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ملخص الدراسة
هـدفـت الـدراسـة الـتـعـرف إـلى واقـع عـمـلـيـات الـتـشبيـك فـي الـجـامـعـات الـفـلـسـطـينيـة بـمحـافـظـة غـزة،

ووضـعسبـللـتـحسـيـنعملـيـاتالـتـشبيـكفيالـجـامـعـات .

منـهـج الـدراسـة:تـماستـخدامالمـنـهـجالـوصفـيالتـحـليـلـيلتحقيقأهدافالدراسة .
أداة الـدراسـة :تـم اسـتـخدام االسـتـبـانـة كـأداةرئـيـسـيـة للـدراسـة ،وقـد اشـتـمـلـت على ( )58فقـرة مـوزعة

علىثالثةمـجـاالت وهي(:الـتـدريـسوالـتـبـادلاألكـاديـمـي،الـبـحثالـعـلـمي،خـدمـةالـمـجـتـمعوالـتـعليـم

الـمسـتـمـر) .
مجـتـمع الـدراسـة:تـكـون مجـتـمعالـدراسـةمـنجـمـيـعالـعـمـداءونـوابـهـمورؤسـاءاألقـسـامفيالـجـامـعـات
الـفـلسـطـينيـة الـثـالثـة (اإلسـالمـيـة ،األقـصـى ،فـلـسطـيـن) والـبـالـغ عـددهـم ( )189مبـحـوثا ،وتـم استـرداد

( )172استـبـانـة ،أي بـنسبـة ( )%91من مجـتـمـع الـدراسـة ،وتـم تـحليـل البيـانـات باستـخـدام بـرنـامـج
الحـاسـوباإلحصـائـي()SPSSلمـعـالجـةبـيـانـاتالـدراسـة.

وتـوصلـت الـدراسـة إلى النتـائـج التـاليـة:
 .1واقع عمليات التشبيك في الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة جاءت بدرجة كبيرة وبوزن نسبي
قدره(.)%71.53
 .2حـصـلالمجالالثالثفيالدراسةمجال(خدمةالمجتمعوالتعليمالمستمر) علىالمرتبةاألولى

بوزن نسبيقدره()%75.4أيبدرجةتقديريةكبيرة،وقدحصلالمجالاألول(التدريسوالتبادل
األكاديمي)علىالمرتبةالثانية بوزن نسبيقدره ()%70.2أيبدرجةتقديريةكبيرة،بينماحصل

المجالالثانيمجال(البحثالعلمي) علىالمرتبةاألخيرةبوزن نسبيقدره()%69أيبدرجة

تقديريةكبيرة.

اء على النتـائـج التي تـوصـلت إليـها الـدراسـة ،فـإن البـاحـثـة تـعـرض أهـم التـوصيـات:
وبنـ ا
 .1استـقـطـابالجـامـعـةللـكـفـاءاتالمتـمـيـزةمنالعـلـمـاءوالباحثينالـدولـييـن.
 .2ضـرورة االهـتـمـام بـعـقـود اتـفـاقـيـات الـتـعاون والـشـراكـة مع الـمنـظـمات الـدولـيـة لنـقـل المعـرفـة
األكـاديـمـيـةوالبـحثـيـة.

ةوأجـنـبـيـة.
 .3إنـشـاءقـاعـدةبـيـانـاترائـدةبـحثـيـابـاالشـتـراكمعجـامـعـاتعـربـيـ 
 .4إنـشـاءبـرامـجتـربـطالـبـاحــثـيـنبـمـؤسســاتالـقـطـاعــاتالمـخـتـلـفـةسـواءاإلنـتـاجيــةأوالصــنـاعـيـةأو
الـزراعـيـةوغـيـرهـا.

ب

Abstract

Study aim: to identify the reality of networking processes at the Palestinian
universities in Gaza governorates, and to set methods to improve them.
Study methodology: the descriptive analytical approach was adopted.
Study tool: a questionnaire was used as the primary tool for the study, which
consisted of (58) items distributing into the following domains: (teaching and
academic exchange, scientific research, community service and continuing
education).
Study population: the study population included all deans and their deputies, as well
as heads of departments in the following three universities: (Islamic University of
Gaza, Al-aqsa University, University of Palestine) totaling (189) respondents. A
number of (172) questionnaires were retrieved representing a percentage of (91%)
from the study population. (SPSS) software program was used to process the study
data.
The study concluded with the following results:
1. The reality of networking processes at the Palestinian universities in Gaza
governorates was in a high degree with a relative weight of (71.53%).
2. The third domain of the study (community service and continuing education) was
ranked first with a relative weight of (75.4%), which means a high estimated
degree, And the first domain (Instruction and acadimic exchange) was ranked
second with a relative weight of (70.2 %), which means a high estimated degree,
while, the second domain (scientific research), however, was ranked last with a
relative weight of (69%), which means a high estimated degree.
In the background of the study results, the researcher recommends the
following:
1. Universities should attract distinguished competences from scientists and
international scholars.
2. It is necessary to consider the contracts of cooperation agreements and
partnership with international organizations to transfer academic and research
knowledge.
3. It is important to create a pioneering database for researches in association with
Arab and foreign universities.
4. It is necessary to build programs that link researchers with institutions of
different sectors whether they are industrial, productive, or agricultural.
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اقتباس





قال هللا تعالى:

سولُهُ َوا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
ون 
َّللاُ َ
َ وقُ ِل ا ْع َملُوا فَ َ
ع َملَ ُك ْم َو َر ُ
سيَ َرى ه
[التوبة]105 :

صدق هللا العظيم

ث

هد ْا ُء
ْا ِإل َ

 إلى من رسمت الحياة على وجنته أوجاعها إلى من سجلت األيام بطوالته لتكون
عنوانالعزوالفخارإلىسنديفيالحياةأبيالحاني 

 إلىشمعتيفيهذهالحياةإلىالتياحترقتمنأجلأنتنيردربيإلىالتيتؤثر
علىنفسهامنأجلىإلىمنأمسكتبيديلتعلمنيأولحرففيحياتيإلىالتي

بدعائهاتوفيقيإلىجنةهللافيأرضهأميالحنونأدامكهللاعلىرأسي .

 إلى من قاسمني أوجاع الحياة وبلسمها بيديه إلى من ضمد جراح األمل ليجعلها
حقيقة جميلة أتزين بها اليوم إلى شريك دربي في الحياة إلى من علمني الصبر

واإلرادةزوجياألسيرالمحرر/محمدقاسم .

 إلى خيرة هللا في أرضه إلى من أستمد منهم قوتي في هذه الحياة إخوتي 
(حلمي*محمد*ابراهيم) 

 إلىمنالتحلوالحياةإالبهمإلىينابيعالحبالصافيوالبسماتالصادقةأخواتي
(آية*دعاء) 

 إلىاالبتسامة الرقيقةواألناملالناعمةإلىمنأنظرإليهمأنسىأوجاعالحياةإلى
أملهذهالحياةإلىمنهمجزءمنحياتيبلحياتيكلهاإلىفلذةكبديأبنائي

األعزاء(عبود*جنى) 

 إلى عائلتي الثانية إلى من احتضني ودعمني في مسيرتي التعليمية أهل زوجي
األكارموعلىرأسهموالدزوجيأبوخليلقاسموزوجته .

 إلىمنمهدليالطريقأمامي...أساتذتيالكرام .
 إلىكلصديقاتيوأحبابي 
 إلىروحالنبيينوالصديقينوالشهداءوالصالحين .

إليهم جميعا ً  ..أهدي هذا الجهد المتواضع


ج

وتقدير
شكر
ٌ
ٌ
َي َوأ َ ۡن أ َ ۡع َم َل
علَ هي َو َ
ب أ َ ۡو ِز ۡعنِ ٓي أ َ ۡن أ َ ۡشك َُر نِ ۡع َمت َكَ ٱلهتِ ٓي أ َ ۡنعَ ۡمتَ َ
قالتعالىَ  :وقَا َل َر ِ
علَ ٰى ٰ َو ِلد ه
ص ِل ِحينَ ] النمل [19:
َٰ
ص ِل ٗحا ت َ ۡرض َٰىهُ َوأ َ ۡد ِخ ۡلنِي ِب َر ۡح َمتِكَ فِي ِعبَا ِدكَ ٱل ٰ ه
الحمد هلل حمدا كثي ار حتى يبلغ الحمد منتهاه ،الحمد هلل الذي أرسل خير معلم للبشرية
ليخرجهامنظلماتالجهلإلىنورالعلم ،الحمدهللالذيعلمبالقلمعلماإلنسانمالميعلم

الصالةوالسالمعلىسيدالذاكرينوأفضلالشاكرينمحمدبنعبدهللاصلىهللاعليهوسلمإن

و
القلميبحثعنألفاظالشكرفيجدهاتقفخجولةأمامأصحابالفضلوالعرفانفالشكر كله هلل
أوال وآخ ار ،فهو الذي وفقني وأعانني ويسر لي دربيوكتبلهذهالدراسةأنترىالنور .
والشكر إلى منارة العلم ونبراس العلماء جامعتي التي أفتخر باالنتماء إليها الجامعة

اإلسالمية والشكرإلىعمادةالدراساتالعلياالتيلمتأل جهدا فيتطويرناوالتيتسعىلفتح
آفاقالعلموالطموحأمامنا .

والشكر لمن ذلل لنا الصعاب وجعل الحلم حقيقة األساتذة األفاضل وأخص بالشكر
واالمتنانلألستاذالدكتور/عليانعبدهللاالحولي،الذيتفضلمشكو ارباإلشرافعلىدراستي،
والذي أعطاني من وقته وبحر علمه الكثير والذي غمرني بتوجيهاته وجميل صبره على

أخطائي،إلىأنتوجتدراستيفيعالمالوجود .
كماوأتقدمبالتقديروالعرفانإلىعضويالمناقشة؛كلمن :
األستاذالدكتورالمتمييزالفاضل/محمودأبودفحفظههللا 
الدكتورالفاضل/عاهدمرتجىحفظههللا 
لقبولهمامناقشةهذهالدراسة،فإنهللاأكرمنيبهما،وسأسعى جاهدةلألخذبمالحظاتهما
القيمة.شك اريمألصداهالعالمبأسرهلمنقاسمنيمعاناةالدراسةزوجيالغالي .
الدياألعزيزينأدامهماهللابصحةوعافية .

و
أتقدمبخالصالشكروالتقديرلتاجرأسيو َ

كما أتقدم بالشكر أيضا لكل من أعانني وأسدىإلىبالنصيحة،وساهمفيإخرجهذاالعمل
المتواضعليضيفقطرةإلىبحرالعلم .
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الفصـــل األول

اإلطار العام للدراسة

الفصـل األول

اإلطـار العام للدراسـة
المقدمـة:
شـهد التعـليم العـالي مـوجة كـبيـرة مـن التـغيـرات الس ـريعة نتيـجة ظه ـور ثـورة المـعلومـات
وتـكنـولوجـيااالتـصـاالتالـحديثـة،ممـاأدىإلـىضـرورةاسـتخدامالجـامعـاتلعمـليـاتالتشـبيك،

التـي أضـافـت لـها أفـاقـا جـديـدة نحـو تـعـظيم قدرتـها علـى تكـوين شبـكة تتـبني قضـايا تعـليـميـة
جـامـعيةوبـحـثيـةجـديـدةسـواءعـلىالمسـتـوىالمـحـليأواالقـليميأوالـدولي .
 وقـد تـأثـر التـعليم الجـامـعي بتـداعـيات العـولـمة بشـكل كـبير ،والـتـي تـمـثلـت فـي مـظـاهـر
عـديـدة جـعـلـته يـخـرج مـن عـزلـته الـحـالـية إلـى االنـفـتاح عـلى دول الـعالـم الخــارجـي ،وتـبـرز

مـظـاهـروتداعـياتالعـولـمة علـىالتـعلـيمالجـامـعيفـيازديـادالحـراكاألكـاديـمـيوالـمـهـنيفـي

الـجامـعـاتبـينالـطلبـةواألسـاتـذةوالبـاحثـين،فـيمـخـتـلـفأقـطـارالـعـالـم،وتـصديـرالـعـديـدمـن
الـبـ ارمـجوالـمـناهـجالـتعـلـيميةالتيتـساعدفـيالـحصـولعلىشهـاداتعـلـميةأودوراتتـدريـبـيـة

مـتـقدمـة تتـماشـى مـع سـوق الـعـمل ،وذلك بـفـضـل التـكنـولـوجـيا الـحديثـة سـواء المـرئـية أو

المـسمـوعة ،وكـذلك الـتـقـدم في مـجال االتـصـال وثـورة االنـتـرنـت واألجـهزة الـذكـية ،تـزايد عـدد

روابـطالـتعـليمالـعـاليفـيالـعـالـموتـنـامـيالتـعـاونالـدولـيبينالـجـامـعـاتفـيالـعالـم(اإليـسيـكو،
2008م،ص .)197-196
وأصبـحت الجـامعات تـواجه تـحديـات جديـدة مت ـ ازيـدة منها :المنـافسـة المـحليـة والـدولية،

وضغـوط متطـلبات سـوق العمـل المتنوعـة والمتغيـرة ،وتـزداد التحديـات تعقيـدا بسـبب الطبيـعة
القـانونيـة والقطـاعية للتعـليـم العـالي ،وبسـبب أنها تحتـاج للعمـل وفـق أسس مختـلفة نسبيـا عـما
هـومتـاحلمـؤسسـاتالقطـاعالخـاص،فهـذاي ـزيداألمـرصعـوبة(2009 ،Arouetم،ص .)23
وقــدأخــذتالجــامـعـاتبـف ـلـسفةالـتــشبيـكوالـتدويـلوالـتـحولمـنإطـارإقـليـمـيضـيـقإلـى

إطـارعـالـميأوسع،مـماتـطـلبمـعهتـغيـ ارجـوهـريـافـيفـلـسـفةورسـالـةالـجـامـعـاتبمايـتـفـقمع
تـطـويـرالـجـامـعـاتوتـقـدمهـافـيمـجـالالـتشـبـيـكبينالـجـامـعـات(نصر2007،م،ص .)237

 ويـعـد الـتـشـبـيـك مـن أنـجـح الـوسـائـل لـتفـعـيـل الـتـكـامـل والـتبـادل للـمعـرفـة والـمـعـلـومـات
والـخـبـرات حـول االحـتـيـاجـات والـحـلـول والـخـبـرات الـفـضـلى والـمـنـافع والـمـسـاهـمة فـي نـشـرهـا

وتـداولـها ،وكـما يـعتـبـر الـتـشبـيك وسـيـلة لتـقـويـة الـمـؤسسـات وتـعـزيـز األداء ،ويـتـحـقـق ذلك مـن

خـاللتـطويـرالـطـرق واألدواتالالـزمـةلتـبـادلالـمـعـلـومـاتوالـخـبـرات؛مـنخـاللاالجـتـمـاعـات
2

واللـقـاءات الـدوريـة التي تنـظـمها الشبـكة في إطـار هيـكلـيتـها ،وكـذلك مـن خـالل دعـم وتـطـويـر

األطـرالـتـنـسـيقـيـةاألخـرى(الغول2015،م،ص.)1

وعـمـلـيـات الـتـشـبـيـك مـا هـي إال تـطـور للـعـالقـات الـسـائـدة والـعـمـل الـمـشـتــرك بين

مـؤسـسـتـيـن أو مـجـمـوعـة مـن الـمـؤسـسـات أو مـجـمـوعـة مــن األف ـراد ومـجـمـوعـات أخـرى مـن
خـاللتـوفـيـرمـظـلـةجـمـاعـيــةتـعـمــلمـعــاعـلـىمـوضــوعمـش ـتـركلـتـح ـق ـيــقهــدفعــاممـشـتـرك .
ولتـحديثالمـؤسسـة الجـامعـيـة البـدمـنتـطويـرمـا تحـويـه منبـ ارمـج وأنـشطـة وإمـكانـات
وطـاقـات بـشريـة ومـاديـة،وكـذلكتـطويـراالستـ ارتـيجيـاتوال وسـائـل،وهـذاالتـطويـريتـطـلبخبـرات
محـليـةداخـليـة،وخبـراتأجـنبيـةخـارجيـة(األغـاواألغـا2010،م،ص .)13
وتتـعدد تـجارب عمـليـات الـتشبيـك في الجـامـعات عـلى المـستـوى العـالمي فبالنـظر إلى

الـدولالغـربيـةمثـالالصيـنبـدأتتـجربتـهافيمجـالالتـشبيـكمنخـاللبـ ارمـجالتـوأمـةالعـالميـة
للجـامعـات ،وهـو بـرنـامج يهـدف إلى ربـط الجـامعـات الـصينيـة بالعـالـم المتـقـدم ،ولعـل أشهـر

التجـاربالصـينيـةهيتجـربـةجـامعـةنـانجنقمعجـامعةجـون هوبـكناألمـريكيـةالتيأثـمـرت
بإنشـاء مـركـز نانجـنق – هوبـكن ( )Nanjing-Hopkings Centerللـد ارسـات الصـينيـة
األم ـريكـية(مسـاعـدة2010،م،ص .)3

وكـذلكتجـربـةالـدمـجبينالعـديـدمنالجـامعـاتفيفـرنسـاممـاوفـرلهـامصـادرمـاليـة
وقـدرات بشـريـة أكبـر .ووفـر لهـا بنيـة إداريـة وتنـظيميـة أكثـر فـاعليـة ،وكـذلك تـجربـة الجـامـعة
الـرقـميـةفيفـرنسـاالتيوفـرتتبـادلالخـبـراتوالمـعـارفوالشـ اركـةفيالعـديـدمـنالبـرامجبين

العـديـدمـنالجـامـعـات(الجـمــال2017،م،ص .)2
وفـيأنـدونـيسيـانـجـدمـثال الجـامـعةالسـويسـريـةاأللمـانـيـةتقـيـم شـ اركـاتمع()17جـامعـة
و() 250شـركـةمـنتـشـرةفيجـميـعأنـحـاءأوروبـاالتيوضـعـتالجـامـعةبيـنالجـامعـاتاألكثـر
نجـاحـا مـع اتـصـاالت أوروبـيـة فـقـد تـم تـخصيـص الجـامـعة لتـقديـم تـعـليـم عـالـي الجـودة بـما
يـتـماشـىمـعالـمعـايـيـرالـدوليـة( .)http://www.best-mastersdegree.com
وهـنـاكالمـشـاريـعاألوروبـيـةمثـلمشـروعهو اريـزن )Horizon 2020( 2020الـذييـدفـع

نـحـو التـشبيـك بيـن الجـامـعـات فـي مـجـاالت التـنظـيـم الـبنيـوي والـبحـث العـلمـي والتـي تـعــزز
الـتـعاونبـيـنالـجـامـعـاتاألوروبـيـةوالـعـربـيـةبـشـكلعـام،وبيـنالجـامعـاتاألوروبـيـةوالجـامعـات
المحـليـةبـشـكلخـاص(.دليـل2014،Horizon 2020م،ص .)1

3

ومـنالتـجـاربالعـربيـةفـيمجـالالـتـعاون الـدولـي،المـركـزالليـبـيالبـريـطـانـيالـذييعـد

مـركـ از خـدمـيـا يـقـدمالـخـدمـاتذاتالعـالقـةبمـجـالالـد ارسـةبالممـلكـةالمـتـحـدة،وتـوفـيـرالـقـبـول

الـد ارسـي في الـجـامـعـات الـبـريـطـانيـة ،إضـافـة إلى اإلسهـام فـي إعـداد المـؤتـمـرات والـنـدوات
العـلمـية والـدورات الـتـدريبيـة في المـؤسسـات التـعـلـيميـة والـخدميـة في لـيبيـا (مسـاعـدة2010 ،م،
ص .)3
ومـنالتـجـاربالـفـلسطـينيـةفقـداستـطـاعت الجـامعـةاإلسـالميـةمنعـقـداتـفـاقـيـاتتـعـاون
وشـ اركـة مـع عشرات من الجـامعـات العـالـميـة ،مثـل :جـامـعـة هـومـبـولت األلـمـانيـة ،وجـامعـة
غـرنـاطـة اإلسبـانيـة ،وجامعـة سبيـرو هـاريـت الـرومـانـيـة وجـامعـة العـلـوم الصحـيـة وجـامعـة
اسـطـنبـول التـجاريـة فـي تـركيـا .وتهـدف هـذه االتـفـاقـيـات إلى وضـع إطـار لمـستقبـل التـعـاون
العـلـمـي والتـكـنـولـوجـي والـثـقـافـي بين الجـامـعة اإلسـالمـيـة والجـامـعـات العـالمـيـة (المـوقـع

اإللكترونيللعـالقــاتالخـارجيـةللجـامعـةاإلسـالمـيـة2018،م) .
ولـضمـان مـشـاركـة الـجـامـعـات الـفـلسـطـينيـة مـشـاركـة فـعـالـة ومـؤثـرة فـي المـجتـمـع فـهي
تـسعىإلىإثـبـاتحـضـورهـاالـفـاعـلفيالـمجـتـمعداخـلهوخـارجـهوزيـادةقـدرتـهـاعـلىالـتـأثـيـر

اإليـجـابـي في فـلسـفـتـه وثـقـافـتـه ،وقـد أوصـى الـدجـنـي (2011م) عـلى ضـرورة تـعـزيـز الجـامـعـة
فيحمـايـةوتـطـويـرالـبيئـةالـمـحيـطـةوتـعـزيـزالتـنـميـةالـمـستـدامـةوتـفـعيـلبـ ارمـجتـبـادلالـخـبـراء
والـمـدرسـيـنمـعالجـامـعاتالخـارجـيـة .
وأقـامـتالجـامـعـةاإلسـالمـيـةفيغـزةعـام(2013م) الـمـؤتـمـرالـدولـيللـتـعـليـمالـعـالـيفي

الـوطن الـعربي وفي اختـتـام الـمـؤتـمـر أوصـت بـضـرورة تـفعـيـل الـتـشبيـك بين جـامـعـات الـوطـن
الـعـربـي .
ـدرسـاتكـد ارسـةالـفـرا(2002م)والتيتوصـلتإلىأنمـعوقـات
وبـالـنـظـرإلىبـعـضال ا

الـبحـثالـعـلمـيفيالـجـامـعـاتالـفـلسـطـينيـةتتـركـزفيعـدةأسـبـابتتـعـلـقبـالممـارسـاتاإلداريـة

للـجـامـعـات وتتـمـثـل في عـدم انـفـتـاح الـجـامـعـات على المـؤسسـات الـمـحليـة والعـالـمـيـة لـدعم
األبـحـاث الـعـلـمـيـة ،بينـما تـوصـلـت د ارسـة ريـان وعـبـد الـعـظيـم (2009م) لـعـدم وفـاء الـتـعليـم
الـجـامـعـي فيالجزائر بـمـتطلـبـاتالـتنمـيـةالـمجـتـمعـيـةالـشـامـلـة،وابـتـعـادالتـعـليـمالـجـامـعـيعـن
سـبـاق الـمـنـافـسـة الـعـالـمـيـة إلنـتـاج المـعـرفـة ،وضـعـف مـسـتـوى الـجودة فـيـه ،وأشـارت د ارسـة

الـصـالـح(2012م)إلىضـروريتـفعـيـلالـتـحـالـفـاتاالستـ ارتـيـجـيـةمعالـجـامـعـاتومـ اركـزالبـحـث
الـعـالمـيـةلتـحسيـنقـدراتالـجـامـعـاتالـسـعـوديـةاألكـاديـمـيـةوالـبـحثـيـةواإلداريـةوالتـقـنـيـة،وكـذلك
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أكـدتد ارسـةرضـوان(2013م)إلىتـأثـيـرالـشـ اركـةالمـجتـمعـيـةوالتـشبيـكالمـؤسسـيفـيتـطـويـر
األداءالبـحثـيللـجـامـعـاتالمصريةالـنـاشـئـةبـدرجـةكـبيـرة،كماوتوصلـتدراسةاآلغا(2015م)

أن هناك دو ار مهما للبحث العلمي ومنصات المعرفـة المفتـوحـة في تعزيـز آفـاق الـش اركـة
األكـاديمية–الصـناعيـةالمستقبليـةفيفلسطيـن .
ومـنخـاللاالطـالعإلىتـقـريـرالـتـقـييـمالـذاتـي(2010م)لـكـلمـنالـجـامـعـةاإلسـالمـيـة

وجـامـعـةاألقـصـىوجـامـعـةفـلـسـطـيـن،الـذي أجـرتـهعـمـادةالـتـخـطـيـطوالـتـطويـرللـجـامـعـاتكـل
على حـدة ،تـبين أن هـنـاك بـعض الـقـصـور فـي مـجـال الـتـشبيـك والـتـبـادل األكـاديـمـي حـيـث
طـرحـت الـكـثـيـر من الـنـقـاط التي تـسـتـدعي االهـتـمـام الـكـبـيـر ومـنـها؛ عـدم وجـود سـيـاسـات
واضـ حـةللـجـامـعـةوربـطـهـابـالـعـالـمالـخـارجـي،مـحـدوديـةدعـمأنـشـطـةالـبـحـثالـعـلـمـيمنقـبـل
الـقـطـاع الـخـاص والعـالـمالـخـارجـي ،ومـحـدوديـة الـمـشـاركـة الـخـارجـيـة ألعـضـاء هـيـئـة الـتـدريـس
والـخـبـراءالـدولـيـيـنفيالـتـدريـسوالـبـحـثفيالـجـامـعـاتالـخـارجـيـة،وكـذلكمـحـدوديـةالـمـشـاركـة
فيالـمـشـاريـعالـبـحـثيـةالـممـولـةخـارجـيـا.ـ 
من هـنـا أثـبـتت الجهود الـعـلـمـية العملية الـحـديـث الخاصة بـتـطـويـر مـنـظـومـة الـتـعـلـيـم

الـعـالـي الـتي تـعـتـمد على التخطيط االست ارتيجي المنظم والدقيق لتطوير األداء المؤسسي
للجامعاتأهمية عـمـلـيـاتالتشبيكعلىالمستوىالداخليوالخارجيللجامعاتوضورةتطويرها
وتنميتهابمايعودبالفائدةالستدامةالجامعاتوتنميتهاعلىالمستوىالعالميوالدولي.ومنهنا
جاءتفـكـرةد ارســةواقـععـمـلـيـاـت الـتـشبيـكفـيالجـامـعـاتالفلسطـينيـةفـيقـطـاعغـزة،واقـتـراح

سبـللـتـحـسـيـنـها .

مـشكلة الـدراسـة:
يـعـدمـوضـوعالـتـشبيـكمـوضـوعـا فـيغـايـةالـجديـةفـيزمـنالـعـولـمـةوثـورةالـمـعـلومـات،

حـيـث لـه أهـمـيـة خـاصـة الرتـبـاطـه بـمـجـمـوعـة قـضـايـا مـهـمـة عـلى  أرسـهـا جـودة األداء
الـمـؤسسـي ،وغـيـرها من الـقـضـايـا التي تتـعـلق بنـجـاح الـمـؤسسـة ،وقـد ارتـهـا التـنـافسـيـة .ونـظـ ار
لـحـداثـةمـوضـوعالبـحـث،فـإنـهيـعـتـبـرمحـلد ارسـةمنقـبـلاإلدارييـنواالقـتـصـادييـنوالـبـاحـثيـن
لتـعـقـدهوصـعـوبـة فـهـمـهوتـطـبيـقـهنـوعا مـا،ممـاجـعـلالبـحـثقـابـال لإلثـراءفيكـلمـرحـلـةمـن

مـ ارحـل تـطـوره ،ونـظـ ار ألن مـفـهـوم الـتـشبيـك من المـفـاهـيـم اإلداريـة الـحـديثـة والـذي مـا يـزال

تـطـبيـقـهعلىالـمـستـوييـنالـعـاموالـخـاصمـحـدودا،ويـحـتـاجإلىمـزيـدمنالـبـحوثوالـد ارسـات
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للـتـعـرفعلىأثـرهونـتـائـجـهعلىجـمـيـعاألطـرافذاتالـعـالقـةفيالـعمـلالـمـؤسـسـي،ولـنـدرة

الـد ارسـاتالتـيتـطـرقـتإلىعـمـلـيـاتالـتـشبيـكفيالـجـامـعـات.

ومنها تولدت مـشـكلة الـدراســة في تـحـديــد واق ـع عـمـلـي ـات الـتـشبيــك في الـجــامـعــات
الـفـلسـط ـيـنيـة بمـحـافـظـات غـزة وسـبـل تـحسـينـه ،وبالـتــالي يـمـكـن صـيـاغـة مـشـكـلة الـد ارسـة من
خـاللالـتسـاؤالتالـتـالـيـة :
 -1ما واقـع عـمـلـيـات الـتـشبيـك في الـجـامـعـات الـفـلـسـطـينيـة بـمـحـافظـات غـزة من وجـهـة نـظـر
اداراتالـجـاـمعـات؟
 -2هـلتـوجـدفـروق ذاتداللـةإحـصـائـيـةعـنـدمـسـتـوىداللـة()α ≥ 0.05بيـنمـتـوسـطـات
درجــات ت ـقــديــر أف ـراد عـيـنـة الـد ارسـة لـواقـع عـمـلـيـات الـتـشبيـك في الـجـامـعـات الـفـلسـطـينيـة

بـمـحـافـظـاتغـزةتـعـزىلمـتـغـيـرات(الـجـامـعـة،الـمـسـمـىالـوظـيـفـي،سـنـواتالـخـدمـة،الـكـلـيـة،
آخـرجـامـعـةتـمتـخـرجمـنهـا)؟
 -3مـا الس ـبــل المقترحة لت ـح ـسـيـن ع ـمـلـيـات التـشبيـك فـي الـجـامـعـات الـفـلسـطينيـة بـمـحـافـظـات
غـزةفيضوءنتائجالدراسة؟ 

فـروض الدراسـة:
 -1ال تـوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائـيـة عنـد مستـوى داللة ( )α ≥ 0.05بيـن متـوسطـات
درجـاتتـقديـرأفـرادالعـينـةلـواقـععمـلـيـاتالتشـبيـكفـيالجـامـعـاتالـفـلسطـينيـةبمـحـافـظـات

غـزةتـعـزىلمـتـغـيـرالجـامـعـة(األقـصى–فـلـسـطيـن–اإلسـالميـة).

 -2ال تـوجـد فـروق ذات داللـة إحـصـائيـة عنـد مستـوى داللـة ( )α ≥ 0.05بين متـوسـطـات
درجـاتتـقـديـرأفـرادالـعـينـةلـواقـععمـلـيـاتالـتـشبيـكفـيالـجـامـعـاتالـفـلسـطـينيـةبـمـحافـظـات
غـزةتـعــزىلـمـتـغـيــرالم ـسـمـىالــوظ ـيـفــي(رئـيـسقـسـم–مجـلـسالجـامـعة).
 -3ال تـوجـد فـروق ذات داللـة إحـصـائيـة عنـد مستـوى داللـة ( )α ≥0.05بيـن متـوسطـات
درجـاتتـقـديـرأفـرادالعـينـةلـواقـععـمـلـيــاتالتـشبيـكفـيالـجـامعـاتالـفـلسـطـينيـةبمـحـافـظـات
غـزةتـعـزىلـمتـغيـرسنـواتالخــدمـة(أقـلمـن 10سنـوات،مـن- 10أقـلمـن 20سـنة20،
سنـةفـأكثـر).
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 -4ال تـوجـد فـروق ذات داللـة إحـصـائيـة عنـد مستـوى داللة ( )α ≥ 0.05بيـن متـوسطـات
درجـاتتقـديرأفـرادالعـينـةلـواقـععـمـلـيـاتالـتـشبيـكفـيالـجـامعـاتالـفـلسـطـينيـةبـمحـافـظـات

غـزةتـعـزىلـمتغيـرالـكليـةالتـيدرسبـها(علميـة،إنسانـيـة).
 -5ال تـوجـد فـروق ذات داللـة إحـصـائـيـة عـند مستـوى داللـة ( )α ≥ 0.05بيـن متـوسـطـات
درجـاتتقـديـرأفـرادالعـينـةلـواقـععـمـلـيـاتالتـشبيـكفيالجـامـعـاتالـفـلـسـطـينيـةبـمحـافـظـات

غـزةتـعـزىلـمـتغيــرآخـرجـامعـةتـمتـخرجمنـها(محـليـةعربيـة،اجـنبيـة).

أهـداف الدراسـة:
تـهـدفالد ارسـةالحـاليـةإلى :
 -1تـحـديـددرجـةواقع الجـامـعـاتالـفـلسـطـينيـةبـمحـافـظـاتغـزةلعـمـلـيـاتالتـشبيـكمنوجـهـة
نـظـرإداراتالجـامـعـات.
 -2الكـشـفعـنداللـةالفـروق بـيـنمتـوسـطـاتتـقـديـراتأفـرادعـينـةالـد ارسـةلـدرجـةممـارسـة
الـجـامـعـات الـفـلسطـينيـة بمـحـافـظـات غـزة لعــملـيـات التـشبيـك تـعـزى لمـتـغـيـرات (الـجـامـعـة،
المـسمـى الـوظيـفـي ،سنـوات الخـدمـة ،الـكـليـة التـي درس بـهـا ،آخـر جـامعة تـم التـخرج

منـها) .
 -3اقـت ـراحسـبـللتـحسـيـنعـمـلـيـاتالتـشبيــكفـيالجــامـعـاتالفـلسـطـينيـةبـمحـافـظـاتغـزة .

أهــميــة الــدراســة:
يـعـدمـوضـوعالـتـشبيـكمنالمـوضـوعـاتالـمهمـةالـجـديـرةبالـد ارسـةوالـبحـث،وخـاصـةفي
هـذه الفتـرة التي يعيشها قطـاع غـزة من حصـار وإغـالق للمـعـابـر ،وتـدهـور لألوضـاع
االقتـصـاديـة،فـكـلذلكأثـرسـلبـا علـىأداءالجـامعـاتالـفـلسطـينيـة،فلذلكتكتسبهذهالدراسة

أهميتهامنخاللمايلي :

 -1تعالج موضوعا على قدر من األهمية يتمثل في دراسة واقع التشبيك في الجامعات،
وذلكلزيادةكفاءتهاالعلميةوالعملية،والوصولبهاإلىأداءمتميزعالميا.
 -2توفرالدراسةالحاليةدليالعلميالتحسينعملياتالتشبيكلدىالجامعات.

 -3افتقارالبيئةالفلسطينيةالسيماالجامعاتإلىهذاالنوعالنوعمنالدراساتممايزيدمن
قدرتهاعلىمواجهةوحلمشكالتها،ورفعكفاءتها .
ويمكنأنيستفيدمنهذهالدراسة :
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 -1إدارات الجــامـعــات ،والعـامـل ون في الـعـالقـات الـخارجيـة ،وأعـضـاء هـيئـة الـتـدريـس،
والـبـاحـثيـن والـطلبـة الـمعنييـن فـي تـطـويـر أدائـهـم وتـوسيـع آفـاقـهـم الـبـحثـيـة والـعلـميـة،
وذلك من خـالل األخـذ بـنتـائـج الـد ارسـة بـغـيـة تـحسيـن ظـروفـهـم من قبـل الـجـامعـات
وو ازرةالـتـربـيـةوالـتـعليـمالـعـالـي.

 -2الـبـاحـثـون والـمهتـمـون من خـالل اإلفـادة منهـا فـي اجـراء د ارسـات مـشـابهـة لـمجتـمعـات
جـديـدةومتـغيـراتجـديـدة.

حـدود الـدراسـة:
تحــددمـجــالالـد ارسـةبـالـحـدودالـتــاليـة:
 حــد الـمـوضـوع :اقـتـصـرت الـد ارسـة على تـحـديـد واقـع عمـليـات التـشبيـك في الجـامعـاتالفـلسـطينيـة ضمـن ثالثة مجـاالت (التـدريـس والتـبـادل األكـاديـمـي ،البـحـث العـلمـي ،خـدمـة
المـجتـمعوالتـعليـمالمـستـمر)،واقـتـراحسبـللتـحسيـنعمـليـاتالتـشبيـك.
ـصرتهـذهالـد ارسـةعلىإداراتالجـامعـاتالفـلسـطينيـةبمحـافظاتغـزة.
 الحــدالبـشـري:اقـت  الحــد المـؤسسـي :طبقـت الـد ارسـة على الجـامعـات الفـلسطـينيـة التالية (جـامعة األقصـى،الـجـامـعةاإلسـالميـة،وجـامعـةفـلسـطـيـن).
 -الحـد المـكاني:طـبـقـتالـد ارسـةبـمحـافـظـات غـزة–فـلـسطـيـن.

 -الحـدالـزمـنـي:طـبـقـتهـذهالد ارسـةفـيالـفـصـلالـد ارسـيالـثـانـيللعام.2018/2017

مصطـلـحـات الـدراسـة:
اسـتـخـدمـتالبـاحثـةفـيهـذهالـدراسةالمـصطلـحـاتالتـاليـة :


عـمليـات التـشبـيـك:
وهـي إقـامـة عـالقـات ت ـشــاركيـة وتنسيـق الجهـود البـشريـة والمـاديـة وتـعبئتـهـا في إطـار
تعـاونـي للتــوصــل إلى سيـاسـات وإجـراءات تسهـل تبـادل الخبـرات والمـعلـومـات والـعمل
المشتـرك لتـعبئـة القـدرات ودمـج المـوارد لتـحقيـق أهـداف مشتـركـة ومتـفق عليـهـا ،مـع احتفاظ

كـل منظمـة على استـقالليتـهـا ،وهـذه العمـليـة قـد تتـم على الـمستـوى (المـحـلـي ،الـقـومـي،
الـدولـي،العالـمـي)(.الجـمـال2017،م،ص)1
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 واقـع عـمليـات الـتـشـبيـك فـي الجـامعـات الـفـلـسطينيـة بمحـافظـات غـزة إجـرائيـ ا:
هـي مـجـموعـة اإلج ـراءات والمـمـارسـات التـي تـطبـقهـا الجـامعـات الفلـسطـيـنيـة بـمحـافـظـات

غ ـزة بينهـا وبيـن الجـامعـات األخـرى مـن خـالل إقـامـة اتفاقيات تـعاون وعالقـات تـشـاركيـة

ت ـخص مـجاالت عمـل الجـامعـة الثـالثـة (التـدريـس والتـبادل األكـاديـمي ،البـحث العـلمـي،
خـدمـة المـجـتــمع والـتـعـلـيـم المسـتـمـر) س ـواء كانـت جامـعـات مـحـلـيـة أو إقلـيمـيـة أو دوليـة،
والـتييـمـكـنقـيـاسـهامـنخـاللأداةالـد ارسـةالتـيأعدتـهاالبـاحثـةلـذلك .
 الجامعات الفلسطينية  :
هـيمـؤسـسـات تـضـممـااليـقـلعـنثـالثكـلـيـاتجـامـعـيـة،وتـقـدمب ارمـجتـعـليـميـةتـنتـهي
بـمنـحدرجـةالـبـكالـوريـوس،وكـذلكتـقـدمبـ ارمـجللـد ارسـاتالـعـلياتـنـتـهـيبـمنـحدرجـةالـدبـلوم
الـعـالـي أو ا لـمـاجـسـتـيـر أو الـدكـتـوراه ،ويـجـوز لـهـا أن تـقـدم بـ ارمـج تـعـلـيـمـيـة تـنـتـهـي بــمنح

شـهادةالـدبلـوموفـقأنـظـمـةالـدبـلـوم(قانونالتعليمالعالي2018،م،ص .)8
 محافظات غزة:

تـعرفبأنـهاجـزءمنالسـهلالساحلـيلدولـةفلسطيـن،وتبلـغمساحتـها()365كيلومتـر
مربـع،وقدقسمتالسلطةالفلسطينيـةقطـاعغـزةإداريـاإلىخمـسمحـافظاتهي:محـافظة
غـزة ،محـافظة الوسطـى ،محـافظة خـان يـونـس ،محـافظة رفـح ،ومحافظة الشمال (و ازرة

التخطيطوالتعاونالدوليالفلسطينية1997،م،ص .)14
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الفصــل الثـانـي

اإلطـار النـظــري










المحــور األول
التـشبيـك

تمهيد:
في ظل التحديات العالمية الكبيرة ،ومع تقدم انتشار ثورة المعلومات ونظم االتصاالت
الحديثةأصبحالعالممتشابكا بمايحتويهمنمنظماتومؤسساتيعيشعص ارتختلفمعاييره
وسماتهعنكلالعصورالتيسبقته،فانتشرتبهعملياتالتشبيكفيمختلفصورهاوأشكالها
مما أدى إلى تعاظم دور المؤسسات التعليمية وخاصة مؤسسات التعليم العالي؛ التي تسعى

دائما نحوالنهوضبالمجتمعاتلتكون أكثرتقدما واتصاال بالعالمالخارجي،فكانالبدلهامن
إنشاء شبكات اتصال وإقامة عالقات على المستوى المحلي واإلقليمي للتعامل مع مختلف

األطراف؛ لتحقيق األهداف االستراتيجية المخطط لها .حيث إن عملية التشبيك بين مؤسسات

التعليمالعاليتفتحآفاقا جديدةنحوإبرازقدرةالشبكةفيالتأثيرمنأجلتبنيالقضاياالعلمية
فيالمجتمعبالنهوضبالرؤيةالتنمويةالمستدامةلها .
وتسعىمؤسساتالتعليمالعاليإلىالبحثالدائموالمستمرعناستراتيجياتفعالةتمكنها

من مواكبة التغيرات المتسارعة في مجتمعنا العالمي المعاصر في القرن الحادي والعشرين،
ولعل من أبرز التحديات التي أصبح لزاما على الجامعات التقليدية مواجهتها حاليا ما يلي:
اتساعنطاقوانتشارتطبيقاتاألدواتالتكنولوجيةالمتطورة،زيادةمعدالتاالعتماديةالمتبادلة
بين اقتصاديات العالم ،زيادة معدالت حراك وانتقال األفراد بين الدول (2002 ،Biddleم،

ص .)9

وتمثل زيادة وتيرة وسرعة عمليات التشبيك في مؤسسات التعليم العالي استجابة واسعة
نتيجة للظروف واألوضاع المتغيرة في واقعنا الحالي بما في ذلك :زيادة حدة المنافسة في

اقتصادناالعولميالمعاصر،وزيادةرغبةالجامعاتفيانتاجخريجينمؤهلينلاللتحاقبسوق

العملعلىالمستوىالدولي(الحديثي،وغانم2013،م،ص .)553

ومن أبرز العوامل الداعمة لتشبيك الجامعات هو :المزايا اإليجابية التي من المحتمل أن
تترتبعلىذلكسواءعلىالمستوىالوطنيأوالمحليفيالمجالاالجتماعيأواالقتصادي
أوالثقافيأوالسياسي(2005،Robertsonم،ص .)6


11

مفهوم التشبيك:
التشبيك في اللغة:
شب َك ِ
يشبك ،تشبيكا،
يعود األصل في كلمة التشبيك إلى اشتقاقها من الفعل " َشَّب َك"  َّ
شبك ،والمفعول مشباَ و ِ
فهو م ِ
الش ْبك :الخلط والتداخل ،ومنه تشبيك األصابع .وفي الحديث :إذا
ُ
ُ
مضىأحدكمإلىالصالةفالي َشِب َك َّن بينأَصابعهفإنهفيصالة،وهوإدخالاألصابعبعضها
االخِتباء ،وقيل :التشبيك
اشِتمال َّ
عْقص الشعر و ْ
الص َّماء و ْ
في بعض؛ قيل :كره ذلك كما كره َ
النومفنهىعنالتعرضلماينقضالطهارة،وتأولهبعضهمأن تشبيك اليد
مماي ْجلب
ُّ
واالحتباء  َ
كناية عن مالبسة الخصومات والخوض فيها ،واحتج بقول ،صلى هللا عليه وسلم ،حين ذكر

الفتنَ:ف َشَّبكبينأصابعهوقال:اختلفوافكانواهكذا (ابنمنظور1999،م،ص .)20
التشبيك اصطالحا:
استعملت كلمة "تشبيك" بطرق مختلفة ،فالبعض يستخدمها باعتبارها نشاطا أو عملية،
والبعض اآلخر يستخدمها كنتاج أو مخرجات النشاط التنسيقي ،وبذلك يعتبر التشبيك "عملية
اختيارية ،تضم أفرادا أو مجموعات أو منظمات بطريقة أفقية غير تراتبية – تهدف تبادل
المعلوماتوالخبراتواالتصالومنثمفإنعمليةالتشبيكهيآليةلالتصالوالتواصلتمثل

مصد ارللقوةوالتأثير(قنديل2008،م،ص .)137
وتعد الشبكةهيأساسعمليةالتشبيك،فالبدمنالتميزبينوجود(الشبكة) والمقصود

بهاوجودعالقاتبينأكثرمنجهةوبين(التشبيك)كعمليةألنالتشبيكهوفعلوليساسما
وألنالجزءالهامهوليسالشبكة،وإنماالعمليةالتيتجرىأواالتصالالذييوجدروابطبين
المؤسسات(2000،Donم،ص .)13
وكذلك يشير مصطلح التشبيك إلى عملية تكوين "شبكة" ( )Networkتضم عددا من

المنظماتالتيلديهااستعدادألنتتعاونفيمابينهاوذلكلتحقيقأهدافمشتركةومصالحتعود
بالنفععلىكلالمنظمات،وقدتعمل"الشبكةلمواجهةقضايامثل:قضاياالبيئةأوالتعليمأو
الصحةأوقضاياالمرأةأورعايةأطفالالشوارع(...شركةالخبراتالدوليةالمتكاملة2000،م،
ص )8

وبكلماتأخرىيعرفمركزخدماتالمنظماتغيرالحكومية"الشبكة"بأنهاتحالفبين
مجموعة من األفراد أو المنظمات "حكومية أو غير حكومية" يتضمن تعبئة موارد األعضاء
وقدراتهمالمشتركةلدعم موقفالشبكةوزيادةتأثيرهاالخارجي،بهدفتحقيقمصالح وأهداف
12

مشتركة ،مع الحفاظ على مسئولية كل عضو فيها ،ويمكن أن تتكون الشبكات على أساس
جغرافي ،كما يمكن أن تتخطى الشبكة المحاور المحلية أو القومية لتشمل العالم ككل (مركز

خدماتالمنظماتغيرالحكومية2003،م) .
وأكد()Singerأنالتشبيكليسأم ارسهلالتعريف،إنالكلمةتعنيالعديدمناألشياء
التيتتعلقبمؤسساتمختلفةوبأناسمتنوعة،وقدالترىنتائجالتشابكإالبعدسنواتعديدة
وباإلضافةإلىذلكفمنالصعبالمعرفةبشكلقاطعكيفتحكمعلىمهاراتالتشبيكبماأن

نتائجهالتقاسإالبعدسنينوليسشهو ار(2007،Singerم،ص .)75
وعرف(بركات2008،م)التشبيكبأنه:إقامةعالقةتشاركيهبينعدةوحداتوهذابدوره
يتضمنمحاولةربطتلكالوحداتفيإطارتعاونيللتوصلإلىسياساتوإجراءاتعملمتفق
عليها،كماتهدفإلىتبادلالخبراتوالمعلوماتوالعملالمشتركلتعبئةالقدراتودمجالموارد

ل تحقيق أهداف مشتركة ومصالح عامة ،بشرط أن تحتفظ كل منظمة أو جمعية باستقالليتها،
وهذهالعمليةقدتتمعلىالمستوىالمحلي/القومي/الدولي/العالمي”(.بركات2008،م،ص )20
وبصورة أكثر إجرائية يعرف (العتيبي2009 ،م) التشبيك بأنه " :إطار عمل اختياري

يحقق االتصال والتواصل وتعبئة الطاقات وبناء القدرات ويتطلب التشبيك توافر رؤية واضحة
لدور الشبكة ولألهداف مع تصور أساسي لألولويات ،ما من شأنه تحقيق الفاعلية والتفاعل،
ويت حالتشبيكفرصةالتعلممناآلخرينومنتجاربهمواالنفتاحعلىأفكارجديدةوالتواصلمع
اآلخرينوخلقفرصعملمحتملة(العتيبي2009،م،ص )29

بينما عرف (رضوان2013 ،م) عملية التشبيك بأنه ربط أكثر من جامعة معا وتبادل

المنفعةبينهابطرق رسميةأوغيررسميةعلىعدةمستوياتكأنيحدثبينأعضاءالكلية

ضمن نفس الكلية أو إحدى الكليات األخرى في الجامعة ،ويمكن أن يكون موجها للعالقات
الداخلية بين أعضاء هيئة التدريس أو بين الوحدات المختلفة في الجامعة الواحدة (رضوان،

2013م،ص )255
وفي إطار ما تقدم ترى الباحثة أن التشبيك هومجموعةمنالعملياتالتيتقومبها

المؤسساتأوالمنظماتينتجعنهاتفاعلوعملياتحيويةديناميكيةوالتيتسعىإلىالتعاون
والعملالمشتركوتبادلالخبراتوالمعلوماتبينكافةأعضاءالشبكة،بهدفتحقيقالمصالح
واألهدافالمشتركة .
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تطور مفهوم التشبيك:
مع حدوث التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية للمجتمع الدولي ،التي أدت

بدورهاالىاالتجاهنحو المزيدمنالحريةللمنظماتغيرالحكومية ،بلواإلعالنصراحةعن
أهمية الدور الذي تضطلع به الجمعيات األهلية من أجل العمل على زيادة فعالية المشاركة

الشعبيةفيوضعالق ارراتالتنمويةعلىالمستوىالقومي(عيسى2007،م،ص .)43

كانتهناكمحاوالتجادةلتطويراستراتيجية عالمية ،لمواصلةالحراكمنأجلتطبيق

تكنولوجيامتطورةوأكثرمالءمة .ويدخلفيإطارهذاالعملعلىبناءتحالفاتوإقامةشبكات

تمثل نوعا من التكاتف مع مختلف الجهود التنظيمية ،مع ضرورة التركيز على األخصائيين

واالجتماعيينوالصحفيينوالمعلمينمنأجلالنهوضبتلكالتحالفاتوالشبكات(2010،Benم،
ص .)24

ويعدالتشبيكاتجاها حديثا منبيناالتجاهاتالتيتمإدراجهاضمنالمقرراتالدراسية

للخدمة االجتماعية بجامعات وسط وشرق أوروبا وتم تدريب األخصائيين االجتماعيين عليها

واالتجاهات الحديثة
خصوصا في المنظمات غير الحكومية وقد أطلق على هذه المداخل 

الخدمةاالجتماعيةعلىالمستوىالمجتمعي(عبداللطيف،وعفيفي2005،م،ص .)98

وفيالسبعين اتظهرتسلسةمنتجمعاتالمنظماتغيرالحكوميةفيبعضمناطق

الدولالناميةأطلقتعلينفسهااسمالشبكة،منأوائلهذهالجهود– كماتشيرأمانيقنديل

– ما قام به المجلس الدولي لتعليم الكبار (  )ICAEعام (1976م) من تأسيس شبكات في

مختلف العالم ،تضم منظمات غير حكومية وخبراء وجماعات معينة بمكافحة األمية  ،وكان
واالتصال بين مختلف الخبرات في العالم لتعزيز  وتمكن
الهدف تشجيع التفاعل والتالقي 
المجتمعالمدنيمنالمشاركةفيحمالتمكافحةاألمية،ثمظهرت"شبكةالعملالصحيفي

آسيا"فيبدايةالثمانيناتللعملعليالمستويالقاعديالشعبي فيمجالالرعايةالصحية

أخرى في إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية لالهتمام بقضايا التنمية
األولية ،ثم تال ذلك شبكات 
المستدامة(قنديل2008،م،ص .)173

ونتيجة لهذا التطور الذي برزت معالمه منذ الثمانينات ،ظهرت نظريات الشبكات

والتشبيكخاصةفيالعلومالسياسيةالتيبدأتتتحدثعنمجتمعالشبكاتالتيفقدتالدولة

فيها دورها المركزي في تسيير المجتمع كما ظـهرت نـظريات تتـحدث عـن مجتمع بال مركـز

وأخرىتتحدثعنمجتمعمتعددالمراكزالذييربطبينأجزائهنظامالشبكاتوالذييقومعلى
التنسيقاألفقيوالمساواةبينأعضائهبدالعنالتراتبية الرأسيةوالتيتقومالدولةعلىقمتها.
ومن أهم جوانب هذه النظريات االهتمام بالروابط والعالقات التبادلية وطبيعتها األفقية ،وأثرها
14

علىنقاطأعضاءالشبكةالمجتمعية.وفيمجالالمجتمعالمدنيومنظماتهفإنضرورةالعمل

ضمنشبكةوشراكةلزيادةفعاليتهاتكمنفيإقامةشبكاتوشراكاتفيمابينهالتدعيمقدارتها

علىتحقيقأهدافه(أبوالعال2014،م،ص )14

وفيالتسعيناتبدأتحققاالنتشارلمفهومالتشبيك net workingوالشبكةnet work
ودخلضمنقائم ةطويلةمنالمصطلحاتالجديدةالتيتعبرعناتجاهاتتطورالمنظمات
غير الحكومية في مختلف دول العالم .ومن ثم فهو يعكس ممارسات واقعية من جانب،

واحتياجاتجديدةمنجانبآخر،وبرزمنخاللمفهومالشبكةوالتشبيكمصطلحاتأخرى
الشفافية،والمحاسبية  ،وغيرذلكمنالمصطلحاتوالمفاهيمالتيارتبطت

مثلبناءالقدرات،و
بتفعيلدورالمنظماتغيرالحكوميةفيالمجالالتنموي(السورى2000،م،ص .)14
وكذلك مفهوم التحالف والشراكة والمفاوضة والتطور التكنولوجي حيث إن التطور
التكنولوجيالذيلحقبوسائلاالتصالقدأثرعلىعمليةالتشبيكوتأسيسالشبكاتإذأنهقد
سمحبتدفقوتبادلالمعلوماتوالمعارفوالخبراتبينالمنظماتغيرالحكوميةإلىاالندماج

في مجموعات أو التحالفات دون أن تفقد استقالليتها ولذلك سعت هذه المنظمات إلى تكوين
شبكاتفيمابينها(2007،Davisم،ص .)44

كماسعتالمنظماتوالجمعياتإلىاالنضمامللشبكاتعلىمستوياتهاالمختلفة.حيث
أتاح الترابط المعلوماتي للجمعيات تفسير الواقع المحيط والمؤثر في القضايا التي تهتم بها.
ويمارس التشبيك من خالل إقامة شبكة من العالقات بين المنظمات والجمعيات ،وهو يعتبر

نوعا من التحالف الواعي بين عدد من المنظمات سواء على المستوى المحلي أو القومي أو
اإلقليميأوالدولي(أبوالعال2014،م،ص .)15
وقد أجملت (قنديل2000 ،م ،ص )142أهم المتغيرات التي دفعت إلى انتشار عمليات التشبيك

في العقد األخير من القرن العشرين:

 بناءالعالقاتوالقدرات،وتطويراآللياتالمشتركةالتيترتبطبالمنظماتغيرالحكومية،
وإطارتفعيلالدورالتنمويالنشطالذييقومبهالتشبيكلهذهالمنظمات .

 الرؤيةالتنمويةلدورالمنظمات،وذلكفيإطارمراجعةوتقييمخبراتالتنميةفيالدول
الناميةفيالستيناتوالسبعيناتعلىوجهالخصوص .
 التطورالتكنولوجيالهائلبوسائلاالتصال،حيثأثربشكلايجابيعلىعمليةالتشبيك
وتأسيسالشبكات،إذانهسمحبتبادلالمعلوماتوتدفقالمعرفةومشاركةالخبراتبحيث
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أصبحت الحواجز الجغرافية والحدود الدولية بالمعنى التقليدي ال تأثير لها على بناء

العالقاتواالندماجفيالشبكات .

ومن العرض السابق ترى الباحثة أن التشبيك من أهم الوسائل واالستراتيجيات
واالتجاهات المعاصرة التي تلجأ إليها المنظمات بجميع أنواعها ،وتهدف من خاللهإلىاقامة
عالقات وشراكات ،وتبادل الموارد والخبرات والمعلومات الالزمة لرفع مستوى المؤسسات نحو

التميزواالبداع .

أهمية التشبيك:
إنالبحثفيأهميةالتشبيكاليحتاجإلىالكثيرمنالتبريراتحيثإنمضمون هذا

المفهوميرتبطبصورةأوبأخرىبالتعاون واالتحادوالترابط،وقدوجهناديننااإلسالمي إلىذلك

ن ] المائدة :
اونُواْ َ
اونُواْ َ
علَى ۡٱل ِب ِر َوٱلت ه ۡق َو ٰى َو َل تَعَ َ
فيقولهتعالىَ :وتَعَ َ
علَى ۡ ِ
ٱإل ۡث ِم َو ۡٱلعُ ۡد ٰ َو ِ

، [2حيثيأمرهللاعبادهالمؤمنينبالمعاونةعلىفعلالخيراتوهوالبر،وتركالمنكراتوهو
التقوى .وال تذكر كلمة االتحاد في القاموس العربي إال ويستدعي العقل بعدها كلمة القوة،

فاالتحاد قوة ،هكذا يقول ديننا الحنيف ،وهكذا تروي تجارب التاريخ اإلنساني كله (رضوان،
2013م،ص .)256
ويذكر (2011 ،Townsendم ،ص )4أن التشبيك هو الطريق األسرع واألكثر فعالية
لبناءاألعمالوقياماألنشطة،وإذاتمبشكلسليم،فسوفةيزيدعالقاتمنيقومبهويجعلهأكثر

إدراكا ،ويوفر فرصا أفضل للعمل ألن التشبيك بشكل فعال سيوجد عالقات أكثر اتساعا،
وسيوفربدائلوفرصالمتكنموجودةمنقبلحالةالعملالفردي .
وأوضح (رضوان2013 ،م ،ص )258أهمية عملية التشبيك وضرورتها بالحصول على
مخرجاتأفضلممالوعملتالمؤسساتأوالجهاتالداخلةفيعمليةالتشبيكبصورةفردية،

وتزيدأهميةالتشبيكفيامتداد أثرهاإليجابيليسفقطعلىالمؤسساتالتيتشاركفيه،ولكنه
ينعكسإيجابا علىداخلالمؤسسة،ففيحالةالجامعاتستقوىعالقةالجامعاتمعبعضها
البعضبصورةعامة،ولكنداخلكلجامعةسيزيدالتفاعلبينعناصرهاومقوماتها،ومنثم
ستزيدمنفاعليةأداءكلجامعةعلىحدةواستثمارامكانياتها .
أما(صادق،والسقا2006،م،ص)111فقدجاءتوجهةنظرهمألهميةالتشبيكفيأنه:
 -1يعمل على تدعيم المنظمات بوسائل التكنولوجيا الحديثة في مجاالت االتصاالت ونظم
المعلوماتممايساعدعلىزيادةمصادرالتمويل.
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 -2يساعدعلىاالرتقاءبالمهاراتاإلدارية وتنميةقدراتمواردالبشريةعنطريقمايوفره
مندوراتتدريبيةمتنوعةويوسعنطاقالعملويعملعلىتحسينالبرامجوالمشروعات.

 -3يتيح فرصة عظيمة للمنظمات للوصول إلى أنسب الطرق واألساليب الحديثة لحل
المشكالتالتيظهرتعلىالساحةوالتيعجزتالمنظماتعنحلهابالطرقالتقليدية.

مما سبق يتضح أهمية عمليات التشبيك وضرورتها في عمل المؤسسات والمنظمات

حيث تنبع أهميتها من عدة اعتبارات وأهمها تضافر الجهود والقوى وتكاملها وتحقيق التبادل،
والتنسيق ،والتمكين ،والمشاركة الفعالة ،وبناء القدرات ،واضافة القوة والتأثير للوصول نحو

التميزوالعالمية .

ما الذي يدفع أي منظمة إلى الدخول في الشبكة؟
ذكر(أبونصر2007،م،ص)288عدةأسبابتدفعأيمنظمةللدخولفيالشبكة،ومنها :
 -1كثرةالتحدياتوالقضاياالتييصعبعلىالمنظمةالواحدةالتصديلها.
 -2يرفعالتشبيكمنقيمةالمنظمة،ومنقيمةالمهمة.
 -3يوفرالتشبيكالمعلوماتالقيمةلخدمةأهدافالمنظمة.
 -4يرسخالتشبيكالدعملوضعالمنظمةويضيفشرعيةلها.
 -5يضيفالتشبيكعددامنالمنظماتواألشخاصلتدعيموضعالمنظمة.
 -6يوفر التشبيك تعميق للنقاش حول القضايا بما يتيح الفرص إلجابات مقنعة للرد على
األطرافالمؤيدةوالمعارضة.

 -7يوفرالتشبيكمواردالتستطيعالمنظمةتوفيرها.

أهداف التشبيك:
يمكن تحديد أهم أهداف عمليات التشبيك كما حددها (مركز خدمات المنظمات غير

الحكومية2003،م)فيمايلي :

 إيجادفرصللشراكةبينالمنظماتالمختلفة،إذإنإقامةالشبكاتمنشأنهتوحيدالموارد
واإلمكانيات لمختلف أعضاء الشبكة ،وتعضيد العالقات والروابط بينها ،مما يساعد على
تحقيقاألهدافالمشتركة.

 تعظيم وتوسيع نطاق فرص الوصول إلى عدد أكبر ومتنوع من المنظمات ،فصوت
المنظمةالواحدةاليؤثرمثلالشبكةمجتمعة.
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 توفير األمان والمصادقة لجهود الدعوة ،فالشبكة تضيف المزيد من القوة للمنظمات
المختلفة.

 يساعد على تجنب تضارب المصالح والمنافسة واالعتماد على جهود اآلخرين ،وإقامة
عالقاتناضجةومثمرةممايزيدمنقوةاألعضاءوقدرتهمعلىتحقيقاألهداف.
ويمكن القول إن عمليات التشبيك تزيد من الطاقات واإلمكانات المتاحة الستحداث

أفكارجديدةوخططواستراتيجياتمستقبليةمنخاللإيجادطرق مبتكرةفيالتعاملواالتصال
بينجميعاألطرافالمختلفة.كماأنعملياتالتشبيكتيسرعمليةتدفقالمعلوماتوالخبرات
واألفكارمنخاللوضعآليةمحددةلالتصالوالتواصل .

مقومات التشبيك:
يرىالبعضأنهناكسبعةمقوماتتمثلعناصرحاسمةفياستخدامالمنظمةلعمليات
التشبيك وتحقيق رسالتها وعدم االتفاق عليها بوضوح يحد من فاعلية العمل وقد يعيق تحقيق
أهدافالمؤسسات،وهذهالمقوماتالسبعةكماذكرها(علي2002 ،م،ص)13هي :
المقوم األول :عمليات القيادة :حيث إنها تتمثل في مدى الثقة في الجهاز اإلداري ألعضاء
الشبكة ،ومدى الثقة في إمكانيات رؤساء مجالس اإلدارات وكذلك تطبيق اإلدارة بالمشاركة

والعملبروحالفريق .

المقوم الثاني:طبيعةالقويالتحفيزية:وتتمثلفيمدىاتفاقالقويالتحفيزيةأومديتعارضها
واتجاههانحوالمنظمةوتحقيقأهدافها،ومدى إحساسكلفردبالمسئوليةنحوتحقيقأهداف
المنظمةككل .

المقوم الثالث :طبيعة عملية االتصال :وتكمن في كمية التفاعل واالتصاالت الموجهة نحو
تحقيقأهدافالشبكة،ومدىرغبةالرؤساءفيالمشاركةبالمعلوماتمعمرؤوسيهموالعكس .
المحور الرابع:طبيعةعمليةاالقتناعوالتفاعل:وتتمثلفيمدىالتفاعلوجودتهودرجةالثقة .
المقوم الخامس :طبيعة عملية اتخاذ القرار :وتعتمد على درجة توزيع الق اررات على أجزاء
الشبكة .
المقوم السادس :طبيعة عملية وضع األهداف :وتعتمد على مدى اشتراك المسئولين من
أعضاءومرؤوسينفيصياغةاألهداف،ومدىقبولاألهدافظاهرياوفيالخفي .
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المقوم السابع :طبيعةعمليةالرقابة:حيثتتمعمليةالرقابةعلىمستوىاألداء،وتعتمدعلى
مدىدقةالمؤشراتومدىدقةالمعلوماتالالزمةللقياس .
ويمكنتوضيحمقوماتالتشبيككمافيالشكلالتالي :
طبيعة
عملية
الرقابة

عمليات
القيادة

طبيعة عملية وضع
األهداف

طبيعة القوى
التحفيزية

طبيعة
عملية اتخاذ
القرار

طبيعة عملية
االتصال
طبيعة
التفاعل
واالقتناع

شكل ( :)2.1مقومات عمليات التشبيك

(المصدر :اعداد الباحثة)
وفي حين ذكر (أبو نصر2007 ،م ،ص )290بطريقة أقل تفصيال أن من مقومات
عمليات التشبيك حتى تنجح الشبكة في تحقيق أهدافها البد من توافر عدد من الشروط من
أهمها :
 .1الرغبةواالستعدادلديالمؤسساتلالشتراكفيالشبكة .
 .2تحديدالرؤيةوالرسالةالواضحةلدورالشبكةواألهدافالمحددةالتيتسعىإليهاالشبكة،
والعملمعابشكلفريقعملجماعي،وضرورةاقتسامالخبرات .
 .3تعددمصادرالتمويلالذاتيوالداخليللمؤسساتالمشاركة .
 .4عدمفقدالمؤسساتالستقالليتها،وتوفيراألداءالمهنيالمتميز.
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 .5الشفافيةواإلدارةعلىالمكشوفوالتحديدالواضحوالمكتوبلألدواروالمسئولياتوالحقوق
والواجباتلكلمؤسسة.

أنواع الشبكات الخاصة في عمليات التشبيك:
ذكرتفيكتبعديدةعدةتصنيفاتللشبكاتالتيتستخدمعملياتالتشبيكفيها،وقد

تصنف الشبكات من حيث المدة أو من حيث النطاق الجغرافي الذي تعمل به ،كما تصنف
أيضا منحيثنوعالتنظيمأوالغرضوالهدفالتيتسعىلتحقيقه.ووفقا لهذهالمعاييرفإن
أنماطالتشبيكمايلي :
 .1من حيث المدة :وقسمها (عيسى2007 ،م ،ص )7إلى:
أ -شبكات دائمة :وتتكون من منظمات رسمية ،ويتم اتخاذ الق اررات في هذا النوع من
الشبكاتمنخاللأسلوبمنظمومقنن .

ب -شبكاتمؤقتة:وتتشكلألداءغرضمحددوتحقيقهدفمعينوعندمايتحققالهدف
تتفككالشبكة.

 .2من حيث التنظيم:
أ -شبكات رسمية :وتتم العضوية فيها بشكل رسمي وتدفع المنظمات األعضاء رسوم
اشتراكسنوية .

ب -شبكات غير رسمية :ال توجد عضوية رسمية فيها ومن ثم فإن األعضاء يتغيرون
ط ولالوقت(فرج2008،م،ص .)706

 .3من حيث النطاق الجغرافي :حيث ذكر (العتيبي2009 ،م ،ص )21بأنها تنقسم الى:
أ -نطاقمحدد:قدتتشكلمنأعضاءيمثلون منطقةجغرافيةمحددة(مدينة– محافظة
–إقليممحلي) .

ب -نطاق غير محدد :قد يتسع عضوية الشبكة ليشمل كل المنظمات المعنية بالقضايا
محوراهتمامالشبكةعلىالمستوىالقوميأواإلقليميأوالعالمي .


 .4من حيث الغرض أو القضية:
أ -شبكة تتناول قضية واحدة :وتقوم على اتفاق المنظمات على العمل معا في قضية
واحدةمعينةأوهدفمحدد .
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ب -شبكاتمتعددةالقضايا:وهيتتبنىعددا مناألهدافأوالقضايا ،ويتم اختار العمل

في قضية واحدة حتى تحقق أهدافها ثم تنتقل إلى قضية أخرى (عبد المقصود،

2002م،ص)11

مستويات التشبيك:
تتبلورمستوياتعملياتالتشبيككماحددتها(شلش2013،م،ص)27فيمايلي :
 -1التشاور :وهو تبادل اآلراء والمعلومات حول مسائل محددة وفي جوانب مخصصة دون
التخطيطأليعملأوإطارعملمشتركملزمأليمناألطراف .

 -2التنسيق:وهوأعلىمنالتشاورمنحيثالتشبيكوبناءإطارللعملالمشتركولوكان
قصيرالمدىولبرنامجأونشاطمحدد(العتيبي2009 ،م،ص .)28
 -3التعاون:ويتضمنالتخطيطوالتنفيذألنشطةوبرامجمختلفةمعشركاءلهمنفساالهتمام .
 -4التشبيك:وهوالوصولإلىمصالح مشتركةبعيدةالمدىوذلكمنخالل بناءتحالفات
بين جميع الشركاء للعمل المشترك بكل تفاصيله من حيث البرامج واألهداف والعمل
والمهام واآلليات والخطط والمتابعة واإلشراف والرقابة والتقييم في كل المراحل (العالول،

2003م،ص.)3

ويمكنتوضيحمستوياتالتشبيككمافيالشكلالتالي :

التشبيك

التنسيق

التعاون

التشاور

شكل ( :)2.2مستويات التشبيك

(المصدر :اعداد الباحثة)

مهارات التشبيك:
قدم(أبوالعال2014،م،ص)34-35مجموعةمنالمهاراتالتييتوقفنجاحعملية
التشبيكعلىتوافرمجموعةمنالمهاراتوالقدراتلدىاألعضاءأوالمؤسساتوالتيمنها :
 .1القيادية واإلدارية :هي القدرة على إدارة المواقف الحرجة ،وتحفيز األعضاء نحو هدف
معينمشتركمفيد وناجحفيآنواحد .
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 .2صنع القرار :القدرة على تحديد المشاكل واختيار أفضل البدائل والحلول المطروحة لحل
المشكلةموضعالبحث .
 .3التخطيط:القدرةعلىتحديدأهدافالمنظمةوتحديدالطرقوالسبلإلنجازها .
 .4التحليلية:وهيالقدرةعلىالتنبؤبالمشكالتالمعقدةوغيرالمعقدة وتفكيكهاوترتيبهاترتيبا
متقنا والتعبيرعنهاوحلهاواتخاذالق ارراتالصحيحةالمستنتجةمنها وبناء علىالمعلومات
المتوفرة .
 .5االتصال:وهوالمهاراتالتيتستخدمفيالعمليةالتيبموجبهايقومشخصبنقلأفكارأو
معاني أو معلومات على شكل رسائل كتابية أو شفوية مصاحبة بتعبيرات الوجه ولغة
الجسموعبروسيلةاتصال،تنقلهذهاألفكارإلىشخصآخروبدورهيقومبالردعلىهذه
الرسالةحسبفهمهلها .
بينماأشار(العالول2003،م،ص)8إلىثالثةمنالمهاراتالضروريةالتييجبعلى

متالكهاوإتقانهاإلنجاحعملياتالتشبيك :

المؤسسةا

 .1التنسيق والتنظيم:وهوالقدرةعلىتنظيماألفرادوالمواردالضروريةواألنشطةالالزمةلتنفيذ
الخطة،وتنظيمهذهالوظيفةتخصصالعمل،تجميعاألنشطةفـيإداراتووحـداتتنظيميـة
–عالقاتالسلطة–نطاقاإلشراف–إصدارالهيكلالتنظيمي ...
 .2الدبلوماسية:وهيالقدرةعلىتمثيلالمنظمةوتسييروتصريفشؤونهاالخارجيةفيالدول
ى.
األجنبيةاألخر 

 .3التفاوض واإلقناع :هيالقدرةعلىالحواروتقديموتبادلاالقتراحاتبينطرفينأوأكثر
بهدفالتوصلإلىاتفاقوالمحافظةعلىالمصالحالمشتركةفيمابينهم.

مبادئ عمليات التشبيك:
ترتكزعملياتالتشبيكعلىمجموعةمنالمبادئاألساسيةتتمثلفيمايلي :
 -1األهداف المشتركة :حيثإننجاحالشبكةمرهون باشتراكأعضاءالشبكةفياألهداف
التييسعونلتحقيقهامنخاللانضمامهمللشبكة(أبوالعال2014 ،م،ص.)26

 -2االهتمامات المشتركة :وهذا ينصب على مجاالت اهتمام أعضاء الشبكة حيث إن
التشبيكالناجحهوالذييتمبينأعضاءيعملون فيمجالواحدأومجاالتمتشابهة،

حيثإنذلكيساعدعلىسهولةالتفاهمبينهموالفهمالمشتركلطبيعةالعمل.
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 -3الملكية المشتركة:وتعنيأنيكونلكلاألعضاءحقفيالمسئوليةوالمحاسبيةعنكل
العملياتالتيتتمفيإطارالشراكة،فمنالضروريإحساساألعضاءبملكيتهمالمشتركة
لكلأنشطةالشبكةوالقضاياالتيتتبناها(العمري2008،م،ص.)656
 -4المساواة في العائد :فالمساواة بين أعضاء الشبكة في العائد الذي يعود عليهم من
المشاركةفيالشبكةسواءكانهذاالعائدمادياأومعنويا(فرماوي2005،م،ص.)3749
 -5االحترام المتبادل :حيث إن عضوية الشبكة ال تعني وجود رئيس ومرؤوس ،وإنما
األعضاء شركاء ومتساوون في الواجبات والحقوق وبالتالي يتطلب نجاح الشبكة احترام

كلطرفلألطرافاألخرى(أبوالعال2014 ،م،ص.)26
 -6الثقة  :وهيالجسورالتيتبنىبينأعضاءالشبكةوالتيبدونهااليمكناستمرارعملية
التشبيكوالتيتقومعلىالشفافيةوالمصداقية.
بصورةأخرىيؤكد(عيسى2007،م)أنمنالمبادئاألساسيةالتييقومعليهاالتشبيك :
 وجدنقطة محورية (مؤسسةأوفرد)تكون مسئولةعنالتنسيقوتيسيرتبادلالمعلومات
بينأعضاءالشبكة.
 أنيكون ألعضاءالتشبيكرؤية موحدة ألسلوباإلدارةوتيسير أنشطةالشبكة وعالقتها
الخارجية.
وترىالباحثةبانالتزامالمنظمةبهذهالمبادئخاللتسييرأعمالهاسيساعدهالتحقيق
أهدافهابدقةونجاحعال .

استراتيجيات المنظمات لتحقيق أهدافها في إطار التشبيك:
تعدعملياتالتشبيكمنالعملياتالصعبةوتتطلبمستوىعاليا منالجهدفهيليست

عمليةسهلةبلعمليةمدروسةوفقخططواستراتيجياتيتممنخاللهاتحقيق االهدافالمراد
تحقيقهاللمؤسسة .

واالستراتيجية:عبارةعنعملإطارعام،يدخلفيهكلالمؤسسة،وإداراتها،ويديرجميع

العوامل في اتجاه تحقيق األهداف المنشودة ،وهو نوع من أنواع الفنون اإلدارية (الخضيري،

2003م،ص .)142

وقدم(صادق،والسقا2006 ،م،ص)113-114مجموعةمناالستراتيجياتالتيتستخدمه
المنظماتفيعمليتهاالتشابكية،والتيتتلخصباآلتي :
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 التفاوض :تستخدملتقريبوجهاتالنظربينأعضاءالشبكةوالوصولإلىالقرارالرشيد.

وتقريب االختالفات سواء الثقافية أو السياسية ،ولغة الحوار فيما بينهم ألن ذلك يعد

األساسفياستم ارريةالشبكةوتواجدها .

 التنسيق والتعاون :تستخدم في تحقيق التنسيق بين الخدمات التي تقدمها المنظمات
أعضاءالشبكةللقضاءعلىمشكلةاالزدواجيةوتحقيقالتعاون فيمابينهملتحقيقأهدافهم

المشتركة .

 التنمية :تستخدم لتنمية الموارد المادية والبشرية والقدرات التنظيمية ألعضاء الشبكة من
خالل االتصاالت وتبادل المعلومات مما يساعدها على زيادة مصادر التمويل ،واالرتقاء
بالمهاراتاإلداريةوتنميةقدراتمواردهاالبشريةعنطريقالدوراتالتدريبية .

 االستيعاب أو االستقطاب :تمارسالمنظمةهذهاالستراتيجية عندماتسعىإلىأنيشمل
هيكلاتخاذالق ارراتوالقياداتالعناصرالتيترىأنهاتهددوجودهاأواستقرارها،أوتعوق

نشاطها وتحقيق أهدافها ،ويتخذ االستقطاب أشكاال منها " مشاركة المسئولية " ويتم ذلك
باستقطابهؤالءاألفرادكاستشاريينبالمنظمة .

 التحالف :ويقصدبهاتحادمنظمةأوأكثرلتحقيقأهدافعامةلمواجهةالتحدياتالصادرة
من بعض المتغيرات البيئية األخرى ذات التأثير المشترك ،وبالتالي زيادة قدرة أعضاء
التحالفعلىالتكيفمعالبيئة.ويوجدالتحالفعندمايعتقدكلفردأنمنفعتهأوفائدته

الشخصية تتحقق بطريقة أفضل عندما يكون عضوا في التحالف .ويستخدم التحالف
لألسبابالتالية :
أ -معارضةأوتأييدالتشريعاتالحكوميةأوالتأثيرعليها.
ب -إقامةالتسهيالتالتيتستطيعالمنظمةإقامتهامنفردة.
ت -تمثيلمصالحبعضالجماعاتأوالدفاععنها.
وسياسةالتحالفمثلاالستقطاب،قدتوسعأوتضعقيوداعلىاإلدارةوقوتها .

 التقديم أو اإلنابة :تعملهذهاالستراتيجيةعلىتشجيعأعضاءالتنظيمعلىاالشتراكفي
المنظماتاألخرى،فهيعكساستراتيجية االستقطاب،والتيتقومعلىاستقطاععناصر

خارج التنظيم إلى داخل التنظيم .والغرض من هذه االستراتيجية خدمة أغراض المنظمة
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التييمثلهاهؤالءاألفراد،وذلكمثلاشتراكاألفرادفيمجالسإداراتالمنظماتاألخرى

(علي2002،م،ص .)14

ويمكنتوضيحاستراتيجياتالتشبيككمافيالشكلالتالي :

التفاوض
التقديم أو
اإلنابة

التنسبيق
والتعاون

إستراتيجيات
التشبيك
التحالف

التنمية
االستيعاب
واالستقطاب

شكل(:)2.3استراتيجياتالتشبيك 

(المصدر :إعداد الباحثة) 

ومما ال شك فيه أن اختيار استراتيجية معينة للعمل يعتمد على طبيعة المشروع،

والمؤسسات المشاركة فيه ،واألهداف المراد تحقيقها للمشروع ،فباختيار االستراتيجية المناسبة

تزيدمنقوةالمشروعوتحقيقأهدافهيكونباألمرالسهل .

آليات التشبيك:
أشار(العتيبي2009،م،ص)43إلىبعضآلياتالتشبيكومنأهمها:
 انشاءوادارةقواعدبياناتمشتركة.
 بحوثلجانمشتركة.
 نشراتمشتركة
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 مؤتمراتوندواتمشتركة.
 تبادلالزياراتوالتدريبالمشترك.

مزايا وسلبيات التشبيك:
عمليات التشبيك كأي عملية أخرى لديها مزايا وعيوب؛ مزايا تميزها عن غيرها من

،وعيوبتسعىالمنظمةإلىحصرهامن
العملياتتجعلالمنظمةتتمسكبهلترتقينحواألمام 
أجلإيجادالحلولالالزمةلتفاديالوقوعبها .
مزايا التشبيك:
إنمنأهمالعواملوالفوائدالتيتعودعلىالمنظماتمنعملياتالتشبيك :
 -1المشاركةفيالموارد:حيثيتيحالتشبيكالفرصةللمنظماتللتعاملمعأحدأهمالعقبات
وهينقصالمواردالمالية،حيثيتيحالتشبيكفرصةاالنتفاعالمتبادلبهذهالمواردمثل
( وسائل االتصال ،القاعات ،وسائل النقل ،المكتبات ،وقواعد البيانات ( )...أبو العال،

2014م،ص.)23

تبادلالخبراتوالمعلوماتوالمعرفةوالمهارة:وذلكبينالمنظمةوالمهتمينبقضيةواحدة

-2
معتراكمالخبراتمنأجلإيجادقياداتتنمويةجديدة(العتيبي2009،م،ص.)42
 -3توف يرمصادرأكبرللمعلومات:منخاللعالقاتوإمكانياتللمنظماتوالهيئاتالمختلفة
فيالشبكة.
 -4تنوعوسائلالضغط:وفقا لإلمكانياتوالخبراتواالتصاالتالمتنوعةللمنظماتوالهيئات
المختلففيالشبكة.فمثاليوجدمنظماتلديهاقنواتاتصالمعصانعيومتخذيالقرار،

وأخرى لديها خبرة في مجال االتصال ووسائل اإلعالم (عبد اللطيف ،وعفيفي2005 ،م،
ص.)104
فيحينذكر(أبونصر2007،م،ص)293أنمنأهممميزاتعملياتالتشبيكمايلي :
 -1توسيعقاعدةالدعم:حيثإنالشبكةيمكنلهاتحقيقمااليمكنلمنظمةواحدةأنتحققه
بمفردها.

 -2توفير الحماية الكافية لجهود أعضاء الشبكة ،فالمنظمة بمفردها ال تجرؤ على اتخاذ
المبادراتالمناسبةلتحقيقاألهداف.
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 -3دعممصداقيةكلعضومنأعضاءالشبكة.
 -4المساعدةعلىاكتشافقياداتتنمويةجديدة.
ومماالشكفيهبأنتمكينالمنظماتللحواروالمشاركة فيعالقتهابصانعيالقرار
ومتخذيهوتوزيعاألدواروالمسؤولياتعلىاألعضاءساهمبشكلكبيربإعطاءعملياتالتشبيك
ايجابيةممتازةوفعالةلتوجهنحوها.
سلبيات التشبيك:
ال تخلو عملية تستخدمها المؤسسات من السلبيات ،ولعمليات التشبيك بعض السلبيات

التييجباالنتباهلهاوالحدمنوجودهالكيالتعيقالعمل،وقدحصرها(أبونصر2007،م،
ص)292فيمايلي :
تشتيتانتباهالمنظمةعناألعمالوالمسئولياتاألخرىالملقاةعلىعاتقها .

-1
 -2قد تستدعي عضوية الشبكة تعديل أو التنازل عن الموقف المعروف لدي المنظمة تجاه
القضاياالمطروحةأواألساليبالمستخدمة

 -3قدتؤديخضوعالمنظماتالصغيرةللمنظماتاألكثرقوة،حيثإنالقوةداخلالشبكةال
يتمتوزيعهاعادةبشكلمتساوبيناألعضاء.
 -4قدتضيعجهودالمنظماتاألعضاءأوقداليعترفبها،حيث يرجعالفضلعادةإلى
الشبكةككل.

 -5إذا ما فشلت جهود الدعوة أو تفككت الشبكة لسبب أو آلخر فإن ذلك قد يلحق األذى
بمصداقيةوجهودكلمنظمةمناألعضاءالشبكة.

بينماترى(عبدالحليم2005،م،ص)852أنمنعيوبوسلبياتالتشبيك :
 -1أنه يمكن أن يشتت الموارد والقدرات والطاقات ويجعلها بعيدة عن العمل األساسي الذي
يقومبه،وقديستهلكالكثيرمنقوةالمنظمة.

 -2عدموضوحالهدففيبعضاألحيانبينالمنظماتينتجعنهبروزخالفاتخاللمراحل
عمليةالتشبيك.
 -3غيابممارسةالديمقراطيةوغيابالقيموروحالفريقوالعملالجماعيفيبعضالمنظمات
المشاركة.
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وترىالباحثةأنمنبعضالسلبياتالمتعلقةبالتشبيكالتييمكنأن تؤثرسلبا على

عمليات التشبيك وجود بعض االختالف في اإلمكانيات والخبرات والقدرات بين المنظمات
المشاركةممايؤديلوجودنوعمنالتوترفيمابينها،وكذلكنقصالحوافزالمتساويةفيالعائد
والمردودللمنظماتالنشطة.ومنأجلإنجاحالتشبيكواستم اررهالبدمنالتقليلأوالحدمن
المشاكلالتيتواجهعملياتالتشبيك،وذلكمنخاللطريق االرتكازعلىمقوماتإلنجاحه

منأجلالوصوللألهدافالمطلوبةبنجاحوكماهومخططله .

القدرات التي يجب توافرها من أجل بناء التشبيك:
يمكن بناء قدرات عمليات التشبيك كما حددها (أبو نصر2007 ،م ،ص )293من خالل تحقيق

اآلتي:

اتيجيوالتخطيطقصيرالمدى.

 -1دعمقدرةالمنظماتعلىالتخطيطاالستر
 -2تنميةروحالعملالجماعيواإلدارةباإلجماع.
 -3التحليلالمؤسسيوتحديداالحتياجاتلمعرفةنقاطالقوةونقاطالضعفللجمعياتوبالتالي
تفعيلعملالشبكة.

 -4سبلالحكمالداخليوصنع القرارداخلكلجمعيةعلى حدةوداخلالشبكةككل وتفعيل
الشفافيةالمحاسبيةداخلالجمعية.

 -5دعمقدرةالجمعيةفياإلدارةالماليةوإدارةالبرامجوالمشرعات.
 -6تحديدوجمعالبياناتوإدارةالمعلوماتوتداولها .

مراحل عمل الشبكة:
حدد(أبونصر2007،م،ص )297-295مراحلعملالشبكةالالزمةلعملياتالتشبيك
كمافيالجدولالتالي :
جدول ( :)2.1مراحل عمل الشبكة
المرحلة
أوالا :المرحلة التمهيدية


خطواتها
 وجود الحاجة إلى إقامة الشبكة ،وشعور المنظمات المعنية
بوجودهذهالحاجة.

 الرغبة واالستعداد لدي المنظمات المعنية لالشتراك في
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خطواتها

المرحلة
الشبكة.

 قيام إحدى المنظمات المهتمة بالمبادأةباالتصال بالمنظمات
المعنيةلتحويلرغبتهاإلىسلوكفعلي.

ةالشبكةوأهميتها ،والفوائدالتي

 قيامهذهالمنظماتبشرحفكر
يمكنأنتحصل عليهاالمنظماتالمعنيةفيحالاشتراكها

فيتكوينالشبكة.

 قيامهذهالمنظماتبدورالوسيطبينالمنظماتالمعنية .
 عقد اجتماع موسع بين المنظمات المعنية للنقاش والحوار

الجماعي والتفكير بصوت عال ،بخصوص فكرة تأسيس

ثاني ا :المرحلة التأسيسية


ائدالمترتبةعليها.

أهدافهاوأهميتهاوالفو

الشبكةو
 تشكيللجنةمنسقةللعملبالشبكة.

 تحديد أهداف الشبكة بدقة ،وتحديد األدوار والمسئوليات
والواجباتالملقاةعلىعاتقالمنظماتاألعضاءللشبكة.

 تأسيسالشبكة .
البدء في تنفيذ أعمال الشبكة ،ومنها على سبيل المثال:
 االتصاالتالمتبادلةبشكلمفتوحومستمر.
 تبادلالمعلومات،وتدفقالمعرفة.
ثالث ا :المرحلة التنفيذية


 اقتسامالخبرات،وتبادلالموارد.
 تنظيمالدوراتالتدريبيةبشكلجماعي.
 تقديمطلباتالمنحبشكلجماعي.
 التأثيرعلىالرأيالعاموصانعيالقراربشكلجماعي.
 وضعخطةجماعية .
وتشتمل هذه المرحلة على:

رابع ا :المرحلة التقويمية


 المتابعة:ألعمالالشبكةللتأكدمنأنالذييتمتنفيذهمطابق
بماهومتوقعمخططلهبالفعل.

 التقييم :ألعمال الشبكة لمعرفة جوانب القوة والضعف في
الشبكة ،بمعنى تحديد اإليجابيات والسلبيات في أعمال
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خطواتها

المرحلة
الشبكة.

 التقويم :ألعمال الشبكة بمعنى تدعيم جوانب القوة ومحاولة
التغلبعلىجوانبالضعففيأعمالالشبكة .

(المصدر :من إعداد الباحثة) 

دور الوسيط في عمليات التشبيك:
إنلكلشبكةجهةمنظمةتقومبدورالوسيطوالمنسقالرئيسيلجميعأعضاءالشبكة
همالفيهذاالدورقديهددفاعليةواستم ارريةالشبكةوعملياتها.

وعملياتالتشبيكفيها ،وأيإ
وحدد(السروجي،أبونصر2007،م،ص)11أدوارالوسيطفيالشبكةعلىالنحوالتالي :
 -1العمل على تعميق العالقات بين أعضاء الشبكة واجتذاب األعضاء الجدد وتوفير
مشروعاتالشراكةبينالمؤسساتوالمنظماتالمختلفة.

 -2العملعلىصنعواتخاذالق ارراتالتنمويةالتيمنشأنهاالتأثيرعلىالسياساتوالبرامج
التنمويةبهدفإحداثتغييرإيجابيفيالمجتمع.
ق بعضالفئاتأوالقطاعات ،والعملعلىتغيرأجندة
 -3الدعوةوكسبالتأييدلمساندةحقو 
اهتماماتالرأيالعامنحوبعضالقضايامحوراالهتمام.

 -4تدريبالمؤسساتعلىمهاراتالتطويرالمؤسسيوالفنيبهدفدعمالقدراتواإلمكانات،
ومايتطلبذلكمنتوفيرخدماتاستشاريةومساعدةمتخصصةوموادتدريبية.
 -5تقديم الدعم  المالي للمؤسسات األولية عن طريق المنح الفرعية وتمويل المشروعات
الصغيرة.

 -6توفيروتبادلالمعلوماتبينالمؤسساتوالمنظمات .
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التشبيك اإل لكتروني:
يعد التشبيك اإللكتـرونـي بيئـة الكترونيـة يتم إنشائـها باستـخدام تكنولوجيـا االتصـاالت
والمعلومـات بهـدف مسـاعدة المنظ ـمات األعض ـاء في الشبكـة على التواصـل فيما بينها ،وذلك
من أجـل تسهـيل عمـلية تبـادل البيـانات والخبـرات فيما بينـها .وذكر (أبـو الـعـال2014 ،م،
ص)61-60ثالثةمستـوياتنستـخدممنخـاللهاأدواتالتشبيكاإللكتــروني :

 التشبيك على مستـوى المنظـمة الواحـدة :حـيث يتـم استخـدام أنظم ـة االتصـال وقواعـد
البيـانات من الموظفين والعاملين داخـل المنظـمة فقـط دون التعـاون مع منظمـات أخرى،
ومعظمالمنظماتتستخدمأدواتالتشبيكعندذلكالمسـتوى .

 التشبيك علـى مستـوى الـوطن أو الـقطر :حـيثيتـمربـطالمنظـماتداخلالقطـرالواحد
بشبكةمعلوماتيمكنمنخاللهااستخدامقواعدبياناتمشتركة،وتحددكـلمنظمةنوع

البيـانات التـي تتيحـها للمنظمـات األخـرى ،وت ـكون الجـهة المنظـمة لتـلك الشبك ـات عـادة
جهـةحكـوميـة .
 التشبيك على مستـوى اإلقليـم أو الدولـة  :وفيهذاالمسـتوىتتشـاركالمنظمـاتفيإقليـم
معينفيقواعدالبياناتوالخبراتبشكلإلكتروني.وهذاالمستوىمنالتشبيكاإللكتروني
بيروإنكـانتهنـاكالـكـثيرمنالجـهودنحو
علىالمستـوىاالقليمـيغيرمـوجـودبشـكلك ـ 
تفعيل التشبيك اإللكتروني بين المنظمات لما يمكن أن يحـققه من فـائدة كبيرة لتـلك

المنظمات.
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ويمكنتوضيحمستوياتالتشبيكاإللكترونيكمافيالشكلالتالي :

التشبيك على
مستوى
المنظمة
الواحدة
التشبيك على
مستوى الوطن
أو القطر

التشبيكعلى

مستوىاالقليمأو
الدولة

شكل ( :)2.4مستويات التشبيك االلكتروني



(المصدر :إعداد الباحثة)

األدوات التكنـولوجيـة للتشـبيك بين المنـظمات:
تتنوع أدوات االتصال والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها المنظمات لنجاح عملية
التشبيك ،ومثال على هذه االدوات التي تستخدم :البريد اإللكتروني ،القوائم البريدية ،الشبكات
االجتماعية ،وغيرها  .وسيتم عرض بعض هذه األدوات (أبـو الـعـال2014 ،م ،ص)71-64

باختصارفيمايلي :
أوالا – البريـد اإللكتـروني : E–Mail
يعتبرمنأسـاليبكتـابةوإرسـالواستقبـالالرسـائلعبرنظماالتصـاالتاإللكتـرونيةسواء
كـانت الشب ـكة الع ـنكبوتية أو شبكـات االتصاالت الخـاصة داخل الشركـات أو المؤسسـات أو
المـنازل  .ويوجــد العديـد من المـواقع التـي تستخـدم خدمـة البري ـد اإللك ـتروني مثـل  Yahooأو
  .Googleويتم استخـدام برامـج خاصـة إلرسـال واستقبال الرسائل مثل :برنامـج أوت لوك

)  ،)Outlookوبرنامـج أوت لوك إكسبريس (( )Outlook Expressأبو الـعـزم2017 ،م،
ص .)81
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ثاني ا – القوائم البريدية (:)Mailing Lists/Groups
وهيمجمـوعةمن العناويـنالبريديـةبحيـثتحتـوي علىعنـوانبريـديواحـديقـومبإرسـال
جميعالرسائـلالمرسـلةإليـهإلىكـلعنـوانفيالقائـمة ،وتسـمىاللـوائـحالبـريـديـةب(المـجموعة

المناقشـة إلكترونيـا) وهي قائـمة من عنـاوين البـريد اإللكتـروني ويمـكن االشتـراك أو االنضمام
بقـائمـة بريـديـةمـامـنخاللالطـلبمـنالمسئـولعنـهاالمسـمـىبـمديـرالقـائمـة.وتـوفـرالـعديـد
من الشـركـات خـدمة القـوائـم البـريـديـة مجـانـا مثل :يـاهـوو ( )Yahoo groupsأو جـوجـل
((.)Google groupsجامعةالبحرين2014،EDTC 422م،ص )34
ثالث ا – الشبكـات االجتمـاعيـة:
وهي مواقـعالك ـترونيـةتـقومعلـىجمـعاألشخـاصفيمكـانواحـد وزمـانواحـد ،وتتيـح

لـهم خدمـات متـعددة مـن :تـواصل ومشـاركـة المحتـوى والنقـاش والبـحث والتـعليـق وغـيرها من
الوسائـلالتـيتثـقلمفـهومالتـواصـلاالجتمـاعـي(الـدوي2016،م،ص .)3

وكـانت بدايـة ظـهور الشبـكـات االجتماعيـة عام (1995م) ،حــيث ظـهر مـوقع
 Classmatesوقد أتـاحهـذاالمـوقعالتـواصلبيـنزمـالءالدارسـةفيأمريـكاوكنـدا،وفـيع ـام

(1997م) ظـهر مـوقـع  Live journalوفـي عـام (2003م) بـدأ ظـهـور مـوقـع  Hi5والـذي

اسـتـخدمـه عـدد ضـخـم حـول العـالم ثـم كـانت النـقلة فـي مـواقع الشـبـكات االجتمـاعيـة عـام

(2004م) مـعظـهـورمـوقع Facebookالـذيتفـوق عـلـىالم ـواقـعاألخـرىفـيوقـتقص ـير.

ويـوجـد الكثيـر مـن مـواقـع الشـبـكات االجتـماعيـة األخـرى مثـل :توتير ،الـمـدونـات ،يـوتـيـوب،

فـلـكر ،جـوجـل بـلـس ،مـاي سـبـاس ... ،وجـمـيـعـهـا تـشـترك فـي مـبدأ واحـد أسـاسي وهـو مبـدأ
المشـاركـة(أبـوالـعـزم2017،م،ص .)90-91
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ويمكنتوضيحأدواتالتشبيكاإللكترونيكافيالشكلالتالي:
البريـد اإللكتـروني E –Mail

من أدوات التشـبيك

االلكترونية

القوائـم البـريدية ( Mailing
) Lists/Groups

الشـبكات االجتمـاعية Social
networks

شكل ( :)2.5أدوات التشبيك اإللكتروني

من إعداد الباحثة

مزايا استخدام المـنظمـات للـشبكـات االجتماعية على اإلنتـرنـت:
 -1الشبكـاتاالجتـماعـيةتسـهلعمـليةالتسـويقللمـنظمـةوايـجادأعـضاءوخـبراءومـجمـوعـات
المـتـنـوعةلالشتـراكبـها.

 -2تسمـحللمنـظمـاتبـبنـاءالمـصـداقيـةالمـهنـيـةمثـلمـواقـعالشـبكـاتالـمهنيـة(.)LinkedIn
 -3تـساعـدالشـبكـاتاالجـتمـاعـيـةالمـنظـمـاتالمـتـشابـهـةعـلىالتـواصـلوالـعمـلمعـا.
 -4وسـيـلة مـهـمة إلعـالم المهتمـيـن عـن األنـشطـة اليوميـة للمنـظمـات ،كـمواقـع التدويـن مثل
تـويت ـر.
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والشـكلالتـالييـوضـحأهمأنواعالشبـكاتاالجتماعية :
شبكـة التواصل
اإلجتمـاعي
Facebook
الحمـالت االلكترونية
Electronic
Campaigns

شبكـات التدوين مثل:
Blogger
Twitter

الشبكـات اإلجتماعيـة

شبكـات مشاركة
الوسائط المتعددة
مثلYou Tube :

البث المـباشر عبر
االنتـرنت
Bambuser

Flickr

شكل ( :)2.6أنواع الشبكات االجتماعية
(المصدر :اعداد الباحثة)

 فـيسبـوك :Facebook
هوأحـدمـواقـعالـتواصـل االجتمـاعـي،حـيثيسـمـحللمـستـخدميـنتـكويـنالصـداقـاتوتبـادل
االهتـمامـات والمـشاركـة فـي األنـشـطة المـختـلفة ،وكـذلك يقـدم المـوقع خـدمـات البـحث

ى (عبـد هللا،
وخدمـات المـحادثـة الفـوريـة والـرسـائـل الخـاصـة والـعديـد مـن الخـدمـات األخـر 
2011م،ص .)5

 مدونـات :Blogger
تـعتبـر المـدونـات مـن أبـسـط صفـحـات اإلنـتـرنـت ،بحـيـث تـمـكن المسـتـخدمـيـن مـن إضافـة

مـحت ويـات عـليـهابسـهولـة،وهـذهالـمحـت ويـات يـمـكنأنتـكون نـصا أوصـورةأوفيـديوأو

مـلفـات صوتيـة ،أو جـميعها  .ويـمكن أن تـكون صـفـحات يـكتب فـيها الـمدون يـوميـاته
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وانـطباعـاتـهالشخصـي ـة،وكـذلكيـمـكنتـخـصيـصالمـدونـاتفـيمـجالمـعـينكـالتـكنـولوجـيا
أوالـسياسـةأواألدبوالفـنأوأيمـجالآخر(أبوالعـزم2017،م،ص .)87

 مدونـة تويـتر :Twitter
يستخـدم التـويتـر للتـدويـن المـصغـر ،بحـيـث يتيـح للـمستـخـدم بـحد أقصـى استخـدام ))140
حـرفا للرسـالة الـواحـدة ،ويمـكن األصـدقـاء مـن متـابعـة تحـديثـاتـهم .ويعـد تـويتـر واحـدا مـن
أهـمالمنـصاتالتـييعتمـدعليهـاالنشطـاءفـيالدعـوةإلـىالتـغييـرالديـمقـ ارطـيواالجتمـاعـي
فـيأكـثـرمـندولـة(الصاعـدي2011،م،ص .)12
 يـوتيـوب :You Tube
يستخـدممـوقـعاليـوتيـوب فـينشـروتبـادلومشـاركةمقـاطـعالفيـديـوعـلـى شبـكـةاإلنـترنـت،
بحـيثيـتيـحمشـاهدتـهالكـافةمستـخدمـيالشبـكةأوالمـحدديـنمـناألصـدقـاء.ويـعدمـوقـع
اليـوتيـوبالمسئـولعـنتحقـيقطفـرةغيـر مسبـوقـةفـيصحـافـةالفـيديـوالشعبيـةلمـاأتـاحـه

للـمسـتـخدمـينمـنإمـكانيـةنـشرمـايـلتقطـوهمـنفيـديوهـاتمـصورةلألحـداثمـجانـا ودون
تحـميـلهـمأيأعبـاءماليـة(.هيـئةتنظيـماالتصـاالت2012،م،ص .)3
 فـليكـر :Flickr
يتيـحمـوقـعفـليكـرلمـستـخدميـهمشـاركةصـورهـم،ويـستـخدمـهالمـاليـيـن مـنهـواةالـتصويـر
وأنـه يتيـح عـددا مـن اإلمـكانيـات التـي تـجعلـه أكـثر
والمـدونيـن لنشـر صورهـم خـاصـة 

إجمـاعيـة وتنظيـم فـي نشـر الصـور ،حيـث يتـيـح المـوقع إمـكانيـة التـعليـق وتـنظيـم الصـور

بالـرسومـاتباإلضـافـةالتـجاهنـشـرالـصـورتـحـتعـددمـنالرخـصمـنهااإلبـداعالـمشاعـي
(هيـئةتنظـيماالتصـاالت2011،م،ص .)3
 البـث المبـاشـر عبـر اإل نتـرنت (:)Bambuser
يعـدمـوقـعبـامبـيوزر منالمواقعالتي تـقدمخ ـدم ـةعم ـلبـثمبـاشـرعب ـراإلنتـرنت،حيث
يمـكن المستخـدم مـن استخـدم الهـاتف المحمـول أو جهاز الكمبيـوتـر الشـخصـي مـن أجـل

نقـل لقطـات الفـيديـو مباشـرة إلـى حسابـه علـى بامبيـوزر ،كمـا يتيـح أيضا مشاركة هذه
الفيدي ـوهـات عبر المـواقـع اإللـكترونيـة ،بـاإلضـاف ـة يـمـكن استــخدامــه فــي ن ـقل أي ح ـدث
س ـواءمــنمـؤتمـر،أواجـتماع،أواحتفـاليـة(عبدهللا2011،م،ص .)12
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 الحمـالت اإللكتـرونيـة (:)Electronic Campaigns
تضم الحمـالت اإللـكترونيـة مجـمـوعـة مـن األنشـطة والفـعاليـات الـمختـلفـة ،والـمرتـبطـة
ببـعضهـا والتـي تـستهـدف هـدفا محـددا ،يشـرف عـليـها فـرد أو مـجـموعـة أو عـدد مـن
الـمـجمـوعـاتمـنأجـل إحـداثتغـييرسيـاسـيأواجتـماعي أوحقـوقـيأوقـانونـي،يـتمـثـل

فـياتـخاذإجـراءمثـل"إصـدارقـرارأوقـانون مـامـنمسئـول" ،وقـديـكـون لـوقـففـعلمـا

مـثل "إيـقافقـرارأوإسـقاطقـانـون مـا"،وتـستـخـدمالحمـالتفـيأنـشطتـهاأدواتاإلعـالم
الـجديـد(علـيان2012،م،ص .)24
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المحور الثاني

عمليات التشبيك في الجامعات الفلسطينية
تعتبر الجامعات الفلسطينية طريق الوصول الى التطوير والتنمية المستدامة لمتطلبات
مجتمعنا المتجدد ،فهي تواجه العديد من وسائل التضييق من قبل االحتالل اإلسرائيلي الذي
يحاولالقضاءعليها،فقدمرتفكرةالجامعةمنذنشأتهاحتىهذاالوقتبالعديدمنالتطورات
والتغيراتنتيجةلعدةعواملبعضهاناتجمننموهاالذاتيسواءفيبنيتهاالتنظيميةأووظائفها

وتخصصاتها والبعض اآلخر بفعل التأثير الخارجي عليها من خالل االستجابة للتغيرات
واالحتياجاتاالجتماعيةللمجتمعخارجها.ورغمماتواجههمنتحدياتكبيرةإالأنهامازالت
تسعىلرفعكفاءةأدائهاليصبحمستوىتعليمهافيمصافالتعليمالعالمي .
ومعمرورالزمنشهدتالجامعةكمفهوموتنظيممجموعةمنالتطوراتوالتغيراتالتي

أكسبتهاالكثيرمنالسمات،فهيمكاناالمتيازالعقلي،وتثقيفالفكر،والمعرفةالموضوعية،
كماأنهامكانإلنتاجالمعرفةونقلهالمنهمفيإمكانهماستيعابهاواالستفادةمنهاواستخدامها
كما أنها مكان يجمع مختلف التيارات الفكرية ويسمح بحرية المناقشة واالختالف في الرأي

للوصول إلى الحقائق ،لقد أصبحت هذه السمات من محددات هوية الجامعة واحتفظت بها
كالجيناتالوراثيةبحيثباتتتشكلالمنطقالداخليللجامعةكفكرة(محمود،وناس2009،م،
ص .)22
وقدأخذتالجامعاتبفلسفةالتشبيكوالتدويلوالتحولمنإطارإقليميضيقإلىإطار

عالمي أوسع ،مما تطلب معه تغي ار جوهريا في فلسفة ورسالة الجامعات بما يتفق مع تطوير
الجامعاتوتقدمهافيمجالالتشبيكبينالجامعات(نصر2007،م،ص .)237
وتقومالجامعاتبعملياتالتشبيكمنخاللإقامةعالقاتاستراتيجيةعلىنطاقواسع
مع جامعات محلية ودولية وإقليمية وعالمية ،وذلك من خالل إنشاء برامج وندوات ومؤتمرات

مشتركة تهدف إلى تشجيع الحراك األكاديمي ،والتطور األكاديمي والمهني

ومشاريع وبحوث
للطلبةوأعضاءالهيئةالتدريسية(2002،yang Ruiم،ص .)9
وأكد (2002 ،Heddy Agahم) بأن التشبيك عبارة عن الصالت بين الجامعات
والموجهينللعملفيهاوبينالجامعةوالجامعاتاألخرىالخارجية .
وحددتالوثيقةالتوجيهيةلليونسكو(2004م)بروزأطرافجديدةعلىالتعليمالعاليمثل
جامعات الشراكات ،والشراكات الجامعية متعددة الجنسيات ،وظهور أشكال جديدة للتعليم
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الجامعي تشمل التعليم عن بعد ،والتعليم االفتراضي ،والتنوع في المؤهالت والشهادات العلمية

(محمود2008،م،ص .)36

وأشار قوي (2009م) إلى وجود اتجاه واسع نحو استخدام تقنيات االتصال وشبكات
المعلومات في التعليم الجامعي ،وتنامي حركة تدويل التعليم الجامعي ،والشروع في استقطاب
العلماءوظهورالتحالفاتالجامعيةالعلميةالعالميةالمتمحورةحولالمشاريعالبحثيةالعمالقة،

باعتبارها استراتيجيات أطلقتها الجامعات استجابة لتأثيرات التغيرات المتسارعة في عالمنا
المعاصر(العامري2013،م،ص .)3

أهمية عمليات التشبيك في الجامعات:
إن التوجه نحو عالمية التعليم الجامعي في الجامعات مطلب مهم وضروري ،نتيجة
اتفيعالمناالمعاصرالتييفرضهاالتقدمالهائلفيتكنولوجياالتعليموثورة

التطوراتوالتغير
المعلومات،لمالهذهالتطوراتمنأثركبيرعلىتقدموازدهارالجامعات،والوصولبهاالى
العالمية(القضاة،والسرحان2016،م،ص .)267
وتتنوع العوامل والمبررات جعلت من التشبيك الجامعي من أهم األولويات للجامعة،
فعصرناالحالييتسمبالعديدمنالمتغيراتالمتسارعةفيكافةمجاالته،فاليمكنللمؤسسات
التعليمية خاصة الجامعات تجاهل هذه المتغيرات ،فعمليات التشبيك تسهل للجامعات طريق
االتصال والتواصل مع الجامعات العالمية المتقدمة واتباع سياسات معينة للتشبيك معها من

خاللإنشاءبرامجتوأمة،واتفاقياتتعاونوتبادلوتداول،واقامةأنماطمنالتعليمعابرللحدود
منخاللشبكاتاإلنترنت،وذلكمنأجلتحسنمستوىالجامعاتفيكلالمجاالتوتطوير
مهاراتها وكفاياتها لزيادة قدرتها التنافسية والوصول إلى العالمية (2009 ،Nicolescuم،
ص .)77
كبيروواضحا على
نحواالندماجمعالجامعاتالعالمية،يعدمؤشر ا
ا
إنسعيالجامعات 
عزمقيادتهاومسؤوليتها علىالتوجهنحوالتميز والسمعةالعالمية ،واالعتمادالدولي ،وتحقيق

الميزةالتنافسيةهوالشعارالذيترفعهجامعاتالعالمالمتقدم،فإنهيجبأنيكون مطلوبا من
بابأولىفيا لجامعاتالعربية،وإذاكانتقياداتهذهالجامعاتالتنشدالبقاءواالستم اررية
فحسب،بلتنشدالعالمية،فإنعليهاالتميزالعلميبكلمفاهيمهوركائزه،منخاللالتكامل

واالندماجمعفلسفةالتعليمالعاليالعالميوثقافته(السعود2014،م،ص .)13
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ويمكن القول بأن التشبيك الجامعي يسعى إلى إيجاد بيئة دولية وعالمية في التدريس والبحث
العلمي والتعليم المستمر ،وذلك عن طريق االتصال والتواصل مع مختلف الثقافات والبلدان

األخرى ،وإدخالالبعدالعالميفيأغراضووظائفالتعليمالجامعي،وإنالتشبيكبهذاالمعنى
لهالعديدمنالمبررات التي تتمثل في :
 .1مبررات علمية :تهدف إلى إدماج البعد الدولي في التدريس والبحث العلمي ،وتحسين
الجودة
 .2ثقافية اجتماعية :تشمل أهداف تطوير األفراد األعضاء ،ودور اللغات األجنبية والتفاهم
بينالثقافات.
 .3اقتصادية :تتعلق باألهداف االقتصادية قصية المدى أو طويلة المدى ،وبالفوائد ،على
سبيل المثال :دخل المؤسسة ،ووضع المؤهلين دوليا ،قوة العمل ،العالقات الخارجية،
والعرضوالطلبعلىالتعليمالدولي.
 .4سياسية:تشيرأهدافهاإلىقضايامثلاألمنواالستقراروالسالم،واأليدولوجية،DeWit(.
2009م،ص.)126
ويمكنإجمالالمبرراتفيالشكلالتالي :

سياسية

إقتصادية
ثقافية إجتماعية
علمية

شكل ( :)2.7مبررات عمليات التشبيك في الجامعات
(المصدر :إعداد الباحثة)

وتخلص الباحثة بأن ازدياد أهمية التشبيك في الجامعات ساهم بشكل كبير في حل

العديد من المشكالت اإلدارية واإلنتاجية والمجتمعية ،وساهم أيضا في حل المشكالت الكبرى

االرتقاء،وكذلكساهمفياكتساب الخبرة العملية التطبيقية وإعادة
التي تعترض مسيرة التقدم و 
التعاملمعنواتجهابشكلأكاديميبحثيمنظم .
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أهداف عمليات التشبيك الجامعي:
إنأيعمليةاليتمتحديدأهدافأواتجاهات لهاتصبح عشوائيةبالاتجاهوتؤديإلى
فشلها ،لذلك تسعى إدارة الجامعات إلى تحديد األهداف من عمليات التشبيك التي تسعى
إلنجاحهاعلىأفضلمستوى .


وتتنوعأهدافعملياتالتشبيكبينالجامعات،وقدذكر(الدجدج2016،م،ص)473

أنمنأهمها :
 -1إنشاءبرامجومشروعاتتعاون دوليمعجامعاتعالميةبحيثيقومالتعاون الدوليعلى
اهتماماتمشتركةومشاركةحقيقيةوثقةمتبادلةوإجراءاتمرنة.
الباحثينوأعضاءهيئةالتدريس،لتنمية

 -2تشجيعالحراكاألكاديميالدوليلكلمنالطلبةو
وتطويرقدراتهمبشكلعصريمتميز.
 -3إكسابالجامعاتالتميزواالبداعوالريادةالعالميةفيشتىالمجاالتالبحثيةواألكاديمية.
 -4تعزيزالتعاونوالتبادلالفكريوالمعرفيبيناألعضاء.
 -5التوسع في البعد الدولي بالتعليم الجامعي من أجل تقديم خدمة تعليمية وبحثية عالية
الجودة .
وهدفتعملياتالتشبيكأيضا كماجاءعند(باسكرفيلوآخرون2011،م،ص)43إلى
إيجادسياساتوبرامجتنمويةترتقيبسمعةالجامعةعالميا،واالرتقاءبالقدرات العلميةوتعظيم
استخدامهالتحقيقمتطلباتالتنمية،وأكدكذلكبوجودبعدينلعملياتالتشبيكتتممنخاللهما

تحديداألهدافاالستراتيجية؛أحدهمامحلي(التشبيكعلىصعيدالوطن)،واآلخرأجنبي(على
صعيدالعالم) .

متطلبات تشبيك الجامعات:
تتبع الجامعات مجموعة من السياسات والخطط التي تساعدها لتسهيل عمليات التشبيك بينها
وبينالجامعاتاألخرى،وذلكعنطريقمتطلباتعدةأهمها :
 -1الحراكاألكاديميلكلمنالطلبةوالباحثينوأعضاءهيئةالتدريس.
 -2التأليفوالنشرالمشتركللبحوثالعلمية.
 -3تبادلالتعاونفيمجالالبحثالعلمي.
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 -4إدراجمنظوماتدوليةفيالمناهجوطرقالتدريس.
 -5االعتراف المتبادل بالشهادات والساعات المعتمدة ،واستحداث درجات علمية مشتركة
(القضاة،والسرحان2015،م،ص .)267

مبادئ نجاح عمليات التشبيك في الجامعات:
لقد ذكر (رضوان2013 ،م ،ص )299مجموعة من المبادئ إلنجاح عملية التشبيك بين
الجامعاتوكانتكالتالي :
 -1التدرج :فعمليةالتشبيكاليمكنأنتأتيدفعةواحدة،بلالبدمنالبدءفيالتدرج،كأن
نبدأ بنماذج تجريبية قبل التعميم ،وأن نبدأ بالجانب الثقافي التوعوي قبل الشروع في

مشروعاتتطبيقية.
 -2التخطيط االستراتيجي:المشتركلتطويرمجاالتالشراكةوالتشبيكوتنويعها.
 -3الرؤية المشتركة :والمنافع المتبادلة بين كافة األطراف من خالل االستناد ألهداف
موضوعيةتخدمالمجتمع.
 -4المرونة  :لمراعاة ظروف الجميع من خالل المواءمة بحيث ال يطغى طرف على باقي
األطراف،فهناكجامعةناشئةلهاظروفهاالخاصةيجبأنتراعيباقيالجامعاتذلك.
 -5ثقافة الحوار :بحيث يتم تقبل الحوار واالختالف والمفاوضة بين األطراف المختلفة،
والوصولإلىنقاطالتقاءعمليةيلتزمبتنفيذهاجميعاألطراففيالشبكة.
والشكلالتالييوضحمبادئالتشبيكالجامعي :
مبادئ التشبيك الجامعي
التدرج

التخطيط

اإلستراتيجي

الرؤية المشتركة

المرونة

شكل ( :)2.8مبادئ نجاح عمليات التشبيك في الجامعات

(المصدر :إعداد الباحثة)
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ثقافة الحوار


 وترىالباحثة بأناعتمادالجامعاتعلىمبادئإلنجاحعملياتالتشبيكتسهلعملية

التشبيك،حيثاليمكنأليعمليةأنتنجحإالإذااعتمدتعلىمجموعةمنالمبادئتدعم
خطواتهاوتسهلطريقةالوصولإلىالهدفالمطلوب .

تحديات التشبيك الجامعي:
إن استخدام عم ليات التشبيك في الجامعات بفاعلية أحد عوامل تحول الجامعات إلى
جامعاتعالمية،واستشعا ارللتحدياتالتيتفرضهاالبيئةالعالميةالمعاصرةعلىالتعليمالعالي،
وقداتجهتسياسةتطويرالتعليمالعالينحوإضفاءودمجالبعدالدوليوالعالميعلىخططها،
وقدذكر(العامري2013،م،ص)105بأنهالبدوأنتشملالرؤيةالمستقبليةللتعليمالعاليعلى

مايلي :

 .1تشكيلمجالساستشاريةلمؤسساتالتعليمالعاليمنكفاءاتمحليةوعالميةللمشاركةفي
رسممستقبلالجامعاتالفلسطينيةعلىالمستوىالتنافسيالعالمي.
 .2تحديدالمهاراتالمطلوبةمنخريجيالتعليمالعاليلسوقالعملسواءأكانمحليااوإقليما
أوعالميا.

 .3تشجيعنشراألبحاثالمتميزةفيمجالتعلميةعالمية.
 .4إحداث تعاون فيما بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات والهيئات العلمية بالخارج في
مجاالتتبادلأعضاءهيئةالتدريسوالمنحالطالبيةوجميعالحاالتذاتالعالقة.

تجارب عمليات التشبيك في الجامعات:
وتعدتجارب عملياتالتشبيك في مؤسساتالتعليم العالي عديدة على المستوى العالمي
حيث نجد العديد من الجامعات التي أنشأت اتحادا كامال في أوروبا لمواجهة التنافسية العالمية

فيمجالالبحثوالتطوير.وقدذكر(الجمال2017،م،ص)2مجموعةمنالتجاربومنها :

 -1تجربة الدمج الذي حصل بين العديد من الجامعات في فرنسا مما وفر لها مصادر مالية
وقدراتبشريةأكبر،ووفرلهابنيةإداريةوتنظيميةأكثرفاعلية .
 -2تجربة الجامعة الرقمية في فرنسا التي وفرت تبادل الخبرات والمعارف والشراكة في العديد
منالبرامجبينالعديدمنالجامعات .
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 -3تجربة البرامج والشهادات المشتركة التي تقدمها بعض الجامعات بحيث يحصل الطالب

على شهادة موقعة من االطراف الجامعية المشاركة ( )Jointed Degreeأو شهادتين
( .)Double Degree

 -4تجربة شبكات ضمان الجودة في أميركا وفي أوروبا وغيرها والتي توحد الجهود لوضع
إطارعاملمعاييرالجودةواالعتمادلمؤسساتالتعليمالعاليوبرامجها .
 -5المشاريع األوروبية التي تدفع نحو التشبيك بين الجامعات في مجاالت التنظيم البنيوي

والبحت العلمي والتي تعزز التعاون بين الجامعات األوروبية والعربية بشكل عام وبين
الجامعات األوروبية والجامعات المحلية بشكل خاص .ونذكر منها :مشاريع ايراسموس

بلس()+Erasmusومشاريعهورايزن .)Horizon 2020(2020

ن
وهناك بعض مشاريع عملياتالتشبيك الناجحة في العالم العربي ،ولكنها تبقى دو 

مستوىمقارنةبالمستوىاالوروبي،ونظ ارلعدمتوفراستراتيجيةعربيةفيهذاالمجال،وقد
ذكرأيضا(الجمال2017،م،ص)2منها :
نبينالجامعاتالعربية .
 اتحادالجامعاتالعربيةالذييسعىلتعزيزالتعاو 
 شبكة ضمان الجودة في التعليم العالي في العالم العربي التي تضم جميع هيئات ضمان
الجودة واالعتماد في العالم العربي والتي تسعى لتبادل الخبرات بين هذه الهيئات وتنمية
ثقافةالجودةفيمؤسساتالتعليمالعاليالعربية .

واقـع الجامعـات الفلسطينيـة:
للجامعاتالفلسطينيةدورفعالفيتزويدالشعبالفلسطينـيبالفـرصوالمحفـزاتالالزمـة
لمتابعـةحياتهمالدراسيـةالعلميـةوالعمليـة،وتنميـةاألفكـاروتطويرهـامنخـاللتبـادلالمعلومات

مع المجتمع األكاديمي الدولي ،وتطوير اإلنتاج الفكري واالقتصادي ،كما قام التعليم العالي
بترسيخالهويةالفلسطينيةممايساعدعلىبقاءالشعبعلىأرضه(نـخلة2005،م،ص .)5

فالتعليمالعالي فيدولةفلسطينحديثنسبياوذلكعائدإلىظروفاالحتاللوماترتب
عنهمنإعاقاتومحاوالتإليقافالعمليةالتعليميةبجميعمراحلها،وأنشئتالجامعاتمنذعام
1970م في ظل االحتالل اإلسرائيلي ،وكانت هذه المؤسسات جزءا من الجهد الجماعي
الفلسطينيفيالحفاظعلىالهويةالوطنيةالفلسطينيةوكذلكلتوفيرفرصةللشبابالفلسطيني
متابعةدراستهمالجامعيةبعدأنأصبحمنالصعبعلىعددكبيرمنهمالسفرإلىالخارج،
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وشهدقطاعالتعليمالعاليقفزةنوعيةبعدتسلمالسلطةالوطنيةالفلسطينيةمهامهابعداتفاقيات

أوسلومنالعام1994م(موقعو ازرةالتربيةوالتعليمالعالياإللكتروني2018،م) .

وينظـم التعليـم العالـي من خـاللقـانـون التعليم العالي لعام 2018م ،ويوضح القانون
الوضع القانوني لمؤسسات التعليم العالي ويوفر لها اإلطار القانوني للتنظيم واإلدارة ،ويعرف

القانون أربعة أنواع مختلفة من مؤسسات التعليم العالي وهي(الحكومية ،والعامة ،والخاصة،

واألونروا)،ومعظممؤسساتالتعليمالعاليفيدولةفلسطينهيمؤسساتعامة.ويقوممجلس
التعليم العالي وو ازرة التربية والتعليم العالي بوضع األنظمة والتعليمات التي تنظم عمل جميع
مؤسساتالتعليمالعاليالفلسطينية.كماوتوفرالو ازرةالدعموالتمويلالكامللمؤسساتالتعليم
العالي الحكومية والتمويل الجزئي لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية .ومؤسسات التعليم

العالي هي في معظمها مستقلة ولكنها تقوم بتطبيق التعليماتواألنظمة التي تقرها الو ازرة

ومجلسالتعليمالعالي(قانونالتعليمالعالي2018،م) 

وتتميز جامعاتنا الفلسطينية عن غيرها من جامعات الدول المجاورة في وجود مفهوم
الجامعةالعامةالذيهوليسحكوميا وليسخاصا،فهيالتهدفإلىالربحوفيالوقتنفسه
تتمتعباستقالليةفياإلدارةوالتعيينوالتوظيفوتتحملمسؤوليةالرواتبوالمصاريفالتشغيلية

األخرى .وهذه الميزة انفردت فيها معظم الجامعات الفلسطينية بحكم نشأتها في ظل احتالل
إسرائيلي  وغيابوجودسلطةوطنيةفلسطينية.ولتخفيفحدةالمنافسةبينهذهالجامعاتفي
مجاالت استقطاب أعضاء هيئة التدريس وأسس التعيين وما شابه ذلك من أمور ،ففي بداية

التسعينات تم بلورةمايسمىكادرموحد،منقبل مجلسالتعليمالعاليالمسئول فيحينهعن
اتواإلجازاتوتعويضنهاية
اإلشرافعلىقطاعالتعليمالعاليحيثتوحدسلمالرواتبوالعالو 
الخدمةوالتوفير(.موقعو ازرةالتربيةوالتعليمالعاليااللكتروني2018،م) 
يبلغعددالمؤسساتالمعتمدةوالمرخصةالتييضمهاالتعليمالعالي()49مؤسسةتعليم
عالي ما بعد الثانوية تمنح شهادات تتراوح من الدبلوم المتوسط حتى الدكتوراه ،وتشمل هذه
المؤسسات()14جامعةتقليدية( 9منهافيالضفةالغربيةو 5فيقطاعغزة)وجامعةواحدة
تعليم مفتوح و( )16كلية مجتمع ،و( )18كلية مجتمع متوسطة (الكتاب االحصائي2017 ،م،

ص،)7والجدولالتالييوضحتوزيعالجامعاتوتنوعها :
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جدول ( :)2.2توزيع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية حسب نوع المؤسسة
والمنطقة وجهة اإلشراف

المصدر الكتاب االحصائي السنوي لوزارة التربية والتعليم العالي 2016/2017



وتعتبرمؤسساتالتعليمالعاليالفلسطينيةالبالغعددها( )49مؤسسةفيالضفةالغربية
وقطاعغزةمؤسساتشابةمنها()14جامعة.ويلتحقأكثرمن( )218415طالبوطالبةفي

هذه المؤسسات لعام ( ،)2016/2017وتشير التقديراتإلىأن معدل االلتحاق اإلجمالي للفئة

العمرية من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ( )18-24سنة أكثر من ( )٪30وتعتبر هذه النسبة

مرتفعة نسبيا وفقا للمعايير الدولية ،السيما بالمقارنة مع بلدان الشرق األوسط والبلدان النامية
بشكلعام(الكتاباإلحصائي2017،م) .
وتمتلك الجامعات الفلسطينية كمؤسسات تعليم عالي رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية
تستندوتتفقمع رؤيةورسالةوأهدافوزارةالتربيةوالتعليمالعالي،حيثإنهاجزءاليتجزأمن
نظامالتعليمالعاليالمتكامل،معاإلقراربأنكلجامعةأومؤسسةمنمؤسساتالتعليمالعالي
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لهارسالتهاوأهدافهاالخاصةوالتيتختلفبشكلنسبيمنمؤسسةألخرىوهيموافقعليها

منقبلمجلساألمناء .

وتحرصجامعاتناالفلسطينيةعلىتحقيقرؤيتهاورسالتهاوأهدافهااالستراتيجيةوالنهوض
بالعملية التعليمية التربوية،رغممامرتبهمنظروفسياسية واقتصادية صعبة ،وماكانت
عليهمنبنيةتربويةشبهمدمرة خلفهااالحتاللاإلسرائيلي .إالأنهاسعتدائما الىالوصول

مدىأهميةتطورهاوتحسين

إلىالنجاحومواكبةالتطوروالتنميةالمستدامة.وإنإدراكجامعاتنال

نوعيتها وجودتها ،فقد عملت دمج نفسها مع مجريات العصر الحديث عصر المعلومات
المتسارعةوالتكنولوجياالحديثة .

األهداف االستراتيجية للجامعات الفلسطينية:
منأهماألهدافوالغاياتالتييسعىالتعليمالعاليإلىتحقيقهاحسبماحددهقانون
التعليمالعاليبتاريخ(2018/3/27م)فيالمادةرقم()4مايلي :
 إعدادكوادربشريةمؤهلةمنالمتخصصينوالباحثينوالخبراءوالفنيينفيحقولالمعرفةبأنواعهاالمختلفةبماينسجمومتطلباتالتنميةالمستدامة .

 مواءمةمخرجاتالتعليمالعاليمعحاجاتالمجتمعالفلسطينيوالسوقالمحليواإلقليمي. -االرتقاءبمستوىالبحثالعلميليصبحفاعالفيالتنميةاالقتصاديةواالجتماعية.

 تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي محليا وإقليما ودوليا ،بما يتوافق واالحتياجاتواالولوياتالوطنية.

 -تقويةوتفعيلمنظومةالتعليمالمهنيوالتقني،وتعزيزترابطوتكاملمكوناتها.

 -دعموتطويرالمؤسساتالتعليميةومراكزالبحثالعلمي.

واقع عمليات التشبيك في الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة:
ستتناول الباحثةالحديث عنثالثجامعاتمنجامعاتقطاعغزةالتيهيمحور
الدراسةومنهاسيتماختيارعينةومجتمعالدراسةحيثستقتصرالدراسةعلىهذه الجامعات

وهي:الجامعةاإلسالميةوجامعةاألقصىوجامعةفلسطين .


47

 -1الجامعة اإلسالمية
تعدالجامعةاإلسالميةبغزةمؤسسةأكاديمية أهلية مستقلةمنمؤسساتالتعليمالعالي،
أنشئت عام1978م ،وقدظلتحتى عام1991م الجامعةالوحيدةالتيتخدمأبناءقطاعغزة.

بدأتالجامعةبثالثكلياتإلىأنأصبحتتمتلكإحدىعشرةكليةوتضم()120برنامجا

وقد
أكاديميا(الخطةاالستراتيجيةللجامعةاالسالمية2019-2015،م،ص .)10

وتسعى الجامعة دائما إلىأنت وفر لطلبتهاجوا أكاديميا ملتزما بالقيماإلسالميةومراعيا
لظروفالشعبالفلسطينيوتقاليده،وتوفراإلمكانياتالالزمة لخدمةالعمليةالتعليمية،وتهتم

بالجانبالعملي والنظري ،وتوظيفوسائلالتكنولوجيالخدمةالعمليةالتعليمية  .وللجامعةعدد
من المجالس والهيئات التأسيسية واإلدارية التي تدعم مسيرتها وتديرها وترعى شؤونها وأهمها
مجلساألمناء ومجلسالجامعة(دليلالجامعةاالسالمية2017،م،ص )1
وعلى مدار تلك السنوات شهدت الجامعة تطو ار في هيئتها األكاديمية واإلدارية وأعداد

ومختبراتها وخدماتها في مجال البحث العلمي

طلبتها وخريجيها إلى جانب مرافقها ووحداتها
والتنميةالمجتمعية،عالوةعلىعالقاتهاالوطنيةواإلقليميةوالعالمية.
الرؤية والرسالة واألهداف:
حددتالجامعةرؤيتهاورسالتهاوأهدافهافيخططتهااالستراتيجية(2019-2015م)وكانت
كالتالي :
 رؤية الجامعة:
"منارةعلميةرائدةللمعرفةوالثقافةوخدمةاإلنسانيةإلحداثنهضةمجتمعيةشاملة "

 رسالة الجامعة:
"الجامعةاإلسالميةمؤسسةأكاديميةتسعىللنهوضبالمستوىالعلميوالثقافيوالحضاري،
تعملعلىمواكبةاالتجاهاتالحديثةفيالتعليمالعاليوالتطورالتكنولوجي،وتشجعالبحث
العلميوتساهمفيبناءاألجيالوتنميةالمجتمعفيإطارمنالقيماإلسالمية".

 أهداف وغايات الجامعة:
 -1رفعمستوىالبرامجالتعليميةفيالجامعةوفقالمعاييرالجودة.
 -2االرتقاءبالبحثالعلميودعمهواستثمارهفياتجاهتحقيقالتنميةالمستدامة.
 -3تعزيزدورالجامعةفيخدمةوتنميةالمجتمع.
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 -4ضبطورفعكفاءةاألداءالمؤسسيإدارياوتقنيا.
 -5االرتقاءبالبيئةالجامعيةومستوىالخدماتالمقدمةللطلبةوالعاملين.

 -6تدعيمعالقاتالشراكةوالتعاونمعالمؤسساتالمحليةواإلقليميةوالدولية.
وبذلك تواكب الجامعة الحضارة العالمية والعطاء اإلنساني واإلنجازات العلمية
والتكنولوجية،ومنأجلذلكتسعىبشكلدائملتحديثمناهجهالمواكبةالتطورالعلميالذي

تشهده حقول المعرفة في كل مكان من العالم ،وللجامعة اإلسالمية ثقافة تدعو إلى اإلبداع
التطويروالتنمية،واألخذبسبلالتقدمالعالمية.

و

واقع عمليات التشبيك في الجامعة اإلسالمية:
للجامعة اإلسالمية عالقات وطيدة بالكثير من الجامعات العربية واإلسالمية واألجنبية،

وتنظمعالقاتهااتفاقياتتعاونوتوأمةمععددمنالجامعاتالمرموقة .وتهتمالجامعةبالتعاون
وتبادلالخبراتواألساتذةالمتخصصينمعالجامعاتالفلسطينيةوالعربيةواإلسالميةوالعالمية

فيمختلفمجاالتالعلوموالتكنولوجيا(دليلالجامعةاالسالمية2017،م).

وهي عضو في الكثير من االتحادات والروابط العالمية ،ومنها :اتحاد الجامعات
العربية ،ورابطة الجامعات اإلسالمية ،واتحاد الجامعات اإلسالمية ،ورابطة جامعات البحر
األبيض المتوسط ،واالتحاد الدولي للجامعات ،والرابطة الدولية للجامعات والرابطة األورو-

آسيوية وتربطها عالقات تعاون بالكثير من الجامعات العربية واألجنبية ،وقد وصل عدد
اتفاقياتالتعاون المشتركلديهاإلى()40اتفاقيةتعاون مشتركو()142شريكا خارجيا (دليل
الجامعةاالسالمية2017،م) .
تسعى الجامعة اإلسالمية دائماوبكلطاقاتهاإلىتفعيلالتعاون المشترك معالعمادات

والدوائر والمراكز المختلفة بالجامعة وخارجها ،من أجل تعزيز مكانة الجامعة على المستوى
جامعاتمحليةوجامعات

المحليواإلقليميوالدولي،عنطريقإنشاء برامجشراكةوتوأمةمع 

عالمية على المستوى اإلقليمي والدولي ،وتوفير فرص تبادل زيارات أكاديمية للهيئة التدريسية
والطلبةوالباحثين،والمشاركةفيالفعالياتوالمؤتمراتالدولية .
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األهداف االستراتيجية لعملية التشبيك في الجامعة اإلسالمية :
حددتالشؤونالخارجيةللجامعةمجموعةمناألهدافتسعىالجامعةلتحقيقهاوهي :
 .1إضفاء البعد الدولي واإلقليمي للجامعة في ظل المتغيرات العالمية نحو انفتاح التعليم
الجامعيوشبكاتالمعرفةالعربيةواإلسالميةوالدولية.

 .2السعي لتعزيز العالقات األكاديمية بين هيئات الجامعة المختلفة والمؤسسات األكاديمية
والبحثية ،سواء المحلية منها أو اإلقليمية أو الدولية بما يحقق حلوال متكاملة لمختلف
الجهات،ويسهمفيتكاملالجهودنحوالتنميةوالمعرفةوالبناء.
 .3المساهمة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين أعضاء الهيئة األكاديمية والمجتمع المحلي
والدوليمنخاللالمشاريعواألبحاثالمشتركة.
واإلسالمية والدولية
 .4المساهمة في عقد اتفاقيات تعاون بين الجامعة ونظيراتها العربية 
لتطويرالكادراألكاديميفيالجامعة،عالوةعلىفتحقنواتللتعاوناألكاديميوالبحثي.

 .5المساهمة في إيجاد صيغة لربط الجامعة بقطاع األعمال والصناعة بما يعزز تطوير
وتنمية هذا القطاع ،وإيجاد موارد الجامعة من خالل تعزيز العالقة بالمؤسسات والجهات
المانحةبمايسهمفيتطويرمرافقالجامعة (موقعالعالقاتالخارجيةللجامعةاالسالمية،
2018م) .
التعاون الدولي للجامعة:
لقد توسعت رقعة شراكات الجامعة خالل العام (2017م) مع أكثر من ( )100جامعة

اوروبية نتيجة مشاركتها في ( )39مشروعا ثنائيا ومتعدد الشركات مثل+Erasmus( :

و Tempusو AHRC ،Appear ،Horizon 2020المقدسي)،إضافة إلى ذلك فإن الجامعة
اإلسالمية شريك مع أكثر من ( )66جامعة فلسطينية وعربية في كل من األردن ولبنان وسوريا
ومصروتونس(.موقعالعالقاتالخارجيةفيالجامعةاالسالمية2018،م) 
والجامعة اإلسالمية تدير ثالثة مشاريع موضحة كاآلتي :
 .1تطوير مراكز البحوث اإلدارية واالقتصادية في الجامعات الفلسطينية ( )BERCللفترة
()2018-2015الممول من قبل برنامج ارسموس بلس –محوربناءالقدرات ،-والذي يتم

تنفيذه بالشراكة مع ( )4جامعات فلسطينية وهي( :جامعة األزهر،جامعة بيرزيت ،جامعة
القدس المفتوحة ،الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية)(4( ،جامعات أوروبية وهي( :جامعة
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الكويال -ايطاليا ،جامعة ألماريا -اسبانيا ،جامعة هدرسفيليد -بريطانيا ،المعهد الملكي
للتكنولوجيا-KTHالسويد) 

 .2إدارة مخرجات البحث العلمي من خالل المستودعات المؤسسية متاحة الوصول في
مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ( )ROMORللفترة ( )2019-2016الممول من قبل
برنامج ارسموس بلس -محور بناء القدرات ،-والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع جامعات

فلسطينية وهي (جامعة بيرزيت ،وجامعة القدس المفتوحة ،وجامعة فلسطين التقنية
خضوري) و( )4جامعات أوروبية وهي (جامعة فينا التقنية في النمسا ،وجامعتي جالسكو

وجامعةبرايتونفيبريطانيا،وجامعةبارمافيايطاليا) .

.3تعزيز قدرات مؤسسات التعليم العالي في فلسطين في مجال الم أرةوالمساواة()SHE-GE

للفترة ( )2020-2017الممول من قبل برنامج الشراكة األكاديمية  ،Appear-الذي يتم

تنفيذهبالشراكةمعجامعةجراز-Grazالنمسا .
 -2جامعة األقصى

تعد جامعة األقصى مؤسسة أكاديمية فلسطينية حكومية مستقلة طبقا لقانون الخدمة

المدنية،وقانونالتعليمالعاليالفلسطينيلعام(2018م) .ولقدكانتبدايةنشأتهافيعام )1955

م) كمعهدللمعلمينتحتإدارةالحكومةالمصرية.وفيعام ) 1991م) تطورالمعهدإلىكلية
عرفتبكليةالتربيةالحكومية،ومنذذلكالحينأخذتالكليةتتنامىشيئا فشيئا وخرجتكثي ار

الباحثينذوي الكفاءةالعلميةوالتربويةالعاليةمنحملةالبكالوريوسوالليسانس

منالمدرسينو


والدكتوراهعبربرنامجالدراساتالعلياالمشتركمعجامعةعينشمسومعبدايةالعامالجامعي

)2001/2000م)تمتحويلالكليةإلىجامعةاألقصى(دليلجامعةاألقصى2017،م،ص .)6
وتضمالجامعةحاليا تسع كلياتتضم ( )45برنامجا معتمدا،ويبلغعددطلبةالجامعة

للعامالدراسي)(2017/2018حوالي))26380طالباوطالبة .

وقد استطاعت الجامعة أن تمد جسور التعاون العلمي والثقافي والبحثي مع جامعات

ن مشتركة مع عدة جامعات
محلية وعربية وإقليمية ودولية ،ونجحت في توقيع اتفاقيات تعاو 

وجامعة عين شمس (الموقع االلكتروني
منها :جامعة  ،Gentجامعة باريس ،جامعة القاهرة 
لجامعةاألقصى2018،م) .
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الرؤية والرسالة واألهداف لجامعة األقصى:
رؤية الجامعة 
تسعى جامعة األقصى أن تكون متميزة بين الجامعات الفلسطينية ،واإلقليمية في
مجاالت التعليم الجامعي ،والبحث العلمي ،وخدمة المجتمع المبنية على ثقافة الجودة الشاملة
)دليلجامعةاألقصى2017،م،ص)6
رسالة الجامعة
جامعةاألقصىهيمؤسسةتعليمعال حكوميةفلسطينيةتهدفإلىإعدادإنسانمزود

فة،والمهارات،والقيم،ولديهالقدرةعلىالتعلمالمستمروتوظيفتكنولوجياالمعلوماتمن
بالمعر 
خالل برامج بناء القدرات ،والتعليم الجامعي ،والبحث العلمي ،وتنمية وخدمة المجتمع .تلتزم

جامعةاألقصىخاللتحقيقهالرؤيتهابالثقافةالعربية،واإلسالمية،ومبادئحقوقاإلنسانالتي

تشمل المسئولية ،وااللتزام بحكم القانون ،والشفافية ،واالحترام ،والتسامح ،والعدالة ،والمساواة،

والتمكين،والمشاركةألصحابالمصلحة (دليلجامعةاألقصى2017،م،ص .)6
األهداف االستراتيجية للجامعة:

تسعىالجامعةإلىنشرالمعرفة،وتعميقجذورها،وخدمةالمجتمعالفلسطينيوتطويره
خاصة،والمجتمعالعربيواإلنسانيعامة،فيإطارفلسفةتستندإلىالمفاهيمالوطنيةوتراث
الحضارةالعربيةواإلسالمية،وتسعىلتحقيقهذاالهدفمنخالل:
 -1تعزيزالتطويرالمؤسسيلجامعةاألقصىمنخاللتحسينكفاءةالدعمالمساندللعملية
التعليميةالتعلميةوالبحثالعلميوخدمةالمجتمع.

 -2تحسينجودةالبرامجاألكاديميةفيالجامعةمنخاللتوفيربيئةتعليميةتعلميةفاعلة.

فةوالفهمكأساسلدعماتخاذالق اررات وصنعالسياساتحول
 -3المساهمةفيتحسينالمعر 
والمجتمع الفلسطيني من خالل التشبيك مع المؤسسات والمراكز
قضايا جامعة األقصى 
التعليميةوالبحثيةومؤسساتالمجتمعالمدنيعلىالمستوىالمحلىواإلقليميوالعالمي.

 -4المساهمة في عملية التنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني من خالل تقديم الخدمات
التعليمية والتدريبية والبحثية واالستشارية والعمل التطوعي وذلك بالشراكة مع المؤسسات
الرسميةومؤسساتالمجتمعالمدنيوالقطاعالخاص.
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 -5تطويرنظامتعليميمهنيمتوسطيرتكزعلىالتميزواإلتقانويلبىاحتياجاتالمجتمع
التنموية (دليلجامعةاألقصى2017،م،ص .)7

جامعة األقصى وعمليات التشبيك:
تسعى وحدة العالقات الخارجية والدولية في جامعة األقصى إلى تطوير ملف الجامعة

والثقافي بين الجامعة
على الصعيد الدولي من خالل إقامة جسور من التعاون األكاديمي 

والمنظمات العربية والدولية وتعزيز ذلك التعاون
والمؤسسات التعليمية واألكاديمية المختلفة 
بتوقيعاتفاقياتومذكراتتفاهموتنفيذها ومتابعتها .
وتسعى الجامعة أيضا إلى بناء شبكة عالقات دولية واسعة وذلك بتوطيد عالقاتها مع
المؤسسات الدولية والتعليمية والبحثية في مختلف النواحي األكاديمية واإلدارية والخدمات
المجتمعيةبهدفتحقيقرؤيةالجامعةفيالوصولإلىالعالمية .
كما  وتعمل الجامعة كذلك على إنشاء برامج شراكة وتوأمة مع جامعات عالمية على

المستوىاإلقليمي والدولي ،وإيجاد فرص تبادل زيارات أكاديمية للهيئة التدريسية والطالب،
والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية والمساهمة في تعزيز الصورة المشرقة للجامعة
ومكانتهاالدولية.

ومن أهم األ نشطة التي تقوم بها الجامعة من أجل تحقيق عمليات التشبيك(موقعالعالقات
الدوليةللجامعةااللكتروني2018،م) :
 .1عقد اتفاقيات شراكة وتعاون وتوأمة بين الجامعة ونظي ارتها العربية واإلسالمية والدولية
لتطويرالكادراألكاديميفيالجامعةمنها(:جامعةبرشلونة،والجامعةاإلسالميةالعالمية،
وجامعةجنت،وجامعةباريس،)...،عالوةعلىفتحقنواتللتعاوناألكاديميوالبحثي .

 .2تعزيز عالقات جامعة األقصى على الصعيد الدولي من خالل الحصول على عدد من
العضوياتالعالميةوالتيسوفتعززمنمكانةالجامعةعلىالمستوىالدولي .
 .3تعزيزالمشاركةفيالمشاريعالبحثيةاإلقليمية .
 .4المشاركة في فعاليات ومؤتمرات إقليمية ودولية وتعريف المجتمع الدولي بالخدمات التي
تقدمها .
 .5العمل على توفير منح دراسية في الخارج ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة المتفوقين
بالجامعة .
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 .6إيجادفرصتبادلزياراتأكاديميةللهيئةالتدريسيةوالطالبمعالجامعاتاألخرىحول
العالموالتييمكنمنخاللهااكتسابخبراتجديدةفيالمجالالبحثيوالتبادلالمعرفي.

 .7توعية أعضاء الهيئات التدريسية والبحثية واإلدارية حول الفرص المتاحة من الخارج
للحصولعلىدعملمشاريعالبحثالعلميأوتطويرالقدراتوالمهارات .
 .8متابعةمبع وثيالجامعةللحصولعلىدرجاتالماجستيروالدكتوراهمنالجامعاتالعالمية
وتفعيلدورهمفيخدمةبرامج ونشاطاتالجامعةوذلكعنطريقعقدشراكاتمختلفةمع
الجهاتالتييدرسونبهاباإلضافةإلىنقلخبراتهموتجاربهملطلبةوموظفيالجامعة.

 -3جامعة فلسطين (موقعجامعةفلسطيناإللكتروني2018،م)
تعد جامعة فلسطين مؤسسة أكاديمية خاصة من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية،

تأسستالجامعةعام2003م ،وبدأتممارسةدورهافيالمجتمعالفلسطينيجنبا إلىجنبمع
نظيراتها من الجامعات المحلية في أوائل شهر مارس من عام 2005م  ،وتسعى الجامعة إلى

توفير مستوى عال من التعليم الجامعي عن طريق تهيئة بيئة تعليمية تساندها تقنيات حديثة
وإلكترونيةمتكاملةومناهجوضوابطوأنظمةأكاديميةذاتمواصفاتعالمية،كماتؤمنالدعم
والمساعدة للطالب لضمان مستوى عال من اإلبداع والتميز ،وتهتم بالبحث العلمي والمعرفي

والتواصلمعحضاراتوعلومالعالم،لترسيخقيمالمواطنةالصالحةوالتعاون واحترامالغيربما
يحققرفاهيةوسعادةاإلنسانية.

رؤية جامعة فلسطين ورسالتها:
الرؤية:

نحو جامعة متميزة ،تستند إلى البحث والمعرفة وتوظيف التقنيات الحديثة إلعداد
الكوادر،فيشتىالمجاالتضمنمعاييرالجودةالشاملةلرسمشخصيةفلسطينيةمميزةواثقة
منفتحةعلىحضاراتالعالموعلومه.
الرسالة:

جامعة فلسطين مؤسسة تعليم عال فلسطينية ،تهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة علميا
ومهنيا قادرةعلىتلبيةحاجاتالمجتمع،منخاللتهيئةالبيئةالجامعيةوفقمتطلباتالجودة
مع مواكبة المستجدات العلمية والتقنية وتعزيز دور البحث العلمي والتطور المعرفي ،وذلك
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للمساهمة في دعم جهود التنمية المستدامة ومواكبة ركب الحضارة والمساهمة في صياغة

خارطةالمستقبلفيإطارمبادئوقيمحضارتناالعريقة .
األهداف االستراتيجية لجامعة فلسطين:

منأهماألهدافاالستراتيجيةالتيتسعىالجامعةإلىتحقيقها :
 .1تعزيزالعملالمؤسسيفيإدارةالجامعةلتحقيقرؤيةالجامعةورسالتها.
 .2تهيئة البيئة الجامعية التي تلبي تطلعات الطلبة للرقى بمستوى التفكير واإلبداع والتميز
لديهم .
 .3ربطبرامجالجامعةباحتياجاتالسوقوتطويرهابمايتالءممعتلكاالحتياجات .
 .4تطبيقإدارةالجودةالشاملةفيالخدماتاإلداريةوالفنيةوالماليةعلىمستوىالجامعة .
 .5تحقيقمعاييرالجودةوالنوعيةللبرامجاألكاديميةوفقمعاييرالجودةالمحليةوالعالمية .
 .6االهتمام بالبحث العلمي  ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية واالستفادة منها في
العمليةالتعليميةوالتعلميةممايساهمفيخدمةالمجتمع .

 .7تعزيزعالقةالجامعةبمحيطهااالجتماعيوالمؤسساتيوتقويةروابطهاوعالقاتهاالعلمية
والثقافيةمعالجامعاتالعربيةوالدولية 

جامعة فلسطين وعمليات التشبيك:
تسعىالعالقاتالخارجيةفيجامعةفلسطين علىتطويرمصالحالجامعةوعالقاتهامع

الدول األجنبية على جميع المستويات ،وهذا يشمل الحكومات األجنبية ،والقطاعات الخاصة

والعامة في هذه الد ول ،سواء أكانت تجارية أو صناعية أو تعليمية ،ويكون عمل العالقات
الخارجيةمعهذهالجهاتبشكلمباشرأومعممثليهمفيفلسطين.

كماوتعملالعالقاتالخارجيةعلىتطويرملفالجامعةعلى الصعيدالدوليمنخالل

اإلشرافعلى عضوياتهافياالتحاداتوالمنظماتاالقليميةوالد وليةومتابعةأنشطةالجامعة

الخارجيةباإلضافةإلى وضعالسياسات واالستراتيجياتالالزمةلتمكينالجامعةمنالوصول

إليالمنافسةالعالمية.

وتسعىالجامعةلتحقيقرؤيتهاالمستقبليةنحوتمكينشبكةمنالعالقاتالدوليةواسعة
النطاق في مختلف النواحي األكاديمية واإلدارية والخدمات المجتمعية للوصول بالجامعة إلى

المنافسةالعالمية .
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واستطاعت جامعة فلسطين أن ترتبط مع جامعات محلية وعربية واقليمية ودولية،

ونجحتفيتوقيعاتفاقياتوشراكاتتعاونمععدةجامعاتمنها(:جامعةالقاهرة،جامعةقناة
بيةوجامعةصالحالديناقليم
السويس،جامعةعينشمس،جامعةمحمدالخامسالمملكةالمغر 
كردستان-العراق ،جامعة اليمن وجامعة الحديدة –الجمهورية اليمنية ،جامعة Daffodil
بنغالدش،جامعةليل-فرنسا،جامعةبرشلونةوجامعةبلنسية–اسبانيا).
ومن أهم األ نشطة التي تقوم بها الجامعة من أجل تحقيق عمليات التشبيك والشراكة الدولية:
 .1بناءوتوسيعشبكةعالقاتالجامعةمعمؤسساتالتعليمالعاليفيالعالم.
 .2قيادةأنشطةوبرامجلصالحمشاريعتخصالجامعةوالمجتمعالمحلي.

 .3العمل على خلق حلقة وصل دائمة بين الجامعة والمؤسسات الدولية والمنظمات غير
الحكوميةالدولية.
 .4تطويرمصالحوعالقاتالجامعةمعالدولالعربيةواألجنبية.

 .5تمثيل الجامعة في المحافل والمؤتمرات العالمية وتعريف المجتمع الدولي بها وبالخدمات
التيتقدمها.

 .6عقداتفاقياتشراكةومذكراتتفاهممعالمؤسساتاألكاديميةوالمنظماتالدولية .

خالصة الفصل:
يوأهدافالجامعةالرئيسية(التدريس،البحث
منخاللاستعراضالباحثةاإلطارالنظر 

العلمي ،خدمةالمجتمعوالتعليمالمستمر)أمكنتحديدمجاالتعملياتالتشبيكفيالجامعات
ضمنمجالتعملالجامعةوالتيساعدتفيبناءاالستبانة،وهيكالتالي :
 -1مجال التدريس والتبادل األكاديمي :والذي يتناول اإلجراءات والممارسات التي تستخدمها
الجامعات في عمليات التشبيك في مجال التدريس والتبادل األكاديمي حيث تضمن

(استقطابالجامعةللكفاءات المتميزةمنالعلماءوالباحثين،تيسيرعمليةجذبواستقطاب

الطلبةالدوليين،إنشاءبرامجللتبادلالمعرفيوالعلميمعالجامعاتالدوليةالعالمية،دعم
الحراكاألكاديميالدوليلكلمناألعضاءهيئةالتدريسوالطلبةوالباحثين وإنشاءبرامج
للتبادل والحراك األكاديمي ،عقد اتفاقيات تعاون وتوأمة مع الجامعات االقليمية والعالمية،
فتحقنواتاتصالداخليةوخارجيةمعالجامعاتالعالميةالدولية) .
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 -2مجال البحث العلمي :والذي يشمل اإلجراءات والممارسات التي تستخدمها الجامعات في
عملياتالتشبيكفيمجالالبحثالعلميوالتيتتضمن (االشتراك فياتحاداتالجامعات
العربية والعالمية الرائدة بحثيا ،إنشاء مراكز للتميز البحثي بالتعاون مع مراكز البحوث

العالمية ،إنشاء مستودع للبحوث العلمية ،تصميم مق اررات ثقافية دولية تؤهل الطلبة على
الحراك الدولي ،تأمين المتطلبات البيئية المادية والمالية الالزمة إلجراء األبحاث العلمية،

إنشاءقاعدةبياناتمشتركةبينالجامعات) .

 -3مجال خدمةالمجتمعوالتعليمالمستمر :والذييتضمنجميعاإلجراءاتوالممارساتالتي
تستخدم في عملية التشبيك والتي تضم (التنسيق بين مؤسسات البحث العلمي والمجتمع
المحلي ،تنفيذ عقود بحثية مع مؤسسات المجتمع المحلي ،جذب مؤسسات المجتمع
للمشاركة مع مؤسسات دولية ،عقد لقاءات مشتركة مع المسئولين وصانعي القرار

المجتمعي ،توفير عدد من المشاريع التنموية الممولة خاصة بالمشاريع المجتمعية ،ربط
مخرجاتالبحثالعلميومتطلباتالتنميةالمجتمعية،إنشاءبرامجأكاديميةتتواءممعسوق

العملواالحتياجاتالمجتمعية) .
وبذلكتسعىالجامعةمنخاللعملياتالتشبيكتحقيقأهدافهاوغاياتهاالساميةالتي
وجدتمنأجلها،فمنخاللعملياتهاالتشبيكيةتحققرؤيتهاالمستقبليةوخططهااالستراتيجية
نحوتمكينشبكةمنالعالقاتاإلقليميةوالدوليةواسعةالنطاقفيمختلفالنواحياألكاديمية
واإلداريةوالخدماتالمجتمعيةللوصولبالجامعةإلىالمنافسةالعالمية .
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الـفــصــل الـثــالـــث

الـدراسـات الـســـابـقـة

الفـصــل الـثــالــث

الـدراسـات الـسـابقـة
تمهيد:
تـهـدفالد ارسـاتالسـابـقـةإبراز ماتمنشرهحولمـوضـوعالرسـالـةفياألدبيـاتوالمـ ارجـع
المـحلـيـةوالعـالميـةوالنتـائـجالتـيتـمالتـوصـلإليـها.واست ـطـاع ـتالبـاحث ـةاالطالععلىعددمن

الـدراس ـاتالـس ـابـق ـةذاتالعـالق ـةبمـوضـوعالدراسـةحيـثصنـفـتها إلـىعـربـيـةوأجـنـبـيـةورتـب ـت
بحـسـبتـاريـخالنـشـرفـبـدأتمـناألحـدثإلـىاألقـدمعلىالنـحوالتـالي :

أوالا :الـدراسـات العـربيـة:
 .1دراسـة محـمد (2017م) بعنوان" :تفعيل الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع
الخاص في ضوء خبرات وتجارب بعض الدول".

هدفت الدراسة التعرف إلى معوقات الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع
الخاص،وتعرفخبراتبعـضالدولالمتـقدمـةفيهـذاالمـجال،واستخـدمالباحـث المنهـج

الوصفـيفيالدراسـة،وقداستعـانباالستبانـةكـأداةللدراسـة،وقامبتطبيقـهاعلىعينـةبلـغ

عـددها ( )375عضوا من أعضـاء هيئـة التدريـس بجامعـات القـاهـرة وأسيـوط وجنـوب
الوادي،وتـوصلت الـدراسة إلـى :

 -وجـودعـدةمعـوقـاتتـحدمنعمليـةالشراكةالبحثيـة،بعضهايـرتبطبالجامعات،واآلخـر

يـرتبطبالقطاعالخاص.

 لتـحقيقالشـراكةبينالجامعـاتوالقطـاعالخـاصيتـطلـبتوفيـرالعديـدمنالمتـطلبـاتالمرتبطـةبالجـوانـبالتشريعيـةوالقانونيـةوالتنظيميةواألكاديميةوالماديـةوالبشريـة.

 -عـدم وجـود أي فـروق دالـة إحصائيـا بين مجموعـات الدراسـة في معوقـات الشراكـة

البحثيـة تعـزى إلى متغيـر الدرجـة الوظيفيـة ،بينمـا وجدت فروق دالة إحصـائيا بين

مجموعـات الدراسـة في محـور متطلبـات الشراكـة البحثيـة عنـد مستـوى الداللـة ()0.05
لصـالحالمدرسيـنعندمقارنتـهمباألساتذةالمسـاعديـن.

وأوصـت الدراسة ب:
 -إنـشاء مراكـز لتسويـق نتائـج البحـوث والخدمـات بالجامعـات ،ومنحهـا السلطـات

والصالحيـاتالتيتمكنهـامنالتـواصلمعالقطـاعالخاص.
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 إنشـاء المعامـل المتخصصة وتجهيزها إلجراء البحوث التطبيقية المرتبطة بمشكالتالقطـاعالخاص.

 إنشـاء الحاضنـات العلميـة ومناطـق تقنيـة بالجامعات لتقديم الدعم المباشر لمؤسساتالقطاعالخاص.
 زيـادةالمواردالمـاليةالمخصصـةلدعمالبحـثالعلميبالجامعات. .2دراسـة الدجـدج (2016م) بعنـوان" :تصـور مقتـرح لتـدويل التعليـم الجامعـي المصري في
ضـوء المعاييـر العالميـة لتصنيـف الجامعـات".
هدفـت الدراسـة إلى الوقـوف على مفهـوم تـدويـل التعليـم الجامعي ومبـررات األخـذ به،
والتعـرف على التصنيفـات العالميـة للجامعات والمعايير التي يقوم عليها كل منها ،وضع
تصورلتـدويلالتعليمالجامعيالمصريفي ضوءالمعاييرالعالميةلتصنيفالجامعات،
وقداستخدمالبـاحثالمنهـجالوصفـيفيالدراسة،وتوصلتالدراسةإلى :
أنتدويلالتعليمالجامعييعدعنصرأساسيافيتحسينرتبالجامعاتفيالتصنيفات
ا
العالمية.
 -وجـود مجمـوعة من التحديـات التي تواجه تدويـل التعليم الجامعـي ،ومن أهمها غياب

فلسفةواضحةتقومعليـهاسياسـاتالتدويـل،وغيابرؤيةاستراتيجيةواضحةلتطويرالقدرة
المؤسسيةللتعليمالجامعيفيمصربمايتـالءممعالمعاييـرالعالميةلتصنيفالجـامعات.

 انخف ـاضأعدادالطـالباألجانبوالوافدينإلىالجامعـاتالمصـريةيـرجعإلىمجموعـةمنالعوامـلمنهـايرتبطبضعـفالبنيةالتحتيـةللجامعـاتوالظروفاالقتصاديـة.
 .3دراسـة األحمـد (2015م) بعنـوان " :تفعيـل الشـراكـة بين الجامعـة والمؤسسات اإلنتـاجية
بالمملكـة العربيـة السعودية من وجهـة نظر الخبراء".
هـدفـت هـذه الدراسـة إلى الكشـف عـن األسس النظريـة للشراكـة بين الجامعة والمؤسسات
اإلنتاجية ،إضافـة إلى تحديـد معوقـات ومتطلبـات تفعيل الشراكة بين الجامعة والمؤسسات

اإلنتاجية بالمملكة العربية السعودية ،وكذلك تحديـد الخيـاراتاألكثـر مالءمـة لتفعيـل الشـراكة
بين الجامعـة والمؤسسات اإلنتاجيـة بالمملكة العربيـة السعوديـة من وجهة نظـرالخب ارء من
خالالقضاياالتالية:الفلسفـة ،األهـداف ،التأسيـس واإلنشـاء ،البرامـج الدراسية ،سياسة القبـول،
البنيـة التنظيميـة،مصـادر التمويـل،واستخـدمـت الدراسـة المنهـج الوصفـي الوثائقـي ،والمنهج
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الوصفي المسحـي ،واستخدمـت االستبانـة كـأداة للدراسـة ،وتكونت عينـة الدراسـة من()32
عضـوا تم اختيارهـم بطريقـة عشوائيـة بنسبة()%30من مجتمع الدراسةالبالـغعدده()114
عضوا .
وتوصلـت الدراسـة إلى عدة نتائـج من أهمها :

 اعتـماد العديد من دول العـالم على الشراكـة كعامـل أساسـي لتحقيـق التنميـة الشاملـة فيمختلـف المجـاالت ،حيـث تسهـم الشراكـة في تضـافر جهـود المؤسسـات في مختـلف القطـاعـات

مما يعمـل علىتعظيـم الفائـدةللمؤسسـات أطـراف الشراكـة .

وأوصت الدراسـة بضـرورةتحقيـق تفعيـل الشراكـة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية بالمملكة
العربية السعودية لتحقيق أهدافها من خالل احتضـاناألفكـار وتحويـل االبتكارات واالختراعـات
إلى منتجات أونمـاذج أوعمليات قابلة للتسويق .
 .4دراسـة األغـا (2015م) بعنـوان" :واقـع الشـراكة األكـاديمية-الصنـاعية وآفـاق تعزيزهـا
المستقبليـة في فلسطيـن (دراسة ميدانيـة على مؤسسـات التعليـم العالي الحكوميـة في
قطاع غزة"
هدفـت الدراسـة إلى التعـرف على واقـع الشـراكـة األكاديـميـة – الصنـاعية وآفـاق تعزيـزهـا
المستقبلية في فلسطين من وجهـة نظر األكاديميين ،والتعـرف على العناصـر المؤثرة في
تعزيـز الشراكة األكاديميـة -الصناعية الحـالية والمستقبليـة ،وقد استخـدم الباحـث المنهج
الوصـفي التحليلـي لتحقيـق أهداف الدراسـة ،حيث تم استخـدام االستبـانة كأداة للدراسـة،

وتكـون مجتمع الدراسـة من ( )128أكاديميا من العامليـن في مؤسسـات التعليم العالـي
الحكـومية في تخصصـات( العلوم اإلداريـة والماليـة ،العلـوم الهندسيـة ،وعلـوم الحاسـوب)،
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائـج ومن أهمها:
 وجود دور مهم للعناصر المتمثلة في التعليم التعاوني ،التعليم المستمر مدى الحياة،التدريب العملي ،البحث العلمي ومنصات المعرفة المفتوحة في تعزيز آفاق الشراكة
األكاديمية–الصناعيةالمستقبليةفيفلسطين.
 وجود أسباب تعترض تفعيل الشراكة بين المؤسسات األكاديمية والمؤسسات الصناعيةأهمها االفتقار لألموال الالزمة لبدء الشراكة وأقلها أهمية ضعف الثقة في قدرة الكوادر
البشريةالعاملينفيالمؤسساتاألكاديميةلتطويرالمؤسساتالصناعية.
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وخرجـت الـدراسة بعـدة توصيـات أهمها:
 تطبيق عناصر الدراسة كنموذج متكامل لتعزيز آفاق الشراكة بين مؤسسات التعليمالعالياألكاديميةالحكوميةوالمؤسساتالصناعيةمعضرورةالتركيزعلىتطبيقالتعليم
التعاوني،ومنصاتالمعرفةالمفتوحةكأساسلبناءشراكةفعالةبينالمؤسساتاألكاديمية

والصناعية.
 ضرورة أن تقوم المؤسسات األكاديمية الحكومية بالتواصل مع المؤسسات الدوليةللحصولعلىمشاريع .
 .5دراسة القضاة والسرحان (2015م) بعنوان " :تصور مقترح لمتطلبات تدويل التعليم في
الجامعات األردنية الحكومية لتحقيق التنافسية العالمية ".
هدفت الدراسة الى بناء تصور مقترح لمتطلبات تدويل التعليم في الجامعات األردنية
الحكومية لتحقيق التنافسية العالمية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،حيث

تكونتعينةالدراسةمن()209منالقادة األكاديميين في ثالثجامعاتأردنيةحكومية،
واستخدمتاالستبانةكأداةللدراسة .
وأظهرتنتائج الدراسة :
  -أندرجةتوافرمتطلباتتدويلالتعليمفيالجامعاتاالردنيةالحكوميةجاءتبدرجة

ضعيفةبوزننسبي(.)%51.4

 -وأن درجة أهمية متطلبات تدويل التعليم في الجامعات األردنية الحكومية عالية بوزن

نسبي( .)%83.2

وأوصت الدراسة بأنتتبنىالجامعاتاألردنيةالحكومية ،تطبيقهذاالتصوربكلأبعاده،
وتطويرهمنخاللالتغذيةالراجعةعنددراستهوتطبيقه.
 .6دراسة الهمص (2014م) بعنوان " :اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس وعالقتها
بجهود الجامعات في تدويل البحث العلمي " .فلسطين
هدفت الدراسة التعرف إلى اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس وعالقتهما بجهود
الجامعات في تدويل البحث العلمي واتبعت الدراسة المنهج الوصفي واألسلوب التحليلي
حيث تمثل مجتمع الدراسة  من جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية
بمحافظات غرة البالغ عددهم ( ،)1515أما عينة الدراسة فقد بلغت ( )141من أعضاء
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هيئةالتدريس بواقع) )% 14دون العينةاالستطالعية،واستخدمتالباحثةاالستبانةكأداة

للدراسة الرئيسية ،حيث تناولت محو ار يتضمن اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس
ومحورتناولجهودالجامعاتفيتدويلالبحثالعلمي .

وتوصـلت الـدراسة إلى النتـائج التالية:
 -درجة  االنتاجيةالعلميةألعضاءهيئةالتدريسفيالجامعاتالفلسطينيةبمحافظةغزة

كبيرةبوزننسبي( .)%74

 -درجة عقد ندوات ومؤتمرات علمية وسنوية بهدف تطوير االنتاج العلمي كبيرة بوزن

نسبي(.)%84

 درجةتقلدالمناصبباإلنتاجالعلميوالنشاطالبحثيكبيرةبوزننسبي( .)%72.6وخلصـت الدراسـة إلى العديـد من التوصيـات أهمها:

 إتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس بعقد ندوات ومؤتمرات بهدف تطوير اإلنتاجالعلمي .
 تزويدالمكتبةالجامعيةبالكتبوالمراجعالمرتبطةبخططالتنميةلتطويراإلنتاجالعلمي . تسهيلإجراءاتتبادلالمعرفةوتنظيمالمعامالتالعلميةمنأجلاالرتقاءبها. .7دراسة محمد (2014م) بعنوان " :تدويل التعليم الجامعي كمدخل لزيادة القدرة التنافسية
للجامعات المصرية :آراء عينة من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات
المصرية".
هدفت الدراسة إلىالتعـرفعلىواقـعالقـدرةالتنافسيـةبالجامعـاتالمصريـة،ودورتدويـل
التعليـم في زيادتـهـا واالرتقاء بهـا ،واستخدمـت الدراسـة المنهـج الوصفي ،واستخدمـت
االستبانـة كأداة للدراسة،وتمتطبيقهاعلىعينةبلغعددها()225عضوامنأعضاءهيئة
التدريسفيبعضالجامعاتالمصرية .
وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 -أن  تدويلالتعليملهدورفيزيادةالقدرةالتنافسيةللجامعاتوتحسينأدائهاللحصول

علىمراكزمتقدمةمحلياوعالميا.

 -أندرجةمجالالتعاوناألكاديميالدوليللجامعاتمرتفعةبوزننسبي( .)69%
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وكان من أهم التوصيات توطيـدالعالقـاتوالروابـطاألكاديميـةمعالمؤسسـاتاألكاديمية
اإلقليميـةوالدوليـة،لالستفـادةمنإمكاناتهـاوخبراتهـافيتحقيقالعديـدمنالمزايـاالتنافسيـة
للجامعاتالمصريةوتحقيقتفوقسوقيعنالجامعاتالمنافسة.

 .8المزين ،صبيح (2014م) بعنوان" :معوقات تفعيل الشراكة المجتمعية في الجامعات
الفلسطينية بمحافظات غزة وسبل الحد منها".
هدفت الدراسة إلى الكشف عن معوقات تفعيل الشراكة المجتمعية في الجامعات الفلسطينية
بمحافظات غزة ،وسبل الحد منها ،ولتحقيق ذلك استخدم الباحثان المنهج الوصفي
التحليلي،واعتمدت االستبانة كأداة ،تكونت من ثالثة محاور :تتعلق بالمعوقات اإلدارية،
والمعوقاتالبشرية ،والمعوقات الثقافية ،وسؤال مفتوح ،ووزعت االستبانة على عينة عشوائية
من أعضاءهيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى ،وبلغ عددهم )(124

عضوا ،وكشفت الدراسة عن وجود مجموعة من المعوقات تحد من الشراكة المجتمعية
للجامعات الفلسطينية:مع وقات بشرية حيث انشغال أعضاء هيئة التدريس بمهام التدريس،
معوقات إدارية عدم وجودحوافز ومكافآت ،ثم المعوقات الثقافية كالفجوة المعلوماتية بين
الجامعات الفلسطينية ومؤسسات الشراكة ،وقدمت الدراسة مجموعة من السبل للحد من
المعوقات أهمها:التخطيط الجيد للشراكة،توفير ميزانية خاصة لدعم البحث العلمي.

.9

دراسة درادكة ومعايعة (2014م) بعنوان" :الشراكة بين الجامعات ومؤسسات القطاع
الخاص ومعوقات تطبيقها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك "
األردن.
هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الشراكة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص
ومعوقات تطبيقها من وجهة نظر هيئة التدريس في جامعة اليرموك ،كما هدفت إلى معرفة
درجة اختالف وجهات النظر هذه باختالف متغيرات الجنس ،والتخصص ،والمسمى
الوظيفي ،والرتبة األكاديمية ،وسنوات الخدمة ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي
ن مجتمع الدراسة من
التحليلي ،واعتمدت على االستبانة كأداة لتحقيق أهدافها ،وتكو 
جميعأعضاءهيئةالتدريسفيجامعةاليرموكالبالغعددهم()608منأعضاءهيئة
التدريس،وقدتكونت عينة الدراسةمن()240عضوامنأعضاءهيئةالتدريس .
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وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،أهمها :
 -إن تقديرات أعضاء هيئة التدريس لمستوى الشراكة بين الجامعات ومؤسسات القطاع

الخاص كان متوسطاعلى جميع مجاالت الشراكةبوزننسبي( .)%67

 -وبالنسبة لمعوقات تطبيق الشراكة فقد احتلت فقرة "قصور التنظيم التشريعي " المرتبة

األولى بوزننسبي( .)%82

 -بينما احتلت فقرة "اكتفاء مؤسسات القطاع الخاص بما لديها من خبراء لحل مشكالت

العمل بها"المرتبة األخيرة بمتوسطحسابيبوزننسبي( .)%46

ي بالجامعات والكليات باستحداث
وأوصت الدراسة بضرورة التغيير في الهيكل اإلدار 
وظائف إدارية لربط هذه المؤسساتبالبيئة والمجتمع ،وتشجيع الجامعة على إنشاء مراكز
استشارية داخل الجامعة لخدمة مؤسسات القطاع الخاص .
 .10دراسة أبو سلطان ( )2014بعنوان " :درجة توافر متطلبات القيادة الشبكية بوزارة التربية
والتعليم العالي بمحافظات غزة وسبل تعزيزها "
هدفت الدراسة للتعرفإلى درجة توافر متطلبات القيادة الشبكية بو ازرة التربية والتعليمالعالي

بمحافظات غزة وسبل تعزيزها ،وكذلك الكشف عما إذا كانت هناك  فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لهذه الدرجة تعزى لمتغيرات )الجنس،

المؤهل العلمي ،سنوات الخدمة والمسمى الوظيفي) ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت
الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وشملت عينة الدراسة ( )138موظفا من مجتمع
الدراسة البالغعددهم ()179موظفا والمتمثل في جميع أصحابالمسميات اإلشرافية والذين
همعلى رأس عملهم الواقع في المجمع الرئيسي لو ازرة التربية والتعليمالعالي والواقع في
مدينة غزة،وقامت الباحثة باستخدام أداتين للدراسةهما استبانة وورشة العمل .

وكانت اهم نتائج الدراسة:
-بلغت الدرجة الكمية لتقدير أفراد عينة الدراسة لتوافرمتطلبات القيادة الشبكية بو ازرة التربية

ن نسبي( .)%70.19
والتعليم العالي درجة كبيرة بوز 

 -كشفتالدراسة عنأن أهمسبل تعزيز متطلبات القيادة الشبكية والتي تتمثلفيتفعيل

دور إدارة العالقات العامة ،وتحفيز العاملين بشكل أكبر واعادة تنظيم الهيكل اإلداري بمايخدم
التوجهات نحو الالمركزية .
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وأوصت الدراسة :
 بإرسال بعثات للخارج لنقل التجارب الناجحة في القيادة الشبكية ،وتفعيلاستخدام شبكاتالتواصل االجتماعي ،وبناء ثقافة تنظيمية تدعم العمل الجماعي وتشجعاإلبداع.

 .11دراسة العامري (2013م) بعنوان" :متطلبات تدويل التعليم العالي كمدخل لتحقيق الريادة
العالمية للجامعات السعودية "تصور مقترح".
هدفت الدراسة إلى بناء تصور مقترح لمتطلبات تدويل التعليم العالي كمدخل لتحقيق
الريادة العالمية للجامعات السعودية ،أعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي،

وتكون مجتمع الدراسة من جميع القادة األكاديميين (عمداء  /وكالء عمداء  /رؤساء
أقسام) في عشر جامعات سعودية ،وعددهم ( )5371وتم اختيار عينة عشوائية طبقية
منهم بلغ عددهم ( )155قياديا ،واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة وتكونت من ثالثة
محاوراشتملتعلى()101عبارة،وكانمنأهم نتائج للدراسة :
 درجة توفر متطلبات تدويل التعليم العالي في الجامعات السعودية الحكومية جاءتبوزننسبي(،)%49.8وقدجاءتجميعاألبعادبدرجةتوفرضعيفة .
 حصلبعدالحراكوالتنمية المهنيةالدوليةألعضاءهيئةالتدريسعلىأعلىمتوسطبوزننسبي( .)%50.9
 حصلبعدتدويلخدمةالمجتمععلىأقلمتوسطبوزننسبي( .)%39وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات وكان أهمها:
أن تتبنى الجامعات السعودية الحكومية تطبيق التصور المقترح لمتطلبات تدويل التعليم
العالي مع األخذ في االعتبار التركيز على األبعاد التالية( :الفلسفة المؤسسية الدولية
واالستراتيجية ،الرؤية الدولية ،والبنية التنموية الدولية ،والحراك والتنمية المهنية الدولية
ألعضاء هيئة التدريس ،والحراك الدولي للطالب ،وتدويل المناهج والبرامج األكاديمية،
وتدويل البحث العلمي ،وتدويل خدمة المجتمع ،تمويل أنشطة التدويل ،والتسويق الدولي
للجامعات) .
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 .12دراسة رضوان (2013م) بعنوان" :تطوير األداء البحثي في الجامعات الناشئة في ضوء
الشراكة المجتمعية والتشبيك المؤسسي" المملكة العربية السعودية ".
هدفت الدراسة الى بيان مدى تأثير الشراكة المجتمعية والتشبيك المؤسسي في تطوير
ا ألداءالبحثيللجامعاتالناشئة،والكشفعناالمكاناتالمتاحةوالتييمكناالستفادة
منهافياالرتقاءبالبحث،وكذلكاظهارالمجاالتالتييمكناالستفادةمنهافياالرتقاء

بالبحثوتوثيقالعالقةبينالجامعةوالمجتمع،وتقديمحلولللجامعاتالناشئةلتزيدمن
فاعلية األداء البحثي لها  ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي

التحليلي،وتكونمجتمع الدراسة منالجامعاتالناشئةفيالمملكةالعربيةالسعوديةوبلغ
عددها()16جامعةناشئة،وقدمتالدراسةتصو اريتضمنمبادئنجاحالشراكةوالتشبيك
بين الجامعات الناشئة ،ودعم األداء البحثي للجامعات الناشئة ،وكذلك تم التوصل إلى

وضع قائمة باإلجراءات التي يجب أن تتخذ لتفعيل الشراكة والتشبيك بين الجامعات
الناشئةمنها:إنشاءلجانتنسيقيةبينالجامعات،استثمارالتقنياتالحديثة،تأسيسنظام
اتصالمشتركللتغذيةالراجعة،االستنادإلىالتخطيطالمشتركبينالجامعات.
 .13دراسة إعبيان (2012م) بعنوان" :دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في دعم
البحث العلمي وسبل تحسينه".
وهدفت الدراسة إلى التعرفإلىدرجةقيامالجامعاتالفلسطينيةبمحافظاتغزةبدورها
في دعمالبحثالعلميمنوجهةنظرأعضاءالهيئةالتدريسيةفيها،والتعرفإلىسبل
تحسيندورالجامعاتالفلسطينيةفيدعمالبحثالعلميمنوجهةنظرأعضاءالهيئة
التدريسيةفيهافيضوءنتائجالدراسة .وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفيالتحليلي،
واستخدمت االستبانةكأداة رئيسيةللدراسةمكونةمن()4مجاالتهي(:الدعمالمادي،
الدعم األكاديمي ،الدعم المجتمعي ،الدعم المعلوماتي والتكنولوجي) ،وتكونت عينة
الدراسةمن()151عضوهيئةتدريس،وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية :
 درجةقيامالجامعاتالفلسطينيةبمحافظاتغزةبدورهافيدعم البحثالعلميمنوجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية فيها جاء بدرجة متوسطة ،حيث بلغ الوزن النسبي
الكلي(.)%64.07
  أن الدعم األكثر شيوعا جاء في المجال الرابع الخاص بالدعم المعلوماتيوالتكنولوجي للبحث العلمي بالجامعات الفلسطينية في محافظات غزة ،حيث حاز على
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المرتبة األولى بدرجة تقدير متوسطة ،وبوزن نسبي ( ،)%67.27وحاز المجال المتعلق
بالدعم األكاديمي للبحث العلمي بالجامعات الفلسطينية على المرتبة الثانية بدرجة

متوسطة ،وبوزن نسبي ( ،)%65.52بينما جاء المجال المتعلق بالدعم المادي للبحث
العلمي بالجامعات الفلسطينية في المرتبة الثالثة بدرجة تقدير متوسطة وبوزن نسبي

( ،)%61.73بينما جاء المجال المتعلق بالدعم المجتمعي للبحث العلمي بالجامعات
الفلسطينيةفيمحافظاتغزةفيالمرتبةالرابعة واألخيرةبدرجةتقديرمتوسطة،وبوزن

انالنسبيةللمجاالتاألربعةكانتمتقاربة.

نسبي(.(%61.71ومنالمالحظأناألوز
وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها:
 تشجيع البحوث المشتركة والفرق البحثية ،وتسهيل مهمة الباحث في التواصل ،ودعمالزياراتالبحثية،ونشرالبحوثفيمجالتعالمية.

 إنشاءصندوقلدعمالبحثالعلميفيالجامعاتالفلسطينية. تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في البحث العلمي وتوظيف نتائج البحوثلخدمةالمجتمعالفلسطيني .

 .14دراسة النيرب ( )2010بعنوان " :تصور مقترح لتطوير اإلنتاجية األكاديمية التربوية في
الجامعات الفلسطينية".

هدفت الدراسة الى وضع تصور مقترح لتطوير اإلنتاجية األكاديمية التربوية في
الجامعات الفلسطينية في ضوء خطط التنمية ،وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي

التحليلي ،وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى اإلنتاجية التربوية بالجامعات الفلسطينية

متوسطا،وقدمتالدراسةعدةمقترحات تتمثل في :

 -ضرورةمواكبةأحدثوسائلالتكنولوجياالتربويةوصياغةخططالتنميةبمايتناسب

معهذهالتكنولوجيا.

 زيادة التعاون والتنسيق بين الجامعات ومواصلة الدعم المالي الحكومي لمؤسساتالتعليمالعالي،بمايتناسبواحتياجاتالمجتمع.

 مشاركةالجامعاتالفلسطينيةوالمؤسساتالمجتمعيةفيوضعخريطةبحثيةتربويةمرتبطةبأولوياتالبحثالتربويوتنسجممعخططالتنمية.
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 .15دراسة عناية ( )2010بعنوان " :دور التقييم الذاتي للبرامج األكاديمية في الجامعات
الفلسطينية بغزة في تحسين األداء األكاديمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية ".
هدفت الدراسة الى دور التقيـيـم الذاتـي للبرامـج األكاديميـة في الجامعـات الفلسطينيـة بـغزة
في تحسين األداء األكاديمـي لدى أعضـاء الهيئة التدريسيـة منوجهةنظرهم،وقداتبعـت
الباحثـة المنـهج الوصفيالتحليلي،وقامتبتصميماستبانةمكونةمن()48فقرةموزعة

على()3مجاالتهي(:مجالالتدريس،مجالالبحثالعلمي،مجالخدمةالمجتمع)،
وتوصلت الدراسةإلىأن :
 المجالاأول(التدريس)حازعلىالمرتبةاألولىبوزن نسبي(،)%68.64بينماحازالمجالالثالث(خدمةالمجتمع)على المرتبةالثانيةبوزن نسبي(،)%60.24بينماالمجال

الثاني(البحثالعلمي)فقدحازعلىالمرتبةالثالثةبوزننسبي( .)%59.86

 وقدمت الدراسة عدةمقترحات وكانأهمهااالنفتاحعلىالجامعاتاألخرىسواءعلىالمستوىالمحليأوالعالميلالستفادةمنتجاربهاوخبراتها .
 .16دراسة الثنيان (2008م) بعنوان" :الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في تطوير
البحث العلمي في المملكة العربية السعودية :تصور مقترح".
هدفت الدراسة الىوضع تصور مقترح للشراكة بين الجامعة والقطاع الخاص في تطوير
البحث العلمي في المملكة العربية السعودية ،من خالل تحديد أهمالمتطلبات إلقامة الشراكة
بين الجامعات والقطاع الخاص في تطوير البحث العلمي في المملكةالعربية السعودية،
لتحقيق ذلك استخدمتالدراسة المنهج الوصفي التحليلي،باإلضافة إلىاستخدام أسلوب
دلفي مطبقا على عينة بلغ عددهم ) (90فردا من الجامعات ،و) (82فردا من القطاع
الخاص ،وكانت أهم النتائج :
 العمل على رسم السياسة العامة للبحث العلمي من خالل التأكيد على أهمية إنشاء صندوقتمويلالبحث العلمي بميزانية مستقلة.
 إنشاء مجلس ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والقطاعالخاص . توفير اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة للبحث العلمي وذلك باالهتمام بالحوافزاألدبية(المعنوية) للكفاءة المتميزة في مجال البحث العلمي .
 -اقتراح أساليب متنوعةللشراكة ،وسن القوانين المنظمة للعمل المشترك.
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 .17دراسة وهبه (2008م) بعنوان " :واقع اإلدارة االستراتيجية في الجامعات الفلسطينية في
محافظات غزة وسبل تطويرها" .
وهدفت إلى التعرف على واقع اإلدارة االستراتيجية فيالجامعات الفلسطينية في محافظات
غزة وسبل تطويرها ،ومعرفة أثر كل من سنوات الخدمة والدرجة العلمية والتخصص

واالختالف المؤسسي على هذا الواقع ،وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي،
واستخدمت االستبانةكأداة لتحقيقأهدافالدارسة ،وقد شملت عينة الدراسة جميعأفراد

مجتمع الدراسة األصلي والبالغ عددهم ) (88من رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات
الفلسطينية في محافظات (الجامعة اإلسالمية -جامعة األزهر-جامعة األقصى).
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى:
 أندرجةالتعاون وتبادلالخبراتبيناداراتالجامعاتالفلسطينيةكانتمتوسطةفينتائجالدراسةحيثتراوحتالنتائجبين(%62إلى.)%80
 درجة اهتمام ا إلدارة الجامعية في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة بالبيئةالخارجيةوالمجتمعالمحليفوقالمتوسطةيوزننسبي(.)%68

 -أن درجة اقامة اإلدارات الجامعية في جامعاتنا الفلسطينية في محافظات غزة لبناء

عالقات إيجابية مع بعض الجامعات المتقدمة تقنيا كانت فوق المتوسط بنسبة(.)%76.8
وأوصت الدراسةبمجموعةمنالتوصيات ،ومنأهمها :

 تعميق التعاون والتواصل والتفاعل بين االدارات الجامعية والمجتمع المحلي والذييبرز دور الجامعات في تنمية المجتمع وتطويره ،والمساهمة في حل المشكالت
االقتصاديةواالجتماعية،والثقافية،والسياسية.

 تعميق التعاون بين اإلدارات العليا للجامعات المختلفة؛ لزيادة استخدام التقنياتاإلداريةالحديثة،وتبادلالخبرات.
 -ضرورةسعياإلداراتالعلياللجامعاتلالستفادةمنخبراتالجامعاتالمتقدمةعربيا

ودوليا.
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 .18دراسة محمود (2005م) بعنون " :االتجاه نحو التعليم العالي :العوامل والمالمح
والمتطلبات"
وقد هدفت الدراسةالىتحليلتدويلالتعليمالعاليوالتعرفالىالعواملوالمبرراتالتي

استدعتالتدويلللتعليمالعاليوتحليلأهممالمحتدويلالتعليموالتيتمثلتفي(:التعاون
األكاديمي الدولي في مجال البحث العلمي ،والحراك األكاديمي الدولي في مجال التعليم
العالي ،تطوير برامج وأنشطة التعليم العالي ذات طابع دولي) ،وقد استخدمت الدراسة

المنهجالوصفي،وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية :
 وجود اتجاه قوي ومتنام لتدويل التعليم العالي يعتمد على التخطيط لنظم المؤسساتيسوالبحث .
وإدارتها،والتدريبوالتدر 
 أهم المتطلبات للتأمل مع ما تثيره حركة تدويل التعليم العالي من قضايا وتحديات،أهمها(:تعزيزأدوارالتعليمفيتدعيمالكفايةالدوليةللمواطنينعنطريقالمساهمةفي

تزويدالطليةبالمهاراتالالزمةفيعالميتحركنحوعولمةالسوق).

 .19دراسة الطالع (2005م) بعنوان ":مدى توافر عناصر نموذج الهيئة الوطنية لالعتماد
والجودة والنوعية في مؤسسات التعليم العالي في الجامعات الفلسطينية"

هدفت الدراسة التعرفعلى مدى توافر عناصر نموذج الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة
والنوعية في مؤسسات التعليم العالي في الجامعات الفلسطينية بأبعاده األحد عشر  :الرسالة
واألهداف العامة ،هيكلية البرنامج ومضمونه ،نظام البحث والمنهاج ،نسب النجاح،

الخريجون ،الهيئة التدريسية ،المرافق التعليمية التعلمية ،التواصل الخارجي والتبادل المعرفي،
التقييم الداخلي للنوعية ،وذلك تبعا للمتغيرات التالية  ( :اسم الجامعة ،نوع الكلية ،نوع

البرنامج،المسمى الوظيفي ،أقدمية البرنامج ) ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
في دراسته ،واستخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات المتعلقة بأبعاد البحث األحد عشر
وتكون مجتمع الدراسة من عمداء الكليات ،ورؤساء األقسام ،وأعضاء وحدات الجودة،
وعددهم ) (130عضوا.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 أن أكثر عناصر نموذج الهيئة الوطنية تواف ار هي( :نسب النجاح ،ونظام البحث،والرسالة ،واألهداف العامة) ،وأن أقل هذه المجاالت تواف ار هي(:التقييم الداخلي،والمرافق
التعليمية التعلمية ،والتواصل الخارجي والتبادل المعرفي) .

71

 كمـا دلـت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير اسم الجامعة بينالجامعاتالـثالثلصـالحالجامعـةاإلسالمية .

 وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كليات العلوم الطبيعية وكليات العلوماإلنسانيةفيتوافرعناصرنموذجالهيئةالوطنية .
وقد أوصت الدراسة بما يلي :
 زيادة اهتمام إدارات جامعات قطاع غزة الثالث ،بتطبيق عناصر الجودة الشـاملة فـيالتعليم العالي ،وتدريب العاملين في الجامعات على أنشطة الجودة الشاملة ،وتعزيز

مفاهيمها لديهم ،والعمل على تعزيز التواصل الخارجي والتبادل المعرفي بين الجامعات

الفلسطينيةفـيقطـاعغـزة،ونظـيراتهاالمحليةوالعربيةواألجنبية،والعملعلىتنميةالمرافق
التعلمية التعليمية ،وزيادة االهتمام بالتقويم الداخلي للنوعية لكافة عناصر الجودة الشاملة
فيالتعليمالعالي،منخاللتفعيلوحداتالجودةوالنوعيةفيالجامعات .
 .20دراسة صافي (2003م) بعنوان ":التعليم الجامعي في فلسطين في ضوء التغيرات
االقتصادية واالجتماعية ".
هدفت الدراسة إلى  التعرف على التحديات التربوية التي تفرضها التغيرات االقتصادية
واالجتماعية على التعليم الجامعي في فلسطين ،ومدى استجابة الجامعات الفلسطينية
لمثلهذهالتحدياتمنوجهةنظرأعضاءهيئةالتدريسفيالجامعاتالفلسطينية،وقد

إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث

ببناء استبيان كأداة للدراسة مكون من ستة أبعاد اشتملت على ( )112عبارة ،وتكونت

العينة من ( )295عضو هيئة تدريس جامعي في الجامعات الفلسطينية التي تشكل

حوالي()%52منمجتمعالدراسةاألصلي .

وقدتوصلت نتائج الدراسةإلىضعف دور الجامعات الفلسطينية بمواجهة :
 -تحدياتالعولمةمنحيثالمنافسةوالتعاون الدوليوالتعاون األكاديميوالغزوالثقافي

والتحدياتالسياسية .

 تحديات زيادة الطلب االجتماعي من حيث توفير فرص تعليمية لجميع الراغبين فيالتعليم الجامعي ،وتناقص المصادر المالية ،والتقدم العلمي التكنولوجي ،واالتجاه نحو

الجودة الشاملة من حيث توفير متطلبات الجودة الشاملة ،وتوفير أسس الجودة الشاملة،

والقيامباالتجاهالصحيحنحوتطبيقها .
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 .21دراسة صائغ ،ومتولي ( )2003بعنوان ":الوضع الحالي للعالقة بين قطاع التعليم
والقطاع الخاص في دول الخليج العربي "
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الواقع الفعلي والوضع الراهن للعالقة بين القطاع
التعليميوالقطاعالخاصفيدولالخليجالعربي ،وقداستخدم الباحثان المنهج الوصفي
المسحيلدراسةوتحليللقاءاتممثليالقطاعالخاصوالتعليمورؤساءالغرفالتجارية
والصناعيةفيدولالخليجالعربي،إضافةإلىاستطالعآراءعينة قصديهطبقيةمكونة
من مسئولي التعليم العالي والتعليم العام ومسئولي الغرف التجارية والصناعية في دول
الخليج العربي ،وقد بلغ عددهم ( )150مسئوال بواقع ( )25مسئوال لكل دولة من دول
الخليجالعربية.
وقد توصل الباحثانفي دراستهما إلى :
 أنتوصياتاجتماعاتبرنامجممثليالجامعاتوقطاعالتعليمورؤساءالغرفالتجاريةتناولتكافةمجاالتالعالقةبينقطاعالتعليموقطاعاألعمال .

واقترحا عددا من الخطوات اإلجرائية للتغلب على الصعوبات من الجانبين ،أما الواقع
الفعليلهذهالعالقةبينالتعليموالقطاعالخاصفيشيرإلىأنمجاالتالتنسيقوالتكامل

بين القطاعين يلقى أهمية متوسطة من جانب ممثليهم سواء على المستوى الكلي أو
المستوىاألفقي.

 .22دراسة الغامدي (2003م) بعنوان" :اإلنفاق على التعليم ومشاركة المؤسسات المجتمعية
في تحمل تكاليفه لمواجهة متطلبات النهضة التعليمية في دول الخليج العربي"

هدفت  هذه الدراسة إلى التعرف على واقع اإلنفاق على التعليم في دول الخليج العربية
خالل الفترة من (1980م) إلى (2000م) ،حجم اإلنفاق على التعليم المتوقع مستقبال،
التجاربالعالميةوالعربيةوالخليجيةفياإلنفاقعلىالتعليم،وحجمالمشاركاتالمجتمعية

في تكاليف التعليم ،ومدى استعداد المؤسسات المجتمعية في تحمل نفقات التعليم في

الدول الخليجية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وقام الباحث بتصميم

استبانتينكأداتين للدراسةلجمعالمعلوماتتمتوزيعإحداهماعلىجميعمسئوليالتعليم
في و ازرات التربية والتعليم في دول الخليج العربية ،وقد بلغ عددهم ) (106مسئوال،

واألخرى على عينة من المؤسسات المجتمعية في الدول الخليجية ممثلة في مديري

الشركات الخاصة والمؤسسات والجمعيات والهيئات المالية وغيرها ،وقد بلغ عددهم

()124مسئوال.
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وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج:
  أناإلنفاقعلىالتعليمفيالدولالخليجيةفيتزايدمستمريصاحبهتزايدفيتكلفةالطالب،وهذايشكلضغطا علىمؤسساتالتعليمقدالتستطيعمعهالوفاءبمتطلبات
النهضة التعليمية ،والبحث عن مصادر تمويلية أخرى ،البد من مشاركة المؤسسات

المجتمعية في تمويل التعليم ،واتفق المسئولون في التعليم والقطاع الخاص على أهمية
المشاركةفيتحملنفقاتالتعليم .
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ،ومن أهمها:

 إبراز أهمية تفعيل اقتصاديات التعليم في و ازرات التربية والتعليم ،مع ضرورة منحهامزيدا من الصالحيات ،تطوير العالقة مع مؤسسات القطاع الخاص ،وإتاحة الفرصة
للمشاركة في بعض السياسات التعليمية ،التواصل المستمر مع رجال األعمال ،وتكريم

الداعمينمنهملبرامجالتعليم .

ثانيا :الدراسات األجنبية:
 .1دراسة جوتيريز ،ورومان ،وسانشيز (2018( )Gutiérrez, Román, Sánchezم):
"Strategies for the Communication and Collaborative Online Work by
"University Students

"استراتيجيات لالتصال والعمل التعاوني عبر اإلنترنت من قبل طالب الجامعة" اسبانيا.
االتصاالتفيتواصلالشباب

هـدفت الدراسة إلىالكشفعنتأثيرتكنولوجياالمعلوماتو
تأثيرها على المجال التعليمي لالستجابة إلى احتياجات القرن الواحد
وتفاعلهم ،ومدى 

والعشرين ،وتدريبهم على اكتساب مهارات واستراتيجيات جديدة بحيث تتوافق مع تغيرات
المستقبل ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الكمي غير التجريبي ،حيث تكونت عينة
الدراسة من ( )2054طالبا جامعيا من جميع الجامعات اإلسبانية ،واستخدمت االستبانة
كأداة للدراسة .
وأظهرت نتائج الدراسة:أنجميعالطالبيستخدموناالنترنتللتواصلويستخدمونبشكل

كبيرأدواتأساسيةللتعاون والتفاعلفيمابينهممثلالبريدااللكترونيبنسبة(،)%80.95

ولكنهميفضلون أدواتشبكاتالتواصلاالجتماعيةحيثيستخدمونهابنسبة(،)%75.52
وأظهرتالدراسةتحدياتجديدةومنأهمهاأنالطالبليسلديهمفكرةاالنترنتكمكان
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للتعلمفلذلكيتعينعلىالجامعاتحلهالتحسين  امكانياتالشبكاتوالمنصاتالمؤسسية

كبيئةللتعلمبشكلتعاوني.

 .2دراسة تشانغ (2018( )Zhangم) بعنوان:
"Theory, Practice and Policy: A Longitudinal Study of University
"Knowledge Exchange in the UK

"النظرية والممارسة والسياسة :دراسة طولية لتبادل المعرفة بالجامعة في المملكة
المتحدة".
هدفت الدراسة إلىالربطبينالنظريةوالممارسةوالسياسةفيتبادلالمعرفةالجامعيةفي
المملكةالمتحدةعلىمدىعقدمنالزمن،ومعالجةالعالقاتالمتبادلةبينكثافةالبحث

أداءتبادلالمعرفةفيالجامعاتبهدففتحطرق البحثالمستقبلية،

والمظهراالقليميو
حيث استخدمت الدراسة منهج التحليل التجريبي ،وقامت باستخدام بيانات المسح HE-

 BCIالمتعلقة بـأداء ( )133جامعة في المملكة المتحدة بين السنوات األكاديمية من
(2004-2003م) إلى (2013-2012م) و UKCIلنفس الفترة في أنشطة تبادل المعرفة،
وأكدت الدراسة أن األدوار المهمة للمؤسسات سواء ( الجامعات القائمة مقابل الجديدة)
وموقعيةالمؤسساتمن(قابليتهاللمنافسةمقابلعدمقابليتهاللمنافسة)يشارإليهابوضوح
بالنظرية والممارسة وال تؤخذ باالعتبار في المشهد السياسي الحالي في المملكة المتحدة

بسببعدمتجانسقطاعالتعليمالعاليفيها،وتوصلت الدراسةالى :

 ضرورةتعزيزتبادلالمعرفةمنخاللتخصيصمبلغلتمويلذلك . وأنه ال ينبغي تنفيذ سياسة تبادل المعرفة وحدها بل ال بد من تطويرها بالتزامن معالسياساتالصناعيةالمبتكرة .

 .3دراسة باتريسيو ،سانتوس ،وريرو (2018( )Patrício, Santos, Loureiroم) بعنوان:
"Faculty-Exchange Programs Promoting Change: Motivations,
Experiences, and Influence of Participants in the Carnegie Mellon
"University-Portugal Faculty Exchange Program

"برامج التبادل األكاديمي لتعزيز التغيير :الدوافع والخبرات وتأثير المشاركين في برنامج

التبادل األكاديمي بجامعة كارنيجي ميلون-البرتغال".

تهدف هذه الدراسةإلىدراسةبرامـجالتبادلاألكاديميالتيأنشأتهجامعةكارنيجيميلون
والجامعاتالبرتغاليةلسد فجوةالتنقلالدوليلألكاديميين،وتحديدعواملنجاحوفشلهذه
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البرامج لتطبيقها في المستقبل القريب .واستخدم الباحث المنهج التحليلي ،واعتمد على
المقابلة كأداة للدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى أن المواءمة بين الدوافع الفردية والمصالح
المؤسسية مهمة بدرجة كبيرة لهذه البرامج ،وأكدت الدراسة أن من أهم التحديات التي

يواجههااألكاديمي ونالمقاومةالثقافيةوالقيودالتنظيميةللمنظمة؛حيثأنهاتقفحائالبين
التحولالمعقدللخبراتالفرديةالىمستوىالمؤسسي.
 .4دراسة غريجيو (2016( )Griggioم) بعنوان:
"A Pre-Mobility eTandem Project for Incoming International
"Students at the University of Padua

"مشروع ما قبل التنقل ) )eTandemللوافدين من الطالب الدوليين في جامعة بادوا".
تهدف الدراسة إلى دراسة الشراكة االستراتيجية مع طالب من جامعة بادوا والطالب
الدوليين،ووضعبرامجالتنقلوتبادلالطالبErasmus؛بهدفتسهيلاندماجهمفيبيئة

التعليمالعاليفيإيطاليا،وتؤكدالدراسةأنهتماستخدامتكنولوجياتحديثةلتسهيلعملية
التبادل عبر االنترنت ،وقد استخدم في مشروع ) )eTandemأدوات تكنولوجية مختلفة
تشمل على منصة الموودل المؤسسية ،والفيس بوك االجتماعي ،والسكايب ،والبريد

االلكترونيوالواتسآب.وتوصلتالد ارسةالىأنهذاالمشروعسهلعمليةدمجالطالب

والثقافية ،وتعزيز
الدوليين ،وكذلك ساعدهم بشكل كبير في تطوير اللغة الرقمية واللغوية 

تفكيرهمالناقد.

 .5دراسة اإلدريسي والفالني )2014( (Al-Edresi & Al-Felaniم) بعنوان:
""Research Partnership between Universities and Privet Sector

" شراكة البحوث بين الجامعات والقطاع الخاص "
هدفت الدراسة إلىالكشف عن معوقات المشاركة البحثيةبين الجامعات والقطاع الخاص،

وكانمن أهمها تدني الميزانية المخصصة للبحث العلمي،واتبعتالدراسة المنهجالوصفي،
وقدمت الدراسة نموذجا بحثيا بين الجامعات والقطاع الخاص يتناغم مع احتياجات القطاع

الخاص ويحافظ في الوقت نفسه على المواصفات البحثية األكاديمية ،ويأخذ باالعتبار عوامل

عدة مثل:قضايا التضارب المصلحي ،والملكية الفكرية ،وحرية وكيان العمل األكاديمي .
وقد أوصت الدراسة:
 -باقتراح أدوات عمل وبرامج ،لتفعيل دور القطاع الخاص في إسناد البحثالعلمي في
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المملكة العربية السعودية من خالل استراتيجيات تخدم دون تضارب مصالح القطاعالخاص

مع الحفاظ على هوية البحث العلمي األكاديمي وأهدافه.

 .6دراسة موخرجي وتاندون )2011( (Mukherjee & Tandonم) بعنوان:
Major

"Re-building Community - University Partnerships:
"Challenges in the Global South Rizomafreireano

" إعادة بناء الشراكات المجتمعية للجامعات :التحديات الرئيسية في الجنوب العالمي
ريزومافريرينو "
وهدفت الدراسة إلى الكشف عن التحديات الرئيسة في بناء الشراكات المجتمعية بين
الجامعات ،وتناولت الدراسة تجربة جامعات الهند وماليزيا في المشاركة المجتمعية،
واستخدمت الدراسة المنهجالوصفي .
وتوصلت الدراسة إلى :
 أن النظرة التقليدية للمعرفة في هذه الجامعات من أهم التحديات التي تواجه الشراكةالمجتمعية ،حيث االعتقاد بأن المعرفة حكر على األكاديميينفقط.

 كذلكضعف تشجيع اإلنتاج المشترك للمعرفة مع المجتمع. والجامعة ال تعتبر نفسهامسئولة عن قضايا المجتمع ،وضعف الثقة بين الجامعة والمجتمعالمحلي.
 وأكدت الدراسة أيضاضرورة إجراء البحوث التعاقدية بين الجامعات والمجتمع المحلي معالتركيز على التعليمالتجريبي الميداني باستخدام الوسائل البديلة للتعليم .
 .7دراسة سيوماسو (2010( )Ciumasuم) بعنوان:
"" Turning brain drain into brain networking
"تحويل هجرة العقول إلى شبكات الدماغ"
تهدف الدراسة إلى ايجاد تداول دماغي نظ ار لصعوبة هجرة األدمغة ،حيث استخدمت
الدراسةالمنهجالتحليليالوصفي،واستخدمتاالستبانةالمفتوحة كأداةللدراسةحيثتكونت
)عضوامنأعضاءالشتاتالعلميالروماني .

عينةالدراسةمن(133
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وتوصلت الدراسةإلىالنتائجالتالية :
 أنتشبيكاألدمغةهوأكثرالمنابرالمؤسسيةواقعيةلمعالجةمشكالتالبلدانخاصةالناميةالمتعلقةبفقدانالمواهبأومايسمىبهجرةالعقول،وأكدتالدراسةعلىأنالتطور

المنهجيلشكلالعالقاتالقائمةعلىتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتبينعلماءالشتات
العلميين والعلماء المقيمين ساهم بشكل كبير في تسهيل عملية التشبيك الدماغي بين

العلماء .
وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة نقاط الضعف والقوة في مبادرات الشتات الحالية في
مختلفالبلدان .
 .8دراسة الهريري (2010((Al-Hareriم) بعنوان:
"The Relationship between Universities and the Private Sector and its
Role in Achieving the Quality of Higher Education in the Republic of
" Yemen

" العالقة بين الجامعات والقطاع الخاص ودوره في تحقيق جودة التعليم العالي في
الجمهورية اليمنية "
هدفتالدراسةإلىتوضيح العالقة بين الجامعات والقطاع الخاص،وركزتالدراسةعلى
طبيعة وأشكال العالقة ،وأبرزت معوقات وتحديات العالقة ،وكيفية تنمية وتعزيز العالقة
واالستفادة منها في تطوير األداء األكاديمي والبحث العلمي في الجامعات ،اعتمدت الدراسة

المنهج الوصفي وتوصلت الدراسة إلىأن هناك مجموعة من المعوقات التي تحد من العالقة
منها :
 عدماالهتمام بالجانب التسويقي والتوعية المجتمعية . ضعف الثقة في الجامعات. انشغال الجامعاتبالجانب التدريسي على حساب الجانب التطبيقي. وجودفجوة بين الجامعات ومتطلبات منظماتاألعمال.وكذلك توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج التي تؤكد حاجة الجامعات ومنظماتاألعمال
إلى إقامة عالقة شراكة فعالة تسهم في تطوير أداء منظمات األعمال ،وتعزيز القدرةالتنافسية

للجامعات .
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 .9دراسة الهايس )2009( (Al-Hayasم) بعنوان:
"Social Partnership in Scientific Research Scope and Challenges at
"Sultanate Oman: an Empirical Study

"الشراكة االجتماعية في نطاق البحث العلمي والتحديات في سلطنة عمان :دراسة
ميدانية"
هدفت الدراسة إلى الوقوف على مجاالت الشراكة بين جامعة السلطان قابوس وقطاعات
األعمال الخاصة بالمجتمع العماني .والكشف عنأهم التحديات التي تواجه عمليات الشراكة
المجتمعية في مجال البحث العلمي بسلطنة عمان .وإبراز سبل النهوض بمستوى الشراكة

المجتمعية في البحث العلمي والتطوير بسلطنة عمانلتلبية متطلبات التنمية .واعتمد الباحث

على المنهج الوصفي ،وأداته في ذلك استبانة وزعتعلىعينة عمدية قوامها)(120مبحوثا
من الشركات التي تتعامل مع الجامعات وزاولت عمليةالشراكة؛ للوقوف على أهم التحديات
التي تواجها في هذا اإلطار ،وقد كشفت التحليالتاإلحصائية لالستبانة عن تقدم بعض "

اإلجراءات اإلدارية في إنهاء إجراءات الشراكة " الترتيباألول ضمن أبعادها ،وقد تمثلت
المعوقات اإلدارية في  :

 البطء في عملية إنهاء إجراءات التعاقدمع الشركات الخاصة . البطء في عملية تقديم الخدمات االستشارية وتعقيدها . ضعف عمليةالمتابعة لمراحل تنفيذ التعاقدات ،مع االلتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ التعاقد . .10دراسة هينز وآخرين (2009( )Heinze, & Othersم) بعنوان:
"Organizational and Institutional Influences on Creativity in
"Scientific Research "Europe and the United States of America

" التأثيرات التنظيمية والمؤسساتية على االبداع في البحث العلمي" أوروبا والواليات
المتحدة األمريكية
الىالتعرفعلىالتأثيراتالتنظيميةوالمؤسساتيةعلىاإلبداعفيالبحث

هدفت الدراسة
العلمي ،استخدم الباحث منهج تحليل المحتوى ،فتم استخدام بطاقات التحليل إلنجازات
البحث العلمي اإلبداعية في مجال النانو تكنولوجي والوراثة بالتركيز على مستويات
المجموعاتوالمستوىالتنظيميوالمؤسساتي،وتكونتعينة الدراسةمنإنجازاتبحثيةل
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()20باحثا،نصفهمفيأوروبا،والنصفاآلخرفيالوالياتالمتحدةاألمريكية( 15باحثا

فيمجالالنانوتكنولوجي،و5باحثينفيمجالالوراثة)،وتوصلت الدراسةإلى :
 أنالبحوثالمشتركةتوفرفرصاوافرةللتبادلالعلميالمثمر. -أنالتحفيزخاللالعمليؤديإلىتبادلمثمرفيالبحثالعلمي.

 أن اإلنجازات اإلبداعية البحثية مرتبطة بحجم المجموعة ،والقيادة المدعومة ،والسياقالتنظيمي.
وأوصت الدراسةبضرورةالتحفيزألنهيؤديالىاإلبداعفيالبحثالعلمي،وأوصتأيضا
بتعزيز التبادل في البحث العلمي بين الباحثين ،وتوفير إدارة تنظيمية لسياسات البحث
العلمي .
 .11دراسة ستيفنس وأخرين ( 2009( (Stephens, & Othersم) بعنوان:
"Learning from University-Community Partnerships (Past and
Present) for Sustainable Development " Argentina and the United
States
"التعلم من الشراكات بين الجامعة والمجتمع (الماضي والحاضر) للتنمية المستدامة"

األرجنتين والواليات المتحدة.
قامت الدراسة بمقارنة آفاق ،وعمليات ،وأصحاب المصلحة المشاركة في خطط إلقامة
شراكات بين الجامعات والمجتمع لجامعتين مختلفتين ،ولكنهما تتشاركان في التحديات
االقتصادية والمجتمعية ،وهم :جامعة توكومان في األرجنتين ،ورسستر ماساشوستس في

الواليات المتحدة ،لتحقيق ذلك أعدت المقابالت مع الجهات الفاعلة الرئيسية وأصحاب
المصلحة ،وكذلك مراجعة الوثائق الثانوية بما في ذلك التقارير الرسمية ،ومحاضر
االجتماعات ،والمقاالت اإلخبارية ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك خططا لتحفيز
التنمية االقتصادية المستدامة بين جامعة توكومان ومجلس البحوث الوطني والحكومة
اإلقليمية لألرجنتين ،ولتطوير البحوث والتكنولوجيا وتسهيل التفاعل بينهم وبين رجال
األعمال من خالل البحث في القضايا المجتمعية المتعلقة بأربعة مجاالت :الصناعة
الزراعية ،طاقة الكتلة الحيوية ،والتكنولوجيا الحيوية ،وتطوير البرمجيات ،فيما أوضحت

وإثنتين من جامعات القطاع الخاص وجامعة كالركو معهد
الدراسة أن جامعة ورسستر ،

البوليتكنيك ،تعمل مع ماساتشوستس وقادة األعمال والحكومة على مستوى الدولة على
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وضع خطط لمبادرة الجامعة والمجتمع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن تحفيزهم على

صناعةالطاقةالنظيفةفيالمنطقة .

 .12دراسة تربين وآخرين (2007( (Trebin, & Othersم) بعنوان:
"The Internationalization of Higher Education: Implication of
"Australia and its education Clients

" تدويل التعليم العالي :آثاره على استراليا وعمالء التعليم بها".
هدفتالدراسةإلىعقدمقارناتبينمؤسساتالتعليمالعالياألستراليةوالتيتفتحأبوابها
للطالباألجانبالوافدينإليها،وتفترضأنعمليةالعولمةتسهمفيتحقيقتقدمتربوي

تعليمي واقتصادي غير متوازن ،ما قد يعصف بالنظم التربوية في الدول األكثر فق ار،
واتبع الباحثونالمنهجالوصفي،وكان من أهم ما وصلت إليه الدراسة من نتائج :

 تسعى الجامعات األسترالية إلى مالحقةاألسواق العالمية الدولية في جذب المزيد منالطالباألجانباليها .
 تجاوبت الجامعات األسترالية مع تحديات العولمة ،وأنها تنتهج نهجا تسويقيا للتعليمالجامعي .

 التدويلعاملاساسيومساهمفيالعولمة. .13دراسة الشهري والعصاري ( (2005) (Al-Shehri, Al-Asariبعنوان:
"Toward a Cooperative Partnership between Saudi Universities and
"the Private Sector in the Field of Continuing Education

"نحو شراكة تعاونية بين الجامعات السعودية والقطاع الخاص في مجال التعليم المستمر"
وهدفت الدراسة لتحديد دوافع الشراكة التعاونية بين الجامعات والقطاع الخاص ،والكشف عن
صعوبات الشراكة ،واستعراض بعض من نماذجالشراكات ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي

التحليلي ،وقدمت مجموعة من التوصيات التي تهدفإلى تحقيق التعاون المشترك الفاعل بين

الجامعات السعودية والقطاع الخاص في مجال التعليمالمستمر التي منها إنشاء لجنة إشراف

ومراقبة لمتابعة تنفيذ السياسات ،والخطط ،والتحقق منتنفيذ بنود االتفاقيات .
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 .14دراسة السلطان ( 2005( (Al-Sultanم) بعنوان:
Effective

for

Requirements

"Structural and Organizational
"Community-based Partnership

" المتطلبات الهيكلية والتنظيمية للشراكة المجتمعية الفعالة ".
وهدفت الدراسةإلى تحديد مفهوم الشراكة المجتمعية ،والتعرف على أهم البرامج والخدمات
التي يمكن أن تقدمها الجامعات في إطار الشـراكة المجتمعية ،والكشف عن المتطلبات
الهيكلية والتنظيمية الالزمة إلقامة شراكة مجتمعية فاعلة في الجامعات السعودية،واعتمدت
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،وتوصلت الدراسة إلىأنللشراكةالمجتمعيةمجاالت
متعددةمنها:برامج التعدد االجتماعي ،والتعليم المستمر ،والبحوث التطبيقية ،واالستشارات،
ن مع قطاعات اإلنتاج ،والخدمات الترفيهية ،وإتاحة المرافق الجامعية ،وقدمت الدراسة
والتعاو 
هيكلية إدارية تنظيمية تكونت من مجموعة متطلبات .
 .15دراسة رودزري )2004( (Rudzriم) بعنوان:
the

to

"Application of the Strategic Management Model
"Internationalization of Higher Education Institutions

" تطبيق نموذج االدارة االستراتيجية على تدويل مؤسسات التعليم العالي "
هدفت الدراسة إلى تطبيق نموذج اإلدارة االستراتيجية في تدويل مؤسسات التعليم
الجامعي ،وذلك من خالل ثالث مراحل( :التحليل االستراتيجي ،االختيار االستراتيجي،

التنفيذ االستراتيجي) وذلك بوصفها أداة تحليلية ساعدت في فهم عملية تطبيق تدويل
التعليم داخل مؤسسات التعليم الجامعي ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي ،وتوصلت

الدراسة إلى النتائج التالية:
 أهميةإدراكالحراكالطالبيعلىأنهحراكفكريوليسحراكاماديا  الدعمالفعالواإليجابيمنقبلاإلدارةالعليالعمليةالتدويل . المستوىالجيدوالسمعةالطيبةللمؤسساتالمشاركةفيعمليةالتدويل.
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التـعـقـيـب عـلى الـدراسـات الـسـابـقـة:
مـن خـال ل عرض الـدراسـات الـسـابـقـة الـمـتـعـلـقـة بـمـوضـوع الـدراسـة تـبيـن أن:
 أوجـه اال تـفـاق واالخـتـالف بين الـدراسـات
يـتـضـح تعددالـدراسـات السابقة واختالفها بـاخـتـالف األهـداف التي سـعـت إلـى تـحـقـيـقـه ـا
والـمـوضـوعـات التي تـنـاولـتـه ـا ،والـب ـيـئـات التي تـمـتفـيـهـا ،فـمن هـذه الـدراسـات مـا اخـتـلـفـت من

حـيـث المـنـهـج المـتـبـع،ومـنـهـا مـا اخـتـلـفـتمنحيـثاألداةوالـعـيـنـةومـجـتـمـعالـدراسـة،ومنـها مـا
اخـتـلـفـت مـن حـيـث المـتـغـيـرات.

 -1من حيث المنهج المستخدم:
اتفقت مـعـظـم الـدراسـات السابقة في اسـتـخـدام الـمـنـهـج الـوصـفـي الـتـحـلـيـلـي كـدراسـة محمد

(2017م)،ودراسةالـقضـاةوالـسـرحـان (2015م)،ودراسةاآلغا(،)2015ودراسـة )(2006

 ،Jelinekودراسـة الـطـالع (2005م)  ،ودراسـة الـغـامـدي (2003م) ،ودراسـة صـافـي

(2003م)،بـيـنـمادراسةالدجدج( ،)2016ودراسـة 2014( Al-Edresi & Al-Felaniم)،

ودراسـة 2011( Mukherjee & Tandonم) فـقـد اسـتـخـدمـت الـمـنـهـج الـوصـفـي ،فـيـمـا
اخـتـلـفـت دراسـة األحـمـد (2015م)  ،ودراسـة صـائـغ ومـتـولـي (2003م) فـقـد اسـتـخـدمـت
الـمـنـهـج الـوصـفـي الـمـسـحـي ،بينما اسـتـخـدمـت دراسـة جـوتـيـريـز ،ورومـان ،وسـانـشيـز

(2018م)المـنـهـجالـكـمـيغـيـرالـتـجـريـبـي ،وكـذلكدراسـةتـشـانـغ(2018()Zhangم)فـقـد
اسـتـخـدمـتالمـنـهـجالـتـحـلـيـلـيالـتـجـريـبـي .

أمـا الـدراسـة الـحالـيـة فـقـد اتـفـقـت مـع مـعـظـم الـدراسـات فـي اسـتـخـدامـهـا الـمـنـهـج الـوصـفـي

الـتـحـلـيـلـي .

 -2من حـيـث أداة الـدراسـة:
اتفقت بعض الـدراسـات السابقة في اسـتـخـدامـهـا لالسـتـبـانـة كـأداةرئـيـسـة للـدراسـة كـدراسـة

جوتيريز ،ورومان ،وسانشيز (2018م) ،ودراسة محمد (2017م) ،ودراسة األحـمـد

(2015م) ،ودراسـة محـمد (2014م)  ،ودراسـة صـائـغ ومـتولـي (2003م) ،ودراسـة

وهبـه(2008م) ،ودراسـة صـافـي (2003م) ،بـيـنـما اخـتـلـفـت دراسـة الثنيان (2008م) في
اسـتـخـدامـهـا ألسلوب دلفي بـجـانـب االسـتـبـانـة ،بينما اعتمدت دراسـة باتريسيو ،سانتوس،

وريرو(2018م)علىالمقابلةكأداةللدراسة .

أمـاالـدراسـةالحـالـيـةفـقـداسـتـخـدمـتاالسـتـبـانـةكـأداةللـدراسـة .
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 -3من حيـث مجـتـمع الـدراسـة وعـيـنتها:
اتفقتبعضالـدراساتفيالمجتـمـعـاتالتيتـكـونـتمنـهاالـدراسـةمنـهاتـكـونمـنأعـضـاء
هـيـئـةالتـدريـسللـجـامعـاتكـدراسـةبـاتـريسيو،سـانتـوس،وريـرو(2018م)،ودراسـةاألحـمـد

(2015م) ،ودراسـة مـحـمـد (2014م) ،ودراسـة سيـومـاسـو (2010م)  ،ودراسـة صـافـي
(2003م)،فـيـمـااخـتـلـفـتدراسـةالـطـالع(2005م)فـقـدتـكـونـتالعـيـنـةمنأعـضـاءوحـدات
الـجـودةوعـمـداءالـكـلـيـاتورؤسـاءاألقـسـامفيالـجـامـعـات،بيـنـمـادراسـةالـقـضـاةوالـسـرحـان
(2015م) فـقـد تـكـونـت عـيـنـة الـدراسـة من الـقـادة األكـاديـمـييـن ،واخـتـلـفـت أيـضـا دراسـة

جوتيريز ،ورومان ،وسانشيز  (2018م) حيث تكونت عـيـنـت الـدراسـة مـن طـالب

الـجـامـعـات .
أمـاالـدراسـةالـحـالـيـةفـقـدتـنـاولـتعـمـداءالكلياتونـوابعمداءالكلياتورؤسـاءاألقسـام .
 -4من حيث المتغيرات:
اختـلـفـت الـدراسـات في المـتـغيـرات بحـسب مـوضـوع الـدراسـة فمـثـال دراسـة درادكـة ومعـايـعـة
(2014م) فقد اختارت متغيرات (الجنـس ،والتـخـصص ،والمـسمـى الـوظيـفـي ،والـرتـبـة

األكـاديـميـة ،وسنـواتالخـدمـة)،فيحـيـندراسـةأبـوسلـطـان(2014م)اخـتـارتالمتـغيـرات

(الجنـس ،المـؤهـل العـلمـي ،سنـوات الخـدمـة ،والمـسمى الـوظيـفـي) ،بيـنـما دراسة الطـالع
(2005م)اختـارتالمتغيـرات(إسم الجـامعـة ،نوع الكليـة ،نوع البرنامـج،المسمـى الوظيفـي،
أقـدميـة البرنامـج) .
أمـاالدراسـةالحـاليـةتتـشـابـهمع الـدراسـاتالسـابـقـةفياختـيـارهـالبـعضالمـتغـيـراتحيـث
تنـاولـت (الجـامعـة ،سنـوات الخـدمـة ،المـسمـى الـوظيـفـي ،الكليـة) وتميـزت بـاستـخـدامهـا
لمـتـغـيـر الجـامعـة التي تـم التـخـرج منـهـا (محليـة/عربيـة ،أجنبيـة) حيـث ال يـوجد دراسـة
استـخدمـتهذاالمتغيـر .

أوجـه االستـفـادة مـن الـدراسـات السـابـقـة:
لقـداستـف ـادتالـبـاحـثـةمـناالطـالععلىالـدراسـاتالسـابـقـةفـيالـعديـدمـناألمـورمـنهـا :
 .1تـكـويـنفـكـرةحـولإجـراءاتالـدراسـة.
 .2اخـتيـارأداةالـدراسـةالمـنـاسبـة(االسـتـبـانةكـأداةللـدراسـة).
 .3اخـتيـارالـمـنهـجالـمنـاسـبللـدراسـةوهوالمنهجالوصفيالتحليلي .
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 .4تحـديـد الـمتـغـيـرات الـمنـاسبـة.
 .5التـعـرفإلىاألسـاليـباإلحـصـائـيـةالـمـالئـمـة.
 .6االسـتـفـادةفيمنافشةنتائجالدراسة وتـقـديـمأهمالتـوصـيـاتالنـاتـجةمنالـدراسـة.

أوجــه تـمـيــز هــذه الـدراسـة عـن الـدراسـات السـابـقـة:
 .1تناولها لموضوع واقع عـمـلـيـات الـتـشـبيـك في الجامـعـات الـفـلسطـينيـة وسبل تحسينه ،وهذا
الموضوعلميتمتناولهمنقبل.
 .2تقديم السـبـل المنـاسـبـة لـتـحـسيـن عمـلـيـات التشبيك في الجامعات؛ من أجل اإلسهام في
تطويرالجامعاتورفعمستواهاعلىالمستوىالمحلي،واإلقليمي،والدولي.
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الـفـصـل الـرابع

منهـجيـة الـدراسـة -الطـريـقـة واإلجـراءات

الـفصــل الـرابـع

منـهجـيـة الـدراسـة
تـمهـيــد:
يـصـفهـذاالفـصـلاإلجـراءاتالتـيتـمـتفيالجـانـبالـمـيـدانـيلـهـذهالـد ارسـةمنحيـث

منـهـجالـد ارسـة،ومج ـتـمعالـد ارسـةوعـيـنتـهـاوالكيـفـيـةالتياختـيـرتبـهـا،وأداةالـد ارسـةمنحيـث
أعـدادهـا وتـقـنيـنها ،وإجـراءات الـد ارسـة وأسـاليـب الـمعـالـجـة اإلحصائيـة وكيـفـيـة استـخـدامـهـا في

تـفسيـرالـنـتـائـج .

منهجيـة الـدارسـة:
قامـتالبـاحثـةباستـخـدامالمنـهـجالـوصـفيالتحليليمنأجلالوصولالىأهدافالدراسة،

فهـو"أحـدأشكالالتـحليـلوالتـفسيـرالعـلمـي المنـظـم لـوصـف ظـاهرةأومشكلة محددة وتصويرها

كميـا عن طريـق جمع بيانـات ومعلـومـات مقننـة عن الظـاهـرة أوالمـشـكلة وتـصنـيفهـا وتحليلها،
وإخضاعهاللدراسةالدقيقة"(.ملـحم2000،م،ص .)324

طرق جمع البيانات:
أعتمدتالباحثةعلىنوعينمنالبيانات :
 .1البيانات الثـانويـة:حيـثاتـجهتالبـاحثـةفيمعـالجـةاإلطـارالنـظـريللبحـثعنمصـادر
البيانـ اتالثانويـةوالتيتتمثـلفيالكتـبوالم ارجـعالعربيةواألجنبيـةذاتالـعالقة،والدوريـات
والمقـاالتوالتقـاريـر،واألبحـاثوالـد ارسـاتالسابـقةالتيتنـاولـتموضـوعالـدارسة،والبحث

والمطالعةفيمواقعاإلنترنتالمختلفة.

 .2البيانات األوليـة :لمعـالجة الجـوانـب التحليليـة لموضـوع البحـث لجـأت البـاحثة إلي جمع
البيانـاتاألوليـةمنخـاللاالستبانـةكـأداةرئيسيـةللبـحث،صممـتخصيصـالهـذاالغرض،

ثمتفريغـهافيبرنـامج  SPSSاإلحصـائي()statistical package for social science
وتحليلالبيانـاتواستخـداماالختبـاراتالالزمـةللـدراسة.

مجتـمـع وعينــة الدراسـة:
ن مجتمـعالد ارسـةاألصلـيمنجميـعالعمـداءونـوابـهمورؤسـاءاألقسـامفي(الجامعة
يتكو 
اإلسـالميـة،وجامعةاألقصـى،وجامعـةفلسطيـن)والبـالغعـددهـموفقـاللسجـالتالرسميـة()189
إداريـاوأكاديميـاللعـامالد ارسـي(2018-2017م) .
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والجـدولالتـالييـوضحمجتـمعالـدراسة :
جـدول ( :)4.1مجتمـع الدراسـة (الجامعـات الفلسطينيـة بمحـافـظـات غـزة ))2017-2018
الجامعة

طبيعـة العمـل

المجمـوع

رئيـس قسـم

نائب عميـد

عميـد

الجـامعة االسـالمية

 45

19

 19

 83

جـامعة األقصـى

46

9

 15

 70

جـامعة فلسطيـن

 18

9

9

 36

المجمـوع

 109

 37

 43

 189

الجـدولمنإعـداد الباحثـةحيـث الحصـول على اإلحصـائيـات الواردة في الجـدول أعـاله

منشـؤونالمـوظفيـنفيكلمن الجـامعةاإلسـالمية وجـامعة األقصـىوجـامعةفلسطيـن بغـزة.

عينـة الـدراسـة االستـطالعيـة :
قامـت الباحثـة بتـوزيع عـدد ( )30استبانـة كعينـة استطـالعية وتـم استـرداد عـدد ()29
منـها،وذلكلمعرفـةمدىالصـدقالداخـليوالصـدقالبنـائـيلالستبـانـةوكـذلكمعـدلالثبـات،وتم
التأكد من صـدق االستبـانـة وثبـاتـها ،ووزعـت االستبانـة بالشكـل النهـائـي كما هي بالملـحق

رقم( .)3

العينـة الميدانية للدراسـة :
قـامـت الباحثـة باستـخدام طريقـة المسـح الشامـل لمجتمـع الد ارسـة وتم توزيـع ()189
استبانـةعلىعينـةالد ارسـةوتمالحصـولعلى()172استبـانـةبنسبـةاستـرداد((.)%91العينـة
االستطـالعيـةضمنالعينـةالكليـةبسبـبصغـرحجـمالمجتمـع).

88

الـوصـف اإلحصـائـي لعينـة الـدراسة وفـق الخصـائـص والسمـات الشخصيـة
وفيمايليعـرضلعينـةالد ارسـةوفـقالخصائـصوالسمـاتالشخصيـة :
 تـوزيع أفـراد العينـة حسب الجامعة:
جـدول ( :)4.2توزيـع عينـة الدراسة حسـب الجامعة






التصنيـف

العـدد

النـسبة المئويـة %

الجامعـة اإلسالميـة

75

43.6

جامعـة األقصـى

 62

 36.0

جامعـة فلسطيـن

 35

20.4

المجمـوع

172

100

يوضـحالجـدولالسابقأننسبـة()%43.6منالعينةهممنالجامعـةاإلسالميـةبينما
( )%36من أف ارد عينة الدراسة من جامعة األقصى ،و( )%20.4من العينة هم من جامعة
فلسطين.
 تـوزيـع أفـراد العينة حسب المسمـى الوظيفـي:
جـدول ( :)4.3تـوزيـع عينة الدراسـة حسـب المسمـى الوظيفي
التصنيف

العدد

النسبة المئوية %

عميـد كليـة

41

23.8

نائـب عميـد كليـة

35

20.3

رئيـس قسـم

96

55.9

المجموع

172

100


يوض ــحالج ــدولالساب ــقأننسب ــة()%55.9مــنأفـ ـرادالعين ــةمــنرؤســاءاألقس ــامفــي
الجامع ــاتبينم ــانســبة()%23.8م ــنأفـ ـرادالعينــةبمسم ــىعميـ ــدكليـ ــة،و()%20.3م ــنأفـ ـراد
العينةمننوابعمداءالكليات .
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 تـوزيـع أفـراد العينـة حسـب سنـوات الخدمـة
جـدول ( :)4.4التوزيـع حسـب سنـوات الخدمـة
التصنيف

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  10سنـوات

29

16.9

من  20-10سنـة

94

54.7

 20سنة فأكثـر

49

28.5

المجمـوع 

 172

100

يوضــحالجــدولالســابقأننســبة()%54.7مــنأفـ ـرادالعينــةلهــمسن ـواتخدمــةتتـ ـراوح
بيـ ـ ــن()20-10سنـ ـ ــة،بينم ـ ــانسبـ ـ ــة()%28.5س ـ ــنواتالخـ ـ ــدمةل ـ ــديهمأكثـ ـ ــرم ـ ــن()20سنـ ـ ــة،
و()%16.9منأفـرادالعينـةلهمسنـواتخدمـةأقلمن10سنـوات .


تـوزيـع أفراد العينة حسـب الكليـة:
جـدول ( :)4.5التـوزيـع حسـب الكليـة
التصنيف

العدد

النسبة المئوية %

علميـة

79

45.9

انسانيـة

93

54.1

المجمـوع 

172

 100

يوضـحالجـدولالسابقأننسبـة()%54.1مـنأف ـرادالعينــةدرس ـوافـيكليــاتإنسانيــة،

بينمـا()%45.9منهمدرسـوافيكليـاتعلميـة.

 تـوزيـع أفـراد العينـة حسـب آخـر جامعـة تخرجـت منها:
جـدول ( :)4.6التوزيـع حسـب آخـر جامعـة تم التخرج منها
التصنيف

العدد

النسبة المئوية %

محليـة/عربيـة

78

45.3

أجنبيـة

94

54.7

المجمـوع 

 172

100
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يـوضحالجـدولالسابـقأننسبة()%54.7منأفـرادالعينـةدرسـوافيجامعـاتأجنبيــة،

بينما()%45.3منهمدرسـوافيجامعـاتعربيـةأومحليـة .

أداة الدراسـة:
تكونـتأداةالدارسةمناستبانـةمقسمـةإلىقسمينرئيسيينكالتـالي :
 القسـم األول :وهـو عبـارة عن معلومـات شخصيـة عن المبحـوث (الجـامعـة ،المسمـى
الوظيفـي،سنـواتالخدمـة،الكليـة،آخـرجامعـةتخـرجمنها) .
 القسـم الثانـي :وهـو عبـارة عن عـدد مجـاالت الد ارسـة ،وتكـون من ( )69فقـرة موزعـة
كالتـالي:
 المجـال األول:التدريـسوالتـبادلاألكاديمـيوتكـونمن()26فقرة . المجـال الثاني :البحـثالعلمـيوتكـونمن()24فقرة. المجـال الثالث :خدمـةالمجتمـعوالتعليـموالمستمـروتكـونمن()19فقرة .وقـد تم استـخـدام مقيـاس ليكـرت الخماسـي لقيـاس استجابـات العينـة لفقـرات االستبيـان وفـق
الجـدولالتالي :
جدول ( :)4.7درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جدا

الدرجة

5

4

3

2

1

وقـد اختـارت البـاحثـة الدرجـة ( )5لالستجـابة على المـوافقة "بـدرجة كبيـرة جدا" ،وبـذلك يكون الوزن
النسـبيفيهـذهالحـالةهو()%20وهـويتنـاسـبمعهـذهاالستجابة .
خطـوات بنـاء أداة الدراسـة:
لقـد تم بنـاء أداة الدراسـة وفق الخطـوات التالية:
 .1االطـالععلىالد ارسـاتالسابقـة،واألدبالتـربـويالمتعـلقبموضـوعالد ارسـة.
 .2استشـارةعـددمنالمختـصيـنفيمجالالدراسة.
 .3تحديـدمجـاالتاالستبانـة.
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 .4صيـاغـةفقـراتاالستبانـةحسـبمجـاالتهـا.
 .5تـصميـم االستبـانـة في صورتـها األوليـة المكونـة من ( )69فقـرة موزعـة على ()3
مجـاالت،والملحـقرقـم()1يوضـحاالستبانـةفيصورتهـااألوليـة.
 .6مـراجعـةوتنقيـحاالستبانـةمنقبـلالمشـرف.
 .7تـمعـرضاالستبانـةعلى()17محكمـا مختصـا بموضـوعالد ارسـة،والملحـقرقـم()2
يبيـنالسـادةأعضـاءلجنـةالتحكيـم.

 .8استخـدمسلـمليكـرتالخماسـيإلعطـاءكـلفقـرةوزنمـدرجلهـا،والملحـقرقم()3يبيـن
ـيصورتـهاالنهائيـة،والمكونـةمن()58فقرةموزعـةعلىثالثةمجاالت.

األداةف
صـدق وثبـات أداة الدراسـة
أوالا :صـدق االستبانـة:
يعـرف مفهـوم صـدق االستبـانـة بأنه" :التـأكـد من أن االستبـانـة سـوف تقيـس ما أعـدت
لقياسـه" ،كما يقـصد بالصـدق " شمـول االستـقـصاء لكل العنـاصـر التي يجـب أن تـدخل في

التحليـل من نـاحيـة،ووضـوحفقـراتهاومفرداتهـامنناحيـةأخرى،بحيـثتكون مفهـومةلكلمن

يستـخدمها"(عبي ـداتوآخـرون2001،م،ص .)44

وقـامـتالبـاحثـةبالتـأكدمنصـدقاالستبـانـةبطريقتيـن :
 صـدق المحكمـين (الصـدق الظـاهري):ويقصـد به "أن يختـار الباحـث عددا من المحكميـن المختصيـن في مجـال الظاهـرة أو
المشكلـةموضـوعالدراسـة"(الجـرج ـاوي2010،م،ص .)107
وبذلكعرضـتالباحثـةاالستبانـةفيصورتهـااألوليـةعلىمجموعـةمنالمحكميـنتألفـت
من()17مختـصا فيموضـوعالدراسة.وأسماء المحكميـنبالملحـقرقم(،)2وقـامتالباحثـة

بإجـراءمايلـزممن(حـذف ،وتعـديل،ودمج ،وإضافـة)لعبـاراتاالستبانة فيضوءالمقترحـات
المقدمـة من السادة المحكمين ،لتصبـح عدد فقـرات االستبانة ( )58فقرة بدل من ( )69فقرة،
وبذلكخرجـتاالستبانـةفيصورتهـاالنهائيـة-أنظرالملحقرقم( .)3
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 صـدق االتسـاق الداخلـي:يقصـدبصـدقاالتسـاقالداخلـي":مـدىاتسـاقكلفقـرةمنفقـراتاالستبانةمعالمجـال
الذيتنتمـيإليـههـذهالفقـرة،وذلكمنخـاللحسـابمعامـالتاالرتبـاطبينكلفقـرةمنفقـرات

مجاالتاالستبانة،والدرجةالكليـةللمجـالنفسه"(أب ـوف ـودة2008،م،ص.)100

وقامـت الباحثـة بحسـاب االتسـاق الداخلـي لفقـرات االستبانـة على عينـة الدراسـة
االستطـالعية البـالـغ حجمهـا( )30مبحوث ،وذلك بحسـاب معامـالت االرتبـاط بيـن كل فقـرة

والـدرجةالكليـةالتابعـةله.


ويـوضـحجـدول()4.8معـاملاالرتبـاطبيـنكلفقـرةمنفقـراتالمجـالاألولوالـدرجـة

الكليـةللمجـال،والذييبيـنأنمعامـالتاالرتبـاطالمبينـةدالةعندمستويمعنوية()α=0.05
وبذلكيعتبـرالمجـالصـادقلماوضـعلقياسـه.
جـدول ( :)4.8معامـل االرتبـاط بيـن كل فقـرة من فقـرات المجـال األول (التدريس والتبادل
األكاديمي) والدرجـة الكلية للمجـال الذي تتبع له
معامـل

القيمـة

سبيـرمـان

االحتماليـة

لالرتبـاط

().Sig

.1

تستقطبالجامعةالكفاءاتالمتميزةمنالعلماءوالباحثين .


0.66

0.00

.2

تزيدالفرصألعضاءهيئةالتدريسللمشاركةفيالتدريسوالبحثفيالجامعات

المحليةوالعالمية .

0.65

0.00

.3

تيسرعمليةجذبواستقطابالطلبةالدوليين .


0.55

0.00

.4

يدمنالتبادلالمعرفيوالعلميبينالجامعاتوالمؤسساتالمعنية .
تز 

0.75

0.00

.5

تعقداتفاقياتتعاونوشراكةمعالجامعاتالعالميةفيالمجالاألكاديمي .


0.74

0.00

.6

تعززمشاركةالخبراءالدوليينفيالتدريس .


0.71

0.00

.7

تعقداتفاقياتتعاونلتبادلالطلبةوالباحثينمعالجامعاتالعالميةالرائدة .


0.73

0.00

.8

توفرحوافزماديةومعنويةتشجعفيعمليةالتبادلاألكاديمي .


 0.73

0.00

.9

تدعمالحراكاألكاديميالدوليلكلمنالطالبوالباحثينوأعضاءهيئةالتدريس .


 0.71

0.00

.10

تنفذبرامجتدريبيةألعضاءهيئةالتدريسفيضوءالمعاييرالدولية .


 0.76

0.00

.11

تكسبالطلبةالمهاراتالدوليةالمتعلقةباألسواقالعالمية .


 0.77

0.00

م

الفقـرة
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معامـل

القيمـة

سبيـرمـان

االحتماليـة

لالرتبـاط

().Sig

.12

يدمنالتسويقالدوليلمخرجاتها .
تز 

 0.70

0.00

.13

تعقدندواتعلميةوثقافيةللطلبةواألكاديميينبينالجامعاتالمشاركة .


 0.66

0.00

.14

تضمنشراكتهااالستقالليةالماليةوالتنظيميةواألكاديميةللجامعاتالمشاركة .


 0.69

0.00

.15

تشجعأعضاءهيئةالتدريسعلىالمشاركةفيالمشروعاتالدولية .


 0.74

0.00

.16

تعقداتفاقياتتعاونوتوأمةمعالجامعاتاإلقليميةوالعالمية .


 0.71

0.00

.17

تنشئبرامجترتقيبسمعةالجامعة .


 0.78

0.00

.18

تتيحالمشاركةألعضاءهيئةالتدريسفيأنشطةالتعليمبالجامعاتالرائدة .


 0.75

0.00

.19

تدعماالستفادةالعلميةوالتكنولوجيةمنالجامعاتاألخرى .


 0.73

0.00

.20

تستثمرمااكتسبتمنمواردوطاقاتوبرامجضمنأنشطتها .


 0.77

0.00

.21

يلالعوائق(التنظيميةواألكاديميةواإلدارية)التيتعرقلعملياتالتشبيك .
تز 

 0.69

0.00

.22

تشكلقاعدةتدريبلألكاديميينلتزويدهمبأدواتاالحترافللنجاحفيالعمل

األكاديمي .

 0.69

0.00

.23

تطوربرامجهااألكاديميةحسبالمعاييرالدوليةوأسواقالعملالمحليةوالعالمية .


 0.74

0.00

.24

تفتحقنواتاتصالداخليةوخارجيةلتمويلعملياتالتبادلاألكاديمي .


 0.69

0.00

.25

توجهطواقمهاالستحداثدوائرهالتنميةمواردهاالماليةوالبشرية .


 0.74

0.00

الفقـرة

م

*االرتبـاطدالإحصائيـاعندمستـويداللة( .)α ≥ 0.05



يوضــحجــدول()4.9معامــلاالرتبــاطبيــنكــلفق ـرةمـنفق ـراتالمجــالالثــانيوالدرجــة

الكليـةللمجال،والذييبيـنأنمعامـالتاالرتبـاطالمبينــةدالـةعنـدمستــوىمعنـويــة()α=0.05
وبذلكيعتبرالمجـالصـادقلماوضـعلقياسه.
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جـدول ( :)4.9معامـل االرتبـاط بين كل فقـرة من فقـرات المجـال الثانـي (البحث العلمي)
والدرجـة الكليـة للمجـال الذي تتبع له
معامـل

القيمة

سبـيرمـان

االحتمـاليـة

لالرتبـاط

().Sig

.1

تشتركالجامعةفياتحاداتالجامعاتالعربيةوالعالميةالرائدةبحثيا .


 0.67

0.00

.2

تنشئمراكزللتميزالبحثيبالتعاونمعمراكزالبحوثالعربيةوالعالمية .


 0.75

0.00

.3

تخصصموازنةكافيةإلجراءالبحوثفيالجامعاتالمتقدمة .


 0.75

0.00

.4

تجريأبحاثاودراساتمهنيةمشتركةترتقيبسمعةالجامعة .


 0.78

0.00

.5

تمتلكمستودعاللبحوثالعلميةالمحليةوالعالمية .


 0.72

0.00

.6

تعقدتحالفاتإقليميةودوليةلتحقيقالتكاملفيبرامجها .


 0.74

0.00

.7

تصمممقرراتثقافيةدوليةتؤهلالطلبةعلىالحراكالدولي .


 0.70

0.00

.8

تتعاونمعالمنظماتالدوليةلنقلالمعرفةاألكاديميةوالبحثية(اليونسكو .)...


 0.71

0.00

.9

تراعيالمعاييرالدوليةفيمناهجهاالبحثية .

 0.76

0.00

.10

تمتلككراسيللبحثالعلميمثل(كرسياليونسكوللفضاء .)...


 0.46

0.00

.11

تشجعمشاركةأعضاءهيئةالتدريسفيتحكيمدوريات(محلية،إقليمية،دولية) .


 0.76

0.00

.12

تؤمنالمتطلباتالبيئةالماديةوالماليةالالزمةإلجراءاألبحاثالعلمية .


 0.79

0.00

.13

تتبادلالبحوثوالدراساتوالدورياتالعلميةبينالكلياتالمتناظرة .


 0.82

0.00

.14

تشتركبإصدارالكتبوالمراجعالعلميةمعالجامعاتالمشاركة .


 0.81

0.00

.15

تسهلعمليةاإلشرافالمشتركعلىاألبحاثالعلميةفيالتخصصاتالمتناظرة .


 0.76

0.00

.16

تنشئقاعدةبياناتللجامعاتالمشتركة .


 0.80

0.00

.17

تفتحالمجالإلنشاءبرامجدراسيةمشتركةمعمؤسساتمحليةودوليةوعالمية .


 0.81

0.00

الفقـرة

م

*االرتباطدالإحصائياعندمستويداللة( .)α≥0.05



يوضــحجــدول()4.10معــاملاالرتبــاطبيــنكـلفق ـرةمـنفق ـراتالمجــالالثـالــثوالدرجـة

الكليةللمجـال،والذييبينأنمعامــالتاالرتبــاطالمبينــةدالــةعنـدمستــوىمعنويــة()α=0.05
وبذلكيعتبـرالمجـالصـادقلماوضعلقياسـه .

95

جـدول ( :)4.10معامـل االرتبـاط بين كل فقـرة من فقـرات المجال الثـالث (خدمة المجتمع
والتعليم المستمر) والـدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له
معامل

م

القيمة

سبيرمان

االحتمالية

لالرتباط

().Sig

.1

تشجعالجامعةالتحالفمعالجهاتالمعنيةعلىالمستوىالمحليوالدولي .

0.60

0.00

 .2

تراعيالخصوصيةالثقافيةللمجتمعالفلسطيني .

 0.66

0.00

 .3

تنسقبينمؤسساتالبحثوالمجتمعالمحلي .

 0.85

0.00

 .4

تنفذعقودبحثيةمعمؤسساتالمجتمعالمحلي .

 0.84

0.00

 .5

تجذبمؤسساتالمجتمعللمشاركةمعالمؤسساتالدوليةلتطويرذاتها .

 0.83

0.00

.6

تفتحالمجاللتقديمخدماتمجتمعيةمشتركة .

 0.80

0.00

.7

تعقدلقاءاتمشتركةمعالمسئولينوصانعيالقرارالمجتمعي .

 0.79

0.00

.8

تنفذبرامجمجتمعيةتنمويةمحليةمشتركة .

 0.85

0.00

.9

تعقداتفاقياتفيالمجاالت(االقتصادية،االجتماعية)....معالمؤسساتالمعنية .

 0.80

0.00

.10

توفرعددمنالمشاريعالتنمويةالممولة .

 0.75

0.00

 0.71

0.00

 0.82

0.00

  .13توفرإمكاناتبحثيةوعمليةلحلمشكالتالمجتمع .

 0.79

0.00

  .14تستهدفبأنشطتهاالبيئةالثقافيةللمجتمع .

 0.81

0.00

  .15تربطبينمخرجاتالبحثالعلميومتطلباتالتنميةالمجتمعية .

 0.74

0.00

  .16تزيدمنمواءمةالبرامجاألكاديميةالجديدةلسوقالعملواالحتياجاتالمجتمعية .

 0.66

0.00

الفقرة

  .11تصدرنشراتعلميةتثقيفيةدوريةتستهدفتنميةالمجتمعالمحلي .
.12

تشكللجانمشتركةلتقييمومتابعةالمشاريعوالبرامجالمشتركة .

*االرتباطدالإحصائياعندمستويداللة ) .)α ≥ 0.05

ثانيـا :الصـدق البنـائي:
يعتـبـر الصــدق البنائـي أحد مقاييــس صـدق األداةالذي يقيـس مـدى تحقيــق األهـداف التي
تريـد األداة الوصـول إليهـا،ويبيـن مدى ارتبـاط كـل مجـال من مجــاالت الد ارسـة بالدرجـة الكليـة
لفقـراتاالستبانـة(أبوع ـالم2010،م،ص .)466
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يبيـ ـ ـ ـنجـ ـ ـ ـدول()4.11أنجميـ ـ ـ ـعمعامـ ـ ـ ـالتاالرتبـ ـ ـ ـاطفـ ـ ــيجميـ ـ ـ ـعمجـ ـ ـ ـاالتاالستبان ـ ـ ــة

ـتوىمعنويـ ـ ـة()α=0.05حيـ ــثأنمستـ ـ ـوىالداللـ ـ ـةلكـ ــلفقـ ـ ـرةأق ـ ــل
دالـ ـ ـةإحصائيـ ـ ـاعن ـ ــدمسـ ـ 
من()0.05وبذلكيعتبـرجميـعمجـاالتاالستبانـةصـادقـةلماوضـعتلقيـاسـه.
جـدول ( :)4.11معامـل االرتبـاط بين كل مجـال من مجـاالت االستبانـة والدرجـة الكلية
لالستبانة.
معامل سبيرمان

القيمة

لالرتباط

االحتمالية )(Sig.

 .1

التدريسوالتبادلاألكاديمي .

0.88

0.00

 .2

البحـثالعلمـي .

0.85

0.00

 .3

خدمةالمجتمـعوالتعليمالمستمر .

0.87

0.00

المجال

الرقم

*االرتباطدالإحصائياعندمستويداللة( .)α ≥0.05

ثالثـ ا :ثبـات االستبانـة :
يعـرفالثبـاتبأنـه":مـدىاتسـاقنتائـجالمقيـاس،فـإذاحصلنـاعلىدرجـاتمتشابهـةعنـد
تطبيـق نفـس االختبـار على نفـس المجمـوعـة مرتيـن مختلفتيـن فإننـا نستـدل على ثباتهـا"
(أبـوع ـالم2010 ،م،ص .)466
وبعبـارة أخـرى ثبـات االستبانـة هو أن تعطـي هذه االستبانـة نفـس النتيجـة لو تـم إعـادة

توزيـع االستبانـة أكثـر من مـرة تحـت نفـس الظـروف والشـروط ،على أفـراد العينـة عـدة مـرات
خـاللفتـراتزمنيـةمعينـة.وقدتحققـتالباحثـةمنثبـاتاستبانـةالدراسـةمنخـاللطريقتيـن :
 -1معامـــل ألفـــا كرونبـــا  : Cronbach's Alpha Coefficientحيــثتســتخدمطريقــةألفــا
كرونباخلقياسثباتاالستبانة،فكلماكانـتقيمـةمعامـلألفـاكرونبـاخمرتفعـةدلذلـكعلـى
أنالثباتمرتفعودالإحصائيا.وكانتالنتائجكماهيمبينةفيالجدولالتالي:
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جـدول ( :)4.12يــوضـح نتائـج اختبـار ألفـا كرونبـا لقيـاس ثبـات االستبانـة
الرقم

معامل الفا

المجال

.1

التـدريـسوالتبـادلاألكاديمـي .

0.90

.2

البـحـثالعلمـي .

0.91

.3

خـدمـةالمجتمـعوالتعليـمالمستمـر .

0.91

كل المجاالت

0.90



وتـبيـن من النتـائـج المـوضحـة في جـدول ( )4.12أن قيمـة معـامل ألفـا كـرونبـاخ كانـت
مرتفعـة لكـل مجـال من مجـاالت االستبـانـة ،وكـذلك كـانت قيمـة معامـل ألفـا لجميـع فقـرات

االستبانـة كانت ( )0.90وهـذا يعنـي أن معـامـل الثبـات مرتفـع ،وتكـون االستبـانـة في صورتها
النهائيـة كما هي في الملحق ( )3قابلة للتطبيق .وبذلك تكون الباحثـة قد تأكـدت من صـدق

وثبـات استبـانة الـدراسـة مما يجعـلهـا على ثـقـة بصحـة االستبـانـة وصالحيتـهـا لتحـلـيـل النـتـائـج
واإلجـابـةعلىأسئـلـةالـدراسـةواختـبـارفـرضيـاتـهـا .
 -2طريقة التجزئة النصفية :Split Half Method
حيث تم تجزئة فق ارت االختبار إلى جزئيين ثم تم حساب معامل االرتباط بين درجات
األسئلةالفرديةودرجاتاألسئلةالزوجيةوبعدذلكتمتصحيحمعاملاالرتباطبمعادلةسبيرمان

براون). (Spearman Brownالتالية :
معاملالثبات= 

 2ر 
+1ر 

حيثرمعاملاالرتباط 



ويتـضـح من النتـائـج في الجـدول ( )4.13التـالـي أن قيمـة معـامـل االرتبـاط المعـدل

(سبيـرمـان)مقبـولودالإحصـائـيـا .
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جـدول ( :)4.13طريقـة التجزئـة النصفيـة لقيـاس ثبـات االستبانة
معامل االرتباط

م .االرتباط المعدل

المـجـال

الرقم
.1

التدريـسوالتبـادلاألكاديمـي

0.974

0.986

.2

البحـثالعلمـي

0.963

0.981

.3

خـدمـةالمجتمـعوالتعليـمالمستمـر

0.979

0.989

0.988

0.994

المجاالت ككل
االرتباطدالإحصائياعندمستويداللة( .)α ≥0.05

 تـوضـ ــحنتـائـ ــجالج ــدولالسابـ ــقأنقيـم ـ ــةمعـامـ ــلاالرتبـ ــاطالمعـ ــدلسبيـرمـ ــانبـ ـ ـراون
)(Spearman Brownمرتفعــةودالــةاحصائي ــا،وبــذلكتكــوناالستبـانــةفــيصورتهــاالنهـائي ــة

كمـ ــافـ ــيالملحـ ــق()3قابل ـ ــةللتطبيـ ــق،وبـ ــذلكتك ـ ــونالباحث ـ ــةق ـ ــدتأك ـ ــدتمـ ــنص ـ ــدقوثب ـ ــات
االستبـان ــة،ممــايجعلهــاعلــىث ــقةبصح ــةاالستبان ــةوصالحيته ــالتحلي ــلالنتائ ــج،واإلجاب ــةعــن
أسئلـةالدارسـة،واختبـارفرضياتهـا .

األسـاليـب واألدوات اإلحصـائيـة المستـخدمـة في الـدراسـة:
ق ـ ـ ــامتالباحث ـ ـ ــةبتـفـري ـ ـ ــغوت ـ ـ ــحليلاالستبان ـ ـ ــةمـ ـ ــنخ ـ ـ ــاللبرنام ـ ـ ــجالت ـ ـ ــحليلاإلحصائ ـ ـ ــي
)،Statistical Package for the Social Sciences (SPSSوت ــماستـخ ــداماالختب ــارات
اإلحصائي ــةالالمعلمي ــة،وذلــكبسب ــبأنمقي ــاسليك ــرتهــومقي ــاسترتيب ــي،وق ــدتــماستـخ ــدام

األدواتاإلحصائيـةالتاليـة :

المعالجـات اإلحصائيـة المستخـدمـة للتـأكـد من صـدق أداة الدراسـة وثباتـها:
 .1اختبـارألفـاكرونبـاخ()Cronbach's Alphaلمعـرفـةثبـاتفقـراتاالستبانـة .
 .2معامـلارتبـاطبيـرسـون()Pearson Correlation Coefficientيستخـدمللتــأكدمـنصــدق
االتسـاقالداخلـيوالبنـائـياالستبانـة،وذلـكبإيجــادمعامــلارتبــاطبيـرســونبـينكـلالمجــال

والدرجـةالكليةلالستبانة .
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المعـالجـات اإلحصائيـة المستخدمـة لتحليـل نتائـج الدراسـة الميدانيـة:
 .1اختبـ ــارالتـوزيـ ــعالطبيعـ ــيكـولمجـ ــروف–سمـرنـ ــوف(:)Kolmogorov-smirnov test
ويستـخ ــدملمعرف ــةمــاإذاكان ــتالبيان ــاتتتب ــعالتوزي ــعالطبيع ــيأمال،وهــوذوأهمي ــةفــي

حـال ــةاستخ ــداماالختب ــاراتالمعلمي ــة،الفرضي ــةالصفري ــةلالختب ــار:البيان ــاتتتب ــعالتوزي ــع
الطبيعـيعنـدمستـوىداللة(.)0.05
 .2التـكـ ارراتوالنـسبالمئـويـةوالمتـوسـطالحسابـيوالمتـوسـطالحسـابـيالنـسبـي:حيـثتـستـخــدم
ب ــشكلأساســيألغـ ـراضمعـرف ــةت ــكرارفئ ــاتمت ــغيرمــاويفي ــدالباحث ــةفــيوص ــفعين ــة

الدراسة.

 .3اختـبــاراإلشــارة(:)One Sample T testويستــخدملمـعـرفــةمــاإذاكانــتمتــوسطدرجــة
االستجابـةقدتساويدرجةالحيادوهي()3أمال.
 .4اختب ــارعينتي ــنمستـقـلتي ــن(:)Independent Sample T testويست ــخدملمعـرف ــةمــاإذا
كانـ ــتهنـ ــاكفـ ــروقذاتدالل ــةإحـصائيـ ــةب ــينمتـ ــوسطمجموعتيـ ــنم ــنالبيانـ ــات،مثـ ــال:
(الكليـة،آخـرجـامعةتخرجمنها).
 .5اختبــارالتبـايــناألحــادي(:)One Way Anova testويستخ ــدملمعرف ــةإذاكــانتهنــاك
ف ــروقذاتدالل ــةإحص ــائيةب ــينثالثـ ـةمتوسطـ ــاتأوأكثـ ــر،مثـ ــال(:المسمـ ــىالوظيفـ ــي،
سنـواتالخبرة).
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الـفصـــل الخـــامـــس

نتـــائــج الـدراسـة الميـدانيـة

الفـصل الخـامس

نتـــائــج الـدراسـة الميـدانيـة
تمهيـد:
 يـعـرضهـذاالفصـلنتـائـجالد ارسـةواإلجـابـةعنأسئـلتـها ،والتـي تـمالتـوصـلإليـهـامـن
خـاللتحـلـيـلا لفقـرات،منأجـلالتـعـرفعلى"واقـععملياتالتشبيـكفيالجامعاتالفلسطينية
بمحافظـة غـزة وسبـل تحسينـه" ،والـتـركيـز على متـغـيرات الـد ارسـة التي شـمـلت (الـجـامعـة،

المسـمـىالـوظيـفـي،سنـواتالخـبـرة،الكلـيـة،الجـامـعـةالتيتـخـرجمنـهـا) .
وقـ د تـم استـخـدام بـرنـامج الـرزم اإلحـصـائـيـة للـد ارسـات االجتـمـاعـيـة ،من أجـل إجـراء
المعـالجـات اإلحصـائيـة للبيـانـات المـتـجـمعـة مـن استبـانـة الـد ارسـة للـوصـول إلى نتـائـج الـد ارسـة

التـيسيتـمعـرضـهـا وتحـلــيلـهافيهـذاالفصل .

المحـك المعتمـد في الدراسـة:
ومـنأجـلتـحـديـدالمحـكالمعتـمـدفيالـد ارسـة؛تـمتـحديـدطـولالخـاليافيمقيـاسليـكرت

الخمـاسـيمـنخـاللحسـابالمـدىبيـندرجـاتالمقيـاس(،)5-1 = 4ومـنثـمتـقسيـمـهعلى

أكبـرقيمـةفيالمقيـاسللحصـولعلىطـولالخليـةأي(،)4/5=0.80وبعـدذلكتـمإضـافـة
هـذهالقيمـةإلىأقـلقيمـةفيالمقيـاس(بدايـةالمقيـاسوهيواحـدصحيـح)وذلكلتـحديدالـحـد
األعـلىلهذهالخليـة،وهـكـذاأصبـحطـولالخـالياكمـاهومـوضـحفيالجـدولاآلتي(:ملحم،

2004م،ص.)42

جـدول ( :)5.1يـوضـح المحـك المعتمـد في الـدراسـة
طـول الخليـة

الـوزن النسبـي المقابـل لها

درجـة الموافقـة

من 1.80–1

من %36-%20

قليـلةجـدا 

أكـبرمن 2.60–1.80

أكبـرمن %52-%36

قليلـة 

أكبـرمن 3.40–2.60

أكبـرمن %68-%52

متوسطـة 

أكبـرمن 4.20–3.40

أكبـرمن %84-%68

كبيـرة 

أكبـرمن 5–4.20

أكبـرمن %100-%84

كبيـرةجـدا 
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 اختبـار التـوزيـع الطبيـعـي:جـدول ( :)5.2نتـائـج اختبـار كـولمجروف-سمرنوف
م

المجـال

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية )(Sig.

.1

التدريـسوالتبـادلاألكاديـمـي 

1.04

0.22

.2

البـحـثالعلـمـي 

1.29

0.07

.3

خـدمـةالمجتمـعوالتعليـمالمستمـر 

1.28

0.71

1.11

0.16

كلالمجاالت

يبيـن جـدول ( )5.2قيمـة الـ ( )sigالمحسوبـة لمجـاالت االستبانة أكبـر من مستـوى
المعنويـة ( ،)0.05وهـذا يدل على أن البيانـات تتبـع التوزيع الطبيعـي ،وبـذلك يمكننـا التحليل
باستخـداماالختبـاراتالمعلميـةللد ارسـة .

ومن أجـل تفسيـر نتائـج الد ارسـة والحكـم على مستـوى االستجابـة ،اعتمـدت الباحثـة على

ترتيـب المتـوسطـات الحسابيـة على مستـوى المجـاالت لألداةككل ،وكـذلك مستـوى الفقـرات في
كلمجـال،وقـدحـددتالبـاحثـةدرجـةالموافقـةحسـبالمحـكالمعتمـدفيالدراسة .
اإلجابـة عن أسئلـة الدراسـة:
قامـتالباحثـةباإلجابـةعنأسئلـةالدراسـةمنخاللتحليـلالبيانـات،والتركيـزعلىأعلى

ثالثفقـرات،وأدنـىثالثفقـرات،وتفسيـرنتائجهـا .

اإلجابـة عن السـؤال األول:
ما واقع عمليات التشبيك في الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة؟
ولإلجابـةعنالسـؤال،استخدمتالباحثـةاختبـار One Sample T Testللعينةالواحدة،
للتعرف على ما إذا كانت هناك فروف ذات داللـة إحصائية في متـوسط تقديـرات أفـراد عينـة
الد ارسـةعنالدرجـةالمتـوسطة(المحايدة)وهي()3وفقـا للمقيـاسالمستخدم،ومنأجـلإجمـال
النتـائج قامت الباحثـة بحسـاب التكـ اررات المتوسطـة والنسبـة المئوية والترتيبـات لكل مجـال من

مجـاالتاالستبانـة،والجـدول()5.3يوضحذلك :
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جدول ( :)5.3تحليـل مجـاالت االستبانـة الثالثة
(التدريس والتبادل األكاديمي ،البحث العلمي ،خدمة المجتمع)
م

المجال

المتوسط

الوزن

االنحراف

قيمة

النسبي

المعياري

االختبار

القيمة
االحتمالية

الترتيب

()sig.

.1

التدريس والتبادل األ كاديمي.

3.51

%70.2

 0.70

9.3

0.00

2

.2

البحث العلمي.

 3.45

%69

0.76

7.85

 0.00

3

.3

خدمة التعليم المستمر.

3.77

%75.4

0.74

13.6

 0.00

1

كل المجاالت

3.57

%71.53

0.73

10.25

0.00

ويتضح من خالل الجدول رقم ) )5.3أن جميع متوسطات المجاالت المختلفة كانت
متقاربة نوعا ما من حيث أوزانها النسبية ،أما الدرجة الكلية لالستبانة ككل فقد حصلت على

وزن نسبيقدره()%71.53ممايدلعلىأنواقععملياتالتشبيكفيالجامعاتالفلسطينية

جاء بدرجة كبيرة ،وترى الباحثة أن هذه النتيجة طبيعية بالمقارنة مع االوضاع التي يعيشه

مجتمعناالفلسطينيمن احتاللصهيونيوعدوانهالمتكرروالتيتنعكسعلىمؤسساتهوالتي
قتصاديةواالجتماعيةالناجمةعنالحصار،

سياسيةواال

منهاالجامعات ،وكذلككثرةالضغوطال
حيثتحرصكلجامعةمنالجامعاتالثالثعلىتحسينواقععملياتالتشبيكلديهالتصل

بمستواهاالىالتميز .

 وبذلك ترى الباحثة أن عمليات التشبيك ساهمت في االنفتاح والتعاون والشراكة عبر
الحدودالوطنية،باعتبارها مدخال ووسيلةفعالةفيالتكيفواالندماجمعالمتغيراتوالتحديات
العالميةالمحيطةبمجتمعنا .
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ( )Lizarraga, 2011والتي كشفت عن تأثيرات عمليات
التشبيكفيمختلفوظائفالجامعةالمعاصرةمنتدريسوبحثعلميوخدمةالمجتمع حيث
جاء التأثير بدرجة كبيرة جدا ،وكذلك دراسة ( )IAU, 2012التي أكدت بأن التشبيك على
المستويين الوطني والدولي ،يدفع بمؤسسات التعليم الجامعي بدرجة كبيرة الى التحرك لتحديد

أولوياتمنالممارساتوالسياساتالتيتساعدهاعلىاالرتفاعفيالتصنيفالعالميألفضل

الجامعات .
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بينما اختلفت هذه الدراسة مع دراسة (عناية2010 ،م) التي أشارت الى مدى اسهام

الجامعة في تحقيق اهدافها في مجاالت عملها الثالثة (التدريس ،البحث العلمي ،وخدمة

المجتمع)حيثجاءتبدرجةمتوسطةوبوزننسبي( .)%64
وتعزوالباحثةهذهالنتيجةإلى :

 أن الجامعات وجدت نفسها في وضع تنافسي نتيجة الدخول في شبكات جديدة للمعرفةوخاصةمعالتطورالتكنولوجيخارججدرانها .

 ساهمتعملياتالتشبيكبشكلكبيرفيالوصولالىالمجتمعالدولياألوسععالميا،بمافيهمنم ؤسساتوشبكاتبحثيةوعلماءوخبراء.
 أنالتشبيكأصبحفيمؤسساتناالتعليميةجزءا اليتجزأمناستراتيجيةجامعاتنامنأجلالمحليوالعالمي .

تعزيزمكانتهاوقدرتهاالتنافسيةعلىالمستوى

أمـاترتيـبالمجاالتحسـبأوزانهاالنسبيةفجـاءتكالتالي :
 .1مجال خدمة المجتمع والتعليم المستمر:فقدحصلعلىالمرتبةاألولىبوزننسبيقدره
()%75.4أيبدرجةتقديريةكبيرة.
وتعزو الباحثة هذه النتيجة الى اهتمام الجامعة بمجتمعها حيث إن فلسفتها تنبع من
فلسفةمجتمعهاالتيهيجزءاليتجزأمنه،فهيتسعىدائماالىتحقيقالمالءمةوالتالقيبين
ما تقدمه الجامعات وما يتوقعه المجتمع منها ،وان استجابة الجامعة لحاجات مجتمعها وحل

مشكالتهمنأولوياتالجامعة ،ويكمنهدفهافياستغاللعملياتالتشبيكلصالحمجتمعها؛
وذلك من خالل ربطه بالعالم الخارجي  بكل ما هو جديد من مصادر المعرفة والتكنولوجيا
المتطورة من أجل رفع مستوى المعرفة والثقافة لديهم واكسابهم الخبرات لمواجهة التغيي ارت

العلميةوالتكنولوجيةالمعاصرة .

ولعلأهميةهذاالمجالتكمنباعتبارهمدخالهاماللجامعةمنحيث :
 تعزيزسمعةالجامعةوتميزهافيمجتمعهاومؤسساتهاألخرى. يساهم في تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها الثالثة (التدريس ،البحث العلمي ،وخدمةالمجتمع).

 -قديساهمفيعمليةادراردخلللجامعةمنخاللأنشطةخدمةالمجتمعوالتعليمالمستمر .
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وقداتفقتهذهالدراسةمعدراسة(حراحشة2009،م)والذياشارإلىأن دورالجامعة

فيخدمةالمجتمع كبيروفعالوجاءبدرجةكبيرة بوزن نسبي(،)%75.4ولكناختلفتنتيجة
هذهالدراسةمعدراسة(العامري2013،م)والتيحصلفيهابعدخدمةالمجتمععلىأقلمتوسط

بوزن نسبي ( ،)%39وكذلك دراسة (عناية2010،م) التي جاء فيها اسهام الجامعة في مجال
خدمةالمجتمعبدرجةمتوسطةوبوزننسبي(،)%60ودراسة(هللو2013،م)والتيدلتعلى
أن دور الجامعة في خدمة المجتمع ضعيف نوعا ما وال يرتقي لمعدل أكثر من (،)%60

واختلفت كذلك مع ما أكدته دراسة ()Mukherjee & Tandon،2011التي كشفت عن أن
الجامعة ال تعتبر نفسها مسؤولة عن قضايا المجتمع ،ودرجة الثقة بين الجامعة والمجتمع
المحليدرجةقليلة .
 .2مجال التدريس والتبادل األكاديمي :فقد حصل على المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره
()%70.2أيبدرجةتقديريةكبيرة.
وتعزوالباحثةهذهالنتيجةالىانعملياتالتشبيكساهمتبشكلكبيرفي :
 عقداتفاقياتتعاون وشراكةمعجامعاتعالميةرائدةبحثيا إلجراءبحوثتعاونية،وتبادلالمعرفةاألكاديميةوالبحثيةعلىالمستوىالعربيوالعالمي.
 تقديم برامج مستحدثة تتناسب مع تغيرات سوق العمل ،وكذلك برامج تلبي احتياجاتالمستفيدينمحلياوعالميا.

 تنظيم حلقات دراسية ومشاريع تعاون لتطوير قدرات ومهارات الكادر األكاديمي وتشجيعتبادلالخبراتوالمعلوماتالعلميةوالتعليمية.
 توسيعاالتصالالمباشروغيرمباشربينالجامعاتعلىالمستوىالمحليوالدولي.واتفقتهذهالدراسةمعدراسة(محمد2014،م)حيثجاءمجالالتعاوناألكاديميالدولي
فيالمرتبةالثانيةبدرجةمرتفعةبمتوسطحسابيقدره(،)%69وكذلكدراسة(عناية2010،م)

والتي أكدت على مدى اسهام واهتمام الجامعة بدرجة كبيرة بوزن نسبي قدره ( )%72.3في
تحقيقأهدافهالمجالالتدريس .
 .3مجال البحث العلمي :فقدحصلعلىالمرتبةالثالثةبوزن نسبيقدره()%69أيبدرجة
تقديريةكبيرة.
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إن اهتمام الجامعةفيالبحثالعلمي وسعيهانحو االرتقاء بهألعلى مستوياتهيعدمن

أهم أولوياتها؛ حيث أن استخدامها لعمليات التشبيك أثرت بدرجة كبيرة نوعا ما في اإلرتقاء

مجال البحث العلمي ،إال أنها لم تصل إلى مستوى جودة وأداء البحث العلمي في الجامعات
الدوليةواإلقليمية،وتعزوالباحثةهذهالنتيجةإلى :
 الوضع السياسي واالقتصادي المتدهور الذي يحد من عملية تمويل البحوث وتطبيقها،ودعمالبحثالعلميبكلجوانبه.

 الحصار الصهيوني والعدوان المتكرر ،الذي يضعف من إمكانية سفر الباحثين إلجراءأبحاثوأنشطةعلمية،والمشاركةفيالمؤتمراتوالندواتالعلميةالدولية.
 ضعف البنية التحتية وقلة بعض التجهيزات العلمية والمختبرات الالزمة إلجراء األبحاثالعلميةوأنشطتها.

 ضعف ما تستخدمه الجامعات من سياسات وتكتيكات علمية عملية خاصة بعملياتالتشبيكالتيتدعمالبحثالعلمي.
وتتفقهذهالدراسةمعدراسةالهمصحيثجاءاهتمامالجامعاتبتشجيعالبحثالعلمي

تبةالثانيةبدرجةكبيرةوبوزن نسبي( ،)%75.8ودراسة))Ubfal & Maffioli, 2011

فيالمر

التيأكدت علىضرورةاالهتمامالكبيربالتعاون البحثيوتقديمالمنحالبحثيةوتشجيعالتعاون

المشترك ،وأنذلكسيعودإيجابيا علىاالقتصادالوطنيوالمجتمع،بينمااختلفتهذهالنتيجة

مع دراسة (إعبيان )2012 ،والتي أكدت بأن درجة قيام الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة

بدورها في دعم البحث العلمي جاءت بدرجة متوسطة وبوزن نسبي كلي ( ،)%64.07واتفقت
كذلكمعدراسة(عناية2010،م)والتيأكدتعلىمدىاسهامواهتمامالجامعةبدرجةمتوسطة
وبوزننسبيقدره()%64.8فيتحقيقاهدافهافيمجالالبحثالعلمي 


كل على حدة:
تحليل ومناقشة نتائج الدراسة المتعلقة بمجاالت االستبانة ٌ
 المجال األول :التدريس والتبادل األكاديمي:
تماستخداماختبار()One Sample T testلمعرفةماإذاكانتمتوسطدرجةاالستجابة

للمبحوثينيساويدرجةالحيادوهي()3أمالوالنتائجموضحةفيالجدولالتالي :
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جدول ( :)5.4اختبار  )T-Test( Tوالتوزيع النسبي للمجال األول
(التدريس والتبادل األكاديمي)

.4

تزيدمنالتبادلالمعرفيوالعلميبينالجامعات


.5

تعقد اتفاقيات تعاون وشراكة مع الجامعات

والمؤسساتالمعنية .

العالميةفيالمجالاألكاديمي .

.6

تعززمشاركةالخبراءالدوليينفيالتدريس .

.7

تعقداتفاقياتتعاون لتبادلالطلبةوالباحثينمع
الجامعاتالعالميةالرائدة .

.8

توفر حوافز مادية ومعنوية تشجع في عملية

.9

تدعمالحراكاألكاديميالدوليلكلمنالطالب

التبادلاألكاديمي .

الباحثينوأعضاءهيئةالتدريس .

و

 .10تنفذ برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في
ضوءالمعاييرالدولية .

 .11تكسب الطلبة المهارات الدولية المتعلقة
باألسواقالعالمية .

 .12تزيدمنالتسويقالدوليلمخرجاتها .
 .13تعقد ندوات علمية وثقافية للطلبة واألكاديميين
بينالجامعاتالمشاركة .

المتوسط

.3

تيسرعمليةجذبواستقطابالطلبةالدوليين .

الوزن النسبي

التدريسوالبحثفيالجامعاتالمحليةوالعالمية .

االنحراف المعياري

تزيدالفرصألعضاءهيئةالتدريسللمشاركةفي

قيمة االختبار

.2

والباحثين .

القيمة االحتمالية ()sig.

.1

تستقطب الجامعة الكفاءات المتميزة من العلماء

الترتيب

م

الفقرات

3.63

%73

0.93

8.9

 0.00

9

3.46

%69

0.88

6.8

17  0.00

2.83

%56.6

1.14

1.9

25  0.55

3.69

%73.8

0.91

9.9

 0.00

5

3.67

%73

1.02

9.7

 0.00

7

3.17

%63.4

1.13

2.0

23  0.04

3.34

%67

1.15

3.9

18  0.00

3.14

%62.8

1.11

1.7

24  0.00

3.31

%66

1.0

3.8

20  0.00

3.30

%65.9

1.0

3.7

21  0.00

3.34

%67

1.0

4.4

18  0.00

3.26

%65.2

0.95

3.6

22  0.00

3.53

%71

0.90

7.7

14  0.00
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 .16تعقد اتفاقيات تعاون وتوأمة مع الجامعات
اإلقليميةوالعالمية .

 .17تنشئبرامجترتقيبسمعةالجامعة 
 .18تتيح المشاركة ألعضاء هيئة التدريس في
أنشطةالتعليمبالجامعاتالرائدة .

 .19تدعم االستفادة العلمية والتكنولوجية من
الجامعاتاألخرى .

 .20تستثمر ما اكتسبت من موارد وطاقات وبرامج
ضمنأنشطتها .

 .21تزيل العوائق (التنظيمية واألكاديمية واإلدارية)
التيتعرقلعملياتالتشبيك .

 .22تشكل قاعدة تدريب لألكاديميين لتزويدهم
بأدواتاالحترافللنجاحفيالعملاألكاديمي .

 .23تطوربرامجهااألكاديميةحسبالمعاييرالدولية
وأسواقالعملالمحليةوالعالمية .

 .24تفتح قنوات اتصال داخلية وخارجية لتمويل
عملياتالتبادلاألكاديمي .

 .25توجهطواقمهاالستحداثدوائرهالتنميةمواردها
الماليةوالبشرية .

المجال

المتوسط

المشروعاتالدولية .

الوزن النسبي

 .15تشجعأعضاءهيئةالتدريسعلىالمشاركةفي

االنحراف المعياري

واألكاديميةللجامعاتالمشاركة .

قيمة االختبار

 .14تضمن شراكتها االستقاللية المالية والتنظيمية

القيمة االحتمالية ()sig.

م

3.49

%70

0.90

7.1

16  0.00

3.71

%74.2

0.96

9.7

 0.00

2

3.66

%72.9

0.97

8.9

 0.00

8

3.85

%77

0.90

12.
3

 0.00

1

3.68

%73.9

0.86

10.
3

 0.00

6

3.70

%74

0.90

10.
2

 0.00

3

3.59

%71.8

0.94

8.2

11  0.00

3.61

%72

0.86

9.2

10  0.00

3.51

%70

1.01

6.6

15  0.00

3.70

%74

0.96

9.6

 0.00

3.56

%70.9

0.94

7.8

13  0.00

3.57

%71

0.90

8.3

12  0.00

3.51

%70.2

*المتوسطالحسابيدالإحصائياعندمستويداللة(  .)   0.05
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9.3  0.70

0.00

الترتيب

الفقرات

3

 ويتضحمنالجدولالسابقبـأنالمتوسـطالحسـابيالنسـبيلجميـعفقـراتالمجـاليسـاوي

))%70.2وهذايـدلعلـىأنالفقـراتقـدحصـلتعلـىموافقـةمـنقبـلأفـرادالعينـةعلـىأسـئلة

ه ــذاالمج ــالبدرج ــةموافق ــة(كبيـ ـرة)،والقيم ــةاالحتمالي ــة()sig.تس ــاوي))0.00أيأنمتوس ــط
درجةاإلجابةللمجالاألول"التدريسوالتبادلاألكاديمي"دالاحصائيا.
وتبين نتائج الجدول ( )5.4أن أعلى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي في هذا المجال
كالتالي:
 -1الفقرةرقم()17التيتنصعلى "تنشأ برامج ترتقي بسمعة الجامعة " قداحتلتالمرتبة
ننسبي(،)%77أيبدرجةموافقة(كبيرة)منقبلأفرادالعينة.
االولىبوز 

وهذايدلعلىمدىحرصالجامعاتالفلسطينيةعلىإفـتـتاحبرامجمنأجلاالرتقاءبسمعة
الجامعة،واستقطابمزيدمنالطلبةفيظلتعددالجامعاتوتنوعبرامجها .
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 اهتمام الجـامعاتبتطويرنوعيـةوجـودةالبـرامجالتيتقدمها،ومـواكبةكلماهوجديدمنالبرامجفيالجامعاتالمتقدمة؛وذلكمنأجلالوصولالىمخرجاتذاتكفاءةعالية .
 ارتباط الجامعـة باحتياجات المجتمع وسوق العمل المتجدد ،فلذلك يتطلب إنشاء برامجحسب هذه االحتياجات ،فال بد من التطوير الدائم والمستمر في البرامج لتحقيق السمعة
الجيدةوبالتالـيزيـادةإقبالالطلبةعلىهذهالبرامج .
والعلمي تـزيد من شهرة
 إنشاء بـرامج ذات مستـوى عالمي مواكبة للتطور التكنولوجي الجامعةمحليـا وعـالميا ممايعطيهامزاياتعززمنسمعتها،فالبدمنعملاستراتيجيـة
تتميزبخطواتوق ارراتإيجابيةنحوابتكارمشاريعوإنشاءبرامجعالمية .
-2

الفقرةرقم()15التيتنصعلى" تشجع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في

المشروعات الدولية " قداحتلتالمرتبةالثانيةبوزن نسبي(،)%74.2ممايدلعلىأن
الفقرةقدحصلتعلىدرجةموافقة(كبيرة)منقبلأفرادالعينة.
 وهذا يدل على اهتمام الجامعة بالتطوير األكاديمي والمهني ألعضاء هيئة التدريس،

وتقويةالعالقاتالعلميةمعجامعاتأخرى(محليةودولية) .
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وتعزوالباحثةذلكإلى :
 سعيالجامعةإلىإبـرازالطاقـاتوالمواردالبشرية،وزيادةالمكانةالعلميةوالبحثيةللجامعة. ايمانالجامعةبأنمشاركةأعضائهافيالمشاريـعالدوليةيسـاهمفياالرتقاء بأدائهـابيـنالجامعـاتالمحليـةوالدوليـة.
 أهميـة المشـاركة في المشاريـع الدوليـة والتي تـزيـد من التطوير والنمو األكاديمي والمهنيألعضاءهيئةالتدريسواكسابهممهاراتومعارفجديدة،وإثراءاإلنتاجالعلميلديهم .

وترىالباحثةأنهناكبعضالمعوقاتفيالوقتالحاليتحولدون خروجأعضاءهيئة
التدريس خارج البالد للمشاركة في األنشطة العلمية والمشاريع البحثية الدولية؛ بسبب ظروف
الحصاروماتعانيهمحافظاتغزةمنتدهورلألوضاعالسياسيةواالجتماعيةواالقتصادية،إال

أن الجامعات استطاعت الحد من هذه المشكلة باستخدام التكنولوجيا الحديثة ،حيث ساهمت
التكنولوجيا الحديثة  بشكل كبير بتسهيل عملية االتصال والتواصل مع العالم الخارجي؛ من
خاللاستخدام(مواقعالتواصلاالجتماعيوشبكاتاإلنتـرنت،واستخدامالبثالمباشـربالصوت

والصورة معا من خالل الفيديـو كونفرنس والسكايـب والفيـس بوك) والعديد من مواقـع ووسائل
التواصـلالتكنولوجيـةالحديثـة .

 -3الفقرة رقم ( )19التي تنص على "تدعم االستفادة العلمية والتكنولوجية من الجامعات

األخرى" قداحتلتالمرتبةالثالثةبوزن نسبي(،)%74ممايدلعلىأنالفقرةقدحصلت
علىدرجةموافقة(كبيرة)منقبلأفرادالعينة.

وتبين النتائج تشجيع الجامعة ألعضاء الهيئة التدريسية وطلبتها على المشاركة في
المشاريعوالبرامجوالمسابقاتالمحليةوالدوليةـباإلضافةالىعقدشراكاتومؤتمراتعلميةمع
جامعاتأخرىمنأجلاالستفادةاألكاديميةمنبرامجهذهالجامعات .
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 اهتمامالجامعةبمشاركة(الطلبةوالهيئةالتدريسية)فيالمؤتمراتوالندواتومسابقاتبراءةاالختراع العلميةالمحليةوالدوليةمنأجلاالستفادةالعلميةوتبادلالخبرات.
وإرسال أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة إلى جامعات
 تشجيع الجامعة للحراك األكاديمي أخرىمنأجلاالستفادةالعلمية.
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تبين النتائج من خالل الجدول ( )5.4أن أدنى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي في هذا
المجال كالتالي:
 -1الفقرةرقم()3التيتنصعلى"تيسر عملية جذب واستقطاب الطلبة الدوليين" قداحتلت
واألخيرة بوزن نسبي ( ،)%56.6مما يدل على أن الفقرة قد
المرتبة الخامسة والعشرون 
حصلتعلىدرجةموافقة(متوسطة)منقبلأف اردالعينة.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى:
 صعوبةقدومالطلبةاألجانبإلىقطاعغزةبسببالوضعالسياسيالمتدهور،والحصاروالعدوانالمتتاليمنقبلاالحتاللاإلسرائيلي .

 قلةالبرامجاألكاديميةفيالجامعاتالفلسطينيةالتيتلبيرغباتالطلبةاألجانب . اختالفالبيئةاألكاديميةفيجامعاتناعنالجامعاتالدولية . قلةالحوافزالماديةوالمعنويةالتيتقدمهاالجامعاتالفلسطينيةللطلبةاألجانب .وترىالباحثةأنهذهالنتيجةتخصالطلبةالدولييناألجانبالقادمينالىغزة،بينماالطلبةفي
الجامعاتالفلسطينيةيميلون إلىالسفروالتعلم خارجالبالد،وكذلكإلىاالنفتاحالعلميعلى
العالمالخارجي،واكتسابلغاتوثقافاتجديدةتنميالمعرفةالعلميةلديهموالتعرفعلىبيئات
جديدة ،وإيجادحلولللمشكالتالتيتعاني منهاالجامعاتالفلسطينيةمنأجلالوصولإلى

التطور المنشود ،ولكن ما يمنع من الحراك األكاديمي الدولي هو الحصار الذي يفرضه
االحتاللالصهيونيعلىقطاعغزة.
 -2الفقرةرقم()8التيتنصعلى" توفر حوافز مادية ومعنوية تشجع في عملية التبادل

األكاديمي " قداحتلتالمرتبةالرابعةوالعشرون قبلاالخيرة بوزن نسبي(،)%62.8مما
يدلعلىأنالفقرةقدحصلتعلىدرجةموافقة(متوسطة)منقبلأفرادالعينة.

وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 قلة وجود ضمانـات ماديـة ومعنويـة تحـافـظ على حقـوق األكاديمي لتشجيعه على عمليةالتبادلاألكاديمي .

 -ماتـعانيهبـالدنـامناحتاللصهيـونيوحصـاريسببإغالقللمعابر.
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ورغممايعانيهالشعبالفلسطينيإالأنهناك تعاطفا من بعضالجامعاتاألجنبية

والعربيةعلىالمستوىالدوليواإلقليمي،تسعىلدعمهبالحوافزالماديةوالمعنويةوالدفاععنما
تعانيجامعاتناوطالبها،ولكناالنقسامالداخليالفلسطينيسببأزمةكبيرةفيمنحجامعات
قطاعغزةفرصة للرقيعلىالمستوىالوطني،حيثإنالحزبيةلهادورفيإضعافالدعم
الماديوتوزيعهبالعدلبينالجامعات .
 -3الفقرةرقم()6التيتنصعلى " تعزز مشاركة الخبراء الدوليين في التدريس" قداحتلت
المرتبة الثالثة والعشرون ماقبل قبل األخيرة  وبوزن نسبي ( ،)%63.4مما يدل على أن

الفقرةقدحصلتعلىدرجةموافقة(متوسطة)منقبلأفرادالعينة.
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى:

 اهتمام وسعي الجامعة نحو استقطاب الخبـراء ذوي القـدرة والكفـاءة العاليـة الذين يمتلكونأساليبوطرق التدريسالحديثةالقائمةعلىالبحثواالستكشاف المتـجـددة لتحقـيـقالتميـز
العلمـي.
 تشجيع الجامعة لالستفادة من ثروة األفكار التي يمتلكها الخبراء الدولي ون من خـاللالمحـاضـرات والنـدوات والمؤتمـرات العلميـة المشتركـة التي تسعـى إلى وضع حلـول فعلية
لالرتقاءبنوعيةوجودةالتعليم بجميعمستوياته.
 مساهمةالخبراءالدوليينبدرجةكبيرةفي تطويرالمهاراتالعلميةوالعمليةلألكاديميينفيالجامعاتالفلسطينية .
 المجال الثاني :البحث العلمي:
تم استخدام اختبار ( )One Sample T-testلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة
للمبحوثينيساويدرجةالحيادوهي()3أمالوالنتائجموضحةفيالجدولالتالي:
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جدول ( :)5.5اختبار )T-Test( Tوالتوزيع النسبي للمجال الثاني (البحث العلمي)

المتوسط

الوزن النسبي

االنحراف المعياري

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ()sig.

الترتيب

3.87

77.4%

1.05

10.9

 0.00

1

3.51

70.2%

1.06

6.31

 0.00

5

3.29

66%

1.01

3.76

14  0.00

3.45

69%

1.00

5.91

 0.00

.5

تمتلكمستودعاللبحوثالعلميةالمحليةوالعالمية  3.36

67%

1.05

4.48

11  0.00

.6

تعقد تحالفات إقليمية ودولية لتحقيق التكامل في

3.27

65.4%

1.06

3.43

15  0.00

.7

تصمممقرراتثقافيةدوليةتؤهلالطلبةعلىالحراك

3.10

62%

1.08

1.26

17  0.20

.8

تتعاون معالمنظماتالدوليةلنقلالمعرفةاألكاديمية

3.22

64.4%

0.96

3.01

16  0.00

.9

تراعيالمعاييرالدوليةفيمناهجهاالبحثية 

3.76

75.2%

0.91

10.9

 0.00

3

3.48

70%

1.19

5.35

 0.00

7

م

المجال

.1

تشترك الجامعة في اتحادات الجامعات العربية

.2
.3
.4

والعالميةالرائدةبحثيا 
تنشئ مراكز للتميز البحثي بالتعاون مع مراكز
البحوثالعربيةوالعالمية 
تخصص موازنة كافية إلجراء البحوث في
الجامعاتالمتقدمة 
تجري أبحاثا ودراسات مهنية مشتركة ترتقي بسمعة
الجامعة 

برامجها 
الدولي 

والبحثية(اليونسكو )...

 .10تمتلك كراسي للبحث العلمي مثل (كرسي اليونسكو
للفضاء )...

 .11تشجع مشاركة أعضاء هيئة التدريس في تحكيم
دوريات(محلية،إقليمية،دولية) .

 .12تؤمنالمتطلباتالبيئةالماديةوالماليةالالزمةإلجراء
األبحاثالعلمية .

9

3.82

76.4%

0.98

11.0

 0.00

3.42

68%

1.05

5.25

10  0.00
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2

المتوسط

الوزن النسبي

االنحراف المعياري

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية ()sig.

الترتيب

م

3.48

70%

0.97

6.52

 0.00

7

3.36

67%

1.02

4.61

11  0.00

3.54

70.8%

0.98

7.26

 0.00

3.33

67%

1.05

3.89

13  0.00

3.51

70.2%

0.99

6.71

 0.00

69%

0.76

7.85

 0.00

المجال

 .13تتبادل البحوث ،والدراسات ،والدوريات العلمية بين
الكلياتالمتناظرة .

 .14تشترك بإصدار الكتب والمراجع العلمية مع
الجامعاتالمشاركة 

 .15تسهلعمليةاإلشرافالمشتركعلىاألبحاثالعلمية
فيالتخصصاتالمتناظرة 

 .16تنشئقاعدةبياناتللجامعاتالمشتركة 
 .17تفتح المجال إلنشاء برامج دراسية مشتركة مع
مؤسساتمحليةودوليةوعالمية .
المجال

 3.45

4

5

*المتوسطالحسابيدالإحصائياعندمستويداللة  .   0.05

بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال يساوي 
))%69وهذايدلعلىأنالفقراتقدحصلتعلىموافقةمنقبلأفرادالعينةعلىأسئلةهذا
المجال بدرجة موافقة (كبيرة) ،والقيمة االحتمالية ( )sig.تساوي ) )0.00أي أن متوسط درجة

اإلجابةللمجالالثاني"البحثالعلمي"دالاحصائيا .
وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هذا المجال
كالتالي:
 -1الفقرةرقم()1التيتنصعلى"تشترك الجامعة في اتحادات الجامعات العربية والعالمية

الرائدة بحثيا"قداحتلتالمرتبةاالولىبوزننسبي(،)%77.4ممايدلعلىأنالفقرةقد
حصلتعلىدرجةموافقة(كبيرة)منقبلأفرادالعينة.

هذا يدل على حرص الجامعات الفلسطينية االشتراك في اتحادات الجامعات العربية
العالمية الرائدة في مجال البحث العلمي.
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وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 اعتبار البحث العلمي واحد من أهم أهداف الجامعة الرئيسية ،فهي بذلك تسعى نحوالوصولإلىالكفـاءةوالتميـزواإلبـداعالعلمـيفيأبحاثهـاومشاريعهـاالعلميـة .
 اتجاه الجامعات نحو تطوير البحث العلمي لتتصل به إلى أعلى مستوى من الكفاءةوالمواصفاتالنوعية .
 مشاركة الجامعة في اتحادات الجامعات العربية العالمية الرائدة في مجال البحث العلميينعكسإيجابياعلىتعزيزالتشبيكوالتعاونالدولي.

 -2الفقرة رقم ( )11التي تنص على "تشجع مشاركة اعضاء هيئة التدريس في تحكيم

ن نسبي(،)%76.4مما
دوريات (محلية ،اقليمية ،دولية)" قداحتلتالمرتبةالثانيةبوز 
يدلعلىأنالفقرةقدحصلتعلىدرجةموافقة(كبيرة)منقبلأفرادالعينة.

هذايدلعلىانالمشاركةفيتحكيمالدورياتيعودبالفائدةعلىكلمناألساتذةوالجامعةمن
خالل:
 تطويرأعضاءهيئةالتدريسمهنياوأكاديمياوتبادلالخبراتوالمعارف. تقويةالعالقاتالعلميةبينأعضاءالجامعةالواحدةوبينالجامعاتاألخرى. تطويرمستوىالرسائلالجامعيةإلىمصافالرسائلالعلميةالعالمية . -3الفقرةرقم()9التيتنصعلى " تراعي المعايير الدولية في مناهجها البحثية" قداحتلت

ن نسبي ( ،)%75.2مما يدل على أن الفقرة قد حصلت على درجة
المرتبة الثانية بوز 

موافقة(كبيرة)منقبلأفرادالعينة.
وهذايدللعلىمراعاة الجامعاتالفلسطينيةالمعاييرالدوليةفيمناهجها،باعتبار المرجعيات
والمعايير العالمية شرطا هاما إلعداد البرامج الجديدة ،أو تطوير الب ارمج القائمة ،والذي يعود
بالفائدةعلىالجامعةوأعضائهاوطالبها،وذلكمنخالل:

 تطوير مستوى المناهج الجامعية والعمل على إيجاد مناهج ترتقي الى مصاف المناهجالعالمية
 -االرتقاءبمستوىأعضاءهيئةالتدريسمهنياوأكاديميا.
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 تنميمستوىالتفكيرواالبداعالعلميلدىالطلبةلمواكبةالتقدمالتكنولوجيوالعلميالهائل. تطبيقمناهجوفقمعاييردوليةيساعدالمجتمععلىالتنميةوحلالمشكالتالتيتواجهه .وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدنى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هذا المجال
كالتالي:
 -1الفقرة رقم ( )7التي تنص على "تصمم مقررات ثقافية دولية تأهل الطلبة على الحراك

الدولي " قداحتلتالمرتبةالسابعةعشرة (األخيرة) بوزن نسبي(،)%62ممايدلعلىأن
الفقرةقدحصلتعلىدرجةموافقة(متوسطة)منقبلأفرادالعينة.

وتعزوالباحثةفيالحصولعلىدرجةمتوسطةفيتصميممقرراتثقافيةدوليةتأهلالطلبة
علىالحراكالدوليإلى :
 قلةالطلبةالدوليينفيالجامعاتالفلسطينيةبسبباالحتاللالصهيونيوالحصار.قلةاالمكانياتالماليةوالماديةالالزمةلتصميممقرراتذاتمعاييردوليةعالمية.

 قلةامتالكبعضأعضاءالجامعاتللمهاراتوالقدراتالالزمةلتدريسمثلهذهالمقر ارت . -2الفقرة رقم ( )8التي تنص على "تتعاون مع المنظمات الدولية لنقل المعرفة االكاديمية

والبحثية "قداحتلتالمرتبةالسادسةعشرة(قبلاألخيرة) بوزن نسبي(،)%64.4ممايدل
علىأنالفقرةقدحصلتعلىدرجةموافقة(متوسطة)منقبلأفرادالعينة.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى:
 ضعفالحضـورالـدوليللجامعـةفيالمحـافلالدوليـةواإلقليميـة. قلةإتاحةفرصالشراكاتالبحثيةوالمشاريعالتطويريةمعالمنظماتالدولية. قلةامتالكها للعضوياتالمختلفةالتيتؤهلهاللمشاركة فيالعديد منالمنظمات واللجانوالشبكاتالدولية.
 ضعـف إمكاناتبعضالعاملينعلىالتشبيكواستثمار فرصالتعاون والمشاركةالبحثيةالمعرفية.
 -3الفقرةرقم()6التيتنصعلى " تعقد تحالفات إقليمية ودولية لتحقيق التكامل في برامجها

" قداحتلتالمرتبةالخامسةعشرة(ماقبلقبلاألخيرة) بوزن نسبي(،)% 65.4ممايدل
علىأنالفقرةقدحصلتعلىدرجةموافقة(متوسطة)منقبلأفرادالعينة.
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وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى :
 قلة امتالك الجامعة للوسائل واألساليب والخبرات الالزمة إلنجاح عمليات التحالفوالتشبيكاإلقليميةوالدولية.
ةالذييعرقلالتحالفاتاإلقليميةوالدولية.

 الوضعالسياسيالراهنفيقطاعغز الوضعاالقتصاديوقلةالمكاناتالماديةالذييؤثرسلباعلىكلالمجاالتالحياتية . المجال الثالث :خدمة المجتمع والتعليم المستمر:
وقد تم استخدام اختبار ( )One Sample T testلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة
االستجابةللمبحوثينيساويدرجةالحيادوهي()3أمالوالنتائجموضحةفيالجدولالتالي :
الجدول ( :)5.6اختبار )T-Test( Tوالتوزيع النسبي المعنوية للمجال الثالث
(خدمة المجتمع والتعليم المستمر)
المتوسط

الوزن النسبي

االنحراف المعياري

قيمة االختبار

.3

تنسقبينمؤسساتالبحثوالمجتمعالمحلي .

3.96

79.2%

0.97

13.0

 0.00

2

.4

تنفذعقودبحثيةمعمؤسساتالمجتمعالمحلي .

3.77

75%

1.04

9.70

 0.00

7

.5

تجذبمؤسساتالمجتمعللمشاركةمعالمؤسسات

3.77

75%

0.43

9.97

 0.00

7

3.83

77%

0.91

11.5

 0.00

4

3.83

77%

0.98

11.8

 0.00

4

3.74

74.9%

0.98

9.94

 0.00

10

3.65

73%

0.95

8.69

 0.00

13

المستوىالمحليوالدولي .

الدوليةلتطويرذاتها .

.6

تفتحالمجاللتقديمخدماتمجتمعيةمشتركة .

.7

تعقدلقاءاتمشتركةمعالمسئولينوصانعيالقرار

.8

تنفذبرامجمجتمعيةتنمويةمحليةمشتركة .


.9

تعقد اتفاقيات في المجاالت (االقتصادية،

المجتمعي .

االجتماعية)....معالمؤسساتالمعنية .
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()sig.

القيمة االحتمالية

.2

تراعيالخصوصيةالثقافيةللمجتمعالفلسطيني .

4.19

83.8%

0.74

21.0

 0.00

1

.1

تشجع الجامعة التحالف مع الجهات المعنية على

الترتيب

3.87

77.4%

0.85

13.4

 0.00

3

م

المجال

 .13توفر إمكانات بحثية وعملية لحل مشكالت
المجتمع .

 .14تستهدفبأنشطتهاالبيئةالثقافيةللمجتمع .
 .15تربط بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات
التنميةالمجتمعية .

 .16تزيد من مواءمة البرامج األكاديمية الجديدة لسوق
العملواالحتياجاتالمجتمعية .
المجال

المتوسط

والبرامجالمشتركة .

الوزن النسبي

 .12تشكل لجان مشتركة لتقييم ومتابعة المشاريع

االنحراف المعياري

المجتمعالمحلي .

قيمة االختبار

 .11تصدرنشراتعلمية تثقيفيةدورية تستهدفتنمية

3.70

74%

1.03

9.75

 0.00

11

3.59

71.8%

0.94

7.58

 0.00

15

3.61

72.2%

0.97

8.46

 0.00

14

3.59

71.8%

0.97

8.03

 0.00

15

3.78

75.9%

0.87

11.7

 0.00

6

3.69

74.2%

0.91

9.93

 0.00

12

3.76

75%

0.91

10.9

 0.00

9

3.77

75.4%

0.74

13.6

 0.00

()sig.

 .10توفرعددمنالمشاريعالتنمويةالممولة .

القيمة االحتمالية

م

الترتيب

المجال

*المتوسطالحسابيدالإحصائياعندمستويداللة  .   0.05

وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي النسبي لجميع فقرات المجال يساوي

والقيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.00لذلك يعتبر مجال  "التعليم المستمر
) )%75.4
والخدمةالمجتمعية"دالإحصائيا عندمستوىداللة( ،)   0.05ممايدلعلىأنمتوسط
درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريا عن درجة الحياد وهي ( )3وهذا يعني أن هناك

موافقةفياإلجابةعلىأسئلةهذاالمجال وهيدرجةكبيرة،وهذايدلعلىاالهتمامالكبيرمن
قبلالجامعةفيمجتمعهاباعتبارخدمةالمجتمعالهدفالثالثمنأهدافهاالرئيسيةالتيتسعى
إلىتحقيقها .
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وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هذا المجال
كالتالي:
 -1الفقرة رقم ( )2التي تنص على " تراعي الخصوصية الثقافية للمجتمع الفلسطيني" قد

احتلت المرتبة االولى بوزن نسبي ( ،)%83.8مما يدل على أن الفقرة قد حصلت على
درجةموافقة(كبيرة)منقبلأفرادالعينة.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى:
 رغبةالجامع ةفيالحفاظعلىحضارةوثقافةالمجتمعمنأجلتنميةمواردمجتمعهابمايحققتطلعاتمجتمعهاوآفاقهالمستقبليةلحلمشكالته .

 ألنفلسفةالجامعةتنبعمنفلسفةالمجتمعوثقافته . تسعى الجامعة من خالل عمليات التشبيك مع الجامعات االخرى في المحافظة علىاستقالليةالمجتمعوخصوصيتهالثقافية .
 سعي الجامعات إلى إيصال قضايا المجتمع ومشاكله إلى العالم الخارجي من أجلالمساعدةعلىتقديممقترحاتعلميةوحلولمناسبة.
 -2الفقرةرقم()3التيتنصعلى"تنسق بين مؤسسات البحث والمجتمع المحلي"قد احتلت
ن نسبي ( ،)%79.2مما يدل على أن الفقرة قد حصلت على درجة
المرتبة الثانية بوز 
موافقة(كبيرة)منقبلأفرادالعينة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 إيمان الجامعة بضرورة وأهمية التنسيق بين مؤسسات البحث والمجتمع المحلي كونهاصاحبةخبرةميدانيةومعرفةبمايحتاجهمجتمعهاالرتباطهاالوثيقبالمجتمع 
 سعي الجامعة إلى تحقيق التشبيك بين مؤسساتها ومراكزها البحثية ومؤسسات المجتمعالمحليعنطريقتسليطالضوءعلىقضاياالمجتمعوتقديمالمقترحاتوالمساعدةفيحل
المشكالتالتيتواجهالمجتمع .
 ساهمتعملياتالتشبيكفياالستفادةمننتائجبحوثالمجتمعاتالخارجيةونقلتجاربهملمجتمعناالمحلي.
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 -3الفقرة رقم ( )1التي تنص على " تشجع الجامعة التحالف مع الجهات المعنية على

ننسبي(،)%77.4ممايدلعلى
المستوى المحلي والـدولي " قداحتلتالمرتبةالثانيةبوز 
أنالفقرةقدحصلتعلىدرجةموافقة(كبيرة)منقبلأفرادالعينة.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى:
 أن من أهم أولويات الجامعة مساعدة المجتمع لحل مشكالته والتوصل إلى مقترحاتإيـجابيةللحدمنالعوائقالتيتواجهالمجتمع.
 سعي الجامعة لزيادة إنتاجية المؤسسات الصناعية والثقافية والتجارية بما يعود علىالمجتمعبالنفعوالتقدم.
 االرتقاءبالمجتمعبمستوياتهالمختلفةومؤسساتهمنأجلالوصولإلىتنميةمستدامة .وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدنى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي في هذا المجال
كالتالي:
 -1الفقرة رقم ( )11التي تنص على "تصدر نشرات علمية تثقيفية دورية تستهدف تنمية

ننسبي(،)%72ممايدلعلىأن
ةواألخيرةبوز 
المجتمع"،قداحتلتالمرتبةالخامسةعشر 
الفقرةقدحصلتعلىدرجةموافقة(كبيرة)منقبلأفرادالعينة.

وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 محدوديةالمراكزالبحثيةالتيتصدرالنشراتالتثقيفيةالتيتستهدفالمجتمعوتنميته. قلةالتمويلالمقدمإلصدارمثلهذهالنشراتواالهتمامبها . قلةاهتمامالمجتمعبقراءةهذهالنشراتواإلقبالعليها. -2الفقرةرقم()13التيتنصعلى"توفر امكانات بحثية وعملية لحل مشكالت المجتمع"قد
الخامسةعشرواألخيرةمكررة بوزن نسبي(،)%72ممايدلعلىأنالفقرة

احتلتالمرتبة
حصلتعلىدرجةموافقة(كبيرة)منقبلأفرادالعينة.
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 االهتمام  المستمر لعمل مشاريع علمية وتطبيقية مرتبطة بمشاكل المجتمع المتجددةوالمتغيرة .
 -ارتباطسياسةدعمالبحثالعلميبمشاكلالمجتمعمنأجلتنشيطهوتحفيزهوحلمشاكله .
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 االهتمام بالخطة االستراتيجية التي تعالج االمكانيات البحثية الخاصة بحل مشكالتالمجتمع.

 -3الفقرةرقم()12التيتنصعلى"تشكل لجان مشتركة لتقييم ومتابعة المشاريع والبرامج

المشتركة" قد احتلت المرتبة الرابعة عشرة  وقبل األخيرة بوزن نسبي ( ،)%72.2مما يدل
علىأنالفقرةقدحصلتعلىدرجةموافقة(كبيرة)منقبلأفرادالعينة.

وهذايدلعلىأنعملياتالتشبيكفيالجامعاتالفلسطينيةساهمتبدرجةكبيرة فيتشكيل
يعوالبرامجالمشتركة .
لجانمشتركةلتقييمومتابعةالمشار 

وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 وجودالثقةالتيتجعلاألعضاءقادرينعلىاتخاذق ارراتمبنيةعلىاحتياجاتالمشروعوالبرامج .
 وجودمعاييرخاصةلتشكيلاللجانوكذلكمعاييرخاصةبعمليةالتقييموالمتابعة . توفردرايةكافيةمنجانبمديريالمشاريعلماهيةعمليةالتقييمومتابعةالمشاريع.

اإلجابة عن السؤال الثاني:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسط استجابات

المبحوثين على مجاالت الدراسة تعزى للعوامل التالية (الجامعة ،المسمى الوظيفي ،سنوات
الخدمة،نوعالكلية،الجامعةالتيتخرجمنها)؟ 
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار  Tفي حالة العينتين المستقلتين لمعرفة

الفروق ذات داللة إحصائية بين متوسط مجموعتين من البيانات ،واختبار تحليل التباين
األحاديلمعرفةالفروقذاتالداللةاإلحصائيةبينثالثمتوسطاتأوأكثر .

 اختبار الفرضية األولى للدراسة :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة
()0.05بينمتوسطدرجةتقديرأفرادالعينةلواقععملياتالتشبيكفيالجامعاتالفلسطينية
بمحافظةغزةتعزىلمتغيرالجامعة(اإلسالمية،األقصى،فلسطين).
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جدول ( :)5.7نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVA testبين متوسط
درجة تقدير أفراد العينة لواقع عمليات التشبيك في الجامعات الفلسطينية بمحافظة
غزة تعزى لمتغير الجامعة

كل المجاالت

Test value

p- value

المتوسط
االسالمية

االقصى

فلسطين

التدريس التبادل األ كاديمي.

 5.7

 0.00

3.64

 3.27

 3.62

البحث العلمي.

 3.6

0.02

 3.59

 3.25

 3.55

خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

 1.2

0.29

 3.82

 3.66

 3.88

كل المجاالت

 3.7

0.02

 3.68

 3.40

 3.68

يوضح الجدول ( )5.7أن القيمة االحتمالية ( )sig.المقابلة الختبار تحليل التباين
األحاديأكبرمنمستويالمعنوية()0.05للمجالالثالث"خدمةالمجتمعوالتعليمالمستمر"أي

انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين تعزى لمتغير الجامعة بالنسبة
للمجالالثالث .
بشكل عام القيمة االحتمالية ( )sig.المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي أصغر من

مستوى المعنوية ( )0.05أي انه توجد فروق في متوسطات (واحد على االقل) بين إجابات
المبحوثينتعزىلمتغيرالجامعة .
وباستخدام اختبار()sheffeلمعرفةالفروق فيمتوسطاتاإلجاباتحيثتبينأنهناك

فرق لصالح الجامعة اإلسالمية على الجامعات األخرى ،حيث أن الجامعة االسالمية جامعة
عامة ،وجامعة األقصى جامعة حكومية ،وجامعة فلسطين جامعة خاصة ،وقد جاءت النتائج

لصالحالجامعةالعامة .
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى:
 تقدمالجامعةاإلسالمية علىالجامعاتاألخرىفيالتصنيفاتالمتنوعةللجامعاتسواء(العربية أو العالمية) والتي تؤكد على جودة البرامج وغ ازرة اإلنتاج العلمي ،فهي بذلك
تسعيدائماإلىتحسينمستوىأدائهاوالوصولإلىالجامعاتالعالمية .
 اختالفوتنوعطرق االتصالوالتواصلالتيتستخدمهاالجامعةاالسالميةمعالجامعاتالدوليةالعربيةواألجنبية .
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 قوة البرامج والمشاريع المشتركة التي تقدمها الجامعة للجهات الخارجية لجذبهم وإكسابثقتهمبها.

 المؤتمرات والندوات التي تشترك بها الجامعة زادت بشكل مباشر من عمليات التشبيكلديها.
 مشاركةالجامعةالخبراءالدوليينواستضافتهالهمساهمفينشراسمهاوزيادةسمعتهابينالجامعات.

 اختبار الفرضية الرئيسية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة
()0.05بين متوسط درجةتقديرأفرادالعينةلواقععملياتالتشبيك فيالجامعاتالفلسطينية
بقطاعغزةتعزىلمتغيرالمسمىالوظيفي.
جدول ( :)5.8نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVA testبين
متوسط درجة تقدير أفراد العينة لواقع عمليات التشبيك في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة
تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

كل المجاالت

Test
value

pvalue

المتوسط
عميد

نائب عميد

رئيس قسم

التدريس التبادل األ كاديمي.

 1.23

 0.29

 3.47

 3.66

 3.44

البحث العلمي.

 0.21

 0.80

 3.42

 3.53

 3.44

خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

 1.95

 0.14

 3.82

 3.95

 3.67

كل المجاالت

 1.06

 0.34

 3.57

 3.71

 3.52

يوضحالجدول()5.8انالقيمةاالحتمالية()sig.المقابلةالختبارتحليلالتبايناألحادي

أكبرمنمستويالمعنوية) (0.05لمجاالتالدراسةأيأنهالتوجدفروق ذاتداللةإحصائية

بينإجاباتالمبحوثينتعزىلمتغيرالمسمىالوظيفي(عميد–نائبعميد–رئيسقسم) .

وهذا يدل على أن المبحوثين على اختالف المسمى الوظيفي لديهم في الجامعة كانت
إجاباتهممتقاربة،وتعزوالباحثةهذهالنتيجةإلى :
 أنالمبحوثينيعملوافيبيئةعملواحدة،ومجتمعواحدتحتنفسالظروفوالضغوطالخارجية ،وعلى اطالع بالخدمات واالنشطة والمشاريع التي ترتبط بها الجامعة مع

الجامعاتاألخرى .
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 أنعملياتالتشبيك ساهمتبشكلكبيرفيإكسابكلمنالعميدونائبالعميدورئيسالقسم الخبرات األكاديمية والعلمية والمهارات الالزمة من أجل الوصول بهم نحو االبداع

والتميز .
 أنالجامعةالتفرق بينالعميدونائبالعميدورئيسالقسمفيإعطاءالفرصبالمشاركةفيالمشاريعوالبرامجالتيتتيحهاعملياتالتشبيكلتطويرأنفسهممهنياوأكاديميامنأجل
الوصولبهمنحوالعالمية .

 اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة
( )0.05بين متوسط درجةتقديرأفرادالعينةلواقععملياتالتشبيك فيالجامعاتالفلسطينية
بقطاعغزةتعزىلمتغيرسنواتالخدمة.
جدول ( :)5.9نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVA testبين
متوسط درجة تقدير أفراد العينة لواقع عمليات التشبيك في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

كل المجاالت

Test
value

pvalue

المتوسط
اقل من10

20-10

 20فأكثر

التدريس التبادل األ كاديمي.

 0.79

 0.45

 3.64

 3.47

 3.45

البحث العلمي.

 0.44

 0.64

 3.58

 3.43

 3.43

خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

 0.19

 0.82

 3.83

 3.78

 3.72

كل المجاالت

 0.47

 0.62

 3.68

 3.56

 3.54

يوضحالجدول()5.9انالقيمةاالحتمالية()sig.المقابلةالختبارتحليلالتبايناألحادي

أكبرمنمستويالمعنوية()0.05لمجاالتالدراسةأيانهالتوجدفروق ذاتداللةإحصائية
بينإجاباتالمبحوثينتعزىلمتغيرسنواتالخدمة .
وهذايدلعلىأنالمبحوثينعلىاختالفسنواتخدمتهمفيالجامعة كانتإجاباتهم

متقاربة وتعزو الباحثة ذلك إلى أن عمليات التشبيك التي تطبقها الجامعات ال تفرق بين
األكاديميحديثالتعيينأواألكاديمياألقدم،فهيتسعىلتطبيقتكافؤالفرصلجميعأعضاء

هيئةالتدريسدوناستثناء،وهذايدلعلىسعيالجامعةإلىشدهممجميعاألفراددوناألخذ
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بعيناإلعتبارلسنواتخدمتهممنأجلإكسابهمالخبراتوالمعرفةالالزمةوتنميةاإلبداعلديهم
والوصلبهمنحوالتنافسالمهنيواألكاديميإليصالالجامعةإلىالمستوىالدوليوالعالمي .

 اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
()0.05بين متوسط درجة تقديرأفرادالعينةلواقععملياتالتشبيك فيالجامعاتالفلسطينية
بقطاعغزةتعزىلمتغيرالكليةالتيدرسبها(علمية-انسانية).
جدول ( :)5.10نتائج اختبار  Tلعينتين مستقلتين ( Independent Sample T

 )Testبين متوسط درجة تقدير أفراد العينة لواقع عمليات التشبيك في الجامعات الفلسطينية
بقطاع غزة تعزى لمتغير الكلية التي درس بها

المتوسط

كل المجاالت

Test value

p- value

التدريس التبادل األ كاديمي.

 2.03

 0.15

 3.61

البحث العلمي.

 1.59

 0.20

 3.47

 3.44

خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

 4.05

 0.05

 3.87

 3.70

كل المجاالت

 4.01

 0.05

 3.65

 3.54

علمية

انسانية
 3.40

يوضحالجدول()5.10انالقيمةاالحتمالية()sig.المقابلةالختبارالعيناتالمستقلة

 Tمساوية لمستوي المعنوية ( )0.05لمجاالت الدراسة أي انه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائيةبينإجاباتالمبحوثينتعزىلمتغيرنوعالكلية .
هذايدلعلىأنالمبحوثينعلىاختالفالكليةالتيينتمون إليهافيالجامعةكانت

إجاباتهممتقاربةوتعزوالباحثةذلك إلىأنالجامعةتتيحفرصةالتشبيكلجميعكلياتهاسواء

كانت كليات إنسانية أو علمية فكل كلية لها برامجها ومشاريعها وطرقها الخاصة بها والتي
تستخدمهافيعمليةالتشبيكلديها .
 اختبار الفرضية الرئيسية الخامسة :ال توجدفروق ذاتداللةاحصائيةعندمستوىداللة
( )0.05بين متوسط درجة تقدير أفراد العينة لواقع عمليات التشبيك في الجامعات
الفلسطينيةبقطاعغزةتعزىلمتغيرالجامعةالتيتخرجمنها.
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جدول ( :)5.11نتائج اختبار  Tلعينتين مستقلتين ( )independent sample t testبين

متوسط درجة تقدير أفراد العينة لواقع عمليات التشبيك في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى
لمتغير الجامعة التي تخرج منها.
كل المجاالت

Test
value

pvalue

المتوسط
محلية/عربية

اجنبية

التدريس التبادل األ كاديمي.

 0.29

 0.58

 3.49

 3.50

البحث العلمي.

 5.25

 0.02

 3.46

 3.51

خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

 1.42

 0.23

 3.72

 3.75

كل المجاالت

 1.90

 0.17

 3.57

 3.57



بشكلعام يوضحالجدول()5.11أنالقيمةاالحتمالية()sig.المقابلةالختبارالعينات

المستقلة  Tأكبر من مستوي المعنوية ( )0.05لمجاالت الدراسة أي أنه ال توجد فروق ذات
داللةإحصائيةبينإجاباتالمبحوثينتعزىلمتغيرالجامعةالتيتخرجمنها.
وهذايدلعلىأنالمبحوثينعلىاختالفالمسمىالوظيفيلديهمفيالجامعةكانت
إجاباتهممتقاربةوتعزوالباحثةهذهالنتيجةإلى:
 مدىاهتمامجامعاتناالفلسطينيةبتطبيقعملياتالتشبيكمعالجامعاتالعربيةواألجنبيةحيثأنلكلجامعةمميزاتخاصةبها.
  سعي الجامعات الفلسطينية الى جمع الخبرات العربية واألجنبية لتكتسب ما يناسبهاويناسبثقافتهالتصلإلىهدفهابدونمصاعب.

لكنبالنسبةللمجالالثاني"البحثالعلمي"يوجدفروق ذاتداللةإحصائيةبينمتوسط
إجاباتالمبحوثينتعزيلمتغيرالجامعةالتيتخرجمنها،حيثجاءلصالحالجامعةاالجنبية

وهذه نتيجة طبيعية ألن أغلب مشاريع التشبيك والتعاون وبرامج الشراكات تكون مع جامعات
أجنبية (أوروبا ،أمريكا ،)... ،وبالتالي ال بد من الدراية باللغة اإلنجليزية والمعرفة المباشرة
بالشركاءاألجانبسواءأكانوا (جامعاتأومراكزبحثيةأوباحثين) ،وبالتاليفنهذاستوفر
بشكلأكبرلدىأعضاءهيئةالتدريسالمتخرجينمنالجامعاتاألجنبية .
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اإلجابة عن السؤال الثالث:
وينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على :ما سبل تحسين عمليات التشبيك في
الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة في ضوء نتائج الدراسة؟ 
ولإلجابةعنهذاالسؤالقامتالباحثةبتوجيههذاالسؤالالمفتوحفينهايةاالستبانةألفراد
عينةالدراسةوقامتبتفحصإجاباتأفرادالعينةوالتعرفعلىآرائهمومقترحاتهم،ثمتمتفريغ
السؤال الثالث من االستبانة والمتعلقة باقتراح سبل تحسين عمليات التشبيك وحصر التك اررات

والنسبةالمئويةلكلمقترح،ويوضحالجدولاآلتيآراءومقترحاتعينةالدراسةحولسبلتحسين
عملياتالتشبيكفيالجامعاتالفلسطينية :
جدول ( :)5.12سبل تحسين واقع عمليات التشبيك في الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة
#

التكرار

المقترح

الوزن
النسبي

الترتيب

المجال األول :التدريس والتبادل األكاديمي
1

عمل توأمة مع جامعات عالمية ،واستقطاب مدرسين من الجامعات

2

عقددوراتوبرامجتدريبيةخاصةبالتشبيكوالتبادلاألكاديمي،وتشجيع

محليةوعالميةإللقاءمحاضرات .

الحراكاألكاديميبينالطلبةوالهيئةالتدريسية .
3

االرتقاءبالمنهاجالجامعيوذلكبتضمينالبعدالدوليومعاييره 


 47

14.14


 10.48  35
 16

 5.24

4

5
 11

المجال الثاني :البحث العلمي
4

تفعيلشبكةألساتذةالجامعاتالمحليةتزيدمناتصالهممعالجامعات
العربيةواألجنبيةالعالميةتختصباهتماماتهمالبحثية .

5

إنشاء صندوق قومي لدعم مجال البحث العلمي والتدريس ،وتطوير

6

ربطاألساتذةذوينفسالتخصصمعامنخاللأنشطةبحثيةأوورش

7

عقداتفاقياتتعاون وشراكةلزيادةالدعمالماليوتطويرالبينيةالتحتية

البنيةالتحتيةالمتعلقةبالبحثالعلمي 

عملأوايامدراسيةذاتعالقة 
المتعلقةبالبحثالعلمي 

55

 15.81  51

2

14.84  49

3

 23



128

16.53

1

 7.21

8

التكرار

#

المقترح
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انشاءبنكمركزيخاصبالبحثالعلمييضمكافةالمؤسساتالبحثية
العلميةوالجامعاتالعالمية 

9

انشاءمستودعلألبحاثالعلميةيضمجامعاتمحليةوعربيةواجنبية 

الوزن
النسبي

الترتيب

 12

 3.90

12

8

 2.60

 14

المجال ثالث :خدمة المجتمع والتعليم المستمر
  10عمل دورات وبرامج مشتركة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي
تستهدففئاتمعينةلهاعالقةبمشكالتمجتمعيةعامة .
  11تعزيز االتصال والتواصل مع المؤسسات االنتاجية لتجهيز الطالب
لسوقالعملوتعزيزقدراته 

 28

9

 8.19
 2.84

7
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وتبين من نتائج الجدول السابق أن:
 أعلى فقرة حاصلة على أعلى التك اررات:
التيتنصعلى"تفعيلشبكةألساتذةالجامعاتالمحليةتزيدمناتصالهممعالجامعات
)تكر ار وتعزوالباحثة
العربية واألجنبيةالعالميةتختصباهتماماتهم البحثية"،حيثبلغت( 55ا
ذلكإلىمدىإدراكالكادراألكاديميفيالجامعاتالفلسطينيةبأهميةالتواصلمعالجامعات
العالميةوالمتقدمةبحثيالالستفادةمنخبراتهمالمتجددة .

وكذلك الفقرة "إنشـاء صندوق قومي لدعم مجال البحث العلمي والتدريس ،وتطوير البنية
التحتية المتعلقة بالبحث العلمي"،حيثبلغت؛()51تك ار اروتعزوالباحثةذلكإلىمدىاهتمام
األكاديميينبمجالالبحثالعلميوسعيهملتطويره،واالرتقاءبجودته .
وترى الباحثة بأنه يمكن تطبيق المقترحات السابقة من خالل وضع خطة استراتيجية
خاصة بعمليات التشبيك تستهدف توفير ميزانيات ودعم مالي لهذه العمليات ،بحيث تضمن

عمليات التبادل واستقطاب الطلبة والمدرسيين ،البرامج الالزمة والدورات التدريبية وتحديد

الجهاتالمستفيدةوتشكيلالفرقواللجانالبحثيةالمميزة .

وتالحظالباحثةمنخاللالنظرإلىإجاباتالمبحوثينعنالسؤالالمفتوحككل،مدى

وعيالجامعاتالفلسطينيةوأعضائهاألهميةعملياتالتشبيكودورهافيالرقيبالجامعةبجميع


وأكاديمياللوصولبالجامعةإلىمستوىالعالمية .
مستوياتهاإداريا 
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ملخص نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إلى التالية:
 .1واقع عمليات التشبيك في الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة جاءت بدرجة كبيرة وبوزن
نسبيقدره(.)%71.53
وأشارت النتائج أيضا إلى أن :
 هناكموافقةمنقبلأفرادالعينةعلىالمجالاألول"التدريس والتبادل األكاديمي"بوزننسبي
( .)%70.2وقدحصلتفيه:
الفقرةرقم()17التيتنصعلى "تنشأ برامج ترتقي بسمعة الجامعة" علىالمرتبةاالولىبوزننسبي(،)%77أيبدرجةموافقة(كبيرة)منقبلأفرادالعينة .

-الفقرةرقم()3التيتنصعلى" تيسر عملية جذب واستقطاب الطلبة الدوليين "على

المرتبةاألخيرةبوزننسبي(،)%56.6أيبدرجةموافقة(متوسطة)منقبلأفرادالعينة .

 هناكموافقةمنقبلأفرادالعينةعلىالمجالالثاني"البحثالعلمي"بوزننسبي(،)%69وقد
حصلتفيه:
 -الفقرةرقم()1التيتنصعلى"تشترك الجامعة في اتحادات الجامعات العربية والعالمية

الرائدة بحثيا"علىالمرتبةاألولىبوزننسبي(،)%77.4أيبدرجةموافقة(كبيرة)منقبل
أفرادالعينة 

 -الفقرةرقم()7التيتنصعلى"تصمم مقررات ثقافية دولية تأهل الطلبة على الحراك

ن نسبي(،)%62أيبدرجةموافقة(متوسطة)منقبل
الدولي " على المرتبةاألخيرةبوز 

أفرادالعينة.

 هناكموافقةمنقبلأفرادالعينةعلىالمجالالثالث"خدمةالمجتمعوالتعليمالمستمر"بوزن
نسبي(،)%75.4وقدحصلتفيه:

 الفقرةرقم()2التيتنصعلى" تراعي الخصوصية الثقافية للمجتمع الفلسطيني"علىالمرتبةاألولىبوزننسبي(،)%83.8أيبدرجةموافقة(كبيرة)منقبلأفرادالعينة .

 -الفقرة رقم ( )11التي تنص على "تصدر نشرات علمية تثقيفية دورية تستهدف تنمية

المجتمع" على المرتبة األخيرة بوزن نسبي ( ،)%72مما يدل على أن الفقرة قد حصلت
علىدرجةموافقة(كبيرة)منقبلأفرادالعينة.
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 .2وجد فورق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين متوسط إجابات المبحوثين
علىمجاالتالدراسةتعزىلمتغيرالجامعة،وذلكفيجميعالمجاالت،ومنخاللمقارنة

المتوسطاتتبينأنالفروق لصالحالجامعةاالسالميةعلىالجامعاتاألخرى،باستثناءما

يتعلقفيالمجالالثالثةحيثالتوجدفروقذاتداللةاحصائيةتعزىلمتغيرالجامعة.

 .3التوجدفورق ذاتداللةإحصائيةعندمستوىداللة()0.05بينمتوسطإجاباتالمبحوثين
علىمجاالتالدراسةتعزىلمتغير(المسمىالوظيفي  ،وسنواتالخدمة ،والكليةالتيدرس

بها).
 .4التوجدفورق ذاتداللةإحصائيةعندمستوىداللة()0.05بينمتوسطإجاباتالمبحوثين
علىمجاالتالدراسةتعزىلمتغيراخرجامعةتخرجمنها،وذلكلجميعالمجاالت،باستثناء
مايتعلقفيالمجالالثانيفقدتبينوجودفروق ذاتداللةاحصائيةتعزىلمتغيرالجامعة
التي تخرج منها ومن خالل مقارنة المتوسطات تبين أن الفروق لصالح خريجي الجامعات

االجنبية.
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توصيات ومقترحات الدراسة
أوالا :توصيات الدراسة:
 أجريتهذهالدراسةبهدفدراسةواقععملياتالتشبيكفيالجامعاتالفلسطينيةبمحافظة
غزةوسبلتحسينه،وفيضوءماتوصلتلهالدراسةالحاليةمننتائجوإجاباتالسؤالالمفتوح،
وباإلفادةمناإلطارالنظريللدراسة،ومراجعةاألدبياتالسابقة،تودالباحثةتقسيمالتوصيات
إلىثالثة محاوروهيمجاالتعملالجامعة(بالتدريسوالتبادلاألكاديمي،بالبحثالعلمي،

بخدمةالمجتمعوالتعليمالمستمر) .

 توصيات تتعلق بالتدريس والتبادل األ كاديمي:
-1

نشر ثقافة التشبيك في الجامعات الفلسطينية من خالل:
 تسهيلوتيسرعمليةجذبواستقطابالطلبةالدوليين. تعزيزمشاركةالخبراءالدوليينفيالتدريس.الباحثينوأعضاءهيئةالتدريس.

 دعمالحراكاألكاديميالدوليلكلمنالطالبو تضمين البعد الدولي في المناهج والبرامج التدريسية والبحثية والخدمية؛ من أجل ضماناإلعداد األفضل لخريجي الجامعات وبما يتناسب مع سوق العمل الدولية  وتأهيلهم

للحراكالدولي .
 إنشاء برامج تدريبيةللتنمية المهنيةواألكاديميةتتضمنالبعدالدوليالعالمي .-2

تطوير البنية التحتية
 استقطابالكفاءاتالمتميزةمنالعلماءوالباحثينللعملداخلالجامعة. توفيرحوافزماديةومعنويةتشجعفيعمليةالتبادلاألكاديمي . اقتراح إنشاء وحدة دولية على مستوى الجامعات تتولى (استقطاب الطالب الدوليين،فتحقنوات االتصال مع األفراد والجامعات والمنظمات األجنبية والمهتمة بالحراكاألكاديمي(  .
 تطوير البنية التحتية من أجهزة وتقنيات وبرامج وشبكات تسهل وتساعد عملياتالمشاركةالمستمرةمعالجامعاتالمتقدمة.
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 انشاء صندوق قومي لدعم وتطوير البنية التحتية لمجال اتدريس والتبادل األكاديميوالبحثالعلمي.

 توصيات تتعلق بالبحث العلمي:
 -1تنمية المهارات البحثية ألعضاء هيئة التدريس:
 االشتراك بعقود اتفاقات تعاون وشراكة مع المنظمات الدولية الخاصة بنقل المعرفةاألكاديمية والبحثية ،وعقد اتفاقيات شراكة وتوأمة مع الجامعات اإلقليمية والدولية

خاصةفيتحقيقالتكاملمعبرامجها .
 حث وتشجيـع إدارة الجامعـات ألعضائها للمشاركة في تحكيم األبحاث والدورياتوالجوائزالعلميةمحلياودوليا.
 االنفتاحعلىالجامعاتاالخرىسواءعلىالمستوىالمحليأوالعالميلالستفادةمنتجاربهموخبراتهمفيمجالالبحثالعلمي .

 االستفادة من خبراتالعلماءاألجانبالدوليين،والعربالمغتربين في الخارج ودعوتهملحضور المؤتمراتاإلقليمية.

 تفعيل شبكة  ألساتذة الجامعات المحلية تزيد من اتصالهم مع الجامعات العربيةواألجنبيةالعالميةتختصبإهتماماتهمالبحثية .
 -2تنمية الموارد المادية والمالية:
 جذبالمؤسساتالدوليةلتمويلالمشاريعالخاصةبالباحثين .والعلمية
 إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات ومستودع خاص بالبحوث األكاديمية باالشتراكمعجامعاتعربيةوأجنبيةرائدةبحثيا .
 التنسيقواالشتراكمعالجامعاتالمتقدمةدولياإلصداركتبومراجععلمية. -االشتراكفي مراكز للتميز تجمع ما بين جامعات الدول العربية.

 توصيات تتعلق بخدمة المجتمع والتعليم المستمر:
-1

تدويل خدمة المجتمع
 المشاركة في ورش عمل ولقاءات مع الجامعات والمؤسسات الدولية بحيث تخدمالمجتمع.
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 -تعزيـز مبـدأ التشـاركية فـي عمـل األبحـاث التطبيقيـة مع مؤسسات القطاع الخاص،

ومتابعـةكافـةم ارحـلالد ارسـةممـايسـاعدعلـىحصـرالبحـثبالمشـاكلوبهـذاتكـون
عمليـةتبنـيالنتـائجأسهلوأفضل.

وشركات مع منظمـات األعمـالالتجاريـةوالتكنولوجيـةالدولية –
 عقداتفاقيات تعاون اعلىسبيل المثالعقداتفاقياتلتقديم هذه المنظمات منحا دراسية للطالب المتميـزين

للدراسةبالداخلأوالخارج ،أو تمويل أحد المشروعـات البحثية بالجامعة ،أو تقدم أجهزة

ووسائط تكنولوجية ،وفي المقابل تتولى الجامعة عقد دورات تدريبية للعاملين بهذه
المنظمات أو إجراء بحوثلحل بعض المشكالت التي تعاني منها هذه المنظمات.

 إنشاء برامج شراكة تربط الباحـث بمؤسسـات القطـاعـات التنموية المختلفـة (اإلنتاجيـةوالصـناعية والزراعيـة وغيرهـا) مثـل :برنامج باحث لكل مؤسسة أو مصنع ،يقوم
بموجبهاالباحـثبـالتعرفعلـىالمشــاكلالحقيقيـةالتـييواجههـاالقطاعويعملعلى
دراستهاوايجادالحلوللها.
 -2التنمية المجتمعية
 إصدارنشراتعلميةتثقيفيةدوريةتستهدفتنميةالمجتمعوحلمشاكله. تشكيل لجان مشتركة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي خاصة في عملالتقييماتالالزمةومتابعةالمشاريعوالبرامجالمشتركة.

 العمـلعلىالمشاركةفيصنـعواتخاذ الق ارراتالتنمويةالتـيمنشأنهاالـتأثيرعلىالسيـاساتوالبـرامجالتنمويةبهدفإحداثتغييرإيجابيفيالمجتمع.
 -توفير خدمات استشارية متخصصة ،ومواد تدريبية ،وتسهيل استخدام التجهيزات

والمواردوالمرافقالمتوافرةفيالجامعاتفيمابينهـاألغـراضالبحـثالعلمـيالمتعددة

والتعاونمعالقطاعاتاإلنتاجيةالمختلفة.

 -إبـرامعقـودالتعليـمالتعاونيوالتدريببينالجامعاتوالقطاعالخاص
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ثانيا :مقترحات الدراسة:
فيضوءنتائجالدراسةوتوصياتها،تقترحالباحثةالقيامبالدراساتالتالية:
 -1إجراء دراسة للتعرف الى واقع عمليات التشبيك ليشمل جامعات فلسطينية أخرى في الضفة
العملعلىمقارنةالنتائجمعنتائجهذهالدراسة.

الغربيةمثلجامعةالنجاحوبيرزيتوالقدسو

 -2إجراءدراسةللتعرفعلىدورعملياتالتشبيكفيرفعالكفاياتلدىأعضاءالجامعات
الفلسطينيةمثال:تحسيننوعيةاألداءاألكاديميوالمهني .
 -3إجراء دراسة مقارنة بين تجارب جامعات فلسطينية وتجارب جامعات متقدمة في عمليات
التشبيك.
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ملحق ()1
االستبانة في صورتها األولية
الجـامعــــــــــة اإلســـــالميــة بغـــزة
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
كــــلـيــــــــــــــــة التـــربــيــــــــــــة
قسـم أصول التربية – اإلدارة التربوية
تحكيم استبانة
حضرة األستاذ-ة الدكتور-ة .............................................../حفظكهللا 
السالمعليكمورحمتهللاوبركاته،أمابعد :
تتشرفالباحثةأنتضعبينيديسيادتكمأداةهذهالدراسة،وهيعبارةعناستبانةلجمع

البياناتالمتعلقةبدراستهاحول":واقع عمليات التشبيك في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة

وسبل تحسينه"

وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصول التربية قسم اإلدارة

التربوية من الجامعة اإلسالمية .ولتحقيق هذا الغرض تم بناء أداة الدراسة المكونة من ( )69فقرة

موزعةعلى()3مجاالت هي مجاالت عمل الجامعة (التدريس ،البحث العلمي ،خدمة المجتمع).

ونظ ار لما تتمتعون به من خبرة في هذا المجال أرجو من سيادتكم االطالع على هذه

االستبانة؛بغرضتحكيمهاوإبداءآرائكمحولالنقاطالتالية :

 تقييممدىانتماءكلفقرةمنفقراتاالستبانةإلىمجالها. وضوحالفقراتوقوةصياغتهامعإجراءالتعديلالالزمفيالمكانالمخصصأمامكلفقرة. حذفأواضافةماترونهمنفقرات. إبداءمالحظاتكمواقتراحاتكمالعامةعلىاالستبانةوتفضلوابقبولفائقاالحتراموالتقدير 

الباحثة  /آالء عوض رجب
E-Mail: alarajab10@gmail.com

 Mobile: 0598376375
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أوالا :البيانات األولية:
 .1الجامعة:

 اإلسالمية 

 األقصى 

 فلسطين 

 .2المسمى الوظيفي:

 مجلسالجامعة 

 رؤساءاألقسام 



 .3سنوات الخدمة:

 أقلمن10سنوات   من10إلىأقلمن20سنة  20 سنةفأكثر 

ثاني ا :مجاالت االستبانة:

الفقرات

م

درجة المناسبة

درجة االنتماء

غير

غير

مناسبة

مناسبة

منتمية

المالحظات

منتمية

أوالا :البحث العلمي :هي اإلجراءاتوالممارساتالتيتستخدمهاالجامعاتفيعملياتالتشبيكفيمجالالبحثالعلمي
1
2

تشترك في اتحادات الجامعات العربية والعالمية
الرائدةبحثيا 
تنشئ مراكز للتميز البحثي بالجامعة بالتعاون مع
مراكزالبحوثالعربيةوالعالمية 
تحرص على زيادة المنح والمهمات العلمية

  3المقدمة لألساتذة والباحثين إلجراء البحوث
والدراساتفيالجامعاتالمتقدمة 
4

تجريأبحاثودراساتعلميةعمليةمشتركةترتقي
بسمعةالجامعةللوصولبهاإلىالعالمية 

  5تفتحالمجالإلنشاءمرصدعلميعالمي 
6
7

تعقد تحالفات إقليمية ودولية لتحقيق التكامل في
البرامجالبحثيةوالدراسيةوالخدمية 
تنضم إلى التحالفات االستراتيجية للجامعات

ومراكزالبحثالعالمية 

تعززالقدراتالبحثيةوالتقنيةللجامعاتمنخالل

  8الشراكات والبعثات والتوأمة مع الجامعات الدولية
والعالمية 

9

تصمم مقررات ثقافية دولية تأهل الطالب على
الحراكالدوليمثل 
تتعاون مع المنظمات الدولية لنقل المعرفة

  10األكاديميةوالبحثية(اليونسكو واليونيسيفوOKF
و )...
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الفقرات

م
 11
 12
 13
 14
 16
 17
 18
 19
 20
 21

درجة المناسبة

درجة االنتماء

غير

غير

مناسبة

تضم البعد الدولي في المناهج الدراسية والبرامج

البحثيةوالخدمية 

تتعاون مراكز البحوث في الجامعات مع مراكز
البحوثالعالميةالمتميزة 
تنفذ تجارب فريدة في كراسي البحث مثل (كرسي
اليونسكوللفضاء )...
تدعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في تحكيم
دوريات(محلية،إقليمية،دولية) 
تسعى لزيادة عدد اإلصدارات العلمية وتحسين
نوعيتها 
تؤمن المتطلبات البيئة المادية والمالية الالزمة
إلجراءاألبحاثالعلمية 
تتبادل البحوث والدراسات والدوريات العلمية بين
الكلياتالمتناظرة 
تتبادل الكتب والمراجع العلمية التي تصدرها
الكليات 
تتبادل الخبرات والمعلومات بين مراكز البحث
العلمي 
تسهل عملية اإلشراف المشترك على األبحاث
العلميةفيالتخصصاتالمتناظرة 

  22تنشئقاعدةبياناتللجامعاتالمشتركة 
 23

تفتح المجال إلنشاء برامج دراسية مشتركة مع
مؤسساتمحليةودوليةوعالمية 

  24تعزيزالدعمالماليالدوليللبحثالعلمي 
فقرات أخرى يمكن اضافتها
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مناسبة

منتمية

منتمية

المالحظات

الفقرات

م

درجة المناسبة

درجة االنتماء

غير

غير

مناسبة

مناسبة

منتمية

المالحظات

منتمية

ثانياُ :التدريس والتبادل األكاديمي :وهو عملياتالتشبيكمنإجراءاتوممارساتتتبعهاالجامعاتفيمجالالتدريس
والتبادلاألكاديمي

  1تستقطبالكفاءاتالمتميزةمنالعلماءوالباحثين 
تزيد الفرص ألعضاء هيئة التدريس للمشاركة في

  2التدريس والبحث في الجامعات المحلية والدولية
والعالمية 

  3تيسرعمليةجذبواستقطابالطالبالدوليين 
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12
 13

تفتح المجال للتبادل المعرفي والعلمي بين
الجامعاتوالمؤسساتالمعنية 

تعزز مشاركة الخبراء الدوليين في التدريس أو

إنشاءاألبحاثالعلمية 

تعقداتفاقياتتعاون وشراكةمعالجامعاتالعالمية
فيالمجالاألكاديمي 
تعقد اتفاقيات تعاون وشراكة لتبادل الطالب
والباحثينمعالجامعاتالعالميةالرائدة 
تنضمإلىالتكتالتاالستراتيجية فيمجالالتعليم
الجامعي 
توفر حوافز مادية ومعنوية تشجع في عملية
التبادلاألكاديمي 
توطد العالقات والروابط األكاديمية بين الجامعات
المشاركة 
تزيد وتدعم الحراك األكاديمي الدولي لكل من
الطالبوالباحثينوأعضاءهيئةالتدريس 
تنشئبرامجودوراتتدريبيةألعضاءهيئةالتدريس
تضمنالبعدالدوليفيها 
تكسبالطالبالمهاراتالدوليةالمتعلقةباألسواق
العالمية 
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الفقرات

م
 14
 15
 16
 17

درجة المناسبة

درجة االنتماء

غير

غير

مناسبة

تقيم ندوات علمية وثقافية للطلبة واألكاديميين

الجامعات 

تمنح االستقاللية للجامعات المشتركة من الناحية
الماليةوالتنظيميةواإلداريةواألكاديمية 
تشجع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في
المشروعاتالدولية 
تفعل اتفاقيات التعاون والتوأمة مع الجامعات
اإلقليميةوالعالميةبمايخدممصلحةالجامعة 

  18تزيدمنالتسويقالدوليلها 
 19

تمكن أعضاء هيئة التدريس من المشاركة في
أنشطةالتعليمبالجامعاتالرائدة 

  20تدعمالتواصلالعلميوالتكنولوجيبينالجامعات 
  21توظفأمثلالمواردوالطاقاتالبشريةوالمادية 
 22
 23
 24
 25
 26

وتعرقل عمليات التشبيك
تزيل العوائق التي تمنع 
مثلالعوائق(التنظيميةواألكاديميةواإلدارية) 

تشكل قاعدة تدريب لألكاديميين لتزويدهم بأدوات

االحترافللنجاحفيالعملاألكاديمي 

تطور وتحسن البرامج األكاديمية بما يتناسب مع

معاييرالدوليةوأسواقالعملالمحليةوالعالمية 

فتح قنوات اتصال داخلية وخارجية لتمويل الكادر

البشري 

توجيه المؤسسات األكاديمية الستحداث دوائر
لتنميةمواردهاالماليةوالبشرية 
فقرات أخرى يمكن اضافتها
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مناسبة

منتمية

منتمية

المالحظات

الفقرات

م

درجة المناسبة

درجة االنتماء

غير

غير

مناسبة

مناسبة

منتمية

المالحظات

منتمية

اءاتوالممارساتالتيتدلعلىالتشبيكفيالجامعاتفيمجال

ثالث ا :خدمة المجتمع والتعليم المستمر :هي اإلجر

خدمةالمجتمع
1
2

تشجع التعاون والتكامل مع المؤسسات والهيئات
والروابطواالتحاداتالمحليةوالدولية 
تكسبالطالبالمهاراتالدوليةالمتعلقةباألسواق
المحليةوالدولية 

  3تراعيالخص وصيةالثقافيةللمجتمعالفلسطيني 
  4تنسقبينمؤسساتالبحثوالمجتمعالمحلي 
  5تنجزعقودبحثيةمعمؤسساتالمجتمعالمحلي 
6

تجذبمؤسساتالمجتمعللمشاركةمعالمؤسسات
الدوليةلتطويرذاتها 

  7تفتحالمجاللتقديمخدماتمجتمعيةمشتركة 
8

تعقدلقاءاتمشتركةمعالمسئولينوصانعيالقرار
المجتمعي 

  9تعدوتنفذبرامجمجتمعيةتنمويةمحليةمشتركة 
 10

تعقد عدد من الشراكات واالتفاقيات في المجاالت
(االقتصادية،االجتماعية )....

  11توفرعددمنالمشاريعالتنمويةالممولة 
 12
تصدرنشراتعلميةتثقيفيةتنمويةدورية 

 13
 14

تعمل لجان مشتركة لتقييم ومتابعة المشاريع

والبرامجالمشتركة 

توفر إمكانات بحثية وعملية لحل مشكالت

المجتمع 

  15تحميالبيئةوثقافةالمجتمعوتطويرها 
  16تنشئأنشطةوبرامجترتقيبسمعةالجامعة 
 17

تربط بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات
التنميةالمجتمعية 
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الفقرات

م
 18
 19

درجة المناسبة

درجة االنتماء

غير

غير

مناسبة

مناسبة

منتمية

المالحظات

منتمية

تزيد من مواءمة في البرامج األكاديمية الجديدة

لسوقالعمل 

تعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات الصناعية
واإلنتاجية 
فقرات أخرى يمكن اضافتها









ثالث ا :سؤال مفتوح:
منوجهةنظركومنخاللخبراتك؛ماسبلتحسينالتشبيكفيالجامعاتالفلسطينية؟ 
 -1فيمجالالبحثالعلمي:

 ......................................................................................

 -2فيمجالالتدريسوالتبادلاألكاديمي:
 ......................................................................................
 -3فيمجالخدمةالمجتمعوالتعليمالمستمر:
 ......................................................................................

شاكرين تعاونكم معنا
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ملحق (:)2
قائمة بأسماء المحكمين
التخصص

مكان العمل

م

االسم

.1

أ.د.محمودأبودف 

أصولتربية 

الجامعةاإلسالمية 

.2

أ.د.فؤادالعاجز 

أصولتربية 

الجامعةاإلسالمية 

.3

أ.د.صالحالناقة 

مناهجوطرقتدريس 

الجامعةاإلسالمية 

.4

أ.د.عبدالمعطياألغا 

مناهجوطرقتدريس 

الجامعةاإلسالمية 

.5

أ.د.عطاحسندرويش 

مناهجوطرقتدريس 

جامعةاألزهر 

.6

أ.د.يوسفبحر 

تجارة–ادارةأعمال 

الجامعةاإلسالمية 

.7

د.حمدانالصوفي 

أصولتربية 

الجامعةاإلسالمية 

.8

د.ليناصبيح 

أصولتربية 

جامعةاالقصى 

.9

دمنورنجم 

أصولتربية 

الجامعةاإلسالمية 

.10

دايادالدجني 

أصولتربية 

الجامعةاإلسالمية 

.11

دعاطفاألغا 

علمنفس 

الجامعةاإلسالمية 

.12

د.وسامعاشور 

العالقاتالخارجية 

الجامعةاإلسالمية 

.13

د.رائدالحجار 

أصولتربية 

جامعةاألقصى 

.14

د.أحمدأبوالخير 

أصولتربية 

جامعةالقدسالمفتوحة 

.15

د.أمينشبير 

خدمةاجتماعية 

الجامعةاإلسالمية 

.16

د.ياسرالشرفا 

تجارة–ادارةأعمال 

الجامعةاإلسالمية 

.17

د.وليدشبير 

خدمةاجتماعية 

الجامعةاإلسالمية 

 158

ملحق (:)3
االستبانة في صورتها النهائية
الجـامعــــــــــة اإلســـــالميــة بغـــزة

The Islamic University of Gaza

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

Deanship of Research and Graduate Studies

كــــلـيــــــــــــــــة التـــربــيــــــــــــة

Faculty of Commerce

قسـم أصول التربية – اإلدارة التربوية

Master of Business & Administration

الموضوع  /تعبئة استبانة
حضرة األستاذ الدكتور  __________________ /حفظكهللا 
السالمعليكمورحمتهللاوبركاته ،
تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية بعنوان" :واقع عمليات التشبيك في الجامعات الفلسطينية
بمحافظات غزة وسبل تحسينه" ،ولتحقيق هذا الغرض تم بناء أداة الدراسة المكونة من ()59
فقرة موزعة على ( )3مجاالت هي مجاالت عمل الجامعة (التدريس والتبادل األكاديمي ،البحث
العلمي ،خدمة المجتمع والتعليم المستمر).
 لذاأرجوالتكرمباإلجابةعلىجميعالفقراتالواردةتحتمجاالتاالستبانةموضوعية
ودقة،وذلكبوضعاشارة()xأمامالخانةالمناسبةمنوجهةنظرك.
علم ا بأن إجابتكم ستعامل بسرية تامة ،ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

وتفضلبقبولفائقاالحتراموالتقدير 
الباحثة:آالءعوضرجب 

          


 159

أوالا :البيانات األولية:
 .1الجامعة:

 اإلسالمية 

 األقصى 

 فلسطين 

 .2المسمى الوظيفي:

 عميد 

 نائبعميد 

 رئيسقسم 

 .3سنوات الخدمة:

 أقلمن10سنوات   من10إلىأقلمن20سنة  20 سنةفأكثر 

 .4الكلية

 علمية 

 إنسانية 



 .5أخر جامعة تخرجت منها

 محليةعربية 

 أجنبية 



---------------------------------------------------ثانيا :فقرات االستبانة:
درجة الموافقة
م

كبيرة

الفقرات

جدا 

كبيرة  متوسطة  قليلة 

قليلة
جدا 

أوالا :التدريس والتبادل األكاديمي :وهو عمليات التشبيك من إجراءات وممارسات تتبعها الجامعات في مجال
التدريسوالتبادلاألكاديمي
  1تستقطبالجامعةالكفاءاتالمتميزةمنالعلماءوالباحثين 
2

تزيدالفرصألعضاءهيئةالتدريسللمشاركةفيالتدريس

والبحثفيالجامعاتالمحليةوالعالمية 

  3تيسرعمليةجذبواستقطابالطلبةالدوليين 
4
5

تزيد من التبادل المعرفي والعلمي بين الجامعات

والمؤسساتالمعنية 

تعقد اتفاقيات تعاون وشراكة مع الجامعات العالمية في
المجالاألكاديمي 

  6تعززمشاركةالخبراءالدوليينفيالتدريس 
7
8

تعقداتفاقياتتعاونلتبادلالطلبةوالباحثينمعالجامعات
العالميةالرائدة 

توفر حوافز مادية ومعنوية تشجع في عملية التبادل

األكاديمي 
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درجة الموافقة
م

9
 10

كبيرة

الفقرات

جدا 

تدعمالحراكاألكاديميالدوليلكلمنالطالبوالباحثين
وأعضاءهيئةالتدريس 
تنفذ برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في ضوء
المعاييرالدولية 

  11تكسبالطلبةالمهاراتالدوليةالمتعلقةباألسواقالعالمية 
  12تزيدمنالتسويقالدوليلمخرجاتها 
 13
 14
 15
 16

تعقد ندوات علمية وثقافية للطلبة واألكاديميين بين

الجامعاتالمشاركة 

تضمن شراكتها االستقاللية المالية والتنظيمية واألكاديمية

للجامعاتالمشاركة 

تشجع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في

المشروعاتالدولية 

تعقد اتفاقيات تعاون وتوأمة مع الجامعات اإلقليمية
والعالمية 

  17تنشئبرامجترتقيبسمعةالجامعة 
 18

تتيح المشاركة ألعضاء هيئة التدريس في أنشطة التعليم

بالجامعاتالرائدة 

  19تدعماالستفادةالعلميةوالتكنولوجيةمنالجامعاتاألخرى 
 20
 21
 22
 23
 24

تستثمر ما اكتسبت من موارد وطاقات وبرامج ضمن

أنشطتها 

تزيلالعوائق(التنظيميةواألكاديميةواإلدارية)التيتعرقل

عملياتالتشبيك 

تشكلقاعدةتدريبلألكاديميينلتزويدهمبأدواتاالحتراف
للنجاحفيالعملاألكاديمي 

تطور برامجها األكاديمية حسب المعايير الدولية وأسواق

العملالمحليةوالعالمية 

تفتح قنوات اتصال داخلية وخارجية لتمويل عمليات

التبادلاألكاديمي 
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كبيرة  متوسطة  قليلة 

قليلة
جدا 

درجة الموافقة
م

 25

كبيرة

الفقرات

جدا 

كبيرة  متوسطة  قليلة 

قليلة
جدا 

توجه طواقمها الستحداث دوائرها لتنمية مواردها المالية
والبشرية 

ثاني ا :البحث العلمي :هي اإلجراءاتوالممارساتالتيتستخدمهاالجامعاتفيعملياتالتشبيكفيمجالالبحث

العلمي
1
2
3
4

تشترك الجامعة في اتحادات الجامعات العربية والعالمية

الرائدةبحثيا 

تنشئ مراكز للتميز البحثي بالتعا ون مع مراكز البحوث
العربيةوالعالمية 
تخصص موازنة كافية إلجراء البحوث في الجامعات
المتقدمة 
تجري أبحاثا ودراسات مهنية مشتركة ترتقي بسمعة
الجامعة 

  5تمتلكمستودعاللبحوثالعلميةالمحليةوالعالمية 
  6تعقدتحالفاتإقليميةودوليةلتحقيقالتكاملفيبرامجها 
7
8

تصمم مقررات ثقافية دولية تؤهل الطلبة على الحراك

الدولي 

تتعاون مع المنظمات الدولية لنقل المعرفة األكاديمية
والبحثية(اليونسكو )...

  9تراعيالمعاييرالدوليةفيمناهجهاالبحثية 
 10
 11
 12
 13

تمتلككراسيللبحثالعلميمثل(كرسياليونسكوللفضاء

 )...

تشجع مشاركة أعضاء هيئة التدريس في تحكيم دوريات

(محلية،إقليمية،دولية) 

تؤمن المتطلبات البيئة المادية والمالية الالزمة إلجراء

األبحاثالعلمية 

تتبادل البحوث والدراسات والدوريات العلمية بين الكليات
المتناظرة 

 162

درجة الموافقة
م

 14
 15

كبيرة

الفقرات

جدا 

كبيرة  متوسطة  قليلة 

قليلة
جدا 

تشترك بإصدار الكتب والمراجع العلمية مع الجامعات
المشاركة 
تسهلعمليةاإلشرافالمشتركعلىاألبحاثالعلميةفي
التخصصاتالمتناظرة 

  16تنشئقاعدةبياناتللجامعاتالمشتركة 
 17

تفتح المجال إلنشاء برامج دراسية مشتركة مع مؤسسات
محليةودوليةوعالمية 

اءاتوالممارساتالتيتدلعلىالتشبيكفيالجامعاتفي

ثالثا :خدمة المجتمع والتعليم المستمر :هي اإلجر

مجالخدمةالمجتمع
1

تشجعالجامعةالتحالفمعالجهاتالمعنيةعلىالمستوى
المحليوالدولي 

  2تراعيالخصوصيةالثقافيةللمجتمعالفلسطيني 
  3تنسقبينمؤسساتالبحثوالمجتمعالمحلي 
  4تنفذعقودبحثيةمعمؤسساتالمجتمعالمحلي 
5

تجذبمؤسساتالمجتمعللمشاركةمعالمؤسساتالدولية
لتطويرذاتها 

  6تفتحالمجاللتقديمخدماتمجتمعيةمشتركة 
7

تعقد لقاءات مشتركة مع المسئولين وصانعي القرار
المجتمعي 

  8تنفذبرامجمجتمعيةتنمويةمحليةمشتركة 
9

تعقداتفاقياتفيالمجاالت(االقتصادية،االجتماعية)....
معالمؤسساتالمعنية 

  10توفرعددمنالمشاريعالتنمويةالممولة 
 11
 12

تصدرنشراتعلميةتثقيفيةدوريةتستهدفتنميةالمجتمع
المحلي 
تشكل لجان مشتركة لتقييم ومتابعة المشاريع والبرامج
المشتركة 
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درجة الموافقة
م

كبيرة

الفقرات

جدا 

كبيرة  متوسطة  قليلة 

قليلة
جدا 

  13توفرإمكاناتبحثيةوعمليةلحلمشكالتالمجتمع 
  14تستهدفبأنشطتهاالبيئةالثقافيةللمجتمع 
 15
 16

تربط بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات التنمية
المجتمعية 
تزيد من مواءمة البرامج األكاديمية الجديدة لسوق العمل
واالحتياجاتالمجتمعية 

ثالثا :سؤال مفتوح:
منوجهةنظركومنخاللخبراتك؛ماسبلتحسينالتشبيكفيالجامعاتالفلسطينية؟ 
 -1فيمجالالبحثالعلمي:
.............................................................................................
 .............................................................................................

 -2فيمجالالتدريسوالتبادلاألكاديمي:
.............................................................................................
 .............................................................................................

 -3فيمجالخدمةالمجتمعوالتعليمالمستمر:
.............................................................................................
 .............................................................................................
شاكرين تعاونكم معنا
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ملحق (:)4
خطابات تسهيل المهمة
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