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ملّخص
خلفّية

هذا هو تقرير البحث الخامس يف سلسلة أبحاث التقييم حول برنامج "توسيع تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل للعرب، الدروز  
والرشكس يف إرسائيل". طُّور الربنامج من ِقبل مجلس التعليم العايل- لجنة التخطيط واملوازنة، وهو جزٌء من الربامج متعّددة السنوات 
الخاّصة به من العام 2012/13. املركّبات الرئيسيّة للربنامج هي، توفري الدعم للطاّلب الذين يدرسون يف إطار السنوات التحضرييّة ما 
األكادمييّة  املؤّسسات  يف  االستيعاب  األّول(،  اللقب  لدراسة  يُقبلون  الذين  للطالب▫ )التحضري  الجميع"  قبل  "خطوة  األكادمييّة،  قبل 

)املساعدة التعليميّة، الشخصيّة واالجتامعيّة، وبالذات للطاّلب يف السنة األوىل(، مراكز للحياة املهنيّة، واملِنح الدراسيّة. 

أهداف البحث

هناك عّدة أهداف رئيسيَّة للبحث:

فحص مميّزات التعلّم لدى الطاّلب العرب؛. 1

دراسة حجم استخدام أنواع املساعدة التي يوفّرها برنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل؛. 2

تقييم إسهام مركبّات برنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل من ِقبل املشاركني فيه. . 3

الطريقة 

عن  أجاب   .2014/15 الدرايّس  العام  يف  ارتقاء  منحة  طلبوا  عربيًّا  طالبًا   1،047 من-  تتألّف  ُممثّلة  عيّنة  أوساط  يف  هاتفّي  استطالع 
االستطالع 825 طالبًا. نُّفذ االستطالُع يف عام 2018، بعد نحو ثالث سنوات عىل بداية الطاّلب الدراسة للقب األّول. 

النتائج 

%89 من الطاّلب بدأوا الدراسة يف مؤّسسات التعليم العايل بعد سنة أو أكرث عىل إنهائهم املرحلة الثانويّة.  ■

املتوّسط، يف  ■ لبَّت احتياجاتهم بدرجة متوّسطة )مبستوى 5.2 يف  التي شاركوا فيها  أنواع املساعدات  الطاّلب، إجاميّل  لتقييم  وفًقا 
أجابوا  الذين  ِقبل %52 من  إىل ذلك من  اإلشارة  )متّت  أكرث  التي ساعدت  املساعدة  االقتصاديّة هي  املساعدة  سلّم من 0-10(. 
االجتامعّي-الثقايّف )11%(  النشاط  التعلّم )18%(  تعزيز وتكثيف  قُّدم يف مجال  الذي  الدعم  أقّل ساعد  بدرجة  االستطالع(.  عن 

واالستشارة يف السنة الثالثة من ِقبل مستشار/ مركّز الطاّلب العرب )7%(. 

كافية هي  ■ غري  بدرجة  فيها  شاركوا  أو  فيها  يشاركوا  مل  ولكّنهم  مساعدتهم،  بإمكانها  أنّه  الطاّلب  ذكر  التي  الرئيسيّة  املساعدة  أنواع 
املساعدة االقتصاديّة )متّت اإلشارة إليها من ِقبل %31 من املشاركني يف االستطالع(، االستشارة )%22( وتعزيز وتكثيف التعلّم )17%(.
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من بني الذين يدرسون للقب األّول الذي يستغرق ثالث سنوات )يف مقابل دراسة اللقب األول التي تستغرق أربع سنوات(، حوايل  ■
نصفهم )%54( أنهوا دراسة اللقب يف الوقت املحّدد )ثالث سنوات(. 

أتّضح أّن هناك عالقة إيجابيّة بني العدد الكبري للطاّلب العرب يف املؤّسسة وبني إنهاء اللقب يف الوقت املحّدد، وعالقة سلبيّة بني  ■
العدد الكبري للطاّلب العرب يف املؤّسسة وبني املشاركة يف أنواع املساعدة لربنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل. 

أو  ■ للدراسة  عادوا  توقّفوا  الذين  غالبيّة  الثانية.  السنة  يف  منهم  الدراسة، 60%  عن  توقّفوا  االستطالع  عن  أجابوا  الذين  من   6%
يرغبون يف العودة إليها.  

اتّجاهات مقرتحة لتطوير برنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل  

التحضري للتعليم األكادميّي: بالنسبة للكثري من الطاّلب الذين بدأوا الدراسة فقط بعد عام وأكرث عىل إنهاء املرحلة الثانويّة، يفّضل  ■
أن نرى يف هذه الفرتة التي تيل املرحلة الثانويّة مبارشة فرتة هاّمة للبلوغ، الفرتة التي ميكن االستعداد فيها لالنخراط يف مؤّسسات 

التعليم العايل، واالختيار الحكيم ملجال التعليم ومؤّسسة التعليم. 

أنواع  ■ وجود  من  الرغم  عىل  لها،  املستجاب  غري  االحتياجات  عن  الطاّلب  إبالغ  الجودة: عىل ضوء  وذات  املالَءمة  املساعدة  منح 
ا التشديد أيًضا عىل املتابعة املستمرّة لوضع الطاّلب، املساعدة يف استنفاد املشاركة يف املساعدة  مختلفة من املساعدة، من الهاّم جدًّ

املوجودة حاليًّا، فحص مالءمة حجم املساعدة واقرتاح املساعدة املهنيّة واملالمئة لالحتياجات. 

عىل  ■ العايل  بالتعليم  االلتحاق  وإتاحة  تسهيل  برنامج  يركّز  املحّدد:  الوقت  يف  اللقب  دراسة  ينهون  الذين  الطالب  نسبة  زيادة 
االستيعاب يف املؤّسسة األكادمييّة. بغية زيادة نسبة الذين ينهون دراستهم يف الوقت املحّدد، يجب فحص إمكانيّة تقديم املساعدة 

املوّجهة أيًضا قبيل إنهاء اللقب األكادميّي.  

الهاّم  ■ من  مرتفعة،  غري  الدراسة  عن  يتوقّفون  الذين  نسبة  أّن  من  الرغم  عىل  الدراسة:  عن  يتوقّفون  الذين  الطاّلب  الرتكيز عىل 
عدم التخيّل عنهم، وذلك ألّن معظمهم يعودون إىل الدراسة، أو يرغبون يف العودة إليها، وهناك طرق ملساعدتهم يف القيام بذلك. 
باإلضافة إىل ذلك، يجب إعادة النظر يف الرتكيبة التنظيميّة واملاليّة للمحّفزات الحاليّة، التي تأخذ بالحسبان الطاّلب الذين يتوقّفون 
عن الدراسة بني السنة األوىل والثانية، وليس للذين يتوقّفون عن الدراسة بني السنة الثانية والسنة الثالثة. يجب فحص ما إذا كانت 
الرتكيبة الحاليّة هي من ضمن عوامل الترّسب يف أوساط الطاّلب يف السنة الثانية بالذات )وليس يف السنة األوىل( وما هي تداعيات 

هذه الحالة عىل الطاّلب واملؤّسسات. 
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موجز تنفيذّي
خلفّية.

العايل-  التعليم  ِقبل مجلس  الدروز والرشكس يف إرسائيل"1 من  للعرب،  العايل  بالتعليم  االلتحاق  برنامج "توسيع تسهيل وإتاحة  طُّور 
لجنة التخطيط واملوازنة، وهو جزء من الربامج متعّددة السنوات الخاّصة به من العام 2012/13. خالل عقد وأكرث تضاعف عدد الطاّلب 
العرب يف جميع األلقاب: 22،543 يف عام 2008، 48،627 يف عام 2018. يف عام 2018 شّكل الطاّلب العرب %16.2 من مجموع الطاّلب 
يف إرسائيل. ال تزال هذه النسبة أقّل من نسبة العرب يف املجتمع اإلرسائييّل )%20.9(. هذا هو تقرير البحث الخامس يف سلسلة أبحاث 

التقييم يف معهد مايرس-جوينت-بروكديل حول برنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل. 

. وقد  الواقع  البحث وماّم يجري عىل أرض  أدبيّات  املعروفة من  العرب  السّكان  التي تواجه  التحّديات  الربنامج عىل ضوء  تّم تطوير 
استعان تطوير الربنامج بالنامذج املألوفة يف البالد ويف العالَم لزيادة تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل. وفًقا ملجلس التعليم العايل، 
فإّن أهداف برنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل هي زيادة نسبة الطاّلب العرب الذين يتعلّمون يف مؤّسسات التعليم العايل، 
الفجوات بني  الدراسة، وتقليص  العرب خالل  الطاّلب  التي يواجهها  الفجوات  تقليص  بينهم،  ينهون تعليمهم من  الذين  وكذلك نسبة 

الطاّلب العرب وبني نظرائهم اليهود.  

والكلّيّات  الجامعات  جميع  يف  وموّجهة،  هادفة  ميزانيّة  بواسطة  حاليًّا،  العايل  بالتعليم  االلتحاق  وإتاحة  تسهيل  برنامج  تنفيذ  يتّم 
املؤّسسة  واحتياجات  ملميّزات  وفًقا  للطاّلب  دعم  منظومة  مؤّسسة  كّل  تفّعل  واملوازنة.  التخطيط  لجنة  ِقبل  من  املمّولة  األكادمييّة 
ومجموعة الطاّلب الذين يدرسون فيها. يف ما ييل مركّبات برنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل عىل مستوى املؤّسسة: دعم 
الطاّلب الذين يدرسون يف السنة التحضرييّة ما قبل الدراسة األكادمييّة )"دمج"- للطاّلب العرب واليهود مًعا، و "خاّص"- للطاّلب العرب 
فحسب(، "خطوة قبل الجميع" )التحضري للدراسة والتعرّف عىل املؤّسسة، للذين يتّم قبولهم للقب األّول، الذي يجري يف الصيف قبل 
السنة  الدراسة، الشخصيّة واالجتامعيّة، وخاّصة للطاّلب يف  الدراسيّة(، االستيعاب يف املؤّسسات األكادمييّة )املساعدة يف  السنة  افتتاح 
األوىل(، ومراكز الحياة املهنيّة. هناك ِمنح عىل املستوى القطرّي: منحة "ارتقاء" )لطاّلب اللقب األّول( ومنح متيّز للقب الثاين يف مجال 

مسار األبحاث، لطاّلب الدكتوراه، وملرحلة ما بعد الدكتوراه واالندماج يف الطواقم األكادمييّة )منح "معوف"(.  

البحث 

أهداف البحث

هناك عّدة أهداف رئيسيَّة للبحث:

فحص مميّزات التعلّم لدى الطاّلب العرب؛. 1

دراسة حجم استخدام أنواع املساعدة التي يوفّرها برنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل؛. 2

تقييم اإلسهام املتصّور ملركبّات برنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل من ِقبل املشاركني فيه.. 3

1 في ما يلي: برنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العالي
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الطريقة 

استطالع هاتفّي يف أوساط عيّنة ُممثّلة تتألّف من - 1،047 طالبًا عربيًّا الذين طلبوا منحة ارتقاء يف العام الدرايّس 2014/15. أجاب عن 
االستطالع 825 طالبًا. )208 حصلوا عىل املنحة و- 617 مل يحصلوا عىل املنحة، %79 من العيّنة(. تّم إجراء االستطالع يف عام 2018، بعد 
ثالث سنوات تقريبًا عىل بداية الطالب دراستهم للقب األّول. تُرجم االستبيان للغة العربيّة، ومعظم الطاّلب اختاروا اإلجابة عنه بهذه 

اللغة. تُعرض ُمعطيات عن مجموع الذين أجابوا عن االستطالع )ما مل يُذكر خالف ذلك(.  

النتائج الرئيسّية

%89 من الطاّلب بدأوا الدراسة يف مؤّسسات التعليم العايل بعد سنة أو أكرث عىل إنهائهم املرحلة الثانويّة. ■

 وفًقا لتقديرات الطاّلب، إجاميّل أنواع املساعدات التي شاركوا فيها لبَّت احتياجاتهم بدرجة متوّسطة )مبستوى 5.2 يف املتوّسط،  ■
يف سلّم من 10-0(. املساعدة االقتصاديّة هي املساعدة التي ساعدت أكرث )متّت اإلشارة إىل ذلك من ِقبل %52 من الذين أجابوا 
النشاط االجتامعّي-الثقايّف )11%(  التعلّم )18%(،  الذي قُّدم يف مجال تعزيز وتكثيف  عن االستطالع(. بدرجة أقّل ساعد الدعم 

واالستشارة يف السنة الثالثة من مستشار/ مركّز الطاّلب العرب )7%(.   

كافية هي  ■ بدرجة غري  فيها  أو شاركوا  فيها  يشاركوا  مل  ولكّنهم  بإمكانها مساعدتهم  أنّه  الطاّلب  ذكر  التي  الرئيسيّة  املساعدة  أنواع 
املساعدة االقتصاديّة )متّت اإلشارة إليها من ِقبل %31 من املشاركني يف االستطالع(، االستشارة )%22( وتعزيز وتكثيف التعلّم )17%(. 

إنهاء اللقب األكادميّي خالل الوقت املحّدد يف أوساط الطاّلب الذين درسوا للقب األّول الذي يستغرق ثالث سنوات )مقابل الطالب  ■
الذين يدرسون للقب األول الذي يستغرق اربع سنوات(: 

بشكل  	 يوّضح  الذي  املتغرّي  هو  التعليم  مجال  سنوات(.  )ثالث  املحّدد  الوقت  يف  اللقب  دراسة  أنهوا   )54%( النصف  حوايل 
رئييّس االختالف بني الذين أنهوا تعليمهم يف الوقت املحّدد، وبني َمن مل ينهوا تعليمهم يف الوقت املحّدد: مييل طاّلب العلوم 
االجتامعيّة إىل إنهاء دراسة اللقب يف الوقت املحّدد أكرث من الطاّلب الذين يدرسون يف مجاالت الرياضيّات والعلوم الطبيعيّة أو 

العلوم اإلنسانيّة. 

مل يتّم العثور عىل عالقة بني االشرتاك يف أنواع املساعدة التي يعرضها برنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل، وبني إنهاء  	
دراسة اللقب األكادميّي يف الوقت املحّدد. غياب العالقة ميكن أن ينجم عن املميّزات الخفيّة التي ليس باإلمكان مراقبتها يف 
البحث الحايّل. ولذلك فإنّه من الجائز أنّه لوال املساعدة، فإّن نسبة الطاّلب الذين سينهون اللقب يف الوقت املحّدد ستكون أقّل. 

اتّضح أّن هناك عالقة إيجابيّة بني العدد الكبري للطاّلب العرب يف املؤّسسة وبني إنهاء اللقب يف الوقت املحّدد، وعالقة سلبيّة بني  ■
العدد الكبري للطاّلب يف املؤّسسة وبني املشاركة يف أنواع املساعدة لربنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل. ميكن أن تدّل 
الدراسة، وإىل ضعف  الكبري يف  النجاح  إىل  يؤّدي  الذي  الكبري،  الدعم  الحصول عىل  االجتامعّي وعىل  التشبيك  النتيجة عىل  هذه 

التصّور الذي يرى أّن هناك حاجة للمساعدة يف هذه املؤّسسات.  

ُسدس الطاّلب أجروا تغيريًا كبريًا أثناء الدراسة: %5 انتقلوا إىل قسم آخر، %4 انتقلوا إىل مؤّسسة أخرى وי-%6 توقّفوا عن الدراسة.   ■

الطاّلب الذين انتقلوا إىل قسم آخر أو مؤّسسة أخرى، كانت لديهم خصائص قبول جيّدة نسبيًّا، ويبدو أّن هذه منحتهم الكثري  	
من إمكانيّات االختيار، واملزيد من الثقة لغرض تنفيذ التغيري. 



IX

نسبة عالية نسبيًّا )%44-%61( قاموا بالتغيري يف السنة الثانية )وليس يف السنة األوىل(.   	

نصف الطاّلب الذين توقّفوا عن الدراسة عادوا إليها، وغالبيّة الباقني معنيّني بالعودة إىل الدراسة.  	

بنظرة إىل الوراء، فقد اعتقد قسم كبري )%41( من الطاّلب أنّه كان يفّضل أن يحّسنوا إتقانهم للغة العربيّة قبل البدء يف الدراسة.  ■
الغالبيّة من بينهم )%61( اعتقدوا هكذا أيًضا بالنسبة لتمّكنهم من اللغة اإلنجليزيّة. ودليل عىل ذلك ميكن أن نلمسه يف النسبة 
العالية )%83( الذين طُلب منهم تعلّم مساقات اللغة اإلنجليزيّة من أجل الحصول عىل "إعفاء". يف إطار برنامج تسهيل وإتاحة 

االلتحاق بالتعليم العايل نسبة ضئيلة فقط )%5-%4( من الطاّلب تلّقوا مساعدة بغية تحسني إجادتهم للغات.  

مجمل  ■ أّن  األوىل،  السنة  يف  املنحة  عىل  يحصلوا  مل  الذين  من  أكرث  كبرية  بدرجة  قيّموا  ارتقاء  منحة  عىل  حصلوا  الذين  الطاّلب 
املساعدة التي تلّقوها لبّت احتياجاتهم )مبستوى 6.8 يف املتوّسط مقابل 4.7، عىل التوايل، يف سلّم من 10-0(. مع ذلك، فقد اتّضح 
أّن نسبة أقّل من الطاّلب الذين حصلوا عىل منحة ارتقاء أنهوا اللقب يف الوقت املحّدد )%49 مقابل %56 لدى الطاّلب الذين مل 

يحصلوا عىل منحة ارتقاء(.    

يف أوساط الطالب الذين أجابوا عن االستطالع وكانوا يعملون يف نفس الوقت وأنهوا اللقب األّول الذي يستغرق ثالث سنوات:  ■

 نصفهم تقريبًا )%54( عملوا يف بلدة عربيّة أو بيئة تتكلّم العربيّة.  	

ثلثهم )%33( عملوا يف عمل ال يتطلّب تعلياًم أكادمييًّا وكذلك ليس له عالقة مبجال دراستهم. 	

اتّجاهات مقرتحة لتطوير برنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل

إدارة  مقّر  يف  تحدث  التي  السريورات  من  يتأثر  وهو  ومتطّور.  دينامييّك  برنامج  هو  العايل  بالتعليم  االلتحاق  وإتاحة  تسهيل  برنامج 
مجلس التعليم العايل ولجنة التخطيط واملوازنة وتنتقل إىل املؤّسسات، وال يقّل أهّميّة- من التغرّيات التي تطرأ يف املؤّسسات ومتتّد إىل 
إدارة مجلس التعليم العايل ولجنة التخطيط واملوازنة وتتسع بني املؤّسسات. متلك املؤّسسات قدًرا كبريًا من الحريّة يف تنفيذ الربنامج، 
العرب  الطاّلب  لعدد  وكذلك  لالحتياجات  والطاّلب،  املؤّسسة  ملميّزات  وفًقا  الطاّلب،  دعم  ومركّبات  العمل  طرق  اختيار  يف  واملرونة 

ونسبتهم يف كّل مؤّسسة.    

من خالل التعلّم املتواصل حول تطبيق خطة تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العايل، يف ما ييل اتّجاهات مقرتحة لالستمرار يف تطويرها: 

الثانويّة، . 1 املرحلة  إنهاء  عىل  وأكرث  عام  بعد  فقط  الدراسة  بدأوا  الذين  الطاّلب  من  للكثري  بالنسبة  األكادميّي:  للتعليم  التحضري 
يفّضل أن نرى يف هذه الفرتة التي تيل املرحلة الثانويّة مبارشة فرتة هاّمة للبلوغ، الفرتة التي ميكن االستعداد خاللها لالنخراط يف 
مؤّسسات التعليم العايل وتحسني املهارات األوليّة، ومهارات التعلّم والتمّكن من إتقان اللغتني العربيّة واإلنجليزيّة، وكذلك االختيار 

الحكيم ملجال الدراسة ومؤّسسة التعليم.

منح املساعدة املالَءمة وذات الجودة: عىل ضوء ذكر الطاّلب الحتياجات غري مستجاب لها، عىل الرغم من وجود أنواع مختلفة من . 2
ا التشديد أيًضا عىل- املساعدة، من الهاّم جدًّ

▫ المتابعة المستمرّة لوضع الطاّلب، عّدة مرّات في العام.	

▫ المساعدة في معرفة المساعدة القائمة واستنفادها.	



X

▫ ج. فحص ما إذا كانت المساعدة تُمنح بنسبة كافية لجميع الطاّلب في مختلف األقسام.   	

▫ د. توفير المساعدة المهنيّة وذات الجودة والمالئمة لالحتياجات الشخصيّة. 	
زيادة نسبة الذين ينهون دراسة اللقب يف الوقت املحّدد:. 3

▫ يركّز برنامج تسهيل وإتاحة االلتحاق بالتعليم العالي على االستيعاب في المؤّسسات األكاديميّة. على ضوء حقيقة أّن نصف 	
الذين يدرسون لنيل اللقب الذي يستمّر ثالث سنوات نجحوا في إنهائه في الوقت المحّدد فقط، يبدو أّن هناك حاجة للنظر 
في إمكانيّة تقديم مساعدة هادفة وموّجهة أيًضا قبيل إنهاء اللقب، بغية مساعدة الطاّلب في استيفاء جميع واجباتهم في 

الدراسة والحّد من نسبة الذين يتأّخرون في إنهاء دراسة اللقب. 

▫ نقترح مناقشة إذا كانت هناك حاجة لتحديد "وقت محّدد مختلف إلنهاء اللقب" للطاّلب الذين ال تعتبر العبريّة لغتهم األّم.    	
 الرتكيز عىل الطاّلب الذين يتوقّفون عن الدراسة: . 4

▫ نتخلّى عنهم، وذلك ألّن معظمهم 	 أاّل  الهاّم  غير مرتفعة، من  الدراسة  يتوقّفون عن  الذين  الطاّلب  نسبة  أّن  الرغم من  على 
يعودون إلى الدراسة أو يرغبون في ذلك، وهناك عّدة طرق لمساعدتهم من أجل القيام بذلك. 

▫ يجب إعادة النظر في التركيبة التنظيميّة والماليّة للمحّفزات الحالية، التي تأخذ بالحسبان الطاّلب الذين يتوقّفون عن الدراسة 	
كانت  إذا  ما  والثالثة. يجب فحص  الثانية  السنة  بين  الدراسة  يتوقّفون عن  الذين  الطاّلب  والثانية، وليس  األولى  السنة  بين 
التركيبة الحاليّة هي من بين العوامل التي تؤّدي إلى التسرّب في أوساط الطاّلب في السنة الثانية بالذات )وليس في السنة 

األولى( وما هي تداعيات هذا الوضع على الطاّلب والمؤّسسات.  




