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 ٢

  بسم ا الرمحن الرحيم
  

  اإلهداء
  

  :أهدي هذا الجهد المتواضع إلى
  

ـ  غمرانـي بعطفهمـا و حبه      ن اللذا ... الكريمين والدي ا و  م
  .و دعائهما المبارك، محدودالغير  مادعمه

  
  . التي احتملت معي صعاب الطريق... العزيزة زوجتي

  
  . الذين ضحوا لنعيش حياة كريمة...أرواح شهدائنا األبرار

  
فتحي سالمة الذي كانت روحـه      . صاحب الروح الطاهرة د   

اسال ، باعثاً ومشجعاً دائماً للسير قدماً في مسيرة العلم والتقدم        
  .ن يكرم مثواهاهللا ا

  



 ٣

  .أخي أبو جهاد و أبو خالد و إخوانهم... األحبة خلف القضبان
  

  .و إلى كل من أحببت
  شكر وتقدير

  
، والذي هو يطعمني ويسقين، الذي خلقني فهو يهدين، الحمد والشكر هللا رب العالمين

  .والذي اطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، و إذا مرضت فهو يشفين

  الشكر و التقدير و العرفان إلى أستاذيو أتقدم بخالص 

  األستاذ الدكتور فؤاد علي العاجز

والذي كان له دور رئيس في إتمام هذا العمل من خـالل            ،  المشرف على هذا البحث   

وحرصـه  ، وتذليله للعقبات التي كانت تعترضني    ، إرشاداته القيمة و توجيهاته السديدة    

  .النصح األبوي الدائم ليو تقديمه ، على عدم إضاعة الوقت و الجهد

وكذلك ، كما وأتقدم بالشكر و االمتنان إلى مدرسي األفاضل في برنامج الدراسات العليا        

، والتعـاون ، واإلرشـاد ، جميع اإلخوة الذين ساعدوني في إتمام هذا الجهد بالنـصح          

الذي مـا فتـيء     ، ورفيق دربي األستاذ الباحث عدنان أبو عامر      ، وأخص بالذكر أخي  

وأتقدم بالشكر أيضاً إلى    ، ويعاونني على إتمام هذا العمل بكل ما أوتي من قوة         يشجعني  

  .الذي ساعدني في العمل الميداني للبحث، األخ عالء اللخاوي



 ٤

 الكريمين اللذين تفضال بقبـول مناقـشة هـذه          المناقشينو الشكر موصول أيضاً إلى      

  .حث شكالً و مضموناًالدراسة وبذال الوقت و الجهد في التدقيق و إثراء هذا الب

  الباحث 

  إياد زكي عقل

  فهرس المحتويات
  الصفحة  الموضوع

  ١  عنوان الدراسة                                                    

  ٢  اإلهداء                                                               

  ٣                             الشكر و التقدير                          

  ٤  فهرس المحتويات                                                      

  ٦  فهرس الجداول                                                    

  ٧  فهرس المالحق                                                    
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  ١٠  مشكلة الدراسة و خلفيتها     : الفصل األول

  ١١  المقدمة

  ١٣  مشكلة الدراسة

  ١٣  أهداف الدراسة

  ١٤  أهمية الدراسة

  ١٤  حدود الدراسة

  ١٥  مصطلحات الدراسة

  ١٦  الدراسات السابقة: الفصل الثاني



 ٥

  ١٧  الدراسات العربية

  ٢٨  ألجنبيةالدراسات ا

  ٣١  التعليق على الدراسات

  ٣٤  اإلطار النظري: الفصل الثالث

  ٣٥  تقديم

  ٣٦  الجامعات الفلسطينية

  ٤٢  البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة

  ٤٧  دور الجامعة والبحث العلمي في تحقيق مطالب التنمية
  ٥٣  ميالبحث العل و برامج الدراسات العليا في فلسطين
  ٦٠  معوقات البحث العلمي في فلسطين

  ٦٦  اإلجراءاتالطريقة و: الفصل الرابع
  ٦٧  منهج الدراسة

  ٦٧  مجتمع الدراسة
  ٦٧  الدراسةعينة 

  ٦٩  أداة الدراسة 
  ٧٠  صدق األداة 
  ٧٤  ثبات األداة

  ٧٤  األسلوب اإلحصائي 
  ٧٦  نتائج الدراسة و التوصيات: الفصل الخامس

  ٧٦  تعلقة بالسؤال األولالنتائج الم
  ٩٣  بمتغيرات الدراسةالنتائج المتعلقة 



 ٦

  ٩٣  بمتغير الجنسالنتائج المتعلقة 
  ٩٥  بمتغير التفرغ للدراسةالنتائج المتعلقة 
  ٩٦  بمتغير الكليةالنتائج المتعلقة 

  ٩٨ النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 
  ٩٨  .اسات العلياسبل التغلب على المشكالت من وجهة نظر طلبة الدر

  ١٠١  .أعضاء هيئة التدريسسبل التغلب على المشكالت من وجهة نظر 
  ١٠٥  التوصيات
  ١١١  المراجع 

  ١١١  المراجع العربية
  ١١٨  المراجع األجنبية

  ١١٩  المالحق
  ١٢٩  الملخص باللغة االنجليزية

 

  
  
  

  فهرس الجداول
  

  الصفحة  الجدول  الرقم

  يا و الخريجون بالجامعات الفلسطينية للعامأعداد طلبة الدراسات العل   .١
  ٢٠٠٤-٢٠٠٣الدراسي 

٤٩  

  ٦٧  توزيع مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير الجنس و الكلية   .٢

  ٦٧  وصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس   .٣



 ٧

  ٦٨  وصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير الكلية   .٤

  ٦٨  وصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس و الكلية   .٥

  ٦٨  ينة الدراسة تبعاً لمتغير التفرغ للدراسة و الجنسوصف ع   .٦

معامل  نتائج درجة صدق االتساق الداخلي بين مجاالت االستبانة باستخدام    .٧
  ارتباط بيرسون

٧٠  

 و  مجال المشكالت األكاديميةنتائج درجة صدق االتساق الداخلي بين فقرات   .٨
  هذا المجال

٧١  

 و ة مجال المشكالت اإلداريين فقراتنتائج درجة صدق االتساق الداخلي ب   .٩
  هذا المجال

٧٢  

و  الجتماعية مجال المشكالت انتائج درجة صدق االتساق الداخلي بين فقرات   .١٠
  و هذا المجال االقتصادية

٧٣  

 و هذا النفسية مجال المشكالت نتائج درجة صدق االتساق الداخلي بين فقرات   .١١
  المجال

٧٣  

  ٧٤  كرونباخ الفا باستخدام معادلة ةثبات األدا   .١٢

  ٧٦  النسب المئوية المعتمدة لتفسير النتائج بحسب مقياس ليكرت الخماسي   .١٣

طلبة   التي تواجه األكاديمية المتوسطات الحسابية و النسب المئوية للمشكالت   .١٤
  .الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية

٧٦  

طلبة  تي تواجه الاإلدارية المتوسطات الحسابية و النسب المئوية للمشكالت   .١٥
  .الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية

٨٠  

 الجتماعية و االقتصاديةا المتوسطات الحسابية و النسب المئوية للمشكالت   .١٦
  التي تواجه طلبة الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية

٨٤  

طلبة   التي تواجه النفسية المتوسطات الحسابية و النسب المئوية للمشكالت   .١٧
  .اسات العليا في الجامعة اإلسالميةالدر

٨٧  

  ٩٠  الترتيب و المتوسطات الحسابية الترتيب لمجاالت المشكالت والدرجة الكلية لها   .١٨

  ٩١  .أكثر المشكالت شيوعاً عند طلبة الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية   .١٩

  للمشكالت الدراسية التي تواجه لداللة الفروق ) ت(نتائج اختبار    .٢٠
  .الجنس لمتغير تبعاً الجامعة اإلسالمية فيدراسات العليا طلبة ال

٩٣  

  للمشكالت الدراسية التي تواجهلداللة الفروق ) ت(نتائج اختبار    .٢١
  . لمتغير التفرغ للدراسةتبعاً الجامعة اإلسالمية في طلبة الدراسات العليا 

٩٥  

  ٩٦  المتوسطات الحسابية لمجاالت المشكالت تبعاً لمتغير اسم الكلية   .٢٢



 ٨

  ٩٧  نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في المشكالت تبعاً لمتغير اسم الكلية   .٢٣

  ٩٩  .   سبل التغلب على المشكالت من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا   .٢٤
 
  

  فهرس المالحق
  

  الصفحة  الملحق  الرقم
  ١١٩ . االستبانة في صورتها األولية   .١
  ١٢٣ .االستبانة في صورتها النهائية   .٢
  ١٢٧ .قائمة بأسماء المحكمين ألداة الدراسة   .٣
أداة جمع المعلومات حول سبل التغلب على المشكالت من وجهة نظر    .٤

 .أعضاء هيئة التدريس

١٢٨  

  ١٢٩ .رسالة موجهة إلى عمادة الدراسات العليا لتسهيل مهمة الطالب   .٥

  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

  ملخص الدراسة



 ٩

التي تواجـه طلبـة الدراسـات    كالت الدراسية    المش هدفت الدراسة إلى التعرف على    
و الكليـة و    و معرفة أثر كل من الجـنس         ، الجامعة اإلسالمية و سبل التغلب عليها      في العليا

تـم  طالبـاً و طالبـة   ) ١٠٥(الدراسة من  عينة وتكونت ، على هذه المشكالتالتفرغ للدراسة 
ة الدراسات العليـا بالجامعـة      الدراسة األصلي من طلب   مجتمع  اختيارهم بطريقة عشوائية من     

و البـالغ  ، ٢٠٠٤ أكتـوبر  ى خططهم لدى عمادة الدراسات العليا حت  اإلسالمية الذين اعتمدت  
  من خـالل تطبيـق     يليالمنهج الوصفي التحل  واستخدم الباحث   ، طالباً و طالبة  ) ١٥٦(عددهم  

 ت األكاديمية المشكال :و هي فقرة موزعة على أربعة مجاالت      ) ٥١(استبانة واحدة تتكون من     
  . وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية ،النفسية و االجتماعية و االقتصادية  واإلداريةو 

 الدراسية التـي تواجـه طلبـة     و من خالل نتائج الدراسة تبين بان ترتيب المشكالت          
  : جاء على النحو التالي الجامعة اإلسالميةفيالدراسات العليا 

 )82.4 .(المشكالت االجتماعية و االقتصاديةمجال : المرتبة األولى •

 )68(. مجال المشكالت اإلدارية: المرتبة الثانية •

 )67.864 .(مجال المشكالت األكاديمية: المرتبة الثالثة •

 )66.044 .(مجال المشكالت النفسية: المرتبة الرابعة •

جابة  حيـث بلغـت النـسبة المئويـة لالسـت          كبيـرة لمشكالت الكلية   الدرجة ل كانت  فيما  
)71.112%( 

ية عنـد مـستوى الداللـة       فروق ذات داللة إحـصائ    كما تبين من نتائج الدراسة عدم وجود        
متوسط درجات أفراد العينة بالنسبة للمشكالت الدراسية التـي تواجـه            تقديرفي  ) ٠,٠٥≥∝(

 لمتغيـر و التفرغ للدراسة   والجنس الجامعة اإلسالمية تعزى لمتغير فيطلبة الدراسات العليا    
  الكلية

  :و خلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات منها
االهتمام بربط برامج الدراسات العليا بالخطط التنموية للمجتمع من حيث األهـداف و    -١

السياسات و مقدار الحاجة إلى تلك البرامج و المواد الدراسـية و طبيعـة الرسـائل                
 .لعلياالجامعية و مخرجاتها باإلضافة إلى تمويل برامج الدراسات ا

تخفيض تكلفة الدراسات العليا من خالل مجموعة من اإلجراءات علـى اعتبـار أن               -٢
 تسعى إليه الجامعـة     هو هدف عملية تدريب و تأهيل باحثين في شتى مجاالت العلوم          

و تعمل بالتعاون مع القوى الحية في داخل المجتمع الفلسطيني و خارجه على دعم و               



 ١٠

لفلسطيني ليكونوا حجر الزاوية في بناء نهضة هذا        تشجيع الكفاءات من أبناء الشعب ا     
  . الشعب

و تـوفير المراجـع و      ، العمل على تطوير المكتبة لتتالءم و متطلبات البحث العلمي         -٣
الكتب و الدوريات الحديثة في مختلف العلوم مـا أمكـن ذلـك و التركيـز علـى                  

اء مهمـتهم   مع وضع قوانين خاصة بطلبة الدراسات العليا تمكنهم من أد         ، التخصص
 . بشكل أكثر فاعلية

االهتمام بتوفير جو من الثقة بين طلبة الدراسات العليا و اإلدارة من جهة و بيـنهم و           -٤
بين المحاضرين و المشرفين من جهة أخرى و االهتمام بطالب الدراسـات العليـا و         

من  يقوم به و المهام الملقاة على عاتقه بعد تخرجه كجزء            يإشعاره بأهمية الدور الذ   
 . النخبة المجتمعية

العمل على تطوير برامج الدراسات العليا و زيادة فعاليتها لتتالءم و المرحلة الحاليـة         -٥
 .و تسهم في عملية بناء المجتمع الفلسطيني بصورة اكبر

، اعتماد مجموعة من الدراسات التي تعنى بتقييم و تطوير برامج الدراسـات العليـا              -٦
ذه الدراسات إلى الوقوف على مواطن الضعف و        تهدف ه ، على أن تتم بشكل دوري    

القوة في برامج الدراسات العليا و تقديم الحلول العملية للمشكالت التي تعترض سبيل             
  .تحقيق األهداف على أكمل وجه

 

  
  
  
  
  
  
  



 ١١

  
  

  الفصل األول
  

  مشكلة الدراسة و خلفيتها
  

  

  المقدمة .١

  مشكلة الدراسة .٢

  الدراسةفروض  .٣

  أهداف الدراسة .٤

  اسةأهمية الدر .٥

  حدود الدراسة .٦

  مصطلحات الدراسة .٧

  
  
  



 ١٢

  :المقدمة 
إن تطور أي مجتمع وازدهاره يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى جودة التعليم فيـه ، وبـات           

 ، ولقد تغيرت وجهة النظر إلى التربيـة         عظيمة تربيةً   أمة عظيمة من المسلّم به أن وراء كل       
األمر الذي أنتج تطوراً ونمواً واضـحين        ،يرالفاعل كأداة للتنمية والتغي   اد االهتمام بدورها    زو

 ابتداء بالتوسع في التعليم األساسي و     ،  على صعيد التوسع في مرافق وبرامج التعليم المختلفة         
، ا وتطويرها كمراكـز ومنـارات علميـة       مروراً بفتح الجامعات وتوسيعه    ومجانيته،   إلزاميته

بـرامج  وصوالً إلى القفـزة فـي افتتـاح         ،  د وتؤهله لمواكبة التطور من حوله     ترفد تقدم البل  
  .في معظم الجامعاتالدراسات العليا 

ي الذي تقوم به كلياتهـا  الجامعة تختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلم   و
من خالل هيئة التدريس والطلبة الباحثين في سبيل خدمة المجتمع واالرتقـاء بـه              ،  ومعاهدها
 وتزويد  اإلنسانية، وتنمية القيم    ، وتقدم العلم  ،همة في ترقية الفكر    متوخيةً بذلك المسا   حضارياً،

 وإعداد اإلنسان المـزود بأصـول      المجاالت،البالد بالمختصين والفنيين والخبراء في مختلف       
   .المتقدمةالمعرفة وطرائق البحث 

ـ            و  التـي   ة الـثالث   ال نستطيع فهم الجامعة الحديثة ما لم نستطع فهم جوانب المعرف
   :الجامعةس في الوظائف الثالث التي تؤديها تنعك

  ،فاكتساب المعرفة هو وظيفة البحث  -١
  التدريس،ونقل المعرفة هو وظيفة  -٢

 .وتطبيق المعرفة هو وظيفة الخدمة العامة -٣

 إذ التاريخيـة، تعد دراسات ما بعد التخرج في الوطن العربي ظاهرة جديدة نسبياً من الناحية  و
          .وتطـورت بـشكل كمـي ونـوعى ملحـوظين     ،  ببعيـدة  أنها ولدت منذ سـنوات ليـست   

   ) .٢٠٠٠:١مصمودي ، (
 الدراسات العليا من أبرز ما تقدمه الجامعات من برامج تعنى أساسـاً بدراسـة            و تعد 

 فإذا كان التعليم الجامعي هو المصنع الذي يمـد          للمجتمع،وتطوير وتنمية المقدرات المختلفة     
 فإن الدراسات العليا هـي المـصنع   اإلنتاج،لتي تمثل مواقع الخدمة والمجتمع بالقوى العاملة ا   

 من شـأنه أن  ماالذي يشمل كل ، الذي ينتج العلم والفكر الذي يقوم عليه العمل بمعناه الواسع        
   .)٢٩٠ :١٩٩٨مصطفى،العاجز وأبو (.التقدميدفع المجتمع إلى 

 وأساليب البحث العلمـي     وتعمل برامج الدراسات العليا على امتالك خريجيها ألسس       
لهم كمعلمـين فـي   ي ألخذ مواقع ريادية في المجتمع سواء علـى صـعيد تـأه            ،الذي يؤهلهم 
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 العامـة،  أو على صعيد المشاركة الفاعلة في صياغة التوجيهات ورسم السياسات             ، الجامعات
األمر الذي يجعل تطور المجتمع وتقدمه مرهون بدرجة كبيـرة بنجـاح العمليـة التعليميـة                

   .أركانها التي يشكل المعلم الصالح أحد أهم ،والتربوية 
وعلـى تأهيـل    ،  ة والحريصة على حاضرها ومـستقبلها     تولى المجتمعات الصالح  و  

وخاصة طلبة الدراسـات  ، احتراماً دائما لطلبة الجامعات ، مقوماتها األساسية واالستفادة منها  
 يتعامـل مـع نفـوس       المجتمـع،  في مسيرة    القائد واإلمام ب الدراسات العليا     كون طال  ،العليا

 الـصانع،  والطبيب، والمهندس، والحاكم،و القائد، منهم مختلفة،قول وقلوب وأرواح بشرية  عو
  )  ٢٣٠ :١٩٩٢المصريمجلس الشورى (فإذا كان كذلك فال بد أن يكون محل اهتمام كبير

ـ   قد شهدت السنوات القليلة الماضية تطورا واضحا علـى صـعيد            لو  رامجافتتـاح ب
مواكبـة التطـور العلمـي      ل ،للدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في تخصصات مختلفة       

خرج العديد من الطلبة مـن      ت حيث   الدولي، الفلسطيني و  ينوتمشياً مع متطلبات الواقع   ،  الكبير  
  .التخرج وال يزال العديد منهم يستكملون متطلبات الدكتوراه،حملة شهادات الماجستير و

، ر افتتاح هذه البرامج قفزة نوعية على صعيد التعليم الجامعي فـي فلـسطين             و يعتب 
وعامالً مهماً من عوامل النهضة و التنمية المجتمعية التي يعتبـر البحـث العلمـي العمـاد                 

  .األساسي لها
و لقد واكب افتتاح برامج الدراسات العليا في الجامعـات الفلـسطينية العديـد مـن                

حداثة هذه البرامج و افتقارها إلى البنية التحتية الالزمة إلنجاح عمليـة  اإلشكاالت الناتجة عن  
األمر الـذي   ، و كذلك عمومية األهداف التي تبغي هذه البرامج الوصول إليها         ، البحث العلمي 

استدعى قيام بعض الباحثين بتسليط الضوء على برامج الدراسات العليا كجزء مـن عمليـة               
 الباحثين أهداف و مقومات ومعوقات البحث العلمي و خلـصوا      و ناقش هؤالء  ، البحث العلمي 

إلى نتائج مؤداها أن البحث العلمي في فلسطين ال يزال وليداً يحبوا و بأنه يحتاج إلـى مزيـد    
من البحث و العمل الدءوب من أجل الوصول إلي مجتمع يكون  البحث العلمي مكوناً أساسياً                 

  .من مكونات نهضته
فعلى الرغم مـن    ، ال تزال قليلة وغير مركزة    ، الرغم من أهميتها  على  ، وهذه الجهود 

إال أن عـدد    ، عاماً) ١٤(أن برنامج الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية قد بدأ قبل حوالي            
الدراسات التقييمية التي تناولت هذا البرنامج ال تزيد على أصابع اليد الواحدة وتناولت قـضايا     

  .لهاجزئية و اقترحت حلوالً 



 ١٤

العديـد   بالجامعة اإلسالمية التربيةللماجستير في كلية ته أثناء دراسلقد واجه الباحث    و
 والتعرف على الحلول المناسـبة      أسبابها، أن يعمل على دراستها وكشف       رالمشكالت، فآث من  
  .العليا وذلك إسهاماً في الرقى بمستوى العمل في الدراسات لها،

  
  :الدراسةمشكلة 

  
  :كن أن تتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالييم، مما سبق 

  

  وسبل التغلب عليها ؟،ما المشكالت التي تواجه طلبة الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية
  

  :التاليةالفرعية و يتفرع عن هذا السؤال األسئلة 
  

 مـن   سالمية  ما أهم المشكالت الدراسية التي تواجه طلبة الدراسات العليا في الجامعة اإل            .١
  ؟وجهة نظرهم

تقـدير  متوسط   في) ٠,٠٥≥∝( عند مستوى الداللة     توجد فروق ذات داللة إحصائية    هل   .٢
 –الجـنس (  تعزى إلى المتغيرات   هملمشكالت الدراسية التي تواجه   ل العلياطلبة الدراسات   

  ) للدراسة  التفرغ–الكلية 
 بة وأعضاء هيئة التدريس ؟الطلكل من ما سبل التغلب على هذه المشكالت من وجهة نظر  . ٣

  
  :الدراسةأهداف 

  

  :يمكن تحديد أهداف الدراسة فيما يلي
  

 الدراسية التي تواجه طلبة الدراسات العليا في الجامعـة اإلسـالمية            أهم المشكالت تحديد   .١
  .من وجهة نظرهم شيوعهاودرجة 

 لدى طلبـة    لدرجة شيوع المشكالت الدراسية   ،  لى الفروق في تقدير أفراد العينة     التعرف إ  .٢
  .للدراسةتعزى إلى عوامل الجنس والكلية وتفرغ الطالب ، الدراسات العليا 

 .المشكالت التي تواجه طلبة الدراسات العليا لتغلب علىا وضع تصور لسبل .٣
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  :الدراسةأهمية 
  :نهاكوتتمثل أهمية هذه الدراسة في 

راسات العليا في الجامعة    يعانى منها طلبة الد   ،  تمثل استجابة لحاجة ماسة ومشكلة واقعية        .١
  .الجامعاتوغيرها من ، اإلسالمية

 ،وعمـادة الدراسـات العليـا     ،  إدارة الجامعـة اإلسـالمية      : كال من   تفيد هذه الدراسة     .٢
والتي يعاني منها طلبـة     ،  شيوعاً    المشكالت أكثر من خالل تحديد     ،والمحاضرين بالكلية 

  .لهاض الحلول المناسبة وتقديم بع،  الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية
 والتي يتدرب فيهـا     ، وهي الماجستير   وحساسة  مرحلة تعليمية مختارة   معالدراسة  تتعامل   .٣

والتي ،  والتي تعتبر أساساً للمراحل الدراسية الالحقة     ،الباحثون على أساليب البحث العلمي    
  . المؤثرتعد الكوادر األكاديمية التي تقود نهضة المجتمع وتمثل قمة الهرم المجتمعي 

ـ  ،  حيث تسلط الضوء على مـشكالتهم       ،طلبة الدراسات العليا  الدراسة  تفيد   .٤  يوتـساعد ف
  .األكاديميمحاولة حلها ابتغاء الرقى بمستواهم 

استفادة من أوجه الشبه    ،   السياسات والبرامج في الجامعات األخرى       يواضعالدراسة  تفيد   .٥
   .اإلسالميةالكبيرة بينها وبين الجامعة 

راسة صناع القرار في التعليم العالي من خالل األخذ بعين االعتبـار المـشكالت              تفيد الد  .٦
  .لعالجهاواالستفادة من بعض الحلول المقترحة ، التي يواجهها طلبة الدراسات العليا 

٧.     الـضرورية ألي عمـل بـشكل عـام         ة التقييم  من عملي  تعتبر الدراسة بشكل عام جزء ،
 من حلقات العملية    حلقة أساسية التي بدورها تمثل    وولبرامج الدراسات العليا بشكل خاص      

 .بدونهاالتعليمية التعلمية ال تصلح 

  
  :الدراسةحدود 

  .غزة – الجامعة اإلسالمية :المؤسسيالحد 
في جميع الكليات بالجامعـة اإلسـالمية   ) الماجستير ( طلبة الدراسات العليا    :البشرىالحد  

باإلضافة إلى أعـضاء  ،   وطالبةًاًطالب )١٥٦(عددهم والبالغ ،  والذين تم إقرار خطط بحوثهم      
  .عضو هيئة تدريس )٦٠(والبالغ عددهم حوالي ، هيئة التدريس فيها 

  .فقطستقتصر الدراسة على المشكالت الدراسية  :الموضوعيالحد 
، ٢٠٠١/٢٠٠٢: جميع طلبة الدراسات العليا المسجلين في األعـوام الدراسـية          :الزمنيالحد  

  . م٢٠٠٣/٢٠٠٤، ٢٠٠٢/٢٠٠٣
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  :الدراسةمصطلحات 

  

  :الدراسيةالمشكالت  -١
 –الصعوبات التي تعترض طلبة الدراسات العليا بكليات التربية بالجامعات الفلسطينية           " هي    

  )٧، ص١٩٩٤، العاجز"( وتحول دون شعور الطلبة باالطمئنان –كما تحددها أداة الدراسة 
 القلـق بـسبب     :المجـال مل مـشكالت هـذا      الصعوبات التي تتعلق بالدراسة وتش    "أو هي    

 لالسـتذكار،  والطريقـة المفيـدة      الكافي، والوقت   المذاكرة، ومشكالت   الدراسة،االمتحانات و 
  )١٥٤: ١٩٨١اهللا،خير "(والصعوبات الدراسية المختلفة  الدراسية،دم الميل لبعض المواد عو

اإلدارية والماليـة  كاديمية واألالصعوبات  " :بأنهاويمكن للباحث أن يعرف المشكالت الدراسية       
 التي تعتـرض طلبـة      ، بالبحث العلمي  الدراسية المتعلقة والمشكالت  ،   االجتماعية و النفسيةو

  ". وجه أكملوتعيق إتمامهم لمتطلبات تخرجهم على ، الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية 
  

  :العلياطلبة الدراسات  -٢
: فـي سـبع كليـات هـي     في برامج الدراسات العليا     ويقصد بهم الطلبة المنتظمون بالدراسة    

) ١٥٦(والبـالغ عـددهم     ،    التجارة ، الهندسة ، العلوم ،التربية،اآلداب الدين، أصول   الشريعة،
   ).٢٠٠٤، عمادة الدراسات العليا( وطالبة اًطالب
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  الفصل الثاني

  

  الدراسات السابقة

  

  الدراسات العربية: أوالً

  ألجنبيةت االدراسا: ثانياً

  التعليق على الدراسات: ثالثاً
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اهتم العديد من الباحثين العرب واألجانب بدراسة المشكالت المختلفة التـي تواجـه             
وفـي  ،   اجتماعيـة    م شخصية أ  مطلبة الدراسات العليا، سواء أكانت هذه المشكالت دراسية أ        

وعالقة مباشرة بالبحث العلمي     ،بيئات اجتماعية مختلفة، لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة          
  . وسبل تنمية المجتمعات

  ، وقد استخدم معظم الباحثون للتعرف على المشكالت التي تواجه طلبـة الدراسـات العليـا              
يمثل كـل  ، استبيانات تتضمن عدداً من المجاالت  يشتمل كل منها على مجموعة من األسئلة              

ومن ثم يتم جمع البيانات     ، دفة اإلجابة عنها  يطلب من الفئة المسته   ، منها مشكلة من المشكالت   
  منها لمعرفة أكثر المشكالت شيوعاً وتقديم التوصيات للحد ،وتحليلها والخروج بالنتائج

والمرتبطـة مباشـرة بموضـوع      ،  يتناول هذا الفصل عرضاً للعديد من الدراسات الـسابقة          
  .  عليهاوالتعقيب، ات األجنبيةلدراسآخر لو،لدراسات العربيةلسم ق :قسم إلى قسمينو، الدراسة

  

  :دراسة رتبت حسب سنة إجرائها) ١٥(وتشمل  :الدراسات العربية: أوالً
  

الدراسات العليـا بكليـات     مشكالت طالب    ": بعنوان ،)م١٩٨٢ ،عودة(دراسة  ) ١(
وقد أجريت هذه الدراسة على طلبـة       ، "أثرها على العجز في أعضاء هيئة التدريس      والتربية  

لتعرف على المشكالت التي تواجه     لية بجامعات جمهورية مصر العربية، وهدفت       كليات الترب 
%) ٩٠,٨٧(معيداً ومدرساً مساعداً بنـسبة  )١٣٨(طلبة الدراسات العليا، وبلغت عينة الدراسة  

معيداً ومدرساً مساعداً في كليـات      ) ١٥٢( البالغ عددها    ،من العدد اإلجمالي لمجتمع الدراسة    
األزهر، عين شمس، أسيوط، المنيا، طنطا والمنـصورة، وقـد اسـتخدم           اتجامعفي  التربية  

توصـلت  و عد الباحث استبانة تحقق أهداف الدراسة ،      أوقد  ، الباحث المنهج الوصفي التحليلي   
مـن  ،  من المشكالت ال زال طلبة الدراسات العليا يعانون منهـا            اًالدراسة إلى أن هنالك عدد    

  :أهمها
  . فية للرسائل الجامعيةعدم وجود قوائم ببلوجرا-١
  .عدم وجود مكتبة خاصة بطلبة الدراسات العليا -١
  .قلة عدد المراجع والدوريات الحديثة -٢
  .نسبة كبيرة من المشرفين غير متخصصين بموضوعات األبحاث -٣
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المــشكالت الدراســية والشخــصية  ":بعنــوان، ) ١٩٨٥ ،الغنــيم(دراســة ) ٢(
ولى وطالب الدراسات العليا الكويتيين في الواليات المتحـدة         واالجتماعية لطالب المرحلة األ   

وهدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت الدراسية والشخـصية واالجتماعيـة      ، "األمريكية
   .لطالب المرحلة األولى وطالب الدراسات العليا الكويتيين في الواليات المتحدة األمريكية

) ١٢٦٤(ويتيين ، تم اختيارهم عشوائيا مـن بـين          طالب ك ) ٣٠٨(وتألفت عينة الدراسة من     
 وأبـرزت ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، ثم حللت المعلومات     طالبا وطالبة ،  

  : مجموعة من النتائج من أهمهاالدراسة
أن طالب المرحلة األولى يواجهون مشكالت دراسية شخصية واجتماعية أكثـر            -١

  .من طالب الدراسات العليا
كـانوا  ، أن الطالب الذين كانوا ينوون البقـاء بالواليـات المتحـدة األمريكيـة       -٢

  .ثر تخرجهمإيواجهون مشكالت أقل من الذين كانوا ينوون الرجوع إلى الكويت 
  .كل في مجال اللغة وفي مكافآتهم مع سفاراتهمان يواجهون مشولطالب المتزوجا -٣
التربوي في أمريكا ، وفي التعامل مـع        الطالب يجدون صعوبات في فهم النظام        -٤

  .موجهيهم ومع الطالب األجانب اآلخرين
بينما تشكو الطالبات من مشكالت دراسية بسبب النقص الحاصل فـي إعـدادهن            -٥

  .قبل السفر للدراسة في أمريكا 
  
  

تطوير الدراسات العليـا     : "بعنوان،  ) ١٩٨٨، المجلس القومي للتعليم  (دراسة  ) ٣(
هدفت إلى التعرف على واقع الدراسـات العليـا          وهي دراسة نظرية  ،"ت المصرية في الجامعا 

   :وأوصت بما يلي  للرقى بها،وتقديم مقترحات لتطويرها و
ضرورة النظر في تطوير التعليم في المرحلة قبل الجامعية والمرحلة الجامعيـة،             -١

،  نظام الساعات المعتمدة     سواء من ناحية تطوير المناهج وأساليب التعليم والعمل على تطبيق         
  .بما يتيح للطالب فرصة اختيار بعض المواد التي تدخل ضمن نطاق اهتماماته

إتقان الطالـب للغـة     ، ك ضرورة وضع معايير في قبول طالب الدراسات العليا          -٢
  .أجنبية تناسب المجال الذي يرغب أن يتخصص فيه

اء الدراسات ووضع اللـوائح     وإثر،  استحداث برامج مشتركة بين أقسام الجامعة        -٣
  .تداخلهاوشيا مع تكامل العلوم وتبادلها االمرنة التي تسمح بذلك تم



 ٢٠

تعميم نظام عقد جلسات المناقشة المفتوحة التي تعقد سنويا وبصفة دورية علـى              -٤
الميدانية التي تشتمل    واالهتمام بالتطبيقات العملية والتدريبات المعملية و      ،مستوى القسم العلمي  

  .يها برامج دبلومات الدراسات العلياعل
  

تطوير نظم الدراسات العليا وحدودها فـي       ": بعنوان،   )١٩٨٨،العمرى(دراسة  ) ٤(
هي دراسة نظرية هدفت إلى التعرف على واقع        و،"ضوء ضرورات التقدم والتنمية في العالم     

دراسة إلى أهـداف    أشارت ال و وواقع نظم الدراسات العليا،   ،  التعليم العالي في الوطن العربي      
  :ـالدراسات العليا المتمثلة ب

  ، زيادة المعرفة اإلنسانية  -
  ،أساليبه في الحقول المختلفة قاعدة البحث العلمي في الجامعة وترسيخ  -
   .مستوى عال لتلبية متطلبات خطط التنمية بشكل عامذوي إعداد متخصصين -

  :وأوصت الدراسة بما يلي
بحيـث تكـون سـنتين لدرجـة        ،  دة المطلوبة للتخـرج     تقصير الحد األدنى للم    -١
وأربعة لدرجة الدكتوراه، وذلك في ضوء الشروط المتبعة في معظم الجامعـات            ،  الماجستير  

  .المحلية والعالمية
، وضع شروط عملية كالخبرة واإلقامة للدخول إلى بعض برامج الدراسات العليا             -٢

  . إضافة إلى الشروط األكاديمية المجردة
 ،وضع تشريعات تحث على ضرورة التنسيق بين القطاع العام والخاص من جهة            -٣

 لحصر المشكلة التي يمكن التعاون      ،وبين أقسام الدراسات العليا في الجامعات من جهة أخرى        
  .على حلها عن طريق توظيف البحث العلمي

تنميـة  تخدم حاجات ال  ،  إدخال برامج دراسات عليا متداخلة في الحقول المعرفية          -٤
  .بشكل أكثر فعالية

لزيادة اإلطـالع   ،  تسهيل تبادل األساتذة العاملين بين الجامعات العربية واألجنبية        -٥
  .واكتساب مهارات جديدة في مجال البحث العلمي 

دراسة لبعض المشكالت التربويـة     ":  بعنوان ، )١٩٨٩،بدير و تودري( دراسة   )٥( 
وهدفت الدراسة إلى معرفة العوامل     ، "معة المنصورة  جا –لطالب الدبلوم العام بكلية التربية      

المـشكالت التـي تواجـه    والتي تؤدى إلى إحجام طالب الدبلوم عن تقديم االمتحان النهائي،          
  .الخطة الدراسية من وجهة نظر الطلبة



 ٢١

) ١٥(وقد استخدم الباحثان استبانة اشـتملت علـى          ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي    
 في الدبلوم العام نظام العـامين      طالباً وطالبة ) ٢٨٢(عينة  ال وبلغت   ،ل منها سؤاال  فقرة تمثل ك  

  :لنتائج التاليةوتوصلت الدراسة ل والعام الواحد،
أن أهم أسباب إحجام طلبة الدبلوم عن حضورهم امتحانات آخر العام هـي قلـة                -١

  . النشغالهم بأعمال أخرى،انتظام حضور الطلبة 
  .تحانات غير مناسبةأن مواعيد االم -٢
  .أن المناهج ال تتناسب مع قدرات الطلبة -٣
  .أن هنالك صعوبة في الحصول على الكتب الدراسية المقررة -٤
  .الجدول الدراسيفي أن هنالك سوء توزيع المحاضرات  -٥
  
  

دراسـة ميدانيـة لـبعض المـشكالت        : "  بعنوان ، )م١٩٨٩،الحربي (دراسة )٦(
 وهدفت الدراسـة    ،"ت العليا بالجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة        التربوية لطالب الدراسا  

الكشف عن أهم المشكالت التربوية التي يعانى منهـا طـالب الدراسـات العليـا بالجامعـة               
والتي تـرتبط بأبحـاثهم للحـصول علـى درجـة الماجـستير        ،  اإلسالمية بالمدينة المنورة    

  .وصفي التحليليوقد استخدم الباحث المنهج ال، والدكتوراه
وأعد الباحث استبانتين إحداهما خاصة بـالطالب واألخـرى خاصـة بالمـشرفين،             

مـشرفا،  ) ٣٨(طالب، بينما تكونت عينة المـشرفين مـن   ) ١٠٠(وتكونت عينة الطالب من     
وأسفرت نتائج الدراسة عن أهم المشكالت التي تواجه طلبة الدراسات العليا من وجهة نظـر               

  : النحو التاليكانت على ، والطالب
  .تعاقب المشرفين على الطالب -١
  .جلها الطالب دراسةأ يجري من يوضوح المنطلقات الت عدم -٢
  .القدرة على تحديد موضوع البحث بما يخدم القضية المطروحة عدم -٣
  .تسرع الطالب في تسجيل الموضوع قبل تبلور عناصره لديه -٤
 مما يؤدي إلى عـدم إعطـاء        ، المشرف كثرة الرسائل العلمية التي يشرف عليها      -٥

  .الوقت الكافي للباحثين
  .ما قد يؤدى إليه من انشغاله عن البحثوعمل الطالب -٦

فكانت علـى   ،  أما أهم المشكالت التي تواجه طلبة الدراسات العليا من وجهة نظر المشرفين             
  :النحو التالي



 ٢٢

  . الطالبلبعض ضعف المستوى العلمي -١
  .ات الالزمة لكتابة البحثفر البيانا عدم تو-٢
  . فرض الموضوع على الطالب مع عدم اقتناعه به-٣
  .ن على الطالبي تعاقب المشرف-٤
  . بعد التخصص الدقيق للمشرف عن البحث-٥

  : و أوصت الدراسة بما يلي
  .إعادة  النظر في أسلوب انتقاء وقبول طالب الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية -١
تجاهات البحوث المراد دراستها من قبل مجالس الشعب المختلفـة          إعداد خطة ال   -٢

  .بالقسم
ضرورة وضع نموذج محدد وواضح لكيفية إعداد وإخـراج الرسـائل العلميـة              -٣

  .ووضوح خطتها كما ينبغي
العمل على إيجاد بيئة من التفاعل االجتماعي داخـل الجامعـة وخارجهـا بـين          -٤

جـو مـن   من خالل بحيث يتحقق التفاعل  ،   واألساتذة   وبين الطالب ، الطالب بعضهم البعض  
  .العالقات االجتماعية الدافئة

تطرح فيهـا   ،  إقامة ندوات ولقاءات يشترك فيها طالب وأساتذة الدراسات العليا           -٥
مما يزيد من   ،  ويعمل الجميع على تقديم الحلول المناسبة لها        ،  المشكالت األكاديمية واإلدارية    

  .ب وأساتذتهمالرابطة بين الطال
العمل على توفير التقنيات الحديثة في مكتبة الدراسات العليا الستخدامها أفـضل             -٦

  . لتسهيل عمليات البحث لطالب الدراسات العليا،استخدام
لربطه ببنـوك   ،  العمل على إنشاء خطوط تلكس أو فاكس بقسم الدراسات العليا            -٧

  .للوقوف على جديد األبحاث،الصديقة والعربية وومراكز المعلومات العالمية بالدول اإلسالمية
  

المشكالت الدراسية والنفسية واالجتماعية    :" بعنوان،   )١٩٩٠،األسود(دراسة  ) ٧ (
وهدفت الدراسة إلى التعـرف علـى       ، "لطلبة الدراسات العليا بمعهد الخرطوم للغة العربية        

طلبـة الدراسـات العليـا بمعهـد        المشكالت الدراسية والنفسية واالجتماعية التي يعاني منها        
وقد استخدم الباحـث     طالب وطالبة، ) ٥٣(وتكونت عينة الدراسة من     ، الخرطوم للغة العربية  

  :، وكان من أهم نتائج الدراسةة واستخدم استبان،المنهج الوصفي التحليلي
  %).٣٩,٤٣(في المرتبة األولى ونسبتها المئوية هي ية المشكالت الدراس جاءت -١



 ٢٣

قلـة  :  المشكالت الدراسية للطالب السودانيين المقيمين حـسب ترتيبهـا          جاءت -٢
، عدم اعتراف الجامعات    %)٨٩,٦٧(، قلة األساتذة المتفرغين     %)٩٤,٨٣(المساعدات المالية   

  %).٨٦,٣٦(العربية بالمعهد 
قلـة المـساعدات الماليـة      : في حين جاءت أهمها لدى الطالب الوافدين كالتالي        -٣

، قلة ساعات الدوام بالمكتبـة      %)٨٦,٣٨(عتراف جميع الجامعات بالمعهد     ، عدم ا  %)٨٦,٦(
  %).٨٦,٣٦(مساء 

قلـة المـساعدات الماليـة      : بينما كان أهمها لدى الطالب الناطقين بغير العربية        -٤
  %). ٨٦,٣٥(، وعدم اعتراف الجامعات بالمعهد %)٩٠(، قلة الخدمات المكتبية %)٩٥(

  

تقويم الدراسات العليا بجامعة الملـك      :"  بعنوان ، )١٩٩١،عبد المنيع (دراسة  ) ٨ (
وهي دراسة نظريـة هـدفت إلـى تقـويم        ، "سعود من خالل تحليل بعض السجالت الطالبية      

 باستخدام تحليل بعض السجالت الطالبية لإلجابة عـن         ،الدراسات العليا بجامعة الملك سعود    
  :األسئلة التالية

  معة الملك سعود وبعض الدول العربية ؟واقع الدراسات العليا في جاهو ما  -١
  حجم التسرب لطلبة الدراسات العليا في الجامعة ؟هو ما  -٢
  مدى مساهمة الدراسات العليا وأقسامها في القطاعات التعليمية ؟هي ما  -٣
هل يوجد طلبة متأخرون عن التخرج في الجامعة بالمقارنة بالمدد التي يقـضيها              -٤

ي بعض الجامعات العربية واألجنبية ؟                                                      طلبة الدراسات العليا ف
  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

من بين معوقات التوسع في الدراسات العليا بجامعة الملك سعود قلة التخصصات             -١
  .العلمية والتطبيقية

سات العليا بجامعة الملك سعود أطـول مـن     تعتبر المدة التي يقضيها طالب الدرا      -٢
ويرجـع ذلـك إلـى طـول      ،  المدة التي يقضيها في بعض جامعات الدول العربية واألجنبية          

إلى موافقـة المـشرف   ، اإلجراءات التي يمر بها طالب الدراسات العليا منذ التحاقه بالجامعة   
  .على صالحية الرسالة

، زمة للتوسع في مجال الدراسات العليـا         جامعة الملك سعود اإلمكانيات الال      لدى -٣
نسبة الطلبة للمشرف الواحد    من حيث اإلشراف على الرسائل العلمية، فقد تبين من البحث أن            

  . في الكليات العلمية٤،١و،  في الكليات النظرية ٧،١هي 
  



 ٢٤

الصعوبات التي تواجه طلبـة     :"  بعنوان ، )١٩٩٣،عليويوالوردي  (دراسة    ) ٩( 
وهي دراسة حالة هدفت إلى التعرف على أهمية        ، "عليا في مجال الخدمة المكتبية    الدراسات ال 

من حيـث   ، والتعرف على واقع الدراسات العليا في جامعة البصرة       ، دراسات العليا وأهدافها  لا
حجمها الكمي والنوعي والوقوف على الصعوبات والمشاكل التي يواجهها طلبـة الدراسـات             

طالـب  ) ١٠٠( أجريت الدراسة على عينـة مكونـة مـن          . مكتبيةالعليا في مجال الخدمة ال    
تـوفير مـصادر    : استخدم فيها الطالب استبانة مكونة مـن أربعـة مجـاالت هـي            ، وطالبة

ـ والخـدمات المكتب  ، واستخدام المكتبة وتدريس المستفيدين المهارات المكتبية     ، المعلومات ، ةي
  .واألجواء ووسائل الراحة الخاصة بالبحث العلمي

  :ة التاليالنتائج ظهرت الدراسة وأ
  .تفي بحاجة الطلبة من مصادر المعلوماتال أن المكتبة  -١
  . تفتقر المكتبة إلى توفير مجموعة أساسية من كتب المراجع -٢
  . عدم تكامل أعداد الدوريات وعدم توفر أدلة خاصة -٣
بية بشكل يتناسـب    في تعليم طلبة الدراسات العليا المهارات المكت       المكتبة   لم تسهم  -٤

  .ع مستواهم الدراسيم
وهنالك ضعف في  نظام اإلعارة      ، خدمات التكثيف واالستخالص  المكتبة  ال تقدم    -٥

  .خرىاألخدمات الو
  .فر وسائل الراحة وأجواء البحث العلمي داخل المكتبةاعدم تو -٦
  
عـة  لدراسات العليا بجام  امشكالت طلبة   : " بعنوان، )١٩٩٣،الشريدة(دراسة  ) ١٠(

هدفت الدراسة إلى التعـرف علـى مـشكالت طلبـة     ، "اليرموك وعالقتها ببعض المتغيرات   
وقد اسـتخدم   ، الكليةو كالجنس، عالقتها ببعض المتغيرات  الدراسات العليا بجامعة اليرموك و    

، األكـاديمي : استبانة موزعة على خمس مجـاالت      طورو، الباحث المنهج الوصفي التحليلي   
طالبـاً وطالبـة تـم    ) ٢٢٩(على عينة مكونة من   ، اإلداري، االقتصادي، النفسي، االجتماعي

 ترتيب مجاالت المـشكالت ال       أن  الدراسة أظهرت نتائج و، اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة   
 المجال االقتصادي المرتبـة األولـى فـي قائمـة           فقد احتل ، يختلف باختالف جنس الطالب   

وأخيـراً المجـال    ، فالمجال النفـسي  ، جال اإلداري ثم الم ، تاله المجال األكاديمي  ، المشكالت
  . االجتماعي
  : كانت أكثر المشاكل التي تواجه الطالب هيو



 ٢٥

  .الشعور بارتفاع أثمان الكتب والمراجع -١
  .عدم تقديم الجامعة الدعم المادي الكافي لطالب الدراسات العليا -٢
  .تفشي الواسطة في الجامعة -٣
  .ن إشعار الطالبتغيير الخطط الدراسية دو -٤
  
مشكالت طلبة الدراسات العليـا فـي       " : بعنوان،   )١٩٩٤،حوامدة(دراسة  ) ١١( 

 إلى معرفة مشكالت طلبة الدراسات العليا في الجامعـة           الدراسة وهدفت، "الجامعة األردنية   
الجنس والعمر وعوامل أخرى على هـذه المـشكالت، وقـد           : األردنية ومعرفة أثر كل من      

 للتعرف على هـذه المـشكالت،   ةوتم تطوير استبان  ، ث المنهج الوصفي التحليلي   استخدم الباح 
  :واشتملت أداة الدراسة على جزأين 

  سئل فيه الطالب عن معلومات شخصية، : األول
قـام الباحـث    و  مجاالت، ةوزعة على خمس  فقرة م ) ٥٤(فقرات االستبانة التي تضم     : والثاني

  .طالبة، اختيروا بطريقة عشوائيةو طالب) ٤٠٠(ي بلغت التعينة البتطبيق أداة الدراسة على 
وأظهرت نتائج الدراسة أن طلبة الدراسات العليا يواجهون مشكالت تؤثر على البحث            

، وأن المشكالت تنوعت في المجاالت اإلدارية واالقتصادية واألكاديميـة          ، واإلبداع والتجديد 
الحسابية تعزى للجنس والعمر والكليـة،      وأن ثمة فروقا ذات داللة إحصائية بين المتوسطات         

  .لدخل الشهري ومكان السكنواوالحالة االجتماعية ، ونوع البرنامج والعمل أو عدمه 
  :التاليعلى النحو فيما كانت أكثر المشكالت 

  .ارتفاع أثمان الكتب -١
  .األسلوب التقليدي للدراسة الذي ال يسمح باإلبداع والتجديد -٢
  .دي للطلبةعدم وجود دعم ما -٣
  .جمود القوانين الخاصة بالدراسات العليا -٤
  .ارتفاع تكلفة متطلبات المساق الواحد وطرح مساقات مرة واحدة في السنة -٥
  .افتقار المكتبة لدليل حديث لعناوين الرسائل واألبحاث -٦
  .ارتفاع الرسوم الجامعية للدراسات العليا -٧
  .سب طلبة الدراسات العلياإغالق المكتبة في وقت مبكر ال ينا -٨
  .عدم تكامل أعداد الدوريات في المكتبة -٩
  



 ٢٦

الدراسات العليا في الجامعات العربيـة      "  : بعنوان،   )١٩٩٤،سنقر(دراسة   ) ١٢( 
وهي دراسة نظرية هدفت إلى التنبؤ بالمـشكالت التـي تعـاني منهـا              ،  "٢٠٠٠حتى عام   

 من خالل دراسة واستقراء تـاريخ       ،م٢٠٠٠عام  الدراسات العليا في الجامعات العربية حتى ال      
وطبيعة الدراسات العليا في العالم العربي، وأوضح فيها أن أبرز المشكالت التـي تواجههـا               

  :الدراسات العليا في الوطن العربي تتلخص فيما يلي
وتعدد التخصصات وطـول مـدة    ،  التزايد الكمي في عدد طالب الدراسات العليا        . ١

  .ير والدكتوراهالدراسة للماجست
وزيادة أعداد طالب العلوم النظريـة      ،  النمو غير المتوازن لنظام الدراسات العليا       . ٢

  .بالقياس مع طالب العلوم األساسية والتطبيقية
 وعدم تالؤم مخرجاتها مـع الحاجـات        ،قصور الفعالية الخارجية للدراسات العليا    . ٣

  .التنموية االقتصادية والعلمية والثقافية
حتى تستطيع الدراسات العليـا     ،  أوصت الدراسة بتوفير ظروف البحث المناسبة       وقد  

  :والتي تتمثل بالطرق واألساليب التالية، مواجهة تحديات المستقبل 
وإعـداد  ، وإدراك قـضاياها  ، تنمية قدرات الطالب على تحليل المواقف الجديدة       . ١

  .افبما يعدهم للنجاح واالكتش، أساليب الحل المناسب لها 
  ، وإدخال الحاسبات إلى الدراسات العليـا     ،  الربط بين البحث وتطبيقاته ومتابعته      . ٢

  .وتمكين كل طالب من استعمالها
واتخاذ اإلجراءات الالزمة   ،  تطوير المقررات الدراسية المتعلقة بنظم المعلوماتية       . ٣

  .التي تحفظ للتعليم تكامله ووظيفته
 في الجامعات    والقضايا المالية لها دور أساس     لتمويل فمسألة ا  ،توفير المال الالزم  . ٤

  .ومراكز البحث
يساعد تأهيل الطالب وتدريبهم    ،  تحديد األهداف الخاصة بكل برنامج تحديدا دقيقا        . ٥

 وتطـوير   ،وحل المـشكالت االجتماعيـة    ،  ويفيد في تحسين التعليم     ،  على البحث المنهجي    
  .االتجاهات والقيم

  
  

الرضا عن الدراسة في برنـامج الدراسـات        :"  بعنوان ، )١٩٩٨،الل(دراسة  ) ١٣(
هدفت إلى الكـشف  ، "العليا من وجهة نظر الطالب والطالبات في بعض الجامعات السعودية           

عن رضا بعض الطالب والطالبات الدارسين في كليات التربية بجامعة الملك عبـد العزيـز               



 ٢٧

اختـار  وجامعة الملك سعود بالريـاض، و     بالمدينة المنورة، وجامعة أم القرى بمكة المكرمة،        
لتربويـة، والمنـاهج وطـرق      أصـول التربيـة، واإلدارة ا     ( تخصصات هـي     ةالباحث ثالث 

) ٢٧(وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتم إعداد استبانه مكونة مـن             ،)التدريس
والماجـستير  طالبا وطالبة من طلبة الدبلوم الخـاص     ) ٩٠(وزعت على عينة قدرها     ،  عبارة  

  .بكليات التربية في الجامعات الثالث
  :نتائج توصلت الدراسة إلى عدة و 
وكـذلك  ، عدم وجود أثر دال إحصائيا لمتغير الجنس في الرضا عـن الدراسـة            . ١

  .متغير التخصص
  .أن هناك مستوى عال من الرضا عن الدراسة في برنامج الدراسات العليا. ٢
  

المشكالت الدراسية لـدى    :"  بعنوان ،) ١٩٩٨،صطفىالعاجز وأبو م  ( دراسة  ) ١٤(
وهدفت الدراسة إلى التعرف علـى  ، "طالب الدراسات العليا في كليات التربية بمحافظة غزة    

المشكالت الدراسية التي يعانى منها طلبة الدراسات العليا بكليات التربية بمحافظـات غـزة،              
استخدم الباحثـان المـنهج     حيث  كالت،  ودراسة الفروق الجوهرية بين الجنسين في تلك المش       

هـم  ،   طالبـا وطالبـة      ١٢٧ من أصل    ٩٧وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة      ، الوصفي التحليلي 
( في كليات التربية الـثالث      ) الدبلوم الخاص   (       المجتمع األصلي للسنة التمهيدية الثانية      

احثان بإعداد اسـتبانة لقيـاس      قام الب ، و )عة اإلسالمية، جامعة األزهر     جامعة األقصى، الجام  
  .عبارة) ٣٠(تكونت من والمشكالت الدراسية لطلبة الدراسات العليا، 

وقد توصل الباحثان إلى أن أهم المشكالت الدراسية التي يعانى منها طلبة الدراسـات             
  : العليا في كليات التربية بمحافظة غزة هي

  .وجاءت في المركز األول، اضر  الندرة في اللقاءات المكتبية بين الطالب والمح .١
  .الندرة في وجود مراكز البحث العلمي في محافظة غزة. ٢
  .الرسوم الدراسية المرتفعة. ٣
  .القاعات الدراسية غير المالئمة. ٤

 كما بينت النتائج أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بـين الجنـسين فـي الرسـوم         
ر المتكرر للمحاضرين، وتأخر تحديد مفـردات       الدراسية لصالح الذكور، وكذلك مشكلة التأخ     

المادة، ومشكلة الدور غير الواضح للطالب، أما مشكلة المواعيد المتأخرة فقد كانت الفـروق              
  .لصالح اإلناث، وكذلك الحال في مشكلة الحلقات النادرة لألساتذة

  



 ٢٨

ت مشكالت طلبة الدراسات العليا في جامعا     :" بعنوان ، )٢٠٠٠،ثمانع(دراسة  ) ١٥(
هدفت إلى معرفة مشكالت طلبة الدراسات العليا فـي جامعـات الـضفة    و، "الضفة الغربيـة  

وقـد أجريـت الدراسـة علـى عينـة          ، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي     ، الغربية
طالبـاً و   ) ١٥٦٠(من مجتمع الدراسة البالغ     %) ١٥(طالباً وطالبة بواقع تمثيل     ) ٢٣٥(قوامها
ومعرفة كل مـن أثـر الجـنس    ، )١٩٩٨/١٩٩٩(امج الدراسات العليامسجلين في بر،  طالبة  

 التخصص في الثانويـة     ،العمل والدخل   ،المعدل الدراسي   ،الكلية  ،الحالة االجتماعية   ،العمر  ،
  . العامة والجامعة على هذه المشكالت

 ،  لدراسية لطلبة الدراسـات العليـا     وقد قام الباحث بإعداد استبانة لقياس المشكالت ا       
األكـاديمي واإلداري   : علـى خمـس مجـاالت هـي       فقرة موزعة   ) ٨٤(تكونت من    حيث

  :وأظهرت النتائج أن، واالقتصادي واالجتماعي والنفسي
ــب ترت-١ ــان  ي ــشكالت ك ــاالت الم ــال اإلداري: مج ــال ، %٧٤المج المج
  .%٥٦والمجال النفسي ،%٦٣المجال االجتماعي،%٦٩المجال األكاديمي،%٧٣االقتصادي
ذات داللة إحصائية لمشكالت طلبة الدراسات العليا في الضفة الغربية           ثمة فروقاً    -٢

، )واالجتماعيـة ، واالقتـصادية ، اإلدارية(تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور في المجاالت        
وفيما يتعلـق بمجـال المـشكالت األكاديميـة          ،ولصالح اإلناث في مجال المشكالت النفسية     

  . فروق دالة إحصائياًوالدرجة الكلية للمشكالت لم تكن ال
 ثمة فروقاً ذات داللة إحصائية لمشكالت طلبة الدراسات العليا في الضفة الغربية             -٣

  .تعزى لمتغير الحالة االجتماعية لصالح غير المتزوجين
 ثمة فروقاً ذات داللة إحصائية لمشكالت طلبة الدراسات العليا في الضفة الغربية             -٤

ية العامة لصالح طلبة الفرع األدبي في مجـال المـشكالت          تعزى لمتغير التخصص في الثانو    
  .االجتماعية
 ثمة فروقاً ذات داللة إحصائية لمشكالت طلبة الدراسـات العليـا فـي الـضفة         -٥ 

  .الغربية تعزى لمتغير الجامعة لصالح الطلبة الذين تخرجوا من الجامعات داخل الوطن
 الدراسات العليا في الضفة الغربية       ثمة فروقاً ذات داللة إحصائية لمشكالت طلبة       -٦

  . سنة٣٥تعزى لمتغير العمر لصالح الطلبة الذين تزيد أعمارهم عن 
 ثمة فروقاً ذات داللة إحصائية لمشكالت طلبة الدراسات العليا في الضفة الغربية             -٧

  %).٨٩ – ٨٠(تعزى لمتغير المعدل الدراسي لصالح الطلبة الذين تتراوح نسبهم بين 



 ٢٩

روقاً ذات داللة إحصائية لمشكالت طلبة الدراسات العليا في الضفة الغربية            ثمة ف  -٨
 دينـار أردنـي فـي    ٢٠٠تعزى لمتغير الدخل الشهري لصالح الطلبة الذين يزيد دخلهم عن          

  ).اإلدارية والنفسية، األكاديمية(مجال المشكالت 
  :وخلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات أهمها

، وحاجات المجتمـع    ،  هداف الدراسات العليا بأهداف التنمية       التركيز على ربط أ    -١
  .وتوجيه البحوث لخدمة البيئة المحلية

وإشراك ممثلين لقطاعـات    ،   مراجعة أهداف الدراسات العليا بين الحين واآلخر         -٢ 
  .اإلنتاج ومثقفين ومختصين تربويين

  . العمل على توفير الدعم المادي لطلبة الدراسات العليا-٣ 
  .تطوير عمل المكتبات وتمديد فترة الدوام وتزويدها بالدوريات بانتظام-٤ 
واالستفادة مـن  ،   عقد لقاءات دورية بين طلبة الدراسات العليا وإدارة الجامعات           -٥ 

  .آرائهم في تطوير برامج الدراسات العليا
  .  إجراء دراسة مماثلة في جامعات غزة-٦ 
  

  

  :الدراسات األجنبية: ثانياً
  : دراسات رتبت حسب سنة إجرائهاستل وتشم

المشكالت األكاديمية واالجتماعية التـي   :"بعنوان) Ghanim,1983(دراسة  ) ١(
  ."ن في الواليات المتحدة األمريكية ويعانى منها الطلبة الكويتي

 وقد أجراها على الطلبة الكويتيين الذين يدرسون في جامعـات الواليـات المتحـدة              
برنامج الدراسات العليا أو الدراسات الجامعية األولى للحـصول علـى           األمريكية، سواء في    

لتعـرف علـى أهـم المـشكالت األكاديميـة        لالليسانس أو البكالوريوس، وهدفت الدراسـة       
  :واالقتصادية التي يواجهها هؤالء الطلبة، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

بل ذهابهم إلى الواليات المتحـدة أو    عدم توفر برامج توجيهية سواء في الكويت ق        -١
مما يسبب مواجهة صـعوبات أكاديميـة نفـسية         ذاتها ،   حتى في الواليات المتحدة األمريكية      

  .ومهنية واجتماعية
معظم مشكالت الطلبة كانت محصورة في الحنين للعودة إلى وطنهم، وعدم توفر             -٢

  .معلومات حول المهن التي تحتاج إليها دولة الكويت
والتوافق ،   -بالزيادة  –ناك عالقة إيجابية بين مدة اإلقامة في الواليات المتحدة          ه -٣
  .األكاديمي



 ٣٠

طلبة الدراسات العليا أكثر توافقا من طلبة الدراسة الجامعية األولى، بينما أثبتـت             -٤
  .الدراسة بأن الطالبات تتوافق أكثر من الطالب

  

مـؤثرة فـي عمليـة التكيـف        العوامل ال :"  بعنوان) Lanz,1986(دراسة  ) ٢(
  " األكاديمي واالجتماعي لطلبة الدراسات العليا األجانب في مدرسة التربية بجامعة بتزبرغ

هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة فـي عمليـة التكيـف األكـاديمي               
،   بألمانيـا  واالجتماعي لطلبة الدراسات العليا األجانب في مدرسة التربية بجامعـة بتزبـرغ           

(  على عينة مكونـة مـن        استخدمت استبانة و، واتبعت فيها الباحثة المنهج الوصفي التحليلي     
  . طالبة من طلبة الدراسات العلياو طالباً) ٩٣

وأظهرت الدراسة أن أكثر المشكالت شيوعاً والتي تؤثر على تكيف طلبة الدراسـات             
  :التاليعلى النحو كانت ، العليا األجانب 

  .تعلقة باستخدام المكتبة العامةالمشكالت الم -١
  .ةرالمشكالت المتعلقة بالكتب المقر -٢
  .المشكالت المتعلقة بفهم المحاضرات -٣
  

مدى تكيـف طلبـة الدراسـات العليـا         :" بعنوان) Cheng,1989(دراسة  ) ٣ (
  " ن في الجامعات الكبيرة بالواليات المتحدة األمريكيةيالصينيين والكوري

لتعرف على مدى تكيـف طلبـة الدراسـات العليـا الـصينيين             هدفت الدراسة إلى ا   
اتبـع الباحـث المـنهج      حيث  ، والكوريين في الجامعات الكبيرة بالواليات المتحدة األمريكية      

طالباً وطالبة من طلبة    ) ٢٢( واستخدم استبانة طبقها على عينة مكونة من        ، الوصفي التحليلي 
  . وريامن ك) ٦( و،من الصين) ١٦(الدراسات العليا 

وأظهرت النتائج أن هناك عوامل رئيسة تؤثر في مدى تكيف هـاتين الفئتـين مـن                
  :هي و، الطلبة

  .التحصيل األكاديمي -١
  .الدعم االجتماعي -٢
  .مشكالت الضعف باللغة االنجليزية -٣
  .السمات الفردية للفرد -٤

  :كما وأظهرت الدراسة أن



 ٣١

ظهر الطلبـة   أحيث  ، لطلبة في أمريكا  المشكالت ترتبط عكسياً بطول مدة إقامة ا       -١
  .ن وضعهم األكاديميأالذين مكثوا فترة أطول قلقاً بش

  .أكثر شكوى للطالب كانت من العالقات االجتماعية والشخصية مع اآلخرين -٢
  

مدى ارتباط النجاح األكاديمي بالمـشكالت      :" بعنوان) Feizi,1991(دراسة  ) ٤ (
  " لة التعليم العاليالتي تعترض الطلبة األجانب في مرح

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى ارتباط النجاح األكـاديمي بالمـشكالت التـي              
حيث تم قياس النجاح األكـاديمي بمعـدل        ، تعترض الطلبة األجانب في مرحلة التعليم العالي      

وكانت العينة مكونة من جميع     ، وللمواد مجتمعة ، ودرجة الطلبة المرصودة لكل مدة على حدة      
  .سكويطلبة األجانب في التعليم العالي في جامعة سان فرانسال

أظهرت نتائج الدراسة أن مجاالت المشكالت الرئيسة لدى الطلبة كانت على التـوالي            
  :التاليعلى النحو 
  .اللغة االنجليزية -١
  .المساعدات المالية -٢
  .خدمة اإلقامة -٣

  :كما أظهرت نتائج الدراسة أن
والـسجالت األكاديميـة   ، والقبول والتسجيل ،  ية والشخصية   المشكالت االجتماع  -١

  .كانت من المشاكل الفرعية
  .كلما زادت درجة معدل الطالب قل عدد المشكالت التي يعاني منها -٢
، عدم وجود فروق دالة بين الطلبة من أقاليم مختلفة على مؤشرات معدل الدرجة            -٣

  .يميومعدل الوحدة المرصود كمؤشر للنجاح األكاد
  .كل مجموعة من الطلبة من أقاليم مختلفة واجهت مشكالت مختلفة -٤
  

التعرف وتحليل مشاكل التكيف عند طلبة      :" بعنوان) Guclu,1994(دراسة  ) ٥ (
  ." الدراسات العليا بجامعة بتزبرغ

هدفت الدراسة إلى التعرف وتحليل مشاكل التكيف عند طلبة الدراسات العليا بجامعـة    
ومصادر المساعدة التي وظفت من قبل هـؤالء الطلبـة أثنـاء معـالجتهم              ، انيا   بألم بتزبرغ

  .للمشاكل التي يواجهونها 



 ٣٢

 واستخدم استبانة طبقها على عينة مكونة مـن        ، اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي    
وتم فحص الفروق بين الطلبة علـى أسـاس         ، طالباً وطالبة من طلبة الدراسات العليا     ) ٢٩٣(

التخصص ومـصادر   ، المستوى العلمي ، الموقع الجغرافي ، الحالة االجتماعية ،  العمر ،الجنس
  . التمويل

  : وأظهرت نتائج الدراسة أن
  .الطالب األجانب يعانون من مشاكل اللغة والمساعدات المالية -١
  .الطالبات يعانين أكثر من مشاكل في الخدمات الصحية وفي السجالت العلمية -٢
ات داللة إحصائية بين الطالب الذين حضروا من خمس منـاطق           وجود فروق ذ   -٣

  .جغرافية في معظم المشاكل
ية أنهم واجهـوا مـشاكل      ظهر الطالب الذين تخصصوا في مجال العلوم اإلنسان        أ -٤
  .الب اآلخرينطأكثر من ال
  .ظهر طالب الماجستير أنهم واجهوا مشاكل أكثر من طالب الدكتوراه أ-٥
قل من  ألوا على عالمات عالية في إتقان اللغة واجهوا مشاكل          الطالب الذين حص   -٦

  .بة اللذين حصلوا على عالمات أدنىلالط
  .الطالب الذين رعتهم الحكومة واجهوا مشاكل أكثر في التكيف -٧
  .كبر مساعد للطالب في حل مشكالت التكيفأكانت العائلة  -٨
  

اجهها الطلبة الهنـود    المشكالت التي يو  :"بعنوان) Donald,1998(دراسة  ) ٦(
  "في جامعة مينيسوتا األمريكية 

 وهدفت إلى التعرف على بعض المشكالت التي يواجهها الطلبة الهنود فـي كليـات              
لوصـفي   الباحـث المـنهج ا     وقد اتبـع  وتحليل هذه المشكالت،    ،  جامعة مينيسوتا األمريكية    

اسـتجاب  ،  هنـدي    طلـب    ١٠٠ وزعت على عينة مكونة مـن        ةواستخدم استبان ، التحليلي
  .منهم لها%٤٠

  :ومن نتائج الدراسة يتضح بأن
  .تحضيرات الطلبة الهنود للدراسة كانت ضعيفة.١
نصف الطالب شعروا بأن التمويل المادي الذي يحصلون عليه يعد أقل مما يحصل             .٢

  . عليه نظراؤهم من غير الهنود
  .نودليس هنالك من مشكلة ذات مغزى يمكن وصفها بأنها خاصة باله.٣
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  :التعقيب على الدراسات السابقة: ثالثاً
يظهر من الدراسات السابقة حجم المشكالت التي تعانى منها برامج الدراسـات العليـا،              : أوالً

  :والتي تتمركز حول
  .عدم وضوح أهداف الدراسات العليا في معظم الجامعات العربية -١
وفقا لرؤيا شاملة لدور الدراسات     مدى العفوية واالفتقار إلى التخطيط اإلستراتيجي       -٢

  .العليا وأهميتها
والالزمـة إلنجـاح بـرامج    ، الضعف الواضح في البنية األساسية الـضرورية    -٣

قبول واإلشـراف والمتابعـة، أو علـى     والالدراسات العليا، سواء على مستوى نظم االلتحاق        
  .مستوى القيادة األكاديمية التي تشرف على الدراسات العليا

، روز العديد من القواسم المشتركة في المشكالت بين جامعات الدول العربيـة             ب -٤
، أهمها ضعف العالقة والتنسيق بين الكليات والتخصصات المختلفة داخل الجامعـة الواحـدة      

وحاجات المجتمـع  العليا وبينها وبين الجامعات األخرى، وشبه االنفصام بين برامج الدراسات  
  .الحقيقية

لية الدراسات السابقة لمشكالت طلبة الدراسات العليـا مـن حيـث التخصـصات              شمو: ثانياً
وبعضها بالدبلوم الخـاص    ،  ) وبدير   تودري( وسنوات الدراسة،فبعضها خاص بالدبلوم العام      

  )عبد المنيع ( وبعضها خاص بتقويم برامج الدراسات العليا ،)العاجز وأبو مصطفى(كدراسة 
كاديميـة والتربويـة     فبعضها اتجه نحو دراسة المـشكالت األ       تعدد محاور الدراسات،  : ثالثاً

بعض الدراسات ركز علـى المـشكالت   ، و)بدير، والعاجز وأبو مصطفى  و تودري ، و الغنيم(
، فيما اتجهت بعض هذه الدراسات إلى واقع الدراسات العليـا           )األسود  ( النفسية واالجتماعية   

  ).لمجلس القومي للتعليم، وحوامدة ا( والمشكالت العامة المختلفة التي تواجهها 
فهنالك الدراسات المصرية   ،  شمول هذه الدراسات للعديد من البيئات العربية واألجنبية         : رابعاً

  .مما يوضح شمول المشكلة وبالتالي مدى أهمية دراستها، واألردنية والسودانية والفلسطينية 
كاللغة ،  كيف داخل الجامعات األجنبية     تركيز الدراسات األجنبية على قضايا تتعلق بمشكلة الت       

  .وخدمات اإلقامة والصحة والتأقلم مع المجتمع المحيط وغيرها
  :استفادة الباحث من هذه الدراسات كانت كبيرة من حيث: خامساً

طالباً وطالبـة فـي   ) ١٥٠(تحديد عدد ونوعية وطبيعة العينة والتي بلغ متوسطها حوالي         .١
 مختلفة منها الجنس والكلية وهـو مـا يتفـق وهـذه             معظم الدراسات ودرست متغيرات   

  .الدراسة
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اختيار أداة الدراسة والتي كانت في معظم الدراسات عبارة عن استبانة من عدة مجـاالت         .٢
يحوي كل مجال منها فقرات متعددة وطلب من الفئة المستهدفة االستجابة لمجموعة مـن              

لمالئمـة السـتخراج النتـائج      واستخدمت مجموعة من األساليب االحـصائية ا      ، الفقرات
وهو ما أثرى أداة هذه الدراسة وساهم في اختيار المجـاالت والفقـرات             ، والتعليق عليها 

  . المختلفة وطريقة استخراج النتائج
  :اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة كالتالي

، ديةالسعو-الحربي، مصر-عودة( تتفق هذه الدراسة مع العديد من الدراسات السابقة          .١
 العـالم   -سـنقر والعمـري   ،  األردن -حوامدة،  العراق -ةالشريد،  السودان -األسود
في كونهـا تـدرس المـشكالت الدراسـية لطلبـة           )  أمريكا -دونالد وفيزي ، العربي

ولكنها تختلف عنها في أنها تدرس بيئة مختلفـة أال وهـى البيئـة              ،  الدراسات العليا   
  . الفترة الزمنيةباإلضافة إلى االختالف في، الفلسطينية

تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج الوصفي التحليلي فـي              .٢
كون هذا المنهج هو المنهاج األكثر مالئمة لدراسة الظواهر والممارسـات            ، الدراسة

فيحيت يمكنـه  ، القائمة والمتاحة للدراسة والقياس من دون تدخل الباحث في مجرياتها   
  .ا فيصفها ويحللهاالتفاعل معه

 في أنهـا تعـالج المـشكالت فـي بيئـة            )عثمان(فيما تتفق هذه الدراسة مع دراسة        .٣
 تعنى بمشكالت طلبة الدراسات العليـا فـي بيئـة           )ثمانع(إال أن دراسة    ، فلسطينية

) عثمـان (األمر الذي دعـا     ، وليس قطاع غزة كما هو حال دراستنا      ،  الضفة الغربية   
  .ماثلة لدراسته في جامعات غزةسة مللتوصية بإجراء درا

 في أنها تدرس المشكالت التي      "العاجز وأبو مصطفى  "كما أن هذه الدراسة تختلف عن دراسة        
تعترض طلبة الدراسات العليا في العديد من الكليات، فيما تعرضت الدراسة المذكورة لطلبـة              

  .الدراسات العليا في كلية التربية فقط
لدراسة إضافة هامة إلى الفكر التربـوي، وأن يـستفاد           وعليه يؤمل بأن تكون هذه ا     

 توجيـه  وكـذلك منها في إجراء المزيد من الدراسات ذات العالقة بمجتمع ومجال الدراسـة،     
أنظار المسئولين في الجامعات الفلسطينية وصناع القرار في التعليم العالي إلى طبيعة وحجـم              

قتراح سـبل لتطـوير بـرامج      باإلضافة إلى ا   ،المشكلة واالستفادة من الحلول المقترحة لحلها     
  .الدراسات العليا
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  الفصل الثالث
  

  اإلطار النظري
  

  تقديم .١

  الجامعات الفلسطينية .٢

 الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة .٣

 ث العلمي في تحقيق مطالب التنميةدور الجامعة والبح  .٤

  برامج الدراسات العليا والبحث العلمي في فلسطين .٥

  في فلسطينالدراسات العليا ت امعوق .٦
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  :تقديم
يتسابق العالم اليوم الكتساب أكبر قدر ممكن من المعرفة التي تقود إلى التقدم والرقي              

معرفـة الحقـائق    ، و واالزدهار، فالمعرفة العلمية تمثل مفتاحاً للنجاح والتطور نحو األفضل          
ويتعلم منها كيـف    ،   حياته العملية    ه في هتساعد اإلنسان على فهم المسائل والقضايا التي تواج       

يتخطى العقبات التي تحول دون بلوغه األهداف المنشودة، واتخاذ إجراءات جديدة تمكنه مـن         
  .تحقيق أمانيه في الحياة

 النهـضة العلميـة     ويحتل البحث العلمي في الوقت الراهن، مكاناً بارزاً فـي تقـدم           
و يـصب فـي رصـيد       ،   هو جديـد     ن في الكشف عن كل ما     ووتطورها، حيث يسهم الباحث   

المعرفة اإلنسانية، وتعتبر المؤسسات األكاديمية هي المراكز الرئيسة لهـذا النـشاط العلمـي           
وتـدريب  ،  الحيوي، بما لها من وظيفة أساسية في رعاية وتشجيع البحث العلمي وتنـشيطه              

  .الطلبة حتى يتمكنوا من القيام بهذه المهمة على أكمل وجه
جانب وظيفتي التعليم وخدمة    ب أحد الوظائف الرئيسة للتعليم الجامعي        البحث العلمي  و
كما يعد من أبرز المواضيع التي اهتم بها مخططو السياسات التعليمية والتنموية في             ،  المجتمع

وذلك ألهمية الدور الذي يقوم بـه فـي اإلسـراع           ،  دول العالم النامي والمتقدم على السواء       
ث أصبح أحد الوسائل الرئيسة لتتبوأ أي دولة مكاناً مرموقا في هذا            حي،  بتحقيق مطالب التنمية  

  )٨: ١٩٨٥، األيوبي( .أحد المعايير التي يقاس بها تقدم األمم ورقيها، والعالم
حيث ينطلق من   ،  و التعليم في الوقت الحاضر أصبح سالحاًُ وميداناً للصراع الدولي           

ولذلك لجأت كثيـر مـن   ،  واالجتماعية والعلميةخالل كل ميادين الحياة السياسية واالقتصادية   
ونحن في العالم العربي أحوج ما نكـون إلـى          ،  الدول إلى إعادة النظر في سياساتها التعليمية      

لذا وجب إعادة النظـر  ، وحيث أن البحث العلمي أحد الجوانب التي يضع أسسها التعليم   ، ذلك
   )١٥١-١٤٩: ١٩٨٩، قلعا(. في المناهج وطرق التدريس والوسائل التعليمية

وواقع الحال يشير إلى أن الدول المتقدمة تعمد إلى استقطاب الطاقات من جميع أنحاء              
طمعاً في المزيد من االستكشافات والتطور العلمي الذي يؤمن لها المزيد من السيطرة             ،  العالم  

ممـي كـدول     وبالتالي البقاء على رأس الهـرم األ       ،على الموارد واستغالل الطبيعة المحيطة    
واعتماد هذا األسلوب إنما يدلل على مستوى الفهم الذي توصل إليه هؤالء من             ، متقدمة وغنية 

فلم يبخلوا علـى    ،  السبيل إلى امتالك القوة وأسباب الحياة الرغيدة       وأن امتالك أسباب العلم ه    
 العلـم   على عكس الدول النامية التـي تعتبـر       ، العلم وأمدوه بما يلزم من األموال والطاقات        

  .والتعليم جزء من االستهالك تسعى لتقليصه قدر المستطاع
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البحث العلمي عندنا في كثير من الحاالت كنوع مـن التـرف العلمـي              إلى  ينظر  و  
وأن الدعم المادي المقدم للبحث العلمي ال يزال ضعيفاً في ضـوء قلـة األهميـة                ،والكمالي  

اوح متوسط ما يصرف على البحث العلمـي  حيث يتر، لبرامج الدراسات العليا والبحث العلمي 
 . %٨٠-٧٠بينمـا فـي الجامعـات األوروبيـة واليابانيـة         ،%١٠في الجامعـات العربيـة    

  )١٤٧: ٢٠٠٥،العاجز(
 ،وهذه المقارنة تبين بشكل جلي أهمية البحث العلمي لكل كيان يعمل علي بناء نفـسه              

ما للبحث العلمي من مـصداقية      ل،  أو يسعى إلى تجاوز كبواته واللحاق بركب الدول المتقدمة          
واكتشاف كل ما هـو    ،  والبحث عن األشياء ومسبباتها     ،  في تتبع الظواهر في شتى المجاالت       

ووضع الحلول للمشكالت بطريقة علمية تحد من الزلل وهـدر  ،  مفيد وجدير برفاهية اإلنسان     
  . الوقت والجهد والثروات

  :إال إذا توفرت له عدة شروط أهمها والنهوض بالبحوث العلمية ال يتحقق له النجاح 
  توفر الدعم المادي  -١
  إعداد الكفاءات  -٢
  وجود قاعدة قوية وعريضة من المعلومات العلمية  -٣

ولذلك البد من وجود عدد من المجالت والدوريات والحوليات في كافة ميـادين التخـصص               
 ضياع وقته فـي البحـث عـن     ليتسنى للباحث التركيز على البحث العلمي بدالً من      ،المختلفة

كما يجب ربط مراكز األبحاث ببعضها لكي يتسنى للباحثين االطالع علـى            ، كتاب أو دورية  
 عدم االستفادة مـن نتائجهـا   وأ، ومن ثم البناء عليها بدال من إعادة إنتاجها   ،  آخر المنجزات   

  .وضياع الوقت والجهد
  

 الجامعات الفلسطينية
كبيرة في حياة الفلسطيني الذي يعتبره من أهـم األسـلحة           يشكل التعليم العالي أهمية     

 المبني على سياسات ممنهجة علمياً تهدف إلى        ،التي يمتلكها في مواجهة االحتالل االستيطاني     
وبأن مواجهته تكمن أساساً فـي الوصـول        ،  استقصاء الشعب الفلسطيني واجتثاثه من أرضه       

لذي يشكل درعاً واقياً من سياسة التجهيل وطمس        ا،  إلى حالة عالية من الوعي والتسلح بالعلم        
ويعطي الفلسطيني تقديراً للذات تعوضه عن جزء مما فقـده وتزيـد مـن              ، الهوية من ناحية  

  .مكانته بين الشعوب من ناحية أخرى 
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حيث يؤهل صاحبه للحـصول     ،  باإلضافة إلى أن التعليم يشكل مصدراً هاماً للرزق         و
كما يعد التعلـيم    ، ب الرزق مشكلة كبيرة لإلنسان الفلسطيني     على وظيفة في وقت بات فيه كس      
يثبت فيه الفلسطيني تعاليه على الواقع وعدم انصرافه عن         ،  نوعاً من أنواع التحدي لالحتالل      

  .بناء ذاته وتطوير أدوات المقاومة لهذا االحتالل
ما لها مـن  تتجاوز ، لعلم والتعليم رعاية وأهمية خاصة أولى الشعب الفلسطيني ا    ولقد

، ١٩٤٨ولعل ذلك يرجع إلى النكبة التي حلـت بـه عـام             ، أهمية في حياة الشعوب األخرى    
  )٩٩: ١٩٩٥، العاجز.(بل تجاوزت ذلك وهددت بقاءه، فزادت من قسوة حياته 

  :ـ نشأت الجامعات الفلسطينية نتيجة لولقد
  ، احتياجات الشعب الفلسطيني في الوطن المحتل من التعليم العالي -١
  ،  في الخارجة التعليم العاليتفاع تكلفار -٢

 ،سبة قبول الطلبة الفلسطينيين في الجامعات العربية إلى حد كبيرنقليص ت -٣

والحفاظ عليهم ضـمن    ، تثبيت الشباب في الوطن من خالل إبقائهم على أرضهم         -٤
  )١٤: ١٩٩٤،صالح (. ثقافتهم وهويتهم

 باعتبارها حاضنة   ،تمع الفلسطيني لذا تحتل الجامعات الفلسطينية مكانة كبيرة في المج       
، نجاح اإلنسان الفلسطيني الذي رفد هذه الجامعـات وأمـدها بكـل طاقتـه          ولصمود وتطور   

  .واعتبرها من أهم المكتسبات الوطنية والمؤسسات التي تحظى بمكانة مرموقة
 ، استجابة للطلب    تجاء إنشاء مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني في بداية السبعينيا        و

ونتيجـة  ، لمتزايد على التعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة من حيث الكم والنـوع             ا
للتزايد المستمر في أعداد الناجحين في الثانوية العامة ، حيث لم تعد الكليات المتوسطة قادرة               
على تلبية احتياجات المجتمع من التخصصات المختلفة،  وتقلصت فرص القبول لطلبة الضفة             

وتزامن قيام االحتالل بفرض إجراءات مشددة علـى حركـة          ، ع في الجامعات العربية   والقطا
وفي ظل هذه الظروف ظهرت مبادرات استهدفت تطـوير         ، الشبان من وإلى المناطق المحتلة    

  )٤٠: ٢٠٠٤، الجعفري و الفي. (التعليم العالي الفلسطيني
االنتداب البريطـاني، حـاول    ففي فترة وقد كان السعي لبناء الجامعات حثيثاً ومبكراً،  

الفلسطينيون إنشاء جامعة خاصة بهم ، إال أن ضغط الحركة الصهيونية ومعارضة االنتـداب              
ن إنشاء هذه الجامعة سـيلحق  أالبريطاني حالت دون تأسيس جامعة في فلسطين، تحت ذريعة       

  )٢ :٢٠٠٠عثمان، . (الضرر بالتعليم العالي العبري في البالد



 ٣٩

ء جامعة عربية على أرض فلسطين كانت قائمة منذ زمن االنتـداب            فكرة إنشا كانت  و
فقد كانت من أهم مشروعات المؤتمر اإلسالمي العام في القدس عام           ، البريطاني على فلسطين  

تأسيس جامعة إسالمية كبرى في القدس باسم جامعة المسجد األقصى لتكون نبراساً            ،   ١٩٣١
  )٦٤: ١٩٥٩، دروزة.(ساطعاً للعالم اإلسالمي كافة

 إنشاء  ١٩٧٧-١٩٧٢واستمرت المحاوالت إلنشاء جامعات إلى أن شهدت الفترة من          
 فـي  هافيمـا بلـغ عـدد     ،  ليصل عددها إلى ثماني جامعات مع مطلع الثمانينـات          ، ها  بعض

الجامعة اإلسـالمية،جامعة بيرزيـت،     :األراضي الفلسطينية حتى اآلن أحد عشرة جامعة هي       
عة بيـت لحم،جامعـة األزهر،جامعـة األقـصى،جامعة القـدس           جامعة النجاح الوطنية،جام  

  .،الجامعة األمريكية بجنين، جامعة القدس، جامعة الخليل)الخليل(المفتوحة،بولتيكنيك فلسطين 
جـواً مـن عـدم التخطـيط     ، خلق إنشاء هذه الجامعات في فترة زمنيـة قـصيرة         و
  )٩: ١٩٩٤، صالح(. بية المظاهر السلوبعضفظهرت االزدواجية في التخصصات ،والتنسيق

د من المالمح التي يمتاز بها عن غيـره مـن           يعدالنظام التعليم العالي الفلسطيني     و ل 
  : ومن أهمها ، الدول المجاورة

إنشاء معظم مؤسسات التعليم العالي جاء في الفترة مـابين منتـصف الـسبعينات               - ١
ة واالجتماعيـة  وبدأت بتدريس تخصصات العلوم اإلنساني، وحتى منتصف التسعينات   

األمر الذي انعكس على زيادة البطالـة بـين         ،النخفاض كلفة تمويل هذه التخصصات    
  .الخريجين

حيث تضاعف عـدد    ، ب  في الطلب على التعليم العالي       ا مستمر ايتضح أن هنالك تزايد    ٢
كما تضاعف العـرض مـن     ، )%٢٣٢,٣(الطلبة خالل العقود الثالثة الماضية بنسبة       

. ٢٠٠١/٢٠٠٢-١٩٩٤/١٩٩٥ خـالل الفتـرة مـن        )%٤٠٩,٦(الخريجين بنسبة   
  )٣٨-٣٧: ٢٠٠٤، الجعفري والفي(

قطاع عبـر ثالثـة محـاور       ال جاءت مبادرات تطوير التعليم العالي في الضفة و        وقد
  :ودون أي تنسيق فيما بينها واتخذت عدة أشكال أهمها، مستقلة عن بعضها

وتقلصت ،  فروع لجامعة واحدة    تطور الكليات المتوسطة القائمة إلى جامعات أو       -١ 
وتحويل كليـة   ، إلى جامعـة   ١٩٧٢تلك المبادرة لتنحصر فقط في تطوير كلية بيرزيت العام          

 ، وبذلك بدأ إنشاء الجامعات الفلسطينية مستقلة عـن بعـضها  ،١٩٧٧النجاح إلى جامعة العام    
معيـة تمـنح   تم تحويل العديد من الكليات المتوسطة إلى كليـات جا ، وفي منتصف التسعينات  

  .وكلية فلسطين التقنية، وكلية مجتمع رام اهللا، ك فلسطين يدرجة البكالوريوس كجامعة بوليتكن



 ٤٠

فقـد تـم    ،  تحويل الكليات الجامعية التي كانت تمنح البكالوريوس إلى جامعـات          -٢
وكلية التربية الحكومية في غـزة إلـى جامعـة          ، تحويل كلية الشريعة في الخليل إلى جامعة      

 وتمت إضافة بعض الكليات تدريجياً إلى تلك الجامعات، وتم تحويل كليـات العلـوم    األقصى،
وكلية الحقـوق فـي     ، والمهن الصحية ، واآلداب للبنات ، والدعوة وأصول الدين  ، والتكنولوجيا

أبو ديس بالقدس إلى جامعة القدس ، التي قامت بافتتاح العديد من الكليات كـاآلداب والطـب           
  .نان والهندسة االلكترونية ، والعديد من معاهد وبرامج الدراسات العلياوالصيدلة وطب األس

 إنشاء جامعات مباشرة عبر تأسيس مجلس أمناء أو جمعية لإلشراف عليهـا ، أو              -٣
ـ          والجامعـة  ،  بيـت لحـم    ةالحصول على دعم مباشر من منظمة التحرير الفلسطينية كجامع

  )٤١-٤٠: ٢٠٠٤، الجعفري والفي(. فتوحةوجامعة القدس الم، وجامعة األزهر، اإلسالمية
  

  الدراسات العليا فيها وبغزةالجامعة اإلسالمية   نشأةنبذة عن
  

ـ    ،تهدف الجامعة اإلسالمية إلى تقديم أنموذج أكاديمي متميز        ، ىيستهدف الطالب بالدرجة األول
  :خالل بتوفير متطلبات نجاح العملية األكاديمية من قامت ، ولتحقيق هذا الهدف

  ، ير الجو الجامعي الذي يساعد على التحصيل توف -١
  ،تفاعل الطالب مع أساتذته وزمالئه -٢

 ،  الحاصلين على دراسات عليا من جامعات مرموقةنتوفير األكاديميي -٣

 مجتمع الفلسطيني التطوير بهم لتس"  المجتمع والتعليم المستمرخدمة" عمادة اءنشإ -٤

ديد من أعضاء هيئة التـدريس     مما شجع الع  ، رصد ميزانية خاصة للبحث العلمي     -٥
س بهـا مـن     كبة ال بـأ   وال يكاد يمر عام حتى تشارك كو      ، للقيام بأبحاث نوعية  

 .ودولية، وإقليمية، محلية: أساتذة الجامعة في مؤتمرات

، ر عمادة البحث العلمي منذ أكثر من عشر سنوات مجلة الجامعة اإلسالمية           اصدإ -٦
   )٥: ٢٠٠٤،شبير.( ظمةوما زالت تصدر بصورة منت، وهي مجلة محكمة

عندما أقيم معهد فلـسطين الـديني       ،  م  ١٩٥٤يرجع تأسيس الجامعة اإلسالمية لعام      و
التي يحق للحاصل عليها تكملة دراسته الجامعيـة فـي          ،  الذي يمنح شهادة الثانوية األزهرية      

بدأت جهود حثيثة إلنشاء جامعـة فـي   ، وبسبب العديد من التطورات،  بمصر  جامعة األزهر 
م ليصبح جامعة تـضم كليـات       ١٩٧٨فتم تطوير معهد فلسطين الديني في العام        ، طاع غزة ق

م ثالث كليـات أخـرى      ١٩٨٠الشريعة وأصول الدين واللغة العربية وأضيفت إليها في العام          
  .كلية االقتصاد، كلية العلوم، كلية التربية: هي



 ٤١

إلى نظام الساعات   م تم تحويل الدراسة من النظام السنوي        ١٩٨٢-م١٩٨١وفي العام   
وكلية التجـارة إلـى   ، م تحولت كلية اللغة العربية إلى كلية اآلداب١٩٨٣وفي العام  ، المعتمدة

وكلية التمريض في   ، م افتتحت كلية الهندسة   ١٩٩٢وفي العام   ، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية   
  )١:م١٩٩٥،دليل الجامعة اإلسالمية بغزة.(م٩٢/١٩٩٣مطلع العام الدراسي 

 إلـى  ،م١٩٧٩-١٩٧٨طالباً وطالبة في العـام    ) ١٢٣(طور عدد طلبة الجامعة من      ت
  .)٥:م١٩٩٥،دليل الجامعة اإلسالمية بغزة(م١٩٩١-م١٩٩٠طالباً وطالبة في العام ) ٥٤٦٨(

، دليـل الطالـب   ()  طالبـاً و طالبـة     ٨١٥٧(م٩٨/١٩٩٩وبلغ في الفصل الثاني للعام      
-٢٠٠٢طلبة فـي العـام الدراسـي    الما وصل عدد في ،)٤٤:م١٩٩٩،الجامعة اإلسالمية بغـزة  

   ).١٥:م١٩٩٩،الجامعة اإلسالمية بغزة، دليل الطالب(طالباً وطالبة ) ١٣٠٠٠(م  إلى ٢٠٠٣
  

  :ماهية الجامعة وأهدافها
  

إسـالمية  ، الجامعة اإلسالمية في غزة جامعة فلسطينية النـشأة والهويـة واالنتمـاء           
  :تقوم على المفاهيم التالية، الفلسفة

  .إنها جامعة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام   - أ
 .حرة الحركة واإلرادة، إنها جامعة مستقلة -  ب

 .إنها جامعة تتبنى اإلسالم مفهوماً شمولياً متكامالً كرسالة وفلسفة ومنهاج حياة -  ت

 .إنها جامعة منفتحة على الحضارة العالمية والعطاء اإلنساني -  ث

 .الطالب والطالباتتنتهج الجامعة سياسة الفصل بين  - ج

رئـيس   ،مجلس األمنـاء  ، هيئة المشرفين : تشرف على الجامعة عدة هيئات ومجالس أهمها      و
  .مجالس األقسام، مجالس الكليات، مجلس الجامعة، الجامعة

  

  بالجامعة اإلسالمية نبذة عن نشأة الدراسات العليا
  

يا لما لها من أهمية     حرصت إدارة الجامعة اإلسالمية على افتتاح برامج الدراسات العل        
فر الكفاءات العلمية فـي     اونظراً لتو ،   وسمعة الجامعة األكاديمية     ،في خدمة المجتمع وتطوره   

 ببرنـامج التأهيـل     ١٩٩١قد بدأ مشوار افتتاح هذه البرامج في العام         ف، التخصصات المختلفة 
لوم الخاص المؤهـل    وتطور إلى برنامج الدب   ، لغير طالب كلية التربية   ) الدبلوم العام (التربوي  

م تم افتتاح برنامج الماجستير فـي الحـديث         ١٩٩٤وفي العام   ، م١٩٩٢للماجستير في العام    
  .وعلومه بكلية أصول الدين



 ٤٢

م تطوراً هاماً حيث تم افتتاح برنامج الماجستير في الفقه المقارن           ١٩٩٥ وشهد العام   
ـ      ، بكلية الشريعة  ، م الـنفس بكليـة التربيـة      وأصول التربية؛ والمناهج وطرق التدريس؛ وعل

  .والرياضيات والفيزياء بكلية العلوم
التفسير وعلوم  : م تم افتتاح برامج الماجستير في     ٢٠٠١م إلى   ١٩٩٦وفي األعوام من    

، القضاء الشرعي بكلية الشريعة   ووأصول الفقه   ، القرآن والعقيدة اإلسالمية بكلية أصول الدين     
 كما تم افتتاح برنامج الماجستير في قسم الهندسة المدنية          ،واللغة العربية والتاريخ بكلية اآلداب    

ــشاءات  ــصات اإلن ــي تخص ــة ف ــة الهندس ــشييد، بكلي ــة، وإدارة الت ــى التحتي                    .والبن
  ) ٦-٥ :٢٠٠١،دليل الدراسات العليا(

، م٢٠٠١افتتحت كلية التجارة برنامج الماجستير في إدارة األعمال فـي العـام             كما  
برنامج الماجستير في العلوم الحياتية بفرعيه األحياء       و، م٢٠٠٣ة والتمويل في العام     والمحاسب

  .والتحاليل الطبية بكلية العلوم في نفس العام
، واإلدارة التربويـة ، كما تم افتتاح برامج الدبلوم العالي فـي الدراسـات اإلسـالمية    

تتاح برنامج الدبلوم العام فـي      م؛ باإلضافة إلى اف   ٢٠٠٠واإلرشاد التربوي والنفسي في العام      
خطـة عمـل عمـادة الدراسـات     .(م١٩٩٧الصحة النفسية والمجتمعية بشكل مشترك منذ العام    

  )٢٠٠٤،العليا
  

  أهداف الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية
  

فتح المجال للطلبة المتميزين إلكمال دراساتهم العليا للماجستير والدكتوراه في داخـل             -١
  .جل ذلكأمعاناتهم في السفر للخارج من وتخفيف ، فلسطين

 .تخريج متخصصين مؤهلين في مجاالت المعرفة بما يتوافق مع الفلسفة اإلسالمية -٢

تزويد هؤالء الخريجين بالمهارات والتقنيات الحديثة مثل مهارات الحاسوب والوسائل           -٣
 .التعليمية المختلفة

 .طويرها واالرتقاء بهاخدمة المجتمع الفلسطيني واإلسهام في بناء مؤسساته وت -٤

 .والعمل على نشر هذه المعرفة عالمياً، المساهمة في إثراء المعرفة اإلنسانية  -٥

 .تشجيع البحث الهادف في المجاالت المعرفية المتعددة -٦

ــة ال - ٧ ــاءات العلمي ــع المجــاالتاســتيعاب الكف ــي جمي ــة ف .               متخصــصة المدرب
 )٩-٨ :٢٠٠٥،أبو حلبية(

 

  يا والبحث العلمي في الجامعةالدراسات العل



 ٤٣

  
بل عليها أن تضطلع بدور رائد تقوم من خالله         ،  ال يتوقف هدف الجامعة عند حدود التدريس        

 ومـن  ،ربطها بمتطلبات مجتمعها وال يتحقق هذا إال بالبحث العلمـي     بو،  بالبحث عن الحقيقة    
فته وظيفة محورية فـي     هنا بات البحث العلمي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجامعة، وأصبحت وظي         

  .عملها بوصفها مؤسسة علمية وفكرية
، الدراسات العليا ومدى تطورها هي الفيصل والفارق بين المجتمع المتقـدم             عتبروت 

خاصة ألهميتها المتزايدة منذ األزل بدءاً باألبعاد الحـضارية والثقافيـة           ،  والمجتمع المتخلف   
ج البحوث العلمية وما تركتـه مـن كنـوز          ئنتاحيث بنيت الحضارات العريقة على      ، العالمية
  )١٤-١٣: ٢٠٠٥،زعرب.(خالدة

 مفهوم الدراسات العليا ارتباطاً وثيقاً بالبحوث العلمية التي يـدخل ضـمنها             و يرتبط 
التي يفترض أن تكون بحوثاً أصيلة تـضيف إلـى         ،  رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه     

  .روفة من قبلالعلم والمعرفة أشياء جديدة لم تكن مع
البحوث العلمية أن توجد إذا كان هناك مشاكل واقعية في أي مجال من             ب يفترضكما  

تطـوير  وتعمل علـى   ،  تعمل على معالجة أو تقديم الحلول لهذه المشاكل        لكي، مجاالت العمل 
وبهذا ، حتى يتحسن أداء العاملين ويرتفع مستوى اإلنتاج      ،  أساليب العمل في القالع الصناعية      

  .ن قد تحقق الغرض األساسي من مفهوم الدراسات العليا أو البحوث العلميةيكو
وبرامج الدراسات العليا تزود الدول والمجتمعات بالمفكرين والعلماء الذين يـسهمون           

وتساهم هـذه البـرامج فـي       ، إسهاماً فاعالً في إنتاج التراث العلمي والثقافي ونقله وتطويره        
 وتساعد في سد احتياجـات الجامعـات مـن          ،  عرفة اإلنسانية تطوير البحث العلمي ونقل الم    

   )٦٩: ١٩٩٨، الصوفي. ( الكادر التدريسي المتخصص
وهذا يشير إلى أن الغرض األساسي من الدراسات العليا هو البحث فـي مـشكالت                

وهذه هـي  ، ومن ثم القيام بتحليل هذه المشكالت وتقديم الحلول المناسبة لها     ،  المجتمع المختلفة 
 الدراسات العليا في الجامعـات تعتبـر        إنبل  ، سها المهام التي تتبناها مراكز البحث العلمي      نف

وتقـديم إمكاناتهـا    ،  األساس لمراكز البحث المختلفة لما تقدمه من تدريب وتأهيل للبـاحثين            
  .الضخمة لخدمة البحث العلمي

ـ           و ستوى البحـث   تقوم رسالة الجامعة من خالل برامج الدراسات العليا باالرتقـاء بم
نتاج البحثي األكاديمي والتطبيقـي بحاجـات   عبر نظم تعليمية جيدة تربط اإل ،العلمي لخريجيها 

جل حل مشكالتها ورفع مستوى اإلنتـاج       أمن   ،حكوميةالخاصة و المؤسسات العمل المتنوعة    
وبذلك تصبح الجامعة مؤسسة أكاديمية علمية تربوية بحثية تحافظ على إنتاج جيـل مـن    ، بها



 ٤٤

 الرجوع إليهـا  فـي كافـة    عالوة على وجود طواقم أكاديمية ذات خبرة يتم    ،باحثين الشباب ال
  )٢٠٠٥:٦٣، عوض.( وخاصة مجال خدمة المجتمع،المجاالت
 أصبحت سمعة الجامعة مرتبطة بحجم المبالغ المالية التي تنفق على األبحـاث             ولقد   

ن أن نطلق اسم جامعة على أية مؤسـسة   وحقيقة فإنه ال يمك،التي تنفذها وتنشر نتائجها سنوياً    
تسير جنباً إلى جنب مع وظيفة التـدريس  ها ، و  يكن البحث العلمي أحد وظائف     تعليم عاِل إذا لم   

فالجامعة ال تستكمل صفاتها ومميزاتها األساسية إال بوظيفة البحـث          ، ووظيفة خدمة المجتمع  
  )١٢: ١٩٩٢، بارنت(. العلمي

ة أساسية من مهام الجامعة ووظيفة ينبغـي عليهـا أن     وبما أن البحث العلمي هو مهم     
بـل إن ضـعف بـرامج       ، تؤديها، فالبد أن يكون للدراسات العليا نصيب في هـذا المجـال           

الدراسات العليا وندرتها في بعض الحقول يعد أحد أهم المعوقات لعجلة البحث العلمي والتقدم              
  )١٠٦-١٠٥: ١٩٩٦، النبهان وأبو حسان(. في البالد العربية

 تهـدف لتهيئـة     ألنهـا ة ،   طة أوثق االرتباط بالبحوث العلمي     الدراسات العليا مرتب   و
حد ذاتها أكبر ميـدان لتـدريب البـاحثين         ب بحيث تصبح   ، الباحثين وتطوير البحوث وأطرها   

وخاصـة مرحلـة     ، ابتداء من اختيارهم لموضوعات رسائلهم العلمية التي يسجلونها        ، الجدد
 ، هاء بمستخلصات الرسائل عندما تنضج وتستوي بحوثاً يدافع عنها أصحابها         وانت ، الدكتوراه

  )١٩٨٥:١٦٩،مرسي( . وتصبح عمالً علمياً يتبادل بثقة بين الدوائر العلمية المتخصصة
والمنبع الذي يغـذي  ،  و الجامعات هي الوسط الطبيعي لتطوير خريجيها إلى باحثين          

قنية، من خالل الخريجين الذين يعملـون فـي مراكـز           مراكز البحوث بقواعدها العلمية والت    
البحوث الموزعة في إدارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة، كما أن الدراسات العليا في             
الجامعات توفر للجامعات نفسها ومراكز البحث العلمي عموماً إمكانيـات ضـخمة لتحـسين              

لمشاكل االجتماعيـة واالقتـصادية     وزيادة مردودهم وربط الجامعة بحل ا     ،  مستوى خريجيها   
  )٣٢: ١٩٩٠، سليم(. وغيرها

 لمـا لقيامـه   ،يجب أن يكون عمل أستاذ الجامعة بالدرجة األولى مرتبطاً بالبحـث           و
بأبحاثه من فوائد مباشرة وغير مباشرة، فاألستاذ الجامعي وإن لم ينشر بحثه في أيـة مجلـة                 

هماً للحفاظ على مستواه العلمـي بوصـفه     علمية متخصصة، فإن قيامه بالبحث يكون عامالً م       
أستاذا جامعياً، كما أن جهود أستاذ الجامعة في مجال البحث العلمي تفتح الفرص أمام طلبـة                

من خالل تدريب أولئـك     ،  الدراسات العليا في الجامعة إلنجاز بحوثهم بفعالية وبشكل أفضل          
      )٧٨-٣٢: ١٩٩٠، عوض(. الطلبة على إجراء بحوث علمية مبتكرة



 ٤٥

وكيف أنها أحـد    ،  من هنا يبدو جلياً الدور الذي تلعبه الدراسات العليا في الجامعات            
من خالل تدريب الكوادر الالزمـة لعمـل األبحـاث          ،  المداخل الرئيسة للتنمية في المجتمع      

والمناخ المالئمين للبحث وربط ذلك بمتطلبات المجتمـع وخطـة التنميـة            ،  وتوفير األدوات   
  .  للدولةاإلستراتيجية

  
  :مفهوم البحث العلمي

تعددت التعريفات التي أطلقت على مفهوم البحث العلمي تبعـا ألهدافـه ومجاالتـه              
ولكن معظمها تلتقي حول التأكيد على دراسة مشكلة ما بقصد حلها وفقـا لقواعـد      ،  ومناهجه  

د أنواعهـا    األمر الذي يعطي تلك البحوث العلمية رغم اختالف حياديتها وتعـد           ،علمية دقيقة 
  .نوعاً من الوحدة 

، )العلمي(و) البحث(يالحظ أنه يتكون من كلمتي    ) البحث العلمي (وعند تناول مصطلح    
اكتشف، سـأل، تتبـع، تحـرى،       "ومعناه  ) بحث(أما البحث لغويا فهو مصدر الفعل الماضي        

وهـو  ، وبهذا يكون معنى البحث هو طلب وتقصي حقيقة من الحقائق          ،  تقصى، حاول، طلب    
  ."تطلب التنقيب والتفكير والتأمل وصوال إلى شيء يريد الباحث الوصول إليهي

والعلم يعنـي المعرفـة والدرايـة وإدراك        ،  فهي كلمة منسوبة إلى العلم      : أما العلمي 
  )٤١٨-٤١٥: ١٩٩٠، المصري(. الحقائق

، ” Scientific Research“  وعبارة البحث العلمي مصطلح مترجم عن اللغة اإلنجليزيـة 
تعتمد على األساليب المنظمة الموضوعة في      ، التي   فالبحث العلمي يعتمد على الطريقة العلمية     

  )١٥: ١٩٨٥، دورسكي( .وتسجيل المعلومات ووصف األحداث وتكوين الفرضيات،المالحظة
عمليـة  " وهو أن البحث العلمـي  "خضر"وأولها تعريف ، وفيما يلي بعض التعريفات      

من أجل تقصي الحقائق في شأن مـسألة أو         ،  ) الباحث(خص يسمى   فكرية منظمة يقوم بها ش    
، ) منهج البحـث  (تباع طريقة علمية منظمة تسمى      اب،  ) موضوع البحث (مشكلة معينة تسمى    

أو إلى نتائج صالحة للتعميم على المشكالت المماثلة        ،  بغية الوصول إلى حلول مالئمة للعالج       
  )١٨: ١٩٨٩، خضر()" نتائج البحث(تسمى 

  :  من األبعاد أهمها ةيؤكد هذا التعريف على مجموعو
  حاجة البحث العلمي من الباحث إلى التفكير المنظم .١
 تحديد موضوع البحث  .٢

 إتباع منهج منظم .٣
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   .الحصول على نتائج صالحة للتعميم .٤
استقصاء منظم يهدف إلـى إضـافة معـارف     " أن البحث العلمي هو     "بدر "فيما ذكر 

لجميـع الـشواهد   ، عن طريق االختبار العلمي الشامل والـدقيق       ،  يمكن التحقق من صحتها     
  )٢٠: ١٩٨٤، بدر(" واألدلة التي يمكن التحقق منها

بأن الهدف من التفكيـر  ) خضر(وهذا التعريف يضيف لألبعاد السابقة التي أشار إليها   
  .المنظم هو إضافة معارف يمكن التحقق من صحتها باالختبار العلمي

التقصي المنظم بإتباع أساليب ومناهج علمية محـددة للحقـائق          "أنه   ب "عناية"ويعرفه  
  )٧٥: ١٩٨٤، عناية."(بقصد التأكد من صحتها وتعديلها أو إضافة معلومات جديدة لها، العلمية

الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقائق في       " فقد عرف البحث العلمي بأنه       "بدوي"أما  
تهيمن على سير العقل وتحديد عملياته حتى يـصل     ،  مة  العلوم بواسطة طائفة من القواعد العا     

" وما يناسبها من حلول وذلك بطريقة محايدة غير متحيزة للمشكلة         ،  إلى نتيجة معلومة أسبابها     
  )٥: ١٩٦٨، بدوي(

ويالحظ من هذا التعريف أنه يشبه البحث العلمي بطريق له بداية هي تحديد مـشكلة               
وأن إتباع الباحث لهذه الطريقة يتسم      ، مة بمسبباتها وحلولها  ونهاية هي النتيجة المعلو   ،  البحث  

   .حيث يستخدم مجموعة من القواعد العلمية التي يتحكم في مسارها العقل، بالموضوعية 
، طريقة أو منهج معين لفحص الوقـائع        " نه  بأ تعريفاً للبحث العلمي     "شوانر"أورد  و

ويتحقـق البحـث حـين      ،  ي نمو المعرفة    يقوم على مجموعة من المعايير والمقاييس تسهم ف       
     ."تخضع حقائقه للتحليل والمنطق والتجربة واإلحصاء ممـا يـساعد علـى نمـو النظريـة               

  )٢٦: ١٩٨٩، رشوان(
ن كـل تعريـف     أ يمكن القول ب   ،ومن خالل استعراض هذه التعريفات للبحث العلمي      

الثـاني أبـرز جانـب    والـبعض  ، فالبعض أبرز جانب األهـداف    : تناوله من زاوية معينة     
ولكنهـا فـي مجملهـا      ،  والبعض الثالث أبرز جانب األهمية أو جانب الخصائص         ، الوظائف

  .تعطي صورة واضحة لمفهوم البحث العلمي
يتبـع  ،  البحث العلمي هو نهـج مـنظم      "  :مما سبق يمكن استخالص التعريف التالي     

بهدف التوصل إلى نتائج    ،  تحليل المعلومات المتوفرة  جمع و ويعمل على   ،  مجموعة من الطرق  
   ."وهذه الطرق تختلف باختالف أهداف البحث العلمي ووظائفه وخصائصه وأساليبه، جديدة

  :أهمية البحث العلمي
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يعد البحث العلمي في وقتنا الحاضر من أهم أركان التنمية والتطور في أي مجتمـع               
 فبعـد أن  ،ين المجتمعات المتقدمـة ويحجز لنفسه مقعداً ب، يريد التقدم وتوفير الرفاهية ألبنائه   

أولتـه الكثيـر مـن    ،  يؤديـه أدركت الدول المتقدمة أهمية البحث العلمي وعظم الدور الذي   
على الـرغم   ،  سواء كانت مادية أو معنوية      ،  االهتمام وقدمت له كل ما يحتاجه من متطلبات         

يث أن البحـث العلمـي      ح،  ويتطلب األموال الطائلة    ،  من أنه يحتاج إلى وسائل كثيرة معقدة        
يعد ركنا أساسياً من أركان المعرفة اإلنسانية في        و ،يعتبر الدعامة األساسية لالقتصاد والتطور    

  .كما يعد أيضا السمة البارزة للعصر الحديث، ميادينها كافة 
ولقد أصبح اإللمام بمناهج البحث العلمي وإجراءاته من األمور الضرورية إلحـراز            

بدءاً من تحديد مـشكلة البحـث ووصـفها بـشكل     ،  من حقول المعرفة أي تقدم في أي حقل    
وتزداد أهمية   ، واختيار منهج وأسلوب جمع المعلومات وتحليلها واستخالص النتائج       ،  إجرائي  

لمدى إدراكها ألهميته في    ،  والسيما المتقدمة منها    ،  البحث العلمي بازدياد اعتماد الدول عليه       
   .بالتالي تحقيق رفاهية شعوبها والمحافظة على مكانتهاو، استمرار تقدمها وتطورها 

 بمعنى أن لكل إنسان فـي أي        ،البحث العلمي منشط عالمي يبحث في تكيف اإلنسان       و
 وفي القـرآن الكـريم      ،وإسهامات وطاقات كامنة يمكن االستفادة منها     ،  زمان ومكان جهد ما     

 والمكـان فـي أنحـاء       إشارات كافية لحضارات متنوعـة وإنجـازات مرتبطـة بالزمـان          
  )١: ١٩٩٧، األغا.(المعمورة
علـى إجـراء التعـديالت      ، و يساعد البحث العلمي على إضافة المعلومات الجديدة        و

  )٣٢: ١٩٨٩، عمارة. (الجديدة للمعلومات السابقة بهدف استمرار تطورها
وعن ،   يفيد البحث العلمي في تصحيح بعض المعلومات عن الكون الذي نعيش فيه              و

ويفيد أيضا فـي التغلـب      ، وعن األماكن الهامة والشخصيات وغيرها    ،  اهر التي نحياها    الظو
على الصعوبات التي قد نواجهها سواء كانت سياسية أو بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية وغير               

  )٣٦: ١٩٨٢، السريقوس(. ذلك
 علـى    يفيد البحث العلمي اإلنسان في تقصي الحقائق التي يفيد منها في التغلـب             كما

 أو في معرفة األماكن األثرية أو الشخصيات التاريخيـة   ،كاألمراض واألوبئة ،  بعض مشاكله   
وفي حل المشاكل االقتـصادية والـصحية       ، أو في التفسير النقدي لآلراء والمذاهب واألفكار      

ويفيد في تفسير الظواهر الطبيعية والتنبؤ بهـا عـن          ، والتعليمية والتربوية والسياسية وغيرها   
  )٨٧: ١٩٨٢، عبده(. يق الوصول إلى تصميمات وقوانين كليةطر
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ويمكن القول بأن البحث العلمي في وقتنا الحاضر أصبح واحداً من المجاالت الهامـة             
هـا بطـرق    ه وتتغلب على كل المشكالت التـي تواج       ،التي تجعل الدول تتطور بسرعة هائلة     

  :نسان ينبع من مصدرين هماومرجع ذلك أن تأثير البحث العلمي في حياة اإل، علمية 
حيث تقوم الجهات المسئولة بتطبيق هـذه الفوائـد         ،  يتمثل في االنتفاع بفوائد تطبيقية      : األول

، باستخدام المـدونات وتـسهيل نـشرها بـالطبع        ،  التي نجمت عن األبحاث التي تم حفظها        
  .سيةوالتوزيع وطرق المخاطبات السريعة التي قضت على الحدود الجغرافية والسيا

، يتمثل في األسلوب العلمي في البحث الذي يبنى عليه جميع المكتشفات والمخترعات             : الثاني
وال يكتفي باستنباطها من التأمـل فـي         ،   والذي يتوخى الحقيقة في ميدان التجربة والمشاهدة      

  )٩٩: ١٩٨٢، عبده( . النفس أو من أقوال الفالسفة
، عدة وظائف رئيسة تبدأ بتفـسير الظـواهر   ومما سبق يتبين بأن البحث العلمي يقوم ب       

ومحاولة ،   ثم التفسير في ضوء ما لدى الباحث من قوانين ومعايير            ،وتسجيل ما يتم مالحظته   
أو الوصول إلى معارف وحقائق جديدة يمكـن مـن خاللهـا    ،  التنبؤ بمسار الظاهرة مستقبالً     

ية والعلمية بـسبل مقبولـة أو     أو حل المشكالت اإلنسان   ،  التحكم في مسار الظاهرة المدروسة      
   .التطبيق العلمي للمكتشفات والمخترعات التي أسفر عنها البحث

  

  ث العلمي في تحقيق مطالب التنميةدور الجامعة والبح
  

  : تقديم
وتمثل جزءاً  ،تعد الجامعة والبحث العلمي والتنمية محاور رئيسة يكمل كل منها اآلخر          

فالجامعة بهيئتها التدريـسية    ، تحقيق التقدم واالزدهار  الزماً في أي مخطط تنموي يهدف إلى        
  .وطالبها هي اإلطار والحاضن،والبحث العلمي هو األداة والوسيلة،والتنمية هي الهدف

يكمن مستقبل الشعوب واألمم في حجم النمو والتنمية االقتصادية التي بدورها تعتمد            و
حيـث  ، كز البحث العلمي في المجتمع    حد أهم مرا  أوتعد الجامعات   ، على روافد البحث العلمي   

  )٦٣، ٢٠٠٥، عوض(.األكاديمي والتطبيقيأن برامج الدراسات العليا هي أفضل مصادر البحث 
لما له مـن دور بـارز فـي         ، يعد التعليم الجامعي من أهم روافد التعليم في المجتمع               و

ية وروافد  وشاريع النهض صناعة اإلنسان الحضاري المنتج الذي يمتلك مقومات النجاح في الم         
وبأن الجامعة هي البوابة الرئيسة التي تمر من خاللها أسباب التطـور والتقـدم فـي                ، الحياة

والميادين ،  يخرج من بوابة الجامعة    ةصعدفالتقدم العلمي والتكنولوجي على كافة األ     ،  المجتمع  
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ن إإذ  ، وغيرهـا ،  نـسانية العلوم اإل ، الفلك، الذرة، الهندسة، الطب: التي تشهد بها كثيراً مثل    
الجامعة تدور فيها حركة بحثية نشطة تعطي الفرصة للمختصين والخبـراء لممارسـة كافـة      

   )٥٨، ٢٠٠٤،عسقول.( أنشطتهم البحثية بهدف االبتكار واإلبداع
وهذا يشير إلى خطورة الدور الذي تؤديه الجامعة من حيث كونها أداة رئيسة لتحقيق              

ن تجاهل هذه المنظومة العلمية هو نـوع مـن أنـواع           أوب،  علمية أهداف المجتمع على أسس   
ن أول لبنات بناء مجتمع متقدم تبدأ مـن الجامعـة   أوب، االنتحار الحضاري وتخلف عن ركبها   

فر الكادر المؤهل لتحقيق رغباتـه وتنفيـذ       اوتو، التي توفر الرؤيا السليمة للمجتمع واحتياجاته     
  . الشاملة المبنية على أسس علميةوبالتالي تحقق التنمية ، مخططاته 

  :مفهوم التنمية
ذات غايـات  ، العملية الواعية والموجهة التي ترتكز علـى إرادة مجتمعيـة        "التنمية  و

 وتستهدف إحداث تغيـرات مجتمعيـة   ،واضحة وقدرات فعالة تستجيب إلرادة سياسية ملتزمة   
  )٢١: ١٩٨٩، الكواري( ."تمكن المجتمع من مواصلة تطوره الحضاري

حيث عرفها الـبعض    ،   المداخل التي تم تناول مفهوم التنمية من خاللها          ت تعدد ولقد  
أو هي التغيرات الحادثة فـي الجوانـب      ،  بأنها نقل للمجتمع من حالة التخلف إلى حالة التقدم          

    .االقتصادية واالجتماعية شاملة الكم والكيف معاً
وبما أن تلك المقومات ال تتوفر دفعـة    ،  ماتها  والتنمية بهذا المفهوم تتحقق من خالل توفر مقو       

فهي بذلك تمـر  ، فإن التنمية ال يمكن الوصول إليها إال باكتمال وتوفر تلك المقومات  ،  واحدة  
     )١٢: ١٩٨٩، الطاهر( .بمراحل متكاملة وكل واحدة منها مبنية على سابقتها

والتي تبنى علـى البحـث      ،  والتنمية بهذا المفهوم تتطلب العديد من الجهود المبذولة           
وتتطلب من الجامعـات والمؤسـسات العلميـة    ، العلمي وما يسفر عنه من نتائج و توصيات     

إلى المساهمة فـي أبحـاث      ،  الخروج عن وظيفتها التقليدية المتمثلة في إعداد الكوادر الفنية          
   :من خالل ،حيث يعتبر البحث العلمي المحرك األساسي لعملية التنمية ، التنمية
  .إلى األمامالتنمية  ةعجلل هدفع -
 . من خاللهالجامعة مواجهة قضايا المجتمع والتنمية تمكين  -

 ، وخاصة مشكالت الصناعة والزراعة ، تشخيص المشكالت االقتصادية المختلفة  -

  .  تلبية حاجات المجتمع على الصعيدين الكمي والنوعي -
  :دور الجامعة في تحقيق مطالب التنمية
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سة المعمقة للدول التي قطعت شوطاً كبيـراً فـي التنميـة أن الجامعـات               تؤكد الدرا 
وأن الطفـرة   ، هاومراكز البحث العلمي تلعب دوراً محورياً متزايداً في تـوفير أدوات تقـدم            

وهـي االسـتثمار    ،  التنموية التي تحدث في أي مجتمع ترتكز على منهجية واضحة ومحددة            
ر التعليم العالي والدراسات العليا كحلقـة هامـة فـي        تطوي ، عبر وتنمية رأس المال البشري     
  . سلسلة تحقيق التقدم المنشود

وقد أدت الجامعات عبر التاريخ اإلنساني دوراً مركزياً فعاالً فـي عمليـات التنميـة               
هي مؤسسة تعليمية عالية مهمتهـا المحافظـة   ( فالجامعة كمفهوم ، والتغيير والتقدم االجتماعي  

وهي انعكاس لرغبة المجتمع فـي      ،  ) ة عن طريق نشر تعاليمها وأفكارها     على العلوم المختلف  
وفي نفس الوقت تؤدي الجامعة     ، انعكاس لمستوى الوعي السائد في المجتمع     و، التقدم والتطور 

ل ربـط العلـوم المختلقـة    مـن خـال  ، دوراً سياسياً في تنمية المجتمع على جميع األصعدة     
  )٢٩٠: ٢٠٠٤،وعدامة اللبدي( .جتماعية والسياسيةوالخطط االقتصادية واال بالعمليات

ويعـد مـن    ،  و يحظى التعليم الجامعي والعالي بدور متميز في عمليـات التنميـة             
والتنمية الشاملة والتعلـيم    ، حد الحاجات األساسية التي تحققها التنمية     أوهو  ،  مؤشرات التنمية   

بينما التنمية تتنـاول    ،  التكامل له  ناالجامعي يشتركان في دراسة اإلنسان بجميع جوانبه ويحقق       
والتنميـة الـشاملة ال    ، وتسعى أن تتيح له التقدم والتطـور      ،  المجتمع كله ومن جميع جوانبه      

للقيـام  الذي يقوم باإلعداد الكامـل للثـروة البـشرية      ،  تكون ذات فعالية بدون التعليم العالي       
  .ةملاالشبمتطلبات التنمية 

فان خطط التنمية تـؤثر فـي نظـام         ، ق متطلبات التنمية  كما أن التعليم الجامعي يحق    
، وهذا يؤكد االرتباط الوثيق بين التعليم العالي والجامعي والتنمية من جهـة           ، التعليم الجامعي 

وحاجة خطط التنمية إلى القوى البشرية المدربة والقادرة على تحقيق أهداف التنمية من جهـة      
  .أخرى

قوم بالدور الفاعل في تنمية الموارد البشرية من خـالل          والتربية في عالقتها بالتنمية ت    
ويعد التعليم العالي من أهـم      ، التأهيل أوالً والتدريب وإعداد القوى العاملة لتنفيذ خطط التنمية        

مؤسسات التربية ذات األثر المباشر في إمداد سوق العمل بـالخريجين المتخصـصين وفـي            
من توفير التخصصات    و امعات من إجراءات القبول   ه الج بلذا فان ما تقوم     ، مختلف المجاالت 
وبالتالي فالبد من وجود ضوابط مقننة      ، يجسد دور التربية في عملية التنمية     ، المختلفة للطالب 

في إجراءات القبول في الجامعات وفي بـرامج الدراسـات العليـا مبنيـة علـى متطلبـات            
       .عليميـة للتعلـيم العـالي     واحتياجات التنمية حتى ال يحـدث سـلبيات فـي المخرجـات الت            

  )١٤٦-١٤٥: ٢٠٠٥، العاجز(
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وتعد عمادة الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي عنصراً مـؤثراً فـي بنـاء               
من خـالل إنتـاج رسـائل     ، وتحسين قدراته العلمية والثقافية واالجتماعية والدينية     ،  المجتمع  

ولذا فـان تطبيـق     ، عاني منها المجتمع  ي وبحوث علمية وتربوية هادفة تعالج مشكالت متعددة      
ـ واإلفـادة منهـا مـن       ،  نتائج مثل هذه الرسائل والبحوث في الميدان بصورة مباشرة           الل خ

يمكن أن تصل إلى آفاق متـسعة مـن التقـدم           ،  وحتى العالمي   ،  تمع المحلي   مجمؤسسات ال 
تلـك الرسـائل    إال أن ذلك يتطلب ضبط      ، والرقي الحضاري والعلمي يواكب الدول المتقدمة     

  )١٥٥: ٢٠٠٥، عفانة( . والبحوث بحيث نثق في نتائجها ونتأكد من مصداقيتها
المهـارات  و ية في إعـداد ذوي الكفـاءات      برامج الدراسات العليا في الدول الصناع     تساهم  و

لسد احتياجات المجتمـع فـي المجـاالت الفنيـة     ، والخبرات المتميزة في شتى فروع العلوم     
ن طريق الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنتشرة في كافة الدول          وذلك ع ،  والتقنية  
كما نرى كثيراً من األبحاث العلمية لتلك البرامج ذات صلة مباشرة بمشاكل التنمية             ، الصناعية

بينما فـي جامعـات الـدول       ، وتساعد على وضع الحلول للمشاكل الصناعية التي تواجهها       ،  
،  وهي تقليدية في نوعهـا      ، حاث بعيدة عن أغراض التنمية الداخلية     النامية نجد كثيراً من األب    

ورغبة كثير من العلماء في السفر إلى الخـارج لاللتحـاق           ،  وذلك لغرض النشر في الخارج      
  )١٦٣: ٢٠٠٥، ياسين(. بمراكز البحث العالمية

  

  :دور البحث العلمي في تحقيق مطالب التنمية
  

  :إنجاز العديد من المهام ، أهمها  البحث العلمي أنه يمكننا بواسطة) األسد( يوضح 
وتحـسين  ،  وتطوير عمليات الحـصول عليهـا       ،  لكشف عن مصادر جديدة للطاقة      ا -

   .وذلك عندما تقتضي الحاجة زيادة الطاقة مثال، تمويلها 
صنع واكتشاف مواد جديدة سهلة التحريك وإيجاد عمليات أكثر فاعلية وتطـور فـي               -

  .نظام اإلنتاج

خالل البحث العلمي في الطب والبيولوجيا والكيمياء والفيزياء والـصيدلة يمكـن            من   -
ـ         ،  تحسين صحة اإلنسان     الت وتحسين ظروف العمـل والـسكن والنقـل والمواص

 .والصحة ومكافحة تلوث البيئة

 زيادة السيطرة على الظروف المادية المحكومة بزيادة وتطوير المعرفة العلمية  -

األمر الذي يجعله واحـداً مـن       ،  ورية لتحقيق مطالب التنمية     ر المتطلبات الضر  يوفت -
الً في  عاومساهماً ف ،القوى الدافعة األساسية في عملية التطوير االقتصادي واالجتماعي       
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باعتبار أنه أساس الحضارة    ،  صياغة الظروف التي تضمن لإلنسانية شروط وجودها        
لى الطبيعـة وتوجيههـا فـي       فهو الذي يهيئ الفرص للسيطرة ع     ،  المادية والمعنوية   

تحقيـق  وهي  ،  ضوء نسق يضبط نشاط المجتمع ويوجهه نحو غاية الخلق والوجود           
  )٧٥: ١٩٨٩، األسد(. لى العبودية المطلقة هللا تعا

 أن  ،وتبين األبحاث التي أجريت حول تأثير العلم والتكنولوجيا في التطور االقتصادي            
فمثالً في الواليات المتحـدة األمريكيـة   ، تاجية العمل   للتقدم العلمي إسهامه الكبير في زيادة إن      
بينما الزيادة في اإلنتاجية المنسوبة إلـى  ،  % ٩٠-٨٠كانت مساهمة التقدم العلمي تساوي من     

  )٤١: ١٩٨١،الحبيب ( %.٢٠-١٠زيادة رأس المال ال تتعدى 
 لعمليـة   أصبح البحث العلمي في الدول المتقدمة بمثابة المحرك الذي البد منـه           لقد  و  
وأصبح معدل النمو في تلك الدول يتناسب طردياً مع معدل اإلنفـاق علـى البحـث               ،  التنمية  

  )٩٠: ١٩٨٥، الخولي(. العلمي من الناتج القومي
وقد أشارت إحدى الدراسات السوفيتية إلى أن استثمار روبل واحـد فـي البحـوث                 

بينمـا  ،  روبـال   ) ١ر٣٩(ارها   يؤدي إلى زيادة في الدخل القـومي مقـد         ،العلمية وتطبيقاتها 
فإنه يؤدي إلى زيـادة  ، استثمار هذا الروبل في زيادة وسائل اإلنتاج من معدات وآالت وأبنية         

  )١٣٨: ١٩٧١، عقل(. األولىالزيادة ) ربع(كوبيكا أي ما يعادل ) ٣٩(مقدارها 
ن وقد يصل ما ينفق على البحوث العلمية في كافة البالد العربية إلـى مـائتي مليـو                  

 مما كانت تنفقه أمريكا في هذا الميـدان خـالل           ١٢٠: ١وبمعنى آخر بنسبة    ،  دوالر تقريباً   
، ١٩٨٢علماً بأن الناتج القومي اإلجمالي العربي يزيد على مائتي مليار دوالر عام             ،  الستينات

أي أن ما تنفقه الدول العربية مجتمعة على البحث العلمي ال يزيد على واحد في األلـف مـن     
   )٨١: ١٩٧٩، زحالن( . الي الناتج القومي لهاإجم

بربط معظم مسارات حياتنا    ، كي نرتقي بمجتمعنا في شتى مجاالت الحياة      للذا يوصي   
ونصل إلـى المرحلـة التـي يقـول فيهـا          ،  حتى نستطيع أن نجاري العالم      ، بالبحث العلمي 

عتبـر  تي حـين أوروبـا      ف،   يعرف لغة الكمبيوتر     اذا لم اإلنسان في حكم األمي     "  اليابانيون
الـبالد  أن في حـين  ،  اختيار ممثليه في البرلمان    علىوله القدرة   ،  المتعلم من يقرأ الصحف     

لذا يجب أن تكون برامج الدراسات العليا       ، يكتب اسمه فقط  أن  النامية تعتبر المتعلم من يعرف      
ـ        ،منصبة على وضع الحلول ألغلب مشاكل مجتمعنا الفلسطيني        شاكل  الـذي يعـاني مـن م

وال نكون ظالمين إذا ما قلنا بأننا بحاجـة ماسـة إلـى    ، اجتماعية واقتصادية ونفسية وعلمية  
  )١٨، ٢٠٠٥،زعرب(. دراسة مستفيضة ومتأنية لجميع عناصر البناء
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أصبح من الضروري ربط التعليم الجامعي باالهتمامـات والحاجـات اليوميـة            لقد  و
لتـوفير مخرجـات    ، ئف الجامعات والتخطـيط    مما يتطلب إعادة النظر في وظا      ،للمجتمعات

والتأكيد على ضرورة ربط الجامعات وتطوير أدائها مع تطور المجتمع          ،  مالئمة لسوق العمل    
وال يمكن الحصول على هذا الرضا      ، باعتباره المستفيد الخارجي األول من الخدمة التعليمية      ،  

ن ثم إخضاع تلك االحتياجـات      وم، إال من خالل التعرف على احتياجات المجتمع بشكل دقيق        
إلى جملة من المعايير التي ينبغي االلتزام بها في سبيل السعي نحو تحقق الجودة الشاملة فـي             

   .مؤسسات التعليم العالي
ـ كبر لتفاعل المؤسسات مـع   أمرونة أعلى واستجابة أقوى وقدرة      ذلك  يتطلب  و وق س

بهـدف ضـمان الجـودة    ،  لألداءداء الجامعي ووضع مؤشرات  مما يستلزم تطوير األ   ، العمل
مما يجعل تحـديث نظـم وأسـاليب الدراسـة الجامعيـة            ،والتطوير المستمر للنظم الجامعية   

إلكساب الطالب المهارات وصقلهم بالمعرفة الالزمة التي تؤهلهم للمنافـسة فـي            ، ضرورية
علمي ربط البحث ال   ،ك الجامعات من خالل عدة قنوات     في   توجيه البحث العلمي  و ،سوق العمل 

 حل المشكالت وصنع القرارات وتحليل السياسات لقضايا        في عمليا   ةساعدللمبقضايا المجتمع   
نحـو  ،  واالتجاه الجاد والمنهجي الـدقيق    ، المجتمع والعمل على بناء القدرة على التعلم الذاتي       

  )١٤٤: ٢٠٠٤،المشهراوي.(الجودة الشاملة للتعليم العاليوضع وتبني النظم التي تكفل تحقيق 
تفرض الثورة التكنولوجية العارمة التي تجتاح العالم على المخططـين والمعنيـين            و   
تنمية المناطق الفلسطينية اعتماد البحث كأسلوب ال بديل عنه في رسم وتنفيذ أي خطة تنموية               ب

وذلك ألهمية البحوث في مواجهة المشكالت العالقة المتعلقة بالتنميـة واتخـاذ القـرارات              ،  
، السيما وأن المناطق الفلسطينية تتميز بندرة الموارد وشح المصادر الطبيعية         ، الهاالمناسبة حي 

وبالتالي ال يمكن االعتماد فقـط علـى خبـرات          ، والمؤسسات العامة ، وغياب البنية الهيكلية  
 دون إخـضاعها للفحـص      ،أو تجارب الشعوب األخـرى    ،  المخططين في ممارسة أعمالهم     

   )٨: ١٩٩٥، الشامي(. وللتجريب
الجامعات لتوجيه عملية البحث العلمي بشكل موجـه لخدمـة عمليـة          تحتاج  وبالتالي  
من خالل وضع خطط إستراتيجية مدروسة تحدد توجيه األبحاث في بـرامج      ،  التنمية الشاملة   
  .وبالتالي المساهمة في عملية التنمية الشاملة، نحو خدمة المجتمع وتطوره ، الدراسات العليا 

  
  

  سات العليا والبحث العلمي في فلسطينبرامج الدرا
  



 ٥٤

  :تقديم
 وبالـذات  ،ن تطوراً هائالً على جميع األصعدة وفي جميع الميادين     وشهد القرن العشر  

وكان للبحـث العلمـي     ، ميدان التكنولوجيا والتطور الصناعي وفي مجال االتصاالت وغيرها       
 اهتمامهـا  ىل وازدهارها بمد وارتبط تقدم الدو،التطوروالدور األبرز في تحقيق تلك النهضة     

وبات من المحتم على أي كيـان يـود اللحـاق بركـب             ،  ورياديتها في مجال البحث العلمي      
 ويبحث في هذا الكون من خالل إنـشاء مراكـز           ،الحضارة أن يبدأ من حيث انتهى اآلخرون      

  . للبحث العلمي لتكون منها نقطة البدء في مسيرة التطور
وينـشد أن   ،   يسعى إلى امتالك أسباب العلم       -وال يزال - ولقد كان الشعب الفلسطيني   

يحتل موقعاً بارزاً بين الدول المتقدمة من خالل وضع عملية التعليم كأولوية مـن أولويـات                
، غير أن واقع الشعب الفلسطيني ووقوعه تحت االحتالل أثر بشكل سـلبي             ، مقاومة االحتالل 

كالت كبيرة ال تخفى على الدارسين لواقـع        مشلوعرض مسيرة الشعب الفلسطيني نحو التقدم       
  .هذا الشعب

إال أن  ،  ورغم كل الظروف الصعبة والعراقيل التي وضعت أمـام عربـة التعلـيم              
 أن  ،ة و من خالل جهود المخلصين من أبنائـه        الشعب الفلسطيني استطاع بفضل من اهللا ومنّ      

،  بين التجـارب األخـرى     يشق طريق العلم ويبني صروحاً شامخة وجدت لنفسها مكاناً هاماً         
 وكان افتتاح برامج الدراسات العليـا تتويجـاً لتلـك           ،فكان بناء الجامعات ببرامجها المختلفة    

  . زم ال يلينعالجهود وتعبيراً عن إرادة قوية و
  

  : نشأة برامج الدراسات العليا
م ث، م من جامعة بيرزيت     ١٩٧٦ابتدأت الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية عام        

وبدأ االهتمام بالدراسات العليا في بقية الجامعات خـالل         ، م١٩٨٢جامعة النجاح الوطنية عام     
ثم ،  فقامت بافتتاح برامج متنوعة لمنح شهادتي الدبلوم العالي والماجستير          ،  العقدين األخيرين   

أقامت بعض الجامعات عالقات أكاديميـة مـع     و ،ي الجامعات كليات خاصة للدراسات العليا ف    
 للتعاون في تنفيـذ بـرامج مـشتركة لمـنح شـهادتي الماجـستير              ،امعات عربية وأجنبية  ج

وزارة (  . وقد بلغ عدد الجامعات الفلسطينية التي تمنح الماجستير سـبع جامعـات      ،والدكتوراه
  ).م٢٠٠٤، التربية و التعليم

مقارنة ، اًتعد برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية من البرامج الحديثة نسبي          
 ألنها تلبـي  ،الجامعاتهذه  لىوهي خطوة طموحة وجريئة ورائدة ع ، مع برامج البكالوريوس  
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، حاجات المجتمع الفلسطيني في توفير كوادر علمية مؤهلة في مختلف المجـاالت المعرفيـة             
الذي كـان يجـوب   ، وهي في هذا المجال توفر الجهد والمال والوقت على الطالب الفلسطيني          

بحثاً عن فرصة تعليم تؤهله للحـصول علـى درجـة           ،  لوطن العربي وغير العربي     أقطار ا 
   )٣٣، ٢٠٠٥، عودة(. الماجستير أو الدكتوراه

، تخصصاً) ١٠٧( العالي الفلسطينية     وتبلغ التخصصات المعتمدة في مؤسسات التعليم     
علـم بـان    مـع ال  ، وسبع وسبعون تخصصاً للماجستير   ،  ا ثالثون تخصصاً للدبلوم العالي      همن

بلغ مجموع الدارسين في بـرامج الدراسـات        فيما  ، هنالك أكثر من جامعة تقدم نفس البرنامج      
ن لـنفس العـام     يمجموع الخريج وصل  و، طالباً وطالبة ) ٢٨٩٧(م  ٢٠٠٣/٢٠٠٤العليا للعام   

  .)١ (كما في الجدول،  وطالبةاطالب) ٤١٨(
  )١ (الجدول

  ٢٠٠٤-٢٠٠٣جامعات الفلسطينية للعام الدراسي أعداد طلبة الدراسات العليا والخريجون بال
  البرنامج  الخريجون  الدارسون

  طالبات  طالب

  المجموع

  طالبات  طالب

  المجموع

  ٣١  ١٤  ١٧  ٢٤٣  ١١٩  ١٢٤  دبلوم عالي

  ٣٨٧  ١٣٣  ٢٥٤  ٢٦٥٤  ٩٣٦  ١٧١٨  ماجستير

  ٤١٨  ١٤٧  ٢٧١  ٢٨٩٧  ١٠٥٥  ١٨٤٢  المجموع
  )٢٠٠٥،وزارة التربية و التعليم العالي ( 

طالبـاً وطالبـةً   ) ١٩٢٨(بلغ عدد طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية      قد  و
) ١٣٣٨(من حملة الدبلوم العـالي و     ) ٥٩٠(منهم  ، ٢٠٠١/٢٠٠٢في العام الدراسي الجامعي     

  مـنهم  ،طالبـاً وطالبـةً   ) ٤٣٨(فيما بلغ عدد الخريجين في نفس العام        ، من حملة الماجستير  
وزارة التربيـة والتعلـيم     .(مـن حملـة الماجـستير     ) ٣٠٨(بلوم العـالي و   من حملة الد  ) ١٣٠(

  )٤٨: ٢٠٠٣،العالي
  :وبمقارنة هذه اإلحصاءات يمكن أن نستنتج التالي

-٢٠٠٣زيادة عدد طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في العام الدراسي             -١
هذا يدلل على مدى  و، م بنسبة الثلث تقريباً   ٢٠٠٢-٢٠٠١م عن العام الدراسي     ٢٠٠٤

 .التوسع في برامج الدراسات العليا ومدى االهتمام وإقبال الطلبة عليها
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م عن العام الدراسي    ٢٠٠٤-٢٠٠٣تقلص عدد طلبة الدبلوم العالي في العام الدراسي          -٢
-٢٠٠١حيث بلغت نسبة طلبة الدبلوم العـالي عـام     ، %٢٢م بنسبة   ٢٠٠٢-٢٠٠١
%) ٨(فيما بلغت النـسبة     ، ت العليا العام  من مجموع طلبة الدراسا   %) ٣٠(م  ٢٠٠٢

  :وهذا قد يعود ألسباب متنوعة منها، م٢٠٠٤-٢٠٠٣في العام الدراسي 
وبالتالي تحـول طلبـة هـذه       ،   الماجستير   ىتحول العديد من برامج الدبلوم العالي إل       -

  البرامج إلى الماجستير 
 للماجـستير    مكمال اا جزء متعلقة بالنظرة إلى شهادة الدبلوم العالي باعتباره      السباب  األ -

 بل البكالوريوس   ، فال يقال بان فالناً يحمل درجة الدبلوم العالي        ،وليست مستقلة بذاتها  
  .أو الماجستير أو الدكتوراه

%) ١٤,٤(يتبين من خالل األرقام السابقة بأن نسبة خريجي الدراسات العليا بلغـت              -٣
بينمـا بلغـت نـسبة       ، م٢٠٠٤-٢٠٠٣من إجمالي عدد طلبة الدراسات العليا لعام        

من إجمالي عدد طلبة الدراسـات العليـا لعـام          %) ٣٢,٧(خريجي الدراسات العليا    
-٢٠٠٣وهذا يظهر تراجعاً كبيراً في عدد الخـريجين فـي العـام            ،  ٢٠٠١/٢٠٠٢
سبب إلى ارتفاع عدد طلبة الدبلوم العالي في العـام الدراسـي            الوقد يعود   ، م٢٠٠٤
ول على درجة الدبلوم العالي أسهل من الحصول        ومعلوم بان الحص   ،م٢٠٠٢-٢٠٠١

نظراً لطبيعة البرنامج ومـدى إلزاميتـه والـصعوبة التـي      ،  على درجة الماجستير    
  .يواجهها طلبة الماجستير في إتمام الرسائل المكملة للحصول على الدرجة

البحـث  و  كبير في مؤسسات التعليم العـالي      بشكل ونإن طلبة الدراسات العليا يتزايد     -٤
ولكن هذه الزيادة تقتضي المراجعـة  ، يجابية بالطبعإلة أوهذه مس ،  لعلمي في فلسطين  ا

كي تؤهـل   تها،  واقعيوومدى حاجة المجتمع لها     ،  والتدقيق في طبيعة البرامج المقدمة    
 ونجـاح برنـامج الدراسـات    همهؤالء الطلبة تأهيالً جيدا يؤدي في النهاية إلى نجاح  

 .جاح في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنميةوبالتالي الن، العليا بشكل عام

  
  :أسباب النشأة واألهداف

إن افتتاح برامج للدراسات العليا يتطلب القيام بعملية تخطيط استراتيجي ومرحلي من            
وزارة المنبثقة عن الخطـة     الفي ضوء أهداف    ،  قبل وزارة التعليم العالي ومن قبل الجامعات        

ذلك لتحليل الواقع الحالي والمستقبلي لما سـيكون عليـه حـال            و، اإلستراتيجية العامة للبلد    
  .الجامعات والمجتمع خالل مدة محددة
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وال شك بان افتتاح برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية كان تعبيراً عـن              
وجاء كجزء من عملية ترميم الذات والبحث عن القدرات          ،حاجة ضرورية للشعب الفلسطيني   

، ويرها والعمل على استثمار كافة الجهود من اجل النهوض بالمجتمع الفلـسطيني           الكامنة وتط 
ورغم ذلك فان المتتبع لنشأة برامج الدراسات العليا في فلسطين يلحظ بان هذه النشأة خرجـت   

مما جعلها تتميز ببعض الصفات التي قد ال تتشابه بهـا     ،  من رحم المعاناة وظروف االحتالل      
ن من حيث التخطيط واإلدارة والتنفيذ والمتابعـة وربـط هـذه البـرامج        مع غيرها من البلدا   

  .باالحتياجات األكثر واقعية للشعب الفلسطيني
 قامت العديد من الجامعات الفلسطينية ومنذ نشأتها وزيادة اإلقبـال علـى التعلـيم               و
قيق أهـداف   ح، لت باالنطالق وفتح المجال لطالبها لتكملة دراساتهم ما بعد الجامعية        ،  الجامعي

  : هي،التعليم العالي التي انحصرت في ثالث مهمات رئيسة 
  ، التعليم والتعلم -١
  ،تقديم األبحاث والدراسات العلمية -٢
  .خدمة المجتمع المحلي -٣
بشكل ذاتي أو بتعاون مشترك     إما   توسعت برامج الدراسات العليا في العديد من الجامعات          قدو

 مؤسسات التعلـيم العـالي فـي الـدول     ، وإذا كانت  ة والدولية مع العديد من الجامعات العربي    
واسـتجابة  ،  جل تقديم خدمة علمية وثقافية واقتصادية للمجتمع العربـي          أالعربية أقيمت من    

 فلـسطين   فقد كان الدافع في   ، لضرورة التطور الحضاري ومواجهة الصراع الحضاري أيضاً      
أدوار أهـم وأبـرز   مـن  وبالتـالي كانـت   ،  اإلصرار على ترسيخ الهوية الوطنية    نابعا من 

لترسخ من خاللها ضرورة وجودها وكينونتها وإسهامها لحسم الصراع الـوطني           الجامعات ،   
فـضالً عـن    ، نتيجة لوجوده تحـت االحـتالل     ،  والحضاري الذي يواجه الشعب الفلسطيني      

البحث ،  المجتمع خدمة، األهداف المتعارف عليها دولياً إلقامة الجامعات وهي التعليم الجامعي        
. وتسويق ما حققه البحث العلمي من نتائج على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي             ، العلمي

  )١٣٦، ٢٠٠٥، العاجز(
 كان التوجه العام للجامعات الفلسطينية منذ بداية تطويرها استيعاب اكبر عدد من             ولقد    

ولم يظهر البحث   ، لوجودها ونموها األمر الذي جعل من التوسع الكمي هدفاً مركزياً         ، الطالب
ولم يكن بمقدور هذه الجامعات من الناحية العلميـة أن تـولي            ، العلمي على قائمة األولويات   

فالـدافع  ، البحث العلمي ما يستحق من عناية نظراً لعدم توفر المستلزمات األساسـية لـذلك             
و إنمـا  ، ط البحث العلمـي  المجتمعي من وراء إنشاء الجامعات المحلية لم يكن االهتمام بتنشي         

  .كان العمل على توفير مجال التعليم الجامعي محلياً
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دأت تظهر في بعضها نزعة إداريـة  ب، ولكن وبعد سنين معدودة من نشأتها كجامعات تدريس   
والقت هذه الـدعوات بعـض التجـاوب    ،  تحث أعضاء هيئات التدريس على اإلنتاج العلمي        

المحلية بمؤتمرات علمية وبظهور بعض األسماء على كتب        والنجاح تمثل بمشاركة الجامعات     
. إال أن هذه الدعوة بمجملها بقيت قاصرة ومحـدودة التـأثير          ، وفي بعض الدوريات العلمية   ،  
   )٤٠-٣٩: ١٩٨٦،الجرباوي (

نشأت فكرة اإلقبال على برامج الدراسات العليا في العديد من الجامعات الفلـسطينية             و
  : اب ، أهمها لعديد من األسبنظراً ل
  ،تزايد اإلقبال على التعليم من قبل الطالب  -
  ،فتح العديد من التخصصات الجديدة والحديثة -

  ،تماشياً مع التقدم العلمي والتكنولوجي -

فتحول الكثيـر  م ،  وعدم توفر أماكن عمل له،انتشار البطالة بين الخريجين الجامعيين  -
 ، ليحظى بفرصة الحصول على العمل، عيمنهم لزيادة مؤهله العلمي إلى ما بعد الجام

الخريجين الذين يعملون في مجال التعلـيم العـام أو الخـاص أو             من  محاولة العديد    -
  ى،علأظيفي من خالل الحصول على شهادات المؤسسي لتحسين وضعهم الو

فتح بـرامج الدراسـات العليـا       ب للعديد من الجامعات     تسمحهذه األسباب مجتمعة وغيرها،     
 الطـالب   عنلتخفيف العبء   ، ة من هذا التوجه من قبل الطالب نحو الدراسات العليا         لالستفاد

  )١٣٧، ٢٠٠٥،  و نشوانالعاجز( .الذين يلتحقون بالجامعات العربية أو العالمية
 جعل عدم ترافق النزعة الفوقية المطالبة بضرورة البحـث العلمـي بالتوجيـه              ولقد   

، فسيفـسائياً ، النشاط البحثي فيها ذاتياً،  معاتنا المحلية   المؤسسي الكافي للبحوث الجارية في جا     
  :، على النحو التالي وهامشياً

   المجتمعتحقيق خدمة للكون معظم البحوث الجارية ال تنبع من سياسة مركزية تهدف :ذاتياً-١
ألن النشاط البحثي في جامعاتنا مشتت في مجاالت عدة وال تربطـه بـبعض              :فسيفسائياً -٢

  ، األمر الذي يجعل تأثيره العام على الصعيد العالمي محدوداً جداً، ز رئيسةبؤر ارتكا
وإنما ليضفي علـى الجامعـات طابعـاً    ،فادتهوإألنه ال ينطلق من خدمة المجتمع   :اهامشي -٣

  . أكاديمياً يساعدها في الوصول للمكانة المرموقة التي تسعى لبلوغها في المحافل األكاديمية
امل الجامعات مع هذا النشاط ليس على أساس كونـه ركيـزة ضـرورية              ولهذا السبب تم تع   

وإنما كعامل تجميلي تستكمل به الجامعات مستلزمات       ، وأساسية لتنمية المجتمع وتحقيق تقدمه    
  )٤٩: ١٩٨٦، الجرباوي(. جامعيتها
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 المالحظات حول نشأة وأهـداف الدراسـات العليـا فـي الجامعـات              العديد من  وهنالك
  :نها مالفلسطينية

سرعة نشأة الدراسات العليا في الجامعات الفلـسطينية مقارنـة بنـشأة الجامعـات                -١
لبدايـة األولـى لنـشأة الجامعـات        ا) م١٩٧٢( عـام    شهدحيث  ، الفلسطينية أصال 

  .م١٩٧٦وتبعها نشأة أول برنامج للدراسات العليا عام ، الفلسطينية
طينية التي بلغت حتى عام     تعدد تخصصات الدراسات العليا في الجامعات الفلس      تنوع و  -٢

 .اتخصص) ١٠٧ (٢٠٠٤

قلة التأصيل اإلسالمي للمعرفة فيما يتعلق بالدراسة أو البحث فـي اغلـب بـرامج                -٣
 .الدراسات العليا

، اتسام أهداف الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية بالعموميـة وعـدم التحديـد             -٤
 .واأللفاظ اإلنشائية في اغلب األحيان

، األهداف( جية الفلسطينية الواضحة المعالم للدراسات العليا من حيث         غياب اإلستراتي  -٥
  )٨٥: ٢٠٠٥، الحولي(...). التقييم، البرامج
  :أن يضاف إلى ذلك

أهم غايات وأهداف برامج الدراسات العليا تلبية حاجات المجتمع الفلـسطيني علـى              -١
ألبحـاث التـي    واإلسهام في تطوير المجتمع الفلسطيني من خالل ا       ، لصعيد المحلي ا

 .يجريها طالب الدراسات العليا

والثقافـة اإلسـالمية    ،  القرآن الكـريم   اتبرنامج الدراسات العليا ال يخلو من متطلب       -٢
 .لتأصيل القيم واألخالقيات اإلسالمية الحميدة

تتضمن برامج الدراسات العليا العديد من المعارف والمعلومات واألنـشطة المكملـة             -٣
 . الدراسات العلياللمواد األساسية لطالب

العديد من أعضاء هيئة التدريس في برامج الدراسات العليا من الكفاءات الفلـسطينية              -٤
: ٢٠٠٥، حلس.(وي الدرجات العلمية العالية   وهم من ذ  ، الذين لهم أبحاث علمية عديدة    

١٢٧-١٢٦(  
ومن هنا يتضح بأن البحث العلمي لم ينطلق وفقاً لخطة إستراتيجية تعمل على وضـع    

من حيث تحديد احتياجـات     ،  بحث العلمي في إطار متكامل مع عناصر التنمية في المجتمع           ال
وتعطي للبحث  ،  المجتمع بشتى أنواعها وجوانبها ومن ثم تحديد السبل الكفيلة بإحداث التغيير            

يقـوم علـى البحـث والتحليـل     ، العلمي دوره في دائرة التغيير والتطوير كعامل محـوري     
   .حلول المالئمة بما يكفل تحقيق األهداف المرسومةوالتشخيص ووضع ال
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وعوضاً عن ذلك فان البحث العلمي في فلسطين ممثالً ببرامج الدراسات العليـا أوالً              
هو عبارة عن مجموعة من االجتهادات الفردية والجماعية لـم          ،  وبمراكز البحث العلمي ثانياً     

وبالتالي عدم تمكين المجتمع مـن      ،  ل  ترتق إلى حد تمثيل آمال وتطلعات وحاجة المجتمع كك        
  :توضيح ابرز صفات مرحلة النشأة واألهداف كالتاليللباحث ويمكن ، إحداث نقلة نوعية

  .لم تنبع نشأة الدراسات العليا من خالل خطة إستراتيجية للتعليم في فلسطين  - أ
كان السبب الرئيس خلف هذه النشأة هو ضغط الحاجة إلى وجـود بـرامج                -  ب

 واكبت التطور الطبيعي في نـسبة الكـادر التعليمـي داخـل             دراسات عليا 
 .وزيادة الطلب على الدراسات العليا، الجامعات 

لعب العامل الوطني وترسيخ أقدام الفلسطينيين دوراً هاماً في نشأة الدراسات             -  ت
 .وصبغها بطابع ايجابي أعطاها قوة وقدرة على االستمرار والتواصل، العليا 

ردي أو الجماعي دوراً رئيسا في التأسيس لمعظـم بـرامج     لعب االجتهاد الف    -  ث
بحيث كانت تقدم هذه البرامج كمقترحات من قبـل بعـض           ،  الدراسات العليا   

وقدرة الجامعـة   ،  أعضاء الكادر األكاديمي مبرزاً أهمية تبني برنامج معين         
والفوائد التي ستعود على الجامعة بالدرجة األولى ومن        ،  على تلبية متطلباته    

 . ثم على المجتمع من خالل هذا البرنامج

 بـضرورات التنميـة بـالمعنى       لم ترتبط نشأة الدراسات العليا على األغلب       - ج
 . ال تزال بعيدة عن تلبية احتياجات المجتمع التنموية الحقيقية ، ولذلكالشامل

تحـسين  : معظم الطلبة الذين التحقوا ببرامج الدراسات العليا كان هدفهم إما            - ح
أو زيادة القدرة على الحصول على وظيفة في ظل البطالـة           ، همظروف عمل 

وقلما كان الهدف هو تنمية القدرات البحثية من أجل الخوض فـي            ،  المتفشية
  .غمار البحث العلمي الذي يعمل على محل مشكالت مجتمعية مختلفة

وإحداث ،  غياب التنسيق بين الجامعات الفلسطينية لتحديد مدى أهمية البرامج           - خ
 إلى حـدوث ازدواجيـة فـي        ىاألمر الذي أد  ، من أنواع التكامل بينها   نوع  

  .وتشتيت العديد من الجهود، البرامج 
 هـذا التنـوع    و ،ا  تعددها في كثير من الجامعات      تنوع برامج الدراسات العلي     - د

على الرغم من ايجابياته إال انه يتسم بنوع من العمومية والضبابية في بعض             
عظم البرامج هي تقليد لبرامج موجودة في جامعـات   حيث يبدو أن م   ، األحيان
  . أكثر من كونها تلبية ألهداف واضحة بمخرجات ذات طابع عملي، أخرى
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  ت البحث العلمي في فلسطينمعوقا
على الرغم من أن البحث العلمي ممثالً ببرامج الدراسات العليـا ومراكـز البحـث               

إال أن هـذه    ، نولتي يتغنـى بهـا الفلـسطيني      المختلفة يعتبر من االنجازات الهامة والمفاخر ا      
التجربة يعوزها الكثير من الجهد والوقت لكي تتبوأ مكانتها الطبيعية والهامة كـركن أساسـي      

، وذلك نظـراً لحداثـة هـذه التجربـة          ، من أركان التنمية والتطوير في المجتمع الفلسطيني      
مرتبط بالمناخ العام الذي يعيـشه      وهذا كله   ، ولتعرضها للعديد من األزمات والعقبات القاهرة     

  .  الشعب الفلسطيني والمنطقة العربية برمتها
ويمكن التأكيد بأن المشتغلين بالبحث العلمي في فلسطين يجدون صعوبة بالغـة فـي              

وهـي  ، فر بعـد  انظراً ألن المقومات األساسية للبحث العلمي الجاد لما تتـو     ،  إتمام دراساتهم 
لصة تعمل على توحيد الطاقات ورسـم الـسياسات والخـروج           بحاجة إلى جهود كبيرة ومخ    

وتسعى لدى المسئولين لتخصيص الرعايـة والـدعم        ،  باستراتيجيات واضحة للبحث العلمي     
 بأزمـة عميقـة      فيـه   تمر الجامعات  ، في الوقت الذي    العلمي كأساس للتنمية والتطوير    للبحث

  :من تعاني الدراسات العليا بحيث ، تتناسب مع أزمة مجتمعنا
  ، قصور في مبانيها ومحتواها وسياساتها وبنيتها وبرامجها ومخرجاتها -١
كما أنها ال تتكافأ مع طموحاتنا في المجاالت التنموية المتزايـدة فـي الجوانـب                -٢

  ، االجتماعية واالقتصادية والعلمية والتكنولوجية
غـزة إذا مـا   كما أن عدد طلبة الدراسات العليا محدود جداً في جامعات قطـاع     -٣

  )٥: ١٩٩٧، الخطيب.(قيست نسبة طلبتها بخريجيها
 هنالك العديد من المؤشرات التي تعكس تـدني جـودة البـرامج األكاديميـة فـي             و

وتـدني عـدد الكتـب    ، كتدني نسبة األساتذة المتفرغين والمـشاركين   ،  الجامعات الفلسطينية   
 دراسي حيث تبـدو هـذه النـسب         وعدد الطلبة الذين يشغلون كل مقعد     ، فرة لكل طالب  االمتو

  .منخفضة إذا ما تمت مقارنتها مع الجامعات العالمية
  : ومنها ، وهنالك العديد من القيود التي تحد من الكفاءة الداخلية والخارجية للعملية التعليمية 

، عدم استفادة الجامعات من طلبة الدراسات العليا في إجراء األبحـاث التطبيقيـة            -١
بية طلبة الدراسات العليا هم من العاملين الذين يحضرون للدراسة بعـد انتهـاء           نظراً ألن غال  
  ، تارون مسار االمتحان الشاملويخ، الدوام الرسمي

لعدم كفاية المـوارد الماليـة      ، تركز الدراسات في عدد محدود من التخصصات       -٢
  )٤٩-٤٨ :٢٠٠٤،الجعفري والفي(  التخصصاتهذهوالبشرية ووسائل التعليم التي تتطلبها 
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، غير متناسقة أو متعاونة تـشاركياً     تتم الجهود البحثية في قطاع غزة بصورة فردية         و  
وهي حديثة عهد جاءت لحاجة ملحـة أو تحقيقـاً          ، ودون إشراف مركزي أو تخطيط شمولي     

وهنالك تعاون ضعيف في المجال البحثي بين دوائر البحث العلمي في قطـاع             ، للذات الوطنية 
كما أن توزيع الدوريات واإلصدارات المحلية يكاد يكـون محـصوراً           ، لغربيةغزة والضفة ا  

  . داخل الوطن
وال تحتفظ مكتبات الجامعـات المحليـة بالرسـائل واألبحـاث الكافيـة وخـدماتها               

وال توفر الجامعات المحلية ميزانيات خاصة محددة معلنـة         ، التكنولوجية مشكوك في فاعليتها   
 تكون غالباً تطبيقـاً محليـاً ألبحـاث         -حتى تاريخه -راسات العليا  وأبحاث الد  ،للبحث العلمي 

  .السيما في الدول العربية المحيطة بفلسطين، أجريت في أماكن أخرى 
  :وهي، معيقات للبحث العلمي في قطاع غزة عدة وهنالك

  . غياب فلسفة واضحة للمجتمع والبحث-١
  . ضعف البنية األساسية والتحتية للبحث العلمي-٢ 
 قلة اإلمكانيات المتوفرة والمصادر الضرورية والمراجع الكافية واألساليب الحديثة فـي            -٣ 

  .االستفادة من الطبيعة التراكمية للعلم
 وعـدم   ، األوتوقراطي فـي اإلدارة    - التعقيدات اإلدارية الناتجة عن النمط البيروقراطي      -٤ 

  .وضع الرجل المناسب في المكان المناسب
  )٦-٥: ١٩٩٧، األغا (. الهدر البحثي-٥ 

  : تسعة معوقات للبحث العلمي تشملوعددت إحدى الدراسات
  . عدم وجود سياسة وطنية للبحث العلمي-١ 
  . فر المراجع العلمية والدوريات المتخصصة المطلوبة للبحث العلميا عدم تو-٢ 
  . انعدام أو شح األموال للبحث العلمي-٣
  .فر مساعدي الباحثينا عدم تو-٤ 
  .فر الجو المناسب للبحث العلمياعدم تو -٥ 
  . عدم الترحيب بالعلماء الفلسطينيين العائدين-٦ 
  . قلة عدد العاملين في مجال البحث العلمي-٧ 
  . مشكلة النشر العلمي فال يوجد في فلسطين مجلة علمية متخصصة ذات سمعة مرموقة-٨ 
عات الفلسطينية فـي مجـال البحـوث         االفتقار إلى التعاون والتنسيق والتكامل بين الجام       -٩ 

  )١٠-٥: ١٩٩٧، سرحان.(العلمية
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 معظم البحوث التي أجريت أو تجري في مجال الدراسات العليا فـي فلـسطين               وتعد
فمعظم العناوين التي طرحت أو مطروحة للبحث هي        ، بعيدة عن متطلبات ما يحتاجه مجتمعنا     

، ي خالل حصوله على درجة الدكتوراه       تتعلق بممارسة األستاذ الجامع   ،  مواضيع بحثية بحتة    
  . ولم تعمل حالً لمشكلة في مصنع أو شركة أو مؤسسة

يتضح وكأنـه   ،  وبعد االطالع على عناوين الرسائل المختلفة في جميع التخصصات          
هناك استنساخ ألغلب المواضيع التي درست أو تدرس مـع تغييـر طفيـف فـي العنـوان                  

 هنالك تفاعل بـين معظـم بـرامج الدراسـات العليـا             ونستطيع القول بأنه ليس   ، والمحتوى
  :ونعتقد بان ذلك يرجع إلى أسباب شتى منها، والمجتمع

  . عدم تطبيق نتائج البحوث التي أجريت في المجاالت المتخصصة-١
  . عدم وعي المجتمع ألهمية تطبيق البحث العلمي-٢
ى لجلـب ربـح بأقـل       بل تسع ،   عدم رصد ميزانيات من قبل المؤسسات لتطوير نفسها          -٣

  )١٧-١٥، ٢٠٠٥،زعرب(. يفالالتك
وفي دراسة الشامي التي هدفت إلى التعرف على واقع البحث العلمي في األراضـي              
الفلسطينية المحتلة من وجهة نظر العاملين في مراكز البحـث العلمـي وأسـاتذة الجامعـات      

حث العلمي حـسب أفـراد      كانت العوامل المسببة في أزمة الب     ، المتفرغين برتبة أستاذ مساعد   
  :العينة مرتبة تنازلياً حسب أهميتها كالتالي

  .غياب استراتيجيات وأهداف التنمية الشاملة -
  .ضعف الحوافز وبرامج التأهيل والتدريب على القيام بالبحوث -
  .ضعف الدعم المادي للبحوث -
  .عدم تقدير أهمية البحث العلمي في عملية التطوير والتنمية الشاملة -
  .د على األسلوب الفردي في تنفيذ البحوثاالعتما -
  .ضعف التنسيق بين مراكز البحوث -
  .انشغال الباحثين بأعمال ونشاطات أخرى لغياب نظام التفرغ -
  .عدم وجود أولويات بحثية محددة -
  .التركيز على البحوث النظرية والوصفية دون البحوث الميدانية والتطبيقية -
  .حداثة الباحثين في العمل البحثي -
ص المعلومات لعدم وجود أجهزة أو مراكز تهتم بالمعلومات واإلحصائيات          نق -

  )٣٧-٣٦: ١٩٩٥،الشامي. (الدقيقة
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  :في عدة أسباب هي، ث العلمي في الجامعات الفلسطينيةوتتركز معوقات البح
   :أسباب تتعلق بالمعلومات -١
  .عدم توفر الدوريات والمجالت المتخصصة -
  .قنية حديثة لدى المكتباتعدم وجود شبكة معلومات وت -
  .انعدام التنسيق بين المكتبات والجامعة لتوفير المصادر الالزمة للبحوث -
  :أسباب تتعلق بالممارسات اإلدارية للجامعات -٢
  .عدم تخصيص موازنات للبحث العلمي -
  .غياب الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع البحث العلمي -
  . المؤسسات المحلية والعالمية لدعم األبحاث العلميةعدم انفتاح الجامعات على -
  :أسباب تتعلق بالنشر  -٣
  .عدم تفعيل قانون حماية حقوق المؤلف في فلسطين -
  .لنشر من قبل عمادات البحث العلمي في الجامعاتاضعف إجراءات متابعة التحكيم و -
  :أسباب تتعلق بعضو التدريس  -٤
  . البحث العلمياتنقص مهار -
  .شغال عضو هيئة التدريس باألعباء التدريسية الملقاة على عاتقهن ا-
م وعي المجتمع العربـي  دوع، ونقص المراجع العلمية المتخصصة     ،  حداثة البحث العلمي     -

  . التنمية الشاملةفيألهمية البحث العلمي 
  .ستراتيجية التخطيط لتطوير البحث العلمي لدى الجامعاتاوغياب ،عدم وجود أولويات -
 النشغالها بالعمليـة التعليميـة نتيجـة    ،انشغال الجامعات عن المساهمة في البحوث العلمية    -

  )١٥١: ٢٠٠٢،الفرا.( الزدياد أعداد طلبة الجامعات كل عام
العديد من    الدراسات العليا والبحث  العلمي      أعضاء هيئة التدريس في برامج     يواجه و

  :المشكالت أهمها
تبعاًً الختالف عضو   ،تستخدم لتقويم تحصيل طالب الدراسات العليا     اختالف المعايير التي     -١

  .وهذا يتطلب وضع آلية متشابهة في عمليات التقويم من قبل األقسام والكليات،هيئة التدريس
والمتمثلة في المراجـع والكتـب العلميـة        ،  النقص الشديد في الخدمات البحثية المساندة        -٢

  .الموضوعات المختلفةوالدوريات العلمية المتخصصة في 
 ،ما زال البحث العلمي ينظر إليه في كثير من الحاالت كنوع من الترف العلمي والكمالي               -٣

ضوء قلة األهمية لبـرامج الدراسـات       ه  ضعف الدعم المادي الموجه ل    األمر الذي ينجم عنه     
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لعربيـة  ويتراوح متوسط ما يصرف على البحث العلمي في الجامعات ا      ، العليا والبحث العلمي  
  %).٨٠-٧٠(وفي الجامعات األوروبية واليابانية ، %)١٠(
  .ضعف االتصاالت بين الجامعات ومراكز األبحاث المختلفة المحلية منها والعالمية -٤
  .ضعف الحوافز المشجعة بدرجة كافية ألعضاء هيئة التدريس للقيام بالمهام البحثية -٥
  .وضوع الواحـد فـي الجامعـات المختلفـة        ضعف التعاون المحلي بين الباحثين في الم       -٦
  )١٤٩-١٤٦، ٢٠٠٥، العاجز(

  :المحليةأهم معوقات التقويم الذاتي لبرامج الدراسات العليا في الجامعات و
 .ندرة مراكز البحث المتعلقة بشؤون الجامعات وبرامجها -١

 .يا ندرة المعايير واألدوات العلمية الدقيقة للتقويم المستمر لبرامج الدراسات العل -٢

 .ة البحوث والدراسات التي تتعلق بقضايا الدراسات العلياندر -٣

والتوسع في فـتح البـرامج     ،  انشغال الجامعات الفلسطينية باستكمال البناء والتأسيس        -٤
 .غفل عن التقويم الذاتيتاألكاديمية لمقابلة الطلب المتزايد عليها جعلها 

    .جميع االتجاهـات  في  ا التعليمية   العراقيل التي يضعها االحتالل أمام تطوير مؤسساتن       - ٥
  )١٢٧-١٢٦، ٢٠٠٥، حلس( 

بـسبب  ،  ال شك أن التعليم العالي في فلسطين يواجه الكثير من األزمـات الماليـة             و   
 ونالحـظ أن تمويـل بـرامج    ،محدودية وعدم استقرار مواردها المالية من سنة إلى أخـرى    

كما يشارك فـي تمويـل      ،  وم الطلبة   بالجامعات الفلسطينية مقصور على رس    العليا  الدراسات  
كالهيئـات الخيريـة    ،  والحكومات وبعض الجهات األخـرى      ، البرامج قلة من أرباب العمل    

 بينما في الدول األخرى تختلف من بلد إلى آخر مـن حيـث حجـم المخصـصات          ،والدولية
  )١٦٦: ٢٠٠٥،ياسين.(الممنوحة لقطاعي التعليم العام والخاص

  :لية في الجامعات الفلسطينية لتمويل التعليم العاليمن أسباب األزمة الماو
  .في الفترة األخيرة) األوروبي(   توقف الدعم المالي الخارجي -١
  . عدم استالم الجامعات مخصصاتها من ميزانيات السلطة الوطنية-٢
  ).عدم كفاية األقساط(  انخفاض سعر الساعة المعتمدة -٣
  . تراكم عجز مالي لسنوات متتالية-٤
  .كثرة اإلعفاءات الطالبية من الرسوم الدراسية -٥
  )١٤٩ص ، ٢٠٠١:  الحولي.( عدم وجود استثمارات وعوائد ذاتية للجامعة -٦

  :ويمكن تلخيص العقبات التي تواجه برامج الدراسات العليا في عدة محاور هي



 ٦٦

جية  والتي تكون جـزءاً مـن اإلسـتراتي    ،غياب اإلستراتيجية لبرامج الدراسات العليا     -١
، وينتج عن ذلك عدم وضوح الرؤيا لدى صناع القرار فـي الجامعـات  ، العامة للبلد   

وتعمد كل جامعة إلى تنفيذ أجندتها الخاصـة        ،  وبالتالي يكون هناك عمومية األهداف      
ولكنها تفتقر في جوانب عديدة إلى الرؤيا       ، والتي تكون بالتأكيد ذات فائدة كبيرة     ،  بها  

 .وتضيع جزءاً كبيراً من الوقت والجهد، نجاز م اإلوتنقص من حج، الشاملة 

ات المادية والتي تؤدي إلى مـشكالت متعلقـة بـالنقص فـي الكتـب      ينقص اإلمكان  -٢
ومـشكالت  ،  وأخرى مرتبطة بتوفير وتأهيل الطواقم العاملة       ،  والدوريات والمراجع   

 .وارتفاع تكاليف الدراسة والنشر وغيرها، التطوير والحوافز التشجيعية 

أو بينها وبـين    ، غياب التنسيق سواء بين وزارة التربية والتعليم والوزارات األخرى         -٣
وكذلك غياب التنسيق بين مؤسسات المجتمع      ،  أو بين الجامعات فيما بينها      ، الجامعات

  .وبالذات برامج الدراسات العليا، المختلفة وبين الجامعات 
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  الفصل الرابع

  

  اإلجراءاتالطريقة و 

  

  منهج الدراسة .١

  مجتمع الدراسة .٢

  الدراسةعينة  .٣

  أداة الدراسة  .٤

 صدق األداة  .٥

  األداة  ثبات .٦

  األسلوب اإلحصائي  .٧
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وأداة ، وعينـة الدراسـة   ، ومجتمع الدراسـة  ، تضمن هذا الفصل عرضاً لمنهج الدراسة     ي
  .األسلوب اإلحصائيو، الدراسة

  :منهج الدراسة
، والمـنهج  لذي يتناسب وطبيعـة الدراسـة  يلي استخدم الباحث المنهج الوصفي التحل ا

، وتهدف إلى تجهيز بيانـات إلثبـات فـروض      البحث عن الحاضر   فيطريقة  " الوصفي هو   
، واألهـداف    بدقة تتعلق بالظواهر الحاليـة     -فاسل– تساؤالت محددة    عنمعينة تمهيدا لإلجابة    

سـتخدام أدوات   ، وذلـك با    زمان إجراء البحـث    فيالراهنة التي يمكن جمع المعلومات عنها       
   ) .٧٥ ، ص٢٠٠٠األغا ،"( مناسبة 

  :مجتمع الدراسة
األصلي للدراسة من طلبة الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية الـذين          مجتمع  يتكون ال 

) ١٥٦(والبـالغ عـددهم     ، ٢٠٠٤ أكتوبر ى خططهم لدى عمادة الدراسات العليا حت      اعتمدت
  :سب الجدول التاليحاآلتية ن على الكليات يموزع، طالباً وطالبة

  )٢ (الجدول
  توزيع مجتمع الدراسة تبعاً لمتغير الجنس والكلية 

  المجموع  الهندسة  العلوم  التجارة  اآلداب  التربية  أصول الدين  الشريعة  الكلية

  ١٢٣  ٢٢  ١٣  ١٨  ١٤  ١٨  ١٣  ١٩  ذكور

  ٣٣  ٦  ٦  ٣  -  ١٩  ٣  ٢  إناث

  ١٥٦  ٢٨  ١٩  ٢١  ١٤  ٣٧  ١٦  ٢١  المجموع

  :الدراسةينة ع
ولصعوبة الوصول الى   ، طالباً وطالبة ) ١٥٦(الدراسة هي مجتمع الدراسة البالغ عددهم       ة  عين

أي استبانة  ) ١٠٥(و تم جمع    ، طالباً وطالبةً ) ١٢٠(الفئة المستهدفة تم توزيع االستبانات على       
، من الطلبة الـذين وزعـت علـيهم االسـتبانة         %) ٨٧(من أفراد العينة و   %) ٦٧(ما نسبته   
  .تبين وصف العينة تبعاً لمتغيراتها المستقلة) ٦، ٥، ٤، ٣( والجداول 

  متغير الجنس -١
  وصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس )٣ (الجدول

  النسبة المئوية  العدد  الجنس

  ٧٢,٤  ٧٦  ذكور



 ٦٩

  ٢٧,٦  ٢٩  إناث

  %١٠٠  ١٠٥  المجموع

   متغير الكلية-٢
  )٤ (الجدول

  وصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير الكلية 
  النسبة المئوية  التكرار  يةالكل

  ٠,٠٧٦  ٨  أصول الدين

  ٠,٠٥٧  ٦  الشريعة

  ٠,٢٧٦  ٢٩  التربية

  ٠,١٠٤  ١٢  اآلداب

  ٠,١٣  ١٣  الهندسة

  ٠,١٨  ١٩  العلوم

  ٠,١٧  ١٨  التجارة

  %١٠٠  ١٠٥  المجموع
 
 متغير الجنس والكلية -٢

  )٥ (الجدول
  وصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس والكلية 

  المجموع  التجارة  العلوم  الهندسة  اآلداب  التربية  الشريعة  الدينأصول   الكلية

  ٧٦  ١٧  ١٣  ١١  ١٢  ١٠  ٥  ٨  ذكور

  ٢٩  ١  ٦  ٢  -  ١٩  ١  -  إناث

  ١٠٥  ١٨  ١٩  ١٣  ١٢  ٢٩  ٦  ٨  المجموع
 
  متغير التفرغ للدراسة  -٣

   )٦ (الجدول
   والجنسوصف عينة الدراسة تبعاً لمتغير التفرغ للدراسة



 ٧٠

  سبة المئويةالن  العدد  التفرغ للدراسة

    المجموع  أنثى  ذكر  

  ٠,٥٣٤  ٥٦  ١٢  ٤٤  متفرغ

  ٠,٤٦٦  ٤٩  ١٧  ٣٢  غير متفرغ

  %١٠٠  ١٠٥  ٢٩  ٧٦  المجموع

   :أداة الدراسة 
لدى طلبة الدراسـات العليـا بالجامعـة اإلسـالمية،           لحصر أكثر المشكالت شيوعاً   

 الباحـث اسـتبانة     استخدم، ول الحلول الممكنة لهذه المشكالت     سؤال مفتوح ح   لإلجابة على و
  :وقد تم بناء األداة باالستعانة بما يلي، تخدم أهداف الدراسة، واحدة مكونة من عدة فقرات

ومـن الدراسـات والبحـوث العربيـة        ، استفاد الباحث من اإلطار النظري للدراسة      .١
  .واألجنبية السابقة

  : بعض الدراسات وخاصةتاستعان الباحث باستبيانا .٢
  .لتحديد مشكالت طلبة الدراسات العليا) ١٩٩٨(صطفى  قائمة العاجز وأبو م-أ

  .لتحديد مشكالت طلبة الدراسات العليا )٢٠٠٠( عثمان  قائمة -ب
، بهدف الوقوف على تفهـم الطلبـة للفقـرات        ، صمم الباحث االستبانة بصورة أولية     .٣

فقرة موزعـة علـى أربعـة       ) ٥٦(وشملت األداة   ، ومدى قدرتهم على التعامل معها    
 )١(ا هو مبين في الملحق رقم مجاالت كم

 وزع الباحث األداة بصورتها األولية على عينة استطالعية من الطالب بلغ عـددهم              .٤
 .للتعرف على المشكالت التي تواجههم، طالباً و طالبة) ٣٠(

تمت معالجة إجابات العينة االستطالعية إحصائياً حتى أمكن إعداد فقرات تمثل أكثـر     .٥
 .مكن أن تواجه طلبة الدراسات العليا بالجامعة اإلسالميةالمشكالت شيوعاً التي ي

عرضت األداة بصيغتها الجديدة على مجموعة من المحكمين من الهيئـة التدريـسية              .٦
بالدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية بغزة وجامعة األقـصى ، بلـغ عـددهم سـبعة            

 ).٢(كما هو مبين في الملحق رقم ، محكمين

٧.   وتمت التعـديالت بحـذف   ،  على مالحظات المحكمين التحريريةتم تطوير األداة بناء
وبـذلك  ، فقرات وتعديل عدد من الفقرات األخرى لتتناسب مع مشكلة الدراسـة          ) ٥(

 .فقرة موزعة على مجاالت الدراسة األربعة) ٥١(أصبحت األداة تشتمل على 



 ٧١

  :تكونت االستبانة من ثالثة أجزاء هي .٨
المعـدل  ، الكليـة ، الجـنس ، مات الشخصية األولية    اشتمل على المعلو  : الجزء األول 

  ). أو غير متفرغ للدراسةمتفرغ(التفرغ للدراسة، الدراسي
فقرة موزعة على أربعة مجـاالت مـن مجـاالت          ) ٥١(ويتكون من   : الجزء الثاني 

  :ولكل مجال عدد من الفقرات كالتالي، مشكالت طلبة الدراسات العليا
  .فقرة) ١٤(ألكاديمية وتكون من مجال المشكالت ا: المجال األول
  .فقرة) ١٦(مجال المشكالت اإلدارية وتكون من : المجال الثاني
  .فقرة) ١٠(مجال المشكالت االجتماعية واالقتصادية وتكون من : المجال الثالث
  .فقرة) ١١(مجال المشكالت النفسية وتكون من : المجال الرابع

ما سبل التغلب على هذه المشكالت       : وتكون من سؤال مفتوح هو    : الجزء الثالث 
   من وجهة نظرك؟

) Likert scale(الخماسيوتعتمد هذه االستبانة في بنائها على أساس سلم ليكرت 
  :على النحو التالي،الذي يتكون في تحديد سلم االستجابة من خمس مستويات

  درجات) ٥(مشكلة بدرجة كبيرة جداً      .١
  تدرجا) ٤(مشكلة بدرجة كبيرة          .٢
  درجات) ٣(مشكلة بدرجة متوسطة        .٣
  درجات) ٢(مشكلة بدرجة قليلة            .٤
  درجات) ١(مشكلة بدرجة قليلة جداً        .٥

على يسار كل فقرة تبعاً لسلم االستجابة بمـا         ) ×(وطلب من المستجيبين وضع إشارة      
  .يتناسب مع آرائهم الشخصية

مات ، نظراً لسهولة تطبيقهـا وتحليـل        استخدم الباحث أسلوب االستبانة لجمع المعلو      .٩
نتائجها ، وألنها تغطي جوانب كثيرة من موضوع البحث بالمقارنـة مـع األسـاليب            

  .األخرى لجمع المعلومات 
  :تينبطريقتم التحقق من صدق االستبانة  :صدق األداة

 من  مجموعة على االستبانة بصورتها األولية      تم عرض  حيث،  صدق المحكمين  :أوالً
من ذوي الخبرة والتخصص من كلية التربية في جامعتي اإلسالمية واألقصى بلـغ             ين  المحكم
 للحكم على مدى مالءمة كل فقرة من فقـرات األداة للتعبيـر عـن               ،  محكمين سبعةعددهم  

وللحكم على مدى انتماء كل فقرة من فقرات األداة للمجـال           ، المشكلة التي قصد التعبير عنها    



 ٧٢

باإلضافة إلى مدى تمثيل كـل  ، ى تجانس فقرات كل مجال مع بعضها   وكذلك مد ، المنتمية إليه 
   .فقرة من فقرات األداة لمشكالت حقيقية يعاني منها الطلبة في المجاالت األربع

) ٥(بحـذف    تم تعديل االستبانة في ضوء المالحظات التي أبـداها المحكمـون          قد  و
لتـستقر علـى شـكلها    ، لدراسةفقرات وتعديل عدد من الفقرات األخرى لتتناسب مع مشكلة ا  

عرضت على مجموعة من    ، النهائي المكون من أربعة مجاالت تحوي إحدى و خمسون فقرة         
المحكمين الذين ابدوا رضاهم عن االستبانة وصالحيتها للغرض الذي صممت ألجله ، وهـذا             

  .يعني صدقاً ظاهرياً لألداة
م معامل ارتباط بيرسون الـذي      وتم لهذه الغاية استخدا   ، صدق االتساق الداخلي  : ثانياً

  )١١، ١٠، ٩، ٨، ٧(أظهر درجة اتساق داخلي عالية كما هو مبين في الجداول 
  

  )٧(دول ج
  نتائج درجة صدق االتساق الداخلي بين مجاالت االستبانة باستخدام معامل ارتباط بيرسون

  المشكالت  المجاالت

   األكاديمية

  المشكالت

   اإلدارية

  المشكالت االجتماعية

   و االقتصادية

  المشكالت 

  النفسية

  الدرجة

   الكلية

  ٠,٨٣٢  **٠,٤٩٩  **٠,٤٤٢  **٠,٧٩٥  ١  المشكالت األكاديمية

  **٠,٨٨٦  **٠,٥٩٢  **٠,٥١٥  ١  **٠,٧٧٩  .المشكالت اإلدارية
  **٠,٦٩٤  **٠,٤٤٥  ١  **٠,٥١٥  **٠,٤٢٩  المشكالت االجتماعية و االقتصادية

  **٠,٨٠٨  ١  **٠,٤٤٥  **٠,٥٩٢  **٠,٤٩٩  .المشكالت النفسية

  ١  **٠,٨٠٨  **٠,٨٢٣  **٠,٨٨٦  **٠,٨٢٣  الدرجة الكلية

  )ذيلين (٠,٠١االرتباط ذو داللة عند درجة ** 
   )٨(جدول رقم 

الدرجة الكلية نتائج درجة صدق االتساق الداخلي بين فقرات مجال المشكالت األكاديمية و 
  هذا المجال باستخدام معامل ارتباط بيرسونل

    الرقم
  الفقرة

  درجة االرتباط

  **٠,٤٩٩   التي يعاني منها المجتمع و تحتاج إلى الدراسةقضايا وجود قوائم بالندرة .١
  **٠,٥٢٨  .الفترة الزمنية المخصصة لهاوضعف االنسجام بين كم لمادة  .٢
  **٠,٦٠٠  . الدراسية في أكثر من مادةساقاتالتكرار في بعض مفردات الم .٣



 ٧٣

  **٠,٦٥٩  . النظري والتطبيقي للمواد الدراسيةقلة التوازن بين الجانب .٤
  **٠,٤٣٩  .الواجبات البيتية التي يكلف بها الطالبكثرة  .٥
  **٠,٥٤٩  .ندرة الحلقات العلمية لألساتذة المتخصصين .٦
  **٠,٧١٠  .اعتماد بعض المحاضرين على الطرق التقليدية في الشرح .٧
  **٠,٦٨٩  .قصور أداء بعض المحاضرين أكاديمياً .٨
  **٠,٧٠٠  .إعراض بعض أعضاء هيئة التدريس عن تقديم المساعدة للطلبة .٩
  **٠,٦٦٠  .ضعف التعاون بين مشرف الدراسات العليا والطلبة.١٠
  **٠,٥٦٢  .ندرة اللقاءات المكتبية بين الطالب والمحاضر.١١
  **٠,٦٤٥  .لعديد من طلبة الدراسات العليال التحصيلضعف مستوى .١٢
  **٠,٤٩٦   المراجع في مجال التخصصية و الدوريات و الرسائل العلممحدودية.١٣
  **٠,٥٧٢  .فتور أفراد عينات الدراسة في التعاون مع الباحثين.١٤

  )ذيلين (٠,٠١االرتباط ذو داللة عند درجة ** 
  

  )٩(جدول رقم 
هذا الدرجة الكلية لون فقرات مجال المشكالت اإلدارية  نتائج درجة صدق االتساق الداخلي بي

  باستخدام معامل ارتباط بيرسونالمجال 

    الرقم
  الفقرة

  درجة االرتباط

  **٠,٥١٤  .ضعف توظيف نتائج األبحاث في التطوير و التحسين  ١
  **٠,٦٧١  .عدم وجود دليل إرشادي يوضح للطالب مسيرته األكاديمية  ٢
  **٠,٣٨١  .غزة محافظات ندرة  وجود مراكز البحث العلمي في  ٣
  **٠,٦٥٢  .مؤهلين لإلشراف على أطروحات الماجستيرقلة عدد األساتذة ال  ٤
  **٠,٧١٨  في تحديد وقت المحاضرات و االمتحاناتفرصة المشاركة  الطالب عدم منح  ٥
  **٠,٥٦٠  . الدراسيةطرح بعض المساقات لمرة واحدة في السنة  ٦
  **٠,٧٥٤  . مع طلبة الدراسات العليا بعض الموظفين في الجامعةضعف تعاون  ٧
  **٠,٦١٦  . في الجامعةه و دوام الطالببة التنسيق بين عملصعو  ٨
  **٠,٦٧٣  . المكتبةالقائمين علىضعف كفاءة بعض   ٩

  **٠,٧١٢  . لتسهيل مهمته في البحثما يلزمهفتور اإلدارة في إعطاء الطالب   ١٠



 ٧٤

  **٠,٦١٥  .ل الماجستير و الدكتوراهئافتقار المكتبة لدليل حديث لعناوين رسا  ١١
  **٠,٧٢٤  .بة االتصال باألساتذة المتخصصين لتحكيم أدوات الدراسةصعو  ١٢
  **٠,٧١٨  صعوبة الحصول على موافقات الجهات الرسمية لجمع البيانات المتعلقة بالبحث  ١٣
  **٠,٧٠٤  . في تسهيل تطبيق أدوات البحثالمسئولينقلة تعاون بعض   ١٤
  **٠,٥٢٩  .جستيرعدم توفر القاعات الدراسية المالئمة لطلبة الما  ١٥
  **٠,٦٤٤  .مواعيد المحاضراتعن  بعض المدرسين تأخير  ١٦

  )ذيلين (٠,٠١االرتباط ذو داللة عند درجة ** 
  

  ) ١٠(جدول رقم 
 الجتماعية واالقتصاديةنتائج درجة صدق االتساق الداخلي بين فقرات مجال المشكالت ا

  رسونهذا المجال باستخدام معامل ارتباط بيالدرجة الكلية لو
  الرقم

  درجة االرتباط  الفقرة

  **٠,٦٧٨  ضعف االهتمام بالمشكالت االجتماعية التي يعاني منها بعض الطلبة  ١
  **٠,٧٠٢  .قلة مراعاة خصائص التعامل مع طلبة الماجستير من قبل اإلدارة  ٢
  **٠,٧٥٨  .ارتفاع األقساط الجامعية للدراسات العليا  ٣
  **٠,٦٨١  .عارتفاع أثمان الكتب و المراج  ٤
  **٠,٧٤٦  .ارتفاع تكاليف إعداد أطروحة الماجستير  ٥
  **٠,٧٤١  .ندرة الدعم المادي من جانب الجامعة لطلبة الدراسات العليا  ٦
  **٠,٦٨٥   و ترجمتهاارتفاع تكلفة إحضار الدراسات السابقة األجنبية من الخارج  ٧
  **٠,٦٨١  .ندرة المنح التشجيعية للمتفوقين  ٨
  **٠,٦٢٥  .عائد المادي الناتج عن الحصول على درجة الماجستيرقلة ال  ٩

  **٠,٥١٤  .وجود التزامات أسرية متعددة و متنوعة  ١٠
  )ذيلين (٠,٠١االرتباط ذو داللة عند درجة ** 

  

  )١١(جدول رقم 
الدرجة الكلية لهذا و النفسية مجال المشكالت نتائج درجة صدق االتساق الداخلي بين فقرات 

  باستخدام معامل ارتباط بيرسونالمجال 



 ٧٥

  درجة االرتباط  الفقرة  الرقم

 **٠,٧٠٨  .الخوف من عدم استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير  ١

  **٠,٧١٨  .القلق عند اقتراب موعد مناقشة أطروحة الماجستير  ٢
  **٠,٦٧٥  .ضعف الدافعية للدراسة بعد القبول في الماجستير  ٣
  **٠,٧٢٨  .دراسة بعد النجاح في المساقات النظريةضعف الدافعية لل  ٤
  **٠,٦٥٦  .عدم مراعاة بعض المحاضرين لمشاعر الطلبة  ٥
  **٠,٧٢٦  .عدم إتاحة الفرصة للتعبير عن الذات من قبل بعض المحاضرين  ٦
  **٠,٧٦٩  .الشعور بسرعة نسيان المعلومات و األفكار  ٧
  **٠,٧٧٠  .الشعور بضعف التركيز المناسب للدراسة  ٨
  **٠,٦٧٨  .الضغط النفسي الناجم عن األوضاع السياسية و الوضع األمني  ٩

  **٠,٦٤٣  الماجستير كثرة الحاصلين على درجة لندرة فرص العمل والقلق من المستقبل  ١٠
  **٠,٧١٥  .صعوبة التكيف مع الوضع الدراسي داخل الجامعة  ١١

  )ذيلين (٠,٠١االرتباط ذو داللة عند درجة ** 
  :ات األداةثب

وكانـت  ، )اسلوب التجزئة النـصفية   ( تم استخدام معادلة كرونباخ الفا       للتحقق من ثبات األداة   
  ).١٢(النتائج بحسب جدول 

  )١٢(جدول 
   باستخدام معادلة كرونباخ الفاةثبات األدا 

  الثبات  المجاالت

 8587.  .مجال المشكالت األكاديمية

 9020.  .مجال المشكالت اإلدارية

 8681.  . المشكالت االجتماعية و االقتصاديةمجال

 8991.  .مجال المشكالت النفسية

 9473.  الثبات الكلي

 هـي نـسبة ثبـات     و  .) 9473(يتبين من الجدول بان الثبات الكلي لألداة وصل إلى          
  .عالية و تفي بأغراض الدراسة
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   :ةب اإلحصائييلااألس

  :ستخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية ا

  . للتعرف على اكثر المشكالت شيوعاًالمتوسطات الحسابية و النسب المئوية -١
  .لفحص النتائج المتعلقة بمتغير الكلية) ANOVA(األحاديتحليل التباين  -٢
لفحص النتـائج المتعلقـة    (Independent t-test) للمجموعتين المستقلتين ) ت(اختبار  -٣

 .بمتغير الجنس والتفرغ للدراسة

  .الفا الستخراج معامل الثباتمعادلة كرونباخ  -٤

 .الستخراج معامل صدق االتساق الداخلي معامل ارتباط بيرسون -٥

 .للمقارنات الثنائية) Scheffe(اختبار شيفيه  -٦

  
  
  
  
  

  الفصل الخامس

   و التوصياتنتائج الدراسة

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوالً
  : بالسؤال الثانيالنتائج المتعلقة: ثانياً



 ٧٧

  ج المتعلقة بالفرضية األولىالنتائ .١

  الثانيةالنتائج المتعلقة بالفرضية  .٢

  الثالثةالنتائج المتعلقة بالفرضية  .٣

   بالسؤال الثالثالنتائج المتعلقة :ثالثاً

  التوصيات:رابعاً

  نتائج الدراسة
  : يلي هي كماو، تي توصلت إليها الدراسةاليتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج 

  :ونصه، قة بالسؤال األولالنتائج المتعل: أوالً
  ما أهم المشكالت الدراسية التي تواجه طلبة الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية ؟

ولكـل  ، ولإلجابة عن هذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقـرة           
) ١٧ ، ١٦ ، ١٥،  ١٤(والجـداول   ، والدرجة الكلية للمـشكالت   ، مجال من مجاالت المشكالت   

ترتيب المجاالت تبعاً لدرجة المشكالت والدرجة الكلية       ) ١٨(بينما يبين الجدول رقم   ، تبين ذلك 
  .للمشكالت

  :التالي) ١٣(ومن اجل تفسير النتائج اعتمدت النسب المئوية المبينة في جدول 
  ) ١٣(جدول 

  النسب المئوية المعتمدة لتفسير النتائج بحسب مقياس ليكرت الخماسي
  الدرجة باألرقام  جة المشكلةدر  النسبة

  ٥  كبيرة جداً  ١٠٠-٨٠من 

  ٤  كبيرة  ٧٩,٩-٦٠من 

  ٣  متوسطة  ٥٩,٩-٤٠من 

  ٢  قليلة  ٣٩,٩-٢٠من 

  ١  قليلة جداً  %٢٠اقل من 
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  مجال المشكالت األكاديمية -١

  )١٤(جدول 
 التي تواجه طلبة الدراسات األكاديمية  المتوسطات الحسابية و النسب المئوية للمشكالت

  لعليا في الجامعة اإلسالميةا

    الرقم
  الفقرة

  متوسط 
  *االستجابة

  النسبة 
  %المئوية 

  رتبة
  المشكلة

  1  78  3.90   التي يعاني منها المجتمع و تحتاج إلى الدراسةقضايا وجود قوائم بالندرة  ١
 9  68  3.40  .ضعف االنسجام بين كم لمادة و الفترة الزمنية المخصصة لها  ٢

 12  60  3.00  . الدراسية في أكثر من مادةساقاتعض مفردات المالتكرار في ب  ٣

  4  71.4  3.57  .قلة التوازن بين الجانب النظري و التطبيقي للمواد الدراسية  ٤
  10  65.8  3.29  .الواجبات البيتية التي يكلف بها الطالبكثرة   ٥
  3  76  3.80  .ندرة الحلقات العلمية  لألساتذة المتخصصين  ٦
  2  76.2  3.81  .ض المحاضرين على الطرق التقليدية في الشرحاعتماد بع  ٧
  6 70.2  3.51  .قصور  أداء بعض المحاضرين أكاديمياً  ٨
 13  54.4  2.72  .إعراض بعض أعضاء هيئة التدريس عن تقديم المساعدة للطلبة  ٩

 14 52.6  2.63  .ضعف التعاون بين مشرف الدراسات العليا و الطلبة  ١٠

  8 68.2  3.41  .ات المكتبية بين الطالب و المحاضرندرة  اللقاء  ١١

 11 64.2  3.21  .لعديد من طلبة الدراسات العليال التحصيلضعف مستوى   ١٢

  5 71.4  3.57   المراجع في مجال التخصص الرسائل العلمية و الدوريات ومحدودية  ١٣
  7  70  3.50  .فتور أفراد عينات الدراسة في التعاون مع الباحثين  ١٤

  درجات) ٥(قصى درجة لالستجابة أ* 
  

أن درجة المشكالت على فقرات مجـال المـشكالت األكاديميـة      ) ١٤(يتبين من الجدول    
حيث تراوحـت   ) ١٤، ١٣ ،١٢، ١١ ،٨، ٧، ٦ ،٥ ،٤، ٣، ٢ ،١(كانت كبيرة على الفقرات     

، ٩(على الفقـرات   وكانت متوسطة، )%78 إلى  %60(النسبة المئوية لالستجابة عليها بين 
كانـت الدرجـة   فيمـا  ،)%52.6 و  %54.4(حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليها ) ١٠

  ).67.864%(الكلية للمجال كبيرة حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة الكلية



 ٧٩

 التي يعاني منها المجتمع وتحتـاج إلـى         قضايا وجود قوائم بال   يتبين من الجدول بان ندرة    
 تواجه طلبـة الدراسـات العليـا فـي الجامعـة          التي كاديميةاأل المشكالتر  ث هي أك  الدراسة

ونـسبتها المئويـة    ) ٣,٩( حيث جاءت في المرتبة األولى وبلغ متوسـطها          ،شيوعاً اإلسالمية
 ويعزو الباحث ذلك إلى أن الطلبة لديهم رغبة ملحة في استثمار دراستهم فـي مـا                 ،%)٧٨(

 للعمـل   قويـة ويمنحهم دافعية   ، ما يقومون به  ب يشعرهم بقيمة عالية     يفيد مجتمعهم األمر الذي   
كما ويساعدهم ذلك في الحصول على التسهيالت التي يحتاجونها إلتمـام     ، ورؤية ثمار جهدهم  

  .وينعمون بتشجيع اآلخرين لهم، دراستهم
عدم وجود مثل هذه القوائم يشكل تحدياً يقلب جميع تلك المنجزات وااليجابيـات             علما بأن   

ولـم يلـق    ،  ات إذا ما شعر الطالب بعدم أهمية الموضوع الذي يدرسـه            إلى محبطات وسلبي  
كما أن  ويزيده ذلك شعوراً بعبثية ما يقوم به،        ، االستجابة والتسهيالت الالزمين إلتمام دراسته    

بحث الطالب عن موضوع الدراسة ليس عمال سهالً وذلك لقلة الخبرة التي يمتلكهـا معظـم                
، عدم وجود مراجع للبحـث :  مثل مشكالت هم في غنى عنهاوخوفهم من الوقوع في    ، الطلبة

  .غير ذلكة أو تشعب المشكلة التي يدرسها وأو صعوبة الوصول للفئة المستهدف
ويعزو الباحث ذلك أيضاً إلى تقصير المسئولين سواء في تحديـد أو فـي وضـع هـذه                  

عليـا ومراكـز    أو حتى في عمل رابط وناظم بين برامج الدراسـات ال          ، المشكالت في قوائم  
  .البحث ومراكز التخطيط في بلدنا

 فـي المرتبـة   اعتماد بعض المحاضرين على الطرق التقليدية في الـشرح  وتأتي مشكلة  
ويعود ، %) ٧٦,٢(ونسبتها المئوية   ) ٣,٨١(حيث بلغ متوسطها     ،الثانية في المجال األكاديمي   

مختلف عما قبله من دراسة ، مـن  ذلك إلى نظرة الطلبة إلى برنامج الدراسات العليا كبرنامج      
 حيث انه يؤهل الملتحقين به للوصول إلى مراحل متقدمة من العلم ، ويفـتح أمـامهم آفـاق                 
البحث والنظر في األمور من حولهم ، ال كمجموعة تريد حفظ كم من المعلومـات والتقـدم                 

 ينظرون إلى   بل هم مجموعة من الباحثين الذين     ، الختبارات تقيس قدرة ذاكرتهم على الحفظ       
المجتمع بعين الناقد والباحث عما يهمه من قضايا يسبر غورها ، ويعمل على تقديم الحلـول                

  . والتوصيات بشكل يزيد من رفعة المجتمع ويحض على تقدمه
ويفاجأ معظم الطلبة بالعديد من المحاضرين الذين يعاملونهم كما في المرحلة الثانويـة أو              

عديد من طلبة الدراسات العليا من الموظفين الذين يحتل الكثيـر           البكالوريوس ، في حين أن ال     
منهم مناصب إدارية ومواقع اجتماعية هامة ، وهم إنما يريدون مـن الدراسـات العليـا أن                 
تعطيهم األدوات لكي يزيدوا من كفاءتهم وفاعليتهم في العمل ، أكثـر مـن مجـرد حفظهـم       



 ٨٠

 من األحيان والتقدم الختبـار الـذاكرة الـذي          لمجموعة من المفاهيم المختلف عليها في كثير      
  .يعلمونه ألبنائهم

حيـث   ، في المرتبة الثالثة   ندرة الحلقات العلمية لألساتذة المتخصصين    فيما جاءت مشكلة    
ويعزو الباحث ذلك إلى كثرة األعباء الملقـاة        ، %)٧٦(ونسبتها المئوية   ) ٣,٨٠(بلغ متوسطها   

ع بين المحاضرة واإلشراف واألعمال اإلدارية وبالكاد       فوقتهم موز ، على عاتق هيئة التدريس   
ومن ناحية أخرى   ، يجدون الوقت أثناء دوامهم إلقامة مثل هذه الحلقات بشكل دوري وواضح          

يعتبر هذا إعالن من الطلبة بأن برنامج الدراسات العليا ليس مجرد مجموعة مـن المـساقات      
ل هي عملية إنتاج فكر ومعرفة من ناحيـة،   ب، يدرسها الطالب ثم يمتحن فيها في نهاية الفصل       

فندرة الحلقات العلميـة تحـرم      ، وعملية تفاعل بين مجموع المشاركين فيها من ناحية أخرى        
  .الطالب فرصة االطالع على نتاجات اآلخرين بشكل مباشر والتفاعل مع عملية البحث

 فـي المرتبـة     اسية التوازن بين الجانب النظري والتطبيقي للمواد الدر       ة قل وجاءت مشكلة 
، %) ٧١,٤(ونسبتها المئويـة    ) ٣,٥٧(حيث بلغ متوسطها     ،الرابعة من المشكالت األكاديمية   

ويعزو الباحث ذلك إلى أن الدراسة التطبيقية تحتاج إلى إمكانات مرتبطـة بالوقـت والجهـد               
وتزويـدها  ، وغيرهـا ، الهندسـة ، الحاسـوب ، الفيزيـاء ، والمال؛ فتجهيز مختبرات الكيمياء   

بالمختصين يحتاج إلى إمكانيات مادية عالية؛ والصناعة في قطاع غزة ال تزال بعيـدة عـن                
مستوى اإلنتاج فهي عبارة عن توكيالت لشركات أخرى ، وبالتالي ال توجـه الـصناعة أي                

ـ            ةإمكانات لدعم عملية البحث العلمي؛ كما أن التطبيق العملي في تخصصات أخـرى كالتربي
افق يتم فيها التجريب بشكل مباشر دون إعاقة ألعمال اآلخرين؛ وهـذا    واآلداب يحتاج إلى مر   

  .أمر ال يزال بعيد المنال 
 فـي  المراجع في مجال التخـصص  الرسائل العلمية والدوريات و    محدوديةوتعتبر مشكلة   

 إلـى    ويعود ذلك  ،%) ٧١,٤(ونسبتها المئوية   ) ٣,٥٧(حيث بلغ متوسطها     ،الدرجة الخامسة 
ولضعف ،فيها أجنبية وتحتاج إلى ترجمة    ألن معظم الدراسات    و، ن التخصصات حداثة العديد م  

وكذلك بمراكز البحث مما يؤدي     ،  والجامعات األخرى   اإلسالمية  التواصل بين مكتبة الجامعة     
ولعل ظروف اإلغالق المفروضـة علـى       ، إلى عدم توفر تلك الدوريات والمراجع والرسائل      

ون مكتبة الجامعة والتواصل المباشر مع نظيراتهـا فـي          قطاع غزة تكون سبباً في الحؤول د      
  .الدول األخرى

حيـث بلـغ     ، في المرتبة السادسة   أداء بعض المحاضرين أكاديمياً   قصور  وجاءت مشكلة   
 ويعزو الباحث ذلـك إلـى حداثـة بـرامج           ،%) ٧٠,٢(ونسبتها المئوية   ) ٣,٥١(متوسطها  
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كمـا يعتبـر قلـة      ،  يمتلكها بعض المحاضـرين    التالي الخبرة القليلة التي   بو، الدراسات العليا 
  . كأولوية للمجتمع أسباباً أخرىمراكز البحث ووضع البحث العلمياالحتكاك بالجامعات و

 فـي  لتدريس عن تقديم المساعدة للطلبـة إعراض بعض أعضاء هيئة افيما جاءت مشكلة    
، %)٥٤,٤( بلغـت    وبنسبة مئوية ) ٢,٧٢(المرتبة قبل األخيرة بدرجة استجابة متوسطة بلغت        

أن قضية التعاون ما بين عـضو       : ويعزو الباحث هذه النسبة المتوسطة إلى عدة عوامل منها          
هيئة التدريس وطلبته هي سمة شخصية قبل أن تكون نظاماً أو قانوناً تفرضه إدارة الجامعـة،    

ـ                 اون كما أن تقدير المشكلة مسألة نسبية تختلف من شخص آلخر ، فقد يشيد بعض الطلبة بتع
كما أن التعـاون قـد يزيـد ويـنقص وفقـاً       ، المحاضر الفالني فيما يقدح في تعامله آخرون      

، لمجموعة من المتغيرات ، منها الوضع النفسي لكل من عضو هيئة التدريس والطالب نفـسه              
باإلضافة للظروف المحيطة ذات الدور الكبير في تلك المشكلة، ألن الـضغط النـاجم عـن                

وبالمجمل فان النتيجة تشير إلى وجود مشكلة ولكنها بدرجة         ،  على الكل  الظروف العامة يؤثر  
ليست كبيرة،وهو أمر مقبول ويؤشر إلى حسن العالقة بين الطلبـة ومعظـم أعـضاء هيئـة         

  . التدريس

 هـي  ضعف التعاون بين مشرف الدراسات العليا والطلبـة  ويتبين من الجدول بأن مشكلة   
حيـث بلـغ متوسـط    ، دراسات العليا في الجامعة اإلسالميةاقل المشكالت شيوعاً بين طلبة ال    

ويعزو الباحث هذه النتيجـة     ، %)٥٢,٦( وبلغت النسبة المئوية لالستجابة     ) ٢,٦٣(االستجابة  
األمـر  ، إلى أن العالقة ما بين المشرف والطالب تخضع لمحددات عامة تخلو من التفاصـيل             

 والحكم على أداء الطرف اآلخر سواء من        الذي يعطي مساحة واسعة من االجتهاد في التعامل       
ففي حين يقوم بعض المشرفين بإرشاد الطلبة وتقديم المساعدة لهم          ، ناحية المشرف أو الطالب   

، ينتقد مشرفون آخرون هذا األسلوب ويعتبرون ذلك تجاوزاً ألصول اإلشـراف          ، بشكل كبير 
يـرفض  ، غيرة وكبيرة وفي الوقت الذي يرحب فيه بعض الطلبة بتدقيق المشرف على كل ص           

ذلك آخرون معتبرين ذلك فرضاً ألسلوب المشرف وانتقاصاً لحقهم فـي إبـراز شخـصيتهم               
وبالمجمل فان هذه النتيجة تبين وجود مشكلة وإن كانـت متوسـطة إال أن علـى                ، وقدراتهم

  . المسئولين تداركها و الحد منها

  
   مجال المشكالت اإلدارية-٢

  ) ١٥(جدول 
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 التي تواجه طلبة الدراسات اإلدارية بية و النسب المئوية للمشكالتالمتوسطات الحسا
  العليا في الجامعة اإلسالمية

    الرقم
  الفقرة

  متوسط
  *االستجابة

  النسبة
  % المئوية 

  رتبة
  المشكلة

 2 81.4  4.07  .ضعف توظيف نتائج األبحاث في التطوير و التحسين  ١

 14 60.4  3.02  . األكاديميةعدم وجود دليل إرشادي يوضح للطالب مسيرته  ٢

  1 81.6  4.08  .غزة محافظات ندرة  وجود مراكز البحث العلمي في  ٣
  3 73.4  3.67  .قلة عدد األساتذة المؤهلين لإلشراف على أطروحات الماجستير  ٤
  6 69  3.45  في تحديد وقت المحاضرات و االمتحاناتفرصة المشاركة  الطالب عدم منح  ٥
  3 73.4  3.67  . الدراسية لمرة واحدة في السنةطرح بعض المساقات  ٦
 12 65  3.25  . مع طلبة الدراسات العليا بعض الموظفين في الجامعةضعف تعاون  ٧

 8 68.2  3.41  . في الجامعةه و دوام الطالبصعوبة التنسيق بين عمل  ٨

  16 55.6  2.78  . المكتبةالقائمين علىضعف كفاءة بعض   ٩
  12 65  3.25  . لتسهيل مهمته في البحثما يلزمهء الطالب فتور اإلدارة في إعطا  ١٠
  5 72  3.60  .ل الماجستير و الدكتوراهئافتقار المكتبة لدليل حديث لعناوين رسا  ١١
 7 68.6  3.43  .صعوبة االتصال باألساتذة المتخصصين لتحكيم أدوات الدراسة  ١٢

 10 66.6  3.34  ات المتعلقة بالبحثصعوبة الحصول على موافقات الجهات الرسمية لجمع البيان  ١٣

 9 67.4  3.37  . في تسهيل تطبيق أدوات البحثالمسئولينقلة تعاون بعض   ١٤

 11 65.6  3.28  .عدم توفر القاعات الدراسية المالئمة لطلبة الماجستير  ١٥

  15 57.4  2.87  .مواعيد المحاضراتعن  بعض المدرسين تأخير  ١٦
 درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة  •

  
كانـت   أن درجة المشكالت على فقرات مجال المشكالت اإلدارية) ١٥(يتبين من الجدول    

 و  %81.4(حيث بلغت النسبة المئويـة لالسـتجابة عليهـا    ) ٣، ١(كبيرة جداً على الفقرات 
) ١٥، ١٤، ١٣،١٢،١١، ١٠، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٢(كانت كبيرة على الفقـرات      و ،)81.6%

وكانت متوسطة ، )%73.4 إلى  %60.4( لالستجابة عليها بين حيث تراوحت النسبة المئوية
، )%57.4 و %55.6(حيث بلغت النسبة المئوية لالسـتجابة عليهـا    )١٦، ٩(على الفقرات 

  %).68(فيما كانت الدرجة الكلية للمجال كبيرة حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة الكلية
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ـ هـي أك   غـزة  محافظات    العلمي في  ندرة وجود مراكز البحث   يتبين من الجدول بان      ر ث
  تواجه طلبة الدراسات العليا في الجامعة اإلسـالمية         التي  مجال المشكالت اإلدارية   مشكلة في 

، %)٨١,٦(ونسبتها المئويـة    ) ٤,٠٨( حيث جاءت في المرتبة األولى وبلغ متوسطها         ،شيوعاً
 كبيرة ، وهذه اإلمكانـات       أن البحث العلمي يحتاج إلى إمكانات مادية       ويعزو الباحث ذلك إلى   

توفرها كل من الدولة عبر تخصيص موازنة خاصة بالبحث العلمي ، والواقـع أن الـسلطة                 
كما أن الجامعات تقوم بدعم مراكـز للبحـث العلمـي    ، الفلسطينية لم تخصص موازنة كهذه      

ألساسية وحقيقة األمر أن الجامعات تشكو من ضائقة مالية ، وبالكاد تستطيع تغطية التكاليف ا             
كما أن الشركات والمؤسسات الصناعية تعتبر في جميع الدول داعماً رئيـساً            ، للتعليم الجامعي 
وقطاع الصناعة لدينا يشتكي من التدمير والتخريـب المـستمرين مـن قبـل          ، للبحث العلمي 

كما أن هنالك العديد من     ، االحتالل وكذلك من عدم فرض سياسات ناجعة لدعم المنتج الوطني         
ز البحث تتلقى الدعم من جهات أجنبية وهي إنما تخدم بشكل رئيس الجهات التي تدعمها               مراك

، وإن كنا نحن الفلسطينيين نستفيد منها أيضا؛ وجميع هذه العوامل تصب في جعـل البحـث                 
العلمي عبارة عن مجموعة من االجتهادات التي تساعد بشكل بسيط في تلبية احتياجات جزئية              

  . للمجتمع
 في الدرجة الثانية مـن  ضعف توظيف نتائج األبحاث في التطوير والتحسين   شكلة  وتأتي م 

بلـغ   حيـث ، المشكالت اإلدارية التي يعاني منها طلبة الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية          
: وتعود هذه المشكلة إلى عدة أسـباب أهمهـا        ، %)٨١,٤(ونسبتها المئوية   ) ٤,٠٧(متوسطها  

، بحث كركيزة أساسية من ركائز التخطيط والتنفيذ والتقيـيم والتطـوير          عدم االهتمام بعملية ال   
أو عنـد  ، وعدم وجود أولويات للبحث سواء عند المؤسـسات الرسـمية أو غيـر الرسـمية        

، الجامعات؛ اختيار الطلبة لموضوعات ال تالمس احتياجات المجتمع سواء لنقص في الخبـرة            
أو لعدم االهتمام بنوعيـة     ، سهل السبل وأقل التكاليف   أو ابتغاء الراحة واالنتهاء من الدراسة بأ      

الدراسات التي يقومون بها؛ وكذلك عزوف المؤسسات الصناعية عن االهتمـام بالدراسـات             
العلمية لقلة اإلمكانات وعدم وجود سياسات ناظمة وحامية وأجواء جيدة لالستثمار؛ وجميـع              

الت الحقيقية وبالتالي ال تؤخذ محمـل  هذه العوامل تؤدي إلى رسائل ضعيفة وبعيدة عن المشك 
وإن كانت جيدة فإنه ال يؤخذ بها أيضا ألن ذلـك ال يـدخل ضـمن           ، الجد من قبل المسئولين   

  .مما يزيد الهوة بين البحث العلمي و تطبيق نتائجه، السياسات اإلدارية لمؤسساتنا
فـي   اجـستير قلة عدد األساتذة المؤهلين لإلشراف على أطروحات الم       فيما جاءت مشكلة    

ويعزو الباحث ذلـك    ، %)٧٣,٤(ونسبتها المئوية   ) ٣,٦٧(بلغ متوسطها    حيث ،المرتبة الثالثة 
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إلى أيضاً إلى حداثة برامج الدراسات العليا وعدم وجود اإلمكانات الماديـة سـواء البتعـاث           
المشرفين إلى الخارج ألخذ مزيد من الخبرة أو للتعاقد مع مشرفين مـن الخـارج مـن ذوي       

  . برة العاليةالخ
 في المرتبة الثالثـة      الدراسية طرح بعض المساقات لمرة واحدة في السنة       وجاءت مشكلة 

ويعزو الباحث ذلـك إلـى أن   ، %)٧٣,٤(ونسبتها المئوية ) ٣,٦٧(بلغ متوسطها    حيث ،أيضا
هنالك صعوبة من الناحية اإلدارية في طرح المساق أكثر من مرة في العام وذلك لقلـة عـدد     

وللضغط على الطالـب  ، وكذلك التكلفة المادية العالية، رين والقاعات المالئمة للدراسة  المحاض
لعدم التأخر عن إنهاء المساقات النظرية في الفترة المحددة؛ ولكن ذلك يعرض بعض الطلبـة               
لمشكالت عديدة ناتجة عن ظروف طارئة وخارجة عن إرادتهم مما يضطرهم لتأجيل مـساق           

فإنهم ال يستطيعون التعويض في نفس العـام وعليـه يتـأخرون ، وقـد               أو أكثر ، وبالتالي     
  .  يضطرون لدفع غرامات بسبب ذلك

 فـي  ل الماجـستير والـدكتوراه   ئافتقار المكتبة لدليل حديث لعناوين رسـا      وتعتبر مشكلة   
 إلى عـدم   ويعود ذلك ، %)٧٢(ونسبتها المئوية   ) ٣,٦٠(بلغ متوسطها    حيث ،الدرجة الخامسة 

ظام اإلداري في المكتبة وعدم متابعة كل ما هو جديد من الدراسات والرسائل ، وقد               تطوير الن 
يعود ذلك ألسباب إدارية ومالية تحول دون تكليف موظفين للعمل على تطـوير مثـل هـذا                 

وبالتالي يضطر الطالب إلى البحث عن هذه العناوين بين األرفف ممـا يـؤدي إلـى                ، الدليل
  .حدودية الوقت المتاح داخل المكتبةضياع الوقت والجهد في ظل م

فـي تحديـد وقـت المحاضـرات        فرصة المـشاركة     الطالب   عدم منح وجاءت مشكلة   
 ،%)٦٩(ونـسبتها المئويـة     ) ٣,٤٥(بلغ متوسـطها     حيث ، في المرتبة السادسة   واالمتحانات

 المركزية في تحديد مثل هذه المواعيـد وذلـك نظـراً ألن معظـم               ويعزو الباحث ذلك إلى   
اضرين يقومون بتدريس كل من طلبة البكالوريوس والدراسات العليـا ، وبالتـالي فـان               المح

كما أنه ال يوجد قاعات خاصة بطلبـة الدراسـات     ، تحديد مواعيدهم يخضع العتبارات عديدة    
فرصة  الطالب   عدم منح العليا وعليه فان تنسيق مواعيدهم مرتبط أيضاً بطلبة البكالوريوس؛ و         

 يشكل تحدياً كبيراً لمعظم طلبة الدراسـات  وقت المحاضرات واالمتحاناتفي تحديد المشاركة  
العليا ألن معظمهم غير متفرغ للدراسة ، وبالتالي عليه أخذ إذن مسبق للخروج مـن العمـل                 

  .وهذا قد ال يتوفر أحياناً
 فـي المرتبـة قبـل       تأخير بعض المدرسين عن مواعيد المحاضرات     فيما جاءت مشكلة    

ويعـزو  ، %)٥٧,٤(وبنسبة مئويـة بلغـت      ) ٢,٨٧(استجابة متوسطة بلغت    األخيرة بدرجة   
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الباحث هذه النسبة المتوسطة إلى أن بعض المحاضرين مكلفون بأعباء إدارية قد تؤخرهم عن              
كما أن نظام االنتقال من محاضرة إلى أخرى بدون وجود فاصل زمنـي             ، بعض محاضراتهم 

 تكون المشكلة في المحاضـر كنـوع مـن    وفي بعض الحاالت، يؤدي إلى تأخير اضطراري   
ورغـم  ، مع إلقاء اللوم أحياناً على بعض الطلبة الذين يتأخرون ألسباب مختلفة          ، أنواع التعود 

ذلك فان النتائج تؤشر إلى أن هذه المشكلة ليست كبيـرة ، وذلـك نظـراً اللتـزام معظـم                    
  . المحاضرين بمواعيد المحاضرات
 هـي اقـل      كفاءة بعض القـائمين علـى المكتبـة        ضعف ويتبين من الجدول بأن مشكلة    

حيث بلغ متوسط   ، المشكالت اإلدارية شيوعاً بين طلبة الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية         
ويعزو الباحث هـذه النتيجـة   ، %)٥٥,٦(وبلغت النسبة المئوية لالستجابة     ) ٢,٧٨(االستجابة  

 الحين واآلخر ويستبدلون بغيرهم ممـن       إلى أن العديد من القائمين على المكتبة يتغيرون بين        
كمـا أن  ، تعوزهم الخبرة، األمر الذي يؤثر في أدائهم ويقلل من قدرتهم على خدمـة الطلبـة        

مشكلة محدودية المراجع والرسائل العلمية والدوريات تؤثر سلباً على حكم الطلبة علـى أداء              
  .العاملين في المكتبة على اعتبار أنهم جزء من هذه المشكلة

  
  الجتماعية و االقتصاديةمجال المشكالت ا -٣

  )١٦(جدول 
الجتماعية و االقتصادية التي تواجه ا  المتوسطات الحسابية و النسب المئوية للمشكالت

  .طلبة الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية

    الرقم
  الفقرة

  متوسط
  *الستجابةا

  النسبة
  %المئوية

  رتبة
  المشكلة

كالت االجتماعية التي يعاني منها بعـض   ضعف االهتمام بالمش    ١
  الطلبة

3.66  73.2 9  

  10 70.2  3.51  .قلة مراعاة خصائص التعامل مع طلبة الماجستير من قبل اإلدارة  ٢
 3 86.8  4.34  .ارتفاع األقساط الجامعية للدراسات العليا  ٣

  6 83.2  4.16  .ارتفاع أثمان الكتب و المراجع  ٤
  1 88.8  4.44  .روحة الماجستيرارتفاع تكاليف إعداد أط  ٥
  7 81.6  4.08  .ندرة الدعم المادي من جانب الجامعة لطلبة الدراسات العليا  ٦
 2 87.8  4.39   و ترجمتهاارتفاع تكلفة إحضار الدراسات السابقة األجنبية من الخارج  ٧

 4 86.2  4.31  .ندرة المنح التشجيعية للمتفوقين  ٨



 ٨٦

 8 81.14  4.07  .ن الحصول على درجة الماجستيرقلة العائد المادي الناتج ع  ٩

 5 84.8  4.24  .وجود التزامات أسرية متعددة و متنوعة  ١٠

 درجات) ٥(أقصى درجة لالستجابة  •

الجتماعيـة  أن درجة المشكالت على فقرات مجال المـشكالت ا        ) ١٦(يتبين من الجدول    
حيـث تراوحـت    ) ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣(كانت كبيرة جداً على الفقرات      واالقتصادية  

كانت كبيرة علـى لفقـرات   و  ،)%88.8 إلى  %81.14(النسبة المئوية لالستجابة عليها بين 
فيما كانت الدرجة ، )%70.2 و  %73.2(حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة عليها ) ٢، ١(

  %).82.4( حيث بلغت النسبة المئوية كبيرة جداًالكلية للمجال 
ر مـشكلة تواجـه   ثهي أك ارتفاع تكاليف إعداد أطروحة الماجستير   بان  يتبين من الجدول    

 شيوعاً، حيث حظيت بأعلى متوسط استجابة فـي         طلبة الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية     
 ويعزو الباحث ذلك    ؛%)٨٨,٨(و بلغت نسبة االستجابة المئوية      ) 4.44(جميع المشكالت وهو  

عاني منها الجامعات والطلبة على حد سواء؛ فالجامعـات ال           الضائقة المالية الكبرى التي ت     إلى
تستطيع تخفيض الرسوم نظراً العتمادها بشكل رئيس عليها بعد انخفاض الدعم الخـارجي أو          
انعدامه ، وعدم مقدرة السلطة على دعم التعليم العالي وبالتالي تعمل الجامعات على أن تغطي               

م؛ أما الطلبة فتشكل الرسوم الدراسية تحـدياً كبيـراً       تكاليف برامج الدراسات العليا من الرسو     
  . لهم وذلك نظراً لمحدودية الدخل

) ١٠٠٠(ويكلف إعدادها حوالي    ، دينار أردني ) ١٥٠٠(وذلك ألن رسوم األطروحة تبلغ      
دينار أردني فقط، وعليه فـإن الطالـب        ) ٢٠٠(ويبلغ متوسط الراتب الشهري     ، دينار أخرى 

راتبه الشهري لمدة تزيد عن عام لكي يـستطيع اإليفـاء بالمتطلبـات     يحتاج إلى ادخار كامل     
ويضطر الطلبة إما إلى اللجـوء إلـى الـدين أو تأجيـل             ، المالية للدراسة وهذا أمر مستحيل    

  .  الدراسة وهذا يشكل معضلة لمعظمهم
 فـي    وترجمتها ارتفاع تكلفة إحضار الدراسات السابقة األجنبية من الخارج       وتأتي مشكلة   

 التي يعـاني منهـا    الجتماعية واالقتصادية  مجال المشكالت ا   درجة الثانية من المشكالت في    ال
ونـسبتها المئويـة    ) ٤,٣٩(بلغ متوسطها    حيث ،طلبة الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية     

وسبب هذه المشكلة الضائقة المالية التي يعـاني منهـا معظـم الطلبـة وكـذلك           ، %)٨٧,٨(
  .ي التنقل واالنغالق داخل القطاع الناتج بشكل رئيس عن االحتاللالصعوبة البالغة ف

 هـي  ارتفاع األقساط الجامعية للدراسات العليا وفي المرتبة الثالثة يعتقد الطلبة بأن مشكلة        
وتعـود هـذه المـشكلة إلـى        ، )٤,٣٤(حيث بلغ متوسط االستجابة لها      ) 86.8(مشكلة بنسبة 



 ٨٧

حيث أن على الطالـب دفـع       ، لطلبة وتعاني منها الجامعات   الضائقة المالية التي يعاني منها ا     
مـن  %) ٦٣(دينار أردني في فترة أربعة أشهر ، وهذا يشكل مـا نـسبته   ) ٥٠٠(قسط قدره  

ويستحيل على الطلبة دفع ذلـك المبلـغ واإليفـاء بااللتزامـات الشخـصية            ، متوسط الراتب 
راسة أو االقتراض مـن أجـل       واألسرية واالجتماعية األخرى، مما يضطرهم إلى تأجيل الد       

  .الوفاء بااللتزامات المالية للدراسة 
حيـث   %)86.2( تعتبر مشكلة بنـسبة      ندرة المنح التشجيعية للمتفوقين   ويعتبر الطلبة بأن    

؛ وهذه المشكلة أيضاً لها عالقة مباشرة بمـا سـبقها مـن             )٤,٣١(بلغ متوسط االستجابة لها     
حيث يطمح الطلبة المتفوقون إلى الحصول علـى        ، طلبةضائقة مالية تعاني منها الجامعات وال     

وتشجعهم على اإلبداع؛ وفي الحقيقة فـإن       ، منح تشجيعية تساعدهم في تغطية تكاليف الدراسة      
وتـدفعهم الختيـار موضـوعات بـسيطة        ، مشكلة ندرة المنح تقلل من دافعية الطلبة لإلبداع       

  . ة والبرنامج ككلوسهلة؛ مما يؤدي إلى التقليل من قيمة الدرجة العلمي
 فـي المرتبـة الخامـسة       وجود التزامـات أسـرية متعـددة ومتنوعـة        وجاءت مشكلة   

وهذه مشكلة متوقعة بشكل كبير ، نظراً ألن        ، )٤,٢٤(وبلغ متوسط االستجابة     %)84.8(بنسبة
معظم طلبة الدراسات العليا متزوجون ولديهم التزامات تجاه أسرهم ، وبالتالي فان الدراسـة              

هم عبئاً سواء من الناحية المادية أو متابعة القضايا االجتماعية والحياة اليومية لألبنـاء              تشكل ل 
  .وتأتي الدراسة على حساب تلك االلتزامات، من تعليم وغيره

حيـث بلـغ متوسـط      ،  في المرتبة السادسة   ارتفاع أثمان الكتب والمراجع   وكانت مشكلة   
، وهي مشكلة ماديـة بالدرجـة األولـى؛         %)٨٣,٢(ونسبتها المئوية   ) ٤,١٦(االستجابة لها   
وحتى التصوير العادي لمقاطع معينـة يعتبـر مكلفـاً          ، وأثمان الكتب مرتفعة  ، فالدخل محدود 

أيضاً؛ لذا يعمد الطلبة إلى عدم اقتناء الكتب واللجوء إلى االستعارة مـن المكتبـات العامـة                 
  .بات تكون المشكلة حقيقية وكبيرةوالخاصة؛ وعندما ال تتوفر مثل هذه المراجع في تلك المكت

 ضعف االهتمام بالمشكالت االجتماعية التي يعاني منها بعض الطلبـة         فيما جاءت مشكلة    
في المرتبة قبل األخيرة في المشكالت االجتماعية واالقتصادية بدرجة استجابة كبيـرة بلغـت    

أي أنـشطة أو    ويعزو الباحث ذلك إلى عدم وجـود        ، %)73.2(وبنسبة مئوية بلغت    ) 3.66(
فعاليات يمكن أن تجسر الهوة بين الطلبة والمحاضرين من جهة ،والطلبة مع بعضهم من جهة              

األمر الذي يزيـد  ، فالطالب يشعر بضرورة وجود نوع من أنواع العالقات االجتماعية  ، أخرى
 وأن  السيما، من التفهم المتبادل لحاجات اآلخرين ويزيد الثقة ويعمل على إزالة عوامل التوتر           
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معظم طلبة الدراسات العليا هم من العاملين في مجاالت قريبة من دراستهم ويرغبـون فـي                
  .معاملة متميزة عن غيرهم من الطلبة

قلة مراعاة خصائص التعامل مع طلبة الماجستير من قبـل          ويتبين من الجدول بأن مشكلة    
وبلغت النسبة المئويـة    ) 3.51(حيث بلغ متوسط االستجابة     ،  هي مشكلة بدرجة كبيرة    اإلدارة

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى عدم وجود خصوصية في التعامل مـع            ، %)70.2(لالستجابة  
طلبة الدراسات العليا سواء من حيث إجراءات القبول والتسجيل واضطرار الطلبـة للوقـوف          

م أو عد ، مع طلبة البكالوريوس في طوابير للمراجعة بخصوص تسجيل المواد أو دفع الرسوم           
فتح المجال أمام طلبة الدراسات العليا للتواصل مع إدارة الكلية فـي غيـر أوقـات الطلبـة                  

كما أن المحاضرات تتم في نفس القاعـات لطلبـة البكـالوريوس ، وأحيانـاً               ، البكالوريوس
كما أن مواعيد المكتبة غير مفتوحة أمـام طلبـة   ، تعارض في المواعيد وينشأ سوء فهم معهم   

ا بشكل مالئم على الرغم من أنهم األكثر حاجة إليها ، وبان أوقـاتهم محـدودة   الدراسات العلي 
كمـا أن  ، وال يمكن لهم زيارة المكتبة في األوقات المتاحة نظراً النشغال معظمهم في أعمالهم      

طلبة الدراسات العليا ال يتبعون مجلس الطالب المنتخب وال يشاركون في االنتخابات وبالتالي             
ثلهم أمام اإلدارة للعمل على تحسين ظروف الدراسة أو القيام بأنشطة طالبيـة             ال يوجد من يم   

  .تتالءم وطلبة الدراسات العليا
  مجال المشكالت النفسية

  )١٧(جدول 
 التي تواجه طلبة الدراسات النفسية  المتوسطات الحسابية و النسب المئوية للمشكالت

  العليا في الجامعة اإلسالمية

  الرقم
  

  الفقرة
  سطمتو

  *الستجابةا
  النسبة
  %المئوية

  رتبة
  المشكلة

  4 66.6 3.33  .الخوف من عدم استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير  ١
  3 71.2  3.56  .القلق عند اقتراب موعد مناقشة أطروحة الماجستير  ٢
  9 59.4  2.97  .ضعف الدافعية للدراسة بعد القبول في الماجستير  ٣
 8 60.4  3.02  .راسة بعد النجاح في المساقات النظريةضعف الدافعية للد  ٤

 7 63.6  3.18  .عدم مراعاة بعض المحاضرين لمشاعر الطلبة  ٥

  11 59  2.95  .عدم إتاحة الفرصة للتعبير عن الذات من قبل بعض المحاضرين  ٦
 5 65.6  3.28  .الشعور بسرعة نسيان المعلومات و األفكار  ٧

 5 65.6  3.28  .اسب للدراسةالشعور بضعف التركيز المن  ٨



 ٨٩

 1 78.4  3.92  .الضغط النفسي الناجم عن األوضاع السياسية و الوضع األمني  ٩

 2 77.4  3.87  الماجستير كثرة الحاصلين على درجة لندرة فرص العمل والقلق من المستقبل  ١٠

  10 59.2  2.96  .صعوبة التكيف مع الوضع الدراسي داخل الجامعة  ١١
  درجات) ٥(تجابة أقصى درجة لالس •

كانـت   أن درجة المشكالت على فقرات مجال المشكالت النفسية       ) ١٧(يتبين من الجدول    
حيث تراوحت النسبة المئوية لالسـتجابة   ) ١٠، ٩، ٨، ٧، ٥، ٤، ٢، ١( كبيرة على الفقرات    

حيث بلغـت    )١١، ٦، ٣(وكانت متوسطة على الفقرات     ، )%78.4 إلى   %60.4(عليها بين   
فيما كانت الدرجة الكلية للمجـال كبيـرة   ،)%59.4 و  %59(ئوية لالستجابة عليها النسبة الم

  ).66.044%(حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة الكلية
 هـي  الضغط النفسي الناجم عن األوضاع السياسية والوضع األمني     يتبين من الجدول بان     

راسـات العليـا فـي الجامعـة         تواجه طلبة الد   التي النفسية مجال المشكالت    مشكلة في ر  ثأك
ونـسبتها المئويـة    ) ٣,٩٢( حيث جاءت في المرتبة األولى وبلغ متوسطها         ،شيوعاً اإلسالمية

 أن سنوات انتفاضة األقصى شهدت درجـة كبيـرة مـن     ويعزو الباحث ذلك إلى  ،%)٧٨,٤(
يني ظروفاً  التحديات التي تشكل عائقاً كبيراً أمام التطوير و التحسين؛ فقد عاش الطالب الفلسط            

وارتقاء الشهداء من األهل واألصـدقاء      ، وقصف بالليل والنهار  ، وهدم منازل ، قاهرة من قتل  
وسياسات اإلغالق والحصار العام ، التي أدت إلى اضطرابات اقتصادية          ، والجيران والزمالء 

من إضافة إلى تجزئة القطاع ومنع الناس من متابعة مصالحهم ومنع الطلبة            ، واجتماعية كبيرة 
الوصول إلى جامعاتهم؛ كل هذا يؤدي إلى ضغوط نفسية تفقد الطالب الرغبة في االسـتمرار               

  . وتشغله عملياً عنها، وتعمل على تشتيت انتباهه عن الدراسة، في مسيرة تقدمه
 كثـرة الحاصـلين علـى درجـة        لندرة فرص العمل و    القلق من المستقبل  وكانت مشكلة   

ويعود ، %)٧٧,٤(ونسبتها المئوية   ) ٣,٨٧(يث بلغ متوسطها    ح ، في الدرجة الثانية   الماجستير
ذلك إلى أن معظم الطلبة يلتحقون ببرنامج الماجستير طمعاً في الحصول على وظيفة مالئمـة        

والحصول على ترقيات داخل أماكن عملهم؛ والحقيقة أن أياً من          ، أو تحسين وضعهم الوظيفي   
تخمة فـي عـدد الحاصـلين علـى شـهادات           ففي القطاع   ، هذين الهدفين ليس سهل المنال    

وال يعـود   ، والوظائف محدودة نظراً لعدم وضع البحث العلمي كأولويـة قوميـة          ، الماجستير
فالقطاع الحكومي يعطي   ، الحصول على درجة الماجستير بالنفع المادي الكبير على الموظفين        

ـ   جة الماجـستير بـاالً؛     ووكالة الغوث الدولة ال تلقي لدر     ، من الراتب %) ٠,٠٢(زيادة تقدر ب
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ومن هنا فان الدافع المادي وهو من أعلى المرغبات لدى اإلنسان يشكل بالفعل هاجساً لـدى                
  . فدراسة الجدوى تقول بأنه مشروع خاسر مادياً، الملتحقين بهذا البرنامج
 مـشكلة بنـسبة     القلق عند اقتراب موعد مناقشة أطروحة الماجـستير       واعتبر الطلبة أن    

ويعزو الباحـث هـذا إلـى       ، %)٧١,٢(ونسبتها المئوية   ) ٣,٥٦( بلغ متوسطها    حيث كبيرة،
 هـي   أطروحـة الماجـستير   الخوف الطبيعي من الفشل حيث أن مناقشة        : عوامل عديدة منها  

وبالتـالي فـإن أي     ، كما أن المناقشة تكون علنية وأمام أصدقاء الطالب       ، اختبار في حد ذاتها   
ما أن المناقشة تعتبر التجربة األولى لمعظم الطلبـة         ك، خطأ تتضاعف مشاعر الخوف تجاهه    

وأهم عامل في هذه العوامل مشكلة قيام العديد من المناقشين بالمبالغة فـي             ، وكل بداية صعبة  
التركيز على الهفوات الصغيرة في الدراسة بشكل غير مبرر في كثير من األحيان مما يـؤدي   

جاً لهم؛ وجميع هذه المخـاوف يستحـضرها        إلى توتر كبير لدى الطالب وذويه ويشكل احرا       
  .الطالب وتزيد كلما اقترب موعد المناقشة

 فـي  الخوف من عدم استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجـستير        وتعتبر مشكلة   
المرتبة الرابعة من مجال المشكالت النفسية التي تواجه طلبة الدراسات العليا فـي الجامعـة               

وتعود هذه المشكلة إلـى     ، %)٦٦,٦(ونسبتها المئوية   ) ٣,٣٣(ا  حيث بلغ متوسطه   ،اإلسالمية
وكـذلك  ، خوف الطالب من عدم اإليفاء بااللتزامات المادية نظراً لتراجع مـستوى المعيـشة            

المعوقات األمنية فالعديد من الطلبة ال يمكنهم السفر أو التحـرك علـى الحـواجز أو حتـى                
  .االنتظام في مواعيد محددة للدراسة 

ن هنالك معوقات ترتبط بااللتزامات األسرية واالجتماعية ، فقد تطرأ مشكالت تحتم            كما ا 
يضاف إلى ذلك الصعوبات المرتبطة     ، على الطالب التوقف عن الدراسة لفترات طويلة أحياناً       

  .بالدراسة نفسها من توفر للمراجع وقدرة على البحث والتحليل والخروج بنتائج جيدة
الشعور بـضعف التركيـز      و سرعة نسيان المعلومات واألفكار   الشعور ب وكانت مشكلتي   

 في المرتبة الخامسة من مجال المشكالت النفسية التي تواجه طلبة الدراسات            المناسب للدراسة 
ويعزو ، %)٦٥,٦(ونسبتها المئوية   ) ٣,٢٨(حيث بلغ متوسطها     ،العليا في الجامعة اإلسالمية   

 عوامل مادية وأمنية وضغط العمل واألسرة ،وتلك        الباحث هذه المشكلة إلى جميع ما سبق من       
 من الناحية األكاديمية واإلدارية وهـي مـن أكبـر           االمرتبطة بطبيعة برنامج الدراسات العلي    

المشتتات الذهنية وليس بوسع اإلنسان للتخلص منها إال االستعانة باهللا عز وجـل والتمـسك               
  . بحبله المتين

 فـي المرتبـة قبـل        الوضع الدراسي داخل الجامعة    صعوبة التكيف مع  فيما جاءت مشكلة    
وبنـسبة  ) ٢,٩٦(األخيرة في المشكالت االجتماعية واالقتصادية بدرجة استجابة متوسطة بلغت          
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ويعزو الباحث ذلك إلى التوقيت الذي تـتم فيـه المحاضـرات لطلبـة     ، %)٥٩,٢(مئوية بلغت   
، وهو توقيت غير مالئم سواء للطلبة       الدراسات العليا حيث ان هذه المحاضرات تبدأ بعد الظهر          

المتفرغين أو غير المتفرغين نظراً ألنه وقت القيلولة ومن هنا فان التوقيت يشكل ضغطاً علـى                
كما أن عدم وجـود     ، الجميع حتى المحاضرين الذين يبدؤون تلك المحاضرات في نهاية دوامهم         

وكون المـشكلة  ، ر بتلك المشكلةخصوصية في التعامل مع طلبة الدراسات العليا يزيد من الشعو       
تأتي بدرجة متوسطة يعود إلى تفهم الطلبة لدواعي اختياره ، وبأن البديل صعب على كل مـن                 

باإلضافة إلى أن هنالك جزء من صعوبة التكيف داخل الجامعة يعود        ، اإلدارة والطلبة في التغيير   
  . للطلبة وبالذات بسبب انشغالهم

 فـي   صة للتعبير عن الذات من قبل بعـض المحاضـرين         عدم إتاحة الفر  وجاءت مشكلة   
المرتبة قبل األخيرة في المشكالت االجتماعية واالقتصادية بدرجة استجابة متوسـطة بلغـت             

ويعزو الباحث ذلك إلى أن العديـد مـن المحاضـرين         ، %)59(وبنسبة مئوية بلغت    ) 2.95(
فيما ينظـر   ، طلبة الماجستير يقومون بتدريس طلبة البكالوريوس وينسحب تعاملهم معهم على         
 حيث انه في مرحلة إنتاج      سطالب الماجستير إلى دراسته نظرة مختلفة عن طالب البكالوريو        

السيما وأن العديد من طلبة الماجـستير يـشغلون مناصـب عديـدة             ، أكثر منها مرحلة تلقي   
بـرة  كمشرفين ومديرين ومعلمين وغيرها ، وبعضهم لديه خبرة في مجال معين قد تفـوق خ              

  .وهو يتطلع إلى أن تؤخذ خبرته بعين االعتبار، المحاضر في هذا المجال
 :الترتيب لمجاالت المشكالت و الدرجة الكلية للمشكالت -٢

 

أن درجة المشكالت التي تواجه طلبـة       ) ١٧، ١٦، ١٥، ١٤(أظهرت نتائج الجداول    
حيث ، )االجتماعيوصادي  االقت( كبيرة جداً في المجال      العليا في الجامعة اإلسالمية   الدراسات  

ـ   كبيرة  وكانت  ، )82.4%( كانت النسبة المئوية لالستجابة عليها       األكاديميـة  ( االتفـي المج
، %67.864( حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة عليهـا علـى التـوالي           )واإلدارية والنفسية 

ت النـسبة    حيث بلغ  كبيرةكانت  فقد   المشكالت الكلية    بدرجةوفيما يتعلق   ، )66.044%، 68%
  .يوضح ذلك) ١٨(وجدول ، %) 71.112(المئوية لالستجابة 

  ) ١٨(جدول 
  الترتيب والمتوسطات الحسابية الترتيب لمجاالت المشكالت والدرجة الكلية لها

  
  متوسط  المجاالت  الترتيب

  *االستجابة

  النسبة

  %المئوية 

  رتبة

  المشكلة
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 1 82.4  4.12  .مجال المشكالت االجتماعية واالقتصادية   .١

 2 68  3.40  .مجال المشكالت اإلدارية   .٢

 3 67.864  3.3932  .مجال المشكالت األكاديمية   .٣

  4 66.044  3.3022  .مجال المشكالت النفسية   .٤

  كبيرة 71.112  3.5556  الدرجة الكلية  

  

  :ما يلي) ١٨(الجدول يتضح من 
ـ    - ة اإلسـالمية   ترتيب مجاالت المشكالت التي تواجه طلبة الدراسات العليا فـي الجامع

  :جاءت على النحو التالي
 .مجال المشكالت االجتماعية واالقتصادية: المرتبة األولى •

 . مجال المشكالت اإلدارية: المرتبة الثانية •

 .مجال المشكالت األكاديمية: المرتبة الثالثة •

 .مجال المشكالت النفسية: المرتبة الرابعة •

لنـسبة المئويـة لالسـتجابة      حيـث بلغـت ا     كبيـرة درجة المشكالت الكلية كانـت       -
)71.112%( 

و تعكس هذه النتائج مدى عمق األزمة االقتصادية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني و              
الناجمة عن ظروف االحتالل و الحصار المفروض الذي يحرم الطلبة من توفير متطلبات             

راسة من جهة   الدراسة من جهة و يحرم الجامعات الفلسطينية من تخفيض تكاليف هذه الد           
  .أخرى

و يعزو الباحث ذلك إلى الفجوة ما بين        ، فيما جاءت المشكالت اإلدارية في الترتيب الثاني      
الطلبة و اإلدارة التي تؤدي إلى عدم تفهم الطلبة للعديد من القرارات اإلدارية و األنظمـة        

رة لمشكالت و   و في المقابل نجد عدم تفهم اإلدا      ، المعمول بها في برنامج الدراسات العليا     
  . حاجات الطلبة

 :ألكثر المشكالت شيوعاً عند طلبة الدراسات العليا بالجامعة اإلسالميةالترتيب  -٣

   )١٩( الجدول 
  .أكثر المشكالت شيوعاً عند طلبة الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية

  نسبة  متوسط  الفقرة  رقم
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 88.8  4.44  .ارتفاع تكاليف إعداد أطروحة الماجستير  ١

 87.8  4.39  . و ترجمتهاارتفاع تكلفة إحضار الدراسات السابقة األجنبية من الخارج  ٢

 86.8  4.34  .ارتفاع األقساط الجامعية للدراسات العليا  ٣

 86.2  4.31  .ندرة المنح التشجيعية للمتفوقين  ٤

 84.8  4.24  .وجود التزامات أسرية متعددة و متنوعة  ٥

 81.6  4.08  .غزة محافظات علمي فيندرة  وجود مراكز البحث ال  ٦

 81.4  4.07  .ضعف توظيف نتائج األبحاث في التطوير و التحسين  ٧

 78.4  3.92  .الضغط النفسي الناجم عن األوضاع السياسية و الوضع األمني  ٨

  78  3.90   التي يعاني منها المجتمع و تحتاج إلى الدراسةقضايا وجود قوائم بالندرة  ٩

  كثرة الحاصلين على درجة لندرة فرص العمل وتقبلالقلق من المس  ١٠

  الماجستير 

3.87  77.4 

والتي هدفت إلى التعرف على مشكالت طلبة       ) ١٩٩٣، الشريدة( اتفقت هذه النتائج مع دراسة    
فـي المجـال    الدراسات العليا بجامعة اليرموك وعالقتها ببعض المتغيرات كالجنس والكليـة           

ذه الدراسة أن المجال االقتصادي احتل المرتبة األولى فـي      ، حيث أظهرت نتائج ه    االقتصادي
وأخيراً المجال  ، فالمجال النفسي ، ثم المجال اإلداري  ، تاله المجال األكاديمي  ، قائمة المشكالت 

االجتماعي؛ وكانت أكثر المشاكل التي تواجه الطالب هي الشعور بارتفـاع أثمـان الكتـب               
  .المادي الكافي لطالب الدراسات العلياوعدم تقديم الجامعة الدعم ، والمراجع

هدفت إلى معرفـة مـشكالت      التي  ) ١٩٩٤، حوامدة( واتفقت هذه النتائج مع دراسة    
 حيث أظهرت نتـائج هـذه الدراسـة أن أكثـر            ؛طلبة الدراسات العليا في الجامعة األردنية     

 وكـان مـن   ؛ية واألكاديم ، واالقتصادية ،المشكالت التي تواجه الطلبة هي المشكالت اإلدارية      
 وعدم تقديم الجامعة الدعم     ، واألسلوب التقليدي للدراسة   ،أكثرها ارتفاع أثمان الكتب والمراجع    
  .المادي الكافي لطالب الدراسات العليا

 التي هدفت إلى معرفة مـشكالت       )٢٠٠٠، عثمان(كما اتفقت هذه النتائج مع دراسة       
يث أظهرت نتائج هذه الدراسة أن أكثـر         ح ؛طلبة الدراسات العليا في جامعات الضفة الغربية      

وارتفاع ، مشكالت ارتفاع األقساط الجامعية للدراسات العليا     المشكالت التي تواجه الطلبة هي      
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، وارتفاع تكاليف إعداد أطروحـة الماجـستير        ، وندرة الدعم المادي  ، أثمان الكتب والمراجع  
  .وارتفاع تكاليف الترجمة

حيث أن معظم الفلسطينيين نتيجـة للظـروف       ، قعنا الحالي كما أن هذه النتائج تتفق مع وا      
وبالنسبة لطالـب   ، الراهنة وقعوا في ظروف مادية قاهرة وبات توفير لقمة العيش أولوية          

الدراسات العليا فهو في الغالب يفكر في كيفية أداء المتطلب األساسي الذي يضمن التحاقه              
رنامج من الناحية األكاديمية أو اإلداريـة       ومتابعته لدراسته قبل أن يفكر في جودة هذا الب        

أو حتى النفسية ، ومن هنا كان هذا الفارق الواضح بين المشكالت االقتصادية من ناحيـة         
  .والمشكالت األخرى من الناحية الثانية

فلقد كان لها دور ولكنه دور تابع ، نظراً لمـا حبـاه اهللا            ،   أما بالنسبة للمشكالت النفسية   
وعملية االستمرار فـي    ، ني من قدرة على الصمود وتحدي الخوف والقهر       للشعب الفلسطي 

كما أن الطلبة الملتحقـين   ، التعليم وااللتحاق ببرامج الدراسات العليا دليل على قوة اإلرادة        
ببرامج الدراسات العليا يعتبرون من الطليعة المثقفة داخل الشعب، وبالتالي فإنهم مؤهلون            

  .لعوامل والضغوطات النفسية المحدقة بهمأكثر من غيرهم لمقاومة ا
  

  :بمتغيرات الدراسةالنتائج المتعلقة : ثانياً
 متوسـط    تقدير في) ٠,٠٥=∝(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         هل      

 ( تعزى إلى المتغيرات  لمشكالت الدراسية التي تواجه طلبة الدراسات العليا        ل الدرجات بالنسبة 
   ؟) للدراسة  التفرغ–لية  الك–الجنس
   :الجنسمتغير النتائج المتعلقة ب -١

ــار   ــية اختب ــص الفرض ــث لفح ــتخدم الباح ــستقلتين ) ت(اس ــوعتين الم للمجم
)Independent t-test( و الجدول )يبين ذلك) ٢٠.  

  )٢٠(الجدول 
ا للمشكالت الدراسية التي تواجه طلبة الدراسات العليلداللة الفروق ) ت(نتائج اختبار 

  .الجنس لمتغير تبعاً الجامعة اإلسالمية في
    أنثى  ذكر

  المجاالت
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

  ت

  المحسوبة

  مستوى 

  الداللة

 620. 498.- 76928. 3.4483 67283. 3.3722  .المشكالت األكاديمية



 ٩٥

 221. 1.232- 76011. 3.5539 75180. 3.3512  .المشكالت اإلدارية

  المشكالت

  االجتماعية و االقتصادية
4.0961 .64445 4.1828 .68037 -.607 .545 

 973. 033. 68138. 3.2978 58746. 3.3038  .المشكالت النفسية

 484. 702.- 58402. 3.6207 58746. 3.5308  الدرجة الكلية

  
، األكاديمية(المحسوبة على جميع مجاالت المشكالت      ) ت(أن قيم   ) ٢٠(يتبين من الجدول    

أي أنه  ) ١,٩٦(كانت اقل من القيمة الجدولية      ) النفسيةو، االجتماعية واالقتصادية و، اإلداريةو
لمشكالت الدراسـية    في ا  )٠,٠٥≥∝(عند مستوى الداللة     ال توجد فروق ذات داللة إحصائية     
  . تعزى لمتغير الجنس الجامعة اإلسالميةفيالتي تواجه طلبة الدراسات العليا 

التي هدفت إلى التعرف على مشكلة طلبـة        )١٩٩٣( مع دراسة الشريدة     اتفقت هذه النتائج  
الدراسات العليا في جامعة اليرموك، حيث أظهرت النتائج أن ترتيـب مجـال المـشكالت ال             

  .يختلف باختالف الجنس
هدفت إلى الكشف عن رضـا بعـض الطـالب          التي   ) ١٩٩٨الل،  ( دراسة  كما اتفقت مع    

 عـدم  حيث أظهرت النتائج  ،ببعض الجامعات السعودية  ت التربية   والطالبات الدارسين في كليا   
  .وجود أثر دال إحصائيا لمتغير الجنس في الرضا عن الدراسة وكذلك متغير التخصص

هدفت إلى معرفة مشكالت طلبـة      التي  ) ١٩٩٤، حوامدة( دراسة واختلفت هذه النتائج مع   
التي هدفت إلى التعـرف     ) ٢٠٠٠(ن    ومع دراسة عثما  ،الدراسات العليا في الجامعة األردنية    
ذات حيث أظهرت النتائج وجود فـروق  ،  الضفة الغربيةعلى مشكلة طلبة الدراسات العليا في   
في متوسط درجات أفـراد العينـة بالنـسبة         ) ٠,٠٥≥∝(داللة إحصائية عند مستوى الداللة      

الت اإلداريـة  فـي المـشك   ،الضفة الغربيـة للمشكالت التي تواجه طلبة الدراسات العليا في        
  .الجنس تعزى لمتغير واالقتصادية واألكاديمية لصالح الذكور

  : عدة أسباب منهاويعزو الباحث عدم وجود فروق في المشكالت تعزى لمتغير الجنس إلى
حيـث أن   ، هناك تقارب كبير بين طلبة وطالبات الدراسات العليا في المجال االقتصادي          : أوالً

والقـسم  ، قسم يعمل وينفق على نفسه وفي الغالب يكون متزوجاً        : الطلبة ينقسمون إلى قسمين   
اآلخر يتولى ولي أمره اإلنفاق عليه ، والحقيقة أنه ال يوجد خالف بين الطالبات والطالب في                
هذا المجال ، حيث أن تكلفة الدراسة موحدة للجنسين وكذلك  طبيعة النفقات، والمرأة العاملـة           

وإذا تابعنـا  ، يت أهلها أو زوجها دونما تمييز بينها وبين الرجلتساعد في النفقة إن كانت في ب   
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حيث بلغت نـسبة    ، نسبة الطالبات غير المتفرغات نجد أن نسبتهن كبيرة و تخدم ما ذهبنا إليه            
  .طبيعيوبالتالي فان عدم وجود فروق هو أمر ، ) %٥٩ (متفرغات للدراسةالالطالبات غير 

  ،الطالبـات ولطلبة  الخاصة بالدراسات العليا موحدة ل    اإلدارية  البرامج والقوانين   تعتبر  : ثانياً
  .  تعزى لمتغير الجنسوبالتالي فإنه لن يكون اختالف بين المشكالت

 فان مشكلة الضغط النفـسي النـاجم عـن األوضـاع      بالنسبة لمجال المشكالت النفسية   : ثالثاً
ففي الوقت الذي يعتبـر     ، مساواةالسياسية واألمنية باتت تؤثر على الرجل والمرأة على قدم ال         

تعتبر الطالبة أكثر تأثراً بما يـدور مـن         ، الطالب في االنتفاضة مهدد بشكل أكبر من الطالبة       
كما أن نسبة مشاركة المرأة في فعاليات االنتفاضة كانت عالية إلـى درجـة بـروز                ، أحداث

  . ظاهرة االستشهاديات التي بلغت بالمرأة قمة سلم التضحية
ة القلق لندرة فرص العمل وكثرة الحاصلين على درجـة الماجـستير فإنهـا ال               أما مشكل 

تختلف عند اإلناث عنها عند الذكور ، التفاق المبررات لاللتحاق ببـرامج الدراسـات العليـا      
وفرصة الحصول على عمل؛ وكذلك الحال بالنسبة للقلق عنـد       ، وهي تحسين الوضع الوظيفي   

اجستير فهو مؤرق بشكل كبير للطلبة ، ومن بـاب أولـى            اقتراب موعد مناقشة أطروحة الم    
  .للطالبات؛ ونفس الشيء ينطبق على مشكلتي سرعة النسيان وفقدان التركيز

  
  
  :ةمتغير التفرغ للدراسالنتائج المتعلقة ب  -٢

ــار   ــية اختب ــص الفرض ــث لفح ــتخدم الباح ــستقلتين ) ت(اس ــوعتين الم للمجم
)Independent t-test( و الجدول )يبين ذلك) ٢١.  

  )٢١(الجدول 
للمشكالت الدراسية التي تواجه طلبة الدراسات العليا لداللة الفروق ) ت(نتائج اختبار 

  . لمتغير التفرغ للدراسةتبعاً الجامعة اإلسالمية في
    غير متفرغ  متفرغ

  المجاالت
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

  ت

  المحسوبة

  مستوى

   الداللة

 395. 855. 64115. 3.3309 74536. 3.4477  .كاديميةالمشكالت األ

 349. 941.  64856. 3.3329 83920. 3.4721  .المشكالت اإلدارية

 877. 155.- 65103. 4.1306 65939. 4.1107  المشكالت االجتماعية



 ٩٧

  . واالقتصادية

 415. 818. 81334. 3.2319 83139. 3.3636  .المشكالت النفسية

 424. 807. 55808. 3.5066 60951. 3.5985  الدرجة الكلية

  
المحسوبة علـى جميـع مجـاالت المـشكالت         ) ت(أن قيم   ) ٢١(يتبين من الجدول    

كانت اقل من القيمـة الجدوليـة       ) والنفسية، واالجتماعية واالقتصادية ، واإلدارية، األكاديمية(
 فـي   )٠,٠٥≥∝( عند مـستوى الداللـة       أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       ) ١,٩٦(
 تعـزى لمتغيـر      الجامعة اإلسالمية  فيلمشكالت الدراسية التي تواجه طلبة الدراسات العليا        ا

   .التفرغ للدراسة
هدفت إلى معرفة مشكالت طلبة     التي  ) ١٩٩٤، حوامدة( دراسة اتفقت هذه النتائج مع   

لتعـرف  التي هدفت إلى ا   ) ٢٠٠٠(ومع دراسة عثمان      ،الدراسات العليا في الجامعة األردنية    
حيث أظهرت النتائج عدم وجود فـروق  ،  الضفة الغربيةعلى مشكلة طلبة الدراسات العليا في     

في متوسط درجات أفراد العينة بالنـسبة    ) ٠,٠٥≥∝(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       
  .ةالتفرغ للدراس تعزى لمتغير الضفة الغربيةللمشكالت التي تواجه طلبة الدراسات العليا في 

ن دم وجود فروق بين الطلبة المتفرغين للدراسـة وغيـر المتفـرغي            ع الباحثزو  يع
  :ة  التاليلألسبابللدراسة 

ن  أل ،ن  شكلة اإلنفاق بين الطلبة المتفرغين وغير المتفـرغي       ال يوجد فرق في م    : أوالً
، وبالتالي فانه يتولى اإلنفاق على أسـرته      ،  الطالب غير المتفرغ للدراسة يكون غالباً متزوج        

أما الطالب المتفرغ للدراسة فان ولي أمره يتولى اإلنفاق عليه وولي األمر يكـون صـاحب                
  .عيال وأسرة كبيرة ، وبالتالي مستوى المعيشة يكون وفقاً للمتوسط العام

فيما يتعلق بالمجاالت األكاديمية واإلدارية والنفسية فان المشكالت التي حصلت          : ثانياً
 فيها كون الطالب متفرغاً أو غير ذلك ، فنـدرة وجـود قـوائم    على أعلى متوسطات ال يؤثر  

أو ضـعف  ، أو ندرة الحلقات العلمية ومراكـز البحـث  ، بالمشكالت التي يعاني منها المجتمع 
تعتبر هذه المشكالت مـن المتطلبـات األساسـية الواجـب     ، توظيف نتائج األبحاث وغيرها  

  . من له عالقة بالبحث العلميتوفرها لنجاح العمل البحثي وال يختلف عليها كل
فاألوضاع الـسياسية   ، تعتبر المشكالت النفسية قواسم مشتركة بين جميع الطلبة       : ثالثاً

وكذا القلق عند اقتراب موعد مناقشة األطروحة أمر        ، واألمنية طالت الجميع وأثرت في الكل     
ن حجم اإلنفـاق    أما ما يتعلق بندرة فرص العمل وكثرة الحاصلين على الماجستير فإ          ، فطري



 ٩٨

على الدراسات العليا والمشقة والمعاناة يعتبر كبيراً على المتفرغين وغيرهم ، والقلق من عدم              
  .الحصول على عائد مادي حاصل لدى الطرفين نظراً للجدوى االقتصادية المتدنية

  :الكليةمتغير بالنتائج المتعلقة  -٣
في متوسط درجات أفراد    ) ٠,٠٥≥∝(ة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل        

العينة بالنسبة للمشكالت الدراسية التي تواجه طلبة الدراسات العليا في الجامعـة اإلسـالمية              
  ). التجارة – العلوم – الهندسة – التربية – اآلداب – أصول الدين –الشريعة ( تعزى 

  .يبين ذلك) ٢٢(الجدول و ) ANOVA(استخدم الباحث لفحص الفرضية تحليل التباين األحادي 
  

  )٢٢(الجدول 
   المتوسطات الحسابية لمجاالت المشكالت تبعاً لمتغير اسم الكلية

  أصول الشريعة                   الكلية المجاالت

  الدين

 التجارة العلوم الهندسة التربية اآلداب

  ٣,٤١  ٣,٣٥  ٣,٨٥  ٣,٣٣  ٣,٤١  ٢,٦٨  ٣,٢٩  .المشكالت األكاديمية

  ٣,٤٤  ٣,٣٧  ٣,٨٣  ٢,٩٩  ٣,٥٧  ٢,٨٣  ٣,٢٠  .داريةالمشكالت اإل
  ٣,٩٥  ٤,١٨  ٤,٣٤  ٤,٠٨  ٤,١٨  ٣,٥٨  ٤,٢٤  .المشكالت االجتماعية واالقتصادية

  ٣,٢٦  ٣,٢٠  ٣,٥٢  ٣,٣١  ٣,٢٦  ٣,٢٠  ٣,٤٩  .المشكالت النفسية

  ٣,٥٢  ٣,٥٣  ٣,٨٨  ٣,٤٣  ٣,٦١  ٣,٠٧  ٣,٥٥  الدرجة الكلية

  .)٢٣(كما هو مبين في الجدول ن األحادي  تحليل التباياستخدم الباحث لفحص الفرضية
   )٢٣(الجدول 

   لداللة الفروق في المشكالت تبعاً لمتغير اسم الكليةتحليل التباين األحادينتائج 
  درجات  مصدر التباين  المجاالت

   الحرية

  مجموع

   مربعات 

  االنحراف

  متوسط 

  االنحراف

  ف

  المحسوبة

  مستوى

   الداللة

 987. 5.920 6  بين المجموعات

 456. 44.724 98  داخل المجموعات

  مجال

   المشكالت

   50.644 104  المجموع  ية األكاديم

2.162  .053  



 ٩٩

 1.251 7.505 6  بين المجموعات

 530. 51.926 98  داخل المجموعات

  مجال

   المشكالت

   59.431   104  المجموع   اإلدارية

2.361 .036* 

 533. 3.196 6  بين المجموعات

 419. 41.072 98  داخل المجموعات

  المشكالت

   االجتماعية

   44.268 104  المجموع  ادية و االقتص

1.271 .278 

 210. 1.262 6  بين المجموعات

 704. 68.961 98  داخل المجموعات

  مجال

   المشكالت

   70.223 104  المجموع   النفسية

.299 .936 

 520.  3.122 6  وعاتبين المجم

 331. 32.481 98  داخل المجموعات

  الدرجة

   الكلية

   35.603 104  المجموع   للمشكالت

1.570 .164 

فـي  ) ٠,٠٥≥∝(عند مستوى الداللة    يظهر الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية        * 
متوسط درجات أفراد العينة بالنسبة للمشكالت الدراسية التي تواجه طلبة الدراسات العليا            

غير أن اختبار   ، الكلية في مجال المشكالت األكاديمية    سالمية تعزى لمتغير    في الجامعة اإل  
  .لم يظهر أية دالالت عند المقارنة بين المجموعات ثنائياً) Scheffe(شيفيه 

  
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة         أنه  ) ٢٣(يتضح من الجدول    

لنسبة للمشكالت الدراسية التي تواجـه طلبـة        في متوسط درجات أفراد العينة با     ) ٠,٠٥=∝(
 – أصـول الـدين      –الـشريعة   (  الكليةالدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية تعزى لمتغير        

  ). التجارة – العلوم – الهندسة – التربية –اآلداب 
التي هدفت إلى التعرف علـى مـشكلة طلبـة      ) ٢٠٠٠(اتفقت هذه النتائج مع دراسة عثمان         

ذات داللـة   حيث أظهرت النتائج عـدم وجـود فـروق          ،  الضفة الغربية  العليا في الدراسات  
في متوسط درجات أفراد العينة بالنسبة للمـشكالت      ) ٠,٠٥≥∝(إحصائية عند مستوى الداللة     

  .الكلية تعزى لمتغير الضفة الغربيةالتي تواجه طلبة الدراسات العليا في 



 ١٠٠

هدفت إلى معرفـة مـشكالت   التي ) ١٩٩٤، حوامدة( هذه النتائج مع دراسة   واختلفت  
التي أظهرت فروقاً ذات داللة إحـصائية وفقـاً         و، طلبة الدراسات العليا في الجامعة األردنية     
  . لصالح طلبة الكليات العلمية،للكلية في المجالين اإلداري واالقتصادي 
) ٠,٠٥≥∝( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        ويعزو الباحث عدم وجود فروق    

في متوسط درجات أفراد العينة بالنسبة للمشكالت الدراسية التي تواجه طلبة الدراسات العليـا      
  : إلى عدة أسباب منهاالكليةفي الجامعة اإلسالمية تعزى لمتغير 

تعتبر الرسوم الدراسية عالية جداً حيث تبلغ قيمة الساعة الدراسية في برنـامج             : أوالً
ال يستطيع الموظف أن يوفر من راتبه ما يغطي بـه           ، نيدينار أرد ) ٨٠-٥٠(الماجستير من   

ومـن  ، تكاليف الدراسة بالحد األدنى من قيمة الساعة الدراسية فيعتبر ذلك مشكلة كبيرة جـداً  
  .باب أولى فان الطالب الذي يدفع القيمة األعلى سيعتبر المشكلة كبيرة جداً أيضاً

 بالنسبة لجميع طلبة الدراسـات العليـا        ال تختلف القوانين اإلدارية في الجامعة     : ثانياً
 .وبالتالي فان عدم وجود فروق هو أمر تلقائي

مجموع المشكالت األكاديمية التي برزت وأخذت أعلى تكرارات تعتبـر مـشكالت      : ثالثاً
عامة ومشتركة بين جميع الكليات ، وهي سمات عامة تغلب على جميع الكليات وتـرتبط               

  . ع لعملية البحث العلميبمدى جاهزية الجامعة والمجتم
  

  :ونصه، النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثاً
  

  ما سبل التغلب على هذه المشكالت من وجهة نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ؟
  

   :ة الدراسات العليابتغلب على المشكالت من وجهة نظر طلسبل ال: أوالً
وتم جمع استجابات الطلبة و     ، )ستبانةاال( حيث تم توجيه سؤال مفتوح ضمن أداة الدراسة       

علـى النحـو    ) ٢٤(وكانت النتائج بحسب الجـدول    ، الطالبات وترتيبها بحسب التكرارات   
  :التالي

  )٢٤(الجدول 
  ة الدراسات العليابطلسبل التغلب على المشكالت من وجهة نظر 

  
  المقترح  رقم

 .خفض تكاليف الدراسة  ١



 ١٠١

 .لذات األجنبية و الحديثةو با.توفير المراجع و الدوريات   ٢

 .توفير المساعدات المالية و القروض و المنح  ٣

 .التعاون مع الطلبة بشكل أفضل من قبل اإلدارة و المحاضرين  ٤

 .عقد لقاءات بشكل متكرر بين الطالب و األستاذ و اإلدارة  ٥

 .إيجاد بدائل للطالب في المحاضرات و القاعات وتزويدها باألجهزة  ٦

 .ير فرص عملتوف ٧

 .تطوير أساليب تدريس الماجستير  ٨

 الرسائل و ىتجهيز شبكة اتصاالت و مواصالت تمكن الطالب من الحصول عل  ٩
  )مكتب لمساعدة الطلبة في عملية البحث.(الدوريات و الدراسات دون الحاجة للسفر

 .توفير جو من األمن النفسي بين الطالب و األساتذة والمشرف  ١٠

 . قوائم بالمشكالت التي تحتاجها الجامعة و المجتمعإعداد ١١

 ضرورة تفعيل الرقابة األكاديمية على المشرفين على الرسائل العلمية و المحاضرين ١٢

 .إعطاء فرصة للطالب للمساهمة في وضع البرنامج الدراسي ١٣

 .االهتمام بالتخصص ١٤

  .توفير معامل و أجهزة أكثر  ١

  .ناتجة عن األوضاع األمنيةمراعاة الظروف ال  ١٥

  .زيادة عدد األقساط  ١٦

 .فتح مختبر كمبيوتر خاص بطلبة الماجستير ١٧

 التركيز على التطبيق العملي أكثر من النظري ١٨

 ).الحفظ(اعتماد التقويم البنائي التراكمي و ليس الختامي في كتاب  ١٩     

ات العليا و تطبيقها عملياً و األخذ بها في اعتماد نتائج و توصيات الباحثين في الدراس ٢٠  
 حدود المعقول

  



 ١٠٢

  :يتبين من خالل هذه الجداول مجموعة من المعطيات أهمها
  

ـ             -١  ةاتفاق الطلبة على ضرورة المساعدة في تغطية تكاليف الدراسة من خالل مجموع
وتخفـيض  ، زيادة عدد األقساط  و، من الطرق منها تقديم القروض بشكل أكثر فاعلية       

وهذا المقترح يتفق   ، وكذلك تقديم المنح للمتفوقين وتوفير فرص عمل      ، م الرسالة رسو
مع النتائج التي خرجت بها الدراسة والتي أبرزت بان المشكالت المادية كانت أكثـر              

 . شيوعاً بين طلبة الدراسات العليا في الجامعة اإلسالميةتالمشكال

دوريات وبالذات األجنبية والحديثة    اتفق جميع الطلبة على ضرورة توفير المراجع وال        -٢
وهذا المقترح يتفق مع النتائج التي خرجـت بهـا       ، وبالذات تلك التي تهتم بالتخصص    

الدراسة والتي أبرزت بان مشكلة ندرة هذه المراجع والدوريات كانـت مـن أكثـر               
  . شيوعاً بين طلبة الدراسات العليا في الجامعة اإلسالميةتالمشكال

 العليا  ت مع طلبة الدراسا   ل ضرورة تغيير سياسة الجامعة في التعام      اتفاق الطلبة على   -٣
وإعطائهم نوع من أنواع الخـصوصية مـن خـالل عقـد لقـاءات بـين الطالـب           

وكذلك توفير قاعـات    ، وبينهم وبين اإلدارة من جهة أخرى     ،  والمحاضرين من جهة    
ب تـوفير آليـة     باإلضافة إلى طل  ، خاصة لطلبة الدراسات العليا مجهزة بما يليق بهم       

وكذلك السماح  ، لدفع الرسوم تجنب الطلبة الوقوف في طوابير مع طلبة البكالوريوس         
، امج الدراسـي  نوإشراك الطلبة في وضع البر، لهم بدخول المكتبة بصورة حرة اكبر 

 .وبالذات المواعيد

تركيز العديد من الطلبة في الجانب األكاديمي على مستوى األداء لدى العديـد مـن                -٤
محاضرين والمشرفين مقترحين ضرورة رفع كفاية هؤالء المحاضرين من خـالل           ال

الطلب من المحاضرين عدم االعتمـاد علـى        ، و زيادة الرقابة األكاديمية على أدائهم      
واالسـتعانة  ، طريقة اإللقاء وتفضيل استخدم أساليب التـدريس والتقـويم المتنوعـة          

وعمل توأمـة مـع بعـض       ، أخرىبمحاضرين من ذوي الكفاءة العالية من جامعات        
وهذا المقترح يتوافق مع نتائج الدراسة التي بينت بـان مـشكالت        ، الجامعات العريقة 

قـصور أداء بعـض      و بعض المحاضرين على الطرق التقليدية في الـشرح       اعتماد  
 . جاءت على رأس المشكالت األكاديمية وبنسبة كبيرةالمحاضرين أكاديمياً

  



 ١٠٣

  ةأعضاء الهيئة التدريسيالمشكالت من وجهة نظر سبل التغلب على : ثانياً
صـمم  ، في سبل التغلب علـى المـشكالت   ةأعضاء الهيئة التدريسيللتعرف على وجهة نظر   

تم فيها بيان أهم النتائج التـي خرجـت بهـا           ، )٤(الباحث أداة خاصة مبينة في الملحق رقم        
ديد سبل التغلب عليها مـن      تحسؤال مفتوح    في   ةأعضاء الهيئة التدريسي  وطلب من   ، الدراسة

تركـزت توصـيات   حيـث  ، وتم جمع االستجابات وترتيبها بحسب التكرارات  ، وجهة نظرهم 
 :يمكن إجمالها كالتالي، أعضاء هيئة التدريس على مجموعة من النقاط والمقترحات 

يتم التنسيق بينهـا  تشكيل لجنة من الباحثين تهدف إلى إنشاء مراكز علمية متخصصة           .١
ووضع مشاريع خاصة تعـرض علـى الـسلطات الحكوميـة      ، حث العلمي لخدمة الب 
واالتصال بالمؤسسات الخيرية الداعمة لألبحـاث لتمويـل إنـشاء هـذه            ، المختصة
وعمل مجالت علمية لنشر األبحاث لكـي        ،وربط طلبة الدراسات العليا بها    ، المراكز

 .يستفيد منها المهتمون بالمجال الوظيفي

 بجمع المعلومات عن القـضايا والمـشاكل التـي يجـب            تكوين لجان مختصة تعنى    .٢
 .دراستها لوضع األولويات والحلول

 الحديثة فـي    تعمل دورات تربوية للمدرسين تهدف إلى حثهم على استخدام التقنيا           .٣
واعتمـاد أسـلوب الحـوار       ،التدريس بحيث يتم توضيح مزايا هذه الوسائل وتنوعها       

ومـن  ، صوصية التدريس في الدراسات العليـا     مع األخذ بعين االعتبار خ    ، والمناقشة
الممكن إعداد ورشة عمل حول المناهج والطرق المتبعة في التدريس واالستفادة مـن           

 .خبرات الجامعات العالمية

 :البحث عن سبل دعم طلبة الدراسات العليا من خالل .٤

توفير منح وقروض خاصة بطلبة الدراسات العليا من خالل االتصال بجهات             - أ
 .يرية لمساعدة الطالب من الداخل والخارج ووضعها كخطة للجامعةمانحة خ

واالستعانة بهم في   ، إعطاء طلبة الماجستير فرص عمل في أقسامهم المختلفة         -  ب
 .المراقبات والتصحيح ، ومساعدة الخريجين للعمل في المؤسسات الخارجية

إيجاد حوافز تشجيعية للطالب المتفوقين والعـاملين فـي تـدريس بـرامج               -  ت
وتخفيض رسـوم أطروحـة الماجـستير       ، وطباعة أبحاثهم ، لدراسات العليا ا

 .للحاصلين على االمتياز في المساقات الدراسية النظرية

طباعة رسائل الماجستير بالتنسيق مع التعليم المستمر وبأسعار قليلـة دعمـاً              -  ث
 .لطلبة الماجستير وتخفيفاً عنهم



 ١٠٤

 .امعة وبأسعار رمزيةتصوير الرسائل لطلبة الماجستير في مطبعة الج  - ج

إعداد مشاريع بحثية وتقديمها للدراسات العليا لتوفير الدعم الالزم لها وتغطية             - ح
 .مشاريع أبحاث الطلبة

وأن يتفرغ قدر المـستطاع     ، توفير الجو الصحي والنفسي المناسب لطالب الماجستير       .٥
 : خاللللدراسة والبحث بعيداً عن الضغوط االجتماعية واالقتصادية والسياسية من

عقد لقاءات للنظر في مشكالت الطالب والعمل على حلهـا بالتنـسيق مـع                - أ
 .الجهات ذات العالقة

توفير القاعات واألجهزة المناسبة لألبحاث والرسائل مثل قاعات الحاسـوب            -  ب
 .واالنترنت وورش العمل

 اعقد مناقشة داخلية للطالب مع المشرف والمناقشين إلجازتها ثـم مناقـشته             -  ت
 .ةمناقشة علني

التعامل باحترام وتقدير ولطف مع طالب الدراسات العليا لتخفيف الضغوطات            -  ث
والمزيد من اإلخالص والتفاني في خـدمتهم ومتـابعتهم وإفـادتهم           ، النفسية

 .وتوجيههم في كل مراحل دراستهم

االهتمام المباشر من قبل المدرسين في مرحلة إعداد الرسالة بحيـث يعمـل               - ج
لمناسب لطالب الدراسات العليا ، ومساعدته فـي        المشرف على توفير الجو ا    

  .كل ما يواجهه من مشاكل علمية وأكاديمية 
منح الطالب الفرصة لالطالع على اكبر قدر ممكـن مـن المعلومـات ذات الـصلة         .٦

 :من خالل، بموضوعه

 .توفير المراجع الخاصة والدوريات لطلبة الدراسات العليا  - أ

ر بالتنسيق مع األقسام المعنية والدراسات      عقد حلقات المناقشة العلمية باستمرا      -  ب
 .العليا

عمل أيام دراسية خاصة بطلبة الماجستير تهدف إلى تزويدهم بأبحاث علميـة      -  ت
  .لدراستها واالستفادة منها

 للطالب حتى يتمكنـوا مـن       يتوفير ما أمكن من وسائل االتصال التكنولوج        -  ث
 .التعرف على احدث اإلصدارات العالمية في تخصصاتهم



 ١٠٥

ل موقع الكتروني ضمن عمادة الدراسات العليا يضع فيه كل باحث مشكلة            عم  - ج
 .دراسته وأهم نتائجها فيما ال يزيد عن صفحتين حتى يطلع عليها المهتمون

عمل أيام دراسية لبعض الكليات أو األقسام يعرض فيها المختـصون نتـائج               - ح
  .األبحاث على شكل بوسترات ومحاضرات

 :من خالل، راسات العلياالعمل على تطوير برامج الد .٧

 .إعادة تقييم برامج الدراسات العليا بالكليات وخصوصاً التكنولوجية منها   - أ

 .عمل دراسة جدوى لبرامج الدراسات العليا كل على حدة  -  ب

  .ربط الدراسات العليا بالواقع  -  ت
 .التنسيق مع الجهات المعنية في توظيف نتائج البحث في التطوير والتحسين  -  ث

 . القبول على الطلبة المتفوقين والموهوبينالتركيز في سياسة  - ج

 .االهتمام بفتح برامج نادرة وبرامج دكتوراه في تخصصات يحتاجها المجتمع  - ح

 .متابعة سير اإلشراف على الطلبة ومتابعة تقارير المشرفين  - خ

 .متابعة سير عملية التدريس في البرامج  - د

 .التركيز على األبحاث التطبيقية  - ذ

ركة بين األقسام يتم طرحها في كل فـصل دراسـي ،      العمل على طرح مساقات مشت     .٨
ومحاولة طرح مواد في الفصل الصيفي كبديل عن طرح المساقات لمرة واحدة فـي              

 .العام

  : مجموعة من المعطيات أهمهاهذه المقترحاتيتبين من خالل 
وتأكيـد أعـضاء هيئـة      ، اتفاق هذه المقترحات مع النتائج التي خرجت بها الدراسة         -١

والذي برز من خالل تقديمهم لمجموعـة مـن         ، ى واقعية هذه المشكالت   التدريس عل 
  .الحلول ترتبط مباشرة بأكثر المشكالت شيوعاً من وجهة نظر الطلبة

مثل اقتراح إنشاء مراكـز  ،  اتفاق هذه المقترحات مع المقترحات التي تقدم بها الطلبة   -٢
، اج إلـى دراسـة    وضرورة وجود قوائم بالقضايا والمشكالت التي تحت      ، بحث علمي 

وكذلك االتفاق مع الطلبة على ضرورة تجديد بعض المحاضرين ألساليب التـدريس            
باإلضافة إلى اإلجماع على مجموعة من السبل الكفيلة بتخفيف العبء          ، التي يتبعونها 

وكانت مشكلة النقص فـي المراجـع       ، المادي عن الطلبة وتخفيض تكاليف الدراسة     
صصة في صلب هذا اإلجماع حيث تنوعت مقترحـات         والدوريات والمعلومات المتخ  

 . أعضاء هيئة التدريس والطلبة للتغلب على هذه المشكلة



 ١٠٦

 التدريس أيضاً على ضرورة القيـام بعمليـة تطـوير      ةركزت مقترحات أعضاء هيئ    -٣
لبرامج الدراسات العليا من خالل إعادة تقييم هذه البرامج وعمل دراسة جدوى جديدة             

وكذلك العمل علـى توظيـف      ،  أهداف الدراسات العليا بالواقع    والتركيز على ربط  ، 
باإلضافة إلى االهتمام بتحسين نوعية الطلبـة       ، نتائج الدراسات بالتنسيق مع المعنيين    

والمتابعة الحثيثة لمجمل أركـان     ، وافتتاح برامج جديدة    ، الملتحقين بالدراسات العليا  
 .العملية التعليمية في برامج الدراسات العليا

يتضح من المقترحات بان المشكلة تتعلق باألساس بتوفير المتطلبات األولية لبـرامج             -٤
وتوفير البيئة المالئمة للبحث العلمي من حيث تـوفير المعلومـات           ، الدراسات العليا 

، والمراجع، ومدى واقعية الدراسات التي تتم والندرة في وجود مراكز البحث العلمي           
 .المرتكزات األساسية لنجاح عملية البحث العلميوتعتبر جميع هذه العناصر من 

  
  التوصيات

  
خلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات التي يمكن لـصناع          ، في ضوء نتائج هذه الدراسة    

وهذه ، القرار األخذ بها واالستفادة منها في مجال التعرف على مشكالت طلبة الدراسات العليا            
  :التوصيات هي

سات العليا بالخطط التنموية للمجتمع من حيـث األهـداف       االهتمام بربط برامج الدرا    -١
وطبيعة الرسـائل   ،  والمواد الدراسية   ،  ومقدار الحاجة إلى تلك البرامج      ،  والسياسات  

 .باإلضافة إلى تمويل برامج الدراسات العليا وتطويرها، الجامعية ومخرجاتها 

علـى اعتبـار أن     تخفيض تكلفة الدراسات العليا من خالل مجموعة من اإلجراءات           -٢
هدفاً تـسعى إليـه الجامعـة    ،  عملية تدريب وتأهيل باحثين في شتى مجاالت العلوم         

وتعمل بالتعاون مع القوى الحية داخل المجتمع الفلـسطيني وخارجـه علـى دعـم               
  . تهليكونوا حجر الزاوية في بناء نهض، وتشجيع الكفاءات من أبناء الشعب الفلسطيني

وتوفير المراجع والكتب   ،  لتتالءم ومتطلبات البحث العلمي    العمل على تطوير المكتبة    -٣
مـع  ، والتركيز على التخصص  ،  والدوريات الحديثة في مختلف العلوم ما أمكن ذلك         

وضع قوانين خاصة بطلبة الدراسات العليا تمكنهم من أداء مهمـتهم بـشكل أكثـر               
 . فاعلية



 ١٠٧

وبيـنهم  ،  ا واإلدارة من جهـة      االهتمام بتوفير جو من الثقة بين طلبة الدراسات العلي         -٤
 واالهتمام بطالـب الدراسـات العليـا    ،ين المحاضرين والمشرفين من جهة أخرى     بو

 يقوم به والمهام الملقاة على عاتقه بعد تخرجه كجزء من           يوإشعاره بأهمية الدور الذ   
 . النخبة المجتمعية

، والمرحلة الحاليـة  العمل على تطوير برامج الدراسات العليا وزيادة فعاليتها لتتالءم        -٥
 .وتسهم في عملية بناء المجتمع الفلسطيني بصورة اكبر

على ، اعتماد مجموعة من الدراسات التي تعنى بتقييم وتطوير برامج الدراسات العليا           -٦
تهدف هذه الدراسات إلى الوقوف على مواطن الضعف والقـوة          ، أن تتم بشكل دوري   

 العملية للمشكالت التي تعتـرض سـبيل        في برامج الدراسات العليا ، وتقديم الحلول      
 .تحقيق األهداف على أكمل وجه

  
 

  مقترحات عملية لتطبيق توصيات الدراسة
  

  :التوصية األولىمقترحات لتطبيق 
تبادر الجامعة إلى دعوة الهيئات البحثية والدراسات العليا لتشكيل مجلس أعلـى            أن   -١

 البحث العلمي من مؤسسات     يضم جميع المعنيين بعملية   ، للبحث العلمي في فلسطين   
، وعمادات البحث العلمـي والدراسـات العليـا فـي الجامعـات             ،  رسمية وأهلية   

تكون مهمة هـذا المجلـس األساسـية وضـع          ، وشخصيات مهتمة بالبحث العلمي   
ووضع آليات للرقي بالبحث العلمي وربطه      ،  ستراتيجية للبحث العلمي في فلسطين      ا

وكذلك التنسيق بين الجامعـات ومؤسـسات       ، جاالتبالتنمية المجتمعية في شتى الم    
 .وبالذات برامج الدراسات العلياالمجتمع المختلفة 

،  والوزارات األخـرى  بينها وبينالتنسيقالى   العاليوزارة التربية والتعليمتبادر أن   -٢
الجامعات لدراسة واقع البحث العلمي وحاجة هـذه الـوزارات مـن             بينها وبين    و

والسبل الكفيلة بتسخير الطاقة الكامنة في بـرامج الدراسـات          ، الدراسات واألبحاث 
 . العليا لمصلحة البرامج التنموية التي تقوم بها الوزارات

  

 : التوصية الثانيةمقترحات لتطبيق 

 . تخفيض تكلفة الساعة الدراسية ورسوم إعداد أطروحة الماجستير -٣

 . التي تتم فيها الدراسة زيادة عدد األقساط بحيث يتم توزيعها على طول الفترة -٤



 ١٠٨

تقديم القروض الميسرة وتحصيلها من الطلبة بشكل شهري من خالل اتفاقية موقعـة       -٥
  .مع إحدى المؤسسات المالية كالبنك اإلسالمي مثالً

  أسوة من الرسوم الدراسية،   إعفاء الطلبة المتفوقين والحاصلين على درجة االمتياز         -٦
 .بطلبة البكالوريوس

هات المانحة والهيئات الخيرية للقيام بتقديم الدعم لبرامج الدراسـات         التعاون مع الج   -٧
 .جموعة من الطلبةوتبني م، العليا 

 عقد اتفاقيات مشتركة مع مؤسسات معنية بالبحث وأخرى تجاريـة لتبنـي بعـض        -٨
وتكون في صلب عملية البحث والدراسة التـي  ،  البحوث التي تخدم هذه المؤسسات      

ن ضمن هذه المؤسسات الجامعـة نفـسها ووزارات الـسلطة    وم، يقوم بها الطالب   
 .ومؤسسات المجتمع المدني والشركات والمصانع التجارية وغيرهاالفلسطينية ، 

 العلمية المساندة لعمليـة البحـث والتحليـل ،          جتدريب الطلبة على استخدام البرام     -٩
يـرة مقابـل    حيث يدفع الطالب مبالغ كب    ، )spss(وبالذات برنامج تحليل المعلومات     

ويفقد ذلك الطالـب مهـارة      ، قيام احد المختصين بتحليل بيانات دراساتهم من جهة         
كما وقد تعيـق هـذه المـسألة مبـادرة       ، التحليل واستخراج النتائج من جهة أخرى     

 .الباحثين للقيام بأبحاث أخرى نظراً للتكلفة المادية الغير محتملة
 

 

 :التوصية الثالثةمقترحات لتطبيق   

فـي  م كل كلية بتحديد مجموعة الكتب والمراجع والدراسات الواجب توافرهـا            تقو -١٠
وتحديد أماكن تواجدها وتقديم توصـية للقـائمين علـى          ،  والموجودة فعالً   المكتبة  

للبـدء أو   واعتبار ذلـك مـن المتطلبـات األساسـية          ،  رها  يالمكتبة بضرورة توف  
 .لالستمرار في برنامج الدراسات العليا

معلومات يرتبط بشبكة كبيرة من مراكز المعلومـات مـن جامعـات            عمل مركز لل   -١١
والتواصـل معهـا مـن      ،  ومراكز للبحث ودور نشر وغيرها من مصادر المعرفة         

خالل الوسائل المتاحة من البريد العادي واالتصاالت السلكية والالسـلكية وشـبكة            
همـة هـذا   تكـون م ، وحتى االتصال المباشر من خالل تبادل الزيارات      ،  االنترنت  
 :المركز 

 ، عمل بنك للمعلومات   - أ

 ، المعرفة في شتى التخصصات في عالم الحصول على كل ما هو جديد  -  ب



 ١٠٩

 مساعدة الطلبة والباحثين على الحصول على المراجع الالزمـة للدراسـات            -  ت
التي يقومون بها دون تجشم عناء السفر أو غيرها من الطرق التـي تـضني             

ن يقوم المستفيدون من هذا المركـز بـدفع         ويمكن أ ، الباحثين وتعيق عملهم  
 .رسوم تغطي تكاليف جلب مثل هذه المعلومات

وتبرز آخر المستجدات كأخبـار     ،   إصدار مجلة علمية تعنى بشؤون البحث العلمي         -١٢
وكذلك برامج الدراسات العليا والرسائل     ،  مراكز البحث وآخر إصداراتها وأنشطتها      

وعمـل  ، وأولوياتهئح فيما يتعلق بالبحث العلمي      باإلضافة إلى تقديم النصا   ، المجازة
، ز ما فيها من منجـزات     االتحقيقات ونشر المقاالت وأخبار المؤتمرات العلمية وإبر      

 .وإرشاد الباحثين إلى مواقع البحث عن المعلومات عبر الوسائل المختلفة

تدريب الطلبة بشكل عملي على عملية البحث عن المعلومات من خـالل المـصادر      -١٣
وإصدار دليل لذلك ما أمكن سواء أكانت هذه المعلومـات مـن مكتبـة              ،  مختلفة  ال

وما ،   أو كيفية التصفح لشبكة االنترنت       ،الجامعة أو المكتبات في الجامعات األخرى     
وكيفيـة  ، هي المواقع التي يمكن للطالب زيارتها للحصول على تلـك المعلومـات            

 . الحصول عليها

ائل الجامعية والدوريات الموجودة داخـل المكتبـة         عمل دليل خاص بالكتب والرس     -١٤
مع وجود ملخص بـسيط لمـا يحويـه         ، مقسمة بحسب التخصصات ما أمكن ذلك     

األمـر  ، المرجع بحيث يكون هذا الدليل على شكل كتاب أو على برنامج الحاسوب           
إمكانية ى  د، وم الذي يعطي للباحث فرصة أفضل لمعرفة ما هو موجود من الكتب            

وبالذات في ظل محدودية الوقت المتاح نظراً لنظام المكتبة المتبادل          ،  منها  االستفادة  
 .بين الطلبة والطالبات

فتح قسم خاص بالمراجع المحوسبة والمتوفرة علـى اسـطوانات حاسـوب مـع                -١٥
ومثل هذه  ، ضرورة االطالع عليها واعتمادها كمراجع يمكن للباحثين االقتباس منها        

سطوانة واحدة من مجموعة ضخمة     أ لما يمكن أن تحتويه      المكتبة توفر المال والجهد   
 . من الكتب

عمل بطاقات مكتبية خاصة بطلبة الدراسات العليا والسماح بدخولهم المكتبة في أي             -١٦
مع تحديد آلية وأماكن خاصة بتواجدهم في أثناء توقيت الطرف األخر مـن             ،  وقت  

 .الطلبة أو الطالبات
  
  



 ١١٠

 :عةالتوصية الرابمقترحات لتطبيق 

 عقد لقاءات دورية وطارئة مع الطلبة تشرح فيها اإلدارة سياسات الجامعة وأهدافها             -١٧
 .راسيةوتقف على حاجات الطالب وآرائهم في مختلف القضايا الد، 

إشراك الطلبة في وضـع الخطـط الدراسـية وكـذلك فـي البرنـامج ومواعيـد             -١٨
 . المحاضرات

  توفير قاعات خاصة بالمحاضرات    تمييز طلبة الدراسات العليا عن غيرهم من خالل        -١٩
توفير آلية لمراجعـة القبـول والتـسجيل    ، و وتزويدها بالتقنيات التعليمية الالزمة      ،

 .بشكل يجنبهم الوقوف في طوابير مع الطلبة اآلخرين، والدائرة المالية 

تشكيل هيئة ممثلة عن طلبة الدراسات العليا تقوم بتنسيق الحوار مع إدارة الدراسات              -٢٠
والجامعة وتشرف على القيام بمجموعة من األنشطة االجتماعية والتثقيفيـة          ،  ا  العلي

واالتـصال بالجهـات التـي مـن     ، وتهتم بحل المشكالت التي قد تطرأ لدى الطلبة      
 .الممكن أن تدعم الطلبة في النواحي المادية وعملية البحث

ين الجامعـة   تشكيل رابطة لخريجي الدراسات العليا تعمل على استمرار التواصل ب          -٢١
، والطلبة الخريجين والعمل على االستفادة من قدرات هؤالء الطلبة في ميدان البحث           

وتقديم التشجيع لهم لالستمرار في ميدان البحث العلمـي وخدمـة         ، وتطوير قدراتهم 
كما يمكن العمل على االستفادة من األبحاث التي أجراها الطلبـة والعمـل        ،المجتمع

محاولة البحث عـن  ، والقرار ونشر نتائجها ما أمكن ذلك على ترويجها لدى صناع   
فرص عمل لهؤالء الطلبة ضمن اطر الجامعة أو مراكز البحث المختلفة في الداخل             

 .وغيرها من األنشطة، والخارج
  

 :التوصية الخامسةمقترحات لتطبيق 

األمر الـذي  ، عقد حلقات علمية تعمل على عرض ومناقشة آخر التطورات العلمية        -٢٢
 .ثري البحث العلمي وينمي قدرات المحاضرين والباحثيني

إلتاحـة  ،  تخفيف العبء التدريسي عن بعض األساتذة من أعضاء هيئة التـدريس             -٢٣
 .مامهم للقراءة واإلشراف العلميالفرصة أ

 . خضوع برامج ولوائح الدراسات العليا لمعايير تقييمية -٢٤

من حيث التـزامهم بمفـردات        ضرورة تفعيل الرقابة األكاديمية على المحاضرين      -٢٥
 .المساقات التي يدرسونها ، ومدى تحقيق أهداف المقرر



 ١١١

تحدد طبيعة العالقة بين المشرف والطالـب       ، وضع آلية واضحة للمتابعة األكاديمية     -٢٦
ويضع خطوطاً فاصلة بين حدود طلب المساعدة مـن       ، بشكل يقلص هامش االجتهاد   

وما بين توجـه المـشرف      ، الجاهزةقبل الطالب والتسول للحصول على المعلومات       
، نحو استقاللية الطالب واعتماده على نفسه والتقاعس عن تقديم المساعدة المطلوبـة           

كما ينبغي وضع آلية أكثر وضوحاً اللتقاء الطالب بالمشرف، ومتابعة عـدم التـزام    
 .احد الطرفين

برنـامج و  تعيين مشرف لطالب الدراسات العليا منذ المراحل األولـى اللتحاقـه بال          -٢٧
 .جزء من النصاب األكاديمي للمشرفاعتبار ذلك ك

عقد دورات أو لقاءات تربوية للمحاضرين تبصرهم بأحدث األساليب التربويـة و              -٢٨
 .تحثهم على التنويع في أساليب التدريس

تمكنها من دعم بعض المـشاريع      ،   تحديد ميزانية لعمادة الدراسات العليا بالجامعة        -٢٩
 .ريع والحصول على نتائج متميزةحثين لتنفيذ تلك المشاالمقدمة من قبل البا

وفي الدول العربية األخرى    ،  االستفادة من تجارب الباحثين الفلسطينيين في الشتات         -٣٠
 .تعزيزاً لبرامج الدراسات العليا،  توتشجيع التبادل العلمي واستقدام الكفاءا

مة بالبحـث التربـوي     العمل على االتصال والتنسيق بين الجامعات والجهات المهت         -٣١
  .لمنع ازدواجية وتكرار البحوث

 
 :التوصية السادسةمقترحات لتطبيق 

، دراسة دورية للمشكالت التي تواجه طلبة الدراسات العليا في الجامعة اإلسـالمية            -٣٢
 .لمعرفة مدى تأثيرها على الطلبة وتقديم المقترحات للتغلب عليها

 يث البحوث التي قـدمت والكفـاءات  دراسة لمخرجات برامج الدراسات العليا من ح   -٣٣
مـة ذلـك    ءومـدى مال  ، هذه البرامج ودراسة مدى تحقق أهداف     ، التي تم تخريجها  

ودراسة المعوقات التي تحول دون االستفادة من برامج الدراسـات          ، لحاليةللمرحلة ا 
 . وسبل التغيير والتحسين، العليا بشكل أفضل

، مشكالته التي تحتـاج إلـى بحـث      الحتياجات المجتمع الفلسطيني و   مسحية  دراسة   -٣٤
وتخرج الدراسـة بقائمـة    ،وتقدير أهمية كل مشكلة من حيث الحجم ودرجة الحاجة       

وبناء على هذه الدراسة يـتم وضـع        ،  البحوث تألولويات البحث وأهدافه وسياسيا   
 العليـا مـع هـذه       تف بـرامج الدراسـا    مجموعة من اإلجراءات تساهم في تكيي     

 .راستها وتقديم أفضل الحلول لتلبيتهاوتسهم في د، االحتياجات 



 ١١٢

دراسة تقويمية للبرنامج األكاديمي لبرامج الدراسات العليا ، وتكشف عن عناصـر             -٣٥
القوة والضعف في المساقات ، وتعمل على إضافة أو حذف بعض المـواد وتعـديل     

 .بعض المواد األخرى

ر المراجع األساسية   دراسة تقويمية لمقتنيات المكتبة بالجامعة اإلسالمية ، مدى تواف         -٣٦
 . ومقارنة هذه المقتنيات بما هو موجود في الجامعات العالمية، للبرامج المختلفة

دراسة تهدف للكشف عن مصادر تمويل برامج الدراسات العليا في الدول العربيـة              -٣٧
وطبيعـة هـؤالء    ، والكشف من ممولين محتملين من الداخل والخـارج       ، واألجنبية
 .لسبيل األمثل للتعامل معهموا، وخصائصهم، الممولين

دراسة تهدف إلى تحديد الكفاءات العلمية الفلسطينية في ميـادين البحـث العلمـي               -٣٨
وحملة الشهادات العليا ومراكز البحث وتقدير إمكاناتها ، والمواضيع التـي تتركـز             
فيها هذه الكفاءات ، ومواقع انتشارها وتقديم التوصيات بأفضل السبل لالستفادة مـن         

 .لجهودهذه ا

دراسة تهدف إلى تحديد أهم مراكز البحث العلمي في العـالم والمكتبـات العربيـة                -٣٩
واألجنبية ومواقع االنترنت، وتحديد طبيعة المراجع التي تقدمها وأفـضل الطـرق            
للحصول على هذه المراجع ورفع التوصيات بتبادل العالقات لالستفادة مـن هـذه              

 .المراكز والمكتبات والمواقع

قارنة بين برنامج الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية وأخرى في بعض           دراسة م  -٤٠
للوقوف على عناصر التشابه واالخـتالف واالسـتفادة    ، الجامعات العربية واألجنبية  

 .من خبرات اآلخرين

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٣

  : المراجع .١
  المراجع العربية: أوال .٢
نـشر أم أزمـة     النشر العلمي العربي، أزمة     ):"١٩٩٠( صالح خليل،   ، أبو إصبع  .١

 .، مجلة شؤون اجتماعيه، العدد الثامن"بحث

الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية بين الواقع      ):" ٢٠٠٥(،أحمد يوسف ،أبو حلبية  .٢
الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية في ضـوء       "يوم دراسي بعنوان    ،"و الطموح 

  .غزة،الجامعة اإلسالمية،"التحديات المعاصرة
الجامعات والبحث العلمي والتنمية وسياسـات       ): " ١٩٨٩( ، ينناصر الد ، األسد .٣

  .، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، باريس"البحث العلمي
المشكالت الدراسية و النفسية و االجتماعيـة لطلبـة          ):" ١٩٩٠( ، األسود، فايز  .٤

، )غير منـشورة  (رسالة ماجستير " الدراسات العليا بمعهد الخرطوم للغة العربية   
  .معهد الخرطوم الدولي للغة العربية لغير الناطقين بها، السودان

  .، غزة١ط" البحث التربوي عناصره، مناهجه، أدواته ):" ٢٠٠٠(األغا، إحسان  .٥

يـوم دراسـي    ، "تحسين البحث العلمي في قطاع غزة     ):"١٩٩٧(، إحسان، األغا .٦
سـات  جمعيـة البحـوث و الدرا     ، حول البحـث العلمـي و الدراسـات العليـا         

 .بالتعاون مع الجامعة اإلسالمية) بيرسا(التربوية

العالقة بين الدراسات العليا و البحث      ):" ٢٠٠٥(كمالين،و شعث ،عدنان، نشاصيإ .٧
الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية فـي ضـوء        "يوم دراسي بعنوان    ، "العلمي

  .غزة،الجامعة اإلسالمية،"التحديات المعاصرة
مجلـة  " البحث العلمي في اإلدارة وتحديات األولويات       : ")١٩٨٥(، نزيه، األيوبي .٨

  .، الرياض٤٥اإلدارة العامة، اإلدارة العامة، العدد 
، ، وكالـة المطبوعـات    "أصول البحث العلمي ومناهجه   ):" ١٩٨٤( أحمد،  ، بدر .٩

  .الكويت
، دار النهـضة العربيـة،      "مناهج البحث العلمي  ):" ١٩٦٨( عبد الرحمن،   ، بدوي .١٠

  .القاهرة
، "مناهج البحث العلمي أسـس وأسـاليب      ):" ١٩٨٩( عماره وآخرون،   ، حوشبو .١١

  . األردن، مكتبة المنار



 ١١٤

اقتصاديات البحث والتطـوير فـي الـوطن        ): "١٩٨٥(، عمر عبد الحي  ، البيلي .١٢
  .، الرياض٤٥مجلة اإلدارة العامة، العدد " العربي

بويـة  دراسة لـبعض المـشكالت التر      ):" ١٩٨٩( ، حنا، وبدير محمد  ، تودري .١٣
، مجلة كلية التربية، جامعة     "لطالب الدبلوم العام بكلية التربية، جامعة المنصورة        

 .المنصورة، العدد العاشر

دراسـة  " الجامعات الفلسطينية بين الواقع و المتوقع     ):" ١٩٨٦( ،علي، الجرباوي .١٤
  .جمعية الدراسات العربية، تحليلية ناقدة

مدى التالؤم بين خريجي التعلـيم      "):٢٠٠٤( ، دارين، محمود و الفي  ، الجعفري .١٥
معهـد أبحـاث الـسياسات      " العالي الفلسطيني و متطلبات سوق العمل الفلسطيني      

  ).ماس(الفلسطيني 
، دار الرشـيد،    " التعليم والتنمية واالقتـصاد   ): "١٩٨١( ،جميل مصدق ، الحبيب .١٦

  .العراق
لتربويـة  دراسة ميدانية لبعض المشكالت ا    ):" ١٩٨٩(، الحربي، عليان عيد حامد    .١٧

رسالة ماجـستير  " لطالب الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة     
  . جمهورية مصر العربية–، كلية التربية، جامعة األزهر "غير منشورة "

يوم دراسي بعنوان   ،"التقييم الذاتي لبرامج الدراسات العليا    ):" ٢٠٠٥(،داود، حلس .١٨
الجامعـة  ،"طينية في ضوء التحديات المعاصـرة     الدراسات العليا بالجامعات الفلس   "

  . غزة،اإلسالمية
مشكالت طلبة الدراسـات العليـا فـي الجامعـة          ):"١٩٩٤(، حوامدة، باسم على   .١٩

  .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية" األردنية 
يـوم  ، "أهداف الدراسات العليا بالجامعات الفلـسطينية     ):" ٢٠٠٥(،عليان، الحولي .٢٠

الدراسات العليا بالجامعات الفلـسطينية فـي ضـوء التحـديات           "نوان  دراسي بع 
 . غزة،الجامعة اإلسالمية،"المعاصرة

ورشـة عمـل    ، "حول تمويل التعليم العالي الفلـسطيني     ):"٢٠٠١(عليان،الحولي .٢١
  ".التعليم العالي في فلسطين بين الواقع و الطموح"بعنوان

 .م٢٠٠٤،غزة،ةالجامعة اإلسالمي، خطة عمادة الدراسات العليا .٢٢



 ١١٥

المـؤتمر  " (البحث العلمي في األقطار العربيـة    ) "١٩٨٩( ، محمد عثمان ، خضر .٢٣
الرابع للوزراء والمسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي،           

  .دمشق، )اتحاد مجالس البحث العلمي
اتنـا  الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية و تطلع      ):"١٩٩٧(، عامر، الخطيب .٢٤

جمعية البحوث و   ، يوم دراسي حول البحث العلمي و الدراسات العليا       ، "المستقبلية
  .بالتعاون مع الجامعة اإلسالمية) بيرسا(الدراسات التربوية

  .بحوث نفسية و تربوية، دار النهضة العربية، بيروت): ١٩٨١(، خير اهللا، سيد .٢٥
 نـدوة تهيئـة اإلنـسان    ،"العلم والطاء العلمـي  ):"١٩٨٥( أسامه أمين،   ، الخولي .٢٦

  .مركز دراسات الوحدة العربية، عمان، العربي للعطاء العلمي
فلسطين و جهاد الفلسطينيين في معركة الحيـاة و         ):"١٩٥٩(،محمد نمرة ، دروزة .٢٧

 .القاهرة"الموت ضد بريطانيا و الصهيونية العالمية

 .م١٩٩٥،غزة،الجامعة اإلسالمية، دليل الجامعة اإلسالمية .٢٨

 .٢٠٠٢، غزة، األقصىدليل جامعة .٢٩

 .م٢٠٠١،غزة،الجامعة اإلسالمية، دليل الدراسات العليا .٣٠

 .م١٩٩٩،غزة،الجامعة اإلسالمية، دليل الطالب .٣١

  ٢٦مرجع سابق، ص) ١٩٨٩( حسين عبد الحميد ،، رشوان .٣٢
، مركـز   "العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي     ):" ١٩٧٩( أنطوان،  ، زحالن .٣٣

  .وتدراسات الوحدة العربية، بير
مدى مواكبة برنامج الدراسات العليـا فـي فلـسطين      ):" ٢٠٠٥(،شحاتة، زعرب .٣٤

الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية فـي      "يوم دراسي بعنوان    ، "لحاجة المجتمع 
 .غزة،الجامعة اإلسالمية،"ضوء التحديات المعاصرة

يوم دراسي حول   ، "معوقات البحث العلمي في فلسطين    ):"١٩٩٧(، جميل، سرحان .٣٥
) بيرسـا (جمعية البحوث و الدراسات التربويـة     ، البحث العلمي و الدراسات العليا    
  .بالتعاون مع الجامعة اإلسالمية

  .مكتبة الفالح" أساليب البحث العلمي):" ١٩٨٢( ،محمد وآخرون، السرياقوس .٣٦
الـدليل  ، وزارة التعليم العـالي و البحـث العلمـي        ، السلطة الوطنية الفلسطينية   .٣٧

 )٢٠٠٠/٢٠٠١ات التعليم الفلسطيني مؤسس، اإلحصائي

  ).٧٢(٦الوحدة، ، "إشكالية البحث العلمي والهدف القومي):" ١٩٩٠(، سليم، نبيل .٣٨



 ١١٦

الدراسات العليا في الجامعات العربيـة حتـى عـام          ):" ١٩٩٤(، سنقر، صالحة  .٣٩
  .، مجلة اتحاد الجامعات العربية، عدد خاص)٢٠٠٠(

نـدوة  "(لمي في الوطن العربـي      معوقات البحث الع  )  "١٩٨٩( صالحه،  ، سنقر .٤٠
  )عضو هيئة التدريس في الجامعات العربية 

  .القدس،الملتقى الفكري العربي، "دور البحوث في التنمية):"١٩٩٥(،مفيد،الشامي .٤١
الجامعـة  ، مجلة الجودة في التعليم العالي، العـدد األول       ، )٢٠٠٤( محمد،، شبير .٤٢

  .غزة،اإلسالمية
مشكالت طلبـة الدراسـات العليـا بجامعـة         ، ) ١٩٩٣(، محمد خليفة ، الشريدة .٤٣

جامعـة  ، رسالة ماجستير غير منـشورة    ، اليرموك و عالقتها ببعض المتغيرات    
  .  ٨ص، اربد، اليرموك

مركـز  ،"مجلس التعليم العالي و الجامعـات الفلـسطينية       ):"١٩٩٤(،منذر،صالح .٤٤
 .نابلس،)٩(موجز،البحوث و الدراسات الفلسطينية

تقويم الدراسات العليا بجامعـة صـنعاء مـن         ) ١٩٩٨(محمد و اخرون  ،الصوفي .٤٥
، مجلة اتحـاد الجامعـات العربيـة      ، وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس و الطلبة      

  .االردن،عمان،٣٣ع
التنمية وآفاق البحث العلمـي فـي دول         ) "١٩٨٩( محمد عوض اهللا،    ، الطاهر .٤٦

، مجلس النـشر  ١٠ السنة ٣٨المجلة العربية للعلوم اإلنسانية العدد  ، "العالم الثالث 
  .العلمي

دراسة لبعض مشكالت طلبة جامعات دولة فلسطين فـي         ):"١٩٩٥(،فؤاد، العاجز .٤٧
 .السودان،رسالة دكتوراه، "ضوء ظروف االحتالل

المشكالت الدراسية لدى طالب الدراسـات     ):" ١٩٩٨( ، فؤاد و آخرون  ، العاجز .٤٨
يـاس النفـسي و     ، مجلـة التقـويم و الق      "العليا في كليات التربية بمحافظة غزة       

  .التربوي، العدد الثاني عشر
المشكالت التي تواجه الدراسات العليـا      ):"٢٠٠٥(، و جميل نشوان  ،فؤاد، العاجز .٤٩

الدراسـات العليـا بالجامعـات      "يوم دراسي بعنـوان     ، "في الجامعات الفلسطينية  
 .غزة،الجامعة اإلسالمية،"الفلسطينية في ضوء التحديات المعاصرة

 .بيروت، دار العلم للماليين، "علم النفس التربوي ):" ١٩٨٣(، عاقل، فاخر  .٥٠
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المـؤتمر الرابـع    ،" البحث العلمي في العلوم اإلنسانية     ): "١٩٨٩( ،فاخر، عاقل .٥١
، للوزراء والمسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمـي فـي الـوطن العربـي           

  ٠دمشق
لعلمية و التربويـة    المرتكزات ا ، ) ١٩٩٧( سعيد  ،سدي واأل ،إبراهيم  ، عبد القادر  .٥٢

واالجتماعية للصرح الجامعي كما يراها طلبة الدراسـات العليـا فـي جامعـة              
 .٣٢عدد ، مجلة اتحاد الجامعات العربية، البصرة

تقويم الدراسات العليا بجامعة الملك سـعود مـن         ):" ١٩٩١(، عبد المنيع، محمد   .٥٣
 . ٣الثالث، عدد مجلة جامعة الملك سعود،المجلد " خالل بعض السجالت الطالبية 

  .، دار اآلفاق، بيروت"الوعي العلمي): " ١٩٨٢( ، سمير، عبده .٥٤
، ، دار الفكر العربـي    " مشكالت المجتمع   التربية و ):" ١٩٨٠(، ، عبد الغنى  عبود .٥٥

  .القاهرة
مشكالت طلبة الدراسات العليـا فـي جامعـات الـضفة         ):"٢٠٠٠(،سليم، عثمان .٥٦

 .نابلس، رسالة ماجستير، "الغربية

الدراسات العليا فـي كليـة التربيـة بـين الواقـع و            ):" ٢٠٠٥(، محمد ،عسقول .٥٧
الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية في ضـوء       "يوم دراسي بعنوان    ، "الطموح

  .غزة،الجامعة اإلسالمية،"التحديات المعاصرة
، "دور األستاذ الجامعي في ظل تكنولوجيـا التعلـيم        ):"٢٠٠٤( محمد ، ، عسقول .٥٨

  .غزة،الجامعة اإلسالمية، التعليم العالي، العدد األولمجلة الجودة في 
الرسائل العلمية و التربوية في الجامعات الفلسطينية بـين     ):" ٢٠٠٥(،عزو، عفانة .٥٩

الدراسـات العليـا بالجامعـات      "يوم دراسي بعنوان    ، "الواقع و تطلعات المستقبل   
  .غزة،الجامعة اإلسالمية،"الفلسطينية في ضوء التحديات المعاصرة

أهمية البحث العلمي وتنظيمـه وربطـه بخطـة          ):" ١٩٧١( ، انطانيوس، عقل .٦٠
  .دمشق، ، مطبعة دمشق"التنمية االقتصادية واالجتماعية

بحـث مقـدم   " الدراسات العليا األزمة و األمل ):" ١٩٧٨(، على، سعيد إسماعيل  .٦١
 )١٦-١٤(للمؤتمر القومي لتطوير التعليم المنعقد في جامعة القـاهرة مـا بـين              

  .يوليو
 تطوير نظم الدراسات العليـا و حـدودها فـي ضـوء             ):"١٩٩٨(،خالد،العمري .٦٢

 .٢٣عدد،مجلة اتحاد الجامعات العربية، "ضرورات التقدم و التنمية في العالم
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، مؤسـسة شـباب الجامعـة،       "مناهج البحـث  ):" ١٩٨٤( غازي حسن،   ، عناية .٦٣
  .اإلسكندرية

، "العليا في الجامعات الفلـسطينية    تكامل برامج الدراسات    ):" ٢٠٠٥(،خليل، عودة .٦٤
الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية في ضـوء التحـديات         "يوم دراسي بعنوان    

 .غزة،الجامعة اإلسالمية،"المعاصرة

مشكالت طالب الدراسات العليا بكليات التربية      ):" ١٩٨٢(، عودة، محمد صبري   .٦٥
ـ   "و أثرها على العجز في أعضاء هيئة التدريس          ر منـشورة، كليـة     ، رسالة غي

 .جمهورية مصر العربية، التربية، جامعة األزهر

مـشاكل الباحـث    : التعليم العالي والبحـث العلمـي     ):"١٩٩٠(،  عوض، عادل  .٦٦
 ).٧٢ (٦الوحدة، ، "العربي

واقع و آفاق برامج الدراسات العليـا بكليـة         ):" ٢٠٠٥(و آخرون ،محمد، عوض .٦٧
 بالجامعات الفلسطينية فـي ضـوء    الدراسات العليا "يوم دراسي بعنوان    ، "الهندسة

  .غزة،الجامعة اإلسالمية،"التحديات المعاصرة
المـشكالت الدراسـية و الشخـصية و        ):"١٩٨٥(، الغنيم، عبد العزيـز غـانم      .٦٨

االجتماعية لطالب المرحلة األولى و طالب الدراسـات العليـا الكـويتيين فـي              
تربوية، تـونس، المجلـد     ، المجلة العربية للبحوث ال    "الواليات المتحدة األمريكية    
  .الخامس، العدد األول، يناير

، مركز دراسـات    " نحو مفهوم أفضل للتنمية     ): " ١٩٨٩( ،علي خليفة ، الكواري .٦٩
  .الوحدة العربية، بيروت

الرضا عن الدراسة في برنامج الدراسـات العليـا       ):" ١٩٩٨(، الل، زكريا يحيى   .٧٠
، مجلة اتحـاد  "السعودية من وجهة نظر الطالب و الطالبات في بعض الجامعات        

  .م١٩٩٩، يناير ٣٥الجامعات العربية، العدد 
دور الجامعات في عمليـة التنميـة و        ):" ٢٠٠٤(،فدوى و صالح عدامة   ، اللبدي .٧١

الدراسـات العليـا فـي الجامعـات        "ندوة علميـة بعنـوان      ، "التقدم االجتماعي 
  .اليمن،جامعة عدن،"العربية

طوير الدراسات العليا و الجامعات المصرية      ت):" ١٩٨٨(، المجلس القومي للتعليم   .٧٢
 . ، مجلة دراسات تربوية، المجلد الثالث، الجزء الحادي عشر"
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سلسلة تقارير مجلـس الـشورى، لجنـة        ):" ١٩٩٢(،  مجلس الشورى المصري   .٧٣
 .، مؤسسة دار الشعب، القاهرة)١(الخدمات، تقرير رقم 

مسئولياته فـي تنميـة دول      التعليم العالي و  ):" ١٩٨٥(، مرسي، محمد عبد العليم    .٧٤
دراسة تحليلية تربوية ألعمال الندوة الفكرية األولـى لرؤسـاء          ، "الخليج العربي 

  .الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ومديري الجامعات الخليجية
التنسيق بين مراكز البحوث في البالد      ):" ١٩٨٦(المركز العربي للدراسات األمنية    .٧٥

 .، الخطة األمنية الوقائية العربية، الرياض)علمية الثانيةالندوة ال"( العربية

، "إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العـالي     ):"٢٠٠٤( احمد،، المشهراوي .٧٦
 .غزة،الجامعة اإلسالمية، مجلة الجودة في التعليم العالي، العدد األول

 ما بعـد    العوامل المفسرة لتأخر إنجاز بحوث    ):" ٢٠٠٠(، زين الدين ، مصمودى .٧٧
، جامعـة  " كما يعبر عنها الطلبة     –ماجستير، دكتوراه   –التخرج األولى، و الثانية     

  .Goggle. Com. قسطنطينية، الجزائر
المجلـد الثـاني و     " لسان العرب ):" ١٩٩٠( ، أبي الفضل جمال الدين   ، المصري .٧٨

  . بيروت، دار الفكر، الرابع عشر
البحث العلمي بـين    ):" ١٩٩٦ (،النبهان ، موسى ، وأبو حسان ، زيدون ممدوح         .٧٩

  . ، بيروت)٢١٢ (١٩،المستقبل العربي، "الضرورة اإلنسانية والحصانة القومية
الصعوبات التي تواجه طلبة الدراسـات    ، ) ١٩٩٣(عليوي محمد   ، الوردي زكي    .٨٠

رسـالة  ، العليا في مجال الخدمة المكتبية دراسة حالة مكتبات جامعـة البـصرة           
 .٥٨-٣٦ص ، ٤عدد ، ٢٨، جامعات العربيمجلة اتحاد ال، المكتبة

ملخص إحصائي لبيانات التعلـيم العـالي فـي         ):٢٠٠٥(وزارة التربية و التعليم    .٨١
  . فلسطين، رام اهللا، وزارة التربية و التعليم، ٢٠٠٥-٢٠٠٤فلسطين للعام 

واقع التعلـيم العـالي فـي فلـسطين أرقـام و            ، وزارة التربية و التعليم العالي      .٨٢
  .٢٠٠٣، إحصاءات

اسـتثمار  :برامج الدراسات العليا بالجامعات الفلـسطينية  ):" ٢٠٠٥(،سمير، ياسين .٨٣
الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية في ضـوء      "يوم دراسي بعنوان    ، "المستقبل  

  . غزة،الجامعة اإلسالمية،"التحديات المعاصرة
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  المالحق
  )١(الملحق 

  .االستبانة في صورتها األولية
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  حفظه اهللا:                                           األخ الدكتور

  السالم عليكم و رمحة ا و بركاته
راء دراسة حول مشكالت طلبة الدراسات العليـا فـي الجامعـة اإلسـالمية        يقوم الباحث بإج  

 التربيـة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصول التربيـة مـن كليـة               
بالجامعة اإلسالمية ، و تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المشكالت التي تواجـه طلبـة                

  .الدراسات العليا في الجامعة

 بتمعن و الحكم على مناسبتها و عدم مناسـبتها و انتمائهـا             االستبانةءة فقرات هذه    أرجو قرا 
  .للمجال و عدم انتمائها له و إجراء أي تعديالت ترونها مناسبة

  شاكراً لكم حسن تعاونكم
  البيانات الشخصية

  
    أنثى                       ذكر:  الجنس-١
  علمية                         إنسانية   :  الكلية-٢
   الهندسة           اآلدابالتربية          الشريعة      أصول الدين       :  اسم الكلية-٣ 

   التجارة                  العلوم                       
       فأكثر             %٩٠         ٨٩،٩-%٨٠%          ٨٠     أقل من :  المعدل الدراسي-٤
                غير متفرغ         متفرغ            :         العمل-٥

    الباحث                                                                               

  إياد زكي عقل
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  المشكالت األكاديمية: المجال األول
  انتماؤها للمجال  مناسبة الفقرة

  الرقم
  
  الفقرة

  غير   مناسبة
  مناسبة

  غير   منتمية
  منتمية

          .  التي يعاني منها المجتمع و تحتاج إلى الدراسةقضايا وجود قوائم بالندرة  ١
          .ضعف توظيف نتائج األبحاث في التطوير و التحسين  ٢
          .ضعف االنسجام بين كم لمادة و الفترة الزمنية المخصصة لها  ٣
          . الدراسية في أكثر من مادةساقاتات المالتكرار في بعض مفرد  ٤
          .قلة التوازن بين الجانب النظري و التطبيقي للمواد الدراسية  ٥
          .الواجبات البيتية التي يكلف بها الطالبكثرة   ٦
          .ندرة الحلقات العلمية  لألساتذة المتخصصين  ٧
          .شرحاعتماد بعض المحاضرين على الطرق التقليدية في ال  ٨
          .قصور  أداء بعض المحاضرين أكاديمياً  ٩

          .إعراض بعض أعضاء هيئة التدريس عن تقديم المساعدة للطلبة  ١٠
          .ضعف التعاون بين مشرف الدراسات العليا و الطلبة  ١١
          .ندرة  اللقاءات المكتبية بين الطالب و المحاضر  ١٢
          .يد من طلبة الدراسات العلياضعف المستوى الدراسي لدى العد  ١٣
          . المراجع في مجال التخصص الرسائل العلمية و الدوريات ومحدودية  ١٤
          .فتور أفراد عينات الدراسة في التعاون مع الباحثين  ١٥

  
  املشكالت اإلدارية: ثانياً

  انتماؤها للمجال  مناسبة الفقرة
الر
  قم

  
  غير  مناسبة  الفقرة

   مناسبة
  غير  يةمنتم

   منتمية
          .عدم وجود دليل إرشادي يوضح للطالب مسيرته األكاديمية  ١
          .غزة محافظات ندرة  وجود مراكز البحث العلمي في  ٢
          . قلة عدد األساتذة المؤهلين لإلشراف على أطروحات الماجستير  ٣
          .إغفال إشراك الطالب في تحديد وقت المحاضرات و االمتحانات  ٤
          . الدراسيةطرح بعض المساقات لمرة واحدة في السنة  ٥
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          . من بعض الموظفين في الجامعةضعف التعاون  ٦
          .  في الجامعةه و دوام الطالبصعوبة التنسيق بين عمل  ٧
          . عدم السماح بتصوير رسائل الماجستير بحرية  ٨
          . المكتبةقيميضعف كفاءة بعض   ٩
          . لتسهيل مهمته في البحثما يلزمهرة في إعطاء الطالب فتور اإلدا  ١٠
          .عدم السماح باستعارة الدوريات من المكتبة  ١١
          .ل الماجستير و الدكتوراهئافتقار المكتبة لدليل حديث لعناوين رسا  ١٢
          .صعوبة االتصال باألساتذة المتخصصين لتحكيم أدوات الدراسة  ١٣
على موافقات الجهات الرسمية لجمع البيانات المتعلقة صعوبة الحصول   ١٤

  .بالبحث
        

          .   في تسهيل تطبيق أدوات البحثالمسئولينقلة تعاون بعض   ١٥
          .عدم توفر القاعات الدراسية المالئمة لطلبة الماجستير  ١٦
          .ضعف التزام بعض المدرسين بمواعيد المحاضرات  ١٧

  
  كالت االجتماعية و االقتصاديةالمش :المجال الثالث

  انتماؤها للمجال  مناسبة الفقرة
الر
  قم

  
غير   مناسبة  الفقرة

  مناسبة
غير   منتمية

  منتمية
          .ضعف االهتمام بالمشكالت االجتماعية التي يعاني منها بعض الطلبة  ١
          .قلة مراعاة خصائص التعامل مع طلبة الماجستير من قبل اإلدارة  ٢
          لمشاركة في األنشطة االجتماعية في الجامعةندرة ا  ٣
          .ارتفاع األقساط الجامعية للدراسات العليا  ٤
          .ارتفاع أثمان الكتب و المراجع  ٥
          .ارتفاع تكاليف إعداد أطروحة الماجستير  ٦
          .ندرة الدعم المادي من جانب الجامعة لطلبة الدراسات العليا  ٧
          .باعة األبحاثارتفاع تكلفة ط  ٨
          . و ترجمتهاارتفاع تكلفة إحضار الدراسات السابقة األجنبية من الخارج  ٩
          .ندرة المنح التشجيعية للمتفوقين  ١٠
          .قلة العائد المادي الناتج عن الحصول على درجة الماجستير  ١١
          .وجود التزامات أسرية متعددة و متنوعة  ١٢



 ١٢٤

  
  املشكالت النفسية: اال الرابع

  انتماؤها للمجال  مناسبة الفقرة
الر
  قم

  
  غير   مناسبة  الفقرة

  مناسبة
  غير   منتمية

  منتمية
          .الخوف من عدم استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير  ١
          .القلق عند اقتراب موعد مناقشة أطروحة الماجستير  ٢
          . الماجستيرضعف الدافعية للدراسة بعد القبول في  ٣
          .ضعف الدافعية للدراسة بعد النجاح في المساقات النظرية  ٤
          .عدم مراعاة بعض المحاضرين لمشاعر الطلبة  ٥
          .عدم إتاحة الفرصة للتعبير عن الذات من قبل بعض المحاضرين  ٦
          .الشعور بسرعة نسيان المعلومات و األفكار  ٧
          .المناسب للدراسةالشعور بضعف التركيز   ٨
          .الضغط النفسي الناجم عن األوضاع السياسية و الوضع األمني  ٩
          الماجستير  كثرة الحاصلين على درجة لندرة فرص العمل والقلق من المستقبل  ١٠
          .قلة مراعاة خصائص التعامل مع طلبة الماجستير من قبل بعض المحاضرين  ١١
          .وضع الدراسي داخل الجامعةصعوبة التكيف مع ال  ١٢

  
  ما سبل التغلب على هذه املشكالت من وجهة نظرك ؟

١ - ...............................................................   
٢ - ...............................................................   
٣ -.......................................  ........................  
٤ - ...............................................................   
٥ - ...............................................................  
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  )٢(الملحق 
 .االستبانة في صورتها النهائية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  أخيت الطالبة  ، أخي الطالب  

  السالم عليكم و رمحة ا و بركاته
يقوم الباحث بإجراء دراسة حول مشكالت طلبة الدراسات العليـا فـي الجامعـة اإلسـالمية          

 التربيـة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصول التربيـة مـن كليـة               
تي تواجـه طلبـة     بالجامعة اإلسالمية ، و تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المشكالت ال           

  .الدراسات العليا في الجامعة

 بتمعن و اإلجابة عن الفقرات بوضـع        االستبانة الزمالء قراءة فقرات هذه      اإلخوة من   أرجو
 في المكان المناسب ، علماً بأن استجاباتكم تشكل المرتكز األساسي في نجاح هـذه      xإشارة  

  . الدراسات العلياالدراسة و الخروج بما يفيد العملية التربوية و برنامج

  شاكراً لكم حسن تعاونكم
  البيانات الشخصية

  
        أنثى                ذكر    : الجنس-١
     علمية                  إنسانية   :     الكلية-٢
       الهندسة          اآلدابية   الترب        الشريعة     أصول الدين     :  اسم الكلية-٣ 

                التجارة     العل                       
  فأكثر                  %٩٠            ٨٩،٩-%٨٠ %       ٨٠أقل من :       المعدل الدراسي -٤
   غير متفرغ            متفرغ    :       التفرغ للدراسة -٥

    الباحث                                                                               

  ل عقزكي إياد                                                                              
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  المشكالت األكاديمية: المجال األول

  الرقم
  

  الفقرة
مشكلة 
بدرجة 
كبيرة 

  جداً

مشكلة 
بدرجة 
  كبيرة

مشكلة 
بدرجة 
  متوسطة

مشكلة 
بدرجة 
  قليلة

مشكلة 
بدرجة 
قليلة 
  جداً

             التي يعاني منها المجتمع و تحتاج إلى الدراسةقضايا وجود قوائم بالندرة  ١
            .ضعف االنسجام بين كم لمادة و الفترة الزمنية المخصصة لها  ٣
            . الدراسية في أكثر من مادةساقاتالتكرار في بعض مفردات الم  ٤
            .لنظري و التطبيقي للمواد الدراسيةقلة التوازن بين الجانب ا  ٥
            .الواجبات البيتية التي يكلف بها الطالبكثرة   ٦
            .ندرة الحلقات العلمية  لألساتذة المتخصصين  ٧
            .اعتماد بعض المحاضرين على الطرق التقليدية في الشرح  ٨
            .قصور  أداء بعض المحاضرين أكاديمياً  ٩
            .ض أعضاء هيئة التدريس عن تقديم المساعدة للطلبةإعراض بع  ١٠
            .ضعف التعاون بين مشرف الدراسات العليا و الطلبة  ١١
            .ندرة  اللقاءات المكتبية بين الطالب و المحاضر  ١٢
            .ضعف المستوى الدراسي لدى العديد من طلبة الدراسات العليا  ١٣
            . المراجع في مجال التخصصو الدوريات و الرسائل العلمية محدودية  ١٤
            .فتور أفراد عينات الدراسة في التعاون مع الباحثين  ١٥

  
  املشكالت اإلدارية: ثانياً

الر
  قم

  
  الفقرة

مشكلة 
بدرجة 
كبيرة 

  جداً

مشكلة 
بدرجة 
  كبيرة

مشكلة 
بدرجة 
  متوسطة

مشكلة 
بدرجة 
  قليلة

مشكلة 
بدرجة 
قليلة 
  جداً

            .نتائج األبحاث في التطوير و التحسينضعف توظيف   ١

            .عدم وجود دليل إرشادي يوضح للطالب مسيرته األكاديمية  ٢

            .غزة محافظات ندرة  وجود مراكز البحث العلمي في  ٣

            . قلة عدد األساتذة المؤهلين لإلشراف على أطروحات الماجستير  ٤
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            .تحديد وقت المحاضرات و االمتحاناتعدم منح الطالب فرصة المشاركة في   ٥

            . الدراسيةطرح بعض المساقات لمرة واحدة في السنة  ٦

            . مع طلبة الدراسات العليا بعض الموظفين في الجامعةتعاونضعف   ٧

            .  في الجامعةه و دوام الطالبصعوبة التنسيق بين عمل  ٨

            . المكتبةالقائمين علىضعف كفاءة بعض   ٩

            . لتسهيل مهمته في البحثما يلزمهفتور اإلدارة في إعطاء الطالب   ١٠

            .ل الماجستير و الدكتوراهئافتقار المكتبة لدليل حديث لعناوين رسا  ١١

            .صعوبة االتصال باألساتذة المتخصصين لتحكيم أدوات الدراسة  ١٢

            .ة لجمع البيانات المتعلقة بالبحثصعوبة الحصول على موافقات الجهات الرسمي  ١٣

            .   في تسهيل تطبيق أدوات البحثالمسئولينقلة تعاون بعض   ١٤

            .عدم توفر القاعات الدراسية المالئمة لطلبة الماجستير  ١٥

            .مواعيد المحاضراتعن  بعض المدرسين تأخير  ١٦
  ديةالمشكالت االجتماعية و االقتصا :المجال الثالث

الر
  قم

  
  الفقرة

مشكلة 
بدرجة 
كبيرة 

  جداً

مشكلة 
بدرجة 
  كبيرة

مشكلة 
بدرجة 
  متوسطة

مشكلة 
بدرجة 
  قليلة

مشكلة 
بدرجة 
قليلة 
  جداً

            .ضعف االهتمام بالمشكالت االجتماعية التي يعاني منها بعض الطلبة  ١

            .قلة مراعاة خصائص التعامل مع طلبة الماجستير من قبل اإلدارة  ٢
            .ارتفاع األقساط الجامعية للدراسات العليا  ٣

            .ارتفاع أثمان الكتب و المراجع  ٤

            .ارتفاع تكاليف إعداد أطروحة الماجستير  ٥
            .ندرة الدعم المادي من جانب الجامعة لطلبة الدراسات العليا  ٦

            .و ترجمتها ارتفاع تكلفة إحضار الدراسات السابقة األجنبية من الخارج  ٧

            .ندرة المنح التشجيعية للمتفوقين  ٨

            .قلة العائد المادي الناتج عن الحصول على درجة الماجستير  ٩
            .وجود التزامات أسرية متعددة و متنوعة  ١٠
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  المشكالت النفسية: المجال الرابع

  
الر
  قم

  
  الفقرة

مشكلة 
بدرجة 
كبيرة 

  جداً

مشكلة 
بدرجة 
  كبيرة

كلة مش
بدرجة 
  متوسطة

مشكلة 
بدرجة 
  قليلة

مشكلة 
بدرجة 
قليلة 
  جداً

            .الخوف من عدم استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير  ١
            .القلق عند اقتراب موعد مناقشة أطروحة الماجستير  ٢

            .ضعف الدافعية للدراسة بعد القبول في الماجستير  ٣

            .عد النجاح في المساقات النظريةضعف الدافعية للدراسة ب  ٤
            .عدم مراعاة بعض المحاضرين لمشاعر الطلبة  ٥

            .عدم إتاحة الفرصة للتعبير عن الذات من قبل بعض المحاضرين  ٦

            .الشعور بسرعة نسيان المعلومات و األفكار  ٧

            .الشعور بضعف التركيز المناسب للدراسة  ٨
            . الناجم عن األوضاع السياسية و الوضع األمنيالضغط النفسي  ٩

            الماجستير  كثرة الحاصلين على درجة لندرة فرص العمل والقلق من المستقبل  ١٠

قلة مراعاة خصائص التعامل مع طلبة الماجستير من قبل بعض   ١١
  .المحاضرين

          

            .صعوبة التكيف مع الوضع الدراسي داخل الجامعة  ١٢

  
  ما سبل التغلب على هذه املشكالت من وجهة نظرك ؟

١ - ...............................................................   
٢ - ...............................................................   
٣ - ...............................................................   
٤ -...  ............................................................  
٥ -...............................................................   
٦ -  ...............................................................  
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  )٣(الملحق 
  

  قائمة بأسماء المحكمين ألداة الدراسة
  
  

  الجامعة  المحكم  مسلسل

  الجامعة اإلسالمية بغزة  أحمد أبو حلبية. د   .١

 الجامعة اإلسالمية بغزة  محمود أبو دف.  د   .٢

 الجامعة اإلسالمية بغزة  حمدان الصوفي.  د   .٣

 الجامعة اإلسالمية بغزة  عاطف األغا.  د   .٤

 الجامعة اإلسالمية بغزة  نبيل دخان.  د   .٥

  جامعة األقصى  محمد عسلية.  د   .٦

  جامعة األقصى عايدة صالح.  د   .٧
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  ) ٤(الملحق 

  أداة جمع المعلومات حول سبل التغلب على المشكالت من وجهة نظر هيئة التدريس
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  حفظه اهللا:                                           األخ الدكتور
  السالم عليكم و رمحة ا و بركاته

إجراء دراسة حول مشكالت طلبة الدراسات العليـا فـي الجامعـة اإلسـالمية        يقوم الباحث ب  
 التربيـة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصول التربيـة مـن كليـة               

التي توصـل   التي تواجه طلبة الدراسات العليا      و هذه هي أهم المشكالت      بالجامعة اإلسالمية ،  
  . إليها مبينة في الجدول

ببرنـامج  هيئـة التـدريس   فـي  أعضاء ك كممن وجهة نظريها سبل التغلب عل  حديد  تأرجو  
  .الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية

  شاكرًا لكم حسن تعاونكم
   إیاد زكي عقل:الطالب

  شيوعاً مرتبة بحسب المجاالت التي تواجه طلبة الدراسات العلياجدول يوضح أكثر المشكالت

  رتيبت  نسبة  متوسط  الفقرة  المجال
  1  78  3.90  . التي يعاني منها المجتمع و تحتاج إلى الدراسةقضايا وجود قوائم بالندرة

  2  76.2  3.81  .اعتماد بعض المحاضرين على الطرق التقليدية في الشرح
  

  األكاديمي
  3  76  3.80  .ندرة الحلقات العلمية  لألساتذة المتخصصين

  1 81.6  4.08  .غزة محافظات فيندرة  وجود مراكز البحث العلمي 

 2 81.4  4.07  .ضعف توظيف نتائج األبحاث في التطوير و التحسين

  

  اإلداري

  3 73.4  3.67  . الدراسيةطرح بعض المساقات لمرة واحدة في السنة

االجتماعي   1 88.8  4.44  .ارتفاع تكاليف إعداد أطروحة الماجستير
 2 87.8  4.39  . و ترجمتهابقة األجنبية من الخارجارتفاع تكلفة إحضار الدراسات الساو 
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 3 86.8  4.34  .ارتفاع األقساط الجامعية للدراسات العليا  االقتصادي

 1 78.4  3.92  .الضغط النفسي الناجم عن األوضاع السياسية و الوضع األمني

 2 77.4  3.87  .الماجستير كثرة الحاصلين على درجة لندرة فرص العمل والقلق من المستقبل

  

  النفسي
  3 71.2  3.56  .القلق عند اقتراب موعد مناقشة أطروحة الماجستير

  
The study problems which face the post-graduate students in 
the Islamic University of Gaza and the ways to overcome it. 

Done by: 
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Supervised by: 
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Abstract 
 

This study aimed at identifying the problems which face the post-
graduate students in the Islamic University of Gaza, suggesting ways to 
overcome it, and comparing the student's problems on the basis of sex, 
college and work. 
The study sample was applied on (105) students. This sample was 
chosen randomly from the original study society which was (156) 
students. 

          The researcher used the analytical descriptive approach 
through applying a special questionnaire. This questionnaire consisted of 
(51) items distributed on four domains which were: the academic, 
administrative, social and economical and psychological problems and 
an open question about the ways to overcome the problems from the 
student's opinion and the opinion of the post-graduate staff in the Islamic 
university. 

The results of the study revealed that the order of the study 
problems which face the post-graduate students in the Islamic university 
of Gaza were as follows: 
First: the academic problems. (82.4%) 
Second: the administrative problems. (68%) 
Third: the social and economical problems. (67.864) 
Forth: psychological problems. (66.044)  
The overall percent of the problems was (71.112%) which is considered 
as a high percent. 
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The results showed that there were no statistically significant 
differences between the study sample on the basis of sex, college and 
work. 

The researcher recommended to: 
1- Link the goals of the post-graduate studies with the 

developmental plans regarding goals, policies, needs, 
study subjects, the nature of the studies, the outcome of 
the post-graduate studies and its fund. 

2- Reduce the cost of the post-graduate studies throughout 
a group of procedures, putting in considers that this 
study is essential and must be supported. 

3- Develop the library to be fit to the requirements of the 
scientific research. The library should contain new 
needed books and references in all fields, with special 
concentration on specializations. The post-graduate 
students should be offered more freedom to get access 
to the library through special rules. 

4- Find an atmosphere of trust between students, 
administration and supervisors, and give student a 
special interest as a part of the social elite. 

5- Develop the post-graduate programs to be more 
effective, fit to the current situation and participate in 
rebuilding the Palestinian society. 

6- Do a group of studies regularly. These studies should 
concentrate on evaluating and developing the post-
graduate programs. Such studies aim at diagnosing the 
sources of power and weakness and offering solutions 
for the problems.  

  

  
 


