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الشكر كالتقدير
صالِ ًحا
َن أَ ْ
ش ُك َر ِن ْع َمتَ َك الَ ِتي أَ ْن َع ْم َت َعمَيَ َو َعمَى َوالِ َديَ َوأ ْ
"" َرب أ َْو ِز ْع ِني أ ْ
َن أ ْ
َع َم َل َ
ين" (النمل.)91 :
ضاه َوأ َْد ِخ ْم ِني ِب َر ْح َم ِت َك ِفي ِع َب ِاد َك الصالح َ
تَْر َ
الحمػػد كالشكػػر لمػو -عز كجػػؿ -أكلن كأخيػ انر؛ الػذم أعاننػػي عمػػى إتمػاـ ىػذه الد ارسػة ،كا ٍف

أحببػت أف أشػكر ،فإنني بدايػة أتقػدـ بالشػكر كالعرفػاف لمشػرفي الدكتػػكر عمر صميبي ،عمػى
نصائحػػو كتكجيياتػػو القيمػػة التي كاف ليا األثر الكبيػر في إتمػاـ ىػذا البحػث ،كالى إدارة معيد
التنمية المستدامة ،كعمى أرسػيا الػدكتكر عزمي األطرش ،كالى الييئة التدريسية المحترمة.
كمػا أتقػدـ بالشػكر كالتقػدير ألعضاء لجنػة التحكػيـ حيث تـ الشارة ليـ في ممحؽ(،)2
الػذيف قػامكا بتحكػيـ أداة الد ارسػة ممػا أدل إلى الرتقاء بمصداقيتيا.
كلف أنسى أف أشكر َّ
كؿ ىم ٍف ساندني ،كقدـ لي النصػح كالتكجيػو أثنػاء مسػيرتي الد ارسػية،

كالشػكر مكصػكؿ ألصدقائي الذيف ساعدكني في تكزيع استبانة الدراسة ،فميـ مني كؿ المحبة
كالحتراـ كالتقدير.
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الممَ ّخص:
ُ
عرؼ عمى العكامؿ المؤثرة في بناء الصكرة الذىنية المدركة
تيدؼ ٌ
الدراسة إلى التٌ ٌ

لمجامعات الفمسطينية لدل طمبة الثانكية العامة في محافظة الخميؿ ،كقد استخدمت الباحثة
تككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الثانكية العامة في محافظة الخميؿ
المنيج الكصفي ،ك ٌ

كالبالغ عددىـ ( )8554طالبان كطالبة مكزعيف عمى مديريات محافظة الخميؿ (شماؿ الخميؿ،
كالخميؿ ،كجنكب الخميؿ ،كيطا) خالؿ العاـ الدراسي  ،2158-2157كاختارت الباحثة عينة
طبقية قكاميا ( )817أفراد؛ أم بنسبة قدرىا ( )%51تقريبان مف طمبة الثانكية العامة في محافظة
الخميؿ ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،قامت الباحثة ببناء استبانة مككنة مف جزأيف كىي :المعمكمات
الشخصية ،كمؤشرات تسيـ في اللتحاؽ أك العزكؼ عف الجامعة ،فقد تضمف ثالثة أبعاد:
األكؿ :يتعمؽ بالبعد المعرفي ،كالثاني البعد السمككي ،كالثالث البعد الكجداني ،حيث تـ التأكد مف
صدؽ أداة الدراسة كثباتيا ،كالذم بمغ (.)1994
كقد أظيرت النتائج أف العكامؿ المؤثرة في بناء الصكرة الذىنية المدركة لمجامعات
أف معظـ طمبة
الفمسطينية لدل طمبة الثانكية العامة في محافظة الخميؿ بدرجة مرتفعةٌ ،
كتبيف ٌ
أف
الثانكية يختاركف الجامعة بسبب تكفر التخصص الذم يرغب طمبة الثانكية في دراستو ،ك ٌ

معظـ طمبة الثانكية العامة لـ يزكركا الجامعة المستقبمية التي يفكركف في اللتحاؽ بيا ،ككذلؾ
لـ يتابع معظـ طمبة الثانكية العامة أخبار الجامعة المستقبمية في كسائؿ اإلعالـ المختمفة.
كأظيرت النتائج كجكد فركؽ بيف استجابات المبحكثيف حكؿ العكامؿ المؤثرة في بناء
الصكرة الذىنية المدركة لمجامعات الفمسطينية لدل طمبة الثانكية العامة في محافظة الخميؿ كفقان
لمتغير الجنس ،كأف الفركؽ كانت لصالح اإلناث  ،ككذلؾ كجكد فركؽ بيف استجابات المبحكثيف
حكؿ العكامؿ المؤثرة في بناء الصكرة الذىنية المدركة لمجامعات الفمسطينية لدل طمبة الثانكية
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أف الفركؽ كانت لصالح مف
العامة في محافظة الخميؿ كفقان لمتغير مكقع المدرسة الحالية .ك ٌ
تبيف عدـ كجكد فركؽ حكؿ العكامؿ المؤثرة في
يسكنكف القرل كالمخيمات مقابؿ سكاف المدينة .ك ٌ

بناء الصكرة الذىنية المدركة لمجامعات الفمسطينية لدل طمبة الثانكية العامة في محافظة الخميؿ
كفقان لمتغير فرع الدراسة.
بناء عمى النتائج السابقة ،تكصي الباحثة أف تعمؿ الجامعات عمى تكفير الخدمات لمطمبة
ك ن

الممتحقيف فييا ،كالتي تحسف مستكل الصكرة الذىنية ،ككذلؾ سد الفجكة بيف طمبة الثانكية العامة
كالجامعات فيما يخص الزيارات المتبادلة بينيما ،كمدل الىتماـ بالطمبة ،كتعريفيـ بالجامعة
ككنيـ الجميكر الداخمي المستقبمي لمجامعة ،كقياـ كحدة العالقات العامة في الجامعات الفمسطينية
بتقديـ برامج مكجية لإلعالـ الخارجي ،كيتكلى ىذا اإلعالـ تكصيؿ المعمكمات الخاصة بالجامعات
إلى الجميكر .كضركرة إنشاء إدارة مستقمة لنشاط اإلعالـ ،كتدعيمو باإلمكانيات البشرية
المتخصصة في المجالت المختمفة مف أجؿ تعريؼ طمبة الثانكية بالفركع الثانكية كالتخصصات
التي يمكف أف يمتحقكا بيا.


ث

Factors Affecting Building Cognitive Image of Palestinian Universities among High School
Students in Hebron Governorate
Prepared By: Heba Salah El Din Abu Zaror
Supervisor: Dr. Omar Salibi

Abstract
The study aims to identify the factors affecting the building of the mental image of the
Palestinian universities in the general secondary school students in Hebron. The researcher used
the descriptive approach. The study population is composed of 8154 students from all secondary
schools in Hebron Governorate, Hebron, Hebron, and Yatta. During the academic year 20172018, the researcher selected a class sample of 807 individuals, ie approximately 10% of the
secondary school students in Hebron. To achieve the objectives of the study, The researcher
builds a maku questionnaire It has three dimensions: First, it relates to the knowledge dimension,
the second is the behavioral dimension, and the third is the emotional dimension. The validity of
the study instrument and its stability, which reached (0.94) .
The results showed that most of the high school students chose the university because of the
availability of the specialization that secondary students wish to study, and that most secondary
school students did not visit the future university which And most of the high school students did
not follow the university's future news in the various media.
The results showed that there were differences between the respondents 'responses about the
factors affecting the building of the mental image of the Palestinian universities among the
secondary school students in Hebron governorate according to the gender variable. The
differences were in favor of the females. There were also differences between the respondents'
responses to the factors that affect the perception of the Palestinian universities Of high school
students in Hebron governorate according to the variable of the current school location. And that
the differences were for the benefit of those living in villages and camps in exchange for the
inhabitants of the city. There were no differences on the factors affecting the construction of the
mental image of Palestinian universities among high school students in Hebron Governorate
according to the variable of the study branch.
Based on the previous results, the researcher recommends that the universities provide services to
the students enrolled in them, which improve the mental image level, as well as bridging the gap
between high school students and universities in relation to their mutual visits, the interest of
students and their knowledge of the university as the future internal public of the university. The
Public Relations Unit at the Palestinian universities provides programs directed to the external
media. The information is provided to the public by the media. And the need to establish an
independent management of the media activity, and strengthen the human potential specialized in
various fields in order to introduce secondary students secondary branches and disciplines to
which they can join.
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الفصل األول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلطار العام لمدراسة
1.1

مقدمة
تزايد الىتماـ بمكضكع الصكرة الذىنية كأىميتيا بالنسبة لمفرد كالمنظمة؛ نظ انر لما تقكـ بو

ىذه الصكرة مف دكر ىاـ في تككيف اآلراء ،كاتخاذ الق اررات ،كتشكيؿ السمكؾ ،كقد أصبح تككيف
الصكرة الطيبة ىدفان أساسيان يسعى الجميع لتحقيقو عمى أم مستكل ،كفى أم مجاؿ مف خالؿ األداء
الطيب الذل يتفؽ مع احتياجات الجماىير المؤثرة كالمتأثرة بسياسة الفرد أك المنظمة.
ىناؾ اتفاؽ في معظـ الدراسات عمى أف الصكرة الذىنية تقكـ عمى مجمكعة مف السمات
اإليجابية التي تثير مشاعر الحب ،كالتعاطؼ ،كالتأييد ،كاإلعجاب ،كالرغبة في التقميد ،ككثي انر ما
يككف ذلؾ عف طريؽ تصكير الحياة العممية الناجحة ،كالصكرة األكاديمية المثالية ،كالخدمات التي
يمكف أف تقدميا الجامعة لمطالب بعد اللتحاؽ بيا.
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كقد أدل تطكر صناعة الصكرة الذىنية إلى التحكـ في المعمكمات التي تصؿ إلى الجميكر
بيدؼ تشكيؿ ىذه الصكرة ،كقياـ أجيزة العالقات العامة بشحف عقكؿ الجميكر بمعمكمات تيدؼ إلى
التأثير عمى اتجاىات الجميكر كآرائيـ؛ كذلؾ لبناء الصكرة اإليجابية.
كىناؾ عكامؿ عديدة يمكف أف تسيـ في بناء الصكرة الذىنية لدل اإلنساف أبرزىا األسرة
دكر أكثر
كالمؤسسات كاإلنتاج المعرفي ،كالثقافي ،كيضاؼ ليا كسائؿ اإلعالـ المختمفة التي تمعب ان
فاعمية كخطكرة ،كلسيما بعد التطكر اليائؿ في تكنكلكجيا التصاؿ كالمعمكمات ،كما حصؿ مف نقؿ
لمصكرة كاآلراء كاألفكار ،كتدعيـ الصكرة المكجكدة أصالن في أذىاف الناس.
كتعػػد عمميػػة التخطػػيط مػػف أبػػرز الكظػػائؼ الرئيسػػة إلدارة العمميػػات فػػي المؤسسػػات التعميميػػة،
كالتػػي تسػػتدعي اتبػػاع إسػػتراتيجيات معينػػة مػػف أجػػؿ تحسػػيف الصػػكرة الذىنيػػة لمجامعػػة لػػدل المجتمػػع،
كتحقيػؽ أىػدافيا ،كتعزيػػز امتػدادىا المتميػز فػػي المجتمػع ،كديمكمػػة بقائيػا كنجاحيػا فػػي ميػاديف العمػػؿ
(الالمي كالصاحب.)2007 ،
كتعتبػػر الصػػكرة الذىنيػػة كاحػػدة مػػف الصػػكؿ السػػتراتيجية التػػي تقػػكد الػػى ايجػػاد ميػزة تنافسػػية
كظركؼ مشجعة لمبقاء كالتطكر لممنظمة) ،)Šmaižien and Oržekauskas,2006كانطالقا مف
أىميػػة الصػػكرة الذىنيػػة فػػي المؤسسػػات التعميميػػة ،كدكرىػػا فػػي السػػتقطاب ،كالمحافظػػة عمػػى الم ػكارد
البشػ ػرية الكف ػػؤة كق ػػدرتيا عم ػػى المنافس ػػة ،كاس ػػتم ارريتيا ،ت ػػرل الباحث ػػة أف المؤسس ػػات التعميمي ػػة عم ػػى
اختالقيػػا مطالبػػة بػػأف تػػدير صػػكرتيا الذىنيػػة؛ لتػػتمكف مػػف خمػػؽ الصػػكرة الذىنيػػة اإليجابيػػة أك حتػػى
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المثالية لطمبتيا كالمتعامميف معيا ،كالتي مف شأنيا أف تحقؽ لمجامعة ميزة عمى منافسييا يمكنيا مػف
استقطاب مكاردىا البشرية كزبائنيا.
لذلؾ جاءت ىذه الدراسة لتكشؼ النقاب عف العوامل المؤثرة في بناء الصورة الذىنية
المدركة لمجامعات الفمسطينية لدى طمبة الثانوية العامة في محافظة الخميل .
 1.2مشكمة الدراسة وأسئمتيا:
لككف الباحثة إحدل طالبات الدراسات العميا في إحدل الجامعات الفمسطينية فقد لحظت أف
ىناؾ إقبالن لمطمبة عمى جامعات دكف غيرىا ،بالرغـ مف كجكد الكثير مف التخصصات في معظـ ىذه
الجامعات.
مما ككف لدل الباحثة انطباعان عف أف ىناؾ عكامؿ كثيرة تجعؿ الطمبة يختاركف جامعة معينة
عمى غيرىا كمف ىذه العكامؿ ،قد تككف الصكرة الذىنية المدركة التي يككنيا الطالب عف الجامعة
المستقبمية ،كىنا تكمف مشكمة الدراسة بالنسبة لمباحثة كالتي تمخص في السؤاؿ الرئيس اآلتي:
ما العوامل المؤثرة في بناء الصورة الذىنية المدركة لمجامعات الفمسطينية لدى طمبة الثانوية
العامة في محافظة الخميل ؟
كينبثؽ عف ىذا السؤاؿ التساؤلت الفرعية اآلتية-:
 .1ما مستكل الصكرة الذىنية المدركة لمجامعات الفمسطينية في محافظة الخميؿ لدل طمبة
الثانكية العامة؟ كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة اآلتية:
 ما دكر البعد المعرفي في بناء الصكرة الذىنية لجامعة المستقبؿ لدل طمبة الثانكية
العامة في محافظة الخميؿ؟
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 ما دكر البعد السمككي في بناء الصكرة الذىنية لجامعة المستقبؿ لدل طمبة الثانكية
العامة في محافظة الخميؿ؟
 ما دكر البعد الكجداني في بناء الصكرة الذىنية لجامعة المستقبؿ لدل طمبة الثانكية
العامة في محافظة الخميؿ؟
 .2ما األساس في اختيار طمبة الثانكية العامة لمجامعة المستقبمية؟
 .3ىؿ سبؽ لطمبة الثانكية العامة زيارة الجامعة المستقبمية التي يرغبكف في اللتحاؽ بيا؟
 .4ىؿ يتابع طمبة الثانكية العامة أخبار الجامعة المستقبمية في كسائؿ اإلعالـ المختمفة؟
 3.1الفرضيات:
 .1ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل الدللة ( )α ≤ 0.06بيف استجابات أفراد
العينة حكؿ العكامؿ المؤثرة في بناء الصكرة الذىنية المدركة لمجامعات الفمسطينية لدل طمبة
الثانكية العامة في محافظة الخميؿ كفقان لمتغير الجنس.
 .2ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل الدللة ( )α ≤ 0.06بيف استجابات أفراد
العينة حكؿ العكامؿ المؤثرة في بناء الصكرة الذىنية المدركة لمجامعات الفمسطينية لدل طمبة
الثانكية العامة في محافظة الخميؿ كفقان لمتغير فرع الدراسة.
 .3ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل الدللة ( )α ≤ 0.06بيف استجابات أفراد
العينة حكؿ العكامؿ المؤثرة في بناء الصكرة الذىنية المدركة لمجامعات الفمسطينية لدل طمبة
الثانكية العامة في محافظة كفقان لمتغير مكقع المدرسة الحالية.
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 4.1أىمية الدراسة
تكمف أىمية ىذه الدراسة في اآلتي:
 أنيا تناكلت قطاعان ميـ جدان في تنمية المجتمعات كبنائيا كىك التعميـ العالي كالجامعات ،انيا
تركزت عمى طمبة الثانكية العامة (العنصر البشرم) كىك اىـ أسس البناء كالتنمية.
 كما تكمف أىمية ىذه الدراسة مف أىمية المكضكع الذم تطرقت إليو ،كىك تحميؿ دكر الصكرة
الذىنية المدركة لمجامعات الفمسطينية لدل طمبة الثانكية العامة عمى قرار اختيار الطمبة
لمجامعة في محافظة الخميؿ ،كفي اعتمادىا المنيج العممي لمدراسة ،كاضافة مادة عممية إلى
األدب اإلدارم ،حيث تظير ىذه الدراسة مفيكـ الصكرة الذىنية المدركة ،كأىميتيا ،كالركائز
األساسية ليا ،كدكرىا في اختيار طمبة الثانكية العامة لمجامعة التي يطمحكف لمدراسة فييا،
كتعد ىذه الد ارسة مرجعان يمكف الستفادة منو في األبحاث العممية ،كما أنيا ستعمؿ عمى
ٌ
إضافة إطار نظرم ربما يستفيد منو الميتمكف.
 كمف الممكف الستفادة مف نتائج ىذه الدراسة مف خالؿ الخركج بنتائج تظير دكر الصكرة
الذىنية المدركة لمجامعات الفمسطينية لدل طمبة الثانكية العامة عمى اختيار الطمبة لمجامعة
في محافظة الخميؿ ،لمتعرؼ عمى سبؿ تعزيز الصكرة الذىنية المدركة ،كمحاكلة القضاء
عمى معيقات تحقيقيا ،كالتعرؼ عمى سبؿ تعزيز الصكرة الذىنية المدركة لمجامعات
الفمسطينية كتحسينيا ،كما كيمكف الستفادة مف نتائجيا لمكصكؿ إلى تكصيات كمقترحات
مف شأنيا أف تككف بمثابة الدليؿ العممي لتحقيؽ الصكرة الذىنية المدركة لدل الجامعات
الفمسطينية.
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 كتي ىعد ىذه الدراسة األكلى حسب عمـ الباحثة التي تبحث في العكامؿ المؤثرة في بناء الصكرة
الذىنية المدركة لمجامعات الفمسطينية لدل طمبة الثانكية العامة في محافظة الخميؿ  ،ككذلؾ
قد تفتح ىذه الدراسة المجاؿ لدراسات ك و
أبحاث مستقبمية أخرل حكؿ بناء الصكرة الذىنية
اإليجابية في فمسطيف بمتغيرات أخرل .
 5.1أىداف الدراسة
تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
 .1التعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة في بناء الصكرة الذىنية المدركة لمجامعات الفمسطينية لدل
طمبة الثانكية العامة في محافظة الخميؿ .
 .2التعرؼ عمى مستكل الصكرة الذىنية المدركة لمجامعات الفمسطينية لدل طمبة الثانكية
العامة.
 .3التعرؼ عمى األساس في اختيار طمبة الثانكية العامة لمجامعة المستقبمية.
 .4التعرؼ عمى مدل متابعة طمبة الثانكية العامة أخبار الجامعة المستقبمية في كسائؿ اإلعالـ
المختمفة.
 .5التعرؼ عمى الفركؽ في استجابات أفراد العينة حكؿ عمى العكامؿ المؤثرة في بناء الصكرة
الذىنية المدركة لمجامعات الفمسطينية لدل طمبة الثانكية في محافظة الخميؿ تعزل إلى
متغير (الجنس ،كفرع الدراسة ،كمكقع المدرسة).
 6.1حدود الدراسة
تحدد الدراسة بالحدكد اآلتية:
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