  الطلبة فيها،

 وهذا يعني نفي الفرضية الصفرية السابعة. ليس الجانب التعليمي كسبب رئيسي،  إكمال الدراسات العليا وهو

عليم في إكمال الت  ( a> 0.05عند مستوى ) ( أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية  0من بيانات الجدول رقم )  تبين-ح 

ذوي ، والفرق لصالح الدخل الشهري لألسرةالعالي في المجتمع الفلسطيني لدى طلبة الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير 

ورفع مستوى  ،الدخول الشهرية المتوسطة أكثر من غيرها، ربما يرجع ذلك بسبب إقبال هذه الفئة ورغبتها في التحسين

 ، وهذا يعني نفي الفرضية الصفرية الثامنة. حسب رؤيتها لذلك ن التعليمحصولها على درجة عليا مبعد دخلها الشهري 

 : الخالصة- 02

 :واالستنتاجات النهائية الخاتمة- 0

لقد تبين من خالل ما جاء في هذا البحث المتعلق بمدى تأثير متغيرات الخلفية االجتماعية على إكمال طلبة الدراسات       

 ،وقد ظهر أن لكل من الجنس ،أثير لمعظم هذه العوامل على إكمال هذا المستوى من الدراساتالعليا لدراستهم أنه يوجد ت

 ،التراكمي المعدلو ،التعليمي التخصصو ،طبيعة العملو ،مكان السكنو ،والحالة االجتماعية ،والعمر
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لفئة من المجتمع الفلسطيني تأثيرات واضحة ومهمة على إكمال هذه اجميعا   وأسرهمالفلسطينيين للطلبة  والدخل الشهري 

 كما ظهر من خالل التحليل للنتائج الميدانية لهذا البحث أن غالبية الملتحقين من هذه الفئة هم من الذكور .لدراساتهم العليا

المناطق  سكانوظهر أيضا  أن لعاملين في أعمال غير مناسبة لهم، لى غير العاملين أو اباإلضافة إ ،متزوجينالغير و

المجاالت اإلنسانية هي ألى أن  باإلضافة على متابعة هذه الدراسات وااللتحاق بها، كثر إقباال  من غيرهماألهم  الريفية

الطلبة  قبل منجدا   من التخصصات قد ظهر بأنه كبيرا   بهذا النوع االلتحاقكما أن في هذه الدراسات. وجودا   األكثر

كما ظهر أن ذوي  ،المتوسط هم األكثر إقباال  على هذه البرامج الدخلوي وذ الدخلوظهر أيضا  أن قليلي  ،الملتحقين بها

أي الطلبة  المرتفعة التعليمية المعدالتمن ذوي طلبة الوليس  هذه البرامجب التحاقا  هم األكثر  والمتوسطة الجيدةالمعدالت 

  .المتفوقين

العليا  للدراسات المتنوعةعلى التخصصات  قباال  كبيرا  يدل على أنه يوجد إ في نهاية هذا البحث إن االستنتاج األخير     

 ،برز العوامل المؤثرة على ذلك هي العوامل االجتماعية التي تعيشها معظم فئات هذا المجتمع، وأفي المجتمع الفلسطيني

ك الى أسباب مادية ذلجع قد ير ،مثل هذه البرامج افتتاحلتوسع في سياسة ال ةمعظم الجامعات الفلسطيني اتخاذلى باإلضافة إ

السابقة عن  الدراساتمثلما ظهر في بعض من  ،الناحية األكاديمية من أجل التحسين من وضعها أكثر من على األغلب

ت في اسالدراأن هذا البحث ال يعتبر إال نتيجة ألحدى باإلشارة إلى وفي ختام هذا البحث ال بد من التنويه  .هذا الموضوع

 العديد إجراءمن أجل كدعوة مهمة لى هذه المالحظة إ التوجهفكان ال بد من لذلك  ،المجتمع وقت وأماكن معينة من هذا

عن نفس  أخرى دراساتنتائجه ونتائج مع  واالختالفمدى التطابق  إلظهاراألخرى عن هذا الموضوع  الدراساتمن 

ف الحياتية وخاصة في داخل هذا ناهيك عن سبر غور هذا الموضوع تبعا  لتغيرات الظرو .بشكل تراكمي عوهذا الموض

صابته في ، والتغيرات الجذرية التي أمن حيث العصور التاريخية المتوالية علية ،المجتمع ذات الخصوصية الواضحة له

ما زالت تؤثر عليه حتى التي  من التغيرات والتحديات األخرى والتعليمية وغيرها ،واالقتصادية ،عمق خلفيته االجتماعية

ساسي للعوامل المؤثرة والذي ظهر بغالبيته أنه العامل المهني المختص النهاية وبعد أن تبين الرابط األ وفي .هذا الوقت

ك سؤاال  مهما  ال . يبقى هنافي المجتمع الفلسطيني بشكل كبير الدراسات العلياب طلبةالتحاق العلى القوي  تأثيرهبالعمل في 

 وكيف سوف تتغير؟ ،تبقى هذه الحالةلى متى سإ :هومستقبال  و من طرحه للبحث بد

         

 : التوصيات- 0

 وهي: الفلسطينية توصيات عامة لوزارة التعليم العالي وللجامعات 

فتح برامج للدراسات العليا إال بعد إجراء دراسات مسحية تُفيد بمدى الفائدة من ل م الموافقةعدضرورة العمل على  – 0

 . اونوعيته افتتاح مثل هذه البرامج

إدارات  التوازن في ترخيص البرامج الخاصة بالدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية من قبلالعمل على  – 8

 . أيضا   وزارة التعليم العاليو ،الجامعات الفلسطينية

سع في واالنتباه لذلك مثل التو ،الفلسطينية نفس الهدف من قبل الجامعاتإلى فتح برامج تؤدي الموافقة على عدم  – 0

الجامعات الفلسطينية العاملة  معظموعدم افتتاح أي من البرامج التطبيقية مثلما هو الحال في  ،البرامج اإلنسانية الُمتشابهة

 اآلن.
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على الجانب  عدم تفضيل الجانب المادي عند افتتاح بعض من هذه البرامج الخاصة بالدراسات العليااالهتمام ب – 4

 عة نفسها وللطلبة أيضا . التعليمي األكاديمي للجام

 ،عند افتتاح مثل هذه البرامج من حيث الكم والكيف ذات كفاءة عالية ومناسبة ةمهني توفير كوادرعلى  العمل- 5

 . والخبرة العملية وغيرها ،والبحث العلمي المتواصل ،والتحصيل

لفلسطيني على المصلحة الخاصة للجامعات تغليب المصلحة العامة للمواطن اولين بالعمل واالهتمام من قبل المسؤ – 2

 العاملة في داخل هذا المجتمع. 

 

 أنفسهم وهي:  الفلسطينيين توصيات خاصة لطلبة الدراسات العليا 

خرى من اجتماعية ومادية ومهنية وغيرها لتطوير التعليمي وليس الجوانب األا لى ضرورةإاالنتباه من جانب الطلبة  – 0

 راسة والدراسات السابقة. مثلما تبين من هذه الد

الوقوف والرؤية الواضحة من قبل كل طالب عند االلتحاق بأي برنامج من برامج الدراسات العليا الموجودة في  – 8

 . بعد تخرجه منه امجنالبر تحديد مدى االستفادة العامة من هذاالجامعات الفلسطينية ل

لوضع خاص  ةمن أجل الحصول على هذه الدرجة العلمي لتقليد لهمأو ا ،يع من قبل الغيراإلنجرار وراء التشجعدم  – 0

 لمركز اجتماعي أو غيره. أو 

 أيضا . ككل سرة نفسها ألن ذلك يساهم بالتنوع فيها داخل المجتمع التنوع في هذه البرامج داخل األ – 4

بل او تخفيض نسبة من الرسوم مقالتسهيالت المادية التي تقدمها بعض المؤسسات كالمنح الدراسية أ االبتعاد عن – 5

 ساسي في البداية قبل كل شيء. ذه البرامج والوقوف على الهدف األااللتحاق ببعض من ه

بااللتحاق ببرامج الدراسات العليا ولكن المعالجة وهي المتمثلة إن معالجة مشكلة البطالة ليست كما يرى البعض  – 2

ومعرفة االحتياجات المطلوبة والالزمة والخاصة بهذا  ،المهني واألكاديمي هي التوازن ما بين الجانب، الصحيحة للبطالة

 المجتمع أكثر من غيرها. 

 " المراجع " 

 أوالً: المراجع العربية:

 -". رام هللا07" ، رقم8902. كتاب فلسطين االحصائي السنوي، 8902الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .0

 فلسطين.

والظروف  8904. مسح اثر العدوان االسرائيلي على قطاع غزة 8902الفلسطيني، الجهاز المركزي لإلحصاء  .8

  فلسطين. -ساسية. رام هللااالجتماعية واالقتصادية لألسر الفلسطينية. النتائج اال

 -". رام هللا02م "، رق8902. كتاب القدس االحصائي السنوي، 8902الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .0

 فلسطين.
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 ( جهود ماكس فيبر في مجال السوسويولوجيا، الطبعة األولى، المغرب.8905جميل حمداوي ) .09
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 ، األردن. 0العدد  -ي في االردن، مجلة جامعة مؤتة، المجلد األولمؤتة، المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامع

 . ، رام هللافلسطين في العالي والتعليم التعليم: حول أولية دراسة (8992) الصوراني دراسة  غازي .08

( دوافع التحاق الطلبة ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية، رسالة ماجستير 8990شوقي صبيحات ) .00

 ورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس. منش

بيروت  العربي، الطبعة الثانية، الثقافي المركز االجتماع، علم في والمدارس االتجاهات ( ،8909إبراهيم ) هللا عبد .04

 البيضاء. والدار

 مان. ( استراتيجيات التخطيط في التعليم العالي واستراتيجياتها، الجامعة االردنية، ع8990الدبوبي )  عبد هللا .05

 الدراسات مجلة –( العرب في إسرائيل والتعليم العالي، مؤسسة الدراسات الفلسطينية 0000عزيز حيدر ) .02

 ، بيروت. 05العدد  ،4المجلد  الفلسطينية،
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، جامعة منشورةرسالة ماجستير  ،دور التعليم العالي في التنمية االقتصادية في فلسطين( 8900) مصطفى السطري .02

 . ، غزةاالزهر

 العالي التعليم على اإلنفاق أزمة من الحد في االفتراضي التعليم دور( 8909) الكعود وصالح -دركزنلي سمير محمد .00
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