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 تمذيرانشكر وان

مف  ،كَصؿِّ الميـ عمى خاتـ الرسؿ ،ا ينبغي لجالؿ كجيو كعظيـ سمطانوحمد هلل كمال    

ككريـ عكنو، كعمى ما أعانني بو  ،عمى حسف تكفيقو،ا كأخير   كهلل الشكر أكال ،بعده ال نبي  

 مف: ك أتقدـ بشكرم لكؿ ،نجاز ىذا العمؿإل

  الذم تكاضع  ،المشارؾ في االقتصاد التطبيقي األستاذ براىيـ عكضإالدكتكر
نجاز ىذه إرشاداتو كنصحو أثر في شرؼ عمى ىذه الدراسة، كلما كاف إلكأ

 .الدراسة
 كالمعيد العالي لمتنمية المستدامة  ة،كاديمي  جامعة القدس بطكاقميا اإلدارية كاأل

خكة المحترميف في كاإل عزمي األطرش، المعيد الدكتكر كأخص بالذكر رئيس
لما قدمكه مف تسييالت لمحصكؿ عمى قكاعد البيانات ك عمادة القبكؿ كالتسجيؿ 

 .عمى تكرميـ بتسييؿ ميمة الباحثة
 الد راسة  بتحكيـ أداة االذيف تفضمك  في جامعة القدس فاضؿكاديميف األالسادة األ

، كالدكتكرة صفاء كاديميةف األنائب الرئيس لمشؤك  كىـ:الدكتكر حنا عبد النكر
 المؤسس  ،كاألستاذ جياد حسف نكحنائبة الرئيس لشؤكف القدس صر الديفان

 سناد الطمبة.كالمدير التنفيذم ،لمفمسطينية إل
  خص  أك  ،الفمسطيني   حصاءلإل بية كالتعميـ، الجياز المركزم  كزارة التعميـ التر 

 نضاؿ الجيكسي الدكتكرممثؿ مكتب تمبكس في فمسطيف بالذكر 
 .طمبة جامعة القدس عمى تكرميـ بمنحيـ جزءا مف كقتيـ لتعبئة االستبانة 
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 خصًهان

ميـ العالي في جامعة القدس، كمف محددات الطمب عمى التع عمى التعرؼإلى الد راسة  ىدفت ىذه   
الي في جامعة العكامؿ المؤثرة عمى الطمب عمى التعميـ العالد راسة  تناكلتجؿ تحقيؽ ىذه الغاية أ

عامؿ ، ك العامؿ االجتماعي  ، العامؿ السياسي  ، العامؿ االقتصادم  ، العامؿ الجغرافي  القدس، كىي: )
 ،المستقبؿ العممي  ، التبادؿ الدكلي  ، عامؿ التخصص) :كتناكلت محددات التعميـ كىي ،(سياسة الجامعة
 ة،، المنح الدراسي  التدريب الميني  ، بيف جامعات الكطف كاديمي  ترتيب الجامعة األ، معدالت القبكؿ
عدـ ، المكاصالت، عدـ تكفر السكف الجامعي   ،القسط الدراسي   سمعة الجامعة،، الكادر التعميمي  

معدالت القبكؿ، التخصص، كسمعة ، السمطات اإلسرائيمي ة ببعض التخصصات كاعتمادىااعتراؼ 
 الجامعة(.

، كقد (2016-2015) كاديمي  ي جامعة القدس لمعاـ األنة أكلى فعمى طمبة سالد راسة  جريت ىذهأ     
ـ   استخداـ المنيج  حيث تـ  طالب كطالبة،  (3400)، مف(217)ة عددىا عشكائي  عي نة  اختيار ت

 ا أيض ةالباحث تكاالستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات مف مجتمع الدراسة، استخدم ،التحميمي   الكصفي  
استخداـ إلى  نتائج الدراسة، باإلضافةإلى   ة لتحميؿ البيانات كصكالعي  لمعمكـ االجتما SPSS)تطبيؽ )

 كاختبار معامؿ االنحدار المتعدد. ،(Anova)األحادم   اختبار تحميؿ التبايف

المرتبة الثانية كجاء في  ، ا كاف األكثر تأثير  العامؿ السياسي   أف  إلى الد راسة  أشارت أىـ نتائجك      
يميو في المرتبة الرابعة العامؿ رتبة الثالثة عامؿ سياسة الجامعة، يميو في الم ،العامؿ الجغرافي  

  .في المرتبة الخامسة كاألخيرة  كجاء العامؿ االجتماعي  ، م  االقتصاد

لجامعة خاصة في الظركؼ العمؿ عمى تييئة ظركؼ مالئمة في ا ،ككانت أىـ التكصيات    
، ، كتشيدىا جامعة القدس بشكؿ خاصالفمسطيني   شعبالتي يشيدىا المستقرة الغير  السياسية

ة دكف التأكيد عمى دعـ برامج التسييالت المالية المقدمة لمطمبة لمتمكف مف تغطية الرسكـ  الدراسي  ك 
كاديمية لمطمبة ك برامج الستكماؿ أنشاء نشاطات إالتكسع في ، ك التأثير عمى المستكل األكاديمي ليـ

تطكعية  مف خالؿ التكسع في أنشطة تعزيز ثقة المجتمع المحمي  ، ك المتفكقيفالدراسات العميا لمطمبة 
 تشمؿ كافة فئات المجتمع.



 دّ

 

The Demand on Higher Education: Case Study Al-Quds University.  

Prpared by: Amani Awwad. 

Supervised by: Dr. Ibrahim Awad.  

Abstract 

The study aimed at identifying the determinants of the demand for the higher studies at Al-

Qus University. To achieve that goal, the study identified the factors that influenced the 

demand for the higher studies at Al-Quds University; (the geographic, the economic, 

political, social factors, added to the university policy factor). 

The study was conducted on the first year students at Al-Quds University for the academic 

year (2015-2016). A random sample of (217) students among (3400) students (male and 

female) was selected. The descriptive analytical method and the questionnaire were used as 

a main tool to collect data from the study population. In addition, the researcher used the 

(SPSS) to analyze the data and to come into the study results. The test of (ANOVA) 

analysis and the multiple regression analysis were also used in the study.  

The results of the study showed that the most prominent factor was the political factor. 

Meanwhile, the variables of (geographic, economic, political, social and the university 

policy) showed a statistically significant effect on the demand for the higher studies at Al-

Quds University, while the variables of (residence and gender) had no statistically 

significant effects.ّ 

The study recommended that appropriate conditions should be created at the university as a 

result of the unstable political conditions under which the Palestinian people live and 

particularly at Al-Quds University. Moreover, the necessity to support the financial 

facilities programs for the students so that they could cover their fees without affecting 

their educational attainment. It also affirmed that the students’ academic activities and the 

higher studies completion of the elite students should be expanded positively. Finally, the 

study indicated the need to enhance the confidence of the local community through 

creating voluntary activities that include all the society segments.  
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 الفصل األول
_________________________________________________________ 

 راسةخمفية الد  
 

 مذيتان1.1ً 

ه مف مكارد بشرية مؤىمة لتحقيؽ التنمية كذلؾ لما يعد   ،أىـ ركائز المجتمعمف التعميـ التعالي  يعد     
تحقيؽ أعمى طمب عمى التعميـ ما ىك إال استجابة  لذا فأف   ،ة كنشر المعرفةة كاالجتماعي  االقتصادي  

جراء البحكث العممي    .التنمية المستدامة لخدمة المجتمع ة لتحقيؽلمتطمبات المجتمع كتحفيز اإلبداع كا 
سنكات األربعينيات عندما كاف عدد كبير إلى  الفمسطيني   تعكد الجذكر التاريخية لنظاـ التعميـ العالي

مف الطمبة يمتحقكف بمؤسسات التعميـ العالي في الخارج، إذ  لـ يكف ىناؾ أم مؤسسات داخؿ  ا نسبي
فقبؿ  ة،ة كالبريطاني  ة كاألمريكي  الجامعات المصري  إلى  ة عندئذ  فمسطيف. كقد كاف التكجو الرئيسي لمطمب

المحتمة، ككؿ ما كاف الفمسطيني ة    لـ يكف ىناؾ مؤسسات تعميـ جامعي في األراضي 1967عاـ 
كاف عبارة عف كميات مجتمع تدعى في ذلؾ الكقت بدكر المعمميف، برز منيا دكر المعمميف  ا قائم

عف    ة )أنركا( كبعض الكميات التي أنشأتيا الحككمة األردنية، فضاللدكلي  التابعة لككالة الغكث ا
كقد  ؛كالكمية العربية في القدس ،ككمية النجاح في نابمس ،بعض الكميات الخاصة مثؿ كمية بيرزيت

اعتماد النظاـ عمى نفسو في التخطيط كالتفكير إلى  في األراضي المحتمة أدل االحتالؿ اإلسرائيمي  
  )كنعاف(.مجاؿ التعميـ حتى في

إلى  التي أعمنت تطكير التخصصات التي تدرسيا 1972كانت أكلى المبادرات في كمية بيرزيت عاـ  
جامعة أطمؽ إلى  أعمنت مدارس الفرير في القدس عف تحكيميا 1973درجة البكالكريكس. كفي عاـ 

جانب كمية الشريعة التي إلى  افتتحت كمية أخرل في الخميؿ 1980عمييا جامعة بيت لحـ. كفي عاـ 
جامعة عاـ إلى  لتشكال جامعة الخميؿ. كتطكرت كمية النجاح في نابمس 1971تأسست منذ عاـ 

تأسست الجامعة اإلسالمية في غزة. كفي نياية  1978بعد أف كانت كمية متكسطة. كفي عاـ  1977
س شكمت ما يعرؼ باسـ جامعة السبعينيات كبداية الثمانينيات انطمقت أربع كميات جامعية في القد

القدس. كمع بداية العقد األخير مف القرف الماضي تأسست أحدث جامعيتيف في فمسطيف كىما جامعة 



3 

(، )أبكىالؿ 1995(، )االقتصادم،104،ص2001األزىر كجامعة القدس المفتكحة. )مقداد كحمس،
 (.10، ص1998كآخركف،

كؿ عاـ ثرة في الطمب عمى التعميـ في فمسطيف بشالعكامؿ المؤ  ألىـدراسة   يتـ  كفي ىذا البحث 
 .جامعة القدس بشكؿ خاصك 

 راست يشكهت انذ   1.2

ا مم   ،(2015-2008عداد الطمبة المقبكليف في جامعة القدس خالؿ السنكات )أتتمحكر في تذبذب    
بة عمى السؤاؿ لالجاالد راسة  تسعى ،يستدعي دراسة ألىـ العكامؿ المؤثرة في الطمب عمى التعميـ كعميو

 جامعة القدس ؟في العالي  التعميم عمى الطمب في المؤثرة العواملأىم  ماىي التالي:

-2008وذلك خالل السنوات ) ،حقين بجامعة القدس ونسبة التغيرتعداد الطمبة المم(: أ1.1جدول )
2015) 

خالل  نسبة التغير اعداد الطمبة السنوات
 السنوات

2008 3192 ----- 
2009 4264 33.6%  
2010 3268 23.4%-  
2011 3087 5.5%-  
2012 3740 21.2%  
2013 3346 10.5%-  
2014 2949 11.9%-  
2015 3408 15.6%  

)كالتي يتـ حسابيا مف خالؿ الفرؽ بيف القيمة الجديدة كالقيمة القديمة مقسكما عمى القيمة القديمة  نسبة التغٌر خالل السنوات :
 (2010)حساب النسبة المئكية،.%(100القيمة القديمة */القيمة القديمة–الجديدة %،القيمة 100مضركبا في 

-sa/article/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-https://support.office.com/ar

-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8

-99cc-4ca0-4528-25c29cac-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9

bac68852260c  6102، تارٌخ الدخول 

https://support.office.com/ar-sa/article/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9-25c29cac-4528-4ca0-99cc-bac68852260c
https://support.office.com/ar-sa/article/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9-25c29cac-4528-4ca0-99cc-bac68852260c
https://support.office.com/ar-sa/article/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9-25c29cac-4528-4ca0-99cc-bac68852260c
https://support.office.com/ar-sa/article/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9-25c29cac-4528-4ca0-99cc-bac68852260c
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 العاـ% كفي 33.6ىي  2009-2008العاـ  مفخالؿ السنكات يبيف الجدكؿ السابؽ أف نسبة التغير 
إلى  كفي العاـ الذم يميو تغيرت النسبة -%23.4إلى  انخفضت نسبة التغير 2009-2010
% 11.9كمف ثـ  -%10.5إلى  %، كفي السنة التالية أنخفضت21.2إلى  ، كمف ثـ-5.5%

نسبة التغير خالؿ  %. كالرسـ البياني التالي يبيف15.6نسبة إلى  2015-2014كراتفعت في العاـ 
 .كالتذبذبات في أعداد الطمبة خالؿ األعكاـ األعكاـىذه 

 

 

الد راسة  الطمبة عمىإقباؿ  العكامؿ التي تؤثر عمى أىـمعرفة تسعى لالد راسة  فأف   ،شكاليةكلحؿ ىذه اإل
ى الحد كالعمؿ عم ،نخفاض في الطمب عمى التعميـسباب اإلأىـ أي الجامعة ك بالتالي الكقكؼ عمى ف

ككيفية منافسة  ،لدل الطمبةاإلقباؿ  سباب التي قد تسيـ في زيادة معدالتىـ األأإلى  باالضافة ،منيا
 المجاكرة.الفمسطيني ة    الجامعات

 

 راستأسئهت انذ   1.3

 ؟خاص القدس بشكؿ جامعةالعالي في  التعميـ عمى الطمب في المؤثرة العكامؿأىـ  ما السؤال الرئيس:

نسبة 

التغٌر فً 

اعداد 

 الطلبة

 الدراسٌة السنوات
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 :رعيةسئمة الفاأل

 جامعة القدس؟عمى التعميـ العالي في اإلقباؿ  ما ىي العكامؿ المؤثرة عمى .1
 جامعة القدس؟سباب انخفاض الطمب عمى التعميـ العالي في أما ىي  .2
 عمى القدس خاصة؟اإلقباؿ  ؿ التي تساعد في زيادة معدالتما ىي العكام .3
 تسيـ في رفع مستكلسياسات جديدة القرار مف أجؿ التنبؤ بصحاب أكيؼ يمكف تكجيو  .4

 جامعة القدس ؟عمى اإلقباؿ 

 راستهذاف انذ  أ 1.4

الطمبة عمى جامعة القدس إقباؿ  لمكقكؼ كالتعرؼ عمى أىـ محدداتالد راسة  تيدؼ ىذا  :اليدؼ العاـ
بشكؿ عاـ كذلؾ مف أجؿ تقديـ مجمكعة مف  السياسات كالحمكؿ الصحاب الفمسطيني ة    كالجامعات

 .القدسالقرار في جامعة 

 

 هداف الفرعٌةاأل

 هداف التالٌة:على  تحقٌق األالّدراسة  خالل هذه من نسعىجل تحقٌق هذا الهدف ومن أ

  العالي في الجامعات التعميـالطمب عمى  زيادة في المؤثرة العكامؿ أىـ عمى التعرؼ .1
 .تكظيفيا امكانية كبحث،كجامعة القدس بالتحديدالفمسطيني ة  

الفمسطيني ة    اتالجامع في الطمب معدالت انخفاض في المؤثرة امؿالعك  اىـ عمى التعرؼ .2
 .الفجكات تمؾ سد   مكانيةإ كبحث ،كجامعة القدس بالتحديد

كجامعة القدس الفمسطيني ة    اتالجامع في العالي التعميـ عمى الطمب محددات عمى التعرؼ .3
 .بشكؿ خاص

 .الجامعة في التعميـ عمى الطمب معدالت كزيادة لتحسيف تصكر اقتراح .4

 ويبرراتهبانذ راست  أهًيت  1.5

الصامدة الفمسطيني ة    ألحد أىـ الجامعات ـ تصكر كاقعي  يتقدتسعى ل ياأن  في الد راسة  تنبع أىمية    
 كامؿ التي قد تمعب دكرا ىاما في، مف حيث تحديد أىـ المحددات كالعراضي القدس المحتمةأعمى 
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الد راسة  ىناؾ عدد مف المبررات اليامة ليذهالد راسة  قا مف أىميةانطال ،الطمبة عمى الجامعةإقباؿ 
 كىي :

 مف أجؿ الفمسطيني ة    الطمبة الفمسطنييف عمى الجامعاتإقباؿ  أىـ العكامؿ المؤثرة عمى تحديد
 تقديميا ألصحاب القرار في الجامعة

 عميـ العالي في الطمبة عمى التعدـ إقباؿ إلى  المؤثرة التي قد تؤدمعكامؿ رصد أىـ ال
 كاتجاىيـ نحك التعميـ في دكؿ أخرلالفمسطيني ة    الجامعات

  كرا ىاما في مساعدة اصحاب القرار دالد راسة  عفقد تمعب النتائج كاالستنتاجات التي تخرج
ت كمقدمات مف أجؿ كالجامعات االخرل بشكؿ عاـ في تثبيتيا كسياسا ،جامعة القدس خاصةل

 .ى جامعة القدسعمزيادة مستكل اإلقباؿ 
  رسائؿ اك ابحاث عممية ركزت عمى ىذه القضية مف لـ أجد أية  ،ةمعرفة الباحث حدكدحسب

 أجؿ االرتقاء بجامعة القدس كالجامعات االخرل 

 انذ راست  نًىرج  1.6

مبٌنا أهم المحددات التً تم أخذها بعٌن االعتبار الّدراسة  ( نموذج هذه1.1)ٌعرض الشكل رقم 

ه سٌتم وصفها الحقا فً الفصل الفصل الثانً بند نّ طلب على التعلٌم العالً، حٌث إلل كمحددات

(2.3.) 
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 تػذاد انببحثإ –انذ راست  نًىرج: (1.1انشكم رلى )

 

 انًتغيراث انًستمهت 

 العامؿ السياسي   .1
 العامؿ االقتصادم   .2
 العامؿ الجغرافي   .3
 تخصصات الجامعة  .4
 ةسياسة الجامعة التعميمي   .5

 تابعالمتغير ال
 قباؿ عمى جامعة القدساإل

 راستحذود انذ   1.7

-2005األخيرة في جامعة القدس ) ةالعشر سنكات الالحدكد الزمنية: تقتصر الدارسة عمى  .1
2015). 
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كداخؿ  ،ةكافة الكميات التابعة لجامعة القدس في الضفة الغربي  الد راسة  الحدكد المكانية: تغطي .2
 .الجدار

عمى التعرؼ عمى أىـ العكامؿ المؤثرة في زيادة أك لد راسة ا الحدكد المكضكعية : تقتصر .3
 انخفاض القبكؿ في جامعة القدس خاصة.

 راستانذ   هيكهيت 1.8

 مبررات ،أسئمة الدراسة، أىداؼ الدراسة ،: مقدمة، مشكمة الدراسةالد راسة  الفصؿ األكؿ :خمفية   
 .ىيكمية الدراسة ،حدكد الدراسة،الدراسةنمكذج الد راسة 

 .كالدراسات السابقة (التعميـ العالي في فمسطيف) طار النظرماإل لفصؿ الثاني:ا
المعالجة  ،داتياأك الد راسة  أسمكب ،منيج الدراسة ،جراءاتيا: مقدمةا  ك الد راسة  : منيجيةالثالثالفصؿ 

 .الدراسةعي نة  ،مجتمع الدراسة ،راسةحدكد الد   ،ة لمبياناتحصائي  إلا
 .تمخيص كتحميؿ النتائج ،تحميؿ االستبانة ،راسةلد  نتائج ا الفصؿ الخامس:

 مقترحات بحثية ،تكصيات الدراسة ،الفصؿ السادس: االستنتاجات كالمقترحات: استنتاجات الدراسة
 

 

 

 راسبث انسببمتوانذ   طبر اننظري  اإلانفصم انثبني: 

 مقدمة 2.1

 في فمسطين العالي التعميم  2.2

 مؤثرة فيوالتعميم العالي والعوامل ال 2.3

  الفمسطيني   جودة التعميم العالي 2.4

 جامعة القدس والتعميم فييا 2.5
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 راسات السابقةالد   2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
__________________________________________________ 

 راسات السابقةوالد   اإلطار النظري  
 

 يمذيت 2.1

في أساليب التدريس ك  ا جذري  ف القرف الماضي  تحكالخير مشيد التعميـ العالي في الربع األ    
التطكر استجابة لجممة مف التحديات التي كاجيت التعميـ العالي ك  كتبع ىذاأنماط التعميـ ك مجاالتو، 

بركز التكتالت اليائؿ، ك  عميو كاالنفجار المعرفي  اإلقباؿ  التي تمثمت في تطكر تقنيات التعميـ ك زيادة
مجاالت المعرفة ك  تكجيو االستثمار فيإلى  نمك صناعات جديدة أدت، ك ظاىرة العكلمة، ك ةاالقتصادي  

ة عمى مدل قدرة  المعرفة سكاؽ العالمي  ة في األضافة العتماد المنافسة االقتصادي  البحث العممي إ



10 

مى أكثر مف أم كقت مضى بالعمؿ ع ا نتاج، مف ىنا فقد أصبح التعميـ العالي مطالبة عمى اإلالبشري  
كذلؾ مف خالؿ تطكير الميارات البشرية كاستحداث  ،االستثمار البشرم بأقصى طاقة ممكنة

تخصصات جديدة  تتناسب كمتطمبات العصر مع الحرص عمى تخريج ككادر بشرية تمتمؾ الميارات 
 الالزمة لمتعامؿ مع كافة المستجدات كالمتغيرات التي يشيدىا العصر.

ربط إلى  البحث كالتطكير ة بالنسبة لمقائميف عمى التعميـ مف خالؿأدل تطكر األنظمة الدكلي      
في التعميمي ة  ا استدعى المؤسساتالتعميـ بحاجات األفراد كاىتماماتيـ بغية تحقيؽ التنمية كالتطكر مم  

إعادة النظر في بنية التعميـ كمناىجو كأىدافو كمنيا عمى إلى  مختمؼ أنحاء العالـ كفي كافة المراحؿ
إعادة النظر بجدية في كظائؼ الجامعات إلى  و الخصكص مؤسسات التعميـ العالي التي بادرتكج

 ،كاالجتماعي   ،مخرجات تنسجـ كمتطمبات سكؽ العمؿ كالتطكر االقتصادم  إلى  بغية الكصكؿ
 (.662،ص 6111عبدالدايـ، )المنشكد.  كالسياسي  

، بالتخصصات المختمفة التي تطرحيا الجامعات، بعد عاـ ا يزداد عام قباؿ عمى التعميـ الجامعي  كاإل
كآلية الد راسة  كستقكـ الباحثة ببياف ماىية الجامعة كالتعميـ العالي كضكابط قبكؿ الطمبة في الفصؿ مف

بشكؿ عاـ كجامعة القدس بشكؿ خاص في المبحث الفمسطيني ة    التطكير كالجكدة في الجامعات
 لتعميـ العالي في فمسطيف في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ.معكقات اإلى  األكؿ.كستطرؽ الباحثة

لما ليا عالقة باختيار الطمبة، كاىتماـ  الفمسطيني   معايير جكدة التعميـإلى  ستطرؽ الباحثة ا كأخير 
 .الفمسطيني   الجامعة نفسيا بمخرجاتيا كمالئمة الخريجيف لسكؽ العمؿ

 في فهسطين انؼبني انتؼهيى  2.2

ة إنشاء جامعة فمسطينية عربية عمى أرض فمسطيف قائمة منذ زمف االنتداب البريطاني كانت فكر   
ـ تأسيس جامعة 0320عاـ  سمي العاـ في القدفقد كاف أىـ مشركعات المؤتمر اإلسال ،عمى فمسطيف

 ،لمعالـ اإلسالمي كافة اساطع ا إسالمية كبرل في القدس باسـ " جامعة المسجد األقصى  لتككف نبراس
كمنعت جمع األمكاؿ مف خارج  ،لكف حككمة االنتداب البريطاني كقفت في كجو إنشاء ىذه الجامعةك 

إنقاذ أرض فمسطيف كسيزاحـ إلى  فمسطيف )مف الدكؿ العربية( إلقامتيا بحجة أف جمع األمكاؿ سيؤدم
 .الييكد في شرائيا
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كلكف  ،ـ0391في القدس عاـ ككاف آخر المحاكالت محاكلة " جكرج شبتره "  إقامة جامعة عربية   
 .ىذا المشركع لـ يتحقؽ بسبب الضغكط الصييكنية عمى حككمة االنتداب

ـ كانت ىناؾ فكرة إلقامة جامعة في قطاع غزة خالؿ فترة اإلدارة المصرية 0391كبعد نكبة     
حيز إلى  جإال أف ىذه الفكرة لـ تخر  ،تسمى جامعة السالـ ي قبؿ فييا الطمبة مف سائر بمداف العالـ

 (611ػ ص 0331)العاجز، .الكجكد خالؿ فترة اإلدارة المصرية عمى قطاع غزة

في التكسع كما  ا ى جديدكأخذ التعميـ العالمي منحن  ،ا مممكس ا ات تطكر يكقد شيد عقد السبعين   
ـ  2797كفي عاـ  (.ةجامعة الخميؿ اإلسالمي  )ة الشريعة بالخميؿ ـ افتتحت كمي   2791ففي عاـ  ؛ككيفا

كفي  ،ـ2799جامعة عاـ إلى  كتال ذلؾ تطكر كمية النجاح الكطنية بنابمس ،تأسست جامعة بيت لحـ
األزىر( كفي نفس )لمعيد فمسطيف الديني  لجامعة اإلسالمية في غزة امتداداـ تأسست ا2799عاـ 

ستعراض ، كسيتـ الحقا اـ أ نشئت جامعة األزىر بغزة2771كفي عاـ  ،العاـ تأسست جامعة القدس
 المرخصة كالمعتمدة.الفمسطيني ة    لمجامعات

 ويهبو انتؼهيى انؼبني في فهسطين أهذاف 2.2.1

ألىداؼ التعميـ العالي في  ابعد الحديث عف التعميـ العالي في فمسطيف يتناكؿ ىذا البند استعراض   
لت السمطة الكطنيةإذ  ،فمسطيف كالميماـ المنكطة لو في فمسطيف في التعميمي ة  ي ةالعممالفمسطيني ة    تك 
. كقد كرثت بنية تعميمية شبو مدمرة، تعر ض فييا الحؽ في التعميـ، 0339آب )أغسطس( مف العاـ 

االنتياؾ المنظ ـ كالمتكاصؿ مف قبؿ إلى  جميعيا، الفمسطيني   شأنو في ذلؾ شأف حقكؽ اإلنساف
برم تو كيقك ض أم  آفاؽ تنمكية حقيقية في ىذا االحتالؿ، األمر الذم كاف ينذر بانييار النظاـ التعميمي 

ـ  تشكيؿ كزارة التعميـ العالي عاـ   الفمسطيني   لتستكمؿ دكر مجمس التعميـ العالي 0332المجاؿ. كقد ت
  كمنذ تكلييا تمؾ المياـ، سعت السمطة ة،الفمسطيني   قبؿ قدـك السمطة الكطنية ا الذم كاف قائم
لممراحؿ التعميمي ة  اجباتيا الرئيسة، كىي ضماف استمرار تكفير الخدماتالقياـ بك إلى الفمسطيني ة  

الدراسية المختمفة لمجمكع المنتفعيف الذيف يزيد عددىـ عف ثمث السكاف في الضفة الغربية كقطاع غزة. 
ي ليذا فقد حد دت الكزارة منذ بدء عمميا المياـ الرئيسة تجاه النيكض بالتعميـ العالي كالبحث العممي ف

 البنكد التالية:

 تحسيف جكدة التعميـ العالي. .0
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 العالي. التعميـ مؤسسات في ةاإلداري   األجيزة كتطكير تحسيف .6

 الخاص. كالقطاع العالي التعميـ مؤسسات بيف التفاعؿ تجذير .2

 .الفمسطيني   العالي لمتعميـ التطبيقي   البعد عمى الشمكلي التركيز .9

 ات التعميـ العالي.التركيز عمى البحث العممي كأحد مقكم· .5

بالرغـ مف  ،ةالفمسطيني   تطكير الجامعاتإلى  مجمس التعميـ العاليك الفمسطيني ة   ةسعت السمطكعميو 
 (6106)كاقع التعميـ العالي في فمسطيف كآفاؽ تطكيره،  الفجكات التي يعانييا قطاع التعيـ في فمسطيف

بات يشير، بكضكح، أنو كعمى الرغـ مف التطكر لعؿ الكاقع الذم يعانيو التعميـ الجامعي في فمسطيف، 
و ال يزاؿ يعاني مف قصكر كاضح في مجمؿ ، إال  أن  ي الذم شيده عمى مدار عشريف عاماالكم

 االستجابةالعناصر المككنة لمتعميـ العالي. كىذا ما يستدعي البحث الجاد عف السبؿ المؤدية لتطكيره 
 الدكلية.األكاديمي ة  مع المعايير ا لالحتياجات المجتمعية القائمة كانسجام

 وانطهبت في فهسطين يؤسسبث انتؼهيى انؼبني 2.2.2

في  كالتي نشأت ،المعتمدة كالمرخصة في فمسطيفالتعميمي ة  لممؤسسات ايتناكؿ ىذا البند استعراض    
عدد  كتطكرت بسرعة حتى كصؿ نمت يان  حيث إ ة،ة كطني  االحتالؿ اإلسرائيمي كبمبادرات محمي   ظؿ  

 مؤسسة تعميـ عاؿ   52مدة كالمرخصة المعت 2015-2014عاـ الفمسطيني ة    الجامعات عمى األرض
 كمية متكسطة. 18،كمية جامعية 19 ،جامعة كاحدة تعميـ مفتكح،تقميدية ( جامعة 14) مكزعة كاالتي:

عدد الطمبة الذيف  بمغ كالمسجميف حاليا، حيث كاستعراض لمطمبة الممتحقيف بمؤسسات التعميـ العالي   
 36,141طالبا كطالبة ) (62,454)  ،2015-2014التحقكا بمؤسسات التعميـ العالي لمعاـ الدراسي 

في مؤسسات التعميـ العالي لمعاـ  ف فعالكالممتحقيف المسجمي أما بالنسبة لمطمبة ،(ذكرا  26,313،أنثى
)قاعدة  ،(ا ذكر 88,033 ك أنثى  33,362طالبا كطالبة )(   221,395)،2015-2014الدراسي 

كمالحظة  ناث،ما يبيف الفرؽ بيف أعداد الذككر كاإل ا، كىذ(2015-2014 ،بيانات التعميـ العالي
 بالتعميـ. اتناث الممتحقارتفاع عدد اإل

 يؤسسبث انتؼهيى انؼبني في فهسطين 2.2.3

د مفيكـ الجامعة العامة كجك بعف غيرىا في الدكؿ المجاكرة  الفمسطيني   التعميـتتميز مؤسسات     
ة في الربح كفي الكقت نفسو تتمتع باستقاللي  إلى  الذم ىك ليس حككميا كليس خاصا، فيي ال تيدؼ
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ة األخرل. ىذه الميزة كتتحمؿ مسؤكلية الركاتب كالمصاريؼ التشغيمي   ،كالتكظيؼ ،كالتعييف ،اإلدارة
كغياب كجكد سمطة  سرائيمي  اإلحتالؿ االظؿ بحكـ نشأتيا في ة الفمسطيني   انفردت فييا معظـ الجامعات

كطنية فمسطينية. كلتخفيؼ حدة المنافسة بيف ىذه الجامعات في مجاالت استقطاب أعضاء ىيئة 
ـ   إذ التدريس كأسس التعييف كما شابو ذلؾ مف أمكر، كادر بالفي بداية التسعينيات بمكرة ما يمسى  ت

يث ؿ في حينو عف اإلشراؼ عمى قطاع التعميـ العالي حمكحد، مف قبؿ مجمس التعميـ العالي المسؤك ال
اإلجازات كتعكيض نياية الخدمة كالتكفير. )قاعدة بيانات التعميـ العالي، تكحد سمـ الركاتب كالعالكات ك 

2011) 

 ،2015مؤسسات التعميـ العالي المرخصة كالمعتمدة في فمسطيف لعاـ  كفيما يمي استعراض ألىـ
 . ككميات مجتمع ،كميات جامعية تضـ جامعات،حسب تصنيفاتيا كالتي 

ة كتقدـ برامج منيا ما اليقؿ عف ثالث كميات جامعي   : كىي المؤسسات التي تضـ كؿ   اوال : الجامعات
كلمجامعة أف تقدـ برامج لمدراسات ” الدرجة الجامعية األكلى“تعميمية تنتيي بمنح درجة البكالكريكس أك 

مكـ العالي أك الماجستير أك الدكتكراه، كيجكز ليا أف تقدـ برامج تعميمية العميا تنتيي بمنح درجة الدب
 ( 2015، بكسمرة. )أتنتيي بمنح شيادة الدبمـك كفؽ أنظمة الدبمكـ

 مصنفة حسب سنة التأسيس ( الجامعات المرخصة في فمسطين2.1جدول رقم )

 التصنيف  سنة التأسيس اسم المؤسسة

 عامة 1971 جامعة الخميؿ

 عامة 1972 جامعة بيرزيت

 عامة 1973 جامعة بيت لحـ

 عامة 1977 جامعة النجاح الكطنية

 عامة 1978 يةالجامعة اإلسالم

 عامة 1984 جامعة القدس

 حككمية 1991 جامعة األقصى

http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/HBU.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/HBU.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/BZU.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/BZU.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/BLU.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/BLU.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/NNU.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/NNU.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/IUG.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/AQS.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/AQS.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/AQU.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/AQU.pdf
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 عامة 1991 جامعة األزىر

 عامة 1991 جامعة القدس المفتكحة

 عامة 1999 جامعة بكليتيكنؾ فمسطيف

 خاصة 1997 الجامعة العربية األمريكية

 خاصة 2006 االهلٌة جامعة فمسطيف

 حككمية 2007 جامعة فمسطيف التقنية )خضكرم(

 حككمية 2007 ة االستقالؿجامع

 خاصة 2007 جامعة غزة

 خاصة 2008 غزة جامعة فلسطٌن

 

ة تنتيي بمنح أك ميني   ،ةة أكاديمي  ثانيا : الكميات الجامعية: كىي المؤسسات التي تقدـ برامج تعميمي  
كلمكمية الجامعية أف تقدـ برامج تعميمية تنتيي بمنح ” الدرجة الجامعية األكلى” درجة البكالكريكس أك 

 شيادة الدبمكـ كفؽ أنظمة الدبمـك

 ة المرخصة في فمسطين( الكميات الجامعي  2.2جدول رقم )
 التصنيف سنة التأسيس اسم المؤسسة

 بيت جاال –المعيد االكميريكي لبطريكية الالتيف 
 جامعة الالتراف البابكية فرع القدس

 خاصة 1856

 خاصة 1983 الكمية العصرية الجامعية

 ككالة الغكث 1992 الكمية الجامعية لمعمـك التربكية

 حككمية 1995 العركب –كمية فمسطيف التقنية 

 حككمية 1996 دير البمح –كمية فمسطيف التقنية 

 حككمية 1996 راـ اهلل لمبنات –كمية فمسطيف التقنية 

http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/AZU.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/AZU.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/QOU.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/QOU.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/PPU.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/PPU.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/AAU.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/AAU.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/PSU.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/PSU.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/PTK.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/PTK.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/PAS.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/GWU.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/universities/un/GWU.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/LAC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/LAC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/MCC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/MCC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/RMT.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/RMT.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/PTA.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/PTD.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/PTR.pdf
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 حككمية 1997 كمية ابف سينا لمعمـك الصحية

 حككمية 1997 خاف يكنس –كمية فمسطيف لمتمريض 

 حككمية 1999 كمية الدعكة اإلسالمية

 خاصة 2000 كمية بيت لحـ لمكتاب المقدس

 عامة 2000 كمية المقاصد الجامعية

 خاصة 2004 كمية كجدم نياد أبك غربية التكنكلكجي

 خاصة 2006 ية تنمية القدراتكم

 خاصة 2006  الجامعية لمفنكف كالثقافة كمية دار الكممة

 خاصة 2007 معمـك التطبيقيةالكمية الجامعية ل

 خاصة 2007 كمية فمسطيف األىمية الجامعية

ة ك/أك مينية ك/ أك تقنية ال ة أكاديمي  كىي المؤسسات التي تقدـ برامج تعميمي   :ثالثا: كميات المجتمع
فييا عف سنة دراسية كاحدة تنتيي بمنح شيادة الدبمكـ األكاديمي أك الميني أك التقني اسة الد ر  تقؿ مدة

 كفؽ أنظمة الدبمـك
 ( كميات المجتمع المرخصة في فمسطين2.3جدول رقم )

 التصنيف سنة التأسيس اسم المؤسسة

 عامة 1978 األزىر –كمية الدراسات المتكسطة 

 خاصة 1982 كمية الركضة لمعمـك المينية

 خاصة 1983 المجتمع اإلبراىيمية كمية

 حككمية 1983 كمية األمة

 لغكثككالة ا 1989 كمية مجتمع غزة الككالة

 خاصة 1990 الكمية العربية لمعمـك التطبيقية

 عامة 1992 كمية صحة المجتمع

 ككالة الغكث 1992 راـ اهلل-مجتمع المرأة كمية

http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/ISM.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/ISM.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/PCN.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/DIC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/DIC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/BBC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/BBC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/MWM.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/MWM.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/WIT.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/WIT.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/RCS.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/DKC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/CST.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/PAU.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/college/uc/PAU.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/MSA.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/RCC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/RCC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/ICC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/UCC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/UCC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/GCC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/GCC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/ACC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/ACC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/CHC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/CHC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/RWT.pdf
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 عامة 1993 كمية مجتمع النجاح

 خاصة 1994 كمية الخميؿ لمتمريض

 عامة 1999 كمية إنعاش األسرة

 عامة 2000 كمية الحاجة عندليب العمد

 عامة 2000 مستشفى الكاريتاس –كمية التمريض 

 خاصة 2000 كمية مجتمع طاليتا قكمي

 عامة 2000 كمية ىشاـ حجاكم التكنكلكجية

 خاصة 2004 مدراسات السياحيةكمية مجتمع غزة ل

 حككمية 2011 كمية مجتمع األقصى لمدراسات المتكسطة

 ككالة الغكث 2007 يكنسكمية تدريب خاف 

 الفمسطيني ة    لمجامعاتالجغرافي   دناه التكزيعأكيكضح الرسـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األهلٌة جامعة فلسطٌن

 جامعة الخلٌل

 جامعة األزهر

 جامعة فلسطٌن

 الجامعة ا مرٌ ٌة 
 

 جامعة خضوري

 جامعة القدس

 جامعة النجاح

 جامعة ا ستقالل

 بٌرزٌتجامعة 

 جامعة بٌت لحم

 جامعة بولٌت نك

  الجامعة ا سالمٌة 

 
 جامعة غزة

 جامعة ا قصى

http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/NNC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/NNC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/HNC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/HNC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/MWI.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/MWI.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/ANC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/ANC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/CBH.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/TCC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/TCC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/HTC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/HTC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/GTC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/AQC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/AQC.pdf
http://www.aqac.mohe.gov.ps/pdf/co_college/cc/KTC.pdf
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 :ةفمسطيني  ال في المدنالفمسطيني ة    (: خارطة تبين توزيع الجامعات2.1شكل )

 انتؼهيى انؼبني وانؼىايم انًؤثرة فيه 2.3

ـ      ـ   وأىـ مؤسساتالي كاستعراض قا بخصكص نشأة التعميـ الععرضو ساب بعد ما ت  المرخصة، يت
دكلة  ةألي   النظاـ التعميمي   ف  أكالمتمثمة في  ،التطرؽ في ىذا البند ألىـ العكمؿ المؤثرة في التعميـ

تمؼ بيف الدكؿ كذلؾ ختالتعميمي ة  النظـ ف  أثرت كتأثرت بو كال شؾ في أمجمكعة عكامؿ  مف يتشكؿ
 ،ةة التاريخي  ي  ة تعكس الظركؼ الدكلآال مر إنظاـ التعميمي ما ىك ال ف  إحيث  ،حسب العكامؿ المحيطة

 زةكالسياسي   ،ةكاالقتصادي   ،ةكالجغرافي  
 فيما يمي: كيمكف أف نستعرض أبرز العكامؿ المؤثرة في النظاـ التعميمي  

 ة.العكامؿ الجغرافي   - أ
 ة.العكامؿ السياسي   - ب
 ة.العكامؿ االقتصادي   - ت
 ة.العكامؿ االجتماعي   - ث
 ة.الثقافي   العكامؿ - ج
 ة.العكامؿ السكاني   - ح

 
ة بسماتيا كمككناتيا التي تؤثر في تتضمف العكامؿ الجغرافية البيئة الطبيعي   ة:العكامؿ الجغرافي   - أ

ة، بحيث تؤثر ثر ذلؾ عمى الطبيعة البشري  أكما تشمؿ مكقع الدكلة كمناخيا ك  االنساف كتتأثر بو،
كمصادر الثركة  ،كطبيعة البيئة ،يا ىي: )المناخمف ثالث زكاالتعميمي ة  ىذه العكامؿ في النظـ

 (46ص ،1983 فييا( )متكلي،
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بيئتيا  فنالحظ تنكع  ،ف نتأمؿ فيو مف ىذه الزكايا ىك طبيعة البيئة في فمسطيفألعؿ ما يمكف ك     
أىـ ما يميزه  إال أف   ،ضمف إقميـ مناخ البحر المتكسط الذم يمتاز باعتدالو فمسطيف تقع ف  أخاصة ك 

بيئات )ذا يجعؿ مف فمسطيف تتضمف بيئات مختمفة كبارد ممطر شتاءن، كى ا و حار جاؼ صيفأن   ىك
كىذا قد يقؼ حجر عثرة  ،كأخرل جبمية( ،كبيئات صحراكية ،كبيئات ساحمية ،كبيئات زراعية ،صناعية

لنشاط أماـ الطمكحات كاآلماؿ خاصة مع قمة اإلمكانيات، بحيث تفرض مثؿ ىذه البيئات ألكانا مف ا
فجميع األنشطة تقكـ عمى أسس تقميدية ال ترتقي لمستكل التصدير( كبالتالي ارتباط   ،االقتصادم  

مناىج التعميـ بأكجو النشاط السائد، كما يصاحبيا مف تنكيع التعميـ ليحقؽ متطمبات ىذا النشاط، كما 
نتيجة عجز الدكلة كضعؼ  التعميـ مف االلتحاؽ فيو ىـ في سفِّ  ف  أف طبيعة البيئة أحيانا تحـر مَ 

 إمكانياتيا.

ة حكؿ مصادر الثركة كمدل كليذا العامؿ ارتباط بما سيأتي الحديث عنو عند تناكؿ العكامؿ االقتصادي  
 تمكيؿ التعميـ يختمؼ باختالؼ ىذه المكارد. تأثيرىا البالغ عمى النظـ التعميمية، ألف  

السياسية كالنظاـ الفكرم السائد بالمجتمع. فيناؾ يتأثر التعميـ باأليدكلكجيا :  العكامؿ السياسية - ب
 (2015ة)سكيس،الديمقراطي  التعميمي ة  ة كالنظـالشمكلي  التعميمي ة  النظـ

التعميمي   كالتخطيط لو، ذلؾ أف النظاـ بشكؿ كبير في تشكيؿ النظاـ التعميمي   يؤثر العامؿ السياسي     
سيطرة االحتاللية حاؿ تعرض الدكلة لالحتالؿ، كتؤثر بأنكاعو كمراحمو يحدد كفؽ رغبة الحاكـ، أك ال

 : مف جانبيف ىماالتعميمي   العكامؿ السياسة في النظاـ

 .النظرية السياسية أك االيدلكجيا السياسية - أ

لشعب  ا إف االيدلكجيا عبارة عف خميط مف التراث الثقافي كاالجتماعي كالحضارم كالقيـ المتفاعمة مع
 .مف الشعكب

  idea logyككانت تعني عمـ األفكار ،يدلكجيا في فرنسا خالؿ القرف الثامف عشريرت اإلكلقد ظ
ككانت صمتيا كثيقة بالتربية، فعمـ األفكار يرتبط بحياة اإلنساف كالقكاعد األساسية لتعميمو كتعممو، 

ـ  التعميمي ة  سةبااليدلكجيا السياسية السائدة في المجتمع، لككف رسـ السياالتعميمي ة  كتتأثر السياسة  ال يت
بنجاح إال إذا كانت الصكرة عف المكاطف الذم يتمناه المجتمع في ضكء تطمعات المستقبؿ كاضحة، 

 . كىذا يتطمب ضركرة كجكد نسؽ فكرم عاـ يتبناه المجتمع، كيحدد معايير السمكؾ كالتفكير
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 . ة الطارئةالظركؼ السياسي   - ب

أك التخمي التعميمي ة  الدكلة، فتجبرىا عمى تعطيؿ سياستياكىي الظركؼ التي تفرض نفسيا عمى    
عنيا، كىي ظركؼ داخمية، كالمظاىرات، كاإلضرابات، كالحركب الطائفية.كظركؼ طارئة خارجية، 

كتؤثر تمؾ الظركؼ كذلؾ بالحد مف اإلنفاؽ عمى  كالحرب مع دكلة أخرل، أك دكلة متعرضة الحتالؿ.
ة، أك إلغائيا بالكمية، كما بية، أك تغيير بعض مكاد السياسة التعميمي  التعميـ، أك فرض رسكـ كلغة أجن

 (2010 حمداني،ك  )ستكب، .فعؿ كركمر بالتعميـ المصرم

ة عمى مسار التعميـ، كتكجو نظمو في دكؿ العالـ، تؤثر النكاحي االقتصادي   ة:العكامؿ االقتصادي   - ت
قد تككف مضطردة عمى حسب ظركؼ كؿ دكلة العالقة بيف التعميـ كاالقتصاد متبادلة، ك  كذلؾ ألف  

ة، كمصادر االقتصاد فييا. كعالمنا العربي في أغمب االحياف يعاني مف المشاكؿ االقتصادي  
ة، كقمة إمكانياتيا المادية، كيزيد مف شدة المعاناة فييا المتمثمة في ضعؼ مكاردىا االقتصادي  

 ظاىرة الفقر كارتفاع نسب األمية، كالبطالة.

يجاب ا مف أىـ العكامؿ المؤثرة سمباالقتصادم   العامؿ يعد  ك       ، مما لو مف أثر كبيرفي ميزانيات ا كا 
المفيكـ الجديد لمتعميـ عمى مستكل العالـ أنو عممية  التعميـ، التي يحتاجيا نظاـ التعميـ، بؿ إف  

ة بينيما عالقة طردية، استثمارية، كأصبح التخطيط لمتعميـ يعتمد عمى المؤشرات االقتصادية، فالعالق
كمما ازدىر االقتصاد ازدىر التعميـ، ككمما ازدىر التعميـ ازدىر االقتصاد الستفادتو مف مخرجات نظاـ 

  :التعميـ، كتتضح العالقة المتبادلة بيف االقتصاد كالتعميـ مف خالؿ النقاط التالية

 .ما يساعد عمى نشره كتحسيف مستكاهكمما زاد معدؿ التنمية االقتصادية، زادت ميزانية التعميـ، م- 
 . ىك الدعامة التي يستند عمييا التكسع في التعميـاالقتصادم   العامؿ- 

ىك الذم يكفر فرص العمؿ لأليدم العاممة المتعممة، كبالتالي فيك مصدر االقتصادم   العامؿ- 
 .أساسي لمدخؿ

 . بة الالزمة لتحقيؽ النمك االقتصادم  التعميـ ىك السبيؿ إلعداد القكل البشرية المتعممة كالمدر - 
مستكيات تعميمية أعمى إلى  زادت التطمعات ،كمما زادت دخكؿ األفراد نتيجة التنمية االقتصادية- 

 .كأرقى
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 .كمما تحققت التنمية االقتصادية، كمما زادت فرص العمؿ، كتحسنت معدالت األجكر- 

  .طمب عمى التعميـتشكؿ األنشطة القتصادية قكة ضاغطة في اتجاه ال- 

ر في سبيؿ التقدـ، كذلؾ مف خالؿ التعميـ، سخ  االقتصاد ذك قيمة محدكدة إف لـ ي   كمف ذلؾ يتضح أف  
 (2010 ،مدانيحالك )ستكب،  .الذم ىك بدكره سبيؿ لتطكير االقتصاد

 ، ككقيمو ،كقيكده ه،بما يسكد داخؿ المجتمع مف تقاليدالتعميمي   يتأثر النظاـ ة:العكامؿ االجتماعي   - ث
ال دار في متاىات مف الضياع كالغرؽ  مف منطمؽ نبيؿ يككف لو األثر البالغ في انطالقة النظاـ، كا 

منغمقة التعميمي ة  الكثير مف النظـ في األفكار اليدامة كالمفاىيـ المنحرفة. كفي المقابؿ نجد أف  
بحذر شديد، كمع تسميمنا عمى نفسيا متقكقعة ترفض التغيير، كال تقبؿ التجديد، تنظر لممستقبؿ 

 عف التحرؾ مف مكقعيا.التعميمي ة  المبالغة فيو ىك ما أعاؽ الكثير مف النظـ بأىمية الحذر، لكف  

يتمثؿ ىذا العامؿ في المجتمعات التي تظير فييا األقميات كالمجتمعات العرقية، كما تحكيو مف عادات 
ه المجتمعات العرقية، كقد تتصارع، كما قد تسكد كتقاليد، كقد يظير االستيعاب كاالندماج فيما بيف ىذ

 األقمية، كتفرض نكع النظاـ المالئـ لمفاىيميا كمعتقداتيا.

، كبالذات في الدكؿ التي تزيد فييا نسب التبايف بيف فئات كيالحظ أثر ىذه العكامؿ في النظاـ التعميمي  
مف خالؿ التعميمي   أثر عمى النظاـالمجتمع، ككيؼ كاف ليذا التبايف )مف األعراؽ كبعضيا أقميات( 

 فرض ثقافتيا كمعتقدىا عمى النظاـ التعميمي.

بما يتفؽ كطبيعة ىذه األعراؽ كظركفيا التعميمي ة  تعدد أنظمتياإلى  ةكبذلؾ لجأت الدكؿ اإلسالمي     
ة، إما برغبة سياسي  ليا أبعاد التعميمي ة  مثؿ ىذه التحكالت في النظـ ة، كالشؾ أف  ة كالمغكي  كثقافتيا الديني  

ة تمثؿ لدل الدكلة أك لممارسة الضغكط عمييا، فكجكد مثؿ ىذه األقميات في بعض الدكؿ اإلسالمي  
الدكؿ العظمى )العدك األكؿ لألمة اإلسالمية( الذريعة التي يناؿ بسببيا مف ىذه الدكؿ، مف أجؿ 

كلعؿ ماحدث في اندكنيسيا كجزيرة منحيا حقكقيا كبالذات في مجاؿ التعميـ اك السعي في استقالليا، 
 تيمكر شاىد عمى ذلؾ.
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الثقافي ة  ة، ألف العكامؿا قيؿ سابقا حكؿ العكامؿ االجتماعي  نتجاكز كثيرا مم   ال ة:العكامؿ الثقافي   - ج
ماىي إال امتداد ليا، فاألقميات كاألعراؽ المختمفة داخؿ األمة تعكس ألكانا مف الثقافات المختمفة 

 .كاضحا يزيد مف عبء النظاـ التعميمي   ا عددة كالتي تمثؿ تباينكالمعتقدات المت

الذم  تبيف لنا حجـ التأخر الثقافي   سالمي  كاإل شتركة بيف دكؿ العالـ العربي  ىناؾ قكاسـ م كلكف نجد أف  
 ،1986 )فرحاف، ذه القكاسـ فيما يمية، كتتمثؿ ىانعكس عمى نظميا التعميمي  بالتالي ك تعانيو األمة، 

 :(22 ص

عدـ فاعمية المثقفيف في تغيير مجتمعاتيـ نحك األفضؿ رغـ كثرتيـ ككثرة مؤسسات التعميـ  .1
 العاـ كالجامعات.

 اىتزاز القيـ كاألخالؽ كعدـ االلتزاـ بأعراؼ المجتمع كتقاليده الجيدة. .2
 لألمة.الثقافي ة  درجة استالب اإلرادة كالشخصيةإلى  االنبيار بحضارة الغرب كلغتو كحضارتو .3
جمكد مؤسسات الفكر اإلسالمي التقميدية عف مكاكبة العصر كالتطكر بالسرعة المناسبة،  .4

 كاالتجاه الصحيح، لتمبية متطمبات العصر، دكف فقداف عنصر األصالة.
ة لعؿ ىذه النتائج لـ تأت مف فراغ بؿ كانت بفعؿ الغزك الفكرم كما صاحبو مف إنشاء مؤسسات تعميمي  

جانب عجز عمماء األمة كمفكرييا عف مكاجية ىذه إلى  شعار المعاصرة، عمى النمط الغربي أعطيت
الغزكة مف جية، كضعؼ قدراتيـ عمى االجتياد كاإلبداع لتطكير فكر األمة األصيؿ لمكاجية مشكالت 

 العصر كمستجداتو، مما الصؽ بيـ شعار التقميد كالجمكد كعدـ المعاصرة.

مف المعكقات التربكية التي تزيد مف معاناة النظاـ  عددا ىناؾ ف  إكاليقؼ األمر عمى ىذا الحد بؿ 
 (47، ك29ص ،1980 ، كتتمثؿ فيما يمي: )نجار،التعميمي  

 عدـ كجكد فمسفة تربكية صحيحة لو. .1
 ة المتسارعة.جمكدىا كعجزىا عف مسايرة التطكرات االجتماعي   .2
 اقتصارىا عمى نقؿ المعمكمات اك التدريب عمى قدر مف الميارات. .3
 ة.ة كالعمكـ التطبيقي  ا بيف العمكـ النظري  فصمي .4
 النظرة الشاممة لمحياة كاإلنساف كالككف.إلى  افتقارىا .5
 انقطاعيا عف الحياة كعف المجتمعات. .6
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 اعتمادىا عمى نظاـ االمتحانات كأسمكب أساسي لعممية التقكيـ. .7
 اقتصار ىدؼ الطالب منيا عمى الحصكؿ عمى الشيادة. .8
 نظـ مستكردة غريبة عمى مجتمعاتيا.يا في كثير مف الدكؿ أن   .9

 (49،ص1983ثر ىذه العكامؿ مف ناحيتيف ىما:)متكلي،أيتضح  ة:العكامؿ السكاني   - ح

ة، ، ككمتا الناحيتيف ليما تأثير كبير عمى النظـ التعميمي  لمسكاف كاالنفجار السكاني   التككيف الطبقي  
 ة.ربكي  اختالؼ طبيعة النظـ التإلى  كاختالفيا مف مكاف آلخر يؤدم

بيف األجناس كالطبقات المختمفة كحجـ تأثيرىا عمى النظـ الثقافي ة  االختالفاتإلى  كقد سبقت اإلشارة
 ة. التعميمي  

 لو، كىك  ا لـ يشيد مثياليشيد انفجارا سكاني   فعالمنا اإلسالمي   ،ا ما يتعمؽ باالنفجار السكاني  م  أ
مكانياتيا، ىا الدكؿ اإلسالمي  مية التي تشيدتنانفجار غير متكافؽ مع أشكاؿ ال ة لضعؼ مكاردىا كا 

، ألبنائيا بمعدؿ يتكافؽ مع معدالت النمك السكاني   ةكعجز الدكلة كما سبؽ عف تكفير الفرص التعميمي  
ك التعميـ العالي، كبالتالي ارتفاع أراحؿ المختمفة في التعميـ العاـ مما يعني انخفاض معدالت القيد بالم

 لة عمى حد سكاء.نسب األمية كالبطا

ـ   التي سيتـ استعراض تحميميا الحقا في فصكؿ قادمة مف حيث تأثيرىا العكامؿ العرض ألىـ  كعميو ت
 عمى الطمبة أثناء اختيارىـ لجامعة القدس.

 

 :انتحذيبث انتي تىاخه لطبع انتؼهيى انؼبني في فهسطين 2.3.1

طييا، كجسر الفجكات التي يعاني منيا يسعى قطاع التعميـ في فمسطيف لمكاجية الصعكبات كتخ    
أىـ التحديات التي ما يمي  سرد مف كعميو يتبيف  ،لتحقيؽ أعمى نسبة لمخرجات التعميـ العالي ،القطاع

 تكاجو الطمبة في فمسطيف كىي :

 النمو السريع في أعداد الطمبة: -1

ا كاف مبة، لكنو انخفض عم  يتصؼ التعميـ العالي في الدكؿ العربية بالنمك السريع في عدد الط    
كعدـ حصكليـ التي يكاجييا الخريجكف في عالـ العمؿ، البطالة كذلؾ بسبب  ،اتيعميو في السبعين
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عمى التعميـ العالي بسبب التزايد الكبير في اإلقباؿ  الدخؿ المناسب. كيأتي معمى العمؿ المناسب ذ
لثانكية ثـ االلتحاؽ بالجامعات. كمف عدد السكاف يتبعو زيادة في عدد الحاصميف عمى الشيادة ا

  :(61-03، ص 0336الخصائص السمبية لمنمك السريع في عدد الطمبة كما يراىا )أنطكف رحمة، 

االزدياد السريع كالكبير في نفقات التعميـ العالي، حيث أصبح التعميـ العالي يستيمؾ حكالي ثمث  .أ 
%  5,5-2% مف الدخؿ القكمي ك2-6 النفقات المخصصة لمتعميـ بكافة مستكياتو، أم حكالي

عجز بعض الحككمات العربية عف االستمرار في إلى  ا أدلمف إجمالي المصركفات الحككمية مم  
 . كما أفادت اإلحصائيات بأف  ا كنكع ا زيادة اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي كالتأثير عمى مخرجاتو كم

سنة،  62-01% لمفئات العمرية 2.2ي حكال 0311في نسبة االستيعاب كانت عاـ  النمك الكمي  
% 03.0، ثـ بمغت النسبة حكالي 0331% عاـ 00.3حكالي إلى  كقفزت ىذه النسبة اإلجمالية

 ـ.6111عاـ 
في كميات اآلداب كالحقكؽ في عدد مف الجامعات  ا يبدك كاضح إذالتضخـ في أعداد الطمبة:  .ب 

د يتجاكز عدد الطمبة األلؼ طالب في قاعات ة. كقالعربية، كىذا يزيد عف معايير االعتماد الدكلي  
كمخرجاتيا خاصة عندما يككف التضخـ بسبب التعميمي ة  مدخالت العمميةإلى  ا يسيءالتدريس مم  

 نقص اإلنفاؽ في الدركس العممية.
االستعانة بالخبرات غير إلى  ة: أدل التضخـ في أعداد الطمبةانخفاض مستكل الكفاءات التدريسي   .ج 

، كفي انخفاض شركط انتقاء المكفديف كالمعيديف لمتدريس في الجامعات. دريس الجامعي  المؤىمة لمت
عمى  ا تدني ركاتب أعضاء ىيئات التدريس بسبب نقص اإلنفاؽ، كانعكاس ذلؾ سمبإلى  إضافة
 كالبحث العممي. ،كالتأليؼ ،التدريس

ضـ معات كبيرة الحجـ التي تذلؾ الجاة كتخمؼ تقنياتيا: كتعاني مف تضخـ أعباء اإلدارة الجامعي   .د 
 ،ةيستدعي تخفيؼ البيركقراطي  ك  ،ةيا اإلداري  ئا يزيد مف أعباكبيرة مف الكميات كالطمبة مم   ا أعداد
 . كاألساليب سريعة اإلنتاج ،الحاسكبمثؿ: ة الحديثة كاستخداـ التقنيات اإلداري   ،ة السمطةكمركزي  

كصعكبة تنفيذ  ،ة بسبب ارتفاع تكاليؼ التعميـ فيياقي  ة كالتطبيمف التكسع في الكميات النظري   الحد   .ق 
التعميـ كالتدريس بسبب زيادة عدد الطمبة بشكؿ يفكؽ الكسائؿ المستخدمة في تدريسيـ كتدريبيـ، 

ة عنيا في الكميات التطبيقي   ا تكاليؼ التعمـ كثير  مقابؿ التكسع في الكميات النظرية حيث تقؿ  
 ة.ؿ التعميمي  كتتطمب الحد األدنى مف الكسائ
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 إذكالتجييزات  ،كالكتب ،المدرسيفمثؿ: نى مف مستمزمات الدراسات العميا االكتفاء بتكفير الحد األد .ك 
كالمختبرات  ،كاألدكات ،كالدكريات الحديثة ،المكتبات المتخصصةإلى  تحتاج الدراسات العميا

 ا يعرقؿ مسيرة التخطيط في التعميـ العالي. المتطكرة مم  
 ليوة بين مدخالت التعميم العالي ومخرجاتو: اتساع ا -2

كمف العقبات التي تقؼ في كجو استراتيجيات التخطيط في التعميـ العالي في الدكؿ العربية في ىذا     
 (92 - 95، ص 0333)النجار، المجاؿ ما يمي:

اإلنتاج ال يكفر عدد  ف  إحيث  High Rate of Unemploymentارتفاع معدالت البطالة  -
 أك العكس.التعميمي ة  ائؼ الكافية كالمناسبة لممخرجاتالكظ

يجيف أكبر مف حجـ الخر  الخريجيف كاحتياجات سكؽ العمؿ بمعنى أف   ساع الفجكة بيفات -
ك بيف الطمب عمى  ،ض العمؿ لمخريجييفعر و ال يكجد انسجاـ بيف احتياجات سكؽ العمؿ، كما أن  

 العمؿ كىي الفرص المتاحة في السكؽ.

 في تصميميا.مشاركة المنتجيف كالفنييف كالمينييف كعدـ التعميمي ة  لبرامجاختالؼ ا -
ة، بحيث أصبح عمؿ كثير مف خريجي الجامعات في كظائؼ أخرل غير التخصصات العممي   -

 ة في بعض التخصصات.التعميـ كجاىة اجتماعي  

ممة الجزء األكبر مف القكل العا كمف ضمف التحديات كالمعكقات  بيذا الخصكص، أف   -
في البمداف العربية لـ تزؿ تعمـ في القطاعات األكلية، كلـ تزؿ الدكؿ التعميمي   المتخرجة مف النظاـ

 ةالعربية تعتمد عمى عدد محدكد مف المكاد األكلية المصنعة، كما زالت مساىمة الصناعة التحكيمي  
، كما زاؿ اإلنتاج العربي ذا الناتجى%مف 1.0الناتج اإلجمالي لمجمكع البمداف العربية في حدكدإلى 

 (65، ص 0311)النكاب،  %مف مجمكع اإلنتاج العالمي.1.6مف الصناعات التحكيمية ال يتجاكز 
كتكجد فجكة كبيرة أخرل بيف مخرجات التعميـ كاحتياجات سكؽ العمؿ، كمتطمبات الثقافة سريعة 

القكمي اإلجمالي أم أقؿ مف % مف الناتج 1.5التطكر. كال يزيد االستثمار في البحث كالتطكير عف 
 (0، ص 6116)فرجاني،  ربع المتكسط العالمي.

 في ىيكل التعميم وبنيتو: أحادية التوجو النظامي   -3
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لمعمؿ المدرسي الذم يقكـ عمى تمقيف  ا صبح مفيكـ التربية عامة كالتعميـ العالي خاصة مرادفأ   
لكضع االجتماعي القائـ بما في ذلؾ لذلؾ أصبحت الجامعات تحافظ عمى ا ا المعمكمات، كطبق

سمطات الييئات التدريسية كاإلدارييف كالمخططيف، الذم عكس سمطات المجتمع المركزية في المعرفة 
جدراف ة، كقكاعد كأنماط السمكؾ داخؿ كطرؽ التدريس التقميدي   ،ةاإلبقاء عمى المناىج الدراسي  ك كاإلدارة، 
اث أية تغييرات أساسية في تمؾ المراكز كاألكضاع، أك ال الكؿ يخشى إحد ألف   يا؛كخارجالجامعة 

 (01-1، ص 0316)مكسى،  يدرؾ عمى األقؿ إمكانية حدكث مثؿ تمؾ التغييرات.

في إدارة التعميـ، بحيث  أحادية التكجو المركزم  إلى  في ىيكؿ التعميـ كأدت أحادية التكجو النظامي  
ككضع الخطط التربكية في مجاؿ المناىج كاستيعاب  ،كرسـ السياسات ،أصبحت عممية اتخاذ القرارات

فئات محدكدة إلى  الطالب في جميع مراحؿ التعميـ، صارت جميعيا عمميات مركزية ال تشارؾ فييا
 (51، ص 0332)بدراف،  يغمب عمييا الطابع الفني كاإلدارم.

 مشكمة القبول في التعميم العالي -4

اإلقباؿ  ستمرة التي تكاجو المخططيف في التعميـ العالي، نتيجةمف التحديات الكبيرة كالم ىذه تعد    
ا المادم كالمعنكم، ممردكدىلكاليندسة  ،كالطب :الشعبي الكبير كالرغبة في دراسة تخصصات معينة

بكجكد بطالة بيف األطباء كالميندسيف في العالـ العربي. كال يحقؽ القائمكف عمى التعميـ العالي  ا عمم
لعدد محدكد مف الطمبة كقبكؿ اآلخريف في تخصصات عممية أخرل، أك في المعاىد  االىذه الرغبة 

المتكسطة ككميات المجتمع. كتبقى نسبة كبيرة مف الطمبة خارج ىذه المؤسسات. كحاكلت الجيات 
 ة تحقيؽ التكافؤ في فرص القبكؿ آخذة بمعيار درجات الثانكية العامة، لكنو غير كاؼ  ة العربي  الحككمي  

تحكؿ أعداد كبيرة منيـ لدراسة فركع إلى  ا يؤدمحكـ عمى قدرات كقابميات الطمبة كاتجاىاتيـ، مم  لم
، ص 0332)رحمة،  فيكاجو الطمبة الرسكب أك التسرب. ،أخرل ال تنسجـ مع استعداداتيـ كميكليـ

62) 

ف يستحقكف تمؾ كتظير في ىذا السياؽ مشكمة االستثناءات في عمميات القبكؿ المخم ة بالتكازف بيف م
 ة كالكاسطة كغير ذلؾ.كبيف مف ال يستحقكنيا بسبب المحسكبي   ،المقاعد

 التعميم العالي وتابعيتو لمدولة مجانية -5
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مف بيف المعكقات كالتحديات الستراتيجيات التخطيط  ة التعميـ تعد  ىناؾ الكثير مف السمبيات لمجاني     
 في التعميـ العالي كمنيا:

لتي تجعؿ عممية التخطيط كاإلصالح عممية صعبة كبطيئة. فتغير مقرر دراسي البيركقراطية: ا -
قد يستغرؽ أكثر مف سنة ينتقؿ خالليا بيف المكاتب حتى يحصؿ عمى المكافقة أك الرفض. كىناؾ 

 أمثمة أخرل كثيرة.
متكررة مف الكميات  ا ع القرار: حيث جعمت الجامعات في البمد الكاحد نسخصنالمركزية في  -

 نظمة كالمناىج كالكتب الجامعية كغيرىا. مما يحكؿ دكف اإلبداع كالتجديد كالتنكيع.كاأل
 ا ف تعييني  الفردية كالتسمط في صنع القرار: فالقرار األكؿ ىك لإلدارم األعمى الذم قد يككف ع   -

 , كلـ ينتخب، كعندما يعرؼ مصدر سمطتو كقكتو ال يكترث برأم الجماعة كالمجالس الجامعية مثال
كقد تربط إدارة التعميـ العالي بجميع ككادرىا كىياكميا بشخص مف المتنفذيف ممف قد ال يككف لديو أية 

 ة.خمفية عممي  
نشغاؿ اإلدارة في المشاكؿ اإلدارية الركتينية المتضخمة التي تحكؿ دكف اىتماـ كمتابعة إ -

 (69، ص 0332)رحمة،  اإلدارييف ألعماؿ التخطيط كالبحث كالتطكير.
 محدودية التطوير في محتوى التعميم العالي -6

لقد تطكر التعميـ العالي في البمداف العربية نحك افتتاح الكميات كاالختصاصات التطبيقية كالتكسع     
في تعديؿ مناىج االختصاصات التقميدية القائمة في  ا جد ا فييا لغايات التنمية. كلكنو بقي بطيئ

ف حصمت تعديالت االكميات النظرية كالتطبيقية مع فيي محدكدة. كالنتيجة ىي تخمؼ محتكيات  ،. كا 
 (65، ص 0332)رحمة،  . كمناىج التعميـ العالي المستكردة أصال

 التقدم المعرفي والتطور التقني السريع -7

كتحؿ محميا،  ا كتعقيد ا مكتشفات عممية جديدة، حتى تأتي أخرل أكثر تطكر  ا ال نكاد نشيد يكمي   
مف المعارؼ، كنتيجة مباشرة أك غير مباشرة لمتعميـ العالي الذم يعد  ا متراكم ا نا كمليصبح لدي

 ة.العمماء كالباحثيف كالذم يشمؿ مراكز البحث العممي كعممياتو كمخرجاتو مف المكتشفات العممي  
 (22، ص 0332)رحمة، 
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 ،ةالتقنيات الزراعي   جديد في عالـ المعرفة المتسارع، كعالـ كيجب أف يتابع المخططكف كؿ     
ث فييا كنقميا كتكطينيا عمى البح فة كتكنكلكجيا المعمكمات، كيعممك كالعممي   ،ةكالطبي   ،ةكالصناعي  
كمف  ،ىذا التقدـ المعرفي السريع مف بيف التحديات التي تكاجو معظـ الدكؿ النامية ألف   ؛كتطكيرىا

مف   التعميـ العالي تحديث المناىج، كبدالة، بسبب معارضة أصحاب القرار عف بينيا الدكؿ العربي  
 ذلؾ اإلبقاء عمى المناىج كخطط سبقتيا عجمة التطكر كاالبتكار. 

 ارتفاع تكاليف التعميم العالي -8

إلى  تؤثر ظاىرة التضخـ النقدم كارتفاع األسعار بشكؿ مباشر عمى التعميـ العالي مف حيث حاجتو   
 ،ةكاإلداري  ،ة ارتفاع ركاتب الييئات التدريسي  إلى  مكمفة، إضافةالمستمزمات كالتجييزات كاألبنية ال

 كالخدمية كغيرىا.

ة عمى تضاعؼ نفقات التعميـ في السنكات األخيرة في دكؿ مختمفة مما يشكؿ كدلت اإلحصاءات الدكلي  
حقيؽ كت ،آخر لممخططيف في التعميـ العالي كلمحككمات التي ترغب التكسع في التعميـ العالي ا تحدي  

بيف مكاطنييا. كتقؼ العديد مف الدكؿ عاجزة عف تخصيص النفقات  ىاكتكافؤ الفرص ديمكقراطية 
 سمبية لمغاية. ا الالزمة لذلؾ مما يترؾ آثار 

المعكقات كالتحديات التي تكاجو استراتيجيات التخطيط في التعميـ العالي  ا سبؽ نستنتج بأف  مم  ك    
مثؿ: عجز القيادات عف إعداد السياسات اإلجرائية الخاصة  تدكر حكؿ عدد مف النقاط الرئيسية

 ا بالتخطيط كالبرمجة، كعدـ متابعة القائميف عمى إعداد الخطط مباشرة التنفيذ مما يجعؿ التقييـ بعيد
ة تقدـ األساليب المتبعة في التخطيط كعدـ مكاكبتيا لممستجدات الحضاري  إلى  عف الكاقع، إضافة
ىماؿ آراء اآلخريف في ة كالعممي  ة كاالجتماعي  ي  كالمتغيرات االقتصاد ة. كاستئثار القيادات العميا بالقرار كا 

ة. كيضاؼ إلييا قمة المكارد المالية كالبشرية المؤسسة، كعدـ التنسيؽ بيف اإلدارات العميا كالتنفيذي  
المعنكية ليـ. كمف المؤىمة كالمدربة المعتمدة إلعداد الخطط كتنفيذىا كعدف تكفير الحكافز المادية ك 

ة في تنفيذ األعماؿ اإلدارية كعدـ تحديد الصالحيات كغياب كحدة القيادة االزدكاجي   ا التحديات أيض
ضياع المسؤكلية. كال يغيب عف الذىف التضخـ في أعداد الطمبة نتيجة النمك السريع في إلى  مما أدل

تو، كارتفاع أجكر العامميف فيو، كمف بيف تمؾ عدد السكاف، كالزيادة الكبيرة في نفقات التعميـ كمستمزما
العقبات مشكمة القبكؿ في التعميـ العالي كما يمحؽ بيا مف مشكالت أخرل كثيرة كقضية االستثناءات 
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الشعبي المتزايد عمى اإلقباؿ  ة، كرفع الرسـك الجامعية كمعدالت القبكؿ لمحد مفكالمحسكبي  
في محتكل التعميـ العالي كمناىجو كبرامجو غير الكاضحة  الخ. كىناؾ العديد مف المشكالت…التعميـ

 (23، ص 0332)رحمة،  كغير المحددة كالتي ال تنسجـ مع حاجات المجتمع كأىدافو.

ككيؼ يمكف تمكيف التعميـ مما سبؽ اتضح أىـ التحديات التي يشيدىا قطاع التعميـ في فمسطيف، 
 كىذا ما سيكضحو البند التاليمي ة التعمي العالي مف خالؿ التدم في جكدة المخرجات

 انفهسطيني   خىدة انتؼهيى انؼبني 2.4

عمى أنو يكاجو صعكبات كعقبات كبيرة،  الفمسطيني   التعميـ العاليإلى  ينظر البعيد كالقريب:  مقدمة
، كالتعميـ الجامعي  الد راسة  بفرص الفمسطيني   لكنو كبالرغـ مف ذلؾ تحمؿ مسؤكلية تزكيد الشباب

كف عمى المكارد البشرية في بقائيـ كتطكرىـ كشعب حيكم، يحافظ عمى االلتزاـ الفمسطيني   تمدكيع
لالمف الفردم  ا لإلحساس بالقيمة الذاتية كمصدر  ا رئيسي ا العميؽ كالراسخ بالتعميـ باعتباره مصدر 

 كالجماعي. 

ما بعد الثانكية العامة تمنح مؤسسة تعميمية / تدريبية  21كيتككف قطاع التعميـ العالي في فمسطيف مف 
كميات  5جامعة ك 00شيادات تتراكح مف الدبمكـ المتكسط حتى الماجستير، كتشمؿ ىذه المؤسسات 

تمنح درجة البكالكريكس. كالجامعات بأغمبيا جامعات عامة غير  5ة مجتمع منيا كمي   66تقنية ك
ع ىذه الجامعات النظاـ التقميدم ربحية، منيا اثنتاف حككميتاف ككاحدة خاصة ىادفة لمربح، كتتب

الكالسيكي في التعميـ الجامعة باستثناء جامعة القدس المفتكحة التي تتبع نظاـ التعميـ المفتكح. كتقدـ 
 ألؼ( طالب كطالبة. 11لما يزيد عف )التعميمي ة  ىذه الجامعات الخدمات

لنسبة لمجامعات العالمية، فمـ يتجاكز فيي تعتبر كليدة با  ،الفمسطيني ة  ا مف حيث نشأة الجامعاتأم     
في أعقاب حرب التعميمي   ، كقد حدث تطكر كبير في النظاـا عمر أقدـ جامعة فمسطينية أربعيف عام

مف  ا بدءالفمسطيني ة    نشاء الجامعاتر كاسع لكميات المجتمع ثـ استمر إـ، فقد حدث انتشا0321
ى مبادرة خاصة غير ربحية كغير حككمية. كتعتبر ىذه الجامعات بناءن عم ـ. كنشأت كؿ  0310عاـ 

التي تميزىا عف السمة الفريدة فييا الفمسطيني ة    البنية غير الربحية كغير الحككمية لمجامعات
 (2، ص 6112)كزارة التعميـ العالي،  الجامعات في الدكلة العربية كفي العالـ.
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آلية رسمية باستثناء مجمس التعميـ العالي الذم  ةأيالفمسطيني ة    كلـ تتكفر لمجامعات كالكمية    
لمتخطيط عمى المستكل الكطني، أك التمكيؿ، أك اتخاذ القرارات بشكؿ منيجي.  0311تأسس عاـ 

إلى الفمسطيني ة    لظركؼ االحتالؿ، فقد افتقرت الجامعات ا كبسبب غياب النظاـ القانكني نظر 
فير الحماية المؤسسية كالمينية ليا. كبعد تكلي السمطة األساس كاإلطار القانكني لتنظيـ عمميا كتك 

ـ  الفمسطيني   زماـ األمكر في المدفالفمسطيني ة    الكطنية الفمسطيني ة    نشاء كزارة التربية ك التعميـإ ة، ت
)كزارة التعميـ العالي،  أككمت ليا ميمة المسؤكلية عف التعميـ العالي. 6116. كفي عاـ 0332عاـ 

 (9، ص 6112

كذلؾ الرتباطو فيما سبؽ بالتعميـ  ا بكيانو المستقؿ يعتبر حديث الفمسطيني   التعميـ العالي إف      
منذ استقاللو صدرت لو أكؿ مادة خاصة بتاريخ  الفمسطيني   المصرم ك األردني، فقانكف التعميـ العالي

لمكافقة الذم يبدأ با د العاـاالعتما عمى نكعيف:ا التي تجعمو معتمد( 01كىي المادة رقـ ) 21/1/0331
 ، كاعتماد خاص يتصؿ ببرنامج أكاديمي معيف.عمى فتح مؤسسة تعميـ عاؿ  

 في فهسيطن في يؤسسبث انتؼهيى انؼبنياألكبديًي ت  يؼبيير اندىدة 2.4.1

ء فقد قامت كزارة التربية كالتعميـ العالي بإنشا ،التعميـ في فمسطيف يكاجو بعض العراقيؿ ألف   ا نظر    
، كقد أطمؽ عمييا الييئة الكطنية لالعتماد كالجكدة، حيث 6116ىيئة خاصة بالجكدة في التعميـ عاـ 

مف معمميف كعامميف التعميمي ة  مف ليـ عالقة بالعممية تتبنى سياسة تعنى بنشر ثقافة الجكدة بيف كؿ  
دارييف كطالب كأكلياء أمكر.  (2، ص 6101)العممي،  كا 

معايير خاصة بيا لمجكدة است ِمدت الفمسطيني ة    ت كزارة التربية كالتعميـ العاليكمف خالؿ ذلؾ فقد تبن
يا تشتمؿ عمى كافة الجكانب الخاصة في التعميـ العالي، ن  ة لمجكدة، حيث إمف خالؿ المعايير العالمي  

ؼ كالتي تختمالفمسطيني ة    لمظركؼ الخاصة في كضع الجامعات ا معايير إضافية نظر إلى  إضافة
دراسة المعايير المكجكدة كمف ثـ التركيز عمى استخداـ  عف الجامعات في الدكؿ المجاكرة ليا. كيتـ  

ـ   ة مثؿ تطبيؽ برامج الجكدة عمى بعض البرامج الجامعي   المعايير المناسبة كتطبيقيا، حيث ت
   كالصيدلة. ،ةكالعمكـ الطبي   ،تخصصات العمـك التربكية

يا تعتمد عمى التدخؿ ة لالعتماد كالجكدة فإن  العمؿ بالنسبة لمييئة الكطني  ة ا مف حيث منيجي  أم      
 -التقييمي في ثالث مراحؿ:
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 بات لفتح مؤسسات أك برامج جديدة. تقييـ الطم -

 .تقييـ شمكلي لجميع البرامج المعتمدة -

 تقييـ مرحمي سنكم لمبرامج التي حصمت عمى اعتماد مشركط.  -

الذم يتـ العمؿ تقييـ الداخمي كالتقييـ الخارجي كىما ال ،تكييف متكامميفة عمى مسكتعتمد ىذه المنيجي  
 (2-5، ص 6112)كزارة التعميـ العالي،  فيو في عاـ أكاديمي كامؿ.

بعمؿ مشركع نظاـ ىيئة تطكير مينة التعميـ لعاـ  ا حديثالفمسطيني ة    كقامت كزارة التربية كالتعميـ
ء بمينة التعميـ مف خالؿ كضع نظاـ شامؿ كمعايير محددة لمينة ، ككانت الغاية منيا االرتقا6101

يير التي تقرىا الييئة مف لممعا ا كمنح رخص مزاكلة مينة التعميـ كفقالتعميمي ة  التعميـ في المؤسسات
 خالؿ:

 .ياكتحسينمكانة التعميـ تعزيز  -

 ة.الفمسطيني  التعميمي ة  االسياـ في تحسيف نكعية التعميـ في المؤسسات -

 االسياـ في تحسيف نكعية برامج المعمميف. -

 (6100)كزارة التعميـ العالي،  االسياـ في تعزيز المساءلة في نظاـ التعميـ. -

التي يات مينة التعميـ كقكاعد السمكؾ حكؿ أخالق 6101كما قامت الكزارة بعمؿ مسكدة تجريبية لعاـ 
السمكؾ، كحقكؽ المعمـ كمسؤكلياتو  ، كمجاالت قكاعد ياكأخالقياتمينة التعميـ تتضمف مبادمء 

 ككاجباتو، كقسـ العمـ كاالستفادة مف الكثيقة المقدمة. كتأتي ىذه الكثيقة في سبيؿ تحسيف سير العممية
ة لمتفاعؿ بيف األطراؼ كالعالقات كاالنظمة كالقكانيف لتطكير عالق ا التربكية، كلتككف أساسالتعميمي ة 

)كزارة  كتكعية المعمـ بمسؤكلياتو كحقكقو.التعميمي   فائدة السمؾإلى  ة كعمؿ جماعي فعاؿ ييدؼيجابي  إ
 ( 5-2، ص 6100التعميـ العالي، 

ـ   ،بناء عمى ما تقدـ    ة ذات جكدة استعراض معايير الجكدة التي تسيـ في خمؽ مؤسسات تعميمي   ت
كعميو  ،عميـ العاليقادرة عمى تمبية احتياج الطمبة كتحقيؽ تنمية مف خالؿ تحقيؽ ىدؼ الت ،عالية
لتغطية التحديات التي تشيدىا جامعة القدس مف ناحية العكامؿ المؤثرة في الطمب عمى الد راسة  تسعى

 حكليا.الد راسة  كعميو سيتـ سرد مختصر لجامعة العاصمة القدس كالتي تتمحكر ،التعميـ عمييا

 فيهبانتؼهيى خبيؼت انمذس و 2.5
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، كيشرؼ عمييا أعضاء مجمس األمناء ، با0311جامعة القدس عاـ تأسست        سـ كمية العمـك
نساني خدمة المجتمع اإلإلى  عامة كطنية تيدؼ ىي مؤسسة تعميـ عاؿ  ، ك ا عضك  01المككف مف 

كذلؾ بعد أف كانت الكمية باألصؿ  ة.كالتعميمي  الثقافي ة  خاصة في المجاالت كالعربي عامة كالفمسطيني  
كمية إلى  سـ المعيد العربي، كمف ثـ تطكرتف اإلعدادية كالثانكية كتعرؼ باتية لممرحممدرسة تعميمي  
مدينة القدس كيجكز ليا إنشاء كميات في مركز الجامعة جامعة القدس، كيقع إلى  العمكـ كبعدىا

)عبد الجكاد،  كمراكز عممية كمراكز بحث كتدريب كمعاىد في أماكف أخرل داخؿ فمسطيف كخارجيا.
 (02، ص 0315

كمية العمـك ك ، كمية الميف الصحيةك ، كمية الدعكة كأصكؿ الديف   :اآلتيةتضـ الجامعة الكميات ك     
، كمية الطبك ، (حـر أبك ديس كالمختمطة لمبنات )ىند الحسيني :داب بفرعيياكمية اآلك ، كالتكنكلكجيا

كمية طب ك ، اليندسة كميةك ، سالميةكمية القرآف كالدراسات اإلك ، كمية الحقكؽك ، كمية الصحة العامةك 
. كتضـ العديد مف المعاىد كالمراكز العممية دارية كاالقتصاديةكمية العمكـ اإلك ، كمية الصيدلةك ، األسناف

 (2-6، ص 6113المختمفة. )النظاـ األساسي لجامعة القدس، 

عدد حصؿ  كمعيدا، كما لدييا طاقـ أكاديمي   ا مركز  26مراكز كمعاىد الجامعة: لدل الجامعة      
كيضـ الطاقـ األكاديمي  .منيـ كمف خريجي الجامعة عمى العديد مف الجكائز عمى مستكل العالـ

 . يف في مجالت عمميةكمالعديد مف األكاديميف الذيف اختيركا كمح

مركز التحاليؿ الكيميائية ك  ،مركز البحكث الطبيةك  ،مركز عمكـ كتقنية األشعاع بحاث:أىـ مراكز األ
 .بحاث النانكتكنكلكجياركز مك  ،كالبيكلكجية

خاصة كذلؾ بالكسائؿ المتاحة ليا  خدمة المجتمع العربي عامة كالفمسطيني  إلى  تيدؼ الجامعة   
 -كأىميا ما يمي:

الجامعية كالتخصص كالتعمؽ في مياديف المعرفة تمبية لحاجات البالد كالمجتمع الد راسة  إتاحة فرص-أ 
 رص عمى رفع المستكل كتحسيف النكعية عمى الدكاـ.مع االعتناء بالثقافة العامة كالح

 تنمية ركح البحث العممي كاالستقالؿ الفكرم كالمبادرة الشخصية كركح العمؿ الجماعي.-ب 
 تشجيع البحث العممي كدعمو في كافة المياديف.-ج 
.ة كنشر تراثيا مع االىتماـ بالثقافة كالعمؿ عة كاإلسالمي  العناية بالحضارة العربي  -د   مى تعريب ما يمـز
 االىتماـ بالقيـ األخالقية كالدينية كتنمية الشعكر باالنتماء لمكطف كركح تحمؿ المسؤكلية. -ػى 
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 تنمية التقنية كتطكيرىا في خدمة المجتمع مع رفع المستكل الميني لتأميف حاجات المجتمع.-ك 
 مية.تكثيؽ الركابط مع الييئات العممية العربية كاإلسالمية كالعال-ز 
 

  تقوم رسالة الجامعة عمى
  كالعربي  اإلنسانيخدمة المجتمع إلى  تيدؼعامة كطنية  تعميـ عاؿ  جامعة القدس ىي مؤسسة

 كمركز الجامعة مدينة القدس.  ،ةكالتعميمي  الثقافي ة  عامة كالفمسطيني خاصة في المجاالت

   حانات كتمنح الدرجات ة كتعقد االمتالجامعة مؤسسة عامة مستقمة كتضع مناىجيا الدراسي
كذلؾ كفؽ   ،ة كاإلدارية كغيرىاكالفني  األكاديمي ة  ة كالفخرية كالشيادات، كتحدث الكظائؼالعممي  

 نظاميا الداخمي كاألنظمة األخرل الصادرة عنيا.

 .لمجامعة مكازنتيا المستقمة الخاصة بيا 

 يا.المغة العربية ىي لغة الجامعة الرسمية كلغة التدريس األساسية في 

 .يجكز استعماؿ لغة أخرل لمتدريس بمكافقة مجالس الكميات المعنية، كذلؾ حسب الضركرة 
 ويمكن تمخيص بطاقة تعريفية لمجامعة متمثمة بما يمي:

 التأسيس 1984
 النوع أىمية
العموم والتكنولوجيا، والقرآن والدراسات ،واليندسة ،الطب

 اإلسالمية،.. وغيرىا
 الكميات

 دالمعاى معاىد 7و  امركز  22
 الموقع الجغرافي

 51000 الرمز البريدي: المدينة :القدس

 ،وىند الحسيني ،وبيت حنينا الشيخ جراح - القدس المكان
 ،ورام اهلل ،أبوديس -الضفة الغربية - والبمدة القديمة

 قطاع غزة - والبيرة
 فمسطين البمد

 2799753-5838652،02-02 رقم الياتف
 اإلدارة

https://ar.wikipedia.org/wiki/1984
https://ar.wikipedia.org/wiki/1984
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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 بو كشكأ.د.عماد أ الرئيس
 إحصاءات
 12000: حوالي الطالب 1200: العاممون

www.alquds.edu موقع الويب 
 

كالتي تكمف  ،خمؽ بيئة لالبداعإلى  ة لمطمبة كما تسعىتعمؿ جامعة القدس عمى تكفير بيئة تعميمي  
مة، رؤيتيا في مكاصمة تزكيد الطالب بأفضؿ أساليب التعميـ الممكنة كترسيخ قيـ المكاطنة الممتز 

يا جامعة كاالنفتاح عمى األفكار الجديدة، كتحفيز التعاكف البن اء، كاحتراـ ثقافات العالـ، كنظرا ألن  
بتزكيد  رسالتيا في سعييا لتحقيؽ  فيي تتميز بخصكصية عالية، ،راضيياأعمى  م قاَمةالعاصمة ك 

مف خالؿ تشجيع  كرسـ مستقبؿ ناجح ،الطالب باألدكات الالزمة لمتغمب عمى التحديات الصعبة
 كالتفكؽ الميني.األكاديمي ة  البحكث

 

 

 انذراسبث انسببمت 2.6

 كذلؾ عمى النحك التالي:عتراض مصادر الدراسات السابقة كتحميميا سسيتـ ا

ة، كاديمي  يـ العالي العالمي رصد الثكرة األبعنكاف تكجيات في التعم :(2009خرون،آ)جي و دراسة 
ايا المركزية كالعكامؿ المنيجية التي عممت عمى تشكيؿ التعميـ العالي بياف القضإلى الد راسة  ىدفت

، كما  ة ىـ التكجيات السكاني  أظيرت النتائج أعرضت التطمعات لممستقبؿ القريب ك خالؿ العقد المنصـر
 ف  أالتعميـ العالي بالتكسع في حيف  نظمةاىميا استمرار مشاركة الطالب ك ا مفك  2030حتى عاـ 
غمبية الطالب في اعداد الطمبة، كسكؼ تشكؿ النساء أف الدكؿ سكؼ تكاجو تقمصا في ال معددا قمي

ازدياد إلى  كسكؼ تتكسع مشاركتيف بشكؿ كبير في كافة انحاء العالـ باالضافة،معظـ الدكؿ المتقدمة
كمف الطالب  ،كبر سناجانب كاألكبيرة مف الطالب األ اعدادأبحيث يتضمف  ،تنكع الخميط الطالبي

 .متحقيف بدكاـ جزئيالم

http://www.alquds.edu/
http://www.alquds.edu/
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السابقة نجد أف ىناؾ تطمعات كبيرة لمشاركة المرأة في التعميـ العالي كالزيادة الد راسة  مف خالؿ
أف الكبار في السف الد راسة  يضا تمؾاقبميف عمى التعميـ العالي ككجدت المتكاترة في الطالب الم

ة ستبدك كاضحة خالؿ رة ثكرة تعميمي  يضا كىذا يعني بالضرك امقاعد التعميـ العالي إلى  سيتكجيكف
كزيادة السكاف  كما الجغرافي   كىذا ما يعكس أثر المتغير ،ف سنة القادمة في معظـ دكؿ العالـيالثالث

 .عمى التعميـاإلقباؿ  لو عالقة طردية في زيادة

ة جنبي  االستراتيجي في بعض الجامعات األ بعنكاف دراسة مقارنة لمتخطيط :(2011)محمد،دراسة 
التخطيط االستراتيجي إلى الد راسة  تيدؼ ،في مصر فادة منو في تطكير التعميـ الجامعي  مكانية اإلا  ك 

ة عداد الككادر البشري  إالمجتمعات باعتباره القائـ عمى  في التعميـ الجامعي الذم يحظى باىتماـ معظـ
نيج المقارف كلذلؾ ىدؼ البحث الم ةالباحث تكاستخدم،التي يحتاجيا المجتمع لمقياـ بالتنمية الشاممة
 ،كعرض استخداـ التخطيط االستراتيجي في الجامعات ،عمى دراسة األدب النظرم الخاص بالمكضكع

كتطبيقو في بعض الجامعات االجنبية كدراسة كاقع التعميـ الجامعي المصرم كحاجتو لمتخطيط 
مستفيدا بالتخطيط  امعيكفي ضكء ذلؾ تكصؿ البحث لرؤية لتطكير التعميـ الج االستراتيجي،
 .مكاناتوا  االستراتيجي ك 

كذلؾ مف خالؿ  ،جنبيةعمى محاكاة الجامعات األ اىناؾ تركيز  السابقة نجد أف  الد راسة  مف خالؿك   
سكة بالجامعات األجنبية لما في ذلؾ تجربة كاضحة في أطط استراتيجية لمجامعات المصرية كضع خ

و يجب دراسة كافة األمكر المتعمقة بالجامعات أن   ةالباحث تجدنجاح كتقدـ تمؾ الجامعات كعميو 
، المصرية كالتركيز عمى الكادر البشرم مف أجؿ كضع خطة محكمة تنيض بالجامعات المصرية

ككيؼ يمكف  ،ةعاله في عالقة التعميـ بالمتغير المتعمؽ بسياسة الجامعة التعميمي  أالد راسة  تتمثؿ
في التعميمي ة  ثر السياسة، كىذا ما يبيف أة كمحاكاتياجنبي  الجامعات األاالستفادة مف لمجامعات العربية 

 .زيادة اك نقصاف اعداد الطمبة المقبكليف

 بعنكاف حككمة الجامعات كدكرىا في مكاجية التحديات ىدفت :(2012، القريش، و )برقعاندراسة 
كمستعدة الجامعة ،فية كالعدالة براز دكر حككمة الجامعات في تحقيؽ قدر كبير مف الشفاإإلى الد راسة 

كمف أىـ الد راسة  في مكاجية التحديات، كاعتمد الباحثاف عمى النيج الكصفي التحميمي لمكضكع
لتعميـ العالي ىي المستفيد نتائجيا اف الطمب عمى التعميـ العالي متزايد بشكؿ مستمر كالمؤسسات في ا

  . كالتكجو نحك شفافية كمساءلة عامة ،مكاؿمف األ
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حككمة نظاـ التعميـ العالي ىك جزء مف  ف كجدا أف  يالسابقة أف الباحثالد راسة  عف فيجد كبعد التمأ   
المزيد إلى  ف حككمتو تؤدمإالمتزايد عميو حيث اإلقباؿ  التقدـ كالشفافية في ذلؾ القطاع خصكصا بعد

 . ناجح لة العاممة كبالتالي نظاـ تعميمي  ءمف المسا

ـ ككافة الكسائؿ المتاحة لو التعريؼ في الحؽ في التعميإلى الد راسة  تيدؼ :(2007)دغان،دراسة 
ستكل مف تكافؤ عمى مأإلى  كسائؿ لخمؽ بيئة تعميمية مناسبة كالكصكؿإلى  ىـ نتائجيا التكصؿأكمف 

 .كاديمي  التعميـ العالي اال

حؽ لجميع األفراد في كافة تركيزىا االمتناىي عمى الحؽ في التعميـ كانو الد راسة  كجدت في ىذه   
كافة إلى  عمى الدكلة تكفير كافة األمكر المتعمقة بتسيير ذلؾ الحؽ كتسييؿ كصكلو كأف   ،المجتمعات
الحرص عمى التكافؤ في التعميـ العالي كعدـ التمييز بيف  كيجب أف تحرص الدكلة كؿ   ،المكاطنيف

 مكاطنييا حكؿ ذلؾ الحؽ.

ة بعد نجازات التعميـ العالي في البمداف العربي  إمراجعة إلى لد راسة ا ىدفت :(2009)األمين ،دراسة 
، كالقاء نظرة عمى التحديات 98قميمي كالمؤتمر الدكلي حكؿ التعميـ مؤتمر التعميـ العربي اإلعقد 

ا اف التحديات التي يكاجييالد راسة  الحالية كالمستقمبية التي تكاجو التعميـ العالي العربي كمف أىـ نتائج
كمازاؿ الطريؽ طكيال في عدد مف  ،التعميـ العالي في البمداف العربية متعددة كمتفاكتة األىمية كالعمؽ

البمداف بالتحديات المتعمقة  لؾ لما ترتبط بوذتقدمت بمداف محددة بخطى كاسعة ك  البمداف العربية فيما
 .دارة كالتمكيؿباإل

قميمي كالمؤتمر الدكلي حكؿ التعميـ العربي اإلمؤتمر  التي جاءت عقبالسابقة الد راسة  ه مفرؤ ما نستق
ينقصيا  ىناؾ دكال ف  إفيما يتعمؽ بالتعميـ العالي حيث يا درست كبشكؿ حثيث الكضع العربي التعميـ أن  

التمكيؿ لتتقدـ في ىذا المجاؿ كما زالت في خطكتيا األكلى أك ما زالت عمى عيدىا القديـ دكف أم 
يا تمتمؾ ألن   ؛في تقدـ كبير كقضت طريقا طكيال نحك تطكير التعميـ العاليتطكر كدكؿ أخرل باتت 

فمف  ،تكافر الماؿ سبب رئيسي في تطكير نظاـ التعميـ العالي كعميو فإف   ،دارة المناسبةالتمكيؿ كاإل
عداد ككادر بشرية مميزة كمراكز كجامعات متكاممة كلعؿ الضعؼ المالي سبب رئيسي إخاللو يمكف 

 في أم دكلة.التعميمي   النظاـ في تأخر
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كلكيات الطمب أعادة  تقييـ إإلى الد راسة  ىدفت:(Academic Partenership, 2014)دراسة 
منافستيا بيف  عمىالتعميمي ة  حفاظ المؤسسةالد راسة  كأىـ نتائج ،عمى التعميـ العالي كاحتياجات الطمبة

 .ميـ العالي كتحسيف التكمفةيجاد كسائؿ مبتكرة لتحسيف التعإالمؤسسات مف خالؿ 
كلكيات الطمبة كالمجتمع مف اة فالسابقة نجدىا ركزت عمى معر الد راسة  مف خالؿ التمعف فيك      

كأف مؤسسات التعميـ العالي دائمة التنافس كاالبتكار مف أجؿ  ،أجؿ تكجيو سياسات التعميـ العالي
مف التطكير الدائـ لتمؾ المؤسسات  ذلؾ فال بد  ل ؛ة مناسبة تخدـ الطالب كالمجتمعيجاد بيئة تعميمي  إ

 ة.التعميمي  

التعرؼ عمى ضماف مستقبؿ التعميـ العالي في الدكؿ إلى الد راسة  ىدفت :(2011ل مكتوم ،آ)دراسة 
لكتركني يعالج مشاكؿ التعميـ في العالـ العربي فيمكنو أف ف التعميـ اإلأالد راسة  ىـ نتائجأك  ،العربية

 الشكؿ التقميدم كسيككف لو دكر بارز في مجاؿ التعميـ في العالـ يصبح بديال عف

ارع في نظاـ التعميـ العالي الضكء عمى كسيمة تعميمية حية تضمف التطكر المتسالد راسة  لقت تمؾألقد 
كعميو  ،لكتركني قد يككف بديال مميزا كمتطكرا عف نظاـ التعميـ التقميدمالتعميـ اإل يا كجدت أف  ن  إحيث 
 ذلؾ النظاـ لما فيو مف قدرة عمى تطكير مؤسسات التعميـ العالي.إلى  الدكؿ عمييا التكجو فإف  

كضع خطة عمؿ استراتيجية لتطكير التعميـ إلى الد راسة  ىدفت :(2005خرون،آ)نخمة و دراسة 
حكـ  سمكبأكاقتراح  ،العالي في فمسطيف مف خالؿ تحميؿ الكضع الراىف في مؤسسات التعميـ العالي

 لتطكير التعميـ العالي ليةآ اقتراح خطة عمؿ تنفيالد راسة  ىـ نتائجأنظاـ التعميـ العالي، كمف ل
 ،ةكالتربكي   ،ةكاالجتماعي   ،ةككضع تدخالت استراتيجية مقترحة مف كافة العمكـ االقتصادي    ،الفمسطيني  
كلما ىي الفمسطيني ة    الجامعات التركيز عمىالد راسة  خرل في تمؾأك  ،ةكالزراعي   ،ةكالصحي   ،ةكالقانكني  

مزيد مف الدراسات مف أجؿ إلى  كضعيا الحالي بحاجة ف  إفي نظاميا حيث  بحاجة لو مف تطكير
 خطة استراتيجية تنيض بكاقع التعميـ العالي في فمسطيف مف كافة النكاحي.إلى  التكصؿ

الطمبة ببرامج الدراسات  التعرؼ عمى دكافع التحاؽإلى الد راسة  ( ىدفت2003، )صبيحاتدراسة 
دكافع االلتحاؽ  أف  الد راسة  ه الشيادة كمف أىـ نتائجذالتي تمنح ىالفمسطيني ة    العميا في الجامعات

% 78العممي  %،82ببرامج الدراسات العميا لدل الطمبة كانت حسب الدافع كالتالي:الميني 
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 ع الطمبة لاللتحاؽ بالجامعات تعزلبيف دكافإحصائي ة  ات داللةذكتكجد فركقات  ،%77االقتصادم
 .ناثاؿ الميني كلصالح اإلمتغير الجنس في المجإلى 
سباب تدكر دائما األ ف  إالتعميـ العالي في فمسطيف حيث إلى  سباب التكجوأالسابقة الد راسة  ناقشتك   

 حكؿ رغبة الطالب بالتحصيؿ العممي أك الحصكؿ عمى ذلؾ التحصيؿ مف أجؿ تحسيف الكضع
كذلؾ  ،نثى(أالجنس )ذكر،سباب التكجو لمتعميـ العالي قد يدخؿ في تركيبتو أ كنجد أف  قتصادم  اال

 كىذا ما يعكس عالقة المتغير  ،خاصة كالمجتمع العربي عامة الفمسطيني   تفرضو طبيعة المجتمع
 .بالطمب عمى التعميـاالقتصادم  

يالت التعمـ المعرفية لدل طمبة التعرؼ عمى تفضإلى الد راسة  ىدفت :(2001)ممحم،دراسة 
التعرؼ عمى إلى  بيت لحـ، القدس المفتكحة، الخميؿ( كما ىدفت الجامعات )جامعة القدس، بيرزيت،

 ،كمكاف السكف ،كالمعدؿ التراكمي ،كاديميكالمستكل األ ،كالتخصص ،عالقة كؿ مف المتغيرات الجنس
كالتخصص الدراسي  ،ناثلجنس لصالح اإلج بالنسبة لمتغير اسرة، ككانت النتائكمستكل دخؿ األ

 كر المبادئ كالمسؤكليةذالت ،بعاد المثابرةحسب األ

يا كجدت ن  إحيث الفمسطيني ة    لتضع تحميال لتفضيالت التعمـ في الجامعاتالد راسة  جاءت تمؾ   
 بيفغير ذلؾ مف التغيرات ذلؾ الرابط إلى  كاديميجنس الطالب كالتخصص كالمستكل األ رابطا بيف
 ماكجنس الطالب لياالقتصادم   العامؿ ف  إالي كالمتغيرات سالفة الذكر حيث عمى التعميـ العاإلقباؿ 

 أثر كبير عمى تفضيالت التعمـ المعرفية.

التعرؼ عمى المشكالت التي تعيؽ البحكث العممية إلى الد راسة  ىدفت :(1999)مطانيوس،دراسة 
يا غالبا ما تكضع لتزييف ن  اك  ،ث التربكم كالممارسات التربكيةكمنيا كجكد فجكة حقيقية تفصؿ بيف البح
قمة كفاية المكارد المالية المخصصة لمبحث  ف  ألو الكاتبة  رفكؼ المكتبات كمف أىـ ما تكصمت

بيف كضعؼ التكاصؿ  ،كعدـ تكافر التسييالت البحثية الالزمة ،كضعؼ مستكل التأىيؿ ،العممي  
 داريةضافة لمصعكبات اإلمنتجي البحكث كمستيمكييا باإل

 ف  إلعالي حيث حساسية بالنسبة لطالب التعميـ ا عيدىا عمى أكثر المكاضيالد راسة  ؾكضعت تم
جزا لدل طالب التعميـ العالي كذلؾ يخمؽ ع ،الجامعات ال تكلي مكضكع البحكث العممية اىتماما كبيرا

ميو فإف الجامعات كع ،عالي كمنتسبيياعداد البحكث العممية مما يعيؽ تطكر مؤسسات التعميـ الإفي 
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عداد البحكث العممية فييا لما إكضع حجر الزاكية في تطكير نظاـ  كثر حرصا عمىأعمييا أف تككف 
 يعكد عمييا مف خير في تطكرىا كازدىرىا كتخريج ككادر بشرية قادرة عمى المضي في المجتمع تقدما.

كعكائؽ  ،جراء البحث العمميإىداؼ أتعرؼ عمى الإلى الد راسة  ىدفت :(1995)بني عيسى،دراسة 
عممي ىك الحصكؿ عمى ترقية  ىـ ىدؼ لمبحث الأ ف  أىـ النتائج أكبينت  ،كسبؿ تطكيرىا ،جرائياإ
 .ىـ مف المكافات الماليةأة كاديمي  أ
ىك  اة في مؤسسات التعميـ العالي كتطكيرىالتركيز عمى البحكث العممي   ف  أالسابقة الد راسة  جدتك  كماك 

 ممجتمع بشكؿ عاـ.لممنتسبيف ليا ك لجزء مف تطكير تمؾ المؤسسات 

تمثمت بمعرفة دكر التعميـ العالي في التنمية القكمية في تركيا. ككاف   :(Erdogan,1993دراسة)
مف أىـ تكصياتيا. السماح لمؤسسات التعميـ العالي بالتعاكف مع مؤسسات الصناعة لتنظيـ احتياجاتيا 

عادة تعريؼ ىدؼ التعميـ العالي بحيث ينسجـ مع ا  فقا لحاجات التنمية الصناعية، ك ك مف المينييف 
 التنمية.

 كذلؾ ألف   ،يرتبط التعميـ العالي بباقي المؤسسات في الدكلة فو مف الضركرة أأن  الد راسة  كجدت تمؾ   
منتسبييا ليككنكا الدكلة ىي األقدر عمى تحديد احتياجاتيا كبالتالي تكجو مؤسسات التعميـ العالي ك 

يضا عمى ربط مؤسسات التعميـ العالي مع مؤسسات الصناعة اكركزت  ،في مجتمعاتيـ ةعناصر فعال
خرل كتكفر مؤسسات التعميـ العالي ت مطمعة كؿ منيا عمى احتياجات األكي تبقى تمؾ المؤسسا

 كالصناعي   ديمي  كاكىذا يعني مزيد مف التطكر األ ،احتيجات مؤسسات الصناعة مف الكادر البشرم
، كىذا يظير دكر لما لو مف دكر كبير ترابط مؤسسات التعميـ العالي مع مؤسسات الدكلة ،كالمجتمعي  

التعميـ العالي في تكجيو الطمبة لمتخصصات الالزمة لخدمة المجتمع ككما يظير عالقة متغير 
 كعالقتيا بقبكؿ الطمبة في الجامعة.التخصصات العممية لمجامعة 

 

 نذراسبث انسببمت ين حيث انفرضيبثنمبش ا 2.6.1

 كلى )عالقة العامؿ السياسي كاالقباؿ عمى التعميـ(:ة األالفرضي   .1
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يؿ كذلؾ مف خالؿ تحم ،( عالقة العامؿ السياسي بالتعميـ2005ناقشت دراسة )نخمة كاخركف،
ؿ الظركؼ مناسبا في ظيككف سمكب حكـ لنظاـ التعميـ العالي الكضع الراىف لمدكلة كاقتراح أ

 .السياسية السائدة في الدكلة 

 قباؿ عمى التعميـ(:كاإلاالقتصادم   ة الثانية )عالقة العامؿالفرضي   .2

 ( )مطانيكس،2001()ممحـ،2003( )صبيحات،2009،ناقشت الدراسات التالية )أميف كاخركف
1999) (Erdogan,1993األثر اإل )لي مف عمى تطكير التعميـ العااالقتصادم   يجابي لمعامؿ
ثر كاأل ،لممجتمعاالقتصادم   عداد ككادر بشرية مميزة كمتكاممة  مف أجؿ تحسيف الكضعخالؿ إ
 الذم يتضح مف خالؿ ضعؼ االمكانيات المادية كالميزانيات االقتصادم   لمعامؿ  السمبي  

 كف،خر آ)جي ك التعميـ( ناقشت دراسة كاإلقباؿ عمى الجغرافي   عالقة العامؿ): ة الثالثةالفرضي   .3
عمى اإلقباؿ  كزيادة السكاف  كما لو مف عالقة طردية في زيادةالجغرافي   أثر العامؿ  (2009

المتكاترة في الطالب  التعميـ كانعكاس ذلؾ بالطمب عمى الجامعات، مف خالؿ مالحظة الزيادة
 .المقبميف عمى التعميـ العالي

ناقشت دراسة  (لتعميـكاالقباؿ عمى اتخصصات العالقة ماىية )ة الرابعة الفرضي   .4
احد  كتمثؿ ذلؾ مف خالؿ عكس ،عالقة التخصص باالقباؿ عمى التعميـ ( 2003)صبيحات,

، كعميو جؿ تحسيف الكضع االقتصادم  في التكجو لمتخصصات العممية مف أ سباباىـ األ
كزيادة الطمب عمى التعميـ االقتصادم   يعكس العالقة الطردية لمتغير التخصص كالمتغير

 .ليالعا
)بني كالطمب عمى التعميـ(  ناقشت الدراسات عالقة سياسة الجامعة ) :ة الخامسةالفرضي   .5

مف خالؿ تطكير سياسات  ،أثر سياسة الجامعة عمى التعميـ (2011( )محمد،1995عيسى،
ككيؼ يمكف لمجامعات العربية االستفادة مف الجامعات االجنبية  ،جديدة الستقطاب طمبة جدد

 .عداد الطمبة المقبكليففي زيادة أك نقصاف أالتعميمي ة  ما يبيف اثر السياسة كمحاكاتيا كىذا
كالطمب عمى التعميـ( ناقشت عالقة سياسة التعميـ العالي في الدكلة ): ة السادسةالفرضي   .6

( Acadimicpartenership2014,( )2011خركف،آ)اؿ مكتكـ ك  :الدراسات التالية
يجابي لسياسة التعميـ العالي في الدكلة األثر اإل (2007( )دغاف،2012)برقعاف,القريش,

إلى  كعالقتو بالطمب عمى التعميـ مف خالؿ دكر الدكلة في تكجيو سياسات جديدة لمكصكؿ
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خمؽ بيئة تنافسية لمؤسسات التعميـ إلى  ضافةباإل ،كاديمي  أعمى مستكل مف تكافؤ التعميـ األ
   .كتطكيرىا بشكؿ مستمر ،العالي
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 صدق األداة 3.7

 ثبات أداة الدراسة 3.8

 جراءات الدراسةإ 3.9

 أداة الدراسة 3.10
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 الفصل الثالث: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :الطريقة واإلجراءات

ي تنفيػذ الدراسػة، كمػف ذلػؾ تعريػؼ مػنيج يػا الباحثػة فػتالتػي اتبع  مفصػال ا يتناكؿ ىذا الفصؿ كصف   

عػػداد أداةعي نػػة  الدراسػػة، ككصػػؼ مجتمػػع الدراسػػة، كتحديػػد )االسػػتبانة(، كالتأكػػد مػػف الد راسػػة  الدراسػػة، كا 

صػػدقيا كثباتيػػا، كبيػػاف إجػػراءات الدراسػػة، كاألسػػاليب اإلحصػػائية التػػي اسػػتخدمت فػػي معالجػػة النتػػائج، 

 كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

 ينهح انذراست 1.  3
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و الباحثػػة باسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي. كيعػػرؼ بأن ػػ تقامػػالد راسػػة  مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ   

يمكػػف الحصػػػكؿ منيػػا عمػػػى معمكمػػػات  ا ة مكجػػكدة حاليػػػأك قضػػػي   ا المػػنيج الػػػذم يػػدرس ظػػػاىرة أك حػػدث

خاللػو كصػؼ الظػاىرة  حػاكؿ الباحثػة مػفتكالتػي  .فييػا ةتجيب عف أسئمة البحث دكف تدخؿ مػف الباحثػ

مكضكع الدراسة، كتحميؿ بياناتيا، كبياف العالقة بيف مككنات كاآلراء التي تطرح حكليا، كالعمميات التي 

المػػنظـ لكصػػؼ ظػػاىرة أك  تتضػػمنيا كاآلثػػار التػػي تحػػدثيا، كىػػك أحػػد أشػػكاؿ التحميػػؿ كالتفسػػير العممػػي  

خضاعيا لمدراسات الدق ،كتحميميا ،المشكمة، كتصنيفيا  يقة بالفحص كالتحميؿ.كا 

 يدتًغ انذراست  2.  3

( 3400كالبالغ عددىـ )، جامعة القدس ىـ في  جميعالسنة األكلى طمبة مف الد راسة  تألؼ مجتمع   

ـ   الحصكؿ عمى ىذا الكشؼ مف عمادة القبكؿ  طالب كطالبة كما ىك كاضح في الممحؽ حيث ت

 2016-2015كالتسجيؿ في جامعة القدس لمعاـ الدراسي 

 انذراستػي نت   3.  3

جابة عمى السؤاؿ التػالي %، كمف خالؿ اإل6.4ارة، أم بنسبة استم (217عمى )الد راسة  عي نة اشتممت

 الدراسة.عي نة  استعراض في االستبانة، يتـ  

 ىل كانت جامعة القدس ىي الخيار الوحيد لك بعد حصولك عمى شيادة الثانوية العامة؟

% 31.8نسػبة  ف  ، كيظيػر أمتغيػر خيػار الجامعػةحسػب الد راسة  عي نة ع أفراد( تكزي1.3يبيف الجدكؿ )

 % لـ يجب.1.8% لال، كنسبة 66.4لنعـ، كنسبة 

 حسب متغير خيار الجامعةالد راسة  عي نة (: توزيع أفراد1.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى
 31.8 69 نعـ
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 66.4 144 ال
 1.8 4 لـ يجب

 

 الختيار جامعة القدس؟ ا مل األكثر تأثير * ما ىي العوا

تػػػأثير عامػػػؿ التخصػػػص حصػػػؿ عمػػػى المرتبػػػة األكلػػػى بنسػػػبة  نػػػة أف  فػػػراد العي  تبػػػيف مػػػف خػػػالؿ إجابػػػات أ

% لمعػػػدالت القبػػػكؿ، يميػػػو ترتيػػػب الجامعػػػة 01.1% لممكقػػػع الجغرافػػػي، كنسػػػبة 06.1%، كنسػػػبة 02.2

كدرجػػػة الماجسػػػتير بنسػػػبة  مسػػػتقبؿ العممػػػي  %، كمػػػف ثػػػـ ال3.2بػػػيف جامعػػػات الػػػكطف بنسػػػبة  كػػػاديمي  األ

%، كمػف ثػـ 1.2بنسػبة التعميمػي   %، يميػو عامػؿ الكػادر1.3%، يميو عامؿ سػمعة الجامعػة بنسػبة 3.9

%، يميػو المػنح 1.0%، يميو التشبيؾ الخارجي كالتبػادؿ الػدكلي بنسػبة 1.6عامؿ التدريب الميني بنسبة 

 %. 1.3الدراسية بنسبة 

 

 احسب العوامل األكثر تأثير الد راسة  عي نة أفراد (: توزيع2.3جدول )

 النسبة المئوية المستوى
 12.7 لمجامعةالجغرافي   المكقع

 13.6 التخصص
 8.1 التشبيؾ الخارجي كالتبادؿ الدكلي
 9.4 المستقبؿ العممي كدرجة الماجستير

 10.8 معدالت القبكؿ
 9.6 ترتيب الجامعة االكاديمي بيف جامعات الكطف

 8.2 التدريب الميني
 7.9 المنح الدراسية
 8.6 الكادر التعميمي
 8.9 سمعة الجامعة

 2.2 خرلعكامؿ أ
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 ؟العوامل التي تأثرت بيا بشكل سمبي بعد اخيتارك لمجامعة * ما ىي 

القسػط الدراسػي حصػؿ عمػى المرتبػة األكلػى بنسػبة نػة أف تػأثير عامػؿ فػراد العي  تبيف مف خػالؿ إجابػات أ

%، يميػو عػدـ اعتػراؼ كاعتمػاد بعػض التخصصػات مػف قبػؿ 14.4كيميو المكاصالت بنسػبة  %،15.2

%، 11.3كمػػف ثػػـ التخصػػص بنسػػبة  ،%11.4سػػرائيمية، كمػػف ثػػـ معػػدالت القبػػكؿ بنسػػبة السػػمطات اإل

% لعػػدـ 10.2% لمكقػػع الجامعػػة، كنسػػبة 10.6%، كمػػف ثػػـ نسػػبة 10.8يميػػو سػػمعة الجامعػػة بنسػػبة 

 تكفر السكف الجامعي.

 

 

 

 

 العوامل التي تأثرت بيا بشكل سمبي بعد اخيتارك لمجامعةحسب الد راسة  عي نة (: توزيع أفراد3.3جدول )

النسبة  المستوى
 المئوية

 15.2 القسط الدراسي 
 14.4 المكاصالت 

 10.2 عدـ تكفر السكف الجامعي
 13.2 عدـ اعتراؼ كاعتماد بعض التخصصات مف قبؿ السمطات االسرائيمية 

 11.4 معدالت القبكؿ
 11.3 التخصص

 10.8 سمعة الجامعة
 10.6 مكقع الجامعة
 2.9 عكامؿ اخرل 
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 ؟ي اختيارك لجامعة القدس صحيح؟ ولماذا/.ىل تعتبر4

نسػبة  ف  ، كيظيػر أمتغيػر خيػار الجامعػة صػحيححسػب الد راسة  عي نة ( تكزيع أفراد20.3يبيف الجدكؿ )

 % لـ يجب.2.8كنسبة % لال، 18% لنعـ، كنسبة 79.3

 حسب متغير خيار الجامعةالد راسة  عي نة (: تكزيع أفراد2.9جدكؿ )

 النسبة المئوية العدد المستوى
 79.3 172 نعـ
 18.0 39 ال

 2.8 6 لـ يجب
 

 سباب التالية:لأل ااختيار الجامعة كان صحيح ن  ين أوتب

 

 

 يار الجامعة صحيححسب متغير خالد راسة  عي نة (: توزيع أفراد3.5جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى
 15.7 34 التخصص

 10.7 22 الجامعة األكلى كاألفضؿ
 0.9 2 الجك الجامعي
 6.5 14 الكادر التعميمي

 2.3 5 المعدؿ
 16.6 36 قربيا مف البيت
 4.6 10 جامعة العاصمة
 2.8 6 مستكل التعميـ

 

 سباب التالية:ح لألاختيار الجامعة كان غير صحي وتبين ان
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 حسب متغير خيار الجامعة غير صحيحالد راسة  عي نة (: توزيع أفراد3.6جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى
 5.6 12 المكقع الجغرافي

 1.9 4 الكاسطة
 5. 1 سكء االدارة
 5. 1 سكء العالمات

عدـ االعتراؼ بيا في القدس 
 المحتمة

1 .5 

 5. 1 عدـ المالئمة مع عممي
 5. 1 كثرة االضرابات

 5. 1 لـ تناسب تخصصي كطمكحي
 5. 1 مجبر

 

 

 

 وصف يتغيراث انذراست  4.  3

ريحػا، % أل7.4نسبة  ف أف  متغير المحافظة كتبي  حسب الد راسة  عي نة ( تكزيع أفراد23.3يبيف الجدكؿ )

% لجنػيف، كنسػبة 0.5% لبيت لحـ، كنسبة 13.4% لمقدس، كنسبة 35.1% لمخميؿ، كنسبة 6كنسبة 

ف متغيػػر % لنػابمس. كيبػي  0.5مػف سػمفيت كقمقيميػة، كنسػػبة  % لكػػؿ  0.9% لػراـ اهلل كالبيػرة، كنسػبة 8.3

% لممخيمػػػات، 5.1% لمقػػػرل، كنسػػػبة 59.9% لسػػػكاف المدينػػػة، كنسػػػبة 31.8نسػػػبة  مكػػػاف السػػػكف أف  

% لإلنػػاث. 55.8% لمػػذككر، كنسػػبة 43.8% لغيػػر ذلػػؾ. كيبػػيف متغيػػر الجػػنس أف نسػػبة 2.8كنسػػبة 

% لمسػكف الػداخمي، كنسػبة 2.8% لمنػزؿ العائمػة، كنسػبة 85.7ف متغيػر السػكف الدراسػي أف نسػبة كيبي  

 % لغير ذلؾ.0.9% لسكف خاص، كنسبة  10.1

 .الدراسةحسب متغيرات الد راسة  عي نة (: توزيع أفراد3.7جدول )
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 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
ريحاأ المحافظة  16 7.4 

 6.0 13 الخميؿ
 35.1 76 القدس
 13.4 29 بيت لحـ
 0.5 1 جنيف
 8.3 18 راـ اهلل
 0.9 2 سمفيت
 0.9 2 قمقيمية
 0.5 1 نابمس

 31.8 69 مدينة مكاف السكف
 59.9 130 قرية
 5.1 11 مخيـ

 2.8 6 غير ذلؾ
 الجنس
 
 

 43.8 95 ذكر
 55.8 121 انثى

 85.7 186 زؿ العائمةمن السكن الدراسي  
 2.8 6 سكف داخمي
 10.1 22 سكف خاص
 9. 2 غير ذلؾ

 

 انذ راست  ػي نت ألفراداألكبديًي ت  تيؼهىيبث انخهفي  وصف   5. 3

% 32.7نسػبة  متغيػر التحصػيؿ الثػانكم أف  حسػب الد راسػة  عي نػة ( تكزيػع أفػراد24.3ف الجػدكؿ )يبي     

ف متغيػػر % لغيػػر ذلػػؾ. كيبػػي  2.8، كنسػػبة % لمصػػناعي  0.5كنسػػبة ، % لألدبػػي  63.6، كنسػػبة لمعممػػي  

ف % لغيػػػر ذلػػػؾ. كيبػػػي  3.7ة، كنسػػػبة % لمحككمي ػػػ75.1% لمخاصػػػة، كنسػػػبة 20.7نسػػػبة  المدرسػػػة أف  

% 33.6% لمتقػػػػدير الجيػػػػد، كنسػػػػبة 35.5% لمتقػػػػدير المقبػػػػكؿ، كنسػػػػبة 8.3نسػػػػبة  متغيػػػػر التقػػػػدير أف  
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كىي كما  ،متغير الكمية كالتخصص ا يضف أقدير الممتاز. كيبي  % لمت21.7، كنسبة ا لمتقدير الجيد جد

 في الجدكؿ التالي:

 حسب متغيرات الخمفية األكاديميةالد راسة  عي نة (: توزيع أفراد3.8جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 32.7 71 عممي التحصيل الثانوي

 63.6 138 ادبي
 5. 1 صناعي

 

 2.8 6 غير ذلؾ
 20.7 45 خاصة المدرسة

 75.1 163 حككمية
 3.7 8 غير ذلؾ

 8.3 18 %69.9إلى  %50مقبكؿ  التقدير
 35.5 77 %79.9إلى  %70جيد 

 33.6 73 %89.9إلى  %80جيد جدا 
 21.7 47 %.100إلى  %90ممتاز

دارة كاالقتصاداإل ةالكمي    38 17.5 
داباآل  63 29 
فصكؿ الديكأ الدعكة  2 .9 

 2.8 6 العمـك كالتكنكلكجيا
 1.4 3 بارد

 1.9 4 العمـك التربكية
 1.4 3 معيد التنمية
 22.1 48 الحقكؽ
 2.3 5 صيدلة
 5.5 12 الطب

 8.1 18 الميف الصحية
 4.6 10 اليندسة

 1.4 3 اتصاالت التخصص
حياءأ  1 .5 
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دارةإ  12 5.5 
سنافأ  4 1.8 
عالـإ  9 4.1 

 1.4 3 اقتصاد
 9. 2 الكتركني
 12.0 26 انجميزم
 2.3 5 بشرم

 5. 1 بناء مؤسسات
 5. 1 تاريخ
 5. 1 تجارم
 5. 1 تربية

 1.4 3 تربية خاصة
 4.6 10 تمريض
 5. 1 تنمكية
 5. 1 جريمة
 3.7 8 جغرافيا
 1.4 3 حاسب
 1.8 4 خدمة
 1.8 4 رياضة
 2.3 5 سياسة
 9. 2 صحة
 2.3 5 صيدلة

 1.4 3 طب بشرم
 9. 2 عربي

 1.4 3 عمـ اجتماع
 5. 1 عمـ نفس
 5. 1 عمـك تنمكية
 9. 2 فقو كتشريع
 5. 1 فنكف
 1.4 3 فيزياء
 21.7 47 قانكف
 1.8 4 قبالة
 5. 1 كمبيكتر

 2.8 6 مالية كمصرفية
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 7.8 17 محاسبة
 9. 2 مخبرم
 1.8 4 مكاد

 
  وأداته بثـبنـغ انبيـخًأسهىة  6.3 

 مف مجتمع لجمع البياناترئيسية  أداة (مرفؽ ممحؽ رقـ )االستبانة االستبانةالد راسة  تاستخدم

ىـ محددات الطمب عمى التعميـ العالي، كالكقكؼ عمى أ دبيات السابقة،لأل صمي، كبالرجكعاألالد راسة 

ثمانية  بتطكير استبانة تككنت مف  ثةالباح تقامبشكؿ ، كدراسة العكامؿ المؤثرة في جامعة  القدس 

(، كذلؾ كما يأتي (Likert Scaleعمى نمط لكيرت خماسي تركزت في االختيار مف سمـ قساـ أ

كؿ عمى عكامؿ حيث تضمف القسـ األدرم، غير مكافؽ، غير مكافؽ بشدة(، بمكافؽ بشدة، مكافؽ، ال أ)

امة عف الطمبة، يبيا، ثـ احتكل القسـ الثاني عمى معمكمات عالختيار الجامعة يجب عمى الطالب ترت

ة، ة، االجتماعي  ة، السياسي  ة، االقتصادي  عكامؿ كىي)الجغرافي   ةالذم احتكل عمى خمسثـ القسـ الثالث 

عمى تقييـ االستبانة، خير ثـ اشتمؿ القسـ األ ( فقرات لكؿ عامؿ،6سياسة الجامعة( مكزعة عمى )

 كبحضكره.  ةبكاسطة الباحثالد راسة  عي نة ك تعديالت، كزعت عمىإضافات أ ةي  كسؤاؿ مفتكح أل

 
 صذق األداة 7.3

ـ       الد راسة  التحقؽ مف صدؽ أداة قامت الباحثة بتصميـ االستبانة بصكرتيا األكلية، كمف ثـ ت
، حيث كزعت الباحثة بعرضيا عمى المشرؼ كمجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة

منيـ إبداء الرأم في فقرات االستبانة مف حيث: مدل  تطمبك  الستبانة عمى عدد مف المحكميف.ا
ضافة أم معمكمات أك ا كضكح لغة الفقرات كسالمتيا لغكي ، كمدل شمكؿ الفقرات لمجانب المدركس، كا 
ـ  تعديالت أك فقرات يركنيا مناسبة ائية، حيث إخراج االستبانة بصكرتيا الني ، ككفؽ ىذه المالحظات ت

نائب الرئيس لمشؤكف  كىـ:الدكتكر حنا عبد النكرالد راسة  أداةمف التالية أسماؤىـ بتحكيـ  ـ كؿ  اق
  كاألستاذ جياد حسف نكح ،نائبة الرئيس لشؤكف القدس صر الديفا، كالدكتكرة صفاء نةكاديمي  األ

 سناد الطمبة.لمفمسطينية إل المؤسس كالمدير التنفيذم
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لفقرات االستبانة بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف  ا التحقؽ مف صدؽ األداة أيض ـ  مف ناحية أخرل ت
ىناؾ  في جميع فقرات االستبانة كيدؿ عمى أف  إحصائي ة  كاتضح كجكد داللةمع الدرجة الكمية لألداة، 

 ف ذلؾ:بيف الفقرات. كالجداكؿ التالية تبي   اداخمي االتساق
 

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationبيرسون )نتائج معامل ارتباط (: 3.9جدول )
 العوامل الجغرافية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الر
 قم

الدالة  Rقيمة 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

1 0.724** 0.000 3 0.705** 0.000 5 0.737** 0.000 
2 0.637** 0.000 4 0.248** 0.000 6 0.153* 0.024 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 

 

 ( لمصفوفة ارتباط فقراتPearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 3.10جدول )
 مجال العوامل االقتصادية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 ئيةاإلحصا

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

1 0.594** 0.000 4 0.656** 0.000 7 0.580** 0.000 
2 0.665** 0.000 5 0.605** 0.000    
3 0.534** 0.000 6 0.639** 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 3.11جدول )
 مجال العوامل السياسية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

1 0.730** 0.000 22 0.709** 0.000 43 0.614** 0.000 
2 0.715** 0.000 23 0.647** 0.000 44 0.553** 0.000 
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( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 3.12جدول )
 مجال العوامل االجتماعية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 إلحصائيةا

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

1 0.574** 0.000 22 0.606** 0.000 43 0.738** 0.000 
2 0.145* 0.033 23 0.571** 0.000 44 0.670** 0.000 

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 3.13جدول )
 مجال سياسة الجامعة

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

1 0.599** 0.000 4 0.566** 0.000 7 0.513** 0.000 
2 0.680** 0.000 5 0.463** 0.000    
3 0.687** 0.000 6 0.314** 0.000    

 

 ثببث أداة انذراست 8.  3

 ثبات األداة، مف خالؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات، الباحثة مف التحقؽ مف تقام    

معكامؿ المؤثرة عمى الطمب للفا، ككانت الدرجة الكمية أ حسب معادلة الثبات كركنباخالد راسة  لمجاالت

داة بثبات يفي تمتع ىذه األإلى  كىذه النتيجة تشير ،(0.732عمى التعميـ العالي في جامعة القدس )

 دراسة. بأغراض ال

 خراءاث انذراستإ  9.  3

مف  تالدراسة، كبعد أف اكتممت عممية تجميع االستبياناعي نة  قامت الباحثة بتطبيؽ األداة عمى أفراد   

المسػتردة الصػالحة  تعػدد االسػتبيانا أفراد العينة بعػد إجػابتيـ عمييػا بطريقػة صػحيحة، تبػيف لمباحثػة أف  

 استبانو. (217التي خضعت لمتحميؿ اإلحصائي: )
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 أداة انذراست  10.  3

لقياس محددات الطمب عمى التعميـ مف خالؿ العكامؿ المؤثرة عمى  ةاناالستب الباحثة تاستخدم

لترتيب أىـ عكامؿ اختيار الجامعة  :كؿ: القسـ األسبعة أقساـ  مف تتككنك التعميـ في جامعة القدس 

يتككف مف  :خيركالقسـ األ معمكمات عامة عف الطمبة، :، كالقسـ الثانياقؿ تأثير األإلى  امف األكثر تأثير 

جابة عمييا حسب تتـ اإلكيندرج ستة أسئمة لكؿ منيا ك  ،رة عمى التعميـيخمسة أقساـ بالعكامؿ المث

 .(درم، غير مكافؽ، غير مكافؽ بشدةس ليكرت )مكافؽ بشدة، مكافؽ، ال أمقيا

 

 

 

 :تانًؼبندت اإلحصبئي     11. 3

ـ   تاناسػػتببعػػد جمػػع اال      ترميزىػػا )إعطائيػػا أرقامػػا معينػػة(، كذلػػؾ  كالتأكػػد مػػف صػػالحيتيا لمتحميػػؿ تػػ

جيػػػاز الحاسػػكب اآللػػي إلجػػػراء المعالجػػات اإلحصػػػائية المناسػػبة، كتحميػػػؿ إلػػى  تمييػػدا إلدخػػاؿ بياناتيػػػا

ػػػػالد راسػػػػة  البيانػػػػات كفقػػػػا ألسػػػػئمة اج ت المعالجػػػػة اإلحصػػػػائية لمبيانػػػػات باسػػػػتخر بيانػػػػات الدراسػػػػة، كقػػػػد تم 

لكػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات االسػػتبانة، كمعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف، المعياري ػػة  كاالنحرافػػاتالحسػػابي ة  المتكسػػطات

( SPSS(، كذلػػػؾ باسػػػتخداـ الػػػرـز اإلحصػػػائية )Cronbach Alphaكمعادلػػػة الثبػػػات كركنبػػػاخ ألفػػػا )

(Statistical Package For Social Sciences.) 
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 الفصل الرابع: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :نتائج الدراسة

 تًهيذ  1.  4

ما  كىك "الد راسة  إلييا الباحثة عف مكضكع تتضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي تكصم   

" كبياف أثر كؿ مف المتغيرات مف خالؿ استجابة  العوامل المؤثرة عمى الطمب عمى التعميم العالي في جامعة القدس

ـ  أفراد العينة عمى أداة الدراسة، كتحميؿ البيانات اإلحصائ ـ   ية التي ت تحديد  الحصكؿ عمييا. كحتى يت

ـ  الد راسة  عي نة درجة متكسطات استجابة أفراد  اعتماد الدرجات التالية: ت
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 مدى متوسطيا الحسابي   الدرجة

 فأقؿ 6.22 منخفضة

 2.21-6.29 متكسطة

 فأعمى 2.21 عالية

 

كذلػػؾ مػػف خػػالؿ حسػػابو عمػػى  مػػف أجػػؿ تحميػػؿ البيانػػات ككصػػؼ النتػػائج تػػـ اسػػتخداـ معامػػؿ االخػػتالؼ
(، وذلع  معن أجعل قٌعا  للتوزٌع   الوسط الحسابً إلى  االنحراف المعٌاري كنسبة )النحك التػالي 

 مدى تشتت اجابات المستجٌبٌن مقارنة بالوسط الحسابً.

 

 

 

 ت انذراستنتبئح أسئه  2.  4

 اننتبئح انًتؼهمت ببنسؤال األول  1.2.4

 ؟  عمى الطمب عمى التعميم العالي في جامعة القدسالجغرافي   ر العاملتأثيدرجة ما 
الد راسػػة  عي نػػة السػػتجابات أفػػرادالمعياري ػػة  كاالنحرافػػاتالحسػػابي ة  الباحثػػة بحسػػاب المتكسػػطات تقامػػ   

عمػى الطمػب عمػى التعمػيـ العػالي فػي الجغرافي   تأثير العامؿمجاؿ  عفاالستبانة التي تعبر  فقرات عمى

 . امعة القدسج

لمجال الد راسة  عي نة الستجابات أفرادالمعياري ة  واالنحرافاتالحسابي ة  (: المتوسطات1.4جدول )
 عمى الطمب عمى التعميم العالي في جامعة القدسالجغرافي   تأثير العامل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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الر
 قم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 23.9 1.041 4.36 ؟جدار الفصؿ العنصرم تأثرت الجامعة بىؿ  9

 36.8 1.399 3.80 مكاف سكنؾ؟ مع  الجامعةمكقع ىؿ يتناسب  0

بالنسبة لمناطؽ الضفة إليو يعتبر مكقع الجامعة سيؿ الكصكؿ ىؿ  2
 ؟الغربية كالقدس

3.52 1.198 

34 

 38.6 1.354 3.51 ؟مكقع الجامعة في بمدة أبكديس ىؿ يتالءـ  6

 42 1.383 3.29 ؟بالنسبة لمجامعة سيمة المكاصالت ىؿ تعتبر 5

 46 1.449 3.15 ؟مساحة الجامعة كالمسافة بيف الكميات مناسبةىؿ تعتبر  2

 الدرجة الكمية

 
3.6060 0.70348 19.5 

 الستجابات أفرادالمعياري ة  كاالنحرافاتالحسابي ة  يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات

 أف   عمى الطمب عمػى التعمػيـ العػالي فػي جامعػة القػدسالجغرافي   تأثير العامؿعمى مجاؿ د راسة ال عي نة

 العامػػػػػؿأف ( كىػػػػذا يػػػػػدؿ عمػػػػى 1.112( كانحػػػػػراؼ معيػػػػارم )2.21)لمدرجػػػػػة الكميػػػػةالحسػػػػابي   المتكسػػػػط

ت التفػػاك (، كىػػك قميػػؿ ممػػا يػػدؿ عمػػى 19.5تكسػػطة، كمعامػػؿ االخػػتالؼ مقػػداره )جػػاء بدرجػػة مالجغرافػػي  

 راء عمى ىذا العامؿ.كاالختالؼ المنخفض في اآل

( فقػرات جػاءت بدرجػػة 4، ك)بدرجػة عاليػػة اجاءتػتيف ( أف فقػػر 1.4كمػا كتشػير النتػائج فػػي الجػدكؿ رقػـ )

عمػػػى أعمػػػى متكسػػػط حسػػػابي " . كحصػػػمت الفقػػػرة " تػػػأثرت الجامعػػػة بجػػػدار الفصػػػؿ العنصػػػرم متكسػػػطة

الفقرات مما يدؿ عمى التفاكت كاالخػتالؼ المػنخفض كىك األقؿ بيف ( 23.9كمعامؿ اختالؼ) (4.36)

" بمتكسػػط حسػػابي  مكػػاف سػػكنؾمػػع  الجامعػػةمكقػػع يتناسػػب ، كيمييػػا فقػػرة "  فػػي اآلراء عمػػى ىػػذه الفقػػرة

مسػػاحة الجامعػػة كالمسػػافة بػػيف الكميػػات مناسػػبة " عمػػى أقػػؿ متكسػػط تعتبػػر (. كحصػػمت الفقػػرة " 3.80)

بالنسػػػػبة لمجامعػػػػة " بمتكسػػػػط حسػػػػابي  سػػػػيمة المكاصػػػػالتتبػػػػر ىػػػػؿ تع(، يمييػػػػا الفقػػػػرة " 3.15حسػػػػابي )

كىػػك األعمػػى بػػيف الفقػػرات ممػػا يػػدؿ عمػػى التفػػاكت كاالخػػتالؼ المرتفػػع ( 46كمعامػػؿ اخػػتالؼ ) (3.29)

 في اآلراء عمى ىذه الفقرة.
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 ال انثبنياننتبئح انًتؼهمت ببنسؤ  2.2.4

 ؟  العالي في جامعة القدسعمى الطمب عمى التعميم االقتصادي   تأثير العاملدرجة ما 
الد راسػػة  عي نػػة السػػتجابات أفػػرادالمعياري ػػة  كاالنحرافػػاتالحسػػابي ة  الباحثػػة بحسػػاب المتكسػػطات تقامػػ  

عمػى الطمػب عمػى التعمػيـ العػالي االقتصػادم   تػأثير العامػؿمجػاؿ  عػفاالسػتبانة التػي تعبػر  فقرات عمى

  .في جامعة القدس

لمجال الد راسة  عي نة الستجابات أفرادالمعياري ة  واالنحرافاتي ة الحساب (: المتوسطات2.4جدول )
 عمى الطمب عمى التعميم العالي في جامعة القدساالقتصادي   تأثير العامل

الر
 قم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 24.8 0.934 3.77 ىؿ ىناؾ امكانية لتقسيط الرسـك الدراسية؟ 3
 28.3 1.018 3.60 لمطمبة؟النشاطات األكاديمي ة ىؿ تساىـ  الجامعة في دعـ  5
 33.3 1.140 3.42 ىؿ ىناؾ امكانية لمحصكؿ عمى منح لمطمبة المتفكقيف؟ 2
 34.2 1.122 3.28 ىؿ تكفر الجامعة منح الستكماؿ الدراسات العميا خارج البالد؟ 6
 41.7 1.243 2.98 ة بالجامعات االخرل؟ىؿ تعتبر الرسـك الدراسية مناسبة مقارن 4
 46.4 1.309 2.82 ىؿ تكفر الجامعة القركض كالمساعدات لمطمبة المحتاجيف؟ 1
 46.6 1.151 2.47 ىؿ تكفر الجامعة فرص عمؿ لمخريجيف؟ 7

 21.7 0.69287 3.1922 الدرجة الكمية
 الستجابات أفرادالمعياري ة  نحرافاتكاالالحسابي ة  يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات

 عمػى الطمػب عمػى التعمػيـ العػالي فػي جامعػة القػدساالقتصػادم   تػأثير العامػؿمجػاؿ عمى الد راسة  عي نة

مجػػػاؿ أف ( كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى 1.505) ( كانحػػػراؼ معيػػػارم  2.96)لمدرجػػػة الكميػػػةالحسػػػابي   المتكسػػػط أف  

كىػك قميػؿ ممػا يػدؿ عمػى التفػاكت 21.7 ) ) ؿ اخػتالؼجاء بدرجػة متكسػطة، كمعامػ ةالعكامؿ االقتصادي  

 كاالختالؼ المنخفض في االراء عمى ىذا العامؿ.

( فقػػرات جػػاءت 6فقػػرة كاحػػدة جػػاءت بدرجػػة عاليػػة، ك)( أف 2.4كمػػا كتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )

ط حسػابي تقسػيط الرسػـك الدراسػية " عمػى أعمػى متكسػلامكانيػة ىنػاؾ كحصمت الفقرة "  .بدرجة متكسطة



59 

كىػػػػك األقػػػػؿ بػػػػيف الفقػػػػرات ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى التفػػػػاكت كاالخػػػػتالؼ (  24.8ك معامػػػػؿ اخػػػػتالؼ) (3.77)

األكاديمي ػػة  النشػػاطاتتسػػاىـ  الجامعػػة فػػي دعػػـ  " كيمييػػا فقػػرة ، المػػنخفض فػػي اآلراء عمػػى ىػػذه الفقػػرة

" عمػى أقػؿ  فػرص عمػؿ لمخػريجيف الجامعػة (. كحصػمت الفقػرة " تػكفر3.60) " بمتكسط حسػابي   لمطمبة

بػػيف الفقػػرات ممػػا يػػدؿ عمػػى التفػػاكت ( 646.كعمػػى أعمػػى كمعامػػؿ اخػػتالؼ ) (2.47) متكسػػط حسػػابي  

مسػاعدات لمطمبػة القػركض ك ال الجامعة ، يمييا الفقرة " تكفركاالختالؼ المرتفع في اآلراء عمى ىذه الفقرة

 (.2.82المحتاجيف " بمتكسط حسابي )

 انثبنثننتبئح انًتؼهمت ببنسؤال ا  3.2.4

 ؟  عمى الطمب عمى التعميم العالي في جامعة القدس تأثير العامل السياسي  درجة ما 
 عمػىالد راسة  عي نة الستجابات أفرادالمعياري ة  كاالنحرافاتالحسابي ة  الباحثة بحساب المتكسطات تقام 

يـ العالي في جامعة تأثير العامؿ السياسي عمى الطمب عمى التعممجاؿ  عفاالستبانة التي تعبر  فقرات

 . القدس

مجال لالد راسة  عي نة الستجابات أفرادالمعياري ة  واالنحرافاتالحسابي ة  (: المتوسطات3.4جدول )
 تأثير العامل السياسي عمى الطمب عمى التعميم العالي في جامعة القدس

الر
 قم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

مكقع الجامعة بجانب الجدار سبب رئيسي في بر ىؿ يعت 0
 ؟االنتياكات التي يمارسيا االحتالؿ

4.27 0.959 
22.5 

عمى سالمة  ااالحتالؿ لحـر الجامعة خطر  ىؿ تشكؿ انتياكات 9
 ؟الطمبة

4.15 1.005 
24.2 

في التعميمي ة  الظركؼ السياسية العامة عمى المسيرةىؿ تؤثر  5
 الجامعة؟

4.08 0.952 
23.3 

ال تخضع  Cمكقع جامعة القدس في منطقة تصنيؼ ىؿ يعتبر  2
 ؟لو أثر كبير في ممارسة االحتالؿ التعسفيةالفمسطيني ة    لمسمطة

3.87 1.159 
29.9 

 31.5 1.141 3.62 امكقع الجامعة بجانب جدار الفصؿ العنصرم عائقىؿ  يعتبر  6
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 ؟لمتعميـ
الحـر إلى  صكؿمكقع الجامعة بجانب الجدار الك ىؿ يعيؽ  2

 ؟الجامعي
3.47 1.229 

35.4 

 18.2 0.71055 3.9101 الدرجة الكمية

 الستجابات أفرادالمعياري ة  كاالنحرافاتالحسابي ة  يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات

 أف   دستأثير العامؿ السياسي عمػى الطمػب عمػى التعمػيـ العػالي فػي جامعػة القػمجاؿ عمى الد راسة  عي نة

مجػػاؿ العامػػؿ أف ( كىػػذا يػػدؿ عمػػى 1.101( كانحػػراؼ معيػػارم )2.30)لمدرجػػة الكميػػةالحسػػابي   المتكسػػط

ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى التفػػػاكت ( كىػػػك األقػػػؿ 18.2، كمعامػػػؿ اخػػػتالؼ مقػػػداره )جػػػاء بدرجػػػة عاليػػػة السياسػػػي

 كاالختالؼ المنخفض في اآلراء عمى العامؿ السياسي.

عاليػػة كفقػػرتيف جاءتػػا بدرجػػة جػػاءت بدرجػػة ( فقػػرات 4)( أف 3.4ـ )كمػػا كتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػ

مكقػػػع الجامعػػػة بجانػػػب الجػػػدار سػػػبب رئيسػػػي فػػػي االنتياكػػػات التػػػي يعتبػػػر . كحصػػػمت الفقػػػرة " متكسػػػطة

( 22.5، كعمػػى أقػؿ معامػػؿ اخػػتالؼ بمقػػدار )(4.72) يمارسػيا االحػػتالؿ " عمػػى أعمػى متكسػػط حسػػابي  

، كيمييػا  عمى التفاكت كاالختالؼ المنخفض في اآلراء عمػى ىػذه الفقػرة كىك األقؿ بيف الفقرات مما يدؿ

(. 4.15بمتكسػط حسػابي )"  عمػى سػالمة الطمبػة ااالحػتالؿ لحػـر الجامعػة خطػر  تشكؿ انتياكػاتفقرة " 

" عمػى أقػؿ متكسػط (الحػـر الجػامعيإلػى  مكقػع الجامعػة بجانػب الجػدار الكصػكؿيعيؽ  كحصمت الفقرة "

كىك األعمى بيف الفقرات مما يدؿ عمى  (35.4ى أعمى مقدار لمعامؿ االختالؼ )كعم (3.47حسابي )

مكقػع الجامعػة بجانػب جػدار يعتبػر يمييػا الفقػرة "  التفاكت كاالختالؼ المرتفع في اآلراء عمػى ىػذه الفقػرة

 (.3.62بمتكسط حسابي )"  لمتعميـ االفصؿ العنصرم عائق

 ننتبئح انًتؼهمت ببنسؤال انرابغا  1.2.4

 ؟  عمى الطمب عمى التعميم العالي في جامعة القدس تأثير العامل االجتماعي  درجة ما 
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الد راسػػة  عي نػػة السػػتجابات أفػػرادالمعياري ػػة  كاالنحرافػاتالحسػػابي ة  الباحثػػة بحسػػاب المتكسػػطات تقامػ    

مػيـ العػالي تػأثير العامػؿ االجتمػاعي عمػى الطمػب عمػى التعمجػاؿ  عػفاالسػتبانة التػي تعبػر  فقػرات عمى

  .في جامعة القدس

لمجال الد راسة  عي نة الستجابات أفرادالمعياري ة  واالنحرافاتالحسابي ة  (: المتوسطات4.4جدول )
 تأثير العامل االجتماعي عمى الطمب عمى التعميم العالي في جامعة القدس

الر
 قم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 32.1 1.145 3.57 أثرت سمعة الجامعة كالبئية المحيطة بيا عمى اختيارؾ لمجامعة؟ىؿ  6

 35.7 1.232 3.45 ؟الجامعة والتخصص  فً اختٌار هل كان لعائلت  أثر 0

كاثر عمى ممتحؽ بالتعميـ في الجامعة  عائمتؾافراد  مف  أحد ىؿ يكجد 2
 اختيارؾ ليا؟

3.24 1.456 

44.9 

 45.5 1.323 2.91 ؟الجامعة ؾعمى اختيار ؾ ىؿ أثر عمؿ كالدي 5

 47.5 1.336 2.81 ىؿ أثر دخؿ اسرتؾ عمى اختيارؾ لمجامعة ؟  2

، كاثر عمى اختيارؾ أحد االقارب اك االصدقاء يعمؿ في الجامعة ىؿ يكجد 9
 ليا؟

2.63 1.355 

51.5 

3.102 الدرجة الكمية
2 

0.7334
8 

23.6 

 الستجابات أفرادالمعياري ة  كاالنحرافاتالحسابي ة  عف المتكسطات يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر

 تػأثير العامػؿ االجتمػاعي عمػى الطمػب عمػى التعمػيـ العػالي فػي جامعػة القػدسمجػاؿ عمى الد راسة  عي نة

مجػػػاؿ أف ( كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى 1.122) ( كانحػػػراؼ معيػػػارم  2.01)لمدرجػػػة الكميػػػةالحسػػػابي   المتكسػػػط أف  

ممػػا يػػدؿ عمػػى بدرجػػة متكرسػػط  (23.6جػػاء بدرجػػة متكسػػطة كمعامػػؿ اخػػتالؼ ) ةي ػػالعكامػػؿ االجتماع

 التفاكت كاالختالؼ المتكسط في اآلراء عمى ىذه الفقرة

كحصػػمت  جميػػع الفقػػرات جػػاءت بدرجػػة متكسػػطة. أف  إلػػى  ( 4.4كمػػا كتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )

" عمػى أعمػى متكسػط حسػابي  تيػارؾ لمجامعػةأثرت سمعة الجامعػة كالبئيػة المحيطػة بيػا عمػى اخالفقرة " 

( كىػػك األقػػؿ بػػيف الفقػػرات ممػػا يػػدؿ عمػػى التفػػاكت كاالخػػتالؼ 32.1كمعامػػؿ اخػػتالؼ مقػػداره) (3.57)
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 الجامععة والتخصعص  فً اختٌار كان لعائلت  أثر ، كيمييا فقػرة " المنخفض في اآلراء عمى ىذه الفقرة

ثػر ، كأصدقاء يعمؿ في الجامعػةك األأارب قأحد األ جديك (. كحصمت الفقرة " 3.45) " بمتكسط حسابي  

( كىك األعمى بيف 51.5كمعامؿ اختالؼ مقداره) (2.63) " عمى أقؿ متكسط حسابي   عمى اختيارؾ ليا

أثػر دخػؿ ، يمييػا الفقػرة "  الفقرات مما يػدؿ عمػى التفػاكت كاالخػتالؼ المرتفػع فػي اآلراء عمػى ىػذه الفقػرة

 (.2.81) " بمتكسط حسابي  عة اسرتؾ عمى اختيارؾ لمجام

 ننتبئح انًتؼهمت ببنسؤال انخبيسا  1.2.4

 ؟  تأثير عامل سياسة الجامعة عمى الطمب عمى التعميم العالي في جامعة القدسدرجة ما 
الد راسػػة  عي نػػة السػػتجابات أفػػرادالمعياري ػػة  كاالنحرافػػاتالحسػػابي ة  الباحثػػة بحسػػاب المتكسػػطات تقامػػ   

تأثير عامؿ سياسة الجامعة عمى الطمب عمى التعميـ العالي مجاؿ  عفتبانة التي تعبر االس فقرات عمى

 . في جامعة القدس

 

مجال لالد راسة  عي نة الستجابات أفرادالمعياري ة  واالنحرافاتالحسابي ة  (: المتوسطات5.4جدول )
 تأثير عامل سياسة الجامعة عمى الطمب عمى التعميم العالي في جامعة القدس

الر
 قم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 28.4 1.092 3.84 في الجامعة؟ التخصصات كالكميات كأنماط التعميـفي تنكع ىؿ يكجد  5

 30.8 1.133 3.68 ىؿ تقـك الجامعة باستقطاب الطمبة مف خالؿ معدالت قبكؿ متدنية؟ 2

 33.4 1.182 3.54 عمى اختيارؾ ليا؟ة األكاديمي   سمعة الجامعةىؿ أثرت  2

ىؿ سمعت عف سياسة الجامعة مف مصادر االعالـ المختمفة )نشرات ،  0
 مجالت ،صحؼ ، مكاقع الكتركنية(؟

3.49 1.218 
34.9 

 35.3 1.191 3.37 ؟سمعت عف انجازات الجامعة البحثيةىؿ  6

 31.3 1.047 3.34 ؟المجتمع المحميإلى  تمتد نشاطات الجامعةىؿ  9
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 41.2 1.330 3.23 ؟تكفر الجامعة قاعات دراسية كاسعة كمناسبةىؿ  7

 18.3 0.64081 3.4990 الدرجة الكمية

 الستجابات أفرادالمعياري ة  كاالنحرافاتالحسابي ة  يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات

طمػػب عمػػى التعمػػيـ العػػالي فػػي جامعػػة تػػأثير عامػػؿ سياسػػة الجامعػػة عمػػى المجػػاؿ عمػػى الد راسػػة  عي نػػة

أف ( كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى 1.536( كانحػػػراؼ معيػػػارم )2.93)لمدرجػػػة الكميػػػةالحسػػػابي   المتكسػػػط أف القػػػدس

( مما يػدؿ عمػى 18.3كمعامؿ اختالؼ مقداره)جاء بدرجة متكسطة، تأثير عامؿ سياسة الجامعة مجاؿ 

 التفاكت كاالختالؼ المتكسط في اآلراء عمى ىذه الفقرة

جػػاءت بدرجػػة (فقػػرات 5فقػػرتيف جاءتػػا بدرجػػة عاليػػة، ك)( أف 5.4مػػا كتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )ك

" عمػػى فػػي الجامعػػة  التخصصػػات كالكميػػات كأنمػػاط التعمػػيـفػػي تنػػكع يكجػػد . كحصػػمت الفقػػرة " متكسػػطة

مػى ( كىػك األقػؿ بػيف الفقػرات ممػا يػدؿ ع28.4كمعامػؿ اخػتالؼ مقػداره) (3.84) أعمى متكسػط حسػابي  

تقـك الجامعة باسػتقطاب الطمبػة ، كيمييا فقرة "  التفاكت كاالختالؼ المنخفض في اآلراء عمى ىذه الفقرة

تػػكفر الجامعػػة قاعػػات  (. كحصػػمت الفقػػرة "3.68) بمتكسػػط حسػػابي  "  مػػف خػػالؿ معػػدالت قبػػكؿ متدنيػػة

( كىك األعمػى 41.2كمعامؿ اختالؼ مقداره) (3.23) " عمى أقؿ متكسط حسابي   دراسية كاسعة كمناسبة

، يمييػا الفقػرة " تمتػد  بيف الفقػرات ممػا يػدؿ عمػى التفػاكت كاالخػتالؼ المرتفػع فػي اآلراء عمػى ىػذه الفقػرة

 (.3.34) " بمتكسط حسابي   المجتمع المحمي  إلى  نشاطات الجامعة

ـ   القدس،  لمعكامؿ المؤثرة عمى الطمب عمى التعميـ العالي في جامعةالحسابي ة  حساب المتكسطات كت

 كىي كمايمي:

مجاالت لالد راسة  عي نة الستجابات أفرادالمعياري ة  واالنحرافاتالحسابي ة  (: المتوسطات6.4جدول )
 عمى الطمب عمى التعميم العالي في جامعة القدس العوامل المؤثرة
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 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 19.5 0.70348 3.6060 العامؿ الجغرافي   0

 21.7 0.69287 3.1922 العامؿ االقتصادم   6

 18.2 0.71055 3.9101 العامؿ السياسي   2

 23.6 0.73348 3.1022 العامؿ االجتماعي   9

 18.3 0.64081 3.4990 عامؿ سياسة الجامعة 5

 11.4 0.39438 3.4546 الدرجة الكمية

 الستجابات أفرادالمعياري ة  كاالنحرافاتالحسابي ة  المتكسطاتيالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف 

 مجاالت العكامؿ المؤثرة عمى الطمب عمى التعميـ العالي في جامعة القدس أف  عمى الد راسة  عي نة

كمف ثـ عامؿ سياسة الجغرافي   كيميو العامؿ العامؿ السياسي حصؿ عمى أعمى متكسط حسابي  

معامؿ االختالؼ بالنسبة كمف ثـ العامؿ االجتماعي، كما يتضح تصادم  االق الجامعة، يميو العامؿ

األعمى بيف الفقرات مما يدؿ عمى التفاكت كاالختالؼ ( ك ىك 23.6لمعامؿ االجتماعي بمقدار )

معامؿ إلى ضافة باإل جابات فيما يخص الطمبة،، كتشتت اإلالمرتفع في اآلراء عمى ىذه الفقرة

ا يدؿ عمى التفاكت كاالختالؼ المنخفض ( مم  18.2كىك األقؿ بمقدار ) ،ي  االختالؼ لمعامؿ السياس

 الطمبة. جابات فيما يخص  ، كىذا يعني عمى عدـ تشتت اإلفي اآلراء عمى ىذه الفقرة

، ، االجتماعي  ، السياسي  ، االقتصادي  )الجغرافي   معامل:لة: يوجد تأثير الرئيسي  الد راسة  فرضية

 في جامعة القدس.ب عمى التعميم العالي في الطم سياسة الجامعة(

ـ   باستخداـ تحميؿ الد راسة  اختبار كجكد فركؽ ذاتية بيف مككنات كؿ مجاؿ مف مجاالت بداية, ت

 (عمى النحك التالي:One Way ANOVAالتبايف األحادم)
، االقتصادي   معامل:ل (One Way ANOVAتحميل التباين األحادي)اختبار  (7.4جدول ) ، )الجغرافي 

، سياسة الجامعة( ، االجتماعي   في جامعة القدسفي الطمب عمى التعميم العالي  السياسي 

 مصدر التبايف المجاؿ
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

مستكل الداللة 
 اإلحصائية
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 العامؿ الجغرافي  
 0.000 5.906 1.429 46 65.750 بيف المجمكعات

 0.242 170 41.146 جمكعاتداخؿ الم
 216 106.896 المجمكع

 العامؿ االقتصادم  
 0.000 5.833 1.380 46 63.477 بيف المجمكعات

 0.237 170 40.219 داخؿ المجمكعات
 216 103.695 المجمكع

 العامؿ السياسي  
 0.000 5.147 1.380 46 63.478 بيف المجمكعات

 0.268 170 45.575 داخؿ المجمكعات
 216 109.053 المجمكع

 العامؿ االجتماعي  
 0.000 4.214 1.346 46 61.911 بيف المجمكعات

 0.319 170 54.296 داخؿ المجمكعات
 216 116.208 المجمكع

عامؿ سياسة 
 الجامعة

 0.000 11.022 1.444 46 66.426 بيف المجمكعات
 0.131 170 22.272 داخؿ المجمكعات

 216 88.699 المجمكع

 الدرجة الكمية
 0.000 7.219 0.740 18 13.311 بيف المجمكعات

 0.102 198 20.284 داخؿ المجمكعات
 216 33.595 المجمكع

بيف متكسطات اآلراء إحصائيًّا  كمف خالؿ نتائج الجدكؿ السابؽ يتضح كجكد فركؽ ذاتية دالة

(, كما يتضح كجكد 0000كىك أقؿ مف  00000)مستكل الداللة : افي  لمفقرات المككنة لمعامؿ الجغر 

:  بيف متكسطات اآلراء لمفقرات المككنة لمعامؿإحصائيًّا  فركؽ ذاتية دالة )مستكل الداللة االقتصادم 

بيف متكسطات اآلراء إحصائيًّا  (. كما يتضح كجكد فركؽ ذاتية دالة0000كىك أقؿ مف  00000

 (، كجكد فركؽ ذاتية دالة0000كىك أقؿ مف  00000)مستكل الداللة  :امؿ السياسي  لمفقرات المككنة لمع

كىك أقؿ  00000)مستكل الداللة  :بيف متكسطات اآلراء لمفقرات المككنة لمعامؿ االجتماعي  إحصائيًّا 

بيف متكسطات اآلراء لمفقرات المككنة لمعامؿ سياسة إحصائيًّا  (، كجكد فركؽ ذاتية دالة0000مف 

إحصائيًّا  (، كأخيرا يتضح كجكد فركؽ ذاتية دالة0000كىك أقؿ مف  00000)مستكل الداللة  :الجامعة

في جامعة في الطمب عمى التعميـ العالي بيف متكسطات اآلراء لمفقرات المككنة لمتغير تأثير العكامؿ 

 (.0000كىك أقؿ مف  00000القدس )مستكل الداللة 
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بقة تـ استخداـ أسمكب تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد بناءن الساالفرضي ة  كمف أجؿ فحص

 عمى نمكذج االنحدار اآلتي:

  نمكذج االنحدار: 

 *العامؿβ2+ الجغرافي   *العامؿβ0  +β1 الطمب عمى التعميـ العالي في جامعة القدس =

* مكاف β6+ * سياسة الجامعة   β5+ * العامؿ االجتماعي  β4+  *العامؿ السياسي  β3+ االقتصادم  

 .eسكف الدراسي+ ال*β8+  الجنس*β7السكف + 

 حيث:

β0, β1 ,β2 ,β3,β4,β5, β6 ,β7 ,β8  ,ىي ثكابت كتمثؿ معامالت نمكذج االنحدار الخطي

 : حد الخطأ.eك

   كالجدكؿ اآلتي يكضح نتائج تحميؿ االنحدار كتقدير النمكذج: 

 

 

، )الجغ معامل:ل نتائج معامالت االنحدار (8.4جدول ) ، االجتماعي  ، السياسي  ، االقتصادي  رافي 
 في جامعة القدسفي الطمب عمى التعميم العالي  (، مكان السكن، الجنسسياسة الجامعة

الخطأ المعياري  Betaمعامل  النموذج
S.E 

 المعامل المعياري
S.C 

 قيمة اختبار )ت(
T 

مستوى الداللة 
 .Sigاإلحصائية 

 0.085 1.731-  0.045 0.078- ثابت االنحدار

 0.000 29.314 0.335 0.007 0.197 العامؿ الجغرافي  

 0.000 34.999 0.406 0.007 0.241 العامؿ االقتصادم  

 0.000 22.941 0.263 0.007 0.152 العامؿ السياسي  

 0.000 30.873 0.353 0.006 0.197 العامؿ االجتماعي  

 0.000 30.616 0.368 0.008 0.236 عامؿ سياسة الجامعة

 0.838 0.204- 0.002- 0.007 0.001- مكاف السكف

 0.340 0.956- 0.011- 0.009 0.009- الجنس

 0.650 0.455 0.005 0.007 0.003 السكف الدراسي

 0.470(=R2, معامؿ التحديد)0.686(=Rمعامؿ االرتباط بيرسكف)
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 123.87 ,1sig.=0.00(=Fقيمة )

 ليالطمب عمى التعميم العاالمتغير التابع: 

 كبعد عممية التقدير, نتج نمكذج معادلة االنحدار المقدرة كىي: 

 *العامؿ0.377+  رفي  العامؿ الجغ *0.197 - 0.078الطمب عمى التعميـ العالي =

عامؿ ال*  0.197+ * العامؿ السياسي  00201+  *العامؿ السياسي  0.229+ االقتصادم  

 *0.003+  الجنس*0.009 -السكف  *مكاف0.001 -*سياسة الجامعة 0.236+  االجتماعي  

 السكف الدراسي.

( دالة إحصائيا)مستكل الداللة أقؿ مف Fكيالحظ مف نتائج الجدكؿ السابؽ بأف قيمة ؼ)

ا يدؿ عمى كجكد تطابؽ بيف نمكذج االنحدار الخطي صالح في تفسير البيانات ( مم  1.15

كىك القدرة التفسيرية لمنمكذج مما  1.911(=R2كأف معامؿ التحديد)الد راسة  كالمتغيرات التي دخمت

يدؿ عمى أف المتغيرات المستقمة التي دخمت النمكذج قادرة عمى تفسير التغير في المتغير التابع 

ـ  21.2بنسبة  دراستيا أك إدخاليا في نمكذج االنحدار.  % كباقي التفسير يرجع لعكامؿ أخرل لـ يت

 (Multicolinearity) اكؿ الترابط الخطيكما تـ فحص خمك نمكذج االنحدار المقدر مف مش

 كالتكزيع الطبيعي لحد الخطأ كثبات التبايف لو.( 9)جميع قيـ معامالت تضخـ التبايف أقؿ مف 

ات التالية لتأثير العوامل عمى الطمب عمى التعميم العالي في جامعة القدس  يعزى وتم فحص الفرضي  
 لمتغير مكان السكن، والجنس، والسكن الجامعي.

 األولى: الفرضي ة  نتائج

ــة إحصــائي ة  توجــد فــروق ذاتال  " ــةدالل ــد مســتوى الدالل ــى  (α ≥ 0.05) عن ــأثير العوامــل عم فــي ت

 " مكان السكنالطمب عمى التعميم العالي في جامعة القدس  يعزى لمتغير 

تػػػأثير  عمػػػىالد راسػػػة  عي نػػػة أفػػػرادالسػػػتجابة الحسػػػابي ة  تػػػـ حسػػػاب المتكسػػػطات الثالثػػػةالفرضػػػي ة  لفحػػػصك 

 . مكاف السكفالعكامؿ عمى الطمب عمى التعميـ العالي في جامعة القدس  يعزل لمتغير 
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تأثير لالد راسة  عي نة الستجابة أفرادالمعياري ة  واالنحرافاتالحسابي ة  المتوسطات (:9.4)جدول 
 مكان السكنالعوامل عمى الطمب عمى التعميم العالي في جامعة القدس  يعزى لمتغير 

 ا نحراف المعٌاري المتوسط الحسابً العدد مكان السكن المجال

 0.71724 3.5556 69 مدينة العامؿ الجغرافي  

 0.69613 3.5808 130 قرية

 0.50151 3.9394 11 مخيـ

 0.34960 4.3333 6 غير ذلؾ

 0.65945 3.2402 69 مدينة العامؿ االقتصادم  

 0.70152 3.1714 130 قرية

 0.76155 3.3247 11 مخيـ

 0.81190 2.7857 6 غير ذلؾ

 0.63432 3.9976 69 مدينة العامؿ السياسي  

 0.67979 3.8795 130 قرية

 1.08781 4.0000 11 مخيـ

 1.27657 3.4444 6 غير ذلؾ

 0.74838 3.0918 69 مدينة العامؿ االجتماعي  

 0.72165 3.0833 130 قرية

 0.87386 3.3485 11 مخيـ

 0.69655 3.2222 6 غير ذلؾ

 0.56295 3.5197 69 مدينة عامؿ سياسة الجامعة

 0.64215 3.4978 130 قرية

 0.93559 3.5584 11 مخيـ

 0.95476 3.1905 6 غير ذلؾ

 0.37313 3.4746 69 مدينة الدرجة الكلٌة

 0.38671 3.4358 130 قرية

 0.56119 3.6222 11 مخيـ

 0.48791 3.3698 6 غير ذلؾ

تػأثير العكامػؿ عمػى الطمػب عمػى التعمػيـ العػالي كجكد فركؽ ظاىرية فػي  (709)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 

 تػػػـ اسػػػتخداـ تحميػػػؿ التبػػػايف ، كلمعرفػػػة داللػػػة الفػػػركؽمكػػػاف السػػػكففػػػي جامعػػػة القػػػدس  يعػػػزل لمتغيػػػر 

 (:01.9كما يظير في الجدكؿ رقـ ) (one way ANOVA)األحادم  
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في تأثير العوامل عمى العينة  أفرادالستجابة األحادي   ائج اختبار تحميل التبايننت: (10.4)لجدو
 مكان السكنالطمب عمى التعميم العالي في جامعة القدس  يعزى لمتغير 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 3.264 1.549 3 4.648 ف المجمكعاتبي العامؿ الجغرافي  
 

0.022 
 0.475 212 100.621 داخؿ المجمكعات 

 215 105.268 المجمكع 
العامؿ 

 االقتصادم  
 0.968 0.466 3 1.399 بيف المجمكعات

 
0.409 

 0.482 212 102.152 داخؿ المجمكعات 
 215 103.551 المجمكع 

 1.348 0.680 3 2.040 تبيف المجمكعا العامؿ السياسي  
 

0.260 
 0.505 212 106.954 داخؿ المجمكعات 

 215 108.994 المجمكع 
العامؿ 

 االجتماعي  
 0.495 0.269 3 0.807 بيف المجمكعات

 
0.686 

 0.544 212 115.328 داخؿ المجمكعات 
 215 116.135 المجمكع 

عامؿ سياسة 
 الجامعة

 0.513 0.213 3 0.640 بيف المجمكعات
 

0.674 
 0.415 212 88.054 داخؿ المجمكعات 

 215 88.694 المجمكع 
 0.908 0.142 3 0.425 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 
0.438 

 0.156 212 33.099 داخؿ المجمكعات 
 215 33.524 المجمكع 

مف مستكل الداللة  أكبر( كىي 0.438)( كمستكل الداللة 0.908يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

(α ≥ 0.05  أم أن ) في تأثير العكامؿ عمى الطمب عمى التعميـ العالي  إحصائيًّا  تكجد فركؽ دالةال و

، ككذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ العامؿ الجغرافي   مكاف السكف،في جامعة القدس  يعزل لمتغير 

 الثالثة. فرضي ة ال قبكؿكبذلؾ تـ ككانت الفركؽ صالح غير ذلؾ. 

  الثانيةالفرضي ة  نتائج
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ــة إحصــائي ة  توجــد فــروق ذاتال  " ــةدالل ــد مســتوى الدالل ــى  (α ≥ 0.05) عن ــأثير العوامــل عم فــي ت

 " الجنسالطمب عمى التعميم العالي في جامعة القدس  يعزى لمتغير 

 عي نػػػة أفػػػرادسػػػتجابة الالحسػػػابي ة  المتكسػػػطاتك حسػػػاب نتػػػائج اختبػػػار "ت" ب الثانيػػػةالفرضػػػي ة  حػػػصتػػػـ ف

 . الجنسلمتغير  تأثير العكامؿ عمى الطمب عمى التعميـ العالي في جامعة القدس  حسب فيالد راسة 

تأثير العوامل عمى في  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:11.4جدول )
 الجنسمتغير  الطمب عمى التعميم العالي في جامعة القدس  حسب

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 1.130 1.021 0.73725 3.6193 95 ذكر العامؿ الجغرافي  

 0.67185 3.6061 121 انثى

 1.001 0.215 0.71374 3.1053 95 ذكر العامؿ االقتصادم  

 0.67351 3.2574 121 انثى

 1.156 0.352 0.75832 3.8035 95 ذكر العامؿ السياسي  

 0.66439 3.9959 121 انثى

 1.331 1.116 0.79826 3.1035 95 ذكر العامؿ االجتماعي  

 0.68457 3.1033 121 انثى

عامؿ سياسة 
 الجامعة

 1.566 1.290 0.68937 3.4677 95 ذكر

 0.60451 3.5242 121 انثى

 1.099 0.921 0.41575 3.4115 95 ذكر الدرجة الكمية

 0.37575 3.4907 121 انثى

(، أم 1.099(، كمستكل الداللة )0.921يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

تعزل لمتغير تأثير العكامؿ عمى الطمب عمى التعميـ العالي في جامعة القدس  و ال تكجد فركؽ في أن  

 الثانية. الفرضي ة  قبكؿ ـ  ، ككذلؾ لممجاالت. كبذلؾ تالجنس

 الثالثةالفرضي ة  نتائج
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ــة إحصــائي ة  توجــد فــروق ذاتال  " ــةدالل ــد مســتوى الدالل ــى  (α ≥ 0.05) عن ــأثير العوامــل عم فــي ت

 " السكن الدراسيالطمب عمى التعميم العالي في جامعة القدس  يعزى لمتغير 

ـ   الثالثػػػةالفرضػػػي ة  لفحػػػصك  تػػػأثير  عمػػػىالد راسػػػة  عي نػػػة أفػػػرادسػػػتجابة الالحسػػػابي ة  حسػػػاب المتكسػػػطات تػػػ

 . السكف الدراسيالعكامؿ عمى الطمب عمى التعميـ العالي في جامعة القدس  يعزل لمتغير 

تأثير لالد راسة  عي نة الستجابة أفرادالمعياري ة  واالنحرافاتالحسابي ة  المتوسطات (:12.4)جدول 
 السكن الدراسيعة القدس  يعزى لمتغير العوامل عمى الطمب عمى التعميم العالي في جام

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد السكن الدراسي المجال
 0.69459 3.6165 186 منزؿ العائمة العامؿ الجغرافي  

 0.53748 3.6667 6 سكف داخمي
 0.81151 3.5379 22 سكف خاص
 0.70711 3.8333 2 غير ذلؾ

 0.70240 3.1989 186 لعائمةمنزؿ ا العامؿ االقتصادم  
 0.35857 3.2143 6 سكف داخمي
 0.70717 3.1623 22 سكف خاص
 0.70711 2.6429 2 غير ذلؾ

 0.68382 3.9471 186 منزؿ العائمة العامؿ السياسي  
 0.51370 4.2500 6 سكف داخمي
 0.78939 3.6061 22 سكف خاص
 1.76777 2.9167 2 غير ذلؾ

 0.71989 3.0708 186 منزؿ العائمة ماعي  العامؿ االجت
 0.70251 3.3611 6 سكف داخمي
 0.84601 3.2273 22 سكف خاص
 0.47140 4.0000 2 غير ذلؾ

 0.67087 3.5084 186 منزؿ العائمة عامؿ سياسة الجامعة
 0.54958 3.5714 6 سكف داخمي
 0.41271 3.4026 22 سكف خاص
 0.30305 3.5000 2 غير ذلؾ

 0.39391 3.4612 186 منزؿ العائمة الدرجة الكمية
 0.46663 3.5990 6 سكف داخمي
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 0.39934 3.3807 22 سكف خاص
 0.33146 3.3594 2 غير ذلؾ

تأثير العكامؿ عمى الطمب عمى التعميـ العػالي كجكد فركؽ ظاىرية في  (2109)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 

ـ   ، كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽف الدراسػػيالسػػكفػػي جامعػػة القػػدس  يعػػزل لمتغيػػر   اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف تػػ

 (:02.9كما يظير في الجدكؿ رقـ ) (one way ANOVA)األحادم  

في تأثير العوامل عمى العينة  أفرادالستجابة األحادي   نتائج اختبار تحميل التباين: (13.4)لجدو
 السكن الدراسير الطمب عمى التعميم العالي في جامعة القدس  يعزى لمتغي

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.162 0.080 3 0.241 بيف المجمكعات العامؿ الجغرافي  
 

0.922 
 0.495 212 105.028 داخؿ المجمكعات 

 215 105.268 المجمكع 
 0.435 0.211 3 0.634 المجمكعات بيف العامؿ االقتصادم  

 
0.728 

 0.485 212 102.917 داخؿ المجمكعات 
 215 103.551 المجمكع 

 3.366 1.652 3 4.955 بيف المجمكعات العامؿ السياسي  
 

0.020 
 0.491 212 104.038 داخؿ المجمكعات 

 215 108.994 المجمكع 
 1.581 0.847 3 2.542 بيف المجمكعات العامؿ االجتماعي  

 
0.195 

 0.536 212 113.594 داخؿ المجمكعات 
 215 116.135 المجمكع 

 0.202 0.084 3 0.253 بيف المجمكعات عامؿ سياسة الجامعة
 

0.895 
 0.417 212 88.441 داخؿ المجمكعات 

 215 88.694 المجمكع 
 0.576 0.090 3 0.271 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 
0.631 

 0.157 212 33.253 داخؿ المجمكعات 
 215 33.524 المجمكع 

مف مستكل الداللة  أكبر( كىي 0.631( كمستكل الداللة )0.476لمدرجة الكمية) ؼ   قيمة يالحظ أف   

(α ≥ 0.05  أم أن ) لعالي في تأثير العكامؿ عمى الطمب عمى التعميـ ا إحصائيًّا  تكجد فركؽ دالةال و
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، ككذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ العامؿ السياسي   السكف الدراسي،في جامعة القدس يعزل لمتغير 

ـ  ككانت الفركؽ لصالح السكف الداخمي.   الثالثة. الفرضي ة  قبكؿ كبذلؾ ت

 تبنتمييى االستب  4.  3

نسػػػػبة  ف  ظيػػػػر أة، كيانمتغيػػػػر كقػػػػت االسػػػػتبحسػػػػب الد راسػػػػة  عي نػػػػة ( تكزيػػػػع أفػػػػراد14.4يبػػػػيف الجػػػػدكؿ )

. كيبػػيف متغيػػر ا % كػػاف مناسػػب60.4، كنسػػبة  % طػػكيال22.1، كنسػػبة ا % كػػاف طػػكيال جػػد17.52

% لسػيمة، كنسػبة 49.3، كنسػبة ا % لسػيمة جػد37.3طبيعة المغة المستخدمة فػي االسػتبياف أف نسػبة 

ة نسػػػػب % صػػػػعبة. كيبػػػيف متغيػػػػر درجػػػػة كضػػػكح األسػػػػئمة أف  2.3مػػػا، كنسػػػػبة  حػػػػد  إلػػػػى  % سػػػيمة11.1

 % سيئة. 3.7% متكسطة، كنسبة 12% لعالية، كنسبة 53.9، كنسبة ا % عالية جد29.5

 

 

 .االستبانة تقييمتوزيع أفراد عي نة الد راسة حسب (: 14.4جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى   المتغير
 17.5 38 طكيال جدا ف كقتاةااحتاج منؾ االستب

 22.1 48 طكيال
 60.4 131 مناسبا

 37.3 81 سيمة جدا المغة المستخدمة في االستبانة
 49.3 107 سيمة

 11.1 24 حد ماإلى  سيمة
 2.3 5 صعبة

 29.5 64 عالية جدا األسئمة كضكح درجة
 53.9 117 عالية
 12.0 26 متكسطة
 3.7 8 سيئة
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 انفصم انخبيس :اننتبئح وانتىصيبث

 أسئمة الدراسةمناقشة النتائج المتعمقة ب

 مناقشة النتائج المتعمقة بفروض الدراسة

 التوصيات
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 امسالفصل الخ

_________________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 النتائج والتوصيات

ة في الطمب عمى التعميـ التي بحثت في العكامؿ المؤثر الد راسة  مناقشة نتائجإلى  ييدف ىذا الفصل
 .العالي في جامعة القدس
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مناقشة النتائج المتعمقة  ةحاكؿ الباحثتعمى مجمكعة مف األسئمة كالفركض، كسالد راسة  كقد اشتممت
 بيا.

 ينبلشت اننتبئح انًتؼهمت ببسئهت انذراست 5.1

 ينبلشت اننتبئح انًتؼهمت ببنسؤال األول: 5.1.1

 ؟  عمى الطمب عمى التعميم العالي في جامعة القدسالجغرافي   لعاملدرجة تأثير اما والذي نصو: 
ـ    :كىيالجغرافي   ستة أسئمة أثرت بالعامؿإلى  تجزئتو لالجابة عف السؤاؿ مف كجية نظر الطمبة ت

المكقع بالنسبة لبمدة ك المكقع بالنسبة لمكاف السكف، سيكلة المكاصالت، ك )جدار الفصؿ العنصرم، 
كيتضح مف نتائج  ،المسافة بيف الكميات(ك ع بالنسبة لمناطؽ الضفة الغربية كالقدس، المكقك أبكديس، 
نسبة متكسطة، مف ىنا كىي   (0.473) كانحراؼ معيارم   ، (3.60الدرجة الكمية بمغت ) ف  أالتحميؿ 

 أثرت في معدالت قبكؿ الطمبة بيذه النسبة كخاصة فيما يتعمؽالجغرافي ة   العكامؿ ف  إيمكف القكؿ 
فو كىذا ما يعكس األثر الذم خم   ،(4.36) الذم أثر بأعمى متكسط حسابي   بجدار الفصؿ العنصرم  

 جدار الفصؿ العنصرم مف انتياكات بحؽ التعميـ كحرية التنقؿ  لمطمبة.

ة المؤثرة في معدالت قبكؿ الطمبة لمجامعة بالنسبة العكامؿ الجغرافي   كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف  
ضافة باإل عيا الجغرافي  ارتبط بشكؿ مباشر بمكقع الجامعة بالقرب مف جدار الفصؿ العنصرم،لمكق

فيا في التفريؽ بيف الكميات خاصة فيما يتعمؽ بفصؿ الكميات داخؿ كخارج إلى المسافة التي خم  
 الجدار، األمر الذم جعؿ العكامؿ الجغرافي ة  متكسطا نسبيا.

قباؿ ( التي ناقشت أثر العامؿ الجغرافي  كعالقتو باإل2009،خركفآجي ك كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )
 عمى التعميـ كانعكاس ذلؾ بالطمب عمى الجامعات 

أحد أىـ المؤثرات عمى معدالت قبكؿ الطمبة خالؿ  ة تعد  العكامؿ الجغرافي   ف  إ :مف ىنا يمكف القكؿ
يجاد الحمكؿ البديمة لمكصؿ بيف أفرع إمكانية ا  ة، ك السنكات، في حاؿ تكافرىا بعيدا عف المؤثرات الخارجي  

 الكميات لتحقيؽ أعمى طمب لمتعميـ.

معامؿ االختالؼ بالنسبة كباالطالع عمى اجابات المبحكثيف كفيما يخص تحميؿ التبايف، فقمد كاف 
األعمى بيف الفقرات مما يدؿ عمى التفاكت كاالختالؼ ( ك ىك 23.6لمعامؿ االجتماعي بمقدار )
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ع في اآلراء ، كتشتت اإلجابات فيما يخص الطمبة، باإلضافة إلى معامؿ االختالؼ لمعامؿ المرتف
، كىك األقؿ بمقدار ) ، كىذا اكت كاالختالؼ المنخفض في اآلراء( مم ا يدؿ عمى التف18.2السياسي 

 عدـ تشتت اجابات الطمبةكتعزك الباحثة ، يعني عمى عدـ تشتت اإلجابات فيما يخص  الطمبة
 بسبب االعتداءات اإلسرائيمي ة بحؽ الجامعة خاصة في اآلكنة األخيرة. ص العامؿ السياسيبخصك 

باختبار كجكد فركؽ ذاتية بيف مككنات كؿ بعد مف أبعاد الدراسة باستخداـ تحميؿ  ةكعند قياـ الباحث
ث (اتضح كجكد فركؽ ذاتية بيف متكسطات آراء المبحكثيف، حيOne Way Anovaالتبايف األحادم )

: )مستكل اتضح كجكد  ذاتية دالة إحصائيًّا بيف متكسطات اآلراء لمفقرات المككنة لمعامؿ الجغرافي 
(, كما يتضح كجكد فركؽ ذاتية دالة إحصائيًّا بيف متكسطات اآلراء 0.05كىك أقؿ مف  0.000الداللة 

: )مستكل الداللة  . كما يتضح كجكد (0.05كىك أقؿ مف  0.000لمفقرات المككنة لمعامؿ االقتصادم 
: )مستكل الداللة  فركؽ ذاتية دالة إحصائيًّا بيف متكسطات اآلراء لمفقرات المككنة لمعامؿ السياسي 

(، كجكد فركؽ ذاتية دالة إحصائيًّا بيف متكسطات اآلراء لمفقرات المككنة 0.05كىك أقؿ مف  0.000
: )مستكل الداللة  كجكد فركؽ ذاتية دالة إحصائيًّا  (،0.05كىك أقؿ مف  0.000لمعامؿ االجتماعي 

كىك أقؿ مف  0.000بيف متكسطات اآلراء لمفقرات المككنة لمعامؿ سياسة الجامعة: )مستكل الداللة 
(، كأخيرا يتضح كجكد فركؽ ذاتية دالة إحصائيًّا بيف متكسطات اآلراء لمفقرات المككنة لمتغير 0.05

كىك أقؿ مف  0.000ي جامعة القدس )مستكل الداللة ففي الطمب عمى التعميـ العالي تأثير العكامؿ 
، كىذا كمف أجؿ فحص الفرضي ة السابقة تـ استخداـ أسمكب تحميؿ االنحدار الخطي المتعدد(، 0.05

يدؿ عمى اف متكسطات االجابات لممستجيبيف غير متساكية فيي تشير الى كجكد تبايف بمعنى اخر، 
 رات أعاله.تختمؼ اراء المبحكثيف في كؿ مف المتغي

كحسب قيمة معامؿ التحديد، كبناء عمى قدرة المتغيرات المستقمة عمى التأثير في المتغير التابع، بمغت 
جى ، كىذه النسبة مقبكلة حسب الدراسات السابقة كالتي تتفؽ مع دراسة )%47ما نسبتو 
 تصادية،( ، في تأثير العكامؿ االق2011)محمد،  (،2009، ك)اميف كاخركف، (2009كاخركف،

 الجغرافية، عامؿ سياسة الجامعة، فيما يخص بتأثيرىا عمى الطمب عمى التعميـ.

 ينبلشت اننتبئح انًتؼهمت ببنسؤال انثبني  5.1.2

 ؟  عمى الطمب عمى التعميم العالي في جامعة القدساالقتصادي   درجة تأثير العاملما والذي نصو: 



78 

االقتصادم   سبعة أسئمة أثرت بالعامؿإلى  مبة تـ تجزئتو لالجابة عف السؤاؿ الثاني مف كجية نظر الط
 الدراسات العميا،ك المنح الدراسية، ك ة، كاديمي  النشاطات األك تكمفتيا، ك كىي )دفع الرسكـ الدراسية، 

 :فرص عمؿ لمخريجيف(، كيتضح مف نتائج التحميؿك ة، القركض الجامعي  ك 

( كىي نسبة متكسطة، مف ىنا يمكف 0.515) م  ( كانحراؼ معيار 3.42ة بمغت)الدرجة الكمي   أف    
ة مكاني  إبيذه النسبة، خاصة فيما يتعمؽ ب ة أثرت في معدالت قبكؿ الطمببأف العكامؿ االقتصادي   :القكؿ

تسييالت التي تقدميا ال (، كىذا يبيف أف  3.77التي بمغت عمى أعمى متكسط  )تقسيط الرسكـ الدراسية 
يـ في جذب الطمبة خاصة في ظؿ الظركؼ رسكـ الدراسية تسة تقسيط المكاني  إالجامعة مف 

جراءات التسجيؿ بالرغـ مف إك عميو يتمكف الطمبة مف استكماؿ ة التي تشيدىا المنطقة، االقتصادي  
التنسيؽ مع المؤسسات  ة،  كما كيعكد السبب مف كجية نظر الباحثة أف  اختالؼ المستكيات االقتصادي  
ت لمطمبة مثؿ التعامؿ مع كزارة الشؤكف االجتماعية في تحديد الطمبة مف الشريكة في تقديـ التسييال

 عمى معدالت قبكؿ الطمبة.االقتصادم   ساىـ في أثر العامؿ ،فئات األسر الميمشة

 (2001،()ممحـ2003)صبيحات، (2009تتفؽ النتائج السابقة مع دراسات )أميف كاخركف،
عداد إى تطكير التعميـ العالي مف خالؿ عماالقتصادم   مؿلمعا يجابي  ( في األثر اإل1999 )مطانيكس،

 .مكانيات الماديةمف خالؿ ضعؼ اإل ة كاألثر السمبي  كضاع االقتصادي  األ الككادر البشرية كتحسيف

ة ميمة بما تؤثر فيو عمى معدالت قبكؿ الطمبة خالؿ العكامؿ االقتصادي   ف  إ :مف ىنا يمكف القكؿ
كالتكسع فيما بشكؿ أكسع فيما يخص  ،ر تسييالت لتغطية الرسكـ الدراسيةالسنكات فيما يتعمؽ بتكفي

 تكفير فرص عمؿ لمخريجييف.

 ينبلشت اننتبئح انًتؼهمت ببنسؤال انثبنث 5.1.3

 ؟  عمى الطمب عمى التعميم العالي في جامعة القدس درجة تأثير العامل السياسي  ما والذي نصو: 

كىي  ستة أسئمة أثرت بالعامؿ السياسي  إلى  تجزئتو نظر الطمبة تـ  جابة عف السؤاؿ الثالث كجية لإل  
العائؽ ك ، Cمنطقة ك ة العامة، الظركؼ السياسي  ك انتياكات االحتالؿ، ك )مكقع الجامعة بجانب الجدار، 

تأثير العامؿ السياسي عمى الطمب عمى ل الد راسة  عي نة لمتعميـ،( كيتضح مف نتائج التحميؿ ألفراد
 ( كانحراؼ معيارم  3.91لمدرجة الكمية)الحسابي   المتكسط أف   عالي في جامعة القدسالتعميـ ال

 جاء بدرجة عالية. مجاؿ العامؿ السياسي   كىذا يدؿ عمى أف   ،(0.710)
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مكقع الجامعة بجانب الجدار سبب رئيسي لالنتياكات التي يمارسيا االحتالؿ حيث  كتكضح النتائج أف  
(، كتميو سالمة 4.72بنسبة ) متكسط حسابي لقياس أثر العامؿ السياسي  حصد ىذا السؤاؿ عمى أعمى 

خاصة في  كعميو يتضح مدل تأثير الطمبة في العامؿ السياسي   ،الطمبة مف خالؿ تعرضيـ لالنتياكات
 خيرة.كنة األلظركؼ التي شيدتيا الجامعة في اآلظؿ ا

كانتياؾ  ،ة بحؽ الجامعةسرائيمي  اءات اإلاالعتدإلى  كتعزك الباحثة سبب ارتفاع العامؿ السياسي     
، ة بشكؿ عشكائي  الناري   العياراتطالؽ ا  فييا مف خالؿ تركيعيـ ك  كاستيداؼ طمبتيا كالعامميف ،متياحر 

بنيتيا كحدائقيا كالعبث في كأفؽ الجامعة اكاالختناؽ كتدمير مر  ،صابات بالرصاصكتعمد اإل
كنة األخيرة، كمف خاصة في اآلالتعميمي ة  ية لعرقمة مسيرتيارىابياتيا، باستخداـ أعنؼ الكسائؿ اإلمحتك 

 ىنا تنبع خصكصية التعميـ في فمسطيف كما يشكمو االحتالؿ مف عائؽ لتحقيؽ ىدؼ التعميـ العالي.

تحميؿ الكضع الراىف لمدكلة يتطمب  أف  ( في 2005 خركف،آلنتائج السابقة مع دراسة )نخمة ك تختمؼ ا
 اكىذا ينعكس لمدكؿ التي تشيد استقرار  ،لحكـ في ظؿ الظركؼ السياسية السائدةسمكب نظاـ األ ااقتراح

عاله انتياؾ االحتالؿ لكافة أساليب أمف خالؿ النتائج  فو تبي  إن  العامة، حيث  في ظركفيا السياسية
 ة الراىنة تحت االحتالؿ.مكانية السيطرة عمى الظركؼ السياسي  إكىذا ال ينطبؽ مع  ،الحكـ كاألنظمة

 

 ينبلشت اننتبئح انًتؼهمت ببنسؤال انرابغ 5.1.4

 ؟ عمى الطمب عمى التعميم العالي في جامعة القدس درجة تأثير العامل االجتماعي  ما والذي نصو: 

كىي  ،ستة أسئمة أثرت بالعامؿ االجتماعي  إلى  جابة عف السؤاؿ مف كجية نظر الطمبة تـ تجزئتولإل
دخؿ األسرة، األقارب كالمعارؼ ك عمؿ الكالديف، ك أفراد العائمة، ك ، اختيار العائمةك )سمعة الجامعة، 

عمى الطمب  تأثير العامؿ االجتماعي  ل الد راسة  عي نة كيتضح مف نتائج التحميؿ ألفراد ،صدقاء(كاأل
 ( كانحراؼ معيارم  3.10لمدرجة الكمية)الحسابي   المتكسط أف   عمى التعميـ العالي في جامعة القدس

ة جاء بدرجة متكسطة، كعميو يمكف القكؿ بأف مجاؿ العكامؿ االجتماعي   ىذا يدؿ عمى أف  ( ك 0.733)
بأعمى متكسط حسابي  ت عمى العامؿ االجتماعي  الجامعة كالبيئة المحيطة كانت أحد أىـ المؤثرا سمعة

إلى  أثر العائمة في اختيار الجامعة كالتخصص، كتعزك الباحثة ىذه النتيجةإلى  ضافة(، باإل3.57)
مرتبطة ارتباطا كثيقا بالعادات كالتقاليد فيما الالفمسطيني ة    أىمية األثر االجتماعي في حياة األسرة
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ؾ مف خالؿ متغير مكاف السكف ف ذلكيتبي   ةة كاالجتماعي  العالقات األسري  بيخص السمعة، كاالرتباط 
ما  اكثيقا عميو فاف ىناؾ ارتباطك ،%59.9و ارتفعت نسبة الطمبة الذيف يسكنكف في قرية بنسبة ن  إحيث 

 .كأثره عمى التعميـ بدرجة متكسطة كالعامؿ االجتماعي  الجغرافي   بيف العامؿ

 ينبلشت اننتبئح انًتؼهمت ببنسؤال انخبيس 5.1.5

درجة تأثير عامل سياسية الجامعة عمى الطمب عمى التعميم العالي في جامعة ما والذي نصو: 
 ؟ القدس

سبعة أسئمة أثرت بعامؿ سياسة إلى  سؤاؿ الخامس مف كجية نظر الطمبة تـ تجزئتوجابة عف اللإل    
عالـ، مصادر اإلك السمعة األكاديمية، ك معدالت القبكؿ، ك )تنكع التخصصات،  :الجامعة كىي

صكؿ الثابتة مف قاعات دراسية كمرافؽ ( كيتضح مف نتائج األك نشاطات الجامعة، ك نجازات البحثية، اإل
تأثير عامؿ سياسة الجامعة عمى الطمب عمى التعميـ العالي في جامعة ل الد راسة  عي نة فرادالتحميؿ أل

 ( كىذا يدؿ عمى أف  0.592) ( كانحراؼ معيارم  3.49لمدرجة الكمية)الحسابي   المتكسط أف   القدس
ت تنكع التخصصات كالكميا جاء بدرجة متكسطة، كىذا يبيف أف  تأثير عامؿ سياسة الجامعة مجاؿ 

و حصؿ السؤاؿ المتعمؽ بذلؾ عمى أعمى متكسط ن  إانعكست بشكؿ كبير حيث  كأنماط التعميـ المختمفة
ة، )العممي   :(، كىذا لو عالقة بتنكع التخصصات في الجامعة في مختمؼ المجاالت3.84حسابي )

، لطمبةلكافة ا اتخصص( 39ػ )حيث انعكست النتيجة ل خرل(ة، كالمجاالت األالصناعي  ك  ة،األدبي  ك 
ة كالتعميـ الميني، كتدني معدالت لكتركني  ائؿ اإلمف استخداـ الكس نماط التعميـ المختمفوأإلى  ضافةباإل

 عداد الطمبة الممتحقيفأحيث كاف لو أثر كاضح في زياده  ،قبكؿ الطمبة

( في أثر سياسة الجامعة عمى 2011( )محمد، 1995تتفؽ النتائج مع الدراسات التالية )بني عيس،
لمجامعة التعميمي ة  التعميـ مف خالؿ تطكير سياسات جديدة الستقطاب طمبة جدد، ككيؼ يمكف لمسياسة

 البرامج المناسبة لتشجيع الطمب عمى التعميـ.في خمؽ 

سياسة الجامعة مف أىـ العكامؿ المؤثرة لزيادة أعداد الطمبة بالنسبة لتنكع  كعميو يمكف القكؿ بأف  
العمؿ عمى كعميو يمكف  ،الجامعة بشكؿ كاضح، كتدني معدالت القبكؿكىذا برز في  ،التخصصات

ة ة كالمنشكرات الدكري  نجازات العممي  خرل مف خالؿ تسميط الضكء عمى اإلالتكسع في المؤثرات األ
 .لمجامعة
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 الرئيس:الد راسة  جابة عف سؤاؿيو تمت اإلكعم

فمسطيف بشكؿ عاـ كجامعة القدس بشكؿ ما أىـ العكامؿ المؤثرة في الطمب عمى التعميـ العالي في 
 محدد؟

كمف ثـ عامؿ سياسة الجغرافي   يميمو العامؿ بأف العامؿ السياسي حصؿ عمى أعمى متكسط حسابي  
 الجامعة، يميو العامؿ االقتصادم، كمف ثـ العامؿ االجتماعي.

 استنتبخبث 5.2 

التعميـ العالي في جامعة الدراسة التعرؼ عمى محددات الطمب عمى مف خالؿ  ةالباحث تحاكل

 . 1026_1020القدس، لمعاـ األكاديمي 

المؤثرة في الطمب عمى  العكامؿ التحميمي، لتحديد أىـك المنيج الكصفي  ةالباحث تكقد استخدم

  التعميـ العالي.

كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كما تـ استعراضيا سابقا حيث اشارت إلى كجكد 

 ةالباحثتكصمت كعميو فقد  تكل تأثير متغيرات الدراسة في الطمب عمى التعميـ العالياختالؼ في مس

 :ةإلى االستنتاجات اآلتي
لمتعرؼ عمى محددات الطمب عمى التعميـ العالي  الدراسة الحالية دراسة كصفية تحميمية تعد .1

القدس،  في جامعة القدس، كىي محاكلة لمكقكؼ عمى أىـ المؤثرات عمى التعميـ في جامعة
 مف أجؿ زيادة مستكل االقباؿ عمى الجامعة. أصحاب القرار لمساندةسعيا 

كجكد مرجع يضـ عدـ  ة فمقد تبيفعمييا الباحث تمف خالؿ استعراض االدبيات التي اطمع .2
 كافة العكامؿ المؤثرة عمى التعميـ العالي بشكؿ عاـ كعمى الجامعات بشكؿ خاص.

كلـ ؿ المؤثرة عمى التعميـ في جامعة القدس بشكؿ خاص العكاماقتصرت الدراسة عمى تحديد  .3
الجامعات الفمسطينية كعميو فاف ىناؾ عكامؿ أخرل تحتاج باقي  العكامؿ المؤثرة في تبحث 

 الى دراسة أشمؿ حكؿ المكضكع.
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الجغرافي، االقتصادم ،السياسي، كسياسة  التالية)متغيرات الأظيرت نتائج الدراسة اف   .4
داللة عمى الطمب عمى التعميـ، كأف ىناؾ عالقة بيف المتغيرات كالطمب ير ذك ليا تأث (الجامعة

 عمى التعميـ العالي.

ظيرت الدراسة بعض النتائج التي تحتاج أيضا إلى مزيد مف البحث فمثالن الدرجة ألقد  .5
العامؿ االجتماعي في تأثيره عمى الطمب عمى التعميـ  المنخفضة التي حصؿ عمييا 

 العامؿ عمى التعميـ.إلى البحث عف أسباب انخفاض تمؾ الدرجة كاثر ىذا يحتاج العالي،

 انتىصيبث 5.3

 ة توصيات ىي :بعد  الد راسة  في ضوء ما تقدم من نتائج خرجت

 عمى الطمب عمى التعميـ العالي في جامعة القدسالجغرافي   العامؿالتكصيات المتعمقة بأثر  .1
 غير ة ة خاصة في الظركؼ السياسي  العمؿ عمى تييئة ظركؼ مالئمة في الجامع

  .كتشيدىا جامعة القدس بشكؿ خاص ،الفمسطيني   التي يشيدىا الشعبمستقرة ال
 عمى الطمب عمى التعميـ العالي في جامعة القدساالقتصادم   العامؿالتكصيات المتعمقة بأثر  .2

   غطية الرسـك  مة لمطمبة لمتمكف مف تقد  ة الم  التأكيد عمى دعـ برامج التسييالت المالي
 .ة دكف التأثير عمى المستكل األكاديمي ليـالدراسي  

 التشبيؾ مع الجيات المختصة لتكفير فرص عمؿ لمخريجيف. 
  عمى الطمب عمى التعميـ العالي في جامعة القدس العامؿ السياسي  التكصيات المتعمقة بأثر  .3

 بحؽ االحتالؿ قكات نتياكات لمعنية كالمؤسسات الدكلية لكقؼ امناشدة الجيات ا
 .كيعاني منيا الطمبة ،كالتي تتعرض ليا الجامعة ،التعميـ

  العامؿ االجتماعي عمى الطمب عمى التعميـ العالي في جامعة القدسالتكصيات المتعمقة بأثر  .4
   مف خالؿ التكسع في أنشطة تطكعية تشمؿ كافة فئات  تعزيز ثقة المجتمع المحمي

  .المجتمع
عامؿ سياسية الجامعة عمى الطمب عمى التعميـ العالي في جامعة  التكصيات المتعمقة بأثر .5

  .القدس
 التكسع في تنكع التخصصات كأنماط التعميـ المختمفة. 
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  برامج الستكماؿ الدراسات العميا لمطمبة ك  ،ة لمطمبةكاديمي  أنشاء نشاطات إالتكسع في
 .المتفكقيف

 مصادر اإلعالـ المختمفة  لجدد بالتعاكف معالطمبة ا بليات جديدة الستقطاكضع آ
براز دكر الجامعي األ  .نجازاتيا خالؿ السنكات السابقةكا   كاديمي  كا 

تكصي الباحثة بعمؿ دراسات كأبحاث معمقة حكؿ العكامؿ األخرل المؤثرة عمى التعميـ العالي  .6
 لمعرفتيا كمعرفة أثرىا في الطمب عمى التعميـ العالي. ىذه الدراسة إليياكالتي لـ تتطرؽ 

قترح الباحثة عقد ندكة في جامعة القدس مع أصحاب القرار لمناقشة، أىـ العكامؿ المؤثرة ت .7
، لرسـ عمى الطمب عمى التعميـ العالي كالقاء الضكء عمى أىميا، كمناقشة نتائج الدراسة

 سياسات كخطط تسعى لزيادة الطمب عمى التعميـ في الجامعة.
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 راخغانًصبدر وانً

 القراف الكريـ

 ةالكتب والدراسات العربي  :  أوال: 

 .القاىرة ،العالي التعميم حول العربي االقميمي المؤتمر (.2009) محمكد ،األميف
 نهىشر انكرمم دار ،5991يىويى – إبريم ،511انعذد العالي، التعليم ،(5991) صبمذ االقتصبدي، 

 .األردن وانتىزيع،

 دراست المحلي، العمل سوق مع العالي التعليم توافك مدى ،(5991) وآخرون هالل أبى 

 (،9) األبحبث تقبرير سهسهت االقتصبديت، انذائرة انفهسطيىيت، وانذراسبث انبحىث مركس تحليليت،

 .فهسطيه وببهس،
 –دار المعرفة الجامعية  .دراسات في سياسة التعميم في الوطن العربي   .(1993شبؿ ) ،بدراف

 اإلسكندرية.
جامعة القدس، الطبعة عمادة الدراسات العميا، ، د رسالة الماجستيرعداإدليل (. 2008جامعة القدس )

 .فمسطيف ،جامعة القدس ،الثانية
 .مقالة. في فمسطين عميم الجامعي  تأزمات تمويل ال(. 2005)الجرجاكم، زياد 
 .التغيرات والتحديات وآفاق المستقبل –التعميم العالي في عصر المعرفة (. 2008الربيعي، سعيد )

 ة األكلى، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، األردف.الطبع

تأمالت في المشكالت والعقبات التي تواجو التعميم العالي في المشرق (. 1992)نطكف رحمة، أ
 .)يكنكباس( مكتب اليكنسكك اإلقميمي لمتربية في الدكؿ العربية .العربي

ودة النوعية في التعميم العالي التمي ز في الج(. 2006سكرنسف، تشارلز؛ جكلي فيرست؛ دياف مكيف )
ترجمة: سمة عبد ربو، الطبعة األكلى، مكتبة تطبيق نظام بالدريدج في الجامعات والمعاىد.  –

 العبيكاف، المممكة العربية السعكدية.
أىدافو، إدارتو،  –دراسات في التعميم العالي المعاصر (. 1999الصاكم، محمد؛ أحمد البستاف )

 ، مكتبة الفالح، بيركت. . الطبعة األكلىنظمو
 ، فمسطيف.  مطبعة مقداد، غزة .الميَّسر في التربية المقارنة(. 1998)العاجز، فؤاد 

الطبعة األكلى، شركة الشرؽ األكسط التعميم العالي: واقع وطموح. (. 2009الفريجات، فايز )
 لمطباعة، األردف.
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 .مقاربات معاصرة ل االقتصاد المعرفي  دارة مؤسسات التعميم العالي في ظإ (.2009)قكم، بكحنية 
  .مارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجيةكلى، مركز اإلالطبعة األ
 .مكتبة العبيكاف الطبعة األكلى، .قيادة التغيير في الجامعات(. 2006)ف آلككاس، 
معيد أبحاث السياسات  .ةمسطيني  الف راضيأزمة تمويل التعميم العالي في األ (. 2011ماس )

 ، راـ اهلل، فمسطيف. القتصادية )ماس(ا
دار  الطبعة األكلى،. المستقبلإلى  التعميم العالي في الوطن العربي الطريق (.2000)مدككر، عمى 
 .الفكر العربي

 الجامعاث في الطلبت أداء في المؤثرة العوامل ،(1115) هللا عبذ سبنم وحهس، إبراهيم محمذ مقذاد،

 .غسة نالستعالمبث، انعبمت انهيئت ،1115 انثبوي كبوىن انخبمس، عذدان رؤيت، مجهت الفلسطينيت،
الطبعة  ،االتجاىات الحديثة في التعميم الجامعي المعاصر وأساليب تدريسو (.2002)محمد  ،مرسي

 .األكلى، مطبعة النيؿ
 الكمياتك  العالي، )الجامعات التعميـ مؤسسات فيالد راسة  حكؿالعامة  الثانوية لطمبة نشرة إرشادية

 .20 -1ص ص ، 90العدد   2015 )كالمتكسطة الجامعية
لمؤسسات التعميم  2014/2015حصائي السنوي الدليل اإل (.2015) كزارة التربية كالتعميـ العالي

 راـ اهلل، فمسطيف. .الفمسطيني   العالي
 

 والدراسات الرسائل الجامعية: ا ثاني: 
وأثره عمى التنمية الفمسطيني ة    ي تعزيز اليويةدور التعميم ف(. 2010)برىاف  ،عبد الرحمف

، الكطنية. جامعة النجاح السياسية من وجية نظر الطمبة والعاممين جامعة  النجاح أنموذجا
 .فمسطيف
م العالي حالة دراسية دور ادارة المعرفة في ضمان تحقيق جودة التعمي(. 2010)اسماعيؿ  ،ماضي

 .فمسطيفغكل،  ،االسالميةالجامعة  ،سالمية بغزةالجامعة اإل
 الجامعات في العميا الدراسات ببرامج الطمبة التحاق دوافع(. 2003صبيحات،شكقي )

 .،جامعة النجاح ،فمسطيفالفمسطينية
، الفمسطينية الجامعات في العميا الدراسات ببرامج الطمبة التحاق دوافع(. 2001ممحـ، ميسر )

 جامعة القدس، فمسطيف.
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 –قياس اإلنتاجية واإلنتاج في البيئة المصرية المعاصرة، دراسات ميدانية  .(1999فريد ) ،النجار
 .(1988. مؤتمر اإلنتاج، يكنيك)الجياز المركزي لمتنظيم واإلدارة

 .، راـ اهلل،فمسطيففمسطين في العالي التعميم لتطوير استراتيجية عمل (. خطة2005نخمة كاخركف )

 

حكث العممية االجتماعية في الكطف سائؿ المعكقة لمب(. بعض الم0333مطانيكس، ميخائيؿ )
/ 12/ 6-5ندوة البحث العممي في العموم االجتماعية في الوطن العربي المنعقدة في العربي.
 ، المجمي األعمى لرعاية الفنون واآلداب والعموم االجتماعية، دمشق، سوريا.1999

المعيد العربي  .والبطالة في الوطن العربيمستقبل التعميم  .(1988نادر فرجاني )ك  ؛نبيؿ ،النكاب
 الككيت. ،1987إبريؿ  –لمتخطيط، الحمقة النقاشية الحادية عشرة، ديسمبر 

، منشكرات برنامج األمـ (2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام ) .(2002نادر ) ،فرجاني
 ي، اإلنترنت.كاالجتماعاالقتصادم   المتحدة اإلنمائي كالصندكؽ العربي لإلنماء

، المستقبل العربيمجمة  .العربي كفمسفتوالتعميمي   خمفيات النظاـ(. 1982)محمكد  ،مكسى
 (.1982) صيؼ ، 44-42العدد

: إعداد األجياؿ الناشئة  2011-2010( تقرير المعرفة العربي لمعاـ 2011اؿ مكتكـ كاخركف )
، دبي. مؤسسة محمد بف راشد آؿ 421444لمجتمع المعرفة. االمارات العربية المتحدة. ص.ب. 

 . http://www.mbrfoundation.ae.المكتـك

الييئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعميم  (.2003) كزارة التربية كالتعميـ العالي
كرقة مقدمة لكرشة العمؿ المتخصصة األكلى حكؿ  .(2003شباط  23-22العالي في فمسطين )

تقييـ الجكدة كاألداء النكعي لمؤسسات التعميـ العالي كالبحث العممي المنعقدة في جامعة حمب، 
 .الجميكرية العربية السكرية

http://www.mbrfoundation.ae/
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  الفاعمة في مؤسسات التعميم العاليالتعميمي ة  رشادي لتقييم البرامجإدليل . (2010لميس ) ،العممي
عداد التقارير الخاصة بياطيني ة  الفمس كزارة التربية كالتعميـ العالي، الييئة الكطنية لالعتماد  .وا 

 كالجكدة النكعية لمؤسسات التعميـ العالي.

)رسالة ماجستير غير منشكرة(، ، الطمب عمى التعميم العالي في االردن .(1995محمد ) بني عيسى،
 . جامعة اليرمكؾ، اربد ، االردف

نظام لضمان وتحسين الجودة واألداء النوعي  (.2005)الفمسطيني ة    لتربية كالتعميـ العاليكزارة ا
الييئة الكطنية لالعتماد كالجكدة النكعية لمؤسسات التعميـ  .لمؤسسات التعميم العالي في فمسطين

 .فمسطيف العالي،

 راـ اهلل. .2010التعميم لسنة مشروع نظام ىيئة تطوير مينة  .(2010كزارة التربية كالتعميـ العالي )

أخالقيات مينة التعميم وقواعد السموك )نسخة أولى تجريبية (. 2010) كزارة التربية كالتعميـ العالي
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 (: أداة الدراسة: 1ممحق رقم )

 

 

 خبيؼت انمذس

 كمية الدراسات العميا / معيد التنمية المستدامة

 

 ألخكة كاألخكات المحترميف/ المحترمات ا
 تحية طيبة كبعد،،،

 

جامعة القدس  /العوامل المؤثرة في الطمب عمى التعميم العالي تقكـ الباحثة بدراسة حكؿ  
مية، حيث رأيكـ ككجية نظركـ تن, كذلؾ اسػتكماال لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في النموذجا

لكـ كلجامعة القدس, لذا نرجك التكػـر بتعبئػة اإلستبانة،  تيمنا كأساس نجاحنا في تقديـ األفضؿ
عممان بأف جميع المعمكمات التي سيتـ جمعيا مف خػالؿ ىذه اإلسػتبانة سػكؼ تسػتخدـ ألغراض 
البحث العممي فقط، كما انيا ستعامؿ بسرية تامة ، مع العمـ اف الفئة المستيدفة لتعبئة االستبانة ، 

 . 2015/2016ـ الدراسي ىـ طمبة سنة أكلى لمعا

 شاكرًا لكم ُحسن التعاون
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 : أماني سامي عواد طالبةال

 

 

 

 

 

رسم توضيحي لدراسة أىم العوامل التي تؤثر عمى الطمب عمى التعميم في جامعة مرفق 
 القدس،والذي سيتضح من خالل تعبئة االستبيان التالي:

  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 

  

  

 جامعة القدس ىي الخيار الوحيد لك بعد حصولك عمى شيادة الثانوية العامة؟ىل كانت  .1

 (ال             2( نعـ              1     

( لمعامل االكثر تأثيرا وصوال  1لمتعرف عمى اسباب اختيارك لجامعة القدس يرجى ترتيب العوامل التالية بحيث اعطاء رقم ) .2
 را( لمعامل االقل تأثي11الى الرقم )

 العامل  الترتيب
 المكقع الجغرافي لمجامعة  
 التخصص  

العوامل 

 ا قتصادٌة

سٌاسة 

 الجامعة

العوامل 

 الجغرافٌة

 

العوامل 

 ا جتماعٌة

العوامل 

 السٌاسٌة

 عوامل اخرى
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 التشبيؾ الخارجي كالتبادؿ الدكلي 
 المستقبؿ العممي كدرجة الماجستير  
 معدالت القبكؿ 
 ترتيب الجامعة االكاديمي بيف جامعات الكطف 
 التدريب الميني 
 المنح الدراسية 
 الكادر التعميمي 
 سمعة الجامعة 
 .………………………… مؿ اخرل )يرجى ذكرىا(عكا 

( لمعامل  1يرجى ترتيب العوامل التالية بحيث اعطاء رقم )رتب العوامل التي تأثرت بيا بشكل سمبي بعد اخيتارك لمجامعة  .3
 ( لمعامل االقل تأثيرا9االكثر تأثيرا وصوال الى الرقم )

 العامل  الترتيب
  القسط الدراسي 
  المكاصالت 
 السكف الجامعيعدـ تكفر  
عدـ اعتراؼ كاعتماد بعض التخصصات مف قبؿ السمطات  

  االسرائيمية
 معدالت القبكؿ 
 التخصص 
 سمعة الجامعة 
 مكقع الجامعة 
 (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,عكامؿ اخرل ،اذكرىا) 

 ي اختيارك لجامعة القدس صحيح؟/ىل تعتبر .4

  السببنعـ صحيح :………………………………………………….. 

 ال غير صحيح: السبب………………………………………………… 

 معمومات عامة عن المبحوث  .5

 برجاء االجابة بكضع دائرة حكؿ المكاف المناسب  معمومات ديموغرافية: 3.1 

 .………………………… المحافظة 1.3.1
 ذلؾ (غير4(مخيـ              3(قرية             2          ( مدينة   1 مكان السكن 2.3.1
 ( أنثى2 ( ذكر             1 الجنس 3.3.1
 (غير ذلؾ4(سكف خاص        3(سكف داخمي       2      منزؿ العائمة( 1 السكن الدراسي 4.3.1

 
 برجاء االجابة بكضع دائرة حكؿ المكاف المناسب  معمومات الخمفية االكاديمية: 3.2
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 ( غير ذلؾ              4(صناعي  3(أدبي                    2  (عممي                   1 التحصيل الثانوي   
 ( غير ذلؾ ،حدد.............3   (حككمية             2(خاصة                     1 المدرسة 1.3.2
                  %89.9% إلى 80جدا  (جيد3 %79.9% إلى 70جيد  (2 %69.9% إلى 50مقبكؿ  (1 التقدير 2.3.2

 %.100% إلى 90(ممتاز4
 .……………………… الكمية  3.3.2
 .……………………… التخصص 4.3.2

 
درجة رضى الطالب عن العوامل المؤثرة عمى الطمب عمى التعميم العالي في جامعة القدس: برجاء االجابة بوضع اشارة  .6

(X تحت الدرجة التي تعبر عن رأيك في بعض العوامل المؤثرة عمى اختيارك لمتعميم ) العالي في جامعة القدس 
تشتمؿ عمى أىـ العكامؿ الجغرافية مثؿ اتساع االراضي الكاقعة عمييا الجامعة كالمسافات فيما بينيا، العوامل الجغرافية :4.1     

، يا، كسيكلة المكاصالت اليكمكقع الجامعة بالنسبة لمضفة الغربية كالقدس داخؿ الجدار كمكقعيا بالنسبة لجدار الفصؿ العنصرم
 كسيتـ قياس ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي:

 

 موافق بشدة العوامل الجغرافية البيان:
(1) 

 موافق
(2) 

 ال ادري
(3) 

 غير موافق
(4) 

غير موافق 
 بشدة

(5) 

مكاف مع  الجامعةمكقع ىؿ يتناسب  1.4.1
      سكنؾ؟ 

مكقع الجامعة في بمدة ىؿ يتالءـ  2.4.1
      ؟أبكديس 

3.4.1 
مكقع الجامعة سيؿ الكصكؿ  يعتبرىؿ 
بالنسبة لمناطؽ الضفة الغربية إليو 

 ؟كالقدس
     

تأثرت الجامعة بجدار الفصؿ ىؿ  4.4.1
      ؟العنصرم 

بالنسبة  سيمة المكاصالتىؿ تعتبر  5.4.1
      ؟لمجامعة

مساحة الجامعة كالمسافة بيف ىؿ تعتبر  6.4.1
      ؟الكميات مناسبة

 
ى االمكانيات المتاحة في الجامعة، مف خالؿ تقديـ تشمؿ عمى الخدمات التعميمية المقدمة باالضافة القتصادية: العوامل اال4.2 

 ، كسيتـ قياس ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي:ختمفة كتكفير فرص مختمفة لمطمبةتكفير نشاطات ممنح دراسية ك 
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 موافق بشدة العوامل االقتصادية البيان:
(1) 

 موافق
(2) 

 دريال ا
(3) 

 غير موافق
(4) 

غير موافق 
 بشدة

(5) 

مساعدات القركض ك ال الجامعة تكفرىؿ  1.4.2
      ؟لمطمبة المحتاجيف

محصكؿ عمى منح لامكانية ىؿ ىناؾ  2.4.2
      ؟لمطمبة المتفكقيف

تقسيط الرسـك لامكانية ىؿ ىناؾ  3.4.2
      ؟الدراسية

 الرسـك الدراسية مناسبةىؿ تعتبر  4.4.2
      ؟مقارنة بالجامعات االخرل

النشاطات ىؿ تساىـ  الجامعة في دعـ  5.4.2
      لمطمبة؟ االكاديمية

منح الستكماؿ  ىؿ تكفر الجامعة 6.4.2
      ؟الدراسات العميا خارج البالد

فرص عمؿ  الجامعة تكفرىؿ  7.4.2
      ؟لمخريجيف

 
جتمع بشكؿ عاـ كالجامعة ة في التعميـ مف خالؿ الظركؼ السياسية المحيطة بال: تؤثر العكامؿ السياسيالعوامل السياسية4.3 

عمييا كاالنتياكات التي تتعرض ليا الجامعة  م كما يؤثرر الجامعة بجانب جدار الفصؿ العنص كسيتـ دراسة لمكقع ،بشكؿ خاص
 الجدكؿ التالي: ، كسيتـ قياس ذلؾ مف خالؿ يتأثر بيا النظاـ التعميمي في الجامعةكالطمبة ككيؼ 

 

 العوامل السياسية البيان:
موافق 
 بشدة

(1) 

 موافق
(2) 

 ال ادري
(3) 

 غير موافق
(4) 

غير موافق 
 بشدة

(5) 

1.4.3 
مكقع الجامعة بجانب الجدار ىؿ يعتبر 

سبب رئيسي في االنتياكات التي يمارسيا 
 ؟االحتالؿ

     

مكقع الجامعة بجانب جدار ىؿ  يعتبر  2.4.3
      ؟لمتعميـ انصرم عائقالفصؿ الع

مكقع الجامعة بجانب الجدار ىؿ يعيؽ  3.4.3
      ؟الكصكؿ الى الحـر الجامعي

االحتالؿ لحـر الجامعة  ىؿ تشكؿ انتياكات 4.4.3
      ؟عمى سالمة الطمبة اخطر 

عمى الظركؼ السياسية العامة ىؿ تؤثر  5.4.3
      في الجامعة؟ المسيرة التعميمية
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 العوامل السياسية البيان:
موافق 
 بشدة

(1) 

 موافق
(2) 

 ال ادري
(3) 

 غير موافق
(4) 

غير موافق 
 بشدة

(5) 

6.4.3 
مكقع جامعة القدس في منطقة ؿ يعتبر ى

ال تخضع لمسمطة الفمسطينية لو  Cتصنيؼ 
 ؟أثر كبير في ممارسة االحتالؿ التعسفية

     

 
كتظير ىذه العكامؿ مف خالؿ ثقافة المجتمع مف ديف كلغة كعادات كتقاليد كقيـ كاخالؽ ككيؼ يمكف  :العوامل االجتماعية4.4

 يار الجامعة دكف غيرىا، كسيتـ قياس ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي:ليذه العكامؿ التاثير عمى اخت
 

 العوامل االجتماعية البيان:
 موافق بشدة

(1) 
 موافق

(2) 
 ال ادري
(3) 

 غير موافق
(4) 

غير موافق 
 بشدة

(5) 

1.4.4 
  فً اختٌار هل كان لعائلت  أثر

      ؟الجامعة والتخصص

ىؿ أثرت سمعة الجامعة كالبئية  2.4.4
      محيطة بيا عمى اختيارؾ لمجامعة؟ال

3.4.4 
 عائمتؾافراد  مف  أحد ىؿ يكجد

كاثر عمى ممتحؽ بالتعميـ في الجامعة 
 اختيارؾ ليا؟

     

4.4.4 
ارب اك االصدقاء أحد االق ىؿ يكجد

، كاثر عمى اختيارؾ يعمؿ في الجامعة
 ليا؟

     

 ؾعمى اختيار ىؿ أثر عمؿ كالديؾ  5.4.4
      ؟الجامعة

ىؿ أثر دخؿ اسرتؾ عمى اختيارؾ  6.4.4
      لمجامعة ؟ 

 
 
 
 
 

في مجاؿ  ، كتطكرىاة كنشاطاتيا العممية كاالجتماعيةيتبيف ذلؾ مف خالؿ دراسة الىـ اصدارات الجامع سياسة الجامعة: 5.4
 ، كسيتـ قياس ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي:الدراسة كالبحث العممي
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 وافق بشدةم سياسة الجامعة البيان:
(1) 

 موافق
(2) 

 ال ادري
(3) 

 غير موافق
(4) 

غير موافق 
 بشدة

(5) 

1.4.5 
ىؿ سمعت عف سياسة الجامعة مف 
مصادر االعالـ المختمفة )نشرات ، 
 مجالت ،صحؼ ، مكاقع الكتركنية(؟

     

سمعت عف انجازات الجامعة ىؿ  2.4.5
      ؟البحثية

ية سمعة الجامعة االكاديمىؿ أثرت  3.4.5
      عمى اختيارؾ ليا؟

تمتد نشاطات الجامعة الى ىؿ  4.4.5
      ؟المجتمع المحمي

التخصصات في تنكع ىؿ يكجد  5.4.5
      في الجامعة؟ كالكميات كأنماط التعميـ

ىؿ تقـك الجامعة باستقطاب الطمبة  6.4.5
      مف خالؿ معدالت قبكؿ متدنية؟

اسية تكفر الجامعة قاعات در ىؿ  7.4.5
      ؟كاسعة كمناسبة

 
 :نلالستبياتقييمك   .7

 ا(مناسب3           طكيال  (2               جدا( طكيال1 احتاج منؾ االستبياف كقتا:  5.1

              ( صعبة    4( سيمة الى حد ما     3سيمة             (2               سيمة جدا (1 المغة المستخدمة في االستبياف 5.2

              ( سيئة4( متكسطة         3( عالية           2               عالية جدا( 1 األسئمة كضكح درجة 5.3

 ىل لديك أية اضافات او تعديالت حول االستبيان؟ في حال االجابة بنعم تفضل/ي بذكرىا ادناه: .8

 

 مع جزيل الشكر
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 ( أسماء المحكمين: 2ممحق رقم )

 نائب رئيس جامعة القدس لمشؤون األكاديمية حنا عبد النور الدكتور 

 نائبة رئيس جامعة القدس لشؤون القدس الدكتورة صفاء نصر الدين 

 رئيس معيد التنمية المستدامة جامعة القدس الدكتور عزمي األطرش 

 المؤسس والمدير التنفيذي لمفمسطينية الرشاد الطمبة األستاذ جياد حسن شجاعية 
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 فيرس المالحق: 

 الصفحة عنوان الممحق الرقم

 89 االستبانة 1

 96 أسماء المحكمين 2

 97 2016 - 2015إحصائيات الطمبة لمعام األكاديمي  3
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