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الدوافع وراء اإلقبال المتزايد لاللتحاق ببرامج الدراسات العليا للتخصصات 
التربوية في األردن – دراسة ميدانية نوعية في جامعة اليرموك

الملخص:
هدف��ت الدرا�س��ة احلالية التعرف على اأ�س��باب ودوافع التحاق طلبة جامعة الريموك بربامج الدرا�س��ات 
العليا للتخ�س�س��ات الرتبوية يف الأردن، �س��ارك يف الدرا�سة ع�س��رة من الطلبة )6( منهم ذكور و)4( اإناث وقد 
ا�س��تخدم يف الدرا�س��ة البحث النوعي من خالل اأ�س��لوب املقابلة املعمقة حيث مت مقابلة امل�س��اركني من الطلبة 
امللتحقني بربامج الدكتوراه واملاج�س��تري يف التخ�س�س��ات الرتبوية بجامعة الريموك، ومت طرح اأ�سئلة متفرقة 
يف كل جل�س��ة، حتتمل اإجابات مفتوحة ومعمقة لإعطاء معنى للظاهرة من وجهة نظر امل�س��اركني بها.نتج عن 
حتلي��ل ا�س��تجابات امل�س��اركني برتكيزها عل��ى الدوافع الآتي��ة: التقدم الوظيف��ي، واإيجاد فر�ص عمل اأو�س��ع، 
والدافع الجتماعي الذي يركز على حت�سني املكانة الجتماعية، وتكوين عالقات اجتماعية، وت�سجيع الأهل 
والأ�سدقاء ملتابعة الدرا�سة، ثم تاله الدافع القت�سادي الذي ينظر اإىل اأن احل�سول على �سهادة عليا �سيزيد 
يف م�س��توى دخل الفرد، والرتقية الوظيفية، وحت�س��ني الظروف املعي�س��ية ال�سخ�س��ية، واحل�س��ول على فر�ص 
عمل يف اخلارج.كما اأ�سارت النتائج اإىل دور الدافع النف�سي لاللتحاق بكلية الدرا�سات العليا والذي يعمل على 
توفري ال�ستقرار والر�سا النف�سي، وحتقيق الذات. كما اأن هناك اإ�سارة اإىل �سيا�سات القبول يف اجلامعات حيث 
اأ�س��بحت اأكرث مرونة من ال�س��ابق، وتغريت املعايري، وهذا فتح الباب على م�س��راعيه للقبول، مما �س��جع الطلبة 
على تزايد الإقبال، واأ�س��افوا اإىل اأن م�س��تقبل الدرا�سات العليا وا�س��ح يف �سوء هذه املعايري وال�سيا�سات، حيث 

�سيتزايد الطلبة و�سوف يتم فتح تخ�س�سات اأخرى يف امل�ستقبل.

الكلمات املفتاحية:دوافع الإقبال، برامج، الدرا�س��ات العليا، التخ�س�س��ات الرتبوية، درا�سة نوعية، جامعة 
الريموك، الأردن.
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Motivations to Enroll in Education Graduate Programs in 
Jordan: A Qualitative Field Study at Yarmouk University

Abstract:

The present study aimed to identify the causes and motives of Yarmouk 
University students to enroll in graduate programs of educational disciplines 
in Jordan. Ten students (6 males and 4 females) participated in the study. 
The study used qualitative research method by means of in-depth interviews 
during which the participants were given various open questions in each 
session so as to express their views about the issue under investigation. After 
the analysis of participants’ responses, it was found that they focused on the 
following motives: career advancement; creation of wider job opportunities; 
social motivation, which focuses on improving the social status; formation of 
social relationships; friends and family’s encouragement to pursue graduate 
studies. Then economic motives were brought in by the participants, who 
believed that to get a graduate degree would increase their income, career 
promotion, personal living standards, and job opportunities abroad. The 
results also pointed to the role of psychological motivation for admission to 
the College of Graduate Studies. This would provide psychological stability 
and satisfaction, and self-esteem. There was also a reference to the admission 
policies at universities which became more flexible than before, whereby 
standards have also changed. This made admission more open than before, 
which encouraged more students to apply to graduate programs. They also 
added that in view of these standards and policies, it is clear that more 
students will apply to the graduate programs in the future; and other new 
disciplines would be opened in the future as well.

Keywords: Motivations of enrollment, Graduate studies, Programs, 
Educational disciplines, Qualitative study, Yarmouk University, Jordan.
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المقدمة:
�س��هد الع��امل يف ه��ذا القرن اأ�س��خم واأ�س��رع ث��روة علمي��ة تكنولوجية حدثت ع��رب الزمن، فق��د تطورت 
جم��الت العل��وم كافة، ومل يعد من ال�س��هل على الإن�س��ان اأن يتكي��ف مع هذا التطور ال�س��ريع دون اأن يغري منط 
تفكريه التقليدي، وينميه مبا يتنا�س��ب مع ثورة املعلومات اجلديدة التي تدعوه كل يوم لأن ي�س��تزيد من زخم 
املعرف��ة، ومب��ا اأن العلم هو جهد اإن�س��اين عقلي منظم وفق منهج حمدد، وخطوات معينة، فقد اأ�س��بحت �س��روح 
ل�س��يما اجلامعات على وجه اخل�س��و�ص تتحمل م�س��وؤولية اأح��داث هذا التغيري؛ اإذ تتمث��ل الوظيفة الرتبوية 

للجامعات يف اإعداد ال�سباب وخلق ال�سخ�سيات والكوادر القادرة على اأحداث التطوير.
وبازدياد الطلب الجتماعي على التعليم، يرتفع عدد املتخرجني من اإحدى مراحل التعليم بحيث يزداد 
ال�س��غط لدخول املرحلة التالية، حتى ي�س��ل هذا ال�س��غط يف النهاية اإىل اأعلى مراحل التعليم؛ اأي الدرا�سات 
العلي��ا اجلامعية. ول �س��ري يف ذلك م��ن حيث املبداأ، ل�س��يما اإذا كان لدى الطالب الداخ��ل اإىل مرحلة التعليم 
التالي��ة احل��د الأدنى من املوا�س��فات الت��ي تكفل له ال�س��تفادة من تلك املرحل��ة اجلدي��دة اإىل اأن يتمها على 

امل�ستوى املن�سود )�سيداوي، 1988(.
ترمي الدرا�سات العليا نظريا وعمليا اإىل اإعداد ال�سريحة العليا من الطاقة الب�سرية عالية امل�ستوى التي 
يحتاجه��ا املجتم��ع يف قطاعات الإنت��اج واخلدمات، وهذه هي الوظيف��ة الأوىل للتعلم العايل كله وعلى راأ�س��ه 
منظومة الدرا�سات العليا، وتكمن امل�سكلة يف نوعية املتخرجني، ومالءمتهم حلاجات البلد. وقد �سهد هذا النوع 
م��ن التعليم تو�س��عا كبريا منذ اأوائل ال�س��بعينات حتى اليوم، ويتوقع اأن يزيد الطل��ب الجتماعي على التعليم 

العايل يف البالد العربية )�سيداوي، 1988(.
و�س��يواكب ازدياد عدد الطلبة ازديادا يف حاجات التعليم العايل، ويف املوارد الب�س��رية والعادية واملالية، 
كما يتوقع ا�ستمرار اإتاحة فر�ص كثرية لدخول التعليم العايل، ل�سيما اإىل املعاهد املتو�سطة وكليات املجتمع، 

بالإ�سافة اإىل الدرا�سات العليا )رحمه، 1992(.
وقد ا�س��تدعى تطور التعليم العايل يف الأردن زيادة يف اأعداد اجلامعات احلكومية واخلا�س��ة، مما يف�س��ح 
املج��ال لفتح برامج الدرا�س��ات العلي��ا يف هذه اجلامعات، فهناك اجلامعة الأردني��ة، والريموك، وجامعة العلوم 
والتكنولوجيا، وجامعة موؤتة، بالإ�س��افة اإىل اجلامعات اخلا�س��ة مثل جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا، 
وغريه��ا م��ن اجلامعات. وباإلق��اء نظرة ثابتة ومتفح�س��ة على اأع��داد الطلبة والإح�س��ائيات ال�س��نوية يجد 
الباح��ث اأن هن��اك اإقب��ال هائال على الدرا�س��ات العليا يف��وق كل الت�س��ورات، بالإ�س��افة اإىل اأن اجلامعات قد 
خف�ست معدلت القبول واأ�سبحت معايري القبول اأكرث مرونة من ال�سابق. الأمر الذي يجعلنا نقف وندر�ص هذه 
الظاهرة ملعرفة دوافع الإقبال املتزايد على الدرا�س��ات العليا، و�س��وف يتم ا�س��تخدام اأ�س��لوب املقابلة املعمقة 
التي تعترب من اأ�س��اليب البحث النوعي الرئي�س��ة لتف�س��ري الظاهرة وحتليلها من وجهة نظر الأ�س��خا�ص الذين 

التحقوا بالدرا�سات العليا اأنف�سهم.
ول بد من وجود دوافع معينة وراء التحاق الطلبة بربامج الدرا�سات العليا؛ لذا تهدف هذه الدرا�سة اإىل 

معرفة دوافع الإقبال املتزايد على برنامج الدرا�سات العليا، ل�سيما يف كلية العلوم الرتبوية.
مشكلة الدراسة: 

تكمن م�س��كلة الدرا�س��ة احلالية يف البحث حول اأربعة موا�س��يع رئي�س��ية و اأ�س��باب ودوافع الإقبال على 
الدرا�س��ات العلي��ا يف اجلامع��ات الأردني��ة عموم��ا وجامعة الريموك ب�س��كل خا���ص، ولطبيعة البح��ث النوعي 
واأ�سلوب جمع املعلومات امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة ول�سرورة اأن يكون حجم العينة يف البحوث النوعية �سغريا 
فق��د مت القت�س��ار عل��ى جامعة الريموك كدرا�س��ة حالة على الرغم من الت�س��ابه بني برامج الدرا�س��ات العليا 
يف اجلامع��ات الأردني��ة عموما والإقبال املتزايد من قبل الطلبة على هذه اجلامعات، ولقد مت اختيار امل�س��كلة 

لالأ�سباب الآتية:
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اأننا ن�س��األ وب�س��كل دائم عن اأ�سباب الإقبال املتزايد على الدرا�سات العليا؟ وما م�ستقبل هذه الدرا�سات يف   .1
�سوء الو�سع احلايل. 

ل يوجد بحث �سابق نوعي يبحث يف هذه امل�سكلة ح�سب اطالع الباحثني.   .2
اإن الك�س��ف عن عوامل ذات �س��لة بالإقبال على الدرا�سات العليا ي�س��اعد يف تر�سيد وتطوير هذه الربامج   .3

وفقًا للواقع وامل�ستقبل. 
أسئلة الدراسة:

وتتحدد م�سكلة الدرا�سة يف حماولة الإجابة عن الت�ساوؤل الرئي�ص الآتي:
ما الدوافع وراء الإقبال املتزايد لاللتحاق بربامج الدرا�سات العليا للتخ�س�سات الرتبوية يف الأردن؟

و�سيتم الإجابة عن هذا الت�ساوؤل من خالل التطرق اإىل املحاور الآتية:
Ԁ .العوامل املتعلقة بالطالب التي تدفعه لاللتحاق بربامج الدرا�سات العليا بجامعة الريموك  
Ԁ  .العوامل التي تتعلق بربامج الدرا�سات العليا ذاتها  
Ԁ .العوامل التي تتعلق مبعايري القبول لربامج الدرا�سات العليا بجامعة الريموك  
Ԁ  العوامل التي تتعلق مب�س��تقبل الدرا�س��ات العليا يف الأردن يف ظل تزايد الإقبال على تلك الربامج من  

الطلبة.
أهداف الدراسة:

يه��دف الباحثان من هذه الدرا�س��ة اإىل معرفة اأ�س��باب الإقب��ال املتزايد على الدرا�س��ات العليا وملاذا هذا 
الإقبال، فالهدف الرئي�سي هو تدوين معتقدات واأفكار واأقوال امل�ساركني حول الأ�سباب والدوافع، ومت الرتكيز 

على اأربعة حماور لإقبال الطلبة املتزايد على الدرا�سات العليا تتمثل ب�:
املحور الأول: عوامل تتعلق بالطالب.

املحور الثاين: عوامل تتعلق بربامج الدرا�سات العليا.
املحور الثالث: عوامل تتعلق مبعايري القبول.

املحور الرابع: عوامل تتعلق مب�ستقبل برامج الدرا�سات العليا.
ويت�س��من كل �س��وؤال رئي�ص اأ�سئلة فرعية موقفية، م�ستقة اأحيانا من امل�س��اركني الذين مت مقابلتهم، ل�سيما اأن 

امل�سكلة يف البحث النوعي مرنة، قابلة للتغيري والتعديل والإ�سافة ح�سب املوقف والأهمية.
أهمية الدراسة:

تتبع اأهمية هذه الدرا�س��ة، من خالل �س��عيها اإىل معرفة اأ�سباب ودوافع التحاق الطلبة بربامج الدرا�سات 
العلي��ا، اإذ يتق��دم اإىل اجلامع��ة الآلف �س��نويا، وهذا الإقبال يف تزايد م�س��تمر، حيث �ست�س��هم هذه الدرا�س��ة 
النوعية يف معرفة الأ�سباب والدوافع لالإقبال على الدرا�سات العليا من وجهة نظر امل�ساركني، ومن خالل املعنى 
ال��ذي �س��يعطونه للظاه��رة، وتعترب هذه الدرا�س��ة مبثابة بحث نوعي ي�س��تفيد منه طلبة الدرا�س��ات العليا يف 
العلوم الرتبوية والأق�سام الأخرى لتوظيف النتائج الذي �سيتم التو�سل اإليها يف الدرا�سات امل�ستقبلية ل�سيما 
واأنه ل توجد درا�س��ات �س��ابقة على حد علم الباحثني عاجلت هذا املو�س��وع بالطريقة النوعية على م�س��توى 

الأردن بالتحديد.
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مصطلحات الدراسة:
الدافع: هو املحرك الداخلي واخلارجي املن�س��ط لل�س��لوك وامل�سوؤول عن ا�ستمراريته وتوجيهه نحو هدف معني 

دون غريه )الرفوع، 2015(. 
ويعّرف��ه الق�س��اة والرتتوري )2007( باملح��ركات والقوى الذاتية التي توجه ال�س��لوك لتحقيق هدف ي�س��عر 
الفرد باأهميته املادية اأو املعنوية اأو النف�س��ية والتي ت�س��تثار بعوامل تنبع من الفرد نف�سه واهتماماته وميوله 

اأو من البيئة املادية اأو النف�سية املحيطة به )مثل الأ�سياء - الأ�سخا�ص- املو�سوعات والأفكار(.
وتتمثل الدوافع يف هذه الدرا�س��ة من خالل ا�س��تجابات امل�س��اركني يف الدرا�س��ة على الأ�س��ئلة املطروحة التي 
تتعلق بالدوافع وراء التحاقهم بربامج الدرا�سات العليا )املاج�ستري والدكتوراه( يف التخ�س�سات الرتبوية)علم 
النف�ص الرتبوي - الإر�س��اد النف�س��ي - اأ�سول الرتبية - الإدارة الرتبوية- املناهج وطرق التدري�ص( يف جامعة 

الريموك يف الأردن.
حدود الدراسة:

مت اإجراء الدرا�سة وفق احلدود الآتية:
ӽ  حدود مو�سوعية: تقت�سر هذه الدرا�سة على بحث دوافع الإقبال املتزايد على برامج الدرا�سات العليا من  

وجهة نظر امل�ساركني فيها وح�سب املعنى الذي يعطونه للظاهرة.
ӽ  حدود ب�سرية: تقت�سر الدرا�سة على عينة مق�سودة من الطالب والطالبات من ذوي التخ�س�سات الرتبوية  

بربامج الدرا�سات العليا ملرحلتي املاج�ستري والدكتوراه بجامعة الريموك يف الأردن.
ӽ 14-2- حدود زمانية: مت تطبيق الدرا�س��ة وجمع البيانات من امل�س��اركني يف الف�س��ل الدرا�س��ي الأول للعام  

2013م.

اإلطار النظري: 
ازداد الهتمام مبو�س��وع الإقبال على الدرا�س��ات العليا يف غالبية بلدان العامل، املتقدمة منها والنامية؛ 
نظ��را لل��دور املهم الذي يق��وم به التعليم العايل ب�س��كل عام، وبرامج الدرا�س��ات العليا ب�س��كل خا�ص يف تزويد 
املجتم��ع و�س��وق العمل على حد �س��واء بالأفراد املوؤهل��ني القادرين على اإدارة عجلة التنمية يف �س��تى املجالت 

الجتماعية والقت�سادية منها.
ويعت��رب النمو الكمي ال�س��ريع من اأهم مميزات التعلي��م اجلامعي العايل على م�س��توى الوطن العربي، فقد 
قفزت اأعداد الطلبة امللتحقني بهذا النوع من التعليم ب�سكل هائل اإذا ما متت املقارنة بني �ستينات القرن املا�سي 
و�س��بيعينياته وثمانينيات��ه )نوف��ل، 1990(. هذا بالإ�س��افة اإىل ما حدث من تغريات نوعي��ة وكمية يف مطلع 

القرن احلايل على هذا النوع من التعليم.
ه��ذا وتختلف دوافع اللتحاق بالتعليم العايل وبرامج الدرا�س��ات العليا ب�س��كل خا���ص، من بلد اإىل اآخر، 
فف��ي ح��ني كان دافع معظ��م الطلبة امللتحقني بربام��ج الدكت��وراه يف الوليات املتحدة هو ه��دف عملي بغر�ص 

.)Berlson,1980( احل�سول على عمل اختلفت تلك الدوافع لدى الطلبة يف الدول النامية
 International( وقد ات�س��ح من امل�س��روع البحثي الذي اعد من قبل املعهد الدويل للتخطيط الرتبوي
for Educational Planning( خ��الل خطت��ي املعه��د )78-83(، و)84-89( اأن “�س��مان احل�س��ول عل��ى 
وظيف��ة م�س��تقبال، ياأت��ي على راأ���ص العوامل التي حت��دد الطلب الجتماع��ي على التعليم الع��ايل يف جمموعة 
الدول:)م�س��ر، والهند، واندوني�سيا، وماليزيا، وباك�س��تان، واليمن، وبريو، والفلبني، وتنزانيا، وزامبيا(. بينما 
العام��ل الأول ملجموعة دول اأملانيا، وفرن�س��ا، وبولندا، ورو�س��يا هو عامل” التوظيف و�س��مان الرتقي الوظيفي 

)اأبو كليلة، 1992(.
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وتع��د الدرا�س��ات العليا عن�س��رًا مهم��ًا يف اجلامع��ات لكونها اأهم العنا�س��ر التي ت�س��هم يف تطوير الأبحاث 
العلمية مبا تت�سمنه ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه من خالل تناولها ملو�سوعات بحثية متميزة، وهذا مما جعل 
اجلامعات ت�سعى لتطوير برامج الدرا�سات العليا وتوفري كافة الإمكانات للتو�سع يف هذه الربامج وزيادة اأعداد 

الطلبة امللتحقني بهذه الربامج )عبيدات، 2011(. 
وتتن��وع برامج الدرا�س��ات العليا يف اجلامعات املختلفة تبعًا ل�س��روط القبول ونوعية الدرا�س��ات العلمية 
املمنوحة وبالرغم من اإتاحة حق التعليم للجميع لكن فل�سفة القبول للدرا�سات العليا ت�ستند اأ�سا�سًا على مبداأ 
النتقاء ب�س��بب زيادة تكاليف الدرا�س��ة يف مرحلة الدرا�سات العليا واحتياج هذه الربامج اإىل هيئة تدري�سية 
م��ن ذوي الكف��اءة العالي��ة واخلربة الطويلة يف التدري�ص والإ�س��راف العلمي على الر�س��ائل؛ لذا جند اأن اأغلب 
اجلامع��ات مب��ا فيها اجلامع��ات الأردنية تعتمد �س��روطًا ومعايري ممن يتقدم��ون لاللتحاق به��ا اأبرزها التاأهيل 
العلمي امل�س��بق، واجتياز بع�ص الختبارات واملقابالت وتقدمي �سهادات تو�سية واإجادة اللغة الإجنليزية)اأبو 

دقة واخلويل، 2004(. 
وق��د اأ�س��ار Lapidusا)1997( اإىل اأن الطلب��ة يق�س��ون �س��نوات طويل��ة يف حق��ول معرفي��ة دقيقة غري 
جمدي��ة م��ن ناحية التوظيف والتنمية وبالتايل فاإن هذه الربامج يف معظمها ل تتجاوب مع التغريات العلمية 
والتكنولوجي��ة مم��ا يجعله��ا جه��ودًا �س��ائعة، وينعك�ص ذلك على زي��ادة ن�س��بة البطالة ب��ني متخرجي برامج 
الدرا�س��ات العليا، واأ�س��اف اأن الطلب الجتماعي على متخرجي الدرا�س��ات العليا مغاير متامًا، فالوظائف غري 
موج��ودة وعدد متخرجي الدرا�س��ات العليا يتج��اوز عدد الوظائف املتوفرة، فقد لوح��ظ يف الوليات املتحدة 
 %  51 اأن  العلوم الجتماعية يح�س��لون على وظائف، يف حني  الدكتوراه يف  % من حملة  الأمريكية اأن 71 
العلوم الإن�سانية  % من متخرجي  من احلا�سلني على الدكتوراه يف العلوم الطبيعية يح�سلون على عمل، اأما 8 
ملرحل��ة الدكت��وراه فه��م الذي��ن يح�س��لون عل��ى عمل. واأم��ا بالن�س��بة للع��امل العربي ف��اإن ن�س��بة البطالة بني 

متخرجي الدرا�سات يف الأردن مرتفعة جدًا )عبيدات، 2011(. 
وفيما يتعلق باأهم ال�س��روط اخلا�سة بربامج الدرا�س��ات العليا بجامعة الريموك حتديدًا واجلامعات الأردنية 

احلكومية ب�سكل عام فيمكن اإيجازها على النحو الآتي:
ӽ  ع��دم ال�س��ماح لأي جامعة بالبدء يف برنامج املاج�س��تري اأو الدكتوراه اإل بع��د اأن تكون قد تخرجت خم�ص  

دفع��ات من برنامج البكالوريو�ص املماثل �س��ريطة احل�س��ول على ترخي�ص لذل��ك الربنامج وحتقيق معايري 
العتماد من هيئة اعتماد موؤ�س�سات التعليم العايل يف الوزارة.

ӽ .تطبق على اجلامعات ال�سروط ال�سادرة من جمل�ص التعليم العايل اخلا�سة بربامج الدرا�سات العليا  
ӽ  :الطلب��ة الذي��ن يح��ق لهم اللتحاق بربامج الدرا�س��ات العليا يج��ب اأن تتوافر فيهم بع�ص ال�س��روط منها  

*ح�س��وله عل��ى تقدي��ر جيد يف درج��ة البكالوريو�ص وميكن قبول من يح�س��ل على تقدير مقبول ب�س��رط 
درا�س��ة ثالث مواد من مواد املاج�س��تري التي يحددها الق�س��م بحيث ينبغي اأن يح�س��ل عل��ى معدل تراكمي     

نظاميًا.  طالبًا  % لي�سبح   75

* ي�س��رتط على كل طالب يرغب يف اللتحاق بالدرا�س��ات العليا تقدمي ما يثبت جناحه يف لغة فرن�سية اأو لغة 
اأملانية اأو اختبار التوفل يف اللغة الإجنليزية، وي�س��رتط ح�س��وله على 500  فيه اأو ما يعادلها يف التخ�س�س��ات 

الإن�سانية.
وق��د بلغ عدد طلبة الدرا�س��ات العلي��ا امللتحقني باجلامعات الأردني��ة من الذكور والإناث للعام الدرا�س��ي 
)2009/2008( )25568( طالب��ًا وطالب��ة، وكان ن�س��يب جامع��ة الريم��وك م��ن ه��ذا الع��دد )4148( طالب��ًا 
و)1933( طالب��ة، وق��د بل��غ عدد طلبة الدرا�س��ات العليا يف كلية العل��وم الرتبوية بجامع��ة الريموك من عام 

)1971 - 2012( )4071( طالبًا وطالبة )موقع اجلامعة الردنية(.
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الدراسات السابقة: 
على الرغم من اأهمية مو�س��وع دوافع التحاق الطلبة بربامج الدرا�س��ات العلي��ا الذي تناوله الباحثان يف 
ه��ذه الدرا�س��ة، فاإن��ه مل يح��ظ بالهتمام ال��كايف يف الأردن، بينما حظ��ي باهتمام عدد قليل م��ن الباحثني يف 
دول عربية اأخرى. وبالرجوع اإىل الدرا�سات ال�سابقة العربية والأجنبية ظهر للباحثني اأن معظم الدرا�سات 
ه��ي درا�س��ات كمية تناولت مو�س��وع الطل��ب املتزايد على التعليم الع��ايل، وقد خلت هذه الدرا�س��ات من بحوث 

ودرا�سات نوعية عن طريق ا�ستخدام اأ�ساليب البحث النوعي املعروفة. 
وقد اأجريت درا�س��ات يف البيئة العربية والأجنبية تعر�ست يف معظمها لدرا�سة دوافع اللتحاق بربامج 
الدرا�سات العليا التي تقدمها اجلامعات، �سواء داخل احلرم اجلامعي اأم خارجه، بهدف جعل متابعة الدرا�سات 
العلي��ا هدفا يتمكن من حتقيقه اأكرب عدد ممكن م��ن الراغبني بذلك، تطبيقا ملبداأ دميقراطية التعليم وتكافوؤ 

الفر�ص.
فق��د تعر���ص Pachnerا)1982( يف درا�س��ته عن دوافع اللتح��اق بربامج الدرا�س��ات العليا وبالتحديد 
الدرا�س��ة لدرج��ة الدكت��وراه، وتناولت الدرا�س��ة عينة ع�س��وائية عدد اأفراده��ا )262( طالب��ا وطالبة ممن 
تخرجوا يف الفرتة ما بني �سهر كانون ثاين 1970 حتى �سهر حزيران عام 1978 يف تخ�س�ص العمل الجتماعي 
% من  بدرج��ة الدكت��وراه، حي��ث تراوحت اأعمارهم بني )28-73( عاما. وقد تبني من نتائج الدرا�س��ة اأن 65 
اأفراد العينة كان دافعهم اأحد العوامل الآتية: الفر�س��ة لتعلم املهارات، ا�س��تخدام هذه الدرجة كو�سيلة ملهنة 
تخ�س�س��ية متقدمة؛ وملمار�س��ة مهنة التعلي��م. واأن العوامل التالية كانت دوافع ثانوية:)الطموح ال�سخ�س��ي، 

التحدي، احلاجة للتف�سري(.
ويف درا�س��ة مقارنة اأجراه��ا Psacharopoulos و Sanyalا)1981( تعر�ص الباحثان خاللها ملعرفة 
تكاليف وعوائد التعليم، والبطالة، واأ�س�ص القبول يف التعليم العايل، والقوى العاملة والطلب الجتماعي على 
التعليم خلم�ص دول نامية هي: “م�سر، والفلبني، وال�سودان، وتنزانيا، وزامبيا” تناول الباحثان اأ�سباب متابعة 
الطلب��ة لتعليمه��م العايل حيث كان من نتائج الدرا�س��ة اإن الطلب الجتماعي على التعليم العايل يعود اأ�سا�س��ا 
لأ�س��باب مهنية ووظيفية، والدوافع الأخرى كانت على النحو الآتي: اإيجاد فر�ص عمل اأو�س��ع ومن ثم بهدف 

الدرا�سة فقط واأخريا لوجود منحة درا�سية.
وتاأت��ي درا�س��ة Gordonا)1992( موؤك��دة ذلك، فقد هدفت هذه الدرا�س��ة اإىل معرفة دوافع امل�س��اركة 
بربامج املاج�س��تري املطروحة خارج احلرم اجلامعي جلامعة مار�س��ال- د�ست فرجينيا - وذلك لأربع تخ�س�سات 
هي:” التعليم التقني، وتعليم الكبار، وتعليم الأعمال، وتعليم الت�س��ويق، وتناول الباحث يف درا�س��ته عينة من 
الطلب��ة الذين التحق��وا بتلك الربامج يف الفرتة ما بني عام  1982-1991 حيث كانت دوافع التحاقهم بربامج 
املاج�س��تري ح�س��ب الرتتي��ب الآت��ي: التقدم الوظيف��ي- الهتم��ام املعريف - الت�س��ال الجتماع��ي - التحفيز 
الجتماع��ي - خدم��ة املجتمع - توقع��ات خارجية” وقد اختلفت تل��ك الدوافع تبعا ملتغري اجلن�ص، اإذ ات�س��ح 
م��ن نتائج الدرا�س��ة اأن الإناث ميلن لدافع “التقدم الوظيفي”، ثم يلي��ه “الهتمام املعريف” بينما مييل الذكور 

لدافع اخلدمة الجتماعية.
وعلى امل�س��توى العربي واملحلي اأجرى اأبو كليلة )1992( درا�س��ة هدفت الباحثة من خاللها لبحث عوامل 

ودوافع زيادة الطلب الجتماعي على التعليم العايل يف البلدين وعزتها اإىل اأربعة عوامل هي:
حتقيق مركز اجتماعي اأف�سل.  .1

احل�سول على �سهادة اأف�سل.  .2
احل�سول على وظيفة.  .3

رفع امل�ستوى القت�سادي.  .4
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وذل��ك بني ع�س��رة عوامل ت�س��منتها الدرا�س��ة، وقد ات�س��ح م��ن نتائج الدرا�س��ة اأن اأهم الدواف��ع للتحاق 
الطلبة الذكور امل�سريني بالتعليم العايل هو احل�سول على �سهادة عليا، اأما بالن�سبة للطالبات الإناث امل�سريات 
فكان اأهم دافع هو حتقيق مركز اجتماعي اأف�س��ل. اأما الطلبة ال�س��عوديون، فقد تبني اأن احل�سول على وظيفة 
هو اأهم دافع للطلبة الذكور، بينما اأهم العوامل للطالبات الإناث ال�سعوديات هو رفع امل�ستوى املعريف والثقايف.
واأجرى م�س��طفى وعدنان )1995( درا�س��ة ا�س��تهدفت حتديد دواف��ع اللتحاق بربامج الدرا�س��ات العليا 
ل��دى طلبة اجلامعة الأردنية، وذلك للطلبة يف م�س��توى املاج�س��تري وم�س��توى الدكتوراه يف كاف��ة الكليات التي 
متن��ح الدرجت��ني. ومن اأجل حتقيق هذا الهدف فقد طورت الباحث��ة اأداة جلمع املعلومات الالزمة، تكونت اأداة 
الدرا�س��ة م��ن )57( فق��رة موزعة على �س��تة جم��الت للدواف��ع هي:الدافع العلم��ي، والدافع املهن��ي، والدافع 
النف�سي، والدافع الجتماعي، والدافع القت�سادي، ودافع البطالة. و�سيتم تطبيق الأداة على عينة الدرا�سة 
التي تكونت من )357( طالبا وطالبة من امللتحقني بربامج كلية الدرا�س��ات العليا. وقد تو�س��لت الدرا�س��ة اأن 
الداف��ع الأول لاللتح��اق بربامج الدرا�س��ات العلي��ا يف اجلامعة الأردني��ة هو الدافع العلمي، يلي��ه على التوايل 

الدافع النف�سي، والدافع الجتماعي، والدافع املهني، والدافع القت�سادي، ودافع البطالة.
واأجرى �س��بيحات )2003( درا�سة هدفت اإىل التعرف على الدوافع التي من اأجلها يلتحق الطلبة بربامج 
الدرا�سات العليا يف اجلامعات الفل�سطينية، وقد ت�سمنت املتغريات اجلن�ص والعمر والتخ�س�ص واجلامعة ومكان 
ال�س��كن والوظيفة واحلالة الجتماعية، وم�س��توى الدخل، وكانت العينة مكونة من )429( طالب وطالبة من 
ثالث جامعات فل�س��طينية، ا�س��تخدم يف قيا�ص الدوافع اأداة من اإعداد الباحث حيث كانت الأداة تت�سمن �ستة 
جم��الت ه��ي: الدافع العلم��ي، والدافع املهني، والدافع النف�س��ي، والداف��ع الجتماعي، والدافع القت�س��ادي، 
ودافع البطالة، ومن اأهم النتائج التي اأ�س��فرت عنها الدرا�س��ة اأن ترتيب الدوافع لاللتحاق بالدرا�س��ات العليا 
%( والدافع النف�س��ي     %( والداف��ع العلمي )79  ح�س��ب قوته��ا كان��ت على النح��و الآتي: الدافع املهن��ي )82 
%( وكانت  %( والدافع الجتماعي )67.4  %( ودافع البطالة )70  %( والدافع القت�سادي )77.4   78(
الدرج��ة الكلي��ة مرتفعة جدًا يف املجال املهني، وكبرية يف املجالت )العلمي، والنف�س��ي، والقت�س��ادي، وجمال 
البطالة( ومتو�س��طة يف املجال الجتماعي، ومن نتائج تلك الدرا�س��ة اأن هناك فروقا ذات دللة اإح�سائية يف 
دوافع اللتحاق بالدرا�س��ات العليا يف املجال النف�س��ي تعزى ملتغري اجلن�ص، ل�س��الح الإناث بينما مل تكن هناك 
ف��روق دال��ة يف املجالت الأخرى. كما اأن الدرا�س��ة تو�س��لت اإىل وجود ف��روق يف دوافع اللتحاق بالدرا�س��ات 
العليا تعزى ملتغري العمر؛ حيث كانت ل�سالح الأعمار الأقل من )25 �سنة( وكذلك فقد وجدت فروق بني دوافع 

اللتحاق بالدرا�سات العليا ومتغريات اجلامعة، والوظيفة احلالية، واحلالة الجتماعية، وم�ستوى الدخل. 
كم��ا اأج��رى العم��ري )2005( درا�س��ة كان هدفه��ا التعرف عل��ى دوافع اللتح��اق بالدرا�س��ات العليا لدى 
طلبة اجلامعات احلكومية الأردنية، وتو�س��ل اإىل اأن هذه الدوافع كانت مرتبة ترتيبًا تنازليا كالآتي: دوافع 

نف�سية، دوافع ثقافية، دوافع علمية، دوافع اقت�سادية، دوافع اجتماعية.
واأج��رى عبيدات )2011( درا�س��ة هدفت اإىل معرفة الأ�س��باب والدوافع التي م��ن خاللها يلتحق الطلبة 
بربامج الدرا�سات العليا يف اجلامعات الأردنية، وحماولة التو�سل اإىل حتديد الأبعاد والعوامل املوؤثرة لتخاذ 
ه��ذا الن��وع من القرارات م��ن وجهة نظر الطلبة. ومت جمع البيانات عن طريق ت�س��ميم ا�س��تبانة كاأداة قيا�ص 
للدرا�س��ة، والتي ت�س��منت على 18 فقرة موزعة على اأربعة اأبعاد معتربة من وجهة نظر امل�س��تجيب، كما روعي 
وجود بع�ص املعلومات ال�سخ�س��ية املرتبطة بالطالب كمتغريات م�س��تقلة، ذلك يف حماولة لتوجيه الدرا�س��ة. 
وتكون جمتمع الدرا�س��ة من جميع طلبة الدرا�س��ات العليا يف اجلامعات الأردنية للعام اجلامعي 2008/2007، 
اأما عينة الدرا�سة فكانت عبارة عن )100( طالب وطالبة يف ثالث جامعات اأردنية وهي: الأردنية، الها�سمية 
والبلق��اء التطبيقي��ة، مت اختيارهم بطريقة ع�س��وائية، وقامت الباحث��ة بتوزيع اأداة الدرا�س��ة عليهم حيث 
ا�س��تعيد منه��ا 91 فق��ط. واأظه��رت النتائج يف ه��ذه الدرا�س��ة، اأن دوافع اللتح��اق بربامج الدرا�س��ات العليا يف 
اجلامعات الأردنية كانت مرتبة ترتيبًا تنازليًا وهي: الأ�س��باب والدوافع الأكادميية، يليها الأ�س��باب املتعلقة 

بتحقيق التطور الوظيفي، ثم الدوافع املادية، واأخريًا تاأثري النظرة الجتماعية.
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كما اأجرى �سماره واملجايل )2014( درا�سة هدفت اإىل البحث يف دوافع الطلبة الوافدين لاللتحاق بربامج 
الدرا�سات العليا يف جامعة موؤتة يف الأردن من وجهة نظرهم، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن الطلبة الوافدين قد 
�س��نفوا دوافع التحاقهم بربامج الدرا�س��ات العليا ح�س��ب الأهمية كالآتي: الدوافع العلمية، الدوافع املهنية، 

الدوافع النف�سية، والدوافع الجتماعية. 
التعليق على الدراسات السابقة:

وهناك عدد من الدرا�س��ات العربية حتدثت على نف�ص هذا املو�س��وع، ل ميكن ذكرها جميعا يف هذه الدرا�س��ة، 
وميكن اإجماًل ا�ستنتاج ما يلي من الدرا�سات ال�سابقة:

اهتمام هذه الدرا�سات مبعرفة دوافع اللتحاق بالتعليم العايل.  .1
اإن متابعة الدرا�سات العليا كان بحد ذاته دافعا للطلبة لاللتحاق بالتعليم العايل يف بع�ص هذه الدرا�سات.  .2

تاأثري دوافع اللتحاق بالتعليم العايل بعوامل اقت�سادية واجتماعية.  .3
اختالف دوافع اللتحاق بالتعليم العايل من بلد لآخر.  .4

اختالف دوافع اللتحاق بالتعليم العايل ح�سب متغريي اجلن�ص واجلن�سية.  .5
ظهرت دوافع املهنية واملوؤهالت الوظيفية والأبعاد النف�سية كعوامل ذات اأثر يف التحاق الطلبة بالتعليم   .6

العايل.
يالحظ اأن جميع الدرا�سات التي تناولت مو�سوع الدرا�سة احلالية قد ا�ستخدمت املنهج الكمي وال�ستبانات   .7
كاأداة جلمع البيانات، يف حني تتفرد هذه الدرا�سة با�ستخدام املنهج النوعي واملقابلة املعمقة كاأداة جلمع 

املعلومات من الطلبة الذين مت مقابلتهم. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدرا�سة:
مت ا�س��تخدام منهجية البحث النوعي وبالتحديد منهج درا�س��ة احلالة الو�س��في التحليلي لدرا�س��ة هذه 
الظاه��رة. وا�س��تملت املقابالت على ثماين جل�س��ات متفرقة، م��ع العلم اإن املقابل��ة الأوىل كانت مبثابة تعارف 
على امل�س��ارك، وتو�س��يح لغر�ص الدرا�س��ة، واأخ��ذ موافقته على املقاب��الت القادمة ومواعيده��ا، وبناء عالقة 
ودية، وقد متت املقابالت ب�سكل فردي، وكان يتم يف اأماكن متفرقة لكن معظمها يف اجلامعة، يف قاعات فارغة، 
وبع�س��ها يف املكتب��ة العام��ة، وباقي املقاب��الت يف ا�س��رتاحة ومطعم اجلامع��ة، وحر�ص الباحثان عل��ى اأن تتم 
املقابل��ة يف ج��و هادئ بعيد عن ال�سو�س��اء، وكانت مواعيد املقابالت يف الفرتة الواقعة بني �س��هر11 و�س��هر 12 
للع��ام )2014/2013م(، وا�س��تمر ملدة ثالثة اأ�س��ابيع وعل��ى فرتات خمتلفة، وميكن اعتبار الأ�س��لوب الذي مت 
ا�س��تخدامه بالدرا�سة الأ�س��لوب النوعي الظواهرتي. حيث اإن هذه املنهجية تكون منا�سبة عندما يكون هدف 

)Denzin& Lincoln, 2000(الفرد هو ا�ستك�ساف ما قل كتابته عن الظاهرة
عينة الدرا�سة:

اإن ه��دف ه��ذه الدرا�س��ة املتعل��ق بظاهرة الإقب��ال املتزايد على الدرا�س��ات العليا هو ا�ستك�س��اف وو�س��ف 
الظاه��رة م��ن خ��الل وجهة نظر امل�س��اركني فيه��ا، وباملعاين الت��ي يعطونها له��ذه الظاهرة، ومت اختيار ع�س��رة 
م�س��اركني، �س��تة منهم ذك��ور، واأربعة اإناث م��ن امللتحقني بربامج الدكت��وراه واملاج�س��تري يف جامعة الريموك يف 
كلية العلوم الرتبوية التي تت�س��من عدد من التخ�س�س��ات الرتبوية ذات الإقبال املتزايد من الطلبة مثل: علم 
النف�ص الرتبوي، والإر�س��اد النف�س��ي، واأ�س��ول الرتبية، والإدارة الرتبوية، واملناهج وط��رق التدري�ص...، ومت 
اختيار امل�س��اركني بالطريقة الق�س��دية وهي طريقة منا�س��بة لختي��ار العينات يف البح��ث النوعي، حيث راأى 
الباحثان اأن امل�س��اركني الذين مت اختيارهم ق�س��ديا ميتلكون معلومات غنية وثرية اأكرث من غريهم، وبالتايل 
التعم��ق يف احلدي��ث ع��ن ه��ذه الظاهرة، باعتب��ار اأنهم طلب��ة درا�س��ات عليا، وبالتايل هم اأف�س��ل م��ن يقدمون 

معلومات ترثي الدرا�سة.
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الأ�سلوب املتبع يف جمع املعلومات:
مت ا�س��تخدام اأ�س��لوب املقابل��ة املعمقة لتحقيق اأهدف الدرا�س��ة، وذلك من خالل جم��ع املعلومات ومقابلة 
امل�ساركني من بع�ص الطلبة امللتحقني بربامج الدكتوراه واملاج�ستري يف جامعة الريموك، واإعطاء معنى للظاهرة 
من خالل نظرتهم للظاهرة وكما يف�س��رونها، ومت طرح اأ�س��ئلة متفرقة يف كل جل�سة، حتتمل اإجابات مفتوحة 

ومعمقة لإعطاء معنى للظاهرة من وجهة نظر امل�ساركني بها.
�سدق املعلومات ومو�سوعيتها:

امل�سدر الرئي�سي للبيانات كان عبارة عن ا�ستجابات لفظية وغري لفظية يف مقابالت معمقة مع امل�ساركني، 
حيث كانت توثق مبا�سرة على دفرت خا�ص باملقابالت يدويا، ومت تدوينها حرفيا ومبا�سرة، واأعطيت للم�ساركني 
الفر�سة الكافية لالإجابة، وطرح اأ�سئلة فرعية موقفية من اأ�سئلة رئي�سية ت�سب يف هدف الدرا�سة، وبالتايل 
ف��اإن معلوم��ات غنية من كل طالب مت جمعها. ناهيك عن امل�س��داقية يف اخل�س��ائ�ص التي مت ا�س��تنتاجها �س��من 
ال�س��ياق الطبيع��ي، ومبالحظ��ة الإ�س��ارات والإمي��اءات غري اللفظي��ة وانطباع��ات الوجه، وح��ركات الأيدي، 
ونربات ال�سوت اأثناء مقابلة كل م�سارك، ومت توثيقها اأول باأول على الهام�ص الأمين يف دفرت املقابالت يف فرتة 
حدوثها، وكان ال�سوؤال املفتاحي العام للمقابالت حول “ملاذا هذا الإقبال املتزايد على الدرا�سات العليا”؟ ومت 

اإعطاء رموز رقمية بدل اأ�سماء امل�ساركني حفاظا على ال�سرية واللتزام باأخالقيات البحث العلمي .
وا�س��تمرت مقابل��ة كل م�س��ارك من قبل الباحثني م��دة )30-40( دقيقة يف اجلل�س��ة الواحدة، ومت طرح 
اأ�س��ئلة تت�س��م باملرون��ة ومفتوح��ة الإجابة لكل م�س��ارك، ت�س��منت اأربعة موا�س��يع رئي�س��ية، وكان يتم كتابة 
ملحوظ��ات اأولي��ة عل��ى كل اإجابة لكل �س��وؤال لأغرا�ص التحلي��ل الأويل، والذي يتم جنب��ا اإىل جنب مع جمع 
املعلوم��ات، وعندم��ا تكون اإجابات الطالب مبهمة كان يتم طرح اأ�س��ئلة لحقة مثل “هل ميكنك اإخباري املزيد 

عن ذلك؟”
الأ�سلوب املتبع يف حتليل املعلومات وت�سنيفها:

مت اإتب��اع طريقة التحليل ال�س��تقرائي للبيانات، اأي من اجلزء اإىل ال��كل من مقابالت معمقة لفظية اإىل 
الو�س��ف الق�س�س��ي ثم اإىل املفهوم اأو جتريدات، وكانت امل�سكلة مفتوحة لكل الحتمالت حتى و�سلت امل�سكلة 

بعد اأن مت النتهاء من جمع املعلومات اإىل ال�سياغة املركزة والنهائية، وت�سمنت الأ�سئلة الآتية:
اأوًل: ماذا تعني لك الدرا�سات العليا؟

ملاذا فكرت اللتحاق بربنامج الدرا�سات العليا؟  اأ. 
ما �سعورك جتاه زمالئك يف الدرا�سة ؟   ب. 

ملاذا الإقبال املتزايد على برامج العلوم الرتبوية؟   ج. 
ما ال�ستفادة التي �ستجنيها من درا�ستك للربنامج؟  د. 

ما امل�ستوى التعليمي لالأب والأم، وهل يعترب هذا حافزا لالإقبال على الدرا�سة، وكيف؟  ه�. 
ثانيًا: هل هناك معايري للقبول بالربنامج، كيف؟

هل هناك فرق جوهري بني متخرجي الدرا�سات العليا يف بالدنا وبني البالد الأجنبية؟ كيف؟  اأ. 
ملاذا براأيك فتحت اجلامعات �سيا�سات القبول يف الدرا�سات ب�سكل مو�سع؟  ب. 

هل هناك م�سكلة يف الربامج املقدمة، كيف؟  ج. 
ملاذا باعتقادك هناك تزايد من قبل الإناث لالإقبال على الربنامج؟  د. 

هل ت�س��جع اأن تفتح اجلامعة الباب على م�سراعيه واإتاحة الفر�سة للجميع لاللتحاق بالدرا�سات العليا،   ه�. 
ملاذا؟

ما الفرق بني براجمنا وبرامج الدول الأجنبية براأيك؟  و. 
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ثالثًا: ما م�ستقبل الدرا�سات العليا يف الأردن ح�سب راأيك؟
كيف ت�ستطيع التوفيق بني الدرا�سة واحلياة الجتماعية؟  اأ. 

هل هناك فجوة بني برامج الدرا�سات العليا والعمل الوظيفي؟  ب. 
ما الدوافع الرئي�سية للتحاقك بهذا التخ�س�ص دون غريه؟  ج. 

هل فكرت بعد فرتة من التحاقك بالربنامج اأنك ت�سرعت، وملاذا؟  د. 
براأيك ما الأ�سباب احلقيقية لالإقبال املتزايد من الطلبة على الدرا�سات العليا؟  ه�. 

نتائج الدراسة ومناقشتها:
لقد ا�س��تجاب 10 م�ساركني ب�سكل فردي لكل الأ�س��ئلة والأجزاء املذكورة �سابقا، وقد مت ت�سنيف ال�ستجابات 

اإىل موا�سيع ميكن ترتيبها وفقًا لالآتي:
دوافع الإقبال على الدرا�سات العليا:

جدول )1(: ترتيب الدوافع ح�شب الأهمية وح�شب املحاور التي طرحت الأ�شئلة بناء عليها

املحور الأول: عوامل تتعلق 
بالطالب

املحور الثاين: عوامل تتعلق 
بالربنامج

املحور الثالث: عوامل 
تتعلق ب�سيا�سة القبول

املحور الرابع: عوامل 
م�ستقبلية.

-الهدف املادي - املرونة يف القبول.- الفهم العميق للتخ�ش�ص
- ا�شتمرار الإقبال.وال�شتثماري

- الفجوة بني النظرية - ت�شجيع الأ�شاتذة والأهل.
والتطبيق

- دميقراطية التعليم 
- تزايد الأعداد.وتكافوؤ الفر�ص التعليمية. 

- الطموح والرتقي 
الوظيفي.

- عدم ا�شتقرار ر�شا الطلبة 
- فتح برامج جديدة.- املناف�شة.الأكادميي. 

- الرغبة يف حت�شني امل�شتوى 
الجتماعي.

- م�شكلة تتعلق باملواد املقدمة 
- مرونة اأكرث يف معايري - العر�ص. يف الربنامج.

القبول.
- الرغبة يف حت�شني الو�شع 

- اإقبال اأكرث على برامج - الطلب.- العتماد على العالمة.القت�شادي والعلمي.
العلوم الرتبوية. 

- �شعف جانب تعلم املهارات - تعليم غري املوهوبني.
- البطالة. - ت�شرب العمالت.والرتكيز على الختبارات.

- احل�شول على وظيفة.
- احل�شول على فر�ص عمل 

يف اخلارج.
- امل�شاعدة يف اختيار �شريك 

احلياة" املراأة".
- املنح الدرا�شية. 
- حتقيق الذات. 

وقد تنوعت الإجابات اإىل املوا�سيع التي مت عر�سها يف اجلدول )1(، حيث اتفق كل امل�ساركني يف الدرا�سة 
على الطموح والتقدم الوظيفي، وحت�س��ني امل�س��توى الجتماعي والقت�سادي، واحل�سول على وظيفة وحت�سني 
املكانة الجتماعية، هذا ما يتعلق باأ�سباب الإقبال ودوافعه من قبل الطالب. اأما فيما يتعلق بالربنامج فهناك 
مرونة يف القبول وتغري يف املعايري، وهناك فجوة بني النظرية والتطبيق، وم�س��توى ر�س��ا الطلبة عن امل�س��توى 
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الأكادميي لالأ�س��اتذة غري م�س��تقر، وهناك اعتماد اأكرث على العالمة والختبارات، و�س��عف يف مهارات البحث. 
وفيما يتعلق ب�سيا�س��ات القبول هناك اإجماع من امل�س��اركني اأن هناك هدف ماديا بحتا، حيث اأ�س��بحت اجلامعة 
ا�س��تثمارية وتناف���ص اجلامعات الأخرى؛ ولهذا ن��رى الفرق بني قبول الطلبة الآن وقبل عدة �س��نوات، كما اأن 
مب��داأ دميقراطي��ة التعليم، ومبا ي�س��مى بتكافوؤ الفر�ص التعليمية كان له اأثر كب��ري يف فتح اجلامعة الباب على 

م�سراعيه للقبول.
وفيم��ا يتعل��ق باجلانب الأول وهو الطموح والتقدم الوظيفي، وحت�س��ني امل�س��توى الجتماعي، نورد اأقوال 
بع�ص امل�س��اركني مقتب�س��ة من املقابلة فقد اأ�س��ار امل�س��ارك رقم 3 اأن “الدرا�س��ات العليا تعني الرتقاء بدرجتي 
العلمي��ة، والو�س��ول اإىل درج��ة اأرف��ع واأعل��ى، وهناك اقتبا�ص من امل�س��ارك رق��م 7” مرحلة الدرا�س��ات العليا 
مرتبطة مب�س��الة الطموح ب�سكل اأ�سا�س��ي ويف م�سالة التقدم الوظيفي والأكادميي، والو�سول اإىل ما ي�سبو اإليه 
من مكانة عالية، وتقدم اجتماعي، وحت�س��ني الو�س��ع الوظيفي للو�سول اإىل النخبة فقط”، واقتبا�ص اآخر من 
امل�س��ارك رقم 9 “منذ �س��غري واأنا اأحب اأن اأدر�ص وبيئتي يف البيت حتب العلم وت�س��جع احتياجي له يف عملي 

وحت�سني و�سعي الجتماعي يف العمل”.
اإم��ا فيم��ا يتعلق مبو�س��وع الربنامج وم�س��تواه والفرق بني براجمنا وال��دول الأجنبية، فق��د اأجمع معظم 
امل�س��اركني على اأن م�ستوى الربنامج جيد لكن ينق�س��ه التطبيق؛ فهناك فجوة بني النظرية والتطبيق، كما اأنه 
يعتم��د على الختبارات، وهناك تذبذب يف م�س��توى املدر�س��ني. كم��ا اأن الربنامج يعتمد عل��ى الختبارات دون 
اإتقان ملهارات البحث، واأ�سبحت املعايري للقبول مرنة اأكرث من ال�سابق، واأ�سبحت اأكرث �سهولة، فالآن ممكن لأي 
�س��خ�ص اأكم��ل معدل جيدا يف اأي تخ�س���ص اأن يلتحق بالدرا�س��ات العليا، واإذا مل يتمك��ن باجلامعات احلكومية 
هناك جامعات خا�س��ة مفتوحة على م�س��راعيها، وممكن اإيراد اأقوال بع�ص امل�س��اركني يف هذه اجلوانب؛ فمثال 
امل�سارك رقم )1( ذكر الآتي “اأ�سبحت معدلت القبول اأقل وزاد عدد املقاعد واأ�سبح يف بع�ص الأحيان وحتى 
كثريا من يدر�س��ون الدرا�س��ات العليا مثل تخ�س�س��ات ال�س��ريعة وكلي��ات الآداب، مما قلل م��ن حمددات ومعايري 
القب��ول واأ�س��بح الإقب��ال عل��ى الربنامج اأك��رث”. وهناك امل�س��ارك رق��م )5( اأورد” هناك فجوة ب��ني النظرية 

والتطبيق واأعتقد اأن هناك فجوة اكرب يف بع�ص الأ�ساتذة..”.
وبالن�سبة للجانب الآخر املتعلق ب�سيا�سات القبول فقد اأجمع معظم امل�ساركني على اأن اجلامعة فتحت باب 
القب��ول على م�س��راعيه لهدف م��ادي ربحي، وهذا اأدى اإىل التعديل يف معايري القبول لت�س��بح اأكرث مرونة، مما 
�س��جع واأتاح الفر�سة ملعظم الطلبة للتقدم يف طلب اللتحاق بالدرا�سات العليا، بالإ�سافة اإىل اإجماع معظمهم 
عل��ى اأن اجلامعة اأ�س��بحت مكانا لال�س��تثمار تتناف�ص مع اجلامعات مثيالتها يف احل�س��ول عل��ى الربح، وبالتايل 
اأ�سبحت تطبق �سيا�سة القبول، وميكن اإيراد اأقوال بع�ص امل�ساركني، فقد اأورد امل�سارك رقم )1(:” اأتوقع اأن فتح 
اجلامعات �سيا�س��ات القبول يف غاية مادية بحتة اإذ يعطيها ربحا كثريا خا�س��ة بعد دفع الر�سوم لل�ساعات..”، 
وهناك امل�سارك رقم )6( اأ�سار بقوله: “اأعتقد اأن الهدف الأ�سا�سي من فتح الباب على م�سراعيه يف الدرا�سات 

العليا هو ت�سرب العمالت من اخلارج، والأمر الآخر هو حاجة اجلامعات الأردنية املادية خا�سة..”.
اأم��ا بالن�س��بة للجانب املتعلق بامل�س��تقبل وهل �سي�س��تمر تدفق الطلبة على الدرا�س��ات العليا، اأ�س��ار معظم 
امل�ساركني اأنه �سيكون هناك ا�ستمرار بالإقبال ومرونة اأكرث يف معايري القبول، واإقبال متزايد اأكرث على برامج 
العل��وم الرتبوي��ة باعتبار اأن وزارة الرتبي��ة والتعليم هي الوزارة الأكرث ا�س��تيعابا يف جم��ال الوظيفة ورغبة 
املعلمني اأي�سا يف تطوير م�ستواهم للح�سول على درجات ومنا�سب اأعلى يف جمال الرتبية، اأو الإعارة يف اخلارج، 
ويف هذا اجلانب ممكن اإيراد بع�ص اأقوال امل�س��اركني مثل امل�س��ارك رقم )3( الذي اأورد: “اإذا كان الو�س��ع يركز 
على اجلانب النظري فقط �س��يزيد العدد على هذه الربامج”، واقتبا�ص اآخر من م�س��ارك اآخر “�سيزيد التو�سع 
و�ستزيد اأعداد الطلبة امللتحقني بهذه الدرا�سات ويزيد التو�سع يف الربامج، و�ستدخل املناف�سة على اأ�سدها بني 

اجلامعات احلكومية واخلا�سة..”.
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وبالت��ايل هن��اك اإجماع اأن التزايد لالإقبال على الدرا�س��ات العليا �س��يزيد من ع��دد املتخرجني من حملة 
املاج�س��تري والدكتوراه، و�س��يزيد من البطالة يف هذه التخ�س�سات اأي �س��وف تغرق اجلامعات البلد باملتخرجني 
دون وجود �سوق عمل ي�ستوعب هوؤلء جميعا ل�سيما الذين يطمحون يف التدري�ص يف نطاق اجلامعات والكليات، 
مع وجود متخرجي دول اأجنبية مثل اأمريكا وبريطانيا يناف�س��ون هوؤلء، وبالتايل تف�س��ل اجلامعات الأردنية 

هوؤلء املتخرجني عن طلبة اجلامعات الأردنية.
وبالتايل اأجمع امل�ساركون عندما مت �سوؤالهم عن هل ت�سجع اأن تفتح اجلامعة الباب على م�سراعيه، واإتاحة 
الفر�س��ة للجميع لاللتحاق بالدرا�س��ات العليا؟،حيث كانت معظم الإجابات ت�سب بالنفي وعدم الت�سجيع لهذا 
الأم��ر، حت��ى تبق��ى للتعليم العايل نوعي��ة وامتياز ولتخرج النخب��ة، وميكن اإيراد اأقوال بع�ص امل�س��اركني مثل 
امل�س��ارك رق��م )2( “ل�س��ت م�س��جعا لكي يبق��ى التعليم العايل ل��ه نوعية وامتي��از ولتخرج ولتق��دم النخبة من 
املتعلمني، ل اأن تكون الغاية ربحية..”، وامل�س��ارك رقم )10( الذي اأ�س��ار “ل اأ�س��جع ذلك لأن الدرا�سات تعترب 
اأن ال�سخ�ص الذي يحب اأن يدخل لهذا امل�سمار يجب اأن يكون �سيدا بالعلم..”، وامل�سارك رقم )9( ذكر “ل اأوؤيد 

لأن هذا يعني اأن املوهوب وغري املوهوب �سوا�سية بحق التعلم واحل�سول على حق التعليم..”.
كما اأن هناك اأجماعا على اأن ت�س��جيع الوالدين له اأثر يف الإقبال املتزايد على الربنامج وعلى الدرا�س��ة، 
وهناك عدد من امل�ساركني كان امل�ستوى التعليمي للوالدين عاديا، والبع�ص كان اأميا، وبع�سهم ذو ثقافة متو�سطة، 
لكن كان هناك اإجماع من امل�س��اركني على دور الوالدين يف ت�س��جيع اأبنائهم لإكمال الدرا�س��ات العليا مما يعترب 
دافعا من دوافع الطلبة لالإقبال على الدرا�سات العليا ومعظم الت�سجيع من�سب على حب الوالدين على اأن يكون 
ولدهم اأف�س��ل منهم، وكذلك من ناحية اجتماعية و�س��يلة من و�سائل التباهي واملكانة الجتماعية. ونورد هنا 
اقتبا�ص لأحد امل�س��اركني رقم )6( عندما مت �س��وؤاله عن دور الوالدين فقال: “امل�سالة �سالح ذو حدين فاأحيانا 
يكون احلث على طلب العلم من قبل الوالدين الأميني اأو الأقل حت�س��يال للدرا�س��ات العلمية حافزا يف �س��رورة 
حتقيق هذا البن ملا مل ي�س��تطع هذين الأبوين حتقيقه وهذا يعود لأ�س��باب عديدة يف اأ�سله لطبيعة الظروف 

الجتماعية لهما..”.
ون��ورد اقتبا�س��ا اآخ��ر من امل�س��ارك رق��م )4( يف هذا املو�س��وع “امل�س��توى التعليم��ي لي�ص دائما هو ال�س��بب 
الرئي�س��ي لالأم والأب، يكون عندك م�س��توى تعليمي قليل، لكن حرم اأن يكمل درا�س��ته لكن يبقى عنده الدافع 
ق��وي ج��دا وبالتايل ينمي العلم عند اأولده ل�س��يما يف ظروف اآبائنا ال�س��ابقة لي�ص ال��كل تعلم وهذا يعطيهم 

دافعا لت�سجيع اأولدهم على التعلم..”.
وق��د لح��ظ الباحثان خالل مقابلتهما بع�ص النفعالت وال�س��تجابات غري اللفظي��ة التي ظهرت والتي 
لبد من اإيرادها هنا ل�س��يما فيما يتعلق بهذا ال�س��وؤال، حيث كانت هناك عواطف جيا�س��ة وتقدير لدور الأم 
والأب، فمثال ميكن اإيراد اقتبا�ص للم�س��ارك رقم )1( يف هذا اجلانب “حيث باع اأر�س��ه وبيته لتدري�ص اإخوانه 

لأنه الأكرب طبعا هم كانوا اأيتاما وحرم نف�سه �سعار اأبي - علم، حرية، حنان”.
وخ��الل مقابلة م�س��ارك اآخر على نف�ص ال�س��وؤال، كانت هناك ابت�س��امة و�س��وق يف احلديث ع��ن الوالدين 
وعاطفة جيا�س��ة، الأمر الذي يدل على حب الوالدين وت�س��جيعهم للدرا�س��ة، حيث بداأ كالمه يف احلديث عن 
هذا املو�س��وع” اإن امل�س��توى التعليمي للوالد والوالدة مل يتجاوز البتدائي، وهي مرحلة اأعطتهم بع�ص التميز 
مع اأقرانهم يف القدرة على قراءة القراآن وال�س��حف، والو�س��فة الطبية، لكن يوؤهلهم امل�س��توى التعليمي للتميز 
اجتماعيا، بالإ�سافة اإىل حب الوالد ال�سديد للعلم ولعي�سه يف ظروف حالت دون تعلمه، كل ذلك ي�سكل حافزا 

قويا نحو التعلم واإكمال درا�سته”.
وفيم��ا يتعل��ق مبو�س��وع اأ�س��باب ودوافع اإقب��ال الإن��اث املتزايد عل��ى الدرا�س��ات العليا، فقد �س��بت اأقوال 
امل�س��اركني ح��ول اأخذ املراأة حقه��ا يف التعليم اأو كمكانة اجتماعي��ة وتلبية طموحها، واحل�س��ول على احرتام 
الآخرين، فمثال قال اأحد امل�ساركني:” اأهم �سيء حتى تلبي طموحها وتخلق لنف�سها م�ستوى وي�ساعده اأن تنال 
احرتام الآخرين �سواء يف الأ�سرة اأو العمل اأو اجلن�ص الآخر...”. كما كان هناك اإجماع من امل�ساركني الع�سرة 
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على اأن من دوافع التحاق املراأة املتزايد على الدرا�س��ات العليا على الزوج الذي تريده ح�س��ب املوا�سفات، وهذا 
اأكد عليه جميع امل�ساركني مبا فيه امل�ساركات الأربعة من الإناث يف هذه الدرا�سة.

ميك��ن اإيراد اأقوال اأحد امل�س��اركني رقم )3(:“ وبالتايل ي�س��اعدها اأي�س��ا على اأن تلب��ي اأهم رغبة عندها 
وهي احل�س��ول على الزوج الذي تريده هي باملوا�س��فات الفكرية وال�سخ�سية التي تتمناها”، واقتبا�ص مل�سارك 
اآخ��ر: “التزايد بالن�س��بة لالإناث على الدرا�س��ات العليا يرجع لعدة اأ�س��باب منها العنو�س��ة التي اأ�س��بحت اآفة 
تنه�ص يف ج�سم املجتمع..”. ومن هنا نرى اأن الإجابات ان�سبت حول الأ�سباب والدوافع الجتماعية والعلمية 
والعملي��ة وحتقيق الذات بالن�س��بة لالأنثى. اأما اجلانب املتعلق مب�س��األة الزمالة الدرا�س��ية ودورها يف الإقبال 
على الدرا�س��ة، اأكد امل�س��اركون “ 9 من  10” بن�س��بة )90 %( على اأنها من متطلبات مرحلة الدرا�س��ات العليا 
ولها دور كبري يف التباحث يف الق�س��ايا ذات التخ�س���ص الواحد. بالإ�س��افة اإىل ال�س��عور بالراحة والن�س��جام 
والتناف�ص ال�سريف، كما مت الرتكيز على اأن هناك هما م�سرتكا وبحث عن طقو�ص �سعائرية متمثلة يف ال�سهادة.
ويج��ب الإ�س��ارة هن��ا اأن اأحد امل�س��اركني كان تعبريه يف ه��ذا اجلانب واإجابت��ه ناقدة، فمث��ال ممكن اإيراد 
اقتبا���ص يف هذا اجلانب من امل�س��ارك رقم )10( “فحالهم كحال احل�س��رات التي متن��ح التحليق يف اجلو وتلعب 
دور الن�سور وال�سقور مع اأنهم فاقدين ملوهبة الطريان وموهبة التحكم يف الف�ساء”، وهذا يدل على اأن لي�ص كل 

الزمالء على م�ستوى من العلم يوؤهلهم لالإقبال على هذه الدرا�سة، حيث ينق�سهم املوهبة والإبداع.
ويف �س��وء احلديث عن اأ�س��باب الختيار للتخ�س���ص دون غريه، جاءت معظم اأقوال امل�س��اركني تركز على 
الداف��ع العملي والعلمي وحب التخ�س���ص، بالإ�س��افة اإىل الرغبة يف احل�س��ول على مهن��ة مدر�ص يف اجلامعات 
والتطوي��ر يف جم��ال العم��ل، وميكن اإي��راد اقتبا�ص هنا من امل�س��ارك رقم )2( “اأ�س��عر اأنه تخ�س���ص راقي واأنه 
يدر���ص �س��لوك الإن�س��ان ونحن ب�س��ر ونخدم ب��ه الآخرين، اإ�س��افة اإىل اأن طبيعة عملي فر�س��ت عل��ي اأن اأطور 
عمل��ي..”، واقتبا���ص من م�س��ارك اآخر رقم )6( “هناك دافع عملي يف احل�س��ول على مهنة تدري�س��ي يف اأحدى 
الكليات اأو اجلامعات..”، اقتبا�ص اآخر من م�س��ارك رقم )4( “كان الدافع هو خلفيتي املعرفية والثقافية، فاأنا 

منذ نعومة اأظافري مهتم بعلوم الفل�سفة وبالفكر واملنطق”.
مناقشة النتائج:

ما مت كتابته وعر�س��ه �س��ابقا يجعل الأمر وا�س��حا، باأن دوافع الطلبة لإقبالهم املتزايد على الدرا�س��ات 
العلي��ا، بالإ�س��افة اإىل اإعطائه��م اأ�س��بابا ودوافعها لالإقبال املتزايد م��ن قبل الطلبة الآخرين على الدرا�س��ات 
العليا. اإذ ان�سبت اأقوال وا�ستجابات امل�ساركني يف عدة فئات تتمحور حول التقدم الوظيفي واإيجاد فر�ص عمل 
اأو�س��ع، وهناك الدافع الجتماعي الذي يركز على حت�س��ني املكانة الجتماعية، وتكوين عالقات اجتماعية، 
وت�س��جيع الأهل والأ�سدقاء ملتابعة الدرا�س��ة والدافع القت�سادي من خالل احل�سول على �سهادة عليا �سيزيد 
من م�س��توى الدخل، والنتقال اإىل وظيفة اأعلى، والرتقية الوظيفية، وحت�س��ني الظروف املعي�سية ال�سخ�سية، 

واحل�سول على فر�ص عمل يف اخلارج.
وكان هن��اك دور للبطال��ة وع��دم اإيج��اد عمل منا�س��ب مما ي�س��جع الطلب��ة لاللتح��اق بالدرا�س��ات العليا 
ل�س��يما عدم وجود فر�س��ة عمل بعد التخرج مبا�س��رة، اإذ اإن زيادة التاأهيل اجلامعي يوفر فر�ص عمل اأف�س��ل، 
والإ�س��ارة اإىل اأن �س��هادة البكالوريو�ص مل تعد كافية للح�س��ول على العمل املنا�س��ب. بالإ�س��افة اإىل اأن هناك 
دافعا نف�س��يا لاللتحاق بكلية الدرا�سات العليا، حيث يعمل اللتحاق على توفري ال�ستقرار النف�سي، وزيادة من 
ال�س��عور والر�سا النف�س��ي. وتعترب مرحلة من مراحل حتقيق الذات، واإر�ساء للطموح الداخلي والعتماد على 
النف�ص. كما اأن هناك اإ�س��ارة اإىل �سيا�س��ات القبول يف اجلامعات اأ�س��بحت اأكرث مرونة من ال�سابق، حيث تغريت 
املعايري، وهذا فتح الباب على م�س��راعيه للقبول، مما �س��جع الطلبة على تزايد الإقبال، واأ�س��ار امل�ساركون على 
اأن الهدف الأ�سا�س��ي للجامعات هم الهدف املادي البحت، واأ�س��افوا اإىل اأن م�س��تقبل الدرا�س��ات العليا وا�س��ح يف 
�سوء هذه املعايري وال�سيا�سات، حيث �سيتزايد الطلبة وتتزايد الأعداد اأكرث واأكرث، و�سوف يتم فتح تخ�س�سات 
اأخرى، و�سوف ت�سبح �سيا�سات القبول اأكرث مرونة، و�ست�سبح اجلامعات تناف�ص بع�سها البع�ص يف �سوء اأهدافها 

ال�ستثمارية.
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وم��ن خ��الل نظ��رة فاح�س��ة اإىل الدرا�س��ات ال�س��ابقة التي اأورده��ا الباحث يف الدرا�س��ة، جن��د اأن معظم 
ه��ذه الدرا�س��ات ل�س��يما العربي��ة، اتفقت مع نتائ��ج هذه الدرا�س��ة، حيث ان�س��بت على الدوافع القت�س��ادية 
والجتماعية والدوافع املهنية والوظيفية والنف�س��ية كعوامل ذات اأثر يف التحاق الطلبة بالدرا�س��ات العليا. 
فقد اتفقت هذه الدرا�سة مع درا�سة )اأبو كليلة، 1992( التي عزت اأ�سباب الإقبال اإىل حتقيق مركز اجتماعي 
اأف�س��ل، واحل�س��ول على �س��هادة اأف�سل، احل�س��ول على وظيفة، ورفع امل�س��توى القت�س��ادي، فمثال فقد تبني اأن 
احل�س��ول على وظيفة هو اأهم دافع للطلبة الذكور، بينما اأهم العوامل للطالبات ال�س��عوديات هو رفع امل�س��توى 

املعريف والثقايف.
كما اتفقت نتائج هذه الدرا�س��ة فيما يتعلق بدور التخ�س���ص كدافع للقبول مع درا�سة)م�سطفى وعدنان، 
1995( الت��ي هدف��ت اإىل حتدي��د دواف��ع اللتحاق بربامج الدرا�س��ات العليا ل��دى طلبة اجلامع��ة الأردنية يف 
م�س��توى املاج�س��تري والدكتوراه يف كافة الكليات، واأظهرت نتائج الدرا�س��ة اأن الدافع الأول كان الدافع العملي 

يليه الدافع النف�سي، والدافع الجتماعي، والدافع املهني، والدافع القت�سادي، ودافع البطالة.
كم��ا اتفقت نتائج الدرا�س��ة مع نتائج درا�س��ة Gordonا)1992( التي اأكدت عل��ى اأن الإناث ميلن لدافع 
التق��دم الوظيف��ي “يليه الهتمام املعريف، لكن مل تتفق مع دافع خدمة املجتمع. كما اتفقت هذه الدرا�س��ة مع 
نتائج درا�سة Psacharopoulos وSanyalا)1984( بعنوان اأ�سباب متابعة التعليم العايل حيث دلت نتائج 
الدرا�س��ة اأن الطل��ب الجتماعي على التعليم العايل يعود لأ�س��باب مهنية ووظيفي��ة، والدوافع الأخرى كانت 
على النحو الآتي- اإيجاد فر�ص عمل اأو�س��ع”، واتفقت اأي�س��ًا مع نتائج درا�س��ة عبيدات )2011( التي اأظهرت 
اأن دوافع اللتحاق بربامج الدرا�س��ات العليا يف اجلامعات الأردنية كانت مرتبة ترتيبًا تنازليًا وهي: الأ�سباب 
والدواف��ع الأكادميي��ة، يليها الأ�س��باب املتعلق��ة بتحقيق التطور الوظيف��ي، ثم الدوافع املادي��ة، واأخريًا تاأثري 
النظرة الجتماعية، ومع درا�س��ة �س��بيحات )2003( حيث اأظهرت اأن ترتيب الدوافع لاللتحاق بالدرا�س��ات 
%( والدافع النف�سي  %( والدافع العلمي )79  العليا ح�سب قوتها كانت على النحو الآتي: الدافع املهني )82 
 )%  67.4( الجتماع��ي  والداف��ع   )%  70( البطال��ة  وداف��ع   )%  77.4( القت�س��ادي  والداف��ع   )%  78(
وكان��ت الدرجة الكلي��ة مرتفعة جدًا يف املجال املهني، وكبرية يف املجالت )العلمي، والنف�س��ي، والقت�س��ادي، 
وجمال البطالة( ومتو�س��طة يف املجال الجتماعي، ومع نتائج درا�س��ة �س��مارة واملجايل )2014( التي اأظهرت 
اأن الطلب��ة الوافدين قد �س��نفوا دوافع التحاقهم بربامج الدرا�س��ات العليا ح�س��ب الأهمي��ة كالآتي: الدوافع 
العلمية، الدوافع املهنية، الدوافع النف�سية، والدوافع الجتماعية، ومع درا�سة العمري )2005( التي تو�سلت 
اإىل اأن دوافع الإقبال على برامج الدرا�سات العليا كانت مرتبة ترتيبًا تنازليا كالآتي: دوافع نف�سية، ودوافع 

ثقافية، ودوافع علمية، ودوافع اقت�سادية، ودوافع اجتماعية.
االستنتاجات:

من خالل العر�ص ال�س��ابق �س��واء النتائج والدرا�س��ات ال�س��ابقة واخللفية النظرية واملقابالت املعمقة مع 
امل�س��اركني واملالحظ��ات الت��ي مت تدوينها واملوا�س��يع والفئ��ات التي مت عر�س��ها ممكن بلورة اأمن��اط، اأن عملية 
التحليل ال�ستقرائي تعني اأن الفئات واملو�سوعات والأفكار ل تفر�ص على البيانات بل ت�ستق منها، حيث متت 

العملية كما يلي:
بدا التحليل جنبا اإىل جنب مع جمع البيانات حال جمع املجموعة الأوىل منها.  .1

مت جتزئة البيانات اإىل وحدات واأجزاء دون اإهمال ال�سورة الكلية.  .2
مت و�سع الأجزاء يف مو�سوعات ثم يف اأبواب وفئات ولكن ب�سكل مرحلي.  .3

نت��ج عن عملي��ة التحليل تركيب من م�س��توى اأعلى مثل ملخ�ص ق�س�س��ي اأو بنية نظرية، وميكن ت�س��ورها   .4
بالرتتيب 

الآتي: 
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�شكل )1(: ترتيب عملية التحليل ال�شتقرائي يف البحوث النوعي للو�شول اإىل نظرية جمذرة
وم��ن خ��الل ذلك ميك��ن ترتيب الأمناط التي مت التو�س��ل اإليها من خالل الفئات واملوا�س��يع، ل�س��يما واأن 
الباحثني هذبا بلورة هذه الأبعاد، فعندما كان املو�س��وع وا�س��عا مت بلورته من بلورة الفكرة وتهذيبها، وتقييم 
دق��ة البيان��ات من خ��الل تقييم م�س��ادر البيان��ات، وعملية جم��ع البيانات وترتي��ب الفئات ترتيب��ا منطقيا. 
واأخ��ريا دم��ج هذه الفئات لت�س��كيل الأمناط، وعملية تكوين النماذج من خالل البحث عن ال�س��مات املت�س��ابهة 
التي ا�س��تخدمت لتحديد املو�س��وعات من خالل الت�س��ابه والتماثل من خالل جمموعة املو�س��وعات املتطابقة 

والتي تخدم نف�ص الهدف والنماذج التي يراها الباحث �سرورية والتي تركز على البحوث ال�سابقة.
وميكن ترتيب هذه الأمناط التي تبلورت من ا�س��تجابات امل�س��اركني لأ�سباب ودوافع الإقبال املتزايد على 
الدرا�س��ات العلي��ا كالآتي وعل��ى الرتتيب: الدافع القت�س��ادي، والداف��ع املهني، والداف��ع الجتماعي، الدافع 

العلمي، والدافع النف�سي.
وقد وقعت معظم ال�س��تجابات يف احلقول والدوافع التالية: حت�سني الو�سع القت�سادي، حت�سني الو�سع 
الجتماعي، وت�س��جيع الأهل، وال�س��عور بالتعاون والتناف�ص ال�س��ريف جتاه الزمالء، والتقدم الوظيفي، وكون 
وزارة الرتبية والتعليم هي الوزارة الأكرب يف الأردن التي ت�س��توعب املعلمني فيما يتعلق باأ�س��باب الإقبال على 

العلوم الرتبوية والرغبة يف تكملة نف�ص التخ�س�ص وهكذا.
وهن��اك ع��دة دواف��ع تعلق��ت بال�س��وؤال الث��اين املتعل��ق بالربنامج ومعاي��ريه، واأ�س��باب فت��ح اجلامعة على 
م�س��راعيه للقب��ول، واملقارن��ة بني م�س��توى الدرا�س��ات العلي��ا يف الأردن ويف اخلارج، وم�س��توى الأ�س��اتذة، فقد 
ان�س��بت معظ��م ال�س��تجابات على اأن املعايري اأ�س��بحت اأك��رث مرونة، وهذا �س��جع الطلبة على الإقب��ال، كما اأن 
هناك م�س��كلة يف الربامج تتعلق بالفجوة بني النظرية والتطبيق، وتركيزها على التلقني دون تعليمها مهارات 
البحث، بالإ�س��افة اإىل اأن اجلامعات اأ�س��بحت مثل �س��وق العر�ص والطلب؛ فلها هدف ا�س��تثماري مادي، مما زاد 

عدد الطلبة، ل�سيما بعد اأن اأ�سبحت املعايري اأكرث مرونة من ال�سابق.
وفيما يتعلق بال�سوؤال الثالث املتعلق مب�ستقبل الدرا�سات العليا والأ�سباب احلقيقية لتزايد اأعداد الإقبال 
على الدرا�س��ات العليا، فقد اأجمع امل�س��اركون على اجلامعات �ست�س��تمر يف فتح �سيا�س��ات القبول، و�س��وف تتزايد 
الأعداد اأكرث، و�س��وف تزيد البطالة يف التخ�س�س��ات، و�س��وف تفتح تخ�س�س��ات اأكرث. كما يزيد العدد من قبل 
الإن��اث لأ�س��باب ودوافع تتعل��ق باملكانة الجتماعية، والبح��ث عن حتقيق الذات والبحث عن �س��ريك احلياة، 

وتغيري النظرة لها يف املجتمع الذي تعي�ص به؛ فالدرا�سة العليا لها �سالح يحميها من كل ذلك.
من خالل النتائج التي مت التو�سل اإليها يكون الباحث قد اأعطى معاين للظاهرة من وجهة نظر امل�ساركني 
بها، وميكن الإفادة من هذه الدرا�سة يف جمالت عدة، ل�سيما فيما يتعلق مبعرفة الأ�سباب والدوافع احلقيقة 
لتزاي��د الأع��داد لالإقب��ال عل��ى الدرا�س��ات العليا، ل�س��يما واأن ه��ذا الظاهرة، وا�س��حة للعيان، تطرح اأ�س��ئلة 
وا�ستف�س��ارات كث��رية حوله��ا من مثل، م��اذا، وملاذا، وكيف؟ وماذا يرتتب على ذلك. هذه الدرا�س��ة جهد ب�س��يط 
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ميكن اأن جتيب عن هذه الأ�سئلة، من وجهة نظر امل�ساركني بها، وجميع امل�ساركني اأ�ساروا من خالل ا�ستجاباتهم 
عل��ى اأن هن��اك اأ�س��بابا ودوافعه��ا لالإقب��ال والهموم وامل�س��اكل واحدة، بالإ�س��افة اإىل وجود م�س��اكل يف برامج 
الدرا�س��ات العلي��ا، واعتماده اأكرث على اجلانب النظري والتلقني دون اهتم��ام مبهارات البحث، كما اأن الربنامج 
جيد لكن قد يكون هناك م�س��كلة يف بع�ص امل�س��رفني والأ�س��اتذة القائمني على تطبيقه، بالإ�سافة اإىل اعتماد 
اجلامعات الأردنية على التعيني من متخرجي الدول الأجنبية، وعدم العرتاف بطالبها واإعطائهم الأولوية، 
كما اأجمع امل�ساركون على اأن اجلامعة غريت من معايريها وجعلتها اأكرث مرونة لغر�ص مادي بحت، مما اأدى اإىل 
التحاق طلبة اأقل كفاءة وم�ستوى، من خالل ما �سبق من عر�ص وحتليل ميكن ا�ستخال�ص العديد من الأمور التي 

مت التو�سل اإليها والتي وافق عليها امل�ساركون حيث يلخ�سها اجلدول )2(:
جدول )2(: ملخ�ص حماور دوافع اإقبال امل�شاركني يف الدرا�شة على برامج الدرا�شات العليا بجامعة الريموك ح�شب الأهمية 

ما م�ستقبل الدرا�سات العليا؟هل هناك معايري للربنامج ؟كيف؟ملاذا الإقبال على الدرا�سات العليا؟
- ا�شتمرار تدفق الطلبة.- اأ�شبحت املعايري اأكرث مرونة- الدافع القت�شادي

- ا�شتمرار اجلامعة يف زيادة الأعداد.- الهدف املادي وال�شتثماري والتناف�ص- الدافع املهني
- املعايري �شوف ت�شبح اأكرث مرونة.- م�شكلة يف الربامج /خلل يف التطبيق.- الدافع الجتماعي

- عدم ت�شجيع فتح الباب على م�شراعيه - الدافع العلمي
لالإقبال على الدرا�شات العليا.

 - الهدف الربحي وال�شتثماري 
والتناف�ص.

- هناك فرق جوهري بني الربامج يف - الدافع النف�شي
- ا�شتمر التدفق لكلية العلوم الرتبوية.الدول الأجنبية والأردن.

 - زيادة م�شكلة البطالة وعدم قدرة 
�شوق العمل على ا�شتيعاب املتخرجني.
- الرتكيز على الكم وعدم الهتمام 

بالنوعية.

االستنتاجات:
ال�س��تنتاجات احلالية طرحت ق�س��ايا عري�س��ة متعددة للبحث امل�س��تقبلي، اأحدها يهتم يف اإىل اأي مدى 
ميكن لالإقبال على الدرا�س��ات العليا اأن ي�س��ل؟ بالإ�س��افة اإىل عمل اأبحاث تتعلق مب�ستقبل الدرا�سات العليا يف 

�سوء هذا الو�سع.
كم��ا ميكن فهم الظاهرة اأكرث با�س��تخدام اأكرث م��ن اأداة جلمع البيانات مثل املالحظ��ة، والوثائق، وزيادة 
ع��دد امل�س��اركني، وميكن عمل مقارنات ما بني اأع��داد الإقبال يف الأردن ويف بالد عربي��ة اأخرى، والوقوف على 

الأ�سباب والدوافع.
كما ميكن تناول مو�سوع برامج الدرا�سات العليا ومعايري القبول يف الربامج كم�سكلة بحث م�ستقبلية، كما 
يو�س��ي الباحثان بعمل درا�س��ات اأخ��رى للبحث عن معايري القبول يف الدرا�س��ات العلي��ا يف اجلامعات الأردنية، 
وكذل��ك البح��ث مبدى ارتب��اط �سيا�س��ات القبول يف اجلامع��ات مببداأ تكاف��وؤ الفر�ص التعليمي��ة، وكذلك عمل 

درا�سات اأخرى ت�سمل التعليم اجلامعي وكلية املجتمع فيما يخ�ص �سبب اإقبال الطلبة للدرا�سة فيها.
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التوصيات:
يف �سوء نتائج الدرا�سة احلالية يو�سي الباحثان مبا ياأتي:

ӽ  اإع��ادة النظ��ر يف �سيا�س��ة القب��ول يف برامج الدرا�س��ات العليا، بحيث يراع��ى معايري دقيقة للقبول ح�س��ب  
حمكات مو�سوعية علمية تركز على الهتمام بالنوعية ولي�ص باأعداد املقبولني.

ӽ  املواءمة بني التخ�س�س��ات الرتبوية املتاحة، واحتياجات �س��وق العمل مما ي�س��هم يف التقليل من زيادة عدد  
العاطلني عن العمل.

ӽ  تطوير برامج الدرا�س��ات العليا وحت�س��ني نوعية مدخالتها مع تطوير اخلطط وامل�ساقات والأن�سطة املعدة  
للطلبة وحت�س��ني اأ�س��اليب وط��رق انتقائهم، ويف حت�س��ني اآليات القبول والت�س��جيل بحيث ت�س��بح مناف�س��ة 

لربامج الدرا�سات العليا يف الدول الغربية.
ӽ  اإع��داد الربام��ج والدرا�س��ات اجلدي��دة مبا يتف��ق مع رغب��ات الطلبة وميوله��م وحاجات املجتم��ع مما يتيح  

التعرف على الأبعاد التي ي�سعى الطالب اإىل حتقيقها وت�سوراته امل�ستقبلية.
ӽ  الأخ��ذ بع��ني العتبار قب��ل اتخاذ اأي ق��رار وجود دوافع حقيقية ت�س��اعد وت�س��جع الطلبة على موا�س��لة  

درا�س��تهم العلي��ا مث��ل الدواف��ع املادي��ة وتاأم��ني فر���ص عم��ل اأف�س��ل بالإ�س��افة اإىل الدواف��ع النف�س��ية 
والجتماعية.

ӽ  مراع��اة مالءمة التخ�س���ص لقدرات الطلبة واإمكانياتهم والرتكيز على قوة الق�س��م الأكادميي يف اجلامعة  
التي يتم اختيارها للدرا�سة من حيث معايري اجلودة وترتيب اجلامعة و�سمعتها حمليًا وعامليًا. 
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