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ملخّص

خلفية

يقوم هذا التقرير بتلخيص نتائج دراسة تقييم العينة االستطالعية "بوابة لألكادمييا" يف كلية سبري األكادميية– تنفيذ تجريبي لربنامج دمج
الشباب البدوي يف التعليم العايل .ارتفع عدد الطالب البدو يف مرحلة البكالوريوس بني السنتني  2016-2010من  942إىل  2,034طال ًبا
وطالبة .1برغم تعزيز الدعم الواسع الهادف إىل دمج مجمل الطالب العرب يف التعليم العايل إالّ أننا ال زلنا نشهد متثيالً متدن ًيا للسكان
مؤسسات التعليم العايل يف السنوات األخرية إدت اىل عملية فحص وتخطيط
البدو يف النقب .الصعوبات العديدة التي تواجه البدو يف ّ
عميقة يف كلية سبري وعىل الصعيد القطري .وعليه ،فقد بادرت الكلية إىل وضع برنامج "بوابة لألكادمييا" ،استنا ًدا إىل تجارب ماضية
وانطالقًا من االلتزام باملسئولية بشأن املجتمع البدوي يف النقب .ص ّدق مجلس التعليم العايل ,من خالل لجنة التخطيط وامليزانية ,عىل
تفعيل العينة االستطالعية التجريبية للربنامج ،مبرافقة دراسة وتقييم ،وقامت اللجنة بتمويل العينة االستطالعية .بدأت الدفعة األوىل من
الطالب بالدراسة يف السنة الدراسية  .2015/2016قام معهد مايرس-جوينت-بروكديل بإعداد الدراسة خالل السنة الدراسية .2018 2017-

هدف الدراسة

يهدف البحث إىل مساعدة لجنة التخطيط وامليزانية بشأن القرار حول تنفيد العينة االستطالعية وتب ّنيها كربنامج ميتد لفرتة زمنية طويلة
مؤسسات تعليم إضافية .لذلك ،فقد ركّزت الدراسة عىل فحص عملية التطبيق من منظور الطالب املشاركني والعاملني يف
ويتم اعتامده يف ّ
الربنامج ويف الكلية ،إضافة إىل فحص مساهامت الربنامج للطالب عىل صعيد مفاهيمهم وتحصيالتهم يف الدراسة.

املنهجية

لقد ت ّم بناء منظومة الدراسة استنا ًدا إىل منهجية تجمع بني البحث الك ّمي والبحث الكيفي ( .)mixed methodologyلقد استقينا
مؤسسات تعليمية
املعلومات الكيفية من مقابالت مع الطالب كأفراد وكمجموعات بؤرية ،ومع عاملني يف الربنامج والكلية وعاملني يف ّ
أخرى يف النقب .أما املعلومات الكمية فقد استقيناها من ثالثة استطالعات رأي جرت بني الطالب إضافة إىل معلومات إدارية حصلنا
عليها من إدارة كلية سبري األكادميية حول الطالب البدو املشاركني يف العينة االستطالعية وقارناها مع املعلومات بشأن الطالب البدو الذين
حصلوا عىل قبول للتعليم بصورة مبارشة (ال عن طريق الربنامج) ومع املعلومات بشأن طالب الكلية اليهود.

1

ال يشمل طالب الجامعة املفتوحة .كذلك ،هناك طالب بدو يدرسون يف مناطق السلطة الفلسطينية وخارج البالد .ولكن أعدادهم
الدقيقة غري معروفة.
I

النتائج
■
■
■
■
■

■خصائص قبول الطالب البدو في البرنامج أدنى من خصائص الطالب البدو الذين تم قبولهم مباشرة ومن خصائص الطالب اليهود
في الكلية
■نسبة الطالب الذين يواصلون الدراسة في نهاية السنة األولى لدراستهم للبكالوريوس من بين مجمل الطالب المشاركين في
البرنامج (أي ،نسبة الطالب الذين انهوا سنتين دراسيتين :سنة "بوابة لألكاديميا" وسنة أولى في إطار دراستهم للبكالوريوس)
قياسا بالطالب البدو الذين حصلوا على قبول للدراسة بصورة مباشرة في الكلية ومع الطالب اليهود في الكلية.
ضئيلة ً
■على ما يبدو فإن البرنامج يساعد الطالب :إذ إن وضعهم الدراسي في نهاية السنة األولى للدراسة أفضل من وضع الطالب البدو
الذين حصلوا على قبول للدراسة بصورة مباشرة .مع ذلك ,فإن وضعهم ليس افضل من وضع الطالب اليهود.
■الطالب الذين واصلوا الدراسة هم مجموعة الطالب القوية من بين الطالب الذين بداو التعليم
■في كل السنوات عدد الطالب البدو المشاركين في البرنامج كان أقل من العدد المطلوب للبرنامج

تلخيص

سعينا يف هذه الدراسة إىل فهم كيفية تحسني دمج الشباب البدو يف التعليم العايل ،لذلك كان السؤال املركزي الذي سعينا إىل اإلجابة عليه
هو أي من أنواع املساعدة وأساليب العمل يف برنامج البوابة لألكادمييا هي األكرث أهمية من أجل تعزيز النجاح يف دمج شباب بدو يف
التعليم العايل؟ وجدنا أن اإلجابة هي انه ال يوجد نوع مساعدة معني بل ان جميع ما يقدمه الربنامج رضوري لالندماج الناجح ،سواء من
حيث تن ّوع أنواع املساعدة أو من حيث نطاق املساعدة.
عدد الطالب الذين شاركوا بالربنامج اقل من التوقعات وتحصيالتهم الدراسية معتدلة نسبياً .ذلك يدل عىل الحاجة لالستمرار يف دراسة
وتطوير الربنامج للنجاح يف دمج الشباب البدوي يف التعليم العايل.
الدراسة اشارت اىل بعض التوصيات التي تقرتحها من اجل تطبيق الربنامج بصورة افضل:
مؤسسات التعليم العايل ،ال بد من توفري سنة تحضريية لغالبتهم تشمل أيضا إمكانية تجميع
.أبغية تحسني أوضع الطالب البدو يف ّ
نقاط استحقاق اكادميية.
.بهناك أفضلية للدراسة ضمن غرف دراسية صغرية ومنفصلة يف سنة التعليم "بوابة لألكادمييا" كتحضري الندماج الطالب كطالب
منتظمني يف الدراسة للسنة األوىل للقب األول مع جميع طالب الكلية.
.تمن املهم مرافقة الطالب وتوفري اإلرشاد الشخيص لهم عىل مدار سنوات الدراسة.
.ثهنالك أفضلية للدراسة يف نفس الحرم الجامعي عىل مدار سنوات الدراسة.
II

.جمن املهم توفري املتابعة الدامئة ألوضاع الطالب وتوفري مساعدة شخصية لك لطالب بحسب حاجته.
.حهنالك رضورة لالستمرار بتحسني مهاراتهم الطالب باللغتني العربية واإلنجليزية.
.خهنالك رضورة لتوفري املساعدات املالية لجميع الطالب البدو.
.ديجب تشجيع الطالب البدو عىل توسيع نطاق مجاالت دراساتهم.
مؤسسات تعليم أخرى وكذلك امتحانات مو ّحدة عىل مدار السنني.
.ذهنالك أفضلية المتحانات قبول تشرتك فيها ّ
املؤسسة التعليمية.
املؤسسة التعليمية بدمج الطالب البدو من النقب يف ّ
.رهناك رضورة اللتزام ّ
.زنويص بتشغيل طواقم عمل من املجتمع البدوي يف النقب بالكلية ليشكّلوا منوذ ًجا ناج ًحا يحتذى به وليساهموا يف مشاعر االنتامء
بني الطالب البدو.
.سمن املهم التأكد من تقديم املساعدات للطالب العرب كافة يف إطار برنامج إتاحة التعليم العايل العادي بدون عالقه للربنامج بوابة
االكدمييا.
مؤسسات التعليم العايل.
.شهنالك رضورة لتحسني وسائل النقل العامة من وإىل ّ

III

موجز تنفيذي

خلفية

يقوم التقرير الحايل بتلخيص نتائج دراسة تقييم العينة االستطالعية "بوابة لألكادمييا" يف كلية سبري األكادميية– تنفيذ تجريبي لربنامج دمج
الشباب البدوي يف التعليم العايل .يعترب هذا الربنامج ،وكذلك دراسة التقييم ،جز ًءا من برنامج ودراسة أوسع حول برنامج "توسيع نطاق
تعزيز إتاحة التعليم العايل أمام الطالب العرب والدروز والرشكس يف إرسائيل" التابع ملجلس التعليم العايل لجنة التخطيط وامليزانية.

ارتفع عدد الطالب البدو يف مرحلة البكالوريوس بني السنتني  2016-2010من  942إىل  2,034طالبًا وطالبة .2برغم تعزيز الدعم الواسع
الهادف إىل دمج مجمل الطالب العرب يف التعليم العايل إالّ أننا ال زلنا نشهد متثيالً متدن ًيا للسكان البدو يف النقب .الصعوبات العديدة
مؤسسات التعليم العايل يف السنوات األخرية إىل عملية فحص وتخطيط عميقة يف كلية سبري وكذلك عىل الصعيد
التي تواجه البدو يف ّ
القطري .وعليه ،فقد بادرت الكلية إىل وضع برنامج "بوابة لألكادمييا" ،استنا ًدا إىل تجارب ماضية وانطالقًا من االلتزام باملسئولية بشأن
املجتمع البدوي يف النقب.
تعترب "بوابة لألكادمييا" برنام ًجا تعليميًا ميتد عىل أربع سنوات يف مرحلة البكالوريوس .يهدف املرشوع إىل فحص السبل األمثل لدمج
الطالب البدو من النقب يف التعليم العايل .يشارك املرشّ حون للربنامج يف برنامج صيفي "خطوة أمام الجميع" بغية التع ّرف عىل التعليم
األكادميي وتعزيز قدراتهم الدراسية واللغوية األولية ،عىل أن يخضعوا يف نهاية الربنامج الختبارات التصنيف للمشاركة يف برنامج "بوابة
لألكادمييا" .يطلق اسم "سنة بوابة لألكادمييا" عىل السنة الدراسية األوىل .وتهدف إىل تحضري الشباب البدوي للدراسة األكادميية من خالل
تحسني قدراتهم التعليمية واللغوية واختبار مساقات أكادميية .إضافة إىل اختبارات التصنيف التي تجري ضمن برنامج "خطوة أمام
الجميع" ،تشكّل سنة بوابة لألكادمييا عملية تصنيف إضافية وتفحص املالءمة للدراسة األكادميية بني الشباب وبني الكلية .وعليه ،تضم سنة
بوابة لألكادمييا مساقات داعمة لتحسني القدرات الدراسية واللغوية والتعامل مع الحاسوب وقدرات أبسط ،إضافة إىل مساقات أكادميية
تشبه مبضامينها ومبستواها تلك املساقات التي يتم تدريسها يف الكلية ،وذلك مبرافقة دورات تعزيزية لدراسات أوسع .يتعلّم الطالب يف
هذه السنة بصورة منفصلة عن بقية طالب الكلية ويف غرف دراسية صغرية .بد ًءا من السنة األوىل للتعليم للبكالوريوس (وهي السنة
الثانية يف الربنامج) ،يتم دمج الطالب يف غرف دراسية عادية بوصفهم طالب منتظمني يف الكلية ،ويستمرون بالحصول عىل تعليم داعم.
يحصل الطالب طيلة فرتة الربنامج عىل مساعدة مالية كبري ،وفريق مساند يضم م ّركز للطالب وعامل اجتامعي ومركّز للربنامج يرافقونهم
بصورة شخصية ،ويشاركون يف نشاطات الربنامج االجتامعية.
2

ال يشمل طالب الجامعة املفتوحة .كذلك ،هناك طالب بدو يدرسون يف مناطق السلطة الفلسطينية وخارج البالد .ولكن أعدادهم
الدقيقة غري معروفة.
IV

ص ّدقت لجنة التخطيط وامليزانية عىل تفعيل العينة االستطالعية التجريبية للربنامج ،مبرافقة دراسة وتقييم ،وقامت بتمويل العينة
االستطالعية .هدف الدراسة والتقييم فحص االليات لدمج نوعي للطالب البدو يف التعليم للقب االول (البكالوريوس) .بدأت الدفعة األوىل
بالدراسة يف السنة الدراسية  .2015/2016قام معهد مايرس-جوينت بروكديل بإعداد الدراسة خالل السنة الدراسية .2018-2017
يستطيع الطالب البدو الذين يرغبون بالدراسة يف كلية سبري بداية دراستهم من خالل تقديم أوراقهم بصورة مبارشة أسوة ببقية الطالب
اآلخرين .يف السنوات الثالث األخرية بدأ  498طالبًا وطالبة بدوية يف الدراسة هناك للحصول عىل البكالوريوس 66% ،منهم تم قبولهم عن
طريق الربنامج والبقية ( )34%تم قبولهم بصورة مبارشة.

الدراسة
هدف الدراسة

تهدف الدراسة إىل مساعدة لجنة التخطيط وامليزانية بشأن القرار حول تنفيد العينة االستطالعية وتب ّنيها كربنامج ميتد لفرتة زمنية طويلة
مؤسسات تعليم إضافية .لذلك ،فقد ركّزت الدراسة عىل فحص عملية التنفيذ من منظور الطالب املشاركني والعاملني يف
ويتم اعتامده يف ّ
الربنامج ويف الكلية ،إضافة إىل فحص مساهامت الربنامج للطالب عىل صعيد مفاهيمهم وتحصيالتهم يف الدراسة.

منهجية الدراسة

لقد ت ّم بناء منظومة الدراسة استنا ًدا إىل منهجية تجمع بني البحث الك ّمي والبحث الكيفي ( .)mixed methodologyتساعدنا هذه
أساسا الستمرار الدراسة
املنهجية عىل إسامع أصوات جميع املنخرطني يف الربنامج وفهم أعمق للسريورات ،وكل ذلك من شأنه أن يشكّل ً
والحصول عىل معلومات متثيلية وموضوعية وذاتية حول الطالب املشاركني ومفاهيمهم ومواقفهم .لقد استقينا املعلومات الكيفية من
مؤسسات تعليمية أخرى يف النقب .تعترب
مقابالت مع الطالب كأفراد وكمجموعات بؤرية ،ومع عاملني يف الربنامج والكلية وعاملني يف ّ
أساسا للتحضري لالستامرات واستطالعات الرأي بني الطالب .تم تحليل هذه املعلومات
هذه املعلومات هامة بحد ذاتها ،وشكّلت كذلك ً
بواسطة برنامج نريليزر بغية العثور عىل مواضيع مشرتكة وفحص درجة مصداقيتها .أما املعلومات الكمية فإنها تضم معلومات إدارية
قياسا بالطالب البدو الذين حصلوا عىل القبول للدراسة يف الكلية بصورة مبارشة (ليس عن طريق
حول الطالب البدو املشاركني يف الربنامج ً
الربنامج) وبالطالب اليهود الذين يدرسون يف الكلية ،إضافة إىل معلومات استقيناها من ثالثة استطالعات رأي جرت بني الطالب– استطالع
رأي لخريجي سنة بوابة لألكادمييا ،واستطالع رأي للناجحني يف السنة األوىل يف درجة البكالوريوس يف إطار الربنامج ،واستطالع املشاركني يف
الربنامج الصيفي "خطوة أمام الجميع".

V

أهم النتائج

توصلت إليها الدراسة:
فيام ييل أهم النتائج التي ّ

■

■
■
■
■
■

■خصائص المجتمع المحلّي :غالبية الطالب في عينة االستطالع صغار السن ويبلغون من العمر  21سنة ،أكثرهم من النساء،
ينتمون إلى أسر محدودة الدخل .ينتمي ثلث هؤالء الطالب إلى أسر لم تختبر الدراسة العليا سابقًا (يعبر هؤالء الطالب أول أفراد
مؤسسات التعليم العالي)؛ فقط ُخمس الطالب ينتمون إلى أسر أحد الوالدين على األقل يحمل شهادة
من األسرة يدرسون في ّ
دراسة عليا.
■خصائص القبول للتعليم :في غالبية خصائص القبول ،مثل عالمة امتحان البسيخومتري ومستوى اللغة اإلنجليزية ،فإن خصائص
قياسا بالطالب البدو الذي نجحوا في الحصول على قبول مباشر من الكلية وبالطالب اليهود.
الطالب البدو متدنية ً
■اعتبارات الطالب للدراسة في برنامج بوابة لألكاديميا :االعتبارات األساسية هي المساعدات المادية التي يعرضها البرنامج،
والتعامل الشخصي ،االستشارة ومرافقة فريق البرنامج لهم إضافة إلى الدعم الكبير والمتن ّوع في الدراسة.
المؤسسة التعليمية عن التزامها الكبير لهذه المهمة؛ وقد بادرت
المؤسسة التعليمية الندماج الطالب البدو :عبّرت إدارة
■التزام
ّ
ّ
إلى تطوير برامج خاصة للدمج في دائرة التعليم متع ّدد الحقول في الكلية بين السنتين الدراسيتين  2011/2012و )2014/2015
وبرنامج بوابة لألكاديميا وتعيين لجنة متابعة له تضم أعضاء رفيعي المستوى من طواقم التعليم في الكلية.
■مجاالت الدراسة :بينما يتوزّع الطالب اليهود على جميع أقسام الكلية الـ 16بواقع  10%-2%في كل قسم ،هناك تركيز لنسبة
كبيرة ج ًدا لطالب البرنامج البدو ،وكذلك الطالب البدو الذين التحقوا بالكلية بصورة مباشرة ،في الدراسات متع ّددة المجاالت
بواقع  35%و .)40%
■المثابرة في الدراسة :في هذا المنطلق فقد ع َرفنا المثابره فى التعليم على استمرار الطالب حتى نهاية السنة االولى للقب
االول .تمت المقارنة بين المجموعات الثالث :الطالب البدو المشتركون في البرنامج ,الطالب البدو الذين تم قبولهم بشكل
مباشر للكلية والطالب اليهود .بالنسبة للطالب المشاركين في البرنامج تمت المقارنة بين نقطتان زمنيتان :كل الطالب الذين
بداو البرنامج (سنة بوابة االكديميا  112طالبا وطالبة) والطالب الذين استمروا للسنة االولى للقب االول (ال يتضمن الطالب الين
اوقفو تعليمهم في سنة بوابة االكديميا 77 :طالبا وطالبة) .بالنسبة للطالب المشتركين بالبرنامج ,فقد وجد من بين الطالب الذين
بداو بالبرنامج نسبة قليلة نسبيًا واصلوا الدراسة ( )58%حتى نهاية السنة االولى .مع ذلك من بين الطالب الذين انهو سنة بوابة
لألكاديميا وبدؤوا السنة األولى للقب وصلت نسبة الذي واصلوا الدراسة (ثابروا) إلى نسبة مرتفعة  84%حتى نهاية السنة االولى
للقب .للمقارنة ،نسبة الطالب البدو الذي التحقوا بالكلية بصورة مباشرة والطالب اليهود المثابرين ،حتى نهاية السنة األولى،
وصل إلى  .70%إن أكثرية الذين انقطعوا عن الدراسة فعلوا ذلك خالل سنة بوابة لألكاديميا بسبب عدم تمكنهم من تلبية
شروط الدراسة أو شروط االنتقال إلى السنة األولى إضافة إلى أسباب شخصية أو أسرية أو اقتصادية.
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سنة الدراسة بوابة لألكادمييا
■ ■الوضع التعليمي بعد انقضاء سنة بوابة لألكاديميا :يبدو أنه بعد انقضاء سنة بوابة لألكاديميا فإن الوضع التعليمي للطالب الذين
متوسط العالمات في المساقات
درسوا في الفوج الثاني كان أفضل من وضع جزء كبير من الطالب خريجي الفوج األول .لقد كان ّ
متوسط العالمات في المساقات األكاديمية للطالب في الفوج الثاني أكبر بـ13
الداعمة لكال الفوجين متسا ٍو – 80%؛ وكان ّ
نقطة استحقاق مقارنة بطالب الفوج األول ( 73في مقابل )60؛ كذلك كانت نسبة خريجي سنة بوابة لألكاديميا الذين حصلوا
على عالمة "راسب" في المساقات األكاديمية أقل بكثير ضمن طالب الفوج الثاني ( )13%مقارنة بطالب الفوج األول (.)29%
وجدت اختالفات بسيطة جدا ً في خصائص القبول بين خريجي الفوجين .ولكن  45%من طالب الفوج األول كانوا قد خضعوا
لسنة تحضيرية ،بينما لم يخضع أي طالب من الفوج الثاني لذلك .ربما طالب الفوج األول بدأوا من نقطة أضعف (وربما الدليل
على ذلك أنه قد طُلب منهم الدراسة ضمن سنة تحضيرية بغية الحصول على قبول للدراسة؛ ولكن بعد هذه السنة التحضيرية
كان من المفروض أن تكون نقطة انطالقهم أفضل) .يمكن أن ينجم االختالف بين الفوجين ايضاً من تحسين عملية التصنيف
األولية في البرنامج ،على صعيد اختالف توزيع الطالب على أقسام الكلية بشكل مختلف ومن التغييرات التي طرأت على البرنامج
الدراسي ،اي المساقات األكاديمية التي تم دراستها في كل فوج من الفوجين في سنة بوابة لألكاديميا.
■ ■طرق المساعدة :استعان غالبية الطالب ( )75%-100%بمختلف الطرق للحصول على المساعدات التي يعرضها البرنامج .وفق
تصريح الطالب والفريق العامل في البرنامج ،اتضح أن الدراسة في غرف دراسية صغيرة ومنفصلة في هذه السنة كانت لها
حسنات عديدة .اتضح كذلك مواجهة الطالب لصعوبات القيام بجميع الواجبات الدراسية ألن البرنامج التعليمي مضغوط ج ًدا
ويتضمن مضاعفة لعدد ساعات التعليم في كل مساق أكاديمي وعدد كبير من مساقات الدعم .بخصوص بعض مساقات الدعم،
فقد صرح الطالب بأنه يمكن تقصير مدتها (مثل مساق التع ّرف على الحاسوب) .بصورة عامة ،قام غالبية الطالب بتقديم تقييم
مفاده أن أكثرية الطرق ساعدتهم بدرجة كبيرة.
■ ■رفع مستوى القدرات التعليمية والمهارات اللغوية :ق ّدم الطالب تقيي ًما مفاده أن البرنامج ساهم بصورة خاصة في مهاراتهم
للكتابة بلغة أكاديمية وتحسين مهاراتهم باللغة العبرية .كانت المساهمة األقل على صعيد تحسين المهارات باللغة اإلنجليزية.
■ ■تقييم التجربة الشخصية في الدراسة :أبلغنا الطالب عن تجربة شخصية إيجابية في الكلية .على سبيل المثال ،وافق غالبيتهم أن
القوانين والقواعد المعتمدة في الكلية عادلة ،وبأنهم يشعرون باالنتماء لها وأنه لديهم "عنوان" حين يواجهون مشكلة دراسية أو
شخصية أو إدارية.
السنة األوىل يف البكالوريوس
■ ■الوضع التعليمي في نهاية السنة األولى :إن الوضع التعليمي للطالب المثابرين في الدراسة والذين انهوا سنتين في البرنامج
(أي ،باستثناء الطالب الذي انسحبوا من الدراسة في سنة بوابة لألكاديميا) يعتبر أفضل من الوضع التعليمي للطالب البدو الذين
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قبلوا للدراسة بصورة مباشرة ولكنه يبقى أدنى من مستوى الطالب اليهود ،مثالً في كل ما يتعلق بتجميع نقاط االستحقاق وبلوغ
متوسطة في نهاية السنة الدراسية األولى .أبلغنا ثلثا الطالب عن الحاجة للمساعدة اإلضافية في الدراسة :على سبيل
عالمات ّ
المثال 62% ،من الطالب أبلغونا بشأن حاجتهم للمساعدة اإلضافية لتحسين مهاراتهم التعليمية 57% ،بشأن المهارات باللغة
اإلنجليزية ،و  50%بشأن مهاراتهم باللغة العبرية.
■ ■طرق تقديم المساعدة :شارك الطالب في السنة األولى في  11مساقًا فصل ًيا للتعليم الداعم 73% ،من الطالب اختاروا الحصول
على إرشاد أكاديمي شخصي ،و  49%اختاروا المشاركة في مساقات لتعليم واسع للغة اإلنجليزية .حصل جميع الطالب على
مساعدات مادية ودعم ومرافقة شخصية من جانب فريق العمل في البرنامج وشاركوا في النشاطات االجتماعية للبرنامج .أشار
 87%من الطالب إلى أنهم بحاجة لمساعدة مادية إضافية ،و  50%بحاجة الستشارة ومرافقة شخصية إضافية .كما هو الحال
بشأن تقييم الطالب الذين انهوا سنة بوابة لألكاديميا ،يعتقد غالبية الطالب الذين انهوا السنة األولى أن طرق تقديم المساعدة قد
ساعدتهم بصورة كبيرة.
■ ■الحاجة لمساعدة إضافية :ثلثي الطالب المواضبون على الدراسة والذين انهو سنتين بالبرنامج اعلنوا عن حاجتهم لمساعدة
إضافية :مثالً  62%-تحسين طرق التعليم 57%- ,تحسين اللغة اإلنجليزية و  50%-تحسين اللغة العبرية 87% .من الطالب ذكروا
حاجتهم بدعم مادي إضافي و  50%يحتاجون الستشارة ومرافقة إضافيين.
تقرير مجمل الطالب يف الربنامج حول أدائهم التعليمي
كام هو متوقع ،فقد قدم الطالب الذين انهوا بنجاح السنة األوىل يف البكالوريوس يف إطار الربنامج تقيامً مفاده أن أدائهم التعليمي كان
أفضل من أداء الطالب الذين انهوا سنة بوابة لألكادمييا ،وذلك ألنهم قضوا سنتان يف الدراسة األكادميية .من املعقول أن نفرتض أن العام
الدرايس اإلضايف (أي سنة بوابة لألكادمييا) قد ساهم يف تحسني قدرتهم عىل فهم مواد الدراسة ،وكذلك إتقانهم للغة العربية .باإلضافة إىل
ذلك ،يبدو أن الطالب الضعفاء عىل صعيد الدراسة قد انسحبوا من الدراسة يف سنة بوابة لألكادمييا ،وأن الطالب الذين انهوا بنجاح السنة
األوىل يف البكالوريوس هم املجموعة األقوى.
عىل سبيل املثال ،من بني الطالب الذين انهوا بنجاح السنة األوىل ،يبحث  77٪منهم عن مواد دراسية مبفردهم و  60٪يلخصون أثناء
الدرس؛ بينام تختلف الصورة بني الطالب الذين انهوا سنة بوابة لألكادمييا ،إذ إن من بينهم  51٪فقط يبحثون عن مواد دراسية مبفردهم،
و  46٪يلخصون أثناء الدرس .عىل صعيد مهارات أخرى ،فإن األداء التعليمي أدىن ،خاصة فيام يتعلّق بالقراءة باللغة اإلنجليزية.

VIII

تلخيص

يقوم التقرير الحايل برتكيز نتائج دراسة التقييم حول تطبيق برنامج بوابة لألكادمييا يف كلية سبري األكادميية.

يتضح من الدراسة أن:
■
■
■
■
■

■خصائص قبول الطالب البدو في البرنامج أدنى من خصائص الطالب البدو الذين تم قبولهم مباشرة ومن خصائص الطالب اليهود
في الكلية
■نسبة الطالب الذين يواصلون الدراسة في نهاية السنة األولى لدراستهم للبكالوريوس من بين مجمل الطالب المشاركين في
البرنامج (أي ،نسبة الطالب الذين انهوا سنتين دراسيتين :سنة "بوابة لألكاديميا" وسنة أولى في إطار دراستهم للبكالوريوس)
قياسا بالطالب البدو الذين حصلوا على قبول للدراسة بصورة مباشرة في الكلية ومع الطالب اليهود في الكلية.
ضئيلة ً
■على ما يبدو فإن البرنامج يساعد الطالب :إذ إن وضعهم الدراسي في نهاية السنة األولى للدراسة أفضل من وضع الطالب البدو
الذين حصلوا على قبول للدراسة بصورة مباشرة .مع ذلك ,فإن وضعهم ليس افضل من وضع الطالب اليهود.
■الطالب الذين واصلوا الدراسة هم مجموعة الطالب القوية من بين الطالب الذين بداو التعليم
■في كل السنوات عدد الطالب البدو المشاركين في البرنامج كان أقل من العدد المطلوب للبرنامج

سعينا يف هذه الدراسة إىل فهم كيفية تحسني دمج الشباب البدو يف التعليم العايل ،لذلك كان السؤال املركزي الذي سعينا إىل اإلجابة عليه
هو أي من أنواع املساعدة وأساليب العمل يف برنامج البوابة لألكادمييا هي األكرث أهمية من أجل تعزيز النجاح يف دمج شباب بدو يف
التعليم العايل؟ وجدنا أن اإلجابة هي انه ال يوجد نوع مساعدة معني بل جميع ما يقدمه الربنامج رضوري لالندماج الناجح ،سواء من
حيث تن ّوع أنواع املساعدة أو من حيث نطاق املساعدة.
عدد الطالب الذين شاركوا بالربنامج اقل من التوقعات وتحصيالتهم الدراسية معتدلة نسبياً .ذلك يدل عىل الحاجة لالستمرار يف دراسة
وتطوير الربنامج للنجاح يف دمج الشباب البدوي يف التعليم العايل.
الدراسة اشارت اىل بعض التوصيات التي تقرتحها من اجل تطبيق الربنامج بصورة افضل:
مؤسسات التعليم العايل ،ال بد من توفري سنة تحضريية لغالبتهم تشمل أيضا إمكانية تجميع
.أبغية تحسني أوضع الطالب البدو يف ّ
نقاط استحقاق اكادميية.
.بهناك أفضلية للدراسة ضمن غرف دراسية صغرية ومنفصلة يف سنة التعليم "بوابة لألكادمييا" كتحضري الندماج الطالب كطالب
منتظمني يف الدراسة للسنة األوىل للقب األول مع جميع طالب الكلية.
.تمن املهم مرافقة الطالب وتوفري اإلرشاد الشخيص لهم عىل مدار سنوات الدراسة.
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.ثهنالك أفضلية للدراسة يف نفس الحرم الجامعي عىل مدار سنوات الدراسة.
.جمن املهم توفري املتابعة الدامئة ألوضاع الطالب وتوفري مساعدة شخصية لك لطالب بحسب حاجته.
.حهنالك رضورة لالستمرار بتحسني مهاراتهم الطالب باللغتني العربية واإلنجليزية.
.خهنالك رضورة لتوفري املساعدات املالية لجميع الطالب البدو.
.ديجب تشجيع الطالب البدو عىل توسيع نطاق مجاالت دراساتهم.
مؤسسات تعليم أخرى وكذلك امتحانات مو ّحدة عىل مدار السنني.
.ذهنالك أفضلية المتحانات قبول تشرتك فيها ّ
املؤسسة التعليمية.
املؤسسة التعليمية بدمج الطالب البدو من النقب يف ّ
.رهناك رضورة اللتزام ّ
.زنويص بتشغيل طواقم عمل من املجتمع البدوي يف النقب بالكلية ليشكّلوا منوذ ًجا ناج ًحا يحتذى به وليساهموا يف مشاعر االنتامء
بني الطالب البدو.
.سمن املهم التأكد من تقديم املساعدات للطالب العرب كافة يف إطار برنامج إتاحة التعليم العايل العادي بدون عالقه للربنامج بوابة
االكدمييا.
مؤسسات التعليم العايل.
.شهنالك رضورة لتحسني وسائل النقل العامة من وإىل ّ
ويف النهاية  ،من املهم ان نتذكّر أن الدراسة الحالية قد رافقت العينة االستطالعية "بوابة لألكادمييا" يف مراحلها املبكرة ،وال تتوفر حتى
اآلن صورة كاملة بشأن فوج كامل يف الربنامج .إن مقاييس النتائج الواردة يف التقريرهي نتائج مرحلة متوسطة وتتط ّرق إىل الفوج األول
للطالب .لذلك ،اليوم ويف أعقاب الربنامج قدرة االستدالل بشأن التغريات الرضورية محدودة .سيكون من املهم االستمرار يف التع ّرف عىل
تنفيذ الربنامج يف كلية سبري األكادميية :تق ّرر أن تكون املرحلة النهائية من البحث يف نهاية عام  ،2019وسوف تسلّط الضوء عىل أفواج
والتوصل إىل أفكار إضافية بشأن تفعيل الربنامج ونتائجه .بعد دراسة نتائج البحث ونقاشات
إضافية يف الربنامج ،وعىل تطوير الربنامج
ّ
مهنية كثرية نرشت لجنة التخطيط واملالية يف آذار عام  2018طلب ملؤسسات اكادميية أخرى تفعيل الربنامج بوابة االكدمييا بدا ً من السنة
الدراسية  .2018/19من املقرر ان يتم مرافقة البحث للمؤسسات االكادمية التي سيقع عليها االختيار يتفعيل الربنامج .سيفحص البحث ،
مؤسسات إضافية،
من بني جملة األمور ،مسألة التطبيق وطرق العمل .موضوع آخر ينبغي الرتكيز عليه عند توسيع نطاق الربنامج ليشمل ّ
وهو العثور عىل طالب لالشرتاك يف الربنامج ،ومستوى خصائص قبول الطالب امللتحقني .ويرجع ذلك إىل الصعوبة التي واجهت كلية سبري
األكادميية يف العثور عىل طالب للربنامج وهي الصعوبة التي يتوقع أن تزداد مع توسيع نطاق الربنامج .يف هذا السياق ،من الهام فحص
نشاطات برنامج "ر ّواد" (برنامج توجيه طالب املدارس الثانوية للمهن والتعليم العايل) يف هذا املوضوع وتظافر الجهود مع وزارة الرتبية
والتعليم واملدارس الثانوية يف التجمعات البدوية.
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