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  دراسةملخص ال
 

ـعـتـالةـدراسـت الـدفـه واقـإرف عـلى الـيـلـمـع فـشبيـتـات الـك الـعـامـجـي بـينيـطـسـلـفـات غـظـافـمحـة زة،ـة
ات.ـعـامـجـكفيالـشبيـتـاتالـيـنعملـيـحسـتـللـعسبـوضو

.لتحقيقأهدافالدراسةيـلـليـحـيالتـوصفـجالـهـنـخدامالمـماستـتة:ـدراسـج الـهـمن

اسـتة:ـدراسـأداة ال االسـتـم كـانـبـتـخدام للـيـسـيـأداةرئـة وقـدراسـة اشـة، )ـلـمـتـد على فق58ت مـ( وزعةـرة
مـعليـتـمعوالـتـجـمـةالـدمـمي،خـلـعـحثالـبـي،الـمـاديـكادلاألـبـتـسوالـدريـتـ:)الوهيتثالثةمـجـاالعلى

ر(.ـمـتـمسـال

اتـعـامـجـامفيالـسـقاءاألـمورؤسـهـوابـداءونـمـعـعالـيـمـنجـةمـدراسـمعالـتـونمجـكـ:تةـدراسـمع الـتـمج
الـينيـطـلسـفـال )اإلـالثـثـة األـيـالمـسة فـصـقة، والـيـسطـلـى، عـالـبـن( )ـددهـغ مب189م وتا وثـحـ( استـ، ردادـم
بـانـبـاست(172) أي )ـنسبـة، مج91ة من الـمـتـ%( وتـدراسـع تـة، البيـحليـم باستـانـل بـخـات جـامـرنـدام

 ة.ـدراسـاتالـانـيـةبـالجـعـ(لمSPSSي)ـائـوباإلحصـاسـالح

 ة:ـاليـج التـائـلى النتإة ـدراسـت الـوصلـوت

نسبيواقع .1 وبوزن كبيرة بدرجة جاءت غزة بمحافظة الفلسطينية الجامعات في التشبيك عمليات
 %(.71.53قدره)

المستمر)لالمجالالثالثفيالدراسةمجالـصـح .2 علىالمرتبةاألولى(خدمةالمجتمعوالتعليم
سوالتبادل،وقدحصلالمجالاألول)التدري%(أيبدرجةتقديريةكبيرة75.4بوزننسبيقدره)

بينماحصل%(أيبدرجةتقديريةكبيرة،70.2)بوزننسبيقدرهانيةاألكاديمي(علىالمرتبةالث
)(البحثالعلمي)المجالالثانيمجال بوزننسبيقدره %(أيبدرجة69علىالمرتبةاألخيرة

 .كبيرةتقديرية

 ات:ـوصيـم التـرض أهـعـة تـثـاحـالبن ـإة، فـدراسـها الـلت إليـوصـالتي ت جـائـاءا على النتـوبن

 .نـييـدولـالوالباحثيناءـمـلـزةمنالعـيـمـاءاتالمتـفـكـةللـعـامـابالجـطـقـاست .1

االـض .2 بـمـتـهرورة اتـقـعـام الـيـاقـفـود والـتـات الـراكـشـعاون مع الـظـمنـة لنـيـدولـمات المعـقـة ةـرفـل
 ة.ـيـحثـةوالبـيـمـاديـاألك

 ة.ـيـبـنـجأةوـيـربـاتعـعـامـراكمعجـتـاالشـبا ـيـحثـدةبـرائاتـانـيـدةبـاعـاءقـشـنإ .3

ةأوـيـاعــنــةأوالصـاجيـتـواءاإلنـفـةسـلـتـخــاتالمـاعـطـقــاتالـؤسسـمـنبـيــثـاحـبـطالـربـجتـرامـاءبـشـنإ .4
 رهـا.ـيـةوغـيـزراعـال
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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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 : تعالى هللا قال
 

  َُعَملَُكْم َوَرُسولُه ُ    َواْلُمْؤِمنُونَ َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاه
 [105]التوبة: 

 صدق هللا العظيم
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  ْاإِلهَدْاءُ 
 الحيا رسمت من لتكونإلى بطوالته األيام سجلت من إلى أوجاعها وجنته على ة

عنوانالعزوالفخارإلىسنديفيالحياةأبيالحاني
 إلىشمعتيفيهذهالحياةإلىالتياحترقتمنأجلأنتنيردربيإلىالتيتؤثر

علىنفسهامنأجلىإلىمنأمسكتبيديلتعلمنيأولحرففيحياتيإلىالتي
هللافيأرضهأميالحنونأدامكهللاعلىرأسي.إلىجنةتوفيقيبدعائها

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

األسيرالمحرر/محمدقاسم.واإلرادةزوجي
 هللا خيرة إخوتيإلى الحياة هذه في قوتي منهم أستمد من إلى أرضه في

)حلمي*محمد*ابراهيم(
 إلىمنالتحلوالحياةإالبهمإلىينابيعالحبالصافيوالبسماتالصادقةأخواتي

*دعاء()آية
 الحياةإلىنظرإليهمأنسىأوجاعألرقيقةواألناملالناعمةإلىمنااالبتسامةإلى

الحي كبديأبنائيأملهذه إلىفلذة إلىمنهمجزءمنحياتيبلحياتيكلها اة
األعزاء)عبود*جنى(

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

 .إلىمنمهدليالطريقأمامي...أساتذتيالكرام
 ديقاتيوأحبابيإلىكلص
 .إلىروحالنبيينوالصديقينوالشهداءوالصالحين

 إليهم جميعاً .. أهدي هذا الجهد المتواضع
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 وتقديرٌ شكٌر 
ِلَديه َوأَۡن أَۡعَمَل  :قالتعالى ِ أَۡوِزۡعنِٓي أَۡن أَۡشُكَر نِۡعَمتََك ٱلهتِٓي أَۡنعَۡمَت َعلَيه َوَعلَٰى َوٰ َوقَاَل َرب 

ِلٗحا تَرۡ  ِلِحينَ َضٰىهُ َوأَۡدِخۡلنِي ِبَرۡحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك َصٰ 19] النمل:[  ٱلصهٰ

منتهاه الحمد يبلغ حتى كثيرا  حمدا  هلل للبشرية،الحمد معلم خير أرسل الذي هلل الحمد
لميعلم،ليخرجهامنظلماتالجهلإلىنورالعلم الحمدهللالذيعلمبالقلمعلماإلنسانما

محمدبنعبدهللاصلىهللاعليهوسلمإنوأفضلالشاكرينالسالمعلىسيدالذاكرينوالصالةو
 هلل كله فالشكرالقلميبحثعنألفاظالشكرفيجدهاتقفخجولةأمامأصحابالفضلوالعرفان

.دربيوكتبلهذهالدراسةأنترىالنور لي ويسر وأعانني وفقني الذي فهو ،خرا وآ أوال 

مو إلى جامالشكر العلماء ونبراس العلم نارة أفتخر التي الجامعةيلإنتماءباالعتي ها
التيلموالشكرإلىعمادةااإلسالمية فيتطويرناوالتيتسعىلفتحجهدا تأل لدراساتالعليا

آفاقالعلموالطموحأمامنا.

حقيق الحلم وجعل الصعاب لنا ذلل لمن اوالشكر األساتذة بالشكرة وأخص ألفاضل
باإلشرافعلىدراستي،ألستاذالدكتور/عليانعبدهللاالحولي،الذيتفضلمشكورا لواالمتنان

على صبره وجميل بتوجيهاته غمرني والذي الكثير علمه وبحر وقته من أعطاني والذي
الوجود.أنتوجتدراستيفيعالمأخطائي،إلى

لمن:كماوأتقدمبالتقديروالعرفانإلىعضويالمناقشة؛ك

حفظههللامحمودأبودفالفاضل/المتمييزالدكتوراألستاذ

حفظههللاعاهدمرتجىالدكتورالفاضل/

جاهدةلألخذبمالحظاتهمالقبولهمامناقشةهذهالدراسة،فإنهللاأكرمنيبهما،وسأسعى
لي.الغايمألصداهالعالمبأسرهلمنقاسمنيمعاناةالدراسةزوجيشكرا .ةالقيم

هللابصحةوعافية.التقديرلتاجرأسيوالدَياألعزيزينأدامهماوأتقدمبخالصالشكرو

هذاالعملخرجإفيوساهمبالنصيحة،إلىأسدىو أعانني من لكل أيضا  بالشكر أتقدم كما
.المتواضعليضيفقطرةإلىبحرالعلم
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 ولل األ ـالفص
 ةـار العام للدراسـاإلط

 ة:ـالمقدم
كـبي مـوجة العـالي التعـليم التـغيـشـهد مـن السـرة ظهــرات نتيـجة المـعلومـاــريعة ثـورة تور

بيك،وتـكنـولوجـيااالتـصـاالتالـحديثـة،ممـاأدىإلـىضـرورةاسـتخدامالجـامعـاتلعمـليـاتالتشـ
أفـاقـا  لـها أضـافـت تعـليـميـةالتـي قضـايا تتـبني شبـكة تكـوين علـى قدرتـها تـعـظيم نحـو جـديـدة

أواالقـليميأوالـدولي.جـامـعيةوبـحـثيـةجـديـدةسـواءعـلىالمسـتـوىالمـحـلي

مـظـاهـر فـي تـمـثلـت والـتـي كـبير، بشـكل العـولـمة بتـداعـيات الجـامـعي التـعليم تـأثـر وقـد
وتـبـرز الخــارجـي، الـعالـم دول عـلى االنـفـتاح إلـى الـحـالـية عـزلـته مـن يـخـرج جـعـلـته عـديـدة

علـىالتـعلـيمالجـامـعيفـيازديـادالحـراكاألكـاديـمـيوالـمـهـنيفـيمـظـاهـروتداعـياتالعـولـمة
الـجامـعـاتبـينالـطلبـةواألسـاتـذةوالبـاحثـين،فـيمـخـتـلـفأقـطـارالـعـالـم،وتـصديـرالـعـديـدمـن

لـميةأودوراتتـدريـبـيـةالـبـرامـجوالـمـناهـجالـتعـلـيميةالتيتـساعدفـيالـحصـولعلىشهـاداتعـ
أو المـرئـية سـواء الـحديثـة التـكنـولـوجـيا بـفـضـل وذلك الـعـمل، سـوق مـع تتـماشـى مـتـقدمـة
عـدد تـزايد الـذكـية، واألجـهزة االنـتـرنـت وثـورة االتـصـال مـجال في الـتـقـدم وكـذلك المـسمـوعة،

الـموتـنـامـيالتـعـاونالـدولـيبينالـجـامـعـاتفـيالـعالـم)اإليـسيـكو،روابـطالـتعـليمالـعـاليفـيالـعـ
(.197-196م،ص2008

والـدولية، المـحليـة المنـافسـة منها: متــزايـدة جديـدة تـحديـات تـواجه الجـامعات وأصبـحت
تعق التحديـات وتـزداد والمتغيـرة، المتنوعـة العمـل سـوق متطـلبات الطبيـعةوضغـوط بسـبب يـدا 

عـما نسبيـا  وفـقأسسمختـلفة تحتـاجللعمـل وبسـببأنها العـالي، للتعـليـم والقطـاعية القـانونيـة
(.23م،ص Arouet،2009داألمـرصعـوبة)يهـومتـاحلمـؤسسـاتالقطـاعالخـاص،فهـذايـز

تدويـلوالـتـحولمـنإطـارإقـليـمـيضـيـقإلـىوقــدأخــذتالجــامـعـاتبـفــلـسفةالـتــشبيـكوالـ
إطـارعـالـميأوسع،مـماتـطـلبمـعهتـغيـرا جـوهـريـا فـيفـلـسـفةورسـالـةالـجـامـعـاتبمايـتـفـقمع

(.237م،ص2007تـطـويـرالـجـامـعـاتوتـقـدمهـافـيمـجـالالـتشـبـيـكبينالـجـامـعـات)نصر،

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

لتـق وسـيـلة الـتـشبـيك يـعتـبـر وكـما مـنوتـداولـها، ذلك ويـتـحـقـق األداء، وتـعـزيـز الـمـؤسسـات ـويـة
ـزمـةلتـبـادلالـمـعـلـومـاتوالـخـبـرات؛مـنخـاللاالجـتـمـاعـاتخـاللتـطويـرالـطـرقواألدواتالال
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وتـطـويـر خـاللدعـم وكـذلكمـن الشبـكةفيإطـارهيـكلـيتـها، التيتنـظـمها واللـقـاءاتالـدوريـة
 (.1م،ص2015األطـرالـتـنـسـيقـيـةاألخـرى)الغول،

بينالـمـشـتــركوالـعـمـلالـسـائـدةللـعـالقـاتتـطـورإالهـيمـالـتـشـبـيـكاوعـمـلـيـات
مـنأخـرىومـجـمـوعـاتاألفــرادمــنمـجـمـوعـةأوالـمـؤسـسـاتمـنمـجـمـوعـةأومـؤسـسـتـيـن

.مـشـتـركعــامهــدفلـتـحــقــيــقمـشــتـركمـوضــوععـلـىمـعــا تـعـمــلجـمـاعـيــةمـظـلـةتـوفـيـرخـالل

 وإمـكانـات وأنـشطـة منبـرامـج تحـويـه البـدمـنتـطويـرمـا الجـامعـيـة ولتـحديثالمـؤسسـة

 سـائـل،وهـذاالتـطويـريتـطـلبخبـراتومـاديـة،وكـذلكتـطويـراالستـراتـيجيـاتوالو بـشريـة وطـاقـات

(.13م،ص2010غـا،غـاواأل،وخبـراتأجـنبيـةخـارجيـة)األمحـليـةداخـليـة

 عمـليـات تـجارب فيوتتـعدد إلىالـتشبيـك فبالنـظر العـالمي المـستـوى عـلى الجـامـعات
ـشبيـكمنخـاللبـرامـجالتـوأمـةالعـالميـةالـدولالغـربيـةمثـالالصيـنبـدأتتـجربتـهافيمجـالالت

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

ب نانجـنق مـركـز )–إنشـاء الصـينيـةNanjing-Hopkings Centerهوبـكن للـدراسـات )
(.3م،ص2010األمــريكـية)مسـاعـدة،

وفـرلهـامصـادرمـاليـة ممـا وكـذلكتجـربـةالـدمـجبينالعـديـدمنالجـامعـاتفيفـرنسـا
فـاعليـ أكثـر وتنـظيميـة إداريـة بنيـة لهـا ووفـر أكبـر. بشـريـة الجـامـعةوقـدرات تـجربـة وكـذلك ة،

البـرامجبينالـرقـميـةفيفـرنسـاالتيوفـرتتبـادلالخـبـراتوالمـعـارفوالشـراكـةفيالعـديـدمـن
(.2م،ص2017العـديـدمـنالجـامـعـات)الجـمــال،

(جـامعـة17كـاتمع)شـرا تقـيـمنـدونـيسيـانـجـدمـثال الجـامـعةالسـويسـريـةاأللمـانـيـةأوفـي
(شـركـةمـنتـشـرةفيجـميـعأنـحـاءأوروبـاالتيوضـعـتالجـامـعةبيـنالجـامعـاتاألكثـر250و)

تـخصيـص تـم فـقـد أوروبـيـة اتـصـاالت مـع بـما نجـاحـا  الجـودة عـالـي تـعـليـم لتـقديـم الجـامـعة
(.mastersdegree.com-tp://www.besthtيـتـماشـىمـعالـمعـايـيـرالـدوليـة)

(الـذييـدفـعHorizon 2020)2020وهـنـاكالمـشـاريـعاألوروبـيـةمثـلمشـروعهورايـزن
تـعــزز والتـي العـلمـي والـبحـث الـبنيـوي التـنظـيـم مـجـاالت فـي الجـامـعـات بيـن التـشبيـك نـحـو

ألوروبـيـةوالـعـربـيـةبـشـكلعـام،وبيـنالجـامعـاتاألوروبـيـةوالجـامعـاتالـتـعاونبـيـنالـجـامـعـاتا
(.1م،صHorizon 2020،2014المحـليـةبـشـكلخـاص.)دليـل
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ومـنالتـجـاربالعـربيـةفـيمجـالالـتـعاونالـدولـي،المـركـزالليـبـيالبـريـطـانـيالـذييعـد
مالـخـدمـاتذاتالعـالقـةبمـجـالالـدراسـةبالممـلكـةالمـتـحـدة،وتـوفـيـرالـقـبـولمـركـزا خـدمـيـا يـقـد

والـنـدوات المـؤتـمـرات إعـداد فـي اإلسهـام إلى إضـافـة الـبـريـطـانيـة، الـجـامـعـات في الـدراسـي
والـخدمي التـعـلـيميـة المـؤسسـات في الـتـدريبيـة والـدورات العـلمـية )مسـاعـدة، لـيبيـا في م،2010ـة

(.3ص

الجـامعـةاإلسـالميـةمنعـقـداتـفـاقـيـاتتـعـاونتومـنالتـجـاربالـفـلسطـينيـةفقـداستـطـاع
 مـع العشراتوشـراكـة وجـامعـةالاتجـامعـمن األلـمـانيـة، هـومـبـولت جـامـعـة مثـل: عـالـميـة،

وجا اإلسبـانيـة، وجـامعـةغـرنـاطـة الصحـيـة العـلـوم وجـامعـة الـرومـانـيـة هـاريـت سبيـرو معـة
تـ فـي التـجاريـة االتـفـاقـيـاسـطـنبـول هـذه وتهـدف التـعـاوناتركيـا. لمـستقبـل إطـار وضـع إلى

 اإلسـالمـيـة الجـامـعة بين والـثـقـافـي والتـكـنـولـوجـي العـالمـيالعـلـمـي مـوقـعال)ـةوالجـامـعـات
م(.2018ـاتالخـارجيـةللجـامعـةاإلسـالمـيـة،ـلعـالقلاإللكتروني

فـهي المـجتـمـع فـي ومـؤثـرة فـعـالـة مـشـاركـة الـفـلسـطـينيـة الـجـامـعـات مـشـاركـة ولـضمـان
الـفـاعـلفيالـمجـتـمعداخـلهوخـارجـهوزيـادةقـدرت ـهـاعـلىالـتـأثـيـرتـسعىإلىإثـبـاتحـضـورهـا

أوصـىالـدجـنـي) وقـد وثـقـافـتـه، فـلسـفـتـه تـعـزيـزالجـامـعـة2011اإليـجـابـيفي ضـرورة عـلى م(
فيحمـايـةوتـطـويـرالـبيئـةالـمـحيـطـةوتـعـزيـزالتـنـميـةالـمـستـدامـةوتـفـعيـلبـرامـجتـبـادلالـخـبـراء

جـامـعاتالخـارجـيـة.والـمـدرسـيـنمـعال

الـمـؤتـمـرالـدولـيللـتـعـليـمالـعـالـيفي م(2013وأقـامـتالجـامـعـةاإلسـالمـيـةفيغـزةعـام)
الـوطـن جـامـعـات بين الـتـشبيـك تـفعـيـل بـضـرورة أوصـت الـمـؤتـمـر اختـتـام وفي الـعربي الـوطن

الـعـربـي.

)وبـالـنـظـرإلىبـعـضالـدر الـفـرا م(والتيتوصـلتإلىأنمـعوقـات2002اسـاتكـدراسـة
الـبحـثالـعـلمـيفيالـجـامـعـاتالـفـلسـطـينيـةتتـركـزفيعـدةأسـبـابتتـعـلـقبـالممـارسـاتاإلداريـة

 على الـجـامـعـات انـفـتـاح عـدم في وتتـمـثـل والعـالـمالللـجـامـعـات الـمـحليـة لـدعممـؤسسـات ـيـة
( الـعـظيـم وعـبـد ريـان دراسـة تـوصـلـت بينـما الـعـلـمـيـة، الـتـعليـم2009األبـحـاث وفـاء لـعـدم م(

بـمـتطلـبـاتالـتنمـيـةالـمجـتـمعـيـةالـشـامـلـة،وابـتـعـادالتـعـليـمالـجـامـعـيعـنفيالجزائرالـجـامـعـي
الـعـالـم الـمـنـافـسـة دراسـةسـبـاق وأشـارت فـيـه، الـجودة مـسـتـوى وضـعـف المـعـرفـة، إلنـتـاج ـيـة

م(إلىضـروريتـفعـيـلالـتـحـالـفـاتاالستـراتـيـجـيـةمعالـجـامـعـاتومـراكـزالبـحـث2012الـصـالـح)
ـةواإلداريـةوالتـقـنـيـة،وكـذلكالـعـالمـيـةلتـحسيـنقـدراتالـجـامـعـاتالـسـعـوديـةاألكـاديـمـيـةوالـبـحثـي
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م(إلىتـأثـيـرالـشـراكـةالمـجتـمعـيـةوالتـشبيـكالمـؤسسـيفـيتـطـويـر2013أكـدتدراسـةرضـوان)
م(2015،كماوتوصلـتدراسةاآلغا)ةالـنـاشـئـةبـدرجـةكـبيـرالمصريةاألداءالبـحثـيللـجـامـعـات

 مهما  دورا  هناك الـشراكـةللبأن آفـاق تعزيـز في المفتـوحـة المعرفـة ومنصات العلمي حث
.الصـناعيـةالمستقبليـةفيفلسطيـن–األكـاديمية

م(لـكـلمـنالـجـامـعـةاإلسـالمـيـة2010ومـنخـاللاالطـالعإلىتـقـريـرالـتـقـييـمالـذاتـي)
ـطوالـتـطويـرللـجـامـعـاتكـلأجـرتـهعـمـادةالـتـخـطـيوجـامـعـةاألقـصـىوجـامـعـةفـلـسـطـيـن،الـذي

حـد حـيـثةعلى األكـاديـمـي والـتـبـادل الـتـشبيـك مـجـال فـي الـقـصـور بـعض هـنـاك أن تـبين ،
سـيـاسـات وجـود عـدم ومـنـها؛ الـكـبـيـر االهـتـمـام تـسـتـدعي التي الـنـقـاط من الـكـثـيـر طـرحـت

حـةللـجـامـعـةوربـطـهـابـالـعـالـمالـخـارجـي،مـحـدوديـةدعـمأنـشـطـةالـبـحـثالـعـلـمـيمنقـبـلواضـ
الـخـارجـيـاعلالـقـطـاعالـخـاصوا ،لـم الـخـارجـيـة الـمـشـاركـة الـتـدريـسومـحـدوديـة هـيـئـة ألعـضـاء

ـثفيالـجـامـعـاتالـخـارجـيـة،وكـذلكمـحـدوديـةالـمـشـاركـةوالـخـبـراءالـدولـيـيـنفيالـتـدريـسوالـبـح
ـفيالـمـشـاريـعالـبـحـثيـةالـممـولـةخـارجـيـا .

أثـبـت هـنـا العمليةالـعـلـمـيجهودالتمن مـنـظـبالخاصةالـحـديـثة الـتـعـلـيـمـتـطـويـر ومـة
الـ تالـعـالـي االستراتي التخطيط على المؤسسيـعـتـمد األداء لتطوير والدقيق المنظم تيجي

للجامعاتوضورةتطويرهالمستوىالداخليوالخارجيعـمـلـيـاتالتشبيكعلىاللجامعاتأهمية
.ومنهناالجامعاتوتنميتهاعلىالمستوىالعالميوالدوليالستدامةوتنميتهابمايعودبالفائدة

الـتـشبيـكفـيالجـامـعـاتالفلسطـينيـةفـيقـطـاعغـزة،واقـتـراحجاءتفـكـرةدراســةواقـععـمـلـيـاـت
سبـللـتـحـسـيـنـها.

 لة الـدراسـة:كمـش
يـعـدمـوضـوعالـتـشبيـكمـوضـوعـا فـيغـايـةالـجديـةفـيزمـنالـعـولـمـةوثـورةالـمـعـلومـات،

أهـمـيـة لـه بـمـجـمـوعـة حـيـث الرتـبـاطـه األداءخـاصـة جـودة رأسـهـا عـلى مـهـمـة قـضـايـا
ونـظـرا  التـنـافسـيـة. وقـدراتـهـا الـمـؤسسـة، بنـجـاح تتـعـلق التي الـقـضـايـا من وغـيـرها الـمـؤسسـي،
لـحـداثـةمـوضـوعالبـحـث،فـإنـهيـعـتـبـرمحـلدراسـةمنقـبـلاإلدارييـنواالقـتـصـادييـنوالـبـاحـثيـن

لإلثـراءفيكـلمـرحـلـةمـن،ممـاجـعـلالبـحـثقـابـال فـهـمـهوتـطـبيـقـهنـوعا مـالتـعـقـدهوصـعـوبـة
يـزال مـا والـذي الـحـديثـة اإلداريـة المـفـاهـيـم من الـتـشبيـك مـفـهـوم ألن ونـظـرا  تـطـوره، مـراحـل

اصمـحـدودا ،ويـحـتـاجإلىمـزيـدمنالـبـحوثوالـدراسـاتتـطـبيـقـهعلىالـمـستـوييـنالـعـاموالـخـ
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للـتـعـرفعلىأثـرهونـتـائـجـهعلىجـمـيـعاألطـرافذاتالـعـالقـةفيالـعمـلالـمـؤسـسـي،ولـنـدرة
 الـدراسـاتالتـيتـطـرقـتإلىعـمـلـيـاتالـتـشبيـكفيالـجـامـعـات.

تولدت الـدراسومنها تـحـمـشـكلة في واقــديــة عـمـلـيـــد الـتـشبيـع الـجـات في ـاتــامـعــك
بمـحـنيـيـالـفـلسـطـ وبالـتظافــة تـحسـينـه، وسـبـل غـزة يـمـــات مـشـكـكـالي صـيـاغـة منلـن الـدراسـة ة

الـتـالـيـة:الـتسـاؤالتخـالل

الـفـلـ -1 الـجـامـعـات في الـتـشبيـك عـمـلـيـات واقـع نـظـرما وجـهـة من غـزة بـمـحـافظـات سـطـينيـة
 الـجـاـمعـات؟ادارات

(بيـنمـتـوسـطـاتα≤0.05هـلتـوجـدفـروقذاتداللـةإحـصـائـيـةعـنـدمـسـتـوىداللـة) -2
الـفـلسـ الـجـامـعـات في الـتـشبيـك عـمـلـيـات لـواقـع الـدراسـة عـيـنـة أفــراد تــقــديــر طـينيـةدرجــات

بـمـحـافـظـاتغـزةتـعـزىلمـتـغـيـرات)الـجـامـعـة،الـمـسـمـىالـوظـيـفـي،سـنـواتالـخـدمـة،الـكـلـيـة،
 (؟آخـرجـامـعـةتـمتـخـرجمـنهـا

3-  المـا لســبــل بـمـحـافـظـاتالمقترحة الـفـلسـطينيـة الـجـامـعـات فـي التـشبيـك عــمـلـيـات تــحــسـيـن
؟فيضوءنتائجالدراسةزةغـ

 فـروض الدراسـة:
1- ( داللة مستـوى عنـد إحـصائـيـة داللـة ذات فـروق تـوجـد متـوسطـاتα≤0.05ال بيـن )

درجـاتتـقديـرأفـرادالعـينـةلـواقـععمـلـيـاتالتشـبيـكفـيالجـامـعـاتالـفـلسطـينيـةبمـحـافـظـات
 اإلسـالميـة(.–فـلـسـطيـن–عـة)األقـصىغـزةتـعـزىلمـتـغـيـرالجـامـ

2- ( داللـة مستـوى عنـد إحـصـائيـة داللـة ذات فـروق تـوجـد متـوسـطـاتα≤0.05ال بين )
درجـاتتـقـديـرأفـرادالـعـينـةلـواقـععمـلـيـاتالـتـشبيـكفـيالـجـامـعـاتالـفـلسـطـينيـةبـمـحافـظـات

 مجـلـسالجـامـعة(.–قـسـم)رئـيـسـرالمــسـمـىالــوظــيـفــيغـزةتـعــزىلـمـتـغـيـ

3-  داللـة مستـوى عنـد إحـصـائيـة داللـة ذات فـروق تـوجـد متـوسطـاتα≤0.05)ال بيـن )
درجـاتتـقـديـرأفـرادالعـينـةلـواقـععـمـلـيــاتالتـشبيـكفـيالـجـامعـاتالـفـلسـطـينيـةبمـحـافـظـات

20سـنة،20مـنأقـل-10سنـوات،مـن10ةتـعـزىلـمتـغيـرسنـواتالخــدمـة)أقـلمـنغـز
 سنـةفـأكثـر(.
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4- ( داللة مستـوى عنـد إحـصـائيـة داللـة ذات فـروق تـوجـد متـوسطـاتα≤0.05ال بيـن )
اتالـفـلسـطـينيـةبـمحـافـظـاتدرجـاتتقـديرأفـرادالعـينـةلـواقـععـمـلـيـاتالـتـشبيـكفـيالـجـامعـ

 غـزةتـعـزىلـمتغيـرالـكليـةالتـيدرسبـها)علميـة،إنسانـيـة(.

5- ( داللـة مستـوى عـند إحـصـائـيـة داللـة ذات فـروق تـوجـد متـوسـطـاتα≤0.05ال بيـن )
تالـفـلـسـطـينيـةبـمحـافـظـاتدرجـاتتقـديـرأفـرادالعـينـةلـواقـععـمـلـيـاتالتـشبيـكفيالجـامـعـا

 غـزةتـعـزىلـمـتغيــرآخـرجـامعـةتـمتـخرجمنـها)محـليـةعربيـة،اجـنبيـة(.

 أهـداف الدراسـة:
تـهـدفالدراسـةالحـاليـةإلى:

ةالجـامـعـاتالـفـلسـطـينيـةبـمحـافـظـاتغـزةلعـمـلـيـاتالتـشبيـكمنوجـهـواقعتـحـديـددرجـة -1
 نـظـرإداراتالجـامـعـات.

الكـشـفعـنداللـةالفـروقبـيـنمتـوسـطـاتتـقـديـراتأفـرادعـينـةالـدراسـةلـدرجـةممـارسـة -2
)الـجـامـعـة، لمـتـغـيـرات تـعـزى التـشبيـك لعــملـيـات غـزة بمـحـافـظـات الـفـلسطـينيـة الـجـامـعـات

ال سنـوات الـوظيـفـي، التـخرجالمـسمـى تـم جـامعة آخـر بـهـا، درس التـي الـكـليـة خـدمـة،
منـها(.

اقـتــراحسـبـللتـحسـيـنعـمـلـيـاتالتـشبيــكفـيالجــامـعـاتالفـلسـطـينيـةبـمحـافـظـاتغـزة. -3

 أهــميــة الــدراســة:

اصـةفيبالـدراسـةوالـبحـث،وخـيـعـدمـوضـوعالـتـشبيـكمنالمـوضـوعـاتالـمهمـةالـجـديـرة
ي التي الفتـرة لألوضـاععيشهاهـذه وتـدهـور للمـعـابـر، وإغـالق حصـار من غـزة قطـاع

فلذلكتكتسبهذهالدراسةاالقتـصـاديـة،فـكـلذلكأثـرسـلبـا علـىأداءالجـامعـاتالـفـلسطـينيـة،
هميتهامنخاللمايلي:أ

1-  على موضوعا  منقدرتعالج واقع دراسة في يتمثل األهمية الجامعات،التشبيك في
 وذلكلزيادةكفاءتهاالعلميةوالعملية،والوصولبهاإلىأداءمتميزعالميا .

 توفرالدراسةالحاليةدليال علميا لتحسينعملياتالتشبيكلدىالجامعات. -2

النوعمنالدراساتممايزيدمنافتقارالبيئةالفلسطينيةالسيماالجامعاتإلىهذاالنوع -3
ءتها.مشكالتها،ورفعكفاوحلقدرتهاعلىمواجهة

ويمكنأنيستفيدمنهذهالدراسة:
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والعـامـلإ -1 الجــامـعــات، الـتـدريـس،ودارات هـيئـة وأعـضـاء الـخارجيـة، الـعـالقـات في ن
الـمعن والـطلبـة أدائـهـميوالـبـاحـثيـن تـطـويـر فـي والـعلـميـة،وتيـن الـبـحثـيـة آفـاقـهـم ـوسيـع

الـجـامعـات قبـل من ظـروفـهـم تـحسيـن بـغـيـة الـدراسـة بـنتـائـج األخـذ خـالل من وذلك
 ووزارةالـتـربـيـةوالـتـعليـمالـعـالـي.

لـمجت -2 فـياجـراءدراسـاتمـشـابهـة منهـا ـمعـاتالـبـاحـثـونوالـمهتـمـونمنخـاللاإلفـادة
 جـديـدةومتـغيـراتجـديـدة.

 حـدود الـدراسـة:

 تحــددمـجــالالـدراسـةبـالـحـدودالـتــاليـة:

الجـامعـات - في التـشبيـك عمـليـات واقـع تـحـديـد على الـدراسـة اقـتـصـرت الـمـوضـوع: حــد
مجـاالالفـلسـطينيـةضمـن خـدمـة)التـدريـسوالتـبـادلاألكـاديـمـتثالثة البـحـثالعـلمـي، ي،

 المـجتـمعوالتـعليـمالمـستـمر(،واقـتـراحسبـللتـحسيـنعمـليـاتالتـشبيـك.

 غـزة.اتهـذهالـدراسـةعلىإداراتالجـامعـاتالفـلسـطينيـةبمحـافظتالحــدالبـشـري:اقـتـصر -

الفـلسطـ - الجـامعـات على الـدراسـة طبقـت المـؤسسـي: الحــد األقصـى،)جـامعةالتاليةينيـة
 الـجـامـعةاإلسـالميـة،وجـامعـةفـلسـطـيـن(.

 .فـلـسطـيـن–غـزة المـكاني:طـبـقـتالـدراسـةبـمحـافـظـات الحـد -

 .2017/2018الحـدالـزمـنـي:طـبـقـتهـذهالدراسـةفـيالـفـصـلالـدراسـيالـثـانـيللعام -

 مصطـلـحـات الـدراسـة:

ـتـخـدمـتالبـاحثـةفـيهـذهالـدراسةالمـصطلـحـاتالتـاليـة:اس

 التـشبـيـك: عـمليـات 

إطـارفيوتـعبئتـهـاوالمـاديـةالبـشريـةالجهـودوتنسيـقةتــشــاركيـعـالقـاتإقـامـةـيوه
الـعملووالمـعلـومـاتالخبـراتتبـادلتسهـلوإجـراءاتسيـاسـاتإلىللتــوصــلتعـاونـي

احتفاظمـععليـهـا،ومتـفقمشتـركـةفأهـدالتـحقيـقالمـواردودمـجالقـدراتلتـعبئـةالمشتـرك
،الـقـومـي،المـحـلـي)الـمستـوىعلىتتـمقـدلعمـليـةاوهـذهاستـقالليتـهـا،علىمنظمـةكـل

 (1صم،2017)الجـمـال،.(العالـمـي،دولـيالـ
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 ـتـشـبيـك فـي الجـامعـات الـفـلـسطينيـة بمحـافظـات غـزة إجـرائيـاا واقـع عـمليـات ال: 

اإل مـجـموعـة الفلـسهـي الجـامعـات تـطبـقهـا التـي والمـمـارسـات بـمحـافـظـاتجــراءات طـيـنيـة
 وبيـغــزة بينهـا الجـامعـاتن خـالل مـن إاألخـرى تـشـاركيـةاتفاقياتقـامـة وعالقـات تـعاون

العـلمـي،ت البـحث األكـاديـمي، والتـبادل )التـدريـس الثـالثـة الجـامعـة عمـل مـجاالت ـخص
سـو المسـتـمـر( والـتـعـلـيـم المـجـتــمع خـدمـة أو مـحـلـيـة جامـعـات كانـت دوليـة،إاء أو قلـيمـيـة

لـذلك.ـاحثـةوالـتييـمـكـنقـيـاسـهامـنخـاللأداةالـدراسـةالتـيأعدتـهاالب

  :الجامعات الفلسطينية

تـضـممـااليـقـلعـنثـالثكـلـيـاتجـامـعـيـة،وتـقـدمبرامـجتـعـليـميـةتـنتـهيمـؤسـسـاتهـي
بـمنـحدرجـةالـبـكالـوريـوس،وكـذلكتـقـدمبـرامـجللـدراسـاتالـعـلياتـنـتـهـيبـمنـحدرجـةالـدبـلوم

ا أو بــمنحالـعـالـي تـنـتـهـي تـعـلـيـمـيـة بـرامـج تـقـدم أن لـهـا ويـجـوز الـدكـتـوراه، أو لـمـاجـسـتـيـر
(.8م،ص2018شـهادةالـدبلـوموفـقأنـظـمـةالـدبـلـوم)قانونالتعليمالعالي،

 محافظات غزة: 

 وتبلـغمساحتـها جـزءمنالسـهلالساحلـيلدولـةفلسطيـن، (كيلومتـر365)ت ـعرفبأنـها
قسمتالسلطةالفلسطينيـةقطـاعغـزةإداريـا إلىخمـسمحـافظاتهي:محـافظةوقد،مربـع

رفـح محـافظة يـونـس، خـان محـافظة الوسطـى، محـافظة الشمالغـزة، ومحافظة )وزارة،
(.14م،ص1997التخطيطوالتعاونالدوليالفلسطينية،







 

 

 

















 

 يـانـل الثــالفص
 ري ــظـار النـاإلط
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 ور األول ــالمح
 كـشبيـالت

 تمهيد:
االتصاالت ونظم المعلومات ثورة انتشار تقدم ومع الكبيرة، العالمية التحديات ظل في
الحديثةأصبحالعالممتشابكا بمايحتويهمنمنظماتومؤسساتيعيشعصرا تختلفمعاييره

ته،فانتشرتبهعملياتالتشبيكفيمختلفصورهاوأشكالهاوسماتهعنكلالعصورالتيسبق
تسعى التي العالي؛ التعليم مؤسسات وخاصة التعليمية المؤسسات دور تعاظم إلى أدى مما
دائما نحوالنهوضبالمجتمعاتلتكونأكثرتقدما واتصاال بالعالمالخارجي،فكانالبدلهامن

 عالقات وإقامة اتصال شبكات مختلفإنشاء مع للتعامل واإلقليمي المحلي المستوى على
لتحقيقاألهداف مؤسساتإالمخططلها.حيثاالستراتيجيةاألطراف؛ التشبيكبين نعملية

جديدةنحوإبرازقدرةالشبكةفيالتأثيرمنأجلتبنيالقضاياالعلميةا التعليمالعاليتفتحآفاق
المستدامةلها.فيالمجتمعبالنهوضبالرؤيةالتنموية

وتسعىمؤسساتالتعليمالعاليإلىالبحثالدائموالمستمرعناستراتيجياتفعالةتمكنها
والعشرين، الحادي القرن في المعاصر العالمي مجتمعنا في المتسارعة التغيرات مواكبة من

حال مواجهتها التقليدية الجامعات على لزاما  أصبح التي التحديات أبرز من يلي:ولعل ما يا 
اتساعنطاقوانتشارتطبيقاتاألدواتالتكنولوجيةالمتطورة،زيادةمعدالتاالعتماديةالمتبادلة

( الدول بين األفراد وانتقال حراك معدالت زيادة العالم، اقتصاديات Biddleبين م،2002،
(.9ص

اس العالي التعليم مؤسسات في التشبيك عمليات وسرعة وتيرة زيادة واسعةوتمثل تجابة
في المنافسة حدة زيادة ذلك: في بما الحالي واقعنا في المتغيرة واألوضاع للظروف نتيجة
اقتصادناالعولميالمعاصر،وزيادةرغبةالجامعاتفيانتاجخريجينمؤهلينلاللتحاقبسوق

(.553م،ص2013العملعلىالمستوىالدولي)الحديثي،وغانم،

الداع العوامل أبرز أنومن المحتمل من التي اإليجابية المزايا هو: الجامعات لتشبيك مة
تترتبعلىذلكسواءعلىالمستوىالوطنيأوالمحليفيالمجالاالجتماعيأواالقتصادي

(.6م،صRobertson،2005أوالثقافيأوالسياسي)
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 مفهوم التشبيك:
 اللغة:التشبيك في 

اشتق إلى التشبيك كلمة في األصل يعود من "اقها الفعل ا، شبَّكَ َشبََّك" تشبيك  يشبِ ك،
والمفعولُمشبِ ك فهو : ُمشب اَ  ، ْبك  ومنهوالشِ  والتداخل، إذا .األصابع تشبيك الخلط الحديث: وفي

بينَأصابعهفإنهفيصالة،وهوإدخالاألصابعبعضها مضىأحد كمإلىالصالةفالي َشبِ َكنَّ
بعض قيلفي ؛ كما ذلك كره : مَّاء الصَّ واْشِتمال  الشعر َعْقص  التشبيكوقيل:واالْخِتباء ،كره
لهبعضهمأنواالحتباء النومفنهىعنالتعرُّضلماينقضالطهارة،وتأو  اليد تشبيك مماَيْجل ب 

 والخوض الخصومات مالبسة عن فيها،كناية عليه هللا صلى بقول، ذكروسلم،واحتج حين
(.20م،ص1999ابنمنظور،) هكذااختلفوافكانواوقال:أصابعهَفَشبَّكبينالفتن:

 :التشبيك اصطالحاا 

أو نشاطا  باعتبارها يستخدمها فالبعض مختلفة، بطرق "تشبيك" كلمة عملية،استعملت
"عملية التشبيك يعتبر وبذلك التنسيقي، النشاط مخرجات أو كنتاج يستخدمها اآلخر والبعض

أفرادا  تضم اختيارية، غير أفقية بطريقة منظمات أو مجموعات تبادل–تراتبيةأو تهدف
المعلوماتوالخبراتواالتصالومنثمفإنعمليةالتشبيكهيآليةلالتصالوالتواصلتمثل

(.137م،ص2008مصدرا للقوةوالتأثير)قنديل،

والمقصودالشبكةهيأساسعمليةالتشبيك،فالبدمنالتميزبينوجود)الشبكة(دوتع
بهاوجودعالقاتبينأكثرمنجهةوبين)التشبيك(كعمليةألنالتشبيكهوفعلوليساسما 
وألنالجزءالهامهوليسالشبكة،وإنماالعمليةالتيتجرىأواالتصالالذييوجدروابطبين

(.13م،صDon،2000المؤسسات)

"شبكة" تكوين عملية إلى التشبيك مصطلح يشير عددNetwork)وكذلك تضم منا (
المنظماتالتيلديهااستعدادألنتتعاونفيمابينهاوذلكلتحقيقأهدافمشتركةومصالحتعود
بالنفععلىكلالمنظمات،وقدتعمل"الشبكةلمواجهةقضايامثل:قضاياالبيئةأوالتعليمأو

م،2000،راتالدوليةالمتكاملة)شركةالخبالصحةأوقضاياالمرأةأورعايةأطفالالشوارع...
(8ص

وبكلماتأخرىيعرفمركزخدماتالمنظماتغيرالحكومية"الشبكة"بأنهاتحالفبين
األعضاء موارد تعبئة يتضمن حكومية" غير أو "حكومية المنظمات أو األفراد من مجموعة

الخارجي،بهدفتحق تأثيرها المشتركةلدعمموقفالشبكةوزيادة يقمصالحوأهدافوقدراتهم
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أساس على الشبكات تتكون أن ويمكن فيها، عضو كل مسئولية على الحفاظ مع مشتركة،
لتشملالعالمككل)مركز أوالقومية المحاورالمحلية يمكنأنتتخطىالشبكة كما جغرافي،

.م(2003خدماتالمنظماتغيرالحكومية،

ف،إنالكلمةتعنيالعديدمناألشياءأنالتشبيكليسأمرا سهلالتعري(Singer)وأكد
التيتتعلقبمؤسساتمختلفةوبأناسمتنوعة،وقدالترىنتائجالتشابكإالبعدسنواتعديدة

اأنوباإلضافةإلىذلكفمنالصعبالمعرفةبشكلقاطعكيفتحكمعلىمهاراتالتشبيكبم
(.75م،صSinger،2007نوليسشهورا )نتائجهالتقاسإالبعدسني

:إقامةعالقةتشاركيهبينعدةوحداتوهذابدورهم(التشبيكبأنه2008وعرف)بركات،
يتضمنمحاولةربطتلكالوحداتفيإطارتعاونيللتوصلإلىسياساتوإجراءاتعملمتفق
عليها،كماتهدفإلىتبادلالخبراتوالمعلوماتوالعملالمشتركلتعبئةالقدراتودمجالموارد

باستقالليتها،ل جمعية أو منظمة كل تحتفظ أن بشرط عامة، ومصالح مشتركة أهداف تحقيق
(20م،ص2008)بركات،”.وهذهالعمليةقدتتمعلىالمستوىالمحلي/القومي/الدولي/العالمي

 أكثر إوبصورة )العتيبي، يعرف اختياري2009جرائية عمل إطار " بأنه: التشبيك م(
والتوا االتصال واضحةيحقق رؤية توافر التشبيك ويتطلب القدرات وبناء الطاقات وتعبئة صل

ش من ما لألولويات، أساسي تصور مع ولألهداف الشبكة والتفاعل،لدور الفاعلية تحقيق أنه
حالتشبيكفرصةالتعلممناآلخرينومنتجاربهمواالنفتاحعلىأفكارجديدةوالتواصلمعتوي

(29م،ص2009ملة)العتيبي،اآلخرينوخلقفرصعملمحت

 )رضوان، عرف وتبادل2013بينما معا  جامعة من أكثر ربط بأنه التشبيك عملية م(
بطرقرسميةأوغيررسميةعلىعدةمستوياتكأنيحدثبينأعضاءالكلية المنفعةبينها

للعال موجها  يكون أن ويمكن الجامعة، في األخرى الكليات إحدى أو الكلية نفس قاتضمن
)رضوان، الواحدة الجامعة في المختلفة الوحدات بين أو التدريس هيئة أعضاء بين الداخلية

(255م،ص2013

هومجموعةمنالعملياتالتيتقومبهاأن التشبيك ةوفي إطار ما تقدم ترى الباحث
اونالمؤسساتأوالمنظماتينتجعنهاتفاعلوعملياتحيويةديناميكيةوالتيتسعىإلىالتع

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

بلواإلعالنصراحةعنلحكومية،االمزيدمنالحريةللمنظماتغيراالتجاهنحوبدورهاالى
المشاركة فعالية زيادة على العمل أجل من األهلية الجمعيات به تضطلع الذي الدور أهمية

(.43م،ص2007الشعبيةفيوضعالقراراتالتنمويةعلىالمستوىالقومي)عيسى،
طبيقلمواصلةالحراكمنأجلتعالمية،استراتيجيةكانتهناكمحاوالتجادةلتطوير

ويدخلفيإطارهذاالعملعلىبناءتحالفاتوإقامةشبكاتمة.مالءتكنولوجيامتطورةوأكثر
الت من نوعا التنظيميةتمثل الجهود مختلف مع مكاتف األخصائيينع، على التركيز ضرورة

،مBen،2010االجتماعيينوالصحفيينوالمعلمينمنأجلالنهوضبتلكالتحالفاتوالشبكات)و
(.24ص

منبيناالتجاهاتالتيتمإدراجهاضمنالمقرراتالدراسيةا حديثا ويعدالتشبيكاتجاه
وسط بجامعات االجتماعية األخصائيللخدمة تدريب وتم أوروبا االيوشرق عليهايجتماعين ن

الحك غير المنظمات في وخصوصا المداخل هذه على أطلق وقد الحديثةومية االتجاهات
(.98م،ص2005،وىالمجتمعي)عبداللطيف،وعفيفياعيةعلىالمستالخدمةاالجتم

اتظهرتسلسةمنتجمعاتالمنظماتغيرالحكوميةفيبعضمناطقفيالسبعينو
كماتشيرأمانيقنديل–منأوائلهذهالجهود،الدولالناميةأطلقتعلينفسهااسمالشبكة

–( الكبار لتعليم الدولي المجلس به قام )ICAEما عام في1976( شبكات تأسيس من م(
العالم مختلف حكومية، غير منظمات األمية،وخبراءوتضم بمكافحة معينة كانوجماعات

و والتالقي التفاعل تشجيع لتعزيزالهدف العالم في الخبرات مختلف بين تمكنواالتصال
بكةالعملالصحيفيثمظهرت"ش،المجتمعالمدنيمنالمشاركةفيحمالتمكافحةاألمية

القاعديالشعبي فيبدايةالثمانيناتللعملعليالمستوي " فيمجالالرعايةالصحيةآسيا
أخر،األولية شبكات ذلك تال إفريقياىثم التنميةوسياآوفي بقضايا لالهتمام الالتينية أمريكا

(.173م،ص2008المستدامة)قنديل،
مع برزت الذي التطور لهذا الشبكاتونتيجة نظريات ظهرت الثمانينات، منذ المه

والتشبيكخاصةفيالعلومالسياسيةالتيبدأتتتحدثعنمجتمعالشبكاتالتيفقدتالدولة
م عـن تتـحدث نـظريات ظـهرت كما المجتمع تسيير في المركزي دورها مركـزفيها بال جتمع

زائهنظامالشبكاتوالذييقومعلىمجتمعمتعددالمراكزالذييربطبينأجوأخرىتتحدثعن
الدولةعلىقمتها.التراتبيةالتنسيقاألفقيوالمساواةبينأعضائهبدالعن الرأسيةوالتيتقوم

وأثرها األفقية، وطبيعتها التبادلية والعالقات بالروابط االهتمام النظريات هذه جوانب أهم ومن
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المجتمعالمدنيومنظماتهفإنضرورةالعملعلىنقاطأعضاءالشبكةالمجتمعية.وفيمجال
لتدعيمقدضمنشبكةوشراكةلزيادةفعاليتهاتكمنفيإقامةشبك بينها تهااراتوشراكاتفيما

(14م،ص2014بوالعال،أعلىتحقيقأهدافه)
التشبيكوفيالتسعين تحققاالنتشارلمفهوم net workوالشبكةnet workingاتبدأ
ةطويلةمنالمصطلحاتالجديدةالتيتعبرعناتجاهاتتطورالمنظماتودخلضمنقائم

جانب، من واقعية ممارسات يعكس فهو ثم ومن العالم. دول مختلف في الحكومية غير
واحتياجاتجديدةمنجانبآخر،وبرزمنخاللمفهومالشبكةوالتشبيكمصطلحاتأخرى

وغيرذلكمنالمصطلحاتوالمفاهيمالتيارتبطتالمحاسبية،مثلبناءالقدرات،والشفافية،و
(.14م،ص2000بتفعيلدورالمنظماتغيرالحكوميةفيالمجالالتنموي)السورى،

وا والشراكة التحالف مفهوم وكذلك حيث التكنولوجي والتطور التطورإلمفاوضة ن
الشبكاتإذأنهقدثرعلىعمليةالتشبيكوتأسيسأوجيالذيلحقبوسائلاالتصالقدالتكنول

سمحبتدفقوتبادلالمعلوماتوالمعارفوالخبراتبينالمنظماتغيرالحكوميةإلىاالندماج
تكوين إلى المنظمات هذه سعت ولذلك استقالليتها تفقد أن دون التحالفات أو مجموعات في

(.44م،صDavis،2007شبكاتفيمابينها)

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

سواء المنظمات من عدد بين الواعي التحالف من أونوعا القومي أو المحلي المستوى على
(.15م،ص2014اإلقليميأوالدولي)أبوالعال،

( أهم المتغيرات التي دفعت إلى انتشار عمليات التشبيك 142م، ص2000وقد أجملت )قنديل، 
 في العقد األخير من القرن العشرين:

 ظماتغيرالحكومية،بناءالعالقاتوالقدرات،وتطويراآللياتالمشتركةالتيترتبطبالمن
وإطارتفعيلالدورالتنمويالنشطالذييقومبهالتشبيكلهذهالمنظمات.

 نميةفيالدولالرؤيةالتنمويةلدورالمنظمات،وذلكفيإطارمراجعةوتقييمخبراتالت
اتعلىوجهالخصوص.الناميةفيالستيناتوالسبعين

 ،حيثأثربشكلايجابيعلىعمليةالتشبيكالتطورالتكنولوجيالهائلبوسائلاالتصال
وتأسيسالشبكات،إذانهسمحبتبادلالمعلوماتوتدفقالمعرفةومشاركةالخبراتبحيث
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والحدود الجغرافية الحواجز بناءالدوليةأصبحت على لها تأثير ال التقليدي بالمعنى
العالقاتواالندماجفيالشبكات.

 الباحثة ترى السابق العرض واالستراتيجومن الوسائل أهم من التشبيك ياتأن
التيتل خاللهإلىاقامةواالتجاهاتالمعاصرة من وتهدف المنظماتبجميعأنواعها، إليها جأ

ال والمعلومات والخبرات الموارد وتبادل وشراكات، نحوالعالقات المؤسسات مستوى لرفع زمة
التميزواالبداع.

 أهمية التشبيك:
نمضمونهذاإاجإلىالكثيرمنالتبريراتحيثيةالتشبيكاليحتإنالبحثفيأهم

إلىذلكنااإلسالميدينواالتحادوالترابط،وقدوجهناالمفهوميرتبطبصورةأوبأخرىبالتعاون
ِن  عُدۡ َوٱلۡ  مِ ثۡ ٱإۡلِ  َعلَى تَعَاَونُواْ  َولَ  َوٰى  َوٱلتهقۡ  بِر ِ َوتَعَاَونُواْ َعلَى ٱلۡ  فيقولهتعالى:  :ةالمائد[  َوٰ

،حيثيأمرهللاعبادهالمؤمنينبالمعاونةعلىفعلالخيراتوهوالبر،وتركالمنكراتوهو2]
القوة، كلمة بعدها العقل ويستدعي إال العربي القاموس في االتحاد كلمة تذكر وال التقوى.

اإل التاريخ تجارب تروي وهكذا الحنيف، ديننا يقول هكذا قوة، )رضوان،فاالتحاد كله نساني
(.256م،ص2013

( Townsendويذكر ص2011، فعالية4م، واألكثر األسرع الطريق هو التشبيك أن )
لبناءاألعمالوقياماألنشطة،وإذاتمبشكلسليم،فسوفةيزيدعالقاتمنيقومبهويجعلهأكثر

فرص ويوفر عالا إدراكا ، سيوجد فعال بشكل التشبيك ألن للعمل اتساعا ،أفضل أكثر قات
لمتكنموجودةمنقبلحالةالعملالفردي.ا وسيوفربدائلوفرص

 )رضوان، ص2013وأوضح على258م، بالحصول وضرورتها التشبيك عملية أهمية )
مخرجاتأفضلممالوعملتالمؤسساتأوالجهاتالداخلةفيعمليةالتشبيكبصورةفردية،

تيتشاركفيه،ولكنهأثرهاإليجابيليسفقطعلىالمؤسساتالوتزيدأهميةالتشبيكفيامتداد
ا علىداخلالمؤسسة،ففيحالةالجامعاتستقوىعالقةالجامعاتمعبعضهاينعكسإيجاب

ناصرهاومقوماتها،ومنثمالبعضبصورةعامة،ولكنداخلكلجامعةسيزيدالتفاعلبينع
واستثمارامكانياتها.منفاعليةأداءكلجامعةعلىحدةستزيد

 (فقدجاءتوجهةنظرهمألهميةالتشبيكفيأنه:111م،ص2006أما)صادق،والسقا،

ونظم -1 االتصاالت مجاالت في الحديثة التكنولوجيا بوسائل المنظمات تدعيم على يعمل
 المعلوماتممايساعدعلىزيادةمصادرالتمويل.
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وتنميةقدراتمواردالبشريةعنطريقمايوفرهيساعدعلىاالرتقاءبالمهاراتاإلدارية -2
 مندوراتتدريبيةمتنوعةويوسعنطاقالعملويعملعلىتحسينالبرامجوالمشروعات.

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

والمنظمات المؤسسات عمل في وضرورتها التشبيك عمليات أهمية يتضح سبق مما
التبادل، وتحقيق وتكاملها والقوى الجهود تضافر وأهمها اعتبارات عدة من أهميتها تنبع حيث
نحو للوصول والتأثير القوة واضافة القدرات، وبناء الفعالة، والمشاركة والتمكين، والتنسيق،

يزوالعالمية.التم

 إلى الدخول في الشبكة؟ ةما الذي يدفع أي منظم
،ومنها:تدفعأيمنظمةللدخولفيالشبكةأسبابة(عد288م،ص2007ذكر)أبونصر،

 كثرةالتحدياتوالقضاياالتييصعبعلىالمنظمةالواحدةالتصديلها. -1

 .مهمةمنقيمةالمنظمة،ومنقيمةاليرفعالتشبيك -2

 يكالمعلوماتالقيمةلخدمةأهدافالمنظمة.يوفرالتشب -3

 يرسخالتشبيكالدعملوضعالمنظمةويضيفشرعيةلها. -4

 منالمنظماتواألشخاصلتدعيموضعالمنظمة.ا يضيفالتشبيكعدد -5

على -6 للرد مقنعة إلجابات الفرص يتيح بما القضايا حول للنقاش تعميق التشبيك يوفر
 األطرافالمؤيدةوالمعارضة.

 رالتشبيكمواردالتستطيعالمنظمةتوفيرها.يوف -7

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

م(فيمايلي:2003الحكومية،
 إيجادفرصللشراكةبينالمنظماتالمختلفة،إذإنإقامةالشبكاتمنشأنهتوحيدالموارد

لمختلواإلمكانيات علىف يساعد مما بينها، والروابط العالقات وتعضيد الشبكة، أعضاء
 تحقيقاألهدافالمشتركة.

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

 وإقامة اآلخرين، جهود على واالعتماد والمنافسة المصالح تضارب تجنب على يساعد
 عالقاتناضجةومثمرةممايزيدمنقوةاألعضاءوقدرتهمعلىتحقيقاألهداف.

ال المتاحة واإلمكانات الطاقات من تزيد التشبيك عمليات إن القول ستحداثويمكن
وخططواستراتيجياتمستقبليةمنخاللإيجادطرقمبتكرةفيالتعاملواالتصالأفكارجديدة

بينجميعاألطرافالمختلفة.كماأنعملياتالتشبيكتيسرعمليةتدفقالمعلوماتوالخبرات
واألفكارمنخاللوضعآليةمحددةلالتصالوالتواصل.

 مقومات التشبيك:
عناصرحاسمةفياستخدامالمنظمةلعملياتيرىالبعضأنهناكسبعةمقوماتتمثل

يعيقتحقيق العملوقد منفاعلية بوضوحيحد االتفاقعليها وعدم التشبيكوتحقيقرسالتها
(هي:13م،ص 2002أهدافالمؤسسات،وهذهالمقوماتالسبعةكماذكرها)علي،

المقوم األول: حيث القيادة: الجإعمليات في الثقة مدى في تتمثل ألعضاءنها اإلداري هاز
 اإلدارات مجالس رؤساء إمكانيات في الثقة ومدى الشبكة، تطبيق بالمشاركةوكذلك اإلدارة

روحالفريق.العملبو

طبيعةالقويالتحفيزية:وتتمثلفيمدىاتفاقالقويالتحفيزيةأومديتعارضهاالمقوم الثاني:
سكلفردبالمسئوليةنحوتحقيقأهدافإحساىنحوالمنظمةوتحقيقأهدافها،ومدواتجاهها

.المنظمةككل

واالتصاالتالمقوم الثالث: التفاعل كمية في وتكمن االتصال: عملية نحوطبيعة الموجهة
ومدىرغبةالرؤساءفيالمشاركةبالمعلوماتمعمرؤوسيهموالعكس.،تحقيقأهدافالشبكة

وتتمثلفيمدىالتفاعلوجودتهودرجةالثقة.طبيعةعمليةاالقتناعوالتفاعل:المحور الرابع:

أجزاءالمقوم الخامس: على القرارات توزيع درجة على وتعتمد القرار: اتخاذ عملية طبيعة
الشبكة.

منالمقوم السادس: المسئولين اشتراك مدى على وتعتمد األهداف: وضع عملية طبيعة
وفيالخفي.هدافظاهريا أعضاءومرؤوسينفيصياغةاألهداف،ومدىقبولاأل
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طبيعةعمليةالرقابة:حيثتتمعمليةالرقابةعلىمستوىاألداء،وتعتمدعلىالمقوم السابع:
.مدىدقةالمؤشراتومدىدقةالمعلوماتالالزمةللقياس

ويمكنتوضيحمقوماتالتشبيككمافيالشكلالتالي:


 مقومات عمليات التشبيك: (2.1شكل )

 اعداد الباحثة()المصدر: 

 نصر، )أبو ذكر حين ص2007وفي مقومات290م، من أن تفصيال  أقل بطريقة )
من الشروط من عدد توافر من البد أهدافها تحقيق في الشبكة تنجح حتى التشبيك عمليات

أهمها:

الرغبةواالستعدادلديالمؤسساتلالشتراكفيالشبكة. .1

الشبكة،تحديدالرؤيةوالرسالةالواضحةلدورا .2 لشبكةواألهدافالمحددةالتيتسعىإليها
والعملمعابشكلفريقعملجماعي،وضرورةاقتسامالخبرات.

تعددمصادرالتمويلالذاتيوالداخليللمؤسساتالمشاركة. .3

 عدمفقدالمؤسساتالستقالليتها،وتوفيراألداءالمهنيالمتميز. .4

عمليات 
 القيادة

طبيعة القوى 
 التحفيزية

طبيعة عملية 
 االتصال

طبيعة 
التفاعل 
 واالقتناع

طبيعة 
عملية اتخاذ 

 القرار

طبيعة عملية وضع 
 األهداف

طبيعة 
عملية 
 الرقابة
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الواضحوالمكتوبلألدواروالمسئولياتوالحقوقالشفافيةواإلدارةعلىالمكشوفوالتحديد .5
 والواجباتلكلمؤسسة.

 أنواع الشبكات الخاصة في عمليات التشبيك:
ذكرتفيكتبعديدةعدةتصنيفاتللشبكاتالتيتستخدمعملياتالتشبيكفيها،وقد
تصنف كما به، تعمل الذي الجغرافي النطاق حيث من أو المدة حيث من الشبكات تصنف

المعاييرفإنأ لهذه أوالغرضوالهدفالتيتسعىلتحقيقه.ووفقا  منحيثنوعالتنظيم يضا 
أنماطالتشبيكمايلي:

 ( إلى:7م، ص2007وقسمها )عيسى،  المدة:من حيث  .1
رسمية -أ منظمات من وتتكون دائمة: شبكات ويتم من، النوع هذا في القرارات اتخاذ

الشبكاتمنخاللأسلوبمنظمومقنن.
شبكاتمؤقتة:وتتشكلألداءغرضمحددوتحقيقهدفمعينوعندمايتحققالهدف -ب

 .تتفككالشبكة

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

اشتراكسنوية.
ث -ب ومن فيها رسمية عضوية توجد ال رسمية: غير يتغيرونشبكات األعضاء فإن م

.(706م،ص2008)فرج،لالوقتطو
 ( بأنها تنقسم الى:21صم، 2009: حيث ذكر )العتيبي، من حيث النطاق الجغرافي .3

محافظة–نطاقمحدد:قدتتشكلمنأعضاءيمثلونمنطقةجغرافيةمحددة)مدينة -أ
إقليممحلي(.–

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

 :القضيةمن حيث الغرض أو  .4
واحدة -أ قضية تتناول :شبكة المنظمات اتفاق على وتقوم العمل قضيةمععلى في ا 

واحدةمعينةأوهدفمحدد.
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العملختاراويتم،مناألهدافأوالقضاياا :وهيتتبنىعددشبكاتمتعددةالقضايا -ب
المقصود، )عبد أخرى قضية إلى تنتقل ثم أهدافها تحقق حتى واحدة قضية في

 (11م،ص2002

 :مستويات التشبيك
:يلي(فيما27م،ص2013)شلش،هاحددتمستوياتعملياتالتشبيككمابلورتت

دون -1 مخصصة جوانب وفي محددة مسائل حول والمعلومات اآلراء تبادل وهو التشاور:
يعملأوإطارعملمشتركملزمأليمناألطراف.التخطيطأل

التنسيق:وهوأعلىمنالتشاورمنحيثالتشبيكوبناءإطارللعملالمشتركولوكان -2
(.28م،ص 2009قصيرالمدىولبرنامجأونشاطمحدد)العتيبي،

م.التعاون:ويتضمنالتخطيطوالتنفيذألنشطةوبرامجمختلفةمعشركاءلهمنفساالهتما -3

المدىوذلكمنخاللبناءتحالفات -4 التشبيك:وهوالوصولإلىمصالحمشتركةبعيدة
والعمل واألهداف البرامج حيث من تفاصيله بكل المشترك للعمل الشركاء جميع بين
)العالول، المراحل كل في والتقييم والرقابة واإلشراف والمتابعة والخطط واآلليات والمهام

 .(3م،ص2003

وضيحمستوياتالتشبيككمافيالشكلالتالي:ويمكنت


 مستويات التشبيك :(2.2شكل )

 )المصدر: اعداد الباحثة(

 مهارات التشبيك:
(مجموعةمنالمهاراتالتييتوقفنجاحعملية35-34م،ص2014قدم)أبوالعال،

:تيمنهااألعضاءأوالمؤسساتوالالتشبيكعلىتوافرمجموعةمنالمهاراتوالقدراتلدى

القيادية واإلدارية: .1 الحرجةهي المواقف إدارة على هدفالقدرة نحو األعضاء وتحفيز ،
واحد.ناجحفيآنفيدومعينمشتركم

 التشبيك التعاون التنسيق التشاور
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صنع القرار: .2 على لحلالقدرة المطروحة والحلول البدائل أفضل واختيار المشاكل تحديد
.المشكلةموضعالبحث

منظمةوتحديدالطرقوالسبلإلنجازها.القدرةعلىتحديدأهدافالالتخطيط: .3

تفكيكهاوترتيبهاترتيباووهيالقدرةعلىالتنبؤبالمشكالتالمعقدةوغيرالمعقدةالتحليلية: .4
علىالمعلوماتمتقنا والتعبيرعنهاوحلهاواتخاذالقراراتالصحيحةالمستنتجةمنها وبناء 

المتوفرة.

دمفيالعمليةالتيبموجبهايقومشخصبنقلأفكارأوالمهاراتالتيتستخوهواالتصال: .5
ولغة الوجه بتعبيرات مصاحبة شفوية أو كتابية رسائل شكل على معلومات أو معاني
الجسموعبروسيلةاتصال،تنقلهذهاألفكارإلىشخصآخروبدورهيقومبالردعلىهذه

الرسالةحسبفهمهلها.

منالمهاراتالضروريةالتييجبعلىإلىثالثة(8م،ص2003بينماأشار)العالول،
تقانهاإلنجاحعملياتالتشبيك:إمتالكهاواالمؤسسة

الالزمةلتنفيذرادوالمواردالضروريةواألنشطةالقدرةعلىتنظيماألفووه:التنسيق والتنظيم .1
ميـةالخطة،وتنظيمهذهالوظيفةتخصصالعمل،تجميعاألنشطةفـيإداراتووحـداتتنظي

إصدارالهيكلالتنظيمي...–نطاقاإلشراف–عالقاتالسلطة–

خارجيةفيالدولوهيالقدرةعلىتمثيلالمنظمةوتسييروتصريفشؤونهاال:الدبلوماسية .2
 .األجنبيةاألخرى

هيالقدرةعلىالحواروتقديموتبادلاالقتراحاتبينطرفينأوأكثر:التفاوض واإلقناع .3
 .علىالمصالحالمشتركةفيمابينهمىاتفاقوالمحافظةبهدفالتوصلإل

 : مبادئ عمليات التشبيك
ترتكزعملياتالتشبيكعلىمجموعةمنالمبادئاألساسيةتتمثلفيمايلي:

ننجاحالشبكةمرهونباشتراكأعضاءالشبكةفياألهدافإحيثاألهداف المشتركة: -1
 (.26م،ص 2014أبوالعال،شبكة)يقهامنخاللانضمامهمللالتييسعونلتحق

االهتمامات المشتركة:  -2 حيث الشبكة أعضاء اهتمام مجاالت على ينصب نإوهذا
،فيمجالواحدأومجاالتمتشابهةالتشبيكالناجحهوالذييتمبينأعضاءيعملون

 .نهموالفهمالمشتركلطبيعةالعملنذلكيساعدعلىسهولةالتفاهمبيإحيث



23 

وتعنيأنيكونلكلاألعضاءحقفيالمسئوليةوالمحاسبيةعنكلشتركة:الملكية الم -3
العملياتالتيتتمفيإطارالشراكة،فمنالضروريإحساساألعضاءبملكيتهمالمشتركة

 (.656م،ص2008لكلأنشطةالشبكةوالقضاياالتيتتبناها)العمري،

فيالمساواة في العائد: -4 الشبكة أعضاء بين منفالمساواة عليهم يعود الذي العائد
 (.3749م،ص2005المشاركةفيالشبكةسواءكانهذاالعائدماديا أومعنويا )فرماوي،

االحترام المتبادل: -5 وإنماإحيث ومرؤوس، رئيس وجود تعني ال الشبكة عضوية ن
احترام نجاحالشبكة األعضاءشركاءومتساوونفيالواجباتوالحقوقوبالتالييتطلب

 (.26م،ص 2014كلطرفلألطرافاألخرى)أبوالعال،

وهيالجسورالتيتبنىبينأعضاءالشبكةوالتيبدونهااليمكناستمرارعملية:الثقة -6
 .تيتقومعلىالشفافيةوالمصداقيةالتشبيكوال

:ألساسيةالتييقومعليهاالتشبيكم(أنمنالمبادئا2007،بصورةأخرىيؤكد)عيسى

 مؤسسةأوفرد(تكونمسئولةعنالتنسيقوتيسيرتبادلالمعلوماتطة محوريةنقوجد(
 .اءالشبكةبينأعض

 وتيسيرؤية موحدةأنيكونألعضاءالتشبيك أنشطةالشبكةوعالقتهارألسلوباإلدارة
 الخارجية.

التحقيقوترىالباحثةبانالتزامالمنظمةبهذهالمبادئخاللتسييرأعمالهاسيساعده
.أهدافهابدقةونجاحعال 

 :تشبيكالمنظمات لتحقيق أهدافها في إطار ال استراتيجيات
منالجهدفهيليستيا لعملياتالصعبةوتتطلبمستوىعالتعدعملياتالتشبيكمنا

االهدافالمرادعمليةسهلةبلعمليةمدروسةوفقخططواستراتيجياتيتممنخاللهاتحقيق
.تحقيقهاللمؤسسة

،يدخلفيهكلالمؤسسة،وإداراتها،ويديرجميعطارعامإ:عبارةعنعملاالستراتيجيةو
وهو المنشودة، األهداف تحقيق اتجاه في )العوامل اإلدارية الفنون أنواع من الخضيري،نوع

(.142م،ص2003

(مجموعةمناالستراتيجياتالتيتستخدمه114-113م،ص 2006)صادق،والسقا،وقدم
،والتيتتلخصباآلتي:ةالتشابكيظماتفيعمليتهاالمن
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 :تستخدملتقريبوجهاتالنظربينأعضاءالشبكةوالوصولإلىالقرارالرشيد.التفاوض
يعد ذلك ألن بينهم فيما الحوار ولغة السياسية، أو الثقافية سواء االختالفات وتقريب

األساسفياستمراريةالشبكةوتواجدها.
 المنظماتاون:التنسيق والتع تقدمها التي الخدمات بين التنسيق تحقيق في تستخدم

أعضاءالشبكةللقضاءعلىمشكلةاالزدواجيةوتحقيقالتعاونفيمابينهملتحقيقأهدافهم
المشتركة.

 :منالتنمية الشبكة ألعضاء التنظيمية والقدرات والبشرية المادية الموارد لتنمية تستخدم
وتب االتصاالت واالرتقاءخالل التمويل، مصادر زيادة على يساعدها مما المعلومات ادل

بالمهاراتاإلداريةوتنميةقدراتمواردهاالبشريةعنطريقالدوراتالتدريبية.
  :عندماتسعىإلىأنيشملاالستراتيجيةتمارسالمنظمةهذهاالستيعاب أو االستقطاب

ترىأنهاتهددوجودهاأواستقرارها،أوتعوقهيكلاتخاذالقراراتوالقياداتالعناصرالتي
أشكاال  االستقطاب ويتخذ أهدافها، وتحقيق ذلكنشاطها ويتم " المسئولية مشاركة " منها

باستقطابهؤالءاألفرادكاستشاريينبالمنظمة.

  :اتحادمنظمةأوأكثرلتحقيقأهدافعامةلمواجهةالتحدياتالصادرةهويقصدبالتحالف
بع أعضاءمن قدرة زيادة وبالتالي المشترك، التأثير ذات األخرى البيئية المتغيرات ض

التحالفعلىالتكيفمعالبيئة.ويوجدالتحالفعندمايعتقدكلفردأنمنفعتهأوفائدته
التحالف ويستخدم التحالف. في عضوا  يكون عندما أفضل بطريقة تتحقق الشخصية

لألسبابالتالية:

 أييدالتشريعاتالحكوميةأوالتأثيرعليها.معارضةأوت -أ

 إقامةالتسهيالتالتيتستطيعالمنظمةإقامتهامنفردة. -ب

 تمثيلمصالحبعضالجماعاتأوالدفاععنها. -ت

وسياسةالتحالفمثلاالستقطاب،قدتوسعأوتضعقيودا علىاإلدارةوقوتها.

  :يعأعضاءالتنظيمعلىاالشتراكفيتعملهذهاالستراتيجيةعلىتشجالتقديم أو اإلنابة
االستقطاب،والتيتقومعلىاستقطاععناصراستراتيجيةالمنظماتاألخرى،فهيعكس

 هذه من والغرض التنظيم. داخل إلى التنظيم المنظمةاالستراتيجيةخارج أغراض خدمة
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نظماتاألخرىالتييمثلهاهؤالءاألفراد،وذلكمثلاشتراكاألفرادفيمجالسإداراتالم
.(14م،ص2002)علي،

ويمكنتوضيحاستراتيجياتالتشبيككمافيالشكلالتالي:

 
استراتيجياتالتشبيك:(2.3شكل)

عداد الباحثة(إ)المصدر:  

شكالومما أفيه استراتيجية اختيار الن طبيعة على يعتمد للعمل شروع،ممعينة
فيه المشاركة والمؤسسات المراد واألهداف المناسبة، االستراتيجية فباختيار للمشروع، تحقيقها

تزيدمنقوةالمشروعوتحقيقأهدافهيكونباألمرالسهل.

 آليات التشبيك:
 (إلىبعضآلياتالتشبيكومنأهمها:43م،ص2009أشار)العتيبي،

 .انشاءوادارةقواعدبياناتمشتركة 

 .بحوثلجانمشتركة 

 نشراتمشتركة 

إستراتيجيات 
 التشبيك

 التفاوض

التنسبيق 
 والتعاون

 التنمية

االستيعاب 
 واالستقطاب

 التحالف

التقديم أو 
 اإلنابة
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 مشتركة.مؤتمراتوندوات 

 .تبادلالزياراتوالتدريبالمشترك 

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

عيوبتسعىالمنظمةإلىحصرهامن،ونظمةتتمسكبهلترتقينحواألمامالعملياتتجعلالم
لوقوعبها.جلإيجادالحلولالالزمةلتفادياأ

 مزايا التشبيك:

:علىالمنظماتمنعملياتالتشبيكأهمالعواملوالفوائدالتيتعودإنمن

العقباتحدأهمأبيكالفرصةللمنظماتللتعاملمع:حيثيتيحالتشالمشاركةفيالموارد -1
المالية المواردم،حيثيتيحالتشبيكفرصةاالنتوهينقصالموارد ثلفاعالمتبادلبهذه

العال،) )أبو )... البيانات وقواعد المكتبات، النقل، وسائل القاعات، االتصال، وسائل
 .(23م،ص2014

قضيةواحدة:وذلكبينالمنظمةوالمهتمينباتوالمعلوماتوالمعرفةوالمهارةتبادلالخبر -2
 (.42م،ص2009جلإيجادقياداتتنمويةجديدة)العتيبي،أمعتراكمالخبراتمن

يرمصادرأكبرللمعلومات:منخاللعالقاتوإمكانياتللمنظماتوالهيئاتالمختلفةتوف -3
 فيالشبكة.

لإلمكانياتوالخبراتواالتصاالتالمتنوعةللمنظماتوالهيئات -4 تنوعوسائلالضغط:وفقا 
المختلففيالشبكة.فمثال يوجدمنظماتلديهاقنواتاتصالمعصانعيومتخذيالقرار،

 وأخرى وعفيفي، اللطيف، )عبد اإلعالم ووسائل االتصال مجال في خبرة م،2005لديها
 (.104ص

(أنمنأهممميزاتعملياتالتشبيكمايلي:293صم،2007،فيحينذكر)أبونصر

نالشبكةيمكنلهاتحقيقمااليمكنلمنظمةواحدةأنتحققهإ:حيثتوسيعقاعدةالدعم -1
 بمفردها.

الح -2 اتوفير الشبكةماية أعضاء لجهود اتخاذ،لكافية على تجرؤ ال بمفردها فالمنظمة
 .مبادراتالمناسبةلتحقيقاألهدافال
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 .مصداقيةكلعضومنأعضاءالشبكةدعم -3

 المساعدةعلىاكتشافقياداتتنمويةجديدة. -4

الشكفيهبأنتمكينالمنظماتللحواروالمشاركة بصانعيالقرارومما فيعالقتها
هوتوزيعاألدواروالمسؤولياتعلىاألعضاءساهمبشكلكبيربإعطاءعملياتالتشبيكيومتخذ

 .جابيةممتازةوفعالةلتوجهنحوهااي

 سلبيات التشبيك:

السلبيات بعض التشبيك ولعمليات السلبيات، من المؤسسات تستخدمها عملية تخلو ال
م،2007أبونصر،وقدحصرها)عمل،التعيقالالنتباهلهاوالحدمنوجودهالكيالتييجبا

(فيمايلي:292ص

.عاتقهاىولياتاألخرىالملقاةعلالمسئتشتيتانتباهالمنظمةعناألعمالو -1

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

نالقوةداخلالشبكةالإ،حيثلصغيرةللمنظماتاألكثرقوةماتاقدتؤديخضوعالمنظ -3
 .بيناألعضاءهاعادةبشكلمتساو يتمتوزيع

المن -4 إل،حيثظماتاألعضاءأوقداليعترفبهاقدتضيعجهود ىيرجعالفضلعادة
 .الشبكةككل

ا -5 جهود فشلت ما آلإذا أو لسبب الشبكة تفككت أو فلدعوة األإخر يلحق قد ذلك ذىن
 .شبكةجهودكلمنظمةمناألعضاءالبمصداقيةو

أنمنعيوبوسلبياتالتشبيك:(852م،ص2005ترى)عبدالحليم،بينما
الذي -1 األساسي العمل عن بعيدة ويجعلها والطاقات والقدرات الموارد يشتت أن يمكن أنه

 يقومبه،وقديستهلكالكثيرمنقوةالمنظمة.

حيانبينالمنظماتينتجعنهبروزخالفاتخاللمراحلعدموضوحالهدففيبعضاأل -2
 عمليةالتشبيك.

لجماعيفيبعضالمنظماتغيابممارسةالديمقراطيةوغيابالقيموروحالفريقوالعملا -3
 .المشاركة
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تؤثرسلبا علىوترىالباحثةأنمنبعضالسلبياتالمتعلقةبالتشبيكالتييمكنأن
 التشبيك عمليات بعض المنظماتوجود بين والقدرات والخبرات اإلمكانيات في االختالف

المشاركةممايؤديلوجودنوعمنالتوترفيمابينها،وكذلكنقصالحوافزالمتساويةفيالعائد
والمردودللمنظماتالنشطة.ومنأجلإنجاحالتشبيكواستمرارهالبدمنالتقليلأوالحدمن

االرتكازعلىمقوماتإلنجاحهتشبيك،وذلكمنخاللطريقلياتالالمشاكلالتيتواجهعم
منأجلالوصوللألهدافالمطلوبةبنجاحوكماهومخططله.

 :جب توافرها من أجل بناء التشبيكالقدرات التي ي

( من خالل تحقيق 293م، ص2007يمكن بناء قدرات عمليات التشبيك كما حددها )أبو نصر، 
 :اآلتي

 التخطيطقصيرالمدى.الستراتيجيوعلىالتخطيطادعمقدرةالمنظمات -1

 تنميةروحالعملالجماعيواإلدارةباإلجماع. -2

لجمعياتوبالتاليلقوةونقاطالضعفالحتياجاتلمعرفةنقاطالتحليلالمؤسسيوتحديداال -3
 تفعيلعملالشبكة.

وتفعيلحدةوداخلالشبكةككلىالقرارداخلكلجمعيةعلسبلالحكمالداخليوصنع -4
 الشفافيةالمحاسبيةداخلالجمعية.

 دعمقدرةالجمعيةفياإلدارةالماليةوإدارةالبرامجوالمشرعات. -5

تحديدوجمعالبياناتوإدارةالمعلوماتوتداولها. -6

 مراحل عمل الشبكة: 
زمةلعملياتالتشبيكالمراحلعملالشبكةال (297-295م،ص2007حدد)أبونصر،

لتالي:االجدولمافيك

 مراحل عمل الشبكة : (2.1جدول )

 خطواتها المرحلة

 : المرحلة التمهيديةأوالا 


 إل الحاجة الىوجود وشعور الشبكة، المعنيةإقامة منظمات
 .بوجودهذهالحاجة

 في لالشتراك المعنية المنظمات لدي واالستعداد الرغبة
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 خطواتها المرحلة
 الشبكة.

 بالمبادأةباالتصال المهتمة المنظمات إحدى المنظماتبقيام
 .سلوكفعليىنيةلتحويلرغبتهاإلالمع

 الفوائدالتيو،أهميتهاهذهالمنظماتبشرحفكرةالشبكةوقيام
المنظماتالمعنيةتيمكنأن فيحالاشتراكهاحصلعليها

 .فيتكوينالشبكة

 ورالوسيطبينالمنظماتالمعنيةقيامهذهالمنظماتبد.

 : المرحلة التأسيسيةثانياا 


 وا عقد للنقاش المعنية المنظمات بين موسع لحواراجتماع
عال  بصوت والتفكير تأسيسالجماعي فكرة بخصوص ،

 .ةعليهاتبأهميتهاوالفوائدالمترالشبكةوأهدافهاو

 تشكيللجنةمنسقةللعملبالشبكة. 

 والمسئوليات األدوار وتحديد بدقة، الشبكة أهداف تحديد
 قالمنظماتاألعضاءللشبكة.والواجباتالملقاةعلىعات

 تأسيسالشبكة.

 : المرحلة التنفيذيةثالثاا 


 :سبيل المثال ىعمال الشبكة، ومنها علالبدء في تنفيذ أ
 تالمتبادلةبشكلمفتوحومستمراالتصاال. 

 تبادلالمعلومات،وتدفقالمعرفة. 

 اقتسامالخبرات،وتبادلالموارد. 

 عيبشكلجماالدوراتالتدريبيةتنظيم. 

 تقديمطلباتالمنحبشكلجماعي. 

 الرأيالعاموصانعيالقراربشكلجماعي.ىالتأثيرعل 

 وضعخطةجماعية.

 : المرحلة التقويميةرابعاا 


 تشتمل هذه المرحلة على:و 
 ابقدمنأنالذييتمتنفيذهمطالمتابعة:ألعمالالشبكةللتأك

 .بماهومتوقعمخططلهبالفعل

 :التقييم فيألعمال والضعف القوة جوانب لمعرفة الشبكة
الشبكة أعمال، في والسلبيات اإليجابيات تحديد بمعنى
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 خطواتها المرحلة
 الشبكة.

  ومحاولةالتقويم: القوة جوانب تدعيم بمعنى الشبكة ألعمال
التغلبعلىجوانبالضعففيأعمالالشبكة.

)المصدر: من إعداد الباحثة(

 :دور الوسيط في عمليات التشبيك
بكةجهةمنظمةتقومبدورالوسيطوالمنسقالرئيسيلجميعأعضاءالشبكةإنلكلش

ستمراريةالشبكةوعملياتها.اهمالفيهذاالدورقديهددفاعليةوإوأي،وعملياتالتشبيكفيها
:علىالنحوالتالي(أدوارالوسيطفيالشبكة11م،ص2007وحدد)السروجي،أبونصر،

العالقات -1 تعميق على وتوفيرالعمل الجدد األعضاء واجتذاب الشبكة أعضاء بين
 مشروعاتالشراكةبينالمؤسساتوالمنظماتالمختلفة.

رامجالعملعلىصنعواتخاذالقراراتالتنمويةالتيمنشأنهاالتأثيرعلىالسياساتوالب -2
 جابيفيالمجتمع.إيالتنمويةبهدفإحداثتغيير

تغيرأجندةوالعملعلى،بعضالفئاتأوالقطاعاتندةحقوقالدعوةوكسبالتأييدلمسا -3
 اهتماماتالرأيالعامنحوبعضالقضايامحوراالهتمام.

،راتواإلمكاناتدفنيبهدفدعمالقتدريبالمؤسساتعلىمهاراتالتطويرالمؤسسيوال -4
 ومايتطلبذلكمنتوفيرخدماتاستشاريةومساعدةمتخصصةوموادتدريبية.

الدعم -5 المشروعاتتقديم وتمويل الفرعية المنح طريق عن األولية للمؤسسات المالي
 الصغيرة.

توفيروتبادلالمعلوماتبينالمؤسساتوالمنظمات. -6
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 :لكترونيالتشبيك اإل 
إ يتم الكترونيـة بيئـة اإللكتـرونـي التشبيك تكنولوجيـاستبنشائـهايعد االتصـخدام االتـا

اتـوالمعلوم ـاءفيالشبكــماتاألعضــنظالمبهـدفمسـاعدة بينهالـالتواصعلىة وذلك،فيما
 أجـل عمـيتسهمن تبـل البيـلية والخبـادل بينـانات فيما ـرات ها. الـعـال، )أبـو م،2014وذكر

مستـوياتنستـخدممنخـاللهاأدواتالتشبيكاإللكتــروني:ة(ثالث61-60ص

  يتـمدة:ـمة الواحـوى المنظـمستالتشبيك على أنظمـاستخحـيث االتصــدام وقواعـة دـال
داخـالبي والعاملين الموظفين من المنظـانات فقـل التعـمة دون منظمـط مع أخرىـاون ،ات

توى.ـومعظمالمنظماتتستخدمأدواتالتشبيكعندذلكالمس

  لواحدراـماتداخلالقطـطالمنظـمربـيثيتـحقطر:ـأو ال لـوطنوى اـمستالتشبيك علـى
لمنظمةنوعـبشبكةمعلوماتيمكنمنخاللهااستخدامقواعدبياناتمشتركة،وتحددك

التـالبي تتيحـانات للمنظمـي األخـها وتـات الجــرى، المنظـكون لتـهة الشبكـمة عــلك ادةـات
ة.ـوميـةحكـجه

  مـاتفيإقليـنظماركالمـتوىتتشـهذاالمسفيوة:ـم أو الدولـوى اإلقليـمستالتشبيك على
معينفيقواعدالبياناتوالخبراتبشكلإلكتروني.وهذاالمستوىمنالتشبيكاإللكتروني

هودنحوـثيرمنالجـكـاكالـانتهنـنكإبيروــكلكـودبشـوجـغيرمالقليمـيوىاـعلىالمست
يح أن يمكن لما المنظمات بين اإللكتروني التشبيك فـتفعيل من كبـققه لتائدة لكـيرة

 المنظمات.














 



32 

ويمكنتوضيحمستوياتالتشبيكاإللكترونيكمافيالشكلالتالي:


 مستويات التشبيك االلكتروني :(2.4شكل )

 )المصدر: إعداد الباحثة(

 :ظماتـبيك بين المنـة للتشـولوجيـاألدوات التكن
 تتنوع التي الحديثة والتكنولوجيا االتصال عمليةالمنتستخدمهاأدوات لنجاح ظمات

تستخدم:التشبيك التي االدوات هذه على ومثال الشبكات، البريدية، القوائم اإللكتروني، البريد
و وغيرها. عرضاالجتماعية، )سيتم األدوات هذه الـأببعض ـعـو ص2014ال، (71-64م،

باختصارفيمايلي:

 :Mail – Eروني ـد اإللكتـالبري –أوالا 

ـاالتاإللكتـائلعبرنظماالتصـالالرسـالواستقبـابةوإرسـكتاليبـأسيعتبرمن رونيةسواء 
الشبـك العــانت شبكــكة أو الخـنكبوتية االتصاالت الشركـات داخل المؤسسـاصة أو أوـات ات

وـالم المـالعدييوجــدنازل. من التـد ـواقع البريـخدمتستخـدمي اإللكــة مثــد ـتروني أوYahooل
Google برامـاستختميو. خاصـدام إلرسـج برنامـة مثل: الرسائل واستقبال لوكـال أوت  ج

Outlook) )ـبرنامو(، إكسبريس لوك أوت )Outlook Expressج ) الـعـزم، م،2017أبو
(.81ص

التشبيكعلى
مستوىاالقليمأو

الدولة

التشبيك على 
مستوى الوطن 

 أو القطر

التشبيك على 
مستوى 
المنظمة 

 الواحدة
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 (:Mailing Lists/Groupsالقوائم البريدية ) –ثانياا 

بإرسـالومـديقـديواحـوانبريـعلىعنـويتحتيـثبحةـبريديالنـعناويالوهيمجمـوعةمن
جموعةـمال)بةـديـريـحالبـوائـاللتسـمىمة،وـوانفيالقائـلعنـهإلىكـلةإليـلالمرسـجميعالرسائ

إلكترونيـالمناقش ا ـة و( عنقائـمةهي البـمن اإللكتـاوين ويمـريد االشتـروني ـكن أو االنضمامراك
وتـوفـرالـعديـد.قـائمـةرالـمديـىبـمـهاالمسـولعنـنالمسئـلبمـنخاللالطـامـةمـيدـبريقـائمـةب

الشـركـات القـخمن البـوائـدمة مجـديـريـم )ـاهـي:مثلا ـانـة جYahoo groupsوو أو لـوجـ(
(Google groups.)جامعةالبحرين(EDTC 422،201434م،ص)

 ة:ـعياـات االجتمـالشبك –ثالثاا 

حـوتتيوزمـانواحـد،دـانواحـاصفيمكـعاألشخـىجمـقومعلـةتـترونيــعالكـمواقوهي
ـل متـعددهم ومشـتمـن:ةخدمـات والنقـالمحتةـاركـواصل والبـوى والتـاش وغـعليـحث منـق يرها

(.3م،ص2016)الـدوي،يـاعـلاالجتمـواصـهومالتـقلمفـيتثـلالتـالوسائ

وكـا ظـبداينت الشبـة االجتماعيـكـهور ةـات (م1995)عام ، ظـهر وقعـمحــيث
Classmatesالمـاحهـأتوقد امــيعـدا،وفـكاوكنـةفيأمريـسارالءالدـنزمـواصلبيـوقعالتـذا

مـظ(م1997) ـوقـهر عـوفLive journalع ظـبم(2003)امـي مـهـدأ ـوقـور ذيلـواHi5ع
عـخدمـتـاس ضـه حـخـدد العـم ثـول كـالم النـم فـانت مـقلة الشـي االجتمـبـواقع عـاعيـكات ماـة
ير.ــتقصـيوقـرىفـعاألخـواقــىالمـلـوقعـذيتفـالFacebookوقعـورمـهـعظـمم(2004)
الكثيـوجـيو مـد مـر الشـواقـن االجتـبـع األخـماعيـكات مثـة التوتير:لـرى يـدونـمـ، وب،ـيـوتـات،
جـلـف بـوجـكر، مـلـل سـس، ـبـاي ... تـهـعـيـمـجواس، فـشـا مـترك واحـي أسـبدأ ـد ـهواسي مبـدأو

(.91-90م،ص2017)أبـوالـعـزم،ةـاركـالمش

















34 

 ويمكنتوضيحأدواتالتشبيكاإللكترونيكافيالشكلالتالي:


 (: أدوات التشبيك اإللكتروني2.5شكل )

 باحثةعداد المن إ

 على اإلنتـرنـت: االجتماعيةالمـنظمـات للـشبكـات  استخداممزايا 
اتـوعـجمـومخـبراءوايـجادأعـضاءوللمـنظمـةويقـالتستسـهلعمـليةيةـماعـاتاالجتـالشبك -1

 .لالشتـراكبـهاوعةـنـتـالم

 .(LinkedIn)ةـمهنيـتالاـبكـعالشـواقـممثـلةـيـهنـةالمـداقيـصـاءالمـبنبـاتـظمـحللمنـسمت -2

 .ا ـلمعـعمـلوالـواصـلىالتـةعـهـشابـتـاتالمـمـنظـةالمـيـاعـتمـاتاالجـبكـدالشـساعـت -3

ـعإلمـهـمةلةـيـوس -4 ـاليوميةـشطـناألنـنعـيـلمهتماالم كـاتـظمـمنللة نمثلـعالتدويـمواق،
 .رــويتـت









من أدوات التشـبيك 
 االلكترونية

  Mail – Eالبريـد اإللكتـروني 

 Mailing) القوائـم البـريدية 
Lists/Groups  ) 

 Socialالشـبكات االجتمـاعية 

networks  
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:االجتماعيةكاتـحأهمأنواعالشبـوضـالييـالتكلـوالش


 (: أنواع الشبكات االجتماعية2.6شكل )

 اعداد الباحثة( )المصدر:

 وك ـيسبـفFacebook: 

ادلـاتوتبـداقـنالصـكويـنتـخدميـستـللمسـمـحيثيـي،حـاعـاالجتملـتواصـالأحـدمـواقـعهو
والمـمامـاالهت فـشاركـات األنـة المـشـي وكـذلكلفةـختـطة المـيق، البـحثوقعـدم خـدمـات

المـخدمو الفـحادثـات والـوريـة الخـائـرسـة والـاصـل مـعديـة الخـد األخـدمـن هللا،رىـات )عبـد
(.5م،ص2011

 ات ـمدونBlogger: 

 أبـسـط مـن المـدونـات ـحـصفتـعتبـر بحـيـثتـرنـتـناإلات المسـمـت، مـيـخدمـتـكن إضافـن ةـن
ديوأوـورةأوفيـأوصا صـكوننتـكنأنـمـييـاتتوـمحـلوهـذهاة،ـهولـهابسـليـعيـاتحتوـم
صوتيـلفـم جـات أو تـيوميعها.ـة، أن صـمكن يـفـكون فـحات الـكتب يـيها اتهـوميـمدون

 الشبكـات اإلجتماعيـة 

شبكـة التواصل 
اإلجتمـاعي 
Facebook 

 :  شبكـات التدوين مثل

Blogger 

Twitter  

شبكـات مشاركة 
الوسائط المتعددة 

  You Tube : مثل

Flickr 

البث المـباشر عبر 
االنتـرنت 

Bambuser 

الحمـالت االلكترونية 
Electronic 
Campaigns   
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ياـولوجـكنـالتـكينـعـجالمـمفـياتـدونـالم،وكـذلكيـمـكنتـخـصيـصةــيـهالشخصـاتـطباعـوان
(.87م،ص2017)أبوالعـزم،جالآخرـنأوأيمـةأواألدبوالفـسياسـلأوا

  تر ـتويمدونـةTwitter: 

 التـويتـر المـدويـللتيستخـدم ـصغـن ر، بـخـمستلـلحـيتيبحـيـث أقصـدم ـحد ى ((140استخـدام
الـللرسا رفـح ـواحـالة تحـديثـاتـهمدة، متـابعـة مـن األصـدقـاء ويمـكن واحـويتـتويعـد. نـما دـر
فـيالدعـوةإلـىالتـغييـرالديـمقـراطـيواالجتمـاعـياءـاالنشطـدعليهـييعتمـصاتالتـمالمنـأه

(.12م،ص2011فـيأكـثـرمـندولـة)الصاعـدي،

 وب ـوتيـيYou Tube: 

،تـترنـةاإلنـكـشبىـلـوعـديـعالفيـاطـاركةمقـادلومشـروتبـنشفـيوبـوتيـييستخـدممـوقـعال
عـوقـعدمـاء.ويـدقـصالمـحدديـنمـناألكةأوـيالشبـخدمـافةمستـهالكـاهدتـحمشـتيـيثيـبح
هـاحـاأتـةلمـوالشعبيـيديـةالفـافـيصحـةفـوقـمسبرـرةغيـيقطفـنتحقـولعـوبالمسئـوتيـالي
يـشرمـةنـكانيـنإمـينمـخدمـتـمسـلل ـلتقطـا ا ودونـجانـداثمـصورةلألحـاتمـديوهـنفيـموه

(.3م،ص2012)هيـئةتنظيـماالتصـاالت،ة.ـاءماليـمأيأعبـلهـميـتح

 ر ـليكـفFlickr: 

رـتصويـواةالـهمـنالمـاليـيـنهـخدمـستـم،ويـورهـاركةصـهمشـخدميـستـرلمـكيلـعفـوقـحمـيتي
لنشـدونيـوالم صورهـن خـر وـاصـم يتيـأنة عـه اإلمـما ددـح التـكانيـن تـات أكـجعلـي ثرـه

فـوتنظيإجمـاعيـة نشـم الصـي حيـر يتـور، المـيـث إمـح التـكانيـوقع وتـعليـة الصـنظيـق ورـم
يـمشاعـداعالبـنهااإلـصمـنالرخـددمـتعـحـورتـصـرالـشـجاهنـةالتـافـاتباإلضـرسومـبال

(.3م،ص2011صـاالت،)هيـئةتنظـيماالت

 ـنتر اإل ـر عبـاشـث المبـالب( رنتBambuser): 

حيثرنت،ـراإلنتــرعبـاشـثمبـلبــةعمــدمــقدمخـتمنالمواقعالتييوزرـامبـعبـوقـميعـد
مـنكنـيم ـستخاالمستخـدم المحمـهالدم الكمبيـاتف جهاز أو الشـوتـول ـخصـر أجـلي مـن
لقطـنق الفـل مباشـدييـات إلـو حسابـرة بامبيـعلـهى يتيـكم،وزرـى هذهـا مشاركة أيضا ح

ـوهــالفيدي عبر اإللـقاوالمـات بـةكترونيـع يــافـاإلضـ، فــيكنـمـة حــناستــخدامــه أي دثــقل
(.12م،ص2011،)عبدهللاةـاليـاحتفأوتماع،ـاجأور،ـؤتمـمســواءمــن
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 ـرونيـالت اإللكتـالحم( ةElectronic Campaigns:) 

اإل الحمـالت مـوعـمـمجلـكترونيـةتضم األنشـة والفـن الـعاليـطة والـلفـمختـات ةـبطـمرتـة،
والتـعضهـبب تـا هـستهـي يا ددـمحا دفـدف فـليـعشـرف، مـها أو عـموعـجـرد أو مـة نـدد
لـثـتمـ،ييـانونـيأوقـوقـأوحقماعيـيأواجتـاسـييرسيـداثتغـإحمـنأجـلاتـوعـجمـمـال
اـعلمـففـوقـونلـكـديـوق،ول"ـنمسئـامـانونمـرارأوقـدارقـإص"لـراءمثـخاذإجـتايـف
أدواتاإلعـشطتـيأنـالتفـدمالحمـخـستـا"،وتـونمـانـقاطقـرارأوإسـققافـ"إيثلـم المـها
(.24م،ص2012)علـيان،دـجديـال
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 المحور الثاني
 لجامعات الفلسطينيةعمليات التشبيك في ا

لمتطلبات المستدامة والتنمية التطوير الى الوصول طريق الفلسطينية الجامعات تعتبر
الذي اإلسرائيلي االحتالل قبل من التضييق وسائل من العديد تواجه فهي المتجدد، مجتمعنا

الجامعةمنذنشأتهاحتىهذاالوقتبالعديدمنالتطوراتيحاولالقضاءعليها،فقدمرتفكرة
والتغيراتنتيجةلعدةعواملبعضهاناتجمننموهاالذاتيسواءفيبنيتهاالتنظيميةأووظائفها

وتخص التأثير بفعل اآلخر والبعض للتغيراتصاتها االستجابة خالل من عليها الخارجي
هامازالتا.ورغمماتواجههمنتحدياتكبيرةإالأنواالحتياجاتاالجتماعيةللمجتمعخارجه

.تعليمهافيمصافالتعليمالعالمياليصبحمستوىتسعىلرفعكفاءةأدائه

معمرورالزمنشهدتالجامعةكمفهوموتنظيممجموعةمنالتطوراتوالتغيراتالتيو
فكر،والمعرفةالموضوعية،وتثقيفال،أكسبتهاالكثيرمنالسمات،فهيمكاناالمتيازالعقلي

كماأنهامكانإلنتاجالمعرفةونقلهالمنهمفيإمكانهماستيعابهاواالستفادةمنهاواستخدامها
الرأي في واالختالف المناقشة بحرية ويسمح الفكرية التيارات مختلف يجمع مكان أنها كما

ال هوية محددات من السمات هذه أصبحت لقد الحقائق، إلى بهاللوصول واحتفظت جامعة
م،2009،،وناسكالجيناتالوراثيةبحيثباتتتشكلالمنطقالداخليللجامعةكفكرة)محمود

(.22ص

قليميضيقإلىإطارتشبيكوالتدويلوالتحولمنإطارإأخذتالجامعاتبفلسفةالوقد
يت الجامعاتبما فيفلسفةورسالة جوهريا  تغيرا  تطلبمعه مما فقمعتطويرعالميأوسع،

(.237م،ص2007نصر،فيمجالالتشبيكبينالجامعات)الجامعاتوتقدمها

قواسعوتقومالجامعاتبعملياتالتشبيكمنخاللإقامةعالقاتاستراتيجيةعلىنطا
إ خالل من وذلك وعالمية، وإقليمية ودولية محلية جامعات ومؤتمع وندوات برامج مراتنشاء

مشتر وبحوث إومشاريع تهدف والمهنيكة األكاديمي والتطور األكاديمي، الحراك تشجيع لى
(.9صم،yang Rui،2002للطلبةوأعضاءالهيئةالتدريسية)

( Heddy Agahوأكد الجامعات2002، بين الصالت عن عبارة التشبيك بأن م(
.جامعةوالجامعاتاألخرىالخارجيةوالموجهينللعملفيهاوبينال

م(بروزأطرافجديدةعلىالتعليمالعاليمثل2004التوجيهيةلليونسكو)وحددتالوثيقة
للتعليم جديدة أشكال وظهور الجنسيات، متعددة الجامعية والشراكات الشراكات، جامعات
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والتنوعفيالمؤهالتوالشهاداتالعلمية االفتراضي، والتعليم عنبعد، الجامعيتشملالتعليم
.(36م،ص2008)محمود،

)و قوي 2009أشار اتجاه وجود إلى وشبكم( االتصال تقنيات استخدام نحو اتواسع
الجامعي والشروعفياستقطابالمعلوماتفيالتعليم الجامعي، وتناميحركةتدويلالتعليم ،

العلماءوظهورالتحالفاتالجامعيةالعلميةالعالميةالمتمحورةحولالمشاريعالبحثيةالعمالقة،
 لتأثباعتبارها استجابة الجامعات أطلقتها عالمناياستراتيجيات في المتسارعة التغيرات رات

(.3م،ص2013المعاصر)العامري،

 أهمية عمليات التشبيك في الجامعات:
الجا التعليم عالمية نحو التوجه وضروريإن مهم مطلب الجامعات في نتيجةمعي ،

ضهاالتقدمالهائلفيتكنولوجياالتعليموثورةالتطوراتوالتغيراتفيعالمناالمعاصرالتييفر
الى التطوراتمنأثركبيرعلىتقدموازدهارالجامعات،والوصولبها لهذه المعلومات،لما

(.267م،ص2016العالمية)القضاة،والسرحان،

للجامعة، األولويات أهم من الجامعي التشبيك من جعلت والمبررات العوامل وتتنوع
الييتسمبالعديدمنالمتغيراتالمتسارعةفيكافةمجاالته،فاليمكنللمؤسساتفعصرناالح

طريق للجامعات تسهل التشبيك فعمليات المتغيرات، هذه تجاهل الجامعات خاصة  التعليمية
من معها للتشبيك معينة سياسات واتباع المتقدمة العالمية الجامعات مع والتواصل االتصال

توأمة،واتفاقياتتعاونوتبادلوتداول،واقامةأنماطمنالتعليمعابرللحدودخاللإنشاءبرامج
منخاللشبكاتاإلنترنت،وذلكمنأجلتحسنمستوىالجامعاتفيكلالمجاالتوتطوير

( العالمية إلى والوصول التنافسية قدرتها لزيادة وكفاياتها م،Nicolescu،2009مهاراتها
(.77ص

علىا وواضحا كبيرا نحواالندماجمعالجامعاتالعالمية،يعدمؤشرإنسعيالجامعات
وتحقيق الدولي، واالعتماد علىالتوجهنحوالتميزوالسمعةالعالمية، ومسؤوليتها قيادتها عزم
الميزةالتنافسيةهوالشعارالذيترفعهجامعاتالعالمالمتقدم،فإنهيجبأنيكونمطلوبا من

لجامعاتالعربية،وإذاكانتقياداتهذهالجامعاتالتنشدالبقاءواالستمراريةبابأولىفيا
التميزالعلميبكلمفاهيمهوركائزه،منخاللالتكامل العالمية،فإنعليها بلتنشد فحسب،

.(13م،ص2014واالندماجمعفلسفةالتعليمالعاليالعالميوثقافته)السعود،
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فيالتدريسوالبحثويمكنالقولبأنالتشبيك وعالمية بيئةدولية الجامعييسعىإلىإيجاد
م والتواصل االتصال طريق عن وذلك المستمر، والتعليم والبالعلمي الثقافات مختلف دانلع

،وإدخالالبعدالعالميفيأغراضووظائفالتعليمالجامعي،وإنالتشبيكبهذاالمعنىاألخرى
تمثل في:المبررات التي تلهالعديدمن

وتحسينمبررات علمية: .1 العلمي، والبحث التدريس في الدولي البعد إدماج إلى تهدف
 الجودة

والتفاهمثقافية اجتماعية: .2 األجنبية اللغات ودور األعضاء، األفراد تطوير أهداف تشمل
 بينالثقافات.

وبالفوااقتصادية: .3 المدى، طويلة أو المدى قصية االقتصادية باألهداف علىتتعلق ئد،
الخارجية، العالقات العمل، قوة دوليا ، المؤهلين ووضع المؤسسة، دخل المثال: سبيل

 والعرضوالطلبعلىالتعليمالدولي.

،DeWitتشيرأهدافهاإلىقضايامثلاألمنواالستقراروالسالم،واأليدولوجية.)سياسية: .4
 (.126م،ص2009

ويمكنإجمالالمبرراتفيالشكلالتالي:

 
 (: مبررات عمليات التشبيك في الجامعات2.7شكل )

 )المصدر: إعداد الباحثة(

ازدياد بأن الباحثة الجامعاتأهميةوتخلص في فيالتشبيك كبير بشكل حلساهم
فيالعديدمنالمشكالت أيضا  وساهم الكبرىالمشكالتحلاإلداريةواإلنتاجيةوالمجتمعية،

وإعادةالتطبيقيةالعمليةالخبرةتقاء،وكذلكساهمفياكتسابواالرالتقدممسيرةتعترضالتي
.منظمبحثيأكاديميبشكلنواتجهامعالتعامل

 علمية

 ثقافية إجتماعية

 إقتصادية
 سياسية
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 أهداف عمليات التشبيك الجامعي:
لىجاهوتؤديإعشوائيةبالاتصبحلهاتاتإنأيعمليةاليتمتحديدأهدافأواتجاه

إ تسعى لذلك إفشلها، الجامعات األدارة تحديد تسعىلى التي التشبيك عمليات من هداف
إلنجاحهاعلىأفضلمستوى.

(473م،ص2016،كبينالجامعات،وقدذكر)الدجدجوتتنوعأهدافعملياتالتشبي
أنمنأهمها:

إنشاءبرامجومشروعاتتعاوندوليمعجامعاتعالميةبحيثيقومالتعاونالدوليعلى -1
 قةمتبادلةوإجراءاتمرنة.اهتماماتمشتركةومشاركةحقيقيةوث

أعضاءهيئةالتدريس،لتنميةلدوليلكلمنالطلبةوالباحثينوتشجيعالحراكاألكاديميا -2
 وتطويرقدراتهمبشكلعصريمتميز.

 والريادةالعالميةفيشتىالمجاالتالبحثيةواألكاديمية.كسابالجامعاتالتميزواالبداعإ -3

 المعرفيبيناألعضاء.وتعزيزالتعاونوالتبادلالفكري -4

عالية -5 وبحثية تعليمية خدمة تقديم أجل من الجامعي بالتعليم الدولي البعد في التوسع
الجودة.

لى(إ43م،ص2011باسكرفيلوآخرون،ياتالتشبيكأيضا كماجاءعند)وهدفتعمل
العلميةوتعظيميجادسياساتوبرامجتنمويةترتقيبسمعةالجامعةعالميا ،واالرتقاءبالقدراتإ

نلعملياتالتشبيكتتممنخاللهماتالتنمية،وأكدكذلكبوجودب عدياستخدامهالتحقيقمتطلبا
علىعلىصعيدالوطن(،واآلخرأجنبي)التشبيكدافاالستراتيجية؛أحدهمامحلي)تحديداأله

(.صعيدالعالم

 :متطلبات تشبيك الجامعات
السياس من مجموعة الجامعات بينهاتتبع التشبيك عمليات لتسهيل تساعدها التي والخطط ات

وبينالجامعاتاألخرى،وذلكعنطريقمتطلباتعدةأهمها:

 الحراكاألكاديميلكلمنالطلبةوالباحثينوأعضاءهيئةالتدريس. -1

 التأليفوالنشرالمشتركللبحوثالعلمية. -2

 تبادلالتعاونفيمجالالبحثالعلمي. -3
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 .دوليةفيالمناهجوطرقالتدريستإدراجمنظوما -4

مشتركةاالعتراف -5 علمية درجات واستحداث المعتمدة، والساعات بالشهادات المتبادل
(.267م،ص2015)القضاة،والسرحان،

 مبادئ نجاح عمليات التشبيك في الجامعات:
 )رضوان، ذكر ص2013لقد بين299م، التشبيك عملية إلنجاح المبادئ من مجموعة )

اتوكانتكالتالي:الجامع

:فعمليةالتشبيكاليمكنأنتأتيدفعةواحدة،بلالبدمنالبدءفيالتدرج،كأنالتدرج -1
في الشروع قبل التوعوي الثقافي بالجانب نبدأ وأن التعميم، قبل تجريبية بنماذج نبدأ

 مشروعاتتطبيقية.

 يكوتنويعها.المشتركلتطويرمجاالتالشراكةوالتشبالتخطيط االستراتيجي: -2

ألهدافالرؤية المشتركة -3 االستناد خالل من األطراف كافة بين المتبادلة والمنافع :
 موضوعيةتخدمالمجتمع.

طرفعلىباقيالمرونة: -4 اليطغى ظروفالجميعمنخاللالمواءمةبحيث لمراعاة
 ذلك.األطراف،فهناكجامعةناشئةلهاظروفهاالخاصةيجبأنتراعيباقيالجامعات

المختلفة،ثقافة الحوار: -5 األطراف بين والمفاوضة واالختالف الحوار تقبل يتم بحيث
 والوصولإلىنقاطالتقاءعمليةيلتزمبتنفيذهاجميعاألطراففيالشبكة.

والشكلالتالييوضحمبادئالتشبيكالجامعي:


 (: مبادئ نجاح عمليات التشبيك في الجامعات2.8شكل )

 داد الباحثة()المصدر: إع

 مبادئ التشبيك الجامعي

التخطيط  الرؤية المشتركة المرونة ثقافة الحوار
 التدرج اإلستراتيجي
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بأناعتمادالجامعاتعلىمبادئإلنجاحعملياتالتشبيكتسهلعمليةةوترىالباحث
التشبيك،حيثاليمكنأليعمليةأنتنجحإالإذااعتمدتعلىمجموعةمنالمبادئتدعم

خطواتهاوتسهلطريقةالوصولإلىالهدفالمطلوب.

 تحديات التشبيك الجامعي:
عم استخدام إلىإن الجامعات تحول عوامل أحد بفاعلية الجامعات في التشبيك ليات

جامعاتعالمية،واستشعارا للتحدياتالتيتفرضهاالبيئةالعالميةالمعاصرةعلىالتعليمالعالي،
وقداتجهتسياسةتطويرالتعليمالعالينحوإضفاءودمجالبعدالدوليوالعالميعلىخططها،

نهالبدوأنتشملالرؤيةالمستقبليةللتعليمالعاليعلى(بأ105م،ص2013وقدذكر)العامري،
مايلي:

تشكيلمجالساستشاريةلمؤسساتالتعليمالعاليمنكفاءاتمحليةوعالميةللمشاركةفي .1
 رسممستقبلالجامعاتالفلسطينيةعلىالمستوىالتنافسيالعالمي.

يمالعاليلسوقالعملسواءأكانمحليا اوإقليما تحديدالمهاراتالمطلوبةمنخريجيالتعل .2
 أوعالميا .

 تشجيعنشراألبحاثالمتميزةفيمجالتعلميةعالمية. .3

في .4 بالخارج العلمية والهيئات والجامعات العالي التعليم مؤسسات بين فيما تعاون إحداث
 .اتالعالقةالبيةوجميعالحاالتذمجاالتتبادلأعضاءهيئةالتدريسوالمنحالط

 تجارب عمليات التشبيك في الجامعات:
العالميالمستوىعلىعديدةالعاليمؤسساتالتعليمفيعملياتالتشبيكوتعدتجارب

العالميةالتنافسيةلمواجهةأوروبافيكامال اتحادا تأنشأالتيالجامعاتمنالعديدنجدحيث
:التجاربومنهامنمجموعة(2م،ص2017الجمال،وقدذكر).والتطويرالبحثمجالفي

ماليةمصادرلهاوفرممافرنسافيالجامعاتمنالعديدبينحصلالذيالدمجتجربة -1
.فاعليةأكثروتنظيميةإداريةبنيةلهاووفر،أكبربشريةوقدرات

العديدفيوالشراكةوالمعارفالخبراتتبادلوفرتالتيفرنسافيالرقميةالجامعةتجربة -2
.الجامعاتمنالعديدبينالبرامجمن
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الطالبيحصلبحيثالجامعاتبعضتقدمهاالتيالمشتركةوالشهاداتالبرامجتجربة -3
Jointed Degree)المشاركةالجامعيةاالطرافمنموقعةشهادةعلى شهادتينأو(

(Double Degree.)

لوضعالجهودتوحدتيوالوغيرهاأوروباوفيأميركافيالجودةضمانشبكاتتجربة -4
.وبرامجهاالعاليالتعليملمؤسساتواالعتمادالجودةلمعاييرعامإطار

البنيويالتنظيممجاالتفيالجامعاتبينالتشبيكنحوتدفعالتيوروبيةاألالمشاريع -5
وبينعامبشكلوالعربيةوروبيةاألالجامعاتبينالتعاونتعززوالتيالعلميوالبحت

خاصبشكلالمحليةوالجامعاتوروبيةألاالجامعات منهاونذكر. ايراسموسمشاريع:
.(Horizon 2020)2020هورايزنومشاريع(+Erasmus)بلس

دونتبقىولكنهاالعربي،العالمفيالناجحةعملياتالتشبيكمشاريعبعضوهناك
وقدالمجال،هذافييةعرباستراتيجيةتوفرلعدمونظرا االوروبي،مقارنة بالمستوىمستوى

:منها(2م،ص2017ذكرأيضا )الجمال،

 العربية.الجامعاتبينالتعاونلتعزيزيسعىالذيالعربيةالجامعاتاتحاد

 ضمانهيئاتجميعتضمالتيالعربيالعالمفيالعاليالتعليمفيالجودةضمانشبكة
وتنميةالهيئاتهذهبينالخبراتلتبادلتسعىوالتيالعربيالعالمفيواالعتمادالجودة

.العربيةالعاليالتعليممؤسساتفيالجودةثقافة

 واقـع الجامعـات الفلسطينيـة:
فيتزويدالشعبالفلسطينـيبالفـرصوالمحفـزاتالالزمـةللجامعاتالفلسطينيةدورفعال

طويرهـامنخـاللتبـادلالمعلوماتلمتابعـةحياتهمالدراسيـةالعلميـةوالعمليـة،وتنميـةاألفكـاروت
العالي التعليم قام كما واالقتصادي، الفكري اإلنتاج وتطوير الدولي، األكاديمي المجتمع مع

(.5م،ص2005بترسيخالهويةالفلسطينيةممايساعدعلىبقاءالشعبعلىأرضه)نـخلة،

ظروفاالحتاللوماترتبإلىفيدولةفلسطينحديثنسبياوذلكعائد التعليمالعاليف
الجامعاتمنذعامتوأنشئالعمليةالتعليميةبجميعمراحلها،إليقافومحاوالتإعاقاتعنهمن

جزءا م1970 المؤسسات هذه وكانت اإلسرائيلي، االحتالل ظل الجماعيفي الجهد من
يشبابالفلسطينكلتوفيرفرصةللالفلسطينيفيالحفاظعلىالهويةالوطنيةالفلسطينيةوكذل

متابعةدراستهمالجامعيةبعدأنأصبحمنالصعبعلىعددكبيرمنهمالسفرإلىالخارج،
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وشهدقطاعالتعليمالعاليقفزةنوعيةبعدتسلمالسلطةالوطنيةالفلسطينيةمهامهابعداتفاقيات
م(.2018م)موقعوزارةالتربيةوالتعليمالعالياإللكتروني،1994أوسلومنالعام

التعليـينظو العالـم خـم من العاليـانـقاللـي التعليم ون القانونم2018لعام ويوضح ،
ويعرف واإلدارة، للتنظيم القانوني اإلطار لها ويوفر العالي التعليم لمؤسسات القانوني الوضع

 وهيةأربعالقانون العالي التعليم مؤسسات من مختلفة ،خاصةوال،والعامة،الحكومية)أنواع
ومعظممؤسساتالتعليمالعاليفيدولةفلسطينهيمؤسساتعامة.ويقوممجلس،(واألونروا

جميع عمل تنظم التي والتعليمات األنظمة بوضع العالي والتعليم التربية ووزارة العالي التعليم
اتالتعليممؤسساتالتعليمالعاليالفلسطينية.كماوتوفرالوزارةالدعموالتمويلالكامللمؤسس

التعليم ومؤسسات الحكومية. غير العالي التعليم لمؤسسات الجزئي والتمويل الحكومية العالي
الوزارة تقرها التي واألنظمة التعليمات  بتطبيق تقوم ولكنها مستقلة معظمها في هي العالي

م(2018)قانونالتعليمالعالي،ومجلسالتعليمالعالي

الفلسطيو جامعاتنا غيرهانيةتتمي ز جامعاتعن من المجاورة مفهومفيالدول وجود
،فهيالتهدفإلىالربحوفيالوقتنفسهوليسخاصا الجامعةالعامةالذيهوليسحكوميا 

تتمتعباستقالليةفياإلدارةوالتعيينوالتوظيفوتتحملمسؤوليةالرواتبوالمصاريفالتشغيلية
 فيهاواألخرى. انفردت الميزة احتاللهذه ظل في نشأتها بحكم الفلسطينية الجامعات معظم

وغيابوجودسلطةوطنيةفلسطينية.ولتخفيفحدةالمنافسةبينهذهالجامعاتفيإسرائيلي
 أمور، من ذلك شابه وما التعيين وأسس التدريس هيئة أعضاء استقطاب بدايةفمجاالت في

فيحينهعنالمسئولمجلسالتعليمالعاليىكادرموحد،منقبلسمبلورةمايتماتالتسعين
اإلجازاتوتعويضنهايةيثتوحدسلمالرواتبوالعالواتواإلشرافعلىقطاعالتعليمالعاليح

(م2018لتعليمالعاليااللكتروني،)موقعوزارةالتربيةوا.الخدمةوالتوفير

(مؤسسةتعليم49الي)يبلغعددالمؤسساتالمعتمدةوالمرخصةالتييضمهاالتعليمالع
هذه وتشمل الدكتوراه، حتى المتوسط الدبلوم من تتراوح شهادات تمنح الثانوية بعد ما عالي

فيقطاعغزة(وجامعةواحدة5منهافيالضفةالغربيةو9(جامعةتقليدية)14المؤسسات)
مفتوحو) و)16تعليم كليةمجتمع، )الكتاباالحصائ18( كليةمجتمعمتوسطة ) م،2017ي،

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


 2016/2017المصدر الكتاب االحصائي السنوي لوزارة التربية والتعليم العالي 

مؤسسةفيالضفةالغربية(49)سطينيةالبالغعددهاتعتبرمؤسساتالتعليمالعاليالفلو
طالبوطالبةفي(218415)ويلتحقأكثرمن(جامعة.14بةمنها)وقطاعغزةمؤسساتشا

المؤسسات )هذه وتشيرالتقديراتإلىأنمعدلااللتحاقاإلجماليللفئة(2016/2017لعام ،
 منالشبابالذينتتراوحأعمارهم أكثرمن(24-18)العمرية النسبة(٪30)سنة وتعتبرهذه

النامية والبلدان األوسط الشرق بلدان مع بالمقارنة السيما الدولية، للمعايير وفقا نسبيا مرتفعة
 م(.2017م)الكتاباإلحصائي،بشكلعا

 وأهداف ورسالة رؤية عالي تعليم كمؤسسات الفلسطينية الجامعات استراتيجيةوتمتلك
نهاجزءاليتجزأمنةالتربيةوالتعليمالعالي،حيثإؤيةورسالةوأهدافوزارتستندوتتفقمعر

نظامالتعليمالعاليالمتكامل،معاإلقراربأنكلجامعةأومؤسسةمنمؤسساتالتعليمالعالي
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الخاصةوالتيتختلفبشكلنسبيمنمؤسسةألخرىوهيموافقعليها لهارسالتهاوأهدافها
ألمناء.منقبلمجلسا

النهوضواالستراتيجيةقيقرؤيتهاورسالتهاوأهدافهاعلىتحالفلسطينيةوتحرصجامعاتنا
مرتبهمنالتربوية،التعليميةبالعملية كانتصعبة،وواقتصاديةظروفسياسيةرغمما ما

الوصولإالأنهاسعتدائما الىخل فهااالحتاللاإلسرائيلي.بنيةتربويةشبهمدمرةعليهمن
وتحسينهامدىأهميةتطورلجامعاتناإنإدراكوإلىالنجاحومواكبةالتطوروالتنميةالمستدامة.

وجودتهانوعيته ا عملت فقد نفسها، دمج المعلوماتمع عصر الحديث العصر مجريات
.المتسارعةوالتكنولوجياالحديثة

 لجامعات الفلسطينية:ل االستراتيجيةاألهداف 
افوالغاياتالتييسعىالتعليمالعاليإلىتحقيقهاحسبماحددهقانونمنأهماألهد

(مايلي:4م(فيالمادةرقم)27/3/2018التعليمالعاليبتاريخ)

إعدادكوادربشريةمؤهلةمنالمتخصصينوالباحثينوالخبراءوالفنيينفيحقولالمعرفة -
لمستدامة.بأنواعهاالمختلفةبماينسجمومتطلباتالتنميةا

 .مواءمةمخرجاتالتعليمالعاليمعحاجاتالمجتمعالفلسطينيوالسوقالمحليواإلقليمي -

 .بمستوىالبحثالعلميليصبحفاعال فيالتنميةاالقتصاديةواالجتماعيةاالرتقاء -

يتوافقواالحتياجات - بما ودوليا ، وإقليما  العاليمحليا  مؤسساتالتعليم تعزيزالتعاونبين
 واالولوياتالوطنية.

 .تقويةوتفعيلمنظومةالتعليمالمهنيوالتقني،وتعزيزترابطوتكاملمكوناتها -

 دعموتطويرالمؤسساتالتعليميةومراكزالبحثالعلمي. -

 

 واقع عمليات التشبيك في الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة:
التيهيمحورعنثالثجامعاتمنجامعاتقطاعغالحديثالباحثةستتناول زة

سيتماختيارعينةومجتمعالدراسةحيثستقتصرالدراسةعلى الجامعاتهذهالدراسةومنها
.ميةوجامعةاألقصىوجامعةفلسطينهي:الجامعةاإلسالو
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 الجامعة اإلسالمية  -1

مستقلةمنمؤسساتالتعليمالعالي،أهليةلجامعةاإلسالميةبغزةمؤسسةأكاديميةتعدا
الجامعةالوحيدةالتيتخدمأبناءقطاعغزة.م1991عامقدظلتحتىم،و1978عامأنشئت

(برنامجا 120كليةوتضم)ةبدأتالجامعةبثالثكلياتإلىأنأصبحتتمتلكإحدىعشروقد
(.10م،ص2019-2015أكاديميا )الخطةاالستراتيجيةللجامعةاالسالمية،

لطلبتهاجوا أكاديميا ملتزما بالقيماإلسالميةومراعيا فردائما إلىأنتوالجامعةوتسعى
لخدمةالعمليةالتعليمية،وتهتمالزمةاإلمكانياتالوفرلظروفالشعبالفلسطينيوتقاليده،وت

والنظري،والعمليبالجانب للجامعةعددو.خدمةالعمليةالتعليميةلتوظيفوسائلالتكنولوجيا
والهيئاتا المنالمجالس وترعىشلتأسيسيةواإلدارية وتديرها مسيرتها تدعم وأهمهاؤتي  ونها

(1م،ص2017)دليلالجامعةاالسالمية،مجلسالجامعةو مجلساألمناء

وأعداد واإلدارية األكاديمية هيئتها في تطورا  الجامعة شهدت السنوات تلك مدار وعلى
ومختبر ووحداتها مرافقها جانب إلى وخريجيها طلبتها مجال في وخدماتها العلمياتها البحث

 ،عالوةعلىعالقاتهاالوطنيةواإلقليميةوالعالمية.والتنميةالمجتمعية

 :الرؤية والرسالة واألهداف

م(وكانت2019-2015وأهدافهافيخططتهااالستراتيجية)احددتالجامعةرؤيتهاورسالته
كالتالي:

  عة:ؤية الجامر 

  "رفةوالثقافةوخدمةاإلنسانيةإلحداثنهضةمجتمعيةشاملةمنارةعلميةرائدةللمع"

 رسالة الجامعة: 

الجامعةاإلسالميةمؤسسةأكاديميةتسعىللنهوضبالمستوىالعلميوالثقافيوالحضاري،"
تعملعلىمواكبةاالتجاهاتالحديثةفيالتعليمالعاليوالتطورالتكنولوجي،وتشجعالبحث

 ."اءاألجيالوتنميةالمجتمعفيإطارمنالقيماإلسالميةالعلميوتساهمفيبن

  غايات الجامعةأهداف و: 

 .رفعمستوىالبرامجالتعليميةفيالجامعةوفقا لمعاييرالجودة -1

 .االرتقاءبالبحثالعلميودعمهواستثمارهفياتجاهتحقيقالتنميةالمستدامة -2

 .تعزيزدورالجامعةفيخدمةوتنميةالمجتمع -3
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 .ورفعكفاءةاألداءالمؤسسيإداريا وتقنيا ضبط -4

 .ةومستوىالخدماتالمقدمةللطلبةوالعاملينياالرتقاءبالبيئةالجامع -5

 .تدعيمعالقاتالشراكةوالتعاونمعالمؤسساتالمحليةواإلقليميةوالدولية -6

 العلميةوبذلك واإلنجازات اإلنساني والعطاء العالمية الحضارة الجامعة تواكب
والتكنولوجية،ومنأجلذلكتسعىبشكلدائملتحديثمناهجهالمواكبةالتطورالعلميالذي
اإلبداع إلى تدعو ثقافة اإلسالمية وللجامعة العالم، من مكان كل في المعرفة حقول تشهده

 .األخذبسبلالتقدمالعالميةو،التنميةوالتطويرو

 :اإلسالمية واقع عمليات التشبيك في الجامعة

الجامع من بالكثير وطيدة عالقات اإلسالمية واألجنبيةللجامعة واإلسالمية العربية ،ات
تهتمالجامعةبالتعاونو وتنظمعالقاتهااتفاقياتتعاونوتوأمةمععددمنالجامعاتالمرموقة.

ةوتبادلالخبراتواألساتذةالمتخصصينمعالجامعاتالفلسطينيةوالعربيةواإلسالميةوالعالمي
 .م(2017)دليلالجامعةاالسالمية،فيمختلفمجاالتالعلوموالتكنولوجيا

عضوو العالميةهي والروابط االتحادات من الكثير الجامعاتومنها،في اتحاد :
اإلسالميةالع الجامعات واتحاد اإلسالمية، الجامعات ورابطة البحرربية، جامعات ورابطة ،

الد واالتحاد المتوسط، للجامعات،األبيض األورووالرابولي والرابطة للجامعات الدولية -طة
واألجنبيةآسيوية العربية الجامعات من بالكثير تعاون عالقات عددوتربطها وصل وقد ،

إلى) (شريكا خارجيا )دليل142(اتفاقيةتعاونمشتركو)40اتفاقياتالتعاونالمشتركلديها
م(.2017الجامعةاالسالمية،

إلىتفعيلاإلسالميةلجامعةاتسعى معالعماداتالمشتركالتعاوندائماوبكلطاقاتها
بالجامعة المختلفة والمراكز أجلوخارجها،والدوائر المستوىمن على الجامعة مكانة تعزيز

جامعاتجامعاتمحليةوبرامجشراكةوتوأمةمععنطريقإنشاءالمحليواإلقليميوالدولي،
عالميةعلىالمس والدولي، التدريسيةوتوفيرتوىاإلقليمي للهيئة فرصتبادلزياراتأكاديمية

،والمشاركةفيالفعالياتوالمؤتمراتالدولية.لبةوالباحثينوالط
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االستراتيجية لعملية التشبيك في الجامعة اإلسالمية: األهداف

:قهاوهيتحقيلالجامعةتسعىمناألهدافةالشؤونالخارجيةللجامعةمجموعتحدد

التعليم .1 انفتاح نحو العالمية المتغيرات ظل في للجامعة واإلقليمي الدولي البعد إضفاء
 الجامعيوشبكاتالمعرفةالعربيةواإلسالميةوالدولية.

األكاديمية .2 والمؤسسات المختلفة الجامعة هيئات بين األكاديمية العالقات لتعزيز السعي
 منها المحلية سواء لمختلفوالبحثية، متكاملة حلوال  يحقق بما الدولية أو اإلقليمية أو

 ويسهمفيتكاملالجهودنحوالتنميةوالمعرفةوالبناء.،الجهات

المحلي .3 والمجتمع األكاديمية الهيئة أعضاء بين للتعاون جديدة آفاق فتح في المساهمة
 والدوليمنخاللالمشاريعواألبحاثالمشتركة.

ات .4 عقد في المساهمة تعاون وفاقيات العربية ونظيراتها الجامعة والدوليةبين اإلسالمية
 .،عالوةعلىفتحقنواتللتعاوناألكاديميوالبحثيويرالكادراألكاديميفيالجامعةلتط

تطوير .5 يعزز بما والصناعة األعمال بقطاع الجامعة لربط صيغة إيجاد في المساهمة
القطاع هذا وإيجاوتنمية الجد، والجهاتموارد بالمؤسسات منخاللتعزيزالعالقة امعة

موقعالعالقاتالخارجيةللجامعةاالسالمية،)المانحةبمايسهمفيتطويرمرافقالجامعة
م(.2018

 التعاون الدولي للجامعة:

توسعت خاللشراكاترقعةلقد جامعة100)منأكثرمعم(2017)العامالجامعة )
الشركاتومتعددا ثنائيا مشروع(39)يفمشاركتهانتيجةاوروبية +Erasmus)مثل:

الجامعةفإنذلكإلى،إضافة(المقدسيHorizon 2020،Appear،AHRCوTempusو
وسورياولبناناألردنمنكلفيوعربيةفلسطينيةجامعة(66)منأكثرمعشريكاإلسالمية

م(2018السالمية،)موقعالعالقاتالخارجيةفيالجامعةا.وتونسومصر

:كاآلتي موضحة مشاريع ةثالث تدير اإلسالمية والجامعة

1 للفترة(BERC)الفلسطينيةالجامعاتفيواالقتصاديةاإلداريةالبحوثمراكزتطوير.
يتموالذي،-محوربناءالقدرات–بلسارسموسبرنامجقبلمنالممول(2015-2018)

جامعةبيرزيت،األزهر،جامعةجامعة)وهي:طينيةفلسجامعات(4)معبالشراكةتنفيذه
)(التطبيقيةللعلومالجامعيةالكليةالمفتوحة،القدس جامعة):وهيأوروبيةامعاتج4)،
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جامعةاسبانيا،-ألمارياجامعةايطاليا،-الكويال الملكيالمعهدبريطانيا،-هدرسفيليد
(السويد-KTHللتكنولوجيا

2 فيالوصولمتاحةالمؤسسيةالمستودعاتخاللمنالعلميثالبحمخرجاتإدارة.
ROMOR)الفلسطينيةالعاليالتعليممؤسسات 2019-2016)للفترة( قبلمنالممول(

بناء-بلسارسموسبرنامج والذي-القدراتمحور جامعاتمعبالشراكةتنفيذهيتم،
التقنيةفلسطينمعةوجاالمفتوحة،القدسوجامعةبيرزيت،جامعة)وهيفلسطينية
جالسكووجامعتيالنمسا،فيالتقنيةفيناجامعة)وهيأوروبيةجامعات(4)و(خضوري
(.ايطاليافيبارماوجامعةبريطانيا،فيبرايتونوجامعة

(SHE-GE)والمساواةالمرأةمجالفيفلسطينفيالعاليالتعليممؤسساتقدراتتعزيز.3
2020-2017)للفترة يتمالذي،Appear-األكاديميةالشراكةبرنامجقبلمنالممول(
.النمسا-Grazجرازجامعةمعبالشراكةتنفيذه

 جامعة األقصى -2

األقصى جامعة مستعد حكومية فلسطينية أكاديمية الخدمةمؤسسة لقانون طبقا تقلة
 (1955تهافيعاملقدكانتبدايةنشأو.م(2018لعام)وقانونالتعليمالعاليالفلسطيني،المدنية

تطورالمعهدإلىكلية(م(1991كمعهدللمعلمينتحتإدارةالحكومةالمصرية.وفيعام(م
فشيئا وخرجتكثيرا  عرفتبكليةالتربيةالحكومية،ومنذذلكالحينأخذتالكليةتتنامىشيئا 

البكالوريوسوالليسانسالكفاءةالعلميةوالتربويةالعاليةمنحملةيالباحثينذومنالمدرسينو
والدكتوراهعبربرنامجالدراساتالعلياالمشتركمعجامعةعينشمسومعبدايةالعامالجامعي

.(6م،ص2017دليلجامعةاألقصى،)تمتحويلالكليةإلىجامعةاألقصى(م(2001/2000
 لبةالجامعةبرنامجا معتمدا ،ويبلغعددط(45)تضمكلياتتسعوتضمالجامعةحاليا 

وطالبة.ا طالب((26380حوالي(2017/2018)للعامالدراسي
و جامعقد مع والبحثي والثقافي العلمي التعاون جسور تمد أن الجامعة اتاستطاعت

ودولية وإقليمية وعربية تعاونمحلية اتفاقيات توقيع في ونجحت جامعات، عدة مع مشتركة
منها جامعة :Gentجام باريس، جامعة و، القاهرة شمسعة عين االلكترونيجامعة )الموقع

.م(2018لجامعةاألقصى،
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 :لجامعة األقصى الرؤية والرسالة واألهداف

رؤية الجامعة

 واإلقليمية الفلسطينية، الجامعات بين متميزة تكون أن األقصى جامعة فيتسعى
المبنية المجتمع وخدمة العلمي، والبحث الجامعي، التعليم الشاملةمجاالت الجودة ثقافة على

 (6م،ص2017دليلجامعةاألقصى،(

 رسالة الجامعة

حكوميةفلسطينيةتهدفإ لىإعدادإنسانمزودجامعةاألقصىهيمؤسسةتعليمعال 
المهارات،والقيم،ولديهالقدرةعلىالتعلمالمستمروتوظيفتكنولوجياالمعلوماتمنبالمعرفة،و

الق بناء برامج تلتزمخالل المجتمع. وخدمة وتنمية العلمي، والبحث الجامعي، والتعليم درات،
جامعةاألقصىخاللتحقيقهالرؤيتهابالثقافةالعربية،واإلسالمية،ومبادئحقوقاإلنسانالتي
والمساواة، والعدالة، والتسامح، واالحترام، والشفافية، القانون، بحكم وااللتزام المسئولية، تشمل

.(6م،ص2017)دليلجامعةاألقصى، ن،والمشاركةألصحابالمصلحةوالتمكي

 :للجامعة االستراتيجيةاألهداف 

تسعىالجامعةإلىنشرالمعرفة،وتعميقجذورها،وخدمةالمجتمعالفلسطينيوتطويره
خاصة،والمجتمعالعربيواإلنسانيعامة،فيإطارفلسفةتستندإلىالمفاهيمالوطنيةوتراث

 ارةالعربيةواإلسالمية،وتسعىلتحقيقهذاالهدفمنخالل:الحض

تعزيزالتطويرالمؤسسيلجامعةاألقصىمنخاللتحسينكفاءةالدعمالمساندللعملية -1
 .التعليميةالتعلميةوالبحثالعلميوخدمةالمجتمع

 .فاعلةتحسينجودةالبرامجاألكاديميةفيالجامعةمنخاللتوفيربيئةتعليميةتعلمية -2

سياساتحولصنعالفهمكأساسلدعماتخاذالقراراتوالالمساهمةفيتحسينالمعرفةو -3
و األقصى جامعة والمراكزقضايا المؤسسات مع التشبيك خالل من الفلسطيني المجتمع

 .التعليميةوالبحثيةومؤسساتالمجتمعالمدنيعلىالمستوىالمحلىواإلقليميوالعالمي

عمل -4 في الخدماتالمساهمة تقديم خالل من الفلسطيني للمجتمع المستدامة التنمية ية
المؤسسات مع بالشراكة وذلك التطوعي والعمل واالستشارية والبحثية والتدريبية التعليمية

 ص.الرسميةومؤسساتالمجتمعالمدنيوالقطاعالخا
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جاتالمجتمعتطويرنظامتعليميمهنيمتوسطيرتكزعلىالتميزواإلتقانويلبىاحتيا -5
(.7م،ص2017)دليلجامعةاألقصى، التنموية

 :وعمليات التشبيك األقصى جامعة

والدوليةوحدةسعىت الخارجية األقصىالعالقات جامعة في الجامعةإلى ملف تطوير
التعاونىعل من جسور إقامة خالل من الدولي و الصعيد الجامعةالثقافياألكاديمي بين

التعليميةو والمؤسسات المختلفة ذلكواألكاديمية وتعزيز والدولية العربية التعاونالمنظمات
.متابعتهابتوقيعاتفاقياتومذكراتتفاهموتنفيذهاو

 الجامعة وتسعى معأيضا  عالقاتها بتوطيد وذلك واسعة دولية عالقات شبكة بناء إلى
الدولية األكادالمؤسسات النواحي مختلف في والبحثية والخوالتعليمية واإلدارية دماتيمية

.الجامعةفيالوصولإلىالعالميةبهدفتحقيقرؤيةالمجتمعية

و علىكما عالمية جامعات مع وتوأمة شراكة برامج إنشاء على كذلك الجامعة تعمل
والطالب،اإلقليميالمستوى التدريسية للهيئة أكاديمية زيارات تبادل فرص وإيجاد والدولي،

ال في للجامعةفعالياتوالمشاركة المشرقة الصورة تعزيز في والمساهمة الدولية والمؤتمرات
  .ومكانتهاالدولية

العالقاتموقع)جل تحقيق عمليات التشبيكأا الجامعة من نشطة التي تقوم بههم األ أومن 
م(:2018االلكتروني،لجامعةالدوليةل

ونظيرا .1 الجامعة بين وتوأمة وتعاون شراكة اتفاقيات والدوليةعقد واإلسالمية العربية تها
منها:)جامعةبرشلونة،والجامعةاإلسالميةالعالمية،الكادراألكاديميفيالجامعةلتطوير

.،عالوةعلىفتحقنواتللتعاوناألكاديميوالبحثيوجامعةجنت،وجامعةباريس،...(

2.  الحصول خالل من الدولي الصعيد على األقصى جامعة عالقات منتعزيز عدد على
ي.العالميةوالتيسوفتعززمنمكانةالجامعةعلىالمستوىالدولالعضويات

.تعزيزالمشاركةفيالمشاريعالبحثيةاإلقليمية .3

التي .4 بالخدمات الدولي المجتمع وتعريف ودولية إقليمية ومؤتمرات فعاليات في المشاركة
.تقدمها

أل .5 الخارج في دراسية منح توفير على المتفوقينالعمل والطلبة التدريسية الهيئة عضاء
.بالجامعة
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إيجادفرصتبادلزياراتأكاديميةللهيئةالتدريسيةوالطالبمعالجامعاتاألخرىحول .6
 .والتييمكنمنخاللهااكتسابخبراتجديدةفيالمجالالبحثيوالتبادلالمعرفيالعالم

واإلد .7 والبحثية التدريسية الهيئات أعضاء الخارجتوعية من المتاحة الفرص حول ارية
.دعملمشاريعالبحثالعلميأوتطويرالقدراتوالمهاراتعلىللحصول

لدكتوراهمنالجامعاتالعالميةثيالجامعةللحصولعلىدرجاتالماجستيرواومتابعةمبع .8
نشاطاتالجامعةوذلكعنطريقعقدشراكاتمختلفةمعوتفعيلدورهمفيخدمةبرامجو

 .الجهاتالتييدرسونبهاباإلضافةإلىنقلخبراتهموتجاربهملطلبةوموظفيالجامعة

 

 م(2018)موقعجامعةفلسطيناإللكتروني، جامعة فلسطين -3

الفلسطينيةتعد العالي التعليم مؤسسات من خاصة أكاديمية مؤسسة فلسطين ،جامعة
تمعالفلسطينيجنبا إلىجنبمعوبدأتممارسةدورهافيالمج،م2003جامعةعامالسستتأ

 عام من مارس شهر أوائل في المحلية الجامعات من م2005نظيراتها إلىالجامعةتسعىو،
عال  مستوى بيئةتوفير تهيئة طريق عن الجامعي التعليم حديثةمن تقنيات تساندها تعليمية

المية،كماتؤم نالدعملكترونيةمتكاملةومناهجوضوابطوأنظمةأكاديميةذاتمواصفاتعإو
لضم للطالب عال والمساعدة مستوى والمعرفيان العلمي بالبحث وتهتم والتميز، اإلبداع من

والتواصلمعحضاراتوعلومالعالم،لترسيخقيمالمواطنةالصالحةوالتعاونواحترامالغيربما
 .يحققرفاهيةوسعادةاإلنسانية

 ورسالتها: فلسطين جامعة رؤية

 :يةالرؤ 

إلعداد الحديثة التقنيات وتوظيف والمعرفة البحث إلى تستند متميزة، جامعة نحو
الكوادر،فيشتىالمجاالتضمنمعاييرالجودةالشاملةلرسمشخصيةفلسطينيةمميزةواثقة

 .منفتحةعلىحضاراتالعالموعلومه

 :الرسالة

إعدا إلى تهدف فلسطينية، عال  تعليم مؤسسة فلسطين علميا جامعة مؤهلة كوادر د
ومهنيا قادرةعلىتلبيةحاجاتالمجتمع،منخاللتهيئةالبيئةالجامعيةوفقمتطلباتالجودة
وذلك المعرفي، والتطور العلمي البحث دور وتعزيز والتقنية العلمية المستجدات مواكبة مع
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والمس الحضارة ركب ومواكبة المستدامة التنمية جهود دعم في صياغةللمساهمة في اهمة
.خارطةالمستقبلفيإطارمبادئوقيمحضارتناالعريقة

 :فلسطين لجامعة االستراتيجيةاألهداف 

التيتسعىالجامعةإلىتحقيقها:االستراتيجيةمنأهماألهداف

 تعزيزالعملالمؤسسيفيإدارةالجامعةلتحقيقرؤيةالجامعةورسالتها. .1

2.  التي الجامعية البيئة والتميزيتلبتهيئة واإلبداع التفكير بمستوى للرقى الطلبة تطلعات
لديهم.

ربطبرامجالجامعةباحتياجاتالسوقوتطويرهابمايتالءممعتلكاالحتياجات. .3
تطبيقإدارةالجودةالشاملةفيالخدماتاإلداريةوالفنيةوالماليةعلىمستوىالجامعة. .4
األكاديميةوفقمعاييرالجودةالمحليةوالعالمية.تحقيقمعاييرالجودةوالنوعيةللبرامج .5
و .6 العلمي بالبحث فياالهتمام منها واالستفادة والتكنولوجية العلمية المستجدات مواكبة

العمليةالتعليميةوالتعلميةممايساهمفيخدمةالمجتمع.
االجتماعيوالمؤسساتيوتقويةروابطهاوعالقات .7 العلميةتعزيزعالقةالجامعةبمحيطها ها

والثقافيةمعالجامعاتالعربيةوالدولية
 وعمليات التشبيك: فلسطين جامعة

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

الدو هذه في العالقاتوالعامة عمل ويكون تعليمية، أو صناعية أو تجارية أكانت سواء ل،
 .الخارجيةمعهذهالجهاتبشكلمباشرأومعممثليهمفيفلسطين

الصعيدالدوليمنخاللعلىكماوتعملالعالقاتالخارجيةعلىتطويرملفالجامعة
فياالتحاداتوالمنظماتاالقليميةوالدوعلىشرافاإل ليةومتابعةأنشطةالجامعةعضوياتها

الزمةلتمكينالجامعةمنالوصولوضعالسياساتواالستراتيجياتالإلىالخارجيةباإلضافة
 .ليالمنافسةالعالميةإ

وتسعىالجامعةلتحقيقرؤيتهاالمستقبليةنحوتمكينشبكةمنالعالقاتالدوليةواسعة
واإلدارية األكاديمية النواحي مختلف في إلىالنطاق بالجامعة للوصول المجتمعية والخدمات

.المنافسةالعالمية
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وا أفلسطينجامعةستطاعت واقليمية وعربية محلية جامعات مع ترتبط ودولية،ن
جامعةقناةالقاهرة،)جامعةمنها:ونجحتفيتوقيعاتفاقياتوشراكاتتعاونمععدةجامعات

جامعةصالحالديناقليمالمملكةالمغربيةومحمدالخامسالسويس،جامعةعينشمس،جامعة
وجا-كردستان اليمن جامعة العراق، الحديدة اليمنية،–معة الجمهورية Daffodilجامعة

 .اسبانيا(–،جامعةبرشلونةوجامعةبلنسيةفرنسا-ليلبنغالدش،جامعة

 الدولية:اكة جل تحقيق عمليات التشبيك والشر أنشطة التي تقوم بها الجامعة من هم األ أومن 

 .بناءوتوسيعشبكةعالقاتالجامعةمعمؤسساتالتعليمالعاليفيالعالم .1

 .قيادةأنشطةوبرامجلصالحمشاريعتخصالجامعةوالمجتمعالمحلي .2

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

 .جنبيةامعةمعالدولالعربيةواألتطويرمصالحوعالقاتالج .4

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

.عقداتفاقياتشراكةومذكراتتفاهممعالمؤسساتاألكاديميةوالمنظماتالدولية .6
 

 خالصة الفصل:
البحثالتدريس،هدافالجامعةالرئيسية)أوطارالنظريمنخاللاستعراضالباحثةاإل

تحديدمجاالتعملياتالتشبيكفيالجامعاتخدمةالمجتمعوالتعليمالمستمر(أمكنالعلمي،
:كالتاليمجالتعملالجامعةوالتيساعدتفيبناءاالستبانة،وهيضمن

األكاديمي -1 والتبادل التدريس ا:مجال والممارسات اإلجراءات يتناول تستخدمهاوالذي لتي
تضمن حيث األكاديمي والتبادل التدريس مجال في التشبيك عمليات في الجامعات

المتميزةمنالعلماءوالباحثين،تيسيرعمليةجذبواستقطابللكفاءاتاستقطابالجامعة)
نشاءبرامجللتبادلالمعرفيوالعلميمعالجامعاتالدوليةالعالمية،دعمإالطلبةالدوليين،

نشاءبرامجوإراكاألكاديميالدوليلكلمناألعضاءهيئةالتدريسوالطلبةوالباحثينالح
األكاديمي والحراك والعالمية،للتبادل االقليمية الجامعات مع وتوأمة تعاون اتفاقيات عقد ،

(.فتحقنواتاتصالداخليةوخارجيةمعالجامعاتالعالميةالدولية
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العلميمجال -2 يش:البحث اإلوالذي فيمل الجامعات تستخدمها التي والممارسات جراءات
فياتحاداتالجامعاتاالشتراك)عملياتالتشبيكفيمجالالبحثالعلميوالتيتتضمن

 الرائدة والعالمية الإبحثيا ،العربية للتميز مراكز البحوثبنشاء مراكز مع بالتعاون حثي
إالعالمية، للبحوث مستودع علىتصميالعلمية،نشاء الطلبة تؤهل دولية ثقافية مقرارات م
 إلالدولي،الحراك الالزمة والمالية المادية البيئية المتطلبات تأمين األبحاث العلمية،جراء

.نشاءقاعدةبياناتمشتركةبينالجامعات(إ

جراءاتوالممارساتالتيوالذييتضمنجميعاإل:خدمةالمجتمعوالتعليمالمستمرمجال -3
في تستخدم التشبيك تضمعملية والمجتمعوالتي العلمي البحث مؤسسات بين )التنسيق

المحلي المحلي، المجتمع مؤسسات مع بحثية عقود المجتمع،تنفيذ مؤسسات جذب
دولية مؤسسات مع القرار،للمشاركة وصانعي المسئولين مع مشتركة لقاءات عقد

الممولةرتوفي،المجتمعي التنموية المشاريع من المجتمعية،عدد بالمشاريع ربطخاصة
ممعسوقءكاديميةتتواأنشاءبرامجإ،مخرجاتالبحثالعلميومتطلباتالتنميةالمجتمعية

(.العملواالحتياجاتالمجتمعية

وبذلكتسعىالجامعةمنخاللعملياتالتشبيكتحقيقأهدافهاوغاياتهاالساميةالتي
ةلتشبيكيةتحققرؤيتهاالمستقبليةوخططهااالستراتيجيوجدتمنأجلها،فمنخاللعملياتهاا

قليميةوالدوليةواسعةالنطاقفيمختلفالنواحياألكاديميةنحوتمكينشبكةمنالعالقاتاإل
العالمية.واإلداريةوالخدماتالمجتمعيةللوصولبالجامعةإلىالمنافسة









 

 

 

 

 

 

 

 ثـــالــثـل الــصــفـال
 ةـقـابـــسـات الـدراسـال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 ثــالــثـل الــصـالف
 ةـابقـسـات الـدراسـال

 تمهيد:
ماتمنشرهحولمـوضـوعالرسـالـةفياألدبيـاتوالمـراجـعإبرازتـهـدفالدراسـاتالسـابـقـة

علىعددمناالطالعةــاحثـتالبــاعـطــاستو.المـحلـيـةوالعـالميـةوالنتـائـجالتـيتـمالتـوصـلإليـها
تــبـةورتـيـبـنـةوأجـيـربـىعـإلهاتـفـثصنـةحيـوعالدراسـوضـةبمــالقـةذاتالعــقـابــسـاتالــدراسـال

لىالنـحوالتـالي:عدمـىاألقـدثإلـناألحـدأتمـبـرفـشـخالنـاريـبتـسـبح

 ة:ـربيـات العـدراسـأوالا: ال
عيل الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع م( بعنوان: "تف2017مد )ـة محـدراس .1

 الخاص في ضوء خبرات وتجارب بعض الدول".

هدفت الدراسة والقطاعإالتعرف المصرية الجامعات بين البحثية الشراكة معوقات لى
جـالمنه ثـدمالباحـجال،واستخـذاالمـةفيهـقدمـضالدولالمتـالخاص،وتعرفخبراتبع

غـبلةـعينهاعلىـة،وقامبتطبيقـللدراسأداةـكةـانباالستبانـة،وقداستعـالدراسيفيـالوصف
)ـع أعضعضوا (375ددها هيئـمن التدريـاء بجامعـة القـس وأسيـاهـات وجنـرة وبـوط

:ىـلإدراسة ـوصلت الـوتالوادي،
رـبالجامعات،واآلخرتبطـة،بعضهايـةالشراكةالبحثيـحدمنعمليـاتتـوقـدةمعـودعـوج -
 رتبطبالقطاعالخاص.ـي

اتـطلبـدمنالمتـرالعديـبتوفيـطلـاصيتـاعالخـاتوالقطـراكةبينالجامعـحقيقالشـلت -
 ة.ـةوالبشريـةوالتنظيميةواألكاديميةوالماديـةوالقانونيـبالتشريعيـوانـةبالجـالمرتبط

وجـع - فـدم أي دالـود إحصائيـروق مـة بين الدراسـجموعا  معوقـات في الشراكـة ةـات
تعـالبحثي ـة متغيإزى الدرجـلى الوظيفيـر بينمـة دالـة، فروق وجدت بينـإحصةا ائيا 

الدراسـمجموع محـات في متطلبـة الشراكـور البحثيـات عنـة مستـة الداللـد )ـوى (0.05ة
 ن.ـاعديـهمباألساتذةالمسـعندمقارنتـنالحالمدرسيـلص

 ت الدراسة ب:ـأوصو 

مراكـإن - لتسويـشاء نتائـز البحـق والخدمـج بالجامعـوث ومنحهـات السلطـات، اتـا
 اعالخاص.ـواصلمعالقطـامنالتـاتالتيتمكنهـوالصالحي
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المعامـإنش - بمشكالتـاء المرتبطة التطبيقية البحوث إلجراء وتجهيزها المتخصصة ل
 اعالخاص.ـالقط

الحاضنـنشإ - اـاء ومناطـلعلميات تقنيـة لمؤسساتـق المباشر الدعم لتقديم بالجامعات ة
 القطاعالخاص.

 ثالعلميبالجامعات.ـةلدعمالبحـاليةالمخصصـادةالمواردالمـزي -

ي المصري في ـم الجامعـدويل التعليـرح لتـور مقتـتصوان: "ـم( بعن2016دج )ـة الدجـدراس .2
 .ات"ـلجامعف اـة لتصنيـر العالميـوء المعاييـض

مفهـالوقلىإة ـت الدراسـهدف على تـوف التعليـدويـوم ومبـل الجامعي األخـم به،ـررات ذ
كلمنها،وضعـاتالعالميـرفعلىالتصنيفـوالتع والمعاييرالتييقومعليها للجامعات ة

الجامعيالمصريفيضوءالمعاييرالعالميةلتصنيفالجامعات،ـتصورلت دويلالتعليم
لى:إوتوصلتالدراسةيفيالدراسة،ـالوصفجـالمنهاحثـداستخدمالبوق

فيتحسينرتبالجامعاتفيالتصنيفاتا أساسيا أنتدويلالتعليمالجامعييعدعنصر -
 العالمية.

مجمـوج - التحديةوعـود تدويـمن تواجه التي الجامعـات التعليم غيابـل أهمها ومن ي،
ل،وغيابرؤيةاستراتيجيةواضحةلتطويرالقدرةـاتالتدويـسياسهاـفلسفةواضحةتقومعلي

 امعات.ـرالعالميةلتصنيفالجـالءممعالمعاييـالمؤسسيةللتعليمالجامعيفيمصربمايت

ةـلىمجموعإرجعـريةيـاتالمصـلىالجامعإالباألجانبوالوافدينـاضأعدادالطــخفان -
 ة.ـقتصادياتوالظروفاالـةللجامعـالبنيةالتحتيفـايرتبطبضعـلمنهـمنالعوام

 اجيةـاإلنت والمؤسسات ةـالجامع بين ةـراكـالش لـوان: " تفعيـم( بعن2015د )ـة األحمـدراس .3

 الخبراء". نظر ةـمن وجه السعودية ةـالعربي ةـبالمملك

 المؤسساتو الجامعة بين ةـللشراك ةـالنظري األسس نـع فـالكش إلى ةـالدراس ذهـه تـدفـه

معوقـتحدي إلى ةـإضاف اإلنتاجية،  والمؤسسات الجامعة بين الشراكة تفعيل اتـومتطلب اتـد

 راكةـالش لـلتفعي ةـمءمال رـاراتاألكثـالخي دـتحدي وكذلك السعودية، العربية بالمملكة اإلنتاجية

منءرالخبراـظن وجهة من ةـالسعودي ةـالعربي بالمملكة ةـاإلنتاجي والمؤسسات ةـالجامع بين
 ول،ـالقب سياسة الدراسية، جـالبرام اء،ـواإلنش سـالتأسي داف،ـاأله ة،ـالفلسف:خالالقضاياالتالية

 والمنهج ي،ـالوثائق يـالوصف جـالمنه ةـالدراس تـدمـواستخل،ـالتموي ادرـمصة،ـالتنظيمي ةـالبني



61 

(32من) ةـالدراس ةـعين وتكونت ،ةـللدراس أداةـك ةـاالستبان تـواستخدم ،يـالمسح الوصفي
(114غعدده)ـالدراسةالبال مجتمع (من30%بنسبة) ةـعشوائي ةـبطريق مـاختياره وا تمـعض

عضوا .

  :أهمها من جـنتائ عدة إلى ةـت الدراسـوتوصل

في ةـالشامل ةـالتنمي قـلتحقي يـأساس لـكعام ةـالشراك على المـالع دول من العديد مادـاعت -
 اتـاعـالقط لفـمخت في اتـالمؤسس ودـجه افرـتض في ةـالشراك مـتسه ثـحي االت،ـالمج فـمختل

.ةـالشراك رافـأط اتـدةللمؤسسـالفائ مـعلىتعظي لـيعم مما

 بالمملكة اإلنتاجية والمؤسسات الجامعة بين ةـالشراك لـتفعي قـرورةتحقيـبض ةـوأوصت الدراس

 اتـواالختراع االبتكارات لـوتحوي ارـاناألفكـاحتض خالل من أهدافها لتحقيق السعودية العربية

للتسويق. قابلة أوعمليات اذجـأونم منتجات إلى

ا ـاق تعزيزهـاعية وآفـالصن-اديميةـراكة األكـع الشـوان: "واقـم( بعن2015ا )ـغة األـدراس .4
ة في ـلحكوميم العالي اـات التعليـة على مؤسسـن )دراسة ميدانيـة في فلسطيـالمستقبلي

 قطاع غزة"

اة ـت الدراسـهدف واقـتعلإلى على األكاديـراكـالش عـرف وآفـالصن–ةـميـة تعزيـاعية اـزهـاق
وجه من فلسطين في والتعـالمستقبلية األكاديميين، نظر العناصـة على فيـرف المؤثرة ر

األكاديميـتعزي الشراكة الح-ةـز والمستقبليـالصناعية اـالية وقد الباحـستخة، المنهج  ثـدم
التحليلـالوص لتحقيـفي الدراسـي أهداف استخـق تم حيث االستبـة، ـدام ة،ـللدراسكأداةانة

)ـالدراسمجتمع ونـوتك من أكاديمي128ة العامليا ( مؤسسـمن في العالـن التعليم يـات
تخصصـالحك في اإلداريـومية العلوم والماليـات) العلـة الهندسيـة، الحاسـوعلة،ـوم وب(،ـوم

 أهمها: منج و ـمن النتائ إلى مجموعةوتوصلت الدراسة 

الحياة، - مدى المستمر التعليم التعاوني، التعليم في المتمثلة للعناصر مهم دور وجود
الشراكة آفاق تعزيز في المفتوحة المعرفة ومنصات العلمي البحث العملي، التدريب

 يفلسطين.الصناعيةالمستقبليةف–األكاديمية

بينالمؤسساتاألكاديميةوالمؤسساتالصناعية - أسبابتعترضتفعيلالشراكة وجود
الكوادر قدرة في الثقة ضعف أهمية وأقلها الشراكة لبدء الالزمة لألموال االفتقار أهمها

 البشريةالعاملينفيالمؤسساتاألكاديميةلتطويرالمؤسساتالصناعية.
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 ات أهمها:ـتوصيدة ـدراسة بعـت الـوخرج

التعليم - مؤسسات بين الشراكة آفاق لتعزيز متكامل كنموذج الدراسة عناصر تطبيق
العالياألكاديميةالحكوميةوالمؤسساتالصناعيةمعضرورةالتركيزعلىتطبيقالتعليم
التعاوني،ومنصاتالمعرفةالمفتوحةكأساسلبناءشراكةفعالةبينالمؤسساتاألكاديمية

 اعية.والصن

الدولية - المؤسسات مع بالتواصل الحكومية األكاديمية المؤسسات تقوم أن ضرورة
للحصولعلىمشاريع.

م( بعنوان: " تصور مقترح لمتطلبات تدويل التعليم في 2015دراسة القضاة والسرحان ) .5
 ".الجامعات األردنية الحكومية لتحقيق التنافسية العالمية 

تصورهدفت الدراسة  بناء األردنيةالى الجامعات في التعليم تدويل لمتطلبات مقترح
حيث التحليلي، الوصفي المنهج الباحث واستخدم العالمية، التنافسية لتحقيق الحكومية

ثالثجامعاتأردنيةحكومية،فيينكاديمياألدةقامنال(209تكونتعينةالدراسةمن)
واستخدمتاالستبانةكأداةللدراسة.

:الدراسة نتائجوأظهرت

أندرجةتوافرمتطلباتتدويلالتعليمفيالجامعاتاالردنيةالحكوميةجاءتبدرجة -
 %(.51.4ضعيفةبوزننسبي)

بوزن - عالية الحكومية األردنية الجامعات في التعليم تدويل متطلبات أهمية درجة وأن
%(.83.2نسبي)

تطبيقهذاالتصوربكلأبعاده،بأنتتبنىالجامعاتاألردنيةالحكومية،الدراسة  تصأو و 
 وتطويرهمنخاللالتغذيةالراجعةعنددراستهوتطبيقه.

اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس وعالقتها  م( بعنوان: "2014دراسة الهمص ) .6
 بجهود الجامعات في تدويل البحث العلمي ". فلسطين

ألعضاهدفت الدراسة العلمية اإلنتاجية إلى بجهودالتعرف وعالقتهما التدريس هيئة ء
التحليلي واألسلوب الوصفي المنهج الدراسة واتبعت العلمي البحث تدويل في الجامعات

 تمثل الفلسطينيةمجتمع الدراسةحيث الجامعات في التدريس هيئة أعضاء جميع من
( عددهم البالغ غرة ،(1515بمحافظات )عينة الدراسةأما بلغت أعضاء(141فقد من
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،واستخدمتالباحثةاالستبانةكأداةاالستطالعيةدونالعينة(%(14بواقعهيئةالتدريس
الرئي اإلللدراسة يتضمن محورا  تناولت حيث التدريسسية، هيئة ألعضاء العلمية نتاجية

ومحورتناولجهودالجامعاتفيتدويلالبحثالعلمي.

 ائج التالية:ـلى النتإدراسة ـلت الـوتوص

االنتاجيةالعلميةألعضاءهيئةالتدريسفيالجامعاتالفلسطينيةبمحافظةغزةدرجة -
%(.74كبيرةبوزننسبي)

بوزن - كبيرة العلمي االنتاج تطوير بهدف وسنوية علمية ومؤتمرات ندوات عقد درجة
 %(.84نسبي)

%(.72.6تقلدالمناصبباإلنتاجالعلميوالنشاطالبحثيكبيرةبوزننسبي)درجة -

 :ات أهمهاـد من التوصيـة إلى العديـت الدراسـوخلص

اإلنتاج - تطوير بهدف ومؤتمرات ندوات بعقد التدريس هيئة ألعضاء الفرصة إتاحة
.العلمي

.تزويدالمكتبةالجامعيةبالكتبوالمراجعالمرتبطةبخططالتنميةلتطويراإلنتاجالعلمي -

 تالعلميةمنأجلاالرتقاءبها.تسهيلإجراءاتتبادلالمعرفةوتنظيمالمعامال -

قدرة التنافسية تدويل التعليم الجامعي كمدخل لزيادة ال " م( بعنوان:2014دراسة محمد ) .7
راء عينة من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات آ: للجامعات المصرية

 المصرية".

لـورتدوية،ودـصرياتالمـةبالجامعـدرةالتنافسيـعالقـرفعلىواقـإلىالتعهدفت الدراسة
زيادتـالتعلي في ـهـم واستخدمج ـة المنهـت الدراسـواستخدم ا،ـبهواالرتقاءا  تـالوصفي،

منأعضاءهيئة(عضوا 225بلغعددها)عينة،وتمتطبيقهاعلىللدراسة كأداة ةـاالستبان
التدريسفيبعضالجامعاتالمصرية.

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: 

للحصولأن - التنافسيةللجامعاتوتحسينأدائها القدرة تدويلالتعليملهدورفيزيادة
 .علىمراكزمتقدمةمحلياوعالميا 

(.%69أندرجةمجالالتعاوناألكاديميالدوليللجامعاتمرتفعةبوزننسبي) -
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ألكاديميةاتاـةمعالمؤسسـطاألكاديميـاتوالروابـدالعالقـتوطيوكان من أهم التوصيات 
ةـاالتنافسيـدمنالمزايـافيتحقيقالعديـاوخبراتهـادةمنإمكاناتهـة،لالستفـةوالدوليـاإلقليمي

 للجامعاتالمصريةوتحقيقتفوقسوقيعنالجامعاتالمنافسة.

م( بعنوان: "معوقات تفعيل الشراكة المجتمعية في الجامعات 2014المزين، صبيح ) .8
 غزة وسبل الحد منها".الفلسطينية بمحافظات 

الفلسطينية الجامعات في المجتمعية الشراكة تفعيل معوقات عن الكشف إلى الدراسة هدفت
 الوصفيالمنهج  الباحثان استخدم ذلك ولتحقيق منها، الحد وسبل غزة، بمحافظات

 اإلدارية، بالمعوقات تتعلق :محاور ثالثة من تكونت ،كأداة االستبانة التحليلي،واعتمدت

 عشوائية عينة على االستبانة ووزعت مفتوح، وسؤال الثقافية، والمعوقات والمعوقاتالبشرية،

 (124) عددهم وبلغ األقصى، وجامعة اإلسالمية الجامعة في التدريس أعضاءهيئة من

الدراسة عضوا،  المجتمعية الشراكة من تحد المعوقات من مجموعة وجود عن وكشفت

 التدريس، بمهام التدريس هيئة أعضاء انشغال حيث بشرية قاتمعو:الفلسطينية للجامعات

 بين المعلوماتية كالفجوة الثقافية المعوقات ثم ومكافآت، وجودحوافز عدم إدارية معوقات

الشراكة، الفلسطينية الجامعات  من للحد السبل من مجموعة الدراسة وقدمت ومؤسسات

 .العلمي البحث لدعم خاصة ميزانية رللشراكة،توفي الجيد أهمها:التخطيط المعوقات

 القطاع ومؤسسات الجامعات بين "الشراكة م( بعنوان:2014) ومعايعة درادكة دراسة .9

اليرموك "  جامعة في التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة تطبيقها من ومعوقات الخاص
 األردن.

القطاع بين الشراكة مستوى معرفة إلى الدراسة هدفت ومؤسسات  اصالخ الجامعات

 معرفة إلى هدفت كما اليرموك، جامعة في التدريس هيئة نظر وجهة من تطبيقها ومعوقات

اختالف  والمسمى والتخصص، الجنس، متغيرات باختالف هذه النظر وجهات درجة

 األكاديمية، والرتبة الوظيفي، الخدمة، الوصفيواستخدمت الدراسة المنهجوسنوات
على واعتمدت  التحليلي، وتكونكأداةاالستبانة أهدافها، منالدراسة مجتمعلتحقيق

منأعضاءهيئة(608جميعأعضاءهيئةالتدريسفيجامعةاليرموكالبالغعددهم)
عضوا منأعضاءهيئةالتدريس.(240من)تكونت عينة الدراسة،وقدالتدريس
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 أهمها: ،مجموعة من النتائج  إلى الدراسة وتوصلت

القطاعومؤسسات الجامعات بين الشراكة لمستوى التدريس ئةهي أعضاء تقديرات إن -
%(.67الشراكةبوزننسبي) مجاالت جميع متوسطاعلى كان الخاص

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

%(.82بوزننسبي) األولى

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

%(.46بمتوسطحسابيبوزننسبي) األخيرة المرتبةا"به العمل

التغيير الدراسة وأوصت باستحداث بالجامعات اإلداري الهيكل في بضرورة  والكليات

 مراكز إنشاء على الجامعة وتشجيع والمجتمع، المؤسساتبالبيئة هذه لربط إدارية وظائف

.الخاص القطاع مؤسسات لخدمة الجامعة داخل استشارية

 التربية بوزارة الشبكية القيادة متطلبات توافر ( بعنوان: " درجة2014دراسة أبو سلطان ) .10

 تعزيزها " غزة وسبل بمحافظات العالي والتعليم

 يوالتعليمالعال التربية بوزارة الشبكية القيادة متطلبات توافر درجة للتعرفإلى الدراسة هدفت
الكشف تعزيزها، وسبل غزة بمحافظات  كانت إذا عما وكذلك ذات هناك داللة فروق

 الجنس، (لمتغيرات تعزى الدرجة لهذه الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات بين إحصائية

ولتحقيق والمسمى الخدمة سنوات المؤهلالعلمي،  استخدمت الدراسة أهداف الوظيفي(،

ال الوصفي المنهج الباحثة موظفا 138)عينة الدراسة وشملتتحليلي،  مجتمع من (

والذين اإلشرافية أصحابالمسميات جميع في والمتمثل (موظفا 179) عددهمالبالغ الدراسة
 في والواقع والتعليمالعالي التربية لوزارة الرئيسي المجمع في الواقع عملهم رأس همعلى

  .العمل وورشة استبانة همان للدراسةباستخدام أداتي الباحثة غزة،وقامت مدينة

 :الدراسة نتائج اهم وكانت

 التربية بوزارة الشبكية القيادة لتوافرمتطلبات الدراسة عينة أفراد لتقدير الكمية الدرجة بلغت-

%(.70.19نسبي) بوزن كبيرة درجة العالي والتعليم

تتمثلفيتفعيل والتيةالشبكي القيادة متطلبات تعزيز أهمسبل عنأن كشفتالدراسة -
بمايخدم اإلداري الهيكل تنظيم واعادة أكبر بشكل العاملين وتحفيز العامة، العالقات إدارة دور

.الالمركزية نحو التوجهات
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:الدراسة وأوصت

 شبكات تفعيلاستخدام،والشبكية القيادة في الناجحة التجارب لنقل للخارج بعثات إرسالب -

 .وتشجعاإلبداع الجماعي العمل تدعم تنظيمية ثقافة ناءوب ،االجتماعي التواصل

م( بعنوان: "متطلبات تدويل التعليم العالي كمدخل لتحقيق الريادة 2013دراسة العامري ) .11
 العالمية للجامعات السعودية "تصور مقترح".

لتحقيقهدفت الدراسة  كمدخل العالي التعليم تدويل لمتطلبات مقترح تصور بناء إلى
السعوديةيادالر للجامعات العالمية المسحي، الوصفيالمنهج  علىالدراسةأعتمدت،ة

 رؤمجتمع الدراسة وتكون / عمداء وكالء / )عمداء األكاديميين القادة جميع ساءمن
سعودية فيعشرجامعات )أقسام( اختيار5371،وعددهم وتم طبقيةعينة ( عشوائية

( عددهم بلغ قياديا ،155منهم االستبانةواستخد ( ثالثةكأداة للدراسة  مت من وتكونت
:نتائج للدراسةأهم ،وكانمن(عبارة101محاوراشتملتعلى)

جاءت - الحكومية السعودية الجامعات في العالي التعليم تدويل متطلبات توفر درجة
%(،وقدجاءتجميعاألبعادبدرجةتوفرضعيفة.49.8بوزننسبي)

المهنيةالدوليةألعضاءهيئةالتدريسعلىأعلىمتوسطحصلبعدالحراكوالتنمية -
%(.50.9بوزننسبي)

%(.39حصلبعدتدويلخدمةالمجتمععلىأقلمتوسطبوزننسبي) -

 الدراسة مجموعة من التوصيات وكان أهمها: توقدم

التعليم تدويل لمتطلبات المقترح التصور تطبيق الحكومية السعودية الجامعات تتبنى أن
االعتبارال في األخذ مع )عالي التالية: األبعاد على الدوليةالتركيز المؤسسية الفلسفة

الدولية المهنية والتنمية والحراك الدولية، التنموية والبنية الدولية، الرؤية واالستراتيجية،
األكاديمية، والبرامج المناهج وتدويل للطالب، الدولي والحراك التدريس، هيئة ألعضاء

الموتدوي خدمة وتدويل العلمي، البحث ل الدوليجتمع، والتسويق التدويل، أنشطة تمويل
للجامعات(.
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"تطوير األداء البحثي في الجامعات الناشئة في ضوء  م( بعنوان:2013دراسة رضوان ) .12
 الشراكة المجتمعية والتشبيك المؤسسي" المملكة العربية السعودية ".

تأثيهدفت الدراسة  مدى بيان تطويرالى في المؤسسي والتشبيك المجتمعية الشراكة ر
ألداءالبحثيللجامعاتالناشئة،والكشفعناالمكاناتالمتاحةوالتييمكناالستفادةا

منهافياالرتقاءبالبحث،وكذلكاظهارالمجاالتالتييمكناالستفادةمنهافياالرتقاء
قديمحلولللجامعاتالناشئةلتزيدمنبالبحثوتوثيقالعالقةبينالجامعةوالمجتمع،وت

و لها، البحثي األداء استخدفاعلية الدراسة أهداف ملتحقيق الوصفيالمنهجالباحث
منالجامعاتالناشئةفيالمملكةالعربيةالسعوديةوبلغمجتمع الدراسة التحليلي،وتكون

الشراكةوالتشبيك(جامعةناشئة،وقدمتالدراسةتصورا يتضمنمبادئنجاح16عددها)
إلى التوصل تم  وكذلك الناشئة، للجامعات البحثي األداء ودعم الناشئة، الجامعات بين
الجامعات بين والتشبيك الشراكة لتفعيل تتخذ أن يجب التي باإلجراءات قائمة وضع
الناشئةمنها:إنشاءلجانتنسيقيةبينالجامعات،استثمارالتقنياتالحديثة،تأسيسنظام

 اتصالمشتركللتغذيةالراجعة،االستنادإلىالتخطيطالمشتركبينالجامعات.

دور الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في دعم م( بعنوان: "2012دراسة إعبيان ) .13
 البحث العلمي وسبل تحسينه".

التعرفإلىدرجةقيامالجامعاتالفلسطينيةبمحافظاتغزةبدورهاوهدفت الدراسة إلى 
دعمالبحثالعلميمنوجهةنظرأعضاءالهيئةالتدريسيةفيها،والتعرفإلىسبلفي

تحسيندورالجامعاتالفلسطينيةفيدعمالبحثالعلميمنوجهةنظرأعضاءالهيئة
الوصفيالتحليلي،وقد استخدمت الباحثة المنهج  .التدريسيةفيهافيضوءنتائجالدراسة

(مجاالتهي:)الدعمالمادي،4رئيسيةللدراسةمكونةمن)كأداة االستبانةواستخدمت
 والتكنولوجي(، المعلوماتي الدعم المجتمعي، الدعم األكاديمي، عينة  توتكونالدعم

وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية:(عضوهيئةتدريس،151الدراسةمن)

فيدعم - البحثالعلميمندرجةقيامالجامعاتالفلسطينيةبمحافظاتغزةبدورها
 الهيئة جاءبدرجةمتوسطةوجهةنظرأعضاء فيها حيثبلغالوزنالنسبي،التدريسية

 %(.64.07الكلي)

المعلوماتي - بالدعم الخاص الرابع المجال في جاء شيوعا األكثر الدعم أن
على حاز ،حيث غزة محافظات في الفلسطينية بالجامعات العلمي للبحث والتكنولوجي
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وبوزننسبي)المرت تقديرمتوسطة، %(،وحازالمجالالمتعلق67.27بةاألولىبدرجة
بدرجة الثانية المرتبة على الفلسطينية بالجامعات العلمي للبحث األكاديمي بالدعم

( نسبي وبوزن للبحث65.52متوسطة، المادي بالدعم المتعلق المجال جاء بينما ،)%
الم في الفلسطينية بالجامعات نسبيالعلمي وبوزن متوسطة تقدير بدرجة الثالثة رتبة

بالجامعات61.73) العلمي للبحث المجتمعي بالدعم المتعلق المجال جاء بينما ،)%
األخيرةبدرجةتقديرمتوسطة،وبوزنوالفلسطينيةفيمحافظاتغزةفيالمرتبةالرابعة

 بعةكانتمتقاربة..ومنالمالحظأناألوزانالنسبيةللمجاالتاألر)%61.71نسبي)

 :وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها     

ودعم - التواصل، في الباحث مهمة وتسهيل البحثية، والفرق المشتركة البحوث تشجيع
 الزياراتالبحثية،ونشرالبحوثفيمجالتعالمية.

 إنشاءصندوقلدعمالبحثالعلميفيالجامعاتالفلسطينية. -

نتائجتشجي - وتوظيف العلمي البحث في االستثمار على الخاص القطاع البحوثع
.لخدمةالمجتمعالفلسطيني

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

التت الدراسة الىفهد األكاديمية اإلنتاجية لتطوير مقترح تصور فيوضع ربوية
 الباحث اتبع وقد التنمية، خطط ضوء في الفلسطينية الوصفيالمنهجالجامعات

 الفلسطينيةوتوصلت الدراسةالتحليلي، بالجامعات التربوية اإلنتاجية مستوى أن إلى
:مقترحات تتمثل فيمتوسطا ،وقدمتالدراسةعدة

التربويةوصياغةخط - يتناسبضرورةمواكبةأحدثوسائلالتكنولوجيا طالتنميةبما
 معهذهالتكنولوجيا.

لمؤسسات - الحكومي المالي الدعم ومواصلة الجامعات بين والتنسيق التعاون زيادة
 التعليمالعالي،بمايتناسبواحتياجاتالمجتمع.

مشاركةالجامعاتالفلسطينيةوالمؤسساتالمجتمعيةفيوضعخريطةبحثيةتربوية -
 لتربويوتنسجممعخططالتنمية.مرتبطةبأولوياتالبحثا
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دور التقييم الذاتي للبرامج األكاديمية في الجامعات ( بعنوان: " 2010) عنايةدراسة  .15
 ".الفلسطينية بغزة في تحسين األداء األكاديمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية 

غزةـبةـلفلسطينيااتـالجامعفيةـاألكاديميجـللبراميـالذاتمـيـالتقيدورت الدراسة الىفهد
ـت،وقداتبعمنوجهةنظرهمةـالتدريسيالهيئةاءـأعضلدىيـاألكاديماألداءتحسينفي

(فقرةموزعة48،وقامتبتصميماستبانةمكونةمن)الوصفيالتحليليهجـالمنـةالباحث
،(مجاالتهي:)مجالالتدريس،مجالالبحثالعلمي،مجالخدمةالمجتمع(3على)
أن:إلىلت الدراسةوتوص

حاز68.64التدريس(حازعلىالمرتبةاألولىبوزننسبي)أول)الالمجا - بينما ،)%
%(،بينماالمجال60.24المرتبةالثانيةبوزننسبي)لمجتمع(علىالمجالالثالث)خدمةا

%(.59.86فقدحازعلىالمرتبةالثالثةبوزننسبي))البحثالعلمي(الثاني

وكانأهمهااالنفتاحعلىالجامعاتاألخرىسواءعلىمقترحات اسة عدةوقدمت الدر  -
مستوىالمحليأوالعالميلالستفادةمنتجاربهاوخبراتها.ال

"الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في تطوير  م( بعنوان:2008دراسة الثنيان ) .16
 البحث العلمي في المملكة العربية السعودية: تصور مقترح".

 تطوير في الخاص والقطاع الجامعة بين للشراكة مقترح تصور الىوضع الدراسة هدفت

 الشراكة إلقامة أهمالمتطلبات تحديد خالل من السعودية، العربية المملكة في العلمي البحث

 السعودية، المملكةالعربية في العلمي البحث تطوير في الخاص والقطاع الجامعات بين

 أسلوب إلىاستخدام التحليلي،باإلضافة الوصفي المنهج راسةاستخدمتالد ذلك لتحقيق

 القطاع من فردا (82)والجامعات، من فردا  (90) عددهم بلغ عينة على مطبقا دلفي

:النتائج أهم وكانت الخاص،

 صندوق إنشاء أهمية على التأكيد خالل من العلمي للبحث العامة السياسة رسم على العمل -

 مستقلة. بميزانية يالعلم تمويلالبحث

والقطاعالخاص. والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك ومدينة مجلس إنشاء -

دبيةبالحوافزاأل باالهتمام وذلك العلمي للبحث الالزمة والبشرية المادية اإلمكانيات توفير -
العلمي. البحث مجال في المتميزة للكفاءة لمعنوية(ا)

 .المشترك للعمل المنظمة القوانين وسن متنوعةللشراكة، أساليب اقتراح -
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 في الفلسطينية في الجامعات االستراتيجية اإلدارة م( بعنوان: " واقع2008وهبه ) دراسة .17

تطويرها". وسبل غزة محافظات

 محافظات في الفلسطينية فيالجامعات االستراتيجية اإلدارة واقع على التعرف إلى وهدفت

والدرجة سنوات من كل أثر ومعرفة تطويرها، وسبل غزة  والتخصص العلمية الخدمة

 هذا على المؤسسي واالختالف التحليلي، الوصفي المنهج الباحث اتبع وقدالواقع،
 جميعأفراد الدراسة عينة شملت وقد ،لتحقيقأهدافالدارسةكأداةاالستبانة واستخدمت

الجامعات في يةاألكاديم األقسام رؤساء من (88) عددهم والبالغ األصلي الدراسة مجتمع
 األقصى(. جامعة-راألزه جامعة- اإلسالمية )الجامعة محافظات في الفلسطينية

 إلى: الدراسة نتائج توصلت وقد

أندرجةالتعاونوتبادلالخبراتبيناداراتالجامعاتالفلسطينيةكانتمتوسطةفي -
 %(.80%إلى62نتائجالدراسةحيثتراوحتالنتائجبين)

ا - اهتمام بالبيئةدرجة غزة محافظات في الفلسطينية الجامعات في الجامعية إلدارة
 .%(68الخارجيةوالمجتمعالمحليفوقالمتوسطةيوزننسبي)

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

 (.76.8%بنسبة) المتوسط فوق كانت تقني ا المتقدمة الجامعات بعض مع إيجابية عالقات

منأهمها:و،مجموعةمنالتوصياتبوأوصت الدراسة

والذي - المحلي والمجتمع الجامعية االدارات بين والتفاعل والتواصل التعاون تعميق
ال دور وتطويرهيبرز المجتمع تنمية في جامعات حل في والمساهمة المشكالت،

 ،والثقافية،والسياسية.االقتصاديةواالجتماعية

التقنياتتعم - استخدام لزيادة المختلفة؛ للجامعات العليا اإلدارات بين التعاون يق
 اإلداريةالحديثة،وتبادلالخبرات.

لجامعاتالمتقدمةعربيا داراتالعلياللجامعاتلالستفادةمنخبراتاضرورةسعياإل -
 .ودوليا 
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العوامل والمالمح : ن: " االتجاه نحو التعليم العاليم( بعنو2005دراسة محمود ) .18
 والمتطلبات"

العاليوالتعرفالىالعواملوالمبرراتالتيوقد هدفت  الدراسةالىتحليلتدويلالتعليم
استدعتالتدويلللتعليمالعاليوتحليلأهممالمحتدويلالتعليموالتيتمثلتفي:)التعاون

ا األكاديمي والحراك العلمي، البحث مجال في الدولي التعليماألكاديمي مجال في لدولي
الدراسة استخدمت وقد دولي(، طابع ذات العالي التعليم وأنشطة برامج تطوير العالي،

:وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية،الوصفيالمنهج

المؤسسات - لنظم التخطيط على يعتمد العالي التعليم لتدويل ومتنام قوي اتجاه وجود
البحث.وإدارتها،والتدريبوالتدريسو

وتحديات، - قضايا من العالي التعليم تدويل حركة تثيره ما مع للتأمل المتطلبات أهم
أهمها:)تعزيزأدوارالتعليمفيتدعيمالكفايةالدوليةللمواطنينعنطريقالمساهمةفي

 تزويدالطليةبالمهاراتالالزمةفيعالميتحركنحوعولمةالسوق(.

لالعتماد  الوطنية الهيئة نموذج عناصر توافر مدى" ن:م( بعنوا2005دراسة الطالع ) .19
 " الفلسطينية الجامعات في العالي التعليم مؤسسات في والنوعية والجودة

والجودة لالعتماد الوطنية الهيئة نموذج عناصر توافر مدى التعرفعلى الدراسة هدفت
الرسالة : عشر األحد ادهبأبع الفلسطينية الجامعات في العالي التعليم مؤسسات في والنوعية

النجاح، نسب والمنهاج، البحث نظام ومضمونه، البرنامج هيكلية العامة، واألهداف
المعرفي، والتبادل الخارجي التواصل التعلمية، التعليمية المرافق التدريسية، الهيئة الخريجون،

اسم للمتغيرات تبعا وذلك للنوعية، الداخلي التقييم ( :  نوع الكلية، نوع ة،الجامع التالية

 الوصفي التحليلي المنهج الباحث واستخدم (، البرنامج أقدمية الوظيفي، البرنامج،المسمى

عشر األحد البحث بأبعاد المتعلقة البيانات لجمع كأداة االستبانة واستخدم دراسته، في
األقسام، الكليات، عمداء من الدراسة مجتمع وتكون  ة،الجود وحدات وأعضاء ورؤساء

 .عضوا  (130) وعددهم

 أهمها: النتائج من مجموعة إلى الدراسة خلصت وقد

-  عناصرأأن )نسب توافرا الوطنية الهيئة نموذج كثر البحث، ونظام النجاح، هي:
 الداخلي،والمرافق هي:)التقييم توافرا  المجاالت هذه أقل وأن العامة(، واألهداف والرسالة،

.(المعرفي والتبادل الخارجي صلوالتوا التعلمية، التعليمية
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بين - الجامعة اسم لمتغير تبعا إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه النتائج دلـت كمـا
الـثالثلصـالحالجامعـةاإلسالمية.الجامعات

العلومأو - وكليات الطبيعية العلوم كليات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال نه
موذجالهيئةالوطنية.اإلنسانيةفيتوافرعناصرن

: بما يلي وقد أوصت الدراسة

اهتما - الثالثزيادة غزة قطاع جامعات إدارات فـيم الشـاملة الجودة عناصر بتطبيق ،
وتعزيز الشاملة، الجودة أنشطة على الجامعات في العاملين وتدريب العالي، التعليم

والتب الخارجي التواصل تعزيز على والعمل لديهم، الجامعاتمفاهيمها بين المعرفي ادل
الفلسطينيةفـيقطـاعغـزة،ونظـيراتهاالمحليةوالعربيةواألجنبية،والعملعلىتنميةالمرافق
الشاملة لكافةعناصرالجودة الداخليللنوعية بالتقويم االهتمام وزيادة التعليمية، التعلمية

والنوعيةفيالجامعات.فيالتعليمالعالي،منخاللتفعيلوحداتالجودة

" التعليم الجامعي في فلسطين في ضوء التغيرات م( بعنوان:2003دراسة صافي ) .20
 االقتصادية واالجتماعية ". 

االقتصاديةهدفت الدراسة إلى التغيرات تفرضها التي التربوية التحديات على التعرف
الج استجابة ومدى فلسطين، في الجامعي التعليم على الفلسطينيةواالجتماعية امعات

لمثلهذهالتحدياتمنوجهةنظرأعضاءهيئةالتدريسفيالجامعاتالفلسطينية،وقد
الباحثالمنهج على الدراسة إعتمدت قام الدراسة أهداف ولتحقيق التحليلي، الوصفي

 استبيان )كأداةببناء على اشتملت أبعاد ستة من مكون 112للدراسة عبارة، وتكونت (
تشكل295)منالعينة التي الفلسطينية الجامعات في جامعي تدريس هيئة عضو )

%(منمجتمعالدراسةاألصلي.52حوالي)
ضعف دور الجامعات الفلسطينية بمواجهة:إلىالدراسة نتائج توصلتوقد

زوالثقافيتحدياتالعولمةمنحيثالمنافسةوالتعاونالدوليوالتعاوناألكاديميوالغ -
.ياسيةوالتحدياتالس

اال - الطلب زيادة فيتحديات الراغبين لجميع تعليمية فرص توفير حيث من جتماعي
نحو واالتجاه التكنولوجي، العلمي والتقدم المالية، المصادر وتناقص الجامعي، التعليم
الشاملة، الجودة أسس وتوفير الشاملة، الجودة متطلبات توفير حيث من الشاملة الجودة

الصحيحنحوتطبيقها.والقيامباالتجاه
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بين قطاع التعليم  ( بعنوان:" الوضع الحالي للعالقة2003دراسة صائغ، ومتولي ) .21
 والقطاع الخاص في دول الخليج العربي " 

القطاعهدفت بين للعالقة الراهن والوضع الفعلي الواقع على التعرف إلى الدراسة هذه
الوصفياستخدم الباحثان المنهج قدالتعليميوالقطاعالخاصفيدولالخليجالعربي،و

المسحيلدراسةوتحليللقاءاتممثليالقطاعالخاصوالتعليمورؤساءالغرفالتجارية
قصديهطبقيةمكونةعينة والصناعيةفيدولالخليجالعربي،إضافة إلىاستطالعآراء

وال التجارية الغرف ومسئولي العام والتعليم العالي التعليم مسئولي دولمن في صناعية
( عددهم بلغ وقد العربي، مسئوال 150الخليج )( مسئوال 25بواقع دول( من دولة لكل

 .الخليجالعربية

:في دراستهما إلىوقد توصل الباحثان
أنتوصياتاجتماعاتبرنامجممثليالجامعاتوقطاعالتعليمورؤساءالغرفالتجارية -

عالتعليموقطاعاألعمال.تناولتكافةمجاالتالعالقةبينقطا
الواقعمن الخطوات واقترحا عدداا  أما الجانبين، من الصعوبات على للتغلب اإلجرائية

الفعليلهذهالعالقةبينالتعليموالقطاعالخاصفيشيرإلىأنمجاالتالتنسيقوالتكامل
الكلي المستوى على سواء ممثليهم جانب من متوسطة أهمية يلقى القطاعين أوبين

 .المستوىاألفقي

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

دولالخليجالعربيةهدفت في إلىالتعرفعلىواقعاإلنفاقعلىالتعليم الدراسة هذه
ا )خالل من )1980لفترة إلى مستقبال 2000م( المتوقع التعليم على اإلنفاق حجم ،م(،

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

 الخليجية، بتصميمالباحث المنهج واستخدمالدول الباحث وقام التحليلي، الوصفي
للدراسةلجمعالمعلوماتتمتوزيعإحداهماعلىجميعمسئوليالتعليمكأداتيناستبانتين

 عددهم بلغ وقد العربية، الخليج دول في والتعليم التربية وزارات ،مسئوال (106)في
على اعينة واألخرى في المجتمعية المؤسسات مديريمن في ممثلة الخليجية لدول

عددهم بلغ وقد وغيرها، المالية والهيئات والجمعيات والمؤسسات الخاصة الشركات
 .(مسئوال 124)
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 وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج:

أناإلنفاقعلىالتعليمفيالدولالخليجيةفيتزايدمستمريصاحبهتزايدفيتكلفة -
يشكلضغط ا علىمؤسساتالتعليمقدالتستطيعمعهالوفاءبمتطلباتالطالب،وهذا

المؤسسات مشاركة من البد أخرى، تمويلية مصادر عن والبحث التعليمية، النهضة
أهمية على الخاص والقطاع التعليم في المسئولون واتفق التعليم، تمويل في المجتمعية

.قاتالتعليمالمشاركةفيتحملنف

 :ن أهمهامو  ،من التوصيات جموعةوتوصلت الدراسة إلى م

معإبراز - والتعليم، وزاراتالتربية في التعليم اقتصاديات تفعيل منحهاأهمية ضرورة
الصالحيات من الفرصةمزيدا وإتاحة الخاص، القطاع مؤسسات مع العالقة تطوير ،

وتكريم األعمال، رجال مع المستمر التواصل التعليمية، السياسات بعض في للمشاركة
الداعمينمنهملبرامجالتعليم.

 

 جنبية:األدراسات ال: ثانياا 
 م(:2018) (Gutiérrez, Román, Sánchez) دراسة جوتيريز، ورومان، وسانشيز .1

"Strategies for the Communication and Collaborative Online Work by 

University Students" 

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

اصلالشبابإلىالكشفعنتأثيرتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتفيتوالدراسة  تدفـه
تأثير ومدى هاوتفاعلهم، لالستجابة التعليمي المجال الواحدإعلى القرن احتياجات لى

بح جديدة واستراتيجيات مهارات اكتساب على وتدريبهم تغيراتوالعشرين، مع تتوافق يث
 استخدمت وقد الدراسة المنهجالمستقبل، الكمي الغير تكونت حيث عينة تجريبي،

)الدراسة 2054من جميع من جامعيا  طالبا  اجال( االستبانةاإلمعات واستخدمت سبانية،
.كأداة للدراسة

دمونبشكلأنجميعالطالبيستخدموناالنترنتللتواصلويستخ:وأظهرت نتائج الدراسة
%(،80.95كبيرأدواتأساسيةللتعاونوالتفاعلفيمابينهممثلالبريدااللكترونيبنسبة)
%(،75.52ولكنهميفضلونأدواتشبكاتالتواصلاالجتماعيةحيثيستخدمونهابنسبة)

أنالطالبليسلديهمفكرةاالنترنتكمكان وأظهرتالدراسةتحدياتجديدةومنأهمها
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لتحسيللتعلمف امكانياتالشبكاتوالمنصاتالمؤسسيةنلذلكيتعينعلىالجامعاتحلها
 كبيئةللتعلمبشكلتعاوني.

 م( بعنوان:Zhang( )2018دراسة تشانغ ) .2

"Theory, Practice and Policy: A Longitudinal Study of University 

Knowledge Exchange in the UK" 

دراسة طولية لتبادل المعرفة بالجامعة في المملكة  "النظرية والممارسة والسياسة:
 المتحدة".

لىالربطبينالنظريةوالممارسةوالسياسةفيتبادلالمعرفةالجامعيةفيإهدفت الدراسة
المملكةالمتحدةعلىمدىعقدمنالزمن،ومعالجةالعالقاتالمتبادلةبينكثافةالبحث

فةفيالجامعاتبهدففتحطرقالبحثالمستقبلية،والمظهراالقليميوأداءتبادلالمعر
 استخدمت الدراسة منهجحيث المسح بيانات باستخدام وقامت التجريبي، -HEالتحليل

BCI( بـأداء من133المتعلقة األكاديمية السنوات بين المتحدة المملكة في جامعة )
(2004-2003 )إم( تبUKCIو م(2012-2013لى أنشطة في الفترة المعرفة،لنفس ادل

الجديدة(وأكدت الدراسة  مقابل القائمة الجامعات ( سواء للمؤسسات المهمة األدوار أن
وموقعيةالمؤسساتمن)قابليتهاللمنافسةمقابلعدمقابليتهاللمنافسة(يشارإليهابوضوح

المت المملكة في الحالي السياسي المشهد في باالعتبار تؤخذ وال والممارسة حدةبالنظرية
الى:وتوصلت الدراسةبسببعدمتجانسقطاعالتعليمالعاليفيها،

ضرورةتعزيزتبادلالمعرفةمنخاللتخصيصمبلغلتمويلذلك. -

مع - بالتزامن تطويرها من بد ال بل وحدها المعرفة تبادل سياسة تنفيذ ينبغي ال وأنه
السياساتالصناعيةالمبتكرة.

 م( بعنوان:Patrício, Santos, Loureiro( )2018)رو دراسة باتريسيو، سانتوس، وري .3

"Faculty-Exchange Programs Promoting Change: Motivations, 

Experiences, and Influence of Participants in the Carnegie Mellon 

University-Portugal Faculty Exchange Program" 

ر: الدوافع والخبرات وتأثير المشاركين في برنامج "برامج التبادل األكاديمي لتعزيز التغيي
 البرتغال".-ألكاديمي بجامعة كارنيجي ميلون التبادل ا

جالتبادلاألكاديميالتيأنشأتهجامعةكارنيجيميلونـإلىدراسةبرامتهدف هذه الدراسة
وفشلهذهفجوةالتنقلالدوليلألكاديميين،وتحديدعواملنجاح والجامعاتالبرتغاليةلسد
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 الباحث واستخدم القريب. المستقبل في لتطبيقها علىالمنهج البرامج واعتمد التحليلي،
 وكأداةالمقابلة بينالدوافعالفرديةوالمصالحإصلت الدراسة و تللدراسة، لىأنالمواءمة

 أهم من أن الدراسة وأكدت البرامج، لهذه كبيرة بدرجة مهمة التيالمؤسسية التحديات
نالمقاومةالثقافيةوالقيودالتنظيميةللمنظمة؛حيثأنهاتقفحائال بينوهااألكاديمييواجه

 التحولالمعقدللخبراتالفرديةالىمستوىالمؤسسي.

 م( بعنوان: Griggio( )2016دراسة غريجيو ) .4

"A Pre-Mobility eTandem Project for Incoming International 

Students at the University of Padua" 

 ( للوافدين من الطالب الدوليين في جامعة بادوا".(eTandem"مشروع ما قبل التنقل 
والطالبتهدف الدراسة  بادوا جامعة من طالب مع االستراتيجية الشراكة دراسة إلى

هدفتسهيلاندماجهمفيبيئة؛بErasmusالدوليين،ووضعبرامجالتنقلوتبادلالطالب
ليفيإيطاليا،وتؤكدالدراسةأنهتماستخدامتكنولوجياتحديثةلتسهيلعمليةمالعايلالتع

 مشروع في استخدم وقد االنترنت، عبر مختلفة((eTandemالتبادل تكنولوجية أدوات
والبريد والسكايب، االجتماعي، بوك والفيس المؤسسية، الموودل منصة على تشمل

سةالىأنهذاالمشروعسهلعمليةدمجالطالبااللكترونيوالواتسآب.وتوصلتالدرا
و واللغوية الرقمية اللغة تطوير في كبير بشكل ساعدهم وكذلك وتعزيزالدوليين، الثقافية،

 .تفكيرهمالناقد

 م( بعنوان:2014) (Al-Edresi & Al-Felani) اإلدريسي والفالنيدراسة  .5

"Research Partnership between Universities and Privet Sector" 

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

الوصفي،المنهج العلمي،واتبعتالدراسة للبحث المخصصة الميزانية تدني أهمها وكانمن
القطاع احتياجات مع يتناغم الخاص والقطاع الجامعات بين بحثيا  نموذجا  الدراسة وقدمت
عوامل عتبارباال ويأخذ األكاديمية، البحثية المواصفات على نفسه الوقت في ويحافظ الخاص

.األكاديمي العمل وكيان وحرية الفكرية، والملكية المصلحي، التضارب قضايا:مثل عدة
 :الدراسة أوصتوقد 

  في البحثالعلمي إسناد في الخاص القطاع ورد لتفعيل وبرامج، عمل أدوات باقتراح  -
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 القطاعالخاص مصالح تضارب دون تخدم استراتيجيات خالل من السعودية العربية المملكة

 .وأهدافه األكاديمي العلمي البحث هوية على الحفاظ مع

 م( بعنوان: 2011) (Mukherjee & Tandon) موخرجي وتاندون دراسة  .6

"Re-building Community - University Partnerships: Major 

Challenges in the Global South Rizomafreireano" 

إعادة بناء الشراكات المجتمعية للجامعات: التحديات الرئيسية في الجنوب العالمي " 
 ريزومافريرينو "

 بين المجتمعية الشراكات بناء في الرئيسة التحديات عن الكشف إلى وهدفت الدراسة

المشاركة وماليزيا الهند جامعات تجربة الدراسة وتناولت ،الجامعات  المجتمعية، في
.الوصفيواستخدمت الدراسة المنهج

:لىإ الدراسة وتوصلت

الجامعات في للمعرفة التقليدية النظرة أن  - أهم هذه  الشراكة تواجه التي التحديات من

 .فقطاألكاديميين على حكر المعرفة بأن االعتقاد حيث المجتمعية،

 .المجتمع مع للمعرفة المشترك اإلنتاج تشجيع ضعفكذلك -

 والمجتمع الجامعة بين الثقة وضعف المجتمع، قضايا عن نفسهامسئولة تعتبر ال والجامعة -

 .المحلي

 مع المحلي والمجتمع الجامعات بين التعاقدية البحوث إجراء ضرورةأيضا  الدراسة وأكدت -

.للتعليم البديلة الوسائل باستخدام الميداني التعليمالتجريبي على التركيز

 م( بعنوان:2010)( Ciumasu)دراسة سيوماسو  .7

" Turning brain drain into brain networking" 

 تحويل هجرة العقول إلى شبكات الدماغ""

استخدمتتهدف الدراسة  حيث األدمغة، هجرة لصعوبة نظرا  دماغي تداول ايجاد إلى
 للدراسةحيثتكونتكأداة ستبانةالمفتوحةلتحليليالوصفي،واستخدمتاالاالمنهجالدراسة

منأعضاءالشتاتالعلميالروماني.ا (عضو133الدراسةمن)عينة





78 

:النتائجالتاليةلىإوتوصلت الدراسة

أنتشبيكاألدمغةهوأكثرالمنابرالمؤسسيةواقعيةلمعالجةمشكالتالبلدانخاصة -
علقةبفقدانالمواهبأومايسمىبهجرةالعقول،وأكدتالدراسةعلىأنالتطورالناميةالمت

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

العلماء.

بوأوصت الدراسة فيضرورة الحالية الشتات مبادرات في والقوة الضعف نقاط مراجعة
مختلفالبلدان.

 : م( بعنوان2010)Al-Hareri)دراسة الهريري ) .8

"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 "

 الخاص،وركزتالدراسةعلى والقطاع الجامعات بين العالقة لىتوضيحإلدراسةهدفتا

عالقةال وتعزيز تنمية وكيفية العالقة، وتحديات معوقات وأبرزت العالقة، وأشكال طبيعة
الدراسة اعتمدت الجامعات، في العلمي والبحث األكاديمي األداء تطوير في منها واالستفادة

العالقة من تحد التي المعوقات من مجموعة هناك أنإلى الدراسة وتوصلت الوصفي المنهج
منها:

المجتمعية. والتوعية التسويقي بالجانب عدماالهتمام -

 الجامعات. في الثقة ضعف -

 التطبيقي. الجانب حساب على التدريسي الجامعاتبالجانب نشغالا -

 منظماتاألعمال. ومتطلبات الجامعات بين فجوةجودو -

 ومنظماتاألعمال الجامعات حاجة تؤكد التي النتائج من العديد إلى الدراسة توصلتكذلك و 

 درةالتنافسيةالق وتعزيز األعمال، منظمات أداء تطوير في تسهم فعالة شراكة عالقة إقامة إلى

.للجامعات
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 م( بعنوان:2009)(Al-Hayas) دراسة الهايس  .9

"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

 وقطاعات قابوس السلطان جامعة بين الشراكة مجاالت على الوقوف لىإدراسةهدفت ال

 الشراكة عمليات تواجه التي التحديات عنأهم والكشف العماني. بالمجتمع الخاصة األعمال

 الشراكة بمستوى النهوض سبل وإبراز.عمان بسلطنة العلمي البحث مجال في المجتمعية

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

 مبحوثا(120)قوامها عمدية عينةعلىوزعت استبانة ذلك في وأداته الوصفي، المنهج على

 التحديات أهم على للوقوف عمليةالشراكة؛ وزاولت الجامعات مع تتعامل التي الشركات من

 " بعض تقدم عن لالستبانة تحليالتاإلحصائيةال كشفت وقد اإلطار، هذا في تواجها التي

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

 :في اإلدارية المعوقات

الخاصة. الشركات التعاقدمع إجراءات إنهاء عملية في البطء -

وتعقيدها. االستشارية الخدمات تقديم عملية في البطء -

.التعاقد لتنفيذ المحددة بالمواعيد االلتزام مع التعاقدات، تنفيذ لمراحل عمليةالمتابعة فضع -

 م( بعنوان:2009) (Heinze, & Others)ن يدراسة هينز وآخر  .10

"Organizational and Institutional Influences on Creativity in 

Scientific Research "Europe and the United States of America" 

وبا والواليات " التأثيرات التنظيمية والمؤسساتية على االبداع في البحث العلمي" أور 
 ةالمتحدة األمريكي

بداعفيالبحثاتالتنظيميةوالمؤسساتيةعلىاإلالىالتعرفعلىالتأثيرهدفت الدراسة 
الباحث استخدم منهج العلمي، التحليل بطاقات استخدام فتم المحتوى، إلنجازاتتحليل

مستويات على بالتركيز والوراثة تكنولوجي النانو مجال في اإلبداعية العلمي البحث
نجازاتبحثيةلإمنعينة الدراسةالمجموعاتوالمستوىالتنظيميوالمؤسساتي،وتكونت
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باحثا 15(باحثا ،نصفهمفيأوروبا،والنصفاآلخرفيالوالياتالمتحدةاألمريكية)20)
:لىإوتوصلت الدراسةباحثينفيمجالالوراثة(،5النانوتكنولوجي،وفيمجال

 أنالبحوثالمشتركةتوفرفرصا وافرةللتبادلالعلميالمثمر. -

 فيالبحثالعلمي.لىتبادلمثمرإحفيزخاللالعمليؤديأنالت -

البح - اإلبداعية اإلنجازات المدعومةأن والقيادة المجموعة، بحجم مرتبطة ثية والسياق،
 التنظيمي.

بضرورةالتحفيزألنهيؤديالىاإلبداعفيالبحثالعلمي،وأوصتأيضا وأوصت الدراسة
البحث لسياسات تنظيمية إدارة وتوفير الباحثين، بين العلمي البحث في التبادل بتعزيز

العلمي.

 م( بعنوان: 2009) Stephens, & Others)دراسة ستيفنس وأخرين )  .11

"Learning from University-Community Partnerships (Past and 

Present) for Sustainable Development " Argentina and the United 

States 

 "ماضي والحاضر( للتنمية المستدامةالتعلم من الشراكات بين الجامعة والمجتمع )ال"
 األرجنتين والواليات المتحدة.

وعملدراسةالقامت  آفاق، وأصحاببمقارنة إلقامة يات، خطط في المشاركة المصلحة
 الجامعات بين التحدياتمختلفتينوالمجتمع لجامعتينشراكات في تتشاركان ولكنهما ،

في ماساشوستس ورسستر األرجنتين، في توكومان جامعة وهم: والمجتمعية، االقتصادية
الفاعل الجهات مع المقابالت أعدت ذلك لتحقيق المتحدة، وأصحابالواليات الرئيسية ة

ومحاضر الرسمية، التقارير ذلك في بما الثانوية الوثائق مراجعة وكذلك المصلحة،
 أظهرت وقد اإلخبارية، والمقاالت لتحفيزنتائج الدراسةاالجتماعات، خططا هناك أن

والحكومة الوطني البحوث ومجلس توكومان جامعة بين المستدامة االقتصادية التنمية
 رجالاإلقليمية وبين بينهم التفاعل وتسهيل والتكنولوجيا البحوث ولتطوير لألرجنتين،

الصناعة مجاالت: بأربعة المتعلقة المجتمعية القضايا في البحث خالل من األعمال
أ فيما البرمجيات، وتطوير الحيوية، والتكنولوجيا الحيوية، الكتلة طاقة وضحتالزراعية،

و ورسستر، جامعة أن معهدتثنإالدراسة كالركو وجامعة الخاص القطاع جامعات من ين
على الدولة مستوى على والحكومة األعمال وقادة ماساتشوستس مع تعمل البوليتكنيك،
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على تحفيزهم بشأن المعنيين المصلحة أصحاب والمجتمع الجامعة لمبادرة خطط وضع
صناعةالطاقةالنظيفةفيالمنطقة.

 م( بعنوان: 2007) Trebin, & Others)ن )يدراسة تربين وآخر  .12

"The Internationalization of Higher Education: Implication of 

Australia and its education Clients" 

 ثاره على استراليا وعمالء التعليم بها".آ :" تدويل التعليم العالي

والتيتفتحأبوابهاستراليةؤسساتالتعليمالعالياألعقدمقارناتبينمإلىالدراسةهدفت
للطالباألجانبالوافدينإليها،وتفترضأنعمليةالعولمةتسهمفيتحقيقتقدمتربوي
فقرا ، األكثر الدول في التربوية بالنظم يعصف قد ما متوازن، غير واقتصادي تعليمي

:ليه الدراسة من نتائجإوصلت وكان من أهم ما ،الوصفيالمنهجواتبع الباحثون 

لجامعاتاألتسعىا - الدوليةفيجذبالمزيدمنإسترالية لىمالحقةاألسواقالعالمية
الطالباألجانباليها.

األ - الجامعات تنتهجتجاوبت وأنها العولمة، تحديات مع للتعليمسترالية تسويقيا  نهجا 
.الجامعي

 .ومساهمفيالعولمةالتدويلعاملاساسي -

 بعنوان:  Al-Shehri, Al-Asari) (2005)) دراسة الشهري والعصاري  .13

"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"

 عن والكشف الخاص، والقطاع الجامعات بين التعاونية لشراكةا دوافع لتحديد الدراسة هدفتو

 الوصفي المنهج الدراسة واتبعت نماذجالشراكات، من بعض واستعراض الشراكة، صعوبات

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

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

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

"Structural and Organizational Requirements for Effective 

Community-based Partnership" 

 ."ات الهيكلية والتنظيمية للشراكة المجتمعية الفعالة المتطلب" 

 والخدمات البرامج أهم على والتعرف المجتمعية، الشراكة مفهوم تحديد لىإالدراسة وهدفت

والكشف راكةـالش إطار في الجامعات تقدمها أن يمكن التي المتطلبات المجتمعية،  عن

 واعتمدتالسعودية، الجامعات في فاعلة عيةمجتم شراكة إلقامة الالزمة والتنظيمية الهيكلية

لشراكةالمجتمعيةمجاالتلىأنلإوتوصلت الدراسةالتحليلي، الوصفيالمنهج الدراسة
واالستشارات، التطبيقية، والبحوث المستمر، والتعليم ،االجتماعي التعدد منها:برامجمتعددة
الدراسة وقدمت الجامعية، المرافق تاحةوإ الترفيهية، والخدمات اإلنتاج، قطاعات مع والتعاون

.متطلبات مجموعة من تكونت تنظيمية إدارية هيكلية

  م( بعنوان:2004) (Rudzri)دراسة رودزري  .15

"Application of the Strategic Management Model to the 

Internationalization of Higher Education Institutions" 

 ستراتيجية على تدويل مؤسسات التعليم العالي "" تطبيق نموذج االدارة اال

إالدراسة  تهدف االستراتيجية اإلدارة نموذج تطبيق التعليملى مؤسسات تدويل في
اال،الجامعي االختيار االستراتيجي، )التحليل مراحل: ثالث خالل من ستراتيجي،وذلك

االستراتيجي( ساعدالتنفيذ تحليلية أداة بوصفها توذلك فهم تدويلفي تطبيق عملية
الباحث واستخدم الجامعي، التعليم مؤسسات داخل الوصفيالمنهج  التعليم وتوصلت ،

 :لى النتائج التاليةإالدراسة 

أهميةإدراكالحراكالطالبيعلىأنهحراكفكريوليسحراكا ماديا  -

.لاإلدارةالعليالعمليةالتدويلالدعمالفعالواإليجابيمنقب -

 جيدوالسمعةالطيبةللمؤسساتالمشاركةفيعمليةالتدويل.المستوىال -
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 :ةـقـابـسـات الـدراسـلى الـب عـيـقـعـالت
 أن: نـبيـت ةـدراسـال وعـوضـمـب ـقـةلـعـتـمـالـة قـابـسـال اتـدراسـال عرض لال ـخ نـم

 ات ـدراسـال بين الفـتـواالخ اقـفـتال ا هـوجأ 

اــهـقـيـقـحـت ىـإلتـعـسالتيدافـاألهالفـتـاخـبواختالفهاةالسابقاتـدراسـالتعددحـضـتـي
 من تـفـلـتـاخاـماتـدراسـالذهـهمنـفا،ـهـيـتفـمـتالتياتـئـيــبـالوا،ــهـتـاولـنـتالتياتـوعـوضـمـالو

 اـم هاـومنة،ـدراسـالعـمـتـجـةومـنـيـعـوالاألداةثـحيمنتـفـلـتـاخ اـم اـهـنـومع،ـبـتـالم جـهـنـالم ثـيـح
 .راتـيـغـتـالم ثـيـح نـم تـفـلـتـاخ

 المستخدم: من حيث المنهج -1
الـظـعـماتفقت الـخـتـاسفيالسابقةاتـدراسـم كـلـيـلـحـتـيالـفـوصـجالـهـنـمـدام ـدراسـي محمدة

 (2006)ةـراسود(،2015ودراسةاآلغا)م(،2015)انـرحـسـاةوالـقضـالودراسة،م(2017)

Jelinek الـودراس، )ـطـة الـدراسو،م(2005الع )ـامـغـة ودراس2003دي صـم(، يـافـة
،مAl-Edresi & Al-Felani(2014)ةـدراس(،و2016دراسةالدجدج)ماـنـيـم(،ب2003)

ـودراس Mukherjee & Tandon(2011ة اسـقـفم( الـدمـخـتـد الـهـنـمـت فـفـوصـج اـمـيـي،
دراسـفـلـتـاخ األحـت )ـمـة 2015د صـدراسوم(، ومـائـة )ـولـتـغ ف2003ي اسـقـم( تـدمـخـتـد
الـهـنـمـال الـفـوصـج اسـحـسـمـي بينما دراسـدمـخـتـي، جـت ورومـريـيـوتـة وسـز، زـشيـانـان،
دـقـم(فZhang()2018غ)ـانـشـةتـذلكدراسـوك،يـبـريـجـتالـرـيـغيـمـكـجالـهـنـم(الم2018)

ي.ـبـريـجـتـيالـلـيـلـحـتـجالـهـنـتالمـدمـخـتـاس
الـأم الـدراسـا فـيـحالـة اتـقـة الـظـعـعمـتمـقـفـد الـهـدامـخـتـياسـاتفـدراسـم يـفـوصـجالـهـنـمـا
ي.ـلـيـلـحـتـال

 ة:ـدراسـث أداة الـيـمن ح -2
اتفقت ـدراسـالبعض ات اسالسابقة كـانـبـتـسلالـهـادامـخـتـفي رئـة للـسـيـأداة كـدراسـة ةـدراسـة

)2018)وسانشيزورومان،جوتيريز، محمد ودراسة 2017م(، ودراسة دـمـاألحم(،
ودراس2015) محـم(، )ـة 2014مد صـدراسوم(، ومـائـة )ـتولـغ ودراس2003ي  ةـم(،

ودراس2008ه)ـوهب صـم(، )ـافـة ب2003ي اخـنـيـم(، دراسـفـلـتـما ـت )ة 2008الثنيان فيم(
اـهـدامـخـتـاس دلفي االسـانـجـبألسلوب اعتمدتةـانـبـتـب بينما سانتوس،باتريسيو،ةـدراس،

.م(علىالمقابلةكأداةللدراسة2018)وريرو

ة.ـدراسـأداةللـةكـانـبـتـتاالسـدمـخـتـداسـقـةفـيـالـةالحـدراسـاالـمأ
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 نتها:ـيـة وعـدراسـمع الـتـمج ثـمن حي -3

اءـضـنأعـونمـكـهاتـةمنـدراسـهاالـتمنـونـكـاتالتيتـعـمـدراساتفيالمجتـبعضالاتفقت
دـمـةاألحـم(،ودراس2018رو)ـوس،وريـانتـريسيو،سـاتـةبـدراسـاتكـامعـجـسللـدريـةالتـئـيـه
ودراس2015) مـم(، )ـمـحـة ودراس2014د سيـم(، )ـاسـومـة ودراس2010و  صـم(، يـافـة
داتـاءوحـضـةمنأعـنـيـتالعـونـكـدتـقـم(ف2005الع)ـطـةالـتدراسـفـلـتـااخـمـيـم(،ف2003)
انـرحـسـاةوالـضـقـةالـادراسـمـنـات،بيـعـامـجـامفيالـسـاءاألقـاتورؤسـيـلـكـداءالـمـودةوعـجـال
ف2015) تـقـم( عـونـكـد الـنـيـت الـدراسـة من األكـقـة واخـييـمـاديـادة ـفـلـتـن، دراسـضـيأت ةـا 

وسانشيز ورومان، ع2018)جوتيريز، تكونت حيث الـنـيـم( مـدراسـت طـة البـن
ات.ـعـامـجـال

.امـقساألاءـورؤسعمداءالكلياتوابـونالكلياتداءـمـتعـاولـنـدتـقـةفـيـالـحـةالـدراسـاالـأم

 متغيرات:من حيث ال -4

ةـعـايـومع ةـدرادك ةـدراسال ـثـفم ةـدراسـال وعـوضـم سبـبح راتـغيـتـفيالم اتـدراسـال تـفـلـاخت
(2014 فقد  ةـبـرتـوال ي،ـفـوظيـال ىـسمـوالم صص،ـخـوالت س،ـ)الجن متغيرات اختارتم(

راتـغيـارتالمتـتـاخم(2014ان)ـطـوسلـبأةـندراسـيـ(،فيحةـدمـالخواتـوسن ة،ـميـاديـاألك
المـ)الجن العـؤهـس، سنـلمـل الخـي، الـوالم،ةـدمـوات بيـفـوظيـسمى الطـنـي(، دراسة العـما

 ي،ـالوظيف ىـج،المسمـالبرنام نوع ة،ـالكلي نوع ة،ـامعـالج مإسرات)يـارتالمتغـم(اخت2005)

ج(.ـالبرنام ةـدميـأق

الدراسـأم لبـارهـيـةفياختـقـابـاتالسـدراسـالهمعـابـشـةتتـاليـةالحـا ثـراتحيـيـتغـعضالمـا
)الجـاولـتن سنـامعـت الخـة، المـدمـوات الـسمـة، وتميـالكليي،ـفـوظيـى بـة( اـدامهـخـاستـزت
الجـيـغـتـلم تـامعـر التي التـة منـخـم أجنبيـة/عربيـمحلي)اـهـرج حيةـة، يـ( ال دراسـث ةـوجد

ر.ـذاالمتغيتهـخدمـاست

  : ةـقـابـات السـدراسـن الـادة مـفـستااله ـأوج
ا:ـنهـورمـناألمـدمـعديـيالـةفـقـابـاتالسـدراسـالععلىالـطناالـةمـثـاحـبـادتالــفـاستلقـد

 ة.ـدراسـراءاتالـجإولـرةحـكـنفـويـكـت .1

 ة(.ـدراسـاةللأدـانةكـبـتـة)االسـاسبـنـةالمـدراسـارأداةالـتيـاخ .2

.وهوالمنهجالوصفيالتحليليةـدراسـبللـاسـمنـجالـنهـمـارالـتيـاخ .3
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 ة.ـاسبـمنـال راتـيـغـمتـال دـديـتح .4

 ة.ـمـالئـمـةالـيـائـصـباإلحـاليـرفإلىاألسـعـالت .5

 ة.ـدراسـجةمنالـاتـاتالنـيـوصـمأهمالتـديـقـتمنافشةنتائجالدراسةوادةفيـفـتـاالس .6

 : ةـقـابـات السـدراسـن الـة عـدراسـذه الــز هــيـمـه تــأوج
1.  واقع لموضوع الـيـلـمـعتناولها ـبيـشـتـات الجامك الـعـفي وهذاةـينيـلسطـفـات تحسينه، وسبل

 الموضوعلميتمتناولهمنقبل.

المنـبـالستقديم .2 لـبـاسـل عمـسيـحـتـة التشبيكاتـيـلـن أجل من الجامعات؛ فيفي اإلسهام
 محلي،واإلقليمي،والدولي.الالمستوىعلىتطويرالجامعاتورفعمستواها















 

 
 

 الـفـصـل الـرابع
 الطـريـقـة واإلجـراءات -دراسـةمنهـجيـة الـ
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  الـفصــل الـرابـع
 منـهجـيـة الـدراسـة

 تـمهـيــد:
ـبالـمـيـدانـيلـهـذهالـدراسـةمنحيـثيـصـفهـذاالفـصـلاإلجـراءاتالتـيتـمـتفيالجـان

منـهـجالـدراسـة،ومجــتـمعالـدراسـةوعـيـنتـهـاوالكيـفـيـةالتياختـيـرتبـهـا،وأداةالـدراسـةمنحيـث
في استـخـدامـهـا وكيـفـيـة اإلحصائيـة الـمعـالـجـة وأسـاليـب الـدراسـة وإجـراءات وتـقـنيـنها، أعـدادهـا

يـرالـنـتـائـج.تـفس

 منهجيـة الـدارسـة:
قامـتالبـاحثـةباستـخـدامالمنـهـجالـوصـفيالتحليليمنأجلالوصولالىأهدافالدراسة،

وتصويرهامحددةظـاهرةأومشكلةلـوصـفالمنـظـمأحـدأشكالالتـحليـلوالتـفسيـرالعـلمـي"فهـو
،وتحليلهاوتـصنـيفهـاأوالمـشـكلةالظـاهـرةعنمقننـةومعلـومـاتبيانـاتجمعطريـقعنكميـا 

.(324م،ص2000.)ملـحم،"الدقيقةللدراسةوإخضاعها

 :طرق جمع البيانات
البيانات:أعتمدتالباحثةعلىنوعينمن

:حيـثاتـجهتالبـاحثـةفيمعـالجـةاإلطـارالنـظـريللبحـثعنمصـادرالثـانويـة بياناتال .1
اتالثانويـةوالتيتتمثـلفيالكتـبوالمراجـعالعربيةواألجنبيـةذاتالـعالقة،والدوريـاتالبيانـ

والمقـاالتوالتقـاريـر،واألبحـاثوالـدراسـاتالسابـقةالتيتنـاولـتموضـوعالـدارسة،والبحث
 والمطالعةفيمواقعاإلنترنتالمختلفة.

الجـواناألوليـة بياناتال .2 لمعـالجة جمع: إلي البـاحثة لجـأت البحـث لموضـوع التحليليـة ـب
لهـذاالغرض  ،البيانـاتاألوليـةمنخـاللاالستبانـةكـأداةرئيسيـةللبـحث،صممـتخصيصـا 

(statistical package for social scienceاإلحصـائي) SPSSثمتفريغـهافيبرنـامج
 اراتالالزمـةللـدراسة.وتحليلالبيانـاتواستخـداماالختبـ

 مجتـمـع وعينــة الدراسـة:
مجتمـعالدراسـةاألصلـيمنجميـعالعمـداءونـوابـهمورؤسـاءاألقسـامفي)الجامعةيتكون

(189اإلسـالميـة،وجامعةاألقصـى،وجامعـةفلسطيـن(والبـالغعـددهـموفقـا للسجـالتالرسميـة)
م(.2018-2017امالدراسـي)إداريـا وأكاديميـا للعـ
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والجـدولالتـالييـوضحمجتـمعالـدراسة:

 ((2018-2017مجتمـع الدراسـة )الجامعـات الفلسطينيـة بمحـافـظـات غـزة : (4.1جـدول )

 الجامعة
 طبيعـة العمـل

 المجمـوع
 عميـد نائب عميـد رئيـس قسـم

1983 4519 الجـامعة االسـالمية

91570 46 ـىجـامعة األقص

189936 جـامعة فلسطيـن

1093743189 المجمـوع

 الهـأع دولـالج في الواردة اتـائيـاإلحص على ولـالحص حيـثالباحثـةالجـدولمنإعـداد

 .زةـبغ وجـامعةفلسطيـنىـاألقص امعةـوج الميةـاإلسامعةـالج مننشـؤونالمـوظفيـنفيكلم

:تـطالعيـةعينـة الـدراسـة االس

( عـدد بتـوزيع الباحثـة )30قامـت عـدد استـرداد وتـم استطـالعية كعينـة استبانـة )29)
وتمالثبـات،وذلكلمعرفـةمدىالصـدقالداخـليوالصـدقالبنـائـيلالستبـانـةوكـذلكمعـدلها،منـ

 بالشكـل االستبانـة ووزعـت وثبـاتـها، االستبـانـة صـدق من بالملـحقالتأكد هي كما النهـائـي
(.3رقم)

:لدراسـةالميدانية لعينـة ال

( توزيـع وتم الدراسـة لمجتمـع الشامـل المسـح طريقـة باستـخدام الباحثـة (189قـامـت
%(.)العينـة91(استبـانـةبنسبـةاستـرداد)172استبانـةعلىعينـةالدراسـةوتمالحصـولعلى)

 .لعينـةالكليـةبسبـبصغـرحجـمالمجتمـع(االستطـالعيـةضمنا
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 الـوصـف اإلحصـائـي لعينـة الـدراسة وفـق الخصـائـص والسمـات الشخصيـة 

وفيمايليعـرضلعينـةالدراسـةوفـقالخصائـصوالسمـاتالشخصيـة:

  :تـوزيع أفـراد العينـة حسب الجامعة 

 الجامعةتوزيـع عينـة الدراسة حسـب : (4.2جـدول )











%(منالعينةهممنالجامعـةاإلسالميـةبينما43.6يوضـحالجـدولالسابقأننسبـة)
أفرا36) من ج%( من الدراسة عينة األقصىد جامعة20.4)و،امعة من هم العينة من )%

 فلسطين.

 

 :تـوزيـع أفـراد العينة حسب المسمـى الوظيفـي 

 تـوزيـع عينة الدراسـة حسـب المسمـى الوظيفي: (4.3جـدول )

 النسبة المئوية % العدد التصنيف

 23.8 41 عميـد كليـة

 20.3 35 نائـب عميـد كليـة

 55.9 96 رئيـس قسـم

 100 172 جموعالم



%(مــنأفـــرادالعينـــةمــنرؤســاءاألقســـامفــي55.9يوضـــحالجـــدولالسابـــقأننسبـــة)
%(مـــنأفـــراد20.3،و)أفـــرادالعينـــةبمسمــــىعميــــدكليــــة%(مـــن23.8الجامعــــاتبينمـــانســـبة)

العينةمننوابعمداءالكليات.

 النـسبة المئويـة % العـدد التصنيـف

 43.6 75 الجامعـة اإلسالميـة

6236.0 جامعـة األقصـى

 3520.4 جامعـة فلسطيـن

 100 172 المجمـوع
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 تـوزيـع أفـراد العينـة حسـب سنـوات الخدمـة 

 التوزيـع حسـب سنـوات الخدمـة: (4.4جـدول )

 النسبة المئوية % العدد التصنيف

 16.9 29 سنـوات 10قل من أ

 54.7 94 سنـة 10-20من 

 28.5 49 سنة فأكثـر 20

 172100المجمـوع

%(مــنأفـــرادالعينـــةلهــمسنـــواتخدمـــةتتـــراوح54.7يوضـــحالجـــدولالســابقأننســبة)
،(سنــــــة20%(ســـــنواتالخــــــدمةلـــــديهمأكثــــــرمـــــن)28.5بينمـــــانسبــــــة)(سنــــــة،10-20بيــــــن)

.سنـوات10أقلمنمنأفـرادالعينـةلهمسنـواتخدمـة(%16.9)و

  :تـوزيـع أفراد العينة حسـب الكليـة 

 التـوزيـع حسـب الكليـة: (4.5جـدول )

 النسبة المئوية % العدد التصنيف

 45.9 79 علميـة

 54.1 93 انسانيـة

100 172المجمـوع
 

%(مـنأفــرادالعينــةدرســوافـيكليــاتإنسانيــة،54.1يوضـحالجـدولالسابقأننسبـة)
 %(منهمدرسـوافيكليـاتعلميـة.45.9بينمـا)

 :تـوزيـع أفـراد العينـة حسـب آخـر جامعـة تخرجـت منها 

 االتوزيـع حسـب آخـر جامعـة تم التخرج منه: (4.6جـدول )

 النسبة المئوية % العدد التصنيف

 45.3 78 محليـة/عربيـة

 54.7 94 أجنبيـة

 172100المجمـوع
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%(منأفـرادالعينـةدرسـوافيجامعـاتأجنبيــة،54.7يـوضحالجـدولالسابـقأننسبة)
%(منهمدرسـوافيجامعـاتعربيـةأومحليـة.45.3بينما)

 :أداة الدراسـة
الدارسةمناستبانـةمقسمـةإلىقسمينرئيسيينكالتـالي:تكونـتأداة

  :معلومـاالقسـم األول عن عبـارة )الجـامعـةوهـو المبحـوث عن شخصيـة المسمـى،ت
آخـرجامعـةتخـرجمنها(.،الكليـة،سنـواتالخدمـة،الوظيفـي

 :القسـم الثانـي الدراسـةوهـو مجـاالت عـدد عن ( فقـرة موزعـة 69)وتكـون من  ،عبـارة
 كالتـالي: 

(فقرة.26التدريـسوالتـبادلاألكاديمـيوتكـونمن)المجـال األول: -

 (فقرة.24البحـثالعلمـيوتكـونمن)المجـال الثاني:  -

(فقرة.19خدمـةالمجتمـعوالتعليـموالمستمـروتكـونمن)المجـال الثالث:  -

الخما ليكـرت مقيـاس استـخـدام تم وفـقوقـد االستبيـان لفقـرات العينـة استجابـات لقيـاس سـي
الجـدولالتالي:

 درجات مقياس ليكرت الخماسي :(4.7جدول )

 قليلة جداا  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداا  االستجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة

( الدرجـة البـاحثـة اختـارت ج5وقـد كبيـرة "بـدرجة المـوافقة على لالستجـابة الوزن( يكون وبـذلك دا"،
%(وهـويتنـاسـبمعهـذهاالستجابة.20النسـبيفيهـذهالحـالةهو)

 

 خطـوات بنـاء أداة الدراسـة:

 : ة الدراسـة وفق الخطـوات التاليةلقـد تم بنـاء أدا

 االطـالععلىالدراسـاتالسابقـة،واألدبالتـربـويالمتعـلقبموضـوعالدراسـة. .1

 منالمختـصيـنفيمجالالدراسة.ـدد استشـارةع .2

 تحديـدمجـاالتاالستبانـة. .3
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 صيـاغـةفقـراتاالستبانـةحسـبمجـاالتهـا. .4

5. ( من المكونـة األوليـة صورتـها في االستبـانـة )69تـصميـم على موزعـة فقـرة )3)
 (يوضـحاالستبانـةفيصورتهـااألوليـة.1مجـاالت،والملحـقرقـم)

 ةوتنقيـحاالستبانـةمنقبـلالمشـرف.مـراجعـ .6

بموضـوعالدراسـة،والملحـقرقـم)17تـمعـرضاالستبانـةعلى) .7 (2(محكمـا مختصـا 
 يبيـنالسـادةأعضـاءلجنـةالتحكيـم.

(يبيـن3استخـدمسلـمليكـرتالخماسـيإلعطـاءكـلفقـرةوزنمـدرجلهـا،والملحـقرقم) .8
 .تثالثةمجاال(فقرةموزعـةعلى58تـهاالنهائيـة،والمكونـةمن)األداةفـيصور

 صـدق وثبـات أداة الدراسـة

 أوالا: صـدق االستبانـة:

بأنه  االستبـانـة صـدق مفهـوم االستبـانـةمن"التـأكـد:يعـرف أعـدتماتقيـسسـوفأن
شمـولبالصـدقيقـصدكمالقياسـه"، لكل" فيتـدخلأنيجـبالتياصـرالعنـاالستـقـصاء
ومةلكلمنـثتكونمفهـةأخرى،بحيـامنناحيـراتهاومفرداتهـوحفقـة،ووضـاحيـنمنالتحليـل

(.44م،ص2001رون،ـداتوآخــ)عبي"خدمهاـيست

ن:ـبطريقتياالستبـانـةدقـأكدمنصـةبالتـاحثـتالبـامـوق

 صـدق المحكمـين )الصـدق الظـاهري(:  -

ـقصوي به يخت"د الباحـأن عددا ـار المحكميث المختصيـمن مجـن في الظاهـن أوـال رة
.(107م،ص2010اوي،ــرجـ)الج"ةـوعالدراسـةموضـالمشكل

تـنتألفـةمنالمحكميـةعلىمجموعـوليااألـفيصورتهاالستبانـةةـتالباحثـوبذلكعرض
ةـالباحثامتـ(،وق2قرقم)ـنبالملحـالمحكميوعالدراسة.وأسماءـصا فيموضـ(مخت17من)

يلـبإج اتـفيضوءالمقترحاالستبانةاراتـعبلة(ـضافإو،ودمج،ديلـوتع،ذفـزممن)حـراءما
المحكمين،ةـالمقدم السادة فقـصبتلمن عدد )ـح االستبانة )58رات من بدل فقرة فقرة،69( )

(.3نظرالملحقرقم)أ-ةـائياالنهـةفيصورتهـتاالستبانـوبذلكخرج
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 صـدق االتسـاق الداخلـي:  -

الـراتاالستبانةمعالمجـرةمنفقـاقكلفقـدىاتسـم":يلـاقالداخـتسدقاالـدبصـيقص
راتـرةمنفقـاطبينكلفقـالتاالرتبـابمعامـاللحسـرة،وذلكمنخـذهالفقـههـيإليـالذيتنتم

 .(100م،ص2008ودة،ــفوــ)أب"النفسهـةللمجـرجةالكليمجاالتاالستبانة،والد

الباحثـوقام بحسـت االتسـة الداخلـاب لفقـاق االستبانـي عينـرات على الدراسـة ةـة
البـاالستط حجمهـالـالعية 30ا)ـغ بحسمبحوث( وذلك معامـ، االرتبـاب بيـالت فقـاط كل رةـن

 ةله.ـةالتابعـالكليدرجةـوال

(معـاملاالرتبـاطبيـنكلفقـرةمنفقـراتالمجـالاألولوالـدرجـة4.8جـدول)ـحويـوض
(α=0.05الكليـةللمجـال،والذييبيـنأنمعامـالتاالرتبـاطالمبينـةدالةعندمستويمعنوية)

  وبذلكيعتبـرالمجـالصـادقلماوضـعلقياسـه.

والتبادل التدريس فقـرة من فقـرات المجـال األول ) معامـل االرتبـاط بيـن كل: (4.8جـدول )
 األكاديمي( والدرجـة الكلية للمجـال الذي تتبع له

 الفقـرة م
معامـل 
 سبيـرمـان

 اطـلالرتب

القيمـة 
االحتماليـة 

(Sig). 
 0.00 0.66.تالمتميزةمنالعلماءوالباحثينتستقطبالجامعةالكفاءا .1

2. 
دريسللمشاركةفيالتدريسوالبحثفيالجامعاتتزيدالفرصألعضاءهيئةالت

المحليةوالعالمية.
0.65 0.00 

 0.00 0.55.يةجذبواستقطابالطلبةالدوليينتيسرعمل .3

 0.00 0.75.بينالجامعاتوالمؤسساتالمعنيةتزيدمنالتبادلالمعرفيوالعلمي .4

 0.00 0.74لمجالاألكاديمي.معالجامعاتالعالميةفياتعقداتفاقياتتعاونوشراكة .5

 0.00 0.71تعززمشاركةالخبراءالدوليينفيالتدريس. .6

 0.00 0.73.ينمعالجامعاتالعالميةالرائدةلتبادلالطلبةوالباحثتعقداتفاقياتتعاون .7

 0.730.00.تشجعفيعمليةالتبادلاألكاديميتوفرحوافزماديةومعنوية .8

 0.710.00يميالدوليلكلمنالطالبوالباحثينوأعضاءهيئةالتدريس.تدعمالحراكاألكاد .9

 0.760.00تنفذبرامجتدريبيةألعضاءهيئةالتدريسفيضوءالمعاييرالدولية. .10

 0.770.00تكسبالطلبةالمهاراتالدوليةالمتعلقةباألسواقالعالمية. .11
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 الفقـرة م
معامـل 
 سبيـرمـان

 اطـلالرتب

القيمـة 
االحتماليـة 

(Sig). 
 0.700.00تزيدمنالتسويقالدوليلمخرجاتها. .12

 0.660.00تعقدندواتعلميةوثقافيةللطلبةواألكاديميينبينالجامعاتالمشاركة. .13

 0.690.00.ةواألكاديميةللجامعاتالمشاركةتضمنشراكتهااالستقالليةالماليةوالتنظيمي .14

 0.740.00.ىالمشاركةفيالمشروعاتالدوليةتشجعأعضاءهيئةالتدريسعل .15

 0.710.00.معالجامعاتاإلقليميةوالعالميةعاونوتوأمةتعقداتفاقياتت .16

 0.780.00.ترتقيبسمعةالجامعةتنشئبرامج .17

 0.750.00.أنشطةالتعليمبالجامعاتالرائدةتتيحالمشاركةألعضاءهيئةالتدريسفي .18

 0.730.00.والتكنولوجيةمنالجامعاتاألخرىتدعماالستفادةالعلمية .19

 0.770.00رمااكتسبتمنمواردوطاقاتوبرامجضمنأنشطتها.تستثم .20

 0.690.00تزيلالعوائق)التنظيميةواألكاديميةواإلدارية(التيتعرقلعملياتالتشبيك. .21

22. 
تشكلقاعدةتدريبلألكاديميينلتزويدهمبأدواتاالحترافللنجاحفيالعمل

األكاديمي.
0.690.00 

 0.740.00اديميةحسبالمعاييرالدوليةوأسواقالعملالمحليةوالعالمية.تطوربرامجهااألك .23

 0.690.00تفتحقنواتاتصالداخليةوخارجيةلتمويلعملياتالتبادلاألكاديمي. .24

 0.740.00توجهطواقمهاالستحداثدوائرهالتنميةمواردهاالماليةوالبشرية. .25

(. α≤0.05 ـويداللة)االرتبـاطدالإحصائيـا عندمست*

(معامــلاالرتبـــاطبيــنكــلفقـــرةمـنفقـــراتالمجــالالثـــانيوالدرجـــة4.9جـــدول)يوضــح
(α=0.05الكليـةللمجال،والذييبيـنأنمعامـالتاالرتبـاطالمبينــةدالـةعنـدمستــوىمعنـويــة)

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

 الفقـرة م
معامـل 
 سبـيرمـان
 لالرتبـاط

القيمة 
االحتمـاليـة 

(Sig). 

 0.670.00.لعربيةوالعالميةالرائدةبحثيا تشتركالجامعةفياتحاداتالجامعاتا .1

 0.750.00.الميةتنشئمراكزللتميزالبحثيبالتعاونمعمراكزالبحوثالعربيةوالع .2

3.   0.750.00تخصصموازنةكافيةإلجراءالبحوثفيالجامعاتالمتقدمة.

 0.780.00.هنيةمشتركةترتقيبسمعةالجامعةتجريأبحاثا ودراساتم .4

 0.720.00يةوالعالمية.تمتلكمستودعا للبحوثالعلميةالمحل .5

 0.740.00.ملفيبرامجهاتعقدتحالفاتإقليميةودوليةلتحقيقالتكا .6

 0.700.00.ةتؤهلالطلبةعلىالحراكالدوليتصمممقرراتثقافيةدولي .7

 0.710.00تتعاونمعالمنظماتالدوليةلنقلالمعرفةاألكاديميةوالبحثية)اليونسكو...(. .8

 0.760.00.ييرالدوليةفيمناهجهاالبحثيةمعاتراعيال .9

 0.460.00كرسياليونسكوللفضاء...(.حثالعلميمثل)تمتلككراسيللب .10

 0.760.00(.مدوريات)محلية،إقليمية،دوليةتشجعمشاركةأعضاءهيئةالتدريسفيتحكي .11

 0.790.00.بحاثالعلميةالالزمةإلجراءاألتؤمنالمتطلباتالبيئةالماديةوالمالية .12

 0.820.00تتبادلالبحوثوالدراساتوالدورياتالعلميةبينالكلياتالمتناظرة. .13

 0.810.00تشتركبإصدارالكتبوالمراجعالعلميةمعالجامعاتالمشاركة. .14

 0.760.00تسهلعمليةاإلشرافالمشتركعلىاألبحاثالعلميةفيالتخصصاتالمتناظرة. .15

 0.800.00.قاعدةبياناتللجامعاتالمشتركةتنشئ .16

 0.810.00تفتحالمجالإلنشاءبرامجدراسيةمشتركةمعمؤسساتمحليةودوليةوعالمية. .17

(.α≤0.05)*االرتباطدالإحصائيا عندمستويداللة

الــثوالدرجـة(معــاملاالرتبــاطبيــنكـلفقــرةمـنفقــراتالمجــالالثـ4.10جــدول)يوضــح
(α=0.05الكليةللمجـال،والذييبينأنمعامــالتاالرتبــاطالمبينــةدالــةعنـدمستــوىمعنويــة)

وبذلكيعتبـرالمجـالصـادقلماوضعلقياسـه.
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معامـل االرتبـاط بين كل فقـرة من فقـرات المجال الثـالث )خدمة المجتمع : (4.10جـدول )
 درجة الكلية للمجال الذي تتبع لهوالتعليم المستمر( والـ

 م
 

 الفقرة
معامل 
 سبيرمان
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 

 0.00 0.60تشجعالجامعةالتحالفمعالجهاتالمعنيةعلىالمستوىالمحليوالدولي. 1.

 0.660.00تراعيالخصوصيةالثقافيةللمجتمعالفلسطيني.2.

 0.850.00لمجتمعالمحلي.تنسقبينمؤسساتالبحثوا3.

 0.840.00تنفذعقودبحثيةمعمؤسساتالمجتمعالمحلي.4.

 0.830.00تجذبمؤسساتالمجتمعللمشاركةمعالمؤسساتالدوليةلتطويرذاتها.5.

 0.800.00تفتحالمجاللتقديمخدماتمجتمعيةمشتركة. .6

 0.790.00.القرارالمجتمعيلمسئولينوصانعيتعقدلقاءاتمشتركةمعا .7

 0.850.00.حليةمشتركةتنفذبرامجمجتمعيةتنمويةم .8

 0.800.00تعقداتفاقياتفيالمجاالت)االقتصادية،االجتماعية....(معالمؤسساتالمعنية. .9

 0.750.00توفرعددمنالمشاريعالتنمويةالممولة. .10

 0.710.00وريةتستهدفتنميةالمجتمعالمحلي.تصدرنشراتعلميةتثقيفيةد.11

 0.820.00تشكللجانمشتركةلتقييمومتابعةالمشاريعوالبرامجالمشتركة. .12

 0.790.00توفرإمكاناتبحثيةوعمليةلحلمشكالتالمجتمع..13

 0.810.00الثقافيةللمجتمع.تستهدفبأنشطتهاالبيئة.14

 0.740.00البحثالعلميومتطلباتالتنميةالمجتمعية.تربطبينمخرجات.15

 0.660.00تزيدمنمواءمةالبرامجاألكاديميةالجديدةلسوقالعملواالحتياجاتالمجتمعية..16

(. α≤ (0.05 االرتباطدالإحصائيا عندمستويداللة*

 ثانيـاا: الصـدق البنـائي:

التياألهـدافتحقيــقمـدىيقيـسالذياألداةصـدقــسمقاييأحدالبنائـيالصــدقيعتـبـر
الكليـةبالدرجـةالدراسـةمجــاالتمنمجـالكـلارتبـاطمدىويبيـن،إليهـاالوصـولاألداةتريـد

(.466م،ص2010الم،ــأبوعة)ـراتاالستبانـلفق
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ـــــــةاالتـمجــــــعـاطفــــــيجميـــــــالتاالرتبـــــــعمعامـــــــ(أنجميــــــ4.11دول)ـنجـــــــيبيــــــ االستبان
قـــــلأرةـةلكـــــلفقــــــوىالداللــــــنمستـــــأ(حيـــــثα=0.05ة)ـمعنويـــــىعنـــــدمســـــتوا ـةإحصائيــــــدالـــــ

 ه.ـاسـلقيتعـلماوضـةادقـةصـستباناالتاالـعمجـرجميـ(وبذلكيعتب0.05من)

لية معامـل االرتبـاط بين كل مجـال من مجـاالت االستبانـة والدرجـة الك: (4.11جـدول ) 
 لالستبانة.

 المجال الرقم
 معامل سبيرمان

 لالرتباط
القيمة 

  (.Sig)االحتمالية

 0.00 0.88.كاديميالتدريسوالتبادلاأل .1

 0.00 0.85.البحـثالعلمـي .2

 0.00 0.87.خدمةالمجتمـعوالتعليمالمستمر .3

(. α≤0.05االرتباطدالإحصائيا عندمستويداللة)*

:الستبانـةاات ـاا: ثبـثالث

دـةعنـاتمتشابهـاعلىدرجـإذاحصلنـاس،فـجالمقيـاقنتائـدىاتسـ:"مهـاتبأنـرفالثبـيع
نفـتطبي االختبـق نفـس على المجمـار مرتيـوعـس مختلفتيـة فإننـن نستـن ثباتهـا على ا"ـدل

(.466م،ص 2010الم،ــوعـ)أب

ـوبعب ثبـخأارة االـرى أـستبانات هو تعطة االـن هذه نفـستباني النتيجـة تـس لو إعـة ادةـم
االـتوزي أكثـستبانع مـة من تحـر نفـرة الظـت والشـس أفـروف على العينـروط، عـراد مـة راتـدة

:نـطريقتياللـةمنخـالدراساستبانـةاتـةمنثبـتالباحثـوقدتحقق.ةـةمعينـراتزمنيـاللفتـخ

حيــثتســتخدمطريقــةألفــا: Cronbach's Alpha Coefficient معامـــل ألفـــا كرونبـــا  -1
ىكرونباخلقياسثباتاالستبانة،فكلماكانـتقيمـةمعامـلألفـاكرونبـاخمرتفعـةدلذلـكعلـ

 وكانتالنتائجكماهيمبينةفيالجدولالتالي:.أنالثباتمرتفعودالإحصائيا 
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 لقيـاس ثبـات االستبانـةـا كرونبـا  يــوضـح نتائـج اختبـار ألف: (4.12جـدول )

 معامل الفا المجال الرقم

 0.90.التـدريـسوالتبـادلاألكاديمـي .1

 0.91.البـحـثالعلمـي .2

 0.91.خـدمـةالمجتمـعوالتعليـمالمستمـر .3

 0.90 كل المجاالت



( جـدول في المـوضحـة النتـائـج من مع4.12وتـبيـن قيمـة أن كانـت( كـرونبـاخ ألفـا ـامل
فقـرات لجميـع ألفـا معامـل قيمـة كـانت وكـذلك االستبـانـة، مجـاالت من مجـال لكـل مرتفعـة

كان االستبانـة 0.90)ت مرتفـع،( الثبـات معـامـل أن يعنـي صورتهاوهـذا في االستبـانـة وتكـون
 في هي كما )النهائيـة للت3الملحق قابلة وبذطبيق( الباحث. تكون تأكـلك قد صـة من دقـدت

ـوثب يجعـدراسـالاستبـانةات مما ثـلهـة على بصحـقـا ـة لتحـهـوصالحيتاالستبـانـةة النـيـلـا جـائـتـل
ا.ـهـاتـرضيـارفـبـةواختـدراسـةالـلـةعلىأسئـابـواإلج

 :Split Half Methodطريقة التجزئة النصفية  -2

فقرا تجزئة تم حيث االختبار درجاتىلإت بين االرتباط معامل حساب تم ثم جزئيين
األسئلةالفرديةودرجاتاألسئلةالزوجيةوبعدذلكتمتصحيحمعاملاالرتباطبمعادلةسبيرمان

:التالية.(Spearman Brown) براون

معاملالثبات=
ر2

حيثرمعاملاالرتباط
+ر1



ال في النتـائـج من )ويتـضـح المعـدلالتـالـي(4.13جـدول االرتبـاط معـامـل قيمـة أن
)سبيـرمـان(مقبـولودالإحصـائـيـا .
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 طريقـة التجزئـة النصفيـة لقيـاس ثبـات االستبانة: (4.13جـدول )

 م. االرتباط المعدل معامل االرتباط الـجـالم الرقم

 0.986 0.974 يـكاديمادلاألـسوالتبـالتدري .1

 0.981 0.963 يـثالعلمـالبح .2

 0.989 0.979 رـمالمستمـعوالتعليـةالمجتمـدمـخ .3

 0.994 0.988 المجاالت ككل

(. α≤0.05االرتباطدالإحصائيا عندمستويداللة)

تـوضـــــحنتـائـــــجالجــــدولالسابـــــقأنقيـمـــــةمعـامـــــلاالرتبـــــاطالمعـــــدلسبيـرمـــــانبـــــراون
(Spearman Brown)مرتفعـــةودالـــةاحصائيـــا ،وبـــذلكتكـــوناالستبـانـــةفــيصورتهـــاالنهـائيـــة

ــــيالملحــــق) ـــــةللت3كمــــاف ــــق،(قابل ـــــدتأكـــــدتمــــنصـــــدقوثبـــــاتطبي ـــــةق ــــذلكتكـــــونالباحث وب
ـــقةبصحـــةاالستبانـــةوصالحيتهـــالتحليـــلالنتائـــج،واإلجابـــةعــن االستبـانـــة،ممــايجعلهــاعلــىث

أسئلـةالدارسـة،واختبـارفرضياتهـا.

 اإلحصـائيـة المستـخدمـة في الـدراسـة: واألدوات األسـاليـب
قـــــــامتالباحثـــــــةبتـفـريـــــــغوتـــــــحليلاالستبانـــــــةمــــــنخـــــــاللبرنامـــــــجالتـــــــحليلاإلحصائـــــــي

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)رات،وتـــماستـخـــداماالختبـــا
هــومقيـــاسترتيبـــي،وقـــدتــماستـخـــداممقيـــاسليكـــرتاإلحصائيـــةالالمعلميـــة،وذلــكبسبـــبأن

األدواتاإلحصائيـةالتاليـة:

 :وثباتـها الدراسـة أداة صـدق من المستخـدمـة للتـأكـد اإلحصائيـة المعالجـات

.االستبانـةراتـفقاتـةثبـرفـ(لمعCronbach's Alphaاخ)ـاكرونبـارألفـاختب.1

صــدقمـنيستخـدمللتــأكد(Pearson Correlation Coefficientون)ـرسـاطبيـلارتبـمعام.2
المجــالكـلبـينبيـرســونارتبــاطمعامــلبإيجــادوذلـكاالستبانـة،والبنـائـياالتسـاقالداخلـي

لالستبانة.الكليةوالدرجـة
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 ة:ـة الميدانيـج الدراسـل نتائـلتحليخدمـة المستة ـات اإلحصائيـالجـالمع

:(Kolmogorov-smirnov testسمـرنـــــوف)–اختبـــــارالتـوزيـــــعالطبيعـــــيكـولمجـــــروف .1
وهــوذوأهميـــةفـــيال،ويستـخـــدملمعرفـــةمــاإذاكانـــتالبيانـــاتتتبــــعالتوزيـــعالطبيعـــيأم

ـــةاستخـــداماالختبـــارات لصفريـــةلالختبـــار:البيانـــاتتتبـــعالتوزيـــعالفرضيـــةاالمعلميـــة،حـال
 (.0.05الطبيعـيعنـدمستـوىداللة)

التـكـراراتوالنـسبالمئـويـةوالمتـوسـطالحسابـيوالمتـوسـطالحسـابـيالنـسبـي:حيـثتـستـخــدم .2
بــــشكلأساســـيألغــــراضمعـرفــــةتــــكرارفئــــاتمتــــغيرمـــاويفيــــدالباحثــــةفـــيوصــــفعينــــة

 .لدراسةا

لمـعـرفـــةمــاإذاكانــتمتـــوسطدرجـــة:ويستــخدم(One Sample T test)اإلشـــارةاختـبــار .3
 (أمال.3تساويدرجةالحيادوهي)االستجابـةقد

(:ويستـــخدملمعـرفـــةمــاإذاIndependent Sample T testاختبـــارعينتيـــنمستـقـلتيـــن) .4
ــــتهنــــاكفــــروقذاتداللـــةإحـصائيـــ ـةبـــينمتــــوسطمجموعتيــــنمـــنالبيانــــات،مثــــال:كان

 )الكليـة،آخـرجـامعةتخرجمنها(.

(:ويستخـــدملمعرفـــةإذاكــانتهنــاكOne Way Anova test)التبـايــناألحــادياختبــار .5
أوأكثــــر،مثـــــال:)المسمــــىالوظيفـــــي،متوسطــــاتةبـــينثالثــــةفـــروقذاتداللـــةإحصــــائي

 سنـواتالخبرة(.
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 الفـصل الخـامس
 نتـــائــج الـدراسـة الميـدانيـة

 تمهيـد:
مـن التـوصـلإليـهـا والتـيتـم الفصـلنتـائـجالدراسـةواإلجـابـةعنأسئـلتـها، يـعـرضهـذا

لفقـرات،منأجـلالتـعـرفعلى"واقـععملياتالتشبيـكفيالجامعاتالفلسطينيةخـاللتحـلـيـلا
)الـجـامعـة، شـمـلت التي الـدراسـة متـغـيرات على والـتـركيـز تحسينـه"، وسبـل غـزة بمحافظـة

المسـمـىالـوظيـفـي،سنـواتالخـبـرة،الكلـيـة،الجـامـعـةالتيتـخـرجمنـهـا(.

إجـراءوقـ أجـل من االجتـمـاعـيـة، للـدراسـات اإلحـصـائـيـة الـرزم بـرنـامج استـخـدام تـم د
الـدراسـة نتـائـج إلى للـوصـول الـدراسـة استبـانـة مـن المـتـجـمعـة للبيـانـات اإلحصـائيـة المعـالجـات

تحـلــيلـهافيهـذاالفصل.اوالتـيسيتـمعـرضـهـ

 في الدراسـة: المحـك المعتمـد 
ومـنأجـلتـحـديـدالمحـكالمعتـمـدفيالـدراسـة؛تـمتـحديـدطـولالخـاليافيمقيـاسليـكرت     

(،ومـنثـمتـقسيـمـهعلى4 = 1-5الخمـاسـيمـنخـاللحسـابالمـدىبيـندرجـاتالمقيـاس)
(،وبعـدذلكتـمإضـافـة5/4=0.80أكبـرقيمـةفيالمقيـاسللحصـولعلىطـولالخليـةأي)

هـذهالقيمـةإلىأقـلقيمـةفيالمقيـاس)بدايـةالمقيـاسوهيواحـدصحيـح(وذلكلتـحديدالـحـد
كمـاهومـوضـحفيالجـدولاآلتي:) ملحم،األعـلىلهذهالخليـة،وهـكـذاأصبـحطـولالخـاليا

 (.42م،ص2004
 ك المعتمـد في الـدراسـةيـوضـح المحـ: (5.1جـدول )

 درجـة الموافقـة الـوزن النسبـي المقابـل لها طـول الخليـة

قليـلةجـدا %36-%20من1.80–1من

قليلـة%52-%36أكبـرمن2.60–1.80أكـبرمن

متوسطـة%68-%52أكبـرمن3.40–2.60أكبـرمن

كبيـرة%84-%68أكبـرمن4.20–3.40أكبـرمن

كبيـرةجـدا %100-%84أكبـرمن5–4.20أكبـرمن
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 الطبيـعـي:ع ـوزيـار التـاختب -
 سمرنوف-ولمجروفـار كـج اختبـائـنت: (5.2دول )ـج

  (.Sig)القيمة االحتمالية قيمة االختبار المجـال م

 0.22 1.04التدريـسوالتبـادلاألكاديـمـي .1

 0.07 1.29البـحـثالعلـمـي .2

 0.71 1.28خـدمـةالمجتمـعوالتعليـمالمستمـر .3

 0.16 1.11 كلالمجاالت

 

      ( جـدول )5.2يبيـن الـ قيمـة )sigمستـوى من أكبـر االستبانة لمجـاالت المحسوبـة )
( أن،(0.05المعنويـة على يدل  وهـذا التوزيع تتبـع التحليالطبيعـي،البيانـات يمكننـا لوبـذلك

باستخـداماالختبـاراتالمعلميـةللدراسـة.

على       الباحثـة اعتمـدت االستجابـة، مستـوى على والحكـم الدراسـة نتائـج تفسيـر أجـل ومن
وكـذلكمستـوىالفقـراتفي علىمستـوىالمجـاالتلألداةككل، ترتيـبالمتـوسطـاتالحسابيـة

ـةالموافقـةحسـبالمحـكالمعتمـدفيالدراسة.كلمجـال،وقـدحـددتالبـاحثـةدرج

 اإلجابـة عن أسئلـة الدراسـة:

زعلىأعلىـات،والتركيـلالبيانـةمنخاللتحليـةالدراسـةعنأسئلـةباإلجابـتالباحثـقام
ا.ـرنتائجهـرات،وتفسيـىثالثفقـرات،وأدنـثالثفق

  ؤال األول:ـة عن السـاإلجاب
 عمليات التشبيك في الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة؟ ما واقع

للعينةالواحدة،One Sample T Testولإلجابـةعنالسـؤال،استخدمتالباحثـةاختبـار
عينـة أفـراد تقديـرات متـوسط في إحصائية داللـة ذات فروف هناك كانت إذا ما على للتعرف

ومنأجـلإجمـال(وفقـا للمقيـاسالمستخدم،3محايدة(وهي)الدراسـةعنالدرجـةالمتـوسطة)ال
من مجـال لكل والترتيبـات المئوية والنسبـة التكـراراتالمتوسطـة بحسـاب الباحثـة قامت النتـائج

(يوضحذلك:5.3مجـاالتاالستبانـة،والجـدول)
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 ـل مجـاالت االستبانـة الثالثةتحلي : (5.3جدول )
 التبادل األكاديمي، البحث العلمي، خدمة المجتمع(التدريس و ) 

الوزن  المتوسط المجال م
 النسبي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(sig.) 
 الترتيب

 2 0.00 0.709.3 70.2% 3.51 .كاديميالتدريس والتبادل األ  .1

 0.003 7.85 0.76 69%3.45 .البحث العلمي .2

 0.001 13.6 0.74 75.4% 3.77 .تعليم المستمرخدمة ال .3

  0.00 10.25 0.73 71.53% 3.57 كل المجاالت 

خاللو من رقميتضح كانت(5.3الجدول المختلفة المجاالت متوسطات جميع أن )
الكليةلالستبانةككلفقدحصلتعلى الدرجة أما النسبية، أوزانها منحيث ما متقاربةنوعا

%(ممايدلعلىأنواقععملياتالتشبيكفيالجامعاتالفلسطينية71.53)وزننسبيقدره
 التي االوضاع مع بالمقارنة طبيعية النتيجة هذه أن الباحثة وترى كبيرة، بدرجة عيشهيجاء

احتاللصهيونيوعدوانهالمتكرروالتيتنعكسعلىمؤسساتهوالتيمنمجتمعناالفلسطيني
الناجمةعنالحصار،جتماعيةاالقتصاديةواالسياسيةوالضغوطرةالوكذلككث،جامعاتمنهاال

حيثتحرصكلجامعةمنالجامعاتالثالثعلىتحسينواقععملياتالتشبيكلديهالتصل
الىالتميز.بمستواها

عبربو والشراكة والتعاون االنفتاح في ساهمت التشبيك عمليات أن الباحثة ترى ذلك
حدياتووسيلةفعالةفيالتكيفواالندماجمعالمتغيراتوالتمدخال باعتبارهاة،الحدودالوطني

.العالميةالمحيطةبمجتمعنا

( دراسة مع النتيجة هذه Lizarraga, 2011وتتفق ) عملياتتكشفوالتي تأثيرات عن
حيثالتشبيكفيمختلفوظائفالجامعةالمعاصرةمنتدريسوبحثعلميوخدمةالمجتمع

جدا  كبيرة بدرجة التأثير )جاء دراسة وكذلك ،IAU, 2012 أكدت( علىبأالتي التشبيك ن
 والدولي، الوطني يالمستويين الجامعي التعليم بمؤسسات دفع كبيرة لتحديدبدرجة التحرك الى

أولوياتمنالممارساتوالسياساتالتيتساعدهاعلىاالرتفاعفيالتصنيفالعالميألفضل
.عاتالجام
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 )عنايبينما دراسة مع الدراسة هذه م(2010،ةاختلفت التي الى اسهامأشارت مدى
 الثالثة عملها مجاالت في اهدافها تحقيق في وخدمةالعلمي،البحث،التدريس)الجامعة

.%(64جاءتبدرجةمتوسطةوبوزننسبي)(حيثالمجتمع

:لىإوتعزوالباحثةهذهالنتيجة

-  الجامعات للمعرفةأن جديدة شبكات في الدخول نتيجة تنافسي وضع في نفسها وجدت
.التطورالتكنولوجيخارججدرانهاوخاصةمع

،بمالىالمجتمعالدولياألوسععالميا ساهمتعملياتالتشبيكبشكلكبيرفيالوصولا -
 .سساتوشبكاتبحثيةوعلماءوخبراءفيهمنمؤ

ليميةجزءا اليتجزأمناستراتيجيةجامعاتنامنأجلأنالتشبيكأصبحفيمؤسساتناالتع -
.العالميالمحليوتعزيزمكانتهاوقدرتهاالتنافسيةعلىالمستوى

:اءتكالتاليـوزانهاالنسبيةفجأبـبالمجاالتحسـاترتيـأم

فقدحصلعلىالمرتبةاألولىبوزننسبيقدره:مجال خدمة المجتمع والتعليم المستمر .1
 أيبدرجةتقديريةكبيرة.%(75.4)

ا النتيجة هذه الباحثة وتعزو حيث بمجتمعها الجامعة اهتمام تنبإلى فلسفتها منن ع
مةوالتالقيبينءفهيتسعىدائما الىتحقيقالمال،اليتجزأمنهفلسفةمجتمعهاالتيهيجزء

الجام استجابة وان منها، المجتمع يتوقعه وما الجامعات تقدمه وحلما مجتمعها لحاجات عة
فياستغاللعملياتالتشبيكلصالحمجتمعها،مشكالتهمنأولوياتالجامعة ؛ويكمنهدفها

والتكنولوجياوذلك المعرفة مصادر من جديد هو ما بكل  الخارجي بالعالم ربطه خالل من
ةالمتطور لمواجهةأمن الخبرات واكسابهم لديهم والثقافة المعرفة مستوى رفع تالتغييراجل

.العلميةوالتكنولوجيةالمعاصرة

للجامعةمنحيث:ا هاميةهذاالمجالتكمنباعتبارهمدخال ولعلأهم

 تعزيزسمعةالجامعةوتميزهافيمجتمعهاومؤسساتهاألخرى. -

وخدمة - العلمي، البحث )التدريس، الثالثة وأهدافها الجامعة رسالة تحقيق في يساهم
 المجتمع(.

فيعمليةادراردخلللجامعةمنخاللأنشطةخدمةالمجتمعوالتعليمالمستمر.قديساهم -
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دورالجامعةنألىإم(والذياشار2009وقداتفقتهذهالدراسةمعدراسة)حراحشة،
ولكناختلفتنتيجة،%(75.4بوزننسبي)كبيروفعالوجاءبدرجةكبيرةفيخدمةالمجتمع

م(والتيحصلفيهابعدخدمةالمجتمععلىأقلمتوسط2013ة)العامري،دراسهذهالدراسةمع
( نسبي 39بوزن وكذلك )عناية،%(، مجالم2010دراسة في الجامعة اسهام فيها جاء التي )

م(والتيدلتعلى2013%(،ودراسة)هللو،60خدمةالمجتمعبدرجةمتوسطةوبوزننسبي)
خدم في الجامعة دور ضعةأن )المجتمع من أكثر لمعدل يرتقي وال ما نوعا ،(60%يف

 2011)كدتهدراسةأواختلفتكذلكمعما ،Mukherjee & Tandonالتيكشفتعنأن )
عن مسؤولة نفسها تعتبر ال والمجتمعالجامعة الجامعة بين الثقة ودرجة المجتمع، قضايا

حليدرجةقليلة.مال

حصلمجال التدريس والتبادل األكاديمي:  .2 قدرهفقد نسبي بوزن الثانية المرتبة على
 %(أيبدرجةتقديريةكبيرة.70.2)

وتعزوالباحثةهذهالنتيجةالىانعملياتالتشبيكساهمتبشكلكبيرفي:

عقداتفاقياتتعاونوشراكةمعجامعاتعالميةرائدةبحثيا إلجراءبحوثتعاونية،وتبادل -
 .توىالعربيوالعالميثيةعلىالمسالمعرفةاألكاديميةوالبح

احتياجات - تلبي برامج وكذلك العمل، سوق تغيرات مع تتناسب مستحدثة برامج تقديم
 المستفيدينمحليا وعالميا .

وتشجيع - األكاديمي الكادر ومهارات قدرات لتطوير تعاون ومشاريع دراسية حلقات تنظيم
 تبادلالخبراتوالمعلوماتالعلميةوالتعليمية.

 تصالالمباشروغيرمباشربينالجامعاتعلىالمستوىالمحليوالدولي.توسيعاال -

م(حيثجاءمجالالتعاوناألكاديميالدولي2014)محمد،واتفقتهذهالدراسةمعدراسة
م(2010دراسة)عناية،%(،وكذلك69فيالمرتبةالثانيةبدرجةمرتفعةبمتوسطحسابيقدره)

اس مدى على أكدت واهتوالتي كبيرةهام بدرجة الجامعة )مام قدره نسبي 72.3بوزن في%(
.تحقيقأهدافهالمجالالتدريس

%(أيبدرجة69فقدحصلعلىالمرتبةالثالثةبوزننسبيقدره)مجال البحث العلمي:  .3
 .كبيرةتقديرية
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نحوعةفيالبحثالعلميوالجاماهتمامإن يعدمنمستوياتهبهألعلىاالرتقاءسعيها
أولوياتها استخدامهاأهم أن حيث ل؛ بدرجة أثرت التشبيك كبيرةعمليات ما نوعا  اإلرتقاءفي

إالالبحثالعلميمجال لمتصلإ، تاالبحثالعلميفيالجامعوأداءلىمستوىجودةأنها
:لىإوتعزوالباحثةهذهالنتيجة،الدوليةواإلقليمية

الذي - المتدهور واالقتصادي السياسي وتطبيقهاالوضع البحوث تمويل عملية من ،يحد
 ودعمالبحثالعلميبكلجوانبه.

-  الصهيوني الحصار من يضعف الذي المتكرر، إلجراءإوالعدوان الباحثين سفر مكانية
 والمشاركةفيالمؤتمراتوالندواتالعلميةالدولية.،أبحاثوأنشطةعلمية

وقلة - التحتية البنية العلميبعضضعف التجهيزات الالزمة والمختبرات األبحاثة إلجراء
 .العلميةوأنشطتها

-  ضعف من الجامعات تستخدمه وتكتيكاتسياسما بعملياتعمليةعلميةات خاصة
 تدعمالبحثالعلمي.التيالتشبيك

معدراسةالهمصحيثجاءاهتمامالجامعاتبتشجيعالبحثالعلميوتتفقهذهالدراسة
((Ubfal & Maffioli, 2011دراسةو،%(75.8جةكبيرةوبوزننسبي)فيالمرتبةالثانيةبدر

علىضرورةاالهتمامالكبيربالتعاونالبحثيوتقديمالمنحالبحثيةوتشجيعالتعاونالتيأكدت
بينمااختلفتهذهالنتيجة،نذلكسيعودإيجابيا علىاالقتصادالوطنيوالمجتمعأو،المشترك

 )إعبيان، دراسة والتيأكدت2012مع غزة( بمحافظات الفلسطينية الجامعات قيام درجة بأن
( البحثالعلميجاءتبدرجةمتوسطةوبوزننسبيكلي فيدعم واتفقت،%(64.07بدورها

التيأكدتعلىمدىاسهامواهتمامالجامعةبدرجةمتوسطةوم(2010معدراسة)عناية،كذلك
هدافهافيمجالالبحثالعلميفيتحقيقا(64.8%وبوزننسبيقدره)



 : قشة نتائج الدراسة المتعلقة بمجاالت االستبانة كٌل على حدةتحليل ومنا

 :التدريس والتبادل األكاديمي: المجال األول 

كانتمتوسطدرجةاالستجابةإذا(لمعرفةماOne Sample T testتماستخداماختبار)
مالوالنتائجموضحةفيالجدولالتالي:أ(3)للمبحوثينيساويدرجةالحيادوهي
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 ( والتوزيع النسبي للمجال األولT-Test) Tاختبار : (5.4جدول )
 )التدريس والتبادل األكاديمي( 

 فقراتال م
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ن ال
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) 
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الكفاءا .1 الجامعة العلماءتستقطب من المتميزة ت
والباحثين.

3.63 %73 0.93 8.9 0.009 

تزيدالفرصألعضاءهيئةالتدريسللمشاركةفي .2
التدريسوالبحثفيالجامعاتالمحليةوالعالمية.

3.46 %69 0.88 6.8 0.0017 

 0.5525 1.9 1.14 56.6% 2.83تيسرعمليةجذبواستقطابالطلبةالدوليين. .3

يدمنالتبادلالمعرفيوالعلميبينالجامعاتتز .4
والمؤسساتالمعنية.

3.69 %73.8 0.91 9.9 0.005 

5.  وشراكة تعاون اتفاقيات الجامعاتتعقد مع
العالميةفيالمجالاألكاديمي.

3.67 %73 1.02 9.7 0.007 

 0.0423 2.0 1.13 63.4% 3.17تعززمشاركةالخبراءالدوليينفيالتدريس. .6

لتبادلالطلبةوالباحثينمعتعقداتفاقياتتعاون .7
الجامعاتالعالميةالرائدة.

3.34 %67 1.15 3.9 0.0018 

8.  ومعنوية مادية حوافز عمليةتوفر في تشجع
.التبادلاألكاديمي

3.14 %62.8 1.11 1.7 0.0024 

تدعمالحراكاألكاديميالدوليلكلمنالطالب .9
أعضاءهيئةالتدريس.والباحثينو

3.31 %66 1.0 3.8 0.0020 

في .10 التدريس هيئة ألعضاء تدريبية برامج تنفذ
ضوءالمعاييرالدولية.

3.30 %65.9 1.0 3.7 0.0021 

المتعلقة .11 الدولية المهارات الطلبة تكسب
باألسواقالعالمية.

3.34 %67 1.0 4.4 0.0018 

 0.0022 3.6 0.95 65.2% 3.26لمخرجاتها.تزيدمنالتسويقالدولي .12

واألكاديميين .13 للطلبة وثقافية علمية ندوات تعقد
بينالجامعاتالمشاركة.

3.53 %71 0.90 7.7 0.0014 



109 
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والتنظيمي .14 المالية االستقاللية شراكتها ةتضمن
.واألكاديميةللجامعاتالمشاركة

3.49 %70 0.90 7.1 0.0016 

ىالمشاركةفيضاءهيئةالتدريسعلتشجعأع .15
.المشروعاتالدولية

3.71 %74.2 0.96 9.7 0.002 

الجامعات .16 مع وتوأمة تعاون اتفاقيات تعقد
اإلقليميةوالعالمية.

3.66 %72.9 0.97 8.9 0.008 

 0.90 77% 3.85تنشئبرامجترتقيبسمعةالجامعة .17
12.

3 
0.001 

ألع .18 المشاركة فيتتيح التدريس هيئة ضاء
.أنشطةالتعليمبالجامعاتالرائدة

3.68 %73.9 0.86 
10.

3 
0.006 

من .19 والتكنولوجية العلمية االستفادة تدعم
.الجامعاتاألخرى

3.70 %74 0.90 
10.

2 
0.003 

20.  من اكتسبت ما وبرامجتستثمر وطاقات موارد
.ضمنأنشطتها

3.59 %71.8 0.94 8.2 0.0011 

واإلدارية( .21 واألكاديمية )التنظيمية العوائق تزيل
التيتعرقلعملياتالتشبيك.

3.61 %72 0.86 9.2 0.0010 

لتزويدهم .22 لألكاديميين تدريب قاعدة تشكل
بأدواتاالحترافللنجاحفيالعملاألكاديمي.

3.51 %70 1.01 6.6 0.0015 

رالدوليةتطوربرامجهااألكاديميةحسبالمعايي .23
وأسواقالعملالمحليةوالعالمية.

3.70 %74 0.96 9.6 0.003 

لتمويل .24 وخارجية داخلية اتصال قنوات تفتح
عملياتالتبادلاألكاديمي.

3.56 %70.9 0.94 7.8 0.0013 

توجهطواقمهاالستحداثدوائرهالتنميةمواردها .25
الماليةوالبشرية.

3.57 %71 0.90 8.3 0.0012 

 المجال
3.51 %70.2 0.709.3 0.00  

.(0.05)*المتوسطالحسابيدالإحصائيا عندمستويداللة
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 المتوسـطالحسـابيالنسـبيلجميـعفقـراتالمجـاليسـاوييتضحمنالجدولالسابقبـأنو

أفـرادالعينـةعلـىأسـئلةموافقـةمـنقبـلحصـلتعلـىالفقـراتقـدوهذايـدلعلـىأن(%(70.2
نمتوســـطأ(أي(0.00(تســـاوي.sigوالقيمـــةاالحتماليـــة)،درجـــةموافقـــة)كبيـــرة(بالمجـــالهـــذا

 ."دالاحصائيااألكاديميجابةللمجالاألول"التدريسوالتبادلدرجةاإل

أن أعلى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي في هذا المجال  (5.4) وتبين نتائج الجدول      
 كالتالي:

قداحتلتالمرتبة"تنشأ برامج ترتقي بسمعة الجامعة "  (التيتنصعلى17الفقرةرقم) -1
 %(،أيبدرجةموافقة)كبيرة(منقبلأفرادالعينة.77نسبي)االولىبوزن

يدلعلىمدىحرصالجامعات تاحبرامجمنأجلاالرتقاءبسمعةـتـفإعلىالفلسطينيةوهذا
بمزيدمنالطلبةفيظلتعددالجامعاتوتنوعبرامجها.الجامعة،واستقطا

 وتعزو الباحثة ذلك إلى: 

واكبةكلماهوجديدمنـرامجالتيتقدمها،ومـودةالبـةوجـامعاتبتطويرنوعيـالجاهتمام -
.وصولالىمخرجاتذاتكفاءةعاليةالبرامجفيالجامعاتالمتقدمة؛وذلكمنأجلال

ـالجامعارتباط - فلذالمجتمعاحتياجاتبة المتجدد، العمل برامجوسوق إنشاء يتطلب لك
 هذه السمعةاالحتياجاتحسب لتحقيق البرامج في والمستمر الدائم التطوير من بد فال ،
ادةإقبالالطلبةعلىهذهالبرامج.ـيزيـالجيدةوبالتال

ب - مستـإنشاء ذات مواكبـرامج عالمي وةوى التكنولوجي شهرةـتالعلميللتطور من زيد
تعززمنسمعتها،فالبدمنعملاستراتيجيالميا ـوعا ـالجامعةمحلي مزايا يعطيها ةـمما

تتميزبخطواتوقراراتإيجابيةنحوابتكارمشاريعوإنشاءبرامجعالمية.

عضاء هيئة التدريس على المشاركة في أ" تشجع (التيتنصعلى15الفقرةرقم) -2
،ممايدلعلىأن%(74.2نسبي)قداحتلتالمرتبةالثانيةبوزن"  المشروعات الدولية

 قدحصلتعلىدرجةموافقة)كبيرة(منقبلأفرادالعينة.الفقرة

التدريس، هيئة ألعضاء والمهني األكاديمي بالتطوير الجامعة اهتمام على يدل وهذا
(.وتقويةالعالقاتالعلميةمعجامعاتأخرى)محليةودولية
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وتعزوالباحثةذلكإلى:

 اتوالمواردالبشرية،وزيادةالمكانةالعلميةوالبحثيةللجامعة.ـرازالطاقـبإمعةإلىسعيالجا -

نـابيـبأدائهاالرتقاءاهمفيـعالدوليةيسـنمشاركةأعضائهافيالمشاريأايمانالجامعةب -
 ة.ـةوالدوليـاتالمحليـالجامع

المشـأهمي - ـة في الدوليـالمشارياركة تـع والتي والمهنيـزيـة األكاديمي والنمو التطوير من د
ألعضاءهيئةالتدريسواكسابهممهاراتومعارفجديدة،وإثراءاإلنتاجالعلميلديهم.

خروجأعضاءهيئةوترىالباحثةأنهناكبعضالمعوقاتفيالوقتالحاليتحولدون
للمشارك البالد خارج ظروفالتدريس بسبب الدولية؛ البحثية والمشاريع العلمية األنشطة في ة

الحصاروماتعانيهمحافظاتغزةمنتدهورلألوضاعالسياسيةواالجتماعيةواالقتصادية،إال
ساهمت حيث الحديثة، التكنولوجيا باستخدام المشكلة هذه من الحد استطاعت الجامعات أن

بت كبير بشكل  الحديثة منالتكنولوجيا الخارجي؛ العالم مع والتواصل االتصال عملية سهيل
ربالصوتـالبثالمباشواستخدام،رنتـنتاقعالتواصلاالجتماعيوشبكاتاإلخاللاستخدام)مو

الفيدي خالل من معا  والسكايـوالصورة كونفرنس والفيـو ـب من والعديد بوك( ووسائلـمواقس ع
ة.ـةالحديثـلالتكنولوجيـالتواص

)ال -3 رقم على19فقرة تنص التي تدعم االستفادة العلمية والتكنولوجية من الجامعات "(
%(،ممايدلعلىأنالفقرةقدحصلت74نسبي)قداحتلتالمرتبةالثالثةبوزن" األخرى 

 علىدرجةموافقة)كبيرة(منقبلأفرادالعينة.

التدريس الهيئة ألعضاء الجامعة تشجيع النتائج فيوتبين المشاركة على وطلبتها ية
باإلضافةالىعقدشراكاتومؤتمراتعلميةمع المشاريعوالبرامجوالمسابقاتالمحليةوالدوليةـ

جامعاتأخرىمنأجلاالستفادةاألكاديميةمنبرامجهذهالجامعات.

 لى: إوتعزو الباحثة ذلك 

مراتوالندواتومسابقاتبراءةالمؤتاهتمامالجامعةبمشاركة)الطلبةوالهيئةالتدريسية(في -
 العلميةالمحليةوالدوليةمنأجلاالستفادةالعلميةوتبادلالخبرات.االختراع

وت - األكاديمي للحراك الجامعة إشجيع رسال والطلبة التدريسية الهيئة جامعاتإأعضاء لى
 أخرىمنأجلاالستفادةالعلمية.
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ن أدنى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي في هذا أ (5.4) ولالنتائج من خالل الجد تبين
 المجال كالتالي:

قداحتلت"تيسر عملية جذب واستقطاب الطلبة الدوليين" (التيتنصعلى3الفقرةرقم) -1
 والمرتبة والعشرون بوزنالخامسة )األخيرة قد56.6نسبي الفقرة أن على يدل مما ،)%

 دالعينة.حصلتعلىدرجةموافقة)متوسطة(منقبلأفرا

 وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى:

صعوبةقدومالطلبةاألجانبإلىقطاعغزةبسببالوضعالسياسيالمتدهور،والحصار -
والعدوانالمتتاليمنقبلاالحتاللاإلسرائيلي.

قلةالبرامجاألكاديميةفيالجامعاتالفلسطينيةالتيتلبيرغباتالطلبةاألجانب. -

ألكاديميةفيجامعاتناعنالجامعاتالدولية.البيئةااختالف -

قلةالحوافزالماديةوالمعنويةالتيتقدمهاالجامعاتالفلسطينيةللطلبةاألجانب. -

نهذهالنتيجةتخصالطلبةالدولييناألجانبالقادمينالىغزة،بينماالطلبةفيأوترىالباحثة
احالعلميعلىخارجالبالد،وكذلكإلىاالنفتالجامعاتالفلسطينيةيميلونإلىالسفروالتعلم

لغاتوثقافاتجديدةتنميالمعرفةالعلميةلديهموالتعرفعلىبيئاتواكتسابالعالمالخارجي،
الجامعاتالفلسطينيةمنأجلالوصولإلى وإيجادحلولللمشكالتالتيتعانيمنها جديدة،

األ الحراك من يمنع ما ولكن المنشود، يفرضهكاديميالتطور الذي الحصار هو الدولي
 الصهيونيعلىقطاعغزة.االحتالل

معنوية تشجع في عملية التبادل " توفر حوافز مادية و (التيتنصعلى8الفقرةرقم) -2
،مما%(62.8نسبي)بوزنقبلاالخيرةالرابعةوالعشرونقداحتلتالمرتبةاألكاديمي "

 رجةموافقة)متوسطة(منقبلأفرادالعينة.يدلعلىأنالفقرةقدحصلتعلىد

 : وتعزو الباحثة ذلك إلى

ضمانقلة - ماديـوجود ومعنويـات تحـة حقـافـة على عمليةـظ على لتشجيعه األكاديمي وق
التبادلاألكاديمي.

 .اريسببإغالقللمعابرـونيوحصـصهياحتاللامنـالدنـعانيهبـمات -



113 

يعانيهالشعبالفلسطي منبعضالجامعاتاألجنبيةا نيإالأنهناكتعاطفورغمما
مافزالماديةوالمعنويةوالدفاععنوالعربيةعلىالمستوىالدوليواإلقليمي،تسعىلدعمهبالحوا

تعانيجامعاتناوطالبها،ولكناالنقسامالداخليالفلسطينيسببأزمةكبيرةفيمنحجامعات
دورفيإضعافالدعمإلوطني،حيثللرقيعلىالمستوىاقطاعغزةفرصة نالحزبيةلها

الماديوتوزيعهبالعدلبينالجامعات.

قداحتلت" تعزز مشاركة الخبراء الدوليين في التدريس"  (التيتنصعلى6الفقرةرقم) -3
الثا والعشرونالمرتبة األخيرةلثة قبل )بوزنوماقبل أن63.4نسبي على يدل مما ،)%

 ىدرجةموافقة)متوسطة(منقبلأفرادالعينة.قدحصلتعلالفقرة

 :لىإوتعزو الباحثة هذه النتيجة 

اهتمام - وسعي الجامعة القـالخباستقطابنحو ذوي والكفـراء العاليـدرة يمتلكونـاءة الذين ة
زـقالتميـيـلتحقددةـجـالمتواالستكشافسالحديثةالقائمةعلىالبحثأساليبوطرقالتدري

 .يـالعلم

األفت - ثروة من لالستفادة الجامعة الدوليشجيع الخبراء يمتلكها التي خوكار من اللـن
والنـاضـالمح والمؤتمـرات العلميـدوات المشتركـرات تسعـة التي حلـة وضع إلى فعليةـى ول

 بجميعمستوياته. لالرتقاءبنوعيةوجودةالتعليم

هاراتالعلميةوالعمليةلألكاديميينفيتطويرالمالخبراءالدوليينبدرجةكبيرةفيمساهمة -
الجامعاتالفلسطينية.

 :البحث العلمي: المجال الثاني 

( اختبار استخدام One Sample T-testتم ما لمعرفة إ( درجة متوسط كانت االستجابةذا
 مالوالنتائجموضحةفيالجدولالتالي:أ(3للمبحوثينيساويدرجةالحيادوهي)
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 التوزيع النسبي للمجال الثاني )البحث العلمي(( و T-Test) Tاختبار (:5.5جدول )
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العربية .1 الجامعات اتحادات في الجامعة تشترك
والعالميةالرائدةبحثيا 

3.87 77.4% 1.05 10.9 0.001 

مراكز .2 مع بالتعاون البحثي للتميز مراكز تنشئ
البحوثالعربيةوالعالمية

3.51 70.2% 1.06 6.31 0.005 

في .3 البحوث إلجراء كافية موازنة تخصص
الجامعاتالمتقدمة

3.29 66% 1.01 3.76 0.0014 

بسمعة .4 ترتقي مشتركة مهنية ودراسات أبحاثا  تجري
الجامعة

3.45 69% 1.00 5.91 0.009 

 0.0011 4.48 1.05 %67 3.36تمتلكمستودعا للبحوثالعلميةالمحليةوالعالمية .5

في .6 التكامل لتحقيق ودولية إقليمية تحالفات تعقد
برامجها

3.27 65.4% 1.06 3.43 0.0015 

تصمممقرراتثقافيةدوليةتؤهلالطلبةعلىالحراك .7
الدولي

3.10 62% 1.08 1.26 0.2017 

تتعاونمعالمنظماتالدوليةلنقلالمعرفةاألكاديمية .8
والبحثية)اليونسكو...(

3.22 64.4% 0.96 3.01 0.0016 

 0.003 10.9 0.91 %75.2 3.76تراعيالمعاييرالدوليةفيمناهجهاالبحثية .9

اليونسكو .10 )كرسي مثل العلمي للبحث كراسي تمتلك
ضاء...(للف

3.48 70% 1.19 5.35 0.007 

تحكيم .11 في التدريس هيئة أعضاء مشاركة تشجع
 0.002 11.0 0.98 %76.4 3.82دوريات)محلية،إقليمية،دولية(.

تؤمنالمتطلباتالبيئةالماديةوالماليةالالزمةإلجراء .12
.األبحاثالعلمية

3.42 68% 1.05 5.25 0.0010 
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ا .13 والدورياتتبادل والدراسات، بينلبحوث، العلمية ت
.الكلياتالمتناظرة

3.48 70% 0.97 6.52 0.007 

مع .14 العلمية والمراجع الكتب بإصدار تشترك
الجامعاتالمشاركة

3.36 67% 1.02 4.61 0.0011 

تسهلعمليةاإلشرافالمشتركعلىاألبحاثالعلمية .15
فيالتخصصاتالمتناظرة

3.54 70.8% 0.98 7.26 0.004 

 0.0013 3.89 1.05 %67 3.33تنشئقاعدةبياناتللجامعاتالمشتركة .16

مع .17 مشتركة دراسية برامج إلنشاء المجال تفتح
مؤسساتمحليةودوليةوعالمية.

3.51 70.2% 0.99 6.71 0.005 

 المجال
3.4569% 0.76 7.85 0.00 

.0.05عندمستويداللةبيدالإحصائيا *المتوسطالحسا

يساوي المجال فقرات لجميع النسبي الحسابي المتوسط بأن القول يمكن عام بشكل
هذاموافقةمنقبلأفرادالعينةعلىأسئلةحصلتعلىالفقراتقدوهذايدلعلىأن(%(69

)كبيرة(بالمجال موافقة .sigوالقيمةاالحتمالية)،درجة تساوي أي(0.00( نمتوسطدرجةأ(
."دالاحصائيا البحثالعلمي"الثانيجابةللمجالاإل

الوزن النسبي هذا المجال وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى ثالث فقرات حسب       
 :كالتالي

مية والعال"تشترك الجامعة في اتحادات الجامعات العربية (التيتنصعلى1الفقرةرقم) -1
الفقرةقد،ممايدلعلىأن%(77.4نسبي)قداحتلتالمرتبةاالولىبوزنبحثياا" الرائدة

 منقبلأفرادالعينة.)كبيرة(حصلتعلىدرجةموافقة

هذا يدل على حرص الجامعات الفلسطينية االشتراك في اتحادات الجامعات العربية       
 العالمية الرائدة في مجال البحث العلمي.
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  إلى:وتعزو الباحثة ذلك 

نحو - تسعى بذلك فهي الرئيسية، الجامعة أهداف أهم من واحد العلمي البحث اعتبار
ة.ـاالعلميـاومشاريعهـيفيأبحاثهـداعالعلمـزواإلبـاءةوالتميـالوصولإلىالكف

ن - الجامعات اتجاه به لتتصل العلمي البحث تطوير إحو الكفاءةألى من مستوى على
واصفاتالنوعية.والم

الجامعةفي - البحثالعلميامشاركة فيمجال الرائدة العالمية تحاداتالجامعاتالعربية
 ينعكسإيجابيا علىتعزيزالتشبيكوالتعاونالدولي.

2- ( رقم 11الفقرة على تنص التي "تشجع مشاركة اعضاء هيئة التدريس في تحكيم (
%(،مما76.4نسبي)قداحتلتالمرتبةالثانيةبوزن" ة()محلية، اقليمية، دولي دوريات

 قدحصلتعلىدرجةموافقة)كبيرة(منقبلأفرادالعينة.يدلعلىأنالفقرة

هذايدلعلىانالمشاركةفيتحكيمالدورياتيعودبالفائدةعلىكلمناألساتذةوالجامعةمن
 خالل:

 ا وتبادلالخبراتوالمعارف.تطويرأعضاءهيئةالتدريسمهنيا وأكاديمي -

 تقويةالعالقاتالعلميةبينأعضاءالجامعةالواحدةوبينالجامعاتاألخرى. -

تطويرمستوىالرسائلالجامعيةإلىمصافالرسائلالعلميةالعالمية. -

قداحتلت" تراعي المعايير الدولية في مناهجها البحثية"  (التيتنصعلى9الفقرةرقم) -3
الث بوزنالمرتبة )انية درجة%(75.2نسبي على حصلت قد الفقرة أن على يدل مما ،

 موافقة)كبيرة(منقبلأفرادالعينة.

المرجعياتباعتبارامعاتالفلسطينيةالمعاييرالدوليةفيمناهجها،الجراعاةوهذايدللعلىم
البرا تطوير أو الجديدة، البرامج إلعداد هاما  شرطا  العالمية يعودوالمعايير والذي القائمة، مج

 بالفائدةعلىالجامعةوأعضائهاوطالبها،وذلكمنخالل:

المناهج - مصاف الى ترتقي مناهج إيجاد على والعمل الجامعية المناهج مستوى تطوير
 العالمية

 بمستوىأعضاءهيئةالتدريسمهنيا وأكاديميا .االرتقاء -
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 طلبةلمواكبةالتقدمالتكنولوجيوالعلميالهائل.تنميمستوىالتفكيرواالبداعالعلميلدىال -

تطبيقمناهجوفقمعاييردوليةيساعدالمجتمععلىالتنميةوحلالمشكالتالتيتواجهه. -

الوزن النسبي هذا المجال وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدنى ثالث فقرات حسب 
 :كالتالي

1- ( رقم 7الفقرة على تنص التي افية دولية تأهل الطلبة على الحراك "تصمم مقررات ثق(
%(،ممايدلعلىأن62نسبي)بوزن(األخيرة)السابعةعشرةقداحتلتالمرتبةالدولي " 

 الفقرةقدحصلتعلىدرجةموافقة)متوسطة(منقبلأفرادالعينة.

وتعزوالباحثةفيالحصولعلىدرجةمتوسطةفيتصميممقرراتثقافيةدوليةتأهلالطلبة
علىالحراكالدوليإلى:

 قلةالطلبةالدوليينفيالجامعاتالفلسطينيةبسبباالحتاللالصهيونيوالحصار. -

 .الماديةالالزمةلتصميممقرراتذاتمعاييردوليةعالميةقلةاالمكانياتالماليةو -

ت.بعضأعضاءالجامعاتللمهاراتوالقدراتالالزمةلتدريسمثلهذهالمقرراامتالكقلة -

2- ( رقم التيتنصعلى8الفقرة "تتعاون مع المنظمات الدولية لنقل المعرفة االكاديمية  (
،ممايدل%(64.4نسبي)بوزن(خيرةقبلاألالسادسةعشرة)احتلتالمرتبة"قدوالبحثية 

 علىأنالفقرةقدحصلتعلىدرجةموافقة)متوسطة(منقبلأفرادالعينة.

 : جة إلىوتعزو الباحثة هذه النتي

 ضعفالحضـورالـدوليللجامعـةفيالمحـافلالدوليـةواإلقليميـة. -

 .قلةإتاحةفرصالشراكاتالبحثيةوالمشاريعالتطويريةمعالمنظماتالدولية -

للمالتياتالمختلفةللعضويامتالكهاقلة - فيالعديدمنالمنظماتواللجانةشاركتؤهلها
 والشبكاتالدولية.

فرصالتعاونوالمشاركةالبحثيةواستثمارالعاملينعلىالتشبيكبعضتإمكاناضعـف -
 المعرفية.

" تعقد تحالفات إقليمية ودولية لتحقيق التكامل في برامجها  (التيتنصعلى6الفقرةرقم) -3
%(،ممايدل65.4نسبي)بوزنالخامسةعشرة)ماقبلقبلاألخيرة(قداحتلتالمرتبة"

 حصلتعلىدرجةموافقة)متوسطة(منقبلأفرادالعينة.قدعلىأنالفقرة
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وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى:

التحالف - عمليات إلنجاح الالزمة والخبرات واألساليب للوسائل الجامعة امتالك قلة
 والتشبيكاإلقليميةوالدولية.

 .وليةقلالتحالفاتاإلقليميةوالدالوضعالسياسيالراهنفيقطاعغزةالذييعر -

.سلبا علىكلالمجاالتالحياتيةالوضعاالقتصاديوقلةالمكاناتالماديةالذييؤثر -

 :خدمة المجتمع والتعليم المستمر: المجال الثالث 

 تم لOne Sample T test)اختباراستخداموقد ) ما درجةإمعرفة متوسط كانت ذا
والنتائجموضحةفيالجدولالتالي:مالأ(3للمبحوثينيساويدرجةالحيادوهي)االستجابة

 الثالث المعنوية للمجال( والتوزيع النسبي T-Test)T اختبار (:5.6الجدول )
 )خدمة المجتمع والتعليم المستمر( 
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التحالف .1 الجامعة علىتشجع المعنية الجهات مع
المستوىالمحليوالدولي.

3.87 77.4% 0.85 13.4 0.003 

 0.001 21.0 0.74 %83.8 4.19.تراعيالخصوصيةالثقافيةللمجتمعالفلسطيني .2

 0.002 13.0 0.97 %79.2 3.96.تنسقبينمؤسساتالبحثوالمجتمعالمحلي .3

 0.007 9.70 1.04 %75 3.77.تمعالمحليتنفذعقودبحثيةمعمؤسساتالمج .4

عالمؤسساتتجذبمؤسساتالمجتمعللمشاركةم .5
.الدوليةلتطويرذاتها

3.77 75% 0.43 9.97 0.007 

 0.004 11.5 0.91 %77 3.83.تفتحالمجاللتقديمخدماتمجتمعيةمشتركة .6

لمسئولينوصانعيالقرارتعقدلقاءاتمشتركةمعا .7
.تمعيالمج

3.83 77% 0.98 11.8 0.004 

 0.0010 9.94 0.98 %74.9 3.74.امجمجتمعيةتنمويةمحليةمشتركةتنفذبر .8

)االقتصادية، .9 المجاالت في اتفاقيات تعقد
.معالمؤسساتالمعنيةاالجتماعية....(

3.65 73% 0.95 8.69 0.0013 
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 0.0011 9.75 1.03 %74 3.70.توفرعددمنالمشاريعالتنمويةالممولة .10

تثقيفيةدو .11 ريةتستهدفتنميةتصدرنشراتعلمية
.المجتمعالمحلي

3.59 71.8% 0.94 7.58 0.0015 

المشاريع .12 ومتابعة لتقييم مشتركة لجان تشكل
.والبرامجالمشتركة

3.61 72.2% 0.97 8.46 0.0014 

مشكال .13 لحل وعملية بحثية إمكانات تتوفر
.المجتمع

3.59 71.8% 0.97 8.03 0.0015 

 0.006 11.7 0.87 %75.9 3.78.الثقافيةللمجتمعتستهدفبأنشطتهاالبيئة .14

ال .15 البحث مخرجات بين ومتطلباتتربط علمي
.التنميةالمجتمعية

3.69 74.2% 0.91 9.93 0.0012 

لسوق .16 الجديدة األكاديمية البرامج مواءمة من تزيد
.العملواالحتياجاتالمجتمعية

3.76 75% 0.91 10.9 0.009 

 المجال
3.77 75.4% 0.74 13.6 0.00 

.0.05عندمستويداللة*المتوسطالحسابيدالإحصائيا 

يساوي المجال فقرات لجميع النسبي الحسابي المتوسط بأن القول يمكن عام وبشكل
و(75.4 ال%( االحتمالية ) (Sig).قيمة المستمر0.00تساوي "التعليم  مجال يعتبر لذلك )

ممايدلعلىأنمتوسط(،0.05والخدمةالمجتمعية"دالإحصائيا عندمستوىداللة)
الحيادوهي) عندرجة المجاليختلفجوهريا  لهذا يعنيأنهناك3درجةاالستجابة وهذا )

وهيدرجةكبيرة،وهذايدلعلىاالهتمامالكبيرمن سئلةهذاالمجالأجابةعلىفقةفياإلموا
قبلالجامعةفيمجتمعهاباعتبارخدمةالمجتمعالهدفالثالثمنأهدافهاالرئيسيةالتيتسعى

.إلىتحقيقها
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هذا المجال  وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي      
 كالتالي: 

1- ( رقم التيتنصعلى2الفقرة قد" تراعي الخصوصية الثقافية للمجتمع الفلسطيني"(
بوزن االولى المرتبة )احتلت على83.8نسبي قدحصلت الفقرة علىأن يدل مما ،)%

 (منقبلأفرادالعينة.درجةموافقة)كبيرة

 وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى: 

ةفيالحفاظعلىحضارةوثقافةالمجتمعمنأجلتنميةمواردمجتمعهابمارغبةالجامع -
يحققتطلعاتمجتمعهاوآفاقهالمستقبليةلحلمشكالته.

ألنفلسفةالجامعةتنبعمنفلسفةالمجتمعوثقافته. -

على - المحافظة في االخرى الجامعات مع التشبيك عمليات خالل من الجامعة تسعى
وخصوصيتهالثقافية.استقالليةالمجتمع

أجل - من الخارجي العالم إلى ومشاكله المجتمع قضايا إيصال إلى الجامعات سعي
 المساعدةعلىتقديممقترحاتعلميةوحلولمناسبة.

احتلت قد"ين مؤسسات البحث والمجتمع المحليتنسق ب(التيتنصعلى"3الفقرةرقم) -2
بوزن الثانية )المرتبة يد%(79.2نسبي مما درجة، على حصلت قد الفقرة أن على ل

 موافقة)كبيرة(منقبلأفرادالعينة.

 : لىإوتعزو الباحثة ذلك 

كونها - المحلي والمجتمع البحث مؤسسات بين التنسيق وأهمية بضرورة الجامعة إيمان
صاحبةخبرةميدانيةومعرفةبمايحتاجهمجتمعهاالرتباطهاالوثيقبالمجتمع

-  الجامعة تإسعي المجتمعلى ومؤسسات البحثية ومراكزها مؤسساتها بين التشبيك حقيق
المحليعنطريقتسليطالضوءعلىقضاياالمجتمعوتقديمالمقترحاتوالمساعدةفيحل

المشكالتالتيتواجهالمجتمع.

ساهمتعملياتالتشبيكفياالستفادةمننتائجبحوثالمجتمعاتالخارجيةونقلتجاربهم -
 لمحلي.لمجتمعناا
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3- ( رقم على1الفقرة تنص التي " تشجع الجامعة التحالف مع الجهات المعنية على  (
ممايدلعلى،%(77.4نسبي)قداحتلتالمرتبةالثانيةبوزندولي " ـالمستوى المحلي وال

 أنالفقرةقدحصلتعلىدرجةموافقة)كبيرة(منقبلأفرادالعينة.

 وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى: 

مقترحات - إلى والتوصل مشكالته لحل المجتمع مساعدة الجامعة أولويات أهم من أن
 جابيةللحدمنالعوائقالتيتواجهالمجتمع.ـإي

على - يعود بما والتجارية والثقافية الصناعية المؤسسات إنتاجية لزيادة الجامعة سعي
 المجتمعبالنفعوالتقدم.

ةومؤسساتهمنأجلالوصولإلىتنميةمستدامة.بالمجتمعبمستوياتهالمختلفاالرتقاء -

هذا المجال  في النتائج من خالل الجدول أن أدنى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي وتبين
 كالتالي:

1- ( رقم 11الفقرة على تنص التي "تصدر نشرات علمية تثقيفية دورية تستهدف تنمية (
%(،ممايدلعلىأن72نسبي)وزناألخيرةبالخامسةعشرةو،قداحتلتالمرتبةالمجتمع"

 (منقبلأفرادالعينة.الفقرةقدحصلتعلىدرجةموافقة)كبيرة

 : وتعزو الباحثة ذلك إلى

 محدوديةالمراكزالبحثيةالتيتصدرالنشراتالتثقيفيةالتيتستهدفالمجتمعوتنميته. -

قلةالتمويلالمقدمإلصدارمثلهذهالنشراتواالهتمامبها. -

 .راءةهذهالنشراتواإلقبالعليهااهتمامالمجتمعبققلة -

قد"توفر امكانات بحثية وعملية لحل مشكالت المجتمع"(التيتنصعلى13الفقرةرقم) -2
،ممايدلعلىأنالفقرة%(72نسبي)بوزنمكررةاألخيرةالخامسةعشرواحتلتالمرتبة

 نة.حصلتعلىدرجةموافقة)كبيرة(منقبلأفرادالعي

 :وتعزو الباحثة ذلك إلى

المتجددةاالهتمام - المجتمع بمشاكل مرتبطة وتطبيقية علمية مشاريع لعمل المستمر
والمتغيرة.

جلتنشيطهوتحفيزهوحلمشاكله.أالبحثالعلميبمشاكلالمجتمعمنسياسةدعمارتباط -
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الخاصاالهتمام - البحثية االمكانيات تعالج التي االستراتيجية مشكالتبالخطة بحل ة
 المجتمع.

شتركة لتقييم ومتابعة المشاريع والبرامج تشكل لجان م"(التيتنصعلى12الفقرةرقم) -3
احتلت"المشتركة والمرتبةقد عشرة األالرابعة )بوزنخيرةقبل يدل%(72.2نسبي مما ،

 علىأنالفقرةقدحصلتعلىدرجةموافقة)كبيرة(منقبلأفرادالعينة.

فيتشكيلاتالفلسطينيةساهمتبدرجةكبيرةلعلىأنعملياتالتشبيكفيالجامعوهذايد
البرامجالمشتركة.شتركةلتقييمومتابعةالمشاريعولجانم

 : وتعزو الباحثة ذلك إلى

وجودالثقةالتيتجعلاألعضاءقادرينعلىاتخاذقراراتمبنيةعلىاحتياجاتالمشروع -
والبرامج.

.رخاصةبعمليةالتقييموالمتابعةاصةلتشكيلاللجانوكذلكمعاييوجودمعاييرخ -

 توفردرايةكافيةمنجانبمديريالمشاريعلماهيةعمليةالتقييمومتابعةالمشاريع. -


 :السؤال الثاني اإلجابة عن
( داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد استجابات0.05هل متوسط بين )

)الجامعةالمبحوثين التالية للعوامل تعزى الدراسة مجاالت الوظيفي،على سنوات،المسمى
؟(الجامعةالتيتخرجمنها،نوعالكلية،الخدمة

السؤال هذا عن  ولإلجابة اختبار استخدام لمعرفةTتم المستقلتين العينتين حالة في
البيان من مجموعتين متوسط بين إحصائية داللة ذات التباين،اتالفروق تحليل واختبار

األحاديلمعرفةالفروقذاتالداللةاإلحصائيةبينثالثمتوسطاتأوأكثر.

  داللةاختبار الفرضية األولى للدراسة مستوى عند احصائية داللة ذات فروق توجد ال :
نيةبينمتوسطدرجةتقديرأفرادالعينةلواقععملياتالتشبيكفيالجامعاتالفلسطي(0.05)

 بمحافظةغزةتعزىلمتغيرالجامعة)اإلسالمية،األقصى،فلسطين(.
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( بين متوسط One Way ANOVA testنتائج اختبار تحليل التباين األحادي ) : (5.7جدول )
 درجة تقدير أفراد العينة لواقع عمليات التشبيك في الجامعات الفلسطينية بمحافظة

 غزة تعزى لمتغير الجامعة 

 Test value p- value تكل المجاال

 المتوسط

 فلسطين االقصى االسالمية

3.273.62 5.70.003.64 .كاديميالتدريس التبادل األ 
3.593.253.55 3.60.02 .البحث العلمي

3.823.663.88 1.20.29 .خدمة المجتمع والتعليم المستمر
3.683.403.68 3.70.02 كل المجاالت

 )أ(5.7)الجدوليوضح االحتمالية القيمة المقابلة.sigن التباين( تحليل الختبار
(للمجالالثالث"خدمةالمجتمعوالتعليمالمستمر"أي0.05كبرمنمستويالمعنوية)أاألحادي

بالنسبة الجامعة لمتغير تعزى المبحوثين إجابات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال انه
.للمجالالثالث

( االحتمالية القيمة عام المقابلة.sigبشكل ) األحادي التباين تحليل منأالختبار صغر
( المعنوية إجابات0.05مستوى بين االقل( على )واحد متوسطات في فروق توجد انه أي )

المبحوثينتعزىلمتغيرالجامعة.

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

لصالحالجامعةالعامة.

 :وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى

الجامعةاإلسالم - يةعلىالجامعاتاألخرىفيالتصنيفاتالمتنوعةللجامعاتسواءتقدم
بذلك فهي العلمي، اإلنتاج وغزارة البرامج جودة على تؤكد والتي العالمية( أو )العربية

هاوالوصولإلىالجامعاتالعالمية.ئإلىتحسينمستوىأداما تسعيدائ

لجامعةاالسالميةمعالجامعاتاختالفوتنوعطرقاالتصالوالتواصلالتيتستخدمهاا -
الدوليةالعربيةواألجنبية.
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وإكساب - لجذبهم الخارجية للجهات الجامعة تقدمها التي المشتركة والمشاريع البرامج قوة
 ثقتهمبها.

التشبيكوالمؤتمرات - عمليات من مباشر بشكل زادت الجامعة بها تشترك التي الندوات
 لديها.

دوليينواستضافتهالهمساهمفينشراسمهاوزيادةسمعتهابينمشاركةالجامعةالخبراءال -
 الجامعات.

  :داللة الاختبار الفرضية الرئيسية الثانية مستوى عند احصائية داللة ذات فروق توجد
(0.05 العينةلواقععملياتالتشبيكفيالجامعاتالفلسطينية( بينمتوسطدرجةتقديرأفراد

 لمسمىالوظيفي.بقطاعغزةتعزىلمتغيرا

( بين One Way ANOVA testنتائج اختبار تحليل التباين األحادي ) : (5.8جدول )
متوسط درجة تقدير أفراد العينة لواقع عمليات التشبيك في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة 

 تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

 Test كل المجاالت

value 

p- 

value 

 المتوسط

 رئيس قسم يدنائب عم عميد

1.230.293.473.663.44 .كاديميالتدريس التبادل األ 
0.210.803.423.533.44 .البحث العلمي

1.950.143.823.953.67 .خدمة المجتمع والتعليم المستمر
1.060.343.573.713.52 كل المجاالت

الختبارتحليلالتبايناألحاديقابلة(الم.sig(انالقيمةاالحتمالية)5.8يوضحالجدول)
لمجاالتالدراسةأيأنهالتوجدفروقذاتداللةإحصائية(0.05)كبرمنمستويالمعنويةأ

.رئيسقسم(–نائبعميد–)عميدبينإجاباتالمبحوثينتعزىلمتغيرالمسمىالوظيفي

الوظيفي المسمى اختالف على المبحوثين أن على يدل كانتوهذا الجامعة في لديهم
لى:إربة،وتعزوالباحثةهذهالنتيجةإجاباتهممتقا

تحتنفسالظروفوالضغوط،ومجتمعواحدحوثينيعملوافيبيئةعملواحدةأنالمب -
ترتبطالخارجية التي والمشاريع واالنشطة بالخدمات اطالع وعلى مع، الجامعة بها

.الجامعاتاألخرى
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ساهمتبشكلكبيرفيإكسابكلمنالعميدونائبالعميدورئيسأنعملياتالتشبيك -
االبداع نحو بهم الوصول أجل من الالزمة والمهارات والعلمية األكاديمية الخبرات القسم

.والتميز

أنالجامعةالتفرقبينالعميدونائبالعميدورئيسالقسمفيإعطاءالفرصبالمشاركة -
تيحهاعملياتالتشبيكلتطويرأنفسهممهنياوأكاديميا منأجلفيالمشاريعوالبرامجالتيت

.الميةالوصولبهمنحوالع

  :داللة الاختبار الفرضية الرئيسية الثالثة مستوى عند احصائية داللة ذات فروق توجد
العينةلواقععملياتالتشبيكفيالجامعاتالفلسطينية(0.05) بينمتوسطدرجةتقديرأفراد

 زةتعزىلمتغيرسنواتالخدمة.بقطاعغ

( بين One Way ANOVA testنتائج اختبار تحليل التباين األحادي ) : (5.9جدول )
 متوسط درجة تقدير أفراد العينة لواقع عمليات التشبيك في الجامعات الفلسطينية

 بقطاع غزة تعزى لمتغير سنوات الخدمة. 

 Test كل المجاالت

value 

p- 

value 

 المتوسط

 فأكثر 20 20-10 10اقل من

0.790.453.643.473.45 .كاديميالتدريس التبادل األ 
0.440.643.583.433.43 .البحث العلمي

0.190.823.833.783.72 .خدمة المجتمع والتعليم المستمر
0.470.623.683.563.54 كل المجاالت

 

الختبارتحليلالتبايناألحادي(المقابلة.sigلية)(انالقيمةاالحتما5.9يوضحالجدول)
(لمجاالتالدراسةأيانهالتوجدفروقذاتداللةإحصائية0.05كبرمنمستويالمعنوية)أ

بينإجاباتالمبحوثينتعزىلمتغيرسنواتالخدمة.

يدلعلىأنالمبحوثينعلى باتهمختالفسنواتخدمتهمفيالجامعةكانتإجااوهذا
 ذلك الباحثة وتعزو بينإمتقاربة تفرق ال الجامعات تطبقها التي التشبيك عمليات أن لى

،فهيتسعىلتطبيقتكافؤالفرصلجميعأعضاءواألكاديمياألقدمأاألكاديميحديثالتعيين
خذلىشدهممجميعاألفراددوناألإلجامعةاوهذايدلعلىسعيهيئةالتدريسدوناستثناء،
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بداعلديهمزمةوتنميةاإلالجلإكسابهمالخبراتوالمعرفةالأعتبارلسنواتخدمتهممنبعيناإل
لىالمستوىالدوليوالعالمي.إكاديميإليصالالجامعةوالوصلبهمنحوالتنافسالمهنيواأل

  :اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة داللة ذات فروق توجد داللةإال مستوى عند حصائية
(0.05 العينةلواقععملياتالتشبيكفيالجامعاتالفلسطينيةأتقديربينمتوسطدرجة( فراد

 انسانية(.-بقطاعغزةتعزىلمتغيرالكليةالتيدرسبها)علمية

 Independent Sample Tلعينتين مستقلتين ) Tنتائج اختبار  : (5.10جدول )

Test ) عمليات التشبيك في الجامعات الفلسطينية  فراد العينة لواقعأبين متوسط درجة تقدير
 بقطاع غزة تعزى لمتغير الكلية التي درس بها

 Test value p- value كل المجاالت

 المتوسط

 انسانية علمية

2.030.153.613.40 .كاديميالتدريس التبادل األ 
1.590.203.473.44 .البحث العلمي

4.050.053.873.70 .خدمة المجتمع والتعليم المستمر
4.010.053.653.54 كل المجاالت

 

(المقابلةالختبارالعيناتالمستقلة.sig(انالقيمةاالحتمالية)5.10يوضحالجدول)
T( المعنوية لمستوي 0.05مساوية لمجاالت أي( داللةالدراسة ذات فروق توجد ال انه

الكلية.إحصائيةبينإجاباتالمبحوثينتعزىلمتغيرنوع

هذايدلعلىأنالمبحوثينعلىاختالفالكليةالتيينتمونإليهافيالجامعةكانت
إلىأنالجامعةتتيحفرصةالتشبيكلجميعكلياتهاسواءباتهممتقاربةوتعزوالباحثةذلكإجا

الخ وطرقها ومشاريعها برامجها لها كلية فكل علمية أو إنسانية كليات والتيكانت بها اصة
التشبيكلديها.تستخدمهافيعملية

  توجدفروقذاتداللةاحصائيةعندمستوىداللةاختبار الفرضية الرئيسية الخامسة: ال
الجامعات(0.05) في التشبيك عمليات لواقع العينة أفراد تقدير درجة متوسط بين

 الفلسطينيةبقطاعغزةتعزىلمتغيرالجامعةالتيتخرجمنها.
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( بين independent sample t testلعينتين مستقلتين ) Tنتائج اختبار   :(5.11جدول )
متوسط درجة تقدير أفراد العينة لواقع عمليات التشبيك في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تعزى 

 لمتغير الجامعة التي تخرج منها.

 Test كل المجاالت

value 

p- 

value 

 المتوسط

 اجنبية محلية/عربية

0.290.583.493.50 .كاديميس التبادل األ التدري

5.250.023.463.51 .البحث العلمي

1.420.233.723.75 .خدمة المجتمع والتعليم المستمر

1.900.173.573.57 كل المجاالت


ختبارالعينات(المقابلةال.sigنالقيمةاالحتمالية)أ(5.11يوضحالجدول)مبشكلعا
المستق )أTلة المعنوية مستوي من 0.05كبر لمجاالت أي( ذاتأالدراسة فروق توجد ال نه

 لجامعةالتيتخرجمنها.انإجاباتالمبحوثينتعزىلمتغيرداللةإحصائيةبي

يالجامعةكانتوهذايدلعلىأنالمبحوثينعلىاختالفالمسمىالوظيفيلديهمف
 :لىإلنتيجةإجاباتهممتقاربةوتعزوالباحثةهذها

الفلسطينيةبتطبيقعملياتالتشبيكمعالجامعاتالعربيةواألجنبية - مدىاهتمامجامعاتنا
 .يثأنلكلجامعةمميزاتخاصةبهاح

يناسبها - ما لتكتسب واألجنبية العربية الخبرات جمع الى الفلسطينية الجامعات سعي
 ويناسبثقافتهالتصلإلىهدفهابدونمصاعب.

بينمتوسطي"يوجدفروقذاتداللةإحصائيةنبالنسبةللمجالالثاني"البحثالعلملك
إجاباتالمبحوثينتعزيلمتغيرالجامعةالتيتخرجمنها،حيثجاءلصالحالجامعةاالجنبية

ألن طبيعية نتيجة جامعاتوهذه مع تكون الشراكات وبرامج والتعاون التشبيك مشاريع أغلب
)أوروب أمريكا،أجنبية الا، من بد ال وبالتالي المباشرةد...(، والمعرفة اإلنجليزية باللغة راية

ستوفر،ن()جامعاتأومراكزبحثيةأوباحثيبالشركاءاألجانبسواءأكانوا وبالتاليفنهذا
.نمنالجامعاتاألجنبيةخرجيبشكلأكبرلدىأعضاءهيئةالتدريسالمت
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 : السؤال الثالث اإلجابة عن
الس علىوينص الدراسة أسئلة من الثالث ؤال ما سبل تحسين عمليات التشبيك في :

؟ضوء نتائج الدراسةفي بمحافظة غزة  الجامعات الفلسطينية

ولإلجابةعنهذاالسؤالقامتالباحثةبتوجيههذاالسؤالالمفتوحفينهايةاالستبانةألفراد
التعرفعلىآرائهمومقترحاتهمولعينةعينةالدراسةوقامتبتفحصإجاباتأفرادا ثم تفريغ، تم

 من الثالث االستبانةالسؤال التكراراتباقتراحوالمتعلقة وحصر التشبيك عمليات تحسين سبل
تيآراءومقترحاتعينةالدراسةحولسبلتحسينويوضحالجدولاآل،والنسبةالمئويةلكلمقترح

:يةالتشبيكفيالجامعاتالفلسطينعمليات
 سبل تحسين واقع عمليات التشبيك في الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة: (5.12جدول )

 التكرار المقترح #
الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 المجال األول: التدريس والتبادل األكاديمي

الجامعات1 من مدرسين واستقطاب عالمية، جامعات مع توأمة عمل
محليةوعالميةإللقاءمحاضرات.

47
14.14 

4

عقددوراتوبرامجتدريبيةخاصةبالتشبيكوالتبادلاألكاديمي،وتشجيع2
الحراكاألكاديميبينالطلبةوالهيئةالتدريسية.

3510.485 

االرتقاءبالمنهاجالجامعيوذلكبتضمينالبعدالدوليومعاييره3


165.2411

 المجال الثاني: البحث العلمي

ساتذةالجامعاتالمحليةتزيدمناتصالهممعالجامعاتتفعيلشبكةأل4
البحثية.باهتماماتهمجنبيةالعالميةتختصالعربيةواأل

55 16.53 1 

وتطويرإ5 والتدريس، العلمي البحث مجال لدعم قومي صندوق نشاء
البنيةالتحتيةالمتعلقةبالبحثالعلمي

5115.812

معا منخاللأنشطةبحثيةأوورشربطاألساتذةذوينفسالتخصص6
عملأوايامدراسيةذاتعالقة

4914.84 3 

عقداتفاقياتتعاونوشراكةلزيادةالدعمالماليوتطويرالبينيةالتحتية7
المتعلقةبالبحثالعلمي


237.218
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 التكرار المقترح #
الوزن 
 الترتيب النسبي

انشاءبنكمركزيخاصبالبحثالعلمييضمكافةالمؤسساتالبحثية8
اتالعالميةالعلميةوالجامع

123.9012 

2.6014 8انشاءمستودعلألبحاثالعلميةيضمجامعاتمحليةوعربيةواجنبية9
 المجال ثالث: خدمة المجتمع والتعليم المستمر

المحلي10 المجتمع ومؤسسات الجامعة بين مشتركة وبرامج دورات عمل
تستهدففئاتمعينةلهاعالقةبمشكالتمجتمعيةعامة.

288.197

الطالب11 لتجهيز االنتاجية المؤسسات مع والتواصل االتصال تعزيز
 2.8413 9لسوقالعملوتعزيزقدراته



 تبين من نتائج الجدول السابق أن:و

 :أعلى فقرة حاصلة على أعلى التكرارات  

الجامعاتمعاتصالهمساتذةالجامعاتالمحليةتزيدمنالتيتنصعلى"تفعيلشبكةأل
ارا وتعزوالباحثة(تكر55البحثية"،حيثبلغت)باهتماماتهمجنبيةالعالميةتختصواألالعربية

عاتكاديميفيالجامعاتالفلسطينيةبأهميةالتواصلمعالجامدراكالكادراألإلىمدىإذلك
.منخبراتهمالمتجددةلالستفادةا العالميةوالمتقدمةبحثي

" الفقرة اء صندوق قومي لدعم مجال البحث العلمي والتدريس، وتطوير البنية ـنشإوكذلك
اهتماممدى(تكرارا وتعزوالباحثةذلكإلى51)؛"،حيثبلغتالتحتية المتعلقة بالبحث العلمي

بجودته.واالرتقاءملتطويره،بمجالالبحثالعلميوسعيهناألكاديميي

ال تطبيق يمكن بأنه الباحثة استراتيجيةوترى خطة وضع خالل من السابقة مقترحات
تضمن بحيث العمليات، لهذه مالي ودعم ميزانيات توفير تستهدف التشبيك بعمليات خاصة

ال البرامج والمدرسيين، الطلبة واستقطاب التبادل وتحديدالعمليات التدريبية والدورات زمة
يزة.الجهاتالمستفيدةوتشكيلالفرقواللجانالبحثيةالمم

،مدىجاباتالمبحوثينعنالسؤالالمفتوحككلإلىإوتالحظالباحثةمنخاللالنظر
الرقيبالجامعةبجميععضائهاألهميةعملياتالتشبيكودورهافيأوعيالجامعاتالفلسطينيةو

لىمستوىالعالمية.إكاديميا للوصولبالجامعةأداريا وإمستوياتها
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 ةالدراس نتائج ملخص
 :التاليةلى إتوصلت الدراسة 

الفلسطين .1 الجامعات في التشبيك عمليات كبيرةواقع بدرجة جاءت غزة بمحافظة وبوزنية
 %(.71.53نسبيقدره)

:أن ىالنتائج أيضاا إل تر اشأو 
 "وزننسبيبالتدريس والتبادل األكاديمي"هناكموافقةمنقبلأفرادالعينةعلىالمجالاألول

 حصلتفيه:قدو%(.70.2)

المرتبةاالولىعلى" "تنشأ برامج ترتقي بسمعة الجامعة (التيتنصعلى17الفقرةرقم)-
.%(،أيبدرجةموافقة)كبيرة(منقبلأفرادالعينة77نسبي)بوزن

 على" تيسر عملية جذب واستقطاب الطلبة الدوليين "(التيتنصعلى3الفقرةرقم)-
.درجةموافقة)متوسطة(منقبلأفرادالعينةأيب%(،56.6سبي)نالمرتبةاألخيرةبوزن

 وقد%(69)وزننسبيبلىالمجالالثاني"البحثالعلمي"منقبلأفرادالعينةعهناكموافقة،
 حصلتفيه:

"تشترك الجامعة في اتحادات الجامعات العربية والعالمية (التيتنصعلى1الفقرةرقم) -
درجةموافقة)كبيرة(منقبلأيب%(،77.4نسبي)ولىبوزنالمرتبةاألعلىالرائدة بحثياا"

أفرادالعينة
رقم) - التيتنصعلى7الفقرة "تصمم مقررات ثقافية دولية تأهل الطلبة على الحراك (

درجةموافقة)متوسطة(منقبلأيب%(،62نسبي)المرتبةاألخيرةبوزنعلىالدولي " 
 أفرادالعينة.

 وزنفقةمنقبلأفرادالعينةعلىالمجالالثالث"خدمةالمجتمعوالتعليمالمستمر"بهناكموا
 ،وقدحصلتفيه:%(75.4)نسبي

على" تراعي الخصوصية الثقافية للمجتمع الفلسطيني"(التيتنصعلى2الفقرةرقم) -
لعينة.درجةموافقة)كبيرة(منقبلأفراداأيب،%(83.8نسبي)ولىبوزنالمرتبةاأل

- ( رقم 11الفقرة على تنص التي "تصدر نشرات علمية تثقيفية دورية تستهدف تنمية (
بوزنعلىالمجتمع" يدلعلىأ%(72نسبي)المرتبةاألخيرة مما قدحصلتنالفقرة،

 علىدرجةموافقة)كبيرة(منقبلأفرادالعينة.
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2. ( داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فورق 0.05وجد بين المبحوثين( إجابات متوسط
،ومنخاللمقارنةالتالدراسةتعزىلمتغيرالجامعة،وذلكفيجميعالمجاالتعلىمجا

،باستثناءماخرىمعةاالسالميةعلىالجامعاتاألالمتوسطاتتبينأنالفروقلصالحالجا
 لجامعة.يتعلقفيالمجالالثالثةحيثالتوجدفروقذاتداللةاحصائيةتعزىلمتغيرا

(بينمتوسطإجاباتالمبحوثين0.05التوجدفورقذاتداللةإحصائيةعندمستوىداللة) .3
الكليةالتيدرسو،سنواتالخدمةو،المسمىالوظيفي)علىمجاالتالدراسةتعزىلمتغير

 (.بها

(بينمتوسطإجاباتالمبحوثين0.05التوجدفورقذاتداللةإحصائيةعندمستوىداللة) .4
،باستثناءتخرجمنها،وذلكلجميعالمجاالتعلىمجاالتالدراسةتعزىلمتغيراخرجامعة

مايتعلقفيالمجالالثانيفقدتبينوجودفروقذاتداللةاحصائيةتعزىلمتغيرالجامعة
الجامعات خريجي لصالح الفروق أن تبين المتوسطات مقارنة خالل ومن منها تخرج التي

 االجنبية.
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 توصيات ومقترحات الدراسة
 

 أوالا: توصيات الدراسة:
أجريتهذهالدراسةبهدفدراسةواقععملياتالتشبيكفيالجامعاتالفلسطينيةبمحافظة

غزةوسبلتحسينه،وفيضوءماتوصلتلهالدراسةالحاليةمننتائجوإجاباتالسؤالالمفتوح،
دراسة،ومراجعةاألدبياتالسابقة،تودالباحثةتقسيمالتوصياتوباإلفادةمناإلطارالنظريلل

كاديمي،بالبحثالعلمي،لالجامعة)بالتدريسوالتبادلاألمحاوروهيمجاالتعمةإلىثالث
بخدمةالمجتمعوالتعليمالمستمر(.

  كاديميصيات تتعلق بالتدريس والتبادل األ تو: 

 :نية من خاللنشر ثقافة التشبيك في الجامعات الفلسطي -1

 .يةجذبواستقطابالطلبةالدوليينتسهيلوتيسرعمل -

 .ركةالخبراءالدوليينفيالتدريستعزيزمشا -

 .عضاءهيئةالتدريسألدوليلكلمنالطالبوالباحثينوكاديميادعمالحراكاأل -

ضمان أجل من والخدمية؛ والبحثية التدريسية والبرامج المناهج في الدولي البعد تضمين -
 العمل سوق مع يتناسب وبما الجامعات لخريجي األفضل اإلعداد همليهأتوالدولية

.لحراكالدوليل

.المهنيةواألكاديميةتتضمنالبعدالدوليالعالمي تدريبيةللتنمية برامج إنشاء -

 تطوير البنية التحتية  -2

 الكفاءاتالمتميزةمنالعلماءوالباحثينللعملداخلالجامعة.استقطاب -

.تشجعفيعمليةالتبادلاألكاديميوفيرحوافزماديةومعنويةت -

الدوليين،فتح الطالب استقطاب)تتولى الجامعات مستوى على دولية وحدة إنشاء اقتراح -
.) األكاديميبالحراك والمهتمة األجنبية والمنظمات والجامعات األفراد مع االتصال قنوات

وتقني - أجهزة من التحتية البنية عملياتتطوير وتساعد تسهل وشبكات وبرامج ات
 .ةالمستمرةمعالجامعاتالمتقدمةالمشارك
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-  لانشاءصندوققوميلدعم التحتية مجالاتدريسوالتبادلاألكاديميوتطويرالبنية
 والبحثالعلمي.

 توصيات تتعلق بالبحث العلمي: 

 تنمية المهارات البحثية ألعضاء هيئة التدريس: -1

اتاالشتراك - المعرفةبعقود بنقل الخاصة الدولية المنظمات مع وشراكة تعاون فاقات
والدولية اإلقليمية الجامعات مع وتوأمة شراكة اتفاقيات وعقد والبحثية، األكاديمية

خاصةفيتحقيقالتكاملمعبرامجها.
وتشجي - الجامعـحث إدارة والدورياتـع األبحاث تحكيم في للمشاركة ألعضائها ات

 لميةمحليا ودوليا .والجوائزالع

والعالميلالستفادةمنأاالخرىسواءعلىالمستوىالمحلياالنفتاحعلىالجامعات -
تجاربهموخبراتهمفيمجالالبحثالعلمي.

 ودعوتهم الخارج في ،والعربالمغتربينالدوليينخبراتالعلماءاألجانب من االستفادة -

 .المؤتمراتاإلقليمية لحضور

شبكة - العربيةتفعيل الجامعات مع اتصالهم من تزيد المحلية الجامعات ألساتذة
واألجنبيةالعالميةتختصبإهتماماتهمالبحثية.

 مالية:تنمية الموارد المادية وال -2
جذبالمؤسساتالدوليةلتمويلالمشاريعالخاصةبالباحثين. -
قاع - ومستودعإنشاء والمعلومات للبيانات بالبحوثخادة واألكاديميص العلميةة

باالشتراكمعجامعاتعربيةوأجنبيةرائدةبحثيا .
 التنسيقواالشتراكمعالجامعاتالمتقدمةدوليا إلصداركتبومراجععلمية. -

 .العربية الدول جامعات بين ما تجمع للتميز مراكز فياالشتراك -

  خدمة المجتمع والتعليم المستمربتوصيات تتعلق: 
 تدويل خدمة المجتمع  -1

والمال - الجامعات مع ولقاءات عمل ورش في تخدممشاركة بحيث الدولية ؤسسات
 .المجتمع
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التطبيقيـة - األبحـاث عمـل فـي التشـاركية مبـدأ الخاصتعزيـز القطاع مؤسسات ،مع
ومتابعـةكافـةمراحـلالدراسـةممـايسـاعدعلـىحصـرالبحـثبالمشـاكلوبهـذاتكـون

 أسهلوأفضل.عمليـةتبنـيالنتـائج

 –ةالدوليةـةوالتكنولوجيـالالتجاريـاألعم اتـمنظم مع كاتاتعاونوشراتفاقياتعقد -
 زينـالمتمي للطالب دراسية منحا  المنظمات هذه عقداتفاقياتلتقديملالمثا سبيلىعل

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

وفي ووسائط تتول المقابل تكنولوجية،  بهذه للعاملين تدريبية دورات عقد الجامعةى

 .المنظمات هذه منها تعاني التي المشكالت بعض بحوثلحل إجراء أو المنظمات

المختلفـةـإنشاءبرامجشراكةتربطالباحـثبمؤسسـاتالقط - اإلنتاجيـة)اعـاتالتنموية
وغيره والزراعيـة يقوم:مثـل(ـاوالصـناعية مصنع، أو مؤسسة لكل باحث برنامج

الباحـثبـالتعرفعلـىالمش القطاعويعملعلىـبموجبها ـاكلالحقيقيـةالتـييواجههـا
 دراستهاوايجادالحلوللها.

 التنمية المجتمعية   -2

 .تستهدفتنميةالمجتمعوحلمشاكلهإصدارنشراتعلميةتثقيفيةدورية -

مشترك - لجان عملتشكيل في خاصة المحلي المجتمع ومؤسسات الجامعة بين ة
 .ةزمةومتابعةالمشاريعوالبرامجالمشتركالالتقييماتال

القراراتالتنمويةالتـيمنشأنهاالـتأثيرعلىواتخاذالعمـلعلىالمشاركةفيصنـع -
 السيـاساتوالبـرامجالتنمويةبهدفإحداثتغييرإيجابيفيالمجتمع.

خ - التجهيزاتتوفير استخدام وتسهيل تدريبية، ومواد متخصصة، استشارية دمات
والمواردوالمرافقالمتوافرةفيالجامعاتفيمابينهـاألغـراضالبحـثالعلمـيالمتعددة

 .معالقطاعاتاإلنتاجيةالمختلفةوالتعاون

 الخاصوالقطاعالجامعاتبينوالتدريبالتعاونيمـالتعليودـعقرامـإب -
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 :الدراسة مقترحاتثانياا: 
 فيضوءنتائجالدراسةوتوصياتها،تقترحالباحثةالقيامبالدراساتالتالية:

الضفة -1 في أخرى فلسطينية جامعات ليشمل التشبيك عمليات واقع الى للتعرف دراسة إجراء
 .الدراسةنةالنتائجمعنتائجهذهالغربيةمثلجامعةالنجاحوبيرزيتوالقدسوالعملعلىمقار

إجراءدراسةللتعرفعلىدورعملياتالتشبيكفيرفعالكفاياتلدىأعضاءالجامعات -2
.نوعيةاألداءاألكاديميوالمهني:تحسينالفلسطينيةمثال 

متقدمةفيعمليات -3 فلسطينيةوتجاربجامعات تجاربجامعات بين إجراءدراسةمقارنة
التشبيك.
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 المصادر والمراجع  

 تنزيل العزيز الرحيم الكريم القرآن. 

 :أوالا: المراجع العربية
)هند ألحمد،ا .2015 العربيةم(. بالمملكة اإلنتاجية والمؤسسات الجامعة بين الشراكة تفعيل

من الخبراء السعودية نظر التربوية:.وجهة العلوم سعودمجلة بن محمد اإلمام جامعة
.514-429(،4)،دية،السعواإلسالمية

.:مفاهيمونماذجتطبيقيةاالستراتيجيةاإلدارة.(م2008).المرسي،جمالالدينوإدريس،ثابت،
 .الدارالجامعية.اإلسكندرية:4ط

( هالة. 2012إعبيان، العلميم(. البحث دعم في غزة بمحافظات الفلسطينية الجامعات دور
 غزة.،(.الجامعةاإلسالميةةغيرمنشور)رسالةماجستيروسبلتحسينه

( محمد. م2015األغا، األكاديمية(. الشراكة في-واقع المستقبلية تعزيزها وآفاق الصناعية
غزة(. قطاع في الحكومية العالي التعليم مؤسسات على ميدانية )دراسة )رسالةفلسطين

 غزة.مية،.الجامعةاإلسال(غيرمنشورةماجستير

 وفيق، إواألغا، )األغا، األداء(.م2010يهاب. جودة ضمان لمعايير مقترحة استراتيجية
 غيرمنشورة(.جامعةاألزهر،فلسطين.بحث)الجامعي

وجدي الطفولةرعايةجمعياتدورلتفعيلكمدخلالتشبيكاستراتيجية.(م2008).بركات،
.29-1(،9)الكويت،بالطفولةمجلة.العولمـةعصرفياألطفالضدالعنفلمواجهة

)البرماوي مصطفى. ،2005 والتشبيكم(. التنسيق بين المجتمع مقدمة.تنظيم عمل ورقة
للمؤتمرالعلميالسابععشرلكليةالخدمةاالجتماعية،جامعةحلوان:مصر.

العلميالبحثتطويرفيالخاصوالقطاعالجامعاتبيناكةالشرم(.2008الثنيان،سلطان.)
عوديةالسالعربيةالمملكةفي الملكسعود)رسالةدكتوراهغيرمنشورة(. المملكة،جامعة

العربيةالسعودية.

-2015الخطةاالستراتيجيةالخمسيةللجامعةاإلسالمية)م(.2015الجامعةاإلسالميةبغزة.)

الجامعةاالسالمية:غزة.(.2019
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( زياد. م2010الجرجاوي، االست(. لبناء المنهجية )سلسلالقواعد العلمي(.بيان البحث أدوات ة
.غزة:مطبعةأبناءالجراح.2ط

( أحمد. م2017الجمال،  الجامعات(. بين والتشبيك التعاون االطالع:.سبل تاريخ
 http://cutt.us/4hCCPم.موقعبوابةالتربية،الرابط:15/2/2018

الوطنيالمؤتمر".تنميةالفياألعمالسيداتدمجفييكالتشبدورم(.2009).نجاةجمعان،
:شعارتحت–األعماللسيداتاألول التنميةفياليمنياتاألعمالسيداتدمجنحو"

واالستثما االطالع: تاريخ الرابط:.م27/11/2017ر. يمرس، موقع
meress.com/nabanews/17146https://www.ye

( عصام. غانم، ابتسام، الجامعيطبيعتهومداخله2013الحديثي، تدويلمؤسساتالتعليم م(.
2،جامعةاألزهربمجلةالتربية.الدوليةالمعاصرةقراءةتحليليةلبعضالتجاربوالخبرات

(155،)551-616. 

يئةهأعضاءنظرةهوجنمالمجتمعةخدمفيوكاليرمجامعةدورم(.2009.)فوازحشة،احر
.268–24،(41)6،سانيةناإلمولعالةلمج.اهفيالتدريس

.قضيةالتحديثفيالتعليمالعاليفيجمهوريةمصرالعربية.(م2003)حسين.عليحسن،
 االطالع: 28/02/2018تاريخ الرابط: http://khatab38.blogspot.com/2009/12/blog-م.

post.html    

إدارةالتغييرمدخلاقتصاديللسيكولوجيااإلداريةللتعامل(.م2003الخضيري،محسنمحمد.)
)د.ط(..زالباهرفيالمستقبلللمشروعاتمعمتغيراتالحاضرلتحقيقالتفوقواالمتيا

دمشق:دارالرضاللنشر.

تصورمقترحلتدويلالتعليمالجامعيالمصريفيضوءالمعايير(.م2016الدجدج،عائشة.)
.78-1(،109)27مصر،بجامعةبنها-ةالتربيةمجلةكليالعالميةلتصنيفالجامعات.

وصفيةالمؤسسي)دراسةاألداءجودةفياالستراتيجيالتخطيطدورم(.2011الدجني،اياد.)
)رسالةدكتوراهغيرمنشورة(.جامعةدمشق،.الفلسطينية(النظاميةجامعاتالفيتحليلية

 الجمهوريةالعربيةالسورية.

 عادل جد،أمدرادكة، (م2014).معايعة، الخاص. القطاع ومؤسسات الجامعات بين الشراكة
المجلةالعربية.ومعوقاتتطبيقهامنوجهةنظرأعضاءهيئةالتدريسفيجامعةاليرموك

.123-97،(15)7،األردنبضمانجودةالتعليمالجامعيل

http://cutt.us/4hCCP
https://www.yemeress.com/nabanews/17146
https://www.yemeress.com/nabanews/17146
http://khatab38.blogspot.com/2009/12/blog-post.html
http://khatab38.blogspot.com/2009/12/blog-post.html
http://khatab38.blogspot.com/2009/12/blog-post.html
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م.13/03/2018تاريخاالطالع:.Horizon 2020دليلم(.2014موقعالجامعةاإلسالمية.)
 http://cutt.us/CYsTjالرابط:

( بغزة. االسالمية الجامعة م(2017دليل اإلس. الجامعة عن االطالع:الميةنبذة تاريخ بغزة.
 /http://www.iugaza.edu.psم.الرابط:15/03/2018

( بغزة. األقصى جامعة م(2017دليل بغزة. األقصى جامعة عن االطالع:نبذة تاريخ ،
 /https://www.alaqsa.edu.psم.الرابط:15/03/2018

 .المتحدةالعربيةاالمارات.وفليكر!ياهو(.2011) .(TRA)االتصاالتتنظيمهيئةدليل

 .المتحدةالعربيةاالمارات.يوتيوب(.2012) .(TRA)االتصاالتتنظيمهيئةدليل

م،22/1/2018تاريخاالطالع:.شبكاتالتواصلاالجتماعيم(.2016الدوي،إبراهيمأحمد.)
  http://arabrcrc.org/getattachmentربيةللهاللاألحمر،الرابط:المنظمةالعموقع

حنانرضوان، .(2013 العاليالتعليمتدويلم(. الرابط:16/04/2018.والمحاذيرالفوائد: م،
http://neweducatorshananradwan.blogspot.com/4102/12/internationaliz 

تطويراألداءالبحثيفيالجامعاتالناشئةفيضوءم(.2013رضوان،ساميعبدالسميع.)
-217،(24)بمصر،ليمالجامعيدراساتفيالتع.الشراكةالمجتمعيةوالتشبيكالمؤسسي

322.

.العربيةالجامعاتفيالتنافسيةالميزةتحقيقفيالتربويةالقيادةدور.م(2014).تبارالسعود،
 .السعودية:الباحةجامعة.مستقبليةآفاقالتربية:الثالثةالدوليةالندوةمقدمةفيورقة

قيادةالشبكيةبوزارةالتربيةوالتعليمالعاليدرجةتوافرمتطلباتالم(.2014سلطان،نوال.)أبو
 )رسالةماجستيرغيرمنشورة(.الجامعةاالسالمية.غزة.بمحافظاتغزةوسبلتعزيزها

)جعفرإبراهيم،السوري القدراتوبناءالشراكةفيالعربيةاألهليةالمنظماتدورم(.2000.
الدولجامعةبوالتوثيقواإلفريقيةالعربيةللدراساتالعربيةالبحوثمركزالقاهرة:.والتنمية
.العربية

( المتكاملة. الدولية الخبرات 2000شركة غيرم(. المنظمات بين التشبيك في تدريبي برنامج
القاهرة:توتاليتىللطباعةوالنشر..الحكومية

http://cutt.us/CYsTj
http://www.iugaza.edu.ps/
https://www.alaqsa.edu.ps/
http://arabrcrc.org/getattachment
http://neweducatorshananradwan.blogspot.com/4102/12/internationaliz
http://neweducatorshananradwan.blogspot.com/4102/12/internationaliz
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( نجالء. 2013شلش، األهم(. الفلسطينية المؤسسات بين التكامل تعزيز في التشبيك ليةدور
منشورة(. غير ماجستير )رسالة الفلسطينية البيئية االهلية المنظمات شبكة حالة "دراسة

جامعةالقدس،فلسطين.

والمعاصرة.أجهزةتنظيمالمجتمعفيإطارالتحديثم(.2006السقا،سامر.)وصادق،نبيل،
المكتبةالعصريةللنشروالتوزيع.القاهرة:.1ط

المملكةالعربية)د.ط(..الشبكاتاالجتماعيةخطرأمفرصة(.م2011الصاعدي،سلطان.)
:شبكةاأللوكة.السعودية

يوسفيصاف ،( االقتصاديةم(.2003. التغيرات ضوء في فلسطين في الجامعي  التعليم

مصر.،جامعةعينشمس(.ةغيرمنشوردكتوراه)رسالةواالجتماعية

مجلةسيةمؤسساتالتعليمالعالي:إطارمقترح".م(.تناف2012الصالح،عثمانبنعبدهللا.)
.310-297،(10)10،الجزائريةالباحث

الرحمن عبد ،غصائ )مصطفى متولي،و، قطاعالتعليم الوضعالحاليللعالقةم(.2003. بين
.الرياض:الخليج لدول العربي التربية مكتب.والقطاعالخاصفيدولالخليجالعربي

..)د.ط(.البحرين:جامعةالبحرينالحاسوبكوسيلةاتصالم(.2014)صيام،محمدوحيد.

والجودةلالعتمادالوطنيةالهيئةنموذجعناصرتوافرمدى.(م2005)سليمان.الطالع،
غير)رسالةغزةقطاعجامعاتفيالعاليالتعليممؤسساتفيوالنوعية ماجستير

غزة.الجامعةاإلسالمية،منشورة(.

 )العالول، "2013أسامة. الرسميةوالمؤسساتاألهليةالمؤسساتبينالتشبيك(. ورقةمقدمة.
.الفلسطينيةالثقافةوزارةغزة:.اإلبداعالخامسثقافةالسنويالمؤتمرإلى

( 2013العامري،عبدهللابنمحمد. العاليكمدخللتحقيقالريادةم(. متطلباتتدويلالتعليم
.،السعودية(.جامعةأمالقرىرسالةدكتوراهغيرمنشورة)ديةالعالميةللجامعاتالسعو

( سلوى. الحليم، 2005عبد حولم(. الحكومية غير المنظمات إدارة مجالس أعضاء رؤى
كليةالخدمة.إمكانيةتطبيقمدخلالتشبيك.ورقةمقدمةإلىالمؤتمرالعلميالسابععشر

االجتماعية،جامعةحلوان.
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التنميةمتطلباتلتلبيةالعاليالتعليمدورتفعيلم(.2009وريان،محمد.)د،أحمالعظيم،عبد
المؤتلفاإلسالميالعالمفيالتعليممؤتمرورقةمقدمةإلى.اإلسالميالعالمفيالشاملة

 .العربيالفكردار.القاهرة:فبراير1–يناير31والمختلف

 سوسن، اللطيف، )وعبد الخالق. عبد م2005عفيفي، المعاصرة(. واألجهزة المجتمع .تنظيم
مكتبةعينشمس.)د.ط(.القاهرة:

)عامرهللا،عبد م2011. ،(14)،التكنولوجيةالعلـوممجلة.التكنولوجياوعالمبوكالفيس(.
.البتراءجامعة:عمان

( سعيد. المقصود، 2002عبد مجالم(. في الحكومية غير المنظمات بين والتشبيك التحالف
..القاهرةلدعوةوكسبالتأييدا

 مفهومه – العلمي البحث(.م2001.)كايد الحق، عبدو الرحمن، عبد عدس،و ،ذوقان عبيدات،

.والتوزيع للنشر الفكر دارعمان: .وأدواتهوأساليبه

( الفاتح. محمد 2009العتيبي، اآللياتم(. )النشأة المدني المجتمع العملمنظمات واألدوات
 .ملتقىالمرأةللبحوثوالتدريباليمن:.داف(وتحقيقاأله

 )أبو إيهاب. 2017العزم، مفاهيم-: 1ICDLاآلليالحاسبلقيادةالدوليةالرخصةم(.
 الحكمة.دار:ليبيا،طرابلس.)د.ط(.واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا

 )أبو محمد. 2014العال، األهلية. المنظمات بين اإللكتروني التشبيك الدراساتسلم(. سلة
 .84-9(،87،)االجتماعيةوالعماليةبالبحرين

دارالنشر.القاهر:5ط.مناهجالبحثفيالعلومالنفسيةوالتربوية.(م2010).عالم،رجاءأبو
.للجامعات

.التشبيككمدخللزيادةفعاليةالعملاألهليبمصرفيظلالعولمةم(.2002علي،يحيى.)
العربية.القاهرة:رابطةالمرأة

2012،ربحي.)عليان E-ENVIRONMENTالبيئةااللكترونيةم(. 1ط. دارصفاء.عمان:
.عةوالنشرللطبا

( النجا. أبو م2008العمري، التشب(. بين األهليةالعالقة الجمعيات قدرات وبناء يك مجلة.
.689-605(،12)2دراساتفيالعلوماالجتماعيةوالعلوماإلنسانية،
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داروائلعمان:.1ط.السلوكالتنظيميفيمنظماتاألعمالم(.2005محمود.)العميان،
.للنشر

دورالتقييمالذاتيللبرامجاألكاديميةفيالجامعاتالفلسطينيةبغزةفيم(.2010عناية،منى.)
التدريسية الهيئة أعضاء لدى األكاديمي األداء ماجستيرتحسين منشورة(.)رسالة غير

 غزة.إلسالمية،الجامعةا

العزيزعبدعيسى، م(2007). .1ط.المجتمعتنظيمفيالتشبيك. العاليالمعهدالقاهرة:
.جتماعيةالاللخدمة

اإلنفاقعلىالتعليمومشاركاتالمؤسساتالمجتمعيةفيتحمل(.م2003).الغامدي،عبدهللا
الع الخليج دول في التعليمية النهضة متطلبات لمواجهة ربيتكاليفه الرياض:. )د.ط(.

 مكتبالتربيةالعربيلدولالخليجالعربية.

واقعالتشبيكبينمؤسساتالصحةوأثرهاعلىجودةالخدماتبقطاع(.م2015الغول،نبيل.)
غزة االطالع: تاريخ .14/12/2017 الرابط: //:www.qou.edu/arabic/ httpم.

conferences/hrdiphs . 

ورقة.ةواقعالبحثالعلميفيجامعاتغزة،كلياتالتجارةكحالةدراسم(.2002الفرا،ماجد.)
.غزة،عملمقدمةلورشةالعملحولالتعليمالعاليفيفلسطينبينالواقعوالطموح

 أحمدأبو فوده، المد.(م2008). في الصف معلمي غزةمشكالت بمحافظات الحكومية ارس
الجامعةاإلسالمية،غزة.غيرمنشورة(.رسالةماجستير)وسبلالحدمنها

 هللا، عبد )والقضاة، محمد. 2015السرحان، فيالتعليمتدويللمتطلباتمقترحتصورم(.
مجلةدراساتالعلومالتربوية...العالميةالتنافسيةلتحقيقالحكوميةاالردنيةالجامعات

( أماني. .جديدةألفيةمطلعفيمصرفيالمدنيالمجتمعم(.2000قنديل، :القاهرة)د.ط(.
.ماباألهرتيجيةراواالستالسياسيةساتاالدرمركز

أمانيقنديل، الموسوعةالعربيةللمجتمعالمدني".م(2008). القاهرة:. الهيةالمصرية)د.ط(.
العامةللكتاب.

تفعيلالشراكةالبحثيةبينالجامعاتالمصريةوالقطاعالخاص.(م2017محمد،ماهرأحمد.)
،جامعةاإلماراتبلتربويةالمجلةالدوليةللبحوثا.فيضوءتجارببعضالدولالمتقدم

41(،2،)240-294.

http://www.qou.edu/arabic/%20conferences/hrdiphs
http://www.qou.edu/arabic/%20conferences/hrdiphs
http://www.qou.edu/arabic/%20conferences/hrdiphs
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)ماهر محمد،  للجامعات التنافسية القدرة لزيادة كمدخل الجامعي التعليم تدويلم(.2014.

التربويةالمجلة.المصرية الجامعات بعض في التدريس هيئة أعضاء من نةعي أراءة:المصري
 .218-141(،113)29بالكويت،

( سعيد. م2005محمود، العالي(. التعليم تدويل نحو والمتطلبات-االتجاه والمالمح .العوامل
 .102-65(،34)مجلةالزقازيق،

)محمدالسيدوناس،،سعيدمحمود، م(2009. والجامعيالعاليالتعليمفيقضايا. )د.ط(..
 .المصريةالنهضةدارالقاهرة:

يوسف م(2008).سيدمحمود، .العربيةالجامعاتأزمة. القاهرة: المصريةالدار)د.ط(.
 .اللبنانية

تاريخ.المركزالفلسطينيلالتصالوالسياساتالتنمويةم(.2011المرشدفيالعالقاتالعامة.)
 www.pccds.com/sites/default/filesم.الرابط:13/03/1820االطالع:

نماءإلواللبحوثبيسانمركز م(2011). :المدنيالمجتمعبناءفيهليةألاالمنظماتدور.
 .نماءإلواللبحوثبيسانمركز:هللارام.التعاونمؤسسةتجمعأبحاثبرنامجضمندراسة

الحكوميةغيرالمنظماتخدماتمركز .الشبكاتوبناءالتشبيكم(.2003). مكتبالقاهرة:
.المدنيالمجتمعوتنميةدعم

)الحكوميةغيرالمنظماتخدماتمركز المجتمعمعوالعالقاتالتشبيك.(م2018. تاريخ.
  http://www.ngoconnect.net/documentsم.28/1/2018االطالع:

لينا.صبيحوسليمان،المزين، الجامعاتفيالمجتمعيةالشراكةتفعيلمعوقات.(م2014)،
منهاالحدوسبلغزةبمحافظاتالفلسطينية الن. جامعة )العلوممجلة لألبحاث جاح

 .1786-1764(،9)29اإلنسانية(،

( وجدان. 2010مساعده، الكترونيةم(. مدونة العالمية. الجامعات االطالع:.توأمة تاريخ
post.html-http://drwjdan.blogspot.com/2010/11/blogم.الرابط:05/03/2018

.دارالمسيرة.عمان:1ط.سمناهجالبحثفيالتربيةوعلمالنف(.م2000ملحم،سامي.)

الوطنفيالتعليمتطويرخطةم(.2008)(.يسكواأل)والعلوموالثقافيةللتربيةالعربيةالمنظمة
.العلميوالبحثالعاليوالتعليمالتربية:تونس.العربي

http://www.pccds.com/sites/default/files
http://www.ngoconnect.net/documents
http://drwjdan.blogspot.com/2010/11/blog-post.html
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 .بيروت:دارإحياءالتراثالعربي.3.طلسانالعربم(.1999منظور.محمدبنمكرم.)ابن

 )موقع بغزة. اإلسالمية للجامعة االلكتروني الخارجية 2018العالقات العالقاتم(. عن نبذة
اإلسالمية الجامعة في الخارجية االطالع: تاريخ م.6/5/2018.

http://exrelation.iugaza.edu.ps/ar/   

لجامعة الخارجية العالقات )موقع بغزة. 2018فلسطين فيم(. الخارجية العالقات عن نبذة
 /http://up.edu.psم.05/02/2018تاريخاالطالع:جامعةفلسطين.

نبذةعنالعالقاتالخارجيةفيجامعةم(.2018موقعالعالقاتالدوليةلجامعةاألقصىبغزة.)
https://www.alaqsa.edu.psم.05/02/2018تاريخاالطالع:األقصى.

( بغزة. فلسطين جامعة 2018موقع فلسطينم(. جامعة عن االطالع:نبذة تاريخ .
 http://up.edu.psم.الرابط:05/02/2018

:هللارام.فلسطينفيالعاليالتعليملتطويراستراتيجيةعملخطةم(.2005).خليلنخلة،
فلسطين ال08/02/2018. م.   /http://www.moe.gov.om/moe/eduinfo/2رابط:

 5thissu/02.htm(2007/3/8 

( محمد. أماني التعليم2007نصر، تدويل في األجنبية الخبرات لبعض مقارنة دراسات م(.
منها اإلفادة وإمكانية الجامعي العربية. مصر جمهورية التعليمفي في الدراسات مجلة

 .239-236(،14،)الجامعي

ادارةمنظماتالمجتمعالمدني)دراسةفيالجمعياتاألهليةم(.2007).مدحتالنصر،أبو
.1(.طمنمنظورالتمكينوالشراكةوالشفافيةوالمساءلةوالقيادةوالتطوعوالتشبيكوالجودة

 كللنشروالتوزيع.القاهرة:ايترا

 مدحتالنصر،أبو .(2007 المدنيالمجتمعمنظماتلتفعيلالتشبيكم(. فيدراساتمجلة.
 .90-75(،22)2،حلوانجامعةبنسانيةالاوالعلومجتماعيةالاالخدمة

( فريد. 2010النيرب، الدراساتم(. لبرامج التربوية األكاديمية اإلنتاجية لتطوير مقترح تصور
)رسالةدكتوراهغيرمنشورة(.فيالجامعاتالفلسطينيةبغزةفيضوءخططالتنميةالعليا

القاهرة،معهدالبحوثوالدراساتالعربية،جامعةالدولالعربية

( إسالم. 2013هللو، مسؤوليتهام(. ضوء في المجتمع خدمة في الفلسطينية الجامعات دور
التدري الهيئة أعضاء نظر وجهة من االجتماعية حالة )دراسة األقصى(–سية .جامعة

 غزة،ة(.الجامعةاإلسالميغيرمنشورة)رسالةماجستير

http://exrelation.iugaza.edu.ps/ar/
http://exrelation.iugaza.edu.ps/ar/
http://up.edu.ps/
http://www.moe.gov.om/moe/eduinfo/2/%205thissu/02.htm(2007/3/8
http://www.moe.gov.om/moe/eduinfo/2/%205thissu/02.htm(2007/3/8
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الهمص نريمان. بجهودوعالقتهاالتدريسهيئةألعضاءالعلميةاإلنتاجية.(م2014)،
 غزة.غيرمنشورة(.جامعةاألزهر،)رسالةماجستيرالعلميالبحثتدويلفيالجامعات

وال التخطيط )وزارة الدولي. الفني.م(1997تعاون الدولي:األطلس والتعاون التخطيط وزارة .
فلسطين.
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 (1ملحق )
 في صورتها األولية االستبانة

 

 

 

 

 تحكيم استبانة
.................................حفظكهللا..............ة /-ة الدكتور-حضرة األستاذ

السالمعليكمورحمتهللاوبركاته،أمابعد:

تتشرفالباحثةأنتضعبينيديسيادتكمأداةهذهالدراسة،وهيعبارةعناستبانةلجمع
 الفلسطينية بمحافظات غزة الجامعات في التشبيك عمليات واقع"البياناتالمتعلقةبدراستهاحول:

 "وسبل تحسينه

اإلدارةقسمالتربيةأصولفيالماجستيردرجةعلىالحصوللمتطلباتاستكماال وذلك
فقرة(69)منالمكونةالدراسةأداةبناءتمالغرضهذاولتحقيقاإلسالمية.الجامعةمنالتربوية
 .مجتمع(الخدمة  العلمي،التدريس، البحث هي مجاالت عمل الجامعة ) مجاالت(3)علىموزعة

هذه على االطالع سيادتكم من أرجو المجال هذا في خبرة من به تتمتعون لما ونظرا 
االستبانة؛بغرضتحكيمهاوإبداءآرائكمحولالنقاطالتالية:

 إلىمجالها.تماءكلفقرةمنفقراتاالستبانةتقييممدىان -

 نالمخصصأمامكلفقرة.وضوحالفقراتوقوةصياغتهامعإجراءالتعديلالالزمفيالمكا -

 حذفأواضافةماترونهمنفقرات. -

 إبداءمالحظاتكمواقتراحاتكمالعامةعلىاالستبانة -

وتفضلوابقبولفائقاالحتراموالتقدير

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

Mobile: 0598376375


 بغـــزة اإلســـــالميــةـة ـــــــــامعـالج

 البحث العلمي والدراسات العليا عمادة

 ـــــــــــةالتـــربــيـ   كــــلـيــــــــــــــــة

 ةيالتربو اإلدارة – ةالتربي ولأص ـمقس

mailto:alarajab10@gmail.com
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 أوالا: البيانات األولية: 

فلسطين األقصى اإلسالمية  الجامعة: .1
رؤساءاألقسام مجلسالجامعة  المسمى الوظيفي: .2
سنةفأكثر 20سنة20إلىأقلمن10من سنوات10أقلمن  سنوات الخدمة: .3

 ثانياا: مجاالت االستبانة:

 
 م

 
 الفقرات

 جة االنتماءدر  درجة المناسبة
 المالحظات

 مناسبة
غير 
 منتمية مناسبة

غير 
 منتمية

 اإلجراءاتوالممارساتالتيتستخدمهاالجامعاتفيعملياتالتشبيكفيمجالالبحثالعلمي هيأوالا: البحث العلمي: 

والعالمية1 العربية الجامعات اتحادات في تشترك
الرائدةبحثيا 

     

للتم2 مراكز معتنشئ بالتعاون بالجامعة البحثي يز
مراكزالبحوثالعربيةوالعالمية

     

3
العلمية والمهمات المنح زيادة على تحرص

البحوث إلجراء والباحثين لألساتذة المقدمة
والدراساتفيالجامعاتالمتقدمة

     

تجريأبحاثودراساتعلميةعمليةمشتركةترتقي4
بهاإلىالعالميةبسمعةالجامعةللوصول

     

     المجالإلنشاءمرصدعلميعالميتفتح5

في6 التكامل لتحقيق ودولية إقليمية تحالفات تعقد
البرامجالبحثيةوالدراسيةوالخدمية

     

للجامعات7 االستراتيجية التحالفات إلى تنضم
ومراكزالبحثالعالمية

     

8
والتقنيةللجامعاتمنخاللتعززالقدراتالبحثية

الدولية الجامعات مع والتوأمة والبعثات الشراكات
والعالمية

     

على9 الطالب تأهل دولية ثقافية مقررات تصمم
الحراكالدوليمثل

     

10
المعرفة لنقل الدولية المنظمات مع تتعاون

OKFوواليونيسيف)اليونسكواألكاديميةوالبحثية
...(و
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 م

 
 الفقرات

 جة االنتماءدر  درجة المناسبة
 المالحظات

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 منتمية
غير 
 منتمية

والبرامج11 الدراسية المناهج في الدولي البعد تضم
البحثيةوالخدمية

     

مراكز12 مع الجامعات في البحوث مراكز تتعاون
البحوثالعالميةالمتميزة

     

ت13 )تنفذ مثل البحث كراسي في فريدة كرسيجارب
اليونسكوللفضاء...(

     

هيئة14 أعضاء مشاركة تحكيمالتدريتدعم في س
(دوريات)محلية،إقليمية،دولية

     

وتحسين16 العلمية اإلصدارات عدد لزيادة تسعى
نوعيتها

     

الالزمة17 والمالية المادية البيئة المتطلبات تؤمن
إلجراءاألبحاثالعلمية

     

بين18 العلمية والدوريات والدراسات البحوث تتبادل
الكلياتالمتناظرة

     

تصدرها19 التي العلمية والمراجع الكتب تتبادل
الكليات

     

البحث20 مراكز بين والمعلومات الخبرات تتبادل
العلمي

     

األبحاث21 على المشترك اإلشراف عملية تسهل
العلميةفيالتخصصاتالمتناظرة

     

     تنشئقاعدةبياناتللجامعاتالمشتركة22

ال23 معتفتح مشتركة دراسية برامج إلنشاء مجال
مؤسساتمحليةودوليةوعالمية

     

     تعزيزالدعمالماليالدوليللبحثالعلمي24
 فقرات أخرى يمكن اضافتها
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 م

 
 الفقرات

 جة االنتماءدر  درجة المناسبة
 المالحظات

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 منتمية
غير 
 منتمية

التدريسعملياتالتشبيكمنإجراءاتوممارساتتتبعهاالجامعاتفيمجال وهوثانيُا: التدريس والتبادل األكاديمي: 
 والتبادلاألكاديمي

     تستقطبالكفاءاتالمتميزةمنالعلماءوالباحثين1

2
في للمشاركة التدريس هيئة ألعضاء الفرص تزيد
والدولية المحلية الجامعات في والبحث التدريس

والعالمية

     

     تيسرعمليةجذبواستقطابالطالبالدوليين3

للتب4 المجال بينتفتح والعلمي المعرفي ادل
الجامعاتوالمؤسساتالمعنية

     

أو5 التدريس في الدوليين الخبراء مشاركة تعزز
إنشاءاألبحاثالعلمية

     

معالجامعاتالعالميةتعقداتفاقياتتعاونوشراكة6
فيالمجالاألكاديمي

     

7
الطالب لتبادل وشراكة تعاون اتفاقيات تعقد

حثينمعالجامعاتالعالميةالرائدةوالبا
     

فيمجالالتعليماالستراتيجيةتنضمإلىالتكتالت8
الجامعي

     

عملية9 في تشجع ومعنوية مادية حوافز توفر
التبادلاألكاديمي

     

الجامعات10 بين األكاديمية والروابط العالقات توطد
المشاركة

     

الحراك11 وتدعم منتزيد لكل الدولي األكاديمي
الطالبوالباحثينوأعضاءهيئةالتدريس

     

تنشئبرامجودوراتتدريبيةألعضاءهيئةالتدريس12
تضمنالبعدالدوليفيها

     

تكسبالطالبالمهاراتالدوليةالمتعلقةباألسواق13
العالمية
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 م

 
 الفقرات

 جة االنتماءدر  درجة المناسبة
 المالحظات

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 منتمية
غير 
 منتمية

واألكاديمي14 للطلبة وثقافية علمية ندوات ينتقيم
الجامعات

     

الناحية15 من المشتركة للجامعات االستقاللية تمنح
الماليةوالتنظيميةواإلداريةواألكاديمية

     

في16 المشاركة على التدريس هيئة أعضاء تشجع
المشروعاتالدولية

     

الجامعات17 مع والتوأمة التعاون اتفاقيات تفعل
دممصلحةالجامعةاإلقليميةوالعالميةبمايخ

     

     تزيدمنالتسويقالدوليلها18

في19 المشاركة من التدريس هيئة أعضاء تمكن
أنشطةالتعليمبالجامعاتالرائدة

     

     تدعمالتواصلالعلميوالتكنولوجيبينالجامعات20
     توظفأمثلالمواردوالطاقاتالبشريةوالمادية21

وتعرتزي22 تمنع التي العوائق التشبيكل عمليات قل
(مثلالعوائق)التنظيميةواألكاديميةواإلدارية

     

بأدوات23 لتزويدهم لألكاديميين تدريب قاعدة تشكل
االحترافللنجاحفيالعملاألكاديمي

     

مع24 يتناسب بما األكاديمية البرامج وتحسن تطور
لالمحليةوالعالميةمعاييرالدوليةوأسواقالعم

     

الكادر25 لتمويل وخارجية داخلية اتصال قنوات فتح
البشري

     

26
دوائر الستحداث األكاديمية المؤسسات توجيه

لتنميةمواردهاالماليةوالبشرية
     

 فقرات أخرى يمكن اضافتها
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 م

 
 الفقرات

 جة االنتماءدر  درجة المناسبة
 المالحظات

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 منتمية
غير 
 منتمية

الممارساتالتيتدلعلىالتشبيكفيالجامعاتفيمجالاإلجراءاتو هي: لمجتمع والتعليم المستمرثالثاا: خدمة ا
 خدمةالمجتمع

والهيئات1 المؤسسات مع والتكامل التعاون تشجع
والروابطواالتحاداتالمحليةوالدولية

     

تكسبالطالبالمهاراتالدوليةالمتعلقةباألسواق2
المحليةوالدولية

     

     صيةالثقافيةللمجتمعالفلسطينيتراعيالخصو3
     تنسقبينمؤسساتالبحثوالمجتمعالمحلي4
     تنجزعقودبحثيةمعمؤسساتالمجتمعالمحلي5

تجذبمؤسساتالمجتمعللمشاركةمعالمؤسسات6
الدوليةلتطويرذاتها

     

     تفتحالمجاللتقديمخدماتمجتمعيةمشتركة7

قدلقاءاتمشتركةمعالمسئولينوصانعيالقرارتع8
المجتمعي

     

     تعدوتنفذبرامجمجتمعيةتنمويةمحليةمشتركة9

المجاالت10 في واالتفاقيات الشراكات من عدد تعقد
،االجتماعية....()االقتصادية

     

     توفرعددمنالمشاريعالتنمويةالممولة11
     اتعلميةتثقيفيةتنمويةدوريةتصدرنشر12

المشاريع13 ومتابعة لتقييم مشتركة لجان تعمل
والبرامجالمشتركة

     

مشكالت14 لحل وعملية بحثية إمكانات توفر
المجتمع

     

     تحميالبيئةوثقافةالمجتمعوتطويرها15
     تنشئأنشطةوبرامجترتقيبسمعةالجامعة16

ومتطلبات17 العلمي البحث مخرجات بين تربط
التنميةالمجتمعية
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 م

 
 الفقرات

 جة االنتماءدر  درجة المناسبة
 المالحظات

 مناسبة
غير 
 مناسبة

 منتمية
غير 
 منتمية

الجديدة18 األكاديمية البرامج في مواءمة من تزيد
لسوقالعمل

     

الصناعية19 المؤسسات مع والتعاون الشراكة تعزيز
واإلنتاجية

     

 فقرات أخرى يمكن اضافتها
     
     

 

 

 ثالثاا: سؤال مفتوح:

؛ماسبلتحسينالتشبيكفيالجامعاتالفلسطينية؟كنوجهةنظركومنخاللخبراتم

فيمجالالبحثالعلمي: -1
......................................................................................

 فيمجالالتدريسوالتبادلاألكاديمي: -2

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

 فيمجالخدمةالمجتمعوالتعليمالمستمر: -3

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



 شاكرين تعاونكم معنا

 

 

 

 



158

 : (2ملحق )
 قائمة بأسماء المحكمين

 ان العملمك التخصص االسم م

الجامعةاإلسالميةأصولتربيةمحمودأبودفأ.د.  .1

الجامعةاإلسالميةأصولتربيةفؤادالعاجزأ.د.  .2

الجامعةاإلسالميةمناهجوطرقتدريسأ.د.صالحالناقة  .3

الجامعةاإلسالميةمناهجوطرقتدريسد.عبدالمعطياألغاأ.  .4

جامعةاألزهرسمناهجوطرقتدريد.عطاحسندرويشأ.  .5

الجامعةاإلسالميةادارةأعمال–تجارةد.يوسفبحرأ.  .6

الجامعةاإلسالميةأصولتربيةد.حمدانالصوفي  .7

جامعةاالقصىأصولتربيةليناصبيح.د  .8

الجامعةاإلسالميةأصولتربيةدمنورنجم  .9

الجامعةاإلسالميةأصولتربيةدايادالدجني  .10

الجامعةاإلسالميةعلمنفسادعاطفاألغ  .11

الجامعةاإلسالميةالعالقاتالخارجيةد.وسامعاشور  .12

جامعةاألقصىأصولتربيةد.رائدالحجار  .13

جامعةالقدسالمفتوحةأصولتربيةد.أحمدأبوالخير  .14

الجامعةاإلسالميةخدمةاجتماعيةد.أمينشبير  .15

الجامعةاإلسالميةادارةأعمال–تجارةد.ياسرالشرفا  .16

الجامعةاإلسالميةخدمةاجتماعيةد.وليدشبير  .17
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 :(3ملحق )
 االستبانة في صورتها النهائية

 

 

 

 

 

 

 الموضوع / تعبئة استبانة

هللاحفظك / __________________  حضرة األستاذ الدكتور 

وبركاته،السالمعليكمورحمتهللا

واقع عمليات التشبيك في الجامعات الفلسطينية "ميدانية بعنوان:تقوم الباحثة بإجراء دراسة 
 (59) من المكونة الدراسة أداة بناء تم الغرض هذا ولتحقيق، "بمحافظات غزة وسبل تحسينه

التبادل األكاديمي، البحث التدريس و هي مجاالت عمل الجامعة ) مجاالت (3) على موزعة فقرة
 .(لمستمرالعلمي، خدمة المجتمع والتعليم ا

لذاأرجوالتكرمباإلجابةعلىجميعالفقراتالواردةتحتمجاالتاالستبانةموضوعية
 (أمامالخانةالمناسبةمنوجهةنظرك.xودقة،وذلكبوضعاشارة)

 . خدم إال ألغراض البحث العلمي فقطعلماا بأن إجابتكم ستعامل بسرية تامة، ولن تست



حتراموالتقديروتفضلبقبولفائقاال

الباحثة:آالءعوضرجب






 

 بغـــزة اإلســـــالميــةـة ـــــــــامعـالج

 البحث العلمي والدراسات العليا عمادة

 ـــــــــــةالتـــربــيـ   كــــلـيــــــــــــــــة

 ةيالتربو اإلدارة – ةالتربي ولأص ـمسق

The Islamic University of Gaza 

Deanship of Research and Graduate Studies 

Faculty of Commerce 

Master of Business & Administration  
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 أوالا: البيانات األولية: 

---------------------------------------------------- 

 ثانياا: فقرات االستبانة:

 م
 

 الفقرات

 درجة الموافقة
كبيرة

قليلةمتوسطةكبيرةجدا 
قليلة

جدا 
من وهوأوالا: التدريس والتبادل األكاديمي:  التشبيك مجالعمليات في الجامعات تتبعها وممارسات إجراءات

 التدريسوالتبادلاألكاديمي
     تستقطبالجامعةالكفاءاتالمتميزةمنالعلماءوالباحثين1

تزيدالفرصألعضاءهيئةالتدريسللمشاركةفيالتدريس2
والبحثفيالجامعاتالمحليةوالعالمية

     

     لطلبةالدوليينتيسرعمليةجذبواستقطابا3

الجامعات4 بين والعلمي المعرفي التبادل من تزيد
والمؤسساتالمعنية

     

5 وشراكة تعاون اتفاقيات فيتعقد العالمية الجامعات مع
المجالاألكاديمي

     

     تعززمشاركةالخبراءالدوليينفيالتدريس6

لباحثينمعالجامعاتلتبادلالطلبةواتعقداتفاقياتتعاون7
العالميةالرائدة

     

التبادل8 عملية في تشجع ومعنوية مادية حوافز توفر
األكاديمي

     

فلسطين األقصى اإلسالمية  الجامعة: .1

رئيسقسم نائبعميد عميد  المسمى الوظيفي: .2

سنةفأكثر 20سنة20إلىأقلمن10من سنوات10أقلمن  سنوات الخدمة: .3

إنسانية علمية  الكلية  .4

أجنبية محليةعربية  أخر جامعة تخرجت منها .5



161

 م
 

 الفقرات

 درجة الموافقة
كبيرة

قليلةمتوسطةكبيرةجدا 
قليلة

جدا 

تدعمالحراكاألكاديميالدوليلكلمنالطالبوالباحثين9
وأعضاءهيئةالتدريس

     

ضوء10 في التدريس هيئة ألعضاء تدريبية برامج تنفذ
المعاييرالدولية

     

     تكسبالطلبةالمهاراتالدوليةالمتعلقةباألسواقالعالمية11
     تزيدمنالتسويقالدوليلمخرجاتها12

بين13 واألكاديميين للطلبة وثقافية علمية ندوات تعقد
الجامعاتالمشاركة

     

واألكاديمية14 والتنظيمية المالية االستقاللية شراكتها تضمن
تالمشاركةللجامعا

     

في15 المشاركة على التدريس هيئة أعضاء تشجع
المشروعاتالدولية

     

اإلقليمية16 الجامعات مع وتوأمة تعاون اتفاقيات تعقد
والعالمية

     

     تنشئبرامجترتقيبسمعةالجامعة17

التعليم18 أنشطة في التدريس هيئة ألعضاء المشاركة تتيح
عاتالرائدةبالجام

     

     تدعماالستفادةالعلميةوالتكنولوجيةمنالجامعاتاألخرى19

ضمن20 وبرامج وطاقات موارد من اكتسبت ما تستثمر
أنشطتها

     

تزيلالعوائق)التنظيميةواألكاديميةواإلدارية(التيتعرقل21
عملياتالتشبيك

     

يميينلتزويدهمبأدواتاالحترافتشكلقاعدةتدريبلألكاد22
للنجاحفيالعملاألكاديمي

     

وأسواق23 الدولية المعايير حسب األكاديمية برامجها تطور
العملالمحليةوالعالمية

     

عمليات24 لتمويل وخارجية داخلية اتصال قنوات تفتح
التبادلاألكاديمي
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 م
 

 الفقرات

 درجة الموافقة
كبيرة

قليلةمتوسطةكبيرةجدا 
قليلة

جدا 

ل25 دوائرها الستحداث طواقمها الماليةتوجه مواردها تنمية
والبشرية

     

اإلجراءاتوالممارساتالتيتستخدمهاالجامعاتفيعملياتالتشبيكفيمجالالبحث هيثانياا: البحث العلمي: 
 العلمي

والعالمية1 العربية الجامعات اتحادات في الجامعة تشترك
الرائدةبحثيا 

     

بالتعاو2 البحثي للتميز مراكز البحوثتنشئ مراكز مع ن
العربيةوالعالمية

     

الجامعات3 في البحوث إلجراء كافية موازنة تخصص
المتقدمة

     

بسمعة4 ترتقي مشتركة مهنية ودراسات أبحاثا  تجري
الجامعة

     

     تمتلكمستودعا للبحوثالعلميةالمحليةوالعالمية5
     ةلتحقيقالتكاملفيبرامجهاتعقدتحالفاتإقليميةودولي6

الحراك7 على الطلبة تؤهل دولية ثقافية مقررات تصمم
الدولي

     

األكاديمية8 المعرفة لنقل الدولية المنظمات مع تتعاون
والبحثية)اليونسكو...(

     

     تراعيالمعاييرالدوليةفيمناهجهاالبحثية9

كرسياليونسكوللفضاءعلميمثل)تمتلككراسيللبحثال10
)...

     

هيئة11 أعضاء مشاركة دورياتتشجع تحكيم في التدريس
()محلية،إقليمية،دولية

     

إلجراء12 الالزمة والمالية المادية البيئة المتطلبات تؤمن
األبحاثالعلمية

     

الكلي13 بين العلمية والدوريات والدراسات البحوث اتتتبادل
المتناظرة
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 م
 

 الفقرات

 درجة الموافقة
كبيرة

قليلةمتوسطةكبيرةجدا 
قليلة

جدا 

الجامعات14 مع العلمية والمراجع الكتب بإصدار تشترك
المشاركة

     

تسهلعمليةاإلشرافالمشتركعلىاألبحاثالعلميةفي15
التخصصاتالمتناظرة

     

     تنشئقاعدةبياناتللجامعاتالمشتركة16

م17 مع مشتركة دراسية برامج إلنشاء المجال ؤسساتتفتح
محليةودوليةوعالمية

     

الممارساتالتيتدلعلىالتشبيكفيالجامعاتفياإلجراءاتو هي: التعليم المستمرثالثاا: خدمة المجتمع و 
 مجالخدمةالمجتمع

تشجعالجامعةالتحالفمعالجهاتالمعنيةعلىالمستوى1
المحليوالدولي

     

     تمعالفلسطينيتراعيالخصوصيةالثقافيةللمج2
     تنسقبينمؤسساتالبحثوالمجتمعالمحلي3
     تنفذعقودبحثيةمعمؤسساتالمجتمعالمحلي4

تجذبمؤسساتالمجتمعللمشاركةمعالمؤسساتالدولية5
لتطويرذاتها

     

     تفتحالمجاللتقديمخدماتمجتمعيةمشتركة6

7 مشتركة لقاءات القرارتعقد وصانعي المسئولين مع
المجتمعي

     

     تنفذبرامجمجتمعيةتنمويةمحليةمشتركة8

تعقداتفاقياتفيالمجاالت)االقتصادية،االجتماعية....(9
معالمؤسساتالمعنية

     

     توفرعددمنالمشاريعالتنمويةالممولة10

تستهدفتنميةالمجتمعتصدرنشراتعلميةتثقيفيةدورية11
المحلي

     

والبرامج12 المشاريع ومتابعة لتقييم مشتركة لجان تشكل
المشتركة
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 م
 

 الفقرات

 درجة الموافقة
كبيرة

قليلةمتوسطةكبيرةجدا 
قليلة

جدا 
     توفرإمكاناتبحثيةوعمليةلحلمشكالتالمجتمع13
     الثقافيةللمجتمعتستهدفبأنشطتهاالبيئة14

التنمية15 ومتطلبات العلمي البحث مخرجات بين تربط
لمجتمعيةا

     

العمل16 لسوق الجديدة األكاديمية البرامج مواءمة من تزيد
واالحتياجاتالمجتمعية

     

 

 

 ثالثاا: سؤال مفتوح:

الفلسطينية؟ماسبلتحسينالتشبيكفيالجامعات؛منوجهةنظركومنخاللخبراتك

 فيمجالالبحثالعلمي: -1

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



 فيمجالالتدريسوالتبادلاألكاديمي: -2

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



 فيمجالخدمةالمجتمعوالتعليمالمستمر: -3

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

 شاكرين تعاونكم معنا
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  : (4ملحق )
 تسهيل المهمة اتخطاب
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